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PREFACE
design and plan of the work now published may be very briefly
There exists at the present time no Concordance to the
indicated.
The
text of the Greek Testament as exhibited in modern critical editions.
standard work of C. H. Brudepsis, for all practical purposes, based entirely
HE

on

the Textus

Receptus.

_And although

it is true

that in its latest

form, as

issued in 1888, it professes to embody the principal readings of Tregelles and
of Westcott and Hort, the result is unsatisfactory and incomplete ; as would
probably be readily acknowledged by any one who has made habitual use of
The work of Bruder excepted, there is nothing available but
this edition.
volumes of small and totally insufficient compass, as for instance that of
These again are all dependent solely on the Textus Receptus.
C. Schmoller.
The present is a complete Concordance to the text of the Greek Testament,
A somewhat different
as set forth in the latest and best critical editions.
principle therefore has been adopted and carried out than in earlier works of
this class.
The Greek text of Drs. Westcott and Hort, published at Cambridge
and London, 1881, has been assumed as the standard; and with this have ~
been compared the textsof the eighth edition of Tischendorf, and of the
Marginal readings also have in all cases been included.
English Revisers.
Accordingly no word or phrase which finds a place in any one of these three
editions is excluded from the Concordance; nothing which is absent from them
is present here. Thus the method employed, it may fairly be claimed, precludes the omission of any expression which, by even a remote probability,
might be regarded as forming part of the true text of the New Testament.
On the other hand, passages disappear, as to the spuriousness of which there is
A few readings have been received for
practical unanimity among scholars!
which Tischendorf expressed a preference subsequent to the publication of his
eighth edition. -These are printed, for example, in the Editio Academica Octava,
Leipzic, 1875, and in Scrivener’s edition of the Greek Testament.
The three
texts are cited as TWH and R.
1 Exception might perhaps be taken to this statement on the ground that marginal readings
classed by WH as ‘noteworthy rejected’ have been retained. The question is one largely of
convenience and utility. No essential distinction is drawn by Dr. Hort between these and
other supposed interpolations, which nevertheless are printed in the body of the text between

double brackets. It seemed preferable to find a place in the Concordance for all that stood in
their margin, rather than to make a selection. See below, p. ix.
vii
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The adoption of one definite text as a standard was inevitable.
That of
WH has been assumed, as probably the best known and most widely used

in this country.

But the Concordance is, of course, equally and as readily

available for the other two.
Passages therefore are quoted here in the form
in which they are exhibited by WH; while words or phrases found only in
T or R appear as read in the particular edition in question.
Differences of
reading are set forth in a line immediately beneath the text concerned.
But
for simplicity’s sake, and to avoid a great increase in the size of the work,
variations are not recorded unless they affect the form or construction of the
word under consideration.
For example, in 1 Co. 13. 3 WH read κἂν παραδῶ
τὸ σῶμά μου ἵνα καυχήσωμαι, T has καὶ tay παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα
καυθήσομαι, and the Revisers in their text presumably agree with T, in their
margin with WH.
Under καίω therefore the passage is cited as read by Τὶ
with the variants attached of WHR, but under καυχάομαι as read by WH;
under σῶμα again the form of WH is followed, but no various readings are
given." Manuscript or other authority has not been cited, as lying outside of
the range and function of a Concordance.
The passage referred to illustrates a further point in connection with the
Revisers’ text, of which mention should be made in order to avoid misconception.
It has occasionally been necessary to cite the authority of R in favour of or
against a reading, where the meaning of the words being unaffected no actual
verdict was by them pronounced.
Thus as between καυθήσομαι and καυθήσωμαι no judgement is expressed.
In such instances it would have been
cumbersome in the extreme to have inserted a reminder of the rules on which
the

Revisers

acted.

It

has

therefore

been

tacitly

assumed

that,

had

the

necessity for formal decision arisen, their choice would in these cases have
been harmonious with the principles that guided them elsewhere, and in favour

of the best attested reading.
On the other hand, it has not been felt to be always desirable to
follow the peculiar spelling of WH.
The work is a Concordance to the New
Testament,

not

to this

or

that

particular

editor.

Where,

therefore,

on

the

authority of one or two MSS. forms have been adopted in their edition which
are not met with in ordinary Greek lexicons, either Classical or New Testament,
or in other printed Greek texts, the usual spelling has been retained in order
to avoid confusion.
But in cases where WH and T agree, their joint authority
has been accepted.
In the form of the quotations themselves an attempt has been made to
secure grammatical completeness, even at the cost of somewhat greater length.
* The same course has been adopted with regard to the use of brackets by WH or others.
These have been inserted in the text as a rule only when the word under discussion is

immediately concerned.
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Noteworthy usages and
This has not always been found to be practicable.
a table of which is given
constructions are indicated by small prefixed numerals,
With regard to these, it is difficult to exclude
at the head of each article.
Where
ents of an editor.
subjective considerations, the idiosynerasies and judgem
are admissible, it is
conflicting views of the construction or meaning of a passage
who hold the
those
d; and
inevitable that one or the other should be adopte
A sincere
action taken.
contrary opinion will find fault with and condemn the
m.
minimu
a
to
judgements
endeavour has been made to reduce such personal
inclusion, even on comAnd the principle has consistently been followed of
on ; since it is easier
paratively slight grounds, in a category, rather than exclusi
usly included, than to
for a reader to cast out what appears to him to be erroneo
if aught has been by
traverse a long series of quotations, in order to discover
d
In critical cases the inference is deprecated that a prefixe
chance omitted.
the
that
than
It often signifies no more
numeral indicates a personal opinion.
or that interpretation ; and is worthy
this
passage in question is susceptible of
The headings
silence.
therefore of a better treatment than to be passed over in
the one exception that
themselves follow the usual order of the lexicon, with
where

the active

voice

does

of a verb

not

occur

in the New

Testament, the

middle or passive is for convenience’ sake substituted.
have been incorAll the marginal readings in the 1881 edition of WH
have considerably
porated. To have included the readings of the Appendix would
gain. For
inereased the size of the Concordance without any commensurate
omitted;! whose
the same reason the alternative close to St. Mark’s Gospel is
To
slenderest.
the
claim to any place in the text of the New Testament is of
twelve verses
promote clearness also and brevity, and to avoid repetition, the last
of the second Gospel have been marked by a bracket

enclosing the verse-number,

The verses are printed by T, but
and the signs TWHR have been omitted.
them within
regarded as in all probability no part of the Gospel; WH place
and 9, and add
double brackets; the Revisers leave a blank space between vv. 8
authorities
other
some
a note to the effect that. the oldest Greek manuscripts and
5. 3 seq.
Two other passages are similarly treated in the Concordance, Jo.
omit.
and 7. 53 to 8. 11.

The former of these is omitted by all except R marg.

latter is wanting in T, set by WH
Gospel, by the Revisers printed

The

within double ‘brackets at the end of the

in the usual

place, but bracketed, and with

a

marginal note that some ancient authorities omit.
the case of inAbbreviations have been employed in the text only in
‘The latter is regularly represented by its
declinable words and of the article.
initial letter.

where a
An exception will be found under the heading βασιλεία,

τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν.
1 Printed thus by WH -:--Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ
δι’ αὐτῶν τὸ ἱερὸν

δύσεως ἐξαπέστειλε»
Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἀχρὶ
bud
~
καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας.

x
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very successful attempt has been made to save space by shortening

continually recurring formula βασιλεία τ. οὐρανῶν.

It may reasonably be hoped

that thus all confusion or misunderstanding will be obviated.
instances references

the

Further, in a few

alone, apart from the text of the quotations, will be found

cited for frequently recurring forms and particles.

The only case that seems to

call for special notice in this particular is that of the prepositions. Where a
preposition always governs the same case, it has been thus treated compendiously;
otherwise, quotations are uniformly given in full. The particles καί and δέ
are altogether omitted.
Stops have been inserted at the close of quotations only where the text runs
on to the passage next following.
When this occurs, the verse-number if the
same

has not

Clearly
the Greek

been

repeated;

to indicate

the

if different, it has been inserted in italics.

usage

of words

of the O.T. and of the classical

in the N.T., as compared with

writers, has been

a more

difficult

task than was anticipated.
A single asterisk denotes that the word to
which it is affixed is not met with in the Septuagint or other Greek
versions, of the Old Testament, including the Apocrypha; a double asterisk,
that it is found in one or both of the last named classes, but not in
translations made by the LXX from the Hebrew Canonical Scriptures.
For
the greater part of the work the help has been available of the Oxford
Concordance to the Septuagint.
The few last letters, however, were necessarily sent to press before the concluding part of that work appeared;
and there remained only to be satisfied—-or dissatisfied—with reliance upon
Trommius.
No error of importance will, it is hoped, have accrued.
Similarly a
dagger indicates that a word is not in classical Greek use.
But to assign a
satisfactory time-limit beyond which no writer shall have a title to be called
classical proved a matter of much difficulty.
The choice of a fixed date for this
purpose was clearly necessary ; while against every date suggested well-founded
objections might be raised.
Finally the commencement of the Christian era has
been selected, as offering on the whole the fewest disadvantages ; although this
excludes for instance Plutarch, and includes some who perhaps were best outside.
The insertion of the dagger, therefore, must not be taken to mean more than that,
as far as available information went, the word in question does not occur in
Greek writers earlier than the Christian era.
Of all direct quotations from the Old Testament the Hebrew text is given
immediately beneath the Greek ; occasionally also of passages in which only an
indirect or a disputed reference is present.
The Hebrew has not however been
quoted a second time, where the same passage occurs more than once in the
course of a single article, as for example in the case of parallel narratives from
the Gospels. In such instances the reference only is repeated.
Nor has any
attempt been made to indicate the sources of uncertain quotations or mere
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allusions.
The Hebrew text employed has been uniformly that of S. Baer, in the.
Leipzig editions, 1869-95.
For the Books of Exodus, Leviticus,
Numbers, and
Deuteronomy, which Dr. Baer has not yet published, recourse has been had to the

edition of C. G. G. Theile, Leipzig, 1861.
It remains that I should present my very sincere thanks
rendered me help in a task, the manifoldness and extent of
demands upon hardly-spared time, had they been realized at the
have altogether discouraged me from the undertaking.
To
Barnes,

B.A., J. A.

Barrow-Clough,

B.D.,

F. J.

Briggs,

to all who have
which, with its
beginning, would
the Revs. J. A.

H. J. Foster,

T. 5.

Gregory, B.A., W. H. Holmes, B.A., H. T. Hooper, E. E. Ormiston, A. Shipham,
P. H. Taylor, W. G. Triggs, and A. H. Walker, B.A., for assistance rendered in
various degrees at the commencement of the work.
To the Rev. Dr. Moulton, of
the

Leys

School, Cambridge, to whose wise counsels

and abounding

kindness

I

owe a debt that can neither be measured nor repaid.
To the Rev. J. H.
Moulton, M.A., who has rendered most generous assistance by reading through
with me all the proof-sheets, and whose

scholarly care has borne fruit on every

page of the work.
And if last not least to Messrs. Morrison & Gibb, printers,
Edinburgh, and to all their employés, whose courtesy and diligence in a labour
necessarily wearisome and protracted have been unfailing.
The lists of errata have been compiled by Dr. Moulton and the Rey.
J. H. Moulton, M.A.
No attempt has been made to include misplaced
accents or stops.
For these I am alone responsible, and must express my
regret that with the utmost care some have escaped my notice.
They will
hardly cause any serious inconvenience to the student.
I need hardly add that for any’ suggestions, any indications of errors that
have been overlooked, or improvements that might be made, I shall be most
grateful.
None is more sensible than the editor of the imperfections of the work
accomplished. And if the service done contribute in any degree to further sacred
scholarship, and to promote a wise understanding of the New Testament of
our Lord and Saviour Jesus Christ, I am abundantly repaid.
ALFRED

S. GEDEN.

Ricumonp, March 1897.

NOTE

BY

DR.

MOULTON

Ir seems desirable that I should add a word to explain the extent of
my connexion with the Concordance.
In its original inception I had long
conversations and considerable correspondence with Mr. Geden in regard to
the plan and special features of the work.
Mr. Geden undertook the general

ΧΙ
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responsibility, and the long and very arduous labour of preparing the text of
the Concordance.
I had expected to take my share in the revision of the
work at a later stage.
Unfortunately, when only a few sheets had been
printed, I was prostrated for some months by serious illness; and my co-

operation therefore was restricted, in detail, to such help as could be given in
the later proofs.
I have, however, endeavoured during the last few months
to minister to accuracy by applying myself (in conjunction with Mr. Geden
and

my

son, the Rev. J. H. Moulton)

to the detection

of errors, which

cannot

fail to find their way into a work of this kind.
This

explanation

will, I trust, make

plain the difficulty which

I have

felt

in venturing on such association with Mr. Geden, by means of a conjoint
preface, as might seem to claim for myself an equal share in the credit that
belongs to so laborious an undertaking.
The urgent need of a Concordance
to modern texts of the New Testament will be admitted by all. My personal
gratitude to Mr. Geden is enhanced by the disappointment I feel that I have
been prevented from doing more to lighten his heavy task.
Future students
will repay his strenuous and long-continued toil by their grateful use of a new
instrument for the accurate investigation of the New Testament.
WILLIAM
CAMBRIDGE, March 1897.

F. MOULTON.
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Lu l 5k. γυνὴ αὐτῷ ἐκ τ. θυγατέρων ᾽᾿Λαρών
Ας 740 εἰπόντες τῷ ᾿Ααρών
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Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αβιούδ:
᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Ἐλιακείμ

He 5 4 καθώσπερ, K. “Aapoy
gad δ:

Ke ov κατὰ

94%

τ. τάξιν ᾽Α. λέγεσθαι

;

>ABPAA’M

ῥάβδος ‘A ἡ βλαστήσασα

(1\ Aedc 7A

EXPLANATION

OF

(2) améoun 7A.

SIGNS

* Denotes that the word is not met with in the LXX

or other Greek versions

of the O.T., including the Apocrypha.
**

Denotes

that the word is found

in one or both of these classes, but not in

translations made by the LXX from the Hebrew Canonical Scriptures.
+ Indicates that the word is not in classical Greek use.
TWHR

refer to the editions

cited of Tischendorf, Westcott

and Hort, and the

English Revisers.
mg. or marg. = marginal reading.
For fuller explanation see PREFACE, paye x.

Mt17

Ῥοβοὰμ

δὲ ἐγέννησεν

τ. “Apia:

᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Ασάφ
Lu 15 Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά

;
ΑΒΙΑΘΑΡ
Mk 2 26 ἐπὶ ᾿Αβιάθαρ ἀρχιερέως
:

37 ~ 0loa ort σπερμα

πρρααμ εστε---

39 ὁ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστιν
39 εἰ τέκνα τοῦ ᾽Α. ἐστε τὰ “ἔργα τοῦ "A, ποιεῖτε

J

40 τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν
52 ᾿Αβραὰμ ἀπέθανεν kK. οἱ προφῆται
53 μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν ᾿Α.

‘

56 ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο
57 κ “Ἀβραὰμ ἑώρακας;
58 πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγώ εἶμι

᾿
ABIAHNH
Ψ. ᾿Αβειληνή
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responsibility, and the long and very arduous labour of preparing the text of
the Concordance.
I had expected to take my share in the revision of the
work at a later stage.
Unfortunately, when only a few sheets had been
printed, I was prostrated for some months by serious illness; and my co-

operation therefore was restricted, in detail, to such help as could be given in
the later proofs.
I have, however, endeavoured during the last few months
to minister to accuracy by applying myself (in conjunction with Mr. Geden
and my

son, the Rev. J. H. Moulton)

to the detection

of errors, which

cannot

fail to find their way into a work of this kind.
This explanation will, I trust, make plain the difficulty which I have felt
in venturing on such association with Mr. Geden, by means of a conjoint
preface, as might seem to claim for myself an equal share in the credit that
belongs to so laborious an undertaking.
The urgent need of a Concordance
to modern texts of the New Testament will be admitted by all. My personal
gratitude to Mr. Geden is enhanced by the disappointment I feel that I have
been prevented from doing more to lighten his heavy task.
Future students
will repay his strenuous and long-continued toil by their grateful use of a new
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"AAPQ’N
Ks γυνὴ αὐτῷ ἐκ τ. θυγατέρων ᾿Δαρών
εἰπόντες τῷ ᾿Λαρών
καθώσπερ, i. “Aapoy |
κ. οὐ κατὰ τ. τάξιν "A. λέγεσθαι.
ἡ ῥάβδος *A. ἡ βλαστήσασα
᾿ΑΒΑΔΔΩΝ

Re 911 ὄνομα αὐτῷ ἝἙ βραϊστὶ ᾿Αβαδδών

*ABIOY’A
Mt1 13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αβιούδ:
᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Ἐλιακείμ
ἌἈΒΡΑΑ'Μ

(1) Θεὸς ᾿Α.
Mt

17 πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾽Δ. ἕως Δαυείδ
8.9 πατέρα ἔχομεν τ. ᾿Αβραάμ
9 ἐκ τ. λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ
᾿Αβραάμ
811 ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾽ΔΑ. κ. Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ
1 ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραάμ

11 ΟΟ11 9 ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα
ἌΒΒΑ ἢ

᾿Αββᾶ,T

ὁ πατήρ

Lu

3

᾿ΑΒΕΙΛΗΝΗ'
I Λυσανίου τ. ᾿Αβειληνῆς τετρααρχοῦντος
᾿Αβιληνῆς, T
ἌΒΕΛ

Ἄβελ, WH
Mt 28 35 ἀπὸ τ. αἵματος Δ. τ. δικαίου

Lu 11 51 ἀπὸ αἵματος "A. ἕως αἵματος Ζαχαρίου
Hell 4 πίστει πλείονα θυσίαν "A. παρὰ Καὶν
προσήνεγκεν
1224 αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ
τὸν"
᾽ΑΒΙΑ΄
Mt 17 Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αβιά'
᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Ασάφ
[Ὁ 1 καὶ Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά

᾿ΑΒΙΑΘΑΡ
Mk 2 26 ἐπὶ ᾿Αβιάθαρ ἀρχιερέως
᾿ΑΒΙΛΗΝΗ'
Vv. ᾿Αβειληνή

1 1 Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ ᾿Αβραάμ
2 ᾿Αβραὰμ. ἐγέννησεν τ. Ἰσαάκ

᾿ΑΒΑΡΗΣ ἢ

Mk 14 36 "ABBa ὁ πατὴρ παντα “δυνατά σοι
Ro 815 πνεῦμα υἱοθεσίας ἐν ᾧ κράζομεν ᾿Αββὰ ὁ
πατήρ
Ga 4 6 τὸ πνεῦμα τ. υἱοῦ αὐτοῦ... κρᾶζον ᾿Αββὰ

®) σπέρμα “A.

ὉΠ 3Νὲ ‘ON ‘DN, Ex. iii. 6
Mk12 26 } ἐγὼ ὁ Θεὸς ᾿Αβραίμ, Ex. iii. 6
Lu

155 μνησθῆναι ἐλέους ... TOA. K. τ. σπέρματι
αὐτοῦ
73 ὅρκον ὃν ὦμοσεν πρὸς ᾿Αβραάμ
3 ὃ πατέρα ἔχομεν τ. ᾿Αβραάμ
8 ἐκ τ. λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ
34 τοῦ Ἰσαὰκ

18 τό
28
16 22
23
24
25
29
30
19 9

τοῦ ᾿᾽Α. τοῦ Θάρα

ταύτην δὲ θυγατέρα °A. οὖσαν
ὅταν ὄψησθε ᾿᾽Α. κ. Ἰσαὰκ k. Ἰακώβ
ἀπενεχθῆναι αὐτὸν. . εἰς τ. κόλπον ᾿Αβραάμ
ὁρᾷ ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν
πάτερ ᾿Αβραὰμ ἐλέησόν με
εἶπεν δὲ ᾿Αβραάμ
λέγει ᾿Αβραάμ
ὁ δὲ εἶπεν Οὐχί πάτερ ᾿Αβραάμ
καθότι k. αὐτὸς υἱὸς ᾽Α. ἐστιν
ὡς λέγει Κύριον τ. Θεὸν ᾿Αβραάμ
* σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν

37 ° οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε
30 ὁ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστιν

39 εἰ τέκνα τοῦ ᾽Δ. ἐστε τὰ “ἔργα τοῦ ᾽Α. ποιεῖτε

40
52
53
56
57
58

τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν
᾿Αβραὰμ ἀπέθανεν kK. δὲ προφῆται
μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν ᾿Α.
᾿λῆροὸν 6 πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο
Κα ᾿Αβραὰμ ἑώρακας;
πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγώ εἶμι

2

᾿Αβραάμ---ἀγαθός

Ac

8131
ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ x. Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ
25 λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ
eri
7 2 ὁ Θεὸς τ. δόξης ὥφθη τ. πατρὶ ἡμῶν A.

16 ᾧ ὠνήσατο ᾽Δ. τιμῆς ἀργυρίου

ἐ

17 τ. ἐπαγγελίας fs ὡμολόγησεν ὁ Θεὸς τῷ ’A.
22 1 ὁ Θεὸς ᾽Α. x. Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ

Spy) TON) POY! oN "NON, Ex. iii. 6

Ro

ΑΓΑΘΟΕΡΓΕΏ +
I ΤΙ 6 18 ἀγαθοεργεῖν πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς

13 26 ἄνδρες ἀδελφοὶ υἱοὶ γένους ᾿Αβραάμ _
4 1 τί οὖν ἐροῦμεν ᾿Αβραὰμ τ. προπάτορα ἡμῶν

᾿ΑΓΑΘΟΠΟΙΕΏΤ
ΜΚ
Lu

2 εἰ γὰρ ᾽Α. ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη
3 ἐπίστευσεν δὲ ᾽Δ. τ. Θεῷ

MiM2 PONT, Gen. xv. 6
9 ἐλογίσθη τῷ °A. ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην
12 τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τ. πατρὸς ἡμῶν

9
11
11Coll
Ga
8

13 οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ ᾿Α.
16 ἀλλὰ κ. τῷ ἐκ πίστεως ᾿Αβραάμ
7? οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα ᾿Αβραάμ
1 3 ἐκ σπέρματος ᾿Αβραάμ
22 3 σπέρμα ᾿Αβραάμ εἰσιν; κἀγώ
6 καθὼς *A. ἐπίστευσεν τ. Θεῷ
7 οὗτοι υἱοί εἶσιν ᾿Αβραάμ
ὃ ἡ γραφὴ... προευηγγελίσατο τῷ ᾿Αβραάμ
9 εὐλογοῦνται σὺν τ. πιστῷ ᾿Αβραάμ
14 ἵνα εἰς τ. ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Α. γένηται
16 τῷ δὲ ᾽Α. ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι
18 τῷ δὲ ᾽Α. δι᾿ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός
29 3 ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστέ

422 γέγραπται γὰρ ὅτι ᾽Α. δύο υἱοὺς ἔσχεν
He

Ja

216
6 13
7 1
2
4
5
6
9
11 ὃ
17
221
23

1Pe

2 ἀλλὰ σπέρματος ᾽Α. ἐπιλαμβάνεται
τῷ γὰρ ᾿᾽Α. ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός
ὁ Μελγισεδὲκ... ὁ συναντήσας ᾿Αβραάμ
ᾧ κ. δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν ᾿Α.
ᾧ δεκάτην ᾽Α. ἔδωκεν
καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τ. ὀσφύος "A
δεδεκάτωκεν ᾿Αβραάμ
Ov ᾿Αβραὰμ κ. Λευεὶς ὁ δεκάτας λαμβάνων
πίστει καλούμενος A.
πίστει προσενήνοχεν ᾿Α. τὸν Ἰσαάκ
°A. ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη
ἐπίστευσεν δὲ ᾿Α. τῷ Θεῷ

1Pe419

κακοποιῶν

ἔπαινον

δὲ dya-

“ATA@O’S
(1) ἔργον ay.
Mt

(2) τὸ dy., τὰ ἀγαθά

545 τ. ἥλιον αὐτοῦ

ἀνατέλλει

k. ἀγαθούς

711
II

εἰ οὖν ὑμεῖς.
διδόναι
,

a

πόσῳ μᾶλλον

ἐπὶ πονηροὺς

. οἴδατε δόματα ἀγαθὰ
Φ

A

ὁ πατὴρ

ς

~

ὑμῶν...

,

δώσει

ἀγαθά
17 οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς
ποιεῖ

18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν κάρπους πονη-

ροὺς ἐνεγκεῖν
12 34 πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν
35 “ ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τ. ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά
τὰ ay., TWH mg.

19 16 διδάσκαλε τί ἀγαθὸν ποιήσω

ἵνα σχῶ

ζωὴν αἰώνιον
6:6. ἀγαθέ, R mg.
17 3 ripe ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν
ὁ ἀγαθός

DT ἼΣΡΟΝ WON 1, Deut. xxx. 13
2 κ. ἤνοιξε τὸ φρέαρ τ. ἀβύσσου
I ἔχουσιν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλέα τ. ἄγγελον τ.

τί με λέγεις ἀγαθόν ; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ

ἐκ τ. ἀβύσσου
τ. ἀβύσσου
κλεῖν τ. ἀβύσσου
ἄβυσσον

Ac 11 28 ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι “A,
21 το προφήτης ὀνόματι ΓΑγαβος

τ. ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγα-

"ATAOONOIO’S* *

I ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τ. φρέατος τ. ἀβύσσου

"ATABOX

παρατιθέσθωσαν
θοποιίᾳ

I Pe2 14 εἰς ἐκδίκησιν
θοποιῶν

831 ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τ. ἄβυσσον
ἀπελθεῖν
ἈΟ10 7 ἤ Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον

7
ὃ
1
3

κακοποιῆσαι;

ΑΓΑΘΟΠΟΙΙΓΑῚ Ff

Lu

11
17
20

-“

ὑμᾶς

niMa PONT, Gen. xv. 6

ἀβύσσου
τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον
κ. μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ
ἄγγελον... ἔχοντα τ.
κ. ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν

"»

35 ἀγαθοποιεῖτε x. δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες
I Pe215 ἀγαθοποιοῦντας φιμοῖν τὴν τ. ἀφρόνων
ἀνθρώπων ἀγνωσίαν
20 ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες κ. πάσχοντες ὑπομενεῖτε
8 6 ἀγαθοποιοῦσαι κ. μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν
πτόησιν
17 κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας.. . . πάσχειν
Ill Jo 11 ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τ. Θεοῦ ἐστίν

8 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουεν τῷ “A,

9

,

33 Kk. Pe
γὰρ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τ. ἀγαθοποιοῦντας

ἌΒΥΣΣΟΣ

Re

8 4 ἔξεστιν τ. σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι;
ἀγαθὸν ποιῆσαι, T
:
6 géi ἔξεστιν τ. σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ

εἷς ὁ Θεός, R mg.
20 15 ἢ ὁ ὄφθαλμός σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγὼ
ἀγαθός εἰμι;
22 10 συνήγαγον πάντας... + πονήῆρους TE kK.
ἀγαθούς
25 21 εὖ δοῦλε ἀγαθὲ κ. πιστέ
23 εὖ δοῦλε ἀγαθὲ κ. πιστέ.
8 4 ἔξεστιν τ. σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι
ἀγαθοποιῆσαι, ΝῊ
10 17 διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα anv
αἰώνιον κληρονομήσω
’

Mk

ἀγαθός
1018 τί pe λέγεις ἀγαθόν ; οὐδεὶς ἀγαθός εἰ μὴ
εἷς ὁ Θεός

Mk

153
6 45

Lu

πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τ. ἀγαθοῦ θησαυροῦ
τ. καρδίας
~

>

,

>

8

,

ὁ

>

66

΄“

5»

II Co

>

-“

Ga

10 42 Μαριὰμ yap τ. ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο
11 13 εἰ οὖν ὑμεῖς... οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι
13 πόσῳ μᾶλλον6 πατὴρ. .. δώσει ἀγαθὸν
δόμα
πνεῦμα ἅγιον, TWH non marg. R

Eph

19 ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη
πολλά
16 25 ? μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τ. ἀγαθά σου ἐν
τ. ζωῇ σου
18 18 διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον
κληρονομήσω ;
19 τί με λέγεις ἀγαθόν ; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ
εἷς ὁ Θεός

Phil
Col
I Th

ay. ἔργων, T
1: Ti
Ait

ἀγαθῷ ἔργῳ

3 3 τὸ ἀγαθὸν

4

14167

2

He

lol

>

‘

,

ayavov

,

,

3

/

>

κατηχούμενος.

..

17 * ΚΑ;
ἀγαθῷ

1 5 ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας κ. συνειδήσεως
ἀγαθῆς
19 ἔχων πίστιν κ. ἀγαθὴν συνείδησιν
210 1 ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεο5101
221 1

8.17
1 τό
2 5
10

Ja
1 Pe

δι’ ἔργων ἀγαθῶν

᾿

εἰ παντὶ “ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν
εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον

1 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος
1 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι
τὰς νέας... ἁγνὰς οἰκουργοὺς ἀγαθάς
πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν
ἀγάπην, WH marg., ---πίστιν
1 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι

6 ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν
14“
ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν

‘911
1015

o

\

c

\

>

,

A

>

66

σου 7
3 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τ.
γενομένων ἀγαθῶν

σκίαν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τ. μελλόντων

ἀγαθῶν
13 21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ
ἐν π. ἔργῳ ἀγ., R mg.
117 πᾶσα δόσις ἀγαθή
8.17 μεστὴ ἐλέους κ. καρπῶν ἀγαθῶν

2 τὸ οὐ μόνον τ. ἀγαθοῖς κ. ἐπιεικέσιν
310 ὁ γὰρ θέλων...

ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς

aid ning oD... PENT vay, Ps.
XXXIV. 13

x.

II ἐκκλινάτω
ἀγαθόν

τ.

13 ? ἐὰν τ. ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε
16 συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν
16 οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τ. ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ

2)

ποίει

“Θεοῦ yap διάκονός ἐστίν σοι εἰς
ἀγαθόν
μὴ βλασφημείσθω
οὖν ὑμῶν

ὁ

ἔργον

10 3 ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας

2

ab way νης ὅς UNIND, Is. lil. 7
2 τί τὸ θέλημα τ. Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν
εὐάρεστον
9 2 κολλώμενοι τ. ἀγαθῷ
29 2
,
2
AA
,
21 * ἀλλὰ\ νίκα
ἐν> τ. ἀγαθῷ
τ. κακόν
18.3
of γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος

δὲ

εἰς πᾶν

2 τὸ 1 κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις

81
Phm

τον

12

περισσεύητε

6 6 κοινωνείτω

σέβειαν

ὑπὲρ yap τ. ἀγαθοῦ τάχα τις K. τολμᾷ

18 οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοὶ .. . ἀγαθόν
19 οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν᾽
8 28 τ. ἀγαπῶσι τ. Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς
ἀγαθόν
9.11 μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον
1015 * ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τ. εὐαγγελιζομένων
ἀγαθά
τὰ ay., T

ἵνα...
ἀγαθόν

11 Th

7 12 οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ἀγαθός ἐστιν
9 36 : αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν

ἀποθανεῖν
712 ὥστε... ἡ ἐντολὴ ἁγία κ. δικαία κ.
ἀγαθή
13 ? τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος;
13 3 διὰ τ. ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνα-

81

ἀγαθοῖς

phaBe

11 24 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθός
28 1 ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι
τ. Θεῷ
τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ
δόξα δὲ κ. τιμὴ... παντὶ τ. ἐργαζομένῳ τ. ἀγαθόν
ποιήσωμεν τ. κακὰ ἵνα ἔλθῃ τ. ἀγαθά

ἀγαθόν

4 28 2 ἐργαζόμενος τ. χερσὶν τὸ ἀγαθόν
29 ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τ.
χρείας
6 8 εἰδότες ὅτι ἕκαστος
ἐάν τι ποιήσῃ
ἀγαθόν

19 17 εὖγε ἀγαθὲ δοῦλε

5 29 2 οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες

εἰς τ. ἀγαθὸν

5 10 εἴτε ἀγαθὸν εἶτε φαῦλον

ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς

12 τὸ ? συνάξω ἐκεῖ πάντα τ. σῖτον κ. τὰ ἀγαθά
:
μου

23 50 Ἰωσὴφ... ἀνὴρ ἀγαθὸς x. δίκαιος
1.47 ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;

2 2 τῷ πλησίον ἀρεσκέτω
πρὸς οἰκοδομήν.

9

,

15. οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ κ. ἀγαθῇ
kad

15

16 19 2 θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ

“

προφέρει τὸ ἀγαθόν
ὃ k. ἕτερον ἔπεσεν εἰς τ. γῆν τ. ἀγαθήν
2

Ro

ϑ

τὸ

κ.

ποιησάτω

yID "AD, Ps. xxxiv. 1 5

ἀναστροφήν

A

τὸ

δὲ ἀπὸ κακοῦ

III Jo

21 συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεόν
Il 2. *Ayarnré, μὴ μιμοῦ τ. κακόν, ἀλλὰ τ.
ἀγαθόν

ἀγαθουργέω---ἀγαπάω

4

ΞΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ἢ

ῬἈΑΓΑΘΟΥΡΓΕΏ 7
αὑτὸν

ἀμάρτυρον

Ας 14 17 καίτοι οὐκ
θουργῶν

ἀφῆκεν

ἀγα-

5 9 ὁ γὰρ καρπὸς

Eph

τ. φωτὸς

Mt.

ΜῈ AI, Lev. xix. 18

46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τ. ἀγαπῶντας ὑμᾶς

6 24 ἣ γὰρ τ. ἕνα μισήσει κ. τ. ἕτερον ἀγαπήσει
19 19 ἀγαπήσεις τ. πλησίον σου ὡς σεαυτόν

ΟΞ Wii HII, Lev. xix. 18

22 37 ἀγαπήσεις

Κύριον τ. Θεόν σου ἐν ὅλῃ τ.

καρδίᾳ σου

dss min’ ny AIAN, Deut.

ivy pow... Ov TMD, Ps. xlv. 8

24 στῆσαι... . ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει

7ὰα

vi. 6

ῬἘΧΓΑΛΛΙΑΏ
Mt δ12 χαίρετε x. ἀγαλλιᾶσθε
Lu 147 ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ. Θεῷ
10 21 ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι
τῷ ἁγίῳ
ἐν τῷ πν..

Jo

T

535 ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι
φωτὶ αὐτοῦ
ὥραν ἐν τ.

39 ἀγαπήσεις

Mk

16 34 ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τ. Θεῷ

1Pel

6 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε
8 πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶτε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ

ἀγαλλιᾶσθε, Τ'
413 ἵνα x. ἐν τ. ἀποκαλύψει
χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι
Re 19 7 χαίρωμεν κ. ἀγαλλιῶμεν

1Co7

8
11
32
34

Mt 20 24
21 15
26 8
Mk10 14
41
14

4

Lu 13 14

τ. δόξης

αὐτοῦ

᾿ΑΓΑΜΟΣἃ *
λέγω δὲ τ. ἀγάμοις κ. τ. χήραις
ἐὰν δὲ x. χωρισθῇ μενέτω ἄγαμος
ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τ. Κυρίου
K. ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος κ. ἡ πάρθένος
--ἡ ay., ΤᾺ non marg.
ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τ. Κυρίου
-᾿ἡ ay., WHR marg.
ῬἈΑΓΑΝΑΚΤΕΏ *
ἠγανάκτησαν περὶ τ. δύο ἀδελφῶν
δέκα
of
ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς κ. of γραμματεῖς. ..
ἠγανάκτησαν
ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἢγανάκτησαν
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν
οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου
k. Ἰωάνου
ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς
—h. v.. WH mg.
ἀγανακτῶν ὅτι τ. σαββάτῳ ἐθεράπευσεν
ὁ Ἰησοῦς

σεαυτόν,

ὡς

τιμᾷ, TWH

non mg. R

Lev. xix. 18

Lu

ὙἹ23 534, Ps. xvi. 9

σου

12 30 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐξ ὅλης
καρδίας σου, Deut. vi. 6
31 ἀγαπήσεις τ. πλησίον gov ὡς σεαυτόν,

πρὸς

226 x. ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου

τ. πλησίον

Lev. xix. 18
7 6 6 Aads οὗτος τ. χείλεσί pe ἀγαπᾷ
1021 ὁ δὲ “Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν
αὐτόν

8 56 ᾿Αβραὰμ . . . ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τ. ἡμέαν τ. ἐμὴν

Ac

(8) absol.

44 ἀγαπᾶτε τ. ἐχθροὺς ὑμῶν

114 ἔσται χαρά σοι κ. ἀγαλλίασις
44 ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τ.
κοιλίᾳ μου
246 μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει κ.
ἀφελότητι καρδίας
1 9 ἔχρισέν σε ὁ Θεὸς . . - ἔλαιον ἀγαλλιάσεως

_He

(2) cogn. acc.

5 43 ᾿αγαπήσεις τὸν πλησίον σου

πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης

>ATAAAVAZIET

Ac

φόβον

(1) c. acc. rei.

ἐν πάσῃ ἀγα-

ὡσύνῃ

i ΤῊ 111

Lu

7 11 ἀλλὰ ἀπολογίαν ἀλλὰ ἀγανάκτησιν ἀλλὰ
᾿ΑΓΑΠΑΏ

>ATAOQXY ‘NHT
1514 ὅτι x. αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης
522 χρηστότης ἀγαθωσύνη πίστις

Ro
Ga

Π Co

33
33
627
32
42.

τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ ὅλης καρδίας
τὸ ἀγαπᾷν τ. πλησίον ὡς ἑαυτόν
ἀγαπᾶτε τ. ἐχθροὺς ὑμῶν
εἰ ἀγαπᾶτε τ. ἀγαπῶντας ὑμᾶς
κ. γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τ. ἀγαπῶντας αὐτοὺς

35
7 5
42
47

πλὴν ἀγαπᾶτε τ. ἐχθροὺς ὑμῶν
ἀγαπᾷ γὰρ τ. ἔθνος ἡμῶν
τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν
3 ὅτι ἠγάπησεν πολύ:

ἀγαπῶσιν

8. ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ

ἐξ ὅλης

10 27 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου
- καρδίας σου, Deut. vi. 6

ἐν τ.

11 431 ὅτι ἀγαπᾶτε τ. mpwroxabedpiav
" συναγωγαῖς,
16 13 ἢ yap τε ενα

Jo

:
poonoes

K..

τ.

-΄΄

ετερὸν

ἀγαπήσει
816 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τ. κόσμον

8
10
11
12

13

19
35
42
17
5
43

1 ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος
6 πατὴρ ἀγαπᾷ τ. υἱόν
εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ.
διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ
ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. Μάρθαν
1 ἠγάπησαν γὰρ τ. δόξαν τ. ἀνθρώπων

1 ἀγαπήσας τ. ἰδίους τοὺς ἐν τ. κόσμῳ
εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς

23 εἷς ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ .. . ὃν nyara
ὁ Ἰησοῦς
34 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους"
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς
a

iva κ. ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους

1415 ἐὰν ἀγαπᾶτέ με

>

,

2
,
AY AT OG)

Jo

14 21 ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν

με'
ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τ.
“πατρός μου
κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτόν
+
23 ἐάν τις ἀγαπᾷ Pe
kK. 6 πατὴρ μου ἀγαπήσει αὐτόν
24 6 μὴ ἀγαπῶν με
28 εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν
ῳ pan ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τ. πατέρα
159 καθὼς γάπησέν
ἢ
με ὁ πατήρ
κἀγὼ ὑμᾶς “ἠγάπησα
ἠγάπ. ὑμ T
12 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς
ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας
ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου
3 ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με
idov... τ. μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα
ὃ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς
Σίμων ἸἸωάνου ἀγαπᾷς as πλέον τούτων;
Σίμων Ἰωάνου

Ro

Eph

ani, Mal.

25 καλέσω.

..

THY οὐκ

ἠγαπημένην

ἢἦγα-

πημένην

18 ὃ μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους

ἀγαπᾷν"

τ.

ἕτερον

νόμον πεπλή-

ρωκεν.
ἀγαπήσεις τ. πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
>

,

,

ε

,

TOD WIP AIIN, Lev. xix. 18
ὅσα ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τ. ἀγαπῶσιν αὐτόν
εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τ. Θεόν
ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός

FID NIT PY Iv, Prov. xxii. 9
διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς;

εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶ ἧσσον ἀγαπῶμαι;

ἀγαπᾷν
>

~

ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς «. δοὺς παράκλησιν
αἰωνίαν
1 Ti 4 8
πᾶσιν τ. ἠγαπηκόσι τ. ἐπιφάνειαν αὐτοῦ
Io 1 Δημᾶς
γάρ με ἐγκατέλειπεν ἀγαπήσας
τ. νῦν αἰῶνα
16

1

ἠγάπησας δικαιοσύνην κ. ἐμίσησας ἀνομίαν

YY ΤῸ PI¥ AIBN, Ps. xlv. 8
12 6 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει

mot nin JAN WN NN, Prov. iii. 11
ja.

rPe

142 ὃν ἐπηγγείλατο τ. ἀγαπῶσιν αὐτόν
ἣ ἐπηγγείλατο τ. ἀγαπῶσιν
25 τ. βασιλείας ἧς
αὐτόν
8 ἀγαπήσεις τ. πλησίον σου ὡς σεαυτόν,
Lev. xix. 18
1 8 ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε
22 ἐκ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς
2.17 Ε τ. ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε
8101 6 γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν

II Pe 215 ᾿ ὃς μῖσθον ἀδικίας ἠγάπησεν
ἢ
ἠγάπησαν, dele. ὅς, WH mg.
I Jo 210 ὁ ἀγαπῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
15} μὴ ἀγαπᾶτε τ᾿ κόσμον
15 ἃ ἐάν τις ἀγαπᾷ τ. κόσμον
3 10 κ. ὁ μὴ ἀγαπῶν Τὶ ἀδελφὸν αὐτοῦ
II αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία. .. ἵνα ἀγαπῶμεν
ἀλλήλους
14 οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν οἶνον ὅτι ἀγαπῶμεν τ: ἀδελφούς.
ὃ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τ. θανάτῳ
18 8 ὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τ. γλώσσῃ
23 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ἵνα... ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
£7 ἀγαπητοὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους

8 ὅτι. .. πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τ. Θεοῦ γεpiirras

ἀγαπῶν, dele.; , WH Marg.

ἐν πίστει ζῶ τῇ τ. υἱοῦ τ. ᾿Θεοῦ τ. ἀγαπήσαντός με
ἀγαπήσεις τ. πλησίον σου ὡς σεαυτόν
Lev. xix. 18
τ. χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τ.
ἠγαπημένῳ
2 διὰ τ. πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς
καθὼς κ. ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶς
5 ol ἄνδρες ἀγαπᾶτε τ. γυναῖκας,
1 καθὼς x. 6 Χριστὸς ἠγάπησεν
κλησίαν

a

DYN YSN BNI, Ps. xxxiv. 13

mom NOMS HTN, Hos. ii. 25
ὁ γὰρ ἀγαπῶν

c

Κύριον ἡμῶν

ἀγαθόν

i. 21.

ὀφείλουσιν. K. οἱ ἄνδρες

τι ἑαυτῶν γυναῖκας
28 ὁ ἀγαπῶν
τ. ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν
ἀγαπᾷ
33 ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω
6 24 ἡ χάρις μετὰ πάντων τ. ἀγαπώντων τ.

3812 ὡς ἐκλεκτοὶ τ. Θεοῦ ἅγιοι κ. ἠγαπημένοι
19 οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τι γυναῖκας
A be Te | ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι
ἢ
ὑπὸ τ. Θεοῦ
49 θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους
11 Th 2 13 ἀδελφοὶ ,"γαπημένοι
ἢ
ὑπὸ Κυρίου

37 ὑπερνικῶμεν διὰ τ. ἀγαπήσαντος ἡμᾶς
913 τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα

‘maw’ ἸΦΌ ΤΙΝῚ apyrns

5 28 οὕτως

Col

a amas

βλέπει τ. μαθητὴν ὃ
ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς
τ. ἀγαπῶσι τ. Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς

5

τ.

ἐκ-

>
ου

ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ , ἔγνω τ. Θεόν

ὅτι ἡμεῖς ἠἡγαπήκαμεν τ. Θεόν,
ἤγαπήσαμεν, WH marg.
aX ὅτι, αὐτὸς ἠγάπησεν ἡ as
ἀγαπητοὶ εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς
κ. ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν
ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν
μένει
19 ὃ ἡμεῖς ἀγαπῶμεν ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἢγάπησεν ἡμᾶς
20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ᾿Αγαπῶ τ. Θεόν
20 ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν
ἑώρακεν

ἀγαπάω---ἀγάπη

6

420 τ. Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν ov δύναται ἀγα-

IJo

Co

πῶν

τ. Θεόν

ἀγαπᾷ κ.
5 I κ. πᾶς ὁ
ἀγαπᾷ τ.
2 ἐν τούτῳ

τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
ἀγαπῶν τ. γεννήσαντα
γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ
γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν

348338 ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει

13 νυνὶ δὲ μένει πίστις ἔλπις ἀγάπη τὰ τρία
ταῦτα:
μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.
Ig I διώκετε τ. ἀγάπην
16 14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω
24 ἡ ἀγάπη pou pera πάντων ὑμῶν ἐν

πᾷν
21 ταύτην τ. ἐντολὴν ἔχομεν . . . ἵνα ὁ ἀγα-

τ.

Χριστῷ Ἰησοῦ

2 4 ἀλλὰ τ. ἀγάπην, ἵνα γνῶτε
διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν
ἀγάπην
35 γὰρ ἀγάπη τ. Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς
ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ
ona na τῇ "ἐξ ἡμῶν ἐν ὑμῖν ἀγάπῃ
ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν, TWH marg. R non

1Co

τέκνα τ. Θεοῦ

ὅταν τ. Θεὸν ἀγαπῶμεν
II Jo
ΠῚ
Ju
Re.

I ods ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.
5 ἣν εἴχαμεν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν
ἀλλήλους
1 ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ
I ὃ τοῖς ἐν πατρὶ ᾿ἡγαπημένοις
1 5 τ. ἀγαπῶντι ἡμᾶς κ. λύσαντι ἡμᾶς
3 9 ἵνα ἥξουσιν Le Ke γνῶσιν ὅτι ἐγὼ

ΙΏΔΤΕ.

τὸ τ. ὑμετέρας
μάζων

ἠγάπησά σε

12 11 1 οὐκ ἠγάπησαν τ. ψυχὴν αὐτῶν
θανάτου
. T
πόλιν τ.
20 9 ἐκύκλευσαν .

γνήσιον

δοκι-

τ. οὖν ἔνδειξιν τ. ἀγάπης ὑμῶν
ὁ Θεὸς τ. ἀγάπης κ. εἰρήνης ἔσται μεθ᾽
2 ἡμῶν
ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ κ. ἡ

ἄχρι
13

ἢἤἦγα-

πημένην

ἀγάπης

ἀγάπη τ. Θεοῦ

πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη
᾿ἊΓΑ ΠΗΪ

ἀλλὰ διὰ τ. ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις

(2) ἀγάπαι
"(1) cogn. acc
(8) dy- τ. Θεοῦ, τ. Χριστοῦ
Mt
Lu

Eph

ὁ δὲ καρπὸς τ. πνεύματός ἐστιν ἀγάπη
κατενώπιον αὐτοῦ ἐν
ἀγάπῃ
κ᾿ τ. ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τ. ἁγίους

4 ἁγίους kK. ἀμώμους

1

—r. dy, WHR non marg.
1 διὰ τ᾿ πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγά-

24 12 ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τ. πολλῶν
11 42 ὃ παρέρχεσθε τ. κρίσιν κ. τ. ἀγάπην τ.

πησεν ἡμᾶς
ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι k. τεθεμελιωμένοι
ἐν ἀγάπῃ";
ὃ γνῶναί τε τ. ὑπερβάλλουσαν τ. γνώσεως

Θεοῦ

Jo

5 42 8 ἔγνωκα

>

,

ὑμᾶς ὅτι τ. ἀγάπην
οὐκ ἔχετε. ἐν ἑαυτοῖς
ΕΣ

ε

cal

iJ

τ.

A

Θεοῦ

οὐκ ἔχ. T. ay. τ. Θεοῦ, ἣν
13 35 ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις
15

ἀγάπην τ. Χριστοῦ
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ
ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ

9 μείνατε ἐν op ἀγάπῃ τ. ἐμῇ
Io μενεῖτε ἐν τ. “ἀγάπῃ μου
IO κ. μένω αὐτοῦ ἐν π᾿: ἀγάπῃ
13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς exe
ἔ

17-26: * ἵνα ἡ ἀγάπη

ἣν ἠγάπησάς

τ. αὔξησιν τ. σώματος ποιεῖται εἰς οἶκο-

se
N
ow

δομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ

με

αὐτοῖς ἦ

Ro

δ᾽

κ. περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ

ἐν

tee ἀγάπη τ. θεοῦ ἐκκέχυται ἐν τ.
καρδίαις ἡμῶν
ἡ
8 συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς

εἰρήνη τ. ἀδελφοῖς κ. ἀγάπη
ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον κ. μᾶλλον

Pld

περισσεύῃ

οἵ μεν ἐξ ἀγάπης
I εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης
2 τ. αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες

ὁ Θεός

8 35 3 ἘΣ ἡμᾶς χωρίσει

ἀπὸ

τ. ἀγάπης

τ.

Χριστοῦ;

Obs!

1810

i Th

Πνεύματος

reo

.4.2 I ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐν ἀγάπῃ
8 I
I ἡ γνῶσις φυσιοῖ ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ.
18 1I ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω
2 ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω
3 ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω
4 ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ xpnoreverat,

ἀγάπη οὐ ot,

ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται
asa.

πὴ ἀγ., WH; χρηστ. ἡ ἀγ., οὐ ζηλ. ἡ
ἀγ., οὐ περπ.. T

κι τ. ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τ. ἁγίους
ἀγάπην

ἐν

πνεύματι
μετέστησεν εἰς τ. βασιλείαν τ. υἱοῦ τ.
ἀγάπης αὐτοῦ

ἡ ἀγάπη τῷ “πλησίον. κακὸν οὐκ ἐργάζεται"

πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη᾽
1415 οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς
15 30 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς... διὰ τ. ἀγάπης τ.

στ

8 6 Kk. δηλώσας ἡμῖν τ. ὑμῶν

39 ὃ οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς
χωρίσαι ἀπὸ τ. ἀγάπης τ. Θεοῦ
12 9 ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος

11 Th

συνβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ
ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τ. ἀγάπην
μνημονεύοντες ὑμῶν ... 7. κόπου T.
ἀγάπης
εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τ. πίστιν κ. τ.
ἀγάπην ὑμῶν
περισσεύσαι τ. ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους
ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως κ. ἀγάπης
ἡγεῖσθαι
αὐτοὺς
ὑπερεκπερισσοῦ
ἐν
ἀγάπῃ
πλεονάζει ἡἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων
ὑμῶν
ἀνθ᾽ ὧν τ. ἀγάπην τ. ἀληθείας οὐκ ἐδέἕαντο

ἀγάπη---ἀγαπητός
{ΤῊ
ΠῚ

8 5 ὃ κατευθύναι

ὑμῶν

τ.

καρδίας

εἰς τ.

ἀγάπην τ. Θεοῦ
τὸ δὲ τέλος τ. παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη
4

15

‘

᾿

,ὔ

>

ΗΝ

»

Re

πίστιν

Ἰησοῦ
215 ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει kK. ἀγάπῃ
412 τύπος γίνου τ. πιστῶν
ἐν λόγῳ, ἐν
ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ
6 II δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν
ἀγάπην
17 πνεῦμα . .. δυνάμεως κ. ἀγάπης κ.
σωφρονισμοῦ
,ὔ

»

a

>

᾽᾿ἊἌΓΑΠΗΤΟΊΣ

‘

(1) υἱὸς ἀγ.
Mt

,

>

/

>

,

“

»

a

>

n

τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ
13 ἐν πίστει K. ἀγάπῃ
7
222 δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην
A
\
7
3 10 σὺ δὲ παρηκολούθησάς, μου τ. διδασκαλίᾳ,

Tit

2. 4 ὅτι τ. ἀγάπην σου τ. πρώτην ἀφῆκες
19 οἶδά σου τὰ ἔργα κ. τ. ἀγάπην κ. τ.

,

14 μετὰ πίστεως κ. ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ
»»"

1 ΤΙ

7

oe T. ἀγάπη
ὑγιαίνοντας τ. πίστει, τ. ἀγάπῃ, τ. ὕπο-

22

πᾶσαν ἐνδεικνυμένους ἀγάπην
πᾶσ. πίστιν ἐνδ. ἀγαθήν, TWH non
mg. R
ἀκούων σου τ. ἀγάπην κ. τ. πίστιν
ἔσχον κ. παράκλησιν ἐπὶ τ. ἀγάπῃ σου
διὰ τ. ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ
ἐπιλαθέσθαι τ. ἔργου ὑμῶν κ. τ. ἀγάπης
εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης κ. καλῶν ἔργων
τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες,
ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν
ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης
ἐν δὲ τ. φιλαδελφία τ. ἀγάπην
2 ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀγάπαις αὐτῶν
ἀπάταις, TWH non mg. R mg.
ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ
τετελείωται
οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τ. πατρὸς ἐν αὐτῷ
ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ
ΒΟΡῇ

Io
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>

’

4
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>
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A

>

᾿»,

c

>

4

c

>

>
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A

>

>

“

πατήρ

ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τ. ἀγάπην
3 πῶς ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ
ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τ. Θεοῦ ἐστίν
ὅτι
ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν
3 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ
ἐν ἡμῖν
ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη
ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἡμῖν
ἐστίν
,
ΒΟΌΣ
a
πεπιστεύκαμεν
τ. ἀγάπην
ἣν
ἔχει
ὁε
Θεὸς ἐν ἡμῖν.
>

᾿

4
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ὁ Θεὸς ἀγάπη
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,

ἐστίν,
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ἐν

ΕΣ
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ς
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ς

αὐτὴ yap ἐστιν

>

,

Eph

ἢ ἀγάπη

τ. Θεοῦ

ἐν ἀληθείᾳ κ. ἀγάπῃ
K. αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη
οἱ ἐμαρτύρησάν σου τ. ἀγάπῃ ἐνώπιον
ἐκκλησίας
ἔλεος ὑμῖν κ. εἰρήνη κ. ἀγάπη πληθυνθείη
ae
A
con
2 ts , >
οὗτοί εἶσιν οἱ© ἐν3 τ. ἀγάπαις
ὑμῶν
σπιλάδες
΄

a

Phl
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ἐν ἀγάπῃ
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πητὸς ἀδελφός
ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε
ὥστε
ὑπηκούσατε
1 ? ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ x. ἐπιπόθητοι
οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί
Ἔμου, WH marg.

1 7 ἀπὸ
477

Ἐπαφρᾶ

ἡμῶν

τ. ἀγαπητοῦ

τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα

συνδούλου

γνωρίσει

ὑμῖν

Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφός
9 2 σὺν ᾿Ονησίμῳ τ. πιστῷ κ. ἀγαπητῷ

ἀδελφῷ

14 ἀσπάζεται ὑμᾶς
ἀγαπητός

Λουκᾶς

6

ITh

2 ὃ διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε

ITi

6 2 δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί
πητοί
1 2 Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ

Π ΤΙ

Phm

,

Θεοῦ τηρήσατε

12 τὸ τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τ. ὑμῶν
οἰκοδομῆς
5 I ὡς τέκνα ἀγαπητά

4

>

>

μου
12 ἀσπάσασθε Περσίδα τ. ἀγαπητήν
414 ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν

6.21 ? πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγα-

“

A

1 7
11 28
12 19
16 5
ὃ
9

πητοί

,

8

20 13
1525

17 ὃς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητόν
10 14 διόπερ ἀγαπητοί μου φεύγετε
15 58 ? ὥστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ ἑδραῖοι
γίνεσθε
I1Co 71
ταῦτας οὖν ἔχοντες τ. ἐπαγγελίας ἀγα-

“a

kK. 6 μένων ἐν τ. ἀγάπῃ ἐν τ. Θεῷ μένει
ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν
φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τ. ἀγάπῃ,
ἀλλ᾽ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τ.
φόβον
ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τ.
ἀγάπῃ
5

Ro

/

,ὔ

Τὰ

’

Ac

οὗτός ἐστιν ὁ vids μου ὁ ἀγαπητός
σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
οὗτός ἐστιν ὁ vids μου ὁ ἀγαπητός
ἔτι ἕνα εἶχεν, υἱὸν ἀγαπητόν
σὺ εἶ ὁ vids μου ὁ ἀγαπητός
--ὁ ἀγαπ., WH marg.
Ἶ οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου 6 ἀγαπητός
ἐκλελεγμένος, TWHR non mg.
1 πέμψω τ. υἱόν μου τ. ἀγαπητόν
σὺν τ. ἀγαπητῦις ἡμῶν Βαρνάβᾳ x.
Παύλῳ
πᾶσι τ. οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ
ἀγαπητοὶ διὰ τ. πατέρας
μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί
ἀσπάσασθε ᾿Ἐπαίνετον τ. ἀγαπητόν μου
ἀσπάσασθε ᾿Αμπλίατον τ. ἀγαπητόν μου
ἀσπάσασθε.. .. Στάχυν τ. ἀγαπητόν

17 5 1
111}
9 7.1
12 6 1}
322 1
9.35

“

3

’ὔ΄

Lu

1218 ὁ ἀγαπητός μου ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή
μου
VDI ANSI 3, Is. xlii. x

,

4

>

Mk

(2) ἀδελφὸς dy.

817 1 οὗτός ἐστιν ὁ vids μου ὁ ἀγαπητός

He’

εἰσιν

ἰατρὸς

ὁ

κ. ἀγα-

I Φιλήμονι τ. ἀγαπητῷ κ. συνεργῷ ἡμῶν

16 2 ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν ᾿
6. 9 πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τα
κρείσσονα
᾿
116 ? μὴ πλανᾶσθε ἀδελῴοι μου ἀγαπητοί
19 3 ἴστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί

ἀγαπητός--- ἄγγελος

8
2

Ja

1Pe

Μὶ

5 3 ἀκούσατε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί

2:11 ἀγαπητοὶ παρακαλῶ ὡς παροίκους
412 ἀγαπητοὶ μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν
πυρώσει
1171 6 υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός
ἐστιν
οὗτ. ἐστ. 6 vi. μ. 6 ἀγαπ.,. T
,

πΡ

3

owt

8
14
15

1Jo

17
2 7
8 2
21
4 1
7
11

ΠῚ Jo

Ju

ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν
γράφω ἐπιστολήν
ἕν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς ἀγαπητοί
διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες
2 καθὼς κ. ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς
Παῦλος
ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες
ἀγαπητοὶ οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω
ὑμῖν
ἀγαπητοὶ νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν
ἀγαπητοὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ καταγινώσκῃ
ἀγαπητοὶ μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε
ἀγαπητοὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
ἀγαπητοὶ εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν
ς

ἡμᾶς

213 1 ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ
Ἰωσήφ
cy
,
“
κν
1 ἄγγελος
Κυρίου
φαίνεται
κατ΄ 53. ὄναρ
τῷ~
19
Ἰωσήφ
“
>
>
OlAr
“
κ᾿
a
4 6 ὅτι τ. ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ
,

2

pm

ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον x. διηκόνουν αὐτῷ

ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου

ΒΝ ΠΡῸΣ 1230, Mal. iii. 1
οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν
ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου τ. ἀγγέλους
αὐτοῦ
ς

,

Uf

>

Γαίῳ τ. ἀγαπητῷ

’

εὖ

4

~

>

A

,

a

=

,

4

Xr

~

>

3

’

>

4

εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τ. ἄγγελον

κ. ἀποκριθεὶς 6 ἄγγελος
ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἄγγελος
“
>
ΞΡ
δι
,
ἐπέστη αὕτοις
ἄγγελος Κυρίου
κ. εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος
ἐγένετο σῦν τ. ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς
οὐρανίου
ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τ. οὐρανὸν οἱ
ἄγγελοι
τὸ κληθὲν ὑπὸ τ. ἀγγέλου
ὅτι τ. ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ,
Ps. xci. II
ἀπελθόντων δὲ τ. ἀγγέλων Ἰωάνου

: he J

"ATTEAVA
1 5 ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία
811 αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία

A

—k. ἦγγ.. WHR

3

[οὐ

ε

᾿ἈΓΓΕΛΛΩ
451 οἱ δοῦλοι ὑπήντησαν αὐτῷ κ. ἤγγειλαν

ΕΣ

ἔρχεσθαι

,

¢

ae

4

>

3

oe

Mt 25 4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τ. ἀγγείοις

(1) ἄγγ. υρίου, Θεοῦ
120 1 ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ
24 1 ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου

>

ἰδοὺ ἀπαστέλλω τ. ἄγγελόν μου πρὸ mpoσώπου σου, Mal. 111. I
,
ς »"
Led
k. of ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ
. μετὰ τ. ἀγγέλων τ. ἁγίων
ὅταν ἔλθῃ .
ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τ. οὐρανοῖς
οἱ ἐν τ. οὐρ.. WH marg.
k. τότε ἀποστελεῖ τ. ἀγγέλους>
a
3
.«»᾿
2%
a
Ν
>
οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ of ἄγγελοι Ev οὐρανῷ
οὐδὲ ἄγγελος, WH marg.
1 ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος
εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τ. ἄγγελον
κ. ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Ταβριὴλ ἀπὸ τ. Θεοῦ
εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν ὁ ἄγγελος
2
—é wt ayy.,
>
2 A
εἶπεν
ὁ¢ ἄγγελος αὐτῇ

᾿ΑΓΓΕΙῸΝ

Mt

a

1

᾿ἈΑΓΓΑΡΕΥΏἢ

ἌΓΓΕΛΟΣ

ey

ἄγγελος yap Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ
5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος

R marg.

20 18 ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα
ἶ
τ. μαθηταῖς

ε

,

541 ὅστις σε ἀγγαῤεύσει μίλιον ἕν
27 32 τοῦτον ἤγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τ. σταυρὸν αὐτοῦ
Σίμωνα
τινα
παράγοντά
Mk15 21 ἀγγαρεύουσιν
Κυρηναῖον

Jo

ΝΥ

>

Mt

170

°

k. ἀποστελεῖ τ. ἀγγέλους αὐτοῦ

25 τὸ δὲ Ἄγαρ Σινὰ ὄρος ἐστὶν ἐν τ. ᾿Αραβία
marg.

’

οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τ. οὐρανῶν
k. πάντες οἱ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ
τὸ mip... τὸ ἡτοιμασμένον τ. διαβόλῳ
kK. τ. ἀγγέλοις αὐτοῦ
παραστήσει μοι πλείω δώδεκα. λεγιῶνας
ἀγγέλων

424 μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινά... . ἥτις ἐστὶν
“Ayap
"
Ayap, T
τὸ γὰρ >.. TWH

a

νον μετὰ τ. ἀγγέλων> αὐτοῦ
,
a
> A
of.«»ἄγγελοι αὐτῶν
ἐν οὐρανοῖς βλέπουσιν
GAN ὡς ἄγγελοι ἐν τ. οὐρανῷ εἰσίν

“ATAP, ἼΠ
Ga

φ

’

x

2 ἀγαπητὲ περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι
5 ἀγαπητὲ πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ
ἀγαπητὲ μὴ μιμοῦ τ. κακόν
3 ἀγαπητοὶ πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος
γράφειν
ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε
ἐποικοδομοῦντες
ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί,
ἑαυτούς

‘

ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι
μέλλει yap 6 vids τ. ἀνθρώπου

>

I ὁ πρεσβύτερος

voxdp ‘3, Ps. xci. χα

‘

ς

A

5

3

΄“

>

>

A
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>

ἰδοὺ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου πρὸ προ-

σώπου σου, Mal. 11. I
ὅταν ἔλθῃ ἐν τ. δόξῃ αὐτοῦ. .. kK. τ.
ἁγίων ἀγγέλων
52 ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ
12 8 1 ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τ. ἀγγέλων τ. Θεοῦ
9 26

ἄγγελος
Lu

12 g

ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τ. ἀγγέλων τ.

Θεοῦ
15 10 | γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τ. ἀγγέλων τ.
Θεοῦ
16 22 ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τ. ἀγγέλων
22 43 ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπὸ τ. οὐρανοῦ

1 Ti 521
He

—h. v., [[WH]] R mg.

Jo

9
διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τ. Θεοῦ. .
κ. τ.
ἐκλεκτῶν ἀγγέλων
1 4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τ. ἀγγέλων
5 τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τ. ἀγγέλων
6 1 προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι
Θεοῦ

panda id-annvin, Ps. xevii. 7

24 23 λέγουσαι κ. ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι

152 1 ὄψεσθε. .. τ. ἀγγέλους τ. Θεοῦ avaβαίνοντας κ. καταβαίνοντας

7 k. πρὸς μὲν τ. ἀγγέλους λέγει
‘O ποιῶν τ. ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα

5 4:1 ἄγγελος γὰρ Κυρίου κατὰ καιρὸν κατέ-

nin yaNdp Avy, Ps. civ. 4

αινεν

Ac

—h. v.. TWHR non mg.
12 29 ἄλλοι ἔλεγον “Ayyehos αὐτῷ λελάληκεν
20 12 θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους

13 πρὸς τίνα δὲ τ. ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε
2

519 } ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ νυκτὸς ἤνοιξεν
τ. θύρας
615 εἶδαν τ. πρόσωπον
πον ἀγγέλου

DSN HY. wD, Ps. viii. 6

αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσω-

7 30 ὥφθη αὐτῷ. .. ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρός
35 τοῦτον ὁ Θεὸς
. . ἀπέσταλκεν σὺν
χειρὶ ἀγγέλου
38 μετὰ τ. ἀγγέλου τ. λαλοῦντος αὐτῷ
53 οἴτινες ἐλάβετε τ. νόμον εἰς διαταγὰς
ἀγγέλων

8 26 1 ἄγγελος
10

3

7
22
1113
12 7
ὃ
9
10
11
15.

δὲ Κυρίου

ἐλάλησεν

πρὸς

Φίλιππον
1 εἶδεν ἐν ὁράματι. . . ἄγγελον τ. Θεοῦ
εἰσελθόντα
ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος
ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου
πῶς εἶδεν τ. ἄγγελον ἐν τ. οἴκῳ αὐτοῦ
1 κι ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη
εἶπεν δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν
ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τ. ἀγγέλου
εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ
ὅτε ἐξαπέστειλεν ὁ Κύριος τ. ἄγγελον
αὐτοῦ
ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ

23 1 παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος

Κυρίου
ὃ μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα
9 εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος
27 23 παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τ. νυκτὶ τ.
Θεοῦ. . . ἄγγελος
28

Ro
1Co

8,38 οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί

4 ο θέατρον ἐγενήθημεν τ. κόσμῳ κ. ἀγγέλοις
k. ἀνθρώποις
6 3 οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν;
11 10 ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν... . διὰ

τ. ἀγγέλους

181

ἐὰν τ. γλώσσαις
τ. ἀγγέλων

τ. ἀνθρώπων

λαλῶ κ.

2 ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος
5 οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τ. οἰκουμένην
τ. μέλλουσαν
7 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους

9 τὸν

Ga

Col
Th

{Τὶ

12
1

7
8

8 19
414
218
1 7

816 ὥφθη ἀγγέλοις

τι

παρ᾽

ἀγγέλους

ἦλατ-

12 22 προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει. . . κ. μυριάσιν
ἀγγέλων
18 2 ἔλαθόν τινες Eevioavres ἀγγέλους
Ja 2 25 ὑποδεξαμένη τ. ἀγγέλους
IPel 12 εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι
3 22 ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων x. ἐξουσιῶν
ΠΡΕ2 4 εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ

ἐφείσατο

Ju

11 ἄγγελοι ἰσχύϊ κ. δυνάμει μείζονες ὄντες
6 ἀγγέλους τε τ. μὴ τηρήσαντας τ. ἑαυτῶν

ἄρχήν

ἀποστείλας διὰ τ.“ ἀγγέλου αὐτοῦ
20 οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τ. ἑπτὰ ἐκκλησιῶν
εἰσίν
;
2 1τ.
ἀγγέλῳ
τῷ ἐν Ἐφέσῳ
ἐκκλησίας
γράψον
>

A

>

>

~

τῆς ἐν Ἐφ., T

ὃ κ΄

τ. ἀγγέλῳ τῷ ἐν Σμύρνῃ
γράψον
τῆς ἐν Ζμύρνῃ, T

12 k. τ. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ

ἐκκλησίας

ἐκκλησίας

γράψον

18 k. τ. ἀγγελῷ τῷ ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας
γράψον
σῆς ἐν Θ, T
‘Bok. τ. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας
γράψον
τῷ ev Σ., WH marg.
5 ἐνώπιον τ. πατρός μου κ. ἐνώπιον τ.
ἀγγέλων αὐτοῦ

7 κι τ. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφίᾳ ἐκκλησίας

γράψον
τῷ ἐν

11 Co 11 14 αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς
ἄγγελον φωτός
ἄγγελος Σατανᾶ ἵνα με κολαφίζῃ
ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται
διαταγεὶς δι’ ἀγγέλων
1 ἀλλὰ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με
θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ x. θρησκείᾳ
τ. ἀγγέλων
per’ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ

δὲ βραχύ

τωμένον
16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται

14 xk.

Φλ., WH marg.
τ. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικίᾳ

γράψον

:
ἐκκλησίας

2 εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα

I ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν

I μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους
2 κ. εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα
2 ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τ. τέσσαρσιν ἀγγέλοις
II kK. πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ

τ. θρόνου

”

Re

e

,

ἄγγελος---ἁγιάζω

ΤΟ

ἜἌἌΓΓΟΣ
νὰ
ie
ι
Mt 18 48 συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη

8 2 pies τ. ἑπτὰ a amg
ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν
3
ἃ ἐκ χειρὸς τ. ἀγγέλου ἐνώπιον τ. Θεοῦ

ATE

5 εἴληφεν ὁ ἄγγελος τ. λιβανωτόν

6 of ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τ. ἑπτὰ σαλmuyyas

‘Ja

8 x. ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν

IO K. 6 τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
12 κ. ὃ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
13 τ. σάλπιγγος τ. τριῶν ἀγγέλων τ. μελλόν- | Mt
ΤΣ
ΝΡ σαλπίζειν
9. Ο1 Κ. ὃ πέμπτον ἄγγελος ἐσάλπισεν
τ. ἄγγελον τ.
βασιλέα
11 ἔχουσιν ἐπ᾿ αὐτῶν
Mk
ΠΣ
ἀβύσσου é
13 κι ο ἕκτος

5 1 ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι
8 30
31
2
511

ἄγγελος ἐσάλπισεν

λῦσον τ. τεσσάρας ἀγγέλους
k. ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι
εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρόν
x. ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον
ἐν τ. ἡμέραις τ. φωνῆς τ. ἐβδόμου ἀγγέλου

8 τ: Late τ. ἠνεῳγμένον

eee
ATE AH
ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων
πολλῶν βοσκομένη
ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τ. ἀγέλην τ. χοίρων
ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνδυ
ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τ. ὄρει ἀγέλη χοίρων

Lu

8 32 fv δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη
ἐν τ. ὄρει
33 ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ

15
17
18
19
1δ

16
17
18

ὁ δράκων ἐπολέμησεν κ. οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ
of ἄγγελοι αὐτοῦ per’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν
εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον
ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν
[ἄγγελος], WH; ayy. δεύτ., T
ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς
ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων
ἐν. τῶν ἀγγ., dele dy., WH mg.
ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. ναοῦ
ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. ναοῦ τοῦ ἐν
τ. οὐρανῷ
ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. θυσιαστηρίου
ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τ.

γῆν

1 ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τ.
ἐσχάτας
6 ἐξῆλθαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τ. ἑπτὰ
πληγάς
7 ἔδωκεν τ. ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας
χρυσᾶς
8 ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τ. ἑπτὰ
ἀγγέλων

1 ἤκουσα μεγάλης
5
1
7
1

avis...

λεγούσης

ἑπτὰ ἀγγέλοις
κι ἤκουσα τ. ἀγγέλου τ. ὑδάτων
ἦλθεν εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων
κ. εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος
‘pera ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον

5%
;
:
:
aber <
ee
Ι Col 28 τ. ἀγενῆ τ. κόσμου κ. τ. ἐξουθενημένα

ε
Mt
Lu
Jo

Ας

Ro
1Co

Eph

ἡγιασμένοις

ἡγιασμένη ἑν πνεύματι ἁγίῳ
ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ
ἀλλὰ ἀπελούσασθε ἀλλὰ ἡγιάσθητε
ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τ.
γυναικί,
κ. ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τ.
ἀδελφῷ
5 26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ

1516
1 2
6 11
714

523 αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τ. εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς

913 εἰ γὰρ τ. αἷμα... ἁγιάζει πρὸς τὴν τ.
σαρκὸς καθαρότητα

19 17 εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τ. ἡλίῳ
20 1 εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τ. οὐρανοῦ
21 9 ἦλθεν εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων
12 κ. ἐπὶ τ. πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα
17 μέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν ἀγγέλου
22 6 κ. ὁ Κύριος... ἀπέστειλεν τ. ἄγγελον αὐτοῦ
8 ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τ. ποδῶν | IPe

τ. ἀγγέλου

20 32

,

ATA
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
ἢ ὁ ναὺς ὁ ἁγιάσας τ. χρυσόν
ἢ τ. θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τ. δῶρον
ἁγιασθήτω τ. ὄνομά σου
ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν
ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τ. ἀληθείᾳ
x. ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν,
—éyo, ΤΙΝΗ]
ἵνα ὦσιν κ. αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ
δοῦναι τ. κληρονομίαν ἐν τ. ἡγιασμένοις
πᾶσιν
τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς. .. κλῆρον ἐν τ.

ὁλοτελεῖς
1 Τίπι 4 5 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ x. ἐντεύξεως
Il Ti 221 σκεῦος εἰς τίμην ἡγιασμένον
τε γὰρ ἁγιάζων x. οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ
211
He
ἑνὸς πάντες

νοντα
21 ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον

16 ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τ. ἄγγελόν μου

6 9
28 17
19
11 2
10 36
17 17
19

28 18

τι | 1Th

καταβαί-

7

7. 53 ἀπάτωρ ἀμήτωρ dyeveaddynros

12 7 ὁ Μιχαὴλ κ. οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ

9
10

βοσκομένη

>ATENEAAO THTOZ*

ἐν τ. χειρὶ τι | Ἡς

9 x. ἀπῆλθα πρὸς τ. ἄγγελον
10 ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκτ. χειρὸς τ. ἀγγέλου
1115 K. 6 ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν
7
9
14 6
8

μεγάλη

13 ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ

14 λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ

14
15
10 ἢ
5
ἡ

413 ἄγε νῦν οἱ λέγοντες

Re

10 10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμέν.
14 τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τ. ἁγιαζομένους
29 τὸ αἷμα τ. διαθήκης κοινὸν “ἡγησάμενος
ἐν ᾧ ἡγιάσθη
18 15“ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τ. ἰδίου αἵματος τ. λαόν
815 Κύριον δὲ τ. Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν τ.

καρδίαις ὑμῶν

2211

x. ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτ:

ἁγιασμός.--- ἅγιος
ATIAZMO’S +

619 τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τ. δικαιοσύνῃ εἰς

Ro

ἁγιασμόν
22 ἔχετε τ. καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν
a
130 ds
ἐγενήθη σοφία ἡμῖν... δικαιοσύνη
τε κ. ἁγιασμός
4 3 τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τ. Θεοῦ ὁ ἁγιασpos ὑμῶν

1Co
ΓΤ

4 τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ
7 οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπὶ ἄκα-

θαρσίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν ἁγιασμῷ
Π ΤῊ 213 ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος
ITi
215 ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει x. ἀγάπῃ κ.
ἁγιασμῷ
He
1214 εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων x. ἁγιασμόν

1Pe

1 2 ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος

Lu

Il

airés ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι
ἁγίῳ
. πυρί
a
1g
22
Kar
maya a TO\ πνεῦμ
α τὸ ἅγιον σωματικῷ a
εἴδει
1 Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος
ἁγίου
ὑπέστρεψεν
3.
8 οἶδά
σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ“
ὅταν ἔλθῃ ἐν τ. δόξῃ αὐτοῦ...
«Me
iF.
ἁγίων ἀγγέλων
1 ἐν αὐτὴ τ. ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύμα
τι
τῷ ἁγίῳ
1 πόσῳ
σῷ
μᾶλλ
μᾶλλον ονὁὁ πατὴρnp ὁὁ ἐξ
ἐξ οὐρανο
οὐ
ῦῦ
δώσει πνεῦμα ἅγιον
ἀγαθὸν δόμα, WH marg.
1 τῷ δὲ εἰς τ. “Aytov Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται
1 τὸ γὰρ “Ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς

816
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oe
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Mt

ς
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ν

>

45

7
πνεύματι

Cent
A
ἁγίῳ

1

Ἁ

Mk

δῶ

ἃ

A

> a

o

‘

,

«ς

΄ὔ

can
c
’
,ὔ΄
ΠατρὸςA κ. τ. Ὑἱοῦ
x. τ. ᾿Αγίου Πνεύματος
΄
if

1 8 1 αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς πνεύματι ἁγίῳ
24 8 οἶδά σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ
3 29 1 ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ

Ἅγιον

6 20 εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον x. ἅγιον
8 38 ὅταν ἔλθῃ . .. μετὰ τ. ἀγγέλων τ. ἁγίων
12 3 61 αὐτὸς Aaveid εἶπεν ἐν τ. πνεύματι τ.
rs

13 11

Lu

4

ἁγίῳ
1 οὐ γὰρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ

τ. Πνεῦμα τ. Ἅγιον
115 2 kK. myevpatos ἁγίου πλησθήσεται
353 πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ
35 ? διὸ Kk. τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται
υἱὸς Θεοῦ
41 2 ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ ᾿Ἐλεισάβετ
4

ἃ

“

’

,

,

¢

49 κ. ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ

67 1 Ζαχαρίας

ὁ πατὴρ
πνεύματος ἁγίου

αὐτοῦ

ἐπλήσθη

ΓΝ
καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος T. aylav
- +» προφητῶν αὐτοῦ
72 μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ
2 23 πᾶν ἄρσεν . ., ἅγιον τ. Κυρίω κληθήσεται
‘

7O

,

4

,

niza-ea “Sep, Ex. xiii, 2

25

1

26 1

K.
>

~
πνευμα

ἣν αὐτῷt κε

ες
nv

fod

ματος τ. ᾿Αγίου

a
ayltov

ser a
€7

μ ατισμένον

ae
αὐτὸν

ὑπὸ

,

τ. Πνεύ-

>

πνεύματι

Aa

6d. TWHR

δ

a“

‘

>

non marg.

,

συνήχθησαν γάρ...

,

- ἐπὶ
3

τ.

A

ἅγιον

παῖδά

e

΄“΄

σου Ἰησοῦν
διὰ τ. ὀνόματος τ. ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ

1 κι ἐπλήσθησαν ἅπαντες τ. ἁγίου πνεύματος
1 ψεύσασθαί σε τ. Τινεῦμα τ. “Ἅγιον
1 ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες...
τὸ ἽΔγιον

κ. τὸ Πνεῦμα

1 ἄνδρα πλήρη πίστεως κ. πνεύματος ἁγίου
οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τ. τόπου τ.
’

“

ἁγίου τούτου
ὁ yap τόπος ἐφ᾽ ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν
΄

c

A

,

BPN

>

>

-
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“-

ε

,

>

,

NOY TY ΠΠῚΝ rex DipaD "5

NW, Ex. iii. 5

,

΄

ἐν

ἐπελθόντος τ. ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς
ἣν προεῖπεν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον
k. ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου
ee
τ. τε ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος τ. ἁγίου
λαβών
1
λήμψεσθε τ. δωρεὰν τ. ἁγίου πνεύματος
ὑμεῖς δὲ τ. ἅγιον κ. δίκαιον ἠρνήσασθε
διὰ στόματος τ. ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ
προφητῶν
1
τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου
1
ὁ τ. πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου
στόματος Δαυείδ

,

”

βαπτίζων

ἁγίῳ

76
μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τ. κυσίν
12 32
ὃς δ᾽ ἂν εἴπη κατὰ τ. Πινεύματος τ. Ayiov
24 15 τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως... ἑστὸς ἐν
τόπῳ ἁγίῳ
rg
΄
,
27 52 4 πολλὰ« σώματα
τ. κεκοιμημένων
ἁγίων
53 εἰσῆλθον εἰς τ. ἁγίαν πόλιν
28 19 1 βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τ. ὄνομα τ.
2

ὁ

πάτερ ἅγιε τήρησον αὐτούς
1 λέγει αὐτοῖς Λάβετε πνεῦμα ἅγιον
1 ἐντειλάμενος τ. ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος
᾿Αγίου
ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε

παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τ. ἁγίαν
πόλιν

1

>

ἐστιν

1 6 δὲ παράκλητος τ. Πνεῦμα τ. Ἅγιον

’

ἐστιν ᾿Αγίου

Se
%
con
,
αὑτὸς
ὑμᾶς
βαπτίσει
ἐνEJ
kK. πυρί

811

,

‘

—dy.

ἔχουσα ἐκ Πνεύματος
a

~

1 οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον δεδόμενον

(4) ἅγιοι

᾿Αγίου
XA
,
,
TO\ yapA ev> αὐτῇ
γεννηθὲν‘ ἐκ> Πινεύματός

1

20

΄

~

ἁγίῳ
SS
θὰ
“
ζὄ
@ee
ἐγνώκ
αμεν ort
σὺ εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ~

(2) τὸ ἅγιον, τὰ ἅγια

118 1 εὑρέθη ἐν γαστρὶ

>

>

\

1 οὗτός

ὃ ἅγιος τ. Θεοῦ

,

>

>

ἍΓΙΟΣ

(1) πνεῦμα dy.

jad

1 ὑμεῖς ἀεὶ τ. πνεύματι

τ. ἁγίῳ ἀντιπί-

πτετε
ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου
i

,

‘A

,

β

c

,

ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον
kK. ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον
μμμ
διὰ τ. ἐπιθέσεως τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων
δίδοται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
--τὸ ἅγ.,, TWHR marg.

a

ἅγιος
4

12
Ac

ᾧ ἐὰν

ἵνα

819}

ἐπιθῶ

τ.

χεῖρας

1519 1 ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου

λαμβάνῃ | Ro

πνεῦμα ἅγιον
9 13 * ὅσα κακὰ τ. ἁγίοις σου ἐποίησεν
17 1 ὅπως ἀναβλέψῃς x. πλησθῇς πνεύματος

mv. Θεοῦ, TR mg.;—éyiov [WH] R
mg. alter
25 * πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ διακονῶν τ.

31 1 τ. παρακλήσει τ. ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο

26 * κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τ. πτωχοὺς τ. ἁγίων

ἁγίοις

ἁγίου

31 4 ἡ διακονία pov . . . εὐπρόσδεκτος τ.
32 * κατελθεῖν κ. πρὸς τ. ἁγίους τ. κατοιἁγίοις γένηται
κοῦντας Λύδδα
Κυρίῳ ἀξίως
ἐν
αὐτὴν
προσδέξησθε
ἵνα
*
2
16
41 * φωνήσας δὲ τ. ἁγίους κ. τ. χήρας
τ. ἁγίων
10 22 ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου
κ. τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους
*
15
ἁγίῳ
πνεύματι
Θεὸς
ὁ
αὐτὸν
38 1 ὡς ἔχρισεν
τό ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ
x. δυνάμει
2 * ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κλητοῖς
1
1Co
|
πάντας
ἐπὶ
ἅγιον
44 1 ἐπέπεσεν τ. πνεῦμα τ.

ἁγίοις

τ. ἀκούοντας

8 17 ὁ γὰρ ναὸς τ. Θεοῦ ἅγιός ἐστιν
6 1 * κρίνεσθαι ἐπὶ τ. ἀδίκων κ. οὐχὶ ἐπὶ

45 lx. ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τ. πνεύματος τ.
,
ἁγίου ἐκκέχυται

τ. ἁγίων.

τ. dy. πν., T

24 # οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τ. κόσμον
κρινοῦσιν ;

47 1 οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον
1115 1 ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς

τὸ 1 ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε

ἐν

19 1 τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου

πνεύματι

πνεύματός ἐστιν
av. ἀγ., WH marg.
714 νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν
34 ἵνα ἢ ἁγία κ. τ. σώματι κ. τ. πνεύματι
12 5 1 οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος ἸΙησοῦς,
εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ

ἁγίῳ
24 1 πλήρης πνεύματος ἁγίου κ. πίστεως
εἶπεν τὸ Πνεῦμα τὸ “Aywov
18 21
4 1 αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τ.
ἁγίου πνεύματος
9 1 Σαῦλος de . . . πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου

14 33 4 ὡς ἐν πάσαις τ. ἐκκλησίαις τ. ἁγίων
161 * περὶ δὲ τ. λογίας τῆς εἰς τ. ἁγίους

52 1 οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς κ. πνεύματος ἁγίου
τὸ ἅγιον
τὸ πνεῦμα
8.1 δοὺς
,
᾿
Ἵ. Ὁ
28 1 ἔδοξεν γὰρ τ. πνεύματι

15

τ.

cv?

ἁγιῷ

κ.

ἡμῖν
29 1 εὖ πράξετε φερόμενοι ἐν τ. ἁγίῳ πνεύτ
61
21
2

16
19

ἑαυτούς
ἔταξαν
τ. ἁγίοις
15 4> x. ,εἰς διακονίαν
,
D
>
,
>
20 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ

Co

6 61
8 4
9 1 *
12 4

ματι
ep. ἐν τ. dy. πν.» TWH non marg. R
κωλυθέντες ὑπὸ τ. ἁγίου πνεύματος
εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες;
1 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἠκούσα-

διαμαρτύρεταί μοι
281 ἐν ᾧ ὑμᾶς τ. Πνεῦμα τ. Ἅγιον ἔθετο

Eph

4 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες
13 1 ἡ κοινωνία τ. ᾿Αγίου Πνεύματος

1 1 4 τ᾿ ἁγίοις τ. οὖσιν ἐν ᾿Ἐφέσῳ
4 εἶναι ἡμᾶς ἁγίους kK. ἀμώμους

13 1 ἐσφραγίσθητε τ. πνεύματι τ. ἐπαγγελίας

ἐπισκόπους

τ. ἁγίῳ
15 4 x. τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους

21 τι 1 τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ “Ἅγιον
28 κεκοίνωκεν τ. ἅγιον τόπον τοῦτον
28 τὸ 4 κ. πολλούς
κλεισα

ἤρονομ
τῷ 4 τίςς ὁ πλοῦτος ς τ. δόξης
η τ. κληρονομίας
αὐτοῦ ἐν τ. ἁγίοις

τε τ. ἁγίων
ἐγ . . . κατέγίων ἐγὼ

219 * συνπολῖται τ. ἁγίων
21 αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ

28 25 1 καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐλάλησεν
προεπηγγείλατο .. . ἐν γραφαῖς ἁγίαις
Ro 1 2

8

7 4 πᾶσι τ. οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ
κλητοῖς ἁγίοις

18 4 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσι
τ. ἁγίοις

712 ὥστε 6 μὲν νόμος ἅγιος,
k. ἡ ἐντολὴ ἁγία κ. δικαία κ. ἀγαθή

4 12 ὁ πρὸς τ. καταρτισμὸν τ. ἁγίων

8 27 4 ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἀγίων

30 1 μὴ λυπεῖτε τ. Πνεῦμα τ. “Ἅγιον τ. Θεοῦ

1 1 συνμαρτυρούσης μοι τ. συνειδησεώς μου

5 3 καθὼς πρέπει ἁγίοις
27 ἀλλ᾽ ἵνα 7 ἁγία κ. ἄμωμος
6 18 4 ἐν πάσῃ - - - δεήσει περὶ πάντων τ.

ἐν πνεύματι ἁγίῳ
11 16 εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία κ. τ. φύραμα'
k. εἰ ἡ ῥίζα ἁγία κ. οἱ κλάδοι
12

1 θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν τ. Θεῷ εὐάρεστον

13 4 τ. χρείαις τ. ἁγίων κοινωνοῦντες

14.17 } δικαιοσύνη

ματι ᾿Αγίῳ

x. εἰρήνη κ. χαρὰ ἐν Πνεύ-

1513 1 ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου
16 1 ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ

5 ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τ. ἁγίοις ἀποστόλοις
αὐτοῦ

8 4 ἐμοὶ τ. ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων

5 § 1 διὰ πνεύματος ἁγίου τ. δοθέντος ἡμῖν

9

ἐν χρηστότητι ἐν πνεύματι ἁγίῳ
τ. κοινωνίαν τ. διακονίας τῆς εἰς τ. ἁγίους
περὶ μὲν γὰρ τ. διακονίας τῆς εἰςτ.ἁγίους
προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τ.
ἁγίων

18 12 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι.

μεν

6 1 ἦλθεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς
20 23 1 πλὴν ὅτι τ. πνεῦμα τ. ἅγιον κατὰ πόλιν

1 14 σὺν τ. ἁγίοις πᾶσι τ. οὖσιν ἐν ὅλῃ τ.
᾿Αχαίᾳ

ἁγίων

Phl

11

πᾶσι τ. ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ.

οὖσιν ἐν Φιλίπποις

421 ἀσπάσασθε

πάντα

ἅγιον

ἐν

Χριστῷ

on
ae
f Ἰησοῦ
22 * ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι

7

aylos

* τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις x. πιστοῖς
ἀδελφοῖς

τ. ἀγάπην

ἣν ἔχετε εἰς πάντας

13
1 15 κ. αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε

I Pe

>

τ.

,

>

ort
παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους K. ἀμώμους
* νῦν δὲ ἐφανερώθη τ. ἁγίοις αὐτοῦ
ὡς ἐκλεκτοὶ τ. Θεοῦ ἅγιοι kK. ἠγαπημένοι
“-“

“

+

ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου
4
ἐν τ. παρουσίᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν...
μετὰ πάντων τ. ἁγίων αὐτοῦ
1 τ. Θεὸν τ. διδόντα τ. πνεῦμα αὐτοῦ τ.
ἅγιον εἰς ὑμᾶς
ἀσπάσασθε τ. ἀδελφοὺς
πάντας
ἐν
φιλήματι ἁγίῳ
ἀναγνωσθῆναι τ. ἐπιστολὴν πᾶσι τ.
ἁγίοις ἀδελφοῖς
-- ἁγίοις, TWH non mg. R non mg.
* Grav ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τ. ἁγίοις
αὐτοῦ
* εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν
Θεοῦ τ. σώσαντος ἡμᾶς κ. καλέσαντος
κλήσει ἁγίᾳ
φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τ. ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν
ς

,

1

1

II Pe

΄

Ἃ

’

ς

’

Le,

I Jo
Ju

>

e

>

\

\

~*~

Μ᾿

* διακονήσαντες
οῦὔντες

τ. ἁγίοις

κ.

διακον-

τ. ἁγίων λειτουργὸς κ. τ. σκηνῆς> τ.

\

,

a

if

Τὰ ἅγ., WH marg.
\
ς
,
7
σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια

Ψ'

σ΄

᾿Αγίων

«ε

,

Ta dy. τῶν ἁγ., WH marg.
1
τοῦτο δηλοῦντος τ. Πνεύματος τ. ‘Ayiov
* μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τ. ἁγίων ὁδόν
διὰ δὲ τ. ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ
“a

10 15

-

’

εἰς τ. ἅγια
ov yap eis χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια
A

°

i4

+

Pho)

iA

Χριστός
ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τ.
ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτόν
μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν x. τὸ Πνεῦμα τὸ
“Ἅγιον

παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τ. ἁγίων

13 II

ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῷων τὸ αἷμα...
AY

>

,

~

\

:

εἰς τ. ἅγια

1Pe

ἀσπάσασθε. . . πάντας τ. ἁγίους
112
διὰ τ. εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι
ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ
ev mv. dy., T
κατὰ τ. καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον
‘

,

δ

,

>

c

oe
vf
ἅγιος ἅγιος ἅγιος
Κύριος
ὁe ΘεὸςA
ὁς
παντοκράτωρ
4
αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τ. ἁγίων
ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος κ. ἀληθινός
* ἵνα δώσει τ. προσευχαῖς τ. ἁγίων
πάντων
4 ἀνέβη
ὁ καπνὸς τ. θυμιαμάτων τ.
προσευχαῖς τ. ἁγίων.
τ. πόλιν τ. ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας
τεσσεράκοντα κ. δύο
* δοῦναι τ. μίσθον τ. δούλοις σου τ.
προφήταις κ, τ. ἁγίοις
* ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ
τ. ἁγίων
—h. v., [WH] R marg.
* ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ κ. ἡ πίστις τ,
ἁγίων
βασανισθήσεται. . . ἐνώπιον ἀγγέλων
:
ἁγίων
τῶν ayy., dele. dy., WH marg.
* ὧδε ἡ ὑπομονὴ τ. ἁγίων ἐστίν.
4 ὅτι αἷμα ἁγίων x. προφητῶν ἐξέχεαν
4
εἶδον τ. γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τ.
αἵματος τ. ἁγίων
εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ, οὐρανέ, x. οἱ
ἅγιοι κ. of ἀπόστολοι
΄σ

,

A

ἡ

,

a

ἡ πρόθεσις τ. ἄρτων ἥτις λέγεται “Ayia

>

a

ἂν

δ΄

,

>

ἀληθινῆς
εἶχεν μὲν οὖν. . . δικαιώματα λατρείας
τό τε ἅγιον κοσμικόν

2

΄“

’

cor

ς

ad

δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις

a

νσ

ἁγίου

4

>

ὁ[4 ἀληθ. a ὁ ἅγ., WH marg.

iu

2

a

,

,

΄

καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ “Αγιον
K. μετόχους γενηθέντας πνεύματος
θὰ

a”

A

>

νώσεως πνεύματος ἁγίου
ἣν exes . . . εἰς πάντας τ. ἁγίους
ΓΝ
ὅτι τὰ σπλάγχνα τ. ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ
1
K. πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς
ὅθεν ἀδελφοὶ ἅγιοι
Ἄ

΄

ἀναστροφαῖς
κ. ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τ. ἁγίου
ἀγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τ.
ἁγίοις πίστει.
7
>
΄
>
δ
ἢ
,
ἰδού, ἦλθεν
Κύριος
ἐν ἁγίαις
μυριάσιν
αὐτοῦ
ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τ. ἁγιωτάτῃ
ὑμῶν πίστει,
1
ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι
τάδε λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἀληθινός

5

,

-“

>

ποτάπους

διὰ λουτροῦ maduwyevecias κ. ἀνακαι\

7

ς

,

4

?

4

«

,

>

1 ἐν δυνάμει x. ἐν πνεύματι ἁγίῳ

1 Th

,

>
ὃ
“-“- 6
3
ε
,
οἰκοδομεῖ
σθε οἶκος
πνευματικὸςA εἰς> ἱεράτευμα ἅγιον
βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον
“
a
οὕτω
γάρ more κ. ai ἅγιαι γυναῖκες
αἱ
ἐλπίζουσαι εἰς Θεόν
σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τ. ἁγίῳ ὄρει
τ. Op. τῷ dy., T
1 ἀλλὰ ὑπὸ Πνεύματος ᾿Αγίου φερόμενοι
ἐλάλησαν ἀπὸ Θεοῦ
ὑποστρέψαι ἐκ τ. παραδοθείσης αὐτοῖς
ἁγίας ἐντολῆς
μνησθῆναι τ. προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ
τ. ἁγίων προφητῶν

>

“

3

‘8 WIT 3 DwWIP on, Lev. xi. 44

* εἰς τὴν μερίδα τ. κλήρου τ. ἁγίων ἐν τ.
,

[

ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος

16

ἁγίους

+

͵

ἥδ

νον

[

14

Io

’

>

,

’

>

ἐν

αὐτῇ

3

αἷμα

>

>

~

>

,

>

προφητῶν

c

ca

καὶ

ἁγίων

εὑρέθη
4
τὸ yap βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν
ὶ
ἁγίων ἐστίν
μακάριος κ. ἅγιος ὁ ἔχων μέρος
ἐκύκλευσαν τ. παρεμβολὴν τ. ἁγίων
τ. πόλιν τ. ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν
εἶδον
ἔδειξέν μοι τ. πόλιν τ. ἁγίαν ἽἹερουϑ'

4

3

σαλήμ

col

\

ἣν

ἅγιος---ἄγνωστος

14

Ro

2211 κ. ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι

Re

19 ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ . .
πόλεως τ. ἁγίας

.

>
ΕΚ

T.

1Co

21 4 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

1 8 οὐ yap θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί

ΑΓΙΟΤΗΣ **7
11Co 112 ἐν ἁγιότητι κ. εἰλικρινίᾳ τ. Θεοῦ
12 τὸ εἰς τὸ μεταλαβεῖν τ. ἁγιότητος αὐτοῦ
He
ΑΓΙΩΣΥ'ΝΗ F
1 4 κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης
7 1 ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ
813 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τ. καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ

Ga
1 ΤῊ
1 ΤΊ
He

211
6 9
122
413
113
5 2

οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν
ὡς ἀγνοούμενοι κ. ἐπιγινωσκόμενοι
ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τ. προσώπῳ
οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
ἠλεήθην ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ
μετριοπαθεῖν δυνάμενος τ. ἀγνοοῦσι κ.
πλανωμένοις

Π Pe

212 ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες

He

9 7ὸ

Ac

817 οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε

᾿ΑΓΝΟΉΜΑ

᾿ΓΚΑ'ΛΗ
Lu

101 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
12 1 περὶ δὲ τ. πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω
ὑμᾶς ἀγνοεῖν
14 38 εἰ δέ τις ἀγνοεῖ ἀγνοεῖται
ἀγνοείτω, WH marg. R non mg.

τ. ἁγίων
μετὰ πάντων, TR marg.

Ro
Co
α ΤῊ

10 3 ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τ. Θεοῦ δικαιοσύνην.
11 25 οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί

2 28 airds ἐδέξατο αὐτὸ eis τ. ἀγκάλας

προσφέρει ὑπὲρ
λαοῦ ἀγνοημάτων

ἌΓΚΙΣΤΡΟΝ
Mt

1727

βάλε ἄγκιστρον

2729 ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας
30 ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν

40 τ. ἀγκύρας περιελόντες

Eph

Mt 9 16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου
ΜΚ 2 21 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει

11Co

711 ἐν παντὶ

ΑΓΝΕΙᾺ

Phl

6 19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τ. Woxns

συνσχηματιζόμενοι
ταῖς πρότερον
ἐν τ. ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις

ῬΑΓΝΑΦΟΣ * T

ἁγνία, WH

1155

ἵνα dyvicwow

Ja

ἑαυτούς

τουτοὺς παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς
‘A

Ja

26
2418
4 ὃ
122
8 3

‘4

11
1 ΤΙ
Tit

4 12 ἐν ἀγάπῃ ἐν πίστει ἐν ἁγνείᾳ
5 2 νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ
“ATNI'ZQ

Jo

,

4

>

΄“΄

σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσήει εἰς τὸ ἱερόν
Φ
τ
,
ἐν ais εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τ. ἱερῷ
ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι
τ. ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες
a“
ἘΣ
ΑΝ
,
,
29
>
΄
πᾶς ὁ ἔχων τ. ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ

ἁγνίζει ἑαυτόν

1Pe
1Jo

Lu
Ας

Ro

ἁγνὴ
ἄγνὴην

ἑαυτοὺς ἁγνοὺς

ἢ

παραστῆσαι

ὅσα

T.

Χριστῷ
Δριστῷ

δίκαια

εἶναι...

ονας ἁγνὰς οἰκουργούς

ὅσα

σώφ-

317 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνὴ
ἐστιν.
8 2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν
καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός
8 3 ἁγνίξζει ἑαυτὸν
ἐστιν.
ε

‘

,

a

΄

4,

,

6 6 ἐν νηστείαις ἐν ἁγνότητι ἐν γνώσει

11 3 μήπως...

φθαρῇ τ. νοήματα ὑμῶν ἀπὸ
T [WH]

ἍἌΓΝΩΣ *

Phl

117 οἱ δὲ ἐξ ἐριθίας τ. Χριστὸν καταγγέλλουσιν

1Co
1Pe

15 34 ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινὲς ἔχουσιν
2:15 ἀγαθοποιοῦντας φιμοῖν τὴν τ. ἀφρόνων
ἀνθρώπων ἀγνωσίαν

Ac

1723 βωμὸν
Θεῷ

οὐχ ἁγνῶς

᾿ἌΓΝΩΣΙΆ

113 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
2 4 ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τ. Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει
6 3 ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν
7 τ ἢ ἀγνοεῖτε ἀδελφοί

ipOevov

2 πάρθενον

4 8 ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ...
ἁγνά
522 σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει
2 5 τὰς νέας φιλάνδρους

--κ. τ. dyv.,

᾿ΑΓΝΟΕΏ

οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα
οἱ δὲ ἠγνόουν τ. ῥῆμα τοῦτο
τοῦτον ἀγνοήσαντες
ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε

εἶναι τῷ πράγματι

τ. ἁπλότητος κ. τ. ἁγνότητος

21 26 διαγγέλλων τ. ἐκπλήρωσιν τ. ἡμερῶν τ.
ἁγνισμοῦ

9.32
9 45
18 27
17 23

“ATNO’S
συνεστήσατε

“ATNO’THE * fF
11Co

“ATNIZMO’S
Ac

τ.

οὖσαν ἐν αὐτοῖς

114 μὴ

Ι ΤΊ

τῶν

17 30 τ. μὲν οὖν χρόνους τ. ἀγνοίας ὑπεριδὼν
ὁ Θεός
\
4
418 ἀπηλλοτριωμένοι . « . διὰ τ. ἄγνοιαν τ.

I Pe

He

κ.

ἌΓΝΟΙΑ

πορευθεὶς εἰς θάλασσαν
ἌΓΚΥΡΑ **

Ac

ἑαυτοῦ

ἌΓΝΩΣΤΟΣ * *
ἐν

ᾧ ἐπεγέγραπτο

᾿Αγνώστῳ

ἀγορά--- ἀγρός
*ATOPA’

Mt

11 16 ὁμοία ἐστὶ παιδίοις καθημένοις ἐν τ. ἀγοais

ραῖς
6 56 ἐν τ. ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τ. ἀσθενοῦντας
πλατείαις, WH mg.
7 4am ἀγορᾶς ἐὰν μὴ ῥαντίσωνται οὐκ
,
ἐσθίουσιν

ἀπὸ ἀγ., T

12 38 τ. θελόντων
Lu

Ac

ἐν στολαῖς

ἀσπασμοὺς ἐν τ. ἀγοραῖς

περιπατεῖν

κ.

7.32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις
11 43 ὅτι ἀγαπᾶτε
. τ᾿ ἀσπασμοὺς ἐν τ.
ἀγοραῖς

“ATPA*

Lu 5 4 Ta
9

18 44 ἀγοράζει τ. ἀγρὸν ἐκεῖνον
46 πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν κ. ἠγόρασεν
αὐτόν.
δ αθέσα
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα
21 12 ἐξέβαλεν πάντας τ. πωλοῦντας κ. ἀγοράζοντας ἐν τ. ἱερῷ
25 ο πορεύεσθε.
πρὸς τ. πωλοῦντας κ.
ἀγοράσατε ἑαυταῖς.
ZO ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι
27 7 ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τ. ἀγρὸν τ. κεραμέως
Mk
6 36 ἵνα ἀπελθόντες. . . ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς
37 ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους
1115 ἤρξατο ἐκβάλλειν τ. πωλοῦντας κ. τ.
ἀγοράζοντας ἐν τ. ἱερῷ
15 46 x. ἀγοράσας σινδόνα
161 Μαρία ἡ τ. Ἰακώβου κ. Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα
Lu
913 εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν
͵
. . » βρώματα
14 τὸ 6 πρῶτος εἶπεν αὐτῷ ᾿Αγρὸν ἠγόρασα
Ι9 k. ἕτερος εἶπεν Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα

,
>
8 ποιμένες
ἦσαν
λοῦντες

ἐν
>

τ.

χώρᾳ
,

τ.

3

αὐτῇ

a

>

ἀγραυ-

᾿ΑΓΡΙΕ'ΛΑΙΟΣ*
δὲ ἀγριέλαιος dy ἐνεκεντρίσθης ἐν
αὐτοῖς
24 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης
ἀγριελαίου

1ὰ

"ATPIOZ
4 ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες x. μέλι ἄγριον
6 ἔσθων ἀκρίδας κ. μέλι ἄγριον
13 κύματα ἄγρια θαλάσσης
᾿ΓΡΙ'ΠΠΑΣ

Ac 2513 ᾿Αγρίππας ὁ βασίλευς κ. Βερνίκη
τήντησαν εἰς Καισαρίαν

ἌΓΡΟΣ

8 ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν

13 29 ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τ. ἑορτήν

620 1 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς
723 1 τιμῆς ἠγοράσθητε
30 οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες
m1 Pe2 11 κ. τ. ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην

παρ᾽

ἐμοῦ

ρυσίον
5 9! ἡγόρασας τ. Θεῷ ἐν τ. αἵματί σου
18 17 ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι

14 31 οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τ. γῆς
1 οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τ. ἀνθρώπων

18 II ὅτι τ. γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι

κα-

22 ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τ. Φῆστον
23 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐλθόντος τ. ᾿Αγρίππα κ. τ.
Βερνίκης
24 ᾿Αγρίππα βασιλεῦ κ. πάντες οἱ συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες
26 κ. μάλιστα ἐπὶ σοῦ βασιλεῦ ᾿Αγρίππα..
26 I ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τ. Παῦλον ἔφη
2 περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων
βασιλεῦ ᾿Αγρίππα
19 ὅθεν βασιλεῦ ᾿Αγρίππα
27 πιστεύεις βασιλεῦ ᾿Αγρίππα τ. προφήταις ;
28 ὁ δὲ ᾿Αγρίππας πρὸς τ. Παῦλον
32 ᾿Αγρίππας δὲ τ. Φήστῳ ἔφη

(1) ἀγροί

5 πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους

ἀγοράσαι

τ.

᾿ἈΑΓΡΕΥΏ

17 28 ἤσθιον ἔπινον ἠγόραζον
22 36 κ. ὁ μὴ ἔχων... ἀγορασάτω μάχαιραν

ἀρνούμενοι
818 συμβουλεύω σοι

ἐπὶ

Mk 12 13 ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ

πέντε

Re

αὐτὸν...

᾿ΑΓΡΑΥΛΕΏ ἢ
Εὐ

Mt

1Co

περίεσχεν

ΚΟ 11 17 σὺ

᾿ἈΑΓΟΡΑΖΩ

6

γὰρ

᾿ΑΓΡΑ'ΜΜΑΤΟΣ *
Ac 4 13 καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἶσιν

(1) metaph.

4

θάμβος

τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν

ἄγρᾳ τ. ἰχθύων

πᾶσαν ἡμέραν

Jo

ἄνδρας τινὰς

πονηρούς

19 38 ἀγοραῖοι ἄγονται

20 46 x. φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν τ. ἀγοραῖς

16 19 εἵλκυσαν εἰς τ. ἀγορὰν ἐπὶ τ. ἄρχοντας
17 17 διελέγετο μὲν οὖν... ἐν τ. ἀγορᾷ κατὰ

᾿ΑΓΟΡΑΓῸΣ*
5 προσλαβόμενοι τ. ἀγοραίων

Ας 17

20 3 εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τ. ἀγορᾷ ἀργούς
28. 7 φιλοῦσι δὲ... τ. ἀσπασμοὺς ἐν τ. ἀγοMk

15

Mt

6 28 καταμάθετε τὰ κρίνα τ. ἀγροῦ
30 εἰ δὲ τ. χόρτον τ. ἀγροῦ.
. ὁ Θεὸς οὕτως
ἀμφιέννυσιν
18 24 ἀνθρώπῳ -σπείραντι καλὸν σπέρμα.ἐν τ.
ἀγρῷ αὐτοῦ
27 οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τ. σῷ ἀγρῷ ;
\

31

36
38
44
44

ov

λαβὼν

αὐτοῦ
διασάφησον
τ. ἀγροῦ
ὁ δὲ ἀγρός
ὁμοία...
ἀγοράζει τ.
,ὔὕ

rq

,

A

ἄνθρωπος

.

ἐσπειρεν

σ΄

EV

τ.

ἀγρῷ

ἡμῖν τ. παραβολὴν τ. ζιζανίων
΄“΄

4

,

ἐστιν ὁ κόσμος
θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τ. ἀγρῷ
ἀγρὸν ἐκεῖνον
-“"

,

>

>

~

ἀγρός---ἄγω

16

. . ἢ τέκνα i)

Mt 19 29 1 πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας

ἀγρούς
22 5 ὃς μὲν εἰς τ. ἴδιον ἀγρόν
2418 x. ὁ ἐν τ. ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω

27 7. ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τ. ἀγρὸν τ. κεραμέως
. 8. διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος
10 x. ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τ. ἀγρὸν τ. κεραμέως

ayiaos . ον ink PVM, Zech. xi. 13

514 1 ἀπήγγειλαν εἰς τ. πόλιν κ. εἰς τ. ἀγρούς
6 36 | ἵνα ἀπελθόντες εἰς τ. κύκλῳ ἀγροὺς κ.
κώμας
>
x»
,
>
,
>
᾿

’

56} ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ εἰς
“

πόλεις ἢ εἰς ἀγρούς
᾿
10 29 1 οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν .. . ἢ τέκνα
ἢ ἀγρούς
’

>

,

>

a

>

a

>"?

x

,

ἣρ

a0t ἐὰν μὴ AGB ἑκατονταπλασίονα νῦν . .. K.
>’

‘

,

¢

,

”

τέκνα κ. ἀγρούς
81 ἄλλοι δὲ στοιβάδας κόψαντες ἐκ τ. ἀγρῶν
18 16 ὁ εἰς τ. ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ
ὀπίσω
’

εἿ

11

15 21

4

,

>

>

΄“

παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον epxope>

-~

,

,

,

,

νον ἀπ᾽ ἀγροῦ
16 [12 δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη
. . « πορευομένοις εἰς ἀγρόν
8.34 1 ἀπήγγειλαν εἰς τ. πόλιν κ. εἰς τ. ἀγρούς
Lu
912 1 ἵνα πορευθέντες εἰς τ. κύκλῳ κώμας κ.
ἀγρούς
»

Ν

>

“

΄

>

,

᾿4

ra

,

12 28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τ. χόρτον ὄντα σήμερον
΄

,

14 18 ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ ᾿Αγρὸν ἠγόρασα
1515 1 ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τ. ἀγροὺς αὐτοῦ
25 ἣν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ
΄

΄

»

17 7 ὃς εἰσελθόντι ἐκ τ. ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ εὐθέως

31 κι 6 ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς
τὰ ὀπίσω
36 δύο ἔσονται ἐν τ. : ἀγρῷ
ἀγρῷ
—h. ν, TWHR non mg.
23 26 ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά twa Κυρηναῖον €pxoμενον am ἀγροῦ
Ac 437 ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ

4

1 ἤγετο ἐν τ. πνεύματι ἐν τῇ pNP
9 ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ
»

,

3

-“

>

£

18 40 ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν
19 27 πλὴν τ. ἐχθρούς μου τούτους . . . ἀγάγετε
ὧδε

k. λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε
,

ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τ. Ἰησοῦν
συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον
ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τ. Πειλᾶτον
ἤγοντο δὲ κ. ἕτεροι κακοῦργοι δύο
2 τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει

ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τ. Ἰησοῦν
διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν ;
ἄγουσι δὲ οἱ γραμματεῖς
γυναῖκα

κ. οἱ Φαρισαῖοι

ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τ. Φαρισαίους
cd

>

4

4

‘

κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν
1 ἄγωμεν εἰς τ. Ιουδαίαν πάλιν
IAA
*
τον
ἀλλὰ
ἄγωμεν
πρὸς4 αὐτόν

1

1 ἄγωμεν κ. ἡμεῖς
1 ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἐντεῦθεν
κ. ἤγαγον πρὸς Ανναν πρῶτον

ἄγουσιν οὖν τ. Ἰησοῦν ἀπὸ τ. Καιάφα
ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω
ἤγαγεν ἔξω τ. ᾿Ιησοῦν

εἰς τ.

ἀπέστειλαν

δεσμωτήριον

ἀχθῆναι

αὐτούς
a,
>
‘
>
\
,
ἦγεν αὐτοὺς οὐ μετὰ βίας
ἀγαγόντες δὲ αὐτούς
ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον
ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη
c

,

>

\

A

»

bay naed ns, Is. 11]. 7
ὅπως δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ
ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγαγῃ ἐπὶ τ. ἀρχιερεῖς
ἤγαγεν πρὸς τ. ἀποστόλους

k. εὑρὼν ἤγαγεν εἰς ᾿Αντιόχειαν

᾿ΑΓΡΥΠΝΕΏ
Mk18 33 βλέπετε ἀγρυπνεῖτε
Lu 21 36 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι
Eph 6 18 εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει
He 18 17 αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τ. ψυχῶν
ὑμῶν

ἤγαγον δὲ τ. παῖδα ζῶντα

παρεμ-

Ld

11Co6 5 ἐν κόποις ἐν ἀγρυπνίαις ἐν νηστείαις
11 27 ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις

᾿ψ,

A

>

~

ἊΨ

a.
U
ἄγειν
τε εἰς> τ. παρεμβολὴν
>.
»

ἜἌΓΩ

(9) ἄγ. ἡμέραν

21 2 λύσαντες ἀγάγετέ μοι

-

lo

’

κωμο-

.

>
παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς
ὁς μὲνδ οὖν
τ. χιλίαρχον
ἠρώτησεν τοῦτον τ. νεανίαν ἀγαγεῖν πρὸς
σέ
ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τ. ᾿Αντιπατρίδα
ἐκέλευσεν τ. Παῦλον ἀχθῆναι
ἐκέλευσα ἀχθῆναι τ. ἄνδρα
κελεύσαντος τ. Φήστου ἤχθη ὁ Παῦλος
>

Mt 10 18 x. ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ x. βασιλεῖς ἀχθήσεσθε
ἄγετέ, WH mg.
7 ἤγαγον τὴν ὄνον κ. τὸν πῶλον
26 46 | ἐγείρεσθε ἄγωμεν
Mk 138 1 ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τ. ἐχομένας
πόλεις
1811 καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες

18 23 ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν
17 15 ἤγαγον ἕως ᾿Αθηνῶν
19 ἐπὶ τ. "Apetov Πάγον ἤγαγον
18 12 ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα
19 37 ἠγάγετε γὰρ τ. ἄνδρας τούτους
38 2 ἀγοραῖοι ἄγονται
ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν
ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τ.
βολὴν
ἄξων κ. τοὺς ἐκεῖσε ὄντας

"AT PYMNI’A**

(1) ἄγωμεν

Lu

20 ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τ. ὄρους
40 ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας . . . ἤγαγον
αὐτοὺς πρὸς αὐτόν
10 34 ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον

40 τότε ἔσονται δῷ ἐν τῷ ἀγρῷ

Mk

ΜΚ14 42 1 ἐγείρεσθε ἄγωμεν

,

a»

©

«ιν

ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τ. Θεοῦ εἰς μετά-

νοιάν σε ἄγει
bid
\
’
“2
ὅσοι
yap
πνεύματι
Θεοῦa ἄγονται

ἄγω---ἀδελφός
1Co
Ga
1Th

Ti
He

2 πρὸς τ. εἴδωλα τ. ἄφωνα
ἀπαγόμενοι.

12

ὡς ἂν ἤγεσθε

518 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε
414 τ. κοιμηθέντας ba τ. Ἰησοῦ ἄξει σὺν
αὐτῷ

8.6

*AAEAGH’

Mt

1250 αὐτός pov ἀδελφὸς x. ἀδελφὴ x. μήτηρ
ἐστίν.
13 56 αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς

εἰσίν ;

ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις

4.11 Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ
210 πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα

19 29 πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ
ἀδελφάς.
332 idod ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου
καὶ αἱ ἀδελφαί σου
—k. ai dd. σ., WH non mg. R

Mk

ἌΓΩΓΗ'
1 Τὶ

810 σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου τ. διδασκαλίᾳ
τ. ἀγωγῇ

Phl

1307.

35 οὗτος ἀδελφός μου κ. ἀδελφὴ kK. μήτηρ
ἐστίν

6 3 οὐκ εἰσὶν

᾿ἌΓΩ͂Ν
2 I ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν

1Th

2 2 λαλῆσαι. .. τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ ἐν
πολλῷ ἀγῶνι
612 ἀγωνίζου τ. καλὸν ἀγώνα τ. πίστεως

Π ΤΊ

4 7τ. καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι

He

12

1 δὲ ὑπομονῆς

Lu

22 44 κ. γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ

ἡμῖν ἀγῶνα

τρέχωμεν

τ.

Lu

Jo

—h. v., [[WH]] R mg.

᾿ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ **
1324 ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τ. στενῆς θύρας
18 36 οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν
ἂν οἱ ἐμ. ny., T
1Co
925 πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος
Col
129 ἀγωνιζόμενος κατὰ τ. ἐνέργειαν αὐτοῦ
412 πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τ.
προσευχαῖς
1Ti
40 εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν κ. ἀγωνιζόμεθα
ὀνειδιζόμεθα, WH mg.
6 12 dywvifov τ. καλὸν ἀγῶνα τ. πίστεως
u Ti 4 7 7. καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι

28 ἐφώνησεν
λάθρᾳ

Lu
Jo

14 ἐπὶ τ. ὁμοιώματι τ. παραβάσεως ᾿Αδάμ.
15 22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ °A. πάντες ἀποθνήσκουσιν
45 ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Α. εἰς
ψυχὴν ζῶσαν"

ia

Ju

14 ἐπροφήτευσεν δὲ κ. τούτοις ἕβδομος ἀπὸ
°A. Ἐνώχ
Cf. sub ᾿ΔΑδμείν

1 Co

᾿ΑΔΑΠΑΝΟΣ*
918 ἵνα εὐαγγελίζομενος ἀδάπανον
εὐαγγέλιον

᾿δδεί
Lu

328 τοῦ Μελχεὶ τοῦ ᾿Αδδεὶ τοῦ Κωσάμ

Ε

τ.

ἀδελφὴν

αὐτῆς

Μάρθα

Ac
Ro

ἡμῶν

ITi
Phm
Ja
11 Jo

men wipe DINA πὴ, Gen. ii. 7
ὁ ἔσχατος °A. eis πνεῦμα ζωοποιοῦν
213 ᾽Δ. γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη εἶτα Eva:
714 x. ᾽Α. οὐκ ἠπατήθη

Μαριὰμ

19 25 ἡ μήτηρ αὐτοῦ κ. ἡ ἀδελφὴ τ. μητρὸς
αὐτοῦ
23 16 ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τ. ἀδελφῆς Παύλου τ.
ἐνέδραν
16 1 συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τ. ἀδελφὴν

᾿᾽Α. μέχρι

Μωυσέως
I Co

ὧδε πρὸς

30 λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τ. τετελευτηκότος

1Co

?AAA’M
8.38 rod Σὴθ τοῦ ᾿Αδὰμ τοῦ Θεοῦ
514 ἐβασίλευσεν ὃ θάνατος ἀπὸ

αὐτοῦ

φοὺς ἢ ἀδελφάς
30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν . .
οἰκίας x. ἀδελφοὺς x. ἀδελφάς
10 39 x. τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ
40 ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλειπεν
διακονεῖν
14 26 κ. ov μισεῖ τ. πατέρα ἑαυτοῦ... κ. τ.
ἀδελφοὺς κ. τ. ἀδελφάς
11 1 ἐκ τ. κώμης Μαρίας x. Μάρθας τ. ἀδελφῆς αὐτῆς
᾿
3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτόν
ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. Μάρθαν κ. τ.
ἀδελφὴν αὐτῆς

προκείμενον

᾿ΓΩΝΙᾺ **

Lu
Ro

αἱ ἀδελφαὶ

μᾶς
10 29 οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελ-

αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες

Col

1Ti

17

15 ἀσπάσασθε. . . Νηρέα x. τ. ἀδελφὴν
αὐτοῦ
715 οὐ δεδούλωται 6 ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν
τ. τοιούτοις
9 5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναἴκα περιάγειν
5 2 νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνίᾳ
2k. ᾿Απφίᾳ τ. ἀδελφῇ
215 ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν
13 ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τ. ἀδελφῆς σου
τ. ἐκλεκτῆς

᾿ἌΔΕΛΦΟΣ
(1) ἀδελφ. τ. Κυρίου
(2) ἄνδρες ἀδελφοί
Mt

1 2 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν
ἀδελφοὺς αὐτοῦ

τ.

Ἰούδαν

x.

τ.

II Ἰωσείας δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰεχονίαν x. τ.
ἀδελφοὺς αὐτοῦ

418 περιπατῶν δὲ... εἶδεν δύο ἀδελφούς,
θήσω τὸ

Σίμωνα τ. λεγόμενον Πέτρον κ. ᾿Ανδρέαν
τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
21 προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελ-

φούς,

Ἰάκωβον τὸν τ. Ζεβεδαίου x. Ἰωάνην τ.
ἀδελφὸν αὐτοῦ
5 22 πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τ. ἀδελφῶ αὐτοῦ

τς Ὁ συν
‘

18
Mt

ἀδελφός
5 22 ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά
23 κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι
κατὰ σοῦ
24 πρῶτον διαλλάγηθι τ. ἀδελφῷ σου
47 ἐὰν ἀσπάσησθε τ. ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον

Mk

617 διὰ ‘“Hpwdidda τ, γυναῖκα Φιλίπποῦ τ.
ἀδελφοῦ αὐτοῦ
18 οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τ, γυναῖκα τ.
ἀδελφοῦ σου

10 29 οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν i) ἀδελφο
ὺς

3 τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. bp αλμῷ τ. ἀδελφοῦ

ἢ ἀδελφάς

σου

30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν..
.

4 ἢ πῶς ἐρεῖς τ. ἀδελφῷ σου

5 διαβλέψεις

ἐκβαλεῖν

οἰκίας x. ἀδελφοὺς x. ἀδελφάς

τὸ κάρφος ἐκ τ.

ἀδελφὰς x. ἀδ., WH mg.
12 19 ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ,

ὀφθαλμοῦ τ. ἀδελφοῦ σου

10. 2 Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος κ. ᾿Ανδρέας

Χχν.

ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,
k. Ἰάκωβος 6 re Ζεβεδαίου x. Ἰωάνης 6
ἀδελφὸς αὐτοῦ
21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον

12 46 1 ἡ μήτηρ x. οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκει47

σαν ἔξω

ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου ἔξω

Lu

ἑστήκασιν
—h. v., [T] WH non mg. R marg.
48 1 κ. τίνες εἰσὶν of ἀδελφοί μου;
49 1 ἰδοὺ ἡ μήτηρ pov κ. οἱ ἀδελφοί μου
50 αὐτός μου ἀδελφὸς κ. ἀδελφὴ x. μήτηρ

αὐτοῦ

6 14 Σίμωνα ++.

ἐστιν

Deut; xxv. 5
kK. ἀναστήσει σπέρμα τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ
MOAN, Deut. Zc.
ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί
ἀφῆκεν τ. γυναῖκα αὐτοῦ τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ
πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε
ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τ. ἀδελφῶν
μου τ. ἐλαχίστων

28 10 1 ἀπαγγείλατε τ. ἀδελφοῖς μου
Ἰάκωβον

κ.

᾿Ανδρέαν

τὸν

τ.

τ.

ἀδελφὸν

Ζεβεδαίου

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
20 1 ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω
21 1 μήτηρ μου κ. ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν.
12 13 διδάσκαλε εἰπὲ τ. ἀδελφῷ μου
1412 μὴ φώνει τ. φίλους σου μηδὲ τ. ἀδελφοὺς σου
26 κ. οὐ μισεῖ τ. πατέρα ἑαυτοῦ... κ. τ.
ἀδελφοὺς κ. τ. ἀδελφάς
ς

αὐτοῦ

αἴκα, Deut. xxv. 5

28 iva λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τ. γυναῖκα,
κ. ἐξαναστήσῃ σπέρμα τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ.
29 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν
21 τό παραδοθήσεσθε δὲ x. ὑπὸ γονέων x.
ἀδελφῶν
22 32 στήρισον τ. ἀδελφούς σου
141 ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου

42 εὑρίσκει οὗτος
ἴδιον Σίμωνα

6

σίν σε

33 τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου κ. οἱ ἀδελφοί μου
—pov (2), WH
34 1 ἴδε ἡ μήτηρ pov κ. of ἀδελφοί μου
35 οὗτος ἀδελφός μου κ. ἀδελφὴ κ. μήτηρ

πρῶτον τ. ἀδελφὸν τ.

212 1 αὐτὸς κ. ἡ μήτηρ αὐτοῦ x. οἱ ἀδελφοί

421 ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ξητοῦ-

5 37 Ἰωάνην τ. ἀδελφὸν Ἰακώβου
6 3 x. ἀδελφὸς Ἰακώβου x, ἸἸωσῆτος

,ὔ

16 28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς
17 3 ἐὰν ἀμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου
18 29 οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα
ἢ ἀδελφούς
20 28 ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυν-

kx,

ἸΙωάνην τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
817 Ἰωάνην τ. ἀδελφὸν τ. Ἰακώβου
31 1 ἔρχονται ἡ μήτηρ αὐτοῦ x. οἱ ἀδελφ
οὶ

ἐστίν

ἀδελφὸν

15 27 ὁ ἀδελφός σου ἥκει
32 ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν κ. ἔξησεν

ABR? i> ANP axdy Na) ADD

19 εἶδεν

τ.

42 ἀδελφὲ ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος

20 24 ἠγανάκτησαν περὶ τ. δύο ἀδελφῶν
22 24 ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τ. γυναῖκα

1 τό εἶδεν Σίμωνα
Σίμωνος

᾿Ανδρέαν

8 19 ἱπαρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ κ.

19 29 πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφούς

25
25
28 ὃ
25 40

Ke

αὐτοῦ
41 τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ τ. ἀδελφοῦ
σου
42 πῶς δύνασαι λέγειν τ. ἀδελφῷ σου

18 55 1 κ. οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσήφ
14 3 διὰ Ἡρῳδιάδα τ. γυναῖκα Φιλίππου
τ.
ἀδελφοῦ αὐτοῦ
παραλαμβάνει. . . Ἰάκωβον κ. Ἰωάνην
τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
18 15 ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου
15 ἐκέρδησας τ. ἀδελφόν σου
21 ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου
35 ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ

αὐτοῦ,

Deut.

19 ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τ. γυναῖκα,
κ. ἐξαναστήσῃ σπέρμα τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ.
20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν
1812 κ.
παραδώσει
ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς
θάνατον
81 Φιλίππου δὲ τ. ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραα
ρχοῦντος τ. Ἰτουραίας
19 περὶ Ἡρφδιάδος τ. γυναικὸς τ. ἀδελφοῦ

11.

- αὐτοῦ,

8 ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
1 εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
5.1 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον
εἰς αὐτόν
1 ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
2 ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει

ἵνα

παραμυθήσωνται

αὐτὰς

ἀδελφοῦ ᾿
21 οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου
23 ἀναστήσεται 6 ἀδελφός σου
32 οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός

περὶ

τ.

ἀδελφός
20 17 } πορεύου be mpos τ. ἀδελφούς μου
21 23 ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς
Ac

ἀδελφούς
1141 σὺν .. » Μαριὰμ
σὺν τ. ἀδελφοῖς
15 ἀναστὰς Πέτρος ἐν
ι6 3 ἄνδρες ἀδελφοὶ

τ.

Ας

τ. μητρὶ τ. Ἰησοῦ κ.
αὐτοῦ
μέσῳ τ. ἀδελφῶν
ἔδει πληρωθῆναι τ.

γραφήν

mim ἪΡ Op 3 PAN ἼΞΎΡΙ δὴ)
Deut. xviii. 15

17,4 eyeΜΕ ΎΜΝ

IO 2

μαχαίρῃ

17 ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ K. T. ἀδελφοῖς ταῦτα
2 ἄνδρες ἀδελφοὶ εἴ τις ἔστιν ἐν ὑμῖν
λόγος παρακλήσεως
o> ἄνδρες ἀδελφοὶ υἱοὶ γένους ᾿Αβραάμ
38 ? γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ἄνδρες ἀδελφοί

κατὰ τ.

ἀδελφῶν
ἐδίδασκον τ. ἀδελφούς
3 ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τ. ἀδελφοῖς
τὰ ἄνδρες ἀδελφοὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε
13.3 ἄνδρες ἀδελφοὶ ἀκούσατέ μου
22 ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τ. ἀδελφοῖς
23 οἱ ἀπόστολοι kK. οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοί
τοῖς κατὰ τ. ᾿Αντιόχειαν Kk. Συρίαν κ.
Κιλικίαν ἀδελφοῖς
32 διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τ. ἀδελφούς
33 ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ τ. ἀδελφῶν
36 ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τ. ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν
40 παραδοθεὶς τ. χάριτι τ. Κυρίου ὑπὸ τ.
ἀδελφῶν
10 2 ὃς “ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις κ.
Ἰκονίῳ ἀδελφῶν
40 κ. ἰδόντες παρεκάλεσαν τ. ἀδελφούς
417 6 ἔσυρον Ἰάσονα x. τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τ.
πολιτάρχας
10 οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμαν

1? ἄνδρες ἀδελφοὶ κ. πατέρες

5 ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τ. ἀδελφούς
13 Σαοὺλ ἀδελφὲ ἀνάβλεψον
28 1 2 ἄνδρες ἀδελφοὶ ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει
ἀγαθῇ πεπολίτευμαι
5 οὐκ ἤδειν ἀδελφοὶ ὅ
ὅτι ἐστὶν ἀρχιε evs
6? ἄνδρες ἀδελφοὶ ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι
23 14 οὗ εὑρόντες ἀδελφούς.
15 ore: οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ

817 κ. νῦν ἀδελφοὶ οἶδα
22 προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς
ἐκ τ. ἀδελφῶν ὑμῶν

3 ἐπισκέψασθε δὲ ἀδελφοὶ “ἄνδρας
3 ἄνδρες ἀδελφοὶ kK. πατέρες ἀκούσατε
3 ἐγνωρίσθη Ἰωσὴφ τ. ἀδελφοῖς αὐτοῦ
23 ἐπισκέψασθαι τ. ἀδελφοὺς αὐτοῦ τ. υἱοὺς
Ἰσραήλ
25 ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τ. ἀδελφούς
26 ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε
37 προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει ὁ Θεὸς ἐκ τ.
ἀδελφῶν ὑμῶν, Deut. xviii. 15
917 Σαοὺλ “ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέν με
30 ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοί
10 23 κ. τινες τ. ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης
συνῆλθαν αὐτῷ
οἱ ἀπόστολοι κ. οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ
τ. Ἰουδαίαν
12 ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ κ. οἱ ἐξ ἀδελφοὶ οὗτοι
29 πέμψαιτ. κατοικοῦσιν ἐν τ. Ἰουδαίᾳ
ἀδελφοῖς
12 2 ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τ. ἀδελφὸν Ἰωάνου

δὲ τότε τ. Παῦλον ἐξαπέστειλαν

οἱ ἀδελφοί
18 18 τ. ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος

22

37 “ τί ποιήσωμεν ἄνδρες ἀδελφοί;

τ. ψυχὰς τ. ἐθνῶν

17 14 εὐθέως

27 προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοί
—h. v.. WH marg.
21 7 ἀσπασάμενοι τ. ἀδελφούς
17 ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡ
ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί
20 θεωρεῖς ἀδελφὲ πόσαι μυριάδες εἰσίν

ἢ ἄνδρες ἀδελφοὶ ἔξον εἰπεῖν

14 2 ἐκάκωσαν

19

Ro

21
3.1.5
7
4

»"».

8 12
29
9 3
101
11 25

ἀδελφοὶ

οὐδὲν ἐναντίον

ποιήσας
οὔτε παραγενόμενός τις τ. ἀδελφῶν
οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
ἢ ἀγνοεῖτε ἀδελφοί
ὥστε ἀδελφοί μου κ. ὑμεῖς ἐθανατώθητε
τ᾿ νόμῳ
ἄρα οὖν ἀδελφοὶ ὀφειλέται ἐσμέν
πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς
ἀνάθεμα εἶναι. .. ἀπὸ τ. Χριστοῦ ὑπὲρ
τ. added ὧν μου
ἀδελφοὶ ἡ μὲν εὐδοκία τ. ἐμῆς καρδίας
οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἀδελφοί

14 το σὺ δὲ τί κρίνεις τ. ἀδελφόν

13
15
21
15 14
30

σου;

ἢ κ. σὺ τί ἐξουθενεῖς τ. ἀδελφόν σου;
τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τ. ἀδελφῷ
εἰ γὰρ διὰἐβῥῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται
μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει
πέπεισμαι δὲ ἀδελφοί μου
παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί

[ἀδελφοί], WH

16 14 ἀσπάσασθε᾽ Ασύνκριτον b te K. TOUS σὺν
αὐτοῖς ἀδελφούς
17 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
23 ἀσπάζεται ὑμᾶς .. « Κούαρτος ὃ ἀδελφός

k. Σωσθένης ὁ ἀδελφός

IO
11
26
2 1
8...
4 6
5 11
6 5
5

παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν ἀδελφοί μου
βλέπετε ὰρ τ. κλῆσιν ὑμῶν ἀδελφοί
κἀγὼ nbsov πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοί
κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν
ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχήματισα
ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος 7 πόρνος
ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τ.
ἀδελφοῦ αὐτοῦ,
6 ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ, κρίνεται
8 ἀδικεῖτε κ. ἀποστερεῖτε κ. τοῦτο ἀδελφούς
712 εἴ τις ἀδελφὸς “γυναῖκα ἔχει ἄπιστον
14 ἦ ίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τ. ἀδελφῷ

15 ov δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφή
24 ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη ἀδελφοί
29 τοῦτο δέ φημι ἀδελφοί
ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει,
ὁ ἀδελφός
12 οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τ. ἀδελφούς
13 εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τ. ἀδελφόν μου
13 ἵνα μὴ τ. ἀδελφόν μου σκανδαλίσω

20
1Co

.

ἀδέφδὲ

9 κ᾽ ὡς κ. οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι κ. of ἀδελ- | Col
oi τ. Κυρίου
10 1 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
11 33 ὥστε ἀδελφοί μου συνερχόμενοι
iv
12 1 περὶ δὲ τ. πνευματικῶν ἀδελφοί

εἰς τὸ

14 6 νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς

20 ἀδελφοὶ μὴ παιδία γίνεσθε τ. φρεσίν
26 τί οὖν ἐστὶν ἀδελφοί;
39 ὥστε ἀδελφοί μου ζηλοῦτε τὸ προφη-

1Th

|
1 1 κ. Τιμόθεος ὁ ἀδελφός
2 ἁγίοις κ. πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ
4 7 Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφός

9 σὺν ᾿ὈὈνησίμῳ τ. πιστῷ κ. ἀγαπητῷ
ἀδελφῷ
15 ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ ἀδελφούς

1 4 ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ τ. Θεοῦ

2

1 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ἀδελφοί
9 μνημονεύετε γὰρ ἀδελφοὶ τ. κόπον ἡμῶν
14 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε ἀδελφοί

τεΐειν

15

1 γνωρίζω δὲ ὑμῖν ἀδελφοί
6 ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις

17 ἡμεῖς

δὲ ἀδελφοὶ ἀπορφανισθέντες

ἀδελ-

3 2 ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τ. ἀδελφὸν ἡμῶν
7 διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν ἀδελφοὶ ἐφ᾽

31 νὴ τ. ὑμετέραν καύχησιν ἀδελφοί
50 τοῦτο δέ φημι ἀδελφοί
58 ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι
γίνεσθε
16 11 ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τ. ἀδελφῶν
12 περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τ. ἀδελφοῦ
12 ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τ. ἀδελφῶν
15. παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες
11Co 1 1 κ. Τιμόθεος ὁ ἀδελφός
ὃ οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
213 τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τ. ἀδελφόν μου

4 1 λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς
6 πλεονεκτεῖν ἐν τ. πράγματι τ. ἀδελφὸν
αὐτοῦ
10 ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τ. ἀδελφοὺς τοῦς
ἐν ὅλῃ τ. Μακεδονίᾳ.
παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ περισσevery μᾶλλον
13 οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
5 1 περὶ δὲ τ. χρόνων x. τ. καιρῶν ἀδελφοί
4 ὑμεῖς δὲ ἀδελφοὶ οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει
12 ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
14 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί

φοῖς ἐφάπαξ

ὑμῖν

8 1 γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν ἀδελφοί
18 συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τ. ἀδελφόν

Ga

25 ἀδελφοὶ προσεύχεσθε κ. περὶ ἡμῶν.
26 ἀσπάσασθε τ. ἀδελφοὺς πάντας

τ. ad. μετ᾽ αὐτ., T
27
22 συνεπέμψαμεν
δὲ αὐτοῖς τ. ἀδελφὸν
ἡμῶν
Π ΤῊ 1 3
23 εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν
9 3 ἔπεμψα δὲ τ. ἀδελφούς
2 1
5 ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι
13
τ. ἀδελφούς
5
11 9 προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες
3 I
ἀπὸ Μακεδονίας
6
12 18 κ. συναπέστειλα τ. ἀδελφόν
6
13 11 λοιπὸν ἀδελφοὶ χαίρετε
1 2k. of σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί
13
II γνωρίζω γὰρ ὑμῖν ἀδελφοὶ τ. εὐαγγέλιον
19 * οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τ. ἀδελφὸν
15.
τ. Κυρίου
᾿
ITi
4 6
815 ἀδελφοὶ κατὰ ἄνθρωπον λέγω
5 I
412 ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς ἀδελφοί
6 2
28 ἡμεῖς δὲ ἀδελφοὶ κατὰ Ἰσαάκ ἐπαγγελίας | 1 Ti 421

τέκνα

31
511
13
6 1

διὸ ἀδελφοὶ οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα | Phm
ἐγὼ δὲ ἀδελφοὶ εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω
ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί
ἀδελφοὶ ἐὰν κ. προλημφθῇ ἄνθρωπος

18 ἡ χάρις τ. Κυρίου. .. μετὰ τ. πνεύ-

Eph
Phl

6 21
23
112
14

ματος ὑμῶν ἀδελφοί

Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφός
εἰρήνη τ. ἀδελφοῖς x. ἀγάπ
i Gl δὲ ats NoBoiae ἀδελφοί
τ. πλείονας τ. ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ πεποι-

bras

2 25 ᾿Επαφρόδιτον τ. ἀδελφὸν x. συνεργόν
81
τὸ λοιπὸν ἀδελφοί μου χαίρετε ἐν Κυρίῳ
13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι
κατειληφέναι

17 συνμιμηταί μου γίνεσθε ἀδελφοί
4 1 ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ κ. ἐπιπόθητοι

ὃ τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ
21 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί

ἀναγνωσθῆναι τ. ἐπιστολὴν πᾶσι τ.
ἀδελφοῖς
εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν... περὶ ὑμῶν
ἀδελφοί
ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου
ἄρα οὖν ἀδελφοὶ στήκετε
προσεύχεσθε ἀδελφοὶ περὶ ἡμῶν
παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν ἀδελφοί
στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ πάντος ἀδελφοῦ
ἀτάκτως περιπατοῦντος
ὑμεῖς δὲ ἀδελφοὶ μὴ ἐνκακήσητε καλοποιοῦντες
ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν
ταῦτα ὑποτιθέμενος τ. ἀδελφοῖς
νεωτέρους, ὡς ἀδελφούς
μὴ καταφρονείτωσαν ὅτι ἀδελφοί εἰσιν.
ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος . .. κ. οἱ ἀδελφοὶ

πάντες

I x. Τιμόθεος ὁ ἀδελφός
τὰ σπλάγχνα τ. ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ
σοῦ ἀδελφέ.
16 ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν

20 vai, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ
He

211

οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν

12 ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τ. ἀδελφοῖς μου
;
ον
‘NN? THY ΠΊΒΟΝ, Ps. xxl. 23
17 ὥφειλεν κατὰ πάντα τ. ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι

8 1 ὅθεν ἀδελφοὶ ἅγιοι

12 βλέπετε ἀδελφοὶ μή ποτε ἔσται. ...
καρδία πονηρά
7 καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν τ. ἀδελφοὺς αὐτῶν
811 x. ἕκαστος τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων

mond WHSN

WAN), Jer. xxxi. 34

10 19 ἔχοντες οὖν ἀδελφοὶ παρρησίαν

ἀδελφός.---ἀδικέω
He

Ja

18 22 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
23 γινώσκετε τ. ἀδελφὸν ἡμῶν
ἀπολελυμένον

Τιμόθεον

1Pe

*AAEAGO’THE
** +
217 τ. ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε
5 9 τῇ ἐν τ. κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι

Lu
1Co

11 44 ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα
14 8 κ. γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ

1ΤΊἃἪ

617 μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι

1Co

9 26 ἐγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως

1 2 πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί pov
9 καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινός
16 μὴ πλανᾶσθε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
19 ἴστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί

2 1 ἀδελφοί
ἔχετε

μου μὴ ἐν προσωπολημψίαις

2)

"AAHAOZ

5 ἀκούσατε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
14 τί ὄφελος ἀδελφοί μου

᾿ΑΔΗΛΟΤΗΣ*

15 ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν
8 1 μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε ἀδελφοί
ου
10 οὐ

χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτω γίνεσ-

αι

12 μὴ δύναται,

ἀδελφοί μου,

συκῆ

ἐλαίας

ποιῆσαι;

411 μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων ἀδελφοί:
ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ
ἢ κρίνων τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ

5 7 μακροθυμήσατε οὖν ἀδελφοί
Q μὴ στενάζετε ἀδελφοὶ κατ᾽ ἀλλήλων
κατ᾽ ἀλλ. ἀδ., T

10 ὑπόδειγμα

λάβετε

ἀδελφοὶ τ. κακοπα-

θίας
12 πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύ-

ετε

ΙῬ6
11 Pe
IJo

19 ἀδελφοί μου, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ
512 διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τ. πιστοῦ ἀδελφοῦ
110 διὸ μᾶλλον ἀδελφοὶ σπουδάσατε
815 ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος
2 Qk. τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν
10 ὁ ἀγαπῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
11 ὁ δὲ μισῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
3 10 κ. ὁ μὴ ἀγαπῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
12 οὐ καθὼς Kaiv . . . ἔσφαξεν τ. ἀδελφὸν
αὐτοῦ
12 τὰ δὲ τ. ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια
13 μὴ θαυμάζετε ἀδελφοί

14 ὅτι ἀγαπῶμεν τ. ἀδελφούς

15 πᾶς ὁ μισῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
16 ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τ. ἀδελφῶν τ.
ψυχὰς θεῖναι
17 k. » θεωρῇ τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν

ἔχοντα

᾿ΑΔΗΛΩΣ ἃ

*AAHMONE’Q* *
Mt 26 37 ἤρξατο λυπεῖσθαι κ. ἀδημονεῖν
Mk 14 33 ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι κ. ἀδημονεῖν
Phl 2 26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς ἰδεῖν κ.
ἀδημονῶν
“AAHE

Mt 11 23 ἕως ἅδου καταβήσῃ
16 18 πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
Lu 10 15 ἕως τ. ἅδου καταβήσῃ

16 23 ἐν τῷ ἅδῃ ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ

Ac

227 οὐκ ἐνκαταλείψεις τ. ψυχήν μου εἰς ἅδην

binw> *vipy aiyn-Nd, Ps. xvi. τὸ
Re

I οὔτε ἐνκατελείφθη εἰς ἅδην
118 ἔχω τ. κλεῖς τ. θανάτου x. τ. ἅδου
6 8 κ. 6 Gdns ἠκολούθει per αὐτοῦ

2013 ὁ θάνατος x. 6 ἅδης ἔδωκαν τ. νεκροὺς
τοὺς ἐν αὐτοῖς
14 ὁ θάνατος x. 6 Gdns
ες
λίμνην τ. πυρός

21 ἵνα ὁ ἀγαπῶν τ.
ἀδελφὸν αὐτοῦ

Θεὸν

ἀγαπᾷ

κ. τ.

5 16 ἐάν τις ἴδῃ τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα
ΠῚ Jo

3 ἐρχομένων ἀδελφῶν κ. μαρτυρούντων
5 πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τ. ἀδελφούς
IO οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τ. ἀδελφούς
I Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς
δὲ Ἰακώβου

Ju

Re

1 9 ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν κ. συνκοινωνός
ΘΊῚΙ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν κ. οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν
12 10 ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τ. ἀδελφῶν ἡμῶν

19 10 σύνδουλός σου εἰμὶ κ. τ. ἀδελφῶν σου

22

9 σύὐνδουλός σου
τ. προφητῶν

εἰμὶ x. τ. ἀδελφῶν σου
ἱ

εἰς τ.

᾿ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΣ

Ja317 ἡ δὲ ἄνωθεν
κριτος

σοφία. .. ἀδιάκριτος ἀνυπό-

᾿ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ *

Ro

92 ἀδιάλειπτος ὀδύνη τ. καρδίᾳ μου

Il Til 3 ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν

420 κ. τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ

20 ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν
ἑώρακεν

ἐβλήθησαν

᾿ΑΔΙΑΛΕΙ ΠΤΩΣ ὃ *
Ro 1 ο ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι
ITh1 3 ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τ. ἔργου
τ. πίστεως
’

col

213 κ- ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ ἀδιαλείπτως
ς

Lal

>

-

~

>

,

517 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε
᾿ΑΔΙΚΕΏ

(1) ἀδικέομαι
Mt
Lu

Ac

2013 ἑταῖρε οὐκ ἀδικῶ σε
1019 x. οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει
ἀδικήσῃ, WH mg.

724 1 ἰδών τινα ἀδικούμενον

26
27
25 10
[1

iva τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;
6 δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτόν
Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκηκα
εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ

ἀδικέω--- ἀδυνατέω

22

4
.

1Co

6 73 διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε;
8 ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε κ. ἀποστερεῖτε

Π Οο

7 2 οὐδένα ἠδικήσαμεν οὐδένα ἐφθείραμεν
12 οὐχ ἕνεκεν τ. ἀδικήσαντος

Ga
Col

4112 οὐδέν με ἠδικήσατε
825 ὁ γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἠδίκησεν

ΡΟ.
IJo

213? ἀδιιζίμενοι μισθὸν ἀδικίας
15 1 ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
1 0 κ. καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας
5 17 πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν

1 ἀλλ᾽ οὐδὲ ἕνεκεν τ. ἀδικηθέντος
Phm
11 Pe
Re

18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἣ ὀφείλει
2113 1 ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας
κομιούμενοι, T
21116 νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τ. θανάτου
τ. δευτέρου
6 6 τὸ ἔλαιον κ. τ. οἶνον μὴ ἀδικήσῃς
7 2 οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τ. γὴν
3 μὴ ἀδικήσητε τ. γῆν
9 4 ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τ.
όρτον τ. γῆς
10 ἡ Ἐπ κα eee ἀδικῆσαι τ. ἀνθρώπους
19 kK. ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν.
11 κ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι
εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι
22 τι ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι

᾿ΑΔΙΚΗΜΑ
Ας

Re

ἼΛΔΙΚΟΣ
Mt
Lu

5 45 βρέχει ἐπὶ δικαίους x, ἀδίκους
1610 ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος
k. ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.
71 εἰ οὖν ἐν τ. ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ
ἐγένεσθε

18 11 οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τ. ἀνθρώπων
Ac
Ro
1Co
He
1Pe
Pe

1814 εἰ μὲν ἢν ἀδίκημά τι
24 20 αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα
18 5 ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τ. ἀδικήματα αὐτῆς

ἅρπαγες ἄδικοι
2415 ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε κ.
ἀδίκων
8 5 μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τ. ὀργήν;
6 I τολμᾷ τις ὑμῶν. . . κρίνεσθαι ἐπὶ τ.
ἀδίκων
9 ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν
610 οὐ γὰρ ἄδικος ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι τ.
ἔργου ὑμῶν
318 ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν δίκαιος
ὑπὲρ ἀδίκων
2 9 ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν
᾿ΑΔΙΚΩΣ

1 Pe219

ἈΔΙΚΙΆ

πάσχων ἀδίκως

(1) μισθὸς ἀδικίας
[π΄

Jo
Ας
Ro

1827 ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδικίας
,
e
’
>
>
,
6 κύριος τ. οἰκονόμον τ.
16 8 ἐπήνεσεν
ἀδικίας
9 φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾷ τ. ἀδικίας
18 6 ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τ. ἀδικίας λέγει
718 x. ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν
118 1 ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τ. ἀδικίας
8 23 εἰς γὰρ χολὴν πικρίας κ. σύνδεσμον
ἀδικίας
!
118 ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν κ. ἀδικίαν ἀνθρώπων
τῶν τ. ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων
29 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ
2 8 πειθομένοις δὲ τ. ἀδικίᾳ
8 5 εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην
συνίστησιν
613 μηδὲ παριστάνετε τ. μέλη ὑμῶν ὅπλα
ἀδικίας
914 μὴ ἀδικία παρὰ τ. θεῷ;

Lu 8 33 τοῦ Ναασσὼν

"AAMEI/N
τοῦ A. τοῦ ᾿Αρνεί

—r. ᾿Αδμ., R non mg. ; ᾿Αδάμ, WH mg.

*AAO’KIMOX
128 παρέδωκεν

Ro
1Co
ΠΟ
Ἡ ΤΙ
Tit

He

:

αὐτοὺς

ὁ Θεὸς

νοῦν

927 μή πως ἄλλοις κηρύξας
γένωμαι
18 5 εἰ μήτι ἀδόκιμοί ἐστε

6

εἰς ἀδόκιμον
αὐτὸς ἀδόκιμος

γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι

7 ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν
8 8 ἀδόκιμοι περὶ τ. πίστιν
116 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι

6 8 ἀδόκιμος x. κατάρας ἐγγύς
ἜἌΔΟΛΟΣ*

rt Pe 22 τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε
‘AAPAMYNTHNO’S

1Co 18 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τ. ἀδικίᾳ
11 Co 12 13 χαρίσασθέ μοι τ. ἀδικίαν ταύτην
πΤῊ 210 ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τ. ἀπολλυμένοις

Ac 27 2 ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ᾿Αδραμυντηνᾧ
᾿Αδραμυττηνῷ, ΤᾺ

Π ΤΊ

12 ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ
219 ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων
τὸ ὄνομα Κυρίου

Ac 27 27 διαφερομένων ἡμῶν ἐν τ. “Adpia

He

1.9

ἠγάπησας δικαιοσύνην
κίαν

“AAPIAE
*Adpia, TR

x. ἐμίσησας ἀδι-

ἉΔΡΟΤΗΣ ἢ

,

ἀνομίαν, WHR

yuh sow) PTY AIM, Ps. xlv. 8
8 12 ὅτι thease ἔσομαι τ. ᾿ἀδικίαις αὐτῶν

Ja

paiyd nbox ‘D, Jer. xxxi. 34
8 66 κόσμος τ ἀδικίας ἡ γλῶσσα καθίσταται

11Co

820 μή τις ἡμᾶς μωμήσηται
ταύτῃἑ

ἐν τ. ἁδρότητι

᾿ΑΔΥΝΑΤΕΏ
, Φα
σει ὑμῖν
ἀδυνατή
οὐδὲν
Mt 17 20 κ.
Lu 137 οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τ. Θεοῦ πᾶν ρῆμα

a

ἀδύνατος .---ἀθέτησις

23

᾿ΑΔΥΊΆΑΤΟΣ

"AZQTOX

Mt 19 26 παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν
Mk 10 27 παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον

Ac

8 40 Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς "Αζωτον

Lu 18 27 τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ
τ. Θεῷ ἐστίν

Ας 14 ὃ κ. τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τ. ποσίν
ἐν A. ἀδ.,

Ro

8 3 τὸ γὰρ ἀδύνατον τ. νόμου
16

1 ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τ. ἀδυνάτων
βαστάζειν
He 6 4 ἀδύνατον γὰρ τ. ἅπαξ φωτισθέντας
. 18 ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν
10 4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων κ. τράγων

"AH’P
Ac 22 23
1Co 926
14 ο
Eph 2 2
Ι ΤῊ 417
Re
9 2

κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τ. ἀέρα
οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων
ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες
κατὰ τ. ἄρχοντα τ. ἐξουσίας τ. ἀέρος
εἰς ἀπάντησιν τ. Κυρίου εἰς ἀέρα
ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος κ. ὁ ἀὴρ ἐκ. τ. καπνοῦ
τ. φρέατος
1017 6 ἕβδομος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ.
ἀέρα

ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας

11

Eph
Col
Re

6 χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι

519 ἄδοντες x. ψάλλοντες τ. καρδίᾳ ὑμῶν τ.
Κυρίῳ
316 ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν
τῷ Θεῷ
5 9 ἄδουσιν ᾧδὴν καινήν
14 3 ἄδουσιν ὡς δὴν καινὴν ἐνώπιον τ.
θρόνου
15 3 ddovow τ. ὠδὴν Μωυσέως τ. δούλου τ.
Θεοῦ

*AEI’
Ac
11Co

54 ὅταν δὲ τὸ
ἀφθαρσίαν
I Ti

112 Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται
8διιο ἀεὶ πλανῶνται τ. καρδίᾳ

1Pe
Pe

315 ἕτοιμοι del πρὸς ἀπολογίαν
112 διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ

Ac

"AETO’S

Pe

ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί
ἐκεῖ κ. οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται
τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ
ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι
12 14 ἐδόθησαν τ. γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τ.
ἀετοῦ τ. μεγάλου
΄

,

>

“

"AZYMOX
2617 τ. δὲ πρώτῃ τ. ἀζύμων
14 1 ἦν δὲ τὸ πάσχα x. τὰ ἄζυμα μετὰ δύο

ἡμέρας

Ι

Ω

μιnw

πττὸ φθ. τ. ἐνδ. ἀφθ., WH

non mg.

1028 ὡς ἀθέμιτόν

ἐστιν

ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ

Adoba . . . ἀλλοφύλῳ
3 κώμοις
πότοις
κ.
ἀθεμίτοις
λατρείαις

4

κολ-

εἰδωλο-

212 ἐλπίδα μὴ ἔχοντες x. ἄθεοι ἐν τ. κόσμῳ

. τ. πρώτῃ ἡμέρᾳ τ. ἀζύμων
γγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τ. ἀζύμων
3.
A
λθεν δὲ ἡ ἡμέρα τ. ἀζύμων

»

Mk
Lu

σαν δὲ ἡμέραι τῶν ἀζύμων

°AZQ’P
Mt 1 13 Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Aap:
714. ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ

6
7
7
10

26
ο
30
16

-

3

Jo
I1Co

,

᾿ἈΑΘΕΤΕΏ
οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν
καλῶς ἀθετεῖτε τ. ἐντολὴν τ. Θεοῦ
τ. βουλὴν τ. Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς
ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ:
ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν

με

ἀθετεῖ τ. ἀποστείλαντά

1248 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ κ. μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά
119 κ. τ. σύνεσιν τ. συνετῶν ἀθετήσω
ἘΝ

>

,

AAADA 123) NI, Is. xxix. 14
Ga

221 οὐκ ἀθετῶ τ. χάριν τ. Θεοῦ
815 ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην

οὐδεὶς ἀθετεῖ

1 ΤῊ
ITi

so:

ξεπλεύσαμεν μετὰ τ. ἡμέρας τ. ἀζύμων
Sim
να ἦτε νέον φύραμα καθὼς ἐστε ἄζυμοι
OWN
ONἐν ἀζύμοις εἰλικρινίας κ. ἀληθείας
FN

2 7 καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τ. ἀθέσμων ἐν
ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς
317 ἵνα μὴ τῇ τ. ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε
“

,

Mt

ἐνδύσηται

"AQEOX*
Eph

τούτων

΄

τοῦτο

ἼἌΘΕΣΜΟΣ
**

DA 330 ‘Yh DY, Ps. xcv. ro

2428
17 37
4 7
8113

φθαρτὸν

᾿ἌΘΕ ΜΙΤΟΣ ἃ ἃ

I Pe

Tit
He

τοῦτο ἐνδύσασθαι

R mg.
616 ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν

7 51 ὑμεῖς ἀεὶ τ. πνεύματι τ. ἁγίῳ ἀντιπίπτετε
411 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα

6 10 ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες

Mt
11
Re

"A@ANAZI’A* *
1Co 15 53 δεῖ yap τὸ φθαρτὸν
ἀφθαρσίαν

He
Ju

διαθήκην

4 8 τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ
512 ἔχουσαι κρίμα ὅτι τ. πρώτην πίστιν
ἠθέτησαν
10 28 ἀθετήσας τις νόμον Μωυσέως
ὃ κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν

"AQE’THEIE
He

718 ἀθέτησις μὲν yap γίνεται
ἐντολῆς
9 26 εἰς ἀθέτησιν τ. ἁμαρτίας

προαγούσης

ἀθῆναι---Αἰθίοψ

24

Mt

᾿ΑΘΗΝΑΙ

Ac

1715 οἱ δὲ καθιστάνοντες
ἕως ᾿Αθηνῶν.

τ.

Παῦλον

sa5 ‘NMP OMB,

ἤγαγον

19 ἄγγελος Κυρίου

16 ἐν δὲ τ. ᾿Αθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τ.
Παύλου

1Th

Ac

1 μετὰ ταῦτα χωρισθεῖς ἐκ τ. ᾿Αθηνῶν

18

K.

18 ἄχρι οὗ ἀνέστη

10 32 πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων

4

> θ ar
a
@os

>
εἰμι

4:
απὸ

ὑμῶν

ἵνα

μὴ

11 37 περιῆλθον

μασιν

a
του

αιματος

DNS PND VopT TN BAST ΠΕ ΠῚ

ἐν μηλωταῖς ἐν αἰγεΐίοις δέρ-

48 ἣν

Ac

21

λαοῦ μου τοῦ ἐν

ἐν γῇ Aly.. T
39 ἐστράφησαν ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν εἰς
Αἴγυπτον
40 6 γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς
ἐκ γῆς Αἰγύπτου

,
τουτου

Ex. xxxii.
18 17 τ. λαὸν

ὅτε ἐπληρώθη
ἀναβιβάσαντες
τ. αἰγιαλόν
4 ἔστη Ἰησοῦς εἰς τ. αἰγιαλόν
ἐπὶ τ. aiy., TWH marg.

I
-

ὕψωσεν

ἐν τ. παροικίᾳ ἐν γῇ

Αἰγύπτου

18 2 πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τ. αἰγιαλὸν εἱστήκει
21

τ.

MYNB-ON Wow, Ex. xxx. 10

᾿ἈΙΓΙΑΛΟΣ

Jo

ἐπ᾽

36 ποιήσας τέρατα κ. σημεῖα ἐν τῇ Αἰγύπτῳ

αἰγίοις, WH

Mt

ἕτερος

ἐν

34 ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον

*AI TELOX
He

9

ili. 7

τὰ τέκνα

4 ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον
δίκαιον, WH non mg. R mg.
2

:

eT

DMNA WS “BY ὍΣΤΙΣ NN], Ex.

᾿ΑΘΩῸΣ
27

βασιλεὺς

34 εἶδον τ. κάκωσιν
Αἰγύπτῳ

᾿ΑΘΥΜΕΏ

Mt

nyoupevov

Αἴγυπτον

2453 εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα
ἐρεθίζετε
ἀθυμῶσιν

Φαραὼ

LA

τον

5 ἐὰν δὲ x. ἀθλῇ τις

821 μὴ

αὐτὸν

ε

15 κατέβη δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον
eis Αἴγ., [WH]
17 ηὔξησεν
ὁ λαὸς
κ. ἐπληθύνθη
Αἰγύπτῳ,

᾿ἈΑΘΡΟΙΖΩ

Col

κατέστησεν
Αἴγυπτον

ἐναντίον

εἰς

k. Χαναάν
12 ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπ-

ἌΘΛΗΣΙΣ ἢ

Lu

ἀπέδοντο

11 ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τ. Αἰγύπτον

᾿ΑΘΛΕΏ

He

Ἰωσὴφ

τὸν

10 ἔδωκεν . . . σοφίαν
βασιλέως Αἰγύπτου,

Ας 17 21 ᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες κ. οἱ ἐπιδημοῦντες
ξένοι
22 ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους

2

κατ᾽ ὄναρ τ.

Αἴγυπτον

*AOHNAI ΟΣ

Ti

Hos. xi. 1

φαίνεται

Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
210 Αἴγυπτον κ. τὰ μέρη τ. Λιβύης
7 9 ὡλώσαντες

ἐν ᾿Αθήναις

1 ηὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι
μόνοι

8

215 ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τ. υἱόν μου

ἐπὶ

He

Αἰγύπτῳ, T
316 οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ
Μωυσέως;

8 ο ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
11 26 μεῖζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπ-

του θησαυρῶν

5 θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τ. αἰγιαλόν

27 39 κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἶγιαλόν
40 κατεῖχον εἰς τ. αἰγιαλόν

27 πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον

Ju
Re

5 ὅτι Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας

11

8 ἥτις

καλεῖται

πνευματικῶς

Σόδομα

x.

Αἴγυπτος

᾿ΑΙΓΥΊΤΤΙΟΣ
Ας

He

722 ἐπαιδεύθη Μωυσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων
24 πατάξας τ. Αἰγύπτιον

28 ὃν τρόπον ἄνειλες ἐχθὲς τ. Αἰγύπτιον
21 38 οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος
1129 ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν

᾿ἈΙΓΥΠΤΟΣ
Mt

213 x. φεῦγε εἰς Αἴγυπτον

14 ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον

ἌΓΔΙΟΣἢ*
Ro 1 20 ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις κ. θειότης
Ju

6 δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν

"AIAQ’Sἢ
1 ΤΙ 209 μετὰ αἰδοῦς x. σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς

᾿ΑΙΘΙΌΨ
Ac 8 27 ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης
βασιλίσσης Αἰθιόπων

αἷμα
“ATMA
(1) σὰρξ x. αἷμα
Mt

1Co

1617 + apf k. αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι
23 30 οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τ.
αἵματι τ. προφητῶν
35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον
35 ἀπὸ τ. αἵματος "ABeX τ. δικαίου
26 28

27 4
6
8

24

25

49

Lu

Ro

5 25
29
14 24
8 43

ἕως τ. αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου
τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου
ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον
ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν
διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος
ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τ. αἵματος τούτου
τὸ ᾿αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς κ. ἐπὶ τὰ τέκνα
ἡμῶν
ἐξῆλθεν ὕδωρ

—h. v., T

κ. αἷ

[WH]

R non marg.

γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος “δώδεκα ἔτη
&
εὐθὺς ἐξηράνθη 7, πηγὴ τ. αἵματος αὐτῆς

τοῦτό ἐστιν τὸ ay ά pov
γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν

25
8 25 ἵλαστήριον διὰ πίστεως ἐν τ. αὐτοῦ αἵματι
5 9 δικαιωθέντες νῦν ἐν τ. αἵματι αὐτοῦ
10 12 οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τ. αἵματος τ. Χριστοῦ;
τ. αἵμ. τ. Χρ. ἐστίν, Τ
11 25 τοῦτο τὸ “ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν

ἐν τ. ἐμῷ αἵματι

27 ἔνοχος ἔσται τ. σώματος κ. τ. αἵματος τ.
Κυρίου

Ga
Eph

15 50 1 σὰρξ x. αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύναται
116 1 εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ κ. αἵματι
>
ay: € ν ᾧ ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν διὰ τ.

αἵματος αὐτοῦ

2 13 ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τ. αἵματι τι Χ ἱστοῦ
6 12 Ὁ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα κ.

σάρκα
εἰρηνοποιήσας διὰ τ. αἵματος τ. σταυροῦ
αὐτοῦ
κεκοινώκηκεν αἵματος
214 1 ἐπεὶ οὖν τ. παιδία
π
k. σαρκός
97 μόνος 6 ἀρχιερεὺς οὐ χωρὶς αἵματος
I 2 οὐδὲ δι’ αἵματος τράγων κ. μόσχων
120

διὰ δὲ T. ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ

δώδεκα
44 παραχρῆμα ἔστη a ῥύσις τ. αἵματος αὐτῆς
11 50 ἵνα᾿ἐκζητη ἢ τὸ αἷμα πάντων τ. προφητῶν
51 ἀπὸ αἵματος ἔΑβελ

εἶ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων . ..
ἁγιά εἰ

πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τ. Χριστοῦ
ὅθεν᾽ οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐνκε-

ἕως αἵματος Ζαχαρίου τ. ἀπολομένου

18 1 ὧν τὸ αἷμα Πειλᾶτος ἔμιξεν
22 20 τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ

44

καίνισται

λαβὼν τὸ αἷμα τ. μύσχων κ. τ. τράγων
τοῦτο τὸ αἷμα τ. διαθήκης

διαθήκη ἐν

τ. αἵματί μου
—h. v., [TWH] R marg.
x. ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι
αἵματος

nan-o3

ὁμοίως ἐράντισεν.

᾿ =i we [[WH]] R marg.
οἱ οὐκ ἐξ αἱμάτων ΕἸ “ἐγεννήθησαν

Jo

ἐὰν μή +. πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα
16 τρώγων pov τ. σάρκα κ. πίνων μου
τ. αἷμα
τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις
ing τρώγων μου τ. σάρκα κ. πίνων μου

Ke σχέδον ἐν αἵματι πάντα

wy nin
20

αἵματι ἀλλοτρίῳ

104 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων kK. τράγων
ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας

παρρησίαν εἰς τ. εἴσοδον τ. ἁγίων ἐν τ.

ota nvm
Vt

αἵματι Ἰησοῦ

τὸ αἷμα τ. διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος
11 28 πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα κ. τ. πρόσχύσιν τ. αἵματος

οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε
αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ

vind Do, Joel ilil.

ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται
ἡ σελήνη εἰς αἷμα

τὸν ἔΑβελ
ὧν γὰρ ,εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα
ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τ. ἰδίου αἵματος τ. λαόν
ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου

εἰς σκότος κ.

qvind
yam
Joel
age
ea wovn,
ee

εἰς ὑπακοὴν K. ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ

ili. 4

Ro

ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τ. ἀνθρώπου
τούτου
τοῦ ἀπέχεσθαι. .. πνικτοῦ κ. τοῦ αἵματος
ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων κ. αἵματος κ.
πνικτῶν
τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τ. κεφαλὴν ὑμῶν
ὅτι καθαρός εἶμι ἀπὸ τ. αἵματος πάντων
ἣν περιεποιήσατο διὰ τ. αἵματος τ. ἰδίου
φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον κ.
αἷμα κ. πνικτόν
ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τ.
μάρτυρός σου
ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα

καθαρίζεται

κατὰ τ. νόμον
εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν

τ. αἷμα

ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα. καὶ ὕδωρ
᾿Ἀκελδαμάχ, τοῦτ᾽ ἔστιν Χώριον Αἵματος
χώρ. αἵματος, ἡ
αἷμα x. πῦρ κ. ἀτμίδα καπνοῦ"

35, Ex. xxiv. 8

πάντα τὰ σκεύη τ. λειτουργίας τ. αἵματε

Χριστοῦ

_

τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου
τὸ αἷμα Ἰησοῦ τ. υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει

ἡμᾶς

οὗτός ἐστιν
ἐ
ὁ ἐλθὼν δὲ ὕδατος κ. αἵματος
ἀλλ᾽ ἐν τ. ὕδατι kK. ἐν τ. αἵματι

μὲ
μ᾿
a
an

τὸ πνεῦμα κ. τὸ ὕδωρ κ. τὸ αἷμα
λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν T.
αἵματι αὐτοῦ
ἠγόρασας τ. Θεῷ ἐν τ. αἵματί σου
ov κρίνεις κ. ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν
ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα

ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τ. αἵματι τ. ἀρνίου

mt
ο

ἐγένετο χάλαζα κ. πῦρ μεμιγμέναἐν αἵματι

OW)
NEN
mWOoOnD
NWO

\

26

atwa—xipw

Re

8 8 ἐγένετο τὸ τρίτον τ. θαλάσσης αἷμα

11 6 ἀξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τ. ὑδάτων στρέφειν
αὐτὰ εἰς αἷμα
12 11 αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τ. ἀρνίου
14 20 ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τ.
χαλινῶν τ. ἵππων
16 3 ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ
4 κ. ἐγένετο αἷμα

6 ὅτι αἷμα ἁγίων κ. προφητῶν ἐξέχεαν,
αἵματα,

17

“ΑΙΡΕΌΜΑΙ
1.22 κ. τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω
αἱρήσομαι;, WH mg. R mg.
11 Th 2 13 ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς
Ης
1125 μᾶλλον ἑλόμενος συνκακουχεῖσθαι τ. λαῷ
τ. Θεοῦ

Phil

“Al PEXIZ

Ac

517 ἡ οὖσα αἵρεσις τ. Σαδδουκαίων

15

κ. αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πεῖν
6 εἶδον τ. γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τ. αἵματος

24

τ. ἁγίων

kK. ἐκ τ. αἵματος τ. μαρτύρων Ἰησοῦ
18 24 ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν κ. ἁγίων εὑρέθη
19

αἵματα, T
2 ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τ. δούλων αὐτοῦ ἐκ
χειρὸς αὐτῆς
13 περιβεβλημένος ἱμάτιον ῥεραντισμένον
αἵματι

“AIMATEKXYZI'A* F
He

922 χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις

Mt

9 20 γυνὴ αἱμορ οοῦσα δώδεκα ἔτη

Ac 9 33 εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν
34 Αἰνέα ἰᾶταί σε ᾿Ιησοῦς Χριστός

᾿ΑΙΝΕΣΙΣ ἡ
He 18 τῷ ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τ.
Θεῷ

καὶ κατὰ τ. ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τ. ἡμετέρας
θρησκείας
,
,
28 22 περὶ μὲν γὰρ τ. αἱρέσεως ταύτης
“-

1Co

Ac

213
20
19 37
24 53
247
8 ὃ
9

Ro 15 11

᾿ἊἌΙΝΩΝ

Jo

823 βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ

7

εἰναι

"AI’PQ

(1) atp. dpaprtiav, ἁμαρτίας
Mt

(2) atp. ἀπό, ἐκ

4 6 ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε
9 6 ἔγειρε ἄρόν σου τ. κλίνην
16 3 αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα
ἱματίου

αὐτοῦ

ἀπο

τ.

ἦραν

τὸ

11 29 ἄρατε τ. ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς
13 12 2 x. ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ
1412 προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

πτῶμα

20
37
24
27
14
21
43
24 17
18

15
16
17
20
21

ἦραν τ. περισσεῦον τ. κλασμάτων
τὸ περισσεῦον τ: κλασματων ἦραν
ἀράτω τ. σταυρὸν αὐτοῦ
τ. ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον
ἄρον τὸ σὸν x. ὕπαγε
ἄρθητι κ. βλήθητι εἰς τ. θάλασσαν
2 ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
μὴ καταβάτω ἄραι τὰ ἐκ τ. οἰκίας αὐτοῦ
μὴ 5.ἐπιστρεψάτω
ὀπίσω ἄραι τὸ ἱμάτιον
τῆς

αὐτοῦ

39 ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς κ. ἦρεν ἅπαντας
25 28 3 ἄρατε οὖν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ τάλαντον
29 2 x. ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ

27 32 τοῦτον nyydpevoav
αὐτοῦ

ματι

Ὁ MID, EYP OVOP ΒΟ, Ps. viii. 3

ee

υμιν

“AIPETIKO’S
Tit 8 10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον . . . παραιτοῦ

᾿ΑΙΝΙΓΜΑ
1 Co 18 12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγ-

Lu 18 43 πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τ. Θεῷ

>

ἐν

ia-PONN “Tay i, Is. xlii. 1

01, Ps. CXVil; 1

᾿ΑΓΝΟΣ

ae

αἱρέσεις

“ΑΙΡΕΤΙΖΩ

5 αἰνεῖτε τ. Θεῷ ἡμῶν πάντες of δοῦλοι αὐτοῦ

Mt 21 16 ἐκ στόματος νηπίων x. θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον

κ.

5 20 διχοστασίαι αἱρέσεις φθόνοι
2 1 οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας

Mt 12 18 ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ἡρέτισα.

πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τ. Θεόν
δοξάζοντες κ. αἰνοῦντες τ. Θεόν
ἤρξαντο. .. χαίροντες αἰνεῖν τ. Θεόν
αἰνοῦντες κ. εὐλογοῦντες τ. Θεόν
—aiv. x, WH non mg. R; —«. εὖλ,,
TWH marg.
αἰνοῦντες τ. Θεὸν x. ἔχοντες χάριν πρὸς
ὅλον τ. λαόν
περιπατῶν κ. ἁλλόμενος κ. αἰνῶν τ. Θεόν.
x. εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα
κ. αἰνοῦντα τ. Θεόν
αἰνεῖτε πάντα τὰ ἔθνη τ. Κύριον

pvisb3 inns
Re 19

\

11 19 δεῖ μὲν

Gal
ΠΡΕ

᾿ΑΙΝΕΏ

Lu

σεως
“Ἂν
a
2
Kg
14 κατὰ: τ. ὁδὸν
ἣν
λέγουσιν
αἵρεσιν

26

“AIMOPPOE’Q

᾿ἊΙΝΕΑΣ

5 ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τ. αἱρέσεως τ. Φαρισαίων πεπιστευκότες
5 πρωτοστάτην τε τῆς τ. Ναζωραίων αἱρέ-

Mk

2 3 φέροντες...
τεσσάρων

ἵνα ἄρῃ τ. σταυρὸν

παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ

9 ἐγείρου κ. ἄρον τ. κράβαττόν σου

II ἔγειρε
dpov τ. κράβαττόν σου
12 κ. εὐθὺς ἄρας τ. κράβαττον ἐξῆλθεν
21 3 αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ καινὸν
τ. παλαιοῦ

415 αἴρει τ. λόγον τ. ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς
25 * x. ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ

6 ὃ ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδόν

aipw—aioypds
Mk

6 29

ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ

43 ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα
8 8 ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σφυ-

Jo 1931 ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη κ. ἀρθῶσιν
38 ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τ. Ἰησοῦ
38 ἦλθεν οὖν κ. ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ.
ἦλθον οὖν κ. ἦραν αὐτόν, T
20 1 3 βλέπει τ. λίθον ἡρμένον ἐκ τ. μνημείου
2 2 ἦραν τ. Κύριον ἐκ τ. μνημείου

ρίδας

19 πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε;
20 πόσων σφυρίδων πληρώματα κλασμάτων
34 ἀράτω τ. σταυρὸν αὐτοῦ
11 23 ἄρθητι κ. βλήθητι εἰς τ. θάλασσαν
18 15 3 μηδὲ
εἰσελθάτω τι ἄραι ἐκ τ. οἰκίας
ἐμ
αὐτοῦ
dpai τι, T
16 μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω apa τὸ
»

ἤρατε;

4

>

13 λέγει αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τ. Κύριόν μου
ὅτι ἦραν, TWH

Ac

8.33 ἐν τ. ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη

npp Devin TYP, Is. lili. 3

33 2 ὅτι αἴρεται ἀπὸ τ. γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ

DYN pIND Ἴ) 5, Is. Lc.

15 21 ἵνα ἄρῃ τ. σταυρὸν αὐτοῦ
24 βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά, τίς τί ἄρῃ
16[18 x. ἐν τ. χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν

411 ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε
FAN" DBD Y, Ps. xci. 12
5 24 ἔγειρε x. ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου
25 ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέκειτο ἀπῆλθεν
6 29 ἀπὸ τ. atpovrés σου τὸ ἱμάτιον
30 ἀπὸ τ. αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει

8 12 ? αἴρει τ. λόγον ἀπὸ τ. καρδίας αὐτῶν
18 3 x. ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ
9

3 μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν

17 ἤρθη τὸ περισσεῦσαν

αὐτοῖς κλασμάτων

κόφινοι δώδεκα
23 ἀράτω τ. σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν

11 22 τ. πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει
17
19

Jo

22
28

52 ὅτι ἤρατε τ. κλεῖδα τ. γνώσεως.
ἐκρύψατε, WH marg.
13 k. αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες
31 μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά
21 αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας
22 αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα
24 “ ἄρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τ. μνᾶν
26 3 ἀπὸ δὲ τ. μὴ ἔχοντος κ. ὃ ἔχει ἀρθήσεται
36 ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω
18 αἶρε τοῦτον

20

κόσμου
ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν
ἔγειρε ἄρον τ. κράβαττόν σου κ. περιπάτει
ἦρεν τ. κράβαττον αὐτοῦ κ. περιεπάτει
οὐκ ἔξεστίν σοι ἄραι τ. κράβαττον

11 ἐκεῖνός μοι εἶπεν ρον τ. κράβαττόν σου κ.
περιπάτει

12 τὲς €or...

a

ὁ εἰπὼν

σοι

>

Apov

36 ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τ. λαοῦ κράζοντες

Aipe αὐτόν
22 22 ? aipe ἀπὸ τ. γῆς τ. τοιοῦτον
27 13 ἄραντες ἦσσον παρελέγοντο τ. Κρήτην

17 ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο
23 ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον
τοῦτο πράξας
615 ἄρας οὖν τὰ μέλη τ. Χριστοῦ
Eph 4 31 ? πᾶσα πικρία. . . x. βλασφημία ἀρθήτω
ap’ ὑμῶν
Col 214 κ. αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τ. μέσου
IJo3 51 ἵνα τ. ἁμαρτίας ἄρῃ
Re 10 5 ἦρεν τ. χεῖρα αὐτοῦ τ. δεξιὰν εἰς τ. οὐρανόν
18 21 ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον
μέγαν
1Co5

*AIZOA’NOMAI

Lu

αἴρει, TWH

marg., R non marg.

24 ἕως πότε τ. ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις;
11 39 ἄρατε τ. λίθον
41 ἦραν οὖν τ. λίθον.

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τ. ὀφθαλμοὺς ἄνω
48 ἀροῦσιν ἡμῶν κ. τ. τόπον κ. τὸ ἔθνος

15

αὖτ. ὁ
16 22 ? +. χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς ἀρεῖ ad’ ὑμῶν

᾿ΑΙΣΘΗΣΙΣ

Phl 1 9 περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει x. πάσῃ αἰσθήσει
He

marg. R

17 15 ? οὐκ ἐρωτῶ iva ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τ. κόσμου
19 15 ἄρον ἄρον σταύρωσον αὐτόν

᾿ΑΙΣΘΗΤΗῬΙΟΝ
514 τῶν διὰ τ. ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα
ἐχόντων

᾿ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗΣ *
I Ti8 8 διακόνους ὡσαύτως .. . μὴ αἰσχροκερδεῖς
Tit 1 7 δεῖ γὰρ τ. ἐπίσκοπον. » + μὴ αἰσχροκερδῆ

᾿ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΩΣ * 7
1Pe5

2 μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως
᾿ΑΙΣΧΡΟΛΟΓΙΑ *

Col 8 8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε..
στόματος ὑμῶν

. . αἰσχρολογίαν ἐκ τ.

᾽ΑΙΣΧΡΟΣ
1Co

11 6 εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι

Eph

14 35 αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν
ἐκκλησίᾳ
512 τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν
ἐστιν κ. λέγειν
111 διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους
χάριν

,

αἴρει, TWH

ἀπ᾽ αὐτῶν ἵνα μὴ

αἴσθωνται αὐτό

2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει
»

945 ἦν παρακεκαλυμμένον

kK. περι-

πάτει
8 59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν
18 2 οὐδεὶς ἦρεν αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ.

9 ἔπεσεν ἀπὸ τ. τριστέγου κάτω κ. ἤρθη νεκρός

21 11 ἄρας τ. ζώνην τ. Παύλου

129 3} ὁ ἀμνὸς τ. Θεοῦ ὁ αἴρων τ. ἁμαρτίαν τ.

216
5 8
9
10

marg.

15. κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ
424 ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τ. Θεόν

a“

ἱμάτιον αὐτοῦ

Lu

27

Tit

a

28

>

’

᾿ΑΙΣΧΡΟΤΗΣ *

a»

Lu

Jo

14 ο τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τ. ἔσχατον τόπον
319 ἡ δόξα ἐν τ. αἰσχύνῃ αὐτῶν
12 2 ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρον-

noas
13 ἐπαφρίζοντα ras ἑαυτῶν αἰσχύνας

Re

318 μὴ φανερωθῇ

σου

ἡ αἰσχύνη

᾿

τ. γυμνότητός

᾿ΑΙΣΧΥΊΝΟΜΑΙ

16 3 ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι

11Col0

ὃ ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι
. + + οὐκ αἰσχυνθήσομαι

Phl
IPe

120 ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι
416 εἰ δὲ ὡς Χριστιανὸς μὴ αἰσχυνέσθω

IJo

228 κ. μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ

σεσθε

Ας

14 1 ἠτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν
ἤτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τ. Θεῷ Ἰακώβ

ἠτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκόν
ἠτοῦντο εἰρήνην
18 21 κἀκεῖθεν ἠἡτήσαντο βασιλέα
28 1 ἠτήσαντο Πειλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν
ἤτησαν τὸν Π., WH marg.
16 29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν

᾿ΑΙΤΕΏ
542 τῷ αἰτοῦντί σε δός
6 ὃ πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν
7 7), αἰτεῖτε x. δοθήσεται ὑμῖν
ὃ πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει
9 ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον
10 ἢ x. ἰχθὺν αἰτήσει
11 δώσει ἀγαθὰ τ. αἰτοῦσιν αὐτόν
14 “1 ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται
18 19
περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτή-

Ja

20 20
22
21 22
21 20

I Ῥε 8 15 ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τ. αἰτοῦντι

3 1 αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ

15.
1 Co 1 22
Eph 8 13
20
Col 1 9

σωνται

προσκυνοῦσα κ. αἰτοῦσά τι ἀπ᾽ αὐτοῦ
1 οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε
| πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τ. προσευχῇ
| ἔπεισαν τ. ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τ.
Βαραββᾶν

58811 οὗτος... ἠτήσατο τὸ σῶμα τ. Ἰησοῦ
ΜΚ 622 αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς
23 ὅτι ὃ ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι
24 1 τί αἰτήσωμαι;
25 ᾽ εἰσελθοῦσα εὐθὺς... ἠτήσατο λέγουσα
10 35 θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε
38 1 οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε
1 πάντα ὅσα προσεύχεσθε x. αἰτεῖσθε

15 ὃ 1 ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι

Lu

8 2 τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην
9 2

(1) αἰτέομαι
Mt

52 1 οὗτος... ἠτήσατο τὸ σῶμα τ. Ἰησοῦ
4 9 πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὧν παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς;
10 σὺ ἂν ἤτησας αὐτόν

1413 ὅτι ἂν αἰτήσητε ἐν τ. ὀνόματί μου
αἰτῆτε, WH marg.
14 ἐάν τι airnonré pe ἐν τ. ὀνόματί pov
15 γ 1 ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε
16 ἵνα ὅτι ἂν αἰτήσητετ. πατέρα ἐν τ. ὀνόματί μου
αἰτῆτε, WH marg.
16 23 ἄν τι αἰτήσητε τ. πατέρα δώσει ὑμῖν
24 ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τ. ὀνόματί μου"
αἰτεῖτε x. λήμψεσθε
26 1 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ἐν τ. ὀνόματί μου αἰτή-

4 2 ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τ. αἰσχύνης

Ju

ἀπέλυσεν δὲ τὸν . . βεβλημένον εἰς
φυλακὴν ὃν ἠτοῦντο

11 22 | κ' νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τ. Θεόν

κατέχειν

11Co

Ψ

Lu 28 25

5 4 αἰσχρότης x. μωρολογία
*ALEXY’NH

Lu

δ»...
ὀ9θκω

αἰσχρότης.---οαἰτία

Eph

Phl
He

ΤΣ

1 τολμήσας εἰσῆλθεν. . .. κι. ἠτήσατο τὸ
σῶμα τ. Ἰησοῦ

163 αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν

6 30 παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου
11 ο αἰτεῖτε x. δοθήσεται ὑμῖν
IO πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει
11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν. τ. πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς
air. τ. πατ., WH marg.
12 ἣ κ. αἰτήσει ὠόν
13 δώσει πνεῦμα ἅγιον τ. αἰτοῦσιν αὐτόν

κ
6
4 21
3

1 διότι κακῶς αἰτεῖσθε
a

7

4

>

,

4

>

a

ὑμᾶς λόγον

I Jo3 22 ὃ ἂν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ

514 1 ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τ. θέλημα αὐτοῦ
15 1 ὃ ἐὰν αἰτώμεθα,
οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ἠτήκαμεν
ἀπ᾽ αὐτοῦ
16 αἰτήσει κ. δώσει αὐτῷ ζωήν

AI THMA
28 24 κ. Πειλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα
αὐτῶν
Phl
4 6 μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τ. Θεόν
IJo 515 οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ἠτήκαμεν
Lu

᾿ΑΙΤΙᾺ

Mt

Mk

3 εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τ. γυναῖκα αὐτοῦ
κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ;
10 εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τ. ἀνθρώπου μετὰ
τ. γυναικός
27 37 ἐπέθηκαν ἐπάνω τ. κεφαλῆς αὐτοῦ τ.
αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην
15 26 ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τ. αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμ-

Lu
Jo

847 δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν
18 38 ἐγὼ οὐδεμίαν εὐρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν

12 20 ταύτῃ τ. νυκτὶ τ. ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ
σοῦ
ἀπαιτοῦσιν, T
48 ᾧ παρέθεντο πολὺ περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν
23 23 ᾿ αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι

1

1 αἰτούμενοι κατ᾽ αὐτοῦ καταδίκην
ἐπειδὴ x. Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν
1 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν τ. θλίψεσί μου
1 ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα
? αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τ. ἐπίγνωσιν
τ. θελήματος αὐτοῦ
αἰτείτω παρὰ τ. διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς
αἰτείτω δὲ ἐν πίστει
οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς"
αἰτεῖτε x. οὐ λαμβάνετε,

19

μένη

ΠΕΣ
27
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Jo

19 4 ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν
αὐτῷ
ὅτι air. οὐχ εὗρ., Τ

"AIXMA‘AQTOE

Lu

1021 τίς ἡ αἰτία δὲ ἣν πά ἐστε;
13 28 μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες

"AION

22 24 ἵνα ἐπιγνῷ δ’ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ

(1) ὃ νῦν αἰών, ὃ αἰ. οὗτος

28 τ8 διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν
ἐν ἐμοί
20 διὰ ταύτην οὖν τ. αἰτίαν παρεκάλεσα
ὑμᾶς ἰδεῖν
11 Ti 1 6 δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε
12 δι’ ἣν αἰτίαν x. ταῦτα πάσχω
Tit
113 δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως
He
211 δι ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς
αὐτοὺς καλεῖν

Mt

28

4 οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τ. ἀνθρώπῳ
τούτῳ
14 οὐθὲν εὗρον ἐν τ. ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον
22

Ac

οὐδὲν

αἴτιον θανάτου

εὗρον

18 22
39
40

Mk

ἐν αὐτῷ

5 9 ἐγένετο πᾶσιν τ. ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος
σωτηρίας αἰωνίου

Lu

τ. αἰῶνα

᾿ΑΙΦΝΙ ΔΙΟΣ ὃ *
Lu 21 34 x. ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡἡμέρα ἐκείνη
ὡς πάγις.
ἐφνίδιος, WH

3 τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐπίσταται ὄλεθρος

20 34 1 οἱ υἱοὶ τ. αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν
Jo

᾿ΑΙΧΜΑΛΩΣΙᾺ
ὃ ἀναβὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν
λωσίαν, Ps. Ixviii. 19
Re 13 10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν,
εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει

aixpa-

“AIXMAAQTEYQf
Eph4

ὃ ἀναβὰς

εἰς ὕψος

ἠχμαλώτευσεν

αἰῶνας

7ο ὅ διὰ στόματος τ. ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ
ig §* οἱ υἱοὶ τ. αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι
ὑπὲρ τ. υἱοὺς τ. φωτός
18 30 ἦ ἐν τ. αἰῶνι τ. ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον

7 πολλὰ κ. βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες

Eph4

11 14 μηκέτι εἰς τ. αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι
1 33 3 βασιλεύσει ἐπὶ τ. οἶκον Ἰακὼβ εἰς τ.
55 ὃ τῷ ᾿Αβραὰμ kK. τ. σπέρματι αὐτοῦ εἰς

᾿ΑΙΤΙΏΜΑ +

ITh5

αἰῶνος

21 19 ® μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τ.
αἰῶνα
24 3 τί τὸ σημεῖον... συντελείας τ. αἰῶνος;
28 20 ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι... ἕως τ. συντεὰλὡς
εἰας τ. αἰῶνος.
3829
οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τ. αἰῶνα
4 το αἱ “μέριμναι Ts aidvos

10 30 ? ἐν τ. αἰῶνι T. ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον

᾿ΑΙΤΙΟΣ

Ας 25

ἡ βασιλεία x. ἡ δύναμις κ. δόξα εἰς τ.
αἰῶνας
—h. Yo TWHR non mg.
13 οὔτε ἐν τούτῳ τ. αἰῶνι οὔτε ἐν τ.
μέλλοντι
ἡ μέριμνα τ. αἰῶνος
6 δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν
οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τ. αἰῶνος

49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τ.

19 40 μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος

He

613
12 32

ἌἍἌΠΤΙΟΝἢ
Lu

(2) 6 ai. ὁ

μέλλων, ὃ ἐρχόμενος (8) εἰς τ. αἰώνα, τ.
αἰῶνας (4) εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων (5)
ἀπ᾽ αἰῶνος

23 28 βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τ. αἰτίαν
25 18 οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν

“ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν
27 μὴ κ. τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι

418 κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν

nina Daw ἐξ, Is, Ixi. 1

6 ἐγὼ «γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν
Ac

29

αἰχμαλω-

σίαν

35 οἱ δὲ καταξιωθέντες τ. αἰῶνος ἐκείνου
τυχεῖν
414 8 οὐ μὴ διψήσει εἰς τ. αἰῶνα
ΘΙ ζήσει εἰς τ. αἰῶνα
8
»
,
58 °
ὁ τρώγων τοῦτον τ. ἄρτον
ζήσει
εἰς> τ.
αἰῶνα
8.35 3 ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τ. οἰκίᾳ εἰς τ.
αἰῶνα"
32
ey
,
°
2A
ὁ vids
μένει
eis
τ. αἰῶνα
or 5 θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τ. αἰῶνα
52. * οὗ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τ. αἰῶνα
9.32 ἐκ τ. αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη
8
,
oA
10 28 ὃ
οὐ> μὴπονἀπόλωνται
εἰς> τ. αἰῶνα
11 26 8 οὐ μὴ ἀπο avy εἰς τ. αἰῶνα
12 34 3 ὁ Χριστὸς μένει εἰς τ. αἰῶνα
18 8 8 οὐ μὴ 60 μο μου τ. πόδας εἰς τ. αἰῶνα
14 τό ὃ ἵνα rl μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τ. αἰῶνα
μ- tp. εἰς τ. αἱ. Jp. WH marg.
821
διὰ στόματος τ. ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ
προφητῶν
15 18 ὅ λέγει Κύριος ποιῶν ταῦτα γνῶστα ἀπ᾽
αἰῶνος
125 8 ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τ. αἰῶνας
9 53 Θεὸς εὐλογητὸς. εἰς τ. αἰῶνας
11 36 8 αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας
8

Δ᾽ maw pinned my, Ps. Ixviii. 19
*AIXMAAQTI’ZQ
Lu
2124 αἰχμαλωτισθήσονται. εἰς τὰ ἔθνη πάντα
Ro. ,. 7.23 αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῷ τ. duapτίας ͵
Cold
5 αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τ. ὑπακοὴν τ. Χριστοῦ
Ti
8 6 αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα
ἁμαρτίαις

Ac

Ro

»

Α

>

θά

᾿

bal

27
27
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30
Ro

a! ovvaxnpariverde | τ. αἰῶνι τούτῳ
ὦ ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
-τ. αἰώνων, WHR
1 20 1 ποῦ συνζητητὴς τ. αἰῶνος τούτου;
2 6 1 σοφίαν δὲ οὐ τ. αἰῶνος τούτου,
1 οὐδὲ τ. ἀρχόντων τ. αἰῶνος τούτου τ.
καταργουμένων
ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τ. αἰώνων εἰς
δό αν ἡμῶν.
1 ἣν οὐδεὶς τ. ἀρχόντων τ. αἰῶνος τούτου
ἔγνωκεν

122

13 8 ὃ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς x. σήμερον ὃ
αὐτὸς κ. εἰς τ. αἰῶνας
47 ἐ ᾧ ἡἢ δόξα εἰς τ: αἰώνας τ. αἰώνων

He

16 27 84

1 Pe

125 ὃ τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τ. αἰῶνα

pby> mp nde 2, Is. xl. 8

4114 ᾧ ἐστιν ἡ “δόξα kK. τὸ κράτος eis τ.
αἰῶνας τ. αἰώνων
512.4 4 αὐτῷ τὸ

αἰώνων

αἰῶνι τούτῳ
8. οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τ. αἰῶνα
εἰς obs τὰ τέλη τ. αἰώνων κατήντηκεν
ὁ Θεὸς τ αἰῶνος τούτου
3 ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τ. αἰῶνα

7

>

4

>

ρηται

25 μόνῳ Θεῷ . ..

«

‘

»

77

>

oA

΄

A

σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα
Μελχισεδέκ

κατὰ

‘

‘

Lod

αἰῶνας αἰώνων

20

717
21
24
28
9 26

13

>

A”

ἀναβαίνει

’

-

᾿ΑΙΩΉΙΟΣ
,

τ. τάξιν

δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος
κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς
γενόμενος εἰς T. αἰῶνα
ῶ
σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν
Μελχισεδέκ, re Cx. 4
3 σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα, Ps. cx. 4
8 διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τ. αἰῶνα
8 υἱὸν εἰς τ. αἰῶνα τετελειωμένον
νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τ. αἰώνων
πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τ. αἰῶνας

(1)

Αἰωνία

(2) ζωὴ αἰών.

(8) χρόνοι αἰών.

18 ὃ βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
19 τό 3 τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ

ζωὴν

αἰώνιον;
29 2 κι. ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει

25 41 πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ κατηραμένοι εἰς τὸ
πῦρ τὸ αἰώνιον
46 ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον"

[Ὁ

ῥήματι Θεοῦ

~

3 ὁ βασιλεὺς τ. αἰώνων
ἐθνῶν, TWH marg. R marg.
747. Θεοῦ τ. ζῶντος εἰς τ. αἰῶνας τ.
αἰώνων
19 3 4 ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τ. αἰῶνας
τ. αἰώνων
20 10 * βασανισθήσονται ἡμέρας κ. νυκτὸς εἰς
τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
22 5 4 βασιλεύσουσιν εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων

Χο,
5

c

15

Prymabo wary pdyd noma, Ps.
6

πρὸ

ἃ «. νῦν κ. εἰς πάντας τ. αἰῶνας
1 6 8.4 αὐτῷ ἡ δόξα k. τὸ κράτος εἰς τ.
αἰῶνας τ. αἰώνων
-τ. αἰώνων, WHR marg.
18 4 ἰδοὺ ζῶν “εἰμὶ εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
4 9 * εὐχαριστίαν. .. τ. ζῶντι εἰς τ. αἰῶνας
τ. αἰώνων
10 * προσκυνήσουσιν τ. ζῶντι εἰς τ. αἰῶνας
τ. αἰώνων
513 4 ἡ δόξα x. τὸ κράτος εἰς τ. αἰώνας τ.
αἰώνων
i258 ἡ ἰσχὺς τ. Θεῷ ἡμῶν εἰς τ. αἰῶνας τ.
αἰώνων
10 6 4 ὥμοσεν ἐν τ. ζῶντι εἰς τ. αἰῶνας τ.
αἰώνων
11 τις βασιλεύσει εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
1415 ὁ καπνὸς τ. βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς

“yh opiy od ANDD, Ps. xlv. 7
‘

Κράτος x. ἐξουσία

παντὸς τ. αἰῶνος

A

8

τ.

εἰς τ. αἰῶνα

8 ὁ ὧν εὐλογητὸς εἰς T. αἰῶνας
ὅπως ἐξέληταιἡμᾶς ἐκ τ. αἰῶνος τ. ἐνεστῶτος πονηροῦ
4 ᾧ ἡ δόξα εἰς τι αἰῶνας τ. αἰώνων
1 οὐ μόνον ἐν τ. αἰῶνι τούτῳ
ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τ.
αἰῶνα τ. κόσμου τούτου
2 ἵνα ἐνδείξηται ἐἐντ. αἰῶσι ξ, ἐπερχομένοις
ἡ οἰκονομία τ᾿ μυστηρίου τ. ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τ. αἰώνων
κατὰ πρόθεσιν τ. αἰώνων
αἰτῷ 7 δόξα. . . εἰς πᾶσας τ. γενεὰς
τ. αἰῶνος τ. αἰώνων
δὲ Θεῷ . .. ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας
τ. αἰώνων
τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τ.
αἰώνων κ. ἀπὸ τ. γενεῶν
t. Oe “βασιλεῖ τ. αἰώνων att.
4 ron K. δόξα εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
1 τ. πλουσίοις ἐν τ. νῦν αἰῶνι παράγγελλε
1 ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα
4 ᾧ ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
1 σωφρόνως K. δικαίως κ. εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τ. νῦν αἰῶνι
δὲ οὗ kK. ἐποίησεν T. αἰῶνας
ὁ θρόνος σου ὁ Θεὸς εἰς τ. αἰῶνα τ.
αἰῶνος
[r. αἰῶνος], WH
,

αἰῶνας

2 5 μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται eis τ. αἰῶνα
13 ὃ οἷς ὁ ζόφος τ. σκότος εἰς αἰῶνα τετή-

syd ΤΟΣ ἸΠΡῚΝ, Ps. cxii. 9

ς

εἰς τ.

-τ. αἰώνων, WH
818 αὐτῷ ἡἡ δόξα k. νῦν κ. εἰς ἡμέραν αἰῶνος
21
3 ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τ. Θεοῦ μένει

1 εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τ.

Eph

κράτος

Mk

οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
3 29 ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος
10 17 2 τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρο-

Lu

30 ἢ ἐν τ. αἰῶνι τ. ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
10 25 3 τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον. κληρονομήσω
16 9 iva... δέξωνται ὑμᾶς εἰς τ. αἰωνίους

νομήσω

σκηνάς

αἰώνιος---ἀκάθαρτος
|

Pe

>

τί ποιῆσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
ἐν τ. αἰῶνι τ. ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
“
ae
᾽
,2 i
\
wa πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον
va πᾶς 6 πιστεύων εἰς airov ...
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
ὁ πιστεύων εἰς τ. υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον
πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου eis ζωὴν αἰώνιον
συνάγει καρπὸν
᾿ eis ζωὴν αἰώνιον
:
bw
τὸ
15
6... πιστεύων τ. πέμψαντί pe ἔχει
ζωὴν
αἰώνιον
ε
a
΄>
>
ἂν
‘
»»ὕ
ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν
αἰώνιον
ἔχειν
τ. βρῶσιν τ. μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον
3 ἵνα πᾶς 6θεωρῶν τ. vidv . . . ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον
ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον
ὁ τρώγων μου τ. σάρκα... ἔχει ζωὴν
αἰώνιον
βήματα ζωῆς αἰωνίου. ἔχεις
κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον
εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν
2
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31

He

915 τ. ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τ.
αἰωνίου κληρονομίας
18 20 ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου
ΡΟ
S10 ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τ. αἰώνιον αὐτοῦ
δόξαν
>
,
δ ἃ
ς
”
mPe
111 ἐπιχορηγηθήσεται
ὑμῖν
ἡ εἴσοδος
eis> τ.
αἰώνιον βασιλείαν
ἘΠ
3x3 to ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τ. Cwiv τ. αἰώνιον
225
ἡ ἐπαγγελία ἣν αἰτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν
τ. ζωὴν τ. αἰώνιον
815
πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν aldνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν
>
ς
‘
μ᾿
\
“τ «
a
5 II 2 ὅτι
ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ὁ Θεὸς ἡμῖν
13 ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον
20
οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς κ. ζωὴ
αἰώνιος
Ju
7 πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι
21 * προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τ. Κυρίου ἡμῶν
... εἰς ζωὴν αἰώνιον
>
Re
14 6 εἶδον
ἄλλον ἄγγελον . . . ἔχοντα edayγέλιον αἰώνιον
»

©

>

¢

ae

ς

a

ς

,

A

7

,

‘

‘A

,

’

~

»

4

A

,

5

»»,

AY

>

TH

,

3

-

o

col

ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν
.)

,

ἀπέχῃς
ἐγένετο πᾶσιν τ. ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος
σωτηρίας αἰωνίου
ἀναστάσεως νεκρῶν κ. κρίματος αἰωνίου
1 αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος
a
,
,
ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν mpoonνεγκεν
>

A

,

>

΄-

>

,

>

7

A

»

>

>

,

,

c

*

A

‘

,

ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ
,

Mt

2827 γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν κ. πάσης ἀκαθαρσίας
Ro
1.24 παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεός... εἰς ἀκαθαρσίαν
6 19 ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν
δοῦλα τ. ἀκαθαρσίᾳ
το 1221 K. μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τ. ἀκαθαρσίᾳ
Ga
519 τὰ ἔργα τ. σαρκὸς ἅτινά. ἐστιν πορνεία
ἀκαθαρσία ἀσέλγεια
Eph
419 παρέδωκαν τ. aoedyela εἰς ἐργασίαν
ἀκαθαρσίας πάσης
5 3 πορνεία δὲ x. ἀκαθαρσία πᾶσα
Col
5.88 πορνείαν ἀκαθαρσίαν πάθος
| Wn Wa 2 νν ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν. οὐκ ἐκ πλάνης
οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας
a7 οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς 6 Θεὺς ἐπ᾽ ἀκαθαρσίᾳ
:
‘

4

A

a

,

>

.

,

7

-

“

©

2

᾿ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ

“

a

,

iy

4

(1) πνεῦμα ἀκάθ.
Mt

=

I Ti

7

Aa

Ὁ

2

“

,

>

>

’

‘

-

φι

ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν

iva... δώσει αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.
αὑτὴ δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή
τὸ
t
τὸ
οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τ. αἰωνίου
ζωῆς
a
=
2
\
»,ὕ
ὅσοι
ἦσαν
τεταγμένοι
εἰς> ζωὴν
αἰώνιον
τὸ
bt
τοῖς μὲν... ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν
αἰώνιον
᾿
ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης eis
ζωὴν αἰώνιον
τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον
τὸ δὲ χάρισμα τ. Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος
κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις
αἰωνίοις σεσιγημένου
κατ᾽ ἐπιταγὴν τ. αἰωνίου Θεοῦ
αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν
τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια
οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τ. οὐρανοῖς
2
ἐκ τ. πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον
οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον
1 ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς x. δοὺς παράκλησιν
αἰωνίαν
,
’
we
2
A
2
τ. μελλόντων
πιστεύειν
ἐπ᾽
αὐτῷ
εἰς>
ζωὴν αἰώνιον
2
ἐπιλαβοῦ τ. αἰωνίου ζωῆς
ᾧ τιμὴ K. κράτος αἰώνιον
® χάριν τ. δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων
ἵνα κ. αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν. .. μετὰ
δόξης αἰωνίου
2
ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου
a
3 ἣν ἐπηγγείλατο ὃ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ
χρόνων αἰωνίων
2
wa. . . κληρόνομοι γενηθῶμεν κατ᾽
ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου

ὧν

ἐν.

“

a

ΜΙ.

10

1

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων
ἀκαθάρτων
12 43 1 ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ
ἀπὸ τ. ἀνθρώπου
1.23
ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
26 ae)k. σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
A
aS
,
,
>
κατ᾽ ἐξουσίαν κ. τ. πνεύμασι τ. ἀκα27
θάρτοις ἐπιτάσσει
1

»

»

col

>

,

’

811

1

τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν
A

,

4

>

10.

a

>

ὁ

ἐθεώρουν

30

1

ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει
a

»~

-~

>

10

~*~

ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
ὃ eeἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τ.
ἀνθρώπου
κ. ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα
13
6 7 e_ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τ. πνευμάτων
τ. ἀκαθάρτων
’

Ὁ.

-“

3

/

»

A

’

A

>

10

Cal

,

ΣᾺ πνεῦμα
ἃ
725 1 ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς
ἀκάθαρτον
925 1 ἐπετίμησεν τ. πνεύματι τ. ἀκαθάρτῳ
[2

>

,

ἀκάθαρτος ---ἀκλινής
>

32

>

ped ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκα-

433 ay

Lu

,

ἄρτου
δυνάμει ἐπιτάσσει τ.
36 1 ἐν ἐξουσίᾳ x.
ἀκαθάρτοις πνεύμασι
6 18 1 of ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων aKa>

>

1

A

>

,

8

,

’

>

θάρτων
8 20 1 παρήγγέλλεν
ἀκαθάρτῳ
9 42 1 ἐπετίμησεν

τ.

πνεύματι

τ.

γὰρ

δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. πνεύματι

τ. ἀκαθάρτῳ

1Co
Co

11 241 ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ
τ. ἀνθρώπου
. ἐνοχλουμένους ὑπὸ
5 16 1 φέροντες.
᾿
πνευμάτων ἀκαθάρτων
8 71 πολλοὶ γὰρ τ. ἐχόντων πνεύματα
ἀκάθαρτα
10 14 οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν κ. aKaθαρτον
λέγειν
ἢ ἀκάθαρτον
κοινὸν
28 μηδένα
ἄνθρωπον
11 8 ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν
714 ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν
617 ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε

Eph
Re

5 5 πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης
16 13 εἶδον ἐκ τ. στόματος τ. δράκοντος . . -

Ac

4

΄

>

“

a”

,

>

᾿ΓἈΚΑΉΘΙΝΟΣ
Mk

1517 περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον

Jo

19

Mt

1822 συνπνίγει τ. λόγον κ. ἄκαρπος γίνεται

στέφανον
5 φορῶν τ. ἀκάνθινον

Mk
1Co
Eph

419 συνπνίγουσιν τ. λόγον κ. ἄκαρπος γίνεται
1414 ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν
511 μὴ συνκοινωνεῖτε τ. ἔργοις τ. ἀκάρποις
τ. σκότους

:
814 ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι
1 8 οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν

Tit
Ππ͵Ρε

12 δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα

Ju

᾿ἈΑἈΚΑΤΑΊΝΩΣΤΟΣ τ

,

Tit

422. 8 λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον

᾿ΑΚΑΤΑΚΑΛΥΠΤΟΣ
5 προσευχομένη ἢ προφητείουσα ἀκατακαλύπτῳ τ. κεφαλῇ
13 πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τ.

11

1Co

Θεῷ προσεύχεσθαι;

syanmbs NDB, Is. li, 11

᾿ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΟΣ * {
1637 Seipavres ἡμᾶς δημοσίᾳ dxaraxpirous
2225 εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον xk. ἀκατάκριτον

Ac

πνεύματα τρία ἀκάθαρτα

ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν;

17 4 γέμον βδελυγμάτων κ. τὰ ἀκάθαρτα τ.
πορνείας αὐτῆς
.
18. 21 φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου

᾿ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΣ**
716 κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου

k. φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου κ.
μεμισημένου

>AKATA MAZTOS* 7
214 ὀφθαλμοὺς... μεστοὺς μοιχαλίδος
ἀκαταπάστους ἁμαρτίας.
ἀκαταπαύστους, TR

᾿ΑΚΑΙΡΕΌΜΑΙ ἢ

4 τὸ ἐφ᾽ ᾧ κ. ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ
"ΑΚΑΙῬΡΩΣ ἘΞ

Π ΤΊ

214 ὀφθαλμοὺς... μεστοὺς μοιχαλίδος
ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας.
ἀκαταπάστους, W

Π Pe

” AKANOAI

Lu

716 μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλάς
18 7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τ. ἀκάνθας,
κ. ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι
22 6 δὲ εἰς τ. ἀκάνθας σπαρείς
27 29 πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
4 7 ἄλλο ἔπεσεν εἰς τ. ἀκάνθας,
x. ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι
18 ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τ. ἀκάνθας σπειρύμενοι
ἐπὶ τ. ak., T
44 οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα

Jo

συνφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν
αὐτό
14 τὸ δὲ εἰς τ. ἀκάνθας πεσόν
19 2 οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ

ΜΚ

>

>

΄-

’

7 ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τ. ἀκανθῶν,
κ.

ἀκανθῶν

6 8 ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας x. τριβόλους

κ.

,ὔ

” AKAKOX
16 18 ἐξαπατῶσιν τ. καρδίας τ. ἀκάκων
7 26 ἡμῖν x. ἔπρεπεν ἀρχιερεὺς ὅσιος ἄκακος

‘

x.

*AKATA’MAYETOX ἢ

4 2 ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως

>

στέφανον

ἌἌΚΑΡΠΟΣ

,

,

>

a

,

*AKATAZTAZI’A
πολέμους

9 ὅταν δὲ ἀκούσητε
σταοΐίας

κ. ἀκατα-

Lu

21

1Co

1433 οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας 6 Θεός

6 5 ἐν φυλακαῖς ἐν ἀκαταστασίαις ἐν κόποις
12 20 μή πως ἔρις... . φυσιώσεις ἀκαταστασίαι
8 16 ἐκεῖ ἀκαταστασία k. πᾶν φαῦλον πρᾶγμα

πιο

Ja

᾿ἈΑΚΑΤΑΊΆΤΑΤΟΣ

Ja 1 8 ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις τ. ὁδοῖς
αὐτοῦ
8

cal

. . . ἀκατάστατον

8 1. δὲ γλῶσσαν
“AKEAAAMA’X

κακόν

= Vide >AXEAAAMA’X

>AKE’PAIOS **

Mt 10 τό γίνεσθε οὖν . . . ἀκέραιοι ὡς ai περιστεραί
Ro 16 19 σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἀκεραίους δὲ
εἰς τὸ κακόν

Phl 215 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι κ. ἀκέραιοι

᾿ΑΚΛΙΝΗΣ**
He 10 23 κατέχωμεν τ. ὁμολογίαν τ. ἐλπίδος ἀκλινῆ

ἀκμάζω----ἀκολουθέω
Mt

*AKMA’ZQ
Re

14.18 ὅτι ἤκμασαν ai σταφυλαὶ αὐτῆς

Mt

15 16 ἀκμὴν x. ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;

12 15 ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί
14 13 ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν

>AKOH’

(1) "Akon ἀκούειν

919 ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθει αὐτῷ
ἠκολούθησεν, WH marg.
a7 ἢ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο. τυφλοί
τ- αὐτῷ, WH non marg.

10 38 ὃς οὐ λαμβάνει. . . κ: ἀκολουθεῖ ὀπίσω
μου.

>AKMH’N*

Mt

πεζῇ

(2) ἀκοαί

16 24 ἀράτω τ. σταυρὸν

μοι

4 24 ἀπῆλθεν n
ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τ. Συρίαν
18 14 1 ἀκοῇ ἀκούσετε κ. οὐ μὴ συνῆτε

19

Ἰησοῦ

1 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες

7 2 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους kK. ἀκοὰς
πολέμων
oe
Ss ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα
αὐτοῦ εἰς τ. ἀκοὰς τ. λαοῦ
12 38 Κύριε τίς ἐπίστευσεν τ. ἀκοῇ ἡμῶν ;,

aN

αἵτινες ἠκολούθησαν
Ταλιλαίας
εὐθὺς ἀφέντες

ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τ.
ἀκοὰς ἡμῶν
28 26 1 ἀκοῇ᾽ ἀκούσετε kK. οὐ μὴ συνῆτε, Is. vi. 9
10 16 Κύριε τίς ἐπίστευσεν τ. ἀκοῇ ἡμῶν;

Is. 1Π1.1

ΣΝ ἄρα 7 πίστις ἐξ,ἀκοῆς,
ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ
εἰὅλον τὸ σῶμα ὀ θαλμὸς ποῦ ἡ ἀκοή;
ei ὅλον ἀκοὴ ποῦ 7 ὄσφρησις ;
ἐξ ἔργων
ἔ
νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε, ἢ
ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

εἴ τις.

34 ἀράτω

μοι

5 ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως ;
Θεοῦ

3 κνηθόμενοι τ. ἀκοήν"

2 κι ἀπὸ μὲν τ. ἀληθείας τ. ἀκοὴν ἀπο,στρέψουσιν

11

᾿ΑΚΟΛΟΥΘΕΏ

14

(2) ἀκολ. μετά

15
16

4 20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον...
ἠκολούθησαν αὐτῷ
‘25 ἠκολούθησαν αὐτῷ
λοι πολλοί
8 I ἤκολούθησαν αὐτῷ τὰς πολλοί
10 } εἶπεν τ. ἀκολουθοῦσιν
a
᾽ν
σοι
που
εαν
19 διδάσκαλε ἀκολουθήσω

ἀπέρχῃ

22 ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει μοι
23 ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
9.9 λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει μοι:
k. ἀναστὰς serra κόρῃ αὐτῷ
ἠκολούθει,T

3

ἠκολούθησαν

τ.

-.

ἐλθεῖν,

σταυρὸν

WHR

αὐτοῦ κ. ἀκολουθείτω

σοι

οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τ᾿ ἀκοῆς. ἐκείνους
2 ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε τ. ἀκοαῖς
βλέμματι γὰρ κ. ἀκοῇ δίκαιος

oi

δίκτυα

ἀπὸ τ.

ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν,
9 38
2é
—h. v., WHR ; ὃς οὐκ ἀκολ. μεθ᾽ ἡμῶν,
WH mg.
ke “ἐκωλύομεν αὐτόν ὅτι οὐκ ἠκολουθεῖ ἡμῖν
-ὅτι οὐκ ἦκ. ἡμ.» WH marg.
10 21 kx. δεῦρο ἀκολούθει μοι
28 ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα κ. ἠκολουθήκαμέν

3 παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τ.

22

κ. οἱ

K. ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
15 ἦσαν γὰρ πολλοὶ κι ἠκολούθουν αὐτῷ
1 πολὺ πλῆθος ἀπὸ τ. Ταλιλαίας ἧκολούθησεν
ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς
ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
8 34 doris θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν

27203

Mt

τὰ

τῷ Ἰησοῦ

αὐτῷ
214 λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει μοι:

PONT", Is, lili. x

(1) absol.

αὐτὸν

ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν

7 35.3 ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί

Jo

ἀκολουθείτω

ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
34 εὐθέως ἀνέβλεψαν ἧς ,ἤἠκολούθησαν αὐτῷ

6 3 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους κ. ἀκοὰς
πολέμων
1 28 ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ

18
Lu

κ.

27 ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα κ. ἠκολουθήσαμέν
σοι
28 ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι

| ἤκουσεν Ἡρῴδης 6 τετραάρχης τ. ἀκοὴν

24

Mk

αὐτοῦ

αὐτῷ

2 ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
21 κ. δεῦρο ἀκολούθει “μοι

waA-N yin’ wor, Is. vi. 9
Ie

33

Lu

32 1 οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο
52 εὐθὺς ἀνέβλεψεν κ. ἠκολούθει αὐτῷ ἐν
τῇ ὁδῷ
91 οἱ προάγοντες κ. οἱ ἀκολουθοῦντες
ἔκραζον
13 ἀκολουθήσατε αὐτῷ
54 ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ
41 ἠκολούθουν αὐτῷ κ. διηκόνουν αὐτῷ
[17 σημεῖα δὲ τ. πιστεύσασιν ἀκολουθήσει ταῦτα
ταῦτα παρακολουθήσει, TWH arg.

5 11 ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ
27 εἶπεν αὐτῷ ᾿Ακολούθει pou
28 k. καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς

αὐτῷ.

7 9 στραφεὶς

εἶπεν

911

T.

ἀκολουθοῦντι

ἠκολούθει
αὐτῷ

ὄχλῳ

οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ

23 ἀράτω τ. σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, κ.
ἀκολουθείτω μοι

49 3 ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽

ἡμῶν

57 ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ

34
Lu

70.

ἀκολουθέω---ἀκούω
959 εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον
ἕ
᾿Ακολούθει μοι

61 εἶπεν δὲ x. ἕτερος ᾿Ακολουθήσω σοι κύριε

Mt

18 22 δεῦρο ἀκολούθει
28 ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι
43 ἠκολούθει αὐτῷ “δοξάζων τ. “Θεόν
22 10 ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τ. οἰκίαν
39 ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ κ. οἱ μαθηταί
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν
28 27 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τ. λαοῦ
4.3} «. ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ
ὩΒῊῚ θεασάμενος αὐτοῦς ἀκολουθοῦντας
41 εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν... ἀκολουθησάντων αὐτῷ

αὐτοῦ

Dip pana woviends, Is. xlii, 2

44 λέγει αὐτῷ 6 Ἰησοῦς ᾿Ακολούθει μοι

J 24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον
42 ἀκοῦσαι τ΄ σοφίαν Σολομῶνος
18 ο ὁ ἔ ων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
τ ἀκούειν, TWHR non mg.

6 2 ἠκολούθει ᾿δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς
8112 ὁ ἀκολουθῶν μοι οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τ.
σκοτίᾳ
10 4 τὰ πρόβατα αὐτῷ “ἀκολουθεῖ
5 ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν
27 «. ἀκολουθοῦσίν μοι.
11 31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες per αὐτῆς...
ἠκολούθησαν αὐτῇ
12 26 ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω
18 36 οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι,
a ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον
37 διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν ἄρτι;
ἀκολουθῆσαι, TF
18 15 ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος
20 6 ἔρχεται οὖν he Σίμων “Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ
21 το λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει μοι
20 1 βλέπει τ. μαθητὴν «ον ἀκολουθοῦντα
22 σύ μοι ἀκολούθει
Ac 12 8 ee
τὸ ἱμάτιόν σου κ. ἀκολούθει μοι:
᾿
93K. ἐξελθὼν ἠκολούθει
18 43 ἤκολούθησαν πολλοὶ τ. Ἰουδαίων
21.56.1 ἠκολούθει ὰ τὸ πλῆθος τ. λαοῦ κράζοντες
1Co 10 4 3~ ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης
.
πέτρας
Re
6 84 ΕΣ ὁ ἅδης ἠκολούθει μετ᾽ αὐτοῦ
14

4 οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες

8
9
13
19 14

13 ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν
Ι4

33

38
43
724
( 26
8/10
9/12

ἀκούσετε

>

kK. OV

‘

μὴ

-

συνῆτε

your YINI.. . JB, Is. Le.
16 k. τὰ ὦτα ὑμῶν
ὑ
ὅτι ἀκούουσιν
17 ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε kK. οὐκ ἤκουσαν
18 ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τ. παραβολὴν τ.
σπείραντος.
~I9 παντὸς 'ἀκούοντος τ. λόγον τ. βασιλείας
= 20 οὗτός ἐστιν ὁ τ. λόγον ἀκούων
Σ 22, οὗτός ἐστιν ὁ τ. λόγον ἀκούων
~i23 ᾿οὗτός ἐστιν δ τ. ,λόγον ἀκούων

κ. συνιείς

43 6 ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
-- ἀκούειν, TWHR non mg.
14 1 ἤκουσεν Ἡρῴδης 6 τετραάρχης τ. ἀκοὴν
Ἰησοῦ
--ὄ 13 ἀκούσας δέ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν

ἐκεῖθεν

— 13
15 10
-- 12
— 31

k. ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ
εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ακούετε kK. συνίετε
οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τ. λόγον
βλέποντας κωφοὺς ἀκούοντας
λαλοῦντας, TWH non mg. R
17) 5% ἀκούετε αὐτοῦ
- 6 ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶἔπεσαν
18 15 | ἐάν σου ἀκούσῃ
16 ἐὰν (Be μὴ ἀκούσῃ
19 22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τ. λόγον τοῦτον

(8) ἀκούομαι

-τ.

λόγ. τοῦτ. T

Toe ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταί
20 24 ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν
ἀκούσ. δὲ, x"
—30 ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει
21 τό ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν ;
33 ἀλλὴν παραβολὴν ἀκούσατε

δὲ ὅτι
ὅ ᾿Αρχέλαος βασιλεύει
δὲ ὅτι
ὅ Ἰωάνης παρεδόθη
ὅτι ἐρρέθη τ. ἀρχαίοις
ὅτι ἐρρέθη

5

τ. ἀρχαίοις

ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη.
πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τ. λόγους τούτους
πᾶς ὁ ἀκούων “μου τ. λόγους τούτους
ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν
ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν

r

I5 μήποτε. .. τ. ὠσὶν ἀκούσωσιν

τ. ἀρνίῳ

πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη

“ἀκοῇ

2

T2357 VIN, Is. vi. 10

ὃ 8 φωνὴ ἐν ‘Papa ἠκούσθη
youd, no Lip, Jer. xxxi. 15
ἀκούσας
ἀκούσας
ἠκούσατε
ἠκούσατε

=~

Ι5 τ. ὠσὶ Buster ἤκουσαν

3 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης
‘9 1 οἱ δὲ ἀκούσαντες
ἀἁ
τ. βασιλέως ἐπορεύθησαν

“22
4 12
5 21
27

4.2

WARN) Yin’ wn, Is. vi. 9

᾿ΑΚΟΥΏ

(2) seq. παρά
(4) ἀκοῇ ἀκ.

κ. ἀκούοντες

οὐκ ἀκούουσιν

1 ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν
ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς
" τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκοχουθεῖ “μετ᾽ αὐτῶν
τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τ. οὐρανῷ ἠκολούθει
αὐτῷ

(1) c. gen.

10 14μηδὲ ἀκούσῃ τ. λόγους ὑμῶν
27 ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε
ll 2 ὁὁ δὲ Ἰωάνης ἀκούσας ἐν τ. δεσμωτηρίῳ
τὰ ἔργα τ. Χριστοῦ
4 ἀπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ ἀκούετε x. βλέπετε
5 k. “κωφοὶ ἀκούουσιν
15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
--ἠὀκούειν, TWHR marg.
12 19 οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν τ. πλατείαις τ. φωνὴν

"22 22
33
34
—

2665

οἱ ἀρχιερεῖς . .. τ. παραβολὰς αὐτοῦ
ἀκουσ. be, TWH marg.
κ. ἀκούσαντες ἐθαύμασαν
ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο
ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τ. Σαδδουκαίους
λλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους
ἴδε νῦν ἠκούσατε τ. βλασφημίαν
ἀκούσαντες

35
οὐκ ἀκούεις πόσα σοῦ καταμαρτυροῦσιν;
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες
ἔλεγον
3 ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τ. ἡγεμόνος
ὃ ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν
ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
πλῆθος πολὺ ἀκούοντες ὅσα ποίει
ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον
ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τ. διδαχῇ αὐτοῦ ᾿Ακούετε
ὃς ἔχει
€
ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
;
ἀκούοντες ἀκούωσιν κ. μὴ συνιῶσιν
K. ὅταν ἀκούσωσιν
ὅταν ἀκούσωσιν τ. λόγον
οὗτοί εἰσιν οἱ τ. λόγον ἀκούσαντες.
οἵτινες ἀκούουσιν τ. λόγον κ. παραδέχονται
εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
βλέπετε τί ἀκούετε
καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν
ἀκούσασα

ἐπλήσθησαν

Θεόν

τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ

βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε

εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

—h. v., TWHR non mg.
ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ
κ᾿ τ. κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν
kK. ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;
1 ἀκούετε αὐτοῦ
ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν
ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν
ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ γραμματεῖς
᾿ ἀκούσας αὐτῶν συνζητούντων
πρώτη ἐστὶν “Axove Ἰσραήλ

ἈΕΊ νου, Deut. vi. 4
16 πολὺς ὄχλος ἤκουεν αἰτοῦ ἡδέως
ὅταν δὲ “ἀκούσητε πολέμους
ἀκούητε, WH , Marg.

οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν

18 6

Ε ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος
2 ἠκούσατε τ. βλασφημίας ;

τ.

παρεστηκότων

ἀκούσαντες
’

ἔλεγον

κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζ
ὡς ἤκουσεν τ. ἀσπασμὸν τ. Μαρίας ἡ
"Ee

ἤκουσαν

der

οἱ περίοικοι
’

κ.

οἱ

συγγενεῖς
΄

αὐτῆς

ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τ. καρδίᾳ
αὐτῶν
πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν
αἰνοῦντες τ. Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν
ΚΣ εἶδον

22 71

οἱ τ. λόγον τ. Θεοῦ ἀκούοντες κ. ποιοῦντες
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ
ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὰ
γινόμενα
περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα
᾿ αὐτοῦ ἀκούετε
1 ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει
ἀκούσαι ἃ ἀκούετε κ. οὐκ ἤκουσαν
ἣ καὶ - +. ἤκουεν τ. λόγον αὐτοῦ
μακάριοι οἱ ἀκούοντες τ. λόγον τ. Θεοῦ
ἦλθεν ἐκ τ. περάτων τ. γῆς ἀκοῦσαι τ.
σοφίαν τ. Σολομῶνος
8 ὅσα
ἐν τ. σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τ. φωτὶ
ἀκουσθήσεται
ἀκούσας δέ τις τ. συνανακειμένων ταῦτα
6 ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
1 ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες... ἀκούειν
αὐτοῦ
1 ἤκουσεν συμφωνίας K. χορῶν
τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ;
ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι
Ξ ἔχουσιν Μωυσέα x. τ. τροφύτίς ἀκουσάτωσαν αὐτῶν
1 εἰ Μωυσέως κ. τ. προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν
ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τ. ἀδικίας λέγει
ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
ὁ δὲ ἀκούσας. ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη
εἶπαν be οἱ ἀκούσαντες
1 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου
ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα
16 λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ
ἀκούων
ἀκούσαντες δὲ εἶπαν Μὴ γένοιτο
ἀκούοντος δὲ παντὸς τ. λαοῦ
ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους
4 mas ὁ λαὸς ὥρθριζεν. . . ἀκούειν αὐτοῦ
αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τ. στόματος
αὐτοῦ
Πειλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν
διὰ τὸ ἀκούειν “περὶ αὐτοῦ
1 ἢ κουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος
- dle ἐκ τ. δύο τ. ἀκουσάντων παρὰ
,

>

ξ

1 x, ἀκούοντα αὐτῶν κ. ἐπερωτῶντα αὐτούς"
1 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ
ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναούμ

ἀκούοντες

ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
ΣΙ
ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν
οἱ de" mapa τ. ὁδὸν εἰσὶν οἱ ἀκούσαντες
οἱ ὅταν. ἀκούσωσιν
οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες
ἀκούσαντες τ; λόγον κατέχουσιν

κ. οἱ “πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο
1 ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν
ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης
ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρῴδης ἔλεγεν
1 ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἡπόρει,
2 κ. ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν
ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθαν
ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν
1 ἀκούσατέ μου πάντες κ. σύνετε

K. τινὲς

πάντες θυμοῦ...

ταῦτα
K. ἀκούειν τ. λόγον τ. Θεοῦ
συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν
1 of ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ
ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τ, ἀκούουσιν
1 πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με κ. ἀκούων μου
τ. λόγων
ὁ δὲ ἀκούσας κι μὴ ποιήσας
ἀκούσας δὲ περὶ τ. Ἰησοῦ
ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς
ἀπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ εἴδετε κ. ἠκούσατε
kK. κωφοὶ ἀκούουσιν
πᾶς 6 λαὸς ἀκούσας... ἐδικαίωσαν τ.

Jo

23 6
8
1 37
41

ἸἸωάνου

᾿.

ἐρώτησον τ. ἀκηκοότας

τ΄ φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις
1 ὁ ἑστηκὼς kK. ἀκούων αὐτοῦ
ὃ ἐώρακεν͵ kK. ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ
ὡς οὖν ἔγνω ὁ Κύριος ὅτι ἤκουσαν
Φαρισαῖοι
αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν
οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει
ὁ τ. λόγον μου ἀκούων

1 πᾶς ὁ ὧν ἐκ τ. ἀληθείας ἀκούει μου τ.
φωνῆ ς
ὅτε οὖν ἤκουσεν 6 Πειλᾶτος τοῦτον τ.
λόγον
ὁ οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας τ. λόγων τούτων

οἱ

1

τ.

>

’

,

2

ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν

λαλούντων αὐτῶν

kK. οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν
1 πάντες οἱ ἐν τ. μνημείοις ἀκούσουσιν
τ. φωνῆς αὐτοῦ
καθὼς ἀκούω κρίνω
οὔτε φωνὴν. αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε
2 πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τ. πατρὸς κ. μαθών
πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τ. μαθητῶν
αὐτοῦ
τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τ. ὄχλου γογγύζοντος
ἐκ τ. ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τ. λόγων
τούτων
2 ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ
οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο

ἤκουον, .
πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τ. ἰδίᾳ διαλέκτῳ
ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν τ. ἡμετέραις
γλώσσαις
ἀκούσατε τ. λόγους τούτους
ὃ ὑμεῖς κ. βλέπετε κ. ἀκούετε
ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τ. καρδίαν
1 αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα
1

>

,

J

,’

>

#

c

,

boa pypyin YON, Deut. xviii. 15 ἢ,
1 ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τ. προφήτου ἐκείνου

‘wa TAT WN DTP νουΓΝ TW

53 κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ

Deut. xviii. 19
πατρὸς

πολλοὶ δὲ τ. ἀκουσάντων

τ. λόγον

στευσαν
1 ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τ. Θεοῦ

2 ἣν ἤκουσα παρὰ τ. Θεοῦ
>

,

ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τ. ἀκούοντας
ἐγένετο φόβος μέγας . .. ἐπὶ πάντας τ.

ἀκούοντας ταῦτα

ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον . .. εἰς τὸ ἱερόν
ὡς δὲ ἤκουσαν τ. λόγους τούτους

. τούτου

ἀκούει.
8 ἐκ τ. αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη
ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον. αὐτόν
ἤκουσαν ἐκ τ. Φαρισαίων ταῦτα
εν τὰ πρόβατα τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει
οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα
4 K. τ᾿ φωνῆς βου ἀκούσουσιν
1 τί αὐτοῦ ἀκούετε;
1 τὰ ,»πρόβατα τὰ ἐμὰ τ. φωνῆς μου
ἀκούουσιν.
ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ
ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται
ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχύ
᾿ εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου,
1 ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις
ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς
ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ
σημεῖον
ὁ οὖν ὄχλος 6 ἑστὼς κ᾿. ἀκούσας
ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τ. νόμου
1 ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τ. ῥημάτων

Kk. 6 λόγος ὃν ἀκούετε

ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τ. πατρός μου
ἀλλ᾽ ὅὅσα ἀκούει λαλήσει.
ἀκούσει, WH marg. R

ἐπί-

ἃ εἴδαμεν, kK. ἠκούσαμεν
οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν
ἢ
φωνήν
ἀκούων δὲ 6 ᾿Ανανίας τ. λόγους τούτους

ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τ. λόγον τ. ἐμόν
ὁ dv ἐκ τ. Θεοῦ τὰ ῥήματα τ. Θεοῦ
ἀκούει:
διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε
εἶπον ὑμῖν ἤδη κ. οὐκ ἠκούσατε:
τί πάλιν θέλετε ἀκούειν;
ὅτι ὁ ΘεὸςΘεὸς ἁμαρτωλῶν
οὐκ
1 οἴδαμεν
oid
ἁμαρτωλῶν
ov
ἀκούει,

θεοσεβὴς 7 ..

Lad

1 7, ἐπαγγελίαν τ. πατρὸς ἣν ἠκούσατέ
μου
1 ὅτι ἤκουσεν εἷς ἕκαστος τ. ἰδίᾳ διαλέκτῳ

υἱοῦ τ. “Θεοῦ,

1 ἀλλ᾽ ἐάν τις

>

ἀκούσας

1 ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τ. φωνῆς

2 ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τ.
ποιεῖτε
ἃ ἑωράκατε, WH marg.

©

οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο

1 ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσ-

φημα

1 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος
ἄνδρες ἀδελφοὶ Ks πατέρες ἀκούσατε
ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ 6
ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπτον

1 κι τ. στεναγμοῦ αὐτοῦ ἤκουσα

Ἐν

54

ONPYS"NN, Ex. iii. 7

ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο
ἐν τῷ ἀκοὺειν αὐτοὺς Ry βλέπειν

ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι
Ὰ προσδραμὼν δὲ 6 Φίλιππος ἤκουσεν
αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος
ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ
1 ἀκούοντες μὲν τ. “φωνῆς
3. Κύριε ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τ.
ἀνδρὸς τούτου
ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες
οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν
ἐν αὐτῇ
3 κι ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ
πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένασοι
ἐπέπεσεν . .. ἐπὶ πάντας τ. ἀκοῦοντας
τ. λόγον

>
΄
ακονω

37

᾿

Ac

10 46 1 ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις
11 ; κουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι
ἤκουσα δὲ x. φωνῆς λεγούσης μοι
τῷ ἀκούσαντες

IAN iow wv, Is. vi. 9
Ac

δὲ ταῦτα ἡσύχασαν

22 8 ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα
ἐκκλησίας
ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τ. λόγον τ. Θεοῦ
οἱ φοβούμενοι τ. Θεὸν ἀκούσατε

τ.

συνήχθη ἀκοῦσαι τ. λόγον τ. Θεοῦ
ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον
1 οὗτος ἤκουεν τ. Παύλου λαλοῦντος

27
Ro

,

‘

,

>

25 22

26

3
14
29

28 15
22
26

ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν
ὥστε πάντας τ. κατοικοῦντας τ. ᾿Ασίαν
ἀκοῦσαι τ. λόγον τ. Κυρίου
θεωρεῖτε K. ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον ᾿Εφέσου
ἀκούσαντες δὲ x. γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ
ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα
οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τ. Θεόν
ἀκούσονται ὅτι ἐλήλυθας
1 ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας.
ἀκούσαντες δὲ ὅτι τ. Ἕβραϊδι διαλέκτῳ
. Ζροσεφώνει
1 ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι
τ. δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν
kK. ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ
ὧν ἑώρακας κ. ἤκουσας
* ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τ. λόγου
ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατοντάρχης
ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τ. ἀδελφῆς Παύλου τ.
ἐνέδραν
1 παρακαλῶ
ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως
1 ἤκουσεν
αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν
Ἰησοῦν πίστεως
1 ἐβουλόμην K. αὐτὺς τ. ἀνθρώπου ἀκοῦσαι.
ἀ
1 αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ
1 διὸ δέομαι “μακροθύμως ἀκοῦσαί μου
ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με
* ἀλλὰ κ. πάντας τ. ἀκούοντάς μου σήμερον
κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ
ἡμῶν
2 παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς
* ἀκοῇ ἀκούσετε κ. οὐ μὴ συνῆτε

28 8 αὐτοὶ κ. ἀκούσονται
10 14 1 πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν;
3 πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος.

WANT WYAND WA, Is. lit. 15
I Co

a ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν kK. οὖς οὐκ ἤκουσεν

3 ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία
ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν
οὐδεὶς γὰρ ἀκούει

κ. ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα

Ψ

οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν

Is. vi. τὸ
te ὥσὶν ἀκούσωσιν

pamore δὴν

ἀκούσονται, dy
18 ἀλλὰ λέγω Μῆ οὐκ ἤκουσαν;
1 δ ἔδωκεν αὐτοῖς... ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν
15 21 kK. οἱ οὐκ ἀκηκόδσιν συνήσουσιν

ἤκουσεν, T

ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τ. λόγον τ. εὐαγγελίου
1 ἤκουον Βαρνάβα κι Παύλου ἐξηγουμένων
1 ἀνδ ες ἀδελφοὶ ἀκούσατέ μου
ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐτάραξαν ὑμᾶς
κ. τις γυνὴ ὀνόματι Αὐδία oe . ἤκουεν
ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί
εἶσιν
ἐτάραξαν δὲ. .. τ. πολιτάρχας ἀκούοντας
ταῦτα
ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον
ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν
1 ἀκουσόμεθά σου περὶ τούτου kK. πάλιν
πολλοὶ τ. Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον
1 ἀκούσαντες
δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα K.
᾿Ακύλας
1 ἐπιδημοῦντές τινες Κορίνθιοι κ. ἀκούσαντες αὐτοῦ
—h. ν., TWH non marg. R

ἼΞΞΠ VIN,

yw? WISI... 1B, Is. Zc.

ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι

»

28 27 k. τ. ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν

ἢ ἀκούει ἐξ ἐμοῦ

ἠκούσατε γὰρ τ. ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε
μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν

τ. νόμον οὐκ ἀκούετε;

ἀκούσαντες τ. λόγον τ. ἀληθείας
κἀγὼ ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν

εἴγε ἠκούσατε τ. οἰκονομίαν τ. χάριτος τ.
Θεοῦ

εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε
ἵνα δῷ χάριν τ. ἀκούουσιν

Phil

Col

ἵνα. . . ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν.
kK. νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί
διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν
ἃ ο΄. παρελάβετε x. ἠκούσατε κ. εἴδετε
ἐν ἐμοί
ἀκούσαντες τ. πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ

oP ἧς ἡμέρας ἠκούσατε
ἡμεῖς ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν
Ὁ ἀπὸ τ. ἐλπίδος τ. εὐαγγελίου οὗ ἠκού11 Th
ἘΤῚ
ἘΓΤὶ

Phm
He

σατε
ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας
Ἢ σεαυτὸν σώσεις κ. τ. ἀκούοντάς σου
12 ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας

ἢ ἃ ἤκουσας map’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων
ἐπὶ καταστροφῇ τ. ἀκουόντων
ἵνα + + ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη
ἀκούων σου τ. ἀγάπην kK. τ. πίστιν
8 δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τ.
ἀκουσθεῖσιν
ὑπὸ τ. ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη

1 σήμερον ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε

ayovin ippa-oN OM, Ps. χον. 7
᾿ ,σήμερον ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε
τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν;
μὴ συνκεκερασμένους τ. πίστει τ. ἀκούσασιν
σήμερον ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε,
1

,

dX

“

>

-

>

,

Ps. XCV. 7

1 ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο
ἔστω

δὲ

ἀκοῦσαι

πᾶς

ἄνθρωπος

ταχὺς

εἰς τὸ

_

.

ἡ ———

ἀκούω---ἀκριβῶς
>

4,

3

΄

ἀκούσατε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
τ. ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε
ταύτην τ. φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν

Re

,

᾿

΄

»

ee

>

a

>

‘

a

>

>

>

>

>

a

,’

,

ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε
-

>

ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐν ὑμῖν

’

-“

μενέτω"

ca

ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε
i ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς
>.

>

ΦΦ a

,

>

»

>

>

“

>

’

’

-

ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται
1 ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει
1 ὁ γινώσκων τ. Θεὸν ἀκούει ἡμῶν,
΄“-χ

“-

2 ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τ. Θεοῦ οὐκ ἀκούει
“

’

ἡμῶν

ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ
ἀκούει ἡμῶν.
κ. ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν
καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς
ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τ. ἀληθείᾳ
περιπατοῦντα
«>
΄
,
,
οἱ ἀκούοντες τ. λόγους τ. προφητείας
ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει
1

»»

Oo

LB!

#

6

A

»

“

A

»

6

,

>

ς

᾿ΑΚΡΑΣΙΑ **

a

col

’

Mt 28 25 ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς x. ἀκρασίας
ICo7 5 ἵνα μὴ πειράζη ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τ.
ἀκρασίαν ὑμῶν
᾿ἈΚΡΑΤΗΆΣ

Π ΤΊ 8. 3 διάβολοι ἀκρατεῖς ἀνήμεροι

ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει

ἌΚΡΑΤΟΣ

ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει

ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει

νημόνευε οὖν πῶς εἴληφας κ. ἤκουσας

ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει

Re 14 Io τ. οἴνον τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ τ. κεκερασμένου
ἀκράτου

On
On
.

ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει
~
ἐάν τις ἀκούσῃ τ. φωνῆς μου
<
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει
φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα
ke
ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν
πᾶν κτίσμα... κ. τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα
ἤκουσα λέγοντας
καὶ ἥκ., T
1
ee
>
,
’
ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τ. τεσσάρων ζῴων
λέγοντος
1
ἤκουσα τ. δευτέρου ζῴου λέγοντος
ἤκουσα τ. τρίτου ζῴου λέγοντος
>

Ν

΄

a»

c

vo
Qui

‘

᾿ΑΚΡΙΈΕΙΑ
Ac

22

3 πεπαιδευμένος
ρῴου νόμου

Ac

26

5 κατὰ τ. ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τ. ἡμετέρας
θρησκείας

Σ

>

‘

,

,

,

4

ἤκουσα τ. ἀριθμὸν αὐτῶν

τ. πατ-

᾿ΑΚΡΙΒΟΏ **
Μὲ

,

2

1 ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τ. οὐρανοῦ
ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τ. οὐρανῷ
,

>

᾿ΑΚΡΙΒΩΣ
(1) ἀκριβέστερον
Μὲ

2 ὃ πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τ.

Lu
Ac

1 3 παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς
1825 ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τ. Ἰησοῦ

΄

εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω

αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν
:

23.15 1 διαγίνωσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ
αὐτοῦ
20 1 ὡς μέλλων τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσ-

ἤκουσα φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ
ἢ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν
1 ἤκουσα φωνῆς ἐκ τ. οὐρανοῦ
1
»
.ἤκουσα μεγάλης
φωνῆς
ἐκ> τ. ναοῦ1 ἤκουσα τ. θυσιαστηρίου λέγοντος

παιδίου

26 1 ἀκριβέστερον
τ. Θεοῦ

λέγουσαν

1 ἤκουσα τ. ἀγγέλου τ. ὑδάτων

2 7 ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τ. χρόνον τ.
φαινομένου ἀστέρος
16 κατὰ τ. χρόνον ἣν ἠκρίβωσεν παρὰ τ.

μάγων

:

ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν
ἤκουσα φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ
ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τ. οὐρανοῦ
‘

ἀκρίβειαν

*AKPIBH’E

ζῴων
ἤκουσα φωνὴν τ. τετάρτου ζῴου λέγοντος
ἤκουσα τ. ἀριθμὸν τ. ἐσφραγισμένων
1 ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου
ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τ. κεράτων τ.
θυσιαστηρίου
a»

κατὰ

~

ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τ. τεσσάρων
ἊΨ,

ἐν σοὶ

17 ὁ ἀκούων εἰπάτω "Ἔρχου
18 μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τ. ἀκούοντι τ. λόγους
τ. προφητείας

’

’

οὐ μὴ ἀκουσθῇ

23 ὃ φωνὴ νυμφίου x. νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ
ἐν σοὶ ἔτι
191 ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ
6 ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ
21 31 ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τ. θρόνου
22 ὃ κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων
x. βλέπων
ταῦτα.
βλέπ. x. ἀκ., T
κ. ὅτε ἤκουσα κ. ἔβλεψα

ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ
>

φωνὴ κιθαρῳδῶν... οὐ μὴ ἀκουσθῇ

ἔτι

λόγος ὃν ἠκούσατε
καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται

Φ..".

4 ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ

22 ἥ

ἐν σοὶ ἔτι
22 ® φωνὴ μύλου

ἑωράκαμεν κ. ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν
kK. ὑμῖν

o>
oe

18

ἐξ

[2

οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν
ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς ὃ ἀκηκόαμεν
>

A

Eph

1Th

θαι περὶ αὐτοῦ
24 22 | ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ
515 βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε

5 2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε

very

Loe

ἀκρίς---ἄλαλος
᾿ΑΚΡΙΣ

_

39

:

ἌΚΡΟΝ

Mt

8 4%

δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες x. μέλι

Mk

1 6 ἔσθων ἀκρίδας x. μέλι ἄγριον

Re

9 3 ἐκ τ. καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τ. γῆν

ἄγριον

Mt

2431 ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως τ. ἄκρων αὐτῶν
18 27 ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ

Lu

7 τὰ ὁμοιώματα τ. ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις

He

1624 ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τ. δακτύλου αὐτοῦ
ὕδατος

-

1121

προσεκύνησεν
sa
αὐτοῦ

ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου

*AKPOATH’PION *
᾿ΑΚΥΛΑΣ

Ac 25 23 x. εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον

Ας

*AKPOATH’S
Ro
Ja

213 ov γὰρ of ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τ.
Θεῷ
122 γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου κ. μὴ ἀκροαταὶ
μόνον

μόν. ἀκρ., T

23 εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν κ. οὐ ποιητής
25 οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος

18 2 εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι ᾿Ακύλαν
18 σὺν αὐτῶ Πρίσκιλλα κ. ᾿Ακύλας
26 ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα

Ro

16

ICo
Ti

1619 ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας
καὶ Πρίσκα
419 ἄσπασαι Πρίσκαν x. ᾿Ακύλαν

Mt

156 ἠκυρώσατε τ. λόγον τ. Θεοῦ

Ga

7 13 ἀκυροῦντες τ. λόγον τ. Θεοῦ
317 ὁ μετὰ τετρακύσια κ. τριάκοντα ἔτη γεγονὼς

᾿ΑΚΥΡΟΏ ἢ

᾿ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΤ

Ας

11 4 εἰσῆλθεν πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας

Ro

225 ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν.
26 ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τ.

νόμος οὐκ ἀκυροῖ
,

; νόμου “φυλάσσῃ,

οὐχ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν
λογισθήσεται;
27 κ. κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία
8.30 ὃς δικαιώσει... ἀκροβυστίαν διὰ τ.
πίστεως
4 97) κ. ἐπὶ τ. ἀκροβυστίαν;
IO ἐν περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ;
οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ
11 σφραγῖδα τ. δικαιοσύνης τ. πίστεως τῆς
ἐν τ. ἀκροβυστίᾳ
δι
Il πατέρα
πάντων τ. πιστευόντων
ἀκροβυστίας
12 τ. ἴχνεσι τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως
718 ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις;
Ι9 K. ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν
2 iF πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τ. ἀκροβυστίας
5 6 οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία
6 15 οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν οὔτε ἀκροβυστία
᾿
211 οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τ. λεγομένης περιτομῆς
213 ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας. .. τ. ἀκροβυστίᾳ
τ. σαρκὸς ὑμῶν
811 ὅπου οὐκ ἔνι... περιτομὴ κ. ἀκροβυστία
,

1Co
Ga

Eph
Col

᾿ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΓῸΣ +

Eph
1Pe

καὶ

᾿Ακύλας
3 ἀσπάσασθε Πρίσκαν x. ᾿Ακύλαν τ. συνεργούς μου

>

1Co

Mt

ΜΚ

εν μετὰ

28 31 διδάσκων.

πάσης

παρρησίας

ἌΚΩΝ
917 εἰ δὲ ἄκων οἰκονομίαν πεπίστευμαι

26

*AAA’BASTPON
7 γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου

14 5 γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου

νάρδου

Lu

πιστικῆς πολυτελοῦς"
συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον
7 37 κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου

Ja
IJo

416 νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν τ. ἀλαζονίαις ὑμῶν
216 x. ἡ ἀλαζονία τ. βίου

κατέχεεν

*AAAZONI’A**

*AAAZO’N
Ro
Ti

1,330 ὑπερηφάνους ἀλαζόνας ἐφευρετὰς κακῶν
8 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι φιλάργυροι ἀλαζόνες
᾿ΑΛΑΛΑΖΩ

Mk
1Co

5 38 κλαίοντας x. ἀλαλάζοντας πολλά
18 1 γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον
λάζον.

ἀλα-

᾿ΑΛΑ'ΛΗΤΟΣ 7
Ro

IBY TOW, Is. xxviii. 16
*AKPOOI’NION ἢ

΄“

ἀκωλύτως

Np’ NB IND jIN fas fP¥D ID. yw

He 7 4 @ δεκάτην ᾿Αβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τ. ἀκροθινίων

>

"AKQAY’TQE**
Ac

2 20 ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ
2 6 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτὸν
ἀκρογωνιαῖον
ἀκρογ. ἐκλ., TR

>

Mk

= 8 26 αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγ-

μοῖς ἀλαλήτοις

“AAAAOX
7 37 ποιεῖ. . . ἀλάλους λαλεῖν
917 ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον
25 τὸ ἄλαλον κ. κωφὸν πνεῦμα

Ἱ

40

ἅλας---ἀλήθεια
" ΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

“AAAS

Mt

513 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τ. γῆς"
ἅλα, T

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ
Mk

Lu

Col
μι
ΜκΚ
Lu

Mt
Mk

ἅλα, T
950 καλὸν τὸ ἅλας"
ἅλα, T
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται.
ἅλα, T
50 ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα
1434 καλὸν οὖν τὸ ἅλας"
ἅλα, T
ἐὰν δὲ x. τὸ ἅλας μωρανθῇ.
α,

4 6 ὁ λόγος ὑμῶν... ἅλατι ἠρτυμένος
418
19
116
17
5 2

617
6 13
16 1
Lu 7 38

ἍἍΛΕΕΥΣ
ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς
ποιήσω ὑμᾶς ἁλεεῖς ἀνθρώπων
ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς
ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλεεῖς ἀνθρώπων
of Se ἁλεεῖς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀποβάντες

ἌΛΕΙΦΩ
σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τ. κεφαλήν
ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους
ἵνα ἐλθοῦσαι ᾿ἀλείψωσιν αὐτόν
κατεφίλει τ. πόδας αὐτοῦ x. ἤλειφεν τ.

ῳ

46 witτ. κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας"
αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψέν μου τ. πόδας
Jo 11 2 ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τ. Κύριον μύρῳ
12 5 ἤλειψεν τ. πόδας τ. Ἰησοῦ
Ja 514 ἀλείψαντες ἐλαίῳ ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου

Ac

Σίμωνα Κυρηναῖον . . . τ. πατέρα ᾿Αλεξdvdpov K. Ῥούφου
4 6”Avvas ὁ ἀρχιερεὺς... κ. Ἰωάννης x.

ITi

19 33 ἐκ δὲ τ. ὄχλου συνεβίβασαν ᾿Αλέξανδρον
33 ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος κατασείσας τ. χεῖρα
120 ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος x. ᾿Αλέξανδρος

Mk

Mk

26 34
74
75
14 30
68

Jo

72
22 34
60
61
18 38

ἌΛΕΥΡΟΝ

Mt 18 33 ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία
Lu 18 21 ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία
᾿ἈΛΗΌΘΕΙΑ

(1) ἐπ᾽ ἀληθείας
(2) ἀλήθ. Θεοῦ, Χριστοῦ
(8) ἀλήθ. λέγειν, εἰπεῖν, λαλεῖν
(4)
ἀλήθ. ποιεῖν
Mt
Mk

Lu

Jo

ἐγένετο

24 ἐν πνεύματι

δεῖ προσκυνεῖν

2
ὅτι
οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ

46 8 εἰ ἀλήθειαν λέγω
14

6 ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς κ. ἡ ἀλήθεια K. ἡ ζωή
17 ἄλλον παράκλητον. . . τὸ πνεῦμα τ.
ἀληθείας
15 26 ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος... . . τὸ πνεῦμα
τ. ἀληθείας

16. γ * ἀλλ᾽ ἐγὼ τ. ἀλήθειαν λέγω ὑὑμῖν

13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τ. ἀληθείας,

ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τ. ἀλήθειαν πᾶσαν
ἐν τῇ ἀληθ. πάσῃ, TWH marg.
17 17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ:
ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν

18 27 κ. εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν

Ac 27 6 εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον ᾿Αλεξανδρινόν
28 11 ἀνήχθημεν ἐν mroim . . . ᾿Αλεξανδρινῷ

ἀληθείᾳ

45 8 ἐγὼ δὲ ὅτι τ. ἀλήθειαν λέγω

ὅτι πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι
οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ
παραχρῆμα . +. ἐφώνησεν ἀλέκτωρ
ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον
οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ

*AAEZANAPINO’S

κ.

ἐν πνεύματι

5 33 μεμαρτύρηκεν τ. ἀληθείᾳ
8 32 γνώσεσθε τ. ἀλήθειαν,
κ. ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς
40 8 ἄνθρωπον ὃς τ. ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα
ν
44 ἐν τ. ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν,

ἌΛΕΚΤΩΡ
πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
κ. εὐθὺς ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι.
x. ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
—h. v.. WHR marg.

6 9 τῶν ἐκ τ. συναγωγῆς .. . Kupnvator κ.
᾿Αλεξανδρέων
18 24 Ἰουδαῖος δέ τις ᾿Απολλώς... . ᾽ἾΑλεξανδρεὺς τ. γένει

2216 τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις
533 ὃ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τ. ἀλήθειαν
1214 1 ἀλλ᾽ ἐπ’ ἀληθείας τ. ὁδὸν τ. Θεοῦ
διδάσκεις
32 1 καλῶς διδάσκαλε ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες
425 1 ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν
2021 1 ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τ. ὁδὸν τ. Θεοῦ
διδάσκεις
τὸ 59 1 ἐπ᾽ ἀληθείας K. οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν
114 πλήρης χάριτος κι ἀληθείας
17 ἡ χάρις κ. ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
821 * ὁ δὲ ποιῶν τ. ἀλήθειαν
423 προσκυνήσουσιν τ. πατρὶ
ks ἀληθείᾳ

᾿ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ

Ac

414 ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ
ἐνεδείξατο

72 εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
Lu

᾿Αλέξανδρος

Ti

᾿ἈΑΛΕΚΤΟΡΟΦΩΝΙΑ * +
Mk 13 35 ἢ ὀψὲ ἢἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας
ἢ πρωί
Mt

1521

ἵνα σιν κ. αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ

Ac

18 μ᾿ ἵνα μαρτυρήσω τ. ἀληθείᾳ:
πᾶς ὁ ὧν ἐκ τ. ἀληθείας
38 τί ἐστιν ἀλήθεια;

427.

συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν τ.
πόλει ταύτῃ

10 34 + ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνο
26 25 ἀληθείας

x.

φθέγγομαι

σωφροσύνης

ῥήματα

ἀπο-

41

ἀλήθεια---ἀχηθής
118 τῶν τ. ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων
25 οἵτινες μετήλλαξαν τ. ἀλήϑειαν τ. Θεοῦ ἐν
τ. ψεύδει

Tit
He
Ja

2 2 τὸ κρίμα τ. Θεοῦ ἐστὶν κατὰ ἀλήθειαν
8 x. ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ
20 ἔχοντα τ. μόρφωσιν τ. γνώσεως κ. τ.

pret

shea

-“

΄“-

ματι ἐπερίσσευσεν
9 1 8 ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ

8 3 διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ
ἀληθείας Θεοῦ
5 8 ἐν ἀζύμοις εἴλικρινίας x. ἀληθείας
6 συνχαίρει δὲ τ. ἀληθείᾳ
4 2 τ. φανερώσει τ. ἀληθείας συνιστάνοντες

I Pe

122

II Pe

1 12
2 2

I Jo

1

ἑαυτούς
6 7 ἐν λόγῳ ἀληθείας

ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν,

714

οὕτω κ. ἡ καύχησις ἡμῶν . .. ἀλήθεια
ἐγενήθη

11 Io
12 6
13 8
Ga

3 ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί
8 ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ
οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τ. ἀληθείας,

14 οὐκ ὀρθοποδοῦσιν

πρὸς τ. ἀλήθειαν τ.

1 13 ἀκούσαντες τ. λόγον τ. ἀληθείας
421 καθὼς ἔστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ.

Ill Jo

καθώς ἐστιν ἀληθείᾳ, ἐν, WH marg.

εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ
5 ἣν προηκούσατε ἐν τ. λόγῳ τ. ἀληθείας
τ. εὐαγγελίου
6 ἐπέγνωτε τ. χάριν τ. Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ
2 τὸ ἀνθ᾽ ὧν τ. ἀγάπην τ. ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο

118

1

11 Th

΄“

κ. πίστει
,

ἀλη>

elas
11

2 4 εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν

7 8 ἀλήθειαν λέγω οὐ ψεύδομαι,

διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει κ. ἀληθείᾳ

315

στύλος κ. ἑδραίωμα τ. ἀληθείας

3 εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς
νος ἐπεγνωκόσι τ. ἀλήθειαν
5 ἀπεστερημένων τ. ἀληθείας
15 5 ὀρθοτομοῦντα τ. λόγον τ. ἀληθείας
18 οἵτινες περὶ τ. ἀλήθειαν ἠἡστόχησαν
25 μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας

4

1 Τὶ

5

,

>

8 7 μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν

Tit

τούτου
ἀληθείας

I
I
2
3

a

>

a

ἊΝ

ἢ

δυνάμενα
8 οὕτως κ. οὗτοι ἀνθίστανται τ. ἀληθείᾳ
4 4 ἀπὸ μὲν τ. ἀληθείας τ. ἀκοὴν ἀποστρέΨψουσιν
11 xara... ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽
εὐσέβειαν

γινώσκομεν

τὸ

πνεῦμα

τ.

ods ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ
πάντες οἱ ἐγνωκότες τ. ἀλήθειαν,
διὰ τ. ἀλήθειαν τ. μένουσαν ἐν ἡμῖν
ἐν ἀληθείᾳ κ. ἀγάπῃ

ἐν ἀληθείᾳ
I ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ

3 ἐρχομένων
‘

‘

ἀδελφῶν

>

>

κ. μαρτυρούντων

,

΄

4 ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τ. ἀληθείᾳ
περιπατοῦντα

8 ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τ. ἀληθείᾳ
12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται...
τ. ἀληθείας

ὑπὸ

αὐτῆς

᾿ΑΛΗΘΕΥΏ
Ga
Eph

4 16 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν ;
415 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ

12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες
εἶτ ἀληθείᾳ
᾿ ὶ
13 a
ae πνεύματος

CA

σου τ. ἀληθείᾳ,
καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς

elaἢ

Phl

»

4 εὕρηκα ἐκ τ. τέκνων σου περιπατοῦντας

κτισθέντα. ἐν δικαιοσύνῃ κ. ὁσιότητι τ.
ἀληθείας
25 8 λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ
πλησίον αὐτοῦ
5 9 ὁ γὰρ καρπὸς τ. φωτὸς ἐν πάσῃ . . .
ἀληθείᾳ
6 14 περιζωσάμενοι τ. ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληCol

>

5 6 ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια
II Jo

εὐαγγελίου

24

θήσεται

4 ψευδόμεθα κ. οὐ ποιοῦμεν τ. ἀλήθειαν
ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν
ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τ. ἀλήθειαν
Kx. ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τ. ἀληθείας οὐκ ἔστιν
μὴ ἀγαπῶμεν λύγῳ ... ἀλλὰ ἐν ἔργῳ
k. ἀληθείᾳ
Ι9 ἐν τούτῳ γμωσόμεθα ὅτι ἐκ τ. ἀληθείας

ἐσμέν

5 7 τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;
Eph

6
8
2 4
21
21
8 18

x, ψεύδεσθε κατὰ τ.

ἀληθείας
μὴ κατακ. τ. dd. κ. Wevd., T
ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τ. ἀληθείας
τ. ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τ. ὑπακοῇ
τ. ἀληθείας
ἐστηριγμένους ἐν τ. παρούσῃ ἀληθείᾳ
8 ods ἡ ὁδὸς τ. ἀληθείας βλασφημη-

4 6 ἐκ

ἀλλὰ ὑπὲρ τ. ἀληθείας
5 ἵνα ἡ ἀλήθεια τ. εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς
ὑμᾶς

2

118 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας

314 μὴ κατακαυχᾶσθε
519

8 7 ? εἰ δὲ ἡ ἀλήθεια τ. Θεοῦ ἐν τ. ἐμῷ ψεύσbY

114 ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τ. ἀλήθειαν

10 26 μετὰ τὸ λαβεῖν τ. ἐπίγνωσιν τ. ἀληθείας

*AAHOH’S
Mt

22 16 διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ
12 14 διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθῆς εἶ
ἐσφράγισεν ὅτι ὁ Θεὸς ἀληθής ἐστιν
τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας
ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής
οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία
ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις,
kK. τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις
οὗτος ἀληθής ἐστιν
ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής
ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου
ἡ μαρτ. μ. Gd. €or.,.WH marg.

δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.

ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν
,
, @
3
>
,
πάντα δὲ ὅσα εἶπεν ᾿Ιωάνης .« .. ἀληθῆ
3
ἦν

19 35 ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθὴ λέγει

21 24 οἴδαμεν

ἐστίν

ὅτι ἀληθὴς

αὐτοῦ ἡ μαρτυρία

ἀληθής--- ἀλλά
ὅτι ἀληθές ἐστιν

τὸ γινόμενον

ἀγγέλου
γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθής

διὰ τ.

Jo

40 οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης
8.31 ἀληθῶς μαθηταί μου ἐστέ
17 ὃ αὐτοὶ ἔλαβον κ. ἔγνωσαν ἀληθῶς

ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής
εἶναι ἀληθῇ

χάριν

τ. Θεοῦ

συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τ. ἀληθοῦς παροι-

μίας

2 8 ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ κ. ἐν ὑμῖν
27 ἀληθές ἐστιν x. οὐκ ἔστιν ψεῦδος
12 οἶδας ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν

Ἂς
1211 νῦν οἶδα ἀληθῶς
1Th 213 ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν λόγον Θεοῦ
1Jo

ἐστ. ἀλ., Τ
2 καὶ ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ τετελείωται

ἍΛΙΕΥΣ.

᾿ἈΛΗΘΙΝΟΣ
TO ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;
»
6
‘
nv
τὸ\ φῶς
τὸSe ἀληθινόν
οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν
4

>

4

,

c

“-

τ. κόσμου

6 14 οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης
726 μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες

ὡς πλάνοι κ. ἀληθεῖς
ὅσα ἐστὶν ἀληθὴ ὅσα σεμνά
ἐπιμαρτυρῶν ταύτην

1 48 ide
ἀληθῶς Ἰσραηλείτης
4 42 οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ

,

Jo

21

Vide ΑΛΕΕΥΣ

᾿«ΑΛΙΕΥΏ
3 ὑπάγω ἁλιεύειν

τ. ‘ πατρὶ ἐν πνεύματι
’

>

΄
ε
,
δος
>
ἐν γὰρ τούτῳ
ὁ λόγος ἐστὶν
ἀληθινός,
δίδωσιν ὑμῖν τ. ἄρτον ἐκ τ. οὐρανοῦ τ.
ἀληθινόν
ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με
ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν
ἐγώ εἶμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή
ἵνα γινώσκωσίν σε τ. μόνον ἀληθινὸν
Θεόν
ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ μαρτυρία
δουλεύειν Θεῷ ζῶντι κ. ἀληθινῷ
τ. ἁγίων λειτουργὸς k. τ. σκηνῆς τ.
ἀληθινῆς
ἀντίτυπα τ. ἀληθινῶν
F
προσερχώμεθα pera ἀληθινῆς καρδίας
τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει
διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τ. ἀληθινόν"
K. ἐσμεν ἐν τ. ἀληθινῷ
i eee
>
Le
οὗτός
ἐστιν
ὁ ἀληθινὸς\ Θεός,
>

,

»

>

ΤΗΝ
He

«

A

Ε

>

“-

A

>

ε

5»

~

,

4

>

«

>

a“

,

τάδε λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἀληθινός

ὁ dd. ὁ ἅγ.; WH marg.
ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς κ. ἀληθινός
[6] ἀληθ., WH
ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος κ. ἀληθινός
δίκαιαι κ. ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου
ἀληθιναὶ κ. δίκαιαι αἱ κρίσεις σου
ὅτι ἀληθιναὶ κ. δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ
οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τ. Θεοῦ εἰσίν
οἱ ἀληθ., WH marg.
πιστὸς καλούμενος κ. ἀληθινός
a
,
ΕἸ
ees)
οὗτοι
οἱε λόγοι
πιστοὶ ᾿ κ. ἀληθινοί
εἶσιν
οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ κ. ἀληθινοί
Ὁ

>

°

a

4

b)

,

,

«

,

>

’

᾿ΑΛΗΘΩ
Mt
Lu

δύο ἀλήθουσαι ἐν τ. μύλῳ
ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό

᾿ΑΛΗΘΩ͂Σ
Mt
Mk

14 70

Lu

15 39
9 27
12 44

949 πᾶς yap πυρὶ ἁλισθήσεται
πᾶσα γὰρ θυσία ἁλὶ ἁλισθ., WH

σεται;

7

mg.

᾿ΑΛΙΣΓΗΜΑ* +

,

΄“

A

,

Mk

Ac

1520 τοῦ ἀπέχεσθαι τ. ἀλισγημάτων τ. εἰδώλων
ἾἌΛΛΑ'

cal

,

ε

513 ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθη-

,

΄“

᾿

“AAV'ZQ
Μὲ

ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ
ἀληθῶς κ. σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ
ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος
ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ
ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς Θεοῦ ἢν
λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς
ἀληθῶς λέγω ὑμῖν

21 3 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν

“-

1 ἀλλά γε
2 ἀλλ᾽ ἤ
3. ἀλλὰ καί
* ἀλλὰ μὲν οὖν γε
ὃ ἀλλὰ οὐ, ἀλλ᾽ οὐ
Mt 4 4; 5. 15,17, 39; 6
9. 12, 13, 17, 18, 24 ; 10.
15. 11; 16. 12, 17, 23;
11; 20. 23, 26, 28; 21.
26. 39 ; 27. 24.
Mk 1. 44, 45 ; 2.17 (42s), 22

13, 18; 7. 21; 8. 4, 8;
20, 34; 11. 8, 9; 18. 21 x
17. 12; 18. 22, 30; 19. 6,
821; 22. 30, 32; 24 6;
—h. v., T [WH];

3. 26,

°27, 29; 4 17, 22; 5. 19, 26, 39; 6. 9, 52; 7. 5,
15) 19, 25, 28 —TWH

non mg. R; 8. 33; 9%
8, εἰ μή, WH non mg. R, 13, 22, 37; 10. 8 27,
40, 43, 45; 11. 23, 32; 12. 14, 25, 27; 18. 7, 11
(dis), 20, 24 ; 14. 28, 529, ὅ 36, 49; 16. 7.
Lu 1. 60; 5. 14, 31, 32, 38; 6. 27; 7. 7, 25, 26;
8. 16, 27, 52; 9.56 —h. v.. TWH non mg. R
non mg., 33, 42 ; 11. 4 —h. ν., TWHR non mg.;
12.°7, 751; 18. 3, 5; 14. 10, 13; 16. * 31,903.17.
°8 ; 18. 13 ;20. 21, 38; 21. δ; 22. 26, 36, 42, 53;
23. 15 ; 24. 6 —h. v., [[WH]] R marg., 1 21, $23,

Jo 1. 8, 13, 31, 33; 8. 8, 16, 17, 28, 36; 4 2, 14, 23;
5.

18, 22, 24, 30, 34, 42; 6. Ὁ, 22, 23 ἄλλα, T,

26, 27, 32, 36, 38, 39, 64; 7. 10, 12, 16, 22, 24,

27, 28, 44, 49; 8. 12, 16, 26, 28, 37, 42, 49, 55;

9. 3, 9, 31; 10. 1, 5, 58, 18, 26, 33; 11.4, 11, 15,
30, 42, 51, 52, 54; 12. 6, 9, 16, 27, 30, 42, 44, 47,

49; 18. 80, το, 10, 18; 14 24, 31; 15. 16, 19,
21, 25; 16. 2, 4, 6, 7, 512, 13, 20, 25, 33; 17. 9,

15, 320; 18. 28, 40; 19. 21, 24, 34; 20. 7, 27;
21. 8, 23.
Ac 1. 4, 8; 2. 16; 4. 17, 32; 5. 4,13; 7. 39, 548;
9. 6; 10. 20, 35, 41; 18. 25; 15. 11, 20; 16. 373
18. 9, 21 ; 19. 2, 26, 927 ; 20.24; 21.313, 24; 26.
16, 20, 25, 320; 27. 8 το.

ἀλλά--- ἀλλήλων
Ro 1. 21, 532; 2. 13, 29 (ds); 8.27, 31; 4. ὅ2, 4,
Io, * 32, 13, *16, 20; 924; νυδ, 811, 14, ὅτ;
6. *5, 13, 14, 153 7. 7, 13, 15, 17, 19, 20; 8. 4,
9, 15, 20, 823, 26, 32, 37; 9. 7, 8, *10,

᾿ΑΛΛΑΧΟΌΕΝ **

Jo 10 1 ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν

11, 16,

324, 32; 10. 52, 8, 516, 18, 19; 11. 4, 11, 18, 20;
AB.c2, 3; 165199; 20) 20:5 18s ὅν Ὁ 5) 145 14. 13, 17,
20; 15. 3, 21; 16. 4, 18.

᾿ΑΛΛΑΧΟΥ
Mk 1 38 ἄγωμεν ἀλλαχοῦ
πόλεις

1 Co 1. 17, 27; 2. 4, 5, 7, 9, 12, 13; 8 1, 2, 6, 7;

4. 3, 54, 14, 515, 19, 20; 5. 8; 6. 6, 8, 11 (der),
512 (d75), 13; 7. 4 (d%8), 7, 10, 19, 21, 35; 8. 6
[ἀλλ᾽ WH, 7; 9. 42, 512, 12, 21, 27; 10. 55, 13,

20, °23 (625), 24, 29, 335 11. 8, 9, 17; 12. 14, 22,
24, 25; 14 2, 17, 19, 20, 22 (425), 33, 34; 15. 10
(425), 35, 37, 39, 40, ὅ 46, 46.

εἴ Co 1. 9 (dzs), 12, 213, 19, 243 2. 4, 5, 13, 17 (des);
3. 3 (025), 5) 6, 14, 15;

Re

᾿ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ'

λεγόντων ᾿Αλληλουιά

3 x. δεύτερον εἴρηκαν ᾿Αλληλουιά
4 προσεκύνησαν τ. Θεῷ. .. λέγοντες ᾿Αμήν
᾿Αλληλουιά
6 ὡς φωνὴν βροντῶν
ἰσχυρῶν λεγόντων
᾿“Αλληλουιά

7, 8.

ΑΛΛΗΛΩΝ

6. 13, 15.

Mt

7 ἘΠῚ; 48, 9; 4. 6, 17.

Mk

Ju 6, 9.
:
Re 2. 4, 6, 9 (025), 14, 20; 8. 4, 9; 9.5; 10. 7,9;
17. 12; 20. 6.

᾿ΑΛΛΑΊΣΣΩ
Ac
Ro
Ι Ὁ

Ga
He

614 ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν
ἡμῖν
Μωυσῆς
1 23 ἤλλαξαν τ. δόξαν τ. Fadl Θεοῦ
1551 πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα
52 ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα

4420 ἀλλάξαι τ. φωνήν μου
112 ὡσεὶ περιβόλαιον ἀλλάξεις αὐτούς,
ἑλίξεις, WHR
ὡς ἱμάτιον κ. ἀλλαγήσονται
—os ἱμάτ., T

som ope vaapa 193) 7323 dbs
Ps. Cii. 27

(1) πρὸς ἀλλήλους
(69) εἰς ἀλλήλους
2410 ἀλλήλους παραδώσουσιν,
kK. μισήσουσιν ἀλλήλους
25 32 ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων

441 : ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους
8 16 1 διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους
9.34 1 πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν
τῇ ὁδῷ
50 εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις

6.25: AF 75

a ΠῚ 1 7, δ. Ὁ. 12, FY AO, 20, 24; 8.%9; 4.3,
+3, 16,
TL: 6.29; 2203'S, 5.
Phm 14, 16.
He 2. 16; 8.13, *16; 425 6.4.6; 7%. 16; 9. 24;
10. 3, 25, 39; 11. 13 ; 12. 15, 22, 926; 18% 14.
Ja1, 25, 26:3 2:18; 8. 155 4. 13.
i Pe 1. 15, 19:23; 2 16, *18, 20, 25; 8. 4, 14, 15,
213 & 2, 13 διε), 3.
11 Pe 1. 16, 21; 2. 4,5; 8.9 (25).
Σ Jo 2..%2, 7, 16, 419, 19, 21, 27; 8. 18; 4 1, 10,
18; 5. 6, 18.
1 Jo δ ελτι & 12.
Ill Jo 9, 11, ° 13.

κωμο-

ἀλληλούϊα, T
191 φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τ. οὖρανῳ

Ga 1.1, 8. ©22, 073.23; 7/849 8. 12, 16, 22; 4.

Col: 2.5; & 11,22.
i Th 8 τ. 85 2 2, 4 Wes), 7,
8..131 4...
8; δ: 6,
9, 15.
11 Th. 2. 12; 3. 8,9, 11, 15.
FTiL 13, 16; 2 20:1723°8,:9; @ 15. Bt, $13, 23;

ἐχομένας

᾿ΑΛΛΗΓΟΡΕΏ
424 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα

(dz), 16 (bcs), 18 ; 5. 4, 12, 15, 16; 6.4; 7. 5, 6,
37, 9, 11 (sextes), 12 ---ἀλλ᾽, T [WH] R, 12, 14;
8. 5, 7, 5, Ft0p8g.% τὸ, Sazig-B.* 32'5 10, 4, 12,23,
18; 11. 21, 56,17; 12. 14 (d¢5), 16; 18. 3, 4 (δέ),

Epn 1. 721; 2.19; & 293 & 4; 15, 17, 18, 24, 27,
29 ; 6. 4, 6, 12.
Ppl τ δ 1s, 20; ° 963 δ
a. 7. 9. 97,99. 8 27. 8,

εἰς τ.

Ga

4. 2 (625), 5) ὃ ὃ (425), ΤῸ

2, 75 8, 14, 17, 23, 29, 30, 31; 5. 6, 135

43

15 31 1 οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες
Lu

ἐν

πρὸς ἀλλή-

λους... ἔλεγον
215 1 of ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους
4 36 1 συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους
1 διελάλουν πρὸς ἀλλήλους
7 32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις.
. προσφωνοῦσιν
ἀλλήλοις
1 λέγοντες πρὸς ἀλλήλους
ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους

2014 1 οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους
23 12 ἐγένοντο δὲ φίλοι ὃ τε Ἡρῴδης
Πειλᾶτος . .. μετ᾽ ἀλλήλων
24 14 1 αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους
-- N

Jo

-

x.

ὁ

ods ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περι-

πατοῦντες
1 κ. εἶπαν πρὸς ἀλλήλους
1 ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους
δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες
μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων
1 ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι
11 56 ἔλεγον per ἀλλήλων ἐν τ. ἱερῷ ἑστη32
4 33
5 44
6 43
52

κότες

ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν
πόδας
2 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
ἵνα κ. ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους

13 14 κ.

22
34
34
35
15 12

τ.

17 ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους

1017 1 εἶπαν οὖν ἐκ τ. μαθητῶν
ἀλλήλους

αὐτοῦ πρὸς

44
Jo

Ro

1:Co

ἀλλήλων---ἄλλος
δι
16 19 περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων
1924 1 εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους
411 συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους
7 26 ἵνα τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους ;
15 39 ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων
19 38 ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις
21 6 προσευξάμενοι ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους
2631} ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους
28 41 πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον
25 1 ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους
ἀπελύοντο

“112 διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε κ.

ἐμοῦ
27 2 ἐξεκαύθησαν ἐν τ. ὀρέξει αὐτῶν εἰς
ἀλλήλους
215 μεταξὺ ἀλλήλων τ. λογισμῶν κατηγοοὔντων
12 5 τὸ δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη
Ιο 5 τ. φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι"
τ. τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι
16 3 τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες
18 ὃ εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾷν
14 13 μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν͵
192 τὰ τ. οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους
16 5 δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις
7 διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους
14 δυνάμενοι κ. ἀλλήλους νουθετεῖν
16 τό ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ
7 καὶ μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους
11 33 συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους
ἐκδέχεσθε
1225 τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ

5 9 μὴ ΕΝ

16 ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τ. ἁμαρτίας,

k. προσεύχεσθε ὑ
ὑπὲρ “ἀλλήλων

I Pe

I Jo

nT
Tit
He

Ja

15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε x. κατεσθίετε,
βλέπετε “μὴ tr ἀλλήλων ἀναλωθῆτε
17 ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται
26 ἀλλήλους προκαλούμενοι,
ἀλλήλοις φθονοῦντες
ἀλλήλους, WH marg.
ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ
ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη
> γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί
ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐνἐ φόβῳ Χριστοῦ
Ἢ “Ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι
, ὕπερέ Ὄντας ἑαυτῶν
2 μὴ “Ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους
13 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων
3 περισσεύσαι τ. ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους κ.
εἰς πάντας
εἰς τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους
ὥστε ͵ παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τ. λόγοις
τούτοις
511 διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους
15 3 τὸ “ἀγαθὸν διώκετε εἰς ἀλλήλους κ. εἰς
πάντας
Ὁ ΤΣ πλεονάζει ἡἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου...
eis ἀλλήλους
3 3 μισοῦντες ἀλλήλους
10 24 κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν
ἀγάπης
411 μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων ἀδελφοί

1 22 ἐκ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς
4°93 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσῦ
5 5 πάντες δὲ ἀλλήλοις τ. ταπεινοφροσύνην
ἐγκομβώσασθε
ἀλλήλοις. Τὴν, R marg.
14 ἀσπάσασθε ε ἀλλήλους ἐἐν φιλήματι ἀγάπης
a
Riz κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων.
811 αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία... ἵνα ἀγαπῶμεν
ἀλλήλους
23 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ iva...
ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
47 ἀγαπητοὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
II x. ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν

12 ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους

Il Jo
Re

Lu

Jo
Ac

5. κι

νῦν ἐρωτῶ oe... ἵνα
ἀλλήλους
6 4 ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν
11 10 δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις

ἀγαπῶμεν

᾿ΑΛΛΟΓΕΝΗΊΣΤ
17 18 εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος.
“AAAOMAI
414 πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου eis ζωὴν αἰώνιον
8 ὃ περιπατῶν Kk: ἁλλόμενος κ. αἰνῶν τ. Θεόν
14 το ἥλατο κ. περιεπάτει

ἼΑΛΛΟΣ

μέλη

16 20 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ
11 Co 18 12 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι
Ga
5 13 διὰ τ. ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις

ἀδελφοὶ κατ᾽ ἀλλήλων

ar ἀλλ. ἀδ., x

Mt

(1). art:
(2) ἄλλ. δέ
212 & ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τ. χώραν
αὐτῶν
421 εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς
;
5 39 1} στρέψον αὐτῷ κ. τ. ἄλλην
k. ἄλλῳ Ἔρχου kK. ἔρχεται
1 φεύγετε εἰς τ. ἄλλην
—h. v.. TWH non mg. R
1 ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη
5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τ. πετρώδη
3 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τ. ἀκάνθας
ὃ ? ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τ. γῆν τ. καλήν
24 ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς
31 ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς
33 ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς
16 14? ἄλλοι δὲ Ἠλείαν
19 9 ὃς ἂν... γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται
ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, WH mg. R mg.
20 3 εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τ. ἀγορᾷ ἀργούς
6 εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας
21 ὃ 3 ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τ. δένδρων
33 ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε
36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
41 τ. ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς
22 4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
25 τό ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε"
717 ὡσαύτως ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο

20 προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα

20
ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα
22 ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα
26 71 εἶδεν αὐτὸν ἄλλῃ

=
—

ἄλλος
Mt

Jo

2742 ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
49 3 ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην

ὃς

ἂν

ἀπολύσῃ

τ.

γυναῖκα

γαμήσῃ ἄλλην

12 ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα
γαμήσῃ ἄλλον
1 δ ἄλλοι δὲ στιβάδας

ἀγρῶν
12 4 eee ἀπέστειλεν
δοῦλον
5 κι ἄλλον

κτειναν"

αὐτοῦ

ἄλλοι , ἔλεγον

ἐστίν.

αὐτῆς

κόψαντες

ἐκ τ.

3

ἄλλων

3 1 ἐξῆλθεν οὖν ὁ ἹΠέτρος κ. ὁ ἄλλος μαθητής
"»"
416
ἄλλος μαθητὴς

μενοι

ἦσαν

πρὸς

αὐτοὺς

ἄλλον

κἀκεῖνον

ἀπέ-

Ac

μετ᾽ αὐτῶν

2 ἄλλοι

κατακεί-

I Co

σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον

προσδοκῶμεν

12 εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν

ἀνέ

19 2 ἄλλοι δὲ Ἠλείαν"

2 ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τ. ἀρχαίων

»ι

ἀνέστη
20 16 δώσει τ. ἀμπελῶνα ἄλλοις
22 59 ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων
28 35 ἄλλους ἔσωσεν σωσάτω ἑαυτόν

[δὲ],

2 ἄλλῳ δὲ vices πνευμάτων

[δὲ], WH

4 37 ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων
k. ἄλλος ὁ θερίζων

10
14 19
29
30
15 39

38 ἄλλοι κεκοπιάκασιν

5 7 ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει
ος ἐστὶν

ὁ μαρτυρῶν

περὶ ἐμοῦ

43 ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τ. ὀνόματι τ. ἰδίῳ
6 22 εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ
23 ἄλλα ἦλθον πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος

ἀλλὰ, WHR
712 3 ἄλλοι δὲ ἔλεγον Οὔ
-δὲ, T
[WH]
41 ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός"

1 τό
8 10
II
9 2

δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τ.

ὄχλῳ
λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα
? θεμέλιον ἔθηκα ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ
θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι
εἰ ἄλλοις οὐκ «εἰμὶ ἀπόστολος

27 μή πως ἄλλοις κηρύξας
10 29 ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ
ἄλλης συνειδήσεως ;
ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως
ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων
°
ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων,
᾿ὸ ἄλλῳ δὲ προ els
bw
τὸ
to

;;

ἕτερον, | WH mg.
9 ὃ 2 ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τ. ἀρχαίων

32

8 1 τότε οὖν εἰσῆλθεν k. 6 ἄλλος μαθητής
5 » ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί
oO πολλὰ μὲν οὖν κ. ἄλλα σημεῖα
2 ἄλλοι ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ δύο
8 1 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τ. πλοιαρίῳ ἦλθον
18 ἄλλος ζώσει σε
25 ἔστιν δὲ κ. ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
—h. v., T
212 ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες
412 οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία
15 2 ἔταξαν ἀναβαίνειν . .. τινας ἄλλους ἐξ

αὐτῶν

ἕτερον, WH

Jo

τάχειον

19 32 ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον

6.20." πάρεχε, ἐν Ὁ: ἄλλην
7. Be ἄλλῳ Ἔρχου κ. ἔρχεται
19 σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν;
20

προέδραμεν

4: Πέτρου

ἀπέστειλεν:

οἱ

κ. ἄλλα πρόβατα ἔχω
ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα τ. ῥήματα
ἄλλοι ἔλεγον “Ayyedos αὐτῷ “λελάληκεν
κ' ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ᾿
ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν
Σίμων Πέτρος k. ἄλλος μαθητής
1 ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος

44 ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;

—h. v., TWH non mg. R
14 58 διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον
οἰκοδομήσω
15 31 ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι.
41 ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ
k.

ὅμοιος αὐτῷ

19 τὸ μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν κ. ἐντεῦθεν
32 ᾿ κ. τ. ἄλλου τ. συνσταυρωθέντος αὐτῷ
20. 2 1 ἔρχεται. . . πρὸς τ. ἄλλον μαθητὴν
ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς

“«

18 2 διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλος ἀναστήσεται

5 29

ἀλλὰ

-τ-δε, T [WH]

10 16
21
12 29
14 τό
15 24
18 15
16

k. πολλοὺς ἄλλους ods μὲν δέροντες
9 δώσει τ. ἀμπελῶνα ἄλλοις
31 μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν
32 οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ

Lu

Οὐχὶ

16 2 ἄλλοι δὲ ἔλεγον

κ.

ἄνδρα

τ.

a

Γαλιλαίας

οἱ δὲ ἐλ. WHR
9 ο ἄλλοι ἔλεγονὅτι Οὗτός ἐστιν"

61 1 ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ κ. ἡ
ἄλλη Μαρία
28 1} ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κ. ἡ ἄλλη
Μαρία
4 5 ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τ. πετρῶδες
7 ἄλλο ἔπεσεν εἰς τ. ἀκάνθας
ὃ ἄλλαἔ
ἔπεσεν εἰς τ. γῆν τ. καλήν
18 ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τ. ἀκάνθας σπειρόμενοι
36 ἄλλα πλοῖα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ
615 2 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλείας ἐστίν"
2 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης
7 4 ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν
8 28 k. ἄλλοι Ἠλείαν"
2 ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τ. προφητῶν
1011

7 41 ἄλλοι ἔλεγον Μὴ γὰρ ἐκ τ.
ὁ Χριστὸς ἔρχεται ;.

rh v. T [ΝΗῚ] R non mg.

Mk

45

1Co

? ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν
ἵνα κ. ἄλλους κατηχήσω
1 x. οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν"
ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ
ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων,
2 ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν,
2 ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν,
3 ἄλλη δὲ ἰχθύων
41 ἄλλη δόξα ἡλίου x. ἄλλη δόξα σελήνης,
K. ἄλλη δόξα ἀστέρων
113 ov yap ἄλλα γράφομεν ὑμῖν
8 13 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις

ἄλλος--- ἄλφα

46
Co
σα

Phl
1Th
He
Ja
Re

11 4 εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος

ἄλλον Ἰησοῦν

κηρύσσει
8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα

᾿ΑΛΛΟΦΥΛΟΣ
Ac 10 28 ὡς

1 7 & οὐκ ἔστιν ἄλλο

5 10 ἐγὼ πέποιθα. .. ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε
8 4 εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί

2 6 οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν οὔτε ἀπ᾽ ἄλλων
4 8 οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα
ἡμέρας
11 35. 3 ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν
5 12 pi) ὀμνύετε. .. μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον
224 οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος
6 4 ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός
2 εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα
3 κ. ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν
I εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρόν
3 ὥφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τ. οὐρανῷ
I εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τ. γῆς
6 εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι
8 ἄλλος δείτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν
9 ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολοίθησεν αὐτοῖς
5 ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. ναοῦ
7 ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. ναοῦ
8 ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. θυσιαρίου
15 1 εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τ. οὐρανῷ
17 το 1 ὁ εἷς ἔστιν ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν
18 1 μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον κατα-

ἀθέμιτόν

"ANAQE
I Ti 5 25 τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι ov δύνανται
᾿ΑΛΟΑΏ

1Co

9 9 οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα

1Ti

10 κ. ὁ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν
518 βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, Deut. l.c.

wa οὖν pbNN-N?, Deut. xxv. 4

"AAOTOE
Ac
2517 ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ
11 Pe 212 ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικά

Ju

10 ὅσα δὲ φυσικῶς ws τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται

᾿ΑΛΟΉ
Jo

1939 φέρων ἔλιγμα σμύρνης κ- ἀλόης

Mk

“AAX
949 πᾶσα γὰρ θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται
—h. v., TWH non mg. R non mg.

Ja

8112 οὔτε ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ

᾿ἈΑΛΛΟΤΡΙΕΠΙΆΣΚΟΠΟΣ ἜΤ
,

¢

Led

ἌΛΥΠΟΣ *

,

c

‘

(1) οἱ ἀλλότριοι
1725!

Phl

228

Mk

5 3 οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν
δῆσαι,

Lu
Jo

Ac

1 εἰπόντος δὲ ἀπὸ τ. ἀλλοτρίων
εἰ ἐν τ. ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε
ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν
1 ὅτι οὐκ οἴδασιν τ. ἀλλοτρίων τ. φωνήν
>

,

1

o

‘

>

>

“4 \

>

ἴδ

΄

>

id

,

Lu
Ac

7 6 ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ
ἀλλοτρίᾳ

bo? ND INS WN MN Y, Gen. xv.
19
14 4 σὺ τίς εἶ 6 κρίνων ἀλλότριον
15 20 ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον
Il Co 10 15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι
ρίοις κόποις
16 οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς
καυχήσασθαι
>

4

ἊΨ,

,

’

Ι ΤΊ
He

Eph

>

-“

»

ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι
6θ20ο ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει

116 τ. ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη

Re

20 1 ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τ. χεῖρα αὐτοῦ

τὰ ἕτοιμα
,

He

1817 ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο

>

>

925 εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια. .. ἐν αἵματι
ἀλλοτρίῳ
11 9 παρῴκησεν εἰς γῆν τ. ἐπαγγελίας ὡς
Ἰλλοτρίαν
34 παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων
.

μενος

12 6 δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί
7 ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλίσεις ἐκ τ. χειρῶν
21 33 ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί

οἰκέτην;
οἰκοδομῶ
ἐν ἀλλοτ-

᾿ἈΑΛΥΣΙΤΕΛΗ
Σἢ

522 μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις
,

δεδέσθαι
x. διεσπᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τ. ἁλύσεις
8 29 ἐδεσμεύετο ἁλύσεσι κ. πέδαις φυλασσό-

28 20 εἵνεκεν γὰρ τ. ἐλπίδος τ. Ἰσραὴλ τ.

I Ti

Ro

>

ὦ

4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις κ. ἁλύσεσι

ἀπὸ τ. υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τ. ἀλλοτρίων;

26
1612
10 καὶ
5

κἀγὼ ἀλυπότερος

ἍΛΥΣΙΣ“ἢ

᾿ΑΛΛΟΎΡΙΟΣ

Mt

“Iovdaip .. -

“AAYKO’S

415 μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς Φονεὺς
. ἢ ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος
A

r
ἀνδρὶ

προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ

βαίνοντα

4 ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ
20 12 x. ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη

I Pe

ἐστιν

,

«

"AAA
ἄλφα, w, pass. T
Re

1 8 ἐγώ εἰμι τὸ “Adda x. τὸ Ὦ

21 6 ἐγὼ τὸ ἔΑλφα x. τὸ Ὦ

22 13 ἐγὼ τὸ “Adda x. τὸ Ὦ

᾿Αλφαῖος---ἁμαρτία
᾿ΑΛΦΑΙῸΣ

Lu

᾿Αλφαῖος, WH
Μι10 3 Ἰάκωβος ὁ τ. ᾿Αλφαίου
ΜΚ 214 παράγων εἶδεν Λευεὶν τὸν τ. ᾿Αλφαίου

Jo

Ας

Ας

25

Ro

113 Ἰάκωβος ᾿Αλφαίου.

312 διακαθαριεῖ τ. ἅλωνα αὐτοῦ

Lu

317 διακαθᾶραι τ. ἅλωνα αὐτοῦ

Mt

8 20 αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν.

ICo

,

,

ἽΛΛΩΣΙΣ

Ro

(9) ἅμα καί

1829 μήποτε.
. . ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τ.
σῖτον
20 1 ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωί
2426 3 ἅμα κ. ἐλπίζων
27 40 ἅμα ἀνέντες τ. ζευκτηρίας τ. πηδαλίων
812 πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρεώθησαν

Col

4

Ι ΤΙ
Phm

λαις
5101 ἵνα... ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν
513 ? ἅμα δὲ x. ἀργαὶ μανθάνουσιν
22 2 ἅμα δὲ κ. ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν

ΠπΠΡε

816 ἃ οἱ ἀμαθεῖς x. ἀστήρικτοι

1Pe

5 4 κομιεῖσθε
φανον

1Th

Eph
1Ti
Tit
He
ΡΟ

10 26 ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν.
2:20 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες .. -

11 Pe
IJo

32 προσευχόμενοι ἅμα κ. περὶ ἡμῶν

417 } ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγήσομεθα ἐν νεφέ-

στρεβλοῦσιν

*"AMAPA’NTINOZ*

1 4 εἰς κληρονομίαν
kK. ἀμάραντον

(1) ‘Apapt. ἁμαρτίαν

ἄφθαρτον

x.

ἀμίαντον

(2) dpapr. eis

κ.

Ν

ς

ὑπομενεῖτε

Ro

τὰ ἁμαρτήματα
29 ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος.
825 διὰ τ. πάρεσιν τ. προγεγονότων dpapτημάτων
618 πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος
1 ο λήθην λαβὼν τ. καθαρισμοῦ τ. πάλαε
αὐτοῦ ἁμαρτημάτων
ἁμαρτιῶν, WH non mg.
“AMAPTI’A

(1) Gp. ἀφίεναι
κ.

>

2 4 εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων.
οὐκ ἐφείσατο
110 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν
2 I ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε.
kK. ἐάν τις ἁμάρτῃ
8 6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει:
πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτόν
8 ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει
κ. οὐ δύναται ἁμαρτάνειν
δ 16 1 ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον
,
ee
e
,
‘
16 δώσει. αὐτῷ ζωὴν τ. ἁμαρτάνουσιν μὴ
πρὸς θάνατον
18 πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ. Θεοῦ οὐχ
ἁμαρτάνει

1815 ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου
21 2 ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός
27 4 ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα δίκαιον
1518 2 πάτερ ἥμαρτον εἰς τ. οὐρανὸν
ἐνώπιόν σου
21 5 πάτερ ἥμαρτον εἰς τ. οὐρανὸν
ἐνώπιόν σου
17 3 ἐὰν ἁμάρτῃ 6 ἀδελφός σου

,

828 πάντα ἀφεθήσεται τ. υἱοῖς τ. ἀνθρώπων

1Co
ΡῈ

μου

ΎπΌνσοοοοτ
τὰν

‘

τήσασιν

“AMA’PTHMA

Mk

“AMAPTA’NQ

Lu

/

τ. ἀμαράντινον τ. δόξης στέ-

᾿ΑΜΑΡΆΝΤΟΣἢ

Mt

14 ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τ. ὁμοιώματι τ. παραβάσεως ᾿Αδάμ
16 οὐχ ὡς δι’ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος
6 15 ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον
61876
δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα
ἁμαρτάνει
7 28 ἐὰν δὲ x. γαμήσῃς οὐχ ἥμαρτες"
kK. ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος οὐχ ἥμαρτεν
36 ὃ θέλει ποιεῖτω: οὐχ ἁμαρτάνει
12 ? εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε
15 34 ἐκνήψατε δικαίως x. μὴ ἁμαρτάνετε
426 ὀργίζεσθε x. μὴ ἁμαρτάνετε
5207. ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε
6811 ἐξέστραπται 6 τοιοῦτος κ. ἁμαρτάνει
317 τίσι δὲ προσώχθισεν . . . οὐχὶ τ. ἁμαρ-

᾿ΑΜΑΘΗΣἢ

1 Pe

3 οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ:
83 οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον

8 12 2 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τ. ἀδελφούς

212 γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν κ. φθοράν
“AMA

Ac

ἡμέρας ἁμαρτήσῃ

5 12 ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον

958 αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν
13 32 πορευθέντες εἴπατε τ. ἀλώπεκι ταύτῃ

Mt

τ.

4212 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον

᾿ΑΛΩΠΗΞ

(1) ἅμα σύν

ἑπτάκις

12 κ. ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον
8.23 πάντες γὰρ ἥμαρτον

Mt

Π ΡῈ

ἐὰν

εἰς σέ

5 14 μηκέτι ἁμάρτανε
8 [11 πορεύου ἀπὸ τοῦ viv μηκέτι ἁμάρτανε

“AAQN

Lu

4.3 κ.

9 2 τίς ἥμαρτεν οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ

18 Ἰάκωβον τὸν τ. ᾿Αλφαίου.
615 Ἰάκωβον ᾿Αλφαίου.

Lu

17

47

(8) Gp. ποιεῖν, ἔχειν
Mt
121 σώσει τ. λαὸν
αὐτῶν

(2) ἄφεσις ἅμ.
(4) ὑπὲρ, περὶ dp.
αὐτοῦ ἀπὸ τ. ἁμαρτιῶν

3 6 ἐξομολογούμενοι τ. ἁμαρτίας αὐτῶν
9

21

ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι

48

ἁμαρτία

Μὲ

9

5 } ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι

6 1 ἐξουσίαν ἔχει... ἐπὶ τ. γῆς ἀφιέναι
ἁμαρτίας

1231 } πᾶσα

ἁμαρτία

x. βλασφημία

ἀφεθή-

σεται τ. ἀνθρώποις
26 28 5 ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
1 43 κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς

Mk

Ac
Ro

26 18 ? τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
8.0 προῃμτιασάμεθα yip . . . πάντας ὑφ᾽
ἁμαρτίαν εἶναι
20 διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας

4 7 μακάριοι, . . ὧν ἐπεκαλύφθησαν
ἁμαρτίαι,

MAXON WD... “WN, Ps. xxxii. 1

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν

5 ἐξομολογούμενοι τ. ἁμαρτίας αὐτῶν

8 μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος

5 1 ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
7 1 τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας
9 1 ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
10}
eovoiav ἔχει. .. ἀφιέναι ἁμαρτίας
1

>

,

»

>

,

ἁμαρτίαν

ἦν i> niny Ὡ πο ΝΡ oe το, Ps.

,

XXxXil. 2

ἐπὶ τ. γῆς
»

Lu
᾿

‘

~

177 * τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας... ὃν
ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν
3 3.3 κηρύσσων
βάπτισμα μετανοίας
εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
5 20 1 ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου

5 12 ὥσπερ.
. ἡ ἁμαρτία εἰς τ. κόσμον εἰσἤλθεν
x. διὰ τ. ἁμαρτίας ὁ θάνατος

13 ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ"

ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογᾶτο μὴ ὄντος νόμου
20 οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία

21 1 τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι

7ο

23 1 ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου
24 1 ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τ. γῆς ἀφιέναι
ἁμαρτίας
7 47 1 ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί
αὖτ. αἱ ἁμ., T
48 1 ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι
49 1 τίς οὗτός ἐστιν ὃς κ. ἁμαρτίας ἀφίησιν
11 4 1 kK. ἄφες ἡμῖν τ. ἁμαρτίας ἡμῶν
24 47 " κηρυχθῆναι... μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν
1.29 ὁ αἴρων τ. ἁμαρτίαν τ. κόσμου

8 [3 ἐπὶ ἁμαρτίᾳ γυναῖκα κατειλημμένην
γυν. ἐπὶ μοιχείᾳ κατ., WH

non mg., R

21 ἐν τ. ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε

24 ἀποθανεῖσθε ἐν τ. ἁμαρτίαις ὑμῶν
24 ἀποθανεῖσθε ἐν τ. ἁμαρτίαις ὑμῶν

34 ὃ πᾶς ὁ ποιῶν τ. ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν
τ. ἁμαρτίας
[τ. ἁμαρτίας, WH
46 * τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας ;
9.34 ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος
εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν
ἁμαρτία ὑμῶν μένει

μὲσι NAR
ἁμαρτίαν
Nd=
Mm
09
Sn

οὐκ εἴχοσαν"

νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τ.
ἁμαρτίας αὐτῶν

24 8 ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν
16

ὃ * ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τ. κόσμον
ἁμαρτίας

περὶ

9 * περὶ ἁμαρτίας μὲν ὅτι οὐ πιστεύουσιν

Ac

εἰς ἐμέ
19 11 * 6 παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει
20 23 1 ἄν τινων ἀφῆτε τ. ἁμαρτίας
2 38 2 βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν. .. εἰς

ἄφεσιν τ. ἁμαρτιῶν ὑμῶν

319 πρὸς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τ. ἁμαρτίας
5.31 3 τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τ. Ἰσραὴλ x.
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
7 60 μὴ στήσῃς αὐτοὶς ταύτην τ. ἁμαρτίαν
τ. dp. ταύτ., T
10 43 3 ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τ. ὀνόματος

αὐτοῦ
18 38 3 διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγ-

γέλλεται
22 16 ἀναστὰς βάπτισαι κ. ἀπόλουσαι τ. ἁμαρ-

τίας σου

ai

21 ὥσπερ
6

I
2
6
7

ἐβασίλευσεν

ἡ ἁμαρτία

ἐν τ.

θανάτῳ
ἐπιμένωμεν τ. ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡ χάρις
πλεονάσῃ;
οἵτινες ἀπεθάνομεν τ. ἁμαρτίᾳ
ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τ. ἁμαρτίας,
τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τ. ἁμαρτίᾳ:
ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τ.
ἁμαρτίας

10 τ. ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ

11 λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς μὲν τ.
ἁμαρτίᾳ
12 μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία
13 τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τ. ἁμαρτίᾳ
14 ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει
16 ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον

17 ὅτι ἦτε δοῦλοι τ. ἁμαρτίας

18
20
22
23
7 5
7

ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τ. ἁμαρτίας
ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τ. ἁμαρτίας
νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τ. ἁμαρτίας
τὰ γὰρ ὀψώνια τ. ἁμαρτίας θάνατος
τὰ παθήματα τ. ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τ. νόμου
ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο"
ἀλλὰ τ. ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ
νόμου.

8 ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τ.
ἐντολῆς
ὃ χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά.
9 ἐλθούσης δὲ τ. ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν
II ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τ.
ἐντολῆς
13 ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία ἵνα φανῇ ἁμαρτία
13 ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς
ἡ ἁμαρτία
14 πεπραμένος ὑπὸ τ. ἁμαρτίαν
ἡ ἐνοικοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
20 ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
23 αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τ. νόμῳ τ. ἁμαρτίας
25 τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας
8 2 ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τ. νόμου τ. ἁμαρτίας
3 τ. ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι
σαρκὸς ἁμαρτίας
* x, περὶ ἁμαρτίας wisi
:
κατέκρινεν τ. ἁμαρτίαν ἐν τ. σαρκί
IO τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν

ἀλλὰ

11 27 ὅταν ἀφέλωμαι τ. ἁμαρτίας αὐτῶν

ἁμαρτία---ἀμάρτυρος
Ro
1 Co

14 23 πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν
15 3 * Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τ. ἁμαρτιῶν

He

ἡμῶν.

Gal

521 ὃ τὸν μὴ γνόντα

ἁμαρτίαν

12

ὑμὲρ ἡμών

ἁμαρτίαν ἐποίησεν
11 7 8 ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν
1 4 * 7. δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν
περὶ τ. ἅμ. ἡμ.. TWH

10 18 4 οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας
26 * οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν
ἀπολείπεται
θυσία
11 25 ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν

17 ἔτι ἐστὲ ἐν τ. ey om ὑμῶν
56 τὸ δὲ κέντρον τ. θανάτου ἡ ἁμαρτία,
ἡ δὲ δύναμις τ. ἁμαρτίας ὁ νόμος
11 Co

Ja

mg.

1 ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα

ἡ δὲ ἁμαρτία
θάνατον

τ. ἁμαρτίας
I Pe

222 ὃ ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν

24 ὃς τ. ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν
24 ἵνα τ. ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι

8 18 4 κ. Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέ-

μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις
τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί

θανεν
1 ὅτι ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίαις
ἁμαρτίας, TWH mg. R non mg.
8 ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν
49 λήθην λαβὼν τ. καθαρισμοῦ τ. πάλαι
αὐτοῦ ἁμαρτιῶν
ἁμαρτημάτων, TWH mg.
214 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες . . . ἀκαταπάστους
ἁμαρτίας

4

εἰσιν
αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα
>

ἁμαρτίαις
καθαρισμὸν τ. ἁμαρτιῶν ποιησάμενος
εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τ. ἁμαρτίας τ. λαοῦ
ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τ.
ἁμαρτίας
πεπειρασμένον
δὲ κατὰ πάντα καθ᾽

ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας

II Pe

I Jo

1 * ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε κ. θυσίας ὑπὲρ
ἁμαρτιῶν
3 * οὕτως κ. περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν περὶ
ἁμαρτιῶν
727 4 πρότερον ὑπὲρ τ. ἰδίων ἁμαρτιῶν
θυσίας ἀναφέρειν
812 κ. τ. ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι

1. 7 τὸ αἷμα Ἰησοῦ . . - καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ
πάσης ἁμαρτίας
8 8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν
9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τ. ἁμαρτίας ἡμῶν
9 1 ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τ. ἁμαρτίας
:

5

‘

ε

δὰ

,

4

2 2.“ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τ. ἁμαρτιῶν
ἡμῶν
12 1 ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι
8 43 πᾶς ὁ ποιῶν τ. ἁμαρτίαν κ. τ. ἀνομίαν

THYTIDIN x ὈΠΝ ΠΝ, Jer. xxxi. 34
els ἀθέτησιν

ποιεῖ,

kK. ἢ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία

τ. ἁμαρτίας. . . πεφανέ-

c

perat

5 ίνα
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ἁμαρτίας

«ες

»

,
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k. ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν

ἅπαξ προσενεχθεὶς cis τὸ πολλῶν avevεγκεῖν ἁμαρτίας,
ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται
102 διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν
ἁμαρτιῶν
3 ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις
ἁμαρτιῶν
κατ᾽
ἐνιαυτόν,
»

8 ὃ ὁ ποιῶν τ. ἁμαρτίαν

9 8 πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ. Θεοῦ

,

τίαν ov ποιεῖ
,

>

410 4 ἀπέστειλεν τ. υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ
τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν
5 16 ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον

16 ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον

ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας
6 4 ὁλοκαυτώματα κ. περὶ
τ΄
εὐδόκησας

17 πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν,
κ. ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον

ἁμαρτίας

οὐκ

nbxvi ND nN) MDW, Ps. xl. 7

II αἵτινες

οὐδέποτε

ἁμαρτίας .οὐκ

δύνανται

περιελεῖν

ἁμαρτίας.
12 * οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσεν-

έγκας θυσίαν

17 τ. ἁμαρτιῶν αὐτῶν. οὖν οὐ μὴ μνησθήcopa ἔτι, Jer. Lc.

4

ἅμαρ-

~

4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων κ. τράγων

8 4 ὁλοκαυτώματα x. περὶ
ἠθέλησας, Ps. Zc.

ἐρ-

20 καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν

ἀποκαλυφθῇ. ὁ ἄνθρωπος

τ. ἁμαρτίας.

A

ἁμαρτίαν

4 17 εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν K. μὴ ποιοῦντι
ἁμαρτία αὐτῷ ἐστίν
515 38 κἂν ἁμαρτίας ἢ πεποιηκώς
16 ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τ. ἁμαρτίας

ἀνομίας, TWH non mg., R mg.

4

ἀποκύει

γάζεσθε

TL@V

2 3 ἐὰν pi)...

ἀποτελεσθεῖσα

2 9 εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε

114 3 ἐν ᾧ ἔχομεν . .. τ. ἄφεσιν τ. ἅμαραὐτῶν

κ. τ. εὐπερί-

στατον ἁμαρτίαν
4 πρὸς τ. ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι
13 11 * ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ
ἁμαρτίας
115 εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἅμαρτίαν,

217 dpa Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος;
8 22 συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ
ἁμαρτίαν
2 1 ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τ. παραπτώμασι κ.
τ. ἁμαρτίαις ὑμῶν
216 εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι
πάντοτε

49

Re

1 5 τῷ... λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τ. ἁμαρτιῶν
18

ἡμῶν

4 ἵνα

μὴ

συνκοινωνήσητε

τ.

ἁμαρτίαις

αὐτῆς
5 ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τ.
οὐρανοῦ
*AMA’PTYPOX*

Ac 14 17 καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον

θουργῶν

αὑτὸν ἀφῆκεν ἀγα-

ἐν

ἍἍΜΑΡΤΩΛΟΣ
9101

He

(1) ἁμαρτωλοί
πολλοὶ τελῶναι κ. ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες

11 1 διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν

κ. ἁμαρτωλῶν

ἐσθίει
13 Ἶ οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ
ἁμαρτωλούς
11 19 1 τελωνῶν φίλος x. ἁμαρτωλῶν
20 45 16 υἱὸς
χεῖρας
215 1 πολλοὶ
κειντὸ

τ. ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς
ἁμαρτωλῶν
τελῶναι x. ἁμαρτωλοὶ συνανέτῷ Ἰησοῦ

16 1 ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τ. ἁμαρτωλῶν

Lu

Ja
1Pe

Ju

αὐτοῦ

418 ὁ δὲ ἀσεβὴς x. ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;
ὁ ἅμαρτ., TWH mg.

15 } ὧν ἐλάλησαν

κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ

ἀσεβεῖς

“AMAXOE*

ITi

8 3 ἐπιεικῆ ἄμαχον ἀφιλάργυρον

8 2 ἀμάχους εἶναι ἐπιεικεῖς

Ja

*AMA’Q
5 4 ὁ μισθὸς τ. ἐργατῶν
χώρας ὑμῶν

14. 41 | παραδίδοται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρωπου εἰς τ.

Re

2120 ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος

χεῖρας τ. ἁμαρτωλῶν
5 ὃ ἔξελθε dm’ ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός
εἶμι
30 1 διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν
ἐσθίετε
32 1 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ
ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν
Ee
alee 2 yap οἱ ἁμαρτωλοὶ τ. ἀγαπῶντας

-~
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᾿ΑΜΕΛΕΏ
Mt
1Ti
He

22 5 of δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον
4141 μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος
2 31 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα
τηλικαύτης
ἀμελήσαντες σωτηρίας
8 9 1 κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν

D3 ‘Roya ‘231, Jer. xxxi. 32
Lu
Phl
ITh
He

I Th

31 1 οἴδαμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει

215 1
17 1
1 9}
151

τ,

(1) c. gen.

ἐστιν

ἅμ. ὁ Θεὸς, T
8 7 τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι
5 81 ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων Χριστὸς ὑπὲρ
ἡμῶν ἀπέθανεν
19 1 ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί
713 ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς

τ. ἀμησάντων

᾿ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ

΄σ

1 x. οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
34 ' x. ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν
1 φίλος τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν
37 ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός
39 ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν
18 2 1 ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τ. Τ'αλιλαίους
15 11 ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ
τελῶναι κ. οἱ ἁμαρτωλοί
2} 6re otros ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται
7 χαρὰ ἐν τ. οὐρανῷ ἐσται ἑπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ
μετανοοῦντι
Η
‘
=."
oi,
IO γίνεται
χαρὰ...
ἐπὶ
ἑνὶ
ἁμαρτωλῷa
μετανοοῦντι
18 13 ἱλάσθητί μοι τ. ἁμαρτωλῷ
19 7 παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι
24 71 παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
ἁμαρτωλῶν
916 πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν;
24 οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτωλός

εἰς

5 20 ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ

25 εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα

ITi

Εν ="

ἑαυτοὺς ἀντιλογίαν
4 8} καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί

Tit

»

σα

ὌΝ

31} ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τ. ἁμαρτωλῶν

k. τελωνῶν
τελ. κι ἄμ. T
16 1 ὅτι μετὰ τ. τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν ἐσθίει
17 1 οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
8 38 ἐν τ. γενεᾷ ταύτῃ τ. μοιχαλίδι κ. ἁμαρτωλῷ

>

Ro

-— —-

726 1 κεχωρισμένος ἀπὸ τ. ἁμαρτωλῶν

12

αὐτοὺς ἀγαπῶσιν

Jo

—

ἁμαρτωλός.---ἀμετακίνητος

50

Mt

ν᾿.

"AMEMITOS
1 6 πορευόμενοι ἐν πάσαις τ. ἐντόλαις. ..
τ. Κυρίου ἄμεμπτοι
215 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι κ. ἀκέραιοι
3 6 κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος
ἄμεμπτος
813 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τ. καρδίας ἀμέμπτους
ἐν ἁγιωσύνῃ
ἀμέμπτως, WH mg.
8 7 εἰ yap ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος
᾿ἊΜΕΜΠΤΩΣ
210 ὡς ὁσίως x. δικαίως κ. ἀμέμπτως. ..
ἐγενήθημεν
8.13 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τ. καρδίας ἀμέμπτως
ἐν ἁγιωσύνῃ
ἀμέμπτους, TWH non mg. R
5 23 ἀμέμπτως ἐν τ. παρουσίᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν
- « τηρηθείη

“AME’PIMNOZ**
Mt

28 14 ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν

7 32 θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι

᾿ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΣ **

ἡ ἁμαρτία

He

κ. οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί
εἰ δὲ. .. εὑρέθημεν κ. αὐτοὶ ἁμαρτωλοί
ἀσέβεσι κ. ἁμαρτωλοῖς
Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τ. κόσμον
ἁμαρτωλοὺς σῶσαι

1Co

617 βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι... - TO Gpeτάθετον τ. βουλῆς αὐτοῦ
18 ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων
*AMETAKI’NHTOX *
1558 ἑδραῖοι γίνεσθε ἀμετακίνητοι

λων,

ἀμεταμέλητος.---ἀμήν
᾿ΑΜΕΤΑΜΕ΄ΛΗΤΟΣ *

Ro
Co

Ro

1129 ἀμεταμέλητα

Mt

γὰρ τὰ χαρίσματα

κ.

κλῆσις τ. Θεοῦ
710 μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται

2

2621

ἡ
Mk

8 12 ἀμὴν λέγω εἰ δοθήσεται
:
ἀμ. λ. ὑμῖν, TWH mg. R
9 1 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τ.
ἑστηκότων

41 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τ.
μισθὸν αὐτοῦ
ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ἔβαλεν
13 30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν

"AMETPOX *

1015
29
11 23
12 43

1 Co 10 13 ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχήσομεθα
15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι

(1) ἀμὴν ἀμήν

[ὃΝ
(2) in. fin. sent.

) ὁ ᾿Αμήν, τὸ ἀμήν
518
26
6 2
5

αὐτῶν

αὐτῶν

—ap., [ΤΊ WH

Γι
μισθὸν

8 10 ἀμὴν λέγω ὑμῖν παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην
πίστιν ἐν τ. Ἰσραὴλ εὗρον
1015 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται γῇ
Σοδόμων
23 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν
42 ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολέσῃ τ.
μισθὸν αὐτοῦ
1111 ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ ἐγήγερται
18 17 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται. .. ἐπεθύμησαν
16 28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε

ἑστώτων

17 20 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν
18 3 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ στραφῆτε

13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ

μᾶλλον
18 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅσα ἐὰν δήσητε
΄,
«10 πάλιν ἀμὴν ae
ὑμῖν
--ἀμὴν, Τ [WH] R
19 23 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως
εἰσελεύσεται
28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς... καθή-

σεσθε

21 21 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν
31 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι.
προάγουσιν ὑμᾶς
28 36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἥξει ταῦτα πάντα
24 2 ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος
34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ
γενεὰ αὕτη
47 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τ. ὑπάρ-

χουσιν αὐτοῦ καταστήσει

25 12 ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ οἶδα ὑμᾶς
40 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε

45 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε

26 13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ

ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ

18 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με
25 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω
30 ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον... τρίς
με ἀπαρνήσῃ
16 [20 3 τ. λόγον βεβαιοῦντος διὰ τ. ἐπακολουθούντων σημείων. ἀμήν

ἀμὴν yap λέγω ὑμῖν
ἀμὴν λέγω σοι
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τ. μισθὸν αὐτῶν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τ. μισθὸν

13 32 ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας. ἀμήν
—h. ν., TWHR non mg.
16 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τ.

ὃς ἂν μὴ δέξηται
οὐδείς ἐστιν
ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ
ὅτι ἡ χήρα αὕτη...

14 ο ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ

In Syn. Gospels always ἀμὴν λέγω, exc. (2)
Mt

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με

34 ἀμὴν λέγω σοι ὅτι... . τρὶς ἀπαρνήσῃ
με
8 28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται

᾿ΑΜΕΤΑΝΟΉΤΟΣ * +
5 κατὰ δὲ τ. σκληρότητά σου κ. ἀμετανόηTov καρδίαν

"AMH’N

51

'
Jo

non mg.

424 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης
δεκτός ἐστιν
12 37 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται
18 17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς ἂν μὴ δέξηται
29 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν
21 32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ote οὐ μὴ παρέλθῃ
38 43 ἀμὴν σοι λέγω σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ
152 1 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν

etiam 1 δ. 19, 24, 25; 6. 26, 32, 47, 533 8. 34, 51,
58; 10. 1,7; 12. 24; 18. 16, 20, 21; 14 12; 16.
20, 23.
3 3.) ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
etiam 18. 5, 11; 18. 38; 21. 18
Ro
125 ® és ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τ. αἰῶνας. ἀμήν
9 5 7 Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τ. αἰῶνας. ἀμήν
11 36 3 αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας. ἀμήν
15 33 7 ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης μετὰ πάντων
ὑμῶν. ἀμήν.
1024 5 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν... μετὰ
πάντων ὑμῶν. ἀμήν
—h. v.. TWHR non mg.
27 2 ᾧ ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας. ἀμήν
—h. v., R mg.
1Co 14 τό 8 πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τ. σῇ εὐχαριστίᾳ
16 24 ? ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀμήν
-ἀμήν, TWH
11Co 120 8 διὸ κ. δ αὐτοῦ τὸ ἀμήν
Gal
1 5746 ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων.

ἀμήν

Eph
Phl
ITh
ITi

618 3 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν... μετὰ τ.
πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. ἀμήν

821 ? αὐτῷ ἡ δόξα... εἰς πάσας τ. γενεὰς
τ. αἰῶνος τ. αἰώνων. ἀμήν
4205

τ. δὲ Θεῷ... ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας
τ. αἰώνων. ἀμήν
8113 ? μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. ἀμήν
--ἀμήν, WH non mg., R non mg.
117 ? μόνῳ Θεῷ...
δόξα εἰς τ. αἰῶνας τ.
2

αιἰώνῶν.

ee

apn.

52
1Ti
Ti

6162 ᾧ τιμὴ K. κράτος αἰώνιον.
ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας
41826

ἀμήν
τ. αἰώνων.

ἀμήν

25 2 ἡ χάρις τ. Κυρίου. .. μετὰ τ. πνεύos ὑμῶν. ἀμήν
—dpiv, TWHR mg.

Phm

He

ἀμήν---ἀμπελών

-

ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων.

182126

ἀμήν

ἀμήν

25 " ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.
1 Pe

Pe
Ju
Re

—dpnv, TWH non mg.
εἰς τ. αἰῶνας τ.
41126 ἐστιν ἡ ddfa...
αἰώνων. ἀμήν
5 11 3 αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τ. αἰῶνας. ἀμήν.

"AMNO’E
Jo
Ας

129 ἴδε ὁ ἀμνὸς τ. Θεοῦ
46 ἴδε ὁ ἀμνὸς τ. Θεοῦ
8.32 ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τ.

1Pe

119 τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου κ. ἀσπί-

2

,

>

ἀμὴν

19

é

«ς

>

ἀμήν (2), τ.[ΜῈ]Θεῷ.

4 προσεκύνησαν
᾿Αμήν

ITi

AMOIBH’**
5 4 ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τ. προγόνοις
ἜἌἌΜΠΕΛΟΣ

Mt
Mk
Lu
Jo

,

. « λέγοντες

αὐτὸν

λου

3182 αὐτῷ ἡ δόξα x. νῦν κ. εἰς ἡμέραν

αἰῶνος. ἀμήν
--ἀμήν, TWH
25 2 μόνῳ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν ... δόξα...
k. νῦν κ. εἰς πάντας τ. αἰῶνας. ἀμὴν
1 63 αὐτῷ ἡ δόξα... εἰς τ. αἰῶνας. ἀμὴν
7 3 ναὶ ἀμήν
y
314 8 τάδε λέγει ὁ ᾿Αμήν
514 x. τὰ τέσσερα ζῷα ἔλεγον ᾿Αμήν
712 2 λέγοντες
᾿Αμήν: ἡ εὐλογία . . . τ.
Θεῷ ἡμῶν εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων.

κείροντος

26 29 οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι
ματος τ. ἀμπέλου
1425 οὐκέτι οὐ μὴ πίω
ἀμπέλου
2218 οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ
τος τ. ἀμπέλου
15 1 ἐγώ εἶμι ἡ ἄμπελος
4 ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ

ἐκ τούτου

τ. γενή-

ἐκ τ. γενήματος τ.
νῦν ἀπὸ τ. γενήμαἡ ἀληθινή
ἀμπέλῳ

5 ἐγώ εἶμι ἡ ἄμπελος ὑμεῖς τὰ κλήματα

Ja
Re

312 μὴ δύναται... . συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ
ἄμπελος σῦκα;
1418 τρύγησον τ. βότρυας τῆς ἀμπέλου τ.

ς

19 ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τ. γῆς

22 21 ? ἡ χάρις τ. Κυρίου... μετὰ τ. ἁγίων.

᾿ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
20

2

“ vat

,

epxopat

,

ταχυ"

Lu

Peers}

ἀμὴν

(1) κύριος τ. ἀμπελῶνος

7 3 ἀπάτωρ ἀμήτωρ ἀγενεαλόγητος

I μισθώσασθαι

*AMI’ANTOZ**
He

Ja

1726 ὅσιος ἄκακος ἀμίαντος
18 4 τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν
ἀμίαντος

2
4
7
8

A

ν᾽

κ. ἣ κοίτη

ψΨ'

ἌΜΙΝΑΔΑ
Μὲ
Lu

Mt
Ro

1 4 ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αμιναδάβ'
"Ap. δὲ ἐγέννησεν τ. Ναασσών.
8 33 τοῦ Ναασσὼν τοῦ "Ap. τοῦ ᾿Αδμεὶν τοῦ
᾿Αρνεί
—r. ’Ap., WHR mg.
ἌΜΜΟΣ
726 ὅστις ὠκοδόμησεν αὐτοῦ τ. οἰκίαν ἐπὶ
ὴν ἄμμον
927 ἐὰν ἦ ὁ ἀριθμὸς... ὡς ἡ ἄμμος τ.
θαλάσσης

Mk

Lu

1112 ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τ. θαλάσσης
1218 ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τ. θαλάσσης

20 ὃ ὧν ὁ ἀριθμὸς
θαλάσσης

αὐτῶν

ὡς ἡ ἄμμος τ.

A

>

>

«

>

a

41 τ. ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς
12 1 ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν
2 ἵνα παρὰ τ. γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τ,
καρπῶν τ. ἀμπελῶνος
8 ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τ. ἀμπελῶνος
9 1 τί ποιήσει ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος;
9 δώσει τ. ἀμπελῶνα ἄλλοις
18 6 συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τ.
ἀμπελῶνι αὐτοῦ
10 ἵνα ἀπὸ τ. καρποῦ τ. ἀμπελῶνος δώσουσιν

αὐτῷ
»

a

13 1 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος
15 ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τ. ἀμπελῶνος
15 1 τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος
ἀμπελῶνος
16 δώσει τ. ἀμπελῶνα ἄλλοις
’

>

He

>

εἰς τ. ἀμπελῶνα

20 9 ἄνθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα

22

Re

ἐργάτας

40 1 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος

De sing oNTe TY ANON 5, Is.
X.

*

ashe
αὐτοῦ
ὧν

ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τ. ἀμπελῶνα αὐτοῦ
ὑπάγετε κ. ὑμεῖς εἰς τ. ἀμπελῶνα
“
ὑπάγετε
κ. ὑμεῖς εἰς τ. ἀμπελῶνα
1 λέγει ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος τ. ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ
21 28 σήμερον ἐργάζου ἐν τ. ἀμπελῶνι
+pov, WH mg.
33 ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
30 ἐξέβαλον ἔξω τ. ἀμπελῶνος

127 θρησκεία καθαρὰ x. ἀμίαντος
1 4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον x. ἀμίαντον
,

7 εἶπεν δὲ πρὸς τ. ἀμπελουργόν
*AMMEAQ’N

>AMH’TOQP*
He

18

1Co

,

ΑΝ |

-“

»,

9 7 ris φυτεύει ἀμπελῶνα

>

-

τ.

>

a

Ψ

ἀμπλιᾶτος----αν

Ro 16

Ac

᾿ΑΜΠΛΙΑΊΤΟΣ
8 ἀσπάσασθε ᾿Αμπλιᾶτον τ. ἀγαπητόν μου
᾿Αμπλίατον, T

"AMQMON *
Re 18 13 πᾶν σκεῦος.
kK. ἄμωμον

Eph

1.4 εἶναι ἡμᾶς ἁγίους κ. ἀμώμους κατενώπιον

He

527 ἀλλ᾽ ἵνα ἢ ἁγία κ. ἄμωμος
215 τέκνα Θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς
1.22 παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους κ. ἀμώμους κ.
ἀνεγκλήτους
914 ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τ. Θεῷ
1 το τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου κ. ἀσπίλου Χριστοῦ
24 στῆσαι... . . ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει
14 ς ἄμωμοί εἰσιν

ὁ Θεὸς οὕτως

"AM IBA’AAQ
Mk

116 εἶδεν... ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσση

Mt

418 εἶδεν δύο ἀδελφοὺς... βάλλοντας
βληστρον εἰς τ. θάλασσαν

Ju
Re

αὐτοῦ

᾿ΑΜΦΙΈΛΗΣΤΡΟΝ

ἌΜΩΣ

ἀμφί-

"AMIE’ZQ
Vv. ἀμφιάζω

Μι

110 Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τ. "Apos:
᾿Αμὼς δὲ ἐἐγέννησεν τ. Ἰωσείαν

Lu

325

(1) ἕως ἄν

᾿ΑΜΦΙΕΊΝΝΥΜΙ *

indic.

. ὁ Θεὸς οὕτως

ἀμφιέννυσιν
11 ὃ ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον
Lu 725 ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον
᾿ΑΜΦΙΊΠΟΛΙΣ

Mt

opt.

(8) ὅστις ἄν

(6) ὅσοι

(8) ὡς ἄν

ἄν

(4) ς.

(9) ἄν τις,

ἄν

ἂν], WH
19 ? ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ κ. διδάξῃ

a ede Sd

ἀμφόδου
Ac 19 28 δραμόντες εἰς τὸ ἄμφοδον
—h. v.. TWH non mg. R

ἂν φονεύσῃ

22 3 ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ
20. ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ Μωρέ
26+ ἕως ἂν ἀποδῷς τ. ἔσχατον κοδράντην

31. ? ὃς ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ

᾿ΑΜΦΟΊΤΕΡΟΙ
Mt

917
18 30
1514
Lu 1 6
7

x. ἀμφότεροι συντηροῦνται
ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται
ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐἐναντίον τ. Θεοῦ
ἀμφότεροι προβεβηκότεςἐν τ. ἡμέραις αὐτῶν
ἦσαν
5 7 ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα
ο οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται;
74 2 ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο
Ac 83 ὃ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ
19 τό κ. κατακυριεύσας ἀμφοτέρων
28 ὃ Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν. τὰ ἀμφότερα
Eph 2 14ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότεραἕν
16 ἵνα... ἀποκαταλλάξῃ τ. ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ
σώματι τ. Θεῷ
18 δι’ αὐτοῦ ἔχομεν τ. προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι

63

10.11.9
ry 4
1 5
33 3

11

εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε
κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν «ἐξέλθητε
kK. ds ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς
ὅστις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί με

ὅστ. δὲ ἀρν., WH. ποὴ mg.
6 ? ὃς ἂν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

21."
23%
12 7 *
ay *

ἐὰν, T
πάλαι ἂν ἐν σάκκῳκ. σποδῷ μετενόησαν
ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον
οὐκ ἂν κατεδικάσατε τ. ἀναιτίους
ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τ. κρίσιν

a3 bsδ᾽ay εἴπῃ κατὰ τ. πνεύματος τ. ἁγίου
50 8
15 5?
16 25 3
28 }

ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα
és ἂν εἴπῃ τ. πατρὶ ἣ τ. μητρί
ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ
ἕως ἂν ἴδωσιν τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου

ἐρχόμενον
18 6 3 ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ
τούτων

ἕνα τ. μικρῶν

19 9 3 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τ.γυναῖκα αὐτοῦ

>AMQ’/MHTOE ἢ
xk. ἀμώμητοι

(7)

518 1 ἕως ἂν παρέλθῃὁ οὐρανὸς κ. ἡ γῆ
18 1 ἕως ἂν πάντα γένηται

4 πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τ.

ἄσπιλοι

τοῦ ᾿Αμὼς τοῦ Naovp.

213-4 ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί

1 διοδεύσαντες δὲ τὴν ᾿Αμφίπολιν

11 Pe 8 14 σπουδάσατε
εὑρεθῆναι

(2) ὃς ἄν

(5) c.

ὅπως ἄν
condit.

ἜἌΜΦΟΔΟΝ

Mk11

τοῦ Ματταθίου

"AN

Mt 6 30 εἰ δὲ τ. χορτὸν τ. ἀγροῦ . .

Ας 17

. . μαρμάρου κ. κιννάμωμον

ἌΜΩΜΟΣ

*AMY’NOMAI
724 ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο

᾿ΑΜΦΙΑΖΩ
Lu 12 28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τ. χόρτον...
ἀμφιάζει.
ἀμφιέζει,T

52

αὐτῷ

20 26 2 ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι
ἐὰν,
27 3 ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος

ΕΣ

av

54
Mt

2122 ὃ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τ. προσευχῇ

| Lu

9

44 3 ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ

Κ me:σου
ὉsciΜΗ]
τ. ἐχθρούς
vo 44ag1ΤῊἕως
χθρ
eat ἂν θῶ
Ν

7 ,px pon PIs

“
ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
- : ἕως

48 2 δὲ ay dy εἴη μείζων αὐτῶν

ὅπου ἂν ἀπέ

10

κοινωνοί
voi

son-

ici ae

;

25 27 4 ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ
26 48 2 ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν.
tee: oh aganu
τάν: l Sento a
8285
v βλασφημή
Φημ
σωσιν
29

2

ὃ;
ae

ὃς

ἂν

;

WH

35 2 ὃς ἂν ποιήσῃ

-

>

,

εἰς τὸ πνεῦμα

σφημήσῃ
τὸ θέλημα

τ.

44 3 x. ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι

2 26 πρὶν ἣ ἂν ἴδῃ τ. Χριστὸν Κύριον
35 7 ὅπως
φθῶσιν i . . διαλογanal ἂν ἀποκαλυφθῶ

4 6.5" ὦ ἂν θέλω
αὐτὴν
Τ μι αὐτή
ἂν, δίδωμι
ὅ διελάλουν ... τί ἂν ποιήσαιεν
Ἰησοῦ Σ Ἢ tle adient
ΤΡ ΣΙΡΑΘΒΗ
.
9 43

ἂν μὴ ἔχῃ
κ ὃς
2 εἰς
ἣν ἂν οἰκίαν

εἰσέλθητε

R

ς

ΑΝ

AB aheelah οι ό ul dy ba ad
δε τῷ ἀπολέσει
33
oy kK. ὃς ἐὰν, ᾿
ee
io one ᾿ μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
Ὁ - ὅν ΤΜΗ Said Meas: :
1024 2 AE MAN non mg. R
a Tighe
ode by
τῇ 3 hd
ΞΕbe
20 43}
᾿ hs
Uw

ἂν

τ. ποδῶν

ci ay ἔκραξα
ὑποπόδιο

σου

Τ. εχῦρους

4

σου

MVNre W,oy Ps. cx. 1
OD alr PHS
ΣῪ
ter teks
1?

21 32 1 ἕως LW

1 33 7 ἐφ᾽ ὃν ἂν "ans

i

τὸ

Ἢ

.
τὰ καταβαῖνον

Qrscgp a debe
3 τὸ ἀν ἂν λέχῃ ὑμῖν ποιήσατε
:2536
αντόν,

ἄν σοι ὕδωρ ζῶν

sale ὕδατος
5 me 9 γε Se
ΕἾ βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα"
ον
4 hs Aas Sx αὶἐπ asl ποιῇ
᾿ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ ἐπιστεύετε
46

8 19 4 καῇ Sa »δ

᾿

ἤδετε ἔδοτε, ἐς αΟΜΌΣρα ἕν ἂν
He
re Θεὸςtama πατὴρΕἾ ὑμῶν
ἢν ἠγαπᾶτε ἂν
42 4 εἰ4 ζ

ἘΝ

ΔΩ

- 41 Ὰ εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν

611

818 2 ὃς ἂν γὰρ ἔχη ahve

ἔρχου

᾿

14? Ἔ oa

162% τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό

mg.

ἢ 4 so th oy, τὰ συκαμίνῳ ταύτῃ

i. ee rae

πρῶ

ois

12 36 1 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποκάτω τ
᾿
ποδῶν σου, Ps. lc.
18 20 4 οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σά
lad
ὁ
14. 44" ὃν ἂν φρήσω αὐτός

Lu

>

ποτηριον

τούτων
αὐτοῦ
1..11 : és ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα
Re
A
4
15 τος ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ | JO
γενέσθαι ἐν
43 2 ἀλλ᾽
τιμῶν ὃς ἂν θέλῃ μέγας

non

ay,

@s

423 ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τ. μικρῶν

2

ol
5 ο6 οἰκοδεσπ
ἐ
ό ,
dd’ ουοὗ ἂνν ἐγερθῇ
18 25 5 3 ἀφ
Ὕ
15 26 ὅ aidan τί a εἴη ταύτα

,

Sua

ὕμας

ὁμολογήσῃ,

εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης... ἐγρηγόρησεν
ΠΣ
διορυχ ναι τ. οἶκον
si ape
ἂν ἀφῆκεν
οὐκA ᾽ν»
k.
Pe:
ae a

4

ετο εἰς κώμας
56 4 ὅπου ἂν εἰσεπορεύ
ἐὰν, T
i
τ 9 Soo ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσώζοντο
θ᾽..." πὶὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τ. ψυχὴν αὐτοῦ
τ. Θεοῦ
9 11 ἕως ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν
37 2 ὃς ἂν ἕν τ. τοιούτων παιδίων δέξηται

11 23 2 ὃς ἂν εἴπῃ τ. ὄρει Cobia

39."

Θεοῦ

ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν.
6 10 1 ἐκεῖ μένετε ἕως μὴ
δέξηται ὑμᾶς
mr? k. ds ἂν τόπος

37 κ Ke ds ἂν ἐμὲ δέχηται
ποτί.
ἂν
ὃς
41
ton
ὭΣγὰ

ee ΟΡ ΟΡ ΘΕ ογήσει ἐν ἐμοί

rae:

οἰκιαν

τ.

ρυχϑηναι

yd

¢

8
12 33 4k ig ὃν tnti pie

οἰκί

τ.

εἴασε διορυχθῆναι

:βλα

at bea iies6 vids ἀποκαλύψαι.

2 yy
22 " ᾧ ἂν pe

[av], WH

ἐὰν,

εἰσέλθητε

a. σάκκῳ κ. σποδῷ καθή-

ee

Δ.“

43 * ef ἤδει ὁ οἰκοδεσπότῃς .. . €

Mk

ἀκολουθήσω» σοι >
πέρχῃ
ὃ Ὰ εἰς> ἣν ὃ μν εἰσέλθητε οἰκίαν
Bw πόλιν εἰσέρχησθε
ΑΝ παρ

10 : εἰς ἣν ὃ ἂν πόλιν

34 1 ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται

αὐτοῦ

€ay,

ἂν ἐμὲ δέξηται

5 4.

24 22 * οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ

ἄν,
ris
k. οὐκ ἂν

ἐμ lec οὔτο τὸ παιδίον

πον

4

2 : 7 . ἂν ὀμόσῃ ἐν tT. χρυσῷ τ. ναοῦ
ar
ww
ν ὀμόσῃ ἐν τ. 6 υσιαστηρίῳ οὐδέν
ἐν
Ι
pine

eo

με

ἂν ἐπαισχυνθῇé

ς γὰρ

28 τό " ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. ναῷ οὐδέν ἐστιν'

ἂν ἤμεθα
30 * οὐκ AY
tect αὐτῶν
ΠΝ

αὐτοῦ

ἀπολέσῃ vex

24 : a δ᾽

sd WY, Ps. cx. 1
mix

hry
3 ὃς δ᾽ ἂν ὀμύσῃ n ἐνἐ τ. δώ, po τῷ ἐπάνω
dead

ἂν θέλῃ τ, ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
be γὰρBr aes
a

4.

ὑποκά
οκάτω τ.

ΡΈΕΙ

ὺν

πὰ

Ἂ 2 be yap ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς

Τὰ 2 yrn

᾿

τῷ
ς

δ δε δὲ 0% Oe Senne αὶ ae
Bh
,
ΟΣ
ΣΎΕΣ
αἰτήσῃ τ. 2Θεόν.
22 ὃ οἶδα ὅτι ὅσα ἂν
4
>

32

4

2?
csὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν
εὖ

tech
bs
12 32 ° Be
ΣΝpate εκ τ. γῆς
ἘΠ
ἐὰν,

ὁ

δ».

»,
wae.
av—ava

59

‘

13 20 ὃ ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω
14 2 * εἰ δὲ μὴ εἶπον ἂν ὑμῖν
7 * εἰ ἐγνώκειτέ pe κ. τ. πατέρα μου ἂν
13 °
28 *
16 16 *
19 *
16 23

ἤδειτε
:
τ. wat. μ. γνώσεσθε, T
ὅτι ἂν αἰτήσητε ἐν τ. ὀνόματί μου
εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν
ἵνα ὅτι ἂν airnonre τ. πατέρα ἐν τ.
ὀνόματί μου
εἰ ἐκ τ. κόσμου ἦτε ὁ κόσμος ἂν τὸ

ἴδιον ἐφίλει

Ro

ἈΝ) MbyYd, 22.

1013 * πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα
Κυρίου

nim nya xiprwis 5d, Joel iii. 5
15 24 ὃ ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τ. Σπανίαν

1Co

Ὁ

πᾶς

ὃς

Κυρίου.

ἂν

ἐπικαλέσηται

τὸ

καὶ εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν
[av], WH

πο

ὅτι ἐὰν, ΝΗ
815 ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς

ἡνίνίκα δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον.
ee

τ. ποδῶν σου, Ps, Lc.
39 ὁ ὅσους ἂν προσκαλέσηται
Κύριος
Θεὸς ἡμῶν
9. καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν

δὲ ἐὰν, TWH non mg.
8 12 καθὸ ἂν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος
ἐὰν, ΝΗ
10 9 8 ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς
11 21 2 ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ
110 * Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην
319 ἄχρις ἂν ἔλθῃ τὸ σπέρμα
ἄχρ. οὗ, TWH mg.
A

6

ὅπωςdv ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως

Ga

πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς
πᾶσα Ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ
προφήτου ἐκείνου

..

12 2 34 ὃ ὡς ἂν ἤγεσθε
16 2 ὃ θησαυρίζων ὅ τι ἂν εὐοδῶται.

35 1 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον

oan»

ὃς ἂν ἐσθίῃ τ. ἄρτον.

ἀναξίως
31 * εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα
4 8 ὡς ἂν ἔλθω

ἐὰν, WH

τ.

21

a

a.

4m

>

* ὄντως

ἐν

>

,

°

5)

νόμῳ

ἂν

>

ς

ἣν

ἢ

ὃ

΄

ικαιοσυνῇ

ἐκ νόμου ἣν ἂν, TWH mg. R;
WH mg.
2 23 8 ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμέ

Tay Wis aTby yowiend wis ehxn
‘va, Deut. xviii. 19

[ἂν],

435 4 9 καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν

317 ° πᾶν ὅ τι ἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἣ ἐν ἔργῳ
ε
»"
-

7 3 7 δεῦρο εἰς τ. γῆν ἣν ἄν σοι δείξω

113 1 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.

8

5.24 ὅ διηπόρουν... τί ἂν γένοιτο τοῦτο

10 1 ὅ διηπόρει... τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα
15 17 ἴ ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τ.
ἀνθρώπων

4

10.
IJo

DMS, Ex. xxxiii. 19
29 * ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν,
WNT DIDS, Is. i. g

>

,

. oe

»

οὐδ᾽

ee

ἂν ἦν ἱερεύς
>

>

ε

’

,

>

ὧν

,

3. ὃς δ᾽ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τ. λόγον
μεθ᾽ ἡμῶν

:

317 3 ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τ. βίον τ. κόσμου
22 2 ὃ ἂν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ
ἐὰν,

415 3 ὃς ἂν ὁμολογήσῃ

υἱὸς τ. Θεοῦ

ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ

ἐὰν, ΝΗ
225 2 ἄχρι οὗ ἂν ἥξω
14. 4 * οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τ. ἀρνίῳ ὅπου ἂν
ὑπάγει
ὑπάγῃ, T

WII PIA, Ps. li. 6

SAM TAY WTS

a

WH

19 * εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν μεμενήκεισαν ἂν

1718 ὅ τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος
λέγειν;
18 14 * κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν
26 29 4 ὅ εὐξαίμην ἂν τ. Θεῷ
εὐξάμην, T
8 4
ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τ. λόγοις σου

WS

“Δ

οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος
2 * ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι
* εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι
4

Ds ΠΡΊΝ
Δ᾽ΤΙΣ wi yd Am. ix. 12

ἂν οἰκτείρω

“

ποδῶν σου, Ps. cx. I
4 8 * οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα
ἡμέρας

7 2 4 τὸ ἔθνος ᾧ ἂν δουλεύσουσιν
ἐὰν, Τ
8.31 ὅ πῶς γὰρ ἂν δυναίμην
7 9 ὅπως ἄν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας

915 ἢ ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ κ. οἰκτειρήσω

a

ὅτι ἐὰν,

TNIN WA PINTON, Gen. xii. 1

Ro

οὐκ ἂν τ. Κύριον τ. δόξης ἐσταύρωσαν

1127 ? ὥστε

ὄνομα

nim DYE ΕἸ ΣΥΝ ΟΣ, Joel iii. 5

N [Ὁ]

8

7

9 ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται

8 19

2

ἄν τι αἰτήσητε τ. πατέρα δώσει ὑμῖν

36 * οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν
οἱ ὑπ. ἂν οἱ ἐμ. ἦγ., T
20 23 ° ἄν τινων ἀφῆτε τ. ἁμαρτίας ἀφέωνται
αὐτοῖς"
_

16 2° ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήζῃ πράγματι
4 5 1 ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος

18 30 * οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν

nw N

929 * κ. ὡς Τόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν

ὃν

ANA’

Ἠ3Π

(1) ἀνὰ

Mt

μέσον

(2) ἀνὰ εἷς ἕκαστος

18 25 | ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τ. σίτου
20 ο οἱ περὶ τ. ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ
δηνάριον
10 ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον κ. αὐτοί

ἀνά---ἀναβαίνω

56
Mk
Lu

7811

ἦλθεν. ζ.
καπόλεως
9 3 μήτε ἀνὰ δύο
—dva,
14 κατακλίνατε
πεντήκοντα

10
Jo

1Co

ἀνὰ μέσον

τ. ὀρίων

χιτῶνας ἔχειν
WHR
αὐτοὺς κλισίας

Jo

Δε-

5 11 ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
6 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
ἀναβαίνοντα

ὡσεὶ

1 ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω “eis τ.
ταύτην
οὐκ ἀναβ., TWH mg. R mg.

ἀνὰ

1 ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ

6 καὶ ' διακρῖναι ἀνὰ μέσον τ. ἀδελφοῦ αὐτοῦ
1427 κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς K. ἀνὰ

714
10 1
11 τς

᾿ς

Re

τ.

θρόνου

12 20
20 17
17

21 21 3 ἀνὰ εἷς ἕκαστος τ. πυλώνων
᾿ἈΑΝΑΒΑΘΜΟΣ

Ας 21 35 ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τ. ἀναβαθμούς

Ac

40 ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τ. ἀναβαθμῶν

(1) ἀναβ. εἰς

(2) ἀναβ. ἐπί

816 βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ

τ. ὕδατος

9 32 ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι

21 6 1 ἀνέβημεν εἰς τὸ πλοῖον
ἐνέβημεν, WHR
12 1 τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν
σαλήμ

εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τ. ὕδατος
1 ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος
«. ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι
ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα κ. αὐξανόγὼ."

4

>

,

>

:

,

1 ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον
1032 1 ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς
Ἱεροσόλυμα
1 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα
33 1
15 8 ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι
2. 41 ἀνέβη δὲ κ- Ἰωσὴφ ἀπὸ τ. Γαλιλαίας
42 ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τ.
ἑορτῆς
5 19 3 ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα
δύο ἀνέβησαν

25
Ro

1Co:
Gal

Eph

εἰς τὸ ἱερὸν

4 2 προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ
συκομορέαν

28 1 ἐπορεύετο

Jo

ἔμπροσθεν

ἀναβαίνων

εἰς

Ἱεροσόλυμα
24 38 διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ
καρδίᾳ ὑμῶν;
152 τ. ἀγγέλους τ. Θεοῦ ἀναβαίνοντας x.
καταβαίνοντας
213 1 ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα 6 Ἰησοῦς

813 1 οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τ. οὐρανόν

ρο-

10

,

σαλήμ

1 1 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα

00 θέλεις
1
εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβάς
6! τίς ἀναβήσεται εἰς τ. οὐρανόν;

mown

sp-npy Ὁ, Deut. xxx. 12

2 9 2 ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη
πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα
2.11
2 ἀνέβην. δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν

4 8 3 ἀναβὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν aixpaλωσίαν

Δ᾽ maw pind andy, Ps. Ixviii. 19

προσεύξασθαι
1 1 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ
19

μ

24τπι 1 ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἱερου-

9 28 1 ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι

18 10! ἄνθρωποι

μ

εἰς Ἱερου-

15 1 ἀποσκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς Ἵεροσόλυμα
31 ἀνέβη φάσις τ. χιλιάρχῳ τ. σπείρης

μενα
32 ὅταν σπαρῇ ἀναβαίνει

Lu

113
εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν
2.34 1 οὐ γὰρ Aaveid ἀνέβη εἰς τ. οὐρανούς

11 21 ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς ἹἱἹερουσαλήμ
15 2 1 ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον x. Βαρνάβαν
18 22 ἀναβὰς x. ἀσπασάμενος τ. ἐκκλησίαν
20 11 ἀναβὰς δὲ x. κλάσας τ. ἄρτον

18.1 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν eis Ἱεροσόλυμα

110
8.13
4 7
ὃ

ὑμῶν

ἄνεβη οὖν Σίμων Πέτρος

11 Πέτρος δὲ x. Ἰωάνης ἀνέβαινον εἰς τὸ
ἱερόν
7 23 3 ἀνέβη ἐπὶ τ. καρδίαν αὐτοῦ
8 31 παρεκάλεσέν τε τ. Φίλιππον ἀναβάντα
καθίσαι
30 ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τ. ὕδατος
104 1 αἱ προσευχαί σου . . . ἀνέβησαν εἰς
μνημόσυνον
ω

5 11 ἰδὼν δὲ τ. ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
18 7 x. ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι
14 23 1 ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύἕασθαι
32 1 ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον
15 29 1 ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ
17 27 τ. ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον
20 17 1 μέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἰησοῦς εἰς Ἵεροσόλυμα.
x. ἀναβαίνων ὁ Ἶ., TWH mg. R
Mk

2111

τ. ἑορτήν,
τότε κ. αὐτὸς ἀνέβη
1 ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν
ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόδέν
1 ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τ.
ὦρας
ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τ. ἀναβαινόντων
οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τ. πατέρα
ἀναβαίνω πρὸς τ. πατέρα pov κ. πατέρα

8

*ANABAI‘NQ
Mt

ἑορτὴν

10 | ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς

2 6 χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς
μέρος
4 8 ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ
717 ἴ τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον
ποιμανεῖ αὐτούς

3

. ἢ 81 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τ. ἑορτήν"

Re

9 τὸ δὲ ᾿Ανέβη τί ἐστίν
10 αὐτός ἐστιν Kk. 6 ἀναβάς
4 1% φωνὴ ἡ πρώτη . . . ὡς σάλπιγγος
λέγων ᾿Ανάβα ὧδε

7 2 εἶδον ἄλλον

ἄγγελον ἀναβαίνοντα

ἀπὸ

ἀνατολῆς ἡλίου

8 4 ἀνέβη ὁ καπνὸς τ. θυμιαμάτων

9 2 ἀνέβη καπνὸς ἐκ τ. φρέατος
11 7. τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου
12 ἤκουσα φωνῆς μεγάλης . . . λεγούσης
αὐτοῖς ᾿Ανάβατε
ὧδε,

>
s
3
,
ἀναβαίνω----ἀναγινώσ κω

57
᾿ΑΝΑΊΓΑΙΟΝ *

11 12 1 x. ἀνέβησαν εἰς τ. οὐρανὸν ἐν τ. νεφέλῃ

18

1 εἶδον ἐκ τ. θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον

11 εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τ. γῆς
14.11 ὁ καπνὸς τ. βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας
αἰώνων ἀναβαίνει
17 8 μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου
19 3 ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τ. αἰῶνας
τ. αἰώνων
20 9 2 ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τ. γῆς
᾿ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΑΙ

Mk
Lu

>

>

Μι

Mt

Mk

Lu

11
14
20
6
Ἴ
8
10

κ
το
34
41
34
24
51
52
16 4

τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν
ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανόν
εὐθέως ἀνέβλεψαν κ. ἠκολούθησαν αὐτῷ
ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανόν
ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανόν
κ. ἀναβλέψας ἔλεγεν
Ῥαββουνεὶ ἵνα ἀναβλέψω
εὐθὺς ἀνέβλεψεν κ. ἠκολούθει αὐτῷ
ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀνακεκύ-

λισται ὁ λίθος

7 22 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν
916 ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανόν

18 41 Κύριε ἵνα ἀναβλέψω.
42
43
19 5
21 1
Jo

x. 6 Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ ᾿Ανάβλεψον
kK. παραχρῆμα ἀνέβλεψεν
ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν
ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τ. βάλλοντας . ..
τὰ δῶρα αὐτῶν
ς

a

τν

»

a

3

Ro

,

,

>

τ. ἀρχιερεῦσιν

ἅπαντα

τὰ

ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος κ. ἀνήγγειλε τ.
Ἰουδαίοις.
εἶπεν, TWH non mg.

19 18 ἀναγγέλλοντες τ. πράξεις αὐτῶν
20 20 τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν κ. διδάξαι ὑμᾶς
27 τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τ. βουλὴν τ.
Θεοῦ ὑμῖν
15 21 ὄψονται οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ
οἷς οὐκ ἀν. π. αὖτ. ὄψ., TWH mg.

II Co
I Pe

are ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν
1:12 ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τ. εὐαγγελισα-

I Jo

1

I Pe

1 3 ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος avayevynoas

μένων ὑμᾶς
,
5 ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ κ. ἀναγγέλλομεν
ὑμῖν
᾿ΑΝΑΓΕΝΝΑΏ ** +
ς

x.

τυφλοῖς

nip-mpa ovaondy ing onavd shop?
Is. lxi. 1

‘

>

~

>

2

12

3 οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυείδ
5 ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τ. νόμῳ

19 4 οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς
21 τό οὐδέποτε ἀνέγνωτε

ἀνέ-

κἀγὼ αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν

A

"ANATINQ’SKQ
Mt

βλέψῃς
18 εὐθέως ἀπέπεσαν ... ὡς λεπίδες
βλεψέν τε
2213 Σαοὺλ ἀδελφὲ ἀνάβλεψον"

A

ἡμᾶς

23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς

τ. γονεῖς αὐτοῦ τ.

᾿ΑΝΑΈΛΕΨΙΣ ἢ
κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν
ἀνάβλεψιν

>

ioe
αὐτῶν

ἀναβλέψαντος
912 ἐπιθέντα αὐτῷ τ. χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ
17 ὁ Κύριος ἀπέσταλκέν με. . . ὅπως ava-

418

,

>

15 ἐκ τ. ἐμοῦ λαμβάνει κ. ἀναγγελεῖ ὑμῖν
14 27 ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς per αὐτῶν
15 4 ἀνηγγειλάν τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησεν μετ᾽

,

Lu

΄

14 ἐκ τ. ἐμοῦ λήμψεται κ. ἀναγγελεῖ ὑμῖν

βλεψεν

Ac

cn

,

,

18 ὅτι ἣν τυφλὸς κ. ἀνέβλεψεν,
ἐφώνησαν

>

γενόμενα
ἀπήγγειλαν, WH
4 25 ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα

911 ἀπελθὼν οὖν κ. νιψάμενος ἀνέβλεψα
15 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν... πῶς ἀνέἕως ὅτου

/

16 13 τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν

ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τ. αἰγιαλόν
᾿ΑΝΑΒΛΕΊΠΩ

Mt

-

«a

ἀνήγγειλαν

᾿ΑΝΑΒΙΒΑΖΩ

18 48 fv...

¢

᾿ΑΝΑΓΓΕ'ΛΛΩ

Jo

24 22 ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ

1415 αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον
22 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον

Mk

42 οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν τ. γραφαῖς
22 31 οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τ. Θεοῦ
2415 ὁ ἀναγινώσκων νοείτω
2 25 οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυείδ
12 τὸ οὐδὲ τ. γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε;
26 οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως
18 14 ὁ ἀναγινώσκων νοείτω
4 τό ἀνέστη ἀναγνῶναι
6 3 οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε
10 26 πῶς ἀναγινώσκεις ;

19 20 τοῦτον οὖν τ. τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν
τ. Ἰουδαίων

8 28 ἀνεγίνωσκεν ᾿σαίαν τ. προφήτην
30 προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν

αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος ᾿Ἦσαίαν τ. προ-

Mt

᾿ΑΝΑΒΟΑΏ
27 46 ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ.
ἐβόησεν,

᾿ΑΝΑΒΟΛη'
25 17 ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος

φήτην

30 ἄρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις ;
32 ἡ δὲ περιοχὴ τ. γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν
18 27 τ. φωνὰς τ. προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν

σάββατον ἀναγινωσκομένας

15 21 ἐν τ. συναγωγαῖς

ἀναγινωσκόμενος

κατὰ

πᾶν

σάββατον

—

58
Ac
11Co

Eph

Col

ἀναγινώσκω---ἀνά
1531 arrest
κλήσει

δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τ. mapa-

1Co

28 34 ἀναγνοὺς δὲ Kk. ἐπερωτήσας
113 ἀλλ΄ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἣ κ. ἐπιγινώσκετε
8 2 γινωσκομένη κ. ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων
15 ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς
8 4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι

πο

446 ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή,

Re

ποιήσατε ἵνα κ. ἐν τῇ Λαυδικέων ἐκκλησίᾳ
ἀναγνωσθῇ,
κ. τὴν ἐκ Λαοδικίας ἵνα κ. ὑμεῖς ἀναγνῶτε
527 ὁρκίζω bpis . . . ἀναγνωσθῆναι τ. ἐπιστολὴν πᾶσι τ. ἀδελφοῖς
1 3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων

Mt
Μκ

᾿ΑΝΑΓΚΑΊΖΩ
1422 εὐθέως ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς ἐμβῆναι
6θ 45 εὐθὺς ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆ-

1 ΤῊ

Lu
Ac

ναι

1423 x. ἀνάγκασον εἰσελθεῖν
2611 πολλάκις
τιμωρῶν
αὐτοὺς
βλασφημεῖν

Ga

Ἂς

1Co
ΠΟ
Phl

Tit

᾿ΑΝΑΓΚΑΙῸΣ ἘΣ
10 24 συνκαλεσάμενος . .. τ. ἀναγκαίους φίλους
18 46 ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τ.
λόγον τ. Θεοῦ
12 22 τὰ δοκοῦντα μέλη... ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν
9 καὶ ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τ.
ἀδελφούς
124 τὸ δὲ ἐπιμένειν τ. σαρκὶ ἀναγκαιότερον

1Th

He

Ju

1Pe

5 2 ποιμάνατε.

Ac

ITi

. . μὴ ἀναγκαστῶς

Mt

Lu

18

Lu

Ac

ἀγαθόν

712 ? ἐξ ἀνάγκης x. νόμου μετάθεσις γίνεται
27 πρότερον ὑπὲρ τ. ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας
9 16 θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τ. διαθεμένου
23 ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα...
τούτοις καθαρίζεσθαι

3) ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν

᾿ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΑΙ
713 ἐν τ. δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη
ἀδελφοῖς αὐτοῦ

Ἰωσὴφ

τ.

non mg.

᾿ΑΝΑΊΝΩΣΙΣ
1815 μετὰ δὲ τ. ἀνάγνωσιν τ. νόμου κ. τ.
προφητῶν
814 τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τ. ἀναγνώσει τ.
παλαιᾶς διαθήκης μένει
413 πρόσεχε τ. ἀναγνώσει

4

1 τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον

4

5 ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τ.
βασιλείας

222 ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα
8 22 1 κ. ἀνήχθησαν
741 ἀνήγαγον θυσίαν τ. εἰδώλῳ

παραγενόμενον
ἀνήγαγον εἰς τὸ
ὑπερῷον
12 4 βούλομενος . . . ἀναγαγεῖν αὐτὸν τ. λαῷ
13 13 1 ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου

16 11 1 ἀναχθέντες οὖν ἀπὸ Τρῳάδος
34 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τ. οἶκον

18 21 1 ἀνήχθη ἀπὸ τῆς ᾿Εφέσου
μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν
ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν “Accov
wμ
ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς
ἐπιβάντες ἀνήχθημεν
a
nd
ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ᾿Αδραμυντηνῷ.. . .
ἀνήχθημεν
4} κἀκεῖθεν ἀναχθέντες
12} οἱ πλείονες ἔθετο βουλὴν ἀναχθῆναι
ἐκεῖθεν
21 1 ἔδει μὲν. .. μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τ.

ἀλλὰ

(2) ἐξ ἀνάγκης

7 ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα

1418 1 ἔχω ἀνάγκην ἐξελθῶν ἰδεῖν αὐτόν

Κρήτης

28 17 + ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ
ἑορτὴν ἕνα

—h. v., TWHR non mg.
18 5 διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι
7 26 τοῦτο καλὸν ὑπαρχεῖν διὰ τ. ἐνεστῶσαν
ἀνάγκην

τὸ

939 ὃν

21 23 ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τ. γῆς

Ro
1Co

ἀνάγκην

"ANA’TQ

ΑΝΑΊΓΚΗ
(1) ἔχειν ἀν.

σου ἢ

(1) ἀνάγομαι, embark

᾿ΑΝΑΓΚΑΣΤΩ͂Σ *
ἑκουσίως

k. θλίψει ἡμῶν
14 ἵνα μὴ ὡς κατὰ

ἐγνωρίσθη, WH

814 καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τ. dvay-

He

8 7 παρεκλήθημεν.. .. ἐπὶ πάσῃ τ. ἀνάγκῃ

ἀναφέρειν

᾿Ἐπαφρόδιτον

καίας χρείας
8 3 ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι κ. τοῦτον

ἐν ἀνάγκαις ἐν στενοχω-

12 10 ἐν ὕβρεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν διωγμοῖς

Phm

δι ὑμᾶς

225 ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην
- +. πέμψαι

6 4 ἐν θλίψεσιν

9 7 * μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης

ἠνάγκαζον

2 3 ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος... ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι
14 πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν;
6 12 οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι

737 } μὴ ἔχων ἀνάγκην
916 ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται
ρίαις

Ας

28 19 ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα
11 Co 1211 ὑμεῖς με ἠναγκάσατε

ὦ

Ro
He

28 10 1 k. ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τ.
χρείας
11 1 ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι
ἐν τ. νήσῳ
10 7 τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν
1820 ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τ. ποιμένα τ.
προβάτων

ἀναδείκνυμι---ἀνακαθίζω
Lu
Ας

᾿ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΜΙ
10 1 ἀνέδειξεν ὁ Κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα
124 ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τ. δύο
ἕνα

59

Ας
He

᾿ΑΝΑΘΕΩΡΕΏ *
1723 ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑὑμῶν
18 7 ὧν ἀναθεωροῦντες τ. ἔκβασιν τ. ἀναστροφῆς

πρὸς τὸν

Lu

21

5 ὕτιλίθοις καλοῖς κ. ἀναθήμασιν κεκόσμηται
ἀναθέμασιν, T

28 7 ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλο-

Lu

11

8 διά γε τ. ἀναιδίαν

*ANA’OHMA**

᾿ΑΝΑ΄ΔΕΙΞΙΣ **
Lu

1 80 ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως
Ἰσραήλ

αὐτοῦ

᾿ἈΝΑΙΔΙᾺ **

"ANAAE’XOMAI**

Ac

φρόνως ἐξένισεν
11 17 ὁ τ. ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος

*ANAI’PEXIZ
Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν
αὐτοῦ

*ANAAI’AQMI
**
Ac

Lu
Ro

Lu
Ac

23 33 avaddvres τ. ἐπιστολὴν τ. ἡγεμόνι

᾿ΑΝΑΙΡΕΏ

᾿ΑΝΑΖΑΏ ** 7

(1) ἀνεῖλα, ἀνειλάμην

15 24 ὅτι οὗτος ὁ vids pou νεκρὸς ἦν κ. ἀνέζησεν
ἔζησεν, WH mg.
7 9g ἐλθούσης δὲ τ. ἐντολῆςἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν
᾿ΑΝΑΖΗΤΕΏ
2 44 ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τ. συγγενεῦσιν
45 ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες
αὐτόν
1125 ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον

I Pe

᾿ΑΝΑΖΩΝΝΥΜΑΙ
113 διὸ ἀναζωσάμενοι τ. ὀσφύας τ. διανοίας
ὑμῶν

Ul Ti

"ANAZONYPE’Q **
1 6 ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα
τ. Θεοῦ

Mt
Lu
Ac

Ac
Ro
Ιο
Ga.

μαχαίρῃ

ἀναιρεῖν

2220 φυλάσσων
τὰ ἱμάτια τ. ἀναιρούντων
αὐτόν
28 15 ἡμεῖς δὲ. .. ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν
αὐτόν
21 μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν

Mk
Ac

αὐτόν

21

᾿ΑΝΑΘΕΜΑΤΙ
ΖΩΤ
1471ὁ
ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν κ. ὀμνύναι
2812 ποιήσαντες συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς
14 ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτούς

21 οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς

αὐτὸν ἀνέλωσιν

13 28 ἡτήσαντο Πειλᾶτον ᾿χυροὲμ αὐτόν
16 27 ὁ δεσμοφύλαξ.
. ἤμελλεν ἑαυτὸν.

4 τὸ ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν

καὶ ὅτιλίθοις καλοῖς x. ἀναθέμασιν κεκόσμηται
ἀναθήμασιν, WH
28141! “ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτούς
9 3 ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγώ
12 3 οὐδεὶς ἐν πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει
, ἀνάθεμα Ἰησοῦς
16 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τ. Κύριον ἤτω ἀνάθεμα
Sib eee nis: εὐαγγελίσηται
ὑμῖν παρ
ὃ
εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν
ὑ
ἀνάθεμα ἔστω
ἔ
9 εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε ἀνάθεμαἔστω.

216 ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τ. παίδας τ.
ἐν Βηθλεέμ
22 2 ἐζήτουν «ον πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν
23 32 ἤγοντο δὲ Kx. ἕτεροι κακοῦργοι δὺο σὺν
αὐτῷ ἀναιρεθῆναι
2 23 ᾿διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε
5 33 ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς
36 ὃς ἀνῃρέθη
y Ba ee ἀνείλατο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραώ
2ὃ μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις
ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τ. Αἰγύπτιον ;
9 23 συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν
24 ὅπως

᾿ΑΝΑΘΕΜΑ
(1) ἄναθ. ἀναθεματίζειν
Lu

τ. ἀναιρέσει

29 of δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν
10 39 1 ὃν κ. ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου.
12 2 ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάνου

᾿ΑΝΑΘΑΛΛΩ
Phil

αὐτοῦ

Th

28 27 μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν
25 3 ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ
τὴν ὁδόν
26 10 ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον
2 ὃ ὃν ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τ. πνεύματι

τ. στόματος αὐτοῦ

He

10

Mt

12

ἀναλοῖ, WH mg.}, ἀναλώσει, R mg)
9 ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ
*ANAI’TIOZ

5 οἱ ἱερεῖς. . . τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν x.
ἀναίτιοί εἰσιν.
7 οὐκ ἂν κατεδικάσατε τ. ἀναιτίους
>

Lu
Ac

᾿ἈΑΝΑΚΑΘΙΖΩ
715 x. ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός.
ἐκάθισεν, WH mg.
9 40 ἰδοῦσα τ. Πέτρον ἀνεκάθισεν

΄

—

ἀνακαινίζω---ἀναλαμβάνω

60

Lu

᾿ΑΝΑΚΑΙΝΙ
ΖΩ

Ης

6. 6 πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν
*ANAKAINO’Q* +

11 Co

416 ἀλλ᾽ ὁ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται

Col

8 10 ἐνδυσάμενοι τ. νέον
εἰς ἐπίγνωσιν

Ro

Tit

11Co

3

ἥμέρᾳ

ἡμέρᾳ κ.

τ. ἀνακαινούμενον
>

,

᾿ΑΝΑΚΑΙΝΩΣΙΣ* +
12 2 μεταμορφοῦσθε τ. ἀνακαινώσει τ. νοός
μεταμορφοῦσθαι, WH mg.
8 5 διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας κ. ἀνακαινώ-

σεως πνεύματος ἁγίου

Mk
Lu

Jo

1Co

OUXL

ὁ

,

,

>

᾿ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΌΜΑΙ **
Ro

18

Mt

"ANAKAI'NQ **
8 11 ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ x. Ἰσαὰκ x.
Ἰακώβ
1410 κελεύσας τ. ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τ.

Eph

Lu

o

-

>.

,

-

,

>

>
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>

4

>

>

-

,

4 ὁ δὲ ἀνακρίνων pe Κύριός ἐστιν.
Ὶ

»

,

,

,

>

9 3 ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν
ἐστιν αὕτη
10 25 μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τ. συνείδησιν
27 μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τ. συνείδησιν
14 24 ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται ὑπὸ
πάντων
΄“΄

‘

,

,

᾿ἈΑΝΑΈΚΡΙΣΙΣ
**
Ac 25 26 ὅπως τ. ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψω
ῬἈΑΝΑΚΥΛΙΏ

Mk

16 4 θεωροῦσιν ὅτι ἀνακεκύλισται ὁ λίθος

Lu

᾿ΑΝΑΚΥΊΤΩ
18 11 μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές

Mk
Ac

ο ἐν τ. λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται

1 10 ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τ. Χριστῷ

6.39 ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλιθῆναι πάντας.
ἀνακλῖναι, TWH mg.
2 7 ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ

>

214, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται"

>

21 28 ἀνακύψατε x. ἐπάρατε τ. κεφαλὰς ὑμῶν
8 [7 ἀνέκυψεν κ. εἶπεν αὐτοῖς

[10 ἀνακύψας δὲ 6 Ἰησοῦς

"ANAAAMBA’NQ
16 [19 6 μὲν οὖν Κύριος

Ἰησοῦς ..

λημφθη εἰς τ. οὐρανόν

«

>
ανε-

1 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας... ἀνελήμφθη
11 οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν
εἰς τ. οὐρανόν
22 ἕως τ. ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν
7.43 ἀνελάβετε τ. σκηνὴν τ. Μολόχ

noabp map NX oNNwy, Am. v. 26
10 16 εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τ. οὐρανόν
20 13 ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τ. Παῦλον
14 ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην

ὄρτου

Mk

A

αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται

12 2 1 ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τ. ἀνακειμένων
σὺν αὐτῷ

>

4 3 «is ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ
3 ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμᾳυτὸν ἀνακρίνω

᾿

13 23 | ἢν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
28 | τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τ. ἀνακειμένων

pe ἐβούλοντο ἀποs

GVAKELMEVOS ;

>

28 18 οἵτινες ἀνακρίναντές
λῦσαι

15 ὃ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα,

611 * εὐχαριστήσας διέδωκεν τ. ἀνακειμένοις
b|

,

s

Jo

,

γεσίᾳ

A

ANA’KEIMAI**

Μὰ ΜΝ, ὦ

28.14 ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν dvaxpivas
4 9Q εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐερ-

24 8 παρ᾽ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς dvaxpivas περὶ
πάντων τούτων

(1) ἀνακείμενος

ΟΣ

8 28 ἰδὼν δὲ τ. Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν

A

11 15 εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι

κονῶν;

6 49 ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν κ. ἀνέκραξαν
433 ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ

,

οντος

1

᾿ΑΝΑΚΡΑΖΩ
1423 κ. ἀνέκραξεν λέγων

12 19 dvaxpivas τ. φύλακας
17 11 καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τ. γραφάς

10 6 εἰ δὲ μήγε ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει
18 21 πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τ. Θεοῦ θέλ-

11 1 εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τ.
ἀνακειμένους
26 7 1 κατέχεεν ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου
20 ἀνέκειτο μετὰ τ. δώδεκα μαθητῶν
Mk 626 ! διὰ τ. ὅρκους κ. τ. ἀνακειμένους
1418 1 ἀνακειμένων αὐτῶν x. ἐσθιόντων
16 [14 1 ἀνακειμένοις αὐτοῖς τ. ἕνδεκα ἐφανερώθη
Lu 22 27 1 τίς γὰρ μείζων ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ δια-

18 29 ἀνακλιθήσονται ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ

*ANAKPI’NQ
Lu
Ac

πρὸς Ἡρῴδην

910 1 ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τ. οἰκίᾳ
22 10 ' ἐπλήσθη ὁ νυμφὼν ἀνακειμένων

12 37 περιζώσεται x. ἀνακλινεῖ αὐτούς

αὐτῷ
28 18 ἀνέκραγον δὲ πανπληθεί λέγοντες

*ANAKAAY TITQ
814 τὸ αὐτὸ κάλυμμα. .. μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον
18 ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τ. δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι
᾿ΑΝΑΚΑ'ΜΠΤΩ
212 χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι

Mt

a

28 31 οἱ μὲν οὖν στρατιῶται... ἀναλαβόντες
Eph

τ. Παῦλον

613 διὰ τοῦτο
Θεοῦ

ἀναλάβετε

τ. πανοπλίαν τ.

ἀναλαμβάνω---ἀναπαύω
Eph

616 ἐν

πᾶσιν

πίστεως

ἀναλαβόντες

τ.

θυρεὸν

τ.

3816 ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ
411 Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ

Lu

᾿ΑΝΑΓΛΗΜΨΙΣ *
951 ev τῷ συμπληροῦσθαι τ. ἡμέρας τ. ἀναλήμψεως αὐτοῦ

Gal
Th

*ANANH’@2 *
II Ti

ITi
11 Ti

Lu

226 μήποτε... ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τ. διαβόλου παγίδος

ΑΝΑΝΙΑΣ

(8) high priest

᾿ΑΝΑΛΙΣΚΩ
954 θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι. .. kK.
ἀναλῶσαι αὐτούς
515 βλέπετε μὴ tr ἀλλήλων ἀναλωθῆτε
2 8 ὃν ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀναλώσει τ. πνεύματι τ. στόματος αὐτοῦ
ἀνελεῖ, TWHR non mg.; ἀναλοῖ, WH

Ας

5

6 εἴτε προφητείαν
πίστεως

12

κ. εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ Κύριος
᾿Ανανία

12 3 εἶδεν... ἄνδρα Ἀνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα

κατὰ

τ. ἀναλογίαν

13 2 ἀπεκρίθη δὲ ᾿Ανανίας

τ.

3 ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτης ὑὕπομεμενηκότα . . . ἀντιλογίαν

τὸ
to
~ ~ μι"
NN

ἀπῆλθεν δὲ ᾿Ανανίας
᾿Ανανίας δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ

τ.

28

ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας

τ.

24

950 ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται
Ας

᾿ΑΝΑΛΥΣΙΣ*
ΠῸΤΙ

1236 πότε ἀναλύσῃ ἐκ τ. γάμων
123 τ. ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι

8 [7 ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν
βαλέτω λίθον

πρῶτος

ἐπ᾽ αὐτὴν

I Co

110 ἀναμένειν τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τ. οὐρανῶν

᾿

ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέ εἰ αὐτῷ
ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος. τὸ ρῆμα
1 Co
és ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου
πο
ἀναμιμνησκομένου
τὴν πάντων
ὑμῶν
ὑπακοήν
1 ΤΊ 1 6 & ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυεἴν
He
10 32 ἀναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας

Lu
1Co
He

Eph

1121
14 72
417
715

2210
1124
25
10 3

2 ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων;

᾿ΑΝΑΞΙΏΣ
**
11 27 ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τ. ἄρτον . . . ἀναξίως

.1 2g εὑρήσετε

ἀνάπαυσιν

Lu

κα΄

τ.

ψυχαῖς

ὑμῶν
ὑ

12 43 διέρχεται

δ’

ἀνύδρων

τόπων

ζητοῦν

1124 διέρχεται

δ

ἀνύδρων

τόπων

ζητοῦν

ἀνάπαυσιν

ἀνάπαυσιν
€ 8 ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας kK. νυκτός

14 11 οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας κ. νυκτός
᾿ΑΝΑΠΑΥΏ

(1) ἀναπαύομαι
Mt

᾿ΑΝΑ'ΜΝΗΣΙΣ
τοῦτο ποιεῖτε εἰς τ. ἐμὴν ἀνάμνησιν
τοῦτο ποιεῖτε εἰς τ. ἐμὴν ἀνάμνησιν
τοῦτο ποιεῖτε . «+ εἰς τ. ἐμὴν ἀνάμνησιν
& αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαὐτόν

᾿ΑΝΑΝΕΟΌΜΑΙ
423 ἀνανεοῦσθαι δὲ τ. πνεύματι τ. νοὸς ὑμῶν

6

᾿ΑΝΑΊΠΑΥΣΙΣ
τ,"

*ANAMIMNH’SKQ
Mk

1029 διὸ x. ἀναντιρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς
ἀναντιρρήτως, T

᾿ΑΝΑΈΙΟΣ
1Co

*ANAME’NQ

1Th

ἀναντιρρήτων, T

᾿ΑΝΑΝΤΙΡΗΤΩΣ ἢ
Ac

*ANAMA’PTHTOZ
Jo

ἐπέταξεν

παρεστῶσιν αὐτῷ
1 8 κατέβηὁ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας μετὰ πρεσ- -

*ANANTI’PHTOS **
19 36 ἀναντιρήτων οὖν ὄντων τούτων

4 6 ὁ καιρὸς τ. ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν

᾿ΑΝΑΛΥΏ
Lu
Phl

23

νόμον

βυτέρων τινῶν

"ANAAOX **
ΜΚκ

τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι

᾿Ανανίας,

᾿ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΙ **
He

ἀνὴρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι
εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος ᾿Ανανία
ἀκούων δὲ ὁ ᾿Ανανίας τ. λόγους τούτους

nee
μι
Om
ἦν δέ

᾿ΑΝΑΛΟΓΙᾺ**
12

7999

“Avavias, WH
(1) of Jerusalem
(2) of Damascus

mg.

Ro

61

Mk

Lu
ICo

11Co
|

1128 κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς
26 45 1 καθεύδετε λοιπὸν x. ἀναπαύεσθε
6 31 1 δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ... x. ἀναπαύσασθε
ὀλίγον
14 41} καθεύδετε τὸ λοιπὸν k. ἀναπαύεσθε

1219 1 ἀναπαύου φάγε πίε
h. v., [WH]

1618 ἀνέπαυσαν yap τὸ ἐμὸν
ἐ
πνεῦμα κ. τὸ ὑμῶν

713+ ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα
πάντων ὑμῶν

αὐτοῦ

ἀπὸ

9-7.

62.

‘ ne

ἀναπαύω---ἀνάστασις
=

Phm

7 1} τὰ σπλάγχνα
διὰ

1Pe

Re

τ.

ἁγίων

ἀναπέπαυται

σοῦ

20 ἀνάπαυσόν pov τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ
4141 τὸ τ. Θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται

611 1 ἐρρέθη

αὐτοῖς

ἵνα ἀναπαύσονται

χρόνον μικρόν.
ἀναπαύσωνται,

᾿ἈΑΝΑΠΟΛΟΤΗΤΟΣ*
R

1

.

ἔτι

ls

τὸ

9

>
T

᾿ΑΝΑΊΤΩ

1813 παρὰ τ. νόμον ἀναπείθει οὗτος τ. ἀνθρώ- | Lu
Ja

12 49 τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
3

5 ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει

᾿ΑΝΑΊΠΕΙΡΟΣ * +

᾿ΑΝΑΡΙΌΜΗΤΟΣ

ἀνάπηρος, T

,

1413 κάλει πτωχοὺς ἀναπείρους χωλούς
21 ἀναπείρους κ. τυφλοὺς κ. χωλοὺς εἰσάγαγε

He

1112 ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τ. θαλάσσης ἡ ἀναρίθμητος
᾿

be

Mk

"ANAZEI‘2.**

>ANANE’MnNo*
ΠῚ
So
ot
28
ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην
II ἀνέπεμψεν αὐτὸν τ. Πειλάτῳ Ε
15. ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς

Mk
Lu

2521 ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα | Ac
[11 Ὀνήσιμον.. .. ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν

1524 ἀνασκευάζοντες τ. ψυχὰς ὑμῶν

᾿ΑΝΑΠΗΔΑΏ
1050 ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τ. Ἰησοῦν
᾿

Lu

14

᾿ΑΝΑΠΗΡΟΣ ἢ

Ac

1511 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τ. ὄχλον
28 5 λέγοντες ὅτι ᾿Ανασείει τ. λαόν
:

ῬΑΝΑΣΚΕΥΑΖΩ
ὰ

᾿ΑΝΑΣΠΑΏ

=Vide ᾿ΑΝΑΊΠΕΙΡΟΣ

Μκ

1535 παραγγείλας
ὙΠ.
6 40 κ. ἀνέπεσαν
8 6 eas
is

Lu

ἐπὶ τ.
τος
ἐπὶ τ.

30

τὰ

22
6
13

>

;

δ

δ ὰν

>

,

A

«

‘

>

,

,

>

>

>

,

>

>

,

δι.

ν᾿

A

᾿ΑΝΑΠΛΗΡΟΏ
Mt
1 Co
Gal

Phi
[ΤῊ

13 14 ἀναπληροῦται αὐτοῖς

ἡ προφητεία Ἦ σαίου
14 16 ὁ ἀναπληρῶν τ. τόπον τ. ἰδιώτου

16 17 τὸ
6-2 kK.

ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν

οὕτως ἀναπληρώσατε τ. νόμον τ.
Χριστοῦ
ἀναπληρώσετε, Τ'
2 30 ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα
216 εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τ. ἁμαρτίας
πάντοτε

τ. ἀναστάσει

οὔτε

γαμουσιν

οὐκ

ἀνέγνωτε

‘

a

“εν yap

31 2 περὶ δὲ τ. ἀναστάσεως τ. νεκρῶν

7 ὃς i
= SPER GU
Εὐθέως παρελθὼν | Mk
ΟΡ πεσε
ον
bey
14 ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα ἀνέπεσεν
=
10 ποιῆσατε τ. “ἀνθρώπους SrOmevele
;
Lu
10 ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τ. ἀριθμὸν ὡς
πεντακισχίλιοι
12 ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ κ. ἀνέπεσεν
κε
“
“ἀναπεσὼν
ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος
25
τ. Ἰησοῦ
ἐπιπεσὼν οὖν ἐκ., T
20 ὃς x. ἀνέπεσεν ἐν τ. δείπνῳ ἐπὶ τὸ
στῆθος αὐτοῦ
2

21

΄“

,

(1) ἐν TH ἀναστ.
(2) ἀνάστ. νεκρῶν, ἐκ νεκρῶν
Mt
22 23 Σαδδουκαῖοι λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν
28 1 ἐν τ. ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ
ν ἔσται γυνή;
;
᾿
:

14 10 πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τ. ἔσχατον τόπον
a

αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ
Υ
;
ἅπαντα
εἰς τ.

ὌΡΕΟΣ

ΣῊΝ

1137 εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν
17

᾿
Jo

.

τ. ὄχλῳ ἀναπεσεῖν
‘
:
ρασεαν OCC
τ. ὄχλῳ ἀναπεσεῖν

ἜΣΤΑΙ

5 οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει
τ. σαββάτου
:
1110 κ. ἀνεσπάσθη
πάλιν
3

Mt

te
Ὁ

ἀνοίξας, WHR

πους

᾿Ας.
Phm

Novi

,
ἈΝΑΠΤΥΣΣΩ

᾿ΑΝΑΠΕΙΌΩ

Lu

>

417 ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τόπον

ἐκ τ. κόπων αὐτῶν

Lu

(ae

3d oad

14 13 1 ναὶ λέγει τὸ Πνεῦμα ἵνα ἀναπαήσονται | Lu

Ac

».

2 a δὼ > many Pees Σὰ ere
at
:
eae oe ὦ ΟΡ ΒΟ πος

12 18 οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι
23 1 ἐν τ. ἀναστάσει τίνος αὐτῶν ἔσται
γυνή;
2 34 οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν κ. ἀνάστασιν
wonder
14 14 1 ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τ. ἀναστάσει τ. δικαίων
”

,

>

,

‘

2
ΝΟ
3
ἀνάστασιν
μὴ‘ εἶναι
20 27 οἱ« λέγοντες
1
ἡ
γυνὴ
οὖν
ἐν
τ.
ἀναστάσει
35

τίνος
αὐτῶν γίνεται γυνή
35 2 τι αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν κ. τ. ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν
36 υἱοί εἰσιν Θεοῦ τ. ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες
5 29 of τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν
ζωῆς"
οἱ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν
κρίσεως
΄“

,

,

“-

1

5

,

οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τ. ἀναστάσει.
a

>

,

>

>

,

ἐγώ εἶμι ἡ ἀνάστασις Kk. ἡ ζωή
μάρτυρα τ. ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν
«

.

γενέσθαι
“ΚΑ

,

>

,

‘

-

>

‘4

,

ε

΄-

προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τ. ἀναστάσεως τ.
Χριστοῦ

ἀνάστασις---ἀνατίθεμαι
>

2

42
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καταγγέλλειν ἐν τ. Ἰησοῦ τ. ἀνάστασιν

τὴν ἐκ νεκρῶν

>

/

\

,

νι

δὲ

Κ

33 ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τ.
Κύριου Ἰησοῦ τ. ἀναστάσεως
17 18 ὅτι τ. Ἰησοῦν x. τ. ἀνάστασιν εὐηγγελίἕετο
22
΄
.
κὶ
"Ὁ.
2
a
ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν
2 περὶ ἐλπίδος «x. ἀναστάσεως νεκρῶν
κρίνομαι
Σαδδουκαῖοι yap λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν
,

>

-

Eph

>

΄σ

>

>

ἐλπίδα ἔχων εἰς τ. Θεὸν... ἀνάστασιν

4

112 ἐν
2 3

ETI.

8.18

He

10 33

Bre.

13 18
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ἀλλὰ κ. τ. ἀναστάσεως ἐσόμεθα
2 πῶς λέγουσιν... ὅτι ἀνάστασις νεκ-

I Co

ρῶν οὐκ ἔστιν;
2

?

πιο

a

>

᾿»

εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν
2k. δ ἀνθώπου ἀνάστασις νεκρῶν
5. οὕτως K. ἡ ἀνάστασις τ. νεκρῶν
τοῦ γνῶναι αὐτὸν κ. τ. δύναμιν τ. ἀναστάσεως αὐτοῦ
λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι
τὴν ἀν., WH mg. R non mg.
-? ἀναστάσεως νεκρῶν κ. κρίματος αἰωνίου
ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τ. νεκ-
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ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ΄ **
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113 ἠκούσατε yap
τ. ἐμὴν
ἀναστροφήν
ποτε
422 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τ. προτέραν ἀναστροφήν
432 ev λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ ἐν ἀγάπῃ
18 7 ὧν ἀναθεωροῦντες τ. ἔκβασιν τ. dvaστροφῆς
3 13 δειξάτω ἐκ τ. καλῆς ἀναστροφῆς τὰ
ἔργα αὐτοῦ
Lit Κ. αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ
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18 ἐλυτρώθητε ἐκ τ. ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου
212 τ. ἀναστροφὴν
ὑμῶν ἐν τ. ἔθνεσιν
ἔχοντες καλήν
'
81 διὰ τῆς τ. γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ
λόγου κερδηθήσονται
2 ἐποπτεύσαντες
τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν
ἀναστροφὴν ὑμῶν
16 οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τ. ἀγαθὴν ἐν
Χριστῷ ἀναστροφήν
29 καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τ. ἀθέσμων ἐν
ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς
311 ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις
ἀναστροφαῖς
>

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν

ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα. ..
δ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη
ὁ ἔχων μέρος ἐν τ. ἀναστάσει τ. πρώτῃ

LA

>

5 ἀναγεννήσας ἡμᾶς. .. δι ἀναστάσεως
8 21

ἀνεστράφημεν

“

>

, Povs αὐτῶν —
:
;
ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν
‘

ε

>

’

>

Θεοῦ

τ

,

νεκρῶν
3

χάριτι

κόσμῳ.
ἐν ols κ. ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημεν
ποτέ
πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι
κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων
γενηθέντες
:
ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι
ἐν φόβῳ τὸν τ. παροικίας ὑμῶν χρόνον
avaorpadnre
Tous ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ
ἀναστρεφομένους
>

,

μέλλειν ἔσεσθαι
? περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι
* εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς
μέλλει καταγγέλλειν
2 κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως

63
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Pe

᾿ΑΝΑΣΤΑΤΟΏΤ

A

3

᾿ΑΝΑΤΑΊΣΟΜΑΙ *

οἱ τ. οἰκουμένην ἀναστατώσαντες
ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τ. ἡμερῶν
ἀναστατώσας
ὄφελον κ. ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες
ὑμᾶς

Lu

ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τ. υἱὸν τ. Θεοῦ.

ἀνατάξασθαι

διή-

*ANATE’AAQ
(1) trans,

_
Mt

᾿ἈΑΝΑΣΤΑΥΡΟῺ*

1, ἢ πολλοὶ ἐπεχείρησαν
ynow

416 φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς

DMOY AM is, Is. ix.

5 45

τ. ἥλιον αὑτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς
k. ἀγαθούς
᾿
ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη
kK. ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη
ἀνατείλαντος τ. ἡλίου.
ἀνατέλλοντος, WH mg.
o
,
>
7
lbs
ὅταν "»ἴδητε νεφέλην
ἀνατέλλου
σαν ἐπὶ
δυσμῶν
ἐξ ᾿Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν
ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τ. καύσωνι
€os ... φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν τ. καρδίαις:
ὑμῶν
1

“ON
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a

ἃ

‘
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᾿ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΩ
ἀναστενάξας τ. πνεύματι αὐτοῦ λέγει

Mk
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,

,

>

“a

,

Mk

Sere
4 6
1672

᾿ἈΝΑΣΤΡΕΦΩ
17% 22

ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τ. Ταλιλαίᾳ

συστρεφομένων, TWHR mg.
kK. τ. τραπέζας ἀνέστρεψεν
ἀνέτρεψεν, WH non mg.
5 22 ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν
15 16 μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω κ. ἀνοικοδομήσω
τ. σκηνὴν Δαυείδ
215

3oe NDDNS
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ἈΑΝΑΤΙΘΕΜΑΙ

ὁ Φῆστος τ. βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τ.
Παῦλον
2 2 ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον
>

΄

>

-

AY

>

ἀνατολή---- Ἀνδρόνικος

64

ANA’ ΧΥΣΙΣ ἢ
4 4 μὴ συντρεχόντων ὑμῶν

*ANATOAH’

Μι

1Pe

(1) ἀπὸ dvar.
2 11 μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς
Ἱεροσόλυμα

᾿ἈΑΝΑΧΩΡΕΏ

2 εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τ. ἀστέρα ἐν τ. ἀνατολῇ

9 ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τ. ἀνατολῇ
κ.
811 1 πολλοὲ ἀπὸ ἀνατολῶν
ἥξουσιν

212 δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τ. χώραν
αὐτῶν.
13 ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν

Mt

δυσμῶν

[4 ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον

24 27 1 ὥσπερ γὰρ 4 ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ
Lu

178
18 29
7 2
16 12

21 13

22 ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τ. Γαλιλαίας
4 12 ἀνεχώρησεν εἷς τ. Ταλιλαίαν
924 x. bay 6 Ἰησοῦς. . . ἔλεγεν *Avaχωρεῖτε

ἀνατολῶν
ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ
ὕψους
1 ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολών κ. δυσμών
εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ
ἀνατολῆς ἡλίου.
ἀνατολῶν, WH mg.
ἡ ὁδὸς τ. βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς
ἡλίου.
ἀνατολῶν, WH mg.
1 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς

12 15 ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν
14 13 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν

15 21 ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου κ. Σιδῶνος
27 5 ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τ. ναὸν ἀνεχώρησεν
8 7 6 Ἰησοῦς μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώpnoev πρὸς τ. θάλασσαν

Mk

μόνος.

᾿ΑΝΑΨΥΞΙΣ

111 οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν

Ac

819 ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως

Π ΤΊ

116 ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν

1Ti

᾿ἈΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΤΗΣ *
110 ἀρσενοκοίταις ἀνδραποδισταῖς ψευσταῖς

*ANATPE’6Q**

᾿ἈΝΑΨΥΧΩ

4 τό ἦλθεν εἰς Ναζαρὰ οὗ ἦν ἀνατεθραμμένος

τεθραμμένος, WH non mg.
720 bs ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τ. οἴκῳ τ.
πατρός
21 ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν

22 3 ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τ. πόλει ταύτῃ

᾿ΑΝΑΦΑΙΝΉΟΜΑΙ
παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
ἀναφαίνεσθαι

21 3 ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον

*ANAPE’AZ
418 Σίμωνα... Πέτρον x. ᾿Ανδρέαν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ

Mt

10 2 πρῶτος Σίμων ... Πέτρος x. ᾿Ανδρέας
Mk

*ANA®E’PQ
1 ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽
ἰδίαν
9 2 ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽
ἰδίαν μόνους
24 51 κ. ἀνεφέρετο εἰς τ. οὐρανόν

17

—h. v., T [[WH]] R mg.

727 πρότερον ὑπὲρ τ. ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας
ἀναφέρειν
27 τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας
προσενέγκας, TWH mg.
9 28 ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας

18 τς δ αὐτοῦ ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως

Lu
Jo

"ANA®QNEQ
1 42 K. ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ

΄

ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ
1:6 εἶδεν Σίμωνα x. ᾿Ανδρέαν τ. ἀδελφὸν
Σίμωνος
29 ἦλθαν εἰς τ. οἰκίαν Σίμωνος κ. ᾿Ανδρέου
8 18 x. ᾿Ανδρέαν x. Φίλιππον κ. Βαρθολομαῖον
18 3 Πέτρος x. Ἰάκωβος x. Ιωάνης x. ᾿Ανδρέας

614 Σίμωνα.

. . Πέτρον x. ᾿Ανδρέαν τ. ἀδεὰ-

φὸν αὐτοῦ

᾿

1 41 ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου

Ac

45 ἀπὸ Βηθσαιδὰ ἐκ τ. πόλεως ᾿Ανδρέου κ.
Πέτρου
6 8 ᾿Ανδρέας 6 ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
12 22 ἔρχεται Φίλιππος κ. λέγει τ. ᾿Ανδρέᾳ:
ἔρχεται ᾿Ανδρέας x. Φίλιππος κ. λέγουσιν
τ. Ἰησοῦ
1136 τε Πέτρος x. Ἰωάνης Ἰάκωβος κ.

1Co

᾿ΑΝΔΡΙΖΟΜΑΙ
16 13 στήκετε ἐν τ. πίστει ἀνδρίζεσθε

᾿

τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ

221 ἀνενέγκας Ἰσαὰκ
θυσιαστήριον
2 5 ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας
24 ὃς τ. ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήκεγκεν

φεύγει, T

26 31 ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους

ἀνέστρεψεν, TWH mg. R
2 18 dvarpémovow τήν τινων πίστιν

1911

εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς

2819 ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνθάνετο

Ac

215 x. τ. τραπέζας ἀνέτρεψεν

πάλιν

615 ἀνεχώρησεν

Jo

᾿ἈΝΑΤΡΕΠΩ

Lu

εἰς τ. αὐτὴν τ.

ἀσωτίας ἀνάχυσιν

᾿Ανδρέας

>ANAPO NIKOZ
Ro

16

7 ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον
συγγενεῖς μου

κ. Ἰουνίαν

τ.

ἀνδροφόνος---ἀνέρχομαι
᾿ΑΝΔΡΟΦΟΊΝΟΣ**
1Ti

Mk

:

1 ο ἀνδροφόνοις πόρνοις ἀρσενοκοίταις
᾿ἈΝΕΊΤΎΚΛΗΤΟΣ
**

1Co

1

439 διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τ. ἀνέμῳ

39 ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος
41 k. 6 ἄνεμος. κι ἡ θάλασσαὑ
ὑπακούει αὐτῷ
6 48 ἢν
ἢ “γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς
51 ἐκόπασεν

8 ὃς x. βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλή-

Col

Tous
122 παραστῆσαι ὑμᾶς. . . ἀνεγκλήτους κατε-

Τὶ
Tit

νώπιον αὐτοῦ
5:.,͵:ῷῸ εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες
1 δ᾽ εἰ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος

7 δεῖ γὰρ τ. ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι

ἣ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος

᾿ἈΑΝΕΚΔΙΗΤΗΤΟΣ * +
11Co

915 χάρις τ. Θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ
δωρεᾷ

᾿ΑΝΕΚΛΑΛΗΤΟΣ* 7
1Pe

1 8 ἀγαλλιᾶτε
ασμένῃ

χαρᾷ

ἀνεκλαλήτῳ

x.

dedo§-

"ANE ΚΛΕΙΠΤΟΣ ὃ
Lu

12 33 θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τ. οὐρανοῖς

Mt

1015 ἀνεκτότερον

*ANEKTO’S*
11,22

ἔσται

γῇ

Σοδόμων

“Τομόρρων
Tope K. Σιδῶνι ἀνεκτότερον

ἔσται

κ.

Ας

27

διεγείρετο
41 διὰ τὸ τ. ἀνέμους εἶναι. ἐναντίους

7 μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τ. ἀνέμου

14 ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικός
15 μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τ. ἀνέμῳ
Eph
414 7 περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τ. διδασκαλίας
Ja
8 4 τὰ πλοῖα. . . ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν
ἐλαυνόμενα
Ju
12? νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφεpopevat
Re . 6:13 ὡς συκῆ .. . ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη
71 ᾿ τέσσαρας ἀγγέλους . + + κρατοῦντας τ.

τέσσαρας ἀνέμους τ. γῆς,
ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τ. γῆς

ἐν

ἡμέρᾳ κρίσεως
24 γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως

Lu

ὁ ἄνεμος

1 ἐπισυνάξει τ. ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τ.
τεσσάρων ἀνέμων
κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;
κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τ. λίμνην
εἰς τ. Δ. ἀν., WH mg.
24 ὁ δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τ. ἀνέμῳ
25. 2K. ¢, ἀνέμοις ἐπιτάσσει κ. τ. ὕδατι

1012 Σοδόμοις ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον

"ANE’NAEKTOZ*
Lu

ἔσται
14 πλὴν Τύρῳ k. Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται
ἐν τ. κρίσει

17

1 ἀνένδεκτόν
ἐλθεῖν

ἐστιν

τοῦ

τὰ

σκάνδαλα

μὴ

᾿ἈΑΝΕΞΕΡΑΥΝΗΤΟΣδἢ
11.353

ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ

᾿ἈΑΝΕΛΕΗΜΩΝ
Ro

᾿ἈΝΕΛΕΟΣ* 7
Ja

*ANE=I’KAKOZ*

131 ἀσυνθέτους ἀστόργους ἀνελεήμονας
1 Ti.

*ANEMI’ZOMAI* T
1 6 ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ κ.

Ro
Eph

ῥιπιζομένῳ

ᾳ) ἄνεμοι
(2) metaph.
725 1 ἦλθαν οἱ ποταμοὶ k. ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι
αὐ * ἦλθαν οἱ ποταμοὶ κ. ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι

8 26 :

ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τ. ἀνέμοις κ. τ.

1 ΤΊ

,

΄

>

,

1 Ti

27 1 κ. οἱ ἄνεμοι κ. ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπα-

κούουσιν

1l

᾿ΑΝΕΞΙΧΝΙΆΣΤΟΣ
11.543 as... ἀνεξιχνίαστοι ai ὁδοὶ αὐτοῦ
8 ὃ εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος
τ. Χριστοῦ
«

>

>

,

,

4

e

>

La

,

A

>

-~

~

ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον
᾿ἈΝΕΠΙ' ΛΗΜΠΤΟΣ ἢ

Ν λάσσῃ

2 δεῖ οὖν τ. ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι
7 ταῦτα παράγγελλε ἵἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦ
ὦσιν
4 τηρῆσαί σε τ. ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον

7 κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;

14 24 ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος

30 βλέπων δὲ τ. ἄνεμον ἐφοβήθη

32 ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος
Mk

4

*ANEMAIEXYNTOS*T

ἌΝΕΜΟΣ
Mt

>

213 ἡ yap κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι
ἔλεος

Ja

”

B24 ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας διδακτικόν avegiκακον

24 31 1 ἐπισυνάξουσιν τ. ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ
τ. τεσσάρων ἀνέμων
4 37 γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου

ς

*ANE’PXOMAI

fee

Gat...

ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς
σ
2:27 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς
πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους
18 μετὰ τρὶα ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα

ανεσις---ανὴρ
sl

66

>

΄

"ANH’KQ

"ANEXIZ
Ac

2423 διαταξάμενος... τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν
τε ἄνεσιν
;
11 Co 212 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τ. πνεύματί μου
7 5 οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν
8 13 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις ὑμῖν θλίψις
Π ΤῊ 1 7 ὑμῖν τ. θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ᾽ ἡμῶν
᾿ΑΝΕΤΑΖΩΤ
Ac

1Pe

‘

»

1029 οὐ πεσεῖται ἐπὶ τ. γῆν ἄνευ τ. πατρὸς
ὑμῶν
18 2 διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλος ἀναστήσεται ἄνευ
χειρῶν
—h. ν, TWH non mg. R
8 1 διὰ τῆς τ. γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ

᾿ΑΝΗ͂Ρ

Μαρίας
19
Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς
7 24 4 ὁμοιωθήσεται
ἀνδρὶ
i
ὁμοιωθή
ivOpi φρονίμῳ
26 ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ
ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται
κρίσει

λόγου κερδηθήσονται

27 12 ἀνευθέτου δὲ τ. λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς
παραχειμασίαν

κισχίλιοι
35 ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τ. τόπου
ἐκείνου
οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες
εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον κ. ἅγιον

Mk

*ANE’XOMAI

1717
919
9 41
1814
412
11 1
4

Eph

Col

19
20
4 2

ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;
ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;
ἕως πότε... ἀνέξομαι ὑμῶν;
κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόύόμην ὑμῶν
διωκόμενοι ἀνεχόμεθα
ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης"
ἀλλὰ κ. ἀνέχεσθέ μου
καλῶς ἀνέχεσθε
ἀνείχεσθε, TWH mg.
ἡδέως yap ἀνέχεσθε τ. ἀφρόνων
ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ

313 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων κ. χαριζόμενοι ἕαυτοῖς

Th

1 4 ἐν πᾶσι τ. θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε

Ti

ἐνέχεσθε, WH mg.
4 3 ὅτε τ. ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξ-

He

ονται

᾿

1822 ἀνέχεσθε τ. λόγου τ. παρακλήσεως
ἀνέχεσθαι, WH mg.

*ANEWIO’S
Col

410 Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς BapydBa
“ANHOON*

Mt

2823 τὸ ἡδύοσμον κ. τὸ ἄνηθον κ, τὸ κύμινον

,

ta

ἦσαν οἱ

|

«

BA

,

φαγόντες τ. ἄρτους πεντακισ-

χίλιοι ἄνδρες
εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι
12 | ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τ. ἄνδρα αὐτῆς
γαμήσῃ ἄλλον
1.27.1 ἀπεστάλη ... πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρί
34 ' ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω
ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τ.
παρθενίας αὐτοῦ
ἔξελθε ἀπ᾿’ ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός
εἶμι
12 ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας
>
»
,
2
8
,
a
18 ἰδοὺ\ ἄνδρες
φέροντες
ἐπὶ
κλίνης
ἄν»

4:16 ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ κ. τ. Ἰωσήφ
21 4 ἀνευρόντες δὲ τ. μαθητάς

ἐν τ.

οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντα-

᾿ΑΝΕΥΡΙΣΚΩ*

Mt
ΜΚκ
Lu
Ac
1Co
ΠΟ

lA

(1) cer
(2) ἄνδρες, ἄ. ἀδελφοί
(8) ἄνδρ. ᾿Ιουδαῖοι, Γαλιλαῖοι, ᾿Ισραηλεῖται
116 1 ἸΙακὼβ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωσὴφ τ. ἄνδρα
Mt

>

Ας

>

3 3 ἀκρατεῖς ἀνήμεροι ἀφιλάγαθοι

᾿ἈΑΝΕΥΘΕΤΟΣ * +

Lu

»»ἦἢ

᾿ΑΝΗ ΜΕΡΟΣ ἃ
It Ti

4 ο φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ

Ac

,

29 ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν
ἌΝΕΥ

Mk

Phm

5 4 μωρολογία ἢ εὐτραπελία ἃ οὐκ ἀνῆκεν
8 τὸ ὑποτάσσεσθε τ. ἀνδράσιν ὡς ἀνῆκεν ἐν
Κυρίῳ
ὃ πολλὴν... παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν
σοι τὸ ἀνῆκον

2224 εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν
ἀνετάζειν

Mt

Eph
Col

>

‘

»“

>

΄“

΄

Lu

1

>

ἣν

ἡ

a"

>

΄

A

»»

΄

>

>

,

>

>

8

“-

4

»

e

a

>

‘

‘

>

A

«

,

θρωπον

6

ὃ εἶπεν δὲ τ. ἀνδρὶ τῷ
>

‘

>

‘

ξηρὰν ἔχοντι τ.

lol

‘

»

χειρα

7 20 παραγενόμενοι

δὲ πρὸς

αὐτὸν

οἱ ἄνδρες

εἶπαν
ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τ. πόλεως
[ris] ἀνὴρ, WH mg.
ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ
ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ᾿Ἰάειρος
ἦσαν -γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι
ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ
εἶδαν... τ. δύο ἄνδρας τ. συνεστῶτας
αὐτῷ
ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τ. ὄχλου ἐβόησεν
ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει μετὰ τ. ἀνδρῶν
᾿ς

>

38
41
30
32
38

Ἁ

~

-

,

’

~

’

~

τ. γενεᾶς ταύτης
at
®
-“

Ul

U

32 ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τ.
κρίσει
οὐδεὶς τ. ἀνδρῶν ἐκείνων τ. κεκλημένων
98 134 k. ὁ ἀπολελυμμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν
>

‘

>

΄“

>

,

,͵

μοιχεύει
’,

ἀπήντησαν
;

,
Ὺ
‘\
δέκα
λεπροὶ
ἄνδρες

ΡΟ,

ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος
>

‘

>

A

>

,

’

-

ἀνήρ
mapa ἁμαρτωλῷ

Lu

ἀνδρὶ εἰσῆλθεν

κατα-

λῦσαι

67
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ
εἶδεν ἄνδρα ᾿Ανανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα
ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τ. ἀνδρὸς

Ας

ς

οἱ ἄνδρες of συνέχοντες αὐτόν
cm

ε

A

>

,

ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι ᾿Ιωσήφ

οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός
,

a

CA

ὃ

ς

πεντακισχίλιοι
—oi, WH mg.
ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς
ὅς οἱ k. εἶπαν Ανδρες Γαλιλαῖοι τί ἑστή,

>

a

γραφὴν

πληρωθῆναι

»“

τ.

,

ἢ

3

,

/

>

>

4

9

“

»

a

>

’

"

>»
ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν

> 4
ἐπὶ
τ.

οἰκίαν

εἰσήλθομεν eis τ. οἶκον τ. ἀνδρός
>

7

>

,

ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι
ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς κ. πλήρης πνεύματος
ἁγίου
εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην
΄“΄

’

’

3
,
ς a
3
a
detδ οὖν
τ. συνελθόντων
ἡμῖν
ἀνδρῶν

8 Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς
5 ἄνδρες
Ἰουδαῖ
ρ
υδαῖοι κ. οἱἱ
>

ϑ3γ

ol

δ

ἔδει

>

>.

κατε

ἀδελφοὶ

,

καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τ. ἄνδρας
Κορνήλιος. .. ἀνὴρ δίκαιος κ. φοβούμενος τ. Θεόν
ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿ἸἸουδαίῳ
ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου
εἰσῆλθεν
πρὸς
ἄνδρας
ἀκροβυστίαν
ἔχοντας
>
a

οὖν οἱ ἄνδρες τ. ἀριθμὸν ὡς
4

,

Ψ'

1k, νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ

2 ἄνδρες

Y

—dvo, T ; τρεῖς, [WH mg.] R

1 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες"

a

σ

>

ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τ.
Κορνηλίου
ἀφ
ae
΄
LA
2
ἰδοὺ ἄνδρες δύο ζητοῦντές σε

τ. ἄνδρα σ., T
1
3
>
«
>
»»
a ὃ
εἰπεν αὑτῷ Οὐκ ἔχω ἄνδρα
avd. οὐκ ἔχ., Τ
1 καλῶς εἶπες ὅτι ἔΑνδρα οὐκ ἔχω"

‘

»

,

νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην

ὕπαγε φώνησόν σου τ. ἄνδρα

>

>

’

΄“

ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ

ἀνέπεσαν

/

Δ

,

£

,

>

ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτόν
ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρίᾳ ὀνόματι Κορνήλιος

ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς
ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης
“

©

cA

τούτου

,

ἀνὴρ ἀγαθὸς κ. δίκαιος

1

so»

3

“

al

,

κατοικοῦντες

ἦν σὺν τ. ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ
ἀνδρὶ συνετῷ
2 ἄνδρες ἀδελφοὶ εἴ τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν

Ἰησοῦν τ. Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τ. Θεοῦ
3. ἄνδρες ἀδελφοὶ ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας
2 τί ποιήσωμεν ἄνδρες ἀδελφοί
K. τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς
αὐτοῦ
8 ἄνδρες Ἰσραηλεῖται τί θαυμάζετε ἐπὶ

5. ἄνδρες Ἰσραηλεῖται κ. οἱ φοβούμενοι

Ἱερουσαλήμ
a
>
,
,
ἄνδρες > Ἰσραηλεῖται
ἀκούσατε
τ. λόγους
,

>”

τοὕτους"
’

τούτῳ
Y

a
a
ἠτήσασθε ἄνδρα φονέα2 χαρισθῆναι
ὑμῖν
ἐγενήθη ἀριθμὸς τ. ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες
πέντε
ἀνὴρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι
1
«
50
6
΄,
BA
οἱ πόδες τ. θαψάντων τ. ἄνδρα σου
1 ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τ. ἄνδρα
αὐτῆς
1 πλήθη ἀνδρῶν τε x. γυναικῶν
ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὺς ἔθεσθε ἐν τ. φυλακῇ
,

>

4,

-

>

v4

,

>

cal

col

‘

“

ὃ. ἄνδρες Ἰσραηλεῖται προσέχετε ἑαυτοῖς
=
a

@ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρα-

κοσίων
ἐπισκέψασθε

δὲ... ἄνδρας ἐξ ὑμῶν

μαρτυρουμένους ἕπτά

Στέφανον

ἄνδρα

πλήρη

πίστεως

κ.

πνεύματος ἁγίου
τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας
ἢ ἄνδρες ἀδελφοὶ x. πατέρες
δ ΤΡ
>
δ΄»
ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε
συνεκόμισαν δὲ τ. Στέφανον ἄνδρες
εὐλαβεῖς
σύρων τε ἄνδρας κ. γυναῖκας
ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων
12 1 ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε κ. γυναῖκες
27 ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος
9 2 1 ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας
TE κ. γυναῖκας
’

;

©

,

EA

2

’

΄“΄

3.4%

>

΄“

ro

a

»»,

“

“-

΄

λόγος

τ. Θεόν
τὸν Σαοὺλ

υἱὸν

Κεὶς

ἄνδρα ἐκ φυλῆς

Βενιαμείν

εὗρον Δαυεὶδ ἄνδρα κατὰ τ. καρδίαν μου

[ἄνδρα], WH
“TAY WI ONY, Ps. Ixxxix. 21
2 ἄνδρες ἀδελφοὶ υἱοὶ γένους ᾿Αβραάμ
γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ἄνδρες ἀδελφοί
K. τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Avorpos τ.
,

ποσὶν ἐκάθητο
2 ἄνδρες τί ταῦτα ποιεῖτε;
3 ἄνδρες ἀδελφοὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε
2 ἄνδρες ἀδελφοὶ ἀκούσατέ μου
ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι
ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τ. ἀδελφοῖς
ἔδοξεν ἡμῖν. . . ἐκλεξαμένοις ἄνδρας
a

>

»

΄

»

A

>

,

ΕΣ

,

>

ca

>

“-

>

,

΄͵

oA

πέμψαι πρὸς ὑμᾶς

ἐκλεξαμένους, TWH mg. R
ἀνὴρ Μακεδών τις hv ἑστώς
προσλαβόμενοι τ. ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς

πονηρούς

k. ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι
ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους
!
μέλλει κρίνειν... ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν
τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπί>
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Ἰουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι. ..
ἀνὴρ λόγιος
“
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,
ει ὃ 3
ὅπως
ἀποδέξωνται
τ. ἄνδρα
ἀποδέξασθαι αὐτόν, TWH non mg. R
ἦσαν δὲ of πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα
* ἄνδρες ἐπιστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τ.
ἐργασίας
>
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ἀνήρ

68

ἀνθρώπων
19 35 ἄνδρες ᾿Εφέσιοι τίς γάρ ἐστιν
’
γὰρ τ. ἄνδρας Tovrovs
37 ἢ ἄγετε
col
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γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον

1

‘

20 30 ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες
τ. ἄνδρα οὗ ἐστὶν ἡ ζώνη αὕτη
εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες
τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τ. ἄνδρας
3 ἄνδρες Ἰσραηλεῖται βοηθεῖτε
ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τ. τετρακισχιλίους
ἄνδρας τ. σικαρίων
2 ἄνδρες ἀδελφοὶ x. πατέρες
ἐγώ εἶμι ἀνὴρ ᾿Ιουδαῖος a

,

δή
ἄνδρες ἀδελφοὶ ἐγὼ πάσῃ συνειδῆσει
ἀγαθῇ πεπολίτευμαι
2 ἄνδρες ἀδελφοὶ ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι

ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός"
k. γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τ. γυναῖκα,
ἀλλὰ γυνὴ διὰ τ. ἄνδρα

ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες
πλείους τεσσεράκοντα
τ. ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα
+
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II

ἸΙουδαίων

μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τ. ἄνδρα
ἔσεσθαι

εὑρόντες yap τ. ἄνδρα τοῦτον λοιμόν
εἴ τί ἐστιν ἐν τ. ἀνδρὶ ἄτοπον
ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ
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Φήλικος δέσμιος
bee
>
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A
ἐκέλευσα
ἀχθῆναι
τ. ἄνδρα
σύν τε χιλιάρχοις K. ἀνδράσι τοῖς κατ᾽
ἐξοχὴν τ. πόλεως
κ. πάντες οἱ συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες
if

2
2
2
2

,

΄“΄

ἄνδρες θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως
ἔδει μὲν ὦ ἄνδρες πειθαρχήσαντάς μοι
διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες
ἐγὼ ἄνδρες ἀδελφοὶ
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πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς
οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἐν Κυρίῳ"
ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τ. ἀνδρός,
οὕτως κ. ὁ ἀνὴρ διὰ τ. γυναικός
ee
ee
wero
μ- ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ
ὅτε γέγονα ἀνὴρ κατήργηκα τὰ τ. νηπίου.
1 ἐν οἴκῳ τ. ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν
1 ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί
1 πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ
τ. ἐχούσης τ. ἄνδρα

mba ‘ap ΠΟΙ
Ν᾽23 oD, Is. liv. 1
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ἀνὴρ
οὗ οὐ> μὴ\ λογίσηται
Κύριος

1

ἁμαρτίαν

ΧΧΧΙ 2
ς

oa

PAY

‘

-

3

,’

id

>

,

thi

,

,

>

4

,

DDN ΠΡ Owes MNT, 1 ΚΙ.
xix. 18
ἑκάστη τ. ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.
1
τ. γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τ. ὀφειλὴν ἀποδιδότω"
1
ὁμοίως δὲ κ. ἡ γυνὴ τ. ἀνδρί.
1
ἡ γυνὴ τ. ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει
ἀλλὰ ὁ ἀνήρ:
τα
ὁμοίως δὲ x. ὁ ἀνὴρ τ. ἰδίου σώματος οὐκ
ἐξουσιάζει
γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι
μενέτω ἄγαμος ἣ τ. ἀνδρὶ καταλλαγήτω"
μ᾿
μμ
k. ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι
1

10
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ε
ὡς
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οὕτως ὀφείλουσιν x. οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν
τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας
ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τ. ἄνδρα
αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τ. ἀνδράσιν
3 οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τ. γυναῖκας
Ὁ eeβούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τ. ἄνδρας
ἐν παντὶ τόπῳ
οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός
1 δεῖ οὖν τ. ἐπίσκοπον . .. μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα
"
διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες
χήρα καταλεγέσθω ... ἑνὸς ἀνδρὸς
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τ. ἰδίοις ἀνδράσιν
>

Κυρίῳ"
ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τ. γυναικός
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. εἰς ἄνδρα
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1 οὕτως κ. αἱ γυναῖκες τ. ἀνδράσιν ἐν
παντί
12 οἱοἱ ἄνδρες
ἄνδ
5
a
a
ἀγαπᾶτε
τ.«ἡ γυναῖκας
ieee
>
>
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ἣν i> nim δὴ Nb poe “Ws, Ps.
1 ἡ yap ὕπανδρος γυνὴ τ. ζῶντι ἀνδρὶ
δέδεται νόμῳ"
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ avnp,
~~
κατήργηται ἀπὸ τ. νόμου τ. ἀνδρός.
ΕΣ
>
a
ἄρα
οὖν
ζῶντος
τ. ἀνδρὸς μοιχαλὶς
χρηματίσει,
ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ"
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ
Ψ᾽
ων"a
τοῦ μὴ εἶναι
αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην
ἀνδρὶ ἑτέρῳ
κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας

καταντήσωμεν

τέλειονa

αἱ γυναῖκες
ε

,
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ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ
παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν"
1 κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ
1 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων
κατὰ κεφαλῆς ἔχων
ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τ. κεφαλήν
ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν
οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός,
N
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ἀνὴρ
εὐλαβὴς
κατὰἄγ. τ. eS. νόμον
3 x ὃ
id x
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δὲ

ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ τ. γυναῖκα σώσεις;
πῶς ἀρέσῃ τ. ἀνδρί
ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῆ 6 ἀνὴρ αὐτῆς"

1 παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε κ.
γυναῖκας

a

τί yap οἶδας γύναι εἰ τ. ἄνδρα σώσεις ;
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γυναικί
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μὴ ἀφιέτω τ. ἄνδρα.
~ ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τ.
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εἴ τίς
, ἐστιν ἀνέγκλητος μιᾶς γυναικὸς
ἀνήρ
ὑποτασσομένας τ. ἰδίοις ἀνδράσιν
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4.ὃ ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος
μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν

ὀργὴ yap ἀνδρὸς δικαιοσύνην
[2

ἐργάζεται
οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι

σωπον

Θεοῦ οὐκ
~

τὸ πρό-

ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
οὗτος τέλειος ἀνήρ
nw
ὦ
ΟὐI 1 ὁμοίως
γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τ.
ἰδίοις ἀνδράσιν
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ἀνήρ---ἄνθρωπος
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5 1 αἱ ἅγιαι γυναῖκες. . . ὑποτασσόμεναι
τ. ἰδίοις ἀνδράσιν
7 1 of ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ
γνῶσιν
ὡς νύμφην
κεκοσμημένην τ. ἀνδρὶ
2
αὐτῆς
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5 39 ἐγὼ
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ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι
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᾿ΑΝΘΟΜΟΛΟΓΕΌΜΑΙ
2 38 kK. αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο
τ. Θεῷ
ἜἌΝΘΟΣ
ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται
II κ. τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν
1 24 πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου.

Jo
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8 44 ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς
815 πᾶς ὁ μισῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρω-

ney pp $I, Is. xl. 6
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ΑΝΘΡΑΞ
1220 ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τ. κεφαλὴν
αὐτοῦ
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᾿ΑΝΘΡΩΠΑΡΈΣΚΟΣ +
6 6 μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρ-

Col

3822 μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι
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᾿ΑΝΘΡΩΊΤΙΝΟΣ
1725 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται
6 19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ τ. ἀσθένειαν τ.

εἐσκοι
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(1) 6 υἱὸς τοῦ ἀνθρ., υἱὸς dvOp.

(2) οἱ υἱοὶ

τ. ἀνθρ. (8) τὰ τ. ἀνθρώπων (4) ὃ ἄνθρ.
οὗτος, ἐκεῖνος (5) κατὰ ἄνθρ. (6) ἄνθρ.
Θεοῦ

Mt

4 4 οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται 6 ἄνθρωπος

DINT mM $2) ONPI-Y Nd, Dt. viii. 3
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19 ποιήσω ὑμᾶς ἁλεεῖς ἀνθρώπων
5 13 καταπατεῖσθαι ὑπὸ τ. ἀνθρώπων
16 λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τ. ἀνθρώπων
19 ὃς ἐὰν obv . . . διδάξῃ οὕτως τ. ἀνθρώπους
τ. δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν
τ. ἀνθρώπων
2 ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τ. ἀνθρώπων
5 ὅπως φανῶσιν τ. ἀνθρώποις
14 ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τ. ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν
5 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τ. ἀνθρώποις
16 ὅπως φανῶσιν τ. ἀνθρώποις νηστεύοντες
18 ὅπως μὴ φανῇς τ. ἀνθρώποις νηστεύων
νηστ. τ. avOp., WH mg.
ἢ τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος
12 ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄν,ὔ
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1 ὁ δὲ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἔχει
ς
ν 7
>
,
,
οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες
1 ἐξουσίαν ἔχει 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου
8 τ. Θεὸν. τ. δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην

ἀνθρώποις

9 εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον

προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμο-

νιζόμενον,
--ἄνθρωπον, WHR
10 17 προσέχετε ἀπὸ τ. ἀνθρώπων
23 1 ἕως ἔλθῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

32 ὅστις ὁμολογήσει
23
35
36
19
19

»"

213 οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις
4 3 ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῷ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης
ἡμέρας

τ.

,

σαρκὸς ὑμῶν
A

oa

θρωποιSV ΑΝ
>
«
4
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,
kK. γὰρ\ ἐγὼ
ἄνθρωπός, εἰμι
ὑπὸ
ἐξουσίαν

δοῦλοι x. οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν
πεποιηκότες
βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην
ς

ἐστιν"

k. οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος
ἔχει ζωὴν αἰώνιον

[

"ANOPAKIA’ **
οἱ

τ. φύσει τ.

"ANOPQNOKTO’NOEἢ
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213 ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει

,

ἐξηράνθη 6 χόρτος κ. τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν
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δεδάμασται

,

8.18 dv τρόπον δὲ Ἰαννῆς x. ᾿Ιαμβρῆς ἀντέστησαν Μωυσεῖ,
“
Φ
>
,
>
,
οὕτως κ. οὗτοι ἀνθίστανται τ. ἀληθείᾳ
415 λίαν γὰρ ἀντέστη τ. ἡμετέροις λόγοις
ἜΝ ἀντίστητε δὲ τ. διαβόλῳ
5 9 ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τ. πίστει
a

θρώπινος

8 7 δαμάζεται x.
ἀνθρωπίνῃ

ε

΄“΄
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τ.

3

1013 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀν-

Ja

ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν
2115 ἧ
6 Io οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τ. σοφίᾳ
13 8 ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ᾿λύμας ὁ μάγος
919 τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν ;
13 2 τῇ τ. Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν"
οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα Anpψονται
211 κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην
6 13 ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τ. ἡμέρᾳ τ.
>

Ro

δὲ λέγω

carpe
οὐ δυνήσονται

e
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10
11

ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν

τ.

ἀνθρώπων
ὅστις δὲ ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τ. ἀνθρώπων
διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τ. πατρὸς αὐτοῦ
ἐχθροὶ τ. ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ
τ pete ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον;
1 ἦλθεν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐσθίων κ. πίνων
ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος κ. οἰνοπότης
1 κύριος γάρ ἐστιν τ. σαββάτου ὁ υἱὸς τ.
ἀνθρώπου
ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν
τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος
id

‘

>
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,
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ἄνθρωπος

Mt 12 12 πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου;
13 τότε λέγει τ. ἀνθρώπῳ
31 πᾶσα ἁμαρτία... ἀφεθήσεται τ. ἀνθρώ-

Mt 18 23 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία“ τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
βασιλεῖ

19 καὶ καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα κ. τ. μητέρα

TNTNN) VINTNS ΟΝ ΠΣ»), Gen. ii. 24

ποις

32 1 ὃς ἐὰν

εἴπῃ

λόγον

κατὰ

τ.

υἱοῦ

τ.

ἀνθρώπου
35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τ. ἀγαθοῦ θησαυροῦ
>

6 ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω

,

10 εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τ. ἀνθρώπου
12 Α οἵτινες εὐνουχίσθησαν
ὑπὸ , τ. ἀνθρώπων
“26 παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν
28 1 ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπὶ
θρόνου δόξης αὐτοῦ
:
20 1 ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
, ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ

ἐκβάλλει τ. ἀγαθά'

κ. 6 πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τ. πονηροῦ
θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά
36 πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι

40 1 οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐν τ.
καρδίᾳ τ. γῆς
43 ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον

18 1 ὁ vids τ. ἀνθρώπου

πνξυμα ἐξέλθῃ ἀπὸ

τ. ἀνθρώπου
5»

,

45 * γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου

28

ἐκείνου |

χείρονα

21 25
26
28
33
22 2

18 24 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
σπείραντι καλὸν σπέρμα
25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τ. ἀνθρώπους

28 ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν
31 ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν
37.16 σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ
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52 πᾶς ypapparevs . . . ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ
15 9 διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώ-
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17 9} ἕως οὗ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν

45

x. 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου μέλλει
αὐτῷ

ἄνθρωπος

64
72
74
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γονυπετῶν

αὐτὸν

22 7 μέλλει ὁ vids τ. ἀνθρώπου παραδίδοσθαι

εἰς χεῖρας ἀνθρώπων

18

7 πλὴν οὐαὶ τ. ἀνθρώπω

11 1 ἦλθεν

γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
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σῶσαι

τὸ ἀπολώλος
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12 ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα
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τ. ἀνθρώπων
ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τ. ἀνθρώποις δίκαιοι
1 οὕτως ἔσται 7) παρουσία τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
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,
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> 6
,
} φανήσεται
τὸ\ σημεῖον
τ. υἱοῦ
τ. ἀνθρώπου
ἐν οὐρανῷ
1 ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
| οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
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ἢ παρουσία Τ. viov τ. ἀνθρώ-

υἱὸς τ. ἀνθρώπου
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παραδίδοται εἰς τὸ

σταυρωθῆναι
1 ὁ μὲν υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὑπάγει
* οὐαὶ δὲ τ. ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ,
TS)
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δίδ,
v οὗoP 6dad
υἱὸς τ. ἀνθρώπου
παραδίδοται"
καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρῶπος ἐκεῖνος
i
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ει
> 6
,
δίδ
>
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᾿ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
ἁμαρτωλῶν
| ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου καθήμενον
ὅτι οὐκ οἶδα τ. ἄνθρωπον
ὅτι οὐκ οἶδα τ. ἄνθρωπον
ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον
4

ἐρχόμενον

14 προσῆλθεν

BA

26 216

27 | μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔρχεσθαι
28 1 ἕως ἂν ἴδωσιν τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου

πάσχειν

,
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31 1 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

πων

121 οὕτως
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24 ιἔγνων σε ‘ ὅτι6 σκληρὸς
εἶ ἄνθρωπος
¢
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26 τί re ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος
26 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τ. ψυχῆς
αὐτοῦ;

ἐγερθῇ

>

που
44 1 ἥ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ 6 υἱὸς τ ἀνθρώπου
ἔρχεται
2514 ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν

1613 1 τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τ. υἱὸν
τ. ἀνθρώπου
23 ὃ οὐ φρονεῖς τὰ τ. Θεοῦ ἀλλὰ τὰ τ. ἀνθρώ>
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δὲ ανίιπτοις
"
ἄνθρωπον
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14 κλείετε τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν
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II εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον
οὐκ ἐνδεδυμένον
ἔνδυμα γάμου
16 οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
28 4 ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τ. ὦὥμους τ. ἀνθρώπων
5 ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τ. ἀνθρώποις
7 καλεῖσθαι ὑπὸ τ. ἀνθρώπων Ῥαββεί

,

II τοῦτο κοινοῖ τ. ἄνθρωπον
18 κἀκεῖνα κοινοῖ τ. ΥΟΘΕΕ
20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τ. ἄνθρωπον"

τ.

,

βασιλεῖ

υἱὸς τ. ἀνθρώπου
41 1 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου τ. ἀγγέλους
αὐτοῦ
44 ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν
45 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
ey

παραδοθήσεται

ἀρχιερεῦσι
1 ὥσπερ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν
διακονηθῆναι
ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἔξ ἀνθρώπων
ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο
ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης
ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
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9 7 ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμάθαιας

117 ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλεεῖς ἀνθρώπων
23 ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
ἢ

dboσίαν ἔχει ὁ vids τ. ἀνθρώπου ἀφιέναι
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27 τὸ σά
ov διὰ τ. ἄνθρωπον ἐγένετο,
kK. οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τ. σάββατον
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ἀνθρώπος
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228 1 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
k. τ. σαββάτου
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a1 ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τ. χεῖρα

λέγει τ. ἀνθρώπῳ τῷ τ. χεῖρα ἔχοντι
ξηράν
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λέγει τ. ἀνθρώπῳ "Exrewwov τ. χεῖρά
σου
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28 2 πάντα

tA

ἀφεθήσεται τ. υἱοῖς τ. ἀνθρώπων
τὰ ἁμαρτήματα
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42 6 ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τ. σπόρον ἐπὶ τ. γῆς
5 2 ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
8 ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τ. ἀνθρώ΄σ΄
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Mk 1441 1 παραδίδοται ὁ vids τ. ἀνθρώπου εἰς τ.
χεῖρας τ. ἁμαρτωλῶν
62 1 ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν
καθήμενον
4 ὅτι οὐκ οἶδα τ. ἄνθρωπον τοῦτον
4 ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς Θεοῦ ἣν
ψ4
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αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώ,
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διδάσκοντες. διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώmov, Is. Zc.
κρατεῖτε ει
τ. παράδοσιν τ. ἀνθρώπων
=
ἢ
ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τ. πατρὶ ἢ τ. μητρί
οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τ. ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτόν
ἀλλὰ τὰ ἐκ τ. ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά
ἐστιν τὰ κοινοῦντα τ. ἄνθρωπον
πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τ. ἄνθρωπον
.»
κα
τὸ ἐκ τ. ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο
κοινοῖ τ. ἄνθρωπον.
ἔσωθεν yap ἐκ τ. καρδίας τ. ἀνθρώπων
πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ . .. κοινοῖ τ.
ἄνθρωπον
βλέπω τ. ἀνθρώπους
>
τίνα pe λέγουσιν of ἄνθρωποι εἶναι;
1 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
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πῶς~ γέγραπται
ἐπὶ
τ. υἱὸν
τ. ἀνθρώπου
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ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
ἀνθρώπων
,
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a
καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα αὐτοῦ x.
τ. μητέρα, Gen. Z.c.
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πίνων
ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος κ. οἰνοπότης

παρήγγελλε γὰρ τ. πνεύματι... ἐξελθεῖν
ἀπὸ τ. ἀνθρώπου
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ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τ. ἀνθρώπου
εὗρον καθήμενον τ. ἄνθρωπον
1 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
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οἰκίαν

ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὑπάγει
οὐαὶ
δὲ τ. ἀνθρώπῳ
ἐκείνῳ,ν:
δὲ
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δί
εἰ οὗCee
6 Siυἱὸς
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ἀνθρώπου
παραδίδοται:
,
καλὸν αὐτῷee εἰetsοὐκ ἐγεννήθη
ὁἦν»ἄνθρωπος
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ἐστιν

1 τοῦτον ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπαισχυνθή-

βαστάζων
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τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος

ἀφεὶς
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ταύτης;
1 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔσθων κ.

τ.

ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος
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ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν
7 8 k. γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν
τασσόμενος
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ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον;
τίνι οὖν ὁμοιώσω τ. ἀνθρώπους τ. γενεᾶς

οὐ γὰρ βλέπεις. εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
1 τότε ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
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τ. καρδίας
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ἄνθρωπος
αὐτοῦ
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κυριὸς
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ἐξ οὐρανοῦ ἣν ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων;
ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν
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ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν
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ὁ vids τ. ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι
ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν

ὡς
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καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τ. ἀγαθοῦ θησαυροῦ
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ἀνθρ.
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οὗαὶ ὅταν καλῶς
ἄνθρωποι
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παραδοθήσεται
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ἔχων πνεῦμα
δαιμονίου
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ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω

1 ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
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1 εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἀναστῇ
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ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς of ἄνθρωποι
1 ἕνεκα τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου

ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπαισχυν θήσεται αὐτόν
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ἀνθρώπου
k. ἐστ. 6 vi. τ. ἀνθρ. κ. τ. σαββ., TWH mg.
ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ κ. ἡ χεὶρ αὐτοῦ...
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ἄνθρωπε ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου
1 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει

τί yap dot ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τ. ψυχῆς
αὐτοῦ;
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Ἱερουσαλήμ
οὗτος δίκαιος x. εὐλαβής
« χάριτι παρὰ Θεῷ κ.

ἀπὸ τοῦ viv ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν
ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἀνθρωπον

τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον
τὸν ἄνθρ., WH mg.
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ἄρτω μόνω
ζήσεται
68 ἄνθρωπος
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ἄνθρωπος ἦν ἐν
k. 6 ἄνθρωπος
προέκοπτεν
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ἀνθρώποις
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ποις
ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας
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ὁ γὰρ υἱὸς τ. ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι
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ὁ δὲ vids τ. ἀνθρώπου
κεφαλὴν κλίνῃ

οὐκ ἔχει ποῦ τ.

10 30 ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ
11 24 ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τ.
ἀνθρώπου
26

4

γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου ἐκείνου
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χείρονα
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ἄνθρωπος
Lu 22 60 ἄνθρωπε οὐκ οἶδα ὃ λέγεις

1 οὕτως ἔσται x. 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου τ.
γενεᾷ ταύτῃ

69 1 ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

καθήμενος
23 4 * οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τ. ἀνθρώπῳ

44 οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ
οἴδασιν
46 φορτίζετε τ. ἀνθρώπους φορτία δυσβάρακτα
8 πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν

6], WH

mpoonvéykaré μοι τ. ἄνθρωπον τοῦτον
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κ. 6© υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὑτῷ
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οὐθὲν εὗρον ἐν τ. ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον
ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν

9 ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τ. ἀνθρώπων

τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι
εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν
1 4 ἡ ζωὴ ἣν τὸ φῶς τ. ἀνθρώπων
6 ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ

1 πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
ἄνθρωπε τίς με κατέστησεν κριτὴν
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ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἢ χώρα
ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τ. κυριον
ἑαυτῶν
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9 ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον

lr, ἀγγέλους. - - καταβαίνοντας ἐπὶ τ.
υἱὸν τ. ἀνθρώπου
πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τ. καλὸν οἶνον

1 ἡ ὥρᾳ od δοκεῖτε ὁ vids τ. ἀνθρώπου
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ἔρχεται
ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ
πάντας τ. ἀνθρώπους
ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ
14 2 ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικός
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τίθησιν
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18 4 δοκεῖτε

ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τ. ἀνθρώπου"

αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τ. ἀνθρώπῳ

ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τ. Φαρισαίων

13 1 ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβὰς ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώ-

που
14 1 οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπον

ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱοὺς
ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος
ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον
τ. ἀνθρώπων
τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον
τ. Θεοῦ
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19 ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος
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27 οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδέν
428 ἡ γυνὴ . . . λέγει τ. ἀνθρώποις,

20 δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα
50 ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τ. λόγῳ
5 5 ἢν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ

ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος
’

7 Εὐρς ἄνθρωπον οὐκ ἔχω

μίαν τ. ἡμερῶν τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου ἰδεῖν
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9 εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος

οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
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τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι

οὕτως ἔσται κ. ἐν τ. ἡμέραις τ. υἱοῦ τ.
ἀνθρώπου
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ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος

ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν
ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τ. μαρτυρίαν
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ἡ ἡμέρᾳ ὁ vids τ. ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται
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2 κριτῆς τις ἦν -. . ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος
4 οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι
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1 τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα . . .
τ. υἱῷ τ. ἀνθρώπου
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ἦλθεν yap ὁ υἱὸς τ.
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μακράν
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ς\ εἰΨ
ος αὐστηρὸ
ὅτι ἄνθρωπ
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μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τ. ἄνθρωπον
δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν

,
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27 1 ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον

36 1 σταθῆναι ἔμπροσθεν τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
22 10 συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος
βαστάζων

22

ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τ. ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμέa
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νον πορεΐεται,
4 πλὴν οὐαὶ τ. ἀνθρώπῳ
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ἐκείνῳ

48 1 φιλήματι τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου παραδίδως;

58 ὁ δὲ Πέτρος ἔφη ΓΑνθρωπε οὐκ εἰμί
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28 1 ὅταν ὑψώσητε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
40 ἄνθρωπον ὃς τ. ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα
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οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος
4 ὡς οὗτος λαλεῖ ὁ ἄνθρωπος

4 ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἔξ ἀνθρώπων
9 ἄνθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
21 26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου

20

δὲ

τῷ —é,

ὅλον ἄνθρωπον ὑγιὴ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ

2 ἤδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἶμι
ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν
>

,

εἰ περιτομὴν λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος ἐν σαβ-
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ἀναβαίνοντα
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kc. ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον

ἀνθρώπου ζητῆσαι
ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν
1 20

6

1 ἐὰν μὴ φάγητε τ. σάρκα τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου > 6 με
,
> 6
ey
Ὧν...
θεωρῆτε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
ἐὰν οὖν

ὅτι οὐκ; εἰμὶ ὥσπερ of λοιποὶ τ. ἀνθρώπων
τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις
-“

>

ποιήσατε τ. ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν
οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ἃ ἐποίησεν σημεῖα
1 ἣν 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει
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δια
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«"

λαμβάνω

εὑρήσει τ. πίστιν
ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς TO ἱερὸν προσεὐξασθαι
a

o

δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω

ἄρα

ἐλθὼν

ὃ 1 πλὴν 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου

γέρων

ὦν;

,
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δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι

4 πῶς

ἄνθρωπόςc τις6 ἐποίει ΠῚδεῖπνον >μέγα
a
ὃ
Lat
4
ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν
οὗτος
πρόβατα
ἑκατὸν
ἔχων
ὑμῶν
ἐξ
τίς ἄνθρωπος
,

τούτῳ

6 ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Ταλιλαῖός ἐστιν

9

εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ
[1 ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος
ἐποίησεν
_

γενετῆς
Ἰησοῦς πηλὸν

16 * οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος

ἄνθρωπος
>»

πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλός
~

,

a»

ἡμεῖς

4

ε

οἴδαμεν

r
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ἐφώνησαν οὖν τ. ἄνθρωπον
ὃς ἦν τυφλός

ὅτι

ἴδ
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οἱ ἄνθρωποι
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ἐκταράσσουσιν

6

>

ἡμῶν

,

τ. ἀνθρώπους

«

΄

ἐκείνους

7 ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας

ἄνθρωπος

©

οὗτοι

4

τ. πόλιν
>
4 ἀπόλυσον

ἐκ δευτέρου

οὗτος

“
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6

1 σὺ πιστεύεις εἰς τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου;
Θεοῦ, R non mg.

ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων
χαράγματι τέχνης x. ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου
τὰ νῦν ἀπαγγέλλει τ. ἀνθρώποις πάντας
πανταχοῦ μετανοεῖν
παρὰ τ. νόμον ἀναπείθει οὗτος τ. ἀνθρώ-

4 οὗτος

ἐφαλόμενος 6 ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτούς

ἁμαρτωλός ἐστιν
9
2
ὁc ἄνθρ.
obr.,
T
>
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a

ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος κ. εἶπεν αὐτοῖς
4

.

πους

σὺ ἄνθρωπος dv ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν

ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα

τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει
4 οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τ. λαοῦ

ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τ. λαοῦ
1 ἵνα δοξασθῇ ὁ vids τ. ἀνθρώπου
1 δεῖ ὑψωθῆναι τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου.
1 τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου;
ἠγάπησαν γὰρ τ. δόξαν τ. ἀνθρώπων.
μᾶλλον
1 νῦν ἐδοξάσθη 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου
σ

a

νον

ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους
εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον. .. ἔξεστιν ὑμῖν
μαστίζειν;
4 ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν

ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τ. κόσμον
ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τ. ἀνθρώποις

4 οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τ. ἀνθρώπῳ
τούτῳ
>
pte
ἀπρόσκοπον

ὑπὲρ

ἀποθανεῖν

συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον
τ. λαοῦ

’

μὴ κ. σὺ ἐκ τ. μαθητῶν εἶ τ. ἀνθρώπου
τούτου ;
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κατηγορίαν

φέρετε

>

ἀγράμματοι
>

καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι
εἰσιν
τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες
ἑστῶτα

,

,

,

>
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μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τ. ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ
’

ἀνθρώπων

ὁ

τεσσεράκοντα

πλειόνων

ἐτῶν γὰρ ἦν
ἄνθρωπος

>,
»,
>
,
οὐκ> ἐψεύσω
ἀνθρώποις
4 ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τ. ἀνθρώπου
τούτου
’

πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις
ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τ. ἀνθρώπους ποιῆσαι

4 προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ. τ. ἀνθρώποις
τούτοις
ἀπόστητε ἀπὸ τ. ἀνθρώπων τούτων
>

ὀ
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ἐὰν ἢ ἐξ ἀνθρώπων
LBS
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ἡ βουλὴ αὑτὴ
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οὗτος

4 ὃ ἄνθρωπος
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λαλῶν
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μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον
Θεοῦ φωνὴ κ. οὐκ ἀνθρώπου

of θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν
k. ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι
ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τ.
ἀνθρώπων τ. Κύριον
c
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κρίνει ὁ Θεὸς Ta κρυπτὰ τ. ἀνθρώπων
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οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων
a
eee)
,
mas δὲ ἄνθρωπος ψεύστης
5 κατὰ ἄνθρωπον λέγω

λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον
Δαυεὶδ λέγει τ. μακαρισμὸν τ. ἀνθρώπου

ὥσπερ dC ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία
οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος
διῆλθεν

ἐν χάριτι τῇ τ. ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χρισ>

,
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τοῦ
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pix ΠΡΊΝ ΣΤ wh qy0d, Am. ix. 12

ἀνθρώποις παραδεδωκόσιν τ. ψυχὰς αὐτῶν
16 17 4 οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τ. Θεοῦ τ.
ὑφίστου

a

ὡς δι’ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ave
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ε

οὕτως
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θρώπους

,

1 Jewp® ... T. vloVv Τ. ἀνθρώπου εκ
δεξιῶν ἑστῶτα
εὗρον δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Aiveav
k. ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι
=

5

σοντας
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ΠῚ

,

ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τ. κατεργαζομένου τὸ κακόν

LA

οὐ παύεται

>

ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων
ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσ-

’

4

A

ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν κ. ἀδικίαν ἀνθρώπων
ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου

>

’,

΄

>

4 πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος

,

τί ποιήσωμεν τ. ἀνθρώποις τούτοις ;

4

,

’

αὐτοῖς

σὺν

,
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\

μένον ,ἐν ἀνθρώποις
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,

χαρίζεσθαί

ἄνθρωπος οὗτος

οὐδὲ yap ὄνομά ἐστιν ἕτερον . . . τὸ δεδο+

,

Ῥωμαίοις

4 ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος

που ἀσθενοῦς

|sa
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ἔθος

ἐβουλόμην κ. αὐτὸς τ. ἀνθρώπου ἀκοῦσαι.
4 οὐδὲν θανάτου. .. ἄξιον πράσσει ὁ

TOUTOU ;

᾿,
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ἔστιν

>

λέγει αὐτοῖς ᾿Ιδοὺ ὁ ἄνθρωπος
ei. . . ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώΓ᾿

τ.

ἄνθρωπον

,

»4."
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οὐκ

ἀνθρώπου

τ.

,
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Ἢ
συνείδησιν
ἔχειν
πρὸς...

ἀνθρώπους

,
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4 Τίνα

διδάσκων

ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἶμι Ἰουδαῖος Ταρσεύς

x. δι’ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας
>

εν

>

,

,

ἀνθρώπους
διὰ τ. παρακοῆς τ. ἑνὸς ἀνθρώπου
ὃ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη
ὁ νόμος κυριεύει τ. ἀνθρώπου
συνήδομαι γὰρ τ. νόμῳ τ. Θεοῦ κατὰ τ.
ἔσω ἄνθρωπον
,

ταλαίπωρος ἐγὼ aἄνθρωπος

>

ὦ ἄνθρωπε pevodvye σὺ τίς εἶ
te
at
τ. δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ὁ Tomas av-

θρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ

py mM) DIN] On npy Wwe, Lev.
xviii. 5
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ἄνθρωπος
>

1217 προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων

Ga

18 μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες
14 18 k. δόκιμος τ. ἀνθρώποις
20 κακὸν τ. ἀνθρώπῳ τῷ διὰ “προσκόμματος

1Co

ἐσθίοντι
125 τὸ μωρὸν τ. Θεοῦ σοφώτερον τ. ἀνθρώTov ἐστίν"
x. τὸ ἀσθενὲς τ. Θεοῦ ἰσχυρότερον τ.
ἀνθρώπων

216 οὐ δικαιοῦται ἄνθ ὠπος ἐξ ἔργων νόμου
315 ὅ ἀδελφοὶ κατὰ ἄνθρωπον λέγω"
ὅμως ,ἀνθρώπου κεκυρωμένην. διαθήκην
5 3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ

περιτεμνομένῳ

6

-_

Eph

δυνάμει

ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη
“ὦτίς ap οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τ. ἀνθρώπου

εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τ. ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ;

ἐστε;

ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις
οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος
θέατρον ἐγενήθημεν τ. κόσμῳ... .. κ.
“ἀνθρώποις

Phl

ἵνα

,

a

‘

a”

>
αν-

παραστήσωμεν

,
TavTa

Fd
ἄνθρωπον

τέλειον
κατὰ τ. παράδοσιν τ: ἀνθρώπων
κατὰ τὰ ἐντάλματα κ. διδασκαλίας
ἀνθρώπων
ἀπεκδυσάμενοι τ. παλαιὸν ἄνθρωπον
ὡς Τ᾿ Κυρίῳ κ. οὐκ “ἀνθρώποις

τ.

οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες

οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν
ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων
il Th

ad

ei kK. 6 ἔξω ἡμῶν
ἡ
ἄνθρωπος διαφθείρεται
εἰδότες οὖν τ. φόβον τ. Κυρίου ἀνθρώπους

1 ΤΙ

πείθομεν
8 21 ἀλλὰ κ. ἐνώπιον ἀνθρώπων

πρὸ

>

ς

kK. πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων

δησιν ἀνθρώπων

Χριστῷ

ὁ

θρώποις
νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον,
κ. διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ
σοφίᾳ,

Col

συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνεί-

οἶδα ἄνθρωπον ἐν
δεκατεσσάρων

,

τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀν-

ε

ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός"
ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ
τι (δ᾽ .8. 2 ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων

5 II
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mn ΕΒ) ὈΠΝΠ ὙΠ, Gen. ii. 7
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>

δουλεύοντες Oe τ᾿ Κυρίῳ κ. OUK
θρώποις
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος
σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

κ. 60 ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν
ὅ εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν
᾿Ἐφέσῳ
ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων
ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς
ψυχὴν ζῶσαν

‘

κραταιωθῆναι. .. εἰς τ. ἔσω

μητέρα

ἐπειδὴ γὰρ Sv ἀνθρώπου θάνατος,

«ς

τινι

HNTNN PANN Ὁ 553}}», Gen. ii. 24

πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος

,

ἔν

ἐν τῇ κυβίᾳ τ. ἀνθρώπων
ἀποθέσθαι ὑμᾶς. .. τ. παλαιὸν ἄνθρωπον
x. ἐνδύσασθαι τ. καινὸν ἄνθρωπον
καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα κ. τ.

5 x. κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε

“ἐμαυτόν

ἄνθρωπος

ὈΝΞ NAD FNP», Ps. 1xviii. 19

πνεύματος

μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων
καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι
ὅ μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ ;
δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν
ἐὰν τ. γλώσσαις τ. ἀνθρώπων λαλῶ
ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ
3 ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ
ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν

προλημφθῇ

ἄνθρωπον
ἔδωκεν δόματα τ. ἀνθρώποις

ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τ.

καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι
θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς κ.

κ.

παραπτώματι
ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος
ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα
καινὸν ἄνθρωπον
3 οὐκ ἐγνωρίσθη τ. υἱοῖς τ. ἀνθρώπων

ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ἢ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων

οὐκ ἄνθρωποί

ἐὰν

ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων

ἐτῶν

τινῶν

οἶδα τ. τοιοῦτον ἄνθρωπον
ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι
Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων
οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου
ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τ. Θεόν;
ἢ ζητῶ ἀνθρώποις. ἀρέσκειν;
εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον

5 ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον"

οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό

πρόσωπον ὁ Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει
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ὧδ

ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ
k. ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τ. ἀνομίας
ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τ. ἀτόπων κ. πονηρῶν
ἀνθρώπων
ὑπὲρ πάντων
ποιεῖσθαι δεήσεις ..
ἀνθρώπων
ὃς πάντας “ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι
εἷς κ΄ μεσίτης Θεοῦ x. ἀνθρώπων
ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς
ἀνθρώπων

αἱ ἁμαρτίαι

πρόδηλοί

εἶσιν
6 5 διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων
τ. νοῦν
βυθίζουσιν
ὄλεθρ ον

9 αἵτινες

π Ti

τ.

ἀνθρώπους
>

,

εἰς
>

II 8 σὺ δὲ ὦ ἄνθρωπε Θεοῦ ταῦτα φεῦγε
16 ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων
25.2 ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις
3 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι
8 ἄνθρωποι γ᾽ πὐλοστας τ. νοῦν

13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι x. γόητες

E

Υ

ἄνθρωπος -ἀνίστημι
4

i Ti
Tit

SF

317
© ἵνα ἄρτιος ἦ ὁ τ. Θεοῦ ἄνθρωπος
1 14 ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τ.

Re

9

6 ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τ. θάνατον
τὰ

, ἀλήθειαν

θησαν
ἀπεκτάνθησαν
ἀνθρώπων

καταβαίνειν
θρώπων

14} εἶδον ...

A

ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τ. μείζονος ὀμνύουσιν

9

νουσιν
28 ὁ νόμος
γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν
ἀρχιερεῖς
2 ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος οὐκ ἄνθρωπος
καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τ. ἀνθρώποις ἅπαξ
ἀποθανεῖν
>

6 τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;
Ja

DIN 5 nye, Ps. cxviii. 6
7 * μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ
ἀκοῦσαι

Ac 18

9 ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τ. ἀνθρώπους
Ἠλείας ἄνθρωποςἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν

βιῶσαι χρόνον

Il Pe

>

,

οὐ γὰρ "θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προὑπὸ

πνεύματος

ἁγίου

φερόμενοι

ἐλάλησαν ἀπὸ Θεοῦ ἄνθρωποι
6 ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον
7 εἰς ἡμέραν...
ἀνθρώπων

ἀπωλείας

9 εἰ τ. μαρτυρίαν τ. “ἀνθρώπων λαμβάνομεν
4 παρεισεδύησαν γάρ τινες ἄνθρωποι
* εἶδον Syn

ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου

7 τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς
ἀνθρώπου
811 πολλοὶ τ. ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τ.
ὑδάτων
9 4 ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν...
θρώπους

δ᾽ ὡς βασανισμὸς
ἄνθρωπον

σκορπίου

εἰ μὴ τ.

ὅταν

Mt 15 20

Mk

τ. ἀσεβῶν

ἀν-

παίσῃ

έγα

οἱ ἄνθρωποι

καῦμα

"ANINTOX*

ητεία ποτέ,

ἀλλὰ

ἐκαυματίσθησαν

FIN NO BIN ND, Josh. i. 5

ἀνθρώπους

A

κ.

ἐν

πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη
ἅμα ἀνέντες τ. ζευκτηρίας τ. πηδαλίων
ἀνιέντες 4: ἀπειλήν
οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω

4 ὁ κρυπτὸς τ. καρδίας ἄνθρωπος
2 εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις...
κατὰ

καθήμενον

᾿ΑΝΙΉΜΙ

,
σίαν

μὲν

ἐπὶ τ. νεφέλην

᾿ΑΝΘΥ ΠΑΤΟΣ ὃ
z ὃς ἦν σὺν τ. ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ
ὃ ζητῶν διαστρέψαι τ. ᾿ἀνθύπατον ἀπὸ τ.
πίστεως
ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν
Ῥαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τ. ᾿Αχαίας
ἀγοραῖοι ἄγονται κ. ἀνθύπατοί εἰσιν

4 ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον
φιμοῖν τὴν τ. ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνω-

6 ὅ ἵνα κριθῶσιν
σαρκί

εἰς τ. γῆν ἐνώπιον τ. ἀν-

17 μέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν ἀγγέλου

θέλεις δὲ γνῶναι ὦ ἄνθρωπε κενέ
ὅτι ἐξ ἔργων. δικαιοῦται ἄνθρωπος
ὃ τ. δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται
‘
ἀνθρώπων

I Pe

>

ἀφ᾽ οὗ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τ. γῆς
ἄνθρωπος ἐγένετο, TWH mg. R mg.
χάλαζα μεγάλη. οὖς καταβαίνει ἐκ τ
οὐρανοῦ ἐπὶ τ. ἀνθρώπους:
kK. ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τ. Θεόν
18 13 ῥεδῶν k. σωμάτων κ. Ψυχὰς ἀνθρώπων
21 3 ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τ. Θεοῦ μετὰ τ. ἀνθρώπων

,

,

ὀνόματα

πυρί:

ὃ δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβά\

σεισμῷ

ἀνθρώπους
ὃ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τ. ἀνθρώπους

A

Θεόν

,

τ.

ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου
2 ἐγένετο ἕλκος κακὸν κ. πονηρὸν ἐπὶ τ.

καθίσταται τὰ πρὸς τ.
,

ἐν

ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν

Ἰ)ἼΡΒΓΓ5. DISTR, ὁ.
,

ἀν-

4 οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τ. ἀνθρώπων

Ι πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμ>

πρόσωπα

οἱ λοιποὶ τ. ἀνθρώπων οἱ οὐκ ἀπεκτάν-

1 ἢ vids ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;

ανόμενος

ὡς

ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τ. ἀνθρώπων

ποις
10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον +65 παραιτοῦ
6 τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;
5 ἼΞ,
vx", Ps, viii. 5

‘

αὐτῶν

ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τ. ἀνθρώπων

πάντας ἀνθρώπους
ὃ ταῦτά ἐστιν καλὰ κ. ὠφέλιμα τ. ἀνθρώ-

ς

πρόσωπα

θρώπων
Io ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τ. ἀν ὦπους

211 ἡ χάρις τ. Θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις
3 2 πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραὔτητα πρὸς

ὑπὲρ ἀνθρώπων

75

7

eg |
τὸ. δὲer ἀνίπτοις
χερσὶ Ἢ φαγεῖντς

2 κοιναῖς χερσὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις
᾿ΑΝΙΣΤΗΜΙ

Trans. ὅπ aor. 1
Mt 22 24 ἀναστήσει σπέρμα τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ

man Πρ > ΠΡΟ, Dt. xxv. 5

Mk 14 58 διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀναστήσω ἀχειροποίητον
ἀχ. οἰκοδομήσω, TWH non mg. R
Jo 639 ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
40 ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
44 κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
54 κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ

ἀνίστημι

76
Ας

224 ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησεν
32 τοῦτον τ. Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεός
8 22 προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεύς

οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι

Lu 11

εἰ x. οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς
ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τ. κρίσει
ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τ. πατέρα μου
ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τ. πατέρα ἑαυτοῦ
a ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ

TN mim 92 op... 822, Dt.
XVill. 15

ot ἀνέστησαν πόρρωθεν
ἔστησαν, TWH non mg. R

26 ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας 6 Θεὸς τ. παῖδα
αὐτοῦ
7 37 προφήτην. ὑμῖν ἀναστήσει ὁ Θεός, Dt. Zc.
941 δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν
18 32 ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκεν . . . ἀνασ-

ἀναστὰς πορεύου
τ. ἡμέρᾳ τ. τρίτῃ ἀναστήσεται
ἀναστὰς ἀπὸ τ. προσευχῆς

ἀναστάντες προσεύχεσθε
ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν
τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι

τήσας Ἰησοῦν

34 ὅτι δὲ ,ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
17 31 ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν

ὁ δὲ Πέτρος

Intrans. : aor. 2, med.
(1) ἀν. ἐκ νεκρῶν

10

αὐτὸν

ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι

ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεύς
ἀναστὰς δέ τις ἐν τ. συνεδρίῳ Φαρισαῖος

πρὸ γὰρ τούτων τ. ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς

μετὰ τοῦτον ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ Ταλιλαῖος

ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τ. συναγωγῆς
ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺςἕ
ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον
ἀνάστηθι κ. “πορεύου κατὰ μεσημβρίαν
κ. ἀναστὰς ἐπορεύθη

ἀλλὰ ἀνάστηθι κ. εἴσελθε εἰς τ. πόλιν

ἀνάστα πορεύθητι ἐπὶ τ. ῥύμην τ. καλουμένην Εὐθεῖαν
ἀναστὰς, TWH mg.
ἀναστὰς ἐβαπτίσθη
ἀνάστηθι κ. στρῶσον σεαυτῷ'
κ- εὐθέως ἀνέστη

ms ἀνέστη

ἀποκτανθεὶς “μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
I κ. ἐκεῖθεν ἀναστὰς χεῖται εἰς τὰ ὅρια τ.
ἸΙουδαίας

ῳ)--

ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς

Ταβειθὰ ἀνάστηθι
ἀναστὰς Πέτρε θῦσον x. φάγε
ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι
τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς
ἀνάστηθι. K. ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἶμι

34 μετὰ τρεῖς ἡμέρας. ἀναστήσεται

12 23 ἐν τῇ ἀναστάσει ὅταν ἀναστῶσιν
—ér. a,

WHR

25 ' ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν
2 διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλος ἀναστήσεται ἄνευ
χειρῶν
—h. Vey TWH non mg. R
14 57 κι τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν
60 ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον
16 [9 ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου
Lu 1.30 ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
ἀνέστη ἀναγνῶναι
ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τ. πόλεως
ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τ. συναγωγῆς
παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς
παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν
καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ
ἀναστὰς ἔστη
ἀνέστη παραχρῆμα
ὅτι προφήτης φις T. ἀρχαίων ἀνέστη
ὅτι προφήτης τις τ᾿ ἀρχαίων ἀνέστη
K. τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι
ἐγερθῆναι, WH non mg.
ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη

ἔδραμεν εἰς τ. μνη-

ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου
οἶδα ὅτι
ὅ ἀναστήσεται
ὅτι ταχέως ἀνέστη kK. ἐξῆλθεν
1 ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τ. ἀδελφῶν

9.9 ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
12 41 ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τ. κρίσει
17. Ὁ ? ἕως οὗ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἀναστῇ
ἐγερθῇ, TWH non mg.
23 τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται
ἐγερθήσεται, TWH non mg. R
20 19 τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται
ἐγερθήσεται, TWH non mg.
26 62 ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
Mk 1 35 πρωὶ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν
214 ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
8 26 εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτόν
5 42 εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον
7 24 ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν
8.31 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι
9. ὃ} ὅταν ὁ υἱὸς τ. “ἀνθρώπου ἐκ
ἐ νεκρῶν ἀναστῇ
10 ! ¢i ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
Mt

27 ἤγειρεν

ἀναστὰς

μεῖον
—h. v., T {{ΝῊ]] R mg.
ἀναστάντες αὐτῇ τ. ὥρᾳ
1 ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ

* pera τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
ἀναστὰς Πέτρε θῦσον κ. φάγε
ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Άγαβος
ἀνάστα ἐν τάχει

18

ἀναστὰς δὲ Παῦλος

ἀνάστηθι ἐπὶ τ. πόδας σου ὀρθός
ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τ. πόλιν,
ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς

1 τ. Χριστὸν ἔδει παθεῖν κ. ἀναστῆναι ἐκ
νεκρῶν

ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες
ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν

ἀναστὰς βάπτισαι
ἀναστάντες τινὲς τ. γραμματέων τ. μέρους τ.
Φαρισαίων
ἀλλὰ ἀνάστηθι κ. στῆθι ἐπὶ τ. πόδας σου
30 ἀνέστη τε ὁ βασιλεὺς κ. 6 ἡγεμών
Ro 15 12

ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν

py 02d py wir, Is. xi. τὸ

ἀνίστημι--- ἀνοίγω
1Co

10

Lu
Jo

7.κ. ἀνέστησαν παίζειν

pny? 3p, Ex. xxxii. 6
Eph

«ΤῊ

514 ! ἀνάστα ἐκ τ. νεκρῶν

18 25 κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
152 | ὄψεσθε τ. οὐρανὸν ἀνεῳγότα
9 10 1 πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί;
14 ὃ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τ. ὀφθαλμούς

17 ὃ ὅτι ἠνέῳφξέν σου τ. ὀφθαλμούς

414 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν

ἤνοιξέν, T
21 8 ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ 'τ. ὀφθαλμούς
26 ὃ πῶς ἤνοιξέν σου τ. ὀφθαλμούς;
30 3. ἤνοιξέν μου τ. ὀφθαλμούς

k. ἀνέστη

16 οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον
He

711

κατὰ τ. τάξιν

Μελχισεδὲκ

77

ἕτερον ἀνίσ-

τασθαι ἱερέα
15 εἰ κατὰ τ. ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται

32 3. ὅτι ἠνέῳξέν

ἌΝΝΑ
Lu

10

236 x. ἦν Αννα προφῆτις

τ. φυλακῆς
ἀνοίξας, T

yernms’ N51, Is. iii. 7

4 6 “Avvas ὁ ἀρχιερεὺς x. Καιάφας

35 2 ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ
θ. δὴ15 ἀνεῳγμένων δὲ τ. ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
ἠνοιγμένων, Τ'
40 8 ἡ δὲ ἤνοιξεν τ. ὀφθαλμοὺς αὐτῆς
1 θεωρεῖ τ. οὐρανὸν ἀνεῳγμένον
34 2 ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν
12 10 1 ἥτις αὐτομάτη ἡνοίγη αὐτοῖς
14 ἀπὸ τ. χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τ. πυλῶνα
16 ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτόν
14 27 ὅτι ἤνοιξεν τ. ἔθνεσιν θύραν πίστεως
δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι
μ᾿σὺ N OV » ἠνεῴχθησαν

᾿ἈΑΝΟΉΤΟΣ
Lu 2425 ὦ ἀνόητοι x. βραδεῖς τ. καρδίᾳ
Ro 114 σόφοις τε x. ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί
Ga 8 1 ὦ ἀνόητοι Ταλάται

2

3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε;

Ι ΤΊ 6 9 ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους x. βλαβεράς
Tit 3 3 ἦμεν γάρ ποτε κ. ἡμεῖς ἀνόητοι
ἌΝΟΙΑ

‘4

,

A

,

μ

,
στόμα
26 τὸ 8 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
8113 1 τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν
ὩΣ MNB WP, Ps. v. ro
_

(8) dv. ὀφθαλμούς

211 ἀνοίξαντες τ. θησαυροὺς αὐτῶν
8 16 3 ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί.
ἀνεῴχθησαν, T
2 2 ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ

Ro

1Co

11Co

7 1 κρούετε κ. ἀνοιγήσεται ὑμῖν
ὃ 1 τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

ἀνοίγεται, WH mg.
9 30 1 ὃ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί
ἀνεῴχθησαν, T
13 35 3 ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου

Ἔ byina MMAR, Ps. Ixxviii. 2
20.553 1 8 κύριε ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
25 11 κύριε κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
27 52 1 τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν
7 35 1 ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί
164 13 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα

8.21 1 ἐγένετο δὲ... ἀνεῳχθῆναι τ. οὐρανόν

417 ἀνοίξας τὸ βιβλίον εὗρεν τ. τόπον
ἀναπτύξας,
11 οἷἿ κρούετε x. ἀνοιγήσεται ὑμῖν

Re

16

mg.

>

,

°

,

>

΄“

9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη x. ἐνεργής

2121 θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν Κυρίῳ

6 11 3 τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς
4 3 ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξη ἡμῖν θύραν τ. λόγου
3 7 6 ἀνοίγων κ. οὐδεὶς κλείσει,
k. κλείων κ. οὐδεὶς ἀνοίγει.
ἀνοίξει, Τ

1 ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἤνεῳγ-

μένην
5»
3
,
,
ἐάν
τις. . . ἀνοίξῃ
τ. θύραν
1 ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τ. οὐρανῷ ©
oe
τ,
tos
ἢ
τίςra ἄξιος
ἀνοῖξαι
τὸ βιβλίον
oO
οὐδεὶς ἐδύνατο. . . ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
ἐνίκησεν ὁ λέων... ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
ἄξιος εἶ. .. ἀνοῖξαι τ. σφραγῖδας αὐτοῦ
O
SeOMmBRW
Neὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τ. ἑπτὰ
σφραγίδων
ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. δευτέραν
ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. τρίτην
ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. τετάρτην
ὅτε ἤνοιξεν τ. πέμπτην σφραγῖδα
_ NONUIO
εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. ἕκτην
iS)

δ

a

ἀνοιχθήσεται, Τ'
10 3 τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται

ἀνοιχθήσεται, T ; ἀνοίγεται, WH
12 36 ἵνα... εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ

Col

,

[oe]

17 27 2 ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ

Mk
Lu

/

ἠνοίχθησαν, T
27 1 ἰδὼν ἀνεῳγμένας τ. θύρας τ. φυλακῆς
[
- οο >
μέλλοντος δὲ τ. Παύλου ἀνοίγειν τὸ

᾿ΑΝΟΙΤΩ
Mt

>

πᾶσαι

Lu 611 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας
1 Τι8 9 ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν

(2) dv. στόμα

᾿

23 ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν
8 32 2 οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ

8 2 ἐπὶ ἀρχιερέως Αννα καὶ Καιάφα

(1) pass.

3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει

5 19 ἄγγελος δὲ Κυρίου. .. ἤνοιξεν τ. θύρας

ἌΝΝΑΣ
“Avvas, WH

Jo 18 13 ἤγαγον πρὸς Ανναν πρῶτον
24 ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ “Avvas δεδεμένον

Ac

τυφλοῦ

21 ὃ μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς
ἀνοῖξαι;
11 37 8 οὗτος ὁ ἀνοίξας τ. ὀφθαλμοὺς τ. τυφλοῦ

“Ἄννα, WH

Lu

τις ὀφθαλμοὺς

γεγεννημένου
ἤνοιξέν, T

ἱερεὺς ἕτερος

τῇ

©

Ε

’

>

΄

-

4

’

,

78

ἀνοίγω---ἀνταπόλοσις
I ὅταν ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. ἑβδόμην

9 2 ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τ. ἀβύσσου
10 2 * ἔχων ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγένον
8 1 λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τ.
11 19
12 16
1...
16 5
1911
2012

|
3
Bed
1
1
1
1

χειρὶ τ. ἀγγέλου
nvoiyn ὁ ναὸς τ. Θεοῦ ὁ ἐν τ. οὐρανῷ
ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς
ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας
ηνοίγη ὁ ναὸς τ. σκηνῆς τ. μαρτυρίου
εἶδον τ. οὐρανὸν ἠνεῳγμένον
βιβλία ἠνοίχθῆσαν"
x, ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη ὅ ἐστιν τ. ζωῆς

᾿ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΕΏ
Ac 15 16 ἀνοικοδομήσω τ. σκηνὴν Δαυεῖδ τ. πεπτω-

Π ΤῊ
ITi
Pe

2 ὃ τότε ἀποκαλυφθήσεται 6 ἄνομος
1 ο ἀνόμοις δὲ κ. ἀνυποτάκτοις
2 8 ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν

Ro

212 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον,
ἀνόμως κ. ἀπολοῦνται

_7ANO’MQE**
᾿ΑΝΟΡΘΟΏ

Lu

1813 x. παραχρῆμα ἀνωρθώθη

Ας

1516 κ. ἀνορθώσω αὐτήν

He

1212 ra παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε

ἀνορθώθη,

poy ‘oD TMI, Am. ix. 11
᾿ΑΝΟΣΙΟΣ

κυῖαν"

Bi WA NDD-NN OPN, Am. ix. 11
kK. τὰ κατεστραμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω

ΒΤ

ITi
Ti

1 9 ἀνοσίοις x. βεβήλοις
8. 2 ἀχάριστοι ἀνόσιοι ἄστοργοι

Ro

2

ὙΠ), τό.

“ANOXH’**

ἌἌΝΟΙΞΙΣἢ

᾿ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙἘΣ

μου

᾿ἈἊΝΟΜΙΆ

723 ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τ.
ἀνομίαν
18 41 συλλέξουσιν ἐκ τ. βασιλείας αὐτοῦ... τ.
ποιοῦντας τ. ἀνομίαν
28 28 ἔσωθεν
δέ ἐστε μεστοὶ
ἀνομίας

Ro

ὑποκρίσεως

12

Μὲ

16 26 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τ. ψυχῆς
αὐτοῦ;

8 37 τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τ. ψυχῆς
αὐτοῦ ;

᾿ΑΝΤΑΝΑΠΛΗΡΟΏ

. τ. ἀνομίᾳ εἰς τ.

Tit
He

εἰς τ. ἀν., [WH]
614 τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ κ. ἀνομίᾳ;
2 3 κ. ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τ. ἀνομίας
ἁμαρτίας, WH mg. R non mg.
7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τ. ἀνομίας
2114 ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας
1 Ok. ἐμίσησας ἀνομίαν.
ἀδικίαν, T

yw NIM, Ps. xlv. 8
1 Jo

10 17 τ. ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι
f
3 4 πᾶςἘς ὁ ποιῶν
τ. ἁμαρτίαν κ. τ. ἀνομίαν
ποιεῖ"
«

,

oJ

‘

K. ἡ ἁμαρτία ἐστὶν

ς

>

‘

ἡ ἀνομία

Lu
Ro

Lu

15 28 κ. μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη, Is. Le.
—h. v., TWHR non mg.
22 37 τὸ κ. μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη

2223 διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε
921 τ: ἀνόμοις ὡς ἄνομος,
μὴ ὧν ἄνομος Θεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστοῦ,
ἵνα κερδανῶ τ. ἀνόμους

σεται αὐτῷ;

ἐγὼ ἀνταποδώσω

Κύριος
pv
eesὮΡ. 5,
i Dt. ἘΣ ΧΙ

1Th
Th
He
Lu
Ro

yap oryeisd, Is. lili. r2

Ac
[Co

"ANTAMOAI’AQMI
14 14 ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι:
ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τ. ἀναστάσει τ. δικαίων
1135 35 4ἢ τίς προέδωκεν
αὐτῷp κ. Κ-. ἀνταποδοθή-7
poeda
12 19 ἐμοὶ ἐκδίκησις

“ANOMOS
Mk

1.24 ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τ. θλίψεων
τ. Χριστοῦ

,

ἀνομίαν

11 Co
Th

4 πρὸς τ. ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι

᾿ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Col

WN, Ps. xxxii. 1

6 19 τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα.

He

κ.

2412 διὰ τὸ πληθυνθῆναι τ. ἀνομίαν
4 7 μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι

ΒΤ

47. dvoxns x. τ. μακροθυμίας καταφρονεῖς

3 360 ἐν τ. ἀνοχῇ τ. Θεοῦ

Eph 6 19 ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τ. στόματός

Μι

Τ

λέγει

55

8 9 τίνα yap εὐχαριστίαν δυνάμεθα τ. Θεῷ
ἀνταποδοῦναι
1 6 εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι
τ. θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν
10 30 ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω, Dt. Lc.
"ANTAMO’AOMAT 1412 μήποτε. .. γένηται ἀνταπόδομά σοι
11 9 kx. εἰς σκάνδαλον x. εἰς ἀνταπόδομα
αὐτοῖς

vipine anioyin, Ps. Ixix. 23
Col

"ANTANO’AOSIE
8 24 ἀπὸ Κυρίου ἀπολήμψεσθε τ. ἀνταπόδοσιν
τ. κληρονομίας

ἀνταποκρίνομαι---ἀντιλέγω
᾿ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ ἢ
Lu
Ro

14

6 οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα

9.20 σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τ. Θεῷ;

Ti

79

᾿ΑΝΤΙΔΙΑΤΙΘΕΜΑΙ *
225 ἐν πραὕτητι παιδεύοντα
μένους

"ANTI ΔΙΚΟΣ

ἊἌΝΤΕΙΠΟΝ
2115 7 οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν
ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν
414 οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν
a

a

ἌΝΤΕ ΧΟΜΑΙ
Mt
Lu

ITh
Tit

6.24 ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται
φρονήσει
1613 ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται

φρονήσει

x.

τ.

ἑτέρου

κατα-

κ.

τ.

ἑτέρου

κατα-

514 ἀντέχεσθε τ. ἀσθενῶν
1 9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τ. διδαχὴν πιστοῦ
λόγου

Mt
Lu

525 ἴσθι εὐνοῶν τ. ἀντιδίκῳ σου ταχύ
25 μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τ. κριτῇ

1258 ὡς , γὰρ ὑπάγεις μετὰ τ. ἀντιδίκου

ἐπ᾽ ἄρχοντα

1Pe

᾿ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

{ΤΊ

6 20 ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως
"ANTIKAOI’STHMI

He

12

4 οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε

Lu

1412 μήποτε x. αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν

Lu

1317 κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ
2115 7 οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν

1Co
Ga

16 ok. ἀντικείμενοι πολλοί
5117 ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται

"ANTIKAAE’Q*

2 22 ᾿Αρχέλαος βασιλεύει. . . ἀντὶ τ. πατρὸς
αὐτοῦ Ἡρῴδου

5 38 ἠκούσατε

ὅτι ἐρρέθη

᾿Οφθαλμὸν

ἀντὶ

ὀφθαλμοῦ,
k. ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος

ἢ}, τό.

17 27 ἐκεῖνον
σοῦ

λαβὼν

20 28 δοῦναι
Mk

Lu

Jo
Ac
Ro
1Co
Eph

τ.

desig
1045 δοῦναι
χόλλεν

1201 ἀνθ’

ὧν

᾿ΑΝΤΙΚΕΙΜΑΙ

Phl

δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ κ.

ψυχὴν

αὐτοῦ

λύτρον

ἀντὶ

χυβὸν

ἀντὶ

Ψυχὴν

αὐτοῦ

οὐκ

ἐπίστευσας

τ.

Th
LT

He
Ja
I Pe

Lu
ΤΙ

κειμένων

ἀντικείμενος

"ANTIBA’AAQ **
24 17 ods ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπα-

Kk, ὑπεραιρόμενος

ἐπὶ

πάντα λεγόμενον Θεόν
1τπῦ. εὖ τι ἥτερον τ. ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
ἀντίκειται
5 14 μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τ. ἀντικειμένῳ

2015 τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου
᾿ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ
154 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ
δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τ. ἀσθενοῦντων
6 2 οἱ τ. εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι.
*ANTIAE
TQ
εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον
20 27 οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι
λέγοντες, WHR

mas

515 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ
2101 ἀνθ ὧν τ. ἀγάπην τ. ἀληθείας οὐκ
ἐδέξαντο
12 2 ἀντὶ τ. προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς
16 ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τ. πρωτοτόκια ἑαυτοῦ
415 ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς
8. 9 μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ,

τοῦντες

2 46

ἌΝΤΙΚΡΥΣ**
Ac

ὁ βασιλέα

ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει

Ut Καίσαρι,

ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις
ἀντιλέγοντες κ. βλασφημοῦντες
-ὠντιλ.

κ.,

R

28 19 ἀντιλεγόντων δὲ T. Ἰουδαίων
22 γνωστὸν ἡμῖν ἐστὶν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται

ἢ λοιδορίαν ἀντὶ Χοιδορίας

Lu

1428 μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τ. ἀντι-

λόγοις

pou
1111 μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;
12 31 ἀνθ᾽ ὧν ὅσα.
6
ἐν τ. σκοτίᾳ εἴπατε
19 44} ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τ. καιρὸν τ. ἐπισκοπῆς σου
1 16 ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν κ. χάριν ἀντὶ
χάριτος
12231 ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν τ. δόξαν τ. Θεῷ
1217 μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες
1115 ἡ κόμη «ντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ
5 31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα
;

Wasny woman ya-by, Gen. ii. 24

ἘΠ
1Th

σε

ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν

hy OA Py, Ex. xxi. 24

nA

σου

18 3 ἐκδίκησόν με ἀπὸ τ. ἀντιδίκου μου
5 8 6 ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος... περιπατεῖ

“ANTI
(1) *AvO ὧν
Mt

τ. ἀντιδιατιθε-

πρὸς

λαὸν

>
A
ἀπειθοῦντα

Κ.

>
,
ἀντιλέγοντα

wb py-oN, Is. 1χν. 2
Tit

1 Ὁ τὸ ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν

2 9 ἐν πᾶσιν
γοντας

εὐαρέστους

εἶναι μὴ ἀντιλέ-

ἀντίλημψις---ἀνυδρος

80

1Co

*ANTINAPE’PXOMAI **7

᾿ΑΝΤΙ ΛΗΜΨΙΣ
1228 ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων

Lu 10 31 ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν
.32 ἐλθὼν x. ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν

ἀντιλήμψεις

κυβερνήσεις

᾿ΑΝΤΙΛΟΓΙᾺ

He

616 πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βε-

βαίωσιν
χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας
123 τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ
ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτοὺς ἀντιλογίαν

m7

ju

τ.

ἈΝΤΙ ΠΕΡΑ

᾿ΑΝΤΙΛΟΙΔΟΡΕΏ ἢ

Lu

ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδύρει

1 Pe

᾿ἊΝΤΙΠΑΣ
213 ᾿Αντίπας ὁ μάρτυς μου 6 πιστός μου
᾿Αντείπας, T

᾿ΝΤΙΠΑΤΡΙΣ
ἤγαγον
διὰ
νυκτὸς εἰς τ. ᾿Αντιπατρίδα
Ac
28 31

τ. ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο

II

Re

8 26 ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τ. Ταλιλαίας
>

ἈΝΤΙ ΛΥΤΡΟΝ ** 7
ΓΤ

ὁ δοὺς ἑαυτὸν

2.6

ἀντίλυτρον

᾿ΑΝΤΙΜΕΤΡΕΌΜΑΙ
Lu

ὑπὲρ πάντων

7

6 38 ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται
ὑμῖν
μετρηθήσεται, WH mg.
"ANTIMIZOI’A* 7
>
,
a
”
A
9
a
τ. ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τ. πλάνης αὐτῶν
τ. δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν . . . πλατύνθητε
κ. ὑμεῖς
Ν

>

A

3

>

,

11 19
20
22
26

ANTIO XEIA

(2) Pisidian
»

,

bs

3

A

«ς

>

,

,

,

Φ

,

,

Ἀντιόχειαν

Ac 18

΄

>

,

»

,

των

Ro 13 2 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τ. ἐξουσίᾳ
Jas -2°6 ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται
a

[

>

pore

,

>

pryd}, Prov. iii. 34

>

4

,

,

2

Ὅι:

Ac

6

a

ἈΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ TF
I Jo 218 καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται,
k. νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν
22 οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος
ujo

4 3 τοῦτό ἐστιν τὸ τ. ἀντιχρίστου
7 οὗτός ἐστιν

ὁ πλάνος κ. ὁ ἀντίχριστος

᾿ἈΝΤΛΕΏ
Jo

2 ὃ ἀντλήσατε νῦν x. φέρετε τ. ἀρχιτρικλίνῳ
9 οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ
ὕδωρ
ἔρχεται γυνὴ ἐκ τ. Σαμαρίας ἀντλῆσαι ὕδωρ
π
15 μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν

Jo

411

“ANTAHMA*

,

Κύριε οὔτε ἄντλημα ἔχεις

5

Ac

᾿ΑἈΝΤΟΦΘΑΛΜΕΏ **
27 τς μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τ. ἀνέμῳ

Mt

12 43 διέρχεται δὲ ἀνύδρων τόπων

ἜἌἌΝΥΔΡΟΣ
"ANTIOXEY’=
5 Νικόλαον προσήλυτον ᾿Αντιοχέα

,

"ANTI’TYNOZ**
924 ov yap εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια...
ἀντίτυπα τ. ἀληθινῶν
4
a
>
,
a
,
,
I Pe
8 21 ὃ x. ὑμᾶς ἀντίτυπον viv σώζει βάπτισμα
He

3

,

ῬἈἈΝΤΙΤΑΊΆΣΟΜΑΙ
6 ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν Kx. βλασφημούν-

5

δὲ x. Βαρνάβας διέτριβον ἐν
᾿Αντιοχείᾳ
18 22 1 ἀσπασάμενος τ. ἐκκλησίαν κατέβη εἰς
ΑΔντιόχειαν
“
. φ
a
Gal
211 1 ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς ᾿Αντιόχειαν
ἘΣ ΤΊ
811 2 οἷά μοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ
,

᾿ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΌΜΑΙ ὃ
7 23 ἕτερον νόμον .. . ἀντιστρατευύμενον τ. νόμῳ
τ. νοός μου

5

35. Παῦλος
>

Ro

”~

΄

Φ

3

>

>

ὑμεῖς ἀεὶ
ἀεὶ τ.
τ.
ίπτετε
τ. πνεύματι
πνεύμ
. ἁγίῳ
ἁγίῳ a ἀντιπίπτετ.
751 ὑμεῖς

Lic.

1 ἕως Φοινίκης x. Κύπρου x. ᾿Αντιοχείας
1 οἴτινες ἐλθόντες εἰς ᾿Αντιόχειαν
ee
1
ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν ἕως ᾿Αντιοχείας
1 κ. εὑρὼν ἤγαγεν εἰς ᾿Αντιόχειαν
(νυ. 25 1)
261 χρηματίσαι τε πρώτως ἐν ᾿Αντιοχείᾳ
τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς
κατῆλθον ἀπὸ “Ἱεροσολύμων προφῆται
εἰς ᾿Αντιόχειαν
»ἤἦ
,
2
>
,
a
ἦσαν δέ ev ᾿Αντιοχείᾳ. . . προφῆται
παρεγένοντο εἰς ᾿Αντιόχειαν τ. Πισιδίαν
Φι τ ὖν
5
, 2
,
‘
ἐπῆλθαν
δὲἈΠ ἀπὸ
᾿Αντιοχείας
κ. > Ἰκονίου
Ἰουδαῖοι
ὑπέστρεψαν εἰς τ. Λύστραν κ. εἰς
Ἰκόνιον κ. εἰς ᾿Αντιόχειαν
κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν
>
:
»
3
a
&
,
ἐκλεξαμένους
ἄνδρας
ἐξ
αὐτῶν
πέμψαι
εἰς ᾿Αντιύχειαν.
κατὰ τ. ᾿Αντιόχειαν kK. Συρίαν κ.
Κιλικίαν
οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς
ad

Ac

5 6 οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν
1Pe5 5 ὅτι ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, Ῥτον.

,

(1) Syrian
Ac

’

,

ΑΝΤΙΠΙ ΠΤΩ

Lu

11 24 διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων

ἄνυδρος.--- ἄξιος

81
-

11 Pe 2 17 οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι
Ju
12 νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερό-

μεναι

12

810 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ. δένδρων

Lu

8 ο ἤδη δὲ x. ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ. δένδρων
κεῖται

κεῖται

᾿ἈΝΥΠΟ'ΚΡΙΤΟΣδ +
Ro

ἌΞΙΝΗ

Mt

9 ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος

ἌΞΙΟΣ

6 6 ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ

it

1.5 ἀγάπη ἐκεῖ 29; συνειδήσεως

ἀγαθῆς

(1) c. gen. rei
(8) seq. ἵνα

κ.

πίστεως ἀνυποκρίτου
5 ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου
πίστεως
7 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία... ἀδιάκριτος ἀνυ-

Mt

πόκριτος
122 εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον

IPe

>ANYMO’TAKTOX **
19

Tit

ἀνόμοις δὲ κ. ἀνυποτάκτοις

1 6 μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα
ο εἰσὶν γὰρ πολλοὶ ἀνυπότακτοι

8 81? ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τ. μετανοίας
10 10 1 ἄξιος yap 6 ἐργάτης τ. τροφῆς αὐτοῦ
II ἐξετάσατε. τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν
13 ἐὰν μὲν ἢ ἡ οἰκία ἀξία
13 ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἀξία
37 2 ὁ φιλῶν πατέρα.
... ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν
μου ἄξιος"
2k. 6 φιλῶν υἱὸν ... ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ
ἔστιν μου ἄξιος"

38 3 κι ὃς οὐ λαμβάνει τ. σταυρὸν αὐτοῦ. ..

8 οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον

ἌΝΩ

Lu

Ac

2. 7 ἐγέμισαν ἀὐτὰς ἕως ἄνω
$:237 ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί
11 41 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τ. ὀφθαλμοὺς ἄνω
2 19 δώσω

pws

τέρατα

εν

τ.

οὐρανῷ

ἄνω

ἌΝΩΘΕΝ
(2) πάλιν ἄν.
ἐσχίσθη

ἀπ᾽

--ἀπ᾽, T [WH]

Mk 15 38 ! τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο
ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω
Γι
3 παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς
Jo 8 3 ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν
7 δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν

31 ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν

1911 εἰ μὴ ἢν δεδομένον σοι ἄνωθεν
23 1 ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου
Ac 26 5 “πτρογινώσκοντές με ἄνωθεν
Ga 4 ο 2 οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεῦσαι. θέλετε
78....1 17 πᾶν “δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν

8 τ5 οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη
17 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν

᾿ΑΝΩΤΕΡΙΚΟΆΣ *
1 διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη

᾿ἈΑΝΩΤΕΡΟΝ
Lu 14 10 προσανάβηθι ἀνώτερον
He 10 ὃ ἀνώτερον λέγων

He

Jo:

4

᾿ΑΝΩΦΕΛΗΣ
3 9 εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς κ. μάταιοι

718 διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς x. ἀνωφελές
6

>

,

»

΄

ΚΝ,

b FE |

OUKETL

~

+

,

ἊΝ

εἰμι ἄξιος

κληθῆναι

δ

vlos

σου

οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον
αὐτῷ
sr ἄξια.γὰρ ὧν “ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν
1:2. * οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τ.
1

>

‘

y+

,

>

‘

,

ἱμάντα

Ac 18 25 * οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑποδῆμα τ. ποδῶν
λῦσαι
46 | οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τ. αἰωνίου ζωῆς
23 29 | μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν
25 τι ! εἰ μὲν οὖν .. . ἄξιον θανάτου πέπραχά τι
a|

Mt 27 51 3 τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ
ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο

Tit

8 8.1 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τ. μετανοίας

23 15

Ga 426 ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν
Phl 3 14 εἰς τὸβραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τ. Θεοῦ
Col, 3.14 τὰ ἄνω (nreire
2 1 τὰ ἄνω φρονεῖτε μὴ τὰ ἐπὶ τ. γῆς
He 12 15 μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ

Ac 19

οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
8 οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι

21

oynDiD ‘And, Joel ilii. 5

(1) ἀπ᾽ ἄν., ἐκ τῶν ἄν.

22

ag. καρπ., WH mg.
7 4 ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο
10 7} ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τ. μισθοῦ αὐτοῦ
12 48 1 ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν
15 19 4 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι vids σου

(1) τὰ ἄνω
jo

(2) c. gen. pers.
(4) seq. infin.

>

>

,

,

e

A

>

25 ' κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν
1

λ

,ὔ

δὲ

cA

>

4

,

6

a

θανάτου
,

πεπραχέναι
26 20 1 ἄξια τ. μετανοίας ἔργα πράσσοντας
31 1 οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον πράσσει
Ro 1.32 3 οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου
εἰσίν
8 18 οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς
τὴν... δόξαν

1Co16
uTh1

4 1 ἐὰν δὲ ἄξιον ἢ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι

ἢ ἀξ.,

3 καθὼς ἄξιόν ἐστιν
} πιστὸς ὁ λόγος κ. πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
4.8 Ὁ πιστὸς ὁ λόγος kK. πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
518 1 ἄξιος ὁ ἐργάτης τ. μισθοῦ αὐτοῦ
6 11 τ. ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους
ἡγείσθωσαν
He 11 38 ? ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος
Re 8 4 περιπατήσουσιν . . . ἐν λευκοῖς ὅτι ἄξιοί
εἰσιν
ἄξιος εἶ ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν
τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον
ars
ar
Pr
ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον
NOD
NH ἄξιόν
λαβεῖν τ. δύναμιν
ἄξιος, TWH mg.
16 6 ἄξιοί εἰσιν

OO

82

:

7 7 οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν
15 38 Παῦλος δὲ ἠξίου . + + μὴ συνπαραλαμβάνειν τοῦτον

Th
1Ti
He

28 22 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι
111 iva ὑμᾶς ἀξιώσῃ τ. κλήσεως ὁ Θεὸς
ῶν
517 οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς
τιμῆς ἀξιούσθωσαν
8. 3 πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωυσῆν
ἠξίωται
10 29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμwpias

"AEE**
Ro

16

2 ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν Κυρίῳ ἀξίως
τ. ἁγίων

Eph
Phl

4 1 ἀξίως περιπατῆσαι τ. κλήσεως
127 μόνον ἀξίως τ. εὐαγγελίου τ. Χριστοῦ
πολιτεύεσθε
Col
110 περιπατῆσαι ἀξίως τ. Κυρίου εἰς πᾶσαν
ἀρεσκίαν
ΙΤῊ
212 εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τ. Θεοῦ
111 Jo
6 ots καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τ.
Θεοῦ
Ro
Col

120
115
16
7
1127

ΠΤ
He

᾿ΑΟῬΡΑΤΟΣ
τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου
ὅς ἐστιν εἰκὼν τ. Θεοῦ τ. ἀοράτου
τὰ ὁρατὰ kK. τὰ ἀόρατα ᾿
ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ Θεῷ
τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν

Lu 13 1
14 21
18 37
24 9
Jo 1625
Ac 423
5 22
25
11 13
1214

5

ee

ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τ. Γαλιλαίων
ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τ. κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα
ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ
ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα
παρρησίᾳ περὶ τ. πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.
ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς
«νον εἶπαν
ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν
παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς
ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν. πῶς εἶδεν τ. ἄγγελον
εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τ.
Πέτρον

He

212 ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τ. ἀδελφοῖς μου

‘ND WOW MBN, Ps. xxii. 23
{70:12

(1) ἀπαγγ. εἰς
2 8 ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι

8.33 ἀπελθόντες
εἰς τ.
πόλιν
ἀπήγγειλαν
πάντα
11 4 πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνει
12 18 κρίσιν τ. ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ

ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τ. ζωὴν τ. αἰώνιον
3 6 ἑωράκαμεν kK. ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν
kK. ὑμῖν

᾿ΑΠΑΎΊΓΧΟΜΑΙ
Mt

27

5 x. ἀπελθὼν ἀπήγξατο

᾿ΠΑΊΤΩ

δον oviad pawn, Is. xlii. 1
14 12 ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ
28 ὃ ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τ. ᾿μαθηταῖς αὐτοῦ
10 ἀπαγγείλατε τ. ἀδελφοῖς μον
I] ἀπήγγειλαν τ. ἀρχιερεῦσιν
ἅπαντα τ.
ycvopeva
ἀνήγγειλαν, T
Mk 5 14! ἀπήγγειλαν εἰς τ. πόλιν
κ. εἰς τ.

ἀγροὺς

Mt

πεποίηκεν

αὐτοῖς

ὅσα

ὁ

Κύριός

713 εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα
14
26 57
27

Mk

19 ἀπάγγειλον

2
31
1444

σοι
15 16

6 30 ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα
16 [10 ἐκείνη. πορευθεῖσα
αὐτοῦ

ἀπήγγειλεν

τοῖς

μετ᾽

Lu

1815

γενομένοις

[13 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τ. λοίποις
Lu

SS

17 ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ x. τ. ἀδελφοῖς ταῦτα
15 27 κ. αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ
αὐτά
16 36 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τ. λόγους
38 ghd rs δὲ τ. στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι
- ῥήματα ταῦτα
17 30 τὰ νῦν ἀπαγγέλλει τ. ἀνθρώποις
παραγγέλλει, R non mg.
22 26 προσελθὼν τ. χιλιάρχω ἀπήγγειλεν
28 τό εἰσελθὼν εἰς τ. ἐδῶ ca
ἀπήγγειλεν τ.
Παύλῳ
17 ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ
τι ἀπαγγ. re
19 τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι;
26 20 ἀπήγγελλον μετανοεῖν
28 21 οὔτε παραγενόμενός τις τ. ἀδελφῶν ἀπήγyetrev
1Co1425 ἀπαγγέλλων ὅτι ὄντως ὁ Θεὸς ἐν ὑμῖν
ἐστίν
ITh1 9 αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν

᾿ΑΠΑΓΓΕΛΛΩ

Mt

ee

ἀξιόω---ἀπάγω
᾿ΑΞΙΟΏ

Lu
Ac

a

718

ἀπήγγειλαν

Ἰωάνει

22
8 20
36
47
9.36

πορευθέντες ἀπαγγείλατε ἸἸωάνει ἃ εἴδετε
ἀπη ἕλη δὲ αὐτῷ
ἀπηγγειλαν εἰς τ. πόλιν κ. εἰς τ. ἀγρούς
ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες
ἀπήγγειλεν ἐνώπιον “παντὸς τ. λαοῦ
ga ΕῚ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις
οὐδέν

21 12
22 66
23-26

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

Ac

12 19
28 17
24 7

1Co

12

2

εἰς τ.

ἀπώλειαν
τεθλιμμένη ἡἡ ὁδὸςἡ ἀπάγουσα εἰς τ. ζωήν
οἱ δὲ κρατήσαντες τ. Ἰησοῦν ἀπήγαγον
πρὸς Καιάφαν
δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον
ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι
κρατήσατε αὐτὸν κ. ἀπάγετε ἀσφαλῶς
ἀπήγαγον τ. Ἰησοῦν πρὸς τ. “ἀρχιερέα
οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τ.
αὐλῆς
x. ἀπάγων ποτίζει
ἀπαγάγων, TWH mg.
ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς K. ἡγεμόνας
ἀπήγαγον, αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν
κ. “ὡς ἀπήγαγον αὐτόν
ἀπῆγον, WH mg.
ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι
τ. νεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὸς τ. χιλίαρχον
ἐκ τ. χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγεν
—h. v.. TWHR non mg.
ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι
.

ἀπαίδευτος--- ἀπαρχή
*ANAIAEYTOE
δὲ popds
παραιτοῦ

κ.

He

Ti

2237.

ἀπαιδεύτους

Mt
Mk
Lu

915 ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν 6 νυμφίος
220 ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος
5 35 κι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος

99

1 ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τ. γὴν

12 26

» 2. BY

6 30 ἀπὸ τ. atpovros τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει
12 20 ταύτῃ τ. νυκτὶ τ. Ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν
ἀπὸ σοῦ
αἰτοῦσιν, WH

419 οἵτινες ἀπηλγηκότες
τ. ἀσελγείᾳ

παρέδωκαν

3 ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τ.

Ju

ἁγίοις πίστει

He

εἰδότας ἅπαξ πάντα

᾿ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ἢ
3
,
”
€
’
724 ἀπαράβατον
ἔχει
τ. ἱερωσύνην
᾿ΑΠΑΡΑΣΚΕΥΆΆΣΤΟΣ *

Lu
Ac
He

1258 δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽ αὐτοῦ
1912 ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς νόσους
215 μα
τ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ
θανάτου . +» ἔνοχοι ἦσαν δουλείας

Eph

212 ἀπηλλοτριωμένοι τ. πολιτείας τ. Ἰσραήλ
418 ἀπηλλοτριωμένοι τ. ζωῆς τ. Θεοῦ

᾿ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΌΜΑΙ

121 ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους
ἍΠΑΛΟΣ

Mt
Mk

24 32 ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἅπαλός
13 28 ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται

Mk

1413 ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδα-

la:

τος βαστάζων
At 2 ἀπήντησαν δέκα λεπροὶ ἄνδρες
ὑπήντησαν, TWH mg.

᾿ΑΠΑΝΤΑΏ

᾿ΑΠΑΉΝΤΗΣΙΣ

Ac

1Th

11Co9

Φόρου

417 ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν

+»

εὕρωσιν
a

ἀπαρασκευ>

Jo

ἀπ᾿ ἄρτι,
WH
13 19 ἀπάρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τρῦ γενέσθαι
14 7 ἀπάρτι γινώσκετε αὐτὸν κ. ἑωράκατε αὐτόν
14 13 μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπάρτι
ἀποθνήσκοντες.

᾿Απ᾽ ἄρτι, R mg.

,

κ. Sis

11 Co 1125 ἅπαξ ἐλιθάσθην
Phl
416? κ. ἅπαξ x. δὶς eis τ. χρείαν μοι ἐπέμare
1Th
218 3 ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν . . . ἐγὼ μὲν Παῦhos κ. ἅπαξ κ. δίς
6 4 ἀδύνατον γὰρ τ. ἅπαξ φωτισθέντας
He
9 7 εἰξ δὲ τ. δευτέραν ἅπαξ τ. ἐνιαυτοῦ μόνος
ὁ ἀρχιερεύς
°

-~

᾿ΠΑΈΤΙ

ἍΠΑΞ
am.

ὑμᾶς

πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ
με τρίς

τ. Κυρίου

(2)

4 μή πως.
άστους

᾿ΑΠΑΡΝΕΌΜΑΙ
Mt 16 24 εἴ τις θέλει ὀπίσω
ὁ
μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω
ἑαυτόν
πρὶν ,ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
οὐ μή σε ἁπαρνήσομαι
πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν
πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με
, ἀπαρνήσῃ
οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι
᾿ἀπαρνήσωμαι, ἐν
ὅτι πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι τρίς με
ἀπαρνήσῃ
εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν
“ἀρνησάσθω, TWH non mg.
ἀπαρνηθήσεται
ἐνώπιον τ. ἀγγέλων τ.
Θεοῦ
ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι

25 6 ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν
27 32 εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον εἰς ἀπάντησιν
αὐτοῦ
—eis ἀπ. αὖτ., TWH non mg. R
2815 ἦλθαν eis ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι ᾿Αππίου

(1) ἔτι ἅπ.

ἀπέ-

θανεν

wm

ἑαυτοὺς

ΈΥΗΝ

ὅτι x. Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν

I Pe8 18

᾿ΑΠΑΛΛΑΊΣΩ

Mt.

ΤΠ Ἣν

27 1 τὸ δὲ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τὴν τ. ἘΣ
μετάθεσιν

᾿ΑΠΑΛΓΕΌΜΑΙἢ

Col

UN NN py

PINAY, Hag. ii. 16

*ANAITE’Q

Eph

νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τ. αἰώνων

9 26

καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τ. ἀνθρώποις ἅπαξ
ἀποθανεῖν
28 οὕτως κ. ὁ Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθείς
10 2 τ. ,λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους

ζητήσεις

*ANAI’POMAI

Lu

83

,

‘

>

,

᾿ἊΠΑΡΤΙΣΜΟΣ *
Lu

Ro

14 28 εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν
>:

¥

>

>

,

*ATIAPXH’
8 23 αὐτοὶ τ. ἀπαρχὴν τ. πνεύματος ἔχοντες
ἡμεῖς
11 16 εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ “ἁγία
16 5 ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τ. ᾿Ασίας εἰς Χριστόν

- ρ΄

ἀπαρχή---ἀπείθεια

84
1Co

1520 ἀπαρχὴ τ΄ κεκοιμημένων
23 ἀπαρχὴ Χριστὸςἔπειτα οἱ τ. Χριστοῦ

1615 τ. οἰκίαν Στεφανᾶ ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τ.

Π ΤῊ
Ja
Re

ίας
213 ὅτι.
Kero ὑμᾶς 6 Θεὸς ἀπαρχήν
ἀπ᾽ ἀρχῆς, TWH non mg. R non mg.
118 εἰς. τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν
αὐτοῦ κτισμάτων
14 4 ἀπαρχὴ τ. Θεῷ x. τ. ἀρνίῳ

ἽἍΠΑΣ
(1) &w., c. art.
Mt

127
825

των
ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς κι ἦρεν ἅπαντας
? ἀπήγγειλαν τ. ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τ.
γενόμενα
x. ἐθαμβήθησαν ἅπαντες
ἐνέβλεπεν “τηλαυγῶς ἅπαντα

11.5.2 ὅπαντεξ γὰρ εἶχον Τὶ Ἰωάνην

Lu

16 {τὸὉ πορευθέντες εἰς τ. κόσμον ἅπαντα
321 1 ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τ. λαόν
4 6 ! σοὶ δώσω τ. ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν
40 ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νύσοις
πάντες, TWH mg.
5 26 ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας
716 ἔλαβεν δὲ φόβος ἅπαντας.
πάντας, TWH mg.
8 37 3 ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς
περιχώρου
915 κ. κατέκλιναν ἅπαντας.
πάντας, WH mg.
15 13 συναγαγὼν ἅπαντα 6 νεώτερος vids.
πάντα, WH non mg.
17 27 ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς κ. ἀπώλεσεν ἅπαντας
πάντας, WH non mg.
29 ἔβρεξεν πῦρ . . . am οὐρανοῦ κ. ἀπώλεσεν
ἅπαντας
πάντας, WH non mg.
19 37 ' ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τ. μαθητῶν
48 } ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ ἀκούων
20 6 1 ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς
21 4 ἅπαντες yap οὗτοι ἐκ τ. περισσεύοντος
αὐτοῖς ἔβαλον
πάντες,

4} αὕτη δὲ...

Ας 10 8 ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς
11 τὸ ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν
16 3 ἤδεισαν. γὰρ ἅπαντες ὅτι Ἕλλην ὁ πατὴρ
αὐτοῦ
πάντες τ. πατέρα αὖτ., T
28 ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε
33 + ἐβαπτίσθη αὐτὸς x. οἱ αὐτοῦ ἅπαντες

παραχρῆμα

25 24 1 οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τ. Ἰουδαίων ἐνέτυχέν

μοι

Ga

6 32 οἶδεν yap... ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάν24 39
28 11

Mk

ἀρ υω-Ἕ"Ἃ«ἤ

15
23 1
Jo 425
Ac 2 7
244

4 31 ἐπλήσθησαν ἅπαντες τ. ἁγίου πνεύματος
32 ἦν αὐτοῖς

ἅπαντα

πάντα,

κοινά

WH

5 12 ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τ. στοᾷ Σολομῶντος
πάντες, WH
16 οἵτινες ἐθεραπεύοντο
a

ἅπαντες

μεταλαβεῖν

γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ

ἐν Χριστῷ

κατεργασάμενοι

στῆναι
Π Th212

} iva κριθῶσιν ἅπαντες οἱ μὴ πιστεύσαντες
τ. ἀληθείᾳ
πάντες, WH non mg.
᾿Ιησοῦς τ.
1 Ti 116 2 wa... ἐνδείξηται Χριστὸς
ἅπασαν μακροθυμίαν
Ja 8 2 πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες
oe

>

Υ͂

A

>

σι

AMIASMA’ZOMAI**
Ac 21

6 προσευξάμενοι ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους
"ANATA’Q

Eph 5 6 μηδεῖς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις
ITi 214k. ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη
Ja 126 ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν ἑαυτοῦ

Mt
Mk
Eph
Col
Th
He

°AMA’TH
1822 ἡ ἀππάτη τ. πλούτου συνπνίγει τ. λόγον
419 α αἱ μέριμναι τ. αἰῶνος kK. ἡ ἀπάτη τ.
πλούτου. .. συνπνίγουσιν τ. λόγον
4227 . φθειρόμενον κατὰ τ. ἐπιθυμίας τ.
ἀπάτης
2 86 συλαγωγῶν διὰ τ. φιλοσοφίας κ. κενῆς
ἀπάτης
210 ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τ. ἀπολλυμένοις
813 ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τ.
ἁμαρτίας

11 Pe

21 3 ἐντρυφῶντες

He

7 3 ἀπάτωρ ἀμήτωρ ἀγενεαλόγητος

He

1 3 ds dv ἀπαύγασμα τ. δόξης

τ. βίον ὃν εἶχεν

Ταλιλαῖοι ;
πάντες, WH
εἶχον ἅπαντα κοινά

ἅπαντας

πάντες, WH
Eph 6 13 ἵνα δυνηθῆτε. . . ἅπαντα

ἀγάπαις, WH

ἐν τ.

ἀπάταις

αὐτῶν

mg. R non mg.

*ANA’TOQP*

ἔβαλεν

πάντα, WH
1 4 οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι... ἅπαντες
οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν
πάντες, WH mg.
1 κ. ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν
ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα
οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες

828 ἅπαντες

ὁ Παῦλος

Ἰησοῦ

WH

ἅπαντα

27 33 παρεκάλει
τροφῆς

>ATIAY’TAEZMA
**
*ANNEI’@EIA**

(1) υἱοὶ τῆς ἀπ.
Ro 11 30 νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ
ἀπειθίᾳ, WH
32 συνέκλεισεν γὰρ ὁ Θεὸς τ. πάντας εἰς
ἀπείθειαν
ἀπειθίαν, WH
Eph2 2! τ: “πνεύματος τ. νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τ.
υἱοῖς τ. ἀπειθείας
ἀπειθίας, WH

ἀπείθεια---ἀπέναντι
5

Eph5

,

>

6 ! ἔρχεται ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ ἐπὶ .τ. υἱοὺς τ.
ἀπειθείας.
ἀπειθίας, WH

Col 8 6? ἔρχεται. ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ ἐπὶ τ. υἱοὺς τ.
ἀπειθείας.
He

-ἐπ. τ. vi. τ. ἀπ.. TWHR

4 6 οἱ πρότερον

It Co 18 10 διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω
Pal: —147 ἵνα. εἴτε ἐλθὼν κι ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν

ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν

Col

2

δι᾿ ἀπείθειαν

Ας

11 ἵνα μὴ ἐν τ. αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τ.
ἀπειθείας

4

Ja

113 ὁ yap Θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν

He

513 ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης

°ANNEI’PAZTOS* Ff

Jo 3361 ὁ δὲ ἀπειθῶν τ. vid οὐκ 6 εται ζωήν
Ac 14 -2 οἱ δὲ ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν
19 9 ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο κ. ἠπείθουν

2 8

τοῖς δὲ ἐξ ἐριθίας

x.

ἌἌΠΕΙΡΟΣ

ἀπειθοῦσιν

τ.

᾿ΠΕΚΔΕΧΟΜΑΙ ἢ

ἀληθείᾳ

10 21 πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα κ. ἀντιλέγοντα
wid

Ro

op ON, Is. Ixv.2

11 30! ὥσπερ yap ὑμεῖς

ποτὲ

ἠπειθήσατε

τ.

Θεῷ

31 οὕτως Κι οὗτοι νῦν ἠπείθησαν

15 31 ἵνα ῥυσθῶ.

ἀπὸ

τ. ἀπειθούντων

ἐν

τ.

Ἰουδαίᾳ
He 318 τίσι δὲ ὦμοσεν .. . εἰ μὴ τ. ἀπειθήσασιν;
11 31 πίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τ.
ἀπειθήσασιν
I Pe2-8 1 οἱ προσκόπτουσιν τ. λόγῳ ἀπειθοῦντες

8 19
23
25
ICol 7
Ga

8 20 τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν.

ἀπειθησασίν ποτε

I Pe 8 20 ὅτε ἀπεξεδέχετο

Ac
Ro
Ti
Tit

§=Vide ᾿ΑΠΕΙΘΕΙΑ

Te:

τ 23 πάσχων οὐκ ἠπείλει

Ac

429 x. τὰ νῦν Κύριε ἔπιδε ἐπὶ
ἐ τ. ἀπειλὰς αὐτῶν
9 1 66€ Σαῦλοςἔτι ἐνπνέων ἀπειλῆς κ. φόνου
6 9 ἀνιέντες τ. ἀπειλήν

τ. ὀνόματι τούτῳ

3 ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπὼν τ. σώματι
I ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς
οἷοί ἐσμεν τ. λόγῳ

δι’ ἐπιστολῶν

νῦν τ. προημαρτηκόσιν

Κυρίου ἐστίν

᾿ΑΠΕΛΛΗΣ
Ro 16 το ἀσπάσασθε ᾿Απελλῆν τ. δόκιμον ἐν Χριστῷ

"ANEIMI

2 κ. ἀπὼν

᾿ΑΠΕΛΕΓΜΟΆΣ * +
Ac 19 27 τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν
ἐλθεῖν

ἐπὶ

*ANEIAH’

II

᾿ΑΠΕΛΑΥΝΩ
Ac 18 16 ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τ. βήματος

᾿ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ*

4 19 ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν

18

Col 211 ἐν τ. ἀπεκδύσει τ. σώματος τ. σαρκός

1 Co 7 22 6 γὰρ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος

Ac

1Co
5
11Co 10

215 ἀπεκδυσάμενος τ. ἀρχὰς x. τ. ἐξουσίας
8 ο ἀπεκδυσάμενοι τ. παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν
τ. πράξεσιν αὐτοῦ
ἊΠΕΚΔΥΣΙΣ * 7

117 ἐπιστρέψαι. .. ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει
δικαίων
2610 οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ
1 30 γονεῦσιν ἀπειθεῖς
3 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι . . . γονεῦσιν
ἀπειθεῖς
116 βδελυκτοὶ ὄντες κ. ἀπειθεῖς
3 3 ἦμεν γάρ ποτε κ. ἡμεῖς ἀνόητοι ἀπειθεῖς

᾿ΑΠΕΙΛΕΏ

Eph

ἡ τ. Θεοῦ μακροθυμία ἐν

᾿ΑΠΕΚΔΥΌΜΑΙἢ
Col

,

ἌΠΕΙΘΙΆ

εἰς

ἡμέραις Νῶε

ἌΠΕΙΘΗΣ
Lu

καιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα

σωτηρίαν

.. ἐκήρυξεν

417 1 τί τὸ τέλος τ. ἀπειθούντων τῷ τ. Θεοῦ
εὐαγγελίῳ ;

5

τ. ἀποκάλυψιν τ. υἱῶν τ. Θεοῦ ἀπεκδέχεται
υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι
δι’ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα
ἀπεκδεχομένους τ. ἀποκάλυψιν τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
5 ἡμεῖς yap πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δι-

Phl 8 20 ἐξ οὗ x. σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
He 9 28 ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις

8 1 1 ἵνα εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τ. λόγῳ

>

ἌΠΕΙΓΠΟΝ
2 ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τ. αἰσχύνης

11Co

᾿ΑΠΕΙΘΕΏ

(1) c. dat.

Ro

5 εἰ γὰρ κ. τ. σαρκὶ ἄπειμλ

"AMEIMI
1710 εἰς τ. συναγωγὴν τ. Ἰουδαίων ἀπήεσαν

mg.

εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον

85

’

ἀπόντες

᾿ΑΠΕΛΠΙΖΩ
Lu

6.35 x. δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες

*ATIE’NANTI
Mt 27 24 ἀπενίψατο τ. χεῖρας ἀπέναντι τ. ὄχλου.
κατέναντι, WH non mg.
61 καθήμεναι ἀπέναντι τ. τάφου
Mk 12 41 καθίσας ἀπέναντι τ. γαζοφυλακίου
κατέναντι, TWH non mg.

86
Ac

ἀπέναντι---ἀπέρχομαι
816 ἔδωκεν

αὐτῷ τ. ὁλοκληρίαν

ταύτην

πάντων ὑμῶν

17 7. οὗτοι πάντες
Ro

ἀπ. τ. δογμάτων

πράσσουσιν
3818 οὐκ ἔστιν φόβος
αὐτῶν

Θεοῦ

ἀπ.

Mk

᾿ΑΠΕΡΙΣΠΑΣΤΩΣ
1Co 7 35 πρὸς τὸ εὔσχημον κ. εὐπάρεδρον τ. Κυρίῳ
ἀπερισπάστως

᾿ΑΠΕΡΙΎΜΗΤΟΣ
Ac

751 ἀπερίτμητοι καρδίαις κ. τ. ὠσίν

*ANE’PXOMAI
(1) ἀπ. εἰς
(8) ἀπ. ἐπί
Mt

10

ἀπ. τ. ὀφθαλμῶν

*ANE’PANTOE
4 προσέχειν μύθοις κ. yeveadoyias ἀπεράντοις

(2) ἀπ. πρός
(4) ἀπῆλθα

222 ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν
424 1 ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τ.
Συρίαν
δον
ἐναίει:
μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς
έενναν ἀπέλθῃ
818 1 ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν
19 ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
21 ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν x. θάψαι

5 x. ἀπελθὼν ἀπήγξατο

60 προσκυλίσας λίθον μέγαν... ἀπῆλθεν
28 ὃ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τ. μνημείου

Καίσαρος

ἊΨ 122 pds SNBPN, Ps. xxxvi. 2

1Til

Mt 27

Γαλιλαίαν
1 20 ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ
35 1 x. ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον
x. ἀπ... [WH

42 εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα

813 2 ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν
517 παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τ. ὀρίων

αὐτῶν

20 ἀπῆλθεν κ. ἤρξατο κηρύσσειν
24 ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ
6 28 ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τ. φυλακῇ
321 ἀπῆλθον ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον
κατ᾽ ἰδίαν

36 1 ἵνα ἀπελθόντες
37

46
724
30
8 13
9.43
1022
11 4
12 12

τ. πατέρα μου

32 14 οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν εἰς τ. χοίρους.
33
9 7
10 5
18 25
28
46
1415
16

16
4

ἀπῆλθον, T
1 ἀπελθόντες εἰς τ. πόλιν ἀπήγγειλαν
πάντα
1 ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
1 εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε
ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τ. σίτου κ.
ἀπῆλθεν
θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;
ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν
1 ἵνα ἀπελθόντες εἰς τ. κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα
οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν
καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν

21 1 ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν

18 30 ἀπελθῶν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν
19 22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος. . . ἀπῆλθεν
λυπούμενος
20 5 οἱ δὲ ἀπῆλθον
21 29 (30, TR) ἐγὼ κύριε: x. οὐκ ἀπῆλθεν
30 (29, ΤᾺ) οὐ θέλω: ὕστερον μεταμεληθεὶς
ἀπῆλθεν
22 5 1 8 οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον
22 * ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν
25 10 ἀπερχομένων αὐτῶν ἀγοράσαι
18 ὁ δὲ τὸ ἕν λαβὼν ἀπελθὼν ὥρυξεν γῆν
25 ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τ. γῇ
46 1 ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον
26 36 ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι
42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο
44 κ. ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο

ἐκ τρίτου

αὐτ. πάλ., ἀπ., Ἐ

ἀπαγγείλατε. .. ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τ.

14 10
12
9
16 [13
Lu 123
38
215
513
14
25
724
8.31
37

εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς

kK. κώμας
ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων
ἄρτους
1 ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι
1 ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια
Τύρου
| ἀπελθοῦσα εἰς τ. οἶκον αὐτῆς
1 ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν
1 ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τ.
γέενναν
ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τ. λόγῳ ἀπῆλθεν
λυπούμενος
ἀπῆλθον x. εὗρον πῶλον δεδεμένον
* ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν.
ἀπῆλθον, T
5 Ἰούδας Ἰσκαριώθ.
.. ἀπῆλθεν πρὸς τ.
©

ΑἿ

,

>

εἶ

,

>

“᾿

ἀρχιερεῖς

ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν
πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο
κἀκεῖθεν ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τ. λοιποῖς
1 ἀπῆλθεν εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἄγγελος
1 ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τ. οὐρανὸν
οἱ ἄγγελοι
εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ
ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τ. ἱερεῖ
1 ἀπῆλθεν εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
ἀπελθόντων δὲ τ. ἀγγέλων Ἰωάνου
1 ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον
ἀπελθεῖν
ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος... . ἀπελ-

εἶν ἀπ᾽ αὐτῶν

30 ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τ. πόλιν κηρύσσων
9 57 ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχη
59 ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι
τ. πατέρα μου

60 σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τ. βασιλείαν τ.

Θεοῦ
10 30 πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον
17 23 μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε
ἀπέλθ. μηδὲ, [WH]
19 32 ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι
22 4 ἀπελθὼν συνελάλησεν τ. ἀρχιερεῦσι κ.
στρατηγοῖς
13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς
23 33 ὃ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τ. τόπον τ, καλούμενον
Κρανίον
ἦλθαν, WHR

ἀπέρχομοαι---ἀπιστία
3

΄

5

ἀπῆλθεν πρὸς αὑτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός
—h.v., Τ [[WH]] R mg.
24 3 4 ἀπῆλθάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ

Lu 24 12

Μι

Ἁ

»

a

>

4

e
Sage
τα
οὗτος
ἀκούσας...
ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος
μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν
θαλάσσης
ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ

ΡΝ
>
ἀπῆλθεν
πρὸς4 αὐτόν
κ. εἶπεν τ. Ἰουδαίοις
ὁ Ἰησοῦς πέραν τ.
,
αὐτοῦ ἀπῆλθον

πολλοὶ ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς
τὰ ὀπίσω

1

‘

>

“-

>

a

>

nw

>

Lu

aad

ὁ

>

ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω

mi

4Φ΄

Ac

αὐτοῦ ἀπῆλθεν

συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω.
ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω
r

a

>

4

>

ca

ἀπῆλθαν εἰς τὰ ὀπίσω κ. ἔπεσαν χαμαί
5 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί
:
1

Ac

c

4

>

nAG,

>

415 κελεύσαντες
ἀπελθεῖν

4

>

,

»

δὲ αὐτοὺς

,

‘

>

,

ἔξω τ.

‘

>

\

e

A

\

ς

ἐάσαντες τ. ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ
«

=

>

,

‘

>

fod

κ. ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος ἀπῆλθον οἱ Ιουδαῖοι
—h. v.. TWHR non mg.
ἀπελεύσομαι δι’ ὑμῶν εἰς Σπανίαν
1 ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν
κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν κ. ἀπελήλυθεν
kK. ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας
ἡ. οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν
1

>

’ὔ

>

«ς

“

»

1Pe

Mk
Lu
Ac
Ro

,

ΠΤῚ
1Pe

κ. ἀπῆλθα πρὸς τ. ἄγγελον

θεν ποιῆσαι πόλεμον
κ. ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος
629-9
>
,
δ
hae
an ὃς
ἡ ὀπώρα σου τ. ἐπιθυμίας τ. ψυχῆς ἀπῆλθεν
ἀπὸ σοῦ
4
6 γὰρ πρῶτος οὐρανὸς κ. ἡ πρώτη γῆ
ἀπῆλθαν.
4 τὰ πρώτα ἀπῆλθαν
ἀπῆλθεν, WH mg.
>

Mt
Mk

Ro

-

*ANE’XQ

(1) intrans.
>
A
Mt
6 2 ἀμὴν

λέγω
αὐτῶν
᾿

(2) med.
ὑμῖν
ec

“A

ἀπέχουσιν
5

,

ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ

T. οἰκίας

~

εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα
ἀπὸ Ἱερουσαλήμ

1520 ? ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι

τ. ἀλισγημάτων
29 2 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων κ. αἵματος
418 ἀπέχω δὲ πάντα κ. περισσεύω
4 3.3 θέλημα τ. Θεοῦ... ἀπέχεσθαι ὑμᾶς
ἀπὸ τ. πορνείας
5 22 2 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε
4 3 3 κωλυόντων γαμεῖν ἀπέχεσθαι βρωμάτων
15 ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς

211 3 ἀπέχεσθαι τ. σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν

16[11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες. .. ἠπίστησαν
16 ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται
2411 κ. ἠπίστουν αὐταῖς
k. θαυμαζόντων
2824 οἱ μὲν ἐπείθοντο τ. λεγομένοις οἱ δὲ
ἠπίστουν
8 3 τί γάρ; εἰ ἠπίστησάν τινες
τί γὰρ εἰ nm. tw.; TR
213 εἰ ἀπιστοῦμεν ἐκεῖνος πιστὸς μένει
2 7 ἀπιστοῦσιν δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
οἰκοδομοῦντες

“ANIETIA**

,
Ψ «ἃ
δ ὗδ
ὠργίσθη ὁε δράκων
ἐπὶ
τ. γυναικὶ . κ. ἀπῆλ>

~

6424 ὅτι ἀπέχετε τ. παράκλησιν ὑμῶν

41 ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τ. χαρᾶς

ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν

‘

πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽

᾿ἈΑΠΙΣΤΕΏ

,

ἀπῆλθεν δὲ ᾿Ανανίας
ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῷ
ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τ. πόλεως
»»,

μισθὸν

/

τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τ. ὑπηρέταις
,

1Ti
Phm

συνεδρίου

a,

τ.

14 41 1 ἀπέχει: ἦλθεν ἡ Spa

nwes _ Oo

Phl
ITh

ας

>
‘
>
,
2:T>
»
κ«
ἀπελθὼν
ἐκρύβη
ἀπ᾽
αὐτῶν
,

ἀπέχουσιν

ὑμῖν

--ἀπὸ, T

σαίους
ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τ. χώραν ἐγγὺς
,

λέγω

15 20 1 ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος

5 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τ. Φαρι-

ς

τ. μισθὸν

7 67% δὲ καρδία αὐτῶν
ἐμοῦ, Is. Zc.
7 61

ἀπελθὼν οὖν κ. νιψάμενος ἀνέβλεψα
ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τ. Ἰορδάνου
κ. τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν

τῆς ἐρήμου

ἀπέχουσιν

‘oD PM ia, Is. xxix. 13
Mk

2 Κύριε πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα;
ἀπῆλθεν οὖν κ. ἐνίψατο

μ

λέγω ὑμῖν

αὐτῶν

1424 1 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς
ἀπὸ τ. γῆς ἀπεῖχεν
—oT. w. ἀπ. τι γῆς ἀπεῖχ. TWH
R non mg.
15 ὃ 1 ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽
ἐμοῦ

>

τ. πόλιν
κ. ἀπῆλθεν εἰς τ. πόλιν

1
2

6 5 ἀμὴν

αὐτῶν

ἀπῆλθόν, T
1 ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τ. Ταλιλαίαν
81
οἱ yap μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς
Ἶ A

87

16 ἀμὴν

μνημεῖον
c

΄,

τ.

μισθὸν
A

1Ti
He

18358 οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ
τ. ἀπιστίαν αὐτῶν
6 6 ἐθαύμασεν διὰ τ. ἀπιστίαν αὐτῶν
924 πιστεύω βοήθει μου τ. ἀπιστίᾳ
16 [14 ὠνείδισεν τ. ἀπιστίαν αὐτῶν κ. σκληροκαρδίαν
8.3
μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τ. πίστιν τ. Θεοῦ
καταργήσει;
4 20 εἰς δὲ τ. ἐπαγγελίαν τ. Θεοῦ οὐ διεκρίθη
τ. ἀπιστίᾳ
11 20 τ. ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν
23 κἀκεῖνοι δὲ ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τ. ἀπιστίᾳ
113 ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ
812 μή ποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία

πονηρὰ ἀπιστίας
‘

>

19 οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δ ἀπιστίαν

»

88

ΓΤ,

aATLOTOS— a7TO

3% 47, 58 —T [WH], 164; 27. 9, 21, 24, 40, 42,

“AMIZTOX

45, 51 —T [WH], 55 (δὲ5), 57, 64 ; 28. 4, 7. 8.

Mt

1717 ὦ γενεὰ ἄπιστος x. διεστραμμένη

Lu
Jo

941 ὦ γενεὰ ἄπιστος x. διεστραμμένη
12 46 τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τ. ἀπίστων θήσει
2027 μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πίστος

Ἂς

26

Mk 1. 9, 42; 2. 20, 21; 3. 7 (dz), 8 (dis), 22 ; 4. 25;

5. 6, 17, 29, 34, 35; 6. 33, 43; 7 1, 4, 6, 17, 28,

919 ὦ γενεὰ ἄπιστος

Μκ

8 τί ἄπιστον

33; 8. 3, 11,15; 9.9 ἐκ, WH non marg.; 10.
6, 46; 11. 12, 13; 12. 2, 34, 38; 18. 19, 27, 28;

14. 35, 36, 54; 15. 21, 30, 32, 38, 40, 43, 45; 16.

κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν

6 6 ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται κ. τοῦτο

1Co

ἐπὶ ἀπίστων
712 εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον
γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον
13
14 ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τ.

κ. ἡγίασται ἡ γυνὴ
Μ᾿

γυναικί,

‘

ἡ ἄπιστος
ec

a»

ἐν
>

τ.

ἀδελφῷ

15 εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται χωριζέσθω

10 27 εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τ. ἀπίστων
14 22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἶσιν . ..
τ. ἀπίστοις"
ἡ δὲ προφητεία οὐ τ. ἀπίστοις ἀλλὰ τ.

πιστεύουσιν

Re

καθαρόν
8 τ᾿ δὲ δειλοῖς κ. ἀπίστοις κ. ἐβδελυγμένοις

21

11Co8

πτωχεία

αὐτῶν

ἐπερίσσευσεν

εἰς

τ. πλοῦτος τ. ἁπλότητος αὐτῶν
911 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα
13 δοξάζοντες τ. Θεὸν ἐπὶ TH... ἁπλότητι
τ. κοινωνίας
11 3 φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τ. ἁπλότητος
... τῆς εἰς τ. Χριστόν
Eph6 5 ἐν ἁπλότητι τ. καρδίας ὑμῶν ὡς τ. Χριστῷ

Col 8.22 ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι τ. Κύριον
ἉΠΛΟΥ͂Σ
Mt 622 ἐὰν οὖν ἦ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
Lu 11 34 ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἢ
ἍΠΛΩΣ
1 5 αἰτείτω παρὰ τ. διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς

Ja

*AnNO’

(1) ἀπ᾽ ἄρτι
(8) ἀπὸ τοῦ νῦν

(2) ἀπὸ τότε
(4) ἀπὸ ὁ ὦν

Mt 1. 17 (¢er), 21, 243 2. 1, 16; 8. 4, 7, 13, 16;
4. 217, 25; 5. 18, 29, 30, 42; 6. 13; 7.15, 16 (der),
20, 23; 8. I, 11, 30, 34; 9. 15, 16,22; 10. 17,

28 ; 11. 12, 19, 25, 29; 12. 38, 43; 18. 12, 35, 44;

14.
15.
17.
8;

2,
1,
18
20.

13, 24 —h. v, TWHR non mg,, 26,
8, 22, 27, 28; 16. 6, 11, 12 (d¢5), 221,
(d2s), 25 (der), 26; 18.7, 8, 9, 353; 19.
8, 20 παρ᾽, TWH mg,, 29; 21. 8, 11,

29 ;
21;
1, 4,
43;

22. 46; 28. 33, 34, 35,1395 24 1, 21, 27, 29 ἐκ,
T, 31, 325

35, 37> 38, 43 (225), 46 ; 9. 5 (625), 22, 33, 375 38, 39,
45, 54; 10.21, 30; 11. 4 —h. v.. TWHR
24,

non mg.,

50 (δὲ5), 51 (dis) ; 12. 1, 4, 15, 20, * 52, 57, 58

ἀπἼ WH; 18. 7, 12 —WH, 15, 16, 25, 27, 29, 29
—T ; 14. 18; 15. 16 ἐκ, WHR; 16. 3, ? 16, 18, 21,

23, 30; 17. 25, 29 (615) ;18. 3, 34; 19. 3, 24, 26,
39, 42; 20. 10, 46; 21. 11, 26, 30; 22. δ 18, 18, 41,
42, 43, 45 (02s), 269, 71; 28. 5, 26, 49 (025), 515

24. 2,9 —[WH] R mg,, 13, 21, 27, 27 —WH mg.,
31, 41, 42 —TWH non mg. R non mg,, 47, 51.
Jo 1. 45, 46; 8.2; 5. 19, 30; 6. 38; 7. 17, 18, 28,
42; 8. [9, [2 11, 28, 42, 44; 10. 5, 18 (d¢s); 11.1,
18, 51, 53; 12.21, 363 18. 3, τὸ ἀπάρτι, T; 14.17
ἀπάρτι, T, το; 15. 4, 27; 16. 13, 22, 30; 18. 28,
34; 19. 27, 38; 21. 2, 6, 8 (dzs), το.
Ac 1. 4, 9, II, 12, 22 (bts), 25; 2. 5, 17,18, 22, 40; 3. 20,
21, 24, 26; 4. 36; 5. 2. 3, 38, 41; 6.93 7. 45; 8,

10, 22, 26, 33, 353 9. 8, 13, 18; 10. 23, 30, 37, 38 ;

11. 11, 19, 27; 12. 1, 10, 14, 19, 20; 18.8, 13 (δία),

14, 23, 29, 31, 39, 5°; 14, 15, 19; 15.1, 4 ὑπό, T,

8 ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι

2...

13, 35 (425), 38, 41, 42; 5. 2, 3, 8, 10, 13, 15, 35,

36 (2s) ; 6. 13, 17 (zs), 18, 29, 30 ; 7. 6 —T, 21, 35,
45; 8. 2 (d2s), 12, 18, 29, 29 ὑπὸ, TWH mg., 33,

17.
5, 7, 18, 19, 33, 38, 39; 16. 11, 18, 33, 39, 405
—h. v.,

“ANAO’THE
Ro 12

8, [9 map’, WHR.
Lu 1. 2, 26, 38, 3 48, 52, 70; 2. 4,15, 30; 3.7; 4% 1,

29. 28, 32 (475), 34, 41;

26. 216, 129,

2, 13,27; 18. 2 (615), 5, 86, 16, 21; 19.9,9
TWH non mg. R, 12 (25); 20. 6, 9 (425), 17, 18,
26; 21. 1,7, 10, 16, 21, 23 ἐφ᾽, TWH mg. R, 27;
75
22. 11, 22, 29; 23. 21, 23, 34; 2% ΤΙ Tog
26. 4, 18, 22 ;27. 21, 34, 44; 28. 3, 21, 23 (025).
Rol. 7, 18, 20; 5. 9, 14; 6. 7, 18,22; 7. 2, 3,6; 8.

2, 21, 35, 39; 9. 3; 11.25, 26; 15. 15 (425), 19, 23,

24, 81}. 16.117.

1 Co 1. 3, 30; 4. 5; 6 19; 7. 10, 27; 10. 14; 11.
23; 14. 36.
11 Co 1. 2, 14, 16; 2. 3, 53 8. 5, 18 (ds); δ: 6, 5 τὸς
7.1, 13; 8. 10; 9. 2; 11. 3,9; 12.8.
Ga 1. 1, 3, 6; 2.6, 12; 3.2; 4,24; 5. 4.
Eph 1.2; 3.9; 4 31; 6. 23.
Phi 1. 2,5, 26; & 15Col 1. 2, 6, 7, 9, 23, 26; 2. 20; 3. 24.
I Th 1. 8,9; 2.
6,17; 3.6; 4 3, 16; 5. 22.
u Th 1. 2, 7, 9 (és); 2. 2, 13 —WH mg. Rmg.;
S$. 2,3 Ὁ.
Ti Lets. 733. 26
1 Til. 2,3; 2 i9, 21; 8 15; %
4,18
Tit
45 214.
Phm 3.
He 8. 12; 4 3, 4, 10 (d%s) ; 5. 7,8; 6. 1,7; 7. 1, 2, 13,
26; 8. 11; 9. 14, 26; 10. 22; 11. 12, 15, 34; 12.
15, 25; 18.24.

Ja 1. 13, 17, 27; 4.7; 5. 4, 19.

I Pel. 12; 8. 10, 11; 4. 17 (62)
u Pel. 21; 3. 4 (dz).

170 1. 1, 5, 7,93 23. 7; 13, 14, 20, 24 (025), 27, 28 ; 8.
8, II, 17, 22; 4 21; 5. 15, 21.
II Jo 5, 6.
ΠῚ Jo 7.

ἀπό---ἀποδίδωμι
ἐμ14, 23.
3. *4,.4,5 ; 9. 12°56. 16 (25) ; 7.2; 9. 6,18; 12.
6, 14; 13.8; 14. 3 4, 113 ἀπάρτι, Τ, 20 ; 16, 12,

17,18; 17. 8; 18. 10, 14 (dzs), 15 (bis), 1 19. 5 ἐκ,

ἣν 20. 9 —TWH non marg. Rnon marg., 11; 21.
2, 4 ἐκ, TWH non marg. R, το, 13 (guater); 22.
19 (2).

89
᾿ΑΠΟΔΕΚΑΤΟΏΤ

Mt 28 23 ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον k. τὸ ἄνηθον
Lu 11 42 ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον κ. τὸ πή-

He

ανον
7 5 ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τ. λαὸν κατὰ
τ. νόμον.

᾿ἈΠΟ΄ΔΕΚΤΟΣ *

*ANOBAI'NQ

Lu

5 2
2113
Jo 21 9
Phl 119

1Ti 2

οἱ δὲ ἁλεεῖς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀποβάντες
ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον
ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τ. γῆν
τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν

5 4 τοῦτο

καλὸν

x.

οὐδὲν

γάρ

ψυχῆς

οὐδεμία

ἔσται

>ANOFI’NOMAI
**
1 Pe 224 ἵνα τ. ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι
σύνῃ ζήσωμεν

τ.

δικαιο-

᾿ἈΠΟΓΡΑΦΗ΄
2 2 αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο
5 37 ἀνέστη Ἰούδας 6 Ταλιλαῖος ἐν τ. ἡμέραις
τ. ἀπογραφῆς

κρά-

ἌΠΟ

*ANOAEI’KNYMI
Ac

222 ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τ. Θεοῦ
25 7 αἰτιώματα καταφέροντες ἃ οὐκ ἴσχυον
ἀποδεῖξαι.
1Co 496
Θεὸς ἡμᾶς τ. ἀποστόλους ἐσχάτους
ἀπέδειξεν
Π ΤῊ 2 4 ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν Θεός
᾿ἊΠΟ΄ΔΕΙΞΙΣ**
πνεύματος

᾿ΑΠΟΔΕΚΑΤΕΥΏ +
πάντα ὅσα κτῶμαι

x.

ΔΗΜΟΣ ἃ

Mk 18 34 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τ. οἰκίαν αὐτοῦ
᾿ἈΠΟΔΙΔΩΜΙ

3 ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι
5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τ. ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ
He 12 23 ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν
οὐρανοῖς

1812 ἀποδεκατεύω

ἀποδεχόμεθα

᾿ἈΑ᾿ΑἋΑ8ΠΛΙΟΗΥΔΗΜΕΏ

᾿ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΑΙ

Lu

τ.

Mt 21 33 ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς κ. ἀπεδήμησεν
2514 ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν
15 ἑκάστῳ κατὰ τ. ἰδίαν δύναμιν κ. ἀπεδήμῆσεν
ΜΚΙ2
1 ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς Ke; ἀπεδήμησεν
Lu 15 13 ὁ νεώτερος vids ἀπεδήμησεν εἰς χώραν
ακράν
20 9 ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς κ. ἀπεδήμησεν
χρόνους ἱκανοὺς

ζυ "2.01 ἀπογράφεσθαι. πᾶσαν τ. οἰκουμένην

μεως

ἐνώπιον

τιστε Φῆλιξ
28 30 ἀπεδέχετο πάντας τ. εἰσπορευομένους πρὸς

ἐξ

Ro 1115 εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου

ἐν ἀποδείξει

ἀπόδεκτον

αὐτόν

πυμωὼων

2 4 ἀλλ᾽

ἐστιν

24 5 πάντῃ τε K. πανταχοῦ

ἀπό-

*ATIOBOAH’*

1Co

τ.

*ATIOAE’XOMAI**

᾿ΑΠΟΒΛΗΤΟΣἢ

Lu
Ac

ἐνώπιον

8 40 ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ,ὄχλος
911 kK. ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς
Ac 241 οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τ. λόγον αὐτοῦ
ἐβαπτίσθησαν
18 27 οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τ. μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν
μαθ. ὅπως ἀποδέξωνται τ. ἄνδρα, WH mg.
21 17 ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί

᾿ΑΠΟΒΛΕΊΩ

yap

ἀπόδεκτον

Lu

He 11 26 ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τ. μισθαποδοσίαν

Ac 27 22 ἀποβολὴ

k.

Θεοῦ

Mk10 50 ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
He 10 50 μὴ ἀποβάλητε οὖν τ. παρρησίαν ὑμῶν

Θεοῦ

καλὸν

σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ

᾿ΑΠΟΒΑΓΛΛΩ

1Ti 4 4 πᾶν κτίσμα
βλητον

3 τοῦτο

δυνά-

(1) absol.
Mt

(2) ἀπ. ὅρκον, λόγον

5 26 ἕως ἂν ἀποδῷς τ. ἔσχατον κοδράντην
2 ἀποδώσεις δὲ τ΄ Κυρίῳ. τ. ὅρκους σου

6 4 ὁ πατήρ σου 6 βλέπων ἐν τ. κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
e
,
ε
,
>
-τ
>
6 ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τ. κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
18 ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τ. κρυφαίῳ
©

12 36
16 27
18 25
26

,

Ῥ

rs

>

,

ἀποδώσει σου
ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ
“κρίσεως
τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τ. πρᾶξιν αὐτοῦ
1 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι,
3 ye Soo αὐτὸν πραθῆναι... K. ἀποδοθῆναι
μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ Kk. πάντα ἀποδώσω
9

5

,

4

A

Ee

>

>

‘

-

,

,

>

¢

,

>

,

29 μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ κ. ἀποδώσω
30 ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον
34 ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον

σοι

σοι
28 1 ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις

90

ἀποδίδωμι--- ἀποθνήσκω

Mt 20 ὃ κάλεσον τ. ἐργάτας x. ἀπόδος τ. μισθόν
21 41 οἵτινες ἀποδώσουσιν

1Pe2

αὐτῷ τ. καρπούς

22 21 ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι

7 λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν

27 58 1 τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι
ΜΙΚ12 17 τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι
Lu 420 ἀποδοὺς τ. ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν
742) μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι
9 42 ἀπέδωκεν αὐτὸν τ. πατρὶ αὐτοῦ
10 35 ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι
12 59 ἕως x. τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς
16 2 ? ἀπόδος τ. λόγον τ. οἰκονομίας σου
19 8 εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν
20 25 τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι
,
΄
3
΄
᾿
a
«
Ac 433 δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ
ἀπόστολοι
5 8 εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε
7 ο οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τ. Ἰωσὴφ ἀπέ-

Sovro εἰς Αἴγυπτον

Ro

19 40 ? περὶ οὗ οὐ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον

2 6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ

12 17
18 7
1Co7 3
1Th 515

μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες
ἀπόδοτε πᾶσι τ. ὀφειλάς
τ. γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τ. ὀφειλὴν ἀποδιδότω
ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ
ἀποδοῖ, T

1Ti 5 4 ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τ. προγόνοις
ΠΤΙ4 ὃ ὁ τ. δικαιοσύνης στέφανος ὃν ἀποδώσει
μοι ὁ Κύριος
14 ἀποδώσει αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τ. ἔργα αὐτοῦ
IIe 12 11 ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν . . ἀποδίδωσι δικαιοσύνης
16 ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τὰ πρωτοΡΣ
sepa
τόκια ἑαυτοῦ
ἀπέδοτο, T
18 17 2 ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τ. ψυχῶν ὑμῶν ὡς
λόγον ἀποδώσοντες
1Pe3 9 μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ
4 ς 5 οἱ ἀποδώσουσι λόγον τῷ ἑτοίμως κρίνοντι
Re 18 6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς κ. αὐτὴ ἀπέδωκεν
22 2 κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τ. καρπὸν
αὐτοῦ
ἀποδιδοὺς, TWH mg.
é

>

Ν

,

a

>

,

|

c

12

>

~

ἀποδοῦναι

ς

,

εκαστῷ

c

ὡς

A

TO

«+

Epyov

>

‘4

ἐστιν

>

-

αὑτου

᾿ΑΑΠΟΔΙΟΡΙΖΩ*

Ju

19 οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες

᾿ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΊΖΩ
DDT

*“AMOAOXH’ *

1Ti 115 πιστὸς 6 λόγος x. πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
9 πιστὸς ὁ λόγος κ. πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
ἌΠΟΘΌΘΕΣΙΣ ἢ

I Pe8 21 οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου
11 Pel 14 ταχινὴ ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τ. σκηνώματός μου
᾿ἊΠΟΘΗΚΗ
Mt

812
6 26
18 30
Lu 817
12 18
24

τ. ἀρχιερέων

᾿ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΊΖΩ **

5.

4.0.

He 12 17 θέλων κληρονομῆσαι τ. εὐλογίαν

μάσθη

ἀπεδοκι-

θεμέλιον καλὸν

8 45 οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε κ. ἀποθλίβουσιν
"ANOONH’SKQ

(1) c. dat.
Mt

(2) ἀποθν. ἐν

(8) ἀποθν. ὑπὲρ, περί

8 32 ? x. ἀπέθανον ἐν τ. ὕδασιν
924 οὐ yap ἀπέθανεν τὸ κοράσιον
22 24 ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα
iD-px 13) OD TON Π2), Dt.

xxv. 5
ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή
κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν
λέγοντες ὅτι ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν
τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν
ὥστε τ. πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν
ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ, Dt. Lc.
κ. ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα:
x. 6 δεύτερος ἔλαβεν αὐτὴν κ. ἀπέθανεν
ἔσχατον πάντων κ. ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν
κ. αὕτη ἀπέθνησκεν
μὴ κλαίετε: οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει.
οὐκ ἀπέθ., Τ
53 κ. κατεγέλων αὐτοῦ εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν
16 22 ἐγένετο ἀποθανεῖν τ. πτωχόν

27
26 35
Mk 5 35
39
9 26
12 19
20
21
22
15 44
Lu 842
52

22 ἀπέθανεν δὲ κ. ὁ πλούσιος κ. ἐτάφη
20 28 ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα,

κ.

ἀρχιερέων

ἑαυτοῖς

*ANOOAI’BQ
Lu

Dt. 4c.

29 ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος

12 10 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,
Ps. Le.
Lu 922 ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τ. πρεσβυτέρων κ.
17 25 ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τ. γενεᾶς ταύτης
20 17 ον" ᾿ ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,

συνάξει τ. σῖτον αὐτοῦ εἰς τ. ἀποθήκην
οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας
τ. δὲ σῖτον συνάγετε εἰς τ. ἀποθήκην μου
συναγαγεῖν τ. σῖτον εἰς τ. ἀποθήκην αὐτοῦ
καθελῶ μου τ. ἀποθήκας
οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη

I ΤΙ 6 19 ἀποθησαυρίζοντας
εἰς τὸ μέλλον

ἸΌΝ IN, Ps. cxviii. 22

8 31 ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων

οἱ οἰκοδομοῦντες,

Ps. δὲ.

Mt 21 42 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες

Mk

4 λίθον ζῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον

Jo

31
32
36
447
49
6 49

οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα κ. ἀπέθανον"
ὕστερον κ. ἡ
γυνὴ ἀπέθανεν
οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται
ἤμελλεν γὰρ ἀποθνήσκειν
κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου
οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον... τὸ μάννα κ.
ἀπέθανον
50 ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ κ. μὴ ἀποθάνῃ.
ἀποθνήσκῃ, WH mg.

i

ἀποθνήσκω---ἀποκαθίστημι, ἀποκαθιστάνω
5

4

>

a

658 ov καθὼς ἔφα ον οἱ πατέρες κ. ἀπέθανον

Jo

8 21 3 ἐν τι ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε

εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε
ἁμαρτίαις ὑμῶν"

ἐν τ.
’

ἐὰν yap μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἶμι
ἀποθανεῖσθε ἐν τ. ἁμαρτίαις ὑμῶν
᾿Αβραὰμ ἀπέθανεν κ. οἱ προφῆται

ΕἸ

1Co 915 καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν
15 3 8 ὅτιΧριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τ. ἁμαρτιῶν
ἡμῶν
22 2 ὥσπερ γὰρ ἐν τ. ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν
31 καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκω
32

μὴ σὺ μείζων ... ᾿Αβραὰμὅστις ἀπέθανεν;

σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
κατὰ τ. νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν
ὅτι 6 “μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει:

οὐκ εἶπεν δὲ 6 Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει
κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τ. πατέρα αὐτοῦ
ἐγένετο δὲ. .. ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν
ἀλλὰ κ. ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως

“ἔχω

οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν

S εἴ γε Χριστὸς... κατὰ

καιρὸν

ὑπὲρ

ἀσεβῶν. ἀπέθανεν.
μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται"
oo

ὑπὲρ γὰρ τ. ἀγαθοῦ τάχα τις κ. τολμᾷ
ἀποθανεῖν

ἔτι “ἁμαρτωλῶνὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ
ἡμῶν ἀπέθανεν
εἰ γὰρ τῷ τ. ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ
ἀπέθανον
1

οἵτινες ἀπεθάνομεν τ. ἁμαρτίᾳ

ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀἀπὸ τ. ἁμαρτίας
εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ

Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι
θνήσκει
16 γὰρ ἀπέθανεν
,, ἐφάπαξ

τ.

ἁμαρτίᾳ

ἀπο-

ἀπέθανεν

πίωμεν

>

εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποθνήσκειν
Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ ἀποθανών
1 οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει
ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν,
ἘΣ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν.
ἐάν τε οὖν (ῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν

9 εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν κ. ἔζησεν
15 3 μὴ... ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς
ἀπέθανεν
1Co8

11 ὁ ἀδελφὸς δι’ ὃν Χριστὸς

ἀπέθανεν

γὰρ ἀποθνή-

ἐὰν μὴ ἀποΦ

‘

ὑπὲρ

,

TAaVT@V

ἀπέθανεν"

ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον"
8k.

ὑπὲρ. πάντων

ἀπέθανεν

ἵνα οἱ ζῶντες

μηκέτι ἑαυτοῖς. ζῶσιν
8 ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι
ἐγερθέντι
6 9 ὡςἀποθνήσκοντες κ. ἰδοὺ ζῶμεν
>

Ga

2 19 } ἐγὼ μὲν διὰ νόμου

νόμῳ

,

k.

ἀπέθανον

21 ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν
Pui“
721 ἐμοὶ yap... τὸ ἀποθανεῖν κέρδος
Col 220 εἰ pay θυς σὺν Χριστῷ ἀπὸ τ. στοιχείων
τ. κόσμου
8 3 ἀπεθάνετε γὰρ Κ᾿ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται
1 Th4 14 εἰ γὰρ πιστείομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν κ.
ἀνέστη
5 10 8 διὰ τ.

Κυρίου

ἡμῶν

Ἰησοῦ

Χριστοῦ

τ.

ἀποθανόντος περὶ ἡμῶν
ὑπὲρ, WH mg.
He 7 ὃ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι
λαμβάνουσιν
9 27 ἀπόκειται τ. ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν
10 28 ἐπὶ δυσὶν ἢἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνήσκει
1 ae αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ
13 κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες
21 πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων
¥fed ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον
I Pe3 18 ὃ x. Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν.
ἔπαθεν, WH mg. K non mg.
Ju
12 δένδρα φθινοπωρινὰ .. . δὶς ἀποθανόντα
Re 8 2 στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν
8 9 ἀπέθανεν τὸ τρίτον τ. κτισμάτων τῶν ἐν
τ. θαλάσσῃ
11 πολλοὶ τ. ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τ. ὑδάτων
9 6 K. ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν
1413 3 μακάριοι οἱ vexpol oi ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι.
ἀποθνήσκοντες. “An ἄρτι, R mg.
16 3 πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν τὰ ἐν τ. θαλάσσῃ
᾿ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΗΜΙ,

ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα

αὔριον

ma) and 3 inv dias, Is. xxii. 13

3 ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τ.
ἔθνους

ἀποθάνῃ
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
3 συμφέρειἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ
Ts λαοῦ

K.

36 σὺ ὃ σπείρεις ov ξὠσμνμ
θάνῃ
I1Co515 * κρίναντας τοῦτο ὅτι else

ποιῆσαι iva kK. οὗτος μὴ ἀποθάνῃ
8 ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τ. λαοῦ

ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τ. σίτου πεσὼν εἰς τ. γῆν

φάγωμεν

σκομεν

κ. οἱ προφῆται ἀπέθανον

11 14 εἶπεν αὐτοῖς 6 ᾿Ιησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος
ἀπέθανεν
16 ἄγωμεν
ἃ
x. ἡμεῖς ἵνα ᾿ ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ
οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου
ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται"
κ. πᾶς ὁ ζῶν... οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τ. αἰῶνα
οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός

ΟΙ

’΄

᾿ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΎΩ

Mt 12 13 ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη
17 11 Ἠλείας μὲν ἔρχεται κ. ἀποκαταστήσει
πάντα
Mk 8 5 ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ
8 25 ἀπεκατέστη K. ἐνέβλεπεν τηλαυγῶςἅπαντα
912 Ἠλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει
πάντα
ἀποκατιστάνει, WH
Lu 610 ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ
Ac 1 6 εἰ ἐν τ. χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τ.
"
βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
He 18 19 ἵνα τάχειον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν

ἀποκαλύπτω---ἀπόκριμα
>

4

>

Eph

᾿ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩ
10 26 οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον
ἀποκαλυφθήσεται
ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις

ὃ οὐκ

ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι

ἂν ἀποκαλυφθῶσιν

ὅπως

117 δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας x. ἀποκαλύψεως
8 3 κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ
μυστήριον
7 ἐν τ. ἀποκαλύψει τ. Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾽
Thi

οὐρανοῦ
7 εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον . . . ἐν ἀποκαλύψει
Ἰησοῦ Χριστοῦ
13 ἐλπίσατε ἐπὶ τ. φερομένην ὑμῖν χάριν
ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ,
“413 “ἵνα x. ἐν τ. ἀποκαλύψει τ. δόξης αὐτοῦ

1Pe

σοι

σὰρξ κ. αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν

/

1

πολλῶν

ἐκ

,

καρδιῶν διαλογισμοί
ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις
ᾧ ἂν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψᾳι

οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ
ἀποκαλυφθήσεται
τεται

ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη ;

nindss woop ΠῚΠ vit, Is. liii. 1

yap Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαδικαιοσύνη
;
_ λύπτεται
>?
’,
\
>
\
σι
: 9
>
ἀποκαλύπτεται yap ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾽ ov,

‘4

-“

>

>

“

x

>

αὐτοῦ
κ. τοῦτο ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει
ἐὰν μὴ
ἀποκαλυφθῇ ὁ υἱὸς τ.
ἀνομίας
εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ αὐτοῦ
καιρῷ
τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος
εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν
καιρῷ ἐσχάτῳ
b
es
\3
e
>
ες
΄
οἷς
ἀπεκαλύφθη
ὅτι
οὐχ
ἑαυτοῖς
. .
διηκόνουν αὐτά
;
ὁ k. τ. μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης
κοινωνός
>

,

Led

4

«"

σαρκὸς αὐτοῦ
ἀποκατηλλάγητε, WH

φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν
ἐν ἡμέρᾳ. . . ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας
τ. Θεοῦ
τ. ἀποκάλυψιν τ. υἱῶν τ. Θεοῦ ἀπεκδέχεται
κατὰ
ἀποκάλυψιν
μυστηρίου χρόνοις
αἰωνίοις σεσιγημένου
ἀπεκδεχομένους τ. ἀποκάλυψιν τ. Κυρίου
,

,

’

ἡμῶν

ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει
ἕκαστος ψαλμὸν exer. . . ἀποκάλυψιν
ἔχει
ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας κ. ἀποκαλύWeis Κυρίου
x. τ. ὑπερβολῇ τ. ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ

ς
;
ὑπεραίρωμαι

ἀποκαλύψεων.
διὸ ἵνα κιτιλ., WH
ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν

mg. R mg.

>ANIOKATA’STAZIZ*

Ac

821

ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως

πάντων

᾿ἈΠΟΚΕΙΜΑΙ

Lu 19 20 ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ
Col 1
He

5 διὰ τ. ἐλπίδα
οὐρανοῖς

τ.

ἀποκειμένην

ὑμῖν ἐν τ.

8 ἀπόκειταί μοι ὁ τ. δικαιοσύνης στέφανος

UTi4

927 καθ᾽ ὅσον

ἀποθανεῖν

ἀπόκειται

τ. ἀνθρώποις

ἅπαξ

᾿ἈΑΠΟΚΕΦΑΛΙΖΩ
ἀπεκεφάλισεν Ἰωάνην ἐν τ. φυλακῇ
πέμψας
Mt 14 10
Mk 6 16 ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάνην

28 ὁ δὲ κι ἀπελθὼν

Lu

᾿ΑΠΟΚΑΓΛΥΨΙΣ

>

ἣν ἔδωκεν

ἐν τ. σώματι τ.

21 νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν

,

‘

,

᾿ἈΑΠΟΚΑΤΑΛΛΑΊΣΩ 7
Eph2 16 iva. .. ἀποκαταλλάξῃ τ. ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ
σώματι τ. Θεῷ
Col 1 20 δὲ’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαιτὰ πάντα εἰς αὐτόν

,

A

Χριστοῦ

2

᾿ΑΠΟΚΑΡΑΔΟΚΙΑ ἢ

>
΄
cor
>
,
ὡςε νῦνa ἀπεκαλύφθη
τ. ἁγίοις
ἀποστόλοις

2’

Ἰησοῦ

δι΄

Ro 819 ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τ. κτίσεως
Phl 1 20 κατὰ τ. ἀποκαραδοκίαν κ. ἐλπίδα μου

πνεύματος

ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται
ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ
ἀποκαλύψαι τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί
συνκλειόμενοι εἰς τ. μέλλουσαν πίστιν
ἀποκαλυφθῆναι
?

,

>

ρανοῦ
πρὸς τ. μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι
εἰς ἡμᾶς
ἡμῖν γὰρ ἀπεκάλυψεν ὁ Θεὸς διὰ τ.
a

Ἀ

αρῆτε
1 1 ἀποκάλυψις
αὐτῷ

Re

ἀποκαλύπ-

ἣ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

>

αὐτὸν ἐν

ἀπεκεφάλισεν

τ. φυλακῇ
9 9 Ἰωάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα
᾿ΑΠΟΚΛΕΙΏ

Lu 18 25 ἀφ᾽ οὗ dy . . . ἀποκλείσῃ τ. θύραν
᾿ἈΠΟΚΟΠΤΩ

9 43 ἐὰν σκανδαλίσῃ σε ἡ χείρ σου ἀπόκοψον
αὐτήν
45 ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε ἀπόκοψον
αὐτόν
Jo 18 το ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν
26 συγγενὴς dv οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον
Ac 27 32 τότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία
τ. σκάφης
Ga 512 ὄφελον x. ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες
ὑμᾶς
ΜΚ

‘

11Col

᾿ἈΠΟΆΚΡΙΜΑ*
ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα
ἐν
αὐτοὶ
9
ἐσχήκαμεν

τ.

θανάτου

ἀποκρίνομαι

93

᾿ΑἈΠΟΚΡΙΉΟΜΑΙ.
(1) med.
Mt

(9) c. accus.

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς

315 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ “

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη

ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς —
ἐν ἐκείνῳ τ. καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν
τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τ. γραμματέων

14
15.

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς

εἶπεν αὐτοῖς --εἶπεν τ. λέγοντι αὐτῷ
εἶπεν
εἶπεν
Πέτρος" εἶπεν αὐτῷ
εἶπεν αὐτοῖς

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
ὁ δὲ
δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον
ὁ δὲ
δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ὁ δὲ
δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ

16: 2

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ
τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι
ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν

εἶπεν
ἀποκ eis be ὁΠέτρος ἐἶπεν αὐτῷ
2 6 ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ;
bas:

Mk

39

7 ὁ δὲ ἐσιώπα κ. οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν

ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ
ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ

ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς

1 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάνης
ὃ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
ἀποκριθεὶς 6.Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν
ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς

ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς
: ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς

ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν

τότε ἀποκριθήσονται k. αὐτοί
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς

21

Οὐκ ἀπο-

αὐτοῖς

ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι -

οὐδὲν

οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἕν
ἑ ῥῆμα

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς

25 ἀποκριθεὶς πᾶς 6 λαὸς εἶπεν

λέγων

οὐδέν ;

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

ἀπεκρίνατο

᾿

ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη
δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων
δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν

κ. ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
k. ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι. αὐτῷ λόγον

14

μοι

ἀποκριθέντες τ. Ἰησοῦ λέγουσιν

2 πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
-ἀποκρ., WHR
66 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν
27:12 τοῦτο τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν...

ἐξ οὐρανοῦ ἢν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ; ἀποκρίθητέ

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

ἀποκ Weis ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
ἐρωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον κ. ἀποκρίθητέ μοι

5: ἐπηρώτησεν τ. Ἰησοῦν
κρίνῃ οὐδέν;

mg.

21

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ

Ks ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

20

ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

2 οὐκ ἤδεισαν τί ἀποκ ιθῶσιν αὐτῷ
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν

τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν

δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς

δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς

Or
On
ww

ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ

[τότε] ἀποκρ. ὁ Ἶ., WH

κ. ioxpides ὁ ἜΣΑΝ byaτ. Ἰησοῦ

2 οὐ γὰρ ἤδει τί ἀποκριθῇ
ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τ. ὄχλου
δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει

εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς

17.ἢ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ6 Πέτρος εἶπεν τ. Ἰησοῦ

19 4

ἀπεκρίθη κι Sea αὐτῷ

(8) ἀποκρ. πρός

287 5 ἀποκριθεὶς be ὁ ἄγγελος εἶπεν τ. γυναιξίν
3 33 ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει

ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ
οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν
Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς. εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ ἸΙωάνης εἶπεν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
εἶπεν δὲ αὐτῷ ᾿Ορθῶς “ἀπεκρίθης
ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Κύριος

κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ
ἀποκριθεὶς δέ τις τ. νομικῶν λέγει αὐτῷ

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ
ἀποκριθεὶς δὲ 6 ἀρχισυνάγωγος
ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος

kK. ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν
ἀποκριθεὶς ὁἸησοῦς εἶπεν πρὸς τ. νομικούς

94

ἀποκρίνομαι

Lu 14 5 ὅ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν

Jo 9 36 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος x. εἶπεν

-ἀποκρ., WHR
15 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τ. πατρὶ αὐτοῦ
7.17

—h. v.. WH mg.
10 25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

32 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

20 ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τ. Φαρισαίων.
ἀπεκρίθη αὐτοῖς
37 ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ
19 40 κ. ἀποκριθεὶς εἶπεν
20

22
28

70.

24
1

..

33
34
11.9
12 23

34ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὺς αὐτούς

7
39
51
68
53
9
40
18
21
26
49
50

30 ἀπεκρίθη

κ. ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν
ἀποκριθέντες δέ τινες τ.
γραμματέων εἶπαν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
ἐὰν δὲ ἐρωτήσω οὐ μὴ ἀποκριθῆτε
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη
1 3 αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη
ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας
x. ἀπεκρίθη Ov
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἸΙωάνης λέγων
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς kK. εἶπεν αὐτῷ
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ

51 ἀπεκρίθη

Ἰησοῦς κ.

εἶπεν

ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων

34
7
ὃ
26
36
38
14 23
16 31
18 5
ὃ
20

18

αὐτῷ

22

218 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι κ. εἶπαν
αὐτῷ
19 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς kK. εἶπεν αὐτοῖς
3 3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς kK. εἶπεν αὐτῷ
5 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι
9 ἀπεκρίθη Νικόδημος κ. εἶπεν αὐτῷ
10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Kk. εἶπεν αὐτῷ
27 ἀπεκρίθη “Iwdvns κ. εἶπεν
410 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς x. εἶπεν αὐτῇ
13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτῇ
ry ἀπεκρίθη ἡ “γυνὴ kK. εἶπεν αὐτῷ
δ᾽ ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν
11 ὃς δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς
—is δὲ,T
iyae ὁ δὲ ἀπεκρίνατο αὐτοῖς
19:2 ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς κ. ἔλεγεν αὐτοῖς
6 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος
ἀποκρίνεται, T
26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς κ. εἶπεν
29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτοῖς
43 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς kK. εἶπεν αὐτοῖς
68 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος
70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
7 τό ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς κ. εἶπεν
20 ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος Δαιμόνιον ἔχεις
21 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς kK. εἶπεν αὐτοῖς
46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται
47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱΦαρισαῖοι
52 ἀπεκρίθησαν κ᾿ εἶπαν. αὐτῷ
8 14 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς k. εἶπεν αὐτοῖς
19 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς
82." ἀπεκρίθησαν, πρὸς αὐτόν

23
30
34
35
36
37
19 7
II
15
22
20 28
21 5
Ac 812
419
5 ὃ
29
8 24
34
37
913
10 46
11 9
15 13
1915
ὃ
21 13

οὕτως

Ἔκ.

ἀπεκρίθησαν κ. εἶπαν αὐτῷ
ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι κ. εἶπαν αὐτῷ
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος
οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ

ἀποκρίνῃ τ.

20

ἀπεκρίθησαν

25
27
30
34

ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος
ἀπεκρίθη αὐτοῖς
ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος k. εἶπεν αὐτοῖς
ἀπεκρίθησαν κ. εἶπαν αὐτῷ

κ.

εἶπαν

22

8
28
24 10
25
25 4
9

ἀρχιερεῖ;

ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
ἀπεκρίθησαν k. εἶπαν αὐτῷ
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος
ἀπεκρίθη Θωμᾶς kK. εἶπεν αὐτῷ
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Οὐ
1 8 ἰδὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τ.
λαόν
ὁ δὲ Πέτρος k. Ἰωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν
πρὸς αὐτούς
8 ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος
ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος x. οἱ ἀπόστολοι
εἶπαν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τ. Φιλίππῳ
εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν
—h. v.. TWH non mg. R non mg.
ἀποκριθεὶς δὲ ᾿Ανανίας
τότε ἀπεκρίθη Πέτρος
ἀπεκρίθη δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ τ.
οὐρανοῦ
ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων
ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν
αὐτοῖς
ἀπεκρίθη ὁ Παῦλος
.

34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς 6 Ἰησοῦς

39
48
49
54
9 3
Il

κ. εἶπεν Ἰησοῦς

het εἶπ., gh
ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτῷ
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ
ἀποκρίνεται οὖν ὁ Ἰησοῦς
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ὅπου ὑπάγω
ἀποκρίνεται Ἰησοῦς
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς k. εἶπεν αὐτῷ
ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ ᾿Ιησοῦν τ. Ναζωραῖον
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς

εἶπεν, T

ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην
ἀπεκρίθη δὲ ὁ χιλίαρχος
ἀπεκρίθη τε ὁ Παῦλος
ἔμφοβος. γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη
ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη
ἀποκριθεὶς τ. Παύλῳ εἶπεν

12 τότε

ὁ Φῆστος ti

ὁ ᾿ἀπεκρίθη

16 8 πρὸς οἷς ἀπεκρίθην
Col 4 6 εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι
Re 713 ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τ. πρεσβυτέρων

ἀπόκρισις--ἀποκτείνω
Lu

247 ἐξίσταντο

᾿ΑΠΟΈΡΙΣΙΣ
δὲ πάντες...

kK. τ. ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ

20 26 θαυμάσαντες

Lu 12

4 1 μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ
σώμα
ἀποκτεννόντων, T
,
>
~
»
5 φοβήθητε
τὸν\ μετὰ‘ τὸLY ἀποκτεῖναι
ἔχοντα
ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τ. γέενναν
18 4 ἐφ᾽ ods ἔπεσεν ὁ πύργος... κ. ἀπέκτεινεν
αὐτούς
31 ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι

ἐπὶ τ. συνέσει
>

>

ἐπὶ τ. ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσί-

>

’

ynoav
>
,
a
΄
ec
oan
122 ἵνα ἀπόκρισιν
δῶμεν
τ. πέμψασιν
ἡμᾶς

Jo

>

-“

34 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλὴμ ἡ ἀποκτείνουσα τ.

᾿ΑΠΟΚΡΥΊΤΩ

προφήτας
18 33 μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν
20 14 οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος: ἀποκτείνωμεν
αὐτόν
,

Lu 10 21 ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν kK. συνετῶν
1Co2

7 λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ τ. ἀπο-

κεκρυμμένην

Eph3
Col

ΜΚ
Lu

ο ἡ οἰκονομία τ. μυστηρίου τ. ἀποκεκρυμμένου
ἀπὸ τ. αἰώνων
126 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τ.
αἰώνων κ. ἀπὸ τ. γενεῶν

15 ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τ. ἀμπελῶνος ἀπέκJo

᾿ἊΠΟΚΡΥΦΟΣ
422 οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον
817 οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ

"ANOKTEI’NQ

21 35
38
39
22 ©
28.34
37
24

ο

κ. τ. τρίτῃ

τὸ

ἡμέρᾳ ἐγερ-

θήσεται
ὃν μὲν ἔδειραν ὃν δὲ ἀπέκτειναν
δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν
ἐξέβαλον ἔξω τ. ἀμπελῶνος κ. ἀπέκτειναν
κρατήσαντες τ. δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν κ.
ἀπέκτειναν
ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε x. σταυρώσετε
Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλὴμ ἡ ἀποκτείνουσα τ.
προφήτας
παραδώσουσιν
Ν
ἘΞΑ ὑμᾶς εἰς θλίψιν κ. ἀποκτε-

νοῦσιν ὑμᾶς

26
Mk

4 ἵνα τ. Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν
8 4 ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι;
6 19 ἐνεῖχεν αὐτῷ κ. ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι
8.31 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπιυ... ἀποκτανθῆναι
9.31 παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων κ. ἀποκ-

16

>

ἀποκτέννοντες, T
7 δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν
8 «x. λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν
Ι πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτεί-

νωσιν

9 22 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου... ἀποκτανθῆναι
11 47 οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς
48 ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς
49 ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν κ. διώξουσιν

΄“

>

4.
3
αὐτόν

/

ἀποκτείνωσιν

a

a

©

>

>

,

»*

iz

>

4

>

£

A

a

/

“

,

»

>

,

oe

27 42 ἵνα τ. δεσμώτας ἀποκτείνωσιν

Ro

711

9 γὰρ ἁμαρτία... ἐξηπάτησέν
τ αὐτῆς ἀπέκτεινεν
3 Κύριε τ. προφήτας σου ἀπέκτειναν

11

’

"A

>

pe

x.

,

ΔΠΣ wT Pw ae, 1 Ki. xix. τὸ

11Co8

61 τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει
ἀποκτέννει; T

Eph 2 τό ? ἀποκτείνας τ. ἔχθραν ἐν αὐτῷ
΄

I Th215

Re

a

τῶν

Yok

κ. τ.

Κύριον

>

’

5

3

ἀποκτεινάντων

΄-Ἁ

Ἰησοῦν

213 ὃς ἀπεκτάνθη map’. ὑμῖν
23 2 τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ
6 ὃ 2 ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία. .. ἀποκτεῖναι ἐν
3

2

>

-

,

>

-

>

,

>

“

ὃ

»

ῥομφαίᾳ

11 1 οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς κ. αὐτοὶ
5 ἐδόθη αὐταῖς iva μη ἀποκτείνωσιν αὐτούς
΄

,

15 ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τ. ἀνθρώπων

ὃ ἀπὸ τ. τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν
τὸ τρίτον τ. ἀνθρώπων

᾿

5 1 ods μὲν δέροντες ods δὲ ἀποκτέννυντες

id

7

ἐφ

10 34 μαστιγώσουσιν αὐτὸν κ. ἀποκτενοῦσιν
12 καὶ κἀκεῖνον ἀπέκτειναν

Lu

,

e

k. ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστή-

σεται

"»“"

2 ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνων ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν
προσφέρειν τ. Θεῷ
18 31 ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα
Ac 315 τ. δὲ ἀρχηγὸν τ. ζωῆς ἀπεκτείνατε
7.52 ἀπέκτειναν τ. προκαταγγείλαντας περὶ τ.
ἐλεύσεως τ. δικαίου
21 31 ζητούντων τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι
23 12 ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τ. Παῦλον
14 ἔως οὗ ἀποκτείνωμεν τ. Παῦλον

τενοῦσιν αὐτόν,
a

,

“

Ri Lpias nt 27el δ τ ρτς,
αὐτὸν

cal

12 10 ἵνα x. τ. Λάζαρον

σῶμα,
ἀποκτεννόντων, T
τ. δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι
14 5 θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι
16 21 δεῖ αὐτὸν.
. ἀποκτανθῆναι κ. τ. τρίτῃ
ἀποκτενοῦσιν

τειναν
μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;
τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;
οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι;

37 ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι
40 νῦν
δὲ , ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι
>
“
3
,
11 53 ἐβουλεύσαντο iva ἀποκτείνωσιν

ἀπόκρυφοι

(1) ἀποκτέννω, -ννύω
(2) ἀποκτ. ἐν
Mt 10 28 1 μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τ. ἀποκτεινόντων

518
7 τ
19
20
25

8 22 μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν

Col 2 3 πάντες οἱ θησαυροὶ τ. σοφίας κ. γνώσεως

17 23

’

,ὔ΄

9 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ
~

,

»

o

19

95

20

2

¢ Xr

“ of

‘

a

λοιποὶ.

>

>

,

6

. . Ol οὐκ ἀπεκτάνθησαν

πληγαῖς ταύταις

11

>

ἐν τ΄.

5 οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι
7 νικήσει αὐτοὺς κ. ἀποκτενεῖ αὐτούς
13 2 ἀπεκτάνθησαν ἐν τ. σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων
18 10 3 εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτενεῖ,
ἀποκτείνει, WH mg.
a

“

a

,

Lal

[4

-

>

3

ὃ

>

,

εἴ αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι
-

>

A

>

,

>

67

15 ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τ. εἰκόνι
τ. θηρίου ἀποκτανθῶσιν
19 21 3 οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τ. ῥομφαίᾳ τ,
καθημένου ἐπὶ τ. ἵππου
,

ἀποκυέω---ἀπόλλυμι

96

Mt 10 28 1 τ. δυνάμενον x. Ψυχὴν κ. σῶμα ἀπολέσαι
ἐν γεέννῃ
39 1 ὁ εὑρὼν τ. Ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν"

᾿ῬἈΑΠΟΚΥΕΏ **

115 ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον

Ja

18 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας

x. ὁ ἀπολέσας τ. Ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
42 οὐ μὴ ἀπολέσῃ τ. μισθὸν αὐτοῦ
ἀπόληται ὁ μισθὸς αὖὐτ., WH mg.
12 14 συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν

᾿ΑΠΟΚΥΛΙΏFf
Mt 28
Mk16

Lu 24

;
2 προσελθὼν ἀπεκύλισεν τ. λίθον
3 τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τ. λίθον ἐκ τ. θύρας
ἊΣ
τ. μνημείου
2 εὗρον δὲ τ. λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τ.
μνημείου

ἀπολέσωσιν

15 24 οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τ. πρόβατα τ. ἀποAwddra16 25 1 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
ἀπολέσει αὐτήν"
ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν

᾿ΑΠΟΛΑΜΒΑΊΝΩ
Mk

7 33 ἀπολαβόμενος

Lu

6 34

ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν

τ. ὄχλου κατ᾽

18 11 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
ἀπολωλός
—h. v., TWHR non mg.

ἰδίαν
x. ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα
ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα
ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν
ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τ. ζωῇ σου
ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τ.
καιρῷ TOUT@
λάβη, WH non mg.
ἄξια yap ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν
τ. ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει... ἐν αὑτοῖς ἀπο-

15 27
16 25
18 30

Ro

ἀπὸ

αὐτὸν

23 41
127

14 ἵνα ἀπόληται ἕν τ. μικρῶν τούτων

τ.

4 38 οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα;

᾿ἈΠΟ΄ΛΑΥΣΙΣ**
1 ΤΙ 617 ἐπὶ Θεῷ τ. παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως
εἰς ἀπόλαυσιν
He 11 25 ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν
᾿ἌἈΠΟΛΕΙ
ΠΩ
ΠΤΙ4 13 7. φελόνην ὃν ἀπέλειπον ἐν Τρῳάδι
ἀπέλιπον, TWH mg.
20 Τρόφιμον δὲ ἀπέλειπον ev Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα
ἀπέλιπον, TWH mg.
Tit
15 5 τούτου νυχάριν
χάριν ἀπέλειπό
ἀπέλειπον σε ἐν1 Κρητῃ
ἀπέλιπόν, TWH mg.
He 4 6 ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν. εἰς
αὐτήν
9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τ. λαῷ τ. Θεοῦ
10 26 οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία
Ju
ἃ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον
os

ε

»

σ΄

Bc

fod

>

6

᾿

ἀλλὰ

~

cal

3

Av

,

A

ἴδ

>

(1) ἀπ. τ. ψυχήν

8 35 1 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν σῶσαι
ἀπολέσει αὐτήν"
1 ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ κ. τ. εὐαγγελίου σώσει αὐτήν
9 22 αὐτὸν ἔβαλεν κ. eis ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν
AL ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τ. μισθὸν αὐτοῦ
11 18 ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν
12 9 ἐλεύσεται κ. ἀπολέσει τ. γεωργούς
Lu 4 34 ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς;
5 37 αὐτὸς ἐκχυθήσεται κ. οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται
6 91 ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι;

8 24 ἐπιστάτα ἐπιστάτα ἀπολλύμεθα

9.24 1 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
ἀπολέσει αὐτήν"
1 ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ οὗτος σώσει αὐτήν
25 ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς
56.16 υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς
ἀνθρώπων ἀπολέσαι

—-h. v., TWH

,

᾿ἈΑΠΟ΄ΛΛΥΜΙ
Mt

σῶσαι τὸ

21 41 κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς
22 7 πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τ.
φονεῖς ἐκείνους
26 52 2 πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν
μαχαίρῃ ἀπολοῦνται
27 20 ἔπεισαν τ. ὄχλους Wa... Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν
4 ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς;
2 22 ὁ οἶνος ἀπόλλυται κ. οἱ ἀσκοί
3 6 συμβούλιον ἐδίδουν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν
ἀπολέσωσιν
᾿

λαμβάνοντες

4 5 ἵνα τ. υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν
824 εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου ἀπολήμψεσθε
ἀνταπόδοσιν τ. κληρονομίας
11|ὁ
ὃ wa... μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε

Ga
Col

΄

(2) ἀπ. ἐν, c. dat.

213 μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ
ἀπολέσαι αὐτό
5 29 συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τ. μελῶν

σου

30 συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τ. μελῶν

σου

825 Κύριε σῶσον ἀπολλύμεθα
9176 οἶνος ἐκχεῖται κ. οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται
10 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τ. πρόβατα τ.
ἀπολωλότα

[WH mg.] R non mg.

11 51 ἕως αἵματος Ζαχαρίου τ. ἀπολομένου μεταξὺ
τ. θυσιαστηρίου
18 3 ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε
5 ἐὰν μὴ μετανοήσητε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε

33 οὐκ ἐνδέχεται
Ἱερουσαλήμ

15

προφήτην

ἀπολέσθαι

4 x. ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἕν

4 πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός
6 εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός

8 ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν

9 ὅτι εὗρον τ. δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα
17 “ ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι
24 ἦν ἀπολωλὼς κ. εὑρέθη
32 ἀπολωλὼς κ. εὑρέθη

ἔξω

ἀπόλλυμι---ἀπολύτρωσις
Lu

17 27 ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς κ. ἀπώλεσεν πάντας
29 ἔβρεξεν πῦρ. . . ἀπ᾿ οὐρανοῦ κ. ἀπώλεσεν πάντας
33 Ἶ ὃς ἐὰν ζητήσῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ περιποιή-

σασθαι ἀπολέσει αὐτήν"
γονή
1
1 ὃς
ὃς δ᾽ ἂνν ἀπολέσε
ἀπολέσει ζωογονήσει
αὐτήν
ἦλθεν yap ὁ vids τ. ἀνθρώπου. . . σῶσαι
τὸ ἀπολωλός
7 οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι

ἐλεύσεται κ. ἀπολέσει τ. γεωργοὺς τούτους
θρὶξ ἐκ τ. κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται
ἵνα πᾶς 6 πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται

Jo

᾿ΑΠΟΛΛΩΝΙΆ
Ac 17

᾿ἈΙΠΟΛΛΩΣ

Ας 18 24 Ἰουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι
19

πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ
αὐτοῦ
εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ x. θύσῃ κ. ἀπολέσῃ
οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τ. αἰῶνα
συμφέρει ὑμῖν ἵνα. .. μὴ ὅλον τὸ ἔθνος
ἀπόληται
1 ὁ φιλῶν τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν
x. οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο
ods δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν

-“

10 10
28
11 50
12 25
17 12
18 9

1 Co

τῷ

τὸν

᾿Απολλῶ

εἶναι ἐν

5 τί οὖν ἐστιν ᾿Απολλώς
6 ἐγὼ ἐφύτευσα ᾿Απολλὼς ἐπότισεν

22 εἴτε Παῦλος εἴτε ᾿Απολλὼς εἴτε Κηφᾶς

4 6 μετεσχημάτισα

εἰς ἐμαυτὸν

x. ᾿Απολλὼν

δι’ ὑμᾶς
16 12 περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τ. ἀδελφοῦ
Tit 813 Ζηνᾶν τ. νομικὸν κ. ᾿Απολλὼν

σπουδαίως

πρόπεμψον

᾿ΑΠΟΛΟΓΕΌΜΑΙ
Lue

22
21
19
24

17
14
33
10

25
26

ὃ
I
2
24
215

Ro

μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε
θέτε οὖν... μὴ προμελετᾷν ἀπολογηθῆναι
ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τ. δήμῳ
εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι
τ. Παύλου ἀπολογουμένου
τότεὁ Παῦλος ἐκτείνας τ. χεῖρα ἀπελογεῖτο
ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι
ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου
τ. λογισμῶν κατηγορούντων ἢ ἀπολογουμένων

11 Co 1210 πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα;

λυμένοις μωρία ἐστίν

Ι9 ἀπολῶ τ. σοφίαν τ. σοφῶν

woah NI

*ANOAOrI’A**

ATI, Is. xxix. 14

ἌΦ

811

2 ἀπόλλυται yap ὁ ἀσθενῶν ἐν τ. σῇ
γνώσει
ὑπὸ τ. ὄφεων ἀπώλλυντο
10 ἀπώλοντο ὑπὸ τ. ὀλοθρευτοῦ
ἄρα κ. οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο
Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τ. Θεῷ... ἐν τ.
* ἀπολλυμένοις
:
ἐν τ. ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον
9 καταβαλλόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι
ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τ. ἀπολλυμένοις
αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ δὲ διαμένεις
ς

A

»

I1 Co

ἐν

3 4 ἕτερος δὲ ᾿Εγὼ ᾿Απολλώ

οὐδένα

5.37 κἀκεῖνος ἀπώλετο
27 34 οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τ. κεφαλῆς
ἀπολεῖται
212 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον ἀνόμως κ. ἀπολοῦνται
1415 ? μὴ τ. βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε
1 τὸ ὁ λόγος γὰρ ὁ τ. σταυροῦ τ. μὲν ἀπολ-

I ἐγένετο δὲ

Κορίνθῳ
I Col 12 ἐγὼ μέν εἶμι Παύλου ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ

ἀπόληται

39 ἵνα

1 διοδεύσαντες δὲ τ. ᾿Αμφίπολιν κ. τ. ᾿Απολλωνίαν

συναγάγετε τὰ. .. κλάσματα ἵνα pH τι

27 ἐργάζεσθε μὴ τ. βρῶσιν τ. ἀπολλυμένην

97

»

a

,

>

ἂν

>

,

A

>

,

“A

>

>,|

ἢ ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας
,
25 16 τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τ. ἐγκλή-

ματος

3 ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν
ἐστιν αὕτη
1Co.7 1 πόσην
κατειργάσατο ὑμῖν σπουδὴν ἀλλὰ
ἀπολογίαν
Phl 1 7 ἔν τε τ. δεσμοῖς μου x. ἐν τ. ἀπολογίᾳ
1Co9

«ς

κ. ἀπολέσαι

πολυτιμότερον χρυσίου τ. ἀπολλυμένου
δι ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς
ἀπώλετο
9 μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι
ὃ ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ ἠργασάμεθα
5 τὸ δεύτερον τ. μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν

11 ? τ. ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο

πάντα τ. λιπαρὰ κ. τ. λαμπρὰ ἀπώλετο

ἀπὸ σοῦ.

ἀπώλοντο,

T

᾿ΑΠΟΛΛΥΏΝ

9111 ἐν τ. Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων
7

>

’

~

>

,

ec

11 Ti4 16

ἐν
>

κεῖμαι

τ.

πρώτῃ

pov

,

‘

>

ὃ

“a

16 εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν

A

3

οὐδείς μοι

,

>

,

I Pes i5 ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τ. αἰτοῦντι
ὑμᾶς λόγον
Lid

:

A

>

,

‘A

5

a

?ANOAOY’Q
Ac

22 16 ἀναστὰς βάπτισαι
>

».§

,

κ. ἀπόλουσαι τ. ἁμαρτίας
>

la

,

σου

I Co6

II

‘

τ. εὐαγγελίου

ἀπολογίᾳ
>

,

παρεγένετο

»

I ἡ εὐπρέπεια τ. προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο
2 εἷς ἐστιν. . . κριτὴς ὁ δυνάμενος σῶσαι

‘

,

’

TOyN NAN) WAN M97, Ps. cii. 27

»

ἀλλὰ ἀπελούσασθε ἀλλὰ ἡγιάσθητε

᾿ΑΠΟΛΥΎΤΡΩΣΙΣ
Lu 21 28 διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν
Ro 324 διὰ τ. ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
8 23 υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι τ. ἀπολύτρωσιν τ.
σώματος ἡμῶν
1Co1 30 δικαιοσύνη τε κ. ἁγιασμὸς κ. ἀπολύτρωσις
Ephi1 7 ἐν ᾧ ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν διὰ τ. αἵματος
αὐτοῦ

14 εἰς ἀπολύτρωσιν τ. περιποιήσεως
4 30 ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως

ἀπολύτρωσις---ἀποπλέω
>.
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/

>

Σ

Mt

᾿ἈΠΟΛΥΏ
(2) ἀπολ. τ. ἄνδρα

119 1 ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν
5 31 1 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ, Dt.
Xxlv. I
32. πᾶς ὁ ἀπολύων τ. γυναῖκα αὐτοῦ
32 1 x, ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται
h. v., [WH]
eee
”
1415 ἀπόλυσον τ. ὄχλους
22 ἕως οὗ ἀπολύσῃ τ. ὄχλους.
’

a

id

>

Lal

’

Ὁ

Jo

18 39

cal

>

ΕΣ

δ...

ὁ

,

»,

»

᾿ὕ

>

4

‘

1

y

ees

>

1

a“

>

’

>

e

΄“΄

Le]

>

>

,

,

>

,

’

>

[κε

“

>
4
ς “5
,
ἵνα , ἕνα
ἀπολύσω
ὑμῖν
ἐν» conτ. πάσχα"
>
>
,

οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς
ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τ. ἰδίους
παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τ. ὀνόματι τ.
Ἰησοῦ κ. ἀπέλυσαν

’

τ

vg

a

’

°

15 23 ἀπόλυσον αὐτὴν ὅτι κράζει ὅπισθεν ἡμῶν
32 ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω
39 ἀπολύσας τ. ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον
18 27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τ. δούλου ἐκείνου
ἀπέλυσεν αὐτόν
εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τ. γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ
19 3
πᾶσαν αἰτίαν;
7 τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον
ἀποστασίου κ. ἀπολῦσαι
-Εαὐτήν, WH mg.
Μωυσῆς. . . ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι
τ. γυναῖκας ὑμῶν
1 ὁ
>
,
εκ
5.5
τὰς
ὃς ἂ ἂν ἀπολύσῃ
τ. γυναῖκα
αὐτοῦ
1 κι ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται
—h. v.. TWH non mg. R mg.
Pad
(eis
2
\
>
,
o
”
,
εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τ. ὄχλῳ δέσ>

a

αὐτόν;
ἐὰν τούτον ἀπολύσῃς οὐκ εἶ φίλος τ. Kaiσαρος
κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν

’

,

3

ἐκ

΄“

k. ἀπολύσας τ. ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
>

,

53
a
>
,
”
>
a
,
οὐκ> οἶδας
, ὅτι ἐξουσίαν
Α ἔχω ἀπολῦσαί σεΞ
τούτου 6 Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι

΄“-

,

>

βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τ. βασιλέα τ.
Ἰουδαίων;

“

ὕ,

ae

a

οὐ προσδεξάμενοι τ. ἀπολύτρωσιν

(1) ἀπολ. γυναῖκα

ἐκ

Lu
23 17 ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ €opτὴν ἕνα
—h. v.. TWHR non mg.
18 ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τ. Βαραββᾶν
20 θέλων ἀπολῦσαι τ. ᾿Ιησοῦν
,
3
>
>
΄
22 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
ἀπέλυσεν
δὲ
τὸν
διὰ
στάσιν
κ. φόνον βε25
βλημένον

Col 114 ἐν ᾧ ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν
He 915 εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τ. πρώτῃ διαθήκῃ
παραβάσεων
11 35

4

,

Te

AY

7

ἐπιθέντες
τ.2 χεῖρας, αὐτοῖς coἀπέλυσαν
BY
ες
οἱΗ μὲν
οὖν
ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς>? ᾿Αντιό-,
εἰαν

A

ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ τ. ἀδελφῶν

ἀπόλυσον τ. ἀνθρώπους ἐκείνους

ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε
λαβόντες τὸ ἱκανὸν
. . ἀπέλυσαν αὐτούς
κ. ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τ. ἐκκλησίαν
ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσεν τ. νεανίσκον
ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος
οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι
’

AT

,

᾿

-

ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπε΄

3

λύοντο
γινώσκετε τ. ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον
,

μιον

ς

τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν;
τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν;
,

,

,

τὰ

τότε

A

Ψ

~

>

ἀπέλυσεν

4

ψ'

,

ry

΄σ

΄

>

1

‘

>

4

Peg

1

>

4

>

»”

Ν

“

᾿

>

a

Lu 1011

‘

id

‘

a

,

>

,

1Pe8

>

>

a“

μά

,

ἵνα μᾶλλον τ. Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς
ὁ δὲ Πειλᾶτος . . . ἀπέλυσεν αὐτοῖς τ.
΄

“

> ANONE’MQ
7 ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τ. γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμὴν
*ANONI’NTQ
>

Ac

Βαραββᾶν
>

’

>

>

Ω

ἀπέλυσεν

>

A

λέγων

ITi

΄

ἀπὸ τ. ἀσθ. σ., Τ
»

1 πᾶς

ὁ ἀπολύων

τ. γυναῖκα

΄

¢

>

‘

>

,

>

παιδεύσας
,

ed

οὖν
>

>

a

αὐτὸν
4,"

ἃ

>

4

”~

>

,

ἀπολύσω
᾽

\

ἀπὸ τ. ὀφθαλμῶν

εἰ δυνατὸν

πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν
μι

610

τ. ἐκ>

ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τ.
=

>

,

>

Xr

no

>

ὸ

᾿ἈΠΟΠΛΕΏΣ

αὐτοῦ

-

k. ὁ i ἀπολελυ μένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν
μοιχεύει
ov μὴ ἀποκριθῆτε ἢ ἀπολύσητε
--ἢ ἀπολ., TWH non mg. R
1

,

πίστεως

ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν κ. ἀπέλυσεν
~

a

λεκτούς

ἀπόλυσον τ. ὄχλον
γύναι ἀπολέλυσαι τ. ἀσθενείας σου
’

,

᾿ἈΑΠΟΠΛΑΝΑΏ
Mk 13 22

,

δὲ αὐτὸν

“

ΑΠΟΠΙΠΤΩ
918 εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ
ὡς λεπίδες

,

‘

΄

3

΄

νῦν ἀπολύεις τ. δοῦλόν σου δέσποτα
ἀπολύετε κ. ἀπολυθήσεσθε

ἀπο-

Mt 27 24 ἀπενίψατο τ. χεῖρας κατέναντι τ. ὄχλου

δαίων ;
a

>

᾿ΑΠΟΜΑΊΣΣΟΜΑΙδἢ
τ. κονιορτὸν τ. κολληθέντα ἡμῖν...
μασσόμεθα ὑμῖν

oso
=

‘

cal

΄

αὐτοῖς τ. Βαραββᾶν

ἀπόλυσον αὐτούς
ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον
3
me
ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν
κ. ἀπέλυσεν αὐτούς
εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι
ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου
γράψαι κ. ἀπολῦσαι
ὃς ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ
ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τ. ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον
κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον
θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τ. βασιλέα τ. Ἴουμά

10

>

-

ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον

κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν
κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες
ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τ.
Ἰταλίαν

Γεμω':ς:-——

ἀποπνίγω--- ἀποστέλλω
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᾿ΑΠΟΠΝΙΤΩ

᾿ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ

Mt 18
Lu

7 ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι x. ἀπέπνιξαν αὐτά.
ἔπνιξαν, TWH mg.
8 7 συνφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό
“.43 ὥρμησεν ἡ ἀγέλη... εἰς τ. λίμνην κ.

ἀπεπνίγη

᾿ΑΠΟΡΕΏ
6 20 πολλὰ ἠπόρει κ. ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν
ἐποίει, R mg.
Lu 24 4 ἐγένετο ἐν τ. ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ
τούτου
Jo 1822 ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει
Ac 25 20 ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ τούτων
ζγτησιν
11Co4 ὃ ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι
Ga 420 ἀλλάξαι τ. φωνήν μου ὅτι ἀποροῦμαι ἐν
Mk

ὑμῖν

(1) ἀποστ.
Mt

216

εἰς

(2) ἀποστ. πρός

ἀποστείλας

᾿ΑΠΟΡΙΊΤΩ
πρώτους ἐπὶ τ. γῆν ἐξιέναι

᾿ἈΑΠΟΡΦΑΝΙΖΩ
Ι ΤῊ 217 ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν
ὥρας

πρὸς

καιρὸν

᾿ΑΠΟΣΚΙΆΆΣΜΑ *
Ja

117 παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα
᾿ἈΑΠΟΣΠΑΏ

Mt 26 51 ἀπέσπασεν τ. μάχαιραν αὐτοῦ
Lu 22 41 αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν
βολήν

ὠσεὶ

λίθου

Ας 20 30 τοῦ ἀποσπᾷν τ. μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν
21 1 ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾽ αὐτῶν
ἀποσπασθέντες, WH

mg.

"ANOSTAZIA
Ac 21 21 ὅτι ἀποστασίαν

WuTh2

διδάσκεις ἀπὸ

Μωυσέως

3 ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον
᾿ΑΠΟΣΤΑΊΣΙΟΝ

Mt

531 δότω αὐτῇ ἀποστάσιον

MMM. WD AP 205, Dt. xxiv. 1
19
Mk10

7 τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον
ἀποστασίου
4 ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου
γράψαι
᾿ΑΠΟΣΤΕΓΑΖΩ **

ΜΚ

2 4 ἀπεστέγασαν τ. στέγην ὅπου ἦν

(8) c. infin,
τ.

παῖδας τ.

‘NOD ποὺ ‘2, Mal. iii.1
ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου τ. ἀγγέλους
αὐτοῦ
᾿ ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τ. περίχωρον ἐκείνην
1 οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ
ἀπολωλότα
ἀπέστειλεν
αὐτοὺς
εἰς τ. ἀμπελῶνα
αὐτοῦ
>

‘

>

>

΄“

τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς

Lu 21 25 ἐπὶ τ. γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ

Ac 27 43 ἀπορίψαντας

πάντας

ἐν Βηθλεέμ
8.31 1 ἀπόστειλον ἡμᾶς eis τ. ἀγέλην τ. χοίρων
10 5 τούτους τ. δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς
16 ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ
λύκων
ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τ. ἀποστείλαντά
με
ἐγὼ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου

1

᾿ΑΠΟΡΙΆ

ἀνεῖλεν

εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς
᾿ ἀπέστειλεν τ. δούλους αὐτοῦ πρὸς τ.
γεωργούς
πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας
τ. πρώτων
2
ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τ.
υἱὸν αὐτοῦ

3 ἀπέστειλεν τ. δούλους αὐτοῦ καλέσαι τ.

κεκλημένους
πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τ. μαθητὰς αὐτῶν μετὰ
τ. Ἡρῳδιανῶν
2 ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας
2 λιθοβολοῦσα
τ. ἀπεσταλμένους
πρὸς
αὐτήν
ἀποστελεῖ τ. ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης
2
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ
ἰδοὺ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, Mal. 2
ἐγὼ ἀποστ., Τ
8 ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν
2 ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν
εὐθὺς ἀποστέλλει τ. δρέπανον
ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τ. χώρας
ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο
αὐτὸς γὰρ ὁ Ἣρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν
τ. Ἰωάνην

εὐθὺς ἀποστείλαςὁβασιλεὺς σπεκουλάτορα
2 ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ
οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τ. ἀποστείλαντά με
ἀποστέλλει δύο τ. μαθητῶν αὐτοῦ
εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε
ἀπ. πάλ. αὖτ., WH mg.
2 ἀπέστειλεν
πρὸς τ. γεωργοὺς τ. καιρῷ
δοῦλον
3 ἔδειραν κ. ἀπέστειλαν κενόν.
4 5 κι πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον
δοῦλον
5 κ. ἄλλον ἀπέστειλεν
6 2 ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτούς
18." ἀποστέλλουσιν
πρὸς αὐτόν τινας τ΄
Φαρισαίων

ἀποστέλλω

100

Mk 18 27 τότε ἀποστελεῖ τ. ἀγγέλους
14 13 ἀποστέλλει δύο τ. μαθητῶν αὐτοῦ
Lu 119° ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε
26 ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τ. Θεοῦ
418 ὃ ἀπέσταλκέν
με κηρύξαι
αἰχμαλώτοις
ἄφεσιν

Jo

1

ὙΠ brave Nop? .. NPY, Is. 1xi.1
18 ἀποστεῖλαι. τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει
nip-nps pypxdy tb.

-

--

:Ξ

43 ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην
7 3% ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους
Ἰουδαίων
20 3 Ἰωάνης

ὁ

Βαπτιστὴς

ἀπέστειλεν

18

ἡμᾶς

λύκων

16 ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τ. ἀποστείλαντά με
11 49 1 ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας κ. ἀποστόλους
13 34 ? λιθοβολοῦσα
τ. ἀπεσταλμένους
πρὸς
αὐτήν
14 17 ἀπέστειλεν τ. δοῦλον αὐτοῦ τ. ὥρᾳ τ.
δείπνου
32 πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ πρὸς εἰρήνην
19 14 ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ
29 ἀπέστειλεν δύο τ. μαθητῶν
32 ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι
20 1ο 3 καιρῷ ἀπέστειλεν
πρὸς τ. γεωργοὺς
δοῦλον
20 παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους
22 ὃ ἀπέστειλεν Πέτρον κ. Ἰωάνην
35 ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς
ὑ
ἄτερ βαλλαντίου
ον 1. Ὁ ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ
19 2 ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι...
ἱερεῖς κ. Λευείτας
24 ἀπεσταλμένοι ἦσαν
ἢ
ἐκ τ. Φαρισαίων
317 1 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τ. υἱὸν εἰς τ.
κόσμον
28 ἀλλ’ ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν

ἐκείνου

34 ὃν “γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός
4 38 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς
κεκοπιάκατε
ἀπέσταλκα, T
5.33 3 ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάνην
36 μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν
38 ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
6 29 ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
57 καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατήρ
᾿
7 29 κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν
ἀπέσταλκεν, T
32 ἀπέστειλεν οἱ ἀρχιερεῖς x. οἱ Φαρισαῖοι
ὑτηρέτας

>

,

>

καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τ. κόσμον,

25 οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας

πρός σε
ἀπέσταλκεν, T
27 ἰδοὺ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου πρὸ προ- | Ac
σώπου σου, Mal. fc.
9 2 ὃ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τ. βασιλείαν

τ. Θεοῦ

©

a κἀγὼ ἀπέστειλα, αὐτοὺς εἰς τ. κόσμον
21 ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας
23 ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας

τ.

48 ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τ. ἀποστείλαντά με
52 ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ
10 I ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου
αὐτοῦ
3 ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ

8 42 ἀλλ᾽ ἐκεῖνός pe ἀπέστειλεν
9 77. κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ ὃ ἐρμηνεύεται
ένος
ἀπεστ.
10 36 ! ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν κ. ἀπέστειλεν εἰς τ.
κόσμον
it 33 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ “πρὸς αὐτὸν
42 ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ pe ἀπέστειλας
17 3 ἵνα γινώσκωσίσε . . . κ. ὃν ἀπέστειλας
Ἰησοῦν Χριστόν
8 ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας

18 24 ? ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν 6 λννας δεδεμένον
20 21 καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ
320 ὅπως ἂν... ἀποστείλῃ τ. προκεχειρισμένον ὑμῖν Χριστὸν Ἰησοῦν
26 ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς

5.21 1 ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον
7 14 ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακώβ
34 1 νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον
nine bye anoint nob nm Ex cis
ce.
ΤΕΥ αν ΤΊ ἐ᾿ τ}
35 τοῦτον ὁ Θεὸς Kk. ἄρχοντα κ. λυτρωτὴν
ἀπέσταλκεν

8 14 Ξἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον κ. Ἰωάνην

917
38
10 ὃ
17
20
36
vb eS
13
30
18 15
15 27
33
16 35
36
19 22
21 25

Σαοὺλ ἀδελφὲ ὁ Κύριος ἀπέσταλκέν pe
2 ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτόν
1 ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην
ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τ.
Κορνηλίου
ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς
+r. λόγον. ἀπέστειλεν τ. υἱοῖς Ἰσραήλ
{. doy. ὃν ἀπ. TWH mg. R non mg.
ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρίας πρός με
1 ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην
2 ἀποστείλαντες πρὸς τ. πρεσβυτέρους διὰ
χειρὸς Βαρνάβα
3 ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι
πρὸς
αὐτούς
ἀπεστάλκαμεν οὖν ᾿Ιούδαν k. Σίλαν
ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης eee pass)
ἀποστείλαντας αὐτούς
ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τ. ῥαβδούχους
ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε
1 ἀποστείλας δὲ εἰς τ. Μακεδονίαν δύο τ.
διακονούντων αὐτῷ
περὶ δὲ τ. πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς
ἀπεστείλαμεν

ἐπεστείλαμεν, TWH

mg. R non mg.

22 21 1 ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἀποστελῶ σε
ἐξαποστελῶ, TWH non mg. R
26 17 1 εἰς ods
ἐγὼ ἀποστέλλω σε
28 28 τ. ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τ.
Θεοῦ
| Ro
1015 πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν;
1CGo 1 17. *-0d ) γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν
τι Co 1217
3 μή͵ τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς
ΠτΤΙ
412 1 Τύχικον δὲ ἀπέστειλα εἰςἜφεσον
He
1141} λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν
ἀποστελλό ενα
IPe
112 πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ
|170
4 0 τ. υἱὸν αὐτοῦ τ. μονογενῇ ἀπέσταλκεν 6
Θεός

ἀποστέλλω----ἀπόστολος

ο προσκαλεσάμενοι τ. ἀποστόλους
6 οὗς ἔστησαν ἐνώπιον τ. ἀποστόλων
I πάντες δὲ διεσπάρησαν .
. πλὴν τ. ἀποστόλων
14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι
18 διὰ τ. ἐπιθέσεως τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων
δίδοται τὸ πνεῦμα

I Jo 410 αὐτὸς... ἀπέστειλεν τ. υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμόν
14 ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τ. υἱὸν σωτῆρα τ.
κόσμου
Re 1 1 ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τ. ἀγγέλου αὐτοῦ

5 6! τὰ ἑπτὰ πνεύματα τ. Θεοῦ ἀπεσταλμένοι

22

εἰς πᾶσαν τ. γῆν
ἀπεσταλμένα, TWH mg.
6 ὁ Θεὸς τ. πνευμάτων τ. προφητῶν
τείλεν τ. ἄγγελον αὐτοῦ

927 Βαρνάβας

ἀπέσ-

11

Ro

ταύτης

2 ἡ γὰρ

σφραγίς

μου

τ.

ἀποστολῆς

1 ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι Kk. οἱ ἀδελφοί

᾽ παρεδεχθησαν
δεχθ

βυτέροις

23 2 οἱ ἀπόστολοι

ὑμεῖς

ἐστε
2 ὃ ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τ.

ἐστιν ταῦτα
8114 ἐποίησεν δώδεκα

910
11 49

17
22
24
70 18
Ac 1

,

>

ΘΟ

Ρ

>

>

“

9

>

,

δειξεν
I οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ;
2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος
5 ὡς κ. οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι

12 28 ods μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τ. ἐκκλησίᾳ πρῶTov ἀποστόλους

π-οὺς x. ἀπ. ὧν., TR non mg.
συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τ. ᾿Ιησοῦν
ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ois κ. ἀποστόλους ὠνόμασεν
κ. ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι
ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας κ. ἀποστόλους
ἀνέπεσεν κ. οἱ
ἔλεγον πρὸς τ.
οὐδὲ ἀπόστολος
ἐντειλάμενος τ.
ἁγίου

ἀπό-

ἡ οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τ. ἀποστόλοις
1 3 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
9 6 Θεὸς ἡμᾶς τ. ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέ-

1Col

ods κ. ἀποστόλους ὠνό-

5 x. εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τ. Κυρίῳ
14
10
τό
2

κ. of πρεσβύτεροι ἀδελφοί

11 13 ἐφ᾽ ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν

(1) ἀπ. Χριστοῦ, Xp. ᾿ἸΙησοῦ, “Ino. Xp.
(2) ἀπ. kx. πρεσβύτεροι
Mt 10 2 τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά

Lu

κ. τ. πρεσ-

στολος

᾿ΑΠΟΊΣΤΟΛΟΣ

6 30
613

κ. τ.

16 4 3 τ. δόγματα
τ. κεκριμένα
όγματα τ.
κεκριμ ὑπὸ τ. ἀποστόλων
κ. πρεσβυτέρων
Ro 1 1 Παῦλος... κλητὸς ἀπόστολος
J

μασεν

τ. ἐκκλησίας
ἐκκλησί

22 2 τότε ἔδοξεν τ. ἀποστόλοις

περιτομῆς

Mk

ἀπὸ
ἱπὸ

ἀποστόλων κ. τ. πρεσβυτέρων
2 συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι κ. οἱ πρεσβύτεροι

κ.

1 5 & οὗ ἐλάβομεν χάριν κ. ἀποστολήν

1Co9

Ga

5 μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους
5 ἀνθρώπων... ἀπεστερημένων τ. ἀληθείας

᾿ἈἌΠΟΣΤΟΛΗ΄
125 λαβεῖν τ. τόπον τ. διακονίας
ἀποστολῆς

πρὸς τ. ἀπο-

4 οἱ δὲ σὺν τ. ἀποστόλοις
14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας κ.
Πάυλος
15 2 3 ἔταξαν ἀναβαίνειν ἸΤαῦλον x. Βαρνάβαν
. +. πρὸς τ. ἀποστόλους κ. πρεσβυτέρους

S& ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε κ. ἀποστερεῖτε

Ας

δὲ . .. ἤγαγεν

στόλους

14

᾿ΑΠΟΣΤΕΡΕΏ
Mk 1019 μὴ ἀποστερήσῃς
1Co6 7 διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;
7
1 Ti6

ΙΟῚ

29 μὴ πάντες ἀπόστολοι;
\

15

ἀποστόλων
37 ἔθηκεν παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων
5 2 παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων ἔθηκεν

12 διὰ δὲ τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων ἐγίνετο
σημεῖα
18 ἐπέβαλον τ. χεῖρας ἐπὶ τ. ἀποστόλους

29 ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος κ. οἱ ἀπόστολοι εἶπαν

,

9 ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τ. ἀποστόλων,
»

Ν

,

a

+

c

,

>

5

ε

ς

cal

>

,

>

~

13 1 μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χρισ-

1211

τοῦ
οὐδὲν γὰρ
στόλων

ὑστέρησα

τῶν

ὑπερλίαν

I2 τὰ μὲν σημεῖα τ. ἀποστόλου
4A

26 συνκατεψηφίσθη μετὰ τ. ἕνδεκα ἀποστόλων

36 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ τ.

>

ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος
101
1 1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
8 23 εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν
11 5 λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων

ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ
ἀποστόλους ταῦτα
μείζων τ. πέμψαντος αὐτόν
ἀποστόλοις διὰ πνεύματος

2.37 εἶπάν τε πρὸς τ. Πέτρον κ. τ. λοιποὺς
ἀποστόλους
42 προσκαρτεροῦντες τ. διδαχῇ τ. ἀποστόλων
43 πολλὰ δὲ τέρατα κ. σημεῖα διὰ τ. ἀποστόλων ἐγίνετο
4 33 δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ
ἀπόστολοι
35 ἐτίθουν παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων

,

7 εἶτα τ. ἀποστόλοις πᾶσιν

4

~

ἀπο-

κατειργάσθη

>

,

ἐν ὑμῖν
1 1 Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων
17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς
πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους

Ga

>

ἮΝ:

2

a

Ψ

©

,

A

‘

“
>
>
δ
19 ἕτερον
δὲν τ. ἀποστόλων
οὐκ.
εἶδον

ΕΡΗ1 1 1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
2 20 ἐποικοδομηθύόντες ἐπὶ τ. θεμελίῳ τ. ἀποστόλων κ. προφητῶν
ε
a
>
,
,
>
r
8 5 ὡς viv ἀπεκαλύφθη τ. ἁγίοις ἀποστόλοις
αὐτοῦ
4 τι αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους

Phl 225 Ἐπαφρόδιτον
ἀπόστολον

τ. ἀδελφὸν

...

ὑμῶν δὲ
~

Col 1 1 1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
ITh2 6 1 δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ
.

1 ΤΊ 1

ἀπόστολοι
bd

ἧς

1 ' Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ

“ἢ

=

Ἰησοῦ

4

102

ἀπόστολος---ἀποφθέγγομαι
>

1 ΤΙ 2 2 77 εἰς
εἰς ὃ
ὃ ἐτέθην
ἐτέθην ἐγὼ
ἐγὼ κῆρυξ
κῆρ

4

>

x. ἀπόστολος
πόστολε

᾿ΑΠΟΤΙΘΕΜΑΙ

ΠΊΙ1

1 Παῦλος ἀπόστολος Χρ ἐστον ὅησοῦ
11 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ κ. ἀπόστολος κ.
διδάσκαλος
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Eph 4 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς... τ. παλαιὸν ἄνθρωπον
25 διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν
Col 8 ὃ νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε x. ὑμεῖς τὰ πάντα
Ης 12
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ὑμῶν
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τ. ἀποστόλων τ. Κυρίου ἡμῶν
Re 2 2 ἐπείρασας τ. λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους
kK. οὐκ εἰσίν
18 20 κ, οἱ ἅγιοι κ. οἱ ἀπόστολοι κ. οἱ προφῆται
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WL τῦ ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τ. ᾿Ασίᾳ
4 4 ἀπὸ μὲν τ. ἀληθείας τ. ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν
Tit 114 ἐντολαῖς ἀνθρώπων
ἀποστρεφομένων τ.
ἀληθείαν
He 12 25 ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι
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922 ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστὸν ἀποσυνάγωγος γένηται
12 42 ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται
16 .2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς
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ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν eis τὸ ὄρος
ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τ. οἶκόν
μου
14 33 ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν
Ac 18 18 τ. ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος
21 ἀλλὰ ἀποταξάμενος κ. εἰπών
11Co2 13 ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν
961

᾿ΑΠΟΤΕΛΕΏ **
Lu 18 32 ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον x. αὔριον
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Ro 11 22 ἴδε οὖν χρηστότητα K. ἀποτομίαν Θεοῦ"
ἐπὶ μὲν τ. πεσόντας ἀποτομία
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11Co1810 ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι
Tit
113 δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως

᾿ΑΠΟΤΡΕ΄ΠΟΜΑΙ **
ΠΤῚ8

5 x. τούτους ἀποτρέπου
᾿ΑΠΟΥΣΙΑ

Phl 212 νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τ. ἀπουσίᾳ pov
᾿ἈΠΟΦΕΡΩ
Mk15 1 δήσαντες τ. Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν
Lu 16 22 ἐγένετο δὲ... ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τ.
ἀγγέλων
Ας 1912 ὥστε κ. ἐπὶ τ. ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι
. . . σουδάρια
1Co16 3 τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τ. χάριν ὑμῶν
Re 17 3 ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι
21 10 ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα
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λαὸν
>
run)
,
“
ὝΕΣ
a
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542 τ. θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι

Lu 23 14
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5 τ. κονιορτὸν ἀπὸ τ. ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε
5 ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ
.
;
19 ἐγὼ
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Lu 11 53 ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων
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κακίαν

᾿ΑΠΟΤΙΝΑΊΣΩ
Lu

᾿ΑΠΟΣΤΟΜΑΤΙΖΩ

Mt

πάντα

1 ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν

21 14 ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τ. δώδεκα ἀποστόλων τ. ἀρνίου

1 ὄγκον ἀποθέμενοι

121 ὃA ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν

Ἰησοῦ
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17 μνήσθητε τ. ῥημάτων τ. προειρημένων ὑπὸ
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4 ἀποφυγόντες τῆς ἐν τ. κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ
φθορᾶς

2 18 δελεάζουσιν ... τ. ὀλίγως ἀποφεύγοντας
τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους
20 ἀποφυγόντες TA μιάσματα τ. κόσμου
,

᾿ΑΠΟΦΘΕΊΓΓΟΜΑΙ

Ac
2 4 καθὼς τ. Πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι
αὐτοῖς
14 ἐπῆρεν τ. φωνὴν αὐτοῦ κ. ἀπεφθέγξατο

αὐτοῖς

26 25 ἀληθείας x. σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγ-

γομαι

ἀποφορτίζομαι---ἀπώλεια
᾿ΑΠΟΦΟΡΤΙΖΟΜΑΙ *
3 ἐκεῖσε γὰρ τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον
τ. γόμον

Ac 21
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5 30 τίς μου ἥψατο τ. ἱματίων;
31 κ. λέγεις Τίς μου ἥψατο;

Χ 656 ἵνα κἂν τ. κρασπέδου

ἌΠΟ ΧΡΗΣΙΣ *

7 33
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Col 222 ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τ. ἀποχρήσει
᾿ΑΠΟΧΩΡΕΏ
Mt
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723 ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι
ἀνομίαν
9.39 κ. μόλις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ
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τ.
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20 20 ἀποχωρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθετούς
παρατηρήσαντες,
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Ac 15 39 ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς am’ ἀλλήλων
Re 614 6 οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον
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15 ὃ 1 οὐχὶ ἅπτει λύχνον
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ἅπτηται

22 51 ἁψάμενος τ. ὠτίου ἰάσατο αὐτόν
JO 2017 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μή μου ἅπτου
ἅπτ. μου, WH mg.
Ac 28 2 1 ἅψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας

ἌΠΠΙΟΣ
Ac 2815 ἄχρι ᾿Αππίου Φόρου x. Τριῶν Ταβερνῶν

ἡμᾶς
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1 καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι
I1Co617 ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε
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ἀπρόσιτον
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Ac 2416 ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τ. Θεόν
1Col0 32 ἀπρόσκοποι κ. Ἰουδαίοις γίνεσθε x. Ἕλλησι

ἦτε εἰλικρινεῖς

οὐδεὶς
δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν
σκεύει
ἥψατο τ. κρασπέδου τ. ἱματίου αὐτοῦ
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x.
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Col 221 μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς
I Jo 518 ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ
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πτως κρίνοντα
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21 ἐὰν μόνον ἅψωμαι τ. ἱματίου αὐτοῦ bu
24 τότε ἥψατο τ. ὀφθαλμῶν αὐτῶν ).o oh;
14 36 ἵνα μόνον ἅψωνται τ. κρασπέδου τ. ἱματίου
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7113 2 εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τ. ἀπώ-
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26 ὃ εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη;
14 4 εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τ. μύρου γέγονεν;

εἰαν

αὐτοῦ:

δὲ

μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τ. λαὸν αὐτοῦ;

2 οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τ. λαὸν αὐτοῦ

(1) ἅπτειν λύχνον, πυράν

20 34 σπλαγχνισθεὶς

1727 ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτόν
39 οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι... ἀλλὰ
ἀπώσαντο
18 46 ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτόν
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τ. ἱματίου αὐτοῦ
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k. ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσώζοντο
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ἥψατο
τ. γλώσσης
αὐτοῦ
παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται
προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται
ay. avr., 1
ἐκτείνας τ. χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ
πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ
προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ
Be

396 aTis
K. ποταπὴ
ἡ γυνὴ of ἥτις ἅπτεται
αὐτοῦ
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Ac 13 13 Ἰωάνης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν
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1712 1 οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τ.

ἀπωλείας
820 ? τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν
Ro
922 2 σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν
Phl
128 ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας
319 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια
11 Th2 3 1 x. ἀποκαλυφθῇ... 6 vids τ. ἀπωλείας
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ἀπώλεια--- ἀργὸς
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6 9 2 αἵτινες βυθίζουσιν τ. ἀνθρώπους εἰς ὄλε-

vy kK. ἀπώλειαν
He 10 39 3 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώ᾿ς λεῖαν
11 Pe 2 1 οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας
1 ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν
3 ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει

>

Ro 14 19 3 ἄρα οὖν τὰ τ. εἰρήνης διώκωμεν
1Co 5 10
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“AP
Re 16 16 εἰς τ. τόπον τ. καλούμενον
Μαγεδών
“‘Appayedov, ΤᾺ

Ἑ βραϊστὶ “Ap
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ἄραγε ἀπὸ τ. καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε

αὐτούς

17 26 1 ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί
1 8 τίς ἄρα μείζων

29 ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστέ
5 11 ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τ. σταυροῦ

610 3 dpa οὖν ὡς καιρὸν ἔχωμεν ἐργαζώμεθα
τ. ἀγαθόν
Eph 2 19 2 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι x. πάροικοι

1Th5

6 3 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί

WTh2 15 3 ἄρα οὖν ἀδελφοὶ στήκετε
He 4 9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς
Θεοῦ

οὐρανῶν;
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8 30 ! ἄρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;

Ro

᾿ΑΡΑ'
314 ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς κ. πικρίας γέμει

Ga

217 ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος;

ΠῚ mows ἐξ ὙΠῚῈ TR, Ps. x. 7

27 3. τί ἄρα ἔστα: ἡμῖν;
8 τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος κ. φρόνι-

μος
Mk 441 8 τίς ἄρα οὗτύς ἐστιν

᾿ΑΡΑΒΙΆ

1113
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8 25
11 20
48
12 42

4 ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ
8 τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;
ὃ τίς ἄρα οὗτός ἐστιν
ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
ἄρα μάρτυρές ἐστε κ. συνευδοκεῖτε τ. ἔργοις
8 τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ
φρόνιμος
22 25 3 τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων
πράσσειν
Ac 822 ὁ εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τ. καρδίας σου
1118 ἄρα x. τ. ἔθνεσιν 6 Θεὸς τ. μετάνοιαν εἰς
a ζωὴν ἔδωκεν
12 18 © τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο
172714 εἰ ἄρα γε Ψψηλαφήσειαν
αὐτὸν κ.
εὕροιεν
21 38 οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος
o
51
ἄρα οὖν ὡς δι’ ἑνὸς παραπτώματος
7 3% ἄρα οὖν ζῶντος τ. ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει
21 εὑρίσκω ἄρα τ. νόμον
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25 " dpa οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν vot δουλεύω
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a
8 1 οὐδὲν dpa viv κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
12 3 dpa οὖν ἀδελφοὶ ὀφειλέται ἐσμέν
9 16 3 ἄρα οὖν οὐ τ. θέλοντος οὐδὲ τ. τρέχοντος
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14 12 ? dpa
οὖν adἕκαστος ἡμῶν
περὶ ἑαυτοῦa λόγον

δώσει
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117 ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν
425 τὸ δὲ ἽΔγαρ Σινὰ ὄρος ἐστὶν ἐν τ. ᾿Αραβίᾳ
ἌΡΑΜ
1 3 Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αράμ4 Apap δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αμιναδάβ.
8.33 τοῦ ᾿Αμιναδὰβ τοῦ ᾿Αρὰμ τοῦ ἙἝσρών
τ. Apvel, R non mg.; τ. ᾿Αδμεὶν
᾿Αρνεὶ, TWHR meg. alter

τ.

ΑΡΑΦΟΣἢ 7
Jo 1923 ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος
"APAW

Ac

211 Κρῆτες

,

18 3 ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ

10

τ. λαῷ τ.

(1) "Apa ye
Lu 18 8 dpa εὑρήσει τ. πίστιν ἐπὶ τ. γῆς;

ἐστὶν evr. βασιλείᾳ τ.

19 25 8 τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;

R

ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως οὗτοι

(8) tis, τί dpa

12 28 ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ

18

8 7 γινώσκετε

12 8 ἄρα νόθοι x. οὐχ υἱοί ἐστε

(1) dpa ye, &paye (2) dpa οὖν
4) εἰ, εἴπερ ἄρα
720)

5 15 dpa οἱ πάντες ἀπέθανον
7112 ἄρα εἰ x. ἔγραψα ὑμῖν
221 ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν
υἱοί εἰσιν ᾿Αβραάμ
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Mt

ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τ. κόσμου ἐξελθεῖν
ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν
κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν
* εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται

18 dpa x. οἱ coudiores ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο
11Co1 17 μήτι ἄρα τ. ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην;

8 7 εἰς ἡμέραν κρίσεως x. ἀπωλείας τ. ἀσεβῶν

ἀνθρώπων
16 orpeBdovow ... πρὸς τ. ἰδίαν αὐτῶν ἀπώ;
λειαν
17 8 3 μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου κ. εἰς
ἀπώλειαν ὑπάγει
11 2 ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν κ. εἰς ἀπώλειαν
ὑπάγει

,

x. "Ἄραβες

ἀκούομεν

λαλούντων

αὐτῶν
᾿ἈΑΡΓΕΏ

11Pe2

3 οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ
ἌΡΓΟΣ

Mt 12 36 πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι
20. 3 εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τ. ἀγορᾷ ἀργούς
6 τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τ. ἡμέραν apyot;
ITi 5 13 ἅμα δὲ x. ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόμεναι
τ. οἰκίας,

οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ κ. φλύαροι
περίεργοι

κ.

i

ἀργός---ἀριθμέω
Ti

112 Κρῆτες, ἀεὶ ψεῦσται

ἀργαί

κακὰ

105

θηρία γαστέρες

Ja 220 ἡ πίστις χωρὶς f. ἔργων ἀργή ἐστιν
11 Pel 8 οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν

᾿ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
Ac

17 34 ἐν ois x. Διονύσιος 6 ᾿Αρεοπαγίτης

[6], WH ; ᾿Αρεοπαγείτης, T
"APEXKI’A

᾿ΑΡΓΥΡΕΟΣ
Col

Ας 19 24 ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος

110 περιπατῆσαι

ἀρεσκίαν

[ἀργυροῦς}, WH

920 ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν
χρυσᾶ κ. τ. ἀργυρᾶ

ς. δι. τὶ εἴδωλα. T.

᾿ΑΡΓΥΡΙΟΝ

(1) ἀργύρια
Mt 25 18 ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον i κυρίου αὐτοῦ
οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τ.
Ὁ N - ἔδει σε
τραπεζείταις
2615 1 οἱ δὲ €
ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια
τρ. στατῆρας,
ΝΗ mg.
MK
ee μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύ-

ρια τ. ἀρχιερεῦσιν
ees ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τ. ναὸν ἀνεχώρησεν

nN -

οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια

9 1 x. ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια

ieee Dye MNPN, Zech. xi. 13

28 12 * ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τ. στρατιώταις

15 1 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια

---τὰ, WH non mg.
Mk 1411 ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
Lu 9 3 μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον
19 15 τ. δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ,ἀργύριον
23 διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ

(1) ἀρ. Ged, Κυρίῳ

τὸ ἀργύριόν

εἰς πᾶσαν

(2) dp. ἐνώπιον

Mt 14 6 ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ. .. . Κι ἤρεσεν τ.
᾿
Ἡρῴδῃ
Mk 622 ἤρεσεν τ. Ἡρῴδῃ kK. τ. συνανακειμένοις
Ac: 6 5.3 ἤρεσεν ὁλόγος ἐἐνώπιον πάντος τ. πλήθους
Ro 8 ὃ 1 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ
δύνανται
15 1 ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ Suvarol . .. μὴ
ἑαυτοῖς, ἀρέσκειν"
2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω
3 κ. γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν

ΤΟ ͵7592 Ὁ δ ἄγαμος μεριμνᾷ

τὰ

τ. Κυρίου

πῶς

ἀρέσῃ τ. Κυρίω:

33 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τ. κόσμου πῶς
ἀρέσῃ τ. γυναικί
34 ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τ. κόσμου πῶς
ἀρέσῃ τ. ἀνδρί
10 33 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω
Ga 1io ἢ ζητῶ ἀνθρώποις. ἀρέσκειν;
εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον
ITh2 4 οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες
15.} ἡμᾶς ἐκδιωξάντων K. Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων
4 1146 πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν κ. ἀρέσκειν

τράπεζαν ;;

Θεῷ

22 καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
Ac 8 6 ἀργύριον κι χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι
716 ἐν τ. μνήματι ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς
ἀργυρίου
8 20

τ. Κυρίου

᾿ἈΡΕΣΚΩ

11 Ti2 20 οὐκ ἔστιν μόνον “σκεύη χρυσᾶ κ. ἀργυρᾶ

Re

ἀξίως

σου

σὺν

σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν

19 19 εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε
20 33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ

οὐδενὸς

ἐπεθύμησα
ΤΟ 3-124 δέ τις ἐποικοδομεῖἐπὶ τ. θεμέλιον χρυσίον
ἀργύριον
ιΧρυσ. καὶ ἀργ.; WH mg.
1 Pe1i18 οὐ φθαρτοῖς ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε

ΠΤῚ2

4 ἵνα τ΄ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ
ἌΡΕΣΤΟΣ

Jo

829 ὅτι ἐγὼ τ. ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε

Ac

6 2 οὐκ ἀρεστόν ἐστιν pas... διακονεῖν
τραπέζαις
12 3 ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τ. ᾿Ἰουδαίοις
I Jo 322 τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν
*APE’TAS

11 Co 11 32 ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τ. βασιλέως
“Ἀρέτα, WH

᾿ΑΡΓΥΡΟΚΟΊΠΟΣ

ἌΡΕΤΗ΄

Ac 19 24 Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι ἀργυροκόπος

Phl 4 ὃ εἴ τις ἀρετὴ κ. εἴ τις ἔπαινος

"APFYPOX

1Pe2

Mt10 9 μὴ κτήσησθε χρυσόν μηδὲ ἄργυρον
Ας 17 29 οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ
ἃ τὶ θεῖον εἶναι ὅμοιον
Ja 5 3 ὁ χρυσὸς ὑμῶν κ. ὁ ἄργυρος κατίωται
Re 18 12 γόμον χρυσοῦ Kx. ἀργύρου κ. λίθου τιμίου
"APEIOZ

ΠΡ61

9 ὅπως τ. ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους
ὑμᾶς καλέσαντος
4 διὰ τ. ἐπιγνώσεως τ. καλέσαντος ἡμᾶς διὰ
δόξης κ. ἀρετῆς
ἰδίᾳ δόξῃ κι ἀρετῇ, TWH mg. R non mg.
5 ἐπιχορηγήσατε ἐν τ. πίστει ὑμῶν τ. ἀρετήν,
ἐν δὲ τ. ἀρετῇ τ. γνῶσιν

ΠΑΊΓΟΣ

ἌΡΗΝ

“Aptos, T
Ac 17 19 ἐπιλαβόμενοι δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τ. ΓΑρειον Πάγον

ἤγαγον

22 σταθεὶς δὲ Παῦλος
Πάγου

ἐν

μέσῳ

τ. ᾿Αρείου

Lu 10

3 ἀποστέλλω

ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων
᾿ΑΡΙΘΜΕΏ

Mt 10 30 αἱ τρίχες τ. κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν

ἀριθμέω----ἁρμός

106

Lu 12 7 κ. αἱ τρίχες τ. κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμῆνται
Re 7 ο ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο
*APIOMO’S
22 3 “Iovdavy... ὄντα ἐκ τ. ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα

Lu

Jo

610 ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τ. ἀριθμὸν
πεντακισχίλιοι

Ac

ὡς

4 4 ὙΤΡῚ ἀριθμὸς τ. ἀνδρῶν ἁὡς χιλιάδες πέντε
5 36
προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακο-

σίων

6 7 ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τ. μαθητῶν ἐν
Ἱερουσαλήμ
᾿ πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας Py ee ΟΣ.
ἐπὶ τ. Κύριον

Ro

᾿ΡΙΣΤΕΡΟΣ
Mt 6 3 μὴ γνώτω͵ ἡ ἀριστερά σου
Mk 10 37 δὸς ἡμῖν iva... εἷς ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν
σου ἐξ ap., T
Lu 28 33 ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν
1Co6 7 διὰ τ. ὅπλων τ. δικαιοσύνης τ. δεξιῶν x.
ἀριστερῶν

16 5 ἐπερίσσευον T. ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν
927 ἐὰν 7 ὁ ἀριθμὸς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος
τ. θαλάσσης

pn dina Sst ay ΠΥ ΝΣ 3, Is.
%.22;-ep.- Hos. 1. 2
Re

511 x. ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων
7 4 ἤκουσα τ. ἀριθμὸν τ. ἐσφραγισμένων

916 ὁ ἀριθμὸς τ. στρατευμάτων τ. ἱππικοῦ

16 ἤκουσα τ. ἀριθμὸν αὐτῶν
18 17 ἢ τ. ἀριθμὸν τ. ὀνόματος αὐτοῦ
18 ψηφισάτω. τ. ἀριθμὸν τ. θηρίου.
ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν,
κ᾿ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ
15 2 τ. νικῶντας.
. ἐκ τ. ἀριθμοῦτ. ὀνόματος

αὐτοῦ

20

ὃ ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τ. θαλάσσης
᾿ΑΡΙΜΑΘΑΙΆ

“Aptpabaia, WH
Mt 27 57 ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας
ΜΚ185 43 ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας
—é, WH non τς.
Lu 28 51 ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ.
. ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας
πόλεως τ. ᾿Ιουδαίων
Jo 1938 ἠρώτησεν τ. Πειλᾶτον Ἰωσὴφ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας

᾿ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ

Ro 16 10 ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν ᾿Αριστοβούλου
ἌΡΙΣΤΟΝ
Mt 22 4 ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα
Lu 11 38 ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τ. ἀρίστου
14 12 ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον
ἌΡΚΕΤΟΣ **
6 34 ἀρκετὸν τ.ele a 7 κακία αὐτῆς
10 25 ἀρκετὸν τ. μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος
1 Pe4 3 ἀρκετὸς γὰρ ὁ παρεληλυθὼς χρόνος
Mt

᾿ΑΡΚΕΏ

(1) Impers.
Mt
Lu
ΠΟ

25 9 } μήποτε ov μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν κ. ὑμῖν
814 ἀρκεῖσθε τ. ὀψωνίοις ὑμῶν
2.7 διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν
αὐτοῖς
14 81 δεῖξον ἡμῖν τ. πατέρα κ. ἀρκεῖ ἡμῖν
11Co12 9 ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου
᾿
κ. σκεπάσματα
ΓΤ
6. a ἔχοντες δὲ διατροφὰς
τούτοις ἀρκεσθησόμεθα
He 18 5 ἀρκούμενοι Τ. παροῦσιν
Ill Jo IO κ. μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις

>

"APKOX
Re 13

2 οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου
“APMA

ὁ ἀπ. ᾽Αρ., T

ἌΡΙΟΣ

Ac 19 29
20
27

4
2

Col 410
Phm

24

Vide ΓἌΡΕΙΟΣ

᾿ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
συναρπάσαντες Ταῖον x. ᾿Αρίσταρχον Μακεδόνας
Θεσσαλονικέων δὲ ᾿Αρίσταρχος καὶ Σέκουνδος
ὄντος σὺν ἡμῖν ᾿Αριστάρχου Μακεδόνος
Θεσσαλονικέως
ἀσπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος 6 συναιχμάλωτός pov
Μάρκος ᾿Αρίσταρχος Anpas . . . of συνεργοί μου
᾿ΑΡΙΣΤΑῺ

Lu 11 37 ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ παρ᾽
αὐτῷ
Jo 2112 δεῦτε “ἀριστήσατε
15 ὅτε οὖν ἠρίστησαν

Ac

Re

8 28 ἦν

δὲ ὑποστρέφων

ἅρματος αὐτοῦ

κὶ καθήμενος
,

ἐπὶ
>

‘

τ.

29 πρόσελθε rt κολλήθητι τ. ἅρματι τούτῳ
38 ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα
9 94 φωνὴ τ. πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ
ἁρμάτων ἵππων

"APMATEAQ’N
Re 16 16 συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τ. τόπον τ. καλούμενον Ἑβραϊστὶ ‘Appayedov
“Ap Μαγεδών, WH
“APMO’ZOMAI
Coll

2 ἡρμοσάμην yap ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί
“APMO’s**

He

412 duxvovpevos ἄχρι μερισμοῦ.
kK. μυελῶν

. ἁρμῶν τε

ἀρνεί---ἅἁρπάζω
"APNE

Re

(1) c. accus.
1 ἀρνήσομαι

26 70
72
Mk14 68
7ο
Lu 8 45

4. ὃς
Kkay@®

με

hs"
αὑτὸν

17 τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τ. θρόνου ποιμανεῖ
αὐτούς
1211 αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τ. ἀρνίου
18 ὃ ἐν τ. βιβλίῳ τ. ζωῆς τ. ἀρνίου τ. ἐσφαγ, Μένου
II εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια
ὅ
dpvig
14 1 ἰδοὺ τὸ «ἀρνίον ἐστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών
4 οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τ. ἀρνίῳ ὅπου ἂν
ὑπάγει

ἔμπροσθεν

τ.

”
ἔμπροσθεν

τ.

πατρός μου
ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων
x. πάλιν npyncaro μετὰ ὅρκου
ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων
ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο
ἀρνουμένων δὲ πάντων

4 ἀπαρχὴ τ. Θεῷ κ. τ. ἀρνίῳ

9.23 1 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ἀρνη-

12

15
17

σάσθω ἑαυτόν
ἀπαρνησάσθω, WH mg.
9 1 δ'δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τ. ἀνθρώπων

22 57 1

19

ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων

ἦρν. αὐτὸν, a:

Jo

21

120 ὡμολόγησεν kK. οὐκ ἠρνήσατο
18 38 1 ἕως οὗ a νήσῃ με τρίς
18 25 ἠρνήσατο

ἐκεῖνος κ. εἰπεν

10 ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων κ. ἐνώπιον τ.
ἀρνίου
3 ἄδουσιν ΡΣ Te φδὴν Υ: ἀρνίου
14 οὗτοι μετὰ ἜΣ ἀρνίου πολεμήσουσιν,
K. τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς
7 ὅτι ἦλθεν 6 γάμος τ. ἀρνίου
9 μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τ. γάμου τ. ἀρνίου
κεκλημένοι
9 δείξω. σοι τ. νύμφην τ. γυναῖκα τ. ἀρνίου
14 ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα
ὁ
τ. δώδεκα ἀποστύλων τ. ἀρνίου
22

27 πάλιν οὖνἢ νήσατο Πέτρος
Ac 313k. ἐμρνήσιοθς “κατὰ πρόσωπον Πειλάτου
ia ὑμεῖς δὲ τ. ἅγιον κ. δίκαιον ἠρνήσασθε
4 τό κ. οὐ δυνάμεθα ἀρνεῖσθαι
7 35 1 τοῦτον τ. Μωυσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες
{Τὶ 5 8127. πίστιν ἤρνηται Kx. ἔστιν ἀπίστου

23
27
22

χείρων

1
3

11 Ti2 12 } & ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς
ie ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται
3 κα 1 τ. δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι

Tit

ὁ γὰρ Κύριος

πριν

ΨϑαῤῪῥ αὐτῆς ἐστὶν

κ. τὸ

ἀρνίον
ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον
οἱ γεγραμμένοι ἐν τ. βιβλίῳ τ. ζωῆς τ.
ἀρνίου
ἐκπορευόμενον ἐκ τ. θρόνου τ. Θεοῦ κ. τ.
ἀρνίου
ὁ θρόνος τ. Θεοῦ κ. τ. ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται
ἌΡΝΑΣ

Vide ᾽᾿ΑΡΗΝ

116 τ. δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται

212 1 ἀρνησάμενοι τ. ἀσέβειαν κ. τ. κοσμικὰς
ἐπιθυμίας
He 11 24 πίστει Μωυσῆς...
ἠρνήσατο λέγεσθαι
υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ

ΠΡΕ2

117. ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι

I Jo 222 εἰ μὴ 6 ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν
ὁ Χριστός;
1 οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος ὁ ἀρνούμενος
>

a

>

᾿ΑΡΟΤΡΙΆΩ
Lu 17 7 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν
ὑ
δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ
ποιμαίνοντα,
1Co9 10 ὅτι ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν

»

Lu

"APOTPON
9 62 οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τ. χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον

τ. πατέρα κ. τ. υἱόν.

ay. πᾶς ὁ ἀρνούμενος τ. υἱὸν οὐδὲ τ. πατέρα

. χει
τ. μόνον δεσπότην κ. Κύριον ἡμῶν...
ἀρνούμενοι

Re.

τ. θρόνου κ. ἐνώπιον τ.

10 ἡ σωτηρία τ. Θεῷ ἡμῶν ... k. τ. ἀρνίῳ
14 ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τ. αἵματι τ. ἀρνίου

(2) ἀρν. τ. πίστιν

Mt 10 33 1 ὅστις δὲ ἀρνήσηταί
ἀνθ ὦπων,

6 16 κρύψατε ἡμᾶς +o « Grd τὶ ὀργῆς τ. ἀρνίου

7.9 Hailey

8.33 τοῦ ᾿Αδμεὶν τοῦ ᾿Α. τοῦ σρών
Ἄρδς Be mg.
>APNE’OMAI

Lu

107

4111 οὐκ ἠρνήσω τ. πίστιν μου
3 8 1 οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου
*APNI’ON

(1) ἀρνία
Jo 2115 } βόσκε τὰ ἀρνία μου
Re 5 6 dpviov ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον
ὃ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροιἔπεσαν ἐνώmov τ. ἀρνίου

12 ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον

6

13 τ. ἀρνίῳ ἡ εὐλογία K. ἡ τιμὴ
I ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τ. ἑπτὰ σφραγίδων
,

“APMATH’
Mt 23 25 ἔσωθεν δὲ γεμοῦσιν ἐξ ἁρπαγῆς κ. ἀκρασίας
Lu 11 30 τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς x. πονηίας
He 10 34 τ. ἁρπαγὴν τ. ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς
προσδέξασθε

ἍἉΡΠΑΓΜΟΣ *
Phl 2 6 οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ
ἉΡΠΑΊΖΩ

Mt 11 12 βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν

18 19 ἁρπάζει

τὸ

ἐσπαρμένον

ἐν

τ.

καρδίᾳ

αὐτοῦ
Jo 615 γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι x. ἁρπάζειν
αὐτόν
10 12 ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτά
2ὃ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τ. χειρός μου
>

,

ἁρπάζω---ἄρτι

108

1029 οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τ. χειρὸς τ.

Jo

Ro

127 ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τ. ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι

πατρός

ἄρρενες ἐν ἄρρεσιν, T

8 39 πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τ. Φίλιππον

Ας

28 10 ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι
αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν

2 ἁρπαγέντα τ. τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ

1 Co12

4
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ὅτι ἡρπάγη εἰς τ. παράδεισον
ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφελαῖς
om ere ἐκ mupds ἁρπάζοντες
ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τ. Θεόν

715 ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες
1811 ὥσπερ οἱ λοιποὶ τ ἀνθρώπων ἅρπαγες
ἄδικοι
510 ἢ τ. πλεονέκταις x. ἅρπαξιν ἣ εἰδωλολάτραις
11 ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἦ . - ἅρπαξ
6 10 οὐ λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ

1 Co

Tit

ἌΡΤΕΜΑΣ
312 ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἣ Τύχικον
ἌΡΤΕΜΙΣ

ἍΡΠΑΞ

Μὶ
Lu

Ga 828 οὐκ ἔνι ἄρσεν x. θῆλυ
Re 12 5 x. ἔτεκεν υἱὸν ἄρσεν
13 ἥτις ἔτεκεν τ. ἄρσενα

Ac 19 24 ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος
27 τὸ τ. μεγάλης θεᾶς ᾿Αρτέμιδος ἱερόν
iep. ᾿Αῤτ.. T
28 μεγάλη ἡ “Apres ᾿Εφεσίων
34 μεγάλη ἡ ΓΑρτεμις Ἐφεσίων
35 τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τ.
μεγάλης ᾿Αρτέμιδος κ. τ. Διοπετοῦς
ἌΡΤΕΜΩΝ * {

κληρονομήσουσιν

Ac 27 40 ἐπάραντες τ. ἀρτέμωνα τ. πνεούσῃ
*APPABQ’N

122 δοὺς τ. ἀρραβῶνα

11Co
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"“APPAGOS

“APTI

ἐν τ.

τ. πνεύματος

καρδίαις ἡμῶν
ἀραβῶνα, T
5 5 ὁ δοὺς ἡμῖν τ. ἀρραβῶνα τ. πνεύματος
ἀραβῶνα, T
114 ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τ. κληρονομίας ἡμῶν

(1) ἀπ᾽ ἄρτι

(2) ἕως ἄρτι

(8) ἡ ἄ. dpa

Mt 315 ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ “Ades ἄρτι
918 ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν
23ἀπὸ δὲ τ. ἡμερῶν Ἰωάνου τ. Βαπτιστοῦ
11 12 wo

ἕως ἄρτι

28 39 1 οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι
28 20 1 οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τ. γενή-

Vide ἼἌἌΡΑΦΟΣ

ματος τῆς ἀμπέλου

"APPHN

53 παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας
ἀγγέλων

Vide “APZHN

64 1 ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου

“APPHTOZ**

11 Co 12

4 ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα

Jo

"APPQITOS

Mt

1414 ἐθεράπευσεν τ. ἀρρώστους αὐτῶν

Μκ

6 5 εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τ. χεῖρας

13 ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους
16 [18 ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν
11 30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ
ἄρρωστοι

1 Co

ἀσθενεῖς

x.

ο οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε κλέπται
,

΄“΄

ἌΡΣΗΝ
Mt19

18

7 ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι

19 1 ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι

ἀπάρτι, T
33 κ. ὑμῖν λέγω ἄρτι
37 διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν ἄρτι;
14. 7.1 ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν κ. ἑωράκατε
T

16 12 οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι

Ι ΤΊ 110 πόρνοις ἀρσενοκοίταις ἀνδραποδισταῖς
μ᾿

517 2 ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται
919 πῶς οὖν βλέπει ἄρτι;
25 ἕν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὧν ἄρτι βλέπω

ἀπάρτι,

ἌΡΣΕΝΟΚΟΙ
THE * +
1Co6

καθήμενον
210 3 σὺ τετήρηκας τ. καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι

4 ὁ κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν κ. θῆλυ ἐποίησεν

αὐτούς

on& 812 ΠΞΡῸ) 731, Gen. i. 27

24 3 ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τ. ὀνό-

ματί μου
31 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς ἤλρτι πιστεύετε;
1Co411 3 dyp: τ. ἄρτι ὥρας κ. πεινῶμεν
13 2 πάντων περίψημα ἕως ἄρτι

8 7 2 τινὲς δὲ τ. συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τ. εἰδώλου

13 12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγ-

ματι

Lu

6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν κ. θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς, Gen. δε.
223 πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν

12 ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους
15 6 2 ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι
16 7 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν
Ga 1 9k. ἄρτι πάλιν λέγω

Ro

127 ὁμοίως τε x. οἱ ἄρσενες ἀφέντες τ. φυσικὴν

4 20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι
1 ΤῊ 8 6 ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽

Mk10

pmy-bs ἼΘΒ ὝΞΞ5, Ex. xiii. 2
χρῆσιν τ. θηλείας
ἄρρενες, T

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τ. Θεόν;
ὑμῶν

ἄρτι--- ἄρτος
uTh2

7 μόνον

ὁ κατέχων

ἄρτι

ἕως

ἐκ

μέσου

| Mk

6 38 πόσους ἔχετε ἄρτους;

ένηται

1 Pel

6 ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηθέντες
ὃ εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες

IJo2

9 3 ἐν τ. σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι

ἄρτ. éx., T

,

3

41 * λαβὼν τ. πέντε ἄρτους x. τ. δύο ἰχθύας
«νον εὐλόγησεν"
k. κατέκλασεν τ. ἄρτους

Re 12 10 ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία κ. ἡ δύναμις. ..

44 3 ἦσαν οἱ φαγόντες τ. ἄρτους πεντακισχίλιοι

τ. Θεοῦ ἡμῶν

ἄνδρες

΄
>
,
1413 1 μακάριοι
οἱς νεκροὶMe οἱ ἐνeS Κυρίῳ, ἀποθνήσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι

a
oe
»"
52 οὐ> γὰρἪ συνῆκαν
ἐπὶ
τ. ἄρτοις
7 23 ἰδόντες τινὰὲξ τι μαθητῶν

ἀπάρτι, T; ἀποθν. ᾿Απ᾽ ἄρτι, R mg.

αὐτοῦ

ὅτι

κοιναῖς χερσὶν... ἐσθίουσιν τ. ἄρτους
5 ὃ ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τ. ἄρτον
27% οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τ. ἄρτον τ.

᾿ἈΑΡΤΙΓΕΝΝΗΤΟΣ αἴ

‘

1Pe2

109

τέκνων

2 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη

8 4 πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι

ἄρτων
A

ἌΡΤΙΟΣ *
:
”
»”
»
11 Ti317
ἵνα ἄρτιος
ἢ9 ὁ τ. Θεοῦ~ ἄνθρωπος
.
"

5 εἰν Ὡς ἔχετε ἄρτους;
δ
ἑπτὰ
ἃ
6 4 λαβὼν
T. ἐπτὰ
ἄρτους
ἔκλασεν
14 4 ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους,

kK. € μὴ Eva ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν.

ΑΡΤΟΣ

(1)

ἄρ.

T.

προθέσεως,

πρόθ.

Θεοῦ, ἐκ τ. οὐρανοῦ
(4) ἄρ. λαμβάνειν
Mt

>

τ.

ἄρτων

(2)

ἄρ.

τ.

4 οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ
ζήσεται ὁ ἄνθρωπος
:
:
ΠΡ ΠῚ jad
eee αν
:

eS
611 τ.

ἄρτον ἡμῶν
σήμερον
᾿

16

(8) ἄρ. ἐσθίειν, τρώγειν
(5) ἄρ. τ. ζωῆς, ὁ Lav

4 3 εἰπὸν
925 7, ἵνα
κι’ τὰ οἱ λίθοι
, οὗτοι
, ἄρτοις 3%γένωνται
DIN

τ.

pnbn-by
78
ἐπιούσιον

te

a

οὐκ
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ἔχουσιν

4 οὐκ as ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος,
ΘΕ ἀξ:

6 414 τ. ἄρτους τ. προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν
δὸς

ἡμῖν

7.33 ὃ. ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης
ἔσθων ἄρτον

ς
δ΄.
>
’,
36 4* ἔλαβεν τ. ἑπτὰ
ἄρτους x. τ. ἰχθύας

ὁ Βαπτιστὴς μὴ

9 3 μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδὸν... μήτε πήραν

41% τ. ἄρτους τ. προθέσεως ἔφαγον

μήτε ἄρτον

13 οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε
ἰχθύες δύο
:

κ.

π. ἄρτ., WH mg.
4 λαβὼν δὲ τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας
τ. ἄρτον ἡμῶν τ. ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν
pire χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους
τίνα δὲ ἐξ ὑμῶντ. πατέρα αἰτήσει
ὁ υἱὸς ἄρτον
—dprov, WH non mg. R mg.
τ 8 ἐν τ, ἐλθεῖν αὐτὸν... σαββάτῳ φαγεῖν
ἄρτον

16
11 3
5
II
14

,
15 8. μακάριος

.“
ὅστις

,
φάγεται

Ed
ἄρτον

ἐν>

τ.

5 * ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάβασιλείᾳ τ. Θεοῦ
θοντο ἄρτους λαβεῖν
15 17 πόσοι μίσθιοι τ. πατρός μου περισσεύονται
AaB. ἄρτ., WH mg.
ἄρτων
7 * ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν
22 19 * λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν
8 τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς... ὅτι ἄρτους
24 30 * λαβὼν τ. ἄρτον εὐλόγησεν
οὐκ ἔχετε;
35 ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τ. κλάσει τ. ἄρτου
9 οὐδὲ μνημονεύετε τ. πέντε ἄρτους τ. πεντα- |Jo 6 5 πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους
κισχιλίων
7 διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν
10 οὐδὲ τ. ἑπτὰ ἄρτους τ. τετρακισχιλίων
αὐτοῖς
II πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν
9 ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους κ. δύο
12 ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τ. ζύμης τ.
ὀψάρια
ἄρτων
’
11 * ἔλαβεν οὖν τ. ἄρτους ὁ Ἰησοῦς

τ. ἄρτ., [WH]; ¢. τ. Φαρισαίων κ. Σαδδουκαίων, T

26 26 * λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον κ. εὐλογήσας
226 1 +. ἄρτους τ. προθέσεως ἔφαγεν
8.20 ὃ ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον
6

-

4 3 εἰπὲ
tre r.
rie
;
»
τ. MOλίθῳ τούτῳ
ἵνα γένηται
ἄρτος

xb, Dt.

19 * λαβὼν τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας
19 κλάσας ἔδωκεν τ. μαθηταῖς τ. ἄρτους
15 2 8 οὐ γὰρ νίπτονται τ. χεῖρας ὅταν ἄρτον
ἐσθίωσιν
26 * οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τ. ἄρτον τ.
τέκνων
33 πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι
34 πόσους ἄρτους ἔχετε

Mk

\

ἄρτους

14:43 Lied
ee
»
αβὼν ae
ἄρτον εὐλογήσας
ἔκλασεν

14 17 οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους κ. δύο
ἰχθύας
.

16

ὅτι

17 τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε;
19 ὅτε τ. πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τ. πεντα-

7 οὖν αἰτήσει 6 υἱὸς αὑτοῦ ἄρτον
12

>
ή
εἰχαριστῆσας

8 .“

ἐφέντι

556
»
ἵνα
μηδὲν αἴρωσιν εἰς> ὁδὸν.
.. , ἄρτον
νέῳsorpay p
5
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37 ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων
ἄρτους

13 δώδεκα κοφίνους κλασμάτων
ἄρτων τ. κριθίνων

ἐκ τ. πέντε

23 ὃ ἐγγὺς τ. τόπου ὅπου ἔφαγον τ. ἄρτον
26 ὅτι ἐφάγετε ἐκ τ. ἄρτων κ. ἐχορτάσθητε
31 2? 8 ἄρτον ἐκ τ. οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς

: φαγεῖν
«ον
bond i omby DI, Ps. Ixxviii. 24
32 2 οὐ Μωυσῆς
οὐρανοῦ"

ἔδωκεν

ὑμῖν τ. ἄρτον ἐκ τ.

ἄρτος---ἀρχή

110

Jo

632 3 ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τ. ἄρτον
ἐκ τ. οὐρανοῦ τ. ἀληθινόν.

33 2 ὁ γὰρ ἄρτος τ. Θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων
ἐκ τ. οὐρανοῦ
34
35
41
48
50

πάντοτε δὸς ἡμῖν τ. ἄρτον τοῦτον
> ἐγώ εἰμι oO.
ὁ ἄρτος τ. ζωῆς
3 ἐγώ εἶμι 6 ἄρτος 6 καταβὰς ἐκ τ. οὐρανοῦ
ὅ ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος τ. ζωῆς
3 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος 6 ἐκ τ. οὐρανοῦ
καταβαίνων
51 ὅ ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν

Lu

9 8 ὅτι προφήτης τις τ: ἀρχαίων ἀνέστη
19 ὅτι προφήτης τις τ. ἀρχαίων ἀνέστη
Ac 15 7 ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ
Θεός
21 Μωυσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων . ... τ.

κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει

21 τ6
11Co517
11Pe2 5
Re 12 9
20 2

51 ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τ. ἄρτου ζήσει εἰς
dA
τ. αἰῶνα,
ἐκ τ. ἐμοῦ ἄρτ., Τ
ἐς 6 ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου
ἐστίν
58 3 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς
58 ὃ. ὁ τρώγων τοῦτον τ. ἄρτον (noe εἰς τ.

αἰῶνα

Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ ἀρχαίῳ μαθητῇ
τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδοὺ γέγονεν καινά
ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο
ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος
ἐκράτησεν τ. δράκοντα ὁ ὀφις ὁ ἀρχαῖος
τ. ὄφιν τ. ἀρχαῖον, WH mg.
᾿ἈΑΡΧΕΓΛΑΟΣ

Mt

222 ἀκούσας δὲ ὅτι "A. βασιλεύει τ. Ἰουδαίας
*APXH’

aA

18 18 ὃ 6 τρώγων

pov τ. ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ

τ. πτέρναν αὐτοῦ

apy ‘by dain vond dak, Ps. xli. τὸ
>

,

>

Mk

σεν αὐτούς
8 1 ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
24 8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων
21 1 οἵα οὐ γέγονεν am’ ἀρχῆς κόσμου ἕως
τοῦ νῦν
1 1 ἀρχὴ τ. εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ

a»

11 23
26
27
28

κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον
συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον
ἀναβὰς δὲ x. κλάσας τ. ἄρτον
* λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τ. Θεῷ
τ. ἄρτον ὃν κλῶμεν
ὅτι εἷς ἄρτος ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν"
οἱ γὰρ πάντες ἐκ τ. ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν
ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τ. νυκτὶ ἧ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον
8 ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τ. ἄρτον τοῦτον
8 ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τ. ἄρτον . . . ἀναξίως
οὕτως ἐκ τ. ἄρτου ἐσθιέτω

Lu

He

Jo

θήσεται;

ὑμῶν

πάντοτε

ἐν χάριτι ἅλατι
Ro

"AP@A=A’A

Lu

3 36 rod Καινὰμ τοῦ ᾿Αρφαξὰδ τοῦ Σήμ

1Co
Eph

᾿ΑΡΧΑΎΊΓΕΛΟΣ “Τ
1Th4 16 ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου . . . καταβήσεται ἀπ᾽
οὐρανοῦ
Ju
9 ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος
*APXAIOX

Mt

521 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τ. ἀρχαίοις
33 πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τ. ἀρχαίοις

καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς
αὐτόπται
12 τι 3 ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τ. συναγωγὰς κ. τ. ἀρχάς
11

ἐξουσίᾳ τ. ἡγεμόνος
ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος
ὃ οὗτος nv ἐν ἀρχῇ πρὸς τ. Θεόν
ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τ. σημείων
ὃ Ἰησοῦς
“ ἤδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς
τ. ἀρχὴν ὅτι κ. λαλῶ ὑμῖν;

44 1 ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς

Ac

ἠρτυμένος

19 1 οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως

1.2

2
211
6 64
8 25

Mk 9 50 ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε;
Lu 14 34 ἐὰν δὲ x. τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι ἀρτυCol 4 6 ὁ λόγος

ἐποίησεν αὐτούς
ο ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα

20 20 ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τ. ἀρχῇ κ. T-

ὃ 8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος
12 8 ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν
ἄρτον ἐσθίωσιν
9 21 ἥ τε λυχνία κ. ἡ τράπεζα κ. ἡ πρόθεσις
τ. ἄρτων

ἌΡΤΥΘ "ἢ

ὁ κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν x. θῆλυ ἐποίη-

10 61 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν κ. θῆλυ
13

11Co 910 x. ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσει
UTh3

(3) ἐν ἀρχῇ

19 41

A

τ. ἄρτου

46
20 7
11
27 35
1Co10 16
17

) ἐξ ἀρχῆς

Mt

. ὀψάριον ἐπικείμενον k.
ο βλέπουσιν
ἄρτον
13 4 λαμβάνει τ. ἄρτον x. δίδωσιν αὐτοῖς
242 ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες . .. τ. κλάσει

21
Ac

(1) ἀπ᾽ ἀρχῆς

(2) ἀρχαί

15 27
16 4
1011
11 5

|
*
3
3

ὅτι dm’ ἀρχῆς per ἐμοῦ ἐστέ
ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον
τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τ. γῆς
τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τ. οὐρανοῦ
15 ὃ ὥσπερ κ. ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ
26 4 | τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου ἐκ νεότητος τὴν
ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην
8438 3 οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί

1524 ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν κ. πᾶσαν
ἐξουσίαν
121 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς κ. ἐξουσίας

3102 ἵνα γνωρισθῇ

νῦν τ. ἀρχαῖς

x. τ.

ἐξουσίαις
6 12 3 οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα...
ἀλλὰ πρὸς τ. ἀρχάς

Phl
Col

415 ὃ ἐν ἀρχῇ τ. εὐαγγελίου

116 3 εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι
18 ὅς ἐστιν ἡ ἀρχὴ πρωτότοκος ἐκ τ.

νεκρῶν
τὰ,

T [WH] R

᾿

|

εἰ

ἀρχή---ἀρχιερεύς
Col

210 ὅς ἐστιν

ἡ κεφαλὴ

πάσης

ἀρχῆς

κ.

11 Th

15 5 ἀπεκδυσάμενος τ. ἀρχὰς κ. τ. ἐξουσίας
213 1 ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς

ἐξουσίας

He

Mt 21 23 1% προσῆλθαν .... οἱ ἀρχιερεῖς x. οἵ πρεσ-

,

>

‘

>

’

45

26 3 1

σωτηρίαν
ἀπαρχὴν, WH mg. R mg.
3 1 ? ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις
ὑποτάσσεσθαι
110 ? σὺ κατ᾽ ἀρχὰς κύριε τ. γῆν ἐθεμελίωσας
λαβοῦσα

8114 ἐάνπερ τ. ἀρχὴν

λαλεῖσθαι

διὰ

a

8

πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως

4

ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς

“

,

>

a

μι.

a

>
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A

a

A

3

>

ἼΣ

a
-ἌμμμἝμ
ἔγραψα
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>
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δα
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>
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Ἁ
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314 τάδε λέγει ὁ ᾿Αμὴν.. οὖς ἡ ἀρχὴ τ. κτίσεως
τ. Θεοῦ

O€ ἄρχίερεις

ς

δὲ

1

315 τὸν δὲ ἀρχηγὸν τ. ζωῆς ἀπεκτείνατε

He

κ. τὸ συνέδριον

o

A

Η

Ὧι:

Ὁ

“

kK. οἱ ἀρχιερεῖς

Y 3

i

#

,

>

ὅλ

>

,

ἐμπαίζοντες

[2Ὶ

>

,

6n

᾿

᾿

᾿

11 18 1? ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς K. of γραμματεῖς

27

12 2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τ. πίστεως ἀρχηγὸν. ..

13 ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ
γραμματεῖς

1 13 ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ γραμματεῖς
10 1 ἀπῆλθεν πρὸς τ. ἀρχιερεῖς
43 1" per’ αὐτοῦ ὄχλος... παρὰ τ. ἀρχιερέων κ. τ. γραμματέων
47 ἔπαισεν τ. δοῦλον τ. ἀρχιερέως
53 ἀπήγαγον τ. Ἰησοῦν πρὸς τ. ἀρχιερέα:
123 x. συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
54 ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τ. αὐλὴν τ.
>

Ἰησοῦν

a

ἀρχιερέως

55.“

᾿ἈΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ * +

1

¢

οἱ

δὲ

>

σι

δὲ ἀρχιερεῖς

[ὴ

\

ἐδ

κ. ὅλον τὸ συνέ ριον

ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον
61 πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτόν
63 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρήξας τ. χιτῶνας αὐτοῦ

4 6 ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ
h.ὟΣ
v

66 ἔρχεται μία τ. παιδισκῶν τ. ἀρχιερέως
Ἢ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς ,
κατηγόρουν
αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς
τηγύρ
ρχίερ πολλά
10 * ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν of
ἀρχιερεῖς.
’,

᾿ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ

(1) οἱ ἀρχιερεῖς
(3) ἀρχ. k. πρεσβύτεροι
Mt

ὅλον

ἐδ

,

ἀρχιερεῦσιν

14

5 31 τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν κ. σωτῆρα ὕψωσεν
2:1ο τ. ἀρχηγὸν τ. σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι

>

/

>

Ὦ.... ἡ ἀρχὴ κ. τὸ

Ac

a

62 1 4 συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
1 ἀπήγγειλαν τ. ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ
ενόμενα
Mk 2 26 ἐπὶ ᾿Αβιάθαρ ἀρχιερέως
: τοῦ ἀρχ., R mg.
8 31 1% ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τ. πρεσβυτέρων
K. τ. ἀρχιερέων
10 33 + 6 Ἷ vids beτ. ἀνθρώπου παραδοθήσεται τ.

᾽ἌΡΧΗΓΟΊΣ

Ac

“οἱ

1

41 “ ὁμοίως

21 6 ἐγὼ τὸ ἴΑλφα κ. τὸ Ὦ ἡ ἀρχὴ κ. τὸ τέλος
22 13 ἐγὼ τὸ Αλφα x. τὸ
τέλος

τ. λαοῦ

4,

hie

ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἠκούσατε
ef
πον
τα
a
©
,
,
[oe]
ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει
ἡ ἀγγελία nv ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς
ἀλλὰ ἣν εἴχαμεν ἀπ᾽ ἀρχῆς
ων
καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς
6 ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν
ἑαυτῶν ἀρχήν
cr

w

,

"“"

ἀναστὰς6 ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
κ. 6 ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
Ge συμβούλιον
Auov
ἔλ
i
ἔλαβον
πάντες
οἱiaἀρχιερεῖς7
1 ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τ. ἀρχιερεῦσι κ. πρεσβυτέροις
6 1 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια
12 13 ἐν τ. κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τ. ἀρχιερέων κ. πρεσβυτέρων
20 198 οἱ δὲ δὲ ἀρχιερεῖς
ἀρχιερεῖςκ.x. of
πρεσβύτεροι ἔπεισαν
οἱ πρεσβύτερ
τ. ὄχλους

ὑμῖν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν
6."

,

62
63
65
(ie
271
3

ἀπ᾽ a
©
~
ἘΛΠῚΣ ee
|
Taek
ὑμεῖς
ὃ ἠκούσατε ἀπ᾽
ἀρχῆςa
>

ρ

‘

γράφω ὑμῖν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν
ἀπ᾽ ἀρχῆς

--

,

ἀρχιερέως

,

>

ε

58 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει... ἕως τ. αὐλῆς τ.

ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς

2

ι,

ρέων κ. πρεσβυτέρων

΄

Pe

΄“΄

Ι πατάξας τ. δοῦλον τ. ἀρχιερέως
ρχιερ
57 ἀπήγαγον πρὸς Καιάφαν τ. ἀρχιερέα

τ.

Ἐ]σ᾽

,

>

τ. ὑποστάσεως...

,

Φαρισαῖοι

τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ πρεσβύτεροι τ. λαοῦ
»

βεβαίαν κατάσχωμεν
512 διδάσκειν ὑμᾶς τίνα τ. στοιχεῖα τ. ἀρχῆς
τ. λογίων τ. Θεοῦ
᾿
6
ἀφέντες τὸν τ. ἀρχῆς τ. Χριστοῦ λόγον
7
μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος
ἔχων
΄“

“

eis τ. αὐλὴν τ. ἀρχιερέως τ. λεγομένου Καιάφα
14 1 τότε πορευθεὶς εἷς τ. δώδεκα. . . πρὸς
τ. ἀρχιερεῖς
47 1% Ἰούδας... ἦλθεν... ἀπὸ τ. ἀρχιε-

FID? PINT DE, Ps. cii. 26
2 3 ἥτις ἀρχὴν
Κυρίου

,ὔ

βύτεροι τ. λαοῦ
ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς κ. of
’

22

Tit

II!

(2) ἀρχ. κ. γραμματεῖς
(4) ἀρχ. κ. Φαρισαῖοι

2 4
συναγαγῶν πάντας τ. ἀρχιερεῖς
16 21 18 πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τ. πρεσβυτέρων
ἀρχιερέων

2018 1 ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

παραδοθήσεται

i

u

de

τ.

ἀρχιερεῦσι
2115 13 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ γραμματεῖς
τὰ θαυμάσια

‘

/

,

>

A

«ες

οἱ ἀρχ., [WH]
οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τ. ὄχλον

II

x.

iJ

΄“

I 1 ὁμοίως κ. οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες
2 ἐπὶ ἀρχιερέως “Avva x. Καιάφα
922 1 ὃ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τ. πρεσβυτέοων
κ. ἀρχιερέων
19 47 | 3 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς κ. οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν:
αὐτὸν ἀπολέσαι
3

>

3

,

”

,

ἀρχιερεύς---ἀρχιτέκτων

112
Lu 20

11 3 ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς K. οἱ γραμματεῖς
ἱερεῖς,

|Ac 28

5 οὐκ ἤδειν ἀδελφοὶ ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς

19 1 3 ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς κ. οἱ ἀρχιερεῖς
22

14 1 8 οἵτινες προσελθόντες τ. ἀρχιερεῦσι κ.
τ. πρεσβυτέροις
24 1 κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς *Avavias
25 21 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς

2 1 3 ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς k. οἱ γραμματεῖς
4 1 συνελάλησεν τ. ἀρχιερεῦσιν κ. στρατηγοῖς
50 ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τ. ἀρχιερέως τ.
δοῦλον

52 1 εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς... ἀρχιερεῖς

κ. στρατηγοὺς τ. ἱεροῦ
54 εἰσήγαγον εἰς τ. οἰκίαν τ. ἀρχιερέως
66 1 3 συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον.. . . ἀρχιερεῖς
τε K. γραμματεῖς
28 41 ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τ. ἀρχιερεῖς
10 1 3 εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ γραμματεῖς
13 1 Πειλᾶτος δὲ συνκαλεσάμενος τ. ἀρχιερεῖς
24201 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
k. οἱ ἄρχοντες ἡμῶν
Jo 73214 ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
ὑπηρέτας
45 1 4 ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τ. ἀρχιερεῖς
x. Φαρισαίους
1147 14 συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ
Φαρισαῖοι συνέδριον
49 ἀρχιερεὺς dv τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
51 ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
57 1 4 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς x. οἱ Φαρισαῖοι ἐντολάς
12 10 1 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς
ἐκ τ. ἀρχιερέων κ. ἐκ τ. Φαρισαίων
18 51
ὑπηρέτας
10 ἔπαισεν τὸν τ. ἀρχιερέως δοῦλον
13 ὃς ἣν ἀρχιερεὺς τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
15 ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος hy γνωστὸς τ. ἀρχιερεῖ,
kK. συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τ. αὐλὴν τ.
ἀρχιερέως
16 ὁ μαθητὴς 6 ἄλλος ὁ γνωστὸς τ. ἀρχιερέως
19 6 οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τ. Ἰησουν
22 οὕτως ἀποκρίνῃ τ. ἀρχιερεῖ;
24 ἀπέστειλεν οὖν... δεδεμένον πρὸς Καιάφαν
τ. ἀρχιερέα
,
26 λέγει εἷς ἐκ τ. δούλων τ. ἀρχιερέως
3

LT

4

A

A

,

>

EY

°

,

c

om

2 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας ἐπέταξεν
4 τ. ἀρχιερέα τ. Θεοῦ λοιδορεῖς;

15 1 8 ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς x. of πρεσβύτε-

po τ. Ἰουδαίων
26 το 1 τὴν παρὰ τ. ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών
12 1 μετ᾽ ἐξουσίας κ. ἐπιτροπῆς τῆς τ. ἀρχιερέων
He 217 ἵνα ἐλεήμων γένηται κ. πιστὸς ἀρχιερεὺς
τὰ πρὸς τ. Θεόν
81 τ. ἀπόστολον κ. ἀρχιερέα τ. ὁμολογίας ἡμῶν
Ἰησοῦν
4 14 ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν
15 ov γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συνπαθῆσαι
5 1 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος
5 οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα
10 ἀρχιερεὺς κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδέκ
6 20 κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενὸς
7 26 τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν K. ἔπρεπεν ἀρχιερεύς
27 1 οὐκ ἔχει. . . ἀναγκὴν ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς
γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν
281 ὃ νόμος
ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν
8 I τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα
3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν . . καθίσταται
9 7 ἅπαξ τ. ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς
11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τ.
γενομένων ἀγαθῶν
25 ὥσπερ 6 ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια
1011 πᾶς μὲν ἀρχιερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν
λειτουργῶν
ἱερεὺς, TWH non mg. R non mg.
18 11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ aipa... διὰ
τ. ἀρχιερέως
1

A

,

>

A

,

>
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ere τὸ σὸν κ. of ἀρχιερεῖς παρέδωκάν | | pe 5 4 φανερωθέντος τ. ἀρχιποίμενος
35
ῬἌΡΧΙΠΠΟΣ
19 61 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
νον;
δ
Ε
15 1 ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
:
Col 417 εἴπατε Λρχίππῷ
21 1 ἔλεγον οὖν τ. Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τ.
2 ᾿Αρχίππῳ τῷ συνστρατιώτῃ ἡμῶν
Ῥῃπὶ
Ἰουδαίων
ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἀρχιερεῖς
Ac 4 1

ῬἈΑΡΧΙΣΥΝΑΤΩΓΟΣἢ

ἱερεῖς, TWH mg. R on Ok.

(1) ἀρχισυνάγωγοι

6 “Avvas ὁ ἀρχιερεὺς x. Καιάφας
h.

Vey

[WH

αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ
23.13 ὅσα πρὸςendl εἰν
αν
aha sOsr
ee digr δὲbyὁ ἀρχιερεύς
5 17 ἀναστὰς
21 παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεύς
24 1 ὅ τε στρατηγὸς τ. ἱεροῦ x. οἱ ἀρχιερεῖς
27 ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεύς
O cselpes Bt ὁ coven
>
ἢ τ. ἀρχιερεῖ
. προσελθὼν
δὲ Σαῦλος. ag. sa
9 1 ὁshee
14. 1 ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τ. ἀρχιερέων
21 1 ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τ. ἀρχιερεῖς
1914 ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως
ἑπτὰ υἱοί
22 5 ὡς κ. ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι
30 1 ἐκέλευσεν συνελθεῖν τ. ἀρχιερεῖς
ia

4

δι.
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x
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barfh
abled
5 22 : ἐρχετας palais
᾿
35 ἔρχονται ἀπὸ τ. ἀρχισυναγώγου
λέγει τ.
Aadovpevov
λόγον
τ.
axovoas
6
Y
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ae
,
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ΠΥ Τὶς
4 ἢ vaseale
ου
ite 38 ἔρχονται εἰς τ. οἶκον τ- ἀρχισυναγώγ
ΣΟ γος
wapa τὸ σρχι
u 8 49 épxeral Tis δὲ
ὶ
ὁ ἀρχισυνάγωγος
13 14 ἀποκριθεὶς
αὐτούς
ἀρχισυνάγωγοι πρὸς
of
15ἃ 1 ἀπέστειλαν
Ac 18
᾽ν
δὲ δὰ ΡΧΙΘΙΧΘΈΡΝ,ἐπίστευσεν
Koi
18
τ.
Κρίσπος δὲ ὁἀρχισυνάγωγος

Mk

Τὴν
ὃ
5
nt τ
LEY IVS EL
ἐν ἀδοσβένην Fx: PROVISO
,
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APXITE KTQN
1Co 810 ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα

ἀρχιτελώνης---ἄρχων
Lu

"APXITEAQ’NHE * f

Lu 19 2 κ. αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης
᾿ΑΡΧΙΤΡΙΚΛΙΝΟΣ * +
Jo

28

ἀντλήσατε͵ νῦν κ. φέρετε τ, ἀρχιτρικλίνῳ
9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ

9 φωνεῖ τ. νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος
ἜἌΡΧΩ

(1) act.

(2) ἄρχ. ἀπό

Mt

417 ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν
11 7 ἤρξατο ὁ ᾿Ἰησοῦς λέγειν τ. ὄχλοις περὶ
Ἰωάνου
20 τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τ. πόλεις
12 1 ἤρξαντο τίλλειν στάχυας κ. ἐσθίειν
14 30 ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν
16 21 ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν
22 ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ
18 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν

20 ὃ 3 ἀρξάμενος ἀπὸ τ. ἐσχάτων ἕως τ. πρώτων
24 49 ἐὰν δὲ... ἄρξηται τύπτειν τ. συνδούλους
αὐτοῦ
26 22 λυπούμενοι σφόδρα
’

εἷς ἕκαστος

Mk

᾿ς

ἤρξαντο

λέγειν

αὐτῷ

-
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37 ἤρξατο λυπεῖσθαι κ. ἀδημονεῖν
74 τότε ἤρξατο καταθεματίζειν κ. ὀμνύειν

145 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλά
2 23 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν

4 1 πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τ. θάλασσαν

517 ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν
20 ἀπῆλθεν x. ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει
6 2 ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ
7 ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο
34 ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά
55 ἤρξαντο ἐπὶ τ. κραβάττοις τ. κακῶς ἔχοντας
περιφέρειν
8 11 ἤρξαντο συνζητεῖν αὐτῷ
31 ἤρξατο διδάσκειν αὐτούς
32 προσλαβόμενος
ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο
ἐπιτιμᾷν αὐτῷ
10 28 ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ
32 ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ
συμβαίνειν
41 ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν
42 1 οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τ. ἐθνῶν
7 ἤρξατο κράζειν κ. λέγειν
11 15 ἤρξατο ἐκβάλλειν τ. πωλοῦντας κ. τ. ἀγοράζοντας
12 1 ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν
18 5 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς
14 19 ἤρξαντο λυπεῖσθαι κ. λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ

Ἐδλν,.
ώνν
,Προ
ξεν
νὖὧὖὧὖἶΥ
te
Ὁ

εἷς

33 ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι κ. ἀδημονεῖν
65 ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ
69 ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο
λέγειν τ. παρεστῶσιν
id. ait. εἶπεν τ. παρ.,

WH

421 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτούς
5 21 ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς x. οἱ
Φαρισαῖοι
715 ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς x. ἤρξατο λαλεῖν
24 ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. ὄχλους περὶ Ἰωάνου
3ὃ τ. δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τ. πόδας αὐτοῦ
49 ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
912 ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν
11 29 τ. δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν
53 ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
δεινῶς ἐνέχειν
12 1 ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ
πρῶτον
45 ἐὰν δὲ... ἄρξηται τύπτειν τ. παῖδας κ.
τ. παιδίσκας
18 25 ἀφ᾽ οὗ ἂν... ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι
26 τότε ἄρξεσθε λέγειν
ἄρξησθε, WH mg.
14 ο τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τ. ἔσχατον τόπον
κατέχειν
18 3 ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι
29 πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν
30 οὗτος 6 ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν
15 14 αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι
24 κ. ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι
19.37 ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τ. μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τ. Θεόν
45 ἤρξατο ἐκβάλλειν τ. πωλοῦντας
20 ο ἤρξατο δὲ πρὸς τ. λαὸν λέγειν τ. παραβολὴν ταύτην
21 28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι
22 23 αὐτοὶ ἤρξαντο συνζητεῖν πρὸς ἑαυτούς
23 2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ
5 * ἀρξάμενος ἀπὸ τ. Γαλιλαίας ἕως ὧδε
30 τότε ἄρξονται λέγειν τ. ὄρεσιν
24 27 2 ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως x. ἀπὸ πάντων
τ. προφητῶν
47 2 ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ
Jo 8 [9 ? ἀρξάμενοι ἀπὸ τ. πρεσβυτέρων
18 5 ἤρξατο νίπτειν τ. πόδας τ. μαθητῶν
Ac 1 1 ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε κ. διδάσκειν

22 * ἀρξάμενος ἀπὸ τ. βαπτίσματος Ἰωάνου

2 4 ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις

8.35 2 ἀρξάμενος ἀπὸ τ. γραφῆς ταύτης
10 37 2 ἀρξάμενος ἀπὸ τ. Ταλιλαίας
11 4 ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο
καθεξῆς
15 ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν

18 26 οὗτός

18 ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν
3 8 μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
23 αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος
τριάκοντα
ὃ

τε ἤρξατο

παρρησιάζεσθαι

eat
avuTols
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Dy DIP TY WI... TM, Is. xi. τὸ

πάλιν

11Co3

1 ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν;

1Pe417 3 ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τ.
οἴκου τ. Θεοῦ

mg.

ὡσεὶ

τ.

συναγωγῇ
24 2 ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος
27 35 κ. κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν
Ro 1512 1 ἔσται. .. 6 ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν

71 6 δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν κ. ὀμνύναι
15 ὃ ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι

Lu

113

ἌΡΧΩΝ
(1) οἱ ἄρχοντες
(2) ἄρ. τ. δαιμονίων
(8) ἄρ. τ. κόσμου
ἐτῶν

Mt

918 ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ
23 ἐλθὼν 6 Ἰησοῦς εἰς τ. οἰκίαν τ. ἄρχοντος

ἄρχων---ἀσέλγεια

114
Mt

Lu 24 1 φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα
Jo 19 40 ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τ. ἀρωμάτων

934 2 ἐν τ. ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
δαιμόνια

h. v., [WH

12 24 3 εἰ μὴ ἐν τ. Βεεζεβοὺλ ἄρχοντι τ. δαιμο20 25

viov
ὅτι οἱ ἄρχοντες τ.

1

20

¢
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᾿ΑΣΑ'ΛΕΥΤΟΣ
Ας 27 41 ἡ μὲν πρῴρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος
He 12 28 βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες

ἐθνῶν κατακυριεύουσιν
Ψ

-~

αὐτῶν
Mk 822 3 ἐν τ. ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
δαιμόνια
Lu 841 οὗτος ἄρχων τ. συναγωγῆς ὑπῆρχεν
1115 3 ἐν Βεεζεβοὺλ τ. ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
12 58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τ. ἀντιδίκου σου ἐπ᾽
ἄρχοντα
Ὧν
a
-r6 :
>
o
2

ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν

ἌἌΣΑΦ

εἰς οἶκόν τινος τ.
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8 ὅτι ὁ ἄρχων τ. κόσμου τούτου κέκριται
1 ὥσπερ κ. οἱ ἄρχοντες ὑμῶν
1 συναχθῆναι αὐτῶν τ. ἄρχοντας kK. τ. πρεσβυτέρους
-“

’

1 οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό
ἽΠ ΥἹΟῚ) ON, Ps. li. 2
,
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2 6 ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς
15 περὶ πάντων τ. ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν
ἠσέβησαν

Ro

4

5

“

”
,
3
κ. δικαστήν,
ἄρχοντα
σε κατέστησεν
τίς, ee
,

τοῦτον ὁ Θεὸς κ. ἄρχοντα κ. λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν
1 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ κ.- οἱ
ἄρχοντες αὐτῶν
1 ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ . . . σὺν τ. ἄρχουσιν
αὐτῶν
1

ἠσέβησαν
18 κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τ.
ἀσεβειῶν

"AZEBH’S

ris σε κατέστησεν ἄρχοντα κ. δικαστὴν ἐφ
,

15 περὶ πάντων τ. ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν

᾿ΑΣΕΒΕΏ
πε
Ju

ἄρχοντες τ. λαοῦ κ. πρεσβύτεροι
a»

11 26 ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ ᾿Ιακώβ

11 Ti 2.16 ἐπὶ πλεῖον yap προκόψουσιν ἀσεβείας
212 ἀρνησάμενοι τ. ἀσέβειαν κ. τ. κοσμικὰς
Tit
ἐπιθυμίας

,
>
k. ἐκ> τ. ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
αὐτόν
ἔρχεται yap ὁ τ. κόσμου ἄρχων
\

118 ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν κ. ἀδικίαν ἀνθρώπων

pyran yep av, Is. lix. 20
εἰς

8 γῦν ὁ ἄρχων τ. κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω
3
ἐν
AA ee
8»

3817 τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
*AXE’BEIA

Ro

αὐτόν
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κατακαύσει > πυρὶ ἀσβέστῳ
812 τὸ δὲ ἄχυρον
yi»
a
,
>
“
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9 43 ἀπελθεῖν εἰς τ. γέενναν εἰς τὸ πῦρ TO ἄσβεστον

Lu

1 συνκαλεσάμενος τ. ἀρχιερεῖς κ. τ. ἄρχοντας
1 ἐξεμυκτήριζον δὲ κ. οἱ ἄρχοντες
ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς

΄-

1 7 ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησεν τ. "Acad:
8 ᾿Ασὰφ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωσαφάτ

ἌΣΒΕΣΤΟΣ

ἀρχόντων τ. Φαρισαίων
ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων

κ. οἱ ἄρχοντες ἡμῶν
Νικόδημος. . . ἄρχων τ. Ἰουδαίων
1 μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες
1 μή τις ἐκ τ. ἀρχόντων ἐπίστευσεν

Mt

1 Τὶ
1Pe

πΡεο

4

εἵλκυσαν εἰς τ. ἀγορὰν ἐπὶ τ. ἄρχοντας
o

»

>
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a

nin xd qoya xe, Ex. xxii. 27

οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τ. ἀγαθῷ

1

ἐβγῷ
σοφίαν δὲ οὐ. . . τ. ἀρχόντων τ. αἰῶνος
,

‘

oA

,

>

5

τούτου τ. καταργουμένων

1 ἣν οὐδεὶς τ. ἀρχόντων τ. αἰῶνος τούτου
ἔγνωκεν

κατὰ τ. ἄρχοντα τ. ἐξουσίας τ. ἀέρος
‘

ἊΨ

>

’

»»

ὁ ἄρχων τ. βασιλέων τ. γῆς

,

»

~
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722 δόλος ἀσέλγεια ὀφθαλμὸς πονηρός
Mk
1313 μὴ κοίταις κ. ἀσελγείαις
Ro
11 Co 12 21 μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ . . . ἀσελγείᾳ
ἧ ἔπραξαν
519 τὰ ἔργα τ. σαρκὸς ἅτινά ἐστιν πορνεία
Ga
ἀκαθαρσία ἀσέλγεια

Eph
ἼἌΡΩΜΑ

Μαρία ἡ τ. Ἰακώβου x. Σαλώμη ἢἤγόρασαν
ἀρώματα
ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα κ.

μύρα

,

“

>

,

me

+

>

a

«

. Beis

1

A

δὲ ἐπὶ τ. δικαιοῦντα τ. ἀσεβῆ

ἀσεβήν, T
κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν
ἀσεβέσιν x. ἁμαρτωλοῖς
ὁ δὲ ἀσεβὴς K. ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;
κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας
εἰς ἡμέραν κρίσεως κ. ἀπωλείας τ. ἀσεβῶν ἀνθρώπων
of πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο TO
“pad ἀσεβεῖς

5 κ. ἔλέγξαι πάντας τ. ἀσεβεῖς
5 ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσε-

ἄρκοντα τ. λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς
ς

5 6
6
1 99
418 8
2 5
8 77

πιστεύοντι

1Pe
1 Pe

419 ἑαυτοὺς παρέδωκαν τ. ἀσελγείᾳ

4 3 πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις ἐπιθυμίαις
2 2 πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν τ. ἀσεὰγείαις

7 καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τ. ἀθέσμων ἐν
ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς

ἀσελγεια--- ἀσθενής
11 Pe

218 δελεάζουσιν
“γείαις

ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελ-

ἀπέστειλεν αὐτοὺς... ἰᾶσθαι τ. ἀσθεν-

Lu

ovvras
—. ἀσθ., TWHR

4 τὴν τ. Θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες

Ju

[15

mg.

οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ

εἰς ἀσέλγειαν

ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τ. ἀσθενούν-

των

"AZHMOZX
21 39 τ. Κιλικίας

οὐκ ἀσήμου πόλεως

ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν
ὁ δὲ ἀσθενῶν οὐκ ἤδει τίς ἐστιν
ἰαθεὶς, WHR

πολίτης

τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τ. ἀσθενούντων

ἌΣΗῬ
Lu
Re

ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας
ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάξαρος ἠσθένει
Κύριε ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ
ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ
ἐγένετο δὲ... ἀσθενήσάσαν αὐτὴν ἀποθανεῖν
ὥστε κ. ἐπὶ τ. ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι
- + + σουδάρια
δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τ. ἀσθενούντων
xg. «μὴ ἀσθενήσας τ. πίστει
ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τ. σαρκός

2 36 θυγάτηρ φανουὴλ ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ
6 ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες
"AZOE’NEIA

(2) ἐν ἀσθενείᾳ

(1) ἀσθένειαι
1

Mt

817

Lu

5 15 1 θεραπεύεσθαι ἀπὸ τ. ἀσθενειῶν
8:2 lai ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ

αὐτὸς τ. ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν

ΝΣ nam aN JON, Is. liii. 4
ἀσθενειῶν
‘

a

-»

>

αὐτῶν
. .

τ. δὲ ἀσθενοῦντα τ. πίστει προσλαμ-

βάνεσθε
ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει
ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει ἢ σκανδαλίζεται ἢἢ ἀσθενεῖ
—i σκανδ. ἢ ἀσθ., TWHR non mg.

,

13 11 γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας
12 γύναι ἀπολέλυσαι τ. ἀσθενείας σοῦ

Jo

5

ἀπὸ τ. ἀσθ., T
5 ? τριάκοντα x. ὀκτὼ
ἀσθενείᾳ αὐτοῦ

ἔτη ἔχων

ἐν

τ.

11 4 αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον
Ac
Ro

2328 ο οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας
6 19 ἀνθρώπινον "λέγω διὰ τ. ἀσθένειαν τ.

1

8 26 τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τ. ἀσθενείᾳ
ἡμῶν
2.2.5 ἐν ἀσθενείᾳ κι ἐν φόβῳ... .. ἐγενόμην

σαρκὸς ὑμῶν

πρὸς ὑμᾶς
15 43 3 “σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ
II Co 11 30 τὰ τ. ἀσθενείας μου καυχήσομαι
12

5 1 οὐ καυχήσομαι = μὴ ἐν τ. ἀσθενείαις
pov,

T

9? ἡ yap δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται.
1 ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν τ.
a
ee
et
i
i

Ga

LGo

13

He

415

διὰ τ. στόμαχον
ἀσθενείας

x.

τ.

πυκνάς

ἀπὸ ἀσθενείας

᾿ΑΣΘΕΝΕΏ
(1) ἀσθ. τῇ πίστει

Mk

10 ὃ ἀσθενοῦντας θεραπεύετε
25 36 ἠσθένησα Ke ἐπεσκέψασθέ με
39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα
656 ἐν T. ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τ. ἀσθενοῦντας

4 40 ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις

mg. R mg.

2 26 διότι ἠκούσατε
ἢ
ὅτι ἠσθένησεν.

II Ti

4 20 Τρόφιμον

Ja

27 kK. γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτου
δὲ ἀπέλειπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα
5 14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν;
>AXOE’NHMA *

ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς of δυνατοὶ τ. ἀσθενήματα τ. ἀδυνάτων βαστάζειν
*AZOENH’S

(1) τὸ ἀσθ., τὰ ἀσθ.
Mt

5 2 ἐπεὶ x. αὐτὸς περίκειται. ἀσθένειαν
7 28 ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας
ἀσθένειαν
11.34 ἐδυναμώθησαν

εἰμι

4 kK. γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ

Phl

ἀσθενείαις ἡμῶν͵
ἡ

Lu

3 ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ
σὺν αὖτ., ΜΗ

σου

1 ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συνπαθῆσαι τ.

τύπτοντες αὐτῶν τ. συνείδησιν ἀσθενοῦσαν

9 χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν

ὑμῖν τὸ πρότερον

5231

ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶνἐν τ, σῇ γνώσει

ΤΠΌΟΔΘΟΪ σὲ ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν
29 τίς ἀσθενεῖ K. οὐκ ἀσθενῶ;
12 τὸ ὅταν yap ἀσθενῶ τότε δυνατός

ἀσθενείαις
Ἔμου, ΤᾺ
10 1 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις
13 4 κ. γὰρ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας
413 δὲ ἀσθένειαν τ. σαρκὸς εὐηγγελισάμην

ΤΙ

Mt

811
12

Mk

25 43

(2) ἀσθενέστερος

ἀσθενὴς Kx. ἐν φυλακῇ κ. οὐκ ἐπεσκέψασθέ με
44 πότε σε εἴδομεν... ἢ ἀσθενῇ ἢ ἐν
φυλακῇ
26 41 τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ
ἀσθενής
14 38 τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ
ἀσθενής
θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς
εἰ. . . ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς
ὥστε κ. εἰς τ. πλατείας ἐκφέρειν τ. ἀσθενεῖς
φέροντες ἀσθενεῖς kK. ὀχλουμένους
5 6 εἴ γε Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι
ἔ
1 25 1 τὸ ἀσθενὲς τ. Θεοῦ ἰσχυρότερον τ.
ἀνθρώπων

ἀσθενής--- ἀσπάζομαι

116
1Co

ἌΣΙΤΟΣ ἢ

τὰ ἀσθενῆ τ. κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός

1271

4 τὸ ἡμεῖς ἀσθενεῖς ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί
8 7 4 συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται
9 μή mos ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα
γένηται τ. ἀσθενέσιν
10 ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος
9 22 ἐγενόμην τ. ἀσθενέσιν ἀσθενής,

ἵνα τ. ἀσθενεῖς κερδήσω

11 30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς κ.
ἄρρωστοι
12 22 3 τὰ δοκοῦντα μέλη τ. σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν

Ας 27 33 ἄσιτοι διατελεῖτε

"AZKE’Q**
Ac 24 16 ἐν τούτῳ x. αὐτὸς ἀσκῶ

Mt

’

5»

1Th
He
1Pe

4 9 πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ
kK. πτωχὰ στοιχεῖα
514 ἀντέχεσθε τ. ἀσθενῶν
718} διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς x. ἀνωφελές
8.7.5 ὡς ἀσθενεστέρῳ͵ σκεύει τ. γυναικείῳ

>

Mk

᾿Ασίᾳ

19

10
22
26
27

Ro
16 5
1Co 1619
11Co 1 8
11 ΤΊ
1Pe

115
1 I

Re

1 4.

20

>

ἌΣΙΑΝΟΣ
4 ᾿Ασιανοὶ δὲ Τύχικος x. Τρόφιμος

1931 τινὲς δὲ x. τ. ᾿Ασιαρχῶν
᾿ΑΣΙΤΙΑἢ

Ac

2721

πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης

,

οἶνον

>

νέον

>

‘

εἰς ἀσκοὺς

και-

cr

΄

Ψ

‘

>

,

\

3

,

>

νέον

3

‘

’

εἰς ἀσκοὺς

καινοὺς

—h. v., T [WH]
5 37 οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιοὖς:
>
x
,
cr
Φ
3
ε
εἰ δὲ μήγε ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τ. ἀσκούς,
>2

.

,

>

‘

΄

kK. αὐτὸς ἐκχυθήσεται κ. οἱ

>

ἀσκοὶ

4

>

-

ἀπολοῦν-

ται"

ΕΣ
b
3856 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον

᾿ἌΣΜΕΝΩΣ “ἢ
Ας 2117 ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί
ἜἌΣΟΦΟΣ
Eph5 15 περιπατεῖτε μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σόφοι

᾿ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ
acc. rei

(2) dow. ἐν φιλήματι

ἐὰν ἀσπάσησθε τ. ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον
1 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τ. οἰκίαν ἀσπάσασθε

Ασιᾳ

᾿ΑΣΙΑΧΗΣ ἢ
Ac

4

ἀλλὰ οἶνον

[ἡ] ᾽Ασ,. WH

τ.

Ac

Ν

,

ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τ. ᾿Ασίαν
οἱ ἀπὸ τ. ᾿Ασίας Ἰουδαῖοι
τινὲς δὲ ἀπὸ τ. ᾿Ασίας ἸΙουδαίοι
μέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τ. ᾿Ασίαν
τύπους
ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τ. ᾿Ασίας εἰς Χριστόν
ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τ. ᾿Ασίας
ὑπὲρ τ. θλίψεως ἡμῶν τ. γενομένης ἐν
τῇ ᾿Ασίᾳ
ἀπεστράφησάν pe πάντες οἱ ἐν τ. ᾿Ασίᾳ
ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς . . .
᾿Ασίας
Ἰωάνης τ. ἐπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τ.
᾿Ασίᾳ

,

»2

4 συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι τ. ᾿Ασίας
--ἄχ. τ. "Ao. TWH non mg. R mg.
16 ὅπως μὴ “γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν

18
21 27
24 18
27 2

᾿

»

’

᾿Ασίαν

—-h. v.. TWH non mg. R
ὥστε πάντας τ. κατοικοῦντας τ. ᾿Ασίαν
ἀκοῦσαι
αὐτὺς ἔπεσχεν χρόνον εἰς τ. ᾿Ασίαν
οὐ μόνον ᾿Εφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τ.
᾿Ασίας
ἣν ὅλη ἡ ᾿Ασία κ. ἡ οἰκουμένη σέβεται

«

,

1 εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα ὑποστρέφειν εἰς τ.
3

20

4

er

νούς
>
222 οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιous"
εἰ δὲ μὴ ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκοὺς,
x. ὁ οἶνος ἀπόλλυται κ. of ἀσκοί"
»

ἀπονέμοντες τιμὴν

ἌΣΙΆ
2 ο οἱ κατοικοῦντες . . - Πόντον x. τ. ᾿Ασίαν
6 9. x. τῶν ἀπὸ Κιλικίας x. ᾿Ασίας
16 6 κωλυθέντες. .. λαλῆσαι τ. λόγον ἐν τ.

Ud

’

Lu

Ας

‘

ἀλλὰ βάλλουσιν

11 Co 10 10 ἡ δὲ παρουσία τ. σώματος ἀσθενής
Ga

*AXKO’S
917 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον eis ἀσκοὺς παλαιούς"
εἰ δὲ μήγε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοΐ,
>
ε
kx. 6 οἶνος ἐκχεῖται κ. of ἀσκοὶ ἀπόλλυνται"

αὐτὴν
>
,
pel
¢
προστρέχοντες
ἡσπάζοντο
αὐτόν

ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν

ἠσπάσατο τὴν ᾿Ἐλεισάβετ
μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε
1 ἀσπασάμενος τ. ἐκκλησίαν
ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν
ἀσπασάμενοι τ. ἀδελφούς
9 x. ἀσπασάμενος αὐτούς
κατήντησαν εἰς Καισαρίαν ἀσπασάμενοι τ.
Φῆστον
ἀσπάσασθε Πρίσκαν x. ᾿Ακύλαν
ἀσπάσασθε "Ἐπαίνετον τ. ἀγαπητόν μου
ἀσπάσασθε Μαρίαν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν
ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον x. Ἰουνίαν
ἀσπάσασθε ᾿Αμπλιᾶτον τ. ἀγαπητόν pov ἐν
Κυρίῳ.
’

’

ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τ. συνεργὸν ἡμῶν ἐν
>

©
Io

12
12

,

>

«

‘

‘

>

.

΄“-

a

>

,

>

ΑΒ
᾿Απελλῆν τ. δόκιμον ἐν Χριστῷ.

ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν
>

II

΄

Χριστῷ
,
>
ἀσπάσασθε

>

‘

-

>

᾿Αριστοβούλου
[4

ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τ. συγγενῆ μου.
ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου

ἀσπάσασθε Tpipavay x. Τρυφῶσαν
ἀσπάσασθε Περσίδα τ. ἀγαπητὴν
a

~

1

117

ἀσπάζομαι--- ἀστήρ
Ro

1613
14
15
16

ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τ. ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ
ἀσπάσασθε ᾿Ασύνκριτον Φλέγοντα Ἑρμῆν

ἀσπάσασθε Φιλόλογον κ. Ἰουλίαν

3 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐἐν φιλήματι ἁγίῳ.
ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τ.
Χριστοῦ
21 ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου
22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος
23 ἀσπάζεται ὑμᾶς Ῥαῖος ὁ ξενός μου
23 ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος
1Co 1619 ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τ. ᾿Ασίας"
ἀσπάζεται ὑὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας
kK. Ipioxa
20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες.
5 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐἐν φιλήματι ἁγίῳ
11 Co 18 12 3 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήPhi

ματι.
ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες
πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ
421 ἀσπάσασθε
Ἰησοῦ.

ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.

Col

22 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι
410 ἀσπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος 6 συναιχμάλωτός μου
12 ἀσπάζεται ὑμᾶς ᾿Επαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν
14 ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγα-

ἜἌΣΠΙΛΟΣ ** +
1Ti 614 τηρῆσαί σε τ. ἐντολὴν ἄσπιλον
Ja 127 ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τ. κόσμου
1 Pelig τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου κ. ἀσπίλου
Χριστοῦ
1Pe3 14 σπουδάσατε ἄσπιλοι Κ. ἀμώμητοι αὐτῷ εὗρεθῆναι
ἜΑΣΠΙΣ
Ro

313 ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν
Ε}}

I1Th
Ti
Tit
Phm
He.

μου

11.152 1 πόρρωθεν
13 24

ΡΟ

αὐτὰς

ἰδόντες

κ. ἀσπασά-

μενοι
ἀσπάσασθε πάντας τ. ἡγουμένους ὑμῶν

II Jo
Hijo

13 ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τ. ἀδελφῆς σου
15 ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι.
ἀσπάζου τ. φίλους κατ᾽ ὄνομα
᾿ἊΣΠΑΣΜΟΣ ἢ

Mt
Mk
Lu

1Co
Col
Th

238 7 φιλοῦσι δὲ. .. τ. ἀσπασμοὺς ἐν τ.
ἀγοραῖς
12 38 τ. γραμματέων τ. θελόντων... ἀσπασμοὺς ἐν τ. ἀγοραῖς
1 29 διελογίζετο ποταπὸς εἴη 6 ἀσπασμὸς
οὗτος
41 ὡς ἤκουσεν τ. ἀσπασμὸν τ. Μαρίαςἡ
᾿Ελεισάβετ
4 ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ ?. ἀσπασμοῦ σου
11 43 ἀγαπᾶτε . .. τ. ἀσπασμοὺς ἐν τ. ἀγοραῖς
20 46 ¥. γραμματέων T.... φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν τ. ἀγοραῖς
1621 ὁ ἀσπασμὸς τ, ἐμῇ χειρὶ Παύλου
ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου
418
3817 On ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου

«

\

‘

>

δὲ

non, Ps. cxl. 4

ἌΣΠΟΝΔΟΣ ἢ
2 ἄστοργοι ἄσπονδοι διάβολοι

1118

ἌΣΣΑΙΟΝ
Mt 10 29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται;
Lu 12 6 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων
δύο;

*AXXON *
ἄραντες
ἄσσον
παρελέγοντο τ. Κρήτην
Ac 27 13
ἼἜἌΣΣΟΣ
Ac 20 13 ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν λσσον
14 ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον
᾿ἈΑΣΤΑΤΕΏ ** 7
1Co4II

x. κολαφιζόμεθα x. ἀστατοῦμεν
*AXTELO

kK. ἦν ἀστεῖος τ. Θεῷ
He 11 23 διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον

Ac

720

᾽ΑΣΤΗΡ

24 ἀσπάζονται. ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τ. Ἰταλίας
δ} 15 ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή
ἀλλήλους
ἐν φιλήματι
14 ᾿ ἀσπάσασθε

ἀγάπης

,

jonay nom Δ»

πητός

15 ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ ἀδελφούς
526 2 ἀσπάσασθε τ. ἀδελφοὺς πάντας ἐν
φιλήματι ἁγίῳ
419 ἄσπασαι Πρίσκαν κ. Ακύλαν
ΣΊ ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος. κ. _Hovdns
315 ἀσπάζονταί σε οἱ per ἐμοῦ πάντες.
ἄσπασαι τ. φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει
23 ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός

>

(1) dor. ἕπτά
2 2 εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τ. ἀστέρα ἐν τ. ἀνατολῇ
7 ἠκρίβωσεν . 2 T. χρόνον τ. φαινομένου

ἀστέρος
ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τ. ἀνατολῇ
10 ἰδόντες δὲ τ. ἀστέρα
24 29 οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τ. ουρανοῦ
Mk18 25 οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τ. οὐρανοῦ πίπτοντες
1Co15 41 ἄλλη δόξα ἀστέρων"
ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ
Ju:
3 ἀστέρες πλανῆται
ὁ

Re

ἔχων ἐν τ. δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας
ἑπτά
20 1 τὸ μυστήριον τ. ἑπτὰ ἀστέρων ods εἶδες
201 οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τ. ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν

116

1

x τάδε λέγει ὁ κρατῶν τ. ἑπτὰ ἀστέρας
δώσω αὐτῷ τ. ἀστέρα T. πρωινόν
. τάδε “λέγει ὁ ἔχων ce ae ἑπτὰ ἀστέρας
οἱ ἀστέρες τ. οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τ. γῆν
¥
ἔπεσεν ἐκ τ. οὐρανοῦ ἀστὴρ μέ ας
τὸ ὄνομα τ. ἀστέρος λέγεται ὁ Γλψινθος
ἐπλήγη isis τὸ τρίτον τ ἀστέρων
εἶδον. ἀστέρα ἐκ τ. οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς
τ. γῆν

118

ἀστὴρ---ἀσωτία
>

Re 12

1 ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος

,

ἀστέρων

δώδεκα
4 ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τ. ἀστέρων
τ. οὐρανοῦ
22 16 ἐγώ εἰμι... . ὃ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωινός
ε

>

4

>

a

’

,

>

>

Ro

’

131 γονεῦσιν ἀπειθεῖς ἀσυνέτους ἀσυνθέτους
»Ἂ.»ν
>
,
~
ft
«A
10 19 ἐπ᾽ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς

DDN O22 23, Dt. xxxii. 21

,

"ALY’NOETOX
ἌΣΤΗΙΚΤΟΣ *
11Pe2 14 δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους
8 τό ἃ οἱ ἀμαθεῖς κ. ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν

Ro

᾿ΑΣΥΉΚΡΙΤΟΣ

Ro 16 14 ἀσπάσασθε ᾿Ασύνκριτον Φλέγοντα ἙἭρμῆν

ἜἌΣΤΟΡΓΟΣ *
Ro 131 ἀσυνθέτους ἀστόργους ἀνελεήμονας
ITi8 3 ἀνόσιοι ἄστοργοι ἄσπονδοι

᾿ΑΣΦΑ'ΛΕΙΑ

Lu

᾿ἈΑΣΤΟΧΕΏἢ

ἐξέρχεται

ἀπὸ

τῆς ὑπὸ τ. οὐρανόν
«ς

A

>

*AZ@AAH’S
22 30 βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές

ἡ ἀστραπὴ

ἀνατολῶν
28 5 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή
Lu 10 18 ἐθεώρουν τ. Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τ.
οὐρανοῦ πεσόντα
ἐκ τ. οὐρ. ὡς ἀστρ.; WH mg.
36 ὡς ὅταν ὁ λύχνος τ. ἀστραπῇ φωτίζῃ σε
17 24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ
΄

ἀσφάλειαν
523 δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ
ἀσφαλείᾳ
1Th5 3 ὅταν λέγωσιν Ἑἰϊρήνη x. ἀσφάλεια

Ac 21 34 μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλές

ἌΣΤΡΑΠΗ΄'

γὰρ

1 4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τ.

Ας

Ι ΤΙ 1 6 ὧν τινὲς ἀστοχήσαντες
621 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τ. πίστιν
ἠστόχησαν
11 Ti2 18 οἵτινες περὶ τ. ἀλήθειαν ἠστόχησαν

Mt 2427 ὡσπὲρ

131 ἀσυνέτους ἀσυνθέτους ἀστόργους

,

5 ἐκ τ. θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαί
5 ἐγένοντο βρονταὶ x. φωναὶ x. ἀστραπαὶ
ἀστρ. x. φ., WH. mg.

9 ἐγένοντο ἀστραπαὶ x. φωναὶ x. βρονταί
16 18 ἐγένοντο ἀστραπαὶ x. φωναὶ x. βρονταί

25 26 περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τ. κυρίῳ οὐκ
ἔχω
Phl 8 1 ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρὸν ὑμῖν δὲ ἀσφαλές
He 619 ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τ. ψυχῆς ἀσφαλῆ τε x.
βεβαίαν
᾿ΑΣΦΑΛΙΖΩ

Mt 27 64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τ. τάφον
65 ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

66 οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τ. τάφον
Ac 16 24 τ. πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον
᾿ΑΣΦΑΛΩ͂Σ
Mk14 44 κρατήσατε αὐτὸν x. ἀπάγετε ἀσφαλῶς

Ac

᾿ΑΣΤΡΑΊΤΩ
Lu 17 24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ
τῆς ὑπὸ τ. οὐρανόν
24 4 ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι
ἀστραπτούσῃ

αὐτούς

DaTON, Am. v. 26
27 20 pyre δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων
He 11 12 καθὼς τ. ἄστρα τ. οὐρανοῦ τ. πλήθει

ἀ. τηρεῖν

᾿ΑΣΧΗΜΟΝΕΏ

1Co

“AZTPON
Lu 2125 σημεῖα ἐν ἡλίῳ x. σελήνῃ κ. ἄστροις
Ac 1743 aveddBere . . . τὸ ἄστρον τ. Θεοῦ Ῥομφά

2312 ODP PD NN... ὈΠΝ

236 ἀ. οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραήλ

16 23 παραγγείλαντες τ. δεσμοφύλακι

736 εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν
18

ἐπὶ τ. παρθένον

αὐτοῦ νομίζει
5 οὐ φυσιοῦται οὐκ ἀσχημονεῖ
᾿ΑΣΧΗΜΟΣΥΝΗ

Ro
Re

127 ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τ. ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι
1615 ἵνα μὴ. . . βλέπωσιν τ. ἀσχημοσύνην
αὐτοῦ

᾿ΑΣΧΗΜΩΝ
᾿ΑΣΥΜΦΩΝΟΣ **
Ac 28 25 ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους
λύοντο
ΣΥΊΈΈΤΟΣ
Mt 15 16 ἀκμὴν x. ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;

Mk 7:18 οὕτως x. ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;

Ro

121 ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία
»

,

«

>

,

>

΄“-

,

1Co
ἀπε-

12 23 τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει

Eph

"AZQTIA
518 μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἐν ᾧ ἐστὶν dowria

Tit
1Pe

1 6 μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας
4 4 μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τ. αὐτὴν τ.

.

ἀσώτως---αὐλέομαι
>

4

5

1Co1l 14 ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν

᾿ἈἊΣΩΤΩΣἢ

Lu

15 43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ
1ICo6 8 διὰ δόξης kK. ἀτιμίας

1513 ζῶν ἀσώτως

11 21 κατὰ ἀτιμίαν λέγω

"ATAKTE’Q*

11 Th

11 Ti2 20 ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαυ

8 7 ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν

ἌΤΙΜΟΣ
Mt 18 57 οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος
ΜΚ 6 4 ὅτι οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος
Ι Co4 10 ὑμεῖς ἔνδοξοι ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι
12 23 ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τ. σώματος

ἌΤΑΚΤΟΣδ
Ι ΤῊ

6514 νουθετεῖτε τ. ἀτάκτους

Th

8 6 στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ a.
περιπατοῦντος
11 ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν
ὑμῖν ἀτάκτως

᾿ἈΤΑΚΤΩΣ

|

ἌΤΕΚΝΟΣ
Lu

119

4

᾽ΑΤΜΙΣ
Ac

219 αἷμα xk. πῦρ x. ἀτμίδα καπνοῦ

Ja

414 ἀτμὶς γάρ ἐστε ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη
—7, WH non mg.

ey nino

20 28 κ. οὗτος ἄτεκνος ἢ
29 ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκ-

ἌΤΟΜΟΣ **

vos

1Co15 52 πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα ἐν ἀτόμῳ

ἌΤΕΝΙΖΩ**

(1) ἀτεν. εἰς
Lu

ἌΤΟΠΟΣ
-

3

420 of ὀφθαλμοὶ ἐν τ. συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ
22 56 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις . .. κ.
ἀτενίσασα
1

>

,

1 ἀτενίσας

Lu 23 41 οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν

Ac 25 ς εἴ τί ἐστιν ἐν τ. ἀνδρὶ ἄτοπον
28

αὐτῷ

ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν eis τ. οὐρανόν
4

ws D4, Joel iii. 3

ey

Ψ

>

,

WTh8

δὲ Πέτρος εἰς αὐτόν

6 θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον

μενον

2 ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ

ἀνθρώπων

eis αὐτὸν γινό-

τ. ἀτόπων

kK. πονηρῶν

12 ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε
1 ἀτενίσαντες

εἰς αὐτὸν

πάντες

A

>

,

5»

3

᾿ἈΤΤΑΛΙΆ

οἱ καθε-

ζόμενοι
755 1 ἀτενίσας eis τ. οὐρανόν

Ac 1425 κατέβησαν εἰς ᾿Ατταλίαν

,

10 4 ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ κ. ἔμφοβος γενόμενος

Co

11 61 εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν
18 9 1 Σαῦλος δὲ... ἀτενίσας εἰς αὐτὸν εἶπεν
14 ο ὃς ἀτενίσας αὐτῷ
28 1 ἀτενίσας δὲ Παῦλος τ. συνεδρίῳ

8 7.1 ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι. .. εἰς τὸ
πρόσωπον

Μωυσέως

>
,
τὴς
13 11 πρὸς\ τὸ\ μὴ\ ἀτενίσαι
τ. υἱοὺς

>

᾿ΑΥΓΑΖΩ
11Co4 4 εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τ. φωτισμὸν τ. εὐαγγελίου

"AYTH’
Ac 20 11 ἐφ᾽ ἱκανόν re ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς

\
Ἰσραὴλ

᾿ΑΥΤΟΥΣΤΟΣ

εἰς τὸ τέλος τ. καταργουμένου

Lu

"ATEP**
Lu

22

6 ἐζήτει

εὐκαιρίαν

τοῦ

ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς

παραδοῦναι

2 1 ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου

αὐτὸν

35 ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου

᾿ἈΥΘΑ'ΔΗΣ

Tit 1 7 μὴ αὐθάδη μὴ ὀργίλον
11Pe2 10 τολμηταὶ αὐθάδεις

᾿ΑΤΙΜΑΖΩ
Mk12 4
Lu 2011
7ο 849
Ac 541

age
=

Ro

κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν x. ἠτίμασαν
οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες κ. ἀτιμάσαντες
κ. ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με
χαίροντες .. . Ore κατηξιώθησαν ὑπὲρ τ.
ὀνόματος ἀτιμασθῆναι
124 τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς

Ja

pagers;
2 6 ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τ. πτωχόν

Ro

223 διὰ τ. παραβάσεως τ. νόμου τ. Θεὸν ἀτι-

᾿ΤΙΜΙΑ
126 παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας
A
921 ὃa μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος
ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν

*AYOAI’PETOX **
uCo8

3 x. mapa δύναμιν αὐθαίρετοι

17 αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς

᾿ΑΥΘΕΝΤΕΏΣ
1 Ti 2 12 οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός
*AYAE’OMAI **

Mt 11 17 ηὐλήσαμεν ὑμῖν x. οὐκ ὠρχήσασθε
Lu

7 32 ηὐλήσαμεν ὑμῖν K. οὐκ ὠρχήσασθε

1Col4

7 πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ κιθαριζόμενον;

αὐλή----αὐτός
>

120

’

3

*AYAH’
3 τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς... εἰς τ.
αὐλὴν τ. ἀρχιε έως
58 ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθενἕως τ. αὐλῆς
τ. ἀρχιερέως
69 ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τ. αὐλῇ
Mk14 54 ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τ. αὐλὴν τ.
ἀρχιερέως
66 ὄντος
ὅ
τ. Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ
15 16 οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τ.
αὐλῆς
Lu 11 21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς .. . φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ
αὐλήν
22 55 περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν ᾿μέσῳ T. αὐλῆς
Jo 101 6 μὴ εἰσερχόμενος διὰ τ. θύρας εἰς τ.
αὐλὴν τ. προβάτων
16 ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τ. αὐλῆς ταύτης
18 15 συνεισῆλθεν τ. Ἰησοῦ εἰς τ. αὐλὴν τ.
ἀρχιερέως
Re 11 2 τ. αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τ. ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν

Mt 26

,

‘

ia

~

᾿ΑΥΛΗΤΗΣ ἢ
Mt 923 ἰδὼν τ. αὐλητὰς x. τ. ὄχλον
Re 18 22 φωνὴ κιθαρῳδῶν x. μουσικῶν κ. αὐλητῶν

᾿ΑΥΞΗΣΙΣ ἘΞ

Eph 4 16 τ. αὔξησιν τ. σώματος ποιεῖται
Col 219 αὔξει τ. αὔξησιν τ. Θεοῦ
*AY’PION
Mt

6 30 x. αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον
34 μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον,
ap αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς
Lu 10 35 ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν
τ΄ πανδοχεῖ
12 28 κ. αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον
18 32 ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον Ke αὔριον
33 δεῖ με σήμερον κ. αὔριον κ. τ. ἐχομένῃ πορεύεσθ αι
Ας 4 3 ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον.
5 ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τ. ἄρχοντας
23 20 ὅπως

τ. Παῦλον

καταγάγῃς

εἰς τ.

Ja

413 σήμερον ἢ αὔριον ΠΥΕΟΕΜΡῚ εἰς τήνδε τ.
πόλιν

14 οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον
--τὸ, WH;

τὰ, WH

mg.

*"AYETHPO’S**

"AYAO’S

Lu 19 21 ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ
22 ἤδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι

1 Co 147 εἴτε αὐλὸς etre κιθάρα

*AYEA’NQ
(2) αὐξ. εἰς

αὔριον

“συνέδριον
25 22 αὔριον φησὶν ἀκούσῃ αὐτοῦ
1Co15 32 da @pev κ. πίωμεν αὔριον yap ἀπονήσκομεν
ΓΗ ὙΠῸ 35 inv box, is. ΧΕΙ 13

᾿ΑΥΛΙΖΟΜΑΙ
Mt 2117 x. ηὐλίσθη ἐκεῖ
Lu 21 37 ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν

(1) Trans.

’

(8) αὐξ. τ. αὔξησιν

Mt

6.28 καταμάθετε τὰ κρίνα τ. ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν
13 32 ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τ. λαχάνων ἐστίν
Mk 4 ὃ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα x. αὐξανόμενα
αὐξανόμενον, T
Lu 180 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν Kx. ἐκραταιοῦτο πνεύματι
2 40 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν kK. ἐκραταιοῦτο
12 27 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει
—avé., TWH mg.
13 19 x. ηὔξησεν k. ἐγένετο εἰς δένδρον
Jo 330 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν
Ac 6 7 6 λόγος τ. Θεοῦ ηὔξανεν
ay ηὔξησεν ὁ λαὸς κ. ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ
12 24 ὁ δὲ λόγος τι Κυρίου ηὔξανεν. K. ἐπληϑύνετο
19 20 οὕτως κατὰ κράτος τ. Κυρίου ὁ) λόγος ηὔξανεν
1Co8 61 ᾿Απολλὼς ἐπότισεν ἀλλὰ ὁ Θεὸς ηὔξανεν
7 1 οὔτε ὁ ποτίζων ἀλλ᾽ ὁ αὐξάνων Θεός
11Co9 10 1 αὐξήσει τὰ γενήματα τ. δικαιοσύνης ὑὑμῶν
10 15 αὐξανομένης τ. πίστεως ὑμῶν
Eph2 21 ? πᾶσα οἰκοδομὴ .
. αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον

᾿ΑΥΤΑῬΡΚΕΙΑ ὃ
11Co9 8 ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες
I Ti 6 6 πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας

᾿ΑΥΤΑΡΚΗΣ
Phl 411 ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης εἶναι
"AYTOKATA KPITOX*

"AYTO’MATOS
Mk 428 αὐτομάτη ἡ γῆ “καρποφορεῖ
Ας 12 το ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς

᾿ΑΥΤΟΊΤΗΣ ἢ
Lu

σει τ. Θεοῦ

219 8 αὔξει τ. αὔξησιν τ. Θεοῦ
1Pe2 23 ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν
11Pe8 18 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι

1 2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται
᾿ἌΥΤΟΣ

(1) αὐτὸς δέ
(3) x. αὐτός

ἐν Κυρίῳ

415? αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα
Col 1 6 καρποφορούμενον x. αὐξανόμενον
10 καρποφοροῦντες x. αὐξανόμενοι τ. ἐπιγνώ-

7

Tit 311 ἁμαρτάνει Sv αὐτοκατάκριτος

(2) αὐτὸς ἐγώ
(4) αὐτ. μόνος

cf, inf. ὃ αὐτός, αὐτὸς ὃ
Mt

121 αὐτὸς γὰρ σώσει τ. λαὸν αὐτοῦ
8 4
αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάνης εἶχεν τὸ
αὐτοῦ

ἔνδυμα

11 αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ x.

πυρί
8 17 αὐτὸς τ. ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν

yan
αυτος

iva sit andn pox, 15. lili. 4
Mt

Lu 10 38 8 αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά
1
1
8
8
ϑ

8241 αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν
1114 αὐτός ἐστιν ᾿ἬἨλείας 6 μέλλων ἔρχεσθαι
12 50 αὐτός “μου ἀδελφὸς x. ἀδελφὴ xk. μήτηρ

ἐστίν

14.2 αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τ. νεκρῶν
16 20 ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός
ai 27 ὃ ἔφη αὐτοῖς κ. αὐτός

αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
kK. αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης,
co
μὴ
ὦ
kK. αὐτὸς πλούσιος
kK. ἦν ™., TWH mg.
3 καθότι k. αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν
αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν
αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου
βολήν
1 αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ
k. αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο
αὐτοῖς
ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι
8 Ks αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς
ϑ kK. αὐτὸς
πορρώτερον
προσεποιήσατο
πορεύεσθαι
8 κ᾿ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν
αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν
" ἴδετε ἐῶν ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός
αὐτὸς ἘΞ ἢ μήτηρ αὐτοῦ
1 αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν
αὐτοῖς
αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τ. ἀνθρώπῳ
καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν
κι αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν
αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν
ἐπίστευσεν αὐτὸς κ. ἡ οἰκία αὐτοῦ ὁλη
πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ
αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελλεν ποιεῖν
- ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς
μόνος

a7 57 ὃ ὃς κ. αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ
1

8

1 αὐτὸς δὲ βαπτίσειὑ as πνεύματι ἁγίῳ

225 ὅτε... ἐπείνασεν αὐτὸς K. οἱ μετ᾽ αὐτοῦ
3 13 προσκαλεῖται ods ἤθελεν αὐτός
μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός
8. κὶ αὐτὸς ἦν ἐν τ. πρύμνῃ.
. καθεύδων

ἦν αὖτ.,

1

αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας
αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας
ἕως αὐτὸς ἀπολύει τ. ὄχλον

* αὐτὸς μόνος ἐπὶ τ. γῆς
εὐθὺς ἐμβὰς αὐτὸς εἰς τὸ πλοῖον
8

--Οαὐτ., TWH non mg.
R
κ' αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς

αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν ἐν τ. πνεύματι τ. ἁγίῳ
αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν Κύριον
8 κι αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον
ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν
5 sdκ. αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τ. βασιλείαν
- Θεοῦ
3k. αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ
oR avros ἦν Stavevov αὐτοῖς
ὅ κι αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τ. ἀγκάλας

μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός
αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ κ.
πυρί
8 K. αὐτὸς ἦν “Inoovs ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν
τριάκοντα
8 x. αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν τ. συναγωγαῖς αὐτῶν
"
αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπο-

k. ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι

ρεύετο

co

k. αὐτὸς ἦν ἑστὼς
Γεννησαρέτ

παρὰ

τ.

αὐτὸ, WH mg. R. mg.
ταῦτα εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τ. Γαλιλαίᾳ
αὐτοῖς, WH non mg. R.
8 τότε kK. αὐτὸς ἀνέβη οὐ φανερῶς
αὐτὸν ἐρωτήσατε αὐτὸς ἡλικίανἔχει,

λίμνην

κ. αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν
αὐτὸς δὲ nv
ἢ ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις
κ. αὐτὸς ἦν διδάσκων
kK. αὐτὸς ἐκχυθήσεται

—atros,

ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς κ. οἱ μετ᾽ αὐτοῦ

ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τ. ἀχαρίστους
τὴν ἐν τ.

ὀφθαλμῷ

σου

δόκον οὐ

βλέπων

γι συναγωγὴν αὐτὸς φκοδόμησεν ἡμῖν
ἡ
aie 3 αὐτὸς διώδευεν. κατὰ πόλιν κ. κώμην

T

αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει

κι αὐτὸς δὲ ἤδει τ. διαλογισμοὺς αὐτῶν
oo
kK. αὐτὸς ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
αὐτὸς

K. ἀΐτ.,
αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα
αὐτὸς δὲ εἶπεν Μενοῦν μακάριοι
kK. αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι
κι αὐτὸς φωνήσας εἶπεν
k. αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρίας x.
Ραλιλαίας.
κι αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης

26 48 ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν

Mk

21

Ας

* αὐτὸς μόνος μένει
αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν
εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς κ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
λέγει δὲ αὐτός
αὐτὸς ἦν ὁ «πρὸς τ. ἐλεημοσύνην καθήμενος
οὗτος, Ww

R

αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν
o
=
κ. αὐτὸς ἄρχων τ. συναγωγῆς ὑπῆρχεν
οὗτος, WH non mg.
1 αὐτὸς δὲ κρατήσας τ. χειρὸς αὐτῆς

ἐτελεύτησεν αὐτὸς κ᾿ οἱ πατέρες ἡμῶν
ὁ δὲ Σίμων κ. αὐτὸς ἐπίστευσεν
4.3 κ. ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἶμι.
ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τ. Θεοῦ
οὗτος, WHR
ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τ. λόγου
ἐβαπτίσθη αὐτὸς κ. οἱ αὐτοῦ ἅπαντες
αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν kK. πνοήν

πορεύεσθαι
εἰς πᾶσαν πόλιν
αὐτὸς ἔρχεσθαι

αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τ. ᾿Ασίαν
μέλλων αὐτὸς πεζεύειν
ὅτι αὐτὸς εἶπεν Μακάριόν ἐστιν

ϑ κ. αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον κ. οἱ μαθηταὶ

αὐτοῦ

k. αὐτὸς τὸ πρόσωπον
κ.

ἐστήρισεν

τόπον

τοῦ

οὗ ἤμελλεν

- αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τ. συναγωγήν

yey.
2
A
αυτος---οΟαὐτου

122
Ac

2124 3 ἀλλὰ στοιχεῖς x. αὐτὸς φυλάσσων
νόμον
k. αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς
map οὗ δυνήσῃ αὐτὸς avaxpivas
8

»

ὸ

3

Lu

τ.

UJ
>

‘

Ro 16 2 1 κ. γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη

8 ἐν τούτῳ
κ. αὐτὸς
ἀσκῶ> 6 ,
Β΄.
λό
> ὸ
>
a
ἐβουλόμην
κ. αὐτὸς
τ. ἀνθρώπου ἀκοῦσαι
2 αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν vot δουλεύω
νόμῳ
Θεοῦ
᾿
>
Cal

Ro

΄

1Co7 12 ! x. αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ
αὕτη, TWH

-“

11 14 οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς
He 1111 1 πίστει x. αὐτὴ Σάρρα δύναμιν .. . ἔλαβεν

2 ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγώ

3 ὃ πέπεισμαι δὲ... K. αὐτὸς ἐγὼ περὶ
>

1Co

ὑμῶν
215 1 αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται
815 1 αὐτὸς δὲ σωθήσεται
9 20 μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον
αὐτὸς ἀδόκι͵ μος
κῆρ
27 μή πὼς ἄλλοις ows κηρύξας
‘4

>

c

4

Re 18

᾽ΥΤΟο'

Lu 11 14 ἢν ἐκβάλλων δαιμόνιον x. αὐτὸ ἦν κωφόν
--κ. avr. ἦν, WHR
11Co7 11 ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο. .. πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν

1 1.3 αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος

παρακαλῶ ὑμᾶς
καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως κ. ἡμεῖς
12 13 3 ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν
Eph 214 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν
410 αὐτός ἐστιν Kk. ὁ ἀναβάς
δες

II

ἢ

,

>

ς

of

ς

lal

ὯΝ

«Ὁ

ἔδ

‘

"ἢ

>

Sr.

αὐτὸς σωτὴρ τ. σώματος
iva παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ
ἐκκλησίαν
’

8

ἔνδοξον

~

(1) οὗ... αὐτοῦ

τ.

Β΄,

,

r

,

3 x, αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων
k. αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τ. σώματος
ἐκκλησίας
iva γένηται ev πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων
3 x, αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν

8

>

/

>

ec

‘

,

“

7 1, 1, 2, 22 (d25), 25, 28, 31, 32, 35, 41, 45 ; 6. 27, 29,

,

33; 7. 9, 24, 26, 28 ; 8. Τι αὐτῷ, T, 3 (425), 75, 14,

23,728; 9.7, 7 10, 10,11, 16, 7 18, 19, 20, 21, 24, 37,

38; 10. 1, 2 (625), 10, 24, 25 (267), 35, 36, 38, 39 (225),
29 (25), 33 (025), 36,746, 46, 49 —T[WH], 49; 18. 12,
19, 24, 25, 31, 32, 36, 41 (425), 44, 52, 54, 55 (425),

3 x, αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τ. αὐτῶν

42; 11. 1, 2, 20; 12. 1, 3, 4, 10,714, 19, 21, 26,

3 x. αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τ. ἔργων αὐτοῦ
8 ἐπεὶ x. αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν

56, 57 —IWH,

ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς
αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν

5 —h. v.. WHR

΄

ἡμῶν

ὀφείλει. . . K. αὐτὸς περιπατεῖν
ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν
8 ἐν αὐτῷ μένει κ. αὐτὸς ἐν αὐτῷ
παῖς
ΟΣ
hear oe Week
Tent
eon
>
ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἡηγάπησεν ἡμᾶς
3 ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν κ. αὐτὸς ἐν ἡμῖν
3

>

§

,

>

Geds

ἃ

She

ἌΣ

4

—-TWH,

al

τὸν

>

>

n

ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει κ. αὐτὸς ἐν τ. Θεῷ
~

>

“

ΠῚ Jo
3 20 3 δειπνήσω per αὐτοῦ x. αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ
Re
14 Io 3 κι αὐτὸς πίεται ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ.
Θεοῦ
ΕΣ

δι

αἱ

3

,

>

25 —TWH,

28, 29, 31, 32, 34, 35; 19.

3, 5) 9, 23, 28 ; 20. 1, 2, 8, 920, dw atr.,

19 ἀγαπῶμεν ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς
10 οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τ. ἀδελφούς
~

non mg., 23, 30, 32; 16. 13, 21,

(025), 3) Τ 5» 5» 18, 27, 18. 6, 4 15, 23, : 24; : 25, 25

αὐτὸς καταρτίσει στηρίξει σθενώσει
ὡς αὐτὸς ἔστιν ἐν τ. φωτί
3 κι αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τ. ἁμαρτιῶν
8

14. 2, 3, II, 12, 31, 36; 15. 5,

57;

24 (bis), 25 (bis), 26 (b2s), 27 (167), 28; 17. 1, 2

,
tLe
|
5»
πειράζει
δὲ\ αὐτὸς
οὐδένα

ὃς τ. ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν

tA

WH non

mg., 28 ; 21. 7 10, 7 23, 34 (025), 35, 37, 38, 45 5 22.
2, 3, 5, 6,7, 8, 13, 24 (67), 25 (425), 33, 45 5 28.
1, 18, 20, 22, 26 ; 24. 1, 7 3, 17, 18, 31 (625), 43, 45
46, 47, 48, 49, 51; 25. 6 —TWH, 10, 14, 18, 21,
23, 26, 28, 29, 31 (267), 32, 33, 34, 41 ; 26. 1, 7, 24,
27, 36 —TWH, 39, 7 47, 47, 51 (2s), 56 —TWH
non mg. R, 65, 67 ; 27. 7 19, 19, 25, 29 (247), 30, 315
32 —h. v.. TWH

non mg. R, 32, 35, 37 (25),

60, 64
49 —h. v., T [[WH]] R non mg., 4,53,7, 54,
8, 9, 13-

—TWH non marg.; 28. 2, 3 (025),
Mk 1. 3, 5, 6,17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 36, 41, 42; 2.
8, 15 (dis), 16, 21, 23, 25;

3. 2, 5) 36, 75 95» 10, 14,

821, 27 (bis), 31 (b25); 4. 2, 25, 32, 36; ὅ. 72, 4,

17 3 ἔχων x. αὐτὸς δρέπανον ὀξύ
17 11 3 x. αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν
19 12 ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός

6. 1 (dis), 2, 3 4 ἑαυτοῦ, TR, 4 (42s), 14, 17, 20 (025),
21 (dis), 22 αὐτῆς, TR non mg., 27, 28, 29 (425),

154 k. αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ:
3 κι αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τ. οἴνου τ. θυμοῦ
217 8 κι, αὐτὸς ἔσται μοι vids

bis) 35 (dis); 8. 1 —TWH, 4, 6, 10, ° 11, 12, 22,

’

΄“

>

΄

c

΄“-

”

“a

᾿ἊΥτη'

(1) x. αὐτή
ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τ. ἄνδρα αὐτῆς
Lu . 136 1 «. αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς
Mk

(8) παρ᾽

ΜΈ1. 2,11, 18, 720,21 (d25),23, 24, 25; 2. 2,3, 11, 13,14,
20, 21, 22 ; 8. 3, 4 (¢er), 6, 7 —TWH, 1 12, 12 (25),
12 —TWH non mg. R, 13; 4. 6, 18, 21, 24; 5.

τ.

jab ΣΟΠΣ Nw, 2 Sam. vii. 14

15

᾿ΑΥΤΟΥ"
(9) κατ᾽ αὐτοῦ

αὐτοῦ (4) δι᾽ αὐτοῦ (5) adr. μόνου, ἐμοῦ
(6) ἐπ᾿ αὐτοῦ (7) gen. abs.

ὅτι κ. αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι
oa

,

cal

k. αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους

3

αὐτῇ Σάρρᾳ, WH mg.
6 1 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς x. αὐτὴ ἀπέδωκεν

,

γένωμαι

11Col0

2.37 1 κι αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων
7121 x. αὐτὴ ἦν χήρα
αὕτη,

10 12

7 18, 18, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 735, 37, 40 (425);

5, 45, 56 (615); 7. 2 17, 19, 25 (428), 33 —T; 33
23, 25, 26, 27 (025), 30, 33, 34 (425), 35 ἑαυτοῦ, WH
non mg., 35, 36, 37, 383 9. 3 7) 21, 25, 27, 7 28,
28, 31, 41, 42; 10.7,7 —WH, 7 —h. v. TWHR

mg., 11) 717, 23, 24, 45; 7 46, 46, 50; 11. I, 3, 14,

18, 23, 727; 12. 19, 19 —TWH, 19, 32, 37 (475),
34
38, 43; 18 71, 1, 73, 15, 16, 27 —T [WH],
mg. R,

(ter) ; 147 3 (d¢s), 3, 4 —h. v.. TWH

non

123

αὐτου---αὑτὴς
5

nw

12, 13, 21, 23, 32) 33) 35») 43) 43; 47, 7 56, 5 57, 58,
63, 65; 15. 3, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 39; 16. 7,10.

Lu 1. 8, 13, 14, 15, 17, 23 (425) 24, 31, 32, 33) 48, 49,

50, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64 (25), 66, 67,

68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 80 ; 2. 21, 27, 28 —TWH,

33, 33 —WH, 33, 34, 38, 41, 43,47 (425), 48, 51;
3. 1, 4, 7,116, 17, 17 (025), 19 (25)
;4. 10, 13, 14,

5

»

I Co 1. 9, 30; 6. 5, 14; 7. 12, 36, 37; 8. 3, “6, το;

9. 7, 23; 10. 22; 11.4; 14.25; 15. 10, 23, 25, 27.
11 Co 1.420; 2. 11, 14; 3. 7, 13 ἑαυτοῦ, T ; 7. 7, 13,
5 4 8.19.5 °B. 9, 15 5-20.) 9, 155-33 5 ΔῈ oH
Ga 1.15, 16; 8.16; 4 4, 6.

Eph 1. 4, 5, 6, 7 (025), 9 (025), 11, 12, 14, 17, 18 (625),

54 —ITWH, 62
vay 35) 37; 393
(¢er), 7 53, 54, 54
1, 15, 22 [WH],

19 (425), 20, 22, 23; 2. 4, 7, 10, 14, *18, 20; 8. 5,
7, 12, 16 (d2s); 4. 16 ἑαυτοῦ, WHR, 25; 5. 30, 31
—T ; 6. το.
Phi 1. 29 5 2. 22 ; 8. 10 (#7), 21; 4 19,
Col 1. Ὁ; 11, 13, τὸ, 420, 20, £20 [WH], 22 (425),
2A, 26, 20.5; 2. 18 3 8.0. *17.
i Th 1, τὸ 2.195 3.14746,
8;
1 Th L 7, 9, 10; 2. 6, 8 (ds).
121.6. 18:
II Ti 1.8; 2. 19, 26; 4. 1 (dzs), 8, 14, 18.
ΤῊ 1.3328.
He 1. 3 (47s), 7 (42s), 8 cov, TWH mg. R non mg.;

25, 27, 31, τ. Θεοῦ R mg., 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2. 4, 6, 8; 3. 2,5; 6, 7, 155 18; 4. I, 4, 7, 10 (075),

22, 24 ἑαυτοῦ, TR, 32 (425), 35 (425), 37, 42; 5. 12,
13 (625), 15, 18, 25, 29, 29 αὐτῶν, TWH non mg. R,
30 ;6. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 17 (425), 19, ὅ 19, 20

(075), 45 —TWH,

453

7. I, 3) 76, II, 12, 15, 16,

17, 18, 28, 30, 36, 38 (¢er), 39; 8. 5, 9, 18, 19

—WH, 19, 22, 38, 41, 44, 47, ‘49, 533; 9. 14, 23,
24 (dis), 26, 29 (025), 31, 32, 33, 7 34; 35, 39, 7 42,

42, 43, 51, 51 —WH, 52, 53,
— WH non mg; 10. 1, 2, 7, 34
11. 1 (dzs), 8 (bcs), 16, 18, 21, 22
—h. v.. TWH non mg. R; 12.

(dis), 8 48, 58 ; 18. 6, 15) x 17, 17, 19;

14. 2, 8, 17,

21 {225)» 26 €avrov, WHR, 729, * 32; 15. 1, 5, 13, 714,
15, 16 —WH non mg. R, 20 ἑαυτοῦ, WH, 7 20, 20
(dis), 22 (d¢s), 25, 28,29 —T ; 16. 18, 20, 21, 23
(dts), 24; 17. 1, 2, 712, 16, 24 —h. v.. WH non
mg. R mg., 31, 33; 18. 7, 13 ἑαυτοῦ, WH, 14, 7 40;

19. 14 (425), 24, 26 —TWH, 31, 33, 34, 7 36, 7 37,

48 ; 20. 71, 20, 26 τοῦ, WHR, 26, 28 (42s), 44, 45

—TWH

; 21. 38 ; 22. 36, 44 —h.v.,[[WH]]R mg.,

47, 50, 59; 7 60, 71;

23. 2, 8 (025), Io, 11, “14, 34,

55; 24. ὃ, 23, 26, 47, 50.

Jo 1. 3.3) 3 ag Ἧ 10, 12, 14, 15, 16, 127, 35» 37; 48 ; 2.

2, 5, τι (25), 32, 12 —W HR 32, 17, 21,22, 23
(628):5- 8. 2, 4,3, 16 —T WH, * 17, 20, 21, 22,20,

32, 33, 355 4. 2, 5, 8, 12 (267), 27, 34, 41, 47, 791,
51 —T, 51, 533 5. 5,9, 28, 35, 37 (625), 38 ; 6. 3,
8, 12, 16, 22 (02s), 24, 39, 41, 50, 52 wit [WH], 53,

60 (42s), 61, 66 (25) ; 7. 3, 5, 7 (25), 10, 12, 13, 17,
329, 30, 32, 38, 251, [53 αὑτοῦ, R; 8. [6 ἢ. v., [WH],
20, 3.26, ἶ 30, 44, 55; 9.2 (625), 3» 6, 14, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 27, 31, 40; 10. 3, 4, 5, 11, 20 3 11. 2, 13,

13 (28); 6.-7 5 G10, 175 7; *25 3S. τῷ (ΘΑ.
26; 10. 13'(0#s); 20, 40°; 11. 45:7; 23,22, 239 ΑἸ ΣΟ,
10); 28..13, 495,25, 21 (is).
Ja 1. 8, 9, 10, 11 (¢er), 18 ἑαυτοῦ, WH mg., 23, 25,
26 ἑαυτοῦ, WH non mg. (47s); 2. 21, 22; 3. 13;
4. 11; 5. 20, 20 —R, 20 —TWH non mg. R.
I Pe 1. 3, *21; 2..9,* 14, 21, 22, 24, '24 —WHR;
Ὁ: 12s) 4. 1373 δ᾽ τὸ,
ΠΡΟ
ΘΟ 2: Ask 3:

1]01. 3, 5, 6, 7, το; 2. 3, 4, 5, 9, 10, 11 (dé5), 12, 17

[WH], 27 (42s), 28 (675),
ἑαυτοῦ, WH mg., τό, 17
24°; & 9; Ὁ, ΤΟΙ τῶν 13,
3 (215), 9, 10, 11, 14, 15,
1 Jo 6, 11.
III Jo Io.

29 ; 8. 9, 10, 12 (¢er), 15
(267), 19, 22 (167), 23 (d25),
20 (G75), 25 (G25): S. 1; 2,
16, 18, 20.

Ju 14, 315, 24.

Re 1. 1 (er), 4, 5, 6, 14 (2s), 15 (625), 16 (guater),
17 (62s); 2. 1, 18 [WH], 18; 8. 5 (¢er), 20, 21;
5:-2, 5,9; 6& 5, 8 [WH], 8; 7.35 5°10;. 1 (4),

2 (2s), 53; 11. 15, 19 (25) ;12. 3, 4, 5, 7 (25), 9

16, 32, 44; 12. 3, 4, 16, 17, 19, 25 (425),
737, 41

(42s), 10, 15, 16; 18. 1 (625), 2 (guater), 3 (zs), 4,
6 (zer), 48, 12, #12, 17, 18; 14. 1 (er);-7, 9 (der),
10, 11 (d2s), 14 (d¢5), 16, 19; 15. 2 (ὁ. 8; 16. 2

19. 2, 18, 23, 24, 25 (425), 29, 33, 34, 35, 36, 38

47. 14.17.2 18:3 ¢ 19, 2 (Oss), 5, 7, Τὸ. 12 (Ges), 13,
15, 16, 19, 20 (der), 21 ; 20. 1, 3, 4, 6, 7, 911 αὐτόν,
WH mg.; 21. 3; 22. 2, 3, 4 (d¢s), 6 (d25), 12,
19.

(is), 50; 18. 1, 12, 16, 18, 23; 14. 10, 11 αὐτὰ;
TWH non mg. R; 15. 10, 13 (425), 15, 20; 16. 17,
205. 3062s 18. T (Ors) 2; του πολ OES). 28. 25,263
αὐτόν, T ; 20. 7, 25 (25), 26, 30 —TWH non mg.
Re SEs 28. 2,20, a4
Ac 1." 10, Τὰς, 18,20 (Gis), 22; 2. 14,:*22; 24, 29; 30
(O45); 31, 40s Boe,
απ. 155) 164085), #16, 18, ΟἹ,
22:20 3°. 203 0,457, 10, Si, 373 6. Th, ΤῊΣ 183
7. 4, 5, 6, 9, 10 (425), 13, 13 Ἰωσήφ, WHR,

14,721,

22, 23 (d2s), 25, 731, 34 αὐτῶν, TR; 8. 1, 28, 30,
32, 33 (267), 35, 39; 9. 2, 8, 18, 25; 10. 2, 22, 24,
38, 43; 11.135; 12.5, 7, 10, 11, 713, 15; 18, 8, 24,

29, 31, 360; 14. 3,8; 15. 14, 18 —h. v.. TWH non
mg. R; 16. 3, 32, 33 > 7 0. 16::; 18. 2, 8, 26, 27,
727 —-h. v.. TWH non mg. R; 19. 12 ; 20. 10, 32,

36, 38; 21.714, 19, 33, 734,740; 22. 14 (d25), τό,

22, 29; 28. 2, 77, ἀν, 19, 20; 24. 72 [WH], 8
—h. v.. TWHR non mg., 8, 23, 24, 725; 25. ? 3,
5s we

715,

22, 725,

—h. v.. TWHR

5.27: 26.

non mg.

724;

28.

3, 4, 29

Ro 1. 2; 3, 5» 9, 20 (dis) ; 2. 4, 6, 26; 3. 7; 20, 24, 25

(42s), 26; 4 5, 133 5. 9, *9, 10 (dis); 6. 3, 5,9;
8. 9, 11, 29; 9. 19, 22, 23; 11. 1, 2, 33 (425), 34,
36, *36; 12. 20; 15. 10, 21; 16. 52, 13, 15.

(625), 3, 4, 8, 10 (ό25), 12 (és),

15 (ό15), 17, 19;

"AYTH™S

(1) fis... αὐτῆς

αὐτῆς

(2) 80 αὐτῆς

(4) κατ᾽ αὐτῆς

(8) σοῦ

(5) ἐπ᾽ αὐτῆς

Mt 2. 19% 16, 18; θ.: 945; 7. 213,27 3:8. 299) 8
25, 26 αὕτη, TWH non mg. R; 10. 35 (zs); 11.
19; 14. 8,11; 15. 28; 16.18; 20. 20; 21. 2, 43;
24. 29, 32; 26. 13, 52.
Mk 1. 30, 31 —TWH;; 5. 26 ἑαυτῆς, TWH mg,
29; 6. 22 αὐτοῦ, WHR mg., 24, 28; 7. 125, 26,
30; 10. 12; 12. 44 (ds); 13. 24, 28; 14. 9; 16.
[11.
Lu. 5, 18, 36, 38, 41, 56, 58 (2s); 2. 7, 19, ὃ.35,

36, 51; 4. 38, 393 7. 35, 38, 44, 47 ; 8. 44, 54, 55,
56; 10. 10, 33 —TWH

ΤΌ ΣΙ, ἀν 0;:2%

[WH mg.], 42; 12. 53 —

αὐτῆς--- αὐτῷ
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27, *37, 45, 54 —h. v.. TWH,non mg. R; 12. 18.
10, 13, 14, 15, 20, 21 αὑτῷ, WH, 36, 41 —WHR;

Jo 4. 27, 28; 8. [5 —WH non mg. ; 11. 1, 2, 24,5;
28, 31; 12. 3; 16. 21.
Ac 5. 10; 8. 27; 9. 40; 18, 17; 15. 16; 16. 15, 16,
18. ¥6is: 19.5275 3; * 14.
Ro 7. 711 ; 18. 3.
1 Co 7. 13, 39; 10. 26; 11. 5 ἑαυτῆς, WH mg.
Ga 4 25, 30.

18, 1, 8, 15, 17, 23, 31; 14. 15, 16, 18, 25, 29; 16,

4, δ, 19,23; 27; 206. 31.5.36. 52,6, 7,38; 22,

3 (dis), 4, 7; 8, 12 —WH,

16, 19, 37;

Eph 5. 25.

48, 56 (625), 61, 63; 28. 3) 9; 15,

Col 4. 15 αὐτῶν, TR non mg.
π Ti 8. δ.

“22, 26, 27, 32,

36 (ds), 2.38, 40, 43, 49 (625), 55; 24. 19, 42.
Jo 1. 14, 6, 22, 25, 39, * 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 (75),

711, 715

He 6 57;7. 511, 18; 9.53 11 24; 12
ταύτης, TWH mg. R

18. 7,15, 19,

22, 37, 39, 42, 43; 19. 15, 17, 22, 25 ; 20. i 10, 38 ;
22. 5, 9, 10, 14, 33, 39, 43 —h. v., [[WH]] R mg.,

49 (078), 50, 51, 52 ; 2. 10,18; 8. I, 2, 3,9, 10,715,

26, 27; 4 9, 11, 14 (625), 114, 17 —T [WH], το,

Ja δ. 18.
I Pel. 24.
II Jo i

25, 33, 50 (675), 51, 52, 533 5. 6, 7; 8, 14, 20 (42s),
273 6. 2, 7; 8, 25, 39, 3 56, 65, 68 ; 7? 18, 26, 52;
8. [4, 13, 19, 25, 29, 31, 39, 41, 1 44, 48, 52; 9. "5

Re 2. 5, 21, 22, 22 αὐτῶν, WH marg. R marg.,
23; 6 13; 8 12; 12. 1 (d%5), 4, 5, 14, 16, 17; 14.
8, 18; 16. 21; 17. 2, 4 (ὀΐ5), 5, 16; 18. 3 (267), 4

12, 2 (dis), 6, 13, 416, 16, 18, 20. 34; 48. 3, 6, 7,

(ter), 5 (225), 6, 7: ὃ, 9 (025), 10, 15 (25), 18, 19, 20 ;

19. 2 (dis), 3; 21. 2, 11, 15 (225), 16 (d25), 17, 18,
22, 23, 24. 25. Se) 2s

16,7 —T, 9, 10, 11 —T, 32; 20. 6, 15, 16, 25, 28,
29; 21. 3, 5, 15 (d2s), 16 (ter), 17 (guater), 19, 22,

23:

Ac 2. 30; 8. 10, 16; & 32, 37; 5.17, 21,132 —TWH
non mg. R non mg., 32, 36, 37, 40; 7. 5 (¢er), 8,

(1) ἐν αὐτῴ (2) ἐπ᾽ atte (8) abt. μόνῳ
(4) παρ᾽ αὐτῷ (5) τῴ . . . αὐτῷ
Mt 1. 20, 24; 2. 2, 5, 8, 11 (025); 8. 15 πρὸς αὐτόν,
TWH marg., 16 —-TWH non marg. R mg. ; 4.
10

(025),

II,

20,

27,

24,

25;

19, 20,

21,

22,

23 (dis), 27;

5.

1

[WH], 39, 40; 7. 9, 10; 8 1 αὐτοῦ, WH, I, 2,
4, 5, 7,

15,

16,

28;

9. 2, 9 (zs), 14, 18, 19, 27 —WH non marg., 28
(S25), -32 10:9 32.5 11. 3s 12:2... 10; 22; 32 (aes),
38, 46, 47 —h. v.,[T] WH non mg. R. mg., 48 ;
18. 10, 12, 27, 28, 36, 51, 573 14. +2, 4, 13, 15, 17,
28, 31, 33, 353

16. 12, 15, 25, 30,

33;

16.

17, 22;

17. 112, 14, 18, 263; 18 6, 4.13, 21 [WH], 21, 22,
24,

26, 27;

28, 32,

34 —WHR;

19.

2, 3, 7,

10,

13, 16, 17, 18 —TWH marg., 20, 21, 27 ; 20. 7,
20, 21 —WH marg., 22, 29, 33, 34; 21. 14, 16,

23, 25, 32 (¢er), 33, 133, 41 (225); 22. 12, 16, 19,

41 —I'WH, 23, 37; 42).40 28. 220,721 5 24. 1x,
3; 25. 21, 23, 26, 37; 26. 7, 15, 18, 22, 24, 25, 33,

34, 35» 50, 52, 58, 62, 63, 64, 69; 27. 11 —TWH
non mg., 13, 14, 28, 29, 31, 34, 38, 55 ; 28. 9.
Mk 1. 13, 18, 25, 27, 30, 37, 40, 41 —T, 43, 44; 2.
4, 14 (025), 15, 18, 24, 26 ; 3. 9, 10,

11,

32;

4. 25:

38, 41; 5. 2, 6 αὐτόν WH, 8, 9, 19, 20, 24, 31, 33

(62s) ;6. 1, 73,114, 19, 30, 35 —T, 37; 7. 28, 32
(75), 34; 8. 4, 11, 19, 20 —T, 22, 23, 28, 29, 32;

ΘΟ

ὃ (dis), 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, '31, 132

—h. v.. WHR, 32 αὑτῷ, WHR, 36, 37; 14. 5, 6,
δι οὐ 21 28,24. F245 15: hes A.
{02}...18. Ὁ.

20, 23, 25, 30, 31, 33, 37, 38, 138; 19. 3, 14 —T,

"AYTY

3: 6, 7; ὃ, 9,

7; 9, 10, 12, 24, 26, 34, 37, 38, 40; 10. 4, 13, 24,
33 ; 11. 8, 1 10, 12, 20, 24, 27, 30, 32, 34, 7 38, 39;

19. 41, 29, -28, 35, 42:5 410. 33-98. 30, oF

(42s), 28, 32, 34 (15), 35 (025), 37, 39, 48, 49, 51

(dis), 52 (d¢s); 11. 7, 21, 23, 28, 31; 12. 14, 16,
17, 26, 32, 34; 18. 1,2; 14 11, 12, 13, 19, 21,29,
39, 40, 45, 46, 51, 53 —TWH
non mg., 54; 61,
65 (dis), 67, 72; 15. 2, 17, 19 (ozs), 20, 23, 27; 32,

41 (5).

10, 23, 30, 33, 35) 38, 40, 47; 8. 72, 11, 31, 35,
37 —TWH

non

mg. R ; 9. 4, 7; 12, τό, 27. 34,39:

10. 3, 4 (dts), 7 (62s), 19 —WH non marg., 23,
25, 27; 35,43 5.12.85 18.31); 4.93, 16.3, 32.
17 216,.18, +24, 428, 34; 18.18, 263. 29. 1 —h. v.,
TWH non mg. R, 22, 31, 38; 20. 3, 4, 10, } 10, 16
(dis) ; 21. 48, 20, 29 ; 22. 15, 24, 27; 28. 2, 9, II,
17, 28, 32, 33; 2% 10, 23, 26 [WH], 26; 25.2;
28. 8, 23.
Ro 1 ti7 ys 4 O72. 33% 6 4S + 8.22... 8... 95 30.
211; 11. 4, 35 (ds), 36; 15. 712.
1Col.15; 2.111, 14; 11. 14; 15. 27, 28 (625), 38.
11 Co 1.119, 120; 5.9,121; 7.14; 18.14 σὺν atr.,
WH meg. R. mg., 4.
Ga 2 1%, 133 3.6.
Eph 1 44, 49, 110; 2 415 αὑτῷ, WHR, '16; 8.
21. 4.421;
6. 0. 120.
Phi
2. 9; 3.19, 21 αὑτῷ, WHR.
Col 1. 26,707,
το: 2.46, 77, "δ. Στὸ, 12,13, 155
BS. 4.5
4,13.
1 Th 4 14; 5. Io.
i Tht. +123 8. 14.
1 Ti 1.8, 7 26.
Ii Til 18:4 14
He 1. 5,6; 2.8 [WH],
8 (ds), 10, 713; 5.9; 7. 10;
10. 138; 12.2; 18. 21 —TWH non mg. R.
Jali)
2954 173 827, 15.
1 Pei. 21; 2.12, 76; 8 22; δ. 7, 11.

(dis); 4 113, 115,

116; 5. }10 αὑτῷ, WH

non

Lu 1. 5, 11, 19, 32, 743 2 5, 26; 4 3, 5, 6, 8, 8,9 | mg., 16.

[WH],
12, 16, 17,20,
22, 35 ; 5. 1,9, 11, 14, 27,28, 29; | If Jo 10; ΤΊ,
3 αὐτοῖς, TWHR | Re 1. 1, 6; 2.57, 517, 17, 26, 28; 8.521; 6. 2,°4
6. το; 7. 2, 6 —T,9, 11, 43; 8.1,

non

mg.,

18, 19, 20, 25, 27, 28, 38, 39, 42, 45

—h. v., WHR mg., 47, 50, 51; 9. 10, 11, 12, 18,
30, 32 (425), 37, 52, 58, 60; 10. 28, 37; 11. 5, 6, 8,

(és), 11 —h. ν., WH non marg. R marg., 11, 12,

[WH], 4, 8; 7.14, 15; 8.3; 9.1, 11; 10. 16,9;

11.11; 18. 2, 5 (d¢s), 7 —h. v., [WH] R marg., 7,
14, 15 αὐτῇ, WHR; 14.7; 16. 8,9; 19.7, 10, 14;

21. 56 —WH, 7 ; 22. 3.
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}

fees

“AYTH”

(1) ἐν αὐτῇ
Mt i. τὸ

9, 15, 20, 36, 39, 40, 42; 8. 4, 5, 9, 16, 19, 24, *%
30 (625), 31, 32, 37, 38, 40 (425), 41, 42 (675);
18, 29, 39 (2er), 42 (025), 45, 49, 50, 53, τ ᾧ

(9) ἐπ᾽ αὐτῇ

[WH]; 10. 16, 25, 26, 30, 31, 2.33, 34 (is), 38;

δ 31 3/10. 2213 12. 20. 14°73 15. 23,

28; 16. 4; 20. 21; 21. 119, 19; 22. 39 αὕτη,

WH

iL. 1 (és), 5, 13, 22, 27, 37, 39, 53, 54 —IWH
mg. ;12. 44, 46, 483 14. 1 (425), 4, 5, 9, 12, 18,

non mg., R non mg.

Mk 5. 23, 33, 34, 41, 433 6 23; 7. 27, 29; 11. 113,

131; 15. 15, 20 (dzs), 22, 27, 28; 16. 2, 14, 22, 275

17. 25 ; 18. 3, 18, 24, 33, 35, 40 (767); 19. 4, 5, 6,

14; 14. 5, 6.
Lu 1. 30, 355 36, 45, 56, 58; 7. 12, 2.13 αὐτὴν, T, 13,
48; 8. 4 ΝΣ 10. 10, 40, 41 ; 11. 29; 18, 16, 12,

9, II, 14, 15, 30, 35, 39, 46, 47; 20. 2, 9, 10, 14
(225), 15, 18, 119, 20, 21, 27, 40, 44; 21. 7, 38; Rs

bee t's

Jo 2. 4; 4.a τὸ, 13, 16, 17, 21, 26; 8. [10τ᾿

4, 4 6,43 —h. Vey [WHI]

15, 16, 21, 22, 23, 26, 27; 33, 39, 533 24, 16, 18, 20

(625), 23, 24, 29, 30, 31, 51, 52 —T [[WH]] R marg.

Jo. 1. 10, 11, 12, 19 —T, 19, 21, 25, 29, 31, 142; 33,
1 33, 43, 48; 2, 3, II, 19, 20, 24 αὑτὸν, WHR, 24 ;
8; 2,4; 16, 18;. 26, 136; 4. 4, 10, 15, 23, 24 —T,

30, 31, 39, 40 (628), 45, 47, 48, 49, 523 δ. 12, 14,

Ja 3. 19 (625).

15,

II Pe 3. } Io.
H Jo 5.6:

2.9332, 21; 10. 16, 6 —h. v. [WH] R we

18. 112, 15᾽ αὐτῷ, T ; 16. τὸν», 18, @ (625); °7, 7
αὐτὴν, TWH non marg. R, 220, 124; 19.
τ δον ΟΣ ΤΑ ΣΕ 32, 235 22, ΡῈ

᾽

6. 5, 6, 15, 21, 25, 28, 34, 40 (dis), 44

10. 24, 31, 39, 41, 42; 11. 3, 11,15, 17, 29, 32, 34,

36, 44 (425), 45, 48 (25), 53, 57 ; 12. 4,211, 17, 18,
14. 7, 7 —WH

(1) ἐπ᾽ αὐτόν

(2) δι᾿ αὐτόν

(8) κατ᾽ αὐτόν

(4) ὃν...

non mg,, 21, 23 (625) ; 16. 7, 19;

18. 2, 14, 5, 12, 24, 30, 31, 31 —T;

4,

118, 22; 18. 2 (42s), 4, 20, 46; 14. 5 (625). 12, 22,
26, 35, 30 [WH]; 15. 23; 16. 1, 21, 22; 17. 8 τὸν;
TWH mp: Ry τὸς τῷ, ¥4,°16(Gs),. 17,23, 25;
18. 8, 9, 15, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34; 19. 3;

19. 2, 3, 4, 6

(62s), 12, 15, 16, 18, 24, 33, 38 αὐτοῦ, WHR, 39;
20..2,:0, 13, τὸ (fer) + 21..12..22..23.

ves 2
QUTOV

Mt. 8. 5, 14, 15 αὐτῷ, WH non marg., 15, 116
4. 6 (bes), 8,235 GS. 85,295 6. 8: 7.11.3, 8:

20.

18, 19; 21. 9, 13, 33, 38, 39, 44 —h. v., T [WH]
R mg., 46 (25) ;22. 13, 15, 22, 23, 35, 43, 45, 46;

23. 15, 21; 24. 47, 51 ; 26. 15, 16, 25, 48 (dzs), 49,
50, 56, 59, 61 —WH, 67, 71 ΞΕ ΕΙ, 71; 27. 1,
2, 3, 11, 12, 18, 19, : 19, 127, 28, 39, 31 (cer), 355

36, 39, 142, 43, 44, 48, 49, 64; 28. 7, 13, 14 —
ae

Mk 1. 5, 10, 12, 26, 32, 34, 36, 37, 40 (0/5), 43, 45
(25) 3 2. 3, 13, 15,23;

18, 23;

(225), 54, 64, 71 57. I, 3, 5, 11, 18, 29, 30, 1.30, 31,
32, 35, 30, 243, 44, 44, 45, 48, 50 —T; 8. [2, [6
h.v., [WH],[7 [WH], 20, 30, 33, 55 (quater), 57,150;
9. 2, 8, 13, 15, 21, 22, 23, 28, 34, 35 (025), 36, 37;
21, 26, 37; 42, 47; 48 (625) ; 18. 2, 11, 16, 32 (2) ;

᾿ΑΥΤΟΝ

18, 25, 31, 343 9. 31; 10.

R mg-; 47, 49, 51, 152

πρὸς αὐτόν,T, 54, 56, 57 —-WHR, 57, 58, 63, 64
64 —TWH, 65, 66 ; 23. I, 3, 7 (dis), 8, 9, 11 (625),

γυναικί, WH mg.; 11. 23, 25, 31, 33, 40; 20. 13,
15, 16, 17, 18.
Ne 4. 2203 Tots: Oy * 48; At; 20. 1 22.
Ro 6. +2; 9.225 10, *'5'3: 16 2:
1 Co 11. 15 (d25).
Col 2. 7 —T [WH] R non marg. ; 4. 2.
He 11. 11 αὐτὴ, TWH non mg. R

Re

ΡΝ,

ὃ. 2 (025), 6, 8, 9, 11, 12, 13,

19, 21, 31 (25), 32, 343 4 1 (d2s), τὸ (d7s), 16, 36,
38 ; δ. 3, 4 (dts), 6 αὐτῷ, T, 9, 10, 12, 17, 18, 19,
or, 22, 23, 243 6. με 19, 20 (is), 28, 29 αὐτό,

WHR, 49, 50, 54, 563 7. 1, 5, 12, 15 (675), 17, 18,
26, 32, 335 8. Ὁ} 32; δ (ds), 26, 32, 38; O 11,
113, 15 (625), 18, 18 —T, 19, 20 (guater), 22 (dzs),

25, 27, 28, 31, 32, 38, 39, 45, 47; 10. 1, 2 (475), το,
17 (dis), 21, .26 ἑαυτούς,
ἑ
TR mg., 33 (dis), 34, 49;

11. 2, 3, 4, 7, 17, 18 (G25), 27; 12. 1, 3, 6, 7,ὃ
(bis), 12 (635), 13 (dzs), 18 (625), 28, 33, 34 (25),

37; 18. 3; 14. 1, το, 11, 44 (625), 45, 46, 50, 51,
55) ᾽δι, 64, 65 (1), 69;? 15.2, 4, 10, 13, 14, I
16, 17,
18, 20 ‘(er), 20 a
22, 24, 25, 29, 32, 36 (0:8), 44,

46 (dis) ; 16. 1, 6, 7, [14.
Lu 1. 8, 1 12, 13, 21, 503; 2. 4, 7, 21 (ds), 22, 25s 44

(615),45 —T, 45, 46, 48 (02s);3. 10, 12, 14,ἢ
4. 4, 5, 9, 29 (eer), 35 (645), 38, 40, 41, 42 (bis) §δ

3, 9, 12, 7 αὐτούς, R mg., 18, 18 —T WH, 19
(d2s), 333;6. 1,6, 7 —T, 12; 7. 3 (625), 4, 6 —TWH,

Ac 1. 3, 6, 9, I1; 2 24, 25, 36; 3. 4, 7 (15), 9, 10,
12..26.} 6; 6

3°6..12, F534

2,

3

4,

5)

8,

Io

(2s),

21 (ds), 27, 154,157; 8. 20, 32, 38, 39, 40; % 3
(625), 8, Io,

11,

15,

16, ᾿ 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29,

30 (42s), 35, 38, 43 —TWH;

10. 3, ὁ το, 13, 15,

26, 35, 38, 40, 41, 43, 48; 11.2;

12. 4 (62s), 6, 7,

8, 16, 17, 19, 20, 23 ; 13. 9; : Il, 22, 28, 30, 345 46 ;

14. τῇ αὑτὸν, WHR, 19, 26: 15. 21’; 16..3,.9
5:47.
15, 27, 31; 18. 12, 26, 27 r. ἄνδρα, WH mg. ; 19.

2, 45 30, 31, 335 20. 14, 18, 37, 38; 21. 12, 27, 427,
30, 31, 34, 35, 36; 22. 13, 18, 20, 22, 24 (625), 25,

29 (bts), 30; 23. 3, 10, 15 (der), 18, 21 (δ) 30
αὐτοὺς; T, 35; 24 23, 26; 25. 2, 3 (zs), 7, 19, 21
(ter), 24, 25, 26 ; 26. 263; 28. 6 (der), 8, 16,.17, 21,

23, 30.

Ro 8,264 1, 15. 19; 723 ; 8. 20, 32320. 0,425
11. 36 ; 12. 20 (d2s) ; 14. -3, 4.3, 15. BY.
1 Co 2.:9,-16:5 S63 15. 25 ; 16. 11 (¢er), 12.
τ Co 2:33 7. 16.
Ga 1.1, 16; 15.
Eph 1. 5, 20, 20 ΝΗ, 22; 4. 15, 21.
Phl 1. 29; 2. 9, 27 (dzs), 28 (7s), 29 ; 3. 10, 21.
ΟὟ: τὸς 20: 2. 12 5.8 τοῖς & 10.
Hn Phe.
878, δι
Phm 12, 15, 17.

He 2. 6, 7 (ts), 7 —h. v..

T[WH] R mg.; 3. 2, 3;

5. 5,737. ft, 21; eh 9. 26, 283.11. 5,6, 19; 1853:

Jal. 12; 25, hy δ. 114, 15, 19.

I Pel. 21;78 6;.5.
*7,
I Jol. 10; 2. aa 8. I, 2, 6 (d2s), 12; 5. 10, 14, 18.
II Jo Io,
Re 1. 7 (zs), ἘΠ 19.4; 8. 12, 512, 25.1.6.
ΩΝ Pes
419s Be
θὲ
ede Gt 12. ΤῚΣ 18. ὃ, 10; 17.
10; 19.5 lyr; 20. 2, 3 (δΖ5), ἢ 11 αὐτοῦ, WH non
mg. ; 22. 118.

αὑτὴν.---αὐτοί
>
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Mt

᾿ἌΥΤΗΝ

ὃ ὅτι
ὅ αὐτοὶ τ. Θεὸν ὄψονται
9 ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται

τ αὐτοὶ, T [ΝΗ]

12 27 διὰ τοῦτο αὐτοὶ: κριταὶ ἔσονται ὑμῶν
19 28 ὃ καθίσεσθε k. αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους
ὑμεῖς, WH non mg. R
20 10 ὃ ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον. kK. αὐτοί
28 4.1 αὐτοὶ δὲ τ. δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν

7. 14; 8. 15; 9 318, 22; 10. 12, 13, °39 (dis) ;
11. 12. 12. 41,ge 14. 4; 15. 23; 16. 25(dzs);
19. 7 —TWH non marg.; 21. 219; 22; 28;
23. * 37.

Mk 1. 31 (d¢s); 4. 30; 6. 17, 26, 28 (dis); 8. 35
ἰὴ} 9. 43; 10.411, 15; 11, 2,213; 12. 21, 23;

κινῆσαι αὐτά
25 44 3 τότε ἀποκριθήσονται k. αὐτοί

Mk

6 31 * δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν
7 36 αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον
Lu 250 ὃ κ. αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα
6 11 1 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας
Β12.5 «. αὐτοὶ ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν
οὗτοι, TWH non mg. R
9 36 8 κ. αὐτοὶ ἐσίγησαν
pk ae i kK. γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι

ἡμῖν.

Ro 7, 3; 16. 2.

19 διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται
46 8 x. αὐτοὶ ἑνὶ τ. δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε
48 ὅτι
ὅ αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς
52 αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε
13 4 δοκεῖτε ὅ
ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο

ΤΟΥΣ,
Gat. 15;
Eph 5. 26, 29.
Col 4. 17.
He #6; 5,13; 12. 17.
1 Pe 8. 11.
I Jo 2. 21.
Re 2. 20 ἑαυτὴν, WHR, 22 ; 8. ee
Se 12. 6, 15;
17. 6, 7, 16 (ὀΐ5) ; 18. 7 αὑτὴν, WHR, 8,3 9 αὐτῇ,
WH mg., 711; 21. 23, 24, 26,.2

14

rd

τοῦτον

71 αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν
αὐτοῦ

(2) ἐπ᾽ αὐτό

27. 59, 60.

14. 26.

Lu 1. 59, 62; 2. 28, "40; 8. 5,7; 9 40, 45, 47; 14.

35.) 1δ.4.;.10..23. 22. 16.
Jol. 5; 6 39; 7. 4 αὐτὸς, TWH non mg., R non
mg. ; 12. 7, 714; 14. 17, 17 —WH, 17; 15. 2
(615), 6 αὐτὰ, WHR; 18. 11 ; 19. 4o; 21. 6.
Bet 65 ὯΝ “Ὁ;
Ro 7. 17, = 9. 1877; 18, 136,
1 Co's, 13:
117 —WH non mg. R
11 Co 2.43; *. 18;
Gal. 12; 2,1 to,

Eph 6. ὃ 18, 20 22;

10...8.28
4.42
45
6 24
17 ὃ

yay εἰς Ἱερουσαλήμ

Ὁ αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε
αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν
αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τ. ἑορτήν
ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια
8 x, αὐτοὶ ἔλαβον x. ἔγνωσαν ἀληθῶς

11 δ κ, αὐτοὶ ἐν τ. κόσμῳ εἰσίν
οὗτοι, WH mg. R
19 3 ζiva dow kK. αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ
21 5. wa kK. αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν

Ας

18 28 * x. αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον
222 καθὼς αὐτοὶ οἴδατε
18. 4 αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες

ὑπὸ τ. ἁγίου

14 2 αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τ. Πέργης

15 32 8 x. αὐτοὶ προφῆται ὄντες
6

16 37 ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν
18 15 ὄψεσθε αὐτοί
20 34 αὐτοὶ γινώσκετε
2210 Κύ ve αὐτοὶ ἐπίστανται

2415

᾽ΑΥΤΟΙ"

Mt

τ. στόματος

52) * x, αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρε-

πνεύματος

ῬῺ] 1. 76,
Col 2. 14 (dzs); 4. 4, 18 8,
1 Th 4. 10,
I Pe 4 το,
Pe 1. ' 5,
Re 5. 3, 4; 10. 9, το (2s).

(1) αὐτοὶ δέ
(8) κ. αὐτοί

ἀπὸ

2414 5. «. αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους
ΡΥ
ΣΦ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ

17. 19; 18. 2, 19-5 26. 29, 42;

Mk 4. 4, 7; 6. 29 αὐτὸν, T; 9. 18, 28, 36 (425), 50;

εἰς τ. τόπον

17,14. * x: αὐτοὶ ἦραν φωνήν
18 34 8 x. αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν
, 2223 © κ᾿ αὐτοὶ ἤρξαντο συνζητεῖν πρὸς ἑαυτούς

(8) εἰς αὐτό
ΜΕ: 2..133 12. ΣΤ

1 2 x. αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν
1.21.8 μήποτε k. αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε

16 28 8 ἵνα μὴ κ. αὐτοὶ ἔλθωσιν

*AYTO’
(1) αὐτὸ τοῦτο, τοῦτο

5 66ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται
7 ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται

(1) δι’ αὐτήν
(2) ἐπ᾽ αὐτήν
(8) πρὸς αὐτήν
(4) fv. . . αὐτήν
Mt 1. το (ézs), 55: 5. 28 —T [WH], 28, 30, 32;

Lud, #2857,961; 2. 6; Bisons eee Bee
3.7. 13, 213 αὐτῇ; WH;
. 52) 9. 24 (25);
τ 32 ; 18. 7, 8 (42s), 9, 12, τ $34; 16, 1τ6.:.17.
33 (bis) ; 16,5; 27 3:20.*41s 20. Si, 35.9.5} 21.
Jo 8. [3 (27; 10. 17, 18 (quater) ; 11. 31, 33; 12.
"25 (rs): 18. 10);, 19, 27:
Ac 5. *8, 80, 10; 7. 5, 44; 9. 37, 37 —WH non
marg., 41 (dis) ; 12. δις; 16. 161 21.,..5.} 27.
8, 32.

7

(9) ἡμεῖς αὐτοί
4) ὑμεῖς αὐτοί

5 4 ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται

5 ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τ. γὴν

ὃ ἣν κ. αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται
20 ἣ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν
27 356ὃ kK. αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς
28 28 αὐτοὶ x. ἀκούσονται
Ro 8 23 " ὅ x, αὐτοὶτ.ἀπαρχὴν τ. πνεύματος ἔχοντες

ἡμεῖς,

k. αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν

αὐτοί---αὐτῶν
Ro

1131 ® τ΄ ὑμετέρῳ ἐλέει iva κ. αὐτοὶ viv ἐλεηθῶσιν
15 14 ὃ ὅτι x. αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης
11Co 1 4 fjs παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τ. Θεοῦ
9 αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τ. θανάτου
ἐσχήκαμεν

6 16 κ. αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός
pyd ‘S-ynn DMN, Lev. xxvi. 12

9 * αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε

2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε
7 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς

Iο
mB
ὁ I
or
ww

8 ἵνα κ. αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν

I αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ δὲ διαμένεις
Sipyn OAS) asi nan, PS. C27

ἐνέμειναν

ἐν τ.

,

(xxxviii.) 32

py DWM mM, 7. 33
3 ὃ ὡς κ. αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι
17 αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τ. ψυχῶν

bigs
ὑμῶν

2 6 ϑδοὐχ... κι αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια;

7 οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα
1Pe
11: 8 κ. αὐτοὶ ἅγιοε ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ
γενήθητε
2 καὶ % «. αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε
11 Pe 219 αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τ. φθορᾶς
19
4 5 αὐτοὶ ἐκ τ. κόσμου εἰσίν
Re = 6 11 ® οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς κ. αὐτοί
12 11 3. κ. αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τ.
ἀρνίου
21 5 5. κι αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται
"AYTI'N

(1) dv... αὐτῶν (2) gen. abs. (8) παρ᾽
αὐτῶν
(4) δι αὐτῶν
(5) κατ᾽ αὐτῶν

(6) ὑμῶν αὐτῶν

(7) ἐπ᾽ αὐτῶν

Mt 1.21.5 2.54.3.) 11, 12, 7133 3.6; £8, 21 wee
22, 23; 5, 3, 10; 6. 2, 5, 7, 14, 15 —T

[WH],

16

(d2s), 26; 7. 6, 16, 20, 29; 8. 30, 34; 9. 2, 4, 15

(dis), 29, 30, 332, 35, 30; 10. 17, 29; 11. τ; 12.
9, 25; 18. 15, 43, 54, 58; 14. 14, 7325 15. 8, 27;

17. 25 6, 75,8, 49, 125-7 22, 2:24, 25 5. 18, 2). 10, 12,

17, 20; 20. 13, 25 (15), 729, 343 21. 3, 7 (025),
41, 45; 22. 7, 16, 18, 35; 28. 3, 4, 5 (425), 30, 34
(dis) ; 24. 31; 25. 1 ἑαυτῶν, WH, 2, 3 —T

5. 2, 6,

15, 20, 22, 25, 29 αὐτοῦ, WH marg., 30, 34, 35;
6. .85. £3. 37 (648), 23, 26 317.3 42, 42-3 & 125.723

37; 9. 7 37, 45, 46, 47,757; 10. 57; 11. 15, 17,

49; 12. 6; 18. 1; MS. 4, 12:3 16. 293 1%. τῇ:
18, 8, 15, 34; 19. 211, 733, 35, 36 ἑαυτῶν, WH ;
20. 23, 33; 21. 1, 8,423 22.. 23, 24, 25 (ὁδὸν 41,
50, 55, 58, 66; 28.

1, 23, 24, 25, 51; 24. 75, 11,

13, 16, 30, 7 31, 31, 3 36, 36, 241, 43, 45, 5I-

Jo 8. 19, 22; 4 38, 252; 7. 44, 50; 8. 59 —h. v.
TWHR non marg. ; 10. 4, 8, 20, 32, 39; 11. 37,
46, 49; 12. 36, 37, 40 (2s); 18. 12; 15. 22, 25;
16. 4 —T, 4; 17. 9, 12 (25), 19, 20; 18. 5, 9, 18;
19. 31 ; 20. 24, 26.
Acl.*0,. Ὁ» 10$°2. 9, 6, 11} 8: Fee 3 1; δ 816,
29, 731; 5. 15, 24; 6. 13 7. 19, 34 avrovu WH,

20; 18.72, 13, 19, 27, 342, 50; 14. 3, 5, II, 14

διαθήκῃ

10 ὃ. κ. αὐτοὶ ἔσονταί μοι eis λαόν

Ja

3. 155 4:7 2, 6, 15, 26, 27, 29, 30, 40, 42;

ἐκείνων, WH, 7 10, 46; 11. 20, 21, 22, 28, 29; 12.

MSY MET ΠΤ δῆς, Jer. xxxi.

18

17; 6. 6, 50, 52, 754; 7. 6; 8. 3 (42s); 9. 2,79,

36, 48; 10. 13, 42 (267); 11. 7 ἑαυτῶν, WH mg.,
S125 EE 1h, 2% 203. Tt. 728, 22, 40;-90, Go,
70; 15. 29; 16. [12, [14.

39, 41, 54, 57; 58; 8. 15, 16; 9. 24, 28, 39; 10.9

8 10 1 αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τ. ddovs μου
‘ITT TN. OM, Ps. χον. 10
8 9 ὅτι αὐτοὶ οὐκ
μου

4 —TWH, ? 10, 19; 26. 2 21, 2 26, 36.
;
2)... 379.3% 45; 28.2 Ἐγ,
1
ee
Mk 1. 5, 20, 23, 39; 2 5, 6, 19 (d2s), 20; 3. 5; 5.

Lu 1. 7, 16, 20, 51, 66, 77 ; 2. 8, 15, 22, 2 42, 46, 51;

10 12 αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες
Ga . 2 9
αὐτοὶ δὲ εἰς τ. περιτομήν
17 3 εἰ δὲ. . . εὑρέθημεν x. αὐτοὶ ἁμαρτωλοί
6 13 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον
φυλάσσουσιν
tTh
1.
αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν
2 1 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ἀδελφοί
14 ὃ καθὼς κ. αὐτοὶ ὑπὸ τ. Ἰουδαίων
3 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα
it ΤῊ
ἘΠ
He

127

[WH],

ἑαυτῶν, WH non mg., 16, 27 ; 15. 2, 4, 9 (d¢s), * 12,
22, 23,26; 38; 16.10," 22°32, 24. 25 7.47. 4.) 12:
26, 33; 18. 56, 220, 27 —h. v.. TWH non mg. R;
19. 9, 12, 516, 18, 19; 20. ® 30, [WH]; 21. 1, 26;
22. 22, 7233; 28. 10 (dzs), 21, 27, 28 —h. v., [WH]
R mg., 29, 30 ἐξαυτῆς, WHR; 25. 717; 26. 2 10,
TO 5 aly Shs Χ8ὲ Ὁ
1.127:
Ro 1. 21 (18), 24 (d25), 26, 27 (d2s); 2. 15 (d¢s); 8,
3, 13 (¢er), 114 —TWH non mg. R, 15, 16, 18 ;
10. 1, 18 (d2s) ; 11. 9, 10 (d¢s), 11, 12 (Zev), 14, 15,
29 τ 16.27 (ors) ¢ 16. 5:17:
Peo leas S10 sh 81337, 55
ΘΙ. 7. a2 =
GF.
8.0. 105 12 16 3 45. to; 20); 16.110:
11. Co 8 Τὰν τὸ » δ. 15, 193 6. 16; 87:2 SS (ees 9.
14... 1
τε’
(8 2. 13.
Eph. 4 17,13 3:6 9, 12:5 8. Ὁ:
Phl 3. 19.
Col 2. 2; 4. 15 αὐτῆς, WHR mg.
Πρ eae Oe
I Tis. 173 3. 9.
Tit 1. 12 (dzs), 15.
He 2. 10; 7. 5, 6, 25; 8.9 (267), το (dzs), 11, 12 (d25);
τὸ Ι —TWH non mg. R, 16 (ό25), 17 (d¢s) ; 11, 16,
20, 35Ja, 4.27; 3..93-6..3
I Pe 3. 12, 14; 4 19 —WH non mg.
Ii Pe 2. 2, 2. ΤῈ, 125 13:3.S..3, 16.
I Jo4. 5.
Ill Jog.
Ju 15 —WHR, 15, 16 (47s).
Re 2. 16, 22 αὐτῆς, TWH non mg. R non mg.; 8.
4; 4 4, 8, 10; 5. 113 6. 11 (dts), 14; 7. 3, 9 a1;
14, 17; 8. 12; 9. 4 αὐτοῖς, TWH mg,, 5, 6, 7 (dz5),
8, 9, 10 (d¢s), 711, 16,717, 17, 18, τὸ (der), 20, 21
(quater); 11. 5 (dis), 6, 7 (d2s), 8 (dis), 9 (5), 11,
12, 16 (dzs) ; 12. 8, 11 (dz5) ; 18. 16 (dz) ; 14. 1, 2,
5, II, 13 (25); 16. 10, 11 (Zev); 17.79, 13, 17 (25);
18. 11, 19; 19.718 αὐτοὺς, WH non marg. R, 19,

αὐτῶν---αὐτούς

128

21; 20. 4,18, 12,13; 21. 3 (d¢s), 3—TWH non
mg. R mg,, 4, 8, 714, 24; 22. 4, 14 (625).
᾿ΑΥΤΟΙ͂Σ

(1) οἷς... αὐτοῖς (9) ἐπ᾽ αὐτοῖς (8) ἐν αὐτοῖς
(4) παρ᾽ αὐτοῖς (5) ὑμῖν αὐτοῖς
Mt 8.7; 4 16,19; 6. 1,8; 7. 12, 23; 8. 4, 26, 32;
9. 15, 18, 28, 30; 10. 1, 5, 18; 11.4; 12. 3, 11, 16,
25, 39; 13. 3, 10, 11 —TWH non marg., 13, 14,

24, 28, 29, 31, 33 [WH], 34, 52, 57; 14 514, 16
(2s), 27 ;15. 3, 10, 34; 16. 1, 2, 6, 15; 17. 3,9,
13, 20, 22, 27; 18. 19; 19. 8, τι, 13 (δὲ), 144 —
WH non marg. R, 15, 26, 28; 20.6, 7,8 —TWH

non marg., 17, 23, 31; 21. 2, 6, 13, 16, 21, 24,
27, 31, 30, 42; 22. 1, 20, 21, 29, 43; 28. 2, 4, 45;
25. 14, ὃ τό, 40, 45 ; 26. 10, 19, 27, 31, 38, 45, 48;

Eph 2. #10; 4. #18.
Ph] 1. 28.
I Th 4. 17; 5. 3, 13 ἑαυτοῖς, WHR.
11 Th 2. 11.
1 Ti 4 16.
11 Ti 2. 25; 4, 16.
Tit 8. 13.
He 6. 16; 8. 8 αὐτοὺς, TWH non marg., 10; 11.
16; 12. 10, 19.
Ja 2. 16 (d25).
1 Pel. #11.
11 Pe 2. 88, 19, 20, 21 (25), 22.
Ju τῇ;
Re 5. 213; 6. 11 (425) ; 7. 12 ; 8. 2; 9. 3 αὐταῖς, WH,
4 αὐταῖς, WH, 5 αὐταῖς, WH non mg.; 11. ? Io, #11,
123 12. 512; 18 163.149; 16.63°O, 4, ΤΊ, * 13.

27. 17, 21, 22, 26, O5 3 28, 16,,15.

"AYTAIS

MK 1. 17, 31, 38, 44; 2. 2, ὃ [WH], 17, 19, 25, 27;
$45.12,

F975. 23 333 4. 2; 1

12,73,

15). αὐτούς;

WHR, 21, 24, 33, 34, 35, 40; 5. 13, 16, 19, 39,
43; 6. 4, 7, 8, 10, 11, 31, 37 (167), 38, 39, 41, 46,
48, 5°; 7. 6, 9, 14,

18, 36 (025) ; 8. I, 15,

17, 21,

27, 30, 34; 9. I, 4, 7) 9, 12, 19, 29, 31 [WH], 35,
36; 10. 3, 5, 11, 13 τ. προσφέρουσιν,

T, 14, 24,

27, 32, 36, 38, 39, 42; 11. 2, 5, 6, 17 —WH

marp., 22, 29, 33; 12. 1, 15, 16, 17 —WH,
28, 43, 44; 18. 5,9; 14.7 —T,

non

24,

Io, 13, 16, 20, 22,

23, 24, 27, 34, 41, 44, 48; 15. 6, 8, 9, 11, 12, 14,

153 16, (14, [15, [19.

Ἐπ. 7 22 (brs) 322: 75.9; 10... 7; 50.515 5.11. 14
πρὸς αὐτούς, T; 4 39; 5. 7,14 -—WH marg.; 6.
5, 31, 393

(1) ἐν αὐταῖς
Mt 28. 9, Io.
Mk 16. 6.
Lu 8.34 19.4145 24 4, 10, 11.
Jo 5. 1 39.
1 Co 14. 34.
Phi 4.3.
1Ti1./18; 5. 16.
He 10. τ
1 Pe 8.716.
Re 9. 3 αὐτοῖς, T, 4 αὐτοῖς, T, 5 αὐτοῖς, TWH
lig; 15.11.
*AYTOY’S

7. 6, 22 ; 8 αὐτῷ, R mg., 25, 31, 32 (22s),

36, 56; 9. 1, 11, 13, 17, 20, 21, ° 46, 48, 55; 10. 9,
16... 81.
1 2.57» 18,2, 92); 16. 2,0, 32:5 .10:
16. 28... FA; 20, 37-4 18:1... 15, 20:5 10.85:

2, 46; 20. 8, 15, 17, 34; 21. 4, το, 29; 22. 4, 6,
10, 13, 19, 824, 25, 35, 36, 38, 40, 46, 67 ; 28.17 ©

—h.

v.. TWHR

non

mg., 20 —T, 34 —h. v.,

[[WH]] R mg.; 24 15, 19, 27, 29, 30, 33, 35;

marg.,

(1) x. αὐτούς
(8) πρὸς αὐτούς

(2) ἐπ᾽ αὐτούς
«(4) ots . . . αὐτούς

ΜΕ. 18 2 ὅλο, σα 24% δ᾽2.» 7 δὲ 96,2034,
26: 2010: 21. Ὁ26 Σ 12. τοῦ 18; 2S, 2.2: δὸ 54
(Gis); 14; 18,925; 1 14; 20. (2), 322 16. 4;
R755

By 275; SO. es 5. 20:2,

12025).

32541.

Δ.

v., T [[WH]] R mg., 38, 40 —h. v., T

14, 17, ° 37, 41; 22. 41; 25. 32; 26. 40, 43, 44;

Jo 1. 12, 26, 38, 40; 2. 7, 8, 19, 24; 4 32, 34, *40;

Mk 1. ! 19, 20, 22, 27 πρὸς ἑαυτούς, WH mg. R; 2.
135 8.5, $4, 20, 23 3.4.2, 15. αὐτὸις, Ts Ὁ. 12, 14;

36 —h.

[[WH]] R mg., 41, 46.

28. 19, 20.

5. 11, 17, 193 6. 7, 20, 26, 29, 31, 32, 35, 43, 53,

61, 70; 7. 6, 9 αὐτὸς, TWH

marg., 16, 21, 45, 47

[WH]; 8. [7 [WH], 12, 14, 21, 23, 25, 27, 34, 39,
42, 58; 9. 15, $16, 27, 30, 41; 10. 6 (625). 7 —

TWH, 25 —T, 28, 32, 34; 11. 11, 14, 44, 46, 49;

12.25.30. 19. 12. 15. 22, * 24 ¢ 36. 10;-313: 17.2,

6. 7, 33 (025), 5 34, 36, 48, * 48, 48, ὃ 51; 8 3, 5,
9, 13, 29, 31;

9. 2, 14, *14,

tO. Will oa, 424 1.6.
12; 14. 37, 40; 16. [18.

16, 516, 33;

10.

12,24) 96, δ 125 18,

Lu 1. 65; 2. 6, 9, ® 18, δ 20, 27, 34, 43, 46, ὅ 49; 8.

8, > 10, 14, 22, 23, 26, 526; 18. 4, 5, 6, 21, 31, 38;

313,314 αὗτοις, WH; 4 521, 323, 31, 40 (025),
343; 5. 17 avr’vy, TWHR non marg,, ® 22, ° 31,

Ac 1. 3, 4, 10, 26; 2. 3, 4,14; 3. 5,8; 4.1, 3, 14,
17, 524, 32, 334; 5. 13, 25; 6. 6; 7. 25, 26, 43,

5 34,
536; 6. 83, 59, 10, 32, 47; 8. 521, 922; 9.
2, 5 3, 75, 10, 11, 513, 14, 16, 18, 33, 34 (425), 54;
10. 1, 82, 38; 11. *5, 31, 47, 48, 49; 12. 315,
816, 24, 37 ; 18. 4, 23; 14. °5,%7, $25; 16.5.3;

19. 4, 5, 6, ἘΠ. 16; 20. 2, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
ae sal, 3, '5;°6,-10; 12,13.

60; 8. 5, 18; 9. 27, 39; 10. 8, 20, 23, 48 αὐτοὺς,
WH: 11. 3,4, 12, 17, 20.5.12. 170. 17, 17 —T 7.
3, 8:21, 22, 42,43 ; 14 2 15, 18,23; 16.8, 20. 33's
16. 4, 23; 17. 2, 34; 18 2, *3, 5°81, 27 —k νὴ
TWH non mg. R; 19. 6, 15; 20. 7, 18, 36; 21.
47, 24, 224, 263 22. 2; 28. 21, 31; 24.521; 265.
36, 11; 26. 11, 30; 27. 10, 27; 28.
*14.

Ro 1. #19, 19, 24; 4 113 9. 26 [WH]; 10.2; 11.
8, 9, 217, 27; 15. 27, 28; 16. 14, 15.
τοῦ

δ.

37434,

11 Co2. 13; Ὁ 19; 6.216; 8. 22.
Ga 2.2;
8 #12.

16, £503: 8. 55:7 31.5 10. 11, τῷ

42%

She? 333

20. 3.5, 510, 523, 525, 541 ; 22 515, 45, 47, ὅ70;

23. 812 αὑτούς, WHR,

8514, 522; 24

15, .5 17,

8.25, 8.44, 50 (025), 51.

Jo 1. 38; 6. 17 —WHR, 817; 7. ὃ 50; 8. [2 ΠΥΡῚ;
9. 19; 12 4o; 18. 1; 17. 6, 11, 12, 14, 15 (675),
17, 18, 23; 18. 7, #29 ; 20. ° 10 αὑτοὺς, WHR.
Ac 1. 27; 2. *38,-40; 8. 211; 4 2, 7, 28, 13, 15, 18,
8 19, 21 (δ 5), > 23, 2 33; 5. 13, 18, 19, 21, 22, 26,

27 (dis), 33, * 35, 38, 39; 7- 26, 34, 36, 42 ; 8. 6,

11, 214, 217; 9. 21; 10. 8, 20, 23, 24, 28,

48

αὐτούς----ὁ αὐτός
αὐτοῖς, T; 11. ? 15: 12. 21; 18. 2, 315, 17, 18,
I, 5,23; 15.%2, 5,°%7, 13, 2417,
TWH jon mg. R, 39; 16. 7, 10,

$34. 371 393 17. 52. 5, 6,9, 16;

2.6; 7116, 2-173-20. 2, $6; 21,
; 22. 30 ;23. 30 πρὸς αὐτὸν, WHR;
18 ; 27. 43; 28. ° 17, 23, 27.
ὃ; 11. τῦ 24;
2,

Ga

"124. BEF
4.17; 6. 3 16.

Col 2. 15.

I Th 2.716;5. 13.
DTH 1.4: 2.10, 8%:
Tit L137 3h
Hel. 4, 12; 211; 48; 8 8 avrois,s WH mg,, 9,
10; 10. 8 16, 16; Th, Te
Ja 3. 3
II Ped. ae
|eeτὰ
I Jo4 4.
Re 2.2, 27:5 8..95,6..10; % 415, 2.16, 17 (625); 8,
6 αὑτοὺς, WHR; 9. 5; 11 (028), 7 (018), 11, 12
12. 4, 10; 18. 7 —h. v., [WH] Ring. ; 16. 14, 16;
17. τᾶν 19. 15,218 αὐτῶν, TWH mg.; 20. 24, 8,
9,:10 5 22. 5.
"AYTA’S

(1) πρὸς αὐτάς
Mk 16. 8.

(2) περὶ αὐτάς

*AYTA’
Mt6. 26; 10.1; 11. 25: 18. 4, 7, 28, 30 (d/s), 39;
19. 14; 28. 4; "27, δ.1
Mk 5. το; 8.7; 10. 14, st ie: 15. 124.
Lu 4 413.5 7; 10.21; 14. τοῖς, 17. 31; 18 τὸ
[WH], 16.
10,050.55 BOs 3. to: 275 28; 18. 17; 14. 11 αὐτοῦ;
WH mg. ; 15. 6 αὐτὸ, T
Ac 2. 45.
6.1 5) 2.5.
Ga 3. 10. 12,
Eph. 6. 4.
ELE 4: 12:
Re 10. 4; 11.6; 18. 14; 22.118
ἌΥΤΟΣ

(6) τὸ αὐτὸ φρονεῖν

(7) ἕν x.

τὸ αὐτό
Mt

546? οὐχὶ kK. οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
οὕτως Tol, WH mg.
473 οὐχὶ κ. οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ;
22 34 3 οἱ δὲ Φαρισαῖοι. . . συνήχθησαν ἐπὶ τὸ

αὐτό

20 44 προσηύξατο ἐκ
εἰπὼν πάλιν
9

2 8 ποιμένες

. ὠνείδιζον

τ. αὐτὸν λόγον εἰπών

h. v., [WH]
ἦσαν ἐν τ. χώρᾳ

τ. αὐτῇ dypav-

λοῦντες
625: " κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τ. προφήταις
26 ὃ κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τ. Ψευδοπροφήταις
ἐς

οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν

17 30 ὅ κατὰ τ. αὐτὰ ἔσται 7 ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τ.
ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται
an ἔσονται δύο ἀλήθουσαι. ἐπὶ τὸ αὐτό
28 40 ὅτι ἐν τ. αὐτῷ κρίματι εἶ
Acre
ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς
ἑκατὸν εἴκοσιν

2 1 2 ἦἦσαν πάντες
τες ὁμοῦ
ὁμ ἐπὶ τὸ αὐτό

44 ? πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν
αὐτό
47. 5 προσετίθει τ. σωζομένους καθ᾽
ἐπὶ τὸ αὐτό

ἐπὶ τὸ
ἡμέραν

4 26 2 οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό

ΠΟ ΥἹΟῚ) ot, Ps. ii. 2
14

1 ὃ κατὰ τὸ αὐτὸ: εἰσελθεῖν αὐτοὺς eis τ.
συναγωγὴν τ. Ἰουδαίων
15 27 * αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τ. αὐτά
Ro 2 1
τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων
ἐκ τ.

αὐτοῦ

“φυράματος

ποιῆσαι

ὃ μὲν

εἰς

, τιμὴν σκεῦος
10 12 ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων
12 4 τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τ. αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν
-- oO
τὸ αὐτὸ εἰς “ἀλλήλους φρονοῦντες
165. δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις
1 Colo iva TO αὐτὸ λέγητε πάντες
Io ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τ. αὐτῷ νοΐ
K. €v T. αὐτῇ γνώμῃ
5° ΩΣ kK, πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε
3 πάντες τὸ αὐτὸ ἔπ τίη βρῶμα a
TO αὐτὸ, [W
Pa κὸ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα
5 7 ἕν γάρ ἐστιν κ. τὸ αὐτὸ τ. ἐξυρημένῃ

τρίτου

ο

12

2 συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτό

4 διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων

πνεῦμα:

5 x. διαιρέσεις
Κύριος:

διακονιῶν

εἰσὶν τὸ δὲ αὐτὸ
εἰσὶν x.

ὁ αὐτὸς

6 x. διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσὶν κ. ὁ αὐτὸς
>

,

oe!

©

a:

Ἢ

Θεός

ὁ δὲ αὐτὸς, TWH mg. R
8% ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ
πνεῦμα:
9 ἑτέρῳ πίστις ἐν τ. αὐτῷ πνεύματι
I1 ἴ πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν κ. τὸ αὐτὸ

(1) τὸ αὐτὸ, τὰ αὐτὰ ποιεῖν (2) ἐπὶ τ. αὐτό
(8) κατὰ τ. αὐτό (4) τὰ αὐτά (5) κατὰ

τ. αὐτά

Lu

κ. οἱ λῃσταὶ.

oa

(1) ἐπ᾽ αὐτά

Ὅ

δ᾽ αὐτὸ

αὐτόν

Mk14 39 eres

9 21

Lu 28: * 233-28 4, τ.
40 277: 12 40 34-33,
Col'3. * 19.
He-i1..13:
yy 7:
ΚΘ
14,

:

Mt 27 44 τὸ

33

Eph 6. * 9.

[29

τ.

αὐτὸν

λόγον

πνεῦμα

25 τὸ

αὐτὸ

ὑπὲρ

ἀλλήλων

μεριμνῶσιν

τὰ

μέλη

14 23 ? ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ

αὐτό

15 39 ov πᾶσα σὰρξ ἡἡ αὐτὴ σάρξ
001
6 ἐν ὑπομονῇ τ. αὐτῶν παθημάτων ὧν κ.
ἡμεῖς πάσχομεν
814 ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ
κά ὑμμα. - - μένει
18 τ. αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα
413 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τ. πίστεως

130
11Co

ε

φΦ΄.

ΧΑ

«4

6 13 τ. δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν . .. πλατύνθητε
κ. ὑμεῖς

Lu 18

: πα σαν. δέ τινες ἐν αὐτῷ τ. καιρῷ
1 ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ προσῆλθ
20 τ 1 ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τ
τ. ὥρᾳ
28.12.8 ἐγένοντο δὲ φίλοι...
μετ᾽ ἀλλήλων
2413 1 δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὖ
πορευόμενοι

8 τό τ. Θεῷ τ. διδόντι τ. αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ

ὑμῶν

12 18 οὐ τ. αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν ;

οὐ τ. αὐτοῖς ἴχνεσιν;
1811 : παρακαλεῖσθε τὸ αὐτὸ φρονεῖτε

Eph
Phl

6 91! οἱ κύριοι τὰ αὐτὰ ποιεῖτε “πρὸς αὐτούς
130 τ. αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν

ἐμοί

2 25

A

\

;

5511

σπουδήν
1 τ. αὐταῖς θυσίαις

αὐτὴν

τ.

ἐνδείκνυσθαι

ἃς προσφέρουσιν

εἰς

αὐτοῦ, WH mg.
16 27 αὐτὸς yap ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς
21 25 οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τ. κόσμον χωρήσειν
γραφόμενα βιβλία

—h.

9 r.

συνκληρονόμων τ. ἐπαγγελίας
τ.
αὐτῆς
18 8 Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς κ. σήμερον 6
αὐτός
3 10 ἐκ τ. αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία
κ. κατάρα
at

1Pe

4

τ΄
4

5 9
Pe

8 7

μήτι ἡ πηγὴ

ἐκ τ.

αὐτῆς ὀπῆς

βρύει

21
26
ΙΓΟ] 24
1414
15 28
11Co8 19

ἡμῶν

κ. αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται
ἀλλὰ αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει
αὐτοῖς δὲ τ. κλητοῖς
οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς
τότε x. αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται
2 πρὸς τὴν αὐτοῦ τ. Κυρίου δόξαν
-τ-αὐτοῦ, WHR

{ΤῊ 8 11 3 αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς x. πατὴρ ἡμῶν
416 3 ὅτι αὐτὸς ὁ Θεὸς
καταβήσεται

γλυκύ
x. tpets τ΄ αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε
μὴ “συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τ. αὐτὴν τ.
ἀσωτίας ἀνάχυσιν
4 τὰ αὐτὰ τ. παθημάτων tH... ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι
οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ x. ἡ γῆ τ. αὐτῷ λόγῳ
τεθησαυρισμένοι εἰσίν

(1) αὐτὴ ἡ ὥρα, ἡμέρα (2) αὐτὸς ὁ Θεός,
Κύριος (8) αὐτὰ τ. ἔργα
8 4 αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάνης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ
617 αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας
22 εἰσελθούσης τ. θυγατρὸς αὐτῆς τ. “Hp@duiδος
αὐτοῦ, WHR mg.
16 [14ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τ. ἕνδεκα
ἐφανερώθη
Lu 1.36 οὗτος “μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τ. καλουμένῃ
στείρᾳ
238 1k. αὐτῇ τ. ὥρᾳ, ἐπιστᾶσα
10 7 ἐν αὐτῇ δὲ τ. οἰκίᾳ μένετε
21 1 ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τ. πνεύματι
τ. ἁγίῳ
1212 1 τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν
αὐτῇ τ. ὥρᾳ

ἐν κελεύσματι.

..

5 23 ? αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τ. εἰρήνης

11Th2 16 αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός

516% αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τ. εἰρήνης

He

τὸ

*AYTO'E Ὁ

Μι
ΜΚ

v.,

11 14 αὐτὸς yap ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται

II τ. αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας

Ja

τὰ

Ac 16 18 } κι ἐξῆλθεν αὐτῇ τ. ὥρᾳ
22 13 1 κἀγὼ αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν
Ro 8 16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα συνμαρτυρεῖ τ. πνεύματι

τὸ διηνεκές

11

918 ἕως ὅτου ἐφώνησαν τ. γονεῖς αὐτοῦ τ. ἀναβλέψαντος

a

αὐτῶν.
411 ἵνα μὴ ἐν τ. αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ
τ. ἀπειθείας
ΘΙῚΙ ἕκαστον ὑμῶν

ἀναστάντες αὐτῇ τ. ὥρᾳ

536% αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ

14 11 8 διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε

σύνψυχοι τὸ αὐτὸ φρονοῦντες

τὸ ἕν, TWH non mg. R non mg.
18 τὸ δὲ αὐτὸ kK. ὑμεῖς “χαίρετε
8 1“ τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν
16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν Τ᾽ αὐτῷ στοιχεῖν
cae’
δας παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ
2144 ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε κ. ὑμεῖς
112 σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ
iT TAN, Ps. cii. 28
μετέσχεν
τ.
αὐτὸς παραπλησίως
214k.

10

1

Jo

ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε,
τ. αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες,
6

1Th
He

lal

O αὐυτος---ο-αὐτου

919 αὐτότε τὸ βιβλίον κ᾿ πάντατ. λαὸν ἐἐράντισεν

23 αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσι θυσίαις
παρὰ ταύτας.
24 οὐ yap |eis χειροποίητα εἰσῆλθεν. .. ἀλλ᾽

101

εἰς αὐτὸν τ. οὐρανόν
οὐκ αὐτὴν τ. εἰκόνα τ᾿: πραγμάτων

Ill Jo 12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων κ. ὑπὸ

αὐτῆς T. ἀληθείας
Re 21 3 2 αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται
᾿ἈΥΤΟΥ", adv.
Mt 26 36 λέγει τ. μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ
Mk 6 33 x. συνῆλθον αὐτοῦ
—h. v.. TWH non ng. R
Lu 927 εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων
Ας 15 34 ἔδοξεν δὲ τῷ Σιλᾷ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ
—h. v., TWH non mg. R mg.; αὐτούς,
WH mg. alter
18 19 κἀκείνους κατέλιπεν. αὐτοῦ
21 4 ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά

“AYTOY™
Mk

6 34 ἡ yap aged μεριμνήσει αὑτῆς
sta

Lu 12 17 διελογίζετο ἐν αὑτῷ λέγων
ἑαυτῷ, Ἔ

21 οὕτως ὁ Ke uriges abr
αὐτῷ, T; h. v

i

avrov—adeois
SS

3%

imnpxov
ἔχθρᾳ ὄντεςπρὸς
nPXoP yapyap ἐν
ἐν ἐχῦρᾳ
ρ αὑτούς
αὐτούς,

ν πρὸς αὑτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός
v., T [[WH]] R mg.
ὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς
iz

αὐτὸν,
ὃς δοξάσει
αὐτῷ,
17 βαστάζων αὑτῷ τ.
4

,

,ὔ

ς

“

/

‘

4

T
αὐτὸν ἐν αὑτῷ
T
σταυρόν
rs

>

ε

»

He

᾿ἈΑΦΑΝΗΊΣ
413 οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον ἀὐτοῦ

Mt

616
19
20
Ac 18 41

-“"

,

131

ἑαυτῷ, T

20 10 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί
αὐτοὺς, T

᾿ΑΦΑΝΙΖΩ
ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν
ὅπου σὴς κ. βρῶσις ἀφανίζει
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει
ἴδετε οἱ καταφρονηταὶ κ. θαυμάσατε

ἀφανίσθητε
ΠΟΣῚ wan

127 τ.

αὐτὸν,
ἀντιμισθίαν. .. τ. πλάνης
αὑτοῖς ἀπολαμβάνοντες

αὐτῶν

ἐν

414 ἀτμὶς γάρ ἐστε ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη
ἔπειτα κ. ἀφανιζομένη

He

813 τὸ

᾿ἈΑΦΑΝΙΣΜΟΣ

καὶ λογίσασθαί τι ὡς ἐξ αὑτῶν
ἑαυτῶν,

Hab.

Ja

ἑαυτοῖς, T

08

oO%32 34,

bs

Ac 1417 οὐκ ἀμάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν
Ro

wan

x.

T

Eph2 15 ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν
ἄνθρωπον
oe

δὲ παλαιούμενον
ἀφανισμοῦ

x.

γηράσκον

ἐγγὺς

a

"APANTOX*

αὐτῷ, Tt

Phl

8 21 τοῦ δύνασθαι αὐτὸν κ. ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ
πάντα
αὐτῷ, T

Lu 24 31 αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν

αὐτῷ, TWH mg. R
8 6 ἡτοίμασαν αὑτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν

Mt 1517 kx. εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται

,
I Jo 510 ὁe πιστεύων...

Re

αὐτοὺς,

18

’
eia
ἔχει
τ. μαρτυρίαν
ἐν> αὑτῷ

Mk 719 κ. εἰς τ. ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται
ὀχετὸν, WH

Τ

7 ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν κ. ἐστρηνίασεν
αὐτὴν, T
Col 223 ἐν

᾿ΑΥΤΟΦΩΡΟΣ ἢ *
Jo

8 [4 αὑτὴ ἡ γυνὴ κατείληπται
μοιχευομένη

Ac 2719 τ. τρίτῃ αὐτόχειρες τ.
ἔριψαν
μικρὸν

Ac
σκευὴν

τ.

πλοίου

μέλος ἐστὶν x. μεγάλα

"AYXMHPO’S*

"APEAO’ THE * 7
246 μετελάμβανον
τροφῆς ἐν
ἀφελότητι καρδίας

Mk
Lu

nip-npp OOK», 2., cf. Is. lviii. 6

24 47 1 κηρυχθῆναι ἐπὶ τ. ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν

Ro 11 27 ὅταν ἀφέλωμαι τ. ἁμαρτίας αὐτῶν

4 ἀδύνατον yap" αἷμα ταύρων κ. τράγων
ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας
Re 22 19 κ. ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τ. λόγων τ. βιβλίου
19 ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τ. ξύλου
τ. ζωῆς

ἁμαρτιῶν
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν
5
8 29 οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τ. αἰῶνα
177 1 γνῶσιν σωτηρίας. . . ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν
αὐτῶν
8 3.1 κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
᾿ ἁμαρτιῶν
418 xnpv&a αἰχμαλώτοις ἄφεσιν᾽
1 41

18 ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ᾿ἀφέσει

22 50 ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν

cf. Jer. xxxi. 34

κ.

Tins osav Khopd, Is. Ixi. 1

ποις

10 42 ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς
16 3 ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τ. οἰκονομίαν ἀπ᾽
ἐμοῦ

INN ADT ΥἼΒΟΞ. mn, Is. xxvii. 9,

ἀγαλλιάσει

(1) ἄφ. ἁμαρτιῶν
Mt 26 28 1 τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν

᾿ΑΦΑΙΡΕΏ
_ Mt 26 51 ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον
Mk 1447 ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον
Lu 125 αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώ-

Hel0

k.

"APEXIE

1 Pelig ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ

,

*APEIAIA*
ἐθελοθρησκίᾳ x. ταπεινοφροσύνῃ
ἀφειδίᾳ σώματος
4

᾿ΑΥΧΕΏΣ
8. καὶ ἡ γλῶσσα
αὐχεῖ

mg.

ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ

᾿ΑΥΤΟΎΕΙΡ*

Ja

᾿ΑΦΕΔΡΩΝ * +

καὶ ἄφ., WH

Ac

mg.

R non

mg.

238 1 βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν τ. ὀνόματι
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τ. ἁμαρτιῶν

ὑμῶν

5 31 1 τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ κ. ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν

10 43 1 ἄφεσιν
ist. ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τ. ὀνόματος
αὐτου

ἄφεσις---ἀφίημι

132

Ac 18 38 1 διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγ-

‘Mt

γέλλεται

26 18 1 τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
Ephi 7 ἐν ᾧ ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν διὰ τ. αἵματος

>

»

3...

>

’

Col

>

δ

ὦ

4 aμ pes

τ. ἄφεσιν
a

‘

©

‘

ς

-

>

ἐκβάλω τὸ κάρφ

σου

ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός
3 ἄφες τ. νεκροὺς θάψαι
>

10 18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων

Eph

4

πτώματα αὐτῶν,

τ. ἁμαρτιῶν
9.22 χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις

He

cn”

οὐδὲ 6 πατὴρ ὑμῶν ap
ματα ὑμῶν

2

αὐτοῦ τ. ἄφεσιν τ. παραπτωμάτων

Col 114 1 ἐν ᾧ ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν

,

614 ἀφήσει κ. ὑμῖν ὁ πατὴρ ¥,
15 2 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τ. ἀνθ

“=

>

4

©

4

τοὺς

νεκρούς
ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
,

ἌΦΗ΄
416 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα. . - συνβιβαζόμενον
διὰ πάσης ἁφῆς τ. ἐπιχορηγίας
2:19 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τ. ἁφῶν κ. συνδέσpov... συνβιβαζόμενον

ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι

3

ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπὶ τ.
γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας

eee

πᾶσα ἁμαρτία κ. βλασφημία ἀφεθήσεται
τ. ἀνθρώποις"
ἡ δὲ τ. πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθή΄-“

’

’

>

,

’

᾿ἈΑΦΘΑΡΣΙᾺ **
Ro:

τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ . . .

27

Jj?

ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν
1 Co 15 42 ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ
50 οὐδὲ ἡ φθορὰ τ. ἀφθαρσίαν KAnpovopet
53 δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι
ἀφθαρσίαν
'
54 ὅταν δὲ τὸ φθαρτὰν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν
--τὸ φθ. τ. ἐνδ. ἀφθ., WH non mg. R mg.
Eph 624 τ. ἀγαπώντων τ. Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
>

“

‘

»

>

a

\

cy

>

,

4

15 52
117
1 4
23
8 4

2

2

2

ἜἌΦΘΑΡΤΟΣ **
ἤλλαξαν τ. δόξαν τ. ἀφθάρτου Θεοῦ
ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν ἡμεῖς δὲ
ἄφθαρτον
κ. οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι
τ. δὲ βασιλεῖ τ. αἰώνων ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ
εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον κ. ἀμΐαντον
ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς
ἀλλὰ ἀφθάρτου
ἐν τ. ἀφθάρτῳ τ. ἡσυχίου kK. πραέως

“

΄

>

bz ,

,

;

Pt

x

.

΄

‘

,

»

>

>

ἴδ

»»

΄

ε

΄“-

14 * ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τ. ἀνθρώποις τὰ παρα-

,

U

πάντες

ἄφες
ἴδωμεν
εἰ ἔρχεται
\ >
a
,
,
a

ἀφέντες

"HA

αὐτὸν

elas
,

δια

‘

κ. εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα

΄-

ἀφέντες τ. πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον
ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός
3 οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια
1 τέκνον ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
1 τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας
1 ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
1 ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἀφιέναι
δι

΄

᾿

>

‘

a”

ε

€

δ

>

,

>

ἁμαρτίας ἐπὶ τ. γῆς

ἐπὶ τ. γῆς ἀφ. ἁμ., TWH

mg. R

1 πάντα ἀφεθήσεται τ. υἱοῖς τ. ἀνθρώπων
τὰ ἁμαρτήματα
412 μήποτε ἐπιστρέψωσιν κ. ἀφεθῇ αὐτοῖς
8 28

6 12 3 ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς κ. ἡμεῖς ἀφήκαμεν τ. ὀφειλέταις ἡμῶν
πτώματα αὑτῶν,

>

ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας... ἀφῆκεν τὸ
πνεῦμα

τ.

-240 ἄφες αὐτῷ x. τὸ ἱμάτιον
,

ἈΝ

>

ἔμπροσθεν

“-

,

ἔφυγον

(9) ἀφ. ὀφειλήματα, ὀφειλήν, παραπτώματα
(8) seq. inf.
(4) seq. subj., ἵνα (5) ἀφ. ἀνομίας

>

>

εἷς παραλαμβάνεται x. εἷς ἀφίεται.
pia παραλαμβάνεται κ. pia ἀφίεται
κ. ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθών

ς

σου

>

κἀκεῖνα μὴ ἀφεῖναι

΄“

τότε οἱ μαθηταὶ

θυσιαστηρίου

,

-

,

a4

>

εἶπεν αὐτῷ “Ades ἄρτι
τότε ἀφίησιν αὐτόν
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος
οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα
of δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον

-“

>

2

"5.24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν

>

“

ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν
οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον

(1) ἀφ. dpaprias, ἁμαρτήματα

-

-“᾿

~

>

ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι

ΑΦΙΉΜΙ

c

>

‘

ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τ. νόμου

πνεύματος

«

>

5 A

“

“

>

~A

>

7 ἐν τ. διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν

815
15
“411
- 20
- 22

>

΄“

4

Mt

ca

’

A

"APOOPI'AT
Tit

4

ο
ἀφεὶς, TR
δ
τ
ΡΝ
ἜΣ ἐν
ποσάκις ἁμαρτήσει .. « κ. ἀφήσω αὐτῷ;
τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ
πᾶσαν τ. ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι
ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ
ἄφετε τὰ παιδία
ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
πᾶς ὅστις ἄφηκεν οἰκίας ἣ ἀδελφούς
ἀφέντες
αὐτὸν ἀπῆλθαν
2
yn
ε
>
“>
a
>
a
ἀφῆκεν τ. γυναῖκα αὐτοῦ τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ
8 οὐδὲ τ. εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν
dA

1Th
Pe

,

οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα

11 Th1 10 φωτίσαντος δὲ ζωὴν x. ἀφθαρσίαν διὰ τ.
εὐαγγελίου

123
925

”

2

Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ

Ro
I1Co

aA

ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τ. πνεύματος τ. ἁγίου
οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ
οὐ μὴ ἀφεθῇ, WH mg.
8 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἕως τ.
θερισμοῦ
,
>
N
"
τότε
ἀφεὶς
τ. ὄχλους
ἄφετε
αὐτούς
a a
,
A
>
,
>
,

-

,

>

‘4

ς

σεται"
x. ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τ. υἱοῦ τ.
ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ.

36 ἀφέντες τ. ὄχλον
5 19 οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν
>

>

a

>

,

:

ἀφίημι---ἀφιλάγαθος
Mk 5 37 ὃ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι

Lul7

4 CP

λὴν τ. Θεοῦ
αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τ. πατρί
χορτασθῆναι

τὰ

34

ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφούς
δὲ ἀφῆκεν οἰκίαν x, ἀδελφὰς
ἀδελφούς
—h. v., TWH non mg. R
ΓΕ ἀφῆκαν αὐτούς
1 οὐκ ἤφιεν ἵἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος
ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος"

εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε,
—h. v.. TWHR non mg.
2 οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν... ἀφήσει Ta παραπτώματα ὑμῶν
—h. v., TWHR non mg.
12.12 ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν
ἐὰν . . . καταλίπῃ γυναῖκα x. μὴ ἀφῇ

...

ἀποθνήσκων

οὐκ

ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα
οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθονἐ
ἐν σοί
ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε
πάτερ ἄφες αὐτοῖς

Me

ἘΞἢ ἐν [[WH]] R mg.
oe ἀφῆκεν τι Ἰουδαίαν

ἀφῆκεν οὖν τ. ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνή
ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸνὁ
ὁ πυρετός
οὐκ ἀφῆκέν με μόνον
ὁ μισθωτὸς .
. ἀφίησιν τὰ πρόβατα x.
φεύγει
᾿
8 λύσατε αὐτὸν κ. ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν
ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς "Ades αὐτήν
οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς
εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν
πάλιν ἀφίημι τ. κόσμον
κἀμὲ μόνον ἀφῆτε

ἀφῆκεν

κ᾿ οἵ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα

ov μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τ.

αὐτοῦ

ὁ
Ki
Ξ;
ὁ

οἰκίαν

5 εἰ οὖν ἐμὲ ἑητεῖτε ἄφετε τούτους ὑπάγειν
a τινων ἀφῆτε τ. ἁμαρτίας ἀφέωνται
αὐτοῖς
:

ἐξέπ-

ἀπόστητε ἀπὸ τ. ἀνθρώπων τούτων κ. ἄφετε
αὐτούς
>
τ. καρδίας
εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια
σου

1 ἄν

ἀφίονται, WH

δὲ Ἰησοῦς εἶπεν "Agere αὐτήν
ἀφέντες αὐτὸν “ἔφυγον πάντες
ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας
δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην

νευσεν

ἀφέντες

20

-

πάντα

ἠκολούθησαν

aes

αὐτῷ

+49 1 τίς οὗτός ἐστιν ὃς κ. ἁμαρτίας ἀφίησιν ;
8 51 3 οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ

960 8 ἄφες τ.
νεκρούς

νεκροὺς

θάψαι τοὺς

ἑαυτῶν

10 30 ἀπῆλθον͵ ἀφέντες ἡμιθανῆ
ll 4+ ἄφες ἡμῖν τ. ἁμαρτίας ἡ
ἡμῶν,
is yap αὐτοὶ
a
ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντιἡμῖν
12 Io

πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου

“ἀφεθήσεται αὐτῷ:
τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι
οὐκ ἀφεθήσεται
39 ὃ οὐκ τ οὐκ διορυχθῆναι τ. οἶκον αὐτοῦ
οὐκ ἂν ἀφ., TWH mg.
- 13 ὃ ἄφες αὐτὴν kK. τοῦτο τὸ ἔτος
ἔ

-

35 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν
ὑ
ὁ οἶκος ὑμῶν

17

3. κ. ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ

,

καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν
kK. οἱ ἄρσενες ἀφέντες τ. φυσικὴν χρῆσιν
τ. θηλείας
ὅ μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι

ἄνθρωπε ἀφέωνταί σοι ai ἁμαρτίαι σου

21 3 τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι
[23 1 ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου
24) FS ORES, ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ
τ. γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας
6 42 * ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ σου
747% ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς ai πολλαί
47 ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ
48 ὦ ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι

an

mg.

,

Lu_ 4 39 ἐπετίμησεν τ. πυρετῷ κ. ἀφῆκεν αὐτήν
511

κ. ὁ ἕτερος ἀφεθή-

8

τέκνον
7p ji OGD TNS Ns, Dt. xxv. 5

6 πρῶτος
σπέρμα

σεται

—h, Vv. TWHR non mg.
ἄφετε, τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με
ἰδοὺ ἡμεῖς
ἡ
ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι

κ.

2 va k. 6 πατὴρ ὑμῶν. .. ἀφῇ ὑμῖν τὰ
παραπτώματα ὑμῶν.

Oa

Ὁ. ἐπιστρέψῃ πρός σε λέγων Μετα-

νοῶ ἀφήσεις αὐτῷ
εἷς παραλημφθήσεται

35 ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται
36 On εἷς ΜΎΕΣ
kK. ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται

τέκνα

ἃ
ος

133

ΝΣ WR, Ps. xxxii. 1
1Co71II

x. ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι

12 εἰ. . . αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ᾽
μὴ ἀφιέτω αὐτήν
Ke a
συνευδοκεῖ οἰκεῖν
ἀφιέτω τ. ἄνδρα

per αὐτῆς

μὴ

οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον
ἀφέντες τὸν τ. ἀρχῆς τ. Χριστοῦ λόγον
κἂν ἁμαρτίας ἦ πεποιηκὼς ἀφεθήσεται αὐτῷ
1 δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡ
ἡμῖν τ. ἁμαρτίας
1 ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ

ὄνομα αὐτοῦ

ὅτι τ. ἀγάπην σου τ. πρώτην ἀφῆκες
ὅτι ἀφεῖς τ. γυναῖκα Ἰεζάβελ
᾿ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι
εἰς μνῆμα

᾿ΑΦΙΚΝΕΌΜΑΙ
ἡ yap ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο
a“

"APIAA'TAOOS* +
ἀνήμεροι ἀφιλάγαθοι προδόται

>

,

134

ἀφιλάργυρος---ἄφωνος

------

᾿ΑΦΙΛΑ ῬΓΥΡΟΣ ὅ +
8 3 ἀλλὰ ἐπιεικῆ ἄμαχον ἀφιλάργυρον
18 5 ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος

1Ti
He

ἌΛΦΙΞΙΣ **
Ac

2029 εἰσελεύσονται μετὰ τ. ἄφιξίν μου λύκοι
βαρεῖς

Ga

Lu

Ro

(1) trans.
8 13 ἐν καιρῷ

Τὶ

4

:

Π Ti

11 Co

δὲν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες
T.
πίστεως
Ξ

He

219 ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων
τὸ ὄνομα Κυρίου
3812 ἐν τ. ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος

Ac

2

"APNQ

2 ἐγένετο ἄφνω ἐκ τ. οὐρανοῦ ἦχος

16 26 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
28 6 ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν

ἐντολῆς
512 “Ὁ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος

πὲρ ἡμῶν

11 12 ἵναdake

πειρασμοῦ ἀφίστανται

13 27 ἀπόστητε ἀἀπ᾽ ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδικίας
Ae
81377 ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ
38 ἀπόστητε ἀπὸ τ. ἀνθρώπων τούτων
12 10 εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ
15 38 Μάρκον... τ. ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν
ἀπὸ Παμφυλίας
19 9 ἀποστὰς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀφώρισεν τ. μαθητάς
22 29 ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν
ἀνετάζειν
11Co 12 8 παρεκάλεσα ἵἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ

—h. v.,. TWH
7 8 ἀφορμὴν δὲ X
11 ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τ.

(2) seq. gen.

237 ὃ ἢ οὐκ ἀφίστατο τ΄ ἱεροῦ
413 ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ

ἌΦΟΡ
1154 ζητοῦντες ἀφορ
ἐντολῆς

ΑΦΙΣΤΗΜΙ
Ta

115 ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός
μου
212 ὑπέστελλεν κ.

Ga

513

᾿ἀφορμήν
μόνον μὴ τ.

1Co
Ju

174 τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν
ῥυσθέντας
16 10 βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς
ὑ
114 τολμᾷν ἀφόβως τ. λόγον τ. Θεοῦ λαλεῖν
12 ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες

᾿ΑΦΟΜΟΙΟΌΜΑΙ **
He

7

3 ἀφωμοιωμένος δὲ τ. υἱῷ τ. Θεοῦ
᾿ἈΑΦΟΡΑΏ

Phl
He

223 ὡς ἂν ἀφίδω τὰ “περὶ ἐμέ
12 2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τ. πίστεως ἀρχηγόν

Mt

1849 ἀφοριοῦσιν τ. πονηροὺς ἐκ μέσου τ.
δικαίων
25 32 ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων,
ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα

Lu
Ἄς

822
18.:Ὁ
19 9
Ro
11
11Co 617

_

ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς κ. ὀνειδίσωσιν
aopicare δή μοι τ. Βαρνάβαν kK. Σαῦλον
ἀποστὰς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀφώρισεν τ. μαθητάς
ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ
διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν x. ἀφορίσθητε

aN ΤΙΣΙ
ΓΘ ἸΝΝ, Is. lit, 11

τ.

θελόντων

᾿ἈΑΦΡΙ
ΖΩ ἢ
918 ἀφρίζει x. τρίζει τ. ὀδόντας

20 πεσὼν ἐπὶ τ. γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων

Lu

᾿ἈΦΡΟΣ*
9,390 σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ
*APPOXY’NH

Mk = 7 22 βλασφημία ὑπερηφανία ἀφροσύνη
Π ΟΟ 11 1 ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης
17 οὐ κατὰ Κύριον λαλῶ ἀλλ᾽ ὡς ἐν
ἀφροσύνῃ
21 ἐν ἀφροσύνῃ λέγω
ἌΦΡΩΝ
Lu

1140 ἄφρονες οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν
12 20 ἄφρων ταύτῃ τ. νυκτὶ τ. Ψυχήν σου
αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ
Ro
220 παιδευτὴν ἀφρόνων
1Co 15 36 a, ov σὺ ὃ σπείρεις
11 ΟΟ11 16 μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι
16 κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με
19 ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τ. ἀφρόνων
12 6 ἐὰνee ee καυχήσασθαι οὐκ ἔσομαι
aippov
areid ἄφρων
δ τὸ wa τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες
Eph
1Pe.
9.18 ἀγαθοποιοῦντας φιμοῖν τὴν τ. ἀφρόνων
ἀνθρώπων ἀγνωσίαν.

᾿ΑΦΟΡΙΖΩ

ἀπὸ τ. ἐρίφων

ἀφορμὴν

ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τ.
σαρκί
δ 14 μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τ. ἀντικειμένῳ

᾿ΑΦΟΒΩΣ
Lu

τ.

᾿ΑΦΥΠΝΟΏ
ΣΤ
Lu

8423 πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν

Ja

5 4 ὁ μισθὸς

᾿ΑΦΥΣΤΕΡΕΏ

. ὁ ἀφυστερημένος

ἀφ᾽

ὑμῶν

ἌΦΩΝΟΣ
Ας

8.32 ὡς ἄμνος ἐναντίον
Pace

τ.

κείροντος

αὐτὸν

¥

¥

adwvos—aypt
1 Co

135

12 2 πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε

_ ἀπαγόμενοι

ovatra . . . γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ
κ. οὐδὲν ἄφωνον
ποζύγιον ἄφωνον

"AXPEIOX
Mt

25 30 τ. ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος

Lu

τὸ ἐξώτερον
17 10 λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν
᾿ΑΧΡΕΟΌΜΑΙ

"AXAZ
Ro

“Axas, WH
᾿Ιωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τ. Αχαζ"

Mt

8 12

πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρεώθησαν

ὙΠΟ YAM Ὁ 5, Ps. xiv. 3

Αχαζ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Ἐζεκίαν
ἌΧΡΗΣΤΟΣ

*AXAI’A

Phm

11 Ὀνήσιμον τόν ποτέ σοι ἄχρηστον

*Axata, T
Ας

18 12 Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τ. ᾿Αχαίας
27 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τ.
᾿Αχαίαν
—h. v.. WH mg.

19 21 διελθὼν τ. Μακεδονίαν κ᾿ ᾿Αχαίαν
Ro
1Co
Co

ITh

"AXPI

(1) ἄχ. καιροῦ
Mt

1 σὺν τ΄. “ἁγίοις πᾶσιν
᾿Αχαίᾳ

τ. οὖσιν ἕν ὅλῃ τ.

9 2 ὅτι ᾿Αχαία παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι
11 τὸ ἢ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ
ἐν τ. κλίμασι τ. ᾿Αχαίας
1 7 τύπον πᾶσι τ. πιστεύουσιν ἐν τ. Μακεδονίᾳ x. ἐν τ. ᾿Αχαίᾳ
ὃ ἐξήχηται ὁ λόγος τ. Κυρίου οὐ μόνον ἐν
τ. Μακεδονίᾳ κ. ᾿Αχαίᾳ

(8) ἄχ. τοῦ νῦν,

(4) seq. fin. vb.

τοῦ δεῦρο

15 26 ηὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία k. ᾿Αχαία
1615 ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τ. ᾿Αχαίας
1

(2) ἄχ. οὗ

13 30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἄχρι τ.
θερισμοῦ
ἕως,
WH non mg.; μέχρι, TWH mg.
alter
24 38 ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τ. Ku
βωτόν

Lu

1 20 ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα
41 34

Ac

6 διάβολος ἀπέστη
a
ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ

17.27 ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τ. κιβωτόν
21 24 ? ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν
1 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος .
. ἀνε-

λήμφθη

κι ἐν τῇ “Ax., T

22 ἄχρι τ. ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν

ἕως,

1Co

᾿ἌΧΑΙΓΚΟΣ
1617 χαίρω δὲ ἐπὶ τ. παρουσίᾳ
Φορτουνάτου κ. ᾿Αχαϊκοῦ

Στεφανᾶ

229 τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τ.
ἡμέρας ταύτης
321 δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως

x.

πάντων
"
718 3 ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽

᾿ΑΧΑΙΣΤΟΣ**

Αἰγυπτον

Lu

6 35 αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τ. ἀχαρίστους

Mt

114 Σαδὼκ de ἐγέννησεν τ. ᾿ΑχείμΑχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τ. "EXiovd

Ti

11
18

5 x. ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ
6 διελθόντες δὲ ὅλην τ. νῆσον ἄχρι
ἄ
Πάφου
ΤῈΣ μὴ βλέπων τ. ἥλιον ἄχρι καιροῦ
20 4 συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι τ. ᾿Ασίας Σώ-

8 2 γονεῦσιν ἀπειθεῖς ἀχάριστοι ἀνόσιοι
*AXEI’M

marpos Πύρρου

-ἄχρι τ. Ασ.; TWH non mg. R mg.
6 ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τ. Τρῳάδαἄχρι
ἡμερῶν πέντε
II ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι. αὐγῆς
22 4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου
22 ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τ. λόγου
251 πεπολίτευμαι τ. Θεῷ ἄχρι ταύτης τ.
ἡμέρας
26 22 ἄχρι . ἡμέρας ταύτης ἕστηκα
27 33 7 ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι
28 15 ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι ᾿Αππίου

᾿ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΉΤΟΣ F
Mk

1458 διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον
οἰκοδομήσω
ἄλλ. ἀναστήσω ἀχ., WH mg.
11Co 5 I οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τ. οὐρανοῖς
Col
211 ἐν ᾧ x. περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ

Ac

᾿ΑΧΕΛΔΑΜΑ'Χ
119 "Ay. τοῦτ᾽ ἔστιν χωρίον αἵματος
᾿“Ακελδαμάχ, WH

"AXAY’E**
Ac

Φόρου

113 8 ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο

1811

παραχρῆμα δὲ ἔπεσεν
kK. σκότος

5 13 ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ
8 22

ἄχρι τοῦ νῦν

11 25 2 ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τ. ἐθνῶν εἰσέλθῃ
I Co

ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς

πᾶσα ἡ κτίσις συνστενάζει K. συνωδίνει

ἄχρις,
4.11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας κ. πεινῶμεν
11 26% +, θάνατον τ. Κυρίου καταγγέλλετεἄχρι
οὗ ἔλθῃ

136

ἄχρι---Βαλάκ

1Co15 25 * ἄχρι οὗ θῇ πάντας τ. ἐχθροὺς ὑπὸ τ.
πόδας αὐτοῦ

Re 15 8 “ ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τ. ἑπτα

‘

ἀγγέλων
.
χὰ
17 τ7 4 ἄχρι τελεσθήσονται οἱ. λόγο

Ta? BI] PK MN, Ps. cx. 1

18 5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἃ

11Co8 14 ἄχρι yap τ. σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα.
... μένει
10 13 μέτρου ἐφικέσθαι ἄχρι x. ὑμῶν
14 ἄχρι γὰρ κ. ὑμῶν ἐφθάσαμεν
Ga 819 3 ἄχρις ἂν ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται

ἄχρις οὗ, TWH

οὐρανοῦ

20 3 * ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη
5 4 οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ

mg.

4 2 ἄχρι τ. προθεσμίας τ. πατρός
Phl 1 5 ὃ ἀπὸ τ. πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν
6 ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ

He

Μὲ
Lu

ἜἌΧΥΡΟΝ
812 τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
,
AD
,
.
817 τὸ δὲ‘ ἄχυρον κατακαύσει
πυρὶ+ ἀσβέστῳ

Tit

1 2 ἣν ἐπηγγείλατο ὃ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ χρόνων

Re

811 τὸ ὄνομα τ. ἀστέρος λέγεται ὁ "Αψινθος"

313 3 ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται

᾿ΑΨΕΥΔΗΊΣ“ἢ

4 12 διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς κ. πνεύ-

ματος

Re

6 II πρὸς τ. πληροφορίαν τ. ἐλπίδος ἄχρι
τέλους
210 γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου
25 “ ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἥξω.
26 κ. 6 νικῶν κ. ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα

>
4
Ai@Vi@v

“AVINOOX* +

μου

κ. ἐγένετο τὸ τρίτον τ. ὑδάτων εἰς ἄψινθον

7 3 * ἄχρι σφραγίσωμεν τ. δούλους τ. Θεοῦ ἡμῶν
1211 κ. οὐκ ἠγάπησαν τ. Ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι

ανάτου

ἌΨΥΧΟΣ**

14 20 ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ a. τ. χαλινῶν τ.

ἵππων

1Col4

7 ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα

Β
BA’AA

Ro 11 14 οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ

PVP WISN we DIN, 1 Ki.
xix. 18

Mt

Ac

BABYAQ’N
ἐπὶ τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος.
μετὰ δὲ τ. μετοικεσίαν Βαβυλῶνος
ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος
k. ἀπὸ τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τ.
Χριστοῦ
7 43 μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος

111
12
17
17

I Pe 513
Re 14 ὃ
16 19
17 5
18 2
10
21

ῬὈΙΘῚρ ANN INN NDI, Am. v. 27

ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή
ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τ. Θεοῦ
μυστήριον Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών
βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις

BAOMO’S
1 Ti 813 βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται
ΒΑΘΟΣ

(1) τὰ βάθη
Mt13 5 διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
Mk 4 5 διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς

Lu
Ro

5 4 ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος
8 39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος

11.33 ὦ βάθος πλούτου

x. σοφίας x. γνώσεως

Θεοῦ
1Co2 101 τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ κ. τὰ βάθη
τ. Θεοῦ
11Co8 2 ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν
Eph8 18 τί τ. πλάτος κ. μῆκος x. ὕψος κ. βάθος
βάθ. x. ὕψ., TWH mg.

BA@Y’NQ
Lu

6 48 ὃς ἔσκαψεν x. ἐβάθυνεν
BAOY’s

Lu 24

1 τῇ δὲ μιᾷ τ. σαββάτων ὄρθρου βαθέως

Jo 411 x. τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ
Ac 20 9 καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ
Re

224 οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τ. Σατανᾶ

ΒΑΓῸΝ ** +
Jo 1213 ἔλαβον τὰ Baia τ. φοινίκων
ΒΑΛΑΑΜ
1Pe2 15 ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ B. τοῦ Βεώρ
Ju
II τ πλάνῃ τοῦ B. μισθοῦ ἐξεχύθησαν
Re 214 ὅτι ἔχεις ἐκεῖ τ. κρατοῦντας τ. διδαχὴν Β.
ΒΑΛΑΚ
Re

2.1 ὃς ἐδίδασκεν τῷ Β. βαλεῖν σκάνδαλον

td

eet

Badd\dvriov—BadrAw
Mk

(1) B. ες
Mt

(Ὁ B. ἐπί
(4) ἔβαλα

(3) β. κλῆρον

3810 1 πᾶν οὖν

δένδρον... ἐκκόπτεται κ. εἰς
πῦρ βάλλεται
εἰ υἱὸς εἶ τ. Θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω
1 βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τ. θάλασ-

σαν
εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι
1 x, εἰς φυλακὴν βληθήσῃ
ἔξελε αὐτὸν κ. βάλε ἀπὸ σοῦ

1 μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν

ἔκκοψον αὐτὴν κ. βάλε ἀπὸ σοῦ
6 30 1 αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον
7 6 μηδὲ βάλητε τ. μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν

τ. χοίρων

19 1 πᾶν δένδρον... ἐκκόπτεται κ. εἰς πῦρ
βάλλεται
ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τ. οἰκίᾳ παραλυτικός
εἶδεν τ. πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην
2 προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης
βεβλημένον
1 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
παλαιούς
17 1 ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς

10 34

γέενναν
1 ἄρθητι x. βλήθητι εἰς τ. θάλασσαν
1 πῶς 6 ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον.
K. πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά’
k. ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ
δύο
1 πλεῖον πάντων ἔβαλεν τ. βαλλόντων εἰς
τὸ γαζοφυλάκιον.
βέβληκεν, T
πάντες γὰρ ἐκ τ. περισσεύοντος αὐτοῖς
ἔβαλον"
:
αὕτη δὲ ἐκ τ. ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα
εἶχεν ἔβαλεν
15 24 3 8 βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά
Lu
3 9 1 πᾶν οὖν δένδρον... ἐκκόπτεται κ. εἰς
πῦρ βάλλεται
49 βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω
>
>
‘
5 37 1 οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ασκους
παλαιούς
1 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον

17,

καινούς
2 ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τ. γῆν"

1 οὐκ

ἔξεστι βαλεῖν

αὐτὰ

εἰς τὸν κορ-

βανᾶν

35 8 διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες

Mk

κλῆρον
βαλόντες, TWH mg.
222 1 οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
παλαιούς
4 26 2 ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τ. σπόρον ἐπὶ τ.

γῆς

χόρτον

. . .- αὔριον

εἰς κλίβανον

βαλλόμενον
2 πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τ. γῆν
1 «. 6 πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν
ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν Kk. βάλω
κόπρια
1 ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον
ἑαυτοῦ
ἔξω βάλλουσιν αὐτό

οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
1 βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τ. πυρός
47 1 ὁμοία ἐστὶν . . . σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τ.
θάλασσαν
48 τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον
50 1 βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τ. πυρός
15 26 λαβεῖν τ. ἄρτον τ. τέκνων κ. βαλεῖν τ.
κυναρίοις
17 27 πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον
18 8 ἔκκοψον αὐτὸν κ. βάλε ἀπὸ σοῦ
8 14... δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς
τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
9 ἔξελε αὐτὸν κ. βάλε ἀπὸ σοῦ
9 1 ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τ.
έενναν τ. πυρός
30 1 ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν
21 21 1 ἄρθητι x. βλήθητι εἰς τ. θάλασσαν
25 27 ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τ.
τραπεζείταις
26 12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο
6

727 λαβεῖν τ. ἄρτον τ. τέκνων κ. τ. κυναρίοις
αλεῖν
30 2 εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τ.
κλίνην
33 1 ἔβαλεν τ. δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα
αὐτοῦ
9 22 1 πολλάκις αὐτὸν κ. εἰς πῦρ ἔβαλεν
42 1 ci... βέβληται εἰς τ. θάλασσαν
δας
ἔχοντα
εἰς τ.
ἔχοντ, βληθῆναι
ηθὴ
45 1 ἢ τ. τ. δύδύο πόδας
éevvav

1 ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι eis

18 42

27

137

Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τ. πυλῶνα αὐτοῦ

1 εἶδεν τ. βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον
τὰ δῶρα αὐτῶν
᾿
εἶδεν δέ τινα χήραν . . . βάλλουσαν ἐκεῖ
λεπτὰ δύο
ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων
ἔβαλεν"
ε

,

1 πάντες

Jo

“

ς

A

-

,

γὰρ οὗτοι ἐκ τ. περισσεύοντος

αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα,
αὕτη δὲ ἐκ τ. ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τ.
βίον. . . ἔβαλεν
ὅστις ἦν διὰ στάσιν ... βληθεὶς ἐν τ.
υλακῇ
1 ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν... βεβλημένον εἰς φυλακήν
34 8 διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον
κλῆρον
8 24 1 οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τ. φυλακὴ
Ἰωάνης
5 γ1ἵνα.. .-. βάλῃ με εἰς τ. κολυμβήθραν
7 44 3 οὐδεὶς ἔβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας
ἐπέβαλεν, T
8 [7 3 πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίθον
ἐπ᾽ air. [τὸν] λ. βαλ., WH meg.
59 2 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν

βάλλω---βαπτίζω
18

6 τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν
21 τ. διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τ. καρδίαν

15

6 ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα

Re 2014
1ὁ

5 1 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τ. νιπτῆρα

εἰς τ.

15}

1 συνάγουσιν αὐτὰ κ. εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν

18 11 1 βάλε τ. μάχαιραν εἰς τ. θήκην
19 24 3" ὃ ἐπὶ τ. ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον

(1) β. ἐν

1) spy waab-by Ps. xxii. 19

Mt

τὸ

k. εὑρήσετε. ἜἜβαλον οὖν

1 ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τ. θάλασσαν
Ac 16 23 1 ἔβαλον εἰς φυλακήν

24 1 ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τ. ἐσωτέραν φυλακήν

37 1 3 ἔβαλαν εἰς φυλακήν
22 23 1 κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τ. ἀέρα
27 14 μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος
τυφωνικός

8 3134.

ἵππων

τ. χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα

ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ
αὐτοῦ
11 13 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς
μετάνοιαν
11 3 αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι
ματι dyi
ἁγίῳ κ.
πυρί

—> 3. παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς... πρὸς τ. Ἰωάνην

τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ
14 ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι
16. βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
‘28 19 ? βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τ. ὄνομα τ. πατρὸς κ. τ. υἱοῦ κ τ. ἁγίου πνεύματος
βαπτίσαντες, WH mg.
Mk 1 4
ἐγένετο Ἰωάνης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ
ΓΟ Ἢ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τ. Ἰορδάνῃ

ποταμῷ
8 8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι:

βάλλομεν

I Jo 418 ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τ. φόβον
Re 2:10
μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς
φυλακήν
βαλεῖν, Τ
14 ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον
22 1 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην

7
τ.
10

8 1 ὡς ὄρος péya . . . ἐβλήθη εἰς τ. θάλασσαν
1 ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τ. γῆν

Lu

9 ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας
1 6 Σατανᾶς... ἐβλήθη εἰς τ. γῆν,
:
k. οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήθησαν
10 ὅτι ἐβλήθη 6 κατήγωρ τ. ἀδελφῶν ἡμῶν
13 1 ὅτι ἐβλήθη εἰς τ. γὴν
15 ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ. ..

ὕδωρ ὡς ποταμόν

16 κατέπιεν τ. ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων
ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ
14 16 ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. νεφέλης τὸ
δρέπανον αὐτοῦ
ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς

τ. γῆν

k. ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τ. θυμοῦ τ.
Θεοῦ τ. μέγαν
18 19 2 ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν
ἐπέβαλον, WH mg.
21 1 ἔβαλεν εἰς τ. θάλασσαν λέγων,
~- Oo ~

οὕτως

ὁρμήματι

μεγάλη πόλις

βληθήσεται

19 20 1 ζῶντες ἐβλήθησαν

Βαβυλὼν

ἡ

οἱ δύο εἰς τ. λίμνην

τ. πυρός
20 3 3 ἔβαλεν αὐτὸν els τὴν ἄβυσσον
10 1 ὁ διάβολος... ἐβλήθη εἰς τ. λίμνην τ.
πυρὸς κ. θείου

18 αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς πνεύματι ἁγίῳ
ev mv. γ., T
9 ? ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου
14 Ἰωάνης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν
24 ἡ δὲ εἶπεν Τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάνου τ. βαπτίζοντος
4 κ. ἀπ᾽ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ
ἐσθίουσιν
ῥαντίσωνται, WH non mg. R mg.
38 * δύνασθε. . . τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;
39 * τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισἥσεσθε
Ξε
[16 ὁ πιστεύσας x. βαπτισθεὶς σωθήσεται
7 ἔλεγεν οὖν τ. ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπ- ν΄
τισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ
12 ἦλθον δὲ κ. τελῶναι βαπτισθῆναι ν΄
«

—~
6

24 * οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος

410 βαλοῦσιν τ. στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον
θρόνου
6 13 ὡς συκῇ βάλλει τ. ὀλύνθους αὐτῆς
βάλλουσα, T
8. 1 κι ἔβαλεν εἰς τ. γῆν
1 x. ἐβλήθη εἰς τ. γὴν

(δ) β. om

8 6:

αὐτοῦ

27 1 x. βάλε εἰς τ. πλευράν μου
21 6! βάλετε εἰς τ. δεξιὰ μέρη τ. πλοίου
δίκτυον,

(9) β. εἰς
βαπτ.

20 25 1 ἐὰν py... βάλω τ. δάκτυλόν μου εἰς
τ. τύπον τ. ἥλων,
1 x. βάλω μου τ. χεῖρα εἰς τ. πλευρὰν

Ja

θησαν

16
8

16 ὃ ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς ——

. 16 3 αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ x.
πυρί
21 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τ. ~~
λαόν,

k. Ἰησοῦ βαπτιαθέντος κ. προσευχομένου “

729 * βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάνου ν““
30 μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ
ν΄
sie
11 38 ὅτι od πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τ. ἀρίστου
. 2 50 * βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι. ν΄
Jo 125 τί οὖν βαπτίζεις
26 1 ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι
28 ὅπου ἦν ὁ Ἰωάνης βαπτίζων
31 1 διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων
33° ΤΣ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι
33 1 οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ
8.22 ἐκεῖ διέτριβεν per αὐτῶν x. ἐβάπτιζεν.
23} ἦν δὲ x. ὁ Ἰωάνης βαπτίζων ἐν Αἰνών
23 παρεγίνοντο κ. ἐβαπτίζοντο
26 ἴδε οὗτος βαπτίζει
4 1 πλείονας μαθητὰς ποιεῖ x. βαπτίζει ἣ Ἰωἄνης"
2 καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν

2

Ee

να

βαπτίζω---Βαραββᾶς
Lt

Jo 10 40 ὅπου ἦν “lo

Ac

1 53 I
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ond

ς τὸ πρῶτον βαπτίζων

Lu

ἐβάπτισεν ὕδατι,

evpart βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ
αστος ὑμῶν ἐν τ. ὀνόματι
we, 7
os
εξάμενοι τ. λόγον αὐτοῦ
,

——

᾿

>

a

To ἄνδρες Te κ. γυναῖκες
απτισθες
ἦν προσκαρτερῶν
τ. Φιλίππῳ
16 3 μόνον δὲ ᾿βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τ.

ὄνομα τ. Κυρίου Ἰησοῦ

36 τί κωλύει με βαπτισθῆναι
38 κ. ἐβάπτισεν αὐτόν
918 x. ἀναστὰς ἐβαπτίσθη

10 47 μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ
βαπτισθῆναι τούτους
48 1 προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ
Χριστοῦ βαπτισθῆναι
11 τό 8. Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι,
1 ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι
ἁγίῳ
16 15 ὡς δὲ ἐβαπτίσθη κ. ὁ οἶκος αὐτῆς
33 ἐβαπτίσθη αὐτὸς K. οἱ αὐτοῦ ἅπαντες παρα-

8. 3.1 κηρύσσων βάκτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν
729 3 βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάνου 4
ἐ.- ὄ12 50 3 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι
,
20 4 τὸ βάπτισμα Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν
τὸ "Iw., T
Ac 122 ἀρξάμενος ἀπὸ τ. βαπτίσματος ᾿Ἰωάνου
10 37 μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν ᾿Ιωάνης
18 24 | προκηρύξαντος Ἰωάνου. . . βάπτισμα
μετανοίας
18 25 ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάνου
19 3 οἱ δὲ εἶπαν Eis τὸ Ἰωάνου βάπτισμα
2 Ἰωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας
Ro 6 4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τ. βαπτίσματος
"εἰς τ. θάνατον
Eph4 5 εἷς Κύριος μία πίστις ἕν βάπτισμα
Col 212 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τ. βαπτίσματι
1 Pe3 21 ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα
ἐ-

ΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ἡ 7
Mk
He

7 4 βαπτισμοὺς ποτηρίων x. ξεστῶν κ. χαλκίων
6 2 μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι
βαπτισμῶν διδαχήν
910 μόνον ἐπὶ βρώμασι x. πόμασι x. διαφόροις
βαπτισμοῖς

ρῆμα

18 ὃ πολλοὶ τ. Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον κ.

ΒΑΠΤΙΣΤΗ
ΣΕ ἔπ.

ἐβαπτίζοντο
3 3 εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε;
4 * Ἰωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας
5 5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τ. ὄνομα
τ. Κυρίου. Ἰησοῦ
22 16 ἀναστὰς βάπτισαι κ. ἀπόλουσαι τ. ἁμαρτίας
19

σου

11 IL
14

:

Ro

6 3 3 ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν,
2 εἰς τ. θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν
1Co1 13 3 ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;
I4 εὐχαριστῶ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα
15 35 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα
ἐβαπτίσθητε.
I6 ἐβάπτισα δὲ x. τὸν Στεφανᾶ οἶκον"
λοιπὸν οὐκ οἶδα ἐΐ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.
17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν
10 2 1 3 πάντες εἰς τ. Μωυσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν
τ. νεφέλῃ.
ἐβαπτίσθησαν, TWH mg. R
12 13 ? ἡμεῖς πάντες. eis Ev σῶμα ἐβαπτίσθημεν
15 29 ὅ τί ποιήσουσιν οἱ" βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τ.
νεκρῶν ;
᾿
29 ὅ τί x. βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν;
Ga 3827 3 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε

BA‘TITIZEMA* +
(1) βάπτ. μετανοίας

16 14

1713 ὅτι περὶ Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς
Mk

6 25 ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι... τ. κεφαλὴν Ἰωάνου

Lu

8 28 λέγοντες ὅτι Ἰωάνην τ. βαπτιστήν
72σ Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρός

τ. βαπτιστοῦ

Lu 16 24 ἵνα“ βάψῃ
ὕδατος

ἁμαρτιῶν

Re 19 13 περιβεβλημένος

θήσεσθε

τ.

δακτύλου

ἱμάτιον βεβαμμένον

ῥεραντισμένον, WHR

αὐτοῦ

non mg.;

αἵματι

περιρε-

ραμμένον, T
BAPABBA'S
Mt 27 16 εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον
Βαραββᾶν

17 Βαραββᾶν ἣ Ἰησοῦν τ. λεγόμενον Χριστόν;

10 38 5 δύνασθε... τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;
30 “ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισ11 39 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν

BA’NTQ
τὸ " ἄκρον

Jo 18 26 ᾧ ἐγὼ βάψω τ. ψωμίον x. δώσω αὐτῷ.
βάψας οὖν τὸ ψωμίον

Mt

ἄφεσιν

σε

33 ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς μὴ ἔσθων
ἄρτον
9 19οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν ᾿Ιωάνην τ. βαπτιστήν
᾿

(2) βαπτίζειν βάπτ.

8 7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς... . ἐρχομένους ἐπὶ τὸ
βάπτισμα
21 25 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν jv;
Mk 1 41} κηρύσσων... βάπτισμα μετανοίας εἰς

12
2
ὃ

σΤΉς

παραγίνεται Ἰωάνης ὁ βαπτιστής.
οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων
Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ
ἀπὸ δὲ τ. ἡμερῶν Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ
οὗτός ἐστιν Ἰωήάνης ὁ βαπτιστής
δός por... τ. κεφαλὴν Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ
ι
οἱ μὲν Ἰωάνην τ. βαπτιστήν,

Mk15

20 ἵνα αἰτήσωνται τ. Βαραββᾶν
21 οἱ δὲ εἶπαν Τὸν Βαραββᾶν
26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τ. Βαραββᾶν

7 ἦν δὲ 6 λεγόμενος BapaBBas . .

δεδεμένος

Βαραββᾶς---βαρύς
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Φ

τ

Mk15 11 ἵνα μᾶλλον τ. Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς

Ac

15 ὁ δὲ Πειλᾶτος .. . ἀπέλυσεν αὐτοῖς τ.
Βαραββᾶν
Lu 23 18 alpe τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τ. Βαραββᾶν
Jo 18 40 μὴ τοῦτον ἀλλὰ τ. Βαραββᾶν"
ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής

927 Βαρνάβας δὲ ἐπιλ.
11 22 ἐξαπέστειλαν Β

30 1 ἀποστείλαντες

13

1

1Co
Col

Lu
11Co

.

Βαρνάβας εἶπαν
διωγμὸν

502 ἐπήγειραν

15

1Ti

τ.

᾿

σκήνει

στενάζομεν

516 μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία

Δέρβην

Βαρνάβᾳ
25 3 σὺν τιἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ x. Παύλῳ
35 2 Παῦλος δὲ x. Βαρνάβας διέτριβον ἐν

᾿Αντιοχείᾳ

7237 VIS, Is. vi. 10

Ga

2

Col

410

Ac 2827 x. τ. ὠσὶν B. ἤκουσαν, 7.
BAPOOAOMAI ΟΣ

Mt 10 3 Φίλιππος x. Βαρθολομαῖος
318 ᾿Ανδρέαν x. Φίλιππον x. Βαρθολομαῖον
614 x. Φίλιππον x. Βαρθολομαῖον
113 Βαρθολομαῖος x. Μαθθαῖος
BAPIHZOY =

1
9
13

εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος
Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο συνπαραλαβεῖν κ.
τ. Ἰωάνην
τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τ. Μάρκον °
ἢ μόνος ἐγὼ x. Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν
ἐξουσίαν
ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα
δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ κ. Βαρνάβᾳ κοινωνίας
ὥστε x. Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τ.
ὑποκρίσει
Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα
ΒΑΡΟΣ

(1) τὰ βάρη
Mt

Ας
ΠΟ
Ga
1Th
Re

Ac 18 6 ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον
ᾧ ὄνομα Βαριησοῦς
Βαριησοῦ, T

39
6

1Co9

ΒΑΡΕΏΣ
Mt 18 15 x. τ. ὠσὶν β. ἤκουσαν

Mk
Lu
Ac

κ.

22 3 πέμψαι εἰς ᾿Αντιόχειαν σὺν τ. Παύλῳ κ.
οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρη-

1 8 ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν
βαρούμενοι

Παῦλον

2 2 ζτήσεως οὐκ ὀλίγης τ. Παύλῳ κ. τ.
Βαρνάβᾳ
2 3 ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον x. Βαρνάβαν
12 3 ἤκουον Βαρνάβα x. Παύλου ἐξηγουμένων

μένοι ὕπνῳ
21 34 μήποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν
ἐν

τ.

ἐκάλουν τε τ. Βαρνάβαν Δία
14 8 ἀκούσαντες δὲ of ἀπόστολοι Βαρνάβας x.
Παῦλος
20 τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τ. Βαρνάβᾳ εἰς

9,32 ὁ δὲ Πέτρος κ. of σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρη-

ὄντες

ἐπὶ

Βαρνάβαν

βάρβαρος Σκύθης

5 4 οἱ

Ἱερουσαλήμ
τε Βαρνάβα

Σαῦλον

28 2 οἵ re βάρβαροι παρεῖχαν od τ. τυχοῦσαν
φιλανθρωπίαν ἡμῖν
4 ὡς δὲ εἶδαν οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ
θηρίον
114 Ἕλλησί τε x. βαρβάροις . . . ὀφειλέτης
εἰμί
1411 ἔσομαι τ. λαλοῦντι βάρβαρος"
κ. 6 λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος
811 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην κ. Ἰουδαῖος. ..

2643 ἦσαν γὰρ αὐτῶν
μένοι

Ca

43? ἠκολούθησαν πολλοὶ τ. Ἰουδαίων ... τ.
Παύλῳ κ. τ. Βαρνάβᾳ
46? παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος κ. ὁ

ΒΑΡΕΌΜΑΙ
Mt

,

ἀφορίσατε δή μοι τ.
1 οὗτος προσκαλεσάμενος

ΒΑΡΑΧΙΆΣ
Mt 28 35 ἕως τ. αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου

Ro

>

kK. Σαύλου

BAPA’K

Ac

“΄

12 25 1 Βαρνάβας δὲ

He 11 32 περὶ Γεδεὼν Βαρὰκ Σαμψὼν Ἰεφθάε

ΒΑΡΒΑΡΟΣ

ενος αὐτόν
ws
᾿Αντιοχείας
vaBa

2012 τ. βαστάσασι τὸ βάρος τ. ἡμέρας κ. τὸν

καύσωνα
1528 μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος
417 αἰώνιον βάρος δόξης
6 21 ἀλλήλων τὰ βάρη
2 6 δυνάμενοι ἐν βάρει
224 οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς

κατεργάζεται ἡμῖν
βαστάζετε
εἶναι
ἄλλο βάρος

BAPZABBA=

Ac

123 Ἰωσὴφ τ. καλούμενον Βαρσαββᾶν
15 22 Ἰούδαν τ. καλούμενον Βαρσαββᾶν

BAPIQNAS

Mt 16 17 μακάριος εἶ Σίμων Βαριωνᾶ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ

(1) B. x. Σαῦλος
Ac

(2) Παῦλος x. B.

(8) B. x. Παῦλος
436 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ τ.
ἀποστόλων

ΒΑΡΤΙΜΑΙΟΣ
ΜΚΙ10 46 6 υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης
BAPY’=

(1) βαρύτερος
Mt 23 4 δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα
23 1 ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τ. νόμου

βαρύς---- βασιλεία
era τ. ἄφιξίν μου λύκοι
ς
αἰτιώματα καταφέροντες
φησὶν βαρεῖαι κ. ἰσχυαρεῖαι οὐκ εἰσίν

πολυτίμου, T
ΒΑΣΑΝΙΖΩ

8 6 ὁ παῖς μου βέβληται... .. δεινῶς βασανιζό-

μενος
29 ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

14
5
θ
Lu
8
11 Pe 2
Re
9
11

24 βασανιζόμενον ὑπὸ τ. κυμάτων
7 ὁρκίζω σε τ. Θεὸν μή με βασανίσῃς
48 ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν
28 δέομαί σου μή με Bacavions
8
ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν
5 ἵνα βασανισθήσονται μῆνας πέντε
τὸ οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τ.
κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς
12 2 ὠδίνουσα κ. βασανιζομένη τεκεῖν
14 το βασανισθήσεται ἐν πυρὶ κ. θείῳ

Mk

20 10 βασανισθήσονται ἡμέρας κ. νυκτός
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Mt 18 34 ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν

τ. Baca-

νισταῖς

5

‘

c

,

>

΄

>

εἰσελεύσεται

,

εἰς τ. βασιλείαν

τ. οὐρανῶν
>
,’
,
οὗτος
εἰσελεύσεται
εἰς5 τ. βασιλείαν
τ.
οὐρανῶν
—h. ν., TWH non mg. R
ἀνακλιθήσονται . . . ev τ. βασιλείᾳ τ.
οὐρανῶν"
ὅ οἱ δὲ υἱοὶ τ. βασιλείας ἐκβληθήσονται
κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τ. βασιλείας
>

,

>

,

’

2 ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν

2 6 δὲ μικρότερος ἐν τ. βασιλείᾳ τ. οὐρανῶν
2 ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν βιάζεται
πᾶσα Bac. μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐρημοῦται
a
>
,
a
mas οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ

1 dpa ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ

2 ὑμῖν δέδοται γνῶναι τ. μυστήρια τῆς Bac.
τ. οὐρανῶν
A

>

παντὸς

Ψ'.

,

ἀκούοντος

,

τ. λόγον τ. βασιλείας

ὡμοιώθη ἡ Bac. τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
σπείραντι καλὸν σπέρμα
ὁμοία ἐστὶν ἡ βασ. τ. οὐρανῶν κόκκῳ
σινάπεως
2
ὁμοία ἐστὶν ἡ Bac. τ. οὐρανῶν ζύμῃ
8
οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τ. βασιλείας
συλλέξουσιν ἐκ τ. βασιλείας αὐτοῦ πάντα
τὰ σκάνδαλα
ε
cog
>
᾿
Η͂
wey.
ὡς ὁ ἥλιος ἐν τ. βασιλείᾳ τ. πατρὸς αὐτῶν
2 ὁμοία ἐστὶν 7 βασιλεία τ. οὐρανῶν θησαυρῷ
c
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a
2 ov3 πᾶς...

9

BAZANIZMO’s**
5 ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου
14 II ὁ καπνὸς τ. βασανισμοῦ αὐτῶν... ἀναβαίνει
13) ὦ τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν κ. πένθος
ΙΟ ἑστηκότες διὰ τ. φόβον τ. βασανισμοῦ
αὐτῆς
15 στήσονται διὰ τ. φύβον τ. βασανισμοῦ
αὐτῆς
9

519 2 οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ Bac. τ.
οὐρανῶν
20 2 οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν
6 10 ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου
13 ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία
—h. v. TWHR non mg.
33 (ntetre δὲ πρῶτον τ. βασιλείαν κ. τ. δικαιοσύνην αὐτοῦ
oa

γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου.
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πάλιν ὁμοία ἐστὶν

ἡ Bao. τ. οὐρανῶν

ἐμπόρῳ
πάλιν ὁμοία

ἡ βασ. τ. οὐρανῶν
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σαγήνῃ
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πᾶς
γραμματεὺς μαθητευθεὶς
μαθητευθεὶς τῇ
τῇ βασ. ᾿ςτ
as γραμματεὺς
ουρανῶν

BA’SANOX
Mt 424 ποικίλαις νόσοις x. βασάνοις συνεχομένους
Lu 16 23 ὑπάρχων ἐν βασάνοις
28 ἵνα μὴ κ. αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τ. τόπον τοῦtov τῆς βασάνου
oa
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BAXIAEI’A

(1) Bac. τ. Θεοῦ

τῆς Bao.

(2) Bac. τ. οὐρανῶν

(4) Bac. Θεοῦ

(8) υἱοὶ

(5) Bac. τ. Xpic-

τοῦ κ. Θεοῦ, τ. Κυρίου
Mt

8 2 3 ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
4 ὃ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τ. βασιλείας τ. κόσ-

μου
17 3 ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
23 κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τ. βασιλείας
5 33 ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν

10 3 ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν

19 2 ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ Bac. τ. οὐοανῶν

3 δώσω σοὶ
οὐρανῶν

τ.

+

>

τ.

κλεῖδας

7. βασιλείας

τ.

υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τ.
βασιλείᾳ αὐτοῦ
tis ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ Bac. τ.
οὐρανῶν
2 οὐ μὴ εἰσέλθητε
εἰς τ. βασιλείαν τ.
οὐρανῶν
3
e.-?
>
¢
’
οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν> τῇa Bac. τ.
οὐρανῶν
ὡμοιώθη ἡ Bao. τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
βασιλεῖ
οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν
9
>
‘
>
an
τ. yapBY τοιούτων ἐστὶν
ἡε Bac. τ. οὐρανῶν
2 πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τ.
βασ. τ. οὐρανῶν
1 3 ἢ πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
Bac. τ. οὐρανῶν, T
er
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2 ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ Bac. τ. οὐρανῶν ἀν΄

>

-

θρώπῳ οἰκοδεσπότῃ
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βασιλεία
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Mt 20 21 εἷς ἐκ δεξιῶν κ. εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν
τ. βασιλείᾳ σου
προάγουσιν ὑμᾶς eis τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
21 31
43 1 ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ Bac. τ. Θεοῦ
22 2 3 ὡμοιώθη ἡ βασ. τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
βασιλεῖ
ὅτι κλείετε τὴν βασ. τ. οὐρανῶν ἔμπροσ23 14
θεν τ. ἀνθρώπων
24 ἡ ἐγερθήσεται. .. βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
14 κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τ. βασιλείας
2 ὁμοιωθήσεται ἡ Bac. τ. οὐρανῶν δέκα παρθένοις
κληρονομήσατε τ. ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν
ὅταν αὐτὸ πίνω... ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
πατρός μου
1 ἤγγικεν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ,
οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη
δ
ee
᾿Ὶ
,
΄
,
ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τ. βασιλείας
τ. Θεοῦ
1 οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
τ

>

a

1

τ

,

2

©

a

,

a

φι

>

,

5»

a.

a

-~

,

,

,

,

>

ς

κκ

»

ir

4

,

e

»

ν»ὕ

+

>

>

’

c

ἢ

‘

a

“-

ἢ

“-

>

‘

‘

΄

ς

a

‘

’

>

ς

,

>

a

΄

,

,

,

a

>

΄“

\

>

>

>

΄“

A

,

a“

>

,

,

5

εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασ. τ. Θεοῦ
ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασ. τ. Θεοῦ

ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασ. τ. Θεοῦ
εὐαγγελιζόμενος τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
͵μμμ"»
ὑμῖν δέδοται γνῶναι τ. μυστήρια τῆς
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βασ. τ. Θεοῦ

ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν Bac.
τ. Θεοῦ
1 ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
ἕως ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασ. τ.
Θεοῦ
1 εὔθετός ἐστιν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
2) 2
343
€
A
ς
“109 ἤγγικεν ep ὑμᾶς ἡ Bac. τ. Θεοῦ
1 ὅτι ἤγγικεν ἡ βασ. τ. Θεοῦ
ii 3 ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου
πᾶσα βασ. ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται
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1 ὃς προσεδέχετο τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ

Jo

οὐ δύναται ἰδεῖν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
1.2 οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τ. βασιλείαν τ.
Θεοῦ
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ἀνακλιθήσονται ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
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τ. βασιλείαν

τ. Θεοῦ

μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ev τῇ Bac.
τ. Θεοῦ
16 16 1 ἀπὸ τότε ἡ βασ. τ. Θεοῦ εὐαγγελίζεται
17 20 1 πότε ἔρχεται 7 βασιλεία τ. Θεοῦ
οὐκ ἔρχεται ἡ βασ. τ. Θεοῦ μετὰ παρατη20
ἤσεως
""- ἡ βασ. τ. Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν
21
18 16 1 7, γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
17 i ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν Bac. τ. Θεοῦ ὡς
παιδίον
24 πῶς δυσκόλως οἱ τ. χρήματα ἔχοντες εἰς
τ. βασ. τ. Θεοῦ εἰσπορεύονται
ἢ πλούσιον εἰς τ. βασ. τ. Θεοῦ εἰσελθεῖν
25
eeοὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν... εἵνεκεν
29
τῆς βασ. τ. Θεοῦ
19 II 1 παραχρῆμα μέλλει ἡ βασ. τ. Θεοῦ ἀναφαίνεσθαι
λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν κ. ὑποστρέψαι
ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τ. βασιλείαν
ἐγερθήσεται. .. βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
1 ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
1 ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ Bao. τ. Θεοῦ
1 ἕως οὗ ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ἔλθῃ
Ν
΄
,
ς
,
,
καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ pov βασιλείαν,
iva ἔσθητε x. πίνητε. .. ἐν τ. βασιλείᾳ
ου
ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου
ἐν τ. βασιλείᾳ, TWH mg. R non mg.

-

ἕως ἡμίσους τ. βασιλείας μου
1 ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν Bao. τ. Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει
1 μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τ. βασιλείαν
τ. Θεοῦ
τ. yap τοιούτων ἐστὶν ἡ Bao. τ. Θεοῦ
ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασ. τ. Θεοῦ ὡς
παιδίον
πῶς δυσκόλως οἱ τ. χρήματα ἔχοντες εἰς
τ. βασ. τ. Θεοῦ εἰσελεύσονται
πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τ. Bao. τ. Θεοῦ
εἰσελθεῖν
1 ἢ πλούσιον εἰς τ. Bao. τ. Θεοῦ εἰσελθεῖν
εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τ. πατρὸς
ἡμῶν Δαυείδ
1
>
\
:a
ΘΝ.
ΕΥ̓ ,
a
ov μακρὰν εἶ ἀπὸ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
ἐγερθήσεται. . . βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
1 Grav αὐτὸ πίνω. .. ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
Θεοῦ
ὃς x. αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν Bac.
τ. Θεοῦ
τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος
ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τ. βασιλείας τ. οἰκουμένης
1

29

1415
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1 πῶς ὁμοιώσωμεν

1

“

σὺ

>

iAeia αὐτοῦ;

πῶς σταθήσετ.
1 ἄρα ἔφθασε
πλὴν (ζητεῖτε
εὐδόκησεν ὁ
βασιλείαν
ἢ
,
©
,
τίνι ὁμοία
13 18
20 1 τίνι ὁμοιώ
28 "»" ὅταν ὄψησθε
τ. Θεοῦ

Lu 11 18
20
12 31
32
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T

ἡ Bao. ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τ. κόσμου
τούτου"
εἰ ἐκ τ. κόσμου τούτου ἦν ἡ Bac. ἡ ἐμή
νῦν δὲ ἡ βασ. ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν
Aa
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1 3 1 λέγων τὰ περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ

6 εἰ ἐν τ. χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις THY
βασ. τῷ Ἰσραήλ
1 εὐαγγελιζομένῳ περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
1 δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τ. βασιλείαν᾽ τ.
Θεοῦ
1 πείθων περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
τὰ περὶ, T

ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τ. βασιλείαν
1 διαμαρτυρόμενος τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
1 κηρύσσων τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ

1 οὐ γάρ ἐστιν ἡ Bac. τ. Θεοῦ βρῶσις x.
πόσις

1 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
ν»»
~

3

a

ἄδικοι Θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν
οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ κληρονο-

μήσουσιν

“-

,

~

ὅταν παραδιδῷ τ. βασιλείαν τ. Θεῷ k. πατρὶ

,
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βασιλεία----βασιλεύς
1Co1550 * σὰρξ x. αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆ-

δύναται

αῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ

νομήσουσιν
΄

κληρονομίαν ἐν τῇ βασ. τ.
kK. Θεοῦ
eis τ. Bac. τ. υἱοῦ τ. ἀγάπης
,,

>

΄“
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μόνοι συνεργοὶ εἰς τ. βασ. τ. Θεοῦ
2 τ. καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν
x. δόξαν
5 1 εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τ. βασιλείας τ.
Θεοῦ
1 k. τ. ἐπιφανείαν αὐτοῦ x. τ. βασιλείαν
αὐτοῦ

uThi
muTi4

,

He

,

5

,’

>

-

>

,

18 σώσει εἰς τ. βασιλείαν αὐτοῦ τ. ἐπουράνιον
τ
©»
>A’
er
’
1.8 ἡ ῥάβδος τ. εὐθύτητος ῥάβδος τ. βασιλείας

αὐτοῦ
Bac. σου, TWH

mg. R non mg.

ἼΓΑΞΡΟ pay ὙΦ pI, Ps. xlv. 7
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ἐποίησας αὐτοὺς τ. Θεῷ ἡμῶν βασιλείαν κ.
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ἱερεῖς

5 ἐγένετο ἣ βασιλεία τ. κόσμου τ. Κυρίου

ἡμῶν

ἄρτι ἐγένετο ἣ σωτηρία . . ee Βασι ἵ'

1
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Θεοῦ ἡμῶν

ἃ
6
>
ante
,
ἐγένετο
ἡς βασιλεία, αὐτοῦ
ἐσκοτωμένη

οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον
σ

,

᾿,

4

δοῦναι τ. βασιλείαν αὐτῶν τ. θηρίῳ
ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τ. βασιλέων τ. γῆς
cm

,

>
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bed
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ε
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eee

>

ἱματισμῷ
4

Led

ἐνδόξῳ . . . ὑπάρχοντες
>

,

ε

,

ἐν τ. βασιλείοις εἰσίν
9 βασίλειον ἱεράτευμα

ὈΣΠΞ npn, Ex. xix. 6
BAZIAEY’=

1 6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τ. Δαυεὶδ τ. βασιλέα
2 1 ἐν ἡμέραις Ἣρῴδου τ. βασιλέως
2 3 ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;
3 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη
2 0 οἱ δὲ ἀκούσαντες τ. βασιλέως ἐπορεύθησαν
5 35 ὅτι πόλις ἐστὶν τ. μεγάλου βασιλέως
10 18 ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ κ. βασιλεῖς ἀχθήσεσθε

11 8 οἱ τ. μαλακὰ φοροῦντες

14

,

»ἥ

sia) ΞΡ
ἘΣ
Kiar

:
Man,

΄’

: 9
Zech. ix.

ὡμοιώθη ἢ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
βασιλεῖ
ὁ δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη
εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεύς
΄
ς
.
Ψ
,
τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τ. διακόνοις
τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
ε

,

«

,

>

“-

>

,

΄

,

>

“a

¢

‘

΄“

>

-~

>

“-

κ. ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς

2 σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;
2 χαῖρε βασιλεῦ τ. Ἰουδαίων

ὁ βασιλεὺς, TWH mg.

2

ΦΧ

οὗτός

»

ἐστιν

3

a

ς

᾿Ιησοῦς

:

3

Tov-

πρὸς

τ.

ὁ βασιλεὺς τ.

ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν τ. κορασίῳ
εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδὴς
βασιλέα

περίλυπος γενόμενος oO βασιλεύς
k. εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα
᾿
«ς

ἐπὶ ἡγεμόνων x. βασιλέων σταθήσεσθε
2 σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. ᾿ἸΙουδαίων;
3 θέλετε ἀπολύσω
ὑμῖν τ. βασιλέα
Ἰουδαίων;
ὃν λέγετε τ. βασιλέα τ. Ἰουδαίων
χαῖρε βασιλεῦ τ. Ιουδαίων
. ἐπιγεγραμμένη Ὃ βασιλεὺς
δ

τ.

τ.

3 ὃ Χριστὸς 6 βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω
νῦν
ἐν τ. ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τ. Ἰουδαίας
moddol . . * βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ
ὑμεῖς βλέπετε
i) τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ
συνβαλεῖν

βασιλέων
9 x. λυπηθεὶς ὃ βασιλεύς

—6 ἐρχ.. TWH

mg.

ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς κ. ἡγεμόνας
οἱ βασιλεῖς τ. ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν
λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι
2 σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ιουδαίων;
2 εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
3 ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων οὗτος

8 σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ

(1) βασιλεῖς τ. γῆς (2) Bas. τ. Ἰουδαίων (3) Bac.
Ἰσραήλ (4) Bac. τ. βασιλέων, βασιλευόντων
(6) βασ. τ. αἰώνων
Mt

La

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ὁ βασ. ἐν ὀνόματι
Κυρίου

ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΣ
724s οἱ ἐν

‘

5
>

ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης

,

ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ

>

φ

δαίων
8 βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν

11 33 ot διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας
12 28 διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες
Ja 25 τ. πτωχοὺς τ. κόσμῳ. . . κληρονόμους τ.
βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο
1 Pelli ὅ ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τ.
αἰώνιον βασ. τ. Κυρίου ἡμῶν
Re
1 6 ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τ. Θεῷ
ἡμῖν, WH mg.
συνκοινωνὸς ἐν τ. θλίψει x. βασιλείᾳ κ.
a

Mt 17 25 1 οἱ βασιλεῖς τ. γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν
τέλη
18 23 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
βασιλεῖ
as ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι

ἐν τ. οἴκοις τ.

ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα
8. εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος . . . κι ὁ βασιλεὺς
τοῦ Ἰσραή
᾿ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, Zech. Lc.
2 σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ιουδαίων;
οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;
σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἶμι
Bac. εἶμι; WH mg.
2 βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τ. βασιλέα
τ. Ἰουδαίων ;.
᾿
3 χαῖρε 6 βασιλεὺς τ. Ιουδαίων
πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν
ἴδε 6 βασιλεὺς ὑμῶν
τ. βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;
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Jo 1915 οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα
19 2 Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
21

Re 1712 ἐξουσίαν ὡς
βάνουσιν

βασιλεῖς

μίαν

ὥραν

λαμ-

14 * κύριος κυρίων ἐστὶν

5 μὴ γράφε ‘Oo βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων"
2 ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων εἰμί

λέων
18 1 ἡ ἔχουσα βασιλεί.

τ. γῆς
οἱ βασιλεῖς τ. γῆς

1 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τ. γῆς

18 31

ἔδωκεν

1 κόψονται ἐπ᾽ αὐτὴ
19 16 * βασιλεὺς βασιλέων K. KU
18 ἴἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων
191 εἶδον τὸ θηρίον κ. τ. βασιλεῖς τ. γῆς
21 24 1 οἱ βασιλεῖς τ. γῆς φέρουσιν τ. δόξαν

ΝΣ ΒΟ. ἸΏΝ), Ps. ii.2
αὐτῷ “χάριν «ον

ἐναντίον

Φαραὼ

βασιλέως ᾿Αἰγύπτου

ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος
ἕ
ἐπ᾽ Αἴγυπτον
τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον τ.
ἐθνῶν τε κ. βασιλέων
ἐπέβαλεν. Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τ. χεῖρας
ὁ βασ. ‘Hp.,

πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τ. κοιτῶνος τ.
βασιλέως
κἀκεῖθεν ἠτήσαντο βασιλέα
ἤγειρεν τ. Δαυεὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα
βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν
᾿Αγρίππας ὁ βασιλεὺς x. Βερνίκη κατήντησαν
ὁ Φῆστος τ. βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τ.
Παῦλον
k. φησιν ὁ Φῆστος ᾿Αγρίππα βασιλεῦ
μάλιστα ἐπὶ σοῦ βασιλεῦ ᾿Αγρίππα
ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ
᾿Αγρίππα͵

ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ
κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον βασιλεῦ
ὅθεν βασιλεῦ ᾿Αγρίππα
ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς
πιστεύεις βασιλεῦ ᾿Αγρίππα. τ. προφήταις ;
30 ἀνέστη τε ὁ βασιλεὺς k. ὁ ἡγεμών
11Co1132 ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τ. “βασιλέως
1 ΤΙ 1 17 5 τ δὲ βασιλεῖ τ. αἰώνων
0 Ὁ ὑπὲρ βασιλέων κ. πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ
ὄντων
615 4o βασιλεὺς τ. βασιλευόντων
He 7 I οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλήμ
᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τ. κοπῆς τ.

αὐτῶν

ΒΑΣΙΛΕΥΏ

Mt
La

δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ. . . βασι-

λεῦσι πολλοῖς
ὅ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου
βασ. τ. ἐθνῶν, TWH
ἡ ὁδὸς τ. βασιλέων
ἡλίου
ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τ.
μένης ὅλης

᾿Αρχέλαος

βασιλεύει τ.

1.33 βασιλεύσει ἐπὶ τ. οἶκον Ἰακὼβ εἰς τ. αἰῶνας

is

1Co

4A

>

-

48 χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε;

κ. ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε
15 25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν
1 Ti 615 ὁ βασιλεὺς τ. βασιλευόντων

Re

510 x. βασιλεύουσιν ἐπὶ τ. γῆς

βασιλεύσουσιν, ἂν
1115 βασιλεύσει εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων

17 εἴληφες τ. δύναμίν
ἐβασιλεύσας

19
6 ὅτι
20
22

ἐβασίλευσεν

σου

τ. μεγάλην

κ.

Κύριος 6 Θεὸς ἡμῶν ὁ

παντοκράτωρ
4 ἐβασίλευσαν μετὰ τ. Χριστοῦ χίλια ἔτη
ἔ
6 βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔ
ἔτη
5 βασιλεύσουσιν εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
BAZIAIKO’S

Jo

446 x. ἦν τις “βασιλικός
49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός
βασιλίσκος,

WH

mg.

Ac 12 20 διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τ. χώραν ἀπὸ τ.
βασιλικῆς
21 ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικήν
Ja 2 8 εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικόν
ΒΑΣΙ ΛΙΣΣΑ

ὁ βασιλεὺς τ. αἰώνων
mg. R mg.
τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς
βασιλεῖς

τ.

οἰκου-

1 μεθ᾽ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τ. γῆς

kK. βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν

δὲ ὅτι

Ἰουδαίας

19 14 οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς
27 τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι €ἐπ᾽ αὐτούς
Ro 514 ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ μέχρι
Μωυσέως
17 εἰ γὰρ... ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τ.
ἑνός
17 ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τ. ἐνὸς ἸΙησοὺ
Χριστοῦ
21 ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τ.
θανάτῳ,
οὕτως k. ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης
6 12 μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τ. θνητῷ
ὑμῶν σώματι

βασιλέων

πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεύς δικαιοσύνης,
ἔπειτα δὲ K. Baoreis Σαλὴμ ὅ ἐστιν
βασιλεὺς εἰρήνης
οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τ. βασιλέως
7 μὴ φοβηθεὶς τ. θυμὸν τ. βασιλέως
εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι
τ. βασιλέα τιμᾶτε
x6 «ἄρχων τ. βασιλέων τ. γῆς
1 οἱ βασιλεῖς τ. “γῆς K. οἱ μεγιστᾶνες
ἔχουσιν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλέα τ. ἄγγελον τῆς
ἀβύσσου

222 ἀκούσας

τ. δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν

Mt 12 42 βασίλισσα νότου ἐγερθή σεται ἐν τ. κρίσει
Lu 11 31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει
Ας 827 δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων
Re 18 7 λέγει ὅτι Κάθημαι βασίλισσα
ΒΑΊΣΙΣ

Ac

8 7 παραχρῆμα
αὐτοῦ

δὲ ἐστερεώθησαν

αἱ βάσεις

e
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᾿ς ΒΑΣΚΑΙΉΩ
Ga

Lu 16 15 τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν BdAvypa ἐνώπιον
¢
τ. Θεοῦ
Re 17 4 γέμον βδελυγμάτων kK. τὰ ἀκάθαρτα τ.

8 1 τίς thee,ἐβάσκανεν

πορνείας αὐτῆς

_ BAZTA’ZQ
Mt

5 ἡ μήτηρ τ. πορνῶν κ. τ. βδελυγμάτων τ.
γῆς
21 27 οὐ μὴ εἰσέλθῃ... πᾶν κοινὸν K. ὁ ποιῶν
βδέλυγμα

311 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι
817 x. τ. νόσους ἐβάστασεν

DoaD sNAKIN, Is. lili. 4

20 12 τ.

βαστάσασι
καύσωνα

τὸ βάρος

τ.

ἡμέρας

κ. τ.

ΜΚΙ14 13 ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων
Lu

714
10 4
11 27
14 27
22 10
Jo 1031
12 6
16 12
19 17
2015
Ac 8 2
915
15 τὸ
21 35
Ro 11 18
15

οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν
μὴ βαστάζετε βαλλάντιον
μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε
ὅστις οὐ βαστάζει τ. σταυρὸν ἑαυτοῦ
ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων
ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ ᾿Ιουδαῖοι
τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν
ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι
x. βαστάζων αὑτῷ τ. σταυρόν
Κύ ve εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν
ἀνὴρ χωλὸςἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων
ἐβαστάζετο
τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον τ.
ἐθνῶν
οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι
συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τ. στρατιωτῶν
ov σὺ τ. ῥίζαν βαστάζεις

I τὰ ἀσθενήματα τ. ἀδυνάτων

510 ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα
6 2 ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε
5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει
17 τὰ στίγματα τ. Ἰησοῦ ἐν τ. σώματί μου
βαστάζω
Re 2 2 ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς
3) Ks ὑπομονὴν ἔχεις k. ἐβάστασας
17 7 τὸ μυστήριον . « « τ᾿ θηρίου τ. βαστάζοντος
αὐτήν
ΒΑΊΤΟΣ

(1) fem.
Mk 12 26 ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ βάτου
Lu 644 οὐδε ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν
20.327 hc: Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου

730 ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου
35 1 σὺν χειρὶ ἀγγέλου τ. ὀφθέντος
τῇ βάτῳ

ΒΔΕΛΥΆΣΣΟΜΑΙ
Ro 222 ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς ;
Re 21 ὃ ἀπίστοις x. ἐβδελυγμένοις x. φονεῦσι

ΒΕΒΑΙΟΣ **
Ro
11Co
He

416 εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τ. ἐπαγγελίαν
1 6 ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν
2.2
εἰ “γὰρ ὁ δ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος
ἐγένετο βέβαιος
oo

6 ἐὰν τ. παρρησίαν + « + μέχρι τέλους
βεβαίαν κατάσχωμεν
p. τέλ. βεβ., [WH]
14 ἐάνπερ

6 ἑκατὸν βάτους ἐλαίου

ΒΑΤΤΑΛΟΓΕΏΣ ὦ
6 7 προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε

τ.

ὑποστάσεως

μέχρι

κι βεβαίαν

917 διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία
110 σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τ. κλῆσιν.
ποιεῖσθαι
19 ἔχομεν βεβαιότερον τ. προφητικὸν λόγον

Π ΡῈ

ΒΕΒΑΙΟΏ
Mk

16[20 τ. λόγον βεβαιοῦντος διὰ τ. ἐπακολουθούντων σημείων

Ro

15 ὃ

ECo

εἰς τὸ βεβαιῶσαι τ. ἐπαγγελίας τ. πατέρων

1 ὁ καθὼς τὸ μαρτύριον τ. Χριστοῦ ἐβεβαιώθη

ἐν ὑμῖν

ὃ ὃς x. βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους
I1Co 121 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν... Θεός
Cok”
#2: °7 βεβαιουμένοι τ. πίστει
He
2 3 ὑπὸ τ. ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη
18 9 καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τ. καρδίαν
ΒΕΒΑΙΏΣΙΣ
Phi
He

1. 7 ἐν τ. ἀπολογίᾳ Ka βεβαιώσει τ. εὐαγγελίου
616 πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν
ὁ ὅρκος
ΒΕΒΗΛΟΣ

1 ΤΙ 1 9 ἀνοσίοις x. βεβήλοις
τ μὴν Soa δὲ βεβήλους kK. γραώδεις μύθους παραίτου
6 20 ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας
11 Ti2 16 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιίστασο

He 12 16 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς Ἦσαῦ

ΒΔΕ ΛΥΓΜΑΤ
Mt 2415 ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως

Μ18 14 ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως
Io

ἀρχὴν

6 19 ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τ. ψυχῆς ἀσφαλῆ τε

BA’ TPAXOE

Re 16 13 πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι

Mt

τ.

τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν

αὐτῷ ἐν

ΒΑΤΟΣ
Lu 16

116 βδελυκτοὶ ὄντες κ. ἀπειθεῖς

βαστάζειν

Ga

Ac

ΒΔΕΛΥΚΤΟΆΣΤ

Tit

ΒΕΒΗΛΟΏ
Mt 12

5 οἱ ἱερεῖς ἐν τ. ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν

Ας 24 6ὃς

κ. τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι

Βεεζεβούλ----Βηθφαγή
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BHOANI’A

ΒΕΕΖΕΒΟΥΛ
BeehLeBovA, ΤᾺ
Mt 10 25 εἰ τ. οἰκοδεσπότην Β. ἐπεκάλεσαν
12 24 εἰ μὴ ἐν τῷ Β. ἄρχοντι τ. δαιμονίων

27 εἰ ἐγὼ ἐν Β. ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
Mk 8 22 ἔλεγον ὅτι B. ἔχει
Lu 1115 ἐν B. τ. ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκβάλλει

Mt 2117 ἐξῆλθον ἔξω τ. πόλεως εἰς Βηθανίαν
26 6 τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ
Mk 8 22 x. ἔρχονται εἰς Βηθανίαν
Βηθσαιδάν, TWH non mg. R

11

k. Βηθανίαν
Ἵερ. x. εἰς Βηθ., TWH mg.
11 ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.
12 κ. τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ
Βηθανίας

τὰ δαιμόνια
18 ὅτι λέγετε ἐν Β. ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια.
Ig εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Β. ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια

14 3 κ. ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ

ΒΕΛΙΆΡ

11Co6 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ
Βελίαλ,

R non

1 Gre ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγῆ

mg.

BEAO’NH *
Lu 18 25 κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν

Lu 19 29 ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ x. Βηθανίαν
Βηθανιά,
24 το ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως πρὸς Βηθανίαν
Jo 128 ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τ. Ἰορδάνου
Βηθαβαρᾶ, R mg.; Βηθαραβᾶ, R mg. alt.
11 1 ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ BnOavias
18 nv δὲ Βηθανία ἐγγὺς τ. Ἱεροσολύμων
12 1 ὁ οὖν Ἰησοῦς. .. ἦλθεν εἰς Βηθανίαν

ΒΕΛΟΣ

BHOEZAA’.

Eph 6 16 πάντα τὰ βέλη τ. πονηροῦ τ. πεπυρωμένα

BHOZAQA’

σβέσαι

BE’ATION
Il Til 18 ὅσα ἐν Edéow διηκόνησεν βέλτιον σὺ γινώσ-

Jo

5 2 κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη ‘EBSpaicri Βηθ(aba
Βηθεσδά, R non mg.; Βηθσαιδά, WH mg
R mg. alt.

Mt

2:1 τ. δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν B. τ. Ἰουδαίας
5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἔν Β. τ. Ἰουδαίας
6 x. σὺ Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα

κεις

ΒΕΝΙΑΜΕΙΉ
Ας 18 21 Σαοὺλ υἱὸν Κεὶς ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμείν
Ro 11 1 ἐκ σπέρματος ᾿Αβραὰμ φυλῆς Βενιαμείν

ΒΗΘΛΕΕΜ

Phl 8 5 ἐκ γένους Ἰσραὴλ φυλῆς Βενιαμείν
Re

7 8 ἐκ φυλῆς Β. δώδεκα χιλιάδες

BEPNI’KH
Ac 25 13 ᾿Αγρίππας ὁ βασιλεὺς x. Bepvixn κατήντηc

σαν

23 ἐλθόντος τ. ᾿Αγρίππα κ. τ. Βερνίκης μετὰ
πολλῆς φαντασίας
26 30 ἀνέστη τε ὁ βασιλεὺς κ. ὁ ἡγεμὼν ἥ τε
Βερνίκη

Ac 17 10 ἐξέπεμψεν
eis
Βέροιαν
13 κι. ἐν τ. Βεροίᾳ κατηγγέλη . . . ὁ λόγος τ.
Θεοῦ

4 συνείπετο
ροιαῖος

ΒΕΡΟΙΑΓῸΣ
δὲ αὐτῷ Σώπατρος Πύρρου ΒεΒΕΩΡ

ΠΡ

215 ἀκολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ
Βεώρ
Βοσόρ, TWH

Lu
Jo

πέμψας αὐτοὺς eis B. εἶπεν
ἀνεῖλεν πάντας τ. παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεέμ
εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ
διέλθωμεν δὴ ews Βηθλεέμ
ἀπὸ Βηθλεὲμ... ἔρχεται ὁ Χριστός
BHOXAIAA’

Mk

6 45 ἠνάγκασεν... προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς

Βηθσαιδάν
8 22 κ. ἔρχονται εἰς Βηθσαιδάν
Βηθανίαν, WH mg.
Lu 910 ὑπεχώρησεν. . . εἰς πόλιν καλούμενον
Βηθσαιδά
10 13 οὐαί σοι Χοραζείν" οὐαί σοι Βηθσαιδά
Jo 145 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά
5 2 κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη Ἑ βραϊστὶ Βηθσαιδά
Βηθζαθά, TWH non mg. R mg. alt.;
Βηθεσδά, R non mg.
12 21 προσῆλθαν Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαιδὰ τ.
Γαλιλαίας

mg. R mg.

BHOABAPA’

Jo

ANIBX DONo-N’S NANI, Mic. v. 1
8
16
2 4
15
742

Mt 11 21 οὐαί σοι Χοραζείν: οὐαί σοι Βηθσαιδάν

BE’POIA
τόν τε Παῦλον x. τ. Σίλαν

Ας 20

Vide infra

128 ταῦτα ἐν B. ἐγένετο πέραν τ. Ἰορδάνου
Βηθανίᾳ, TWHR
non mg.; Βηθαραβᾷ,
R mg. alt.

ΒΗΘΦΑΓΗ΄

Mt 21
ΜΚΙ1

1 ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν

1 ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα
Βηθανίαν
-Βηθφ. κι, TWH mg.
Lu 19 29 ὡς ἤγγισεν εἰς Β. x. Βηθανίαν

εἰς Β.

κ.

ΑΝ.
δ

βήμα-- βίβλος
Ga

ΒΗ͂ΜΑ
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3810 ds οὐκ ἐμμένει πᾶσι τ. γεγραμμένοις ἐν τ.
βιβλίῳ τ. νόμου

Mt 27 το καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τ. βήματος

MMITAIAD

Jo 1913 ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος
Ας 7 καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. .. οὐδὲ βῆμα ποδός

12 21 καθίσας ἐπὶ τ. βήματος

18 12
16
17
20 6
10
17
Ro 1410

ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα
ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τ. βήματος
ἔτυπτον ἔμπροσθεν τ. βήματος
τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τ. βήματος
ἑστὼς ἐπὶ τ. βήματος Καίσαρός εἶμι
τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τ. βήματος
πάντες γὰρ παραστησόμεθα τ. βήματι τ.

wis

Dt. xxvii. 26

‘Sy sina ἽΒΌ ΠΡΟΣ, Ps. xl. 8
Re

111
5

δεῖ ἔμπροσθεν

PND

Il Ti4 13 τὰ βιβλία μάλιστα τὰς μεμβράνας
He 919 αὐτό τε τ. βιβλίον κ. πάντα τ. λαὸν ἐράντισεν
10 7 ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ

Θεοῦ

11Co5 10 φανερωθῆναι
Χριστοῦ

TNS

ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον
I βιβλίον γεγραμμένον

ἔσωθεν

κ. ὄπισθεν

2 τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
3 οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τ. οὐρανῷ .. . ἀνοῖξαι τὸ

τ. βήματος τ.

βιβλίον

4
5
ὃ
9
6 14

ΒΗΡΎΛΛΟΣ **

Re 21 20 ὁ ὄγδοος βήρυλλος

Ac

ΒΙΆ
ἦγεν αὐτοὺς οὐ μετὰ βίας
21 35 συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν. .. διὰ τ. βίαν
τ. ὄχλου
24 7 μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τ. χειρῶν ἡμῶν ἀπή526

>

>

‘

>

A

9

10 ὃ ὕπαγε λάβε τ. βιβλίον τ. ἠνεῳγμένον
13

γαγεν

17

—h. ν, TWHR non mg.
27 41 ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τ. Bias

20

ΒΙΑΖΟΜΑΙ
Mt 11 12 ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν βιάζεται
Lu 16 16 κ. πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται

aL

ΒΙΆΙΟΣ
Ac

22

9 σύνδουλος. 1+: τηρούντων τ. λόγους τ.
“βιβλίου τούτου
IO μὴ σφραγίσῃς τ. λόγους τ. προφητείας τ.

ΒΙΑΣΤΗΣ +
Mt 11 12 βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν

(BXiou | τούτου

18 μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τ. ἀκούοντι τ. λόγους
τ. προφητείας τ. βιβλίου τούτου
18 ἐπιθήσει ὁὁ Θεὸς . . - τ. πληγὰς τ. γεγραμμένας ἐν τ. βιβλίῳ τούτῳ"
IQ k. ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τ. λόγων τ. βιβλίου
τ. προφητείας ταύτης,
ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τ. μέρος αὐτοῦ ἀπὸ eee
γεγραμμένων ἐν τ. βιβλίῳ τούτῳ

ΒΙΒΛΑΡΙΔΙΟΝ * +
2 ἔχων ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιονἢ
ἤνεῳγμένον
8 ὕπαγε λάβε τ. βιβλαρίδιον τ. ἠνεῳγμένον
βιβλίον, WHR
9 λέγων αὐτῷ δοῦναι μοι τὸ Βιβλαρίδιον
10 ἔλαβον τ. βιβλαρίδιονἐκ τῆς χειρὸς τ. ἀγγέλου

ΒΙΈΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΌΝ

(1) B. ἀποστασίου
Mt 19

nn13 7D mp 305, Dt. xxiv. 1
Mk10

(1) β. τ. ζωῆς

(2) β. τ. ζωῆς

7 ! ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου

4:1 ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου
γράψαι
Lu 417 ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τ. προφήτου Ἦσαίου:
a ἀνοίξας τὸ βιβλίον
20 κ. πτύξας τὸ βιβλίον
Jo 20 30 ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τ. βιβλίῳ τούτῳ
21 25 οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τ. κόσμον χωρήσειν τ.
γραφόμενα βιβλία
—h. v.,

βιβλαρίδιον, iT
8 2 οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τ.
βιβλίῳ τ. ζωῆς
ὃ 3 ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον
τ. ζωῆς
12 x. βιβλία ἠνοίχθησαν"
k. ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη 6 ἐστιν τ. ζωῆς"
k. ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τ. γεγραμμένων
ἐν τ. βιβλίοις
27-3 εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τ. βιβλίῳ τ. ζωῆς
τ. ἀρνίου
7 μακάριος ὁ τηρῶν τ. λόγους τ. προφητείας
τ. βιβλίου τούτου

2 2 ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας

Re 10

οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
ἐνίκησεν ὁ λέων... ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον
ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον
ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἕλισσόμενον

Mt. -1.% βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
Mk 12 26 ovK ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως
Lu

38 4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαίου

20 42 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν
Ac 120 γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν
7.42 καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τ. προφητῶν
19 19 συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον
Phi 4 3 ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς
Re 3 καὶ 1 οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς
βίβλου τ. ζωῆς
2015 1 εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τ. ζωῆς
γεγραμμένος

βιβρώσκω---βλασφημία
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Jo

Mt 27 39 οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν
Mk 2 7 τί οὗτος obras λαλεῖ; βλασφημεῖ
8 28 3 αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν-"

ΒΙΒΡΩΊΚΩ
613 ἃ ἐπερίσσευσαν τ. βεβρωκύσιν

ΒΙΘΥΝΙΆ
Ac 16 7 ἐπείραζον εἰς τ. Βιθυνίαν πορευθῆναι
1 ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς .
1 61
᾿Ασίας x. Βιθυνίας

:

20 1 ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ

. -

σαντι

ΒΙΌΣ

Mk12 44 πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τ. βίον αὐτῆς
Lu 814 ὑπὸ... πλούτου κ. ἡδονῶν τ. βίου πορευόμενοι συνπνίγονται
43 ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τ. βίον
—h. v.. WHR mg.
15 12 διεῖλεν αὐτοῖς τ. βίον
30 οὗτος 6 καταφαγών σου τ. βίον μετὰ πορ-

νῶν
21 4 πάντα τ. βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν
1Ti 2 2 ἵνα ἤρεμον κ. ἡσύχιον βίον διάγωμεν
11 ΤΊ 2 4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τ.
βίου πραγματίαις
I Jo 216 ἡ ἀλαζονία τ. βίου
8 17 ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τ. βίον τ. κόσμου
ΒΙΟΏ
2 θελήματι Θεοῦ τ. ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι
χρόνον

1 Pe4

ΒΙΏΣΙΣἹ
Ας 26

ἅγιον
15 29 κ. οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν
Lu 1210! τῷ δὲ εἰς τ. ἅγιον πνεῦμα βλασφημή22 65 ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες
28 39 εἷς δὲ τ. κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν
Jo 10 36 ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς
Ας 18 45 ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις
βλασφημοῦντες
18 6 ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν κ. βλασφημούν-

των
19 37 οὔτε βλασφημοῦντας τ. θεὸν ἡμῶν

ο

26 11 ἠνάγκαζον βλασφημεῖν
224 τὸ γὰρ ὄνομα τ. Θεοῦ
μεῖται

prio ‘oe pind Won, Is. lil. 5

8 8
14 16
1Co1030
1 ΤΙ 1 20
6 1
Tit 2 5
2
Ja 2 7
4

2

4 τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου ἐκ νεότητος
τὴν ἐκ veor., T

BIQTIKO’Sἢ
Lu 21 34 ἐν κραιπάλῃ x. μέθῃ κ. μερίμναις βιωτικαῖς
1Co6 3 οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; μήτιγε
βιωτικά;

δι’ ὑμᾶς βλασφη-

10
12
Ju
ὃ
10
Re 13 6

4 βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε

16

ΒΛΑΒΕΡΟΆΣ
1Ti 6 9 ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους x. βλαβεράς

9
11
21

Kk. μὴ καθὼς βλασφημούμεθα
μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν
τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ
ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν
ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ. . . βλασφημῆται
ἵνα μὴ ὁ λόγος τ. Θεοῦ βλασφημῆται
μηδένα βλασφημεῖν
οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα
ἐν ᾧ ξενίζονται.
.. βλασφημοῦντες
δ ods ἡ ὁδὸς τ. ἀληθείας βλασφημηθήσεται
δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες
ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες
δόξας δὲ βλασφημοῦσιν
οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφημοῦσιν
ἤνοιξεν τ. στόμα αὐτοῦ... . βλασφημῆσαι
τ. ὄνομα αὐτοῦ
ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ
ἐβλασφήμησαν τ. Θεὸν τ. οὐρανοῦ
ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τ. Θεόν
ΒΛΑΣΦΗΜΙΆ

ΒΛΑΊΤΩ

Mk 16[18 κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς
βλάψῃ
'
:
Lu 435 ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν αὐτόν

(1) βλ. βλασφημεῖν
Mt 12 31 πᾶσα ἁμαρτία x. βλασφημία ἀφεθήσεται τ.
ἀνθρωποις"

ἡ δὲ τ. πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται
15 19 ἐκ γὰρ τ. καρδίας ἐξέρχονται... ψευδο-

ΒΛΑΣΤΑΝΩ

Mt 18 26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος
ΜΚ
He
Ja

μαρτυρίαι βλασφημίαι
26 65 ἴδε νῦν ἠκούσατε τ. βλασφημίαν
Mk 328
αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν
7 22 ὀφθαλμὸς πονηρὸς βλασφημία
14 64 ἠκούσατε τῆς βλασφημίας ;

427 κ. ὁ σπόρος βλαστᾷ κ. μηκύνηται
9 4 ἡ ῥάβδος ᾿Δαρὼν ἡ βλαστήσασα
518 ἡ γῆ ἐβλάστησεν τ. καρπὸν αὐτῆς

Lu

ΒΛΑΣΤΟΣ
Ac 12 2¢ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τ. κοιτῶνος

τ.

βασιλέως

(1) BX. εἰς

(2) BX. βλασφημίας

9 3 εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ
26 65 διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ᾿Εβλασφή-

μῆσεν

ἔργου οὐ λιθάζομέν

περὶ βλασφημίας

Eph4 31 πᾶσα

ΒΛΑΣΦΗΜΕΏ

Mt

521 τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας;

Jo 1033 περὶ καλοῦ

πικρία...

x. βλασφημία

σε ἀλλὰ
ἀρθήτω

ἀφ᾽ ὑμῶν
Col 8 8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε x. ὑμεῖς τὰ πάντα. ..

:
κακίαν βλασφημίαν
Ι ΤΊ 6 4 ἐξ dv γίνεται φθόνος ἔρις βλασφημίαι
Ju
9 οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφη-

μίας
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βλασφημία--- βλέπω
Re

2 ο91τ. βλασφημίαν ἐκ τ. λεγόντων
εἶναι ἑαυτούς

᾿Ἰουδαίους

Lu

18 1Ι ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας
5 στόμα λαλοῦν μεγάλα κ. βλασφημίας

6 ἤνοιξεν
17

τὸ στόμα αὐτοῦ

εἰς βλασφημίας

πρὸς τ. Θεόν
3 γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας

λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωυσῆν
kK. τ. Θεόν
Ι ΤΙ 113 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον κ. διώκτην
1 ΤΙΊ8 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι. . . ὑπερήφανοι
βλάσφημοι
ΠΡΕΖ211 φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν παρὰ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν

30 βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε

24 12 παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια

Ε

Jo

BAEMMA*

9 7 ἐνίψατο κ. ἦλθεν βλέπων

ὃ βλέμματι yap x. ἀκοῇ δίκαιος

ἐπι-

15.
19
21
25
39

7 3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ

41
11 ο
13 22
20 1

(1) BX. εἰς (2) BA. ἀπό (8) seq. μή (4) seq. πῶς
528 mas

6 βλέπων
θυμῆσαι αὐτήν

γυναῖκα

πρὸς

τὸ

πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τ. κρυπτῷ
πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τ. κρυπτῷ
On πατήρ σου 6 βλέπων ἐν τ. κρυφαίῳ
Or
woop

11

4
2
13 13
14

ἀπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ ἀκούετε κ. βλέπετε
ὥστε τ. κωφὸν λαλεῖν κ. βλέπειν
ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν
βλέποντες βλέψετε κ. οὐ μὴ ἴδητε

IAN) INT WN, Is. vi. 9

ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ

βλέπετε

14 30 βλέπων δὲ τ. ἄνεμον ἐφοβήθη
βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας
31 κ. τυφλοὺς βλέποντας
18 10 οἱ ἄγγελοι αὐτῶν. .. διὰ παντὸς βλέπουσιν τ. πρόσωπον T. πατρός μου

22 16 1 οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων

24

2 οὐ βλέπετε ταῦτα

πάντα;

4 3 βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
Mk 412 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν κ. μὴ ἴδωσιν
24 βλέπετε τί ἀκούετε
βλέπεις τ. ὄχλον συνθλίβοντά σε
2 ὁρᾶτε βλέπετε ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων
18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε
23 ἐπηρώτα αὐτὸν ἘΠ τι βλέπεις
βλέπει, TWH mg.
24 βλέπω τ. ἀνθρώπους ὅτι ws δένδρα ὁρῶ
1214 | οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
38 2 βλέπετε ἀπὸ τ. γραμματέων
18 2 βλέπεις ταύτας τ. μεγάλας οἰκοδομάς;
5 ὃ βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
9 βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς
23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε
33 βλέπετε ἀγρυπνεῖτε

τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ

42 αὐτὸς τὴν ἐν τ. ὀφθαλμῷ

σου

δοκὸν οὐ

βλέπων

τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν

x. ἐνιψάμην κ. βλέπω
πῶς οὖν βλέπει ἄρτι;
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν
ἕν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὧν ἄρτι βλέπω
ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν,
kK. οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται
νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν
ὅτι τὸ φῶς τ. κόσμου τούτου βλέπει
1 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί
βλέπει τ. λίθον ἡρμένον ἐκ τ. μνημείου

παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια

21
Ας

16 μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν
17 πολλοὶ προφῆται...

—h. v., T [ΝῊ]] R mg.

129 τῇ ἐπαύριον βλέπει τ. Ἰησοῦν ἐρχόμενον
5 19 ἂν μή τι βλέπῃ τ. πατέρα ποιοῦντα ©

BAE’NQ

Mt

mg.

10 23 μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ
βλέπετε
24 πολλοὶ προφῆται... ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ
ὑμεῖς βλέπετε
11 33 ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν
21 ὃ ὃ βλέπετε μὴ πλανηθῆτε

611

11 Pe2

βλέπεις ταύτην τ. γυναῖκα;
ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς
* βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε
1 οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τ. χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον κ.
βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω
οὐδ. εἰς τ. ὁπ. BA. κ. ἐπιβ. τ. x. αὐτοῦ

ἐπ᾽ ἄρ., WH

BAA’S@HMOX
Ac

744
8 10
16
18
9 62

ο βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην
20 ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τ. μαθητὴν
. . ἀκολουθοῦντα
1 ο βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη
11 1 τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τ. οὐρανόν;
2 33 ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς κ. βλέπετε κ. ἀκούετε

3 4 1 εἶπεν Βλέψον εἰς ἡμᾶς

414 τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς
ἑστῶτα
8 6 ἐν τ. ἀκούειν αὐτοὺς κ. βλέπειν τὰ σημεῖα
9 8 ἀνεῳγμένων δὲ τ. ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν
>

,

‘

>

>

a

>

‘

ἔβλεπεν

9
12 ο
13 τι
40
22 11
27
28
Ro 7
8

12
26
23
24
25

ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων
ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν
e
μὴ βλέπων τ. ἥλιον ἄχρι καιροῦ
8 βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον
2 ὡς δὲ οὐδὲν ἔβλεπον ἀπὸ τ. δόξης
οὐκ ἐνέβλεπον, TWH non mg. R
λιμένα τ. Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα
βλέποντες βλέψετε κ. οὐ μὴ ἴδητε, Is. Lc.
βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τ. μέλεσί μου
ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς"
ὃ γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει;
εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν

11 ὃ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς... ὀφθαλμοὺς τοῦ
μὴ βλέπειν

:

ΤΙΝῚ oy... Dap mim ynacNd
Deut. xxix. 3, cf. Is. xxix. 10
10 σκοτισθήτωσαν

οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ

βλέπειν

Mint ὉΠ

AIIWNA, Ps. Ixix, 24

1Co 126 βλέπετε yap τ. κλῆσιν ὑμῶν
8 10 * ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ

βλέπω--- βόθυνος
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1Co8

BAHTE’ON*

9 ® βλέπετε δὲ μή πωςἡ ἐξουσία ὑμῶν ...
πρόσκομμα γένηται

1012 ὃ ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ
18 βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα
13 12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγt
16 τὸ βλέπετε ἵἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς
104 18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα,
ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα'
τὰ xe βλεπόμενα πρόσκαιρα,
τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια
7 8 βλέπω γὰρ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη . ..
ἐλύπησεν ὑμᾶς
τ-γὰρ, WHR mg.
10 7 τὰ κατὰ “πρόσωπον βλέπετε
12 6 μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με
Ga 515
8 βλέπετε μὴ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε
Eph 5 15 * βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε
Phl 8 2 βλέπετε τ. κύνας,
βλέπετε τ. κακοὺς ἐργάτας,
βλέπετε τ. κατατομὴν
Col 2 5 χαίρων κ. βλέπων. ὑμῶν τ. τάξιν
3 βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν
4 = βλέπε τ. διακονίαν

5.38 οἶνον νέον eis ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον

Mk

817 ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Boavnpyés

Mt

8 3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ

BOANHPTE’S

BOA’Q

nama ΝῊΡ Hp, Is. xl. 3
27 46 éBinoer ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
ἀνεβόησεν,

Mk

1
15
Lu 3
9
18
Jo
Ac

ἣν παρέλαβες ἐἐν Κυρίῳ

2 9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἤλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν
312 ὅ βλέπετε ἀδελφοὶ μή ποτε ἔσται. ..
καρδία πονηρά
19 k. βλέπομεν ὃτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν
10 25 ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τ. ἡμέραν
11
πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων
3 εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον
“γεγονέναι
πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τ. μηδέπω
βλεπομένων
12 25 § βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τ᾿ λαλοῦντα
Ja 222 βλέπεις6
ὅτι ἡ πίστις συνήργει τ. ἔργοις αὐτοῦ
ujJo
8 βλέπετε ἑαυτοὺς ἵνα μὴ ἀπολέσητε
Re 111 ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον
12 ἐπέστρεψα βλέπειν τ. φωνήν
8 τὃ ἐγχρῖσαι τ. ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς
5 3 οὐδεὶς ἐδύνατο. . . ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον

3
34
4
38
7

28
123
8 7
17 6

He

οὔτε βλέπειν

—kx.

BA.

φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Is. δῶ
ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ "μεγάλῃ
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Is. dc.
ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τ. ὄχλου ἐβόησεν
τ. ἐκδίκησιν τ. ἐκλεκτῶν αἰτοῦ τ. βοώντων
αὐτῷ
ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ re ἐλέησόν με
ἐγὼ “Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Is. Lc.
πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ
ἔσυρον Ἰάσονα... ἐπὶ τ. πολιτάρχας
βοῶντες

20 24 βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι
Ga 427 ῥῆξον x. βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα
—

men-Nd ‘ony. ΠΡῚ ΣΕ, Is. liv. 1
BOE’s

TWHR

7 ἔρχου x. βλέπε
—kx. BA.. TWHR

non

non mg. |

9 x. βλέπουσιν ἐκ τ. λαῶν . .. τὸ πτῶμα
αὐτῶν
1615 ἵνα μὴ . . . βλέπωσιν τ. ἀσχημοσύνην
αὐτοῦ
17. ὃ βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν κ. οὐκ ἔστιν
18 ο ὅταν βλέπωσιντ. καπνὸντ. πυρώσεως αὐτῆς
18 ἔκραξαν βλέποντες τ. καπνὸν τ. πυρώσεως
αὖτ ς
22 8 κἀγὼ Ἰωάννης 6 ἀκούων κ. βλέπων ταῦτα'
BA. ἘΣ dx., T
ἔβλεπον, WH

mg.

εἰς τ. ὦτα Κυρίου

ΒΟΗΌΕΙΑ
Ac 2717 βοηθείαις ἐχρῶντο
He 416 iva... χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν

ΒΟΗΘΕΏ
Mt 15 25
ΜΚ 922
24
Ας 16 ο
21 28
11Co6 2

λέγουσα Κύριε βοήθει μοι.
ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ βοήθησον ἡμῖν
πιστεύω: βοήθει μου τ. ἀπιστίᾳ
διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν
κράζοντες “Avdpes Ἰσραηλεῖται βοηθεῖτε
ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι

PANY ΠΡ" ofa, Is. xlix. 8
He 218 δύναται τ. πειραζομένοις βοηθῆσαι
Re 12 16 ἐβοήθησεν ἡ γῆ τ. γυναικί

11

k. ὅτε ἤκουσα x. ἔβλεψα

ΒΟΟΣ

5 4 αἱ Boal τ. θερισάντων
«νον εἰσελήλυθαν

mg.

9 20 ἃ οὔτε βλέπειν, δύνανται οὔτε ἀκούειν

Vide
BOH’

Ja

αὐτό

4 οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τ. βιβλίον οὔτε
βλέπειν αὐτό
6 I ἔρχου x. βλέπε
—kx. βλ., TWHR non mg.
3 ἔρχου x. βλέπε
—kx. BA. TWHR non mg.
5 ἔρχου x. βλέπε

+

Lu

ΒΟΗΘΟΊΣ
Ης 18

6 ὥστε Soneoaree ἡμᾶς λέγειν Κύριος ἐμοὶ
βοηθός

ΣΝ

% mim, Ps. cxviii. 7
BO’OYNOX

Mt 1211 ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τ. σάββασιν εἰς βόθυνον
15 14 ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται
Lu 6 39 οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται;

βολή--- βούλομαι
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BOYAH’

BOAH’

(1) B. τ. Θεοῦ

Lu 22 41 ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν
Lu

ΒΟΛΙΖΩ * +
Ac 27 28 κ. βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι"
Bpaxd δὲ διαστήσαντες κ. πάλιν βολίσαντες

130.3 οἱ νομικοὶ τ. βουλὴν τ. Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς
ἑαυτούς
28 51 οὗτος οὐκ ἦν συνκατατεθειμένος τ. βουλῇ
K. τ. πράξει αὐτῶν
Ac 223
τοῦτον τ. ὡρισμένῃ βουλῇ x. προγνώσει
τ. Θεοῦ

ΒΟΟΣ, ΒΟΕΣ
Mt
Lu

Βοάζ,R
1 5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν
ἐ
τ. Βοὲς ἐκ τῆς Ῥαχάβ'
Βοὲς δὲ ἐγέννησεν τ. ἸΙωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ
8.32 τοῦ Ἰωβὴδ τοῦ Bods τοῦ Σαλά
ΒΟΡΒΟΡΟΣ

11 Pe2 22 ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου
ΒΟΡΡΑΣ
Lu 18 29 ἥξουσιν.
. ἀπὸ βορρᾶ κ. νότου
Re 21 13 ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς
ΒΟΊΣΚΩ
Mt
Mk
Lu

8 30
33
511
14
8.32
34
1515

Jo 2115
17

1Pe215

ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη
οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον
ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη
k. οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον
ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τ. ὄρει
βοσκομένων, TWH mg.
ἰδόντες δὲ of βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον
ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τ. ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν
χοίρους
λέγει αὐτῷ Βόσκε τὰ ἀρνία μου
λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά μου
BOxO’P
ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ
Βοσόρ
Βεώρ, WH non mg. R non mg.

BOTA’NH
He

6 7 γῆ . . - τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις
ΒΟΤΡΥΣ

Re 14 18 τρύγησον τ. βότρυας τῆς ἀμπέλου τ. γῆς
ΒΟΥΛΕΥΌΜΑΙ
Lu 14 31 οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός
ἐστιν
Jo 1153 ἐβουλεύσαντο ἵἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν
12 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς
Ac 533 κα; ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτόν
ἐβούλοντο, WHR
27 30 εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ
πλοῖον
11Co1 17ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι
BOYAEYTH’=
Mk 15 43 Ἰωσὴφ ἀπὸ ᾿Δριμαθαίας εὐσχήμων βουλευ-

τής

Lu 28 50 ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων

428 ὅσα

ἡ χείρ σου K. ἡ βουλὴ προώρισεν
ενέσθαι
5.38 ἐὰν 7 ἐξ ἀνθρώπων ἡἡ βουλὴ αὕτη

18.36 1 Δαυεὶδ μὲν yap . . . ὑπηρετήσας τῇ τ.
Θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη
1 θέλοντος δὲ τ. Παύλου κατὰ τ. ἰδίαν βουλὴν
πορεύεσθαι
—h. v.. TWH non mg. R
20 27 1 τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τ. βουλὴν τ.
Θεοῦ ὑμῖν
27 12 οἱ ial ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖεν
42 τ. δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο
1Co4 5 φανερώσει τ. βουλὰς τ. καρδιῶν
ΕΡΗ11Ι τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τ. βουλὴν τ.
θελήματος αὐτοῦ
He 617 ἐπιδεῖξαι. .. τὸ ἀμετάθετον τ. βουλῆς
αὐτοῦ
19

BOY’AHMA
Ac 27 43 ἐκώλυσεν αὐτοὺς τ. βουλήματος
Ro 910: τὶ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν;
IPe4 3 τὸ βούλημα τ. ἐθνῶν κατείργασθαι

BOY’AOMAI
@) seq. subj.

(2) ἐβουλήθην

Mt

119? ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν
11 27 x. ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
Mk15 15 βου Adpevos τι ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι
Lu 10 22 κ. ᾧ ἂν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
22 42 εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽
ἐμοῦ
Jo 1839 1 βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τ. βασιλέα
τ. Ιουδαίων ;

Ac

528 βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα
33 κ. ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς
ἐβουλεύοντο, T
12 4 βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν
τ. λαῷ
15 37 Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο συνπαραλαβεῖν κ. τ.
Ἰωάνην

17. 2Ὁ βουλόμεθα οὖν γνῶναι
18 15 κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι
27 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τ. ᾿Αχαίαν
—h. v.. WH mg.
19 30 Παύλου δὲ βουλομένου εἰσελθεῖν eis τ. δῆμον

22 30 τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές
28 28 βουλό ενός τε ἐπιγνῶναι. τ. αἰτίαν
20 20 εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
22 ἐβουλόμην k. αὐτὸς τ. ἀνθρώπου ἀκοῦσαι
27 43 6 δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τ.
Παῦλον
28 18 οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι
1Co12 11 διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται
101 15 ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν

βούλομαι--- βροντή
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11Col 17 τοῦτο οὖν βουλόμενος"
Phl 112 γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι ἀδελφοί

Ι ΤΙ 2 8 βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τ. ἄνδρας ἐν

ΒΡΑΔΥΤΗΣ ἢ

ΠΡε8

9g ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται

παντὶ τόπ

5 14 βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν
6 9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν

Tit 8 8 περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι
Phm 13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν
He

617 περισσότερον βουλόμενος 6 Θεὸς ἐπιδεῖξαι
τ. κληρονόμοις

Ja

118 3 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας

3 4 ὅπου ἡ ὁρμὴ τ. εὐθύνοντος βούλεται.
4 4.3 ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τ. κόσ-

μου

11Pe3 9 μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι
Il Jo 12 ? οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου x. μέλανος
III Jo 10 κ. τοὺς βουλομένους κωλύει

Ju

5 ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι
BOYNO’S

Lu

8

ΒΡΑΧΙΏΝ

Lu

151 ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ

Jo 1238 x. ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;

rinday wordy nin’ yin, Is. lili. x
Ac 18 17 μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ

αὐτῆς

BPAXY’=
Lu 22 58 μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη
Jo 6 7 ἵνα ἕκαστος βραχὺ λάβῃ

βραχύ τι, T

Ac

5 34 ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τ. ἀνθρώπους ποιῆσαι
27 28 βραχὺ δὲ διαστήσαντες

He 2 7 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους

pdx py ἸΠΊΘΠΙ, Ps. viii. 6

5 πᾶν ὄρος x. βουνὸς ταπεινωθήσεται

eve vyan wa, Is. xl. 4

9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωνον

23 30 τότε ἄρξονται λέγειν . . - τ. βουνοῖς Καλύ-

ae

BOYS
Lu 13 15 ἕκαστος ὑμῶν τ. σαββάτῳ οὐ λύει τ. βοῦν
αὐτοῦ
14 5 τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται
19 ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε
Jo 214 εὗρεν ἐν τ. ἱερῷ τ. πωλοῦντας Boas κ. πρόβατα

15 πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τ. ἱεροῦ τά τε πρόβατα
k. τ. Boas

1Co9

9 οὐ φιμώσεις βοῦν ddodvra.
κημώσεις, TWH mg.

iva tiv pbnn-Nd, Dt. xxv. 4

μὴ τ. βοῶν μέλει τ. Θεῷ
1 Ti 518 βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, Dt. Lc.

BPABEION *
1Co 9 24 εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον
Phl 3 14 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τ. βραβεῖον τῆς ἄνω
κλήσεως τ. Θεοῦ

BPABEY Q**

18 22 κ. γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν
ΒΡΕΦΟΣ ἢ
Lu

141 ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τ. κοιλίᾳ αὐτῆς
44 ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τ.
κοιλίᾳ μου

212 εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον

16 dvevpav . .. τὸ βρέφος κείμενον
φάτνῃ
18 15 προσέφερον δὲ αὐτῷ x. τὰ βρέφη
Ac 719 τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα αὐτῶν

ἐν τ.

ΙαΤΊ 8 15 ὅτι ἀπὸ βρέφους ἱερὰ γράμματα οἶδας
I Pe2

Mt
Lu

Ja

2 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη

545
7 38
44
17 29

ΒΡΕΧΩ
βρέχει ἐπὶ δικαίους x. ἀδίκους
τ. δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τ. πόδας αὐτοῦ
αὕτη δὲ τ. δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τ. πόδας
ἔβρεξεν πῦρ x. θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ

517 προσευχῇ προσεύξατο τοῦ μὴ βρέχειν"

Re 11

κ. οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τ. γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς
6 ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τ. ἡμέρας τ. προφητείας

αὐτῶν

Col 315 ἡ εἰρήνη τ. Χριστοῦ βραβευέτω ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν

BPONTH’

BPAAY’NQ

Mk 317 Boavnpyes 6 ἐστιν υἱοὶ βροντῆς
Jo 1229 ὁ οὖν ee . +» ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν

1 Ti 315 ἐὰν δὲ βραδύνω

UPe3

9 οὐ βραδύνει Κύριος τ. ἐπαγγελίας

Ac 27

7 ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες

BPAAYMAOE’Q* +

BPAAY’=*
Lu 2425 ὦ ἀνόητοι κ. βραδεῖς τ. καρδίᾳ
Ja 119 ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος... βραδὺς εἰς τὸ
λαλῆσαι,
βραδὺς εἰς ὀργήν

Re 4

6
8
10

11
16
19

γεγονέναι
5 ἐκ τ. θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ x.
φωναὶ κ. βρονταί
I ἤκουσα... λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς
5 ἐγένοντο βρονταὶ x. φωναὶ κ. ἀστραπαί
3 ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν
φωνάς:
4 κ. ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί
4 σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί
19 ἐγένοντο ἀστραπαὶ x. φωναὶ x. βρονταί
18 ἐγένοντο ἀστραπαὶ x. φωναὶ x. βρονταί
6 ἤκουσα.
. ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν
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βροχή--- Ταδαρηνός
BPOXH’ +
Mt

725 κατέβη
27 κατέβη

Mt

βροχὴ x. ἦλθαν of ποταμοί
βροχὴ κ- ἦλθαν οἱ ποταμοί

Jo

Sos.

1 Co 7 35 οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω

55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις

Ro 1417 οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία

ΒΡΥΓΜΟΊΣ

Ac

Ja

432 ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
6 27 ἐργάζεσθε μὴ τ. βρῶσιν τ. ἀπολλυμένην,
ἀλλὰ τ. βρῶσιν τ. μένουσαν εἰς ζωὴν
αἰώνιον

ΒΡΟΧΟΣ

Mt

ΒΡΩΊΣΙΣ
619 ὅπου σὴς Kk. βρῶσις ἀφανίζει
20 ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει

kK. πόσις

812 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
ὀδόντων
add. 18. 42, 50; 22
30; Lu 18. 28

x.

6 βρυγμὸς

τ.

13;

24. 51;

25.

BPY’XQ
754 ἔβρυχον τ. ὀδόντας én’ αὐτόν
ΒΡΥΏ ΣΧ
S11 μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τ. αὐτῆς
γλυκὺ κ. τ. πικρόν

1Co8

τ.

Θεοῦ

βρῶσις

4 περὶ τ. βρώσεως οὖν τ. εἰδωλοθύτων

11Co9 10 x. ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσει

Col 216 μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει κ. ἐν
πόσει
He 12 τό ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τ. πρωτοτόκια
ἑαυτοῦ

ΒΥΘΙΖΩ **

ὀπῆς βρύει τ.

Lu 5 7 ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά
1 Τὶ 6 9 αἵτινες βυθίζουσιν τ. ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον
ΒΥΘΟΣ

11Coll 25 νυχθήμερον ἐν τ. βυθῷ πεποίηκα
ΒΡΩ͂ΜΑ

Mt 1415 ἵνα ἀπελθόντες
Mk
Lu

. . « ἀγοράσωσιν

ἑαντοῖς

ες
βρώματα
719 καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα
811 ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω

BYPZEY’S* +
Ac

943 ἐγένετο δὲ. . - μεῖναι ἐν Ἰόππῃ παρά
τινι Σίμωνι βυρσεῖ

10 6 οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ

32 οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως
παρὰ θάλασσαν

913 εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν . ..

ae
—

Jo 434
Ro 1415
15
20
1Co8

2
6 13

8 8
13
10 3
ITi 4 3
He 910
18 9

βρώματα
ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα
εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται
μὴ τ. βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε
μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τ.
Θεοῦ
γάλα ὑμᾶς ἐπότισα οὐ βρῶμα
τὰ βρώματα τ. κοιλίᾳ,
k. ἡ κοιλία τ. βρώμασιν
βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει τ. Θεῷ
εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τ. ἀδελφόν μου
πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον
ἀπέχεσθαι βρωμάτων
μόνον ἐπὶ βρώμασι x. πόμασι
καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τ. καρδίαν
οὐ βρώμασιν

ΒΥΊΣΣΙΝΟΣ

Re 1812 γόμον
Trop

. . . μαργαριτῶν

κ.

16 ἡ πόλις

σινον

κ..

βυσσίνου

vpas

ἡ μεγάλη ἡ περιβεβλημένη

βύσ-

8 ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμ-

19

πρὸν καθαρόν"

τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τ. ἁγίων
ἐστίν
14 ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν
ἐνδ. λευκοβύσσινον, WH mg.
A

A

A

Ὁ

,

,

BY’ =O

Lu .16 19 ἐνεδιδύσκετο πορφύραν x. βύσσον

BQMO’S

ΒΡΩΣΙΜΟΣ

Ac 17 23 εὗρον x. βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο

Lu 24 41 ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;

Yr
rA’TTPAINA*

TABBAOA’
Jo 1913 τόπον λεγόμενον
δὲ Ταββαθά

Λιθόστρωτον

Ἑβραϊστὶ

TaBBaba, T

ΠΤῚ2 17 ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει
rA’A

5 ἐκ φυλῆς Tad δώδεκα χιλιάδες

Re

7

Mt

828

FAAAPHNO’S

TABPIH’A

Lu

119 ἐγώ εἰμι T. ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τ. Θεοῦ

26 ἀπεστάλη 6 ἄγγελος T. ἀπὸ τ. Θεοῦ

ἐλθόντος

αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν

τ. Ταδαρηνῶν

εἷς τ. χώραν

154
Lu

Γαδαρηνός---Τ αλιλαία
8 26 κατέπλευσαν εἰς τ. χώραν τ. Ταδαρηνῶν
Γερασηνῶν, WHR non mg.; Γεργεσηνῶν,
TR marg. alter
37 ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τ. Ταδαρηνῶν
Tepacnvav,
WHR;
Γεργεσηνῶν,
TR
marg. alter

ΓΑΛΗΝΉ **

Mt

826 κ. ἐγένετο γαλήνη μεγάλη

Mk
Lu

439 K. ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
8 24 ἐπαύσαντο x. ἐγένετο γαλήνη

ΓΑΛΙΛΑΙΆ
(1) θάλασσα τῆς Γ.

ΓΑΖΑ

Ac

8 26 τὴν ὁδὸν τ. καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ
eis Τάζαν

43
Lu 21
Jo

1

820

ΓΑΙΓῸΣ

Ac 19 29 συναρπάσαντες Taiov κ. ᾿Αρίσταρχον Μακεδόνας
20 4 Ταῖος Δερβαῖος x. Τιμόθεος
Ro 16 23 ἀσπάζεται ὑμᾶς Ταῖος ὁ ξένος pou κ. ὅλης
τ. ἐκκλησίας
1Co114 οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον x.
Γαῖον
Ill Jo 1 ὁ πρεσβύτερος Taig τ. ἀγαπήτῳ

ΓΑΓΛΑ
γάλα ὑμᾶς ἐπότισα οὐ βρῶμα
κι ἐκ τ. γάλακτος τ. ποιμνίου οὐκ ἐσθίει;
γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος
πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος
τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε
ΓΑΛΑΊΤΗΣ

Ga

8

1 ὦ ἀνόητοι Ταλάται
ΓΑΛΑΤΙᾺ

1Co16 1 ὥσπερ διέταξα τ. ἐκκλησίαις τ. Tadarias
Ga 1 2 Παῦλος ἀπόστολος . .. τ. ἐκκλησίαις τ.
Γαλατίας
11 Ti4 10 Κρήσκης εἰς Γαλατίαν
Ταλλίαν,

ῬΕῚ

T

1 ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις
Γαλατίας

διασπορᾶς

Πόντου

ΓΑΛΑΤΙΚΟΣ
Ac 16 6 διῆλθον δὲ τ. Ἔν x. Ταλατικὴν χώραν
18 23 διερχόμενος καθεξῆς τ. Ταλατικὴν χώραν
k. Φρυγίαν

313 παραγίνεται

ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τ. Ταλιλαίας

pint $3, Is. viii. 23

ΓΑΖΟΦΥΛΑΚΙΟΝ
καθίσας κατέναντι τ. γαζοφυλακίου
ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ
γαζοφυλάκιον
πλεῖον πάντων ἔβαλεν τ. βαλλόντων εἰς
τὸ γαζοφυλάκιον
εἶδεν τ. βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ
δῶρα αὐτῶν
ταῦτα τὰ ῥήματα eee
ev τ. γαζοφυλακίῳ

Γάϊος, T

1Co3 2
9.
He 512
13
1Pe2 2

222 ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τ. Γαλιλαίας
ἐπὶ τ. Ἰορδάνην
412 ἀνεχώρησεν εἰς τ. Ταλιλαίαν
15 Γαλιλαία τ. ἐθνῶν

ΓΑΖΑ
πάσης τ. γάζης αὐτῆς

Mk12 41

Mt

18 7 περιπατῶν δὲ παρὰ τ. θάλασσαν τ.
Γαλιλαίας
23 kK. περιῆγεν ἐν ὅλῃ τ. Ταλιλαίᾳ
25 ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τ. Ταλιλαίας κ. Δεκαπόλεως
1 ἦλθεν παρὰ τ. θάλασσαν τ. Ταλιλαίας
17:22 συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τ. Ταλιλαία
19 I μετῆρεν ἀπὸ τ. Ταλιλαίας
2111 ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τ.
“Γαλιλαίας
26 32 προάξω ὑμᾶς εἰς τ. Ταλιλαίαν
2755 αἵτινες ἠκολούθησαν
τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τΓαλιλαίας
28 7 προάγει ὑμᾶς εἰς τ. Ταλιλαίαν
10 ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τ. Ταλιλαίαν
16 οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τ.
Γαλιλαίαν
ΜΚ 1 ο ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τ. Ταλιλαίας
14 ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τ. Ταλιλαίαν
16 1 παράγων παρὰ τ. θάλασσαν τ. Ταλιλαίας
28 πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τ. Ταλιλαίας
30 ἦλθεν κηρύσσων. . . . εἰς ὅλην τ. Γαλιλαίαν
8 7 πολὺ πλῆθοςἀπὸ τ. Γαλιλαίας ἠκολούθησεν
6 21 τι χιλιάρχοις ΚΟ Τὶ πρώτοις τ. Γαλιλαίας
1 ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τ. θάλασσαν τ.
Ταλιλαίας
9 30 ἐξελθόντες ἐπορεύοντο διὰ τ. Ταλιλαίας
14 28 προάξω ὑμᾶς εἰς τ. Ταλιλαίαν
15 41 ὅτε ἦν ἐν τ. Ῥαλιλαίᾳ
16 7 ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τ. Ταλιλαίαν
Lu 126 ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Ταβριὴλ . .. εἰς
πόλιν τ. Ῥαλιλαίας,
2 4 ἀνέβη δὲ κ. Ἰωσὴφ ἀπὸ τ. Ταλιλαίας
39 ἐπέστρεψαν εἰς τ. Ταλιλαίαν
81 τετρααρχοῦντος τ. Ταλιλαίας Ἡρῴδου
414 ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς... . . εἰςτ. Ταλιλαίαν
31 κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τ. Γαλιλαίας
44 ἦν κηρύσσων εἰςτ.συναγωγὰςτ. Γαλιλαίας
τ. ᾿Ιουδαίας, WH non mg. R mg.
5 57 of ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τ,
Γαλιλαίας.
8 26 ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τ. Ταλιλαίας
17 τι αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρίας κ.
Γαλιλαίας.
28 5 ἀρξάμενος ἀπὸ τ. Γαλιλαίας ἕως
&
ὧδε
49 αἱ συνακολουθοῦσαι

αὐτῷ ἀπὸ τ. Ταλιλαίας

55 αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τ. Γαλιλαίας
24 6 ἔτι dy ἐν τ. Ταλιλαίᾳ
Jo 1.44 ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τ. Ταλιλαίαν

Γαλιλαία----γάμος
Jo

2 1 γάμος ἐγένετο ἐν Kava τ. Ταλιλαίας
11 ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν
ἐν Kava τ. Ταλιλαίας

τ.

σημείων . ..

4 5 ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τ. Ταλιλαίαν
43
45
46
47

ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τ. Ταλιλαίαν
ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τ. Γαλιλαίαν
ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τ. Ταλιλαίας
ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τ. Ἰουδαίας εἰς τ.
Γαλιλαίαν
54 ἐλθὼν ἐκ τ. Ἰουδαίας εἰς τ. Γαλιλαίαν

6 1 | ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τ. θαλάσσης τ.
Ταλιλαίας τ. Τιβεριάδος

7 1 περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τ. Ταλιλαίᾳ
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Mt 19 10 οὐ συμφέρει γαμῆσαι
2225 ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν
30 ἐν γὰρ τ. ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε
γαμίζονται
24 38 γαμοῦντες κ. γαμίζοντες
Mk 617 ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν
1011 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ κ. γαμήσῃ
ἄλλην
12 1 ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα. οὖν γαμήσῃ ἄλλον
μοιχᾶται
12 25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται
Lu 14 20 ἕτερος εἶπεν Τυναῖκα ἔγημα

9 ἔμεινεν ἐν τ. Ταλιλαίᾳ
41 μὴ γὰρ ἐκ τ. Ταλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται
52 μὴ κ. σὺ ἐκ τ. Ταλιλαίας εἶ;

16 18 πᾶς ὁ ἀπολύων τ. γυναῖκα αὐτοῦ κ. γαμῶν

προφ. ἐκ τ. Ταλ.,
12 21 Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαιδὰ τ. Ταλιλαίας
21 2 Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Kava τ. Γαλιλαίας
Ac 931 ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τ. Ἰουδαίας
x. Ταλιλαίας
10 37 ἀρξάμενος ἀπὸ τ. Ταλιλαίας
18 31 τ. συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τ. Ταλιλαίας εἰς
Ἱερουσαλήμ

20 34 οἱ υἱοὶ τ. αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν κ. γαμίσKovTat:

52 ὅτι ἐκ τ. Ταλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται

Mt 26 69 x. σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τ. Ταλιλαίου
ΜΚ14 70 x. γὰρ Γαλιλαῖος εἶ
Lu 18 1 παρῆσαν δέ τινες... ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ
περὶ τ. Ταλιλαίων
2 δοκεῖτε ὅτι οἱ Ταλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοί

παρὰ πάντας τ. Ταλιλαίους ἐγένοντο

x. yap Ταλιλαῖός ἐστιν
ἐπηρώτησεν εἰ 6 ἄνθρωπος Ταλιλαῖός ἐστιν
e3ekavro αὐτὸν οἱ Τ'αλιλαῖοι
ἄνδρες Ταλιλαῖοι τί ἑστήκατε βλέποντες
οὐχὶ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες
Ταλιλαῖοι ;

5 37 μετὰ τοῦτον ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος
ΓΑΛΛΙΆᾺ

11 Ti410 Κρήσκης εἰς TadXiav
Ταλατίαν,

WHR

ΓΑΛΛΙΏΝ
Ac 18 12 Ταλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τ. ᾿Αχαίας
14 εἶπεν 6 Ταλλίων πρὸς τ. Ἰουδαίους
17 οὐδὲν τούτων τ. Ταλλίωνι ἔμελεν

5 34 Φαρισαῖος ὀνόματι Ταμαλιήλ
22 3 dvareOpappévos δὲ. .. παρὰ
Ταμαλιήλ

τ.

πόδας

ΓΑΜΕΏ **
(1) de femina

τ“ee
mi”

Mt

5 32 és ἐὰν ἀπολελυμένην

h. v., [WH]

19

Io τ. δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω

33
34
36
30
1 ΤΙ 4 3
511
14

ἐὰν δὲ k. γαμήσῃς οὐχ ἥμαρτες"
k. ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος οὐχ ἥμαρτεν
eM
6rn δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τ. κόσμου
" ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τ. κόσμου
οὐχ ἁμαρτάνει: γαμείτωσαν
1 ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι
κωλυόντων γαμεῖν
1 ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τ. Χριστοῦ
γαμεῖν θέλουσιν
:
1 βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν

ΓΑΜΙΖΩ * +
Mt 22 30 ἐν yap τ. ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε
γαμίζονται
24 38 γαμοῦντες κ. γαμίζοντες
Mk1225 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται
Lu 17 27 ἐγάμουν ἐγαμίζοντο
20 35 οἱ δὲ καταξιωθέντες . . . οὔτε γαμοῦσιν
οὔτε γαμίζονται
γαμίσκονται, WH mg.
1 Co 738 ὥστε x. ὁ γαμίζων τ. ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς

ποιεῖ"
κ. ὁ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει

ΓΑΜΙΊΣΚΟΜΑΙ *
Lu 20 34 οἱ υἱοὶ τ. αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν x. γαμίσ-

CAMAAIH’A
Ac

γεννῶνται κ. γεννῶσιν, WH mg.
35 οἱ δὲ καταξιωθέντες... οὔτε γαμοῦσιν
οὔτε γαμίζονται
1Co7 9 εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν"
κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμεῖν ἢ πυροῦσθαι.
γαμῆσαι, WH mg.
28

ΓΑΛΙΛΑΙΓῸΣ

2259
23 ὁ
Jo 445
Ac 111
2 7

ἑτέραν μοιχεύει:
κ. 6 ἀπολελυμένην .. . γαμῶν μοιχεύει
17 27 ἐγάμουν ἐγαμίζοντο

γαμήσῃ μοιχᾶται

9 ὃς ἂν... γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται"
ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, WH mg. R mg.
k. 6 ἀπολελυμένην yapnoas μοιχᾶται
—h. v., TWH non mg. R mg.

κονται

γεννῶνται κ. γεννῶσιν, WH mg.
35 οἱ δὲ καταξιωθέντες... οὔτε γαμοῦσιν οὔτε
γαμίσκονται
γαμίζονται, TWH non mg.

ΓΑΜΟΣ

(1) γάμοι

Mt 22 2 1 ὅστις ἐποίησεν γάμους τ. υἱῷ αὐτοῦ
3 1 καλέσαι τ. κεκλημένους εἰς τ. γάμους

4 1 δεῦτε εἰς τ. γάμους

yapos—yap
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Mt 22 ὃ 6 μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν
9 | ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τ. γάμους
10 ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων
11 ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου
12 πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;
25101 αἵ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τ.
γάμους
Lu 12 36 1 πότε ἀναλύσῃ ἐκ τ. γάμων
14 ὃ 1 ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους

2 I γάμος ἐγένετο ἐν Kava τ. Γαλιλαίας

He 18
Re 19

27, 34 (ds) ; 5. 26, 36; 6. 14; 7. 33, 40; 8. 7, 16,
21, 23, 31, 39; 9.*11, 16; 10. 46; 13. 8, 27, 36,
47 ; 15. 21, 28; 16. 3, 28, 37; 17. 20, 23, 28 (ds);

νυμφὼν, TWH

Jo

Ac 1.20; 2. 15 (425), 25, 345 39; 4. 3, 12, 16, 20, 22,

2 ἐκλήθη δὲ κ. ὁ Ἰησοῦς. .. εἰς τ. γάμον
3 ὅτι συνετελέσθη ὁ οἶνος τ. γάμου
᾿
—h. v., WH non mg. R
4 τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν
7 ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τ. ἀρνίου
9 μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τ. γάμου τ.
ἀρνίου κεκλημένοι

18. 3, 18, 28 ; 19. 24, 32, 35, 37, 740; 20.

I0, 13,

16 (62s), 27 ; 21. 3, 13, 22 —WHR, 29, 36; 22. 22,
26 ; 23. 5, 8, 11, 17, 21; 24.5; 25.27; 26. 16, 26
(ter) ; 27. 22, 23, 25, 34 (d¢5) ; 28. 2, 20, 22, 27.
Ro 1. 9, 11, 16 (425), 17, 18, 19, 20, 26; 2. 1 (dzs), 2
dé, WH non mg. R non mg,, 11, 12, 13, 14, 24,

25, 28; 3.2 —[WH]

R, 3, 7 δὲ, TWH

non mg.

R non mg., 9, 20, 22, 23, 28 οὖν, WH mg. R non
mg.; 4 2, 3, 9, 13, 14, 15; 5. 6 ye, WH non mg.,
7 (d25),

10, 13, 15, 16, 17, 19;

6. 5, 7, 10, 14 (62s),

19, 20, 21, 23; 7. 1, 2, 5, 7, 8, 11, 14, τὸ (Gs), 18

(d2s), 19, 22 ; 8. 2, 3, 5, 6, 7 (d25), 13, 14, 15, 18,
19, 20, 22, 24 (625), 26, 38; 9. 3, 6, 9, 11, 15, 17,
19, 28; 10. 2, 3, 4, 5, 10, 11,12 (64s), 13, 16; 11.
51,15, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34; 12. 3, 4, 19,

20; 18. 1, 3, 4 (167), 6 (475), 8, 9, 11; 14 3, 4, 5

ΓΑΡ

20: 8... Ὁ; 9: 5.12. 16, 21,244 10,10, 37, 10; 20,

—[WH] R, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18; 15. 2 3,
4, 8, 18, 24, 26, 27 (dzs); 16. 22, 18, 19.
I Co 1. 11, 17, 18, 19, 21, 26; 2. 2, 8, 10 δὲ TWH
mg. R non mg., 10. II, 14, 16; 3. 2, 3 (dz5), 4, 9,
II, 13, 17, 19 (G25), 21 ; & 4, 7, 9, 15 (zs) 20; 5.
3,77, 12; 6. 16, 20; 7. 7 6é6, TWHR non mg,, 9,
14, 16, 22, 31, 40 δὲ TWH mg. R; 8.75, 10, 11;

23, 26, 35; 11. 13, 18, 30; 12. 8, 33, 34, 37, 40,

9. 2, 9, 10, 15, 16 (¢er), 17, 19 ; 10. 1, 4, 5, 17, 26,

(1) ἢ γάρ (2) καὶ γάρ (8) ἰδοὺ γάρ (4) μὴ γάρ
ΜΕΤ ΟΣ 20 212, 5, Ὁ. 175..20.,.8: 2..3. Ὁ. 15... Φ: Ὁ;
10, 17 —WH mg., 18; 5. 12, 18, 20, 29, 30, 46;
6. 7> 8, 14, 16, 21, 1 24, 32 (25), 34;

7. 2, 8, 12, 25,

50; 18. 12, 15,17 —T; 14 3, 4, 24; 15. 2, 4, 19,
427 [WH];
16. 2 —h. v., [ΤΊ [[WH]] R mg, 3
—h. v., [T] [[WH]] R mg., 25, 26, 27 ; 17. 15, 20;
18. 7, 10, 11 —h. v.. TWHR non mg., 20; 19. 12,
14, 22; 20. 1, 16 —h. v.. TWH non mg.R;; 21.
26, 32; 22. 14, 16, 28, 30; 23. 3, 5, 8, 9, 14, 17, 19,

39; 24. 5, 6, 7, 21, 24, 27, 37 δὲ, TR, 38; 25. 3,
14, 29, 35, 423

26. 9,

10,

II,

12, 28, 31, 43, 345

—TWH non mg. R, 52, 773; 27. 18, 19, 23, 433
28. 2,5; Ὁ;
Mk 1. 16, 22, 38; 2.15; 8. 10,21, 35 —TWH non
mgs: 4::22) 25 56:3) 28:42) Go 1A 17, 15.20.31}

48, 50, 52; 7. 3, 10, 21, 27; 8. 35, 36, 37, 38; 9.
6 (425), 31, 34, 39, 40, 41, 49; 10. 14, 22, 27, 745 ;
1. 15. 18:(6ts), 32 3°12, 12,-14,23, 20, 445 15:8;

9 —TWH,

11, 19, 22 δὲ, T, 33, 35; 14. 2, 5, 7,

40, 56, 2770; 15. 10, 14; 16. 4, 8 (42s).
Lu 1. 15, 18, 30, * 44, * 48, 766, 76; 2.210; 3.8;

4.

10; 5. 9, 39 ἢ. v., [WH]; 6. 223, 23, 26, 2 32, 733
—{WH] R, 333 —TWH, 38, 43, 44 (425), 45, 48
—h. v. TWHR non mg.; 7. 5, 6, 78, 33; 8. 17,
18, 29 (ὀΖ5), 40, 46, 52 —T; 9. 14 δὲ, T, 24, 25,
26, 44, 48, 50, 56 —h. v. TWH non mg. R non
mg. ; —yap, WH mg. ; 10. 7, 24, 42 --- ΝῊ mg. R

mg. ; 11. 74, 10, 30; 12. 12, 23 —-T, 30, 34, 52,
5S; 14. 14 δὲ T, 24,28; 16. 2,113, 28; 17. 521,24:
18. 14 —WH, 16, 23, 25, 32; 19. 5, 10, 21, 48;

20. 6, 19, 33, 36 (425), 38, 40, 42 ; 21. 4, 8, 9, 15,
23, 26, 35 ; 22. 2, 16, 18, 27, 37, 7 37, 759, 71 ; 23.

8, 12, 15, 22, 34 —h. v., [[WH]] R mg., 41.
Jo 2.25; 3. 2, 16, 17, 19, 20, 24, 34 (d¢s); 4. 8,9
—h. Vey 2

[WH]

R

mg’; 18, 323, 37; 42, 44, 3.45,

47; 5.4 —h. v, TWHR

non mg,, 13, 19, 20, 21,

22, 26, 36, 46 (dis) ; 6. 6, 27, 33, 40, 55,64, 71 ; 7.

I, 4, 5, 39, *41; 8. 24, 42 (d2s) ;9. 22, 30; 10. 26;

11. 39 ; 12. 8, 43, 47; 18. 11, 13, 15, 29; 14 30;
16. 7, 13, 27; 18. 13; 19. 6, 31, 36; 20. 9, 17;
21. 7, 8.

29; -11. 5,.6,.7,. 5,.*9, 12,.38,.16, 2%,* 22, 23, 20,
29; 12. 8, 12, 713, 214; 18. 9, 12; 14. 2 (ss), 28,

9, 14 [WH], 17, 31, 33, 34, 355 15. 3, 9, 16, 21,
22, τὰ 27; 32; 34, 41, 52, 53;

16. 5,7 (025), 9, 10,

11, 18.
11 Co 1. 8, 12, 13, 19, 20, 24; 2. 1 dé, TWH mg. R
non mg., 2, 4, 9, 7 10, 11, 17; 8. 6, 9, 210, II, 14;
4. 5, 11, 15,17, 18; 5.1, 272, 24,7, 10, 12 —WHR,
13, 14; 6. 2, 14, 16; 7. 3,25, 83
—WHR mg,, 9,
1. ει
8.00.30, 12, 13,212 9 νὰ 9s 0..5. ἃ;
8, 12, 14 (215). 18; 11. 2 (d25), 4, 5, 9, 13, 14, 19,
20; 12. 1 δὲ, TWH non mg. R non mg,., 6 (625),
9, 10, 11 (425), 13, 14 (dzs), 20 ; 18. 34 (425), 8, 9.
Ga 1 10, 11 8, TWH mg,., 12, 13; 2. 6, 8, 12, 18,
19, 21.;. 8. τοῦδέ). 18, 21, 20, 29,28; ἍΤΕ, 22,
24, 25 δὲ, WH non mg. R non mg., 25, 27, 30;

5. 5, 6, 13, 14, 17 (75) ; 6. 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17-

Eph 2. 8, 10, 14; 5. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 29; 6. 1.
Phl 1. 8, 18, 19 δὲ WH mg., 21, 23; 2. 13, 20, 21,
299s: S..2. 38, :20's\%. τῇ:
Col2 1,55 8. 3, 20,25; & 13.

1 Th 1. 8,9; 2. 1, 3, 5, 9, 14, 19, 203; 3 3, 74,9; 4.
2, 3) 7) 9, 210, 14, 15 ; 5. 2, 5, 7, 18.

Heh 2. 7 +S. 2,.7,'* 10, ΙἱΙI Ti2 5,13; 8 13; 45,8, 10,16;
4,11, 15, 18;
δ:
τὸ
1 Τὶ 1. 7, 123.2. 7, 11, 13, 165 Ba, 6, 93. 4.3, 6,
10, 11, 1%.
Tit L. 7, 10 5-2. 125 & 3,9, 12.
Phm 7, 15, 22.
He 1. 5; 2. 2, 5, 8, 10, 11, 16, 18; 3. 3, 4, 14, 16;
4. 2, 3 οὖν, WH mg. R mg., 4, 8, 10, 12, 15 ; 5. 1,
212, 13 (dts); 6. 4, 7, 10, 13, 16; 7. 1, 10, II, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 21, 26, 27; 28 ; 8. 3) 5) 75 8; 9.

2, 13, 16, 17; 19, 243 10. 1, 4, 14, 15, 23, 26, 30,

234, 36, 37; 11. 2, 5, 6, 10, 14, 16, 26, 27, 32; 12.
3; 6, 7)

10,

17

(dis),

18, 20,

II, 14, 16, 17 (5), 18, 3 22.

25,

229;

18.

2, 4,

5, 9,

γάρ---γέλως
]41. 6, *7, 11, 13, 20, 24; 2. 2,10, 11, 13, 26 —WH
non

mg.; 3. 2, 7, 16; 4. 14 ---ΝῊ

non

mg. R,

14 —WH mg.
I Pe 2. 19, 20, 21, 25; 3. 5, 10, 17; 4 3, 6, 415.
11 Pe 1. 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21; 2 4, 8, 18, 19, 20,

1Co6 3 μήτιγε βιωτικά;
9 2 ἀλλά γε ὑμῖν εἰμί
11Co5 3 3 εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι
εἴ περ,

WH

mg

11 16 ὃ εἰ δὲ μήγε κἂν ὡς Ἔα
Ga

E523. A, 5.

[57

δέξασθέ με

3 4? εἴ γε κ. εἰκῇ

Eph 8 2 3 εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τ. χάριτος

IJo2 19; 4.20; 5. 3.

τ. Θεοῦ

Ju 4.
Re 1.3; 3.2; 9. 19 (d¢s) ; 18.18; 14. 4,5 —WHR,
13: 16, 14; 17. 27; 19. 8, 103 Zl, dy 22, 23, 25:
22. 10.
ΓΑΣΤΗ͂Ρ
Mt

118 εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος
ἁ ἴου
23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει
mn

24 19
Mk13 17
Lu 1 31
21 23
1Th5 3
Tit 112
Re 12

mnbyn

ait,

4.21.5 εἵ γε αὐτὸν ἠκούσατε
Phil 8 8 ὅ ἀλλὰ μὲν οὖν γε K. ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν

εἶναι

Col

ΓΕΔΕΩΝ
He 11 32 ἐπιλείψει με γὰρ διηγουμενον
περὶ I. Βαρὰκ Σαμψών

(1) γ-. τ. πυρός

Mt

αἱ

2 x. eee ἔχουσα

(1) ἄραγε (2) εἴ γε; εἴγε, T; (8) εἰ δὲ
μήγε (4) καί γε (5) μενοῦνγε

Lu

δ

Ὁ" εἰ δὲ μήγε μισθὸν οὐκ ἔχετε

μοι κόπον τ. χήραν

19 42 * καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ

—k.

γε,

218 * καί γε ἐπὶ τ. δούλους pov. . . ἐκχεῶ
ἀπὸ τ. πνεύματός μου

ὙΡΥΤΝ ie

. DVTOY

Dn

Joel iii.
8 30 dpa γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις ;
17 27 | εἰ ἄρα γε ΜΨηλαφήσειαν αὐτὸν κ. εὕροιεν,
ἄραγε, T
4
ΓΑ
δ΄. . Δ
kat ye οὐ μακρὰν ἀπὸ €vos
εκαστου

ἡμῶν ὑπάρχοντα

8 x, Ἰβελόν γε ἐβασιλεύσατε

ἀπὸ

δύο χεῖρας

τ.

κρίσεως

ἔχοντα

τ.

γεέννης ;

ἀπελθεῖν

εἰς τ.

45 ἢ τ. δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τ.
γέενναν
47 ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τ.
γέενναν
--τὴν, WH non mg.
Lu 12 5 τὸν... ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν eis τ.
γέενναν
Ja 38 6 κ. φλογιζομένη ὑπὸ τ. γεέννης
ΓΕΘΣΗΜΑΝΕΙ"
Mt 26 36 ἔρχεται. .. ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί
Mk 14 32 ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα ΤεθσηΓΕΙΤΩΝ
Lu 1412 μὴ φώνει τ. φίλους σου... . μηδὲ γείτονας
πλουσίους
15 6 συνκαλεῖ τ. φίλους κ. τ. γείτονας
συνκαλεῖ τ. φίλας κ. γείτονας
Jo 9 8 οἱ οὖν γείτονες κ. οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ
πρότερον
Lu

ΓΕΛΑΏ
621 μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν ὅτι γελάσετε
25 οὐαὶ οἱ γελῶντες νῦν ὅτι πενθήσετε “x.
κλαύσετε

Ja

4

Ro 8 32 ὅς γε τ. ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο
920 ὅ ὦ ἄνθρωπε μενοῦνγε σὺ τίς εἶ;
10 18 ὅ yesοὐκ ἤκουσαν ; μενοῦνγε εἰς πᾶσαν τ.
1Co4#

φύγητε

μανεί

24 21 ἀλλά γε kK. σὺν πᾶσι τούτοις
Jo 42 καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν

Ac

πῶς

9 43 ἢ τ.

γέενναν

17.26.2 ἄραγε ἐλεύ εροί εἰσιν οἱ υἱοί
5 36,3 εἰ δὲ μήγε k. τὸ καινὸν σχίσει
37 8 εἰ δὲ μήγε ῥήξει. ὁ οἶνος ὁ νέος
10 6 ὃ εἰ δὲ μήγε ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει
11 ὃ διά γε τ. ἀναιδίαν αὐτοῦ
18 9 ὃ εἰ δὲ μήγε ἐκκόψεις. αὐτήν
14 32 8 εἰ δὲ μήγε ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος

5 διά γε τὸ παρέχειν
ταύτην

5 22 1 ἔνοχος ἔσται εἰς τ. γέενναν τ. πυρός
29 κ. μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν
30 κ΄ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν
ἀπέλθῃ
10 28 τ. δυνάμενον kK. Ψυχὴν κ. σῶμα ἀπολέσαι
ἐν έεννῃ
18: ὁ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα
ἔ
βληθῆναι εἰς τ.
γέενναν τ. πυρός
28 15 ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον
ὑμῶν
33

Mk

720" dpaye ἀπὸ τ. καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε
αὐτούς
S72 εἰ δὲ μήγε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί

18

6 χρόνος

ΓΕΈΝΝΑ

Is. vii. a4

ovat δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν “γαστρί
οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
ὥσπερ ἡ ὠδὶὲν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ
Κρῆτες, ἀεὶ ψεῦσται κακὰ θηρία γαστέρες

ΓΕ

μι

μενοῦνγε, Ἅ
123 2 εἴ γε ἐπιμένετε τ. πίστει

ΓΕΛΩΣ
96 γέλως ὑμῶν εἰς πένθος μετατραπήτω

γεμιζω---γενετή

158

Lu

ΓΕΜΙΖΩ
Mk 4
15
Lu 14
"15
Jo

Re

37
36
23
16

27

ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
γεμίσας σπόγγον ὄξους
ἵνα γεμισθῇ μου ὃ οἶκος
ἐπεθύμει γεμίσαι τ. κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τ.

κερατίων
χορτασθῆναι ἐκ τ᾿ κ WH non mg. R
γεμίσατε τ. ὑδρίας ὕδατος"

32 ἀναστήσονται

kK.ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω
ὃ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ
rE’MQ

27

ἔσωθεν

ἐξ ἁρπαγῆς κ. ἀκρα-

δὲ γέμουσιν. ὀστέων

Ac

νεκρῶν

Lu 1139 τὸ

δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς
πονηρίας
314 ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς κ. πικρίας γέμει

τ.

κρίσει

μετὰ

τ. γενεᾶς

50 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα... ἀπὸ τ. γενεᾶς

8 5 ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τ. πυρὸςτ. θυσιαστηρίου

Mt 28 25 ἔσωθεν δὲ γέμουσιν
σίας

ἐν

ταύτης

6 13 ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων
15

Ro

731 τίνι οὖν ὁμοιώσω τ. ἀνθρώπους τ. γενεᾶς
ταύτης ;
941 ὦ γενεὰ ἄπιστος K. διεστραμμένη
11 29 ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν
30 οὕτως ἔσται κ. ὁ υἱὸςτ.ἀνθρώπου τ. γενεᾷ
ταύτῃ
31 ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει μετὰ τ. ἀνδρῶν τ.
γενεᾶς ταύτης

κ.

Θεοῦ

αὐτοῦ

τίς διηγήσεται;

nme uA) Hirvny, Is. liii. 8
13 36 Aaveid μὲν yap ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας.
1416 ! ἐν τ. παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα
τ. ἔθνη πορεύεσθαι
15 21 1 ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τ. κηρύσ-

Re 4

17. 5 γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας
4 γέμον βδελυγμάτων k. τὰ ἀκάθαρτα τ.
πορνείας αὐτῆς
γέμων, TWH mg.
21 9 εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων. .. τ. γεμόντων
τῶν ἑπτὰ πληγῶν τ. cl aca

240 σώθητε. ἀπὸ τ. γενεᾶς τ. σκολιᾶς ταύτης

8 33 τ. γενεὰν

niows NPD 3B TDS, Ps. x. 7
6 τέσσερα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν κ. ὄπισθεν
8 κυκλόθεν κ. ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν
5 ὃ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων
15 7 ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τ. θυμοῦ τ.

ταύτης
51 ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τ. γενεᾶς ταύτης
16 ὃ φρονιμώτεροι. .. εἰς τ. γενεὰν τὴν ἑαυτῶν
εἰσίν
17 25 ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τ. γενεᾶς ταύτες
21 32 ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη

σοντας αὐτὸν ἔχει

Eons.

5 ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη
21. 5 αὐτῷ ἡ δόξα... εἰς πάσας τ. γενεὰς τ.

αἰῶνος τ. αἰώνων

Phl 215 τέκνα Θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς
kK. διεστραμμένης
Col 126} τὸ "μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τ.

αἰώνων κ. ἀπὸ τ. γενεῶν

He

310 διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ

i732 DPS, Ps. xcv. 10

TENEA’

(1) yeveat

(2) γεν. κ- γεν.» γεν. τ. αἰῶνος

Mt

117 1 πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως
Aaveid
* γενεαὶ say
aa
1 x. ἀπὸ Aaveid. - γενεαὶ δεκατέσσαρες"
1x. ἀπὸ τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος . ..
,γενεαὶ δεκατέσσαρες
11 τό τίνι δὲ ὁμοιώσω oe γενεὰν ταύτην ;
12 39 γενεὰ πονηρὰ K. μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
41 ἀναστήσονται ἐν τ. κρίσει μετὰ τ. γενεᾶς
ταύτης
42 ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει μετὰ τ. γενεᾶς
ταύτης
45 οὕτως ἔσται κι τ᾿ γενεᾷ ταύτῃ τ. πονηρᾷ
16 4 γενεὰ πονηρὰ k. μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
17 17 ὦ γενεὰ ἄπιστος x, διεστραμμένη
28 36 ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τ. γενεὰν ταύτην
24 34 οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη
ΜΚ 812 τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον;
ἀμὴν λέγω εἰ δοθήσεται τ. γενεᾷ ταύτῃ
σημεῖον
38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ pe... ἐν τ. γενεᾷ
ταύτῃ τ. μοιχαλίδι
919 & γενεὰ ἄπιστος
18 30 ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡἡ γενεὰ αὕτη
Lu 148 1 ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ
γενεαί

50 23 τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς κ. γενεάς

He

ΓΕΝΕΑΛΟΓΕΌΜΑΙ
7 6 ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙᾺ ἢ

Ι ΤΙ 1 4 μηδὲ προσέχειν μύθοις κ. γενεαλογίαις ἀπεράντοις
Tit 8 9 μωρὰς δὲ ᾧητήσεις kK. γενεαλογίας . .
περιίστασο

TENE’SIA*
Mt 14 6 γενεσίοις δὲ γενομένοις τ. Ἡρῴδου
ΜΚ 621 ὅτε Ἡρῴδης τ. γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον
ἐποίησεν

ΓΕΊΝΞΕΣΙΣ
Μι
Lu
ja

1:
18
114
223

βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
τ. δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν
πολλοὶ ἐπὶ τ. γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται
ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τ. γενέσεως
αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ
8 6 φλογίζουσα τ. τροχὸν τ. γενέσεως

Jo

9 1 εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς

ΓΕΝΕΤΗ΄

γένημα---γεννάω
ΓΕΊΗ ΜΑ
Mt 26 29 οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τ. γενήματος

τῆς ἀμπέλου
Mk14 25 οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τ. γενήματος τῆς
ἀμπέλου
Lu 12 18 συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου κ. τ.

ἀγαθά μου

πάντα τ. σῖτον, WH non mg. R
22 18 ov μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τ. γενήματος
τῆς ἀμπέλου
Cod 10 αὐξήσει τὰ γενήματα τ. δικαιοσύνης ὑμῶν
ΓΕΝΝΑΏ

(1) γ. ἐκ, ἀπό
Mt

(8) γ. ἐν
(29) γ. ἄνωθεν
1 2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησεν τ. Ἰσαάκ'
Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰακώβ'

᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰούδαν x. τ. ἀδελ-

φοὺς αὐτοῦ:
3. Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τ. Φαρὲς...
Θάμαρ’
Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τ. Ἑσρώμ'
Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν

ἐκ τῆς

Mt 19 12 } οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθηπαν
οὕτως ,
20 24 καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁἄνθρωπος
ἐκεῖνος
Mk14 21 καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος
ἐκεῖνος
Lu 113 ἡ γυνή σου ᾿Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι
35 1 διὸ κ. τὸ γεννώμενον ἅγιον
ἐνν. ἐκ σου, R mg.
57 ἐπλήσθη ὁ χρόνος ... kK. ἐγέννησεν υἱόν
8.22 ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε, Ps. Lc.
—h. ν. TWH non mg. R
20 34 of viol τ. αἰῶνος τούτου γεννῶνται κ.
γεννῶσιν
γαμοῦσιν κ. γαμίσκονται, TWH non mg. R
- 29 paxaplas ... αἱ κοιλίαι ai οὐκ ἐγέννησαν
]ο
1g 2 ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν
: 3? ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν
4 πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων

δὲ ἐγέννησεν τ. Σαλμών"

5 Σαλμὼν δὲ ἐἐγέννησεν τ. Βοὲς ἐκ τῆς Ῥαχάβ'
Βοὲς δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ:
Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰεσσαί:

6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τ. Δαυεὶδ τ. βασιλέα:
Aaveld δὲ ἐγέννησεν τ. Σολομῶνα ἐκ τῆς τ.
Οὐρίου:

9.57 τίς ἥμαρτεν . .. ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τ. ‘PoBoap:
Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αβιά'
᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Ασάφ'

IQ ὃν ὑμεῖς “λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη
20 οἴδαμεν ὅτι... τυφλὸς ἐγεννήθη
32 ὅτι ἠνέφξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου

δ᾽ Acad δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωσαφάτ-

10

Ἐζεκίας

11
12
ΤΩ
714.
15
16

δὲ ἐγέννησεν

τ.

Μανασσῆ:

Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν T. ᾿Αμώς"
᾿Αμὼς δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωσείαν"
Ἰωσείας δὲ ἐγέννησεν τι ei
κ᾿ τι
ἀδελφοὺς αὐτοῦ
Ἰεχονίας ἐγέννησεν Τ᾿ Σαλαθιήλ:
Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τ. Ζοροβάβελ:
Ζοροβάβελ δὲ“ἐγέννησεν τ. ᾿Αβιούδ'
᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν ἧς ᾿Ελιακείμ'
᾿Ῥλιακεὶμ δὲ“ἐγέννησεν τ. ᾿Αζώρ'
᾿Αζὼρ δὲ ἐ έννησεν τ. ΣαδώκΣαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αχείμ:
᾿Αχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τ. *Ehiovd᾿Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἐλεάζαρ"
Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τ. Mad@avΜαθθὰν δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰακώβ'
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωσὴφ τ. ἄνδρα
Μαρίας,

1 ἐξ ἧς ἐγεννήθη
Χριστός

Ἰησοῦς

ὁ λεγόμενος

20 8 τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθέν
2

13 τ. δὲ Ἰησοῦ
Ἰουδαίας

4 ἐπυνθάνετο
γεννᾶται

γεννηθέντος

παρ᾽ αὐτῶν

ἐν Βηθλεὲμ τ.

ποῦ

ὁ Χριστὸς

κ

γεννηθῆναι;
5 1 ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος κ. πνεύματος
61 τὸ γεγεννημένον ἐκ τ. σαρκὸς σάρξἐστιν"
kK. TO ,γεγεννημένον ἐκ τ. πνεύματος
πνεῦμά ἐστιν
δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν
ἊΣ
το οὕτως ἐστὶν
ὃ μι
πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ T
πνεύματος
821 ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐκ ἐγεννήθημεν
οὐ γεγεννήμεθα, TWH mg.

τ. ᾿Αράμ'

Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωράμ:
Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Οζείαν"
9 ᾽Οζείας δὲ € έννησεν τ. Ἰωάθαμ.
Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τ. ἔλχας:
ἔΛλχας δὲ ἐγέννησεν τ. Ἐζεκίαν"

ὦν;
μὴ δύναται . ο΄. δεύτερον εἰσελθεῖν

‘

4 ᾿Δρὰμ δὲ ἐγεννησεν τ. ᾿Αμιναδάβ᾿Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τ. Ναασσών"
Ναασσὼν

159

34 3 ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης

16 21
aI
18 37
Ac 2 8
Ἴ δ᾽
20
29

ὅλος

ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον
ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τ. κόσμον
ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι
5 τ. ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν 9 ἐγεννήθημεν
κ' οὕτως ἐγέννησεν τ. Ἰσαάκ
8 ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς
ἐν“γῇ "Μαδιὰμ οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο

13 33 ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά

σε

TAD Dit “IN, Ps. ii. 7
22 3% γεγεννημένος. ἐν Ταρσῷ τ. Κιλικίας
2ὃ ἐγὼ δὲ Ke γεγέννημαι
Ro 911 paren yap γεννηθέντων
1Co415
° ἐν γὰρ “Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τ. εὐαγγελίου

ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα

Ga

42316

μὲν ἐκ τ. παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέν-

,γηται
24 μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινὰ εἰς δουλείαν γεννῶσα
29 6 κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ

πνεῦμα
II Ti2 23 εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας

Phm_ 10
He «brs
5 5
11 12

8 ὃν ἐγέννησα ἐν τ. δεσμοῖς
ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε, Ps. Le.
ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε, Ps. Le.
1 διὸ κ. ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγεννήθησαν
ἐγενήθησαν, WH

mg.

23 πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη

γεννάω---γεώργιον

160
it Pe212

ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικά
γεγενημένα, T
1Jo 2291 πᾶς ὁ ποιῶν τ. δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ
γεγέννηται
3 91 πᾶς 6 γεγεννημένος ἐκ τ. Θεοῦ
οὐ δύναται ἁμαρτάνειν ὅτι ἐκ τ. Θεοῦ
9
γεγέννηται
4713 πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τ. Θεοῦ γεγέννηται
5

I

πᾶς ὁ πιστεύων... ἐκ τ. Θεοῦ γεγέννηται"
k. πᾶς ὁ ἀγαπῶν τ. γεννήσαντα

Phl 8

TE’NNHMA
8 7 εἶπεν αὐτοῖς Τεννήματα ἐχιδνῶν

12 34 γεννήματα

ἐχιδνῶν

πῶς

δύνασθε

5 ἐκ γένους Ἰσραὴλ φυλῆς Βενιαμείν

1Pe2 ο ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν
ΠΣ ὋΝ, Is. xliii. 20
Re 22 16 ἡ ῥίζα x. τὸ γένος Δαυείδ
ΓΕΡΑΣΗΝΟΣ

Mk
Lu

5 1 ἦλθον.
.
εἰς τ. χώραν τῶν Τερασηνῶν
8 26 κατέπλευσαν εἰς τ. χώραν τ. Γερασηνῶν
Γεργεσηνῶν, ΤᾺ mg.; Γαδαρηνῶν, R
mg. alter
37 ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τ. Τερασηνῶν
Γεργεσηνῶν, ΤῊ mg.; Γαδαρηνῶν,
R
mg. alter

Lu

8 26 κατέπλευσαν εἰς τ. χώραν τ. Γεργεσηνῶν
Γερασηνῶν, WHR non mg. ; Γαδαρηνῶν,
R mg. alter
37 ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τ. Tepye-

1 ἀγαπᾷ τ. γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ
4 ' πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τ. Θεοῦ νικᾷ τ.
κόσμον
18
πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ. Θεοῦ οὐχ
ἁμαρτάνει:
18 1 ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τ. Θεοῦ τηρεῖ αὐτόν

Mt

:

ΓΕΡΓΕΣΗΝΟΆΣ

᾿

ἀγαθὰ

λαλεῖν
23 33 ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν
Lu 8 7 γεννήματα ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν

σηνῶν

Γερασηνῶν, WHR
R mg. alter

TFEPOYEI’A

ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΊΤ
Mt 14 34 ἦλθαν ἐπὶ τ. γῆν εἰς Τεννησαρέτ
Mk 6 53 διαπεράσαντες ἐπὶ τ. γῆν ἦλθον εἰς Τεννησαρέτ
Lu 5 1 αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τ. λίμνην Τεννησαρέτ

Ac

621

Jo

ΓΕΊΝΟΣ
Mt

Mk
Ac

1847 σαγήνῃ ... ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ
17 21 τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται
—h. v.. TWHR non mg.

7 26 Ἑλληνὶς Συροφοινίκισσα τ. γένει

9 29 τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν
4 6 ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ
36 Λευείτης Κύπριος τ. γένει
713 φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος
Ἰωσή

19 οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν
18 26 υἱοὶ γένους ᾿Αβραάμ
17 28 τοῦ γὰρ x. γένος ἐσμέν.

29 γένος οὖν ὑπάρχοντες τ. Θεοῦ
18 2 ᾿Ακύλαν Ποντικὸν τ. γένει
1Co

24 ᾿Ιουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς . . . ᾿Αλεξανδρεὺς τ. γένει
1210 ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν
28 κυβερνήσεις γένη γλωσσῶν
1410 τοσαῦτα . . . γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν
κόσμῳ

Π Co 11 26 κινδύνοις ἐκ γένους
Ga
114 ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τ. γένει
μου

πᾶσαν τ. γερουσίαν τ. υἱῶν
-

,

ς΄

>

Ἰσραήλ
΄

rE’PQN
8 4 πῶς δύναται ἄνθρωπος

ὦν;

TENNHTO’S
Mt 11 If οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων
Ἰωάνου
Lu 7 28 μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάνου οὐδείς
ἐστιν

non mg. ; Γαδαρηνῶν,

γεννηθῆναι

γέρων

ΓΕΥΌΜΑΙ

(1) γεύ. θανάτου

(2) c. ace,

Mt 16 28 ! οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου
27 34 γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν

Mk 9 τ

οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου

Lu

9.27 1 οἱ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου
14 24 οὐδεὶς τ. ἀνδρῶν ἐκείνων . .
γεύσεταί
μου τ. δείπνου
Jo 2 93 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ
8 52 1 οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τ. αἰῶνα
Ac 10 Io ἐγένετο δὲ πρόσπεινος x. ἤθελεν γεύσασθαι

2011 κλάσας τ. ἄρτον κ. γευσάμενος

28 14 μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τ.
Παῦλον
Col 221 μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς

He

2 9 ! ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται

θανάτου
6 4 γευσαμέν ους τε τ. δωρεᾶς τ. ἐπουρανίου
5 * x. καλὸν γευσαμένους Θεοῦ ῥῆμα
ΙῬΡ62

3 εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος
ΓΕΩΡΓΕΌΜΑΙ

7 εὔθετον ἐκείνοις δι’ obs κ. "γεωργεῖται
TEQ’PrION
1Co8

ο Θεοῦ γεώργιον Θεοῦ vixodoun ἐστε

yewpyos—yn
rEQPro’s
Mt 21 33 ἐξέδετο αὐτὸν pores
34 ἀπέστειλεν τ. ovAous αὐτοῦ πρὸς τ. γεωρ-

γούς

35 λαβόντες οἱ γεωργοὶ τ. δούλους αὐτοῦ
38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τ. υἱόν

40 τί ποιήσει τ. γεωργοῖς ἐκείνοις;

4I fT. ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς
1 ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς
2 ἀπέστειλεν πρὸς τ. γεωργοὺς τ. καιρῷ
δοῦλον,

Mk12

ἵνα παρὰ τ. γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τ. καρπῶν
7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν

Lu 20

ἐλεύσεται κ. ἀπολέσει τ. γεωργούς
ο ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς
IO

κ.

καιρῷ

ἀπέστειλεν

πρὸς

τ.

γεωργοὺς

δοῦλον
10 οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες

κενόν

14 ἰδόντες

δὲ αὐτὸν

οἱ γεωργοί

16 ἐλεύσεται kK. ἀπολέσει τ. γεωργοὺς τούτους
Jo 15 16 πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν
ΠΤῚ 2 6 τ. κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τ. καρπῶν
μεταλαμβάνειν
Ja 5 77, ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τ. τίμιον καρπὸν τ.

yis
ΓΗ"

(1) οὐρανὸς x. γῆ

(9) ἐπὶ τ. γῆς, τ. γῆν

@) νὴ Ἰσραήλ

Μι

2 6 κ. σὺ Βηλεὲμ γῆ Ἰούδα

AMES ONO-NA ARN, Mic. v. 1
20 8 πορεύου εἰς γὴν Ἰσραήλ
25. εἰσῆλθεν εἰς γῆν. Ἰσραήλ
415 γῆ Ζαβουλὼν κ. γῆ Νεφθαλείμ

‘bmp? MYIN) PEI AW, Is. viii. 23
13 ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τ. γῆς
18. ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς kK. ἡ γῆ.
35 2 py ὀμόσαι. ὅλως . . - μήτε ἐν τ. γῇ
6:10.49 ὡς ἐν οὐρανῷ κ. ἐπὶ γῆς
ἐρῶν μὴ θησαυρίζετε ὑ
ὑμῖν θησαυροὺς ἐ
ἐπὶ τ. γῆς

/ - ϑ. 65ἐξουσίαν ἔχει... ἐπὶ τ. γῆς ἀφιέναι
ἁμαρτίας
26 ἐξῆλθεν ἡἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τ. γῆν ἐκείνην
31 διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τ. γῇ ἐκείνῃ
10 15 ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων kK. Ρομόρρων
11
12
18

14

οὐ πεσεῖται ἐπὶ τ.

γῆν

34 3 ὅτι ἦλθον βαλεῖν “εἰρήνην ἐπὶ τ. γῆν
24 γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως
2 «Κύριε τ. οὐρανοῦ kK. τ. γῆς
40 οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐν τ. καρδίᾳ τ. γῆς
42 ἦλθεν ἐκ τ. περάτων τ. γῆς
5 ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλὴν
5 διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν
ἔ
ἐπὶ τ. γῆν τ. καλήν
23 ὁ δὲ ἐπὶ τ. καλὴν γῆν σπαρείς
24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τ.
γῆς ἀπεῖχεν
ἤδ. μέσον τ. θαλάσσης ἦν, TWH mg. R

non mg.

II

Mt 14 34? ἦλθαν ἐπὶ τ. γὴν εἰς Ρεννησαρέτ
15 35 ? rapa τ. ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τ.
| 4716 19 3 δἐὰν Sonos ἐπὶ τ. γῆς
{= 19 2 x. ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τ, γῆς
17 25 οἱ βασιλεῖς τ. γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν
τέλη
~18 18 3 ὅσα ἐὰν ,δήσητε ἐπὶ τ. γῆς
-- 18 3 x. ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τ. γῆς
_ 19 3 ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τ.
γῆς
~ 8 ig? πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τ. is
πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τ.
24 30
35
25 18
25
27 45
51
— 28 18

Mk

γῆς

κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τ. γῆς
16 οὐρανὸς kK. ἡ γῆ παρελεύσεται
ὁ δὲ τὸ ἕν λαβὼν ἀπελθὼν ὥρυξεν γῆν
ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τ. γῇ
“ σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τ. γὴν
κι ἡ γῆ ἐσείσθη
1 3 ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ x. ἐπὶ

τ. γῆς
210 3 ἐξουσίαν ἔχει... ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ

τ. γῆς
ἐπ. τ΄ γ. ἀφ. ἅμ., TWH mg.
4 τ" mas ὁ ὄχλος πρὸς τ. ϑάλασσαν én) τ.
γῆς ἦσαν
5 ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν
5 διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
ὃ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τ. γῆν τ. καλήν
20 2 ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τ. γῆν τ. καλὴν σπαρέντες
26% ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τ. σπόρον ἐπὶ τ. γῆς
28 αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ
31 ? ὅταν ,“σπαρῇ ἐπὶ τ. γῆς
31

5 5 ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τ. γῆν

26. Ὁ ἕν ἐξ αὐτῶν

161

> μικρότερον ὃν πάντων

τ. σπερμάτων

τῶν

ἐπὶ τ. γῆς
6 47 ? x. αὐτὸς μόνος ἐπὶ τ. γῆς
534 διαπεράσαντες €ἐπὶ τ. γῆν ἦλθον εἰς Τεννησαρέτ
8. 6 " παραγγέλλει τ. ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τ.
ns

«Ie:

ey x γναφεὺς ἐπὶ τ. γῆς οὐ δύναται οὕτως
λευκᾶναι
26:3 πεσὼν ἐπὶ τ. γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων
13 27 1 ἀπ᾿ “ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου ovpavod
31

144.

1 ὁ οὐρανὸς

κ.

ἡ γῆ, παρελεύσονται

3 προελθὼν “μικρὸν ἔπιπτεν

ἐπὶ τ. γῆς

16.35.3 σκότος ἐγένετο, ἐφ᾽ ὅλην τ. γῆν
Lu 214 a,ie ἐπὶ γῆς εἰρήνη
ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τ. γῆν

ἀπὸ τ. γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον

τ

8 ὃ
15
ον
10 21
11 2
31
I
56

5 καταγαγόντες

τὰ πλοῖα

ἐπὶ τ. γῆν

3 ἐξουσίανἔχει ἐπὶ τ. γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας
οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τ. γῆν
ἕτερον ἔπεσεν εἰς τ. γὴν τ. ἀγαθήν
τὸ δὲ ἐν τ. καλῇ γῆ
ἤξξς ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τ. γῆν
1 Κύριε τ. “οὐρανοῦ κ᾿ τ. γῆς
1 ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τ. γῆς
—h. v., TWHR non mg.
ἦλθεν ἐκ A περάτων τ. γῆς
* πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τ. γῆν
ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τ. γῇ
1 τὸ πρόσωπον τ. γῆς K. τ. οὐρανοῦ οἴδατε
δοκιμάζειν

162

γῆ

Lu 18 7 ἕνα τί x. τ. γῆν καταργεῖ;
14 35 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν
16:17
τις, οὐρανὸν kK. τ. γῆν παρελθεῖν
18 ὃ 3 ἄρα εὑρήσει τ. πίστιν ἐπὶ τ. "γῆς;

Sn ΟἿἽΠ ΚΝΠῚ,Is, Ixvi. 1
Ac

21 23 3" ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τ. γῆς

9 47% κ. πεσὼν ἐπὶ τ. γῆν
ὃ ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τ. γῆς

25 2 ἐπὶ τ. γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ
33 16 ovpavos kK. ἡ γῆ παρελεύσονται.
35 ἐπεισελεύσεται γὰρ. .. ἐπὶ πρόσωπον
πάσης τ. γῆς
22 44 ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τ.
ie

θαι" τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τ. γῆς
I2 πάντα τ. τετράποδα κ. ἑρπετὰ τ. γῆς
11 6 εἶδον τὰ τετράποδα τ. γῆς
18 17 ὕψωσεν ἐν τ. παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου
ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, x
19 καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ev γῇ Χαναάν,
κατεκληρονόμησεν τ. γῆν αὐτῶν

V-, ([WH]] R mg.

2344 " σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τ. γῆν
Jo

24 5 κ. κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τ. γῆν
322 ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ... εἰς τι Ἰουδαίαν γῆν
31 ὁ ὧν ἐκ τ. γῆς ἐκ τ. γῆς ἐστὶν κ. ἐκ τ.
γῆς λαλεῖ
6 21

47 τοῦ εἶναί ce εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τ.

γῆς

PINT AYP" onyrwr nnd, Is. xlix. 6

7 eyévero 'τ. πλοῖον ἐπὶ τ. γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον

ἐπὶ τ. γῆν, Τ
8 [6 τ. δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τ. γῆν
ὃ κατακύψας ἔγραφεν εἰς τ. γῆν
12 24 ecw μὴ ὁ κόκκος

τ. σίτου πεσὼν

εἰς τ. γῆν

ἀποθάνῃ
32 κἀ ® ἂν ὑψωθῶ ἐκ τ. γῆς
LY Car Ὁ eyo σε ἐδόξασα ἐπὶ τ. γῆς
21

1

ὃ οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τ. γῆς

ὃ ἐν

πάσῃ

τ.

Ιουδαίᾳ

k.

Σαμαρίᾳ

1415
17 24
26
22 22

} és ἐποίησεν τ. οὐρανὸν Ke τ. γῆν
1 οὗτος οὐρανοῦ κ. γῆς ὑπάρχων κύριος
κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τ. γῆς
αἶρε ἀπὸ τ. γῆς τ. τοιοῦτον.

2614

πάντων

κ.

28 2 λόγον συντετμημένον
τ. γῆς

εἰς τ. γὴν

ποιήσει Κύριος ἐπὶ

ney nisay nin wy mya p> 5

YIN... DNBID, Joel iii. 3

PINTD Ip, Is. x. 23

325 ἐν τ. σπέρματί σου εὐλογηθήσονται πᾶσαι
αἱ πατριαὶ τ. γῆς

1018 εἰς πᾶσαν

yas win OD wa Ἰ5ἼΞΠΠ, Gen.

τ. γῆν

ἐξῆλθεν

ὁ φθόγγος

αὐτῶν

Dip NYY ὙΝΠΓΟ53, Ps. xix. 5

xxii. 18
424 1 σὺ ὁ ποιήσας τ. οὐρανὸν κ. τ. γὴν
26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τ. γῆς

LCOS
WSS 2 εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς
10 26 τ. Κυρίου γὰρ ἡ γῆ Kx. τὸ πλήρωμα αὐτῆς

yim sem, Ps. ii. 2

ΠΝ σου ΝΠ nimd, Ps. xxiv. 1

κ. ἐκ τ. συγγενείας

PIN Ma Twinn Wop yA

15 47 ὁ πρῶτος ᾿ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός
Eph 1 10 13 ra ἐπὶ τ. οὐρανοῖς κ. τὰ ἐπὶ τ. γῆς
315 13 πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς κ. ἐπὶ γῆς
ὀνομάζεται

Gen. xii. 1

4 9 ὅτι κ. κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τ. γῆς

x. δεῦρο εἰς τ. γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.

6 3% iva...

4 τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων
4 μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τ. γὴν ταύτην
6 ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον
ἀλλοτρίᾳ

xx.

ἐν γῇ

29 ἐγένετο πάροικος ἐν γῆ Μαδιάμ
33 6 γὰρ τόπος ἐφ᾽ ᾧ ἕστηκας γὴ ἁγία ἐστίν

40 ὃςBia εν, ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου

ἡ γῆ ὑποπόδιον τ. ποδῶν μου
ἡ δὲ γῆ, TWH mg.

qd, Ex.

116 12 “ἐκτίσθη. τὰ πάντα

ἐν τ.

He

20:23 εἴτε τὰ ἐπὶ τ. γῆς εἴτε τὰ ἐν τ. οὐρανοῖς
8 2? τὰ ἄνω φρονεῖτε μὴ τὰ ἐπὶ τ. γῆς
δι" vexpooare οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τ. γῆς
110 σὺ κατ᾽ ἀρχὰς Κύριε τ. γῆν ἐθεμελίωσας

ἐπὶ τ. γῆς

οὐρανοῖς

κ.

FID’ PINT DWD?, Ps. cii. 26

“nos YoY Ini AN WH ὈΥΡΙΩΠ. 5
san wp, Ex. iii. 5

ane

I2

Col

DIP NP PINE We AMY, Gen. xv. 13

36 ποιήσας ++ + σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
ἐν τῇ Ai.ie WH R

ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τ. γῆς

mown $y yp

JNIN WS PISTON, 2d.

491

ἡμῶν

yasn-b3a ‘py rap yynd, Ex. ix. 16

ἕως

ἐσχάτου. τ. γῆς
219 2 σημεῖα ἐπὶ τ. γῆς κάτω

7 3 ἔξελθε ἐκ τ. γῆς σου
σου,

τε καταπεσόντων

27 30 τ. γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον
Pt ee ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τ. γῆν ἐξιέναι
44 ? οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τ.
γῆν
Ro 917 ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τ. γῇ

9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τ. γῆν
II εἴλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τ. γῆν
Ac

8 33 ὅτι αἴρεται ἀπὸ τ. γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ
DVM PID W332 3, Is. liii. 8

6 7 γῆ yap ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον
“2

ὑετόν

8 4 ? εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς
9 ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου

ΣΧ IND ON'YIN?, Jer. xxxi. 32

11

9 πίστει παρῴκησεν εἰς γὴν τ. ἐπαγγελίας
,

,

5

a

>

΄

γῆ---γηράσκω
He 11 13 3 ὅτι

γῆς

ξένοι «.

εἰσιν

παρεπίδημοί

ἐπὶ τ. | Re 11 10 ® ἐβασάνισαν τ. κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς

18 διαφθεῖραι τ. διαφθείροντας τ. γῆν

4k. ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τ. γῆν
9 ἐβλήθη εἰς τ. γῆν
a οὐαὶ τ. γῆν κι τ΄ θάλασσαν
13 ὅτι ἐβλήθη εἰς τ. γὴν
16 ἐβοήθησεν ἡ γῆ τ. γυναικί,
kK. ἤνοιξεν ἡ γῆ͵ τὸ στόμα αὐτῆς
18. 5 ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τ. θηρίου

12

29 πίστει διέβησαν .. . ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς
38 ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι. . . K. τ. ὀπαῖς
τ.
12 25 3 οὐκ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι
τ. χρηματίζοντα
26 οὗ ἡ “Φωνὴ τὶ "γῆν ἐσάλευσεν τότε
26 1 σείσω οὐ μόνον τ. γῆν ἀλλὰ κ. τ. οὐρανόν
ΝΠ

ΠΝ

5

8 2 προσκυνήσουσιν

ὯΝ, Hage.

οὐκ

ἔβρεξεν

T.

γῆς

ἐνιαυτοὺς

2 “λέγων

τρεῖς

14

ἡἡ γῆ ἐβλάστησεν τ. καρπὸν αὐτῆς
Κι yi ἐξ ὕδατος κ. Ov ὕδατος συνεστῶσα
* οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ silk Li(YJ
yi κ. τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται.
καινοὺς

13

ἐπὶ

δὲ οὐρανοὺς

κ.

γὴν

καινὴν

Re

2 πειράσαι

τ.

κατοικοῦντας

1
2
18
17 2

16

5
§
18
18 I
3

7 ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τ. κατοικούντων

δὰ rr ραν ἐν το γῆν κι τὰ ἐν αὐτῇ

τ.

γῆς

τ. γῆς

αὐτοῦ ἐπὶ τ. γῆν,

τ. γῆς

K. ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον

ἐπὶ τ. γῆς

᾿
ἐπὶ 1: γῆς
13 1° οἱ ἀστέρες τ. “οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τ. γῆν
15 οἱ βασιλεῖς τ. γῆς ws οἱ μεγιστᾶνες
a4 ee
ἑστῶτας ἐπὶ τ. τέσσαρας γωνίας
. γῆς,
κρατοῦντας Τ᾿ τέσσαρας. ἀνέμους τ. γῆς:
2 ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τ. γῆς
2 ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τ. γῆν KT. θάλασσαν,
3 λέγων Μὴ ἀδικήσητε τ. γῆν
8 5k. ἔβαλεν εἰς τ. γῆν
7 ἐβλήθη εἰς τ. γῆν"
re τὸ“τρίτον τ. γῆς κατεκάη
13 7 οὐαὶ τ. κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς
9 1 * εἶδον ἀστέρα ἐκ τ. οὐρανοῦ πεπτωκότα
εἰς τ. γῆν
3 ἐκ τι καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς T. γῆν
3 ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τ. γῆς
4 ἵνα “μὴ ἀδικήσουσιν τ. χόρτον τ. γῆς
10 25 τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τ. γῆς
5 3 ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τ. θαλάσσης κ. ἐπὶ

11

ἐπὶ

18 τρύγησον τ. βότρυας τῆς ἀμπέλου τ. γῆς

5 312 οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τ. οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ
τ. γῆ;
οὐδὲ ὑποκάτω (ἐς γῆς
6 ἀποστολμένοι εἰς πᾶσαν τ. γῆν
10? κ. βασιλεύουσιν ἐπὶ τ. γῆς
1313 πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τ. οὐρανῷ kK. ἐπὶ τ.
γῆς
x,
Ke ὑποκάτω: τ᾿ γῆς
6 4 λαβεῖν τς εἰρήνην ἐκ τ. γῆς x
ὃ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον T. YNS>
ἀποκτεῖναι as τὰ ὑπὸ Τ. θηρίων me γῆς
10

κατοικοῦσιν

19 ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τ.
γῆν,

5 ὁ ἄρχων τ. βασιλέων τ: γῆς
2
γι κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τ. γῆς

8 10

τ.

;
3 οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τ. γῆς
6 2 εὐαγγελίσαι ἐπὶ τ. καθημένους ἐπὶ τ. γῆς
al T. ποιήσαντι τ. οὐρανὸν K.
a i
γῆν
16 3 ἔβαλεν... πὸaaa
kK. ἐθερίσθη ἡ

ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας

5 Κύριος λαὸν

1

καταβαίνειν εἰς τ. γῆν

15 ὅτι ebnpdvOy 6 θερισμὸς

ΓΡΕΤΟΣ

προσδοκῶμεν
Katy. γῆν, T
Ju

..

14 2 πλανᾷ τ. κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς

12 1 μὴ ὀμνύετε μήτε 4 οὐρανὸν μήτε τ. γῆν
Β

οἱ κατοι-

12 ποιεῖ 4, “γὴν κ. τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας

13 ἵνα kK. πῦρ ποιῇ.

2 ὁyeopyos, ἐκδέχεται T. τίμιον καρπὸν Τ᾿ γῆς

18
1Pe3 5
7
10

πάντες

11 ἄλλο θηρίον avaBaivoy ἐκ τ. γῆς

5? ἐτρυφήσατε ἐπὶ τ. γῆς

17

αὐτὸν

κοῦντες ἐπὶ τ. γῆς

i

ii. ©

Ja

wry

DOWNS

mies
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εἰς τ. γῆν
ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας La
ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ εἰς τ. γῆν
2 ἀφ᾽ οὗ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τ. γῆς
μεθ᾽ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς Τὶ γῆς»
kK. ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τ. γὴν
ἡ μήτηρ τ. πορνῶν κ. τ. βδελυγμάτων τ.
γῆς
4 θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τ. γῆς
ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τ. βασιλέων τ. γῆς
7 yn ἐφωτίσθη ἐκ τ. δόξης αὐτοῦ
οἱ βασιλεῖς τ. γῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν,
kK. οἱ ἔμποροι τ. γῆς ἐκ

τ.

δυνάμεως

ὌΝ

ἐπλούτησαν
9 κόψονται ἐπ᾽ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τ. γῆς
II οἱ ἔμποροι τ. γῆς κλαίουσιν
23 οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τ. γῆς
24 3 αἷμα... πάντων τ. ἐσφαγμένων ἐπὶ
+. ane
19 2 ἥτις ἔφθειρεν τ. γῆν ἐν τ. πορνείᾳ αὐτῆς
19 εἶδον τι ον Ἐὶ βασιλεῖς τ. γῆς
20 ὃ τὰ ἔθνη τὰ ἐν τ. τέσσαρσι γωνίαις τ. γῆς
9 ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τ. γῆς
11 | οὗ ἀπὸ τ. προσώπου ἔφυγεν ἣ γῆ K. 6
οὐρανός
1 τὺ εἶδον οὐρανὸν καινὸν Ky γῆν καινήν"
1 ὃ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς κ. ἡ πρώτη γῆ
ἀπῆλθαν
24 οἱ βασιλεῖς τ. γῆς φέρουσιν τ. δόξαν αὐτῶν
εἰς αὐτήν
ΓΗ͂ΡΑΣ

Lu

1.36 κ. αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς

τ. ἑστῶτος ἐπὶ τ. θαλάσσης κ. ἐπὶ τ. γῆς
ΓΗΡΑΣΚΩ
4 αἱ ἐνώπιον τ. Κυρίου τ. γῆς ἑστῶτες
6 πατάξαι τ. γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ
10 3 οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τ. γῆς χαίρουσιν ἐπ᾿ | Jo 21 18 ὅταν δὲ γηράσῃς
He 8 13 τὸ δὲ παλαιούμενον x. γηράσκον
αὐτοῖς

γίνομαι.
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Mt 24 6 δεῖ γὰρ γενέσθαι
20 ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος
21 οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ
νῦν,

ΓΙΝΟΜΑΙ

(1) γ. ὡς, ὡσεί
iva (4) y. εἰς

(7) τὸ γεγονός

Μι

(2) seq. dat.
(5) y. ἐπί

(8) seq.

(6) μὴ γένοιτο

1.22 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν
4 5 εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται
5 18 ἕως ἂν πάντα γένηται
45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τ. πατρὸς ὑμῶν

θ1ο γενηθήτω τὸ θέλημά σου
16 * μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί
7 28 ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
8 13 3 ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι
16 ὀψίας δὲ γενομένης
24 σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τ. θαλάσσῃ
26 κ. ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
9 10 ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τ. οἰκίᾳ

ὀψίας δὲ γενομένης

γενηθήτω τὸ θέλημά σου

ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι

16 χεῖρον σχίσμα γίνεται

29 “ κατὰ τ. πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν

10 τό γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις

25 * ἀρκετὸν τ. μαθητῇ iva γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ
11 1 ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν 6 Ἰησοῦς
20 ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ
21 εἰ ἐν Τύρῳ κ. Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις
>

‘

ai γενόμεναι ἐν ὑμῖν
«

,

¢

-«”

23 εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ
γενόμεναι ἐν σοί
οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου ἐκείνου

χείρονα τ. πρώτων
δ

,

γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ
συνπνίγει τ. λόγον κ. ἄκαρπος γίνεται
μεῖζον τ. λαχάνων ἐστὶν κ. γίνεται δένδρον
ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
γενεσίοις δὲ γενομένοις τ. Ἡρῴδου
ὀψίας δὲ γενομένης
23 ὀψίας δὲ γενομένης

2 γενηθήτω σοι ὡς θέλεις

—h. v., [T] [[WH]] R mg.

τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς
31 ἐὰν py... γένησθε ὡς τὰ παιδία
2. ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα
13 ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό
? γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τ. πατρός μου

ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα

γινόμενα, T
διεσάφησαν τ. κυρίῳ

γενόμενα

ἑαυτῶν

πάντα

τὰ

,
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ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν 6 Ἰησοῦς

ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
20 ὃ ὀψίας δὲ γενομένης
26 ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν

8 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν
αἱ γραφαί
πρωίας δὲ γενομένης
ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται

ὅ σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τ. γῆν

ἰδόντες τ. σεισμὸν κ. τὰ γινόμενα
ὀψίας δὲ γενομένης
σεισμὸς ἐγένετο μέγας
1 κι ἐγενήθησαν ὡς νεκροί
ἀπήγγειλαν τ. ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενό-

μενα

μέγας γενέσθαι

21 4.8 τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθέν
19 οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται
21 κἂν τ. ὄρει τούτῳ εἴπητε. . . γενήσεται

42 * οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας"

map Οὐ nN’, Ps. cxviii. 22

mapa Κυρίου ἐγένετο αὕτη

ny}. ANT AIM NN, 2b. 23
23.15 ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης

26 ἵνα γένηται κ. τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν

;

ἐγένετο Ἰωάνης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ
k. ἐγένετο ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις "
φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν
--ἐγέν., T [WH
ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλεεῖς ἀνθρώπων
ὀψίας δὲ γενομένης
ἢ
κ᾿ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τ. οἰκίᾳ
αὐτοῦ
rx ἢ
ἐγένετο, R
χεῖρον σχίσμα γίνεται
ἐγένετο αὐτὸν ἐν τ. σάββασιν διαπορεύεσαι

ὀψίας γενομένης λέγετε Ἐὐδία
18

οὐκ ἐγένετο, T
οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται
ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλός
ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται
διὰ τοῦτο κ. ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι
μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν
ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται
ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τ. λαῷ
τ. δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ

,

τὸ σάββατον διὰ τ. ἄνθρωπον ἐγένετο
ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν

ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας

ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται
εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ

συνπνίγουσιν τ. λόγον κ. ἄκαρπος γίνεται

οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον
γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων
ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης
γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου
κ. ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
7 ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός
πῶς ἐγένετο τ. δαιμονιζομένῳ

3 εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ

γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν
δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτο
γινόμεναι
γίνονται, T
φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ
γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου
περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς
k. ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης
ἱνομένης, TWH mg.
47 κ. ὀψίας γενομένης
θυ τ. ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα
6 ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο

γίνομαι
Mk
9 7 ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς"
k. ἐγένετο “Φωνὴ ἐκ. T. νεφέλης
πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν

αὐτῷ;
τ ἐγένετο, ὡσεὶ νεκρός
ἐν τ᾿ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται
ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν

x. ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν γενέσθαι πρῶτος
εἶναι, WHR

11 19 ὅταν ὀψὲ ἐγένετο
23 ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται

Lu
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6 48 πλημμύρης δὲ γενομένης.

49 ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τ. οἰκίας
711 kK. ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς
8 I Ks ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς

17 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενή-

σεται

22 ἐγένετο δὲ ἐν μιᾷ τι ἡμερῶν
24 ἐπαύσαντο : ἐγένετο γαλήνη
347 ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονός
357 ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός
40 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέφειν τ. Ἰησοῦν
ἐν δὲ τ. ὑπ.., WH

12 τὸ * οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας"
Ps. bees
11 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, 2b. 23
18

7 παρήγγειλεν
αὐτοῖς μῆθενι εἰπειν TO
γεγονός
ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης. . . τὰ γινόμενα πάντα
ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον
ἐγένετο δὲ μετὰ τ. λόγους τούτους
ἐγένετο ἐν τ. προσεύχεσθαι αὐτόν
ἐγένετο ἐν τ. διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽
8

7 μὴ θροεῖσθε' δεῖ γενέσθαι.
18 + οσεύχεσθε δὲ ἵνα "μὴ γένηται “χειμῶνος

19 οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως,

IQ κ.

οὐ μὴ γένηται

>

-

‘4

ἐγένετο νεφέλη κ. ἐπεσκίαζεν αἰτούς
φωνὴ ἐγένετο ἐκ τ. νεφέλης
ἐν τῷ γενέσθαι τ. φωνήν
ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ
ἐγένετο δὲ ἐν τ. συμπληροῦσθαι τ. ἡμέρας
εἰ ἐν Τύρῳ κ. Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις
αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν
ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
ἐγέν. εὐδ., T
ὁμοίως δὲ x. Δευείτης γενόμενος κατὰ τ.
τόπον

30 μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται
14

4 εἰς τί ἡ ἀπωλεία αὕτη τ. μύρου γέγονεν;
17 ἃ: ὀψίας γενομένης
15 33 γενομένης ὥρας ἕκτης
42 k. ἤδη ὀψίας γενομένης.
16 [10 “ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις
Lu
ὅν ὦ ὑπηρέται γενόμενοι ΤᾺ λόγου
5 ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις ‘H gdov βασιλέως
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτόν
ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα
ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ,ἡμέραι
2. γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου
᾿ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τ. ἀσπασμόν
ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τ. ἀσπασμοῦ σου
ἐγένετο ἐν τι ἡμέρᾳ τ. ὀγδόῃ
5 ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος
ἐγένετο δὲ ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις
αὑτὴ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντοὸς τ. Συρίας Κυρηνίου

—yev..

WHR

πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τ. ἐμπεσόντος
εἰς τ. λῃστάς
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτούς
ἐν δὲ τ. Tops WHR
ἐγένετο ἐν τ. εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινί
γενηθήτω τὸ θέλημά σου
—h. v.. TWHR non mg.
ἐγένετο δὲ τ. δαιμονίου ἐξελθόντος
γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου ἐκείνου
χείρονα τ. πρώτων
ἐγένετο δὲ ἐν τ. λέγειν αὐτὸν ταῦτα
καθὼς γὰρ ἐγένετο ὁ Ἰωνᾶς τ. Νινευείταις
σημεῖον
K. ὑμεῖς , ίνεσθε ἕτοιμοι
ὄμβρος ἔρχεται
ἔ
κ. γίνεται οὕτως
καύσων ἔσται κ. γίνεται
ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τ. Ταλιλαίους

ἐγέν. πρ.» ἡν

ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ
ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τ. ἀγγέλῳ πλῆθος
sever ἐσ ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν
Τ᾿ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός
ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα
ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τ cis
- ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ ἸἸωάνην
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τ.
λαόν
κ. φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι
εἰπὲ τ. λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος
4 ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναούμ
ὅ ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τ. γὴν

γένοντο
ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τ. ἀνθρώπους
ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τ. ἐνδόξοις τ. γινομένοις
ὑπ᾽ αὐτου
* ηὔξησεν K. ἐγένετο εἰς δένδρον

ἐγένετο ἐν τ. ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκον

ϑ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας

12
13
16
36

4

See
αὐτοῦ

28 ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται
29 ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα

γενομένης δὲ ἡμέρας
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τ. ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ
ἐγένετο ἐν τ. εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τ. πόλεων
ἐγένετο ἐν μιᾷ τ. ἡμερῶν
ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ
ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ
ἐγένετο δὲ ἐν τ. ἡμέραις ταύταις
k. ὅτε ἐγένετο ἡμέρα
Ἰούδαν Ἰσκαριὼθ ὃς ἐγένετο προδότης
γίνεσθε οἰκτίρμονες

ἐκείνης μέγα

μήποτε. Ἢ, - γένηται ἀνταπόδομά σοι

κύριε γέγονεν ὃ ἐπέταξας
γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τ. “ἀγγέλων τ. Θεοῦ
ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ
é
κατὰ τ. χώραν ἐκείνην
εἰ οὖν ἐν τ. ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ
ἐγένεσθε

12
22
17 11
14

εἰ ἐν τ᾿
ἐγένετο
ἐγένετο
ἐγένετο

ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε
δὲ ἀποθανεῖν τ. πτωχόν
ἐν τ. πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ
ἐν τ. ὑπάγειν αὐτούς

—

γίνομαι
καθὼς ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις, Νῶε
ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Λώτ

Jo

ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐ ενήθη
ἐγένετο δὲ ἐν τ. ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰερειχώ

2

1 γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τ. Ῥαλιλαίαξ
9 ὡς δὲ ἐγεύσατο... τὸ ὕδωρ οἷνον γεγενημένον
8.90 πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;
25 ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τ. μαθητῶν Ἰωάνου
414 γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος
5 [4 ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι
—h. v.,
TWHR non mg.
6 θέλειςὑ ιὴς γενέσθαι;
9 εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος
14 ἴδε ὑγιὴς γέγονας"
μηκέτι ἁμάρτανε ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται
6 16 ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο
k. σκοτία ἤδη ἐγεγόνει
κατέλαβεν δὲ αὐτοὺς ἡ σκοτία, T
r. Ἰησοῦν τον ἃ ἐγγὺς Ti πλοίου γινόμενον
5 εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοίον ἐπὶ τ. γῆς
ῬῬαββεὶ πότε ὧδε γέγονας ;
σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τ. ὄχλῳ δι’ αὐτόν
ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε
πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί
ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστὸν
᾿ἀποσυνάγωγος γένηται
27 μὴ κ. ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;
39 iva... «sol βλέποντες τυφλοὶ γένωνται
10 16 γενήσονται μία ποίμνη εἷς ποιμήν
γενήσεται,
19 σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τ. Ἰουδαίοις
22 ἐγένετο, δὲ τὰ ἐνκαίνια ἐν τ. Ἱεροσολύμοις
35 πρὸς obs ὁ λόγος τ. Θεοῦ ἐγένετο
ἐγέν. τ. Θ. T
12 29 6 οὖν ὄ;hos... ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι
30 οὐ δι ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν
36 ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε
42 ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται
13 2k. δείπνου γινομένου
19 ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι,
ἵνα πιστεύητε ὅταν γένηται
14.22 τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν

9 σήμερον σωτηρία τ. οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο
ἐγένετο ἐν τ. ἐπανελθεῖν αὐτόν
ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου

kK. σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων

2 ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγή

1 ἐγένετο ἐν μιᾷ τ. ἡμερῶν
ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία

. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν Μὴ γένοιτο
17 * οὗτος ἐγενήθη
εἰς κεφαλὴν γωνίας,

Ps. 1c.
τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή;
ἔσται,

21

ὅταν μέλλῃ. ταῦτα γίνεσθαι
9 δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον

“4.7

ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι
ὅταν ἴδητε, ταῦτα γινόμενα

ἕως ἂν πάντα γένηται
ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι

22

128 ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τ. Ἰορδάνου
30 ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν

ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα ἀνέπεσεν

ἐγένετο δὲ K. φιλονεικία ἐν αὐτοῖς
16 μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος
ἢ γενόμενος δὲ ἐπὶ τ. τόπου
2 μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω
γενέσθω, WH mg.

K. γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ
—h. v., [[WH]] R mg.
+
1 ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὑτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος
—h. ν., [wa R mg.
ὡς ἐγένετο ἡμέρα

ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον
ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅὅ τε Ἡρῴδης κ. ὁ Πειλᾶτος
διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τ. πόλει

ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν

ἐν τ. “ξηρῷ τί γένηται;
ὅ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τ. γὴν
ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον
θεωρήσαντες τὰ γενόμενα

ἐγένετο ἐν τ. ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου
5 ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν
7 πρὸς αὑτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός

29 ἵνα ὅταν

15

—h. v., T [[WH]] R mg.
ἐγένετο ἐν τ. ὁμιλεῖν αὐτούς

οὐκ “ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ
ὃς ἐγένετο ἀνὴρ ᾿προφήτης
ag οὗ ταῦτα ἐγένετο

ἢ γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον
ἐγένετο ἐν τ. κατακλιθῆναι" αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν
αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν
πτοηθέντες δὲ x. ἔμφοβοι γενόμενοι

ἐγένετο ἐν τ. εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς
Jo ἃ

3 πάντα be αὐτοῦ ἐγένετο,
kK. χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν.
ἕ
4 ὃ έγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν
οὐδὲ ἕν ὃ γέγ.,
TWH mg. R non mg.

6 ἐγένετο pak ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ
ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι
ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο

ὁ ὀπίσω μου
γέγονεν

ἐρχόμενος ἔμπροσθέν

μου

17 ἡ χάρις κ. ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐγένετο

Ac

16
19
20
21

γένηται

πιστεύσητε

7 ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε kK. γενήσεται ὑμῖν
8 x. γένησθε ἐμοὶ μαθηταί
γενήσεσθε, TWH mg. R non mg.
20 ὁ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται
36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα
27 κ. μὴ γίνου ἄπιστος
4 πρωίας δὲ ἤδη γινομένης

116 περὶ Ἰούδα τ. γενομένου ὁδηγοῦ

18 πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος
19 γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τ. κατοικοῦσιν Ἵερουσαλήμ
20 γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος

ΠΩΣ ὉΠ
ΘΠAA, Ps. Ixix. 26
22 μάρτυρα

τ.

ἀναστάσεως

αὐτοῦ

σὺν

ἡμῖν

ενέσθαι

22 ἐγένετο ἄφνω ἐκ τ. οὐρανοῦ ἦχος
6 γενομένης δὲ τι φωνῆς ταύτης
43“ ἐγίνετο δὲ πάσῃ Ψυχῇ φόβος
43 σημεῖα, διὰ τ. ἀποστόλων ἐγίνετο
44} ἐγενήθη ἀριθμὸς τ. ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες

πέντε

5 ὅ ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι

γίνομαι
Ac

411

4 ὅ λίθος . . + 6 γενόμενος

γωνίας

εἰς κεφαλὴν

6eee σημεῖον γέγονεν δι᾽ αὐτῶν
πάντες ἐδόξαζον τ. Θεὸν ἐπὶ τ. γεγονότι
5 ἐφ᾽ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τ. ἰάσεως
ὅσα ἡ εἰρ gov x. ἡ βουλὴ προώρισεν
γενέσθαι
σημεῖα κ. τέρατα γίνεσθαι διὰ τ. ὀνόματος
ὄ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας
1 ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα,
7
kK.ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ eidvia τὸ γεγονός.
5 ἐγένετο
φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τ. ἐκκλησίαν
διὰ δὲ τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων ἐγίνετο
σημεῖα kK. τέρατα
τί ἂν γένοιτο τοῦτο
4 διελύθησαν Rs ἐγένοντο εἰς οὐδέν
ἐγένετο γογγυσμὸς τ. Ἑλληνιστῶν
ανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τ. γένος Ἰωσήφ
ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ
ἐγένετο φωνὴ Κυρίου
ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωυσῆς
οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τ. ἐκκλησίᾳ
ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι
2 οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ

mn

ὈΡῚ Nd, Ex. xxii. 1

οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται K. φονεῖς ἐγένεσθε
ἐγένετο δὲἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας
ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τ. πόλει ἐκείνῃ
θεωρῶν τε σημεῖα κ. δυνάμεις μεγάλας
γινομένας
ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ
ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν
ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων
ἐγένετο δὲ ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις
γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης Ἰόππης
ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι
ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ κ. ἔμφοβος γενόμενος
ἐγένετο δὲ πρόσπεινος
ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις
ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν
5 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς
ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τ. Πέτρον
τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τ. Ἰουδαίας
ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ “γενέσθαι
141 τὸ ‘ τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς
4 ἀπὸ τ. θλίψεως :τ. γεν ομένης ἐπὶ Στεφάνῳ
2 ἐγένετο δὲ αὐτοῖς x. ἐνιαυτὸν ὅλον συναχ, θῆναι
ὅ ἥτις ἐγένετο, ἐπὶ Κλαυδίου
125 προσευχὴ δὲ ἦν
ἦ ἐκτενῶς γινομένη
ὅτι ἀληθέςἐ
ἐστιν τὸ) γινόμενον διὰ τ. ἀγγέλου
ὁ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν
γενομένης δὲ ἡμέρας
τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο
γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν
γενόμενοι. ἐν “Σαλαμῖνι
τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονός
εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τ. πατέρας ἐπαγé γελίαν γενομένην
ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ
διδόντι “σημεῖα kK. répara γίνεσθαι
ὡς δὲ “ἐγένετο ὁρμὴ τ. ἐθνῶν
γενομένης δὲ στάσεως κ. ζητήσεως οὐκ ὀλίγης
πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης

167

Ac 15 25 ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν
39 ἐγένετο δὲ παροξυσμός
16 16 ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τ. προσ-

εὐχήν

26
27
29
35
19 I

ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ

K. ἔντρομος γενόμενος

ἡμέρας δὲ γενομένης
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τ. ᾿Απολλὼ
Κορίνθῳ

εἶναι ἐν

5 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο
τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν ᾿Ιουδαίοις
μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ

ἐγένετο δὲ κατὰ τ. καιρὸν ἐκεῖνον
ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι
γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ
φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων
203 γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τ. Ἰουδαίων
ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας
2

ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν
᾿Ασίᾳ:

4

Seavihes yap... τ. ἡμέραν τ. πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς ἹἹεροσόλυμα
πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τ. πάντα χρόνον ἐγενόμην
ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων

ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς
ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τ. ἡμέρας
τ. Κυρίου τὸ θέλημα γινέσθω
* γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα

ἐγένετο συνδρομὴ τ. λαοῦ

> ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τ. ἀναβαθμούς
πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης
,γεν. σιγ.»
H mg.

2 ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ

> ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερουσαλήμ
ἐγένετο στάσις τ. Φαρισαίων κ. Σαδδουκαίων
ἐπέπεσεν, WH mg.

ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη

πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως
γενομένης δὲ ἡμέρας
διορθωμάτων

γινομένων

τῷ

ἔθνει

τούτῳ

5 ἔμφοβος γενόμενος ὁ φῆλιξ᾽
. γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα.
ὅπως τ.. ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί[γράψω
τὴν μὲν οὖν βίωσίν pov...
τὴν ἀπ᾽
ἀρχῆς γενομένην
- τῆς εἰς τ. πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενο“μένης
οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ
ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν ἵελλόντων
γίνεσθαι
γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος κ. ἐγώ εἰμι
μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον
περικρατεῖς γενέσθαι τ. σκάφης
27 ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο
29 ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι
33 ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι
36 εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες
39 ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο
42 τι δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο
4 4 οὕτως ἐγένετο πάντας ᾿ διασωθῆναι ἐἐπὶ τ: γῆν
28 6 4 θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινό-

μενον

8 ἐγένετο δὲ τ. πατέρα τ. ἸΠΤοπλίου

γίνομαι

168
Ας 28 ο τούτου δὲ γενομένου
17 ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς
Ro 1 3+. γενομένου. ἐκ σπέρματος Δαυεὶδ

σάρκα
.
225 ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν

1Co 7 23 μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων

36 κ. οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι
8 9 μή πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα

κατὰ

γένηται

915 ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί

8. 4 ° μὴ γένοιτο" γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθής
μὴ γένοιτο: ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεός
19 ἵνα. .. ὑπόδικος γένηται πᾶς 6 κόσμος τ.
Θεῷ
31 ὃ μὴ γένοιτο' ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν
418 εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν
ἐθνῶν
6 25 ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ" μὴ γένοιτο
εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τ. ὁμοιώματι

20 3 ἐγενόμην τ. Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος

22 “ ἐγενόμην τ. ἀσθενέσιν ἀσθενής
22 2 τοῖς πᾶσι γέγονα πάντα
23 ἵνα συνκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι

27 μή mos
10

11

ἑτέρῳ
~

13

? εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ
7 ὃ ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο

γένοιτο
13 ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλός
914 ὃ μὴ ἀδικία παρὰ τ. Θεῷ; μὴ γένοιτο
29 ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν

1 γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον

ἐπταισαν

“

Wa

΄

A

πεσῶσιν ; μὴ

ὃ λέγω

2

γένοιτο

περιτομῆς

διάκονον

κ. οὔ,

γενέσθαι, WH mg.
16 ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τ. ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος
31 va... ἡ διακονία μου... εὐπρόσδεκτος
τ. ἁγίοις γένηται

7 οἱ k. πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ
1Co 1 30 3 ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ
2 3 κἀγὼ. εν ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς

φανερὸν γενήσεται

1ὃ 8 μωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται σοφός
4 5 3 τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ
Ὸ 3 ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τ. κόσμῳ
13 ὡς περικαθάρματα τ. κόσμου ἐγενήθημεν
16 μιμηταί μου γίνεσθε
615 ° ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο

721 εἰ κ. δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι

6 14 μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις

714 οὕτως

κ. ἡ καύχησις ἡμῶν...

ἐγενήθη

8 14 4 iva x. τὸ ἐκείνων

περίσσευμα

εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα"

,

16. 2 κ. γὰρ αὐτὴ πρόστατις πολλῶν ἐγενήθη

ὑμᾶς
3 13 ἑκάστου τὸ ἔργον

αὐτῷ

γεγενῆσθαι

>

εἰς

ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν
8 7 εἰ δὲ ἡ διακονία τ. θανάτου... . ἐγενήθη
ἐν δόξῃ
517 ἰδοὺ γέγονεν καινά
21 ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν.

INYY WN, Is. xl. 13
γὰρ Χριστὸν

᾿Αδὰμ

Tore γενήσεται ὁ λόγος 6 γεγραμμένος
ὥστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ ἑδραῖοι γίνεσθε
ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται
βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς
πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω
ὑπὲρ τ. θλίψεως ἡμῶν τ. γενομένης ἐν τ.
᾿Ασίᾳ
δι δ
\
19 6 τ. Θεοῦ γὰρ υἱὸς .. + οὐκ» eyeveToO
vat

12 16 μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς
15

ἄνθρωπος

54
58
16 2
10
14
Col
ὃ

17 συνκοινωνὸς . . . τ. πιότητος τ. ἐλαίας
ἐγένου
25. 2 πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν
34 ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;

WT

6 πρῶτος

χὴν ζῶσαν

mn wD DINT NM, Gen. ii. 7

ΠΕΡ DMB Dondvi Mm, Ps. Ixix. 23
a.

ὅτε γέγονα ἀνήρ
μὴ παιδία γίνεσθε τ. φρεσίν
τ. δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε
τὰ κρυπτὰ τ. καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται
πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω
πάντα δὲ εὐσχημόνως κ. κατὰ τάξιν γινέσθω
ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη

45 * ἐγένετο

abv ibd ‘MUTI, Is. Ixv. 1
1 © μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τ. λαὸν αὐτοῦ; μὴ
γένοιτο
5 λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν
6 ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις
9 * γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα
μὴ

ἀδόκιμος

37 οὐ τ. σῶμα τ. γενησόμενον σπείρεις

ἘΠῚ pps, Is. i. 9
10 20 ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν

6

αὐτὸς

1 μιμηταί μου γίνεσθε
19 ἵνα κ. οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν

11
14 20
20
25
26
40
15 10

13 2 © τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος ;μὴ

II

κηρύξας

20 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τ. δαιμονίων
ίνεσθαι
32 2 ἀπρόσκοποι κ. Ἰουδαίοις γίνεσθε

ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον
οὖν μὴ γένοιτο

11

ἄλλοις

γένωμαι
6 ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν
7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε

ἀλήθεια
γένηται

ὅπως γένηται ἰσότης

.121ὶ γέγονα ἄφρων. ὑμεῖς με ἠναγκάσατε
Ga

217 © ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ yevorro
8.13 γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα
:

14 * ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Αβραὰμ

γένηται
17 6 μετὰ τετρακύσια κ. τριάκοντα ἔτη γεγονὼς
νόμος
;

21 ὃ ὁ οὖν νόμος κατὰ τ. ἐπαγγελιῶν τ. Θεοῦ;
μὴ γένοιτο

24 * ὁ νόμος παιδαγωγὸς

ἡμῶν γέγονεν εἰς

Χριστόν
4 4 τ. υἱὸν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός,
ἐνόμενον ὑπὸ νόμον

12 ἦ γίνεσθε ὡς ἐγὼ ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς

γίνομαι
Ga

416 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν
52 6 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι

iva ἐλεήμων γένηται K. πιστὸς ἀρχιερεύς

He

6 14 8 ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι

Eph2 1 3 ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγύς
3 7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τ. δωρεὰν τ.

4 32
5 I

169
μέτοχοι γὰρ τ. Χριστοῦ γεγόναμεν

τ. ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων
ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα
3 ἐγένετο πᾶσι τ. ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος

ra
©
oPοὐχ

σωτηρίας αἰωνίου

χάριτος τ. Θεοῦ
4 γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί
γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τ. Θεοῦ

7 μὴ οὖν γίνεσθε συνμέτοχοι αὐτῶν

I2

τὰ γὰρ κρυφῇ wopeva ὑπ᾽ αὐτῶν
I 7 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες

6 5 ἵνα εὖ σοι γένηται
ἐπὶ τ. γῆς

Ξ

20

K. ἔσῃ μακροχρόνιος

oy ap 2" wo Per AMNY BE?
MINT, Dt. v. τό

Phi

11

,
4
b
“3 τ. δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γε-

νέσθαι

7
8
I5
3 6

2

ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος
»

ε

,

>

,

,

γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου
ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι κ. ἀκέραιοι
,

,

A

>

,

,

I 7 συνμιμηταί μου γίνεσθε ἀδελφοί
αὐτὸς πρωτεύων

Coli ὃ ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν

οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος
ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος
εὐαγγέλιον

ἡμῶν

οὐκ

ἐγενήθη

εἰς

οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς.
Ἂν

> τ

nO

Ci

σὺ

|

ees

a

k.

ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε κ. τ.
Κυρίου
ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσι τ. πιστεύ“

΄“

,

ουσιν
ὅτι ov κενὴ γέγονεν
“

>

‘

,

οὔτε γάρ
γάρ ποτε ἐν λόγῳ
όγᾳ κολακίας ἐγενήγενή
θημεν
>
\
>
,
>
4
δον
ἀλλὰ ἐγενήθημεν ἤπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν
νήπιοι, WHR mg.
διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε
2 ὡς ὁσίως . . . ὑμῖν τ. πιστεύουσιν
ἐγενήθημεν
ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε
΄

,

καθὼς κ. ἐγένετο κ. οἴδατε

4 μή mos...

ἡμῶν

εἰς κενὸν γένηται

6 κόπος

.

᾽

a

Ψ

>

,

ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει
γέγονεν
τύπος γίνου τ. πιστῶν ἐν λόγῳ
,

>

τ.

‘

΄“

χήρα καταλεγέσθω . . . ἑνὸς ἀνδρὺς γυνή

,

γενομένων
,

ἀναστρεφομένων

γενη-

τὸ βλεπόμενον

γεγονέναι
τ. ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται
τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος

διὸ xk. ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγενήθησαν

ἐγεννήθησαν, TWH non mg. R
πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος
4 ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ
ἧς μέτοχοι γεγόνασιν πάντες
δόκιμος γενόμενος λήμψεται τ. στέφανον τ.
@ns
γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου
οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος
ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν

γέγονεν πάντων ἔνοχος

γέγονας παραβάτης νόμου
μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε
τ. ἀνθρώπους τ. καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγονότας
A

4

,

,

ov χρὴ . . . ταῦτα οὕτως γίνεσθαι
>

,
μόνον 6 κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται
,

ἀρχιερεὺς

ἀγαθῶν
μελλόντων, TWH mg. R non mg.
ὅπως θανάτου γενομένου
χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις

εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων

ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον
”

παραγενόμενος

θέντες

a

2

διαθήκης γέγονεν ἔγγυος
oan
Ἰησοῦς.
k. of μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς
ὑψηλότερος τ. οὐρανῶν γενόμενος

κοινωνοὶ τ. οὕτως

kK. εὐχάριστοι γίνεσθε
2 οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία

4 τὸ

᾿
eyovores

Κι

,

κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος
ἄμεμπτος
‘

ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε τ. ἀκοαῖς
k. γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος
μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου
ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε
ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τ. αἰῶνα
ἐξ ἀνάγκης κ. νόμου μετάθεσις γίνεται
ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν
ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης
ἐντολῆς
οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς

AY

a

o

,

τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν
kK. αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε
“

,

4 οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
Γ3Β vind nn, Ps. cxviil. 22

σου ἐνεργὴς

3 6 ἧς ἐγενήθητε τέκνα
13 ἐὰν τ. ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε
412 μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει. . γινομένῃ
>
\
’
,
f
ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τ. ποιμνίου
5
1wPel 4 ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ
φύσεως
16 ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειό-

γένηται
τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τ. ἀγγέλων
>
\
,
se
εἰ yap
ὁς δι’22%ἀγγέλων λαληθεὶς‘ λόγος
ἐγένετο

πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ
γίνεται

ἐξ ὧν γίνεται φθόνος
ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ
λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι
ὡς K. ἡ ἐκείνων ἐγένετο
>

9

‘

,

>

«

ola μοι ἐγένετο ἐν
τ᾿

ΒΞ.

>

,

>

᾿Αντιοχείᾳ
,

iva . . . κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα
ζωῆς αἰωνίου

o

“

ὅπως ἡ κοινωνία τ. πίστεώς
’

βέβαιος

2

>

,

>’

>

,

a

a

‘

,

’

>

,

,

a“

>

,

,

τητος

ἐγένοντο δὲ κ. Ψευδοπροφῆται ἐν τ. λαῷ

170

γίνομαι---γινώσκω

11 Pe2 12 ὡς ἄλογα ζῷα γεγενημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν

γεγεννημένα, WHR
20 3 γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τ. πρώ-

των
170 218 κ. νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν

Il Jo 12 ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς
11 Jo 8 3 ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τ. ἀληθείᾳ
Re 1 1 δεῖξαι... ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει

9 ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τ. καλουμένῃ Πάτμῳ
10 ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τ. κυριακῇ ἡμέρᾳ

18 ἐγενόμην νεκρὸς κ. ἰδοὺ ζῶν εἰμί

19 γράψον... ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα
γενέσθαι, T
2 ὃ ὃς ἐγένετο νεκρὸς κ. ἔζησεν
10 γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου
3 2 γίνου γρηγορῶν
4 1 δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι.
2 μετὰ ταῦτα εὐθέως ἐγενόμην ἐν. πνεύματι
6 12 σεισμὸς μέγας ἐγένετο,
k. ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος Tpiχινος,
μέλ. ἐγέν., T
Ket) σελήνη ὁλη ἐγένετο ὡς αἷμα
ΘΟ ἐγένετο σιγὴ ἐν τ. οὐρανῷ ὡς ἡμίωρον
1

ς

,

La

>

΄

ε

τ

5 ἐγένοντο βρονταὶ x. φωναὶ x. ἀστραπαί

7 ἐγένετο χάλαζα κ. πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι

ὃ ἐγένετο τὸ τρίτον τ. θαλάσσης αἷμα

| Μὶ 16

3 τὸ μὲν πρόσωπον

τ. οὐρανοῦ

διακρίνειν
ὃ 1 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

γινώσκετε

21 45 ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει
22 18 1 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. πονηρίαν αὐτῶν

24 32 γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος
33 γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις
39 οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμός
43 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε
50 ἐν Spa ἧ οὐ γινώσκει

20 24 ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος

26 10
ΜΚ 413
5 29
43
6 33

38
7.24
817
9 30
12 12

1 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
πῶς πάσας τ. παραβολὰς γνώσεσθε
ἔγνω τ. σώματι ὅτι tara
ὃ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ
τοῦτο
γνῷ, R
κ. ἔγνωσαν πολλοί
ἐπέγνωσαν, TWH mg.; -ΕἘαὐτούς, T
1 κι γνόντες λέγουσιν Πέντε
οὐδένα ἤθελεν γνῶναι
1 κ. γνοὺς λέγει αὐτοῖς
" οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ
:
ἔγνωσαν yap ὅτι πρὸς αὐτοὺς τ. παραβολὴν
8

>

»

a

-

εἶπεν

18 28 γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν

29 γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θυραῖς

11
11 13
13
15

* ἐγένετο τὸ τρίτον τ. ὑδάτων eis ἄψινθον
15 10 ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας
κεισαν
οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο
45 1 κ. γνοὺς ἀπὸ τ. κεντυρίωνος
ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τ. οὐρανῷ λέ- | Lu 1 18 κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο;
γοντες,
34 πῶς ἔσται τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
ἐγένετο ἡ βασιλεία τ. κόσμου τ. Κυρίου
2.43 οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ
ἡμῶν
6 44 ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τ. ἰδίου καρποῦ
19 ἐγένοντο ἀστραπαὶ k. φωναὶ x. βρονταί
ινώσκεται
ὶ
πον
ἢ
12 7 ἐγένετο πόλεμος ἐν τ. οὐρανῷ
‘cata
7 39 : ἐγίνωσκεν ἂν τὶς kK. ποταπὴ ἡ γυνὴ
>

16

,

,

>

-“

9

1O ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία... τ. Θεοῦ ἡμῶν
2 ἐγένετο ἕλκος κακὸν κ. πονηρὸν
3 ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ
4 κ. ἐγένετο αἷμα

ἐγένοντο, WH. mg. R mg.

10 ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη
17 ἐξῆλθεν φωνὴ . . . λέγουσα Τέγονεν
18 ἐγένοντο ἀστραπαὶ x. φωναὶ x. βρονταί,
κ. σεισμὸς ἐγένετο μέγας,
5 οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾽ οὗ ἄνθρωποι ἐγένοντο
ἐπὶ τ. γῆς
ἄνθρωπος ἐγένετο, TWH mg. R mg.
19 * ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη
18 2 ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων
21 6 κ. εἶπέν μοι Τέγοναν
22 6 δεῖξαι. .. ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει
(1) γνούς
Mt

rINQ’SKQ
(2) seq. ats, xf (3) yoot:-(4) ΕΣ

πατέρα, θεόν (5) γιν. ᾿Ιησοῦν, Χριστόν
125 x. οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν
6 332 μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ
7 23 ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς

9.30 ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω
10 26 κ. κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται
12

7 3 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί
15.
ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς
33 ἐκ γὰρ τ. καρποῦ τ.
18 11 ὑμῖν δέδοται γνῶναι

ἐστιν
ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν
δένδρον γινώσκεται
τὰ μυστήρια

8 10 ὑμῖν δέδοται γνῶναι τ. μυστήρια

17 οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ
46 ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν
ἐμοῦ

ἀπ᾽

911 1 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ

1011
22
12 2
39
46
47

48
4
15
18 34
1915
42
44

16

πλὴν τοῦτο γινώσκετε
“ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν 6 υἱός
κ. κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται
τοῦτο δὲ γινώσκετε
ἐν ὥρᾳ ἣ οὐ γινώσκει
1 ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τ. κυρίου
αὐτοῦ
1 ὁ δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν
3 ἔγνων τί ποιήσω
ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τ. καρδίας ὑμῶν
οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα
3 8 ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο
ἔκλαυσεν én” αὐτὴν λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως
3
>
>
»
ope
Bee οὐκ
ἔγνως τ. καιρὸν τ. ἐπισκοπῆς

20 19 ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν
21 20 τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς
30 ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ
θέρος

31 γινώσκετε
Θεοῦ

2418
35
Jo 110
49

ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τ.

οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ
ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τ. κλάσει τ. ἄρτου
ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω
πόθεν με γινώσκεις ;

|
|

᾿

Jo

γινώσκω

171

Ac;

& 4 οὐχ ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι χρόνους
2 36 ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραήλ
8 30 ἀρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις ;
9 24 ἐγνώσθη δὲ τ. Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν
17 13 ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τ. Θεσσαλονίκης

224 διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας

25
ϑ810ο
41

αὐτὸς yap ἐγίνωσκεν
θρώπῳ
κ. ταῦτα ov γινώσκεις;
ὡς οὖν ἔγνω ὁ Κύριος

2

>

4

‘

τί ἢν ἐν τ.

PR,

,

>

>

ἸΙουδαῖοι
19 2 δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη. ..

ἔγνω οὖν ὁ πατήρ
1 γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει
ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς

1 Ἰησοῦς

οὖν

διδαχή;

γνοὺς ὅτι μέλλουσιν

3 βουλόμεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα
5 τὺ μὲν Ἰησοῦν γινώσκω

χεσθαι
ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ
γνώσεται περὶ τ. διδαχῆς b>

ὃς οὐ γινώσκει τὴν ᾿Εφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν
:
αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι τ. χρείαις pov...
P
ὑπηρέτησαν
γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ
σοῦ

μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες
οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν

ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τ. νόμον
2 ἐὰν py... γνῷ τί ποιεῖ

οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τ. πατέρα
τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι

κ. γνώσεσθε τ. ἀλήθειαν
διὰ τί τ. λαλιὰν τ: ἐμὴν οὐ γινώσκετε;
νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις

μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλές
ὁ δὲ ἔφη Ἑλληνιστὶ γινώσκεις ;
προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ
βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές
1 γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἕν μέρος

2 ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν

kK. γινώσκεις τὸ θέλημα

αὐτοῖς ἔλεγεν

1 4 διότι γνόντες τ. Θεόν

κ. οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν

ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν

γινώσκω τὰ ἐμά
padi
kK. γινώσκουσί pe τὰ ἐμά,

WT ND oY FN, Is. lix. 8

καθὼς γινώσκει με 6 πατήρ
* κἀγὼ. γινώσκω τ. πατέρα
κἀγὼ γινώσκω. αὐτά
δ ολ

ἵνα γνῶτε

καὶ γινώσκητε

τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη
γινώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ
τ. ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου
ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω
ἀλλὰ λέγω Μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω;
τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου;

ear

ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ

ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστίν
Φ

ii

“

a

>

,

ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τ. ᾿Ιουδαίων
ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ

πρῶτον

niny mons jan, Is. ΧΙ. 13

σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα
2 γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;
τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τ. ἀνακειμένων
ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες

4 οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τ. σοφίας τ. Θεόν

ἣν οὐδεὶς τ. ἀρχόντων τ. αἰῶνος τούτου
ἔγνωκεν"

εἰ ἐγνώκειτέ , pe

εἰ γὰρ ἔγνωσαν
>

ἐγνώκατε ἐμέ, T
4 x. τὸν πατέρα μου γνώσεσθε:
μ. ἂν dere, WHR
ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν Kk. ἑωράκατε
τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ x. οὐκ

ἔγνωκάς pe

γινώσκουσιν,

T

νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα ἔδωκάς μοι
ἔγνων, WH mg.
ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον
»

»

>

~

oe

,
,
iva γινώσκῃ
6ε κόσμος

“

‘4

-

Ly

aot

“
>
τῶν
ὅτι
σὺLA με ἀπέστει-

λας

ε
,
>
»”
25 k. 6 κόσμος σε οὐκ ἔγνω,

ἐγὼ δέ σε ἔγνων,
᾿
κ. οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ pe améorethas
,

19 4 ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν
21 17 σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε

εὑρίσκω

»

Dis nian yy nim, Ps. xciv. 11

a

ov θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει:
ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό
ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσθε
γν. Up,
ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος
γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν
4 ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τ. πατέρα οὐδὲ ἐμέ
ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν
4 ἵνα γινώσκωσίν σε τ. μόνον ἀληθινὸν
Θεόν

4

οὕτως κ. τὰ τ. Θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν
οὐ δύναται γνῶναι ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται
τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, Is. Lc.
Κύριος γινώσκει τ. διαλογισμοὺς τ. σοφῶν
γνώσομαι ov τ. λόγον τ. πεφυσιωμένων

εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι

οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι"
εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τ. Θεὸν οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽

afr
αὐτοῦ

13

9 ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν

12 ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους
14-7 πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον
πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον
ἢ
11Co2 4 τ. ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως
9 ἵνα γνῶ τ. δοκιμὴν ὑμῶν
,

ΘΖ

,

γινωσκομένη k. ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων
,

>

,

ε

‘

,

ἀνθρώπων
5 16 ὅ εἰ x. ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν,
ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν
1 τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν
ἁμαρτίαν ἐποίησεν
9 γινώσκετε γὰρ τ. χάριν τ. Κυρίου ἡμῶν
ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν
ἀδόκιμοι

172
Ga

γινώσκω---γλῶσσα
2 9

γνόντες τ. χάριν τ. δοθεῖσάν μοι

3 7 γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως
4 οἷ 4 γνόντες Θεὸν μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ

Re

o

Θεοῦ

Eph8 19 γνῶναί τε τ. ὑπερβάλλουσαν
ἀγάπην
5

τ. γνώσεως

5 τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες

8 3 κ. οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπί σε
γνώσῃ, TWH mg.
9 wa... γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε
-

Ac

_ ΓΛΕΥ͂ΚΟΣ
213 ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν

Ja

811 μήτι ἡ πηγὴ ... βρύει τὸ γλυκὺ x. τὸ

6 22 ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν

Phl 112 γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι
ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν
22 τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε

CAYKY’S

8 10 τοῦ γνῶναιΣτ αὐτὸν
x. τ. δύναμιν τ. ἀναστάσεὼς αὐτοῦise
᾿
4 καὶ τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις
Col 4 ὃ ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν
1Th3 κ ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τ. πίστιν ὑμῶν
ΠΤῚῚ1 τ8 ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησεν βέλτιον
γινώσκεις

ἡρτ ΤΙΝ nin ys, Num. xvi. 5
3 1 τοῦτο δὲ γίνωσκε
8110 αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου

377 ΠΑΝ

Re 10

dm, Ps. xcv. 10

8 11 λέγων Τνῶθι τ. Κύριον

MINS WA TN, Jer. xxxi. 34

10 24 γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείσσονα ὕπαρἕξιν
18 23 γινώσκετε τ. ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον
Ja 1 3 γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν
2 20 θέλεις δὲ γνῶναι ὦ ἄνθρωπε κενέ
5 20 γινώσκετε ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλόν
γινωσκέτω, TWH mg. R non mg.
11Pel 20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες
|
3 3 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες
1[]0 2 3 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν
4 ὁ λέγων ὅτι ἔγνωκα αὐτόν
5 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν
13 ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς
13 * ὅτι ἐγνώκατε τ. πατέρα
14 ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς
18 ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
29 γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τ. δικαιοσύνην
81
διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς,
ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν
6 οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν
16 ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τ. ἀγάπην
19 «ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τ. ἀληθείας ἐσμέν
20 μείζων ἐστὶν ὁ Θεὸς... κ. γινώσκει πάντα
24 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν

4 2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τ. Θεοῦ

6 * ὁ γινώσκων τ. Θεὸν ἀκούει ἡμῶν
6 ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τ. ἀληθείας

7 * πᾶς 6 ἀγαπῶν... γινώσκει τ. Θεόν"

8.4 6 μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τ. Θεόν
13 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν
16 ἡμεῖς ἐγνώκαμεν κ. πεπιστεύκαμεν τ. ἀγάπην
5 2 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα
20 διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τ. ἀληθινόν
Jo
1 πάντες οἱ ἐγνωκότες τ. ἀλήθειαν
Re 223 γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι
24 οἴτινες οὐκ ἔγνωσαν τ. βαθέα τ. Σατανᾶ

γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ

9 ἐν τ. στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι
10 ἦν ἐν τ. στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ
ΓΛΩ͂ΣΣΑ

σὺ

219 ἔγνω Κύριος τ. ὄντας αὐτοῦ

He

πικρόν;

12 οὔτε ἁλυκὸν

(1) γλῶσσαι
(2) γλ. λαλεῖν
Mk 7 33 πτύσας ἥψατο τ. γλώσσης αὐτοῦ
35 ἐλύθη ὁ δεσμὸς τ. γλώσσης αὐτοῦ

16[17 1 3 γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς

πτκαιν., WH non mg. R mg.
1 64 ἀνεῴχθη δὲ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ
1624 wa... cstrbrity τ. γλῶσσάν μου
Ac 2 3.1 ὥφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι
ὡσεὶ πυρός
4 13 ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις
11 13 ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ἡμετέραις
γλώσσαις
26 κ. ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου
Lu

"123 ba, Ps. xvi. 9
10 46 1 5 ἤκουον yap αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις
19 6 13 ἐλάλουν τε γλώσσαις κ. ἐπροφήτευον
Ro 8113 1 τ. γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν

pPYOM Dw, Ps. v. τὸ

1411

πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τ. Θεῷ

jiv-bs yawn, Is. xlv. 23
1Col1210 1 ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν,
1 ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν

28 1 κυβερνήσεις γένη γλωσσῶν

18

30 13 μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν;

τ 13 ἐὰν τ. γλώσσαις τ. ἀνθρώπων

8
2."
4
5

5

λαλῶ

K. T. ἀγγέλων
1 εἴτε γλῶσσαι παύσονται
τὸ
ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις
λαλεῖ
? ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ
13 θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις

13 μείζων δὲ ὁ προφητεύων

τὸ
μμ»"

ἢ ὁ λαλῶν

γλώσσαις

6 1? ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν
9 διὰ τ. γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε
3 2 διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα

διερμηνευῃ.
‘
74. ἐὰν yap προσεύχωμαι
γλώσσῃ
18ι6 ? κρότωνὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ
;
γλώσσῃ, TWH mg.
19 ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ
22 ! ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἶσιν
23 12 ἐὰν. . πάντες λαλῶσιν γλώσσαις

26 ὅταν

συνέρχησθε

ἔχει

ἕκαστος...

27 * εἴτε γλώσσῃ τὶς λαλεῖ

γλῶσσαν

, ie

——s

‘

se

"

γλῶσσα---γνῶσις
1C01439
Phi 211
Ja 126
8.5
6

1 τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις
πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται, Is. dc.
μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν ἑαυτοῦ
οὕτως kK. ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστίν
x. ἡ γλῶσσα πῦρ,
ἡ γλῶσσα.

πῦρ,---καὶ,

T

6 κόσμος τ. ἀδικίας ἡ γλῶσσα καθίσταται
ὃ τ.

δὲ γλῶσσαν
ἀνθρώπων

οὐδεὶς δαμάσαι

IJo 318 μὴ “ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τ. γλώσσῃ
Re 5 9 ἠγόρασας τ. Θεῷ... ἐκ πάσης φυλῆς xk.
“γλώσσης κ. λαοῦ k. ἔθνους
7 ο} ὄχλος πολὺς... ἐκ παντὸς ἔθνους x.
φυλῶν κ. λαῶν κ. γλωσσῶν
1011 1 δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς κ.
ἔθνεσι k. γλώσσαις
11 9 * ἐν γι λαῶν Κι φυλῶν kK. γλωσσῶν
18 7 ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν x.
λαὸν K. γλῶσσαν
14 6 ἐπὶ πᾶν ἔθνος x. φυλὴν κ. γλῶσσαν κ.
λαόν
16 το ! ἐμασῶντο τ. γλώσσας αὐτῶν ἐκ τ. πόνου

ΓΝΑΦΕΥΣ

228 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς
Dn mis IA, Ps. xvi. 11

713 ἐν τ. δευτέρῳ ἐγνωρίσθη Ἰωσὴφ τ. ἀδελRo

922
23
16 26

1Co12 3
161
Cos
I

ΓΝΗΊΣΙΟΣ **
11Co8 8 τὸ τ. ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων
Phi 4.,3 ἐρωτῶ κ. σὲ γνήσιε σύνζυγε συνλαμβάνου
αὐταῖς
τ 1 5:5 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει
Tit 1 4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν

ΓΝΗΣΙΏΣ

Θεοῦ

Ga

111

Ephi

ΓΝΟΦΟΣ
γὰρ mpooehndiOare
πυρὶ K. γνόφῳ

3

3

5
10
6 19:
21

πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος

ῬΠΠ1 22 x. τῇ αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω
4 6 τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω

πρὸς

τ.

Col

1 27 ois ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι
4 7. τὰ κατ᾽ «ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος
9 πάντα ὑμῖν γνωρισοῦσιν τὰ ὧδε
γνωριοῦσιν,

ΠΡΕῚ

T

16 ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν.
δύναμιν

..

ΓΝΩ͂ΣΙΣ

(1) γν. Θεοῦ, Κυρίου, Χριστοῦ
-1.97 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τ. λαῷ αὐτοῦ
1152 ὅτι ἤρατε τ. κλεῖδα τ. γνώσεως
Ro 220 ἔχοντα τ. μόρφωσιν τ. γνώσεως
ὦ βάθος πλούτου κ. σοφίας κ. γνώσεως
‘cod

. . .

κεκαυμένῳ

ΓΝΩΜΗ
3 ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακε-

, δονίας
100 1 τὸ ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ev . . . τ. αὐτῇ γνώμῃ
7.25
40
11Co8 Io
Phm 14

9

γνωρίζω γὰρ ὑμῖν ἀδελφοὶ τὸ εὐαγγέλιον
γνωρ. δὲ, TWH mg.
γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τ. θελήματος
αὐτοῦ
κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστηLov
ὃ favs γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη
ἵνα γνωρισθῇ νῦν τ. ἀρχαῖς κι τ. ἐξουσίαις
ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τ.
εὐαγγελίου

La

Phl 2 20 ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει

He 1218 οὐ

φοῖς αὐτοῦ
ἀνεγνωρίσθη, TWH mg.
γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ
ἵνα γνωρίσῃ ξ΄. πλοῦτον τ. δόξης αὐτοῦ
εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη
γνωρισθέντος
διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς. . . λέγει
γνωρίζω δὲ ὑμῖν ἀδελφοὶ τὸ εὐαγγέλιον
γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν ἀδελφοὶ τ. χάριν τ.

Θεόν

9 3 οἷα γναφεὺς ἐπὶ τ. γῆς οὐ δύναται οὕτως
λευκᾶναι

Ac 20

Ac

5 1 λαοὶ x. ὄχλοι εἰσὶν κ. ἔθνη κ. γλῶσσαι

ΓΛΩΣΣΟΙΚΟΜΟΝ TF
Jo 12 6 τὸ γλωσσόκομον ἔχων τ. βαλλόμενα ἐβάσταΐζεν
18 29 ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας
ΜΚ

ΓΝΩΡΙΖΩ
215 ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν
17 ἰδόντες δὲἐγνώρισαν περὶ τ. ῥήματος

Jo 1515 πάντα ἃ ἤκουσα . . . ἐγνώρισα ὑμῖν
17 26 ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου κ. γνωρίσω

δύναται

1 Pe 8 10 παυσάτω τ. γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ
"2 ΠΝ 7383, Ps. xxxiv. 14

17

Lu

173

γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑὑπὸ Κυρίου
ἐὰν οὕτως μείνῃ κατὰ τ. ἐμὴν γνώμην
x. γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι
χωρὶς δὲ τ. σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα
ποιῆσαι
Re 17 13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν
17 ἔδωκεν εἰς τ. καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τ.
γνώμην αὐτοῦ,
kK. ποιῆσαι μίαν γνώμην

15 14 πεπληρωμένοι πάσης T. γνώσεως
1Col 5 ἐπλουτίσθητε .. + ἐν παντὶ λόγῳ κ. πάσῃ
γνώσει
8 1 οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν.
ἡ γνῶσις φυσιοῖ
7 ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις
10 ἐὰν γάρ τις͵ ἴδῃ σὲ τ. ἔχοντα γνῶσιν

11 Ι ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν τ. σῇ γνώσει

12

ὃ8 ἄλλῳ

δὲ λόγος

18

2 κἂν... εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα κ. πᾶσαν

πνεῦμα

γνώσεως

κατὰ

τὸ

αὐτὸ

τ. γνῶσιν
8 εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται

14

6 ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψειἢ ἐν

γνώσει
11Co2 14 τ. ὀσμὴν τ. γνώσεως

ἡμῶν

αὐτοῦ φανεροῦντι

δι᾽

174

yvaow—yoveis

11Co4#

6 πρὸς φωτισμὸν τ. γνώσεως τ. δόξης τ.
Θεοῦ
6 6 ἐν ἁγνότητι ἐν γνώσει ἐν μακροθυμίᾳ
8 7 ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε πίστει. ..
kK. γνώσει

Jo
Ac

10 5 1 πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τ. γνώσεως

Phl

τ. Θεοῦ

11 6 εἰ δὲ κ. ἰδιώτης τ. λόγῳ ἀλλ᾽ οὐ τ. γνώσει
Eph3 19 γνῶναί τε τ. ὑπερβάλλουσαν τ. γνώσεως
ἀγάπην

Phl 8 8.1 διὰ τὸ ὑπερέχον

τ. γνώσεως

ἦν πολὺς ἐν τ.
ὄχλοις
6 1 ἐγένετο γογγυσμὸς τ. Ἑλληνιστῶν πρὸς τ.
Ἑβραίους
214 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν x. διαλογισμῶν

1Pe4

9 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ
ΓΟΓΓΥΣΤΗΣ **+

Χριστοῦ

Ἰησοῦ
Col 2 3 πάντες οἱ θησαυροὶ τ. σοφίας x. γνώσεως
ἀπόκρυφοι

u

μου γνώσεως
7 οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν
5 ἐπιχορηγήσατε .
. τ. ἀρετὴν ἐν δὲ τ.

ΓΟΛΓΟΘΑ

ἀρετῇ τ. γνῶσιν,
>

“

~

ό ἐν δὲ τ. γνώσει τ. ἐγκράτειαν
318 1 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι κ.
,

«

Γολγοθᾶ, T
γνώσει

Mt 27 33 ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Τολγοθά

τ.

Mk15 22 φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τ. Τολγοθὰν τόπον

cal

Κυρίου ἡμῶν

Jo 1917 Κρανίου τόπον ὃ λέγεται Ἑβραϊστὶ Τολγοθά
Γολγόθ,

CNQ’STHET
Ac 26

3 μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν...
ἐθῶν
>

rNQETO’S
2 44 ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τ. συγγενεῦσιν κ. τ.
γνωστοῖς
28 49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ
Jo 1815 ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τ. ἀρχιερεῖ
16 ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς τ. ἀρχιερέως
Ac 119 γνωστὸν ἐγένετο πᾶσιν τ. κατοικοῦσιν

Ἱερουσαλήμ

γέγονεν dv

“

13 38 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν
15 18 ποιῶν ταῦτα γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνος
γνωστὸν, WH mg.
19 17 τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν ᾿ἸΙουδαίοις
28 22 περὶ μὲν γὰρ τ. αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν
Ro

6 πόλεις Σοδόμων
x. Τομόρρας
κατέκρινεν
Ϊὰα “5 7, ὡς Σόδομα κ. Τύμορρα

τ. Θεοῦ

ΓΟΝΕΙ͂Σ
Mt
Mk

Lu

227 ἐν τ. εἰσαγαγεῖν

>
a
41 ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ
κατ᾽ >»ἔτος εἰς>
Ἱερουσαλήμ
>
a
ς
ε
>
a

43

΄

K.

οὐκ

¢

Ὁ

€yv@oay

οἱ yovets

αὐτου

8 56 ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς
18 29 οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν

ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς
2116 παραδοθήσεσθε δὲ x.
,

αὐτῶν
641 ἐγόγγυζον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ
43 μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων
61 ὅτι “γογγύζουσιν περὶ τοῦτου

τ. γονεῖς τὸ παιδίον

Ἰησοῦν

φανερόν ἐστιν

Mt 20 11 λαβόντες δὲ ἐγύγγυζον κατὰ τ. οἰκοδεσπότου
Lu 5 30 x. ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι κ. οἱ γραμματεῖς

Jo

UTO

4

ἢ.
,

γονεῶν

ἀδελφῶν

..
K.

.

9 2 ris ἥμαρτεν οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ
’

oe

=

a

c

-

>

~

>
,
“er
20 ἀπεκρίθησαν
οὖν> οἱε a γονεῖς- * αὐτοῦ
n
>

οἱ μαθηταὶ

καθάπερ τινὲς αἰτῶν ἐγγόγγυσαν

©

3 οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ
18 ἕως ὅτου ἐφώνησαν τ. γονεῖς αὐτοῦ τ.
ἀναβλέψαντος

αὐτοῦ
7 32 ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τ. ὄχλου γογγύζοντος
περὶ αὐτοῦ ταῦτα
1Col0 10 μηδὲ γογγύζετε,

1021 ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς
1812 ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς
>

rorry’zat

Jo

τεφρώσας

ΓΟΜΟΣ
3 ἐκεῖσε γὰρ τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον
τ. γόμον
Re 18 11 τ. γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι"
72 γόμον χρυσοῦ x. ἀργύρου κ. λίθου τιμίου

,

119 διότι τὸ γνωστὸν
ἐν αὐτοῖς

ἐν

wnt MbY?, Is. i. 9
1Pe2

ἡμῖν ἐστίν
28 γνωστὸν οὖν ὑμῖν ἔστω
»

Γομόρρων

Ας 21

αὐτῶν
9.42 γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης Ἰόππης

΄-

mg.

Mt 10 15 ἀνεκτότερον ἔσται γῇ. ..
ἡμέρᾳ κρίσεως
Ro 929 ὡς Γύμορρα ἂν ὡμοιώθημεν

Lu

214 τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω
410 γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν
16 ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον

WH

TO’MOPPA

-

-

>

μεμψιίμοιροι
γογγυσταὶ υσταὶ μεμψίμοιρ

16 οὗτοι εἰσιν

ΓΟΉΣ
Il Ti313 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι x. γόητες

1 Ti 6 20 ἐκτρεπόμενος... ἀντιθέσεις τῆς Ψψευδωνύ-

1Pe3
ΠΡΕῚ

ΓΟΓΓΥΣΜΟΊΣΤ
σμὸς περὶ αὐτοῦ

712k.

Ro.

ΠΟ

22 ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ
23 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν
1,30 ἐφευρετὰς κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς

12 14 οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τ. γονεῦσι θησαυρίζειν,

γονεῖς---κγραμματεύς
11 Co 12 74 ἀλλὰ οἱ γονεῖς T. τέκνοις

Eph

6 I τὰ τέκνα ὑπακούετε τ. γονεῦσιν ὑμῶν ἐν

Col

320 τὰ τέκνα ὑπακούετε
πάντα

Ti

3

Κυρίῳ

τ. γονεῦσι

Mt

κατὰ

2 ἔσονται t yap οἱ ἄνθρωποι. . . βλάσφημοι

175

520 2 ἐὰν μὴ περισσεύσῃ eet πλεῖον τ. γραμματέων K. Φαρισαίων
7 29 kK. οὐχ ὡς οἱ “γραμματεῖς αὐτῶν
8 19 προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ
9 3 τινὲς τ. γραμματέων. εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς
12 38 ᾿ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τ. γραμματέων

γονεῦσιν ἀπειθεῖς

K. Φαρισαίων

13 52 πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τ. βασιλείᾳ τ.

οὐρανῶν
2 προσέρχονται τ. Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων
Φαρισαῖοι κ. γραμματεῖς

ro’Ny

Mk15 19 τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ
Lu

5 8
22 41
Ac 766
9 40

προσέπεσεν τ. γόνασιν ᾿Ιησοῦ
θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο
θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν
κ. θεὶς τὰ“γόνατα προσηύξατο

20 36 ταῦτα

21
Ro 11

* πολλὰ παθεῖν

εἰπὼν θεὶς τὰ “γόνατα αὐτοῦ

5 θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τ. αἰγιαλόν
4 οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ

byad aynacnd wie ὈΙΞΊΞΠ
ΟΞ, τ ΚΙ.
xix. 18

ἀπὸ

τ. πρεσβυτέρων

κ.

ἀρχιερέων he γραμματέων
τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν
1 παραδοθήσεται τ. ἀρχιερεῦσι κ. γραμματεῦσι
+ ἰδόντες
ἰδό τες δὲ οἱi ἀρχιερεῖς
γραμματεῖς
ἀρχιερεῖς κ. of ypapp
τὰ θαυμάσια

ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
ss οὐαὶ δὲ ὑμῖν γραμματεῖς κ. Φαρισαῖοι
ὑποκριταί
2

,

14 11 ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ

—h. ν, TWHR

FIZ ΡΊΞΗΙ 79, Is. xlv. 23

non mg.

2 οὐαὶ δὲ ὑμῖν γραμματεῖς
ὑποκριταί
2 οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς

Eph8 14 τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς
τ. πατέρα
Phl 21ὸ ἵνα ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν ὄνυ κάμψῃ
He 12 12 τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε

κριταί

κ. Φαρισαῖοι ὑπο-

,

Sic vv. 23, 25, 27, 29.

ἐγὼ ἀποστέλλω
>

‘

x. Φαρισαῖοι

>

πρὸς ὑμᾶς

,

‘

ς

a“

προφήτας

x.

,

σοφοὺς κ. γραμματεῖς

26 57 ὅπου οἱ γραμματεῖς κ. of πρεσβύτεροι συνήχ-

ΓΟΝΥΠΕΤΕΏ
Mt 17 14 προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτόν
27 29 γονυπετήσαντες “ἔμπροσθεν αὐτοῦ
Mk 1 40 παρακαλῶν αὐτὸν x. γονυπετῶν
eons

10 17

οὐ

yov., [WH] IN mg.

παρὼν

εἰς

Κ.

γονυπετήσας

αὐτόν

27 41
Mk

122

θησαν
οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες
ματέων kK. πρεσβυτέρων

1

κι οὐχ ὡς οἱ ypappareis
ἦσαν δέ τινες τ. γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι
2
οἱ γραμματεῖς τ. Φαρισαΐῖων ἰδόντες ὅτι
«ς

-PA’MMA
6
γ
Jo 547
715
Ας 2624

δέξαι σου τὰ γράμματα
δέξαι σου τὰ γράμματα
εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε
πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν
τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει
28 21 ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα
Ro 227 τὸν διὰ γράμματος κ. περιτομῆς παραβάτην
νόμου
οὐ γράμματι

7 6 ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς.
. οὐ παλαιότητι
γράμματος
11Co8 6 καινῆς διαθήκης οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος"
τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει τὸ δὲ πνεῦμα
wom ote.
7 εἰ δὲ ἡ διακονία τ. θανάτου ἐν γράμμασιν
Ga 611 πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τ. ἐμῇ
Ti8

χε tpi

15 1 ὅτι ἀπὸ βρέφους ἱερὰ γράμματα οἶδας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΆΣ

(1) γραμ. x. ἀρχιερεῖς
Mt

-

>

,

iJ

-—oi, T

οἱ γραμματεῖς
«

Lu 16

περιτομὴ καρδίας. ἐν πνεύματι

“~

ἐσθίει

(1) ἱερὰ γράμματα

29

μετὰ τ. γραμ-

(2) γραμμ. κ. Φαρισαῖοι

2 42 συναγαγὼν πάντας τ. ἀρχιερεῖς K. γραμματεῖς τ. λαοῦ

“

of ἀπὸ
c

>

4

¢

Ἱεροσολύμων
,

κατα-

βάντες
2

συνάγονται πρὸς αὐτὸν
τινες τ. γραμματέων

22
επερώτωσιν

>.
αὐτὸν

ς
οἱ

οἱ Φαρισαῖοι κ.
“
Φαρισαῖοι

Κ.

ε
Ol

γραμματεῖς
1 ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ
ὑ
τ. πρεσβυτέρων ΓἋ
τ. ἀρχιερέων κι T. γραμματέων
ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς

2 λέγ. οἱ Φαρισαῖοι x. οἱ γρ., T

εἶδαν + γραμματεῖς συνζητοῦντας δὲ
αὐτούς
1 παραδοθήσεται τ. ἀρχιερεῦσι κ. τ. γραμματεῦσι
1 ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς kK. οἱ “γραμματεῖς
ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ
γραμματεῖς κ. οἱ πρεσβύτεροι
π οσελθὼν εἷς τ. γραμματέων
εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς
πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς
βλέπετε ἀπὸ τ. γραμματέων
᾿ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ γραμματεῖς
. παρα τ. ἀρχιερέων κ. τ.
43 1 ὄχλος .
γραμματέων κι τ. πρεσβυτέρων
ν
συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ
πρεσβύτεροι K. οἱ γραμματεῖς
συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ

γραμματεύς---γράφω
Mk15

τῶν

γρ.»

31 } of ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες

Lu

Jo

1 τ. πρεσβυτέρων x. γραμματέων

μετὰ τ. γραμματέων
521 ? ἤρξαντο διαλογίζεσθαι

οἱ ypappareis x.

οἱ Φαρισαῖοι

9 22 } ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τ. πρεσβυτέρων κ.
ἀρχιερέων K. γραμματέων
Il 53 ? ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
δεινῶς ἐνέχειν
δ 2.3 διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι κ. οἱ γραμpareis |
19 47 1 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς κ. of γραμματεῖς ἐζήτουν
αὐτὸν ἀπολέσαι
20. 4.2 ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς K. οἱ γραμματεῖς
σὺν τ. πρεσβυτέροις
19 } ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς kK. οἱ ἀρχιερεῖς
ἐπιβαλεῖν

ἐπ᾽ αὐτόν

39 ἀποκριθέντες δέ τινες τ. γραμματέων
46 προσέχετε ἀπὸ τ. γραμματέων
22 2 1 ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς k. οἱ γραμματεῖς
66:4 συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τ. λαοῦ ἀρχιερεῖς τε κ. γραμματεῖς
2810]

Je
Ac

εἱστήκεισαν

δὲ

οἱ

ἀρχιερεῖς

kK. οἱ γραμ-

ματεῖς
8.3." ἄγουσι δὲ οἱ γραμματεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
γυναῖκα
4 5§ συναχθῆναι αὐτῶν τ. ἄρχοντας kK. τ. πρεσβυτέρους kK. τ. γραμματεῖς
6 12

συνεκίνησάν

τε

τ. λαὸν κ. τ. πρεσβυτέρους

K. τ. γραμματεῖς,
19 35 καταστείλας δὲ τ. ὄχλον ὁ γραμματεύς
ὃ γρ. τ. ὄχλ.,
28 9 2 ἀναστάντες τινὲς τ. γραμματέων τ. μέρους
τ. Φαρισαίων

1001 20 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς;

Ro

7 38
42
10 35
13 18
17 12
19 24
28

πρὸς ἀλλήλους

οἱ Φαρισαῖοι
346. 3 ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι κ. οἱ γραμματεῖς
αὐτῶν
Bey? παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς κ.

ΓΡΑΠΤΟΊΣ
215 τὸ ἔργον τ. νόμου γραπτὸν ἐν τ.
αὐτῶν

καρδίαις

ΓΡΑΦΗ΄

14 40 ' ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί

15 28 x. ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
ah. v , TWHR non mg.
Lu 421 σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τ.
ὠσὶν ὑμῶν
24 27 : διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις τ. γραφαῖς
32 1 ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τ. γραφάς
45 1 διήνοιξεν αὐτῶν τ. νοῦν τοῦ συνιέναι τ.
γραφάς
Jo 222 ἐπίστευσαν τ. γραφῇ

καθὼς εἶπεν ἡ “γραφή
οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν
οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γρα Di)
ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ
iva ἡ γραφὴ πληρωθῇ
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ
ἵἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή

36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ

37 κ. πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει
20 9 οὐδέπω yap ἤδεισαν τ. γραφήν
Ac 116 ἔδει πληρωθῆναι τ. γραφήν
8 32 ἡ δὲ περιοχὴ < γραφῆς

ἣν ἀνεγίνωσκεν

35 ἀρξάμενος ἀπὸ τ. γραφῆς ταύτης
17 2? om σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ
- γραφῶν

11}: cab ἡμέραν ἀνακρίνοντες τ. γραφάς
18 24 | δυνατὸς ὧν ἐν τ. γραφαῖς
28." ἐπιδεικνὺς διὰ τ. γραφῶν

εἶναι τ. Χρισ-

τὸν Ἰησοῦν

Ro

ὃ ,“προεπηγγείλατο διὰ τ. προφητῶν αὐτοῦ
ἐν γραφαῖς ἁγίαις
4 3 τί γὰρ ἡ γρ αφὴ λέγει;
917 λέγει γὰρ Ἷγραφὴ τῷ Φαραώ
1011 λέγει γὰρ ἡ γραφή
1 27 οὐκ οἴδατε ev ᾿λείᾳ τί λέγει ἡ γραφή;
15 41 iva...
dar. παρακλήσεως τ. γραφῶν
τ. ἐλπίδαἔ
ἔχωμεν
16 26 διά τε γραφῶν προφητικῶν
1Co15 3 3 ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν
κατὰ τ.
γραφάς
4 1 ὅτι ἐγήγερται τ. ἡμέρᾳ τ. τρίτῃ κατὰ τ.
γραφάς
Ga 8 8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφή
22 συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ dpapτίαν
4 30 ἀλλὰ τί “λέγει ἡ γραφή;
1 Ti 5 18 λέγει γὰρ ἡ γραφή;
11Ti3 16 ὃ πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος κ. ὠφέλιμος
πρὸς διδασκαλίαν
Ja 2 ὃ εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τ.

2 25

23
4 5
1Pe2 6
H Pel 20

γραφήν

ἐπληρώθηἡ
ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
i) δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει;
διότι περιέχει ἐν ypapy
πᾶσα προφήτεια γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως
οὐ γίνεται
8 τό 1 στρεβλοῦσιν ὡς κ. τ. λοιπὰς γραφάς

(1) αἱ γραφαί (9) γρ. ἅγιαι (8) πᾶσα γραφή
Mt 21 42 1 οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν τ. γραφαῖς
2220} πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τ. γραφάς
26 54 1 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαί
56 1 ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τ. προφητῶν
ΜΚΙ12 το οὐδὲ τ. γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε;
24 1 οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τ.
γραφάς

539} ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς

ΓΡΑΦΩ

(1) yp. διά (2) yp. ἐν, εἰς (3) yp. ἐπί
καθὼς, καθάπερ γέγραπται, καθ.
γεγραμμένον (5) seq. acc.
Mt

2

5 } οὕτως yap γέγραπται διὰ τ. προφήτου

4 4 γέγραπται

Οὐκ

ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ

ζήσεται

ὁ ἄνθρωπος, Dt. vill. 3
6 γέγραπται yap ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται, Ps. xci. II

7 πάλιν

γέγραπται

Οὐκ

ἐκπειράσεις,

Dt.

vi. 16
10 γέγραπται γὰρ Κύριον τ. Θεόν

κυνήσεις, Dt. vi. 13
11 10 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται

σου

προσ-

γράφω
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Mt 2113 γέγραπται Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς,
26 24 * ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
31 γέγραπται γὰρ ἸΙατάξω τ. ποιμένα, Zech.
xiii. 7

1214 * ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτὸ καθώς ἐστιν γεγραμμένον

16 8 ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾿ αὐτῷ γεγραμμένα

27 37 ἐπέθηκαν . . . τ. αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην

Mk

12

προφήτῃ

Ἢσαίᾳ

ἐν τῷ

γέγραπται

3 4 καθὼς

1525 2 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ νόμῳ
αὐτῶν γεγραμμένος
19 19 ὅ ἔγραψεν δὲ x. τίτλον ὁ Πειλᾶτος
19 ἦν δὲ γεγραμμένον ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος

τ.

7 6 ὡς γέγραπται ὅτι Οὗτος ὁ λαὸς τ. χείλεσί
με τιμᾷ, Is. xxix. 13

9112 8 κι πῶς γέγραπται ἐπὶ τ. υἱὸν τ.

817 ? ἐν τῷ νόμῳ δὲ τ. ὑμετέρῳ γέγραπται
γεγραμμένον ἐστίν,
10 24 2 οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τ. νόμῳ ὑμῶν

Is. lvi. 7

20 x. ἢν γεγραμμένον

ἀν-

13 3.1 καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν
10

Μωυσῆς βιβλίον

4 ὅ ἐπέτρεψεν
γράψαι

ς > πρὸς τ. σκληροκαρδίαν

21 μὴ γράφε Ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
22
20 30
1
21 24

ἀποστασίου

ὑμῶν

ἔγραψεν

ὑμῖν τ. ἐντολὴν ταύτην
11 17 οὐ γέγραπται ὅτι Ὃ οἶκός μου οἶκος προσεὐχῆς, Is. lvi. 7

Lu

:

Ac-

—h.

v.,

κόσμον

τ.

χωρήσειν

—h.
v.,
120.7 γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν

63 αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων
2.23 3 4 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου
8 4? os γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἢσαίου

742 3 * καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τ. προφητῶν
18 29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γε-

ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται,
3
Κύριον τ. Θεὸν σοῦ προσκυνήVi. 13.

33 2 ds κ. ἐν τ. Ψψαλμῷ γέγραπται τ. δευτέρῳ

γραμμένα

γεγρ. π. avt.. WH

τ. προφήτου

4 4 γέγραπται
Dt. vu.
8 γέγραπται
σεῖς,. 20.
τελεῖται,

Ps. Lc.

αὐτόν

17 εὗρεν τ. τόπον οὗ hv γεγραμμένον
7 27 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται
10 26 3 ἐν τ. νόμῳ τί γέγραπται

κοντα
18 31 1 τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ
τ. προφητῶν
19 46 γέγραπται Καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος
προσευχῆς, Is. Lc.

20 17 τί οὖν ἐστὶν τὸ γεγραμμένον τοῦτο

τ. νόμῳ Μωυσέως
46 εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τ.
Χριστόν

14625 ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τ. νόμῳ κ. οἱ
προφῆται
2 17 ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν
δ 46 περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν

6 31 * καθώς ἐστιν γεγραμμένον

45 3 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τ. προφήταις
8 [6 3 κάτω κύψας τ. δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τ.
κατέγραφεν, WH

non mg.

[8 2 πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τ. γῆν
τ. δακτύλῳ eyp., WH mg. R
12

ἔχουσαν

τ. τύπον

:
κ. τοῖς ἐν τ.

25 26 ὅ ἀσφαλές τι γράψαι τ. κυρίῳ οὐκ ἔχω
26 ὅ ὅπως
Ro

τ. ἀνακρίσεως

γράψω

γενομένης

σχῶ τί

᾿

117 4 καθὼς γέγραπται Ὁ δὲ δίκαιος, Hab. il. 4
224 4 δὲ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τ. ἔθνεσι καθὼς
γέγραπται
8 4 4 καθάπερ γέγραπται Ὅπως ἂν δικαιωθῇς,

Ps: i. 6

ἐν

ἐμοί
24 44 3 δεῖ πληρωθῆναι πάντα τ. γεγραμμένα ἐν

γῆν

Ex. xxii. 28
25 5 γράψας ἐπιστολὴν

τοῦτον
24 14 2 πᾶσι τοῖς κατὰ τ. νόμον
προφήταις γεγραμμένοις

yp. tax.. WH mg.
7 ὅ δέξαι σου τ. γράμματα x. γράψον ὀγδοή-

οι

γὰρ ὅτι “Apxovra τ. λαοῦ σου,
5 γέγραπται

28

16 6 ὅ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα

28 διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν
21 22 τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα
22 37 τοῦτο τ. γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι

mg.

ἐν τ. πρώτῳ Ψ. γέγρ.»
1615. * συμφωνοῦσιν οἱ λύγοι τ. προφητῶν καθὼς
γέγραπται
23 1 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν
18 27 οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τ. μαθηταῖς ἀποδέξασθαι

10 γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐν-

Jo

ea

οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τ.
γραφόμενα βιβλία

Πατάξω τ. ποιμένα, Zech.

Le.
1 3 ἔδοξεν κἀμοὶ... καθεξῆς σοι γράψαι

> ἀπεκρίθη ὁ ΠειλᾶτοςΟ γέγραφα γέγραφα
2 ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τ. βιβλίῳ τούτῳ"
ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε
© οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ... ὁ γράψας ταῦτα

25 ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν,

12 19 διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν
14 21 * ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
27 ὅτι γέγραπται

Ῥωμαϊστὶ

Ἑβραϊστὶ

Ἑλληνιστί

θρώπου

10 * καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστιν δίκαιος,

Ps. xiv. I

417 * καθὼς γέγραπται ὅτι Πατέρα πολλῶν
ἐθνῶν, Gen. xvii. 5
23 οὐκ ἐγράφη δὲ δι’ αὐτὸν μόνον
8 36
καθὼς γέγραπται ὅτι Ἕνεκέν σου θανατούμεθα, Ps. xliv. 23
~

913 4 καθάπερ γέγραπται Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα,
Mal. i. 2 f.
33 4 καθὼς

10

γέγραπται

᾿Ιδοὺ τίθημι ἐν Σιών,

Is. xxviii. 16
5 Μωυσῆς yap γράφει ὅτι τ. δικαιοσύνην τὴν

ἐκ νόμου
15 * καθάπερ γέγραπται ‘Qs ὡραῖοι οἱ πόδες,
Is. lil. 7
11 8 4 καθάπερ γέγραπται Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεός,

2b. xxix. 10

γράφω
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Ro 11 26 * καθὼς γέγραπται Ἥξει ἐκ Σιών, 22.
lix. 20
12 19 γέγραπται yap ᾿Ἐμοὶ ἐκδίκησις, Dt. xxxii.
35
1411 γέγραπται γὰρ Ζῶ ἐγώ, Is. xlv. 23
15 3 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Οἱ ὀνειδισμοί,

Ps. Ixix. 10

4 3 εἰς τ. ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη
9 * καθὼς γέγραπται Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι, Ps. xviii. 50
15 τολμηροτέρως δὲ ἔγραψα ὑμῖν
51 4 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται οψονται οἷς οὐκ
ἀνηγγέλη, Is. hii. 15

16 22 5 ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τ. ἐπιστολὴν ἐν
Κυρίῳ

1001 10 γέγραπται

γὰρ ᾿Απολώ

Xxix. 14
31 * καθὼς γέγραπται

ix. 23

Ὃ

τ.

σοφίαν,

καυχώμενος,

Is.
Jer.

2.9 * ἀλλὰ καθὼς yéyparrar*A ὀφθαλμὸς οὐκ
εἶδεν, Is. Ixiv. 4
319 γέγραπται γὰρ Ὃ δρασσόμενος τ. σοφούς,
ob v. 13
4 6 ἵνα... μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται
14 ὅ οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα
5 9 3 ἔγραψα ὑμῖν ἐν τ. ἐπιστολῇ
11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι
7 1 περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε
9 ο΄ ἐν γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ γέγραπται
10 ! δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη
15 ὅ οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται

Phl 8 1 ὅ τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν
1Th4 9 περὶ δὲ τ. φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε
γράφειν ὑμῖν
1 περὶ δὲ τ. χρόνων .. - OU χρείαν ἔχετε
ὑμῖν γράφεσθαι
ΠΤΉ817 6 ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ" οὕτως
5

;

19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τ. ἐμῇ χειρί
21 πεποιθὼς τ. ὑπακοῇ σου Sachs σοι

He 10 7 3 ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ

‘by mana ἼΒΟ ΠΡΟΣ, Ps. xl. 8
1Pe 116 διότι γέγραπται
xi. 44

1]ο0 1 4
2

τεκνία μου ταῦτα γράφω ὑμῖν
ὅ οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
2 85 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
12 γράφω ὑμῖν τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν
13 γράφω ὑμῖν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ

ἀρχῆς:

ii. 7

ἀπ᾽ ἀρχῆς"

26 ὅ ταῦτα ἔγραψα
ὑμᾶς

IJo
Π|]ὸ

Ju
Re

δύο

12 πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν
9 ὅ ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ
13 πολλὰ εἶχον γράψαι σοι,
1 ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέλανος κ. καλάμου σοι
γράφειν
3 πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν σοι
περὶ τ. κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας,
ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν
1 3 ?τῷ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα
11 ? ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 ὅ γράψον οὖν ἃ εἶδες

21

τ. ἀγγέλῳ τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας γράψον
8 τ. ἀγγέλῳ τῷ ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον
12 ¢. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας

γράψον

17 ὃ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον
h
j
18 τ. ἀγγέλῳ τῷ ἐν Ovareipos ἐκκλησίας
8

I.

γράψον

ἀγγέλῳ

γράψον

υἱοὺς

7 τ. ἀγγέλῳ
γράψον

ἔσχεν, Gen. xxi. 2, 9
27 γέγραπται yap Ἑὐφράνθητι στεῖρα, Is. liv. 1
611 πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τ. ἐμῇ

χειρί

ὑμῖν περὶ τ. πλανώντων

5 13 ὅ ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε
5 ὅ οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν
Kav. yp. σοι,

Op NO πος "ΙΝ

ὅτι ᾿Αβραὰμ

ἃ

21 οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε

13 ὅτι γέγραπται ᾿πικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου, Dt. xxi. 23

γὰρ

ae

γράφω ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τ.
πονηρόν.
ἔγραψα ὑμῖν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τ. πατέρα"
74 ἔγραψα ὑμῖν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν

DN, Dt. xxvii. 26
422 γέγραπται

κ. ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς

τὅ

ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε

54 τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος
11Co113 5 οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν
2 3° κ΄ ἔγραψα τοῦτο αὐτό
4 ' ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων
9 3 εἰς τοῦτο yap κ. ἔγραψα
413 κατὰ τὸ γεγραμμένον ᾿πίστευσα διὸ ἐλάλησα, Ps. cxvi. 10
712 ἄρα εἰ x. ἔγραψα ὑμῖν
815 * καθὼς γέγραπται Ὃ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεύνασεν, Ex. xvi. 18
9 I περισσόν poi ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν
9 * καθὼς γέγραπται Ἐσκόρπισεν ἔδωκεν τ.
πένησιν, Ps. cxil. 9
18 10 ὅ διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω
Ga 1205 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν
310
γέγραπται γὰρ ὅτι ᾿Επικατάρατος πᾶς
ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσι τ. γεγραμμένοις ἐν τ.
βιβλίω τ. νόμου

ITNN

ὅτι Ἅγιοι ἔσεσθε, Lev.

—én, T [WH]
5 12 δι’ ὀλίγων ἔγραψα
11Pe3 1ὅ ταύτην ἤδη... δευτέραν ὑμῖν γράφω
ἐπιστολήν
15 καθὼς x. 6 ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος
εον ἔγραψεν ὑμῖν

15 45 οὕτως γὰρ γέγραπται ᾿Ἐγένετο 6 πρῶτος

“AAD

ow

γράφω

Phm

Il ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν
14 21 3 ἐν τ. νόμῳ γέγραπται
37 ὅ ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν
Gen.

,

I Ti 8 14 ὅ ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν

10 7 ὥσπερ γέγραπται ᾿Εκάθισεν ὁ λαός, Ex.
Xxxil. 6

ἄνθρωπος,

»

τῆς

ἐν

τῆς ἐν

Ϊ

Σάρδεσιν

;

ἐκκλησίας

ER

Φιλαδελφίᾳ

}

ἐκκλησίας

12 8 ὅ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ μου
5

14 τ. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικίᾳ ἐκκλησίας γράψον
1 βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν x. ὄπισθεν

γράφω--- γυνή
4 ὅτε ἐλάλησαν

Re 10

αἱ ἑπτὰ

ἤμελλον

βρονταὶ

γράφειν.
4 ὅ x. μὴ αὐτὰ γοάψῃς
18 8 οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ
14

1 ἔχουσαι τὸ ὄνομα...
γεγραμμένον

τ.

πατρὸς

5 8 ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον
8 3. ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τ. βιβλίον
τ. ζωῆς

19 9 γράψον

1211

εἶ
ὸ τοῖςis 80 δι αὐτῆς
αὐτῆ γεγυμνασ καρπὸνov εἰρηνικὸν

μένοις ἀποδίδωσιν
11 Pe 214 καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες

αὐτοῦ

13 γράψον Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ
ἀποθνήσκοντες
17

He
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Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον . ..

ΓΥΜΝΑΣΙΑἢ
1Ti

4 8.ἡ

ap

σωματικὴ

‘A

2012 2 ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τ. γεγραμμένων
ἐν τ. βιβλίοις
15 23 εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τ. ζωῆς
γεγραμμένον
21 5 λέγει Τράψον ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοί
27 7 εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τ. βιβλίῳ τ.
ζωῆς τ. ἀρνίου

22 18 2 ἐπιθήσει... τ. πληγὰς τ. γεγραμμένας
ἐν τ. βιβλίῳ τούτῳ
19 3 ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ...

ἐκ

. τ᾿ γεγραμμένων ἐν τ. βιβλίῳ τούτῳ
ΓΡΑΩ ΔΗΣ *

1'Ti

4 7 7. δὲ βεβήλους x. γραώδεις μύθους πα,

ραιτοῦ

ΓΡΗΓΟΡΕΏΪ

Mt

ΜΚ

γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε
εἰ ἤδει 6 οἰκοδεσπότης .. . ἐγρηγόρησεν ἄν
γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε
μείνατε ὧδε x. γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ
οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι per’
ἐμοῦ;
41 γρηγορεῖτε κ. προσεύχεσθε

34 42
43
25 13
26 38
40

18 34 τ. θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ

35 γρηγορεῖτε οὖν: οὐκ οἴδατε γάρ
37 ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσι λέγω γρηγορεῖτε

14 34 μείνατε ὧδε κ. γρηγορεῖτε
47 οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;

38 γρηγορεῖτε κ. προσεύχεσθε
Lu 12 37 ods ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας
30 εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης . . . ἐγρηγόρησεν ἄν
--ἐγρ. ἄν, TWH mg.
Ac 20 31 διὸ γρηγορεῖτε μνημονεύοντες
1 Co 1613 γρηγορεῖτε στήκετε ἐν τ. πίστει
Col 4 2 γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ

1Pe

5 6 dpa οὖν μὴ καθεύδωμεν .. . ἀλλὰ γρηγορῶμεν κ. νήφωμεν
το ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν
5 8 νήψατε γρηγορήσατε

Re

8 2 γίνου γρηγορῶν

1Th

3 ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς

ΓΥΜΝΙΤΕΥΏΣ +
1Co

411

Mt

25 36
38
43
44

x.

διψῶμεν
ζόμεθα

κ. γυμνιτεύομεν

rYMNA‘ZQ**

4 7 γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν
514 τῶν διὰ τ. ἕξιν τὰ αἰσθητήρια

μένα ἐχόντων

x. κολαφι-

ΓΥΜΝΟΣ

Mk

Jo

γυμνὸς kK. περιεβάλετέ με
ἢ γυμνὸν κ. περιεβάλομεν;
γυμνὸς κ. ov περιεβάλετέ με
πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα... ἢ ξένον ἢ
γυμνόν
1451 περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ
52 6 δὲ καταλιπὼν τ. σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν

217. τ. ἐπενδύτην διεζώσατο:' ἦν γὰρ γυμνός

Ac

1916 ὥστε γυμνοὺς κ. τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν
1Co 1537 οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις
ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον
Co 5 3 εἴ ye x. ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα
413 πάντα δὲ γυμνὰ x. τετραχηλισμένα τ.
He
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ
215 ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν
Ja
Re
817 οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ.
. πτωχὸς K. τυφλὸς
kK.
γυμνός
16 15 ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ
17 τό ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν κ. γυμνήν

ΓΥΜΝΟΤΗΣ +
Ro

835 ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος

Re

318 wa... μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τ. γυμνότητός σου

11Coll 27 ἐν ψύχει Kk. γυμνότητι

rYNAIKA’PION*
II Ti 8 6 αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια

σεσωρευμένα

ἁμαρτίαις

ΓΥΝΑΙΚΕΙῸΣ
1 Ῥε 8 7 ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τ. γυναικείῳ ἀπονέ-

μοντες τιμὴν

ΓΥΝΗ

,

(9) yur. γαμεῖν, ἔχειν, λαβεῖν
(8) γύναι
120 μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τ. γυναῖκά
σου

(1) yur. ἀπολύειν
Mt

’

He

ὀλίγον

24 παρέλαβεν τ. γυναῖκα αὐτοῦ
5 28 πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι
31 1 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ, Dt.

16 15 μακάριος 6 γρηγορῶν

1Ti

πρὸς

4

κεκλημένοι
12 ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν

16 3 ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον... ὄνομα γεγραμμένον

γυμνασία

ἐστὶν ὠφέλιμος

γεγυμνασ-

Cal

-“

Xxiv.
I ἊΣ
“αἱ
φ΄
Ὡ
Pie’
1
32 1 πᾶς ὁ ἀπολύων τ. γυναῖκα αὐτου

γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη
9 20
22 ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης
,

180

γυνή

Mt 1111 οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων
Ἰωάνου

13 33 ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου
σάτα τρία
14 3 da Ἡρῳδιάδα τ. γυναῖκα Φιλίππου τ.

Mk 15 40 ἦσαν δὲ κ. γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι

Lu

1 5 x. γυνὴ αὐτῷ ἐκ τ. θυγατέρων ᾿Δαρών
13 ἡ γυνή σου ᾿λεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι
18 ἡ γυνή μου

9

42 εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν

χήραν
ΠΛΌΟΝ ΠΡ,

ἐστιν
υνὴ ἥτις ἦν ἐν τ. πόλει
ἁμαρτωλός
39 ἐγίνωσκεν ἂν τίς κ. ποταπὴ ἡ γυνή
44 στραφεὶς πρὸς τ. γυναῖκα τ. Σίμωνι ἔφη,
>

τ. γυναῖκας

,

΄

>

“

10 ἡ αἰτία τ. ἀνθρώπου μετὰ τ. γυναικός
29 πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας... ἢ γυναῖκα ἣ
τέκνα
--ἢ γυν., TWHR non mg.
22 24 ἐπιγαμβρεύσει
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τ. γυναῖκα
ἘΠῚ
αὐτου

ΠΝ ἦν mney ΠῸΡ NB ADI, Dt.

‘

‘

i

τ.

ee

ΓΑ

γυναῖκα;

a

Y

-

,

εἶπεν δὲ πρὸς τ. γυναῖκα
γυναῖκές τινες αἱ ἦσαν τεθεραπευμέναι
Ἰωάνα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου
γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν
δώδεκα
47 ἰδοῦσαδὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν
10 38 γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν
᾿

’

oe

11 27 ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τ. ὄχλου
γυν. φων.,

XXV. 5

1811

γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα
ὀκτώ
12 ὃ γύγύναι ἀπολέλυσαι τ. ἀσθενείας σου

21

28 τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή;
26

7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον
μύρου
IO τί κόπους παρέχετε τ. γυναικί;
27 19 ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ
55 ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαί
28 5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν τ. γυναιξίν
Mk 5 25 γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη
33 9 δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα κ. τρεμοῦσα

617 dia Ἡρῳδιάδα

τ. γυναῖκα

ἀδελφοῦ αὐτοῦ
18 3 οὐκ ἔξεστίν σοι
ἀδελφοῦ σου

Φιλίππου

τ.

ἔχειν τ. γυναῖκα

τ.

7.25 ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ
26 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς

10 2 3 εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι
προσκολληθήσεται
αὐτοῦ, Gen. Z.c.

πρὸς

τ.

γυναῖκα

—h. v.. TWHR mg.
11 1 és ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ
12 19 ἐάν τινος
γυναῖκα

ἢ

Μ

50
8 2
3
43

25 ἀφῆκεν τ. γυναῖκα αὐτοῦ τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ
27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή

7 κι

7¢ 1

βλέπεις ταύτην

ὃς ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ
>

ANDY, τ ΚΙ. xvii. 9

7 28 μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάνου οὐδείς

ὑμῶν

1

ἡμέραις

319 περὶ Ἡρῳδιάδος τ. γυναικὸς τ. ἀδελφοῦ
αὐτοῦ
426 εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα. .. πρὸς γυναῖκα

IAVNA PIN, Gen. ii. 24
8 1 ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι

ἐν τ.

28 εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν
—h. v., TWH non mg. R non mg.

15 22 γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τ. ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα
28 8 ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις
38 τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν κ.
παιδίων
mad. x. γυν., WH mg.
.
18 25 ἐκέλευσεν αὐτὸν. . . πραθῆναι x. tT γυvaika kK. τ. τέκνα
19 3 1 εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τ. γυναῖκα αὐτοῦ
5 κι κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ

προβεβηκυῖα

᾿
αὐτῆς
24 συνέλαβεν ᾿λεισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ

ἀδελφοῦ αὐτοῦ
21 ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυνπικῶν
k. παιδίων

ἀδελφὸς ἀποθάνῃ

κ.

καταλίπῃ

OPS wR OND IN MD... 5, Dt.
XXV. 5
19 ? ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὺς αὐτοῦ τ. γυναῖκα, 2d.
20 ? x. 6 πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα
22 ἔσχατον πάντων κ. ἡ
γυνὴ ἀπέθανεν
23 τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή ;

2 of γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
14 3 ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου

a

λ

ἣν

σὰ

λαβοῦσα γυνὴ

δ

γον,

Ὁ

ἔκρυψεν

ἀλ

εἰς

iA

΄

ἀλεύρου cata

τρία

14 20 3 γυναῖκα ἔγημα x. διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι
ἐλθεῖν
26 κ. οὐ μισεῖ τ. πατέρα ἑαυτοῦ κ. τ. μητέρα
k. τ. γυναῖκα
15 ὃ ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα
a

,

Al

‘

»

᾿

16 18 1 πᾶς 6 ἀπολύων τ. γυναῖκα αὐτοῦ

17

32

μνημονεύετε
μνημο
a

Le

Bal

18 29 ὃς ἀφῆκεν
20

τ.
;Ἄ ἢ

γυ γυναικὸς
x

οἰκιαν

Λώτ
σ΄

ἢ γυναικα

a

ἰδ λ

ἢ ἀδε.

’

φούς

28 * ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἂνἔχων γυναῖκα
8

224

ἰδ

᾿Ὶ

>

6a

28 3 ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τ. γυναῖκα
29 2 ὁ πρῶτος λαβὼν
γυναῖκα ἀπέθανεν
ἄτεκνος
32 ὕστερον κ. ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
33 ἡ γυνὴ οὖν ἐν τ. ἀναστάσει τίνος αὐτῶν
γίνεται γυνή;
Ὁ

ς

4

>

,

οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
22 57 3 οὐκ οἶδα αὐτὸν γύναι
2

«

Ἁ

ec

4

4

>

4

΄-

28 27 πολὺ πλῆθος... γυναικῶν αἱ ἐκόπτοντο
49 γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τ.

Γαλιλαίας

αἱ γυν., WH mg.
55 κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες
24 22 γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς
24 εὗρον οὕτως καθὼς αἱ γυναῖκες εἶπον
καθ. καὶ αἱ γυν., T
Jo 2 48 τί ἐμοὶ κ. σοὶ γύναι
4 7 ἔρχεται γυνὴ ἐκ τ. Σαμαρίας ἀντλῆσαι ὕδωρ
9 λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις
Q παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος
οὔσης
΄“΄Ἱ

“

ε

-“

γυνή
Jo

181

1Co7 14 ἡγίασται

411 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή

γυναικί,

non mg.

-π--ἡ γυν., WH

21 8 πίστευέ μοι γύναι

27 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν"

27 ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει

29 3 ἵνα κ. οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες

λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα

25 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή

28
30
42
8 [3
[4
[9
[10
16 21

ἀφῆκεν οὖν τ. ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνή
διὰ τ. λόγον τ. γυναικὸς μαρτυρούσης
τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον
ἄγουσιν δὲ γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην
ἐπὶ ἁμαρτίᾳ γυν. κατ., WH mg.
αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ
μοιχευομένη
x. ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα
8 εἶπεν αὐτῇ Τύναι ποῦ εἰσίν;
εἶπ. τ. γυναικί Ποῦ, WH mg.
ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει

.

ξυρᾶσθαι
ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.
οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός,
ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός"

15 8 γύναι τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς;
114 σὺν γυναιξὶ x. Μαριὰμ τ. μητρὶ τ. Ἰησοῦ
σὺν Σαπφείρῃ τ. γυναικὶ αὐτοῦ
συνειδυίης kK. τ. γυναικός
ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν
‘

,

¢

A

>

Ἀν

a

\

>

»

“

-“

A

A

:

3

\

,

ἐβαπτίζοντο

a

ἄνδρες

a

If

κῃ

9 2 ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας τε
kK. γυναῖκας
18 το οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τ. σεβομένας
γυναῖκας
μοὶ
16 1 υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς
13 καθίσαντες ἐλαλοῦμεν τ. συνελθούσαις γυναιξίν
14 k. τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία
17 4 γυναικῶν τε τ. πρώτων οὐκ ὀλίγαι
>

,

~

>

,

ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι

34 ἐν οἷς . . . γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις

‘

χώρις

A

>

ἀνδρὸς

~

>

-~

4

>

,

A

>

12 τ. Ἑλληνίδων γυναικῶν τ. εὐσχημόνων x. | Ga
«

γυνὴ

οὔτε

πλὴν

“

,

,

A

a

‘

οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἐν Κυρίῳ"
12 ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τ. ἀνδρός,
οὕτως κ. ὁ ἀνὴρ διὰ τ. γυναικός
τ.
13 πρέπον ἐστὶν , γυναῖκα ἀκατακάλυπτον:
a
Θεῷ προσεύχεσθαι;
15 γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστίν
14 34 αἱ γυναῖκες ἐν τ. ἐκκλησίαις σιγάτωσαν
35 αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ

’ὕ

“

A

,

ἀλλὰ γυνὴ διὰ τ. ἄνδρα:

K. γυναικες

TE

>

710 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν

lal

,

>

ἐπὶ τ. κεφαλῆς

8 3 σύρων τε ἄνδρας κ. γυναῖκας
>

‘

k. γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τ. γυναῖκα,

Seo

14 πλήθη ἀνδρῶν τε κ. γυναικῶν
12

ὦσιν
33 μεριμνᾷ τὰ τ. κόσμου πῶς ἀρέσῃ τ. γυναικί
34 κι ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος κ. ἡ παρθένος μεριμνᾷ
τὰ τ. Κυρίου
ἡ γυν. xk. ἡ παρθ.: ἡ &y., TR non mg.
39 γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον (ἢ ὁ ἀνὴρ
αὐτῆς
9 5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα
περιάγειν
11 3 κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ
5 πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα

6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνὴ K. κειράσθωεἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ

19 26 ® γύναι ἴδε 6 υἱός σου
‘20 13 38 γύναι τί κλαίεις;

>

4 4 τ. υἱὸν αὑτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικὸς
«"

>

A

,

,

>

Eph5 22 αἱ γυναῖκες τ. ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τ. Κυρίῳ"

23 ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τ. γυναικός

2 εὑρών τινα Ἰουδαῖον... κ- Πρίσκιλλαν
γυναῖκα αὐτοῦ
5 προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ

24 οὕτως Kk. αἱ γυναῖκες τ. ἀνδράσιν ἐν παντί
25 οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τ. γυναῖκας
28 οὕτως ὀφείλουσιν κ. οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς

4 παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε κ. γυναῖκας
24 24 σὺν Δρουσίλλῃ τ. ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ, Ἰουδαίᾳ

.
28 ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα
31 κι προσκολληθήσεται πρὸς τ. γυναῖκα αὐτοῦ
mp. τῇ γυναικί, TWH mg. ; —airov, T

18
21

κ. τέκνοις

22

Ro

ἐν τ.

ὁ ἄπιστος

6 ἀνὴρ

kK. ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τ. ἀδελφῷ
16 8 τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ τ. ἄνδρα σώσεις ;
ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ τ. γυναῖκα σώσεις;

15 λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή
17 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ κ. εἶπεν αὐτῷ
:
19 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή

Ac

γὰρ

7 2 ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τ. ζῶντι ἀνδρὶ δέ-

ἑαυτῶν γυναῖκας

IAWND PIN, Gen. ii. 24

δεται νόμῳ
1Co5 1? ὥστε γυναῖκά twa τ. πατρὸς ἔχειν
7 1 καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι"
2.3 διὰ δὲ τ. πορνείας ἕκαστος τ. ἑαυτοῦ
γυναῖκα ἐχέτω

33 ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω
ὡς ἑαυτόν"
ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τ. ἄνδρα
Col 8 18 αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τ. ἀνδράσιν

ὁμοίως δὲ x. ἡ γυνὴ τ. ἀνδρί.
4% γυνὴ τ. ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει
ἀλλὰ ὁ ἀνήρ"
ὁμοίως δὲ x. ὁ ἀνὴρ . .. οὐκ ἐξουσιάζει

1 ΤΊ 2 9 ὡσαύτως γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ
10 ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν
11 γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ"

3 τ. γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τ. ὀφειλὴν ἀποδιδότω"

ἀλλὰ ἡ γυνή

10 γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι

Il x. ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι
“
12 3 εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον
13 Kk. γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον

19 οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τ. γυναῖκας

712 διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω
14 ἡ

δὲ γυνὴ

ἐξαπατηθεῖσα

ἐν

παραβάσει

γέγονεν
a
a
γυναικὸς ἄνδρα
... μιᾶς
8 2τ. ἐπίσκοπον
’,
a
,
ε
II γυναῖκας ὡσαύτως σεμνὰς
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γυνή---δαιμόνιον

1 Ti 312 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες

5 9 χήρα καταλεγέσθω . . . ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή

Re 17

ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν
εἶδον τ. γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τ. αἵματος
τ. ἁγίων
γὼ ἐρῶ σοι τ. μυστήριον τ. γυναικός
3 ου ἡ
νὴ κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν
ἔ
ἡ πόλις ἡ μεγάλη
3.
AM γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν
Oa
γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν
μὴίξω σοι τ. νύμφην τ. γυναῖκα τ. ἀρνίου
9».

Tit 1 6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ
He 11 35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τ. νεκροὺς

αὐτῶν
γυναῖκας, WH mg.

1Pe3

1 ὁμοίως γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τ. ἰδίοις
ἀνδράσιν
I διὰ τῆς τ. γυναικῶν ἀναστροφῆς. ..
κερδηθήσονται
5 αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς Θεὸν

ἐκόσμουν ἑαυτάς

Re

220 ὅτι ἀφεῖς τ. γυναῖκα Ἰεζάβελ
Ἔσου, WH mg. R mg.
9 8 εἶχαν τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν
12 1 γυνὴ περιβεβλημένη τ. ἥλιον

16
17

μελλούσης τεκεῖν
ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον
ἐδίωξεν τ. γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τ. ἄρσενα
ἐδόθησαν τ. γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες
ἔβαλεν ὁ ὄφις... ὀπίσω τ. γυναικὸς
ὕδωρ ὡς “ποταμόν
ἐβοήθησεν ἡ
ἡ γῆ τ. γυναικί
ὦ γίσθη ὁ δράκων. ἐπὶ τ. γυναικί

14 4 οὗτοί εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν

οὐκ ἐμολύν-

Mt

6 5 ἐν τ. γωνίαις τ. πλατειῶν ἑστῶτες
m3 wind nn,

20

οὐκ

ἔστιν

2 κι λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει
12 24 1 οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
8 εἰ μὴ ἐν τ. Βεεζεβοὺλ ἄρχοντι τ. δαιμονίων
27 | εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαίμονια
28 1 εἰ δὲ ἐν πνεύματι Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ
δαιμόνια
17 18 ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον
Mk 1 34 1 δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν,
κ. οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τ. δαιμόνια
39 1 ἦλθεν κηρύσσων... κ. τ. δαιμόνια ἐκβάλλων

8-15;7 ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια
aa 1.8 ἐν τ. ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκβάλλει
τὰ δαιμόνια
6 13
δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον
a 26 1 iva τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τ. θυγατρὸς

δαιμονιζο-

αὐτῆς

AAIMO’NION
Mt

(2) Sap. ἔχειν
(4) ξένα ϑαιμ.

7221 τ. σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν
9.33 1 ἐκβληθέντος τ. δαιμονίου ἐλάλησεν
κωφός

ὁ

ἐν τ. ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ

h. v.. [WH]
1 λεπροὺς καθαρίζετε δαιμόνια ἐκβάλλετε

μένου

(1) Sap. ἐκβάλλειν
(3) ἄρχων τ. δαιμ.

9 34 13

δαιμόνια

Mt

ῥήματα

οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας, 2b.
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας, 20.
ὁ | γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας, 20.
ov γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας, 2b.
τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τ. τέσσαρας
γωνίας τ. γῆς
ὃ πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν τ. τέσσαρσι γωνίαις
τ. γῆς

Mt

AAIMONI’ZOMAI**
424 προσήνεγκαν αὐτῷ.
. δαιμονιζομένους κ.
σεληνιαζομένους
8 τό προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς
28 ὑπήντησαν αὐτῷ ᾿ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τ.
μνημείων ἐξερχόμενοι.
33 ἀπήγγειλαν πάντα κ. τὰ τ. δαιμονιζομένων
9 32 προσήνεγκαν αὐτῷ κωφὸν δαιμονιζόμενον
12 22 προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζόμενον τυφλὸν
K. κωφόν
προσηνέχθη.
. -vos τυφλὸς κ. κωφός,
TWH mg. R
15 22 ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται
Mk 132 Tas πρὸς αὐτὸν . . . τ. δαιμονιζομένους
δι5 θεωροῦσιν τ. δαιμονιζόμενον
καθήμενον
ἱματισμένον
16 πῶς ἐγένετο τ. δαιμονιζομένῳ
18 παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισ' εἰς
Lu 8 36 Seanez dé... πῶς ἐσώθηὁ δαιμονισεἰς

Ps. cxviii. 22

Mk12 τὸ
Lu 20 17
Ac. 4“ἴτ
26 26
1Pe2 7
Re 7 I

17 3 εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον

τ.

τὸν Toy x. Μαγώγ

21 42 οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας

θησαν

Jo 1021 ταῦτα

8 πλανῆσαι τὰ ἔθνη...
ΓΩΝΙΆ

4 ὁ δράκωνἔστηκεν ἐνώπιον τ. γυναικὸς τ.

6
13
14
15

ΓΩΓ
Re 20

Lu

29 ἐξελήλυθεν ἐκ τ. θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον
30 εὗρεν RG
' δαιμόνιον ἐξεληλυθός
9.38 | εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου ἐκβάλAovra δαιμόνια
16 91 παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια
171 ἄν +. ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν

433 ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου
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δαιμόνιον---Δάμαρις
Lu

ΔΑΚΡΥ,

435 ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον eis τὸ μέσον
Al ἐξήρχετο δὲ x. δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν
ἐξήρχοντο, TWH mg.

7 33 3 κι λέγετε Δαιμόνιον ἔχει

8 2 ad’ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει
27 2 ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τ. πόλεως ἔχων
δαιμόνια
29 ἠλαύνετο ἀπὸ τ. δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους
ὑπὸ τ. ὃ, TWH mg.
30 ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν
33 ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τ. ἀνθρώπου
35 τ. ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν
38 ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια
9 1 ἔδωκεν .. . ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια
42 ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον κ. συνεσπάραξεν
49 | εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια
10 17 κ. τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν
11 14 1 ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν"
ἐγένετο δὲ τ. δαιμονίου ἐξελθόντος

δαιμόνια
1 ἐκβάλλω δαιμόνια κ. ἰάσεις ἀποτελῶ
2 δαιμόνιον ἔχεις: τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;
3 οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι. . . δαιμόνιον ἔχεις;
: ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω
2 νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις
23 δαιμόνιον ἔχει kK. μαίνεται
μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς
ἀνοῖξαι;
4 ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι
ἃ θύουσιν τ. ἔθνη δαιμονίοις κ. οὐ Θεῷ
’

ov

>

21

>

ov

1

219
9 20
16 14
2

΄“

θύουσιν"

θέλω δὲ ὑμᾶς
γίνεσθαι.
’

s

’

δύνασθε

ς

κοινωνοὺς

ἊΣ

‘

102

’

΄

Α͂

ποτήριον

,

Κυρίου

,

πίνειν

4

,

,

,

,

Κ.

4

,

-΄

ΔΑΚΡΥΏ
AAKTY’AIOZ

ΔΑΚΤΥΛΟΣ
Mt 28

4 αὐτοὶ δὲ τ. δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν
κινῆσαι αὐτά
Mk 7.33 ἔβαλεν τ. δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ
---Οἀὖτ., post δακτ., T
Lu 1120 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τ.
δαιμόνια

46 αὐτοὶ ἑνὶ τ. δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε

Jo

16 24 ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τ. δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος

8 tSτ. δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τ. γῆν
ὃ τ. δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τ. γῆν
—r.

δακτ,

WH

non

mg.

20 25 βάλω τ. δάκτυλόν pov εἰς τ. τύπον τ. ἥλων
μου τ. δάκτ., T
27 φέρε τ. δάκτυλόν σου ὧδε

,

AAAMANOYOA’

πο-

ΜΚ

810 ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά
AAAMATI’A

11 Ti4 10 Κρήσκης εἰς Tadariay

Tiros εἰς Δαλματίαν

,

AAMA’ZQ

a

Mk
Ja

5 4 οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι
8.7 πᾶσα yap φύσις... . δαμάζεται x. δεδάμασται
τ. φύσει τ. ἀνθρωπινῇ:"
8 τ. δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων

δύν. Sap. ἀνθρ., T

815 ἐπίγειος ψυχικὴ δαιμονιώδης
ΔΑΙΜΩΝ

831 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν
ΔΑΚΝΩ

Ga

4

IL Til 4 μεμνημένος σου τ. δακρύων
He 5 7 μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς x. δακρύων προσενέγκας
12 17 καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν
Re 717 ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τ. ὀφθαλμῶν αὐτῶν
21 4 ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τ. ὀφθαλμῶν
αὐτῶν

AAIMONIQ’AHE
** +

Mt

,

-

τ. δαιμονίων

τήριον δαιμονίων"
ov δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν κ.
τραπέζης δαιμονίων
προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις κ. διδασκαλίαις δαιμονίων
τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν κ. φρίσσουσιν
ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια
εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα
σημεῖα
ἐγένετο κατοικτήριον δαιμονίων
>

Ja

>

ἕκαστον
4 ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων

Lu 15 22 δότε δακτύλιον εἰς τ. χεῖρα αὐτοῦ

Ac 1718
1Co10 20

18

>

βάλλει τ. δαιμόνια
18 1 ὅτι λέγετε ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ
δαιμόνια.
710 1 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια

49
52
10 20
21

Ja
Re

’΄

15 13 ἐν Βεεζεβοὺλ ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκ-

18.32
720
8 48

1Ti4

—p. δακρ., TWH non mg. R non mg.
7 38 τ. δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τ. πόδας αὐτοῦ
44 αὕτη δὲ τ. δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τ. πόδας
Ac 20 19 δουλεύων τ. Κυρίῳ pera . . . δακρύων x.
πειρασμῶν
31 οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα
Lu

Jo 1135 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς

20 1 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ

Jo

AA’KPYON

Mk 9 24 ὁ πατὴρ τ. παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγεν

515 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε x. κατεσθίετε

AA’MAAIZ

He

913 σποδὸς

δαμάλεως ῥαντίζουσα

τ. κεκοινω-

μένους

ΔΑΜΑΡΙΣ
Ac 17 34 ἐν οἷς. .. γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις
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Δαμασκηνός--- Δαυείδ
AAMAXKHNO’S

Mt

11 Co 11 32 6 ἐθνάρχης... ἐφρούρει τ. πόλιν Aa-

1 6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν Δ. τ. βασιλέα.
Δ. δὲ ἐγέννησεν τ. Σολομῶνα ἐκ τῆς τ.
“Οὐρίου

μασκηνῶν

17 πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως
Δαυείδ
17 ἀπὸ Δαυεὶδἕως τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος

AAMAXKO’S

Ac

«2 ἠτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκόν
3 ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τ. Δαμασκῷ
ὃ χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον

20 1 Ἰωσὴφ υἱὸς Δ. μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν
Μαρίαν

εἰς

12

Δαμασκόν

10 ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι
᾿Ανανίας

20

Ι9 ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν
22 συνέχυννεν ᾿ἸΙουδαίους τ. κατοικοῦντας ἐν

21

“Δαμασκῷ

27 πῶς ἐν Δαμασκῷ

ἐπαρρησιάσατο

ἐν τ.

22

ὀνόματι Ἰησοῦ

22

43 πῶς οὖν Δ.
Κύριον ;

5 eis Δαμασκὸν ἐπορευόμην
6 ἐγένετο δέ por... ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ
10 ἀναστὰς

πορεύου

εἰς Δαμασκόν

II χειραγωγούμενος τς . ἦλθον εἰς Δαμασκόν
26 12

ἐν οἷς πορευόμενος

Mk

εἰς τὴν Δαμασκόν

20 τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτον . . . ἀπήγγελλον
μετανοεῖν
11Co 11 32 εν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τ. βασιλέως
Ga
117 πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν

AA’NEION.

Vide AA’NION

45
225
10 47
48
11 Io
12 35

Lu

37
127
32

ΔΑΝΙΖΩ
Mt
Lu

542 τ. θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῆς
6 34 ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν
. 34 κ. ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν
35 δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες
AANIH’A

Mt

2415 τὸ ῥηθὲν διὰ Δ. τ. προφήτου

Mt

AA’NION
1827 τὸ δάνιον ἀφῆκεν αὐτῷ
δάνειον, T

* ἐλέησον ἡμᾶς
ἡ
υἱὲ Δαυείδ
3 οὐκ ,ἀνέγνωτε, τί ἐποίησεν Δαυείδ
853.1 μήτι οὗτός ἐστιν 6 υἱὸς Δαυείδ
1 ἐλέησόν με Κύριε: υἱὸς Δαυείδ
30 |1 Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὲ Δαυείδ
311 Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὲ Δαυείδ
ο 1 λέγοντες .Ὡσαννὰ τ. υἱῷ Δαυείδ
15 1 λέγοντας Ὡσαννὰ τ. υἱῷ Δαυείδ
42 λέγουσιν αὐτῷ Τοῦ Δαυεί

69
2 4

πνεύματι

καλεῖ

-

αὐτὸν
>

4

εἰ οὖν Δ. καλεῖ αὐτὸν Κύριον
οὐδέποτε ἀνέγνωτε τὶ ἐποίησεν Δαυείδ
} vie Δαυεὶδ Ἰησοῦ ἐλέησόν pe
1 υἱὲ Δαυεὶδ ,ἐλέησόν με
εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τ. πατρὸς
ἡμῶν Δαυείδ
} ὅτι ὁ Χριστὸς υἱὸς Δαυείδ ἐστιν;
αὐτὸς Δ. εἶπεν ἐν τ. πνεύματι τ. ἁγίῳ
αὐτὸς Δ. “λέγει αὐτὸν Κύριον
ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα
6
Ἰωσὴφ oe ae Δαυείδ
δώσει αὐτῷ ... 7. θρόνον Δ. τ. πατρὸς
αὐτοῦ
képas σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ A. παιδὸς
αὐτοῦ
εἰς πόλιν Δ. ἥτις καλεῖται. Βηθλεέμ,
διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου κ. πατριᾶς
Δαυείδ

II ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ . .. ἐν πόλει
Δαυείδ
8.31 τοῦ Ναθὰμ τοῦ Δαυεὶδ τοῦ Ἰεσσαί
3 οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν Δαυείδ
18 38 1 Ἰησοῦ υἱὲ Δαυεὶδ ἐλέησόν με
30 1 υἱὲ Δαυεὶδ ἐλέησόν με
20 41 1 πῶς λέγουσιν τ. Χριστὸν εἶναι Δ. υἱόν;
22 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν
44 Δ. οὖν αὐτὸν Κύριον καλεῖ
Jo 742 3 οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τ. σπέρματος

AANIZTH’S

Lu

ἐν

Δαυεί Ξ

[7741 δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινι

kK. ἀπὸ

Βηθλεὲμ

τ.

κώμης

ὅπου

ἦν

Δ.

ἔρχεται ὁ Χριστός

ΔΑΠΑΝΑΏ
Mk
5426 δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα
Lu
1514 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα
Ac
2124 δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς
Π Co 1215 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω x. ἐκδαπανὴηθήσομαι
Ja
4 3 ἵνα ev τ. ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε

Lu

ΔΑΠΑΝΗ
14 28 οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τ. δαπάνην
AAYEI’A

(1) υἱὸς, υἱὲ A.
Me

1

(2) σπέρμα A.

5% βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δ.
υἱοῦ ᾿Αβραάμ

Ac

116
2 25
29
34
42:

ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος
Δαυείδ
Δαυεὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν
ἐξὸν εἰπεῖν. . . περὶ τ. πατριάρχου
Δαυείδ
οὐ γὰρ Δ. ἀνέβη εἰς τ. οὐρανούς
ὁ τ. πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου

στόματος Δ. παιδός σου εἰπών

745 ἕως τ. ἡμερῶν Δαυείδ
18 22 ἤγειρεν τὸν Δαυεὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα
22 εὗρον Δ. τὸν τοῦ Ἰεσσαί
ΣΝ YT ΠΝ, Ps. Ixxxix. 21
34 δώσω ὑμῖν
ὑ
τὰ ὅσια Δ. τὰ πιστά

Ἢ

“Ion pbiy mya

DDN, Is. ἵν. 3

033 ANN

185

Δαυείδ----δεῖ
Ac 18 36 Aaveld μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας

15 16 ἀνοικοδομήσω τ. σκηνὴν Δ. τ. πεπτωκυΐῖαν

Δ.

ἐκ σπέρματος

1 327. γενομένου
σάρκα

Ro

κατὰ

4 6 καθάπερ x. Δ. λέγει τ. μακαρισμὸν τ.
ἀνθρώπου
11 9 καὶ Δ. λέγει Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν

8.3 μνήμονευε

πΤὶ2
He

4 7
11 32

Re

8

7

5

5

9 22 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν

11 42 ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι
12 12 διδάξει ὑμᾶς... ἃ δεῖ εἰπεῖν
18 14 ἕξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι
16 οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τ. δεσμοῦ τούτου
33 πλὴν δεῖ με σήμερον κ. αὔριον. . . πορεύ-

. . - ἐκ

Χριστὸν

Ἰησοῦν

Mk14 31 ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι
με δέῃ, T
Lu 249 ἐν τοῖς τ. πατρός μου δεῖ εἶναί με
4 43 εὐαγγελίσασθαί pe δεῖ τ. δΒασιλείαν τ. Θεοῦ
δεῖ pe, TWH mg.

σπέρματος Δαυείδ
σήμερον ἐν Δ. λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον
. Δαυείδ re x. Σαμουὴλ κ. τ.
περὶ
προφητῶν
6 ἔχων τὴν κλεῖν Δαυείδ
τοῦ A.. TWH mg.
6 λέων ὁ ἐκ τ. φυλῆς Ἰούδα ἡ ῥίζα Δαυείδ

εσθαι

15 32 εὐφρανθῆναι δὲ x. χαρῆναι ἔδει
17 25 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν
18 1 πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτούς
19 5 σήμερον γὰρ ἐν τ. οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι
21 9 3 δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον
22 γ ἧ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα
37 τοῦτο τ. γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοῖ
54 7.τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι

22 16 ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα κ. τὸ γένος Δαυείδ

Lu

ΔΕΉΣΙΣ
1 13 διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου

237 νηστείαις x. δεήσεσι λατρεύουσα
ς

26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τ. Χριστόν

νύκτα κ.

ἡμέραν

44 δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν
τ. νόμῳ Μωυσέως
8 7 δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν

,

5 33 νηστεύουσιν πυκνὰ x. δεήσεις ποιοῦνται
Ro 101 ἡ δέησις πρὸς τ. Θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν
ΠΟΟ1 11 συνυπουργούντων κ. ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τ.
δεήσει

Jo

14 οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου

30 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι
4 4 ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τ. Σαμαρίας
20 ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσ
κυνεῖν δεῖ
24 ἐν πνεύματι κ. ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν
προσκ. δεῖ, T

9 14 κ. αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν

Eph 618 διὰ πάσης προσευχῆς κ. δεήσεως προσευχόμενοι
18 ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει κ.
δεήσει
Phl 1 4 πάντοτε ev πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων
ὑμῶν
μετὰ χαρᾶς τ. δέησιν ποιούμενος
19 ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν
’

>

td

iz

,

δεήσεως

4 6 τ. προσευχῇ x. τ. δεήσει ..

‘

. τ. αἰτήματα
,

ὑμῶν γνωριζέσθω

I ποιεῖσθαι δεήσεις προσευχὰς ἐντεύξεις

5 προσμένει τ. δεήσεσι κ. τ. προσευχαῖς

i Til

3 ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν τ. δεήσεσί μου
7 δεήσεις τε κ. ἱκετηρίας πρὸς τ. δυνάμενον
σώζειν
Ja 516 πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
1 Pe 8112 τὰ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν

NYWHON NIN, Ps. xxxiv. 16
ΔΕΙ͂

(1) δέον
Mt 16
17
18
23

21
10
33
23

(2) Set γενέσθαι

(8) καθὸ, καθὼς δεῖ

ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν
ὅτε Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
οὐκ ἔδει κ. σὲ ἐλεῆσαι τ. σύνδουλόν σου
ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφεῖναι

24 6 3 δεῖ γὰρ γενέσθαι

25 27 ἔδει σε οὖν βαλεῖν τ. ἀργύριά μου τ. τραπεζείταις
26 35 κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν

54 2 ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι

ΜΚ

8.31 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν

911 ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
18 7 ? μὴ θροεῖσθε: δεῖ γενέσθαι
10 εἰς πάντα τ. ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι
τὸ εὐαγγέλιον
14 ἑστηκότα Grov οὐ δεῖ

9 4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τ. πέμψαντός
με

,

10 τό
12 34
20 9
Ac 116
21
8.21
412
5 29
9 6
16
;

κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν
δεῖ ὑψωθῆναι τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
ἔδει πληρωθῆναι τ. γραφήν
δεῖ οὖν τ. συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν
ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι
ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς
πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις
λαληθήσεταί σοι ὅτι σε δεῖ ποιεῖν
ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τ. ὀνόματός μου παθεῖν

14 22 διὰ πολλῶν
15

θλίψεων

δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν

εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ

5 δεῖ περιτέμνειν αὐτούς

16 30 τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ;
17°37. Χριστὸν ἔδει παθεῖν κ.
νεκρῶν

ἀναστῆναι

ἐκ

18 21 δεῖ με πάντως τ. ἑορτὴν. οὖς ποιῆσαι εἰς
Ἰεροσόλυμα
—h. v., TWH non mg. R
19 21 δεῖ pe x. Ῥώμην ἰδεῖν

36 1 δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν

20 35 οὕτως

κοπιῶντας

δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι

τ.

ἀσθενόυντων

21 22 πάντως δεῖ συνελθεῖν πλῆθος
---δεῖ συν.

πλ., WHR

28 11 οὕτω σε δεῖ x. εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι
24 το ods ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι
25 10 οὗ με δεῖ κρίνεσθαι
24 βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι

26 9 πρὸς τ. ὄνομα Ἰησοῦ
ἐναντία πρᾶξαι

δεῖν πολλὰ

Q7 21 ἔδει μὲν .. . πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι

186
Ac
Ro

δεῖ---δειλός
2724 Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι
26 εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν
127 τ. ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τ. πλάνης αὐτῶν

8 26 ὅ τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ

1Co

12

Mk

3 μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν

8 2 8 οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι
11 19 δεῖ γὰρ κ. αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι
15 25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν

53 δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι

ἀφθαρσίαν
2 3 λύπην σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν

Co

5 10 φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τ. βήματος τ.
Χριστοῦ

11 30 εἰ καυχᾶσθαι δεῖ
12

{ΤῊ

1 καυχᾶσθαι δεῖ οὐ συμφέρον μὲν ἐλεύσομαι δέ
καυχ. δὲ, WH mg.
622 ὡς δεῖ με λαλῆσαι
4 4 ὡς δεῖ με λαλῆσαι
6 εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι
4 1 τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν x. ἀρέσκειν

Th

3 77 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς

Eph
Col

1Ti

Θεῷ

8.2

1 ΤΊ

5
2

Tit

1

He

2

Mt

2 δεῖ οὖν τ. ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι
7 δεῖ δὲ x. μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ
τῶν ἔξωθεν
15 ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι
133 1 λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα
6 τ. κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τ.
6
καρπῶν μεταλαμβάνειν
24 δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι
7 δεῖ γὰρ τ. ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι
II obs δεῖ ἐπιστομίζειν
11 διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν
1 διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν
ἡμᾶς τ. ἀκουσθεῖσιν

9.26 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν

11

6 πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τ. προσερχόμενον τ.
Θεῴ
ΡΟΣ
Ἢ Ὁ ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηθέντες
11 Pe 311 ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις
ἀναστροφαῖς
Re
1 13 ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει
4 1° δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι
10 11 δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς
11 5 οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι

18 10 δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι

17 10 ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι
20 3 μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν
χρόνον
22 6 3 ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τἄχει

8 4 σεαυτὸν δεῖξον τ. ἱερεῖ

16 21 ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ

1 44 σεαυτὸν δεῖξον τ. ἱερεῖ
1415. αὐτὸς ἱὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον
Lu 4 5 ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τ. βασιλείας τ. οἰκουμένης
5 14 ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τ. ἱερεῖ
20 24 δείξατέ μοι δηνάριον
22 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον
24 40 ἔδειξεν αὐτοῖς τ. χεῖρας x. τ. πόδας

—h. v., T [[WH]] R mg.

JO

218 τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν
5 20 πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ:
κ. μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα
10 32 πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ τ. πατρός
ἔργ. x. ἔδ. ὑμ.,
14 ὃ δεῖξον ἡμῖν τ. πατέρα κ. ἀρκεῖ ἡμῖν
πῶς σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τ. πατέρα;
20 20 τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν Kk. τ. χεῖρας κ. τ.
πλευρὰν αὐτοῖς
Ac 7 3 δεῦρο εἰς τ. γῆν ἣν ἄν σοι δείξω

TNS WwW pate, Gen. xii. 1

10 28 κἀμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν...
λέγειν
ἔδ. ὁ Θ, T
1Col2 31 κ. ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι
I1Ti 615 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος...
δυνάστης

He

8 5 κατὰ τ. τύπον

7 ὡς Σόδομα x. Τόμορρα.. . πρόκεινται
δεῖγμα

Mt
Col

Μὲ

ΔΕΙΚΝΥΏ, ΔΕΙΚΝΥΜΙ
δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τ. βασιλείας
κόσμου

ἐν τ.

Ja

218 δεῖξόν μοι τ. πίστιν σου χωρὶς τ. ἔργων,
κἀγώ σοι δείξω ἐκ τ. ἔργων μου τ. πίστιν
313 δειξάτω ἐκ τ. καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα
αὐτοῦ
δεῖξαι τ. δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν
τάχει
4 1 δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι
17 1 δείξω σοι τὸ κρίμα τ. πόρνης τ. μεγάλης
21 ο δείξω σοι τ. νύμφην τ. γυναῖκα τ. ἀρνίου
10 ἔδειξέν μοι τ. πόλιν τ. ἁγίαν Ἱερουσαλήμ
22 1 ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς
6 δεῖξαι τ. δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν
τάχει
ὃ προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τ. ποδῶν τ. ἀγγέλου τ. δεικνύοντός μοι ταῦτα
δεικνύντος, Τ
>

-“

ΔΕΙΛΙᾺ
Til

7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας

᾿ΔΕΙΛΙΑΏ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΖΩ +
1:10 μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι
215 ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ

4 8

σοι

ὝΠΒ ANID ΠΠΝΤ σὴς ONIN, Ex.
Χχν. 40

ΔΕΙ͂ΓΜΑἢ
Ju

τ. δειχθέντα

ὄρει

Jo 1427 μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω

τ.

ΔΕΙΛΟΣ
Mt 826 τί δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι;
Mk 4 40 τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν;
Re 21 8 τ. δὲ δειλοῖς x. ἀπίστοις. . . τὸ μέρος
αὐτῶν ἐν τ. λίμνῃ
»

“«

»

,

187

δεῖνα---δεκάτη
Lu 1431 βουλεύσεται

AEINA**
Mt 26 18 ὑπάγετε

eis τ. πόλιν

ἐν δέκα

15 8 ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα

πρὸὺς τὸν δεῖνα

17 12 ἀπήντησαν ὃ. λεπροὶ ἄνδρες

17 οὐχ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν;

ΔΕΙΝΩ͂Σ

19 13 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ
ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς
16 ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς
17 ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω ὃ. πόλεων
24 δότε τῷ τ. δέκα μνᾶς ἔχοντι
25 κύριε ἔχει δέκα μνᾶς
Ac 25 6 διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους
ὀκτὼ ἢ δέκα

ὃ. βασανιMt 8 6 βέβληται ἐν τ. οἰκίᾳ παραλυτικὸς
ζόμενος
ὃ.
Lu 11 53 ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
ἐνέχειν

ΔΕΙΠΝΕΏ
8 ἑτοίμασον τί δειπνήσω

Lu 17

ἐστιν

εἰ δυνατός

χιλιάσιν

22 20 τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι

210 wa...

Re

—h. v., [[WH]] R mg.

σαι
1Coll 25 ὡσαύτως κ. TO ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆ
μετ᾽
Re 320 εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν κ. δειπνήσω
αὐτοῦ
ΔΕΙ͂ΠΝΟΝ

(1) ὃ. ποιεῖν
ς
Mt 28 6 φιλοῦσιν δὲ τ. πρωτοκλισίαν ἐν τ. δείπνοι
Mk 621 |! ὅτε Ἡρῴδης τ. γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον
ἐποίησεν
12 39 τ. θελόντων . .. πρωτοκλισίας ἐν τ. δείπ-

νοις

Lu 14 12 1 ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον
16 1 ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα
17 ἀπέστειλεν τ. δοῦλον αὐτοῦ τ. ὥρᾳ
δείπνου

AEKANE’NTE

τ.

ὡς ἀπὸ σταδίων

Jo 1118 ἐγγὺς τ. Ἱεροσολύμων

τ. κεκλημένων

24 οὐδεὶς τ. ἀνδρῶν ἐκείνων

ἔχητε θλίψιν ἡμερῶν δέκα

3 δράκων. .. ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ κ. κέρατα
δέκα
13 1 θηρίον. . . ἔχον κέρατα ὃ. x. κεφαλὰς ἑπτά,
κ. ἐπὶ τ. κεράτων αὐτοῦ ὃ. διαδήματα
18 ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι δέκα ἐξ
é& ἑξήκοντα ἕξ, TWHR non mg.
17 3 θηρίον. . . ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ κ. κέρατα
δέκα
7 τ. θηρίου... τ. ἔχοντος τ. ἑπτὰ κεφαλὰς
x. τὰ δ. κέρατα
12 τὰ 6. κέρατα ἃ εἶδες ὃ. βασιλεῖς εἰσίν
16 τὰ ὃ. κέρατα ἃ εἶδες K. τὸ θηρίον

12

γεύσεταί μου τ. δείπνου

20 46 φιλούντων . . . πρωτοκλισίας ἐν τ. δείπνοις

21 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ
2 x. δείπνου γινομένου
4 ἐγείρεται ἐκ τ. δείπνου
21 20 ὃς κ. ἀνέπεσεν ἐν τ. δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος
αὐτοῦ
"
10 011 20 οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν
21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει
ἐν τ. φαγεῖν
τ.
Re 19 9 μακάριοι οἱ εἰς τ. δεῖπνον τ. γάμου
ἀρνίου κεκλημένοι
17 συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τ. Θεοῦ

Jo 12
18

:
δεκαπέντε
Ac 27 5 διαπλεύσαντες δι’ ἡμερῶν δεκαπέντε
—8? jp. 6, TWH non mg. R
28 εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε
Ga 118 ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε
AEKA’NOAIZ

Mt
Mk

425 ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τ. Γαλιλαίας κ.
πόλεως
520 ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τ. Δεκαπόλει

Δεκα-

7.31 ἀνὰ μέσον τ. ὁρίων Δεκαπόλεως

5

AEIZIAAIMONI’A *
Ac 2519 ζητήματα δέ τινα περὶ τ. ἰδίας δεισιδαι
μονίας
AEIZIAAI’MQN *
ὡς δεισιδαιμονεστέρους

ὑμᾶς

πάντα

Ac 17 22 κατὰ

θεωρῶ

AE’KA

ΔΕΚΑΤΕΊΆΣΑΡΕΣ

117 ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ δεκατ."
κ. ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες"
κ. ἀπὸ τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τ.
Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες
11Co 12 2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν
δεκατεσσάρων
22 1 ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν
Ga
ἀνέβην

Μὲ

Mt 20 24 ἀκούσαντες of ὃ. ἠγανάκτησαν περὶ τ. δύο
ἀδελφῶν

25

΄

τ. οὐρανῶν

ἡ βασιλεία

1 ὁμοιωθήσεται
,

ς

»

,

ὃ.

΄

παρθένοις
28 δότε τ. ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα
Mk10 41 ἀκούσαντες οἱ ὃ. ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ
Ἰακώβου κ. Ἰωάνου
Lu 18 4 ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτώ

II πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα ὀκτώ

16 ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δ. K. ὀκτὼ ery
Δ

»»

ε

=}

>

‘

>

‘

»

AEKA’TH

He

7 2 Gx. δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ

4 ᾧ δεκάτην ᾿Αβραὰμ
θινίων

ἔδωκεν

ἐκ τ. ἀκρο-

8 ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι
λαμβάνουσιν
9 δι ᾿Αβραὰμ x. Δευεὶς ὁ δεκάτας λαμβάνων
δεδεκάτωται
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δέκατος---δεξιός
δ
ΔΕΚΑΤΟΣ

Jo

Ac 19

9 ἀπὸ ὥρας
—h. v..
Re 11 13 τὸ δέκατον
21 20 ὁ δέκατος

He

9 4 ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν
πᾶν δένδρον

ΔΕΚΑΤΟΏΤ
7 6 ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν ᾿Αβραάμ
9 δὲ ᾿Αβραὰμ x. Λευεὶς ὁ δεκάτας λαμβάνων
δεδεκάτωται

σίους

ΔΕΞΙΟΆΣ

Mt

nim? jisrnaw whpd, Is. Ixi. 2

σου

10% aw, Ps. cx. 1
25 33 1 στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν
τ. δυνάμεως
27 29 3 ἐπέθηκαν... κάλαμον ἐν τ. δεξιᾷ αὐτοῦ
8 1 εἷς ἐκ δεξιῶν κ. εἷς ἐξ εὐωνύμων
Mk10 37 1 ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν x. εἷς ἐξ ἀριστερῶν
καθίσωμεν
ο
τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου
1 κάθου ἐκ δεξιῶν pov, Ps. Lc.
1 τ, υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον
τ. δυνάμεως

16 27 1 σταυροῦσιν δύο ληστὰς ἕνα ἐκ δεξιῶν

16.

ποιεῖ:

τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς

ποιεῖ.

18 1 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ἐνεγκεῖν,
5 οὐδὲ δενδρὸν σαπρὸν καρποὺς καλοὺς
ποιεῖν.
710 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
ἐκκόπτεται
12.33 | ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν
33 " ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρόν
33 ἐκ γὰρ τ. καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται
18.32 μεῖζον τ. λαχάνων ἐστὶν κ. γίνεται δένδρον
21 ὃ ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τ. δένδρων
Mk 8 24 ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας
Lu 3 9 ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ. δένδρων κεῖταιπᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν
6 43 1 οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν,
,

ὃ

Α

-

4

ἱνώσκεται

ἐκ τ. ἰδίου καρποῦ

18 19 ηὔξησεν κ. ἐγένετο εἰς δένδρον
21 20 ἴδετε τ. συκῆν x. πάντα τ, δένδρα

Lu

5 εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τ. δεξιοῖς

[19 1 ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τ. Θεοῦ

111

1 ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τ. θυσιαστηρίου τ. θυμιά-

ματος

6 6 3 ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά
20 42 | κάθου ἐκ δεξιῶν μου, Ps. Te
22 το ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν
69 ' ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ
δεξιῶν τ. δυνάμεως
23 33 1 τ. κακούργους ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν

\

* οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρ-

πὸν καλόν"
44 ἕκαστον γὰρ δένδρον

σε

~

8 10 ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ. δένδρων κεῖται"
πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν
717 1 οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς

=

(8) ἡ δεξ., Sef. χεὶρ

5 29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει

20 21 1 εἷς ἐκ δεξιῶν κ. εἷς ἐξ εὐωνύμων σου
23 1 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου
2244 1 κάθου ἐκ δεξιῶν μου

ὙΠῸ» Fs Nya, Is. xlix. 8

AE’NAPON
(1) 8. ἀγαθόν, καλόν (2) ὃ. σαπρόν

(9) ἐν δεξιᾷ

30 ὃ εἰ δὲ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε
39 ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τ. δεξιὰν σιαγόνα σου
6. 3 ὅ μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖἡ δεξιά

Phl 418 θυσίαν δεκτὴν εὐάρεστον τ. Θεῷ
ΔΕΛΕΑΖΩΣ
Ja 114 ὑπὸ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος x. δελεαζόμενος
11Pe2 14 δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους
18 δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς... τ.
ὀλίγως ἀποφεύγοντας

. . οὐδὲ

AE=IOAA’BOX*+

(1) ἐκ δεξιῶν

419 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν

τ. χόρτον.

Ac 28 23 ἱππεῖς ἑβδομήκοντα x. δεξιολάβους διακο-

24 οὐδεὶς προφήτης Sexrds ἐστιν ἐν τ. πατρίδι
,
αὐτοῦ
Ac 10 35 ὁ φοβούμενος αὐτὸν... δεκτὸς αὐτῷ ἐστίν
11Co6 2 καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου

Mt

7

ε ἕως δεκάτης
TWH non mg. R
τ. πόλεως ἔπεσεν
χρυσόπρασος

AEKTO’S +
Lu

12 δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα
1 ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τ. γῆς .. . μήτε
ἐπὶ πᾶν δένδρον
3 μὴ ἀδικήσητε τ. γῆν... μήτε τὰ δένδρα
8 7 τὸ τρίτον τ. δένδρων κατεκάη

Re

140 ὥρα ἦν ὡς δεκάτη

Jo 1810 ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν
21

6 βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τ. πλοίου τὸ δίκ-

τυον

Ac

~

225 ! ὅτι ἐκ δεξιῶν μου ἐστὶν ἵνα μὴ σαλευθῶ

ΟἾΟΝΟΞ ‘DD 5, Ps. xvi. 8

33 ὃ τ. δεξιᾷ οὖν τ. Θεοῦ ὑψωθείς
34 | κάθου ἐκ δεξιῶν pov, Ps. cx. 1
8 7° πιάσας αὐτὸν τ. δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν
αὐτόν
5.31 * ἀρχηγὸν x. σωτῆρα ὕψωσεν τ. δεξιᾷ

αὐτοῦ

7 55} εἶδεν.

.

Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τ.

56 1 θεωρῶ....

τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν

Θεοῦ

ἑστῶτα τ. Θεοῦ

δεξιός---δέσμιος
Ro

8 34 2 és ἐστιν ἐν δεξιᾷ τ. Θεοῦ

1Co6

7 διὰ τ. ὅπλων

τ. δικαιοσύνης τ. δεξιῶν

ἀριστερῶν

x.

Ga 2 9 δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ κ. Βαρνάβᾳ κοινωνίας
Eph1 20 3 καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τ. ἐπουρανίοις
Col 8 1 323 οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τ. Θεοῦ καθή-
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ΔΕΌΣἢ
He 12 28 8 ἧς λατρεύωμεν μετὰ εὐλαβείας x. δέους
ΔΕΡΒΑΓῸΣ
4 συνείπετο δὲ αὐτῷ...

Ac 20

Τιμόθεος

μενος

He

1 43 ἐκάθισεν
ὑψηλοῖς

ἐν

δεξιᾷ

τ. μεγαλωσύνης

ἐν

137 κάθου ἐκ δεξιῶν μου, Ps. Lc.

8

1 3 ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τ. θρόνου τ. μεγαλωσύνης
οὗτος δὲ... ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τ. Θεοῦ
10 12
ἐν δεξιᾷ τε τ. θρόνου τ. Θεοῦ κεκάθικεν
12 2
ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ Θεοῦ
1 Pe
8 22
tw
9
ἔχων ἐν τ. δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας
Re 116 τὸ

ἑπτά

17 * ἔθηκεν τ. δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμέ

20 * τὸ “μυστήριον τ. ἑπτὰ ἀστέρων ods εἶδες
2
5

ἐπὶ τ. δεξιᾶς μου
1
ὁ κρατῶν τ. ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τ. δεξιᾷ
αὐτοῦ
13 εἶδον ἐπὶ τ. δεξιὰν τ. καθημένου ἐπὶ τ.
θρόνου

AE’PBH
Ac 14

ΔΕΡΜΑΊΤΙΝΟΣ
Mt 8 4 ζώνην δερματίνην περὶ τ. ὀσφὺν αὐτοῦ
Mk 1 6 ζώνην δερματίνην περὶ τ. ὀσφὺν αὐτοῦ
,

Mt
Mk

18 16 8 ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τ. χειρὸς
αὐτῶν τ. δεξιᾶς

Lu

ΔΕΌΜΑΙ
9 38 δεήθητε οὖν τ. κυρίου τ. θερισμοῦ

Vide ΔΕΙ͂

>

‘

>

«΄

21 35 ὃν μὲν ἔδειραν ὃν δὲ ἀπέκτειναν
12 3 λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν κ. ἀπέστειλαν

κενόν

οὗς μὲν δέροντες ods δὲ ἀποκτέννυντες
18 9 εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε
12,47 ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τ. θέλημα... - δαρήσεται πολλάς:
48 ὁ δὲ μὴ γνοὺς . . » δαρήσεται ὀλίγας
20 10 οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δεί-

ραντες κενόν

5 12 ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων

ΔΕΌΝ

A

AE’PQ

θρόνου
2 ἔθηκεν τ. πόδα αὐτοῦ τ. δεξιὸν ἐπὶ τ.
θαλάσσης
54 ἦρεν τ. χεῖρα αὐτοῦ τ.- δεξιὰν εἰς τ.

8 28 δέομαί σου μή με βασανίσῃς
38 ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει
τ. δαιμόνια
ἐδέετο, Τ
9 38 δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τ. υἱόν μου
40 ἐδεήθην τ. μαθητῶν σου
10 2 δεήθητε οὖν τ. κυρίου τ. θερισμοῦ
21 36 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι
22 32 1 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ
Ac 431 δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος
8 22 δεήθητι τ. Κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι
24 1 δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τ. Κύριον
34 δέομαί σου περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει
τοῦτο;
10 2 δεόμενος τ. Θεοῦ διὰ παντός
21 39 δέομαι δέ σου ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι
26 3 διὸ δέομαι μακροθύμως ἀκοῦσαί μου
Ro 110 δεόμενος εἴ Tos ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι
11Co5 20 1 δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ καταλλάγητε τ.
Θεῷ
8 4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν
10 2 δέομαι δὲ τὸ "μὴ παρὼν θαρρῆσαι
Ga 412 γίνεσθε ὡς ἐγὼ sens ἀδελφοὶ δέομαι ὑὑμῶν
1 Th8 Io tre ἐκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν
τὸ πρόσωπον

,

(1) Sép. ἀέρα

(1) δέ. ὑπέρ, περί
Lu

κατήντησεν δὲ κ. εἰς Δέρβην κ. εἰς Λύστραν

AE’PMA
He 11 37 περιῆλθον ἐν μυλωταῖς ἐν αἰγίοις δέρμασιν

οὐρανόν

Mt

6 τ. πόλεις τ. Λυκαονίας Λύστραν x. AépBnv
20 τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τ. BapvdBa εἰς
Δέρβην

161

8 εἴληφεν ἐκ τ. δεξιᾶς τ. καθημένου ἐπὶ τ.

10

Taios Δερβαῖος x.

fo
Ας

11 οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες . . . ἐξαπέστείλαν κενόν
22 63 οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ
δέροντες
1823 εἰ δὲ καλῶς τί με δέρεις;
5 40 δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τ.
ὀνόματι Τ. Ἰησοῦ
16 37 δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους
22 19 ἐγὼ ἤμην

ὡς δῆς

δέρων κατὰ τ. συναγωγὰς

τ. πιστεύοντας ἐπὶ σέ
1Co
9426 ! οὕτως πυκτεύω οὐχ ὡς ἀέρα δέρων
1 Co 11 20 εἴ τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει
ΔΕΣΜΕΥΏ
Mt 23 4 Seopevovow δὲ φορτία βαρέα
Lu 829 ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν x. πέδαις

φυλασσό-

μενος
Ac 22 4 δεσμεύων x. παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας
τε K. γυναῖκας
AE’=MH

Mt 18 30 δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι
αὐτά
ΔΕΊΆΜΙΟΣ

(1) δέσμ. Χριστοῦ
Mt 27 15 εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τ. ὄχλῳ
δέσμιον
16 εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον
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δέσμιος---δευτεραῖος

ΜΚΙδ 6
Ac 16 25
27
28 τὸ

κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον
ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι
νομίζων ἐκπεφευγέναι τ. δεσμίους
ὁ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με

ἠρώτησεν

25 14 ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος
δέσμιος
27 ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον
28 16 ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τ. δεσμίους τ.
στρατοπεδάρχῃ
—h. ν., TWH non mg. R non mg.
17 δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τ.
χεῖρας τ. Ῥωμαίων

Eph3

1 1 ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ

παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ
Κυρίῳ
ὃ μηδὲ ἐμὲ τ. δέσμιον αὐτοῦ

Phm

ΔΕΣΜΩΎΉΗΣ

Ac 27

ὁ

δέσμιος

ἐν

1 παρεδίδουν...

. τίνας ἑτέρους δεσμώτας
ἑκατοντάρχῃ
42 ἵνα τ. δεσμώτας ἀποκτείνωσιν

229 ἀπολύεις

Ac

424 δέσποτα σὺ ὁ ποιήσας τ. ovpavdy

ῥῆμά σου

{ΤΊ 6 1 τ. ἰδίους
2
Π Ti2 21
Tit 2 ο
I Pe 218

1 ! Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ

9 ' νυνὶ δὲ κ. δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ

He 10 34 κ. γὰρ τ. δεσμίοις συνεπαθήσατε

18. 3 μιμνήσκεσθε τ. δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι

δεσπότας

πάσης

τιμῆς

ἀξίους

ἡγείσθωσαν
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας
ἔσται σκεῦος εἰς- τιμὴν... εὔχρηστον τ.
δεσπότῃ
δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι
ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φύβῳ τ. δεσπό-

ταις

wPe2

1 kK. τ. ἀγοράσαντα

Ju

4 τ. μόνον

Re

AEXMO’S

AEXNO’THE
τ. δοῦλόν σου δέσποτα κατὰ τὸ

Lu

μενοι

αὐτοὺς δεσπότην ἀρνού-

δεσπότην

x. Κύριον ἡμῶν...

ἀρνούμενοι
610 ἕως πότε ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος κ. ἀληθινός

(1) δεσμά, τὰ δεσμά
7 35 ἐλύθη ὁ δεσμὸς τ. γλώσσης αὐτοῦ
829 ! διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ἀπὸ τ.
δαιμονίου
18 16 οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τ. δεσμοῦ τούτου
Ac 16 26 1 πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη
20 23 1 λέγον ὅτι δεσμὰ κ. θλίψεις με μένουσιν
23 29 μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα
ἔγκλημα
26 29 παρεκτὸς τ. δεσμῶν τούτων
31 οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον πράσσει
Phl 1 7 ἔν τε τ. δεσμοῖς μου κ. ἐν τ. ἀπολογίᾳ
13 ὥστε τ. δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ
γενέσθαι
14 πεποιθότας τ. δεσμοῖς μου
17 οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τ. δεσμοῖς μου
Col 418 μνημονεύετέ μου τ. δεσμῶν
ΠΤΙ2 9 ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν
Phm_ Ιο ὃν ἐγέννησα ἐν τ. δεσμοῖς
13 ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακόνῃ ἐν τ. δεσμοῖς τ.
εὐαγγελίου
He 11 36 ἔτι δὲ δεσμῶν κ. φυλακῆς
Ju
6 εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις
«ον τετήρηκεν

AEY PO

Mk
Lu

AEXMO®Y’AAE* +
Ac 16 23 παραγγείλαντες

τ. δεσμοφύλακι

ἀσφαλῶς

τηρεῖν αὐτούς
27 ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὃ δεσμοφύλαξ
36 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ
πρὸς τ. Παῦλον

τ. λόγους

AEXZMQTH’PION
Mt 11

2 ἀκούσας ἐν τ. δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τ.
Χριστοῦ
Ac 521 ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον
23 τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον
16 26 ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τ. δεσμωτηριου

(1) ἄχρι τοῦ δεῦρο
Mt 19 21
Mk10 21
Lu 18 22
Jo 11 43
Ας 7. 3

δεῦρο ἀκολούθει μοι
δεῦρο ἀκολούθει μοι
δεῦρο ἀκολούθει μοι
Λάζαρε δεῦρο ἔξω
δεῦρο εἰς τ. γῆν ἣν ἄν σοι δείξω

TNIN WR PISTON... WP, Gen.
ΧΙ ἢ

34 νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον

nina" WNdviey nad ΠΡ, Ex. iii. τὸ
Ro 113 1 ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο
Re 17 1 δεῦρο δείξω σοι τὸ κρίμα τ.
21

μεγάλης

:

πόρνης

τ.

᾿

ο δεῦρο δείξω σοι τ. νύμφην τ. γυναῖκα τ.
ἀρνίου
AEY TE

(1) ὃ. εἰς, πρός
Mt

410
11 28
21 38
22 4
20 34
28 6
Mk 117
6 31

Jo

12

δεῦτε ὀπίσω μου
1 δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες
δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν
1 δεῦτε εἰς τ. γάμους
δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τ. πατρός μου
δεῦτε ἴδετε τ. τόπον ὅπου ἔκειτο
δεῦτε ὀπίσω μου
1 δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον
τόπον
7 δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν

429 δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα

21 12 δεῦτε ἀριστήσατε
Re 1917 δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τ.
Θεοῦ
ΔΕΥΤΕΡΑΓΟΣ ἢ

Ας 28 13 δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους

δευτερόπρωτος---δέχομαι
AEYTEPO’NPQTOS * +

Lu

6 1 ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ diaπορεύεσθαι αὐτόν
-δευτ., WH

Re 2014 οὗτος 6 θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν
21 ὃ ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος

19 ὁ δεύτερος σάπφειρος

non mg. R. non mg.

AEY’TEPOX
(1) ἐκ Seur.
(2) δεύτερον, τὸ δεύτ.
Mt 21 30 προσελθὼν δὲ τ. δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως

AE’XOMAI

(1) δέχ. λόγον
Mt 10 14 ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς
40 ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται"

κ. 6 ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τ. ἀποστείλαντά
pe.

τ. ἑτέρῳ, T

22 26 ὁμοίως x. ὁ δεύτερος κ. 6 τρίτος ἕως τῶν
ἑπτά
30 δευτέρα ὁμοία αὕτη
26 42 1 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο
Mk12 21 ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτὴν x. ἀπέθανεν
31 δευτέρα αὕτη ᾿Αγαπήσεις τ. πλησίον σου

14 72 1 εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν

Lu 12 38 κἂν ἐν τ. δευτέρᾳ κἂν ἐν τ. τρίτῃ φυλακῇ
ἔλθῃ
19 18 ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων

20 30 ὁ δεύτερος κ. ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν

Jo

8 42 εἰς τ. κοιλίαν

εἰσελθεῖν

τ. μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον

454 τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
924 1 ἐφώνησαν οὖν τ. ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου
ὃς ἦν τυφλός
21 τό 3 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον
Ac 713 ἐν τ. δευτέρῳ ἐγνωρίσθη Ιωσὴφ τ. ἀδελφοῖς αὐτοῦ
10 15 1 φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν
11 ο1 ἀπεκρίθη δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ τ.
οὐρανοῦ
φ. ἐκ δευτ., TWH mg.
12 10 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν κ. δευτέραν
18.33 ὡς κ. ἐν τ. Ψαλμῷ γέγραπται τ. δευτέρῳ
ἐν τ. πρώτῳ Ψ. γέγρ.:

1Co12 28 3 πρῶτον ἀποστόλους δεύτερον προφήτας
15 47 ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ
ΠΟΟΙ 15 ἵνα δευτέραν χαρὰν σχῆτε

18 2 3 προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον

Tit
He

310 μετὰ μίαν x. δευτέραν νουθεσίαν
8 7 οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος

παραιτοῦ

9 3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνή

7 εἰς δὲ τ. δευτέραν ἅπαξ τ. ἐνιαυτοῦ μόνος
ὁ ἀρχιερεύς
28 1 ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται
10 9 2 ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ
ΠΡΕ8
1 ταύτην ἤδη
δευτέραν ὑμῖν γράφω
ἐπιστολήν
Ju
5 2 τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν
Re 211 ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τ. θανάτου τ.
δευτέρου
7 τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ

3 ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. δευτέραν,
ἤκουσα τ. δευτέρου ζῴου λέγοντος

ὃ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν

4 ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν
ὃ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν

ἄγγ. δεύτ.,

16

3 ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τ. φιάλην
θάλασσαν

αὐτοῦ εἰς τ.

19 3.3 δεύτερον εἴρηκαν ᾿Αλληλουιά
20 6 ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει
ἐξουσίαν

IQI

41 ὃ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου
x. 6 δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου
εἰ θέλετε δέξασθαι
18 5 ὃς ἐὰν δέξηται ἕν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τ.
ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται
Mk 611 ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς
ὃς ἂν ἕν τ. τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ
τ. ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται"

x. ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ

τ. ἀποστείλαντά με
10 15 ὃς ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ὡς
παιδίον
Lu 228 αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τ. ἀγκάλας

813 1 οἱ ὅταν ἀκούσωσιν

μετὰ χαρᾶς δέχονται

τ. λόγον
9 5 ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς
48 ὃς ἂν δέξηται τοῦτο τ. παιδίον ἐπὶ τ.
ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται:
x. ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τ. ἀποστείλαντά με
53 οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν

10 8 εἰς ἣν ἂν πόλιν

εἰσέρχησθε

x. δέχωνται

ὑμᾶς
10 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέλθητε κ. μὴ δέχωνται
ὑμᾶς
16 4 ἵνα. . . δέξωνταί με εἰς τ. οἴκους ἑαυτῶν:
6 δέξαι σου τὰ γράμματα
7 δέξαι σου τὰ γράμματα
9 ἵνα. .. δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους
σκηνάς
18 17 ὃς ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ὡς
παιδίον
:
22 17 δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν
Jo 445 ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Ταλιλαῖοι
Ac 821 ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι
7 38 ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ὑμῖν
59 Κύριε Ἰησοῦ δέξαι τὸ πνεῦμά μου
814 | ἀκούσαντες... ὅτι δέδεκται ἡ Σαμαρία
τ. λόγον τ. Θεοῦ
11 11 ἤκουσαν δὲ . .. ὅτι x. τ. ἔθνη ἐδέξαντο
τ. λόγον τ. Θεοῦ
17 τι 1 οἵτινες ἐδέξαντο τ. λόγον μετὰ πάσης

22

προθυμίας .
5 wap ὧν x. ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τ.

ἀδελφούς
28 21 ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα
ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας
᾿
1Co 214 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τ.

πνεύματος

11Co6

1 παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τ. χάριν τ Θεοῦ
δέξασθαι ὑμᾶς
715 ὡς μετὰ φόβου x. τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν
8 17 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο
11 4 ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε
16 κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με

192

δέχομαι---δημιουργός

Ga 414 ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με
Eph6 17 τ. περικεφαλαίαν τ. σωτηρίου δέξασθε
Phl 418
Col 410
1Th1 6
213

δεξάμενος παρὰ ᾿Επαφροδίτου τὰ παρ᾽ ὑμῶν
ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν
1 δεξάμενοι τ. λόγον ἐν θλίψει πολλῇ
1 παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς... τ. Θεοῦ

ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων

{ῚΤῊ 210 τ. ἀγάπην τ. ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ
σωθῆναι αὐτούς
He 11 31 δεξαμένη τ. κατασκόπους per’ εἰρήνης

Ja

121} ἐν πραὕὔτητι δέξασθε τ. ἔμφυτον λόγον

ΠῸΤΙ2 ο 1 ὁ λόγος τ. Θεοῦ οὐ δέδεται
Re 914 λῦσον τ. τέσσαρας ἀγγέλους τ. δεδεμένους
ἐπὶ τ. ποταμῷ...

20 2 ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη
AH’

Mt 18 23 ds δὴ καρποφορεῖ
Lu 215 διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ
Ac 6 3 ἐπισκέψασθε 81 . . . ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους
δὲ, TWH non mg. R mg.; οὖν, R ᾽Ω

[δὴ], WH

(1) ὃ. τ. λόγον
18 30 δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι
αὐτά

φούς

1Co 6 20 δοξάσατε δὴ τ. Θεὸν ἐν τ. σώματι ὑμῶν
He 216 οὐ γὰρ δή που ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται
δήπου,

14 3 κρατήσας τ. Ἰωάνην ἔδησεν
1619 ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τ. γῆς ἔσται δεδεμένον

ἐν τ. οὐρανοῖς
>

>

΄

18 τὸ ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τ. γῆς ἔσται δεδεμένα
ἐν οὐρανῷ
21 2 εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην

2213 δήσαντες αὐτοῦ πόδας κ. χεῖρας
27 2 δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον
Mk

8.27 ἐὰν μὴ πρῶτον τ. ἰσχυρὸν δήσῃ

5 3 οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν
4
617
11 2
15

Lu 18
19
Jo 11
18

Ac

4
Ι
7
16
30
44
12
24

δῆσαι,
διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις κ. ἁλύσεσι
δεδέσθαι
ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ
εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον
δεδεμένον
εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω
δήσαντες τ. Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν
Βαραββᾶς μετὰ τ. στασιαστῶν δεδεμένος
ἣν ἔδησεν 6 Σατανᾶς
εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον
δεδεμένος τ. πόδας καὶ τ. χεῖρας κειρίαις
συνέλαβον τ. Ἰησοῦν κ. ἔδησαν αὐτόν
ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ ἔΑννας δεδεμένον
πρὸς Καιάφαν

19 40 ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τ. ἀρωμάτων

9 2 ὅπως... ... δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ
14 δῆσαι πάντας τ. ἐπικαλουμένους τ. ὄνομά

σου

21 ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τ. ἀρχιερεῖς
12 6 ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος... δεδεμένος
ἁλύσεσι δυσί
20 22 νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τ. πνεύματι
21 11 δήσας ἑαυτοῦ τ. πόδας κ. τ. χεῖρας

ΔΗΛΑΥΓΩ͂Σ
ΜΚ

Mt
1Co

Ga

22

ΔΗ͂ΛΟΣ
2673 x. γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ
ἡ λαλ. σ. ὁμοιάζει, WH marg.
1527 δῆλον ὅτι ἐκτὸς τ. ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ
πάντα

5811 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τ.
Θεῷ δῆλον

ΔΗΛΟΏ
ΙΟΟ1 11 ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν
8.13 ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει
1 ὃ ὁ x. δηλώσας ἡμῖν τ. ὑμῶν ἀγάπην ἐν
πνεύματι
He 9 8 τοῦτο δηλοῦντος τ. πνεύματος τ. ἁγίου
12 27 τὸ δὲ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τὴν τ. σαλευομένων
μετάθεσιν
ΓΡΘῚῚῚ εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς
πνεῦμα Χριστοῦ
ἐδηλοῦτο ἐν, WH mg.
ΠΡΩῚ 14 καθὼς κ. ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
ἐδήλωσέν μοι

Col

AHMAS
Col 414 ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς
x. Δημᾶς
11 Ti4 10 Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλειπεν
Phm 24 ἀσπάζεταί σε... Δημᾶς Λουκᾶς οἱ συνεργοΐ μου
Ας 1221

33 ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί

5
29
24 27
Ro 7 2

ἄξων... δεδεμένους εἰς Ἱερουσαλήμ
ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς
κατέλιπεν τὸν Παῦλον δεδεμένον ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τ. ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται

νόμῳ

1Co 7 27 δέδεσαι
γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν
30 γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ

αὐτῆς
Col 4 3 & ὃ καὶ δέδεμαι

ἡ

825 ἐνέβλεπεν δηλαυγῶς ἅπαντα
τηλαυγῶς, WH non mg.

II τὸν ἄνδρα... οὕτως δήσουσιν ἐν Ἵερου-

σαλὴμ οἱ ᾿ἸἸΙουδαῖοι
13 ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι . . ἑτοίμως ἔχω

mg.

18 2 ἀφορίσατε δή μοι τ. Βαρνάβαν x. Σαῦλον
15 36 ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τ. ἀδελ-

ΔΕΏ
Mt 12 29 ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τ. ἰσχυρόν

Εὐφράτῃ

ΔΗΜΗΓΟΡΕΏ
καθίσας ἐπὶ τ. βήματος
αὐτούς

ἐδημηγόρει πρὸς

AHMH’TPIOZ
Ac 19 24 Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι ἀργυροκόπος
38 εἰ μὲν οὖν Δημήτριος x. of σὺν αὐτῷ
Π||Ὸ

τεχνῖται ἔχουσιν πρός τινα λόγον
12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΊΣ **

He 11 10 ἧς τεχνίτης x. δημιουργὸς ὁ Θεός

δῆμος---διά
Mt

ΔΗ͂ΜΟΣ

193
217 } τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ “Ἱερεμίου τ.
προφήτου
23} ὅπως πληρωθῇ
φητῶν

Ac 12 22 ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει
ay ἡ} ἀζήπουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τ. δῆμον

19 30 Παύλου

δὲ βουλομένου

δῆμον
33 ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος.
θαι τ. δήμῳ

εἰσελθεῖν

.. ἤθελεν

εἰς τ.

προφήτου
4 43 ἐπὶ παντὶ
στόματος

he)

20 20 διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ x. κατ᾽ οἴκους
AHNA’PION *

συνεφώνησάς

διὰ

nyinba-oy, Dt. viii. 3

2 πέμψας διὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
I ἐπορεύθη.
cies σάββασι διὰ τ. σπορίμων
17 1 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τ.
προφήτου
43 διέρχεται δι ἀνύδρων τόπων
13 35 1 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφήτου
18 7 δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται
10 ὅ διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τ.

μοι;

πατρός μου

19 24 κάμηλον διὰ τρήματος ῥαφίδος εἰσελθεῖν
21 41᾿ ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφήτου
τὸ βδέλυγμα . . . τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ
τ. «προφήτου
26 24 δι’ οὗ ὁ υἱὸς 7 ἀνθρώπου παραδίδοται
Θὲ: διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι
27 9 | τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ “Ἱερεμίου τ.
προφήτου
Mk 2 1 “ εἰσελθὼν
πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ
δι᾿
ἡμερῶν
23 ἐγένετο αὐτὸν... διαπορεύεσθαι διὰ τ.
σπορίμων
δ 5 > διὰ παντὸς νυκτὸς kK. ἡμέρας
διαπαντὸς,

62:28

5 [4 6 δήποτε κατείχετο νοσήματι
—h. v. TWHR non mg.

T

δυνάμεις τοιαῦται διὰ τ. χειρῶν αὐτοῦ

γινόμεναι

731 ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τ. θάλασσαν τ.
Γαλιλαίας
9.30 ἐξελθόντες ἐπορεύοντο διὰ τ. Ταλιλαίας
10 25 κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς papidos διελθεῖν
11 τό ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τ. ἱεροῦ
18 2" διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλος ἀναστήσεται ἄνευ

AH’NOY

He

ἐκπορευομένῳ

11.
12

AH’NOTE
Jo

ῥήματι

Θεοῦ

ἐκείνης

Mt 18 28 és ὥφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια.
20 2 συμφωνήσας δὲ μετὰ τ. ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τ. ἡμέραν
9 οἱ περὶ τ. ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ
δηνάριον
fe) ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον κ. αὐτοί
13 οὐχὶ δηναρίου

προ-

14... Go πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ “Hoaiov τ.
προφήτου
713 εἰσέλθατε διὰ τ. στενῆς πύλης
13 πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς
817 | ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τ.
“προφήτου
28 μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ

518 ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει. δημοσίᾳ
16 37 δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους
18 28 δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τ. γραφῶν

22 το οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον
Mk 6 37 ἀπελθόντες dἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων
ἄρτους
12 15 φέρετέ μοι bbe peeliva ἴδω
14 5 ἠδύνατο yap . . πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων
τριακοσίων
τριακ. δην., WH marg.
Lu 741 ὁ εἷς ὄφειλεν δηνάρια πεντακόσια
10 35 ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τ. πανδοχεῖ
ἔδ. δ. δην., WH marg.
20 24 δείξατέ μοι δηνάριον
Jo 6 7 διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν
αὐτοῖς
12 5 διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων
Re 6 6 χοῖνιξ σίτου δηναρίου,
kK. τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου

διὰ τ.

3 3.1 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἦσαίου τ.

ἀπολογεῖσ-

ΔΗΜΟΈΊΣΙΟΣ **
Ac

τὸ ῥηθὲν

216 ov yap δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται
δή που,

εἰρῶν

τ. v., TWH non mg. R
14 21 δι’ οὗ ὁ vids τ. ἀνθρώπου παραδίδοται

AIA’

c. gen.
(1) διὰ προφήτου, -rav
(2) διὰ Χριστοῦ,

Mt

Ἰησοῦ (8) διὰ στόματος (4) δι᾽ ἡμέρας,
-ρῶν, νυκτός
(5) διὰ παντός
(6) διὰ
χειρός, -pdv (7) διὰ Θεοῦ, θελήματος Θ.
1221! ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ
2

τ. προφήτου
5 | οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τ. προφήτου
12 δὲ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τ. χώραν
. αὐτῶν
15 1 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ
τ. προφήτου

13

58 * διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἄχειροποίητον

οἰκοδομήσω
16 [20 τ. λόγον βεβαιοῦντος διὰ τ. ἐπακολουθούν-

των σημείων

Lu

170 8 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τ. ἁγίων
. . « προφητῶν αὐτοῦ
4 30 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν
5 5 * δι’ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν
19 διὰ τ. κεράμων καθῆκαν αὐτόν
6 I ἐγένετο dé. . . διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ

, σπορίμων

8 4 εἶπεν διὰ παραβολῆς

194
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9 37 * ἐγένετο δὲ διὰ τ. ἡμέρας
τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, TWH non mg. R
11 24 διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων
18 24 ἀγωνίζεσθε εἰσελ εἶν διὰ τ. στενῆς θύρας
AG ed πλὴν οὐαὶ δι οὗ ἔρχεται
18 25 κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν
31 1 τελεσθήσεται πάντα τ. γεγραμμένα διὰ
τ. “προφητῶν
22 22 δι οὗ παραδίδοται
24 i hd ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τ. ἱερῷ

Ac 10

11
12
18

13

141
15

T

Ton "112? nim “nw, Ps. xvi. 8
πολλὰ δὲ... σημεῖα διὰ τ. ἀποστόλων
ἐγίνετο
3 16 ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ
8

e

a

>

,

>

ὃ προκατήγγειλεν

~~

A

,

διὰ στόματος

16
17

21

8. ὁ τ. πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος
στόματος Δαυεὶδ... εἰπών

ἁγίου

8 σημεῖα κ. τέρατα γίνεσθαι διὰ τ. στόματος
Ἰησοῦ

6 διὰ δὲ τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων ἐγίνετο
σημεῖα
19 4 διὰ νυκτὸς ἤνοιξεν τ. θύρας τ. φυλακῆς
725 8 6 Θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν
8 18 διὰ τ. ἐπιθέσεως τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων
δίδοται τ. πνεῦμα
20 τ. δωρεὰν τ. Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων

κτᾶσθαι

διὰ τείχους καθῆκαν αὐτόν
ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων

ὁ

id

Θεὸς...
4

: ἐν
>

τ.

ἔθνεσιν
»᾿»

δι αὐτῶν
γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν
κ. αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά
32 διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τ. ἀδελφούς
9 *, ὅραμα διὰ νυκτὸς τ. Παύλῳ ὥφθη
10 ὁ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τ. τε Παῦλον
k. τ. Σίλαν
Fz
ee
3
,
»
Ν
| ee een 4
9 εἶπεν δὲ ὁ Κύριος ἐν νυκτὶ δι᾿ ὁράματος
συνεβάλετο πολὺ τ. πεπιστευκόσι διὰ τ.
χάριτος
ἐπιδεικνὺς διὰ τ. γραφῶν
6 6 Θεὸς ἐποίει διὰ τ. χειρῶν Παύλου
δ οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι
3 ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας
28 ἣν περιεποιήσατο διὰ τ. αἵματος τ. ἰδίου
4 οἵτινες τ. Παύλῳ ἔλεγον διὰ τ. πνεύματος
19 ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς .. . διὰ τ. διακονίας
αὐτοῦ
31% ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς T. ᾿Αντιπατρίδα
2 πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ,
kK. διορθωμάτων γινομένων . . διὰ τ. σῆς
,

4

‘

‘

,

‘

>

>

«a

4

>

,

προνοίας

16 § ἀπρόσκοπον

παντός.

συνείδησιν

ἔχειν...

διὰ

διαπαντός, T

rg

ee
αὐτῶν

32

20

,

πάντων

τ. προφητῶν
3 ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος τ. ἁγίων
. + + προφητῶν
ὅτι μὲν yap γνωστὸν σημεῖον γέγονεν bv

9 25

»

>

>

,

ἐποίησεν

“

6

δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσελθῇ
ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ δι αὐτῆς
οὐδεὶς ἔρχεται
ἔ
πρὸς τ. πατέρα εἰ μὴ Ov ἐμοῦ
περὶ τ. πιστευόντων διὰ τ. λόγου αὐτῶν εἰς
ἐμέ
ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾿ ὅλου
ἐντειλάμενος τ. ἀποστόλοις διὰ πνεύματος
ἁγίου
ee
ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος
αὐτοῖς
8 ἣν “προεῖπεν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ
στόματος Δαυείδ
᾿ «τὸεἰρημένον διὰ τ. προφήτου Ἰωήλ
οἷς ἐποίησεν δι’ αὐτοῦ ὁ Θεύς
ὁ διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε
. προορώμην τ. Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ
παντός

i

36 3 εὐαγγελιζόμενοςεἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῖ
43 ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τ. ὀνόματος
αὐτοῦ
28 ἐσήμαινεν διὰ τ. πνεύματος
30 © ἀποστείλαντες πρὸς τ. πρεσβυτέρους διὰ
χειρὸς Βαρνάβα k. Σαύλου
9 ἀληθές ἐστιν. τὸ γινόμενον διὰ τ. ἀγγέλου
38 διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται
49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τ. Κυρίου δι’ ὅλης
τῆς χώρας
:
καθ᾽ ὅλης, T
3° σημεῖα κ. τέρατα γίνεσθαι διὰ τ. χειρῶν
αὐτῶν
22 διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς
ἡ
εἰσελθεῖν
γ 3 διὰ τ: στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη
διὰ τ. χάριτος τ. Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν
σωθῆναι
ὅσα

ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τ. θύρας

διαπαντός,

dedpevos τ. Θεοῦ διὰ παντός
διαπαντός, T

διαπαντὸς, T

πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο
7 ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ
10 ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο
17 ὁ ΤῊΣ διὰ Μωυσέως ἐδόθη.
ἡ χάρις κ. ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐγένετο
ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ
ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τ. Σαμαρίας
διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο
—h. ν, TWHR non mg.
ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τ. θύρας εἰς τ. αὐλήν

28

17 δι’ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων
27 ς * διαπλεύσαντες δι’ ἡμερῶν δεκάπεντε
τὸς np. Sex, TWH non mg. R
25 1 ἐλάλησεν διὰ “Hoaiov τ. προφήτου
Ἐὸ 1 273 προεπηγγείλατο διὰ τ. προφητῶν αὐτοῦ
5 δι οὗ ἐλάβομεν χάριν
ὃ 3 εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
12 συνπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως
2 12 διὰ νόμου κριθήσονται
16 2 κρίνει ὁ Θεὸς τ. κρυπτὰ. . . διὰ Χριστοῦ
Ἰησοῦ

23 διὰ τ. παραβάσεως τ. νόμου τ. Θεὸν ἀτιμάCes;

27 τὸν διὰ γράμματος κ. περιτομῆς παραβάτην
νόόμου
bs
ἐπίγνωσις du
8 20 διὰ yap νόμου
22 «που
ταν διὰ prseis Ἰησοῦ
Χριστοῦ

195
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3824 δικαιούμενοι δωρεὰν... διὰ τ. ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
25 ἱλαστήριον διὰ πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι
27 διὰ ποίου νόμου; τ. ἔργων ;;
οὐχὶ ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως
30

ὃς δικαιώσει
πίστεως.

. . . ἀκρόβυστίαν

διὰ τ.

31 νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τ. πίστεως;
4 11 πατέρα πάντων τ. πιστευόντων δι ἀκρο-

βυστίας
13 οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ ᾿Αβραάμ
13 ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως
δι 1 ἢ εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τ. Θεὸν διὰ τ.
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ “Χριστοῦ

2 be οὗ κ. τ. προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν
5 ἐκκέχυται, ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου
9 σωθησόμεθα Sv αὐτοῦ ἀπὸ τ. ὀργῆς
10 κατηλλάγημεν τ. Θεῷ διὰ τ. θανάτου τ.
υἱοῦ αὐτοῦ
ἐν τ. Θεῷ διὰ τ. Κυρίου
II 2 καυχώμενοι
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

δι᾿ οὗ νῦν τ. ᾿καταλλαγὴν ἐλάβομεν
12

ὥσπερ δι ἑνὸς ἀνθρώπου

ἡ ἁμαρτία...

εἰσῆλθεν,
κι διὰ τ. ἁμαρτίας ὁ θάνατος
16 οὐχ ὡς δι ἑνὸς ἁμαρτήσαντος
17 ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τ. ἑνός
17 2 ἐν ξωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τ. ἑνὸς Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
IS ἄρα
ἃ
οὖν ὡς δι᾽ ἑνὸς παραπτώματος
18 οὕτως Ke δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος

19 ὥσπερ γὰρ διὰ τ. παρακοῆς τ. ἑνὸς ἀνθρώπου
19 οὕτως κ. διὰ τ. ὑπακοῆς τ. ἑνός
21 wa... ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης
εἰς ζωὴν αἰώνιον
-“

¢c

,

’

A

’

2 διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν

συ

“ὦ

συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τ. βαπτίσματος
ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ... διὰ τι δοξῆς
τ. πατρός
ἐθανατώθητε τ. νόμῳ διὰ τ. σώματος τ.
Χριστοῦ
τὰ παθήματα τ. ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τ. νόμου
τ. ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου
ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τ.
; ἐντολῆς

ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν

λαβοῦγα διὰ τ.

ἐντολῆς
ἐξηπάτησέν με x. OC αὐτῆς ἀπέκτεινεν
διὰ τ. ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον,

ἵνα γένηται. . . ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ
τ. ἐντολῆς

5> χάρις δὲ τ. Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ

ᾧ ἠσθένει. διὰ τ. “σαρκός
διὰ τ. ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν
διὰ τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ πνεῦμα, WH mg.
R mg.
u ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα
ὑπερνικῶμεν διὰ τι ἀγαπήσαντος ἡμᾶς
ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ
οι
τ. νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύνκαμψον

εν

ὃ >

ς

bo]

>

ὃ

,

διαπαντὸς,

6.

T

TOT Wom OMIM, Ps. xix. 24
>

>

“

>

>

~

᾿]

>

‘

,

36 ἐξ αὐτοῦ x. dv αὐτοῦ κ. εἰς αὐτὸν τὰ πάντα

παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς...

διὰ τ. οἰκτιρμῶν

T. Θεοῦ

λέγω γὰρ διὰ τ. χάριτος τ. δοθείσης μοι
οὐδὲν κοινὸν δ ἑαυτοῦ
κακὸν τ. ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος
ἐσθίοντι
διὰ τ. ὑπομονῆς. x. διὰ τ. παρακλήσεως τ.

γραφῶν

ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι ἐμοῦ
ἀπελεύσομαι δι᾽ ὑμῶν εἰς Σπανίαν
8 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς... διὰ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

kK. διὰ τ. ἀγάπης τ. πνεύματος

7 ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος
Θεοῦ

διὰ τ. χρηστολογίας κ. εὐλογίας ἐξαπατῶσιν
διά τε γραφῶν προφητικῶν
2 μόνῳ σοφῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
7 ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος
Θεοῦ

δι’ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τ. υἱοῦ αὐτοῦ
παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς... διὰ τ. ὀνόματος τ.
Κυρίου ἡμῶν

οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τ. σοφίας τ. Θεόν,
εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τ. μωρίας τ. κηρύγματος
ἀπεκάλυψεν ὁ Θεὸς διὰ τ. πνεύματος
διάκονοι δι᾽ ὧν ἐπιστεύσατε
οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός
διὰ τ. εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα
ΓΝ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τ. ,δυνάμεως αὐτοῦ
δ οὗ τὰ πάντα κ. ἡμεῖς Ov αὐτοῦ
δι ὃν, WH mg.
πάντες διὰ τ. θαλάσσης διῆλθον
οὕτως k. ὁ ἀνὴρ διὰ τ. γυναικός
ᾧ μὲν γὰρ διὰ τ. πνεύματος δίδοται λόγος
σοφίας
βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι
ὑμεῖς διὰ τ. γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον
λόγον δῶτε
15 2 dv οὗ κ. σώζεσθε
21 ἐπειδὴ τ μὴ
δι ἀνθρώπου θάνατος,
kK. δ ἀν ρώπου ἀνάστασις νεκρῶν
57? τ. διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
16 3 ods ἐὰν δοκιμάσητε δι’ ἐπιστολῶν
Col
1 7 ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος
Θεοῦ
διὰ J παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα
2 οὕτως διὰ τ. Χριστοῦ περισσεύει
ἵνα. ... τὸ εἰς ἡμᾶς “χάρισμα διὰ πολλῶν
εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν
be ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν
ὁ ἐν ὑμῖν δ ἡμῶν κηρυχθείς,
δι ἐμοῦ κ. Σιλουανοῦ κ. Τιμοθέου
20 διὸ x. δι αὐτοῦ τὸ ἀμήν,
τ. Θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν
ἔγραψα, ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων
τ. ὀσμὴν τ. γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι
δι’ ἡμῶν
2 πεποίθησιν
δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τ.
Χριστοῦ
εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης
2 ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦ
διὰ Ἰησοῦν, TWH non mg. R non mg.
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διά

WUCo415 ἵνα... διὰ τ. πλειόνων τ. εὐχαριστίαν
περισσεύσῃ
5 7 διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν οὐ διὰ εἴδους

Eph 4 16 συνβιβαζόμενον

θ 18 διὰ πάσης προσευχῆς x. δεήσεως προσευ-

10 ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τ. σώματος

18 ? τ. καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ

20 ὡς τ. Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν
6 7 διὰ τ. ὅπλων τ. δικαιοσύνης τ. δεξιῶν x.
ἀριστερῶν,
δ᾽ διὰ δόξης κ. ἀτιμίας,
διὰ δυσφημίας κ. εὐφημίας
8 5 7 ἑαυτοὺς ἔδωκαν... ἡμῖν διὰ θελήματος
Θεοῦ
8 διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς

Phl
᾿

ἱ
χόμενοι
111 ? καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῖ
19 ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν
δεήσεως
,

ἀπόστολ
7 ἀπόστολος
θελήματος
ΧριστοῦὉ Ἰησοῦ
Ἰησοῦ διὰδιὰ θελή
Θεοῦ

τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ x. εἰς αὐτὸν ἔκτισται
‘

I

>
ὡς
εὐχαριστιῶν
τ.

Θεῷ"
διὰ τ. δοκιμῆς τ. διακονίας ταύτης δοξάζοντες
παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τ. πραὔτητος x. ἐπι᾿ εἰκίας τ. Χριστοῦ
ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τ. ἐπιστολῶν
οἷοί ἐσμεν τ. λόγῳ δὲ ἐπιστολῶν ἀπόντες
διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τ.
τείχους
δι’ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;
ἀπόστολος οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ dv
ἀνθρώπου,
>

1

>

“a

>

᾿ὕ

«

cal

2 ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ

12
15
2 1
16

ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
καλέσας διὰ τ. χάριτος αὐτοῦ
ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην
ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ
tC

κ"ν

LY

19 eyo yap

,

A

διὰ Ῥόμου

,

>

,

νομῷ “ἀπέθανον

21 εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη
314 ἵνα τ. ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος λάβωμεν
διὰ τ. πίστεως
18 Ov ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός

19 διαταγεὶς δι’ ἀγγέλων

26 υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τ. πίστεως ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
4 7 7 κι κληρονόμος διὰ Θεοῦ
23 ὁ δὲ ἐκ τ. ἐλευθέρας δι’ ἐπαγγελίας
διὰ τῆς ἐπ., TWH mg

5 6 πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη

13 διὰ τ. ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις
6 14 δι οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται
Eph 1 1 7 ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος
Θεοῦ

5. 5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ
᾿

Χριστοῦ

>

ὰ τ.
8 6 συνμέτοχα τ. ἐπαγγελίας
εὐαγγελίου
10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν... διὰ τ. ἐκκλησίας
12 ἐν 3 ἔχομεν τ. παρρησίαν... διὰ τ.

πίστεως αὐτοῦ

16 δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τ. πνεύματος αὐτοῦ
17 κατοικῆσαι τ. Χριστὸν διὰ τ. πίστεως
΄

+ FES |

>

»

,

6 εἷς Θεὸς... ὁ ἐπὶ πάντων
κ, ἐν πᾶσιν

x. διὰ πάντων

,

,

‘

ὁ συλαγωγῶν διὰ τ. φιλοσοφίας κ. κενῆς
ἀπάτης
ἐν ᾧ x. συνηγέρθητε διὰ τ. πίστεως τ.
ἐνεργείας τ. Θεοῦ
Ι9 πᾶν τὸ σῶμα διὰ τ. ἁφῶν κ. συνδέσμων
ἐπιχορηγούμενον
8.17 εὐχαριστοῦντες τ. Θεῷ πατρὶ δι’ αὐτοῦ
{ΤῊ 8 7 παρεκλήθημεν ἀδελφοὶ ἐφ᾽ ὑμῖν... διὰ
τῆς ὑμῶν πίστεως
4 2° τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τ.
Κυρίου Ἰησοῦ
14? τ. κοιμηθέντας διὰ τ. Ἰησοῦ ἄξει σὺν
αὐτῷ
5 9 * εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τ. Κυριοῦ
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ΠΤ
2 μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε
διὰ λόγου,
μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν
14 εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τ. εὐαγγελίου ἡμῶν
15 ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε BC ἐπιστολῆς ἡμῶν
3 14 οὐχ ὑπακούει τ. λόγῳ ἡμῶν διὰ τ. ἐπιστολῆς
16 ὅ δῴη ὑμῖν τ. εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ
τρόπῳ
διαπαντὸς, T
I Ti 2 10 ἐπαγγελλομέναις
θεοσέβειαν
δι ἔργων
ἀγαθῶν
15 σωθήσεται δὲ διὰ τ. τεκνογονίας
4 καὶ ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ κ. ἐντεύξεως
14 ὃ ἐδόθη σοι διὰ τιροφητείας
Til
1 7 ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος
Θεοῦ
>

,

4

,

6 διὰ τ. ἐπιθέσεως τ. χειρῶν μου

14

18 δι αὐτοῦ ἔχομεν τ. προσαγωγήν

a

a

αὐτοῦ διὰ τ. θανάτου

7 ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν διὰ τ. αἵματος αὐτοῦ
2 ὃ τ. γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πίστεως
16 ἀποκαταλλάξῃ τ. ἀμφοτέρους... διὰ τ.
σταυροῦ

4

>

’

Θεῷ

Ga

>

4

δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν,
εἰρηνοποιήσας διὰ τ. αἵματος τ. σταύρου
αὐτοῦ δι’ αὐτοῦ
[δὲ αὐτοῦ], WH
ἀποκατήλλαξεν ἐν τ. σώματι τ. σαρκὸς

bv ἡμῶν εὐχαριστίαν τ.

ρὸν
περισσεύουσα
διὰ᾿ πολλῶνκ

-

20 εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου

τ. ἐκκλησιῶν

9 II ἥτις κατεργάζεται

9
II
11 33

‘A

26 διὰ τ. ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς
3 9 δικαιοσύνην...
τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ

18 οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τ. εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν

12

διὰ πάσης ἁφῆς τ. ἐπι-

χορηγίας

2 2
815
417
3 5
6
Phm
7
22
He 1 2

Tit

φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τ. ἐπιφανείας
φωτίσαντος δὲ ζωὴν κ. ἀφθαρσίαν διὰ τ.
εὐαγγελίου
τ. καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου
ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων
σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ
ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας
3 διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. σωτῆρος ἡμῶν
τὰ σπλάγχνα τ. ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ
διὰ τ. προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν
δὲ οὗ x. ἐποίησεν τ. αἰῶνας
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ὀκτὼ ψυχαὶ διεσώθησαν δι ὕδατος
δ᾽ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ

ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος
ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τ. Κυρίου

3 ἵνα
. . δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ
διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τ. πιστοῦ ἀδελφοῦ

dv ὃν τὰ πάντα κ. δι οὗ τὰ πάντα
>

τ. ἀρχηγὸν

τ. σωτηρίας

διὰ παθημάτων

τελειῶσαι
ἵνα διὰ τ. θανάτου καταργήσῃ τὸν τ. κράτος
ἔχοντα τ. θανάτου
διὰ παντὸς τ. ἢζῆν ἔνοχοι 7)ἦσαν δουλείας
οὐ πάντες of ἐξελθόντες ἐξ Δἰγύπτου διὰ
Μωυσέως
ν
‘
=
\
,
,
μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως κ. μακροθυμίας
κληρονομούντων
διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων
δι’ ᾿Αβραὰμ x. Aevels ὁ δεκάτας λαμβάνων
εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τ. Λευειτικῆς ἱερωσύνης ἦν
dv ἧς ἐγγίζομεν τ. Θεῷ
διὰ τ. λέγοντος πρὸς αὐτόν
τ. προσερχομένους δι᾿ αὐτοῦ τ. Θεῷ
ὅ διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς

oa

\

>

,

,

,

€

>

,

A

>

δι ὀλίγων ἔγραψα

,

py

διὰ τ. ἐπιγνώσεως τ. καλέσαντος ἡμᾶς
διὰ δόξης κ. ἀρετῆς,

ἰδίᾳ δόξῃ x. ἀρετῇ, TWH mg. R non mg.
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διαπαντὸς,

1:70 12
Ill Jo 13

Ju

Re

T

διὰ τ. μείζονος κ. τελειοτέρας σκηνῆς
οὐδὲ δ αἵματος τράγων κ. μόσχων,
σῆ
διὰ δὲ τ. ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν
epara ;
ds διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν mpoonνεγκεν
oe

a

4

“

,

>

/

c

,

>

a

Cc. acc.

2) διὰ ᾿Ιησοῦν,
Χριστόν,
Κύριον
(1) διὰ τοῦτο
Ἦ
ρ
ρ
(8) seq. infin. (4) διὰ τί, διατί T (5) διὰ

A

διὰ τ. θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται
διὰ τ. προσφορᾶς τ. σώματος Ἰησοῦ
διὰ τ. καταπετάσματος τοῦτ᾽ ἔστιν τ.
A

’ἅ

ταῦτα

Mt

σαρ-

κὸς
: αὐτοῦ ?
P
δ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος
δι᾽ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ
dv ἧς κατέκρινεν τ. κόσμον
διέβησαν τ. ἐρυθρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς
yns
οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας
οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τ. πίστεως
δι ὑπομονῆς τρέχωμεν τ. προκείμενον ἡμῖν
12
ἀγῶνα
τοῖς δι’ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν
μὴ - - - d¢ αὐτῆς μιανθῶσιν οἱ πολλοί
διὰ ταύτης, TWH mg. R
δι’ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τ. Θεῷ
18 2 διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες
>

+

«

>

\

Col

θ

‘

»

,

,

“

,

>
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a

,

>

,

’

,

΄

’

ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα...

διὰ

τ. ἀρχιερέως
ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τ. ἰδίου αἵματος τ. λαόν
δ αὐτοῦ ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως
ὅ διὰ παντὸς τ. Θεῷ
διαπαντὸς, T
\

2

τὸ εὐάρεστον
A

u

ἐνώπιον

ΘΙΡ

>

αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ

,

>

a

‘

>

“-

Χριστοῦ
διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν
|

Ja 2
rPe1

"- N

,

>

,

25

1 I
21 24

dv ὧν τὰ τίμια κ. μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται,
ἵνα διὰ τούτων γένησθε... κοινωνοί
γῆ ἐξ ὕδατος x. δ ὕδατος συνεστῶσα
δ΄ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθείς
ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ
οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι’ ὕδατος κ. αἵματος
οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου κ. μέλανος
οὐ θέλω διὰ μέλανος κ. καλάμου σοι γράφειν
2 διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν
ἀποστείλας διὰ τ. ἀγγέλου αὐτοῦ
περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τ. φωτὸς αὐτῆς

ε

΄“

ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι

δὲ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν
τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους διὰ
πίστεως
διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου
ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τ. εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς
τοὺς δ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς Θεόν
διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ κ. μένοντος
ee
NWN
3 θυσίας εὐπροσδέκτους Θεῷ διὰ Ἰησοῦ
Od)
ui
YUN
wu
=
Χριστοῦ
14 ὡς δ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν
38 1 διὰ τῆς τ. γυναικῶν ἀναστροφῆς . . . κερδηθήσονται

625
911

1

ὃ

wa τοῦτο λέγω ὑμῖν
\

a

,

e

σι

4 διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν

kK. ἁμαρτωλῶν

ἐσθίει

14 4 διὰ τί ἡμεῖς K. οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν
10 22 μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου
διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν
12 27
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
31
»+
‘
a
διὰA\ τὸ‘A μὴ,‘ ἔχειν
βάθος
γῆς
13 5
»
cr
>
,
διὰ
τὸ
μὴ
ἔχειν
ῥίζαν
ἐξηράνθη
6

διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;
διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ
γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τ.
λόγον
1 δια τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθείς
οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τ.
ἀπιστίαν αὐτῶν
μα
Oe
ho
KH

1

‘

“

»

“

>

Lal

~

a
,
>
a
.
|
διὰ\ τοῦτο
αἱ« ὃδυνάμεις
ἐνεργοῦσιν
ἐν> αὐτῷ

ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα τ. γυναῖκα Φιλίππου
διὰ τ. ὅρκους κ. τ. συνανακειμένους
4 διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν
4 διὰ τί x. ὑμεῖς παραβαίνετε τ. ἐντολὴν
... διὰ τι παράδοσιν ὑμῶν

ἠκυρώσατε τ. λόγον τ. Θεοῦ διὰ τ. παρά>

“2

,

a

‘

,

δοσιν ὑμῶν
4 διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν
αὐτό;
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Διὰ τ. ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν
1 διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
ἐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν
ἃ
=
,
Cal

>

al

4

,

΄

,

©

΄

>
>
διὰ\ τί, οὖν
οὐκ> ἐπιστεύσατε
αὐτῷ;

1 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
1 διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα
—h. ν, TWHR non mg.
34 1 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
24 9 μισούμενοι ὑπὸ πάντων τ. ἐθνῶν διὰ τ.
ὄνομά μου
-“

,
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διά

Mt 3412 ὃ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τ. ἀνομίαν
22 διὰ δὲ τ. ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται
1 διὰ τοῦτο κ. ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι
27 18 ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν

19 πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι

Mk

αὐτόν
2 4 μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τ.
ὄχλον
18 * διὰ τί of μαθηταὶ Ἰωάνου . . . νηστεύουσιν
27 τὸ σάββατον διὰ τ. ἄνθρωπον ἐγένετο,
k. οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον
8.9 πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τ. ὄχλον
453 διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
fs3 διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
17 γενομένης͵ θλίψεως ἢἢ διωγμοῦ διὰ τ. λόγον
διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις. .. δεδέσθαι
,

6 6 ἐθαύμασεν διὰ τ. ἀπιστίαν αὐτῶν

14) διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐνἐ αὐτῷ
17 ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα τ.
γυναῖκα Φιλίππου
26 διὰ τ. ὅ κοὺς K. τ. ἀνακειμένους
7 5 * διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου
κατὰ τ. παράδοσιν
29 διὰ τοῦτον τ. λόγον ὕπαγε
1 διὰ τοῦτο λέγωὑμῖν
4 διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε

αὐτῷ;

1 οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε
μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου
διὰ τ. ἐκλεκτοὺς ods ἐξελέξατο
διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτόν
διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν
8 διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου κ. πατριᾶς
Δαυείδ

Lu

ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τ. ὄχλον

4 διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν
ἐσθίετε
3 διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν
—h. v., R mg.
ὅ ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα
οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τ. ὄχλον
δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν

8. διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων

31
20 5
21 17
28 8
19
25
24 38
Jo

131
224

3 διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ,
διά γε τ. ἀναιδίαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει
1 διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται
1 διὰ τοῦτο κ. ἡἡ σοφία τ. Θεοῦ εἶπεν
1 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
1 διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν
αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρίας
8. διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον
3 διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἱερουσαλὴμ αὐτόν
4 διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ
τράπεζαν
4 ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε;
* διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου
3 διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ
διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τ. πόλει
τὸν διὰ στάσιν κ. φόνον βεβλημένον εἰς
φυλακήν
4 διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τ.
καρδίᾳ ὑμῶν;
1 διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων
8 διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας

8.29 χαρᾷ χαίρει διὰ τ. φωνὴν

T.

νυμφίου

Jo

ἐπίστευσαν

» a+ διὰ τι λόγον τ. γυναικὸς

μαρτυρούσης

πολλῷ πλείους

ἐπίστευσαν

αὐτοῦ

διὰ τ. λόγον

οὐκέτι διὰ τ. σὴν λαλίαν πιστεύομεν
1 διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τ. Ἰησοῦν

3 διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτόν
κἀγὼ ζῶ διὰ τ. πατέρα
κἀκεῖνος ζήσει δι ἐμέ
1 διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν

οὐδεὶς...

παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ

διὰ τ. φόβον τ. ᾿Ιουδαίων

1 διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τ. περιτομήν
—6. τοῦτ. T

σχίσμα οὖν ἐ évero ἐν τ. ὄχλῳ δ αὐτόν
* διὰ τί οὐκ ἡγάγετε αὐτόν;
* διὰ τί τ. λαλίαν τ. ἐμὴν οὐ γινώσκετε;
* διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι;
1 διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε

¥ διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν
1 διὰ τοῦτό pe ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ

σχίσμα

πάλιν

ἐγένετο. . διὰ τ. λόγους

τούτους

διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε;
χαίρω δι’ ὑμᾶς
διὰ τ, ὄχλον τ. περιεστῶτα εἶπον

4 διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη

3 ἦλθαν οὐ διὰ τ. Ἰησοῦν μόνον
πολλοὶ δι αὐτὸν ὑπῆγον τ. Ιουδαίων

1 διὰ τοῦτο κ. ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος

1 διὰ
οὐ δι᾽
1 διὰ
διὰ τ.

τοῦτο ἦλθον εἰς τ. ὥραν ταύτην
ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς
τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν
Φαρισαίους οὐκ ὡμολόγουν

1 διὰ τοῦτο εἶπεν

4 διὰ τί οὐ δύναμαί σοι “ἀκολουθεῖν ἄρτι;

διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε
καθαροί ἐστε

ὑμῖν

διὰ τ. λόγον

ὃν λελάληκα

1 διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος
ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ

ὄνομά μου

1 διὰ τοῦτο εἶπον
οὐκέτι μνημονεύει τ. θλίψεως διὰ τ. χαράν

1 διὰ τοῦτο

ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα

ἁμαρτίαν ἔχει
κεκρυμμένος δὲ διὰ τ. “φόβον τ. Ἰουδαίων
διὰ τ. παρασκευὴν τ. Ἰουδαίων
τ. eg oad κεκλεισμένων ... διὰ τ. φόβον
Ιουδαίων

: διὰ τοῦτο ηὐφράνθη μου ἡ καρδία

sad
τ nyτ΄: 395,
τον Ps. xvi. 9
8 διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τ.
λαόν
μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται
αὐτοὺς διὰ τ. λαόν
4 διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τ. καρδίαν

σου

8 II $ διὰ τὸ ἱκανῷ

αὐτούς

χρόνῳ

...

ἐξεστακέναι

10 21 τίς ἡ αἰτία de ἣν πάρεστε;
12 20 3 διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τ. χώραν ἀπὸ τ΄.

βασιλικῆς
16 3 περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τ. Ἰουδαίους

199

διά
Ac

18

21 34
35

τὸ
αὐτοῖς
δ

ὁμότεχνον

βαστάζεσθαι

αὐτὸν

‘
γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τ. θόρυβον
ὄχλου
>

o

παρ᾽

ἔμενεν

εἶναι

δὲ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν

~

,

ἃ

»

2224 iva ἐπιγνῷ

Ae,

LA

>

,

αὐτῷ
3...
,
>
ἃ
“
cal
>
ν αὐτῷ
ἐνεκάλου
8:.ἡ> ἣν
23 28 ἐπιγνῶναι τ. αἰτίαν
>
΄
27 4 3 διὰ τὸ τ. ἀνέμους εἶναι ἐναντίους
8 διὰ τὸ κ. τ. νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι
διὰ τ. ὑετὸν τ. ἐφεστῶτα x. διὰ τὸ ψύχος
Ul

΄

8 διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν

διὰ ταύτην οὖν τ. αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς
1 διὰ τοῦτο παρέδωκεν a αὐτοὺς
ὁtee Θεός
ΩΣ
"
‘
τὸ\ yap ὄνομα τ. Θεοῦ de ὑμᾶς βλασφημεῖται

Tom,
yin
il Is. 11]. 5
oe. ow
Ἢ
ἘΣ ainda

διὰ τ. πάρεσιν τ. προγεγονότων dpaptyμάτων
1 διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως ἵνα κατὰ χάριν
οὐκ ἐγράφη δὲ du αὐτὸν μόνον
ἀλλὰ κ. Ov ἡμᾶς
ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν,
x. ἠγέρθη διὰ τ. δικαίωσιν ἡμῶν
1 διὰ τοῦτο ὥσπερ δι’ ἑνὸς ἀνθρώπου
λέγω διὰ τ. ἀσθένειαν τ.
ἀνθρώπινον
σαρκὸς ὑμῶν
τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν,
τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην
διὰ τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ πνεῦμα ἐν ὑμῖν
διὰ τ. ἐνοικοῦντος ait. πνεύματος, TWH
non mg. R non mg.
οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τ. ὑποτάξαντα
4 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως
κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς"
κατὰ δὲ τ. ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τ. πατέ»

»

>

4

A

,

A

,

“-“

“

ς

>

4

A

A

3

‘

‘

con

«

,

A

‘

,

a

>

ta

>

e

,ὔ

>

Ν

1

ὃ

\

a

>

ir:

᾽

βίαν τ.

διὰ τ.

- . .

9 ἀλλὰ γυνὴ διὰ τ. ἄνδρα'
ut τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν
7ο
ἐπὶ τ. κεφαλῆς διὰ τ. ἀγγέλους
30 1 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς
11Co2 Io εἴ τι κεχάρισμαι δ᾽ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ
Χριστοῦ
8.7 μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι... διὰ τ. δόξαν τ.
προσώπου αὐτοῦ
41 1 διὰ τοῦτο ἔχοντες τ. διακονίαν ταύτην

1Coll

τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον
3

2 8 διὰ
3 8 διὰ

>

c

“

ρας ,
©
,
>
,
σθαι οὐ> μόνον
διὰ‘ τ. ὀργὴν,
ὑποτάσσε

c

‘

>

΄

»

-“

”

a

4

=
\
ἑαυτοὺς

9).

or
cn
δὲ ὃ δούλους
ὑμῶν

a
διὰ .3.᾿Ιησοῦν

δὲ

διὰ Ἰησοῦ, WH

δ 5,

mg. R mg.

>

Ἰησοῦν
2 εἰςεἰς θάθάνατον παραδιδόμεθα
διδόμεθα διὰδιὰ Ἰησοῦ
τὰ γὰρ πάντα δι᾽ ὑμᾶς

1 διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα
δι ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὦν
~

’

διὰ τ. ὑπερβάλλουσαν χάριν τ. Θεοῦ ἐφ᾽
ὑμῖν
4 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς;
1 διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω
διὰ δὲ τ. παρεισάκτους Ψευδαδέλφους
δ ἀσθένειαν τ. σαρκὸς εὐηγγελισάμην
ὑμῖν τὸ πρότερον
‘

»

,

>

,

1 διὰ τοῦτο κἀγὼ ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς
πίστιν

διὰ τ. πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ
ἀπηλλοτριωμένοι . .. διὰ τ. ἄγνοιαν τ.
οὖσαν ἐν αὐτοῖς,

διὰ τ. πώρωσιν τ. καρδίας αὐτῶν
A

’

,

>

΄“

5 διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τ.
Θεοῦ
1 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες
1 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τ. πανοπλίαν τ.
Θεοῦ
3 διὰ τὸ ἔχειν pe ἐν τ. καρδίᾳ ὑμᾶς
τινὲς μὲν Kk. διὰ φθόνον x. ἔριν,
‘
5
3
>
,
\
[4
τινὲς δὲ x. δ εὐδοκίαν τ. Χριστὸν κηρυσ-

σουσιν

ἀναγκαιότερον δι᾽ ὑμᾶς
>

,

>

ες

a

διὰ τὸ ἔργον Κυρίου μέχρι θανάτου ἤγγισεν
A

1

»*

,

,

4,

»

ἀλλὰ κ. διὰ τ. συνείδησιν.

2 ταῦτα ἥγημαι διὰ τ. Χριστὸν ζημίαν
“
3
ἡγοῦμαι
πάντα ζημίαν εἶναι
διὰ τὸ ὑπερέχον

εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται
1 διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν

δ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην
διὰ τ. ἐλπίδα τ. ἀποκειμένην ὑμῖν

A

>

A

rd

1 διὰ τοῦτο K. τ. φόρους τελεῖτε

Ὠ5)3 ΤῊΝ Tey, Ps. xviii. 50

1 διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον

4 διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε;
4 διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;
διὰ δὲ τ. πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ
γυναῖκα ἐχέτω
iva μὴ πειράζῃ ὑμᾶς... διὰ τ. ἀκρασίαν
ὑμῶν
καλὸν ὑπάρχειν διὰ τ. ἐνεστῶσαν ἀνάγκην
δι ὃν τὰ πάντα κ. ἡμεῖς δι αὐτοῦ
δ᾽ of, TWH non mg. R
,

4

ς

\

4

e

c

~

>

"

δ

>

,

>

δ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν

ἢ 80 ἡμᾶς πάντως λέγει;

δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη
΄“

>

πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον
μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τ. συνείδησιν
27 μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τ. συνείδησιν
28 μὴ ἐσθίετε OC ἐκεῖνον τ. μηνύσαντα
iia οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τ. γυναῖκα,
,

μ᾿

~

4
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Χριστου

LA

A

>
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᾿

>

,

4Φ

ἐν τ.

"δὲ

»

οὐρανοῖς

διὰ τ. χάριν τ. δοθεῖσάν μοι ἀπὸ τ. Θεοῦ
μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν . .. Ov ὑμᾶς
2 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν

a

τ. γνώσεως

>

,

1

8

ia τοῦτο K. ἡμεῖς. . . οὐ παυόμεθα
‘

a

ς

΄“΄

>

,

δ᾽> ἃ4 νἔρχεται ἡδ΄:ὀργὴ\ τ. Θεοῦ“
δe ὃ > x. δέδεμαι
,
ς “
>. 2,
m
οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν Ov ὑμᾶς
1 διὰ τοῦτο κ. ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν
1 διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων
ut τοῦτο mapexAnOnpev ἀδελφοὶ
ὑμῖν
ey
,
@
~
>

1

6
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A

a

An

10

λ

x
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΄
3 NA
9 ἐπὶ πάσῃ τ. χαρᾷ ἣ χαίρομεν Ov ὑμᾶς
αὐτοὺς... ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον
ἡγεῖσθαι
5 13
αὐτῶν
uTh2 11 1 διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν
πλάνης
1 διὰ τοῦτο ἠλεήθην
οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τ. στόμαχον
δ᾽ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε
δ᾽ ἣν αἰτίαν x. ταῦτα πάσχω
1. διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τ. ἐκλεκ-

a

>

,

>

’

΄-

A

,

Ul

. τούς

Tit 113 δι ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμω
Phm
9 διὰ τ. ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ

διά---διάβολος

200

Phm

151 τάχα γὰρ
ραν

He

1 οἷ

διὰ

τοῦτο

ἐχωρίσθη

πρὸς

Re 20

4 τ. ψυχὰς τ. πεπελεκισμένων

τυρίαν Ἰησοῦ,

διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε 6 Θεός

κ. διὰ τ. λόγον τ. Θεοῦ

DON ANvI 1D-Y, Ps. xlv. 8

14 διὰ τ. μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;

2 11

διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως

προσέχειν

ἡμᾶς

9 διὰ τὸ πάθημα τ. θανάτου δόξῃ. .. ἐστεφανωμένον

ΔΙΑΒΑΙΝΎΩ

Lu 16 26 οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς
Ac 16 9 διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν

He 11 29 πίστει διέβησαν τ. ἐρυθρὰν θάλασσαν

10 δ ὃν τὰ πάντα κ. δι’ οὗ τὰ πάντα

AIABA’AAQ

11
8 19
4 6
5 3

δὲ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται
οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι’ ἀπιστίαν
οὐκ εἰσῆλθον δι’ ἀπείθειαν
Ov αὐτὴν ὀφείλει... περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν
12 ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τ. χρόνον
14 τῶν διὰ τ. ἕξιν τ. αἰσθητήρια γεγυμνασμένα

ἐχόντων
6 7 8 ods κ. γεωργεῖται
8

Ἁ

A

διὰ τὸ

,

θανάτῳ

,

κωλύεσθαι

,

παραμένειν

24 3. διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τ. αἰῶνα
915 1 διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν
10 2 ὃ διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν
ἁμαρτιῶν
Ja 4 2% διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς
1 Pel 20 φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τ. χρόνων
δι’ ὑμᾶς
213? ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τ.
Κύριον

19
314
11Pe2 2
8. 9
12
I Jo 212
3
4
WJo
111}]0
Re

1
5
2
το

1 9

εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας
εἰ κ. πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην
δι᾽ obs ἡ ὁδὸς τ. ἀληθείας βλασφημηθήσεται
ἀλλὰ μακροθυμεῖ Ov ὑμᾶς
εἰς ὑμ., WHR
&¢ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται
ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα
αὐτοῦ
1 διὰ τοῦτο 6 κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς
1 διὰ τοῦτο ἐκ τ. κόσμου λαλοῦσιν
διὰ τ. ἀλήθειαν τ. μένουσαν ἐν ἡμῖν
1 διὰ τοῦτο ἐὰν ἔλθω ὑπομνήσω αὐτοῦ τ.

SO ΘΙ τ
ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ

. . .

'
διὰ

τ. λόγον τ.

Θεοῦ,

κ. διὰ τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ
-διὰ, WHR
2 3 ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά pov
411 διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν κ. ἐκτίσθησαν
6 9 εἶδον... τ. ψυχὰς τ. ἐσφαγμένων διὰ τ.
λόγον τ. Θεοῦ,
x. διὰ τ. μαρτυρίαν ἣν εἶχον
715 1 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τ. θρόνου τ. Θεοῦ
12 11 αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τ. ἀρνίου,
κ. διὰ τ. λόγον τ. μαρτυρίας αὐτῶν
12 Ἶ διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οὐρανοί
1814 πλανᾷ... διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ

ποιῆσαι
17 7 4 εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰ τί ἐθαύμασας;

18. 8} διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ

αὐτῆς

10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες
βασανισμοῦ αὐτῆς
15 ἀπὸ μακρόθεν στήσονται
βασανισμοῦ αὐτῆς

Lu 16

1 οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων
ὑπάρχοντα αὐτοῦ

τὰ

AIABEBAIO’OMAI*
1Til 7 μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται
Tit 8 8 περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι
ΔΙΑΒΛΕΠΩ

718 διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς x. ἀνωφελές
23

διὰ τ. μαρ-

διὰ τ. φόβον

τ.

διὰ τ. φόβον

τ.

Mt
Mk
Lu

7 5 τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος
8 25 ἔθηκεν τ. χεῖρας ἐπὶ τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
x. διέβλεψεν
642 τότε διαβλέψεις τ. κάρφος... ἐκβαλεῖν
ΔΙΑΒΟΛΟΣ

(1) ἐκ τ. διαβ. εἶναι (2) υἱὸς, τέκνα τ. διαβ.
(8) διάβολοι
Mt

4

1 πειρασθῆναι ὑπὸ τ. διαβόλου
5 παραλαμβάνει αὐτὸν 6 διάβολος εἰς τ. ἁγίαν
πόλιν
8 πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς
Gpos ὑψηλὸν λίαν
11 τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος
13 39 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διά- ἡ
a”

ς

‘

,

βολος

25 41 εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τ.
ὅλῳ
Lu 4 2 ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τ.
διαβόλου

3 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος

6
13
8 12
Jo 670
8 44
18 2
Ας 10 38
18 10
Eph 4 27
6 11
Ι ΤΙ 8 6

εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος
ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ
εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος κ. αἴρει τ. λόγον
ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν
} ὑμεῖς ἐκ τ. πατρὸς τ. διαβόλου ἐστέ
τ. διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τ. καρδίαν
ἰώμενος πάντας τ. καταδυναστευομένους
ὑπὸ τ. διαβόλου
3 υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης
μηδὲ δίδοτε τόπον τ. διαβόλῳ
δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τ. μεθοδίας τ.
διαβόλου
ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τ. διαβόλου

7 ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ x. παγίδα τ.
διαβόλου
11 8 γυναῖκας ὡσαύτως σεμνὰς μὴ διαβόλους
11 Ti2 26 μήποτε. . . ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τ. διαβόλου
παγίδος
3 3 38. ἄσπονδοι διάβολοι ἀκρατεῖς
Tit 2 3 3 ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς μὴ διαβόλους
He 214 τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τ. θανάτου τοῦτ᾽
ἔστιν τ. διάβολον

διάβολος.---διαθήκη
Ja

Jo

4 7 ἀντίστητε δὲ τ. διαβόλῳ

1Pe5

8 ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος 1 +» περιπατεῖ

1Jo8

816 ποιῶν τ. ἁμαρτίαν ἐκ τ. διαβόλουἐστίν.
ὅτι ἀπ᾽ ἀρ 7s ὁ διάβολος ἁμαρτάνει

ὃ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τ. διαβόλου

10 3 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν... τὰ τέκνα τ.
διαβόλου
Ju
9 ὅτε τ. διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο
Re 2:10 μέλλει βάλλειν 6 διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς
υλακήν
12 9 ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὁ καλούμενος ᾿Αιάβολος
2 κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν
μέγαν
20 2 ὅς ἐστιν διάβολος κ. 6 Σατανᾶς
6 ἐστ. ὁ διάβ., T
10 ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τ.
λίμνην
AIATTE’AAQ

Lu

960 σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τ. βασιλείαν τ.
Θεοῦ
Ac 21 26 διαγγέλλων τ. ἐκπλήρωσιν τ. ἡμερῶν τ.
ἁγνισμοῦ
Ro 917 ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τ. γῇ
ΑΚ

OY “BD 0d, Betis

τὸ

AIATI’NOMAI **
Mk16
1 διαγενομένου τ. σαββάτου
Ας 2513 ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν
27 ο ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου
AIATINQ’SKQ

Ac 2315 ὡς

μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον
τὰ περὶ αὐτοῦ
24 22 ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ

ΔΙΑΎΝΩΣΙΣ**
Ac 25 21 τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τ. Σεβαστοῦ διάγνῶσιν
ΔΙΑΓΟΓΓΥΖΩΤ

Lu 15
19
Lu

2 διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι κ. οἱ γραμματεῖς
7 ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον

ΔΙΑΓΡΗΓΟΡΕΏΣ +
9 32 διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδαν τ. δόξαν αὐτοῦ

AIA‘TQ
1Ti 2 2 ἵνα ἤρεμον x. ἡσύχιον βίον διάγωμεν
Tit 3 3 ἐν κακίᾳ κ. φθόνῳ διάγοντες
AIAAE’XOMAI

Ac

745 ἣν x. εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες

ἡμῶν
AIA’AHMA
Re 12 3 ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα
18 1 ἐπὶ τ. κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα
1912 ἐπὶ τ. κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά
AIAAI’AQMI

Lu 11 22 τά σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν
18 22 ὅσα ἔχεις πώλησον κ. διάδος πτωχοῖς

Ac

20!

611

εὐχαριστήσας διέδωκεν τ. ἀνακειμένοις
εὐχχαρίστησεν κι ἔδωκεν, Ἔν
435 διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότιἄν τις χρείαν

εἶχεν

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Ας 24 27 ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον

Jo 13
21

ΔΙΑΖΩΉΝΥΜΙ
4 λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν
5 ἐκμάσσειν τ. λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος
7 Σίμων οὖν Πέτρος ... τ. ἐπενδύτην διεζώσατο
ΔΙΑΘΗΚΗ

(1) καινὴ διαθ.

(2) διαθῆκαι

Mt 26 28 τὸ αἷμά μου τ. διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν
ἐκχυννόμενον
1 τ. καινῆς διαθ., R mg.
ΜΚ14 24 τὸ αἷμά μου τ. διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον
ὑπὲρ πολλῶν
lr, καινῆς διαθ., R mg.
τ
1:2 μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ
222017 καινὴ διαθήκη ἐν τ. αἵματί μου
Ac 825 x. υἱοὶ... τ. διαθήκης ἧς ὁ Θεὸς διέθετο
7 io ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς
Ro 9 43 ὧν ἡ vio εσία Κι ἡ ὀξα κ. αἱ διαθῆκαι
11 27 αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη
ons 72 net, Is. lix. 21
1Cali 25-2 ἢ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τ. ἐμῷ αἵματι
11Co8 6 1 ὃς x. ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς
διαθήκης
14 τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τ. ἀναγνώσει τ.
παλαιᾶς διαθήκης μένει
διαθήκην
Ga 8:1: ὅμως
ἀνθρώπου
κεκυρωμένην
οὐδεὶς ἀθετεῖ
17: διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τ. Θεοῦ.
νόμος οὐκ ἀκυροῖ
424 2 αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι
Eph 2 12 ? ξένοι τ. διαθηκῶν τ. ἐπαγγελίας
He 7 22 κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς
8 6 ὅσῳ κ. κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης
8 1 συντελέσω ἐπὶ τ. οἶκον Ἰσραὴλ. ..
διαθήκην καινήν,

ΝΣ) ΤΞΓΤΣ FIZ

ne Ta μὴμν
Jer. XXXi. 31

9 ov κατὰ τ. διαθήκην ἣν ἐποίησα τ. πατράσιν:
,

a

,

αὐτῶν

DMIANN AID WN MMB NP, 22. 32
Q ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν

MSN

ἐν τ. διαθήκῃ pov

VET ΠΙΡΠ ΣΝ, τό.

10 αὕτη ἡ διαθήκη
Ἰσραήλ

ἣν διαθήσομαι

τ.

οἴκῳ.

ONT’, Many ADS AWN TBD ΠΝ
2b. 33

9 4 ἔχουσα ae my κιβωτὸν τ. διαθήκης
4 ἐν ἧ
. ai πλάκες τ. διαθήκης
15. διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν
15 εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τ. πρώτῃ διαθήκῃ
παραβάσεων

oe

διαθήκη---διακονία

202

He 9 16 ὅπου

γὰρ διαθήκη θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι

T. sadeévov.

.

717 διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία
20 τοῦτο τὸ αἷμα τ. διαθήκης ἧς ἐνετείλατο. . «
ὁ Θεός

nin) mp WN MManDy ny, Ex.
xxiv. 8

10 16 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτούς,
δὲ 4.6
29 τὸ αἷμα τ. διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος
12 24 διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ
18 20 ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν.
. ἐν αἵματι
διαθήκης αἰωνίου
ὥφθη ἡ κιβωτὸς τ. διαθήκης αὐτοῦ ἐν τ.
ναῷ αὐτοῦ
,

-

AIAI’PEZIZ
διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσὶν τὸ δὲ αὐτὸ
πνεῦμα'
5k. διαρέσεις διακονιῶν εἰσὶν x. ὁ αὐτὸς
,

‘

,

,

:

~

7

‘

A

4

ς

7

2

4

Jo 1226 ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω
᾿ 26 ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ

Ac

τραπέζαις

19 22 ἀποστείλας

»

ἡμῶν

Ζ

2

“Ὁ

ς

«

‘

Lu

AIAKAOAI’PQ*
317 διακαθᾶραι τ. ἅλωνα αὐτοῦ

Mt

812

(1) διακονίαι

(2) εἰς διακονίαν

ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν
διακονίαν
117 ἔλαχεν τ. κλῆρον τ. διακονίας ταύτης
25 λαβεῖν τ. τόπον τ. διακονίας ταύτης κ.
ἀποστολῆς
ΟΣ παρεθεωροῦντο ἐν τ. διακονίᾳ τ. καθημερινῇ

αἱ χῆραι αὐτῶν

4 ἡμεῖς...

τ.

καρτερήσομεν

AIAKATEAE TXOMAI* +
"
>
,
"
Ac 18 28 εὐτόνως γὰρ τ. Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο
Pat

AIAKONE’Q*

(2) absol.

ἄγγελοι προσῆλθον x. διηκόνουν αὐτῷ
815 ἠγέρθη κ. διηκόνει αὐτῷ
20 28 3 οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι
25 44 πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα .. «κι οὐ διηκονησαμέν σοι;
27 55 αἵτινες ἠκολούθησαν τ. Ἰησοῦ .. . διακονοῦσαι αὐτῷ
Mk 113 οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ
31 ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς κ. διηκόνει αὐτοῖς
10 ἃς 2 οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι
15 41 ἠκολούθουν αὐτῷ κ. διηκόνουν αὐτῷ
Lu 439 παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς
8 3 αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τ. ὑπαρχόντων
αὐταῖς
10 40 5 ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλειπεν διακονεῖν
12 37 παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς
17 ὃ περιζωσάμενος διακόνει μοι
22 26 ? ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.
27 2 τίς γὰρ μείζων
ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν ;
411

,

>

ec

m

Xx

4

δι ᾿Ξ

>

,

>

’

’

“-

~

΄

-

27 “ ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ ὡς ὁ διακονῶν
Jo 12 2 3 ἡ Μάρθα διηκόνει
2

«

,

,

©

Lu 1040
Ας

AIAKAOAPI’ZQ* +
διακαθαριεῖ τ. ἅλωνα αὐτοῦ

“

4

AIAKONI’A

ΔΙΑΙΡΕΏ

(1) seq. acc.

3,

Ul

410 1 εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες
11 3 εἴ τις διακονεῖ ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ
ὁ Θεός
Zo

: ΑΒΕ, |

Lu 15 12 ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τ. βίον
1Col12 11 διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται

Mt

a

΄“΄

I Pel 12 1 οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά

εἰσὶν x. ὁ αὐτὸς

,

δύο τ. διακονούντων

20 ἐν τ. ἁδρότητι ταύτῃ τ. διακονουμένῃ ὑφ᾽
ἡμῶν
᾿
I Ti 83 10 2 εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες
13 “ οἱ yap καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν éavτοῖς καλὸν περιποιοῦνται
ΠΤῚ1 τὸ 1 ὅσα ἐν ᾿φέσῳ διηκόνησεν
“
ἐς
τὰ
ἈΠ
ΡΟ
ὡς ἐν
Phm 13 ἵνα ὑπὲρὑπὲρ σοῦ
σοῦ μ μοι διακονῇ ἢ ἐν τ. δεσμοῖς
μ τ.
εὐαγγελίου
He 610 διακονήσαντες τ. ἁγίοις x. διακονοῦντες

’

΄

δὲ...

αὐτῷ
Ro 15 25 πορεύομαι εἰς ἹἹερουσαλὴμ διακονῶν τ.
ἁγίοις
ΠπΟοϑ 3 ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν
819 ἐν τ. χάριτι ταύτῃ τ. διακονουμένῃ ὑφ᾽

Κύριος"

6 x. διαιρέσεις ἐνεργημάτων
Θεός

6 2 καταλείψαντας τ. λόγον τ. Θεοῦ διακονεῖν

διακονίᾳ

τ.

λόγου

προσ-

11 29 2 ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν
πέμψαι
12 25 ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ πληρώσαντες
τ. διακονίαν
20 24 ὡς τελειώσω . . . τ. διακονίαν ἣν ἔλαβον
21 19 ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐν τ. ἔθνεσιν διὰ τ.
διακονίας αὐτοῦ
;
ὶ
Ro 1113 τ. διακονίαν μου δοξάζω
»

δ

12 7 εἴτε διακονίαν ἐν τ. διακονίᾳ

15 31 ἡ διακονία μου 7 εἰς Ἱερουσαλήμ
1Co12 5 ' διαιρέσεις διακονιῶν εἰσὶν x.

Κύριος

1615 5 εἰς διακονίαν τ.
11Co8 7 εἰ δὲ ἡ διακονία
ἐν δόξῃ
ὃ πῶς οὐχὶ μᾶλλον
ἔσται ἐν δόξη;
9 εἰ γὰρ ἡ διακονία
τ. ene TWH

πολλῷ μᾶλλον

ὁ αὐτὸς

ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς
τ. θανάτου. .. ἐγενήθη
ἡ διακονία τ. πνεύματος
τ. κατακρίσεως δόξα,
mg. R mg.

περισσεύει

ἡ διακονία τ.

δικαιοσύνης δόξῃ

4 1 διὰ τοῦτο ἔχοντες τ. διακονίαν ταύτην
5 τὸ
6 3
8 4
91
12
13

δόντος ἡμῖν τ. διακονίαν τ. καταλλαγῆς
ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία
τ. κοινωνίαν τ. διακονίας τῆς εἰς τ. ἁγίους
περὶ μὲν γὰρ τ. διακονίας τῆς εἰς τ. ἁγίους
ἡ διακονία τ. λειτουργίας ταύτης
wwe
ἐπὶ τῇ . . . ἁπλότητι τ. κοινωνίας εἰς αὐτοὺς
κ. εἰς πάντας

203

διακονία--- διαλέγομαι
Y

4

11Coll 8 λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν
Eph 412 πρὸς τ. καταρτισμὸν τ. ἁγίων εἰς ἔργον
διακονίας
:
4 17 βλέπε τ. διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ
Col
112 3 ὅτι πιστόν pe ἡγήσατο θέμενος εἰς
ε
διακονίαν
1 Tit 5 τ. διακονίαν σου πληροφόρησον
11 3 ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν
He
114 ® λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα
Re
219 οἶδά σου... τ. πίστιν x. τ. διακονίαν

Re 11 3 προφητεύσουσιν
12

(1) διάκ. Θεοῦ, Χριστοῦ

Mk
Jo

Ro
᾿

(2) ἐπίσκοποι κ. διάκ.

1Co

8

11Co8

ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος
ἔσται πάντων ἔσχατος κ. πάντων διάκονος
ἔσται ὑμῶν διάκονος
λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τ. διακόνοις
οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ
ἐκεῖ x. 6 διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται
Θεοῦ yap διάκονός ἐστίν σοι εἰς τὸ ἀγαθόν
1 Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔκδικος εἰς ὀργήν
λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι

περιτομῆς

1 Φοίβην... οὖσαν x. διάκονον τ. ἐκκλησίας
τῆς ἐν Κενχρεαῖς
5 διάκονοι δι’ ὧν ἐπιστεύσατε

6 ὃς x.

ἱκάνωσεν

ἡμᾶς διακόνους

καινῆς

διαθήκης
6 41 συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι
1115 εἰ κ. οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται
ὡς διάκονοι δικαιοσύνης

23 1 διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν;

Ga

Eph

217

ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος;

8 7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τ. δωρεὰν
χάριτος τ. Θεοῦ

6 21 Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς

Ph!
Col

1
1

4
1 ΤῊ 8
1Ti

3
4

ΜΚ
Jo
Ac

τ.

ΔΙΑΚΟΥΏ

AIAKPI’NQ

53 τὸ μὲν πρόσωπον τ. οὐρανοῦ γινώσκετε
διακρίνειν
21 21 1 ἐὰν ἔχητε πίστιν κ. μὴ διακριθῆτε
Mk1123 1 ὃς dv... μὴ διακριθῇ ἐν τ. καρδίᾳ
αὐτοῦ
Ac 10 20 ! πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος
11 2 1 διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς
12 εἶπεν δὲ... συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρί-

vayTa

15 9 οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε κ. αὐτῶν
Ro 420 ! εἰς δὲ τ. ἐπαγγελίαν τ. Θεοῦ οὐ διεκρίθη
τ. ἀπιστίᾳ
14 23 1 ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται
1Co4 7 τίς γάρ σε διακρίνει;
'
6 5 ὃς δυνήσεται διακρῖναι ava μέσον τ.
ἀδελφοῦ αὐτοῦ
11 29 μὴ διακρίνων τὸ; σῶμα
31 εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα
14 29 οἱ ἄλλοι διακρίνέτωσαν
Ja 1 6
αἰτείτω δὲ ἐν πίστει μηδὲν διακρινόμενος"
1 ὃ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θάλασσης
- οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς
w
aS
ὅτε τ. διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο
22 1 obs μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους
>

ΑἹ

2

κ. πιστὸς

διάκονος ἐν Κυρίῳ
1 2 σὺν ἐπισκόποις x. διακόνοις
7 } ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ἡμῶν διάκονος τ.
Χριστοῦ
23 οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος
25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τ. οἰκονομίαν
τ. Θεοῦ
7 Τύχικος 6 ἀγαπητὸς ἀδελφὸς Kx. πιστὸς
διάκονος
23 Τιμόθεον τ. ἀδελφὸν ἡμῶν κ. διάκονον τ.
Θεοῦ
συνεργὸν, WH mg. R mg.
8 διακόνους ὡσαύτως σεμνούς
12 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες
61 καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ
A

~

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ
Ro 14 1 μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν
ICo1210 ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων
διάκρισις, T
He 514 γεγυμνασμένα . .. πρὸς διάκρισιν

αὐτοῖς

ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων
ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους
κ. δεξιολάβους διακοσίους
αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τ. πλοίῳ διακόσιαι
ἑβδομήκοντα ἕξ
mr. ὡς ἐβδ., WH non mg. R marg.

καλοῦ

τε K. κακοῦ

AIAKQAY’Q**
Mt

314 ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων

Lu

ΔΙΑΛΑΛΕΏ **
165 ἐν ὅλῃ τ. ὀρεινῇ τ. Ἰουδαίας
πάντα τ. ῥήματα ταῦτα
6 11 διελάλουν πρὸς ἀλλήλους

ΔΙΑΚΟΊΣΙΟΙ
6.37 ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους
6 7 διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν
21 8
28 23
23
2737

χιλίας

Mt 16

22 13 τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τ. διακόνοις

16

ἡμέρας

(1) διακρίνομαι

20 26 ἔσται ὑμῶν διάκονος
28 11
9.35
10 43
2 5
Ὁ
12 26
18 4
4
15 8

χιλίας διακοσίας

Ac 28 35 διακούσομαί σου ἔφη ὅταν κ. οἱ κατήγοροί
σου παραγένωνται

ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Mt

ἡμέρας

ἑξήκοντα
6 ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν
διακοσίας ἑξήκοντα

διελαλεῖτο

ΔΙΑΛΕΊΓΟΜΑΙ
9.34 πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ
ὁδῷ
Ac 17 2. ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τ.
γραφῶν
17 διελέγετο μὲν οὖν ἐν τ. συναγωγῇ τ.
Ιουδαίοις
Mk

204

διαλέγομαι---διαμάχομαι

Ac 18 4 διελέγετο δὲ ἐν τ. συναγωγῇ
19

19
ὃ
9

20

7

κατὰ πᾶν

σάββατον
αὐτὸς δὲ... διελέξατο τ. Ἰουδαίοις
ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος κ. πείθων
καθ᾽ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τ. σχολῇ
Τυράννου
ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Mt 15 19 ἐκ γὰρ τ. καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ

πονηροί
ΜΚ 721 ἐκ τ. καρδίας τ. ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ
Lu

9 διαλεγομένου τ. Παύλου ἐπὶ πλεῖον
24 12 οὔτε ἐν τ. ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγό-

αὐτῶν

μενον
25 διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης
Ης 12 5 ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται
Ju
Q διελέγετο περὶ τοῦ Μωυσέως σώματος

Lu

Ac

6 8 αὐτὸς δὲ ἤδει τ. διαλογισμοὺς αὐτῶν

9 46 εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς

47 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τ. διαλογισμὸν τ. καρδίας

αὐτῶν

24 38 διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τ. καρδίᾳ

ΔΙΑΛΕΙΠΩ
7.45 οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου τ. πόδας
διέλειπεν, TWH mg.

ὑμῶν;

Ro

ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
119 ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τ. διαλέκτῳ
αὐτῶν ᾿Αχελδαμάχ
2 6 ἤκουσεν εἷς ἕκαστος τ. ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν
8 πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τ. ἰδίᾳ διαλέκτῳ

ἡμῶν

121 ἐματαιώθησαν ἐν τ. διαλογισμοῖς αὐτῶν
14 1 προσλαμβάνεσθε μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν
1 Co 8 20 Κύριος γινώσκει τ. διαλογισμοὺς τ. σοφῶν

DIN ΠΙΣΣΠΙ yi Aim, Ps. χοῖν. 11
Phl

214 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν
γισμῶν

Ja

προσεφώνει αὐτοῖς
26 14 ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με
ραΐδι διαλέκτῳ

Ac

διαλογισμῶν
διαλογισμοῦ, TWH mg. R
2 4 ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν

δὲ ὅτι τ. “EBpaids διαλέκτῳ
τ. ‘EB-

ΔΙΑΛΥΌΜΑΙ
5 36 πάντες.
οὐδέν

AIAAIMMA’NQ ** +
Ac

524 πρῶτον διαλλάγηθι τ. ἀδελφῷ σου

(1) διαλ. πρός
Mt 16 7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες
ὃ τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι
21 25 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες

παρ᾽ ἑαυτ., TWH

marg.

2 6 διαλογιζόμενοι ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν
ὃ ἐπιγνοὺς... ὅτι οὕτως διαλογίζονται

ἐν

ἑαυτοῖς
8 τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν
8 τό 1 διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους
17
9.33
11 31
Lu 129
8 15.

x. ἐγένοντο

εἰς

(1) διαμ. ἐνώπιον τ. Θεοῦ

ΔΙΑΛΟΓΙΖΟΜΑΙ

Mk

. . διελύθησαν

AIAMAPTY’POMAI

8 24 ds πολλὰ κλαίων οὐ διελίμπανεν
—h. v.. TWH non mg. R
AIAAAA’SZ0MAI

Mt

κ. διαλο-

I ΤΙ 2 8 ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς kK.

21 40 προσεφώνησεν τ. Ἕβραΐδι διαλέκτῳ λέγων

22 2 ἀκούσαντες

οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται
2.35 ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν
διαλογισμοί
5 22 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τ΄. διαλογισμοὺς

τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε;
τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε;
1 διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες
διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος
διαλογιζομένων πάντων ἐν τ. καρδίαις

αὐτῶν περὶ τ. Ἰωάνου

5 21 ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς x. of
Φαρισαῖοι
22 τί διαλογίζεσθε ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν;
12 17 διελογίζετο ἐν αὑτῷ λέγων
2014 1 ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο
πρὸς ἀλλήλους

Lu 16 28 ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς
Ac 240 ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο
8 25 οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι κ. λαλήσαντες
τ. λόγον
10 42 παρήγγειλεν ἡμῖν. .. διαμαρτύρασθαι ὅτι
οὗτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος
᾿
18 5 διαμαρτυρόμενος τ. Ἰουδαίοις εἶναι τ. Χριστὸν
Ἰησοῦν
20 21 διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε κ. Ἕλλησι
τὴν εἰς Θεὸν μετάνοιαν
23 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι
24 διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τ. χάριτος τ.
Θεοῦ

28 11 ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερου-

σαλήμ

28 23 οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τ. βασιλείαν
τ. Θεοῦ
ITh4 6 καθὼς x. προείπαμεν ὑμῖν x. διεμαρτυράμεθα

I Ti 521 1 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τ. Θεοῦ

ΠΤῚ 214 ! διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τ. Θεοῦ μὴ λογομαχεῖν
4 τ 1 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τ. Θεοῦ
ΜΚ 2 6 διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων

Ac

28

AIAMA’XOMAI
9 ἀναστάντες τινὲς τ. γραμματέων . . . διεμάχοντο λέγοντες

205

διαμένω---διαπορεύομαι

He 10 16 ἐπὶ τ. διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς

AIAME’NQ

Lu

122 αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς x. διέμενεν κωφός
22 28 ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ

Ga

2 καὶ ἵνα ἡ ἀλήθεια τ. εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς

He

111

ὑμᾶς
αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ δὲ διαμένεις

ἽΝ
1Pe8

ΠΝ

WAN’ TDN, Ps. cii. 27

MIAADN DIY, Jer. Lc.

I Pe113 ἀναζωσάμενοι τ. ὀσφύας τ. διανοίας ὑμῶν
ΠΡΕ8 1 διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τ. εἰλικριυῆ
διάνοιαν
I Jo 520 δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τ.
ἀληθινόν

4 πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως

ΔΙΑΝΟΙΤΩ
Mk
Lu

ΔΙΑΜΕΡΙΖΩ
Mt 27 35 διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
Mk15 24 διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
Lu 11 17 πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα
ἐρημοῦται
διαμ. ἐφ. €, TWH mg.
18 εἰ δὲ ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη
12 52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τ. νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ
διαμεμερισμένοι

53 dua ερισθήσονται πατὴρ
ἐπὶ πατρί
Ul

‘

ἐπὶ υἱῷ κ. υἱὸς
22

Ca

7 34 Ἐφφαθὰ ὅ ἐστιν Διανοίχθητι
223 πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν

pm) wad, Ex. xiii. 2

24 31
32
45
Ac 1756
1014
17 5

er

22 17 λάβετε τοῦτο κ. διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς
28 34 διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
Jo 1924 διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς

Lu

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΏ
612 ἦν διανυκτερεύων ἐν τ. προσευχὴ τ. Θεοῦ

pnp ‘332 9p2™, Ps. xxii. 19
Ac

αὐτοῖς

2 3 ὥφθησαν

διαμεριζόμεναι

γλῶσσαι

ὡσεὶ πυρός
45 διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν

Ac 21

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΣ
1Ti 6

AIANE’MOMAI
ΔΙΑΝΕΥΏ
122 αὐτὸς ἢν διανεύων αὐτοῖς κ διέμενεν κωφός

Vide AIA’, c. gen.

AIAMAPATPIBH’* 7
5 διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων

νοῦν

ἀνθρώπων

ΜΚ

9 1 ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν
14 34 διαπεράσαντες ἦλθαν ἐπὶ τ. γῆν Τεννησαρέτ

521 διαπεράσαντος τ. Ἰησοῦ ἐν τ. πλοίῳ

6 53 διαπεράσαντες ἐπὶ τ. γῆν ἦλθον εἰς Τεννησαρέτ

Lu 16 26 μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν

ΔΙΑΝΟΉΜΑ
Lu 11 17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα

Ac 21

2 εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην

AIA’NOIA
Mt 22 37 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν cov.
τ. διανοίᾳ σου

Ac 27

5 τό τε

. . ἐν ὅλῃ

33033 ὙΠῸΝ Tim ΠΝ ANIM, Dt.
Vi. 5
ΜΚΙ2 30 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου . . . ἐξ ὅλης
τ. διανοίας σου, Deut. 44.
Lu 151 διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας

αὐτῶν

10 27 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου . . . ἐν ὅλῃ
τ. διανοίᾳ σου, Deut. Δς.
Eph2 3 ποιοῦντες τὰ θελήματα τ: σαρκὸς κ. τ. δια-

νοιῶν
418 ἐσκοτωμένοι τ. διανοίᾳ ὄντες

Col

He

121 ἐχθροὺς τ. διανοίᾳ ἐν τ. ἔργοις τ. πονηροῖς

810 διδοὺς νόμους μου εἰς τ. διάνοιαν αὐτῶν
DaIPA ΤΠ
ΠΣ, Jer. xxxi. 33

τ.

ΔΙΑΠΕΡΑΏ

417 ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τ λαόν
Mt

Lu

AIANY’Q**
7 ἡμεῖς δὲ τ. πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου

ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ

Lu 12 51 οὐχὶ λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν

Ac

αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί
ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τ. γραφάς
τότε διήνοιξεν αὐτῶν τ. νοῦν
θεωρῶ τ. οὐρανοὺς διηνοιγμένους
ἧς ὁ Κύριος διήνοιξεν τ. καρδίαν
διελέξατο αὐτοῖς... διανοίγων κ. παρατιθέμενος

ΔΙΑΠΛΕΏ
τὸ κατὰ

πέλαγος

Παμφυλίαν διαπλεύσαντες

τ. Κιλικίαν

κ.

ΔΙΑΠΟΝΕΌΜΑΙ
4 οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ διεπονοῦντο κ. ἔλεγον
—h, v.. TWH non mg. R
Ac 4 2 διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τ.
λαόν
16 18 διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος κ. ἐπιστρέψας

Mk14

ΔΙΑΠΟΡΕΥΌΜΑΙ
223 ἐγένετο αὐτὸν ἐν τ. σάββασιν διαπορεύεσθαι.
διὰ τ. σπορίμων
παραπορεύεσθαι, TWH mg.
Lu 6 1 ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν
διὰ σπορίμων
18 22 διεπορεύετο κατὰ πόλεις κ. κώμας διδάσκων

Mk

διαπορεύομαι---διαστρέφω
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Lu 18 36 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου
Ας 16 4 ὡς δὲ διεπορεύοντο τ. πόλεις
Ro 15 24 ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς

Lu
Ac

9 7
212
5 24
1017

AIANOPE’2**
διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων
ἐξίσταντο δὲ πάντες x. διηποροῦντο
διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο
ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΌΜΑΙ *
Lu 1915 ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο

Jo 11 52 ἵνα x. τὰ τέκνα τ. Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα
συναγάγῃ εἰς ἕν
Ac 5 37 πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν
ὶ
ΔΙΑΣΠΑΏ
Mk 5 4 διεσπᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τ. ἁλύσεις
Ac 23 το ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν
αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν

Ac

γν. τίς τί διεπραγματεύσατο, T

Ας

ΔΙΑΠΡΙΏ
8.33 οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο
754 ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο τ. καρδίαις
αὐτῶν
AIAPNA’ZQ

Mt 12 29 τότε τ. οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
διαρπάσῃ, T
Mk 38 27 εἰς τ. οἰκίαν τ. ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη
αὐτοῦ διαρπάσαι
27 τότε τ. οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
΄-

,

ens

>

ΔΙΑΡΡΗΊΆΣΩ,

“-“

,

ΔΙΑΣΠΟΡΑ΄
Jo

735 μὴ εἰς τ. διασπορὰν

Ja

11

πορεύεσθαι

διαρρήξας, T

8 29 διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ἀπὸ τ. δαι-

μονίου
Ac 14 14 διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐξεπήδησαν
εἰς τ. ὄχλον

ΔΙΑΣΕΙΏ

Lu

3 14 μηδένα διασείσητε

AlAxKoPNI’ZQ
Mt 25 24 συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας
26 ἤδεις Ott. . . συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα
26 31 διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τ. ποίμνης

IN¥T_ PSA, Zech. xiii. 7
,

,

ες

»

~

΄

¢

‘

,

,

‘

«

,

iva μηδενὶ

ἐπετίμησεν, WH mg.
5 43 διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ
τοῦτο
7.36 διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν"
ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο
815 διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων
9 9 διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ. . . διηγήσωνται
Ac 15 24 οἷς οὐ διεστειλάμεθα
He 12 20 οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον
AIA’STHMA
Ac

5 7 ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα

AIAZTOAH’
8 22 οὐ γάρ ἐστιν διαστολή
10 12 οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ ᾿ἸΙουδαίου
Ἕλληνος
1014 7 ἐὰν διαστολὴν τ. φθόγγοις μὴ δῷ
Ro

ΔΙΑΣΤΡΕΦΩ

ἡμῶν

8 (nrav

διαστρέψαι

τε

x.

ι

Mt 1717 ὦ γενεὰ ἄπιστος x. διεστραμμένη
Lu 941 ὦ γενεὰ ἄπιστος x. διεστραμμένη
28 2 τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ
Ac 18

Mk 14 27 τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται, Zech. δε.
Lu 151 διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας
αὐτῶν
15 13 ἐκεῖ διεσκόρπισεν τ. οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν
ἀσώτως
16 1 διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ

τ. μαθηταῖς

Mk

ΔΙΑΣΑΦΕΏ
Mt 18 36 διασάφησον ἡμῖν τ. παραβολὴν τ. ζιζανίων
τ. ἀγροῦ
φράσον, T
18 31 ἐλθόντες διεσάφησαν τ. κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα
τ. γενόμενα

μέλλει

AIAZTE’AAOMAI
διεστείλατο

εἴπωσιν

5 6 διερήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν

τ. Ἑλλήνων

Ἰάκωβος.
... τ. δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τ.
διασπορᾷ
ΓὦὀῬΕῚ 1 Πέτρος... ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορὰς Πόντου

Mt 16 20 τότε

Mt 26 65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
διέρρηξεν, T
Mk 14 63 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρήξας τ. χιτῶνας αὐτοῦ
Lu

ΔΙΑΣΠΕΙῬΩ
πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τ. χώρας τ.
Ιουδαίας
4 οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον
11 19 οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τ. θλίψεως
τς
τὶ γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ
811

,

ΔΙΑΡΗΊΆΣΩ

ἁρπάσαι

>

τ. ἀνθύπατον

ἔθνος
ἀπὸ

τ.

πίστεως
10 οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τ. Κυρίου
τ. εὐθείας;

20 30 ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες
ένα
Phl 215 τέκνα Θεοῦ ἄμωμα μέσον
x. διεστραμμένης

διεστραμ-

γενεᾶς σκολιᾶς
:
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διασώζω---διαφέρω
ΔΙΑΣΩΖΩ
Mt 14 36 ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν
Lu 7 3 ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τ. δοῦλον αὐτοῦ
Ac 28 24 ἵνα ἐπιβιβάσαντες τ. Παῦλον διασώσωσιν
πρὸς Φήλικα
27 43 6 δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τ.
Παῦλον
44 οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τ.
γῆν.

28 7 κ. διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν

4 ὃν διασωθέντα ἐκ τ. θαλάσσης ἡ δίκη ζῆν
οὐκ εἴασεν
1 Ῥε 8 20 εἰς ἣν ὀλίγοι . . . ψυχαὶ διεσώθησαν δι᾽
ὕδατος

ΔΙΑτι'΄

ΔΙΑΤΙΘΕΜΑΙ

(1) διατ. διαθήκην
Lu 22 29 κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ
πατήρ μου βασιλείαν
Ac 825 1 τ. διαθήκης ἧς 6 Θεὸς διέθετο πρὸς τ.
πατέρας ὑμῶν
διέθ. ὁ Θεός, T
He 8:10 1 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τ. οἴκῳ

Ἰσραήλ

οἰ
ΠΣ METH MADE Wy MBI ΠΝ
Jer, Σ χει, 22
9 16 θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τ. διαθεμένου

ΔΙΑΤΑΓΗΊΤ
Ας 753 οἵτινες ἐλάβετε τ. νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων
Ro 13 2 ὁ ἀντιτασσόμενος τ. ἐξουσίᾳ τῇ τ. Θεοῦ
διαταγῇ ἀνθέστηκεν
ΔΙΑΤΑΓΜΑ

17 ἐπεὶ μὴ τότε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος
10 16 1 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς

αὐτούς, Jer. /.¢.

AIATPI’BQ
Jo

He 11 23 οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τ. βασιλέως

ΔΙΑΤΑΡΑΊΣΟΜΑΙ **
Lu

822 ἐκεῖ διέτριβεν per αὐτῶν x. ἐβάπτιζεν
11 54 κἀκεῖ διέτριβεν μετὰ τ. μαθητῶν

Ac 1219 κατελθὼν

129 ἡ δὲ ἐπὶ τ. λόγῳ διεταράχθη

14

ΔΙΑΤΑΆΣΣΩ

15 35
1612

Mt 11

πάντας τ. Ἰουδαίους ἀπὸ τ. Ῥώμης
τεταχέναι,

5
28

(1) τὸ διατεταγμένον, τὰ διαταχθέντα
(2) διατ. διά
1 ἐτέλεσεν 6 Ἰησοῦς διατάσσων τ. δώδεκα
μαθηταῖς αὐτοῦ
Lu 313 1 μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν
πράσσετε
855 διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν
17 9 1 ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα
10 | ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα
ὑμῖν
Ας 744 καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τ. Μωυσῇ
18 2 διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι

20
25

6
6
14

11 34
16 1
Ga 319
Tit 1 5

λιον καταγγέλλουσιν
τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι
ὥσπερ διέταξα τ. ἐκκλησίαις τ. Ταλατίας
3 διαταγεὶς δι’ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου
ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην

ΔΙΑΤΕΛΕΏ
Ας 27 33 ἄσιτοι διατελεῖσθε μηθὲν προσλαβόμενοι

ΔΙΑΤΗΡΕΏ
Lu

251 ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα
ἐν τ. καρδίᾳ αὐτῆς
Ac 15 29 ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε

ἀπὸ τ. Ἰουδαίας εἰς Καισαρίαν

ΔΙΑτροφη' **
1 Τὶ 6 8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς κ. σκεπάσματα τούτοις
ἀρκεσθησόμεθα

διατροφὴν, WH

T

914 οὕτως κ. ὁ Κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέ-

ἔμεινεν, WHR

διέτριβεν
ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι
διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τ.
μαθηταῖς
Παῦλος δὲ κ. Βαρνάβας διέτριβον ἐν
᾿Αντιοχείᾳ
ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τ. πόλει διατρίβοντες
ἡμέρας τινάς
οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά
διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους
ὀκτὼ ἢ δέκα
ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ

20 13 οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἢν
23 31 1 οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς
τηρεῖσθαι
24 23 διαταξάμενος τ. ἑκατοντάρχῃ
αὐτόν
1Co7 17 οὕτως ἐν τ. ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι

Vide AIA’, c. acc.

marg.

AIAYTA’ZQ **
Pel

19 ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ
ΔΙΑΥΓΗΣ **

Re 2121

ἡ πλατεῖα

τ. πόλεως

ὕαλος διαυγής

χρυσίον καθαρὸν ὡς

ΔΙΑΦΕΡΩ

(1) c. gen.

(2) τὰ διαφέροντα

Mt

6426
10 31
1212
Mk11 16

! οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;
1 πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς
1 πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου;
οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τ.
ἱεροῦ
Lu 12 7.1 πολλῶν στρουθίων διαφέρετε
24 1 πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τ. πετεινῶν

Ac 18 49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τ. Κυρίου δι᾿ ὅλης τ.
χώρας

διαφέρω---διδάσκαλος
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Ac 27 27 διαφορομένων ἡμῶν ἐν τῷ ‘Adpia

ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΑΙ

Ro 2:18 3 δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα
1Co15 41 1 ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ
Ga 2 6 ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει

Lu

9 33 ἐγένετο
»

4 1 1 οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων dy

Phl 1 10 3 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα

AIAGEY TQ

3

645 ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ

mim “nd 3 ΟΞ, Is. liv. 13

1Co 2 13 οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις,
ἀλλ᾽ ἐν διδακτοῖς πνεύματος
3

νοῦν
Re 8 9 τὸ τρίτον τ. πλοίων διεφθάρησαν
11 18 διαφθεῖραι τ. διαφθείροντας τ. γὴν

Mk

Ιαφθορα'

nnw ΠῚ aro NN), Ps. xvi. τὸ
31 οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν
18 34 μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν
35 οὐ δώσεις τ. ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν,

Ps. ¢.¢.

36 προσετέθη πρὸς τ. πατέρας αὐτοῦ κ. εἶδεν
διαφθόραν.
37 ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν

ΔΙΑΦΟΡΟΣ
6 χαρίσματα κατὰ τ. χάριν τ. δοθεῖσαν ἡμῖν
διάφορα
1 4 do διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς KkexAnpovo,

>

>

‘

,

μῆκεν ὄνομα

8 6 νῦν δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας
910 μόνον ἐπὶ βρώμασι κ. πόμασι κ. διαφόροις
βαπτισμοῖς

Lu

ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΩ
410 τ. ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται
διαφυλάξαι σε

Tow? yy

213 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον

ἐντάλματα

ἀν-

σκαλίᾳ τ. ὑγιαινούσῃ

2

POND, Ps. xci. 11

ΔΙΑΧΛΕΥΑΖΩ*
Ac

(2) ὑγιαινοῦσα διδ.
διδασκαλίας

7 7 ! διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων, Is. ἐς.
Ro 12 7 εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τ. διδακαλίᾳ
15 4 εἰς τ. ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη
Eph 4 14 περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τ. διδασκαλίας
Col 222 κατὰ τὰ ἐντάλματα x. διδασκαλίας τ. ἀνθρώπων
1 ΤΊ 1 τὸ 3 εἴ τι ἕτερον τ. ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
ἀντίκειται
4 1 προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις x. διδασκαλίαις δαιμονίων
6 ἐντρεφόμενος τ. λόγοις... T. καλῆς διδασκαλίας 7} παρηκολούθηκας
13 πρόσεχε τ. ἀναγνώσει τ. παρακλήσει τ.
διδασκαλίᾳ
16 ἔπεχε σεαυτῷ κ. τ. διδασκαλίᾳ
517 μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ κ. διδασκαλίᾳ
6 1 ἵνα py... ἡ διδασκαλία βλασφημῆται
3 μὴ προσέρχεται. .. τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν
διδασκαλίᾳ
IL Ti8 10 σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου τ. διδασκαλίᾳ
16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος κ. ὠφέλιμος πρὸς
διδασκαλίαν
4 53 ὅτε τ. ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέἕονται
dae | 9 2 ἵνα δυνατὸς ἦ K. παρακαλεῖν ἐν τ. διδα-

περὶ σοῦ τοῦ

AIAXEIPI'ZOMAI*
Ac 530 ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ
ξύλου
26 21 συλλαβόμενοι ἐν τ. ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι

9 } διδάσκοντες
θρώπων

MBP OVWIN MID, Is. xxix. 13

ἀνθρώπων τ.

227 οὐδὲ δώσεις τ. ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν

΄

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙᾺ
Mt 15

a

΄“-

(1) διδ. διδάσκειν

Lu 12 33 ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει
11Co4 16 εἰ x. ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται

He

ἀπ᾽

AIAAKTO’S
Jo

AIAG EI’PQ

Ι ΤΙ 6 5 διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων

αὐτοὺς

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ * +
8

ΔΙΑΦΗΜΙΖΩ *
Mt 931 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ
τ. γῇ ἐκείνῃ
28 15 διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ ᾿Ιουδαίοις
ἐφημίσθη, TWH mg.
Mk 145 ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ x. διαφημίζειν τ.
λόγον

Ro12

διαχωρίζεσθαι

-

1Ti 8 2 δεῖ οὖν τ. ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι
. « « διδακτικόν
ΠΤΙ2 24 ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας διδακτικὸν ἀνεξίκακον

Ac 27 42 μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ

Ac

ἐν τ.

αὐτοῦ

126d δὲ λάλει ἃ πρέπει τ. ὑγιαινούσῃ
διδασκαλίᾳ
7 παρεχόμενος. -. ἐν τ. διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν

10 ἵνα τ. διδασκαλίαν

τὴν τ. σωτῆρος ἡμῶν

Θεοῦ κοσμῶσιν
AIAA’SKAAOZ**

(1) διδάσκαλε
Mt

(2) διδάσκαλοι

819 1 διδάσκαλε ἀκουλουθήσω
ἀπέρχη
911 διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν
διδάσκαλος

ὑμῶν;

σοι

ὅπου
ἐσθίει

ἐὰν
ὁ

209

διδάσκαλος---διδάσκω
Mt 10 24 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τ. διδάσκαλον
25 ἀρκετὸν τ. μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδά-

σκαλος αὐτοῦ
12 38 1 διδάσκαλε θέλομεν

ἀπὸ σοῦ σημεῖον
ἰδεῖν
17 24 ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

19 τό 1 διδάσκαλε

τί ἀγαθὸν

ποιήσω ἵνα σχῶ

ζωὴν αἰώνιον ;
58. ἀγαθέ, R marg.
22 16 1 διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ

24 1 διδάσκαλε Μωυσῆς εἶπεν

36 31 διδάσκαλε

ποία

ἐντολὴ

μεγάλη

ἐν

τ.

,

23

8

26 18

Mk 438

τ

λάδι ων:

Θ',

δὲ

¢

,

eis γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος

ὁ διδάσκαλος

λέγει ‘O καιρός μου ἐγγύς

2 ἦσαν δὲ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ.. οὖς προφῆται κ.
διδάσκαλοι

Ro 220 σεαυτὸν... διδάσκαλον νηπίων
2
ἔθ.
ia
4
>
>
,
,
ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τ. ἐκκλησίᾳ . . . τρίτον
1Col12 28

2
Eph

411

διδασκάλους
3 μὴ πάντες διδάσκαλοι;
2

αὐτὸς ἔδωκεν. .. τοὺς
>

ὸ

ἔδ.

10 17} διδάσκαλε ἀγαθὲ τί ποιήσω
αἰώνιον κληρονομήσω

ἵνα ζωὴν

20 1 διδάσκαλε ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην
351} διδάσκαλε

θέλομεν

ἵνα ὃ ἐὰν αἰτησωμέν

σε
διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ

1214

οἰκοδομαί
διδάσκαλος λέγει Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμά

μου

AIAA’3KQ

οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τ. διδάσκαλον"
κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ
᾿
᾿
1 ὁ δὲ Διδάσκαλε εἰπὲ φησίν
c

‘

,

μηκέτι σκύλλε τ. διδάσκαλον
1 διδάσκαλε δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τ.

υἱόν μου
10 25 } διδάσκαλε τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κλη-

11.451

ρονομήσω

διδάσκαλε ταῦτα λέγων κ. ἡμᾶς ὑβρίζεις
12 13 } διδάσκαλε εἰπὲ τ. ἀδελφῷ μου
18 18 1 διδάσκαλε ἀγαθὲ τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον
ἥς

>

‘

’

,

\

77

κληρονομήσω;

1 διδάσκαλε ἐπιτίμησον τ. μαθηταῖς σου

20 21 1 διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις
1 διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν

ὅτι

ἀπὸ

Θεοῦ

ἐλήλυθας

διδά-

σκαλος

σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ
8 [4 1 διδάσκαλε αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται
11 28 ὁ διδάσκαλος πάρεστιν x. φωνεῖ σε
18 13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος κ. ὁ κύριος

14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα

. ..

ὁ κύριος K. ὁ

διδάσκαλος
20 16 1 Ῥαββουνεὶ ὃ λέγεται Διδάσκαλε
14

-

’

πους

19 ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ κ. διδάξῃ
αὐτοὺς
7 29 ἦν yap διδάσκων
ἔχων
>

A

/

>

ὡς

‘

ἐξουσίαν

ε

>

‘

>

μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν .. - €V T.
πόλεσιν αὐτῶν
18 54 ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τ. συναγωγῇ αὐτῶν
15 9 3 διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀν»ῷὰ

>

A

>

“-

>

“

θρώπων

21 23 προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς
τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις
22 16
26 55 καθ᾽ ἡμέραν ev τ. ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων
28 15 ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν
αὐτοὺς τηρεῖν TravTa ooa
20 διδάσκοντες
ἐνετειλάμην ὑμῖν
Mk 121 τ. σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν
ἐδίδασκεν
τ. σάβ. ἐδίδ. εἰς τ. συν., TWH marg.
>
\
,
>
‘
ς
»
,
+
ἦν yap
διδάσκων
αὐτοὺς
ὡς
ἐξουσίαν
ἔχων
ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτὸν κ. ἐδίδασκεν
αὐτούς
2

>

A

>

>

a

,

550

c

a

,

’

eee

>

>

>

c

«

>

6

“-

‘

“

διδά

>

,

,

,

lad

ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τ. θάλασσαν

ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά
ἤρξατο διδάσκειν ἐν τ. συναγωγῇ
περιῆγεν τ. κώμας κύκλῳ διδάσκων
3 ἀπήγγειλαν. . . ὅσα ἐποίησαν κ. ὅσα
ἐδίδαξαν
2 ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά
2 διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα avθρώπων, Is. ἦς.
ἤρξατο διδάσκειν αὐτούς
ἐδίδασκεν γὰρ τ. μαθητὰς αὐτοῦ
ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς
ἐδίδασκεν κ. ἔλεγεν αὐτοῖς
2 ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ διδάσκεις
ἔλεγεν διδάσκων ἐν τ. ἱερῷ
καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τ. ἱερῷ
διδάσκων
αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν τ. συναγωγαῖς αὐτῶν
ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τ. σάββασιν
}

5»,

»

“

1 διδάσκαλε καλῶς εἶπας
1 διδάσκαλε πότε οὖν ταῦτα ἔσται
λέγει σοι ὁ διδάσκαλος Ποῦ ἐστὶν τὸ
κατάλυμα
1 Ῥαββεὶ
ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον
Διδάσκαλε

οἴδαμεν

Mt

(2) Ὁ. acc. rei

423 διδάσκων ἐν τ. συναγωγαῖς αὐτῶν
Die ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτούς
. διδάξῃ οὕτως τ. ἀνθρώ19 ὃς ἐὰν οὖν.

a

1 διδάσκαλε τί ποιήσωμεν;
A

(1) c. dat. pers.

MoD
OWIN
MID, Is. xxix. 13
TTS
SI Sete τς Ξ εὶς

2 καθεζόμενον ἐν μέσῳ τ. διδασκάλων
»Ἤ

,’

aigLi

διδάσκαλε ἴδε ποταποὶ λίθοι κ. ποταπαὶ

>

δὲ

9 35 διδάσκων ἐν τ. συναγωγαῖς αὐτῶν

διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν
καλῶς διδάσκαλε ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες

19

δὲ ποιμένας x.

‘

διδασκάλους
ris. ἡ διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει κ. ἀληθείᾳ
Tilt εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ κ. ἀπόστολος κ.
διδάσκαλος
ς
>
,
»
2 ἑαυτοῖς
ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους
£5
διὰ τ. χρόνον
j
He 512 3 ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι ot διὰ
Ja. 814 2 μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε

τί ἔτι σκύλλεις τ. διδάσκαλον
ἐκβάλλοντα δαιμόνια

Jo

1

ἐστιν
1 διδάσκαλε οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα

5 35
917 1 διδάσκαλε ἤνεγκα τ. υἱόν μου πρός σε
38 1 διδάσκαλε εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου

Lu

Ac 18
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>
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ἂν

210
Lu

διδάσκω---διδαχή
5

3 καθίσας δὲ ἐν τ.
ὄχλους
17 αὐτὸς ἦν διδάσκων

πλοίῳ

6 6 ἐγένετο εἰσελθεῖν αὐτὸν
κ. διδάσκειν
11

ἐδίδασκεν

τ. | UTh2 15 3 κρατεῖτε τ. παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε
I ΤΙ 212 διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω
411 ? παράγγελλε ταῦτα x. δίδασκε

εἰς τ. συναγωγὴν

1 Κύριε δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι,
καθὼς x. Ἰωάνης ἐδίδαξεν τ. μαθητὰς αὐτοῦ

12 12 3 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ
13 10
22
26
19 47
20 1
21
21

νος χροὶ ἃ
Ν
:
Η
ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τ. συναγωγῶν
διεπορεύετο κατὰ πόλεις κ. κώμας διδάσκων
ἐν τ. πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας
ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τ. ἱερῷ
διδάσκοντος αὐτοῦ τ. λαὸν ἐν τ. ἱερῷ
οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις κ. διδάσκεις
3 ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ διδάσκεις

21 37 ἦν δὲ τ. ἡμέρας ἐν τ. ἱερῷ διδάσκων
23

ΠΤΙ2
Tit
| He

6 2 3 ταῦτα δίδασκε K. παρακάλει
2 οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται x. ἑτέρους διδάξαι
Liz 3 διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ
5 12 3 πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς

811 οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τ. πολίτην αὐτοῦ

YIN
Wx Ty yd? Nb Jer. xxxi.
lik
5
us
34
170 227 οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς"
ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς
περὶ πάντων
27 καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μένετε ἐν αὐτῷ
| Re 214 1 ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον

20 διδάσκει κ. πλανᾷ τ. ἐμοὺς δούλους

68. ἐν τ. iep..
WH mg.
5 διδάσκων καθ᾽ ὅλης τ. Ἰουδαίας
ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ
ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν x. ἐδίδασκεν
~

be

?

-~

[4

AIAAXH’

3

(1) 88. καινή

’

>

,

>

a

°

4

c

2

5»,

ἔκραξεν οὖν ἐν τ. ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς

μέλλει πορεύεσθαι κ. διδάσκειν τ. Ἕλληνας;
καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς
h. ν [WH]
διδάσκων ἐν τ. ἱερῷ
καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατήρ
κ. σὺ διδάσκεις ἡμᾶς;
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα
ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ
ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε κ. διδάσκειν
διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τ.
λαόν
μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τ. ὀνόματι τ. Ἰησοῦ
ae
ς
\
2
«
\
εἰσῆλθον
ὑπὸ
τ. ὄρθρον
eis» τὸ ἱερὸν
κ.
ἐδίδασκον
εἰσὶν ἐν τ. ἱερῷ
. . διδάσκοντες τ. λαόν
παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τ.
ὀνόματι τούτῳ
2
5
>
>
δ
΄
κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύσαντο διδάσκοντες
ἐγένετο δὲ αὐτοῖς. . . διδάξαι ὄχλον ἱκανόν
ἐδίδασκον τ. ἀδελφούς
διέτριβον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ διδάσκοντες κ. εὐαγγελιζόμενοι
διδάσκων ἐν αὐτοῖς τ. λόγον τ. Θεοῦ
Ω

’,

νον

2

>

»

x

,

52,

,

~

ς

-

a

Ψ

ὃ 8 ,

i

σ

+

,

γὼ,

»

“

SIN

42
11 26
15:

Ὁ

35
18 11

»
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,

«

‘

“

>

,

°

γὼ."

>
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Jo

716
17

18 19
Ac

242

᾿ς

,

a

c

5 28
13 12

17 19

,

,

>

>

-

,

a

Ro

617
1617

1Col4

6

25 2 ἐλάλει x. ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τ.
Ἰησοῦ

20 20 τοῦ py...

διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ x. κατ᾽
οἴκους
21 21
ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως
28 ὁ κατὰ τ. λαοῦ. .. πάντας πανταχῇ διδάσκων
28 31 2 διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ
Ro 221 ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις;
12 7 εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τ. διδασκαλίᾳ
1Co 417 καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω
11 14 οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς
Ga 112 οὐδὲ. .. παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ
οὔτε ἐδιδάχθην
Eph4 21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε κ. ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε
Col ‘iy
128 διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ
καθὼς ἐδιδάχθητε
8 16 διδάσκοντες κ. νουθετοῦντες ἑαυτούς
”

Φ

Φ

»
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4

»

»»Ἤ
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>

26
1Ti4 2
Tit! 1.9
He

6 2

13 9
IlJo

9
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214
15
24

(2) διδαχαί

ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τ. διδαχῇ αὐτοῦ
προσέχειν ... ἀπὸ τ. διδαχῆς τ. Φαρισαίων
k. Σαδδουκαίων
οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τ. διδαχῇ αὐτοῦ
ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τ. διδαχῇ αὐτοῦ
1 τί ἐστιν: τοῦτο; διδαχὴ καινή
5:8. x. κατ᾽ ἐξουσίαν,
ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τ. διδαχῇ αὐτοῦ
πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τ. διδαχῇ
αὐτοῦ
ἐν τ. διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν
ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τ. διδαχῇ αὐτοῦ
ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή
νώσεται περὶ τ. διδαχῆς
ἠρώτησεν τ. Ἰησοῦν. .. περὶ τ. διδαχῆς
αὐτοῦ
ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τ. διδαχῇ τ.
ἀποστόλων
πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλὴμ τ. διδαχῆς
ὑμῶν
ἐκπληττόμενος ἐπὶ τ. διδαχῇ τ. Κυρίου
l τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη
διδαχή;
εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς
παρὰ τ. διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας
ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω. . . ἢ ἐν προφητείᾳ
ἢ ἐν διδαχῇ
7 διδο τT
ἕκαστος Ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει
παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ κ. διδαχῇ
ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τ. διδαχὴν πιστοῦ
λόγου
βαπτισμῶν διδαχὴν ἐπιθέσεώς τε χειρῶν
διδαχῆς, TWH mg. R non mg.
2 διδαχαῖς ποικίλαις x. ξέναις μὴ παραφέρεσθε
πᾶς 6... μὴ μένων ἐν τ. διδαχῇ τ.
Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει:
ὁ μένων ἐν τ. διδαχῇ οὗτος κ. τ. πατέρα
k. τ. υἱὸν ἔχει
ταύτην τ. διδαχὴν ov φέρει
ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τ. διδαχὴν Βαλαάμ
οὕτως ἔχεις κ. σὺ κρατοῦντας τ. διδαχὴν
Νικολαϊτῶν
bj
>
-»
‘
’
ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τ. διδαχὴν ταύτην
δε
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δίδραχμον---δίδωμι
Mt 20

ΔΙΔΡΑΧΜΟΝ

21
22
24

ΔΙ͂ΔΥΜΟΣ
Jo 1116 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος
2024 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τ. δώδεκα ὁ λεγόμενος
Δίδυμος
21 2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος κ. Θωμᾶς ὁ λεγόμένος Δίδυμος

25

ΔΙ ΔΩΜΙ

(2) seq. infin.

Mt

26

(8) δίδ. ἐκ

(5) διδόασιν, Sot, ἐδίδοσαν

(4) δίδ. cis, év
(6) δίδ. ἐπί

4 9 ταῦτά σοι πάντα δώσω
5 31 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῇ
ἀποστάσιον
4

΄“΄

~

΄

10

1
ὃ
19

12 39
18 ὃ
II

ἔδωκα, WH
xi.
34

διδόναι τ. τέκνοις ὑμῶν,
πόσῳ μᾶλλον. ὁ πατὴρ ὑμῶν -. . δώσει
ἀγαθὰ τ. αἰτοῦσιν αὐτόν
ἐδόξασαν τ. Θεὸν τ. δόντα ἐξουσίαν τοιαὕτην τ. ἀνθρώποις
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτῶν
δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε
δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ τί
λαλήσητε
σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ
ἐδίδου καρπὸν ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα
> ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τ. βασιλείας τ. οὐρανῶν,

ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται

14

12 ὅστις γὰρ ἔχει. δοθήσεται αὐτῷ
7. ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται
ὃ δός μοι... τ΄ κεφαλὴν Ἰωάνου τ. Βαπτιστοῦ
9 διὰ τ. ὅρκους κ. τ. συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι
II ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ . « . κι ἐδόθη τ. κορασίῳ

16 3 δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν

19 κλάσας ἔδωκεν τ. μαθηταῖς τ. ἄρτους
15 36 ἔκλασεν Ks ἐδίδου τ. μαθηταῖς
16 4 σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ
Ι9 δώσω σοι τ. κλεῖδας τ. βασιλείας τ. οὐρανῶν
26 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τ. ψυχῆς
αὐτοῦ;
17 27 ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ κ. σοῦ
19 7 τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ᾿
ἀποστασίου

II οὐ πάντες

χωροῦσιν

δέδοται
21 πώλησόν σου
πτωχοῖς

τ.

τ. λόγον

ὑπάρχοντα

ἀλλ᾽ οἷς

κ.

δὸς

ὡς κ. coi

mg. R mg.

aypoby nim ma ink ΤΟΝ, Zech.

TO αἰτοῦντί σε δός
τ. ἄρτον ἡμῶν τ. ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τ. κυσίν
αἰτεῖτε, κ. δοθήσεται ὑμῖν
ὗ

2

11 1 ef οὖν ὑμεῖς. . . οἴδατε δόματα ἀγαθὰ

9 8

δοῦναι

23 οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι
2ὃ δοῦναι τ. Ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν
23 τίς σοι ἔδωκεν τ. ἐξουσίαν ταύτην
43 δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τ. καρποὺς αὐτῆς
17 ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;
24 δώσουσιν σημεῖα μεγάλα k. τέρατα
29 7 σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς
5 τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τ. τροφὴν ἐν καιρῷ
88 δότε ἡμῖν ἐκ τ. ἐλαίου ὑμῶν
15 ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα
28 δότε τ. ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα.
29 τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται
35 3΄ ἐπείνασα γὰρ k. ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
3 ἐπείνασα γὰρ κ. οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
Ξ ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ κ.
δοθῆναι πτωχοῖς
15 τί θέλετέ μοι δοῦναι
26 δοὺς τ. μαθηταῖς εἶπεν
27 εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων
48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον

27 10 * x. ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τ. ἀγρὸν τ. κεραμέως

nna ἼΒΌ ΠΡ ANd, Dt. xxiv. 1
42
611
7 6
7

4 6 ἐὰν ἦ δίκαιον δώσω ὑμῖν
14 θέλω δὲ τούτῳ T. ἐσχάτῳ

Mt 17 24 προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τ.
Πέτρῳ,
x. εἶπαν Ὃ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ
δίδραχμα; "
--τὰ, T

(1) δίδ. δόματα

21Σ

τ.

13

»,ὄ

>

~

ἔδωκαν αὑτῷ
μεμίγμενον

vy

πίιειν

28 12 ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν

Mk

3

οἱνον

\

μετὰ

΄-

χολῆς

τ. στρατιώταις

18 ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ κ. ἐπὶ
τ. γῆς
226 ἔδωκεν x. τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν
3 6 συμβούλιον ἐδίδουν κατ᾽ αὐτοῦ
ἐποίησαν, TWH mg. R
4 7 συνέπνιξαν αὐτὸ k. καρπὸν οὐκ ἔδωκεν
ὃ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα κ. αὐξανόμενα
IL ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τ. βασιλείας τ.
Θεοῦ

25 ὃς

γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ

43 ἢ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν
2 τίς ἡ σοφία a δοθεῖσα τούτῳ
7 ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τ. πνευμάτων
, ἀκαθάρτων
22 αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς x. δώσω σοι
23 ὅτι ἐάν με

τ.

αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τ.

βασιλείας μου
25 θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι. . . τ. κεφαλὴν
ἸΙωάνου

28 ἔδωκεν αὐτὴν τ. κορασίῳ:
kK. τὸ κοράσιον. ἔδωκεν αὐτὴν τ. μητρὶ αὐτῆς
37-7 δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν
37 2 ἀγοράσωμεν.. .. κι δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν
δώσωμεν, T
41 κατέκλασεν τ. ἄρτους κ. ἐδίδου τ. μαθηταῖς
8 6 ἔκλασεν κ. ἐδίδου τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
12 εἰ δοθήσεται τ. γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον

37 ὅ τί γὰρ dot Gado ἀντάλλαγμα τ. ψυ-

χῆς αὐτοῦ;
10 21 ὅσα ἔχεις. πώλησον x. δὸς τ. πτωχοῖς
37 δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν... καθίσωμεν
40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου. . . οὐκ ἔστιν
ἐμὸν δοῦναι
45 δοῦναι τ. ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν

212

Mk 11 28 ἢ τίς σοι ἔδωκεν τ. ἐξουσίαν ταύτην

ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι
>

τ. ἐξ. ταύτ. ἔδ., T
12 9 δώσει τ. ἀμπελῶνα ἄλλοις
14 ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;
κῆνσ. K. δοῦν., T
δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν;
ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ
δώσουσιν σημεῖα κ. τέρατα
ποιήσουσιν, T
-

-“

»

33 πωλήσατε

ὑμῶν

xk. δότε

mg.

’

΄

΄’

΄-

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι

ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη
ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τ. πέμψασιν ἡμᾶς
ὥστε τ. υἱὸν τ. μονογενῆ ἔδωκεν
ἐὰν μὴ ἦ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τ. οὐρανοῦ
8. οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα
4
πάντα δέδωκεν ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ
a
ο ἔδωκεν
Ἰακὼβ τ. Ἰωσὴφ τ. υἱῷ αὐτοῦ
* λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Δός μοι πεῖν
τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι Δός μοι πεῖν
ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν
Δ
»”
€ &
΄
ὃς ἔδωκεν
ἡμῖν
τὸ\ φρέαρ
»»»

4

>

‘

Bd

>

:

oY

cn

>

“-

δι

ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τ. ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω

αὐτῷ
τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ.
ὃ ἐγὼ δώσ., T
Κύριε δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ
T.
κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τ. υἱῷ
2
Cn
‘
»”
οὕτως κ. τ. vid ἔδωκεν ζωὴν
ἔχειν
ἑαυτῷ:
“τς

,

,

,

~

A

a

ἐν>

>
eel
»”
>
A
,
κ. ἐξουσίαν
ἔδωκεν
αὐτῷ
κρίσιν
ποιεῖν-

Ta yap ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατήρ
εὐχαρίστησεν κ. ἔδωκεν τ. ἀνακειμένοις
εὐχαριστήσας διέδωκεν, WHR
ἣν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει
δίδωσιν ὑμῖν, T
ἢ ἄρτον ἐκ τ. οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν
΄᾿΄ὕ

΄.

τ. ὑπάρχοντα

,

τίς ὑμῖν δώσ., WH

-“

ἐλεημοσύνην
42 τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον
48 παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ
:
51 4 εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τ γῇ

ἀπ’

,

ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τ. Θεῷ
πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τ. Θεῷ
τὰ ἡμίσειά μου τ. ὑπαρχόντων τ. πτωχοῖς
δίδωμι
”
»
κ
,
ἔδωκεν
αὐτοῖς
δέκα
μνᾶςε
οἷς δεδώκει τ. ἀργύριον
διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τ. ἀργύριον ἐπὶ
τράπεζαν
δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι
παντὶ τ. ἔχοντι δοθήσεται
τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τ. ἐξουσίαν ταύτην ;
ἵνα ἀπὸ τ. καρποῦ τ. ἀμπελῶνος δώσουσιν
αὐτῷ
δώσει τ. ἀμπελῶνα ἄλλοις
ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἣ οὔ;
ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στύμα κ. σοφίαν
συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
ἔκλασεν x. ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων,
τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
διδόμενον
κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι

δοὺς τ. δούλοις αὐτοῦ τ. ἐξουσίαν

,

Δ

οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ
4
,
΄
᾿ς
-~
se
δότε δακτύλιον εἰς τ. χεῖρα αὐτοῦ
ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον
τὸ ἡμέτερον τίς δώσει ὑμῖν;

ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον... δοθῆναι
τ. πτωχοῖς
11 ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι

΄

΄-

δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τ. οὐσίας
Φ
γα}
ἊΣ
ἡ

ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς

,

-

ἐρεῖ σοι Ads τούτῳ τόπον
»

x

ἔκλασεν κ. ἔδωκεν αὐτοῖς
λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς
δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον
αὐτοῖς
ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον
δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς θρόνον Δαυείδ
74 " τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως... λατρεύειν
αὐτῷ
τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τ. λαῷ αὐτοῦ
τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον
σοὶ δώσω τ. ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν
6 ᾧ ἂν θέλω δίδωμι αὐτήν
ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ
παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου
δίδοτε x. δοθήσεται ὑμῖν"
* μέτρον καλὸν... δώσουσιν εἰς τ. κόλπον
ὑμῶν
ἔδωκεν αὐτὸν τ. μητρὶ αὐτοῦ
8 ὕδωρ
ὕδ
ἐπὶ πόδας
πόδας οὐκοὐκ ἔἔδωκα ς
μοι ἐπὶ
vd. μου ἐπὶ τ. πόδας, TWH mg
45 φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας
8 10 * ὑμῖν δέδοται γνῶναι τ. μυστήρια τ.
βασιλείας τ. Θεοῦ
18 ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ
55 * διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν
9 1 ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν x. ἐξουσίαν ἐπὶ
πάντα τὰ δαιμόνια
13 2 δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς
16 2 ἐδίδου τ. μαθηταῖς παραθεῖναι τ. ὄχλῳ
10 19 δέδωκα ὑμῖν τ. ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω
ὄφεων
35 ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τ. πανδοχεῖ
ἔδ. δύο δην., WH mg.
11 3 τ. ἄρτον ἡμῶν τ. ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ
καθ᾽ ἡμέραν
7 οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι
8 εἰ» x. 6 οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς
8
ΡΣ
Ὁ a
,
ἐγερθεὶς4 δώδώσει αὐτῷ
ὅσων χρήζει
9 αἰτεῖτε κ. δοθήσεται ὑμῖν
13) εἰ οὖν ὑμεῖς... οἴδατε δόματα ἀγαθὰ
διδόναι τ. τέκνοις ὑμῶν,
,
“
4
,
a
πόσῳ
μᾶλλον
ὁ΄ πατὴρ...
δώσει
πνεῦμα
ἅγιον τ. αἰτοῦσιν αὐτόν
σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ
41 πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην
12 32 εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τ.
βασιλείαν.

-“

αὐτοῦ

,

imp jd OVW 4, Ps. Ixxvili. 24
32

οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τ. ἄρτον ἐκ τ.
οὐρανοῦ,
δέδωκεν, TWH mg.

ἀλλ᾽ ὁ πατήρ pov δίδωσιν ὑμῖν τ. ἄρτον...
JZ ὁ

τ. ἀληθινόν"
γὰρ ἄρτος τ. Θεοῦ

ἀιλοὺς τ. κόσμῳ

ἐστὶν 6...

:

ζωὴν

213

δίδωμι
Jo

Jo 1724 iva θεωρῶσιν τ. δόξαν τ. ἐμὴν ἣν δέδωκάς
μοι
ἔδωκας, WH mg.
A
,
,
>
>
‘
18 9 ods δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα
II τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατήρ
22 els παρεστηκὼς ... ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ
Ἰησοῦ
ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ
εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν
λαμβάνει τ. ἄρτον κ. δίδωσιν αὐτοῖς
ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς
a

6 34 πάντοτε δὺς ἡμῖν τ. ἄρτον τοῦτον

37 πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατήρ
39 ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν por

ἀπολέσω

μὴ

ἐξ αὐτοῦ
51 6 ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω
52 2 πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τ. σάρκα
: αὐτοῦ φαγεῖν

’

,

>

Vg

A

nnv ΓΝῚρavon ANN, Ps. xvi. 10
ὃ δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι
ἡ πίστις ἡ δὲ αὐτοῦ ἔδωκεν
κληρίαν ταύτην
ς

>

ἐν

‘

>

~

3.

Φ

>

ἐτήρουν

‘

αὑτοὺς

22 κἀγὼ τ. δόξαν
‘

,

αὐτοῖς

ἣν
A

>

4

,

»

,

a

>

΄

,

ἐστιν
>

,

ἕτερον

... τὸ

4

-

4

-

»

σου

,

,

σου

~

x. ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν
2

ir

a

>

-

3

δ'

>

“

΄

a

ἐναντίον

κ. σοφίαν

αὐτῷ χάριν

δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν
ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι
τ. ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς 6 Θεὸς ὡς
kK. ἡμῖν
κ. τ. ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τ. μετάνοιαν εἰς ζωὴν
ἔδωκεν
:
ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν τ. δόξαν τ. Θεῷ
"
Η͂
“
\
,
ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ προφήτου
ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τ. Σαοὺλ υἱὸν Κείς
δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυεὶδ τὰ πιστά
>

΄“

4

ᾧ
Μ

ᾧ

>

“~

4

»ᾺΆ

“

©

A

ε

lv. 3
2 οὐ δώσεις τ. ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν,
Ps. δε,
34.4 3 διδόντι σημεῖα κ. τέρατα γίνεσθαι διὰ τ.
χειρῶν αὐτῶν
διδόντος,

μοι δέδωκα

>

O97
Dyan
eee WT DN...
eee
᾿ ANDY,
Lo Is.

Ν

ἐν Τ. ὀνόματί

δέδωκάς

[2

δότε κἀμοὶ τ. ἐξουσίαν ταύτην

μοι ἵνα

τ. ὀνόματί

>

~

Φαραώ
ὁ Θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν
αὐτοῖς
ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ὑμῖν
δοῦν. ἡμῖν, TWH mg. R
διὰ τ. ἐπιθέσεως τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων
δίδοται τὸ πνεῦμα

T

οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδούς
΄

,

24 πατὴρ ὃ δέδωκάς μοι θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ
ἐγώ

ὄνομά

‘

©

ἔδωκεν

δέδωκάς μοι
>
,
14 ἐγὼ
δέδωκα
αὐτοῖς΄“΄ τ. λόγον σου
>

γὰρ

am”

δέδωκάς μοι
κα

12 ἐγὼ

>

οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ
βῆμα ποδός.

ἐγὼ δίδωμι

>

>

αὐτῷ τ. ὁλο-

Δ

ὃ ἔδωκεν 6 Θεὸς τ. πειθαρχοῦσιν αὐτῷ

»᾿Ἱ

,

>

~

αὐτήν
ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς

ὃ δέδωκάς

4

,

αὐτοὺς

LA

ὑδὲ

mw”

+

>

,

6 τ. ἀνθρώποις ods ἔδωκάς μοι ἐκ τ. κόσμου.
σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας
7 πάντα ὅσα ἔδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσίν"
δέδωκάς, TWH mg.
δ ὅτι τ. ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς
δέδωκάς, WH mg.
9 οὐ περὶ τ. κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν
δέδωκάς μοι

11 τήρησον

>

δεδομένον ἐν ἀνθρώποις
2 δὸς τ. δούλοις σοι μετὰ παρρησίας πάσης
λαλεῖν
τοῦ δοῦναιu μ μετάνοιαν τῷῷ Ἰσραὴλ
Ἰσραὴλ κ. κ. ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν

ζωὴν αἰώνιον

‘

ς

οὐδὲ

4

καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός,
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς

>

,

4

ὑμῖν
31 καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ πατήρ
καθ. ἐνετείλατό μοι, T
’
1516 ἵνα ὅτι ἂν αἰτήσητε τ. πατέρα εν T.
ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν
16 23 ἄν τι αἰτήσητε τ. πατέρα δώσει ὑμῖν ἐν τ.
ὀνόματί μου

A

,

pyowa OMB FN}, Joel iii. 3

4

ὁ κόσμος δίδωσιν

ce

ΨΦ

2 οὐδὲ δώσεις τ. ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν

Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου
29 ἢ τ. πτωχοῖς ἵνα τι δῷ

δώσῃ, T
4 τὸ ἔργον τελειώσας
ποιήσω

Ὡς

αὐτοῖς

ἐδόθη πτωχοῖς
49 αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν
πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τ. χεῖρας
15 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν
δέδωκα, T
26 ᾧ ἐγὼ βάψω τ. ψωμίον κ. ,δώσω αὐτῷ.
,
,
3
,
βάψας οὖν τὸ\ ψωμίον
λαμβάνει κ. δίδωσιν

o

oS

δώσω τέρατα ἐν τ. οὐρανῷ ἄνω

διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη... κ.

οὐ καθὼς

2M

2 καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι

7

4 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν
14 τό ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν
27 εἰρήνην τ. ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν"

΄

A

δ

719 οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τ. νόμον
δέδωκεν, TWH mg.
22 διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τ. περιτομήν
30 οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον δεδομένον
—dy. δεδ. TWHR non mg.
9 24 dds δόξαν τ. Θεῷ
κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον
29 ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν
ἐστιν
;
ds 665. . . . μείζων, WH mg. R non mg.
11 22 ὅσα ἂν αἰτήσῃ τ. Θεὸν δώσει σοι ὁ Θεός
57 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς x. οἱ Φαρισαῖοι
ἐντολάς
‘

,

τ

65 ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τ. πατρός

>

-

15

ὃ senprionter

’

αὐτοῖς

δοὺς

τὸ

πνεῦμα

γιον
17 25 αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν x. πνοὴν
ca

2

τὸ

δίδωμι

214

Ac 19 31 * παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ
θέατρον
20 32 4 τ. δυναμένῳ. . . δοῦναι τ. κληρονομίαν
ἐν τ. ἡγιασμένοις πᾶσιν

Ga

9 δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ κ. Βαρνάβᾳ κοινωνίας
8.21 εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι
22 ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
δοθῇ τ. πιστευούσιν

35 μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν

24 26 ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ
τ. Παύλου
Ro 420 ἐνεδυναμώθη τ. πίστει δοὺς δόξαν τ. Θεῷ
5 5 ἐκκέχυται. .. διὰ πνεύματος ἁγίου τ. δοθέντος ἡμῖν
11 8 ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα κατανύξεως

415 τ. ὀφθαλμοὺς
μοι

διάφορα
19 δότε τόπον τ. ὀργῇ

αὕτη

14 12 ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τ.

16 3 ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τ. δόξης
αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι
4 7 ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις
ὃ 1 ἔδωκεν δόματα τ. ἀνθρώποις

Θεῷ

δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τ. πνεύ-

ματος πρὸς τὸ συμφέρον.
8 ᾧ μὲν γὰρ διὰ τ. πνεύματος δίδοται λόγος
σοφίας
24 τ. ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν
14 7 ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα
ἐὰν διαστολὴν τ. φθόγγοις μὴ δῷ
8 x. γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ
9 διὰ τ. γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε
1538 ὁ δὲ Θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς
ἠθέλησεν
57 τ. δὲ Θεῷ χάρις τ. διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος
11Col 22 * δοὺς τ. ἀρραβῶνα τ. πνεύματος ἐν τ.
καρδίαις ἡμῶν
5 5 Θεὸς ὁ δοὺς ἡμῖν τ. ἀρραβῶνα τ. πνεύματος
12 ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ

ἡμῶν

18 ἐκ τ. Θεοῦ τοῦ δόντος ἡμῖν τ. διακονίαν τ.
καταλλαγῆς
6 3 * μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν
8 147. χάριν τ. Θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν τ.
ἐκκλησίαις τ. Μακεδονίας
5 ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τ. Κυρίῳ

pa nism ANP?, Ps. Ixviii. 19
II
27
29
6 19

τ.

αὐτὴν

αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους
μηδὲ δίδοτε τόπον τ. διαβόλῳ
ἵνα δῷ χάριν τ. ἀκούουσιν
ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τ. στόματός

Bes
Col 125 * κατὰ τ. οἰκονομίαν τ. Θεοῦ
ITh4

μοι εἰς ὑμᾶς

2 οἴδατε

12

Ga

ἣν ὁ Κύριος ἔδωκέν μοι

εἰς οἰκοδομήν
1 4 Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. δόντος
ἁμαρτιῶν ἡμῶν

ἑαυτὸν

ἐδώκαμεν

Ι Τὶ 2 6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων

414 τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος ὃ ἐδόθη σοι διὰ
προφητείας
514 μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τ. ἀντικειμένῳ
λοιδορίας χάριν
Til
7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας
9 κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν x. χάριν τ. δοθεῖσαν
ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
16 δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ

18 2 δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ

Tit
He

Κυρίου
2 7 δώσει γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν
25 μήποτε δῴη αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν
δώῃ, WH mg.
214 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν
213 ἐγὼ x. τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός

nin) ὉΓἼΠΣ Wwe OMT 1358, Is. viii.18

8 περὶ τ. ἐξουσίας ἡμῶν ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος
εἰς οἰκοδομὴν
7 ἐδόθη μοι σκόλοψ τ. σαρκί

18 10 κατὰ τ. ἐξουσίαν

παραγγελίας

ὃ 4τ. Θεὸν τ. διδόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ
ἅγιον εἰς ὑμᾶς
UTh1 8 διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεόν
2 16 ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς κ. δοὺς παράκλησιν
αἰωνίαν
8. 9 ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν
16 ὁ Κύριος τ. εἰρήνης δῴη ὑμῖν τ. εἰρήνην
διὰ παντός

DiaNd IN? WB, Ps. cxii. 9
10

γὰρ τίνας

τ. δοθεῖσάν

ὑμῖν

10 γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι

16 χάρις δὲ τ. Θεῷ τ. διδόντι
σπουδήν
9 9 ἐσκόρπισεν ἔδωκεν τ. πένησιν

ἐδώκατέ

ὁ Θεὸς. .. δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας x.
ἀποκαλύψεως
δώῃ, vel δῷ, WH mg.
22 αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τ.
ἐκκλησίᾳ
8 2 τ. οἰκονομίαν τ. χάριτος τ. Θεοῦ τῆς δοθείons μοι εἰς ὑμᾶς
κατὰ τ. δωρεὰν τ. χάριτος τ. Θεοῦ τ.
δοθείσης μοι
. ἐδόθη ἡ χάρις
ὃ ἐμοὶ τ. ἔλαχιστοτέρῳ

oon nim
Ue ody
A A 10), Is.
XxIx. 10
12 3 λέγω yap διὰ τ. χάριτος τ. δοθείσης μοι
6 χαρίσματα κατὰ τ. χάριν τ. δοθεῖσαν ἡμῖν

12 7 ἑκάστῳ

ὑμῶν ἐξορύξαντες

Ephi117

ΠΌΤ
“pis

153% δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις
15 διὰ τ. χάριν τ. δοθεῖσάν μοι ἀπὸ τ. Θεοῦ
1Col 4 ἐπὶ τ. χάριτι τ. Θεοῦ τ. δοθείσῃ ἡμῖν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
8 5 ἑκάστῳ ws ὁ Κύριος ἔδωκεν
10 κατὰ τ. χάριν τ. Θεοῦ τ. δοθεῖσάν μοι
νώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου
912 ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τ. εὐαγγελίῳ
τ. Χριστοῦ
1115 ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ

2 9 ites? τ. χάριν τ. δοθεῖσάν μοι

ὑπὲρ τ.

744

δεκάτην ᾿Αβραὰμ

ἔδωκεν

ἐκ τ.

ἀκρο-

ινίων
8 10 4 διδοὺς νόμους μου εἰς τ. διάνοιαν αὐτῶν
DDS ΠΤ
ΠΣ, Jer. xxxi. 33
10 16 © διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν,
Jer. Zc.

215

δίδωμι---διενθυμέομαι
αἰτείτω παρὰ τ. διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς
x. δοθήσεται‘ αὐτῷ
,
,
>
‘
>
\
μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τ. σώματος
μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν
ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν
πῦον
sss 34
ONIY2, Prov. il.
πὴ

,

>

A

c

A

»

’

~

—h. v., [WH] R mg.

τ. εἰκύνι τ.
15 2 ἐδόθη αὐτῇ δοῦναι πνεῦμα
θηρίου

16

,

ὁ Θεὸς
ς

14
15

ἐπὶ
ἐπὶ τ. χειρὸςὸ
χά
6 ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα

αὐτῶν τ. δεξιᾶς
δώσει, WH mg.
φοβήθητε τ. Θεὸν x. δότε αὐτῷ δόξαν
ἔδωκεν τ. ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας

16

ins

,

>

»

>

A

,

yas
50

55}

~

λ

,

,

,

ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεῖς τ. φρέατος τῆς ἀβύσ,

>

-_

>

λὴ

,ὕ

"“

ε

lod

5»

-“

.

’

σου
ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία
αὐτοῖς, T
ἀποκτείνωσιν
ἐδόθη
αὐταῖς
ἵνα
μὴ
ὦ»
ωυ
αὐτούς
ἐδ. αὐτοῖς, TWH mg.
10 9 λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον
11 Ι ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ
Ζ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς ὅτι ἐδόθη τ. ἔθνεσιν
3 δώσω τ. δυσὶν μάρτυσίν μου
PA

wea

>

3

~

a

ol

4

Ἐ

4

39

>

ἐκ τ. πηγῆς

A

τ.

ΔΙΕΓΕΙ͂ΡΩ **
Mk
Lu
Jo

439 διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τ. ἀνέμῳ͵
8 24 προσελθόντες δὲ διήγειραν αὑτὸν
24 ὁ δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τ. ἀνέμῳ
618 ἣ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος
4

‘

5.

,

ee

2

,

f

δια

,

a

διεγείρετο

διηγείρετο, Τ'
δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι . . . διεγείρειν
ἐν ὑπομνήσει

11Pe113
3

1

ἐν

ais διεγείρω
,

ἂν»

»

ὑμῶν
ec

~

ἐν
>

ὑμᾶς

ὑπομνήσει
ε

ld

τ.

εἰλικρινῆ διάνοιαν

-

>

‘4

A

φὺ

‘

,

ε

τοὺς ἐν αὐτοῖς
2 ἐγὼ τ. διψῶντι δώσω
ὕδατος τ. ζωῆς δωρεάν
δώσ. αὐτῷ, T

‘

,

¢

»“"ἍἪ

>

>

ἔδωκεν ἡ θάλασσα τ. νεκροὺς τοὺς ἐν αὑτῇ,
x. ὁ θάνατος kK. ὁ5 Gdns ἔδωκαν τ. νεκροὺς

»»Ὰ

ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τ.
ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκὴ
2 οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τ. γῆν
ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες
ἐδόθη, WH marg.
ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά,
6 ἵνα δώσει τ. προσευχαῖς τ. ἁγίων πάντων
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον

,

24 ὃ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τ. καρδίας αὐτῶν

μένην

>

,

~

δοῦναι τ. βασιλείαν αὐτῶν τ. θηρίῳ
τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν κ. πένθος
ἀγαλλιῶμεν x. δώσομεν τ. δόξαν αὐτῷ
τ
δῶμεν, TWH mg.
R
,
,
aye
᾿
QF
ἐδόθη αὐτῷ iva περιβάληται βύσσινον
κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς

8 ἰδοὺ διδῶ ἐκ τ. συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ
2 ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι per ἐμοῦ
ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν κ. τιμήν
ἐδόθη αὐτῷ στέφανος
2 7, καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν
τ. Ἢ βοή ἐκ τ. γῆς
x. ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη
5»

>

’

,

΄

>

διδόασιν

‘a

Ῥγς

᾿᾿

[ων

a

,

>

“

~

δέδωκας πεῖν

δέδ,

δοῦναι, αὐτῷ δόξαν
οὐ a μετενόησαν
a
”
4
So 5
δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τ. οἴνου τ. θυμοῦ
τ. ὀργῆς αὐτοῦ
5 το δύναμιν κ. ἐξουσίαν αὐτῶν τ. θηρίῳ

,

“

Co)

>

τ

ἔδωκας, TWH mg.
AO
oNN2 ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τ. ἀνθρώπους ἐν
πυρί

x. δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν
ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα peravonoy
δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν
δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τ. ἐθνῶν
δώσω αὐτῷ τ. ἀστέρα τ. πρωινόν
ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν jvewyaA

αἷμα αὐτοῖς

9

κρυμμένου,

a

'

χρυσας

>

~

lol

>

δώ

,

LS}

ς

r

>

A

c

+

,

Show αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τ.
τ. νικῶντι
ξύλου τ. ζωῆς
δώσω σοι τ. στέφανον τ. ζωῆς
τ. νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τ. κε΄

ἐδ. αὐτῷ, T

cn

ε

2

-

aA

,

>

ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν κ.
λαόν
2 διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι

΄“

6é8

~

>

,

>

ii

8

“

>

,

>

=

4'.

\

»

»»

‘

x. ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μηνας τεσσεράκοντα κ. δύο2
‘
5
Ἃ
ee
25 56
2
ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον peTa τ΄
ἁγίων

γρ

;

τὰ τ.

φημί,

~

>

,

,

id

~

>

~*~

5 18 ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν
ἔδ. ὑετ., TWH mg.
κ.
1 Pel2i Θεὸν τ. ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
δόξαν αὐτῷ δόντα
5 5 ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν, Prov. Jc.
1Pe3 15 κατὰ τ. δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν
ὑμῖν
ς
ιν
Ν 2
Ὁ
\
a
1081 ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ
πατήρ
ἡμῖν
23 καθὼς ἔδωκεν. .ἐντολὴν
. ἐκ τ. πνεύματος οὗ ἡμῖν
24 γινώσκομεν
ἔδωκεν
:
ὅτι ἐκ τ. πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν
4 13
5 II ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ὁ Θεὸς ἡμῖν
16 αἰτήσει x. δώσει αὐτῷ ζωήν
20 δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τ.
ἀληθινόν
ee
”
a~ a
a
3
ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ ἣν ἔδωκεν αὐτῷ
ε

Re 11 13 of λοιποὶ. . . ἔδωκαν δόξαν τ. θεῷ τ.
οὐρανοῦ
18 δοῦναι τ. μισθὺν τ. δούλοις σου τ. προφήταις
‘
¢
,
,
12 14 ἐδόθησαν τ. γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τ.
ἀετοῦ
18.2 ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τ. δύναμιν αὐτοῦ
4 ὅτι ἔδωκεν τ. ἐξουσίαν τ. θηρίῳ
κ. βλασuv pey ἅλα x.
oF λαλοῦν
aap στόμα
5 ἐδόθη ἢ αὐτῷ

ΔΙΕΝΘΥΜΕΌΜΑΙ * 7

Ac 1019 rod

δὲ

Πέτρου

ὁράματος

διενθυμουμένου

περὶ τ.

διέξοδος---διικνέομαι

216

Ac 19 1 3 ἐγένετο δὲ.

ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Mt 22 9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τ. ὁδῶν
AIEPMHNEYTH’S
1
1014 28 ἐὰν δὲ μὴ ἢ διερμηνευτής

ἑρμηνευτής, WH

Ro

marg.

Lu 2427 διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις τ. γραφαῖς
τὰ περὶ ἑαυτοῦ
ἑρμηνεύειν, WH mg.
Ac 9 36 Ταβειθὰ ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς
1Co12 30 μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;
14 5 ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ
13 διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα
διερμηνεύῃ

(2) c. ace.

Mt 12 43 1 διέρχεται δ ἀνύδρων τόπων
19 24 1 κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν
εἰσελθεῖν, TWH non mg.
Mk 4 35 διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν
1025 } κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος διελθεῖν
Lu 215 διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ
35 ? σοῦ αὐτῆς τ. ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία
430 1 αὐτὸς δὲ διελθὼν
διὰ μέσου αὐτῶν
ἐπορεύετο
Ὁ 15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ
8 22 διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τ. λίμνης
9 6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τ. κώμας
11 24 1 διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων

17 τι 1 αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον

19
Jo

Ac

Σαμαρίας

Γαλιλαίας

40
9.32
38
10 38
11 19
12 10
18. 6
14
14 24
16. 3
16

διερχόμενος εὐηγγελίζετο τ. πόλεις πάσας
1 ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων
μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν
ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν κ. ἰώμενος
οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες... διῆλθον ἕως
Φοινίκης
3 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν x. δευτέραν
? διελθόντες δὲ ὅλην τ. νῆσον ἄχρι Πάφου
αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τ. Πέργης
2 διελθόντες τ. Πισιδίαν
3 διήρχοντο τήν τε Φοινίκην κ. Σαμαρίαν

Mk
Lu
Ac

17 23 διερχόμενος

δὲ τ.

Φρυγίαν

x.

Γαλατικὴν

γὰρ x. ἀναθεωρῶν

τὰ σεβά-

σματα ὑμῶν
18 23 3 διερχόμενος καθεξῆς τ. Ταλατικὴν χώραν
k. Φρυγίαν
27 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τ. ᾿Αχαίαν

τινὲς Κορίνθιοι... παρεκάλουν

διελθεῖν

σὺν αὐτοῖς εἰς τ. πατρίδα αὐτων, WH mg.

ὁ θάνατος

AIETH’S**
216 ἀνεῖλεν πάντας τ. παῖδας. . « ἀπὸ διετοῦς
K. κατωτέρω
>

‘4

~

ΔΙΗΓΕΌΜΑΙ
5 16 διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες
9 9 διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον διη-

γήσωνται

8 39 διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ Θεός
910 ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο
αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν
8 33 τ. γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται

nm

Ὁ finns, Is. li. 8

927 διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τ.

Κύριον

1217 διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ὁ Κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τ. φυλακῆς
---οΟαὐτοῖς, T

He 11 32 ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον
περὶ Γεδεών

Lu

11

ὁ χρόνος

ΔΙΗΤΗΣΙΣ
ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι

διήγησιν

AIHNEKH’S**
He

41 3 διήρχετο δὲ τ. Συρίαν κ. τ. Κιλικίαν
6 5 διῆλθον
χώραν

ἄνθρωπους

ματι

1 3 εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱερειχώ

8 4 οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον

εἰς πάντας

διῆλθεν
πάντες διὰ τ. θαλάσσης διῆλθον
ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν
διέλθω-"
γὰρ διέρχομαι
Μακεδονίαν
8? ὑμῶν διελθεῖν οἱ Miskitiovlay
ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τ. οὐρανοὺς

AIETIV’A*F
Ac 24 27 διετίας δὲ πληρωθείσης
28 30 ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώ-

κ.

4 ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι
4 4: ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τ. Σαμαρίας
15 ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν
859 1 διελθὼν διὰ μέσον αὐτῶν ἐπορεύετο
—h.v., TWHR non mg.

διελθόντα τ.

ΔΙΕΡΩΤΑΏ ἢ
Ac 10 17 διερωτήσαντες τ. οἰκίαν τ. Σίμωνος

Mt

AIE’PXOMAI

1 1
5 5
Ε

ΠΟΟῚ 16 1
He 414 3

27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ... εἷς διερμηνευέτω

(1) διέρχ. διά

512 οὕτως

1Col0
16

ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΏ ** +-

. , Παῦλον

ἀνωτερικὰ μέρη
21 3 διελθὼν τ. Μακεδονίαν κ. ᾿Αχαίαν
20 2 3 διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα
25 ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τ. βασιλείαν

7 3 μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές
101 τ. αὐταῖς θυσίαις αἷς προσφέρουσιν εἰς τὸ
διηνεκές
12 μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν
εἰς τὸ διηνεκές
14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τ. ἁγιαζομένους
ΔΙΘΑΓΛΑΣΣΟΣἢ

Ac 2741

περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον
ΔΙΙΚΝΕΌΜΑΙ

He

412 διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς κ. πνεύ-

ματος

217

διίστημι---δίκαιος
Ac

All’STHMI
Lu 22 59 διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς
24 51 ἐν τ. εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς

διέστη

ἀπ᾽

αὐτῶν
Ac 27 28 βραχὺ δὲ διαστήσαντες κ. πάλιν βολίσαντες
ΔΙΙΣχυρι'ΖοΟμαι
διϊσχυρίζομαι, T
Lu 22 59 ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων
Ac 1215 ἡ δὲ διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν

419 1 εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τ. Θεοῦ
752 τ. προκαταγγείλαντας περὶ τ. ἐλεύσεως τ.
δικαίου
10 22 Κορνήλιος νον ἀνὴρ δίκαιος Kx. φοβούμενος
Tv. Θεόν

22 14

ΔΙΚΑΙΟΣ

(1) δίκαιον, τὸ δίκ.
Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιοςdv
βρέχει ἐπὶ δικαίους κ. ἀδίκους

οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους

ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται
πολλοὶ προφῆται k. δίκαιοι ἐπεθύμησαν
ἰδεῖν ἃ βλέπετε

τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος
ἀφοριοῦσιν τ. πονηροὺς ἐκ “μέσου τ. δικαίων
1 ὃ ἐὰν i δίκαιον δώσω ὑμῖν
ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τ. ἀνθρώποις δίκαιοι
κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τ. δικαίων
ὅπως ἔλθῃ ep ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τ. γῆς,
ἀπὸ τι αἵματος "ABeX τ. δικαίου
τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι
οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα δίκαιον
αἷμ. ἀθῷον, TWH mg. R non mg.
μηδέν σοι κ. τ. δικαίῳ ἐκείνῳ
ἀθῷός εἶμι ἀπὸ τ. αἵματος τ. δικαίου τούτου
—r. δικ.,. TWH non mg. R mg.
οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους
εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον kK. ἅγιον
ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τ. Θεοῦ
ἐπιστρέψαι ... ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων
ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος x. εὐλαβής
οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους
1 ri δὲ κι ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον
ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τ. ἀναστάσει
τ. δικαίων
ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίους
6

πρός τινας τ. πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι
εἰσὶν δίκαιοι

ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι

ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιοςἦν
Ἰωσὴφ . .. ἀνὴρ ἀγαθὸς κ. δίκαιος

-κ. dik., WH mg.
ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν
τ. δικαίαν κρίσιν. κρίνετε
πατὴρ δίκαιε κ. ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω
ὑμεῖς δὲ τ. ἅγιον κ. δίκαιον ἠρνήσασθε

ἰδεῖν τ. δίκαιον

2415 ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων
ἀδίκων
Ro 117 ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται

τε κ.

Mm ἸΠΘΝΞ PIS, Hab. ii. 4
213 ov yap of ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τ.
Θεῷ
3 10 οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς

ΔΝ,

ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΣΙΑ *
Ro
2 5 ἐν ἡμέρᾳ . . . ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας
τ. Θεοῦ

προεχειρίσατό oe...

>

Ps. xiv. 1

ee

+

oe."

26 eis τὸ εἶναι αὐτὸν

,

a

4

δίκαιον x. δικαιοῦντα τὸν
ἐκ πίστεως Ἰησοῦ
μόλις yap ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται
διὰ τ. ὑπακοῆς τ. ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί
ὥστε. .᾿. 7 ἐντολὴ ἁγία κ. δικαία x. ἀγαθή
ὁ δίκαιος ἐν πίστεως ζήσεται, Hab. ἰ.0.
Ephé 1
τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον
Poi 1.34 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν
4 ὃ ὅσα ἐστὶν ἀληθὴ ὅσα σεμνὰ ὅσα δίκαια
Col 4 11 τὸ δίκαιον x. τ. ἰσότητα τ. δούλοις παρέχεσθε
Thi
5 ἔνδειγμα τ. δικαίας κρίσεως τ. Θεοῦ
61 εἴπερ δίκαιον mapa Θεῷ ἀνταποδοῦναι τ
θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν᾽
I Til 9 δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται
ΠΤι4 ὃ ὃν ἀποδώσει μοι 6 Κύριος. .. ὁ δίκαιος
κριτής
Tit 1 8 σώφρονα δίκαιον ὅσιον
He 10 38 ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται,
,

4

«ς

s

,

>

-

Hab. Lc.

—hpov, [WH]. R mg.

11 4 δι ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος
12 23 πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων
Ja 5 6 κατεδικάσατε ἐφονεύσατε T. δίκαιον
16 πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
1 Pe 812 ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους

DYPMIS"ON MM DY, Ps. xxxiv. 16
18
418
ΠΡΕῚ 13
7
ὃ

περὶ ἁμαρτιῶν dutOaves δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων
εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται
} δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι
δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ΠΣ ἐρύσατο
βλέμματι γὰρ κ. ἀκοῇ δίκαιος ἐνκατοικῶν
ἐν αὐτοῖς
6 δίκ.. TWH mg. R
ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις
ἔργοις ἐβασάνιζεν
1]ο 1 9 πιστός ἐστιν x. δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν
2

8
Re 15
16
19
22

1 παράκλητον

ἔχομεν ..

. Ἰησοῦν

Χριστὸν

δίκαιον
29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν
7 ὁ ποιῶν τ. δικαιοσύνην. δίκαιός ἐστιν,
καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν
12 τὰ δὲ τ. ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια
3 δίκαιαι κ. ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου
5 δίκαιος εἶ ὁ ὧν κ. ὁ ἦν ὁ ὅσιος
7 ἀληθιναὶ x. δίκαιαι αἱ κρίσεις σου
2 ἀληθιναὶ κ. δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ
τι ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι

δικαιοσύνη

218

Ro

AIKAIOZY’NH

Mt

,’

τ. πίστει, κατὰ πίστιν
315 οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι
πᾶσαν δικαιοσύνην
5 6 μακάριοι οἱ πεινῶντες x. διψῶντες τ. δι-

-

Ld

2

,

6
10
1417

oe

11Co3

9

6 7

καιοσύνην

14
9.9

ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης
ἐν ἡ μέλλει κρίνειν τ. οἰκουμένην ἐν δι,

καιοσύνῃ

διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης
2 δικαιοσύνη yap Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπ,

“-

΄

,

τεται

εἰ δὲ ἡ ἀδικία
συνίστησιν

ἡμῶν

Θεοῦ

΄

‘

δικαιοσύνην

-

»

,
,
,
χωρὶςx νόμου
δικαιοσύνη
Θεοῦa πεφανέρωται

δικαιοσύνη
Χριστοῦ

δὲ Θεοῦ

’

τὸ

eis ἔνδειξιν τ.

2

2

»»

διὰ πίστεως Ἰησου

a

8

ὃ

’
>
a
δικαιοσύνης
αὐτοῦ

πρὸς τ. ἔνδειξιν τ. δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν
τῷ νῦν καιρῷ
k. ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
td

ir,

>

Lod

°

,

“

Phi

-

’

-“

’

syd nay ἸΠΡῚν, Ps. cxii. 9

--τὴν, T [WH]
3 οὐ yap διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία. . . ἀλλὰ
διὰ δικαιοσύνης πίστεως
διὸ x. ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην,

1 Ti Gira
II 11.2 22
8 16

517 oi τ. περισσείαν . . . τ. δωρεᾶς τ. δικαιο-

48
Tit
3 5

ἐνδυσάμενοι τ. θώρακα τ. δικαιοσύνης
πεπληρωμένοι καρπὸν
Ἰησοῦ Χριτῦ

3 6 κατὰ δικαιοσύνην

δικαιοσύνης τὸν διὰ
᾿

τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος

9 μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου,
ag,

εἰς τὸ λογισθῆναι αὐτοῖς τ. δικαιοσύνην

σύνης λαμβάνοντες
wa... ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης
εἰς ζωὴν αἰώνιον
΄
‘
co
“
παραστήσατε . . . τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα
δικαιοσύνης τ. Θεῷ
ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς
δικαιοσύνην
18 ἐδουλώθητε τ. δικαιοσύνῃ
παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τ. δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν
20 ἐλεύθεροι ἦτε τ. δικαιοσύνῃ

΄“

k. δικαιοσύνῃ

614
111

λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ eis δικαιοσύνην
ᾧ ὁ Θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
ἐλογίσθη τῷ ᾿Αβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην
8 σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τ.
δικαιοσύνης τ. πίστεως

Gen. Zc.

,

5 9 ὁ yap καρπὸς τ. φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ

ΠΡῚΝ
“5 navn,
Gen. xv. 6
ἘΞ
eas) eke

‘

΄

ΙΟ αὐξήσει τ. γενήματα τ. δικαιοσύνης ὑμῶν
1115 οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς
διάκονοι δικαιοσύνης
Ga 221 εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη
8 6 ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, Gen. 4c.
21 ὄντως ἐν νομῷ ν ἦν ἡ δικαιοσύνη
ἐκ νόμου ἦν av, TWH mg. R
§ 5 8 πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης
ἀπεκδεχόμεθα
Eph
4 24 τ. καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισ; θέντα ἐν δικαιοσύνῃ 39)
om
;

,

,

,

~

521

’

,

e

νόμου
2
ΜΉΝ
,
»
“
λέ
ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει
καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην
δικαιοσύνη κ. εἰρήνη K. χαρὰ ἐν πνεύματι
ἁγίῳ
ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ δικαιοσύνη
τε kK, iAἁγιασμός
¢€
,
’
,
περισσεύει ἡ διακονία τ. δικαιοσύνης δόξῃ
3 ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν
αὐτῷ
διὰ τ. ὅπλων τ. δικαιοσύνης τ. δεξιῶν κ.
ἀριστερῶν
τίς γὰρ μετοχὴ τ. δικαιοσύνῃ κ. ἀνομίᾳ;
ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τ. αἰῶνα
΄

1 Col 30

,

Ν

>

”~

λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι x. δικαιοσύνῃ
ἐνώπιον αὐτοῦ
ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τ. κόσμον. . . περὶ
δικαιοσύνης
ΗΜ
΄
,
oo
N
,
περὶ δικαιοσύνης δὲ ὅτι πρὸς τ. πατέρα
ὑπάγω
1 ὁ φοβούμενος αὐτὸν x. ἐργαζόμενος δι>

“~

Μωυσῆς yap γράφει τ. δικαιοσύνην τὴν ἐκ

.-

a

,

δικαιοσύνῃ τ. Θεοῦ οὐχ vmeTaynoay:
΄

ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης
τὶ
’

8

-

,

“

’

τ.

’

~

τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην
παντὶ τ. πιστεύοντι.

,

μακάριοι of δεδιωγμένοι
ἕνεκεν δικαιοσύνης
,
a
*—-——_—~
20- ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη
6 I 1 προσέχετε τ. δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν
ἔμπροσθεν τ. ἀνθρώπων
2 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τ. βασιλείαν κ. τ. δικαιοσύνην αὐτοῦ
106

-

’

,

,

7

’

,

καιοσύνην
,
¢

-

x»

(2) Sux. Θεοῦ,
(1) Sux. ποιεῖν, ἐργάζεσθαι
(8) Sux. πίστεως, ἐκ πίστ., ἐπὶ
ἐκ Θεοῦ
,

τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην"
\
\
,
’
9 30 ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν
δικαιοσύνην,
,
8 δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως"
>
‘
,
,
Φ
Ἰσραὴλ
δὲs διώκων
νόμον
δικαιοσύνης
10 3 2 ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τ. Θεοῦ δικαιοσύνην
k. τ. ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι,
--δικ, WHR
810

μήνδ,a

,

A

>

,

2 8 ἀλλὰ. .. τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην
ἐπὶ τ. πίστει
δίωκε δὲ δικαιοσύνην
δίωκε δὲ δικαιοσύνην
ὠφέλιμος. . . πρὸς παιδείαν τὴν ἐν
δικαιοσύνῃ
ἀπόκειταί μοι 6 τ. δικαιοσύνης στέφανος
οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιή-

,

oa

ς

,

,

,

a

4

,

~

=

>

,

aA

¢

hed

>.

He
1 9 ἠγάπησας δικαιοσύνην κ. ἐμίσησας ἀνομίαν
»

‘

€

΄σ

,

΄

>

,

[4

Φ΄

ΡΨ

>

,

yeh Nom PIN AIMY, Ps. xlv. 8

5 13 ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης
Wa

πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιο΄-

’

‘

σύνης
δικαιοσύνης ἐγένετο
τῆς κατὰ πίστιν
κληρονόμος
1 of διὰ πίστεως. . . ἠργάσαντο δικαιο,

’

LA

phe pe

ll 7

“-

33

8

a

σύνην

4

’

ὃ

’

ae

δικαιοσύνη---δίκη
He 12 11 καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης
Ja 120
ὀργὴ yap ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ οὐκ
ἐργάζεται
2 23 ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, Gen. Lc.
318 καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται
1Pe224 wa... τ. δικαιοσύνῃ ζήσωμεν
814 εἰ x. πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην μακάριοι
1

ΠΡΕῚ

g

\

>

1 τοῖς ἰσότιμον

-

’

\

>

A

ἡμῖν λαχοῦσιν

πίστιν

δικαιοσύνῃ
5 ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν
I κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι
τὴν ὁδὸν τ. δικαιοσύνης
8 13 ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ
170 2329 1 πᾶς ὁ ποιῶν τ. δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ
γεγέννηται
8 716 ποϊῶν τ. δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν
10 1 πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν
ἐκ τ. Θεοῦ
Re 19 11 ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει κ. πολεμεῖ
22 τι 3 ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι
ΔΙΚΑΙΟΏ

(2) Sux. ἐν, παρά

Mt 11 το 1 ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τ. ἔργων αὐτῆς
12 37 1 ἐκ γὰρ τ. λόγων σου δικαιωθήσῃ
Lu 729 πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας x. οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν
τ. Θεόν
35 1 ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τ. τέκνων
αὐτῆς
10 29 ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτόν
16 15 ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον
τ. ἀνθρώπων
18 14 κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
Ac 18.309 1 ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ
Μωυσέως δικαιωθῆναι,
3 ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται
Ro 213 οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται
8 42 ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τ. λόγοις σου

TIIIa PAYA", Ps. li. 6

20 1 ἐξ ἔργων νόμου

οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα

σάρξ

ὙΓῸΣ apd payrnd Ξ, Ps. cxliii. 2
24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι
26 εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον κ. δικαιοῦντα τὸν
ἐκ πίστεως Ἰησοῦ

28 λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον
30 1 ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως

4 21 εἰ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη
5 πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τ. δικαιοῦντα τ. ἀσεβῆ
5 1 1 δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχω-

μεν
9 3 δικαιωθέντες νῦν ἐν τ. αἵματι αὐτοῦ

6 716

1Co4

ia

4

>

6

‘

ὃ

ὃ

,

>

4 ? ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι

611

>

᾿»

/

>

,

cal

ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεὸς
II 2 ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τ. Θεῷ
8

1

“

>

,

-

‘

ἔθ

id

ty

24 1 iva ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν
“

~

5 423 οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε

I ΤΙ 316 3 ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι
Tit 3 7 ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι KAnpoνόμοι γενηθῶμεν
Ja 2211 ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη
24 1 ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος
25 1 ὁμοίως δὲ x. Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη
a

ΔΙΚΑΙΏΜΑ
1 6 πορευόμενοι ἐν πάσαις τ. ἐντολαῖς κ. δικαιώμασι τ. Κυρίου
Ro 1 32 οἵτινες τ. δικαίωμα τ. Θεοῦ ἐπιγνόντες
226 ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τ.
νόμου φυλάσσῃ
516 τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων
εἰς δικαίωμα
18 οὕτως κ. δι ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας
ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς
8 4 ἵνα τὸ δικαίωμα τ. νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν
He 91
εἶχεν μὲν οὖν x. ἡ πρώτη δικαιώματα
λατρείας
10 δικαιώματα σαρκὸς μέχρι καιροῦ διορθώσεως
ἐπικείμενα
Re 15 4 τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν
19 ὃ τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τ. ἁγίων
ἐστίν

Lu

,

ΔΙΚΑΙΏΣ
Lu 23 41 κ. ἡμεῖς μὲν δικαίως
1Co15 34 ἐκνήψατε dix. x. μὴ ἁμαρτάνετε
ΙΤῊ 2:10 ὡς ὁσίως x. dix. k. ἀμέμπτως ὑμῖν.
ἐγενήθημεν
Tit 212 σωφρόνως x. δικ. x. εὐσεβῶς ζήσωμεν
1 Pe 223 παρεδίδου δὲ τ. κρίνοντι δικαίως

Ro

Ac

..

ΔΙΚΑΙΏΣΙΣ
425 és... ἠγέρθη διὰ τ. δικαίωσιν ἡμῶν
5 18 οὕτως κ. du ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας
ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς
AIKA’STHE
727 τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα κ. δικαστὴν ἐφ᾽

dy opbh ae wy? We ἪΡ, Εχ. ii τά

4

:

3 ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου

ἡμῶν

8

a

ἡμῶν;

yap ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τ. dpapτίας
8 30 obs ἐκάλεσεν τούτους κ. ἐδικαίωσεν"
οὗς δὲ ἐδικαίωσεν τούτους κ. ἐδόξασεν
33 Θεὸς ὁ δικαιῶν.
δικαιῶν ;, R mg.
ξὰ

216 ! εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ
ἔργων νόμου
-"
16 1
ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ
16 1 ὅτι ἐξ ἔργων νόμου ov δικαιωθήσεται πᾶσα
σάρξ, Ps. ἐῶ
17. 3 εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ
1

ἐν

2

(1) δικ. ἀπό, ἐκ

Ga

»
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35 τίς
,

σε
Ex

κατέστησεν
,

ἄρχοντα
ΕΣ

κ. δικαστὴν,
[2

«he.
Al’KH

Ac 28
ITh1
Ju

4 ὃν διασωθέντα... ἡ δίκη Civ οὐκ εἴασεν
9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον
7 πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι

δίκτυον---διόσκουροι
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Mt

ΔΙΚΤΥΟΝ
420 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν

Mk

118 εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ

21 xarapri{ovras ra δίκτυα αὐτῶν
ht

4

,

-

Eph4 25 διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν
5 14 διὸ λέγει [Ἔγειρε ὁ καθεύδων, Is. lx. J
Phl 2 9 1 διὸ κ. ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν
ΤῊ 8 1
5 11
Phm
ὃ
He
8.7)

διὸ
διὸ
διὸ
διὸ

μηκέτι στέγοντες ηὐδοκήσαμεν
παρακαλεῖτε ἀλλήλους
πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων
καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον

Ι9 κ᾿ αὐτοὺς ἐν τ. πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ
δίκτυα
Lu 5 2 οἱ δὲ ἁλεεῖς. . . ἔπλυνον τὰ δίκτυα
4 χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν
5 ἐπὶ δὲ τ. ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα
6 διερήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν
JO 21 6 βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τ. πλοίου τὸ
δίκτυον
4
\
,
>
΄
8 σύροντες τὸ δίκτυον τ. ἰχθύων
εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τ. γῆν
τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον

Ja

ΔΙΛΟΓΟΣ +
1 ΤΙ 8 ὃ διακόνους ὡσαύτως σεμνοὺς μὴ διλόγους

1Pe1l13 διὸ ἀναζωσάμενοι
ὑμῶν

o

11 12 1 διὸ Kx. ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγεννήθησαν
16 διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεός

1212 διὸ τ. παρειμένας χεῖρας. . . ἀνορθώσατε
28 διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες

~

,

,

(1) διὸ καί
Mt 27 ὃ διὸ ἐκλήθη 6 ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος
Mk 5 33 διὸ πεποιήκει λάθρᾳ
—h. v.. TWH non mg. R
Lu 135 1 διὸ x. τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται
υἱὸς Θεοῦ
77 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν
Ας 10 29 1 διὸ κι ἀναντιρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς
15 19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν
20 31 διὸ γρηγορεῖτε
24 26 1 διὸ K. πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος
25 26 διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν
26 3 διὸ δέομαι μακροθύμως ἀκοῦσαί μου
27 25 διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες
34 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς
Ro 124 διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεός
2 =I διὸ ἀναπολόγητος
422 1 διὸ K. ἐλογίσθη

Prov. iii. 34

αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι
διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους
1 διὸ Kk. ἐνεκοπτόμην τὰ πολλά
διὸ γνωρίζω ὑμῖν
διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα
διερμηνεύῃ

2 ὃ διὸ

παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι
ἀγάπην
413 ἐπίστευσα διὸ ἐλάλησα,

>
εἰς

δ ἡ
αὐτὸν

1 διὸ καί,T

IBIS 3 HINT, Ps. cxvi. 10
16 διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν
5 9 } διὸ Kx. φιλοτιμούμεθα
ain
617 διὸ Ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν, 15. lii. 11

12 7 διὸ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι ἐδόθη μοι σκόλοψ
-διὸ,

διὸ
διὸ
διὸ
διὸ
διὸ

τ. διανοίας

ΔΙΟΝΥΏΣΙΟΣ
Ac 17 34 ἐν οἷς x. Διονύσιος ὁ ᾿Αρεοπαγίτης

Alo’nep **
1 Co8 13 διόπερ εἰ βρῶμα

μου

T

εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις
ἀδελφοὶ οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα
μνημονεύετε
αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν τ. θλίψεσί μου
λέγει ᾿Αναβὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν,
Ps. Ixviii. 19

σκανδαλίζει

τ. ἀδελφόν

10 14 διόπερ ἀγαπητοί μου φεύγετε ἀπὸ τ. εἰδωλολατρείας
AIONETH’S ἢ
Ac 19 35 πόλιν νεωκόρον οὖσαν τ. μεγάλης ᾿Αρτέμιδος
κ. τ. Διοπετοῦς
ΔΙΟΌΘΩΜΑ*
Ac 24

3 διορθωμάτων γινομένων τ. ἔθνει τούτῳ

ΔΙΟΊῬΘΩΣΙΣ*
He

910 μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα

Mt

619 ὅπου κλέπται διορύσσουσιν κ. κλέπτουσιν

1k. ἡμεῖς πιστεύομεν διὸ x. λαλοῦμεν

10
Ga 431
Eph 211
8.13
4 8

τ. ὀσφύας

AIOAEY’Q
Lu 8 1 αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν κ. κώμην
Ac 17 1 διοδεύσαντες δὲ τ. ᾿Αμφίπολιν x. τ. ᾽Ἀπολλωνίαν

εἶ ὦ ἄνθρωπε

11Col 20 3 διὸ x. δι αὐτοῦ τὸ ἀμήν

13 12 | διὸ x. Ἰησοῦς ἵνα ἁγιάσῃ . . τ. λαόν
121 διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν
4 6 διὸ λέγει ‘O Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται

ΠΡΕΙ ΤΟ διὸ μᾶλλον ἀδελφοὶ σπουδάσατε
12 διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν
814 διὸ ἀγαπητοὶ ταῦτα προσδοκῶντες

AIO’

13 5
15: 7,
22
1Co12 3
14713

10 διὸ Προσώχθισα τ. γενεᾷ ταύτῃ, Ps. xcv. 10

6 1 διὸ ἀφέντες τὸν τ. ἀρχῆς τ. Χριστοῦ λόγον
10 5 διὸ εἰσερχόμενος εἰς τ. κόσμον λέγει

AIOPY’==2

20 ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν

24 43 οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τ. οἰκίαν αὐτοῦ

Lu 12 39 οὐκ ἀφῆκεν διορυχθῆναι τ. οἶκον αὐτοῦ
AlO’SKOYPO!
Ac 28 11 ἐν πλοίῳ. . . ᾿Αλεξανδρινῷ

Διοσκούροις

παρασήμῳ

διότι---δίψος
Alo’TI
113 διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου
2 7 διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τ. καταλύματι

Lu

ΔΙΣΤΑΖΩ

Mt 14 31 ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας;
28 17 οἱ δὲ ἐδίστασαν

21 28 διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν

Ac 18 35 διότι x. ἐν ἑτέρῳ λέγει

18 10 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ
10 διότι λαός ἐστίν μοι πολὺς ἐν τ. πόλει
ταύτῃ

He
Re

20 26 διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τ. σήμερον ἡμέρᾳ
ἐμοῦ
119 διότι τὸ γνωστὸν τ. Θεοῦ φανερόν ἐστιν
ἐν αὐτοῖς
21 διότι γνόντες τ. Θεόν
8 20 διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται
πᾶσα σάρξ, Ps. cxliiil. 2
8 7 διότι τὸ φρόνημα τ. σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν
21 διότι κ. αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται

ὅτι, WHR

1Col5 9 διότι ἐδίωξα τ. ἐκκλησίαν τ. Θεοῦ
Phl 226 διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν
1 ΤῊ 2 8 διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε
4 6
5
23
Ja 4 3
1Pe116

2 12 τάδε λέγει ὁ ἔχων τ. ῥομφαίαν τὴν δίστομον
ΔΙΣΧΙ΄ΛΙΟΙ

Mk

513 ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ «« - ὡς
δισχίλιοι

AIYAI'ZQ7
διυλίζοντες τ. κώνωπα
τυφλοὶ
Mt 23 24 ὁδηγοὶ
᾿
οἱ διῦλ., T
AIXA’ZQ.**

18 διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς

Hell

τ΄ Al’ ZTOMOX
412 τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον
116 ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα
τ. ὀξεῖαν

22 18 διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ

Ro
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διότι ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων τούτων
οὐχ ηὑρίσκετο διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεύς
διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον
οὐ λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖσθε
διότι γέγραπται ὅτι “Ayn ἔσεσθε

24 διότι Πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, Is. xl. 6.

2 6 διότι περιέχει ἐν γραφῇ

Mt 10 35 ἦλθον yap διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τ. πατρὸς
αὐτοῦ

ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΑ ἢ
Βο 1617 σκοπεῖν τοὺς τ. διχοστασίας
dada .. . ποιοῦντας
Ga 520 ἐριθίαι διχοστασίαι αἱρέσεις
ΔΙΧΟΤΟΜΕΏ

ΔΙΟΤΡΕΦΗΣ

9 ὁ φιλοπρωτεύων

Ul Jo

αὐτῶν

Διοτρέφης

οὐκ

ΔΙΠΛΟΌΣ
υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν
αὐτὸν
Mt 28 15 ποιεῖτε
1 ΤΊ 517 οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς
τιμῆς ἀξιούσθωσαν

Re 18 6 διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τ. ἔργα αὐτῆς"

κεράσατε αὐτῇ

ΔΙΠΛΟΏΞ
Re 18

6 διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς

ΔΙΣ
Mk14 30 πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι
72 πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι
φων. δὶς, T
Lu 18 12 νηστεύω δὶς τ. σαββάτου

Phl 416 ἅπαξ x. δὶς εἰς τ. χρείαν μοι ἐπέμψατε
1 ΤῊ 2 18 ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν... ἐγὼ μὲν Παῦλος
Ju

Re

Mt 34 51 x. διχοτομήσει αὐτόν

Lu 12 46 x. διχοτομήσει αὐτόν

ἐπιδέχεται ἡμᾶς
Διοτρεφὴς, T

[ra], WH
ἐν τ. ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν
διπλοῦν

x. ἅπαξ x. δίς
12 δένδρα. . . ἄκαρπα Sis ἀποθανόντα

916 ὁ ἀριθμὸς τ. στρατευμάτων τ. ἱππικοῦ dis

ΔΙΨΑΏ

Mt

5 6 μακάριοι οἱ πεινῶντες

δισμυριάδες, T

Κις sup. AVE

κ. διψῶντες

τ. δι-

καιοσύνην

25 35 ἐδίψησα x. ἐποτίσατέ με
37 πότε σε εἴδαμεν .. . διψῶντα

κ. ἐποτί-

σαμεν;

42 ἐδίψησα κ. οὐκ ἐποτίσατέ με
44 πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα
Jo 4 13 πᾶς ὁ πίνων ἐκ τ. ὕδατος τούτου διψήσει

πάλιν"
rg ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τ. ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω
αὐτῷ οὐ μὴ διψήσει εἰς τ. αἰῶνα

15 δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ ἵνα μὴ διψῶ
6 35 ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε

7 37 ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με κ. πινέτω

19 28 ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ λέγει Διψῶ
Ro 12 20 ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν

DYD προ NOY"DN, Prov. xxv. 21

LCo411 ἄχρι τῆς ἄρτι Spas κ. πεινῶμεν κ. διψῶμεν
Re 716 οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι

21 6 ἐγὼ τ. διψῶντι δώσω ἐκ τ. πηγῆς τ. ὕδατος
τ.- ζωῆς
22 17 ὁ διψῶν ἐρχέσθω

μυριάδες μυριάδων

ΔΙΣΜΥΡΙΑΣ

κ. τὰ σκάν-

ΔΙΨΟΣ

11 Co 11 27 ἐν λιμῷ x. δίψει

δίψυχος---δοκέω
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Al'VYXOE* +
1 ὃ λήμψεταί τι παρὰ τ. Κυρίου ἀνὴρ δίψυχος
Κυρίου, ἀν., TWH mg. R
4 8 dyvioare καρδίας δίψυχοι

Ja

1Col4 1
15 9
I1Co4 9
Ga 113

} διώκετε τ. ἀγάπην
διότι ἐδίωξα τ. ἐκκλησίαν τ. Θεοῦ
διωκόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι
καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τ. ἐκκλησίαν τ
Θεοῦ
23 ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται
429 ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ
πνεῦμα
511 εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω τί ἔτι διώ-

ΔΙΩΓΜΟΊΣ
Mt

18 21 γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τ.
λόγον
Mk
4117 γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τ. λόγον
10 30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν...
μετὰ διωγμῶν
p. διωγμοῦ, WH mg.
Ac
8 1 ἐγένετο δὲ. . διωγμὸς μέγας ἐπὶ τ.
ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις
18 50 ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τ. Παῦλον x. Βαρνάβαν
Ro
8435 θλίψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμός
11 Co 12 10 διὸ εὐδοκῶ... ἐν διωγμοῖς x. στενοχωρίαις
᾿
Th
1 4 ἐν πᾶσι τ. διωγμοῖς ὑμῶν κ. τ. θλίψεσιν
αἷς ἀνέχεσθε
i Ti
811 σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου. .
τ.
διωγμοῖς τ. παθήμασιν
II οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα
AIQ’KTHS* F
1 Ti 113 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον

44 προσεύχεσθε ὑπὲρ τ. διωκόντων ὑμᾶς
10 23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τ. πόλει ταύτῃ
23 κἂν ἐκ ταύτης διώκωσιν ὑμᾶς
—h. v.. TWH non ing. R
23 34 διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν
Lu 11 49 ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν x. διώξουσιν
ἐκδιώξουσιν, T
17 23 μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε

2112 διώξουσιν παραδιδόντες εἰς τ. συναγωγάς

516 διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τ. Ἰησοῦν
15 20 εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν κ. ὑμᾶς διώξουσιν
Ac 752 τίνα τ. προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες
΄

22

-

τ.

Χριστοῦ

-

k. εἰς πάντας
1 Ti 611 1 δίωκε δὲ δικαιοσύνην εὐσέβειαν
11 ΤΙ 2 22 1 δίωκε δὲ δικαιοσύνην πίστιν
312 πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς

μὴ

‘

Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται

ἐν

He 12 14 1 εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων
1Pe 311 1 ζητησάτω εἰρήνην κ. διωξάτω αὐτήν

|

pide? ΟΞ, Ps. xxxiv. 15
AO’TMA

ΔΟΓΜΑΤΙΖΟΜΑΙ

Col 220 τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε;
ΔΟΚΕΏ

(1) seq. infin.
Mt

τί με διώκεις;

5 ἐγώ εἶμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις
4} ὃς ταύτην τ. ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου
7 Σαοὺλ Σαοὺλ τί με διώκεις;

26 τι ἐδίωκον ἕως κ. εἰς τὰς ἔξω πόλεις
14 Σαοὺλ Σαοὺλ τί με διώκεις;
15 ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις

9.30 1 ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην

31 1 Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης

1213 1 τ, φιλοξενίαν διώκοντες-

74. εὐλογεῖτε τ. διώκοντας ὑμᾶς
14 19 } ἄρα οὖν τὰ τ. εἰρήνης διώκωμεν
διώκομεν, TWH mg. R mg,
1Co4 12 διωκόμενοι ἀνεχόμεθα

2 1 ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου

4 φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ
τ. ἀποστόλων
17 γ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τ. δογμάτων Καίσαρος πράσσουσιν
Eph215 τ. νόμον τ. ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας
Col 2 14 ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον τ.
δόγμασιν

ὃ ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς 6 Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις

Ro

σταυρῷ

Ας 16

12 οὕτως
Ase γὰρ ἐδίωξαν τ. προφήτας τοὺς πρὸ
UP@V

ὑμῶν;
4 Σαοὺλ Σαοὺλ

τ.

1Th5 15 1 πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε εἰς ἀλλήλους

Lu

510 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης
II ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς x. διώξωσιν

9

a

διώκωνται
διώκονται, T
Phl 8 6 κατὰ ζῆλος διώκων τ. ἐκκλησίαν
12 διώκω δὲ εἰ κ. καταλάβω
14 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον

κ. διώκτην

(1) acc. rei

Jo

,

Re 12 13 ἐδίωξεν τ. γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τ. ἄρσενα

ΔΙΩΚΩ

Mt

κομαι;
612 μόνον ἵνα

:

Mk
Lu

8 91!

(2) οἱ δοκοῦντες

(8) impers.

μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς

7 δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τ. πολυλογίᾳ αὐτῶν
εἰσακουσθήσονται
17 25 τί σοι δοκεῖ Σίμων;
18 12 τί ὑμῖν δοκεῖ;
21 28 τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ;
22 17 εἰπὸν οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ
42 τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τ. Χριστοῦ;
2444 7) οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
ἔρχεται
26 53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τ.
πατέρα μου
66 τί ὑμῖν δοκεῖ;
6 49 ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν

10 42 1 5 οἱ δοκοῦντες ἀρχεῖν τ. ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν
1 318

ἔδοξεν κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν
πᾶσιν ἀκριβῶς. . , γράψαι

818 1 x. ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ

223

δοκέω---δοκίμιον
Lu

10.361

τίς τούτων τ. τριῶν

γεγονέναι
12 40 ἣἧ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε
ἔρχεται

51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην

Ul
πλησίον

Ης 12 11 1 πᾶσα

δοκεῖ σοι

Ja

ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

παρεγενόμην

AOKIMA’ZQ
(1) Sox. τὰ διαφέροντα

μέλλει
ν
22 24 1 τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων
2437 1 ἔμφοβοι
γενόμενοι
ἐδόκουν πνεῦμα
θεωρεῖν
ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον
5391
ἔχειν
45 μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν
11 13 ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτε περὶ τ. κοιμήσεως

τ. ὕπνου λέγει

31 δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον

τό τί δοκεῖ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τ. ἑορτήν

18 29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν
‘

>

...

ὅτι λέγει αὐτῷ

~

Ιησους

16 2 ! ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν
Ac

:
προσφέρειν τ. Θεῷ
20 15 ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν
12 9 ! ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν
15 22 3 τότε ἔδοξεν τ. ἀποστόλοις κ. τ. πρεσβυτέροις

25 ὃ ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν
28 3 ἔδοξεν γὰρ τ. πνεύματι τ. ἁγίῳ κ. ἡμῖν
ἔδοξεν δὲ τ. Sida ἐπιμεῖναι αὐτοῦ
ῳ -Ο
—h. v.. TWH non mg. R non mg.
17 18 1 ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι
25 27 ὃ ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ
26 9 ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ
27 13 1 δόξαντες τ. προθέσεως κεκρατηκέναι
1Co 318 1 εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τ.
[Ὁ]

αἰῶνι τούτῳ

4 9 δοκῶ γὰρ 6 Θεὸς ἡμᾶς τ. ἀποστόλους
ἐσχάτους ἀπέδειξεν
740 1 δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν
ie)

[Ὁ]

1012

"

6 δοκῶν

βλεπέτω

πέσῃ

μὴ

:

11 τό 1 μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι

12 19 πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα
2 2?
κατ᾽ ἰδίαν δὲ τ. δοκοῦσιν

θεντο
9 12 οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι
6 3
εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν dv
I

1 εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι

ἐν σαρκί

1 μή more... δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερη’

-

-“

κέναι

10 29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας
,

“

,

12 10 8 κατὰ τὸ δοκοῦν

>

‘A

,

ς

4

>

-

11 28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν

16
uCo8

3 ods ἐὰν δοκιμάσητε δι’ ἐπιστολῶν
8 τὸ τ. ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων
22 ὃν ἐδοκιμάσαμεν
ἐν πολλοῖς πολλάκις
σπουδαῖον ὄντα
18 5 ἑαυτοὺς δοκιμάζετε
Ga 6 4 τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος
Eph5 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τ. Κυρίῳ
Phl 110 3 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα

ITh2

4 καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τ. Θεοῦ πιστευ-

θῆναι τὸ εὐαγγέλιον
4 ἀρέσκοντες . . . Θεῷ τ. δοκιμάζοντι τ. καρδίας ἡμῶν
5 21 πάντα δὲ δοκιμάζετε
1 ΤΊ 310 κ. οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον
1 Pel 7 διὰ πυρὸςδὲ δοκιμαζομένου
170 4 1 δοκιμάζετε τὰ πνεύματα

,

αὐτοῖς ἐπαίδευον

He

8 9 οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ

WN

DININ I

WE, Ps. χον. 9

AOKIMH’**
5 4 ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατε ἄζεται ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν,
ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα
UCo2 9 ἵνα γνῶ τ. δοκιμὴν ὑμῶν
8 2 ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τ.
χαρᾶς αὐτῶν... ἐπερίσσευσεν

Ro

913 διὰ τ. δοκιμῆς τ. διακονίας ταύτης

6 12 ἀπὸ δὲ τ. δοκούντων εἶναί τι
6 3 ἐμοὶ
γὰρ οἱ
μοὶ γὰρ
οἱ δοκοῦντες
δοκοῦντες οὐοὐδὲν pow προσανέ-

4

/

ΔΟΚΙΜΑΣΙᾺ**

ἑστάναι

11 16 1 εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι
μ τὰ δοκοῦντα
12 22 1
μέλη τ. σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν
23 1 ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τ. σώματος
1457 1 εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός
11Co10 9 1 ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ
τ. ἐπιστολῶν
Ga

Lu 12 56 τὸ πρόσωπον τ. γῆς K. τ. οὐρανοῦ οἴδατε
δοκιμάζειν"
τ. καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμαζειν
πῶς ov δοκιμάζετε, T
14 το πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά
Ro 128 καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τ. Θεὸν ἔχειν ἐν
ἐπιγνώσει
218 1 δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα
12 2 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τ.
Θεοῦ
14 22 μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει
1Co 813 ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ
αὐτὸ δοκιμάσει

δοκῶ δὲ, TWH mg. R
εἴ tis δοκεῖ ἐγνωκέναι τι
ὥστε

πρὸς μὲν τὸ παρὸν

δοῦναι

1911 διὰ τὸ. . . δοκεῖν αὐτοὺς ὅτε παραχρῆμα

Jo

παιδεία

1261
εἴ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι
4 5 ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει;

ἐν τ. γῇ;
2 δοκεῖτε ὅτι οἱ Ταλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοί
4 δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο

18

μὲν

οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι

,

18

3 ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος
Χριστοῦ
Phl 222 τ. δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε
ΔΟΚΙΜΙΟΝ

1 3 τὸ δοκίμιον ὑμῶν τ. πίστεως κατεργάζεται
:
ὑπομονήν
ε
1Pel 7 ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τ. πίστεως. « « €Uρεθῇ εἰς ἔπαινον

Ja

224

δόκιμος----δόξα
ΔΟΚΙΜΟΣ

Ro

Lu

1418 εὐάρεστος τ. Θεῷ κ. δόκιμος τ. ἀνθρώποις
16 10 ἀσπάσασθε ᾿Ἀπελλῆν τ. δόκιμον ἐν Χριστῷ

1Co 11 19 ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν
11Co10 18 οὐ γὰρ 6 ἑαυτὸν συνιστάνων ἐκεῖνός ἐστιν
δόκιμος
18. 7 οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν
1 ΤΙ 215) σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι
τ. Θεῷ
Ja
112 δόκιμος γενόμενος λήμψεται τ. στέφανον
τ. ζωῆς

Phl

νοεῖς;
4 ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τ. ὀφθαλμῷ σου

5 ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ σου τὴν
δοκόν
641 τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τ. ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ
κατανοεῖς;
42 αὐτὸς τὴν ἐν τ. ὀφθαλμῷ σου δοκὸν οὐ

Lu

βλέπων

43 ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ

σου

, AO’EA

(1) 8. Θεοῦ, τ. Θεοῦ

Χριστοῦ

11Co1l 13 Wevdardarodor ἐργάται δόλιοι
ΔΟΛΙΌΩΤ
813 τ. γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν

Mk

26

AO’AOE
4 συνεβουλεύσαντο
ἵνα

κρατήσωσιν

τ.

Ἰησοῦν

δόλῳ

I πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν

Jo
148
Ac 18 10
Ro
129
11Co12 16
Ι ΤῊ 2 3
1Pe

ἀληθῶς Ἰσραηλείτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν
πλήρης παντὸς δόλου κ. πάσης ῥᾳδιουργίας
μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου
ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον
ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης
» +. οὐδὲ ἐν δόλῳ
2 1 ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν x. πάντα
δόλον
22 οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τ. στόματι αὐτοῦ
310 mavodrw . . . χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον

mp
ἼΒΙΘ Pnpy ...
XXXIV. 14

Ὁ,

Ps,

Lu

᾿

of8are δόματα
ὑμῶν
οἴδατε δόματα
ὑμῶν,

32 φῶς εἰς... δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ

4 6 σοὶ δώσω τ. ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν κ.
τ. δόξαν αὐτῶν
926 ὅταν ἔλθῃ ἐν τ. δόξῃ αὐτοῦ
31 οἱ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ
32 διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδαν τ. δόξαν αὐτοῦ
12 27 οὐδὲ Moai pan ἐν πάσῃ τ. δόξῃ αὐτοῦ
περιεβάλετο

ὡς ἕν τούτων

14 1τὸ τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τ.
συνανακειμένων σοί
17 18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν
τ. Θεῷ

;

19 38 8 δόξα ἐν ὑψίστοις
21 27 ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
++ + μετὰ δυνάμεως x. δόξης πολλῆς
2426 ἔδει... εἰσελθεῖν εἰς τ. δόξαν αὐτοῦ
Jo 114 ἐθεασάμεθα τ. δόξαν αὐτοῦ

211 ἐφανέρωσεν τ. δόξαν αὐτοῦ

τεῖτε
718 ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τ. δόξαν τ. ἰδίαν ζητεῖ:

,

Mt

πατρὸς αὐτοῦ
19 28 ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου
δόξης αὐτοῦ
24 30 ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον

5 41 δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω
44 δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες,
κι τ. δόξαν τὴν παρὰ τ. μόνου Θεοῦ οὐ ¢n-

AOAO’Q
11Co 4 2 μηδὲ δολοῦντες τ. λόγον τ, Θεοῦ
AO MA
711 εἰ ody Speis.. .
διδόναι τ. τέκνοις
1113 ée οὖν ὑμεῖς...
διδόναι τ. τέκνοις

4 8 δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τ. βασιλείας
τ.
κόσμου κ. τ. δόξαν αὐτῶν
Θ13 ἡ δύναμις x. ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας
—h. v.. TWHR non mg.
29 οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τ. δόξῃ αὐτοῦ
περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων
16 27 μέλλει yap . εν, ἔρχεσθαι ἐν τ, δόξῃ
τ.

σου

7 22 πονηρίαι δόλος doédyea

14

(4) ὃ. x. τιμή

13 26 ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
2 + + μετὰ δυνάμεως πολλῆς x. δόξης
Lu 2 93 δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς
14 ὃ δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ

RP*2N? Dv, Ps. v. 10

Mt

Mt

(2) ὃ. Κυρίου, τ.

(8) ὃ. ἐν ὑψίστοις

+ + μετὰ δυνάμεως x, δόξης πολλῆς
25 31 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐν
τ.
δόξῃ αὐτοῦ
31 τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
Mk 8 38 ὅταν ἔλθῃ ἐν τ. δόξῃ τ. πατρὸς αὐτοῦ
10 37 δὸς ἡμῖν ἵνα... καθίσωμεν ἐν τ. δόξῃ

AO’AIOE

Ro

417 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα

(5) δόξαι

7 3 τὴν δὲ ἐν τ. σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατα-

δώσει ἀγαθὸν

δόμα τ. αἰτοῦσιν αὐτόν;
δώσ. πνεῦμα ἅγιον, TWH non mg. R
Eph 4 8 ἔδωκεν δόματα τ. ἀνθρώποις
DINa nian rinpd, Ps, Ixviii. 19

AOKO’S
Mt

11 72 πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ...

ἀγαθὰ

ἀγαθὰ

ὁ δὲ ζητῶν τ. δόξαν τ. πέμψαντος αὐτόν
8 50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τ. δόξαν μου
54 ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτὸν ἡ δόξα μου οὐδέν

ἐστιν

924 δὸς δόξαν τ. Θεῷ

11 41 οὐκ ἔστιν

πρὸς

δόξης τ. Θεοῦ

θάνατον ἀλλ᾽ ὑπὲρ τ.

225

δόξα
1 ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τ. δόξαν τ. Θεοῦ

11Co08 18

»

,

\

,

>

6

U

1 μᾶλλον ἤπερ τ. δόξαν τ. Θεοῦ

2

δόξασόν pe od... τ. δόξῃ ἣ εἶχον πρὸ
τοῦ τ. κόσμον εἶναι

ἵνα θεωρῶσιν τ. δόξαν τ. ἐμήν
©
\
,
2
\
ς
«
ὁ Θεὸς τ. δόξης ὠφθη τ. πατρὶ ἡμῶν
᾿Αβραά
1 εἶδεν δόξαν Θεοῦ
ἀνθ᾽ ὧν οὔκ ἔδωκεν τ. δόξαν τ. Θεῷ
ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τ. δόξης τ.
φωτὸς ἐκείνου
1 ἤλλαξαν τ. δόξαν τ. ἀφθάρτου Θεοῦ
4 δόξαν x. τιμὴν x. ἀφθαρσίαν
ζητοῦσιν
4 δόξα δὲ x. τιμὴ K. εἰρήνη παντὶ τ. ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν
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εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός
ἡ δόξα ἐν τ. αἰσχύνῃ αὐτῶν
σύμμορφον τ. σώματι τ. δόξης αὐτοῦ
κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ
τ. δὲ Θεῷ x. πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τ.
αἰῶνας τ. αἰώνων
δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τ. δόξης
αὐτοῦ
τί τὸ πλοῦτος τ. δόξης τ. μυστηρίου τούτου
ἐν τ. ἔθνεσιν,
ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τ. δόξης
τότε κ. ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν
δόξη
οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπου δόξαν
τ. καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν
x. δόξαν
ὑμεῖς yap ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν x. ἡ χαρά
ἀπὸ τ. δόξης τ. ἰσχύος αὐτοῦ
εἰς περιποίησιν δόξης τ. Κυρίου ἡμῶν
1 κατὰ τ. εὐαγγέλιον τ. δόξης τ. μακαρίου
Θεοῦ
ἢ
4 μόνῳ Θεῷ τιμὴ x. δόξα εἰς τ. αἰῶνας τ.
αἰώνων
ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ
iva x. αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν . . . μετὰ
δόξης αἰωνίου
ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
κε.προσδεχόμενοι THY . . . ἐπιφάνειαν τ.
δόξης τ. μεγάλου Θεοῦ
ὃς ὧν ἀπαύγασμα τ. δόξης
4 δόξ ἢ κι. τιμῇἢ ἐστεφάνωσας
ἐστεφάνωσας αὐτό ν
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IAM WD, Ps. viii. 6

4 διὰ τὸ πάθημα τ. θανάτου
ἐστεφανωμένον
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Ιησοῦ
2 12 1 εἰς δόξαν x. ἔπαινον Θεοῦ
1
>
a
,
>
“ἐξομολογήσηται ὅτι
Κύριος
Ἰησοῦς
ΧριστὸςἉ
Ye

,

ἀστὴρ yap ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ
43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ ἐγείρεται ἐν δόξῃ
11Col 20 διὸ x. δὲ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τ. Θεῷ πρὸς
δόξαν δι’ ἡμῶν
3 7 εἰ δὲ ἡ διακονία τ. θανάτου .. . ἐγενήθη
ἐν δόξῃ
7 διὰ τ. δόξαν τ. προσώπου αὐτοῦ τ. καταργουμένην"
δ πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τ. πνεύματος
ἔσται ἐν δόξῃ;
9 εἰ yap ἡ διακονία τ. κατακρίσεως δόξα,
τ. διακονίᾳ, TWH mg. R-mg.
πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τ.
δικαιοσύνης δόξῃ.
70 κ. γὰρ οὐ δεδόξασται. . . εἵνεκεν τ. ὑπερβαλλούσης δόξης.
“ὦ ἢ εἰ yap τὸ καταργούμενον διὰ δόξης,
πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ
15
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αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας
1 καθὼς x. ὁ Χριστὸς προσελάβετο ἡμᾶς
εἰς δόξαν τ. Θεοῦ
ᾧ ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας
ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τ. αἰώνων εἰς
δόξαν ἡμῶν
οὐκ ἂν τ. Κύριον τ. δόξης ἐσταύρωσαν
1 πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε
1 εἰκὼν x. δόξα Θεοῦ ὑπάρχων"
ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν
γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστίν
ἑτέρα μὲν ἡ τ. ἐπουρανίων δόξα
ἄλλη δόξα ἡλίου κ. ἄλλη δόξα σελήνης κ.

,

5

ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν δόξα Χριστοῦ
ἡ δόξα εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
Ephi1 6 ς ἔπαινον δόξης τ. χάριτος αὐτοῦ
3,8»
ν
εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ
εἰς ἔπαινον τ. δόξης αὐτοῦ
ὁ Θεὸς τ. Κυρίου ἡμῶν .. . ὁ πατὴρ τ.
δόξης
τίς ὁ πλοῦτος τ. δόξης τ. κληρονομίας
αὐτοῦ
τις ἐστὶν δόξα ὑμῶν
ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τ. δόξης
αὐτοῦ
21 αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τ. ἐκκλησίᾳ κ. ἐν Χριστῷ

,
,
ἃa προητοίμασεν
eis> δόξαν
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δόξης

τ. Θεοῦ

‘

,

A

2

a

ὦ

c

ig

ἐνεδυναμώθη τ. πίστει δοὺς δόξαν τ. Θεῳ
1 καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τ. δόξης τ. Θεοῦ
ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τ.
δόξης τ. πατρός
πρὸς τ. μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι
εἰς ἡμᾶς
eis τ. ἐλευθερίαν τ. δόξης τ. τέκνων τ.
Θεοῦ
ὧν ἡ υἱοθεσία κ. ἡ δόξα
ἵνα γνωρίσῃ τ. πλοῦτον τ. δόξης αὐτοῦ ἐπὶ
σκεύη ἐλέους,
\

a

2

>

τ.

,

-

ἘΔ

ἀλήθεια τ. Θεοῦ. .. ἐπερίσσευσεν

?

eis τ. δόξαν αὐτοῦ
1 πάντες yap... ὑστεροῦνται

>

ἵνα ἡ χάρις .
. περισσεύσῃ εἰς τ.
δόξαν τ. Θεοῦ
αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν
διὰ δόξης κ. ἀτιμίας
πρὸς τὴν τ. Κυρίου δόξαν x. προθυμίαν
8 19
1
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δ

τ. δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς
΄

2 ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τ. δόξαν Κυρίου

κατοπτριζόμενοι,
δι.
ἕω
,
3
‘
,
τ. αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης
εἰς δόξαν
eis TO μὴ αὐγάσαι τ. φωτισμὸν τ. evayγελίου τ. δόξης τ. Χριστοῦ
6 1 πρὸς φωτισμὸν τ. γνώσεως τ. δόξης τ.

ὅτι εἶδεν τ. δόξαν αὐτοῦ
ἠγάπησαν γὰρ τ. δόξαν τ. ἀνθρώπων

δόξῃ κ. τιμῇ

πολλοὺς υἱοὺς eis δόξαν ἀγαγόντα
‘
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δόξα----δοξάζω
8 3 one

ἠξίωται

γὰρ οὗτος

δόξης

mapa Μωυσῆν

9 5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς “Χερουβεὶν δόξης
13 21 ᾧ ἡ δόξα ele ¢. αἰῶνας Εἰς ἀνόμων
a
2 17. πίστιν τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χ
]
γι δόξης
ῥίον.
ἦμ
geet
ὑβριστοῦ
1Pel 7 4 va... εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον x. δόξαν x.

Mt

, Τιμήν

15 31 1 ἐδόξασαν τ. Θεὸν Ἰσραήλ

II > mpopaprupopevoy τὰ εἰς Χριστὸν παθήpara κ. τὰς μετὰ ταῦτα δόξας
Mk
21 πιστοὺς εἰς Θεὸν τὸν. . . δόξαν αὐτῷ |
Séera
*“ | Lu
24 πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου
min yD ὑπΌ ΓΞ, oe
es
411

ᾧ ἐστιν ἡ δόξα k. τ. κράτος εἰς τ. αἰῶνας
χαρῆτε

11
14
15
16
18
10.

κράτος εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων

ἡμῶν

τ.

17 τ5 1 μετὰ φωνῆς “μεγάλης δοξάζων τ. Θεόν

18 43 1 ἠκολούθει αὐτῷ δοξάξων τ. Θεόν
2847 1 ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον

5

ie ἡ εὐλογία kK. ἢ δόξα εν. τι Θεῷ ἡμῶν
εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
13 ἔδωκαν δόξαν τ. Θεῷ τ. οὐρανοῦ
7 φοβήθητε τ. Θεὸν x. δότε αὐτῷ δόξαν
ὃ 1 ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τ. δόξης τ.
Θεοῦ
9 οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν
1 ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τ. δόξης αὐτοῦ
το 7 σωτηρία x. δόξα κ. ἡ δύναμις τ. Θεοῦ

τ.

716 1 ἐδόξαζον τ. Θεὸν λέγοντες
13 13 } παραχρῆμα ἀνωρθώθη κ. ἐδόξαζεν τ. Θεόν

14 τὸ τ. δόξης κ. τὸ τ. Θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς
ἀναπαύεται

(a

ΠΝ ἐδόξαζον, TWH mg.
;
ὥστε ἐξίστασθαι πάντας κ. δοξάζειν
Θεὸν
220 ! δοξάζοντες x. αἰνοῦντες τ. Θεόν
415 δοξαζόμενος ὑπὸ π ἄντων ve
:
5 25
“πῇ χώρῃ εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ δοξάζων
212

5 26 1 ἐδόξαζον τ. Θεόν

τ. αἰώνων
13 ἵνα x. ἐν τ. ἀποκαλύψει τ. δόξης αὐτοῦ

16k. τ. μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης
κοινωνός
4 κομιεῖσθε τ. ἀμαράντινον τ. δόξης στέφανον
10 ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν
Pel
3 διὰ τ. ἐπιγνώσεως τ. καλέσαντος ἡμᾶς διὰ
δόξης κ. ἀρετῆς
ἰδίᾳ δόξῃ K. ἀρετῇ, TWH mg. R non mg.
17 * λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὺς τιμὴν kK.
δόξαν,
φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ἀπὸ τ.
μεγαλοπρεποῦς δόξης
2105 δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες.
318 αὐτῷ
δόξα κ. viv Kk. εἰς ἡμέραν αἰῶνος
Ju
3.5 δόξας δὲ βλασφημοῦσιν
24 στῆσαι κατενώπιον τ. δόξης αὐτοῦ ἀμώμους
ἐν ἀγαλλιάσει.
25 μόνῳ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν... δόξα μεγαλωσύνη
Re 1 6 αὐτῷ ἡ δόξα κ. τὸ κράτος εἰς τ. αἰῶνας
4 ο “ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν κ. τιμήν
11 4 ἄξιος εἶ. .. λαβεῖν τ. δόξαν κ. τ. τιμὴν
ΚΙ Τὶ δύναμιν
812. λαβεῖν τ. δύναμιν ... Κι τιμὴν κ. δόξαν
13. 1: ἀρνίῳ ΘᾺ ἡ τιμὴ κ. 7 δόξα x. τὸ

ΔΟΞΑΖΩ
(1) δοξ. τ. Θεόν
516 ὅπως . + . δοξάσωσιν τ. πατέρα ὑμῶν τὸν
ἐν τ. οὐρανοῖς
6 2 ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τ. ἀνθρώπων
9 8? ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι. .. ἐδόξασαν τ. Θεόν

Jo

Ας

ἐδόξαζεν τ. Θεόν
739 ὅτι Ἰησοῦς οὔπω ἐδοξάσθη
8 54 ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν
5 ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με
1.4 ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ δι᾿ αὐτῆς
12 16 ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν
23 ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
28 πάτερ δόξασόν σου τὸ ὄνομα
28 x. ἐδόξασα x. πάλιν δοξάσω
13 31 νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου,
κ. 6 Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ.
32 εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ,
—h. v, WHR
x. ὁ Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ,
κι εὐθὺς δοξάσει αὐτόν
14°33 ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τ. υἱῷ
15 ὃ ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου
1614 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει
17 1 δόξασόν σου τ. υἱόν,
ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σε
4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τ. γῆς
5 νῦν δόξασόν με σὺ πάτερ παρὰ σεαυτῷ
ΙΟ κ. δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς
21 19 } σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τ. Θεόν

813 ὁ Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν ἐδόξασεν τ. παῖδα

αὐτοῦ Ἰησοῦν
421 | πάντες ἐδόξαζον τ. Θεὸν ἐπὶ τ. yeyovore
11 τῷ 1 ἐδόξασαν τ. Θεὸν λέγοντες
18 48 ἐδόξαζον τ. λόγον τ. Θεοῦ
21 20
οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τ. Θεόν
Βα. Δ 21 οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢἢ ηὐχαρίστησαν
8 30 obs δὲ ἐδικαίωσεν τούτους x. ἐδόξασεν
11 13 τ. διακονίαν μου δοξάζω
15 16 1 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε
τ. Θεόν

δύξαν αὐτῷ
TWH mg. R
Ἱερουσαλὴμ . . . ἔχουσαν τ.
Θεοῦ

1 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τ. Θεόν
1 Co 6 20 1 ,δοξάσατε δὴ τ. Θεὸν ἐν τ. σώματι ὑμῶν
12 26 εἴτε δοξάζεται μέλος
11Co8 Io κ. yap ov δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν

24 οἱ βασιλεῖς τ. γῆς φέρουσι τ. δόξαν αὐτῶν
εἰς αὐτήν
26 4 οἴσουσιν τ. δόξαν x. τ. τιμὴν τ. ἐθνῶν

913 1 διὰ τ. δοκιμῆς τ. διακονίας ταύτης δοξάζοντες τ. Θεόν
1241} ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τ. Θεόν

ἡ δώσομεν τ.
δῶμεν,
2111 1 τ. ἁγίαν
δόξαν τ.

23 1 ἡ γὰρ δόξα τ. Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν

εἰς αὐτήν

τούτῳ τ. μέρει

| Ga

11Th3

1 ἵνα ὁ λόγος τ. Κυρίου τρέχῃ x. δοξάζηται

227

δοξάζω----δοῦλος
He

5

5 64 Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι
ἀρχιερέα
1Pel1 8 ἀγαλλιᾶτε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ es δεδοξασμένῃ
212 1 ἵνα. .. ἐκ τ. καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες
δοξάσωσιν τ. Θεόν
411 1 ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ6 Θεὸς διὰ Ἰησοῦ
16 } ,δοξαζέτω δὲ τ. Θεὸν ἐν τ. ὀνόματι τούτῳ
Re 15 4 τίς οὐ μὴ φοβηθῇ Κύριε κ. δοξάσει τὸ
ὄνομά σου;
18 7 ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν κ. ἐστρηνίασεν

Ga

4 8 ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς
9 οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεῦσαι θέλετε
δουλεύειν, ΜῊ mg.
25? δουλεύει γὰρ μετὰ τ. τέκνων αὐτῆς
5 13 διὰ τ. a ἄπης δουλεύετε ἀλλήλοις
Ephé6 γ1 μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τ. Κυρίῳ
Phl 2 22 σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον
Col 8.24 1 τ. Κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε
ITh1 ο 1 δουλεύειν Θεῴ ζῶντι κ. ἀληθινῷ

1 ΤΙ 6 2 3 ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν

Tit

3

3 δουλεύοντες ἐπιθυμίαις κ. ἡδοναῖς ποικίλαις

AOPKA’=
Ac

9 36 Ταβειθὰ ἣ
ἣ διερμηνευομένη «λέγεται “Δορκάς
30 ἱμάτια ὅσα ἐποίει per αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς
ΔΟΎΙΣ

AOY’AH
Lu

1 38 ἰδοὺἡ δούλη Κυρίου
48 ἐπέβλεψεν εἰς τ. ταπείνωσιν τ. δούλης αὐτοῦ
218 ἐπὶ τ. δούλους μου κ. ἐπὶ τ. δούλας μου
... ἐκχεῶ ἀπὸ τ. πνεύματός μου

Ac

Phl 415 ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως κ. λήμψεως
Ja 117 πᾶσα δόσις ἀγαθὴ... ἄνωθέν ἐστιν

“MN FIBYR... ninayin-oyn pyapn-by
ΠΥ, Joel iii. 2

ΔΟΤΗΣΤ

11Co9

7 ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπὰ ὁ Θεός

JIT NW PY 2, Prov. xxii. 9

AOY°AOZ
Ro

ΔΟΥΛΑΓΩΓΕΏ

619 ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν
δοῦλα τ. ἀκαθαρσίᾳ
19 οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα
τ. δικαιοσύνῃ

1Co 9 27 ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα κ. δουλαγωγῶ
ΔΟΥΛΕΙΆ

Ro
Ga
He

δουλία, T
815 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς
φόβον
21 ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τ. δουλείας τ. φθορᾶς
424 μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινὰ εἰς δουλείαν γεν-

νῶσα

5 I μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε
215 ὅσοι φόβῳ θανάτου... ἔνοχοι ἦσαν δουλείας
ΔΟΥΛΕΥΏ

(1) δουλ. Θεῷ, τ. Κυρίῳ

(2) abs.

Mt

624 οὐδεὶς δύναται δυσὶν κυρίοις δουλεύειν
24 1 οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν x. μαμωνᾷ
Lu 15 29 τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι
16 13 οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶν κυρίοις δουλεύειν
131 οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν κ. μαμωνᾷ
Jo 8 33 οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε
Ac 7 7 τὸ ἔθνος ᾧ ἂν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ
‘238 qi way WS “a0-NN, Gen. xv. 14
20 19 1 δουλεύων τ. Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης
Ro 6 6 τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τ. ἁμαρτίᾳ
7 6? ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύ“ματος
25 αὐτὸς ἐγὼ τ. μὲν vot δουλεύω νόμῳ Θεοῦ
912 ὁ μείζων δουλεύσει τ. ἐλάσσονι

12 11

ἫΝ ‘Tay? 2), Gen. xxv. 23
τ. πνεύματι ζέοντες τ. Κυρίῳ δουλεύοντες

τ. καιρῷ, R marg.
14 18 6 yap ἐν τούτῳ δουλεύων τ. “Χριστῷ

16 18 1 οἱ yap τοιοῦτοι τ. Κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ
δουλεύουσιν

ΔΟΥ͂ΛΟΣ

(1) ὃ. Χριστοῦ, τοῦ Χρ., Ἰησοῦ Χρ. (9) ὃ. τ.
Θεοῦ, τ. Κυρίου
(3) ὃ. πονηρός, Sxpeiog
κακός
(4) ὃ. ἁμαρτίας
(5) δοῦλ.
ἐλεύθερος, ἀπελεύθ.
Mt

8 9 λέγοι
τον τ᾿ δούλῳ μου Ποίησον. τοῦτο
10 24 οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τ. κύριον αὐτοῦ
25 x. ὃ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ
18 27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τ. οἰκοδεσπότου
28 οἱ δὲ δοῦλοι λέγουσιν αὐτῷ
οἱ δὲ αὐτῷ λέγ.ἘΞ
18 23 ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τ. δούλων
αὐτοῦ
26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ
27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τ. δούλου ἐκείνου
28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
32 36ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ
20 27 ὃς ἂν

θέλῃ

ἐν

ὑμῖν

εἶναι πρῶτος

ἔσται

ὑμῶν δοῦλος
21 34 ἀπέστειλεν τ. δούλους αὐτοῦ πρὸς τ. γεωργούς
35 λαβόντες οἱ γεωργοὶ τ. δούλους αὐτοῦ
326 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας
τ. πρώτων
22 5 ἀπέστειλεν τ. δούλους αὐτοῦ καλέσαι τ.
κεκλημένους εἰς τ. γάμους
4 πάλιν ἀπέστειλεν “ἄλλους δούλους
6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τ. δούλους αὐτοῦ
8 τότε λέγει τ. δούλοις αὐτοῦ
10 ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδούς
24 45 τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος κ. φρόνιμος
46 μακάριος 6 δοῦλος ἐκεῖνος
48 8 ἐὰν δὲ εἴπῃ 6 κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος
--- ἐκεῖνος, T

50 ἥξει ὁὁ κύριος τ. δούλου ἐκείνου

228

δοῦλος

Mt 25 14 ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τ. ἰδίους
δούλους
19 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος τ.
δούλων ἐκείνων

|Ac

218 κ. γε ἐπὶ τ. δούλους μου... ἐκχεῶ ἀπὸ
τ. πνεύματός μου
NHN Tips herd py ayn-by D3, Joel

21 εὖ δοῦλε ἀγαθὲ kK. πιστέ

iii. 2

23 εὖ δοῦλε ἀγαθὲ κ. πιστέ
26 3 πονηρὲ δοῦλε κ. ὀκνηρέ

429 δὸς τ. δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης
λαλεῖν

go Ὁ “ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος
τὸ ἐξώτερον
26 51 πατάξας τ. δοῦλον τ. ἀρχιερέως
Mk1044 ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος
πάντων δοῦλος

12 2 ἀπέστειλεν

πρὸς

τ. γεωργοὺς

τ.

Ro
ἔσται

καιρῷ

δοῦλον
4 πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον
18 34 δοὺς τ. δούλοις αὐτοῦ τ. ἐξουσίαν

14 47 ἔπαισεν τ. δοῦλον τ. ἀρχιερέως
Lu

16 17 ? οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
ὑψίστου εἰσίν
1 11
6 16

δοῦλοι

τ.

Θεοῦ τ.

Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ
παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν,
οὔλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε

17 4 ὅτι

ἦτε δοῦλοι τ. ἁμαρτίας

20 ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τ. ἁμαρτίας
| 1Co 7 21 δοῦλος ἐκλήθης ; μμή σοι μελέτω
22 Ὁ ὁ γὰρ ἐ
ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος

Κυρίου ἐστίν"

229
7 2
3
ὃ
10

νῦν ἀπολύεις τ. δοῦλόν σου δέσποτα
1 5 ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν
ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων
Χριστοῦ
ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τ. δοῦλον αὐτοῦ
23 μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων
λέγω... τ. δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο
13
εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι
ὑποστρέψαντες . . . εὗρον τ. δοῦλον ὑγιαί- | 1104 5 ἑαυτοὺς δὲ δούλουςὑ
ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν
vovra
Ge: 110} Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.
12 37 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι
8.28" οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος
43 μακάριος, ὁ δοῦλος ἐκεῖνος

14

15
7:
19

ἘΠῚ

45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τ. καρδίᾳ
αὐτοῦ
46 ἥξει ὁ κύριος τ. δούλου ἐκείνου
47 ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τ.
κυρίου αὐτοῦ
17 ἀπέστειλεν τ. δοῦλον αὐτοῦ τ. ὥρᾳ τ.
δείπνου
21 παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν
τ.
κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα.
τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τ.
δούλῳ αὐτοῦ
22 εἶπεν ὁ δοῦλος
23 εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τ. δοῦλον
22 εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς 1Τ.: δούλους αὐτοῦ
τίς δὲ ἐξ ὑμῶν
ὑ
δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα
9 μὴ ἔχει χάριν τ. δούλῳ
10 8 λέγετεὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν
13 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ
15 εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τ. δούλους τούτους
17 εὖγε ἀγαθὲ δοῦλε
22 8 ἐκ τ. στόματός σου κρίνω σε πονηρὲ

δοῦλε

20 10 καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τ.
II προσέθετο ἕτερον
&
πέμψαι
22 το ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν
δοῦλον
Jo 451 οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν
35
18 τό
1515
20
18 Io
10
18

ἁμαρτίας.
ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τ. οἰκίᾳ εἰς τ.
αἰῶνα
οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τ. κυρίου αὐτοῦ
οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους,
ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ
κύριος
οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τ. κυρίου αὐτοῦ
ἔπαισεν τὸν τ. ἀρχιερέως δοῦλον
ἦν δὲ ὄνομα τ. δούλῳ Μάλχος
εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι... ἀνθρακίαν

πεποιηκότες
26 λέγει εἷς ἐκ τ. δούλων τ. ἀρχιερέως

ἐστιν

οὐδὲν διαφέ εἰ δούλου
7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός
Eph 6 5 οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις
6 1 μὴ... ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι
Χριστοῦ
ὃ ὅ εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος
Pol
2 Παῦλος κ. Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ
2 7 ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών
Col 311 ὅ ὅπου οὐκ ἔνι... βάρβαρος Σκύθης δοῦλος
ἐλεύθερος
22 Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε... τοῖς κατὰ σάρκα
κυρίοις
4 1 τ. ἰσότητα τ. δούλοις παρέχεσθε
12 1 ᾿Επαφρᾶς
ὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ
1 ΤΙ Θ 1 ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι
I1 Ti2 24 2 δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι
Tit 1 1 3 Παῦλος δοῦλος Θεοῦ
2 ο δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι
Phm 16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον
Ja 1 11 3 Ἰάκωβος Θεοῦ x. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
δοῦλος

I Pe 2 16 ? ἀλλ᾽ ὡς Θεοῦ δοῦλοι

γεωργοὺς δοῦλον | 11Pe1 1
δοῦλον
τ. ἀρχιερέως τ.
219
Ju
1
αὐτῷ
Re 1 1

8 34 4 πᾶς ὁ ποιῶν τ. ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τ.

ep ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός

1 Σίμων Πέτρος δοῦλος x. ἀπόστολος Ἰησοῦ
Χριστοῦ
αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τ. φθορᾶς
1 Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ “δοῦλος
δεῖξαι τ. δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι εν

τάχει,

hs

ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τ. ἀγγέλου
αὐτοῦ τ. δοῦλῳ αὐτοῦ ἸΙωάνει
2 20 διδάσκει κ. πλανᾷ τ. ἐμοὺς δούλους
615 ὅ πᾶς δοῦλος κ. ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτούς
7,). 4.0 ἄχρι σφραγίσωμεν τ. δούλους τ. Θεοῦ
ἡμῶν
10 7 ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τ. προnras
11 18 δοῦναι τ. μισθὸν τ. δούλοις σου τ. προφήταις
18 16 ὅ ποιεῖ πάντας... τ. ἐλευθέρους κ. τ.
δούλους

15 3" ἄδουσιν τ. ὠδὴν Μωυσέως τ. δούλου τ.
Θεοῦ

SovA0s——d¥vaprae
Re

19

Re 1415 πέμψον τὸ δρέπανόν σου x. θέρισον
16 ἔβαλεν 6 ka ἥμενος ἐπὶ τ. νεφέλης τὸ δρέ-

χειρὸς αὐτῆς
5 αἰνεῖτε τ. Θεῷ ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ
18 ὅ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε κ. δούλων
4,

22

ἐκ

αὐτοῦ

αἷμα τ. δούλων

τὸ

2 ἐξεδίκησεν

ε

~

~

-"

ε

,

a

>

πανον αὐτοῦ

~

3 οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ
6 δεῖξαι τ. δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν
τάχει

7 6 δουλώσουσιν
τρακόσια

αὐτὸ

λέγων Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ

19 ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τ.

γὴν

κ. κακώσουσιν
:

mow Mind ya
XV. 13

ἔτη τε-

OMS wy ὈΥΣΡ, Gen.

618
22
1Co7 15
919
Ga 4 3

ἐδουλώθητε τ. δικαιοσύνῃ
δουλωθέντες δὲ τ. Θεῷ
οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς... ἐν τ. τοιούτοις
πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα
,
ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τ. κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι
Tit 2 3 μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας
11Pe2 19 ᾧ γάρ τις ἥττηται τούτῳ δεδούλωται

ΔΡΟΜΟΣ
Ac 18 25 ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάνης τ. δρόμον
20 24 ὡς τελειώσω τ. δρόμον μου
Tit
7 r. δρόμον τετέλεκα

Ro

Lu

AOXH’
5 29 ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ
14 13 ὅταν δοχὴν ποιῇς κάλει πτωχούς
ποι. δοχ.. T

APOY’ZIAAA
Ac 2424 παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τ.
ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ ᾿Ιουδαίᾳ
AY’NAMAI

(8) absol.

Mt

ἢ μέλαιναν
:
6 24 οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
24 οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν κ. μαμωνᾷ
27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι
ἐπὶ τ. ἡλικίαν αὐτοῦ
718 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ἐνεγκεῖν
8 2 ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
915 μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τ. νυμφῶνος πενθεῖν
28 πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι
τοῦτ. δύν. mou, WH marg.
10 28 τ. δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι"
φοβήθητε δὲ μᾶλλον τ. δυνάμενον κ. ψυχὴν
kK. σῶμα ἀπολέσαι
12 29 πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τ. οἰκίαν τ.
ἰσχυροῦ
34 πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν
16 3 τὰ δὲ σημεῖα τ. καιρῶν οὐ δύνασθε
17 16 οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι
19 διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
19 12 ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω
25 τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;
20 22 δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω

πυρ. μέγ., TWH mg. R
4 6 δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τ. γυναικὸς τ.
μελλούσης τεκεῖν
7 ὁ Μιχαὴλ κ. οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι
μετὰ
τ.> δράκοντος,
ς
΄
,
¢ »
>
a
κ. ὁ δράκων ἐπολέμησεν κ. οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ
9 ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας
a
>
,
>
oe
,
3
Φ
13 ὅτε
εἶδεν
ὁε δράκων
ὅτι ἐβλήθη εἰς τ. γῆν
16 τ. ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τ.
στόματος αὐτου.
΄“

17 x. ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τ. γυναικί
>

18

,

id

,

γι

,

2 ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τ. δύναμιν αὐτοῦ
΄-

,

-

4 προσεκύνησαν τ. δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τ.
ἐξουσίαν τ. θηρίῳ
II ἐλάλει ὡς δράκων

16 13 εἶδον ἐκ τ. στόματος τ. δράκοντος. ..
πνεύματα τρία ἀκάθαρτα
20 2 ἐκράτησεν τ. δράκοντα ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος
APA’SEOMAI
1Co8 19 6 δρασσόμενος τ: σοφοὺς ἐν τ. πανουργίᾳ
αὐτῶν

Doya

8 9 δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τ. λίθων τούτων ἐγεῖρα
τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ
514 οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους
κειμένη
“
ἢ
,
,
a
36 ὅτι
ov> δύνασαι
μίαν
τρίχα
λευκὴνἢ ποιῆσαι

3 ἰδοὺ δράκων μέλας πυρρός
’

(2) c. accus.

(1) ἠδυνάμην, ἠδυνάσθην

APA’KQN

Re 12

:

17 ἔχων x. αὐτὸς δρέπανον ὀξύ
18 ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τ. ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ,

ΔΟΥΛΟΏ
Ac

229

πίνειν ;

λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα

22 46 οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον

3 Π 135, Job v. 13

28

APAXMH’

μου
61 δύναμαι καταλῦσαι τ. ναὸν τ. Θεοῦ

Lu 15 8 ἢ ris γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα,
ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν
9 ὅτι εὗρον τ. δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα
ΔΡΕΠΑΝΟΝ

Mk 429 εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον
ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ
Re 1414 ἔχων...

9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ
42 εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν
53 δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τ. πατέρα

Mk

27 42 ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι

140 ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
45 ὥστε μηκέτι αὐτὸν
πόλιν εἰσελθεῖν

δύνασθαι φανερῶς εἰς

2 4 μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τ. ὄχλον
7 τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας

230

δύναμαι

Mk

219 μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τ. νυμφῶνος...

νη- | Lu 18 26 x. τίς δύναται σωθῆναι;

στεύειν ;
ὅσον χρόνον ἔχουσιν τ. νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν
οὐ δύνανται νηστεύειν
ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον
φαγεῖν
πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν;
οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη
οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη στῆναι

19 31 οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τ. ὄχλου
20 36 οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται
μέλλουσιν, WH marg.
2115 ἡ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἣ ἀντειπεῖν
Jo 147 ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;
3 2 οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν
3 οὐ δύναται ἰδεῖν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
4 πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων

27 ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς. . . τὰ σκεύη αὐτοῦ
διαρπάσαι
4.32 ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τ. σκίαν αὐτοῦ τὰ
πετεινὰ.
. κατασκηνοῖν

μὴ δύναται εἰς τ. κοιλίαν τ. μητρὸς αὐτοῦ
δεύτερον εἰσελθεῖν
5 οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τ. βασιλείαν τ.
Θεοῦ

a

320
23
24
25

,

»

’

>

3.5

26 οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει

5

>

27
519
30
44
6 44
52
60
65
7 7
34
36
8 21

23 ὃ τὸ Εἰ δύνῃ πάντα δυνατὰ τ. πιστεύοντι

σημεῖα ποιεῖν;
331 οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν
1021 μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν
ἀνοῖξαι

29 οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν

7
15.31
Lu 120
22
3 ὃ

ob δύναται εἶναί μου μαθητῆς
οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν
οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν κ. μαμωνᾷ
ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι... μὴ δύνωνται

οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδέν
οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν
οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν
πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι
οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τ. σάρκα
αὐτοῦ φαγεῖν;
τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν

16 πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα

δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με
κ. τίς δύναται σωθῆναι;
δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω
οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Δυνάμεθα

5 1 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι

33
16 2
13
13
26

’

43 ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τ. λόγον τ. ἐμόν
9 4 ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι

29 τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν

27 οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής

΄“

22 ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν

δύνῃη;, Τ
28 ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;

ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι
ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
ἔσῃ σιωπῶν x. μὴ δυνάμενος λαλῆσαι
ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς
δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τ. λίθων τούτων ἐγεῖραι
τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ
5 12 ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
21 τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι
34 μὴ δύνασθε τ. υἱοὺς τ. νυμφῶνος...
ποιῆσαι νηστεῦσαι;
6 39 μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν;
42 πῶς δύνασαι λέγειν τ. ἀδελφῷ σου
819} οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τ.
ὄχλον
9 40 ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτὸ κ. οὐκ ἠδυνήθησαν
11 7 οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι
1225 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τ.
ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν ;
26 3 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε
—h. v., WH mg.
18 11 μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές
14 20 διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν
26 οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής

>

9 πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;

3 οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν
δῆσαι
6 καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν
19 | ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι κ. οὐκ ἠδύνατο
715 ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν
18 τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τ. ἄνθρωπον
οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι
24 1 οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν
8 4 πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι
ἄρτων
9 3 οἷα γναφεὺς ἐπὶ τ. γῆς οὐ δύναται οὕτως
λευκᾶναι
22 32 ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ βοήθησον ἡμῖν

14

‘

ὦν;

33 1 καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν

39
10 26
38
39

,

35
11 37
12 39
18.33
36
37
14 17
15 4

Ac

1012
416
20
5 39
8.31
10 47
13 39
1561

ὀφθαλμοὺς

ἐκ τ. χειρὸς τ.

πατρός
οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή
οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τ. ὀφθαλμοὺς
. +. ποιῆσαι
͵
1 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι
διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν ἄρτι;
ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν
καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ
χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν
οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι
οὐ δυνάμεθα ἀρνεῖσθαι
οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδαμεν... μὴ
αλεῖν
οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς
πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει
με
μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις
ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναι
ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε. . . οὐ δύνασθε σω-

nvat

17 19 δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη. ..
διδαχή ;
19 40 περὶ οὗ οὐ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον
20 32 τ. δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι κ. δοῦναι τ. κληρονομίαν

δύναμαι--- δύναμις
Ac 21 34 μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλές
24 ὃ παρ᾽ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας . .. ἐπιγνῶναι
11 δυναμένου σου ἐπιγνῶναι
13 οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι
25 11 οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι.
26 32 ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος
27 12 εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα
“παραχειμάσαι
15 μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τ. ἀνέμῳ
31 ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε
30 ὃ εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐκσῶσαι
τ. πλοῖον
43 ἐκέλευσέν τε τ. δυναμένους κολυμβᾷν
Ra: 8° 7». yap νόμῳ τ. Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται οὐδὲ
γὰρ δύναται.
& οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται
39 οὔτε τίς κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι
1514 δυνάμενοι κ. ἀλλήλους νουθετεῖν
16 25 τ. δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ
εὐαγγέλιόν μου
Ι ο 214 οὐ δύναται γνῶναι ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται
οὐκ ᾿ἦδυνήθην λαλῆσαι ὑὑμῖν ὡς πνευματικοῖς
2 * οὔπω γὰρ ἐδύνασθε,
8. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔ
ἔτι νῦν δύνασθε
II θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι
παρὰ τ. κείμενον
6 5 ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τ. ἀδελφοῦ
αὐτοῦ
721 εἰ ke δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι
10 13 ὃ οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε,
ἀλλὰ ποιήσει ...k. τ. ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν
21

15. 2
21
15 50
Col

4

18

ὃ

Eph3

4
20
13
16

1Th2
1Ti

6
3 ο

525
6 7
16
11 Ti2 13

οὐ δύνασθε

ποτήριον

Κυρίου

πίνειν

κ. πο-

᾿τήριον δαιμονίων"
οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν κ.
τραπέζης δαιμονίων
οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος. Ἰησοῦς
οὐ δύναται. δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τ. χειρί
δύνασθε γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν
σὰρξ k. αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι
οὐ δύναται
εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν
πάσῃ θλίψει
ὥστε μὴ δύνασθαι aἀτενίσαι τ. υἱοὺς Ἰσραήλ
2 οὐ “γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τ. ἀληθείας
εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι
πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τ.
σύνεσίν μου
τ. δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι
πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τ.
μεθοδίας τ. διαβόλου
ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τ. ἡμέρᾳ τ.
πονηρᾷ
ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη... σβέσαι
κατὰ τ. ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν κ.
ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα
δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι
τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τ. Θεῷ ἀνταποδοῦναι
τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι ov δίνανται
ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν δυνάμεθα
ὃν εἶδεν οὐδεὶς ᾿ ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται
ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται

1ΠΤι8

231

7 μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
δυνάμενα
15 ἱερὰ γράμματα .. . 7. δυνάμενά σε σοφίσαι

εἰς σωτηρίαν

He

218 δύναται τ. πειραζομένοις βοηθῆσαι
3 19 οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι’ ἀπιστίαν
415

ἀρχιερέα

μὴ δυνάμενον

σθενείαις ἡμῶν
2 μετριοπαθεῖν δυνάμενος
πλανωμένοις

5

συνπαθῆσαι

τ.

τ. ἀ-

ἀγνοοῦσιν

κ.

7 πρὸς τ. δυνάμενον σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου
725 ὅθεν κ. σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται
9 9 μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι
τ. λατρεύοντα
οὐδέποτε δύνανται τ. προσερχομένους τελειῶσαι
δύναται, TR marg.
II αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας
δέξασθε τ. ἔμφυτον λόγον τ. δυνάμενον
σῶσαι τ. Ψυχὰς ὑμῶν

214 μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;

8 ὃ τ. δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται ἀν-

θρώπων

div. δαμ., T
12 μὴ δύναται. . . συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι

4 2 ζηλοῦτε x. οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν
12 νομοθέτης κ. κριτὴς ὁ δυνάμενος σῶσαι κ.

—f=}

ἀπολέσαι
9 οὐ δύναται ἁμαρτάνειν
O τ. Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾷν
πῶς δύν., R mg.
. δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους
N
οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς
ἣν οὐδεὶς δύναται. κλεῖσαι αὐτήν
οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τ. οὐρανῷ ἀνοῖξαι τ.
βιβλίον
kK. τίς δύναται σταθῆναι;
ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο
N
--

ἁ οὔτε βλέπειν

δύνανται

οὔτε ἀκούειν

κ. τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ
ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι
δύναται, WH mg.
οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τ. φδήν
εἰς τ. ναόν
μιon NA
OON
Cwοὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν
μιὦ
Οὐ
σὺ
“ἢ
dw
ὦ
δι
"».

AY’NAMIZ

(1) δύν. Θεοῦ, τοῦ ©. (2) δύν. πνεύματος
(8) δυνάμεις
(4) δύν. τ. Κυρίου, τ.
Χριστοῦ
Mt6 13 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία x. ἡ δύναμις x.

4
58 3

ἡ δόξα
—h. Ω TWHR non mg.
τ. σῷ ᾿ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν
ἐν οἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις
αὐτοῦ
εἴ Ὁ Τύρῳ K. Σιδῶνι ἐἐγένοντο αἱ δυνάμεις
αἱ ενόμεναι ἐν ὑμῖν
εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ
γενόμεναι ἐν σοί
πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη κ. ai δυνάμεις
οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλάς

8

διὰ τοῦτο ai δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ

7.22.8
11 20
21 ὃ
N Go

oo

1 πλανᾶσθε μὴ εἰδότες... τ. δύναμιν τ.
Θεοῦ

232

δύναμις

Mt 2429 ὃ αἱ δυνάμεις τ. οὐρανῶν σαλευθήσονται
30 ἐρχόμενον ἐπὶ τ. νεφελῶν τ. οὐρανοῦ μετὰ
δυνάμεως κ. δόξης πολλῆς

|Ro

25 15 ἑκάστῳ κατὰ τ. ἰδίαν δύναμιν

26 64 καθήμενον ἐκ δεξιῶν τ. δυνάμεως.
:
Mk 5 30 ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν
ἐξελθοῦσαν
.

cal

΄

6 2% αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τ. χειρῶν αὐτοῦ

120 ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις x. θειότης
8 39 ὅ οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις

917 ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τ. δύναμίν pov

MD-ns Ahn Ways, Ex. ix. 16
,
ee
45
z=?
15 13 3 εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τ. ἐλπίδι ἐν

δυνάμει πνεύματος ἁγίου

γινόμεναι;
19 ἐν δυνάμει σημείων κ. τεράτων,
5 οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν
ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου
14 ὃ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ
mv. Θεοῦ, TR mg.
9 1 ἕως ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ἐληλυ- | 1Co118 1 τ. δὲ σωζομένοις ἡμῖν
δύναμις Θεοῦ ἐστίν
θυῖαν ἐν δυνάμει
24 1 Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν κ. Θεοῦ σοφίαν
39 ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τ. ὀνόματί μου
2 4 ἐν ἀποδείξει πνεύματος x. δυνάμεως
12 24 1 οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες...
5.1 wan πίστις ὑμῶν...
ἧ. -. ἐν δυνάμει
τ. δύναμιν τ. Θεοῦ;
Θεοῦ
13 25 ὅ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τ. οὐρανοῖς σαλευθή419 γνώσομαι οὐ τ. λόγον τ. πεφυσιωμένων
σονται
ἀλλὰ τ. δύναμιν.
26 ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως
20 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ἀλλ᾽
πολλῆς κ. δόξης
ἐν δυνάμει
14 62 ἐκ δεξιῶν καθήμενον τ. δυνάμεως
5 4“ σὺν τ. δυνάμει τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Lu 147 αὐτὸς προελεύσεται.
. ἐν πνεύματι x.
6 14 κ. ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τ. δυνάμεως αὐτοῦ
δυνάμει Ἠλεία
12 10 8 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων
35 δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σε
28 3 ἔπειτα δυνάμεις ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων
414 ° ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τ. δυνάμει τ.
29 ὃ μὴ πάντες δυνάμεις;
πνεύματος
14 11 ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τ. δύναμιν τ. φωνῆς
36 ἐν ἐξουσίᾳ κ. δυνάμει ἐπιτάσσει τ. ἀκα15 24 ὅταν καταργήσῃ .
. πᾶσαν ἐξουσίαν x.

θάρτοις πνεύμασιν

517 * δύναμις Κυρίου ἢν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν
6 19 δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο
8 46 ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾿ | 11Col
ἐμοῦ
4
9 1 ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν x. ἐξουσίαν ἐπὶ
6
πάντα τὰ δαιμόνια
8
δύν. αὐτ., WH mg.
1013 % εἰ ἐν Τύρῳ κ. Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ
12
δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν
19 δέδωκα ὑμῖν τ. ἐξουσίαν... ἐπὶ πᾶσαν
τ. δύναμιν τ. ἐχθροῦ
19 37 ὃ αἰνεῖν τ. Θεὸν... περὶ πασῶν ὧν
18
εἶδον δυνάμεων
21 26 * ai γὰρ δυνάμεις τ. οὐρανῶν σαλευθήσονται

27 ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ

22 69
24. 40
Ac 1 8
222
812
4 7
33
6 ὃ
810
13

μετὰ δυνάμεως

x. |Ga

43
56
8
7
γ1
3

8 5 8 ὁ οὖν... ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν

δόξης πολλῆς
Eph 1 19
| καθήμενος ἐκ δεξιῶν τ. δυνάμεως τ. Θεοῦ
21
ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν
ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν
8 7
ὃ ἄνδρα ἀποδεδειγμένον... δυνάμεσι κ.
16
τέρασι κ. σημείοις
ὡς ἰδίᾳ δυνάμει. .. πεποιηκόσι τοῦ
20
περιπατεῖν αὐτόν
Phl 8 10
ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;
Col 111
δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον
Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος x. δυνάμεως
29
1 οὗτός ἐστιν ἡ Δύναμις τ. Θεοῦ ἡ καλουμένη Μεγάλη
{ΤῊ 1 5
δύναμις... pey., Τ
° θεωρῶν re σημεῖα κ. δυνάμεις μεγάλας γινο- | 11Th1 7
μένας

δύναμιν

σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ ἐγείρεται ἐν δυνάμει
ἡ δὲ δύναμις τ. ἁμαρτίας ὁ νόμος
καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν
ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τ. δυνάμεως ἢ τ. Θεοῦ
ἐν λόγῳ ἀληθείας ἐν δυνάμει Θεοῦ
ὅτι κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ κ. παρὰ δύναμιν
αὐθαίρετοι
ο ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται
9 * ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τ.
Χριστοῦ
12 ὃ σημείοις τε κ. τέρασι κ. δυνάμεσι
4 1 ἀλλὰ (ἢ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ
4} ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ
εἰς ὑμᾶς

II

τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τ. δυνάμεως αὐτοῦ
ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς κ. ἐξουσίας κ. δυνάμεως
κατὰ τ. ἐνέργειαν τ. δυνάμεως αὐτοῦ
δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τ. πνεύματος
αὐτοῦ
κατὰ τ. δύναμιν τ. ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν
τοῦ γνῶναι αὐτὸν x. τ. δύναμιν τ. ἀναστάσεως αὐτοῦ
ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ
κράτος τ. δόξης αὐτοῦ
κατὰ τ. ἐνέργειαν αὐτοῦ τ. ἐνεργουμένην ἐν
ἐμοὶ ἐν δυνάμει
aoe
οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ
x. ἐν δυνάμει :
List
per ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ
ν
πληρώσῃ

+ + « ἐργον

πίστεως

ἊΨ δυνάμει

10 38 ὡς ἔχρισεν αὐτὸν 6 Θεὸς πνεύματι ἁγίῳ
2 9 κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει
x. δυνάμει
!
͵
κ. σημείοις
:
19 11 * δυνάμεις τε οὐ τ. τυχούσας ὁ Θεὸς ἐποίει | 11 Til 7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας
Ro 1 4 τ. ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει
ἀλλὰ δυνάμεως
“δὲ
16 1 δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστὶν εἰς σωτηρίαν
ὃ 1 συνκακοπάθησον τ. εὐαγγελίῳ κατὰ δύπαντὶ τ. πιστεύοντι
ναμιν Θεοῦ

δύναμις----δύο
ITi8
.

He

Mt 26 39 1 εἰ δυνατόν ἐστιν παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ

5 τ. δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι
-

>

,

ποτήριον τοῦτο
,

1 3 φέρων re τὰ πάντα τ. ῥήματι τ. δυνάμεως
αὐτοῦ
2 4.3 σημείοις τε κ. τέρασι κ. ποικίλαις δυνάμεσι
6 5 8 δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος
716 ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου
1111 αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρμάτος ἔλαβεν
,

ε

,

34

,

col

Mk

παρὰ δὲ τ. Θεῷ δυνατόν, WH

ς

’

>

΄-

,

>

>

>

Lu

’

΄“

al

[2

’

3

>

Lad

,

\

ς

’,

ee

“

4:

>

t

οὐκ

¢

>

>

δὲ

λόγῳ ἐναντίον

λό

»

κρατεῖσθαι

εὐ

>

λόγοις κ. ἔργοις αὐτοῦ

λό

»

1

#
ὃ
᾿,
2
aA
ἔσπευδεν
yap‘ εἰ> 8δυνατὸν4 εἴη
αὐτῷ

col

ὃ

ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ...

1

,

c

°

a

ἐκ τ. δυνά-

,

i

86

t

«

Mo

>

,

δύ

ἡμῶν

τὸ

a

18 3 ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν
ὑμῖν

(3) δυν. ἐν

Mt 19 26 παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά
δυν. πάντα, T
24 24 ! ὥστε πλανᾶσθαι εἰ δυνατὸν κ. τ. ἐκλεκτούς
’

A

,

>

,

εἰ δυνατὸν τὸ ἐξ ὑμῶν. .. εἰρηνεύοντες
59
Ir
δὲ
ς
a
6
,
ὀφείλομεν
δὲ ἡμεῖς
οἱ« δδυνατοὶ ᾿ τὰee!ἀσθενή>

ὃ

A

4

>

ς

“

>

’

ματα τ. ἀδυνάτων βαστάζειν

1Co 126

οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα οὐ πολλοὶ
δυνατοί

10 4 δυνατὰ τ. Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν
γὰρ ἀσθενῶ τότε δυνατός
12 τὸ ὅταν
\

“

4

,

ὀχυρωμάτων
>

,

εἰμι
“
γ
“~
>
a
G
“
4
B
ἈΝ
13 9 ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε
Ga, 4.15 1 εἰ δυνατὸν τ. ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες
ἐδώκατέ μοι
ΠΕΡῚ 12 δυνατός ἐστιν τ. παραθήκην μου φυλάξαι
1
1.-Ὁ ἵνα δυνατὸς 9 K. παρακαλεῖν
He 11 19 k. ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ Θεός
Ja 3 2 δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι κ. ὅλον τὸ σῶμα
>

,

a

’

,

΄

Mk

1 32 ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος

Lu

440 δύνοντος δὲ τ. ἡλίου

ἔδυ, T
ΔΥΌ

(1) εἰς δύο
Mt

418

(2) δύο δύο

(8) ἀνὰ, κατὰ δύο

περιπατῶν Se . . . εἶδεν δύο ἀδελφούς

21 προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς
5 4I ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο
6 24 οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν

8 28 ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι

AYNATO’S
(2) ὃ δυνατός, οἱ Suv.
(4) τὸ Buy.

¢

AY’NQ

ΔΥΝΑΤΕΏ
+
4 δυνατεῖ γὰρ ὁς Κύριος στῆσαι αὐτόν
8 δυνατεῖ δὲ 6 Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι
eis ὑμᾶς

(1) εἰ Suv.

>

σαι αὐτούς

1

2.

,

Lu 1352 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων
Ac 827 ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης
i Ti 625 δείξει ὁ μακάριος κ. μόνος δυνάστης

c

,

΄“΄

AYNA’STHE

>

υνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐνκεντρίA

,

΄-

AYNAMO’Q+
Eph 6 Io δυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ
ἐνδυναμοῦσθε, TWH non mg. R
Col 111 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ
κράτος τ. δόξης αὐτοῦ
He 11 34 ἐδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας

γνωρίσαι τὸ

δυνατὸν αὐτοῦ

μεως αὐτοῦ
δύναμ
θηρίᾳ
τ. . δύναμιν
κ. : ἐξουσίαν αὐτῶν τ. . θηρίῳ
διδόασιν
ἐκ τ. δυνάμεως τ. στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν
ἡ σωτηρία κ. ἡ δόξα κ. ἡ δύναμις τ. Θεοῦ
»

“-

2 οἱ οὖν ἐν ὑμῖν φησὶν δυνατοὶ συνκαταβάντες
ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν κ. ποιῆσαι

4 εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς...

>

>

ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τ. Θεόν;
3 δυνατὸς dv ἐν τ. γραφαῖς

,

,

αὐτὸν

1

ὃ

ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία κ. ἡ δύναμις
ἔδωκεν αὐτῷ 6 δράκων τ. δύναμιν αὐτοῦ
“

τ.

,

t

ἦν δυνατὸν

ὑπ᾽ αὐτοῦ
ἦν δὲ δυνατὸς ἐν
>

Kk.

»»,

ὅτι εἴληφες τ. δύναμίν σου τ. μεγάλην
,

Ro 14
11Co9

ἐν ἔργῳ

\

καθότι
8

\

A

vvaros
ἈΝ

’

4

ὃ

Θεοῦ

-~

,

»

mg.

τὸ ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν τ. ἐκλεκτοὺς
1 ἕἵνᾳ εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ
ἡ ὥρα
ABBa ὁ πατὴρ πάντα δυνατά σοι
2 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός
1 βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα
χιλιάσιν ὑπαντῆσαι
τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ
τ. Θεῷ ἐστίν
,

ἔσβεσαν δύναμιν πυρός

8

“

923 πάντα δυνατὰ τ. πιστεύοντι
10 27 πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τ. Θεῷ
13 22 1 πρὸς

5 1 τρὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους διὰ
πίστεως
ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων κ. ἐξουσιῶν
3 22
x. δυνάμεων
ΠΡΕῚ 3 ὡς πάντα ὑμῖν τ. θείας δυνάμεως αὐτοῦ. ..
δεδωρημένης
16 4 ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν
I ἄγγελοι ἰσχύϊ x. δυνάμει μείζονες ὄντες
ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τ. δυνάμει αὐτοῦ
Re
ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν
ἄξιος εἶ.
. λαβεῖν τ. δόξαν κ. τ. τιμὴν
x. τ. δύναμιν
ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν
τ. δύναμιν
ἡ τιμὴ K. ἡ δύναμις κ. ἡ ἰσχὺς τ. Θεῷ ἡμῶν
1Pel

233

9 27 ἠκολούθησαν δύο τυφλοί
10 Io μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας
29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται ;
14 17 οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους κ. δύο

ἰχθύας

19 λαβὼν τ. πέντε ἄρτους x. τ. δύο ἰχθύας
18 8 ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον

234
Μι18.

δύο
9 ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τ.
γέενναν τ. πυρός
16 παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο,
iva ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν
σταθῇ πᾶν ῥῆμα
ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τ.
,

A

~

+

-

aA

,

’

>

,

Lol

,

γῆς

>

©

Sal

»

"

οὗ γάρ εἶσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι
ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
κὰν

,

»

,

x

-

΄

΄

τὰ

δύο πλοιάρια, TWH mg.
719 προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τ. μαθητῶν
αὐτοῦ
41 δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινί
9.3 μήτε δύο χιτῶνας ἔχειν
8 ἀνὰ δύο χιτ., T
13 οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε x.
ἰχθύες δύο
16 λαβὼν δὲ τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας
’

,

’

ἵνα

καθίσωσιν

οὗτοι

οἱ

υἱοί

,

,ὕὔ

32 εἶδαν... τ. δύο ἄνδρας τ. συνεστῶτας
αὐτῷ
ἀνέδειξεν ὁ Κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα
δύο,
΄

δύο
’

μου
,
>
,
,
3
~
οἱς δέκα
ἠγανάκτησαν
περὶ‘ τ. δύο
ἀδελφῶν
ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν
τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς
ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο
δύο τέκνα, TWH mg.
τίς ἐκ τ. δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τ. πατρός
ἐν ταύταις τ. δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος
,

10

΄

,

,

΄

κρέμαται
>

>

~

,’

’

’

4

,

>

,

τ. Πέτρον

κ. τ. δύο

a

υἱοὺς

ΕῚ

’

τ. δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν
ἢ τ. δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν
δύο

a

πόδας

-

εἰς τ.

--δύο,

>

,

>

,

,

T [WH]

δύο κακ.,

,

Ra

>

ἡμέρας
᾿

δύο

΄

13 ἀποστέλλει δύο τ. μαθητῶν αὐτοῦ
15 27 σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς
8 1 τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο
1612 μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπα,

Lu

-“"

-“

τοῦσιν ἐφανερώθη
224 ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν

Ma 2 Ww ix OMAHA, Lev. xii. 8
311

ὁ ἐχὼν
cm

Ovo χιτῶνας

ὃ ὦ

-

μεταδότω
ὃ ,

+
τῷ μὴ\ ἔχοντι
-

UG

βάλλουσαν

T
‘

,

΄

εἱστήκει Ἰωάνης x. ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
«

a

19 “I ἀποστέλλει δύο τ. μαθητῶν αὐτοῦ
,
«6
,
12 42 μία, χήρα
πτωχὴ ᾿ς. ἔβαλεν
λεπτὰ\ δύο
441 ἦν δὲ τὸ πάσχα κ. τὰ ἄζυμα μετὰ

,

κατακολουθήσασαι δὲ δύο γυναῖκες
-δύο, T; κατ. δὲ ai γυν., WH non mg. R
ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς
δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τ. ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι

ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς
γέενναν
10 ὃ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν, Gen. ἄς.
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ
35 Ἰάκωβος x. Ἰωάνης οἱ δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου
’,

,

-

Ψ'

«

ΕῚ

if

-“

»

>

ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο
ἤγοντο δὲ κ. ἕτεροι κακοῦργοι δύο

γέενναν
΄

,

δύο λ., T

εἰς τ.

βληθῆναι

δύο ἐπὶ κλίνης

»»

,

“

ἔχοντα

ἔσονται

4

,

,

γέενναν

ἢ τ.

fk

εὔξασθαι
ἀπέστειλεν δύο τ. μαθητῶν
7
,
,
\
εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν
ἐκεῖ λεπτὰ δύο

λαβὼν τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας
,

4

Bd
8.
τὺ
ἄνθρωποι
δύο’ ἀνέβησαν
eis> τὸδὺςἱερὸν‘ προσ-

,

,΄

,

ιᾶς
ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό
δύο ἔσονται ἐν τ. ἀγρῷ
—h. v.. TWHR non mg.

,

’

>

τ. νυκτὶ

’

ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο εἶπαν
τίνα θέλετε ἀπὸ τ. δύο ἀπολύσω ὑμῖν;
τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί
1 τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη. ..
eis δύο
2 ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο
9 μὴ ἐνδύσασθαι δύο χιτῶνας
πέντε x. δύο ἰχθύας
’

,

ταύτῃ

Ζεβεδαίου

,

΄

δύο;

,

παραλαβὼν

,

διαμεμερισμένοι τρεῖς ἐπὶ δυσὶν κ. δύο ἐπὶ
τρισίν
ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς
οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν

,

m”

+ [δύο],
WH
x
ene

ς«»,

ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα δύο μετὰ
apas
--δύο, T [WH] R non mg.
>
‘
4
,
»”
΄
ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τ. πανδοχεῖ
ἔδ. δύο δην., WH mg.
οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων

΄

4

,

σώπου αὐτοῦ

΄

»Ὰ

’

—évo, T [WH] R non mg.
k. ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο mpd mpo-

τότε ἔσονται δύο ἐν τ. ἀγρῷ
δύο ἀλήθουσαι ἐν τ. μύλῳ
»
,
22
,
ᾧ= μὲν‘ ἔδωκεν
πέντε
τάλαντα
ᾧ= δὲ‘ δύο
é
,’
ς
\
,
δι τα
5
if
ὡσαύτως ὁ τὰ Oto ἐκέρδησεν ἄλλα δύο
προσελθὼν κ. ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν,
κύριε δύο τάλαντά μοι παρέδωκας"
ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα
μετὰ Ovo ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται
,

~

—

’

’

΄-

ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ

30

ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ pia
εἰπὲ

΄“-

,’

ams wad Yn, Gen. ii. 24
o

εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τ. λίμνην

δ.

41
2 6
440

43
6 9
817

LA

>

,

>

6

“-

»

δύο

a

δύ

ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος
οἱ δύο air. μαθ., WH marg.
εἷς ἐκ τ. δύο τ. ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου
3 χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς
ἐμεῖνεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας
μετὰ δὲ τ. δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν
ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους x. δύο
ὀψάρια
δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν
>

-

,

΄“-

‘4

΄-

΄

‘

,

΄

΄

᾿

«ε

,

»

ἢλθ

»

16

,

΄

>

,

737 DY... OMY Ὁ

>

BMY, Dt.

xix. 15
11 6 ἔμεινεν ἐ ἐν ᾧ ἦν τόπῳ τόπῳ δύο ἡμέρ
ἡμέρας
»

>

?.2@

,

2

ε

,

19 18 μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν x. ἐντεῦθεν

20 4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ

δύο----ὅώδεκα
Jo

2012 θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους
.
~
BL
“
>
“ἦσαν ὁμοῦ
. .. ἄλλοι
ἐκ> τ. μαθητῶν
αὐτοῦ
δύο

235

AY’ZKOAOX
Mk10 24 πῶς δύσκολόν ἐστιν eis τ. βασιλείαν
Θεοῦ εἰσελθεῖν

ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς.

ἔστησαν δύο Ἰωσὴφ... Kk. Μαθθίαν
Lee
>
,
>
,
,
ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τ. δύο ἕνα
οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο
Ὁ»
Ὁ
Ε
»
Ss
ἀπέστειλαν
δύο
ἄνδρας
πρὸς4 αὐτόν
φωνήσας δύο τ. οἰκετῶν
ἰδοὺ ἄνδρες δύο ζητοῦντές σε
-δύο, T; τρεῖς, [WH mg.] R
ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρα»

,

>

‘

“

,

’

AYEKO’AQE *

,

,

“

Mt 19 23 πλούσιος δυσκ. εἰσελεύσεται εἰς τ. βασιλείαν
τ. οὐρανῶν
Mk 10 23 πῶς δυσκ. οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες ..
εἰσελεύσονται
Lu 18 24 πῶς δυσκ. οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες.

εἰσπορεύονται

΄-

τιωτῶν,

δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν
τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο
ἀποστείλας δὲ εἰς τ. Μακεδονίαν δύο τ.
διακονούντων αὐτῷ
ὡσεὶ ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων
ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσιν δυσίν
προσκαλεσάμενός τινας δύο τ. ἑκατοντάρχων
ἔσονται yap φησὶν οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν,
ε

\

δὶ

Δ,

A

,

>

,

-“

»

4

’

A

Mt

811:

24 27

’

>.

,

AY=MH’
πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν κ. δυσμῶν ἥξουσιν
ὥσπερ yap ἡ ἀστραπὴ .. . φαίνεται ἕως
δυσμῶν
ἐπὶ
ὅταν
ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν
δυσμῶν
ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν x. δυσμῶν
k. ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς
a

Lu 12 54

,

«

13 29
Re 21 13

iJ

”

Lf

>

τρεῖς

Ga

1
422

ἐπὶ στόματος

δύο

μαρτύρων

>

κ.

Dt. Ze.
᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν

τριῶν,
1Co4

’

24 αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι
215 ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν
ἄνθρωπον
5 31 ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν, Gen. Lc.
1.25 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο
Phl
1 ΠῚ 5 19 ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων
6 18 ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων
He
10 28 ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνήσκει
912 ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα
Re
ll 2 τ. πόλιν τ. ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας
τεσσεράκοντα κ. δύο.
’

Eph

a

΄

Ul

-καὶ,

T [WH]

κ. δώσω τ. δυσὶ μάρτυσί μου
οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι x. ai δύο Avxvia
οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τ.
κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς
5.»
΄
2
ἐδόθησαν
τ. γυναικὶ " aiς δύο
πτέρυγες
τ.
ἀετοῦ
>
,
a
a
,
,
ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα κ. δύο
-καὶ, T [WH]
>
,
¢
εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ
>
,
,
,
ζῶντες ἐβλήθησαν
οἱς δύο
εἰς. ἢ τ. λίμνην
,

Mt 23

Ν

>

«

,

΄

,

-

c

’

AYXBA’ZTAKTOS{
4 δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα

,

x. δυσβά-

στακτα

—k. δυσβ., TWH non mg. R mg.
Lu 11 46 φορτίζετε τ. ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα

Ac 28

ΔΥΣΕΝΤΕΙΟΝ *
ὃ muperois x. δυσεντερίῳ συνεχόμενον
΄“-

,

,

>

‘

,

[4

ΔΥΣΦΗΜΕΏ **
13 δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν

ΔΥΣΦΗΜΙΆ **
1Coé6

ὃ διὰ δυσφημίας κ. εὐφημίας

AQ’AEKA

(1) ot δώδεκα
γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη
A

511 πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος x. δυσερμήνευτος λέγειν

e

-

608

»

προσκαλεσάμενος τ. δώδ. μαθητὰς αὐτοῦ
τῶν δὲ δώδ. ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν
ταῦτα
1 τούτους τ. δώδ. ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς
διατάσσων τοῖς δώδ. μαθηταῖς αὐτοῦ
ἦραν τὸ περισσεῦον τ. κλασμάτων δώδ.
κοφίνους πλήρεις
καθήσεσθε
κ. ὑμεῖς
ἐπὶ δώδεκα
θρόνους,
,
,
‘
n>
,
κρίνοντες τ. δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ
παρέλαβεν τ. δώδ. μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν
᾿

,

&

,

>

,

ς

΄“΄

"“"

a

4%

>

-

cet

U

,

--μαθ., T [WH]

1 rére πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα

ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τ.
>

Ψ

νΝ

7

>

,

A

O00.

808.

μαθητῶν
1 Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν
παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας
ἐποίησεν δώδεκα οὗς κ. ἀποστόλους ὠνόμασεν
6 1 κ. ἐποίησεν τ. δώδεκα
—h. v., R non marg.
1 ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τ. δώδεκα
νὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη
ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα
1 προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα
3
,
,
,
λ
,
ἦραν
κλάσματα
508.
κοφίνων
πληρώματα
λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα
i4

AYSEPMH’NEYTOS* }

He

cal

ΔΥΣΝΟΉΤΟΣ ὅΤ
δυσνόητά τινα

ce

“

a

,

~

a

,

Ly

>

11 Pe3 16 ἐν αἷς ἐστὶν

9 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν

Cols

A

,

Gen. ἀξ
14:27 3 κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον

τ.

καθίσας ἐφώνησεν τοὺς
,

>

Ul

‘

δώδεκα

808

10 32 1 παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα
EE tI 1 ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν pera τῶν
~

‘

~

δώδεκα
U

δώδεκα---δώρημα
1 Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα
17 } ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα
1 εἷς τῶν δώδ. ὁ ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ
Lu

2
6
8

9

1 παραγίνεται ὁ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα
42 ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα
13 ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα
11k. οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ
42 θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα
43 γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν
δώδεκα
1 ! συνκαλεσάμενος δὲ τ. δώδεκα
12 ' προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ
17 ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων
κόφινοι δώδεκα

18 31 1 παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα
22 531 ὄντα ἐκ τ. ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα

Jo

30 τ. δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ
κρίν. τ. δώδ. φυλ., T
47 1 ὁ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα
613 ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων
67 1 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα
70 1 οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τ. δώδεκα ἐξελεξάμην
71 1 εἷς ἐκ τῶν δώδεκα

Ac 26

Ja

1

Re

7

I Ἰάκωβος... τ. δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τ.

διασπορᾷ
5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι:
ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Tad δώδεκα χιλιάδες"
6 ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Μανασσὴ δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδεςἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες"
δ᾽ ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσῴφραγισμένοι

12

1 ἐπὶ τ. κεφαλῆς
δώδεκα

21 12 ἔχουσα πυλῶνας

αὐτῆς στέφανος

ἀστέρων

ΔΩ͂ΜΑ
24 17 ὁ ἐπὶ τ. δώματος μὴ καταβάτω ἄραι
Mk18 15 6 ἐπὶ τ. δώματος μὴ καταβάτω
Lu 519 ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα. .. καθῆκαν αὐτόν

12 3 ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε. . . κηρυχθήσεται

ἐπὶ τ. δωμάτων
17 31 ὃς ἔσται ἐπὶ τ. δώματος
Ac 10 9 ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι

AQPEA’
Jo
Ac

κ. ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τ. δώδεκα

ἀποστόλων τ. ἀρνίου
16 ἐμέτρησεν τ. πόλιν... ἐπὶ σταδίων δώδεκα
χιλιάδων
21 οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται
22 2 ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα

(1) δωρ. τ. Θεοῦ
4101 εἰ ἤδεις τ. δωρεὰν τ. Θεοῦ
238 λήμψεσθε τ. δωρεὰν τ. ἁγίου πνεύματος
8 20 | τ. δωρεὰν τ. Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων
κτᾶσθαι
10 45 kx. ἐπὶ τ. ἔθνη ἡ δωρεὰ τ. πνεύματος τ. ἁγίου
ἐκκέχυται

11 17 εἰ οὖν τ. ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεός
Ro

515 ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τ. ἑνὸς ἀνθρώπου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
17 οἱ τ. περισσείαν . . . τ. δωρεᾶς τ. δικαιοσύνης λαμβάνοντες

--τ. δωρεᾶς, [WH] R mg.

11 Co915
Eph
He

χάρις τ. Θεῷ ἐπὶ τ. ἀνεκδιηγήτῳ

oped

αὐτοῦ

8 7 διάκονος κατὰ τ. δωρεὰν τ. χάριτος τ. Θεοῦ
4 7 ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τ. δωρεᾶς τ.
Χριστοῦ
6 4 yevoapévous τε τ. δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου
AQPEA’N

Mt
Jo

10 ὃ δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε
1525 ἐμίσησάν με δωρεάν

Dan *NIY, Ps. xxxv. 19
Ro
3824 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι
0011
7 δωρεὰν τὸ τ. Θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν
Ga
221 ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν
Π ΤῊ 3 8 οὐδὲ dap. ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος

Re

21 6 τ. διψῶντι δώσω ἐκ τ. πηγῆς τ. ὕδατος τ.

ζωῆς δωρεάν
22 17 6 θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν

δώδεκα,

κ. ἐπὶ τ. πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα,
κ. ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστιν τ.
δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ
14 τὸ τεῖχος τ. πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα,

ἐλπίζει

Mt 10 27 κηρύξατε ἐπὶ τ. δωμάτων

εἷς ὧν, T

11 ο οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τ. ἡμέρας
20 24 | Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τ. δώδεκα ὁ λεγόμενος
Δίδυμος
Ac 6 21
προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδ. τὸ πλῆθος
τ. μαθητῶν
7 ὃ κι Ἰακὼβ τ. δώδεκα πατριάρχας
19 γ ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα
24 τι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα
ICol5 5 1 ὥφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα

ΔΩΔΕΚΑΦΥΛΟΝ * +
7 εἰς ἣν τ. δωδεκάφυλον ἡμῶν...
καταντῆσαι

ΔΩΡΕΌΜΑΙ
Mk15 45 ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ
ΠΡΕῚ 3 τ. θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς anv...
δεδωρημένης
4 δι ὧν τὰ τίμια x. μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται
AQ’PHMA **

ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ

Re 21 20 ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος

Ro
Ja

5 16 οὐχ ὡς δι’ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα
117 πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν

δῶρον---ἐάν

Mt
23 19 ἢ τὸ θυσιαστήριον τ. ἁγιάζον τ. δῶρον ;

ΔΩ͂ΡΟΝ

Mk 711 Κορβὰν ὅ ἐστιν δῶρον
Lu 21. 1 εἶδεν τ. βάλλοντας εἰς τ. γαζοφυλάκιον

(1) δῶρ. Θεοῦ
ἀνοίξαντες τ. θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν
αὐτῷ δῶρα
ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ
θυσιαστήριον

ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν
θυσιαστηρίου
τότε ἐλθὼν. πρόσφερε, τὸ δῶρόν σου

τ.

τεὸς ψΜ τὸ δῶρον ὃὃ προσέταξεν Μωυσῆς
δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ
τί γὰρ μεῖζον τὸ δῶρον,

4 34 "Ea, τί ἡμῖν κ. σοὶ Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;

ἘΑΉΝ
(9) ὅσα, ὅσους ἐάν
(1) ὃς ἐάν, ὅστις ἐάν
(4) c. indic.

ὅπου, οὗ, ὁσάκις ἐάν
ἐάν τις

cf. infra, ἐὰν μή

δῶρα αὐτῶν
αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ
δῶρα.
Eph2 8 1 x, τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν Θεοῦ τὸ δῶρον
He 5 I ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε κ. θυσίας
8

3

εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε κ. θυσίας κα-

4

ὄντων τ. προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα

θίσταται

9 9 καθ᾽ ἣν “δῶρά τε κ' θυσίαι προσφέρονται
αὐτοῦ τ. Θεοῦ

ll 4 μαρτυροῦντος ἐπὶ τ. δώροις
Re 11 10 δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις

5
12

ὃς ἐὰν έξηται ἕν παιδίον. τοιοῦτο
ἐὰν “γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα
kK. ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό
ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου
ἐάν σου ἀκούσῃ
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν
ἐὰν δὲ κι τ. ἐκκλησίας παρακούσῃ
3 ὅσα ἐὰν ,δήσητε ἐπὶ τ. γῆς
κ. ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τ. γῆς
1 ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τ.
p3

ς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τ. ἐντολῶν τούτων
ν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου

ς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται
h. v., [WH]

ἐὰν yap ἀγαπήσητε ν ἀγαπῶντας ὑμᾶς
ἐὰν ἀσπάσησθε τ. ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον

6 14 ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τ. ἀνθρώποις τὰ παραπτώ-

ματα αὐτῶν

---ο-οὖν,

ὅσα

€ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς 7

ἐὰν θέλητε

ἵνα ποιῶσιν

ὑμῖν οἱ

᾿ ᾿ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
ἐὰν μόνον ἅψωμαι τ. ἱματίου αὐτοῦ
ἐὰν μὲν ἦ ἡ οἰκία ἀξία
1 ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τ. μικρῶν

ποτήριον
ς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί

ὃ

>’

‘

8

λ

67

>

a

,

“-

>

ἂν, W

5

ἄνθρωποι
Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι

5

δέ,

ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι
ἐὰν ἔχητε πίστιν κ. μὴ διακριθῆτε
1 ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι
ἐὰν εἴπωμεν “EE οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἔξ ἀνθρώπων
2 ὅσους ἐὰν εὕρητε
ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα
δ

cA

Φ΄.

dA

ἐὰν οὖν ἦ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
2h
€av
2

aA

᾿συμφωνήσουσιν, ΤΣ
περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται
ὃ ἐὰν ἦ δίκαιον δώσω ὑμῖν
ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι

δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ

22

a

γῆς

v πεσὼν προσκυνήσῃς μοι

cy
ο

᾿
τὰ

4 ἐκ τ. περισσεύοντος

Mt 18

ἜΑ
Lu

237

‘

“᾿

”

td

CA

>

>

>

6a

,

,

»

,

pe 2) OAD INN MD. . 5, Dt.
XXV. 5
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν
δ
»
5 core > ἐάν τις ὑμῖν an εἴπῃ
2

,

>

eo

A

"»

c

#

ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν
τούτων

ὅπου ἐὰν ἢ TO πτῶμα
ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος
38 gf
a’
θῃ
>
Ar.
ὅν
ὅπου ἐὰν
κηρυχθῇ
τὸ\ εὐαγγέλιον
τοῦτο
8

Ὁ

dA

aA

,

ἂν,
’
©
>
,
ᾧ ἐὰν. βούληται
ὁe υἱὸς
ἀποκαλύψαι
av ἐμπέσῃ τοῦτο τ. σάββασιν εἰς βόθυνον
a
Me
m ὃς
ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τ. υἱοῦ τ. avθρώπου
1 ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται
1 δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφελήθῃς
τυ λὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ
ἐὰν ,δήσῃς ἐπὶ τ. γῆς
κ. ὃ ἐὰν. λύσῃς ἐπὶ τ. γῆς
ἘΣ

7
“
γὰρ ἐὰν θέλῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι

ἐὰν τ. κόσμον ὅλον κερδήσῃ
ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως

‘

3

mn”

4

a“

ες

A

a

1 ὃν ἐὰν φιλήσω αὐτός ἐστιν

av, WH
ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τ. ἡγεμόνος
a’
»
,
,
ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
ἐὰν “βασιλεία ἐφ ἑαυτὴν μερισθῇ
rn ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ
3. αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν
ἄν,
€a v ἅψωμαι κἂν τ. ἱματίων. αὐτοῦ
¢
3 ο που ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν
1
α ἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς
1 ο ἐάν με αἰτήσῃς δώσω
σοι
, WH non mg.
ν΄"
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Mk 6 56 ® ὅπου ἐὰν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας
ἂν, WH
711

ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τ. πατρὶ ἢ τ. μητρί,
1 _KopBav εὐ

ee ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφελη fis

8. 9 ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις

εἰς

αὐτῶν

οἶκον

1 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν σῶσαι
λ ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με
8 ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ
ἐὰν σκανδαλίσῃ σε ἡ χείρ σου
ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε
ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται.
ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τ. ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ
ἄλλον
1 θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε
ὅ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
ἐὰν εἴπωμεν Ἔξ οὐρανοῦ ἐρεῖ

ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ, Dt. Lc.
ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ
τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον
ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ

Lu

ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ
ὅ ἐάν τις τ. ἐμὸν λόγον τηρήσῃ

5 ἐάν τις τ. λόγον μου τηρήσῃ

ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν
5 ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν
ὅ ἐάν τις θεοσεβὴς 7ἦ
2 δὶ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ

ὅ ἐάν τις περιπατῇ ἐν τ. ἡμέρᾳ
5 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τ. νυκτί

ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τ. δόξαν τ. Θεοῦ
ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως
5 iva ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ
ἐὰν δὲ “ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει

> ἐὰν ἐμοί τις “διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω

5 ἐάν τις
πατήρ

ἐμοὶ διακονῇ

τιμήσει

μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά

με δέῃ, T
1 ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν

ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τ. ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς

ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν

1 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
ἂν,
a
os

ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον
ἂν, WH
ἐκεῖ ἦ υἱὸς εἰρήνης
ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
ἂν,
rr
K. €a ν ἔλθῃ τ. ἑσπερινῇ φυλακῇ κ. εὑρήσει
.. k. ἐὰν ἐν τ. δευτέρᾳ
κἂν ἐνἐ τ..,δευτέρᾳ κἂν, TWH non mg. R
ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
ἐὰν δὲ x. τὸ ἅλας μωρανθῇ
ἐὰν ἀπολέσῃ. δραχμὴν μίαν

ὅ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς
ὅ οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ

ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου “ἐπιτίμησον αὐτῷ"
n : ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ:
kK.ἐὰν ἑπτάκις τ. ἡμέρας ἁμαρτήσῃ. εἰς σέ

1 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τ. Ψυχὴν
ποιήσασθαι
oa 7 ὃς ἐὰν ἀπολέσει

αὐτοῦ

περι-

ὃς δ᾽ ἂν, WH

ΤΙ iv τις ὑμᾶς" ἐρωτᾷ
ι οὗτοι σιωπήσουσιν
sake: ay
ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων
δ ἐάν τινος ἀδελφὸς “ἀποθάνῃ €ἔχων γυναῖκα

ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε'

ἐὰν δὲ ἐρωτήσω οὐμὴ ἀποκριθῆτε

ἐὰν εἰ
εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια
ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ “ἐμαυτοῦ
3A

ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν Tr.Ovopart | τ. ἰδίῳ

ὅ ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τ. ἄρτου
ἐὰν οὖν θεωρῆτε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπουἀναβαίνοντα

αὐτὸν

ὁ

5 ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τ. ῥημάτων

ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι

Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι

OrN

4} ἢ ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με
16 ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ
ἐὰν ὑμεῖς. μείνητε ἐν τ. λόγῳ τ. ἐμῷ

κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τ. γῆς
ἂν,

ἂν, WH
σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ

~w

717 ὅ ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν

ἐὰν “πορευθῶ k. ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν

ὅ ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τ. ὀνόματί μου
αἰτῆτε, WH mg.
ἐὰν ,ἀγαπᾶτέ με
ὅ ἐάν τις ἀγαπᾷ με
ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί
ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε

τ. ἐντολάς μου τηρήσητε
ποιῆτε ὃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.
δὲ πορευθῶ πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς
τοῦτον ἀπολύσῃς
αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι

ν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι
ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν
—h. ν.,

1 πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου
ἂν, Τ

5 38 ἐὰνvy ἐξ ἀνθρώπων ἡἡ βουλὴ αὕτη
ve 4 τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν ᾿ιἈύρυβειν

ἂν, Τ
DR A yay Ws 4307NS, Gen. xv. 14
: ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ Ἐ χεῖρας
ὅ ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας
V;

5 ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν

78D" 3, Hab. i. 5
ἐὰν ᾿δέλωσιν “μαρτυρεῖν
περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον
πράσσῃς"
ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ἧς
ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τ.
νόμου φυλάσσῃ
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ
3. ἐὰν Ὦ Tre ἀνδρὶ ἑτέρῳ"
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ,
9 27 ἐὰν ἦ ὁ ἀριθμὸς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ
ἄμμος τ. θαλάσσης

on dina benkn yoy moe
xX.

22

5, Is.

ΨΗΡ.

ἐάν
af

τὸ ῥῆμα

ὁμολογήσῃς

9 ἐὰν

Ro 10

σου

στόματί | 1Co16 10 ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος

ἐν τ.

11Co8 16 ἥνικα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον

11 22 ἐὰν ἐπιμένῃς T. χρηστότητι
12 20 ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου
αὐτόν"
ond ΠΟΘ Π πὸ
ὩΣ,
fan.
ὃς
PE as day
A”
XXV. 21
ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν

δ᾽ ἂν, WH mg.
1 ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τ. σκήνους καταλυθῇ
812 καθὸ ἐὰν ἔχῃ εὐπρύσδεκτος
mn

ψώμιζε

5

Prov.

9 4 μή πῶς ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες
10 ὃ * ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι

DD apt NOY-ON), τό.

“τ
oe
Soot κα
4 ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς φοβοῦ
ὃ ἐάν τε γὰρ ζῶμεν τ. Κυρίῳ ζῶμεν"
ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τ. Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν.
ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν

18
14
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23 ὁ δὲ ,διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται
15 24 ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ

παιδαγωγοὺς

ἐὰν γὰρ, μυρίους
Χριστῷ@

1Co415
19
511
64
18
Ἔ 8
11
28

ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ
ὅ ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἢ πόρνος
βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε
1 πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος
καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ
ἐὰν δὲ kx. χωρισθῇ
ἐὰν δὲ κ. γαμήσῃς οὐχ ἥμαρτες"
κ. ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος οὐχ ἥμαρτεν
36 ἐὰν 7 ὑπέρακμος

8

μακαριωτέρα

δέ

ἐστιν

ὃ οὔτε ἐὰν φάγωμεν

ἐὰν

οὕτως

ΤῊ

τ. ἔχοντα

γνῶσιν

γυν

€ ἐὰν

κομᾷ

δόξα

ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς

18

ἐὰν

He

τ.

γλώσσαις

τ.

ἐν

πίστει

5 5 ἐὰν δὲ κ. ἀθλῇ τις
ὄὅ ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ

8

κ.

ἀγάπῃ

ἑ
ἑαυτὸν

ἀπὸ τούτων

6 ἐὰν τ. παρρησίαν wre βεβαίαν κατάσχωμεν
7 σήμερον ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε

αὐτῇ ἐστίν

=

ὙΠ ΠΩΣ DS Oi, Ps. χον. 7
ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 26.
σή
15 σήμερον

16 κ. ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς
1

ἐὰν δὲ βραδύνω

ἐὰν πίνητε

ΕΣ

1215

εἐὰν μείνωσιν

815
21

10 28 ὅ ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ
11 14 ἀνὴρ ig ἐὰν veh δόξααὶαὐτῷ ἐστίν:

25 gi

8 ὅ ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται

2 I5

ΤΠ ΤΙ

9 τό ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι

I5

1 ἐὰν kK. προλημφθῇ ἄνθρωποςἔν τινι παραπτώματι

ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος
ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν
ὅ
εἰδότες ὅτι
ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν
πᾶν ὅτι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ
ὅ τι ἂν, Aly
23.15 ἐὰν ποιῆτε ἐκ Ψυχῆς ἐργάζεσθε
4 τὸ ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς
2 8 ὡς ἐὰν τρόφος "θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα
8 ὃ * ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν Κυρίῳ

1Til

μείνῃ

περισσεύομεν

10 > ἐὰν “γάρ τις ἴδη σε

to 1 βαστάσει τὸ κρίμα ὅστις ἐὰν ἢ
17 1 ἵνα μὴ ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα “ποιῆτε

1
8.5
Ephé
Col 3 13 ὅ
17 1

39 ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ

40

6

ἐν

ἔχητε

ee

12 6 ἐὰν yap θελήσω καυχήσασθαι
13 2 ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν
Ga 1 ὃ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑμῖν
5. 2 ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει

4 7 σήμερον ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 20.
ἀνθρώπων

λαλῶ

κ.

τ.

ἀγγέλων

a SO ὧν Se eee?
>

2 καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τ. πίστιν
κἂν, WH
3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου
κἂν, WH
3 4 καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι
κἂν τ} καυχήσωμαι, WHR mg.
14 6 ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν
ὃ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ
14 ἐὰν “γὰρ προσεύχωμαι “γλώσσῃ
16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς πνεύματι
23 ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ
’
αὐτό
24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν
30 ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ
16 2} θησαυρίζων: ὅτι τ εὐοδῶται
3 1 ods ἐὰν tor
τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι
4 ἐὰν δὲ ἃ nc
6 8 ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύ@pat
7 ἐὰν ὁ Κύριος ἐπιτρέψῃ

10 38

ἐὰν ὑποστείληται

οὐκ

εὐδοκεῖ

ἡ ψυχή

μου

ἐν αὐτῷ

8. ivy mend nday nan, Hab. ii. 4
18:23 μεθ᾽ οὗ ἐὰν τάχειον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς
Ja 22 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ... ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος
14 ὅ ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν
15 ἐὰν ἀδελφὸς ἢἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν
οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τ. κόσμου
ἐ
44° 1 ὃς ἐὰν
15 ἐὰν ὁ Κύριος θέλῃ
θελήσῃ, TWH meg.
519 © ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τ. ἀληθείας
I Pe 8 13 ἐὰν τ. ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε
1Jo1 6 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν
7 ἐὰν δὲ ἐν τ. φωτὶ περιπατῶμεν
8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν, οὐκ ἔχομεν
9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τ. ἁμαρτίας ἡμῶν
IO ἐὰν εἴπωμεν ὅτε οὐχ ἡμαρτήκαμεν
2 1° «. ἐάν τις ἁμάρτῃ
3 ἐὰν τ. ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν
15 ὅ ἐάν τις ἀγαπᾷ τ. «κόσμον
24 ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε
2ὃ ἵἵνα ἐὰν φανερω ἢ σχῶμεν παρρησίαν
29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν
3 2 οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ
20 ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία

240
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5

ε

1 Jo 822 ! ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ

lal

Jo

ἂν,

412 ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους

15..} ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστὶν ὁ
υἱὸς τ. Θεοῦ

ἂν, T

Ac

20 § ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ᾿Αγαπῶ τ. Θεόν
514% ὅτι ἐάν

αὐτοῦ

τι

αἰτώμεθα

κατὰ

τὸ

θέλημα

15 ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν

1 ὃ ἐὰν αἰτώμεθα οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν
16 ὅ ἐάν τις ἴδῃ τ. ἀδελφὸν. αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα
ΠΙΪἾΪῸ

5 1 πιστὸν

10
Re

3 19
20
11 6
2218

ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ

εἰς τ. ἀδελ-

φούς
διὰ τοῦτο ἐὰν ἔλθω ὑπομνήσω
ἔργα
2 ἐγὼ6
ὅσους ἐὰν φιλῶ
ὅ ἐάν τις ἀκούσῃ τ. φωνῆς μου
8 ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν
ὅ ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά

αὐτοῦ

τὰ

19 ὅ κ. ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τ. λόγων τ. βιβλίου
ἜΑΪΝ

MH’

(1) ὃς, ὅστις ἐὰν μή
(8) c. indic.
Mt

520
615
1013
11 6

(2) ὅσοι ἐὰν μή
(4) ἐὰν μή τις

ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τ. ἀνθρώποις
ἐὰν δὲ"μὴ a ἀξία
1 ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλίσθῃ ἐν ἐμοί
ν,

WH

12 29 ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τ. ἰσχυρόν
18 3 ἐὰν μὴ στραφῆτε κ. γένησθε ὡς τ. παιδία
ἐ μὴ ἀκούσῃ

Jo

ἔχῃ,

17 ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα

IJo 321 ἐὰν 7 “καρδία μὴ καταγινώσκῃ
Re 2 5 ἐὰν μὴ μετανοήσῃς
22 ὃ ἐὰν μὴ μετανοήσουσιν ἐκ

8.3 ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσης

13815 2 85 ἵνα ὅσοι ἐὰν
εἰκόνι τ. θηρίου

12 24 ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τ. σίτου. . . ἀποθάνῃ

φυλάξῃ

He

τ. ῥημάτων

18 8 ἐὰν μὴ νίψω σε
15 “ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ

μὴ προσκυνήσωσιν

τ.

κ. μὴ

ἜἘἜΑΝΠΕΡ
814 ἐάνπερ τ. ἀρχὴν τ. ὑποστάσεως...
βαίαν κατάσχωμεν
6 3 ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός

βε-

ἝΑΥΤΟΥ"
(1) x pers.
(9) 2 pers.
(8) ἐν ἑαυτ.
(4) ἀφ᾽ éaur.
(5) reciproc.

πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε

5 ἐὰν μὴ μετανοήσητε πάντες
ὡσαύτως
ἀπολεῖσθε
μετανοῆτε, WH mg.
8 2 ἐὰν μὴ ἢ ὁ Θεὸς per αὐτοῦ
3
ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν
5 4 ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος x. πνεύματος
27 ἐὰν μὴ ἦ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τ. οὐρανοῦ
4 λὃ ἐὰν μὴ σημεῖα kK. τέρατα ἴδητε
6 44 ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ
αὐτόν
53 ἐὰν μὴ φάγητε τ. σάρκα τ. υἱοῦ τι ἀνθρώπου
65 ἐὰν μὴ i δεδομένον αὐτῷ ἐκ τ. πατρός
751 ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ
8 24 ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι
ἀκούσῃ

»
ἔργων

τ.

αὐτῆς

οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ

47 * ἐάν τίς μου

31
1
31
15
23
8
16

προσκυνήσουσιν, T

7 3 ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τ. χεῖρας
4 ἐὰν μὴ ῥαντίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν
10 30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τ.
καιρῷ τούτῳ
12 19 ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ . .. Ke μὴ
ἀφῇ τέκνον
Lu 723 } és ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
3 ἐὰν μὴ peravonre

ν,

* ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με
ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τ. ἔθει τῷ Μωυσέως
ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τ. πλοίῳ
πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν;
ἐὰν μὴ ἐπιμένωσι τ. ἀπιστίᾳ
οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα
οὐαὶ γάρ μοι ἐστὶν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι
εὐαγγελίζωμαι, TWH mg.
181 ἐὰν τ. γλώσσαις τ. ἀνθρώπων λαλῶ....
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω
14 6 ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσωἢ ἐν ἀποκαλύψει
7 ἐὰν διαστολὴν τ. φθόγγοις μὴ δῷ
9 ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε
II ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τ. δύναμιν τ. φωνῆς
28 ἐὰν δὲ μὴ ἢ διερμηνευτής
15 36 οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ
Ga 216 ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ
WuTh2 3 ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον
ΠΤΙ2 καὶ οὐ “στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ
Ja 214 4 ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ

21 21 ἐὰν ἔχητε πίστιν k. μὴ διακριθῆτε
26 42 ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω
Mk 8 27 ἐὰν μὴ πρῶτον τ. ἰσχυρὸν δήσῃ

13

ἐὰν “μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε
4 ἐὰν μὴ τις μένῃ ἐν ἐμοί
ἐὰν γὰρ ἡ ἀπέλθω
ἐὰν μὴ ἐς ἐν τ. χερσὶν αὐτοῦ τ. τύπον
τ. ἥλων
3231? ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τ. προφήτου ἐκείνου

8
15
27
Ro 10
11
1Co8
9

35 ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ

4 22

154
6
16 7
20 25

Mt

8 9?8 μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
6 34 ἡ γὰρ αὔριον “μεριμνήσει ἑαυτῆς
αὑτῆς, WH

8 22 aes

τ.

νεκροὺς

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν

κρούς
9 3 ὃ τινὲς τ. γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς
21 ὃ ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ

1225 πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα
ἐρημοῦται:

καθ᾽

«

ve-

-

ἑαυτῆς

κι

πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽
ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται
26 εἰ ὁ Σατανᾶς τ. Σατανᾶν ἐκβάλλει ἐφ᾽ ἑαυτὸν
ἐμερίσθη
45 παραλαμβάνεται μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα

πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ

18 21 8 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ
1415 wa... ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα

ἑαυτοῦ
Mt 15 30 ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς
16 7.8 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς
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Mk14

ὃ 23 sf διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς

7 * πάντοτε
ἑαυτῶν

γὰρ

τ.

πτωχοὺς

ἔχετε

μεθ᾽

15 31 ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι

24 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω
ἑαυτόν
18 4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτόν
31 διεσάφησαν τ. κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τ.
, γενόμενα
19 12 οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτούς
21 ὃ ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν᾽ ἑαυτῶν τ.
ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ

16 3 ὅ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς
Lu 124 περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε
2 3 ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαιἕκαστος
εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν
39 ἐπέστρεψαν ... εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαέτ
8.805. > μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
424 οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τ. πατρίδι

map éaur., TWH mg.
38ὅ of δὲ yewpyol... εἶπον ἐν ἑαυτοῖς
23 12 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται:
ἽΞ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
1.5 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς
25 1 αἵτινες λαβοῦσαι τ. λαμπάδας ἑαυτῶν
αὐτῶν, T
3 οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον"
4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον. .. μετὰ τ.
λαμπάδων ἑαυτῶν
7 ἐκόσμησαν τ. λαμπάδας ἑαυτῶν
9 ? κ. ἀγοράσατε ἑαυτοῖς

αὐτοῦ, WH
7.30 τ. βουλὴν τ. Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς
39 3 ἰδὼν δὲ 6 Φαρισαῖος. . . εἶπεν ἐν
ἑαυτῷ
49 ὃ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν
ἑαυτοῖς
9 23 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω
ἑαυτόν
25 ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ (ημιωθείς
47 ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ
60 aes τ. νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
10 29 ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτόν

25 8 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς

26 11 ἦ πάντοτε

γὰρ τ.

πτωχοὺς

ἔχετε

μεθ᾽

ἑαυτοῦ

1117 πᾶσα βασιλεία

ἑαυτῶν
27 42 ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
Mk 127 ὥστε συνζητεῖν πρὸς ἑαυτούς
συνζ. αὐτούς, TWH non mg.

2 8 3 ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς

αὐλήν

8.24 ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ

26 παραλαμβάνει ἕ
ἕτερα πνεύματα

25 ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ
26 εἰ ὁ Σατανᾶς

ρίσθη

ἀνέστη

ἐφ᾽ ἑαυτὸν

κ. ἐμε-

12

εἰ

μὴ

ἐν τ.

πατρίδι

αὐτοῦ, WH
36 ἵνα. .. ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς
51 ὃ λίαν ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο
814 εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν
τ. πλοίῳ

34 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω
ἑαυτόν

αὐτῶν, TWH non mg.

31 διελογίζοντο πρὸς ἑαυτούς
8

2: ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν
33 τὸ ἀγαπᾷν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν
18 9 2 βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς

14 4 ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς
—h. v.. WH

16

mg.

ἑαυτοῖς

ἀπὸ

τ.

ζύμης

τ.

36 ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τ. κύριον
ἑαυτῶν
57 24 τί δὲ x. ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ
δίκαιον;
18 19 ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον
ἑαυτοῦ
34 ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσίαν
14 11 πᾶς ὁ ὑψῶν. ἑαυτὸν “ταπεινωθήσεται:

Kk. ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωδήσεται
26᾽ εἴ Tio.
a οὐ μισεῖ τ. πατέρα ἑαυτοῦ
αὐτοῦ, T
26 ἔτι τε kK. τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν
27 doris οὐ βαστάζει τ. σταυρὸν ἑαυτοῦ

μόνον

11. ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν

Φαρισαίων

διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων
αὑτῷ, WH
33 2 ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούpeva

35 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν σῶσαι
. Ψυχ. αὐτοῦ,
.9 8 οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰ μὴ τ. Ἰησοῦν
οὐδ. εἶδ. ἀλλὰ τ. "Ino. μόν. μεθ᾽ ἑαυτ.,
TWH mg.
IO τ. λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς
50.5.18 ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα
10 26ὅ ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς
αὐτόν, WHR non mg.

1 2 προσέχετε
ὃ

30 ° ὁ “Inaods ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ
ἄτιμος

πονηρότερα

ἑαυτοῦ ἑπτά

417 ὃ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς
5 5 ἦν κράζων κ. κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις
26 δαπανήσασα τὰ παρ᾽ ἑαυτῆς πάντα
αὐτῆς, WH non mg.
6 4 προφήτης
ἑαυτοῦ

ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα

ἐρημοῦται
διαμ. ἐφ᾽ ἑ. TWH mg.
18 εἰ δὲ x. ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη
21 Grav ὁ ἰσχυρὸς . .. φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ

33 ὃς
15 17
20
16

3
4

οὐκ

ἀποτάσσεται

πᾶσι

τοῖς

ἑαυτοῦ

ὑπάρχουσιν
εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη
ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τ. πατέρα ἑαυτοῦ
αὐτοῦ, T
8 εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος
wa... δέξωνταί με εἰς τ. οἴκους ἑαυτῶν

5 προσκαλεσάμενος

ἕνα ἕκαστον

τ. χρεο-

φειλετῶν τ. κυρίου ἑαυτοῦ

ὃ φρονιμώτεροι. . . εἰς τ. γενεὰν τὴν ἑαυτῶν
εἰσίν
9 2 ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τ. μαμωνᾶ τ.
ἀδικίας

15 ὑμεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον
τ. ἀνθρώπων
5

,

ἑαυτοῦ
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3 2 προσέχετε ἑαυτοῖς
14 3 πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τ. ἱερεῦσιν
18 4 ὃ μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ

Lu 17

Ac

721 ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν
8 9 λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν
34 περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός

10 17 8 ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος

9 εἶπεν δὲ κ. πρός τινας τ. πεποιθότας ἐφ᾽

19 12
13
36

ἑαυτοῖς
σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο
--πρ. ἕαυτ.,
ἔτυπτεν τὸ στῆθος ἑαυτοῦ
αὐτοῦ, T
πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται"
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν
καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ
ὑπεστρώννυον τ. ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ

12 11 3 ὁ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος
18 46 3 οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου
ζωῆς
14 14 διαρρήξαντες τ. ἱμάτια ἑαυτῶν
αὐτῶν, TWH mg.
15 29 2 ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε
16 27 ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν
19 31 παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον
20 28 3 προσέχετε ἑαυτοῖς κ. παντὶ τ. ποιμνίῳ
30 τοῦ ἀποσπᾷν τ. μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν

ς
20
21 30
34
22 17

ὅ οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτούς
ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι
24 βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε
3 προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς
2 λάβετε τοῦτο x. διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς

23 εὐχὴν ἔχοντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν
ἐφ᾽ ἑ., TWH non mg. R
28 12 ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς
14 1 ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτούς
21 οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς

11
13
14

20

21 11 δήσας ἑαυτοῦ τ. πόδας κ. τ. χεῖρας

αὐτῶν, T

25 4 ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι
28 16 ἐπετράπη τ. Παύλῳ μένειν καθ᾽ ἑαυτόν

23 ὅ αὐτοὶ ἤρξαντο συνζητεῖν πρὸς ἑαυτούς
28 2 λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι
28 3 πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε
35 ἄλλους ἔσωσεν σωσάτω ἑαυτόν

29 ὃ πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν
—h. v., TWHR non mg.

24 27 διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις τ. γραφαῖς | Ro
Jo

τὰ περὶ ἑαυτοῦ
518 ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τ. Θεῷ
19 * οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν
26 8 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ,
8 οὕτως κ. τ. υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν
ἑαυτῷ

42 3 8 τ. ἀγάπην τ. Θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς

127 8 τ᾽ ἀντιμισθίαν

6 11 2 λογίζεσθε ἑαυτοὺς
1626

718 * ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν

8 22 μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν
921 αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει
11 33 x. ἐτάραξεν ἑαυτόν

παριστάνετε

ἑαυτοὺς

ὑπακοὴν

δούλους

εἰς

ὃ

8 3 ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας
23 18 κι αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν
11 25 3 8 iva μὴ ἦτε ἐν ἑαυτοῖς φρόνιμοι

παρ᾽ ἕαυτ., TWH mg.
3 μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς
3 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί
οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται
οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ,

38 ὃ. Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ
51 4 τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν
55 ἀνέβησαν πολλοὶ... ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς
12. 8.3 τ. πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽
ἑαυτῶν

12 16
19
18 2
14 7

4 λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν
44 τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽
ἑαυτοῦ
1613 4 οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ
1713 ὃ ἵνα ἔχωσιν τ. χαρὰν τ. ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς

12 ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τ.
Θεῷ
14 ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ
22 μακάριος 6 μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιζει
15 11 ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ . . . μὴ

19 ὅ οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς

18
15

ἀπὸ σεαυτοῦ, WH

19

7. ὅτι υἱὸν Θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν

12 πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν
17 βαστάζων

αὑτῷ,
24 διεμερίσαντο τ. ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς

BI? "2 PPM, Ps. xxii. τὸ
es

1 ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ᾿Ιησοῦς
7 ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τ. θάλασσαν
1 3 οἷς κ. παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα

21

ἑαυτοῖς

τούτοις
36 λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν

ἐπὶ

3 x. γὰρ 6 Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν

16

4 ὑπὲρ τ. ψυχῆς μου τὸν

τ. ἀνθρώποις

ἑαυτῶν

ὑπέθηκαν
18 Χριστῷ

ἑαυτῷ τ. σταυρόν

5 35 2 προσέχετε

x. οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει

ἑαυτοῖς ἀρέσκειν

18 34 3 4 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις

Ac

εἶναι νεκροὺς μὲν τ.

ἁμαρτίᾳ
13 3 παραστήσατε ἑαυτοὺς τ. Θεῷ

6 53 2 8 οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς
61 3 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ

35 ὅ εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς

ἣν ἔδει... ἐν ἑαυτοῖς

ἀπολαμβάνοντες
αὑτοῖς, WH
2 14 οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος
419 κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον
5 8 συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς

οὐ δουλεύουσιν

κοιλίᾳ
1Co :18 μηδεὶς ἑαυτὸν οιaga

1 " κι οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν
ὅτι κρίματα ἔχετε

μεθ᾽

ἀλλὰ

τράχηλον

τῇ

ἑαυτῶν

ΤῊΝ

ἑαυτῶν

% 2 ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω
37 τοῦτο κέκρικεν . . - τηρεῖν τὴν
παρθένον

ἑαυτοῦ

38 ὥστε x. ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον
καλῶς ποιεῖ
παρθ. ἕαυτ., WH

mg.

ε
A
εαυτου

Eph 5 25 καθὼς!kK. ὁ Χριστὸς . . . ἑαυτὸν παρέδωκεν
ὑπὲρ αὐτῆς
27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τ.
ἐκκλησίαν
28 οὕτως ὀφείλουσιν κ. οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς
ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα:
ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν
ἀγαπᾷ:

1Co10 24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω
29 2 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ
eee καταισχύνει τ. κεφαλὴν ἑαυτῆς
αὐτῆς, TWH

non

mg.

δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν
κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει κ. πίνει
; εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν
v ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς
τὸ μὴ €avrT., WH mg.
ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ
ἑαυτῷ δὲ λαλείτω κ. τ. Θεῷ
κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν

Col

ἑαυτῷ τιθέτω
15 εἰς διακονίαν τ. ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς

243

οὐδεὶς γάρ ποτε

παρ᾽

9 13 αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τ. θανάτου
ἐσχήκαμεν,
13 ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐν ἑαυτοῖς
᾿ ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν ;
1.4 οὐχ ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν
ἐξ αὑτῶν, WH
13 ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ
αὐτοῦ, WHR
1 συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων

οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν

ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν

οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν

~~ οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν
ae
. Θεοῦ τ. καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ

“Χριστοῦ

Θεὺς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων

ἑαυτῷ

1

6

’

3

A

>

A

A

εἶναι

ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τ᾿ Κυρίῳ.

εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι,

τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ep ἑαυτοῦ

; συνκρῖναι ἑαυτούς τισι τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων,
8 aἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς perp
ετροῦντες
re συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς
1 οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς
_ Umepexreivopev ἑαυτούς
οὐ γὰρ 6 ἑαυτὸν συνιστάνων
od ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τ. πίστει,
2 ἑαυτοὺς δοκιμάζετε.

" ἢ οὐκ ἐπι ἱινώσκετε ἑαυτούς

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν

ὑπέστελλεν x. ἀφώριζεν ἑαυτόν

τ. υἱοῦ τ. Θεοῦ τοῦ... παραδόντος ἑαυτὸν
ὑπὲρ ἐμοῦ
φρεναπατᾷ ἑαυτόν
τὸ δὲ ἔἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος,
-: τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει
ὁ σπείρων εἰς τ. σάρκα ἑαυτοῦ
ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ
c

‘

>

-

αὐτοῦ, T

οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν
5 γίνεσθε δὲ... + χαριζόμενοι ἑαυτοῖς
παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν προσφοράν
19 ὅ λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς κ. ὕμνοις

σάρκα ἐμί-

αὐτοῖς, T

uTh2

1 ἐν παντὶ συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ
διάκονοι
καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκός
2 ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς

τὴν ἑαυτοῦ

σησεν
ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω
ὡς ἑαυτόν
- ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν
μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦντες
ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών
σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν
ἑαυτόν
12 2 μετὰ φόβου κ. τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθ ε
21 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν
Col 313 6 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων κ. χαριζόμενοι ἑαυτοῖς
16 ‘ διδάσκοντες x. νουθετοῦντες ἑαυτοὺς
bed ep, ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα
81 ἀλλὰ κι τὰς ἑαυτῶν ψυχάς
II ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ
12 τ. καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν
κ. δόξαν
14 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος
κτᾶσθαι
εἰ
ΞΕ
5 13 8 ὅ eipnvevere
ἐνΤΩ ἑαυτοῖςea
4 ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶν Θεός

3 9 1 ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν
12
τὸ
9
813

ἵνα; τς τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν
ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων
μετὰ αἰδοῦς k. σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς
βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται
6 IO ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς
19 ἀποθησαυρίζοντας. ἑαυτοῖς "θεμέλιον καλόν
11Ti2 13 ἀρνήσασθαι ap ἑαυτὸν οὐ δύναται
21 ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων
4.3 ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους
Tit 214 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν,
ἵνα... ς καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον
τ “παρακαλεῖτε ἑἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν
οὕτως Kk. περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν περὶ
ἁμαρτιῶν.
κι οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τ. τιμήν
οὕτως kK. 6 Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν
ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τ. υἱὸν τ. Θεοῦ
ὥμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ λέγων
τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας
ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ κ. τῶν τ. λαοῦ
ἀγνοημάτων
ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τ. Θεῷ
οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν
1 μὴ ἐγκαταλείποντες τ. ἐπισυναγωγὴν
heb
ἑαυτῶν
2 γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείσσονα
ὕπαρξιν kK. μένουσαν
ἑαυτοῖς, R mg.
123 ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τ. ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτοὺς
ἀντιλογίαν
ἑαυτὸν, TWH mg. R mg.
Γι
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éavtov— EBpats

He 12 16 ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τ. πρρωτοτύκια
Ja

ἑαυτοῦ

118 ἀπαρχήν τινα τῶν ἑαυτοῦ κτισμάτων

28

αὐτοῦ, TWH non mg. R
22 * μὴ ἀκροαταὶ μόνον παραλογιζόμενοι ἑαυ2

‘

>

Ν

,

Ac 27 40 τ. ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τ. θάάσσαν

,

[

τούς

4 ἡἡ δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν

1Col0 13 ὃς οὐκ ἐάσει
δύνασθε

24 κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν κ. ἀπελήλυθεν
Lu 101

αὐτοῦ, TWH mg.
ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν ἑαυτοῦ
αὐτοῦ TWH non mg.
27 ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τ. κόσμου
2 4.3 38 οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς

-δύο,

ἑαυτήν
I Pel 12 οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά
8. καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς Θεὸν
ἐκόσμουν ἑαυτάς
ὅ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες
10 ὅ εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες
uPe2 1 ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν
170.1..861 ἑαυτοὺς πλανῶμεν
8 3 πᾶς ὁ ἔχων τ. ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ
ἁγνίζει ἑαυτόν
15 πᾶς ὁ μισῶν τ. ἀδελφὸν ἑαυτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν
αὐτοῦ, TWH non mg. R
15 ὃ οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν ἑαυτῷ μένουσαν
>

»

αὐτῷ, WH

Jo
Ju

oF

>

c

“

Ac

215 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε
2 2 ἐπείρασας τ. λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους
QT . βλασφημίαν ἐκ τ. λεγόντων Ἰουδαίους
εἶναι ἑαυτούς
20 ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν
αὐτὴν, T
8 ο διδῶ ἐκ τ. συναγωγῆς ¥. Σατανᾶ τ. λεγόντων ἑαυτοὺς Ιουδαίους εἶναι
615 ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια
10 3 ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν
φωνάς
7 ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τ.
προφήτας
ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν

ἑβδομήκοντα

δὲ οἱ ἑβδομήκοντα

δύο μετὰ

714 ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε

28 23 ἑτοιμάσατε . . ν ἱππεῖς ἑβδομήκοντα
27 37 αἱ πᾶσαι Ψυχαὶ ἐν τ. πλοίῳ ὡς ἑβδομήκοντα ἕξ
mr. διακόσιαι ἐβδ. ἕξ, TWH
mg. R

non mg.

“EBAOMHKONTA
‘KI +

Mt 18 22 οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἐβὲ.
ἑπτά

ἝΒΔΟΜΟΣ
Jo

452 ἐχθὲς

ὥραν

ἑβδόμην

He

4 4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τ΄ ἑβδόμης οὕτως,

| πυρετός

non marg.

ἀσεβειῶν
2
>
“ε
‘
,
ig
20 3 ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τ. ἁγιωτάτῃ ὑμῶν
πίστει

Re

ὑπὲρ ὃ

T [WH] R non mg.

,ὕ

5 21 2 rexvia ᾿φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τ. εἰδώλων
8 3 βλέπετε ἑαυτούς
6 ἀγγέλους τε τ. μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν
ἀρχήν
12 ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες
13 ἀφρίζοντα. τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας
18 κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τ.

ἑτέρους

χαρᾶς
tke, T [WH] R non mg.

,

A

ἀνέδειξεν ὁ Κύριος
δύο

17 ὑπέστρεψαν

17 οὕτως κ. ἢ πίστις ... νεκρά ἐστιν καθ᾽.

c

πειρασθῆναι

“EBAOMH’KONTA

26 μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν ἑαυτοῦ,

,

ὑμᾶς

kK. κατέπαυσεν

ὁ

Θεὸς

ἀφῆκεν
ἐν

τ.

αὐτὸν
ἡμέρᾳ

ὁ
τ.

ἑβδόμῃ
wan ofa nav, Gen. ii. 2
Ju

14 ἐπροφήτευσεν δὲ x. τούτοις ἕβδομος ἀπὸ
᾿Αδὰμ Ἐνώχ
Re 8 I ὅταν ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. ἑβδόμην
10 7 ἐν τ. ἡμέραις τ. φωνῆς τ. ἑβδόμου ἀγγέλου
11 15 ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν
1617 6 ἕβδομος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ.

ἀέρα

21 20 ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος
ἜΒΕΡ

Lu

8.35 τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλά
ἝΒΡΑΙΟΣ

ἜἘβραῖος, WH
Ἀπ’

δ΄ ὁ ἐγένετο γογγυσμὸς τ. Ἑλληνιστῶν
τ. ‘EBp αίους

πρὸς

I1Col11 22 ‘EBpaioi εἰσιν; κἀγώ

ἘΑΏ
Μι 24 43
Lu 441
22 51
Ac 1416
16
19
28
27

7
30
32
32

οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τ. οἰκίαν αὐτοῦ
ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν
ἐᾶτε ἕως τούτου
és... εἴασεν. πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι
ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
ovK εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ
οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί
ἐάσαντες τ. ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ
εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν

Phl

3

5 Ἑβραῖος ἐξ Ἑ βραῖων
ἝΒΡΑΓΣ

Ἐβραΐς, WH
Ac 21 40 προσεφώνησεν τῇ “EBpaide διαλέκτῳ
22 2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἕβραΐϊδι διαλέκτ
προσεφώνει αὐτοῖς
πρός με τῇ
26 14 ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν
Ἑβραΐδι διαλέκτῳ
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᾿Ἑβραϊστί---ἐγείρω
ἜΓΓΥΟΣ **

ἙΒΡΑΙΣΤΙ΄

"EBp., WH
Jo

He

722

κρείττονος

x.

19 13 εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόύστρωτον Ἕβρ. δὲ
17
20
20 16
Re 911

Γαββαθά
ὃ λέγεται Ἕβρ. Τολγοθά
ἦν γεγραμμένον Ἕβρ. Ῥωμαϊστὶ Ἑλληνιστί
στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ ‘EBpaiori
ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ ᾿Αβαδδών

16 16 εἰς τ. τόπον

τ.

καλούμενον

ἝἙβραϊστὶ

"Ap Μαγεδών

10

7

26 45
46
Mk 115
14 42

Lu

(1) ot ἐγγύς

33 γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις
κώμας

τ. κύκλῳ ἀγρ., TWH non mg. R
18 28 γινώσκετε ὅτι: ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν

(2) seq. εἰς, ἐπί (8) ἤγγ. ἡ βασιλεία
(4) de temp.
3 ἤγγικεν yap ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
3 ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
ὃ ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
2 ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα
4 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τ. καρπῶν
* ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα
ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με
ὃ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
ὅτε ἐγγιζούσιν εἰς Ἱεροσόλυμα
ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν
ἤγγισεν, T

25 1 ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τ. οἰκίᾳ
18 35 3 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν

29 γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις

Lu 19 11 διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἱερουσαλὴμ αὐτόν

21 30 γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν

31 γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τ.

Jo

Θεοῦ
213 ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τ. Ἰουδαίων
323 ἦν δὲ Kx. 6 Ἰωάνης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν
ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ
6 4 fv δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τ. Ιουδαίων
19 ἐγγὺς τ. πλοίου γινόμενον
23 ἐγγὺς τ. τόπου ὅπου ἔφαγον τ. ἄρτον
7 2 hy δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τ. ᾿Ιουδαίων ἡ σκηνοπηγία
11 18 ἦν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τ. Ἱεροσολύμων
54 ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τ. χώραν ἐγγὺς τῆς
2

εἰς

Ἱερειχώ
40 ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν
19 29 2 ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγή
37 ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τ. καταβάσει

τ. ὄρους

Ac

55 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τ. Ἰουδαίων
19 20 ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τ. πόλεως
42 ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον

112 ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ
9 38 ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τ. Ἰόππῃ

27

8 ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις Λασέα

Ro 10 8 ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν
18 11 3 νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία

41 κ. ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τ. πόλιν
21 ὃ * ὁ καιρὸς ἤγγικεν

20 γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς

Ac

(2) ἐγγύτερον, ἔγγιστα

26 18 ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν
Mk 6 36 3 ἀπελθόντες εἰς τοὺς ἔγγιστα ἀγροὺς κ.

11 3. ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
12 33 ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει
1 ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι

28
τ
47
24 τς
28

ἔγγυος

Μι 24 32 γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος

712 1 ὡς δὲ ἤγγισεν τ. πύλῃ τ. πόλεως
10 9 3 ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ

22

γέγονεν

ἘΓΓΥΣ

ἘΓΓΙΖΩ

(1) c. dat.

διαθήκης

Ἰησοῦς

5 2 <eeres ἡ ἐπιλεγομένη “EBpaiort Βηθζαθά

διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν
* ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τ. ἀζύμων
1 ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν
αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς
3 ἔγγισαν εἰς τ. κώμην οὗ ἐπορεύοντο

717 * καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τ. ἐπαγγελίας
9 3 1 ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τ. Δαμασκῷ

9 1 ὁδοιπορούντων ἐκείνων κ. τ. πόλει ἐγγιζόντων
21 33 τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ
22 6 1 ἐγένετο δέ μοι... . ἐγγίζοντι τ. Δαμασκῷ
28 15 ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτόν
Ro 18 12 * ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν
Phl 2 30 διὰ τ. ἔργον Κυρίου μέχρι θανάτου ἤγγισεν
He 719 1 & ἧς ἐγγίζομεν τ. Θεῷ

Eph 2 13 ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγύς
17 1 εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν
kK. εἰρήνην τοῖς ἐγγύς
Phl 4 5 ὁ Κύριος ἐγγύς

He

6 8 ἀδόκιμος x. κατάρας ἐγγύς
813 τὸ

Re

δὲ

παλαιούμενον

ἀφανισμοῦ

κ. γηράσκον

ἐγγὺς

1 4 ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς

22 10 ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν

10

10 25 * ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τ. ἡμέραν

Ja

4 8}

ἐγγίσατε τ. Θεῷ κ. ἐγγιεῖ ὑμῖν

5 8 * ὅτι ἡ παρουσία τ. Κυρίου ἤγγικεν

1Pe4

7 * πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν.
ἘΓΓΡΑΦΩ

Κήέάε ἜΝΓΡΑ'ΦΩ

ἘΓΕΙῬΩ

(1) ἔγειρε, ἐγείρεσθε
νεκρούς, νεκροὶ ἐγ.

(2) ἐγ. τέκνα (8) ἐγ.
(4) ἐγ. ἐκ νεκρῶν, ἀπὸ

τ. νεκρ.

Mt

124 ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τ. ὕπνου
213 ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον
14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον

20 ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον

221 6 δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον

8 92 ἐκ τ. λίθων

᾿Αβραάμ

τούτων

ἐγεῖραι τέκνα τῷ

Lu

ἠγέρθη x. διηκόνει αὐτῷ
2 προσελθόντες ἤγειραν αὐτόν
26 τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τ. ἀνέμοις
1 ἢ εἰπεῖν "Ἔγειρε x. περιπάτει
6 1 ἔγειρε Gpov σου τ. κλίνην

σου πορεύου

6 8} ἔγειρε κ. στῆθι εἰς τὸ μέσον
714 νεανίσκε σοὶ λέγω ἐγέρθητι
16 προφήτης “μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν

ἐγερθεὶς, TWH marg.

22 ὃ νεκροὶ ἐγείρονται πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
8 54 1 ἡ παῖς ἔγειρε

ἡ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
19 ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθει αὐτῷ

ac x. ἠγέρθη τὸ κοράσιον

ἐγείρου, ἐυ

9. 7 * ὅτι ᾿Ιωάνης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν

10 ὃ ὃ νεκροὺς ἐγείρετε λεπροὺς καθαρίζετε
ἢ Neg 4h aS veKpol ἐγείρονται
11

22 ke τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
ἀναστῆναι, TWH marg.
11 ὃ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει
31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει
18 25 ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης

οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων

*Iwdvou

1211 οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ;
42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει
14 2 4 αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τ. νεκρῶν
16 21

20 37 8 ὅτι δὲ ἐγείρονται of νεκροί

21 τὸ ἐ ερθήσεται ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος
24 6 οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλὰ ἠγέρθη
—h. Vis [[WH]] R marg.

κ. τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι

17. ἡ ἐγέρθητε Ἢ μὴ ofBeiabe
9 * ἕως οὗ ὁ vids τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἐγερθῇ
ἀναστῇ WH marg.
23 x. τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
ἀναστήσεται, WH marg.
20 19 x. τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
ἀναστήσεται, WH mg.
24 7 ἐγερθήσεται yap ἔθνος ἐπὶ ἔθνος
11 πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται
24 ἐγερθήσονται γὰρ Ψευδόχριστοι κ. evdo᾿προφῆται
25 7 τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι
26 32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με
1 ἐγείρεσθε ἄγωμεν
ἁγίων
27 52 πολλὰ σώματα τ. κεκοιμημένων
ἠγέρθησαν
63 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι
64 * ἠγέρθη

ἀπὸ

τ.

νεκρῶν

6 ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν
© ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τ. νεκρῶν
151 προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν
2 91% εἰπεῖν ἐγείρου x. dpov

34 ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ Κύριος

Jo

9 * ὃν ἤγειρεν

17 * ὅτε...

ἐκ νεκρῶν

Ac

16 ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ᾿Ιωάνην οὗτος ἠγέρθη

10 49 1 θάρσει ἔγειρε
ἔ
φωνεῖ σε

8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνοςἐπ᾽ ἔθνος
22 ἐγερθήσονται γὰρ Ψευδόχριστοι κ. Ψευδοπροφῆται
14 τς μετὰ τὸ
ἐγερθῆναί με
Cyeipeobe ἄγωμεν
16 6 ἤγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε

[14 # τ. θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ
ἐπίστευσαν
ἐκ νεκρῶν, ΝῊ]

᾿Αβραάμ

τέκνα

αὐτόν

τ.

αὐτὸν

δεξιᾶς

χειρὸς

ἤγειρεν

1 5 ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
410 * ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
5 30 ὁ Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν
ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τ. γῆς
ὁ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων

40 τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρεν τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ

12 7.
18 22
30
7

ἤγειρεν αὐτὸν λέγων
ἤγειρεν τ. Δαυεὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα
* ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν

26 8 8 εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει

Ro

424

ir,

πιστεύουσιν

ἐπὶ τ. ἐγείραντα

Ἰησοῦν

25 Os... ἠγέρθη διὰ τ. δικαίωσιν ἡμῶν
6 41 ὥσπερ ᾿Ἰγέρθη ὁ Χριστὸς ἐκ νεκρῶν
9 * εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν

7 4 γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερ-

12 26 ὃ περὶ δὲ τ. νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται
13

Η692 piper κέρας σωτηρίας ἡμῖν
ἐκ τ. λίθων τούτων ἐγεῖραι

8: 7 πιάσας

. . ἐγερθεὶς

T. Κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν,

927 κρατήσας τ. χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν

Lu

νεκρῶν

14 31 1 ἐγείρεσθεἄ
ἄγωμεν ἐντεῦθεν
21 14 * τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη.

ἔγειρε, a8
11 1 σοὶ λέγω Ἔγειρε dpov τ. κράβαττόν σου
12 ἠγέρθη κι εὐθὺς ἄρας
ἄ
τ. κράβαττον
9.
eupe eis τὸ μέσον

νε-

ἐκ

ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν

13 4 ἐγείρεται ἐκ τ. δείπνου

τ. κράβαττόν

ἀνα κι ἐγείρηται νύκτα κ. ἡμέραν
38 ἐγείρουσιν αὐτὸν κ. λέγουσιν αὐτῷ
5 41 1 τὸ κοράσιον σοὶ λέγω ἔγειρε
θ14 * Ἰωάνης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ
κρῶν

219 ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν
ΟΣ Κ: σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;
22 * ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
1 ἔγειρε ρον τ. κράβαττόν σου
213 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τ. νεκρούς
7 52 Gore éx τ᾿ Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται
11 29 ἠγέρθη ταχὺ κ. ἤρχετο πρὸς αἰτόν

ἐγείρεται τ. κι ἔρχεται,
12. τ * ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς

28

σου

52314 εἰπεῖν ” Ἔγειρε κ. περιπάτει.
24 ' σοὶ λέγω Ἔγειρε x. ἄρας τὸ κλινίδιόν

τῷ

811
τὶ

θέντι
* rd πνεῦμα τ. ἐγείραντος

νεκρῶν

ὁ ἡ ἐγείρας ἐκ

τ. Ἰησοῦν

νεκρῶν Χριστὸν

Ἰησοῦν

34 4 μᾶλλον δὲ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
---ἐκ VEKP.» T [VΝῊ]

10
18
1Co 6
15

9
11
14
4
12
13

* ὅτι ὁ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου
ὕ
ἐγερθῆναι
ὁ δὲ Θεὸς x. τ. Κύριον ἤγειρεν
ὅτι ἐγήγερται T. ἡμέρᾳ τ. τρίτῃ
* ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται
οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται"

ἐκ

247

ἐγείρω---ἐγώ
Mk 15 34 εἰς τί ἐγκατέλιπές pe, Ps. 4.6.

;

1Col5zg εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται

15 ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τ. Θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τ.
ul

Χριστόν,

.

ν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται"
16 8 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται,
οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται"
8

ὃ

Ac

ὠνείδισάς pe, WH
227 ὅτι οὐκ ἐνκαταλείψεις
ἅδην

Ro

31 ὅτι οὔτε ἐνκατελείφθη εἰς ἅδην
929 εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν
σπέρμα
ἐνκατέλ., T

~

»

A

”

,

>

>

Ν

17 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται

ἡμῖν

κ.

sy ub nin nixay mim Ds, Is.

42 σπείρεται ev φθορᾷ ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ:

11Co4 9 διωκόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι
1|Τ] 4 το Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλειπεν
ἐγκατέλιπεν, TWH mg.
16 ἀλλὰ πάντες pe ἐγκατέλειπον
ἐγκατέλιπον, TWH mg.
He 10 25 μὴ ἐγκαταλείποντες τ. ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν

i. 9

35 ὃ πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί;
8

΄σ

,

»

/

¢

“a

΄

>

,

5

3

,

43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ ἐγείρεται ἐν δοξῃ"

σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ ἐγείρεται ἐν δύναμει:
44 σπείρεται σῶμα Ψυχικὸν ἐγείρεται σῶμα
πνευματικόν
52 ὃ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι
I1Col 9 8 ἐπὶ τ. Θεῷ τ. ἐγείροντι τ. νεκρούς
14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τ. Kupiov ᾿Ιησοὺν
k. ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ
:
515 τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι κ. ἐγερθέντι
Ga 1 1 4 Θεοῦ πατρὸς τ. ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ
νεκρῶν
/

>

of

ἰδό

4

’,

>

18

5 οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω

-

Eph1 20 4 ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
514 1 ἔγειρε ὁ καθεύδων x. ἀνάστα ἐκ τ. νε,

ἐγκαταλείπω,

T

BPI NO, Josh. i. 5
ἜΓΚΛΗΜΑ ἢ
Ac 23 29 μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα
ἔγκλημα
᾿
25 16 τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τ. ἐγκλή>

κρῶν

ματος

FS NID MUN WIP, Is. Ix. 1, cf.
XXVi. 19
οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τ. δεσμοῖς pov
4 τ. Θεοῦ τ. ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
* ὃν ἤγειρεν ἐκ τ. νεκρῶν Ἰησοῦν
* μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον
᾿
ἐκ νεκρῶν
He 11 το * ὅτι x. ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ Θεός
Ja 515 x. ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος
1 Pelai ὁ εἰς Θεὸν τ. ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
Re 11 11 ἔγειρε x. μέτρησον τ. ναὸν τ. Θεοῦ.
Phl
Col
1Th
11 ΤΙ

εἰς

pov

Civ wwiny aiyn-Nd 5, Ps. xvi. 10

20 * νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν
29 8 εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
32 8 εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται φάγωμεν
πίωμεν

mg.
τ. ψυχήν

117
212
1 10
2 8

1Pe5

ἘΓΚΟΜΒΟΌΜΑΙ 7
τ. ταπεινοφροσύνην

5 πάντες δὲ ἀλλήλοις
ἐγκομβώσασθε

"EFKPA’TEIA**
Ac 2425 διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης κ.

ἐγκρατείας

Ga 523 πίστις πραὔτης ἐγκράτεια
6 ἐν δὲ τ. γνώσει τ. ἐγκράτειαν,
Pel
ἐν δὲ τ. ἐγκρατείᾳ τ. ὑπομονήν

ἘΓΚΡΑΤΕΥΌΜΑΙ

ἜΓΕΒΣΙΣ
Mt 27 53 μετὰ τ. ἔγερσιν αὐτοῦ

1Co7

9 εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν
925 πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται

Tit

1 8 δίκαιον ὅσιον ἐγκρατῆ

"ET KPATH’S **

ἘΓΚ., Ὁ. assim ἜΝΚ.
ἘΓΚΑΛΕΏ
Ας 19 38 ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις

λο κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς

ἘΓΚΡΥΠΤΩ

Mt 13 33 ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν

28 28 ἐπιγνῶναι τ. αἰτίαν δ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ
29 ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τ.
νόμου αὐτῶν

26 2 περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ᾿Ιουδαίων
Ro

ἘΓΧΡΙΏ

Re

318 κολλούριον ἐγχρῖσαι τ. ὀφθαλμούς σου
ἔγχρισαι, T

7 περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ᾿Ιουδαίων
8 33 τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ;

ἜΓΩ΄

(1) ἐγὼ μέν

ἘγκαταλειΠΩ
Mt 27 46 ἵνα τί με ἐγκατέλιπες;
HUY md, Pe: Sxil.,2

εἰς ἀλεύρου

σάτα τρία

σήμερον

Mt

(9) ἰδοὺ, ἴδε ἐγώ
(4) ἐγὼ αὐτός

(8) ἐγώ εἰμι

311 1 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι
14 ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι

248
Mt

ἐγώ

’

522 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν

Lu

28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν

32 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν

8 16 1 ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς
22 ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε
—h. V-, TWH non mg. R
7 8 kK. γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν
τασσόμενος
8 46 ἐγὼ
é
γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾽
ἐ
9 9 Ἰωάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα
10 35 ἐγὼ ἐν τ. ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι
11 19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τα
δαιμόνια.
--ἐγὼ, T [WH]
15 17 ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι
16 9g kK. ἐγὼ ὑμῖν “λέγω
19 22 ἤδεις ὅτι
ὅ ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι
20 8 οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
21 8 τ λέγοντες Ἐγώ εἰμι
15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα K. σοφίαν
22 27 ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ ὡς ὁ διακονῶν
32 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ
y(oid ὑμεῖς "λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι
23 14 ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας.
4 ἴδετε. . . ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός
24 39ὃ
49 2 x. ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τ. ἐπαγγελίαν
τ πατρός pov ἐφ᾽ ὑμᾶς
κἀγὼ ἐξαπ.DKS Is

39 ἐγὼ δὲ λέγωὑ
ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τ. πονηρῷ
44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν

8 7 ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν
τασσόμενος

10 16 ἐγὼ ἀποστέλλω
λύκων

εἰμι ὑπὸ

ἐξουσίαν

ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ

11 10 ? ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου

‘NPD προ “297, Mal. iii. 1
1227 εἰ ἐγὼ ἐν
μόνια

Βεεζεβοὺλ

ἐκβάλλω

τὰ

δαι-

28 εἰ δὲ ἐν πνεύματι Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ

δαιμόνια
1427 ὃ ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε
20 15 ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἶμι

22 πιεῖν τ. ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν

21 27 οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
29 ἐγὼ κύριε: κ. οὐκ ἀπῆλθεν
ver. 30, TR

22 32 8 ἐγώ = ὁ Θεὸς μένε

23 34 3 ἰδοὺ ἐγὼ sods
πρὸς ὑμᾶς mpoφήτας
24. 53% λέγοντες Ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός
25 27 ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν
τόκῳ
26 15 κ᾿ ἐγὼ ὑμῖν “παραδώσω αὐτόν
“κἀγὼ, WH
22
μήτι ἐγώ εἰμι Κύριε;
1: μήτι ἐγώ εἰμι ῥαββεί
33 ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι
39 πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ
28 20 2 ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τ. ἡμέ-

ρας

Mk

1 23 ἰδοὺ

Mal. ἐξ

τ.

ἄγγελόν

μου,

--ἐγὼ, WH

8
6 16
50
925
10 38

ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι
ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ᾿Ἰωάνην
3 eyo εἰμι μὴ φοβεῖσθε
ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
δύνασθε πιεῖν τ. ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω,
ἢ τ. βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι,

39 τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε:
11 33
12 26
13 6
14 τὸ
29

k. τ. βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθησεσθε
ovde ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
ἐγὼὁ Θεὸς _ABpadp, Ex, Lc.
ὃ λέγοντες ὅτι
ὅ Ἐγώ. εἰμι
λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς Μήτι ἐγώ;
εἰ κι πάντες σκανδαλισθήσονται ἀλλ᾽ οὐκ

ἐ o

36 οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ
58 ἐγὼ καταλύσω τ. ναὸν τοῦτον

ποίητον

Lu

Jo

1 20 3 ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός
23 ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ

1213 NIP ip, Is. xl. 3

26 ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι

27 οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ aesiva λύσω

[ἐγὼ ἢ

30 οὗτός ἐστιν bts οὗ᾿ἐγὼ εἶπον
31 διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων
8 28

ἐγὼ ἀποστέλλω

62 5 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ εἰμι

118 ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης
19 8 ἐγώ εἰμι Γαβριήλ

x. ἐγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν

κἀγὼ, τὰ

34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως

9 kK. γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός

248 ὁ πατήρ σου
σε

μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον ἐγώ,

-ἐγὼ, is [WH]
3 οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός
414 ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τ. ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω

αὐτῷ

14 τὸ ὕδωρ ὃ ἐγὼ δώσω αὐτῶ
- ἐγὼ, WH
26 εςἐγώ εἶμι ὁ λαλῶν σοι
€
φαγεῖν
32 ἐγὼ βρῶσιν ἔχω
38 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν
ἔρχομαι ἐγώ
5 7 ἐν ᾧ δὲἔ
30 οὐ ὕναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν
31 ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
34 ἐγὼ [ἢ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τ. μαρτυρίαν
λαμβάνω
ἔ
τ. μαρτυρίαν
36 ἐγὼ δὲ ἔχω

43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τ. ὀνόματι τ. πατρός μου

μὴ δοκεῖτε ὅτι
ὅ ἐγὼ κατηγορήσω
45μ
6 208 ἐγώ εἰμι μὴ,Φοβεῖσθ' ε
ἐγώ
35"ἐ

τ. χειρο-

«εἶμι ὁ ἄρτος τ. ζωῆς

ὑμῶν

40 ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
41 ὅ ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τ. οὐavoo
48 8 -ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος τ. ζωῆς
51 8. ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν
51 x. ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω

249
οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τ. πατρί
τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν

τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν
οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τ. δώδεκα ἐξελεξάμην
>

>

Ν

ς

&

,

>

,

πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τ. πατρί
τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ
’

ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ

ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τ. ἑορτὴν ταύτην

ὅτι ἐγὼ πρὸς τ. πατέρα πορεύομαι
ἐάν τι αἰτήσητέ pe... ἐγὼ ποιήσω
τοῦτο ποι., WH non mg. R
ὅτι ἐγὼ ζῶ κ. ὑμεῖς ζήσετε
γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ ἐν τ. πατρί μου
ὁ

ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ
μ
ἐγὼ οἶδα
αὐτὸν
>

-

ΩΝ

ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
πὶ

εν.

>

‘

¢

»“Ἵ

>

a

os

>

‘4

ς

.ο

>

,

΄“΄

’

΄“

΄“΄

8 [11 οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω
12

14

a

>

‘A

c

,

ς

΄“΄

»

’ἅ

΄

»

‘

ς

,

c

~

>

’

΄

΄

οὐ

4

>

“~

LP

Ν

‘

>

“

‘

a

>

>

A

>

,

,

,

»

ἈΕῚ

a

>

,

ὅπου

ἐγὼ ὑπάγω

ἀκολουθῆσαι

,’

,

c

a

3

νὦ

΄“΄

᾿ς

>

,

>

‘

Lng

A

>

>

e

‘

>

>

,

’

>

-

>

2

Ψ

>
᾿Ξ
3 εἶπον
ὑμῖν
ὅτι ἐγώ εἰμι
ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τ. κόσμῳ’
>

‘4

-

,

,

ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα > ἐν συναγωγῇ
3

-

ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ
οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τ. κήπῳ MET αὐτοῦ;
8 μήτι ἐγὼ ᾿ἸἸουδαῖος εἰμί;
ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι
ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν
ἐγὼ yap οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν
τὸ ἔθνος ᾧ ἂν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγὼ
‘DIN PL TAY. WS aN, Gen. xv. 14
5

>

,

3

>

~

2

’

ade

S-

΄-

,

-

+ 8

»

2

~

>

,

-

ἐγὼ ὁ Θεὸς τ. πατέρων σου

>

4

οὐ δύνασαί

>

>
>
3 ὡς οὖν εἶπεν
αὐτοῖς- ᾿Εγώ εἰμι

,

,

,

8

,

-

eee

>

oe

,

,

ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν
ἐγὼ δέ σε ἔγνων
λέγει αὐτοῖς ᾿Εγώ εἰμι
:

καθὼς ᾿γὼ ἐποίησα ὑμῖν
,
>
,
3.
a
ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην
Siva πιστευήτε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἶμι
ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον κ. δώσω αὐτῷ
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς ov δύνασθε ἐλθεῖν
‘

θ

-ἐγὼ, T [WH]
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς κ. σὺ ἐν ἐμοι

εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τ. πόδας

»

A“

ἀλ

καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. κόσμου

,

>

Φ

«

ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν

ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν
ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα
ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ
>
a
ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι
a

3

ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τ. ὀνόματί σου
ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τ. λόγον σου
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. κόσμου

ἐγὼ φῶς εἰς τ. κόσμον ἐλήλυθα
>

8

a”

8 ἐγώ εἶμι ἡ ἄμπελος
καθὼς ἐγὼ τ. πατρὸς τ. ἐντολὰς τετήρηκα
καθ. κἀγὼ, T
ὃ δι eae |
con
ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν
ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς
GAN ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τ. κόσμου
μνημονεύετε τ. λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τ. πατρός

>

’

“

2

ec

ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ

:Bae
>
Δ...)
ἡ€ ἀνάστασις
κ. ἡ ζωή
ἐγώ
εἰμι
3
ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστός
ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις
k. ὅπου εἰμὶ ἐγώ
4

>

ὅτι ἐγὼ παρὰ τ. πατρὸς ἐξῆλθον
ἐγὼ νενίκηκα τ. κόσμον
174 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τ. γῆς

DAN DVN WK IN, Ps. Ixxxii. 6

»

cif

,

ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τ. πατέρα περὶ ὑμῶν

>

«

ἐγὼ δίδωμι

συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω

ἊΡ

A

,

>

3

,

oS

᾿

ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
ἀλλ᾽ ἐγὼ τ. ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν,

es

,

δίδωσιν

“

/

A

ὁ κύσμος

’

ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν
Ke
ἐγὼ δὲ οἶδα
αὐτόν
πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγώ εἰμι
3 ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ᾿Εγώ εἶμι
εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τ. κόσμον τοῦτον ἦλθον
10°73 ἐγώ εἶμι ἡ θύρα τ. προβάτων
8. ἐγώ εἶμι ἡ θύρα
δι ῖν
τὴν
ov
\
”
ἐγὼ
ἦλθον
ἵνα ζωὴν
ἔχωσιν
8. ἐγώ εἶμι 6 ποιμὴν ὁ καλός
3 ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός
ὅτι ἐγὼ τίθημι τ. ψυχήν μου
ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ
τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ
ἐγὼ κ. ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε
8

“

Τ

ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ
ἀληθινὴ

8

>

ἐγὼ δὲ ov ζητῶ τ. δόξαν pov
»

καθὼς
ὑμῖν

>

15. 1

,

‘

9

--ἐγὼ,

’

>

,

ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν ἐγώ

3 ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τ. κόσμου
a
κ
A
κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.
κ. ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ
>
Ξ
,
GAN
ἐγὼ κ. ὁς πέμψας
pe πατὴρid
3 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ
ἐγὼ ὑπάγω κ. ζητήσετέ με
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί
ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. κόσμου τούτου
ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἶμι
Co τότε
09
ὧϑ
Οὐ
γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι
ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε
ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τ. πατρί
ἐγὼ yap ἐκ τ. Θεοῦ ἐξῆλθον
δ᾽...
ν᾿ a
5.
7
.
ἐγὼ δὲ ὅτι τ. ἀλήθειαν λέγω
ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω
μὲ

΄“-

-“

-

μοι

νῦν
-“

WH © Pome |
—eyo,
ee
a
8
3%,
ἐγὼeS κ. ὑμεῖς
iva ὅπου
εἰμὶ
ἦτε
4.3
ἐγὼ ὑπάγω
οἴδατε
4 κ. ὅπου
,
¢
nO
=
=
«Ὧν
ς
>
REN,
, Se
6 ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς κ. ἡ ἀλήθεια κ. ἡ ζωή

Pax ‘To 5581, Ex. iii. 6

8 ἐγώ εἶμι Ἰησοῦς bv σὺ διώκεις
Κύριε
ὁ δὲ εἶπεν ᾿Ιδοὺ ἐγὼ
ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ
ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτοὺς
28 ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε
2

|

ς

Pe

‘

>

4

iy

8
,

‘

RS
»

Ko

“

,

4 x, ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι
,

ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος
ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τ. Θεὸν
a

8. οὐκ εἰμὶ ἐγώ

,

‘

250

ἐγώ

’

Ac 18 33 ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε

Ro 1019 ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει

DY"NDD ONPN WN, Dt. xxii. 21

PAD DAD YN, Ps. ii, 7
111

41 ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν τ. ἡμέραις

13 ὃ ἐφ’ ὅσον
ἀπόστολος

ὑμῶν

ὈΞΝ53 Spb ὈΨΈ 5, Hab. i. 5

20 22 νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τ. πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ
25 3" νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα
29 ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται
λύκοι
βαρεῖς
21 13 ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι... ἑτοίμως ἔχω
39 ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεύς
22 3 ὃ ἐγώ εἶμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος

1514 4 πέπεισμαι

ὑμῶν

16

ὃν σὺ

΄

ἐγὼ

πεπραχέναι

26

9 } ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ
IO πολλούς τε τ. ἁγίων ἐγὼ
κατέκλεισα

αὐτὸς

ἐγὼ

περὶ

18 ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ,

ἐγέννησα

6 12 οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος
710 παραγγέλλω οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ Κύριος
12 τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ

28 ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι

9 6 ἢ μόνος ἐγὼ κ. Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν
ἐξουσίαν
15 ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων
26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω
10 30 εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω,
τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ,
11 23 ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τ. Κυρίου
15 9 8 ἐγὼ γάρ εἶμι ὁ ἐλάχιστος τ. ἀποστόλων

κρίνομαι

25 τὸ οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν
πονηρῶν
ὅν
᾿
»
20 ἀπορούμενος δὲ᾿ ἐγὼ
τὴν περὶ τούτων
ζητησιν
25 ἐγὼ δὲ κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον
..

K.

5 31 ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπὼν τ. σώματι

:

,

δὲ. ..

6 ἐγὼ ἐφύτευσα ᾿Απολλὼς ἐπότισεν
415 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ.
ἐγὼ ὑμᾶς

ἐκτήσαμην

σήμερον

ἐθνῶν

ἐγὼ δὲ Κηφᾶ ἐγὼ δὲ Χριστοῦ
8. 41% ὅταν γὰρ λέγῃ τις ᾿Εγὼ μέν εἰμι Παύλου,
ἕτερος δὲ ᾿Εγὼ ᾿Απολλώ

28 ἐγὼ δὲ κ. γεγέννημαι
28 1 ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι
τ. Θεῷ
6 ἐγὼ Φαρισαῖός εἶμι υἱὸς Φαρισαίων"
περὶ ἐλπίδος κ. ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ
2421

ἐγὼ

4 οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ
23 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος

1Co112

διώκεις
19 ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων κ. δέρων
21 ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε
28 ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τ. πολιτείαν ταύτην

ἐγὼ, WH non mg.
ἀναστάσεως
νεκρῶν

εἰμὶ

14 11 ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριο:

18 6 καθαρὸς ἐγώ
10 ὃ. διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ
15 κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι

τ
περὶ

οὖν

pov Dp? 5, Dt. xxxii. 35

ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν

23 τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν

κρίνομαι

μὲν

19 ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐνκεντρισθῶ
12 19 ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω

15 19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν

ὃ ἐγὼ
δὲ ἀπεκρίθην
ἀπεκρίθην
ΤίςΤίς εἶ
γὼ δὲ
εἶ Κύριε;
Κύριε;
ὃ ὃ. ἐγώ εἶμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος

κ. γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλείτης εἰμί

10 οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τ. Θεοῦ
11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι

16 10 τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς ἐγώ
ὡς κἀγώ,
TWH mg.
001 23 ἐγὼ δὲ μάρτυρα τ. Θεὸν ἐπικαλοῦμαι
2 εἶ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς

ΙΟ κ. γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι

10

15 ὃ ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις

17 εἰς ots ἐγὼ ἀποστέλλω σε
29 ὃ γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος κ. ἐγώ εἰμι

ὑμῶν

κἀγὼ, T

—éyo, WH
28 17 ἐγὼ ἄνδρες ἀδελφοὶ οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας
τ. λαῷ
Ro 7 9 ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ
10 ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν ἐγὼ δὲ ἀπέθανον
14 ἐγὼ δὲ σάρκινός εἶμι
17 οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό
20 εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ,
-ἰγὼ, WH non mg. R
οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό

24 ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος
25 * αὐτὸς ἐγὼ τ. μὲν vot δουλεύω νόμῳ Θεοῦ
9 3 * ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγώ

δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς

29 τίς σκανδαλίζεται Kx. οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;
12 11 ἐγὼ yap ὥφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι
13 * εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα

15 ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς εἶ Κύριε;

27 23 8 τ. Θεοῦ οὗ εἰμὶ. ἐγώ

1 * αὐτὸς

11 23 παραφρονῶν λαλῶ ὕπερ ἐγώ

ἐν φυλακαῖς

Ga

15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω
16 ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς
112 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον

αὐτό

219 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον
20 ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ

412 γίνεσθε ὡς ἐγὼ ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς
5 25 ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν
10 ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ
II ἐγὼ δὲ... εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω
617 ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τ. Ἰησοῦ... βαστάζω

Eph3 1 ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ
4 1 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ
5 32 ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστόν
Phl 8 4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν x. ἐν σαρκί.
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ἐγώ---μοῦ
8 4 εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκὶ ἐγὼ
μᾶλλον
13 ἐγὼ ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι
4 τὶ ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης εἶναι
Col 123 οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος
25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος
‘

Phl

1 ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἐγὼ μὲν

1Th218

Παῦλος
ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ

1 ΤΊ liz

4 6 ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι

He

43; 24. 44.

;

Jo 4.9; 5. 7, 32 (d25), 36, 37, 39, 46; 8. 18, 29; 10.
8 —T, 9, 18, 25; 13. 8, 18 μου, WHR non mg.,
38; 14.6; 15. 5, 26, 27; 16. 32; 17. 24; 18. 34;
19; 11.

Tit 1 3 ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ
5
13
19
ει
20

18, 20, 36.
Lu 4. 7; δ. 8; 8 4,6; 9.124; 11. 7, 23 (¢er); 12.
13; 18. 27; 15. 31; 16. 3; 22. 21, 28, 37, 42; 23.

Ac8. 24; 11.5; 20. 34; 22.18; 28. 11; 25.9.
Ro 1. 12; 11. 27; 15. 18, 30; 16. 42, 7, 13.
11 Col. 19; 2.2; 7 7; 12% 6, &
Ga 1.241, 17:3 2 26.
Eph 6. 19.
Phl4 to.
it ΤΥ. 15 }1.,2.2 4 1:1:
Tit 3. 15.
He 10. 7.
Ret. 12.5.38 2: 18,20; 213.4. 8; 10.8 5:17.33 28
Oy E55 SacI:

15 ° ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ
2 7 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ κ. ἀπόστολος
1 ΤΊ 1 11 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ x. ἀπόστολος

Phm

Mk 7. 6, 11; 8. 135 [WH]; 10. 129; 18.19; 14,

ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην
ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν
ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τ. ἐμῇ χειρί,
ἐγὼ ἀποτίσω
ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ

1 5 ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε, Ps. Le.
5 ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα

ΜΟΥ"

axd iba 28, 2 Sam. vii. 14

(1) seq. nom.

213 ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ

ΜΕ

JATADNN, 26. xxii. 3
13 2 ἰδοὺ ἐγὼ x. τ. παιδία
Θεός

ἅ por ἔδωκεν

ὁ

nim ding wwe YPM ‘pay BD, 15.
viii. 18

5 5 ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε, Ps. Z.c.
10 30 ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω, Dt. Lc.

“ny... BND I NT HYD ΤΠ ἫΝ
yINt, Hagg. ii. 6

OM,

Lev. xi. 44

19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω

Mk 1. 2, 7, 7 [WH], 11, 173 8. 33, 33 —WH, 34
35 55. 23,1 30,7315 6.235 7. 14; 8. 33, 343
(d25),
ἢ

11.

T, 14 (ὀ(δ), 22, 24, 34; 15. 34, 34 [WH];

. [17.

Lu 1. 18, 20, 25, 43, 44 (025), 46, 47 (025);2. 30, 49 5
8. 16, 22; 6.147; 7. 6, 7,8, 27,144 μοι, WH non
mg., 144, 145, 46, 146 pou τ. πόδας, T ; 8. 21 (425),

45, 46; 9. 23, 35, 38, 48, 59, 61; 10. 22, 129, 40;
11. 6, 7, 243 12. 4, 13,17,

118, 18—WH

non mg.

R, 18, 19, 453 14 123, 124, 126, 27, 127, 7333

15. 6, 17, 18, 24, 29; 16. 3, 5, 24, 273 18. 3, 21
—TWH;; 19. 18, 123, 27 (25), 46; 20. 13, 42
(zs) ;21. 8, 12, 17, 333 22. 11, 19, 20, 28, 29, 30

τ.

πηγῆς

24, 31, 433 6. 32, 40, 51; 154 (625), 55 (dis), + 56

(dis) ;8. 14, 19 (625), 31, 38 —TWH

τ.

22 13 ἐγὼ τὸ ἼΑλφα x. τὸ Ὦ

16 ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τ. ἄγγελόν μου

16 ὃ ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα x. τὸ γένος Δαυείδ
18 μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τ. ἀκούοντι τ. λόγους

ἜΜΟΥ"
(1) ἕνεκεν ἐμ.
(2) ἐμ. αὐτοῦ
Mt5.111; 7.23; 10.118,139; 11.29; 12. 30 (267);
15. 5, 8 ; 16. 23, 125; 17. 27; 25. 41 ; 26. 23, 38,

39; 40.

—TWH non mg. R;; 26. 12, 18 (425s), 26, 28, 29,
38, 39 —T, 42, 533 27. 46 (25) ; 28. I0.

Jo 1. 15 (ter), 27, 30 (227); 2 4. 16; 4. 49; 5. 17,

--ἐγὼ, T [WH]
17 7 ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τ. γυναικός
ἐκ

16. 17, 118, 23, 24; 17. 5,115; 18. 5, 10, 14 ὑμῶν,
TWH mg. R non mg,, 19, 21, 35 3 20. 21, 23 (¢er);
21. 13, 28 —TWH non mg. R, 37; 22. 4 (025),

(d25), 42, 3 53; 28. 42, 46; 24. 39 (625), 44, 49.

5 4 κ. ἐγὼ ἔκλαιον πολύ

6 ἐγὼ τὸ ΓΑλφα x. τὸ Ὦ
6 εγὼ τ. διψῶντι δώσω
ὕδατος

138; 11. 10, 27, 29, 30 (dzs) ; 12. 18 (guater), 44,

48 (bis), 49 (075), 50, 1505; 18. 30, 35 ; 15. 13, 225

17; 12. 6, 36 (d2s); 18. 6, 13, 31; 14. 18 pov rd

ΠΡΕῚ 17 εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα
1110
1 ods ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ,
kK. οὐκ ἐγὼ μόνος
Ul Jo 1 ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ
Re 1 8 ® ἐγώ εἰμι τὸ ἔΓλλφα x. τὸ Ὦ
9 ἐγὼ Ἰωάνης ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν
17 8 ἐγώ εἶμι ὁ πρῶτος κ. ὁ ἔσχατος
23 8 ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς κ. καρδίας
8 9 va... γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε

21

8; Ὁ,

18, 8, 9, 21; 9. 18; 10. 22, 32, 33, +37 (d25), 38,

9. 7, 17, 124, 37, 39, 41 —WHR ; 10. 20, 40;

ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος

‘8 WITP 3 DAP

(2) gen. abs.
5.4.103 7: 21,7 24,7263

44 (bts); 24. 5, 9, 35, 1485 25. 27, 34, 40, 41

12 26 ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τ. γῆν

I Pe116

6; 16 + 820517

non mg. R,

15, 16,
49, 50, 52, 54 (67s); 9.411, 115, 130; 10.132,
41,
17, 18, 25, 27, 28, 29 —T, 37; 11. 21,

ἐμοῦ,
1 42; 12.7, 27,147, 48; 18. 16, 18, 9, 18 per’
23 (d25),

TR mg,, 37 ; 14. 2, 7, 13, 14, 20, 21 (625),
24, 26; 15. 1, 7, 8, 10 (6s), lo —WH non mg,,
14, 15, 16, 20, 21, 23, 24; 16. 23, 24, 26; 18. oe
19. 24 (d2s) ;20. 13, 117 ἅπτου μου, WH mg., 17
(ter), 125 μου τ. δάκτυλον, T, 125, 27 (425), 28 (025);
21. 15, 16, 17.
Ac 1. 4, 18; 2. 14, 17, 18 (¢er), 25 —WHR, 25

(dis), 126, 26 (δὲδ), 27, 34 (és); 7.11.34,8;49 18,(225),
22
50, 59; 9. 15, 16; 10. 30 (zs);
(62s), 33; 15. 7, 13, 173; 16. 15; 20. 24, 25, 29,
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μοῦ----αμέ

34; 21.1433; 22 1γ,, 2175
25. 11, 215; 26. 3, 4 (d25), 29 ;
Ro 1. 8, 9 (ό25), το; 2. 16; 7. 4,
2, 3 (dis), 17 (bs), 25 (dzs), 26;

24.
28.
18,
10.

13, 17, %20;
19.
23 (¢er); 9. 1,
21; 11. 3, 13,

1143 15. 14, 31; 16. 3, 4, 5, 7 (dés), 8, 9, 11, 21

[WH], 21, 23, 25.

1Co 1. 4 —WHR mg,, 11; 2. 4 (dis); 4. 14, 16,
117,17, 718; 8. 13 (d%s); 9. 1, 12, 15, 118, 18,
127; 10. 14, 29; 11. 1, 42, 124, 33; 18. 3 (dts);
14. 14 (025), 19, 21, 39; 15. 58; 16. 24.

11 Co 2. 13 (ds); 6.116; 11. 1 (25), 9, 30 [WH];
12.5 —WHR, 9, 9 —WH, 221, 21.
Ga 1. 14, 114, 15; 4. 14, τὸ, 20; 8. 17.
Eph 1. 16; 3. 4, 13, 14; 6. 19.

Phi 1. 3, 4, 7, 17, 8, 13, 14, 17, 20 (δ); 2.12, 12

(ter), 25 (67s) ;8. 1, 8, 17; 4 1 (ds), 1 —TWH
non mg. R, 3, ! 14, 19.
Col 4.24 +2: 1-3
τὸ 2 18.
1 Ti 1. 3, 6, 12,163 2:1,
8.1.8: 2103 4 6, 116.
Phm 4 (62:5), 120, 23, 24.
Hel. 5, 13; 2 12; 3. 9, 10, 11 (d¢s); 4. 3 (d25), 5;

5.5; 8. 9 (42s), 10; 10. 16, 38 —[WH]

R mg,,

38; 12.5.
Jad: 2, 16,:19 3-8) 3, 9,5, ΤΆ. 18 3:8. 1, 1, 12} δ'
12, 19.
I Pe 5. 13.
11 Pe 1. 14, 17, 17 —TR.
17ο 2. 1.
Re 1. το, 20; 2.3, 7 —TWH non mg. R, 13 (ér),
13 [WH], 16, 26, 27; 8. 2, 5, 48,8, 30, 12
(guinguies), 16, 20, 21 (675) ;7. 143; 10. 10 (42s),
11, 3; 36.43 22. 12, 16,

TWH mg., 145; 9. 23, 1 38, 59 (25), 61 ; 10.122,
140; 11. 5,17; 15. 6, 9, 12; 17, 8; 18. 5, 13, 22;
20. 3, 24; 22.29; 23. 14.

Jo1.133, 44; 8, 128; 4 7, 10, 15, 21, 29, 39; 5.
τι, 36; 6. 37, 39; 8. 12 ἐμοί, T, 45, 46; 9. 11;
10. 27, 29, 37; 12. 149, 50; 18.136; 14 11,
—TWH non mg,, 31 ; 17. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
24 (dis) ;18.9, τι; 20. τς ; 21. 19, 122.
Ac2. 28; 3.6; 5.8; 7.7, 42, 149, 49; 9 15;
7,12; 12. 8; 18. 2; 18. 10; 20. 19, 23; 21.

11
22,
11
37,

39; 22. 5, 6, 7, 9, II, 13, 17, 18, 27; 28. 19, 30;

24.
Ro 7.
I Co
116
11 Co

11; 25. 24,1273; 27. 21, 23, 25.
10, 13, 18; 9. 1,42, 193 12, 3; 15. 15, 30.
1. 11; 8. 10; 5. 12; 6. 112 (d25); 9. 15, 16,
(dis) ; 15. 32; 16. 19.
2.112; 6. 18; 7.14 (dé5); 9.11; 11 28; 12.

7,0, 13.) 18, 10,

Ga2. 16,9; 4 15, 21; 6.117.
Eph 8. 2, 3,7; 6.119.
Phl 1. *19, 4225.2.283.8 75 €:3, 110, 246
Col 1.25}. 4. 14.
1 Ti 8, +11; 4 8 (dés), 111, 114, 116, 117.
Phm ? 33, 1 109, 22.
Hels ΦΥ͂
6, tos 10-63. 18,6,
Ja 2. 18.
11 Pe 1. 14.

Reib.-$ 5:7. 33,-14's 160.:9 (68), 11> 21. 35 15. 7:1ῦ:;
19. 9 (dzs), το; 21. 5 —TWH non mg. R, 6, 7,
10; 22. 1, 6, 8, 9, 16]
ἘΜΕ΄

(1) τὸ, τὰ κατ᾽ ἐμέ
°EMOI’

(1) ti ép. x. oot
Mt 10. 32; 11.6; 18. 26, 29; 25. 4o, 45; 26. 31.
Mk 5.17; 14. 6.
Lu
4 6; 7. 23; 8.128; 12.8; 15. 29; 22. 37.
Jo2.14; 5. 46; 6. 56; 7. 23; 8. 12 po, WH; 10.
38 (425) ; 12. 26 (167); 18. 35 ; 14. 10 (425), 11, 20,
30; 15. 2, 4 (O25), 5, 6, 7, 8; 16. 33; 17. 6 κἀμοὶ,
WH, 21:23 2 18, 35: 19.10.
Ac 11. 12; 20. 22; 22.9; 26.13;

28. 18.

Ro 7. 8, 13, 17, 18, 20, 21 (d7s); 12. 19; 14. 11.
1Co £ 3; 9.15; 14. 11; 16.10; 16.4.
Co
1.17; 9.43 IL 10; 18, 3.
Ga 1. 2, 16, 24; 2 3, 6, 8, 9, 20; 6. 14 (dis).
Eph3. 8.
᾿
Phl 1. 7, 21, 26, 30 (d¢s) ; 2. τό, 22; 8.1; 4. 9, 21.
Col 1. 29
ΓΤ
τό.
11 Ti 4 8.
Phm 11, 16, 18.
He 10. 30; 18. 6.
Mor’

(1) seq. verb.
Mt 2.8; 4.9; 7. 21, 22; 8. 21, 22; 9.9; 11. 127;
34, ὃ, 18; 15. 25, 32; 16. 24; 17. 17; 19. 21,
28 ; 20. 13, 15; 21. 2, 24; 22. 19; 25. 120, 122,
35, 42; 26.115, 53; 27. 10; 28. 18.
Mk 2. 14; 5.9; 6. 25; 8. 2—WH
mg,, 34; 10.21;
11. 29, 30; 12. 15.

Lu 1. 125, 38, 143, 49; 4. 23; 5.273 7% 44 pov,

Mt 10. 37 (dis), 40 (ὀϊ5); 18. 5, 6, 21; 19. 14 με,
WH ; 26. Io, II.
Mk 9. 37 (¢er), 42 —TWHR mg. ; 14. 7.
Lu 1. 43; 4 18; 9. 48 (d¢s); 10. 16 (dz); 22. 53;
28. 28 ; 24. 30.

Jo 3. 30; 6. 35 (ds), 37, 37 με, WH, 44 με, TWH
non mg., 45, 57, 65 με, WH ; 7. 7, 38; 8. το (425),
42; 10. 32; 11. 25, 26; 12. 8, 30, 44 (δέ), 45, 46,
48; 13. 18, 20 (d25); 14. 1, 7 pe, WH, 9, 12;
16. 18, 20, 23, 34: 18. 1. 9; 14, 22. 27 17. 16, 20,
22 ABS.
;
Ac 8. 22; 7. 373; 8 24; 18. 25 (d%s); 22. 6, 8, 13;
28. 22 ; 24.19; 26. 18.
Ro 1.115; 10. 20 (d¢s); 15. 3.
I Co 9. 3; 15. Io.
τσ, 5; 11: 10% 32.6, Ὁ,
Eph 6. ! 21.
Phi 1. 412; 2. 23, a7:
Col 4.37.
FT) 4. S.
Phm 17.
Re 1. 17.

ME’
(1) seq. verb.
Mt 8.14; 8.22; 10. 33, 40; 11. 28; 14 28, 30;
15. 18, 9, 22; 16. 13 —TWHR non mg,, 115;
18. 32; 19. 14 ἐμέ T, 17; 22. 118; 28.139; 25.

35 (dis), 36 (267), 42, 43 (167); 26. 12, 21, Ἶ 23, 32,
34, 35, 46, 55 (025), 75 ; 27.146; 28. 1 το.

Mk1.140; 5.17; 6. 22,123; 7. 16, 73 8. 127, 429,
38 ; 9. 19, 37, 39; 10. 14,118, 36 —WH non mg.

μέ---ἡμεῖς
47, 48; 12. 115; 14. 18, 28, 130,131

με δέῃ, T,

42, 48, 49,1725; 15. 34.

Lu 1. 48; 2. 49 (ds); 4 18 (25), 143 pe δεῖ, WH
non mg.; δ. 112; 6. 146,47; 8 128; 9. 118,
120, 26, 48; 10, 16, 35, 140; 11. 6, 18; 12. 9,
114; 18. 33, 353; 14. 18, 19, 26; 15. 19,21 —h. v.,
T [WH] R non mg. ; 16. 4, 24; 18. 3, 5; 16, * 19,
38, 39; 19. 5,275 ; 22.115, 21,134 εἰδέναι pe, T,
61; 24. 39.

Jo 1. 33,149; 2. 17; 4. 343 5. 7, 11, 24, 30, 7 36,
37, 40, 43; 8. 26, 36 —T [WH], 37 ἐμέ, T, 38, 39,
44 ἐμέ, WH mg. 44, 57 (d2s), 65 ἐμέ, T ; 7. τό,
1 19, 28, 129, 33, 34, 34 —T, 36, 36 —T, 37—
T; 8 16, 18, 21, 26, 28, 29 (075), 137, 1 40, * 42.

46, 49, 54; 9.4 ἡμᾶς, T; 10. 14, 15, 16, 117; 11,
142; 12. 27, 44, 45, 493 18. 13, 20, 21, 33, 38;

14. 7 ἐμέ, T, 9, 14-[WH] R mg., 15,10, 19, 21

(dis), 23, 24 (bis), 28; 15. 9, 1 τό, 21, 25; 16. 5
(bis), 10, 16 (bé5), 17 (d2s), 19 (628) ; 17. 5, * 8, 121,
123, 24, 125, 26; 18. 121, 123; 19. 115 20. 21,
29; 21. 15, 16, 17 (42s).
Ac 2. 28; 7. 28; 8. 31, 36; 9. 14, 173.10. 29; 11.
11, 15; 12 11316. 15, $30; 18. 21 —h. v.. TWH
non mg. R; 19. 21 (zs) ;20. 123; 22. i797. 10, 17,
21; 28. 3 (ds), 18; 24 12, 18; 25,110,711; 26.
5, 13, 14,2 14, 16 —TR mg. 121, 128; 28. 18.
Ro 7. 11, 23, 124; 8 2 σε, TWH non mg. ; 9. * 20;
15. 16, } 19.
Co 1, 17; £4; 16 *6, 11.
τ Co 2. 2, 3, 133 2%. 275 1.116, 16, 32; 12.6, *7,
141, 21.
Ga 1.15; 2 20; 4. 12, 14, 18.
Eph. 6. 20.
Phi 1. 73 22303; 413%
Col 4. 4.
is bit Om
ad ©
Wm Til 15, 116,173 8.2116; 4.9, ' 10,116, 87, 18.
Tit 3. 12.
Phm

17.

He 8. 11; 11. 32.
Re 17. 3; 21. το.
ἭΜΕΙΣ

(1) ἰδοὺ ἡμεῖς

(2) αὐτοὶ ἡμεῖς

612
914
17 το
19 27
28 14

ὡς κ. ἡμεῖς ἀφήκαμεν τ. ὀφειλέταις ἡμῶν
διὰ τί ἡμεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν
διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
1 ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
ἐὰν ἀκουσ' ἢ τοῦτο ἐπὶ τ. ἡγεμόνος ἡμεῖς

9 28
10 28
14 58
Lu 8114
913
18 28

ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
1 ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος
τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς;
εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν
1 ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν

Mt

Mk

πείσομεν

σοι
28 41 κ. ἡμεῖς μὲν δικαίως
24 21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν
Jo 116 ἐκ τ. πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες
ἐλάβομεν
422 ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν
6 42 οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τ. πατέρα κ. τ. μητέρα
69 ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν κ. ἐγνώκαμεν
7.35 ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν
--ἡμεῖς,

253
ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐκ ἐγεννήθημεν
οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς
ἣ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τ. ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ
οἴδαμεν

ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος dpapτωλός ἐστιν

ἡμεῖς δὲ τ. Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί.
ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός
μὴ K. ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν;

ἄγωμεν κ. ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ
ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τ. νόμου
ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς

ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς ἕν
ἡμεῖς νόμον ἔχομεν
ἐρχόμεθα κ. ἡμεῖς σὺν σοί

πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν

ἕκαστος τ.

ἰδίᾳ

δια-

λέκτῳ ἡμῶν
οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες

οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν

εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς
οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδαμεν κ. ἠκού, σαμεν μὴ λαλεῖν
;
?

ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τ. ῥημάτων τούτων
ἡμεῖς δὲ τ. προσευχῇ . - - προσκαρτερήσομεν
ΓΦ,
“
¢
,
be}
τ. Θεοῦ
ἐνώπιον
ἡμεῖς
οὖν> πάντες
νῦν
~

‘

,

,

πάρεσμεν

ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν
οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς κ.
ἡμεῖς
ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τ.
πατέρας ἐπαγγελίαν
ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι
ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι
ε

-

c

a“

>

,

‘

A

’

ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τ. ἡμέρας τ.
δ

“

ν

>

Δ

4

κα

,

ἀζύμων
ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον avnxθημεν
ἡμεῖς δὲ τ. πλοῦν διανύσαντες
’

€

~

‘

΄

΄σ΄

‘

2

>

/

~

»

>

-~

A

,

παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε κ. οἱ ἐντόπιοι
περὶ δὲ τ. πεπιστευκότων
ἀπεστείλαμεν
ς
~
‘
bY
a
3
’
Βα

ἐθνῶν

ἡμεῖς

ας,
.3}
ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν" ἕτοιμοί ἐσμεν

ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ
ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα
οὕτως κ. ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν

ἔχοντες
αὐτοὶ
he τ. ἀπαρχὴν τ. πνεύματος
ἡμεῖς
ε
a
[ἡμεῖς],
WH
ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς of δυνατοὶ . . . βαστά-

2

>

ἣς

>

‘

,

,»ἤ

ζειν

ε
“᾿
»
A
>
,
ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον

ἡμεῖς δὲ ov τὸ πνεῦμα τ. κόσμου ἐλάβομεν
΄

-

,

ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν

iva x. ἡμεῖς ὑμῖν συνβασιλεύσωμεν
΄“΄

cl

’

ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστὸν ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι
ἐν Χριστῷ"
ἡμεῖς ἀσθενεῖς ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί'
ὑμεῖς ἔνδοξοι ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι
“

"“

΄“-

΄“΄

Lal

/

‘

εἷς Θεὸς . . . ἐξ οὗ τὰ πάντα κ. ἡμεῖς εἰς
αὐτόν,
τ

’

k. εἰς Κυριος.

δι αὐτοῦ

¢

~

»

. « δύ οὗ τὰ πάντα κ. ἡμεῖς
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1Co

ἡμεῖς----ἡμῶν
911

εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ

ἐσπείραμεν,

μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν ;
12 εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν οὐ
μᾶλλον. ἡμεῖς ;

25 ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον
Ὁ 16 ἡμεῖς τοιαύτην “συνήθειαν οὐκ ἔχομεν
12 13 ἡμεῖς πάντες εἰς ἕν σῶμα ἐβαπτίσθημεν
15 30 τί kK. ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;
rye ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα
11Col

Ης 12 25 πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν
ἀποστρεφόμενοι
ΠΡΕῚ 18 ταύτην τ. φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ
ἐνεχθεῖσαν
IJol 4 kK. ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς
814 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τ.

θανάτου

16 x. ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ
ψυχὰς θεῖναι
4 6 ἡμεῖς.
ἡ
ἐκ 7. Θεοῦ ἐσμέν

6 τ. αὐτῶν shrek caelὧν κ. ἡμεῖς πάσχομεν

8 τὸ ἡμεῖς δὲ πάντες... τ. δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι
411 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα
13 κ' ἡμεῖς πιστεύομεν διὸ x. λαλοῦμεν
5 16 ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν
κατὰ σάρκα
at iva ἡμεῖς γένωμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ
6 16 ἡμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐσμὲν ζῶντος
9 4 μή πῶς
os καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς
ἡ
10 7 ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως κ. ἡμεῖς
13 ἡμεῖς δὲ οὐκ

εἰς τὰ ἄμετρα

τ. ἀδελφῶν

τ.

Io οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τ. Θεόν

II κ. ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν
14 ἡμεῖς τεθεάμεθα K. μαρτυροῦμεν

16 ἡμεῖς ἐγνώκαμεν κ. πεπιστεύκαμεν τ. ἀγάπην
17 καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν κ. ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τ.
κόσμῳ τούτῳ
19 ἡμεῖς “ἀγαπῶμεν ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν
as

IlJo

8 ἡμεῖς
ἡ
οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν

ovrous

τ. τοι-

12 x. ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν

καυχησόμεθα

ἘΠῚ
21
18 4
6

ἵνα ἐν ᾧ᾿ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς κ. ἡμεῖς
ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν
κ. γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ
γνώσεσθε ὅτι
ὅ ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι
οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν
ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν
χαίρομεν γὰρ ὅταν
ὅ
ἡμεῖς ἀσθενῶμεν
MONN
ἀλλὰ κ. ἐὰν ἡμεῖς. ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ
εὐαγγελίσηται ὑμῖν
9 ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ εἰς τ. περιτομήν
5 ἡμεῖς φύσει ἸΙουδαῖοι
6 κ. ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν
3 οὕτως κ. ἡμεῖς ὅτε ἦμεν νήπιοι
ὃ ἡμεῖς δὲ ἀδελφοὶ κατὰ Ἰσαὰκ... . ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν
ὑμεῖς ee. ἐστέ, TWH mg. R mg.
5 5 ἡμεῖς yap πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα
Eph2 3 ἐν οἷς K. ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε
Phl 8 3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν. ἡ περιτομή
Col 1 Ὁ διὰ τοῦτο kK. ἡμεῖς ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν
28 ὃν ἡμεῖς κατα ἕλλομεν
ITh 2 13 διὰ τοῦτο κ. ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ
17 ἡμεῖς. δὲ 2. ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν
πρὸς καιρὸν ὥρας
8 6 ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ κ. ἡμεῖς
ὑμᾶς
12 καθάπερ kK. ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς
415 ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τ.
παρουσίαν τ. Κυρίου
17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι
δ ὃ ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν
uTh2 13 ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν «εὐχαριστεῖν τ. Θεῷ
ἦμεν γάρ ποτε κ. ἡμεῖς ἀνόητοι
5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς
He 2 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας ;
6 οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς
10 39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν
12. Σ κ, ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες, . . νέφος μαρτύρων

“HMQON

(1) gen. abs.

(2) tp. x. ὑμῶν, x. αὐτῶν
3) seq. nom.

ΜΠ

61
ΤΙ Gr oo 8: 174-1. 25; 30;
33; 21. 42; 28. 30; 25.8;
25; 28. 113.
Mk 9. 38 —h. ν. WH aoe mg. R, ἡμῖν T, 40
(dzs) ; 11. 10; 12. 3 71; 20.

Lu 1. 55, 71, 72, 73, 74 —TWH, 75, 78, 79; 7. δ'

9: 20:.11: 2 —“TWHR non
16. 726 ; 20. © 143.28. 25 24.
jo... IT; "4. 12, 20; 6. 31 τυ
ὑμῶν, WH non mg. R; 9.
348; 12 38.
Ac 1. 22; 2. 8, 39; 3. 13, 22
WH non mg. R; 4 25; 5.

mg., 3, 4; 18. 26
20, 22, 29, 32.
(Gi>.8;. 50. Gyo 54
20; 10. 24; 11. 11,

—WHR, 25 ὑμῶν,
30; 7. 2, II, 12, 15,

19, 19 —TWH, 27, 38, 39, 40, 44, 45 (d¢5) ; 9. 38;

18, 17; 323 15.49, 10, 24, 25, 26; 16:-1 τό, %20:;
17. 20, 27:3 10.537... 30. 79,21 3: 31. 2393 Ὁ, ΤᾺ:
24. 4,7 —h. v. TWHR non mg. ; 26. 6, 7,114;
27.20, * 28, 2,7 2528. 15.
Ro 14,74 8..55°4. 4, 12, 16, 24, 25 (é#s); 5. 1, 5,
16,18, & 13, 2% 5-4. 6,233 7. 5, 25:3 8. 16, 23, 26,
31 (d25s), 32, 34, 39; 9. 10; 10. 16; 18. S11; 14.
7, 123 10: 2,6, 30; 16, 1 Ὁ. 18,. 20 —h. v., R
mg., 24 —h. v.. TWHR non mg.
1 Co 12; *2, 3, 7, )8,.0. 10... 2,7. &.835:5.4—T
[WH], 4,7;6. 11 —T [WH] R, 11; 9. τ; 10.
I, 6, 11 ;12. 23,243 15. 3, 14, 14 ὑμῶν, TWH mg.
R non mg., 31, 57:
0
Ὁ1:.2. 5; 4 5, 6, 8, 11 (d¢s), 12 (d25), 14 (25), 18,
19, 20,223 2%143 8. 2 (b25), 3 5; 4. 3, 6,7, 10, 11,
16 (d7s), 17 —WH non mg., ἢ 18; δ: 1, 2, 12, 20,

21 5 6. 11 (ὀξδ);7. 3, 4, +5, 5, 9, 12, 13, 14: 8. 4,

ὑμῶν, TWH mg. R non mg 9, 19, 19 (25), 20,
22, 23.834
3) O,.3,:41'3,
10:4, δὲ 18.
Gait. 3 wi marg.],4 (625);"2. 43. 8..13, 243%

6, 26; 6. 14, 18 [WH].

Eph 1. τ
7
ὑμῶν, WH non mg.
Phl 1.2; 8. ὅλο, 21;
Col 1. 2, 3, 7, 7 ὑμῶν,
4 ὑμῶν, TWH mg.

3.3... 143.2, 1153.8. 7 p32
R mg., 20; 6. 22, 24.
4. 20.
TWH mg. R mg. ; 2. 14; 3.
R mg. ; 4. 3, 8.

ἡμῶν---ἐθέλω
1 Th 1. 2, 3, 5, 6, 9 ὑμῶν, WH

9, 13,

(dis); 4.13 δ. 9, 10, 23, 25, 28.
11 Th 1. 1, 2 —WHR, 7, 8, 10, 11, 12 (25); 2.1
[WH], * 1, 2, 14 (2s), 15, 16 (d¢5) ;8. 1,6 —WH
non mg., 6, 14, 18.
1 Ti 1.1 (625), 2, 12, 143 2. 3; 6. 3, 14.
ἢ. Ti 1. 2, 8, 9, 10.
Tit 1. 3, 43 2. 8, 10, 13, 143 3. 4, 6.
Phm 1, 2, 3, 25 -- WH non mg. R. mg.
He 8. 1; 4. 15; 6 20; 7. 14; 9. 14 ὑμῶν, TWH
mg. R non mg., 24; 10. 126; 11. 40 (42s) ; 12. 9,
29 ; 13. 18, 20, 23.
Ja2. 1,21; 3.6.
1 Pel. 3; 2. 24 ὑμῶν, WH mg. ; 4. 17.
1 Pe 1.1, 1 —TWHR mg,, 2, 8, 11, 14, 16; 2. 20
—WH non mg. R non mg. ; 8. 15 (625), 18.
1 Jo1. 1 (625), 3, 93 2. 2, 19 (guinguies) ;8. 16, 19,
3 20, 20, 21 (6s) —WH; 4. 6 (025), 10, 173 5. 4,

14, 15.

non mg. R

Ju 3, 4 (625), 17, 21, 25 (625).

Re 1. 5 [WH]; 4 11; 5. 10; 6 το; 7. 3, το, 12;

11. 15 ; 12. 10 (er); 19. 1, 5,

6[WH].

“‘HMIN

(1) τί fp. x. σοί
Mt. 8. 15; 6
19. 27 ; 20.
29, 11; 26.
Mk 1. 124;
ἡμῶν WH
19; 13.4;

(2) fp. x. ὑμῖν

(8) seq. verb.

11, 12; 8 129; 18. 36; 15. 15, 335
12; 21. 25; 22. 17, 25; 24.3; 25. 8,
* 63, 68.
9. 22, 38 —h. v.. WH non mg. R.,
mg., 33 —WH mg.; 10. 35, 37; 12.
14.15;

16. 3.

Lu 1. 1, 2, 69, 74 (73 ΤῊΣ 2. 15, 48; 4 734; 7.5,

16; 9.13; 10. 11,173; 11. 3, 4 (2s); 18. 25 ; 17.
5; 20.2, 28; 22. 8, 67 ; 28. 18; 24. 24, 32 —WH
non mg., 32 (d25).
Jol. 14; 2.18; 4 12, 25; 6. 34,952; 8.[5 [WH];
10. 24; 14. 8 (d25), 9, 922; 16. 17; 17. 21; 18.
ge
Ac 1.-17, 21,22; 2 29; 8.212; 6. 14; 7. 38 ὑμῖν;
WH non mg., 40; 10. 41, 42; 11. 13, 17; 18.
3 26, 47 ; 15. 8, 25, 28; 16. 9, 16, 17, 21; 19. 25,
27; 20. 14; 21. 16, 18, 23; 25. 24; 27. 2; 28. 2,
ΤῸ; 722:
Ro5.5 ; 8 4, #32; 9. 29; 12.6.
1Co 1. 18, 30; 2. #10, 12; 4.6; 8°63; 15. 57.
ἢ Ca.4. 12, 17; 5.5, 18, 193 6&.123,7. 75,8 5, 7
ὑμῖν, WH non mg. R mg. ; 10. 13.
Eph 1. 9; 8. 20; 4. 32 ὑμῖν, TWH non mg., R non
mg. ; 6. 12 ὑμῖν, WH mg.
Col'1.,83°2543, 14 Ὁ ὃς
1 Th 2. 8; 3.6.
1 Ti 6. 17.
it File yy optas
Phm 6 ὑμῖν, TWH mg. R non mg.
Hel.1; 4.13; δ. 11; 7. 526 ὑμῖν,
T ; 10. 15, 20;
12. 1 (d¢s) ; 18. 21 ὑμῖν, R mg.
:
Ja 8.3}: 4,
δὲ 37%
11 Ῥο
ΣΤ *4.
1Jo 1. 2, 8, 9, 103 2. 25, ὑμῖν R. mg.; 3. I, 23, 24,

ne 4. 9, 12 (dz), 13 (d2s), 16 ; 5. 11, 20.

II Jo 2.

Re 1. 6 ἡμᾶς, TWH non mg. R

ἩΜΑ͂Σ

mg.; 2. I, 2, 3, 4,

*19, 19, 20; 8. 2, 5, 6, 7, 9, 11 (25), 13

Π Jo 2, 12 ὑμῶν, WH
ΕΠ Jo 12.

255

(1) πρὸς ἡμᾶς

(2) δι’ ἡμᾶς

(8) αὐτοὺς ἡμᾶς

Mt 6. 13 (ὀζ5); 8..29, 31 (ὀζ5); 9.27; 18, 156; 17.

4; 20. 7, 30, 31; 27.
14, 25.

Mk 1. 24; ὅν. 12. 6.13; 9. 5, 22.
Lu 1. 71, 78; 4 34; 7. 20; 9. 33; 11. 1, 4, 45; 12.
1.41; 16.126; 17.13; 19.14; 20. 6, 22; 28. 115,
30 (625), 39; 24. 22.
Jo 1. 22; 9. 4, 4 με, WHR, 34.
Ac 1. 21; 8. 4; 4.123; 5. 28; 62; 7. 4o; 11.155
14. 111, 22; 16. 10, 15, 37 (er); 17. 28 ὑμᾶς,
TWH non mg. R; 20.5; 21. 1, 5 (02s), 11, 173
27. 1, 6, 7) 20, 26; 28 2, 7, 10;
Ro 3.8; 4.224; 5.8; 6.6; 7. 6 [WH]; 8. 18, 35,
37, 39 3 9. 24; 18. 11 ὑμᾶς, TWH non mg. R ; 16.
7 ὑμᾶς, TWH mg. R non mg.
I Co 4 1, 9; 6.14; 7. 15 ὑμᾶς, TWH non mg. R.
mg.; 8. 8; 9. 2 10 (25); 10. 6.
1 Co 1. 4 (des), 5, 8, 10, 11, 14, 21 (ὀΐ5), 22 ; 2. 14.
3.6; 4.14; 5.5, 10, 14, 18;7. 2, 6; 8. 6, 20; 10. 2.
Ga1. 4, 23; 2 4; 8. 13; 5. 1.
Eph 1. 3, 4 (25), 5, 6, 8, 12, 193 2. 4, 5, 7.
Phl 3. 17.
Col 1. 12 ὑμᾶς, TWH non mg. R. mg., 13; 2. 13
ὑμᾶς, TWH non mg. R.
1 Th
L 8, 10; 2. 15, 16, 18; 38. 16,6; 47; 5.9.
I Th 1, *45'2)'163'S. 7, 9.
It ΠῚ
Ὁ»... 12.
Tit'2.42, 5438.5; 6, 35
He 2. 1, 3; 18. 6.
Ja 1. 18 (625).
1 Pel.3; 8. 18.
1 Pe L 3.
1Jo1.7,9; 813 4 10, II, 10.
III Jo 9, 10.

Re 1. 5 (42s), 6 ἡμῖν, WH mg.; 6. 16 (475).

ἘΔΑΦΙΖΩ
Lu 19 44 ἐδαφιοῦσίν σε κ. τὰ τέκνα σου ἐν σοι
ἜΔΑΦΟΣ
Ac 22

7 ἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος

ἙΔΡΑΓῸΣ**
1Co 7 37 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τ. καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος
15 58 ἑδραῖοι γίνεσθε ἀμετακίνητοι
Col 123 εἴ γε ἐπιμένετε τ. πίστει τεθεμελιωμένοι κ.
ἑδραῖοι
ἙΔΡΑΙΏΜΑ ΚΤ

I Τὶ 315 στύλος x. ἑδραίωμα τ. πίστεως

ἝΖΕΚΙΑΣ
Ἐζεκίας, T

Mt

1 9 “Ayas δὲ ἐγέννησεν τ. “Ἑζεκίαν"
10 ‘E¢exias δὲ ἐγέννησεν τ. Μανασσῆ
ἘΘΕΛΟΘΡΗΣΚΙΑΚ Τ

Col 223 λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ
ἘΘΕΛΩ

= Vide ΘΕΓΛΩ

ἐθίζω.----ἔθνος

256
ἘΘΙΖΩ
Lu

Lu 22 25 1 οἱ βασιλεῖς τ. ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν

227 κατὰ τὸ εἰθισμένον τ. νόμου
ἘΘΝΑΧΗΣ ** +

11Co 11 32 ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τ. βασιλέως
Mt

8 47
6 7
1817
ΠῚ Jo 7.

ἘἜΘΝΙΚΟΣ **
οὐχὶ x. οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ
μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ
ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς
μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τ.

214 εἰ od...

ποιοῦσιν;
οἱ ἐθνικοί
κ. ὁ τελώνης
ἐθνικῶν

Dia avi MW, Ps. ii. 1

27 σὺν ἔθνεσι κ. λαοῖς Ἰσραήλ
7 7 τὸ ἔθνος ᾧ ἂν δουλεύσουσιν

ἐθνικῶς k. οὐκ ᾿ἸΙουδαϊκῶς ζῇς

Mt

45 1 ἣν x. εἰσήγαγον . .. μ ετὰ Ἰησοῦ ἐν τ.
κατασχέσει τ. ἐθνῶν
8 9 ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τ. Sapapias
915 1 τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον τ.
ἐθνῶν τε κ. βασιλέων

(2) ἔθν. ἐπὶ ἔθν.

415 3 Γαλιλαία τ. ἐθνῶν

>

pian 3, Is. viii. 23

δον ὈΝ 30 DBLP, Is. xlii. 1
21 x. τ. ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν

sn pe insinds, 22. 4

20 19 1 παραδώσουσιν αὐτὴν τ. ἔθνεσιν εἰς τὸ
ἐμπαῖξαι
25 1 οἱ ἄρχοντες τ. ἐθνῶν κατακυριεύουσιν
αὐτῶν
21 43 δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τ. καρποὺς αὐτῆς

2 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος
ἐπ᾽ ἔθν., T

9 Ἶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τ. ἐθνῶν

14 ! κηρυχθήσεται . . . εἰς μαρτύριον πᾶσι τ.
ἔθνεσιν
25 32 1 συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα
τ. ἔθνη
28 19 | πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τ.
ἔθνη
παραδώσουσιν αὐτὸν τ. ἔθνεσιν
»

42 3 οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τ. ἐθνῶν κατακυριεύ-

ουσιν αὐτῶν
᾽
a
1117 1 οἶκος προσευχῆς
ἔθνεσιν

5»

,

κληθήσεται

πᾶσι

>

,

--τῶν, T [WH]

18 1 εἰς μαρτύριον αὐτοῖς κ. τ. ἔθνεσιν
12 τὸ 1 κρίσιν τ. ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ

> -4

,

“~

6 32 1 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν
10 5 εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε

UJ

κρινῶ ἐγώ

‘DIN 71 TTY Tw WATTS,
Gen. xv. 14

ἜΘΝΟΣ
(1) τὰ ἔθνη

52 κ. οὐχ ὑπὲρ τ. ἔθνους μόνον

18 35 τὸ ἔθνος τὸ σὸν κ. οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν
σε ἐμοί
“
Ac 2 5 ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν
ὑπὸ τ, οὐρανόν
425 ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη

ἜΘΝΙΚΩΣ ἃ
Ga

28 2 τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν
2447 1 κηρυχθῆναι. . . μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τ. ἔθνη
70 11 48 ἀροῦσιν ἡμῶν κ. τ. τόπον κ. τὸ ἔθνος
50 wa... μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται
51 ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τ. ἔθνους,

τ.

Dynes? NIP! MPEATNa, Is. Ivi. 7
18 ὃ 2 ἐγερθήσεται yap ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος
Ιο 1 εἰς πάντα τ. ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον
Lu 2.32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν
7 καὶ ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν
12 30 1 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τ. κόσμου ἐπιζητοῦσιν
18 32 1 παραδοθήσεται γὰρ τ. ἔθνεσιν
21 10 ? ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος
24 1 αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα:
x. Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν,
ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν
25 ἐπὶ τ. γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ

10 22 paprupotpevds τε ὑπὸ ὅλου τ. EOvous τ.
Ἰουδαίων
35 ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτόν
45 1 x. ἐπὶ τ. ἔθνη ἡ δωρεὰ τ. πνεύματος τ.
ἁγίου ἐκκέχυται
11 11 ὅτι x. τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τ. λόγον τ. Θεοῦ
181 ἄρα κ. τ. ἔθνεσιν 6 Θεὸς τ. μετάνοιαν
εἰς ζωὴν ἔδωκεν
18 19 καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναάν
46 1 ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη
47 τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν

Dia ix? TAM, Is. xlix. 6
48 1 ἀκούοντα δὲ τ. ἔθνη ἔχαιρον
τ. Ψυχὰς τ. ἐθνῶν κατὰ τ.
μι»» N ~ ἐκάκωσαν
ἀδελφῶν
5 1 ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τ. ἐθνῶν τε κ.
Ἰουδαίων »
a
,
»”
,
ὃς. .. εἴασεν πάντα τ. ἔθνη πορεύεσθαι
“
»
΄
᾿
ὅτι ἤνοιξεν τ. ἔθνεσι θύραν πίστεως
NN
>

΄

,

΄

4

>

-~

ἐκδιηγούμενοι τ. ἐπιστροφὴν τ. ἐθνῶν
>

΄-

διὰ τ. στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τ.
λόγον τ. εὐαγγελίου
12 1 ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα κ. τέρατα
ἐν τ. ἔθνεσιν
14 λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τ. ὀνόματι αὐτοῦ
17 1 πάντα τ. ἔθνη ἐφ᾽ ods ἐπικέκληται τὸ
ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς
ee
ee

΄“΄

-

ὈΠῸΡ woe xp

»

>

-~

DNR, Am.

ὑπ, 12
19 1 τοῖς ἀπὸ τ. ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τ.
Θεόν

23 τοῖς κατὰ τ. ᾿Αντιόχειαν . . . ἀδελφοῖς τοῖς
ἐξ ἐθνῶν
17 26 ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων

18 6 1 ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι

2111 παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν
19 1 ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐν τ. ἔθνεσιν
21 1 ἀποστασίαν διδάσκεις τοὺς κατὰ τ. ἔθνη
πάντας Ιουδαίους

ἔθνος
Ας 21 25 περὶ δὲ τ. πεπιστευκότων ἐθνῶν
22 21 ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε
24 3 διορθωμάτων γινομένων τ. ἔθνει τούτῳ

1Co

257
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1

ad

10 ὄντα σε κριτὴν τ. ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος

17
26 4
17
20
23

ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου
τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γινομένην ἐν τ. ἔθνει μου
ἐξαιρούμενός σε ἐκ τ. λαοῦ κ. ἐκ τ. ἐθνῶν
1 x, τ. ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν
1 φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ κ.
τ. ἔθνεσιν
28 19 οὐχ ὡς τ. ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν
2ὃ 1 +, ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον
τ: Θεοῦ
a“

,

5 1 εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσι τ. ἔθνεσιν
καθὼς κ. ἐν τ. λοιποῖς ἔθνεσιν
ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα
ἢ

>

c

oa

4

A

,

4

»

A)

\

,

τὸ γὰρ ὄνομα τ. Θεοῦ
μεῖται ἐν τ. ἔθνεσιν

1

\

4

δ᾿

4

a

Dy-N>a DIPS

Eph

1

1

Col

ἐπ᾽ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς

I Th

povyos 03) “423, 26.
11

1 τῇ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τ.
ἔθνεσιν
τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν
1 ὑμῖν δὲ λέγω τ. ἔθνεσιν"
ep ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος
1 ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τ. ἐθνῶν εἰσέλθῃ
9 1 ra δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τ. Θεόν.
9. διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν

II

4

ov

>

΄“ς

-

>

,

>

΄“

>

>

5»

cal

>

“

p22 Tis [2Ὅν, Ps. xviii. 19
εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τ. λαοῦ αὐτοῦ
II

jy O49 39290, Dt. xxxii. 43
1 αἰνεῖτε πάντα τὰ ἔθνη τ. Κύριον

12

κ. 6 ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν,

piavba ΠΊ ΠΥ ΤΙΝ 950, Ps. cxvii. 1

D’sy D2? IHY ἽΝ, Is. xi. 10

ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν

wT oa NON, 2d.

16 I εἰς τὸ εἶναί pe λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ
εἰς τὰ ἔθνη
16 1 ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τ. ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος
:
18 ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι’ ἐμοῦ εἰς
ὑπακοὴν ἐθνῶν
27 1 εἰ γὰρ τ. πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τ. ἔθνη
16 4} πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τ. ἐθνῶν
26.1 εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη
γνωρισθέντος
17

T [WH]
>

,

al

ITi

4

»*

ia

,

$d 72: 13923,
Gen.
23°

3

2
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11 Ti 4
I Pe 2
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>
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=ἡ
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,
εἶναι
τὰΔ ἔθνη
συνκληρονόμα

τ.
ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τ. Χριστοῦ
1 καθὼς x. τὰ ἔθνη περιπατεῖ
1 τί τὸ πλοῦτος τ. δόξης τ. μυστηρίου τούτου
ἐν τ. ἔθνεσιν
1 κωλυόντων ἡμᾶς τ. ἔθνεσι λαλῆσαι
1 καθάπερ κ. τ. ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τ.
Θεόν
διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει κ. ἀληθείᾳ
ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν
iva... ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη
βασίλειον ἱεράτευμα ἔθνος ἅγιον
vitp ‘ia pind nadon, Ex; xix.
6
τ. ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τ. ἔθνεσιν ἔχοντες καλὴν
΄
>
a
,
1 τὸ‘ βούλημα
τ. ἐθνῶν κατειργάσθαι
1 δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τ. ἐθνῶν
ἐκ πάσης φυλῆς κ: γλώσσης κ. λαοῦ κ.
ἔθνους
ἐκ παντὸς ἔθνους κ. φυλῶν κ. λαῶν κ.
γλωσσῶν
δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς κ.
ἔθνεσιν
1 ὅτι ἐδόθη τ. ἔθνεσιν
1

Cf

IN, Dt. xxxil. 21

”

1 ἵνα eis τ. ἔθνη ἡ εὐλογία τ. ᾿Αβραὰμ
γένηται
ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί
1 ὁ δέσμιος τ. Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν
τ. ἐθνῶν

ΝΣ ἡ Π 2, Gen. xv. 5
,

>

xl.

οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ κ. ἐξ ἐθνῶν
30 ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην
10 19 ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει,
A

“

ΠΡΊΝ
Nha
aay,
43,3

9.24

.-»

ἔθν.,

“

ao

1

yeaa woe ὈΡΠΓΟΞ Wom, Is. lil. 5

AN?

ἔθ

ἁμαρτωλοί
ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεύς
ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τ. ἔθνη

1

rv

3 29 ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον ; οὐχὶ κ. ἐθνῶν;
ναὶ x. ἐθνῶν
4 17 πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε

»

A

dv ὑμᾶς βλασφηa

-τ.

»

ἔθ

c

ὑδὲ

423,23 οἴδατε ὅτι Gre ἔθνη. ἦτε
,
>
>
~
I1Co11 26 κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν
1
“
»
,
>
4
>
ἔθ
ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τ ἔθνεσιν
Ga
116
1 τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τ. ἔθνεσιν
1 ἐνήργησεν κ. ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη
1 aἵνα ἡμεῖς΄“ εἰς τὰ ἔθνη
1 μετὰ τ. ἐθνῶν συνήσθιεν
~
ἊΝ
>
,
>
a
1 πῶς
τὰδ ἔθνη
ἀναγκάζεις
᾿Ιουδαΐζειν
;
’
~
~
ς ΄
7 μεῖς φύσει ᾿ἸΙουδαῖοι x. οὐκ ἐξ ἐθνῶν

»Ἤ

ὃ >

,

123 ἔθνεσιν δὲ μωρίαν
ἥτις οὐδὲ ἐν ΄τ. ἔθνεσιν
5 1
10 20 1 ἀλλ᾽ ὅτι ἃ θύουσιν τὰ ἔθνη

ἔθ

>

,

1

«

,

,

>

6

4

”

A

«ς

cal

>

΄

a

>

»᾿

»ἭἌ

βλέπουσιν ἐκ τ. λαῶν κ. φυλῶν κ. γλωσ-

σῶν κ. ἐθνῶν
k. τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν
1 ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τ. ἔθνη ἐν

1

Ν᾿

ἊΝ

>.

ῥάβδῳ σιδηρᾷ

,

ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν x. λαὸν
γλῶσσαν
κ.δὲ ἔθνος
>
,
τ
a
»
‘
εὐαγγελίσαι ἐπὶ πᾶν ἔθνος x. φυλὴν
γλῶσσαν κ. λαόν
»

1
μ

,

Σ,

κα

με

‘

\

Ke
K.

ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς

πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη
ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου ὁ βασιλεὺς τ.
ἐθνῶν
:
. αἰώνων, WH non mg. R non mg.
ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν

ai πόλεις τ. ἐθνῶν ἔπεσαν

eOvos—ei
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εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε
3 εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τ.
γυναῖκα αὐτοῦ

Re 1715 ra ὕδατα. . . λαοὶ x. ὄχλοι εἰσὶν κ. ἔθνη

>

kK. γλῶσσαι

εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τ. ἀνθρώπου

18 31 ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς

A

εἰ δὲ θέλεις εἰς τ. ζωὴν εἰσελθεῖν
εἰ θέλεις τέλειος εἶναι
εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον
>

πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη
23 1 ἐν τ. φαρμακίᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα
τὰ ἔθνη
19 15 | iva ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη
20 31 ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη
8 1 πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν τ. τέσσαρσι
γωνίαις τ. γῆς
"

»

,

»

21 24 1 περιπατήσουσιν

>»

εἰς θεραπείαν τ.

m”

U

,

,

-

-

>

’

a

Lu

T -

εἰ περίκειται
μύλος ὀνικὸς περὶ τ. . τράχη
τράχηλον
ερίκ
αὐτοῦ
ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα
ἀπολῦσαι
4 ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ
πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν τ. ἐκλεκτούς
εἰ x. πάντες σκανδαλισθήσονται
iva εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ᾽ ἐμοῦ
3 ἴδωμεν εἰ ἔρχεται λείας
8 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν
8 ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ ἤδη ἀπεθάνεν
εἰ υἱὸς εἶ τ. Θεοῦ

8

>

Ψ

>

4

,

κι

»»ν»

>

>

Φ

s

΄

>

΄

>

>
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-

εἰ υἱὸς εἰ τ. Θεοῦ

παρετηροῦντο.... εἰ ἐν τ. σαββάτῳ θεραπεύει
θεραπεύσει, WH mg.
ἐπερωτῶ ὑμᾶς εἰ ἔξεστιν τ. σαββάτῳ
ἀγαθοποιῆσαι
εἰ ἀγαπᾶτε τ. ἀγαπῶντας ὑμᾶς
2
>?
ς
΄
+
”
οὗτος εἰ ἦν ὁ προφήτης ἐγίνωσκεν ἄν
ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ x. Σιδῶνι ἐγενήθησαν ai
δυνάμεις
εἰ x. ov δώσει αὐτῷ ἀναστάς
el οὖν ὑμεῖς... οἴδατε δόματα ἀγαθὰ
διδόναι
εἰ δὲ x. ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη
εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τ. δαιμόνια
ei δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τ.
δαιμόνια
>
“,
ee
εἰ> οὖν
τὸ\ σῶμά
σου ὅλον
φωτεινόν,
εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε
—h. v.. WH mg.
εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τ. χόρτον ... ὁ Θεὸς

8

“

8

’

>

,

,

>

A

εἰ τ. οἰκοδεσπότην Βεεζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν
i θέλετε δέξασθαι
ΝΣ
is
~
>
37
¢
,
ἐν Τύρῳ x. Σιδῶνι ἐγένοντο ai δυνάμεις
εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις
εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν
,

εἰ ἔξεστιν τ. σάββασιν

6

,

<

θεραπεύειν;

εἰ ὁ Σατανᾶς τ. Σατανᾶν ἐκβάλλει
εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
,
>
>
,
εἰ> δὲδ ἐν> πνεύματι
Θεοῦ“- ἐγὼ
ἐκβάλλω
τὰ‘
δαιμόνια

Κύριε εἰ σὺ εἶ

εἰ θέλεις ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς
εἰ δὲ ἡ χείρ cov... σκανδαλίζει σε
΄-

,

,

»

΄“

iz

a“

>
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εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς

,

,

>

’

-

,

‘

εἰ δύνῃ;,

εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει
σε
εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε
εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
εἰ δὲ τ. χόρτον τ. ἀγροῦ. . . ὁ Θεὸς
οὕτως ἀμφιέννυσιν
εἰ οὖν ὑμεῖς. . . οἴδατε δόματα ἀγαθὰ
διδόναι

» yok 3

>

’

a

>

>

,

θεραπεύει, T

εἰ vids εἶ τ. Θεοῦ
3
“
6 εἰ υἱὸς εἶ τ. Θεοῦ

>

-

δ. "ὁ
»,.1»
«
,
iναὁ Σατανᾶςa ἀνέστη
ἐφ᾽
ἑαυτόν
εἰ δοθήσεται τ. γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον
8 τὸ Εἰ δύνῃ πάντα δυνατὰ τ. πιστεύοντι
᾿

(2) c. opt.

6

»»

ε
1

(8) interrog.
(6) εἴ πως
(4) εἰ ἄρα
(5) εἴ ye
Ch. infra, εἰ μή, εἰ οὐ, εἴπερ, εἴ τις
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-
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8

El
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8

ζητημάτων
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“

28 17 οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τ. λαῷ ἢ τ. ἔθεσιν
τς
τὸ πατρῴοις
He 10 25 καθὼς ἔθος τισίν

>

id

»

"EOOx**
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΄-

,

1 9 κατὰ τὸ ἔθος τ. ἱερατείας
2 42 κατὰ τὸ ἔθος τ. ἑορτῆς
22 39 ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τ.
ἐλαιῶν
Jo 19 40 καθὼς ἔθος ἐστὶν τ. ᾿Ιουδαίοις ἐνταφιάζειν
Ac 614 ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωυσῆς
15 1 ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τ. ἔθει τῷ Μωυσέως
16 21 καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν
παραδέχεσθαι
21 21 μηδὲ τ. ἔθεσιν περιπατεῖν
25 16 οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα
ἄνθρωπον
26 3 πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε κ.

3

ς

ὥστε πλανᾶσθαι εἶ δυνατὸν x. τ. ἐκλεκτούς
εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ
εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί
εἰ δυνατόν ἐστιν παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ
8 iva ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός
εἰ υἱὸς εἶ τ. Θεοῦ
ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλείας
παρετήρουν αὐτὸν εἶ τ. σάββασι θεραπεύσει
αὐτόν
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εἰ ἤμεθα ἐν τ. ἡμέραις τ. πατέρων ἡμῶν

x. τ. τιμὴν τ. ἐθνῶν
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αὐτῆς
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οὕτως ἀμφιάζει

εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ
τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
3 Κύριε εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι;
3. ψηφίζειτ. δαπάνην εἰ ἔχει εἰς ara Lo pov
8 βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα
χιλιάσιν ὑπαντῆσαι
εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τ. τράχηλον αὐτοῦ
εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
εἰ κι τ. Θεὸν οὐ φοβοῦμαι
,

΄

“ἔοι

τὺ

εἰ
Lu 19 42 εἰ ἔγνως ἐν τ. ἡμέρᾳ ταύτῃ kK. σύ
22 42 εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τ. ποτήριον ἀπ᾽
ἐμοῦ
49 ὃ Κύριε εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ ;
67 ὃ εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς εἰπὸν ἡμῖν
28 68 ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Ταλιλαῖός
ἐστιν
31 εἰ ἐν ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν
35 σωσάτω ἑαυτὸν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός
37 εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
Jo 812 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν
4 τὸ εἰ ἤδεις τ. δωρεὰν τ. Θεοῦ
ὅ 46 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ
7 4 εἰ ταῦτα ποιεῖς φανέρωσον σεαυτόν
23 εἰ περιτομὴν λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος ἐν

250
Ac 19

20
21
22
23
25

26

23
εἰ πνεῦμα ἅγιον “ἐλάβετε πιστεύσαντες ;
2 ὃ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν
38 εἰ μὲν οὖν Δημήτριος. . . ἔχουσιν πρός
τινα λόγον
16 3 ἔσπευδεν γάρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ
37 ὃ. εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι πρός σε;
25 ὃ εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον... ἔξεστινὑμῖν
μαστίζειν;
9 εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος
11 εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ
11 εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν
μου
20 ? εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
ὃ τί ἄπιστον kpiverat . . . εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς

σαββάτῳ

ἐγείρει ;

8 19 εἰ ἐμὲ ἤδειτε kK. τ. πατέρα μου ἂν ἤδειτε
39 εἰ τέκνα τ. ᾿Αβραάμ, ἐστε
42 εἰ 6 Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν

23 ὃ εἰ παθητὸς ὁ Χριστός,
8. εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως
μέλλει καταγγέλλειν

46 εἰ ἀληθείαν λέγω

27 12 2 ὁ εἴ πως

925 8 εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα
41 εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν
10.24.5 εἰ σὺ εἶ ὁ “Χριστός
35 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς
38 εἰ δὲ ποιῶ κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε
11:12 Κύριε εἰ κεκοίμηται σωθήσεται
21 εἰ ἧς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου
32 εἰ ἧς
ἦ ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός
13 14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τ. πόδας
17 εἰ ταῦτα οἴδατε
32 εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ
—h. ν, WHR
14 γ᾽ εἰ ἐγνώκειτέ με κ. τ. πατέρα μου ἂν ἤδειτε
28 εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν
15 18 εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ
19 εἰ ἐκ τ. κόσμου ἦτε

30
Ro

217
8 3
5
7
4 2
14
5 6ὅ

20 εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν x. ὑμᾶς διώξουσιν"

εἰ τι λόγον μου ἐτήρησαν
18 ὃ εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε
23 εἰ κακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ τ.
κακοῦ"
i δὲ καλῶς τί με δέρεις ;
36 εἰ ἐκ τ. κόσμου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή
2015
εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν
Ac
63 εἰ ἐν τ. χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τ.
βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
49 εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα
193 εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τ. Θεοῦ
5 8 3 εἰπέ μοι εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε
30 εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστίν
7 τ
εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει;
8 22 * εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τ. καρδίας σου
37 εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τ. καρδίας ἔξεστιν
—h. v., TWH non mg. R non mg.
10 18 ὃ. ἐπύθοντο εἰ Σίμων.
. ἔνθαδε ξενίζεται
1117 εἰ οὖν τ. ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ
Θεός
16 15 εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τ. Κυρίῳ εἶναι
Wir ἀνακρίνοντες τ. γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα
οὕτως

27 2 4 εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν

6
7
8

9
11

αἰτὸν x. εὕ-

βοιεν
18 14 εἰ μὲν ἢν ἀδίκημά τι
15 εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου

110

δύναιντο

νεκρῶν

καταντήσαντες

φῶς

εἰς

Φοίνικα παραχειμάσαι
εἴπως,
2 ἐβουλεύοντο
εἰ δύναιντο ἐκσῶσαι τ.
πλοῖον
® εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι
εἴπως, T
εἰ δὲ σὺ Ιουδαῖος ἐπονομάζῃ
τί γάρ; εἰ ἠπίστησάν τινες
ae
τινες ;» TR.
εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην
συνίστησιν
«i δὲ ἡ ἀλήθεια τ. Θεοῦ... ἐπερίσσευσεν
εἰ γὰρ, WH mg. R mg.
εἰ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη
εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι
εἴ γε Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι

ἔτι γὰρ Χρ., TWH

mg. R

10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες
ὄ
κατηλλάγημεν τ. Θεῷ
15 εἰ γὰρ τῷ τ. ἑνὸς παραπτώματι oi πολλοὶ
Ε ἀπέθανον
17 εἰ γὰρ τῷ τ. ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος
ἐβασίλευσεν
5 εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τ. ὁμοιώματι
ὃ εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ
τό εἰ δὲ ὃ
ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ
20 εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ
10 εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν
11 εἰ δὲ τ. πνεῦμα τ. ἐγείραντος τ. ᾿Ιησοῦν
. . . οἰκεῖ ἐν ὑμῖν
13 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποθνήσκειν"
εἰ δὲ πνεύματι τ. πράξεις τ. σώματος
θανατοῦτε
17 εἰ δὲ τέκνα κ. κληρονόμοι
25 εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν
31 εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν
22 εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι τ. ὀργήν
6 εἰ δὲ χάριτι οὐκέτι ἐξ ἔργων
ἔ
12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου
;
14 © εἴ πως παραζηλώσω μου τ. σάρκα
εἴπως,

15 εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κοσ-

\

μου
16 εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία κ. τ. φύραμα'
κ. εἰ ἡ ῥίζα ἁγία κ. οἱ κλάδοι
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εἴ

Ro 11 18 εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι
24 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης
ἀγριελαίου
12 18 εἰ δυνατὸν τὸ ἐξ ὑμῶν . .. εἰρηνεύοντες
14.15 εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφύς σου λυπεῖται
15 27 εἰ γὰρ τ. πνευματικοῖς αὑτῶν ἐκοινώνησαν
Ξ
τὰ ἔθνη
1Co2 8 εἰ γὰρ ἔγνωσαν οὐκ ἂν . . . ἐσταύρωσαν
4 7 εἰ δὲ xk, ἔλαβες
6 2 εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος
715 εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται χωριζέτω

16 8 τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ τ. ἄνδρα σώσεις,
8 ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ τ. γυναῖκα σώσεις;

Ga

8 4° τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴ ye κ. εἰκῇ
:
_ 18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία
21 εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι
29 εἰ ἦς ὑμεῖς Χριστοῦ
4 7 εἰ δὲ υἱὸς K. κληρονόμος διὰ Θεοῦ
15 εἰ δυνατὸν τ. ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες
ἐδώκατέ μοι
5 11 εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω
15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε x. κατεσθίετε
18 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε
25 εἰ ζῶμεν πνεύματι πνεύματι κ. στοιχῶμεν

6 3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι

Eph8

2° εἴ γε ἠκούσατε τ. οἰκονομίαν τ. χάριτος

τ. Θεοῦ

21 εἰ x. δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι

421 ° εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε
8 13 εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τ. ἀδελφόν μου
Phl 1 22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί
911 εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν,
2 17 ἀλλὰ εἰ κ. σπένδομαι ἐπὶ τ. θυσίᾳ
μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;
311 © εἴ πως καταντήσω εἰς τ. ἐξανάστασιν τὴν
12 εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν
ἐκ νεκρῶν
17 εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω μισθὸν ἔχω"
εἴπως, T
εἰ δὲ ἀκὼν οἰκονομίαν πεπίστευμαι
12 διώκω δὲ εἰ x. καταλάβω
10 30 εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω
Col 123 ὅ εἴ γε ἐπιμένετε τ. πίστει τεθεμελιωμένοι
11 6 εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι
κ. ἑδραῖοι
31 εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν
2 καὶ εἰ yap κ. τ. σαρκὶ ἄπειμι
1217 εἰ ὅλον τ. σῶμα ὀφθαλμὸς ποῦ ἡ ἀκοή;
20 εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ
εἰ ὅλον ἀκοὴ ποῦ ἡ ὄσφρησις;
εἰ οὖν συνηγέρθητε τ. Χριστῷ
81
19 εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἕν μέλος
1Th4 14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι “Ingots ἀπέθανεν
14 τὸ 3 τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσίν
15 2 τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε | 1 ΤΊ 5 10 εἰ ἐτεκνοτρύόφησεν εἰ ἐξενοδόχησεν,
εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν;
12 εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται
εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν,
19 εἰ ἐν τ. ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες
εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν
ἐσμὲν μόνον
32 εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν ᾿Εφέσῳ | τι ΤΊ 2 12 εἰ yap συναπεθάνομεν κ. συνζήσομεν"
εἰ ὑπομένομεν kK. συνβασιλεύσομεν"
37 2 γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου
εἰ ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς"
44 εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν
I} εἰ ἀπιστοῦμεν ἐκεῖνος πιστὸς μένει
11Co2 2 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς
17 εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν
Phm
9 εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε
He 2 2 εἰ yap ὁ δὲ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο
7, WH mg. R mg.
8. 7 εἰ δὲ ἡ διακονία τ. θανάτου. .. ἐγενήθη
βέβαιος
311 1 εἰ εἰσελεύσονται εἰς τ. κατάπαυσίν μου
:
: ἐν ofp,

εἰ

γὰ

ιακονία τ. κατακρίσεως

ἐμ εἰ τὰ ἐμ καταργούμενον διὰ δόξης

δόξα
;

4 3 εἰ δὲ κ. ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον

ἡμῶν
16 εἰ x. ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται
5 538 εἴγεκ. ἐνδυσάμενοι ov γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα
εἴπερ, WH mg.

16 εἰ κ. ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν

7 8 εἰ κ. ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τ. ἐπιστολῇ,

εἰ x. μετεμελόμην" 6 6.
οὐ μεταμέλομαι
ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ K. πρὸς
΄

βλέπω
ὥραν
12 ἄρα εἰ
11 4 εἰ μὲν

>

ἐλύπησεν ὑμᾶς
κ. ἔγραψα ὑμῖν
yap ὁ ἐρχόμενος

ἄλλον

Ἰησοῦν

6 εἰ δὲ κ. ἰδιώτης τ. λόγῳ
15 οὐ μέγα οὖν εἰ κ. οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετα-

σχηματίζονται
30 εἰ καυχᾶσθαι δεῖ
1211 εἰ x. οὐδέν εἰμι
15 εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶ
18 5 * ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τ. πίστει

1:10 εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον
214
17
18
21

εἰ
εἰ
εἰ
εἰ

od... ἐθνικῶς x. οὐκ Ἰουδαϊκῶς ζῇς
δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ
γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ
γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη

5

anv

oN RNIY"ON, Ps. xcv.

11

4 3) εἰ εἰσελεύσονται εἰς τ. κατάπαυσίν μου,
Ps. δῶ
5 1 εἰ εἰσελεύσονται εἰς τ. κατάπαυσίν μου,
Ps. Zc.
8 εἰ yap αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν

6 9 εἰ κ. οὕτως λαλοῦμεν

14 1 εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε

Gen. xxii. 17
TI,
ἼΡΊΩΝ
τιν
πὶ’
ἀν,

,

κηρύσσει

Ga

“Te

i
εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τ. Λευειτικῆς ἱεbe:
ρωσύνης ἦν
ΤΕ. κατὰ τ. ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται

711

ἱερεὺς ἕτερος

8 4 εἰ μὲν οὖν ἢν ἐπὶ γῆς
7 εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος

9 13 εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων x. ταύρων . . . ἁγιάζει
1115 εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον
μνημονεύουσιν, T
12 8 εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας
Ja 2 8 εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικόν

9 εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε

8. 3 εἰ δὲ τ. ἵππων τ. χαλίνους εἰς τ. στόματα
βάλλομεν
14 εἰ δὲ ὥλον πικρὸν ἔχετε
411 εἰ δὲ νόμον κρίνεις

. εἰ---οἰ μή
1Pe1

261

Mk

6 ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηθέντες
17 εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τ. ἀπροσωπολήμπτως
κρίνοντα
2 3 εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος
19 εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας

9 8 οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν
,

οὐδ. εἶδ. ἀλλὰ τ. "Ino. μόν. μεθ᾽ ἑ., TWH

,

mg.

9 εἰ μὴ ὅταν ὁ vids τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἀναστῇ
29 ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσ-

20 «ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες . . - ὗπομενεῖτε;
ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες . . . ὑπομενεῖτε

εὐχῇ

10 18 οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός
11 13 οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα

8114 3 εἰ x. πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην
17 3 εἰ θέλοι τ. θέλημα τ. Θεοῦ

18 20 εἰ μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος τ. ἡμέρας

414 εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ
16 εἰ δὲ ὡς Χριστιανὸς μὴ αἰσχυνέσθω
17 εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν
18 εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται

2 οὐδεὶς oidev . . . οὐδὲ ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατὴρ
426 πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη ᾿Ηλείας εἰ
μὴ εἰς Σάρεπτα

Lu

11Pe2 20 εἰ yap ἀποφυγόντες Ta μιάσματα τ. κόσμου
LJo 219 εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν
313 μὴ θαυμάζετε... εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος

5

Θεός ;

36 1 εἰ δὲ μήγε κ. τὸ καινὸν σχίσει
37 1 εἰ δὲ μήγε ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τ. ἀσκούς

4 1 8 δοκιμάζετε τ. πνεύματα εἰ ἐκ τ. Θεοῦ ἐστίν

6 4 obs οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τ.
ἱερεῖς
8 51 οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ μὴ

Il εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς
5 9 εἰ τ. μαρτυρίαν τ. ἀνθρώπων λαμβάνομεν

>

(1) εἰ δὲ μή, μήγε
ἵνα, ὅτι

βούλ

ᾧ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τ. προφήτου
13.57 οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τ.
;
πατρίδι

14 17 οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους

164

σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον

5 37 οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα. .. εἰ μὴ τ. Πέτρον
4 οὐκ

ἔστιν

προφήτης

ἄτιμος

εἰ μὴ ἐν

τ.

πατρίδι αὐτοῦ

5 εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τ. χεῖρας

8 ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον
μόνον

4

‘

>

~

>

‘

18 9 1 εἰ δὲ μήγε ἐκκόψεις αὐτήν
1 εἰ δὲ μήγε. - - πρεσβείαν ἀποστείλας

17 18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες . .. εἰ μὴ
ὁ ἀλλογενὴς οὗτος
18 19 οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός
Jo 313 εἰ μὴ ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβάς
6 22 πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν
46 εἰ μὴ 6 dv παρὰ τ. Θεοῦ
9.33 εἰ μὴ ἢν οὗτος παρὰ Θεοῦ
10 10 38 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ

18 το οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τ. πόδας νίψασθαι

εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ

οἴκου Ἰσραήλ

21 εἰ μὴ ἐν προσευχῇ κ. νηστείᾳ
x. —h. v., TWHR non mg.
19 17 οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ cis ὁ Θεός
εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός, TWHR non mg.
21 19 οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον
24 22. εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
36 οὐδεὶς οἶδεν. . . οὐδὲ ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατὴρ
ὄνος
Mk 2 7 τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ
Θεός
21 1 εἰ δὲ μὴ αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ
22 1 εἰ δὲ μὴ ῥήξει ὁ οἶνος τ. ἀσκούς
$26 οἷς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τ. ἱερεῖς
$6

-

κ. tis ἐστιν ὃ πατὴρ εἰ μὴ ὁ vids
11 29 σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον
Ἰωνᾶ.

Ξ

Ἶ
“Ἰωνᾶ
(17 8 οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τ. Ἰησοῦν μόνον

mm

,

ark

(4) ἐκτὸς εἰ μή

513 εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τ.
ἀνθρώπων
6 11 εἰ δὲ μήγε μισθὸν οὐκ ἔχετε
917 1 εἰ δὲ μήγε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί
11 27οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τ. υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ"
“ οὐδὲ τ. πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱός
12 4.εἰ μὴ τ. ἱερεῦσι μόνοις
24 οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεεζε-

ἀπολωλότα

a

913 3 εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν
10 61 εἰ δὲ μήγε ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει
22 οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ

(2) εἰ μήτι (8) εἰ μὴ

15 24 οὐκ ἀπεστάλην

>

Πέτρον

"EI MH’

Mt

27 οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Ναιμὰν ὁ
Σύρος
21 τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος ὁ

PS fT, Prov. xi. 31

pb ΝΞ

εἰ μὴ τ. Ἰησοῦν

μ όνον

8 14 εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν

14

-οἰ μὴ τ. πόδ., T [WH] R mg.
21
εἰ δὲ μὴ εἶπον ἂν ὑμῖν
πρὸς τ. πατέρα εἰ μὴ δι᾿
6 οὐδεὶς
ἜΑ ἔρχεται

ἐμοῦ
11 1 εἰ δὲ μὴ διὰ τ. ἔργα αὐτὰ πιστεύετε

15 22 εἰ μὴ ἦλθον κ. ἐλάλησα αὐτοῖς
24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς
. . ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τ. ἀπω17 12 οὐδεὶς
λείας
18 30 εἰ μὴ ἢν οὗτος κακὸν ποιῶν
εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν
15 οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα
Ας 11 τῷ μηδενὶ λαλοῦντες τ. λόγον εἰ μὴ μόνον

Ἰουδαίοις

26 32 ἀπολελύσθαι ἐδύνατο . . . εἰ μὴ ἐπεκέκλητο
Καίσαρα

Ro

7 7 7. ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμον"

τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ἤδειν εἰ μὴ ὁ
νόμος ἔλεγεν
ἡμῖν
929 εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐνκατέλιπεν{
σπέρμα

pyps my ub nin nixay Ain sab
Is. i. 9
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εἰ μή---εἴ τις
>

Ro 1115 τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;

ἐστιν ἐξουσία εἰ
Θεοῦ
γα δμηδενὶ
δοςdpdetain
acted εἰ μὴngὑπὸτ lee
οὐδ
μηδὲν ὀφείλετε
ἥλους
»

,

>

>

>

,

>

‘

©

‘

΄

>

1Co7 ο εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν
9 2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολο
ΜΕΤΑ
ae
εἰ γὰρ οὐ καταλύπτεται
γυνήΣ

a

>

a

ἀγαπᾷν
15 13
14 14 εἰ μὴ τ. λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι
14
1Co1 14 οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον
16
2 2 τὶ εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστόν
17
Il εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τ. ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ
29
11 οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τ. Θεοῦ
32
7. 5 "εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὺς καιρόν
16 22
17 εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν ὁ Κύριος
ΠΤῊ 810
ad
>
‘
ee
\
e
8 4 ὅτι οὐδεὶς Θεὸς εἰ μὴ εἷς
1 et
τῇ
4
10 13 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώ- | 1 ΤΊ 8 5
πινος
5 ὃ
12 3 οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος Ἰησοῦς εἰ μὴ
ἐν πνεύματι ἁγίῳ
He 12 25
>

,

,

14 5 * ἐκτὸς εἰ

μὴ διερμηνεύ

a

>

>

,

εἰ
εἰ
εἰ
εἰ
εἰ
εἰ
εἴ
εἴ
>
εἰ
εἰ
εἰ

,
“
>
»
δὲ ἀνάστασις
νεκρῶν
οὐκ
ἔστιν
δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται
ἂν νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται
ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται φάγωμεν κ. πίωμεν
τις οὐ φιλεῖ τ. Κύριον ἤτω ἀνάθεμα
τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω
΄
>
ε
,
’
ς
«
δέ τις οὐχ ὑπακούει τ λόγῳ ἡμῶν
δέ τις τ. ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν
δέ τις τ. ἰδίων κ. μάλιστα οἰκείων οὐ
προνοεῖ
2
εἶ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον
5»

‘

>

211 εἰ δὲ οὐ

συ

>

»

μοιχεύεις

φονεύεις δέ

15
1Co2

1 4 ἐκτὸς εἰ a gp ere
:
8 2 εἴ τις ἐν Nive ov ss
2 ris ὁ εὐφραίνων pe εἰ μὴ ὁ λυπούμενος | 1 Pe® 4 εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ
ἐξ ἐμοῦ ;
ἐφείσατο
11 τό 1 εἰ δὲ μήγε κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με
Re 2015 εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τ. ζωῆς
12 καὶ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν τ. ἀσθενείαις
γεγραμμένος
13 ὃ εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν
18 κα 3 εἰ μήτι ἀδόκιμοί ἐστε
ἘΠΠΕΡ **
τ
σοντες
ὑμᾶς
é
Ga. 4.7 pan alcatel
ΤΟ cia
Alaa oe
Ro 3 30 εἴπερ εἷς ὁ Θεός
Ι9 ἕτερον.
.. οὐκ 5 εἶδον εἰeae μὴ ae᾿Ιάκωβον
8
"
x
a
ee eas
ee
Ao
9 εἴπερ πνεῦμα
6 14 μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τ. σταυρῷ2
clave
τε ἀκαΘεοῦκυ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν
Eph4 9 ὃ τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι x. κατέβη
lid εἴπερ
area εἰσὶν λεγόμενοι
,
ay
ἢ
as ἐκοινώνησεν.
,
5 x.” yap
θεοί ,
Phl 415 οὐδεμία
μοι ἐκκλησία
.. εἰ> | 1Co8
1
:
Sg
ats
aria
5 15 εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
PS caer ΤΕ
eedat
,
11Co5 3 εἴπερ
x. ἐνδυσάμενοι
οὐ YF νοὶ evped
1 Ti 519 * ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων
3
ΤΩΣ
ag
rr
He 318 τίσι δὲ ὥμοσεν .. . εἰ μὴ τ. ἀπειθήσασιν;
ΟΜ
᾽
΄
΄
Ξ
εἴ
ye TWH
non
mg.
R
I Jo 2 22 ris9 ἐστιν ὁ΄ ψεύστης
εἰ> μὴAe ὁtLSἀρνούμενος
"
,
ΤΩΝ
ae
Ξ
eg
ΘΑ
᾿
;
>.
5 τίς ἐστιν δὲ ὁ νικῶν τ. κόσμον εἰ μὴ ὁ« | UTh1 6 εἴπερ δίκαιον παρά Θεῷἔ ἀνταποδοῦναι
πιστεύων
gad
»

»

|

Re

a

YA

,

΄

>

«

,

2 511 εἰ δὲὡς μὴLo”ἔρχομαί ΄ σοι

16 7 εἰ i δὴ. SERN

«ς

a“

Be OX
’

El ΤΙΣ Β

(1) etm

17 ὃ οὐδεὶς oidev εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

(2) c. subj.

(4) εἴ τις ἕτερος

(8) c opt.

(5)

interrog.
9 4 ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν . . . εἰ μὴ τ. ἀνθρώπους
τ
Ἐπ ΤΡ τ ἐν
é
13 17 iva μή τις δύνηται ἀγοράσαι... εἰ μὴ ὁ | Mt 1624 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν
ἔχων τὸ χάραγμα
18 28 1 ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις
14 3 οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν... εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν | Mk ae εἰ τὰς «ae ὅτε ἄκονειν ἀκουέτῳ
,
,
10 εἰ τις ἔχει
ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
τεσσεράκοντα
τέσσαρες
χ
19 12 ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός
Ἶ τ" Vey TWHR non mg.
21 27 εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τ. βιβλίῳ τ. ζωῆς
8 23
ἐπηρῶτα αὐτὸν Et τι βλέπεις ;
᾿
βλέπει, TWH mg.
ἘΠ "oy
34 εἴ τις θέλει ge vittro
OT .0. (ἃ
Mt 26 24 καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη
9.22 + ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ βοήθησον ἡμῖν
42 εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν
35 εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι
Mk 1126 εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε
11 25 1 ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος
—h. v.. TWHR non mg.
Lu 9 23 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι
14 21 καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη
14 26 εἴ τις ἔρχεται πρός με
Lu 11 ὃ εἰ x. οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς
19 ὃ 1 εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα
1611 εἰ οὖν ἐν τ. ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ | Ac 18 15 εἴ τις ἔστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως
δνέ
: ἐγένεσθε
᾿
19 39
ΠΡ ΠΟ ΚΝ
39 1| εἰ
τι περαιτέρω
εἰ δέ
δέ τι
περαιτέρω ἐ πιζητεῖτε
ir |
12 εἰ ἐν τ. ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε
2419
ods ἔδει... κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν
31 εἰ Μωυσέως κ. τ. προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν
πρὸς ἐμέ
,

4

ΡΞ

>

>

~

ε

»»

e

>

”

,

i

18 4 εἰ κ. τ. Θεὸν οὐ φοβοῦμαι

Jo

547 εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε
10 37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τ. πατρός μου
Ας 2511 εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν

25 κ1]

»

sa

8 9 εἰ δέτις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει
1121 εἰ γὰρ 6 Θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων
οὐκ
>

ἐφείσατο
>

,

a

,

59

,

vg

>

ν᾿

Ets

c

a

εἴ τί ἐστιν ἐν τ. ἀνδρὶ ἄτοπον

| Ro

8 9 εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει
11 17 εἰ δέ τινες τ. κλάδων ἐξεκλάσθησαν
13 9 * εἴ τις ἑτέρα ἐντολὴ ἐν τ. λόγῳ τούτῳ
ἀνακεφαλαιοῦται
1 Co1 16 ὅ λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα
8 12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τ. θεμέλιον
»

Ro

>

>

-

14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ
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εἴ τις---εἶδον
3,

io

Re 18 10 εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτενεῖ
ἀποκτείνει, WH mg.

εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται

εἴ τις τ. ναὸν τ. Θεοῦ φθείρει.

εἴ τις δοκεῖ σοφὺς εἶναι. ἐν ὑμῖν
εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον
γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον
ἥτις, WHR
εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τ. παρθένον
αὐτοῦ νομίζει

14

εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τ. Θεόν
εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τ. ἀπίστων
εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι
εἴ τις πεινᾷ ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω
1 εἰ δέ τι μανθάνειν θέλουσιν
εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι
εἰ δέ τις ἀγνοεῖ ἀγνοεῖται
a νοείτω, WH mg. R non mg.
εἴ τις οὐ φιλεῖ τ. Κύριον ἤτω ἀνάθεμα
εἰ δέ τις λελύπηκεν,
1k. ya ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι εἴτι κεχάρισμαι
ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις
1 εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι
εἴ τις πέποιθεν. ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι
ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ,
εἴ τις κατεσθίει εἴ τις λαμβάνει εἴ τις
ἐπαίρεται,
εἴ τις εἰς| πρόσωπον ὑμᾶς δέρει
εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε
εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι
εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τ. χρείας
εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ,
1 εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης,
εἴ τις κοινωνία πνεύματος,
εἴ τις σπλάγχνα κ. οἰκτιρμοί
εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί
ee
αἶα) ἑτέρως, φρονεῖτε
εἴ τις ἀρετὴ k. εἴ τις ἔπαινος
εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι
εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τ. λόγῳ ἡμῶν
Ξ εἴ τι ἕτερον τ. ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
ἀντίκειται
.
εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται

Mt 28

|

oe,

9 εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον
11 εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα
αὐτοῦ

2015 εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τ. ζωῆς

γεγραμμένος

,

εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι

1Th8

τὸ
14
1 Τ1Τι.1 γ0

3

I
5 εἰ δέ τις τ. ἰδίου οἴκου

5 4

8

11Jo
Rell

τὸ
5

5
13

9
10

προστῆναι

ἜΙΔΕΆ
5 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή
ἜΓΠΔΟΝ

Cf οἶδα, infra, et δράω

(1) εἶδα

(2) seq. interrog.

(8) ἴδε, ἴδετε

(4)

ἰδὼν εἶδον
(5) ἰδεῖν ἐν ὁράματι,
ὁράσει (6) ἰδεῖν περί
Mt
2 ἃ εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τ. ἀστέρα ἐν τ. ἀνατολῇ

9 ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τ. ἀνατολῇ
ἰδόντες δὲ τ. ἀστέρα
ἐλθόντες εἰς τ. οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον
τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη
ἰδὼν δὲ πολλοὺς τ. Φαρισαίων κ. Σαδδουκαίων. ἐρχομένους
εἶδεν τὸ πνεῦμα Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ
περιστεράν
ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν
μέγα

bina vin AND ya

OAT oN, Is.

1x2

οὐκ

οἶδεν
εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει
εἰ δέ τις τ. ἰδίων κ. μάλιστα οἰκείων οὐ
,,προνοεῖ
εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας
εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ
εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος
εἰ δέ τι ,ἦδίκησέν σε ἢ ὀφείλει
εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας
εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν kK. οὐ ποιητής
εἴ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι
εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει
εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τ. λόγῳ
εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια Θεοῦ’
εἴ τις διακονεῖ ὡς ἐξ ἰσχύος
i
εἴ τις ἔρχεται “πρὸς ὑμᾶς
kK. εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι
2 κ, εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι
θέλει, vel θελήσει, WH mg.
εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω
εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς αἰχμαλωσίαν
ὑπάγει:

τ. ὀνόματος

22
23

36

ATS

9
2

38
13 14

περιπατῶν . . . εἶδεν δύο ἀδελφούς
προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς
ἰδὼν δὲ τ. ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα
εἶδεν τ. πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτόν
ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν.
ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τ. πίστιν αὐτῶν
ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τ. ἐνθυμήσεις αὐτῶν
εἰδὼς, WH non mg. R non mg.
ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν
εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον
ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τ. μαθηταῖς
αὐτοῦ
ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς x. ἰδὼν αὐτήν
ἰδὼν τ. αὐλητὰς κ. τ. ὄχλον θορυβούμενον
ἰδὼν δὲ τ. ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν;
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; προφήτην ἰδεῖν;
ἐξ. ἰδεῖν ; προφήτην ; R mg.
οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ
θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν
βλέποντες βλέψετε κ. οὐ μὴ ἴδητε

ὙΠΟΝ. INT ANT, Is. vi. 9

15 μήποτε ἴδωσιν τ. ὀφθαλμοῖς
ΠΡ,

ASNT,

7b. 10

ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε x. οὐκ εἶδαν
ἴδαν, T
14 14 ἐξελθὼν εἶδεν πολὺς ὄχλον
26 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν .. . ἐταράχθησαν
id. δὲ αὐτ., T
16 28 ἕως ἂν ἴδωσιν τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
17

εἶδον

ἐπάραντες δὲ τ. ὀφθαλμοὺς
εἶδον

αὐτῶν

οὐδένα

ἰδόντες οὖν of σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ yevd’

-“

‘4

μενα
ὲ
San
εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τ. “yong ἀργούς
ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς.
. τὰ θαυμάσια
ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν
ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε
οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τ. υἱόν
εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον
ἔνδυμα γάμου
5'
ag
οὐ> μή, με »ἴδητε ἀπ᾽
ἄρτι
“
᾽
μ᾿
΄
>
,
ὅταν οὖν
ἴδητε τὸ\ βδέλυγμα
τ. ἐρημώσεως
ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα
Κύριε πότε σε εἴδαμεν πεινῶντα
εἴδομεν, T
1 πότε δέ σε εἴδαμεν ξένον
εἴδομεν, T
πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα
΄“-

>

-

΄

,

’

-

,

κι

,

,

”

>

a

Κύριε πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα

ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν
ἐκάθητο μετὰ τ. ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος
εἶδεν αὐτὸν ἄλλη
τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδοὺς αὐτόν
ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος
2 ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλείας
ἰδόντες τ. σεισμὸν κ. τὰ γινόμενα
3 δεῦτε ἴδετε τ. τόπον ὅπου ἔκειτο
ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν
εἶδεν σχιζομένους τ. οὐρανούς
παράγων... εἶδεν Σίμωνα x. ᾿Ανδρέαν
προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τ.
7

‘

,

>

4,

«

>

5 ae

,

,

«

‘

>

,

Mk

925 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος
38 1 εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
δαιμόνια
εἴδομεν, T
>
“,
Oh
10 14 ἰδὼν δὲey ὁ νὮἸησοῦς
ἠγανάκτησεν.
11 13 ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν
20 εἶδον τ. συκὴν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν
1215 ὁ δὲ ἰδὼν αὐτῶν τ. ὑπόκρισιν
εἰδὼς, WHR
φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω
ἰδὼν ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς
εἰδὼς, WHR
k. 6 Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτόν
ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως
ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα
ἰδοῦσα τ. Πέτρον θερμαινόμενον
κι ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτόν
ἵνα ἴδωμεν κ. πιστεύσωμεν
2. ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας
ἰδὼν δὲ 6 κεντυρίων ὁ παρεστηκώς
εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τ. δεξιοῖς
:
ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών
ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός
ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τ. ῥήματος
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν κ. εἶδον
7

΄

>

Φ

be

πατοῦντα

‘

”

id,

Oh

‘

,

>

αὐτόν

ed

49
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>
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>

A

.
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>

Led

ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν
ἕως ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
1 διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδαν τ. δόξαν αὐτοῦ
6 δὲ ᾿Ιησοῦς ἰδὼν τ. διαλογισμὸν τ. καρδίας
αὐτῶν
εἰδὼς, TWH non mg.
8...
>
ἴδ
΄
ὃ
1
7
>
εἰδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
δαιμόνια
εἴδομέν, T
ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ... εἶπαν
ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε,
2k. οὐκ εἶδαν
ἴδαν, T
ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν
ς

πάντες yap αὐτὸν εἶδαν
>

-

»

,

ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες
ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν

2H
>
‘
,
ἰδὼν
αὐτοὺς
βασανιζομένους
ἐν> τῷ“ ἐλαύ-»
νειν
οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τ. θαλάσσης περι-

‘

>

a

>

[4

εἶδον, T

©

‘

ἀπαγγείλατε ᾿ἸἸωάνει ἃ εἴδετε κ. ἠκούσατε
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν;
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν;
ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος 6 καλέσας αὐτόν
ἰδεῖν θέλοντές σε
ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν... προσέπεσεν αὐτῷ
ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον
ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός

ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον
8 ὑπάγετε ἴδετε

ed

‘

ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη

,

ἰδόντες τινὰς τ. μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς
χερσὶν... ἐσθίουσιν
ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς x. ἰδὼν τ. μαθητὰς αὐτοῦ
ἕως ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ἐληλυθυῖαν
οὐκέτι οὐδένα εἶδον
“
Lf
iva μηδενὶ4 ἃαἴεἶδον διηγήσωνται
1 εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς
εἶδον, T
mas ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν
ἰδὼν αὐτὸν τ. πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν

~

,

δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν
δὲ τ. Ἰησοῦν. . . ἐδεήθη αὐτοῦ
τ. πίστιν αὐτῶν εἶπεν
»,
‘
,
εἴδαμεν παράδοξα σήμερον
εἴδομεν, T

ἰδὼν
ἰδὼν
ἰδὼν
Ὅν
ὅτι

2 ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός

4

σ

ἰδεῖν

ἴδεν, T

διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες
ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ
περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν
1 εἶδαν αὐτοὺς ὑπάγοντας

>

5.

‘

μὴ

..

πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ τ. Χριστόν Κυρίου

1 ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν
παράγων εἶδεν Λευεὶν τὸν τ. ᾿Αλφαίου
ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τ. ἁμαρτωλῶν
“
΄
,
,
#
ἵνα βλέποντες βλέπωσιν κ. μὴ ἴδωσιν,
Is. .c
ἰδὼν τ. Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν

A

΄

a

ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σοι
ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν
εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τ. λίμνην

Ζεβεδαίου

4

»

ἴδον, T

Hr
,
»
κ. ἰδὼν
6©? Ἰησοῦςa τ. πίστιν
αὐτῶν

1

a

κι

>

>

ὕ

~

tA

ἣν αὑτῷ κεχρηματισμένον.
άνατον

,
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31
32 ἐλθὼν κ. ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν
33 κ. ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη
»

s

>

,

11 38 ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν
΄-

a

,

265

εἶδον
Lu 12 54 ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυ-

Jo 19 6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
ἴδον, T

σμῶν

26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τ. μητέρα

13 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν 6 Ἰησοῦς

35 οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε

ἔχω ἀνάγκην ἐξέλθων ἰδεῖν αὐτόν
14 18€
15 20 εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ
κ. ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς
εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν ὅτι ἰάθη
ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τ. ἡμερῶν ... ἰδεῖν
ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς
ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν δόξαν τ. Θεῷ
; ἐζήτει ἰδεῖν Τ᾿ Ἰησοῦν τίς ἐστιν
ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν
rs ἰδόντες πάντες “διεγόγγυζον
περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων
ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τ. πόλιν
ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοί
ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τ. βάλλοντας . .. τ.
δῶρα αὐτῶν

20

33 ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα
ὃ kK.εἶδεν kK. ἐπίστευσεν
20 ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τ. Κύριον
25 ἐὰν μὴ ἴδω ἐν τ. χερσὶν αὐτοῦ τ. τύπον τ.
ἥλων
az8 κ. ἴδε τι χεῖράς μου

29 μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες kK.
21 21 τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος

Ac

227 οὐδὲ δώσεις τ. ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν

now nis yon

jan-xd, Ps. xvi. 10

οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν
ὃς ἰδὼν _Tlérpov kK. Ἰωάνην
εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα
ἰδὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο
1 ἃ εἴδαμεν κ. ἠκούσαμεν “μὴ λαλεῖν
1 εἶδαν τ. πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον
ἀγγέλου
εἶδον, T
x. ἰδών τινα ἀδικούμενον
ὁ δὲ Μωυσῆς ἰδὼν ἐθαύμασεν τὸ ὅραμα
4 ἰδὼν εἶδον τ. κάκωσιν τ. λαοῦ μου

εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχράν

ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἱερουσαλήμ
8 ere τ. συκῆν κ. πάντα τὰ δένδρα
ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα
ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον
ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις
μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτόν
ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τ. Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν"
ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν
αὐτόν
ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον
ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον
αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον
8 ἴδετε τ. χεῖράς μου κ. τ. πόδας μου
ὃ ψηλαφήσατέ με κ. ἴδετε
ep ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον
ἦλθαν οὖν κ. εἶδαν ποῦ μένει
ὅ ἔρχου κ. ἴδε.
εἶδεν Ἰησοῦς τ. Ναθαναὴλ ἐρχόμενον
ὄντα ὑπὸ τ. συκῆν εἶδόν σε
εἶδόν σε ὑποκάτω τ. συκῆς
οὐ δύναται ἰδεῖν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
$ δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον
ἐὰν μὴ σημεῖα κ. τέρατα ἴδητε
τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον
οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντεςἃ ἐποίησεν σημεῖα
εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ
ἰδὼν, WH marg.
ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος
ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα
τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν
3 ἐραύνησον K. ἴδε
ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τ. ἡμέραν τ. ἐμήν
εἴδη, T
παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκἐ γενετῆς
ἰδόντες τ. Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη
ἡ οὖν Μαριὰμ ane ἰδοῦσα αὐτόν
Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν
5. Κύριεἔρχου x. ἴδε
ἵνα x. τ. Λάζαρον ἴδωσιν
Κύριε, θέλομεν τ. Ἰησοῦν ἰδεῖν
ἵνα μὴ ἴδωσιν τ. ὀφθαλμοῖς, Is. Zc.
ὅτι εἶδεν τ. δόξαν αὐτοῦ
οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τ. κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ;

πιστεύσαντες

‘BY ὙΤΝΣ NNT TN, Ex. iii. 7
εἶδεν δόξαν Θεοῦ
ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων

οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι 6 εὐνοῦχος
ὅ εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι ᾿Ανανίαν ὀνόματι
εἰσελθόντα
--ἐν 6p., T [WH] R
née ev τῇ ὁδῷ εἶδεν τ. Κύριον.
1 εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα
ἰδοῦσα τ. Πέτρον ἀνεκάθισεν
ὅ εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς

τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν

ἐγὼ ... εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα
εἶδον τὰ τετράποδα τ. γῆς
πῶς εἶδον τ. ἄγγελον ἐν τ. οἴκῳ αὐτοῦ
σταθέντα

ἰδὼν τ. χάριν τὴν τ. Θεοῦ ἐχάρη

ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τ. Ἰουδαῖοις
a ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν κ. ἐξέστησαν

τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τ. γεγονύς

οὐ δώσεις τ. ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν,
Ps. dc.
Δαυεὶδ μὲν γὰρ ca oe εἶδεν διαφθοράν.
ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν
ἴδετε οἱ καταφρονηταὶ x. θαυμάσατε

3OaM O32 WW, Hab. i. 5
ἰδόντες δὲ οἱ ἸΙουδαῖοι τ. ὄχλους
ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι
οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παῦλος
¢ συνήχθησάν te... ἰδεῖν περὶ τ. λόγου
τούτου
ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν
ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς
καὶ ἰδ., WH mg.
ἰδὼν ἀνεῳγμένας τ. θύρας
φυλακῆς
ἰδόντες παρεκάλεσαν τ. ἀδελφούς
δεῖ με x. Ῥώμην ἰδεῖν
οἱ δὲ ἰδόντες τ. χιλίαρχον
γνῶναι τ. θέλημα αὐτοῦ κ. ἰδεῖν τ. δίκαιον
ε

>
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εἶδον

266
Ac 22 18 ἐγένετο δέ

εἶδον ἐν μέσῳ τ. θρόνου
εἶδον k. ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν
εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον
ἴδον,
εἶδον κ ἰδοὺ ἵππος λευκός

2
om
,
,
αὐτὸν
λέγοντά
μοι
por. « . ἰδεῖν

ἴδον, T

4

26 13 κατὰ τ. ὁδὸν εἶδον... περιλάμψαν με φῶς

16 μάρτυρα ὧν τε εἶδες με
—pe,

284

TR mg.

:

ὡς δὲ εἶδαν of βάρβαροι κρεμάμενον τὸ

1

«ε

‘

ἴδ

ε

LA

,

‘

θηρίον

1Co2

ἴδον, T
ἴδον, T

οὗς ἰδὼν ὁ Παῦλος

Co

παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν x. προσλαλῆσαι
βλέποντες βλέψετε κ. οὐ μὴ ἴδητε, Is. Lc.
μήποτε ἴδωσιν τ. ὀφθαλμοῖς, Is. Lc.
ἐπιποθώ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς
3 ἴδε οὖν χρηστότητα κ. ἀποτομίαν Θεοῦ
9 ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν
ΠῚ

Ga

mi

ἰδεῖν
119 ἕτερον δὲ τ. ἀποστόλων οὐκ εἶδον
27 ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον
τ. ἀκροβυστίας
oe
μὰ
a
>
>
σι
14 ὅτε εἶδον ὅτε οὐκ ὀρθοποδοῦσιν
wv

611

Ph!

,

‘

ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα

3

rf)

λί

c

΄“΄

,

»

1 27 εἴτε ἐλθὼν κ. ἰδὼν ὑμᾶς
»

~

30 τ. αὐτὸν ἀγώνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοί
>
>
΄
΄“
΄
2 26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἢν πάντας ὑμᾶς ἰδεῖν

—ideiv, T [WH] R non mg.
28 iva ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χάρητε
4 9 ἃ κ. eudbere .. . kK. εἴδετε ἐν ἐμοί
1Th217 περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον
ὑμῶν ἰδεῖν
8 6 ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν
10 δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον
3
“
1 Ti 6 16 ὃν εἶδεν
οὐδεὶς ἀνθρώπων
οὐδὲ . ἰδεῖν
δύναται
Ε ΤΙΙ 4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν
He 3 9 κ. εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσεράκοντα ἔτη
oa

»

“

ec

bed

Ψ

.“

,

3

πο ΟΞ

YY INTO, Ps. χον.

9, 10

11% πίστει ᾿Ενὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον
13
23
Ja
511
1 Pe1 18

ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες
διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον
τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε
ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε

ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν
ὃς ἐμαρτύρησεν ὅσα εἶδεν

12

ἴδον,
,

“-

΄

>

μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους
εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα
ἴδον,
μετὰ ταῦτα εἶδον x. ἰδοὺ ὄχλος πολύς
ἴδον, T
εἶδον τ. ἑπτὰ ἀγγέλους
ἴδον, T
εἶδον kK. ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ
~

’

c

4

>

”

ψυν

>

΄“-

a”

ἴδον, T

εἶδον ἀστέρα ἐκ τ. οὐρανοῦ
ἴδον, T

πεπτωκότα

οὕτως εἶδον τ. ἵππους ἐν τ. ὁράσει

δ

a

id

ao

>

c

,

ἴδον, T
εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα
5 ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα
ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τ. γὴν
3,
:
4
>
~
εἶδον
ἐκ> τ. θαλάσσης
θηρίον
ἀναβαῖνον
τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει
εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τ. γῆς
εἶδον x. ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστός
ἴδον, T
εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσου-

ρανήματι

εἶδον x. ἰδοὺ νεφέλη λευκή
ἴδον,
εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τ. οὐρανῷ
ἴδον, T
εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην
,

a

μ

>

,

c

,

μετὰ ταῦτα εἶδον K. ἡνοίγη ὁ ναός
ἴδον, T
εἶδον ἐκ τ. στόματος τ. δράκοντος...
πνεύματα τρία ἀκάθαρτα
,
εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον ΚΟΚκινον
εἶδον τ. γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τ. αἵματος
>

>

,

,

cal

1

a

>

΄“΄

θύ

,

»

“

εἶδα, T

ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα

τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν κ. οὐκ ἔστιν
τὰ

ἴδεν, T

ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς

δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς
εἰσίν
τὰ ὕδατα ἃ εἶδες... λαοὶ K. ὄχλοι εἰσίν
τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες x. τὸ θηρίον
ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη
εἶδον ἄλλον ἄγγελον κατα18 I μετὰ ταῦτα
βαίνοντα
7 x. πένθος οὐ μὴ ἴδω
εἶδον τ. οὐρανὸν ἠνεῳγμένον
εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τ. ἡλίῳ
εἶδον τὸ θηρίον κ. τ. βασιλεῖς τ. γῆς
ἴδον, T
,

c

ἀστέρων

4

ἴδον, T

XXXIV. 13
3 ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ
πα
ἐάν τις ἴδῃ τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα

ὅτε εἶδον αὐτόν
γράψον οὖν ἃ εἶδες
τὸ μυστήριον τ. ἑπτὰ
ἐπὶ τ. δεξιᾶς μου
μετὰ ταῦτα εἶδον

Ὁ

”

aib nix? OM ane... MNT, Ps.

ἊΝ

δ᾿

m”

b)

ὁ γὰρ θέλων... ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς

"

»

.

8 10 ἐὰν yap τις ἴδῃ oe
167 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ
PAY

εἶδον κ. ἰδοὺ ἵππος χλωρός
ἴδον, T
εἶδον . +4 το Ψυχὰς τ. ἐσφαγμένων
ἴδον,
εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. ἕκτην
ἴδον, Τ

ANS) xd PY, Is. xiv. 3
“οὐ

΄-

ἰδοὺ ἵππος μέλας

5 εἶδον x

εἶδον, Τ

15
20
26
27
Ro 111
11 22

>

΄᾿

οὗς εἶδες

ἴδον, T

εἶδον ἐπὶ τ΄ δεξιὰν τ. καθημένου
θρόνου
εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα

ἐπὶ τ.

A

4

»»

ε

’

«ς

tA

εἶδον----οἷδα
I εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα

ἐκ τ. οὐρανοῦ
ἴδον, T
εἶδον θρόνους k. ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτούς
ἴδον, T
εἶδον θρόνον μέγαν λευκόν
εἶδον τ. νεκροὺς τ. μεγάλους κ. τ. μικρούς
εἶδον οὐρανὸν καινὸν κ. γὴν καινήν
ti πόλιν τ. ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν εἶδον
ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ

Re 20

Or AA

(2) seq. infin. (3) οὐκ οἶδας,
(5) εἰδήσω
οἴδατε ὅτι ; (4) εἰδ. τ. Θεόν
Mt
6 8 οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε
32 οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος

(1) seq. interrog.

2 εἰ οὖν ὑμεῖς... οἴδατε δόματα ἀγαθὰ
διδόναι
εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς τ. ἐνθυμήσεις αὐτῶν
ἰδὼν, TWH mg. R mg.
6 ἵνα δὲ εἴδητε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει
12 25 εἰδὼς δὲ τ. ἐνθυμήσεις αὐτῶν
15 12 οἶδας ὅτι
ὅ οἱ Φαρισαῖοι... ἐσκανδαλίσθησαν
TIT

9 4

5"

σ

ς»
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γ᾿

a

>

a
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7

A

»

1 οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε
25 οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τ. ἐθνῶν κατακυριεὐουσιν

20 22

ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν Οὐκ οἴδαμεν

οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ

29 πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τ. γραφάς
24 36 περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης . .. οὐδεὶς
οἶδεν
25 ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ. «ον ἔρχεται
433 εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ
25 12 ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ οἶδα ὑμᾶς
13 ὅτι οὐκ οἴδατε τ. ἡμέραν οὐδὲ τ. ὥραν
26 ἤδεις ὅτι θερίζω ὅπου
ὅ
οὐκ ἔσπειρα
οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται
1 οὐκ οἶδα τί λέγεις
οὐκ οἶδα τ. ἄνθρωπον
οὐκ οἶδα τ. ἄνθρωπον
ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν
ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε
οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τ. ἐσταυρωμένον
ζητεῖτε
1 οἶδά σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ
οἴδαμεν TWH marg.
οὐκ ἤφιεν λαλεῖν wile: Ore ἤδεισαν αὐτόν
ἵνα δὲ εἴδητε ὅτι ἐξουσίανἔ
ἔχει
οὐκ οἴδατε τ. παραβολὴν ταύτην
μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός
εἰδυῖα ὃὃ γέγονεν αὐτῇ
εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον κ. ἅγιον
1 οὐ γὰρ ἤδει τί ἀποκριθῇ
τ. ἐντολὰς οἶδας
1 οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε
οἴδατε ὅτι
ὅ οἱ δοκοῦντες ἄρχειν
ἃ
τ. ἐθνῶν
ἅπαντες γὰρ ἤδεισαν τ. Ἰωάνην
εἶχον, TWH non mg. R

ἀποκριθέντες

τῷ

Ἰησοῦ

λέγουσιν

οἴδαμεν
οἴδαμεν ὅτι
ὅ ἀληθὴς εἶ
ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τ. ὑπόκρισιν
ἰδὼν, T

πλανᾶσθε μὴ εἰδότας τ. γραφάς
εἰδὼςὅτι καλῶς Sonali αὐτοῖς
ἰδὼν, T

᾿

Οὐκ

267

Mk 18 32 περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης a os οὐδεὶς οἶδεν
33 1 οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν
35 1 οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τ. οἰκίας
ἔρχεται
14 40 1 οὐκ ἤδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ
68 1 οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις
71 οὐκ οἶδα τ. “ἄνθ @mov τοῦτον
Lu 249 οὐκ ἤδειτεὅ
ὅτι ἐν τοῖς τ. πατρός μου
4 34 1 οἶδα σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ
41 ὅτι ἤδεισαν τ. “Χριστὸν αὐτὸν εἶναι
5 24 ἵνα δὲ εἴδητεὅτι... ἐξουσίανἔχει
ἔ
6 8 αὐτὸς δὲ ἤδει τ. διαλογισμοὺς αὐτῶν
8 53 κατεγέλων αὐτοῦ εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν
9 33 μὴ εἰδὼς ὃ λέγει
47 εἰδὼς τ. διαλογισμὸν τ. καρδίας αὐτῶν
ἰδὼν, WH mg. R
55 1 οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε
—h. νυ TWH non mg. R non mg.
i113 2 εἰ οὖν ὑμεῖς... οἴδατε δόματα ἀγαθὰ
διδόναι
17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα
44 οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ
οἴδασιν
12 30 ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρήζετε τούτων
39 Ἰ εἰ ἤδει 6 οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ. ..
ἔρχεται
56
τὸ πρόσωπον τ. γῆς κ. τ. οὐρανοῦ οἴδατε
δοκιμάζειν"
τ. δὲ καιρὸν τούτον πῶς οὐκ οἴδατε
δοκιμάζειν"
πῶς οὐ δοκιμάζετε;, T
1 οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ
λέγω ὑμῖν οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ
οὐκ οἶδ. ὑμᾶς πόδ. €., T
τ. ἐντολὰς οἶδας
ἤδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι
1 ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν

οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις κ. διδάσκεις
ἕως τρίς
τρὶς
οὐκ οἶδα
ἄνθρωπε
1 οὐ γὰρ

με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι
ἀπ. “μὴ εἰδ. pe, T
αὐτὸν γύναι
οὐκ οἶδαὃ λέγεις
οἴδασι τί ποιοῦσιν

—h. v., [[WH]] R mg.

μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
κἀγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν
κἀγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν
lk. οὐκ ἤδει πόθεν ἐστίν"
οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ
οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος
Ἑ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται κ. ποῦ ὑπάγει
ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν
εἰ ἤδεις τ. δωρεὰν τ. Θεοῦ
ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε"
ἡμεῖς “προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν
οἶδα ὅτι
ὅ Μεσσίας ἔρχεται.
ἐγὼ βρῶσιν ἔἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
αὐτοὶ yap... οἴδαμεν. ὅτι οὗτός ἐστιν
ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τ. κόσμου
16 δὲ ἰαθεὶς οὐκ ἤδει τίς ἐστιν
οἶδαὅτι ἀληθής ἐστιν 1) μαρτυρία
οἴδατε, Τ

αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελλεν ποιεῖν
οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τ. πατέρα κ. τ. μητέρα
εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ
ἤδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς

268
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σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε
σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε

715 πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν
ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν
col
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66
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κἀμὲ οἴδατε x. οἴδατε πόθεν εἰμί
ὁ πέμψας pe ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε"
1
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‘

4

ὃ

50

Κύριε πάντα σὺ οἶδας
΄

ap

οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν
A

oa

>

‘

ν᾿

a

«

,

ἐγὼ οἶδα αὐτόν

ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον κ. ποῦ ὑπάγω"

1 ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ
ὑπάγω
ἷ

εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὥμοσεν αὐτῷ ὁ Θεός
τοῦτον ὃν θεωρεῖτε κ. οἴδατε
3,
οἶδα
ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε

εἰ ἐμὲ ἤδειτε K. τ. πατέρα μου ἂν ἤδειτε

ὃς οὐκ ἤδει τὸν Ἰωσήφ

οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τ. πατέρα μου"
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ἤδει γὰρ τ. παραδιδόντα αὐτόν
᾿

id
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>

΄

x. τ. ὁδὸν οἴδατε, R mg.

Κύριε οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις"
πῶς οἴδαμεν τὴν ὁδόν;
εἰ ἐγνώκειτέ με κ. τ. πατέρα μου ἂν ἤδειτε
μου γνώσεσθε,
T a
r
3
a
,
1 ὃ δοῦλος οὐκ οἶδεν Ti ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος
ὅτι οὐκ οἴδασιν τ. πέμψαντά με
οὐκ οἴδαμεν τί
εἴ
a
3
νῦν οἴδαμεν ὅτι oidas πάντα
joe δὲ x. Ἰούδας... τ. τόπον
3
>
ΠῚ
,
,
>
+
Ἰησοῦςa οὖν
εἰδὼς
πάντα
τὰree ἐρχόμενα
ἐπ
αὐτόν
=
”
3
.
6
οὗτοι
οἴδασιν
ἃA εἶπον
ἐγώ
3 οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω... σταυρῶσαΐ σε;
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι. ἤδη πάντα τετέλεσται
"Ina.
εἰδ.,
WH mg.~
a
53
kK. ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει
1 οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
οὐδέπω yap ἤδεισαν τ. γραφήν
>
1 οὐκ οἶδα
ποῦa ἔθηκαν αὐτόν
οὐκ ἤδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν
ov μέντοι ἤδεισαν of μαθηταί
εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν
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οὐκ ἤδειν ἀδελφοὶ ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς

ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ
τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου... ἴσασιν πάντες
ἸΙουδαῖοι
a
,
οἶδα ὅτι πιστεύεις
οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τ. Θεοῦ ἐστὶν Kara
ἀλήθειαν
>

-

‘

a“

‘

WH
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3

οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει
"

εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται
7

a

ς

,

ς

‘

,

εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
8 οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς
δούλους εἰς ὑπακοήν
τήν τε yap ἐπιθυμίαν οὐκ ἥδειν
οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν
3.
΄οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί
οἴδαμεν yap ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συνστενάζει
τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ
οἴδαμεν
1
ἴδ.
,
\
,
,
οἶδεν τί τὸ φρόνημα τ. πνεύματος
οἴδαμεν δὲ ὅτι τ. ἀγαπῶσιν τ. Θεὸν πάντα
συνεργεῖ
1 ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλείᾳ τί λέγει 7
’

,
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,

κ. τοῦτο εἰδότες τ. καιρόν
οἶδα κ. πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ
οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς
1 λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα
γραφή

>

,

,

οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν

eid. τι, T
,
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,
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,
τίς yap oidev ἀνθρώπων τὰ τ. ἀνθρώπου
ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τ. Θεοῦ χαρισθέντα

ἡμῖν
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5
,
8 οὐκ» οἴδατε
ὅτι
vads4 Θεοῦ- ἐστέ
8 οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τ. φύραμα
Cupot ;
ἢ οὐκ οἶδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τ. κόσμον κρινοῦ>
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εἰ ταῦτα οἴδατε μακάριοί ἐστε
ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τ. ὁδόν
ἘΣ

‘4

νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν ὁ Κύριος
ἤδεισαν yap ἅπαντες ὅτι Ἕλλην ὁ πατὴρ
αὐτοῦ ὑπῆρχεν
1
,
a+
,
“
οἱε πλείους
οὐκ> ἤδεισαν
τίνος
ἕνεκα
συνεληλύθεισαν
Ta ἐν αὐτῇ συναντήσαντα ἐμοὶ μὴ εἰδώς
νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα
ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τ. ἄφιξίν
μου
“
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ὅτι οἴδασιν τ. φωνὴν αὐτοῦ
5 οὐκ οἴδασιν τ. ἀλλοτρίων τ. φωνήν
καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τ. Θεόν
οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τ. ἀναστάσει
ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις
ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν
1 6 περιπατῶν ἐν τ. σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ
ὑπάγει
οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιος
εἰδὼς 6 Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα
εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατήρ
“53
ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι
.

΄“

τ. ἸΙουδαίας
ἡ
οὐκ> ἤδει
ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον
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{> MATAD ὉΡῚ ND, Ex. xxii. 1

«

οἴδαμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει
a

,

ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ ὅλης

ἢ τίς ἤνοιξεν... ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν
ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι... ἁμαρτωλός ἐστιν
1 εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα".
4
9
Ὁ
a
΄
ἕν
οἶδα
ὅτι
τυφλὸς\ ὧν ἄρτι
βλέπω
ἡμεῖς οἴδαμεν
ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός"
τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν
1 ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν
m”

΄

ΕΣ

λέγει Οὐκ οἶδα
Ἂν
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>
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Coa
οἴδαμεν
ὅτι
οὗτός
ἐστιν
ὁ© vids
ἡμῶν
πῶς
δὲ
νῦν
βλέπει
οὐκ
οἴδαμεν
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,
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ἴδ,
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1 οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ

ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν"
”
“
>
μ}
διὰ
κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν
ἀλλὰ οἶδα αὐτόν
ἠγαλλιάσατο ἵνα εἴδῃ τ. ἡμέραν τ. ἐμὴν
ἴδη, WHR
΄

,

γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονός

ε

οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε
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>
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om
καθὼς᾿ αὐτοὶ
οἴδατε

οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν;
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι Θεοῦ βασιλείαν
οὐ κληρονομήσουσιν ;
οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ μέλη ὑμῶν μέλη Χριστοῦ
»
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1Co6 16 i οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τ. πόρνῃ
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς
19
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3 3

7 τὸ 1 τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ τ. ἄνδρα σώσεις;
ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ τ. γυναῖκα σώσεις ;
ὅτι
πάντες
raat > ἔχομεν
8 Ι οἴδαμεν
”
“
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”
,
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οἴδατε τ. οἰκίαν Στεφανᾶ

εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τ. παθημάτων
εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τ. Κύριον Ἰησοῦν
οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία
νος “καταλυθῇ
7
>
a
>
,
εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τ. σώματι
5,
>
,
,
εἰδότες οὖν τ. φόβον τ. Κυρίου
ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν
κατὰ σάρκα

οἶδα γὰρ τ. προθυμίαν ὑμῶν
ς

΄“

3.
ὁς ΘεὸςΧ οἶδεν

ὃ > Θεὸς K. πατὴρ τ. Κυρίου“ Ἰησοῦ a οἶδεν
>

“-“

οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ mpd ἐτῶν Sexaτεσσάρων"
a
,
+)
εἴτε
ἐν> σώματι
οὐκ> οἶδα"
”
rs
εἴτε ἐκτὸς τ. σώματος οὐκ οἶδα:
ὁ Θεὸς οἶδεν
5
a
»
k. οἶδα τ. τοιοῦτον ἄνθρωπον"
εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τ. σώματος οὐκ
>
oida:
53.
[οὐκ οἶδα],
WH

ὁ Θεὸς οἶδεν
εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος
4 τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεόν
οἴδατε δὲ ὅτι δ ἀσθένειαν τ. σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν
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εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπίς
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ἰδέ
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εἰδότες ὅτι ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν
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-
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εἰδότες ὅτι κ. αὐτῶν κ. ὑμῶν ὁ Κύριος
ἵνα δὲ εἰδῆτε κ. ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ
k. tp. εἰδ., TWH mg.
εἰδότες ὅτι eis ἀπολογίαν τ. εὐαγγελίου
κεῖμαι
>
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>
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,

οἶδα yap ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται
>
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A
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κ. τοῦτο
>
2 olda x.
“5:
3 οἶδα
κ.
οἴδατε δὲ

πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ
a
ταπεινοῦσθαι,
περισσεύειν
κ. ὑμεῖς Φιλιππῆήσιοι
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εἰδότες ὅτι ἀπὸ
ἀνταπόδοσιν
5
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oe

>

ἔα

Κυρίου

4
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τ.

εἰδότες ὅτι x. ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐ5.

ἡ

“

ανῷ

ἐδέν,
εἰδέναι

1

ε

“πῶς
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SeiCe ὑμᾶςδι ἑνὶ
ἑκάστω ἀπο-

κρίνεσθαι
εἰδότες... τ. ἐκλογὴν ὑμῶν
»
e
»
1 καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν
αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ἀδελφοὶ τὴν εἴσοδον ἡμῶν
ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε ἐν Φιλίπποις
»

,

>

»
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ς
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΄

ε

οὔτε. .. ἐν λόγῳ κολακίας ἐγενήθημεν
καθὼς οἴδατε
»

m”

μὴ

‘

εἰδότα τ.

4

°

,

ἀκριβῶς οἴδατε
κοπιῶντας ἐν ὑμῖν
ἐκδίκησιν τ. μὴ εἰδόσιν Θεόν
κατέχον οἴδατε
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»

εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται
2 εἰ δέ τις τ. ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ

ὸ
N
Don
CON

οἶδεν
ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέ-
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φεσθαι
5
4
,
οἶδα
yap
ᾧbh πεπίστευκα
οἶδας τοῦτο ὅτι ἀπεστράφησάν με
εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας
εἰδὼς mapa τίνων ἔμαθες,
,
5
κ. ὅτι ἀπὸ βρέφους ἱερὰ γράμματα οἶδας
4 Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι
εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ,ὁ τοιοῦτος
,
εἰδὼς ὅτι x. ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις
5 ὅτι πάντες εἰδησουσίν με
1

DON
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,

᾿»

6

,

‘mix wT Obi 5, Jer. xxi. 34
οἴδαμεν γὰρ τ. εἰπόντα
ἴστε γὰρ ὅτι x. μετέπειτα θέλων κληρονοῆσαι
ἴστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα
8 οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τ. κόσμου ἔχθρα
εἰδότι οὗκ καλὸν ποιεῖν K. μὴ ποιοῦντι
17
1Pe118 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς . . . ἐλυτρώθητε
εἰδότες Ta αὐτὰ τ. παθημάτων . . « ἐπι9
τελεῖσθαι
11Pel 12 ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων καίπερ εἰδότας
εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις
δ,

.
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πειρασμοῦ
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εὐσεβεῖς

Κύριος

3 οἶδεν
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΄σ
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ῥύεσθαι
IJo 211 1 x. οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει
χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τ. ἁγίου κ. οἴδατε πάντα
ἀπὸ τ. dy. οἴδ. πάντες, WH non mg.
οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τ. ἀλήθειαν,
eA
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τὰ
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a
αὐτοὶ
yap
οἴδατε
πῶς~ ὃ δεῖ- μιμεῖσθαι
ἡμᾶς
οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος

ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν
”
“
>\
οἴδαμεν
ὅτι
ἐὰν
φανερωθῇae
a.

ἀπολήμψεσθε

,

ἔθνη

σκεῦος

a

ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε αὐτὴν

,

N72

Ν

τ.

τὸ ἑαυτοῦ

΄“΄

Aw γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω

θέλ

x.

ἐδώκαμεν

ε

‘

΄σ

€

id

΄

τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες

»

”

,

θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι
οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε
kav... εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα
ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τ. δύναμιν τ. φωνῆς
1 ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν
εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενός

,

,

καθὼς x. ἐγένετο x. οἴδατε
οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας

κτᾶσθαι
καθάπερ
«4Ἐuw
Θεόν
αὐτοὶ γὰρ
εἰδέναι τ.
4 διδόντος
κ. νῦν τὸ

”

A

,

εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν

3 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι
3 οὐκ οἴδατε ὅτι of ἐν σταδίῳ τρέχοντες

“:

4
2

5»,

»
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>

ἐγενήθημεν καθάπερ οἴδατε
αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα
ὑμῖν

οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ
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οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη
΄“

ἡμεῖς οἴδαμεν
θανάτου
ς

΄“

a»

UJ
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μεταβεβήκαμεν
,

τ.

ἐκ
>

οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει
ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον
ΕΣ

΄

΄“

»

,

>

»Ἄ

ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν,
ὁ ἐὰν αἰτώμεθα οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τ. αἰτη’
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οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ. Θεοῦ

οὐχ ἁμαρτάνει
οἴδαμεν ὅτι ἐκ τ. Θεοῦ ἐσμέν a @
ει
«
μὸ
οἴδαμεν δὲν ὅτι
ὁ© vids τ. Θεοῦ ἥκει
»»

a
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111 Jo 12 οἶδας ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν
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15 20 τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τ. ἀλισγημάτων τ.
εἰδώλων
Ro 222 ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς;
1Co8 4 οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσ
7 τινὲς δὲ τ. συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τ. εἰδώλου
10 19 ἢ ὅτι εἴδωλον τί ἐστιν;

oe οὐκ οἶδας
palate ὅτιSoσὺ
naεἰ ὁ ταλαίπωρος
,
17

ITh1

ον cy Rk 34 Mail etepee
8 ὃ1 οἶδά
οἶδά σου
gov τὰ
τὰ ἔργα
ἔργα
gh tllὅτι
spas
warἔχει
12rua
12 εἰδὼς
ὀλίγονοἷδας
καιρὸν
19°52 ὁ olde older et ad alts
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741 ἀνήγαγον θυσίαν τ. εἰδώλῳ
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πνεῦμα

12 2 πρὸς τ. εἴδωλα τ. ἄφωνα... ἀπαγόμενοι
11Co6 16 τίς Sddeov
δὲ συνκατάθεσις
ναῷ¢ Θεοῦ μετὰ εἰ;
9 πῶςeidéXev
ἐπεστρέψατε

πρὸς τ. Θεὸν ἀπὸ τ.

IReJo 521
τ. εἰδώλων
<8 as rexvia
ΤΣ
ἐμ φυλάξατε , ἑαυτὰ ἀπὸ Saud

J

προσκυνήσουσιν

τ.

εἴδωλα τ. χρυσᾶ

δαιμόνια κ΄ τ
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σωματικῳ

εἴδει ὡς περιστεράν
;
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‘
εἰκῆ, T
9 29 ἐγένετο ... τὸ εἶδος τ. προσώπου αὐτοῦ | γι, 5 25 πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ
eee oe
sree er
--εἰκῇ, TWHR non mg.
Jo 537 οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε
,
». | Ro18 4 οὐ γὰρ εἰκῇ τ. μάχαιραν φορεῖ
οὐ διὰ | 10945 2 devise al sh lan ἐπινεεόνοεν
Cod
7 διὰ relat γὰρ περιπατοῦμεν
€loous
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1 Th5 22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε
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Ac 15 29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων κ. αἵματος

| JO
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1 περὶ δὲ τ. εἰδωλοθύτων οἴδαμεν
4 περὶ τ. βρώσεως οὖν τ. εἰδωλοθύτων
οἴδαμεν

Ac

αἷμα

τό τε εἰδωλόθυτον

αὐτοὺς

7 τινὲς b€ . .. ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν
10 οἰκοδομηθήσεται
εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα

ἐσθίειν
10 19 τί οὖν φημί; ὅτι εἰδωλόθυτον τί ἐστιν;
Re

14 31 ὑπαντῆσαι τῷ pera εἴκ. χιλιάδων ἐρχομένῳ
%
:
onths
:
ἐπ᾽ αὐτόν
6 19 ἐληλακότες

κ. φαγεῖν

εἴκ. πέντε ἢ

ὡς

ὃ ἔπεσαν
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4 κυκλόθεν τ. θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες"
κ. ἐπὶ τ. θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρε-

4
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2 5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν
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1Co 510 x. ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις
11 ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος F . . . | Mt 22 20
πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης
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τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη κ. ἡ ἐπιγραφή;
τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη κ. ἡ ἐπιγραφή ;
τίνος ἔχει εἰκόνα κ. ἐπιγραφὴν ;
ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου
κ. προώρισεν συμμόρφους τ. εἰκόνος τ. υἱοῦ
αὐτοῦ
εἰκὼν x. δόξα Θεοῦ ὑπάρχων
καθὼς ἐφορέσαμεν τ. εἰκόνα τ. χοϊκοῦ,
φορέσωμεν κ. τ. εἰκόνα τ. ἐπουρανίου
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εἰς δόξαν
ὅς ἐστιν εἰκὼν τ. Θεοῦ
ὅς ἐστιν εἰκὼν τ. Θεοῦ τ. ἀοράτου
τ. νέον τ. ἀνακαινούμενον ... κατ᾽ εἰκόνα
τ. κτίσαντος αὐτόν
οὐκ αὐτὴν τ. εἰκόνα τ. πραγμάτων
ποιῆσαι εἰκόνα τ. θηρίῳ
ἐδόθη αὐτῇ δοῦναι πνεῦμα τ. εἰκόνι τ.
θηρίου,
ἵνα κ. λαλήσῃ ἧ εἰκὼν τ. θηρίου,
Me ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν
τ. εἰκόνι τ. θηρίου
τὴν εἰκόνα, WH marg.
εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον κ. τ. εἰκόνα
αὐτοῦ
οἱ προσκυνοῦντες τὸ Anplow k. τ. εἰκόνα
αὐτοῦ
εἶδον. .. τ. νικῶντας ἐκ τ. θηρίου κ. ἐκ
τ. εἰκόνος αὐτοῦ
ἐπὶ τ. ἀνθρώπους... τ. προσκυνοῦντας
τ. εἰκόνι αὐτοῦ
ἐν οἷς ἐπλάνησεν. . . τ. προσκυνοῦντας
τ. εἰκόνι αὐτοῦ
οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τ. θηρίον οὐδὲ τ.
εἰκόνα αὐτοῦ
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(1) ἐγώ εἰμι (2) οὐδέν, οὐθέν εἰμι (8) εἰμὶ
ὅ εἶμι
(4) seq. gen.
(5) εἰμ. ἐκ
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811: οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς “τὰ ὑποδήματα βαστάσαι
8 ὃ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τ. στέγην
εἰσέλθης
9 κ. γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν

τασσόμενος

11 29 ὅτι πραῦς εἰμι κ. ταπεινὸς τ. καρδίᾳ
14 27 * ἐγώ εἶμι μὴ φοβεῖσθε
18 20 ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν
2015 ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι
22 32 1 ἐγώ εἶμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ «
kK. ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ
κ. ὁ Θεὸς Ἰακώβ
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λέγοντες
26 22 4 μήτι ἐγώ
25 1 μήτι ἐγώ
27 24 ἀθῷός εἶμι
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Ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός
εἰμι Κύριε
εἰμι ῥαββεί
ἀπὸ τ. αἵματος. τούτου

43 εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός
28 20 ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τ. ἡμέρας

1 7 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τ. ἱμάντα
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6 50 1 ἐγώ εἶμι μὴ φοβεῖσθε

. λέγοντες ὅτι
6 Ἐγώ εἶμι
13
14 ‘<a1 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ
Lua 118 1 ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης

εἰμι

1 ἐγώ εἶμι Ταβιὴλ 6 παρεστηκὼς ἐνώπιον
τ. Θεοῦ
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι Τ᾽ ἱμάντα
ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἶμι

οὐ

γὰρ ἱκανός εἶμι ἵνα ὑπὸ τ. στέγην μου

εἰσέλθῃς

k. γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν
τασσόμενος
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου
ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τ. ἀνθρώπων
noes ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι

* λέγοντες ᾿Εγώ εἰμι

ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ ὡς ὁ διακονῶν
μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἶμι κ. εἰς φυλακὴν...

πορεύεσθαι

ὁ δὲ Πέτρος ἔφη Λνθρωπε οὐκ εἰμί

1 ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι
ἃ ὅτι ἐγώ εἶμι αὐτός
ὡμολογήσατο ὅτι ᾿Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός
Ke λέγει οὐκ εἰμί
οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω

ἱμάντα

αὐτοῦ

τ.

οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός,

ἀλλ᾽ ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκεί-
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: ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι
t ἐγώ εἶμι μὴ φοβεῖσθε
1 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τ. ζωῆς
1 ἐγώ εἰμι 6 ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τ. οὐρανοῦ
1 ἐγώ εἶμι ος ἄρτος τ. ζωῆς
3 é ώ εἶμι oO© ἄρτος ὁ ζῶν
κἀμὲ οἴδατε kK. οἴδατε πόθεν εἰμί

ἐγὼ οἶδα αὐτὸν ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμί
ἔτι χρόνον “μικρὸν “μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί

ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
1 ἐγώ εἶμι τὸ φῶς τ. κόσμου

ὅτι μόνος οὐκ εἰμί

ἐγώ εἶμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ
5 ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστὲ ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω
εἰμί:
ὅ ὑμεῖς ἐκ τούτου τ. κόσμου ἐστὲ ἐγὼ οὐκ
εἰμὶ ἐκ τ᾿ κόσμου, τούτου
1 ἐὰν ὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι
ἐγὼ εἰμί, WH mg.
1 τότε γνώσεσθε ὅτι
ὅ ἐγώ εἶμι
ἐγὼ εἰμί, WH mg.
a πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί
ὅταν ἐν τ, κόσμῳ. ὦ pas εἰμὶ τ. κόσμου
᾿ ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ᾿Εγώ εἰμι
1 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τ. προβάτων
1 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα
1 ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός
ἐ ἐγώ εἰμι ὃ ποιμὴν ὁ καλός.
ὅτι εἶπον Υἱὸς τ. Θεοῦ εἰμί
1 ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις K. ἡ ζωή
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ x. 6 διάκονος 6 ἐμὸς
ἔσται
kK. καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ
1 iva πιστεύητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἶμε
ἐγὼ εἰμί, WH mg.
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9 τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί
151 1 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή
5 1 ἐγῴ εἶμι ἡ ἄμπελος ὑμεῖς τὰ κλήματα
16 32 k. οὐκ εἰμὶ μόνος
17 11 οὐκέτι εἰμὶ ἐν τ. κόσμῳ
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. κόσμου
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16 5 καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. κόσμου
24 θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν
18 5 1 λέγει αὐτοῖς ᾿Εγώ εἰμι
αὐτοῖς ᾿Εγώ εἶμι
6 1 ὡς> οὖν εἶπεν
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1 εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι
λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί
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εἰ vids εἶ τ. Θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τ. σταυροῦ
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τ. Θεοῦ
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σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ
οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ
»
“
ᾷ
+ ay
ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος
εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ vids τ. Θεοῦ
ἀληθῶς x. σὺ ἐξ αὐτῶν εἰ

ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης εἶναι
ἁμαρτωλοὺς σῶσαι

᾿Ιούδα

"or

εἰ σὺ εἶ39 ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων

ἁ

>

i

3

,

ότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ ἢ
,

»

mam spa nib WY, Mic. v. 1

-“

1 ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε
ἌΝ

“

ἕως ὅτου εἶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ
σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν ;
εἰ σὺ εἶ κέλευσόν με ἐλθεῖν πρός σε
3 ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ

1 ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις
>

>

’

3

k. ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι
οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ΄ ἐμέ
οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τ. ποδῶν
λῦσαι

2.6 οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τ. ἡγεμόσιν
εἰ υἱὸς εἰ τ. Θεοῦ
Η
eX
᾽
εἰ vids εἰ τ. Θεοῦ

o
>
2
3᾽
Φ- ἢ
ὅτι
ἐκεῖνος
εἶπεν
Βασιλεὺς‘ τ. > Ἰουδαίων εἰμί

1

(2) εἶ ἐκ

(1) σὺ, σὲ tis εἶ

ΨτΦ

iva ἐρωτήσωσιν αὐτὸν Σὺ τίς εἰ;

1

“
,

>

’

>

ΠΝ

τί οὖν;

&

>

,

ov

Ἠλείας

6 appa

εἶ σύ;

΄

,

.

ἊΝ

A}

,

>

,

-

εἶπαν

4

7

εἰ;
.

οὖν αὐτῷ Τίς εἶ;

9

τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστός
σὺ εἶ Σίμων ὁ vids Ιωάνου
Ῥαββεὶ σὺ εἶ 6 vids τ. Θεοῦ,
3

>

>

aA

Ίχ

Εὶ----ἐστίν
Jo

150
8 το
412
19
6 69
752
8 25

26 ἔσται, TR; 21. 10, 11, 38, 42; 22. 8, 32, 38,

σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ
σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τ. Ἰσραήλ
μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιακώβ
θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ
ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ
3 μὴ κ. σὺ ἐκ τ. Ταλιλαίας εἶ;
1 ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ;

42, 45; 23. 8,9, 10, 16, 17, 18; 24. 6, 26, 33, 45;
26. 18, 26, 28, 38, 39, 48, 66,

35; 4. 22, 26, 41; 5. 114, 1741; 6. 3, 4, 15, 35,
55 3.7. 42, 84, 711, 15, 115, 527, 734; 9. ὅ 5, 7, 10,
21, 539, 40, 42, 543, 545, 47; 10. 14, ὅ24, °25,

53 μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ
9 28 σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου

$290, 40, 43, 47 ; 12. 7, 11, 27, 28, 29 et

242; 16. 6.
Lu 1. 36, °61,
63 ; 2. 11; 4 22,243 5. 21, 23, 34; 39-

18 17 2 μὴ κ. σὺ ἐκ τ. μαθητῶν εἶ τ. ἀνθρώπου

12 ἐὰν τοῦτον

ἀπολύσῃς

οὐκ

h. v., [WH]; 6. 5, 20, 32, 33, 34 [WH], 35, 36,
40,143, 47, 48, 49; 7. °4,°23, 27, 28 (425), 39,
8.40; 8. τι (025), 17, 25, 26, 30; 9. 9, ° 33, 35, 38;

48, 50, 62; 10. 22 (ὀΐ5), 29, 42 —h. v.. WH

εἶ φίλος

τ.

Καίσαρος
21 12 1 ἐξετάσαι αὐτὸν Σὺ τίς εἶ;
Ας 9 καὶ εἶπεν δὲ Τίς εἶ Κύριε;
13 33 υἱός μου εἶ σύ

6 —h. v., [[WH]] R mg., } 21, 29.
48; 2.0, 117 ; 8. 6 (02s), 18, 19,

31 —h. ν TWH

27 λέγε μοι σὺ Ῥωμαῖος εἶ;

12, 16, 8 17, 18 (25), © 22, ὅ 25, 26, 27 (d25), 28, 36,

τ. Θεῷ;

14 41 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;

40, 41; 8. 13, 14, 16, 17, 19, 26, 29, 34, 39, °44,
44,150, 54,154, 54; 9. 4, 18, 9 (ὀ25), 12, 16, 17,
19, 20, 24, 25, 29, 30 (025), 36, 37; 10. 1, 2, 123
13, © 16, 21, 29, 1345 11. 4, 10, 39, 57; 12.9, 114,
31, 34, 35, 503 18. 10, 16, 24, 25, 526; 14. 10, 17

4 7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός
1 5 vids μου εἶ σύ, Ps. Lc.
12 σὺ δὲ 6 αὐτὸς εἶ

N77 TAN, Ps. cii. 28

Re

vids μου εἶ σύ, Ps. ii. 7
εἰ δὲ νόμον κρίνεις οὐκ εἰ ποιητὴς νόμου
1 σὺ δὲ τίς εἶ ὁ κρίνων τὸν πλησίον;
ἀλλὰ πλούσιος εἶ
ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς K. νεκρὸς εἰ
ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε. ζεστός
οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ k. οὔτε ζεστὸς οὔτε
»

‘

ἢ

,

4

A

cA

‘

,

ε

»»

ψυχρός

>

a

’

3

Α

A

,

,’

~

4

3

.

‘

+ ae

A

,

,

(4) τοῦτ᾽ ἔστιν

(2) ὅ ἐστιν

TWH mg., 121, 24, 28; 15. 1, 12, 20; 16.

15, 17, 18, 32; 17. 3, 10, 17; 18. ὁ 36, 36, 38, 393
19. 35, 540; 20. 14, 15, 730, 313 21. 4, 7 (425), 12,

4, 6, 528, 34, 35, 36, 142; 12. 3,49, 15; 18. 15;
15.

138

—h.

v.,

~

ἘΣΤΙΝ

(1) c. partic.

ἔσται,

>

17 οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαιπωρὸς κ. ἐλεινός
411 ἄξιος ef ὁ Κύριος x. ὁ Θεὸς ἡμῶν τ. δόξαν
λαβεῖν
5 9 ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον
16 κ δίκαιος εἶ ὁ ὧν κ. ὁ ἦν ὁ ὅσιος
>

21, 29, 31, 5 31,

mg. R mg., 33; 4.210, 11, 18,

20, § 22, 23, 29, 34) 35, 37, 37; 423 5. 2, 10, 12,
13, 215, 25, 27, 30, 31, 132, 32, 145; 6 9 (5),
14, 24, 29, 131, 133, 39, 40, 42, 145, 50, 51, 55
(d2s), 58, 60, 163, 63 (425), 1 64, 70; 7. 6, 7, 11,

26 15 ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς εἶ Κύριε
Ro 2 1 διὸ ἀναπολόγητος εἶ ὦ ἄνθρωπε
9.20 1 μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος

Ja

εἰσίν, TWH mg., 22, 31, 35; 15. 31; 16. 10 (02s),
537+ 17.53, 213 18. τοὶ δον 27, 5.20} 18. 9

Jo1. 4 ἦν, WH non mg. R, 19, 30, ' 33, 34,7742

21 38 οὐκ dpa σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος
22 ὃ ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην Τίς εἶ Κύριε;

5 5
411
12
2 9
3 1
15
16

mg,

R mg.; 11. 21, 23, 29, 34 (015), 35, 41 5 12. 1} 2,
16, 815, 23, 24, 34, 42; 18. 18, 19, 21; 14 17
—T [WH]; 20. 12, 16, 14, 117, 38, 44 ; 21. 30, 31;
22. 11, 19, 38, 53, 59, 1643 28. 6, 7,115, 35; 24

NAN 3, Ps. ii. 7

Ga
He

I, 32

(6:5), 33, 35» 37, 742; 18. 28, 29, 33 [WH]; 14.
14, 22, 24, 34, 35, 44, °69; 15. 716, 17 22, *? 34,

10 24 εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ
11 27 ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστός
τούτου;
2 μὴ κ. σὺ ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ εἶ;
σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;
οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;
λέγει τῷ Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ;

168; 27. 6, " 33, 37,

42, * 46, 62 ; 28. 6.
Mk 1, 27; 2 1, 9, 19, 28; 3. 217, 29 ἔσται, T, 33,

48 Σαμαρείτης εἶ σὺ x. δαιμόνιον ἔχεις

25
33
37
19 9

273

(8) ἐστὶν ὃς

(5) seq. infin.

(6) ἐστὶν

ἐκ
Mt 2" 26,47 23552 2: 3.15, 12, 429,07 ; 5. 3, 10;
34, 35 (2s), ° 37, 48; 6. 13 —h. v., TWHR non
mg., 21, 22, 23, 25; 7. 69 —WH, 12; 8. 27; 9.

5, 13, 15; 10. 2, 11, 24, 126, 37 (ds), 38; 11. 6,
10, II, 14, 16, 30; 12. 6, 7, 8, 23, 30, 48, 50; 13.

? 19, +20, 21, 122, 123, 31, 32 (625), 33, 37, 38, 39
(dis), 44, 45, 47, 52, 55, 57; 14 2, 15, 26; 15

120, 526; 16. 20; 17. 54,5; 18.1, 4,°7 —WH,
58,59, 14; 19. 10, 14, 17, 524, 26; 20. 1, 15, 523,
18

26.126; 28. 4, 22.
Ro 1. 9, * 12, 16, 19, 25; 2. 2, 11, 28; 3. 8, τοῦ 11
(ds), 1 12, 12 —WH mg,, 18, 22; 4. 15, 16,9215;
5. 14; 7. 3, 14,418; 8. 9, 24, 34; 9. 2, *8; 10.
46,47, 8, #8, 12; 11. 523; 18. 1, 4 (G25); 14 17,
23; 16. 5.
1Co 1. 18 (625), 25 ; 2. 143 8. 5 (25), 7, 11, 13, 17,

19, 21; 4 3, 4, 173 6 7, 15, 16, 17, 18, 19; 7.

59, 14 (dis), 19 (025), 22 (15), 29, * 39, 40; 9. 3, 16

(dis), 18; 10. 16 (42s), 19 (25), 28; 11. 3, 5, 7, 8,
A 13,

14,

15, 5 20, 24, 25;

12.

12

(02s), 14,

: 15,

616, 22; 14. 14, 15, 25, 26, 33; 5.35) 373 15. 12,

13, 44 (625), 58; 16. 15.

11 Co 1, 12, 18; 2 3; 8.17; 4 13 (és),435 7.15;
9. 51,212; 10.185 11 10; 12.3 13.
Gal. 7,11; 3. 12, 16, 20 (ds); 4. 1, 2, 124, 24,
25, 26 (d75); δ. * 3, 19, 22, 23; 6. 15.

274

ἐστίν----ἐστέ

Eph 1. 14, 18, 23; 2 14; 8.13; 4. 9, 110, 15, 21;
δ, 5, 10, ὅ 1,13. 18, 23, 32; 6. 1, 2, 9 (δ29),.12,

17.

Phl 1. 7, 28; 2.113; 4 8.
,
Col 1. 16, 7, 15, 17, 18 (67s), 224, 227 ὅς ἐστ.,
TWH mg. ; 2. 10,717
ἅ éor., TWH non mg. R,
22,123 ;.8.: 44,-5;24, 20,'25 + 4.50.

1Col5 19 εἰ ἐν τ. ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες
ἐσμὲν μόνον

ΠΟΟΙ 14 καύχημα

ἡμῶν

11 Th 1. 3; 2. 4,9; 8. 3, 217.
I Til. 5, 20; 3.15, 16; 4 8 (ds), 10; δ. 44, 8; 6.
6, το.
11 Ti 1, 76, 512, 15; 2.17, 20; 4 11 (dé).
Phm
412.
He 2. 6,414;4 13;5. 13,14;
D 75); #11, 15; 10: 420;

Ga
7. 22, 45, 15;
8 6;
11. 4, 6: *165 18.

Fas

Ja_ 1. 13,.17, 23, 27; 2. 17, 19, 20, 26 (ds); 8.5,
ἘΝ 173; 4 4, 12, 16, Κλ: δ. τῷ.
1Pel.25; 2.15; 8.*%4, *20, 22; 4 11.
We Be 1. Ὁ. 14,17 5 8.4.16,

I Jol. 5 (¢er), 7, 8, 9, 10; 2 2, 4, 7,28, 9, 10, 11,
15, °16 (625), 18 (625), 521, 22 (der), 25, 27 (d25),
29 ; 8. 2, 3, 4, 5, 7 (02s), 5 8, 10, 810, 11, 15, 20,
235°: °1," 2, *
5.05 (02), 4,6, 9%, 8: 36.'52, 16,
16, 17, 18, 20;

5. I, 3, 4, : 5) 5» “Ὁ (225), 6, 9 (02s),

II (dis), 14, 16, 17 (425), 20.
Il Jo 6 (a2), 7.
1 10 611; 12.
Re 2.77; 5. 12, 13 —T [WH];
bis), 18 —TWH non mg.; 14.
bis), 10, 11 (67s), © 11, 14, 18;
és eor., WH, 712, 14; 21. 1,
259,223 22. 10, 12.

9. 19; 18, 10, 18
12; 16. 21; 17. 8
19. 8, 10; 20. 22
28, 12, 16 (d25);

Mk
Lu

5 ο
912
17 10
Jo 8.33
9 28
40
10 30
Ac 232
315
5 32
1415
16 28
17 28
28
28 τῷ
Ro

(2) seq. gen.

215 ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν. τ. Θεῷ
17 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοί
8. 5 οὐχ ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι
6 τό ἡμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐσμὲν ζῶντος
1011 οἷοί ἐσμεν τ. λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες
18 6 γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι

825 ἐλθούσης δὲ τ. πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδα-

5 30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τ. σώματος αὐτοῦ

Phl 3 3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή
ITh5 5 3 οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους
He 8 6 οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς
4 2 κι γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ
γι Ὁ

κἀκεῖνοι

10 10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμέν
to
39 2
ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν

170 2 καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν
81

ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν κ. ἐσμέν
2 νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν
10. 5 ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τ. ἀληθείας

ἐσμέν

4 6 8 ἡμεῖς ἐκ τ. Θεοῦ ἐσμέν
.
17 καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν κ. ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τ.
κόσμῳ τούτῳ
5 19 ὃ. οἴδαμεν ὅτι ἐκ τ. Θεοῦ ἐσμέν

(8) ἐσμ. ἐκ

Aeyiwy ὄνομά μοι ὅτι πολλοί ἐσμεν
ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν
δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν
σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν
ἡμεῖς δὲ τ. Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί
μὴ κ. ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν;
| ἐγὼ κ. ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες
οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν
ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τ. ῥημάτων τούτων
κ. ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι
ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε
ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν x. κινούμεθα x. ἐσμέν
τοῦ yap κ. γένος ἐσμέν
ἡμεῖς δὲ... ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν

αὐτόν

20 κ. ἐσμὲν ἐν τ. ἀληθινῷ
ἘΣΤΕ΄

(1) seq. gen.
(8) tives ἐστέ
Mt

8 12 ἄρα οὖν ἀδελφοὶ ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τ.
σαρκί
16 συνμαρτυρεῖ τ. πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν
τέκνα Θεοῦ
12 5 1 οὕτως οἱ moddol ἕν σῶμά ἐσμεν ἐν

14 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τ. κόσμου

8
10
15
28

26
20
16
ὃ
28

31
4 40
718
9.41

Mk

1811
622

Lu

Χριστῷ

ICo3

ὃ 3 ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν
τ. Κυρίου ἐσμέν
9 Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί

1017 1 εἷς ἄρτος ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν
22 μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν;

(2) ἐστ. ἐκ.
(4) εἷς ἐστέ

511 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς
13 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τ. γῆς

;

615 ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον

14

κ. ὑμεῖς

γωγόν ἐσμεν
428 ἡμεῖς δὲ... ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν
ὑμεῖς. . . ἐστέ, TWH mg. R mg.
31 οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τ. ἐλευθέρας
Eph 2 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα
425 ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη

ἘΣΜΕΝ

(1) ἕν, ἐν σῶμά ἐσμεν

καθάπερ

24 ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τ. χαρᾶς ὑμῶν

I Th 2, 13 334 *3.

Tit L.6,:13; 8. 8:

ὑμῶν ἐσμὲν

955
11 44

τί δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι;
οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες
ἀκμὴν κ. ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε
ἔσωθεν
δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως x.
ἀνομίας
υἱοί ἐστε τ. φονευσάντων τ. προφήτας
τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν;
οὕτως x. ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
1 ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς... ὅτι Χριστοῦ
ἐστέ
οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες
μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ
ἄνθρωποι
1 οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε
—h. ν., TWH non mg. R non mg.
ὅτι ἐστὲ ὡς τ. μνημεῖα τὰ ἄδηλα

48 ἄρα μάρτυρές

5

ἐστε

x.

ἔργοις τ. πατέρων ὑμῶν

συνευδοκεῖτε

τ.

ἐστέ---εἰσίν
>

,

Lu 18 25 οὐκ οἶδα, ὑμᾶς πόθεν ἐστέ
27 λέγω ὑμῖν οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ
1615 ὑμεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον
T. ἀνθρώπων
22 2ὃ ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ
24 58 εἶπεν αὐτοῖς Τί τεταραγμένοι ἐστέ;
Jo 823 2 ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν
ἄνω εἰμί:

>

Ga

2 ὑμεῖς ἐκ τούτου τ. κόσμου ἐστέ

8 26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τ. πίστεως
28 * πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
29 ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστέ
4 6 ὅτι δέ ἐστε υἱοὶ ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός
28 ὑμεῖς δὲ ποῦν ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ
ἡμεῖς... ἐσμέν, WH non marg. R non
marg.

518 εἰ δὲ “πνεύματι ἄγεσθε οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον

31 ἀληθῶς μαθηταί μου ἐστέ
37 οἶδα ὅτι
ὅ σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε
39 εἰτέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε
44 3 ὑμεῖς ἐκ τ. πατρὸς τ. “διαβόλου ἐστέ
Os ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ τ. Θεοῦ οὐκ ἐστέ
1026 ? ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τ. προβάτων τ. ἐμῶν
34 ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε
DOAN DDN ‘AION IN, Ps. Ixxxii. 6
13 10
II
17
5
15 3
14
19

275

4

ὑμεῖς καθαροί ἐστε ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες
οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε
μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά
γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε
ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε
ὑμεῖς φίλοι μὸν AIRE
Se
το:
3 ὅτι δὲ ἐκ τ. κόσμου οὐκ ἐστέ

Eph 2

5 χάριτί ἐστε σεσωσμένοι
ὃ τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πίστεως
Ι9 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι κ. πάροικοι,
ἀλλὰ ἐστὲ συνπολῖται τ. ἁγίων
Col 21ο κι ἐστὲ ἐν αὐτῷ , πεπληρωμένοι
I ΤῊ 2 20 ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν kK. ἡ χαρά
49 αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε
5 4 ὑμεῖς δὲ ἀδελφοὶ οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει
5 πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε
He 12 8 εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας
8 ἄρα νόθοι kK.οὐχ υἱοί ἐστε
Ja 414 ἀτμὶς γάρ ΕΘ πρὸς ὀλίγον. φαινομένη
IJo 214 ἔγραψα ὑμῖν
ὑ
νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε
4 4.2 ὑμεῖς ἐκ τ. Θεοῦ ἐστὲ τεκνία

27 ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστέ

Ac

ἘΠΣΙΝ

825 ὑμεῖς ἐστὲ οἱ υἱοὶ τ. προφητῶν

;

7 26 ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε

19 15 8 ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;
᾿

τ

ο

2%καθὼς πάντες ὑμεῖς οἰῶ ΤΊΜΩΝ, i

τινες
Ξ

ἐν οἷς ἐστὲ κ. ὑμεῖς κλητοὶ
Ιησοῦ
Χριστοῦ
614 οὗ γάρ ἐστε be shane OO νος Sen
16 δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε

8 9 ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί
1514 κι αὐτοὶ μεστοί ἐστε “ἀγαθωσύνης
1001 20 3 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
8

᾿

(1) τίνες εἰσ.

3 ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε

3 οὐχὶ σαρκικοί ἐστε κ. κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε ;
4 οὐκ ἄνθρωποί ἐστε;
9 Θεοῦ γεώργιον Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε
16 ovK οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστέ
17 6 γὰρ ναὸς τ. Θεοῦ ἅγιός ἐστιν οἵτινές ἐστε
ὑμεῖς
4 ὃ ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ
ἐστέ;
5 2k. ὑμεῖο πεφυσιωμένοι ἐστέ
ἐστέ;, R mg.
7 ἵνα ἦτε νέον φύραμα καθώς ἐστε ἄζυμοι
6 2 ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων
οὐ τ κι οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν
91 οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Κυρίῳ
2 ἡ γὰρ σφραγίς μου τ. ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστὲ
ἐν Κυρίῳ
12 27 ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ
14 12 ἐπεὶ ᾿ζηλωταί ἐστε πνευμάτων
16 17 ἔτι ἐστὲ ἐν τ. ἁμαρτίαις ὑμῶν
ποῦ. εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τ. παθημάτων
Ὁ.9 εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε
8 2 ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ
3 ανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ “Χριστοῦ
7 53ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ εἰς τὸ συναποθανεῖν
13 5 ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τ. πίστει
5 εἰ μήτι ἀδόκιμοί ἐστε
Ga 8 3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε;

(2) εἰσ. ot, οἵτινες

(4) εἰσ.

πρὸς,

εἰς

᾿

(8) εἰσ.

(5) εἰσ.

ἐκ

(6) ἕν, εἰς τὸ ἕν εἰσ.

Mt

2
218 οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν
WIN

αν

3

moanby

onand

MIND,

RN
αν
eS
ἀν J
ci
στον
7.13 πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι αὐτῆς
14 ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες

Jer.

αὐτήν

15 ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες
10 30 ὑμῶν. δὲ x. αἱ τρίχες τ. κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθημέναι εἰσίν
12 κ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν κ. ἀναίτιοί εἰσιν
48 1 kx. τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί pov;
18 38 οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τ. βασιλείας"
τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τ. πονηροῦ
39 οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν
5G.,* ai ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς
εἰσίν;
15 14 τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί
16 28 8 εἰσίν τινες τ. ὧδε ἑστώτων
17 26ἃ
ἄραγε ἐλεύθεροί εἶσιν οἱ υἱοί
18 20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι eis τὸ
ἐμὸν ὄνομα
19 6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σάρξ μία
12 ? εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες... ἐγεννήθησαν. οὕτως"
5 k. εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν
ὑπὸ τι ἀνθρώπων"
2 xk. εἶσιν εὐνοῦχοι οἴτινες εὐνούχισαν, ἑαυτούς
20 16 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
—h. v., TWH non marg. R
2214 πολλοὶ γάρ εἰσιν “κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
30 ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι ἐν τ. οὐρανῷ εἰσίν
Mk 415 ? οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν
16 ? οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι
op. eio., T

»
εισιν

ΜΚ

417 οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν.

. . ἀλλὰ πρόσκαιροί
εἰσιν
3. κι ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τ. ἀκάνθας σπειρόμενοι,
® οὗτοί εἶσιν οἱ τ. λόγον ἀκούσαντες
3 ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τ. γῆν τ. καλὴν σπαρέντες
οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡἡμᾶς;

kK. τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν εἰσίν
μακρ. ἥκασιν, TR

3 εἰσίν τινες ὧδε τ. ἑστηκότων
ὥστε οὐκέτι. εἰσὶν δύο" ἀλλὰ μία σάρξ
ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τ. οὐρανοῖς
οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ «νον ὑπάρχοντες ἐν

Ac

1617 οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τ. Θεοῦ τ. ὑψίστου

εἰσίν

38 ἐφοβήθησαν

38
21 20

23
23 21 νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι
24 11 οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα
1 32 οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου

εἰσίν

κι τίνι εἰσὶν ὅμοιοι;

o

>

>

a

μένοις

οὗτοι υἱοὶ Θεοῦ εἰσίν
vi. εἰσ. Θεοῦ, T
οἵτινές εἶσιν Ἱσραηλεῖται

καθη-

“

2 οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες

Ke

χ

εἰς

>

,

γὼ»

«

»

εἰσιν

“

OLTLVES

.

.

.

ακουσαντες

Γαλιλαῖοι;

et
μεμεστωμένοι εἰσίν
Kareαλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί
εἰσιν
ἰδοὺ οἱ ἄνδρες cee εἰσὶν ἐν τ. ἱερῷ ἑστῶτες
aoe viv εἰσὶν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τ.
αόν

"»

;

ΤΕ.

-

,

>

᾿Αβραάμ
,

4

»

»

δι.

ἃ

,

>

~

ἔργῳ
λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσίν
ἠυδόκησαν γὰρ κ. ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν
οἵτινές εἶσιν ἐπίσημοι ἐν τ. ἀποστόλοις
ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσίν

Τ.

"λόγον κατέχουσιν
μήτηρ μου kK. ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν
οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢἢ ἄρτοι πέντε
3 εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων
‘ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τ. κοίτην
εἰσίν
μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι
e€ ἡμέραι
ἡ
εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι
εἰσὶν ἔσχατοι οἵ ἔσονται πρῶτοι
be
to
Ks εἰσὶν πρῶτοι οἱ ἔσονται ἔσχατοι
ἤδη ἕτοιμά
ἕ
εἰσιν
ἐστιν, WH non mg.
οἱ υἱοὶ τ. αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι... ..
εἰσίν
τ. πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι. εἰσὶν δίκαιοι
ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν κ, υἱοί εἰσιν Θεοῦ
ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν
Jo
ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν
ἐκεῖναί εἶσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ
ἀλλά εἰσιν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἱ οὐ πιστεύουσιν.
,
εἰς
«
\
4
ἤδει γὰρ
+ . τινες εἰσὶν OL μὴ TLOTEUοντες
749 ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τ. νόμον ἐπάρατοί εἰσιν
8 [10
ναι ποῦ εἰσίν;
10 8 ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν κ.
λῃσταί
41 9 οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τ. ἡμέρας ;
1412 ἐν τ. οἰκίᾳ τ. πατρός μου μοναὶ πολλαί
εἰσιν
a77 πάντα ὅσα ἔδωκάς pow παρὰ σοῦ εἰσίν
περὶ ὧν δέδωκάς μοι ὅτι σοί εἶσιν
αὐτοὶ ἐν τ. κόσμῳ εἰσίν
Ξ ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τ. κόσμου
ὃ ἐκ τ. κόσμου οὐκ εἰσίν
3.οὐχὶ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες

>

ζ{«

αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένοι εἰσίν
οἱ yap ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τ. ἀγαθῷ

συνπνί-

γονται
,

᾿

οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα

οἱ δὲ παρὰ τ. ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες
=

ἀγοραῖοι ἄγονται K. ἀνθύπατοί εἰσιν
πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τ. Ιουδαίοις τ.
πεπιστευκότων
ι Δ
can
Ed
,
»»
εἰσὶν
ἡμῖν
ἄνδρες
τέσσαρες
εὐχὴνae ἔχοντες

Φ
’
ε
> >
,
οὗτοι
νόμον
μὴιν»ἔχοντες ἑαυτοῖς
εἰσὶν
νόμος

ὅμοιοί εἶσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ

OUTOL

ὅτι Ῥωμαῖοί

19 26 λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν
γινόμενοι

7. βασιλείοις εἰσίν

2

δὲ ἀκούσαντες

εἰσιν

ὁ φυτεύων δὲ x. ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν
γινώσκει τ. διαλογισμοὺς τ. σοφῶν ὅτι

εἰσὶν μάταιοι

ap mn

DIY niazing yy,

Ps

ποῖν. ΤῈ
8

5 K. yap εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοί
5 ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ κ. κύριοι πολλοί
10 18 οὐχ οἱ ἐσθίοντες τ. θυσίας κοινωνοὶ τ. θυσιαστηρίου εἰσίν;
12 4 διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων. εἰσίν
5 κ. διαιρέσεις διακονιῶν εἰσίν
6 κ. διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν
14 Io τοσαῦτα oe γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ
22 4 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν
1Goll22 ‘Efpaiot εἶσιν ; κἀγώ:
Ἰσραηλεῖταί εἰσὶν; κἀγώ"
σπέρμα ᾿Αβραάμ εἰσιν; κἀγώ:
διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν; . . . ὑπὲρ ἐγώ
5 εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς
οὗτοι υἱοί εἰσιν ᾿Αβραάμ
Ὁ ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων
ἐ
νόμου εἰσίν
ὑπὸ κατάραν εἰσίν
αὗται γάρ εἶσιν δύο διαθῆκαι
ὅτι αἱ ἡμέραι “πονηραί εἰσιν
ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ. .. ἀπόκρυφοι
τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν
ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν “δοῦλοι
μὴ καταφρονείτωσαν ὅτι ἀδελφοί εἰσιν:
ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅὅτι πιστοί εἶσιν
κι ἀγαπητοί
odἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τ.
οἰκίας
εἰσὶν γὰρ πολλοὶ ἀνυπότακτοι
εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς K. μάταιοι
ἔργα τ. χειρῶν σού εἶσιν οἱ οὐρανοί

Dinw a

NwYD, Ps. cii. 26

14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα
7S

΄

‘

LA

εἰσίν---ὦ
He

720

οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας

εἰσὶν ἱερεῖς

γεγονότες
i
23 οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς
11 13 ξένοι ks παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τ. γῆς
1Pe2 17 οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι
3 7 οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ K. ἡ γῆ τ. αὐτῷ λόγῳ
τεθησαυρισμένοι εἰσίν

Lu

ἡμῶν

20 28 ἐὰν...

5 αὐτοὶ ἐκ τ. κόσμου εἰσίν
τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες
β.8 κ᾿ οἱ τρεῖς. εἰς τὸ ἕν εἰσιν
οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τ. ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες
οὗτοί εἰσιν γογγυσταὶ μεμψίμοιροι
“19 οὗτοί εἰσιν οἱ ,ἀποδιορίζοντες ψυχικοί
119 γράψον οὖν ἃ εἶδες x. ἃ εἰσίν
20 οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τ. ἑπτὰ ἐκκλησιῶν

Jo
3 2 ἐὰν μὴ ἦἦ ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ
ἐὰν μὴ ῆδεδομένον αὐτῷ ἐκ τ. οὐρανοῦ
ἐὰν μὴ ἦ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τ. πατρός
ὅταν ἐν τ. κόσμῳ ὦ
ἐάν τις θεοσεβὴς ἢἦ

ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κ. ὑμεῖς ἦτε

ἵνα di μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τ. αἰῶνα
μ- tp. ἣ εἰς τ. αἷ., Τ; μ. dp. εἰς τ. αἱ. Fy
WH mg.

εἰσίν"
»

,

κι αἱ λυχνίαι ai ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν

ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖνἢ

ἐπείρασας τ. λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους
kK. οὐκ εἰσίν
τ. βλασφημίαν

οὗτος ἄτεκνος ἦ

DPR 12... Ὁ, Dt. xxv. 5

αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν

Re

514 iva eis μαρτύριον ἦ ὑμῖν τοῦτο
εἰς μαρτ. αὐτοῖς, TWH non mg. R
10 6 ἐὰν ἐκεῖ ἦ υἱὸς εἰρήνης
ἦ ἐκεῖ, TWH mg.
“11 34 ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς 7
34 ἐπὰν δὲ πονηρὸς ἢ
14 8 μήποτε
ae ἐντιμότερός σου ἦ κεκλημένος ὑπ᾽

αὐτοῦ

διῇἵνα ᾿Φφανερωθῶσιν ὅτι
ὅ οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ

Ju

277

ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν 7 πεπληρωμένη
1 ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς
ἡ

ἐκ τ. λεγόντων ἸΙουδαίους

ἵνα ὦσιν Κι αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ

εἶναι ἑαυτοὺς κ. οὐκ εἰσίν

1 ἵνα πάντες ἕν ὦσιν
iva x. αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν
1 ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς ἕν
ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι. εἰς ἕν

περιπατήσουσιν per ἐμοῦ ἐν λευκοῖς ὅτι
ἄξιοί εἰσιν
τ. λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι κ. οὐκ
εἰσίν

θέλωἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽
ἐμοῦ
ἵνα ἢ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς 7

ἅ εἰσιν τ. ἑπτὰ πνεύματα τ. Θεοῦ
οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τ. Θεοῦ

αἵ εἰσιν αἱ ᾿προσευχαὶ τ. ἁγίων
ἅ εἰσ. WH mg.
1 τίνες εἰσὶν κι πόθεν ἦλθον ;
οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τ. θλίψεως τ.
μεγάλης

Ac
Ro

5 38 2 ἐὰν 7 ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη
225 ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ἧς
ἐὰν 7 ὁ ἀριθμὸς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ
ἄμμος τ. θαλάσσης

διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τ. θρόνου τ. Θεοῦ

pn bina διἼ) yey moron 3, Is.

οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι

2 οὗτοί εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν,

- εἰσ.» WH mg.

X.

IColto

παρθένοι γάρ εἰσιν

ἄμωμοί εἰσιν

ἄξιοί εἰσιν
εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα
σημεῖα
αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν
κι βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν
τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσίν
τὰ ὕδατα ἃ εἶδες... λαοὶ κ. ὄχλοι εἰσίν

οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τ. Θεοῦ εἰσίν
ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ κ. ἀληθινοί εἶσιν

22

11 25 iva μὴ ἦτε ἐν ἑαυτοῖς φρόνιμοι

ἵνα οἷς ὁ. μὴ ἢ.ἐν ὑμῖν σχίσματα,
ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τ. αὐτῷ νοΐ
ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ἦ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων
ἵνα ἦτε νέον φύραμα
ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος. ἦ πόρνος

ἵνα . «+ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε
iva κ. οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες
ὦσιν
ἵνα ἦ ἁγία κ. τ. σώματι κ. τ. πνεύματι
ἐὰν ἦ ὑπέρακμος
ἵνα μὴ ἢ σχίσμα ἐν τ. σώματι
σχίσματα,
ἐὰν δὲ μὴ ἢ διερμηνευτής

ἵνα ἦ ὁ Θεὸς πάντα ἐν πᾶσιν

γ1)

(1) ἕν ὦσιν
“

ὅπως

>

ἢ σου

ε

ἐὰν δὲ ἄξιον i τοῦ κἀμὲ πορεΐεσθα:

(2) ἡ ἐκ
,

>

ἢ ἐλεημοσύνη ἐν τ. κρυπτῷ

a

ἡ σι €A. 7, T
ἐὰν οὖν ai ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸςἢ
ἐὰν μὲν ἦ ἡ οἰκία ἀξία
>
ἐὰν
δὲ᾿ μὴδ ἡ> ἀξία
ὃ ἐὰν ftδίκαιον δώσω ὑμῖν
ὅπου ἐὰν 7ἣ τὸ πτῶμα
ἐποίησεν δώδεκα νον ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ
παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα per
«ε

αὐτοῦ ἧ

:

a&.,
iva μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς
ἵνα ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ vai, x. τὸ οὗ
οὔ
ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τ. δυνάμεως ἢ τ. Θεοῦ

ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε
ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν
ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε

βαστάσει τ. κρίμα ὅστις ἐὰν fa
ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι
ἵνα ἢ ἁγία Kx. ἄμωμος
ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς K. ἀπρόσκοποι

3
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Phl 228 ἵνα. . . κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ
1 Ti 415 ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ἦ πᾶσιν

ἘΓΝΑΙ

(1) τὸ εἶναι

5 7 ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν

(2) εἶν. ἐκ

ΠΤὶ8 17 ἵνα ἄρτιος 7 ὁ τ. Θεοῦ ἄνθρωπος
Tit
Phm

Ja

1 9 ἵνα δυνατὸς 27 x. παρακαλεῖν

8114 ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι

14 ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου 7

1 4 ἵνα ἦτε τέλειοι κ. ὁλόκληροι
515 κἂν ἁμαρτίας ἦ πεποιηκώς

Mt 16 13
15
τ χὰ
19 21
20 27

170 1 4 ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν 7 merneenery
Jo
12 ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη
Mk
ΕΙΉΝ

22 23
1 34
8 27

(1) ἂν εἴην
διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος
μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός
τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολὴῆ;
1 τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν
1 ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα
1 ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο
τί ἂν εἴη, WH mg.
τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων
πράσσειν
τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν

1 τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν

ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ
ἐπυνθάνετο τίς εἴη

29
95

35
10 44
12 18
14 64
Lu

2 4

6
44

Mk

,

ἔσται, TWH

Lu
Ac

ς

“

non

\

mg.

Ν

x

ΕΝ

R

1235 ἔστωσαν ὑμῶν ai ὀσφύες περιεζωσμέναι
19 17 ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων
1.20 μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ

ἈΦ sands mbna, Ps. Ixix. 26

28 28 γνωστὸν οὖν ὑμῖν ἔστω
ἔστ. ὑμ., T

1Co 16 22 1 εἴ τις οὐ φιλεῖ τ. Κύριον ἤτω ἀνάθεμα
11Co12 16 ἔστω δὲ ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς
Ga
1 8 εὐαγγελίσηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν ἀνάθεμα ἔστω
9 εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε ἀνάθεμα

Ja
I Pe

’ὔ

3

΄“-

>

δ,

ὯΝ

7

΄“-

“

»”

>

΄

>

-

Δαυείδ
1

2

9

‘

1 ἐγένετο

>

~

53

>

‘

>

.

ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν

ἔστω
8112 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες
415 ταῦτα μελέτα ἐν τούτοις ἴσθι

119 ἔστω
δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τ.
ἀκοῦσαι,
512 1 ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ vai, κ. τὸ οὗ οὔ
3 3 ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν

ἐν μιᾷ τ.

;

εἶναι σὺν
8 38 ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ.
αὐτῷ
ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον
918
κατὰ μόνας
,
cw
,
>
18 τίνα pe οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι;
20 ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
ἡμᾶς ὧδε εἶναι
33 ἐπιστάτα καλόν “ ἐστιν
φ
2
i 1 ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ
3 age Pee 3

214 τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω
410 γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν
18 38 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν

1Ti

ὦ

an

(1) ἤτω
c

4

πόλεων

2 13 ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί
δ 25 ἴσθι εὐνοῶν τ. ἀντιδίκῳ σου ταχύ
37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναὶ οὗ οὔ
ἔσται, WH mg. R mg.
18 17 ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς K. 6 τελώνης
5 34 ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τ. μάστιγός σου
»”
10 43 ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ... εστω
ὑμῶν διάκονος
\

΄

¥

ἼΣΘΙ

»

,

τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι
ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
Κύριε καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
>
3
εἰ θέλεις τέλειος εἶναι
ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος
>
a
θέλ. εἶν. ὑμῶν mp.. WH mg.
“
“3
Σαδδουκαῖοι
λέγοντες μὴ εἶναι
ἀνάστασιν
ἫΝ
ὅτι ἤδεισαν αὐτὸν Χριστὸν εἶναι
ἮΝ
—Xp. εἶν., T [WH] R mg.
τίνα pe λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι
ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
Ῥαββεὶ καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι
a
a
θέλ.
3
con
3
κὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος
θέλ. ὑμῶν γενέσθαι πρ., T
Σαδδουκαῖοι. .. οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν
5
μὴ εἶναι
᾿
©
\
,
,
$4
»»
3
οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι
θανάτου
1.2 διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου κ. πατριᾶς

ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ
3
νομίσαντες
δὲ αὐτὸν εἶναι a ἐν9 τ. συνοδίᾳ
a
ἐν
τοῖς
τ.
πατρός
μου
δεῖ εἶναί pe
49
4 4I ὅτι ἤδεισαν τ. Χριστὸν αὐτὸν εἶναι
5 12

Μι

(8) seq. gen.

4) εἶν. τινα, τι

-

>

?

ον

“

2

>

4

,

a

2

προσευχόμενον

εἰ k. μὴ δώσει... . διὰ τὸ εἶναι φίλον
αὐτοῦ
>
U
3
,
,
ov δύναται εἶναί μου μαθητής
ov δύναται εἶναί μου μαθητῆς
2J
ov δύναται εἶναί
μου μαθητής
ἢ ὃ \
>
‘
>
€
a
wa τὸ ὸ ἐγγὺς
εἶναι
Ἱερουσαλὴμ‘ αὐτόν
πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην προφήτην
>
εἶναι
ε
’
Ste .
,
53
ὑποκρινομένους
ἑαυτοὺς‘ δικαίους
εἶναι
οἱ λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι
~
2
3
cr
πῶς
λέγουσιν
τ. Χριστὸν\ εἶναι
Δαυεὶδὶδ υἱόν
τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων
,

,

λέγοντα

¢

\

ἑαυτὸν

\

᾿

Χριστὸν

φ

βασιλέα εἶναι

2 ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;
ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι
a
9
lr. δόξῃ ἧ εἶχον πρὸ τοῦ τ. κόσμον εἶναι
παρὰ σοί
τί θέλει τοῦτο εἶναι;
οὐδὲ εἷς τι τ. ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν
»
ἴδιον εἶναι
4 λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν
3
4 λέγων εἶναί
τινα ἑαυτὸν μέγαν
πιστεύω τ. υἱὸν τ. Θεοῦ εἶναι τ. Ἰησοῦν
Χριστόν
—h. v.. TWH non mg. R non mg.
,

,

5"

“

3

3᾽

bs

«

,

Ὁ.

-χέ

er

=
»
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2 9 οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι
4 21 λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι
6 3 4 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν dv

Ga

τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι;

1 χοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τ.
γῆς

κατενώπιον

4 εἶναι ἡμᾶς ἁγίους κ. ἀμώμους

PIM MPT snyrwh nivnp, Is. xlix. 6

Eph1

od ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι
εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τ. Κυρίῳ εἶναι
βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι ᾿Ιησοῦν
ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι

112 1 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ
8 6 εἶναι τὰ ἔθνη συνκληρονόμα κ. σύνσωμα
Phl 123 1 τ. ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι κ.

βουλόμεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα
εἶναι
οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ... τὸ θεῖον
εἶναι ὅμοιον
ε

Lf

παρ

»»,

ἔμενεν

3

εἶναι

,

ὁμότεχνον

διὰ τ.
αὐτοῖς

1

2 61

>

lol

ἢ

\

‘A

A

>

,

A

toe

bs

,

3

>

>

>

,

,

A

%

39

/

U

A

,

>

ΝΡ

a

A

J

10

ἫΝ

μὲν τ.

» ES

3

ει

΄

ε

€

4

,

A

“a

Ψ

᾿

a

,

,

ἣν

"

>

n

7

>

A

“5

2.

ἐκ τ. λεγόντων

»

Ἰουδαίους

"QN
(1) gen. abs. (2) ἡ οὖσα, οὖσα ἐν (3) ὧν
ἐκ, παρά (4) dv eis, πρός (5) seq. gen.
(6) τὰ μὴ ὄντα
Ch infra, ὃ ὧν κ. ὃ ἦν
Mt

>

ε

΄

8 9 ἐκ τ. συναγωγῆς τ. Σατανᾶ τ. λεγόντων
ἑαυτοὺς Ιουδαίους εἶναι

"ἢ

“

,

εἶναι. ἑαυτούς

,

᾿

Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιος ὧν
τ. χόρτον τ. ἀγροῦ σήμερον ὄντα
εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε
ὁ μὴ dy μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν
πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες ;
ἔδωκεν κ. τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν
4 31 μικρότερον ὃν πάντων τ. σπερμάτων

119
6 30
7 τι
12 30

5 25 3 γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη

ἡ
οἱ

«ς

,

’

2 97. βλασφημίαν

Re

΄“

,

ς

’

“

a

”

»

΄“

Ἣν

΄ψ'

4

,

“

,

>

110 2 9 ὁ λέγων ἐν τ. φωτὶ εἶναι

’

>

>

>

,

>

1118 1 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχὴν τινα τῶν
αὐτοῦ κτισμάτων
“
Ψ'
”
“
26 εἴ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι
εἶναι τ. κόσμου
φίλος
4 4 ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ
1Pel2i ὥστε τ. πίστιν ὑμῶν x. ἐλπίδα εἶναι εἰς
,
Θεόν
δ12 ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθὴ χάριν τ.
Θεοῦ

εν

,

LA

col

ἁμαρτίᾳ
Ὲ
a
ee.
2
>. 9
λί
τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα
1 εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν ToAλοῖς ἀδελφοῖς
ηὐχόμην yap ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ
,
iΔ
εἰ μὴ τ. λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι
Ἰησοῦ
Χριστοῦ
λειτουργὸν
με
εἶναί
τὸ
1 εἰς
θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τ.
ἀγαθόν “~
”
\
7
2
ες “
by
1Co8 18 εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ev τ.
αἰῶνι ‘ τούτῳὮ
3
,
53
ς
cies θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς κ.
ἐμαυτόν
εἶναι
25 ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς
4
>
26 1 ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι
32 θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι
10 6 1 εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν
11 16 εἰ “-δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος “ εἶναι>
19 δεῖ γὰρ x. αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι
εἶναι τ. σώματος
12 23 ἃ» δοκοῦμεν “ ἀτιμότερα
,
es
14 37 εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός
εὐάρεστοι αὐτῷ
..
.
φιλοτιμούμεθα
x.
διὸ
ποῦ 9
>
εἶναι
:
,
γ
‘
‘
>
,
ΣΕ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τ. πράγματι
9.5 ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ws εὐλογίαν
LOG 8. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι
,
,
53
11 16 μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι
Ga 2 ὁ 4 απο ἀπὸ δὲ τ. δοκούντων εἶναί τι
>

ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι
>
ἐγὼ yap ἔμαθον ἐν ois εἰμὶ αὐτάρκης εἶναι
δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι
3
Ζ
θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι
ἀλλ᾽“ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ
>
δεῖ οὖν τ. ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι
εὐσέβειαν
τ.
εἶναι
πορισμὸν
νομιζόντων
εὐμεταδότους εἶναι κοινωνικοὺς
ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας
=
΄
δεῖ“ γὰρ τ. ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἰναι
πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι σεμνούς
vg
ἵνα σωφρονίζωσιν aτ. νέας φιλάνδρους> etvat
πᾶσιν εὐαρέστους εἰναι
ἐν
..
δούλους.
a
ἊΣ
πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι
ἀμάχους εἶναι ἐπιεικεῖς
ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τ. χρόνον
&¢ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιοςx
a
3

Ja

,

νεκροὺς

39
εἶναι

ἑαυτοὺς

λογίζεσθε

\

σὺν Χριστῷ εἶναι
τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ
ἡγήσατο
ἁρπαγμὸν
οὐχ
.
>
,
,
a

12 11 8 πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἰναι

ΩΣ

5p

ς

3 ὃ
411
ITh2 6
1 ΤΙ 1 7
212
8 2
6 5
18
Π Ti224
κὶ
Tit 1 7
2 2
4
9
3 1
2
He 512
11 4

ta
διαμαρτυρόμενος τ. Ἰουδαίοις εἶναι τ. Χριστὸν
᾿Ιησοῦν,’
\
δι᾿.
>
’
>
κριτὴς ἐγὼ τούτων ov βούλομαι εἶναι
ἐπιδεικνὺς διὰ τ. γραφῶν εἶναι τ. Χριστὸν
Ἰησοῦν
᾿
“
5
1 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τ. ᾿Απολλὼ εἶναι ἐν
Κορίνθῳ.
Σαδδουκαῖοι yap λέγουσιν μὴ εἰναι avaστασιν
διὰ τὸ τ. ἀνέμους εἶναι ἐναντίους
μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι Θεὸν
1 εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους
φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν
πέποιθάς Te σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν
προῃτιασάμεθα γὰρ. . . πάντας ὑφ᾽ duap53.
τίαν
εἶναι
>
\
eo
roan
,
a
1 eis τὸ εἶναι αὐτὸν
δίκαιον κ. δικαιοῦντα
>.
1 εἰς τὸ
εἶναι
αὐτὸν πατέρα πάντων τ.
πιστευόντων
1 τὸ κληρονόμον
αὐτὸν εἶναι κόσμου
A
1 εἰς τὸ εἶναι
βεβαίαν τ. ἐπαγγελίαν
4

αὐτοῦ

8 11
πάλιν πολλοῦ
11 11 1 ὀψὲ ἤδη οὔσης
14 5.1 ὄντος αὐτοῦ ἐν

ὄντος
ὄχλου
X
τ. Spas
Βηθανίᾳ

66 1 ὄντος τ. Πέτρου κάτω ἐν τ. αὐλῇ

Lu

2

5 σὺν Μαριὰμ τ. ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ οὔσῃ
ἐνκύῳ
dv υἱὸς ὡς ἐνομίζετο Ἰωσήφ
ὅποτε ἐπείνασεν αὐτὸς κ. οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες
’

a

—dvr..

WH

w+

4 ΕΣ.

280
Lu

ov
8 43 " γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν | Ac 1621 ἃ οὐκ

δώδεκα
11 23 ὁ μὴ dv μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν

ἔξεστιν

ἡμῖν παραδέχεσθαι.

Ῥωμαίοις οὖσιν
17 16 θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν τ. πόλιν

. .

12 28 ἐν ἀγρῷ τ. χόρτον ὄντα σήμερον

18 12 } Ταλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τ. ᾿Αχαίας

14 32 | ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος
20 36 υἱοί εἰσιν Θεοῦ τ. ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες

19 31 τινὲς δὲ x. τ. ᾿Ασιαρχῶν ὄντες αὐτῷ φίλοι
35 τὴν ᾿Εφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τ.

18 16 ταύτην δὲ θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν

22

3% Ἰούδαν.

. . Ἰσκαριώτην

ἀριθμοῦ τ. δώδεκα

ὄντα

24 δυνατὸς dv ἐν τ. γραφαῖς

ἐκ τ.

μεγάλης ᾿Αρτέμιδος

28

7
12
24 6
44
Jo 118
49
8 4
13
31
4 ο
5.13
6 46
71

2024 τ. οὖσιν μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν

ἱερῷ

αὗται

Ἡρῴδην ὄντα κ. αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις
mpovmnpxov γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὑτούς
ἔτι ὧν ἐν τ. Ταλιλαίᾳ
ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὧν σὺν ὑμῖν
* ὁ ὧν εἰς τ. κόλπον τ. πατρός
ὄντα ὑπὸ τ. συκῆν εἶδόν σε
πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων
ὦν;
ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὁ ὧν ἐν τ. οὐρανῷ
—6 dv ἐν τ. οὐρι, WH non mg. R
mg.
ὃ ὁ ὧν ἐκ τ. γῆς ἐκ τ. γῆς ἐστίν
πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος Sv παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς
γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὔσης
+ ὄχλου ὄντος ἐν τ. τόπῳ
ὃ εἰ μὴ ὁ dv παρὰ τ. Θεοῦ
εἷς ὧν ἐκ τῶν δώδεκα
—dv,

ὃ 8 Φιλίππου τ. εὐαγγελίστου ὄντος ἐκ τῶν
ἑπτά
22 5 ἄξων κ. τοὺς ἐκεῖσε ὄντας
9 οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο
2410 ἐκ πολλῶν ἐτων ὄντα σε κριτὴν τ. ἔθνει
τούτῳ
24 σὺν Δρουσίλλῃ τ. ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ
26 3 γνώστην ὄντα σε πάντων τ. κατὰ Ἰουδαίους
ἐθῶν
21 ἕνεκα τούτων με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι
ὄντα ev τ. ἱερῷ
--ὄντα, WH
27 211 ὄντος σὺν ἡμῖν ᾿Αριστάρχου Μακεδόνος
9 | ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τ. πλοός
28 17 συνκαλέσασθαι αὐτὸν τ. ὄντας τ. Ἰουδαίων
πρώτους
25 ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο

Ro

1 7 πᾶσι τ. οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ
4 τὸ ἐν περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ;
17 © καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα
5 61 εἴγε Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι
ὃ 1 ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν
IO ef γὰρ
γὰρ ἐχθροὶ
ἐχθρ ὄντες s κατηλλάγημεν
κατηλλάγημ τ. Θεῷ:
13 1 ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογᾶται μὴ ὄντος νόμου
723 τ. νόμῳ τ. ἁμαρτίας τ. ὄντι ἐν τ. μέλεσί
μου

51 ἀρχιερεὺς dv τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
12 17 ὁ ὄχλος 6 ὧν μετ᾽ αὐτοῦ

18 26 συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον
37 ὃ πᾶς ὁ ὧν ἐκ τ. ἀληθείας
19 38 Ἰωσὴφ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας ὧν μαθητὴς τ. Ἰησοῦ
20 1 1 σκοτίας ἔτι οὔσης
Z
»”
hd
2h?
19 1
οὔσης
οὖν
ὀψίας
21 11 1 τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον
Ac 517 3 ἡ οὖσα αἵρεσις τ. Σαδδουκαίων
7 2 ὥφθη τ. πατρὶ ἡμῶν ᾿Αβραὰμ ὄντι ἐν τ.
Μεσοποταμίᾳ
5 | οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου

12 * ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ

ὄντα

γυπτον

8 23 * εἰς yap χολὴν πικρίας.

σιτία εἰς Αἴ-

8 5 οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες
ὃ οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες

28 τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν
9 5 ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα ὁ ὧν ἐπὶ πάντων
11 17 σὺ δὲ ἀγριέλαιος dv ἐνεκεντρίσθης
12 3 λέγω yap... παντὶ τ. ὄντι ἐν ὑμῖν
2
3
δι
,
ε Joelὁ
18 1 2
αἱΗ δὲ‘ οὖσαι
ὑπὸ
Θεοῦ“a τεταγμέναι
εἰσίν
16 1 Φοίβην... οὖσαν διάκονον τ. ἐκκλησίας
τῆς ἐν Κενχρεαῖς
Il ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τ. ὄντας
ἐν Κυρίῳ
[01
23 τ. ἐκκλησίᾳ τ. Θεοῦ τ. οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ

28 ὁ ἐξελέξατο ὁ Θεὸς κ. τὰ μὴ ὄντα,
—xai, TR mg.

. ὁρῶ oe ὄντα

ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ

9 25 ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας

8 7 ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται

ὄντ. τ. ὁδ.,
38 1 ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τ. Ἰόππῃ

11

18

39 ὅσα ἐποίει per’ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς
Ὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τ. Ἰουδαίαν
22 εἰς τὰ ὦτα τ. ἐκκλησίας τ. οὔσης

Ἱερουσαλήμ
1 3 ἦσαν δὲ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ

10 οὐχὶ ἡ συνείδησις
οἰκοδομηθήσεται

ἐν

κατὰ τ. οὖσαν

ἐκκλησίαν

1413 ὅ τε ἱερεὺς τ. Διὸς τ. ὄντος πρὸ τ. πόλεως
15 32 x. αὐτοὶ προφῆται ὄντες
16 3 διὰ τ. Ἰουδαίους τ. ὄντας
ἐκείνοις

αἱ χεῖρες

21

WHR

7 το λέγει Νικόδημος. .. εἷς ὧν ἐξ αὐτῶν
8 [9 kK. ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα
47 ὃ ὁ ὧν ἐκ τ. Θεοῦ τ. ῥήματα τ. Θεοῦ ἀκούει
925 ἕν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὧν ἄρτι βλέπω
40 ἐκ τ. Φαρισαίων... οἱ per αὐτοῦ ὄντες
10 12 ὁ μισθωτὸς
μισθωτὸς κ. οὐκ ὧν ποιμήν
μή
33 ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὧν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν
11 31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες per’ αὐτῆς
49 ἀρχιερεὺς ὧν τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου

:

36 1 ἀναντιρήτων οὖν ὄντων τούτων

53 1 καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τ.

ἐν τ. τόποις

αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος

919 ἐλεύθερος γὰρ dv ἐκ πάντων
20 μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον
21 μὴ ὧν ἄνομος Θεοῦ

1212 πάντα δὲ τὰ μέλη... πολλὰ
ἐστιν σῶμα
11Col

ὄντα ἕν

1 3 τ. ἐκκλησίᾳ τ. Θεοῦ τ. οὔσῃ ἐκ Κορίνθῳ,

σὺν τ. ἁγίοις πᾶσιν τ. οὖσιν ἐν ὅλῃ τ.

᾿Αχαίᾳ
5 4 κ. γὰρ οἱ ὄντες ἐν τ. σκήνει στενάζομεν
8 9 δὲ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος dv

ὦν---ἤἥμην
Mt

11C08 22 ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα

11 19 ἀνέχεσθε τ. ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες
31 ὁ ὧν εὐλογητὸς εἰς τ. αἰῶνας
Ga

2

40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τ. κοιλίᾳ τ. κήτους
14 21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι
23 ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ.
᾿
24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τ. θαλάσσης ἦν
#8. σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τ. γῆς ἀπεῖχεν,
WH non mg. R mg.

4 τ8 ἐσκοτωμένοι τ. διανοίᾳ ὄντες
18 3 διὰ τ. ἄγνοιαν τ. οὖσαν ἐν αὐτοῖς

24 ἦν yap ἐνάντιος ὁ ἄνεμος

Phl 1 1 τ. ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ. οὖσιν ἐν

15 38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες
19 22 1 ἢν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
21 25 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν;
3 ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης
22 8 οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι

Φιλίπποις
συνκοινωνούς μου τ. χάριτος πάντας ὑμᾶς
ὄντας
x. ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους
ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας τ. παραπτώμασιν
[
ὃ
οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς
3 τ. ἐκκλησιῶν τ. Θεοῦ τ. οὐσῶν ἐν τ. Ἰουδαίᾳ

25 ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί

28 30 ὅ εἰ ἤμεθα ἐν τ. ἡμέραις τ. πατέρων ἡμῶν

ὅ οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοί
24 38 ὡς γὰρ ἦσαν ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις

5 8 5 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες
» οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὧν πρὸς ὑμᾶς
UTh2 5 4

25

Ι Ti 113 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον κ. διώκτην
22 ὑπὲρ βασιλέων κ. πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ

boyvicnsy min ΜΡ, Num. xvi. 5

116
11
Phm 9
He 1 3
8 2

2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραί

21 ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός

23 ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός
mot. ἧς, WH mg.
35 ξένος ἤμην K. συνηγάγετέ pe
36 ev φυλακῇ ἤμην x. ἤλθατε πρός pe
43 ξένος ἤμην K. ov συνηγάγετέ pe
26 24 καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη
43} ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι
69 x. σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τ. Ταλιλαίου
71 οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τ. Ναζωραίου

ὄντων
8 10 εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες
11Ti2 19 ὅ ἔγνω Κύριος τ. ὄντας αὐτοῦ
Tit

ἐξουσίαν

9 36 ! ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι κ. ἐριμμένοι
12 41 ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν

13 ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακράν
20 3 ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ

121
2 13
4 τι
1 ΤῊ 2 14

ὡς

8 30 1 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων
«ον βοσκομένη

1 ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τ. παραπτώμασιν
4 ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος dv τ. ἐλέει
5 κ᾿ ὄντας ὑμᾶς νεκροὺς τ. παραπτώμασιν

Col

8 4 ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἄκριδες
418 ἦσαν yap ἁλεεῖς
ἔχων

οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὦν
ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσιν θεοῖς
εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν dv
τ. ἁγίοις τ. οὖσιν ἐν ᾿Εφέσῳ
--:᾿ἐν Ἐφ., [TWH] R mg.

7

215 ἦν ἐκεῖ ἕως τ. τελευτῆς Ἡρῴδου
727 ἢν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη
29 1 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς

2 3 οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοὶ Ἕλλην dv

4 1
8
6 3
Eph1 I

281

βδελυκτοὶ ὄντες κ. ἀπειθεῖς
ἁμαρτάνει ὧν αὐτοκατάκριτος
τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος πρεσβύτης
ὃς ὧν ἀπαύγασμα τ. δόξης
πιστὸν ὄντα τ. ποιήσαντι αὐτόν

5 8 καίπερ dv υἱὸς ἔμαθεν... τ. ὑπακοήν

8 41 ὄντων τ. προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ
δῶρα
18 3 ὡς κ. αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι
Ja 8.4 κ. τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα
1Pe118 σὺν αὐτῷ ὅντες ἐν τ. ἁγίῳ ὄρει

211 ἄγγελοι ἰσχύϊ κ. δυνάμει μείζονες ὄντες

27 54 ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος

55 ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαί
56 ἐν ais ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή
61 ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνή
28 5 ἢν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή
Mk 1 6 ! ἢν ὁ Ἰωάνης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου

13 ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας
13 kK. ἦν μετὰ τ. θηρίων

Ὃ ὯΝ

Re

16 ἦσαν yap ἁλεεῖς

KAI‘ Ὁ ἮΝ

1 4 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ ὁ dv κ. ὁ ἦν κ.
ὁ ἐρχόμενος

ὃ λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ ὧν

x

ἐρχόμενος

Or 3S τ

x

4 8 ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς.
ὁ ἐρχόμενος

6 1 ἧσαν δέ τινες τ. γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι

ἬΜΗΝ

ἤμ.

(5) ἦμεν, ἤμεθα
Mt

(2) ἤμ. πρός, παρά,

ἐκ, παρά

(4)

seq.

εἰς
gen.

118 τ. δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν
2 9 ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τ. παιδίον

πρὸς τ.

θύραν
45 ἀλλὰ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἦν
[ἦν], WH

5 δίκαιος εἶ ὁ ὧν x. ὁ ἦν ὁ ὅσιος

(1) seq. partic.

33 1 ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη

2 4 ἀπεστέγασαν τ. στέγην ὅπου ἦν

1117 Κύριε ὁ Ocds ... 6 ὧν κ. ὁ ἦν
16

On

22 1 ἣν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν
ἔχων
23 εὐθὺς ἢν ἐν τ. συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος

15 ἦσαν γὰρ πολλοὶ κ. ἠκολούθουν αὐτῷ
18 1 ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου x. οἱ Φαρισαῖοι
νηστεύοντες
8 1 ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τ.

χεῖρα
4 12% πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τ. θάλασσαν ἐπὶ τ.
γῆς ἦσαν
36 παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τ. πλοίῳ,

_—

282

ἥμην

Mk 436

x. ἀλλὰ πλοῖα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ

Lu

πλοιάρια ἦσαν,
ἢ
T

38 1 αὐτὸςἦν ἐν τ. πρύμνῃ . . . καθεύδων
ἦν αὐτ., T
5.5 ᾿ ἦν κράζων. κι κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις
111 ἦν

δὲ ἐκεῖ

πρὸς

τ. ὄρει ἀγέλη

οἱ

εἶχον T. Ἰωάνην

ὄντως

ὅτι προφήτης

ὄνομα

Συμεών

25 κ: πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν"
267 «. iv αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ
τ.
πνεύματος τ. ἁγίου
842 ἦν ὁ “πατὴρ αὐτοῦ x. ἡ μήτηρ θαυμάζοντες
36 Ke ἦν “Avva προφῆτις

μένος

25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη
26 1 ἦν ἡ ἐπιγραφὴ
γραμ,μμένη

τ. αἰτίας

αὐτοῦ

ἐπιγε-

39 ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς Θεοῦ ἦν
ἦν Θεοῦ, ἦν

40 } ἦσαν δὲ κ΄ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι
41 ὅτε ἦν ἐν τ. Γαλιλαίᾳ
42 ἐπεὶ ἦν παρασκευὴ 6 ἐστιν προσάββατον
ἦν

προσδεχόμενος

τ. βασι-

λείαν τ. Θεοῦ
4616 ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας
16 4 ἦν γὰρ “μέγας σφόδρα
Lu 16ὴ ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐἐναντίον τ. Θεοῦ
7 κ. οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον,
καθότι ἦν
ἢ ἡ ᾿Ἐλεισάβετ στεῖρα,
kK. ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν τ. ἡμέραις
αὐτῶν ἦσαν
19;1 πᾶν τὸ πλῆθοςἦν τ. λαοῦ προσευχόμενον
21} ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τ. Ζαχαρίαν

22 .3 αὐτὸς ἦν
ἦ διανεύων αὐτοῖς.

66 κ. γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ

δι. ἢν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς
323
αὐτὸς ἦν ᾿Ιησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν
τριάκοντα
416} ἦλθεν εἰς Ναζαρὰ οὗ ἦν τεθραμμένος
ryt εὗρεν τ. τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον
20 Ὁ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ
ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ
25 πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν τ. ἡμέραις Ἠλείου
27 πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τ. Ἰσραὴλ ἐπὶ
᾿Ελισαίου
31 1 ἦν. διδάσκων αὐτοὺς ἐν τ. σάββασιν
32 ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ
33} ἐν τ. συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων
πνεῦμα δαιμονίου “ἀκαθάρτου
38 2 πενθερὰ δὲ τ. Σίμωνος ἦν συνεχομένη

ἣν
7

12 20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦ
ἦσαν
14 1 ἦν δὲ τὸ πάσχα κ. τὰ ἄζυμα μετὰ δύο
ἡμέρας
4} ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς
οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ διεπονοῦντο κ. ἔλεγον,
WH mg.
40 1} ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι
49 1 καθ' ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τ. ἱερῷ
διδάσκων
54 1 ἦν συνκαθήμενος μετὰ τ. ὑπηρετῶν
56 ἴσαι αἱi μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν
59 οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν
67 δι“σὺ μετὰ τ. Ναζαρηνοῦ ἦσθα τ. ane
157
? ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς . .. δεδε-

43 1 ὃς x. αὐτὸς

ξ ποιμένες ἦσαν ἐν τ. χώρᾳ τ. αὐτῇ
25 ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἱερουσαλὴμ ᾧ

40 χάρις “Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό

24 ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
44 ἦσαν οἱ φαγόντες τ. ἄρτους πεντακισχίλιοι
ἄνδρες
47 ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τ. θαλάσσης
48 ἦν yap ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς
52 1 ἀλλ. ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη
726 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς
8 ο ἦσαν δὲ ὡς τετραχισχίλιοι
9 41} ἦσαν συνλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ
10.2.5. ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
32} ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς
Ἱεροσόλυμα,
1 κι ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
1105. ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων
a0 Ὁ τὸ βάπτισμα τὸ ἸΙωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν
32

αὐτοῦ πρὸς τὸν σραήλ

2 7 διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τ. καταλύματι

χοίρων

δἰ ἐπ βοσκομένη
212 k. ἣν mapa τ. θάλασσαν
40 εἰσπορεύεται. ὅπου ἦν τὸ παιδίον
42 4 ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα
6 31 ἦσαν yap οἱ ἐρχόμενοι κ. οἱ ὑπάγοντες
πο

18ο ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως

πυρετῷ μεγάλῳ

441 ἦν κηρύσσων εἰς τ. συναγωγὰς τ. Ιουδαίας
5 13 αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τ. λίμνην ΡΓεννησαρέτ
34 ἐμβὰς δὲ εἰς ἕν τ. πλοίων ὃ ἦν Σίμωνος
IO οἱ ἦσαν κοινωνοὶ τ. Σίμωνι
ΤΟΙΣ αὐτὸς δὲ ἦν
7 ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις
17 2 αὐτὸς ἦν διδάσκων"
1k. ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι κ. νομοδιδάσκαλοι,
1 οἱ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τ.
Γαλιλαίας
17 3 δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν
18 1 φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν
παραλελυμένος
29 ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν,
1 κι ἄλλων οἱ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι

6 6 ἢν ἄνθρωπος ἐκεῖ,
€

K. ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν
ἦ ξηρά
1% ἦν διανυκτερεύων ἐν τ. προσευχῇ τ. Θεοῦ
7 2 ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος
I2 κ. αὐτὴ ἢν χήρα:
K. ὄχλος. τ. πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ

37
39
41
ΒΖ

ἥτις ἦν ἐν τ. πόλει ἁμαρτωλός
οὗτος εἰ ἦν ὁ προφήτης
δύο χρεοφειλέται ἦσαν
ἢ
δανιστῇ τινί
Σ
ναῖκές τινες αἱ ἦσαν τεθεραπευμέναι

321 ἦν

δὲ ἐκεῖ ἀγέλη

χοίρων

ἱκανῶν

βοσ-

κομένη
βοσκομένων, TWH mg.
40 1 ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν
42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ
914 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι
30 οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς κ᾿ Ἠλείας
321 ὁ δὲ Πέτρος k. οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρηένοι ὕπνῳ
τρῶς ἐνmapaxekaduppevor ἀπ᾽ αὐτῶν
ss 2 τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς

Ἱερουσαλήμ

10 39 τῇδεἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ

283
ὅτι πρῶτός μου ἦν

Lu 11 14 1 ἣν ἐκβάλλων δαιμόνιον

ὥρα ἢν ὡς δεκάτη

k. αὐτὸ ἦν κωφόν

ἣν ’Avdpéas . .. εἷς ἐκ τ. δύο τ. ἀκουσάντων παρὰ ᾿ἸἸωάνου

---κ. ait. ἦν, WHR

ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τ. συναγωγῶν
13 10
II μ" ἦν συνκύπτουσα κ. μὴ δυναμένη ἀνακύψαι
14 1 τ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν
a
,
¢
A
»
2 ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν
1

>

δὲ

8 ὃ,,

αὐτοῦ

ἦσαν

1

>

ὃ

>

δὲ αὐτῷ
>

a=

a

ἐγγίζοντες

“

>

πάντες

,’

ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά
ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ

ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἕξ . ..

οἱ

,

«

τελῶναι

αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἢν ἐν τ. ἀνθρώπῳ

οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν
>
\
ἦν ἀπολωλὼς

©
46
κ. εὑρέθη

a Ya 1}

3
ΠῚ
>
“΄“ε
’
>
“
ἦν
δὲδ ὁκα υἱὸς
αὐτοῦ
ὁ πρεσβύτερος
ἐν> ἀγρῷ

ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν
ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος

9 ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος
>

\

>

,

kK. αὐτὸς nv Σαμαρειτης
3
κριτής τις ἦν
ἔν τινι πόλει
χήρα δὲ ἦν ἐν τ. πόλει ἐκείνῃ
>
\
’,
,
ἦν yap πλούσιος σφόδρα
1 ἣν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν
αὐτὸς ἢν ἀρχιτελώνης K. ἦν πλούσιος
k. αὐτὸς πλ., WH non mg. R
ὅτι τ. ἡλικίᾳ μικρὸς ἢν
,

ἦν

af

>

8

διδάσκων τὸ καθ᾽
,

A

el

ἡμέραν ἐν τ. ἱερῷ
ς

,

>

«

-“

8 τὸ βάπτισμα Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἢν
ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν
ες

A

>

ἦν

>

a

.

δὲ τ. ἡμέρας ἐν τ. ἱερῷ

ἜΠΟΨ

δὲ

ς

΄

>

Η

cod

διδάσκων

ὃ δ ,

κ. οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν
eat
3
9 ἐπ᾽ ἀληθείας κ. οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν
1 fv γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν
αὐτόν
1 ὅστις ἣν διὰ στάσιν twa. . . βληθεὶς
ev τ. φυλακῇ
ἦν δὲ κ. ἐπιγραφὴ ἐπ᾽ αὐτῷ
ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη
ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν
1 οὗτος οὐκ ἢν συνκατατεθειμένος τ. βουλῇ
kK. τ. πράξει αὐτῶν
5

fod

>

‘

>

A

| ee

>

fod

οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος.

1

=

>

>

vd

Ν

ΒΩ

,

kK. ἡμέρα Hv παρασκευῆς
αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τ. Ταλιλαίας
αὐτῷ
ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία x. Ἰωάνα
1 δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τ. ἡμέρᾳ ἦσαν
πορευόμενοι

1

“

ἢ

Φ

θ

>

,

>

--ἦν, TWH

1

Cal

3

X

,

ἦν ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως
>

A

non

,

mg. R

οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἣν
>

Ν

ς

δί

c

΄“΄

,

>

ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τ. ἱερῷ
ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,
x. ὁ λόγος ἦν πρὸς τ. Θεόν,

κ. Θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2
e
>
>
“
οὗτος
ἦν
ἐν> ἀρχῇ
πρὸςA τ. Θεὸν,
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,
ἐστίν, TWH marg.
Φ
“3
,
k. ἡς ζωὴδι, ἦν
τὸ\ φῶς
τ. ἀνθρώπων
οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ
φῶς
9 1 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν . .. ἐρχόμενον

εἰς τ. κόσμον.

70 ἐν τ. κόσμῳ ἢν
15 οὗτος ἢν ὃν εἶπον

ὁ εἰπών, WH non mg.
πρῶτός 2μου ἦν
15 ὅτι
12
>
,
ἀπεσταλμένοι ἦσαν
ἐκ> τ. Φαρισαίων
24
iJ

28

κείμεναι
Ἵ
ἐγγὺς fv τὸ πάσχα τ. Ἰουδαίων
ὡς δὲ ἢν ἐν τ. Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα

~

1 ὅπου jv ὁ Ἰωάνης βαπτίζων

8 ἣν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τ. Φαρισαίων
ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τ. ἔργα
1 ἣν δὲ x. ὁ Ἰωάνης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν
ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ,
ὅτι ὕδατα πολλὰ ἢν ἐκεῖ
1 οὔπω γὰρ hv βεβλημένος εἰς τ. φυλακήν

ὃς ἢν μετὰ σοῦ πέραν τ. ᾿Ιορδάνου

ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ
ὥρα ἦν ὡς ἕκτη
k. ἦν τις βασιλικός
ἦν δέ τις, TWH marg.
μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τ. ᾿Ιουδαίων
ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ
ἢν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ

ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος kK. φαίνων
ἣν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τ. ᾿Ιουδαίων

ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τ. τόπῳ
εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἢν ἐκεῖ
ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον
ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τ. Ἰουδαίων ἡ σκηνο-

γογγυσμὸς
ΤΙΣ

A

περὶ

αὐτοῦ
>

Ν

ἦν
>

a

τ.

ἐν

πολὺς

>

‘

ὄχλοις
ἦν π. αὐτ. πολ., T
οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα
ἀπὸ Βηθλεὲμ τ. κώμης ὅπου ἦν Δαυείδ
εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν
ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς
οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσ-

aitns ἦν

ἦν δὲ σάββατον ἐν 7 ἡμέρᾳ τ. πηλὸν
ἐποίησεν
σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς
ὅτι ἦν τυφλὸς κ. ἀνέβλεψεν
ἐφώνησαν οὖν τ. ἄνθρωπον .. . ὃς ἦν
τυφλός
8 εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ
εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν
οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς .

ἐγένετο τότε τὰ évkaivia . . . χειμὼν ἣν

1 ὅπου ἣν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων
πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης . . . ἀληθῆ

a

γ᾽

J

>

7)

1 fy δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας
ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τ. Κύριον μύρῳ
ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας
χαίρω δὲ ὑμᾶς... ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ
’

LA

’

,

ἦνν᾽ Ἅδὲ Βηθανία> ἐγγὺς >τ. , Ἱεροσολύμων
>
ε
>

’,

‘

οὐκ

εἰ ἧς ὧδε

t

>

‘

’

«

ἂν ἀπέθανεν

ὁ

,

ἀδελῴός

ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς
εἰ ἧς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός
ἦν δὲ σπήλαιον

284
1 ἐπλήρωσεν ὅλον τ. οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι
: ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες

Jo 11 55 ἦν
12

δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τ. Ἰουδαίων
ὅπου ἦν Λάξαρος

τὁ

δὲ Λάζαρος εἷς ἣν ἐκ τ. ἀνακειμένων σὺν
αὐτῷ

οὐκ

16}

ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεαμμένα

ὃ ἤτω δὲ Ἕλληνές

τινες

--ἦσαν, WH non mg.

ὅτι οὗτος ἦν ὁ πρὸς τ. ἐλεημοσύνην Kabn-

μενος

ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη

ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ
ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τ. Ἰησοῦ
ἦσαν
* ἐτῶν γὰρ ἦν τεσσεράκοντα

ὅπου ἦν κῆπος
ἦν δὲ ὄνομα
6
τ. δούλῳ Μάλχος

ἦν ap πενθερὸς τοῦ Καιάφα,
ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου.

1 ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι
T. be πλήθους... ἦν καρδία K. ψυχὴ

ἦν δὲ Καιάφας ὁ συμβουλεύσας τ. Ἰουδαίοις
ὁ δὲ μαθητὴς ἐἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τ. ἀρχιερεῖ
γνωστὸς ἦν, WH mg.

‘a.

ἀλλ᾽ ἦν
ἢ αὐτοῖς πάντα κοινά
χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.
οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς
ἦσαν ὁμοθυμαδὸν πάντες ἐν τ. στόᾳ Σολομῶντος
é Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ

dvOpaxiav πεποιηκότες ὅτι ψύχος ἢ
ἢν

ἊνὉ δὲ x. ὁ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστώς
κ. θερμαινό-

ἦν δὲ πρωί
Ἐ εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν
8. εἰ ἐκ τ. κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία

ν ἀστεῖος τ. Θεῷ

ν δὲ δυνατὸς ἐν ᾿λόγοις κι ἔργοις αὐτοῦ
σκηνὴ τ. μαρτυρίου ἦν τ. πατράσιν ἡμῶν
Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τ. ἀναιρέσει
Me.
αὐτοῦ

ἡ

ἐμή
3

ἦν δὲ ὁ Βαραββὰς λῃστής
1 εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν
ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα,

19

: βαπτισθεὶς ἢ
ἦν προσκαρτερῶν τ. Φιλίππῳ

1 οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός
ὃς ἦν
ἢ ἐπὶ πάσης τ. γάζης αὐτῆς
1 ἦν δὲ ὑποστρέφων
ὁ δὲ περιοχὴ τ᾿ γραφῆς . + + ἦν αὕτη
1 ἣν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων
ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι

ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη

δ ἦν δὲ _ γεγραμμένον Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος
ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τ. πόλεως
anf ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί
ἦν δὲ ὁ χιτὼν ee

ἐπεὶ παρασκευὴ
ἦν γὰρ μεγάλη

ἡ ἡμέρα ἐκείνου

τ. σαβ-

᾿Ανανίας

1 ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος κ. ἐκπορευόμενος εἰς Ἱερουσαλήμ
1 ὃς ἢ
ἦν παραλελυμένος
ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι
Ταβειθά
αὕτη ἦν πλήρης ἔργων
ἔ
ἀγαθῶν
ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς
1 μέχρι ταύτης τ. ὥρας ἤμην τ. ἐνάτην
προσευχόμενος

βάτου

ἦν δὲ ἐν τ. TOm@ . . . κῆπος

1 μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἣν

τεθειμένος
οὐδ. ἐτέθη, a
ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ νημεῖον

τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ

ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταί
Θωμᾶς dé... οὐκ ἦν per αὐτῶν
ped ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω
>

La

,

>

4

,

»

ἡταὶ αὐτοῦ

οἱ

¢

ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ

1 ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει ἼἸοππῃ “προσευχόμενος
5 ἐπέστησαν ἐπὶ τ. οἰκίαν ἐν ἧ ἦμεν

ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος

ἦν γὰρ γυμνός
οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τ. γῆς
ὅτε ἧς νεώτερος ἐζώννυες σεαυτόν
18ὅ
Ac

ἤμην, WH mg.

ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τ. Θεόν;
ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι

1 ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τ. οὐρανόν
13 1 εἰς τ. ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες
14 1 οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες

lio

ἦν

ὀνομάτων.

εἴκοσι

. . ὡς ἑκατὸν

17 1 ὅτι κατηριθμημένος ἦν ἐν ἡμῖν
21 ἢσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό
,

ς

ἌΣ

δὰ

>

εὶρ Κυρίου μετ᾽ αὐτῶν

ὅτι Ὰ ἀνὴρ ἀγαθός

ἦσαν δὲ ἡμέραι "Σ ἀζύμων

Ξ προσευχὴ δὲ ἦν
ἢ ἐκτενῶς γινομένη
1 τι νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ πέτρος κοιμώμενος

ὁμοθυμαδόν

15 ἦν wre ὄχλος

ὑπ᾽

—h. v.. WHR non mg.
πάντες δὲ of πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ τ.
αὐτό

ἐξ “ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην
σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας
ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν

ἑστὼς

αὐτὸν

ἀποστόλων

1 ἣν ἀνακείμενος εἷς ‘ex τ. μαθητῶν αὐτοῦ
ἦν δὲ νύξ
δ᾽ εἰ ἐκ τ. κόσμου ἦτε

μενος

κρατεῖσθαι

φόβος τε ἦν μέγας ἐπὶ πάντας

ἐκ τ. ἀναβαι-

νόντων
5. ἐκμάσσειν τ. λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος,

1 ἦν δὲ Σίμων Πέτρος

ἦν δυνατὸν

αὐτοῦ
1 ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τ. διδαχῇ τ.

ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν

12

1 οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι κ. προσ-

εὐχόμενοι
18 ν το ος οὐκ ὀλίγος ἐν τ. στρατιώταις
μος By Be Oopomayay Τυρίοις x. Σιδωνίοις
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ἡμην---ἔσομαι
1 ἦσαν δὲ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ . . . προφῆται

Ac 18

ὃς ἣν σὺν τ. ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ

46 ὑμῖν ἣν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι

48 1 ὅσοι

ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον

4 οἱ μὲν ἦσαν σὺν τ. Ἰουδαίοις
7 1 κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν

14

12 ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τ. λόγου
26 1 ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τ. χάριτι τ.
Θεοῦ

μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος

161

1 ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστώς
12 1 ὅ ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τ. πόλει διατρίβοντες
ἡμέρας τινάς
17 1 ὅπου ἦν συναγωγὴ τ. ᾿Ιουδαίων

11 οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ
5 ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τ. τέχνῃ.

18

ὋΣ

-"

οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τ. συναγωγῇ

14 εἰ μὲν ἢν ἀδίκημά τι
25 1 οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τ. Κυρίου

19 7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα

14 ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ ᾿Ιουδαίου ἀρχιερέως
ἑπτὰ υἱοί
.
ἴον ν ᾧ ἣν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν
mMἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία
συνκεχυμένη
We

Eph2 12 ὅτι ἦτε τ. καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ
δ 8 ἦτε γάρ ποτε σκύτος

Phl 226 + ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς
8 7. ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη

Col 214 τὸ καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον... ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν
ITh3

Tit

He

σύνης ἦν

37
513
617
20

8 5 ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι

1 ὃ ἦν am ἀρχῆς
2 3 τ. ζωὴν τ. αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τ. πατέρα
219 8 ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν"
3 εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν

nag

7 5
I1Co61I
101
4
2
19
13 11
16 12
11Co5 19
12

Ga

110

22 1 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τ. προσώπῳ
23 1 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν
2 6 ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει
11 1 ὅτι κατεγνωσμένος
8.21 ὃ ὄντως ἐκ νόμου ἦν
ἐν νόμῳ ἂν ἦν, WH
4 3° οὕτως κ. ἡμεῖς ὅτε

ἦν
ἂν ἡ δικαιοσύνη
non mg.
ἦμεν νήπιοι,

ὅ ὑπὸ τ. στοιχεῖα τ. κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι

Eph 2 3 ὅ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς

rag:

312 3 od καθὼς Kaly ἐκ τ. πονηροῦ ἦν

Re

12 ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν
315 ὄφελον ψυχρὸς ἧς ἢ ζεστός

4 11 διὰ τ. θέλημά σου ἦσαν κ. ἐκτίσθησαν

511 ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων
9 8 οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν

φέσιον
1 ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων x. δέρων
1 αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς κ. συνευδοκῶν
1 ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς
ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα
ὅ ἤμεθα δὲ of πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τ. πλοίῳ
ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία nv ἐν κόσμῳ
ὅτι ἦτε δοῦλοι τ. ἁμαρτίας
ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τ. ἁμαρτίας,
ἐλεύθεροι ἦτε τ. δικαιοσύνῃ
ὅ ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τ. σαρκί
κ. ταῦτά τινες ἦτε
οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τ. νεφέλην
ἦσαν
ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ Χριστός
οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε
εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἕν μέλος
ὅτε ἤμην νήπιος
πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ
1 Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων
ἑαυτῷ
Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην

εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς
εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος
ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος
οὕτως φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον
εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν
Ἠλείας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν
1 ἦτε yap ὡς πρόβατα πλανώμενοι
κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι

1]0 1

10 10 ἢν ἐν τ. στόματί μου ὡς μέλι
18
17

2 τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἢν ὅμοιον παρδάλει
41 ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν
ὃ τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν κ. οὐκ ἔστιν
8 βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν κ. οὐκ ἔστιν
II τὸ θηρίον ὃ ἦν κ. οὐκ ἔστιν
18 23 οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τ. γῆς
21 21 ὃ ἀνὰ εἷς ἕκαστος τ. πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς
μαργαρίτου

27 ὃ ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις Λασέα
wor. ἦν, T

Ro

3% ἦμεν γάρ ποτε κ. ἡμεῖς ἀνόητοι

215 διὰ παντὸς τοῦ ζῇν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας
7 τὸ ἔτι γὰρ ἐν τ. ὀσφύϊ τ. πατρὸς ἦν

8 4
7
11 38
12 21
Ja 124
517
1Pe225
ΠΡΕ2 21

9 τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι
29 1 ἦσαν γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον τ. Ἔ-

22 τὸ
20
29
2813

8

11 εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τ. Δευειτικῆς ἱερω-

20 8 ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τ. ὑπερῴῳ,
5 οὗ ἦμεν συνηγμένοι

13 | οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἢν
21 31 ἐκεῖσε γὰρ τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον
τ
τὶ γόμον

4 3 ὅ κ. γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν

11Th8 10 23 ὅ κ. γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς

ἜΣΟΜΑΙ

(1) seq. partic.
Mt

(8) οὐ μὴ ἔσται

(9) ἔσ. ἐκ
(4)

ἔσ. εἰς, πρός

521 ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ ἔνοχος ἔσται τ. κρίσει
22 πᾶς ὁ ὀργιζόμενος ... ἔνοχος ἔσται τ.
κρίσει"
»
»
4.
«
”
a
δ᾽> εἴπῃ
ὃς

. - . Ῥακὰ ἔνοχος

ἔσται τ.

συνεδρίῳ"
ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ Μωρὲ ἔνοχος ἔσται εἰς τ.
γέενναν τ. πυρός δὲ
»
x
Ν
Ν
eg.
'ς
»
δὲὙΨ!:ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναὶ οὗ οὔ
37 ἔσται
τὰἔστω, TWH non mg. R non mg.
48 ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι
»»

»

6 5 ὅταν προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί

21 ἐκεῖ ἔσται x. ἡ καρδία σου
»

-“2.»

¢

,

22 ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται
23 ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται
8 12 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς x. 6 βρυγμὸς τ.
ὀδόντων
10 15 ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων Kx. Τομόρρων

ἔσομαι
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Mt 10 22 1 ἔσεσθε

μισούμενοι
“ὄνομά μου

11 22

ὑπὸ

’

πάντων

διὰ τὸ

Τύρῳ κ. Σίδωνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως
γῆ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως
2 τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος

[ἔσται], WH
διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν

οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τ.
καρδίᾳ τ. γῆς

ἀνθρώπου

ἐν τ.

οὕτως ἔσται κ. τ. γενεῇ ταὕτῃ τ. πονηρᾷ
οὕτως ἔσται ἐν τ. συντελείᾳ τ. αἰῶνος
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς x. ὁ βρυγμὸς
ὀδόντων
οὕτως ἔσται ἐν τ. συντελείᾳ τ. αἰῶνος
ἐκεῖ ἔσται 6 κλαυθμὸς κ. ὁ βρυγμὸς
ὀδόντων
16

τ.
τ.

ἔσται δεδεμένον ἐν τ. οὐρανοῖς

ay

,

>

>

΄“

1 ἔσται λελυμένον ἐν τ. οὐρανοῖς
8 οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο
ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν
μ- Up. ἔσ., Τ
1
ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ
x
1
σται λελυμένα ἐν οὐρανῷ

17

-“

18

,

»

>

i

rivend apyn mn, Is. xl. 4

k. ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου

κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ
.4
ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑ
ὑμᾶς
Σοδόμοις ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον

sms nvad νη, Gen. ii. 24
TY

20

T

3

Ts

τ

»»

fat

ἔσται
Τύρῳ κ. Σίδωνι ἀνεκτότερον
κρίσει

ἐστὶν, WH

ἔσται ὑμῶν διάκονος
ἔσται μῶν δοῦλος
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
ὀδόντων
»

22

©

΄“

,

κ. ὁ βρυγμὸς τ.

τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή;
,

28
24

~

¢

,

+

,

ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος
3 εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται
ἔσονται λιμοὶ κ. σεισμοὶ κατὰ τόπους
1 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τ. ἐθνῶν
ε

‘

/

ἔσται
οὕτως
οὕτως
οὕτως

ς

΄

a

c

γὰρ τότε θλίψις
ἔσται ἡ παρουσία
ἔσται ἡ παρουσία
ἔσται ἡ παρουσία

΄“

,

μεγάλη
τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου

τότε ἔσονται δύο ἐν τ. ἀγρῷ
ἐκεῖ ἔσται 6 κλαυθμὸς x. ὁ βρυγμὸς
ὀδόντων
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς x. ὁ βρυγμὸς
ὀδόντων
>

Lal

+

=

4

ς

4

τ.
τ.

ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τ. πρώτης

4 ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι

ἔσται πάντων ἔσχατος κ. πάντων διάκονος

* ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα Μίαν, Gen. Lc.
πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι
ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται
ὑμῶν διάκονος"
ἔστω, WH mg.
Δ

᾿

,

>

Φ

δι

»Ἄ

£ .»
3
a
»
ΓᾺ ὃς ἂν θέλῃ ἐν> ὑμῖν
εἶναι
πρῶτος
ἔσται

πάντων δοῦλος
21 93 ὃς dv ... πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται
ἔσται αὐτῷ
ΞΙ πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε κ. ἔσται ὑμῖν
[4

a

>

,

12.7 ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία
23 τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή;

»

. . . ἔσται σου

1 ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔἔσῃ ζωγρῶν

τί ἄρα ἔσται ἡμῖν ;
πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι
οὕτως “ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι
οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν
,

προσκυνήσῃς

ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν
ὑ
πολύς,

sm.
ἔσονται
οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν

4

4 εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται;
ὃ ἔἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους,
ἔσονται λιμοί
i
,
ε
,
ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τ.
ὄνομά μου
ἔσονται “γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις
οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τ. οὐρανοῦ πίπτοντες
μήποτε ἔσται θόρυϑος τ. λαοῦ
ἔσται χαρά σοι kK. ἀγαλλίασις
ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου
fon σιωπῶν κ. μὴ δυνάμενος λαλῆσαι
οὗτος ἔσται μέγας
τ. βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος
πῶς ἔσται τοῦτο
ὅτιἔσται τελείωσις τ. λελαλημένοις αὐτῇ
τί. ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;
χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τ. λαῷ
ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας
σὺ οὖν ἐὰν
πᾶσα

΄“΄

aA

19 5

Mk13

πεν

ἔσται ἐν τ.

διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται
κρ. ἔσ. op, ἐν
οὕτως ἔσται x. ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

γενεᾷ ταύτῃ
ἔσται φωτεινὸν ὅλον

τ.

ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;

ἐκεῖ kK. ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται

1 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε
διαμεμερισμένοι
λέγετε ὅτι
ὅ καύσων ἔσται
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς κ. ὁ βρυγμὸς
ὀδόντων

τ.

εἰσὶν ἔσχατοι ot ἔσονται πρῶτοι,
κ. εἰσὶν πρῶτοι οἱ ἔσονται ἔσχατοι
τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον. .. τ. συνrene
. μακάριος ἔσῃ
οὕτως χαρὰ ἐν τ. οὐρανῷ ἔσται
οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
οὕτως ἔσται κ. ἐν τ. ἡμέραις τ. υἱοῦ τ.
ἀνθρώπου
κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἣ ἡμέρᾳ... ἀποκαλύπτεται

ὃςἔσται ἐπὶ τ. δώματος

ταύτῃ τ. νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ
ἐ κλίνης μιᾶς
ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό
δύο ἔσονται ἐν τ. ἀγρῷ
—h. Vo TWHR non mg.
ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή;
γίνεται, TWH
πότε οὖν ταῦτα ἔσται;
κατὰ τόπους λοιμοὶ κ. λιμοὶ ἔσονται,

ἔσομαι
Lu 21 27 φόβηθρά τε κ. ἀπ᾽ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα
ἔσται
17 1 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ
ὄνομά μου

|
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11Co6 18 * ἔσομαι ὑμῖν eis πατέρα,

axd AN

,

23 ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τ. γῆς

12> *S- NAM, τῷ,

24 1 Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν

24 ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν κ. ἔσονται καιροὶ ἐθνῶν.
—k. ἔσονται, T [WH] R

25

11 15 ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν

12 6 ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι οὐκ ἔσομαι
ἄφρων
13 11 ὁ Θεὸς τ. ἀγάπης κ. εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν

k. ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ

22 69 1 ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

καθήμενος
28 43 σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τ. παραδείσῳ
Jo 645 ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ᾽

Eph5 31 * ἔσονται οἱ δίο εἰς σάρκα μίαν, Gen. Lc.
6 3 ἵνα... ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τ. γῆς

ΠΡΊΝ 0 οἷς ΤῸ; MM WEP, Dt.
v. 16

nim wad qwards, Is. liv. 13
8 36
55
12 26
1417

ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε
ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης
ἐκεῖ κ. ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται
ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει x. ἐν ὑμῖν ἔσται
ἐστίν, WH non marg.
19 24 λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται
Ac 1 8 ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλήμ
217 ἔσται ἐν τ. ἐσχάταις ἡμέραις

INN MM, Joel iii, 1

21 ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα
Κυρίου

mim. ova saprowix $3 avn, 25. 5

8.23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ..

. ἐξολεθρευθήσεται

Phl 4 9 ὁ Θεὸς τ. εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν
Col 2 8 βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν
ἔστ. ὑμ., WH mg.
ΤῊ 4 17 οὕτως πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα
1 ΤΙ 4 6 καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ
ΠΤῚ2 2 οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται x. ἑτέρους διδάξαι
21 ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν
3 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι
9 ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν
4 3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται
He 1 5 * ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, 2 Sam. Lc.
* κι αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν, 726.
2113 1 ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ
»

BOTS ‘DIN... WNT MM, Dt. xviii. 19
7 6 ἔσται τὸ σπέρμα
ἀλλοτρίᾳ

αὐτοῦ

πάροικον

ἀπιστίας
8 10 * ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν,

ΠΑΡ

XV. 13

4

13 11 χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σὲ κ. ἔσῃ τυφλός

27 22 " ἀποβολὴ γὰρ Ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν
25 οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι

12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι τ. ἀδικίαις αὐτῶν

Drip NODN "3, τό. 34

418 οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου

FAWN mw j2°7735, 2. xviii. τὸ
26 κ. ἔσται ἐν τ. τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς
15 12

ΠΡ “DN! WH Dip MYM, Hos. i. 1
ἔσται
ἡ ῥίζα τοῦ ᾿ἸὩσσαί

w

Ὁ

~;

sand ofa mn, Is. xi. τὸ

1Co 6 16 * ἔσονται γὰρ. ... of δύο εἰς σάρκα μίαν,
Gen. ii. 24
11 27 ἔνοχος ἔσται τ. σώματος κ. τ. αἵματος τ.
Κυρίου
14 οἱ ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες
II ἔσομαι τ. λαλοῦντι βάρβαρος
11Co3 8 ἡ διακονία τ. πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ
6 τό ἔσομαι αὐτῶν Θεό,

DON od nd, Levixxvi. 11

K. αὐτοὶ ἔσονταί pov

Nabe

py? O°IA DAR, φ, 6.

pnp WH, Jer. xxxi. 33

>
, ..,
K. αὐτοὶ
ἔσονταί , μοι eis> λαόν,

py> oa mM, 22.

2215 ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους

6 5 ἀλλὰ κ' τ. ἀναστάσεως ἐσόμεθα
9 9 ἔσται τ. Σάρρᾳ υἱός

΄-

ja“NDNN, 2 Sam. xxii. 3

ἐν γῇ

Wi Mm 73, Gen. xv. 5

>

»

312 μή more ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ

on? ND IND WIL MN Ὁ, Gen.

Ro

YN, 2 Sam. vii. 14

* κι ὑμεῖς ἔσεσθέ por εἰς υἱοὺς x. θυγατέρας

Ja

125 οὗτος μακάριος ἐν τ. ποιήσει αὐτοῦ ἔσται

ΙῬΕῚ

5 3. ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται
τό ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος

‘28 WIP 3. OVP oNwH, Lev. xi. 44
uPe2
IJo3

1 as κ. ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι
2 οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα.
οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ
ἐσόμεθα
2 μεθ᾽ ὑμῶν ἔσται εἰς τ. αἰῶνα:
>

UJo
Ju

“

FZ ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη

18 ἐπ᾽ ἐσχάτου χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται

Re 10 6 ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται
20
21

9 ἐν τ. στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι
6 ἔσονται ἱερεῖς τ. Θεοῦ κ. τ. Χριστοῦ
3 αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται,
k. αὐτὸς ὁ Θεὸς per αὐτῶν ἔσται
ἔστ. μ. αὐτ., T

ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι

οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι
ἔσομαι αὐτῷ Θεός
k. αὐτὸς ἔσται μοι vids
νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ
πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι"
ωγυι
NAS

>

-“

»

ἔσομαι----εἶπον
Re 22 3 x. ὁ θρόνος τ. Θεοῦ x. τ. ἀρνίου ἐν αὐτῇ
ἔσται
᾿»»

5 x. νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι
14 ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τ. ξύλον τ.
ζωῆς
ἜΣΕΣΘΑΙ
Ac 11 28 λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην
τ. οἰκουμένην
23 30 μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τ. ἄνδρα

Mt 10 27 3.8.ὃ λέγω
τ. φωτί

ὑμῖν ἐν τ. σκοτίᾳ εἴπατε ἐν

7

«

11. 3 πέμψας διὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ
4 ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
;
25 ἐν ἐκείνῳ τ. καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν
12. 2 1«gt
οἱ δὲ Φαρισαῖοι
ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ
>
κα
3 ὁ δὲ εἶπεν

αὐτοῖς

»
κα
11 ὁἜν δὲτο
εἶπεν αὐτοῖς
24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον
25 εἰδὼς δὲ τ. ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς
΄

ἔσεσθαι
»~

32 ὃ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον
ἀνθρώπου

2415 ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι
27 10 θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως... μέλλειν ἔσεσθαι
τ. πλοῦν

a

”

32 ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ

Vide sub ἜἘ!

(1) εἶπα, indic.
(2) εἰπόν, imper.
(8) ς.
acc. rei (4) c. acc. pers.
(δ) c. dat.
(6) ei. ἐν τ. καρδίᾳ,

ἐν éaut. (7) seq. infin.
(8) seq. ἵνα
(δ) εἴπας, fartic. (10) ὡς ἔπος εἰπεῖν

Mt

2

5 ! οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ
ὃ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν
13 ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι
3 7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τ. Φαρισαίων... εἶπεν
αὐτοῖς
15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
πρὸς αὐτόν, TWH mg.
4 3 προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ
3 7% εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται
εἰπὲ, T
4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
9 εἶπεν αὐτῷ Ταῦτα σοι πάντα δώσω

511 ὅ ὅταν...

εἴπωσιν

πᾶν

πονηρὸν

ὑμῶν ψευδόμενοι
22 ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά

καθ᾽

22 ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ Μωρέ
8 4 ὅρα μηδενὶ εἴπῃς

ὃ ° ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ
10 ἀκούσας δὲ... εἶπεν τ. ἀκολουθοῦσιν
13 εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τ. ἑκατοντάρχῃ

19 προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ
21 ἕτερος δὲ τ. μαθητῶν εἶπεν αὐτῷ
32 κ. εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε
9 2 ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τ. πίστιν αὐτῶν εἶπεν τ.
παραλυτικῷ
3.1% τινὲς τ. γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς
εἶπον,

τ. ἁγίου

σὰ

αὐτῷ

ἜΠΠΟΝ

instr., εἰπεῖν διά

ΟΣ.

τ.

,

—h. v., [T] WH non mg. R mg.
>
΄
=
48 ὁ© δὲee ἀποκριθεὶςΝ εἶπεν
τ. λέγοντι
Ἐκ2 Ὶ
49 ἐκτείνας τ. χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τ. μαθητὰς
αὐτοῦ εἶπεν
18 10 ' προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ
11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς -εἶπεν
- αὐτοῖς, WH mg.
᾽
27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι. .. εἰπὸν

Vide ἝΝΕΚΑ

ἘΙΠΠΕΡ

τ. υἱοῦ

’

κατὰ τ. πνεύματος

47 εἶπεν δέ τις αὐτῷ

ἜΣΟ ΜΕΝΟΣ
Lu 22 49 ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον

κατὰ

4

39 ὁ δὲἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
᾿

ἙΙΝΕΚΕΝ

’

T

4 εἰδὼς 6 Ἰησοῦς τ. ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν
5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν ᾿Αφίενταί
αἱ ἁμαρτίαι,
ἣ εἰπεῖν "Ἔγειρε x. περιπάτει

12 ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν
15 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
22 ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς κ. ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν

57
14 2
16
18
28

λέγει, WH marg.
ε
\ oF
“
>4
>
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
κ. εἶπεν τ. παισὶν αὐτοῦ
Ἶ
ε
4. 9
a
7
peer
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
ὁ δὲ εἶπεν Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πετρὸς εἶπεν αὐτῷ
’

=

5

3

lod

avr. ὁ II. εἶπ., T

15

ὁ δὲ εἶπεν Ἔλθέ
3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
ἃ εἶπεν
ἘΞ αὐτοῖς
ὁ γὰρ Θεὸς εἶπεν

ὁ y. Θ. ἐνετείλατο λέγων, T
-

»

,

5 ὃς ἂν εἴπῃ τ. πατρὶ ἢ τ. μητρὶ Δῶρον
10 προσκαλεσάμενος τ. ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς
μ

΄

16 ὁ δὲ εἶπεν ᾿Ακμὴν x. ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ὁ δὲἀποκριθεὶς εἶπεν
27 ἡ δὲ εἶπεν Ναὶ Κύριε
28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ
32 προσκαλεσάμενος τ. μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν
34 οἱ δὲ εἶπον Ἑπτὰ κ. ὀλίγα ἰχθύδια

16 2 6 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
6
8
11
12
14

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν
ἴ οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τ. ζύμης τ. ἄρτων
1 οἱ δὲ εἶπαν Οἱ μὲν Ἰωάνην τ. βαπτιστήν

16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν
17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ

20 διεστείλατο τ. μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν

23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τ. Πέτρῳ
24 τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
17 4 ἀποκριθεὶς δὲ 6 Πέτρος εἶπεν τ. Ἰησοῦ

νου τ. βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς
δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

289

εἶπον
Σ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽

ov μή pe ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε ——

ἰδίαν εἶπαν
εἶπον, T
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τ.

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
2 εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται
εἰπὲ, Τ

ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν
6 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τ,
καρδίᾳ αὐτοῦ
8: αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν

Πέτρῳ kK. εἶπαν

εἰπόντος δὲ ᾿Απὸ T. ἀλλοτρίων

ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν k. εἶπεν
2 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν εἰπὸν τ. ἐκ25

,κλησίᾳ

τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
προσελθὼν κ. ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν

19 4 ὁ δὲἀποκριθεὶς . εἶπεν

k. εἶπεν Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος

ὁ δὲ ε

προσελθὼν δὲ κ. ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰληφὼς

εἶπεν

αὐτοῖς

δyoo.
δὲ
εἶπεν
+ αὐτοῖς, TWH ng.
εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐἶπεν
ἔφη, WH non mg.
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

261

ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν

εἶπεν
1 λέγει αὐτῷ Σὺ εἶπας

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν
εἶπ. ἑνὶ {ats WH mg.
ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς
ὁ δὲ εἶπεν. αὐτῇ Τί θέλεις ;
τ λέγει αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ
δύο vioi | pov
ἡ δὲ
εἶπεν Εἰπ., WH mg.
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν

x. δοὺς τ. μαθηταῖς εἶπεν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ

1 ὁμοίως x. πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν
εἶπον, Τ

3 το αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν
εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν «αὐτῷ

ἐν «ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τ. ὄχλοις

στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς κ. εἶπεν

~

213 3 ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι
εἴπατε τ. θυγατρὶ Σιών
2

γ᾿

LY

ἐξορκίζω ge...

1 ἠγανάκτησαν k. εἶπαν αὐτῷ
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

66

εἶπον, E

6 1 of δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τ. ἀργύρια εἶπαν
17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ
21
21
25
43
49

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τ. υἱὸν εἶπον ἐν
ἑαυτοῖς
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς
4 3 εἴπατε τ. κεκλημένοις
_—

᾿

αὐτῶν

1 οἱ δὲ λοιποὶ εἶπαν
ἔλεγον, TWH marg.
ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν
μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ... εἴπωσιν
τ. λαῷ
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν τ. γυναιξίν

αὐτοῦ

snd nim DM, Psy exit
19

οἱ δὲ εἶπαν Τὸν Βαραββᾶν

ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν
εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός

? ταχὺ πορευθεῖσαι

44 εἶπεν Κύριος τ. κυρίῳ μου

‘

Πειλᾶτος

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς

ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν

εἰπεν

3.3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν

65

64

διακόνοις

24 διδάσκαλε Μωυσῆς εἶπεν
29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ‘Ingots εἶπεν αὐτοῖς

23

marg.

εἶπον, Τ

ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων
1 ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν
προσελθὼν τ. πρώτῳ εἶπεν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
προσελθὼν δὲ τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως.

17 * 8 εἰπὸν οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ
18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. πονηρίαν

εἶπας;, WH

1 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν

73 προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τ. Πέτρῳ
27 43 οἱ δὲ εἶπαν Τί πρὸς ἡμᾶς;

3 “λόγον ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι

ὁ βασιλεὺς εἶπεν τ.

iva ἡμῖν εἴπῃς.

64 x λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας

κἂν τ. ὄρει τούτῳ εἴπητε
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

13 τότε

ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο εἶπαν
εἶπον, ἣν

ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
κ. ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ,

"A;

ier Tid "8, Zech. ix. 9

22

γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
πορευθεὶς εν. πρὸς τ. ἀρχιερεῖς εἶπεν
ὁ δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τ. πόλιν πρὸς τ.
δεῖνα,
2 κι εἴπατε αὐτῷ

τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
ὁ δὲ Ἰησοῦς. εἶπεν αὐτοῖς
κ. ἐκείνοις εἶπεν Ὑπάγετε κ. ὑμεῖς

20 4

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος, αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ
εἶπεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ

Mk

εἴπατε

τ.

μαθηταῖς

7: ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν
132 εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ . . . ἔκλεψαν
αὐτόν
>
>a
¢ >
a
117 εἶπεν αὑτοῖς ὁ Ἰησοῦς

’

290
Mk

εἶπον
144 ὃ ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς

2 ο τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν... ᾿Αφίενταί

λὴν εἶπεν
15 ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τ. ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς

σου ai ἁμαρτίαι,
ἢ εἰπεῖν ᾿Ἐγείρου x. ἄρον τ. κράβαττόν
»

΄“

>

,

,

16 1 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος.
17 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

,

σου

19 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
8 9 εἶπεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ
4 39 x. εἶπεν τ. θαλάσσῃ
εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε;
εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τ. ἀληθείαν
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ
7 εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν
8

‘J

>

~

“

>

on

ix

6

—air., WH

26 πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός

32 εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς,
καλῶς
διδάσκαλε
ἐπ᾽ ἀληθειας εἶπες
ee.
a
OA

,
7
3.
“«
34 ὁ ᾿Ιησοῦς ἰδὼν αὐτὸν.
.. εἶπεν αὑτῷ
᾿
36 αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν
ἐν
τ.
πνεύματι
τ.
ἁγίῳ,
7
,

/

΄-

εἶπεν Κύριος τ. κυρίῳ pov, Ps, Zc.
43 προσκαλεσάμενος τ. μαθητὰς αὐτοῦ
αὐτοῖς

δὲ βασιλεὺς εἶπεν τ. κορασίῳ

ἐξελθοῦσα εἶπεν τ. μητρὶ αὐτῆς
ἡ δὲ εἶπεν Τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τ. βαπτίζοντος
3
Ν
>
>
a
ὁς δὲA ἀποκριθεὶς
εἶπεν
αὐτοῖς
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
3
Μωυσῆςa γὰρ εἶπεν
ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τ. πατρὶ ἢ τ. μητρὶ
Κορβάν
εἶπεν
αὐτῇ
Διὰ« τοῦτον
τ. λόγον ὕπαγε
1
ς
bY
3
,
οἱ δὲ εἶπαν Ἕπτά
7 εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν x. ταῦτα παρατιθέναι
εὐλ. adr. παρέθηκεν, T
μηδενὶ εἴπης εἰς τ. κώμην
—h. ν, TWH non mg. R
1 of δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες
προσκαλεσάμενος τ. ὄχλον. . . εἶπεν
αὐτοῖς
1 5
Σ
θ
5
ΕΣ
eae
,
εἶπα
τ. μαθηταῖς
σου “iva αὐτὸ
ἐκβάλωσιν
ὁ δὲ εἶπεν Ἔκ παιδιόθεν
ς
ΝΥ
a
3
>
τἂν
ὁ > δὲ Ἰησοῦς΄ εἶπενa αὐτῷ
εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ
δύναται ἐξελθεῖν
>
,
cae
>
>
[Ὁ
ἐναγκαλισάμενος
αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς
A
a
>
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
3S
Ν
᾽
>
Ay
ὁς δὲA ἀποκριθεὶς
εἶπεν
αὐτοῖς
οἱ δὲ εἶπαν ᾿Επέτρεψεν Μωυσῆς
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν x. εἶπεν
αὐτοῖς
c
ke
a
3
ear
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
ὁ δὲ Ἰησοῦς... ἠγάπησεν αὐτον κ. εἶπεν
αὐτῷ
ς
.
Ss
ἃ
τὰ
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
1
ε
Soe
ee
oi δὲ εἶπαν αὐτῷ
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
oi δὲ εἶπαν αὐτῷ Δυνάμεθα.
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
a
7
στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν
ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
3
ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν
αὐτῷa“
k. ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο;
εἴπατε Ὃ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει
>
τῷ
μι
οἱ δὲ εἶπαν
αὐτοῖςa καθὼς εἶπεν ὁ Ἰησοῦςa
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ
΄“

A

8 ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τ. παρα-

Mk 12 12

18

ἢ

kK. ὁ

Ἵ

4

14

>

>

-

δῶν

\

c

,

>

“-

>

“-“

«

‘

,

by

3

3

>

a

-

~

>

,

“

“-

11

?

>

-“

1

a

“

a

’

>

“-“

ὃς ἂν εἴπῃ τ. ὄρει rovr
PB}

”

>

>

εἶπεν

-

ἀλλὰ εἴπωμεν Ἔξ ἀνθρώπων
12 7 1 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν

~

αὑτῷ

ἐὰν

ὦ

5

εἰσέλθῃ

LBS

πότῃ

>

εἴπατε

6

”

,

εἶπεν

--7 =,

τ.

οἶκοδεσ-

εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς
ἀνακειμένων αὐτῶν κ. ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς
nd

ν

|

eines

εἶπεν

‘J
>
ὁ-ς δὲ‘ εἶπεν
αὐτοῖς
Ἂν»

>

ἔδωκεν

-

ey

αὐτοῖς

,

κ. εἶπεν

Λάβετε

εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου

3 προσηύξατο τ. αὐτὸν λόγον εἰπών
τ. αὖτ. Δ. εἶπ., [WH]

ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
a
5
6 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ εἰμι
ἰδοῦσα αὐτὸν εἶπεν τ. παρεστῶσιν
λεγει, TWH non mg. R
τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἰδὼν... ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν
~

Oh

ἊΨ

a

ἢ εἴπατε τ.

΄“΄

»»

μαθηταῖς αὐτοῦ x. τ. Πέτρῳ

ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε καθὼς εἶπεν ὑμῖν
οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον ἐφοβοῦντο γάρ
εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες... κηρύξατε
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος
εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τ. ἄγγελον
8

>

‘

>

‘

+κα

>

~

΄ὕ

΄-

4

ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ

εἰσελθὼν
πρὸς αὐτὴν a εἶπεν
>
εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ
εἶπεν
δὲ Μαριὰμ πρὸς τ. ἄγγελον
ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ

εἶπεν
δὲ Μαριάμ
>
,

“-

,

.

ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ κ. εἶπεν
Yd
k. εἶπεν Μαριάμ
,
a
>
ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν
1 x, εἶπαν πρὸς αὐτήν
[4

εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος

εὐλόγησεν τ. Θεὸν κ. εἶπεν
εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τ. μητέρα αὐτοῦ
εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ
K. εἶπεν πρὸς αὐτούς
1 ἦλθον δὲ x. τελῶναι βαπτισθῆναι
Lf

,

-“

’

εἶπαν
πρὸς αὐτόν>
»
7

.—

πρὸς αὐτούς, T
εἶπενδὲ αὐτῷ ὁ διάβολος
\

>

,

8 εἰπὲ τ. λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος
΄

εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος
>

ἀ

-

Weis 6 Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ

αὖτ.

εἶπ.ὁ ,

WH

mg.

εἶπεν αὐτῷ Ei vids εἶ τ. Θεοῦ
!
{
᾿

ἐ

κ.

’

ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς

kK. εἶπεν αὐτοῖς

’

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
ἐὰν εἴπωμεν Ἔξ οὐρανοῦ

32

ὅπου

Φ.

΄

3

Ἰησοῦς

>

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν “Agere αὐτήν

΄“΄

δὲ

>

2 εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται
τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ

5κα

΄’

a
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εἶπον
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
κ᾿ εἶπεν πρὸς αὐτούς
εἶπε
᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν
ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν

Lu

9 9 εἶπεν δὲ
φάλισα

ἐγὼ ἀπεκε-

εἶπον, T

πρὸς

τ.

13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν

ὑμεῖς"
: οἱ δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον

Σίμωνα
πρὸς τ. Σίμωνα Ἰησοῦς

ἥψατο αὐτοῦ εἰπών
λέγων, WHR
αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν
ἰδὼν τ. πίστιν αὐτῶν εἶπεν.
ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς
τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν ᾿Αφέωνταί σοι
αἱ ἁμαρτίαι σου,
ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε xk. περιπάτει;
ἵνα δὲ εἴδητε. .. εἶπεν τ. “παραλελυμένῳ
ἐθεάσατο τελώνην εὐτὺς Κι εἶπεν αὐτῷ
ἀποκριθεὶς 6 Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς
1 οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς
1 τινὲς δὲ τ. , Φαρισαίων εἶπαν

14 εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ
19} οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν
20 εἶπεν δι
δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε

εἶναι;

Πέτρος "Be ἀποκριθεὶς εἶπεν

22 παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο εἰπών
33 εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς T. Ἰησοῦν

41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
43 εἶπεν πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ
48 ἔστησεν αὐτὸ παρ’ ἑαυτῷ κ. εἶπεν αὐτοῖς
49 ἀποκριθεὶς δὲ ἸΙωάνης εἶπεν
50. εἶπεν “δὲ. πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς
54 1 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ... εἶπαν,
Κύριε θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι
55 στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν

εἶπον, Τ

ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
6 "Ino. πρ. avr. εἶπ., T
εἶπεν δὲ τ. ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔ
ἔχοντι τ. χεῖρα
εἶπεν δὲ 6 Ἰησοῦς “πρὸς αὐτούς
περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ
4 ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι
εἴπ. ὑμ., T
8 εἶπεν δὲ κ. παραβολὴν αὐτοῖς
ὅ ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ κ. ἰαθήτω ὁ παῖς μου
στραφεὶς τ. ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν
ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη. siete
εἶπεν αὐτῇ
κ. εἶπεν Νεανίσκε σοὶ λέγω ἐγέρθητι

᾿ παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες

εἶπαν
k. ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
8 ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος... εἶπεν ἐν ἑαυτῷ
λέγων
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν,
Σίμων ἔχω σοί τι εἰπεῖν"
ὁ δὲ Διδάσκαλε εἰπὲ φησίν
ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ορθῶς ἔκρινας
ἔ
εἶπεν δὲ αὐτῇ Αφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι
εἶπεν δὲ πρὸς τ. γυναῖκα

ε

5 συνίοντος δὲ ὄχλου
διὰ παραβολῆς ᾿

Ἰωάνην

12 } προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ

ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν
εἶπεν

ὁ Ἡρῴδης

πολλοῦ... εἶπεν

ὁ δὲ εἶπεν Ὑμῖν δέδοται γνῶναι
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς
αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον . .. K. εἶπεν πρὸς
αὐτοὺς
εἶπεν δὲ αὐτοῖς. Ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν;
φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν
ὁ δὲ εἶπεν Λεγιών
K. εἶπεν ὁ Ἰησοῦς

ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ
ὁ δὲ εἶπεν Μὴ κλαίετε
ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ
γεγονός
k. εἶπεν πρὸς αὐτούς

57
58
59
Ν
59
60
61
62
10 10
18

αὐτοῖς κ. εἶπεν

Ξε εἶπ, TWH non marg. R non mg.
ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν
εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον
δ᾽δὲ εἶπεν Ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον
εἶπεν δὲ αὐτῷ “Ages τ. νεκροὺς θάψαι
εἶπεν δὲ x. ἕτερος
εἶπεν δὲ mpos αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
3 ἐξελθόντες εἰς τ. πλατείας αὐτῆς εἴπατε
εἶπεν δὲ. αὐτοῖς ᾿Εθεώρουν τ. Σατανᾶν

21 ἠγαλλιάσατο τ. πνεύματι τ. ἁγίῳ κ. εἶπεν
22 στραφεὶς πρὸς τ. μαθητὰς εἶπεν

23
26
27
28

—h. ν, WHR
στραφεὶς πρὸς τ, μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν
ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
εἶπεν δὲ αὐτῷ ᾿Ορθῶς ἀπεκρίθ ς

29 ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τ.
Ἰησοῦν

30 ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
35 ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τ. πανδοχεῖ κ.

εἶπεν

"37 ὁ δὲ εἶπεν Ὃ ποιήσας τ. ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦεἶπεν δὲ αὐτῷ o Ἰησοῦς
40 ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν
40 3 8 εἰπὸν οὖν αὐτῇ ἵνα μοι ᾿συναντιλάβηται.

gi ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Κύριος

11

εἶπέν τις τ. μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν
a εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὅταν προσεύχησθε
5k.

εἶπεν πρὸς αὐτούς

5 πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου κ. εἴπῃ
7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ
15 1 τινὲς δὲ ef αὐτῶν εἶπαν
εἶπον, T

17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν
αὐτοῖς
27 γυνὴ ἐκ τι ὄχλου εἶπεν αὐτῷ
28 αὐτὸς δὲ εἶπεν Μενοῦνγε μακάριοι
30 εἶπεν δὲ ὁὁ Κύριος “πρὸς αὐτόν
46 ὁ δὲ εἶπεν Καὶ ὑμῖν τ. νομικοῖς, οὐαί
49 διὰ τοῦτο κ. ἡ σοφία τ. Θεοῦ εἶπεν
12 318 ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τ. σκοτίᾳ εἴπατε
II 8 μὴ μεριμνήσητε
ο΄. . τί εἴπητε

202

εἶπον

Lu 1212 ὃ διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν
13 εἶπεν δέ τις ἐκ τ. ὄχλου αὐτῷ,
7 διδάσκαλε εἰπὲ τ. ἀδελφῷ μου μερίσασθαι
14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ
15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς
16 ® εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων
18 κ. εἶπεν Τοῦτο ποιήσω
20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Θεός

22 εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ

| Lul7

6
14
17
19
20
22
37
18 4

6 εἶπεν δὲ ὁ Κύριος

41 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος

9 εἶπεν δὲ x. πρός τινας τ. πεποιθότας ἐφ

42 κ. εἶπεν ὁ Κύριος
45" ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος
καρδίᾳ αὐτοῦ
18 2 ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς

ἐκεῖνος

ἐν τ.

7 εἶπεν δὲ πρὸς τ. ἀμπελουργόν
12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς. . . εἶπεν αὐτῇ

15 ἀπεκρίθη

δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος x. εἶπεν

20 πάλιν εἶπεν Τίνι ὁμοιώσω τ. βασιλείαν τ.
Θεοῦ
23 εἶπεν δέ τις αὐτῷ
23 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
32 κ. εἶπεν αὐτοῖς,
2 πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ
35 οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε
14. 3 ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τ. νομικοὺς
k. Φαρισαίους
5 κ. πρὸς αὐτοὺς εἶπεν
k. ἀποκριθεὶς π. αὖτ. εἶπ., T
15 ἀκούσας δέ τις τ. συνανακειμένων ταῦτα
εἶπεν αὐτῷ
16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ

17 ἀπέστειλεν τ.

δοῦλον αὐτοῦ... εἰπεῖν τ.

κεκλημένοις
18 ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ
19 ἕτερος εἶπεν Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα
20 ἕτερος εἶπεν Τυναῖκα ἔγημα
21 ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τ. δούλῳ
αὐτοῦ
22 κ. εἶπεν ὁ δοῦλος
23 εἰπεν ὁ κύριος πρὸς τ. δοῦλον
25 στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς
15. 38 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τ. παραβολὴν
ταύτην

II εἶπεν δὲ "Ανθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς.

712 κ. εἶπεν 6 νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί
21 εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ

22 εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τ. δούλους αὐτοῦ
27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει

29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς

16

εἶπεν τ. πατρὶ αὐτοῦ

2 φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ
3 ° εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος
6 ὁ δὲ εἶπεν Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου"
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Δέξαι σου τὰ γράμματα
7 ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις;
ὁ δὲ εἶπεν ‘Exardy κόρους σίτου
I5 εἰπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες
ἑαυτούς
24 κ. αὐτὸς φωνήσας εἶπεν
>.

‘

>

ςε

-“

©

>

ἑαυτοῖς
;
Ι9 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
21 ὁ δὲ εἶπεν Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα
22 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ

24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
26 1 εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες

27 ὁ δὲ εἶπεν Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις

28
29
31
41
42
19 5
ὃ
9
11
12
13

εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
παραλαβὼν δὲ τ, δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς
ὁ δὲ εἶπεν Κύριε ἵνα ἀναβλέψω.
κ. ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν
σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τ. Κύριον
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
3 προσθεὶς εἶπεν παραβολήν
εἶπεν οὖν "Ανθρωπός τις εὐγενής
ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς κ. εἶπεν πρὸς
αὐτούς
15 ἴ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τ. δούλους τούτους

17 εἶπεν αὐτῷ Εὖγε ἀγαθὲ δοῦλε

19
24
25
28
30

εἶπεν δὲ x. τούτῳ
κ. τ. παρεστῶσιν εἶπεν
1 εἶπαν αὐτῷ Κύριε ἔχει δέκα μνᾶς
εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν
ἀπέστειλεν δύο τ. μαθητῶν εἰπών
λέγων, WH
32 εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς
33 | εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς
34. οἱ δὲ εἶπαν ὅτι Κύριος αὐτοῦ χρείαν
ἔχει
39 } τινὲς τ. Φαρισαίων ἀπὸ τ. ὄχλου εἶπαν

πρὸς αὐτόν

40 κ. ἀποκριθεὶς εἶπεν
20 2 1 εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν

εἰπὸν ἡμῖν
ποιεῖς

ἐν

ποίᾳ

ἐξουσίᾳ

3 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,

31 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον
6

εἶπεν δὲ ὁ Κύριος
κ. ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
εἶπεν αὐτῷ ᾿Αναστὰς πορεύου
ἀπεκρίθη αὐτοῖς κ. εἶπεν
εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητάς
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
ὃ μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ

,

2 ἐρωτήσω

5
6
ὃ
13
16
17
19

κἀγὼ

ὑμᾶς λόγον

ταῦτα

κ. εἴπατέ

μοι
ἐὰν εἴπωμεν Ἔξ οὐρανοῦ
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων
κ. ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
εἶπεν δὲ ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος
1 ἀκούσαντες δὲ εἶπαν Μὴ γένοιτο.
6 δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν
ὃ ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τ.
παραβολὴν ταύτην
rr

”

>

>

rod

25 εἶπεν δὲ ᾿Αβραάμ

23 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τ. πανουργίαν εἶπεν

30 ὁ δὲ εἶπεν Οὐχὶ πάτερ ᾿Αβραάμ

24 | οἱ δὲ εἶπαν Καίσαρος

27 εἶπεν δὲ Ἐρωτῶ σε οὖν πάτερ

31 εἶπεν δὲ αὐτῷ Ei Μωυσέως.
ἀκούουσιν
17 1 εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ

5. 1 εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τ. Κυρίῳ

πρὸς αὐτούς

..

οὐκ

25 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
34 x. εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
39 ' ἀποκριθέντες δέ τινες

εἶπαν,

.

τ.

γραμματέων

εἶπον
Lu 20 39
41
43
45
21

1 διδάσκαλε καλῶς εἶπας
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς
εἶπεν Κύριος τ. κυρίῳ μου, Ps. Lc.
ἀκούοντος δὲ παντὸς τ. λαοῦ εἶπεν τ.
μαθηταῖς
3 x. εἶπεν ᾿Αληθῶς λέγω ὑμῖν
5 κι τινῶν λεγόντων περὶ τ. ἱεροῦ . ..
εἶπεν

ὃ ὁ δὲ εἶπεν Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε

29 ὃ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς
22 ὃ ἀπέστειλεν Πέτρον κ. Ἰωάνην εἰπών
91 of δὲ εἶπαν αὐτῷ
10 ὁὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
15 κ. εἶπεν πρὸς αὐτούς
17 δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν
25 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
33 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ
34 ὁ δὲ εἶπεν _Aéyo σοι Πέτρε
35

εἶπεν αὐτοῖς Ὅτε

ἀπέστειλα

ὑμᾶς

19 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς

αὐτοῖς τί καθεύδετε;

4 ὁ δὲ Πειλᾶτος

εἶπεν

πρὸς

ὁ δὲ τρίτον

τ.

ἀρχιερεῖς

κ.

ἔτι

δὲ

αὐτοῖς

αὐτοῖς

ὁ

12 8 ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια
26 1 ἦλθαν πρὸς τ. Ἰωάνην κ. εἶπαν αὐτῷ
εἶπον, T
27 ἀπεκρίθη Ἰωάνης κ. εἶπεν
28 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον
+ ἐγώ, [WH]
4 10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτῇ
13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς i εἶπεν αὐτῇ
17 ἀπεκρίθη 7 gS kK. εἶπεν αὐτῷ
τ αὐτῷ, T [WH]
17 καλῶς εἶπες ὅτι Ανδρα οὐκ ἔχω
27 οὐδεὶς μέντοι εἶπεν
re
ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ἃ
ἐποίησα
32 é δὲ εἶπεν αὐτοῖς
30." ᾿μαρτυρούσης ὅτι εἶπέν A se πάντα ἃ ἐποίησα

εἶπεν πρὸς αὐτούς

ἀπιστούντων

εἶπεν

202 εἶπαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι
22 ὃ ἐπίστευσαν . .. τ. λόγῳ ὃν εἶπεν
Ἰησοῦς
8 2 εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεὶ οἴδαμεν
3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς κι εἶπεν αὐτῷ
7 μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι
9 ἀπεκρίθη Νικόδημος κ. εἶπεν αὐτῷ
ΙΟ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς. ks εἶπεν αὐτῷ

48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν
50 3 ἐπίστευσεν . .. τ. λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς

2ὃ στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν
43 εἶπεν αὐτῷ ᾿Αμήν σοι λέγω
46 φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
46 τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν
24 51 ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν... εἶπαν
, πρὸς αὐτάς
17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς
18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας εἶπεν
, πρὸς αὐτόν
19 εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα ;
2 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ
24 εὗρον οὕτως καθὼς αἱ ναῖκες εἶπον
25 αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς
32 1 κ. εἶπαν πρὸς ἀλλήλους
38 εἶπεν αὐτοῖς τί τεταραγμένοι ἐστέ;
40 * τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τ. χεῖρας
—h. νυ T [[WH]] R mg.
41

κ.

εἶπαν

12 ὃ εἰ τ. ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν

τ. ὄχλους
14 Πειλᾶτος δὲ κοτε εἶπεν πρὸς αὐτούς
22

μοι εἶπεν

1 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββεί
ἐ βλέψας αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν
εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ͵
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ke εἶπεν αὐτῷ
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτῷ,
ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἰδόν σε
216 τοῖς τ. περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν
18 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι κ.
αὐτῷ

48 Ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ
49} ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον
εἶπαν
51 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
52 εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τ. παραγενομένους
ἜΣ ἀρχιερεῖς
56 ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν
60 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος
61 ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τ. λόγου τ. Κυρίου
ὡς εἶπεν αὐτῷ
67 4 εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς εἰπὸν ἡμῖν.
,
εἶπεν δὲ αὐτοῖς ᾿Ἐὰν ὑμῖν εἴπω
0.3 εἶπαν δὲ πάντες
γὰ 1 οἱ δὲ εἶπαν Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας
χρείαν
28

Lu 24 44 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς
46 εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτως γέγραπται
jo 2254 οὗτος ἦν ὃν εἶπον
22 1 εἶπαν οὖν αὐτῷ Τίς εἶ;
23 καθὼς εἶπεν Ἠσαίας 6προφήτης
25 ἦρώτησαν αὐτὸν Ke εἶπαν. αὐτῷ
30 οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον
33 ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός
39
43
47
49
51

35 * «οἱ δὲ εἶπαν Οὐθενός.
36 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ᾿Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάντίον ἀράτω
ὁ δὲ εἶπεν, TR
38 1 οἱ δὲ εἶπαν Κύριε ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε
δύο:
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἵκανόν ἐστιν
40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τ. τόπου εἶπεν αὐτοῖς
46 εἶπεν
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αὐτῶν.

.

.

εἶπεν

52 1 εἶπαν οὖν αὐτῷ
εἶπον, +
53 ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐν ἧ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
511 ὁ , ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἰπεν
12 τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι
14 εὑρίσκει αὐτὸν 6 Ἰησοῦς. . . Kk. εἶπεν
αὐτῷ
15 ἀπῆλθεν 6 Ἰησοῦς x. εἶπεν τ. Ἰουδαίοις
ἀνήγγειλεν, WH mg.
6 Io εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
25 εἶπον αὐτῷ Ῥαββεὶ πότε ὧδε γέγονας:
26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς κ. εἶπεν
28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν
29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς kK. εἶπεν αὐτοῖς
30 εἶπον οὖν αὐτῷ
32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν
35

εἶπεν αὐτοῖς 6 Ἰησοῦς

36 ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι x. ἑωράκατέ με

εἶπον
ἐγόγγυζον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι
εἶπεν
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς K. εἶπεν αὐτοῖς
εἰπεν

οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων
Καφαρναούμ.
1 πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες . .. εἶπαν

ἐν

εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς . « . εἶπεν αὐτοῖς
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα
εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς
ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς κ' εἶπεν
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτοῖς

αὐτῷ

10

I εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
6 8 ταύτην τ. παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἶησοῦς
7 εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς

θεοί ἐστε;

DAN DYIDN IN WN, Ps. Ixxxii. 6
* εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς
βλασφημεῖς ὅτι
ὅ
εἶπον Υἱὸς τ. Θεοῦ εἰμί;

πάντα
ἀκούσας
3 ταῦτα
1 εἶπαν

εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς

εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτοὺς
3 γίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν
καθὼς εἶπεν ἦ γραφή

ὅ τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τ. πνεύματος

δὲ ὅσα εἶπεν ᾿Ιωάνης περὶ τούτου
δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
εἶπεν kK. μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς
οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ
εἶπον, sf

οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν
κ. εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι
1 ἀπεκρίθησαν. kK. εἶπαν αὐτῷ
στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ εἶπον αὐτῷ
λέγουσιν, WH non mg. R
ἀνέκυψεν kK. εἶπεν αὐτοῖς
ἀνακύψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ

τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς παρρησίᾳ
εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος
εἶπεν οὖν ἡ “Μάρθα πρὸς Ἰησοῦν
εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς

ἡ δὲ εἶπεν Οὐδεὶς Κύριε.

εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς
εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς k. εἶπεν αὐτοῖς
εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς
εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν οὖν
Ἰησοῦς.

οὐκ

εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

᾿ ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι κ. εἶπαν αὐτῷ
: εἶπαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι.
κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν
+ εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν
εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς

: Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαί
εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε νίψαι
ἐπέ ρισέν μου τ. ὀφθαλμοὺς κ. εἶπέν μοι
εἶπαν αὐτῷ Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
ὁ δὲ εἶπεν ὅτι π οφήτης ἐστίν
x ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ κ. εἶπαν
ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ
εἶπον, A
διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν
ἐφώνησαν οὖν τ. ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου
ΤΕ εἶπαν αὐτῷ
εἶπαν οὖν αὐτῷ
εἶπον, fy
ἀπεκρίθη αὐτοῖς Εἶπον ὑμῖν ἤδη
1 ἐλοιδόρησαν αὐτὸν κ. εἶπαν
ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος kK. εἶπεν αὐτοῖς
1 ἀπεκρίθησαν. k. εἶπαν αὐτῷ
εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος κ. εἶπεν
κ. εἶπ., [WH]; —h. v.. WH mg.
εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰηδαῦε
k. εἶπεν ὁ Ἰησοῦς

940 3 ἤκουσαν ἐκ τ. Φαρισαίων. .. κ. εἶπαν

24 3 εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ.
25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν
34 1 οὐκ ἐστὶν γεγραμμένον ... ὅτι Ἐγὼ εἶπα

εἶπον, τ

1 ἀπεκρίθησαν κ. εἶπαν αὐτῷ
εἶπαν αὐτῷ Ἡμεῖς ἐκ πορνείας
᾿ ἐγεννήθημεν

Jo

3 τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν,
ΚΕ ἐφώνησεν Μαριὰμ τ. ἀδελφὴν αὐτῆς
Ὁ
ὦ εἴπασα
«εἰποῦσα, T
ἐτάραξεν ἑαυτὸν κ: εἶπεν
1 τινὲς δὲ ef αὐτῶν εἶπαν
εἶπον, Τ
οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς
ἦρεν τ. ὀφθαλμοὺς ἄνω κ. εἶπεν
διὰ τ. ὄχλον τ. περιεστῶτα εἶπον
ὃ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν
1. ὃ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς
εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καιάφας. .. . εἶπεν
αὐτοῖς
τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν
8 εἶπεν δὲ τοῦτο
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς

1 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς
3 νῦν ἡ ψυχή. μου τετάρακται κ. τί εἴπω;
ἀπεκρίθη k. εἶπεν Ἰησοῦς
͵Ἴσ. κι εἰπ'.,
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
8 ἵνα ὁ λόγος Ἢσαίου.

εἶπεν

. πληρωθῇ ὃν

ὅτι πάλιν εἶπεν ᾿Ἦσαίας
3 ταῦτα εἶπεν Ἤσαίας
Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν K. εἶπεν
3 ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω k. τί λαλήσω
ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς κ᾿ εἶπεν αὐτῷ
διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί

ἐστε

ἀνέπεσεν πάλιν εἶπεν αὐτοῖς
8 ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐταράχθη

ματι,
kK. ἐμαρτύρησεν kK. εἶπεν

τ. πνεύ-

λέγει αὐτῷ Εἰπὲ τίς ἐστιν
οὐξεὶς ἔγνω.
ἔ
.. πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ
καθὼς εἶπον τ. ᾿Ιουδαίοις
εἰ δὲ μὴ εἶπον ἂν ὑ
ὑμῖν
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς kK. εἶπεν αὐτῷ

3 ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν ἐγώ
-

γώ, T

ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν

εἶπον
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ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τ. ἀδελφῶν εἶπεν
1 K. προσευξάμενοι εἶπαν
ὃν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς

Jo 1520 ὃ μνημονεύετε τ. λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
10 4 ἵνα . + + μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον
ὑμῖν"
8 ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον
διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τ. ἐμοῦ λήμψεται.
1 εἶπαν οὖν ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς
ἀλλήλους
εἶπον, T
ἔγνω Ἰησοῦς. .. κ. εἶπεν αὐτοῖς,
περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ “ἀλλήλων ὅτι εἶπον
ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τ. οὐρανὸν
εἶπεν
3 ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς
ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς ᾿Εγώ εἶμι
1 οἱ δὲ εἶπαν Ἰησοῦν τ. Ναζωραῖον
εἶπον, T
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἶμι
; ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τ᾿ Πέτρῳ
ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ @Nos Ξε... Ἂν
εἶπεν. τῇ θυρωρῷ
3 ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ
8. ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος
ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών
εἶπον οὖν αὐτῷ
ἠρνήσατο ἐκεῖνος κι εἶπεν
1 ἀπεκρίθησαν k. εἶπαν αὐτῷ
εἶπεν οὖν αὐτοῖς Πειλᾶτος
εἶπον αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι
8 ivaὁ
ὁ λόγος τ. Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν
ἐφώνησεν τ. Ἰησοῦν x. εἶπεν αὐτῷ
ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;
“ο΄οὃ΄ὦὦ

ἃ

εἶπεν

syd nin’ DN), Ps. cx. 1
1 εἶπάν τε πρὸς τ. Πέτρον
εἶπον, T
ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν . . . εἶπεν
εἶπεν δὲ Πέτρος
Μωυσῆς

20

21

εἶπον, ἢ

3

εἰπόντες τῷ ᾿Δαρών

ἔδειξεν K. τ. χεῖρας...

αὐτοῖς
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ "Ingots πάλιν
8 τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν k. λέγει αὐτοῖς
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
ἔστη εἰς τὸ μέσον κ. εἶπεν
ἀπεκρίθη Θωμᾶς κ. εἶπεν αὐτῷ
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
λέγει aor, fy

ἐλυπήθη . . . ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον
k. εἶπεν

Ας

αὐτῷ Κύριε πάντα

σὺ οἶδας

λέγει, FE
8 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων
® κι τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ
ὃς xk. ἀνέπεσεν νον, ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ
kK. εἶπεν
οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
K. ovK εἶπ.
εἶπεν πρὸς αὐτούς
3 ταῦτα εἰπὼν' βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη
1 ἄνδρες δύο... ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς ot
Κ.

€l7Tay

εἶπεν

1. ὃ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς.
.
>
εἶπαν
ἦραν φωνὴν πρὸς τ. Θεὸν κ. εἶπαν
ὁ τ. “πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου
, στόματος Δαυεὶδ. . . εἰπών
εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος
εἶπέ μοι εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε;
ἡ δὲ εἶπεν Ναὶ τοσούτου ᾿
ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν
: ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος κ. οἱ ἀπόστολοι
εἶπαν
εἶπεν τέ πρὸς αὐτούς
1 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τ. πλῆθος
τ. μαθητῶν εἶπαν
εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς
K. εἶπεν πρὸς αὐτόν
τὸ ἔθνος . . . κρινῶ ἐγὼ ὁ “Θεὸς εἶπεν
συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών
ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών
εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος
τοῦτον τ. Μωυσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες
9 οὗτός ἐστιν ὁ Μωυσῆς ὁ εἴπας τ. υἱοῖς
Ἰσραήλ

εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος
8 τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τ. Ἰουδαίους
ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν
- εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους
ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
3 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω
εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν
πορεύου δὲ πρὸς τ. ἀδελφούς μου κ. εἰπὲ
αὐτοῖς
ὅτι... ταῦτα εἶπεν αὐτῇ

8 τοῦτο εἰπὼν

μὲν εἶπεν

Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου
πρὸς αὐτούς
a ἀποκριθέντες εἶπαν πρὸς αὐτούς

σοὶ εἶπον, ἡἐν

19

Κύριος τ. κυρίῳ μου

10

εἶδεν δόξαν Θεοῦ woe κ. εἶπεν
3 x. τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη
Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν
εἶπεν δὲ τὸ Πνεῦμα τ. Φιλίππῳ
ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος . - . K.
εἶπεν
ὁ δὲ εἶπεν Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τ. Φιλίππῳ εἶπεν
εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Φίλιππος
—h. v., TWH, non mg. R non mg.
ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν
—h. Vey TWH non mg. R non mg.
εἶπεν δὲ Τίς εἶΚύριε;
εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ Κύριος
ὁ δὲ εἶπεν Ἰδοὺ “ἐγὼ Κύριε
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος
ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας εἶπεν
εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος
ἐπιστρέψας πρὸς τ. σῶμα εἶπεν
ἄγγελον τ. Θεοῦ . . . εἰπόντα αὐτῷ
ὁ
δὲ... ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν
εἶπεν δὲ αὐτῷ
ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν Μηδαμῶς Κύριε
εἶπεν αὐτῷ τὸ Πνεῦμα

--Οοαὐτῷ, WH non mg.
καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τ. ἄνδρας εἶπεν

ΝΜ μος νον...
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εἶπον
>

Ας 10 22 1 of δὲ εἶπαν

Κορνήλιος ἑκατοντάρχης
34 ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν
ὃ εἶπον
δὲ Μηδαμῶς Κύριε
3
“a
12 εἶπε
δὲ5, τὸ πνεῦμά por συνελθεῖν αὐτοῖς
13 πῶς εἶδεν τ. ἄγγελον. . , σταθέντα x.
εἰπόντα
εἶπεν δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν
3
ὁ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ~ γενόμενος εἶπεν
1 οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν Μαίνῃ
1
ς δὲ
€
4
,
>
>
a
οἱ δὲ εἶπαν Ὃ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ
ἔλεγον, TWH non mg.
>
>
εἶπέν
τε ᾿Απαγγείλατε
Ἰακώβῳ
5
“εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
2.
ἀτενίσας eis αὐτὸν εἶπεν
a
κα
ἀναστὰς δὲ Παῦλος... εἶπεν
,

11

4

-΄

Ac 28 3 τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν
4 1 οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν
7 8 τοῦτο δὲ αὐτοῦ εἰπόντος

᾿

LA

14 oirtves

εἶπαν

’

~

ε

25

,

’

.

«

ε

‘

>

\

>

3

,

,

>

οἱ δὲ εἶπαν

:

et

Eis τὸ

,

‘

29 3. x. ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος
—h. v.. TWHR non mg.
Ro 10 6 © μὴ εἴπῃς ἐν τ. καρδίᾳ σου
1Coli5 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα
ἐβαπτίσθητε
10 28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ
11 22 τί εἴπω ὑμῖν ; ἐπαινέσω ὑμᾶς;
,

Ἰωάνου

12

βάπτισμα.

τε τ. λόγων
,

k
ὅτι αὐτὸς εἶπεν
ταῦτα εἰπὼν θεὶς τ. γόνατα αὐτοῦ
δήσας ἑαυτοῦ τ. πόδας κ. τ. χεῖρας εἶπεν
ἀπεκρίθη ὁ Παῦλος x. εἶπεν

εἶπεν,

8

>»

ΝΣ

,

>

$

>

a

e¢

,

~

>

,

‘

8.

Kay@

,

Ἂ

εἰπον

,

,

’

>

Κύριε

αὐτοι

κ. εἶπεν πρός με

ἃ

2

ἃ

ἐπιστανται

εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν
εἶπεν πρὸς τ. ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος
προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ

9

”

΄

>

,

6

>

ὁ

~
>
ἀτενίσας δὲ Παῦλος
τ. συνεδρίῳ εἶπεν

ΟΝ

IS, Ps. xl. 8

30 οἴδαμεν yap τ. εἰπόντα "Ἐμοὶ ἐκδίκησις
12 21 οὕτως φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον Μωυσῆς

,

ὦ

ty

᾿

‘

a

ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται
ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν Ἔκ σκότους φῶς λάμψει
καθὼς εἶπεν ὁ Θεός
εἶπον τ. Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων
3 εἴπατε ᾿Αρχίππῳ
εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης
τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τ. ἀγγέλων

‘RIT

WHR

μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν εἰπόντες
Φ'
1 εἶπάν τε αὐτῷ
εἰ ἔξεστί
μοι ~ εἰπεῖν τι πρός σε
ικα
4
4
εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος
22 8 εἶπέν τε πρὸς ἐμέ
εἶπονΗ δὲ΄ Ti ποιήσω
Κύριε;
3
ὁ δὲ Κύριος εἶπεν πρός με
3
kK. ἐπιστὰς εἶπέν μοι
με
ὁ δὲ εἶπεν
Ὁ Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν
,

ε

7 9 ' ὡς ἔπος εἰπεῖν
10 7 τότε εἶπον ᾿Ιδοὺ ἥκω

΄σ

ΗΝ

—k.

4

,

810 προσώχθισα τ. γενεᾷ ταύτῃ κ. εἶπον
WON) TTD ΟΡ, Ps. χον. 10

“

τ. Κυρίου Ἰησοῦ

“a

>

3 οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος Ἰησοῦς
15 ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς
16 x. ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς

15 27
11Co4 6
6 16
Ga 214
Col 417
Tit 112
He 1 5

8

Ul

cn

21 οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τ. χειρι

a“

,
μνημονεύειν

”

24 εὐχαριστήσας ἔκλασεν κ. εἶπεν

,

εἶπεν δὲ Παῦλος
ἀποκριθὲν δὲ τ. πνεῦμα τ. πονηρὸν εἶπεν
αὐτοῖς
ἔθετο ὁ Παῦλος πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
εἰπών
a
,
3
ovs
συναθροίσας...
εἶπεν
k. ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τ. ἐκκλησίαν
20 Io συνπεριλαβὼν εἶπεν Μὴ θορυβεῖσθε
΄
Ψ
ὡς δὲ παρεγένοντο
πρὸς αὐτὸν εἶπεν
αὐτοῖς“
Ψ

nga
aydτ mw
7,le Is. vi. g
iS
Tso ts

,

’

1

22 ® ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ... εἴπας

9 ἀποκριθεὶς τ. Παύλῳ εἶπεν
10 εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος
2615 1 ἐγὼ. δὲ εἶπα Τίς εἶ Κύριε;
ὁ δὲ Κύριος εἶπεν
27 21 σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν
31 εἶπεν ὁ Παῦλος τ. ἑκατοντάρχῃ
35 ὃ εἴπας δὲ ταῦτα x. λαβὼν ἄρτον
28 21 3 οἱ δὲ πρὸς
pos. αὐτὸν εἶπαν
25 3 εἰπόντος τ. Παύλου ῥῆμα ἕν
26 2 πορεύθητι πρὸς τ. λαὸν τοῦτον κ. εἶπόν

,

“

a

apxlepevot...

χῶν εἶπεν

Ῥ

,

>

T.

24 20 ? ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν

ᾧ x. εἶπεν μαρτυρήσας
,

,

προσελθόντες

20 εἶπεν δὲ ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο
23 προσκαλεσάμενός τινας δύο τ. ἑκατονταρ-

Ψ

παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος x. 6 Βαρνάς εἶπαν
>
,
a
εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ
ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς
ef
\
,
a
εἰπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος
διαπονηθεὶς
δὲ
Παῦλος.
.. τ. πνεύματι
7
εἶπεν
>
1
προσαγαγόντες τ. στρατηγοῖς“ εἶπαν
x
oi δὲ εἶπαν Πίστευσον ἐπὶ τ. Κύριον
Ἰησοῦν
3
οἱ δὲ εἶπαν ᾿Ακουσόμεθά σου
᾽
,
ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν
πρὸς αὐτούς
εἶπε δὲ ὁ Κύριος ἐν νυκτὶ δι’ ὁράματος τ.
Παύλῳ
Φ'
εἶπεν ὁ Ταλλίων πρὸς τ. Ἰουδαίους
ἀλλὰ ἀποταξάμενος κ. εἰπών
;
ΟΣ
10,2 εἶπέν τε πρὸς αὐτούς
» Jee 2
>
,
>
>
,
εἰπέν τε Eis τί οὖν ἐβαπτίσθητε;
3
ὁ δὲ εἶπεν, TWH mg.

ἢ

λαλήσαντος, Τ᾽ ;λαλοῦντος, WH non mg.
II τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος
εἶπεν

εἶπεν

Ja

2 3 ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τ. φοροῦντα τ. ἐσθῆτα
τ. λαμπρὰν ks εἴπητε
3 Κι’ τ.

πτωχῷ

εἰπῆτε

11 ὁ γὰρ εἰπὼν Μὴ μοιχεύσῃς
εἶπεν καὶ Μὴ
φονεύσῃς
16 εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν
1]0 1 6 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽
αὐτοῦ
8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν
10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν
4 20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ᾿Αγαπῶ τ. Θεόν
Ju
9 οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας ἀλλὰ εἶπεν

A
a
gem

εἶπον---εἰρήνη
Re

714 κ. εἶπέν μοι Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι
17 7 εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος
21

5 εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. θρόνῳ

6 κ. εἶπέν μοι Τέγοναν
22 6 εἶπέν μοι Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ K. ἀληθινοΐ
17 2 ὁ ἀκούων εἰπάτω "Ἔρχου
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Ac 16 36 1 νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ
24 2 πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ
ἢν ἀν χάρις ὑμῖν κι εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

Ro

1218 εἰ δυνατὸν ... pera πάντων ἀνθρώπων͵

Ι ΤῊ

εἰρηνεύοντες
τὸ αὐτὸ φρονεῖτε εἰρηνεύετε

5 13 εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς

(1) wopevew, ὑπάγειν eis eip., ἐν eip.
(2) c. dat. (8) τὰ πρὸς eip., τ. εἰρήνης
(4) εὐαγγελίζεσθαι eip. (5) Κύριος, Θεὸς
τ. €ip., βασιλεὺς εἰρ. (6) εἰρ. τ. Θεοῦ,
Χριστοῦ
Mt 10 13 ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν
13 ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστραφήτω
34 μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ

214
29
7 το
8 48
10 5
ό
11 21
12 51
14 32
19 38
42

οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
1 ὕπαγε εἰς εἰρήνην
τοῦ κατευθῦναι τ. πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν
εἰρήνης
δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ κ. ἐπὶ γῆς εἰρήνη
νῦν ἀπολύεις τ. δοῦλόν σου. .. ἐν εἰρήνῃ
| πορεύου εἰς εἰρήνην
1 πορεύου εἰς εἰρήνην
2 πρῶτον λέγετε Εἰρήνη τ. οἴκῳ τούτῳ.
κ. ἐὰν ἐκεῖ ἦ υἱὸς εἰρήνης
ἐπαναπαήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν
ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι
ἐν τ. γῇ ὃ πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ πρὸς εἰρήνην
τὰ πρὸς εἰρ, TWH
mg. R; εἰς εἰρ.,
WH mg. alt.
ἐν οὐρανῷ εἰρήνη x. δόξα ἐν ὑψίστοις
8 εἰ ἔγνως.
. τὰ πρὸς εἰρήνην
Ἔσου,

T

24 36 3 λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη

—h. v., Τ [[W

κ.

εἰρήνη

παντὶ

τ.

19 ὃ dpa οὖν τὰ τ. εἰρήνης διώκωμεν
15 13 πληρῶσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς x. εἰρήνης
33 ὅ ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν
16 20 ὅ ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης συντρίψει τ. Σατανᾶν
τοῦ, τ χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς
8

ἁ ἫΣ

3

‘

ae

PU

,

715 ἐν δὲ εἰρήνῃ. κέκληκεν ὑμᾶς 6 Θεός
14 33 ὅ οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεὸς ἀλλὰ
εἰρήνης
16 11 προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ
11Coi 2.3 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

ἡμῶν

13 11 5 ὁ Θεὸς τ. ἀγάπης κ. εἰρήνης ἔσται μεθ᾽
ὑμῶν
Ga

1 33 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός

522 ὁ δὲ καρπὸς τ. πνεύματός ἐστιν ἀγάπη
χαρὰ εἰρήνη

τ. γῆν"

5 34
179

τιμὴ

ἡμῶν

*EIPH’NH

Mk
Lu

κ.

wh Nd Didw ΤΎῚ, Is. lix. 8

9 50 εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις

11Co1811

δὲ

ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν

5 1 εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τ. Θεόν
8 6 τὸ δὲ φρόνημα τ. πνεύματος ζωὴ κ. εἰρήνη
1417 δικαιοσύνη kK. εἰρήνη k. χαρὰ ἐν πνεύματι

’ EIPHNEY’Q)
Mk

δόξα

817 ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν

ἜΓΙΠΩΣ = Vide sub ᾽ΕΙ

Ro

ἡμῶν

210?

ὑμῖν

Ἶ R mg.

Jo 1427 εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν,
εἰρήνην τ. ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν
16 33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην
ἔχητε
20 19 3 λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν
21 3 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν Εἰρήνη
ὑμῖν
26 3 ἔστη εἰς τὸ μέσον κ. εἶπεν Ἑϊρήνη ὑμῖν
Ac 726 συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην
9.31 ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία... εἶχεν εἰρήνην
10 36 * εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χρι-

στοῦ
12 20 πείσαντες Βλάστον . .. ἠτοῦντο εἰρήνην
15 33 ἀπελύθησαν per εἰρήνης ἀπὸ τ. ἀδελφῶν

6 16 εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς κ. ἔλεος
ἘΡΒῚ

2? χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ

Θεοῦ πατρὸς

ἡμῶν

214 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν
15 κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον
ποιῶν εἰρήνην
17 * ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς
μακράν,
kK. εἰρήνην τοῖς ἐγγύς
4 3 τηρεῖν τ. ἑνότητα τ. πνεύματος ἐν τ.
,

συνδέσμῳ τ. εἰρήνης
615 ἐν ἑτοιμασίᾳ τ. εὐαγγελίου τ. εἰρήνης
23

Phl

1

2 εἰρήνη τ. ἀδελφοῖς κ. ἀγάπη
2 ? χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ

ἡμῶν

4 γ 5 ἡ εἰρήνη τ. Θεοῦ

νοῦν

ἡ ὑπερέχουσα

πατρὸς
πάντα

5 ὁ Θεὸς τ. εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν

Col 2 5.5 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

ἡμῶν

815 ° ἡ εἰρήνη τ. Χριστοῦ βραβευέτω
καρδίαις ὑμῶν
ITh1 1 ? χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη
5 3 ὅταν λέγωσιν Ἑἰρήνη x. ἀσφάλεια

ἐν τ.

23 ὅ αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τ. εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς

ΠΤΗΙ

ὁλοτελεῖς

2 3 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός

8 16 ὅ αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τ. εἰρήνης δῴη ὑμῖν τ.

εἰρήνην διὰ παντός

I ΤΙ 1 2 χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
1| ΤΊ 1 2 χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
2 22 δίωκε δὲ δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην
Tit
9

Phm

1 4 χάρις x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
ρήνην

Ld

εἰ-

,

3 * χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς
ἡμῶν

298
He

εἰρήνη----εἰς
7 2° βασιλεὺς

Σαλὴμ

ὅ ἐστιν

βασιλεὺς

11 31 δεξαμένη τ. κατασκόπους μετ᾽ εἰρήνης
12 14 εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων
ρήνης

ᾳ

εἰ-

TWH

ἐκ

67, 71 ; 27. 5, 6, 7, 10, 27, 30 (dzs), ® 31, ὅ 32 —h. v.,
TWH non mg. R, 33, 951, 53; 28. 1, 7, 10, 11,
16, 19.

ἃ

18 20 ὅ ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης 6 ἀναγαγὼν
νεκρῶν τ. ποιμένα

Ja

2161 ὑπάγετε ἐν εἰρήν
[
318 καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται

τ. ποιοῦσιν εἰρήνην
1Pel 23 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη πληθυνθείη
811 ζητησάτω εἰρήνην x. διωξάτω αὐτήν

13 mapa, WHR, 22, 22 —h. v.,.
9 ὃ ἐν, WH

T[WH], 26;

3. 1,

13, 20, 27, 29, 320; 4 1, 7, 8, 9 8,

non mg. (47s), 15 ἐν, T, 18 ἐπὶ, T, 22,

35, 37; 5. 1 (d25), 12 (625), 13 (425), 14 (025), 18, 19,

WIN oie vipa, Ps. xxxiv. 15

21, 26, 34, 38; 6. 1, 8 (d25), 10, 11, 31, 32, 36, 41,

11Pel

2? χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη πληθυνθείη
ἐπιγνώσει τ. Θεοῦ
814 ἄσπιλοι κ. ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι

ἐν
ἐν

εἰρήνῃ

3 ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ

Θεοῦ πατρός
Π1|]οῸὸ 15 3 εἰρήνη σοι
Ju
23 aay ὑμῖν x. εἰρήνη x. ἀγάπη πληθυν-

ein

Re

Mk39 1.(25),
4, 9,44,10,45;12, 2.14,1,121 (bis),
28, 29, 35, 38 (625),
ἐν, TWH non mg,, 11,
3, 7 πρὸς, WH,

5 14 3 εἰρήνη ὑμῖν πᾶσι τ. ἐν Χριστῷ

11 Jo

mg., 38; 25. 1, 6, 10, 21, 23, 30, 41, 46 (ds);

26. 82, ὅ 3, ὁ 8, 10, 13, 18, 28, 30, 32, 36, 41, 45, 52,

1 4 ? χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ ὁ dv κ. ὁ ἦν
kK. 6 ἐρχόμενος
6 4 ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τ. εἰρήνην ἐκ τ. γῆς

45 (dis), 46, 51, 53, 56 (267); 7. 15, 17, 18, 19 (¢er),
24 (di), 30, 31, 33, 343 8. 3, 10 (425), 13, ° 19, ὅ 20,
22, 23, 26 (ὀϊ5), 26 —h. v.. TWH non mg. R, 27;
9. 2, 22 (dis), 25, 28, 31, 33, 42 —TWHR mg,.,

42, 43 (ter), 45 (615), 47 (025); 10. 1, 78, ὅ 10, 15,
17, 23, 24, 25, 32, 33, 46; 11. 1 (675), 2 (025), 8, 11
(ter), 314, 15 (625), 23, 27; 12. 710, 14, 41, 43;
13. ° 3, 9, 59, 9, 10, 12, #13, 14, 16; 14. %4, 8,9
(075),

13,

16, 20, 26, 28, 32; 38, 41, 54, 855, 5 60,

68 ; 15. © 34, 938, 41 ; 16. 5, 7, [12, [15, [19.
Lu 1. 9, *20, 23, 26, 733, 39, 40, 744, 50, 2 55, 56,
793 2. 3, 4 (625), 15, 22, 27, 28, 32, 34 (025), 39
(025), 41, 45, 51 ; 8. 3 (425), 7 5 (425), 9,17; 4. 9, 14,
16 (425), 723, 26, 31, 35, 37, 38, 42, 443 5. 3, 4 (25),
14, 1°17, 19, 24, 25, 32, 37, 38; 6. 4,6, "8, 12, 20,

He i211
Ja

8:17

*EIPHNIKO’S
ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν
δίδωσιν δικαιοσύνης
ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον
ἐστιν ἔπειτα εἰρηνική

...

>
απο-

μὲν

ἁγνή

38, 39; 7. 1 (025), 10, 11, 24, 30, 36, 44, 50; 8. 8,
14, 17, 22 (625), 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (425), 34
(425), 37, 39» 41, 48, 515 9. 3, 4, 5, 10, 12, 13, 16,
28, 34, 44 (425), 51, 52, 53, 56, 561, 62; 10. 1, 2,
5, 7, 8, 10 (425), 11, 30, 34, 36, 38 (625); 11. 4, 77,
24, 32, 33, 493 12. 5, 10 (42s), ®19 h. v., [WH],
21h. v.,. WH

᾽᾿ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΕΏ +
Col 120 εἰρηνοποιήσας διὰ τ. αἵματος
αὐτοῦ
»

τ.

σταυροῦ

“

II, 12, 24, 27, 313

12, 13, 21 (475), 24, 373 22. 3, 10 (025), 17, 19
—h. v., [[WH]] R mg., 33 (425), 39, 40, 46, 54, 65,

5 9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί
ἜἘΙΣ

(1) εἰς οὐδέν
(2) εἰς τ. αἰῶνα, τ. αἰῶνας
(8) de temp. (4) εἰς τέλος (5) in constr.
pregn. (6) εἰς τί (7) εἶναι, γίνεσθαι εἰς
(8) c. infin. (9) c. num.
Mt 2. 1, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 233 8 10 11;
12; 4.1, 5, 8, 12, 13, 18, 24; 5. 1, 113, 20, 522,
25, 29, 30, 35, 39; 6. 6, 13, 3 13 —h. v.. TWHR

non

mg., 26 (425), 30, 334; 7. 13, 14, 19, 21, 21 —h. ν᾿,
TWH

18. 5 5, 10, 13, 14, 17, 24, 25, 31,

35; 19. 4, 12, 28, 29, 30, 45; 20. 717; 21.1, 4,

ἘΙΡΗΝΟΠΟΙΟΊΣ *
Mt

228. 68. 28.%-9, ττὶ το, 1.20; "21,

22; 14. 1, 5, 8 (d25), 10, 21, 23, 28, 31, 32 mpos,
TWH non mg. R, 35 (42s); 15. 6, 13, 15, 17, 18,
21,22 (G45); 16.4, 8; Ὅ, 16, 22, 275-263: 27-2, 4,

non mg. R; 8. 4, 5, 12, 14, 18, 23, 28 (25),

31, 32 (425), 33, 34; 9. 1 (0215), 6, 7, 17 (025), 23, 26,

28, 38 ; 10. 5 (25), 9, 10, 11, 12, 17, 18, 21, 422,
23, 23 —h. v.. TWH non mg. R, 527, 41 (25),
542; 11.7; 12 4, 9, 11, 20, 29, 41, 44; 18. 2, 22,

30 [WH], 30, 33, 36, 42, 47, 48, 50, 54; 14
15, 19, 22 (425), 23, © 31, 32, 34, 35 3 15. 11, 14,
(Yer), 21, 24, 29, 39 (025) ;16. 5, 13, 21 ; 17. 1,
(és), 22, 24, 25, 27; 18. 3, 6, 8 (02s), 9 (bis),

13,
17
15
15

—TWHR mg,, 20, 21, 30; 19. 1,75, 17, 23, 243
20. ° 1, 2, 4, 7, 17, 18, 18 —WH, 81 ; 21, 1 (¢er),
2, 10, 12, 17, 18, 719, 21, 23, 31, 742, 46; 22. 3,

4; 5» 9, 10, 13, 16; 28. 34; 24.9, 413, 14, 16 ἐπὶ,

66 ; 23. 25, 42 ἐν, TWH mg. R non mg., 46; 24
5, 7, 13, 20, 26, 28, 33, 47 καὶ, WH mg. R non
mg., 47, 51 —h. v., T [[WH]] R mg., 52.
Jo 1. 7, >, 11,°12, * 18, 44; 2. 2, 11, 12, 13,2338. 4,

5, 13, 16, 17, 18 (425), 19, 22, 24, 36; 4. 3, 5, 8,

714, 14, 28, 36, 38, 39, 43, 45 (425), 46, 47, 543 5.
1, 7, 24 (d25), 29 (025), 45 5 6. 3,79, 14, 15, 17 (625),

21, ‘21, 22, 24 (425), 27, 29, 35, 40, 351,3 Pe:66;

7. 3, 5, 8 (25), 10, 14, 31, 35, 38, 39, 48, [533 8.
[1, [72, [6, [8, 26, 30, 735 (42s), 2 51, 3.52; 9.57,
II, 35, 36, 39; 10. 1, 728, 36, 40, 42; 11.7, 25,
26, 726, 27, 30, 31, 38, 45, 48, 952, 54 (025), 55,

56; 12. 1, 87,11) 12 (G25), 13, 24, 25, 27, ? 34, 36,
37s 42, 44 (67), 46 (d25) ; 18. *1, 2, 3, 5, 78, 22, 27,

29; 14. 1 (dis), 12, 216; 15. 6, 21; 16.9, 13 ἐν,
TWH mg,., 720, 21, 28, 32 ; 17. 1, 18 (425), 20, 923 ;

18. 1, 6, 11, 15, 28 (d¢5), 33, 37 (267); 19. 9, ὅ 13,
17, 27, 37 ; 20. 1, 3, 4, 6, °7, 8, I1, 14, το, 25 (625),

526, 27 ; 21. 3, ὅ4 ἐπὶ, TWH mg,, 6, 7, 9, 11, 23.
Ac 1. 10, 11 (267), 12, 13,25 ; 2. ὅ 5 ev, TWH non mg.

R, 20 (675), 22, 25, °27, * 31, 34, 38, ° 393 3. 1, 2,
3, 4 (δ), 8 ; 4. 3, 33, 5 ἐν, WHR, Τα, 17, 30; 5
15, 21 (625), 736; 6. 11, 12, 15; 7. 3, 4) ὅ 4» 5, ὅ 9,
512, 15, [WH], 16, * 19, 21, 26, 34, 39, 53, 55; 8.

3, 5, 16, 720, 723, 25, 26, 27, 38, 540, 40; 9. 1, 2.

€is—els
ea 6,8, 17, ὅ 21 ἐν, WHR, 21, 7 26, 28, 30 (ὀ25),

39;10. 4, 5, 8, 16, 22, 24, 32, 43; 11. 2, 6, 8, 10,

12, eg‘18, 20, °22, 25, 26, 27, 29; 12, 4. 10, 17, 19,
25 ἐξ,TWH mg. R non mg. ; 13. 2,44 (bis), 9, 13

(bis), 14, 14, 22, 29, 31, 34,ὃ42, 46, 47 Cat 48,

51; 14. 1, 6, 14, 20 (25), 21 (d2s), 21, [WH
22,
23, 24, 25 ἐν, WH non mg., re26 (15) ;15. 2, 7 4,
22, 30, 38, 39; 36 1 (όΖ5), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,

16, 19, 23, 24, °24, 34, 37; 17. 1, 5, 10 (425), 20,

121; 18. 1, 6, 7, 18, 19 (bis), δ 21 —h. v,, hp

non mg. Κα, 22 (dis), 24, 27 319. 1, © 3, 3,4, 5, 8

21, 22 (sis), 27, 127,28 —h. Vv. TWH non mg. R,

29, 30,31; 20. 1, 2, 3, 6, ὅ 14, 14, 15 (025),
7τό, 17)
18, 21 (ὀΐ5), 22, 29, 38; 21.1 (ter), 2, 3 (dts), 4, 6

(dis), 7, 8 (0:8), 11, 12, ὁ 13, 15,δ17, 26, 28, 29, 34,
37, 38;

22. 4, 5 (sis), 7, 10, Il, 13, 17, 21, 23,

24, 303 38. 10) 12 F185, .36)-20)-28 —h. Vs
[WH] R mg., 30, 31, 32,333 24, II, 15 πρὸς, T,
17, 24;

25.

I, 3,54, 6, ὃ (ter), 9; 13, 115, 20, 21,

23 3 26.:6,:%y Ids 12. 14,365.27; 18 es),:245 27. 1,
2, 3, 5) 6 (zs), 8, 12, 17, 26, 30, 38, 39, 40 (d2s),
41 3 28. §;'7
6,12) τὰ ΧΕ ΤΆ, 15, 16, 17, 23.
Ro 1. 1, 5, © ¥1,,16,: 175 © 20, 24, 2 25, 26 (02s), 27, 28;
2. 4, 26; 3. 7; 22, 25, 8 26 ; 4. 3, 5» 9 ras

(d25),

8 16, 818, 20, 22; 5, 2, 8, 12 (dzs), 15, 16 (d25), 18
(quater), 21; 6. 3 (02s), 4, &12, 16 (¢er), 17, 19,
Ὡς νυ, [WH], 19, 22.5 7.5.4, 85, τὸ (δ15}; & 7, 15,
"48, δ. 26, 2203-9, 76, 8. 17, BE (ots), 22, 23,
31 ; 10. 1,,4, 6, 7,10 (025), 12, 14, 18 (ὁπ) ; 11.ὁ
(quater), 8 LI, 24,32, 36, 7963 12.5.0 ° 3. 30, 16;

Tit 8. 12, 14.
Phm 5 πρὸς, TWH mg. R, 5, 6.
Hel. 5 (d7s), 6,78, 14; 2. 3, 10,817; 8. 5, 11, 18;
4. 1, 3 (d2s), 5, 6, 10, 11, 16; δ. 26; 6. 6, 8, Io,

16, 19, 720; 7. 3.3, 14, 717, 221, 724, 825, ἢ 25,

228; 8. §3, 10, 710 (dis); 9. 6, 7, 29, 12, ® 14,
715, 24 (d25), 25, 26, §28, 28; 10. 21, 5, 412, 214,

19, 24, 31, 39 (025);11. 53, 7, 8 (δ), °9, 11, 26;
2, 3, 2,30»

9 (425), 13 55.73, 4.

I Be 1. 2, 3, 4 (25), 5, 7, 8, 10, 11 (d2s), 12, 21, 7 21,
22, 225, 25; 2 2, 5,77, 8, 9 (25), 14, 21; 8. 5,
87, 9, 12, 520, 21,22;

9, 722, 36; 15. 10, 745 (δ),

8. 2, 4, °6, 6, 13, 14, 22, 23, 24 (425); 9. 1, 5, 8

(dis), 2.9, 10, 11, 13 (Zev); 10. 1, 5, 8 (d2s), 13, 14,
15.(428), 16 (dis); 11. .3, ὅν 10,..33, 14; 20, 731;
12. I, 4,6; 18.*2, 3,4 [WH], 10 (ds).
Gai,4 ᾿ς:6, 17 (ter), 18,21 3.2. oie
2, 8,9 (28), ΤῈ
16.5; B, 6,14; 9 7.25. Say 273 4..δὲ 11,,.24;5Io,
13; 64 (bis), ὃ (625).
Eph 1. 5 (d2s), 6, 8, 10, 8 12., 712, 14 (d¢s), 15, 8 18,
19; 2. 15, 21, 22; 3. 2, 16, 19 —WH mg,, 21;
4. 8, 9, 12 (d2s), 13 (7er), 15; 86, ,39/-%'90, 1323 6.
ἃ, Σ᾿ st. 3% 32 [WH]; 6. 18, 22.
Phi1,τό" 10,:* 10,11, ia
16, 19,
§23, 25, 29;2. 11,
16, 516, 16 (Das),-225) Bee 2%y fy 46.3 45 15, 16,

17; 7 20.

Col 1. 4, 76, 10, 11, 12, 13, 16, ἀήρ. 25, 29; 2. 2 (ds),
By W425 3, 9, 10,15; 4 8,1
1Th1. τς; 2. Pee bee
416; o,*2, 3,8 5 5
5 τε 12 (ter), ὃ 13,3.4ς. 8. ϑ9;10, 15, 17 (d2s);
(dis), 15 (dzs), 18.
11 Th 1. 3 os 183 2. 82, 54,.%6, 810,928, τὸ 14

(is) 58. 5 (bis),59

1Til. 356, 12, 15, as 237 5 Be 4,7: W675 4.3,
10 ; μα ἃ>wae (bis), 12, 17, ὅ19.
π Τὶ 1. rn,
» 20 (625), 21 Cis) 25, 26; 3. 6, 7,
15; 410 rset IT, 12, 18, 3

52, 4, 6, 7, ὃ, 9; 10, 3.1

ΡΊΩ, Ζ2.1}.8..5

9, 318
©Io.

1]ο 23.317; 8.8, 14; 41,93
I Jo 4 2y:75.80%
Ill Jo 5.

7. αὶ 88, Τὶ

5.798, 10 (des), 13.

Ju 4 (47s), 6, 513,21, 525.
Rel.

36, 11 (octies), 218; 2. 10, 22 (bts); 4. 9s

F105 G4.29 5δὲ γα, τς (is) ; 7. 742 +8: 55-9,
F125 9.0.) 4.1. D7 τ,

ὃ,

1G: 6.7465 11. Ὁ, 9 12,

7155 12. 4, 6, 9, 13, 14 (615) ; 18. 3, 6, 10 (425), 13;

14:.3 31, 19 (dés) 3-15.27, 8; 16. 1, 2, 3, 4, 14, τό,
T3903 27. 3¢.S5- 18; 17 3 18. 24 1.19... 55. Ὁ... 17,.20}
20. 3,.8,.10;.7 10; 14, 55 5 Bh. 345 26, 27 =:22.2,

2.5, 14.
“Er

(1) εἷς ἐκ (2) εἷς τις - εἷς... οὐ (4) εἷς
τα εἶσ ἕτερος (δ) καθ᾽ εἷς, εἷς ἕκαστος
(6) οὐδὲ εἷς
Mt

(7) εἰς ἕν, ἕν κ. τὸ αὐτό

518 8 ἰῶτα ἕν ἣ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ

ἀπὸ τ. νόμου

54; 16. 1, 3,

15.
Co 1.44, 5, τὸ 21: 56. (4s), 23, 23 3 24,3, Ὁ
(dts), 12 (d¢5), 13, 16 (d¢s) ; 8. 7, 13, 18; 4 %4, 11,
15, 374.5. 55.6, 1,.7:28. es) 3.7. &3, 5,:9, 10,7 153

4

δ. 16. ὅτ, ὅλ;
It Pe 1:8, 185 12.22.5

26, 28, 31.3. 16.5,6, 19,

SoS, 6265558. © 16, 38's
8.5 185 10. 2, *6, 11, 31;
°33, 343 12. 13; 14 8,

1B 8; ενΣΝ 21.

Ja 1, #18, 919 (018), 19, 25 52 2,6,235
8.3°334

13. 4 (415), ὁ, 143 14. 1, 9, το; 15. 2, 4, 7 8.8,

873, 916, τὸς 18, 24, 25;
19 (25), 26 (bis), 337:
1Co 1:G.-Fe, Da eo ds.
8. 6, §.10,:32:(628), 7.235
11. Ὑ (625), ° 22, 24,025,

299

19 ὃς

29
30
36
4I
6 24

27
29
8:19
918
42

ἐὰν

οὖν

λύσῃ

μίαν τ. ἐντολῶν

τούτων

τ. ἐλαχίστων
ἵνα ἀπόληται ἕν τ. μελῶν σου
ἵνα ἀπόληται ἕν τ. μελῶν σου
ore ov δυνάσαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι
ἢ μέλαιναν
ὅστε:σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν
ἕ
* ἢ γὰρ τ. ἕνα μισήσει K. τ. ἕτερον

ἀγαπήσει:

4 ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται x. τ. ἑτέρου καταφρονήσει
προσθεῖναι ἐπὶ τ. ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα
οὐδὲ Σολομὼν. ; περιεβάλετο ὡς
ἁ ἕν τούτων
προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ
ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ
[εἷς], WH ;᾽ εἰσελθὼν, TWH mg.
ϑ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τ. γῆν
ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων ποτή-

“ριον ψυχροῦ

12 τὶ ris. . . ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἕν
18 46 εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην
16 14 ἕτεροι, δὲ Ἱερεμίαν ἣ ἕνα τ. προφητῶν
17 4 * ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνὰς σοὶ μίαν κ.
Μωυσεῖ μίαν x. Ἠλείᾳ μίαν
18 5 ὃς ἐὰν δέξηται ἕν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τ.
ὀνόματί μου
6 ὃς
ὃ δ᾽ ἂν “σκανδαλίσῃ ἕ!
ἕνα τ. μικρῶν τούτων
10 ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τ. μικρῶν
τούτων

εἷς

300
αὐτῶν
τούτων
ἣ δύο
mg.

Mt 18 12 1 ἐὰν. -.. πλανηθῇ ἕν ἐξ
14 ἵνα ἀπόληται ἕν τ. μικρῶν
μετὰ σοῦ aἔτι ἕνα
16 παράλαβε
"
“
ἔτ. ἕν. ἢ ὃ. μετ. σοῦ, WH

24 προσήχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων
28 ἐξελθὼν δὲ. .. εὗρεν ἕνα τ. συνδούλων

19

αὐτοῦ
5 ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν"
ἐς
q
;
1 72? Wi, Gen. il, 24
6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία
16 ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αἰτῷ εἶπεν

17 εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός

οὐδεὶς ἀγαθός εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός, R mg.
20 12 οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν
13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν
εἶπ. ἐνὶ αὐτ., WH mg.
21 4 ἵνα καθίσωσιν. -. εἷς ἐκ δεξιῶν x. εἷς

Mk

8 28 ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τ. προφητῶν
9 5 ὁ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνὰς σοὶ μίαν
μίαν
Μωυσεῖ, μίανbondsx. δ᾽,Ἠλείᾳ
ἐδ
Ἧ, ὁ
17 1 ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τ. ὄχλου

37 ὃς ἂν ἕν τ. τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ
τ. ὀνόματί μου
ἕν, [WH]

42 ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων τ.
πιστευόντων
:
μίαν, Gen. Lc.
10 8 ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν Bio ἀλχὰ μία σάρξ
17 προσδραμὼν εἷς κ. γονυπετήσας αὐτόν
18 οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός

21 ἕν σε ὑστερεῖ

37 * δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν x. εἷς ἐξ
ἀριστερῶν καθίσωμεν
11 29 ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον
12 6 ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν
28 προσελθὼν εἷς τ. γραμματέων

29 Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστίν

zee εὐωνύμων σοῦ

ἼΠΝ

21 19 ἰδὼν “συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
‘

a“

>

‘

=

ε

cr

24 ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα

22 35 1 ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός
28 ὃ εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος

9 εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατήρ ὁ οὐράνιος
10 ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἷς ὁ Χριστός

Mk

ἐμοῦ

47 3 εἷς δέ τις τ. παρεστηκότων

χίστων

51 3 εἷς τις νεανίσκος συνηκολούθει αὐτῷ

47
51
69
27 14
15

Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν
εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τ. χεῖρα
προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη
© οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα
εἰώθει ὃ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τ. ὄχλῳ
δέσμιον
4 δύο λῃσταὶ εἷς ἐκ δεξιῶν κ. εἷς ἐξ εὐωνύμων
1 εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν
ὄψε δὲ σαββάτων τ. ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν
σαββάτων
τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός
* ἔφερεν... ἕν ἑξήκοντα κ. ἕν ἕκατον
ἐν €&. x. ἐν ἕκ., WH non mg.; «is...
eis, TWH mg. alt. R
* καρποφοροῦσιν ἕν τριάκοντα
ἐν, TWH non mg. R
4 x. ἕν ἑξήκοντα κ. ἕν ἑκατόν

20

σπασάμενος

μου

26 14
21
22
40

2 7
4 8

Dt. vi. 4

19 ὅ ἤρξαντο λυπεῖσθαι κ. λέγειν αὐτῷ εἷς
κατὰ εἷς
20 εἷς τῶν δώδεκα ὁ ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ
εἰς τὸ ἕν τρυβλίον
- ἥν, T [WH] R
37 οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
43 παραγίνεται ὁ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα
τ. μάχαιραν

45 ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τ. ἔλα-

48
1

Ὁ»

vw

18 1 εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ ἐσθίων μετ᾽

24 40 * εἷς παραλαμβάνεται x. εἷς ἀφίεται
41 * μία παραλαμβάνεται κ. μία ἀφίεται
20 15 ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα ᾧ δὲ δύο ᾧ
δὲ ἕν
18 ὁ δὲ τὸ év λαβὼν ἀπελθὼν ὥρυξεν γὴν
24 προσελθὼν δὲ x. ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰληφώς
40 ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τ. ἀδελφῶν

28

eto

13 1 λέγει αὐτῷ εἷς τ. μαθητῶν αὐτοῦ
14 το Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα

ἕνα προσήλυτον

48

nin.

mim wns

2 ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες ὅτι εἷς ἐστίν
42 ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο

15 περιάγετε τ. θάλασσαν κ. τ. ξηρὰν ποιῆσαι

τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα
| εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει pe
ὅ ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος
οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι

μετ᾽ ἐμοῦ;

ἐν, T [WH] R; ἕν, [WH mg.]

5 22 ἔρχεται εἷς τ. ἀρχισυναγώγων

6 15 ὅτι προφήτης ὡς εἷς τ. προφητῶν
814 8 εἰ μὴ ἕνα

ἐν τ. πλοίῳ

ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν

κ.

—eis,
66 ἔρχεται μία τ.
15 6 κατὰ δὲ ἑορτὴν
27 * δύο λῃστὰς

WHR
παιδισκῶν τ. ἀρχιερέως
ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον
ἕνα ἐκ δεξιῶν x. ἕνα ἐξ

εὐωνύμων αὐτοῦ

2 λίαν πρωὶ τῇ μιᾷ τ. σαββάτων ἔρχονται
ἐπὶ τὸ μνημεῖον
[rn], WH
Lu 440 ὅ 6 δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τ. χεῖρας ἐπιτιθείς
5 3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἕν τ. πλοίων
12 ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τ.
πόλεων
17 ἐγένετο ἐν μιᾷ τ. ἡμερῶν
741 4 ὁ εἷς ὥφειλεν δηνάρια πεντακόσια
8 22 ἐγένετο δὲ ἐν μιᾷ τ. ἡμερῶν
9.33 * ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς μίαν σοὶ κ. μίαν
Μωυσεῖ x. μίαν Ἠλείᾳ
10 42 ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός
ἑνὸς δέ ἐστ. xp., TR non mg.; —h. v.,
WH mg. R mg. alt.
11 46 αὐτοὶ ἑνὶ τ. δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε
τ. φορτίοις
12 61 ἕν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον
16

ἐνώπιον τ. Θεοῦ

27 οὐδὲ

Σολομὼν

ἐν

πάσῃ

περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων

τ.

δόξῃ

αὐτοῦ

52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ
διαμεμερισμένοι

301

εἷς

Jo 10 16 γενήσονται μία ποίμνη εἷς ποιμήν
30 ἐγὼ κ. ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
ον
Ὁ
δέ
>
»
«
,
εἷς δέ τιςμὲ ἐξΣΝ αὐτῶν
Καιάφας
11 49
τ
50 συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ
ὑπὲρ τ. λαοῦ
52 7 ἵνα κ. τὰ τέκνα τ. Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα
συναγάγῃ εἰς ἕν
4

Lu 13 10 ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τ. συναγωγῶν ἐν τ.
σάββασιν
14 τὸ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι
15. 4 κ. ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἕν
7 οὕτως χαρὰ ἐν τ. οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἅμαρ
τωλῷ μετανοοῦντι
ὃ ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν
a

.

an

3

>

~

>

‘

+

es

a

a

a

a

,

10 γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τ. ἀγγέλων . . . ἐπὶ
»

12 2

col

21

΄
.
1 λέγει δὲς ἢ Ἰούδας
ὁ5? Ἰσκαριώτης εἷς τ. pa-

,

θητῶν αὐτοῦ
εἷς ἐκ τ. pad. ait., T
τ΄

εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει pe
φ.

ἕνα τ. παίδων

φειλετῶν τ. κυρίου ἑαυτοῦ

4 ἢ γὰρ τ. ἕνα μισήσει κ. τ. ἕτερον ἀγαπήσει"
,

-“

“

,

’

-΄

Ν

,

-

>

‘

c

>
,
δούλων τ. ἀρχιερέως

λέ

δι DA

’

\

΄

>

οὔσης

lal

΄-

,

>

-

,

οὖν ὀψίας τ. ἡμερᾷ ἐκείνῃ τ. μιᾷ

σαββάτων
1 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τ. δώδεκα ὁ λεγόμενος
Δίδυμος

ὁ εἷς, TWH mg. R
οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός
\

Ae

4 δύο ἀγγέλους. . . καθεζομένους ἕνα πρὸς
τ. κεφαλῇ κ. ἕνα πρὸς τ. ποσίν

θήσεται
ὁ εἷς παραλημφθήσεται κ. ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται
—h. ν, TWHR non mg.
4 εἷς Φαρισαῖος
x. ὁ ἕτερος τελώνης
β
>

τὰς

πρωί
χωρὶς ἐντετυλιγμένον eis ἕνα τόπον

4

Ν

-

αὐτοῦ

ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα
φ.
΄“
“εἷς τ. στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τ. πλευρὰν
ἔνυξεν
τῇ δὲ μιᾷ τ. σαββάτων Μαρία. . . ἔρχεται

--ὁ, T
4 ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ ἑτέρα ἀφε-

>

eS

έγει εἷςτ ἐκ> τ.

1

[μιᾶς], WH
4 6 εἷς παραλημφθήσεται κ. ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται

18

‘

“

ταύτῃ τ. νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς"
>

4

τῷ Ἰησοῦ

e
os
t Oe
PQA
“
27
ς
,
εἷς
δὲ& ἐξ
αὐτῶν
ἰδὼν
ὅτι
ἰάθη
ὑπέστρεψεν
ἐπιθυμήσετε μίαν τ. ἡμερῶν τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου ἰδεῖν
,

΄-

ς
aa
ce
εἷςτ παρεστηκὼςΝ τ. ὑπηρετῶν
ἔδωκεν ῥάπισμα

ἵνα σκανδαλίσῃ τ. μικρῶν τούτων ἕνα

,

’

τ

iva ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς ἕν
3 ἴ ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν
“
,
“
om”
>
mr)
ete
ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ
τ. λαοῦ

,

4

&

a

ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται κ. τ. ἑτέρου καταφρονήσει
τ. νόμου μίαν κερέαν πεσεῖν
κερ. pi.. TWH mg.
a

>

>

ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τ. μαθητῶν
ἐν τ. κόλπῳ τ. Ἰησοῦ
ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς
iva πάντες ἕν ὦσιν

165 ὅ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τ. χρεο-

17

16 δὲ Λάζαρος εἷς- ἦν ἐκ τ. ἀνακειμένων

ποίησόν με ὡς ἕνα τ. μισθίων σου
—h. v., T [WH] R non mg.

26 προσκαλεσάμενος

-

σὺν αὐτῷ

ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
ἐκολλήθη ἑνὶ τ. πολιτῶν τ. χώρας ἐκείνης

15
19 ποίησόν με ὡς ἕνα τ. μισθίων σου

,

ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽

5

a

>A

,

θ᾽

—h. v.,

,

ἕν
-“

ἔτι ἕν σοι λείπει
ἐγένετο ἐν μιᾷ τ. ἡμερῶν
ε
,
YA
a
’
ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας cis τῶν δώδεκα
2 ἐπάταξεν εἷς tis ἐξ αὐτῶν τ. ἀρχιερέως
τ. δοῦλον

μάρτυρα τ. ἀναστάσεως

ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν
ἕνα
—h. v., TWHR non mg.
τ
\
:
,
>
eis δὲ τ. κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν
τῇ δὲ μιᾷ τ. σαββάτων ὄρθρου βαθέως
ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας
8 χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν
17.2
,
,
>
ἦν ᾿Ανδρέας
.. . εἷςe ἐκ» τ. δύο
τ. ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου
λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
co
εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ

λαλούντων αὐτῶν
τ. δὲ πλήθους τ. πιστευσάντων ἦν καρδία
k. ψυχὴ pia
Qs
ς
,
ee
κ. οὐδὲ
εἷς= τι τ. ὑπαρχόντων
αὐτῷ
ἔλεγεν

:

-

a

,

>

>

>

“

μὴ ἕν

»

>

δ

1 λέγει Νικόδημος...

,

,

εἷς dv ἐξ αὐτῶν

5 of δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο eis καθ᾽ εἷς
,

ἕνα πατέρα ἔχομεν τ. Θεόν
925 ἕν οἶδα ὅτι τυφλὸς dv ἄρτι βλέπω
ad

a

>

δ

5

>

κ. ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν;
2
\
4
,
> 4
οὗτος
γὰρ
ἔμελλεν παραδιδόναι
αὐτὸν
εἷςτ
ἐκ τῶν δώδεκα
εἷς ὧν ἐκ, T

ἕν ἔργον ἐποίησα x. πάντες θαυμάζετε
Δ

1

μιᾶς

>

αὐτοῦ

,

>

σὺν

aA

ἡμῖν

A

ce

γενέσθαι ἕνα τούτων
ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν
ἕνα

a

διαστάσης ὡσεὶ ὥρας

3

,

,

a

>

,

>

,

A

δύο

΄

δύ

ἐκάθισεν
ἐφ᾽ τἕναμὴ ἕκαστον αὐτῶν
“,
"
ἰδί
ὃ λέ,
ὅτι
ἤκουσεν
εἷς ἕκαστος τ. ἰδίᾳ
διαλέκτῳ
>

10

22>

ἂν

-“

»

aA

>.
ἴδιον εἶναι

Φ

“

1 ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ΓΆγαβος

ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην pilav
ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων
ἐξ λθ. ,

--

ηλθ.

cer

,

5 κι ye οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν
ὑπάρχοντα
1
oe
ὃ
,
»
,
19 34 φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων
20 7 ἐν δὲ τ. μιᾷ τ. σαββάτων... ὁ Παῦλος
διελέγετο αὐτοῖς
νουθετῶν
31 5 οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων
ἕνα ἕκαστον
21 7 ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς
19 ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν 6
Θεός
ἜΣ ἢ
ey
ἐς
ao
, 6
ῃ
οὗ= προσηνέχθη
ὑπὲρ
ἑνὸς
ἑκάστου
26 δ. ἕως
αὐτῶν ἡ προσφορά
23 6 4 τὸ ἕν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαιων τὸ δὲ
ἕτερον Φαρισαίων
»

‘

-“

,

ες

a

,

5

>

-

>

a

-“

΄“΄

>

,

ε

‘
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εἷς

Ac 23 17 προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τ. ἑκα- | 1C012 13 ἐν ἑνὶ πνεύματι
ἡμεῖς πάντες εἰς ἕν σῶμα
τονταρχῶν
ἐβαπτίσθημεν
24 21 ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα
13 πάντες ἕν πνεῦμα ἐποτίσθημεν.
2813 μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου
14 κι γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἕν μέλος ἀλλὰ
25 εἰπόντος τ. Παύλου ῥῆμα ἕν
πολλά

Ro

310 © οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς
.

12

18 ὅ ἔθετο τὰ μέλη ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τ.

AIDED
PR, Η Ps. xiv. : 1
πὰ
*

οὐκ ἐστιν

ἘΡΟΣ,

ποιὼν

NE

χρηστότητα

Je

ets ἕνἃ μέλος ποῦakiτὸ σῶμα;
Ss
19 εἰ eee
δὲ ἦν τὰ πάντα
20 νῦν δὲ πολλὰ μέλη
,

ay

οὐκ

ἐξ

ἔστιν

=

Ews

ἕν δὲ σῶμα

,

THY B32 PN UO NWY PR, 2d. 3
30 εἴπερ εἷς ὁ Θεός
512 ὥσπερ dv ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τ.
κόσμον εἰσῆλθεν
15 εἰ γὰρ τῷ τ. ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ
ἀπέθανον
15 ἐν χάριτι τῇ τ. ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ
16 οὐχ ὡς δι ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα:
τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα
17 εἰ γὰρ τῷ τ. ἑνὸς παραπτώματι 6. θάνατος

ἐβασίλευσεν διὰ τ. ἑνός,

εἰ γὰρ ἐν ἑνὸς παρ., WH mg.
πολλῷ μᾶλλον... ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν
διὰ τ. ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ
18 ὡς δι’ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀν-

26 εἴτε πάσχει ἕν μέλος

14 27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ. .-. εἷς διερμηνευέτω
31 ὅ δύνασθε γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν
16 2 κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽
ἑαυτῷ τιθέτω
11C05 15 κρίναντας τοῦτο ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν
11 2 ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον
ἁγνήν
24 ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ
μίαν ἔλαβον

Ga

816 οὐ λέγει... ὡς ἐπὶ πολλῶν ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽
ἑνός
20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν,
ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστίν
28 πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

θρώπους εἰς κατάκριμα:

710

9 10
12. 4
5
15

6

οὕτως x. δι’ ἑνὸς δικαιώματος... εἰς δικαίωσιν ζωῆς.
ὥσπερ γὰρ διὰ τ. παρακοῆς τ. ἑνὸς ἀνθρώπου
ἁμαρτωλοὶ
κατεστάθησαν
οἱ
πολλοί,
οὕτως x. διὰ τ. ὑπακοῆς τ. ἑνὸς δίκαιοι
κατασταθήσονται οἱ πολλοί
Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη
ἔχομεν
οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ,
ὅ τὸ δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη
ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τ.

422 * ἕνα ἐκ τ. παιδίσκης x. ἕνα ἐκ τ. ἐλευθέρας
μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινά
ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται
ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν
ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν
ἄνθρωπον
;
16 kK. ἀποκαταλλάξῃ τ. ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ
σώματι τ. Θεῷ
18 ἔχομεν τ. προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν
ἑνὶ πνεύματι πρὸς τ. πατέρα
4 4“ ἕν σῶμα x. ἕν πνεῦμα,
καθὼς κ. ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τ. κλήσεως
ὑμῶν"

24
514
Eph 2 14
15

Θεόν

5 * εἷς κύριος

μία πίστις ἕν βάπτισμα"
1Co38 8 ὁ φυτεύων δὲ κ. ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν
6 εἷς Θεὸς κ. πατὴρ πάντων
4 6 * ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τ. ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ
7 ὅ ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις
τ. ἑτέρου
16 ὅ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου
θ 16 οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τ. πόρνῃ ἕν
μέρους
σῶμά ἐστιν;
5 31 ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν, Gen. Lc.
ἔσονται γὰρ φησὶν οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν,
33 ἢ πλὴν x. ὑμεῖς of καθ᾽ ἕνα ἕκαστος...
Gen. ἦς,
ἀγαπάτω
17 ὁ δὲ κολλώμενος τ. Κυρίῳ ἕν πνεῦμά | Phi 1.2.7 ἀκούω τὰ
περὶ ὑμῶν ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ
ἐστιν

πνεύματι,

8 4% κ. ἅτι οὐδεὶς Θεὸς εἰ μὴ εἷς
6 ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς Θεὸς 6 πατήρ

μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τ. πίστει τ. εὐαγγελίου

6 κ. εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός

2 2 σύνψυχοι τὸ ἕν φρονοῦντες

924 πάντες μὲν τρέχουσιν εἷς δὲ λαμβάνει τὸ
βραβεῖον
10 ὃ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες

τὸ αὐτὸ, WH mg. R mg.
8.13 ἕν δὲ τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος
Col 315 εἰς ἣν x. ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι

οἱ γὰρ πάντες ἐκ τ. ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν
11 5 7 ἕν γάρ ἐστιν x. τὸ αὐτὸ τ. ἐξυρημένῃ
12 9 ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τ. ἑνὶ

4 6 ὅ πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι
1Th2 11% ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν... παρακαλοῦντες ὑμᾶς

17 * ὅτι εἷς ἄρτος ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν-

πνεύματι
11 7 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν κ. τὸ αὐτὸ
πνεῦμα
-

12 καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν

[ἑνὶ], WH

5 11 * παρακαλεῖτε ἀλλήλους κ. οἰκοδομεῖτε εἷς
τ. ἕνα

ITh1

3 ὅ πλεονάζει
,

ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων

c

>

,

ὑμῶν εἰς ἀλλήλους

|S,

©

,

,

12 τὰ μέλη τ. σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν | 1 Τὶ 2 5 εἷς γὰρ Θεὸς
εἷς K. μεσίτης Θεοῦ κ. ἀνσῶμα
θρώπων
,

εἷς---εαἰσέρχομαι
1 ΤΙ 8 2 δεῖ οὖν τ. ἐπίσκοπον... μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα
12 διάκονοι ἔστωσαν
ἔ
μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες
5 9 χήρα καταλεγέσθω εν. ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή
Tit 1 6 εἰ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ
810 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν κ. δευτέραν

νουθεσίαν παραίτου
He 21: ὅ τε γὰρ ἁγιάζων κ. οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξἑνὸς
πάντες
10 12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας
θυσίαν
14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν
ἁγια opévous
11 12 διὸ κι ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγεννήθησαν
12 16ὃ
ὃς

Ja

. ..

τ.

ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τ. πρωτοτόκια ἑαυτοῦ

210 πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί
19 σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς Θεὸς ἔστιν

εἷς 6 Θ. ἐστ., WH

T.

πτωχοὺς ks dvateipous k. τυφλοὺς

χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε
22 54 εἰσήγαγον εἰς τ. οἰκίαν τ. ἀρχιερέως
Jo 1816 εἶπεν τῇ θυρωρῷ κ. εἰσήγαγεν τ. Πέτρον
Ac

745 ἣν κ. εἰσήγαγον

ἡμῶν
9 8 χειραγωγοῦντες

21 28&
ἔτι

ἐστ. ὁ Θ.

ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλιαἔτη,
k. χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία

DION OND WNYa OW APN, Ps. xc. 4
οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν
τὰ τέσσερα ζῷα ἕν καθ' ἕν αὐτῶν

διαδεξάμενοι

δὲ

αὐτὸν

of πατέρες

εἰσήγαγον

>

k.

>

εἰς

»

>

Δαμασκόν

τε κ. Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν

29 ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ
Παῦλος
3h μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τ. παρεμβολὴν ὁ
Παῦλος
22 24 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς
tT. παρεμβολήν
He 1 64ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τ. πρωτότοκον εἰς

τ. οἰκουμένην

mg. R non mg.; εἷς

412 εἷς ἐστὶν ὃ νομοθέτης Ke κρίτης
wPe3
ὃ ἕν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς ἀγαπητοί,

nM
[4]

Lu 1421

393

᾿ἘΙΣΑΚΟΥΏ
6 7 δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τ. πολυλογίᾳ αὐτῶν
εἰσακουσθήσονται
Lu 1 διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου
Ac 10 31 Κορνήλιε εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχή
Mt

ICol4 21

οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου λέγει Κύριος
yiow SIN ND, Is. xxviii. 12

He
5 7 εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τ. εὐλαβείας

εἷς ἐκ τ. πρεσβυτέρων λέγει μοι

εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τ.

ay
μοι
aura
COCO
mut
μ

ἑπτὰ σφραγίδων,
κ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τ. τεσσάρων
λέγοντος

ἜΙΣΔΕ

ζῴων

DONN ‘Yap NYH, Zeph. iii, 20

1 ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τ. πρεσβυτέρων
ἤκουσα

ἑνὸς ἀετοῦ

πετομένου

ρανήματι

ἐν

μεσου-

΄

ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν
ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τ. κεράτων τ. θυσιαστηρίου
i μίαν ἐκ τ. κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην
εἰς θάνατον
Ξ ἕν ἐκ τ. τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τ. ἑπτὰ
έλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς
: indereis ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων τ. ἐχόντων
τ. ἑπτὰ φιάλας
οἱ πέντε ἔπεσαν ὁ εἷς ἔστιν

Ac

,

σιν μετὰ τ. θηρίου.

§ διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ

αὐτῆς
ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου
mg.

He

9

—

Lu

ἘΙΣΑΤΩ
227 ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τ. γονεῖς
Ἰησοῦν

ε

“

Α

ε

-~

(9) seq. διά

(8) seq. πρός

221 εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ
5 20 οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν
6 6 εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου

is

1.5 εἰσέλθατε διὰ τ. στενῆς πύλης

21

ἐν τ. ἡλίῳ

τ. πυλώνων

,

ἘΙΣΕῬΡΧΟΜΑΙ

(1) εἰσῆλθα

= ἦλθεν εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων τ. ἐχόντων
μαργαρίτου

>

εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς

αν

τ. ἑπτὰ φιάλας
ἀνὰ εἷς ἕκαστος

’

26 σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσήει. εἰς τὸ ἱερόν
6 εἰς μὲν τ. «πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς

ais eis ἄγγελος ἰσχυοὸς λίθον ὡς μύλινον

ὄ

>

13 " πολλοὶ εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι bv αὐτῆς
2I οὐ πᾶς ὁ λέγων por... εἰσελεύσεται εἰς

ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος
ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη
19 17 εἶδον, ἕνα
ἕ ἄγγελον ἑστῶτα

‘

“πρὸς Ἰάκωβον

Mt

οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν
kK. ποιῆσαι μίαν. γνώμην

"EI’SEIMI
8 3 ἰδὼν Πέτρον x. Ἰωάνην μέλλοντας εἰσιέναι
εἰς τὸ ἱερόν
21 18 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσήει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν
΄

ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνου-

μίαν ὥραν, WH

ΧΟΜΑΙ

I1Co6 17 κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς

ἦν ἐξ ἑνὸς

τὸ

παιδίον

12

τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν
οὗτος εἰσελεύσεται εἰς τ. βασιλείαν τ.
οὐρανῶν
—h. v., TWH non mg. R
εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναούμ
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τ. στέγην
εἰσέλθῃς
ἄρχων εἰσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ
ἄρχ. εἷς ἐλθὼν, WH non mg. R
εἰσελθὼν ἐκράτησεν τ. χειρὸς αὐτῆς
εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε
εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ
ἢ κώμην εἰσέλθητε
εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τ. οἰκίαν ἀσπάσασθε
αὑτὴν

ἫΝ

304

᾿

SS ρα αν.

εἰσερχομαι

Μι12

4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ
29 πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τ. οἰκίαν τ.
ἰσχυροῦ

45 εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ

Mk 9 28 εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον
43 καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν
ζωήν

εἰς τ.

45 καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τ. ζωὴν χωλόν

15 11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τ.
ἄνθρωπον
17 25 εἰσελθόντα εἰς τ. οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν
ὁ Ἰησοῦς
ἐλθόντα, WH non mg.
18 3 οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν
ὃ καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τ. ζωὴν
κυλλὸν ἢ χωλόν
9 καλόν σοι ἐστὶν μονόφθαλμον εἰς τ. ζωὴν
εἰσελθεῖν
1917 εἰ δὲ θέλεις εἰς τ. ζωὴν εἰσελθεῖν

47 καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς
τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
1015 ὃς ἂν μὴ δέξηται... ὡς παιδίον οὐ μὴ
εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
23 πῶς δυσκόλως of τ. χρήματα ἔχοντες εἰς
τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσελεύσονται
24 πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τ. βασιλείαν τ.
Θεοῦ εἰσελθεῖν
25 ἢ πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰπελθεῖν
1111 εἰσῆλθεν εἰς ἹΙεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν

βασιλείαν τ. οὐρανῶν
24 2 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος
ῥάφιδος εἰσελθεῖν,
διελθεῖν, WH mg. R
ἢ πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσελθεῖν
--Οοἰσελ., TWH non mg.
21 10 εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα
12 εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τ. Θεοῦ
2211 εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τ.

1815.
14 14
15 43
16 5

23 ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τ.

ἀνακειμένους

12 πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;
23 14 ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε,
οὐδὲ τ. εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν
24 38 ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν
κιβωτόν
25 10 αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τ. γάμους

21 εἴσελθε εἰς τ. χαρὰν τ. κυρίου σου

23
26 41
58
27 53
ΜΚ 121

εἴσελθε εἰς τ. χαρὰν τ. κυρίου σου
ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τ. ὑπηρετῶν
εἰσῆλθον εἰς τ. ἁγίαν πόλιν
εὐθὺς τ. σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τ. συναγωγὴν ἐδίδασκεν

-οἰσελθών, TWH

45 ὥστε μηκέτι αὐτὸν
πόλιν εἰσελθεῖν

mg.

δύνασθαι

φανερῶς εἰς

2 1 εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι’ ἡμερῶν

15 εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν

Lu

1 9
28
40
416

1 μηδὲ εἰσελθάτω τι ἄραι ἐκ τ. οἰκίας αὐτοῦ
ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τ. οἰκοδεσπότῃ
* τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τ. Πειλᾶτον
εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον
ἐλθοῦσαι, WH mg.
ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τ. ναὸν
τ. Κυρίου
ὃ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν
εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον Ζαχαρίου
εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ...
εἰς τ.

συναγωγήν

38 εἰσῆλθεν εἰς τ. οἰκίαν Σίμωνος
6 4 ὡς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ
6 ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν
αὐτὸν εἰς τ. συναγωγήν
7 1 εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ
6 οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα ὑπὸ τ. στέγην μου

εἰσέλθῃς

36 εἰσελθὼν εἰς τ. οἶκον τ. Φαρισαίου κατεκλίθη
44 εἰσῆλθόν σου εἰς τ. οἰκίαν
45 αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου τ. πόδας
8 30 ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν

32 ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν

33 ἐξελθόντα δὲ τ. δαιμόνια...
τ. χοίρους

41 παρεκάλει

αὐτὸν

εἰσελθεῖν

εἰσῆλθον εἰς

εἰς τ. οἶκον

26 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ
81 εἰσῆλθεν πάλιν εἰς συναγωγήν
27 οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τ. οἰκίαν τ. ἰσχυροῦ
εἰσελθὼν τ. σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι
512 πέμψον ἡμᾶς εἰς τ. χοίρους ἵνα εἰς αὐτοὺς
εἰσέλθωμεν
13 ἐξελθόντα τ. πνεύματα τ. ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τ. χοίρους
39 εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς
6 10 ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν
22 εἰσελθούσης τ. θυγατρὸς αὐτοῦ τ. Ἥρῳδιάδος
25 ὃ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τ.
βασιλέα

46
52
10 5
8
10
38
11 26
37
52

24 εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι
25 εἰσελθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τ. πόδας
αὐτοῦ
ἐλθοῦσα, WH
8 26 μηδὲ εἰς τ. κώμην εἰσέλθῃς
925 ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ κ. μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς

13 24 " ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τ. στενῆς θύρας"
ὅτι πολλοὶ... ζητήσουσιν εἰσελθεῖν x.
οὐκ ἰσχύσουσιν
1423 ἀνάγκασον εἰσελθεῖν ἵνα γεμισθῇ μου ὁ
οἶκος
:
15 28 ὠργίσθη δὲ x. οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν

717 ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τ. ὄχλου

αὐτόν

51
9 4
34

αὐτοῦ
οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ
εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε
ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς
τ. νεφέλην
εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς
πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν
εἰς ἣν δ᾽ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν
els ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε
εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέλθητε
αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά
εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ
εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν
1 αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε,

kK. τ. εἰσερχομένους ἐκωλύσατε

17 7 ὃς εἰσελθόντι ἐκ τ. ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ εὐθέως

εἰσέρχομαι
εἰσερχομένου
αὐτοῦ
εἴς τινα
κώμην
»
c
Δ᾽
ι ε..:
=
>
\

ἄχρι
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Φ΄

,

20
22

διὰ

ἢ πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσελθεῖν

εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰερειχώ
παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι
εἰσελθὼν eis τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν
oi ἐν τ. χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτὴν
εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τ. Kadovμενον Ἰσκαριώτην
εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τ. πόλιν
προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν
προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τ.
Κυρίου Ἰησοῦ
ἔδει παθεῖν τ. Χριστὸν x. εἰσελθεῖν εἰς τ.
δόξαν αὐτοῦ
εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς
μὴ δύναται εἰς τ. κοιλίαν τ. μητρὸς αὐτοῦ
‘\
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δεύτερον εἰσελθεῖν

οὐ δύναται
Θεοῦ

εἰς τ. βασιλείαν

2. ὃ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τ. θύρας εἰς τ.
αὐλὴν τ. προβάτων
9s
>
,
ὁ δὲ\ εἰσερχόμενος
διὰν᾿ τ. θύθύρας
2 80 ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται,
,

κ. ἐξελεύσεται

K. νομὴν

εὑρήσει
,
oA
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δὰ
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τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν εἰς τ. Καισαρίαν
x

>

4

ὧν

᾿]

ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τ. Πέτρον
δ

ae ἃ

-

>

r

»

συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν
8

εἰσῆλθεν πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας
>

ἢλθ

ὸ

a

8

εἰσῆλθες, TWH

>

mg. R

,

»

κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς
τ. στόμα μου
20

᾿
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>
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°
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hl

A

παραγενόμενος

a

,

΄

κ. εἰσελθὼν εἰς τ. παρεμ-

βολήν

33 οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τ. Καισαρίαν
25 23 εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον
28 8 3 πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν x. προσευξάμενος
16 1 ὅτε δὲ εἰσήλθαμεν εἰς Ῥώμην
εἰσήλθομεν, T
Ro 512 ὥσπερ δι’ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τ.
κόσμον εἰσῆλθεν
4.
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1Col14 23 εἰσελθῶσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι
24 εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης
He 311 εἰ εἰσελεύσονται εἰς τ. κατάπαυσίν μου

mmm

ΒΝ ΣΌΝ, Ps. xcv. 11

+.

18 τίσι

΄

δὲ ὥμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τ.
κατάπαυσιν αὐτοῦ
>
>
,
>
-“
2.43
,
οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι’ ἀπιστίαν
καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς
τ. κατάπαυσιν αὐτοῦ
εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τ. κατάπαυσιν
οἱ
πιστεύσαντες
εἰ εἰσελεύσονται εἰς τ. κατάπαυσίν μου
Ps...£.¢.

εἰ εἰσελεύσονται
Ps. ἀξ
>

>

,

εἰς τ.

κατάπαυσίν

>

,

pov,

,

κ

>

ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν eis
αὐτήν,
2 x. of πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι᾿ ἀπείθειαν

we.
©.
Go
Gar--

3

Io
II

,

eae

ὁ yap εἰσελθὼν εἰς τ. κατάπαυσιν αὑτοῦ
ε

4

>

‘

>

,

σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν
κατάπαυσιν

΄“΄

>

-

εἰς ἐκείνην τ.
>

,

a
ε
BA
»
>
,
6 19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν . . . εἰσερχομένην

εἰς τὸ ἐσώτερον τ. καταπετάσματος,

,

εἰσῆλθαν, TR non mg.

ε

4

΄

ten

μὴ

τινὸς

ἦλθεν, WHR

oo

a

’

τ.

19 αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν eis τ. συναγωγὴν
19 ὃ εἰσελθὼν δὲ εἰς τ. συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο
:
Παύλου δὲ βουλομένου εἰσελθεῖν eis τ.
δῆμον
εἰσελεύσονται μετὰ τ. ἄφιξίν μου λύκοι
βαρεῖς εἰς ὑμᾶς
>
,
>
3
,
>
εἰσελθόντες εἰς τ. οἶκον Φιλίππου τ. evayγελιστοῦ

,

a

-

πρὸς αὐτούς
7 μεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν
ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου

cA

~

αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον
εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ
Πειλᾶτος
εἰσῆλθεν εἰς TO πραιτώριον πάλιν
βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.
ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος. . . x. εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον
τότε οὖν εἰσῆλθεν x. ὁ ἄλλος μαθητής
ὅτε εἰσῆλθον εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν
ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν x. ἐξῆλθεν
ἐφ᾽ ἡμᾶς 6 Kupwos ᾿Ιησοῦς
εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερόν
ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν
εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν
νεκράν
ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τ. ὄρθρον εἰς
τὸ ἱερόν
ἀλλὰ ἀνάστηθι κ. εἴσελθε εἰς τ. πόλιν
53:
εἶδεν ἄνδρα ᾿Ανανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα
ἀπῆλθεν δὲ ᾿Ανανίας x. εἰσῆλθεν εἰς τ.
οἰκίαν
ϑ'
“
8 εἶδεν...
ἄγγελον τ. Θεοῦ εἰσελθόντα
πρὸς αὐτόν
+

εἰς

11 25 ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τ. ἐθνῶν εἰσέλθῃ

δ
τότε εἰσῆλθεν εἰςΔ ἐκεῖνον
ὁς Σατανᾶς“
εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς κ. of μαθηταὶ αὐτοῦ
»

,

ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τ. πόλιν
2 διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν
εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
>
,
ς
ae!
΄
εἰσελθόντες
εἰς> τ. οἶκόν
μου μένετε
3 ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ τ. φυλακῆς εἰσῆλθον
πρὸς τ. Λυδίαν

τ.

ὑμεῖς εἰς τ. κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε

κ. εἰσελεύσεται

18

23 16

εἰσελθεῖν

3

8 κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τ. Παύλῳ εἰσῆλθεν "

,

,

>

3

συναγωγὴν τ. Ἰουδαίων

ὃς ἂν μὴ δέξηται... ὡς παιδίον οὐ μὴ
εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν
3 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον
τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν,

>

Ας 1112 εἰσήλθομεν εἰς τ. οἶκον τ. ἀνδρός
‘
>
>
a“
>
‘
αὐτοὺς
14 I κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν

,

ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν

᾿Ιησοῦς
20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν
“
>
,
912 2 διὰ δὲ τ. ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ
col

εἰς τὰ ἅγια

24 ov yap εἰς χειροποίητα
»

Ἁ

»

,

~

-“

εἰσῆλθεν
(=o

Χριστός
25 ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται

κατ᾽ ἐνιαυτόν

>

ἅγια

6

a

εἰς τὰ ἅγια
»

‘

a
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εἰσέρχομαι----εἴτε

Hel05 διὸ εἰσερχόμενος εἰς τ. κόσμον λέγει
Ja 22 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ
χρυσοδακτύλιος
2 εἰσέλθῃ δὲ κ. πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι
5 4 αἱ βοαὶ τ. θερισάντων εἰς ὦτα Κυρίου
Σαβαὼθ εἰσελήλυθαν
Re 820
ἐάν τις. . . ἀνοίξῃ τ. θύραν εἰσελεύσομαι
πρὸς αὐτόν
11 1ὲ πνεῦμα
ζωῆς ἐκ τ. Θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν
αὐτοῖς
15 8 οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τ. ναόν
21 27 οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινόν
2214 ἵνα. .. τ. πυλῶσιν εἰσέλθωσιν
εἰς τ.
πόλιν
a.

4
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ἜἘἜΙΣΤΡΕ
ΧΩ **
Ac 1214 εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν
Πέτρον πρὸ τ. πυλῶνος

-“

΄

>

ae

“

Mt
Lu

»

»“»ἭὝ

ἜἘΙΣΦΕΡΩ
?
,
ΩΣ
613 μὴ‘ εἰσενέγκῃς
ἡμᾶς
εἰς» πειρασμόν,
,
΄
518 ἐζήτουν
αὐτὸν εἰσενέγκειν
x. θεῖναι ἐνώπιον
αὐτοῦ"
70 κ. μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν
διὰ τ. ὄχλον
:

>
,
π᾿
ἂν
11 4 μὴ‘ εἰσενέγκῃς
ἡμᾶς
εἰς> πειρασμόν,

12 11 ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τ. συναγωγάς
Ας 17 20 ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τ. ἀκοὰς
ε

>
,
εἰσκαλεσάμενος

>
ουν

ae!
auTous

55
ἐξένισεν

Pel 11 οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν
ἡ εἴσοδος

Mk

Lu

Jo 18

πᾶσιν

ρευόμενον eis αὐτόν
,

18 πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον

εἰς τ. ἄν-

θρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι,

70 ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τ. καρδίαν
11 2 εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε
πῶλον δεδεμένον
Lu 8 16 ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς
11 33 ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν
18 24 πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς
τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσπορεύονται᾽
19 30 ἐν ἡ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον
22 10 ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τ. οἰκίαν εἰς ἣν
εἰσπορεύεται

Ac

8 2 αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τ. εἰσπορευομένων

εἰς τὸ ἱερόν
8 3 ἐλυμαίνετο τ. ἐκκλησίαν
εἰσπορευόμενος

κατὰ

τ.

οἴκους

9 28 ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος κ. ἐκπορευόμενος εἰς Ἱερουσαλήμ
28 30 ἀπεδέχετο πάντας τ. εἰσπορευομένους πρὸς
αὐτὸν

5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τ. νιπτῆρα

19 27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ
20 27 εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ
1Col5 5 x. ὅτι ὥφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα
ἔπειτα, TWH

Mt 1517 πᾶν τ. εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τ.
κοιλίαν χωρεῖ
Mk 121 εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ
419 αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι
συνπνίγουσιν τ. λόγον
5 40 εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον
θ 56 ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ εἰς
πόλεις ἢ εἰς ἀγρούς
715 οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τ. ἀνθρώπου εἰσπο-

ἢ διωγμοῦ διὰ τ.

μοὺς αὐτῦ
-.
8 12 εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος

7 ἔπειτα

᾿ἘΙΣΠΟΡΕΥΌΜΑΙ

>

ἜΓΤΑ
417 εἶτα γενομένης θλίψεως
λόγο ν

8 25 εἶτα πάλιν ἔθηκεν τ. χεῖρας ἐπὶ τ. ὀφθαλ-

ἘΠΙΣΠΗΔΑΏ
Ac 16 29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν

>

“

1Ti 6 7 οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τ. κόσμον
ΗΘ 1811 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ
ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια
:

ἘΠΣΟΔΟΣ
Ας 18 24 προκηρύξαντος Ἰωάνου πρὸ προσώπου τῆς
εἰσόδου αὐτοῦ
ITh1 ο ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς
21 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε... τὴν εἴσοδον ἡμῶν
τὴν πρὸς ὑμᾶς
He10 19 παρρησίαν εἰς τ. εἴσοδον τ. ἁγίων ἐν τ.
αἵματι Ἰησοῦ

,

τ.

ἡμῶν

*EIZKAAE’OMAI *
Ας 10 23

ἑστάναι

24
1 ΤΙ 213
8 10
He 12 9
Ja

ὥφθη

mg.

᾿Ιακώβῳ εἶτα τ. ἀποστόλοις

ἔπειτα, TWH mg.
εἶτα τὸ τέλος
᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη εἶτα Eva
εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες
εἶτα τοὺς μὲν τ. σαρκὸς ἡμῶν πατέρας

εἴχομεν

115 εἶτα ἡ ἐπιθυμία
τίαν

συλλαβοῦσα τίκτει ἅμαρ-

ἜΠΤΕ
Ro 12 6 εἴτε προφητείαν
πίστεως"

κατὰ

τ.

ἀναλογίαν

τ.

7 εἴτε διακονίαν ἐν τ. διακονίᾳ"
εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τ. διδασκαλίᾳ:
δ᾽ εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τ. παρακλήσει
1 Co8 22 εἴτε Παῦλος εἴτε ᾿Απολλὼς εἴτε Κηφᾶς,
εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος,
εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα
8 5 εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς
10 31 εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε
12 13 εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες,

εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι

26 κ. εἴτε πάσχει ἕν μέλος
26 εἴτε δοξάζεται μέλος

18 ὃ εἴτε δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται"
εἴτε γλῶσσαι παύσονται:

εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται
14 7 τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα εἴτε αὐλὸς εἴτε
κιθάρα

27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ
15 11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι

11Col 6 εἴτε δὲ θλιβόμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεὼς

¥
>
€LTE—EK

11Col

6 εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως
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15, 16, 27, 31, 49, 543 12. 6, 13, 15, 25,
36; 14.
28, 33; 15. 4 (62s), 16 ἀπὸ, T ; is. .. εν$17.
7 (42s), 15, 24; 18. 21; 19. 22; 20. 4 (475), 5, 6, .
35, 42; 21. 4 (625), 16, 18; 22. 3, 23, 50, 58, 69;

23. 7, " δ, 33 (025), 55 ;24. 13, 22, 46, 49.
Jo 1. 13 (guater), 16, 19, 24, 32, 35, * 41, 45, 47; 2.
15 (625), 22;

3. I, 5) 6

(dis),

8, 13, 25, 27,

31

(guater), ° 34; 4. 6, 7, 12, 13, 14, 22, 30, 39, 47,
54; 5. 24; 6. 8, 11, 13, 23, 26, 31, 32 (425), 33,
39, 41, 42, 50 (625), 51 (dis), 58, 60, 64 (07s), 65,

*66,
66 —T, 70,71; 7. 17, 19, 22 (b2s), 25, 31,
38, 40, 41, 42, 44, 48 (48), 50, 52 (dis); 8. 523
(425), 23 (625), 41, 42, 44 (bcs), 46, 47 (475), 59; 9.

Eph6 8 εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος
Phl

118 εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ
20 εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου
27 εἴτε ἐλθὼν κ. ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπών
»

,

”

Ν

ὟΝ

>

9

ς

“

ON

,

a”

>

I, 6, 16, 724, 332, 40; 10. 16, 20, 26, 28, 29, 32,

393 11. 1, 19, 37, 45, 46, 49, 55; 12. 1, 2, 3, 4

,

Col 116 εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε
ἐξουσίαι

»
9
bed
a
>
Ἂν
20 εἴτε
τὰAY ἐπὶ
τ. γῆς
εἴτε
τὰ\ ἐν> τ. οὐρανοῖς

1Th 5 10 εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν
ΠΤΉ2 15 εἴτε διὰ λόγου εἴτε δ ἐπιστολῆς ἡμῶν
I Pe 2 13 εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι,
I4 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι᾿ αὐτοῦ πεμπομένοις

—WHR,

9 (45), 17 (625), 20, 327, 28, 32, 34, 42,

49; 18. 1, 4, 21, 23; 15. 19 (¢er); 16. 4, 5, 14, 15,
17, 28 ; 17. 6, 12, 14 (5), 15 (d2s), 16 (25) ; 18.

3, 3 [WH], 9, 17, 25, 26, 36 (42s), 37 ;19. 2, 1 12,

“23 ; 20.:1,'2, 9; *24.5 SL. 2, 24.
Ac 1, * 18, 424 ; 2. 2,25, 30, 34; 8. 2,15, 22, 23; 4
2, 6, 10; 5. 38, 39; 6 3, 9; 7. 3, 3 —WH non

mg., 4, 10, 37, 40, 55, 56; 8. 37 —h. v.. TWH

non mg. R non mg., 39; 9. 3, 233; 10. 1, 215,

41, 45; 11. 2, 5,79, 9, 20, 28; 12. 7, 11, 17, 25

EV TEN*
ΜΚ

“-

428 πρῶτον χόρτον εἶτεν στάχυν
σῖτον ἐν τ. στάχυϊ
"EV ΤΙΣ

᾽

εἶτεν

πλήρη

=Vide sub ἜἘϊ
ἘΙΏΘΑ

Mt 2715 εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τ.
δέσμιον
Mk10 1 ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς
Lu 416 εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ

ὄχλῳ

Ac 17 2 κατὰ δὲ τ. εἰωθὸς τ. Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς
αὐτούς

ἘΚ, ΕΞ
(1) ἐκ τούτου (2) de temp.
(8) de pret.
(4) c. num.
(δ) in adv. loc. (6) seq.
infin.
Mt 1.
37;
non
11,

3, 5 (02),
6. 27; 7.
mg., 23
33, 34, 35

6, τό, 18, 20; 2.6, 15; 8. 9, 17; δ.
4, 5 (ds), 9; 8. 28; 10. 14 —WH
—h. v.. TWH non mg. R, 29; 12.
(025), 37 (028), 42 ; 18. 1 -WH non

mg-, 41, 47, 49, 52; 15. 5, 11, 18 (25), 19; 16.1;

17. 5, 9 (42s) ;18. 12, 19; 19. 12; 20. 8.2, 21 (dis),
23 (615); 21. 16, 19, 25 (267), 26, * 31 ; 22. 35, 44;

23. 25, 34 (025); 24. 17, 29 ἀπὸ, WH,

31;

25. 2,

8, 33 (025), 34, 41 ; 26. 21, 27, 29, 2 42, 344, 64,
733 27. 87, 29, 38 (475), 48, 53; 28. 2.

Mk 1. Io, 11, 25, 26, 29; 5. 2 (d25), 8, 30; 6 14,
551 —WHR, 54; 7. 11, 15, 20, 21, 26, 29, 31;
9. 7, 9 ἀπὸ, TWH mg,, 9, 10, 17, 521, 25; 10.
- 20, 37 (ds), 40 (625) ;11. 8, 14, 20, 30 (625), 31,
32; 12. 25, 30 (guater), 33 (267), 36, 44 (dis) ; 18.
T, 15, 25, 27 5 14. 18, 23, 25, 62, 69, 70,772;

15.

27 (dis), ° 39, 46 ; 16. 3, [12, [14 —T [WH] R, [19.

Lu. 5 (25), 11, 15, 27, 35 -

WHR non mg., 61, 71

(425), 74, 78; 2 4 (025), 35, 36; 8. 8,22; 4. 22;
5. 3 ἐν, TWH,

17;

6. 42, 44 (27), 45 (ter) ; 8. 3,

27; 9. 7, 35; 10. 7, 11, 18, 27; 11. 5, 6, 11, 13,

eis, WH non mg. R mg.; 18. 17, 21, 30, 34;
14. 8; 15. 2, 14, 21, 22, 23, 24, 29; 17. 3, 4, 12;
*26, 31, 3952 τ. 10.16, 25, 33, 54; 20. 30;
21. *8 ; 22. 6, 14, 18 ; 23. 10, 21, 30 ἐξαυτῆς, WHR,
34 ; 24 7 —h. ν, TWHR non mg.,,? 10; 26. 4, 17
(dis), 23; 27. 22, 29, 30 (25) ; 28. 4 (dzs), 17.
Ro 1. 3, 4, 17 (02s) ; 2. 8, 18, 27, 29 (625) ; 8. 20, 26,
30; 4. 2, 12, 14, 16 (¢er), 24; 5. 1, 416, 16; 8. 4,

9, 13, 17; 7. 4,24; 8. 11 (625), 34 —T [WH]; 9.

5, 6, * 10, 11 (όΖ5), 21, 24 (b2s), 30, 32 (d2s) ; 10. 5,
6, 7, 9,17; 11. 1, 6, 14, 15, 24, 26, 36; 12. 18;
18.3, 115 14. 23 (6%) ; 16. 10, τὴς
1.Co 1..305;2 12; & 2, 10) 19; 7. 55,7; 8.6; 9,
7, 13, 14, 19; 10. 4,417; 11. 8 (42s), 12 (425), 28
(d2s) ; 12. 15 (d25), 16 (625), ὅ 27 ; 18. ὅ 9 (475), ὅ το,
> 12; 15. 6, 12, 20, 47 (d2s).
1 Co 1. 10, 11; 2 2, 4, 16 (d¢s), 17 (25) ; 8.1, 5
(dis); 4. 6,7; 5. 1, 2, 8, 18; 6 17; 7. 9; 8. 7,
σαι, 135 9 9, °%3 11. 26 (Gis)s112. 6: 18. 4
(ter).
Ga 1. 1, 4, 8,15; 2. 12,15, 16 (guater); 3. 2, 5 (dzs),
7, 8,9, 10, 117) 12, 13, 18 (42s), 21 ἐν, WH non
mg., 22, 24; 4 4, 22 (d75), 23 (dis); 5. 5, 8; 6.
ὃ (d25).
Eph
1. 20; 2. 8,9; 3.15; 4. 16,29; 5. 14; 6.6.
Ph] 1. τό, 17, *23; 8. 5 (7s), 9 (2s), 11, 20; 4:
22.
Col 1. 13, 18; 2. 12, 14, 19; 8 8, 23; 4.9, II, 12,
16.
6
I Th 1. τὸ (¢er); 2. 3 (dz5), 6.
u Th 2. 7.
LHL
ee
Ι Ti 2. 8 (d¢s), 22, 26; 8. 6, 11; 4 17.
Tw bi 10) 32}: B47 Ss Bes.
HeBig 3.2: 402 5
B.53,72365 4 0sBot 72 Fh 4,5
(dis), 6, 12, 14; 8.9; 9.728; 10. 38; 11. 3, 19,
35; 18. Io, 20.

Ja 2. 16, 18, 21, 22, 24 (d7s), 25 ; 8. 10, 11, 13; 4 13
5. 20 (d7s).
I Pe 1. 3, 18, 21, 22, 23; 2.9, 12; 4 11.
11 Pel. 18; 2. 78,9, 21; 3.5.

C—O
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ἐκ----ἔκαστος

I Jo 2. 16 (025), 19 (quater), 21, 29 ;8, 8, 9(bis), 10, |Ro 12 3 ἑκάστῳ ὡς
ὁ Θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
12, 14, 19, 24; 4 1, 2, 3, 4, 5
II

(δέὲ5), 6 (ό25),
(bts), 13; 5. 1 (bz), 4, 18 bs 19.
Jo

ss

16,7

5 ἕκαστος ἐν τ. Big vot πληροφορείσθω
12 κερώρ αι ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τ.

15

2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ

4.

εῷ

—T, 11.

Ju
5, 23.
Re

1. 5, 16; 2. 5, 7, 9, 10, 11, 21, 22; 8. 5,9,210,
12, 16, 18; 4 5; 5. 5 (28), ,1ο.ς 6. 1 (ds), 4
--[ΝἪῊ] R mg., 10, 14; 7. 4, 5 (ter), 6 (ter), 7
(ter), 8 (¢er), 9, 13, 14,17; 8. 4, 5, 10. 11, 13; 9,
I, 2 (625), 3, 13, 17, 18 (425), 20, 21 (guater); 10.
I, 4, 8, 10; 11. 5, 7,9, 11, 12; 12. 15, 16; 13. 1,
3, 11, 13; 14. 2, 8, 10, 13 (62s), 15, 17, 18, 20; 15.
2 (67), 6, γ, 8 (dis); 16. 1, 10, 11 (207), 1 (ter),
17, 21 (625); 17. 1, 2, 6, 8, 11 18 1 bis), 3
(025), 4 (ter), 12, 19, 20; 19. 2, 5 ἀπὸ, WHR, 15,
21 (dis); 20. 1, 7, 9, 12; 21. 2, 3, 4 ἀπὸ, WH
mg., 6, 9, 10; 421; 22. 1, 19.
:
ΕΚΑΣΤΟΣ

- 9
(1) εἷς oo

“

rs verb. plur. (8) ἕκαστοι
(4) ἡμεῖς, (2)
ὑμεῖς,
αὐτοὶ ἕκαστος

Mt 16 27 τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τ. πρᾶξιν
αὐτοῦ
18 35 ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ
25 15 ἑκάστῳ κατὰ τ. ἰδίαν δύναμιν
2622 1 ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος
Mk 13 34 δοὺς...
ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ
Lu 2 3 3 ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος
εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν
4 40 1 ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τ. χεῖρας ἐπιτιθείς
6.44 ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τ. ἰδίου καρποῦ
γινώσκεται
1815 ἕκαστος ὑμῶν τ. σαββάτῳ οὐ λύει τ. βοῦν
αὐτοῦ
16 5 | προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τ. χρεοφειλετῶν τ. κυρίου ἑαυτοῦ
Jo 6 7 ἵνα ἕκαστος βραχὺ λάβῃ
7[53 3 ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
16 32 2 iva σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια
19 23 ἐποίησαν τέσσερα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ
μέρος
»

Ac

14

’

,

,

c

,

11
12

14
15
16
11C05
9
Ga
6

,

2 31 ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν

<r

20

1

col
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»
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’
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Eph4

‘4
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δι

[2

ὃ

6

-

Θεός

Ro

26 1 ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου
αὐτῶν ἡ προσφορά
2 6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ

δ

24 ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη. .. ἐν τούτῳ μενέτω
παρὰ Θεῷ
21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει
ἐν τῷ φαγεῖν
7 ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τ. πνεύματος
II διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται
18 1 ἔθετο τὰ μέλη ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τ.
σώματι
26 ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει
23 ἕκαστος δὲ ἐν τ. ἰδίῳ τάγματι
38 ὁ δὲ Θεὸς δίδωσιν... ἑκάστῳ τ. σπερμάτων ἴδιον σῶμα
2 κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽
ἑαυτῷ τιθέτω
10 ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τ. σώματος
7 ἕκαστος καθὼς προήρηται τ. καρδίᾳ
4 TO yap epyov ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος
ἕκαστος), WH
‘

He

4

»Ἅ

ες

~

᾿΄

ad

5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει

7 ! ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις
16 1 κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου
μέρους

6 1 ἤκουσεν εἷς ἕκαστος τ. ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν
ὃ * πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τ. ἰδίᾳ δια25
λέκτῳ ἡμῶν
“
"gr
re
38 βαπτισθVaήτω ἕκαστος
ὑμῶν ἐν> τ. ὀνόματι
5 33
Ἰησοῦ Χριστοῦ
8 26 ἐν τ. ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τ. πονη. 6 ὃ
ριῶν ὑμῶν
Phl 2 4
4.35 διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν
3
εἶχεν
11 29 2 ὥρισαν
ρ
ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμCol 4 61
ψαι
17 27 1 κι γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν
1Th 211
ὑπάρχοντα
31
“οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν
4 4
ἕνα ἕκαστον
21 19 1 ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν 6 | WTh1
3
4

το

[1001 12 ἕκαστος ὑμῶν λέγει
3 5 ἑκάστῳ ὡς ὁ Κύριος ἔδωκεν
8 ἕκαστος δὲ τ. ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ
Ps ἴδιον κόπον
10 ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ
13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται
13 ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ αὐτὸ
δοκιμάσει
4 5 τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τ.
Θεοῦ
7 2 διὰ δὲ τ. πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ
γυναῖκα ἐχέτω,
κ. ἑκάστη τ. ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω
7 ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ Θεοῦ
17 εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν ὁ Κύριος,
ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Θεός
20 ἕκαστος ἐν τ. nim ἡ ἐκλήθη ἐν ταύτῃ
eeere

|

3

λ

PSY

αλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον
r

΄-

1A nO

ov

.

aA

Xx

,

αὐτοῦ

ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω
ὡς ἑαυτόν
~

~

oo

εἰδότες ὅτι ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν
ὃ μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦντες ἀλλὰ
k. τὰ ἑτέρων ἕκαστοι
ἕκαστος σκοπ., WH mg.
εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρινεσθαι

1 ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν... παρακαλοῦντες

ὑμᾶς
εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος
κτᾶσθαι
1 πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων
ὑμῶν εἰς ἀλλήλους

313 παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν

ΘῚΙ ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τ. αὐτὴν ἐν-

δείκνυσθαι σπουδήν

ἕκαστος---ἐκβάλλω
He

811 ? οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τ. πολίτην αὐτοῦ
κ. ἕκαστος τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ

“TN WAN) NYT

eh τὴν ΡΝ x5

yn, Jer. XXXi. 34
11 21 πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τ. υἱῶν
Ἰωσὴφ εὐλόγησεν
Ja 114 ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος
ZrO 2 17 τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ
ἑκάστου ἔργον
4 τὸ ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα
Re

223

᾿ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ

κατὰ

309

ἙΚΑΤΟΝΤΑΠΛΑΣΙΏΝ
Mt 19 29 ἑκατονταπλασίονα λήμψεται
πολλαπλασίονα, TWHR non mg.
Mk 10 30 ἐὰν μὴ “λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τ.

καιρῷ τούτῳ

Lu

8 ὃ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα
ἝΚΑΤΟΝΤΑῬΧΗΣ

Mt

(1) ἑκατόνταρχος
8 5 ! προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν
αὐτόν

τὰ ἔργα ὑμῶν

ἑκατοντάρχης, T

5 8? ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν
6 11 4 ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή

8} ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη
ἑκατοντάρχης,

2013 ? ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
21 21

1 ἀνὰ εἷς ἕκαστος

τ. πυλώνων ἦν

μαργαρίτου
2 κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τ. καρπὸν
αὐτοῦ
12 ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ

22

13 εἶπεν

ἐξ ἑνὸς

ἝΚΑΣΤΟΤΕ
ΠΡΕῚ 15 σπουδάσω δὲ x. ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ
τ. ἐμὴν ἔξοδον

275416
Lu

22
21 32
22 25
26
28 17

κοντα

18 12 ἐὰν “γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα
28 bs ὥφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν 'δηνάρια

23

1 ἔφερεν εἰς τριάκοντα κ. ἐν ἑξήκοντα κ.
ἐν ἑκατόν
mg.; ἕν ἑκ., WH

mg. alt.

bh ahs [ἐν], WH mg.
πρασιαὶ

κατὰ

ἑκατὸν

κ.

κατὰ

πεντήκοντα
Lu 15 4 τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρό16

6

Jo 1939
21 11

βατα
ὁ δὲ εἶπεν Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου
ὁ δὲ εἶπεν Ἑκατὸν κόρους σίτου
φέρων ἕλιγμα σμύρνης κ. ἀλόης ὡς λίτρας
ἑκατόν
μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα
τριῶν
ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τ. αὐτὸ ὡς
ἑκατὸν εἴκοσι

Ac

115

Re

7 4 ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι
1 μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες
χιλιάδες
3 εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες
χιλιάδες
21 17 ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν

kK. οἱ μετ᾽

αὐτοῦ

ἑκατοντάρχης, T
ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς
ἔχων
ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης
ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον
ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τ. καλουμένης
ἸΙταλικῆς.
Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἀνὴρ δίκαιος
ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας κ. éxaτοντάρχας
1 εἶπεν πρὸς τ. ἑστῶτα ἑκατόνταρχον 6
Παῦλος
ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατοντάρχης
“
προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος €va τ.
ἑκατονταρχῶν
προσκαλεσάμενός

τινας δύο Ts ἑκατονταρχῶν

24 23 διαταξάμενος τ. ἑκατοντάρχῃ
τηρεῖσθαι
αὐτόν
27 «1 παρεδίδουν . . . δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ
“ὀνόματι ἸΙουλίῳ
6 κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον ᾿Αλεξανδρινόν
11 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τ. κυβερνήτῃ κ. τ.
, γαυκλήρῳ μᾶλλον. ἐπείθετο

20) καρποφοροῦσιν ἐν τριάκοντα x. ἐν ἑξήκοντα κ. ἐν ἑκατόν
[ἐν] ἐξ. x. [ἐν] ἐκ. ΜΗ; &.. . [ev]
6 40 2 πρασιαὶ

7 21

6
28 47
Ας 10 1

(1) κατὰ, eis, ἐν éx.
μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα
μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριά-

εἰς €x., TWH

δὲ ἑκατόνταρχος

τηροῦντες τ. Ἰησοῦν

“EKATO’N
a
oO
a
ο

ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ

31

εἶπεν

ὁ Παῦλος

τ. ἑκατοντάρχῃ

Κ. τ. στρα-

τιώταις
43 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τ.
Παῦλον
28 16 1 ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τ. δεσμίους τ.
στρατοπεδάρχῃ
—h. ν., TWH non mg. R non mg.

"EKBAI‘NQ
He 1115 εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν

14

ἘΚΒΑΛΛΩ
(1) c. dat. instrum.
Mt

(2) ἐκβ. ἐν

7 4 ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ
σου
5 ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ σου τὴν
δοκόν,

ἝἙἝΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΣ

Ro

419 ἑκατονταετής που ὑπάρχων
ἑκατονταέτης, T

x. τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ
τ. ὀφθαλμοῦ τ. ἀδελφοῦ σου
22 1 τ. σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν

ee

310
Mt

a

ἐκβάλλω---ἐκδαπανάομαι
812 οἱ δὲ υἱοὶ τ. βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς
τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
ἐξελεύσονται, TWH marg.
16 1 ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ
31 εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς
925 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος
33 ἐκβληθέντος τ. δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός
34 2 ἐν τ. ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
δαιμόνια

Lu

σου,

9 40
49
10

2
35
11 14
15

᾿

ΒΟ δοχὴν ΠΌΝΟ, Is. xlii. 3

ἔρημον

34 δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν
39 ἦλθεν κηρύσσων. .. κ. τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων
43 ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν
815 ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια

22 2 ἐν τ. ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ

δαιμόνια
23 πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν;
5 40 αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας
6 13 δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον

726 ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τ. θυγατρὸς
αὐτῆς

918 εἶπα τ. μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν
28 ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
38 2 εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
δαιμόνια
47 ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε ἔκβαλε
αὐτόν
11 τς ἤρξατο ἐκβάλλειν τ. πωλοῦντας κ. τ. ἀγοράζοντας ἐν τ. ἱερῷ
12 ὃ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τ. ἀμπελῶνος
16 9 παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια
[17 3 ἐν τ. ὀνόματί σου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν
Lu 429 ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τ. πόλεως
6 22 ὅταν. .. ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς
πονηοόν
4

,

>

: ae

,

>

x. τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ τ. ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν
ἐδεήθην τ. μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν
αὐτό
? εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
δαιμόνια
ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τ. θερισμὸν αὐτοῦ
ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τ. πανδοχεῖ
ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον
2 ἐν Βεεζεβοὺλ τ. ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια

18 3 ὅτι λέγετε ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλειν pe τὰ

24 3 οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν
τ. Βεεζεβούλ
26 εἰ ὁ Σατανᾶς τ. Σατανᾶν ἐκβάλλει
27 2 εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια,
2 οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν;
28 3 εἰ δὲ ἐν πνεύματι Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ
δαιμόνια
35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τ. ἀγαθοῦ θησαύρου
ἐκβάλλει τ. ἀγαθά:
κ. ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τ. πονηροῦ
θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά
18 52 ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τ. θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ
k. παλαιά
15 17 εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται
17 19 διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
21 12 ἐξέβαλεν πάντας τ. πωλοῦντας κ. ἀγοράζοντας ἐν τ. ἱερῷ
39 λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τ. ἀμπελῶνος
22 13 ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
20 30 τ. ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος
τὸ ἐξώτερον
Mk 112 εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν

2

σου

42 ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ

h. v.. [WH]
ὃ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τ. θερισμὸν αὐτοῦ
10 1 ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτά
ὃ λεπροὺς καθαρίζετε δαιμόνια ἐκβάλλετε
12 20 ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τ. κρίσιν

6 42 ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ

δαιμόνια.
7190. 3 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ
δαιμόνια,
2
οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν ;
20 2 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ
δαιμόνια
18 28 ὅταν ὄψησθε ᾿Αβραὰμ .. . ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω
32 ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια κ. ἰάσεις ἀποτελῶ
19 45 ἤρξατο ἐκβάλλειν τ. πωλοῦντας
;
20 12 οἱ δὲ κ. τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον
15 ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τ. ἀμπελῶνος ἀπέ-

κτειναν

Jo

215 πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τ. ἱεροῦ τὰ τε πρόβατα
k. τ. βόας
6 37 τ. ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω
9.34 ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.
35 ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
10 4 ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ

12 31 re ἄρχων τ. κέσμου τούτου ἐκβληθήσεται
ἔξω
Ac

758
9 40
13 50
16 37
27 38
Ga 430

ἐκβαλόντες ἔξω τ. πόλεως ἐλιθοβόλουν
ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος
ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τ. ὁρίων αὐτῶν
νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν;
ἐκβαλλόμενοι τ. σῖτον εἰς τ. θάλασσαν
ἔκβαλε τ. παιδίσκην x. τ. υἱὸν αὐτῆς

AID-NS) NNW WONT wI3, Gen. xxi. 10
Ja 225 x. ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα
III Jo 10 τ. βουλομένους κωλύει κ. τ. ἐκκλησίας ἐκβάλλει
Re 11 2 τ. αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τ. ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν
ἜΚΒΑΣΙΣ **

1Col0 13 ποιήσει σὺν τ. πειρασμῷ κ. τ. ἔκβασιν
Ης 18 7 ὧν ἀναθεωροῦντες τ. ἔκβασιν τ. ἀναστροφῆς

,

"EKBOAH’
Ac 27 18 τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο
ἜΚΓΟΝΟΣ

1 ΤΊ 5 4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει
᾿ἘΚΔΑΠΑΝΑΌΜΑΙ *
11Co12 15 ἥδιστα δαπανήσω x. ἐκδαπανηθησομαι ὑπὲρ

τ. ψυχῶν ὑμῶν

ἐκδέχομαι---ἐκεῖ
>

4

>

Thi
8 διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεόν
He 1030 ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω, Dt: fe.
1Pe 214 ὡς δι αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν
κακοποιῶν

"EKAE’XOMAI

Jo
Ac

5 [3 ἐκδεχομένων τὴν τ. ὕδατος κίνησιν
—h. ν, TWHR non mg.
1716 ἐν δὲ τ. ᾿Αθήναις ἐκδεχομένου

αὐτοὺς τ.

Παύλου

ἜΚΔΙΚΟΣ **
Ro 18 4 ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι
1 ΤῊ 4 6 διότι ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων τούτων

Ι Co 11 33 συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε

16 11 ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τ. ἀδελφῶν

He

Ja

1ΤῚ

211

Lal

1013 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ
ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον
11 10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τ. θεμελίους ἔχουσαν
πόλιν
5 77 ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τ. τίμιον καρπὸν τ.

γῆς

"EKAIO’KQ
Lu 11 49 ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν κ. ἐκδιώξουσιν
διώξουσιν, WHR
ITh215 7pas ἐκδιωξάντων x. Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων
΄“-“

>

Ac

“

”

>

ἘΚΔΥΏ

a

ἜΚΔΙ' ΔΟΜΑΙ
21 33 ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς

Lu

12
20

Ac

1841

ἐκδώσεται

ἄλλοις

γεωργοῖς

1 ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς
9 ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς
᾿ἘΚΔΙΗΓΕΌΜΑΙ

15

ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν
a

ἜΚΕΙΓ

τ. ἐπιστροφὴν τ. ἐθνῶν

(1) με
Mt

ἘΚΔΙΚΕΏ
Lu

3 ἐκδίκησόν͵ με ἀπὸ τ. ἀντιδίκου μου
5 διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον... ἐκδικήσω, αὐτήν
Ro 1219 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί
11Co10 6 ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παραKony
Re
610 ἕως πότε ws . οὐ κρίνεις Kk. ἐκδικεῖς τὸ
αἷμα ἡμῶν
19. ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τ. δούλων αὐτοῦ ἐκ
χειρὸς αὐτῆς

18

»

’

>

΄“΄

Ν

ἜΚΔΙΚΗΣΙΣ
Lu

Ας
Ro

Mt 27 28 ἐκδύσαντες. αὐτὸν χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ
ἐνδύσαντες, ‘WH mg. R mg.
31 ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τ.
χλαμύδα
ἐκδύσαντες, alr
Mk15 20 ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τ
πορφύραν
Lu 10 30 οἱ x. ἐκδύσαντες αὐτὸν x. πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον
11Co5 4 ἐφ᾽ ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι

TBD’ 3 wYONN ND, Hab. i. 5
3 pce

18

7 ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τ. ἐκδίκησιν τ.
ἐκλεκτῶν αὐτοῦ
8 ποιήσει τ. ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει
21 22 ὅτι, ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν
724 ἠμύνατο κ. ἐποίησεν ἐκδίκησιν τ. καταπονουμένῳ
1219 ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω λέγει
Κύριος

pov ΡῈ Ὁ, Dt. xxxii. 35
Il Co 711

πόσην

κατειργάσατο

,

ἜΚΔΟΧΗ΄ *

Mt

ἀμπελῶνα

>

He 10 27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως

Q εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες

AT.

4

223 τοῦτον τ. ὡρισμένῃ βουλῇ x. προγνώσει τ.
Θεοῦ ἔκδοτον

ἘΚΔΗΜΕΏ
1 Co δ 6 ἐνδημοῦντες ἐν τ. σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ
τ. Κυρίου
ὃ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τ. σώ-

ματος
>

“

"EKAOTOX **

ἜΚΔΗΛΟΣ **
3 9 ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν

”

,

ὑμῖν

σπουδὴν...

ἀλλὰ ζῆλον ἀλλὰ ἐκδίκησιν;

(2) οἱ ἐκεῖ

(8) οὗ, ὅπου...

ἐκεῖ

213
15
22
5.24

ἴσθι ἐκεῖ: ἕως ἂν εἴπω σοι
ἦν ἐκεῖ ἕως τ. τελευτῆς Ἡρῴδου
1 ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τ.
θυσιαστηρίου
6 21 8 ἐκεῖ ἔσται x. ἡ καρδία σου
812 ἐκ. ἔσται ὁ Bly We k. ὁ βρυγμὸς τ.
ὀδόντων
12 45 εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ
18 42 ἐκ. ἔσται ὁ κλαυθμὸς κ. ὁ βρυγμὸς τ.
ὀδόντων
50 ἐκ. ἔσται ὁ κλαυθμὸς x. ὁ βρυγμὸς τ.
ὀδόντων
58 οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλάς
1423 ὀψίας δὲ “γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ
15 29 ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ
17.20.5 μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ
18 20 8 ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν
19 2 ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ
21.17 ἐξῆλθεν . . . εἰς Βηθανίαν x. ηὐλίσθη

ἐκεῖ

22 11 εἶδεν ἐκ. ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα
άμου
13 ἐκ. ἔσται 6 κλαυθμὸς x. ὁ βρυγμὸς τ.
ὀδόντων

24 28 1 8 ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί

312

ἐκεῖ---ἐκεῖθεν

Mt 2451 ἐκ. ἔσται

6 κλαυθμὸς

κ. ὁ βρυγμὸς τ. | Jo 11 8 1 πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

ὀδόντων
25 30 ἐκ. ἔσται 6 κλαυθμὸς κ. 6 βρυγμὸς
ὀδόντων
26 36 | ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι

15
31
12 2
9

τ.

71 3 εἶδεν αὐτὸν ἄλλη x. λέγει τοῖς ἐκεῖ

27 36 καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ
47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες

18

55 ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι
61 ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνή

28
ΜΚ

7 ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε
IO κ. ἐκεῖ με ὄψονται
κἀκεῖ, WH

ἐκεῖ pasty aad

mg.
x. λαμπάδων

Beene

Ro

9 26 ἐκεῖ κληθήσονται

=
HANDY

υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος

ous
es
Ὃν ND ‘MON, Hos. il. 25

15 24 1 ἐλπίζω yap. .. ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι
ἐκεῖ

18 21 ἴδε ὧδε ὁ Χριστὸς ἴδε ἐκεῖ

Tit 812 ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι

14.15 x. ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν
κἀκεῖ, T

He
Ja

16 7 ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε καθὼς εἶπεν ὑμῖν

7 8 ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ
2 3 σὺ στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν

μου

2 6 ἐγένετο δὲ ἐν τ. εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ
6 6 ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ x. ἡ χεὶρ αὐτοῦ... ἦν
8 16
ηρά
4 13
8.31 ἦν δὲ ἐκ. ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομέη | Re 214
9 4 εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε ἐκεῖ μένετε
12 6
10 6 ἐὰν ἐκεῖ 3) υἱὸς εἰρήνης
7 ex., TWH mg.
11 26 εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ
14

12 18 1 συνάξω ἐκ. πάντα τ. σῖτον κ. τὰ ἀγαθά
μου
34 3 ἐκεῖ κ΄ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται
18 28 ἐκ. ἔσται 6 κλαυθμὸς x. ὁ βρυγμὸς
15 13

κ.

Αἰνέαν

5 τινὲς τῶν ἐκ. ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς

ὀδόντων
ἐκεῖ διεσκόρπισεν

ἐκ. μετὰ τ.

μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος
ὑπέμεινάν τε 6 τε Σίλας κ. ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ
μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ
θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ
τούτων κριθῆναι
14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ

ἐκεῖ

Lu

Ἰησοῦς

101
17 14
19 21
25 9

10 ® ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν
33
πεζῇ ἀπὸ πασῶν τ. πόλεων συνέδραμον
11

2 1 πολλάκις συνήχθη
μαθητῶν αὐτοῦ

μ. τ. pad. air. ἐκ., WH
3 1 ἔρχεται ἐκ. μετὰ φανῶν
ὅπλων

κἀκεῖ, T
2 6 ἦσαν δέ τινες τ. γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι
8 1 ἢν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τ.
χεῖρα
511 ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τ. ὄρει ἀγέλη χοίρων
μεγάλη βοσκομένη
5 οὐκ ἐδύνατο

26 8 ἐκεῖ x. ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται

19 42 ἐκεῖ οὖν διὰ τ. παρασκευὴν... ἔθηκαν
τ. Ἰησοῦν
Ac 9 33 εὗἷρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι

1 38 ἵνα κ. ἐκεῖ κηρύξω

6

χαίρω bv ὑμᾶς... ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ
ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ
ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ
ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς...
ὅτι ἐκεῖ ἐστίν

στ. ἐκ. ἢ καθ., TWH mg.
ἐκεῖ ἀκαταστασία x. πᾶν φαῦλον πρᾶγμα
ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν K. ἐμπορευσόμεθα
ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τ. διδαχὴν Βαλαάμ
ὃ ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ
τ. Θεοῦ,
iva ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας
ὃ ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν κ. καιροὺς κ.

ἥμισυ καιροῦ

21 25 νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ
τ.

τ. οὐσίαν αὐτοῦ

17 21 οὐδὲ ἐροῦσιν ᾿Ιδοὺ ὧδε ἢ ἐκεῖ

23 ἐροῦσιν ὑμῖν ᾿Ιδοὺ ἐκεῖ ἢ ᾿Ιδοὺ ὧδε
37 13 ὅπου τὸ σῶμα ἐκεῖ κ. οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται
21 21 εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν
ἐκεῖ λεπτὰ δύο
22 12 ἐκεῖ ἑτοιμάσατε
23 33 ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν κ. τ. κακούργους
Jo 2 1 ἦν ἡ μήτηρ τ. Ἰησοῦ ἐκεῖ
6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἐξ. . . κείμεναι
12 ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας
8.22 ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν x. ἐβάπτιζεν
23 ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ

4 6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ

40 ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας
5 5 ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκ. τριάκοντα κ. ὀκτὼ
ἔτη ἔχων ἐν τ. ἀσθενείᾳ αὐτοῦ
6 3 ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
22 εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ
24 εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ
10 40 κ. ἔμενεν ἐκεῖ
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ee
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>
41 ἃ
42 πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ

ἘΚΕΙ͂ΘΕΝ
Mt

421 προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς
5 26 οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν
9 9 παράγων ὁ ᾿ἸΙησοῦς ἐκεῖθεν
27 παράγοντι ἐκ. τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν δύο
τυφλοί
11 I μετέβη ἐκ. τοῦ διδάσκειν x. κηρύσσειν
12 9 μεταβὰς ἐκ. ἦλθεν εἰς τ. συναγωγὴν αὐτῶν
15 ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν
18 53 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς... μετῆρεν ἐκεῖθεν
14 13 ἀνεχώρησεν ἐκ. ἐν πλοί εἰς ἔρημον τόπον
15 21 ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς
29 μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς
19 15 ἐπιθεὶς τ. χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν

Mk 6 1 κ. ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν
IO
11
724
10 1
Lu 9 4
12 το
16 26
Jo 443

ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν
ἐκπορευόμενοι ἐκ. ἐκτινάξατε τ. χοῦν ᾿
ἐκ. δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου
ἐκ. ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια Ἰουδαίας
ἐκεῖ μένετε x. ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν
μηδὲ ἐκ. πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν
Μ
μετὰ δὲ τ. δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν
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ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδούς
1 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ προσῆλθον aire
Σαδδουκαῖοι

ἀπῆλθεν ἐκ. εἰς τ. χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρηου
Ac 13 4 ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον
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1 οὐαὶ δὲ...
τ. ἡμέραις

20 13 ἐκ. μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τ. Παῦλον
27 12 οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν
Re 22 2 τ. ποταμοῦ ἔντευθεν x. ἐκ. ξύλον ζωῆς
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ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τ.
συνδούλων> αὐτοῦ
ΡΝ
ἢ
ge
ty
es oye
πᾶσαν τ. ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι
3
20 4 k. ἐκείνοις εἶπεν
21 40 τί ποιήσει τ. γεωργοῖς ἐκείνοις;
22. 7 πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν
τ. φονεῖς ἐκείνους
»

2

8

>

4

\

>.%

1

’

»

-΄

>

,

-

,

’

τῷ Ἰησοῦ
πεσὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος προσεκῦνει
αὐτῷ
---ἐκεῖνος, WHR
σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τ. δούλου ἐκείνου
οἷ

1

1

3 ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ
%

3

Ce
ee
ἔτι ζῶν
ἐγένετο ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις
1 τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
ov δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη
οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη στῆναι
ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ
πάντα γίνεται
ἐκεῖνοί εἰσιν of ἐπὶ τ. γῆν τ. καλὴν σπαρέντες
έγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ὀψίας
γενομένης
περιέδραμον ὅλην τ. χώραν ἐκείνην
ἐκεῖνο κοινοῖ τ. ἄνθρωπον
ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις πάλιν πολλοῦ
ὄχλου
ὄντος
“
μ
ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν
3 ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ
οὐαὶ δὲ . . . τ. θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις τ.
ἡμέραις 4
bri
3
Ὁ
3 ΝΥΝ.
12
θλίψις
ἔσονται yap αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι

ὥρας

ἐμοῦ
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. 4. ἐμνήσθημεν
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ἐθεραπεύθη ὁ mais ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης
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ἐκείνης
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ὄχλοις
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40
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wd ἐκλήθη
ὁrAteἀγρὸς4 ἐκεῖνος ἀγρὸς αἰματος
4 μηδέν σοι κ. τ. δικαίῳ ἐκείνῳXd
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τ.

4

ἡμερῶν
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2 6
καλὶν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη
ὁCE ἄνθρωπος
ἐκεῖνος
ἕως τ. ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω.
. . . καινόν

ἀπὸ τ. ὁρίων ἐκείνων ἐξελ-
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δὲ > τ. ἀνθρώπῳ
ἐκείνῳ
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τόπου

ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τ. περίχωρον
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μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος τ.
δούλων ἐκείνων
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τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι ai παρθένοι ἐκεῖναι
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ἐν ἐκείνῳ τ. καιρῷ ἤκουσεν
τετραάρχης
ἐπιγνόντες αὐτὸν ot ἄνδρες
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ἥξει ὁ κύριος τ. δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ
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περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης x. Spas οὐδεὶς
οἶδεν
΄
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ς
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λ
zr. -£
ὡς γὰρ
ἦσαν
ἐν> τ. ἡμέραις ἐκείναις ταῖς
πρὸ τ. κατακλυσμοῦ
—éx., T [WH]
ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε
μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
2
\
a
c
‘
a
3
»“»
>
ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τ.
καρδίᾳ αὐτοῦ

,

΄“

«ς

>

5

ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς
ὁδοῦ ἐκείνης
2 ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης
bP ted
ς
,
4
J
or
a
ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη eis ὅλην τ. γὴν
ἐκείνην
διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τ. γῇ ἐκείνῃ
ἐξερχόμενοι ἔξω τ. οἰκίας ἢ τ. πόλεως
ἐκείνης
>
,
»
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,
Ἃ
ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων . . . ἢ τ.
πόλει ἐκείνῃ
οθήσεται yap ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ τὶ
λαλήσητε
δ. Ὁ
>
,
>
6 ‘
a
ἐν ἐκείνῳ
τ. καιρῷa ἀποκριθεὶς
6Fk ᾿Ιησοῦς
2 ἐν ἐκείνῳ τ. καιρῷ ἐπορεύθη ὁ ᾿Ιησοῦς τ.
σάββασιν διὰ τ. σπορίμων
iveraa τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου ἐκείνου
χείρονα τ. πρώτων
ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς
8 ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται
44 ἀγοράζει τ. ἀγρὸν ἐκεῖνον
>

\

ἐκείνων

1

2 ἰάθη 6 παῖς ἐν τ. ὥρᾳ ἐκείνῃ
9

°

1 εὐθέως

δ.

ἐκείναις

ν»

ἡμέραι ἐκεῖναι

EKEI"NOZ

Ἰωάνης
πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
προσέπεσαν τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ κ. οὐκ ἔπεσεν
προσέκοψαν τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ κ. ἔπεσεν
δ

ἐν

΄

1 διὰ δὲ τ.

(2) ὥρα, καιρὸς ἐκ.
(1) ἡμέρα ἐκ.
(8) οὗτος, ἄλλος, ἡμεῖς, ὑμεῖς. .. ἐκ.
(4) de Jesu Christo
Mt 3 1 1 ἐν δὲ τ. ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται
1

τ. θηλαζούσαις

εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν ai ἡμέραι ἐκεῖναι
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οὐδὲ
ἐτόλμησέν
τις ἀπ᾽
ἐκείνης
τ. ἡμέρας
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7 μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν
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1 ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις μετὰ τ. θλίψιν
,

ἐκείνην
ΕἾ δὲ
δι.
>
4
a
ὥ
περὶ 3: δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης ἢ τ. ὥρας
οὐδεὶς οἶδεν
14 21 οὐαὶ δὲ τ. ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ
ς ἄνθ
ey)
ee
WRT
PP
ond
21 καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἂν ρωπος
ἐκεῖνος
25 ἕως τ. ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν
16 [10 ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽
αὐτοῦ γενομένοις
[13 οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
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Mk 16 [20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ
Lu 2 1 1 ἐγένετο δὲ ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις

Jo

4 21 οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις
5.35 1 τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις
6 23 1 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ κ. σκιρτήσατε
προσέρηξεν ὁ ποταμὸς τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ
ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τ. οἰκίας ἐκείνης μέγα
>

,

3 ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς
ἀπὸ νόσων

iva ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν
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ἐξερχόμενοι ἀπὸ τ. πόλεως ἐκείνης τ.
κονιορτὸν.
. ἀποτινάσσετε
“461
οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις
οὐδὲν ὧν ἑώρακαν
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Σοδόμοις
ἐν>, τ. ἡμέρᾳ
ἐκείνῃ
ἀνεκτότερον
ἔσται,

ἢ τ. πόλει ἐκείνῃ

I ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ
«

’

,

>

΄“ς

id

~

>

,

γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου ἐκείνου
χείρονα τ. πρώτων
μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι
μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι
-ᾷἰκεῖνοι, T
μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τ. καρδίᾳ
αὐτοῦ
ἥξει ὁ κύριος τ. δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ
ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τ.
κυρίου αὐτοῦ
ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτὼ ἐφ᾽ ods ἔπεσεν 6
πύργος ἐν τῷ Σιλωάμ
οὐδεὶς τ. ἀνδρῶν ἐκείνων τ. κεκλημένων
ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τ. χώραν ἐκείνην
15 πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τ. πολιτῶν τ.
χώρας ἐκείνης
LEY

‘

-“

»

c

»

>

«

~

c

,

>

>

‘

‘

,

,

c

>

c

,

A

>

a

»

΄

΄

ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
>

>

>

a“

’

"ἢ

-

’

‘A

>

a

,

σι

a

id

>

,

ς

,

ὃ
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χήρα δὲ ἦν ἐν τ. πόλει ἐκείνῃ
κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος . . . παρ᾽
ἐκεῖνον
ἢ γὰρ ἐκεῖνος, T
ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι
πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τ. λίθον συνθλασθήσεται
35 οἱ δὲ καταξιωθέντες τ. αἰῶνος ἐκείνου
τυχεῖν
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θηλαζούσαις
ἐν ἐκείναις τ.

ἡμέραις
1 ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς
ἐκείνη ὡς παγίς
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οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς

18 * μονογενὴς Θεὸς... ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
ὁ πέμψας

μοι εἶπεν
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ἐν ὕδατι ἐκεῖνός

ἔμειναν τ. ἡμέραν ἐκείνην

~

c

,

>

,

ἐκεῖνος
δὲ ἔλεγεν περὶ τ. ναοῦ τ.
σώματος αὐτοῦ
8 28 4 ἀλλ᾽ ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν
ἐκείνου
30 * ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν
ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα
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ἐκ δὲ τ. πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν
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εἰς αὐτόν
53 3 ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐν ἣ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
1
δὲ
΄
>
,
>
ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
11 * ὁ ποιήσας pe ὑγιὴ ἐκεῖνός μοι εἶπεν
»

’

>

,

aA

35 ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος κ. φαίνων

37 ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν

38 ὃν

ἀπέστειλεν
πιστεύετε

περὶ ἐμοῦ

ἐκεῖνος

-

΄“-

τούτῳ

ὑμεῖς

οὐ

39 ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ
43 ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τ. ὀνόματι τ. ἰδίῳ

ἐκεῖνον λήμψεσθε

περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν
εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε
ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
* κι ἔλεγον Tov ἐστὶν ἐκεῖνος;
εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι
ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν

ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς
9 9 ® ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι
11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος
12 * εἶπαν αὐτῷ Ποῦ ἐστὶν

᾽κεῖνος;

ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος
* σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος κ. εἶπεν

—h. v., WH

mg.

37 * ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν
10 I ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν κ. λῃστής

6 ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει

αὐτοῖς
εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς
ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τ. κοιμήσεως
τ. ὕπνου λέγει
ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν
ἀρχιερεὺς ὧν τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
51 ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
53 1 ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τ. ἡμέρας ἐβούλευσαντο
ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ

ἀναπεσὼν

ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τ.

Ἰησοῦ
ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον
δώσω αὐτῷ
τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς

κ.

λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος

14 20 1 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσθε
ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα
ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ
ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τ. κόσμον περὶ ἅμαρτίας
ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος τὸ πνεῦμα τ. ἀληθείας
ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει
1 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε
οὐδέν
26 1 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ἐν τ. ὀνόματί μου
αἰτήσεσθε
>

οὐαὶ τ. ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται
ιν

519 ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ

48

>

>

,

ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου

ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τ. ἀρχιερεῖ
λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί

ἠρνήσατο ἐκεῖνος κ. εἶπεν
ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι
* ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν

3 ἀπ᾽ ἐκείνης τ. ὥρας ἔλαβεν

αὐτήν

ὁ μαθητὴς

»

ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τ. σαββάτου
ἐκείνη, WH mg.
κ. ἐκεῖνος οἷδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει
κἀκεῖνος, T
λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι
ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν

ἐκεῖνος----ἐκζητέω
>

~

>

ἐκείνη
λέγει
αὐτῷ Ἕβραϊστί
Jo 20 16 στραφεῖσα
pe
zo
9 oo
γ ΕΑΝ,
“i
a
19 1 οὔσης οὖν ὀψίας τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τ. μιᾷ
σαββάτων
213 ἐν ἐκείνῃ τ. νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν
7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ
Ἰησοῦς
ς
\
>
~
>
>
,
23 ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει
Ac 119 ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τ. διαλέκτῳ
αὐτῶν ᾿ἈΑχελδαμάχ
ee
᾿
>

΄“

᾽

4

11Th1

10

1

"Tir

is

1
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ΠΝ
PBVN JI-INS, Joel iii. 1
4
>
ς
,
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41: προσετέθησαν ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ
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ἐμοσχοποίησαν ἐν τ.
7 41
S I 1 ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ
»

’

>

ἡμέραις ἐκείναις
ς

,

>

διωγμὸς
μέγας
8 ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τ. πόλει ἐκείνῃ
9 37 1 ἐγένετο δὲ ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις ἀσθε. νήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν
109 τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων
αὐτῶν, T
΄“΄

σ΄
t eee
«
A
κατ᾽ τἐκεῖνον
δὲ‘ τ. καιρὸνa ἐπέβαλεν
Hp@dns
. 2+ τ᾿ χεῖρας
τ. νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος
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ὥστε γυμνοὺς.
ἐκείνου
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ἦτε τ. καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ
a

,

>

A
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ΕΚΕΙ͂ΣΕ
εκ
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ἘΚΖΗΤΕΏΤ

pis mens wrt woe, Am. ix. 12

οὐκ ἔστιν ἐκζητῶν τ. Θεόν
ὁ τῶν, WH mg.; ὁ ἐκζ, T

odes

ν

“~

wh... wn, Ps. xiv. 2

6 τ. ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται
μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτὴν
12 17 καίπερ
1 Pelito περὶ ns σωτηρίας ἐξεζήτησαν x. ἐξηραύνησαν
προφῆται
Hell

cd

A

Ν

>

rv

ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τ. προφητῶν
ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τ. γενεᾶς ταύτης
ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τ. avθρώπων τ. Κύριον

΄“

΄“

,

1 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι... . μετὰ τ.
ἡμέρας ἐκείνας, 70.
εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν
3 εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον
μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
3 ἐὰν 6 Κύριος θέλῃ . . . ποιήσομεν τοῦτο
ἢ ἐκεῖνο
ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος
καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν κ. αὑτὸς
ὁ
περιπατεῖν
4 ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν
4 οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη
'
4 δίκαιός ἐστιν καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν
4
3
“ψ
.
ς
«
‘
>
σι ἔθ
ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν
3 4 ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν K. ἡμεῖς ἐσμέν
οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ
΄
A
1 ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τ. θάνατον
3 ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας

“

,

΄“
οὐ» γὰρν ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων ἐκεῖνός
ἐστιν

o

,

ἐκεῖσε yap τὸ πλοῖον jy ἀποφορτιζόμενον
τ. γόμον
ἄξων κ. τοὺς ἐκεῖσε ὄντας

a

ὅτι

A

©

>

,

3 ἐν τ. νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ
ἐκείνων ὑστέρημα,
8 ἵνα k. τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς TO
ὑμῶν ὑστέρημα
2
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2

εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι οὕτως κηρύσσομεν
ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ κ. πρὸς ὥραν ἐλύπησεν
ate
ὑμᾶς ε “- im, “4 ΄
4 “
»
ἵνα ὑμεῖς
τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ, πλουτήσητε
>

«ς

᾿

χωρία τ. πρώτῳ τῆς νήσου
τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος
z
εἰ μὴ τ. λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ
κοινόν
μὴ
τ. βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε
8 ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον
λάβωσιν
ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις
μὴ ἐσθίετε δι’ ἐκεῖνον τ. μηνύσαντα
,

5

>

’

,

ἐν δὲ τοῖς περὶ τ. τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν
»

‘

»

,

΄

‘
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΄

ἐκφυγεῖν ἐκ τ. οἴκου

οὐκ ὀλίγος
διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα
>
a
,
>
,
ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια
ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τ. δόξης τ. φωτὸς
ἐκείνου
«ς

ἔλ

>

΄“-

΄-

ἐγένετο δὲ κατὰ τ. καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος
24

,

sf

a
>
~
,
εἰἥμεῥᾳ
ἀπιστοῦμεν
ἐκεῖνος
πιστὸς4 μένει
ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ eis τὸ ἐκείνου θέλημα
ὡς kK. ἡ ἐκείνων ἐγένετο
14
>
,
©
#
>
>
,
ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τ.
Ὡμερᾳ:
L wut:
;
δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι
οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τ. ἀκοῆς ἐκείνους
σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τ.
κατάπαυσιν
βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δ ots Kk. γεωργεῖται
εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος
1 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι .. . μετὰ τ.
ἡμέρας ἐκείνας

4

νυκτός
yee.
»
ag
ἀπόλυσον
τ. ἄνθρωπους
ἐκείνους
3,

-

>

’

U

εὐαγγελισάμενοί τε τ. πόλιν ἐκείνην
διὰ τ. Ἰουδαίους τ. ὄντας ἐν τ. τόποις
ἐκείνοις
παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ της
2

ig

΄

DMN, Jer. xxxi. 33
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τ. ἡμέρᾳ

,

΄

,

᾿

ὡσεὶ τρισχίλιαι
8113 κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν
23 ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τ. προφήτου ἐκείνου

1

4

«

1

et

>

4

,

ματός μου

a

ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐν
τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
τ. παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τ.
ἡμέραν
εὑρεῖν ἔλεος mapa Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τ.
ς

1 ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τ. πνεύ-
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ἐκζήτησις---ἐκκλησία

316
ἘΚΖΗ ΤΗΣΙΣ
1Til

4 αἵτινες ἐκζητήσεις
οἰκονομίαν Θεοῦ

Ac

Τ

παρέχουσιν

μᾶλλον

ἢ

*EKOAMBE’OMAI*™* +

Mk

915 πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν
14 33 ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι κ. ἀδημονεῖν
16 5 εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τ. δεξίοις
νον Ke ἐξεθαμβήθησαν.
6 6 δὲ λέγει αὐταῖς Μὴ ἐκθαμβεῖσθε

8 3 Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τ. ἐκκλησίαν

9.31 23 ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τ. Ἰουδαία

. + « εἶχεν εἰρήνην
11 22 3 ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος eis τὰ ὦτα τ. ἐκκλησίας τ. οὔσης ἐν Ἱερουσαλήμ
26 κ. ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τ. ἐκκλησίᾳ
12 1 κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τ. ἐκκλησίας
5 προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τ.
ἐκκλησίας πρὸς τ. Θεόν

18 1 3 ὃ ἦσαν δὲ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατὰ τ. οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται

14 23 ὃ χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν

ἜΚΘΑΜΒΟΣ**

Ac

811 συνέδραμεν πᾶς 6 λαὸς πρὸς αὐτοὺς...
ἔκθαμβοι

15

᾿ἘΚΘΑΥΜΑΊΖΩ **
Mk12 17 ἐξεθαύμαζον ἐπ᾽ αὐτῷ

Ac

ἜΚΘΕΤΟΣ **
719 τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα αὐτῶν

16
18
19

"EKKAOAI’PQ
1Co5 7 ἐκκαθάρατε τ. παλαιὰν ζύμην
Π|ΤΊ2 21 ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων

20

ἘΚΚΑΙΌΜΑΙ

Ro

127 ἐξεκαύθησαν ἐν τ. ὀρέξει αὐτῶν
λους

εἰς ἀλλή.

Ro 16

ἘΚΚΕΝΤΕΏ

Jo 19 37 ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν
MPIAWS NN by 3", Zech. xii. 10
Re 1 77 οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν
1Col
ἘΚΚΛΑΌΜΑΙ
Ro 11 17 εἰ δέ τινες τ. κλάδων ἐξεκλάσθησαν
19 ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐνκεντρισθῶ
20 τ. ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν σὺ δὲ τ. πίστει
ἕστηκας
>

Ro
Ga

,

,
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7,
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᾿ἘΚΚΛΕΙΏ
327 ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη
417 ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν
ἘΚΚΛΗΣΙΆ

ἐκκλησίαν
18 17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν εἰπὸν τ. ἐκκλησίᾳ:
ἐὰν δὲ Kk. τ. ἐκκλησίας παρακούσῃ
Ac 511 ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τ. ἐκκλησίαν
7 38 οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τ. ἐκκλησίᾳ ἐν

τῇ ἐρήμῳ

1 3 διωγμὸς μέγας ἐπὶ τ. ἐκκλησίαν
Ἱεροσολύμοις

7
10
11

(1) ἐκκλ. Θεοῦ, Χριστοῦ (2) c. nom. loci
(8) κατ᾽ ἐκκλ.
Mt 16 18 ἐπὶ ταύτῃ τ. πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τ.

8

4
6

τὴν ἐν

12
14

πρεσβυτέρους
27 παραγενόμενοι δὲ κ. συναγαγόντες τ. ἐκκλησίαν
3 οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τ. ἐκκλησίας
4 παρεδέχθησαν ἀπὸ τ. ἐκκλησίας κ. τ.
ἀποστόλων
22 ἔδοξεν τ. ἀποστόλοις κ. τ. πρεσβυτέροις
σὺν ὅλῃ τ. ἐκκλησίᾳ
41 ἐπιστηρίζων τ. ἐκκλησίας
5 αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τ. πίστει
22 ἀναβὰς κ. ἀσπασάμενος τ. ἐκκλησίαν
32 ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία συνκεχυμένη
39 ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἱπιλυθήσεται
41 ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τ. ἐκκλησίαν
17 μετεκαλέσατο τ. πρεσβυτέρους τ. ἐκκλησίας
28 1 ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τ. ἐκκλησίαν
τ. Θεοῦ
τ. Κυρίου, TR marg.
1 3 οὖσαν διάκονον τ. ἐκκλησίας τῆς ἐν
Κενχρεαῖς
4 οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ κ. πᾶσαι
αἱ ἐκκλησίαι τ. ἐθνῶν
5 κ. τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν
16 1 ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τ.
Χριστοῦ
23 Tatos ὁ ξένος μου x. ὅλης τ. ἐκκλησίας
2 1 3 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος... τ. ἐκκλησίᾳ τ. Θεοῦ τ. οὔσῃ ἐν Kopivd
17 καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω
4 τ. ἐξουθενημένους ἐν τ. ἐκκλησίᾳ τούτους
καθίζετε;
17 οὕτως ἐν τ. ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι
32 1 ἀπρόσκοποι x. Ἰουδαίοις γίνεσθε. . .
K. τ. ἐκκλησίᾳ τ. Θεοῦ
τό 1 ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν οὐδὲ
αἱ ἐκκλησίαι τ. Θεοῦ
18 πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν
ἐκκλησίᾳ
22 1 ἢ τ. ἐκκλησίας τ. Θεοῦ καταφρονεῖτε
28 οὗς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τ. ἐκκλησίᾳ πρῶτον

ἀποστόλους

4 ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ
5 ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
12 πρὺς τ. οἰκοδομὴν τ. ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα

περισσεύητε
Ι9 ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τ. νοΐ μου

λαλῆσαι
23 ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ
αὐτό
28 ἐὰν δὲ μὴ ἢ διερμηνευτὴς σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ
33 ὡς ἐν πάσαις τ. ἐκκλησίαις τ. ἁγίων
34 αἱ γυναῖκες ἐν τ. ἐκκλησίαις σιγάτωσαν
-

,

ἐκκλησία----ὀκκομίζομαι
>

4

10 014 35 αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν

κλησί

15

>

9 1 διότι ἐδίωξα τ. ἐκκλησίαν τ. Θεοῦ

κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ
1 1 3 Παῦλος ἀπόστολος «+ 2 T ἐκκλησίᾳ τ.
Θεοῦ τ. οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ

8 12 τ΄ χάριν τ. Θεοῦ τ. δεδομένην
ἐκκλησίαις τ. Μακεδονίας

He 12 23 προσεληλύθατε ΣΌΝ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων

ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς

Ja

σίας
6 οἱ ἐμαρτύρησάν

Re

2 τ 5 τ. ἀγγέλῳ

γράψοντῆς

γράψοντῆς

II

τ. ἐκκλησιῶν

τῆς ἐν Περγάμῳ

ἐκκλησίας

,

7 2 τ. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφίᾳ ἐκκλησίας
γράψον
τῷ ἐν ®, WH mg.
13 ἀκουσάτω τί τὸ “Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
14 3
γέλῳ τῆς ἐν Λαοδικίᾳ ἐκκλησίας

δε

|

22 ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκληίσια
22 16 μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ τ. ἐκκλησίαις

ἘΚΚΛΙΝΎΩ
Ro

812

πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρεώθησαν

ΠΡ) VIN ID bz, Ps. xiv. 3

16 17 x. ἐμνλ ες ἀπ᾽ αὐτῶν
I Pe3ii ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ

-δὲ, T
YI) WD, Ps. xxxiv. 15

ἐν Θεῷ πατρὶ ἡμῶν

3

ἐν τ. ἐκκλησίαις τ. Θεοῦ

Ti 3 καὶ 1 πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται;

,

6 ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις

1 ? Παῦλος . . . τ. «ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων

212 ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε

ἀγγέλῳ

τῆς ἐν Θυ., T
γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι
ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
2. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας
γράψον
τῷ ἐν Σ., WH mg.

4? ὥστε αὐτοὺς ἡμᾶς ἐν ὑμῖν ἐνκαυχᾶσθαι

He

ἐν Ζμύρνῃ, ἡδ
τί τὸ “Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις

>

τ. Θεοῦ τ. οὐσῶν ἐν τ. Ἰουδαίᾳ,

κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ

ἐκκλησίας

>

ἐν Θεῷ πατρί

15 1 ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος
5 16 μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία
Phm
2 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ...

᾿Εφέσῳ

γράψον

Χριστῷ

27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τ.
ἐκκλησίαν
29 καθὼς k. 6 Χριστὸς τ. ἐκκλησίαν
32 ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν κ. εἰς τ. ἐκκλησίαν
Phl 8 6 κατὰ ζῆλος διώκων τ. ἐκκλησίαν
415 οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον
δόσεως k. λήμψεως
Col 118 αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τ. σώματος τ.
ἐκκλησίας
24 ὑπὲρ τ. σώματος αὐτοῦ ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία
415 ἀσπάσασθε... Νύμφαν x. τὴν κατ᾽ οἶκον
αὐτῆς ἐκκλησίαν
oik. αὐτῶν, TR non mg.
16 3 ποιήσατε iva κ. ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ
rth 1113 Παῦλος εν
τὶ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων

uThi1

ἐκκλησίαι

17 ἀκουσάτω τί τὸ “Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
18 2 τι ἀγγέλῳ τῷ ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας

25 καθὼςκ. ὁ Χριστὸς. ἠγάπησεν τ. ἐκκλησίαν

ἐγενήθητε oe

τῷ ἐν

ἑπτὰ

γράψον

5 23 os κ᾿ 6 Χριστὸς κεφαλὴ τ. ἐκκλησίας

214 13 μιμηταὶ

ἀκουσάτω

12 2 τ:

Ἰησοῦ
τ.

αἱ ἑπτὰ

ἐν Ἔφ., T
7 ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
ὃ 5 τι ἀγγέλῳ τῷ ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας

πολυποίκιλος σοφία τ. Θεοῦ
21 αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τ. ἐκκλησίᾳ κ. ἐν Χριστῷ
ὑποτάσσεται

ταῖς ἐν τ.

’

εἰσίν

Δ2. 5 ἀγνοούμενος τ. προσώπῳ τ. ἐκκλησίαις

24 ὡς ἡ ἐκκλησία

κ. ἐκ τ. ἐκκλησίας

1 42 Ἰωάνης τ. ἑπτὰ ἐκκλησίαις

k. αἱ λυχνίαι

12 13 τί yap ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τ. λοιπὰς
ἐκκλησίας
Ga 1 23 Παῦλος ἀπόστολος. . τ. ἐκκλησίαις τ.
Γαλατίας
13 1 καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τ. ἐκκλησίαν τ.
Θεοῦ

ἡ

κωλύει

Agia
11 πέμψον τ. ἑπτὰ ἐκκλησίαις
20 οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τ. ἑπτὰ ἐκκλησιῶν
εἰσίν"

28 ἡ μέριμνα πασῶν τ. ἐκκλησιῶν

. διὰ τ. ἐκκλησίας

ἐνώπιον

,

ἐκβάλλει
>

ἡμῶν

τ.

τ. ἀγάπῃ

9 ἔγραψά τι τ. ἐκκλησίᾳ
10 τ. βουλομένους
»

πάντα

σου

ἐκκλησίας

23 εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν
24 εἰς αὐτοὺς ἐνδείξασθε εἰς πρόσωπον τ.
ἐκκλησιῶν
11:8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα

3 10 ἵνα γνωρισθῇ ..

514 προσκαλεσάσθω τ. πρεσβυτέρους τ. ἐκκλη-

Il Jo

ἐν τ.

18 οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τ. εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τ.
ἐκκλησιῶν
19 χειροτονηθεὶς ὑπὸ τ. ἐκκλησιῶν συνέκδημος

τ. Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ
Eph 1 22 αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ
ἐκκλησίᾳ
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Jebaw dnp Fina, Ps. xxii. 23

ἐν ἐκ-

16. τ 3 ὥσπερ διέταξα τ. ἐκκλησίαις τ. Ταλατίας
19 2 ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τ. ᾿Ασίας"
ἀσπάζεται ... ᾿Ακύλας x. Πρίσκα σὺν τῇ

11Col

,

ΕΚΚΟΛΥΜΒΑῺ“ἃ

Ac 27 42 μή tis ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ
τῇ

Lu

*EKKOMI’ZOMAI *
7:12 ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς vids

a =
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ἐκκοπή---ἐκλεκτός
*EKKONH’**

1Co9 12 ἵνα μή τινα ἐκκοπὴν δῶμεν τ. εὐαγγελίῳ
τ. Χριστοῦ
ἐνκοπὴν, ΝΗ

ἘΚΚΟΉΤΩ
8 10 πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
ἐκκόπτεται
5 30 ἔκκοψον αὐτὴν x. βάλε ἀπὸ σοῦ
719 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν

Mt

ἐκκόπτεται

18 8 ἔκκοψον αὐτὸν x. βάλε ἀπὸ σοῦ
80 πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν

Lu

ἐκκόπτεται
18. 7 ἔκκοψον αὐτήν" ἵνα τί κ. τ. γῆν καταργεῖ;
,

1Col 27 x. τὰ ἀσθενῆ τ. κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεύς
28 τὰ ἀγενῆ τ. κόσμου κ. τὰ ἐξουθενημένα
ἐξελέξατο ὁ Θεός
Ephl 4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταns κόσμου

Ja

2 5 οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο τ. πτωχοὺς τ. κόσμῳ
ἘΚΛΕΙΠΩ

Lu 16 9 ἵνα ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς

22 32 ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου
23.45 ἕως ὥρας τ. ἡλίου ἐκλείποντος
ἐκλιπόντος, T; x. ἐσκοτίσθη
WH mg.
He 112 τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν

ΠΌΟΟ1112

"EKAEKTO’S

ἀγριελαίου

ἵνα ἐκκόψω

ἀφορμήν

τ.

ἀφορμὴν

τ.

θελόντων

Mt 20 16
22 14
2422

ἘΚΚΡΕΜΟΜΑΙ

Lu 19 48 ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ ἀκούων

24
31

ἘΚΛΑΛΕΏ **

Ας 28 32 παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι

ΜΚΙ18 20

"EKAANOA’NOMAI **
He 12

5 ἐκλέλησθε τ. παρακλήσεως

"EKAE’TOMAI
Mk 18 20 διὰ τ. ἐκλεκτοὺς obs ἐξελέξατο
Lu 613 ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα
9.35 οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἐκλελεγμένος
ἀγαπητός, R mg.
10 42 Μαριὰμ yap τ. ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο
14 7 ἐπέχων πῶς τ. πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο
Jo 670 οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τ. δώδεκα ἐξελεξάμην ;
18 18 ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην
15 16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε,
ἀλλ᾽ ἐγὼ ὑμᾶς ἐξελεξάμην
19 ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τ. κόσμου
Ας 1 2 ἐντειλάμενος τ. ἀποστόλοις διὰ πνεύματος
ἁγίου obs ἐξελέξατο
24 ἀνάδειβον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τ. δύο

22 πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν τ. ἐκλεκτούς
--αὐτ.,

αὐτοῦ

ἐκ τ. TEG-

Τ [WH]

7 οὐ μὴ ποιήσῃ τ. ἐκδίκησιν τ. ἐκλεκτῶν
αὐτοῦ
23 35 εἰ οὗτύς ἐστιν ὁ Χριστὸς τ. Θεοῦ ὁ ἐκλεκτός
Jo 1341} μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ἐκλεκτὸς
τ. Θεοῦ
6 υἱὸς, TWH non mg. R
Ro 8 33 1 ris ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ;
16 13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τ. ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ
Lu 18

Col 8 12 1 ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τ. Θεοῦ ἅγιοι
kK. ἠγαπημένοι

Ι ΤΙ 521 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τ. Θεοῦ. .. κ. τ.
ἐκλεκτῶν ἀγγέλων
ΠΤΙ2 10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τ. ἐκλεκτούς
Tit 1 1 3 κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ
I Pel 1 Πέτρος ἀπόστολος... ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς
2 4 ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον
παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτόν

6 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτὸν

ἀκρο-

γωνιαῖον

ἀκρογ. ἐκλ., TR

ἕνα

ΓῺΒ ἸΠΞ Ἰ3ὲ fA PZ
XXVill. 16

6 5 ἐξελέξαντο Στέφανον

18 17 ὁ Θεὸς τ. λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τ.

πατέρας ἡμῶν
7 ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ Θεὸς διὰ τ. στόματός
μου ἀκοῦσαι τ. ἔθνη
22 ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς
᾿Αντιόχειαν
25 ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς
ἐκλεξαμένους, TWH mg.
1Co127 τὰ μωρὰ τ. κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός

(1) ἐκλ. Θεοῦ
πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
—h. v.. TWH non mg. R
πολλοὶ yap εἶσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
διὰ δὲ τ. ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ
ἡμέραι ἐκεῖναι
ὥστε πλανᾶσθαι εἰ δυνατὸν κ. τ. ἐκλεκτούς
ἐπισυνάξουσιν κ. τ. ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ
τ. τεσσάρων ἀνέμων
διὰ τ. ἐκλεκτοὺς obs ἐξελέξατο

27 ἐπισυνάξει τ. ἐκλεκτοὺς
σάρων ἀνέμων

ἘΚΛΑΜΠΩ
Mt 18 43 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος

ὁ ἥλιος,

yom’ ND PNW, Ps. cil. 28

;
εἰ δὲ μήγε ἐκκόψεις αὐτήν
1122 ἐπεὶ κ. σὺ ἐκκοπήσῃ
24 εἰ yap σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης

Ro

"νά" Γ ee ενSO ᾿

15

I1Jo

ID! “3, Is,

9 ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν
"WHI “OY, 26. xliii. 20
1 ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ
Ἔκλ. κυρ. WH

marg.

13 ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τ. ἀδελφῆς σου τ.
ἐκλεκτῆς
Re 17 14 οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κλητοὶ x. ἐκλεκτοὶ κ. πιστοί

ἐκλογή---ἐκπλήρωσις
*EKAOrH’ **
915 σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος
911 ἵνα ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις

Ac
Ro

11

ἘΚΠΕΙΡΑΖΩ {
Mt

4 7 οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τ. Θεόν σου

Lu

412 οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τ. Θεόν σου, tb.

τ. Θεοῦ

μένῃ

5 x. ἐν τ. νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν
χάριτος γέγονεν
7 τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν

poids ΠΉΠΥΤΙΝ wn 8, Dt. vi. 16
10 25 νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτόν

1Col0

28 κατὰ δὲ τ. ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τ. πατέρας
ΙΤὨ1 4 εἰδότες ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ τ. Θεοῦ τ.
ἐκλογὴν ὑμῶν
11Pel 10 σπουδάσατε βεβαίαν
ἐκλογὴν ποιεῖσθαι

ὑμῶν

τ.

319

κλῆσιν

κ.

9 μηδὲ ἐκπειράζωμεν τ. Κύριον,
καθώς tives αὐτῶν ἐξεπείρασαν
4

>

-“"

ἐπείρασαν, WH
»

,

>

,

non mg.

"EKNE’MNQ

Ac 18 4 αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τ. ἁγίου
πνεύματος
17 10 διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον x.
τ. Σίλαν εἰς Βέροιαν

ἘΚΛΥΌΜΑΙ

Mt 15 32 μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ
Mk 8 3 ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ
Ga 6 9 καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι
He 12 3 ἵνα μὴ κάμητε τ.
ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι

ἘΚΠΕΡΙΣΣΩ͂ΣΤ
Mk 14 31 ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει

5 μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος

innsina ypRroN, Prov. iii. 11

*EKMETA’NNYMI

Ro 10 21 ἐξεπέτασα τ. χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα

snip oyby . . . ΤῸ AbD, Is. Ixv. 2

"EKMA’33Q**

Lu

7 38 τ. θριξὶν τ. κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν
ἐξέμαξεν,
44 τ. θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν
Jo 11 2 ἐκμάξασα τ. πόδας αὐτοῦ τ. θριξὶν αὐτῆς
12 3 ἐξέμαξεν τ. θριξὶν αὐτῆς τ. πόδας αὐτοῦ
>
,
,
5 ae
18 5 ἤρξατο.
.. ἐκμάσσειν τ. λεντίῳ ᾧ Hv
διεζωσμένος

ἘΚΜΥΚΤΗΡΙΖΩΤ
Lu 16 14 ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι. . .
κ. ἐξεμυκτήριζον αὐτόν
23 35 ἐξεμυκτήριζον δὲ x. οἱ ἄρχοντες

Jo

ἘΚΝΕΥΏ
513 ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τ.
τόπῳ
ἘΚΝΗΦΩ

ἘΚΠΗΔΑΏ

Ας 1414 ἐξεπήδησαν εἰς τ. ὄχλον
ἘΚΠΙΠΤΩ
Ac 12 7
27 τ7
26
29

ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τ. χειρῶν
φοβούμενοί τε μὴ εἰς τ. Σύρτιν ἐκπέσωσιν
εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν
φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους
ἐκπέσωμεν

32 εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν
Ro

9 6 οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τ.
Θεοῦ
Ga 5 4 τ. χάριτος ἐξεπέσατε
Ja 111 τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν, Is. Lc.
1 Pe 124 ἐξηράνθη ὁ χόρτος x. τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν

py daa vyn 03), Is. xl. 8
1 Pe8 17 ἵνα μὴ. .. ἐκπέσητε τ. ἰδίου στηριγμοῦ

1Co15 34 ἐκνήψατε δικαίως x. μὴ ἁμαρτάνετε
ἝΚΟΥΣΙΟΣ

Phm

“

14 wa

‘

μὴ

€

ὡς
΄

κατὰ

‘

Wea 4

avayknvy

..

.

,

ἦ ἀλλὰ

κατὰ €KovoLov
ἝἙΚΟΥΣΙΏΣ

ἘΚΠΛΕΏΣ
Ac 15 39 παραλαβόντα τ. Μάρκον ἐκπλεῦσαι εἰς
Κύπρον
18 18 ὁ δὲ Παῦλος... ἐξέπλει εἰς τ. Σύριαν
20 6 ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τ. ἡμέρας τ.
ἀζύμων

He 10 26 ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν
1Pe5

2 ποιμάνατε

ἑκουσίως

Σ

μὴ ἀναγκαστῶς

κατὰ Θεόν, TR

non

mg

ἜΚΠΑΛΑΙ

ΠΡΕΖ

3 οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ
3 καὶ οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι

ἀλλὰ

ἘΚΠΛΗΡΟΏ5
Ac 18 32 ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκεν

τ. τέκνοις

ἡμῶν

ἘΚΠΛΗῬΩΣΙΣ**

Ας 21 26 διαγγέλλων

ἁγνισμοῦ

τ. ἐκπλήρωσιν

τ. ἡμερῶν τ.

320

ἐκπλήσσομαι---ἐκτείνω
>

/

>

Jo

᾿ἘἘΚΠΛΗΊΣΟΜΑΙ

(1) ἐκπλήττομαι
Mt

728 ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τ. διδαχῇ αὐτοῦ
18 54 ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς κ. λέγειν
19 25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο
ὀδρα
22 33 δε ξούφῥως οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τ.
διδαχῇ αὐτοῦ
Mk 122 ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τ. διδαχῇ αὐτοῦ
6 2 οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο
7.37 ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες
10 26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο
11 18 πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τ.
διδαχῇ αὐτοῦ
ἐξεπλήσσοντο, T
Lu 2 48 ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν
4 32 ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τ. διδαχῇ αὐτοῦ
9.43 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τ. μεγαλειότητι τ. Θεοῦ
Ας 1812 1 ἐκπληττόμενος ἐπὶ τ. διδαχῇ τ. Κυρίου
ἐκπλησσόμενος, T

7

529 ἐκπορεύσονται οἱ τ. ἀγαθὰ
ἀνάστασιν ζωῆς

πνευσεν

39 ἰδὼν

15 26 ὃ παρὰ τ. πατρὸς ἐκπορεύεται
928 ἦν per’ αὐτῶν εἰσπορευόμενος κ. ἐκπορευόμενος
1912 τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι
25 4 ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι
“4 τ δῇ
se
Eph 4 29 mas λόγος campos ἐκ τ. στόματος ὑμῶν μὴ
nego

το

e

ἐκπορευέσθω

ἐκ τ. στόματος

ἀφεὶς φωνὴν

δὲ ὁ κεντυρίων ...

μεγάλην

ἐξέ-

ὀξεῖα ἐλιου εδξηλνι

22

Ju

Ga

nina xvin-baby, De. viii. 3

15 11 τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τ. στόματος τοῦτο
κοινοῖ τ. ἄνθρωπον
18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τ. στόματος ἐκ τ.
καρδίας ἐξέρχεται

17 21 τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται

—h. v.. TWHR non mg.
20 29 ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰερειχώ

πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία

19 εἰς τ. ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται
20 τὸ ἐκ τ. ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο

κοινοῖ τ. ἄνθρωπον.
21 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τ. καρδίας... οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται
23 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται
17 ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν
46 ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχώ
19 ἐξεπορεύοντο ἔξω τ. πόλεως
ἐξεπορεύετο, TWH marg. R non mg.
1 ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τ. ἱεροῦ
7 ἔλεγεν οὖν τ. ἐκπορευομένοις ὄχλοις

bid

,

7 τ. ὁμοιον τρόπον

’

>

,

τούτοις ἐκπορνεύσασαι

ἘΚΠΤΥΏἕΞ
414 τ΄ πειρασμὸν
ὑμῶν ἐν τ. σαρκί μου οὐκ
>
,
«νον ἐξεπτύσατε

αὐτοῦ

εἰς πάντα

. . ἐκριζώσητε

ἅμα

αὐτοῖς τ.

15 13 πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν... ἐκρι-

ζωθήσεται
Lu 17 6 ἐκριζώθητι x. φυτεύθητι ἐν τ. θαλάσσῃ
Ju
12 δένδρα φθινοπωρινὰ . . . ἐκριζωθέντα

ἜΚΣΤΑΣΙΣ
Mk
Lu
Ac

5 42 ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ

16 ὃ εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος κ. ἔκστασις
526
310
10 10
11 5
22 17

ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας
ἐπλήσθησαν θάμβους x. ἐκστάσεως
ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις
εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα
γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει
ἘΚΣΤΡΕΦΟΜΑΙ

Tit 811 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος
ἘΚΣΩΖΩΣ
Ac 27 39 εἰς ὃν ἐθουλεύοντο.. . ἐκσῶσαι τὸ πλοῖον
ἐξῶσαι, TWH mg. R non mg.

*EKTAPA’33Q
Ac 16 20 οὗτοι of ἄνθρωποι

ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τ.

πόλιν

4 22 τ. λόγοις τ. χάριτος τ. ἐκπορευομένοις ἐκ
τ. στόματος αὐτοῦ
37 ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ
τόπον τῆς περιχώρου

oT

1 ποταμὸν ὕδατος ζωῆς. .. ἐκπορευόμενον
ἐκ τ. θρόνου τ. Θεοῦ

Mt 18 29 μήποτε.
σῖτον

χώρα
6 11 ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τ. χοῦν
715 τὰ ἐκ τ. ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ
κοινοῦντα τ. ἄνθρωπον

13
Lu 8

δίστο

ki

ἘΚΡΙΖΟΏΤ

8 5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα
4 4 ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ

11

ἃ

ῥομφαία

917 ἐκ τ. στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ
18 ἐκ τ. πυρὸς. .. τ. ἐκπορευομένου ἐκ τ.
στομάτων αὐτῶν
11 5 πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τ. στόματος αὐτῶν
16 14 ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τ. βασιλεῖς τ. οἰκουμένης
ὅλης
19 15 ἐκ sean
τ. στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται
ῥ
ία
ρ
ῥομφαί

᾿ἘἜἘΚΠΟΡΕΥΌΜΑΙ

10

βρόβαία

45 ἐκ τ. θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαί

ὅτι οὕτως ἐξέ-

Lu 28 46 τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν

ΜΚ 1 5 ἐξεπορεύετο

inp.

αὐτοῦ

ἘΚΠΟΡΝΕΥΏΤ

πνευσεν

Mt

εἰς

Ac

ἘΚΠΝΕΏΣ
Mk 15 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς

ποιήσαντες

ἘΚΤΕΙΝΩ

Mt

8 3 ἐκτείνας τ. χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ
1213 ἔκτεινόν σου τ. χεῖρα.

ἐκτείνω---ἐκφέρω
>

7

>

Mt 12 73
49
14 31
26 51
Mk 141
3 5

K. ἐξέτεινεν kK. ἀπεκατεστάθη ὑγιής
ἐκτείνας τ. χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ σι μαθητὰς αὐτοῦ
εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τ. χεῖρα
εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τ. χεῖρα
ἐκτείνας τ. χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο
ἔκτεινον τ. χεῖρά σου.
—oov, TWH mg.
κ. ἐξέτεινεν K. ἀπεκατεστάθη ᾿ἧἡ χεὶρ αὐτοῦ
Lu 513 ἐκτείνας τ. χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ
6 Io ἔκτεινον τ. χεῖρά σου
22
οὐκ ἐξετείνατε τ. χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ
Jo 2118ὅ
ὅταν δὲ γηράσῃς ἐκτενεῖς τ: χεῖράς σου
Ac

4 30 ἐν τῷ T. χεῖρά

σου

ἐκτείνειν

σε

Lu

126 ἐν δὲ τ. μηνὶ τ. ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος
,Ταβριήλ
36 οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τ. καλουμένῃ
στεί ᾳ
Ἶ 44 ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη
Jo
6 ὥρα ἦν ὡς ἕκτη
19 14 ὥρα ἦν ὡς ἕκτη
Ας 10 ο ἀνέβη “Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι
περὶ ὥραν ἕκτην
Re 612 εἶδον ὅτε ἤνοιξεν. τ. σφραγῖδα τ. ἔκτην
9 13 ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
14 λέγοντα τ. ἕκτῳ ἀγγέλῳ

πτσου, WH

26 I τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τ. χεῖρα ἀπελογεῖτο
27 30 ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν

Lu 14 29 θέντος αὐτοῦ θεμέλιον κ. μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι
30 οὗτος

6 ἄνθρωπος

>

+ + + Οὐκ

”

ἰσχῦσεν

>

EKTE-

λέσαι
"EKTE’NEIA** +
Ac 26

7 ἐν éxreveia νύκτα κ. ἡμέραν λατρεῦον

1 Ped

8 τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες

ἜΚΤΕΝΗΣ“ἢ

€TO

16 ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν
515 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω

τ.

6 20 ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας
Ti 4 4 ἐπὶ δὲ τ. μύθους ἐκτραπήσονται
He 1213 ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ
ἜἘΚΤΡΕ
ΦΩ

ἘΚΤΙΘΕΜΑΙ
721 ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ
11 4 ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς
18 26 ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τ.
Θεοῦ

28 23 οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τ. βασιλείαν
τ. Θεοῦ

Eph

5 29 ἀλλὰ ἐκτρέφει x. θάλπει αὐτήν
6 4 ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ x.
Κυρίου

1221

1Co15

ἝΚΤΟΣ
περὶ ἔκτην

21

κ. ἐνάτην

αν

27 45 ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος
πᾶσαν τ. γὴν
Mk 15 33 x. γενομένης ὥρας ἕκτης

ἐγένετο

ἔκφοβός εἰμι x. ἔκτρομος
ἔντρομος, TWH non mg. R

"EKTPQMA
8 ὡσπερεὶ τ. ἐκτρώματι ὥφθη κἀμοί
ἘΚΦΕΡῬΩ

Mk
Lu
Ac

ὥ

νουθεσίᾳ

ἜΚΤΡΟΜΟΣ 7
He

"EKTINA’S3Q
Mt 10 14 ἐκτινάξατε γι κονιορτὸν τ. ποδῶν ὑμῶν
ἐκ τ. ποδ. ὑμ., TWH mg.
Mk 611 ἐκτινάξατε τ. χοῦν τ. ὑποκάτω τ. ποδῶν
ὑμῶν
Ac 18 51 οἱ δὲ, ἐκτιναξάμενοι τ. κονιορτὸν τ. ποδῶν
ἐπ᾽ αὐτούς
18 6 ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια

5 πάλιν δὲ ἐξελθὼν

τοῦ

Σατανᾶ

1 Pe 1 22 ἐκ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς

Mt 20

τ.

ἘΚΤΡΕΊΠΟΜΑΙ

ἜΚΤΕΝΩΣ

Ac

ἐπὶ

ἘΚΤΟΊΆΣ
28 26 ἵνα γένηται κ. τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν
2622 οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν
Ι(ο 618 πᾶν ἁμάρτημα. ες ἐκτὸς τ. σώματός ἐστιν
14 ς ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ
15 2 ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε
27 δῆλον ὅτι ἐκτὸς τ. ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ
πάντα
11Co12 2 εἴτε ἐκτὸς τ. σώματος οὐκ οἶδα
ITi 519 ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων

Lu 22 44 γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύὑπὸ

αὐτοῦ

Mt
Ac

τ

—h. Ve, [[WH]] R mg.
Ac 12 5 προσευχὴ δὲ ἦν ext. γινομένη
ἐκκλησίας

ὁὁ ἔχων τ. σάλπιγγα

1612 ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τ. φιάλην
ποταμόν
21 20 ὁ ἕκτος σάρδιον

εἰς ἴασιν

ἘΚΤΕΛΕΏ

321

la

ἐπὶ
1Ti
He

823 ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τ. κώμης
15 22 ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τ. πρώτην

--ταχὺ,

5 6 συνέστειλαν αὐτὸν κ. ἐξενέγκαντες ἔθαψαν
9 οἱ πόδες τ. θαψάντων τ. ἄνδρα σου ἐπὶ
τ. θύρᾳ κ. ἐξοίσουσίν σε
10 ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τ. ἄνδρα αὐτῆς
15 ὥστε x. εἰς τ. πλατείας ἐκφέρειν τ.
ἀσθενεῖς
6 ζ ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα
6 8ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας κ. τριβόλους

Ν᾽

Ας

Lu

ἘΚΦΕΥΓΩ
21 36 ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα

1627 νομίζων ἐκπεφευγέναι τ. δεσμίους
T.

”
οἰκου

—h. v., [[WH]] R mg.

ἀμε-

"EK@OBE’Q
9 ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τ. ἐπιστολῶν

ἡμῶν

Ju

ἢ

ἘΚΨΥΧΩ
. πεσὼν ἐξέψυξεν
Ac
5 5 ἀκούων δὲ ὁ ᾿Ανανίας.
10 ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ
κ. ἐξέψυξεν
12 23 γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν

Mon ΝΠ ὩΒΟ. AIH, Dt. ix. 19
"EKOY'2**
24 32 ὅταν ἤδη... τὰ φύλλα ἐκφύῃ
18 28 ὅταν ἤδη... ἐκφύῃ τὰ φύλλα

EKQ’N
Ro 8229 τ. yap ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη οὐχ
ἑκοῦσα
1Co917 εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω μισθὸν ἔχω
ε

,

EKXEQ

917 ὁ οἶνος ἐκχεῖται κ. of ἀσκοὶ ἀπόλλυνται
215 τ. κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα
217 ἐκχεῶ ἀπὸ τ. πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν
σάρκα
“

,

‘

Mt 21
24

18 ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τ. πνεύ-

I ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
3 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τ. ὄρους τ. ἐλαιῶν
ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν

eis . . . Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν

ματός μου

,

TAINS PEVN MAT OMDB, 7. 2

>

,

,

>

-

>

>

Ν

4

μι

>

col

,

T

ἤδη πρὸς τ. καταβάσει τ. ὄρους τ. ἐλαιῶν
ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν
a”

-

’

Tit 3 6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως
Re 16 1 ἐκχέετε τ. ἑπτὰ φιάλας τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ
εἰς τ. γῆν
2 ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ εἰς τ. γῆν
©
,
582
,
>
~
>
3 ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ eis τ.
θάλασσαν
4 ὁ τρίτος ἐξέχεεν τ. φιάλην αἰτοῦ εἰς τ.
ποταμούς
6 αἷμα ἁγίων x. προφητῶν ἐξέχεαν
τέταρτος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ.
ἥλιον
πέμπτος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ
τ. θρόνον τ. θηρίου
>

“

ἐλαιών,

py ΒΟ NAD... NN, Is. lix. 7

,

>

ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
ὡς ἤγγισεν εἰς.
. Βηθανιὰ πρὸς τὸ ὄρος
τὸ καλούμενον ἐλαιῶν

33 ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς κ. βλέπετε κ. ἀκούετε
315 ὀξεῖς of πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα

.

΄

ἜἘἜΛΑΙΆ

-

ὝΞ
ΟΞ ΟΡ ΠΥΥΤΙΝΣ qiBeiN, Joel iii. 1

Ro

τ. πλάνῃ τ. Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν
ἘΚΧΩΡΕΏ
οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν

9 6 ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο
1221 ἔκφοβός εἰμι x. ἔντρομος

>

τὸ ὑπὲρ ὑμῶν

118 ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ
0 45 ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τ. πνεύματος τ. ἁγίου
ἐκκέχυται
22 20 ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου
Ro 5 5 ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν τ. καρδίαις

ἜΚΦΟΒΟΣ

Mt
Mk

...

Ac

λήσαντες σωτηρίας
12 25 εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον

Mk
He

τὸ ποτήριον

ἐκχυννόμενον

2 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης

11Col0

αἷμα πάντων τ. προφητῶν τὸ éxKe
μένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
eri
exxuvvopevov, TWH marg.

22 20 τοῦτο

ar
Ὁ
ἐκείνου

2. 3 ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τ. Θεοῦ

Coll 33 ἐξέφυγον τ. χεῖρας αὐτοῦ
1Th 5 3 κ. οὐ μὴ ἐκφύγωσιν

He

537 are. ἐκχυθήσεται κ. of ἀσκοὶ ἀπολοῦνται
11 50 τὸ

19 16 ὥστε... . . τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ

Ro

ὙΦ

ἐκφεύγω---ἔλαιον

322
Lu

μι

ἐλαιών, T

22 39 ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τ.
ἐλαιῶν
Jo 8 [1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
Ro 1117 συνκοινωνὸς τ. ῥίζης τ. πιότητος τ. ἐλαίας
ἐγένου
΄

ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ.
ποταμὸν τ. μέγαν
»δ
s
>
eb
ἕβδομος ἐξέχεεν
τ. φιάλην
αὐτοῦ
ἐπὶ τ.
ἀέρα
"EKXY’NNOMAI ὅτ

Mt 23 35 πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τ. γῆς
26 28 τὸ αἷμά μου. .. τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
:
Mk 1424 τὸ αἷμά μου, .. τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ |
πολλῶν

,

ΕΣ

>

-~

>

,

’
>
,
γὼ,
24 οἱ€ κατὰ\ φύσιν
ἐνκεντρισθήσονται
τ. ἰδίᾳ

Ja

ἐλαίᾳ

’
3
,
a
312 μὴ‘ δύναται.
. . συκῆ“a ἐλαίας
ποιῆσαι

Re 11

4 otroi εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι x. ai δύο Avxvia

x

em

-~

Mt 25

3
4
8
Mk 613
Lu 7.46
10 34
16 6
He 1 9

΄“΄

,

ἜΛΑΙΟΝ
οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον"
αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τ. ἀγγείοις
δότε ἡμῖν ἐκ τ. ἐλαίου ὑμῶν
ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους
ἐλαίῳ τ. κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας
ἐπιχέων ἔλαιον κ. οἶνον
ὁ δὲ εἶπεν Ἑ κατὸν βάτους ἐλαίου
ἔχρισέν σε 6 Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον
ἀγαλλιάσεως
:

ie pov Pie oY TP, Ps.
xlv. 8

ἔλαιον---ἐλέγχω
Ja
Re

514 ἀλείψαντες ἐλαίῳ ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου
6 6 τὸ ἔλαιον κ. τ. οἶνον μὴ ἀδικήσῃς

Mt
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5169 és ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τ. ἐντολῶν
τ. ἐλαχίστων

19 ἐλάχιστος

18 13 οἶνον κ. ἔλαιον x. σεμίδαλιν

κληθήσεται

οὐρανῶν

pov τ. ἐλαχίστων
ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τ.
ἐλαχίστων
Lu 12 26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε
16 10 ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ κ. ἐν πολλῷ πιστός
ἐστιν,
45 ἐφ᾽

κ. ὁ ἐν ἐλαχίστῳ

ἄδικος x. ἐν πολλῷ

ἄδικός ἐστιν

1917 ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου

ἘΛΑΜΕΙ THE

Jo
Ro

ἐν τ. βασιλείᾳ τ.

25 40 ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τ. ἀδελφῶν

ἘΛΑΙΩ͂Ν ἢ
Lu 19 29 ὡς ἤγγισεν εἰς... Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος
τὸ καλούμενον ἐλαιών
ἐλαιῶν, WH
21 37 ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιών
ἐλαιῶν, WH
Ας 112 ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τ.
καλουμένου ἐλαιῶνος

Ac

τούτων

1Co4

2 ο Πάρθοι x. Μῆδοι x. ᾿Ἐλαμεῖται

3 ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν
6 2 ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων

15 9 ἐγὼ γάρ εἶμι ὁ ἐλάχιστος τ. ἀποστόλων

ἘΛΑΊΣΣΩΝ

Eph3

(1) ἔλαττον

Ja

210 ὅταν μεθυσθῶσιν τ. ἐλάσσω
912 ὁ μείζων δουλεύσει τ. ἐλάσσονι

VY¥ Tay 2, Gen. xxv. 23
He 7 7 τὸ ἔλασσον ὑπὸ τ. κρείττονος εὐλογειται
1Ti 5 91 χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν
ἑξήκοντα γεγονυῖα
ἘΛΑΤΤΟΝΕΏ fF

Mt

ὃ 1 ἐμοὶ τ. ἐλαχιστοτέρῳ πάντων
ἁγίων
ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη
8 4 τὰ πλοῖα... μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου
πηδαλίου

ἘΛΕΑΖΑΡ
115 ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Ελεάζαρ'

Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τ. Ματθάν
ἘΛΕΑΏ

Κη. EAEEE’Q

ἜΛΕΓΜΟΣ +
ΠΤΙ8 16 ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν
πρὸς ἐπανόρθωσιν

I1Co8 15 ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν

yon xd ΟΠ, Ex. xvi. 18

πρὸς ἐλεγμὸν

“ἜΛΕΓΞΙΣ +

ἘΛΑΤΤΟΏ
Jo

8-30 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι

He

2

ΠΡΕ2 τό ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας

ἜΛΕΓΧΟΣ
Hell
g τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους
μένον βλέπομεν Ἰησοῦν

1 πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων

ἤλαττω-

ἘΛΑΥΝΩ
Mk
Lu

6 48 ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν
829 ἠλαύνετο ἀπὸ τ. δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους

Jo
Ja

619 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε
3 4 τὰ πλοῖα... ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν ἐλαυνό-

ὑπὸ, TWH mg.

ἘΛΕΎΧΩ
Mt 1815 ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ κ. αὐτοῦ
μόνου
Lu 319 ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος
Jo 320 ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ

8 46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;

1 ΟΟ117 μὴ τι ἄρα τ. ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην

ὃ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τ. κόσμον περὶ
ἁμαρτίας
1Co1424 ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων
Eph5 11 μᾶλλον δὲ x. ἐλέγχετε
13 τὰ δὲ πάντα €heyxdpeva ὑπὸ τ. φωτὸς
φανεροῦται
I ΤΙ 5 20 τ. δὲ ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε
ΠΤΙ4 2 ἔλεγξον ἐπιτίμησον παρακάλεσον

"EAA®PO’S
Mt 11 30 τὸ φορτίον pov ἐλαφρόν ἐστιν

13 δύ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως
215 ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς
Ης 12 5 μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος

ενα

ΠΡΕ 217 ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι

ἘΛΑΦΡΙᾺ *+

11Co417 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τ. θλίψεως ἡμῶν
ἘΛΑΊΧΙΣΤΟΣ
(1) ἐλαχιστότερος
Mt

16

Tit 1 9 ἵνα δυνατὸς ἢ. . . τ. ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν

iAnzina ypR-Ds1, Prov. iii. 11

Ja
Ju

2 ο ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τ. νόμου ὡς παραβάται
15 ἐλέγξαι πάντας τ. ἀσεβεῖς περὶ πάντων τ.
ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν
22 οὗς μὲν ἐλέγχετε διακρινομένους

Re

319 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω κ. παιδεύω

2 6 οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τ. ἡγεμόσιν Ἰούδα

mam ἘΡΝΞ nim WYy, Mic. v, 1

ἐλεᾶτε, WHR

~~.
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ἐλεεινός---ἐλευθερία
"EAEEINO’S *

1Co15 19 ἐλεεινότεροι
πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν
ἐν
Re 817 οὐκ οἶδας
ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος κ. ἐλεεινός
ἐλεινὸς, WH;

ὁ ἐλ., WH

mg.

Mt
He

ἘΛΕΗΜΩΝ
5 7 μακάριοι οἱ ἔλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται
217 ἵνα ἐλεήμων γένηται κ. πιστὸς ἀρχιερεύς

Lu

Ἐλισάβετ, T
1 5 τὸ ὄνομα αὐτῆς ᾿Ελεισάβετ

ἜΛΕΙΣΑΒΕΤ

ἘΛΕΕΏ

(1) ἐλεάω
Mt

5
9
15
17
18

7
27
22
15
33

20 30
Ι
Mk 5 19
10 47
48
Lu 16 24
17 13
18 38
39
Ro 915

μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται
ἐλέησον ἡμᾶς υἱὲ Δαυείδ
ἐλέησόν με Κύριε υἱὸς Δαυείδ
Κύριε ἐλέησόν μου τ. υἱόν
οὐκ ἔδει x. σε ἐλεῆσαι τ. σύνδουλόν σου,
ὡς κἀγώ σε ἠλέησα;
Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὲ Δαυείδ
Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὲ Δαυείδ
ὅσα ὁ Κύριός σοι πεποίηκεν x. ἠλέησέν σε
υἱὲ Δαυεὶδ Ἰησοῦ ἐλέησόν με
υἱὲ Δαυεὶδ ἐλέησόν pe
πάτερ ᾿Αβραὰμ ἐλέησόν με
Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς
Ἰησοῦ υἱὲ Δαυεὶδ ἐλέησόν με
υἱὲ Δαυεὶδ ἐλέησόν pe
ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ

OX WARNS N50, Ex. xxxiii. 19
16 1 οὐ τ. θέλοντος οὐδὲ τ. TpéxovTos ἀλλὰ τ.
ἐλεῶντος Θεοῦ
ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ
νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθίᾳ
τ. ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα κ. αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν
ἵνα τ. πάντας ἐλεήσῃ
ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι
ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι
καθὼς ἠλεήθημεν οὐκ ἐγκακοῦμεν
ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἠλέησεν αὐτόν
ἠλεήθην ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην
οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες
1 obs μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους
ἐλέγχετε, T
22 1 obs δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ

18
11 30
31
32
12 ὃ
1Co 725
11Co4 1
Phl 227
I Ti 113
16
1 Pe 2 10
Ju
22

Mt

6 2
ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην
3.1 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην
4 ὅπως ἧ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τ. κρυπτῷ
ἡ σοῦ ἐλ. ἢ,
Lu 11 41 πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην
12 33 πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν x. δότε
ἐλεημοσύνην
Ας 8 2 τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τ. εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν
3 ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν

10 οὗτος ἦν ὁ πρὸς τ. ἐλεημοσύνην καθήμενος
ἐποίει

[ἡ], WH

13 ἡ γυνή σου Ἔλ. γεννήσει υἱόν σοι
24 συνέλαβεν Ἔλ. ἡ γυνὴ αὐτοῦ

36 ἰδοὺ Ἐλ. ἡ συγγενίς σου κ. αὐτὴ συνεί-

40
41
41
57

ἐλεημοσυνῶν

ὧν

1 ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τ. λαῷ
2 1
4 αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τ. Θεοῦ
31 αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον
τ. Θεοῦ
24 17 1 ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου
παρεγενόμην

ληφεν υἱόν
ἠσπάσατο τὴν ᾿Ελεισάβετ
ὡς ἤκουσεν τ. ἀσπασμὸν τ. Μαρίας ἡ Ἔλ.
ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ ᾿Ελεισάβετ
τῇ δὲ Ἔλ. ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν
αὐτήν
ἜΛΕΟΣ

Mt

913 ἔλεος θέλω κ. οὐ θυσίαν

nan) ‘AYBN DN, Hos. vi. 6

12 7 ἔλεος θέλω κ. οὐ θυσίαν, tb.
2823 ἀφήκατε . .. τ. κρίσιν κ. τὸ
πίστιν
Lu 150 τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς κ.
φοβουμένοις αὐτὸν
54 μνησθῆναι ἐλέους
58 ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος
αὐτῆς
72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τ. πατέρων

|
ἔλεος κ. τ.
γενεὰς τ.
αὐτοῦ

78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν

per

ἡμῶν

10 37 ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ
923 ἵνα γνωρίσῃ τ. πλοῦτον τ. δόξης αὐτοῦ
ἐπὶ σκεύη ἐλέους
11 31 τ. ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα x. αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν
16 ο τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τ. Θεόν
Ga 616 εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς x. ἔλεος
Eph2 4 ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος dv ἐν ἐλέει
Ro

I ΤΙ 1 2 χάρις ἔλεος εἰρήνη. ἀπὸ Θεοῦ πατρός
ΠΤῚ1

*EAEHMOZY’NH
(1) ποιεῖν ἐλεημ.

9361 αὕτη ἦν πλήρης...

7 καθότι ἦν ἡ Ἔλ. στεῖρα

2 χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός

16 δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ Ἂ

18 δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ
Κυρίου
Tit 3 5 κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς
He 416 ἵνα λάβωμεν ἔλεος
Ja 213% γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι
ἔλεος"
κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως
817 μεστὴ ἐλέους Kk. καρπῶν ἀγαθῶν
1Pel 3 ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας
1|ὸ
Ju

ints

ΓΤ

3 ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ
Θεοῦ πατρός
2 ἔλεος ὑμῖν x. εἰρήνη x. ἀγάπη πληθυνθείη

21 προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ

10

Ro

821

ἘΛΕΥΘΕΡΙΆ
αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ..

-

>

εἰς

Τ,

ἐλευθερίαν τ. δόξης
1Col0 29 ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ
ns συνειδήσεως ;

ἐλευθερία----λκω
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11Co8 17 οὗ δὲ τὸ πνεῦμα Κυρίου ἐλευθερία
Ga

2 4 παρεισῆλθον

ἡμῶν

5

κατασκοπῆσαι

τ.

ἐλευθερίαν

1 τ. ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν

13 ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί:
μόνον μὴ τ. ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τ.
σαρκί

125 ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τ.
ἐλευθερίας

Ja

"EAE®A’NTINOS
Re 18 12 πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον

2 12 ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι
{Pe216 μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τ. κακίας τ.
ἐλευθερίαν

11 Pe2 19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι

Mt

ἘΛΙΑΚΕΙΜ
113 ᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Ελιακείμ'

Lu

830 τοῦ Ἰωνὰμ τοῦ ᾿Ἐλιακεὶμ τοῦ Μελεά

ἘΕλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αζώρ
ἝΛΙΓΜΑ *

Jo 1929 φέρων ἕλιγμα σμύρνης κ. ἀλόης
μίγμα, TWH mg. R non mg.

ἘΛΕΥΘΕΡΟΣ

*EAIE’ZEP

(1) c. dat.
(2) ἐλευθ. ἐκ., ἀπό
Mt 17 26 ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί
Jo

833 πῶς σὺ λέγεις ὅτι ᾿Ελεύθεροι γενήσεσθε;
36 ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε
620 ! ἐλεύθεροι ἦτε τ. δικαιοσύνῃ
7 3% ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τ. νόμου

Ro

Lu

8 29 τοῦ Ἰησοῦ τοῦ ᾿Ελιέζερ τοῦ “Iwpeip

Mt

114

ἜἘΛΙΟΥΔ

᾿Αχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Ελιούδ'
12 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Ἔλεάζαρ

1Co7 21 εἰ x. δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι
22 ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν

ἘΛΙΣΑΒΕΤ

Vide ἜΛΕΙΣΑ ΒΕΤ

Χριστοῦ

30 ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι
9

La

19 3 ἐλεύθερος γὰρ ὧν ἐκ πάντων

12 13 εἰς ἐν σῶμα ἐβαπτίσθημεν

Ga

ἘΛΙΣΑΓῸΣ

I οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος;

427 πολλοὶ

ΕΛΙΆΣΣΩ
ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αἰτούς
ἀλλάξεις, T

112

30 οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει . .. μετὰ τ. υἱοῦ

paYonn warps, Ps. cil. 27

τ. ἐλευθέρας

ῬΠΥΣῸΡ varby. .. WM ND 5, Gen.

6 14 ὁ οὐρανὸς

ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον
σόμενον
ἑλισσόμενος, WH marg.

Xx. 10
31

Eph6

εἴτε ἐλεύθερος

. . δοῦλος ἐλεύθερος
τὸ ὡς ἐλεύθεροι κ. μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες
. τ. ἐλευθερίαν

Col 311 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην.
Re

c

,

‘

ε

>

,

19 18

ἑλισ-

ἙΛΚΟΌΜΑΙ 5
ἐβέβλητο
πρὸς τ. πυλῶνα αὐτοῦ εἱἷλκωμένος
Lu 16 20

»

615 πᾶς δοῦλος κ. ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτούς
13 16

ἐν τ. Ἰσραὴλ ἐπὶ

Ἕλισ., T

εἴτε ἐλεύθεροι
8 28 οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος
422 ἕνα ἐκ τ. παιδίσκης κ. ἕνα ἐκ τ. ἐλευθέρας

οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τ. ἐλευθέρας
8 τοῦτο κομίσεται παρὰ Κυρίου εἴτε δοῦλος

ἦσαν

ἘΕλισαίου τ. προφήτου

.. . εἴτε δοῦλοι

23 6 δὲ ἐκ τ. ἐλευθέρας δι’ ἐπαγγελίας
26 ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν

I Pe

λεπροὶ

ποιεῖ πάντας... τ. ἐλευθέρους κ. τ.
δούλους
σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε κ. δούλων

ἝΛΚΟΣ
k. οἱ κύνες
αὐτοῦ
ε

Lu 16 21
Re 16

2

,

ἐρχόμενοι
>

ἐπέλειχον τὰ ἕλκη

,

>

‘A

”

ἐγένετο ἕλκος κακὸν kK. πονηρόν
>

ΠΡ

A

,

II ἐβλασφήμησαν τ. Θεὸν τ. οὐρανοῦ . ..
τ. ἑλκῶν αὐτῶν

ἘΛΕΥΘΕΡΟΏ

8.32 ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς
26 ἐὰν οὖν 6 υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ
ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τ. ἁμαρτίας
νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τ. ἁμαρτίας
ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸτ. νόμου τ. ἁμαρτίας
nr. με, WH mg. R
αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τ. Sovλείας τ. φθορᾶς
Ga
5 1 τ. ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθερώσεν

Jo

Ac

ἜΛΕΥΣΙΣ ἢ
7.52 ἀπέκτειναν τ. προκαταγγείλαντας
ἐλεύσεως τ. δικαίου
,

ἙΛΚΥΏ

Jo

ἐὰν μὴ ὃ πατὴρ ὁ πέμψας με Axion αὐτόν
12 32 πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν
18 Io ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτήν

644

21

οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τ. πλήθους
τ. ἰχθύων
II εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τ. γῆν
6

Ac 16 19 εἴλκυσαν εἰς τ. ἀγορὰν ἐπὶ τ. ἄρχοντας
ἝΛΚΩ

περὶ τ.

Ac 21 30 εἷλκον αὐτὸν ἔξω τ. ἱεροῦ
Ja 2 6 αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια
=

ΕῚ

[2

a
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Ἕλλας----ἐλπίζω
ἝΛΛΑΣ *

Ac 20

Jo

2 διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα. .. ἦλθεν εἰς
Τ. Ἑλλάδα

ἝΛΛΗΝ **
735 μὴ εἰς τ. διασπορὰν τ. Ἑλλήνων

πορεύεσθαι,

12 20
Ac 11 20
14

1

161
3
17 4
18 4
19 10

μέλλει

κ. διδάσκειν τ. Ἕλληνας;
ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τ. ἀναβαινόντων
ἐλάλουν κ. πρὸς τ. Ἕλληνας εὐαγγελιζόμενοι
τ. Κύριον Ἰησοῦν
ἝἙλληνιστάς, WHR mg.
ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε κ. Ἑλλήνων
πολὺ πλῆθος
υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ
Ἕλληνος
ἤδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι Ἕλλην ὁ πατὴρ
αὐτοῦ ὑπῆρχεν
ἅπ. τ. πατέρα αὐτ. ὅτι Ἕλλ. ὑπ., Τ
τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολύ
ἔπειθέν τε ᾿Ιουδαίους κ. Ἕλληνας
ὥστε... ἀκοῦσαι τ. λόγον τ. Κυρίου Ἰουδαίους τε κ. Ἕλληνας

17 ἐγένετο γνωστὸν

πᾶσιν Ἰουδαίοις

τε

κ.

Ἕλλησιν τ. κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον
20 21 διαμαρτυράμενος Ἰουδαίοις τε κ. Ἕλλησιν
τὴν εἰς Θεὸν μετάνοιαν
21 28 ἔτι τε κ. Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν
Ro 114 Ἕλλησίν τε x. βαρβάροις. .. ὀφειλέτης
εἰμί
16 παντὶ τ. πιστεύοντι Ἰουδαίῳ τε πρῶτον κ.
Ἕλληνι
2 9 ἀνθρώπου τ. κατεργαζομένου τὸ κακὸν Ἰουδαίου τε πρῶτον κ. Ἕλληνος
10 παντὶ τ. ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθὸν Ἰουδαίῳ τε
πρῶτον x. λληνι
3 9 προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε κ. Ἕλληνας
πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι
1012 οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε κ.

"

Ac 11 20 ἐλάλουν x. πρὸς τ. Ἑλληνιστὰς εὐαγγελιζόμενοι τ. Κύριον Ἰησοῦν
Ἕλληνας, TR non mg.

“EAAHNIZTI *
Jo 19 20 ἦν γεγραμμένον ‘EBpaiori Ῥωμαϊστὶ Ἕλληνιστί
Ac 21 37 ὁ δὲ ἔφη Ἑλληνιστὶ γινώσκεις ;
ἘἜΛΛΟΓΑΏΤ

Ro

513 ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογᾶται μὴ ὄντος νόμου

Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν
αὐτοῖς δὲ τ. κλητοῖς Ἰουδαίοις τε k. Ἕλλησιν
ἀπρόσκοποι x. Ἰουδαίοις γίνεσθε κ. Ἕλλησιν
πάντες εἰς ἐν σῶμα ἐβαπτίσθημεν εἴτε Ἴουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες
Ga 2 3 οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοὶ Ἕλλην dv ἠναγκάσθη
περιτμηθῆναι
8 28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην
Col 8111 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην κ. Ἰουδαῖος
“EAAHNIKO’S*

911 ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων
ἝΛΛΗΝΙΣ ἃ

Mk

726 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνὶς Συροφοινίκισσα τ.
γένει
Ac 17 12 τ. Ἑλληνίδων
γυναικῶν τ. εὐσχημόνων κ.
ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι

18 τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα

*EAMAAA’M
3 28 τοῦ Κωσὰμ τοῦ ᾿λμαδὰμ τοῦ "Hp

Lu

ἘΛΠΙΖΩ

(1) ἐλπ. εἰς, ἐν

6 1 ἐγένετο γογγυσμὸς τ. Ἑλληνιστῶν πρὸς τ.

“Ἑβραίους
9 29 ἐλάλει τε κ. συνεζήτει πρὸς τ. Ἑλληνιστάς

(2) ἐλπ. ἐπί

Mt 12 21 τ. ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν

NM OM INTND, Is. xlii. 4

Lu

6 34 ἐὰν davionre παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν
28 ὃ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον
24 21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν
Jo 545 1 Μωυσῆς εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε
Ac 2426 ἅμα x. ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ
26 7 νύκτα x. ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι
Ro 8 24 6 γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει;
ὑπομένει, WH mg. R mg.; τις τί x. ἐλπ.,
TWH mg. alt., R mg. alt.

25 εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν

15 12 2 ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν

WAT Da YON, Is. xi. 10

24 ἐλπίζω yap διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς
1Co1l8 7 πάντα πιστεύει πάντα ἐλπίζει πάντα ὑπομένει
1519} εἰ ἐν τ. ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες
ἐσμὲν μόνον
16 γ ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς7
ὑμᾶς
ΠΟΟῚ 10 1 εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι x. ἔτι ῥύσεται Θ
13 ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε ᾿
P
511 ἐλπίζω δὲ x. ἐν τ. συνειδήσεσιν ὑμῶν πε-'
φανερῶσθαι
8 5 x. οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν
18 6 ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθες:
Phl 2 το ἐλπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως ᾿
πέμψαι
23 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι

ΤΊ 314 ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε ἐν τάχει
;

ἙΛΛΗΝΙΣΤΗΣ +

Ac

ἐλλογεῖται, T

Phl_

Ἕλληνος

1Co 1 22
24
10 32
1213

Re

Oa

Phm

410 3 ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι
ἠλπίσαμεν, WH mg.
5 5 * ἡ δὲ ὄντως χήρα κ. μεμονωμένη ἤλπικεν
ἐπὶ τ. Θεόν
ἡ

617 3 μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι
22 ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τ. προσευχῶν ὑμῶν

He 11

χα oF et ὑμῖν
1 ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις

ον
δ

ἐλπίζω----ἐμαυτοῦ

περικεφαλαίαν ἐλπίδα
.
σωτηρίας
ΠΤῊ2 16 δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν κ. ἐλπίδα ἀγαθὴν

1 Pe 113 2 ἐλπίσατε ἐπὶ τ. φερομένην ὑμῖν χάριν

8 5 1 αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς Θεὸν
ἐκόσμουν ἑαυτάς

12 ἀλλὰ ἐλπίζω

1110
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1Th5

8 ἐνδυσάμενοι.

Tr.

2 κατ᾽ ἐπιταγὴν .. . Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. ἐλπίδος

ἐν χάριτι

γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς

Ul Jo 14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν

ἡμῶν

Tit
ἜἘΛΠΙΣ

(1) ἐλπ. ἔχειν
2269

Ac

(8) ἑλπίς

(9) Θεὸς τ. ἐλπίδος

ἔτι δὲ κ. ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽
ἐλπίδι

ἐφ᾽ ἑλπ., T

map jv ΣΤΉΝ, Ps. xvi. 9
16 19 ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τ. ἐργασίας αὐτῶν

23 6 περὶ ἐλπίδος κ. ἀναστάσεως νεκρῶν κρίνομαι
5. 1 ἐλπίδα ἔχων εἰς τ. Θεόν
6 ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς εἰς τ. πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης

7 περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ᾿Ιουδαίων

27 20 λοιπὸν περιηρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σώζεσθαι

ἡμᾶς

1Jo3

28 20 εἵνεκεν γὰρ τ. ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τ. ἅλυσιν
ταύτην περίκειμαι
Ro 418 ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἐπίστευσεν

ἐφ᾽ ἐλπ., T
24 τ. γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν"

ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς
12 12 τ. ἐλπίδι χαίροντες
15 4
ἵνα διὰ τ. ὑμομονῆς ... τ. ἐλπίδα ἔχωμεν
133 ὁ δὲ Θεὸς τ. ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς
πάσης . .. εἰρήνης ἐν τ. πιστεύειν,
εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τ. ἐλπίδι
1Co 9 10 ὅτι ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν,

k. ὁ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν

13 13 νυνὶ δὲ μένει πίστις ἐλπὶς ἀγάπη τὰ τρία
ταῦτα
uCol 6 κ. ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν

812 1 ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα

10 15 1 ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης τ. πίστεως
coia
ὑμῶν

5 πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης
ἀπεκδεχόμεθα
Eph 1 18 τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τ. κλήσεως αὐτοῦ
2121 ἐλπίδα μὴ ἔχοντες κ. ἄθεοι ἐν τ. κόσμῳ

5

4 4 καθὼς x. ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τ. κλήσεως
ὑμῶν

Phl
Col

120 κατὰ τ. ἀποκαραδοκίαν x. ἐλπίδα μου
1 5 διὰ τ. ἐλπίδα τ. ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τ.
οὐρανοῖς
23 μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τ. ἐλπίδος τ. εὐαγελίου

27 ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τ. δόξης

{Τῇ 1 3 μνημονεύοντες

ὑμῶν...

τ.

ὑπομονῆς

31 πᾶς ὁ ἔχων τ. ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ
ἜΛΥ ΜΑΣ

5 2 καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τ. δόξης τ. Θεοῦ
4 ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται. .. ἡ δὲ
δοκιμὴ ἐλπίδα,
5 ἡ δὲ ἔλπὶς οὐ καταισχύνει
8 20 ὃ ἐφ᾽ ἑλπίδι ὅτι κ. αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται

Ga

ὁ.

1 2 ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου
213 προσδεχόμενοι τ. μακαρίαν ἐλπίδα
8 7 iva... κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα
ζωῆς αἰωνίου
He 8 6 ἐὰν. .
τὸ καύχημα τ. ἐλπίδος μέχρι
τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν
611 πρὸς τ. πληροφορίαν τ. ἐλπίδος ἄχρι
τέλους
18 οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τ. προκειμένης
ἐλπίδος
719 ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος
10 23 κατέχωμεν τ. ὁμολογίαν τ. ἐλπίδος ἀκλινῆ
1Pel 3 ὁ κατὰ τ. πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας
ὑμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν
21 ὥστε τ. πίστιν ὑμῶν κ. ἐλπίδα εἶναι εἰς
Θεόν
315 παντὶ τ. αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν
ὑμῖν ἐλπίδος

τ.

ἐλπίδος τ. Κυρίου ἡμῶν
219 τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος
καυχήσεως;

4 13 1 καθὼς κ. οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα

Ac 18 8 ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλ. ὁ μάγος
ἜἘΛΩΙ
Mt 27 46 ἐλωί ὄλωί λεμὰ σαβαχθανεἰ
ἡλεὶ ἡλεὶ, T ; ἠλεί ἠλεί, WH
ΜΚ15 34 ἐλωί ἐλωί λαμὰ σαβαχθανεἰ
dot Aoi, T

mg.

*EMAYTOY™

(1) dw ἐμαυτοῦ
Mt
Lu

Jo

8 9 ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας
7 7 8 οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν
8 ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας

δ30 1 οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν
31 ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
7.17 1 ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ
28 1 ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα

8 14 κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
18
28
42
54
1018
12 32
49
14 3

ἐγώ εἶμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ
1 ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν
1 οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα
ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν
1 ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ
πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν
ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα
πάλιν ἔρχομαι x. παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς
ἐμαυτόν
10 1 τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ
1

‘

er

a

>

4

,

ec

#

>

>

>

-

. οὐ λαλῶ

21 ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν
17 19 ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν
Ας 20 24 οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τ. ψυχὴν τιμίαν
ἐμαυτῷ
24 10 εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι
26 2 ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων

σήμερον ἀπολογεῖσθαι

—
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ἐμαυτοῦ----μμώρ

Ac 26 9 ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ... δεῖν πολλὰ

ἘΜΒΙΒΑΖΩ

ἐναντία πρᾶξαι
4 κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας

Ro 11

Ac 27

Dees nyay Syntya ween, 1 Ki.
xix. 18

1Co4

Mt

6 26
19 26
Mk 8 25
1021

3 ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν dvaxpive:

4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα
6 ταῦτα δὲ... μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν κ.
᾿Απολλὼν δι᾽ ὑμᾶς
7 7 θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς κ.
ἐμαυτόν

Mt

8 23
I
18. 2
14 22
15 39
5. 18
6 45
8 10

Lu

3
5 3
8 22
7
4
617

24
21 3
Ac 21 6

ἘΜΒΑΙΝΩ
ἐμβάντι αὐτῷ εἰς πλοῖον
ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν
ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς πλοῖον
ἀπολύσας τ. ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον
ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
ἐν τ. θαλάσσῃ
:
ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον
ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ
πλοῖον
εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τ. μαθητῶν
αὐτοῦ
πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν
ἐμβὰς, de eis év τ. πλοίων
αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον κ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν
6 οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τ. ταραχὴν τ.
ὕδατος
— h.v., TWHR non mg.
ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τ.
θαλάσσης
ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια
ἐξῆλθαν κ. ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον
ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους κ. ἐνέβημεν εἰς τὸ
πλοῖον
ἀνέβημεν, T
"EMBA’AAQ

Lu 12

5 φοβήθητε

7 ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει

Lu 2017 ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν
Jo

ἐκείνου
οὐδὲν ἔβλεπον, WH

βλίῳ

᾿ἜΜΒΡΙΜΑΌΜΑΙ

Re

Ac

518

ἃ ἑόρακεν ἐμβατεύων

261:

ἘΜΜΑΙΝΟΜΑΙ ἢ +
περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς

123 καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ

ΦΕΔΣΌΨ iy MNP, Is. vii. 14

">EMMAOY’S
Lu 2413 πορευόμενοι εἰς κώμην...
"Eppaots

6 ὄνομα
μ᾿

"EMME’NQ
Ac 1422 παρακαλοῦντες ἐμμένειν τ. πίστει
28 30 ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώGa

ματι

810 ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσι τ. γεγραμμένοις ἐν
τ.
βιβλίῳ τ. νόμου

ΠΝ ΓΙ

XXVii. 26
He

“DIN orprNd πρῖς, Dt.

8 9 αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τ. διαθήκῃ μου

MANS

Mk 14 20 ὁ ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς
τὸ τρυβλίον

ΟἹ

ἜἘΜΕΏ
816 μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τ. στόματός μου

"EMMANOYH’A

Mt

μετ’ ἐμοῦ τ. χεῖρα ἐν τ. τρυ-

ἘΜΒΑΤΕΥΏ

marg.

Mt 9 30 ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
Mk 1 43 ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν
14 5 κ᾿ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ
ἐνεβριμοῦντο, T
Jo 11 33 Ἰησοῦς οὖν. .. ἐνεβριμήσατο τ. πνεύματι
38 Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτᾷ
'ἐμβριμούμενος, T

τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα

᾿ἘΜΒΑΉΤΩΞ

στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψεν τ. Πέτρῳ
136 ἐμβλέψας τ. Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει
43 ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τ. δόξης τ. φωτὸς

ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τ. γέενναν

Mt 26 23 ὁ ἐμβάψας

ἘΜΒΛΕΊΩ
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ
ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν
αὐτόν

27 ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει

919 πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα

10 33 μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον
11Co2 1 ἔκρινα γὰρ ἐμαυτῷ τοῦτο
11. γ ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν
9 ἐν παντὶ ἀβαρῇ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα
12 5 ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι
Ga 218 εἰ yap... ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ παραβάτὴν ἐμαυτὸν συνιστάνω
Phl 8 13 ἐγὼ ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι
Phm
13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν

6 ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό

MGT ADI, Jer. xxxi. 32
“EMMQ’P

Ac

716 & ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ..
Ἑμμὼρ ἐν Συχέμ

Ἐμμὼρ, T

εν

παρὰ τ. vid

. -

ἐμός---ἐμπαίκτης
:

Ψ

>

1Co5

ἘΜΟΣ
Mt 18 20

ld

(1) τὸ ἐμόν, τὰ ἐμά
δύο ἣ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα

19 29 πᾶς ὅστις “ἀφῆκεν οἰκίας

. . . ἕνεκεν

τ.

ἐμοῦ ὀνόματος
20 15 * οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τ.
ἐμοῖς;
23 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν pov . . . οὐκ ἔστιν
ἐμὸν δοῦναι

25 27 . ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ

8 38 ὃς
ὃ γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ pe κ. τ. ἐμοὺς
λόγους
10 40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου. .. οὐκ ἔστιν
ἐμὸν δοῦναι
Lu 926 ὃ
ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με κ. τ. ἐμοὺς λόγους
15 31 1 πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν
22 19 τοῦτο ποιεῖτε εἰς τ. ἐμὴν ἀνάμνησιν
Jo 329 αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται
4 34 ἐμὸν "βρῶμά. ἐστιν
5 30 7
ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν"
ὅτι οὐ (yr τὸ θέλημα τὸ ἐμόν
Mk

»

4 συναχθέντων ὑμῶν κι τ᾿ ἐμοῦ πνεύματος

7 40 μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ κατὰ

τ. ἐμὴν γνώμην

9 3 ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν

αὕτη
11 24 τοῦτο ποιεῖτε εἰς τ. ἐμὴν ἀνάμνησιν
25 ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τ. ἐμῷ αἵματι:
τοῦτο ποιεῖτε... εἰς τ. ἐμὴν ἀνάμνησιν
16 18 ἀνέπαυσαν γὰρ τ. ἐμὸν πνεῦμα κ. τὸ ὑμῶν
21 ὁ ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου
11Col 23 μάρτυρα τ. Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τ. ἐμὴν

ψυχήν

‘

47 πῶς τ. ἐμοῖς ῥήμασι πιστεύσετε;

6 38 οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν
51 ἐάν τις φάγῃ ἐκ τ. ἐμοῦ ἄρτου
ἐκ τούτου τ. ἄρτ., WHR

6 ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν
8 ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται
16 ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή
a
8 16 ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν
7

ἐὰν ὑμεῖς μείνητε, ἐν τ. λόγῳ τ. ἐμῷ
ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν
διὰ τί τ. λαλιὰν τ. ἐμὴν οὐ γινώσκετε;

2 3 ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν
8 23 κοινωνὸς ἐμὸς kK. εἰς ὑμᾶς συνεργός
Ga 113 ἠκούσατε γὰρ τ. ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν
τ. ἸΙουδαϊσμῷ
611 πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τ. ἐμῇ
χειρί
Phl 1 26 διὰ τ. ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς
μὴ “ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου
ὁ ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου
ὁ ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου
παρακαλῶ σε περὶ τ. “ἐμοῦ τέκνου
αὐτὸν τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα
9 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τι ἐμῇ χειρί
Pel 15 ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τ. ἐμὴν ἔξοδον
TE Ὁ. +4 ἵνα ἀκούω τ. ἐμὰ τέκνα ἐν τ. ἀληθείᾳ περιπατοῦντα
Re 220 διδάσκει x. πλανᾷ τ. ἐμοὺς δούλους
ures

ἘΜΠΑΙΓΜΟΝΗ * 7
3 ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτων τ. ἡμερῶν ἐν ἐμ-

παιγμονῇ ἐμπαῖκται

ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τ. λόγον τ. ἐμόν
ἐάν τις τ. ἐμὸν λόγον τηρήσῃ
ἠγαλλιάσατο ἵiva ἴδῃ τι ἡμέραν τ. “ἐμήν

1 γινώσκω τὰ ἐμὰ K. γινώσκουσίν

με τὰ

ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τ. προβάτων τ. ἐμῶν
τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τ. φωνῆς μου ἀκούουσιν
ἐκεῖ κ᾿ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται
ἐμά

>

‘

>

,

3

εἰρήνην τ. ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν
ὑ

μείνατε ἐν τ. ἀγάπῃ τ. ἐμῇ
ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ἢ
αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή
ὅτι ἐκ τ. ἐμοῦ λήμψεται
1

a

>

>

a

1 διὰ τοῦτο εἰπον ὅτι ἐκ τ. ἐμοῦ λαμβάνει
1 τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν kK. τὰ σὰ ἐμά
ἵνα ; ἔχωσιν τ. χαρὰν τ. ἐμὴν πεπληρωμένην
ἐν ἑαυτοῖς
ἵνα θεωρῶσιν τ. δόξαν τ. ἐμήν
ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τ. κόσμου
τούτου"
εἰ ἐκ τ. κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ
ἐμή,

οἱ ὑπη έται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντοἄν
ν οἱ ἐμοὶ ἦγων. » T
νῦν δὲ ἡ βασιλείαἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν
εἰ δὲ ἡἡ ἀλήθεια τ. Θεοῦ ἐν τ. ἐμῷ ψεύσματι
ἐπερίσσευσεν
ἡ μὲν εὐδοκία τ. ἐμῆς καρδίας

ἵνα μή τις εἴπῃὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβα-

πεῖραν

ἘΜΠΑΙΖΩ
Mt

216

20 19
27 29

31
41

,

πάντα ὅσα ἔχει 6 πατὴρ ἐμά ἐστιν»

πτίσθητε

ἘΜΠΑΙΓΜΟΣ +
He 11 36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν κ. μαστίγων
ἔλαβον

΄“΄

ἐὰν ἀγαπᾶτέ με τ. ἐντολὰς τ. ἐμὰς τηρήσετε
ὁ λόγοςὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός

329

Mk10 34
15 20
31

Lu 1420
18 32

ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τ. μάγων
παραδώσουσιν αὐτὸν τ. ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι
γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν
᾿αὐτῷ
ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ
ὁμοίως κ. οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες. . «
ἔλεγον
παραδώσουσιν. αὐτὸν τ. ἔθνεσιν κ. ἐμπαίξουσιν αὐτῷ
ὅτε ἐνέπαιξαν. αὐτῷ
ὁμοίως κ. οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες . ..
ἔλεγον
ἵνα μήποτε, . . . πάντες οἱ θεωροῦντεςἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν
παραδοθήσεται γὰρ τ. ἔθνεσιν x. ἐμπαιχθήσεται

22 63 οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον
αὐτῷ
2811 ἐξουθενήσας δὲ ὁ Ἡρῴδης . .. Kk. ἐμπαίξας
26 ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ κ. οἱ στρατιῶται

ἘΜΠΑΙΚΤΗΣῚ
1}Ὀ}Ρε8.3 ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐσχάτων τ. ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται
Ju
18 ἐπ᾽ ἐσχάτου χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται

ἐμπίμπλημι, ἐμπιπλάω---ἔμπροσθεν

330

ἘΜΠΙΜΠΛΗΜΙ, ἘΜΠΙΠΛΑΏ
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν
οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν
ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν
ἐμπιπλῶν τροφῆς κ. εὐφροσύνης τ. καρδίας
ὑμῶν.
Ro 15 24 ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ

153
6 25
Jo 612
Ac 1417

ἜΜΠΡΟΣΘΕΝ

Lu

Mt 22
Ac 28

ἘΜΠΙΠΡΗΜΙ, ἘΜΠΡΗΘΩ
7 τ. πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν
6 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν
πρᾶσθαι
πίμπρασθαι, WHR

ἐμπι-

πειρασμόν

εἰς χεῖρας

Θεοῦ

ἘΜΠΛΕΚΩ
4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς
βίου πραγματίαις
11Pe2 20 τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται
1ΤῚ2

τ.

*EMMAOKH’ *
1Pe3

3 ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν
᾿ΕΜΠΟΡΕΥΌΜΑΙ

Ja

4012

ΠΡΕ2

ποιήσομεν

ἐκεῖ ἐνιαυτὸν

3 ἐν πλεονεξίᾳ

κ.

ἐμπορευσόμεθα

πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπο-

ρεύσονται

ἘΜΠΟΡΙΆ
Mt 22 5 ὃς “μὲν εἰς τ. ἴδιον
ἐμπορίαν αὐτοῦ

Jo

ἀγρὸν

.
ὃς δὲ ἐπὶ τ.

ἜΜΠΟΙΟΝ
216 μὴ ποιεῖτε τ. οἶκον τ. πατρός
ἐμπορίου

μου

οἶκον

ἜΜΠΟΡΟΣ
Mt 18 45 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ
τ άνθρ., WH non mg.
Re 18 3 oi ἔμποροι ᾿τ. γῆς ἐκ τ. δυνάμεως τ. στρήvous αὐτῆς ἐπλούτησαν
II of ἔμποροι
ἔ
τ. γῆς κλαίουσιν κ. πενθοῦσιν
ἐπ᾽ αὐτήν
15 οἱ ἔμποροι τούτων οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾽
αὐτῆς.
23 οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τ. γῆς
ἘΜΠΡΗΘΩ

ας

ἘἜΜΠΙ ΠΡΗΜΙ

(8) πορεύειν ἔμπρ.

516 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπρ. τ.
ἀνθρώπων.
24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπρ. τ. θυσια-

στηρίου

δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπρ. τ.
ἀνθρώπων
2 μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου
7 6 μηδὲ βάλητε τ. μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπρ. τ.

χοίρων

ἘΜΠΙΠΤΩ

ἐμπεσεῖν

(2) τὰ ἔμπρ.
Mt

It.

Mt 1211 ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τ. σάββασιν εἷς βόθυνον
Lu 6.309 οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται
10 36 πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τ. ἐμπεσόντος
εἰς τ. λῃστάς
1Ti 8 6 ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τ.
διαβόλου
7 ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ
6 9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς
He 10 31 φοβερὸν τὸ
ζῶντος

(1) εἰς τὸ ἔμπρ., ἔμπρ. κ. ὄπισθεν

10.32 ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπρ. τ. ἀνθρώπων,
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπρ. τ. πατρός
μου
33 ὅστις δὲ ἀρνήσηταί
a
με ἔμπρ. τ. ἀνθρώπων,
ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπρ. τ. πατρός μου
11 10 ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν
σου

3? JII-NI!Y, Mal. iii. 1
26 οὕτως εὐδοκία ἐγένετο “ἔμπροσθέν σου
17 2 μετεμορφώθη ἔ
ἔμπρ. αὐτῶν
18 14 οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημαἔμπρ. τ. πατρός
μου
2814 κλείετε τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν ἔμπρ. τ.
ἀνθρώπων
25 32

συναχθήσονται

ἔἐμπρ:

αὐτοῦ

πάντα

τὰ ἔθνη

26 70 ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπρ. πάντων
27 11 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθηἔμπρ. τ. ἡγεμόνος
29 γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ
Mk 212 ἐξῆλθενἔ
ἔμπρ. πάντων
9:2 μετεμορφώθη ἔμπρ.
ἔ
αὐτῶν
Lu 519k
nav αὐτὸν σὺν τ. κλινιδίῳ εἰς

τὸ

μέσον ἔμπρ. Ἄς Ἰησοῦ

7 27 ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν
σου, Mal. 7.ζ.
10 21 οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
12 ὃ πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπρ. τ.
ἀνθρώπων,
κ᾿ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ
ἔμπρ. τ. ἀγγέλων τ. Θεοῦ
14 2 ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπρ.
ἔ
αὐτοῦ
19 4? προδραμὼν eis τὸ ἔμπρ. ἀνέβη ἐπὶ
συκομορέαν
27 κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου
28 3 ἐπορεύετο ἔμπρ. ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα
21 36 σταθῆναι ἔμπρ. τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
Jo 115 ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου
γέγονεν
30 ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπρ. μου
γέγονεν
8 28 ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπρ. ἐκείνου
10 4 ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ ἔμπρ. αὐτῶν
πορεύεται
12 37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ
σημεῖα πεποιηκότος
ἔμπρ. αὐτῶν
Ac 10 4 ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπρ. τ. Θεοῦ
18 17 ἔτυπτον ἔμπρ. τ. βήματος
11Co5 10 φανερωθῆναι δεῖ ἔμπρ. τ. βήματος τ.
, Χριστοῦ

Ga 214 εἶπον τῷ IΚηφᾷ ἔμπρ. πάντων
Phl 313 2 τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος

ἔμπροσθεν---ἐν
με

ΤῊ 1 3 μνημονεύοντες

. ἔμπρ.

τ.

Θεοῦ

>

x.

πατρὸς ἡμῶν

219 ἢ οὐχὶ κ. ὑμεῖς ἔμπρ. τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ
8 ο ἧ χαίρομεν δι’ ὑμᾶς ἔμπρ. τ. Θεοῦ ἡμῶν
13 ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπρ. τ: Θεοῦ κ.

πατρὸς ἡμῶν

1 Jo 319 ἔμπρ. αὐτοῦ πείσομεν τ. καρδίαν ἡμῶν

Re

4 6 ! τέσσερα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπρ. κ.
ὄπισθεν

ἔνπροσθεν, T

19 10 ἔπεσα ἔμπρ. τ. ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι
αὐτῷ
22 ὃ ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπρ. τ. ποδῶν τ.
ἀγγέλου

Mt 26
27
Mk 10
14
15

67
30
34
65
19

ἘΜΠΤΥΏ
τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τ. κάλαμον
ἐμπτύσουσιν αὐτῷ x. μαστιγώσουσιν αὐτόν
ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ
καλάμῳ κ.
ἔτυπτον αὐτοῦ τ. κεφαλὴν

ἐνέπτυον αὐτῷ3
Lu 18 32 ὑβρισθήσεται κ. ἐμπτυσθήσεται

(4) in constr.

pregn.

(8) c. infin.

(5) adv. locut.

Mt 1. 18, 20, 23; 2. 1, 11, 2, 5, 6, 9, 16 (δέχ 18, 19;
3.141, 1, 3, 6, 9, 11 (22), 12, 17 ; 4, 13, 16 (d25), 21,

23 (267) ; 5. 12, 7 13, 15, 16, 19 (625), 25, 28, 34, 35,

36,
45; 6. 1, 2 (dis), ὅ 4 (0:8), 5 (δέ), 6 (25), 7, 9,
10, °18 (d2s), 20, 23, 29; 7.22 (ὀΐ5), 3 (ὀΖ5), 4, 6,
HA, 16, 21, 722; 8. 6, 10, ἯΙ, 4.13, 24, 32; 9. 3, 4,
10, 21, 31, 33, 734, ἢ. v., [WH], 35; 10. 11,15;

16, 17, 119, 20, 23, 27 (62s), 28, 32 (¢er), 33; 11.

I, 2, 6, 8 (G25), 11 (dzs), 16, 20, 21 (der), 122, 23

(dis), 124, 125; 12. 11, 12,5 (ὀϊ5), 19, 724, 727
(dzs), 3 28, 132 (625), 1 36, 40 (625), 41, 42, 50; 18.

1, 3, 54) 10, 13, 19, 21, 24, * 25, 27, ? 30, 31, 325
34; 35» 40, 43, 44, 749, 54, 57 (615); 14. * 1, 2, 3, 6,
10, 13, 33 ; 15. 32, 33; 16. 7, 8, 17, 19 (425), 27, 28 ;

17. 5, 12,21 —h. v.. TWHR non mg,, 22; 18. 11, 1,
2, 4, 6, 10 (625), 14, 18 (d25), 19, 20; 19. 21, 28;
20. 3, 15, 17, 21, 26 (zs),27 —WH mg.; 21. ὃ (d2s),
9 (025), 12, 14, 15, 19, 22, 723, 224, 25 παρ᾽, TWH

mg. R, 327, 28, 32, 33, 38,141, 42 (des); 22. 1,
15, 16, 123, 28, 30 (ds), 36, 37 (267), 40, 43 ; 23. 6
130, 30, 34, 39; 24 14, 15, 16, 18, 19, 119, 26

Ro 10 20 ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν

PNY ibd smvitn, Is. Ixv. 1

θησαν πολλοῖς
Jo 1421 ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν
22 τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις

25, 31, 36, 39, 43, 44; 26. 5 (ό25), 6, 13, 23, 29, 31
(625), 33, 134, 752,755, 55, 69; 27. 512, 29, + 40,
56, 59 —T

Mk

[WH], 60 (42s) ; 28. 18.

1. 25 3) 4) 55 8 --WH,’9,

II, 13, 15, Ἂ 16, 19, 20,

κ. ἐνεφανίσ-

23 (d7s); 2. 1 eis, WH mg., 6, 8, (42s), } 19, 120,
123;8. 12 —WH, 222, 23; 4. 1, 2.(2215).4, 11, 15
eis, WHR, 17, 20 ἕν, WH mg., 20 (42s), [WH] ; [ἕν]
WH mg,, ? 24, 28, 30, 1 35» * 36, 38 ; 5. 2, 3, 5 (ό25),

ἐμφανίζειν

28, 29, 32 —T, 47, °48, 51, 56; 8. 11, 3, 14, 27,
38 (ds) ; 9. 1, 2 29 (25), 33 (625), 34, 36, 38, 41, ἢ 50,

ἘΜΦΑΝΙΖΩ

Mt 27 53 εἰσῆλθον εἰς τ. ἁγίαν πόλιν

13, 20, 21, 25, 27, 30 (75); 6. 2, 3, 4 (267), 14, 17,

Ας 2815 νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τ. χιλιάρχῳ
22 μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας
πρὸς ἐμέ
24 1 οἵτινες ἐνεφάνισαν τ. ἡγεμόνι κατὰ τ.
Παύλου
25 2 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς
[5 ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ πρεσβύτεροι
τ. Ἰουδαίων
a
>
a
,
a
He 924 νῦν ἐμφανισθῆναι τ. προσώπῳ τ. Θεοῦ

ὑπὲρ ἡμῶν

ἐμφανίζουσιν ὅτι

50 (2s) ; 10, 21, 1 30 (425), 32, 37, 43 (475), 44 —T,

523 11. g, 10, 13, 15, 23, 25, 26 —h. v. TWHR
ποῦ Ing.; 9%, > 28} 29; 9 335 £2. ΠΣ 21: 25,. 20;

35> 36, 38 (227), 39 (des) ; 18. } 11, 14, 17,

ἜΜΦΟΒΟΣ **
καὶ ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν
37 πτοηθέντες Se x. ἔμφοβοι γενόμενοι
Ας 10 4 ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ κ. ἔμφοβος γενόμενος
24 25 ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ
Re 11 13 οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο
Lu 24

᾿ἘΜΦΥΣΑΏ

Jo 20 22 τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν κ. λέγει αὐτοῖς
ἜΜΦΥΤΟΣ **
121 ἐν πραὕὔτητι δέξασθε τ. ἔμφυτον λόγον

117, 124,

25, 26, 32; 14. 71, 2, 3, 6, 25, 49, 66; 15. 7, 129

—T [WH], 40, 41, 46; 16. 5, [12, [? 17, [18 —h. v.,

T [WH] R.

Lah. 25, 6,77, #8, 8,17; 417, 118, © 21, 21,22, 25
25, 126, 28 —h. v., TWH non mg. R non mg,, 31,

36, 139, 41, 42, 44 (25), 7 51, 759, 65, 56, 69, 75,
77, 78, 79, 80;2.11, 56, 7 (625), 8, 11, 12, 14 (425),
16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 227, 29, 34, 1 36, 5.43, 43,

44, 46 (425), 49, 51, 52 —WH;

16, 17, 20,

Ja

(2) instrum.

(425), 30, * 38, 40, 41, 145, 48, 7 50 (425) ; 25. 4, τό,

Ac 10 40 ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι

11 14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες
πατρίδα ἐπιζητοῦσιν

ἘΝ

(1) de temp.

(425), 7, 16 (bis), 18 (ό25), 20 (ter), 21 (¢er), 22 (167),

ἘἜΜΦΑΝΗΣ

σεαυτόν;
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14, 15,

3. 11, 2, 4 (d25), 8, 15,

?21, 22 —h. v.. WH mg.; 4. 1,41,12,15,

16, 18, 20, 21, 23, 24, 125, 27; 28, 131,

33> 30; Ger

ἐκ, R, 7, 512, 12, 16,

134,135; 6.11, 16,17,

2,

+17, 22, 29;

112, 12,123, 23, 41 (625),

42 (ter); 7. 9, 111, 16, 417. 121, 23, 25 (Zer), 28
(62s), 32, 37 (¢5), 39, 49 ; 8. 11, 95,7, 10,

113, 15

(ter), 122, 27 (bis), 32, * 40, > 42, 43; 9. 12, 5 18,
26, #29, 31 (425), * 33, 3.34, 3.36, 736, 46, 48, 49
ἐπὶ, T, > 51, 57 ; 10. *3, 7, 9, 112, 13 (er), 14, 17,
20 (bis), 121, 21 —WH, 26, 27 (425), 31 [WH],
835,338; 11. 31, 2 (625) —h. ν., TWHR non mg.

215, 218, 219 (d75), 220, 21, 527, 31, 32, 35, 7 36
—TWH

non mg. R, ® 37, 43 (47s) ; 12. 11, 3 (267),

8 (dis), 112, 215,

17, 27, 28, 33, * 38, 235 —WH

mg., 142, 45, 146 (dis), *51, 52, 58; 18.71 4, 4

32

—WHER, 6 (d/s), 7, 10,

110,114 (d7s), 19, 26, 28,

29, * 31, 355 14. °1, 15, 14, 15, 731, 734 ; 15. 4, 7,

25;
26;
mg.,
non

16. 3, 10 (guater), 11, 12, 15, 23
17. 6, 811, 8514, 24 —h. v. WH
} 26 (47s), 1 28, 31, 31 (625), 36 —h.
mg.; 18. 2, 3, 4, °8, 22, 1 30 (7s),

(247), 24, 25,
non mg. R
v.. TWHR
#35; 19. 5,

113, 915, 17, 20, 30, 36, 38 (¢er), 1 42, 44 (625), 47 ;

20.11, 1, 72, 28,419, 33, 42, 46 (guater);

21.16,

*14, 19, 21 (¢er), 23, 123, 25 (675), 27, 34, 136, 37,
38 ; 22. 7 —WH, 16, 20 —h. v., [[WH]]
24, 26, 27, 28, 30, 37, 44 —h. v., [[WH]]

R. mg.,
R. mg.,

* 49, 53, 55; 28. 4, 7, 17,9, 112, 12, 14, 19, 419, 22,
129, 31 (dts), 40, 42 εἰς, WH

535-24 ° 4,
32 —WH

53.

non

non mg. R. mg., 43,

δ. 213, * 15; 18, * 58, 19, 27, 50,
mg,

32, 35 (625), 36, 38, 44, 49, ὃ 51,

Jo 1. 1, 2, 4, 5, 10, 14, 23, 26, 28, 31, 33 (25), 46,
48.32. 1, 11, 14,219 [WH], + 20,23 (Wor), 25;
3. 13 —h. v.. WH non mg., R mg., 14, 15, 21,

23, 35; 4. 14, 20, 21 (025), 23, 24, 131, 37, 44,
45 (2s), 46, 152,153; 5. 2, 3,44, 5,77, 19, 13,

18, 20, 21, 26, ὅ 28, 529 (5) ;27. 17, 21, 27, 31,
37; 28. 7, 9, 11, 18, 29 —h. v.. TWHR non

mg., 30.

Ro 1. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (dis), 10, 12 (δέδ), 13 (dis),
15, 17, 18, 19, 21, ‘ 23;

24, 24, *25, 27 (ter), 28;

2. 1, 5, 12, 15, 116, 17, 19, 20, 23, 24, 528 (dzs),

28, ὅ 29, 29; 8. 4, “4, 7, 16, 19, 24, 25, 26,126;

4. 10 (guater), 11, 12; 5. 2, 3, 5, 9, 10, II, 13, 15,
17 —IWH non mg. R, 17, 21; 6. 2, 4, 11, 12,
23; 7.5 (d2s), 5, 6 (25), 8, 17, 18 (δὲ), 20, 23 (47s):
8. I, 2,3 (ter), 4, 8, 9 (ter), 10, I I (025), 15, 23, 29,

34, 37; 39; 9. 1 (625), 7, 17 (ὀὲδ), 22, 25, 26, 33;

10. 5, 6, 8 (ds), 9 (67s), 20 —TWH
non mg.
R; 11. 2,15, 17, 25 wap’, TWH mg. R; 12. 3, 4,
5, 7 (025), 8 (quater), 21 ; 18. 9, 9 [WH], 113; 14.
5, 14, 17, 21, 22; 15. 5, 6, 9, 5.13, 13 (625), 16, 17,
19 (425), 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32; 16. 1, 2 (475),

3, 7 (dts), 8, 9, 10, 11, 12 (225), 13, 16, © 20, 22.
I Co 1. 2 (¢er), 4, 55, 5 (d%s), 6, 7, 18, 10 (7s), 11,

17, 21, 30, 31; 2. 2, 3 (267), 4 (is), 5 (615), 6, 7,

14, 116, 26 (2s), 128, 28, 35, 38, 39, 42, 43 (42s) ;

11, 13 (645); 8. 1, 3, 13, 16, 18, 418, 19, 27; 4. 2,
4, 6, 10, 15, 415, 17 (267), 20 (ὀΖ5), 21 (dis); 5. 1

49, 53, 56 (d25), 59, 61 ; 7. 1 (2s), > 4 (d25), 9, ὅ1ο,

7. 14 (62s), 15 (625), 17, 18, 20 (d7s), 22, 24 (ds),

8. [5, [9, 12, 17, 20 (475), 21, 24 (d25), 31, 35, 37,
44 (dis) ;9. 3, 5, 114, 16, 30, 343 10. 19, 22, 23
(d25), 25, 34, 38 (425) ;11. 6, 19, 1 το, 10, 17, 20,
24, 124, 30, 31, 38, 54, 56; 12. 13, 20, 25, 35 (25),

24;
11.
34;
14.

6. 10, 31, 139 —WHR,
ἘΣ; 12 —T, 18,

| 40 —WHR,

144, 45,

122 [WH], 123 (62s), 28, 137, 43;

(075), 4, : 5 8 (ter), 9;

6. 2, 4,5,

11 (075), 19, 20;

37 (425), 39; 8 4, 5, 7, 10, 11; 9. I, 2,9, 15, 18,

10. 2 (d25), 5 (d¢s), 8 —TWH non mg,, 25 ;
11, 13, 18 (G25), 19 (915). 5 21, 22, 423, 25, 30,
12. 3 (d2s), 6, Ὁ (δῖ5), 13, 18, 25, 28; 18. 12;
6 (¢er), 6 —T, 10, 11, 16 —T [WH]R, 19

HR, 32, 35

(42s), 21 (62s), 25, 28, 33, 34, 35 (5) ;15. 1, 53,

20 (fer), 26, 30; 15. 2, 4, 4 (dis), 5 (428), 6, 7 (025),

4, 42 (65), 43 (guater), 52 (ter), 58 (bis) ;16. 7,

mg R, 123, 23, 24, 25 (625), 126, 26, 29, 30, 33

11 Co 1. 1 (47s), 4, 6, 8, 9, 12 (quater), 114, 19 (d2s),
20, 22; 2. 1, 10, 12, 14 (62s), 15. (628), 17 3 8. 2, 3

46,148;

18. 1, 23, 31, 32 —h. v.,

(dts) ; 14. 2, 10 (fer), 11 (d¢s), 13 (215), 14, 17, } 20,
8, 9, 10 (d7s), 11, 16, 24, 25; 16. 13 eis, WH

non

(dzs) ; 17. 10, 11 (¢er), 12, 13 (25), 17, 19, 21 (¢er),
23 (d75), 26 (215). 18. 20 (d7s), 520, 26, 38, 39
[WH]; 19. 4 —T, 6, } 31, 41 (¢er) ; 20. 12, 25, 30,
810: 21.73, 20,
AGA. 3.6, δ᾽ 9.3. 8 [WH i0, 2415.95, 17,20
(dis); 2.21, 5 [WH], εἰς WH mg., 8, 117, 118,
19, 22, 29, 38 ἐπὶ T, 141, 43 —h. v.. WHR non
MS) AGS)
3 τον 855° 20s Ὁ 2... δὲ εἰς 1.7). 7

(15), 59, 10 (ὀὲ5), 12 (δὲδ), 312, 24, 27, * 30, 31,

S435. Δ (dts), 12-(6is),. 18,20, 22; 251. 25° (brs),
27, 32 —T WH non mg. R non mg., 34, } 37, 42;

6.31, 1, 7, 8, 15 5 7. 2 (615), 4, 5, 6, 7, +13, 14, 16

(42s), 17, 1 20, 20, 22 —WH,

22, 29 (425), 30 (ds),

34, 35, 36 (167), 38 (467), 39, 141, 41, 42 (625), 44,
45,48; 8 11, 1, $6, 8, 9, 14, 21, 33; 9 23, τὸ
(zs), 11, 12 —h. v.,

T [WH]

R, 13, 17, 19, 20,

21 eis, T, 22, 25, 27 (267), 29, 36, 137, 37, 38, 43;
10. 1, 3, 12, 17, 30 (425), 32, 35, 39, 39 —WH,

40 —WH, 48; 11. 5 (25), 11, 13, 14, 215, 15, 16,
22, 23 —T [WH] R non mg., 26 (625), 127, 29;
12. 5, 7, °7, 11, 18; 18. 1, 5 (d2s), 15, 17 (d2s), 18,

19, 26, 27, 33, 35, 39 (428), 40, 141; 14. 1, 8, 15,

116,25 eis, TWH mg.; 15. 7, 12, 21, 22, 29—
h. νὼ, TWH non mg. R, 35, 36; 16. 2, 3, 4, 6,
12, 18, 32, 1 33, * 363 17. 11, 13, 16 (d¢s), 17 (δ),

22, 23, 24 (ὀΐ5), 28, 131, 34; 18. 4,19, 10, 11, 18,

24, 26, 27 —h. v.. TWH non mg. R; 19. 1, 9,
16, 21, 39; 20. 5,17, 8, 10,15 —h. v., TWH non
mg. R non mg., 16, 19, 22, 25, 126, 28, 32; 21.
II, 19, 20—h. v. T, 27, 29, 343 22. 3 (d2s), 17
(d¢s), °18 ; 23. 6, 9, 35; 24 12 (d2s), 14, 16, 18,
21; 25.°4, 5 (dis), 6, 245 26. 4, °7, το (dis), 12,

12, 17, 18, 19 (d¢s), 22 (d25), 23 (dts), 28, 31, 32,
» II, 13, 14, 19, 20, 24.

(62s), 7 (d25), 8, 10, 11, 145 4 2, 3, 4, 6 (625), 7, 8,

10 (62s), 11, 12 (O25); 5. 1, 2, 4, 6, 11,
19 (425), 21 ; 6. 12, 3, 4 (gudnguies),
(sextes), 7 (b7s), 12 (b75), 16; 7. 1, 3,
8, 9, 11, 14, 1638.1, 2, 7 (der), 10,
19 ovy, T, 20,22: 9.. 3, 4,'S, 113 40.
14, 15 (25), 16, 17; 11. 3, 6 (d2s), 9,
17 (62s), 21 (όϊ5), 23 (quater), 25, 26

12 (d2s), 17,
5 (sexies), 6
5, 6, 7 (des),
223, 16, 18,
3,5, 6. 12;
τὸ (25), 12,
(guater), 27

(guater), 32, 33; 12. 2 (625), 3, 5, 9 (bis), τὸ

(guater), 10 καὶ, TWH non mg., 12, 19; 18. 3
(47s), 4 σὺν, WH mg. R mg,, 5 (42s), 12.
Ga 1. 6, 13, 14 (02s), 16 (d2s), 22, 24; 2. 2, 4, 17, 20
(ter); 3. 5, 8, 11, 12, 14, 19, 21 ék, TWH mg. R,
26, 28; 4 14, 18, 518; 19, 20,-25 3%: 4, 6, 10, 14
(42s) ; 6. 1 (d2s), 6, 12, 13, 14, 17.
Eph 1. 1 —év Ἐφέσῳ [TWH] R mg., 1, 3 (267), 4
(és), 6, 7, 8, 9, 10 (675), 11, 12, 13 (ὁ),

15, 17, 18,

20 (ter), 121 (dts), 23; 2. 2 (d25), 3, 4, 5 —TWH
non mg. R non mg., 6 (dés), 17, 7, 10 (dis), 11
(dzs), 12, 13 (és), 15 (ter), 16 (25), 18, 21 (dis),
22 (S25) ; 3. ° 3, 4, 5» 6, 9, 10,

If, 12, 13,

15, 17,

18, 20, 21 (d7s) ;4 1, 2, 3, 4, 6, 14 (d2s), 15, 16

(25), 17 (δὲν), 18, το, 21 (25), 24, 30, 323 δ. 2, 3,

5, 8, 9, 18 (ό25), 19 —TWH [WH mg.] R, 20, 21,
524, 26; 6. 1 [WH], 2, 4, 5, 9, 10 (d25), 12, 113, 14,
15, 16 (dzs), 118, 18 (25), 19, ὅ 19, 20 (65), 21, 24.
Phl 1. 1 (dzs), 4, 6, 7 (er), 8, 9, 13 (625), 14, 18, 20
(267), 22, 26 (δὲ5), 27, 28, 30 (605); 2. 1, 5 (75), 6,

7, 10, 12 (όϊ5), 13, 15, 19, 24, 29; 8.1, 3 (425), 4

(dis), 6, 9, 14, 19, 20; 4. I, 2, 3 (02s), 4, 56, 7, 9,

10, II, 12, 13, 15, 16, 19 (dzs), 21.

ἐν---ἐνγράφομαι :
Col 1. 2 (47s), 4, 5 (25), 6 (¢er), 8, 9, 10, 11, 12, 14,
16 ey 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (025), 27 (dz),

28 (d75), 29 (25); 2. 1 (025), 2, 3, 4, 6, 7, 7 —T
[WH]

R non mg,, 9, 10, 11 (207), 12 (267), δ 15,

15, 1 τ (ter), 18, 20, 23 (ὁ);

—[WH] R, 17, 220 (dzs), 221 ; 20. 6, 8, 12, 13
(dz), 15; 21. 8, το, 22, 27; 22. 2, 3, 56, τό ἐπὶ,
-TWH non mg. R, 18, 19.

3. I, 3, 4,7 (025), Il,

15 (625), 16 (quater), 17 (er), 18, 20, 22 (dis); 4.

1, 2 (675), 5, 6, 7, 12 (d25), 13 (25), 15, 16, 17.
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ΜΚ

ἘΝΑΓΚΑΛΙΖΟΜΑΙ ἢ
9 36 ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς
10 16 ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει

1Th1. 1, 5 (¢er), 5 —WH non mg. R, 6, 7 (625),
*8, *8 —WHR, *8; 2. 2, 3, 5 (d25), 6, 7, 13, 14
(425), 17, 19; 3. 1, 2, 3, 8, 13 (δ); 4 1, 4, 5, 6,
7, 10, 15, 16 (guater), 17, 18; δ. 12, 3, 4, 12 (25),
13 (d¢s), ὅ 18, 18, 23, 26.
11 Th 1. 1, 4 (der), 7, 8, 10 (d%s), το, 511, 12 (¢er);
2.16, 9, 10, 13, 16, 17; 8. 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17.
1 Ti 1. 2, 3, 4, 13, 14, 16,18; 2.52, 2, 8, 9 (dz), 11

Ja

3 7 ἑρπετῶν τε x. ἐναλίων

(62s), 12, 14, 15; 8. 4, 9, 11, 13, 514 —T, 15, 16

Lu

1 8 ἐν τ. ἱερατεύειν αὐτὸν... ἔναντι τ. Θεοῦ

Ac

710 ἔδωκεν αὐτῷ . .. σοφίαν ἔναντι Φαραώ
ἐναντίον, WH
8 21 ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι
T, Θεοῦ

(guingutes) ; 4.11, 2, 12 (guinguies), 14, 15; 5. 2,
10, 17; 6.117, 18.

ἘΝΑΛΛΙΟΣ *
ἜΝΑΝΤΙ T

11 Ti 1. 1, 3 (ds), 5 (Zer), 6, 9, 13 (645), 14, 15, 17,

118,18; 2. 1 (625), 7, 9, 10, 20, 25 ; 8. 11, 11 (der),
12, 14, 16 3.4 25 ἀ 18, 13, 16, 20 (ds).

Tit 1.3, 5, 6, 9, 13 [WH]; 2. 3, 7, 9, 10,7125 8. 3,
5, °I 15.
Phm 6, 8, 10, 13, 16 (25), 20 (dz), 23.
Hel. 1, 2, 3 (d25); 2. ὅ 8, 12, 18; 8. 2, 5, 8 (225), 9,
11, 12, ° 12, 315, 15,17;

4. 3, 14, 55 7) ‘II ; 5. 6,

17; 6.17, 18; 7. 10; 8, 1, 5,79, 9, 9135 9 2, 4,

722, 23, 25; 10. 3, 7, 10, 12, 19, 22, 29, 32, 38;
11. 2,9,

18, 19, 34, 737, 37 (15), 38 ἐπὶ, TWH

non mg. R.; 12. 2, 23; 18. 3, 4, Ὁ, 18, 220, 21
(dis).
Ja.1.1, 4,6, 8,-9, 10, 11, 21, 23, 25, 27 3 2 1, 2 (δέ),
4, 5, 10, 16; 8, 2, 6, 9 (ὀ25), 13 (62s), 14, 18; 4.1
(425), 3, 5, 16; 5.13, 15, 10, 13, 14 (dzs), 19.
I Pel.

2, 4, 5, : 55 6 (025), 7, 11,

12 a=W i, 13,

14,

15, 17, 22; 2. 2, 6 (zs), 12 (ds), 112, 18, 22,
24; 8. 2, 4, 15 (dz), 16 (425), 19, 120, 22; 4. 2, 3,

4, 11, 12, 13,

14, 16, 19;

5. I, 2, 16, 9, 10,

13, 14

(ds).
1 Pe 1. 1, 2, 4 (zs), 5 (62s), 6 (ter), 7 (bts), 12, 13
(d2s), 18, 19 (ό25); 2. 1 (625), 3, 7, 8, 10, 12 (ds),
+13, 13, 716, 18 (zs), 203; 8. 1, 41, 3, 10.(625), 11,
13, 14, 16 (267), 18.

1 Jo9 (42s),
1. 5, 6,10 7 (b2s),
(625),118, (ό25),
105 214,3,154, (225),
5 (der),16,6,248 (¢er),
(δέν),

ἘΝΑΝΤΙΌΝ
1 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι
ἐναντίον
τ. Θεοῦ
Νὰ
΄
20 26 οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι τ. ῥήματος ἐναντίον
τ. λαοῦ
24 19 δυνατὸς ἐν ἔργῳ κ. λόγῳ ἐναντίον τ. Θεοῦ
Ac 710 ἔδωκεν αὐτῷ ... σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ
ἔναντι, T
8 32 ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τ. κείροντος ἄφωνος
Lu

«

>

4

(75).

1,4

(25), 55) 7) 12, 14, 21 (025) ; 4.1,

2 (62s), 4 -

WH non mg., 6; 5. 32, 3, 6 (δὲ), 5 9, 13 (d25);
6. 5, 6,38. (der); 7. 9, 14, 15; 8. I, 7> 9, 133 9.
16, 10, 11, 17, 19 (és), 219, 2 20; 10. 2, 6 (227), 6
—

ἢ Vs,

,

ΕΣ

"ENANTI/OX

(1) ἐξ ἐναντίας

(2) ἄνεμος ἐναντίος

Mt 14 24 2 ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος

Mk 6 48 3 ἢν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς
15 39 1 ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς
αὐτοῦ
Ας 26 ο δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι

ἐξ ἐναντίας

27 4.3 διὰ τὸ τ. ἀνέμους εἶναι ἐναντίους

28 17 ἐγὼ... οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τ. λαῷ
ITh215 x. πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων
Tit 2 81 ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ
ἘΝΑῬΧΟΜΑΙ
3 ἐναρξάμενοι πνεύματι

Phl 1 6 ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθόν
ἜΝΑΤΟΣ

Il Jo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 (025).

Ill Jo I, 3, 4.
Ju I, 10, 12, 14, 20, 21, 23, 24.
Re 1. °1, 3, 4,25, 9 (der), 10, } 10, 13, 15, 16 (dz5);
2. 1 (er), 7, 8, 12, 113, 216, 18, 2 23, 24, 227; 8.

a

MPN? ΠῚ} ΒΡ NIB, Is. lili. 7

24 [WH], 27 (625), 28 (625) ; 3. 5) 6, 9, 10, 14, 15;

16, 17, 18, 19, 24 (guater) ;4. 2 (25), 3, 4 (625), 9
(ὀζ5), 10, 12 (25), 13 (227), 15 (bis), 16 (guater),
17,117, 17, 18 (425); 5. 2, 6 (ΡΣ, I0, 11, 19, 20

>

46
Mk 15 323
34
Lu 28 44
Ac 8 I
10 3
30
Re 21 20

πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην κ. ἐνάτην ὥραν
σκότος ἐγένετο... ἕως ὥρας ἐνάτης
περὶ δὲ τ. ἐνάτην ὥραν ἐβόησεν ὁ ‘Ingots
σκότος ἐγένετο... ἕως ὥρας ἐνάτης
τ. ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς
σκότος ἐγένετο. . . ἕως ὥρας ἐνάτης
ἐπὶ τ. ὥραν τ. προσευχῆς τ. ἐνάτην
ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τ. ἡμέρας
ἤμην τ. ἐνάτην προσευχόμενος
ὁ ἔνατος τοπάζιον
x

‘

Pay

oe

>

‘

ν

©

>

>

a

Ul

ἘΝΓΡΑΦΟΜΑΙ
Lu 10 20 τὰ ὀνόματα
ρανοῖς

ὑμῶν

ἐνγέγραπται
ἱ

ἐν τ. οὐ-

334

ἐνγράφομαι---ἐνδύω

1Co8

2 ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ἑμεῖς ἐστὲ ἐνγεγραμμένη
ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν
3 ἐπιστολὴ Χριστοῦ. . . ἐνγεγραμμένη οὐ
μέλανι
«

"ENAIKOX *

ἜἘΝΔΕΗΊΣ
Ac

᾿ἘἘΝΔΙΔΥΆΣΚΩ
ΜΚΙδ 17 ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν
Lu 16 19 ἐνεδιδύσκετο πορφύραν x. βύσσινον

4 34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς

Ro

8 8 ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν

He

2 2 πᾶσα παράβασις x. παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον
μισθαποδοσίαν

ἜΝΔΕΙΓΜΑ *
WTh1

᾿ἘΝΔΟΞΑΊΤΖΟΜΑΙΤ
11Th1 10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τ. ἁγίοις αὐτοῦ
12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τ. Κυρίου ἡμῶν

5 ἔνδειγμα τ. δικαίας κρίσεως τ. Θεοῦ
ἘΝΔΕΙΚΝΥΜΑΙ

Ro

215

οἴτινες

ἐνδείκνυνται

τὸ

ἔργον

τ.

γραπτὸν ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν
917 ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τ. δύναμίν μου

‘Nd-MN WI

Ἰησοῦ

νόμου
Lu

7waya, Ex. ix. 16

τὸ ὑπερβάλλον

ἜΝΔΕΙΞΙΣ ἢ
Ro

825 εἰς ἔνδειξιν τ. δικαιοσύνης αὐτοῦ
26 πρὸς τ. ἔνδειξιν τ. δικαιοσύνης αὐτοῦ
>
”
be
Cc
oA
>
11Co8 24 τ. οὖν ἔνδειξιν τ. ἀγάπης ὑμῶν. . . ἐνδείξασθε
Ph! 1 28 ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας
ἝΝΔΕΚΑ
Mt 28 16 οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν
Mk16 [14ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τ. ἕνδεκα
ἐφανερώθη
Lu 24 9 ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα
33 κ. εὗρον ἠθροισμένους τ. ἕνδεκα
1 26 συνκατεψηφίσθη μετὰ τ. ἕνδεκα ἀποστόλων
214 σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα
“ENAE KATO

σῶμα τ. ἐνδύματος ;

28 περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε;
715 οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι
προβάτων
2211 εἶδεν ἐκεῖ
ἐ
ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα
άμου
12 πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;
28 3 τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών
Lu 12 23 ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τροφῆς κ. τὸ σῶμα
τ. ἐνδύματος

ἘΝΔΥΝΑΜΟΏΓ
Ac 922 Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο
Ro 420 ἀλλὰ ἐνεδυναμώθη τ. πίστει
Eph 6 10 ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ
δυναμοῦσθε, WH mg.
Phl 413 πάντα ἰσχύω ἐν τ. ἐνδυναμοῦντί με
ἘΤῚΤῸῪΣ χάριν ἔχω +. ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ
Ἰησοῦ

Fo
OC
WH mg. R mg.
UTi2 1 ἐνδυναμοῦ ἐν τ. χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
417 ὁ δὲ Κύριός μοι παρέστη x. ἐνεδυνάμωσέν

με

"ENAY’NQ
11 Ti8

6 ἐκ

1Pe8

3 ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος

ἔξω

6 εἰδότεςὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τ. σώματι
8 ἐνδημῆσαι πρὸς τ. Κύριον
9 εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες

τούτων
τ. οἰκίας

γάρ

εἰσιν

οἱ

ἐνδύνοντες

εἰς

ἜΝΔΥΣΙΣ

ἘΝΔΗΜΕΏ
11Co5

τ.

8 4 αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ἰωάνης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ
ἀπὸ τ ιχῶν καμήλου
6 25 οὐχὶ ἡ
Ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τροφῆς κ. τὸ

ἘΝΔΕΧΟΜΑΙ
ἀπολέσθαι

ἔνδοξον

ἜΝΔΥΜΑ
Μι

Re 21 20 ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος

προφήτην

ὑπάρ-

ὑπ᾽ αὐτοῦ

6 περὶ δὲ τ. ἑνδεκάτην ἐξελθών
ἐλθόντες δὲ οἱ περὶ τ. ἑνδεκάτην ὥραν

Lu 18 33 οὐκ ἐνδέχεται
Ἱερουσαλήμ

x. τρυφῇ

I Co 410 ὑμεῖς ἔνδοξοι ἡμεῖς. δὲ ἄτιμοι
ἄ
Eph
5 27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ
ἐκκλησίαν

πλοῦτος

1Ti 116 ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται ᾿Ιησοῦς
Χριστὸς τ. ἅπασαν μακροθυμίαν
ΠΠΤῚ4 14 ᾿Αλέξανδρος πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο
Tit 210 πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνύμενος ἀγαθήν
3 2 πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραὔτητα
He 610 τ. ἀγάπης ἧς ἐνδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
11 ἕκαστον ὑμῶν τ. αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν

Mt 20

χοντες

13 17 ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τ. ἐνδόξοις τ. γινομένοις

22 εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι τ. ὀργήν
11Co8 24 τὴν οὖν ἔνδειξιν τ. ἀγάπης ὑμῶν
ἐνδείξασθε
ἐνδεικνύμενοι, TWH meg.
Eph 2 7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τ. αἰῶσι τ. ἐπερχομένοις

ἜΝΔΟΞΟΣ
725 οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ

ἘΝΔΥΏ

Μὲ

625 μηδὲ τ. σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε
2211 εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένονἔν-

δυμα γάμου

>

ἐνδύω---ἐνέργεια
>

4

Mt 27 28 ἐνδύσαντες αὐτὸν χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ
ἐκδύσαντες, TWH non mg. R non mg.
ΜΚ

Lu

5

͵

Mt 1018 ἐπὶ

39
16 25

ἘΝΔΩΜΗΣΙΣ * +

Ac 28 16 ἀκούσας δὲ 6 υἱὸς τ. ἀδελφῆς Παύλου τ.
ἐνέδραν
25 3 ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν
ὁδόν

ἘΝΕΔΡΕΥΏ

a

ἜΝΕΙΜΙ
Lu 11 41 πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην

ἝΝΕΚΑ, ἝΝΕΚΕΝ
(1) εἵνεκεν

(2) οὗ, τίνος ἕν.

διο μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης
II εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ
-

~

,

2

oy

ere

ἀξὰ

"»

ἀφῆκεν

”

οἰκίας...

ἕνεκεν

τ.

"

Mk

8 35 ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ κ. τ. εὐαγγελίου
10 7 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τ.
πατέρα αὐτοῦ, Gen. ἢ.
’

13
Lu

. ἕνεκεν ἐμοῦ κ.
29 ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν
ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου
[ἕνεκεν],
WH
pee,
|
ς
,
,
“
9 ἐπὶ

418

13

ἡγεμόνων

κ.

βασιλέων

σταθήσεσθε

ἕνεκεν ἐμοῦ
@
”
>
Xi
6
οὗ2 εἵνεκεν
ἔχρισέν, pe εὐαγγελίσασθαι
πτωχοῖς

Dyτ΄: 2p
‘nk. nin)
mvp py,
Is.
erie
™ 3
a
Ixv. I

6 22 Grav μισήσωσιν ὑμᾶς of ἄνθρωποι. ..
ἕνεκα τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
9 24 ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ
ἃ
ΙΒ
τ,
4.
18 29 1 ὃς
ἀφῆκεν
οἰκίαν...
. εἵνεκεν τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
21 12 ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς Kk. ἡγεμόνας
ἕνεκεν τ. ὀνόματός μου
,
»
,
με
Ac 19 32 2 οἱ€ πλείους
οὐκ>
ἤδεισαν
τίνος
ἕνεκα
συνεληλύθεισαν
26 21 ἕνεκα τούτων
pe ᾿Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι
ἐν τ. ἱερῷ
28 20 1 εἵνεκεν yap τ. ἐλπίδος τοῦ Ἰσραήλ
Ro 8 36 ὅτι ἕνεκέν σου θανατούμεθα ὅλην τ. ἡμέραν
a

,

>

on

>

ς

BA

,

‘

>

a

΄

>

,

3

ov

A

΄

,

>

μὰ

\

«

,

-

,

,

a

3

,

Din-bD wIIh POY 5, Ps. xliv. 23

I1Co8 10 1
712 εἰ

βρώματος κατάλυε τὸ ἔργυν τ.
Θεοῦ
εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης
,

,

‘

4

κι ἔγραψα ὑμῖν οὐχ ἕνεκεν τ. ἀδικήσαντος,

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἕνεκεν τ. ἀδικηθέντος"

--ἀλλ᾽, T [WH] R
ἕνεκεν τ. φανερωθῆναι

>

-

a

τ. σπουδὴν
Al

ὑμῶν
>ENENH’KONTA

΄“

Mk 15 46 καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τ. σινδόνι;

Mt

¢

>

ἘΝΕΙΛΕΏ

ne

ἐμοῦ ὀνόματος
ἕνεκα, T

ἀλλ᾽

Lu 11 54 ἐνεδρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ
Ac 23 21 ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες

ἀχθήσεσθε

we,

’

14 20 μὴ‘ ἕνεκεν

ἜΝΕΔΡΑ

’

‘

yarns wesmaryy [5ον, Gen. ii. 24

ἀθανασίαν"

Re 2118 ἡ ἐνδώμησις τ. τείχους αὐτῆς ἴασπις

βασιλεῖς

~

29 mas ὅστις

ἐνδύσασθαι

k. τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι

δὲ x.

ἐμοῦ

,

Ὁ

ἀφθαρσίαν,
54 Grav δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται
ἀφθαρσίαν,
--τὸ φθ. τοῦτο ἐνδ. ἀφθ., WH non mg.
R mg.
x. τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται τ. ἀθανασίαν
—k., WH non mg. R mg.
11Co5 3 εἴγε x. ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα
Ga 8.27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν
ἐνεδύσασθε
Eph 4 24 ἐνδύσασθαι τ. καινὸν ἄνθρωπον
6 11 ἐνδύσασθε τ. πανοπλίαν τ. Θεοῦ
14 ἐνδυσάμενοι τ. θώρακα τ. δικαιοσύνης
Col 8 10 ἐνδυσάμενοι τ. νέον
12 ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τ. Θεοῦ...
σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ
ITh5 8 ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως x. ἀγάπης
Re 113 ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου ἐνδεδυμένον ποδήρη
16 6 ἐνδεδυμένοι λίθον καθαρὸν λαμπρόν
19 14 ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν

ε»

ὁ ἀπολέσας τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ
ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν:
ἐμοῦ
19 5 ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τ.
πατέρα

8 27 χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον

1Co15 53 δεῖ γὰρ τὸ bdaprdy τοῦτο

ἡγεμόνας

ἕνεκεν

wo

1 ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
1. 6 ἦν ὁ Ἰωάνης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλον
6 9 μὴ ἐνδύσασθαι δύο χιτῶνας
ἐνδύσησθε, TWH mg. R
15 20 ἐνέδυσαν αὐτὸν τ. ἱμάτια αὐτοῦ

12 22 μηδὲ τ. σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε
15 22 ἐξενέγκατε στολὴν τ. πρώτην κ. ἐνδύσατε
αὐτόν
24 49 ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν
Ας 1221 ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικήν
Ro 13 12 ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ ὅπλα τ. φωτός
14 ἐνδύσασθε τ. Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν

335

ee
οὐχι

ae a
ἀφήσει

oe
,
τὰ €VEVIKOVTA
“

αίρει ἐπ᾽ αὐτῷΩ

>
΄
εννεα

΄

΄

»

μᾶλλον 1)
ἢ ἐπὶ τοῖς ἐν. ἐννέα
>
>
,
>
“
ἘΦ.

οὐ καταλείπει τὰ ἐν. ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ
Ψ
a
οὕτως χαρὰ... ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ peraνοοῦντι ἢ ἐπι ἐν. ἐννέα δικαίοις
>

,

4

ἘΝΕΟΣ
¢
»
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες
,

ς

Ἀ..

Ae

κεισαν

κατὰ τ.
αὐτοῦ

39.“

ς

,

αὐτῷ εἱστή-

ἐνεοί

ἘΝΕΌΓΕΙΑ **
ἐνέργειαν τ. κράτους τῆς ἰσχύος

ἐνέργεια----ἐνιαυτός

336

Eph 8 7 κατὰ τ. ἐνέργειαν τ. δυνάμεως αὐτοῦ
416 κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου
μέρους

Phl 821 κατὰ τ. ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν x.
ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα
Col 129 ἀγωνιζόμενος κατὰ τ. ἐνέργειαν αὐτοῦ τ.
ἐνεργουμένην ἐν ἐμοί
212 διὰ τ. πίστεως τ. ἐνεργείας τ. Θεοῦ
,

ΠΤΉ2

9 οὗ ἐστὶν ἡ παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ
Σατανᾶ
1Ὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν
πλάνης

ἘΝΕΡΓΕΏ
Mt 14 2 διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ
Mk 6 14 διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ
Ro 7 5 τὰ παθήματα τ. ἁμαρτιῶν... ἐνηργεῖτο
ἐν τ. μέλεσιν ἡμῶν

1Col2

6 ὁ αὐτὸς

11
11Col

6

412
2 ὃ

Ga

Θεὸς

ὁ ἐνεργῶν

τὰ πάντα

ἐν

Ga

,

>

>

>

AIA Nhavin Sd 43 1229, 26, xii. 3

ἘΝΕΧΩ
Mk 6 19 ἡ δὲ Ἡρφῳδιὰς. ἐνεῖχεν αὐτῷ
Lu 11 53 ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς κ.

Lu 24 41
Jo 415
16
Ac 1018
16 28
17 6
20 17
24

‘

περιτομῆς

ἐνήργησεν κ. ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη
8. 5 ὁ obv ... ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν
5 6 ἀλλὰ πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη
Ephl ir κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος
κατὰ τ. βουλὴν τ. θελήματος αὐτοῦ

2 2
8.20
Phl 213
Col

129

1Th2 13
11Th2 7
Ja 516

1Col2

Ης

Ac

412 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τ. Θεοῦ κ. ἐνεργής

xxii. 18

Ἰ9ἼΞΗΠ,

Mt

9 4
12 25
Ας 17 29
He 412

ἘΝΘΥΜΗΣΙΣ**
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τ. ἐνθυμήσεις αὐτῶν
εἰδὼς δὲ τ. ἐνθυμήσεις αὐτῶν
χαράγματι τέχνης κ. ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου
κριτικὸς ἐνθυμήσεων x. ἐννοιῶν καρδίας
ἜΝΙ

5 οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφός
ἔνι Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην"
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος"
ἔνι ἄρσεν x. θῆλυ
οὐκ ἔνι Ἕλλην κ. Ἰουδαῖος

Ja

117 παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγή

Lu

419 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν

*ENIAYTO’S

nim fisa-ny spd, Is. xi. 2

᾽᾿ἜἜΠΝΕΥΛΟΓΕΌΜΑΙ {ᾧ
325 ἐν τ. σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι
αἱ πατριαὶ τ. γῆς
:
εὐλογηθήσονται, WH

win bb AD

ὑμῶν

8 28 οὐκ
οὐκ
οὐκ
Col 3 11 ὅπου

9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη κ. ἐνεργής
6 ὅπως ἡ κοινωνία τ. πίστεώς σου ἐνεργὴς
γένηται

Nd

9 4 ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν τ. καρδίαις

Ga

ἘΝΕΡΓΗΊΣ*
ICol6
Phm

ἘΝΘΑ΄ΔΕ **
ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;
μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν
φώνησόν σου τ. ἄνδρα x. ἐλθὲ ἐνθάδε
εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθ.
ξενίζεται
ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε
οἱ τ. οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι κ.
ἔνθ. πάρεισιν
συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε
τὸ πλῆθος τ. Ἰουδαίων ἐνέτυχέν μοι κ. ἐν
Ἱεροσολύμοις κ. ἐνθάδε

᾿ἘΝΘΥΜΕΌΜΑΙ
120 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος

Mt

1Co6

ἜΝΕΡΓΗΜΑ *
6 διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν
10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων

Φαρισαῖοι

ἜΝΘΕΝ
Mt 17 20 μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ
Lu 16 26 ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθ. πρὸς ὑμᾶς
μὴ δύνωνται

20 κατὰ τ. ἐνέργειαν... ἣν ἐνήργηκεν ἐν
τ. Χριστῷ
ἐνήργησεν, WH marg. R
τ. πνεύματος τ. viv ἐνεργοῦντος ἐν τ. υἱοῖς
τ. ἀπειθίας
κατὰ τ. δύναμιν τ. ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν
Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν x. τὸ
θέλειν
κατὰ τ. ἐνέργειαν αὐτοῦ τ. ἐνεργουμένην
ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει
ὃς x. ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τ. πιστεύουσιν
τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τ. ἀνομίας
πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη

οἱ

δεινῶς ἐνέχειν
Ga 5 1 μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε
ΠΤΗῚ 4 ἐν πᾶσι... τ. θλίψεσιν ais ἐνέχεσθε
ἀνέχεσθε, TWH non mg. R

πᾶσιν
πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν κ. τὸ αὐτὸ
πνεῦμα
ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τ. ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ
ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται
6 yap evepynoas Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τ.
©

8 8 ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη

Gen.

Jo 11 49 ἀρχιερεὺς dv τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
51 ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
>

‘

18 13 ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου

Ac 11 26 ἐγένετο δὲ αὐτοῖς x. ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τ. ἐκκλησίᾳ
18 11 ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν x. μῆνας ἕξ

Ga

410 ἡμέρας παρατηρεῖσθε.
ἐνιαυτούς

. . κ. καιροὺς x.

᾿ἐνιαυτός----ἔννυχα
He 9 7

εἰς δὲ τ΄ δευτέραν ἅπαξ τ. ἐνιαυτοῦ μόνος
ὁ ἀρχιερεύς

25 ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια
kar’ ἐνιαυτόν
10 1 κατ᾽ ἐνιαυτὸν τ. αὐταῖς θυσίαις ἃς προσ-

Ja
Re

φέρουσιν
᾽
3 ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ ενιαὐτόν
413 ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν κ. ἐμπορευσόμεθα

*ENKAYXA’‘OMAI Tt
4 ὥστε αὐτοὺς ἡμᾶς ἐν ὑμῖν ἐνκαυχᾶσθαι

UTh1

ἘΝΚΕΝΤΡΙΖΩἢ
δὲ ἀγριέλαιος ὧν ἐνεκεντρίσθης ἐν
αὐτοῖς
19 ἐξεκλάσθησαν. κλάδοι ἵνα
ἵ
ἐγὼ ἐνκεντρισθῶ

Ro 11 17 σὺ

a

\

>

,

1Co9 12 ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τ. εὐαγγελίῳ
ἐκκοπὴν, T
ἘΝΚΟ
Ας 24 4
Ro 15 22
Ga 5 7
ΙΤῊ 2 18

ΙῬε8 7 εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τ. προσευχὰς ὑμῶν
ἐνκόπτ.,

ἀπὸ

τ.

οὐρανοῦ

—h. v., [ΝῊ]] R mg.

Ac

ἘΝΚΡΙΝΩΣ
11Co 10 12

Lu

ἘΝΚΑΘΕΤΟΣ
Lu 20 20 x. παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους

ἐν τ. Ἱεροσολύ-

ἜἘΝΚΑΙΝΙΖΩΤ

918 ὅθεν οὐδὲ

νισται

ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐνκεκαί-

10 20 ἣν ἐνεκαίνισεν

ἡμῖν ὁδὸν

πρόσφατον

x.

ζῶσαν

1 πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς κ. μὴ évκακεῖν

11Co4

καθὼς ἠλεήθημεν οὐκ ἐγκακοῦμεν
διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν
τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐνκακῶμεν
αἰτοῦμαι «μὴ ἐνκακεῖν ἐν τ. θλίψεσί μου

ὑπὲρ

ὑμῶν

ΠΤῊ8 13 ὑμεῖς δὲ ἀδελφοὶ

οὖντες

μὴ ἐνκακήσητε καλοποι-

ἐγκακ., T

8 ἐνκατοικῶν
22

ἐν αὐτοῖς

συνκρῖναι

2

5 σὺν Μαριὰμ
ἐνκύῳ

τ. ἐμνηστευμένῃ

αὐτῷ οὔσῃ

ἐγκύῳ, T

"ENNEY’Q

Lu

162 évévevoy δὲ τ. πατρὶ αὐτοῦ

ἜΝΝΟΙΑ
He 412 κριτικὸς ἐνθυμησέων x. ἐννοιῶν καρδίας
1Pe4 1 κ. ὑμεῖς τ. αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε
ἜΝΝΟΜΟΣ **
Ac 19 39 ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται
1Co9 21 μὴ ὧν ἄνομος Θεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστοῦ
ἜΝΝΥΧΑ
*+

ἘΝΚΑΤΟΙΚΕΏ *
11Pe2

ἢ

Mt 18 12 οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα
13 χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλονἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα
Lu 15 4 οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ
ἐρήμῳ
7 χαρὰ ον ἐπὶ Evi ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐν. δικαίοις
17 17 οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;

"ENKAKE’Q**

Lu 18

1
16
Ga 6 9
Eph 813

ἐνκρῖναι

ἘΝΝΕΆ

ἘΝΚΑΙΝΙΑἴ

He

τολμῶμεν

ἜΝΚΥΟΣ

ἐνισχύσεν,

μοις

ov yap

ἑαυτούς

919 λαβὼν τροφὴν ἐνισχύθη

Jo 1022 ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια

ΤΩΣ

ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐνκόπτω
διὸ x. ἐνεκοπτόμην τὰ πολλά
τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;
κ. ἐνέκοψεν ἡμᾶς 6 Σατανᾶς

ἘΝΙΣΧΥΏ
Lu 22 43 ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος
ἐνισχύων αὐτόν

μὴ ἐπιμένωσι τ. ἀπιστίᾳ

ἘΝΚΟΠΗΓ ἢ

»“"

>

>

δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι
αὐτούς
24 παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον,
πόσῳ μᾶλλον οὗτοι... ἐνκεντρισθήσονται
τ. ἰδίᾳ ἐλαίᾳ

ἘΝΙΣΤΗΜΙ
>.

δὲ ἐὰν

,

ἐνκεντρισθήσονται'

μῆνας ἕξ
915 οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τ. ὥραν x. ἡμέραν x.
μῆνα κ. ἐνιαυτόν

2

>

23 κἀκεῖνοι

5 17 οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τ. γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς κ.

Ro 8.38 οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα
1Co 8 22 πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστὶν. .. εἰτε ἐνεστωτα
εἴτε μέλλοντα
726 τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τ. ἐνεστῶσαν
ἀνάγκην
Ga 1 4 ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τ. αἰῶνος τ. ἐνεστῶτος πονηροῦ
uTh2 2 ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τ. Κυρίου
ΠΤι8 1 ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ
χαλεποί
9 ἥτις παραβολὴ εἰς τ. καιρὸν τ. ἐνεστηκότα
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Mk

1 35 πρωὶ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν

rh ον

we.

a

eee

ee

eee

ee

~

ἐνοικέω---ἔντιμος
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Mk 7 7 διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώ-

ἘΝΟΙΚΕΏ

Ro

=

717 ἀλλὰ ἡ ἐνοικοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
811 διὰ τ. ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν
τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ πνεῦμα, WH marg. R

πων, Is. lc. ἢ
Col 222 κατὰ τ. ἐντάλματα

θρώπων

marg.

‘ADAM, «... opzina ἡϑρὴρ ἘΠῚ
p22in3, Lev. xxvi. 11, 12

ὁ λόγος τ. Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν
πλουσίως
5 ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τ. μάμμῃ σου
Λωίδι

Mt 26 12 πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν
Jo 19 40 καθὼς ἔθος ἐστὶν τ. Ιουδαίοις ἐνταφιάζειν

:

Col 816

14 φύλαξον

ἁγίου τ.

διὰ πνεύματος

ἐνοι-

κοῦντος ἐν ἡμῖν

ἘΝΟΡΚΙΖΩ ἵ

"ENTA@IAEMO’E * +

3 σπουδάζοντες
ματος
13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες
τητα τ. πίστεως

εἰς τ. ἑνό-

Lu 618 οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων
Ἧς 12 15 μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ
ἜΝΟΧΟΣ

521 ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ ἔνοχος ἔσται τ. κρίσει

22 πᾶς 6 ὀργιζόμενος .. . ἔνοχος ἔσται τ.
κρίσει
22 ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ .. . Ῥακὰ ἔνοχος ἔσται τ.
συνεδρίῳ"
ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ Μωρὲ ἔνοχος ἔσται εἰς τ.
γέενναν τ. πυρός
26 66 ἔνοχος θανάτου ἐστίν
Mk 8.30 ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος
14 δ4 οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον
εἶναι θανάτου
[011 27 ἔνοχος ἔσται τ. σώματος κ. τ. αἵματος τ.
Κυρίου
He 215 διὰ παντὸς τ. ζῇν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας
210 γέγονεν πάντων ἔνοχος
Ja
«

,

»

»

"ENMEPINATE’
Qt

11C06 16 ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς K. ἐνπεριπατήσω

‘mzbanm ...

ὨΣΞῚΞ

‘yaw ‘AN

“D33in3, Lev. xxvi. 11, 12

.

9 1 6 δὲ Σαῦλος ἔτι ἐνπνέων ἀπειλῆς x. φόνου

ATYPON 3, Ps. xci. 11

4 ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο λέγων

ὁ γ. Θεὸς εἶπεν, WHR
ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς
7 τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον
ἀποστασίου
28 20 τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν
Mk10 3 τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς;
17
19

410 ὅτι τ. ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ,
Ps. d.c.
Jo 8 [5 ἐν δὲ τ. νόμῳ ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο
14 31 καθὼς ἐνετείλατο μοι ὁ πατήρ
kK. ἐντολὴν ἔδωκέν μοι, WH
1514 ἐὰν ποιῆτε ὃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν
17 ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
Ας 1 2 ἐντειλάμενος τ. ἀποστόλοις διὰ πνεύματος
ἁγίου
18 47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος
Lu

He

9720 τ. διαθήκης

9 διδάσκοντες

διδασκαλίας

ἧς ἐνετείλατο

Θεός

πρὸς ὑμᾶς ὁ

4

ὈΡῸν min) mp ἜΝ nap, Ex.
xxiv. 8
11 22 περὶ τ. ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο

[π 4 9
13 31
Jo 216
7 3
14 31
18 36

ἘΝΤΕΥΘΕΝ
βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω
ἔξελθε x. πορεύου ἐντεῦθεν
ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν
μετάβηθι ἐντεῦθεν
ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἐντεῦθεν
νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν

19 18 per’ αὐτοῦ ἄλλους δύο evr. κ. ἐντεῦθεν

Ja

4

I οὐκ ἐντεῦθεν ἐκ τ. ἡδονῶν ὑμῶν

Re 22 2 τ. ποταμοῦ ἐντ. x. ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς

1 Ti2 1 προσευχὰς ἐντεύξεις εὐχαριστίας
4 5 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ κ. ἐντεύξεως

ἜΝΤΑΛΜΑ +
Mt 15

εἰς τ.

ἜΝΤΕΥΞΙΣ **

ἘΝΠΝΕΏ

Ac

pov

13 34 τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ

ἘΝΟΧΛΕΏ

Mt

σωμά

"ENTE AAOMAI
αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ
ἀγγέλοις
τ.
4 6 ὅτι

“15
τηρεῖν τ. ἑνότητα τ. πνεύ-

τὸ

ἐνταφιασμόν
Jo 12 7 ἵνα reτ. ἡμέραν τ. ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ
avr:
Mt

ἝΝΟΤΗΣ ἢ

μυρίσαι

8 προέλαβεν

Mk14

1Th5 27 ἐνορκίζω ὑμᾶς τ. Κύριον

Eph4

τ. ἀν-

ἘΝΤΑΦΙΑΖΩ 7

11C06 16 ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς K. ἐνπεριπατήσω

ΠΤΙ1

x. διδασκαλίας

ἜΝΤΙΜΟΣ
ἐντάλματα

θρώπων

ΠΡΟ ovo myo, Is. xxix. 13

ἀν-

Lu

7 2 ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος
14 8 μήποτε ἐντιμότερός σου ἦ κεκλημένος ὑπ᾽
αὐτοῦ

ἔντιμος---ἐντρέφομαι
Phl 229 r. τοιούτους ἐντίμους ἔχετε
1Pe2 4 mapa δὲ Θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον

Eph 2 15 τ. νόμον τ. ἐντολῶν ἐνν δόγμασι καταργήσας
6 2 ἥτις. ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ

6 τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον
ἀκρ. ἐκλ., TR

TDW NIP) NIB NA 135 2
IDV, Is. xxviii. 16

ΤΡΥΣ ID

“ποῦν

*ENTOAH’

(1) ἐντ. Θεοῦ, Κυρίου
Mt

(2) évr. . . . ἵνα

5109 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τ. ἐντολῶν τούτων
τ. ἐλαχίστων

15 3 1 παραβαίνετε τ. ἐντολὴν τ. Θεοῦ διὰ τ.

Mk

παράδοσιν ὑμῶν
1917 εἰ δὲ θέλεις εἰς τ. ζωὴν εἰσελθεῖν τήρει τ.
ἐντολάς
22 36 ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τ. νόμῳ;
38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη κ. πρώτη ἐντολή
40 ἐν ταύταις τ. δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος
κρέμαται

7 8 1 ἀφέντες τ. ἐντολὴν τ. Θεοῦ

9 1 καλῶς ἀθετεῖτε τ. ἐντολὴν τ. Θεοῦ
5 πρὸς τ. σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν
τ. ἐντολὴν ταύτην
19 τὶ ἐντολὰς οἶδας
12 28 ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων
31 μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν
Lu 1 6 1 πορευόμενοι ἐν πάσαις τ. ἐντολαῖς κ.
δικαιώμασι τ. Κυρίου
15 29 οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον
18 20 τ. ἐντολὰς οἶδας
28 56 τὸ “μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τ. ἐντολήν
Jo 10 18 ταύτην τ. ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τ. πατρός
μου
11 ς7 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
ἐντολάς
12 49 αὐτός μοι, ἐντολὴν δέδωκεν
50 οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν
13 34 2 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους
1415 ἐὰν ἀγαπᾶτέ με τ. ἐντολὰς τ. ἐμὰς τηρήσετε
21 ὁ ἔχων τ. ἐντολάς μου κ. τηρῶν αὐτάς
31 καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ πατήρ
kK. ἐνετείλατό μοι, T
15 10 ἐὰν τ. ἐντολάς μου τηρήσητε
10 καθὼς ἐγὼ τ. πατρὸς τ᾿ ἐντολὰς τετήρηκα
[2 ? αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους
Ας 1715 λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τ. Σίλαν κ. τ.
Τιμόθεον
Ro 7 8 ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τ.
ἐντολῆς
9 Ἰχβοῦδης δὲ τ. ἐντολῆςἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν
10 εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν
11 ἡ
ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τ.
εὐ ρα
12 ὥστε
. ἡ ἐντολὴ ἁγία κ. δικαία K. ἀγαθή
13 ἵνα γένηται . + + ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ
᾿
τι ἐντολῆς
18 ο εἴ τις ἑτέρα ἐντολὴ ἐν τ. λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται
1Co7 19 1 ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ
14 37 1 ἐπιγινωσκέτω....,. ὅτι Κυρίου ἐστὶν ἐντολή
—évr., T
10
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Col 410 περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς

1 Ti614 τηρῆσαί σε τ. ἐντολὴν ἄσπιλον
Tit 114 ἐντολαῖς ἀνθρώπων
ἀποστρεφομένων
τ.
ἀλήθειαν
He 7 5 ἐντολὴν ἔχουσιν
€
ἀποδεκατοῖν τ. λαόν
16 ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν
18 ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς
9 19 λαληθείσης yap πάσης ἐντολῆς κατὰ τ. νόμον
ἘΓΡΟΖ221 ὑποστρέψαι ἐἐκ τ. παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας
ἐντολῆς
8 2 μνησθῆναι... . τῆς τ. ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς
[Jo 2 3 ἐὰν τ. ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν
4 τ. ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν
7 οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν,
ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν
ἣ εἴχετε ἀπ᾿ ἀρχῆς"
ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιάἐ
ἐστιν ὁὁ λόγος ὃνἠκούσατε.
δ πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
8 22 ὅτι τ. ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν
23 3 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ἵνα πιστεύσωμεν
23 καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν.
24 k. 6 τηρῶν τ. ἐντολὰς αὐτοῦ ἐναὐτῷ μένει
421 4 ταύτην τ. ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἵνα
. ἀγαπᾷ
5
ὅταν ἐπὰν Τὶ ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν
ἵνα τ. ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν"
κ. αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν
Il Jo
καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τ. mar pos
" οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν.
ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
ωνἵνα “περιπατῶμεν κατὰ τ. ἐντολὰς αὐτοῦ:
ste
5 αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν καθὼς ἠκούσατε
ἢ
ἀπ᾽
ἀρχῆς ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε
Re 12 17 1 μετὰ τ. λοιπῶν. .. τ. τηρούντων τ. ἐντολὰς τ. Θεοῦ
1412 1 οἱ τηροῦντες τ. ἐντολὰς τ. Θεοῦ κ. τ
πίστιν Ἰησοῦ

Ας 2112

ἘΝΤΟΊΠΙΟΣ ἢ
παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε κ. οἱ ἐντόπιοι

ἘΝΤΟΣ
Mt 28 36 καθάρισον πρῶτον τὸ ἐ. τ. ποτηρίου κ. τ.
παροψίδος
Lu 17 21 ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν
ἘΝΤΡΕΠΩ
Mt 21 37 ἐντραπήσονται T. υἱόν μου
Mk12 6 ἐντραπήσονται. τ. υἱόν μου
Lu 18 2 ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος
4 εἰ Kk... « οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι
2013 ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται
1Co414 ovK ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω. ταῦτα
ΠΤῊ8

14 μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτῷ ἵνα ἐντραπῇ

Tit 2 ὃ Να ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ
He 12 9 πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς x. ἐνετρεπόμεθα

ἘΝΤΡΕΦΟΜΑΙ *
Ι ΤΊ 4 6 ἐντρεφόμενος τ. λόγοις τ. πίστεως

δ.

a

—
.
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ἔντρομος---ἐνώπιον
ἜΝΤΡΟΜΟΣ

Ac

Lu

7 32 ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωυσῆς
16 29 ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν

‘
τ. Παύλῳ

κ. Σίλᾳ

He 12 21 ἔκφοβός εἰμι x. ἔντρομος
éxtpopos, WH marg.

ALAN ALT Yad WG, Dt. ix. 19

12 61 ἕν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐν.

*ENTPONH’
1Co6 καὶ πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω
15 34 πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ
ἘΝΤΡΥΦΑΏ
1Pe2 13 ἐντρυφῶντες ἐν τ. ἀπάταις
χούμενοι ὑμῖν

τ. Θεοῦ

9 ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐν. τ. ἀνθρώπων,

αὐτῶν

συνευ-

ἘΝΤΥΓΧΑΊΝΩ
Ας 2524 περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τ. ᾿ἸἸουδαίων
ἐνέτυχέν μοι
ἐνέτυχόν, TWH mg.
Ro 8 27 κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων
34 ὃς κ. ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν

11 2 ὡς ἐντυγχάνει τ. Θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ

He

4 7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐν. ἐμοῦ
5 18 ἐζήτουν... θεῖναι αὐτὸν ἐν. αὐτοῦ
25 πα
ipa ἀναστὰς ἐν. αὐτῶν
8 " Har tal
pai ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐν.
παντὸς τ. λαοῦ
11 53 λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς αὐτοὺς ἐν.
παντὸς τ. λαοῦ
κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ, TWH
non
mg. R

725 πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν
ἘΝΤΥΛΙΊΣΩ ἢ

Mt 27 59 ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ

ἀπαρνηθήσεται ἐν. τ. ἀγγέλων τ. Θεοῦ
18 26 ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου κ. ἐπίομεν
14 10 ἔσται σοι δόξα ἐν. πάντων τ. συνανακειμένων σοι
15 10 γίνεται χαρὰ ἐν. τ. ἀγγέλων τ. Θεοῦ
18 ἥμαρτον εἰς τ. οὐρανὸν κ. ἐνώπιόν σου
21 ἥμαρτον εἰς τ. οὐρανὸν κ. ἐνώὠπιόν σου
1015 ὑμεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐν. τ.
ἀνθρώπων
15 ἷ τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐν. τ.
Θεοῦ
23 14 ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας
24 11 ἐφάνησαν ἐν. αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τ. ῥήματα
ταῦτα
43 λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν
Jo 20 30 ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν. τ.
μαθητῶν
Ας 225 προορώμην τ. Κύριον ἐν. μου διὰ παντός

TON "UP TIA NNW, Ps. xvi. 8

--ἐν, T [WH]
Lu 28 53 καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι
Jo 20 7 χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον

11Co8

ἘΝΤΥΠΟΏ
7 ἡ διακονία τ. θανάτου
τετυπωμένη λίθοις

ἐν γράμμασιν

410 ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐν. ὑμῶν ὑγιής
19) εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐν. τ. Θεοῦ
6 5 ἤρεσεν ὁ λόγος ἐν. παντὸς τ. πλήθους
6 οὗς ἔστησαν ἐν. τ. ἀποστόλων

746 1 ὃς εὗρεν χάριν ἐν. τ. Θεοῦ

ἐν-

915 τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐν. τ. ἐθνῶν
10 30 ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
31 1 αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐν. τ.
Θεοῦ
33.
νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐν. τ. Θεοῦ πάρε-

"ENYBPI'ZQ**
He 10 29 τὸ πνεῦμα τ. χάριτος ἐνυβρίσας

Ac

᾽᾿ἜΝΥΠΝΙΑΊΖΟΜΑΙ
217 οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις
θήσονται
,

σμεν
19 9 κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐν. τ. πλήθους

podm nigdn DD'2PteJoel iii. 1
Ju

Ac

8 ὁμοίως μέντοι x. οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι
ἘΝΥΠΝΙΟΝ
217 οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις
θήσονται, Joel, Lc.
΄

πάντων

τὰς βίβλους

κατέκαιον

ἐν.

,

Ro

27 35
820
1217
14 22

εὐχαρίστησεν τ. Θεῷ ἐν. πάντων
οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐν. αὐτοῦ
προνοούμενοι καλὰ ἐν. πάντων ἀνθρώπων
1 κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐν. τ. Θεοῦ

1Co129 1 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐν. τ.
ἐνυπνιασ-

"ENQ’NION F

(1) ἐν. Κυρίου, Θεοῦ
Lu

19 συνενέγκαντες

ἐνυπνιασ-

115 1 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου

17 αὐτὸς προελεύσεται ἐν. αὐτοῦ ἐν πνεύματι
x. δυνάμει Ἠλεία

19 1 ἐγώ εἰμι Ταβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐν. τ. Θεοῦ
75 λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι κ. δικαιοσύνῃ
ἐν. αὐτοῦ
76 1 προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον Κυρίου
πρὸ προσώπου Κ., TR

11Co#

Θεοῦ

2 1 συνιστάνοντες ἑαυτοὺς... ἐν. τ. Θεοῦ

712 1 τ. σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς
ὑμᾶς ἐν. τ. Θεοῦ
8 21 1 προνοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ μόνον ἐν. Κυρίου,
ἀλλὰ κ. ἐνώπιον ἀνθρώπων
Ga_ 120 1 ἰδοὺ ἐν. τ. Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι
Ι ΤΊ 2 3.1 τοῦτο καλὸν x. ἀπόδεκτον ἐν. τ. σωτῆρος
ἡμῶν Θεοῦ
τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐν. τ. Θεοῦ
20 τ. δὲ ἁμαρτάνοντας ἐν. πάντων ἔλεγχε
21 1 διαμαρτύρομαι ἐν. τ. Θεοῦ x. Χριστοῦ
Ἰησοῦ
6 12 ὡμολόγησας τ. καλὴν ὁμολογίαν ἐν. πολλῶν

μαρτύρων

δ. ak
90 2
€VOT ιον---ἐξ αγω

1 Ti 613 } παραγγέλλω

4 11} διαμαρτύρομαι

He
Ja

ἐν. τ. Θεοῦ

κ. Χριστοῦ

;

413 οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐν. αὐτοῦ
18 21 ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐν. αὐτοῦ

4101 ταπεινώθητε ἐν. Κυρίου x. ὑψώσει ὑμᾶς

1Pe8 4
6 ἐστιν ἐν. τ. Θεοῦ πολυτελές
1 Jo 8.22 τὰ ἀρεστὰ ἐν. αὐτοῦ ποιοῦμεν
Il Jo 6 of ἐμαρτύρησάν σου τ. ἀγάπῃ ἐν. ἐκκλησίας
Re 1 4 ἀπὸ τ. ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐν. τ. θρόνου

αὐτοῦ

214 βαλεῖν σκάνδαλον ἐν. τ. υἱῶν Ἰσραήλ
8 2
οὐ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα
ἐν. τ. Θεοῦ μου
ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν. τ. πατρός
μου κ. ἐν. τ. ἀγγέλων αὐτοῦ
δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην
προσκυνήσουσιν ἐν. τ. ποδῶν σου

ἑπτὰ

ἘΝΩΤΙΖΟΜΑΙΤ

σοι ἐν. τ. Θεοῦ τ. ζωογο-

νοῦντος τὰ πάντα
ἐν. Θεοῦ, T
11 Ti2 14 1 διαμαρτυρόμενος ἐν. τ. Θεοῦ μὴ λογομαχεῖν
ἐν. τ. Κυρίου, WH mg. R non mg.
Ἰησοῦ

λαμπάδες

πυρὸς

καιόμεναι

Ας

ἘΝΩΧ
Ἑνώχ, WH

Lu

τ. ἀρνίου
7 ο ἑστῶτες ἐν. τ. θρόνου κ. ἐν. τ. ἀρνίου

ἐπὶ τ. πρόσωπα

αὐτῶν

[5 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐπ. τ. θρόνου τ. Θεοῦ
8 21

=
Mt 17
Mk

Lu
Jo

1 μεθ᾽ ἡμέρας ἐξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τ.
Πέτρον
9 2 μετὰ ἡμέρας ἐξ παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τ.
Πέτρον

425 a

Re

ἑστῶτες

καθήμενοι

12

4. ὃ δράκων ἔστηκεν ἐν. τ. γυναικὸς τ. pedλούσης τεκεῖν
10 1 6 κατηγορῶν αὐτοὺς ἐν. τ. Θεοῦ ἡμῶν
13 12 τ. ἐξουσίαν τ. πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ
ἐν. αὐτοῦ
13 καταβαίνειν εἰς τ. γῆν ἐν. τ. ἀνθρώπων
14 ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐν. τ. θηρίου
14 3 ἄδουσιν ὡς ὠδὴν καινὴν ἐν. τ. θρόνου,

’

©

>

A

»

,

bed

18 14 ἐξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι

2 6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἕξ. ..
μεναι

κεί-

20 τεσσεράκοντα κ. ἕξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ
ναὸς οὗτος
1 πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα
12 ἦσαν δὲ σὺν ἐμοὶ x. οἱ ἕξ ἀδελφοὶ οὗτοι
11 ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν xk. μῆνας ἕξ
37 αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τ. πλοίῳ ὡς ἑβδομήκοντα ἕξ
mr. διακόσιαι ἐβδ. ἕξ, TWH
mg. R
«

ἅν

Ν

>

«ς

,

517 οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τ. γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς x.

μῆνας ἕ
4 ὃ ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ

18 18 ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ
ἑξ. δεκαέξ, R mg.; χές, T
ἘΞΑΓΓΕΊΛΛΩ

I Pe 2 19 ὅπως τ. ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους
ὑμᾶς καλέσαντος

11 41 αἱ δύο λυχνίαι ai ἐν. τ. Κυρίου τ. γῆς
16 1 οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐν. τ.

>

non mg.

Ja

3 ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐν. τ.

θρόνου
4 1 ἀνέβη ὁ καπνὸς... ἐκ χειρὸς τ. ἀγγέλου
ἐν. τ. Θεοῦ
913 1 φωνὴν μίαν ἐκ. . . τ. θυσιαστηρίου τ.
χρυσοῦ τοῦ ἐν. τ. Θεοῦ

bea ὁ οὐρανὸς ἔτη τρία κ. μῆνας

a

12
Ac 11
18
27

οἱ ἐν. τ. Θεοῦ ἑστήκασιν

Θεοῦ

8.37 τοῦ Μαθουσάλα τοῦ ᾿Ενὼχ τοῦ Ἰάρετ

Hell 5 πίστει Ἔ. μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον
Ju
14 ἐπροφήτευσεν δὲ x. τούτοις ἕβδομος ἀπὸ
Αδὰμ Ἐνώχ

8 οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐν.
ἐν. τ. θρόνου

214 ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου

ἐν. τ.

θρόνου
ἐν. τ. θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη
On
mow
wm πεσοῦνται οἱ. . . πρεσβύτεροι ἐν. τ. καθημένου ἐπὶ τ. θρόνου
10 βαλοῦσιν τ. στεφάνους αὐτοῦ ἐν. τ. θρόνου

II ἔπεσαν
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ἘΞΑΓΟΡΑΊΖΩ
Ga

813 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τ. κατάρας τ.
νόμου
4 5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ
Eph 5 16 ἐξαγοραζόμενοι τ. καιρόν
Col 4 5 τ. καιρὸν ἐξαγοραζόμενοϊ
ἘΞΑΤΩ

Mk15 20 ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν

k. ἐν. τ. τεσσάρων ζῴων x. τ. πρεσβυτέρων

15
16
19
20

10 βασανισθήσεται εν πυρὶ κ. θείῳ ἐν. ἀγγέλων ἁγίων
4 προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου
19 ' Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐν. τ. Θεοῦ
20 ὁ ψευδοπροφήτης 6 ποιήσας τ. σημεῖα ἐν.
αὐτοῦ
12 εἶδον τ. νεκροὺς... ἑστῶτας ἐν. τ. θρόνου

ἜΝΩΣ
Lu

8.38 τοῦ Καινὰμ τοῦ Ἐνὼς τοῦ Σήθ

Xxxii. I
1217 πῶς ὁ Κύριος
φυλακῆς

αὐτὸν

ἐξήγαγεν

>
€K

T.

18 17 μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ
αὐτῆς
16 37 ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν

342

ἐξάγω----ἐξαποστέλλω

Ac 16 39 ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τ.

πό-

ews

Re

21 38 ἐξαγαγὼν els τὴν ἔρημον τ. τετρακισχιλίους
νδρας
He 8 9 ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου

DID FIND DwyIN?, Jer. xxi. 32

717 ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τ. ὀφθαλμῶν αὐτῶν
21 4 ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τ. ὀφθαλμῶν

αὐτῶν

ἘΞΑΓΛΛΟΜΑΙ
8 8 ἐξαλλόμενος ἔστη x. περιεπάτει

Ac

ἘΞΑΙΡΕΏ

529 ἔξελε αὐτὸν x. βάλε ἀπὸ σοῦ
18 9 ἔξελε αὐτὸν x. βάλε ἀπὸ σοῦ
Ac 710 ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τ. θλίψεων
αὐτοῦ
34 κ. κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς
ibysnd TIM, Ex. ili. 8
12 11 ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου
28 27 ἐπιστὰς σὺν τ. στρατεύματι ἐξειλάμην
26 17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τ. λαοῦ κ. ἐκ τ.

*E=ANA’STAZIZ*

Mt

Phi 311 εἴ mos καταντήσω εἰς τ. ἐξανάστασιν
ἐκ νεκρῶν

Mt 18
Mk

4

ἐθνῶν

Ga

1 4 ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τ. αἰῶνος τ. ἐνεστῶτος πονηροῦ

ἘΞΑΝΑΤΕΓΛΛΩ
5 εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος

ς

5 εὐθὺς ἐξανέτειλεν
γῆς

ἘΞΑΝΙΣΤΗΜΙ

Mk12 19 ἐξαναστήσῃ σπέρμα τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ
Lu 20 28 ἐξαναστήσῃ σπέρμα τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ,
Dt. Le.
Ac 15 5 ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τ. αἱρέσεως
>

TWP) yw Mya, Dt. xxiv. 7

6

ἐξέφνης, WH, exc. Ac. 22 6
μὴ ἐλθὼν ἐξ. εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας
ἐξ. ἐγένετο σὺν τ. ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς
οὐρανίου
πνεῦμα λαμβάνει. αὐτὸν κ. ἐξ. κράζει
ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ
τ. οὐρανοῦ
ἐξαίφνης ἐκ τ. οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς
ἱκανὸν

περὶ

7119 yap ee
ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τ.
ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με
10 18 διὰ τ. χρηστολογίας ..» ἐξαπατῶσιν τ.
καρδίας τ. ἀκάκων
1Co 318 μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω
011
3 ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Ἐὔαν
Π ΤῊ 2 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα
τρόπον
1ΤΊΙ 214
ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει
γέγονεν

ἘΞΑΠΙΝΑΤ

ἐμέ

᾿Ἐ}ΞΑΚΟΛΟΥΘΕΏ

ΜΚ

9 ὃ ἐξ. περιβλεψάμενοι οὐκέτι εἶδον

Col

ἘΞΑΠΟΡΕΌΜΑΙ
8 ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς
ἡ
kK. τοῦ ζῆν
4 ὃ ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι

11Pe1 16 οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες
2

2 πολλοὶ «ἐξακολουθήσουσιν

γείαις

15 ἐξακολουθήσαντες

αὐτῶν

τῇ ὁδῷ τ.

τ. ἀσελΒαλαὰμ

τ.

ἘΞΑΠΟΣΤΕΓΛΛΩ

Βεώρ

Lu

ἝΞΑΚΟΤΣΙΟΙ

Re 18 18 ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι a bi ἕξ
ἑξακόσιαι, WH mg. ; xés',
3 T
14 20 ἐξῆλθεν αἷμα.
. ἀπὸ σταδίων χιλίων
ἑξακοσίων

ἘΞΑΛΕΙΦΩ
Ac

819 πρὸς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τ. ἁμαρτίας
ἐξαλιφθῆναι, WH
Col 214 ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον τ.

σιν

Re

8

-

Ro

ἜΞΑΙ ΦΝΗΣ

22

»

*E=ZANATA’Q

Lu 22 31 ὁ Σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς

9 39
9.3

΄“

τ. Φαρισαίων

᾿ΞΑΙΤΕΌΜΑΙ ἢ

Ae

διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος

man ΠΌΝΟ 1 NDP, Dt. xxv. 5

ἜΞΑΙῬΩ
1Co5 13 ἐξάρατε τ. πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν

Mk 183 36
Lu 213

τὴν

5 οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ
βίβλου τ. ζωῆς

ἐκ

τῆς

153 πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς
20 10 οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες

κενόν

11 οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες . . . ἐξαπέστειλαν

κενόν

24 49 ἐγὼ ἐξαποστέλλω τ. ἐπαγγελίαν τ. πατρός
μου ἐφ᾽ ὑμᾶς
Ae .712 Ττλνιαρολε σα, τ. πατέρας ἡμῶν πρῶτον
9 30 ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν
11 22 ἐ ἀπέστειλαν Βαρνάβαν ἕως ᾿Αντιοχείας
12 11 οἶδα ἀληθῶςὅ
ὅτι ἐξαπέστειλεν ὁ Κύριος τ.
ελον αὐτοῦ

18 26 ἡμῖν ὁ λόγος τ. σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη

ἐξαποστέλλω---ἐξέρχομαι
Ac 17 14 εὐθέως δὲ τότε τ. Παῦλον ἐξαπέστειλαν oi
ἀδελφοί
22 21 ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε
ἀποστελῶ, WH marg.
Ga 4 4 ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τ. υἱὸν αὐτοῦ
ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ πνεῦμα τ. υἱοῦ
αὐτοῦ

Mt

526 οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς
812 2 οἱ δὲ υἱοὶ τ. βασιλείας ἐξελεύσονται εἰς
τ. σκότος τ. ἐξώτερον
ἐκβληθήσονται, WH non mg. R
28 δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τ. μνημείων ἐξερχό-

μενοι

32 οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν εἰς τ. χοίρους
34 2 πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ
Ἰησοῦ

ἘΞΑΡΤΙΖΩΤ

9 26 3 ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τ. γῆν

Ac 21

5 ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τ. ἡμέρας
np. ἐξαρτ., TWH marg.
1 Ti8 17 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος

ἐκείνην
31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτόν
32 αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων
1011 κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε

14 ἐξερχόμενοι

*EZAZTPANTQT

Lu

929 ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων

11

ἘΞΑΥΤΗΣ *

Mk

625 θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι. .. τ. κεφαλὴν
Ἰωάνου
Ας 10 33 ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρός σε
1111 ἐξ. τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τ. οἰκίαν
21 32 ὃς ἐξ. παραλαβὼν στρατιώτας κ. ἕκατοντάρχας
28 30 ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρός σε

12

18

ἐξ αὐτῶν, T

Phl 223 τοῦτον μὲν
ἐξαυτῆς

οὖν

ἐλπίζω

πέμψαι

.
14
15

ἜΞΕΓΕΙῬΩ

Ro

917 εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε
TAY NNt Waya, Ex. ix. 16

17 18
18 28
20 1

ἜΞΕΙΜΙ
Ας 18 42 ἐξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν

ἐντολὴν

πρὸς τ. Σίλαν

x. τ.

3
5

Τιμόθεον... ἐξήεσαν
20 7 μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον
27 43 ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τ. γῆν ἐξιέναι

Ja

6
21 17
22 τὸ

ἜΞΕ'ΛΚΟΜΑΙ
114 ὑπὸ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος

24

*E=E’PAMA *}

*EZEPAYNA’Q
A ἧς σωτηρίας . . . ἐξηραύνησαν
περὶ

ται

ἀπὸ

τ.

ὁρίων

ἐκείνων

ἐξελθοῦσα
1 ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον
ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
8 ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι
ἐργάτας
ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν
πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην κ. ἐνάτην
ὥραν
περὶ δὲ τ. ἑνδεκάτην ἐξελθών
ἐξῆλθεν ἔξω τ. πόλεως εἰς Βηθανίαν
3 ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδούς

1 1 ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τ. ἱεροῦ ἐπορεύετο

26 ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστὶν μὴ ἐξέλθητε
271 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ
ἀνατολῶν
25 17 airwes... ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τ.
νυμφίου
6 3 ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν
26 30 3 ὑμνήσαντες
ἐξῆλθον
εἰς τὸ ὄρος τ.
ἐλαιῶν
55 4 6 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
71 3 ἐξελθόντα δὲ εἰς τ. πυλῶνα

11 Pe222 κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα
inp-by aw 253, Prov. xxvi. 11

1 Pelio

ἔξω τ. οἰκίας ἢ τ. πόλεως

ἐκείνης
7 2% 6 τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι;
8 8.6 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν;
9 3 © ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; προφήτην ἰδεῖν;
14 ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον
ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ
43} ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ
ἀπὸ τ. ἀνθρώπου
44 εἰς τ. οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον
1 ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τ. οἰκίας
ἐκ τ, οἷκ.; TWH mg.
3.8 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν
49 ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι
14 ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον
18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τ. στόματος ἐκ τ.
καρδίας ἐξέρχεται
19 ἐκ γὰρ τ. καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ
πονηροί
21 ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς

22 1 γυνὴ Χαναναία

1Co 614 κ. ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τ. δυνάμεως αὐτοῦ
ἐξήγειρεν, WH mg.

17 15 λαβόντες

343

mpo-

ἐξ. δὲ αὐτὸν, T

75 ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς
27 32 ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον
49 ἐξῆλθεν ὕδωρ κ. αἷμα

ἘΞΕΡΧΟΜΑΙ
(1) ἐξέρχ. παρά, ἀπό (2) ἐξέρχ. εἰς (8) seq.
infin., ἵνα
ξέρχ. ἐπί, ἐν (5) ἐξέρχ.
κ. εἰσέρχ.
(6) ἐξῆλθα
Mt 2 6 ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος

dvi nip ΜΝ Ὁ WD, Mic. v. 1

—h. v., T [ΝΗ]

Mk

R non mg.

53 ἐξελθόντες ἐκ τ. μνημείων μετὰ τ. ἔγερσιν
αὐτοῦ
125 φιμώθητι x. ἔξελθε ἐξ αἰτοῦ

26 φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ

344
Mk

ἐξέρχομαι
128 " ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ

ὁ ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν;
ἐξεληλύθατε, T
ὁ ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν;
ἐξεληλύθατε, T
2
be ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει
5 8 ἐ ev ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τ. σπόρον

29 εὐθὺς ἐκ τ. συναγωγῆς ἐξελθόντες
ἐξελθὼν, WH

mg. R mg.

35 πρωὶ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν
38 3 εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον
45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλά
212 ἄρας τ. κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν

αὐτοῦ

πάντων

27 4 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τ. γῆν

13 1 ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τ. θάλασσαν

8 66 ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι...

29 } παρήγγελλε γὰρ τ. πνεύματι... . ἐξελθεῖν ἀπὸ τ. ἀνθρώπου

συμβούλιον

ἐδίδουν
21 8 ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν
4 3 ὃ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι
5 2 ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τ. πλοίου

ὃ ἔξελθε τὸ πνεῦμα
ἀνθρώπου

τὸ ἀκάθαρτον

11 τὶ
12
14 τό
26
48
68
[20

ἐξελθόντες

ἐπορεύοντο

διὰ τ.

Γαλιλαίας
3 ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα
1 τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ
Βηθανίας
ἐξῆλθον οἱ μαθηταί
? ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
4 © ὡς ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
3 ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον
ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τ. μνημείου
ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ
ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς

1 ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου

nun ἐξῆλθεν
35 * φιμώθητι x.
35. ᾿ ῥίψαν αὐτὸν
ἐξῆλθεν ἀπ᾽
36 ἐπιτάσσει
τ.
ἐξέρχονται
41 } ἐξήρχετο δὲ
ἐξήρχοντο,

42
5 8
27
6 12

καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου
ἔξελθε ἀπ᾽ αὐτοῦ
τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον
αὐτοῦ
ἀκαθάρτοις
πνεύμασι
κ.
TWH

71). ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τ. Ἰουδαίᾳ
24 5 8 ὁ τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι;
ἐξεληλύθατε, T

ἀπὸ

τ. ἀν-

1 ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια
3 ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν
ἀπ᾽ ἐμοῦ

9 4 ἐκεῖ μένετε x. ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε
5.1 ἐξερχόμενοι ἀπὸ τ. πόλεως ἐκείνης
6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τ. Kd
2 ἐξελθόντες εἰς τ. πλατείας αὐτῆς εἴπατε
11 14 ἐγένετο δὲ τ. δαιμονίου ἐξελθόντος
24.
ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ
τ. ἀνθρώπου
24 ὑποστρέψω εἰς τ. οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον
53 κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ
—h. v., WH mg.
12 59 οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν
ἔξελθε κ. πορεύου ἐντεῦθεν
1418 ὃ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν
21 3 ἔξελθε ταχέως εἰς τ. πλατείας
23 " ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς κ. φραγμούς
ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν
1 ἡ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων

21 37 τ. δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ
ὄρος

22 39 ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος
τ. ἐλαιῶν
52 4 © ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
ἐξεληλύθατε, T
62 ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς
Jo 1.44 3 ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τ. Ταλιλαίαν
4 30 ἐξῆλθον ἐκ τ. πόλεως
43 μετὰ δὲ τ. δίο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν

8 [9 ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς

42 ἐγὼ γὰρ ἐκ τ. Θεοῦ ἐξῆλθον κ. ἥκω

10
11
12
18.

marg.

ὄρος προσεύξασθαι
19 } δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο

δαιμόνια

8 ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός

x. δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν

ἐξελθὼν ἐπορεύθη eis ἔρημον τόπον
1 ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ
μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν κ. ἐθεάσατο τελώνην
2 ἐγένετο δὲ. . . ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ

δὲ τὰ

35 1 ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν

ἐκ τ.

13 ἐξελθόντα
τὰ πνεύματα
τὰ ἀκάθαρτα
εἰσῆλθον
30 ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν
ἐξελθοῦσαν
6 1 ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν
10 ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν
12 ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν
24 ἐξελθοῦσα εἶπεν τ. μητρὶ αὐτῆς
34 ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον
54 ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τ. πλοίου
729 ἐξελήλυθεν ἐκ τ. θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον
30 εὗρεν... τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός
31 πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τ. ὁρίων Τύρου
ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι
27 ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς κ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
26 κράξας x. πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν
29 * τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν

30 κἀκεῖθεν

33 | ἐξελθόντα
θρώπου

16

59 “Ingots δὲ ἐκρύβη x. ἐξῆλθεν ἐκ τ. ἱεροῦ

9 ὅ εἰσελεύσεται x. ἐξελεύσεται x. νομὴν
εὑρήσει
30 ἐξῆλθεν ἐκ τ. χειρὸς αὐτῶν
31 ὅτι ταχέως ἀνέστη κ. ἐξῆλθεν
44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς
13 2 ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ
3.1 ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθεν κ. πρὸς τ. Θεὸν
ὑπάγει
30 λαθὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθές
31 ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς
27 1 πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τ. πατρος
ἐξῆλθον.
28 ἐξῆλθον ἐκ τ. πατρός
30 1 ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ
ἐξῆλθες

17 ὃ 1 ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον

181

ταῦτα εἰπὼν ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ

4 Ἰησοῦς οὖν.

. ἐξῆλθεν κ. λέγει αὐτοῖς

ἐξέρχομαι----ἔξεστιν
He

Jo 18 τό ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος
38 πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τ. Ιουδαίους
19

4 ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πειλᾶτος
5 ἐξῆλθεν οὖν 6 Ἰησοῦς ἔξω
17 3 ἐξῆλθεν εἰς τ. λεγόμενον Κρανίου Τόπον

34 ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα κ. ὕδωρ
20 3 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος κ. ὁ ἄλλος μαθητής
21 496 ἐξῆλθαν x. ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον

7 5 καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τ. ὀσφύος yr
11

29 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτούς

ae

7 3 ἔξελθε ἐκ τ. γῆς σου

AW. WP, Gen. xii. 1

4 1 3 πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς

lJo
Re

18 ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. θυσιαστηρίου

[ἐξῆλθεν], WH
20 ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τ. χαλινῶν
15 6 © ἐξῆλθαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι

12 9 ἐξελθὼν ἠκολούθει

10 ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν
17 ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον

ἐξῆλθον, T

16 17 ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τ. ναοῦ
18 45 ἐξέλθατε ὁ λαός μου ἐξ αὐτῆς
19 ς 1 φωνὴ ἀπὸ τ. θρόνου ἐξῆλθεν
21 ἐν τ. ῥομφαίᾳ... τ. ἐξελθούσῃ
στόματος αὐτοῦ

14 20 3 τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τ. Βαρνάβᾳ εἰς

36
40
40
17 33
18 23

20

ὑμᾶς

λόγοις
--ἐξελθ., WHR marg.
Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν
τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν
3 εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν
| ἐξήλθομεν ἔξω τ. πύλης παρὰ ποταμόν
1 παραγέλλω oor. .. ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς"
κ. ἐξῆλθεν αὐτῇ τ. ὥρᾳ.
ἰδόντες δὲ
. Ore ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τ.
ἐργασίας αὐτῶν
νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ
3 ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ τ. φυλακῆς
© παρεκάλεσαν τ. ἀδελφοὺς x. ἐξῆλθαν
οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν
ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν

Ro 10 18 5 εἰς πᾶσαν τ. γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν

CP ΝΣ ΥΝΠΓΟΣΞ, Ps. xix. 5

1Co 5 10 ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τ. κόσμου ἐξελθεῖν
14 36 1 ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὁ λόγος τ. Θεοῦ ἐξῆλθεν;
11Co2 13 2 ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν

τ.

ἜΞΕΣΤΙΝ

(2) seq. accus.

(1) ἐξόν

ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν τ. σαββάτῳ
3 ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν
εἰ ἔξεστιν τ. σάββασι θεραπεύειν;
ὥστε ἔξεστιν τ. σάββασι καλῶς ποιεῖν
οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν
οὐκ ἔξεστιν λαβεῖν τ. ἄρτον τ. τέκνων
οὐκ ἔστιν καλὸν λαβ., WHR
19 3 εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τ. γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ
πᾶσαν αἰτίαν;
2015 οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τ.
ἐμοῖς;
22 17 ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;
2
4
10
12
14 4
15 26

Mt 12

a“

»

27 6 οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν

Mk

224 τί ποιοῦσιν τ. σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν;

26 2 ods οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τ. ἱερεῖς

8 4 ἔξεστιν τ. σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι
6 18 οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τ. γυναῖκα τ. ἀδελφοΐ
σου
10 2 εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι
12 14 ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;
Lu 6 2 τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν τ. σάββασιν;

4 3 ods οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τ

617 5 ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν κ. ἀφορίσθητε
aI ADMD WY, Is. lit. 11

αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς
! ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας
ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τ. Θεὸν ἐξελήλυθεν
οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ
Μωυσέως

ἐκ

20 8 8 ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη

1 8 ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν

11 ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν
21 5 ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα
ὃ τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθαμεν εἰς
Καισαρίαν
22 18 σπεῦσον x. ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ
28 531 ἔχιδνα ἀπὸ τ. θέρμης ἐξελθοῦσα

8 17
Ph] 415
1Th1 ὃ
He 3816

7 © ὑπὲρ yap τ. ὀνόματος ἐξῆλθαν

812 ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι
6 2 8 ἐξῆλθεν νικῶν κ. ἵνα νικήσῃ

4 ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός

D179 WIS WY JIMNY, 2d. xv. 14

70

ἐξῆλθαν εἰς τ.

9 33 ἐκ τ. καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τ. γῆν
1415 ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. ναοῦ
17 ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. ναοῦ τοῦ ἐν
τ. οὐρανῷ

8 7 βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο
10 23 τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς
11 25 3 ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον

40
16 3
10
13
18

τ. κόσμον
7 3.86 ὅτι πολλοὶ πλάνοι...
κόσμον
ἐξῆλθον, T

u Jo

7 μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται x. λατρεύσουσίν
μοι

Δέρβην

ἐξ-

I Jo 219 ὃ ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν

4 τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων

15 24 τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν

8 πίστει καλούμενος ᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν
ελθεῖν

8 ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται
13 13 ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τ. παρεμβολῆς
Ja 810 ἐκ τ. αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία x.
κατάρα

ἐξῆλθον, T

23 3 ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τ. ἀδελφούς
Δ
ΣῪ ᾧ εἰσῆλθεν x. ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ
Κύριος Ἰησοῦς

345

Jo

ἱερεῖς
Cone
3
9 εἰ ἔξεστιν τ. σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι
14 3 ἔξεστιν τ. σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὔ; ὁ
20 22 3 ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ;

510 οὐκ ἔξεστίν σοι ἄραι τ. κράβαττον

18 31 ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα
ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς
Ας 2291

346

ἔξεστιν---ἐξορκίζω
8 37 εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τ. καρδίας σου ἔξεστιν
—h. ν, TWH non mg. R non mg.;

Ac

[ἔξεστιν], WH

mg.

16 21 ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι
21 37 εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι πρός σε;
22 25 εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον. . . ἔξεστιν ὑμῖν
αστίζειν;
1Co 612 πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει:

πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος

:

10 23 πάντα ἔξεστιν GAN οὐ πάντα συμφέρει'
πάντα ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ

41 ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι

11Co12

ἘΞΕΤΑΖΩ

Mt

2 8 πορευθέντες

ἐξετάσατε

ἀκριβῶς

περὶ τ.

παιδίου
10 11 ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν

Jo 2112 οὐδεὶς ἐτόλμα τ. μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν

Lu 24 35
Jo 118
Ac 10 8
15 12
14
2119

᾿ἘΞΗΓΕΌΜΑΙ
αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ
ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς
ἤκουον Βαρνάβα x. Παύλου ἐξηγουμένων
Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς... ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο
ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ
Θεός

ἘΞΙΣΤΗΜΙ
Mt 12 23
Mk 212
8 21
5 42
θ 51
Lu 247
8 56
24 22
Ac 2 7
12
8 9
11

ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι
ὥστε ἐξίστασθαι πάντας
ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη
ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ
λίαν ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο
ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ
ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς
γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς
ἐξίσταντο δὲ x. ἐθαύμαζον
ἐξίσταντο δὲ πάντες κ. διηποροῦντο
μαγεύίων x. ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τ. Σαμαρίας
διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ τ. μαγίαις ἐξεστακέναι

αὐτούς

13 θεωρῶν τε. .. δυνάμεις μεγάλας γινομένας
ἐξίστατο
921 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες
10 45 ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ
12 τό ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν x. ἐξέστησαν
11Co5 13 εἴτε γὰρ ἐξέστημεν Θεῷ

ἘΞΙΣΧΥΏἡ
Eph8 18 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσι τ.
ἁγίοις
ΕΞΟΔΟΣ

Lu

931 οἱ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον

αὐτοῦ
He 11 22 περὶ τῆς ἐξόδου τ. υἱῶν Ἰσραὴλ

ἐμνημό-

νευσεν

ΠΡΕῚ 15 ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τ. ἐμὴν ἔξοδον

ἝΞΗ ΚΟΝΤΑ

8 ἐδίδου καρπὸν ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα
23 ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα

Mt 18

Mk 4 8 ἔφερεν εἰς τριάκοντα x. ἐν ἑξήκοντα

᾿ἘΞΟΛΕΘΡΕΥΌΜΑΙ ἢ

Ac

823 πᾶσα ψυχὴ... ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τ. λαοῦ

ἡ}

20 καρποφοροῦσιν ἐν τριάκοντα κ. ἐν ἑξήκοντα
Lu 2413 εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξ. ἀπὸ
Ἱερουσαλήμ

1Ti 5 9 χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξ.
Re 11 3 προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας

ἑξήκοντα
6 ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας
ἑξήκοντα
18 18 ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ
χές΄, Τ; ἑξακ. δέκα ἕξ, R mg.
12

ἝΞΗΣ

Lu

711

ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς
τῇ ἑξ.,
TWH mg. R mg.

9 37 ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ
ἐγ.. δὲ διὰ τ. ἡμέρας,

᾿ἘΞΗΧΕΌΜΑΙ
1Thr

8 ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται 6 λόγος τ. Κυρίου
ἝΞΙΣ

He

514 τῶν διὰ τ. ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα
ἐχόντων

DN.

. . WNT,

Dt.

ἘΞΟΜΟΛΟΓΕΏΤ

8 6 ἐξομολογούμενοι τ. ἁμαρτίας αὐτῶν
11 25 ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ
ΜΚ 1 καὶ ἐξομολογούμενοι τ. ἁμαρτίας αὐτῶν

Mt

Lu 10 21 ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ
22 6 ἐξωμολόγησεν κ. ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτόν
Ας 19 18 ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι κ. ἀναγγέλλοντες
τ. πράξεις αὐτῶν
Ro 1411 πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τ. Θεῷ

ted-be pain... °>, Is. xlv. 23

15

mg.

Ac 21 1 τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον
25 17 τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τ. βήματος
27 18 τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο

ww

XViil. 19

9 διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν

pviaa FIN 5 Ὅν, Ps. xviii. 50

Phl 211 wa...

πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι

Κύριος Ἰησοῦς Χριστός
ἐξομολογήσεται, Τ'

Ja

516 ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τ. ἁμαρτίας

ἘΞΟΝ

Vide ἜΞΕΣΤΙΝ
ἜἘΞΟΡΚΙΖΩ

Mt 26 63 ἐξορκίζω σε κατὰ τ. Θεοῦ τ. ζῶντος

ἐξορκιστής---ἐξουσία
3

,

ἜΞΟΡΚΙΣΤΗΣἢ
Ac 19 13 ἐπεχείρησαν δέ τινες Kk. τ. περιερχομένων
᾿Ιουδαίων ἐξορκιστῶν

>

Mk

210

315
6 7

ἘΞΟΡΥΊΧΆΣΩ

Ac

‘4

Lu:
4 ὁ

*EZOYOENE’ QT

1

ε

εν

6

’

>

,

»

ἂν»

c

ὑπὸ

“a

>

ἐξουσίαν

>
,
ἐξουσίαν

’

ἐδωκα ὑμῖν τ.

δέδ,

+ a,

2.
επι

ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω
,

~

~

>

,

Tov μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν
\

4

4

>

-~

»

>

,

1 ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων

ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς,
ἢ tis ἐστιν ὁ δούς σοι τ. ἐξουσίαν ταύτην
οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ
ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν... τ. ἐξουσίᾳ τ.
ἡγεμόνος
’

a

,

>

A

>

,

“
ΜΞ
ie
3
,
αὕτη
ἐστὶν
ὑμῶν
ἡcoeὥρα x. ἡec ἐξουσία
τ.

σκότους

10-143

(1) ἐξ. ἔχειν
(2) ο. gen. obj.
(8) κατ᾽
ἐξ., ἐν ἐξ. (4) seq. περί (5) ἐξ. ποιεῖν,
λαμβάνειν
Mt 729 1 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν
Ν
εἰμι ὑπὸ

1

γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας
ὃ τ. Θεὸν τ. δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τ. ἀνθρώ-

ποις

αὐτοῖς ἐξουσίαν

πνευμάτων ἀκα-

21 23 ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;
κ. τίς σοι ἔδωκεν τ. ἐξουσίαν ταύτην;

24 κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ

27 οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ

28 τ8 ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ

αὐτοὺς

κ. ἐπὶ

ὡς ἐξουσίαν

27 ὃ διδαχὴ καινή" κατ᾽ ἐξουσίαν κ. τ. πνεύμασι... ἐπιτάσσει
διδ, x. κατ᾽ ἐξουσίαν: x. τ. πν., T

eo

>

>

,

«

,

>

’

>

,

»

,

ἰοὺ

>

,

σε,
κ. ἐξουσίαν
ἔχω σταυρῶσαί a“σε;
3
>

,

»ὕ

.“-

,

οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν
a
»
5.
>
‘
1 7 ods
ὁς πατὴρ\ ἔθετο
ἐν2 τ. ἰδίᾳ
ἐξουσίᾳ
πραθὲν
ἐν
τ.
σῇ
ἐξουσίᾳ
ὑπῆρχεν
5 4
δότε κἀμοὶ τ. ἐξουσίαν ταύτην
II

Ac

‘

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι
ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν
1 ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν,
k. ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν
3 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός
>
53.
“
>
,
»»
>
a
’
οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί
i

ἐξουσίαν

π-τασσ., Τ [WH] R non mg.
9 6 1 ἐξουσίαν ἔχει ὁ vids τ. ἀνθρώπου ἐπὶ τ.

»»

>

>

>

Mk

>

ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τ. ἐξουσίας Ἣρῴδου ἐστίν

ἜΞΟΥΣΙΑ

τ. γῆς
122 1 ἦν γὰρ διδάσκων
ἔχων

τ. ἀκα-

θάρτοις πνεύμασι
ὁ vids τ. ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τ.

ἐμβαλεῖν εἰς τ. γέενναν
ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς εἰς. .. τ. ἀρχὰς
k. τ. ἐξουσίας

5 20 προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε

θάρτων

,

ὄφεων

3 ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω

1 3 ἔδωκεν

>

σοὶ2. δώσω
τ. ἐξουσίαν
ταύτην
ἅπασαν
>
4
>
f
>
a“
ὅτι ἐν> ἐξουσίᾳ
ἦν
ὁ¢ λόγος
αὐτοῦ

2

128 τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός
6 4 τ. ἐξουθενημένους ἐν τ. ἐκκλησίᾳ τούτους
καθίζετε;
16 11 μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ
11Co10 10 ἡ δὲ παρουσία. . . ἀσθενὴς κ. ὁ λόγος
ἐξουθενημένος
Ga
414 τ. πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τ. σαρκί μου οὐκ
ἐξουθενήσατε

10

a

8

»

10 ἢ κ. σὺ τί ἐξουθενεῖς τ. ἀδελφόν σου;

ἔχων
8 Ok. γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός
τασσόμενος

>

γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας
kK. γὰρ ἐγώ εἶμι ἄνθρωπος
τασσόμενος
ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν K.
πάντα τ. δαιμόνια

1Co

1Th

τ.

¢

z

912 3 ἵνα πολλὰ παθῇ κ. ἐξουθενωθῇ
ἐξουδενηθῇ, WH
18 9 εἶπεν δὲ x. πρός τινας. .. ἐξουθενοῦντας
τ. λοιπούς
23 11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ ἫἩρῴδης
411 ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τ. οἶκοδόμων
14

,

36 3 ἐν ἐξουσίᾳ x. δυνάμει ἐπιτάσσει

DAN IND JAN, Ps. cxviii. 22
Ro

ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τ. πνευμάτων
ἀκαθάρτων
’

(1) ἐξουθενόω
Lu

2

τὴν ἐξ. τ. ἔδ., T
29 ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
33 οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ
13 34 δοὺς τ. δούλοις αὐτοῦ τ. ἐξουσίαν
32

Mk

1 ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἀφιένα!:
ἁμαρτίας ἐπὶ τ. γῆς
1 ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια

ἢ τίς σοι ‘ ἔδωκεν
τ.»»» ἐξουσίαν
ταύτην
>
΄

᾿ἘΞΟΥΔΕΝΕΏΤ
912 ἵνα πολλὰ πάθῃ x. ἐξουδενηθῇ
ἐξουθενωθῇ, T

.

347

11 28 ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;

Mk 2 4 ἐξορύξαντες χαλῶσι τ. κράβαττον
Ga 415 τ. ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ μοι

Mk

/

1

1 ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τ. ἀρχιερέων

ὅ τὴν παρὰ τ. ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών
πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας

kK. ἐπιτροπῆς

ἐπιστρέψαι amd... τ. ἐξουσίας τ. Σατανᾶ
ἐπὶ τ. Θεόν
1.3 ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τ. πηλοῦ
πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω"
.

οὐ yap ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ

ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τ. ἐξουσίᾳ
θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τ. ἐξουσίαν;
1 Co7 37 1 4 ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τ. ἰδίου θελήματος

8 9 μή πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα
γένηται

ἐξουσία----ἔξω
1 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν κ. πεῖν;
σ΄ μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα

περιάγειν

6

οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι;
2 εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν ov
μᾶλλον ἡμεῖς;
6

,

>

i

>

ν»

>

1

1/4 ἕλον . . . ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην
6 δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει
ὕτων
6 ! ἐπὶ
ἐ τούτων
ἐξουσίαν
22 14 ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τ.
ζωῆς

Re 18
20

ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τ. ἐξουσίᾳ ταύτῃ
18 εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τ. ἐξουσίᾳ pov ἐν
‘

τ. εὐαγγελίῳ
ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τ.
κεφαλῆς
15 24 ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν κ. πᾶσαν
ἐξουσίαν
. καυχήσωμαι περὶ τ.
11Co10
8 ἐάν τε yap .
ἐξουσίας ἡμῶν
΄,
»
,
ἃ

11 τὸ

[Ir

>

1

18 10

c

κατὰ

ἘΞΟΧη΄

“

ἣν ὁ Κύριος ἔδωκέν

τ. ἐξουσίαν
,

3

“

οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος
ἡ γυνὴ τ. ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει
4 ὁμοίως δὲ x. ὁ ἀνὴρ τ. ἰδίου σώματος οὐκ
ἐξουσιάζει
᾿

‘

ς

,

>

ἘΞΟΥΣΙΑΖΩ

οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται

Ul

μοι

Ac 25 23 σὺν. ..
πόλεως

ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς κ. ἐξουσίας

κατὰ τ. ἄρχοντα τ. ἐξουσίας τ. ἀέρος
ἵνα γνωρισθῇ νῦν τ. ἀρχαῖς κ. τ. ἐξουσίαις
ἡ πάλη. . + πρὸς τ. ἀρχὰς πρὸς τ.
ἐξουσίας

a

ε

Col

΄“΄

-

ὃς ἐρύσατο ἡμᾶς ἐκ τ. ἐξουσίας τ. σκόTous ,
,
>
»
‘
>
”
”
κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι
εἴτε
,

,

>

>

a

€

,

>

a

ἜΞΩ

(1) 6, ot ἔξω

,

3

4

>

,

»

εκ
᾿
ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τ.

σκηνῇ λατρεύοντες
[ἐξουσίαν], WH

1 Pe

,

εξω

47 ἡ μήτηρ K. οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν

8.32 ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων κ. ἐξουσιῶν
>

,

€

>

>

~

΄“

—h. v., [ΤΊ WH

25 μόνῳ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν. -. κράτος κ.
ἐξουσία
226 δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τ. ἐθνῶν
6 8 ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τ.
/

>

-

>

ys

>

Ν

A

>

a

>

>

al

~

,

vos

ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τ. αὐλῇ
ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς

,

ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἣν
ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν

32 ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦ-

,

16 9} τ Θεοῦ τ. ἔχοντος τ. ἐξουσίαν ἐπὶ τ.
πληγὰς ταύτας

17 12 ὅ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν
13 τ. δύναμιν x. ἐξουσίαν αὐτῶν τ. θηρίῳ
διδόασιν

σίν σε
1 ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ
πάντα γίνεται
ἔξωθεν, WH mg.
10 2 ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τ. χώρας
23 3 ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τ. κώμης.
4 εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω
19 2 ἐξεπορεύοντο ἔξω τ. πόλεως
8.3 ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τ. ἀμπελῶνος
68 ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον

411
5
8
11

μεγάλην

4 ὅτι ἔδωκεν τ. ἐξουσίαν τ. θηρίῳ
5. ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα δύο
7 ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλήν
12 ὅ τ. ἐξουσίαν τ. πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ
ἐνώπιον αὐτοῦ
1418 1 ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τ. πυρός

non mg. R mg.

τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον
2 ἐξῆλθεν ἔξω τ. πόλεως εἰς Βηθανίαν
2 λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τ. ἀμπελῶ-

9 3 ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία,
»
~
ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τ. γῆς
10 ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τ. ἀνθρώπους
Ι9 ἡ γὰρ ἐξουσία τ. ἵππων ἐν τ. στόματι
αὐτῶν ἐστίν
11 61 οὗτοι ἔχουσιν τ. ἐξουσίαν κλεῖσαι τ.
οὐρανόν
6 1 ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τ. ὑδάτων
12 10 ἄρτι ἐγένετο . - - ἧ ἐξουσία τ. Χριστοῦ
αὐτοῦ
18 2 ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων ... ἐξουσίαν
>

(2) c. gen.

εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τ.
ἀνθρώπων
10 14 3 ἐξερχόμενοι ἔξω τ. οἰκίας ἢ τ. πόλεως
ἐκείνης
12 46 ἡ μήτηρ Kk. οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν

12

fod

τ.

ἜΞΥΠΝΟΣὅἢ
Ac 16 27 ἔξυπνος δὲ γενόμενος 6 δεσμοφύλαξ

>

bed

>

,

‘

«ς

2

ἐξοχὴν

ἘΞΥΠΝΙΖΩ
πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν

Jo 1111

és ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς K. ἐξουσίας
ἀπεκδυσάμενος τ. ἀρχὰς x. τ. ἐξουσίας
1 οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν
ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι
ς
,
>
”
>
a

κατ᾽

4

ΑἾ

>

4

,

τοῖς

,

>

a

>

,

,

e

ἀνδράσι

Lu

12
14

110 προσευχόμενον ἔξω τ. ὥρᾳ τ. θυμιάματος
8 20 ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν
o

429 3 ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τ. πόλεως
18 25 ἀφ᾽ οὗ ay... ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι
28 ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω

ἀπολέσθαι ἔξω
33 2 οὐκ ἐνδέχεται προφήτην
Ἱερουσαλήμ

14 35 ἔξω βάλλουσιν

αὐτό
20 15 2 ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τ. ἀμπελῶνος

ἔξω----ορτή
¥

΄

349

1Ti 8 7 δεῖ δὲ x. μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν

Lu 22 62 ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς
h. v.; [WH]
Jo

ε

637 τ. ἐρχόμενον πρός pe οὐ μὴ ἐκβάλωἔ
9.34 ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.
35 ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω

ἕωθεν

1Pe8

3 ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξ. ἐμπλοκῆς τριχῶν

Re 11

2 τ. αὐλὴν τ. ἔξ. τ. ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν

14 20 ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τ. πόλεως

11 43 Λάζαρε δεῦρο ἔξω

12 31 νῦν ὁ ἄρχων τ. κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται
16

ἔξω

ἘΞΩΘΕΏ

Ac

6 ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα

745 ὧν ἐξῶσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου τ. πατέρων ἡμῶν

18 16 ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τ. θύρᾳ ἔξω

29 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτούς
19 4 ἐΠΑΨῊΣ πάλιν ἔξω ὁ Πειλᾶτος
Il. ἔξω, TWH mg.
4 ἴδε dys ὑμῖν αὐτὸν ἔξω
5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω
13 ὁ οὖν Πειλᾶτος, . + ν ἤγαγεν ἔξω τ. Ἰησοῦν
20 11 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τ. μνημείῳ ἔξω
κλαίουσα
Ac 415
3 κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τ. συνεδρίου

ἐξέωσεν, T
27 30 εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τ.
πλοῖον
ἐκσῶσαι, WH non marg. R marg.

Mt

ἀπελθεῖν

5 34
758
9 40
14 το

ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τ. ἀνθρώπους ποιῆσαι
3 ἐκβαλόντες ἔξω τ. πόλεως ἐλιθοβόλουν
ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος
2 λιθάσαντες τ. Παῦλον ἔσυρον ἔξω τ.
πόλεως
16 13 3 ἐξήλθομεν ἔξω τ. πύλης παρὰ ποταμόν
Ο προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη
21 «3 προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων .. . ἕως ἔξω
τ. πόλεως

30 5 εἷλκον αὐτὸν ἔξω τ. ἱεροῦ

2611 1 ἐδίωκον ἕως
€
κ. εἰς τὰς ἔξω πόλεις
28 16 3 ἐπετράπη τ. Παύλῳ μένειν. .. ἔξω τ.
παρεμβολῆς
--ἕξ. τ. παρ.; TWH non mg. R
1Co512!
ri “γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν ;
13 ! τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρίνει
11Co4 16 } εἰ k. ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται
Col 4 5.4 ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω
1Th 412 1 the περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς

@

He 18 11 ? τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τ.
παρεμβολῆς"
ie * διὸ k. Ἰησοῦς... ἔξω τ. πύλης ἔπαθεν.

13 3 τοίνυν ἐξερχώμεθα

πρὸς αὐτὸν

ἔξω τ.

παρεμβολῆ ς
IJo 418 ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τ. φόβον
Re 812 ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔ
ἔτι
2215 ἔξω οἱ κύνες x. οἱ φαρμακοὶ κ. οἱ πόρνοι

ἜΞΩΘΕΝ
Mt
28 25 καθαρίζετε τὸ ἔξ. τ. ποτηρίου κ. τ. παροidos
27 ἔξωθεν μὲν ,Φαίνονται ὡραῖοι
28 οὕτως x. ὑμεῖς ἔξ. μὲν φαίνεσθε. ..
δίκαιοι
Mk 411 ἐκείνοις δὲ τ. ἔξωθεν ἐν παραβολαῖς τὰ
πάντα γίνεται
ἔξω, TWH non mg. R
715 οὐδέν ἐστιν
ἐ
ἔξ. τ. ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον

εἰς αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι

18 πᾶν τὸ ἔξ. εἰσπορευόμενον. οὖν͵ οὐ δύναται
αὐτὸν κοινῶσαι
Lu 11 » τὸ ἔξ. τ. ποτηρίου κ. τ. πίνακος καθαρίζετε
Ο οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξ. κ. τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν

11Co7 * ἔξωθεν μάχαι ἔσωθεν φόβοι

Ja

ἘΞΩΤΕΡΟΣΤ
812 οἱ δὲ υἱοὶ τ. βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς
τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
22 13 ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
25 30 τ. ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος
τὸ ἐξώτερον
ἜΟΙΚΑ
1 6 ὁ γὰρ διακρινόμενος
λάσσης
?

23 οὗτος

»

>

ἐοικεν

σωπον

ἔοικεν

‘

κλύδωνι
~

ἀνδρὶ

κατανοουντι

A

τὸ

θα,

Tpo-

τ. γενέσεως αὐτοῦ

“EOPTA‘ZQ
1Co5

8 ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ

ἝΟΡΤΗ΄
(1) ἑ. τοῦ πάσχα, τ. ἀζύμων

(2) ἑ. ποιεῖν

Mt 26 5 ἔλεγον δὲ Μὴ ἐν τ. ἑορτῇ
27 15 κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμών
Mk14 2 ἔλεγον γὰρ Μὴ ἐν τ. ἑορτῇ
15 6 κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον
Lu 241} ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ... εἰς
Ἱερουσαλὴμ τ. ἑορτῇ τοῦ πάσχα
42 ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τ. ἑορτῆς
221 * ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τ. ἀζύμων
28 17 ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ
ἑορτὴν ἕνα
—h. ν, TWHR non mg.; post v. 19
pon. JR mg. alter
Jo 223 as δὲ ἦν
7 ἐν τ. Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα
ἐν τ. ἑορτῇ
445 ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τ. ἑορτῇ"
kK. αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τ. ἑορτήν
5 1 μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τ. Ἰουδαίων
7 ἑορτ., TR mg.
6 4 hv δὲ ἐἐγγὺς τὸ ,-πάσχα ἡ ἑορτὴ τ. Ιουδαίων
7 2 nv δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τ. Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία
8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τ. ἑορτήν"
ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τ. ἑορτὴν ταύτην
IO ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τ. ἑορτήν
II οἱ οὖν Ιουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τ. ἑορτῇ
14 ἤδη δὲ τ. ἑορτῆς μεσούσης
37 ἐν δὲ τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τ. μεγάλῃ τ. ἑορτῆς
11 56 ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τ. ἑορτήν ;

12 12 ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τ. ἑορτήν
20 ἀναβαινόντων

ἑορτῇ

ἵνα

προσκυνήσωσιν

>

εν

Tt.

ἑορτή---ἐπαγωνίζομαι

350

1 3 πρὸ δὲ τ. ἑορτῆς τοῦ πάσχα
29 ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τ. ἑορτήν
Ac 1821 3 δεῖ. «. T. ἑορτὴν τ. ἐρχομένην ποιῆσαι
εἰς Ἱεροσόλυμα

Jo 18

612 μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως . . . κληρονομούντων τ. ἐπαγγελίας
μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τ. ἐπαγγελίας
15 οὕτως

He

17 ἐπιδεῖξαι τ. κληρονόμοις τ. ἐπαγγελίας τὸ
ἀμετάθετον τ. βουλῆς αὐτοῦ
7 6 τ. ἔχοντα τ. ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν

non mg. R

—h. v., TWH

Col 216 μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω . - - ἐν μέρει
ἑορτῆς

8 6 ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις
915

ἘΠΑΓΓΕΛΙΆ

(2) τέκνα τῆς ἐπ.

(1) κατ᾽ ἐπ.

10 36
11 9
9
13

μου
Lu 34 49 ἐξαποστέλλω τ. ἐπαγγελίαν τ. πατρός

ἐφ᾽ ὑμᾶς

1 4 περιμένειν τ. ἐπαγγελίαν τ. πατρός

Ας

τ. πνεύματος τ. ἁγίου

233 τ. Te ἐπαγγελίαν
>

λαβών

39 ὑμῖν γάρ ἐστιν
>

,

e

17

ἡ ἐπαγγελία κ. τ. τέκνοις
,

,

>

€

ὑμῶν
717 καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τ. ἐπαγγελίας
ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ
13 231 κατ᾽ ἐπαγγελίαν
σωτῆρα Ἰησοῦν
32 εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τ. πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην

33
39

νενομο-

θέτηται
τ. ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ
ὅπως
κεκλημένοι
τ. ἐπαγγελίαν
ἵνα... κομίσησθε
,
πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τ. ἐπαγγελίας
τ. συνκληρονόμων τ. ἐπαγγελίας τ. αὐτῆς
ἀπέθανον οὗτοι πάντες μὴ κομισάμενοι τ.
ἐπαγγελίας
:
τ. μονογενῇ προσέφερεν ὁ τ. ἐπαγγελίας
ἀναδεξάμενος
ἠργάσαντο δικαιοσύνην ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν
οὗτοι πάντες. . . οὐκ ἐκομίσαντο τ. ἐπαγγελίαν

4 ποῦ ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τ. παρουσίας αὐτοῦ

ΠΡε8

9 οὐ βραδύνει Κύριος τ ἐπαγγελίας

170 2 25 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία

28 21 προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν

6 ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς εἰς τ. πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης

26

Ro

413 οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ ᾿Αβραάμ
14 κατήργηται ἡ ἐπαγγελία

16 εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τ. ἐπαγγελίαν παντὶ
τ. σπέρματι
20 εἰς δὲ τ. ἐπαγγελίαν τ. Θεοῦ οὐ διεκρίθη
9 4 dv... ἡ λατρεία κ. αἱ ἐπαγγελίαι
ἢ. 2 τὰ τέκνα τ. ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς
σπέρμα.
>
,
\
©
,
bn
Ο ἐπαγγελίας yap ὁ λόγος οὗτος
εἰς τὸ βεβαιῶσαι τ. ἐπαγγελίας τ. πατέρων
15
11Col 20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ
7 1 ταύτας οὖν ἔχοντες τ. ἐπαγγελίας
Ga 814 ἵνα τ. ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος λάβωμεν
16 τῷ δὲ ABpaap ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι
17 «is τὸ καταργῆσαι τ. ἐπαγγελίαν.
78 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία οὐκέτι ἐξ
ἐπαγγελίας"
τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται
᾿

νῷ

δ

“

>

«

,

2

ἘΠΑΓΓΕΛΛΟΜΑΙ

ΜΚΙ14 11 ἐπηγγείλατο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
Ac 7 5 ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν
Ro

βειαν

6 21 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι

ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ
ρόνων αἰωνίων
Ης 613 τῷ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος 6 Θεός
10 23 πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος

Tit

1 2 ἣν

11 11 ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τ. ἐπαγγειλάμενον

Ja

12 26 νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων

τ. ζωῆς ὃν ἐπηγγείλατο τ.

112 τ. στέφανον

ἀγαπῶσιν αὐτόν

2 5 τ. βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τ. ἀγαπῶσιν
αὐτόν

ὁ Θεὸς

ΠΡε 2 19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι
I Jo 225 ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν

ἐπαγγελίαν κληρονόμοι

Pel

iq

,

423 ὁ δὲ ἐκ τ. ἐλευθέρας δι ἐπαγγελίας
διὰ τῆς ἐπ., TWH marg.
28 3 ἡμεῖς δὲ. .. κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας
τέκνα ἐσμέν
τ. ἁγίῳ
212 ξένοι τ. διαθηκῶν τ. ἐπαγγελίας

3 6 εἶναι τὰ ἔθνη. . . συνμέτοχα τ. ἐπαγγελίας

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
6 2 ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ
1 ΤΊ 4 8 ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν κ. τ.
μελλούσης
>

>

1 1 κατ᾽ ἐπαγγελίαν
ev

ματα δεδώρηται

κατὰ τὰ ἐπαγγέλματα,
ἘΠΑΤΩ

Ac 528 βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τ.
ἀνθρώπου τούτου
᾿
1Pe2 1 ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν
5 κατακλυσμὸν

ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ

Ἰησοῦ
4,1 mane καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσεὰ-

ἘΠΑΊΤΎΓΕΛΜΑ *
4 d¢ ὧν τὰ τίμια x. μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλ813 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς . . . κατὰ τὸ ἐπάγγέλμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν

Eph 1 13 ἐσφραγίσθητε τ. πνεύματι τ. ἐπαγγελίας

He

αὐτὴν
ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν κ. ποιῆσαι

Ga 319 ἄχρις ἂν ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται
τ Τὶ 2 τὸ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέ-

a

21 ὃ οὖν νόμος κατὰ τ. ἐπαγγελιῶν τ. Θεοῦ;
22 ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
δοθῇ τ. πιστεύουσιν
>
ΚΑΤ
29 1 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ ἄρα.

uTil

421

Ju

κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας

ἘΠΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ *
8 παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ . - - πίστει

ἐπαθροίζομαι---ἐπαναπαύομαι
᾿ἘΠΑΘΡΟΙΊΖΟΜΑΙ *
Lu 11 29 τ. δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν

ἘΠΑΙΣΧΥΊΝΟΜΑΙ
8 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ

Mk

Ἐπαινετὸν,

T

ΡΝΠΤΟΞ MNMaY, Ps. cxvii. 1

2 ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς ὅτι πάντα pov μέμνησθε
17 τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ
παραγγέλλω
οὐκ ἐπαινῶν,
WH mg.
"
"
a
,
a
22 ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ
>

>

x. τ. ἐμοὺς

Lu

λόγους,

ἘΠΑΙΝΕΏ
Lu 16 8 ἐπήνεσεν ὃ κύριος τ. οἰκονόμον τ. ἀδικίας
Ro 15 11 ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί

IColl

pe

λόγους
38 x. ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται.
αὐτόν
926 ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ pe κ. τ. ἐμοὺς

ἘΠΑΙΊΝΕΤΟΣ

Ro 16 5 ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τ. ἀγαπητόν μου

351

~

ἐπαιν. ip. ἐν τούτῳ; οὐκ ἐπ., R non marg.
’

τοῦτον ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται
116 οὐ γὰρ ᾿παισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον
6 21 ἐφ᾽ os νῦν ἐπαισχύνεσθε

Ro
ΠΤΙ1

8 μὴ

οὖν ἐπαισχυνθῇῆς
Κυρίου ἡμῶν

τὸ

μαρτύριον

τ.

12 k. ταῦτα πάσχω ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι
16 τ. ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη
He 211 & ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς
αὐτοὺς καλεῖν
11 τό διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεός

ἘΠΑΙΤΕΏ
ἜΠΑΙΝΟΣ

Ro

229 οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων

18 3 ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς
1Co4 5 τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τ. Θεοῦ
11Co818 οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τ. εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν
τ. ἐκκλησιῶν
Eph 1 6 εἰς ἔπαινον δόξης τ. χάριτος αὐτοῦ
12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ
14 πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε.... εἰς ἔπαινον
τ. δόξης αὐτοῦ
Phl 111 εἰς δόξαν x. ἔπαινον Θεοῦ
4 ὃ εἴ τις ἀρετὴ κ. εἴ τις ἔπαινος
1 Pel 7 εὑρέθη εἰς ἔπαινον x. δόξαν x. τιμήν
214 εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν
"ENAI'PQ

(1) ἐπ. φωνήν
Mt
Lu

17 ὃ ἐπάραντες δὲ τ. ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
629 ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τ. μαθητὰς

αὐτοῦ

11 27 | ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τ. ὄχλου

16 23 ἐν τ. ἅδῃ ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ

Jo

18 13 οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τ. ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς
εἰὐτὶ οὐρανόν
21 28 ἀνακύψατε x. ἐπάρατε τ. κεφαλὰς ὑμῶν
24 το ἐπάρας τ. χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς
435 ἐπάρατε τ. ὀφθαλμοὺς ὑμῶν
6 5 ἐπάρας οὖν τ. ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς

18 18 6 τρώγων pou τ. ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τ.
πτέρναν αὐτοῦ
ἐπῆρκεν, T

apy “DY PIN ΠΡ 2K, Ps. xli. τὸ
17
ἃς

1 ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τ. οὐρανόν

1 9 βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη
214} σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος... . ἐπῆρεν τ.
φωνὴν αὐτοῦ
14 11 1 οἵ τε ὄχλοι. . . ἐπῆραν τ. φωνὴν αὐτῶν
22 22 | ἐπῆραν τ. φωνὴν αὐτῶν λέγοντες
27 40 ἐπάραντες τ. ἀρτέμωνα τ. πνεούσῃ

11Col0

Lu 16 3 ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι
18 35 τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν

᾿ἘΠΑΚΟΛΟΥΘΕΏ
Mk16 [20 τ. λόγον βεβαιοῦντος διὰ τ. ἐπακολουθούντων σημείων

1Ti 510 εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν
24 τισὶν δὲ κ. ἐπακολουθοῦσιν

I Pe 221 ἵνα ἐπακολουθήσητε τ. ἴχνεσιν αὐτοῦ

ἘΠΑΚΟΥΏ
ΠΟΟΘ

ὙΠῸ

"ENA’N
Mt

2 8 ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς x.
διαλογισμῶν

2 8 ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι

Lu 11 22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ
αὐτόν

34 ἐπὰν δὲ πονηρὸς ἦ

ἘΠΑΝΑΓΚΕΣ ἃ
Ας 15 28 μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν
τούτων τ. ἐπάναγκες
ἘΠΑΝΑΤΩ
Mt 2118 πρωὶ δὲ ἐπαναγαγὼν εἰς τ. πόλιν
ἐπανάγων, ΝΗ marg.
Lu 5 3 ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τ. γῆς ἐπαναγαγεῖν
ὀλίγον
4 ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος
᾿ἘΠΑΝΑΜΙΜΝΗΊΣΚΩ
Ro 15 15 ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς

τ. Θεοῦ

1Ti

ΠΝ nya, Is. xlix. 8

ἘΠΑΚΡΟΑΌΜΑΙ 5
Ac 16 25 ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι

5 πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τ. γνώσεως

11 20 ἀνέχεσθε γὰρ. . . εἴ τις ἐπαίρεται

2 καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου

Lu
Ro

ἘΠΑΝΑΠΑΥΌΜΑΙ
10 6 ἐπαναπαήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν
217 εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ Kx. ἐπαναπαύῃ
νόμῳ

ἐπανέρχομαι---ἐπεί

352
ἘΠΑΝΕΊῬΧΟΜΑΙ

. ἜΠΑΥΛΙΣ

Lu 10 35 ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι
19 15 ἐγένετο εϑ τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα

Ac

120 γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος

ΠΡῸΣ ὉΠ
ΘΠ ΠΡ, Ps. Ixix. 26

τ. βασιλείαν

ἘΠΑΥΡΙΟΝ ἡ

ἘΠΑΝΙΣΤΗΜΙ

Μι 27 62 τῇ δὲ ἐπαύριον ἥτις ἐστὶ μετὰ τ. παρασκευήν
Mk11 12 τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βη-

Mt 10 21 ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς
ἐπαναστήσεται,

WH

marg.

Mk 18 12 ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς
ἘΠΑΝΟΘΩΣΙΣ**
ΠΤιϑ8 16 ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν

ἐπανόρθωσιν
>

Jo

. ..

2 ο ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπ. οὗ ἦν τὸ παιδίον
5 14 οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπ. ὄρους κειμένη
21 7 ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν

αὐτόν

1212 τῇ ἐπ. ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν
ἑορτήν
Ac 10

9
23
24
14 20
20 7
21 ὃ

28 18 ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. δώρῳ τῷ ἐπ. αὐτοῦ

20 ὀμνύει ἐν αὐτῷ κ. ἐν πᾶσι τοῖς ἐπ. αὐτοῦ
22 ὀμνύει ἐν τ. θρόνῳ τ. Θεοῦ κ. ἐν τ.
καθημένῳ ἐπ. αὐτοῦ
27 37 ἐπέθηκαν ἐπ. τ. κεφαλῆς αὐτοῦ τ. αἰτίαν
αὐτοῦ
28 2 ἀπεκύλισεν τ. λίθον κ. ἐκάθητο ἐπ. αὐτοῦ
Mk14 5 ἠδύνατο γὰρ... πραθῆναι ἐπ. δηναρίων
τριακοσίων
Lu 430 ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς
10 19 τ. ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπ. ὄφεων κ. σκορ-

19 17
Ι9
Jo 331
31
1Col5 16
Re

6 8
20 3

οἱ περιπατοῦντες
¢

a

ἐπ. οὐκ
>

>

οἵἴ»

δασιν
ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπ. δέκα πόλεων
κ. σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων
ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπ. πάντων ἐστίν
ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπ. πάντων ἐστίν
--ἐπ. π. ἐστι, TWH mg. R mg.
ἔπειτα ὥφθη ἐπ. πεντακοσίοις ἀδελφοῖς
ἐφάπαξ
ἵππος χλωρὸς x. ὁ καθήμενος ἐπ. αὐτοῦ
ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ

Jo

εἰς τ.

ρίαν

22 30 τῇ δὲ ἐπ. βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές

28 32 τῇ δὲ ἐπ. ἐάσαντες τ. ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι
σὺν αὐτῷ
25

6 τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τ. βήματος

23 τῇ οὖν ἐπ. ἐλθόντος τ. ᾿Αγρίππα x. τ.
Βερνίκης

:
ἘΠΑΦΡΑῈΣ

Col 1 7 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ

τ. ἀγαπητοῦ

συνδούλου ἡμῶν
412 ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν
Phm 23 ἀσπάζεταί ce ᾿Ἐπαφρᾶς 6 συναιχμάλωτός

μου

ἘΠΑΦΡΙΖΩ
Ju

13 ἐπαφρίζοντα ras ἑαυτῶν αἰσχύνας

"ENA®PO’AITOE
Phl 225 ἀναγκαῖον

ἘΠΑῬΑΤΟΣ ἢ
749 ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων
ἐπάρατοί εἰσιν

πρὸς

τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων
τῇ δὲ ἐπ. ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς
τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν εἰς τ. Καισαρίαν
τῇ ἐπ. ἐξῆλθεν σὺν τ. Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην
μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον
τῇ δὲ ἐπ. ἐξελθόντες ἤλθαμεν εἰς Καισα-

,

πίων
cm”
11 44 οἱ ἄνθρωποι

ἐρχόμενον

35 τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει Ἰωάνης
44 τῇ ἐπ. ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τ. Ταλιλαίαν
622 τῇ ἐπ. 6 ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τ.
θαλάσσης

πρὸς

,

ἘΠΑΊΝΩ
Mt

θανίας

129 τῇ ἐπ. βλέπει τ. Ἰησοῦν

δὲ ἡγησάμην

ἀδελφὸν... πέμψαι

418 δεξάμενος
ὑμῶν

τ. νόμον

παρὰ

᾿Ἐπαφρόδιτον

Ἐπαφροδίτου

τὰ

τ.
παρ᾽

ἘΠΕΓΕΙῬΩ
ἘΠΑΡΚΕΏἢ
1 Ti 510 εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν

Ac 18 50 ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τ. Παῦλον x. Βαρvapav

14 2 οἱ δὲ ἀπειθήσαντες ᾿Ιουδαῖοι ἐπήγειραν . . .
τ. Ψυχὰς τ. ἐθνῶν

16 εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας ἐπαρκείτω αὐταῖς
ἐπαρκείσθω, TWH

marg.

16 iva ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ
ἘΠΕΙ"

ἘΠΑΡΧΕΙΆ
Ac 28 34 ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστίν

Mt

I Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τ. ἐπαρχείᾳ
τῇ ἐπαρχείῳ, TWH

mg.

ἘΠΑῬΧΕΙΟΣ * +

Ac 25

1 Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχείῳ
ἐπαρχείᾳ, WH

non mg.

Mk
Lu

(1) de temp. (2) ἐπ. ἄρα, οὖν
18 32 ἀφῆκά σε ἐπεὶ παρεκάλεσάς pe
21 46 ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον
27 6 ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν
15 42 ἐπεὶ ἦν παρασκευὴ ὅ ἐστιν προσάββατον
134 πῶς ἔσται τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
7 1} ἐπεὶ δὲ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα
αὐτοῦ
ἐπειδὴ ἐπλ., TWH non mg. R

ἑπεί---ἑπέρχομαι
18 29 ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ᾿Ιούδας
Ac
Ro

1Co

Ac 2118 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσήει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν
πρὸς ᾿Ιάκωβον
:
2811 τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος

19 31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν
18 46 ἐπεὶ δὲ ἀπωθεῖσθε αὐτόν
ἐπειδὴ ἀπ., TWH non mg. R
8 6 ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τ. κόσμον ;

ἘΠΕΙΣΑΓΩΓΗ *

11 6 ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις

He

22 ἐπεὶ κ. σὺ ἐκκοπήσῃ

510 3 ἐπεὶ ne

ἄρα ἐκ τ. κόσμου ἐξελθεῖν

714 2 ἐπεὶ
ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά
ἐστιν
14 12 ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων
16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύματι
29 ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τ.
15

»

Ν

id

¢

«

,

«

11Col1l1 18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται
κατὰ τ. σάρκα
χ

18 33 ἐπεὶ
ἐπεὶ δοκιμὴ
ἴ τοῦῦ ἐνἐν ἐμοὶ
ἐμοὶ λαλοῦνλαλοῦ
δοκιμὴν ζητεῖτε
τος Χριστοῦ
>
"
ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος
K. σαρκός
‘
ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν
εἰς αὐτήν

214?
46?

ἐπεὶ κ. αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν
11 ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε τ. ἀκοαῖς
>

‘

ἐπεὶ
ἐπεὶ
ἐπεὶ
ἐπεὶ
ἐπεὶ

>

‘A

‘

>

᾿

κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι
μὴ τότε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος
ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν
οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι
πιστὸν ἡγήσατο τ. ἐπαγγειλάμενον
,’

*ENEIAH’

(1) de temp.
Lu

7

1! ἐπειδὴ
αὐτοῦ

ἐπλήρωσεν

πάντα

τ.

719 ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος

ἜΠΕΙΣΕῬΧΟΜΑΙ =
Lu 21 35 ἐπεισελεύσεται yap ἐπὶ πάντας

ῥήματα

ἐπεὶ δὲ, WH mg.
11 6 ἐπ. φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός
ε
Ας 18 46 ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτόν
ἐπεὶ δὲ, WH mg.
1412 ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τ. λόγου
15 24 ἐπ. ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐτάραξαν

ἜΠΕΙΤΑ
Lu 16 7 ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν
Jo 11 7 ἔπ. μετὰ τοῦτο λέγει τ. μαθηταῖς
1Co12 28 ἔπειτα δυνάμεις ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων
15 5 ὥφθη Κηφᾷ ἔπειτα τοῖς δώδεκα.

εἶτα, WH

non mg.

6 ἔπ. ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς
ἐφάπαξ
7 ἔπειτα ὥφθη Ἰακώβῳ,
ἔπειτα τ. ἀποστόλοις πᾶσιν
εἶτα, WH non mg.
23 ἀπαρχὴ Χριστὸς ἔπ. of τ. Χριστοῦ ἐν τ.
παρουσίᾳ αὐτοῦ
46 ἔπειτα τὸ πνευματικόν
Ga 118 ἔπ. μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα
21 ἔπ. ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τ. Συρίας
2 1 ἔπ. διὰ δεκατεσσαρῶν ἐτῶν πάλιν ἀνέβην
ΤῊ 4 17 ἔπ. ἡμεῖς οἱ ζῶντες... ἅμα σὺν αὐτοῖς
ἁρπαγησόμεθα
He 7 2 ἔπειτα δὲ x. βασιλεὺς Σαλήμ
27 πρότερον ὑπὲρ τ. ἰδίων ἁμαρτιῶν .. . ἔπ.
τῶν τ. λαοῦ

Ja

38:17 πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν ἔπ. εἰρηνική
414 ἀτμὶς.
. πρὸς ὀλίγον φαινομένη ἔπ. κ.
ἀφανιζομένη

Ας

743 μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος

ἘΠΕΚΕΙΝΑ

ΡΟ Nona nanx ‘nin, Am. v. 27

ὑμᾶς

ἐπ. γὰρ ἐν τ. σοφίᾳ τ. Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ
κόσμος... T. Θεόν
22 ἐπειδὴ kK. Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν
14 τό ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ older

τ. καθη-

μένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τ. γῆς

s

νεκρῶν;

He
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ECo Tor

Phi 8.13

*ENEKTEI’NOMAI *
τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος
oy

,

δ

>

,

15 21 ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου θάνατος

Phl 226 ἐπ. ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς ἰδεῖν

ἘΠΕΝΔΥΌΜΑΙ
2 τὸ

πΟοδ
ἘΠΕΙΔΗΠΕΡ *

Lu

1 I ἐπ. πολλοὶ

ynow

ἐπεχείρησαν

125 αἷς ἐπεῖδεν

Ac

θρώποις
᾿
429 ἔπιδε ἐπὶ τ. ἀπειλὰς αὐτῶν

ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀν-

μένοις
16 11 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν

αὐτοῖς μαχο-

2015 τ. ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου
23

Jo 21

7 Σίμων οὖν Πέτρος. ..
ζώσατο

τ. ἐπενδύτην

διε-

> ENE’PXOMAI

ἜΠΕΙΜΙ

726 τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὥφθη

ἀλλ᾽ ἐπεν-

ἘΠΕΝΔΥΊΤΗΣ

ἜΠΕΙΓΔΟΝ

Ac

4 ἐφ᾽ ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι
δύσασθαι

ἀνατάξασθαι διή-

Lu

*

οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες

Lu

(1) ἐπῆλθα
135 πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σε
11 22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ
αὐτόν

21 26 ἀπὸ φόβου κ. προσδοκίας τ. ἐπερχομένων
τ. οἰκουμένῃ

δεν
27
ETEPKOPLAL— ETL

354
Ac

1 8 ἐπελθόντος τ. ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς
8 24 ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε

18 40 βλέπετε

οὖν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν

τ. προφηταῖς
14 το | ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ ᾿Αντιοχείας κ. Ἰκονίου
ἸΙουδαῖοι
Eph 2 7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τ. αἰῶσι τ. ἐπερχομένοις

Ja

5 1 κλαύσατε ΄...

ἐπὶ τ. ταλαιπωρίαις ὑμῶν

τ. ἐπερχομέναις

ἘΠΕΡΩΤΑΏ

(1) α du. ace.
Mt 12 10 ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες
16 1 1 πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ
τ. οὐρανοῦ
ἐπηρώτων, TWH marg.
17 10 ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες
22 23 ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες
35 ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός
41 ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγων
46 οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ ἐκείνης τ. ἡμέρας
ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι
27 τι ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων
Mk 5 9 ἐπηρώτα αὐτὸν Τί ὄνομά σοι
7 5 ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι x. οἱ
γραμματεῖς
17
ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τ.
παραβολὴν
8 23 ἐπηρώτα αὐτὸν Ei τι βλέπεις;
27 ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τ. μαθητὰς αὐτοῦ
29 αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς
911 ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες
16 ἐπηρώτησεν αὐτοὺς Τί συνζητεῖτε πρὸς
αὐτούς
21 ἐπηρώτησεν τ. πατέρα αὐτοῦ
28 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν
32 ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
33 ἐν τ. οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς
10 2 προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτόν
10 πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων
2

,

tee

|

ς

6

‘

>

-

,

Lu 18 18 ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων
40 ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν
20 21 ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες

27 προσελθόντες δέ τινες τ. Σαδδουκαίων...

40
21 7
22 64
28 6
9
Jo 923
18
Ας

7

527

23 34 ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστίν

Ro 10 20 ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν

Sag rid AMIN, Is. Ixv. 1
1C0 1435 ἐν οἴκῳ τ. ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν
ἘΠΕΡΩΤΗΜΑ **

ΙῬε 8.21 ἀλλὰ

Lu 14 7
Ac 8 5
19 22
Phl 216
1 Ti 416

11
12

18.
14

61 πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτόν
15
Lu

2
4
44
2.46

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος
ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτόν
ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ ἤδη ἀπέθανεν
ἀκούοντα αὐτῶν x. ἐπερωτῶντα αὐτούς

3 10 ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες
14 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν Kx. στρατευόμενοι

6 9 ἐπερωτῶ ὑμᾶς εἰ ἔξεστιν τ. σαββάτῳ
ν
8 9 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
30 ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
918 ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων
17 20 ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τ. Φαρισαίων

ἀγαθῆς ἐπερώτημα

εἰς

ἘΠΕΧΩ
ἐπέχων πῶς τ. πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο
ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς
αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τ. ᾿Ασίαν
λόγον ζωῆς ἐπέχοντες
ἔπεχε σεαυτῷ x. τ. διδασκαλίᾳ

ἘΠΗΡΕΑΖΩ ἢ
Lu 6 28 προσεύχεσθε περὶ τ. ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς
1ὈΡ68 16 iva. . . καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες

ὑμῶν τ. ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν
ἘπΠ΄΄

c. gen.

/

17 προσδραμὼν εἷς κ. γονυπετήσας αὐτὸν
ἐπηρώτα αὐτόν
29 1 ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον
18 ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες
28 προσελθὼν εἷς τ. γραμματέων .. . ἐπηρώτησεν αὐτόν
34 οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
3 ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος x.
Ἰάκωβος
60 ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν
τ. Ἰησοῦν

συνειδήσεως

Θεόν

αὐτόν
>

ἐπηρώτησαν αὐτόν
ἐπηρώτων, WH mg.
1 οὐκέτι yap ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν
ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λεγόντες
περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντες
ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Ταλιλαῖός ἐστιν
ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς
ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν ἐπερωτήσατε
ἐρωτήσατε, WH marg.
πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς
αὐτοὺς ἐπηρώτησεν, T
ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς λέγων

(1) de temp.
(2) ἐπ᾽ ἐσχάτου, ἐσχάτων
(8) ἐπὶ στόματος, προσώπου
(4) ὁ ἐπί
(5) ἐπ᾽ ἀληθείας
Mt

111 1 ἐπὶ τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος
4 6 ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε

JAN DYBD“DY, Ps. xci. 12
6 10 ὡς ἐν οὐρανῷ x. ἐπὶ

γῆς

19 μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τ. γῆς
9 2 παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον
6 ἐξουσίαν ἔχει.
ἐπὶ τ. γῆς ἀφιέναι
ἁμαρτίας

10 27 κηρύξατε ἐπὶ τ. δωμάτων
14 19
26
16 19
19

18 16
18
18
19

ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τ.
ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τ.
ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τ.
x. ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ

χόρτου
θαλάσσης περιπατοῦντα
γῆς
τ. γῆς

8 ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων
ἣ τριῶν, Dt. ἐς.
ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τ. γῆς
x. ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τ. γῆς
ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τ.
γῆς περὶ παντὸς πράγματος

>

355

4

επὺυ

ὅταν καθίσῃ . . . ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ ἱμάτια
ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ

ἐπὶ τῆς Μωυσέως

καθέδρας

ἐκάθισαν

οἱ

γραμματεῖς
πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τ. γῆς
πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τ. γῆς
a
cd
“καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τ. ὄρους τ. ἐλαιῶν
4 ὁ ἐπὶ τ. δώματος μὴ καταβάτω ἄραι
ἐρχόμενον ἐπὶ τ. νεφελῶν τ. ovpavod!
ὃν κατέστησεν 6 κύριος ἐπὶ τ. oikereias
αὐτοῦ
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω ~
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω
τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
κατέχεεν ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου
βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τ.
σώματός μου
ἐρχόμενον ἐπὶ τ. νεφελῶν τ. οὐρανοῦ
καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τ. βήματος
ἐπέθηκαν ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ
ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τ. ἡγεμόνος
ὑπὸ, WH mg.
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ κ. ἐπὶ τ. γῆς
--τῆς, T [WH
ἐξουσίαν ἔχει. . . ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τ.
,
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ἐπὶ τ. y. ap. du.. TWH mg.
ἐπὶ ᾿Αβιάθαρ ἀρχιερέως
πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τ. θάλασσαν ἐπὶ τ. γῆς
ἦσαν
ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τ. σπόρον ἐπὶ τ.
> bid

1

>

>

πὴ

28

10

>

,

ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τ. γῆς,
μικρότερον ὃν πάντων τ. σπερμάτων τῶν
ἐπὶ τ. γῆς
αὐτὸς μόνος ἐπὶ τ. γῆς
περιπατῶν ἐπὶ τ. θαλάσσης
ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τ. θαλάσσης περιπατοῦντα
χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾿ ἐρημίας
παραγγέλλει τ. ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τ.
γῆς
οἷα γναφεὺς ἐπὶ τ. γῆς ov δύναται οὕτως
λευκᾶναι
πεσὼν ἐπὶ τ. γῆς
πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τ.
ἀμφόδου
5 ἐπ᾿ ἀληθείας
τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ διδάσκεις
ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ βάτου
5 καλῶς διδάσκαλε ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες
ἐπὶ ἡγεμόνων κ. βασιλέων σταθήσεσθε
ὁ ἐπὶ τ. δώματος μὴ καταβάτω
ἔπιπτεν ἐπὶ τ. γῆς
περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ
ἐπὶ γῆς εἰρήνη
-- Sy
ἐπὶ ἀρχιερέως "Avva x. Καιάφα
ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, Ps. Lc.
ἐπ᾿ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν
1
AA ‘ Xr
‘
>
>
᾽
A
>.
πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τ. Ἰσραὴλ ἐπὶ
Ἐλισαίου τ. προφήτου
5.1
ee
a
ἐφ᾽
οὗ ἡ πόλις φκοδόμητο αὐτῶν
»”
ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον
ἐξουσίαν
ἐξ
av ἔχει
ἔχει ἐπὶ τ. ᾿ γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας
ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ
a
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8 43 * of δὲ ἐπὶ τ. πέτρας
16
11

.ὦ

ἐπὶ τ. πέτραν, TWH mg.
ἐπὶ λυχνίας τίθησιν
ὡς ἐν οὐρανῷ κ. ἐπὶ τ. γῆς

—h. v..
TWHR non mg.
3 κηρυχθήσεται ἐπὶ τ. δωμάτων
42 ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τ. θεραπείας
αὐτοῦ
54 νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν
17 31 ὃς ἔσται ἐπὶ τ. δώματος
4 ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς
12

ἄρα εὑρήσει τ. πίστιν ἐπὶ τ. γῆς;
ὅ ἐπ᾽

ἀληθείας

τῆν

ὁδὸν

τ.

Θεοῦ

διδά-

σκεις
k. Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου
-

ἃ

᾿

ae’

a

,

ἔσται γὰρ ἀνάγκη ney ἐπὶ τ. γῆς
ἐπὶ τ. γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ
ἡ χεὶρ τ. παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τ.
τραπέζης
>

-

΄“-

“

>

iva ἔσθητε κ. πίνητε ἐπὶ τ. τραπέζης μου

a

»

,

3.

ἡ

,

ἐν τ. βασιλείᾳ μου,
k. καθῆσθε ἐπὶ θρόνων
γενόμενος δὲ ἐπὶ τ. τόπου
~

>

.

4

a
Oe
,
2
>
a
2
ἐπ᾽
ἀληθείας
κ. οὗτος
μετ᾽ > αὐτοῦ
ἦν

ἃ ἐποίει ἐπὶ τ. ἀσθενούντων
,’

θεωροῦσιν τ. Ἰησοῦν
co

περιπατοῦντα ἐπὶ τ.

-

-

>

θαλάσσης
ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τ. γῆς
ἐπὶ τ. γῆν, Τ
ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τ. γῆς
ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος
ἔθηκεν ἐπὶ τ. σταυροῦ
ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τ. σταυροῦ τὰ σώματα
ὃ ἦν ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ
ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν... ἐπὶ τ. θαλάσσης
τ. Τιβεριάδος
δώσω . .. σημεῖα ἐπὶ τ. γῆς κάτω
>

΄,

>

,
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>
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b ee

,

>
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Ν

YIND. . . ΒΘ.

bed

ἘΠ), Joel iii. 3

συνήχθησαν yap ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν τ.
πόλει ταύτῃ
τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων x. κραβάττων
τ. φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τ. θυρῶν
διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
ovs καταστήσομεν ἐπὶ τ. χρείας ταύτης
ἄρχοντα κ. δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμῶν
ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τ. γάζης αὐτῆς
καθήμενος ἐπὶ τ. ἅρματος αὐτοῦ
κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου
τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τ. γῆς
ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνομαι
ὃν κ. ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου
* πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ. τ. κοιτῶνος
τ. βασιλέως
,
Pe
|
,
καθίσας ἐπὶ τ. βήματος
8. κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τ. γῆς
καθεζόμενος δέ τις νεανίας
ἐπὶ τ.
θυρίδος
Bd
,
3254
»”
49
©
ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν
ap’, WH non marg.
~
©
Ν
ΓΑ a.
>
“ὁς Παῦλος
ἑστὼς
ἐπὶ
τ. ἀναβαθμῶν
παραγγείλας. .. λέγειν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ
σοῦ
Δ
4
> 4
a
΄
ods ἔδει ἐπὶ σοῦ “παρεῖναι
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στάντος μου ἐπὶ τ. συνεδρίου

»

ἐπί

356
2

ἑστὼς ἐπὶ τ. βήματος Καίσαρός εἶμι
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1.22 ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τ. διδαχῇ αὐτοῦ
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5 πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται
10 11 mas

-

”

>

»

8 καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τ. δόξης τ. Θεοῦ

᾿

>

ὑμεῖς yap ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ
5 τὰ ἐπὶ τ. οὐρανοῖς κ.
κτισθέντες ἐν Χριστῷ
ἀγαθοῖς
ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τ.
στόλων

ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἐπίστευσεν
a

©

δωρεᾷ

ἐπαγγελίας
obs μὲν ἐπὶ σάνισιν
8

“

‘

,

a

>

εἶ

«

ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τ. λόγῳ @ εἰρηκει
δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς>
τὰς
4.
,
3-2"

(ὃ

>

μὴ μενανοησάντων ἐπὶ τ. ἀκαθαρσίᾳ

τ. μαρτυροῦντι ἐπὶ τ. λόγῳ τ. χάριτος αὐτοῦ
-ἐπὶ,
ἐχάρησαν
ἐπὶ ΄ τ. παρακλήσει
>
,
>
8
,
oO
y Paws
>

,

,

”r

9 iva μὴ πεποιθότες ὧμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς
διαθήκης
314 ἐπὶ τ. ἀναγνώσει τ. παλαιᾶς
EVEL
5 4 4 ἐφ᾽ ᾧ ov θέλομεν ἐκδύσασθαι
74 ὑπερπερισσεύομαι τ. χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τ.
θλίψει ὑμῶν
τ
7 ἣ ; παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν
5
13 ἐπὶ δὲ τ. παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως
ἄλλον ἐχά
Τί
_ μαλλ
χάρημεν ν ἐπὶ
ἐπὶ τ. τ. χαρᾷa Τίτου
9 6 ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις
ἐπ᾽ εὐλογίαις κ. θερίσει
13 δοξάζοντες τ. Θεὸν ἐπὶ τ. ὑποταγῇ τ. ὁμολογίας ὑμῶν
διὰ τ. ὑπερβάλλουσαν χάριν τ. Θεοῦ ἐφ᾽
ὑμῖν.
a
>
,
>
δι τὰ
a

,

8.

δι

Fi

΄

,
χάρις
τ. Θεῷ ἐπὶ τ. ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ

διδάσκειν ἐπὶ τ. ὀνόματι τούτῳ

ὃ δ ,

>

,

,

—éni, WH

.

Bs

΄

»

ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς
1 μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τ. ὀνόματι TOUT
1 μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τ. ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ
>

ἐπὶ τ. χάριτι τ.

-

ir.

a

βεβηκότι αὐτῷ
συνέδραμεν . .. ἐπὶ τ. στοᾷ τ. καλουμένῃ
Σολομῶντος
τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ
ἐπὶ τ. πίστει τ. ὀνόματος αὐτοῦ
ἢ

>

a

ev,
WHR
eat
,
«
a
καθήμενος ἐπὶ
τ. ε ‘Qpaia, πύλῃ
τ. ἱεροῦ"
συμτ.
ἐπὶ
.
.
.
θάμβους
x. ἐπλήσθησαν
>

,

ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν,

8

"

,

,΄

>

’

βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τ. ὀνόματι
Ιησοῦ Χριστου
-“

«a

~

cal

noad 30) “WA, Ps. xvi. 9
“

¢

3 x. ὁ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν
18 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τ. ἀδικίᾳ
14 16 πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τ. σῇ εὐχαριστίᾳ
16 17 χαίρω δὲ ἐπὶ τ. παρουσίᾳ Στεφανᾶ
Col
4 ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τ. θλίψει

8 ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι

>

>.

>

λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ
ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα

1

ld

>

,

>

>

>

Ν

cal

~

΄“-

4

’

Ls

>

΄“

4

᾿]

τὴν

΄“΄

,

‘4

΄

>

εἰ x. σπένδομαι ἐπὶ τ. θυσίᾳ
τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τ. πίστει
4 ἐφ᾽ ᾧ x. κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ
Ἰησοῦ
4 ἐφ᾽ ᾧ x. ἐφρονεῖτε
ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τ.
ἀγάπην
παρεκλήθημεν ἀδελφοὶ ἐφ᾽ ὑμῖν
ἐπὶ πάσῃ τ. ἀνάγκῃ κ. θλίψει ἡμῶν
τίνα γὰρ εὐχαριστίαν... ἐπὶ πάσῃ τ.
΄-

,

΄-

»

[4

χαρᾷ ἣ χαίρομεν
-~

=

,

ov yap ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπὶ axaθαρσίᾳ
τ. μελλόντων πιστεύειν ET αὐτῷ
ὅτι >ἠλπίκαμεν
ἐπὶ
Θεῷ iAζῶντι>
΄
5
,
>
>
μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι ἀλλ
ἐπὶ Θεῷ
11 Ti2 14 ἐπὶ καταστροφῇ τ. ἀκουόντων
Ti 2:2 8 ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου
»

>

‘

,

΄

?

>

>

‘

iq

μοὶ

ε

8

>

~

4

>

ΒΞ =—- ὡς

κ΄—_—=

=

359
ἔσχον.
σου

. . παράκλησιν

»

ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽
>

A

4

‘

>

ὡσεὶ περιστερὰν ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν
ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τ. ἱεροῦ

ἐπὶ τ.

,

s.4

᾿ν»

>

“

>.

ΓΑ

ss

δ...8.

‘

κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τ. λεγομένοις

τ. ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς x.
ἀγαθούς,
x. βρέχει ἐπὶ δικαίους x. ἀδίκους
προσθεῖναι ἐπὶ τ. ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν
»

»

ἐπαγγελίαις νενομο-

“

>

c

“

,

,

c

*

D

>

A

-

>

,

>

ε

>

¢

>

Cc.

»

7

7

᾿

δάνην

>

>

,

-

>

,

΄

ε

A

>

Lat.

σ

a

,

ΕΝ

4

°

>

A

A

«

,

a

,

ἐπὶ τ. αἰγιαλόν

,

>

>

4

>’

,

ν

>

3

,

‘

Ν

>

A

μά

,

>

,

>

Ν

δ

ΓΑ Ἴ νον ion-by 334, Zech.

a

ix. 9

19
44

acc,

13 παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς... ἐπὶ τὸν Ἶορ-

>

΄“

Ν

΄“

ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν
ὁ πεσὼν ἐπὶ τ. λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται"
—h. νὼ T [WH] R mg.
ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν
—h. v.. T [WH] R mg.
-“

,

,

constr.

3 7 ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα

,

rd

>

-

preegn.
(9) ἐφ᾽ ὅσον
(8) ἐπὶ τὸ αὐτό
(4) de temp. et num.
(6) ἐπὶ πλεῖον, χεῖρον, ἱκανόν (6) ἐφ᾽ 8
in

ς

~

>

περιπατῶν ἐπὶ τ. θάλασσαν
ἐλθεῖν πρός σε ἐπὶ τὰ ὕδατα
περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα
ἦλθαν ἐπὶ τ. γῆν εἰς Τεννησαρέτ
σπλαγνίζομαι ἐπὶ τ. ὄχλον
παραγγείλας τ. ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τ. γῆν
ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν
οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ Opy
1 καθήσεσθε κ. ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους
ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον κ. ἐπὶ πῶλον υἱὸν
ὑποζυγίου

~

΄“

δ

ἀναβιβάσαντες

τ. Θεῷ τ. καθημένῳ ἐπὶ τ.
θρόνῳ
αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς
14 ἠκολούϑει
Ἂν»
ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. θρόνῳ
21. 5 εἶπεν
3 ἐπὶ τ. πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα
22 16 μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ τ. ἐκκλησίαις
ev, WH mg.
,

Ul

΄“

ar

εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ

4 προσεκύνησαν

4

>?

,

r

«

aA

a>

»

ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη
Ε
“"
γι».
ε
“πε
€
dpa ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ.
Θεοῦ
ἐκτείνας τ. χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τ. μαθητὰς
αὐτοῦ
1 πᾶς
ἂς
ὁὁ ὄχλος ἐπὶ τ. αἰγιαλὸν εἱστήκει
ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη
ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τ. ἀκάνθας
ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τ. γῆν τ. καλὴν
ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς
ὁ δὲ ἐπὶ τ. καλὴν γῆν σπαρείς

ἐπὶ τ. γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽

PR,

,

yoy mT ΠΣ, Is. xlii. 1

,

|

,

4

θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν

55 Δ
ὠργίσθη 6 δράκων ἐπὶ
τ. γυναικί ,
κόψονται ἐπ᾽ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τ." γῆς
ἐπ᾽ αὐτὴν, TWH non mg. R
’

δι

ἕν ἐξ αὐτῶν ov πεσεῖται ἐπὶ τ. γῆν
βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τ. γῆν
ἄρατε τ. ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς

x. ἔθν., WH

αὐτοῖς

ς

᾿᾿

~

δ΄»

ἐπαναστήσονται
τέκνα a ἐπὶ γονεῖς
a
a

ἔθνεσιν

>

a

~

>

δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς κ. ἐπὶ

οἱ κατοικοῦντες

>

΄

>

5

‘

-

΄

c

ἡ σωτηρία τ. Θεῷ ἡμῶν τ. καθημένῳ ἐπὶ
τ. θρόνῳ
,
ῳ
any
,
,
4: τῷ
6ε καθήμενος
ἐπὶ
τ. θρόνῳ
σκηνώσει
ἐπ
αὐτούς
ἐπὶ τ. θρόνου, WH
τ. δεδεμένους ἐπὶ τ. ποταμῷ τ. μεγάλῳ
Εὐφράτῃ
,

,

>

μ

x

-

2 ἐφ᾽ ὅσον per αὐτῶν ἐστὶν 6 νυμφίος

~

ἐπὶ τ. θρόνου, WH

‘

ἐπίθες τ. χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν
ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτὴν
ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστραφήτω
πρὸς, TWH mg. R
ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ κ. βασιλεῖς ἀχθήσεσθε

’

»

4

κοδόμησεν αὐτοῦ τ. οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον
φ'
εἶδεν
ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον

΄“

>

>

»

,

,

5

-“

>

‘

+

fol

΄

ἕνα
φκοδόμησεν αὐτοῦ τ. οἰκίαν ἐπὶ τ. πέτραν
τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τ. πέτραν

nan, Dt. xvii. 6

,

σου ἐπὶ τὸ

,

μαρτυροῦντος ἐπὶ τ. δώροις αὐτοῦ τ. Θεοῦ
ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι κ. ὄρεσιν
ἐν, WH mg.
ὀλολύζοντες ἐπὶ τ. ταλαιπωρίαις ὑμῶν τ.
ἐπερχομέναις
μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ
ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ,
Is. xxvill. Zc.
mas ὁ ἔχων τ. ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ
μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις
εὐχαριστίαν τ. καθημένῳ ἐπὶ τ. θρόνῳ
ἐπὶ τ. θρόνου, WH non mg.
τ. καθημένῳ ἐπὶ τ. θρόνῳ .. . ἡ εὐλογία
ἐπὶ τ. θρόνου, WH non mg.
ἀπὸ προσώπου τ. καθημένου ἐπὶ τ. θρόνῳ
>

τὸ δῶρόν

θυσιαστήριον

nov oy mde ix OMY DW ‘Boy

Mt

΄

ἐὰν οὖν προσφέρῃς

θέτηται
μόνον ἐπὶ βρώμασι κ. πόμασι
5 εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τ. πρώτῃ
διαθήκῃ παραβάσεων
διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία
νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τ. αἰώνων
ἐπὶ δυσὶν ἣ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνήσκει

(1)

>

ja"nonks, 2 Sam. xxii. 3, cf Is. vill. 17
ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν

19

-

τιθέασιν αὐτὸν... ἐπὶ τ. λυχνίαν

αὐτῷ

>

5 ὃς δὲ ἐπὶ τ. ἐμπορίαν αὐτοῦ
9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τ. διεξόδους τ. ὁδῶν
29 4 ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τ. ὥμους τ. ἀνθρώπων
22

’

4

>

A

,

tor

>

34 ὃ οἱ δὲ Φαρισαῖοι. . . συνήχθησαν ἐπὶ τ.
αὐτό
΄

,

>

360

ἐπὶ

Mt 23 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον

Lu

36 ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τ. γενεὰν ταύτην

24

21 οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον

33 βασιλεύσει

ἐπ᾽ ἔθν. T

16 οἱ ἐν τ. Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη
εἰς, WH non mg.
25 21 * ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός

ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός

μενος

50
50
55
27 25

πρόσωπον

αὐτοῦ

Mk

43 πέποιθεν

ἐπὶ τ. Θεόν

45
214
21
8.24
25
26
4 ς
16
18

κ.

πιστεύσομεν

ἐπ

ἐπὶ τὸ

eis, WH

5
6
7
8

7A

>

,

‘

912 πῶς γέγραπται ἐπὶ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
13 καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν

22 βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς
10 11 μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν

16 κατευλόγει τιθεὶς τ. χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά

21 ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν
7} ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτόν
13 ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν
18 2 1 οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον

11

8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος κ. βασι-

12
14 48
15 22
24
33
46
16

λεία ἐπὶ βασιλείαν
ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς
ὡς ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθατε
φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τ. Τολγοθὰν τόπον
βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά
σκότος ἐγένετο "ὦ ὅλην τ. γῆν
προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τ. θύραν τ. μνη-

μείου

2 ἔρχονται
ἡλίου

ἐπὶ τὸ μνημεῖον

τ. ταπείνωσιν

τ. δούλης

40 1 χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό

8 2 ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάνην
22 καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον...
αὐτόν
4 ο ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τ. ἱεροῦ
18 πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ

ἀνατείλαντος τ.

[18 ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν

ἐπ᾽

Sy nine Swe MM, Is. Ixi. 1

ΚΝ
ρα
Mn
25 * ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία κ. μῆνας ἕξ,
36
43
5 11
12
19
25
27

WH

non

marg.

ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τ. γῆν
ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας
ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην
καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τ. γῆν
πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ
ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα
1 ὁ ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέκειτο
1 ἐθεάσατο τελώνην. .. καθήμενον ἐπὶ τὸ
τελώνιον
ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν
τ. τύπτοντί σε ἐπὶ τ. σιαγόνα
ἐξ τ. δὲ. Ὁ

ὑπὸ, WH mg.
38 1 airds ἦν... ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον
καθεύδων
21 συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν
34 ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτούς
53 ἐπὶ τ. γῆν ἦλθον εἰς Τεννησαρέτ
30 εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τ. κλίνην
2 σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τ. ὄχλον
25 ἔθηκεν τ. χεῖρας ἐπὶ τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
ee

ἐπὶ

25 1 πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν

36
6 29

20 οἱ ἐπὶ τ. γῆν τ. καλὴν σπαρέντες
21 οὐχ ἵνα ἐπὶ τ. λυχνίαν τεθῇ
:

35 πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ

-ἐπὶ,

ἐπὶ τ. Θεῷ, WH marg.
σκύτος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τ. γὴν
1 εἶδεν Λευεὶν.
. καθήμενον
τελώνιον
ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν
ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ
ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ
εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτόν
ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες
οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι
οἱ ἐπὶ τ. ἀκάνθας σπειρόμενοι

1

εἰς τ.

αὐτῶν

προσευχό-

27 συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλην τ. σπεῖραν
νῦν...

οἶκον Ἰακὼβ

65 ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος

© ἑταῖρε ἐφ᾽ ὃ πάρει
ἐπέβαλον τ. χεῖρας ἐπὶ τ. Ἰησοῦν
ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε
τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς x. ἐπὶ τὰ τέκνα
ἡμῶν
Paes
7

42 καταβάτω
αὐτόν

τ.

2 8 φυλάσσοντες φυλακὰς . . . ἐπὶ τ. ποίμνην

45 3 ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων
ἐπὶ

ἐπὶ

αἰῶνας

48 ἐνέβλεψεν
αὐτοῦ

40 3 ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων
26 39 ἔπεσεν

φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν

16 ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τ. Θεὸν αὐτῶν
17 ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα

7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος

23

112

35 χρηστός ἐστιν ἐπὶ τ. ἀχαρίστους κ. πονηρούς

48 ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τ. πέτραν
48 τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τ. πέτραν
διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν, TVHR
non mg.
49 οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τ. γῆν
713 ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτήν
ἐπ᾽ αὐτῇ,
44 ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας
μου ἐπὶ τ. πόδας, TWH mg. R
,

‘

,

ΨΥ

8 6 ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τ. πέτραν
13 οἱ δὲ ἐπὶ τ. πέτραν

ἐπὶ τ. πέτρας, WH

non mg.

27 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τ. γῆν

9 1 ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια
5
38
62
10 6

ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς
ἐπιβλέψαι ἐπὶ τ. υἱόν μου
οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τ. χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον
ἐπαναπαήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν"

εἰ δὲ μήγε ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει

9 ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
19 ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ... ἐπὶ πᾶσαν τ.
δύναμιν τ. ἐχθροῦ
34 ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος
35 4 ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν
1117 πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα
ἐρημοῦται"

διαμ. ἐφ᾽ ἑ., TWH

mg.

kK. οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει.
18 εἰ δὲ x. ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη

20 ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ

ἐπί
Lu 11 33 τίθησιν. . . ἐπὶ τ. λυχνίαν

1211 ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τ. συναγωγάς
14 τίς με κατέστησεν

ὑμᾶς ;

προσθ. ἐπ. τ. ἥλ., TWH

ἄρχοντα
ἐφ᾽ ods ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωάμ
τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν
mopevera ἐπὶ τὸ ἀπολωλός
ἐπιτίθησιν ἐπὶ τ. ὥμους αὐτοῦ χαίρων
δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τ. τράχηλον αὐτοῦ
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τ. πόδας αὐτοῦ
3 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό
οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον
ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν
ὡς ἦλθεν ἐπὶ τ. τόπον
>

Atal Xr

δ.

,

οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς

οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον Ἀ ἐπὶ τράπεζαν᾽
τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτούς
ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν
ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τ. πῶλον
ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτὴν λέγων
ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ
οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί
πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τ. λίθον συνθλασθήσεται:"
ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν
ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας
ἐγερθήσεται ἔθνος em’ ἔθνος x. βασιλεία
ἐπὶ βασιλείαν
ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τ. χεῖρας αὐτῶν
ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς Kk. ἡγεμόνας
μή wore... ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ
,
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Ὁ

ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τ. καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τ. γῆς
ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τ.
eA
>

’

A

>

A

,

—h. v., [[WH]] R mg.

πρὸς τ. παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς
πρὸς,

ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε
,

οὐκ ἐξετείνατε. τ. χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ
ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τ. Πειλᾶτον
μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ,
πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε κ. ἐπὶ τὰ τέκνα
ὑμῶν
πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς
og
>
: ae
,
’
ὅτε ἦλθαν ἐπὶ τ. τόπον τ. καλούμενον Κρανίον
44 σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τ. γῆν
48 οἱ συνπα;
'»»παραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τ. θεωρίαν
‘

743

,

ς

222:

,

δι

4
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ἃ
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5,13
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οἵ

fol
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Σ᾿

ἡ

,

ταύτην

“

22

γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον
ἀπῆλθάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνη,

>

a

μεῖον

“

“-

΄“

44 οὐδεὶς ἔβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας

8 [7
59
9 6
15
12 14
15
18 18

πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίθον
ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν
ἐπέθηκεν αὐτοῦ τ. πηλὸν ἐπὶ τ. ὀφθαλμούς
πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τ. ὀφθαλμούς
| ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό
1 καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου, Zech. ἦς.
ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τ. πτέρναν αὐτοῦ

apy by ὅπ, ΤῸ ΧΗ, 10
>

\

δι

τῶν

+ —

‘

a

>

-

ἀναπεσὼν ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ στῆθος τ. ᾿Ιησοῦ
εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν
ἐπὶ τ. ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον

bria ὙΡῈ wwaadby, Ps. xxii. 19
ἐπὶ δὲ τ. Ἰησοῦν ἐλθόντες
ἐστὴ

Ly

>

ἴησοὺυς ἐπὶ τ. αἰγιαλὸν
a

:peasy,

>

λό

eis, WH non marg.
ὃς x. ἀνέπεσεν ἐν τ. δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος
αὐτοῦ
ἐπελθόντος τ. ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς
8 ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτό
ᾧ εἰσῆλθεν x. ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ Κύριος
>

’

Φ

2.

a

Py

ae

-

742

-¢

“-

Lal

φ.

’

Ἰησοῦς

ἔπεσεν 6 κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν
8 ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό
ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν
ἐκχεῶ ἀπὸ τ. πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν
σάρκα
1

3

,

»

er.

”

>

΄-

ὝΡΞ ΟΞ» smn ἩΙΒΟΝΣ, Joel iii. 1
18 κ. γε ἐπὶ τ. δούλους μου

μου...

ἐκχεῶ

κ. ἐπὶ τ. δούλας

qiaee ... ninpyabyy ovary pn
2b. 2
1 καθίσαι ἐπὶ τ. θρόνον αὐτοῦ
1 φόβος τε ἦν μέγας ἐπὶ πάντας
—h. v.. WHR non mg.
3 πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἐπὶ τὸ αὐτό
ἦσαν ἐπὶ τ. αὐτ., TWH mg. R
8 προσετίθει τ. σωζομένους καθ᾽ ἡμέραν
ἐπὶ τὸ αὐτό
~ ἀνέβαινον
εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τ. ὥραν τ.
~

προσευχῆς

66

ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον
ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ
λαόν

εἰς τ.

3 οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό

—h. v., T [[WH]] R mg.

24

8.36 1 ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν
θ 16 κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τ. θάλασσαν
21 ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τ. γῆν
ἐπὶ τ. γῆς, ΝΗ
7 30 οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρα

ἐφ᾽ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τ. ἰάσεως

241 ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθαν
>
΄“12 ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον
»

33 ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον κ.
52 καταβαίνοντας ἐπὶ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου

58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τ. ἀντιδίκου σου ἐπ᾽

4

ἐφ᾽ ὑμᾶς

132 ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν

μένον ἐπ᾽ αὐτόν

mg.

49 πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τ. γὴν
53 μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα κ. θυγάτηρ ἐπὶ τ.
μητέρα:
πενθερὰ ἐπὶ τ. νύμφην αὐτῆς κ. νύμφη ἐπὶ
τ. πενθεράν
18 4
14 31
15 4
5
20
17 16

Lu 24 49 ἐξαποστέλλω τ. ἐπαγγελίαν τ. πατρός pov

κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ | Jo

25 δύναται ἐπὶ τ. ἡλικίαν προσθεῖναι πῆχυν

361

ἽΠΥ ΥἹΟῚ) Ὁ,

Ps. ii. 2

συνήχθησαν yap...
σου Ἰησοῦν
,

4

ἐπὶ
ΩΝ

τ. ἅγιον
a

παῖδά

10d

362
Ac

ἐπι
2.

=f

429 ἔπιδε ἐπὶ τ. ἀπειλὰς αὐτῶν
33

3 χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας

ὉΠ

OY

SS.

28a

αὐτούς

NPIAW,
vas

Am. ix. 12

ger τεῦ

5 5 ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τ. ἀκού. | Ac 1519 τοῖς ἀπὸ τ. ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τ.
οντας
II ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τ. ἐκκλησίαν,
κ. ἐπὶ πάντας τ. ἀκούοντας ταῦτα

Θεόν
16 18 4 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας
19 εἵλκυσαν εἰς τ. ἀγορὰν ἐπὶ τ. ἄρχοντας

18 ἐπέβαλον τ. χεῖρας ἐπὶ τι ἀποστόλους
28 ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τ. ἀνθρώπου

17

τούτου
7 το κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον
kK. ἐν ὅλον τ. οἶκον αὐτοῦ.
, WH

iI
18
23
54
57
8 1
17

non

mg.

31 πίστευσον ἐπὶ τ. Κύριον Ἰησοῦν
2 * ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς

6 ἔσυρον ᾿Ιάσονα κ. τινας ἀδελφοὺς
πολιτάρχας
14 πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τ. θάλασσαν

R

19 ἐπὶ τ. Λρειον

ἦλθεν.δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τ. Αἴγυπτον
ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον
ἀνέβη ἐπὶ τ. καρδίαν αὐτοῦ
ἔβρυχον τ. ὄδοντας ἐπ᾽ αὐτόν
ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν
ἐγένετο . + . διωγμὸς μέγας ἐπὶ Τι ἐκκλησίαν
τότε ἐπετίθεσαν τ. χεῖρας ἐπ᾽ αὐτούς

ἐπὶ

τ.

Πάγον ἤγαγον

18

6 τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τ. κεφαλὴν ὑμῶν
12 ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα
20
ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον
μεῖναι
19 6 ἦλθεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς
ὃ * ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος
to. * τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο

24 ὅπως “μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε

12 ἐπὶ τ. ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι.

26 πορεύου ... ἐπὶ τὴν ὁδὸν τ. καταβαίνουσαν
ἀπὸ Ἱερουσαλήμ
32 ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη
pet mad na, Is. lit, 7

δάρια
13 ὀνομάζειν ἐπὶ τ. ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ
πονηρά
16 ἐφαλόμενος ὁ ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτούς

eg

oe

17 ἐπέπεσεν

36 ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ
9 4 πεσὼν ἐπὶ τ. γῆν
11 πορεύθητι ἐπὶ τ. ῥύμην τ. καλουμένην
Εὐθεῖαν
17 εἰσῆλθεν εἰς τ. οἰκίαν
21 ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τ. ἀρχιε__pets
35 οἵτινες ἐπέστρεsway

42
10 9
10
16
17

ἐπὶ τ.

Κύριον

φόβος ἐπὶ

σου-

αὐτούς

34 * ὡσεὶ ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων
20 9° διαλεγομένου τ. Παύλου ἐπὶ πλεῖον
11 ° ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς
13 ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν ἔΑσσον
37 ἐπιπεσόντες ἐπὶ τ. τράχηλον τ. Παύλου
21 κ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τ. αἰγιαλόν
27 ἐπέβαλαν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. “χεῖρας
32 ὃς δἰ οτος ᾿κατέδραμεν

ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τ. Κύριον
ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι
ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις
* τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς
| ἐπέστησαν ἐπὶ τ. πυλῶνα

πάντας

..

ἐπ᾽ αὐτούς

35 ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τ. ἀναβαθμούς
22 19 δέρων κατὰ τ. συναγωγὰς τ. πιστεΐοντας
ἐπὶ σέ
24 4
ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐνκόπτω
ὃ cate τ. κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ

25 πεσὼν ἐπὶ τ. πόδας προσεκύνησεν
44 ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας

τ. ἀκούοντας

45 κ. ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ . . . ἐκκέχυται
11 10 * τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς
aa τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν. ἐπὶ τ. οἰκίαν
15 ἐπέπεσεν

τὸ πνεῦμα

τὸ ἅγιον ἐπ᾽

αὐτούς

sy v., TWHR

25 12 "ri Καίσαρα πορεύσῃ

non mg.

26 16 1 στῆθι ἐπὶ τ. πόδας σου
18 τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ. . . τ. ἐξουσίας τ.
Σατανᾶ ἐπὶ τ. Θεόν
20

ἐπιστρέφειν

ἐπὶ τ.

Θεόν

17 ὡς
21
28
12 10
12
1811
If
31
50
51
14 10
13

κ. ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τ. Κύριον
27 20* μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας
Ἰησοῦν Χριστύν
ἡμέρας
πολύς τε ἀριθμὸς... ἐπέστρεψεν ἐπὶ τ.
43 ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τ. γῆν ἐξιέναι
Κύριον
44 ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τ. γῆν
λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τ.
28 3 ἐπιθέντος ἐπὶ τ. πυράν
οἰκουμένην
6 * ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων
ἦλθαν ἐπὶ τ. πύλην τ. σιδηρᾶν
Ro 118 ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ. .. ἐπὶ
ἦλθεν ἐπὶ τ. οἰκίαν τ. Μαρίας
πᾶσαν ἀσέβειαν
2 2 κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοίαυτα πράσ|
χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ
ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς κ. σκότος
|
σοντας
* ἄφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τ. συναναβᾶσιν
9 ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τ. κατεργααὐτῷ
ζομένου τὸ κακόν
ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τ. Παῦλον
322 εἰς πάντας κ. ἐπὶ πάντας τ. πιστεύοντας
ἐκτιναξάμενοι τ. κονιορτὸν τ. ποδῶν ἐπ᾽
—kai ἐπὶ πάντας, TWHR non mg.
αὐτούς
4 5 πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τ. δικαιοῦντα τ. ἀσεβῆ
ἀνάστηθι ἐπὶ rT. πόδας σου ὀρθός
9 ἐπὶ τ. περιτομὴν i) κ. ἐπὶ τ. ἀκροβυταύρους κ. στέμματα ἐπὶ τ. πυλῶνας ἐνέγκας
στίαν ;

15 ἐπιστρέφειν

ἐπὶ Θεὸν ζῶντα

15 10 ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τ. τράχηλον τ. μαθητῶν
17 ἐφ᾽ obs ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽

αὐτούς

24 τ.

πιστεύουσιν

ἐπὶ τ. ἐγείραντα τ. Ἰησοῦν

514 κ. ἐπὶ τ. μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τ. ὁμοιώματι τ. παραβάσεως ᾿Αδάμ

7 12

ἐφ᾽ ὅσον χρόνον (ἢ

ν᾽ >a

—=

>

ἐπί
Ro

9423 ἵνα γνωρίσῃ τ. πλοῦτον...
ἐλέους

1113

ἐπὶ σκεύη

363

| He

3 ἐφ᾽ ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπό-

6 1 μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι.
πίστεως ἐπὶ Θεόν

7.13 ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα

8 ὃ συντελέσω ἐπὶ τ. οἶκον Ἰσραὴλ κ. ἐπὶ τ.
οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν

στολος
22 ἐπὶ μὲν τ. πεσόντας ἀποτομία"

Iz
ΝΎ) mane
mamls ΥΓΞFa) ΤΙΝῚ
ma*EHset
YO awecat
Woy
Te

ἐκὶ δευαιδηξῥηντόεῳκυθεου

12 20 ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τ. κεφαλὴν

nwin, Jer. xxxi. 31

αὐτοῦ
3 οἱ ὀνειδισμοὶ τ.. ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν

Ὁ

ἐπ᾽ ἐμὲ

ὧν DB aU

nipw,

20 ἵνα μὴ ἐπ᾽ ie
1Co2

10 ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς
ἐπὶ καρδίαν, TWH mg.

ivixo-by nnn nAN ovdns, Prov. χχνυ. 22
Alt
δι εἰ
Σ διζόντ
Peed,

oh

Ps. lxix.

εἰ “δέ τις

8

ἐποικο

10

10 16 διδοὺς νόμους pou ἐπὶ καρδίας αὐτῶν

θεμέλιον οἰκοδομῶ

ὉΞῚ3

opel ἐπὶ το θεμέλιον

21

a

ὙΠ.

30 2 * ἐφ᾽ ὅσον χρόνον (ῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς
116 Ὁ συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτό
8

2s

“ ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ

αὐτό
25 οὕτως πεσὼν

11Col 23 μάρτυρα

ψυχήν

τ.

ἐπικαλοῦμαι

ἐπὶ

Ja

τ. ἐμὴν

2 3 πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς
8.13 Μωυσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ
ΤῊ
;
ee
1: κάλυμμα ἐπὶ τ. καρδίαν αὐτοῦ κεῖται
10 2 τολμῆσαι ἐπί τινας τ. λογιζομένους μας
12 9 ἵνα ἐπισκηνώσῃ ET ἐμέἡ δύναμις τ. Χριστοῦ
Ga 4 1? ἫΝ ὅσον χρόνον ὃ κληρονόμος νήπιός
ἐστιν

Eph2

πτωχὰ SPOR

SA

σρονε

k.

ὅλ

ἔλεος

κ.

ΝΣ

ἐπὶ

ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ

ἐπὶ τ.

τ. ἀπειθείας

Θεοῦ

Ἰσαὰκ

τ.

υἱὸν

αὐτοῦ

ἐπὶ

τὸ

ὈΡΉΝ ΟΝ IN DY, Ps. χχχίν. 16
νῈ ΝΞ

δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας

nim 2B, 2. 17

κακά

414 τὸ τ. Θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται

υἱοὺς τ.

5 7 πᾶσαν

τ. μέριμναν

ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ᾽

αὐτόν

ΠΡ6113
ἐπὶ τ. υἱοὺς

222

dees ul 1 den TWHR mig.
1Th2 16
11Th1 10
21
4
3 4
1Ti 118

ἀνενέγκας

12 πρόσωπον

τὸν

Phl 227 ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ
3 6 δὲ ἃ sexes ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ

οἶκον τ.

NS

θυσιαστήριον
5141 προσευξάσθωσαν ta αὐτόν
{}Ὀ61
15 ἐλπίσατε ἐπὶ τ. φερομένην ὑμῖν χάριν
224 αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τ. σώματι αὐτοῦ ἐπὶ
rd ξύλον
25 ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τ. ποιμένα. . . τ.
ψυχῶν ὑμῶν
3 12 ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους

ἀπειθείας
Col

ἐπὶ τ

2 3 ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τ. φοροῦντα τ. ἐσθῆτα
τι λαμπράν
7 τὸ καλὸν ὄνομα
ὅ
τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς
21

7 ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

5 6 ἔρχεται

1 ἱερέα μέγαν

1... προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου
αὐτοῦ
0» Ὁ τὰ τείχη Περειχὼ ἔπεσαν κυκλωθέντα

9 πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ κ.

ee

‘AN3, Jer. 46.

ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας
12 τὸ ὁ δὲ ἐπὶ rd συμφέρον

ἐπὶ πρόσωπον
Θεὸν

MANS

Ks ἐπὶ τ. διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, 10.

7.8 ἵνα Lis πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 7
36 εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον
αὐτοῦ νομίζει

14 23

}

MIMD’ ITY, 7b. 33

9 ee καρδίαν ἀνθ ὦπου͵ our ἀνέβη
312

..

ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος
ὅτι “ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς
ὑπὲρ abe g ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν
ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεόν
πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς
κατὰ τ. προαγούσας ἐπί σε προφητείας
ἡ δὲ ὅ
ὄντως χήρα. . . ἤλπικεν ἐπὶ τ. Θεόν
--τὸν, Τ [WH
μὴ λογομαχεῖν ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον
ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας
ὅ ἀλλ᾽ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον
ἐς γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον
ἐπὶ δὲ τ. μύθους ἐκτραπήσονται
οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως
κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τ. χειρῶν σου
—h. v., Τ [WH] R mg.
7) ‘wyna ὙΠ) zion, Ps. viii. 7
eR πέννα
SES ET Ads
ὡς υἱὸς ἐπὶ τ. οἶκον αὐτοῦ
ἐπὶ τ. τελειότητα φερώμεθα

325 ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τ. σκηνώματι
κύων

ἐπιστρέψας

ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα

inp av 32, Prov. xxvi. τι
Re

1 7 κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τ.
γῆς
17 ἔθηκεν T. δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμέ
217 ἐπὶ τ. ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον
24 οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο Bupos
3 3 οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπί σε
12 yreve ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ μου
20 1 ἕστηκα ἐπὶ τ. θύραν κ. κρούω
4 21 θρόνος ἔκειτο... x. ἐπὶ τ. θρόνον
καθήμενος
4} ἐπὶ τ. θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους
4 ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς
5 1 1 εἶδον ἐπὶ τ. δεξιὰν τ. καθημένου ἐπὶ τ.
θρόνου βιβλίον
6 2: ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον
4 : τ. καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ
5136 καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων ζυγόν
8 ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τ.
γὴϑς

ἐπί---ἐπιβάλλω

ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος. .. ἐπὶ πᾶν δένδρον

Re 19 11 1 ἵππος λευκὸς x. ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτόν
12 ἐπὶ τ. κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά
16 ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον x. ἐπὶ τ. μηρὸν αὐτοῦ
ὄνομα γεγραμμένον

αὐτῶν
ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. θρόνου σκηνώσει ἐπ᾽

ἐπ᾽ αὐτῶν, TWH mg.
1 ἔχοντα ... ἅλυσιν μεγάλην

πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς

1 1 ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τ. τέσσαρας γωνίας
, τ᾿ γῆς
ἔπεσαν ἐνώπιον τ. θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα

18 } σάρκας ἵππων x. τ.

οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος
3. ἐστάθη ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον
ἐπὶ τ. θυσιαστηρίου, TWH non mg. R
3 wa δώσει... ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ

4 οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον

αὐτόν
ἐπ᾽ αὐτοῦ, WH non mg.
21 10 ἀπήνεγκέν pe ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος
ἐπὶ αἱ,εὐ
16 * ἐμέτρησεν τ. πόλιν...
δώδεκα χιλιάδων
σταδίων, TWH non mg. R
22 5 Κύριος ὁ Θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς

ie2 ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι
ι 1 ἦρις ἐπὶ τ΄ κεφαλὴν αὐτοῦ
1 ἔστησαν ἐπὶ τ. πόδας αὐτῶν,
Ks φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τ. θεωροῦντας

αὐτούς

[ἐπ᾽Ἴ, WH

1 οἱ ἐνώπιον τ. Θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τ.
θρόνους αὐτῶν
ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν
1 ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα
ou1 ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τ. θαλάσσης
1} ἐπὶ τ. “κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματι re
ped
7 ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλ ny

15
16

17

18

17 πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον

πλέων

19 ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν

τ.

9 ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τ. γῆς
Ι Σ εἶδον θρόνον... κ- τ. καθήμενον ἐπ᾽

χρυσοῦν.
ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τ. ποταμῶν

6 εὐαγγελίσαι ἐπὶ τ. καθημένους ἐπὶ τ. γῆς,
κ. ἐπὶ πᾶν ἔθνος x. φυλὴν κ. γλῶσσαν
k. λαόν
9 λαμβάνει χάραγμα. .. ἐπὶ τ. χεῖρα αὐτοῦ
14 1 ἐπὶ τ. νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν
ἀνθρώπου,
1 ἔχων ἐπὶ τ. κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον
χρυσοῦν
ἐπὶ τ. κεφαλῆς, WH
16 | ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. νεφέλην τὸ
δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τ. γῆν
ἐπὶ τ. νεφέλης, TWH non marg. R
2 1 ἑστῶτας ἐπὶ τ. θάλασσαν τ. ὑαλίνην
to ἕλκος κακὸν κ. πονηρὸν ἐπὶ τ. ἀνθρώπους
τ. ἔχοντας τὸ χάραγμα
ὃ ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ. ἥλιον
9 τ. Θεοῦ τ. ἔχοντος τ. ἐξουσίαν ἐπὶ τ.
πληγὰς ταύτας
ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ. θρόνον τ.
θηρίου
αὐτοῦ ἐπὶ τ. ποταμὸν
12 ἐξέχεεν τ. φιάλην
τ. μέγαν τ. Εὐφράτην
14 ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τ. βασιλεῖς τ. οἰκουμένης
ὅλης
17 ekeyecv τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τι ἀέρα
21 χάλαζα... καταβαίνει ἐκ τ. οὐρανοῦ ἐπὶ
τ. ἀνθρώπους
3.1 εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον
κόκκινον
5 ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον
ὃ ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον
τ. ζωῆς
9 κόψονται ἐπ᾽ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τ. γῆς
ἐπ᾽ αὐτῇ, WH mg.
11 οἱ “ἔμποροι τ. γῆς νον πενθοῦσιν ἐπ᾽ αὐτήν

ἐπὶ

€ipa αὐτοῦ
4 * εἶδον θρόνους x. ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτούς

αὐτούς

6 ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα . .. ἐπὶ τὸ
μέτωπον αὐτῶν
1} τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών

καθημένων ἐπ᾽ αὐτούς

14 ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τ.
tons
18 ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά,
ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τ. πληγὰς τ.
γεγραμμένας
ἐπ᾽ αὐτ. ὁ Θεὸς, T
*ENIBAI’NQ

Mt 21

5 ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον

Πτν
Ac

335, Zech. ix. 9

2018 ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην eis τ.
᾿Ασίαν
21 2 ἐπιβάντες ἀνήχθημεν
4 τ. Παύλῳ ἔλεγον... . μὴ ἐπιβαίνειν εἰς
Ἱεροσόλυμα
Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τ. ἐπαρχείᾳ
25
27 Noeἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ᾿Αδραμυντηνῷ
"ENIBA’AAQ

(1) ἐπέβαλα
Mt

916 ovdeis δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ
26 50 προσελθ΄ ντες ἐπέβαλον τ. χεῖρας ἐπὶ τ.
Ἰησοῦν

4 37 τὰ κύματα ἐπέβαλλεν. εἰς τὸ πλοῖον
117 ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν
14 46 1 οἱ δὲ ἐπέβαλαν τ. χεῖρας αὐτῷ
72 ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν
Lu 5 36 οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας
ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν
9 62 οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τ. χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον
οὐδεὶς. . . ἐπιβάλλων τ. χ. αὐτοῦ, WH
mg.
15 12 δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τ. οὐσίας
20 19 ἐζήτησαν . . . ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τ.
χεῖρας
21 12 ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τ. χεῖρας αὐτῶν
Jo 730 οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρα
44 οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας
ἔβαλεν, WH
Ac 4 3 ἐπέβαλον αὐτοῖς τ. χεῖρας
5 18 ἐπέβαλον τ. χεῖρας. ἐπὶ τ. ἀποστόλους
12 1 ἐπέβαλεν Ἡρῴδης. ὁ βασιλεὺς τ. χεῖρας
21 27 | ἐπέβαλαν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας
Mk

ἐπιβαλλω---ἐπιγινώσκω
Ι ΟοἿ 35 οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω
Re 18 19 ἐπέβαλον χοῦν ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν
ἔβαλον, TWH non mg. R

ἘΠΙΓΙΝΟΜΑΙ **
Ac 28 13 μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου
"ENITINA’SKQ

ἘΠΙΒΑΡΕΏ
ΠΟΟ2
1Th2
uTh38

365

(1) émy. év, c. dat.

5 ἵνα μὴ ἐπιβα ὦ πάντας ὑμᾶς
9 πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν
8 πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν

ἀπὸ τ. “καρπῶν
ἄραγε

ἀπὸ T.

αὐτῶν

ἐπιγνώσεσθε

καρπῶν

αὐτῶν

αὐτούς

ἐπιγνώσεσθε

αὐτούς

οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τ. υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ:
οὐδὲ τ. πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ
υἱός
>
4
«
»
,
ἐπιγνόντες αὐτὸν
οἱ ἄνδρες τ. τόπου
ἐκείνου
>
Ἠλείας ἤδη ἦλθεν
κ. οὐκ
ἐπέγνωσαν
αὐτόν
εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τ. πνεύματι
αὐτοῦ

ἘΠΙΒΙΒΑΖΩ
Lu 10 34 ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος
19 35 ἐπεβίβασαν τ. Ἰησοῦν
Ac 28 24 ἵνα ἐπιβιβάσαντες τ. Παῦλον διασώσωσιν
πρὸς Φήλικα
ἘΠΙΒΛΕΊΠΩ
Lu 148 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τ. ταπείνωσιν τ. δούλης
αὐτοῦ
9 38 δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τ. υἱόν μου
ἐπίβλε αι; T
Ja
2 3 ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τ. φοροῦντα τ. ἐσθῆτα
τ. λαμπράν
κ. ἐπιβλέψητε,T
ἘΠΙΈΛΗΜΑ
Mt
Mk

Lu

916 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνά-

1

Phl
Ja

2 10
810
815.

T

΄“-

‘4

ὅτι
a

ἐκ
>

τ.

ἐξουσίας
>

,

Ἡρῴδου
,

ἐστίν

οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ
ἐπιγνῶναι αὐτόν
διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ κ. ἐπέγνωσαν

αὐτόν
ἐπεγίνωσκον δὲ αὐτὸν ὅτι οὗτος διε
καθήμενος

ἐπεγίνωσκόν
ἦσαν

Ὁ

τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τ. Ἰησοῦ

ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτόν
ἐπιγνοῦσα T. φωνὴν τ. Πέτρου
ἐπιγνόντες δὲ ὅτι
ὅ ἸΙουδαῖός. ἐστιν

II

Dt. v. 5

1

’

Φαρισαίου

ἐπιγνοὺς

moan Πρ {> AND Dy ἈΞ) ADT

1Co5

~

non marg. ,--αὐτ.,

>

αὐτοῦ

ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ τ. ἐπουρανίων δόξαἑτέρα
δὲ ἡ τ. ἐπιγείων
ἐὰν: ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τ. σκήνους
καταλυθῇ
ἵνα νον πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων x.
ἐπιγείων
οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες
οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη
ἀλλὰ ἐπίγειος

>

ἐπιγνοὺς δὲ 6 Ἰησοῦς
τ.
διαλογισμοὺς
αὐτῶν
ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν τ. οἰκίᾳ τ

924 ἐγνώσθη δὲ τ. Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν
20 3 γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τ. Ἰουδαίων
Ι9 τ. συμβάντων μοι ἐν τ. ἐπιβουλαῖς τ.
Ἰουδαίων
28 30 μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τ. ἄνδρα
ἔσεσθαι

1Co15 40 σώματα ἐπουράνια x. σώματα ἐπίγεια.

΄

εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν περιέδραμον ὅλην
τ. χώραν
Etta ΤᾺ ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τ.
ἀσφάλειαν.
ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τ.
ναῷ

ἘΠΙΓΑΜΒΡΕΥΏΤ
Mt 22 24 ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τ. γυναῖκα

Jo

4

ἔγνωσαν, WH

φου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ
221 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν
5 36 οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας
ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν
26 τ. παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ
ἀπὸ τ. καινοῦ

"EN! TEIOz *
812 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν

»

1 εὐθὺς 6 Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ
ἐπέγνωσαν αὐτοὺς πολλοί

*ENIBOYAH’
Ac

ὑθὺ

ἵνα ἐπιγνῷ δ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν
αὐτῷ
ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν
βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τ. αἰτίαν
αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι
δυναμένου σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ πλείους
εἰσίν μοι ἡμέραι

25 10 ὡς κ. σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις
27 39 τ. γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον
281 τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελιτήνη

ἡ νῆσος
καλεῖται
Ro 132 οἵτινες τὸ δικαίωμα τ. Θεοῦ ἐπιγνόντες
ἐπιγινώσκοντες, WH marg.
1Col3 12 τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς kK. ἐπεγνώσθην
14 37 ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν
16 18

11Col

ἐπιγινώσκετε οὖν τ. τοιούτους

13 ἢ ἃ ἀναγινώσκετε

74

6 9

ἢ kK. ἐπιγινώσκετε,

ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,
καθὼς κ. ,ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ “μέρους
ὡς ἀγνοούμενοι κ. ἐπιγινωσκόμενοι

aE ἂν

——

Ee
»

le

a

ee Se

=

SS

ἐπιγινώσκω---ἐπιεικία

366

Mt 22 19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τ. κήνσου

5 ἢ K. ἐπιγινώσκετε ἑαυτούς

11Co18

Col

Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ
4 3 τ. πιστοῖς Kk. ἐπεγνωκύσι τ. ἀλήθειαν

1Ti

τ. ἱεροῦ

Lu 17 14 πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τ. ἱερεῦσιν

939 ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας κ. ἱμάτια
18 28 δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τ. γραφῶν
He 617 βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι .. . τὸ ἀμετάθετον τ. βουλῆς αὐτοῦ

11 Pe 221 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τ.

Ας

ὁδὸν τ. δικαιοσύνης,
ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τ. . νον ἁγίας
ἐντολῆς

ἘΠΙΔΕΧΟΜΑΙδ"

ἘΠΙΊΝΩΣΙΣ

128 οὐκ ἐδοκίμασαν τ. Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει

Ro

1 προσῆλθον. . . ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τ. οἰκοδομὰς

24

1 61 ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας . . . ἐπέγνωτε τ. χάριν τ.

ΠῚ Jo

8 20 διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας

10 2 ὥῆλλον Θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ᾽ οὐ Kar’ ἐπίγνωσιν

9 ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς
10 οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τ. ἀδελφούς

Eph 117 δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας . .. ἐν ἐπιγνώσει

ἘΠΙΔΗΜΕΏ

αὐτοῦ

413 εἰς τ. ἑνότητα... τ. ἐπιγνώσεως τ. υἱοῦ
τ. Θεοῦ
Phl 1 9 ἵνα... περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει κ. πάσῃ
;
αἰσθήσει
Col 1 9 ἵνα πληρωθῆτε τ. ἐπίγνωσιν τ. θελήματος

Ac

οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι
᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες κ. οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι
18 27 ἐν δὲ τῇ Ἐφέσῳ ἐπιδημοῦντές τινες Κορίνθιοι
—h. v., TWH non mg. R

210
17.21

αὐτοῦ

10 αὐξανόμενοι τ. ἐπιγνώσει τ. Θεοῦ
2 2 εἰς ἐπίγνωσιν τ. μυστηρίου τ. Θεοῦ
8 10 ἐνδυσάμενοι τ. νέον τ. ἀνακαινούμενον εἰς
ἐπίγνωσιν
ι ΤΊ 2 4 εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
11Ti225 μήποτε δῴη αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν εἰς
:
ἐπίγνωσιν ἀληθείας
8 7 μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
δυνάμενα

Tit

11

κατὰ... ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν

6 ὅπως... ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει
παντὸς ἀγαθοῦ
He 10 26 μετὰ τὸ λαβεῖν τ. ἐπίγνωσιν τ. ἀληθείας
ΠΡΕῚ 2 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώ-

Phm

σει τ. Θεοῦ

3 δεδωρημένης διὰ τ. ἐπιγνώσεως τ. καλέσαντος ἡμᾶς
8 καθίστησιν εἰς τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐπίγνωσιν
220 ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τ. κόσμου ἐν
ἐπιγνώσει τ. Κυρίου
ἘΠΙΓΡΑΦΗ ἢ
εκ

,

,

ἘΠΙΔΙ'ΔΩΜΙ
7 9 αἰτήσει 6 υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;
70 ἢ x. ἰχθὺν αἰτήσει μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;
Lu 417 ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τ. προφήτου ᾿σαίου
11 11 αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;
--ἄρτ. μὴ Δ. ἐπ. αὐτ., WH non mg. R mg.
ἣ x. ἰχθὺν μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;
--ἢ κι, WH non mg. R mg.
12 ἣ x. αἰτήσει φὸν ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;
>.

Mt

3

7

«"

,

»

a

ΕΣ

-

‘

δ

»

΄

μὴ ἐπιδ., ΤᾺ

24 30 κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς
42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος
Ας 15 30 συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τ. ἐπιστολήν

27 15 ἐπιδόντες ἐφερόμεθα

ἘΠΙΔΙΟΡΘΟΏ*

1 5 ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ

‘

μένη

ἘΠΙΔΥΏ
Eph4 26 ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ παροργισμῷ ὑμῶν
ἘΠΙΕΙΚΗΣ
Phl 4

ἘΠΙΓΡΑ'ΦΩ

Mk 15 26 ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τ. αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη
Ac 1723 εὗρον x. βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο

>

,

.

,
>
> ὧν
΄
ἐπιγράψω αὐτούς, 10.
μμένα
ἐπιγεγρα
ὀνόματα
..
.
Re 21 12 ἔχουσα
ἢ
10 τό ἐπὶ τ. διάνοιαν αὐτῶν

5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώ-

ποις

1 Τὶ 8 3 ἀλλὰ ἐπιεικῆ ἄμαχον ἀφιλάργυρον

Tit 8 2 ἀμάχους εἶναι ἐπιεικεῖς

Ja 817 ἔπειτα εἰρηνικὴ ἐπιεικὴς εὐπειθής
I Ῥε 23 18 οὐ μόνον τ. ἀγαθοῖς κ. ἐπιεικέσιν

810 ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς
ΡΠ baby, Jer. xxxi. 33

ἘΠΙΔΕΙΚΝΥΜΙ
Mt 16

,

a

δ

a

>

,

315 οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται

Lu 20 24 τίνος ἔχει εἰκόνα x. ἐπιγραφήν;
23 38 ἦν δὲ κ. ἐπιγραφὴ ἐπ᾽ αὐτῷ

He

>

ἘΠΙΔΙΑΤΑΊΣΟΜΑΙ ἢ 7

Ga

Tit

Mt 22 20 τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη x. ἡ ἐπιγραφή;
Mk12 16 τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη K. ἡ ἐπιγραφή;
15 26 ἢν ἡ ἐπιγραφὴ τ. αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμ-

-

‘

»

,

‘

-

>

1 σημεῖον ἐκ τ. οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς

"ENIEIKI’A

ἐπιείκεια, T

Ac 24 4 ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τ. σῇ ἐπιεικίᾳ
11Co 10 1 παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τ. πραὔτητος κ. ἐπιεικίας
τ. Χριστοῦ

ἐπιζητέω---ἐπικαλέω

Μι

632
12 39
16 4
Lu 442
12 30

Ac 12 19
13 7
19 39
Ro ll 7
Phil 417
He 11 14
18 14

ἘΠΙΖΗΤΕΏ
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν
γενεὰ πονηρὰ kK. μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
γενεὰ πονηρὰ kK. μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
οἱ ὄχλοι. ἐπεζήτουν αὐτόν
ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τ. κόσμου ἐπι(nrovow
Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν κ. μὴ εὑρών
ἐπε ἥτησεν ἀκοῦσαι τ. λόγον τ. Θεοῦ
εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε
ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραὴλ τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν
οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα,
ἀλλὰ ἐπιζητῶ τ. καρπὸν τ. πλεονάζοντα
εἰς λόγον ὑμῶν
ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν
ἀλλὰ τ. μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν

ἘΠΙΘΑΝΑΊΤΙΟΣ **
ο ἡμᾶς τ. ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς
ἐπιθανατίους

1Co4

ἘΠΙΘΕΣΙΣ
818 διὰ τ. ἐπιθέσεως τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων
δίδοται τὸ πνεῦμα
1 Ti 414 ὃ ἐδόθη σοι. . . μετὰ ἐπιθέσεως τ. χειρῶν
τ. πρεσβυτερίου
He

6 6 ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τ. ἐπιθέσεως τ. χειρῶν
μου

6 2 βαπτισμῶν

διδαχὴν ἐπιθέσεώς τε χειρῶν

*ENIOYME’Q

(1) ἐπιθυμίᾳ ἐπιθ.
Mt

5 28 πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι

αὐτήν

18 17 πολλοὶ

προφῆται

Lu 22 15 1 ἐπιθυμίᾳ

κ.

δίκαιοι

ἐπεθύμησαν

ἰδεῖν ἃ βλέπετε

Lu 15 16 ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τ. κερατίων
1621 ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τ. πιπτόντων
17 22 Gre ἐπιθυμήσετε μίαν τ. ἡμερῶν .. . ἰδεῖν
22 151 ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα
φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν
Ας 20 33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς

Jo

Ro

7 7 εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν Οὐκ
Ex. Τῷ,
18 ο od κλέψεις οὐκ ἐπιθυμήσεις

ionn een

ἐπιθυμήσεις,

a33n Nb, Ex. xx. 15, 17

1Co10 6 καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν
Ga 517 ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τ. πνεύματος

ITi 8 1 εἴ τις. ἐπισκοπῆς
:

He

ὀρέγεται

καλοῦ ἔργου

ἐπιθυμεῖ

ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τ. αὐτὴν
ἐνδείκνυσθαι σπουδήν
Ja 42 ἐπιθυμεῖτε K. οὐκ ἔχετε
I Pel 12 εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι aponeve:

Re

1Col0

6 εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν
ἘΠΙΘΥΜΙΆ

(1) ἐπιθυμεῖν ἐπιθυμίᾳ
Mk

(9) ἐπιθ. εἰς

419 αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι

πάσχα

124 παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν τ. ἐπιθυμίαις
τ' καρδιῶν αὐτῶν

θυμίας
5 16 ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε
24 τ. σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τ. παθήμασι κ.
τ. ἐπιθυμίαις
Eph 2 3 ἐν οἷς
4 ἀνεστράφημέν ποτε ἐν τ.
ἐπιθυμίαις τ. σαρκὸς ἡμῶν
422 τ. φθειρόμενον κατὰ τ. ἐπιθυμίας τ. ἀπάτης
Phl 123 2 τ. ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι
Col 3 5 ἀκαθαρσίαν πάθος ἐπιθυμίαν κακήν
1Th 217 ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖνἐν
πολλῇ ἐπιθυμίᾳ
4 ἡ μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας
ITi 6 g ἐμπίπτουσιν εἰς
ἐπιθυμίας πολλὰς

Ga

κ. βλαβεράς

11 Ti2 22 τ. δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε
8 6 ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις
4 5 κατὰ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους
Tit 212 ἀρνησάμενοι τ. ἀσέβειαν kx. τ. κοσμικὰς
ἐπιθυμίας
8 3 δουλεύοντες ἐπιθυμίαις κ. ἡδοναῖς ποικίλαις
Ja 114 ὑπὸ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος κ.
, δελεαζόμενος:
15 εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν
1Pel 14 συνσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τ.
ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις
211: ἀπέχεσθαι τ. σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν
4 2 eis τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις
3 πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις ἐπιθυμίαις
ΠΡΟ

4 ἀποφυγόντες

210
18
3 3
IJo 216
17
16
18

Ju

τῆς ἐν τ.

κόσμῳ

ἐν ἐπιθυμίᾳ

φθορᾶς
τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν enue μιασμοῦ
πορευομένους
δελεάζουσὶν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκός
κατὰ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
αὐτ. ἐπιθ., Τ
πᾶν τὸ ἐν τ. κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία τ. σαρκός,
Κ: ἡ ἐπιθυμία τ. ὀφθαλμῶν
ὁ κόσμος παράγεται κ. ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ
κατὰ τ. ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τ.
ἀσεβειῶν

Re 18 14 ἡ ὀπώρα σου τ. ἐπιθυμίας τ. ψυχῆς ἀπῆλθεν
ἀπὸ σοῦ
ἘΠΙΚΑΘΙΖΩ

Mt 21

7 ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν

ἘΠΙΚΑΛΕΏ
(1) ἐπικαλ. τὸ ὄνομα

*ENIOYMHTH’S

τὸ

844 τ. ἐπιθυμίας τ. πατρὸς ὑμῶν
t
θέλετε ποιεῖν

611

9 6 ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν

τοῦτο

6 12 εἰς τὸ ὑπακούειν τ. ἐπιθυμίαις αὐτοῦ
7 7 τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ἤδειν
ὃ κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν
13 14 τ. σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπι-

ἐπεθύμησα

Ro

ἐπεθύμησα

φαγεῖν μεθ᾽ὑμῶν

ἀνοήτους

Ac

Til

367

(2) c. nom. propr.

Mt 10 25 ? εἰ τ. οἰκοδεσπότην Βεεζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν
Ac 123 ? Ἰωσὴφ
. ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος
221 1 πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου
σωθήσεται

beet nin’ ova sapris 55, Joel ili. 5

ἐπικαλέω---ἐπιλανθάνομαι

368
Ac

4362 Ἰωσὴφ

PNET

δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ

τ. ἀποστόλων

Ἴ το ἐλιθοβόλουν τ. Στέφανον ἐπικαλούμενον x.
λέγοντα
914} δῆσαι
πάντας
ὄνομά σου

τ.

ἐπικαλουμένους

Ga

Dt. xxvii. 26
813 ἐπικατάρατος πᾶς 6 κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου
yon pnb n2bp, ib. Xxi. 23

Lu

5 1 ἐν τῷ τ. ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ

τὸ

.. τ. ἐπικαλουμένους τὸ
ὄνομα τοῦτο
10 ς 3 μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται
Πέτρος
18 3 εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε
ξενίζεται
32 2 μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος

21 1 ὁ πορθήσας.

1113 3 μετάπεμψαι

Σίμωνα

ἜἘΠΙ'ΚΕΙΜΑΙ

τ. ἐπικαλούμενον

1212

2 Μαρίας τ. μητρὸς Ἰωάνου τ. ἐπικαλουμένου Μάρκου
25 τὸ συνπαραλαβόντες Ἰωάνην τ. ἐπικληθέντα
Μάρκον

ἘΠΙΚΕΛΛΩ ἢ

1517 1 ἐφ᾽ obs ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽
αὐτούς

21 τ. δὲ Παύλου
αὐτόν

ἐπικαλεσαμένου

πο-

τηρηθῆναι

25 3 αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένουτ. Σεβαστόν

26 32 2 εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα
28 19 2 ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα
Ro 10 12 πλουτῶν εἰς πάντας τ. ἐπικαλουμένους
αὐτόν.
᾿
13) πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα
Κυρίου σωθήσεται, Joel Lc.
734 πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπί-

1Col

21

στευσαν;
σὺν πᾶσι τ. ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τ.

Κυρίου ἡμῶν
11Col 23 μάρτυρα τ. Θεὸν

ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τ. ἐμὴν

ψυχήν

Π ΤΙ 2 22 μετὰ τ. ἐπικαλουμένων
καθαρᾶς καρδίας

He 11 τό οὐκ ἐπαισχύνεται . .

Κύριον

τ.

. Θεὸς

ἐκ

ἐπικαλεῖσθαι

αὐτῶν
Ja

2

7} βλασφημοῦσιν

τὸ

καλὸν

ὄνομα τὸ

ἐπι-

κληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς

1Pe117 εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τ. ἀπροσωπολήμπτως
κρίνοντα
ἘΠΙΚΑΛΥΜΜΑ
1Pe216

μὴ ὡς ἐπικάλυμμα
ἐλευθερίαν

ἔχοντες τ.

κακίας

τ.

ἘΠΙΚΑΛΥΠΤΩ

Ro

4 7 μακάριοι.

.

. ὧν

ἐπεκαλύφθησαν

αἱ

ἁμαρτίαι

MANON ADD... “WR, Ps. xxxii. 1
"EMIKATA’PATO 7

Ga

810 ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσι τ.
γεγραμμένοις

Ac 27 41 ἐπέκειλαν τ. ναῦν
ἘΠΙΚΟΥΡΙΑἢ
Ας 2622 ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τ. Θεοῦ

ὈΠῸΣ YoY NPWS, Am. ix. 12
ρεύσῃ

23 23 οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις

Jo 1138 λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ
21 9 βλέπουσιν ἀνθρακίαν κειμένην κ. ὀψάριον
ἐπικείμενον
Ac 27 20 χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου
1 Co9 16 ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται
He 910 μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα

Πέτρον

22 16 1 ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ
25 11 2 Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι
12 2 Καίσαρα ἐπικέκλησαι ἐπὶ Καίσαρα

TAN DYPND WH TN

ἘΠΙΚΟΥ̓ΡΙΟΣ
Ac 17 18 τινὲς δὲ x. τ. Ἐπικουρίων
φιλοσόφων

x.

Στωικῶν

*ENIKPI‘NQ**
Lu 23 24 x. Πειλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα
αὐτῶν

ἘΠΙΛΑΜΒΑΊΝΟΜΑΙ
Mt 14 31 ἐκτείνας τ. χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ
Mk 8 23 ἐπιλαβόμενος τ. χειρὸς τ. τυφλοῦ
Lu 947 ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽
ἑαυτῷ
14 4 ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτόν
20 20 ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου

26 οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι τ. ῥήματος

28 26 ἐπιλαβόμενοι
μενον ἀπ᾽
Ac 927 Βαρνάβας δὲ
16 19 ἐπιλαβόμενοι

Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόἀγροῦ
ἐπιλαβόμενος αὐτόν
τ. Παῦλον x. τ. Σίλαν

17 τῷ ἐπιλαβόμενοι δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τ. [Ἄρειον Πάγον

ἤγαγον
ν
18 17 ἐπιλαβύμενοι δὲ πάντες Σωσθένην τ: ἀρχισυνάγωγον
21 30 ἐπιλαβόμενοι τ. Παύλου εἷλκον αὐτόν
33 ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ
28 19 ἐπιλαβόμενος δὲ τ. χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλί-

apxos

I Ti 6 12 ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς
19 iva ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς
He 216 οὐ γὰρ δή που ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται,
ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται
8 9 ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τ. χειρὸς

αὐτῶν

ὩΣ py
ττ:

gs sf

OV, Jer. xxxi. 32
:

.

᾿ἘΠΙΛΑΝΘΑΊΝΟΜΑΙ

Mt 16 5 of μαθηταὶ... ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν
ΜΚ 8 14 ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους

ee
ἐπιλανθάνομαι---ἐπιπίπτω
5

Lu 12
Phl
He

ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον
ἐνώπιον τ. Θεοῦ
τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος
οὐ γὰρ ἄδικος ὁ Θεὸς ἐπιλαθέσθαι τ. ἔργου
ὑμῶν
τ. φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε
τ. δὲ εὐποιίας K. κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε
εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν

6 ἕν

313
6 10
13

Ja

/

2
16

124

>

Ας 12 16 ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων
15 34 ἔδοξεν δὲ τῷ Sidra ἐπιμεῖναι αὐτοῦ
—h. v..
TWH non mg. R non mg.
4 ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἕπτά
10 ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους
28 12 καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν
ἡμέρας τρεῖς
14 παρεκλήθημεν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας

21

ἘΠΙΛΕΙΠΩ
He 11 32 ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος

ἘΠιλΛΕΙΧΩ * 7
Lu 1621

of κύνες
αὐτοῦ

ἐρχόμενοι

ἐπέλειχον

τὰ

,

23 κἀκεῖνοι δὲ ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τ. ἀπιστίᾳ
7 ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς

[016

fe
ὑμᾶς

8 ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ ἕως τ. πεντηκοστῆς
Ga 118 ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε
Phi 124 τὸ δὲ ἐπιμένειν τ. σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾽
ὑμᾶς
ἐπιμεῖναι, WH -mg.
Col 123 εἴ ye ἐπιμένετε τ. πίστει τεθεμελιωμένοι
1 ΤΙ 416 ἐπίμενε αὐτοῖς

ἕλκη

ἘΠΙΝΕΥΏ
Ac 18 20 ἐρωτώντων δὲ
ἐπένευσεν

ἘΠΙΛΗΣΜΟΝΗ**
Ja

ἑπτά
6 1 ἐπιμένωμεν τ. ἁμαρτίᾳ
11 22 ἐὰν ἐπιμένῃς τ. χρηστύτητι
ς

Ro

ἘΠΙΛΕΊΓΟΜΑΙ
5 2 κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη ᾿Εβραϊστὶ Βηθζαθά
τὸ λεγόμενον, T
Ac 15 40 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν

Jo

369

’,

125 οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος

Ac

.

.- μεῖναι

2

822

,

σου

ἘΠΙΟΡΚΕΏ **
Mt

ἰδίας ἐπιλύσεως

8 33 οὐκ ἐπιορκήσεις
pw? ‘mwa WIVN-ND, Lev. xix. 12
ἘΠΙΌΡΚΟΣ

ἘΠΙΛΥΏἢ
434 κατ᾽ ἰδίαν δὲ τ. ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν
πάντα
Ας 19 39 ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται

I ΤΙ 110 ἀνδραποδισταῖς ψεύσταις ἐπιόρκοις

ἘΠΙΜΑΡΤΥΡΕΏ *
1 Pe5 12 παρακαλῶν x. ἐπιμαρτυρῶν
ἀληθῆ χάριν τ. Θεοῦ

Mt

Mk

>

~

>

,

>

,

>

,

ταύτην εἶναι

ἘΠΙΟΥΆΣΙΟΣ * 7

ἄρτον ἡμῶν τ. ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν
σήμερον
3 τ. ἄρτον ἡμῶν τ. ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ
καθ᾽ ἡμέραν

611 τ.

Lu 11

"EMIME’AEIA
Ac 27

3 πρὸς τ.
τυχεῖν

φίλους

πορευθέντι

ἘΠΙΠΙΠΤΩ
ἐπιμελείας

ἘΠΙΜΕΛΕΌΜΑΙ
Lu 10 34 ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον κ. ἐπεμελήθη
αὐτοῦ
᾿ς
35 εἶπεν ᾿Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ
1Ti 8 5 πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται

Lu 15

ἘΠΙΜΕΝΩ

Jo 8 [7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν
Ας 10 48 τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι
τινάς

810
112
15 20
Jo 1825
Mk
Lu

ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται
φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν
δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τ. τράχηλον αὐτοῦ
ἐπιπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος
τ. Ἰησοῦ
ἀναπεσὼν, WHR

8 16 οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπε-

πτωκός
10 44 ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας

τ. ἀκούοντας

ἘΠΙΜΕΛΩ͂Σ
8 ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ

24

οὐκ

εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τ. καρδίας

2 θελήματι Θεοῦ τ. ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι
χρόνον

ἘΠΙΛΥΣΙΣ“Σ
11Pel1 20 πᾶσα προφητεία γραφῆς
οὐ γίνεται

.

ἘΠΙΝΟΙΑ

ἘΠΙΛΟΙΠΟΣ
1Pe4

αὐτῶν

ἡμέρας

11 15. ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς
19 17 ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς
20 10 καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ
7 ἐπιπεσόντες ἐπὶ τ. τράχηλον τ. Παύλου
28 7 ἐπέπεσεν στάσις τ. Φαρισαίων κ. Σαδδουκαίων
ἐγένετο,

TWH

non

mg.

R

370

ἐπιπίπτω---ἐπίσκοπος

Ro 15

3 οἱ ὀνειδισμοὶ τ. ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν
δι.

ἐ

Ὁ

ἘΠΙΣΚΕΊΤΤΟΜΑΙ

>

by spy ΤΒῊΠ ΠΙΒΊΠ, Ps. Ixix. 1ὸ
Re 1111 φόβος μέγας ἐπέπεσεν
αὐτούς

ἐπὶ τ. θεωροῦντας

Mt 25 36 ἠσθένησα x. ἐπεσκέψασθέ με
43 ἀσθενὴς κ. ἐν φυλακῇ κ. οὐκ ἐπεσκέψασθέ
Lu

168 Ἔρ ἐπεσκέψατο
λαῷ αὐτοῦ

5

1 πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς

Ac

111 ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς

2 τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες
914 αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποθούντων
ὑμᾶς
Phl 1 8 ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις
Χριστοῦ Ἰησοῦ
2 26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς ἰδεῖν
ΤῊ 8 6 ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ κ. ἡμεῖς
ὑμᾶς
Til
4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν
Ja 4 5 πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴ-

:

716 ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τ. λαὸν αὐτοῦ

6 3 ἐπισκέψασθε δὲ... ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρ723 ἐπισκέψασθαι τ. ἀδελφοὺς αὐτοῦ τ. υἱοὺς
Ἰσραήλ
15 14 καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν
ἐξ ἐθνῶν λαόν

ILCO5

κισεν ἐν ἡμῖν

1Pe2

2 τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε

36 ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τ. ἀδελοὖς

He

2 6 ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;

Ja

127 ἐπισκέπτεσθαι

WIPAN 3 DIN, Ps. viii. 5

7 ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν
Il πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδὴν . .
ἀλλὰ ἐπιπόθησιν

1 ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ x. ἐπιπόθητοι

ἘΠΙΠΟΘΙΑαἴ

11Col2

Ro 15 23 ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς

᾿ΠΙΠΟΡΕΥΌΜΑΙ
Lu

8 4 τῶν κατὰ
αὐτόν

πόλιν

ἐπιπορευομένων

πρὸς

"ENIZKHNO’Q*
9 ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις
Χριστοῦ
ἘΠΙΣΚΙΑΖΩ
νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς
eyévero νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς
δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι
5
ἐγένετο νεφέλη κ. ἐπεσκίαζεν αὐτούς
ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ

;
σκιάσει
τινὶ. αὐτῶν,

ΜΚ

221 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν

ἘΠΙΡΙΤΤΩ
Lu 19 35 ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τ. πῶλον
1PeS 7 πᾶσαν τ. μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ’

-

-

ἘΠΙΣΗΜΟΣ
Mt 27 τό εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον
Ro 16 7 οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τ. ἀποστόλοις
ἘΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Lu

912 ἵνα... καταλύσωσιν x. εὕρωσιν ἐπισιτισμόν

>

,

-

ἘΠΙΣΚΟΠΗ +
Lu 19 44 ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τ. καιρὸν τ. ἐπισκοπῆς
σου
Ac

120

τ. ἐπισκοπὴν

αὐτοῦ λαβέτω
~

ὕ

ἕτερος
Lad

TMs ΠΡῚ insps, Ps. cix. 8

,

ym nin oy "pen, Ps. lv. 23

ἐπι-

ἘΠΙΣΚΟΠΕΏ
He 12 15 ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τ. χάρι:
τος τ. Θεοῦ
I Pe5 2 ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς
—émiox., TWHR mg.

αὐτόν
>

τ.

ἐπισκιάσῃ, T

-

ἘΠΙΡΑΠΤΩΣ +

x. χήρας ἐν τ.

ἘΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΑΙ
Ac 2115 μετὰ δὲ τ. ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι

Με 17 5
Mk 9 7
Lu 135
9.34
Ac 515

ἘΠΙΠΟΘΗΤΟΣ +
Phl 4

ὀρφανοὺς

θλίψει αὐτῶν

ἘΠΙΠΟΌΗΣΙΣ ** +
Co?

τ.

τυρουμένους ἕπτά

ἘΠΙΠΟΘΕΏ

Ro

λύτρωσιν

78 ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους
ἐπεσκέψατο, TR mg.

ἘΠΙΠΛΗΣΣΩ*

ΤΊ

κ. ἐποίησεν

1Ti 3

1 εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται καλοῦ ἔργου
ἐπιθυμεῖ
1Pe212 ἵνα... δοξάσωσιν τ. Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς
ἘΠΙΊΆΣΚΟΠΟΣ
Ac 20 28 ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους
Phl 1 1 σὺν ἐπισκόποις x. διακόνοις
I Ti 8 2 δεῖ οὖν τ. ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι

Tit

1 7 δεῖ γὰρ τ. ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι

“ὦ
μάσῃ

ἐπίσκοπος---ἐπιστρέφω
δι

>

I Pe 225 ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τ. ποιμένα
σκοπὸν τ. ψυχῶν ὑμῶν

x. ἐπί-

ἜἘΠΙΣΠΕΙῬΩ
>

ὕ

ζιζάνια ἀνὰ μέσον
,

»

4

,

τ. σίτου
,

ἘΠΙΣΤΑΜΑΙ
Mk 14 68 οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λεγεις
ἐπίσταμαι: σὺ τί λέγεις ;, WH mg. R mg.
Ac. 10 28 ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ
Ἰουδαίῳ
15 7 ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων
ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο
18 25 ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάνου
19 15 τ. μὲν Ἰησοῦν γινώσκω x. τ. Παῦλον ἐπί-᾿
σταμαι
25 ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τ. ἐργασίας ἡ

ἘΠΙΣΤΟΛΗ΄
9 2 ἠτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκόν
15 30 συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τ.
ἐπιστολήν
22 αὶπαρ᾽ ὧν x. ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τ.
ἀδελφούς
28 25 γράψας ἐπιστολὴν ἔἔχουσαν τ. τύπον τοῦτον
33 ἀναδόντες τ᾿ ἐπιστολὴν τ. ἡγεμόνι
Ro 16 22 ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τ. ἐπιστολήν
1Co5 9 ἔγρα α ὑμῖν ἐν τ. ἐπιστολῇ
16 3 οὗς ἐὰν δοκιμάσητε δι’ ἐπιστολῶν
1Co8 1 ἢ μὴ χΧρήζομεν.. + συνστατικῶν ἐπιστολῶν
πρὸς ὑμᾶς ἢἐξ ὑμῶν ;;
2 ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν
ἡ
ὑμεῖς ἐστέ
3 ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽

εὐπορία ἡμῖν ἐστίν

24 10
26 26

11

6%

Hell

Ja

8

414

πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τ.
πάντα "χρόνον ἐ ενόμην
αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἔγω ἤμην φυλακίζων
ὄντα σε κριτὴν τ. ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος
ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων 6 βασιλεύς
τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος
ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται
οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον
τ τὸ, WH

Ju

Io

non

ὅσα δὲ φυσικῶς
στανται

mg.; τὰ, WH

ὡς τὰ ἄλογα

I Th 527
uTh2

2

15

314
m1Pe3

17

I

mg.

(oa ἐπί-

ἘΠΙΣΤΑΣΙΣἘΣ
2412 οὔτε ἐν τ. ἱερῷ εὗρόν με... . ἐπίστασιν
ποιοῦντα ὄχλου
not11 28 ἡ ἐπίστασίς μοι ἡ καθ᾽ ἡμέραν

Ac

16

ἡμῶν

εἰ k. ἐλύπησαὕὑμᾶς ἐν τ. ἐπιστολῇ
ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ xk. πρὸς ὥραν
ἐλύπησεν ὑμᾶς
ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τ. ἐπιστολῶν.
8
ὅτι αἱ ἐπιστολαὶ μὲν φησὶν βαρεῖαι κ.
ἰσχυραί
οἷοί ἐσμεν τ. λόγῳ δι ἐπιστολῶν ἀπόντες
ἀ
ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή
ἀναγνωσθῆναι τ. ἐπιστολὴν πᾶσιτ. ἀδελφοῖς
μήτε be ἐπιστολῆς ὡς δ ἡμῶν
εἴτε διὰ λόγου εἴτε Ov ἐπιστολῆς ἡμῶν
οὐχ ὑπακούει τ. λόγῳ ἡμῶν
ἡ
διὰ τ. ἐπιστολῆς
ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ
ταύτην ἤδη . . « δευτέραν ὑμῖν γράφω
ἐπιστολήν
Ὁ
δ. ἂν
ε
>
,
?
΄
ἔγραψεν ὑμῖν ὡς κ. ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς
>

20 18 ὑμεῖς ἐπίστασθε.

22 19

371

Ac

ἘΠΙΣΠΑΌΜΑΙ
1Co 718 περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω

Mt 18 25 ἐπέσπειρεν

4

,

᾿ἘΠΙΣΤΟΜΙΖΩ *
Tits τ

ovs δεῖ ἐπιστομίζειν
-~

3

ἘΠΙΣΤΡΕΦΩ

(1) trans.

ἘΠΙΣΤΑΤΗΣ
Lu

5 5 ἐπιστάτα δι᾽ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες
8 24 ἐπιστάτα ἐπιστάτα ἀπολλύμεθα
45 ἐπιστάτα οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε
9.3} ἐπιστάτα καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
49 ἐπιστάτα εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου
“ἐκβάλλοντα δαιμόνια
17 1.3 Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς
"EMIZTE’AAQ

Ac

15 20 ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι τ. ἀλισγη-

μάτων τ. εἰδώλων
2125 περὶ δὲ τ. πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς
ἐπεστείλαμεν
ἀπεστείλαμεν, WH non mg. R mg.
He 18 22 κ. yap διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν

*ENIZTH’MQN
Ja

3813 τίς σοφὸς x. ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν;

ἘΠΙΣΤΗΡΙΖΩ
Ac 14 22 ἐπιστηρίζοντες τ. ψυχὰς τ. μαθητῶν
15 32 παρεκάλεσαν τ. ἀδελφοὺς κ. ἐπεστήριξαν
41 ἐπιστηρίζων τ. ἐκκλησίας

ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστραφήτω
πρὸς op, TWH mg. R
εἰς τ. οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον
μή wore... τ. καρδίᾳ συνῶσιν κ. ἐπιστρέψωσιν κ. ἰάσομαι αὐτούς

> NEN ava par iad... 15,15. vi. τὸ
ὁ ἐν τ᾿ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω
μή ποτε ἐπιστρέψωσιν κ. ἀφεθῇ αὐτοῖς,

Is. Lc.

ἐπιστραφεὶς ἐν τ. ὄχλῳ ἔλεγεν
ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς x. ἰδὼν τ. μαθητὰς. αὐτοῦ

ὁ εἰς τ. ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω
1 πολλοὺς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ
1

Κύριον

ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα

ὈΣΞΟΡ ΠΣΣΟ avin, Mal. iii. 24
ἐπέστρεψαν εἰς σι Ραλιλαίαν
ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς
daar .*
28 ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρός σε
ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ
ὀπίσω
22 32 σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τ. ἀδελφούς
σου

ἐπιστρέφω--- ἐπιτίθημι

372

Jo 21 20 ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τ. μαθητήν

Ac

8110 μετανοήσατε οὖν x. ἐπιστρέψατε
9.35 οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τ. Κύριον

40 ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν Ταβειθά

11 21 πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν
ἐπὶ τ. Κύριον
1415 ἀπὸ τούτων τ. ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ

Θεὸν ζῶντα
1610 τοῖς ἀπὸ τ. ἐθνῶν
Θεόν

ἘΠΙΣΦΑΛΗΣ **

Ac 27 9 ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τ. πλοός

ἐπιστρέφουσιν

ἐπὶ τ.

36 ἐπιστρέψαντες δὴ ἐ πισκεψώμεθατ. ἀδελφούς

16 18 διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος x. ἐπιστρέψας

26 18 τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς
20 ἀπήγγελλον μετανοεῖν κ. ἐπιστρέφειν ἐπὶ

τ. Θεόν
28 27 μή ποτε... τ. καρδίᾳ συνῶσιν x. ἐπιστρέψωσιν, Is. Lc.
11CO3 16 ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον
Ga 4 9 πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ κ.
πτωχὰ στοιχεῖα
1Th1 9 πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τ. Θεὸν ἀπὸ τ.
εἰδώλων
Ja δι19 1 ἐὰν... ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν,
20 1 γινώσκετε ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν
ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ
1Pe225 ἐπεστράφητε
νῦν ἐπὶ τ. ποιμένα κ.
ἐπίσκοπον τ. ψυχῶν ὑμῶν
11 Pe222 κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα

᾿ἘΠΙΣΧΥΏ **
Lu 23 5 of δὲ ἐπίσχυον λέγοντες
"ENIZQPEY’Q **
ΠΤῚ 4 3 κατὰ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους
ἘΠΙΤΑΓΗ΄
Ro 16 26 κατ᾽ ἐπιταγὴν τ. αἰωνίου Θεοῦ
1Co7 6 τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην

1 ΤΊ 11 κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν
Tit 1 3 κατ᾽ ἐπιταγὴν τ. σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ
215 ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς
Mk

inp-by aw 23, Prov. xxvi. 11
Re

112 ἐπέστρεψα βλέπειν τ. φωνὴν ἥτις ἐλάλει
μετ᾽ ἐμοῦ:
κ. ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς

ἘΠΙΣΤΡΟΦΗ΄
Ac 16 3
ἐκδιηγούμενο
ι τ. ἐπιστροφὴν τ. ἐθνῶν
ῳ)

>

΄

”

>

Phm

>

,

4

4

>

,

-

τάσσω σοί
,

Lu

‘

4 36 ἐν ἐξουσίᾳ κ. δυνάμει ἐπιτάσσει τ. ἀκαθάρτοις πνεύμασιν
825 x. τ. ἀνέμοις ἐπιτάσσει κ. τ. ὕδατι
31 ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον
ἀπελθεῖν

14 22 κύριε γέγονεν ὃ ἐπέταξας

᾿ἘΠΙΣΥΝΑΤΩ

,

ἘΠΙΤΑΊΆΣΩ
127 κατ᾽ ἐξουσίαν x. τ. πνεύμασι τ. ἀκαθάρτοις
ἐπιτάσσει
6 27 ἐπέταξεν ἐνέγκαι τ. κεφαλὴν αὐτοῦ
39 ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλιθῆναι πάντας συμπόσια συμπόσια
925 τὸ ἄλαλον κ. κωφὸν πνεῦμα ἐγὼ ἐπι-

Ac 28

Mt 28 37 ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα
σου
ὃν τρύπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία
sie
αὐτῆς
24 31 ἐπισυνάξουσιν τ. ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τ.
τεσσάρων ἀνέμων
Mk 133 ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τ.
ὕραν
18 27 ἐπισυνάξει τ. ἐκλεκτοὺς
αὐτοῦ
ἐκ τ.
τεσσάρων ἀνέμων
Lu 12 1 ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τ. μυριάδων τ.
ὄχλου
13 34 ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα
a

οὗ κατ᾽

ἐπιταγήν
25 περὶδὲ τ. παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ
ἔχω
100 8 8 οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω

>

,

σου

17 37 ὅπου τὸ σῶμα ἐκεῖ κ. οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται

δὲ ἀρχιερεὺς
᾿Ανανίας ἐπέταξεν τ.
παρεστῶσιν αὐτῷ
ὃ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον
26

5

,

ἘΠΙΤΕΛΕΏ
Ro 15 28 τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας
I1Co7 1 ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ
8 6 οὕτως κ. ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς κ. τ. χάριν
ταύτην
II νυνὶ δὲ x. τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε
Ga

II οὕτως κ. τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν

3 3 ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;
»
>
66
>
Phil 1 6 ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν epyov
ayaGov ἐεπιτελέσει
Ης 8 κ Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τ. σκηνήν
9 6 εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τ. λατρείας ἐπιτελοῦντες
9 τὰ αὐτὰ τ. παθημάτων τ... . ἀδελφότητι

ἐπιτελεῖσθαι

ἘΠΙΣΥΝΑΓΩΓΗ ** +

*ENITH’AEIOS
216 μὴ dare δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τ. σώματος

1Th2

Ja

ΜΚ

(1) ἐπιτ. ὄνομα
Mt 918 ἐλθὼν ἐπίθες τ. χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν
1913 ἵνα τ. χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς

1 ὑπὲρ τ. παρουσίας τ. Kupiov . . . κι ἡμῶν
ἐπισυναγωγῆς πρὸς αὐτόν
He 10 25 μὴ ἐγκαταλείποντες τ. ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν
ἘΠΙΣΥΝΤΡΕ
ΧΩ * +
925 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὃ ὄχλος

ἘΠΙΤΙΘΗΜΙ

ἐπιτίθημι---ἐπιτροπή
Mk

Mt 19 15 ἐπιθεὶς τ. χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν
21 7 ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ ἱμάτια

27 29 ἐπέθηκαν ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ
37 ἐπέθηκαν ἐπάνω τ. κεφαλῆς αὐτοῦ τ. αἰτίαν
αὐτοῦ γεγραμμένην

Wig So ἰῷΣίμωνι Πέτρον

5."

17 1 ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὄνομα Βοανηργές

6 5 εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τ. χεῖρας
ἐθεράπευσεν

αὐτὸν

ἵνα ἐπιθῇ

αὐτῷ τ.

Lu

8 23 ἐπιθεὶς τ. χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτόν
τ.

χεῖρας

ἐπὶ

τ.

10 30 πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον
13 13 ἐπέθηκεν αὐτῇ τ. χεῖρας
16 5 εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τ. @povs αὐτοῦ
χαίρων
28 26 ἐπέθηκαν αὐτῷ τ. σταυρόν
Jo 9 6 ἐπέθηκεν αὐτοῦ τ. πηλὸν ἐπὶ τ. ὀφθαλμούς
ἐπέχρισεν, TWH mg. R
15 πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τ. ὀφθαλμούς
19 2 πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν
αὐτοῦ τ. κεφαλῇ
Ac 6 6 προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τ. χεῖρας
8 17 τότε ἐπετίθεσαν τ. χεῖρας ἐπ᾽ αὐτούς
19 ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τ. χεῖρας λαμβάνῃ
912 εἶδεν ἄνδρα.
. ἐπιθέντα αὐτῷ τ. χεῖρας
ἐπιθέντες τ. χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν
ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τ. τράχηλον τ. μαθητῶν
μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος
πολλὰς δὲ ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγάς
οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε

19 6 ἐπιθέντος αὐτοῖς τ. Παύλου χεῖρας
28 53 τ. Παύλου... ἐπιθέντος ἐπὶ τ. πυράν
ὃ ἐπιθεὶς τ. χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν

ἘΠΙΤΙΜΑΏ
(1) seq. ἵνα
ἀνέμοις

κ.

θαλάσσῃ

ἵνα μηδενὶ

εἴπωσιν
διεστείλατο, TWH

2 ἔλεγξον ἐπιτίμησον παρακάλεσον
παρακ. emir. TWH mg.
9 ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος

Ju

ἘΠΙΤΙΜΙΑ ὅτι
UCo2

Mt

Mk

6 ἱκανὸν τ. τοιούτῳ
τ. πλειόνων

ἡ ἐπιτιμία

αὕτη ἡ ὑπὸ
a

«

ἘΠΙΤΡΕΊΠΩ
821 ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν x. θάψαι
19 8 Μωυσῆς. .. ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τ.
γυναῖκας ὑμῶν

513 κ. ἐπέτρεψεν αὐτοῖς

10

4 ἐπέτρεψεν

, γράψαι

Μωυσῆς

ΠΡ

βιβλίον

CS

8 32 ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς

kK. ἐπέτρεψεν αὐτοῖς

Sa

ἀποστασίου

ΠῚ

κείνους εἰσελθεῖν"

61 πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι

Jo 19 38
Ac 21 39
40
26 1
27 5
28 16
1Co14 34
16 7
I Τὶ 212
He 6 3

non mg. R

ὁ Il. λέγει αὐτῷ ἐπιτιμῶν, WH mg.
17 18 ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
19 13 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς

20 31 1 ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωMk 125 ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων

ἐπέτρεψεν ὁ Πειλᾶτος
ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τ. λαόν.
ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὁ Παῦλος ἑστώς
ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν
ἐπέτρεψεν πρὸς τ. φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν
ἐπετράπη τ. Παύλῳ μένειν καθ᾽ ἑαυτόν
τῷ δὲ Il. ἐπετρ., WH mg.
οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν
ἐὰν ὁ Κύριος ἐπιτρέψῃ
διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω
τοῦτο ποιήσομεν ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός
ἘΠΙΤΡΟΠΕΥΏ

22 6 Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων

πήσωσιν

“-“

28 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη
ΠΤῚ4

τ.

12 16 1 ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν
ποιήσωσιν
τ. μαθηταῖς

435 ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων

9 το ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι

ἐπιθήσει 6 Θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τ. πληγὰς τ.
γεγραμμένας ἐν τ. βιβλίῳ τούτῳ

16 20 1 τότε ἐπετίμησεν

,

10 13 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
ἐπετίμων τ. προσφέρουσιν, T
48 1 ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ

»

Re 22 18 ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά,

τ.

>

αὐτῷ

Lu

10 ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τ. χρείας

ἐπετίμησεν

a

18 15 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς
30 1 οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ
19 39 διδάσκαλε ἐπιτίμησον τ. μαθηταῖς σου

I Ti 5 22 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει

8 26 ἐγερθεὶς

>

42 ἐπετίμησεν δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. πνεύματι τ.
ἀκαθάρτῳ
55 στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς
17 3 ἐὰν ἁμάρτῃ 6 ἀδελφός σου ἐπιτίμησον

17 ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας εἶπεν

Mt

,

921 ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν

’

16[18 ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν
Lu 440 ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τ. χεῖρας ἐπιτιθείς

18 5
15 10
28
16 23
18 10

αὐτὸν

30 ἐπετίμησεν τ. πυρετῷ κ. ἀφῆκεν αὐτήν
41 ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν
8 24 ὁ δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τ. ἀνέμῳ

χεῖρα

25 εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
ἔθηκεν, WH

ἵνα μὴ

9 25 ἐπετίμησεν τ. πνεύματι τ. ἀκαθάρτῳ

5 23 ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τ. χεῖρας αὐτῇ
7 32 παρακαλοῦσιν

3121 πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς
φανερὸν ποιήσωσιν

4 39 διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τ. ἀνέ
8 30 1 ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν
32 προσλαβόμενος ὃ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο
ἐπιτιμᾷν αὐτῷ
33 ἰδὼν τ. μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν Πέτρῳ

28 4 ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τ. ὥμους τ. ἀνθρώπων

Mk 816: ps

373

Lu

8. 1 ἐπιτροπεύοντος Ποντίου Πειλάτου τ. Ἰουδαίας
ἡγεμονεύοντος, TWH non mg. R

*ENITPONH’
**
Ac 26 12 per’ ἐξουσίας x. ἐπιτροπῆς τῆς τ. ἀρχιερέων

ἐπίτροπος---ἔπος

374

ἘΠΙΤΡΟΠΟΣ “ἢ
8 λέγει ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος τ. ἐπιτρόπῳ

Mt 20

αὐτοῦ
8 3 Ἰωάνα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου

Lu
Ga

4 2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν x. οἰκονόμους

ἘΠΙΤΥΓΧΑΊΝΩ
Ro 11 γ ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραὴλ τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν
He 615 οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τ. ἐπαγγελίας
11 33 οἱ διὰ πίστεως. .. ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν

Ja

4 2 ᾧχλοῦτε x. οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν

ἘΠΙΦΑΙΝΩ
179 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει κ. σκιᾷ θανάτου
καθημένοις
Ac 27 20 μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας
ἡμέρας
Tit 211 ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τ. Θεοῦ
8.4 ὅτε δὲ... ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τ.
σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ
Lu

,

,

>

ἘΠΙΦΑΝΕΙΑ
UTh2 8 καταργήσει τ. ἐπιφανείᾳ τ. παρουσίας αὐτοῦ
1 ΤΊ 614 μέχρι τ. ἐπιφανείας τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ
I1Ti 1 10 διὰ τ. ἐπιφανείας τ. σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ
Ἰησοῦ
4

Tit

Ac

1 τ. ἐπιφάνειαν

αὐτοῦ κ. τ. βασίλειαν

αὐτοῦ

ἘΠΙΧΕΙΡΕΏ

Lu
Ac

κ.

svi Siaa mim ot xia 50, Joel
iii. 4
"ENIPAY’SKQTF

Eph 5 14 ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός

διήγησν.
920 οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν
19 13 ἐπεχείρησαν δέ τινες κ. τ. περιερχομένων
Ἰουδαίων

ἘΠΙΧΕΏ
Lu 10 34 ἐπιχέων ἔλαιον κ. οἶνον
ἘΠΙΧΟΡΗΓΕΏ **
ΠΟΟϑ 10 ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τ. σπείροντι
Ga 8 5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα
Col 219 πᾶν τὸ σῶμα διὰ τ. ἁφῶν x. συνδέσμων

ΠΡΕῚ

ἐπιχορηγούμενον

§ ἐπιχορηγήσατε ἐν τ. πίστει ὑμῶν τ. ἀρετήν

Il οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν
ἡ εἴσοδος

“ENIXOPHT1’A* +
Eph 4 16 συνβιβαζόμενον
Phl

119

χορηγίας
διὰ τῆς...
Χριστοῦ

3

5 μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τ. ὀργήν;
9 οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφη-

ΓΕ
ἐπε-

+

ἘΠΟΙΚΟΔΟΜΕΏ
1Co8 10 θεμέλιον ἔθηκα ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ:
ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ
12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τ. θεμέλιον χρυσίον
14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὁ ἐποικοδόμησεν
Eph 2 20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τ. θεμελίῳ τ. ἀποστόλων
Col 2 7 ἐρριζώμενοι x. ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ
1Pe2 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες ἐποικοδομεῖσθε
οἰκοδομεῖσθε, ΝῊ
Ju
20 ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τ. ἁγιωτάτῃ ὑμῶν
πίστει
>

-

©

"

©

,

ε

΄-

᾿ἘΠΟΝΟΜΑΊΖΟΜΑΙ
Ro

217 εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ

"ENONTEY’Q**

"ENI@QNE’Q **
of δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες
ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει
ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τ. ὄχλῳ
δι’ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ

ἘΠΙΦΩΣΚΩΤ
Mt 28

:

ἐπιχορηγίας τ. πνεύματος Ἰησοῦ

II ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς.
χρισέν μου τ. ὀφθαλμούς

μίας

Lu 23 21
Ας 12 22
21 34
22 24

ἁφῆς τ. ἐπι-

9 6 ἐπέχρισεν αὐτοῦ τ. πηλὸν ἐπὶ τ. ὀφθαλμούς
ἐπέθηκεν, WH non mg.

ἘΠΙΦΕΡΩ
Ro
Ju

διὰ πάσης

᾿ἘΠΙΧΡΙΏἢ

Jo

8 πᾶσι τ. ἤγαπηκόσι τ. ἐπιφάνειαν αὐτοῦ
213 προσδεχόμενοι τὴν... ἐπιφάνειαν τ. δόξης
τ. μεγάλου Θεοῦ
*ENI@ANH’S
220 πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τ. μεγάλην
ἐπιφανῆ
—k. ἐπιφ., T

1 1 ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι

I Pe 2 12 ἐκ τ. καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες
3 2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ
στροφὴν ὑμῶν

ἀνα.

ἘΠΟΉΤΗΣ“ἢ
ΠΡΕῚ

16 ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότη-

τος

1 ὀψὲ δὲ σαββάτων τ. ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν
σαββάτων

Lu 23 54 x. σάββατον ἐπέφωσκεν

ἁγνὴν

He

ἜΠΟΣ
7 9 ὡς ἔπος εἰπεῖν

ἐπουράνιος----ἑπτά
>

Lu 20 33 1 οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα

4

ENOYPANIOZS

Mt 18 35 οὕτως κ. ὁ πατήρ μου 6 ἐπουράνιος ποιήσει

ὑμῖν

οὐράνιος, T
>

Jo

.

,

3812 πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύ-

΄“

»

β

σετε;
1Col15 40 kK. σώματα ἐπουράνια κ. σώματα ἐπίγεια:
»

,

ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ τ. ἐπουρανίων δόξα
οἷος ὁ ἐπουράνιος τοιοῦτοι κ. οἱ ἐπουράνιοι
>

4

ΓΒ!

‘4

«

»

‘

,

φορέσωμεν κ. τ. εἰκόνα τ. ἐπουρανίου
ὁ εὐλογήσας

pas...

ἐν τ. ἐπουρανίοις

ἐν Χριστῷ
καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τ. ἐπουρανίοις
,

>

§

-

>

a

>

>

co

-

>

,

-

,

,

>

,

x.

σώσει εἰς τ. βασιλείαν αὐτοῦ τ. ἐπουράνιον
ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι
γευσαμένους τε τ. δωρεᾶς τ. ἐπουρανίου
ὑποδείγματι K. σκιᾷ λατρεύουσιν τ. ἐπου-

ρανίων

αὐτὰ

δὲ τὰ ἐπουράνια

κρείττοσι

παρὰ ταύτας

νῦν δὲ κρείττονος
ἐπουρανίου

ὀρέγονται

προσεληλύθατε.
«

. . πόλει

θυσίαις

τοῦτ᾽ ἔστιν

Θεοῦ

ζῶντος

Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ
3

,ὔ

«ς

,

©

,

1 « τίνος
τῶν «ἑπτὰ , ἔσται γυνή;
"

οἱ δὲ εἶπαν Ἕπτά
λαβὼν τ. ἑπτὰ ἄρτους
.
ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σφυρίδας
1 ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τ. τετρακισχιλίους
k. λέγουσιν αὐτῷ Ἕπτά
ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν
22 1 οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα
23 1 οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
16 [9 map ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια
Lu 2 36 ζήσασα pera ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τ. παρθενίας αὐτῆς
>

,

oe

φΦ

‘

4

»

c

>

A

A

f

»

᾽

>

,

=

¢

©

4

8. 2 ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει
”
11 26 παραλαμβάνει ἕτερα
πνεύματα πονηρότερα
71?

ἑαυτοῦ ἑπτά
20 29 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν
31 1 ὡσαύτως δὲ κ. οἱ ἑ. οὐ κατέλιπον τέκνα
«

’

VOL

ἑπτά
27 ὡς δὲ ἔμελλον αἱ €. ἡμέραι συντελεῖσθαι

28 14

παρεκλήθημεν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας

ἑπτά
,
>
τὰx τείχη
Ἱερειχὼ‘
ἑπτὰ ἡμέρας
>

,

©

Ἰωάνης τ. ἑπτὰ

4

»
ἔπεσαν
>

-

΄
> 8
κυκλωθέντα
ἐπὶ

,

>

>

ἐκκλησίαις τ. ἐν τ.

,

Agia

ἀπὸτ. ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τ. θρόνου
αὐτοῦ
πέμψον τ. ἑπτὰ ἐκκλησίαις
ἐπιστρέψας εἶδον ἑ. λυχνίας χρυσᾶς
ἔχων ἐν τ. δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας
ἑπτά
20 τὸ μυστήριον τ. ἑπτὰ ἀστέρων ois εἶδες ἐπὶ
τ. δεξιᾶς μου,
k. τ. ἑπτὰ λυχνίας τ. χρυσᾶς"
οἱ ἑ. ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑ. ἐκκλησιῶν
εἰσίν,
k. αἱ λυχνίαι αἱ ἑ. ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν
2.1 ὁ κρατῶν τ. ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τ. δεξιᾷ
αὐτοῦ,
ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τ. ἑπτὰ λυχνιῶν τ.
χρυσῶν
5. τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑ. πνεύματα τ.
Θεοῦ κ. τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας
45 ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιύμεναι ἐνώπιον τ.
θρόνου,
΄

ες

A

>

,

πὶ

«

,

c

c

΄“΄
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,

>

ε

‘A
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4

A

>
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Cy
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c

a

,
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Φ

col

ε

’

~

τ. Θεοῦυ

βιβλίον... κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν
ἑπτά
5 ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον κ. τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας
αὐτοῦ
6 ἀρνίον... ἔχων κέρατα ἑπτὰ x. ὀφθαλμοὺς
ἑπτά
GY Gre ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τ. ἑπτὰ
σφραγίδων
μ
c
A
Se!
S32 εἶδον τ. ἑπτὰ ἀγγέλους
ot

a

»"

A

>

,

,

>

Ὁ

‘

2 ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες
6 οἱ ἑ. ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑ. σάλπιγ-

γον
10 3 ἐλάλησαν αἱ €. βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς"
g κ. ὅτε ἐλάλησαν αἱ €. βρονταί
4 σφράγισον ἃ ἐλάλησαν ai ἑ. βρονταί
11 13 ἀπεκτάνθησαν ἐν τ. σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώmov χιλιάδες ἑπτά
12-3 δράκων .. . ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ κ. κέρατα
δέκα:
k. ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα
181 θηρίον. .. ἔχον κέρατα δέκα x. κεφαλὰς
,

~

,

A

,

«

,’

c

,

΄“΄

,
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επτα

20 6 οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά
21 4 ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά
ὃ 1 Φιλίππου τ. εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν

Ὁ

Mt 12 45 παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα
15 34 οἱ δὲ εἶπον Ἑπτὰ κ. ὀλίγα ἰχθύδια
ἔλαβεν τ. ἑπτὰ ἄρτους κ. τ. ἰχθύας
τὸ περισσεῦον τ. κλασμάτων ἦραν ἑπτὰ
σφυρίδας πληρεῖς
3.5
ς
ἣ
οἷ
,
οὐδὲ τ. ἑπτὰ ἄρτους τ. τετρακισχιλίων
ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά
>
‘
ἌΓ. ee
©
5 ae |
,
ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί
1 6 δεύτερος κ. ὁ τρίτος ἕως τῶν ἕπτά
a

1914 ἦσαν
δέ erτινος Σκευᾶ ᾿Ιουδαίου ἀρχιερέως
ε
‘

ἃ εἰσιν τὰ €. πνεύματα

(1) ot ἑπτά

\

τυρουμένους ἑπτά
18 19 καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναάν

,

ἝΠΤΑ΄

>

6 3 ἐπισκέψασθε δὲ... . ἄνδρας ἐξ ὑμῶν pap-

>

wa... πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων
ἐπιγείων

Ld

Ac

,

συνεκάθισεν ἐν τ. ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
ἵνα γνωρισθῇ viv... τ. ἐξουσίαις ἐν τ.
ἐπουρανίοις
πρὸς τὰ πνευματικὰ τ. πονηρίας ἐν τ.
ἐπουρανίοις
o

375

©

15 1

>

Φ

‘4

,

,

,

- + + , ἀγγέλους ἑ. ἔχοντας πληγὰς €
τὰςι ἐσχάτας

6 ἐξῆλθαν

οἱ & ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑ
πληγάς
7 ἔδωκεν τοῖς €. ἀγγέλοις ἑ. φιάλας χρυσᾶς
ὃ ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ
ἀγγέλων

ἑπτά---ἐργασία

376
Re 161

φωνῆς ἐκ τ. ναοῦ λεγούσης τ. ἑπτὰ ἀγγέλοις,

:

ὑπάγετε x. ἐκχέετε τὰς €. φιάλας τ. θυμοῦ
17

τ. Θεοῦ
1 ἦλθεν εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων τ. ἐχόντων
τ. ἑπτὰ φιάλας
3 θηρίον κόκκινον... . ἔχων κεφαλὰς ἑ. x.
κέρατα δέκα
7 τ. θηρίου... τ. ἔχοντος τὰς ἑ. κεφαλὰς
κ. τὰ δέκα κέρατα
9 αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν
10 x. βασιλεῖς ἕπτά -εἰσιν

11 1 αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν κ. ἐκ τ. ἑπτά ἐστιν
21

ο ἦλθεν εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων τ. ἐχόντων
τ. ἑπτὰ φιάλας
τ. γεμόντων τ. ἑπτὰ πληγῶν τ. ἐσχάτων
ἝΠΤΑΚΙΣ

vow

“ENTAKIZXI’AIO!
κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας

Das yw ΟΣ

wn,

ieee

τ Ki.

ἑπταπλασίονα

ἐν τ.

καιρῷ τούτῳ

πολλαπλασίονα,

TWH

non mg. R

ἜΡΑΣΤΟΣ
τ. διακονούντων αὐτῷ Τιμόθεον κ.
ἜΡραστον
>
΄
ere
”
ε
Ro 16 23 ἀσπάζεται ὑμᾶς "Ἔραστος 6 οἰκονόμος τ.
πόλεως

Ac

Θεοῦ;

30 τί ἐργάζῃ;
9 4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τ. πέμψαντός
με ἕως ἡμέρα ἐστίν"
ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι
Ac 10 35 ὁ φοβούμενος αὐτὸν κ. ἐργαζόμενος δικαιοσύνην

13 41 ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν τ. ἡμέραις ὑμῶν

o'2 Spb ὉΨΒ, Hab. i. 5
3 | ἔμεινεν παρ᾽ αὐτοῖς x. ἠργάζοντο
ἠργάζετο, WH mg.
Ro 210 τιμὴ x. εἰρήνη παντὶ τ. ἐργαζομένῳ τὸ
ἀγαθόν
4 4 τ. δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται
κατὰ χάριν
5 τ. δὲ μὴ ἐργαζομένῳ... λογίζεται ἡ πίστις
αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην
18 το ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται
Ι (0412 κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι τ. ἰδίαις χερσίν
9 6 οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι;
13 οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τ. ἱεροῦ
ἐσθίουσιν
16 10 τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς ἐγώ
11Co7 10 μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργά8

‘

>

,

,

«

,

ζεται

“ENTANAAZI’QN

Lu 18 30 ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ

oma

6 27 ἐργάζεσθε μὴ τ. βρῶσιν τ. ἀπολλυμένην
28 τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τ.

18

ποσάκις.
. ἀφήσω αὐτόν; ἕως ἑπτάκις;
οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις
ἐὰν ἕπτ. τ. ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σέ,
kK. ἕπτ. ἐπιστρέψῃ πρός.σε λέγων Μετα-

xix. 18

Lu 1814 ἐξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι
Jo 821 ὅτι ἐν Θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα
517 ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ ἐργά-

19 22 δύο

11 ΤΊ 4 20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ

ἘΡΑΥΝΑΏ
5 39 ἐραυνᾶτε τ. γραφάς
7 52 ἐραύνησον x. ἴδε
Ro 8 27 ὁ δὲ ἐραυνῶν τ. καρδίας οἶδεν
1Co210 τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ
ΡΟ Τα ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ
Re 223 ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς x. καρδίας

Jo

Ga_

6 10 ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας

Eph 4 28 ἐργαζόμενος τ. χερσὶν τὸ ἀγαθόν

Col 8.23 ὃ ἐὰν ποιῆτε ἐκ Ψυχῆς ἐργάζεσθε
1 ΤῊ 2 9 νυκτὸς x. ἡμέρας ἐργαζόμενοι
411 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς... ἐργάζεσθαι
χερσὶν ὑμῶν

uTh3

τ.

ὃ νυκτὸς x. ἡμέρας ἐργαζόμενοι

10 εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω
11 μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους
12 ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν
ἄρτον ἐσθίωσιν
;
He 11 33 1 οἵ διὰ πίστεως... ἤργασαντο δικαιοσύνην
Ja 120 ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ οὐκ
ἐργάζεται
2 9 εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε
Jo
ὃ 1 ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ ἠργασάμεθα
ἃ εἰργάσασθε, TR mg.
ΠῚ|Ὸὸ
κα πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τ. ἀδελφούς
Re 18 17 ὅσοι τ. θάλασσαν ἐργάζονται
“

΄

ἘΡΓΑΣΙΆ

Mt

ἘΡΓΑΊΖΟΜΑΙ

Lu 1258 ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽

(1) ἠργαζόμην, ἠργασάμην

αὐτοῦ
Ac 16 16 ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τ. κυρίοις
ὑτὴ
αὐτῆς
19 ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τ. ἐργασίας αὐτῶν
19 24 παρείχετο τ. τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν
25 ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τ. ἐργασίας ἡ
‘
εὐπορία ἡμῖν ἐστίν

723 ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τ.
ἀνομίαν
21 28 σήμερον ἐργάζου ἐν τ. ἀμπελῶνι
25 16 1 πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν
ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς

26 10 | ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ
Mk14

6 ! καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί

Eph 4 19 ἑαυτοὺς παρέδωκαν... εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης
———

ἐργάτης---ἔργον

Jo 10 32 * πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ τ. πατρός"

ἘΡΓΑΤΗΣδ“
Mt

9 37 ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
38 ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τ. θερισμὸν αὐτοῦ
10 10 ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τ. τροφῆς αὐτοῦ

20

1 μισθώσασθαι

ἐργάτας

αὐτοῦ.
συμφωνήσας

33
37
38
14 10

εἰς τ. ἀμπελῶνα

δὲ μετὰ τ. ἐργατῶν ἐκ δη-

ναρίου τ. ἡμέραν

κάλεσον τ. ἐργάτας κ. ἀπόδος τ. μισθόν
ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
Lu 10
ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τ. θερισμὸν αὐτοῦ
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τ. μισθοῦ αὐτοῦ
CO
[Ὁ
NNN
18 27 ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδικίας
Ac 19 25 ods συναθροίσας κ. τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα
ἐργάτας
011 13 ψευδαπόστολοι ἐργάται δόλιοι
Phl
8.2 βλέπετε τ. κακοὺς ἐργάτας
ITi 518 ἄξιος ὁ ἐργάτης τ. μισθοῦ αὐτοῦ
Il Ti 2115 ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον
Ja
5 46 μισθὸς τ. ἐργατῶν τ. ἀμησάντων τ.
χώρας ὑμῶν
ἜΡΓΟΝ

δὲ μὴ διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε
ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει
τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς
ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα

ποιήσω
538 ἐὰν ἢ ἐξ ἀνθρώπων

.. . τὸ ἔργον τοῦτο

722 5 fy δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις κ. ἔργοις αὐτοῦ
41 εὐφραίνοντο ἐν τ. ἔργοις τ. χειρῶν αὐτῶν
9 36 8 αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν
ἀγ. ἔργ.»

18 2 ἀφορίσατε δή μοι. . . εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς
41 ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν τ. ἡμέραις ὑμῶν,

ὈΞΟΞ Syb Spb, Hab. i. 5
ann ND, 20.

26 10 ὃ ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ

Mk18 34 δοὺς. .. ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ
14 6 8 καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί
Lu 11 48 συνευδοκεῖτε τ. ἔργοις τ. πατέρων ὑμῶν
24 το ὅ δυνατὸς ἐν ἔργῳ κ. λόγῳ ἐναντίον τ.
Θεοῦ
Jo 3819 * ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα

20 ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ

21 ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα
4.54 ἵνα. .. τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον

5 20 μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα
36 τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα
τελειώσω αὐτά,
αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ

θ 28 3 τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τ.
Θεοῦ;

29 1 τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τ. Θεοῦ
7 3 ἵνα κ. οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσίν σου τὰ
ἔργα ἃ ποιεῖς
τὰ ἔργα σου, TWH mg.
7 4 ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν
21 ἕν ἔργον ἐποίησα x. πάντες θαυμάζετε
8 39 τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ποιεῖτε
41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τ. πατρὸς ὑμῶν
9 3:1 ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τ. Θεοῦ ἐν αὐτῷ.
4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τ. ἔργα τ. πέμψαντός

με

ἂν aes

ὃ ἐπλήρωσαν
15 18 γνωστὸν ἀπ᾽ αἰῶνός ἐστιν τ. Θεῷ τὸ ἔργον
αὐτοῦ
--ἐστ. τῷ Θ. τ. ἔργ. atr., TWH
non
mg. R
38 κ. μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον
26 20 ἄξια τ. μετανοίας ἔργα πράσσοντας
Ro 2 6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ"
,

Χριστοῦ
19 ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τ. ἔργων αὐτῆς
τέκνων, R mg.
23 3 κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε
5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ
θεαθῆναι τ. ἀνθρώποις

wan ἐμοῦν

Ac

εἰ
τὰ
εἰ
τὸ

14 26 ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι . .. εἰς TO ἔργον

516 ® ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα
11 21 ἀκούσας ἐν τ. δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τ.

10 25 τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ...
ταῦτα

11
12
15 24
17 4

ἔργα καλὰ ἔδ. ὑμ., TWH mg.
διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε;
ὃ περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε
εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τ. πατρός μου
εἰ δὲ ποιῶ... τ. ἔργοις πιστεύετε
ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα
αὐτοῦ

ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε

(1) ἔργ. τ. Θεοῦ, Χριστοῦ, Κυρίου (2) ἔργ. τ.
διαβόλου, σκότους, σαρκός (8) ἔργ. καλόν,
ἀγαθόν (4) ἔργ. πονηρόν, νεκρόν, ἄνομον
(5) ἔργ. . . . λόγος (6) ἔργ. νόμου
Mt

377

μαρτυρεῖ

εἶ

,

>

-

ἡ

δ΄

γ 8 τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν

ὧν

ἔργου ἀγαθοῦ

δόξαν... ζητοῦσιν
15 ὃ ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τ. νόμου γραπτὸν
ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν
8 20 ὅ ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα

σάρξ

A

‘

,

27 διὰ ποίου

νόμου;

»*

τ. ἔργων;

28 8 δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων
νόμου
4 2 εἰ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη
6 ᾧ ὁ Θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
911 va}... πρόθεσις τ. Θεοῦ μένῃ οὐκ ἐξ
ἔργων
2 ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων
11 6 εἰ δὲ χάριτι οὐκέτι ἐξ ἔργων
18 3.8 οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τ.
μ᾿

>

>

,

>

>

᾿»

ἀγαθῷ ἔργῳ

12 3 ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τ. σκότους
14 20 1 μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τ.
Θεοῦ
15 18 ὅ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ x. ἔργῳ
1 Co 8 13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται
13 ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ αὐτὸ
δοκιμάσει.
”
, +
“
θὸ
λή
74. εἰ τινος

τὸ

ψεται"

Epyov

pevel

.

.

- μισῦὸν

Λημ-

6n
15 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται ζημιωθήσεται
5 2 ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν᾽ ὁ τὸ ἔργον τοῦτο
”

“

>

“

πον

>

,

,

c

-

ιν

Lee.

αὶ

a

πράξας

9 1 ov τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Κυρίῳ;
ε

Leg

>

4

>

’

a

378

ἔργον
περισσεύοντες ἐν τ. ἔργῳ τ. Κυρίου πάντοτε

1Co15 58

16 10 1 τὸ
"
1Co9
8 Siva

. . . περισσεύητε

εἰς πᾶν

’

ἔργον

“

ἀγαθόν

8 ® ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι
14 8. μανθανέτωσαν δὲ x. οἱ ἡμέτεροι καλῶν

Tit

3

He

lio

γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς ἐγώ

ἔργων προΐστασθαι
ἔργα τ. χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί

Ὁ

τ
«οἷοί
ἐσμεν τ. λόγῳ... ἀπόντες τοιοῦτοι
K. παρόντες τ. ἔργῳ
11 τς ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
Ga 216 ὁ εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος
ἐξ ἔργων νόμου
16 ὃ ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ κ.
οὐκ ἐξ ἔργων νόμου"
ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται
πᾶσα σάρξ
[Ὁ
ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε

10 11

6

oa

>

»”

,

>

σου
—h. v..

MW DYSIN "YD WI, Ps. xcv. 9, 10

καίτοι τ. ἔργων
γενηθέντων

>

‘

A

>

ec

an

4

>

k. αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τ. ἔργων αὐτοῦ

* μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετα-

νοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων

οὐ γὰρ ἄδικος ὁ Θεὸς ἐπιλαθέσθαι τ.
ἔργου ὑμῶν
καθαριεῖ τ. συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν

=

,

εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης κ. καλῶν ἔργων
καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ
π-ἔργῳ, TWHR non mg.
ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω
οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ
ποιητὴς ἔργου
ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ
οὕτως κ. ἡ πίστις ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα νεκρά
σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχωδεῖξόν μοι τ. πίστιν σου χωρὶς τ. ἔργων,
κἀγώ σοι δείξω ἐκ τ. ἔργων μου τ. πίστιν
ἡ πίστις χωρὶς τ. ἔργων dpyn ἐστιν;
᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη
é

110 3 ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες
21 * ὑμᾶς... ἐχθροὺς τ. διανοίᾳ ἐν τ.
ἔργοις
τ. πονηροῖς
ὄ
817
πᾶν ὅτι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἣ ἐν ἔργῳ
{ΠῚ:.5 μνημονεύοντες ὑμῶν τ. ἔργου τ. πίστεως
513 ἡγεῖσθαι αὐτοὺς
ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ
ἔργον αὐτῶν
WoT yr wa... πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης kK. ἔργον πίστεως
217 8
στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ x. λόγῳ ἀγαθῷ
8
r Ti 210
γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν 81°
ἔργων ἀγαθῶν
εἰ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται καλοῦ ἔργου
ἐπιθυμεῖ
8
ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη
3
>

ἊΝ

>

,

c

~

΄

a

»»

,

‘

a

,

‘

>

ε

>

΄ὔ

5

,

ει

»

ν»ν

»

>

a

»

>

,

>

Τὰ

a

hee

~

»᾽

,

εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν

ὡσαύτως κ. τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα
πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς
καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ οὐ κατὰ τ. ἔργα

3

΄

3

ἡμῶν
c

΄

.

εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον
° πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος
ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ
ἀποδώσει αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα
αὐτοῦ
4
£7
,
>
A
4
18
puoerat , με ὁ© Κύριος
ἀπὸ
παντὸς ἔργου
πονηροῦ
Tit!
16 Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι τ. δὲ ἔργοις
‘ ἀρνοῦνται
16
πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι
278 σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων
8 λαὸν
περιούσιον ζηλωτὴν καλῶν ἔργων
14
BOI 8 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι
5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς
»

4

μοι

»

a

>

»

A

>

4

ς

,

>

,

-

΄-

’

mm

4

>

,

-

ἂν»

eo

ἤγγισεν

Col

κόσμου

ἔργων αὐτοῦ

>

“

καταβολῆς

ἸΠΙΘΝ
ΡΟ ΟΞ Naw, Gen. ii. 2

,

,

ἀπὸ

κατέπαυσεν ὁ Θεὸς... ἀπὸ πάντων τ.

_
_—

>

T [WH] R mg.

εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσεράκοντα ἔτη

,

ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσίν
2 φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τ. σαρκός
τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος
Οἱ
σὺ
δ
οὐκ ἐξ ἔργων ἵνα μή τις καυχήσηται
CORO
OMN
3 κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις
ἀγαθοῖς
ΓΝ ~ N πρὸς
τ. καταρτισμὸν τ. ἁγίων εἰς ἔργον
διακονίας
S11 2 μὴ συνκοινωνεῖτε τ. ἔργοις τ. ἀκάρποι
ς
τ. σκότους
' Pal 1 6
ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθόν
22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκὶ τοῦτό μοι καρπὸς
ἔργου
2 30 1 διὰ τὸ ἔργον
Κυρίου μέχρι θανάτου
c

αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τ. χειρῶν

TT ‘wyoa ὙΠ ΟΝ, Ps. viii. 7

ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
an

8

1) AD, Ps. cii. 26

κατέστησας

22 βλέπεις

ὅτι

αὐτοῦ,

24
25

ἡ πίστις συνήργει τ. ἔργοις

κ. ἐκ τ. ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη
3

»»ᾺἌ

c

,

>

’

ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος
ὁμοίως δὲ x. Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη
26 οὕτως κ. ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν
3 13 δειξάτω ἐκ τ. καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα
αὐτοῦ
1 Pe117 εἰ πατέρα καλεῖσθε Tov . . . κρίνοντα κατὰ
τὸ ἑκάστου ἔργον
ΡΟ

212 8. ἐκ τ. καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες
8 * ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις

ἔργοις ἐβασάνιζεν

393

γῆ κ. τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται
κατακαήσεται, TR non mg.

2 iva λύσῃ τὰ ἔργα τ. διαβόλου

* ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἢν
5 μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ. .. ἀλλὰ ἐν ἔργῳ
κ. ἀληθείᾳ
* ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τ.
ἔργοις αὐτοῦ τ. πονηροῖς
ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ
ἐλέγξαι πάντας τ. ἀσεθεῖς περὶ πάντων τ.
ἔργων ἀσεβείας
οἶδα τὰ ἔργα σου κ. τ. κόπον

ἔργον---ἔρημος
Re

2 5 μετανόησον κ. ra πρῶτα ἔργα ποίησον
6 ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τ. Νικολαϊτῶν
19 οἶδά σου τὰ ἔργα κ. τ. ἀγάπην... κ. τ.
ὑπομονήν σου,
kK. τὰ ἔργα σου
πρώτων

Mk 1 12 } εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν
ἔρημον.
131 κι ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας
35 ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο
45 ἀλλὰ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἦν
6 31 δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον
32 ἀπῆλθον ἐν τ. πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον

,

τὰ ἔσχατα

πλείονα

τ.

22 ἐὰν μὴ μετανοήσουσιν ἐκ τ. ἔργων αὐτῆς
ΕΣ

\

8
15.
9.20
1413
15. 3
1611
18 6
20 12

»

»

3.

&

ἔργ. αὐτῶν, WH mg. R mg.
δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν
ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου
οἶδά σου τὰ ἔργα
οὐ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα
ἐνώπιον τ. Θεοῦ μου
σ. τὰ ἔργα, TWH mg. R mg.
οἶδά σου τὰ ἔργα
3...»
»"
οἶδά
σου τὰ. ἔργα
οὐ μετενόησαν ἐκ τ. ἔργων τ. χειρῶν αὐτῶν
τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ per αὐτῶν
μεγάλα κ. θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου.
οὐ μετενόησαν ἐκ τ. ἔργων αὐτῶν
διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς
ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ... κατὰ τὰ ἔργα
+

23
26
81
2

,

7

κατ᾽ ἰδίαν

A

Lu

,

Ὁ

εκᾶαστος

κατὰ

4

‘

τὰ

»~

>

Epya

τεσσεράκοντα

ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον
! αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις
1 τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι;
ἷ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ἀπὸ τ.
δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους
912 ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν
16. 4! οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ

col

αὕτων

ἜἘΡΕΘΙΖΩ

6.31 1 οἱ πατέρες
49

ἜΡΕΙ ΔΩ
«ς

‘

a

πρῴῷρα

>

,

ἐρείσασα

»

ἔμεινεν

>

,

Mt

Mt

15 33 πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι

Ac

ἘΡΗΜΙΆ

11 κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τ. Ἰουδαίας
3.1 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ

TBTOR NUP Op, Is. xl. 3

4
11

τ] τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον
ὑπὸ τ. πνεύματος
γ 1 τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι;

1413 ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον
τόπον
15 ἔρημός ἐστιν 6 τόπος
28 38 ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος

--ἔρ., WH non mg. R mg.
24 26 1 ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστὶν μὴ ἐξέλθητε
Mk 1 31 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Is. Lc.
4 } ἐγένετο Ἰωάνης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ

ς

“

τὸ μάννα
»

ἔφαγον

ἐν

»

od

aed

|

ἐρήμου

120 γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος

ΓΘ

ΠῚ, Ps. Ixix. 26

ἐν τῇ ἐρήμῳ

421 μὴ σφάγια.
. προσηνέγκατέ μοι ἔτη
τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ

may ὈΞῪΝ WaT. ῬΓΟΠΙ τι, ONIN

Am. v. 25
44.1 ἡ σκηνὴ τ. μαρτυρίου ἢν τ. πατράσιν

ἜΡΗΜΟΣ
3

ἐρήμῳ

7 30 1 ὥφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τ. ὄρους Σινά
36 } ποιήσας τέρατα κ. σημεῖα... ἐν τῇ
ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα
38 1 οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τ. ἐκκλησίᾳ

8 4 πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι
ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας;
11Co11 26 κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ
He 11 38 ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι x. ὄρεσιν
ἐν ἐρημ., WH mg,

Mt

ἡμῶν

οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ

ΠΡ

DINED MW ΠΡΞΝ, Ps. Ixxviii. 2.

(1) ἡ ἔρημος, αἱ ἔρ.

_

τῇ

μάννα
11 54 ' ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τ. χώραν ἐγγὺς τῆς

ἀσάλευτος

᾿ἜΡΕΥΤΟΜΑΙ
18 35 ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς

Mk

ἐρήμῳ

123 1 ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Is. Lc.
314) καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν τ. ὄφιν ἐν τῇ

ἐρήμῳ

11Co9 2 τὸ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν τ. πλείονας
Col 321 οἱ πατέρες μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν

ἢ μὲν

4) φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Is. Lc.
1! ἤγετο ἐν τ. πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας

42
516
724
8 29

Jo

27 41

180 1 ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως
αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ
3 21 ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάνην. .. ἐν

τῇ ἐρήμῳ

2212 ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ

Ac

εἰς ἔρ. τόπ. τ. πλοίῳ, Τ
35 ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος

4

αὐτῶν
>

13 ἐκρίθησαν

379

ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ

8 26 αὕτη ἐστὶν ἔρημος

1318 1 ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόpnoev αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ
21 38 1 ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τ. τετρακισχιλίους ἄνδρας
1Co10 5 1 κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ
Ga 427 πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τ.

ἐχούσης τ. ἄνδρα

mya wap nopiv—w ΝΞ, Is. liv. 1
He

3 8!

κατὰ τ. ἡμέραν τ. πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ

12793

ADO oD, Ps. xcv. 8

17 | &y τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν
Re 12 61 ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν
14 | ἵνα πέτηται εἰς τ. ἔρημον
17 3 ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον

τῇ ἐρήμῳ
ἔρημον
εἰς τ. τόπον αὐτῆς
ἐν πνεύματι

380

ἐρημόω---ἐρυθρός
ἘΡΗΜΟΏ

Mt 1225 πᾶσα βασιλεία
ἐρημοῦται

μερισθεῖσα

Lu 1117 πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν

καθ᾽

Lu

15 29 ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἐρίφιον
ἔριφον, TWH non mg.

Mt

25 32 ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ

Lu

τ. ἐρίφων
15 29 ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον
ἐρίφιον, WH mg.

ἑαυτῆς

διαμερισθεῖσα

ἐρημοῦται

Re 17 16 οὗτοι... ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν
᾿
kK. γυμνήν
18 16 μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη 6 τοσοῦτος πλοῦτος

ἜΡΙΦΟΣ

19 ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη

ἘΡΗΜΩΣΙΣ

Mt 24 15 ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως

Ro

EPMA’S
16 14 ἀσπάσασθε... Ἑρμῆν Πατρόβαν Ἑρμᾶν

Drivin OMPY, Dan. ix. 27

ἝΡΜΗΝΙΆ

Mk 13 14 ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως, 72.
Lu 21 20 τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς
ἘΡΙΖΩ
Mt 12 19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει

sin ND γυνὴ ND, Is. χη, 2

ἑρμηνεία, T
1Co 12 10 ἄλλῳ δὲ ἑρμηνία γλωσσῶν
14 26 ἕκαστος Ψαλμὸν ἔχει... ἑρμηνίαν ἔχει
“EPMHNEYTH’S
1 Co 14 28 ἐὰν δὲ μὴ 3) ἑρμηνευτής
διερμηνευτής, TWH non mg.

"EPIOI’A**
“EPMHNEYQ

ἐριθεία, T
Ro

2 8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθίας κ. ἀπειθοῦσιν τ.
ἀληθείᾳ
11Co12 20 θυμοὶ ἐριθίαι καταλαλιαί
Ga
ὅ220 θυμοὶ ἐριθίαι διχοστασίαι
Phl 117 οἱ δὲ ἐξ ἐριθίας τ. Χριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς
2 3 μηδὲν κατὰ ἐριθίαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν
κατ᾽ ἐριθείαν, Τ
Ja
314 εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε x. ἐριθίαν ἐν τ.
καρδίᾳ ὑμῶν
16 ὅπου γὰρ ζῆλος κ. ἐριθία
ἜΡΙΟΝ

Jo

919 μετὰ ὕδατος

x. ἐρίου

κοκκίνου x. ὑσσώ-

Re

114 αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν

ἑρμηνεύειν

αὐτοῖς
x. ἀρξ. ἀπ. M. . . . διερμήνευσεν αὖτ., TWH
non mg. R
139 Ῥαββεὶ ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον Διδάσκαλε
μεθερμηνευόμενον, ΝΗ

43 Κηφᾶς ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος

He

9. 7 Σιλωὰμ ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος
7 2 πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης

ἝΡΜΗΣ
Ac 1412 τ. δὲ Παῦλον Ἑρμῆν

ἡγούμενος τ. λόγου

He

που

Lu 24 27 κ. ἦν ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως...

Ro 1614 ἀσπάσασθε.

ἐπειδὴ

αὐτὸς ἦν ὁ

. . ἙἭρμὴν Πατρόβαν Ἑρμᾶν

ἝἙΡΜΟΓΕΝΗΣ
ΠΤΙ1 15 ὧν ἐστὶν Φύγελος x. ‘Eppoyévns

Ro

1Co

ἜΡΙΣ
129 μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος
13 13 μὴ ἔριδι x. ζήλῳ
ἔρισι x. ζήλοις, WH mg.

1τ| ἐδηλώθη γάρ por... ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν
εἰσίν

ς

3 3 ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος κ. ἔρις
11Co12 20 μή πὼς ἔρις ζῆλος θυμοί
Ga
5 20 ἔχθραι ἔρις ζῆλος θυμοί
ἔρεις λοι, WH mg.
Phl 115 τινὲς μὲν x. διὰ φθόνον x. ἔριν
1Ti 6 4 ἐξ ὧν γίνεται φθόνος ἔρις βλασφημίαι
Tit
3 9 ἔρεις x. μάχας νομικὰς περιίστασο
ἔριν, T

“EPMETO’N
ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα x.
ἑρπετὰ τ. γῆς
11 6 εἶδον τὰ τετράποδα τ. γῆς. . . Kk. τὰ
ἑρπετά
Ro 123 ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος .. . τετραπόδων x.
ἑρπετῶν
Ja 3 7 πᾶσα γὰρ φύσις... . ἑρπετῶν τε κ. ἐναλίων δαμάζεται
Ac 1012 ἐν

ἘΡΥΘΡΟΣ

Ας
Mt

ἘΡΙΦΙΟΝ **
25 33 στήσει... τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων

e
ied

Ἑρμογένης, T

736 σημεῖα

ἐν

τῇ Αἰγύπτῳ

κ.

ἐν ἐρυθρᾷ

άσσῃ
He 11 29 πίστει διέβησαν τ. ἐρυθρὰν θάλασσαν ὡς
διὰ ξηρᾶς γῆς

—————=-- +s

ἔρχομαι

(1) ἦλθα

(8) ἔρχ. διά

(4) ἔρχ. ἐν, ἐπί

(5) px.

temp.

ἔρχ.

ἑαυτόν
Mt

Mt 18 19 ἔρχεται ὁ πονηρὸς κ. ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον

ἜΡΧΟΜΑΙ

(2) seq. infin.

c. gen. pers.

ἀπό, παρά,

(6) 6 ἐρχόμενος

(8) ὁδὸν

(10) ἔρχ. κατά

(7) de

(9) ἔρχ.

εἰς

2 2.3 ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ
ὃ ὅπως κἀγὼ Day προσκυνήσω αὐτῷ
9 ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον

11 ἐλθόντες εἰς τ. οἰκίαν
23 ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς

πόλιν

λεγομένην

Ναζαρέτ

8 7 * ἰδὼν δὲ πολλοὺς τ. Φαρισαίων. εν ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα
II 6 δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρύτερός μου

ἐστίν

14

σὺ ἔρχῃ πρός με;
16 eR εἶδεν τὸ πνεῦμα Θεοῦ... . ἐρχόμενον
ἐπ᾽ αὐτόν
413 ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τ. παραθαλασσίαν
517 2 μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι
τ.

προφήτας"

2

οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι
24 τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου
6 10 1 ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου

715 οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι
προβάτων

25 | κατέβη ἡ βροχὴ κ- ἦλθαν οἱ ποταμοί
ἦλθον,
27 1 κατέβη ἡ βροχὴ k. ἦλθαν οἱ ποταμοί

ἦλθον,

7
Q
14
ὃ
29
IO
13
15.

ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν
λέγω... ἄλλῳ Ἔρχου κ. ἔρχεται
ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τ. οἰκίαν Πέτρου
ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τ. χώραν
τ. Ταδαρηνῶν
2 ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
ἦλθεν εἰς τ. ἰδίαν πόλιν
πολλοὶ τελῶναι κ. ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες
συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ
2 οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους
7 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽

αὐτῶν ὁ νυμφίος
18 ἐλθὼν ἐπίθες τ. χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν
23 ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τ. οἰκίαν τ. ἄρχοντος
28
10 13
23
34

Ὁ

ἐλθόντι δὲ εἰς τ. οἰκίαν
1 ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν
ἕως ἔλθῃ 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου
? μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην
ἐπὶ τ. γῆν"
οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν.
1τὉ
bw

ἦλθον

γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον

κατὰ τ.

πατρὸς αὐτοῦ

11 4.6 σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν ;
14
18
19
12 9
42
18

381

αὐτός ἐστιν λείας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι
ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων
ἦλθεν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐσθίων κ. πίνων
ἦλθεν εἰς τ. συναγωγὴν αὐτῶν
2 ὅτι ἦλθεν ἐκ τ. περάτων τ. γῆς ἀκοῦσαι τ.
σοφίαν Σολομῶνος
4 ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα
4 ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά
ἦλθεν τ. wer. καὶ κατ. αὐτ., TR; ἦλθον,
WH mg.

25
32
36
54

ἦλθεν
ὥστε
ἀφεὶς
ἐλθὼν

αὐτοῦ ὁ ἐχθρός
ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ
τ. ὄχλους ἦλθεν εἰς τ. οἰκίαν
εἰς τ. πατρίδα αὐτοῦ

14 12 ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ

25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τ. νυκτὸς ἦλθεν πρὸς
αὐτούς

28 κέλευσόν με ἐλθεῖν πρύς σε ἐπὶ τ. ὕδατα.
20 ὁ δὲ εἶπεν Ἔλθέ
29 περιεπάτησεν ἐπὶ τ. ὕδατα K. ἦλθεν πρὸς
τ. Ἰησοῦν
v8. ἐλθεῖν πρ., WH mg. R non marg.
34 1 4 διαπεράσαντες ἦλθαν ἐπὶ τ. γῆν εἰς
Γεννησαρέτ
ἦλθον, T

15 25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ

>
,
,
29 ἦλθεν
παρὰ\ τ. θάλασσαν
τ. Ταλιλαίας
39 ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν

16 5 ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν

13 ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρίας
24 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν
27 * μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔρχεσθαι
ἐν τ. δόξῃ
28 4 ἕως ἂν ἴδωσιν τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τ. βασιλείᾳ αὐτοῦ
17 10 Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
II Ἠλείας μὲν ἔρχεται κ. ἀποκαταστήσει πάντα
12 Ἠλείας ἤδη ἦλθεν
14 ἐλθόντων πρὸς τ. ὄχλον
24 ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναούμ
25 ἐλθόντα εἰς τ. οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ
Ἰησοῦς
εἰσελθόντα, TWH mg.
18 7 ἀνάγκη yap ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα:
8 πλὴν οὐαὶ τ. ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται
II? ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου σῶσαι τὸ
ἀπολωλός
—h. v.. TWHR non mg.
31 ἐλθόντες διεσάφησαν τ. κυρίῳ ἑαυτῶν
ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τ. Ἰουδαίας
14 μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με
ἐλθόντες δὲ οἱ περὶ τ. ἑνδεκάτην ὥραν
10 κ. ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν

28 5 ὥσπερ ὃ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

οὐκ ἦλθεν

διακονηθῆναι
ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
5 ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι

7p xia 200 M30, Zech. ix. 9
9 * © εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
Κυρίου

nin’ DWE NBN Wa, Ps. cxviii. 26
19 * ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽
αὐτήν
23 ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερόν
32 * ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ
δικαιοσύνης

40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος
2 οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν

23 35 * ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον
39 * © εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
Κυρίου, Ps. Z.¢.
* πολλοὶ yap ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί μου

382

ἔρχομαι

Mt 24 30 * ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
ἐπὶ τ. νεφελῶν

|Mk

δ 26 ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ Xeipor ἐλθοῦσα

27 ἐλθοῦσα ἐν τ. ὄχλῳ ὄπισθεν
33 ἡ δὲ γυνὴ. ., ἦλθεν x. προσέπεσεν
αὐτῷ

39 ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς κ. ἦρεν ἅπαντας

42 οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται
43 εἰ ἤδει... ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται
44 ἣ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔρχεται

46 ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ

εὑρήσει οὕτως

ποιοῦντα
25 10 ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ
νυμφίος
11 ὕστερον δὲ ἔρχονται κ. αἱ λοιπαὶ παρθένοι
19 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος τ.
δούλων
27 ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ
31 4 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐν τ.
δόξῃ αὐτοῦ
36 1 ἐν φυλακῇ ἤμην κ. ἤλθατε πρός με
39 πότε δέ σε εἴδομεν... ἐν φυλακῇ κ.
ἤλθομεν

πρός σε;

26 36 ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον
λεγόμενον Τεθσημανεί
40 ἔρχεται πρὸς τ. μαθητάς
43 ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας
45 τότε ἔρχεται πρὸς τ. μαθητάς
47 ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν
64 * ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου... ἐρχόμενον ἐπὶ τ. νεφελῶν
27 33 ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθά
49 ἴδωμεν εἰ ἔρχεται λείας σώσων αὐτόν

57 ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας

64
28 1
II
13

μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτόν
ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνή
τινὲς τ. κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τ. πόλιν
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν
αὐτόν
Mk 1 7 ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου
9 ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τ. Γαλιλαίας
14 ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τ. Γαλιλαίαν
24 * ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς;
29 1 ἐξελθόντες ἦλθαν εἰς τ. οἰκίαν Σίμωνος
ἦλθον, T ; ἐξελθὼν ἦλθεν, WH mg. R mg.
39 ἦλθεν κηρύσσων εἰς τ. συναγωγὰς αὐτῶν
40 ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός
45 ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν
2 3 ἔρχοντο φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικόν
13 πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν
17 32 οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους
18 ἔρχονται x. λέγουσιν αὐτῷ
20 7 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽
αὐτῶν ὁ νυμφίος
8 ὃ 1 πλῆθος πολὺ ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ ἦλθαν
πρὸς αὐτόν
ἦλθον, T
20 ἔρχεται εἰς οἶκον
31 ἔρχονται ἡ μήτηρ αὐτοῦ κ. οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
ἔρχεται,
4 4 ἦλθεντὰ πετεινὰ x. κατέφαγεν αὐτό
15 εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς
21 μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος
22 ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν
51 ἦλθον εἰς τὸ πέραν τ. θαλάσσης
14 " ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός
15 ἔρχονται πρὸς τ. Ἰησοῦν
22 ἔρχεται εἷς τ. ἀρχισυναγώγων ὀνόματι
Ἰάειρος
23 ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τ. χεῖρας αὐτῇ

35
38
6 1
20
31

* ἔρχονται ἀπὸ τ. ἀρχισυναγώγου λέγοντες
ἔρχονται εἰς τ. οἶκον τ. ἀρχισυναγώγου
ἔρχεται εἰς τ. πατρίδα αὐτοῦ
1 ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθαν
ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι κ. οἱ ὑπάγοντες
πολλοί
48 περὶ τετάρτην φυλακὴν τ. νυκτὸς ἔρχεται
πρὸς αὐτούς
53 διαπεράσαντες ἐπὶ τ. γῆν ἦλθον εἰς Tev
νησαρέτ

7

1 οἱ Φαρισαῖοι κ. τινὲς τ. γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων
25 ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ
εἰσελθοῦσα, T
31 * ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τ. θάλασσαν τ.
Γαλιλαίας
8 10 ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά
22 ἔρχονται εἰς Βηθσαιδάν
34 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν
ἀκολουθεῖν,

T

38 4 Grav ἔλθῃ ἐν τ. δόξη τ. πατρὸς αὐτοῦ
9 1 * ἔως ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει
11 Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
12 Ἠλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει
13
14
33
101
14
30
45
46
50
11 9
IO
13
15
27
27
12 ο
14

πάντα

ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι x. Ἠλείας ἐλήλυθεν
ἐλθόντες πρὸς τ. μαθητάς
ἦλθον εἰς Καφαρναούμ
ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τ.
ἸΙουδαίας
ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρὸς με
ἴἷ ἐν τ. αἰῶνι τ. ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
“ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι
ἔρχονται εἰς “leperya
ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τ. Ἰησοῦν
* ὁ εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
Κυρίου., Ps. Zc.
εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τ. πατρὸς
ἡμῶν Δαυείδ
ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ:
* κι ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὸν οὐδὲν εὗρεν
ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα
ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα
ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
ἐλεύσεται κ. ἀπολέσει τ. γεωργούς
κ. ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ

18 ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν

42 ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο
13 6 * πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί μου

26 * ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον

ἐν νεφελαῖς
35 οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τ. οἰκίας
ἔρχεται
36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας
ae γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου

θον εἰς τ. πολιν

17 ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τ. δώδεκα
32 ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί
37 ἔρχεται κ. εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας

ἔρχομαι

Lu 10 337 1° Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν Kar’ αὑτόν

Mk 14 58 ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν

40 πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας
ὑποστρέψας εὗρ. αὐτ. πάλ. καθ., T

11

41 ἔρχεται τὸ τρίτον κ. λέγει αὐτοῖς
45 ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει
62 ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου .. . ἐρχόμενον μετὰ τ. νεφελῶν

12 36 ἵνα ἐλθόντος κ. κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν
37 ods ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας

36 3 ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας καθελεῖν αὐτόν
43 ἐλθὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας

χεται
43 ὃν ἐλθὼν
ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα
“
οὕτως

66 ἔρχεται μία τ. παιδισκῶν τ. ἀρχιερέως
15 21 ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα. .. ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ

Lu

1 ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν

δ" ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τ.
ἡλίου
5 ἐλθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον
εἰσελθοῦσαι, TWH non mg.
143 ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τ. Κυρίου μου πρὸς ἐμέ
59 1 2 ἦλθαν περιτεμεῖν τὸ παιδίον
ἦλθον, T
2161 Kx. ἦλθαν σπεύσαντες
27 * ἦλθεν ἐν τ. πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν
44 ὃ ἦλθον ἡμέρας ὁδόν
51 κατέβη per αὐτῶν κ. ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ
3 3 ἦλθεν εἰς πᾶσαν περίχωρον τ. Ἰορδάνου
12 2 ἦλθον δὲ κ. τελῶναι βαπτισθῆναι
16 SH δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου
ἦλθ εν εἰς Ναζαρὰ οὗ ἢν τεθραμμένος
34 “ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς
42 οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτὸν Kx. ἦλθον ἕως
αὐτοῦ
5 7 τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς"
1 κι ἦλθαν x. ἔπλησαν ἀμφότερα τ. πλοῖα
17 οἱ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τ.
Γαλιλαίας
32 2 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους
35 7 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
617 | 2 of ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ
ἦλθον, T
47 πᾶς 6 ἐρχόμενος πρός pe kK. ἀκούων μου
τ. λόγων
7 3 ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τ. δοῦλον αὐτοῦ
7 οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν
ὃ λέγω... ἄλλῳ Ἔρχου κ. ἔρχεται
19 ὁ σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν

;

20 © σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν
33 ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς
ἔσθων ἄρτον
34 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔσθων

μὴ

8 12 εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος κ. αἴρει τ. λόγον
17 ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ κ. εἰς φανερὸν ἔλθῃ
33} ἦλθαν πρὸς τ. Ἰησοῦν
ἦλθον, T
AI ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ᾿Ἰάειρος
47 ἰδοῦσα δὲ ἡ yur). . . τρέμουσα ἦλθεν
49 ὅ ἔρχεταί τις παρὰ τ. ἀρχισυναγώγου
51 ἐλθὼν δὲ εἰς τ. οἰκίαν
9.23 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι
26 4 ὅταν ἔλθῃ ἐν τ. δόξῃ αὐτοῦ x. τ. πατρός
56 2 ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς

10

2 1 ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου

25 ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα
31 23 ὅτι ἦλθεν ἐκ τ. περάτων τ. γῆς ἀκοῦσαι
τ. σοφίαν Σολομῶνος

41 ἴ ἀπέχει: ἦλθεν ἡ ὥρα

16

383

ἀνθρώπων ἀπολέσαι
—h. v.. TWH [WH mg.] R non mg.
I οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι

32 ἐλθὼν κ. ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν.

38 4 κἂν ἐν τ. τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ
κ. ἐὰν ἔλθῃ τ. ἑσπερινῇ φυλακῇ, WH mg.
30 εἰ ἤδει. . . ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται
40 7} ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔρ΄

45
49
54
18 6
7

-“

-

χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι
1.
οὐ
τὰ
ΝΜ
“
πῦρ
ἦλθον
βαλεῖνORE ἐπὶ τ. γῆν
εὐθέως λέγετε ὅτι ὄμβρος ἔρχεται
ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ
τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπόν

14 ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε

35 * ὁ εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
Κυρίου, Ps. Zc.
14 1 ἐγένετο ἐν τ. ἐλθεῖν αὐτὸν eis οἶκον
9 ἐλθὼν ὁ σὲ κ. αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι
IO ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε
17 ἔρχεσθε ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν
ἔρχεσθαι, WH mg.
20 διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν

26 εἴ τις ἔρχεται πρός με

27 ὅστις οὐ βαστάζει.

+

Κι

a

EPXETAL

>

,

OTTLOW

μου
31 * τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽
αὐτόν
15 6 ἐλθὼν εἰς τ. οἶκον συνκαλεῖ τ. φίλους
17 3 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη

20 ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τ. πατέρα ἑαυτοῦ
25
30
16 21
2ὃ
17 1

ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τ. οἰκίᾳ
ὅτε δὲ ὁ υἱός σου otros . . . ἦλθεν
οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ
ἵνα μὴ κ. αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τ. τόπον τοῦτον
ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ
ἐλθεῖν"

3 πλὴν οὐαὶ b¢ οὗ ἔρχεται

20 πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
20 οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως
22 ἴ ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε. ..
ἰδεῖν
27 ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς κ. ἀπώλεσεν πάντας
18 3 χήρα δὲ. .. ἤρχετο πρὸς αὐτόν
5 ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με
ὃ πλὴν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει
τ. πίστιν ἐπὶ τ. γῆς;

16 ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με

30 7 ἐν τ. αἰῶνι τ. ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
19 5 * ὡς ἦλθεν ἐπὶ τ. τόπον
10 2 ἦλθεν γὰρ 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου ζητῆσαι
k. σῶσαι τὸ ἀπολωλός
13 ὁ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς πραγματεύσασθαι ἐν ᾧ

τς
ἔρχομαι
18 ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων
+

20 ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων

23 κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα
38 4 © εὐλογημένος 6 ἐρχόμενος ὁ βασιλεὺς ἐν
ὀνόματι Κυρίου, Ps. Lc.
πτ-ό ἐρχ.. TWH mg.

ἔρχομαι

384

Lu 20 16 ἐλεύσεται x. ἀπολέσει τ. γεωργοὺς τούτους
21 6 7 ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται
λίθος ἐπὶ λίθῳ
8 4 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί
μου

Jo

430 ἤρχοντο πρὸς αὐτόν
35
ἔτι τετράμηνός ἐστιν κ. ὁ θερισμὸς ἔρχεται
40 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται
45 ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τ. Ταλιλαίαν

45 κ. αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τ. ἑορτήν.

27 * ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
ἐν νεφέλῃ
22 7 7 ἦλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τ. ἀζύμων

46 ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Kava τ. Γαλιλαίας

54 ἐλθὼν ἐκ τ. Ἰουδαίας εἰς τ. Γαλιλαίαν

5 7
24
25
28

18 ἕως οὗ ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ἔλθῃ

45 ἐλθὼν πρὸς τ. μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους
28 26 ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ

29 ἴ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν

33 ᾿ ὅτε ἦλθαν εἰς τ. τόπον
Κρανίον
ἀπῆλθον, T

40 οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με
43 * ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τ. ὀνόματι τ. πατρός
μου

τ. καλούμενον

42 μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τ. βασιλείαν
σου

Jo

1.4 ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθαν
ἦλθον,
23.) μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθαν
ἦλθον, Τ
1 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν
9 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν. .. ἐρχόμενον εἰς
τ. κόσμον
II εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν
15." ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου
γέγονεν

27 © ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε ὀπίσω μου ἐρχόμενος
οἴδ., ὁ ὁπ. μ. épy., TR
29 τῇ ἐπαύριον βλέπει τ. Ἰησοῦν ἐρχόμενον
πρὸς αὐτόν
30 ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνήρ
31 διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων

40 λέγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε κ. ὄψεσθε:
1 ἦλθαν οὖν κ. εἶδαν ποῦ μένει

47 λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου κ. ἴδε

48 εἶδεν Ἰησοῦς τ. Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς

αὐτόν

2 οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτός
;
2 ὅ οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος
8 οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται κ. ποῦ ὑπάγει
9 τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τ. κόσμον
[9 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων...
. οὐκ ἔρχεται
πρὸς τὸ φῶς
21 ὁ δὲ ποιῶν τ. ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ
φῶς
22 μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. .. εἰς τ.
»

»

Ἰουδαίαν γὴν
26 1 ἦλθαν πρὸς τ. Ἰωάνην
ἦλθον, Τ

»”

‘A

6

43 * ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τ. ὀνόματι τ. ἰδίῳ
5 θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς

αὐτόν
14 © ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τ.
κόσμον

ὁ εἰς τ. κι ἐρχ., T
15 μέλλουσιν ἔρχεσθαι x. ἁρπάζειν αὐτόν
17 ἤρχοντο πέραν τ. θαλάσσης εἰς Καφαρ-

ναούμ

17 οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
23 ἀλλὰ ἦλθεν πλοῖα ἐκ Τιβεριάδος
ἄλλα ἦλθον πλοιάρια, T
24 ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τ. Ἰησοῦν
35 ° ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμέ οὐ μὴ πεινάσῃ
37 ὅ τ. ἐρχόμενον πρός pe οὐ μὴ ἐκβάλω
ἔξω
44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
45 πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τ. πατρὸς... ἔρχεται
πρὸς ἐμέ
65 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
7 27 ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται
28 ὅ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα
30 ἴ ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ
31 ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ
34 ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
36 ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
37 ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με κ. πινέτω
--πρός με,
41 μὴ γὰρ ἐκ τ. Ταλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται;
42 ἀπὸ Βηθλεὲμ... ἔρχεται 6 Χριστός
6 Xp. ἔρχ., T
45 ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τ. ἀρχιερεῖς
50 Νικόδημος... ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν πρότε-

ρον

---ὁ ἐλθὼν

26 πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν
A

* ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ
εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται
ἴ ἔρχεται Spa x. νῦν ἐστίν
7 ἔρχεται ὥρα ἐν fj πάντες οἱ ἐν τ. μνημείοις
ἀκούσουσιν

>

,

31 ° ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν
31 ὃ ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων
ἐστίν
4 καὶ ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τ. Σαμαρίας λεγομένην
Συχάρ
73 ἔρχεται γυνὴ ἐκ τ. Σαμαρίας ἀντλῆσαι

ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ

ὑπάγω
20 ἴ ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ

21 ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν

ὕδωρ

16 φώνησόν σου τ. ἄνδρα κ. ἐλθὲ ἐνθάδε

21 ἴ πίστευέ μοι γύναι ὅτι ἔρχεται ὥρα

23 ἴ ἔρχεται ὥρα κ. νῦν ἐστίν
25 οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος
Χριστός"
ὅταν ἔλθη ἐκεῖνος
27 } ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

mp. αὐτ. πρότ., T

8 [2 ὄρθρου δὲ πάλιν ἦλθεν εἰς τὸ ἱερόν,
παρεγένετο, WH non mg.
k. πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν
14 οἶδα πόθεν ἦλθον κ. ποῦ ὑπάγω"

22 ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν

42 ὅ οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα
9 4 ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι
7 ἐνίψατο x, ἦλθεν βλέπων

39 εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τ. κόσμον τοῦτον ἦλθον
10

ὃ πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ
-- πρὸ ἐμ., T

ἔρχομαι

385

"

Jo 1010 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ
10 ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν

ον

τ πάτερ ἐλήλυθεν ἡ ὥρα
II κἀγὼ πρός σε ἔρχομαι
13 νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι
18 3 ὁ οὖν ᾿Ιούδας
. ἔρχεται
φανῶν

12 θεωρεῖ τ. λύκον ἐρχόμενον
41 πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν
11 17 ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν . .. ἐν

4:3 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽
αὐτόν
ἡ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τ. κόσμον

τ. μνημείῳ

πολλοὶ δὲ ἐκ τ. Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς
τ. Μάρθαν.
ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται

19

ὁ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς... ὁ εἰς τ. κόσμον
ἐρχόμενος
ἠγέρθη ταχὺ κ. ἤρχετο πρὸς αὐτόν

3

ἤρχοντο πρὸς αὐτόν κ. ἔλεγον
ἴδον οὖν οἱ στρατιῶται
33 * ἐπὶ δὲ τ. Ἰησοῦν ἐλθόντες
38 ἦλθεν οὖν kK. ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ.

ἦλθον οὖν kK. ἦραν αὐτόν, T

ἐγείρεται τ. κ᾿ ἔρχεται, +.
οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τ. «κώμην
ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς
Κύριε ἔρχου κ. ἴδε

39 ἦλθεν be x. Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν

νυκτός
20

I Mapia ἡ “Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωί

2 τρέχει οὖν κ. ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον

Ἰησοῦς οὖν... ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον.
πολλοὶ οὖν ἐκ τ. Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς

3 ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον
4 ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον

τ. Μαριάμ

ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι
ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τ. ἑορτήν
12 \1

6 ἐρχεται
ἔ

ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα

οὖν

Σίμων

Πέτρος

ἀκολουθῶν

ἦλθεν εἰς Βηθανίαν
1 ἦλθαν οὐ διὰ τ. Ἰησοῦν μόνον
ἦλθον, T

αὐτῷ
8 ὁ ἄλλος “μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ
μνημεῖον
18 ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα
τ. μαθηταῖς

ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
6 εὐλογημένος 6 ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι

24 οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς

ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τ. ἑορτήν

Κυρίου, Ps.

19 ἦλθεν 6 "Ingots x. ἔστη εἰς τὸ μέσον

26 ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τ. θυρῶν κεκλεισμένων

21

Le:

idod 6 βασιλεύς σου ἔρχεται, Zech. Lc.
ἔρχεται ὁ Φίλιππος x. λέγει τ. ᾿Ανδρέᾳ"
ἔρχεται ᾿Ανδρέας κ. Φίλιππος κ. λέγουσιν
τῷ Ἰησοῦ

7 ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τ.
ἀνθρώπου

διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τ. ὥραν ταύτην

Ac

3 ἐρχόμεθα k. ἡμεῖς σὺν σοί
ὃ οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τ. πλοιαρίῳ ἦλθον
13° ἔρχεται Ἰησοῦς κ. λαμβάνει τ. ἄρτον
22 ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι
23 ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι

1

οὕτως ἐλεύσεται ὃν
αὐτὸν πορευόμενον

ἐγὼ φῶς εἰς τ. κόσμον ἐλήλυθα
οὐ γὰρ ἦλθον ἵἵνα κρίνω τ. κόσμον
7 εἰδὼς ὁ ,Πησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα
ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον

ὅπου ἐγὼ. ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
πάλιν ἔρχομαι kK. παραλήμψομαι
πρὸς
ἐμαυτόν
ὅ οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τ. πατέρα εἰ μὴ
δι’ ἐμοῦ
ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς

πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα
ὑπάγω κ. ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
ἔρχεται γὰρ ὁ τ. κόσμου ἄρχων
εἰ μὴ ἦλθον k. ἐλάλησα αὐτοῖς
ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος

7 ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς

δόξῃ

7 ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν
ὁ παράκλητος οὐ μὴ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς
οὐκ ἐλεύσεται Tp. ὑμ.,
ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τ. κόσμον
ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος

τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν
: ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς

” ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι
λαλήσω. ὑμῖν
ἐλήλυθα εἰς τ. κόσμον
7 ἔρχεται ὥρα x. ἐλήλυθεν
25

ἐν παροιμίαις

τρόπον

θεάσασθε

2 20 πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τ. μεγάλην

ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τ. οὐρανοῦ
151

ἐκεῖ μετὰ

Sinan nim piv xia ΒΡ, Joel iii. 4
319 7 ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως
423 ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τ. ἰδίους

5 15 iva ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσει
7 τι 4 ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τ. Αἴγυπτον x.
Χαναάν

8 27 ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ
36 4 ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ

40 ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισαρίαν

917
21
10 29
ll 5

Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἣ ἤρχου
ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει
διὸ κ. ἀναντιρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς
καταβαῖνον σκεῦός τι. .. κ- ἦλθεν ἄχρι

ἐμοῦ

12 ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ κι οἱ ἐξ ἀδελφοὶ οὗτοι
20 οἵτινες ἐλθόντες εἰς ᾿Αντιοχείαν ἐλάλουν
K. πρὸς τ. Ἑλληνιστάς
12 τὸ 1 4 ἦλθαν ἐπὶ τ. πύλην τ. σιδηρᾶν

12 Ὁ συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τ. οἰκίαν τ. Μαρίας

13 13 ἦλθον εἰς Πέργην τ. Παμφυλίας

14 ἐλθόντες

εἰς τ. συναγωγὴν

τ. ἡμέρᾳ τ.

σαββάτων

25 ἰδοὺἔ
ἔρχεται μετ᾽ ἐμέ
44 ἴ τ. δὲ ἐρχομέ Σ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ
πόλις συνήχθη
ἐχομένῳ, WH marg.
51 of δὲ ἐκτιναξάμενοι T. κονιορτὸν . . «
ἦλθον εἰς Ἰκόνιον

386

ἔρχομαι

Ac 1424! διελθόντες

τ.

Πισιδίαν

ἦλθαν

Παμφυλίαν
ἦλθον, T
16 γ 10 ἐλθόντες δὲ κατὰ τ. Μυσίαν
37 ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν

17

εἰς τ.

39 ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς
1

ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην

1Co2 1 19 ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἣ σοφίας
4 5 ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος
18 ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώσάν τινες"
79. ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς
21 * ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς
1126 τ. θάνατον
οὗ ἔλθῃ

13 ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες x. ταράσσοντες τ.

ὄχλους
15 ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς
181 χωρισθεὶς ἐκ τ. ᾿Αθηνῶν ἦλθεν
2 προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τ.
7 μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς

ἸΙούστου

εἰσῆλθεν,

21 ἴ δεῖ με πάντως τ. ἑορτὴν τ. ἐρχομένην
ποιῆσαι εἰς Ἱεροσόλυμα
—h. v.. TWH non mg. R
19 1 Παῦλον... ἐλθεῖν εἰς "Ἔφεσον
κατελθεῖν, T
4 © εἰς τ. ἐρχόμενον per’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν
6 4 ἦλθεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς
18 πολλοί τε τ. πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι
27 κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν
ἐλθεῖν
20 2 ἦλθεν εἰς τ. Ἑλλάδα
6 ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τ. Τρῳάδα
14 ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην
15 τ. δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον
21 1 εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ
ὃ 1 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθαμεν εἰς
Καισαρίαν
ἤλθομεν, T
11 ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς κ. ἄρας τ. ζώνην τ.
Παύλου
22 ἀκούσονται ὅτι ἐλήλυθας
Ζ21Ι χειραγωγούμενος... ἦλθον εἰς Δαμασκόν
ἐλθὼν πρὸς ἐμέ κ. ἐπιστάς
24 8.9 κελεύσας τ. κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι

Λιμένας

28 13 δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ἰποτιόλους
1 οὕτως εἰς τ. ῬῬώμην ἦλθαμεν
15 1 ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι ᾿Αππίου
Φόρου
23 1 ἦλθαν πρὸς αὐτὸν εἰς τ. ξενίαν πλείονες
ἦλθον, T
Ro 1:10 εἴ πως ἤδη εὐοδωθήσομαι
ἐλθεῖν
πρὸς ὑμᾶς
3 πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
3 ὃ ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά
7 9 ἐλθούσης δὲ τ. ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν
9.9 κατὰ τ. καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι
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15 22 ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
23 ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς
4 ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι
32 *4 ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ
θελήματος Θεοῦ

ἐλθ. ἐν χαρᾷ, T; ἔλθω, WH

mg.

ἄχρι

13 10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον
14 6 ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν
15 35 ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;

16. 2 ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται
5 ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν

διέλθω
:
Io ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος
II προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ ἵνα ἔλθῃ
πρός με
12 παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς
μετὰ τ. ἀδελφῶν:
kK. πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ,
ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ
ILCo115 ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν
16 πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
23 φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον
2 1
τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν
3 ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ

12 ἐλθὼν δὲ εἰς τ. Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον

τ. Χριστοῦ
7 5 x. γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν
9 4 ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες
11 4
εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν
κηρύσσει
9 οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας

12 1Ι ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας κ. ἀποκαλύψεις
’

Κυρίου
14 τρίτον τοῦτο
ὑμᾶς
,

a“

ἑτοίμως
ig

ἔχω

,

ἐλθεῖν

»Ἅ»

<0

πρὸς
‘

20 μή πὼς ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς

21 μὴ πάλιν ἐλθόντος
Θεός μου

ἐπὶ σέ

—h. v., TWHR non mg.
25 23 τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τ. ᾿Αγρίππα
27 ὃ ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς

καταγγέλλετε

34 τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι

αὐτόν
εἰς Κόρινθον
Ἰταλίας
οἰκίαν.

T

τ. Κυρίου

μου

ταπεινώσῃ

με ὁ

181 τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
Ga

2 ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι

121 ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τ. Συρίας x.
τ. Κιλικίας

211 ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς ᾿Αντιόχειαν
12 ὅ πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου
12 ὅτε δὲ ἦλθον ὑπέστελλεν κ. ἀφώριζεν
ἑαυτόν
8 19 ἄχρις ἂν ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται

23 πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τ. πίστιν

25 ἐλθούσης δὲ τ. πίστεως
4 4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τ. χρόνου
Eph2 17 ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς
μακράν
5 6
διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ

ἐπὶ τ. υἱοὺς τ. ἀπειθίας

Phl 112 τὰ

κατ᾽

ἐμὲ μᾶλλον

εὐαγγελίου ἐλήλυθεν

εἰς

προκοπὴν

τ.

27 εἴτε ἐλθὼν κ. ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπών

224 x. αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι
Col 8 68 διέ’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ

410 ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν
μ
ITh110 Ἰησοῦν τ. ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τ. ὀργῆς τ.

ἐρχομένης

218 διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς

eS

=

ἔρχομαι----ἐρῶ
ITh3

6 ὅ

5 2?

ἄρτι snPa: lag Τιμόθεου

ἀφο
ἡμέρα pod

Re

9 12 ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι
ἔ δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα

ἐνδοξασθῆναι

ἐν

τ.

αὐτοῦ
2 3 ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡἡ ἀποστασία πρῶτον

{Τὶ 115 3 Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν
ἁμαρτωλοὺς σῶσαι

2 4 ὃς πάντας ἀνθρώπους

εἰς τ.

θέλει. .

1477

ἁγίοις

16 15 ἰδοὺἔ
ἔρχομαι ὡς κλέπτης

17

κόσμον

εἰς ἐπί18
19
21

413 ἕως ἔρχομαι. πρόσεχε τ. ἀναγνώσει
7 μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν
δυνάμενα

ἀληθείας

ἐλθεῖν
22

4 ο σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως
13 τ. φελόνην . . . ἐρχόμενος φέρε κ. τὰ
βιβλία
21 σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν

Ὁ ΝΣ ὉΝΝ3

Ὁ)

nai, Jer. XXXi.

᾿Αμήν" ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ

ἜΡΩΣ

31

(1) τὸ εἰρημένον
(2) c. δος. rei
(8) c. acc. pers.
Οὐ. εἶπον

10 37 © ὁ ἐρχόμενος ἥξει κ. οὐ χρονίσει

any’ ND 83) NB, Hab. ii. 3
11 ὃ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται
13 23 μεθ' οὗ ἐὰν τάχειον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς
ὑ

wPes

3 “ ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτων
ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται

τ. ἡμερῶν

ἐν

IJo 218 καθὼς ἠκούσατε
ἢ
ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται
Ὁ,

πᾶν

πνεῦμα

ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν

ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα
ἐληλυθέναι, WH

Χριστὸν

mg.

3 τὸ τ. ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται
II Jo
1.10

Re

τ. ἑπτὰ φιάλας
Ce) ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν
Io ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου
7 ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τ. ἀρνίου
9 ἦλθεν εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων τ. ἐχόντων
τ. ἑπτὰ φιάλας
7 kK. ἰδοὺ ἔρχομαι
ἔ
ταχύ
12 ἰδοὺἔ
ἔρχομαι ταχύ
17 τὸ πνεῦμα & ἡ νύμφη λέγουσιν Ἔρχου"

6 7 4 γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον
πολλάκις ὑετόν
8 8 7 ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει Κύριος
ΠΣ

Ju

1 ἦλθεν εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων τ. ἐχόντων

k. ὁ ἀκούων εἰπάτω "Ἔρχου"
K. 6 διψῶν ἐρχέσθω
20 λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα Ναὶ ἔρχομαι ταχύ.

Tit 812 σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν
He

56° οὗτός ἐστιν
ἐ
ὁ ἐλθὼν bv ὕδατος x. αἵματος
7 4 οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν

ἐρχόμενον ἐν σαρκί
10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς

3 ἐρχομένων “ἀδελφῶν kK. μαρτυρούντων σου
τ. ἀλη cig
10 διὰτοῦτο ἐὰν ἔλθω ὑπομνήσω
ὑ
αὐτοῦ τὰ ἔργα

14 4 ἦλθεν Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ

1 4° ἀπὸ ὁ ὧν κ. ὁ ἦν
ἢ κ. 6 ἐρχόμενος
7 ἰδοὺἔ
ἔρχεται μετὰ τ. νεφελῶν.
8° 6 Θεὸς ὁ ὧν K. ὁ ἦν κ. ὁ ἐρχόμενος
2 καὶ εἰ δὲ μὴ ἔρχομαί σοι
16 εἰ δὲ μὴ ἔρχομαί σοι ταχύ
310 47 ἐκ τ. ὥρας . πειρασμοῦ τ. μελλούσης

ἔρχεσθαι ἐπὶ τ. οἰκουμένης ὅλης
II ἔρχομαι ταχύ: κράτει. ὃ ἔχεις:
ἔ
486 ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὁ ἦν κ. ὁ ὧν κ.
ὁ ἐρχόμενος

5 7 ἦλθεν kK. εἴληφεν ἐκ τ. δεξιᾶς τ. καθημένου ἐπὶ Τ᾿ itd
6 1 λέγοντος ὡς φωνῇB οντῆς Ἔρχου.

3 ἤκουσα τ. δευτέρου

gov λέγοντος Ἔρχου

5 ἤκουσα τ. τρίτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου
7 ἤκουσα φωνὴν τ. τετάρτου ζῴου λέγοντος
Ἔρχου

12. 5 ἦλθεν ἡ ἡμέραἡ
Δ meyadn τ. ὀργῆς αὐτῶν
713 τίνες εἰσὶν x. πόθεν ἦλθον;
14 οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τ. θλίψεως τ.
μεγάλης"

ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τ. κρίσεως αὐτοῦ

15 7 ὅτι ἦλθεν 1.ὥρα θερίσαι

γνῶσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
814 ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε ἐν τάχει

11Ti3

8 3 ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν
11 14 ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ
18 ἦλθενἡ ὀργή σου

ὡς κλέπτηςἐν νυκτὶ οὕτως

ἔρχεται

11Th1 τὸ 3 ὅταν ἔλθῃ

πρὸς ἡμᾶς

387
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122 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τ.
προφήτου
215 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τ.
προφήτου
17 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τ.
προφήτου
23 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφητῶν
8. 3 οὗτός ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἤσαίου τ. προφήτου
414 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τ.
͵ προφήτου
5 21 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τ. ἀρχαίοις
27 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
31 ἐρρέθη δὲ"Ὃς ἂν ἀπολύσῃ, Dt. Xxiv. I
33 πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τ. ἀρχαίοις
38 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
43 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
7 4 ἣ πῶς ἐρεῖς τ. ἀδελφῷ σου
22

πολλοὶ ἐροῦσίν

᾿νε ἐν ἐκείνῃ

τ.

ἡμέρᾳ

817 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου
προφήτου
12 17 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου
13 30
35
17 20
21 3
4
24
25

προφήτου
év καιρῷ τ.

τ.
τ.

θερισμοῦ ἐρῶ τ. θερισταῖς
ὅπως π ηρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφήτου
ἐὰν ἔχητε πίστιν εὐνὴν ἐρεῖτε τ. ὄρει τούτῳ
ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφήτου
κἀγὼ bp ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
ἐὰν εἴπωμεν "EE οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν

22 31 οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τ. Θεοῦ

2415 τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ
Δανιὴλ τ. προφήτου
25 34 τότε ἐρεῖ 6 βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
40 ἀποκριθεὶς 6 βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς
41 τότε ἐρεῖ κ. τοῖς ἐξ εὐωνύμων
26 75 ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τ. ῥήματος Ἰησοῦ
εἰρηκότος
;

388
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27

ΜΚ

11 29 ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
31 ἐὰν εἴπωμεν Ἔξ οὐρανοῦ ἐρεῖ

Lu

9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τ.

προφήτου

:

2.24 } κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τ. νόμῳ Κυρίου
412 εἴρηται Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τ. Θεόν

Phl 4 4 πάλιν ἐρῶ Χαίρετε
Ης 113 πρὸς τίνα δὲ τ. ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε
4 3 καθὼς εἴρηκεν ‘Os ὥμοσα ἐν τ. ὀργῇ. μου,
Ps. xcv. ἊΣ
10

σου, Dt. ix. 16

23 " πάντως ἐρεῖτέ μοι τ. παραβολὴν ταύτην
12 τὸ ® πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
19 ἐρῶ τ. ψυχῇ μου

13 25 ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς
27 ἐρεῖ λέγων ὑμῖν Οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ

14

ο ἐλθὼν ὁ σὲ κ. αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι
10 ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι
15 18 πορεύσομαι πρὸς τ. πατέρα μου κ. ἐρῶ αὐτῷ

Jo

Ac

οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἢ ἐκεῖ
ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ἐκεῖ ἢ Ἰδοὺ ὧδε
ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ... οὕτως ἐρεῖτε
ἐὰν εἴπωμεν Ἔξ οὐρανοῦ ἐρεῖ
ἐρεῖτε τ. οἰκοδεσπότῃ τ. οἰκίας
ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς
ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν
3 τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας
διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν
εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τ. θανάτου αὐτοῦ
καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατὴρ οὕτως λαλῶ
νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι
* ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους
! τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τ. προφήτου
Ἰωήλ
8 24 " ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε
13 34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν... οὕτως

εἴρηκεν

40 1 μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τ. προφήταις
17 28 ὡς κ᾿ τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν
20 38 2 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τ. λόγῳ ᾧ εἰρήκει
28 5 ὃ ἄρχοντα τ. λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς

διαθήσομαι, Jer. xxxi. 33

Re

μικρόν

9 4 ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τ. χόρτον

17
19

Mt 15 23 προσελθόντες

αὐτόν

“1

Lu

τ.

ἠρώτησαν, T
26 ὃν ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ

Ω
8 5 ἡρώτα
αὐτοὺς Πόσους ἔχετε ἄρτους;
438 3 ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς
6 3* ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τ. γῆς ἐπαναγαγεῖν
ὀλίγον
7 3 ὃ ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ

παρεκάλουν, WHR
36 3 ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τ. Φαρισαίων ἵνα φάγῃ
8.37 * ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς
περιχώρου ἀπελθεῖν
ἠρώτησαν, T
9453 ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τ. ῥήματος

τούτου

11 37 * ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ
14 18 ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον
19 ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον
32 ' πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ πρὸς εἰρήνην
τὰ πρὸς, TWH mg. R
16 27 ὃ ἐρωτῶ σε οὖν πάτερ iva πέμψῃς αὐτόν

26 ἔσται ἐν τ. τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς

19.31 ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε;

ΣΙ TN! “wy DIpD| mT, Hos. ii. 1

τὴς

ἠρώτουν

4 ἠρώτων αὐτὸν σπουδαίως λέγοντες

19 ἐρεῖς μοι οὖν Τί ἔτι μέμφεται ;

316 τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ ἡρράδη νον Ὡ

αὐτοῦ

τί με λέγεις ἀγαθόν, R mg.

20 μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τ. πλάσαντι

Ga

of μαθηταὶ

21 24 1 ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα
Mk 4101
ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν...
παραβολάς

XXV. 23

οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;
ἀλλὰ ἐρεῖ τις Πῶς ἐγείρονται οἱ ΡῬεκροί;
3 ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ
x. εἴρηκέν μοι ᾿Αρκεῖ σοι ἡ χάρις

(2) ép. περί, ὑπέρ
(4) seq. infin.

1613 ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς. οὖν ἠρώτα τ. μαθητὰς
αὐτοῦ
1917 ? τί με ἐρωτᾷς περὶ τ. ἀγαθοῦ;

14 3 ri οὖν ἐροῦμεν ; μὴ ἀδικία παρὰ τ. Θεῷ;

23
15.35
11Co12 6
9

γῆς

ἘΡΩΤΑΏ

5 εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν τί ἐρουμεν;
4 138 τί οὖν ἐροῦμεν Αβραὰμ τ. προπάτορα ἡμῶν
ἐρ. εὑρηκέναι ᾿Α., TWH mg. R non mg.
18 1 κατὰ τὸ εἰρημένον Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα
σου, Gen. xv. 5
3 τί οὖν ἐροῦμεν ; ἐπιμένωμεν τ. ἁμαρτίᾳ
3 τί οὖν ἐροῦμεν ; ὁ νόμος ἁμαρτία;
2 τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα;
ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι Ὃ μείζων δουλεύσει, Gen.

1014 16 3 πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τ. σῇ εὐχαριστίᾳ

τ.

7 ἐγὼ δῷ σοι τὸ μυστήριον τ. γυναικός
σοι ἐρῶ, TWH mg.
3 δεύτερον εἴρηκαν ᾿Αλληλουιά

(1) c acc. rei
(8) seq. ἵνα, ὅπως

3

30 3 ri οὖν ἐροῦμεν ; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα
11 19 ἐρεῖς οὖν Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι

611 ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον

714 εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ μου σὺ οἶδας

aa) Nb Weyl NWI, Ex. xxii. 27
Ro

9 τότε εἴρηκεν Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ
θέλημά σου, Ps. xl. 8
15 μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν

18. 5 αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ μή σε ava, Josh. i. 5
Ja 218 ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις Σὺ πίστιν ἔχεις

17 γ ὃς εἰσελθόντι ἐκ τ. ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ εὐθέως
ὃ ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ
21
23
19 31
20 5
22 11
13
28 29
418
6 65
11 13
12 50
14 29
15 15
2:16

4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τ. ἑβδόμης οὕτως

20 3 1 ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον
22 68 ἐὰν δὲ ἐρωτήσω οὐ μὴ ἀποκριθῆτε
Jo

28. 3 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων

119 ὅτε ἀπέστειλαν ... Λευείτας ἵνα ἐρωτήσωσιν

αὐτόν

21 ηρώτησαν αὐτὸν Τί οὖν;
25 ἠρώτησαν αὐτὸν κ. εἶπαν αὐτῷ

431 ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταί
40 4 ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς

47 ὃ. ἠρώτα ἵνα καταβῇ x. ἰάσηται αὐτοῦ τ. υἱόν

~~

—— -.— lllh

ἐρωτάω--- ἐσθίω
ἠρώτησαν αὐτὸν Tis ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ
εἰπών σοι
ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν
ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες
col

,

»

ἜΣΟΗΣΙΣ“ἢ
Ac

lio ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν

σεσι λευκαῖς

-

>

380

πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν κ. οἱ Φαρισαῖοι
ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες
>

>

αὐτὸν ἐρωτήσατε αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει
ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν ἐρωτήσατε
ἐπερωτήσατε, TWH non mg.
αὐτὸν
λέγοντεςὰ
ἠρώτων
,
ἢ ΝΟΥ
ἃ

ἘΣΘΙΏ

,

(1) ἐσθ... . . πίνειν
(3) ἐσθ. τὸ πάσχα

,

Mt

>

κἀγὼ ἐρωτήσω τ. πατέρα

οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με
ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν

1 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε
οὐδέν

Se
δι A
,
»
,
ἐρωτήσω
περὶV,..€.ὑμῶν
ἐγὼ
τ. πατέρα

δος

οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ
2 ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ"
2 οὐ περὶ τ. κόσμου ἐρωτῶ

-

“

5 6 οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τ. Ἰησοῦν περὶ
τ. μαθητῶν αὐτοῦ
τί> +με ἐρωτᾷς;
>?
,
,
>
~
αὐτοῖς
ἐρώτησον τ. ἀκηκοότας
τί, ἐλάλησα
ω

8 ἠρώτησαν τ. Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν
αὐτῶν τὰ σκέλη
° ἠρώτησεν τ. Πειλᾶτον Ἰωσὴφ ἀπὸ ᾽Αριμαθαίας . . . ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα
οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν
λέγοντες
‘ ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν ᾿
oa
»

cal

“

>

΄“

>

’

Col

ἐπιμεῖναι

αὐτὸν

τότε ἠρώτησαν
τινάς

ἡμέρας

ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τ. πό-,

403

,

-

XO

>

,

>

>

κ᾿

λεως

δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον

ἐρωτώντων
»

4

δὲ

,

>

~

>

Xr ,

4

ly

εἶναι
* ηρώτησεν τοῦτον τ. νεανίαν ἀγαγεῖν πρός
20

σε ,
a
>
a
,
a
a”
συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί
σε ὅπως
αὔριον

8

τ. Παῦλον καταγάγῃς
Phi 4.8 ἐρωτῶ κ. σὲ γνήσιε σύνζυγε συνλαμβάνου
ΣΤῊ
Σ ἐρωτῶμεν ὑμᾶς κ. παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ
Ἰησοῦ
:
5 12 * ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ εἰδέναι τ.
κοπιῶντας ἐν ὑμῖν
WmTh2
1
ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ ὑπὲρ τ. παρου>

cal

>

2

,

‘

~

δ

’

μι

,

δ

>

ΟΝ

‘

:

σίας

I Jo
5 16 ov περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ
110
5 ® x. νῦν ἐρωτῶ σε κυρία... ἵνα ἀγαπῶμεν
ἀλλήλους
>

‘

>

,

,͵

΄

»

,

ἜΣΘΗΣ **
Lu 28 11 περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπράν
24

4

ἄνδρες δυο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐσθῆτι ἀστρα-

πτούσῃ
Ac 10 30 ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
12 ἋΣ ὁ Ἣρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικήν
Ja. -2:.3 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ . . . ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος
ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ,

εἰσέλθῃ δὲ κ. πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,
es ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τ. φοροῦντα τ. ἐσθῆτα
τ. λαμπράν

(2) ἐσθ. ἀπό, ἐκ

(4) ἔσθω
625 μὴ μεριμνᾶτε τ. ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε

31 1 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες Τί Ba eae
Ti πίωμεν

911 διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν... ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;
11 τ 1 ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε
πίνων
19 1} ἦλθεν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐσθίων x.
ξ
πίνων

12

8 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τ. κόσμου
Pn >
,
’
δὲ
ἐρωτῶ“- μόνον
2 οὐ> περὶ‘ τούτων

~

αὐτοῖς ἐν ἐσθή-

-

1 ἤρξαντο τίλλειν στάχυας κ. ἐσθίειν

4 7. ἄρτους τ. προθέσεως ἔφαγον,
ἔφαγεν, R non mg.

ὃ οὐκ ἐξὸν ἣν αὐτῷ φαγεῖν

14 τό δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν
20 ἔφαγον πάντες κ. ἐχορτάσθησαν

21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι

15 2 οὐ γὰρ νίπτονται
ἐσθίωσιν

τ. χεῖρας ὅταν ἄρτον

20 τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τ.
ἄνθρωπον
27 ? x. γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τ. ψιχίων
32 οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
37 ἔφαγον πάντες κ. ἐχορτάσθησαν
38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες
24 40 1 ἐσθίῃ. τε K. πίνῃ μετὰ τ. μεθυόντων
25 35 ἐπείνασα γὰρ x. ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
42 ἐπείνασα γὰρ κ. οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
2017 ° ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ
πάσχα;
21 ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν
26 ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτους
26 εἶπεν Λάβετε φάγετε
Mk 1 6 4 ἦν ὁ Ἰωάνης. .. ἔσθων ἀκρίδας x. μέλι
ἄγριον
216 ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τ. ἁμαρτωλῶν κ.
τελωνῶν
ἤσθιεν, Τ
16 1 μετὰ τ. τελωνῶν x. ἁμαρτωλῶν ἐσθίει;
+x. πίνει, TWH mg. R non mg.
26 τ. ἄρτους τ. προθέσεως ἔφαγεν,
οὗς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τ. ἱερεῖς
8 20 ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν
5 43 εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν
6 31 οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν
36 wa... ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν
37 δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν
37 ἀγοράσωμεν . .. ἄρτους κ. δώσομεν αὐτοῖς
φαγεῖν
42 ἔφαγον πάντες κ. ἐχορτάσθησαν
.44 ἦσαν οἱ φαγόντες τ. ἄρτους πεντακισχίλιοι
ἄνδρες
7 2 ὅτι κοιναῖς χερσὶ... ἐσθίουσιν τ. ἄρτους
3 ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τ. χεῖρας οὐκ
ἐσθίουσιν

4 ἀπ᾽ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ ῥαντίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν

ἐσθίω
ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσι τ. ἄρτον
5 κι τὰ κυνάρια ὑποκάτω τ. τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τ. ψιχίων

πολλοῦ

ὄχλου ὄντος

κ. μὴ ἐχόντων

τί

φάγωσιν
οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
ἔφαγον κ. ἐχορτάσθησαν
? μηκέτι εἰς τ. αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν

Lu 22 30 1 * ἵνα ἔσθητε x. πίνητε ἐπὶ τ. τραπέζης

μου
24 43 λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν
Jo 431 ἠρώτων αὐτὸν of μαθηταὶ λέγοντες Ῥαββεὶ
γε
32 ἐγὼ βρῶσιν
ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ
οἴδατε
μὴ τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;
,

ι
8 ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα
,

3 ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τ. ἄρτων
οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ
c

ἐ

>

a

tae

΄

>

,

,

΄-

-

24

A

,

,

<n

>

’

>

4

»»

«

΄

>

πάσχα

1 iv... μὴ βλέπων x. οὐκ ἔφαγεν

ἔπιεν

οὐδὲ

»Ὰ᾽

ἀναστὰς Πέτρε θῦσον κ. φάγε

οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν
ἀναστὰς Πέτρε θῦσον
1 ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς
pyre πεῖν
1
οἵτινες ἀνεθεμάτισαν
2

T

»Ά

,

,

>

s

΄

a

|

κοινὸν x, ἀκάθαρτον
κ. φάγε
λέγοντες μήτε φαγεῖν

“

>

ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν

,

ε

‘

’

-

μήτε πεῖν
κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν
ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα,
ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει.
ἐσθίων τ. μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτωδὲ μὴ ἐσθίων τ. ἐσθίοντα μὴ κρινέτω
’

΄σ΄

,
>
,
>
»
Π
ἐσθίων
Κυρίῳ, ἐσθίει
εὐχαριστεῖ
γὰρ
τ.

>
On
On

Θεῷ:

:

k. ε 6

μὴ μεριμνᾶτε τ. ψυχῇ τί φάγητε
ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε κ. τί πίητε
a)
ἄρξηται. . . ἐσθίειν τε x. πίνειν x.
μεθύσκεσθαι
‘

κακὸν τ. ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος
ἐσθίοντι.
καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα
ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέ-

,

>

,

,

>

,

ἐγένετο ἐν τ. ἐλθεῖν αὐτὸν. .. φαγεῖν
ἄρτον
μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
χορτασθῆναι ἐκ τ. κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ
χοῖροι
φαγόντες εὐφρανθῶμεν
διακόνει μοι ἕως φάγω κ. πίω"
1 x. μετὰ ταῦτα φάγεσαι Kx. πίεσαι σύ
1 ἤσθιον ἔπινον ἐγάμουν
1 ἤσθιον ἔπινον ἠγόραζον
8. ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν
8 ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν μου φάγω
ἢ ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα
φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν
,

a

,

>

a»

κριται

οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα,
FA

>

οὐκέτι οὐ μὴ φ.,

>’

‘

,

ε

2

οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν
versic. transp. T
οὐχὶ ἡ συνείδησις... οἰκοδομηθήσεται εἰς
if

7

4

c

΄

>

Ld

5»

τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν
ov μὴ φάγω κρέα εἰς τ. αἰῶνα
>

‘

,

,

>

A“

1 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν x. πεῖν;
τ. καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει;
ἐκ τ. γάλακτος τ. ποΐμνης οὐκ ἐσθίει;

A

16 8 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτό

.

ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν

-“

-

μὴ ἐσθίων = Κυρίῳ
ρ t οὐκ ἐσθίει x. ᾿ εὐχαχ

Μ'
a}

ριστεῖ τ. Θεῷ

ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου κ. ἐπίομεν
>

LA

15

‘

που κ. πίητε αὐτοῦ τὸ al
ov καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες x. ἀπέθανον
$ iva μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ

,΄

8
I

,

1 ἀναπαύου φάγε πίε
h. ν., [WH]

1

22

hel

ἐὰν μὴ φάγητε τ. σάρκα τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώ-

1

1 4 ἔσθοντες x. πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν

28

>

αὐτοῦ φαγεῖν ;

ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν

27

>

πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τ. σάρκα

14 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔσθων x.
πίνων
ἐσθίων, T
ἡρώτα δέ τις αὐτὸν
. ἵνα φάγῃ per
αὐτοῦ
διέταξεν
αὐτῇ
δοθῆναι
φαγεῖν
,
>
.
a“
ε
a
δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς
tp. φαγ., WH mg.
ἔφαγον x. ἐχορτάσθησαν πάντες
,

-“

>

1 οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν κ. πίνουσιν
ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ x. ἤσθιον τ.
στάχυας
T. στάχ. x. ἤσθ., TR
τ. ἄρτους τ. προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν
οὗς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τ.
ἱερεῖς
14 ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης. . . μὴ ἔσθων
ἄρτον μήτε πίνων οἶνον

,

-

#

ἄρτον εκ τ. οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν
οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ
μάννα
ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ x. μὴ ἀποθάνῃ
ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τ. ἄρτου

πίνετε;

>

΄-

»

φάγῃς τὸ πάσχα;
ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν μου
φάγω
ἀνακειμένων αὐτῶν κ. ἐσθιόντων
εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ ἐσθίων per
ἐμοῦ
τ. ἐσθιόντων, WH mg.
ἐσθιόντων αὐτὼν λαβὼν ἄρτον... ἔκλασεν
οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις
1 διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν... ἐσθίετε x.

ἐσθίων,

-

πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν
οὗτοι
ἐγγὺς τ. τόπου ὅπου ἔφαγον τ. ἄρτον

3

>

»

’

13 οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι
10

>

>

ἐσθίουσιν
3 1 πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν
ἔφαγον
7 1 ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν κ. πεῖν

18

οὐχ οἱ ἐσθίοντες
θυσιαστηρίου

bi.

τὰ ἐκ τ. ἱεροῦ

τ. θυσίας

βρῶμα

κοινωνοὶ τ

ἐσθίω----ἔσχατος
5

4

»¥

1Co10 25 πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε
27 πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε

ἜΣΧΑΤΟΣ

(1) ἐσχ. ἡμέρα, ὥρα

μὴ ἐσθίετε SC ἐκεῖνον τ. μηνύσαντα x. τ.

28

"

’

συνείδησιν

εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε
οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν"
ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει
1

”

>

>

bi.

»

,

>

“

a

Mt

©

\

,ὔ

,

‘

ὥστε
ξίως

>

>

»

>

>

,

4

ΕΣ

>

bi

12 45

20

“a

ὃς ἂν ἐσθίῃ τ. ἄρτον.

. . ἀνα-

ὁ γὰρ ἐσθίων x. πίνων κρίμα ἑαυτῷ
ἐσθίει κ. πινει
a
,
33 συνερχόμενοι eis τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε:

᾿"
=
>
a”
>
΄
32 εἴ τις πεινᾷ ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω
οὐκ ἐγείρονται φάγωμεν κ.
πίωμεν
Or
”
rue.
8 οὐδὲ
δωρεὰν4 ἄρτον
ἐφάγομεν
παρά , τινος͵

15 32 1 εἰ νεκροὶ

10 εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω
12 iva... τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν
and
>
,
ς
He 10 27 πυρὸςA ζῆλος
ἐσθίειν
μέλλοντος τ. ὑπεναν-

τίους
18 10 2 ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν
Ja 5 3 ὁ ἰὸς αὐτῶν. . . φάγεται τ. σάρκας
ὑμῶν
Re
2 7 2 τ. νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τ. ξύλου
τ. ζωῆς
φαγεῖν εἰδωλόθυτα x. πορνεῦσαι
πορνεῦσαι κ. φαγεῖν εἰδωλόθυτα
ὅτε ἔφαγον αὐτὸ ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου
τ. σάρκας αὐτῆς φάγονται
ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων
φν

΄.

Lu

>

>

“-“

΄“

,

»

,

aA

a”

>

5

,

>

>

4

a

A

.“

»a

9

ews

¢

ἝΣΡΩΝ

᾿Ἐσρώμ, T; Ἑσρών, R
Mt
Lu

155 Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τ. ‘Eopop:
‘Eopop δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αράμ
3 33 τοῦ ᾿Αρνεὶ τοῦ Ἑσρὼν τοῦ Φαρές

,

΄

κ. ο.

,

Ul

a

δ»

,

A

>

~

a

A

εἶ

>

΄

»

,

>

,

44

κἀγὼ

1

>

ἀναστήσω

‘4

αὐτὸν

>

ἡμέρᾳ
i

>

ἐν

4

τ.

>

ἐσχάτῃ
>

κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ

1

>

‘

>

΄

πύον,

>

,

c

,

τ.
τ.

ἐσχάτων

--ἔως τ. ἐσχ. WH
11 24 1 ἀναστήσεται ἐν τ. ἀναστάσει
>

,

4

ἐν

τ.

,ὕ

12 48 1 ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
1.8 3 ἔσεσθέ μου μάρτυρες... ἕως ἐσχάτου
τ. γῆς
bl

Ac?

,

΄

1 ἐν δὲ τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τ. μεγάλῃ
ἑορτῆς
ἀρξάμενοι ἀπὸ τ. πρεσβυτέρων ἕως

1

ad

REPS

cS

σ

>

>

,

aay

Ὁ

ἔσται ἐν τ. ἐσχάταις ἡμέραις
»

>

᾿ΞΠΝ
8

a

του

>

,

i

,

AM, Joel iii. 1
ot

εἰναι

>

GE

τ. γῆς

,

εἰς

-

σωτηρίαν

3

Ews

,

εσχατου

PINT ΠΥΡῚ snyrwh nid, Is. xlix. 6
1Co4

“EZPQ’M,

οἱ ἔσχατοι πρῶτοι

,

n

,

non mg. R

>

΄

14

εσπερας

δευτέρᾳ, TWH

-

ἕως κ. τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς

12 59

,

ἝΣΠΕΡΙΝΟΣ
Lu 12 38 ἐὰν ἔλθῃ τ. ἑσπερινῇ φυλακῇ κ. εὑρήσει

΄

13 30 εἰσὶν ἔσχατοι οἱ ἔσονται πρῶτοι,
k. εἰσὶν πρῶτοι of ἔσονται ἔσχατοι
9 τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τ. ἔσχατον τόπον
κατέχειν
Io πορευθεὶς ἀνάπεσε eis τ. ἔσχατον τόπον
Jo 639 1 ἀναστήσω αὐτὸ τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
ἐν τ. ἐσχ. ἡμ., T
40 1 ἀναστήσω αὐτὸν τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
ἐν τ. ἐσχ. ἡμ.,

13 47

πρῶι

μ᾿

’

Lu 24 29 μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστίν
Ac 4 3 ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη
20 15 τ. δὲ ἑσπέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον
ἑτέρᾳ, TWH non mg. R
L em

,

[of] ἔσχ., WH

217

απὸ

x.

»Ὰ

6 ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτούς
22 2 ἔσχατον πάντων κ. ἡ
γυνὴ ἀπέθανεν
Lu 11 26 γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου ἐκείνου
χείρονα τ. πρώτων

ἝΣΠΕΡΑ

28 23

>

ἔσονται

ς

12

ἢ

ἣν

‘

a

8 [9

γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ

ἔσχατοι

΄-

' 27 64 ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τ. πρώτης
Mk 9 35 εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων
ἔσχατος
»
a
»”
10 31 πολλοὶ \ δὲ. ἔσονται
πρῶτοι
ἔσχατοι κ. οἱε
ἔσχατοι πρῶτοι

ματι
123 ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τ.
»

»

>

οὕτως

54
7.37

Φ'

,

πρῶτοι ἔσχατοι

γὰρ ἄρτι δὲ ἐσόπτρου ἐν aiviy\

‘4

,

»

ἜΣΟΠΤΡΟΝ **

4
1Co18 12 βλέπομεν

»»ὕ᾿Ἱ

3

EXAEI’
325 τοῦ“- Naovp τοῦa Ἐσλεὶ roda Nayyai ,
”

Ja

,

~

ἀρξάμενος ἀπὸ τ. ἐσχάτων ἕως τ. πρώτων

8

>

16

--

>

12 οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν
14 θέλω δὲ τούτῳ τ. ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς κ. σοί

>

1.5 οὕτως ἐκ τ. ἄρτου ἐσθιέτω

uTh8

ud

‘

μὴ yap οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν
κ. πίνειν;
ὁσάκις yap ἐὰν ἐσθίητε τ. ἄρτον τοῦτον
‘

526

χείρονα τ. πρώτων
19 30 πολλοὶ δὲ ἔσονται
πρῶτοι
ἔσχατοι πρῶτοι

ἐν τ. φαγεῖν

1

(2) ἔσχατο, adv.
(8 ἕως, ἐπ᾽ ἐσχάτου
ἕως ἂν ἀποδῷς τ. ἔσχατον κοδράντην
γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου ἐκείνου

9 ἡμᾶς τ. ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς
ἐπιθανατίους
15 8 2 ἔσχατον δὲ πάντων... ὥφθη κἀμοί
26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος
45 ἐγένετο... ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα
ζωοποιοῦν
52 ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐν τ. ἐσχάτῃ σάλπιγγι
uTis8 1 1 ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ
χαλεποί
Her 2 8 ἐπ᾿ ἐσχάτου τ. ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν
ἡμῖν ἐν υἱῷ
ja
8 3 ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις
c

bed

>

,

»»

>

4

c

22%

1

ε

-

>

DJ

,

>

,

,

ε

"

a

>

>

,

¢

a

70

,

>

»

,

-“

‘

,

a

>

>

,

ς

,

vee os

392

&rxaros—érepos

1Pel

5 εἷς σωτηρίαν ἑτοίμην
καιρῷ €oxar

ἀποκαλυφθῆναι

ἐν

20 ὅ φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τ. χρόνων
δὲ ὑμᾶς
11Pe2 20 γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τ.
πρώτων
8 31 ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτων τ. ἡμερῶν ἐν
ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται

ἝΤΑΙΡΟΣ
Mt 11 16 ἃ προσφωνοῦντα τ. ἑταίροις λέγουσιν
ἑτέροις, TWH
20 13 ἑταῖρε οὐκ ἀδικῶ σε
2212 ἑταῖρε πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα

γάμου;

26 50 ἑταῖρε ἐφ᾽ ὃ πάρει

I Jo 2 18 1 παιδία ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
18 1 ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν

Ju

18 8 ἐπ᾽ ἐσχάτου χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται
ἐσχ. τοῦ xp., T
117 ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος x. ὁ ἔσχατος
2 ὃ τάδε λέγει ὁ πρῶτος κ. ὁ ἔσχατος

Re

ἙΤΕΡΟΎΓΛΩΣΣΟΣ **
1Col421

ἐν ἑτερογλώσσοις
λαλήσω

727. MINN jive

19 οἶδα... τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα

XXVili. 11

τ. πρώτων
[2

1561

21

ἀγγέλους ἑπτὰ
ἐσχάτας

ο τὰς

ἑπτὰ

ἔχοντας

φιάλας

πληγὰς

τ. γεμόντων

πληγῶν τ. ἐσχάτων

ἑπτὰ

τ. ἑπτὰ

ἘΣΧΑΎΤΩΣ ἡ

6 3 εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ

ἙΤΕΡΟΖΥΓΕΏ +
11Co6 14 μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις
ἝΤΕΡΟΣ

(1) εἷς...
ἜΣΩ
Mt 26 58 εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τ. ὑπηρετῶν
ΜΚ14 54 ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τ. αὐλὴν τ.
ἀρχιερέως

Jo 20 26
Ac 5 23
Ro 722

1Co5 12
11Co4 16
Eph 8 16

αὐτὸν ἔσω τ.

αὐλῆς
πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν
συνήδομαι γὰρ τ. νόμῳ τ. Θεοῦ κατὰ τ.
ἔσω ἄνθρωπον
οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε
ὁ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ κ. ἡμέρᾳ
δυνάμει κραταιωθῆναι εἰς τὸν ἔσω ἄνθρω-

πον

Mt

ἕτερος

(9) οὗτος, ἄλλος... ἕτερος

6 24 } ἢ γὰρ τ. ἕνα μισήσει κ. τ. ἕτερον ἀγαπήσει"

1 ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται x. τ. ἑτέρου καταφρονήσει

821 ἕτερος δὲ τ. μαθητῶν εἶπεν αὐτῷ
10 23 ? ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τ. πόλει ταύτῃ

φεύγετε εἰς τ. ἑτέραν
11 3 σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;

16 ἃ προσφωνοῦντα τ. ἑτέροις λέγουσιν
ἑταίροις, R
12 45 παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύ-

ματα

15 30 ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλοὺς... . Kk. ἑτέρους
πολλούς
16 14 3 ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τ. προφητῶν
21 30 προσελθὼν δὲ τ. ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως
δευτέρῳ,

ἜΣΩΘΕΝ

Mt

715 ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες

28 25
27
28
Mk 721

ἔσ. δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς x. ἀκρασίας
ἔσ. δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν
ἔσ. δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως κ. ἀνομίας
ἔσ. γὰρ ἐκ τ. καρδίας... οἱ διαλογισμοὶ
οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται
23 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσ. ἐκπορεύεται

συναγωγήν

7 το σὺ εἰ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;
ἄλλον, TR

20 σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος i} ἕτερον προσδοκῶμεν ;

ἄλλον, TWH non mg. R
41 1 ὁ els ὥφειλεν δηνάρια πεντακόσια

39 τὸ δὲ ἔσ. ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς κ. πονηρίας
40 οὐχ 6 ποιήσας τὸ ἔξωθεν x. τὸ ἔσ. ἐποί-

ΠΟΟΤ

Re

5 ἔξωθεν μάχαι ἔσωθεν φόβοι

4 8 κυκλόθεν κ. ἔσ. γέμουσιν ὀφθαλμῶν

5

1 βιβλίον γεγραμμένον ἔσ. x. ὄπισθεν

ἘΣΩΤΕΡΟΣ
Ac 16 24 ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τ. ἐσωτέραν φυλακήν
He 619 εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τ. καταπετάσματος

WH

Mk 16 [12 ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ
Lu 318 πολλὰ μὲν οὖν κ. ἕτερα παρακαλῶν
4 43 κ. τ. ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ
5 7 κατένευσαν τ. μετόχοις ἐν τ. ἑτέρῳ πλοίῳ
6 6 ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τ.

Lu 11 7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ
noev ;

ΠΕΡ wba, Is,

ἙΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΏ * +
1Ti 1 3 ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν

Mk 5 23 τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει

16 16 οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον

ἑτέρων

τ.

2213 ἐγὼ... ὁ πρῶτος κ. ὁ ἔσχατος ἡ ἀρχὴ
καὶ τὸ τέλος
ἐγὼ... mp. x. ἔσχ., WH mg.

|

κ. ἐν χείλεσιν

ἕτερος πεντήκοντα

8 3
6
7
ὃ
9 29

x. Σουσάννα x. ἕτεραι πολλαί
ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τ. πέτραν
ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τ. ἀκανθῶν
ἕτερον ἔπεσεν εἰς τ. γὴν τ. ἀγαθήν
ἐγένετο ... τὸ εἶδος τ. προσώπου

ἕτερον

ὁ δὲ

αὐτοῦ

56 ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην
59 εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον ᾿Ακολούθει μοι

61 εἶπεν δὲ κ. ἕτερος ᾿Ακολουθήσω σοι
10

1 ἀνέδειξεν ὁ Κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο

ν
Ε
€TEPOS—ETL

ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ
ἐξήτουν
26 παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα
ἑαυτοῦ ἑπτά
14 τὸ ἕτερος εἶπεν Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε
20 ἕτερος εἶπεν Τυναῖκα ἔγημα

Lu 11 16

Lad

4

,
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>

>

a“

1Co3

5

᾿

»

,

‘4

,

βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ
συνβαλεῖν
16 7 ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν
13 1 ἢγὰρ τ. ἕνα μισήσει κ. τ. ἕτερον ἀγαπήσει:
1 ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται κ. τ. ἑτέρου καταφρονήσει
6... γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει
18 πᾶς
280
29,
θη
e@
3
17 34 ὁ εἷς παραλημφθήσεται κ. ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται
35 1 ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ ἑτέρα ἀφε31

τίς

΄“

,

‘

,

ΕΣ

Δ

“

,

΄

τ

~

εἷς Φαρισαῖος

»

D8

>

A

>

He
5 6
7 It

A

‘

Led

>

-2

ὈΣΎΥΟΟΡ ὈΡΓΉ Op, Ex. i. 8

περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός;
>
Ν
»
,
>
΄
,
12 17 ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον
13 35 διότι κ. ἐν ἑτέρῳ λέγει
15 35 εὐαγγελιζόμενοι μετὰ κ. ἑτέρων πολλῶν
βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι
᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες. . . εἰς οὐδὲν ἕτερον
21
ηὐκαίρουν
34 γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις κ. ἕτεροι σὺν αὐτοῖς
19 39 εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε
εἰ δέ τι περαιτέρω, ΝΗ
20 15 τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον
ἑσπέρᾳ, WH marg.
23 6 1 τὸ ἕν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ
ἕτερον Φαρισαίων
παρεδίδουν τ. τε Παῦλον κ. τινας ἑτέρους
δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ
,

>

,

°

>

‘

=,

3 τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα
ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τ. ἕτερον

ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν ov διδάσκεις;
A

>

ἢ

“

»

c

~

>

>

>

?

,
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cr

a“
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ες

>

4

\

,

ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ

τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην
ἀνδρὶ ἑτέρῳ
εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ
βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τ. μέλεσί μου
οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι
ὁ γὰρ ἀγαπῶν τ. ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν

εἴ τις ἑτέρα ἐντολὴ ἐν τ. λόγῳ τούτῳ ἀνα-

’,

’

>

καθὼς κ. ἐν ἑτέρῳ λέγει
κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι.

-΄

Ὁ“

-“

f

ἱερεὺς ἕτερος
11 36 2 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν κ. μαστίγων πεῖραν
ἔλαβον
x. ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα
ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας
ἝΤΕΡΩΣ *

Phi 3 15

εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε
m”

δι.

*

΄΄-

”

,

a

>

13 φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν
15 εἰ κατὰ τ. ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται

8 34

κεφαλαιοῦται

9

ἱερέα

τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις

,

΄

τ. ἕτερον
Eph3 5 ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τ. υἱοῖς τ.
ἀνθρώπων
Phl 2 4 μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦντες ἀλλὰ τὰ
ΠΝ

ΝΜ

ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον

>

‘

τ. ἑτέρων ἕκαστοι
I Ti lio εἴ τι ἕτερον τ. ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ avτίκειται
Lf
ε
᾿
4
δ
,
1Ti2 2 οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται κ. ἑτέρους διδάξαι

718

,

>

‘

‘

ἑτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρατο

7

>

-

οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τ. οὐρανὸν

,

,

ov κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων
σπουδῆς
πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε,

΄

412

ς

δόξα,

’

εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει κ. οὐκ εἰς

3. ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον

»."

>

ἑτέρα δὲ ἡ τ. ἐπιγείων

ἕτερον δὲ τ. ἀποστόλων οὐκ εἶδον

ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις

cal

II
€

«

»Ἅ

τ. ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος
Ins ΠΡῚ INIPB, Ps. cix. 9

S

nay...
ΠΕΡ
‘pba
δ
ay
safe.°2, Is.

εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε

πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει

-

n

οὕτως ταχέως μετατίθεσθε . . . εἰς ἕτερον
εὐαγγέλιον

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ. ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη

>

,

dose

ἤγοντο δὲ κ. ἕτεροι κακοῦργοι δὺο

᾿

s

λ ,

ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον

Jo
Ac

΄

~

XXVI11.
[B®

kK. ὃ ἐτερος τελώνης

΄

4

Teds

ἑτέρα μὲν ἡ τ. ἐπουρανίων

προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον
μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη
‘

‘

,’

ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων
A

>

-΄

τούτῳ
mnεκ ὈΡΤΓΟΙΣeds

non mg.
&

,

a

,

θήσεται
—h. v.. TWHR

a

2 ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν

ἥσεται
1 ὁ εἷς παραληφθήσεται x. ὁ ἕτερος ἀφε1

ς

ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται
ὅτι... ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τ. λαῷ

,

΄-

36

᾿Απολλώ
4 ἕτερος δὲ ᾿Εγὼ
?
“ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τ. ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ
τ. ἑτέρου
πρᾶγμα ἔχων πρὸς τ. ἕτερον
μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τ. ἑτέρου
συνείδησιν δὲ λέγω... τὴν τ. ἑτέρου
2 ἑτέρῳ πίστις ἐν τ. αὐτῷ πνεύματι

46:

᾿

bd

393

>

ETI

(2) οὔκ . . . ἔτί

(1) τί ἔτι
(8) ὅτε ὁ»

(4) ἔτι ἅπαξ

. eat

5."

>

,

»”

eis οὐδὲν ἰσχύει ἔτι
ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τ. ὄχλοις
ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο
1 τί ἔτι ὑστερῶ;
”
Pyaar.
a
ἔτι
αὐτοῦ
λαλοῦντος
1 τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν
ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
1 τί ἔτι σκύλλεις τ. διδάσκαλον;
ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν
14 43 εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
;
68 1 τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
Lu» B15 πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας
μητρὸς αὐτοῦ

Mt

513
12 46
12. ς
18 16

᾿ὕ᾿
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,

΄“

>

»

»

fel

~

a

’

,΄

,

,
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>
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394
Lu

ετι----τοιμάζω
»

ε

΄

8 49 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
9 42 ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ

He 10 37 ἔτι yap μικρὸν ὅσον ὅσον

έγονεν ὃ ἐπέταξας x. ἔτι τόπος ἐστίν
[μ᾿ τε K. τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν

14 22
26

11

4
32
36
12 26

ἔτι δὲ, T

32 εἰ δὲ μήγε ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος
15 20 ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος
16 2 ἢ οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν
18 22 ἔτι ἕν σοι λείπει

20 36 ἢ οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι
22 47 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
60 παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος
τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας
ἔτι ὧν ἐν τ. Ταλιλαίᾳ
ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν
A

>

PSTN), Hage. ii. 6

αὐτοῦ
χρείαν;

,

4

3 ἔτι τετράμηνός
ἔρχεται

a

»“-

»

‘

,

ἐστιν

>

4

x.

>

»

ae

ὁ

>

-~

,

θερισμὸς

τῷ

oa

ig

4

αὐτῷ ἡ Μάρθα

--ἔτι,

T

+

6 11 ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν

7 τό 3 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν
ἔτι
912 ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα
12 ὃ 5 οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι
ἐν τ.
οὐρανῷ
18 21 3 βληθήσεται Βαβυλὼν...
x. οὐ μὴ
εὑρεθῇ ἔτι
22 ? φωνὴ κιθαρῳδῶν . . . οὐ μὴ ἀκουσθῇ

em

ἐτι χρόνον μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί
ἀλλ᾽ ἦν ἔτι ἐν τ. τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν
»

27 τὸ δὲ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τὴν τ. σαλευομένω
ν
μετάθεσιν
8123 ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι

Re

ἀπὸ τ. χαρᾶς

-

ots ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι dv σὺν ὑμῖν
Δ

Jo

DIEBITMN BAND IN NNT BYD NON Ἣν

δύνανται

,

’

ἐν σοὶ ἔτι,

»
’
a
Cc τς
>
,
€Tt
μικρὸνΗ͂ χρόνον
τὸ‘ φῶς
ἐν> ὑμῖν
ἐστίν

K. πᾶς τεχνίτης . . . οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν
σοὶ ἔτι,
? κι φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,
23 * κι φῶς λύχνου οὐ μὴ pavy ἐν σοὶ ἔτι,

τεκνία ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί

8. ἔτι μικρὸν x. ὁ κοσμός με οὐκέτι θεωρεῖ

ert πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν
ἔρχεται πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης
ἔτι δὲ x. ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει
ἐλπίδι
»»

ι»

δτ

ἂν

,

2k.

ἐπ᾽

20
21

mya j>vh ὙὙ ΞΓΝ, Ps. xvi. 9

εἐτι ἐνπνέων ἀπειλῆς x. φόνου
ἔτι λαλοῦντος τ. Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα
ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς
ἔτι τε κ. Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν
1 τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;
ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι
εἰ ye Xp., WH
ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν
πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ;
ἐρεῖς μοι οὖν Ti ἔτι μέμφεται;
3 ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε:
[ἔτι], WH
ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε
kK. ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι
15 17 ἔτι ἐστὲ ἐν τ. ἁμαρτίαις ὑμῶν
1ICol Io εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι κ. ἔτι ῥύσετα
ι
Ga lio εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον
511} εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω τί
ἔτι διώ»

»

,

>

Led

,

-~

,
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>

¢

A

eg

c.

δὺ

,

κομαι;

Phl 1 g ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον κ. μᾶλλον
περισσεύῃ
WTh2 5 οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι Sv πρὸς ὑμᾶς
Phm
16 2. οὐκ ἔτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ
δοῦλον
οὐκέτι, WHR
He 710 ἔτι γὰρ ἐν τ, ὀσφύι τ. πατρὸς ἦν
,

4

>

a

>

νυμφίου

x.

νύμφης

οὐ

μὴ

οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ ore πόνος οὐκ
a

,

a»

A}

Ψ»

,

>

ἔσται ἔτι
πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι
5.3 νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι
ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι"
© ”
ο βυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι:
΄
ο δίκαιος δικαιοσύνην
ποιησάτω ἔτι
©
oO ἅγιος ἁγιασθήτω
ἔτι
bal

5

,

cal

>

>

,

’

,

’

>

φωνὴ

ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι
3 ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη
τ 3 ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι
4 3 ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι2

2

>

ib-nan ADNOM"ONX, Hab. ii. 3

δι’ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ
1 κι τί ἔτι λέγω;
ἔτι δὲ δεσμῶν κ. φυλακῆς
* ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τ. γὴν

é

ὼ

ὸ

ς

a

’

6 τίς ἔτι χρεία. . . ἕτερον ἀνίστασθαι
15 περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν
8 12 2 τι ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθ

ἱερέα

ῶ ἔτι

ἭΒΗΝ ND onswnd, Jer. χχχί. 34

9 8 ἔτι τ. πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν
10 2 διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδ
ησιν
ἁμαρτιῶν
3
το
ἀνομιῶ
ν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι
17
ἔτι, Jer. Lc.

“ETOIMA’ZQ

(1) ἕτοιμ. εἰς
Mt

(2) c. infin., ἵνα

8 3 ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου

mM 7

28, Is. xl. 3

20 23 ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τ. πατρός μου
22 4 ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα
20 34 κληρονομήσατε τ. ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
41 εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τ.
διαβόλῳ
ai. ὃ ἡτοίμασεν ὁ πατήρ μου, WH marg.
2617 * ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν σοι φαγεῖν τὸ
πάσχα
19 ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
ΜΚ 1 3 ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, Is. Zc.
10 40 οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ἀλλ᾽ ols ἡτοίμασται
1412 3 ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα
φάγῃς τὸ πάσχα
15 ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν
16 ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
15 1 εὐθὺς πρωὶ συμβούλιον ἑτοιμάσαντες οἱ
ne

ἱερεῖς

ar

WH

non mg. R

ἑτοιμάζω----ἔτος
Lu

11Co9

117 ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον

λαῶν
8 4 ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, Is. dc.
9 52 εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν ὡς €rot-

24

κ.

1Pe

ἑτοίμην

. . . εἰς πᾶν

οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι... ἡτοίμασαν αὑτοὺς

4

Mt
Mk

Lu

ὑμᾶς

5 οἱ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως κρίνοντι

ζῶντας κ. νεκρούς

236 ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τ. map-

P

,

«

Τιβερίου Καίσαρος

23 αὐτὸς

ἦν Ἰησοῦς

18

(2) ἐν ἑτοίμῳ

Μι 22

lol

Ὁ

δ

-

¢

,

,

,

,

‘

>

3

7
8
11

τ. ἡγεμονίας
ὡσεὶ

ἐτῶν

οὖσα

Jo

15 29
220

εν

>

cr

ρύσει

~

“

ς

αἰματὸος

~

δώ,

ΨΦ4
Fv
ἐτῶν
ἀπὸ

δώδεκα
ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά
κείμ. εἰς ἔτ. Tey
τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπόν
κύριε ἄφες αὐτὴν κ. τοῦτο τὸ ἔτος
γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα
ὀκτώ
ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα x. ὀκτὼ
ἔτη
τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι
τεσσεράκοντα x. ἕξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ
ναὸς οὗτος
>

16

ἕτοιμον

©

>

mg. R
ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν

‘

43 “ γυνὴ

12 19

A

»»ν

ἀρχόμενος

ἕξ

ἐπὶ ἔτ, TWH
8 42 θυγάτηρ μονογενὴς
δεκα\ 3
2
hy

ἝΤΟΙΜΟΣ

‘

i“

τριάκοντα
425 1 ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἔτη τρία κ. μῆνας

τ.

Lu 12 40 κ. ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι
14 17 ἔρχεσθε ὅτι ἤδη ἕτοιμά eot
22 33 μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἶμι x. εἰς φυλακὴν...
πορεύεσθαι
Jo 7 66 δὲ καιρὸς 6 ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν
ἕτοιμος
Ac 238 15 ἡμεῖς δὲ.
. ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν
αὐτόν
21 νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι mpodexdpevor τὴν ἀπὸ
σοῦ ἐπαγγελίαν
Ἂς

>

8 1 ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ

,

4 τὰ σιτιστὰ τεθυμένα κ. πάντα ἕτοιμα
8 ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν
24 44 διὰ τοῦτο κ. ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι
25101 αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τ.
dpous
Mk14 15 αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον

ν

Ἱερουσαλήμ
42 ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα

‘ETOIMAZI’A
ἑτοιμασίᾳ

(2) ἀπὸ, ἐξ ἐτῶν

920 γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη
525
γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη
2 nv γὰρ ἐτῶν δώδεκα

1

νύμφην

ς

τ.

wv
41 1 ἐπορεΐοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτας εἰς

Θεοῦ
16 12 ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τ. βασιλέων τῶν ἀπὸ
ἀνατολῆς ἡλίου
19 7 ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν
21 2 Ἱερουσαλὴμ καινὴν . . . ἡτοιμασμένην ὡς

(1) ἕτοιμος, fem.

παντὶ

θενίας αὐτῆς"
37 κι. αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσά-

12 6 ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τ.

ἐν

ἐν

,

(1) κατ᾽ ἔτος, ἐπὶ ἔτη

ἵνα σαλπίσωσιν
9 7
τὰ ὁμοιώματα τ. ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις
ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον
15 1 ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἧτοιμασμένοι εἰς τ. ὥραν

Eph 6 15 ὑποδησάμενοι τ. πόδας
εὐαγγελίου τ. εἰρήνης

ἀποκαλυφθῆναι

"ETOX

ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον
Phm 22 ἅμα δὲ x. ἑτοίμαζέ pou ξενίαν
He 11 τό ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν

8 62

ἕτοιμα

ε
ws
ér.
ἔχοντι
κρῖναι,
T

2 ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον. ὑμῖν.
kK. ἐὰν πορευθῶ κ. ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν
Ac 28 23 ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους
1Co2 9 ὅσα ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τ. ἀγαπῶσιν αὐτόν

Re

εἰς τὰ

ΕΤΟΙΜΩΣ
Ας 2113 ἀλλὰ κ. ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἑτοίpas ἔχω
11Co12 14 τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς

14

εἰς τιμὴν

κανόνι

πᾶσαν

πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι

καὶ εἰς σωτηρίαν

ε

μύρα
1 φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα

u Ti221 3 ἔσται σκεῦος

ἐκδικῆσαι

καιρῷ ἐσχάτῳ
B15 ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν
αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον

47 μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα

Jo

81

1Pel

12 20 ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;

αὐτοῦ
ἑτοίμασον τί δειπνήσω
πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα
ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;
ἐκεῖ ἑτοιμάσατε
ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα

ἔχοντες

16 οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ
καυχήσασθαι

Tit

μάσαι αὐτῷ

8.
8
9
12
13
28 56

5 ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογιαν

10 6? ἐν ἑτοίμῳ
παρακοήν

76 προπορεύσῃ yap . . + ἑτοιμάσαι ὁδοὺς
αὐτοῦ
231 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τ,

17
22

395

’

5 5 τριάκοντα κ. ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τ. ἀσθενείᾳ

Ac

αὐτοῦ
8 57 πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις
422 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα 6
ἄνθρωπος
% 6 δουλώσουσιν αὐτὸ κ. κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια

my ΓΑ yaw ON wyi OVS, Gen.
XV. 13

ἔτος---εαὐαγγελίζομαι
Ac

730 πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα

36 ποιῆσας

σημεῖα

ΟΞ

*EY’A
Εὔα, WH

. ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη

τεσσεράκοντα
42 μὴ σφάγια... προσηνέγκατέ
τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ

μοι ἔτη

wats “Sonvan. .

Coll

1Ti

Dnata

3 ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν
νουργίᾳ αὐτοῦ

᾿ἘΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΑΙ

(1) εὐαγγελίζω
(2) c. acc. pers.
(8) c. acc. rei
(4) impers.
Mt 11 ς νεκροὶ ἐγείρονται x. πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
Lu 119 ® ἀπεστάλην
εὐαγγελίσασθαί σοι

του

13 20 κατεκληρονόμησεν τ. γῆν αὐτῶν ὡς ἔτεσιν

τετρακοσίοις kK. πεντήκοντα

ἔτη

ταῦτα
210 ® εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην
8 18 * ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τ. λαόν
418 οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι
πτωχοῖς

19 10 ἷ τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο
24 τὸ 5 ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τ. ἔθνει

τούτῳ
17 δι’ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων ᾿
+ +. παρεγενόμην
15 23 3 ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς
ὑμᾶς ἀπὸ ἱκανῶν ἐτῶν
ΠῚ

Ro

πολλῶν

11Col2
Ga

1

He

,

Dy Wea “nik rim nei pw, Is.
Ixi, 1

ἐτ., TR

2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν
δεκατεσσάρων
118 ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα
2 1 ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν
ἀνέβην
8 17 ὁ μετὰ τετρακόσια κ. τριάκοντα ἔτη γεγονὼς
νόμος οὐκ ἀκυροῖ
5 9 χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξή,

,

»~

7

a

Ας

ce!

κοντα

112 τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν

OMY NO PNW, Ps. ci. 28

40 8 διερχόμενος εὐηγγελίζετο τ. πόλεις πάσας

10 36 ὅ εὐαγγελιζόμενος
Χριστοῦ

17 τίσι δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη;
11 Pe 8 8 μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη,
κι χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία

5 οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη.

6 βασιλεύσουσιν per αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη"

--τὰ, [WH] R non mg.

7 κι Grav τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη

Eph6

3 ἵνα εὖ σοι γένηται
πὸ Δ ς ἐς 109, Dt. v. 16

Ἰησοῦ

16 10 5" προσκέκληται ἡμᾶς ὁ Θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς
17 τὸ 3 8 ὅτι τ. Ἰησοῦν x. τ. ἀνάστασιν εὐηγγελί-

"ey"
23 εὖ δοῦλε ἀγαθὲ x. πιστέ
7 ὅταν ᾿θέλητε δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ
ποιῆσαι
Lu 1917 δ ἀγαθὲ δοῦλε
εὖγε, TWH non mg.
Ac 15 29 ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετ
ε

διὰ

ζόμενοι τ. Κύριον Ἰησοῦν
18.32 5 8 ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τ.
πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην
14 γ κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν
15 3 εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τ.
ματαίων ἐπιστρέφειν
21 8 εὐαγγελισάμενοί τε τ. πόλιν ἐκείνην
εὐαγγελιζόμενοί, T
16.35 ὅ διδάσκοντες x. εὐαγγελιζόμενοι... τ.
λόγον τ. Κυρίου

2 ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη
3 ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη
4 ἐβασίλευσαν μετὰ τ. Χριστοῦ χίλια ἔτη

ΜΚΙ4

εἰρήνην

11 20 ? ἐλάλουν κ. πρὸς τ. Ἑλληνιστὰς εὐαγγελι-

Diony DiS Wa ow Ab, Ps. xc, 4

Mt 25 21 εὖ δοῦλε ἀγαθὲ x. πιστέ

τε κώμας τ. Σαμαρειτῶν εὐηγ-

γελίζοντο
35 ® εὐηγγελίσατο αὐτῷ τ. Ἰησοῦν

MY ὈΨΞῚΝΣ YY_ aw, Ps. χον. 9, τὸ

20

43 3. τ. ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με
δεῖ τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
22 νεκροὶ ἐγείρονται πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
1 ὃ εὐαγγελιζόμενος τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
6 εὐαγγελιζόμενοι x. θεραπεύοντες πανταχοῦ
6 ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ εὐαγγελίζεται
Ι διδάσκοντος αὐτοῦ τ. λαὸν ἐν τ. ἱερῷ κ.
εὐαγγελιζομένου
542 3 διδάσκοντες κ. εὐαγγελίζομενοι τ. Χριστὸν
Ἰησοῦν
8 4 3 διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τ. λόγον
12 ἐπίστευσαν τ. Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ
περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ

25 ὃ πολλάς

3 9 εἶδον τὰ ἔργα pov τεσσεράκοντα ἔτη

Re

ἐν τ. πα-

213 ᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη εἶτα Εὔα

mv, Am. ν. 25
9 33 " ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάτ-

21 ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τ. Σαοὺλ...
τεσσεράκοντα

Εὔαν

Ro

115 τὸ

Cero
κατ᾽

ἐμὲ

πρόθυμον

Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι

x.

ὑμῖν τοῖς ἐν

1015 ὅ ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τ. εὐαγγελιζομένων
ἀγαθά

aio ἜΡΒΟ.

on Onaον mem

Is. lii. 7
15 20 οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι
1Co117 οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν:

ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι

εὐαγελίζομαι----εὐαγγέλιον
1Co

916 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι

οὐκ

καύχημα

ἔστιν

μοι

16 οὐαὶ γάρ μοι ἐστὶν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι
εὐαγγελίζωμαι, TWH

Ας 20 24 διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τ. χάριτος τ.
Θεοῦ

Ro

θήσω

τὸ

δωρεὰν

τὸ

τ.

Θεοῦ

κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου

10 16 οὐ πάντες ὑπήκουσαν τ. εὐαγγελίῳ

εὐαγγέλιον

εὐηγγελισάμην ὑμῖν

1 8% ἐὰν...

ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελί-

σηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν
9 ἢ εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελά-

Te

11 τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ
16 3 ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τ. ἔθνεσιν
23 8 νῦν εὐαγγελίζεται τ. πίστιν ἥν ποτε

11 28 κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι’ ὑμᾶς

15 16 8 ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ

19 2 μέχρι τ. Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ
εὐαγγέλιον τ. Χριστοῦ
᾿
ror
16 25 4 τι δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ
εὐαγγέλιόν μου
1Co415 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τ. εὐαγγελίου
ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα

912 3 ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τ. εὐαγγελίῳ

ἐπόρθει

τ. Χριστοῦ

14 οὕτως x. ὁ Κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγ-

413 δι
Eph

217
3 8

{Τῇ

3 6

He

4 2

ἀσθένειαν τ. σαρκὸς εὐηγγελισάμην
ὑμῖν τὸ πρότερον
ὃ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τ.
ακρὰν
κ. εἰρήνην τ.
ἐγ ύς
ἐν ἔθνεσιν ἐὐμμαν ας
ε ήβι τ τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τ. Χριστοῦ
® εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τ. πίστιν κ. τ.
ἀγάπην ὑμῶν
κ.Ῥ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ

κἀκεῖνοι

6 οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον
δι ἀπείθειαν

1Pe

112 3 ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τ. εὐαγγελι-

Re

σαμένων ὑμᾶς
25 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν
eis ὑμᾶς
4 6 ὁ εἰς τοῦτο yap κ. νεκροῖς εὐηγγελίσθη
10 7 !? ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τ.
προφήτας
ἔχοντα
εὐαγγέλιον
αἰώνιον a εὐαγγελίσαι
Η
2
ἐπὶ τ. καθημένους ἐπὶ τ. γῆς

;

ᾷ

14

;

6

1

»

»

»»,

»

γέλιον
ὧν

18 ἵνα

Κυρίου

ἡμῶν

02

———--

,

Mt

Mk

͵
[

τ.

1 I 3 ἀρχὴ τ. εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
14 ὃ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ

ἐν τ. εὐαγγελίῳ

8.35 ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ κ. τ. εὐαγγελίου
10 29 ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν.
. ἕνεκεν ἐμοῦ x.
ἕνεκεν τ. εὐαγγελίου
18 10 εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι
τὸ εὐαγγέλιον
14 ο ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον
16 [15 κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τ. κτίσει
Ac 15 7 διὰ τ. στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τ.

λόγον τ. εὐαγγελίου

θήσω

τὸ

τ. Χριστοῦ
3+ εἰ δὲ x. ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον

ἡμῶν

4 εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τ. φωτισμὸν τ. εὐαγγελίου
τ. δόξης τ. Χριστοῦ
818 οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τ. εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν
τ. ἐκκλησιῶν
913 2 ἐπὶ τ. ὑποταγῇ τ. ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ
εὐαγγέλιον τ. Χριστοῦ
10 14 2 ἄχρι γὰρ x. ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τ. εὐαγγελίῳ τ. Χριστοῦ
11 4 ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε
Ga

(4) εὐ. μου,

423 1 κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τ. βασιλείας
9.35 | κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τ. βασιλείας
2414 1 κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον
βασιλείας
2613 ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο
κ. πιστεύετε

ἀδάπανον

7 ὃ δωρεὰν τὸ τ. Θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελι-

(5) ἡ ἀλήθεια, πίστις τοῦ εὐ.

15 μετανοεῖτε

εὐαγγελιζόμενος

12 2 ἐλθὼν δὲ εἰς τ. Τρῳφάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον

4

,

(2) εὐ. τ. Χριστοῦ,

(8) εὐ. τ. Θεοῦ

καταγγέλλουσιν ἐκ τ. εὐαγγελίου

εὐαγγέλιον,
εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τ. ἐξουσίᾳ μου ἐν
τ. εὐαγγελίῳ
23 πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον
15 1 γνωρίζω δὲ ὑμῖν. .. τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν

ἜΥΑΓΓΕ΄ΛΙΟΝ

(1) εὐ. τ. βασιλείας

¢a

216 * κρίνει ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τ. ἀνθρώπων

1 8 τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν

11 7% ὅτι

,

16 οὐ yap ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον

εὐαγγέλιον

2 τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε
11Co 1016 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι

Ga

1 1 * ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ
9 ᾧ λατρεύω. .. ἐν τ. εὐαγγελίῳ τ. υἱοῦ
αὐτοῦ
»

mg.

18 iva εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον
15
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σάμην ὑμῖν
>
2
1 6 οὕτως ταχέως μετατίθεσθε.
+ εἰς ETEPOV
εὐαγγέλιον
2 θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τ.
Χριστοῦ
II γνωρίζω γὰρ ὑμῖν.
.. τὸ εὐαγγέλιον τὸ
εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ
2 2 ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω
5 ὅ ἵνα ἡ ἀλήθεια τ. εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς
ὑμᾶς
7 πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τ. ἀκροβυστίας

14 ὅ οὐκ ὀρθοποδοῦσιν

εὐαγγελίου
Eph 1 13 ἀκούσαντες...
ὑμῶν

πρὸς τ. ἀλήθειαν τ.

τὸ εὐαγγέλιον τ. σωτηρίας

3 6 συνμέτοχα τ. ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

διὰ τ. εὐαγγελίου
615 ἐν ἑτοιμασίᾳ τ. εὐαγγελίου τ. εἰρήνης
_ 19 ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τ.
εὐαγγελίου
[τοῦ εὐαγγελίου], WH
Phl 1 5 ἐπὶ τ. κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον
7 ἐν τ. ἀπολογίᾳ κ. βεβαιώσει τ. εὐαγγελίου
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εὐαγγέλιον---εὐδοκέω

Phl 112 τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τ. εὐαγ.
γελίου ἐλήλυθεν
16 εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τ. εὐαγγελίου
κεῖμαι
27 2 μόνον ἀξίως τ. εὐαγγελίου τ. Χριστοῦ
πολιτεύεσθε
27 ὅ μιᾷ Ψυχῇ
εὐαγγελίου

συναθλοῦντες

τ.

πίστει

15 ἐν ἀρχῇ τ. εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον

5 ὅ ἣν προηκούσατε ἐν τ. λόγῳ τ. ἀληθείας
τ. εὐαγγελίου
23 μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τ. ἐλπίδος τ. εὐαγγελίου

ν

5 * τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς

1Th1

ἐν λόγῳ μόνον

2 2 ὃ λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ
4 καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τ. Θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον
8 * μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον
τ. Θεοῦ

9 ὅ ἐκηρύξαμεν
Θεοῦ

εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον

τ.

8 23 διάκονον τ. Θεοῦ ἐν τ. εὐαγγελίῳ τ.
Χριστοῦ
1Th1 8 3 τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τ. εὐαγγελίῳ
τ.
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
214 * εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τ. εὐαγγελίου

1Ti 111
Til

8

᾿
10
2 8
Phm

13

1 Pe417

ἡμῶν

κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τ. δόξης τ. μακαρίου
᾿
Θεοῦ
συνκακοπάθησον τ. εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν
Θεοῦ
φωτίσαντος δὲ ζωὴν x. ἀφθαρσίαν διὰ τ.
εὐαγγελίου
4 Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν
++ + Κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου
ἵνα
μοι διακονῇ ἐν τ. δεσμοῖς τ.
εὐαγγελίου
3 τί τὸ τέλος. τ. ἀπειθούντων τῷ τ. Θεοῦ
εὐαγγελίῳ;
ἄγγελον. .. ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον

Re 14

6

Ac 21

8 εἰσελθόντες εἰς τ. οἶκον Φιλίππου

᾿ἘΥΑΡΕΊΣΤΩΣἢ

He 12 28 δι᾿ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τ. Θεῷ

4 3 αἵτινες ἐν τ. εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι
1

ἘΥΒΟΥΛΟΣ
11 Ti4 21 ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος
ἘΥΓΕ

Hell

τ. εὐαγ-

‘
*EYAPESTE’Q
ς μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τ. Θεῷ:
εὐηρεστηκέναι, T
6 χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι

18 16 τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός
*EYA’PESTOX**

Ro 12

1 θυσίαν ξῶσαν ἁγίαν τ. Θεῷ εὐάρεστον
εὐάρ. τ. Θ., WH mg.
2 τὸ θέλημα τ. Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν κ. εὐάρεστον
k. τέλειον
14 18 εὐάρεστος τ. Θεῷ κ. δόκιμος τ. ἀνθρώποις

11Co5

9g διὸ K+ prroripovpeba . . . εὐάρεστοι αὐτῷ
εἰναι

;

Lu 19 17 εὖγε ἀγαθὲ δοῦλε
εὖ, WH

mg.

*EYTENH’S

Lu 19 12 ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν
μακράν
Ac 17 11 οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσα-

λονίκῃ
100 1 26 οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα... οὐ πολλοὶ
εὐγενεῖς
᾽

ἜΥΔΙΑ
Mt 16

2 ὀψίας γενομένης λέγετε Εὐδία
—h. v., [T] [[WH]] R mg.
"EYAOKE’Q

Mt

817 οὗτός ἐστιν 6 vids
εὐδόκησα
ηὐδόκησα,
12 τὸ ὁ ἀγαπητός μου ὃν
ηὐδόκησεν,

pov ὁ ἀγαπητὸς

ἐν &

T
εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου
T

WE] ANY Na, Is. xlii. 1
17 5 οὗτός ἐστιν ὁ vids μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾧ
εὐδόκησα
111 σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν σοὶ εὐδόκησα
8 22 σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν σοὶ εὐδόκησα

Mk
Lu

υἱός μου εἶ σὺ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε,

᾿ἘΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ * +
γελιστοῦ
Eph 411 τ. δὲ προφήτας τ. δὲ εὐαγγελιστάς
ΠΤΙ 4 5 ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ

εστον τ. Ky,

i μαιδεκτὴν Prrbtettes Θεῷ
ne
τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν Κυρίῳ
ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι
ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ

τ.

222 σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον

Col

Eph 5 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν

Phil 418
Col 8 20
Tit 2 9
He 18 21

WH mg.
δι.
ὦ
=
i
12 32 εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν
δοῦναι ὑμῖν τ.
βασιλείαν
᾿
Ro 15 26 ηὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία x. ᾿Αχαία
27 ηὐδόκησαν γὰρ κ. ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν
1Col 21 εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τ. μωρίας τ. κηρύγματος
10

σῶσαι τ. πιστεύοντας

5 οὐκ ἐν τ. πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησεν ὁ Θεός
εὐδόκησεν, T
11Co5 ὃ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τ. σώματος
12 10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις
Ga 115 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς... ἀποκαλύψαι
τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί
’
—6 Θεὸς, T [WH]
Col 119 ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατITh2

οἰκῆσαι

8 ηὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν
εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ
εὐδοκοῦμεν, T
81 ηὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι
μόνοι

οὐ μόνον τὸ
ἐν

᾿Αθήναις

εὐδοκέω----εὐθύς
ΠΤῊ2 12 ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τ. ἀδικίᾳ
He 10 6 ὁλοκαυτώματα κ. περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας
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Mt 2515 εὐὖὐθ. πορευθεὶς 6 τὰ πέντε τάλαντα λαβών
26 49 εὐθέως προσελθὼν τ. Ἰησοῦ εἶπεν
74 εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν

εὐθὺς, WH

ηὐδόκησας, T

προ NO MOM πρὶν, Ps. xl. 7
8 ὁλοκαυτώματα κ. περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας
οὐδὲ εὐδόκησας, 70.
ηὐδόκησας, T

38 οὐκ εὐδοκεῖ

54 εὐθέως λέγετε ὅτι "OpBpos ἔρχεται
14 5 οὐκ εὐθ. ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τ.

ἡ Ψυχή μου ἐν αὐτῷ

11Pe117 ὁ vids μου 6 ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν εἰς

ὃν ἐγὼ εὐδόκησα

Mt 11 26 οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
Lu 214 ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας

:-

mg. R mg.

10 21 ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
ἐγ. εὐδ., T
Ro 10
Eph1

σαββάτου;
17 7 εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε
21 ο ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος
Jo 5 9 εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος
-εαὐθέως,

6 21 εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τ. γῆς εἰς ἣν

"EYAOKIAT

εὐδοκία, WH

1 ἡ μὲν εὐδοκία τ. ἐμῆς καρδίας
5 κατὰ τ. εὐδοκίαν τ. θελήματος αὐτοῦ
9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τ. θελήματος
αὐτοῦ κατὰ τ. εὐδοκίαν αὐτοῦ

Phl 115 τινὲς δὲ x. δι᾿ εὐδοκίαν τ. Χριστὸν κηρύσσουσιν

ὑπῆγον
18 27 εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
Ac 918 εὐθ. ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τ. ὀφθαλμῶν ὡς
λεπίδες
20 εὖθ. ἐν τ. συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τ. ᾿Ιησοῦν
34. x. εὐθέως ἀνέστη
12 10 εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ
16 10 εὐθ. ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν
17 10: οἱ δὲ ἀδελφοὶ ev. διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν
τ. τε Παῦλον x. τ. Σίλαν
14 εὐθ. δὲ τότε τ. Παῦλον ἐξαπέστειλαν of

ἀδελφοί

213 τὸ θέλειν κ. τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τ. εὐδοκίας

ΠΤΉΙ Ir a...

πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθω-

σύνης

Ga

ἘΥΕΡΓΕΣΙᾺ
Ας
3

oe

5 13 εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ

12 36 ἵνα ἐλθόντος κ. κρούσαντος vO. ἀνοίξωσιν
αὐτῷ

7

ia iwipy ποτ, Hab. ii. 4

ee
C=hw

Lu

27 48 εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν

4 ο ἀνακρινόμεθα
ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου
ἀσθενοῦς
1Ti 6 2 ὅτι πιστοί εἰσιν κ. ἀγαπητοὶ οἱ τ. εὐερ-

γεσίας ἀντιλαμβανόμενοι

21 30 εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι
22 29 εὖθ. οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες
αὐτὸν ἀνετάζειν

116 εὐθέως οὐ προσανεθέμην σακρὶ κ. αἵματι

Ja 124 εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν
Ill Jo 14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν
Re 4 2 εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι
ἘΥΘΥΔΡΟΜΕΏΣΧ
Ac 16 11 εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην
21 1 εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ

᾿ἘΥΕΡΓΕΤΕΏ

Ας 10 38 ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν κ. ἰώμενος

*"EYOYME’Q**

ἘΥΕΡΓΕΤΗΣ **
Lu 22 25 οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται

Ac 27 22 ra viv παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν
25 διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες

Ja

513 εὐθυμεῖ ris; ψαλλέτω

᾿ἘἜΥΘΕΤΟΣ

Lu

9 62 οὐδεὶς. . . εὔθετός ἐστιν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ

He

14 35 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν
6 77 τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις de ods
k. γεωργεῖται

ἘΥΘΥΜΩΣ ἢ

Ac 24 το εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι

ἘΥΘΕΏΣ
Mt

ἘΥΘΥΜΟΣ ἢ
Ας 27 36 εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες

420 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα

22 οἱ δὲ εὐθ. ἀφέντες τὸ πλοῖον κ. τ. πατέρα
αὐτῶν

8 3 εὐθέως ἐκαθερίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα
18 5 εὐθέως ἐξανέτειλεν
14 22 εὐθ. ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς ἐμβῆναι
πλοῖον

-Οἰὀπὐθ.,

εἰς

ἘΥΘΥΝΩ

Jo

123 εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου

Ja

34

Mt

8 3 εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ

nim ΤΥ 3B, Is. xl. 3
ἘΥΘΥΣ

T [WH]

31. v8. δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τ. χεῖρα
20 34 εὐθέως ἀνέβλεψαν κ. ἠκολούθησαν αὐτῷ
24 29 εὐθέως δὲ μετὰ τ. θλίψιν τ. ἡμερῶν ἐκείνων

ὅπου ἡ ὁρμὴ τ. εὐθύνοντος βούλεται

WON. ΠΡΟ ΠΘῚΡΒ Hv, Is. xl. 3

400

εὐθύς.- εὐλάβεια

Mk
Lu

1 3 εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, Jc.
8 4 εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, Lc.
5 ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας

Ac

821

Tivrod apyn mn, 2. 4

ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι
τ. Θεοῦ
9.11 πορεύθητι ἐπὶ τ. ῥύμην τ. καλουμένην
Εὐθεῖάν

1810 οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τ. Κυρίου
11Pe215

τ. εὐθείας;
καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν
ἘΥΘΥΣ
adv.

Mt

816 βαπτισθεὶς

τ. ὕδατος

ΜΚ 8 10 εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον
915 εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτόν
20 ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν
αὐτόν
24 εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τ. παιδίου
10 52 εὐθὺς ἀνέβλεψεν
11 2 εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτήν
_
3 εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει. πάλιν ὧδε
14 43 εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
45 εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει
72 εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
15 1 εὐθὺς πρωὶ συμβούλιον ποιήσαντες
Lu 6 49 ἣἧ προσέρηξεν ὁ ποταμὸς x. εὐθὺς συνέπεσεν
JO 1330 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν

εὐθύς

32 κ. εὐθὺς δοξάσει αὐτόν

δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ

18 20 εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν
21 γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τ.
λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται
14 27 εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς
21 2 εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην
3 εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς
26 7γ4 εὐθὺς ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
εὐθέως, T
Mk 110 εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τ. ὕδατος
12 εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν
ἔρημον

18 εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
20 εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς

21 εὐθὺς τ. σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τ. συναγω-

19 34 ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα x. ὕδωρ

Ας 10 16 εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τ. οὐρανόν

ἘΥΘΥΤΗΣ
He

1 8 ῥάβδος τ. εὐθύτητος ῥάβδος τ. βασιλείας
αὐτοῦ

ἼΓΗΞΡΙΘ Ὁ δ᾽kM HI, Ps. xlv. 7
ἘΥΚΑΙΡΕΏ ἃ
Mk 631 οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν
Ac 17 21 ᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες . . . εἰς οὐδὲν ἕτερον
ηὐκαίρουν
>

Mt 26 16 ἀπὸ
τότε
παραδῷ

εὐθὺς ἀπῆλθεν
ἐμβριμησάμενος
εὐθὺς ἐπιγνοὺς
ἠγέρθη κ. εὐθὺς

8 6 εὐθὺς μετὰ
ἐδίδουν
4

5

κ
15
16
17

τ.

ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα
αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν
ὁ Ἰησοῦς τ. πνεύματι αὐτοῦ
ἄρας τ. κράβαττον ἐξῆλθεν

Ἡρῳδιανῶν

συμβούλιον

εὐθὺς ἐξανέτειλεν
εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς
εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τ. λόγον
εὐθὺς σκανδαλίζονται

29 εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον
2 εὐθὺς ὑπήντησεν

aire...

πνεύματι ἀκαθάρτῳ

ἄνθρωπος

ἐν

[εὐθὺς], WH

29 εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τ. αἵματος αὐτῆς

30
42
42
6 25

εὐθὺς ὁ ᾿Ιησοὺς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ
εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον
ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ
εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τ.

Mk
He

-παἰὐθ.,

WHR

“
ἐνα

δε
αὑτὸν

EY’ KAIPOX
6 21 γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου
416 χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν

ἜἘἜΥ ΚΟΠΟΣ **

Mt

9 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν

19 24 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος
ῥαφίδος εἰσελθεῖν
Mk 2 ο τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τ. παραλυτικῷ
10 25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς

Lu

ῥαφίδος. διελθεῖν
5 23 τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν
1617 εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τ. οὐρανὸν κ. τ.
γῆν παρελθεῖν

βασιλέα

35 εὐθὺς ἐλύθη ὁ δεσμὸς τ. γλώσσης αὐτοῦ

ἘΥΚΑΙΡΙΆ
>
,
ἐζήτει εὐκαιρίαν

*EYKAI’PQS **
Mk14 τι ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ
ΠΤΙῚ4 2 ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως

18 25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρή-

27 εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα
45 εὐθὺς ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι
50 ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν per αὐτῶν

54 εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτόν
725 ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ

yak

Lu 22 6 ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτόν

30 εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς

42
43
2 ὃ
I2

,

1Col6 12 ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ

ν
23 εὐθὺς ἦν ἐν τ. συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος

ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
28 ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ
29 εὐθὺς ἐκ τ. συναγωγῆς ἐξελθόντες

>

ματος βελόνης εἰσελθεῖν

He

ἘΥΛΑΒΕΙΑ
5 7 εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τ. εὐλαβείας

12 28 δι’ ἧς λατρεύωμεν . . . μετὰ εὐλαβείας x.
δέους

ἥ

εὐλαβέομαι---εὔνοια
IAN

*EYAABE’OMAI

Hell

7 εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν

κιβωτόν

He

ἘΥΛΑΒΗΣ
Lu
Ac

225 6 ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος κ. εὐλαβής
2 5 Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους
8.2 συνεκόμισαν δὲ τ. Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς

22 12 ᾿Ανανίας δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τ. νόμον
᾿ἘΥΛΟΓΕΏ

(1) c. gen.

73ND, Gen. xxii. 17

16 συναντήσας ᾿Αβραὰμ ... kK. εὐλογῆσας
αὐτόν
6 τ. ἔχοντα τ. ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν
7 τὸ ἔλαττον ὑπὸ τ. κρείττονος εὐλογεῖται
11 20 πίστει κ. περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ
>

7

τ. Ἰακώβ

,

κ. τ. Ἠσαῦ.

21 πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων
ἕκαστον τ.
υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν.
Ja 8.9 ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τ. Κύριον κ. πατέρα
1Pe8 ο τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες

(2) εὐλογῶν, ἐν cinta εὐλ.

Mt 14 19 ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανὸν “εὐλόγησεν

21 ο εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
28 30 εὐλογημένος ὁ ἐβχήρενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
min ova xan
1, Ps! cxviii. 26

25 34
26 26
Mk 641
8 7

3 δεν οἱ ἌΡΑ νοςτ. πατρός μου
λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον kK. εὐλογήσας
ἀναβλέψας εἰς Ts οὐρανὸν εὐλόγησεν
εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν κ. ταῦτα παρατιθέναι
11 ο εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Io εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τ. πατρὸς
ἡμῶν. Δαυείδ

7"

401

14 22 λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν
Lu 128 εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν
—h. v., TWH non mg. R non mg.
42 εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν,
K. εὐλογημένος ὁ καρπὸς τ. κοιλίας σου
64 ἐλάλει εὐλογῶν τ. Θεόν
228 αὐτοῦ εἶπ ἃ εὐλόγησεν τ. Θεὸν κ. εἶπεν
34 εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών
6 28 εὐλογεῖτε τ. καταρωμένους ὑμᾶς
916 ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτούς
13 35 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
19 38 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ὁ βασιλεὺς ἐν
ὀνόματι Κυρίου, Ἐς: ζῶ
--ὁ ἐρχ.» TWH meg.
24 30 λαβὼν ἢν ἄρτον εὐλόγησεν
50 ἐπάρας τ. χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
51 κ' ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς
53 ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τ. ἱερῷ εὐλογοῦντες τ.
Θεόν

αἰνοῦντες, TWH mg.
Jo 1213 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
Ac 325 é& r. σπέρματί σου εὐλογηθήσονται πᾶσαι
αἱ πατριαὶ τ. γῆς
ἐνευλογηθήσονται, T

ΜΙ146ι:
Lu 168
Ro 125
9 5
Col 3
11 31
ΕΡΠῚ 3
1 Pel 3

ἘΥΛΟΓΙΆΑ
Ro 15 29 ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι
16 18 διὰ τ. χρηστολογίας k. εὐλογίας ἐξαπατῶσιν
τ. καρδίας τ. ἀκάκων
1Co010 16 τὸ ποτήριον τ. εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν
11Co9

αὐτὸν

προκαταρτίσωσιν

τ.

. μεταλαμβάνει

προεπηγγελ-

εὐλογίας ἀπὸ

12 17 ετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τ. εὐλογίαν
310 ἐκ τ, αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία κ.
κατάρα
Ι Ρε 8 ο εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε
Re 512 λαβεῖν ΣῊΝ
Re δόξαν κι εὐλο iav

Ja

13 Τ᾿ ἀ νίῳ ἡ εὐλογία κ.

7125

ἡ τιμὴ κ.

ἡ Rea

εὐλογία, x. ἡ δόξα x. ἡ σοφία...

τ.

Θεῷ ἡμῶν

ἘΥΜΕΤΑ ΔΟΤΟΣ
>
εἶναι

εὐλογοῦντα

ὑμᾶς
Ro 12 14 εὐλογεῖτε τ. διώκοντας ὑμᾶς"
εὐλογεῖτε kK. μὴ καταρᾶσθε
1Co412 λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν
10 τό τὸ ποτήριον τ. εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν
14 τό ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς πνεύματι
Ga 8 9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τ.
πιστῷ ᾿Αβραάμ
Ephl 33 ὁ ee
|ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ mvevpat
He 614? εἰ ἤν, εὐλογῶν εὐλογήσω σε
26

οὖς:

Ι ΤΊ 618 πλουτεῖν

cf. xxii. 18
. ἀπέστειλεν

5 We

μένην εὐλογίαν ὑμῶν,
ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν
6 ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις κ.
θερίσει
Ga 314 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Αβραὰμ
γένηται
Eph1 3 6 εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευ-

ΠΡ ΝΠ ΠΕ Ὁ5d 42 3922
Gen.2,
xii.3,

26 ὁ Θεὸς...

ἜΥΛΟΓΗΤΟΣ
σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. εὐλογητοῦ ;
εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ
ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τ. αἰῶνας
Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τ. αἰῶνας
εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου ἡμῶν
ὁ ὧν εὐλογητὸς εἰς τ. αἰῶνας
εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ T. Κυρίου ἡμῶν
εὐλογητὸς ὁ Θεὸς x. πατὴρ τ. Κυρίου ἡμῶν

ἐν

ἔργοις

καλοῖς

εὐμεταδότους

ν

I Til

ἜἘΥΝΙ ΚΗ
5 ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν. .. τ. μητρί σου
Εὐνίκῃ
ἘΥΝΟΕΏ

Mt

525 ἴσθι εὐνοῶν τ. ἀντιδίκῳ σου ταχύ
"EY’NOIA

Eph 6 7 per’ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τ. Κυρίῳ

402

εὐνουχίζω---εὑρίσκω
>

’,

ΨΥ»

ἜΥΝΟΥΧΙ ΖΩ * +
Mt 19 12 οἴτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τ. ἀνθρώπων
12 οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τ. βασιλείαν
τ. οὐρανῶν

11Co6 2 ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος
8 12 καθὸ ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος

1Pe2

,

ἘΥΝΟΥΧΟΣ
Mt 1912 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες . . . ἐγεννήθησαν οὕτως"
k. εἰσὶν εὐνοῦχοι οἴτινες εὐνουχίσθησαν
ὑπὸ T. ἀνθρώπων'
oy
arg

"EYPAKY’AQN ἢ tT

“EYPI’ZKQ

(1) εὗρ. τ. ψυχήν
(2) εὗρ. χάριν, ἔλεος
(8) ηὕρισκον, ηὑρισκόμην (4) εὗρα, εὑράμὴν (δ) εὑρίσκεσθαι ἐν, εἰς

36 κι φησιν ὁ εὐνοῦχος Ἰδοὺ ὕδωρ
38 κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ ὅ τε

Φίλιππος κ. ὁ εὐνοῦχος
39 οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος

Mt

118 εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος
ἁγίου
2 ὃ ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι
7 7 (ητεῖτε x. εὑρήσετε
ὃ ὁ ζητῶν εὑρίσκει
14 ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν
8 10 map’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τ. Ἰσραὴλ

ἘΥΟΔΙΆ

2 ἘΕὐῤοδίαν παρακαλῶ

᾽᾿ΥΟΔΟΌΜΑΙ
lio εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι
θελήματι τ. Θεοῦ
1Co16 2 θησαυρίζων ὅτι ἐὰν εὐοδῶται
εὐοδωθῇ, WH mg.
ΠῚ Jo 2 εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι x. ὑγιαίνειν,
καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή

Ro

ἐν

εὗρον

τ.

10 39 1 ὁ εὑρὼν τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει
αὐτήν1 «. 6 ἀπολέσας τ. Ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
11 29 εὑρήσετε ἀνάπαυσιν τ. ψυχαῖς ὑμῶν
12 43 ζητοῦν ἀνάπαυσιν x. οὐχ εὑρίσκει
44 ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα

13 44 ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν
46 εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην

᾿ἘΥΠΑΕΔΡΟΣ * +

16 25 1 ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τ. Ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
17 27 ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα

1Co 735 πρὸς τὸ εὔσχημον x. εὐπάρεδρον τ. Κυρίῳ

Ja

ἘἜΥΠΕΙΘΗΣ **
317 ἔπειτα εἰρηνικὴ ἐπιεικὴς εὐπειθής

18 13 ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό

28 ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τ. συνδούλων
αὐτοῦ
20 6 εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας
21 2 εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην
19 οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον
22 ο ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τ. γάμους
10 συνήγαγον πάντας obs εὗρον
2446 ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως

ἘΥΠΕΡΙΣΤΑΤΟΣ * }
He 12

1 ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα
στατον ἁμαρτίαν

κ. τὴν εὐπερί-

*+
ἜἘΥΠΟΙΙΑ
He 1816 τ.

δὲ εὐποιίας

κ.

θάνεσθε

κοινωνίας

ἘΥΠΟΡΙΆ
Ac 1925 ἐκ ταύτης τ. ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμῖν ἐστίν

Ja

ποιοῦντα

μὴ ἐπιλαν-

᾿ΕΥΠΟΡΕΌΜΑΙ
Ac 1129 τ. δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις

26 40 εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας

43 ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντα
Ὁ
60 οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδο- ΄

27
Mk 1
7
11

32
37
30
2
4
13

ἘΥΠΡΕΊΕΙΑ
111 ἡ εὐπρέπεια τ. προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο

᾿ἘΥΠΡΟΊΆΣΔΕΚΤΟΣ *
Ro 15 16 ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τ. ἐθνῶν εὐπρόσ
δεκτὸς
31 ἡ διακονία μου ἡ εἰς Ἱερουσαλὴμ εὐπούσδεκτὸς τ. ἁγίοις γένηται

εὐπροσ-

Ac 27 14 ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος Ἑὐρακύλω
ν

K. εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτούς

4

θυσίας

᾿ἘΥΠΡΟΣΩΠΕΏΣ +
6 12 ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σακρί

Ga

ἀνὴρ Αἰθίοψ; εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης
34 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τ. Φιλίππῳ

Phl

5§ ἀνενέγκαι πνευματικὰς
δέκτους Θεῷ

18 36
14 τό

μαρτύρων

ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον
εὗρον αὐτὸν x. λέγουσιν αὐτῷ
εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τ. κλίνην
εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον
δεδεμένον
εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω
ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ:
k. ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα
μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας
εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς

37 ἔρχεται κ. εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας
40 πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας

55 * ἐζήτουν κατὰ τ. Ἰησοῦ μαρτυρίαν...
οὐχ ηὕρισκον

Lu

εὕρισκον, T
1 30 3 εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τ. Θεῷ

κ.

a

403

εὑρίσκω
4΄..9

εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον
μὴ εὑρόντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν
σαλήμ

εἰς ἹἹερου-

¢

εὗρον αὐτὸν ἐν τ. ἱερῷ
a

ων

᾽

ε

“-

’

a

iva εὕρωσιν κατηγορῆσαι αὐτοῦ

aA

non mg. R

“a

κ. ἐὰν ἔλθη τ. ἑσπερινῇ φυλακῇ κ. εὑρήσει,
WH mg.
a
Ν
ς
’
>
a
ψι
ἢ
a
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα
>

“

“

οὕτως
ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ κ. οὐχ εὗρεν
ἦλθ

“

A

>

>

ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν
kK. οὐχ εὑρίσκω

ov...

πορεύεται

>

-

>

hd

ἐν τ. συκῇ

ταύτῃ

ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς

4

Pe

᾿Ὶ

>

εὕρῃ αὐτό;

k. εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τ. @povs
‘

>

‘

>

Ν

ἕως

\

Lg

αὐτοῦ

cd

>

=

χαίρων
Ly
x4
,
,
ὅτι
εὗρον
τὸ‘ πρόβατόν
pov τὸὩΣἀπολωλός,
οὐχὶ... ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ;
k. εὑροῦσα συνκαλεῖ τ. φίλας κ. γείτονας
ὅτι εὗρον τ. δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα
ἦν ἀπολωλὼς κ. εὑρέθη
κ. ἀπολωλὼς κ. εὑρέθη
οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν
τ. Θεῷ
ἄρα εὑρήσει τ. πίστιν ἐπὶ τ. γῆς;
ἐν ἧ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον
=
.
᾽
>
iad
εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς
3 οὐχ ηὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν
εὕρισκον, T
>
,
‘
h
Ν
ον
>
“ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς
εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τ. λύπης
3 τρῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος
ς

ἡμῶν

,

ς

,

a

,

οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τ. ἀνθρώπῳ TovT@
‘

¢

,

»

>

>

,

[4

οὐθὲν εὗρον ἐν τ. ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον

οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ

εὗρον δὲ τ. λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τ.
μνημείου,
εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τ. Κυρίου
Ἰησοῦ
μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ

εὗρον οὕτως καθὼς αἱ γυναῖκες εἶπον
εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα

εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τ. ἀδελφὸν τ. ἴδιον
Σίμωνα,

κ. λέγει αὐτῷ Ἑύρηκαμεν τ. Μεσσίαν
,

>

-

ec

᾿

,

“

»

oi]

4

3

εὗρεν αὐτὸν

’

4

τέσσαρας

«

,

ἤδη ἡμέρας ἔχοντα

μνημείῳ
,

εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ovapiov
ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν
ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν
αὐτῷ
4

i‘ ΠΝ

5

>

a

>

,

>

--ἐν

avr., T

ἌΝ
>
ΓΙΑ ὦ
3
“
»»
ἐγὼ
γὰρ‘ οὐχ
εὑρίσκω
ἐν? αὐτῷ
αἰτίαν
βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη... K. εὑρήσετε
,

ods ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας
κἂν ἐν τ. τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ κ. εὕρῃ οὕτως
,

,

«.Ὁ

,

>

ὁ ζητῶν εὑρίσκει
ζητοῦν ἀνάπαυσιν κ. μὴ εὑρίσκον τότε λέγει
ἐλθὼν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον
—oxor., T [WH] R
—h. v.. TWH

“-

με κ. οὐχ εὑρήσετέ με
οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν
με κ. οὐχ εὑρήσετέ με
bh4
αὐτὸν εἶπεν

ἐν τ.

a

..

εἰσελεύσεται κ. ἐξελεύσεται K. νομὴν εὑρήσει
ς

a

a

τ. πωλοῦντας βόας

-

>

(ntnoeré
ὅτι ἡμεῖς
ζητήσετέ
k. εὑρὼν

,

ζητεῖτε x. εὑρήσετε

>

ε

,

καταλύσωσιν κ. εὕρωσιν ἐπισιτι-

>

ΜῊΝ

ἱερῷ

σμόν
εὑρέθη ᾿Ιησοῦς μόνος
,

σ᾿

BS
|
,
,
εὑρόντες
αὐτὸν
πέραν
τ. θαλάσσης

* εὗραν καθήμενον τ. ἄνθρωπον
εὗρον, T

>

>

-

,

iva...

»

,

“΄

tad

ς

΄

“a

,

«

,

᾿

ὑποστρέψαντες . . . εὗρον τ. δοῦλον ὑγιαί-

νοντα
e

is

τ.» Ναθαναήλ,
46 εὑρίσκει Φίλιππος
>
a 6
Kk. λέγει αὐτῷ “Ov ἔγραψεν Μωυσῆς.
εὑρήκαμεν

μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τ.

ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ
οὐδὲ ἐν τ. Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
“

144 εὑρίσκει Φίλιππον κ. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς
εὗρεν ἐν τ. ἱερῷ

εὗρεν τ. τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον
μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτόν
“

Jo

>

A

‘A

,

.

4

,

μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς
εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν
νεκράν
΄“

οἱ δὲ παραγενόμενοι
«

‘

’

ὑπηρέται

,

Φ'

οὐχ εὗρον

,

αὐτοὺς ἐν τ. φυλακῇ
τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν
πάσῃ ἀσφαλείᾳ

>

hd

κεκλεισμένον

ἐν

ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν
>

,

,΄

ἂν

»

,

“

μήποτε κ. θεομάχοι εὑρεθῆτε
4 οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν
¢

-

εὕρισκον,
ΡῚ ὃ
e
,
δειλὰ
ς εὗρεν
χάριν
ἐνώπιον
τ. Θεοῦ,a
kK. ἠτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τ. Θεῷ Ἰακώβ
al

~

,

ὅ Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς "Αζωτον
ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας
εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν
εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς
εὑρὼν ἤγαγεν εἰς ᾿Αντιόχειαν
Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν kK. μὴ εὑρών
εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην
ἸΙουδαῖον
εὗρον Δαυεὶδ τὸν τοῦ Ἴεσσαί
Ὁ

Bir

uo

~

wy

,

>

,

+ MP

’

A

[

‘TAY TW NNSD, Ps. Ixxxix. 21
μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες
,

a2.

,

«

,

μὴ εὑρόντες δὲ αὐτούς
εὗρον κ. βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο LA
εἰ dpa ye ψηλαφήσειαν αὐτὸν κ. εὕροιεν
εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι ’AxvAav
ἐλθεῖν εἰς "Ἔφεσον x. εὑρεῖν τινὰς μαθητάς
εὑρὼν, WH marg.
εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε
εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν eis Φοινίκην
οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τ. ἀνθρώπῳ τούτῳ
ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τ.
νόμου αὐτῶν
co

,

΄

al

re

,

΄

,

,

’

APRS
a
σι
εὑρόντες
yap\ τ. ἄνδρα
τοῦτον
λοιμόν,
Ε
>.
«
σι
ΧΑ
οὔτε
ἐν
τ. ἱερῷ
εὗρόν
με πρός, τινα δια-

λεγόμενον

ἐν αἷς εὗἷρόν με ἡγνισμένον ἐν τ. ἱερῷ
τί εὗρον ἀδίκημα
κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον
ξανδρινόν
28 βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι
>

-

c

4

ε

ς

,

-~

»

>

᾿Αλε-

εὑρίσκω---εὐσχημοσύνη
πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε

28 14 οὗ εὑρόντες ἀδελφούς
Ro 4 1 τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι ᾿Αβραὰμ τ. προπάτορα ἡμῶν
π-εὑρηκ., WH non mg. R mg.
7 10 εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν

21 εὑρίσκω

ἄρα τ. νόμον

τ. θέλοντι

ἐμοὶ

ποιεῖν τὸ καλόν
10 20 εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν

περιπατεῖν αὐτόν
Ι ΤΊ 2 2 ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ
kK. σεμνότητι
8 16 ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τ. εὐσεβείας
μυστήριον
δ | γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν
ὃ ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν
6 3 μὴ προσέρχεται
τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν
ιδασκαλίᾳ
5 νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τ. εὐσέβειαν.
6 ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ
αὐταρκείας
11 δίωκε δὲ δικαιοσύνην εὐσέβειαν πίστιν
Π ΤΊ 8 ς ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας
Tit 11 κατὰ
. ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽
εὐσέβειαν
ΠΡΕῚ 3 τ. θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν κ.
εὐσέβειαν δεδωρημένης
6 ἐν δὲ τ. ὑπομονῇ τ. εὐσέβειαν,
7 ἐν δὲ τ. εὐσεβείᾳ τ. φιλαδελφίαν
311 ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις
ἀναστροφαῖς κ. εὐσεβείαις
-

¢

«

[2

΄

‘wpa NOS ΠΝΝΌΣ, Is. Ixv. 1
.

᾿ἘΥΣΕΒΕΙΑ

Ac 8 12 ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἣ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ

᾿

4

1Co4 2 ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ
1515 εὑρισκόμεθα δὲ κ. ψευδομάρτυρες τ. Θεοῦ
11Co2 13 τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τ. ἀδελφόν μου

5 3 εἴ ye x. ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθη-

σόμεθα
9 4 ἐὰν... εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους
1112 ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς κ.

ἡμεῖς

12 20 μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς
Ga 217 εἰ δὲ... εὑρέθημεν x. αὐτοὶ ἁμαρτωλοί
Phl 2 ὃ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος
8. 9° ἵνα Χριστὸν κερδήσω x. εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ
UTi117 σπουδαίως ἐζήτησέν pe κ. εὗρεν"
IS δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ
Κυρίου
He 416 ? iva
χάριν εὕρωμεν eis εὔκαιρον
βοήθειαν
912 4 αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος
11. τ πίστει Ἐνὼχ μετετέθη. .. κ. οὐχ
ηὑρίσκετο
ἜΝ, Gen. v. 24
12 17 μετανοίας yap τύπον οὐχ εὗρεν
1Pel 7 ὅ εὑρέθη εἰς ἔπαινον x. δόξαν κ. τιμήν
2 22 ὅ οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τ. στόματι αὐτοῦ
11Pe3 10 γῆ κ. τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται
κατακαήσεται, TR non mg.
Τὰ" σπουδάσατε domo. kK. ἀμώμητοι αὐτῷ

3

᾿

‘4

Jo

"δ.

,

>

»

,

,

εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ

4 εὕρηκα ἐκ τ. τέκνων σου περιπατοῦντας
ἐν ἀληθείᾳ
Re 2 2 εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς
3 2 οὐ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα
5 4 ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
9 6 (ηγχτήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τ. θάνατον κ. οὐ
μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν
εὕρωσιν, WH mg.
12 ὃ ὅ οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τ.
οὐρανῷ
14 5 ὃ ἐν τ. στύματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος
16 20 ὄρη οὐχ εὑρέθησαν
18 14 οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν
21 οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται. .. κ. οὐ μη
εὑρεθῇ ἔτι
22 © πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ

ἐν σοὶ ἔτι
24 © ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν κ. ἁγίων εὑρέθη
»

,

>

>

,

,

,

᾿ἘΥΣΕΒΕΏ **
Ac 17 23 ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε
Ι ΤΊ 5 4 μανθανέτωσαν
πρῶτον
τ.

"

?

ἴδιον

οἶκον

εὐσεβεῖν

Ac 10

ἜΥΣΕΒΗΣ.
2 εὐσεβὴς x. φοβούμενος τ. Θεόν
,
7 στρατιώτην εὐσεβὴ τ. προσκαρτερούντων

11Pe2

αὐτῷ
,’
>
>
~
¢F7
9 οἶδεν ‘Κύριος
εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι

ἘΥΣΕΒΩΣ **
11Ti3 12 πάντες δὲ οἱ θέλοντες Civ εὐσεβῶς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
Tit 212 δικαίως x. εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τ. νῦν
αἰῶνι

ἘΥΣΗΜΟΣ
Ι(014

9 διὰ

τ.

γλώσσης

ἐὰν

μὴ εὔσημον

λόγον

δῶτε

*EY’EMAALXNOE *
Eph 4 32 γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους εὔσπλαγχνοι

1Pe3

ὃ φιλάδελφοι εὔσπλαγχνοι ταπεινόφρονες

ν»

20 11 τύπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς
15 εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τ. ζωῆς
γεγραμμένος

Mt

’

,

»

>

9

‘

,

a

δ

>

᾿ἜΥΡΥΧΩΡΟΣ
713 εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα
ἀπώλειαν

᾿ἘΥΣΧΗΜΟΉΩΣ *
Ro 13 13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχ. περιπατήσωμεν
1(01440 πάντα δὲ εὐσχ. x. κατὰ τάξιν γινέσθω

1Th4 12 ἵνα περιπατῆτε: εὐσχ. πρὸς τοὺς ἔξω
᾿ἘἜΥΣΧΗΜΟΣΥ ΝΗ **

εἰς

τ.

1Co1223 τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην
σοτέραν ἔχει

περισ-

405

εὐσχήμων---εὐχαριστέω
*EYEXH’MQN
Mk 15 43 Ἰωσὴφ ἀπὸ ᾿Δριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής
Ας 18 το παρώτρυναν τ. σεβομένας γυναῖκας τ.
εὐσχημόνας
1712 τ. Ἑλληνίδων γυναικῶν τ. εὐσχημόνων κ.
ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι
1Co7 35 πρὸς τὸ εὔσχημον Kx. εὐπάρεδρον τ. Κυρίῳ
ἀπερισπάστως
12 24 τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει
᾿ἘἜΥΤΟΝΩΣ

9 καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος

11Co6

8 διὰ δυσφημίας x. εὐφημίας

Phl 4

ὃ ὅσα ἁγνὰ ὅσα προσφιλῆ ὅσα εὔφημα

ἘΥΦΗΜΙΆ **
ἜΥΦΗΜΟΣ **

(1) pass.

ἡ

φάγε πίε εὐφραίνου
φαγόντες εὐφρανθῶμεν
ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι
ἵνα μετὰ τ. φίλων μου εὐφρανθῶ

32 εὐφρανθῆναι δὲ x. χαρῆναι ἔδει

16 19 εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς
Ac 226 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη μου ἡ καρδία'

Dt. xxxii. 43

m1) NP ΠΡ 9, Is. liv. 1
Re 11 10 οἱ κατοικοῦντες

ἐπὶ τ. γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽

αὐτοῖς κ. εὐφραίνονται

12 12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οὐρανοί
18 20 εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ οὐρανέ
᾿ἘΥΦΡΑΊΤΗΣ
Re 914 λῦσον τοὺς .. . ἀγγέλους τ. δεδεμένους ἐπὶ
τ. ποταμῷ τ. μεγάλῳ Εὐφράτῃ
16 12 ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ. ποταμὸν τ.
μέγαν τὸν Εὐφράτην
—rov, T [WH]

6

16 4
1Col 4
14
10 30
11 24
14 17
18

7 41 εὐφραίνοντο ἐν τ. ἔργοις τ. χειρῶν αὐτῶν
Ro 15 10 εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τ. λαοῦ αὐτοῦ

iy Da II,

ἔδωκεν

εὐχαριστήσας

τ. Θεῷ ἔλαβεν

θάρσος
εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν
εὐχαριστῶ τ. Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
χάρις δὲ τ. Θεῷ, TWH non mg R
ὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει εὐχαριστεῖ γὰρ τ.
Θεῷ:

. sab nov 129, Ps. xvi. 9

11Co2 2 τίς 6 εὐφραίνων pe
Ga 427 εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα

1 ὃ
21
725
14

ἜἘἜΥΦΡΑΙΝΩ

Lu 1219
15 23
24
29

κ. εὐχαριστήσας

χαριστῶ σοι
22 17 δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν
19 λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν
Jo 611 εὐχαριστήσας διέδωκεν τ. ἀνακειμένοις
εὐχαρίστησεν κ. ἔδωκεν, T
23 ὅπου ἔφαγον τ. ἄρτον εὐχαριστήσαντος τ.
Κυρίου
11 41 Πάτερ εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἠκούσας μου
Ας 27 35 λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τ. Θεῷ ἐνώπιον
πάντων
Ro

εὐφόρησεν

ποτήριον

2815 ὁ Παῦλος

᾿ἘΥΦΟΡΕΏ*
πλουσίου

ἘΥΧΑΡΙΣΤΕΏ ἢ

18 11 ὁ Φαρισαῖος... προσηύχετο ‘O Θεὺς εὐ-

Ac 20

τινὸς

ninoy yl, Ps. xvi. 10

14 17 ἐμπιπλῶν τροφῆς x. εὐφροσύνης τ. καρδίας
ὑμῶν
:

αὐτοῖς
ΜΚ 8 6 λαβὼν τ. ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν
14 23 λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς
Lu 17 16 ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τ. πόδας αὐτοῦ
εὐχαριστῶν αὐτῷ

ἘΥΤΡΑΠΕΛΙᾺ *
4 popodroyia ἢx εὐτραπελία ἃ οὐκ ἀνῆκεν

Lu 12 16 ἀνθρώπου
χώρα

που σου

PNY

26 27 λαβὼν

ἘΥΤΥΧΟΣ

ὙΠ
ota

ἘΥΦΡΟΣΥΝΗ
228 πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τ. προσώ-

Mt 15 36 ἔλαβεν τ. ἑπτὰ ἄρτους. .ν κι εὐχαριστήσας
ἔκλασεν

Lu 28 10 εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ
Ας 18 28 εὐτόνως γὰρ τ. Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο

Eph5

Ac

Colt
Eph 1 16
5 20
Phl 1 3
Col

1

κ. ὁ μὴ ἐσθίων Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει κ. εὐχαριστεῖ τ. Θεῷ
οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ
εὐχαριστῶ τ. Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν
εὐχαριστῶ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα
evx. τ. Θεῷ, WH mg. R non mg.
ri βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;
ἔλαβεν ἄρτον κ. εὐχαριστήσας ἔκλασεν
σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς
εὐχαριστῶ τ. Θεῷ πάντων ὑμῶν μᾶλλον
γλώσσαις λαλῶ
1 wa... τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν
εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν
οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν
εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων
εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τ. μνείᾳ
ὑμῶν

3 εὐχαριστοῦμεν
>

”~

ἡμῶν

12 εὐχαριστοῦντες
ὑμᾶς
-

τ.

Θεῷ

fod

τ.

πατρὶ

πατρὶ

‘4

τ.

τ.

Κυριου
,

ἱκανώσαντι
UJ

8 17 εὐχαριστοῦντες τ. Θεῷ πατρὶ δι᾿ αὐτοῦ
ΤῊ 1 2 εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων
ὑμῶν
213 K.‘ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τ , Θεῷ a ιαλείπτω ς
5 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε
uThl 3 εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τ. Θεῷ πάντοτε περὶ
ὑμῶν
«

"»“»

»

΄“΄

-“

-~

΄“

ἰδ αλ

,

ἃ

᾿
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εὐχαριστέω---Ἔφεσος

ITh2 13 ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τ. Θεῷ πάντοτε περὶ
ὑμῶν
Phm = 4εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου πάντοτε
Re 11 17 εὐχαριστοῦμέν σοι Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ
ἜΥΧΑΡΙΣΤΙΑ**
3 ἀποδεχόμεθα κράτιστε Φῆλιξ μετὰ πάσης
εὐχαριστίας
1014 16 πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τ. σῇ εὐχαριστίᾳ

Ac 24

1Co4 15 ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα.. . . τ. εὐχαριστίαν
περισσεύσῃ
9.11 ἥτις κατεργάζεται δὲ ἡμῶν εὐχαριστίαν τ.
Θεῴ,

72 ὅτι ἡ διακονία... περισσεύουσα διὰ πολλῶν
εὐχαριστιῶν τ. Θεῷ
Eph 5 4 ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία
Phl 4 6 μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τ. Θεόν
Col 2 7 περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ
4 2 γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ
1Th3 9 τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τ. Θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν
1 ΤΙ 2: ἢ ποιεῖσθαι δεήσεις προσευχὰς ἐντεύξεις εὐχαριστίας
4.350 4 6 Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ
εὐχαριστίας
4 οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβαRe

νόμενον

4 ο ὅταν δώσουσιν τὰ (Ga... τιμὴν κ. εὐχαριστίαν τ. καθημένῳ ἐπὶ τ. θρόνου
712 ἡ σοφία κ. ἡ εὐχαριστία κ. ἡ τιμὴ - οὐ τ:
Θεῷ ἡμῶν
*EYXA’PIZTOE

Col 315 εὐχάριστοι γίνεσθε

ἜΥΩΔΙΆ
ΠΟΟΖ2 15 Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τ. Θεῷ ἐν τ. σωζομένοις
Eph5 2 θυσίαν τ. Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας
Phl 4 18 δεξάμενος τὰ παρ᾽ ὑμῶν ὀσμὴν εὐωδίας
θυσίαν δεκτήν
ἜἘἜΥΩΝΥΜΟΣ

Mt 20 21 εἷς ἐκ δεξιῶν x. εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν
τ. βασιλείᾳ σου
23 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου x. ἐξ εὐωνύμων
25 33 στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων
41 τότε ἐρεῖ κ. τοῖς ἐξ εὐωνύμων
27 38 δύο λῃσταὶ εἷς ἐκ δεξιῶν κ. εἷς ἐξ εὐωνύμων
Mk10 40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν pov ἢ ἐξ εὐωνύμων
15 27 δύο λῃστὰς ἕνα ἐκ δεξιῶν κ. ἕνα ἐξ εὐωνύμων
αὐτοῦ
Ac 21 3 καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον
Re 10 2 ἔθηκεν τ. πόδα αὐτοῦ τ. δεξιὸν ἐπὶ τ.
θαλάσσης τ. δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τ. γῆς

᾿ἘΦΑΓΛΛΟΜΑΙ
Ac 19 16 ἐφαλόμενος ὁ ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτούς

Ro

"EYXH’

ἘΥΧΟΜΑΙ

Ἐφαπαξ ἢ
610 τ. ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ

1Col5
He

Ac 18 18 εἶχεν yap εὐχήν
21 23 εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες
ἀφ᾽ ἑαυτῶν
Ja δι5 ἡ εὐχὴ τ. πίστεως σώσει τ. κάμνοντα

Ac

᾿ἘΥΨΥΧΕΏΤ +

Phi 2 19 ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν

6 ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς

ἐφάπαξ
7 27 τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ
912 διὰ δὲ τ. ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ
εἰς τὰ ἅγια
10 10 διὰ τ. προσφορᾶς τ. σώματος" Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ

26 29 εὐξαίμην ἂν τ. Θεῷ

ἰδόμην,

27 20 ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι
εὔχοντο,

T

Ro
9 3 ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγώ
11Co18 7 εὐχόμεθα δὲ πρὸς τ. Θεὸν
9 τοῦτο κ. εὐχόμεθα τ. ὑμῶν κατάρτισιν
Ja
διό εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε
προσεύχεσθε, WH non mg.
.Π1}]0
2 περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι x.
ὑγιαίνειν

᾿ἘἜΥΧΡΗΣΤΟΣ
ILTi2 21 σκεῦος εἰς τιμὴν ἡγιασμένον εὔχρηστον τ.
δεσπότῃ
411 ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν
Phm
II νυνὶ δέ σοι x. ἐμοὶ εὔχρηστον

ἘΦΕΊΣΙΟΣ
Ἐφέσιοι ἔγραψαν τοῖς ἐν Κορίνθῳ
μαθηταῖς
—h. v., TWH non mg. R
μεγάλη ἡ ΓΑρτεμις Ἐφεσίων
μεγάλη ἡ "Aprews Ἐφεσίων
ἄνδρες Ἐφέσιοι τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων
ς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν
ἦσαν γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον τ. Ἐφέσιον ἐν T, πόλει

ἂς 18 27 οἱ
19 28
34
35
21 29

ἜΦΕΣΟΣ
Ac 18 19 κατήντησαν δὲ εἰς Ἔφεσον
21 ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου
24 Ἰουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι. . .
κατήντησεν εἰς Ἔφεσον
27 ἐν δὲ τῇ ᾿Ἐφέσῳ ἐπιδημοῦντές τινες
Κορίνθιοι
—h. v., TWH non mg. R

whee
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Ἔφεσος---ἐχθρὸς
Ἂς 19

1 Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ελθεῖν
εἰς Ἔφεσον

17 ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε κ.
Ἕλλησι τ. κατοικοῦσι τὴν Ἔφεσον
26 οὐ μόνον ᾿Εφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τ.
᾿Ασίας
20 16 κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος
Ἔφεσον

Ας 28

2 προσελάβοντο

1Th5
Tit

2 ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως

6 ὁ καιρὸς τ. ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν
©

παραπλεῦσαι τὴν

ἘΦΝΙΔΙΟΣ.

Vide ᾿ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ

17 ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς "Ἔφεσον

1Co15 32 εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ev ᾿Εφέσῳ
16 ὃ ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ ἕως τ. πεντηκοστῆς

Eph1

1 Παῦλος ἀπόστολος...

1Til

—ev ᾿Εφέσῳ, [TWH] R marg.
3 καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι

ev ᾿Εφέσῳ

.

+

T.

yf

aylols

T.

ov

~

>

>

,

*E®PAI'M

Jo 1154 ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν... εἰς ᾿Εφραὶμ λεγομένην
πόλιν

>

οὔσιν

"ESDAOA’
ἐν

᾿Εφέσῳ
11Ti118 ὅσα ev ᾿Εφέσῳ διηκόνησεν
412 Τύχικον δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον
Re 111: πέμψον τ. ἑπτὰ ἐκκλησίαις εἰς Ἔφεσον
2 It. ἀγγέλῳ τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας ypa,

πάντας ἡμᾶς διὰ τ. ὑετὸν τ.

ἐφεστῶτα
3 τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐπίσταται ὄλεθρος

,

Mk

7 34 ἐφφαθὰ 6 ἐστιν Διανοίχθητι

Jo

452 ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν
ρετός

ἘΧΘΕΣ

4

τῆς ἐν Ἐφ., T

Ας

6 πὺυ

728 ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τ. Αἰγύπτιον

He 18

ὃ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς κ. σήμερον ὁ αὐτός
ἜΧΘΡΑ

ἘΦΕΥΡΕΤΗΣ *
Ro

1 30 ἐφευρετὰς κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς

Lu 23 12 προυπῆρχον

Lu

᾿ἜΦΗΜΕΡΙΑΤ
1 5 ἱερεύς τις. . . ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά
»
a
¢€
’
5. - ἃ
>
,
>
ὃ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τ. τάξει τ. ἐφημερίας αὐτοῦ

Ro 8 7 τὸ φρόνημα τ. σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν
Ga 520 φαρμακία ἔχθραι ἔρις ζῆλος
Eph 215 τ. ἔχθραν ἐν τ. σαρκὶ αὐτοῦ.
- ΚαΤαργήσας
16 ἀποκτείνας τ. ἔχθραν ἐν αὐτῷ
Ja 4 4ὴ φιλία τ. κόσμου ἔχθρα τ. Θεοῦ ἐστίν

Ja

215 λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς

arene
.,
-——e
“Ὁ,
qe

αὑτούς

γὰρ

ἐν

ἔχθρᾳ

ὄντες

πρὸς

*E@H’MEPOX
ἜΧΘΡΟΣ
Mt

᾿ΕΦΙΚΝΕΌΜΑΙ **
11Co10 13 μέτρου ἐφικέσθαι ἄχρι x. ὑμῶν.
74 οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς

Lu

2 ο
38
4 39
10 40
20 1
2134

ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς
αὐτὴ αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἐπιστᾶσα
ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τ. πυρετῷ
ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν
ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ γραμματεῖς
μήποτε. . . ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος
ἡ ἡμέρα ἐκείνη ὡς παγίς

24 4 ἄνδρες δύο ἐπέστησαν
ἀστραπτούσῃ
Ac

30 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος
22 44 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποκάτω τ.
ποδῶν σου

Per? OT PI ΠΡ ΤῚΣ, Ps. cx. 1
Mk12 36 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποκάτω
ποδῶν

Lu

4

2811 ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπεν

27 ἐπιστὰς σὺν τ. στρατεύματι ἐξειλάμην

ἐχθροὺς

28 ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν

αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι

I ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἀρχιερεῖς κ. ὁ στρατηyos τ. ἱεροῦ
6 12 ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτόν
10 17 οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι... . ἐπέστησαν
ἐπὶ τ. πυλῶνα
1111 τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τ. οἰκίαν
12 7 ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη
17 5 ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος
2213 ἐλθὼν πρὸς ἐμὲ κ. ἐπιστὰς εἶπέν μοι
20 αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς κ. συνευδοκῶν

44. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ᾿Αγαπᾶτε τ.
ὑμῶν

10 36 ἐχθροὶ τ. ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ
18 25 ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρός

ἜΦΙΣΤΗΜΙ
ῶν»
Rt
SA

5 43 μισήσεις τ. ἐχθρόν σου"

Ac

σου,

τ.

Ps. Lc.

171 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν
74 τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν
ῥυσθέντας
6 27 ἀγαπᾶτε τ. ἐχθροὺς ὑμῶν
35 πλὴν ἀγαπᾶτε τ. ἐχθροὺς ὑμῶν
1019 πατεῖν. .
ἐπὶ πᾶσαν τ. δύναμιν τ.
ἐχθροῦ
19 27 πλὴν τ. ἐχθρούς μου τούτους ἀγάγετε ὧδε
43 παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι
20 43 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.
ποδῶν σου, Ps. Lc.

235 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον

τ.

ποδῶν gov, Ps. dc.
13 10 ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης
Ro 510 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τ. Θεῷ
11 2ὃ κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι’ ὑμᾶς

408

ἐχθρός----ἔχω

Ro 12 20 ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ
αὐτόν

ὁ ἐχθρός

ΠΡ wmboxn yO’

σου

Ψώμιζε

ayrOx,

Prov.

Mt 11 18 © λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει

12 10 ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν
11 ὃς ἕξει πρόβατον ἕν

18. 5 ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν"

21

XXV.

1Col525 ἄχρι οὗ θῇ πάντας

κ.

εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν
βάθος γῆς
6 διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
9 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω

τ. ἐχθροὺς ὑπὸ τ.

πόδας αὐτοῦ, Ps. Z.c.

Ga
Phl

26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος
416 ὥστε ἐχθρὺς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;

12 ὅστις γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ
12 ὅστις δὲοὐκ ἔχει x. ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽
αὐτοῦ

318 x. κλαίων λέγω τ. ἐχθροὺς τ. σταυροῦ τ.
Χριστοῦ
Col 121 ὑμᾶς ποτὲ ὄντας... ἐχθροὺς τ. διανοίᾳ
ΠΤΉΒ 15 μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε

He

113 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.
ποδῶν

σου,

Ps. Lc.

10 13 €ws τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τ.
ποδῶν αὐτοῦ, Ps. Zc.
Ja 4 4 ἐχθρὸς τ. Θεοῦ καθίσταται
Re 11 ς κατεσθίει τ. ἐχθροὺς αὐτῶν
12 ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν
ἜΧΙΔΝΑ **

Mt

8 7 γεννήματα ἐχιδνῶν
12 34 γεννήματα ἐχιδνῶν

23 33 ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν
Lu 3 7 γεννήματα ἐχιδνῶν
Ac 28 3 ἔχιδνα ἀπὸ τ. θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψεν
τ. χειρὸς αὐτοῦ

ἡλικίαν, ἡμέραν,

(9) εἶχα, εἴχοσαν

καιρόν, χρόνον

(10) ἔχ. ὁδόν

(8) med.

118 εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου
23 ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει

ΠῚ TMODYN, Is. vii. 14

8 4 ὁ Ἰωάνης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ
τριχῶν καμήλου
9 ὃ πατέρα ἔχομεν τ. ᾿Αβραάμ
14 ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι

4243 προσήνεγκαν
ἔχοντας

ΕΣ

»

“-

αὐτῷreπάντας

τ.

>

Α
κακῶς

5.23 * ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ
46 τίνα μισθὸν ἔχετε;
6 1 εἰ δὲ μήγε μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τ.
πατρὶ ὑμῶν
8 οἶδεν γὰρ ὁ Θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν
ἔχετε
9 nv yap διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων
9 ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας
>

‘

,

44 πωλεῖ ὅσα ἔχει

46 ἀπελθὼν

πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν

14 4 οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν

5. * ὅ ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον

16 οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν

17 οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους
35 “ προσήνεγκαν
αὐτῷ πάντας τ. κακῶς
ἔχοντας
15 30 ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς
32 οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
34 πύσους ἄρτους ἔχετε;
16 ὃ τί διαλογίζεσθε... ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε
ἐλάβετε, T
17 15. 3 σεληνιάζεται x. κακῶς ἔχει
πάσχει, TWH mg. R
20 ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως

18 ὃ ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι

ἜΧΩ

(1) seq. infin. (2)-c. adv. (8) c. du. ace.
(4) seq. κατά, εἰς (5) esttmare (6) ἔχ.
πνεῦμα, δαιμ., Beel., Λεγιών (7) ἔχ. ἔτη,
Mt

21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ
27 πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;
43 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω

>

‘

ε

>

,

6 3 πάντας τ. κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν

20 αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν
20 ὁ δὲ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τ.
κεφαλὴν κλίνῃ
9 6 ἐξουσίαν ἔχει 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπὶ
τ. γῆς
12 οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ,

3 ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες

36 ἐριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
1115 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω

4

εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
9 ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τ.
γέενναν τ. πυρός
25 ' μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι
25 τὰ τέκνα κ. πάντα ὅσα ἔχει
εἶχεν, ΤΕ
19 τό τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;
21 ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς
22 ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
21 3 ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει
21 ἐὰν done πίστιν κ. μὴ διακριθῆτε
26 ° ὅ πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν
Ἰωάνην

28 ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο

38 ἀποκτείνωμεν αὐτὸν «. σχῶμεν τ. κληβονομίαν αὐτοῦ
46 * ὅ ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον
22 12 πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;
24 ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα

OPN IW OND INN MD... 5, Dt.
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25 μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τ. γυναῖκα αὐτοῦ
28 πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν
24 το οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ᾿ἐχούσαις

25 25 ἴδε ἔχεις τὸ σόν
28 δότε τ. ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα.

29 τ. γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται

29 τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος κ. ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽

26

αὐτοῦ

7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον

μύρου

υτίμου

II πάντοτε γὰρ τ. πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν"
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε

ὅς τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων

409
εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον
ἔχετε κουστωδίαν

τ. δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τ. γέενναν
δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς

ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίανἔχὼν
* ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τ. κακῶς

ἔχοντας
ἐθεράπευσεν

πολλοὺς

ποικίλαις νόσοις
ἄγωμεν ἀλλαχοῦ
πόλεις

210

ὅσα ἔχεις πώλησον ἜΣ δὸς τ. πτωχοῖς,
κακῶς

ἔχοντας

εἰς τ. ἐχομένας

κωμο-

ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου... . . ἐπὶ
τ. γῆς
οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ,
2 ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες

ὅσον χρόνον ἔχουσιν τ. νυμφίον per
αὐτῶν
ὅτε “χρείαν ἔσχεν κ. ἐπείνασεν
ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔἔχων τ. χεῖρα
λέγει τ. ἀνθρώπῳ τῷ τ. χεῖρα ἔχοντι ξηράν
τ. ξηρ. UX ἔχοντι, T

προφήτης ἦν
ἤδεισαν, WH

mg.

ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν
8 οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν.

ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου
νάρδου πιστικῆς
πάντοτε γὰρ τ. πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν. ἀκουέτω

k. ὃς οὐκ ἔχει K. ὃ ἔχει ἀρθήσεταιἀπ᾽ αὐτοῦ
οὔπω ἔχετε πίστιν;

16 ἔσχεν, ἐποίησεν
τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ;
εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος κ. ἔκστασις

2 ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν κ.
καλῶς ἕξουσιν
3 πατέρα ἔχομεν τ. ᾿Αβραάμ
6
ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τ. μὴ ἔχοντι:

κ᾿ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω
ὁ ἣν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου

ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις

ὃς τ. κατοίκησιν εἴχεν ἐν τ. μνήμασιν
ὃ θεωροῦσιν τ. δαιμονιζόμενον .
. σω-

οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ,

2 τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει
οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τ. γυναῖκα τ. ἀδελφοῦ

ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες
εἶπεν δὲ τ. ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τ. χεῖρα
τ ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων

φρονοῦντα τ. ἐσχηκότα τ. λεγιῶνα
σου

ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
πόσους ἔχετε ἄρτους ;
apr. ἔχετε, T
2 ἐπὶ τ. κραβάττοις τ. κακῶς ἔχοντας περι, Ῥέρειν

εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

—h, V.5 TWHR non mg.
0 ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκά'ϑαρτον
μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν

προσμένουσίν μοι κ. οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
πόσους ἔχετε ἄρτους ;;

ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει
€
ἐπὶ τ. γῆς

ms
ἔχων
in ἐμαυτὸν στρατιώτας
: λέγετε Δαιμόνιον ἔχει

1 Σίμων ἔχω σοί τι εἰπεῖν
μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι
ἐξηράνδη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα

ὁ “ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
οὗτοι ῥίζαν. οὐκ ἔχουσιν

ὃς ἂν ὰρ ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ:
k. ὃς ἦνμὴ ἔχῃ κ. ὃ δοκεῖἔχειν ἀρθήσεται
ἀπ᾽ αὐτοῦ
ἀνήρ τις ἐκ τ. πόλεως ἔχων δαιμόνια
μήτε δύο χιτῶνας ἔχειν

τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο

"εἶχαν ἰχθύδια ὀλίγα

αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν

διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλουςὅτι ἄρτους οὐκ

κεφαλὴν κλίνῃ
τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον

εἰ μὴ Eva ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν
ἔχουσιν

ἔχομεν, TR non mg.
τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε;
πεπωρωμένην ἔχετε τ. καρδίαν ὑμῶν;
ὀφθαλμοὺς ἔχοντες
ἔ
οὐ βλέπετε,

917

4 ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος
ὅ ἅπαντες γὰρ εἶχον τ. Ἰωάνην ὄντως ὅτι

ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια
5 ἔλεγον ὅτι Βεεζεβοὺλἔχει
οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει
οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τ. αἰῶνα

οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς
εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
ὃς γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ:

~~

ἔχενε πίστιν Θεοῦ

οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν᾿͵γαστρὶ ἐχούσαις

ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκάθαρτονἔχει

oe

κι ἕξεις “θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ

ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες. . εἰσελεύσονται
ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει
ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα

ὅσοι Sens μάστιγας

ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν"
κ. εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος
γῆς
διὰτὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη

et
ee
ae
tin

γέενναν
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα

kK. ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;

6 ἤνεγκα τ. υἱόν μου πρός σε ἔχοντα πνεῦμα
ἄλαλον
43 ἢ τ. δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τ.
γέενναν

ὁ δὲ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τ.
οὐκ ἔχω ὃ “παραθήσω αὐτῷ
μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινὸν
ἡ ἤρξαντο οἱ Φαρισαῖοι κ. οἱ νομικοὶ δεινῶς
ἔχειν
οἱ ᾧ. dev. ἐνέχειν, TWH non mg. R
1 μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσύτερόν τι

ποιῆσαι
τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι

ἐμβαλεῖν εἰς τ. γέενναν

ἔχοντα ἐξουσίαν

410

ἔχω

Lu 12 17
19
50
18 6

οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τ. καρπούς μου
γυχὴ ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα
* βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι
συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τ. ἀμπελῶνι αὐτοῦ
11 © γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα
ὀκτώ
33 ὃ σήμερον x. αὔριον x. τ. ἐχομένῃ πορεύεσθαι
14 14 1 οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι
18 ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν᾽ αὐτόν"
5 ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃητημένον
Ι9 ὅ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον
28 * εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν
>
,
>
,
35 ὁCeἔχων ὦτα ἀκούειν
ἀκουέτω
15 4 τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα
7 οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.
δ᾽ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα
11 ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς
16 τ ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον

28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς

29
17 6
7
9
18 22

ἔχουσιν Μωυσέα κ. τ. προφήτας
εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα
μὴ ἔχει χάριν τ. δούλῳ
πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον κ.διάδος πτωχοῖς,
x. ἕξεις θησαυρὸν ἐν τ. οὐρανοῖς
24 πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες...

εἰσπορεύονται
>

19 17
20
24
25
26

23
22 36
36
37
71
28 17

ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει
τίνος ἔχει εἰκόνα κ. ἐπιγραφήν ;
ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα
° οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
αὕτη
δὲ. . . πάντα τ. βίον ὃν εἶχεν
ἔβαλεν
οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω
ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
k. γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει
τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν
ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ
ἑορτὴν ἕνα

—h. v. TWHR

411 πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;
17 οὐκ ἔχω ἄνδρα
dvd. οὐκ ἔχ., T.
17 καλῶς εἶπες ὅτι "Ανδρα οὐκ ἔχω"
1δ᾽ πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες"
ες
ke νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ
32 ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν
44 προφήτης ἐν τ. ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει
52 * ἐπύθετο οὖν τ. ὥραν... ἐν ἡ κομψύότερον ἔσχεν
5 2 κολυμβήθρα. . . πέντε στοὰς ἔχουσα
5 7 τριάκοντα x. ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τ.
ἀσθενείᾳ αὐτοῦ
“
‘
,
»
6 7 γνοὺς‘ ὅτι
πολὺν ἤδη χρόνον
ἔχει
7 Κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω
24 ὁ τ. λόγον μου ἀκούων... ἔχει ζωὴν
αἰώνιον
26 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ,
οὕτως κ. τ. υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ
36 ἐγὼ δὲ ἔχω τ. μαρτυρίαν μείζω τ. Ἰωάνου

38 τ. λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα

39 ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν
40 οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε
42 ὅτι τ. ἀγάπην τ. Θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς
οὐκ ἔχ. τ. ay. τ. Θεοῦ, T
6 9 ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους x. δύο
ὀψάρια
40 ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τ. υἱὸν... ἔχῃ ζωὴν

αἰώνιον
UJ

ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων
ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ
δότε τῷ τ. δέκα μνᾶς ἔχοντι
Κύριε ἔχει δέκα μνᾶς
παντὶ τ. ἔχοντι δοθήσεται"
απὸ
Ἱπὸ δὲ O€ T. τ. μὴμὴ EXOVTOS
ἔ
ἔχει ἀρθησ
κ. . ὃ ἔχει
ἀρθήσεται

31 ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει

34
20 24
28
33
21 4

Jo

non mg.

24 39 ὅτι πνεῦμα σάρκα κ. ὀστέα οὐκ ἔχει,
καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα
41 ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;
Jo 2 3 οἶνον οὐκ εἶχον
ὑστερήσαντος οἴνου, WH non mg. Καὶ
3 οἶνον οὐκ ἔχουσιν
οἶνος οὐκ ἔστιν, T
25 οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τ.
ἀνθρώπον
315 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον
16 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν. . . ἔχῃ
ζωὴν αἰώνιον
29 ὁ ἔχων τ. νύμφην νυμφίος ἐστίν

36 ὁ πιστεύων εἰς τ. υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον
11 Κύριε οὔτε ἄντλημα ἔχεις

47 ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον
53 οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
54.69 τρώγων μου τ. σάρκα. ... ἔχει ζωὴν
αἰώνιον
68 ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις
7 20 ὃ ἀπεκρίθη υ) ὁ ὄχλος
Δαιμόνιον
ἔχεις
χ
μ'
χ

8 [6 1 ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ

12
26
41
48
49
52
57
921
23
41
10 10

h. v., [WH]
ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τ. ζωῆς
) πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν κ. κρίνειν
8 ἕνα πατέρα ἔχομεν τ. Θεόν
© Σαμαρείτης εἶ σὺ x. δαιμόνιον ἔχεις
© ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω
° νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις
ἴ πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις
ἴ αὐτὸν ἐρωτήσατε αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει
ἴ ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν ἐπερωτήσατε
εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν
ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν κ. περισσὸν
ἔχωσιν

16 ἄλλα πρόβατα ἔχω

18 ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν,
x. ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν
20 ὃ δαιμόνιον ἔχει κ. μαίνεται
11 17 7 τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τ. μνημείῳ
12 6 τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν
8 τ. πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν,
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
35 περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε
36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς
48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ... ἔχει τ. κρίνοντα αὐτόν
18 ὃ ἐὰν μὴ νίψω σε οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ
10 ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τ.
πόδας νίψασθαι

29 ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας

2

ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τ. ἑορτήν
>

,

,

>

id

᾿

411

»”

exw

ἐὰν ἀγάπην. ἔχητε ἐν ἀλλήλοις,

Ας

ὁ ἔχων τ. ἐντολάς μου κ. τηρῶν αὐτάς
ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν

μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει
9 ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν"
νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ
ἁμαρτίας αὐτῶν͵
4 3. ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν

τ.

1 ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν
πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν
ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπηνἔχει
ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε
οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ
ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε.

,Ἢ φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν

* ἐλπίδα ἔχων
ἔ
εἰς τ. Θεόν
ἀπρόσκοπον συνείδησινἔχειν πρὸς τ. Θεόν
obs ἔδει.
.. κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς
ἐμέ
La

ἐν τ. κόσμῳ θλίψιν ἔ
ἔχετε
τ. δόξῃ ἧἡ εἶχον πρὸ τοῦ τ. κόσμον εἶναι

ἵνα ἔχωσιν τ. χαρὰν τ. ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς

Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν
ἡμεῖς “νόμον ἔχομεν
οὐκ οἶδαςὅτι ἐξουσίανἔ
ἔχω ἀπολῦσαί σε,

kK. ἐξουσίαν ἔχω
ἔ
σταυρῶσαί σε
4 οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν

ἔχεις, T
ὁ “παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει
οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ “μὴ Καίσαρα

ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τ. ὀνόματι
αὐτοῦ
παιδία μή τι προσφάγιον EXETE
ἔ
5
᾽ν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν

εἶχον ἅπαντα κοινά
καθότιἄν τις χρείαν εἶχεν
ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τ. λαόν

ὃ δὲ ἔχω
ἔ
| τοῦτό σοι δίδωμι
1 οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν
διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν
2

εἶχεν.
εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει;

ὃ πολλοὶ
θαρτα

γὰρ τ. ἐχόντων

εἰσῆλθες

πνεύματα

πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν

ἀκά-

ὥδε ἔχει.
ἔ
ἐξουσίαν παρὰ τ. “ἀρχιερέων
ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία . 1. εἶχεν εἰρήνην
τας

-"

3 ἡ δὲ διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν
3 εἶχον δὲ k. Ἰωάνην ὑπηρέτην
8 r. δὲ ἐχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν
πόλις συνήχθη
ἐρχομένῳ, TWH non mg. R

ἔχον-

πᾶσα ἡ

ἰδὼν ὅτι
6 ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι
κατὰ πόλιν τ. κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει
᾿ ἐπισκεψώμεθα

ἔχουσιν

τ.

ἀδελφοὺς.

..

πῶς

παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα

ἀνακρίνοντες τ. γραφὰς
οὕτως

τ. ἐ ομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς
loge eis τὸ ἱερόν
ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ
2817
τοῦτον τ. veaviav . . . ἔχοντά τι λαλῆσαί
18
σοι
1 τί ἐστιν ὃ ἔχεις
ἔ
ἀπαγγεῖλαί μοι
γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν
ἔ
τ. τύπον τοῦτον
μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα
ἔγκλημα
21 26

εἰ ἔχοι ταῦτα

εἶχεν γὰρ εὐχήν

>
,
c as
»
δ
ὀνομάζειν
ἐπὶ
τ. ἔχοντας
τὰ\ πνεύματα
τὰ\
πονηρά
εἰ μὲν οὖν. .. οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται
6

ἔχουσιν πρός τινα λόγον.
8 τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον
τῇ ἐχ-» WH ng. R mg.
᾿ ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι. . . ἑτοίμως

ἔχω

ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ad’ ἑαυτῶν

τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν

3 τὸ νῦν ἔχον πορεύου
πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον
ἔχοι τ. κατηγόρους
ζητήματα δέ τινα περὶ τ. ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον
1 ἀσφαλές τι γράψαι τὶ κυρίῳ οὐκ ἔχω
ὅπως τ. ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί

γράψω

κύλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα ai ιαλόν
οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τ. νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας
1 οὐχ ὡς τι ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν
πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν
—h. ν, TWHR non mg.
iva τινὰ καρπὸν σχῶ κι ἐν ὑμῖν
οὐκ ἐδοκίμασαν τ. Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει
ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει
τὰ τ. νόμου ποιῶσιν,
οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος
ἔχοντα τ. μόρφωσιν τ. γνώσεως
ἔχει καύχημα ἀλλ᾽ οὐ πρὸς Θεόν
εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τ. Θεόν
ἔχομεν, R mg.
δ’ οὗ kK. τ. προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τ.
πίστει
τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε
ἔχετε τ. καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν
εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει
αὐτοὶ τ. ἀπαρχὴν τ. πνεύματος ἔχοντες
ἡμεῖς
Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα
ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τ. πηλοῦ
μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη
ἔχομεν,
τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τ. αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν
ἔχοντες δὲ χαρίσματα. .. διάφορα
ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς
4 κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τ. Θεοῦ
ἵνα διὰ τὶ ὑπομονῆς ... τ. ἐλπίδα ἔχωμεν
ἔχω οὖν τ. καύχησιν. ἐν Χρίστῳ Ἰησοῦ

μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τ. κλίμασι τούτοις,
ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν
τί δὲ ἔχεις
ἔ
ὃ οὐκ ἔλαβες ;
ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν
Χριστῷ

ὥστε γυναῖκά τινα τ. πατρὸς ἔχειν
πρᾶγμα ἔχων πρὸς T. ἕτερον
βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε
ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν
οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ

412
1Co7

διὰ δὲ τ. πορνείας

2

ἕκαστος

τὴν ἑαυτοῦ

γυναῖκα ἐχέτω,
ΠΡ
eee
kK. ἑκάστη
τ. ”ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω
ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ Θεοῦ

11C06 10 ὡς μηδὲν ἔχοντες κ. πάντα κατέχοντες
7
ταύτας οὖν ἔχοντες τ. ἐπαγγελίας
5 οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν

8.11 οὕτως κ. τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν
12 καθὸ ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος,
οὐ καθὸ οὐκ ἔχει

εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον

kK. γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον
περὶ δὲ τ. παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ
ἔχω

9 ὃ ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχον-

θλίψιν δὲ τ. σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι
νι

Ψ
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-
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ΟΣ3 OD, Is. liv. 1
10 7 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχωμεν
ἔχομεν, R

ΕΡΗῚ

7 ἐν ᾧ ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν

212 ἐλπίδα μὴ ἔχοντες

18 80 αὐτοῦ ἔχομεν τ. προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι

8112 ἐν ᾧ ἔχομεν τ. παρρησίαν
428 1 ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι
5 5 οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
Χριστοῦ
27 ἔνδοξον τ. ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν σπίλον
διὰ τὸ ἔχειν pe ἐν τ. καρδίᾳ ὑμᾶς
* τ΄. ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι

τ. αὐτὸν ἀγῶνα
ἐμοί
Ld

»

δ᾿

e
,
id
a
»»»
νὴ‘ τ. ὑμετέραν
καύχησιν
... ἣν
ἔχω ἐν3
Χριστῷ Ἰησοῦ

ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινὲς ἔχουσιν
αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τ. θανάτου
ἐσχήκαμεν
ἵνα δευτέραν χαρὰν σχῆτε
iva μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ
τ. ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέpos εἰς ὑμᾶς
οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τ. πνεύματί μου
πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τ.
Χριστοῦ
»
>
,
,
ἐλπίδα
ἔχοντες οὖν τοιαύτην
διὰ τοῦτο ἔχοντες τ. διακονίαν ταύτην
ἔχομεν δὲ τ. θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακί-

ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν

ρανῷ

-~

ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν
ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι
ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς
ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε
περὶ δὲ τ. φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε
γράφειν ὑμῖν

iva... μηδενὸς χρείαν ἔχητε

’

νοις σκεύεσιν
’

6

»

>
a
,
ἔχοντες δὲs τὸ4 αὐτὸ
πνεῦμα
τ. πίστεως
οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν
ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους
"

οἷον εἴδετε ἐν

εἰδότες ὅτι x. ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐ-

’

-

ἔχοντες

τ. αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες
οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον
ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ
ὅ τι τοιούτους ἐντίμους ἔχετε
καίπερ ἐγὼ “ἔχων πεποίθησιν κι ἐν σαρκί
μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου
3 καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς
* τ. ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τ. ἁγίους
᾿ ἣν ἔχ., [WH]
?
€v
Ὁ ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν
ἔσχομεν, WH mg.
ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν
ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας

-

Ul

τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἣ τ.

6 4 * εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει

5

>

ἐν Χριστῷ

ἐχούσης τ. ἄνδρα

μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων;
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω
κἂν ἔχω προφητείαν
κἂν ἔχω πᾶσαν τ. πίστιν
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω οὐθέν εἰμι
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω οὐδὲν ὠφελοῦμαι
ἕκαστος Ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει,
ἀποκάλυψιν ἔχει γλῶσσαν ἔχει ἑρμηνίαν
ἔχει
>

πᾶσαν

422 ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν

τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει
Ἂς

ἐκδικῆσαι

ὑμᾶς
2 4 τ. ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν
Ἰησοῦ

Ga

κεφαλῆς
ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν
* μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν
κ. πίνειν;
i)... καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας;
καθάπερ γὰρ τὸ copa... μέλη πολλὰ
ἔχει
χρείαν σου οὐκ ἔχω
χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω
τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει:

ἔχοντες

1214 * τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς

οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν

ll

ἑτοίμῳ

15 ἐλπίδα δὲ ἔχοντες

,

ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε τ. ἔχοντα γνῶσιν
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν x. πεῖν;
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα
περιάγειν
>
”
>
,
΄
οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν
μὴosἐργάζεσθα
ι;
εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω μισθὸν ἔχω
44 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος. . . κατὰ
κεφαλῆς ἔχων

6? ἐν

παρακοὴν

κην,

ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τ. ἰδίου θελήματος
δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν

τες

10

ἵνα κ. οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες
ὦσιν
ὃς δὲ ἕστηκεν. . . ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγ-

3
uTh38 9
1Ti 112
19

καθὼς κ. οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα
οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι
ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ
οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν
χάριν ἔχω τ. ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ
Ἰησοῦ
ἔχων πίστιν κ. ἀγαθὴν συνείδησιν

——— ΔΔ.«
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ΕΣ

eX

τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης
σεμνότητος
μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν
ἔχοντας τὸ μυστήριον τ. πίστεως ἐν καθαρᾷ
συνειδήσει
ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς viv κ. τ.
μελλούσης
,

‘

»

>

~

,
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»
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>

,
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ἔχειν
ἑαυτοὺς
κρείσσονα
He 10 34 γινώσκοντες
ὕπαρξιν x. μένουσαν
Lf
μὴ
,
,
35 ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν
36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν
11 Io ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τ. θεμελίους ἔχουσαν
πόλιν

7 εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι

¢

ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν

εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἣ ἔκγονα ἔχει

ἔχουσαι κρίμα ὅτι τ.

τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος

πρώτην πίστιν ἠθέ>

μαρτύρων

τησαν
,
εἴ” τις πιστὴ ‘ ἔχει χήρας

ἵνα κ. οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν
2 τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας
ἔχοντες δὲ διατροφὰς κ. σκεπάσματα
ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν
χάριν ἔχω τ. Θεῷ
n~
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εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν

ὅ

>

3

»Ἄ

,

iva... καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα
τ. θανάτου

a

΄

καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τ. οἴκου
ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν
»

ὦ

,

‘

μὴ

τ. Κυρίου ἡμῶν

ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ
οὕτως κ. ἡ πίστις ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα
σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω
ἔχεις;, WH marg.
814 εἰ δὲ ἕλον πικρὸν ἔχετε
42 ἐπιθυμεῖτε K. οὐκ ἔχετε
2 οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς
1 Pe2 12 τ. ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τ. ἔθνεσιν ἔχοντες
καλήν
16

”

γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον
συνπαθῆσαι
πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς
,

”

-

,

c

΄

γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος

τῶν
διὰ τ. ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων
8 τὰ κρείσσονα κ. ἐχόμενα σωτηρίας
1 ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι
iva... ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ
καταφυγόντες κρατῆσαι
ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τ. ψυχῆς
:
᾿ μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μῆτε ζωῆς τέλος ἔχων
ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῖν τ. λαὸν κατὰ
τ. νόμον
cal

σ΄͵

τ. ἔχοντα τ. ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν
ὁ δὲ. . . ἀπαράβατον ἔχει τ. ἱερωσύνην
8

ε

δὲ

>

4

”

€

,

a
a
ds
οὐκ ἔχει
καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγκην
>
ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας
ἀσθένειαν
'
τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα
ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι κ. τοῦτον ὃ
προσενέγκῃ
,
εἶχεν μὲν οὖν x. ἡ πρώτη δικαιώματα
λατρείας
᾿
χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον νυ

ἐν ἣ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα

10

ἔτι τ. πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν
σκίαν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τ. μελλόντων
ἀγαθῶν
τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν
W διὰ
ἁμαρτιῶν
»
>
19 ἔχοντες οὖν. . . παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον
τ. ἁγίων
".
OL
-

,

8

μὴ

A

ὡς
ς

ἐπικάλυμμα
>

,

ἔχοντες

τ.

A

τ. ἐλευθερίαν
συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν

οὐ

,

πατέρας

μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τ. πίστιν

7

ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας
τέκνα ἔχων πιστά
μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον
4 το πίστιν ἣν ἔχεις εἰς τ. Κύριον Ἰησοῦν
χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον
πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιοι
τάσσειν σοι

ἡμῶν

βασιλείαν
ἀσάλευτον
παραλαμβάνοντες
ἔχωμεν χάριν
ἔχομεν θυσιαστήριον,
>
"
>
,
ἐξ
οὗb4 φαγεῖνoe οὐκ> ἔχουσιν
ἐξουσίαν
οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν
πειθόμεθα
γὰρ ὅτι καλὴν
συνείδησιν
ἔχομεν
ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω

,

ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν
ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων
ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει
ἔχων τ. σφραγῖδα ταύτην
«ς

«»“ὦ

8 τοὺ μὲν τ. σαρκὸς
εἴχομεν παιδευτάς

45

12 τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι
νεκρούς
7:

ἑτ. κρίνοντι (.» WH

κακίας
‘

ζῶντας

κ.

ai

8 τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες
1 Peli5 ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τ. ἐμὴν ἔξοδον

ἔχομεν βεβαιότερον τ. προφητικὸν λύγον
ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μέστους μοιχαλίδος
καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες
ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας
iva x. ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν

ἐὰν

εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν

ἔχομεν

μετ᾽

αὐτοῦ
κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων
ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν
παράκλητον ἔχομεν πρὸς τ. πατέρα
ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς
ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τ. ἁγίου
πᾶς ὁ ἀρνούμενος τ. υἱὸν οὐδὲ τ. πατέρα
ἔχει"
ὁ ὁμολογῶν τ. υἱὸν x. τ. πατέρα ἔχει
οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς
ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν
πᾶς ὁ ἔχων τ. ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ
πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον
ὃς δ᾽ ἂν ἔχη τ. βίον τ. κόσμου,
x. θεωρῇ τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα
παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τ. Θεόν
τ. ἀγάπην

ἵνα

ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν

παρρησίαν
κρίσεως

ἔχωμεν

ἐν

τ. ἡμέρᾳ

ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει
ταύτην τ. ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ

τ.

;
ὁ

πιστεύων

©

eis

,

έχω
»

τ. υἱὸν τ. Θεοῦ

>

εν"

,

¢

,

>

«

ἔχει τ.

=

αρτυρίατ.ν υἱὸνἐνἔχειοἰττ.ῷ ζωήν"«ὦ
ὁ᾿ξἔχων
αρτυρίαν ἐν avr

΄

*

a

4

>

”

ὁ μὴ ἔχων τ. υἱὸν τ. Θεοῦ τ. ζωὴν οὐκ ἔχει
ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον
ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν
οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ἠτήκαμεν
ἀπ᾽ αὐτοῦ
ἐντολὴν... ἣν εἴχαμεν ἀπ᾽ ἀρχῆς
πᾶς ὁ προάγων... Θεὸν οὐκ ἔχει
οὗτος κ. τ. πατέρα κ. τ. υἱὸν ἔχει
1 πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν
μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χάριν
᾽
1 πολλὰ εἶχον
γράψαι σοι
ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν
8 ψυχικοὶ πνεῦμα μὴ ἔχοντες
116 ἔχων ἐν τ. δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά
,

9

>

4

é

΄

,

”

>

>

3

a

’

18 ἔχω τ. κλεῖς τ. θανάτου κ. τ. ἅδου
2 3 ὑπομονὴν ἔχεις κ. ἐβάστασας
4 * ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ
6 τοῦτο ἔχεις ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τ. Νικολαϊτῶν

7 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει
10

iva... ἔχητε θλίψιν ἡμερῶν δέκα
ἕξετε, TWH
mg. R non mg.; ἔχετε,
WH meg. alter
>
,
a
΄
ὁονἔχων οὖς> ἀκουσάτω
τί, τὸ4 Πνεῦμα
λέγει

τάδε λέγει ὁ ἔχων τ. ῥομφαίαν τ. δίστομον
4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα,

ὅτι ἔχεις ἐκεῖ τ. κρατοῦντας τ. διδαχὴν
Βαλαάμ
“
”
\
a
‘
οὕτως ἔχεις K. σὺ κρατοῦντας τ. διδαχὴν
Νικολαϊτῶν
εν
>
>
,
,
ΠΗ
“
΄
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει
5. ὃ υἱὸς τ. Θεοῦ ὁ ἔχων τ. ὀφθαλμοὺς
αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός
ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ
“
>
”
‘
΄
ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τ. διδαχὴν ταύτην
πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει
τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τ.
4

>

‘

m”

‘

~

,

81

,

4

Θεοῦ

ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς
ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν
Or. €X.,
>
,
δ᾿
,
ὁεν»νἔχων οὖς3 ἀκουσάτω
τί, τὸbY Πνεῦμα
λέγει
©
ἡ
\
εν
5
,
ὁ ἀληθινὸς ὁ ἔχων τ. κλεῖν Δαυείδ
ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν
κράτει ὃ ἔχεις
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει
πεπλούτηκα κ. οὐδὲν χρείαν ἔχω
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει
τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς
ἀνθρώπου
ἔχον, WH mg.
τὰ τέσσερα (oa . . . ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ
ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας κ. νυκτός
ἀρνίον ἑστηκὸς... ἔχων κέρατα Entra κ.
ὀφθαλμοὺς ἑπτά
ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν
6 καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον
ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων ζυγόν
Ψυχὰς τ. ἐσφαγμένων .
. διὰ τ.
τῶν
Aon
© τ.
ἢ
μαρτυρίαν ἣν εἶχον
7 τ ἄγγελον... ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ ζῶντος
8 3 ἐστάθη ἐπὶ τ. θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν
μὴ
>

»»

A

Lf

»

“

>

Δ

>

,

>

,

’

cm

>

>

,

,

A

a

΄“-

-͵

Ld

Ε

»

,

᾽

»”

»

»

»»»

8 6 οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τ. ἑπτὰ σάλπιγγας
9 τὸ τρίτον τ. κτισμάτων... τὰ ἔχοντα
ψυχάς
9.3 ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τ. γῆς
4 οἵτινες οὐκ ἔχουσιν τ. σφραγῖδα τ. Θεοῦ
ὃ 9. εἶχαν τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν
9 ® εἶχαν θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς
10 ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις
II ἔχουσιν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλέα τ. ἄγγελον τῆς
ἀβύσσου
II 3 ἐν τι Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων
΄
“
>
> a.
°
ἀγγέλῳ ὁ ἔχων τ. σάλ14 λέγοντα τ. ἕκτῳ
«

»

a

-

,

,

-

΄

-“

»~”
»

>

>

>

΄-

,

a

od

,

πιγγα

Ύ
vy
,
> >
αὐτῶν
17 εἶδον. . . τ. καθημένους ἐπ
ἔχοντας θώρακας πυρίνους
19 αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν ἔχουσαι
κεφαλάς
10° 2 ἔχων ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγμένον
11 6 οὗτοι
ἔχουσιν τ. ἐξουσίαν κλεῖσαι τ.
οὐρανόν
6 x. ἐξουσίαν ἐπὶ τ. ὑδάτων
12 2 γυνὴ. . . ἐν γαστρὶ ἔχουσα
3 δράκων... ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ κ. κέρατα
δέκα
«

‘

»

>

‘

>

>

?

“

a

s

>

μ᾿

-“

»

’

»

+

>

‘

>

4

J

4

6 ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον
2 κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν
μέγαν,
“

»᾿

»

σι

,

«

,

7 εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει
τῶν... ἐχόντων τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ
18.1 θηρίον ἀναβαῖνον ἔχον κέρατα δέκα κ.
κεφαλὰς ἑπτά
εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω
κ᾿
,
εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ
ὃς ἔχει τ. πληγὴν τ. μαχαίρης x. ἔζησεν
8. εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα τ.
θηρίου
ὁ ἔχων νοῦν Ψηφισάτω τ. ἀριθμὸν τ.
θηρίου
131 ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ κ. τὸ ὄνομα τ.
πατρὸς αὐτοῦ
©

-~

,

>

4

Bf
»
>
»»ὕ
ἄγγελον
. .. ἔχοντα
εὐαγγέλιον
αἰώνιον

οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας κ. νυκτός
ἔχων ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον
υσοῦν
xov x. αὐτὸς δρέπανον ὀξύ
ME
On ἔχων
ἐξουσίαν ἐπὶ τ. πυρός,
a”

a

xP

a

| ee. |

>

,

-

54’

--ὁ, Τ [WH]

κ.

ἐφώνησεν ... τ. ἔχοντι τὸ δρέπανον
τὸ ὀξύ
>
ς
‘
᾿
,
.
‘
15 I ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τ.
ἐσχάτας
ἔχοντας κιθάρας τ. Θεοῦ
oi ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τ. ἑπτὰ πληγάς
᾿᾿

‘

~

,

oi], WH

16 2 ἐπὶ

τ. ἀνθρώπους τ. ἔχοντας τὸ χάραγμα
τ. θηρίου
τ. Θεοῦ τ. ἔχοντος τ. ἐξουσίαν ἐπὶ τ.
-

»

,

ΡῈ

πληγὰς ταύτας

,

΄

>

΄

,

’

,

Re

171 εἷς

ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων τ. ἐχόντων
ἑπτὰ φιάλας
3 θηρίον κόκκινον ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ
κέρατα δέκα
ἔχοντα, TWH mg.
,

,

a”

‘

ig

τ.
x.

,
| ns
4 ἔχουσα ποτήριον
χρυσοῦνol ἐν> τ. χειρὶs αὐτῆς

e
S
e

e

EXO— EWS
Re 17

7.τ. θηρίου ... 7. ἔχοντος τ. ἑπτὰ κεφαλὰς
κ. τὰ δέκα κέρατα
9 ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων
σοφίαν
ἔ

13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν

7

ἐπλούτησαν

πάντες

ἔχοντες

οἱ

Lu

21.3

τὰ

ποδῶν σου, Ps. Lc.

τῆς ἀβύσσου

21 32 1 ἕως ἂν πάντα γένηται
22 16
18
34
24 49
Jo 9 4

τ. Θεοῦ
12 ἔχουσα τεῖχος μέγα κ. ὑψηλόν,
ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα

22

Ac

αὐτῶν ἡ προσῴορά

(2) ἕως οὗ, ὅτου

Ny

Re
ἀνθρώπου

διαυγάσῃ

κ. οἱ σύνδουλοι αὐτῶν

prepos. (2) c. adv. loc.
(1) c. adv. temp.
(8) c. adv. num.

18 30 ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον
34 ? ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον.
22 44 1 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποκάτω τ.
ποδῶν

19 2 ἕως οὗ ἡμέρα

611 ἕως πληρωθῶσιν
ἝΩΣ

17 9 3 yep ὁ vids τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν

σου

por btn TIE mviey,

ΠῚ

ras Παῦλον

21 “ ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν
25 21 2 ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα
| 1Co 4 5 ἕως re ἔλθῃ ὅ Κύριος
uTh2 7 μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται
I Ti 413 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τ. ἀναγνώσει
He 113 1 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.
ποδῶν σου, Ps. Lc.
10 13 ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τ.
wakes σου, Ps. Jc
Ja 57 ἕως λάβῃ πρόϊμον κ. ὄψιμον
11Pel

NON?, Is. xlii. 3

13 33 ? ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον
14 22 * ἕως οὗ ἀπολύσῃ τ. ὄχλους
16 28 1 ἕως ἂν ἴδωσιν τ. υἱὸν τ.

ἐρχόμενον

ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου

23 12 2 ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν Τ᾿ Παῦλον
14 2 μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν

x
one
* ἕως οὗ ἔτεκεν vier
ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον
5 ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί
ἕως ἂν πάντα γένηται
soἕως ὅτου εἶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ
> ἕως ἂν ἀποδῷς τ. ἔσχατον κοδράντην
1 κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε
ἕως ἔλθῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
1 ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τ. κρῖσιν
DBwID

τ.

Ps. δε.

21 26 5 ἕως οὗ «προσηνέχθη

;
con].
125
2.9
19
ὅ τὸ
25
26
10 11
ι: 2
20

mg.

23 ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι
235: ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
ποδῶν σου,

ἝΩΣ

Mt

ὡς, WH

21 22 ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι

καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου

(1) ἕως ἄν

3 ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
2 ἕως οὗ ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ἔλθῃ
ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι
2 ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν.
ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι .. . ἕως ἡμέρα ἐστίν

18 ? ἕως ὅτου ἐφώνησαν τ. γονεῖς αὐτοῦ τ.
ἀναβλέψαντος
18 38 5 ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς

ἔχων θεμελίους δώδεκα
14 τὸ τεῖχος τ. πόλεωςἔ
15 ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον
3 ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τ. ἡλίου

ὅλον

8 3. ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ
17 ὃ διακόνει μοι ἕως φάγω κ. πίω
20 43 1 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.

6 μακάριος... ὁ ἔχων μέρος ἐν τ. ἀνα-

II τ. ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ . . . ἔχουσαν τ. δόξαν

ἕως οὗ ἐζυμώθη

35 οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε
ἕως ἥξει ὅτε
ὅ
εἴπ., T
15 4 πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό

12 ἔχων ὄνομα γεγραμμένον
16 ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον. .. ὄνομα γεγραμμένον
20 1 ἄγγελον καταβαίνοντα. . . ἔχοντα τ. κλεῖν

21

927 1 ἕως ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ

12 50 2 πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ
59 ἕως κ. τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς
13 8 ? ἕως ὅτου
σκάψω περὶ αὐτήν
6

πλοῖα
19 10 aivdovdos . .. τ. ἀδελφῶν σου τ. ἐχόντων
τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ

στάσει τ. πρώτῃ"
ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει
ἐξουσίαν
ο εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων τ. ἐχόντων τ.
ἑπτὰ
φιάλας

415

| Mk12 36 1 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποκάτω τ.
ποδῶν σου, Ps. Le.
ἃ
ἕως προσεύξωμαι
14 32 καθίσατε ὧδε

18 ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα͵ βασιλείαν
18 1 ἄγγελον καταβαίνοντα . . . ἔχοντα ἐξουσίαν
με ἄλην
19 ἐν

Ἷ

Pai ons

23 39 } οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε
2434} ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται
39 οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμός
26 36 ? ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι
Mk 610 ! ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν
45 €ws αὐτὸς ἀπολύει τ. ὄχλον
9 1! ἕως ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
ἐληλυθυῖαν

Mt

117 πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως
& Δαυείδ
17 ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τι μετοικεσίας Βαβυλῶνος
17 ἀπὸ τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνοςἕως τ. Χριστοῦ

215 ἦν ἐκεῖ ἕως τ. τελευτῆς Ἡρῴδου
1112. ἀπὸ δὲ τ. ἡμερῶν Ἰωάνου τ. Βαπτιστοῦ
ἕως ἄρτι
13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται... ἕως Ἰωάνου
“ἐπροφήτευσαν
23 μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;
ἕως ἅδου καταβήσῃ
18 30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἕως τ. θερισμοῦῦ
μέχρι TWH mg.; ἄχρι, WH mg. alter
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ἕως---Ζαρά

Mt 17 17

€ws πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν;

1

Ld

,

»Ἐ

>

©

΄

Jo

1 ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;
bad

΄“-

51716 πατήρ
᾿ἕως ἄρτι ἐργάζεται
8 [9 ἀρξάμενοι ἀπὸ τ. πρεσβυτέρων ἕως τ. ἐσ-

ὃ ποσάκις... ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;
8
-“
©
7
>
‘
“
οὐ> λέ.λέγω σοι ἕως
ἑπτάκις
ἀλλὰ ἕως

18 21
22

χάτων
—fws τ. ἐσχ., WH
10 24 1 ἕως πότε τ. Ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις;

ἑβδομηκοντάκις ἑπτά

20 8 ἀρξάμενος ἀπὸ τ. ἐσχάτων ἕως τ. πρώτων
22 26 ὁ δεύτερος κ. ὁ τρίτος ἕως τῶν ἑπτά
>
“
"
,
“
“
23 35 ἀπὸ τ. αἵματος "ABeX τ. δικαίου ἕως τ. αἵματος
24 21 1 οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν

1024 1 ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τ. ὀνόματί
ου

Ac

1 8 ἔσεσθέ μου μάρτυρες...

Lad

δυσμῶν
31 ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως τῶν ἄκρων αὐτῶν
“
A
,
26 29 ἕως τ. ἡμέρας
ἐκείνης Grav αὐτὸ πίνω...
καινόν
περίλυπός ἐστιν ἡ Ψυχή μου ἕως θανάτου
ἠκολούθει αὐτῷ... ἕως τ. αὐλῆς τ. ἀρχιερέως
ἐκλήθη... ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον
σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τ. γὴν ἕως ὥρας
ἐνάτης
2 ἐσχίσθη an’ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο
ἀσφαλισθῆναι τ. τάφον ἕως τ. τρίτης ἡμέρας
μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ... ἕως τ. συντελείας τ.
αἰῶνος
Mk 6 23 δώσω σοι ἕως ἡμίσους τ. βασιλείας μου
>

΄“

,

>

»

>

΄-

«ς

΄

1

-

10

745
8 10
40
9 38
1119
22

col

’

Ὁ

΄-

,

΄“

>

‘

“

“Ἄ

a“

47 τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τ. γῆς

PINT ὙΡΓῚΡ MAA Ninnd, Is. xlix. 6

1 ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι;

1 ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;
13 19 1 οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως
- + « ἕως τοῦ νῦν
Sig
aw
a
“
"
>
a
27 am ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ
14 25 ἕως τ. ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινόν
34 περίλυπός ἐστιν ἡ Ψυχή μου ξως θανάτου
54 * ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τ. αὐλὴν
τ. ἀρχιερέως
σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τ. γῆν ἕως Spas
ἐνάτης
΄,
>
ΕΣ
Ὁ
2 »
μὴ
,
ἐσχίσθη
εἰς δύο, ἀπ᾿
ἄνωθεν ἕως
κάτω
ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν
Ἰσραήλ
διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ
αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων
ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τ. ὄρους
οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτὸν κ. ἦλθον ἕως αὐτοῦ
1 ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς
μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;
ἕως
τ. “ ἅδου καταβήσῃ
3.
"
Ω
“
’
ἀπὸ ἃ αἵματος
ΓΛβελ ἕως
αἵματος Ζαχαρίου
ἐᾶτε ἕως τούτου
2. ἀρξάμενος ἀπὸ τ. Γαλιλαίας ἕως ὧδε
σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τ. γὴν ἕως ὥρας
ἐνάτης
AT
>
‘
“Ὁ
,
ἐξήγαγεν
δὲ‘ αὐτοὺς
ἕως
πρὸςhI Βηθανίαν
ἐγέμισαν
αὐτὰς
ἕως
ἄνω
1
‘
,
3
a
σὺ τετήρηκας τ. καλὸν\ οἶνον
ἕως
ἄρτι
,

,

,

»

,

»

>

a

“

Ro

-“

bad

THY D3 PX Στ»

oe

13

8 71

᾿

ὃς x. βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους
1 πάντων περίψημα ἕως ἄρτι

τινὲς δὲ τ. συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τ. εἰδώλου

Μωυσῆς

12

’

.-

PX, Ps. xiv. 3

1 ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι
168 ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ ἕως τ. πεντηκοστῆς
11Col 13 ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε
815 1 ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται
He

“

,

οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν ἕως
ἑνός

812

ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας,
ΞΡ o <>Seayf>)

΄“΄

-

17 14 πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τ. θάλασσαν
15 οἱ δὲ καθιστάνοντες τ. Παῦλον ἤγαγον ἕως
᾿Αθηνῶν
19 0 διαλεγόμενος... ἀπὸ ὥρας ξ ἕως δεκάτης
—dn. ὥρ. ε ἕως δεκ., TWH non mg. R
21 ς 2 προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων... ἕως
ἔξω τ. πόλεως
28 23 ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρίας
2611 ἐδίωκον ἕως κ. εἰς τ. ἔξω πόλεις
28 23 πείθων τε αὐτοὺς... ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας

“

o@

ὧν ἔξωσεν ὁ Θεὸς... ἕως τ. ἡμερῶν Δαυείδ
ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισαρίαν
μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν
διῆλθον ἕως Φοινίκης κ. Κύπρου
ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν ἕως ᾿Αντιοχείας

13 20 ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ προφήτου

,΄

΄

9 19

ἕως ἐσχάτου τ.

ns
22 fos τ. ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ὑμῶν

27 ὥσπερ yap ἡ ἀστραπὴ ... φαίνεται ἕως

2 ἁρπαγέντα τ. τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ
811 πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν

pean ὈΡΘΡῸΡ wnix wi obi, Jer.
XXXi. 34

μακροθυμήσατε οὖν... ἕως τ. παρουσίας

»-

1Jo 2 ο

Re

6107

τ. Κυρίου
ἐν τ. σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι

ἕως πότε... οὐ κρίνεις x. ἐκδικεῖς τὸ

αἷμα ἡμῶν

Ζ
Mt

Re

ΖΑΒΟΥΛΩΝ
413 κατῴκησεν. . . ἐν ὁρίοις Ζ.
θαλείμ
15 γῆ Ζ. κ. γῆ Νεφθαλείμ

ΖΑΚΧΑΙῸΣ

k.

Νεφ-

Lu 19

ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος

Ζακχαῖς σπεύσας κατάβηθι

ὃ σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τ. Κύριον

ORD AYN) PI AW, Is. viii. 23

7 8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες

2

Mt

ZAPA’
1 3 Ἰουδὰς δὲ ἐγέννησεν... τὸν Z. ἐκ τῆς Θάμαρ

417

ζαφθανεί----ζάω
Jo

ΖΑΦΘΑΝΕΙ͂"
Mt 27 46 ἠλεὶ ἠλεὶ λαμὰ ζαφθανεί
λεμὰ σαβαχθανεί, TWH

non mg.

R

ὕδατος ζῶντος

11 25 ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται"
26 x. πᾶς ὁ ζῶν κ. πιστεύων εἰς ἐμέ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Mt 23 35 ἕως τ. αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ -Βαραχίου

Lu

1 5 ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Ἡρῴδου...

Ac

ἱερεύς

9 41 παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν

K. νεκρῶν
14 15 εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ..
Θεὸν ζῶντα

ὧν,

ζῆν, Τ

24 βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι
(hv, T
26 5 κατὰ τ. ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τ. ἡμετέρας
θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος
28 4 ἡ δίκη ζῇν οὐκ εἴασεν

ΖΑΏ

pina mn id ὈΠΡΌΠΤῸΡ No, Dt. viii.3

Ro

ζῆν,

16 [11 ἀκούσαντες ὅτι ζῇ K. ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς
2 36 ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τ.
παρθενίας αὐτῆς
4 41 οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος,

tet

32 ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν K. ἔζησεν

20 38 Θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων,
2 πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν
24 5 τί ζητεῖτε τ. ζῶντα μετὰ τ. νεκρῶν;
23 οἱ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν
Jo 410 ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν
11 πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;
50 πορεύου ὁ υἱός σου ζῆ
51 λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ CH
53 ἐν ἣἧ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὃ υἱός σου
-

ἢ

5 25 οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν
Θ 51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν
51 * ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τ. ἄρτου ζήσει
εἰς τ. αἰῶνα
57 καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατήρ,
3 κἀγὼ ζῶ διὰ τ. πατέρα"

3 x. ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει du ἐμέ
27

Ε

s

mm ingwosxa ΡΝ), Hab. ii. 4

6 2
10
11
13

πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ;
3 ὃ δὲ ζῇ ζῇ τ. Θεῷ
3 ζῶντας δὲ τ. Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
1 ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τ. Θεῷ ὡσεὶ
ἐκ νεκρῶν ζῶντας

7 16

νόμος κυριεύει τ. ἀνθρώπου

ἐφ᾽ ὅσον

2 ἡ yap ὕπανδρος γυνὴ τ. ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται
ς

χρόνον

SE

‘

-

»

Ν

,

“?

vou@

3 dpa οὖν ζῶντος τ. ἀνδρὸς μοιχαλὶς xpnματίσει
ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ

8 12 8 ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τ. σαρκὶ τοῦ κατὰ

Dt. he.

10 28 τοῦτο ποίει κ. ζήσῃ
15 13 διεσκόρπισεν τ. οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως
24 οὗτος ὁ vids μου νεκρὸς ἦν κ. ἔζησεν
ἀνέζησεν, TWH non mg. R

T

117 1 ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται

12 27 οὐκ ἔστιν Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων

Lu

Τ

25 19 ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῇν

11 51 ἀπὸ αἵματος ΓΑβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου

ἐπίθες τ. χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτὴν κ. ζήσεται
σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ τ. ζῶντος
οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
ἐξορκίζω σε κατὰ τ. Θεοῦ τ. ζῶντος
ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν
ἵνα σωθῇ κ. ζήσῃ

ἘΞ"

22 22 οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν

ρίου υἱόν

οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος

΄

20 12 ἤγαγον δὲ τ. παῖδα ζῶντα

8 2 ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάνην τὸν Ζαχα-

(1) £. ἐπί, ἐκ (2) c. dat. (8) ζἵ. διά, κατά
(4) ζήν εἰς τ. αἰῶνα, τ. αἰῶνας

3

. ἐπιστρέφειν ἐπὶ

17 28 ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν x. κινούμεθα κ. ἐσμέν

40 εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον Ζαχαρίου
59 ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τ. ὀνόματι τ. πατρὸς
αὐτοῦ Ζαχαρίαν
67 Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου

918
16 16
22 32
26 63
27 65
ΜΚ 523

ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ

10 42 ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τ. Θεοῦ κριτὴς ζώντων

φοβοῦ

21 ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τ. Ζαχαρίαν

4 41

1 3 οἷς x. παρέστησεν

7.38 ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ὑμῖν

τις ὀνόματι Ζαχαρίας

Mt

14 19 ὅτι ἐγὼ ζῶ x. ὑμεῖς ζήσετε
παθεῖν αὐτόν

12 ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών
13 εἶπεν δὲ. « . 6 ἄγγελος Μὴ
Ζαχαρία
18 εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τ. ἄγγελον

658 * ὁ τρώγων τοῦτον τ. ἄρτον ζήσει εἰς τ.
αἰῶνα
738 ποταμοὶ ἐκ τ. κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν

σάρκα ζῇν"

ἕν, T

13° εἰ yap κατὰ

σάρκα

᾿

:

ζῆτε μέλλετε ἀπο-

θανεῖν"

εἰ δὲ πνεύματι τ. πράξεις τ. σώματος
θανατοῦτε ζήσεσθε
9 26 ἐκεὶ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος

‘n-by ‘72 DN? WN, Hos. ii. 1
10

5 τ. δικαιοσύνην

τὴν ἐκ νόμου ὁ ποιήσας

ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ

Da ΠῚ DINT DDR Ney Wy ‘Dari
Lev. xviii. 5
12 1Ι
14
8
8
9
7

παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν
οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ
3 ἐάν τε γὰρ ζῶμεν τ. Κυρίῳ ζῶμεν
ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν
εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν κ. ἔζησεν.
2

»

2

»»,

Ν

‘4

<

Ν

΄“΄

΄“

ε

~

a“

,

΄“

ἵνα x. νεκρῶν x. ζώντων κυριεύσῃ
Il γέγραπται γὰρ Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος
oe : oie:
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ζάω----Ζεβεδαῖος

1 Co 7 39 γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον

χρόνον (ἢ ὁ avi)ee

αὐτῆς
914} διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον
λουσιν ἐκ τ. 3

15 45 ἐγένετο

haan ὧν

ζῆν,

ὁ πρῶτος

υχὴν ζῶσαν

ἄνθρωπος

᾿Αδὰμ

εἰς

8 ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς x. τοῦ ὧν

3 3 ἐνγεγραμμένη

ζῆν,

οὐ μέλανι

ἀλλὰ

πνεύματι

515 3 ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν

Ga

ὡς ἀποθνήσκοντες κ. ἰδοὺ ζῶμεν
ἡμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐσμὲν ζῶντος
1 ἀλλὰ GF ἐκ δυνάμεως Θεοῦ
1 ζὥσομεν σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ εἰς
ὑμᾶς

214 εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων
ἸἸουδαϊκῶς ζῇς
19 3 διὰ νόμου
νόμῳ

(io

ἐθνικῶς x. οὐκ

ἀπέθανον

ἵνα

5 k. αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε
24." wa... τ. δικαιοσύνῃ ζήσωμεν

4 καὶ οἱ ἀποδώσουσι λόγον τῷ ἑτοίμως κρίνοντι

ζῶντας κ. νεκρούς
6 ὃ ζῶσιν δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι
IJo 4 ο ὃ ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ
Re 118 ἐγώ εἰμι... ὁ ζῶν κ. ἐγενόμην νεκρός,
* x. ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
2 8 ὃς ἐγένετο νεκρὸς x. ἔζησεν

81 ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι Cis K. νεκρὸς εἶ
4 ἡ“ ὅταν δώσουσιν
. εὐχαριστίαν

Θεῴ

10 * προσκυνήσουσιν τ. ζῶντι εἰς τ. αἰῶνας
_ το αἰώνων
7 2 ἄλλον ἄγγελον... ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ
ζῶντος
10 64 ὥμοσεν ἐν τ. ζῶντι εἷς τ. αἰῶνας τ.
αἰώνων

18 14 ὃς ἔχει τ. πληγὴν τ. μαχαίρης κ. ἔζησεν

16. 7 * γεμούσας τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ τ. ζῶντος
εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
19 20 ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τ. λίμνην τ.
πυρός
20 4 ἔζησαν κ. ἐβασίλευσαν μετὰ τ. Χριστοῦ
χίλια ἔτη.
5. οἱ λοιποὶ τ. νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι
τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη

ζῆν, ἐν

22 εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν σαρκί

17
510
1Ti 315
4 τὸ
5 6
11 Ti8 12
4
Tit
He

ὧν, Τ

τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε;
ὅτε ἔζητε ἐν τούτοις
δουλεύειν Θεῷ ζῶντι κ. ἀληθινῷ
ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν Κυρίῳ
ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι... οὗ
μὴ φθάσωμεν τ. κοιμηθέντας
ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι
- . + ἁρπαγησόμεθα
va... ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν
ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος
ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι
ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν
x. πάντες δὲ οἱ θέλοντες Gv εὐσεβῶς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
ὧν, T

ZBE’NNYMI
ΤῊ 519 τὸ πνεῦμα μὴ (Bévvure
σβέννυτε, ΝΗ
ΖΕΒΕΔΑΙῸΣ

Mt

421

:

1 Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. μέλλοντος κρίνειν ζῶντας

kK. νεκρούς

2 Ἰάκωβος ὁ τ. Ζεβεδαίου k. Ἰωάνης ὁ
ἀδελφὸς αὐτοῦ
20 20 προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τ. υἱῶν Ζεβεδαίου

26 37 παραλαβὼν

ζῆν,

8112 ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος

25
914
17
10 20

πάντοτε (ov εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν
εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι
ἐπεὶ μή τοτε ἰσχύει ὅτε (ἢ ὁ διαθέμενος
ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον κ.
ζῶσαν

εἶδεν
. Ἰάκωβον τὸν τ. Ζεβεδαίου x.
Ἰωάνην τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ,
ἐν τ. πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τ. πατρὸς

αὐτῶν

10

212 ἵνα... σωφρόνως κ. δικαίως κ. εὐσεβῶς
ὥσωμεν ἐν τ. νῦν αἰῶνι
215 διὰ παντὸς τ. Civ ἔνοχοι ἦσαν δουλείας

412 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τ. Θεοῦ κ. ἐνεργής
7 ὃ ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ

τ.

καθημένῳ ἐπὶ τ. θρόνου τ. ζῶντι εἰς τ.

αἰῶνας τ. αἰώνων

μεν

220
8 7
1Th1 9g
3 ὃ
415

Θεοῦ

2 4 πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα

121 ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστός

Col

els χεῖρας

9 οὐ πολὺ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τ. πατρὶ
τ. πνευμάτων κ. ζήσομεν;
22 προσεληλύθατε. . . πόλει Θεοῦ ζῶντος
Ja 415 ἐὰν ὁ Κύριος θέλῃ ζήσομεν
1Pel 3 ὁ κατὰ 7b πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας
ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν
23 διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ κ. μένοντος

20 ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ (ἢ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός:
ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί,
ἐν πίστει ζῶ τῇ τ. υἱοῦ τ. Θεοῦ
811 1 ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται, Hab. Lc.
12 ἀλλ᾽ ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς,
Lév.- 2c
525 ἢ εἰ ζῶμεν πνεύματι πνεύματι κ. στοιχῶPhi

ἐμπεσεῖν

38 1 ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται,
Hab. Zc.

12

Θεοῦ ζῶντος
411 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν

6 9
16
18. 4
4

τὸ

ζῶντος

καταγγέλ-

Mon ΕΣ DINT ΠΝ), Gen. ii. 7

11Col

He 10 31 φοβερὸν

Mk

27 56
119
20
817

τι Πέτρον x. τοὺς δύο υἱοὺς

Ζεβεδαίου
ἐν αἷς ἦν... ἡ μήτηρ τ. υἱῶν Ζεβεδαίου
εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τ. Ζεβεδαίου x. Ἰωάνην
τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
ἀφέντες τ. πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τ.
πλοί
Ἰάκωβον τὸν τ. Ζεβεδαίου x. ἸΙωάνην τ.
ἀδελφὸν τ. Ἰακώβου

10 35 Ἰάκωβος x. Ἰωάνης οἱ δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου

Ζεβεδαῖος----ζτέω
Lu

510 ὁμοίως δὲ x. Ἰάκωβον

Jo 21

x. Ἰωάνην

υἱοὺς

Ζεβεδαίου
2 κ. οἱ τοῦ Ζεβεδαίου

ΖΕΣΤΟΣ
Re

815 ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός"
ὄφελον ψυχρὸς ἧς ἢ ζεστός.
I6 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ x. οὔτε ζεστὸς οὔτε

ψυχρός

17 5 ζὡλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι... . ἐθορύβουν

Ac

τ. πόλιν
1 Co 12 31 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα
18 4 ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ
14 1 ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά
39 ὥστε ἄδελφοί μου ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν
011
2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ
Ga
417 (ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς,
ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν ἵνα αὐτοὺς
ηλοῦτε.
18 καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε

Ja

ΖΕΥ͂ΓΟΣ

Lu

419

4 2 φονεύετεκ. ζηλοῦτε κ. οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν

224 ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν

mi 2a Ὁ ix ONATAY, Lev. xii. 8
Lu
Ac

615
113
21 20
22 3
I Co 14 12
Ga
114

14 19 ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε

ΖΕΥΚΤΗΡΙΑ +
Ας 27 40 ἅμα ἀνέντες τ. ζευκτηρίας τ. πηδαλίων
ΖΕΥΣ
Ας 1412 ἐκάλουν τε τ. Βαρνάβαν Δία
13 6 τε ἱερεὺς τ. Διὸς τ. ὄντος πρὸ τ. πόλεως

ZHAQTH’S
Σίμωνα τ. καλούμενον Ζηλωτήν
Ἰάκωβος ᾿Αλφαίου κ. Σίμων ὁ ζηλωτής
πάντες ζηλωταὶ τ. νόμου ὑπάρχουσιν
ζηλωτὴς ὑπάρ ov τ. Θεοῦ
ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων
περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τ. πα-

Tit

τρικῶν μου παραδόσεων
214 λαὸν περιούσιον ζηλωτὴν καλῶν ἔργων

ΙῬ6

813 ἐὰν τ. ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε
ΖΗΜΙΆ

ΖΕΏ

Ac 2710 μετὰ ὕβρεως κ. πολλῆς ζημίας οὐ μόνον

Ac 1825 οὗτος ἦν... ζέων τ. πνεύματι
Ro 1211 τ. σπουδῇ μὴ ὀκνηροὶ τ. πνεύματι ζέοντες

τ. φορτίου
21 κερδῆσαι τε τ. ὕβριν ταύτην κ. τ. ζημίαν
Phl 8 7 ταῦτα ἥγημαι διὰ τ. Χριστὸν ζημίαν"
δ ἀλλὰ μὲν οὖν γε κ. ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν

ΖΗΛΕΥΏ *

Re

εἶναι

819 ὥγλευε οὖν Kk. μετανόησον

ΖΗΜΙΟΏ

Mt 16 26
Mk 8 36
Lu 925
1Co815

ΖΗ͂ΛΟΣ
Jo

2:17 6 ζῆλος τ. οἴκου σου καταφάγεταί με

‘NPIS AMA NNIP, Ps. xix. 10
Ac

Co?
9 ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν
Phl 8 8 & ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην

18 13 μὴ ἔριδι x. ζήλῳ

Tit

ἔρισι x. ζήλοις, WH

1Co8
Co?

mg.

3 ὅπου yap ἐν ὑμῖν ζῆλος κ. Epis
7 ἀναγγέλλων ἡμῖν
. τὸν ὑμῶν

ὑπὲρ ἐμοῦ

9 2 τὸ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε τ. πλείονας
11 2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ
12 20 μή mas ἔρις ζῆλος θυμοὶ ἐριθίαι
Ga 520 ἔρις ζῆλος θυμοὶ ἐριθίαι
ὥλοι, WH

marg.

7

R

Phl 8 6 κατὰ ζῆλος διώκων τ. ἐκκλησίαν͵
He 10 27 πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος
ναντίους

τ.

ὑπε-

814 εἰ δὲ ὥλον πικρὸν ἔχετε κ. ἐριθίαν

σπουδαίως

(1) ζ. τ. Θεόν (2) abs. (8) seq. πῶς, τίς, εἰ
(4) ζ. περί (5) seq. ἵνα
Mt

213 μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον
20 τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τ. ψυχὴν τ.
παιδίου
6 33 ζητεῖτε δὲ- πρῶτον τ. βασιλείαν κ. τ.
δικαιοσύνην αὐτοῦ
7 7 3 (nreire κ. εὑρήσετε
8 3 πᾶς γὰρ... ὃ ζητῶν εὑρίσκει

12 43 διέρχεται δ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν
46 εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι
47 ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι

16 ὅπου γὰρ ζῆλος x. ἐριθία
ΖΗΛΟΏ
7 9 οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες
ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον

ZHNAS
313 Ζηνᾶν τ. νομικὸν x. ᾿Απολλὼν
πρόπεμψον

ζημιωθή-

ΖΗΤΕΏ

ζῆλον

Il πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν...
ἀλλὰ ὥλον ἀλλὰ ἐκδίκησιν

Ac

σεται

517 ὁ ἀρχιερεὺς x. πάντες οἱ σὺν αὐτῷ...
ἐπλήσθησαν ζήλου
13 45 ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τ. ὄχλους ἐπλήσθησαν
ζήλου

Ro 10 2 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν

Ja

τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ
x. ξημιωθῆναι τ. ψυχὴν αὐτοῦ
ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς
εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται

—h. v., [T] WH non mg. R mg.
13 45 ὁμοία... ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς papτὸν

Ἰωσὴφ

γαρίτας
18 12 πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον

420

ζητέω

Mt 21 46 ζητοῦντες αὐτὸν

κρατῆσαι

ἐφοβήθησαν

τ.

Jo

530 ὅτι οὐ ὠτῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν
44 τ. δόξαν τὴν παρὰ τ. μόνου Θεοῦ οὐ
ἵνα αὐτὸν
(nreire
παραδῷ
624 ἦλθον
εἰς
Καφαρναοὺμ
nrovvres
59 ἐζήτουν Ψευδομαρτυρίαν κατὰ τ. Ἰησοῦ
τ.
Ἰησοῦν
28 κὶ οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τ. ἐσταυρωμένον
26 (nreiré με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα
(nreire
71
ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
Mk 1 37 λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε
4 κ. ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι
8.32 ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου ἔξω
II οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τ. ἑορτῇ
ζητοῦσίν σε
18 ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τ. δόξαν τ. ἰδίαν (nret
811 ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τ.
ὁ δὲ ζητῶν τ. δόξαν τ. πέμψαντος αὐτόν
οὐρανοῦ
19 τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;
12 τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον;
20 τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;
11 18 ὃ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν
25 οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι;
1212 ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι
30 ἐζήτουν οὖν αἰτὸν πιάσαι
14 1 8 ἐζήτουν. .. πῶς αὐτὸν ἂν δόλῳ κρατή34 ζητήσετέ με κ. οὐχ εὑρήσετέ με
σαντες ἀποκτείνωσιν
36 ζητήσετέ με kK. οὐχ εὑρήσετέ με
11 8 ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ
8 21 ζητήσετέ pe x. ἐν τ. ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀπο55 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς... ἐζήτουν κατὰ τ. Ἰησοῦ
θανεῖσθε
μαρτυρίαν
37 ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι
16 6 Ἰησοῦν (ητεῖτε τ. Ναζαρηνὸν τ. ἐσταυρω-᾿
40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι
μένον
50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τ. δόξαν μου"
Lu 248 ὁ πατήρ σου x. ἐγὼ ὀδυρόμενοι ἕητοῦ" ἔστιν ὁ ζητῶν x. κρίνων
μέν σε
10 39 ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι
ἐζητοῦμέν, TR
11 ὃ Ῥαββεὶ νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ ᾿Ιουδαῖοι
49 τί ὅτι ἐζητεῖτέ με;
56 ἐζήτουν οὖν τι Ἰησοῦν κ. ἔλεγον μετ᾽
ὅ τὸ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν
ἀλλήλων
6 19 πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ
18.33 ζητήσετέ με x. καθὼς εἶπον τ. Ἰουδαίοις
9 9 ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν
* περὶ τούτου (ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων
11. 9 ? (nreire x. εὑρήσετε
18 4 ἐξῆλθεν x. λέγει αὐτοῖς Τίνα (nreire ;
10 “ πᾶς yap... 6 ζητῶν εὑρίσκει
7 πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτοὺς Τίνα ζητεῖτε;
16 σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ
8 εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε ἄφετε τούτους ὑπάγειν
24 διέρχεται δ
ἀνύδρων
τόπων
(ζητοῦν
1912 ἐκ τούτου ὁ Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι
ἀνάπαυσιν
αὐτόν
29 σημεῖον
ζητεῖ x. σημεῖον
ov δοθήσεται
2015 γύναι τί κλαίεις ;τίνα ζητεῖς;
αὐτῇ
Ac 911 ζγτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι
54 (ζητοῦντες ἀφορμήν τινα λαβεῖν αὐτοῦ
Ταρσέα
—h. v.. TWH non mg. R
10 19 ἰδοὺ ἄνδρες δύο ζητοῦντές σε
8 ὑμεῖς μὴ (ητεῖτε τί φάγητε x. τί πίητε
21 ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν Cyreire
31 πλὴν Cnreire τ. βασιλείαν αὐτοῦ
18 ὃ ζητῶν διαστρέψαι τ. ἀνθύπατον ἀπὸ τ.
48 παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολὺ πολὺ ζητηθήσεται
πίστεως
παρ᾽ αὐτοῦ
II περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς
18. 6 ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ x. οὐχ εὗρεν
16 10 εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν
7 τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν
17 5 ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τ. δῆμον
ἐν τ. συκῇ ταύτῃ
27 18 ξητεῖν τ. Θεόν εἰ ἄρα ye Ψψηλαφήσειαν
24 ὅτι πολλοὶ λέγω ὑμῖν ᾧητήσουσιν εἰσελθεῖν
αὐτὸν κ. εὕροιεν
16 ὃ (ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ
21 31 ζητούντων τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι
17 33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τ. Ψυχὴν αὐτοῦ περιποι
ή27 30 τ. δὲ ναυτῶν (ζητούντων φυγεῖν ἐκ τ.
σασθαι
πλοίου
19 3 ἐζήτει ἰδεῖν τ. Ἰησοῦν τίς ἐστιν
Ro 2 7 rois μὲν... τιμὴν κ. ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν
10 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ζητῆσαι κ.
811 1 οὐκ ἔστιν ὁ ζητῶν τ. Θεόν
σῶσαι τὸ ἀπολωλός
ἔστ. ἐκζητῶν, WH
non mg. R; ἔστ.
47 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς... ἐζήτουν αὐτὸν ἀπο'
ΟἿ
ὁ ἐκ
λέσαιϊ
10. 3 τὴν ἰδίαν ζητοῦντες στῆσαι
20 19 ἐζήτησαν. .. ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν
τ.
20 εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν
χεῖρας
22 2 ὃ ἐζήτουν... τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν
‘wpa nibh ΝΟΣ, Is. Ixv. 1
6 ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ
11 3 κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος x. ζητοῦσιν τ.
χλου αὐτοῖς
:
ψυχήν μου
24 καὶ τί ζητεῖτε τ. ζῶντα μετὰ τ. νεκρῶν;
Jo 139 λέγει αὐτοῖς Ti (nreire
4236 πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τ. προσκυνοῦντας
1 Ki. xix. 10
αὐτόν
1 Co 1 22 Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν
27 οὐδεὶς μέντοι εἶπεν Τί ζητεῖς;
4 2 ὧδε λοιπὸν (ζητεῖται ἐν τ. οἰκονόμοις
518 διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ
7 27 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν.
Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα

ὄχλους
26 16 ὅ ἀπὸ τότε ἐζήτει

-

-

εὐκαιρίαν

΄

᾿

>

,

MAND? WEIN wpm 2d ἊΣ aM

,

ζητέω---ζωγρέω
1Co 10 24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω
33 μὴ ζητῶν τὸἐμαυτοῦ σύμφορον
18 5 οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς
14.12.8 πρὸς τ. οἰκοδομὴν τ. ἐκκλησίας ζητεῖτε
ἵνα περισσεύητε
11Co12 14 od γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς
18 3 ἐπεὶ υ ἄρον δα
ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος
Χριστοῦ

Ga
.Phl
Col
1Th
1
He
1Pe

Re

421
ZOPOBA’BEA

Mt
Lu

112 Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τ. Ζοροβάβελ'
12 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αβιούδ
827 τοῦ Ῥησὰ τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιήλ
ΖΟΦΟΣ **

“

110% ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν ;
217 εἰ δὲ ,(ητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ
221 oi πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν
81 τὰἄνω ζητεῖτε
2 6 οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν
1 17 σπουδαίως ἐζήτησέν με κ. εὗρεν
8 7 οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος
811 ζητησάτω εἰρήνην k. διωξάτω αὐτήν

He 1218 οὐ
wPe2
Ju

5 8 ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν Karaπιεῖν
9 6 ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τ. θάνατον

. εἰς Ἱερουσαλὴμ περὶ τ.

ζητήματος τούτου
18 15 εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου κ. ὀνομάτῶν
περὶ ζητημάτων

ΖΗΤΗΣΙΣ ἢ
325 ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τ. μαθητῶν Ἰωάνου
μετὰ ἸΙουδαίου
Ac 15 2 Le
δὲ στάσεως κ. ζητήσεως οὐκ
ὀλίγη
7 πολλῆς "δὲ ζητήσεως γενομένης

Jo

δὲ

ἐγὼ

Mt 11 29 ἄρατε τ. ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς
30 6 γὰρ ζυγός μου χρηστός

τὴν

ζυγὸν ἐπὶ τ. τράχηλον τ. μαθη-

Ga 5 I μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε
ΙΤΊι 6 1 ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ (υ ov δοῦλοι
Re 6 5 ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τ.
χειρὶ αὐτοῦ

τ.

νόμου αὐτῶν
25 19 ζητήματα δέ τινα περὶ τ. ἰδίας δεισιδαιμονίας
26 3 μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν
κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε x. ζητημάτων

25 20 ἀπορούμενος

ΖΥΓΟΆΣ
Ac 15 Io ἐπιθεῖναι
τῶν

ZH’THMA

28 29 ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον

17
6
13

MBN did vipa, Ps. xliv. 15

Ac 15 2 ἀναβαίνειν

4

γὰρ προσεληλύθατε.
. γνόφῳ κ.
ζόφῳ κ. θυέλλῃ
ἀλλὰ σειροῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν
εἰς κρίσιν
ois ὁ ζόφος τ. σκότους τετήρηται
εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας. . . ὑπὸ ζόφον
_ TET pI KEY
ols ὁ ζόφος τ. σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται
οἷς ζόφ. σκότ., WH mg.

περὶ τούτων

ζήτησιν
ITi6 4 νοσῶν περὶ ζητήσεις kK. Aoyopaxias
11 Ti2 23 ras δὲ μωρὰς κ. ἀπαιδεύτους ζητήσεις
παραιτοῦ
Tit 8 9 μωρὰς δὲ ζητήσεις «. γενεαλογίας. ..
περιίστασο

ZY’MH
Mt 18 33 ὁμοία ἐστὶν an βασιλεία τ. οὐρανῶν ζύμῃ
16 6 προσέχετε ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων κ.
Σαδδουκαίων
II προσέχετε δὲ ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων
k. Σαδδουκαίων
12 ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τ. ζύμης τ.
ἄρτων

ἀπ.

τ. (ip. τ. Φαρισαίων

κ.

Σαδδου-

καίων, Τ

ΜΚ

815 βλέπετε ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων κ. τ.
ζύμης Ἡρῴδου
Lu 12 1 προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τ. ζύμηδ᾽ 1 τ
τες
Φαρισαίων
13 21 ὁμοία ἐστὶν (ύμῃ ἣν
ἣ λαβοῦσα γυνή
1Co5 6 οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα
ζυμοῖ;

Ga

x ἐκκαθάρατε τ. παλαιὰν ζύμην
ὃ ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ,
μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας kK. πονηρίας
5 9 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ

ZIZA’NION* 7
Mt 18 25
26
27
29
30
36
38
40

ἐπέσπειρεν ἀιζάνια ἀνὰ μέσον τ. σίτου
τότε ἐφάνη Ks τὰ ζιζάνια
πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια ;
μήποτε “συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τ. σῖτον
συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια
διασάφησον ἡμῖν τ. παραβολὴν τ. ζιζανίων
τ. ἀγροῦ
ra δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τ. πονηροῦ
ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια
ZMY’PNA.

Vide ΣΜΥ̓ῬΝΑ

ΖΥΜΟΏ
Mt 18 33 ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον
Lu 18 21 ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον
1Co5 6 οὐκ irae ὅτι
ἡ μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα
Ga

5 9 pssS Coun ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ
ΖΩΓΡΕΏ

Lu 510 ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν
Il Ti2 26 ἐξωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου
θέλημα

ee

ζωή

422.

Jo

ZQH’

(1) £. αἰώνιος
(8) ἔχειν ζωήν
Mt

a

(2) t αὕτη, ἡ νῦν
(4) ζωὴ . . . θάνατος
ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τ.

ἡἡ
ὡήν
18 ὃ καλόν σοί ἐστιν
714 τεθλιμμένη

εἰσελθεῖν εἰς τ. ζωὴν
κυλλὸν ἢ χωλόν
9 καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τ. ζωὴν
εἰσελθεῖν
19 161 ὃ τί ἀγαθὸν ποισω ἵνα σχῶ ζωὴν
a

΄

17 21 ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς
ζωὴν αἰώνιον.
33 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή
:
8 ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τ. ὀνόματι

‘

αἰώνιον;

17
29
25 46
Mk 943

εἰ δὲ θέλεις εἰς τ. ζωὴν εἰσελθεῖν
} ζωὴν αἰώνιον κληηρονομήσει
} οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τ.
ζωήν
45 καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τ. ζωὴν
χωλόν͵
1017} τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονο-

Ac

μήσω

ἀνάστασιν ζωῆς

30 1 3. ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον
ἔχειν
40 8 ov θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴνἔχητε
ἔ

6.27 1 τ. βρῶσιν τ. μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον
33.6... Cony διδοὺς τ. κόσμῳ
35 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τ. ζωῆς

40 1 8 ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν
47
48
51
53

τ. υἱὸν .. . ἔχῃ
for αἰώνιον
1 ὃ ὁ “πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος τ.τ ζωῆς,
ἡ σάρξ μου ἐστὶνὑ
ὑπὲρ τῆς τ. κόσμου ζωῆς
ὑπ. τῆς T. Ke Cons ἡ σι μ. ἐστ.»
ὃ οὐχ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

ser? ὁ τρώγων pou T. σάρκα... . « ἔχει ζωὴν
αἰώνιον
63 τὰ ῥήματα a ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά
ἐστιν x. ζωή ἐστιν

αὐτοῦ
228 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς
ΝΠ ΠΝ ΡΠ, Ps. xvi. 11

315 τ. δὲ ἀρχηγὸν τ. ζωῆς ἀπεκτείνατε
5 20 λαλεῖτε ἐν τ. ἱερῷ τ. λαῷ πάντα τὰ ῥήματα
τ. ζωῆς ταύτης
8 33 ὅτι αἴρεται ἀπὸ τ. γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ
ὉΠ PIND Wi) 3, Is. lili. 8

30 3 ἐν τ. αἰῶνι τ. pxoneve ζωὴν αἰώνιον
λήμψεται, WH mg.
Lu 10 25 3 τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
12 15 οὐκ ἐν τ. περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ
ἐστὶν ἐκ τ. ὑπαρχόντων αὐτῷ
16 25 μνήσθητιὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τ.
ζωῇ σου
18 18 } τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
30 1 ἐν τ. αἰῶνι τ. ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
ἦ
Jo 1 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,
€ ἐστιν, TWH mg.
κ. ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τ. ἀνθρώπων
815} "Wa πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον
1618 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ
ἀπόληται ἀλλὰ ἔἔχῃ ony αἰώνιον
36 1 8 6 πιστεύων εἰς τ. υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον"
ὁ δὲ ἀπειθῶν τ. υἱῷ οὐκ ὄψεται Cony
4147 πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον
36.3 συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον
5241%6... πιστεύων τ. πέμψαντί με ἔχει
ζωὴν αἰώνιον
24 ὃ μεταβέβηκεν ἐκ τ. θανάτου εἰς τ. Cony
26 Η ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴνἐν ἑαυτῷ,
οὕτως kK. τ. υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν

ἑαυτῷ
29 ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς

6681 Pars ζωῆς αἰωνίου ἔχεις
812 ἀλλ ᾿ ἕξει τὸ
φῶς τ. ζωῆς
10 10ὃ ἐγὼ ἦλθον ἵνα (ζωὴν ἔἔχωσιν
28} κἀγὼ δίδω, 4 αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον
11 25 ἐγώ εἶμι ἡ ἀνάστασις kK. -ἢ ζωή
12 25 1 εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν
50
ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν
14 6 ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς κι ἡ ἀλήθεια kK. ἡ ζωή

x. τ᾿ ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τ. μετάνοιαν εἰς ζωὴν
ἔδωκεν
13 46 } οὐκ ἀξίους κρίνετε,ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς
48 } ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν
αἰώνιον

αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν K. πνοὴν κι τ. πάντα
1 τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ
δόξαν... ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον
5 10 καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐἐν τ. ζωῇ αὐτοῦ
17 ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τ. ἑνὸς Ἰησοῦ
Χριστοῦ

18 εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς

ar 4 οὕτως κι ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης
εἰς ζωὴν αἰώνιον

6 4 οὕτως κ. ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν
22 1 τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον
23 1 τὸ δὲ χάρισμα τ. Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος
Pa ah μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν

ὁ γὰρ νόμος τ. πνεύματος τ. ζωῆς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ

6 “ τὸ δὲ φρόνημα τ. πνεύματος ζωὴ κ. εἰρήνη
10 τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην
38 9 οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ . . δυνήσεται

ἡμᾶς χωρίσαι

1115 τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;
1Co 8.22.5 εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος
15 19 3 εἰ ἐν τ. ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες

ἐσμὲν μόνον

11Co2 16 οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν
410 ἵνα x. ἡ ζωὴ τ. Ἰησοῦ ἐν τ. σώματι ἡμῶν
φανερωθῇ
11 ἵνα x. ἡ ζωὴ τ. Ἰησοῦ «φανερωθῇ

12 * ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται ἡ δὲ

Ga

ζωὴ ἐν ὑμῖν
5 4 ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τ. ζωῆς

6 8}

ἐκ τ. πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον

Eph 4 18 ἰἐῥρωσνα δίχα τ. ζωῆς τ. Θεοῦ
Pal
20 μεγαλυνθ ἥσεται Χριστὸς... εἴτε διὰ
ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου
216 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες
:
43 ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς
Col 8 3 ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τ. Χριστῷ ἐν
7. Θεῷ"

;

.423

ζωή----ζῷον
Col

3 4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν
ἡ ζ. ὑμῶν, TWH mg. R mg.
1Ti 116? T. μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν
αἰώνιον
48 5 ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν κ. τ.
μελλούσης
6 12 1 ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς
19 ἵνα “ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς

;
᾿

wid

a κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
10 φωτίσαντος δὲ ζωὴν κ. ἀφθαρσίαν διὰ τ.

εὐαγγελίου
1 ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου
1 ἔνα τ, .
κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ Aπίδα ζωῆς͵ αἰωνίου
μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων
ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου
δόκιμος γενόμενος λήμψεται τ. στέφανον
τ. ζωῆς
ποία ἡ ζωὴ ὑμῶν
ὡς κ. συνκληρονόμοι χάριτος ζωῆς
ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν

ὉΠ YAN NID, Ps. xxxiv. 13
τ. θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν κ.
,

,

>

-“

A

‘

‘

εὐσέβειαν δεδωρημένης
ς
a
con
>
,
\
,
αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τ. λόγου
τ. Cons:
k. ἡ ζωὴ ἐφανερώθη
1 ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τ. ζωὴν τὴν αἰώνιον
᾿ ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τ. ζωὴν τὴν

αἰώνιον

Ξ οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τ. θανάτου

εἰς τ. ζωήν
τς πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ
αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν

Re 2214 ἵνα oo

ῆς

ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τ.

17 ὁ δέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν
19 ns
ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τ. ξύλου
τ. ζωῆς

Mt

ZQ’NH
3 4 εἶχεν «νον ζώνην δερματίνην περὶ τ. ὀσφὺν

αὐτοῦ

9 μὴ κτήσησθε. .. χαλκὸν εἰς τ. ζώνας
ὑμᾶς
Mk 1 6 ἐνδεδυμένος «Ὁ. ζώνην δερματίνην περὶ τ.
ὀσφὺν αὐτοῦ
6 8 μὴ ἄρτον μὴ πήραν μὴ εἰς τ. ζώνην χαλκόν
Ac 2111 ἄρας τ᾿ ζώνην τ. Παύλου
II τ. ἄνδρα οὗ ἐστὶν ἡ ζώνη αὕτη
Re 113 περιεζωσμένον
πρὸς τ. μαστοῖς ζώνην
χρυσᾶν
15 6 περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς
10

ZQ’NNYMI
ὅταν ἧς νεώτερος ἐζώννυες σεαυτόν
18 ἐκτενεῖς τ. χεῖράς σου κ. ἄλλος ζώσει σε
σε (aoe, T
Ac 12 8 ζῶσαι x. ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου
Jo 2118

“

«ς

οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ

ἐν τ.

βιβλίῳ τ. ζωῆς τ. ἀρνίου
πᾶσα Ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν τὰ ἐν τ. θαλάσσῃ
ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον
τ. ζωῆς
ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη ὅὅ ἐστιν τ. ζωῆς
εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τ. ζωῆς

γεγραμμένος
ἐγὼ τ. διψῶντι δώσω ἐκ τ. πηγῆς τ. ὕδατος
φι ζωῆς δωρεάν.

27 εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τ. βιβλίῳ τ. ζωῆς
τ. ἀρνίου
22

1 ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς
2

ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα

,

,

ΖΩῸΝ

1 ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ὁ Θεὸς ἡμῖν:

36 ἕ ov τ. υἱὸν ἔχει τ. ζωήν"
8. ὁ μὴ ἔχων τ. υἱὸν τ. Θεοῦ τ. ζωὴν οὐκ
ἔχει
1. ὃ ἵνα εἰδῆτεὅτι ζωὴν ἔχετε
ἔ
αἰώνιον
αἰτήσει K. δώσει αὐτῷ ζωήν
1 οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς κ. ζωὴ αἰώνιος
* προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τ. Κυρίου ἡμῶν
ἰῷ ἢ εἰς ζωὴν αἰώνιον
δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τ. ξύλου τ. ζωῆς
δώσω σοι τ. στέφανον τ. ζωῆς
οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου
τ. ζωῆς
ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων
πνεῦμα ζωῆς ἐκ τ. Θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς

‘

ΖΩΟΓΟΝΕΏ
Lu 17 33 ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει ζωογονήσει αὐτήν
Ac “7.19 τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα αὐτῶν εἰς τὸ
μὴ ζωογονεῖσθαι
1Ti 613 ἐνώπιον τ. Θεοῦ τ. ζωογονοῦντος τὰ πάντα

ἔχει ζωὴν

ries airy ἡ ζωὴ ἐν τ. υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν.

,

ζῶον, T

He 18 11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ duapτίας εἰς τὰ ἅγια

11Pe2 12 ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικά
Ju
Re

10 ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται
4 6 τέσσερα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν
k. ὄπισθεν.
7 κ. τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι,
K. τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ,
k. τὸ τρίτον ζῷον ἔχων
ἔ
τὸ πρόσωπον ὡς
ἀνθρώπου,
k. τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον
ὅ
ἀετῷ πετομένῳ
ἕν καθ᾽ ἕν αὐτῶν
8 τὰ τέσσερα ζῷαἕ
9 ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν κ. τιμήν
5 6 ἐν μέσῳ τ. θρόνου kK. τ. τεσσάρων ζῴων
. . . ἀρνίον ἑστηκός
8 τὰ τέσσερα ζῷα. .. ἔπεσαν ἐνώπιον τ.
ἀρνίου
II κύκλῳ τ. θρόνου x. τ. ζῴων κ. τ. πρε᾿σβυτέρων
14 τὰ τέσσερα ζῷα ἔλεγον ᾿Αμήν
6 1 ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τ. τεσσάρων ζῴων λέγοντος
3 ἤκουσα ¢. δευτέρου ζῴου λέγοντος
5 ἤκουσα τ. τρίτου ζῴου λέγοντος
6 ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τ. τεσσάρων
ζῴων λέγουσαν
7 ἤκουσα φωνὴν τ. τετάρτου ζῴου λέγοντος
ἘΜῈ εἱστήκεισαν κύκλῳ τ. θρόνου K. τ. πρεσβυτέρων κ. τ. τεσσάρων ζῴων
“-

>

~

4
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ζῷον---ἡγεμονεύω

Re 14
15
19

ἴο

Ro

5 ἐνώπιον τ. τεσσάρων ζῴων κ. τ. πρεσβυτέρων
7 ἕν ἐκ τ. τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τ. ἑπτὰ

ἣ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς

Ro

811 ὁ ἐγείρας ἐκ νεκρῶν Χριστὸν Ἰησοῦ
ν ζωοποιήσ

ει Kx. τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν
1Col5 22 οὕτως x. ἐν τ. Χριστῷ
πάντες ζωοποιηθή-

2

σονται

4 ἔπεσαν ra τέσσερα ζῷα κ. προσεκύνησαν
τ.
Θεῷ

36 σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν
μὴ ἀποavy
45 ἐγένετο. . . ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ
εἰς πνεῦμα
ζωοποιοῦν
11Co8 6 τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει
τὸ δὲ πνεῦμα
ὡοποιεῖ
Ga 821 εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμ
ενος ζωοποιῆ-

ΖΩΟΠΟΙΕΏ
ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τ. νεκροὺς
κ.
ζωοποιεῖ,
οὕτως κ. 6 vids obs θέλει ξωοποιεῖ
6 63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν

521

σαι
I Pe 8 18 θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς
δὲ πνεύματι

417 Θεοῦ τ. ξωοποιοῦντος τ. νεκρούς

Η
Ἤ
aut

(1) ἢ πῶς, ἢ τίς
(8) ἢ οὐ, μή

(2) ἢ καί
(4) in dupl. interrog.

Mt 5. 17, 18, 36; 6. 24 (62s), 25 —T [WH],
31 (ds) ;
7. 14,19, 210, 16; 9. *5; 10. 11, 14, 19,
37 (62s);
11. 3; 12. $5, 25, 129, 33 (dé) ;18. 21;
15. 4, 5,
5 —WHR non mg.; 16. 14, 126; 17, 25
(dzs);
18. 8 (¢er), 16 (625), 20; 19. 29 —TWH
meg,, 29
(ter), 29 —TWHR non mg., 29 (475), 29
—WH
non mg. R; 20. #15 —WHR, τς, 23 καὶ,
TWH
non mg. R; 21. #25; 22, 417; 23, £17,
S493

23; 95. 37, 38, 39, 44 (guinquies) ; 26. 53;
A bra

Mk 2. 49; 3.44 (bis); 4. 17, 21, 30; 6.
56 (625)
10, 11, 12; 10. 29 (sexes), 38, 40; 11. 128,-* ; 7.
30
12. 3414 (dz) ;18. 21 —TWH, 32, 35
(guater).
Lu 2. 24; δ. 423; 6,49 (52s), 142 —TWH
:; 7.
©2035 8.16}; 9:26; 11.3.1... WH non mg., #16,
212;
12. }11 [WH],
τι, 14, 4441, 47; 18. 4, 15; 14,
PSB δι 2 Τοτ 16. 18; 16, 13 (d¢s); 17.
7; 21)
23 —TWH mg. R; 18. 211, 29 (guater)
; 20. 12,
$45 % 4225 91. ye. oo. *27, 68 —h. v., TWH
non
mg. R.
Jo 2.6; 4.27; 6.19; 7. 417,448; 8.14;
9. 2,21;
13. 29; 18, 4 34,
Ac1.7; 3. 12 (dz); 4.7, 34; 5.38; 7.149
; 8. * 34;
10. 28 (42s); 11. 8; 17. 21, 29 (d¢s) ; 18.
14; 19.
12; 20. 33 (dis); 28. 9, 29; 24. 12, 20;
25. 6;
26. 31; 28. 6, 17, 21.
Ro 1, 21; 2 4,215; 3. 11,29; 4 249, “40,
[33 6,
B30 5 4.55 By ae (sexies); 9, 11, 221;
10. oa de
11. 2, 134, 135; 14. 4, *10, 13 —WH
mg., 21
(47s), —-TWHR non mg.
1Col.413; 2.13; 43,21; δ. 10 (625), 11 (guing
uies);
6. 22, 39,216,219; 7. 11, 15,116; 9.617
WH}
6, 422.07; 12.

I Th2. 19 (625), 8

το.
The
els
I Ti 2. 9 (ds); 5. 4,
Tit 1.6; 8, 2 sieτο.

Phm 18.
He 2.6; 10. 28; 12. 16,
Jad 17 32.4. δ; 8.12; 45,
1,
I Pel. 11, 18; 3.3,9; 4. 15 (ter). 13, 15.
Re 3. 15 ; 18. 16, 17 (625) ; 14. 9.

guam

(1) πρὶν ἤ

(2) ἢ ἵνα, ὅτε

Cf infra, ἀλλ᾽ 4, ἡ γάρ

Med.
156 5:10: τὸς. 11. 22, 24; 18. 8,9, 13;
19. 24.
Mk 9. 43, 45, 47; 10. 25; 14.130,
Lu 2. 126 [ΝῊ]; 9. 13; 10. 12,14;
15.7, 16.17;
17.723 18. 25.

Jo 3.19; 4.1 [WH].

Ac 2. 120 ---ΤΝΗ non mg. R; 4.19;
5.29; 7.12:
17. 21; 20. 35 ; 24. 21; 25. £16 ΣΝ
i
Ro 138. 211,
1Co 7.9; 9.15; 14. 5, 19.
Ga 4. 27.
ITI 1: 2
Ir Ti 8. 4.
He 11. 25.
I Pe 8 17.
i’Pe'2)'2r,
I Jo 4. 4.
᾿

"AAA?

Ἤ

Lu 12 51 οὐχὶ λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν

ΟΟ]

13 οὐ “γὰρ ἄλλα γράφομεν
ἀναγινώσκετε
Ἢ

ὑμῖν

ἀλλ᾽ ἢ ἃ

ΓΑΡ

Lu 18 14 κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος
ἐκεῖνος

,

. . . i γὰρ

παρ᾽ ἐκεῖνον, WH

12; 11. 4 (ts), 7; 12.6; 18. δὲ,

5, 15.
Eph 3. 20; 5. 3, 4 καὶ, WHR, 4,
5 (678), 27 (δὲν).
Col 2. 16 Kal, WH non mg., 16 (zer); 8.
17.

Lu

2 2 πρώτῃ

81

ἩΓΕΜΟΝΕΥΏ
ἐγένετο ἡγεμονεύοντος

τ. Συρίας
Κυρηνίου
ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πειλάτου τ. Ἰουδαίας
ἐπιτροπεύοντος, WH

marg.

425

ἡγεμονία---ἤδη

He 10 29 τὸ αἷμα τ. διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος

ἩΓΕΜΟΝΙΆ

Lu

1111 ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τ. ἐπαγγειλάμενον
26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου
θησαυρῶν

8 1 ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τ. ἡγεμονίας
Τιβερίου Καίσαρος

18 7.1 μνημονεύετε τ. ἡγουμένων ὑμῶν

17 1 πείθεσθε τ. ἡγουμένοις ὑμῶν κ. ὑπείκετε

ἭΓΕΜΩΝ

Mt

2 6 οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τ. ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα

mam spa nip Wy¥, Mic. v. 1
10 18 ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ x. βασιλεῖς ἀχθήσεσθε
27 2 παρέδωκαν Πειλάτῳ τ. ἡγεμόνι
11 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τ. ἡγεμόνος"
kK. ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων
14 ὥστε θαυμάζειν τ. ἡγεμόνα λίαν
15 εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τ. ὄχλῳ
δέσμιον

24 1 ἀσπάσασθε πάντας τ. ἡγουμένους ὑμῶν

Ja 1 2 πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί μου
11Pe1 13 δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι . . . διεγείρειν ὑμᾶς ἐν
ὑπομνήσει

213 ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν

8 9 ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται
15 τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν
ἡγεῖσθε
ἩΔΕΏΣ

21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς

27 τότε οἱ στρατιῶται τ. ἡγεμόνος
βόντες τ. Ἰησοῦν

παραλα-

28 14 ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τ. ἡγεμόνος
ὑπὸ τ. ny. WH marg.
Mk18 9 ἐπὶ ἡγεμόνων κ. βασιλέων σταθήσεσθε
Lu 2020 ὥστε παραδοῦναι αἰτὸν τ. ἀρχῇ κ.

ἐξουσίᾳ τ. ἡγεμόνος

21 12 ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς κ. ἡγεμόνας
Ac 28 24 ἵνα
διασώσωσιν πρὸς Φήλικα
ἡγεμόνα

(1) ἥδιστα
Mk

620
12 37
1011 19
12 ο

πολλὰ ἠπόρει κ. ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν
ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἠδέως
ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τ. ἀφρόνων
1 ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν τ.
ἀσθενείαις
15 1 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω κ. ἐκδαπανηθήσομαι

τ.
τ.

ἬΔΗ

26 Κλαύδιος Λυσίας τ. κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι
χαίρειν
33 ἀναδόντες τ. ἐπιστολὴν τ. ἡγεμόνι

(1) ἤδη ποτέ

24 τ οἵτινες ἐνεφάνισαν τ. ἡγεμόνι κατὰ τ. Παύλου
IO νεύσαντος αὐτῷ τ. ἡγεμόνος λέγειν
26 30 ἀνέστη τε ὁ βασιλεὺς k. ὁ ἡγεμών

I Pe 2 14 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι’ αὐτοῦ πεμπομένοις
ἭΓΕΌΜΑΙ

(1) ἡγούμενος
Mt

2 61 ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος

bysnina bein nid
v.

Ὁ 7D, Mic.

I

Lu 22 26 1 γινέσθω. . . ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν
Ac

710 ! κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον

14 12 1 ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τ. λόγου
15 22 | Ἰούδαν... k. Σίλαν ἄνδρας ἡγουμένους

26
11Co9

ἐν τ. ἀδελφοῖς
2 ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον
5 ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην

ἀδελφούς

παρακαλέσαι

τ.

ταπεινοφροσύνῃ
ἀλλήλους ἡγούμενοι
ὑπερέχοντας ἑαυτῶν
6 οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ
25 ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην ᾿παφρόδιτον. ..
πέμψαι
8 z — ἥγημαι διὰ τ. Χριστὸν ζημίαν"

Mt

17
24
Mk 4
6

12
32
37
35
35
8 2
11 11
18 28

15 42
44
Lu 8 9

Phl 2 3 τ.

ἀλλὰ
theμὲν οὖν

κ. ἡγοῦμα
ἡγοῦμαι πάντα (ημίζημίαν
γεye κι

ὃ ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω
1Th5 13 ἐρωτῶμεν

δὲ ὑμᾶς...

ἡγεῖσθαι

ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ

αὐτοὺς

ΠΤΠΒ 15 μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε
ι Ti 112 ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν
6 17. ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους

ἡγείσθωσαν

ι

(2) νῦν. . . ἤδη

310 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ. δένδρων
κεῖται
5 28 ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τ. καρδίᾳ αὐτοῦ
14 τς ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν
παρ. ἤδη, TWH mg.
24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τ.
γῆς ἀπεῖχεν
15 32 ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι

6
11 7
12 49
14 17
19 37
21 30
30
28 44
24 29
Jo 3818
4 36

Πθῆ

1»

λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ᾿Ηλείας ἤδη ἦλθεν ᾿
ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλός
ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης
«. ἤδη ὥρα πολλή
ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι
ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας
ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται
ait. ἤδη ὁ κλ., T
ἤδη ὀψίας γενομένης
ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν
ἤδη δὲ κ. ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ. δένδρων
κεῖται
ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τ.
οἰκίας
ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται
x. τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
ἔρχεσθε ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν
ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τ. καταβάσει τ. ὄρους
ὅταν προβάλωσιν ἤδη
γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν
ἢν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη
κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα
ὁ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται
ἤδη ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει
ἤδη" ὁ θερ., R non mg.

426
Jo

ἤδη---Ἠλείας
451 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος
6 γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει
6 17 σκοτία ἤδη ἐγεγόνει
κατέλαβεν δὲ αὐτοὺς ἡ σκ., T

7,

Mt

714 ἤδη δὲ τ. ἑορτῆς μεσούσης
9 22 ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι
27 εἶπον ὑμῖν ἤδη κ. οὐκ ἠκούσατε
11. a εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας

ἐν τ. μνημείῳ

39
18 2
15 3
19 28
33

ΠΤΗ2

-τῇ ”» =

Κύριε ἤδη ὄζει
τ. διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τ. καρδίαν
ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται
ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα
πρωίας δὲ ἤδη γινομένης
τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς
ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη
ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τ. πλούς,
διὰ τὸ κ. τ. νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι
1 εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τ.
θελήματι τ. Θεοῦ
κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρω-

-τ-ἤδη T [WH] R marg.
ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ; ἤδη ἐπλουτήσατε;
ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο
κατεργασάμενον
ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστίν
οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι
1 ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν
τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τ. ἀνομίας
ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ
Σατανᾶ
λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι
ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι

7

Π ΤΙ 2 18
4 6

ΠΡΕΒ

1 ταύτην

ἤδη

δευτέραν

ὑμῖν

γράφω

ἐπιστολήν
170 2 ὃ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει
4 3% x. νῦν ἐν τ. κόσμῳ ἐστὶν ἤδη

ἭΔΙΣΤΑ.

ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τ. γενεὰν ταύτην

k. τότε
ἥξει ὁ
ἣ οὐ
Κ τινες

ἔχοντα

HKQ

πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν κ. δυσμῶν ἤξουσιν
ἥξει τὸ τέλος
κύριος τ. δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ
προσδοκᾷ
αὐτῶν ἀπὸ μακρύθεν ἥκασιν
εἰσίν, WH
“
ε
,
,
at
ty
>
ὦ.
ὦ
ἥξει ὁ κύριος
τ. δούλου
ἐκείνου
ἐν ἡμέρᾳ
ἡ οὐ προσδοκᾷ
ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν κ. δυσμῶν
ἕως ἥξει ὅτε εἴπητε
--ἥξ. ὅτε, WHR
ὁ ἀδελφός σου ἥκει
ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ
οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου
ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τ. Ἰουδαίας
εἰς τ. Γαλιλαίαν
πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει
ao

μένον

6 γ

811

’ὔ

,

τ

>

>

,

>

lol

e

,

-

"

15 27
19 43
Jo 2. 4
447

6 37

8 42 ἐγὼ γὰρ ἐκ τ. Θεοῦ ἐξῆλθον κ. ἥκω

Ro 11 26 ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος

ΘΝ jiyd NB, Is. lix. 20

Hel0

7 ἰδοὺ ἥκω...
θέλημά σου.

τοῦ

ποιῆσαι

ὁ Θεὸς

τὸ

‘TON Wi mibyd . . | nNa-nan, Ps.
xl. 3,9

9 ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά
PS: Ζῶ
37 ὁ ἐρχόμενος ἥξει x. οὐ χρονίσει

σου,

TN) ἐδ NI NB, Hab. ii. 3

11 Pe8 10
I Jo 5 20
Re 225
8 3

ἥξει δὲ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης
οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ ἥκει
πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἥξω
ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς ἥξω ὡς κλέπτης,
K. οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ
»

LA
9 ποιήσω

15
18

Vide ἩΔΕΏΣ

“-

>

αὑτοὺς\

,

oa

ἵνα

a

“

ἥξουσιν

Lad

>

‘

,

,

κ. προσκυνη-

σωσιν
;
4 ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν x. προσκυνήσουσιν
ὃ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς

“HAEI’
“HAONH’

Lu

814 ὑπὸ. . . ἡδονῶν τ. βίου πορευόμενοι
συνπνίγονται
Tit 3 3 δουλεύοντες ἐπιθυμίαις κ. ἡδοναῖς ποικίλαις
Ja 4
οὐκ ἐντεῦθεν ἐκ τ. ἡδονῶν ὑμῶν

ἵνα ἐν τ. ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε
ΠΡΕ213 ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν

Mt 27 46 ἡλεὶ ἡλεὶ λεμὰ σαβαχθανεί
*EAwi ἐλωί, WH ; Ἠλεί ἠλεί, WH

mg. Κὶ -

“HAEI’
Lu

323 ὧν vids ὡς ἐνομίζετο Ἰωσὴφ rod Ἡλεί
*HAEI’AE

ἩΔΥΌΣΜΟΝ *
Mt 28 23 ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον κ. τὸ ἄνηθον κ.
τὸ κύμινον
Lu 11 42 ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον κ. τὸ πήγανον
k. πᾶν λάχανον
>

~

εὰὄ

LA

ἮΘΟΣ **
1C01533 φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί

Ἡλείας, T
αὐτός ἐστιν Ἤλείας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι
ἄλλοι δὲ Ἠλείαν
ὥφθη αὐτοῖς Μωυσῆς κ. Ἠλείας
4 σοὶ μίαν x. Μωυσεῖ μίαν κ. Ἠλείᾳ μίαν
ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
Ἠλείας μὲν ἔρχεται κ. ἀποκαταστήσει

πάντα"

12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλείας ἤδη ἦλθεν

27 47 ἔλεγον ὅτι Ἠλείαν φωνεῖ οὗτος

427

᾿Ἠλείας----ἡμέρα
t 27

49 ἴδωμεν εἰ “ἔρχεται. Ἠλείας σώσων αὐτόν

Mk 615 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλείας ἐστίν
8 2ὃ κ. ἄλλοι Ἠλείαν
9 4 ὥφθη αὐτοῖς ᾿Ηλείας σὺν Μωυσεῖ

5 σοὶ μίαν κ. Μωυσεῖ μίαν x. Ἠλείᾳ μίαν
I ὅτι λείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον

2 Ἠλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον

πάντα

13
15 35
36
Lu 117
425
26
19
30
33

ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι x. ᾿Ηλείας ἐλήλυθεν
ἀκούσαντες ἔλεγον. Ἴδε Ἠλείαν φωνεῖ :
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας καθελεῖν αὐτόν
προελεύσεται . 2. ἐν πνεύματι κ. δυνάμει
Ἠλεία
πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν τ. ἡμέραις ᾿Ηλείου
ἐν τ. Ἰσραήλ
πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλείας
ὑπό τινων δὲ ὅτι ᾿Ηλείας ἐφάνη
ἄλλοι δὲ Ἠλείαν
ἄνδρες δύο. .. οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς x.
Ἠλείας
μίαν σοὶ κ. μίαν Μωυσεῖ k. μίαν Ἠλείᾳ

54 ὡς x. Ἠλείας

Jo

121
25

Ro 11 2
Ja 517

Μι

627

Lu
:

252
12 25
19

Jo

3

9 21

ἀποκαθιστάνει

ἐποίησεν

Mk 16

2 ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος
ἡλίου
Lu 440 Disiieroe δὲ τ. ἡλίου
21 25 ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ κ. σελήνῃ
ἄστροις
28 45 ἕως ὥρας ἐνάτης ἡλίου ἐκλείποντος
ἐν. κ. ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος, WH marg.
Ac 220 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος

Ww YN wow, Joel iii. 4

8 12 ἐπλήγη τὸ τρίτον τ. ἡλίου

9 2
101
12
16 ὃ

ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος kK. ὁ ἀήρ
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος
γυνὴ περιβεβλημένη τ. ἥλιον
ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ.
ἥλιον
12 ἵνα ἑτοιμάσθηἡ ὁδὸς τ. βασιλέων τῶν ἀπὸ
ἀνατολῆς ἡλίου
19 17 εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τ. ἡλίῳ
».

21 23 ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τ. ἡλίου

22

καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου κ. φῶς
ἡλίου
φωτὸς ἡλ., T

ἯΛΟΣ
Jo 2025 ἐὰν μὴ ἴδω ἐν τ. χερσὶν αὐτοῦ τ. τύπον τ.
ἥλων,

x. βάλω τ. δάκτυλόν
ἥλων

αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς ἡλικίαν ext
ἔ

23 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι ἩἫλικίαν

ἔχει αὐτὸν ἐπερωτήσατε
Eph 4 13 εἰς μέτρον ἡλικίαςτ. πληρώματος τ. Χριστοῦ
He 1111 x. παρὰ καιρὸν ἡλικίας

611

ἴδετε ἡλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα
πηλίκοις, TWH non mg. R
Col 2 1 εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν
Ja 8 5 ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει

ἭΛΙΟΣ
(1) βλέπειν τ. ἥλιον
Mt

ὅ 45 τ. ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς κ.
ἀγαθούς
18 6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη
— 43 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος
17 2 ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος
24 20 ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται
Mk 1 32 ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος
4 6 ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη
13 24 ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται

μου εἰς τ. τύπον τ.

ἭΜΕΡΑ

(1) jp. . .. νύξ
hp.
(8) Hp.

(2) tp. κρίσεως, ἐσχάτη
Θεοῦ, Κυρίου, Χριστοῦ

(6) ἡμέρας ὁδός

(77) Hp. κλίνει, ἄγειν Hp.

(4) καθ᾽ ἡμέραν

ἩΛΙΚΟΣ
Ga

κ.

13 11 3 μὴ βλέπων τ. ἥλιον ἄχρι καιροῦ
26 13 οὐρανόθεν ὑπὲρ τ. λαμπρότητα T, ἡλίου
27 20 μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων
1Col5 41 ἄλλη δόξα ἡλίου
Eph4 26 ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ ᾿παροργισμῷ ὑμῶν
Ja: 41 ἀνέτειλεν “γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τ. καύσωνι
Re 1169 ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τ. δυνάμει αὐτοῦ
6 12 ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος
7 2 ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς
ἡλίου
16 οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος

—h. Vey TWH non mg. R non mg.
τί οὖν; σὺ Ἠλείας εἶ;
--σὺ, T [WH]; τί οὖν σύ; “HA. εἶ,
WH mg.
εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ ᾿Ηλείας οὐδὲ
ὁ προφήτης
ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλείᾳ τί λέγει 7.γραφή;
Ἠλείας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν
ἩΛΙΚΙΆ
προσθεῖναι ἐπὶ τ. ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν
ἕνα
Ἰησοῦς προέκοπτεν τ. σοφίᾳ x. ἡλικίᾳ
ἐν τ. oop. κ. Ms
ἐπὶ τ. ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν
προσθ. ἐπὶ τ. ἡλ. avr., TWH mg.
ὅτι t. ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν

τ.

Mt

2

81

(5) δι’ ἡμ., ἀφ᾽ tp.

1 ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τ. βασιλέως

427

ἐν δὲ τ. ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάνης
ὁ βαπτιστής

νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα κ. νύκτας
τεσσεράκοντα

6 34 ἀρκετὸν τ. ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς
7 22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
915 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ

αὐτῶν

10 15 ? ἀνεκτότερον γῇ Σοδόμων κ. Τομόρρων ἐν

ἡμέρᾳ κρίσεως

11 12 a δὲ τ. ἡμερῶν Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ ἕως

t

22:3 Tipp k. Σιδῶνι

ἀνεκτότερον

ἔσται

ἐν

ἡμέρᾳ κρίσεως
24 3 γῇ "Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως

——

428

ae

ἡμέρα

Mt 12 36 ? ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ

κρίσεως

40! ὥσπερ γὰρ ἣν Ἰωνᾶς.

Mk 831 δεῖ... μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι
9 2 μετὰ ἡμέρας ἐξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τ.
Πέτρον
31 ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
10 34 x. μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
18. 2° διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλος ἀναστήσεται
ἄνευ χειρῶν
—h. ν, TWH non mg. R
17 οὐαὶ δὲ. . . τ. θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις τ.

εἷς τρεῖς ἡμέρας

k. fpeis νύκτας,
1 οὕτως ἔσται ὁ vids τ. ἀνθρώπου...
τρεῖς ἡμέρας κ. τρεῖς νύκτας

18 1 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς
15 32 ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι
16 21 δεῖ αὐτὸν... τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
17 1 μεθ᾽ ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ ᾿ἸἸησοῦς τ.

ἡμέραις

Πέτρον

19
20
20
24
32

23 ἀποκτενοῦσιν αὐτὸν κ. τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
20 2 συμφωνήσας δὲ μετὰ τ. ἐργατῶν ἐκ δηναρίου
τ. ἡμέραν

6 τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τ. ἡμέραν ἀργοί;
12 ἡμῖν... τ. βαστάσασι τὸ βάρος τ. ἡμέρας

14

19 τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
22 23 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαὸ46
28 30
24 19
22
29
36

δουκαῖοι
οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ ἐκείνης τ. ἡμέρας
ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι
εἰ ἤμεθα ἐν τ. ἡμέραις τ. πατέρων ἡμῶν
οὐαὶ δὲ... τ. θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις τ.
ἡμέραις
εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
εὐθέως δὲ μετὰ τ. θλίψιν τ. ἡμερῶν ἐκείνων
περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης x. ὥρας οὐδεὶς
OLOEV

37 ὥσπερ yap ai ἡμέραι rod Νῶε
38 ὡς yap ἦσαν ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις ταῖς mpd
τ. κατακλυσμοῦ
38 ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν
42 οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται
50 ἥξει ὁ κύριος τ. δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἧ
οὐ προσδοκᾷ
20 13 ὅτι οὐκ οἴδατε τ. ἡμέραν οὐδὲ τ. ὥραν

26 2 μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται

29 ἕως τ. ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω
55 * καθ᾽ ἡμέραν ἐν τ. ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων
61 ὅ δύναμαι... διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι

27 40 ὁ καταλύων τ. ναὸν κ. ἐν τρισὶν ἡμέραις
οἰκοδομῶν

63 εἶπεν ἔτι ζῶν Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι.
64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τ. τάφον ἕως
τ. τρίτης ἡμέρας
28 15 διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις

μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας
π--ἡμέρας, T [WH]

Mk

ne

20
1 9
13
2 1
20

ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τ. ἡμέρας
ἐγένετο ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις
ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας
ὅ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαραοὺμ δι᾽ ἡμερῶν
ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽
αὐτῶν ὁ νυμφίος,

k. τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
427 1 ὡς... καθεύδῃ κ. ἐγείρηται νύκτα x.
ἡμέραν
35 λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
5 5 1 διὰ παντὸς νυκτὸς κ. ἡμέρας ἐν τ. μνήμασιν
6 21 γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου

8 1 ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου
ὄντος
2 ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι
ἡμέραις τρισὶν, WH
mg.

ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις
εἰ μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος τ. ἡμέρας
διὰ τ. ἐκλεκτοὺς. . . ἐκολόβωσεν τ. ἡμέρας
ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις μετὰ τ. θλίψιν ἐκείνην
περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης ἢ τ. ὥρας οὐδεὶς

οἶδεν
1 ἦν δὲ τὸ πάσχα... μετὰ δύο ἡμέρας

12 τ. πρώτῃ ἡμέρᾳ τ. ἀζύμων ὅτε τὸ πάσχα

ἔθυον
25 ἕως τ. ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινόν
49 * καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τ. ἱερῷ

58 ὅ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον

ἀχειροποίητον

οἰκοδομήσω
15 29 κ. οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις

--ἐν, Τ

Lu

1

[WH]

§ ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως
7 ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν τ. ἡμέραις αὐτῶν

ἦσαν

18 ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν τ. ἡμέραις αὐτῆς

20 ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα
23 ὡς ἐπλήσθησαν

αὐτοῦ

αἱ ἡμέραι τ. λειτουργίας

24 μετὰ δὲ ταύτας τ. ἡμέρας συνέλαβεν Ἔλεισάβετ

25 οὕτως μοι πεποίηκεν Κύριος ἐν ἡμέραις
39 ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ

ταις

ἐν τ. ἡμέραις ταύ-

59 ἐγένετο ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. ὀγδόῃ
75 λατρεύειν αὐτῷ. .. πάσαις τ. ἡμέραις

ἡμῶν.

80
2 7
6
21
22
36
37
43

πάσας τ. ἡμέρας, TWH marg.
ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τ.
Ἰσραήλ.
ἐγένετο δὲ ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις
ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν
ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν
αὐτόν
ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τ. καθαρισμοῦ.
_ αὐτῶν
.
αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς
| νηστείαις x. δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα
kK. ἡμέραν
τελειωσάντων τ. ἡμέρας

44 © ἦλθον ἡμέρας ὁδόν

46 ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς
4 2 ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τ.

ου.

k. οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις

16 εἰσῆλθεν. .. ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. σαββάτων
εἰς τ. συναγωγήν
25 πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν τ. ἡμέραις Ἠλείου
42 γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη

517 ἐγένετο ἐν μιᾷ τ. ἡμερῶν
35 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι κ. ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽
αὐτῶν ὁ νυμφίος,

τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις

ee

ἡμέρα
Lu

612 ἐ évero δὲ ἐν τ. ἡμέραις ταύταις
13 ὅτε ἐγένετο ἡμέρα
23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ. τ. ἡμέρᾳ K. σκιρτήσατε
8 22 ἐγένετο δὲ ἐν μιᾷ τ. ἡμερῶν
9127 ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν

Lu 23 12 ἐγένοντο δὲ “φίλοι iets ἐν αὐτῇ τ. ἡμέρᾳ
29 ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν
54 ἡμέρα

17

21. 7᾽ τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει

Jo

ἐλεύσονται

ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε

20

αὐτὸ Το ἐσχάτῃ

;

ἡμέρᾳ

ἡμέρᾳ

54 3 κἀγὼ ἀναστήσω

αὐτὸν τ. ἐσχάτῃ

ἡμέρᾳ

7374 ἐν δὲ τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τ. μεγάλῃ τ.
ἑορτῆς
8 56 ἠγαλλιάσατο ἵἵνα ἴδῃ τ. ἡμέραν τὶ ἐμήν
9 4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι. ΤΡ ἕως ἡμέρα ἐστίν
14 ἦν δὲ σάββατον ἐν ἣἧ ἡμέρᾳ τ. πηλὸν
“ἐποίησεν
11 ὁ τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας
9 οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τ. ἡμέρας;
ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ οὐ προσκόπτει
17 εὗρον αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα
ἐν τ. μνημείῳ
24
ἀναστήσεται ἐν τ. ἀναστάσει ἐν τ. ἐσχάτῃ

κιβωτόν

28 καθὼς ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Aer
29 ἧ δὲ ἡμέρᾳ
ἡ
ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων
30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἣ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τ.
ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.
31 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τ. δώματος
18 7 } τ. βοώντων αὐτῷ ἡμέρας kK. νυκτός

ἡμέρᾳ

53 ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τ. ἡμέρας ἐβουλεύσαντο
12 1 πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν
ἡ ἵνα εἰς τ. ἡμέραν
τηρήσῃ αὐτό

33 Σ: ἡμέρᾳ τ΄ τρίτῃ ἀναστήσεται

τ. ἡμέραις

τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν

ἐν τ. ἐσχ. Np”
40 3 ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
ἐν τ. ἐσχ. ἡμ.;
44? κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τ. ἐσχάτῃ

μίαν τ.

28 γ ὄντα x. αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις

σὺ εν

6 39 τ ἀναστήσω

ἡμερῶν τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου ἰδεῖν
24 οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐν τ. ἡμέρᾳ
αὐτοῦ
-ἐν τ. Tp αὖτ., WH non mg. R mg.
26 καθὼς ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Νῶε,
οὕτως ἔσται κ. ἐν τ. ἡμέραις τ. υἱοῦ τ.
ἀνθρώπου
27 ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν

19 42 εἰ ἔγνως ἐν τ. ἡμέρᾳ ταύτῃ kK. σύ
43 ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ
47" ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τ.
ἱερῷ
20 1 ἐγένετο ἐν μιᾷ δὶ ἡμερῶν
21 6 ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται
22 7ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν
23 οὐαὶ - + « T θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις τ.
ἡμέραις
34 μήποτε ΤΑ ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιοςἡ
ἡμέρα ἐκείνη ὡς παγίς
37 1 ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τ. ἱερῷ διδάσκων
22 7 ἦλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τ. ἀζύμων
53 * καθ᾽ ἡμέραν as pov μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τ.
ἱερῷ
66 ὡς ἐγένετο ἡμέρα

297 κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα
46 ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ
140 παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τ. ,ἡμέραν ἐκείνην
2 1 τ. ἡμέρᾳ τ. τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Kava
τι Γαλιλαίας
τ. τρίτ. ἡμ.» WH mg.
12 ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας
Ι9 ἐν᾿ τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν
4 40 ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας
43 μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν
5 9 ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ T. ἡμέρᾳ

4 ἐὰν ἑπτάκις. Ts ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σέ
22

ν παρασκευῆς

47 Od. τ ἐγ. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι
13 δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τ. ἡμέρᾳ ἦσαν
πορευόμενοι.
18 οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν τ,
ἡμέραις ταύταις ;

22 δεῖ. εν ν τὶ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι

23. ἀράτω τ. σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν
28 ἐγένετο δὲ μετὰ τ. λόγους τούτους ὡσεὶ
ἡμέραι ὀκτώ
36 οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις
37 ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡ
ἡμέρᾳ
5 ἐγ. δὲ διὰ τ. ἡμέρας, WH mg.
51 ἐν τ. συμπληροῦσθαι τ. ἡμέρας τ. ἀναλήμψεως αὐτοῦ
10 12 Σοδόμοις ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον
ἔσται
11. 34 τ ἄρτον ἡμῶν τ. ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν
τὸ καθ᾽ ἡμέραν
12 46 ἥξει 6 κύριος τ. δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ
ἧ͵οὐ προσδοκᾷ
13 14 ἐξ ἡμέραι
ἡ
εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι.
ἐν αὐταῖς... θεραπεύεσθε κ. μὴ τ. ἡμέρᾳ
τ. σαββάτου
16 λυθῆναι ἀπὸ τ. δεσμοῦ τούτου τ. ἡμέρᾳ τ.
σαββάτου
14 5 οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τ.
σαββάτου
1513 per’ ov πολλὰςἡ
ἡμέρας συναγαγὼν πάντα
16 19 3 “εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς

439

τ.

ἐνταφιασμοῦ

μου

48
14 20
1023
26

? ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
ἐν ἐκείνῃ Τ᾿ ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσθε
ἐν ἐκείνῃ Ὄ, ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ᾿ἐρωτήσετε οὐδέν
ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ἐν τ. ὀνόματί μου αἰτήσεσθε
19 31 ἦν γὰρ μεγάλη ἡἡ ἡμέρα ἐκείνου τ. σαββάτου

20 19 οὔσης οὖν ὀψίας
σαββάτων

Ac

τ. ἡμέρᾳ

ἐκείνῃ

τῇ μιᾷ

26 μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω
1.2 ἄχρι ἧς
ἣ ἡμέρας ἐντειλάμενος τι ἀποστόλοις
3° δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος
αὐτοῖς
5 ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ
πολλὰς ταύτας , ἡμέρας
15 ἐν τι ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς

Πέτρος

22 ἕως τ. ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν
ἄχρι τ. Tipe,
2 1 ἐν τ. συνπληροῦσθαι τ. ἡμέραν τ. πεντηκοστῆς

430
Ac

ἡμέρα
215 ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τ. ἡμέρας
174

ἔσται

ἐν τ. ἐσχάταις

Θεός

ἡμέραις λέγει ὁ

Ac 15 36 μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν
.Παῦλος

16 5 * ἐπερίσσευον τ. ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν

ἸΞΤΝ AM, Joel iii. ὦ

12 ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ
ἡμέρας τινάς,

18 ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τ. πνεύματός μου

18
35
17 11
17

ὙΝΥΤΙΝ TEVN MBA OD, i. 2

20

8 πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τ. μεγάλην κ.
ἐπιφανῆ

sam Οὐ ὯΙ mim of xia Ed, 22. 4

29 τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν

ἐν ἡμῖν ἄχρι τ.

ἡμέρας ταύτης
προσετέθησαν ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ
ὡσεὶ τρισχίλιαι
4 καθ᾽
ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τ. ἱερῷ
4 προσετίθ
ει τ. σωζομένους καθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ
τὸ αὐτό
4 ὃν ἐτίθουν
καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τ. θύραν τ.
ἱεροῦ
K. κατήγγειλαν τ. ἡμέρας ταύτας
πρὸ γὰρ τούτων τ. ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς
ἀνέστη Ἰούδας... ἐν τ. ἡμέραις τ. ἀπο-

πασάν τε ἡμέραν ἐν τ. ἱέρῳ κ. κατ᾽ οἶκον
“γραφῆς

i

,

>

cr

>

3

ἐν δὲ τ. ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τ.
μαθητῶν
περιέτεμεν αὐτὸν τ. ἡμέρᾳ τ. ὀγδόῃ
τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὥφθη αὐτοῖς μαχομένοις
ἐμοσχοποίησαν ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις
ὧν ἔξωσεν ὁ Θεὸς... ἕως τ. ἡμερῶν
|
Δαυείδ
ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ διωγμὸς
μέγας
ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων
19 ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν
ἡμέρας τινάς
ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί
1 παρετηροῦντο δὲ κ. τ. πύλας ἡμέρας τε

κ. νυκτός

ἐγένετο δὲ ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις
ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι ἐν Ἰόππῃ
εἶδεν... ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τ. ἡμέρας
ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τ. ὥρας
τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρεν τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ
ἐν τ. τρίτ. ἦμι, T
τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς
11 27 ἐν ταύταις δὲ τ. ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ
Ἱεροσολύμων προφῆται
ἦσαν δὲ ἡμέραι τ. ἀζύμων
γενομένης δὲ ἡμέρας
τάκτῃ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος
ἐσθῆτα βασιλικήν

26 μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ
1 τριετίαν

31
21 4
5
7
10
15
26
26
27
38
281
12
24 1
11
24
25

26

13 ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν
14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ

} ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα κ. ἡμέραν λατρεῦον
ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον
ἄχρι τ. ἡμέρας ταύτης ἕστηκα
ὅ διαπλεύσαντες δι ἡμερῶν δεκάπεντε
—Oov jp. δεκ., TWH non mg. R

ἡμέρας

29 ηὔχοντο μέραν γενέσθαι
33 ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι

33 τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσκῶντες

ἐν τ. ἡμέραις

b2p'2 Spb byb-3, Hab. i. 5

Φῆλ

7 ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες
20 μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας

avr

16.7 ὅ ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ
᾿
Θεύς

νύκτα κ. ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην
ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά
ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τ. ἡμέρας
ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς
ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους
μετὰ δὲ τ. ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι
τ. ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθείς
διαγγέλλων τ. ἐκπλήρωσιν τ. ἡμερῶν τ.
ἁγνισμοῦ
ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι
ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τ. ἡμερῶν ἀναστατώσας
πεπολίτευμαι τ. Θεῷ ἄχρι ταύτης τ. ἡμέρας
γενομένης δὲ ἡμέρας
μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεύς
οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα
μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ

I μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα
6 Sa ΔῊ θὶ δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους
ὀκτὼ ἢ δέκα

7
13
22
27 καὶ

ὃς ὥφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τ. συναναβᾶσιν
ἐγὼ

τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας
ἡμέρας δὲ γενομένης
* τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τ. γραφάς
* διελέγετο... ἐν τ. ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν

ἡμέραν

σαββάτων

ἐργάζομαι

διατρίβοντες

31 καθότι ἔστησεν ἡμέραν
18 18 ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς
19 9 * καθ᾽ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τ. σχολῇ
Τυράννου
20 6 ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τ. ἡμέρας τ. ἀζύμων
ἀπὸ Φιλίππων,
k. ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τ. Τρῳάδα ἄχρι
ἡμερῶν πέντε,
οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά
16 τ. ἡμέραν τ. πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς
Ἱεροσόλυμα
18 ὅ ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ad’ ἧς ἐπέβην εἰς τ.
᾿Ασίαν

13 14 ἐλθόντες εἰς τ. συναγωγὴν τ. ἡμέρᾳ τ.
ὅτι ἔργον
ὑμῶν

τ. πόλει

123 τῇ τε ἡμέρᾳ τ. σαββάτων. ἐξήλθομεν

28

39 ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο
7 ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν
tp. ἡμ., TWH mg.
12 καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν
ἡμέρας τρεῖς

13 neh Hi τ

ἐπιγενομένου νότου

431

ἡμέρα
Ac 28 14 ἀντ

Ro

μων παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας

17
23
2 5
16

Pt δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς
ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν
θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς
ἐν ἣ ἡμέρᾳ κρίνει 6 Θεὸς τὰ κρυπτὰ τ.
ἀνθρώπων
ἐν ἡμ. ἣἧ κρινεῖ, TWH mg.; ἐν ἡμ. ὅτε,
WH mg. alt.
8 36 ἕνεκέν σου θανατούμεθα ὅλην τ. ἡμέραν

pins wT

{ΤῊ

55 πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε

uTh1 τὸ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τ. πιστεύσασιν .. .

ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ

ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τ. Κυρίου

νυκτὸς κ. ἡμέρας ἐργαζόμενοι
προσμένει τ. δεήσεσι κ. τ. προσευχαῖς
νυκτὸς kK. ἡμέρας

* νυκτὸς κ. ἡμέρας ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν
T. παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τ.
ἡμέραν

PY, Ps. xliv. 23

10 21 ὅλην τ. ἡμέραν ἐξεπέτασα τ. χεῖράς pov

18 εὑρεῖν

pi “T ‘AWB, Is. Ixv. 2

χαλεποί
4 ὃ ὃν ἀποδώσει

He:

13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν
14
1Coi

ς ὃς μὲν γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν,
ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν
6 ὁ φρονῶν τ. ἡμέραν Κυρίῳ φρονεῖ
$¢ ἀνεγκλήτους ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν

ἡμέρᾳ

Vata
4

4k.

5% wa τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τ. ἡμέρᾳ
Κυρίου
ὃ ἔπεσαν
ἔ
μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες
ἐν μ: ἡᾷ.;
Η mg.

τ.

νὴ τ. ὑμετέραν

11Col 14 ὅ καθάπερ x. ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τ. ἡμέρᾳ τ.
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

ἡμέρᾳ

τ.

16
25
32
11 30

πονηρᾷ

12 10

6 3 ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ
Kx. ἀπρόσκοποι

εἰς

ἡμέραν Χριστοῦ

216 8 εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ
Col 1 6 ὅ ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε
ut τοῦτο κ. ἡμεῖς ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν
2 9 1 νυκτὸς κ. “ἡμέρας ἐργαζόμενοι
3 10 2 νυκτὸς Ks ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι

5 2% ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως
ἔρχεται
4 ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτας καταλάβῃ:
R non

mg.

ii. 2

οἴκῳ Ἰσραὴλ

μετὰ

τ.

dnn, tb. 33

5 ἀπὸ τ. πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν

mg.

τ.

10 II 4 πᾶς

516 ὅ
ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν
613 ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τ. ἡμέρᾳ τ.

TWH

ἐν

DOT INN ONY ManS NN ἼΩΝ

AAW oD, Is. xlix. 8

τρώσεως

κλέπτης,

Θεὸς

Dia navn, Gen.

10 ἣν διαθήσομαι ἐν
ἡμέρας ἐκείνας

2 ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας
1). 28: ἡ ἐπίστασίς μοι 7 kal? ἡμέραν
Ga 118 ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε
4 τὸ ἡμέρας παρατηρεῖσθε κ. “μῆνας
:
Eph 4 30 ἐν
ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυ-

Io 3 iva ἦτε εἰλικρινεῖς

ὁ

9 ἐν ἡμέρᾳ ΚΕΝῸΝ μου τ. χειρὸς αὐτῶν
ὉΠ ‘pray dia, 2b. 32

314 ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ
κάλυμμα os μένει
416 ὁ ἔσω
ἔ
ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ κ. ἡμέρᾳ
6 2 ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι

1

τ.

7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν
8 οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα
ἡμέρας
7 ὃς ἐν τ. ἡμέραις τ. σαρκὸς αὐτοῦ
3 μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλοςἔχων
27
ὃς οὐκ ἔχει Κα
ἡμέραν ἀνάγκην
ὃ ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει Κύριος
ΓΤ ὮΝ) ΝΞ ΔΝ ΠΣ, Jer. xxxi. 31

4 κ. ὅτι ἐγήγερται τ. ἡμέρᾳ τ. τρίτῃ

31. καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκω
καύχησιν

Phl

ἐν ἐκείνῃ

MDI Di, Ps. χον. 8

κατέπαυσεν

yawn

ἡμέρας

PAUY

μοι ὁ Κύριος

καιροὶ

ἑβδόμῃ

430 a ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης

15

ἐν ἐκείνῃ τ.

13 τ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν

Ἰησοῦ Χριστοῦ

10

Κυρίου

1.25 ἐπ"ἐσχάτου τ. ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν
ἡμῖν ἐν υἱῷ
3 8 4 κατὰ τ. ἡμέραν τ. πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ

313 ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει
5

παρὰ

8 1 ? ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται

mn Dit ay pow ove... ND, Dt.

Σ ἡ νὺξ προέκοψεν ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν

ἔλεος

ἡμέρᾳ

11 8 ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
XxIX...3

κ. υἱοὶ

ἡμέρας
8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες

Ja

5

3
5

I Pe212
3 10

μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν
λειτουργῶν
ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τ. ἡμέρας
ἐκείνας, Jer. δε.
ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν ἣν ἡμέραν
ἀναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας
τὰ τείχη. Ἰερειχὼ ἔπεσαν κυκλωθέντα ἐπὶ
ἑπτὰ ἡμέρας.
>
,
οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας . . .-. ἐπ αιevov
2 ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις
ἐθρέψατε τ. καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς
va
δοξάσωσιν τ. Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ
ἐπισκοπῆς
ὁ γὰρ θέλων ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς

ain ΤΙΝῚ mvp: an... ΠΡ, Ps.
XXXIV. 13
20 os
ἡ τ. Θεοῦ
ἡμέραις Νῶε
ΠΡΕ1 19 ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ

μακροθυμία

ἐν

432

ἡμέρα---Ἡρῴδης

1Pe2

8 ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ὀνὰῶν δικαίαν ἀνόμοις
ἔργοις ἐβασάνιζεν
9 ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους

τηρεῖν
13 ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν€ ἡμέρᾳ τρυφήν
a

ἐλεύσονται

ἐπ᾽ ἐσχάτων

τ. ἡμερῶν

ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται
7 3 πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως

ἐν

ὃ μία ἡμέρα, παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλιαἔτη,
x. χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία

Dione BPD PID OV AK, Ps. xc. 4

16. 3 ἥξει δὲ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης
12. 5 σπεύδοντες τ. παρουσίαν τῆς τ. Θεοῦ
ἡμέρας
18 αὐτῷ ἡ δόξα k. νῦν κ. εἰς ἡμέραν αἰῶνος
IJo 417

παρρησίαν

ἔχωμεν

ἐν

τ. ἡμέρᾳ

κρίσεως
6 εἰς κρίσιν “μεγάλης ἡμέρας ies

Ju
Re:

2 iva

Tro

ἐγενόμην

ἐν πνεύματι

“HMIZYE
Mk 623 δώσω σοι ἕως ἡμίσους t. βασιλείας μου
Lu 19 8 τὰ ἡμίσιά μου τ. ὑπαρχόντων Κύριε τ. πτωχοῖς δίδωμι
ἡμίσειά, 4
Re ll 9 βλέπουσιν ... τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας
τρεῖς κ. ἥμισυ,
II κ΄ μετὰ τ. τρεῖς ἡμέρας K. ἥμισυ
1214 ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν κ. καιροὺς κ.
ἥμισυ καιροῦ

τ.

τετήρηκεν

ἐν τ. κυριακῇ

“HMIOANH’S **

Lu 10 30 ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ

Re

ἩΜΙΏΡΟΝ +
8 I ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμίωρον

ἡμέρᾳ

“HNI’KA

2 10 iva nae ἔχητε θλίψιν ἡμερῶν δέκα
13 ἐν τ. ἡμέραις ᾿Αντίπας ὁ μάρτυς μου

48} ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας Re νυκτός
617 ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τ. ὀργῆς αὐτῶν
Πα λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας kK. νυκτός
812 iva... 7) ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς
9 6 ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἀν-

θρωποι τ. θάνατον

15 οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τ.
ὥραν kK. ἡμέραν
10, ἡ ἐνυῖ. ἡμέραις τ. φωνῆς τ. ἑβδόμου ἀγγέλου
11.05 προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας
ἑξήκοντα
6 ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τ. ἡμέρας τ. προφητείας
αὐτῶν
9 βλέπουσιν. .. τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς
κ. ἥμισυ

II k. μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας κ. ἥμισυ
[τὰς],

12

ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας
διακοσίας ἑξήκοντα
ΤΟΣ ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τ. Θεοῦ
ἡμῶν ἡμέρας κι νυκτός

11Co8 15 ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς
16 ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον
"HNEP
Jo 12 43 ἠγάπησαν γὰρτ. δόξαν τ. ἀνθρώπων μᾶλλον
ἤπερ τ. δόξαν τ. Θεοῦ
μᾶλλ. ὑπὲρ, WH mg.
ἬΠΙΟΣΣ

1 ΤῊ 2: 7 ἐγενήθημεν ἤπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν
νήπιοι, WHR mg.
11 Ti2 24 ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας
_
Lu

6 ἵνα

τς

8 συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰςτ. πόλεμον

21 25 οἱ πυλῶνες

ἭΡΩ ΔΗΣ

τ. ἡμέρας

τ. μεγάλης τ. Θεοῦ
τ. Mey. TP» WH marg.
18 8 ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς
20 10 } ᾿βασανισθήσονται ἡμέρας kK. νυκτός
αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας

ἩΜΕΊΤΕΡΟΣ
Lu 16 12 τὸ ἡμέτερον τίς δώσει ὑμῖν;
ὑμέτερον, TWH mg. R non mg.
Ac 211 ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν τ. ἡμετέραις
γλώσσαις
24 6 κατὰ τ. ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
—h. v. TWHR non mg.
26 5 κατὰ τ. ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τ. ἡμετέρας
θρησκείας
Ro 15 4 εἰς τ. ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη
11 Ti415 λίαν γὰρ ἀντέστη τ. ἡμετέροις λόγοις
Tit 314 μανθανέτωσαν δὲ x. οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων
προΐστασθαι
IJol 3 ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τ. πατρός
2 2 οὐ περὶ τ. ἐὸν δὲ μόνον

*"HPEMOx*

1 Ti 2 2 ἵνα ἤρεμον x. ἡσύχιον βίον διάγωμεν

14 11 1 οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας κ. νυκτός
1014

“HP

38 28 τοῦ ᾿Ἐλμαδὰμ τοῦ Ἢρ τοῦ Ἰησοῦ

Mt

Ἡρώδης, T
(2) ᾿Αγρίππας
(1) 6 τετραάρχης
2 1 το. δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος .. . ἐν ἡμέραις —
Ἡρῴδου τ. βασιλέως
3 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη
7 τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τ. μάγους
12 Χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι
πρὸς Ἡρῴδην
13 μέλλει “γὰρ Ἡρῴδης ᾧητεῖν τὸ παιδίον
15 ἦν ἐκεῖ ἕως τ. τελευτῆς Ἡρῴδου
16 τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη
19 τελευτήσαντος δὲ τ. Ἡρῴδου
22 ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει...

14

11

ἀντὶ τ. πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου
ρα
Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τ. ἀκοὴν
no οὔ

3 1 ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τ. ἸΙωάνην ἔδησεν

61 γενεσίοις δὲ yosptnoss τ. Ἡρῴδου,

1 ὠρχήσατο 7 ᾿υγάτηρ τ. Ἡρῳδιάδος.

kK. ἤρεσεν τ. Ἡρῴδῃ

Ἡρῴδης---ῆἥσσων
1 ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης
1 ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρῴδης ἔλεγεν
1 αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν

Mk

433

617 διὰ Ἡρῳδιάδα τ.
ἀδελφοῦ αὐτοῦ

16 yap Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τ. ἸΙωάνην

Lu

1 ὅτε Ἡρῴδης τ. γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον
ἐποίησεν
ἤρεσεν τῷ Ἣρώδῃ κ. τ. συνανακειμένοις
1 βλέπετε ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων κ. τ.
ζύμης Ἡρῴδου
ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως
1 τετρααρχοῦντος τ. Ταλιλαίας Ἡρῴδου
1 ὁ δὲ Ἣρῴδης ὁ τετραάρχης ἐλεγχόμενος

22 εἰσελθούσης
διάδος

ὑπ᾽ αὐτοῦ
>

1 περὶ
«

ὧν

ἐποίησεν

πονηρῶν

᾿Ηρῴδης

4

δι

»

,

Ἰωάνα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου

ἤκουσεν δὲ ἫἩρῴδης
γινόμενα πάντα
εἶπεν δὲ ὁ Ἣρῴδης

«

Mt

ὁ
τὰ

—6é, T [WH]

ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι
ee

ἐπιγνοὺς

ὅτι

ἐστίν,

ἐκ

τ.

ἐξουσίας

Ἡρῴδου

ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην
ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τ. Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν
11 1 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἣ ρῴδης σὺν τ.
στρατεύμασιν
4

αὐτοῦ

f

΄-

ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε Ἡρῴδης x. ὁ
Πειλᾶτος
15 | οὐθὲν εὗρον ἐν τ. ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον
. ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρῴδης
Ac £27 ! συνήχθησαν... Ἡρῴδης τε x. Πόντιος
Πειλᾶτος
12 1 ? ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τ. χεῖρας
6 Bac. Ἣρ.,
6 3 Gre δὲ ἤμελλεν αὐτὸν προσαγαγεῖν ὁ
Ἡρῴδης
11 3 ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου
to
~ Ne)
Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν κ. μὴ εὑρών
21? τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἣ ρῴδης ἐνδυσάμενος
ἐσθῆτα βασιλικήν
;
"μι[Ὁ]

3

13

2

>

Ss

6

,

,

«

.

‘

᾿

,

11 Mavany re ‘Hp@dov τ. τετραάρχου σύν-

ὑποκριτῶν

Lu

8. 4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαίου τ.
προφήτου
417 ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τ. προφήτου Ἤσαίου
Jo 123 καθὼς εἶπεν "Hoaias ὁ προφήτης
12 38 ἵνα ὁ λόγος Ἢσαίου τ. προφήτου πληρωθῇ
39 ὅτι πάλιν εἶπεν Ἦσαίας
I ταῦτα εἶπεν "Hoaias

Ac

‘HPQAIA’S

2825 καλῶς

3 διὰ Ἡρῳδιάδα τ.
ἀδελφοῦ αὐτοῦ

γυναῖκα

Ro

29
10 16
20
15 12

Ro

μέσῳ

τὸ πνεῦμα

τὸ ἅγιον ἐλάλησεν

διὰ

καθὼς προείρηκεν Ἦσαίας
Ἦσαίας γὰρ λέγει
Ἠσαίας δὲ ἀποτολμᾷ κ. λέγει
x. πάλιν Ἠσαίας λέγει

ἮΣΑΥ"
913 τ. Ἰακὼβ ἠγάπησα τ. δὲ Ἠσαῦ

Ὑ

WYNN)

ἐμίσησα

Apyyns IAN’, Mal. i.

3:4
He 11 20 πίστει x. περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ισαὰκ
τ. Ἰακὼβ κ. τ. Ἠσαῦ
12 16 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς Ἦσαῦ
ἭἩΣΣΟΌΜΑΙ.

Vide ἭΤΤΑΌΜΑΙ

ἭΣΣΩΝ
Φιλίππου

τ.

6 ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τ. Ἡρῳδιάδος ἐν τ.
28

ἀναγινώσκοντος Ἢσαίαν τ.

*"Hoaiou τ. προφήτου
9 27 Ἠσαίας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ

‘Hpwdids, T
Mt 14

αὐτοῦ

προφήτην᾽

“HPQAIANOI’
Mt 22 16 ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τ. μαθητάς αὐτῶν μετὰ
τ. ἩἫἩρῳδιανῶν
Mk 8 6 εὐθὺς μετὰ τ. Ἣ ρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν κατ᾽ αὐτοῦ
12 13 ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τ. Φαρισαίων x. τ. ρῳδιανῶν

828 ἀνεγίνωσκεν τ. προφήτην Ἦσαίαν
ἤκουσεν

23 35 κελεύσας ἐν τ. πραιτωρίῳ τ. Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν

Ἡρωδιανοί, T

τ.

.

7 6 καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἦσαίας περὶ ὑμῶν τ.

Tpocos

A

προφήτου

15 7 καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαίας
Mk 1 2 καθὼς γέγραπται ἐν τ. ᾿Ησαίᾳ τ. προφήτῃ

~

1

ἮΣΑΙΑΣ
Ἡσαΐας, T
8 3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ "Hoaiov

414 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἦσαίου τ. προφήτου
817 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαίου τ.
προφήτου
12 17 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἤσαίου τ. προφήτου
18 14 ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἦσαίου
35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τ.
προφήτου
-- σ., WH non mg. R

’

Ἡρῴδου

ὁ τετραάρχης

αὐτοῦ τῆς Ἥρῳ-

ἩΡΩΔΙΏΝ

,

ee

τ. θυγατρὸς

Ro 16 11 ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου
Ἡρωδίωνα, T

“

πάντων

τ.

319 ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος

1

>

Φιλίππου

19 ὁ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ

τ. Ἰωάνην

1 ἔλεγεν γὰρ ὁ ἸΙωάνης τ. Ἡρῴδῃ

ς

γυναῖκα

1Co 11 17 οὐκ εἰς τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον
συνέρχεσθε
J
11Col2 15 εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶ ἧσσον ἀγαπῶμαι

434

ἡσυχάζω---θάλασσα
ι

ἯἩΣΥΧΑΖΩ

Lu 14 3 οἱ δὲ ἡσύχασαν

28 56 τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τ. ἐντολήν

Ac 1118 ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν

21 14 μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν

1Th 411 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς... φιλοτιμεῖσθαι

ἩΤΤΑΌΜΑΙ
11Co12 13 τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τ. λοιπὰς
ν
ἐκκλησίας
ΠΡῸ 219 ᾧ γάρ τις ἥττηται τούτῳ δεδούλωται
20 τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται

ἡσυχάζειν

ἭΣΥΧΙΑ
Ας 22 2 μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν
ΠΤΗΒ 12 ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν
ἄρτον ἐσθίωσιν
1 ΤΊ 211 γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑὕὑποταγῇ.
12 διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω. . .
ae

‘

4

>

>

ἭΤΤΗΜΑΤ
Ro 11 12 τὸ ἤττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν
1Co6 7 ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστίν

ἨΧΕΏ

,

ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ

1Col3

1 γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον

ἩΣΥΧΙΟΣ
1 ΤΊ 2 2 ἵνα ἤρεμον x. ἡσύχιον βίον διάγωμεν
1Pe3 4 ἐν τ. ἀφθάρτῳ τ. ἡσυχίου x. πραέως πνεύ-

ματος

mp. k. ἧσυχ., TWH
m”

Ro

ἮΧΟΣ
Lu

mg.

4 37 ἐξεπορεύετο
τόπον

ἦχος περὶ

αὐτοῦ

εἰς

πάντα

21 25 ἐν ἀπορίᾳ ἠχοῦς θαλάσσης κ. σάλου

HTOI

6 16 δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε ἤτοι ἁμαρτίας εἰς
θάνατον

ἤχους, T
2 2 ἐγένετο ἄφνω ἐκ τ. οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ
φερομένης πνοῆς βιαίας

Ac

He 12 19 σάλπιγγος ἤχῳ x. φωνῇ ῥημάτων
΄

ΘΑΔΔΑΙῸΣ
3 Ἰάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου x. Θαδδαῖος
Λεββαῖος, TWH marg.
818 Ἰάκωβον τὸν τ. ᾿Αλφαίου κε. Θαδδαῖον

Mt 14 26 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τ. θαλάσσης
περιπατοῦντα
1529 1 ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τ. θάλασσαν τ.
Γαλιλαίας
17 27 πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστραν

Mt 10
Mk

Λεββαῖον,

WH

marg.

18 6 ἵνα...

ΘΑΓΛΑΣΣΑ

21 21
2815
Mk 116
τ΄
213

(1) θάλ. τ. Γαλιλαίας (2) θάλ. τ. Τιβεριάδος
(8) ἐρυθρὰ θάλ.
Mt

415 ὁδὸν θαλάσσης πέραν τ. Ἰορδάνου
ΤΠ Wy ὉΠ ΤῊ, Is. viii. 23

18 1 περιπατῶν

δὲ παρὰ

τ.

θάλασσαν

τ.

Γάλιλαίας
ἢ
εἶδεν. . . βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τ.
θάλασσαν
8 24 σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τ. θαλάσσῃ
26 ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τ. ἀνέμοις x. τ. θαλάσσῃ
27 ὅτι x, οἱ ἄνεμοι x. ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπα-

8.
4

"μι

39
41

κούουσιν
LZ

32 ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ
εἰς τ. θάλασσαν
18 1 ἐξελθὼν 6 Ἰησοῦς... . ἐκάθητο παρὰ τ.
θάλασσαν
47 ὁμοία ἐστὶν... σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τ.
θάλασσαν
1424 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τ. θαλάσσης ἦν
»

,

‘

ἤδ. σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τ. γῆς ἀπεῖχεν,

WH
25 ἦλθεν

non mg. R mg.
πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν

θάλασσαν.

ἐπὶ

τ.

7

καταποντισθῇ ἐν τ. πελάγει τ.

θαλάσσης
ἄρθητι x. βλήθητι εἰς τ. θάλασσαν
περιάγετε τ. θάλασσαν x. τ. ξηράν
1 παράγων παρὰ τ. θάλασσαν τ. Γαλιλαίας
εἶδεν . . . ἀμφιβάλλοντας ἐν τ. θαλάσσῃ
ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τ. θάλασσαν
εἰς τ. θάλ., T
ὁ Ἰησοῦς μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώ᾿
ρῆσεν πρὸς τ. θάλασσαν
εἰς τ. θάλ., T
πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τ. θάλασσαν.
ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
ἐν τ. θαλάσσῃ:
κ. πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τ. θάλασσαν ἐπὶ τ.
γῆς ἦσαν
διεγερθεὶς... εἶπεν τ. θαλάσσῃ
ὅτι x. 6 ἄνεμος x. ἡ θάλασσα ὑπακούει
αὐτῷ
ἦλθον εἰς τὸ πέραν τ. θαλάσσης
ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ εἰς τ.

5

1
13

ασσαν

13 x. ἐπνίγοντο ἐν τ. θαλάσσῃ

21 ἣν παρὰ τ. θάλασσαν

6 47 ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τ. θαλάσσης

48 ἔρχεται

πρὸς αὐτοὺς

αλάσσης
49 οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν
περιπατοῦντα —

περιπατῶν
ἐπὶ

τι

ἐπὶ τ,

θαλάσσης

θάλασσα---θάνατος
1 ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τ. θάλασσαν τ.
Γαλιλαίας
εἰ. . . βέβληται εἰς τ. θάλασσαν
ἄρθητι x. βλήθητι εἰς τ. θάλασσαν
el... ἔρριπται εἰς τ. θάλασσαν
ἐκριζώθητι κ. φυτεύθητι ἐν τ. θαλάσσῃ
ἐν ἀπορίᾳ ἠχοῦς θαλάσσης κ. σάλου
12 ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τ. θαλάσσης
τ. Γαλιλαίας τ. Τιβεριάδος
κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τ. θάλασσαν
ἤρχοντο πέραν τ. θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ
ἣ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος
διεγείρετο
,

-

2

«

θεωροῦσιν
9

‘

>

aA

’

‘

,

τ. Ἰησοῦν περιπατοῦντα
«

»᾿

1

©

ν

A

΄

>

,

,

9

΄“

1 εἶδον ἐκ τ. θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον

7 προσκυνήσατε τ. ποιήσαντι τ. οὐρανὸν
τ. γῆν «. θάλασσαν

κ.

15

2 εἶδον

>

€

>

A

K.
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πάντες
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οἱ ἐχοντες
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τὰ
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αὐτοῦ εἰς τ.
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Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τ. Φαρὲς x. τ. Ζαρὰ
ἐκ τῆς Θάμαρ

ΘΑΜΒΕΌΜΑΙ
x. ἐθαμβήθησαν ἅπαντες
10 24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τ. λόγοις
αὐτοῦ
32 ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς κ. ἐθαμβοῦντο

,

29 8 πίστει διέβησαν τ. ἐρυθρὰν θάλασσαν
ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς
ron δ᾽ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσ: σης 3
P
κύματα ἄγρια θαλάσσης
_
ἐνώπιον τ. θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη
πᾶν κτίσμα ὃ... ἐπὶ τ. θαλάσσης ἐστίν
=
μ᾿
Io iva μὴ πνέῃ ἄνεμος. . . ἐπὶ τ. θαλάσσης
αὐτοῖς ἀδικῆσαι τ. γῆν κ. τ.
Qo
eh
N οἷς ἐδόθη
θάλασσαν
μὴ ἀδικήσητε τ. γῆν μήτε τ. θάλασσαν
o Cuὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς
τ. ΕΣθάλασσαν"
\
,
,
i
κ. ἐγένετο τὸ τρίτον τ. θαλάσσης aipa:
x. ἀπέθανεν τὸ τρίτον τ. κτισμάτων τῶν
ἐν τ. θαλάσσῃ
ἔθηκεν τ. πόδα αὐτοῦ τ. δεξιὸν ἐπὶ τ.
10
θαλάσσης
εν

—»

. ἑστῶτας ἐπὶ τ. θάλασ-

@A’ANQ

°3,4. Is.

on ΠΡ τον πον Sing, Gen. xxii. 17
iz

.-

ἣν

Eph 5 29 ἀλλὰ ἐκτρέφει x. θάλπει αὐτήν
ITh2 7 ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα

22

PAs

νικῶντας

Ψ

€,

πάντες διὰ τ. θαλάσσης διῆλθον,
k. πάντες εἰς τ. Μωυσὴν ἐβαπτίσαντο ἐν
τ. νεφέλῃ Kk. ἐν τ. θαλάσσῃ
11 Co 1126 κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ
ς
c τὰν,
«\
\
τλ
6 ha
He 1112 ὡς ἡ ἄμμος ἡ mapa τὸ χεῖλος τ. θαλάσσης
To

T.

é

cna

>

μεμιγμένην

΄“

21 ἔβαλεν εἰς τ. θάλασσαν λέγων
ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν
ὡς ἡ ἄμμος τ.
θαλάσσης
3
ἔδωκεν ἡ θάλασσα τ. νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ
21 I ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι

I
os

,

ὑαλίνην
ς

σαν τ. ὑαλίνην
3 ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τ. φιάλην
θάλασσαν
3 πᾶσα Ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν
θαλάσσῃ
ὅσοι τ. θαλασσαν ἐργάζονται

εἰς τ. θάλασσαν

onr= dina: Syn
ἼῸΡMaite mos
SOuryans
Ὁ δ

1Co10

θάλασσαν

πυρί,

τ. ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τ. θάλασσαν
ὃν διασωθέντα ἐκ τ. θαλάσσης
ἐὰν ἢ ὁ ἀριθμὸς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἣ
ἄμμος τ. θαλάσσης
5"

ὡς

,

>

τ. σῖτον

13

14

τὴν θάλ., T

,

,

τ.

ἐπὶ τ.

,

ἐκβαλλόμενοι

βιβλίον ev τ. χειρὶ τ. ἀγγέλου
ἑστῶτος ἐπὶ τ. θαλάσσης
12 12 οὐαὶ τ. γῆν x. τ. θάλασσαν
18 ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τ. θαλάσσης

,

,

,

Σ

—r. θάλ. x. τὰ ἐν αὐτ., [WH] R mg.

ὃ τὸ

,

θαλάσσης
ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τ. θαλάσσης
εὑρόντες αὐτὸν πέραν τ. θαλάσσης
2 ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν... ἐπὶ τ.
θαλάσσης τ. Τιβεριάδος
ἔβαλεν ἑαυτὸν eis τ. θάλασσαν
σὺ ὁ ποιήσας τ. οὐρανὸν κ. τ. γῆν κ. τ.
θάλασσαν
r
τ
;
3 ποιήσας τέρατα κ. σημεῖα ev TH Αἰγύπτῳ
x. ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ
>
\
ey
΄
ᾧey ἐστὶν
οἰκία
παρὰ\ θάλασσαν
ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ
θάλασσαν
ὃς ἐποίησεν τ. οὐρανὸν κ. τ. γῆν κ. τ.
θάλασσαν
ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ews
ἐπὶ τ. θάλασσαν
χαλασάντων τ. σκάφην eis τ. θάλασσαν
c

5 ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τ. θαλάσσης κ. ἐπὶ
T. γῆς
6 ὃς ἔκτισεν.
. τ. θάλασσαν κ. τὰ ἐν αὐτῇ
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4 36 ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας
θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτόν
310 ἐπλήσθησαν θάμβους κ. ἐκστάσεως
ΘΑΝΑΊΣΙΜΟΣ*

ΓΑ

‘

,

Mk16[18

Ja

τι πίωσιν

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ
κακὸν μεστὴ ἰοῦ θανατηφύρου
‘

3 8 ἀκατάστατον

(1) θάν.... ζωή

δ,

>

κἂν θανάσιμόν

7

a

,

ΘΑΊΝΑΤΟΣ

Oar
>

“

ΘΑΜΒΟΣ

Lu

(9) γεύεσθαι, ἰδεῖν, θεωρεῖν

(4) θάνατοι

θάν. (8) αἰτία, κρίμα θαν.
(6) δεύτερος θάν.

Mt

416 τ.

καθημένοις ἐν χώρᾳ
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς

x.

σκιᾷ

θανάτου

ὈΠῸΝ [) TiN ΠΥΡΡΥ PIND 30", Is. ix. 1

. -᾿
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15

4 ὁ κακολογῶν
τελευτάτω

πατέρα

ἢ μητέρα

Ro

6

θανάτῳ

16 28 3 οἵτινες οὐ μὴ

γεύσωνται θανάτου

20 18 κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
εἰς θάνατον, T ; [θανάτῳ], WH
26 38 περίλυπός ἐστιν ἡ Ψυχή μου ἕως θανάτου

7

εἶπαν ἜἜνοχος θανάτου ἐστίν

7106

κακολογῶν πατέρα
τελευτάτω, Ex, lic.

9 1 ? οἵτινες οὐ μὴ

ἢ μητέρα

θανάτῳ

yevowvru θανάτου

10 33 κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτ.
13 12 παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον
14 34 περίλυπός ἐστιν ἡ Ψυχή μου ἕως θανάτου
64 οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον
εἶναι θανάτου
Lu 179 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει κ. σκιᾷ θανάτου"
καθημένοις, Is. Lc.
226 3 μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ τ.
Χριστὸν Κυρίου

.

A=

ee

es πο

>
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26
28
1
5

12 ὥσπερ... διὰ τ. ἁμαρτίας ὁ θάνατος,
κ. οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος

διῆλθεν
14 ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ μέχρι
Μωυσέως
;
17 εἰ γὰρ τῷ τ. ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος
ἐβασίλευσεν

21 ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τ. θανάτῳ
6 3 εἰς τ. θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν;
4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τ. βαπτίσματος

εἰς τ. θάνατον

TS, Hos. ΧΙ, 14

Inv TROP “DN, 2.

101

56 τὸ δὲ κέντρον τ. θανάτου ἡ ἁμαρτία

ο αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τ. θανάτου

ἐσχήκαμεν
10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρύσατο ἡμᾶς x.

ῥύσεται

216 1! οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον
3 7 εἰ δὲ ἡ διακονία τ. θανάτου... ἐγενήθη
ἐν δόξῃ
4 11 ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδύμεθα
διὰ Ἰησοῦν
12 1 ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται
7 τὸ ἡ δὲ τ. κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται

ἔγκλημα

25 ἐγὼ δὲ κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν
θανάτου πεπραχέναι
31 οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον πράσσει
τὸ % διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν
ἐν ἐμοί
32 ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου
εἰσίν
10 εἰ xe - + + κατηλλάγημεν τ. Θεῷ διὰ τ.
ανάτου τ. υἱοῦ αὐτοῦ

,

ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον;

Ul

25 11 εἰ μὲν οὖν... ἄξιον θανάτου πέπραχά τι

‘

55 ποῦ σου θάνατε τὸ νῖκος;

52 2 οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τ. αἰῶνα
,

U

ny2p nyan yba, Is. xxv. 8

~

‘

»

θάνατος
11 26 τ. θάνατον τ. Κυρίου καταγγέλλετε
15 21 ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου hbvarss
26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος
54 κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

αὐτῷ

,

,

ἡμᾶς χωρίσαι
1Co 822 ! πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστὶν. . . εἴτε ζωὴ εἴτε

22 οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ
2420 ὃ ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
... εἰς κρίμα θανάτου
Jo 5424 3 μεταβέβηκεν ἐκ τ. θανάτου εἰς τ. ζωήν
8 51 ? θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τ. αἰῶνα
4 αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον
13 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τ. θανάτου αὐτοῦ
12 33 σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
18 32 σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
2119 σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τ. Θεόν
Ac 224 λύσας τ. ὠδῖνας τ. θανάτου
13 28 ὃ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες
22 4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου
28 29 μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα

1

5 εἰς τὸ καρποφορῆσαι τ. θανάτῳ
10 3} εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωὴν αὕτη εἰς
ἄνατον
,
13 τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος;
13 ἡ ἁμαρτία... διὰ τ. ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον
24 τίς με ῥύσεται ἐκ τ. σώματος τ. θανάτου

τούτου

9.27 ? of οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου

11

γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τ. ὁμοιώματι τ.

ανάτου αὐτοῦ
θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει
ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον
τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος
} ra yap ὀψώνια τ. ἁμαρτίας θάνατος

8 2 ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τ. νόμου τ. ἁμαρτίας
k. τ. θανάτου
6 1 τὸ γὰρ φρόνημα τ. σαρκὸς θάνατος
38 1 οὔτε θάνατος οὔτε (wn... δυνήσεται

22 33 μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι Kai... εἰς θάνατον
πορεύεσθαι
28 15 οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον
>

5 εἰ

9.
16
21
23

nov nip ix) vax Spo, Ex. xxi. 17

Ro

|

θάνατος

Mt 10 21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον

Mk

ae

* ἐν θανάτοις πολλάκις

Phl

1 20 1 μεγαλυνθήσεται Xpwris . .. εἴτε διὰ
ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου
2 8 γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου θανάτου
δὲ σταυροῦ

27 κ. γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτου

θανάτῳ, T
30 διὰ τὸ ἔργον Κυρίου μέχρι θανάτου ἤγγισεν
8 10 συμμορφιζόμενος τ. θανάτῳ αὐτοῦ
Col 122 ἀποκατήλλαξεν ἐν τ. σώματι τ. σαρκὸς
αὐτοῦ διὰ τ. θανάτου

11 Til 10 καξαργήσαντος μὲν τ. θάνατον
He

2 9 διὰ τὸ πάθημα τ. θανάτου δόξῃ κ. τιμῇ
ἐστεφανωμένον,
2 ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται
θανάτου
14 ἵνα διὰ τ. θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ

κράτος ἔχοντα τ. θανάτου
15 ὅσοι φόβῳ θανάτου. . . ἔνοχοι ἦσαν
δουλείας
5 7 πρὸς τ. δυνάμενον σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου

θάνατος--- θαυμάζω
He

723 διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν

Ro

915 ὅπως θανάτου γενομένου... τ. ἐπαγyeriav λάβωσιν οἱ κεκλημένοι
16 θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τ. διαθεμένου
ll 5 2 πίστει Ἐνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν
θάνατον
Ja wats ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον
5 20 σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου
-Εαὐτοῦ, WH marg.
IJo 314 1 οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τ. θανάτου
εἰς τ. ζωήν
14 ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τ. θανάτῳ
5 16 ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον
16 1 δώσει αὐτῷ ζωὴν τ. ἁμαρτάνουσι μὴ πρὸς
θάνατον"
ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον
,
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wn TY, Ps. xliv. 23

9 ὡς παιδευόμενοι x. μὴ θανατούμενοι

1 Pe 318 θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι

’

ΘΑΊΤΩ
Mt

821 ἐπίτρεψόν μοι
πατέρα μου

,

Lu

.

. θάψαι

τ.

959 ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον... . θάψαι τ. πατέρα

μου

,

όο ἄφες τ. νεκροὺς

ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον

ἔχω τ. κλεῖς τ. θανάτου κ. τ. ἅδου
1 γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου
ὅ ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τ. θανάτου τ.

πρῶτον.

22 ἄφες τ. νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
14 12 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα κ. ἔθαψαν
αὐτόν

,

,

e

8 36 ἕνεκέν σου θανατούμεθα ὅλην τ. ἡμέραν

,

Ll
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κρούς

Ac

θάψαι

τοὺς

ἑαυτῶν

'νε-

16 22 ἀπέθανεν δὲ x. ὁ πλούσιος κ. ἐτάφη
229 ὅτι κ. ἐτελεύτησεν κ. ἐτάφη
5 6 κ. ἐξενέγκαντες ἔθαψαν

,
΄
»”
oy
9 ofς πόδες
τ. θαψάντων
τ. ἄνδρα
cov ἐπὶ
τ.

ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος
--ὁ T [WH]
ἐν ῥομφαίᾳ x. ἐν λιμῷ kK. ἐν
Qeποκτεῖναι
θανάτῳ
,
ῳ
,
ζητήσουσιν
οἱ©»ἄνθρωποι τ. θάνατον
φεύγει ὁ θάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν
οὐκ ἠγάπησαν τ. Ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου
3 εἶδον μίαν ἐκ τ. κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον"
k. ἡ πληγὴ τ. θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη
οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τ. θανάτου αὐτοῦ
ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς θάνατος κ. πένθος
x. λιμός
ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος
θάνατος οὐκ ἔχει
ἐξουσίαν
ὁ θάνατος x. ὁ Gdns ἔδωκαν τ. νεκροὺς
τοὺς ἐν αὐτοῖς
ὁ θάνατος x. ὁ Gdns ἐβλήθησαν εἰς τ.
λίμνην τ. πυρός"
5
a
,
’
,
>
οὗτος
ὁe θάνατος
ὁ© ὃδεύτερός
ἐστιν
214 ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι
-- T
ὅ § ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος
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ΘΑΡΑ΄
8.34 τοῦ ᾿Αβραὰμ τοῦ Θαρὰ τοῦ Ναχώρ
Θάρα, T

ΘΑΡΡΕΏ
6 θαρροῦντες οὖν πάντοτε
8 θαρροῦμεν δὲ κ. εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι
716 χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν
10 1 ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς
2 τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τ. πεποιθήσει
He 18 6 ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν

11Co5

ΘΑΡΣΕΏ
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ΘΑΝΑΤΟΏ

-

Mt 10 21 ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς κ. θανατώσουσιν αὐτούς
κατὰ τ. ᾿Ιησοῦ
26 59 ἐζήτουν Ψψευδομαρτυρίαν
ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν
θανατώσουσιν,

Mt

14
Mk 6
10
Jo 16
Ac 23

θανατοῦτε

ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν Θάρσει θύγατερ
θαρσεῖτε ἐγώ εἶμι μὴ φοβεῖσθε
θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε
θάρσει ἔγειρε φωνεῖ σε
ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τ. κόσμον
ἐπιστὰς αὐτῷ 6 Κύριος εἶπεν θάρσει
ΘΑΡΣΟΣ

Ac 28 15 εὐχαριστήσας τ. Θεῷ ἔλαβεν θάρσος

Coll 14 x. οὐ θαῦμα
Re 17 6 ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα

τώσουσιν αὐτούς

τ.

22
27
50
49
33
11

ΘΑΥ͂ΜΑ

14 55 ἐζήτουν . . . μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι
αὐτόν
Lu 21 16 x. θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν
Ro
7 4 x. ὑμεῖς ἐθανατώθητε τ. νόμῳ

εἰ δὲ πνεύματι

9 2 θάρσει τέκνον ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι

T

συμβούλιον ἔλαβον. . . ὥστε θανατῶσαι
αὐτόν
Mk 13 12 ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς x. θανα2711

8 13

4 x. ὅτι ἐτάφη

>

΄

c

θύρᾳ

10 ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τ. ἄνδρα αὐτῆς

πράξεις

τ. σώματος

@AYMA’ZQ

(1) θαυμ. θαῦμα
Mt

(2) c. acc.

810 ἀκούσας δὲ 6 Ἰησοῦς ἐθαύμασεν
27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες
9.33 ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες

θαυμάζω--- θεῖον
Mt 15 31 ὥστε τ. ὄχθον θαυμάσαι

ΘΑΥΜΑΣΤΟΊΣ

21 20 ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες
22 22 κ. ἀκούσαντες ἐθαύμασαν

Mt 21 42 ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν

WIPE MND NN, Ps. cxviii. 23

27 14 ὥστε θαυμάζειν τ. ἡγεμόνα λίαν

Mk 5 20 x. πάντες ἐθαύμαζον

6 6 ἐθαύμασεν διὰ τ. ἀπιστίαν αὐτῶν
ἐθαύμαζεν, WH marg.
15 5 ὥστε θαυμάζειν τ. Πειλᾶτον
44 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν
ἐθαύμαζεν, T
ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τ. ναῷ
>

[4

>

~

,

>

fod

αὐτόν
63 κ. ἐθαύμασαν πάντες

218 πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τ.
λαληθέντων
33 ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ κ. ἡ μήτηρ θαυμάζοντες
ἐπὶ τ. λαλουμένοις
2 ἐθαύμαζον ἐπὶ τ. λόγοις τ. χάριτος

Mk12 11 ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, Ps. Lc.
Jo 930 ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν
1Pe2 9 τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ
θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς
Re 15 1 εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τ. οὐρανῷ μέγα κ.
θαυμαστόν
3 μεγάλα κ. θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου
ΘΕΑ΄
Ac 1927 τὸ τ. μεγάλης θεᾶς ᾿ Ἀρτέμιδος
οὐθὲν λογισθῆναι

9 " ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασεν
αὐτόν

5 φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν
943 πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς
ἐποίει
11 14 ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι
38 ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ
πρῶτον ἐβαπτίσθη
θαυμάσαντες ἐπὶ τ. ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγη-

σαν

2412 * ἀπῆλθεν πρὸς αὑτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός

—h. v., T [[WH]] R mg.
41 ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τ. χαρᾶς κ. θαυμα-

ζόντων
38. 7 μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι
427 ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει
5.20 δείξει αὐτῷ ἔργα ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε
αυμάζετε, T
28 3 μὴ θαυμάζετε τοῦτο
715 ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες
21 ἕν ἔργον ἐποίησα κ. πάντες θαυμάζετε
Ac 2 7 ἐξίσταντο δὲ x. ἐθαύμαζον λέγοντες
812 ἄνδρες Ἰσραηλεῖται τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ
413 καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί
εἰσιν. . . ἐθαύμαζον
5. ὁ δὲ Μωυσῆς ἰδὼν ἐθαύμασεν τὸ ὅραμα
ἐθαύμαζεν, T
18 41 ἴδετε οἱ καταφρονηταὶ κ. θαυμάσατε κ.
ἀφανίσθητε

Jo

WIA ANIA 3D

O32 381, Hab.

ae
Ga_ 1 6
ΠΤΉΙ 10
1Jo 313
Ju
16
Re 18 3
17

θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε
θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τ. πιστεύσασιν
μὴ θαυμάζετε ἀδελφοὶ εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος
3 θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελίας χάριν
ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τ. θηρίου
ἐθαύμασεν, ΤῈ
6 1 ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα.

7 x. εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰ τί ἐθαύμασας;
8 θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τ. γῆς

Mt

ἱερὸν εἰς
.

ΘΕΑΌΜΑΙ
6 I μὴ ποιεῖν... πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς
11 7 τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι;
2211 εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τ. ἀνακειμένους

23 5. ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τ. ἀνθρώποις
Mk 16[11 ἀκούσαντες ὅτι (ἢ κ. ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς
14 ὅτι τ. θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον ἐκ
νεκρῶν οὐκ ἐπίστευσαν
Lu 527 ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευείν
724 τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι;
28 55 κατακολουθήσασαι
δὲ αἱ γυναῖκες. ..
ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον
Jo 114 ἐθεασάμεθα τ. δόξαν αὐτοῦ
32 τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστεράν
38 θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει
αὐτοῖς
435 θεάσασθε τ. χώρας
6 5 θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς
αὐτόν
11 45 θεασάμενοι ὃ ἐποίησεν
~

>

,

,

Ἂς

111 οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν

πορευόμενον
21 27 οἱ ἀπὸ τ. ᾿Ασίας ᾿Ιουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν
ἐν τ. ἱερῷ
᾿
22 ο οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο
Ro 15 24 ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς
170 1 1 ὃ ἐθεασάμεθα x. αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν
412 Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται
14 ἡμεῖς τεθεάμεθα x. μαρτυροῦμεν

ΘΕΑΤΡΙΖΟΜΑΙ ἢ +
He 10 33 ὀνειδισμοῖς τε x. θλίψεσιν θεατριζόμενοι
ΘΕΆΤΡΟΝ ἃ
Ας 19 29 ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον
31 παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον
1Co4 9 θέατρον ἐγενήθημεν τ. κόσμῳ

θαυμάσονται, T
ΘΑΥΜΑΊΣΙΟΣ

Mt 21 15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς... τὰ θαυμάσια
ἃ ἐποίησεν

ΘΕΓῸΝ
Lu 17 29 ἔβρεξεν πῦρ x. θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ

ἽΡ Finy ΠΝ vier ΤΡ ο΄.
ovo, Gen. xix. 24

VoD

ΜΡ ροιοο

τ

ον =”

θεῖον----Θέλω
Re

917 ἐκ τ. στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ K. ©
καπνὸς κ. θεῖον
18 ἀπεκτάνθησαν . . . ἐκ τ. πυρὸς κι τ. καπνοῦ
>

,

>

΄“-

ν᾽

,

-

κ. τ. θείου

Ro

15 32 ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος

16 12 πάντως οὐκ ἢν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ
[01
1 Παῦλος ἀπόστολος... διὰ θελήματος Θεοῦ
8 5 ἑαυτοὺς ἔδωκαν.
. ἡμῖν διὰ θελήματος
Θεοῦ
Ga 1 4 κατὰ τὸ θέλημα τ. Θεοῦ x. πατρὸς ἡμῶν
Eph1 1 Παῦλος ἀπόστολος... διὰ θελήματος Θεοῦ
5 κατὰ τ. εὐδοκίαν τ. θελήματος αὐτοῦ
9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τ. θελήματος
αὐτοῦ

τ.

x. τοῦ θεί., TWH mg.
ὃ τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τ. λίμνῃ τ. καιομένῃ πυρὶ
kK. θείῳ

4 wa
ov

διὰ τούτων
‘

γένησθε
,

θείας
‘

κοινωνοὶ

11 κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος

κατὰ τ. βουλὴν τ. θελήματος αὐτοῦ
31 ποιοῦντες τὰ θελήματα τ: σαρκὸς κ. τ.
διανοιῶν
5 17 ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τ. Κυρίου
6 6 ποιοῦντες τὸ θέλημα τ. Θεοῦ ἐκ ψυχῆς
Col : : Παῦλος ἀπόστολος . . . διὰ θελήματος Θεοῦ
w

‘

φύσεως

9 ἵνα πληρωθῆτε τ. ἐπίγνωσιν τ. θελήματος

ΘΕΙΟΤΗΣ“ἢ
Ro

120 ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις κ. θειότης

Re

917 θώρακας πυρίνους x. ὑακινθίνους x. θειώδεις

ΘΕΙΩΔΗΣ +

ΘΕΛΗΜΑΤ
(1) θελήματα

end
ΡΣ,

ἢ
id

610
721
12 το
18 14

21 31
26 42
Mk 8.35
Lu 11

2

f

a

᾿

12 47

γενηθήτω τὸ θέλημά σου
ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τ. πατρός μου
ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τ. πατρός μου
οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τ.
πατρός μου
τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τ. πατρύς
γενηθήτω τὸ θέλημά σου
+ ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τ. Θεοῦ
τὰ θελήματα, WH mg.
γενηθήτω τὸ θέλημά σου
—h. v.. TWHR non mg.
6 δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τ. κυρίου αὐτοῦ,
kK. μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα

αὐτοῦ

22 42 μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω
28 25 τ. δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τ. θελήματι αὐτῶν
7ο 113 οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός,
οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός
4 34 ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τ. πέμψαντός με
5 30 ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν,
ἀλλὰ τὸ θέλημα τ. πέμψαντός με
6 38 οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν,
ἀλλὰ τὸ θέλημα τ. πέμψαντός με.
39 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τ. πέμψαντός με
40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τ. πατρός μου
7 17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν

9.31 ἐάν τις. . . τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ

Ac 18 22
. 2114
2214
Ro 110

..

7 37 ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τ. ἰδίου θελήματος

ΘΕΙΓῸΣ
Ac 17 29 οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ... τὸ θεῖον
εἶναι ὅμοιον
11Pel 3 ὡς πάντα ἡμῖν τ. θείας δυνάμεως αὐτοῦ
Ges δεδωρημένης

|
ἔ

διὰ θελή-

τ. καιομένης ἐν θείῳ
20 10 ὁ διάβολος... ἐβλήθη εἰς τ. λίμνην
21

Mt

Θεοῦ
1 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος.
ματος Θεοῦ

1Co1

πυρὸς κ. θείου

Ἢ

218 xk. γινώσκεις τὸ θέλημα
‘
12 2 τί τὸ θέληματ. Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν κ. εὐάρεστον

14 10 βασανισθήσεται ἐν πυρὶ κ. θείῳ ἐνώπιον
ἀγγέλων ἁγίων

19 20 ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τ. λίμνην τ. πυρὸς

᾿

439

! ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου
τ. Κυρίου τὸ θέλημα γινέσθω
προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ
εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τ. θελήματι τ. Θεοῦ

αὐτοῦ
4 12 πεπληροφορημένοι
Θεοῦ

ἐν παντὶ

θελήματι

τ.

ΤῊ 4 3 τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τ. Θεοῦ
5 18 τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
ΠΤΙ1 1 Παῦλος ἀπόστολος . .. διὰ θελήματος Θεοῦ
2 26 ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα
He10 7 ἰδοὺ Feo... τοῦ ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ θέλημά

σου

τὸς qui nibyd

... nNacman, Ps.

xl. 8, 9
9
10
36
18 21
I Pe 215
317
4 2
19

ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου, Ps. Zc.
ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμέν
ἵνα τὸ θέλημα τ. Θεοῦ ποιήσαντες
καταρτίσαι ὑμᾶς . . . εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ
θέλημα αὐτοῦ
οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τ. Θεοῦ
εἰ θέλοι τὸ θέλημα τ. Θεοῦ
εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ
θελήματι Θεοῦ . . . βιῶσαι
οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τ. Θεοῦ

Pel 21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ
I Jo 217 ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τ. Θεοῦ μένει
5114 ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ
Re 411 διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν x. ἐκτίσθησαν

He

ΘΕΛΗΣΙΣ
2 4 εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.
θέλησιν

. . κατὰ τ. αὐτοῦ

ΘΕ ΛΩ

(1) c. acc. (9) seq. ἵνα (8) οὐ θέλ. ἀγνοεῖν
(4) θέλειν ἐν
(5) seq. fin. verb.
Mt

119 μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι
218 οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν

we

YD AWAY OMI? MND, Jer.

ΧΧΧΙ. 15

θέλω
τ. θέλοντί σοι κριθῆναι
τ. θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι
στραφῇς

μὴ ἀπο-

Mk
-

θρωποι

1 ἔλεος θέλω κ. οὐ θυσίαν

N3I-NP) ‘AYEN DN, Hos. vi. 6
εἰ θέλετε δέξασθαι αὐτός ἐστιν λείας
1 ἔλεος θέλω x. οὐ θυσίαν, Hos. ἄς.
38 διδάσκαλε θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν
ὅ θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;
θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τ. ὄχλον

γενηθήτω σοι ὡς θέλεις
»

,

>

,

18 23

ἣν

30
19 17
21
20 14
15
2]

ὁ

1

ὃὲ εἰπεν

ig δὲ

>

>

’

“

αὐτῇ Τί

,

θέλ

θέλεις;

26 ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι
xr
,
¢ a
z
ὃς ἂν
θέλῃ
ἐν ὑμῖν
27
εἶναι πρῶτος
32
τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;
21 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐ θέλω
v. 30, WH
οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν
αὐτοὶ δὲ τ. δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν
κινῆσαι αὐτά
a

/

κ.

a

5

,

,

ca

>

,

>

ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν
σου
,

>

,

>

-

τὰ τέκνα
‘

,

I

la

7 “ ποῦ
5

~

’

ς

’

,

σοι φαγεῖν τὸ
΄“

4

πάσχα;
πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ
27 τς 1 ἀπολύειν ἕνα τ. ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον
’

,

17 ὅ τίνα θέλετε ἀπολύσω

& iv;

21 ὅ τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν;
34 γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν
ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν

12 YET 5 IMDS, Ps. xxii. 9

Mk

ἐὰν θέλῃς δύνασαί pe καθαρίσαι

λέγει αὐτῷ Θέλω καθαρίσθητι

22
25
26
48
7 24

μπ.

,

,

΄-

δαίων;

τί οὖν θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε τ. βασιλέα
τ. Ιουδαίων

—O6., WHR.

τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό
ᾧ ἂν θέλω δίδωμι αὐτήν

Lu

Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
LS -

aA

,

’

΄

λέγων Θέλω καθαρίσθητι
1 οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον

h. v.. [ΝῊ]

καθὼς
θέλετε ἵνα ποιῶσιν
ὑμῖν οἱ
ἄνθρωποι
ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε
σε θᾶλ., T
΄
2h
~
εἴ” τις θέλει
ὀπίσω
μου ἔρχεσθαι
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
ὅ θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τ.
οὐρανοῦ
πολλοὶ προφῆται... . ἠθέλησαν ἰδεῖν &
ὑμεῖς βλέπετε
ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτόν
1 x. τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
3

‘

a

a

θέλεις ἑτοιμάσωμέν

θέλ

,

Ω

-“

-

ea

«

ore Ἣρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι

κ. οὐκ ἠθελήσατε
τί θέλετέ μοι δοῦναι
’

5

12

΄-

΄“

LB)

’

ἂν

,

a

ἡμῖν

36 5 τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;
θέλ. με ποι., TWH mg.
43 ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν
44 x. ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος
51 ὅ τί σοι θέλεις ποιήσω;
12 38 T. γραμματέων τ. θελόντων ἐν στολαῖς
περιπατεῖν
“
΄
>
a
a
147 ὅταν θέλητε δύνασθε
αὐτοῖς εὖ> ποιῆσαι
12 ὅ ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα
φάγῃς τὸ πάσχα
᾿
36 1 οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ
15 9 ὅ θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τ. βασιλέα τ. Ἶοι-

Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
3 λέγων Θέλω καθαρίσθητι

ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω
εἴ
τις\ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν
a
>.
>
Cee
os
yap ἐὰν
θέλῃ τ. ψυχὴν\ αὐτοῦ
σῶσαι
εἰ θέλεις ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς
>
(ἼΔΟΝ;
,
>
δ᾽
ὦν
ὦ
34
2
ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν
ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τ. δούλων
αὐτοῦ
:
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν
εἰ δὲ θέλεις εἰς τ. ζωὴν εἰσελθεῖν
εἰ θέλεις τέλειος εἶναι
θέλω δὲ τούτῳ τ. ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς κ. σοίοὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τ. ἐμοῖς ;

θέλομεν
ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς
o>

2

10 35

ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄν-

7122

930 2 οὐκ ἤθελεν iva τις γνοῖ
35 εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι

1 προσκαλεῖται obs ἤθελεν αὐτός
ἐνεῖχεν αὐτῷ κ. ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι
αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς x. δώσω σοί
* θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι. . . τ. κεφαλὴν
Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ
οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν
ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς
οὐδένα ἤθελεν γνῶναι κ. οὐκ ἠδυνάσθη λα-

εἶν

ἠθέλησεν, T
8.34 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν
35 ὃς γὰρip ἐὰν θέλῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν σῶσαι
913 ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον

«

,

>

~

ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τἔκνα σου
kK. οὐκ ἠθελήσατε
τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι
ὠργίσθη δὲ κ. οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν
ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς
ὑμᾶς μὴ δύνωνται
οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον
οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τ. ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι
ὅ τί σοι θέλεις ποιήσω;
οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς
τ. ἔχθρους μου τούτους τ. μὴ θελήσαντάς
με βασιλεῦσαι
τ. γραμματέων τ. θελόντων περιπατεῖν ἐν
» στολαῖς
5 ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;
ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν
αὐτόν
θέλων ἀπολῦσαι τ. Ἰησοῦν
τῇ ἐπαύριον
ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς> τ.
Γαλιλαίαν
TO πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ
θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;
οὕτως κ. ὁ υἱὸς obs θέλει ζωοποιεῖ
ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι
πρὸς
ὥραν ἐν τ. φωτὶ αὐτῷ
40 οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με
ΦΣ
,
>
>
,
a
i] λ
611
ὁμοίως κ. ἐκ τ. ὀψαρίων
ὅσον
ἤθελον
4

4

>

iJ

-“

΄

>

-

»

>

I

»

>

-“

,

“-

>

’

~

,

4

»

o

>

‘

>

7

>

΄-
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θέλω
6 21
67
w if
17
44
8 44
9 27
12
15
16
17
21

21
7
19
24
18
18

ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον
μὴ k. ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν
ὑ
;
ov γὰρ ἤθελεν ἐν τ. Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν
ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν
τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν
τ. ἐπιθυμίας τ΄ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν
τί πάλιν θέλετε ἀκούειν ;
μὴ κ. ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;
κύριε θέλομεν τ. Ἰησοῦν ἰδεῖν;
ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε
ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν
? θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ
περιεπάτεις ὅπου ἤθελες
οἴσει ὅπου οὐ θέλεις

22

ἐὰν αὐτὸν θέλω

μένειν ἕως ἔρχομαι

23 ἐὰν αὐτὸν θέλω “μένειν ἕως ἔρχομαι
9.12 τί θέλει τοῦτο εἶναι;
7 28 μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις

pk ΠΗ YT, Ex. ii. 14
39 ᾧ οὐκ ἠθέλησαν
πατέρες ἡμῶν

ὑπήκοοι
ς

,

γενέσθαι
,

οἱ

27

θέλων

τε xχάριτα
καταθέσθαι
ρ

τ. Ἰουδαίοις

τ. Ἰουδαίοις χάριν

9 θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ...
κριθῆναι
26 5 ἐὰν θέλωσιν μαρτυρεῖν
Ro 113 ὅ. οὗ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
715 ov γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω
16 εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ
18 τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι
19 οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν"
ἀλλὰ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω.
20 εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ
21 τ. νόμον τ. θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν
© 16 dpa
a
οὖν οὐ τ. θέλοντος οὐδὲ τ. τρέχοντος
18 dpa οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ:
ὃν δὲ θέλει σκληρύνει
22 δῇ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι τ. ὀργήν
11 25 ὃ οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
18 3 θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τ. ἐξουσίαν ;
1619 θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ
ἀγαθόν

1Co 419 ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ

21 1 τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς
DF θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς κ.
ἐμαυτόν
32 θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι
36 ὃ θέλει ποιείτω

1 3 οὐ

θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί

is οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς
γίνεσθαι
OF

eh

τ. δαιμονίων

oats θέλετε πορεύεσθαι

1.5.5 θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι
12 1 ὃ οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν

18 ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη .. . καθὼς ἠθέλησεν

14

ς θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις
19 ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τ. νοι
μου λαλῆσαι
35 εἰ δέ τι μανθάνειν θέλουσιν
15 38 ὁ δὲ Θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς
ἠθέλησεν
16 7 οὗ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν
Cot δ᾽
ὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
8 4ἐ oa ov θέλομεν ἐκδύσασθαι
810 Αιτὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι
II ὅπως καθάπερ ἡἡ προθυμία τοῦ θέλειν
11.12 1 ἕνα ἐκκόψω τ. ἀφορμὴν τ. θελόντων

«

10 Io ἐγένετο δὲ πρόσπεινος kK. ἤθελεν γεύσασθαι
1413 ὃ Te ἱερεὺς t. Aws . . . σὺν τ. ὄχλοις
ἤθελεν θύειν
16. 3 τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ
ἐξελθεῖν
17 τὸ τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν;
20 βουλόμεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα
εἶναι
1821 πάλιν ἀνακάμψω
πρὸς ὑμᾶς τ. Θεοῦ
θέλοντος
19 1 θέλοντος δὲ τ. Παύλου
κατὰ τ. ἰδίαν
βουλὴν πορεύεσθαι
—h. v.. TWH non mg. R
33 ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τ. δήμῳ
6 κατὰ τ. ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
—h. ν, TWHR non mg.

25 9 ὁ Φῆστος δὲ θέλων
καταθέσθαι

I wus!2 39 ἐλευθέ; α ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι

12
Ga

ἀφορμήν

6 ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι
20 μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς,
κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε
1 7 θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τ.
Χριστοῦ

3 2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ad’ ὑμῶν
4 ο οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεῦσαι θέλετε
17 ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν

20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι
21 λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι

5 17 iva μὴ ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε
6 12 ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί

ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι
Phl 213 Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν κ. τὸ
θέλειν
1 Co 1 27 ois ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι
2 1 θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι
18 * μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω
θέλων ἐν
ταπεινοφροσύνῃ
I Th2 18 διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
413 8 οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
ITh810 εἴ τις οὐ θέλει Reigate Ἡ,
Er ay θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι
2 4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι
511 ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τ. Χριστοῦ
γαμεῖν θέλουσιν
Π|ΤΊι 812 πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ

Phm

14 χωρὶς. δὲ τ.

ποιῆσαι

He10

σῆς γνώμης

οὐδὲν

ἠθέλησα

5 1 θυσίαν x. προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας

FYDIN? TINA NI, Ps. xl. 7
8 1 θυσίας κ. προσφορὰς... οὐκ ἠθέλησας,
Ps. ζῶ
12 17 μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τ. εὐλογίαν
18 τὸ ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι
Ja 220 θέλεις δὲ γνῶναι ὦ ἄνθρωπε κενέ

415 ἐὰν ὁ Κύριος θέλῃ

θελήσῃ, TWH _marg.
I Pe3 10 ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν

ovn Yann ween, Ps. xxxiv. 13
17 εἰ θέλοι τὸ θέλημα τ. Θεοῦ
11 Pe3 5 λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας
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θέλω----Θεός

Ill Jo 13 οὐ

θέλω διὰ μέλανος kx. καλάμου σοι
γράφειν
Re 221 οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τ. πορνείας αὐτῆς
11 5 εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι
5 εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι
θέλει vel θελήσει, WH mg.
6 πατάξαι τ. γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις
ἐὰν θελήσωσιν

22 17 ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν

ΘΕΟΣ

(1) Κύριος ὁ Θεός
᾿Αβραάμ, Ἰσραήλ

τ. Θεόν

Mt

6 48 ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τ. πέτραν
49 ὅμοιος . .. οἰκοδομήσαντι οἰκίαν
γῆν χωρὶς θεμελίου

ἐπὶ

τ.

14 29 μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον

Ας 1026 1 ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τ. δεσμωτηρίου
Ro 15 20 ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ
1Co 310 ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα

123 Ἐμμανουοὴλ

ΘΕΜΕΛΙΟΏ
725 τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τ. πέτραν
6 48 τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τ. πέτραν
διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν, TWHR

non mg.

Eph 8 18 ἐρριζωμένοι x. τεθεμελιωμένοι iva ἐξισχύσητε
καταλαβέσθαι
Col 123 εἴ γε ἐπιμένετε τ. πίστει τεθεμελιωμένοι
κ. ἑδραῖοι
He 110 σὺ κατ᾽ ἀρχὰς Κύριε τ. γῆν ἐθεμελίωσας

FID’ PINT DE, Ps. cii. 26

1Th4

Ac

μεθερμηνευόμενον

mim Β wsin-ba-by, De. viii. 3
6 εἰ vids εἶ τ. Θεοῦ
7 | οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τ. Θεόν σου

DION FINN sw Nd, Dt. vi. 16

10 1 Κύριον τ. Θεόν σου προσκυνήσεις

1 ΤΙ 6 19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλόν

ΠΤῚ 219 ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τ. Θεοῦ ἕστηκεν
He 6 I μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας
11 το ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τ. θεμελίους ἔχουσαν
πόλιν
Re 21 14 τὸ τεῖχος τ. πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα
19 οἱ θεμέλιοι τ. τείχους τ. πόλεως. ..
_ κεκοσμημένοι"
ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις

στηρίξει

ἐστιν

3 9g δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τ. χίθων τούτων ἐγεῖραι
τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ
16 εἶδεν πνεῦμα Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστεράν
4 3 εἰ υἱὸς εἶ τ. Θεοῦ
4 ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στύpatos Θεοῦ

12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον
Eph2 20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τ. θεμελίῳ τ. ἀποστόλων

αὐτὸς καταρτίσει
μελιώσει
--θεμ., WHR

ὅ

Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός

11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι

1Pe510

(6) ὁ

Seay, Is. vil. 14

(1) θεμέλια

Mt
Lu

(5) ©. ζῶν, μόνος, αἰώνιος

Θεός, voc, Θεέ
(7) θεοί
(8) ἡ θεός
(9) κατὰ Θεόν (10) Θ. σωτήρ

OEME’AIOZ
Lu

(2) ©. πατήρ (8) ©.
(4) τὰ τ. Θεοῦ, πρὸς

σθενώσει

θε-

non mg.

NPA WON AiMny, ἐδ. 13
5 8 ὅτι αὐτοὶ τ. Θεὸν ὄψονται
Q ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται
34 μήτε ἐν τ. οὐρανῷ ὅτι θρόνος ἐστὶν τ.
Θεοῦ
6 8 3 οἶδεν γὰρ ὁ Θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν

--ὁ Θεὸς, T [WH] R non mg.
24 οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν κ. μαμωνᾷ
30 εἰ δὲ τ. χόρτον τ.
οὕτως ἀμφιέννυσιν

ἀγροῦ.

. ὁ Θεὸς

8 29 τί ἡμῖν κ. σοὶ υἱὲ τ. Θεοῦ;

9 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι... ἐδόξασαν τ. Θεόν
12 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ

28 εἰ δὲ ἐν πνεύματι Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ
δαιμόνια,
ἄρα ἔφθασεν

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ

14 33 λέγοντες ᾿Αληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ
15

3 διὰ τί κ. ὑμεῖς παραβαίνετε τ. ἐντολὴν
τ. Θεοῦ
4 ὁ γὰρ Θεὸς εἶπεν
6 ἠκυρώσατε τ. λόγον τ. Θεοῦ
31 ὃ ἐδόξασαν τ. Θεὸν Ἰσραήλ
16 16 ὅ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ τ. ζῶντος
23 * ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τ. Θεοῦ
19 6 ὃ οὖν ὁ Θεὺς συνέζευξεν

17 οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός
εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός, TWHR non mg.

24 ἢ πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
Bao. τ. οὐρανῶν, T
26 παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά
21 12 εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τ. Θεοῦ
--τ. Θεοῦ, WH non mg. R mg.
31 ai πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τ. βασιλείαν
τ. Θεοῦ

ΘΕΟΔΙΔΑΚΤΟΣ * +
9 αὐτοὶ yap ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε

ΘΕΟΜΑ'ΧΟΣ ** +
5 39 μήποτε x. θεομάχοι εὑρεθῆτε

43 ὅτι ἀρθήσεται ad’ ὑμῶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ

1 Ti816

ΘΕΟΊΠΝΕΥΣΤΟΣ ἢ
πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος
πρὸς διδασκαλίαν

κ.

ὠφέλιμος

22 16 τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις
21 4 ἀπόδοτε οὖν... τὰ τ. Θεοῦ τ. Θεῷ
29 μὴ εἰδότες τ. γραφὰς μηδὲ τ. δύναμιν τ.
Θεοῦ

443

Θεός
ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν τ. οὐρανῷ εἰσίν
-- Θεοῦ, WHR

Mk1015

non mg.

οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τ. Θεοῦ
>

δι

‘

ε

»

ς«

“

ε

‘

λέγοντος,
8. ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ κ. ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ
k. ὁ Θεὸς Ἰακώβ;

*TON] PAS YON BIN DY... ΘΝ
apy", Ex. iii. 6
οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
--ὁ, T [WH]
1 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐν ὅλῃ τ.
καρδίᾳ σου

ἼΞΡΓΟΣΒ PHS Aim ny MIN, De.
iv. 5

ὀμνύει ἐν τ. θρόνῳ τ. Θεοῦ

δύναμαι καταλῦσαι τ. ναὸν τ. Θεοῦ
ὃ ἐξορκίζω, σε κατὰ τ. Θεοῦ τ. ζῶντος,
ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς
τ. Θεοῦ

εἰ υἱὸς εἶ τ. Θεοῦ
υἱ. Θεοῦ εἶ, WH

mg.

ἐπ. τ. “Θεῷ, WH mg.
εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός
ὁ τοῦτ᾽ ἔστιν Θεέ μου Θεέ μου ἵνα τί με
ἐγκατέλιπες;

rinary ΠῸΡ ὍΝ ὍΝ, Ps. xxii. 2
ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος
vi. Θεοῦ, WH mg.
ἀρχὴ τ. εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ
Θεοῦ
—vi. Θεοῦ, TWH non mg. R mg.
ἦλθεν.
. . κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τ.
Θεοῦ

ἤγγικεν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
οἶδά σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ
τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ
Θεός;

ἐξίστασθαι πάντας

κ. δοξάζειν

τ.

Θεόν

πῶς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ
σὺ εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τ. Θεοῦ
ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τ. βασιλείας τ.
Θεοῦ

οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
πῶς ὁμοιώσωμεν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
τί ἐμοὶ x. σοὶ Ἰησοῦ υἱὲ τ. Θεοῦ τ. ὑψίστου;
ὁρκίζω σε τ. Θεὸν μή με βασανίσῃς
ἀφέντες τ. ἐντολὴν τ. Θεοῦ κρατεῖτε τ.
παράδοσιν
καλῶς ἀθετεῖτε τ. ἐντολὴν τ. Θεοῦ
ἀκυροῦντες τ. λόγον τ. Θεοῦ τ. παραδύσει
ὑμῶν.

4 ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τ. Θεοῦ

ἕως ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ἐληλυθυῖαν
καλόν σε μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τ.
βασιλείαν τ. Θεοῦ

ὃ οὖν 6 Θεὸς συνέζευξεν
τ. γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ

τ. Θεοῦ ὡς

Θεῴ-

- ἀλλ᾽ οὐ π. Θεῷ, WH mg.
πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τ. Θεῷ
παρὰ δὲ τ. Θεῷ δυνατόν, WH mg.
11
12

22

14
17
24

ἔχετε πίστιν Θεοῦ

ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ διδάσκεις
τ ἀπόδοτε «s+. τὰ T. Θεοῦ" τὶ Θεῷ
μὴ εἰδότες τ. γραφὰς μηδὲ τ. δύναμιν τ.

Θεοῦ
26 πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων,

ὃ ἐγὼ ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ κ. Θεὸς Ἰσαὰκ
Θεὸς Ἰακώβ,

πέποιθεν ἐπὶ τ. Θεόν

2 ὥστε

ὃς ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν
παιδίον

18 οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεύς
23 πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς
τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσελεύσονται
24 πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τ. βασιλείαν τ.
Θεοῦ εἰσελθεῖν
25 ἢ πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσελθεῖν
27 παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ᾽ οὐ παρὰ

a

Ex.

κ.

Λε.

27 οὐκ ἔστιν Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
ὁ Θεὸς,
TWH mg.
29 1 Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστίν,

TMS iM WS Ain, Dt. vi. 4

30 1 x. ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐξ ὅλης
καρδίας σου, 26. 5
34 ov μακρὰν εἶ ἀπὸ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
13 19 ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὁ Θεύς
14 25 ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
Θεοῦ

15 34 °

©

,

e

,

5

ee

,

4

ὁ Θεός μου ὁ Θεύς μου εἰς Ti ἐγκατέλιπές
pes Pov dc.

ὁ Θ. μου [ὁ Θεός μου], WH
39 ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς Θεοῦ ἢν
ἦν Θεοῦ, T
43 ὃς κ. αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τ. βασιλείαν
τ. Θεοῦ
16 [19 ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τ. Θεοῦ
Lu
a
ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τ. Θεοῦ
ἐν τ. τάξει τ. ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τ.
Θεοῦ
a

1

>

,

,

ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον T. Θεὸν αὐτῶν

ἐγώ εἰμι Ταβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιοντ
Θεοῦ

ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τ. Θεοῦ
εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τ. Θεῷ

1 δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τ. θρόνον
Δαυείδ
διὸ kK. τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς
Θεοῦ
ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τ. Θεοῦ πᾶν ῥῆμα
1° ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ. Θεῷ τ.
σωτῆρί μου
ἐλάλει εὐλογῶν τ. Θεόν
5 εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ
διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν
πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τ. Θεόν
δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ κ. ἐπὶ γῆς εἰρήνη
ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες κ. αἱνοῦντες τ. Θεόν
εὐλόγησεν τ. Θεὸν κ. εἶπεν

αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἐπιστᾶσα
Θεῷ

ἀνθωμολογεῖτο τ.

444
Lu

Θεός
240 χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό
52 mpoéxonmtev . . . χάριτι mapa Θεῷ x.
ἀνθρώποις
8.2 ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάνην τὸν Ζαχαρίου
υἱόν
ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τ. Θεοῦ
»
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εἰ υἱὸς εἰ τ. Θεοῦ

1 οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τ. Θεόν σου, 2. 16
3
3
“
οἶδά σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ
σὺ εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
ἐν τῷ τ. ὄχλον... ἀκούειν τ. λόγον τ. Θεοῦ
τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος ὁ
΄

,’

-

Θεός;

ἀπῆλθεν εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τ. Θεόν
ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας κ. ἐδόξαζον τ. Θεόν
ὡς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ
ἦν διανυκτερεύων ἐν τ. προσευχῇ τ. Θεοῦ
ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας κ. ἐδόξαζον τ. Θεόν
ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τ. λαὸν αὐτοῦ
ὁ δὲ μικρότερος ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
μείζων αὐτοῦ ἐστίν
οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τ. Θεόν
οἱ δὲ Φαρισαῖοι... τ. βουλὴν τ. Θεοῦ
ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς
-~

>

-

a

a
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,
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΄
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,
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’

εὐαγγελιζόμενος

τ. βασιλείαν

τ. Θεοῦ

ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τ. βασιλείας
τ. Θεοῦ

ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τ. Θεοῦ
oi τ. λόγον τ. Θεοῦ ἀκούοντες κ. ποιοῦντες
τί ἐμοὶ κ. σοὶ Ἰησοῦ υἱὲ τ. Θεοῦ τ. ὑψίστου;
[r. Θεοῦ], WH
διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ Θεός
ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τ. βασιλείαν
«ς

Ν

>

,

«

Led

,

,

“᾿

~

,

τ. Θεοῦ

ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν Χριστὸν
»

20

΄

΄“

τ. Θεοῦ
΄

μὴ

,

>

‘

,

τ. Θεοῦ
Θεοῦ

εὔθετός ἐστιν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
1 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐξ ὅλης
καρδίας σου, Dt. vi. 5
εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ
>

“

ε

’

δαιμόνια,

12

«

,

”~

A

ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
μακάριοι οἱ ἀκούοντες τ. λόγον τ. Θεοῦ κ.
φυλάσσοντες
42 παρέρχεσθε τ. κρίσιν κ. τ. ἀγάπην τ. Θεοῦ
49 διὰ τοῦτο κ. ἡ σοφία τ. Θεοῦ εἶπεν
6 ἕν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπίον τ. Θεοῦ

:

-

᾿

-“

ἢ. v., [WH]

‘

ὁ Θεὸς τρέφει αὐτούς
Φ

,

,

>

΄

28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τ. χόρτον... ὁ Θεὸς οὕτως
ἀμφιάζει
31 πλὴν ζητεῖτε τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
τ. Bac. αὐτοῦ, TWHR non mg.
13 13 παραχρῆμα ἀνωρθώθη x. ἐδόξαζεν τ. Θεόν
18 τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ;
20 τίνι ὁμοιώσω τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ;
28 ὅταν ὄψησθε ᾿Αβραὰμ...
ἐν τ. βασιλείᾳ
τ. Θεοῦ
29 ἀνακλιθήσονται ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
1415 μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τ. βασιλείᾳ
τ. Θεοῦ
ul

,

-~

a

,

a

>

,

γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τ. ἀγγέλων τ. Θεοῦ
,

15 Io

4

>

,

>

bed

16 13 οὐ δύνασθε Θεῳ δουλεύειν Kk. μαμωνᾷ
15 ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τ. καρδίας ὑμῶν"
ore τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα
ἐνώπιον τ. Θεοῦ
16 ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ εὐαγγελίζεται
1715 ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων
τ. Θεόν
18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν
τ. Θεῷ
a

4

>

>

,

c

‘

πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
,

20
20

᾿»

3

ε

,

~

οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ μετὰ παρα-

τηρήσεως
VA

ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν
κριτῆς τις Nv . . . τ. Θεὸν μὴ φοβούμενος
2
\
>
a
εἰ κ΄ τ. Θεὸν οὐ φοβοῦμαι
ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τ. ἐκδίκησιν τ. ἐκλεκτῶν αὐτοῦ
,

6

>

A

προσηύχετο
’

«

4

’,

‘O Θεὸς εὐχαριστῶ σοι
4

>

a“

ὁ ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τ. ἁμαρτωλῷ
τ. γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
ὃς ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ὡς
παιδίον
19 οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός

--ὁ, T

[WH]

24 πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τ.
βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσπορεύονται
25 ἢ πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσελθεῖν
27 τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ
,

>

,

a

>

-

,

τ. Θεῷ ἐστίν

29 ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν. . . εἵνεκεν τ. βασιλείας
τ. Θεοῦ
43 ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τ. Θεόν:
kK. πᾶς 6 λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τ. Θεῷ
19 11 παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
ἀναφαίνεσθαι
,
“ae
᾿
΄
37 χαίροντες αἰνεῖν τ. Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ
2021 ἐπ᾿ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ διδάσκεις
25 * τοίνυν ἀπόδοτε... τὰ τ. Θεοῦ τ. Θεῷ
36 υἱοί εἰσιν Θεοῦ τ. ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες
vi. εἰσ. τ. Θεῷ, WH mg.
a

σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τ. βασιλείαν τ.
>

,

x

ἕως ἂν ἴδωσιν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τ. μεγαλειότητι
»

8 ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τ. ἀγγέλων
τ. Θεοῦ
9 ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τ. ἀγγέλων τ. Θεοῦ
20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Θεός
21 οὕτως 6... μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν

24

δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τ. λίθων τούτων ἐγεῖραι
τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ
rats
ἃ
a
\
a
a
τοῦ Σὴθ τοῦ ᾿Αδὰμ τοῦ Θεοῦ
εἶ
εἰ υἱὸς
τ.
Θεοῦ
,
΄
1 Κύριον τ. Θεόν σου προσκυνήσεις, Dt. vi. 1 3
προσκ. Κ. τ. Θεόν σου, T
᾿

Lu 12
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΄

37 1 8. ὡς λέγει Κύριον τ. Θεὸν ᾿Αβραὰμ x.

Θεὸν Ἰσαὰκ x. Θεὸν Ἰακώβ, Ex. Le.
3ὃ Θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων

21 31
ἱνώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡβασιλεία τ. Θεοῦ
a
=
>
,
“22 16 ἕως ὅτου
πληρωθῇ ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
18 ἕως οὗ ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ἔλθῃ

445

Θεός
καθήμενος ἐκ δεξιῶν τ. δυνάμεως τ. Θεοῦ

σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ;

εἰ οὗτός ἐστιν. ὁ Χριστὸς τ. Θεοῦ ὁ ἐκλεκτός
οὐδὲ φοβῇ σὺ τ. Θεόν
ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τ. Θεόν

ὃς προσεδέχετο τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
δυνατὸς ἐν ἔργῳ k. λόγῳ ἐναντίον τ. Θεοῦ

»

ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τ. ἱερῷ εὐλογοῦντες τ.
Θεόν
ὁ λόγος ἣν
ἢ πρὸς τ. Θεόν,
Ke Θεὸς ἢν ὁ λόγος.
οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τ. Θεόν

ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι
of οὐκ ἐξ αἱμάτων . . . ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν
Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε'
μονογενὴς Θεὸς ὁ dv εἰς τ. κόλπον τ. πατρός
ὁ μον. υἱὸς, TWH mg. R non mg.
ἴδε 6 ἀμνὸς τ. Θεοῦ

μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
ἴδε ὁ ἀμνὸς τ. Θεοῦ
Ῥαββεὶ

σὺ εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ

ὄψεσθε τ. ἀγγέλους τ. Θεοῦ ἀναβαίνοντας
οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος
ἐὰν μὴ ἢ ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ
οὐ δύναται ἰδεῖν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
βασ. τ. οὐρανῶν, Ἢ

οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τ. κόσμον
οὐ γὰρ ἀπέστειλεν 6 Θεὸς τ. υἱὸν εἰς τ.
κόσμον
ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τ. μονογενοῦς υἱοῦ τ. Θεοῦ

ὅτι ἐν Θεῴ ἐστὶν εἰργασμένα

ἐσφράγισεν ὅτι
ὅ ὁ Θεὸς ἀληθής ἐστιν

ὃν γὰρ ἀπέστειλεν

ὁ Θεὸς τὰ ῥήματα τ.

Θεοῦ λαλεῖ

ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν
εἰ ἤδεις τ. δωρεὰν τ. Θεοῦ
πνεῦμα ὁ Θεύς

: ἀλλὰ kK. πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τ. Θεόν,

ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τ. Θεῷ
ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τ. φωνῆς τ. υἱοῦ
. Θεοῦ
τὸ

fe τ. ἀγάπην τ. Θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς
οὐκ ἔχ. τ. ay. τ. Θεοῦ, T
5 τ. δόξαν τὴν παρὰ τ. μόνου Θεοῦ οὐ
ζητεῖτε
--Θεοῦ, [WH] R marg.
2

τοῦτον yap ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός

ἵνα ἐργαζώμεθα "τὰ ἔργα τ. Θεοῦ
τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τ. Θεοῦ

ὁ γὰρ ἄρτος τ. Θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων
ἐκ τ. Θεοῦ

ἄρτ. ὁ τ. Θεοῦ, T
ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ

min “Wd WIM, Is. liv. 13
εἰἰ μὴ ὁ ὧν παρὰ τοῦ Θεοῦ,
οὗτος ἑώρακεν. τ. Θεόν

τ. πατέρα, WHR
ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ
πότερον ἐκ τ. Θεοῦ ἐστίν
--τοῦ, Τ

Jo

840 ἣν ἤκουσα παρὰ τ. Θεοῦ
41 2 ἕνα πατέρα ἔχομεν τ. Θεόν
42 2 μὴ t ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν
~
ene
ἐγὼ γὰρ ἐκ τ. Θεοῦ ἐξῆλθον kK. ἥκω
47 ὁ ὧν ἐκ τ. Θεοῦ τὰ ῥήματα τ. Θεοῦ ἀκούει:
διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ τ. Θεοῦ
οὐκ ἐστέ
ὃν ὑμεῖς λέγετεὅτι
ὅ Θεὸς ὑμῶν ἐστίν
ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τι Θεοῦ ἐν αὐτῷ
οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος
δὸςδόξαν τ. Θεῷ
ἡμεῖς οἴδαμεν ὅ
ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν ὁ Θεύς
οἴδαμεν ὅτι 6 Θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει
ἅμ. ὁ Θεὸς, F
>

¢

εἰ “μὴ ἦν οὗτος mapa Θεοῦ
σὺ

πιστεύεις

εἰς τ.

υἱὸν τ.

Θεοῦ;

τ. ἀνθρώπου, TWHR mg.
ore ov ἄνθρωπος ὧν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν
7 ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε.

DAN ods ‘MON “IN, Ps. [xxxii. 6
7 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς,
πρὸς ods ὁ λύγος τ. Θεοῦ ἐγένετο
ὲ
ἐγ. τ. Θεοῦ, T
ὅτι εἶπον Υἱὸς τ. Θεοῦ
—rov, T

αὕτη

ἡ doOeveia

.

εἰμί

. ὑπὲρ

τ.

δόξης τ.

Θεοῦ,

ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ δι’ αὐτῆς
ὅσα ἂν αἰτήσῃ τ. Θεὸν δώσει σοι ὁ Θεός
ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ
υἱὸς τ. Θεοῦ
ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τ. δόξαν τ. Θεοῦ
ἵνα kK. τὰ τέκνα τ." Θεοῦ... συναγάγῃ
εἰς ἕν
ἠγάπησαν γὰρ τ. δόξαν τ. ἀνθρώπων μᾶλλον
ἤπερ τ. δόξαν τ. Θεοῦ
si .. . Ore ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθεν kK. πρὸς
. Θεὸν ὑπάγει
ὁ θεὸς ἐδοξάσ. n ev αὐτῷ.
ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ,
—h. v., WHR
k. ὁ Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ
πιστεύετε εἰς τ. Θεὸν kK. εἰς ἐμὲ πιστεύετε
ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν
προσφέρειν τ. Θεῷ
ὅτι ἐγὼ παρὰ τ. Θεοῦ ἐξῆλθον
τ. πατρὸς, WHR
ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες
5 iva γινώσκωσίν σετ. μόνον ἀληθινὸν Θεόν
ὅτι υἱὸν Θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν
ἀναβαίνω πρὸς. .. Θεόν μου κ. Θεὸν ὑμῶν
Sig Κύριός μου κ. ὁ Θεός μου
ἵνα πιστεύητε ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστὸς
ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τ. Θεόν
λέγων τὰ περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν .. . τὰ μεγαλεῖα
τι Θεοῦ

ἔσται ἐν τ. ἐσχάταις ἡμέραις
Joel iii.1
ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τ.
οἷς ἐποίησεν δι αὐτοῦ ὁ Θεὸς
τοῦτον τ. ὡρισμένῃ βουλῇ κ.
Θεοῦ ἔκδοτον

λέγει ὁ Θεύς,
Θεοῦ εἰς ὑμᾶς
ἐν μέσῳ ὑμῶν
προγνώσει τ.
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Θεός
,

224
30
32
33

ὃν 6 Θεὸς ἀνέστησεν
ar»
εἰδὼς ὅτε ὅρκῳ ὥμοσεν αὐτῷ ὁ Θεός
τοῦτον τ. ᾿Ιησοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεός
τ. δεξιᾷ οὖν τ. Θεοῦ ὑψωθείς

36 x. Κύριον αὐτὸν κ. Χριστὸν ἐποίησεν ὁ
Θεός

“

,

,

47 μετελάμβανον τροφῆς. . . αἰνοῦντες τ.
Θεόν
8 ὃ περιπατῶν κ. ἁλλόμενος κ. αἰνῶν τ. Θεόν.
9 x. εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα
k. αἰνοῦντα τ. Θεόν
13 ὃ 6 Θεὸς ᾿Αβραὰμ x. Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ,
k. ὁ Θεὸς "Io. x. ὁ Θεὸς Ἰακ., T
ὁ Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν
15 ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
18 ὁ δὲ Θεὸς ἃ προκατήγγειλεν.. . ἐπλήρωσεν οὕτως
21 ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος τ. ἁγίων
. . « προφητῶν
22 1 προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεός

ἐκ τ. ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ
ee

ik

Ὁ
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Sai ye yey

THORN, Dt. xviii. 15
διαθήκης ἧς ὁ Θεὸς διέθετο πρὸς τ.
πατέρας ὑμῶν
διέθ. ὁ Θεὸς, T
ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὁ Θεὸς τ. παῖδα
αὐτοῦ
ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τ. Θεοῦ
ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τ. Θεοῦ
ὅτι πάντες ἐδόξα᾽. > τ. Θεὸν ἐπὶ τ. γεγονότι
ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τ. Θεόν
ἐλάλουν τ. λόγον τ. Θεοῦ μετὰ παρρησίας
οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τ. Θεῷ
πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις.
ὁ Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν ᾿Ιησοῦν
τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν κ. σωτῆρα ὕψωσεν

25 τ.
26
410
19
21
24
31
5 4
29
30
31

32 ὃ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τ. πειθαρχοῦσιν αὐτῷ

pony,
oo on

Ex,

43 dveddBere . . . τὸ ἄστρον τ. θεοῦ Ῥομφά
Ῥομφάν,

‘

39} ries ἂν mpooxadéonra Κύριος ὁ Θεὸς

nin 7
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wd
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742 ἔστρεψεν δὲ ὁ Θεός

T ; Ῥεφάν, R
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Am. v. 26
45 ὧν ἔξωσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου τ. πατέρων ἡμῶν
46 ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τ. Θεοῦ,
K. ἠτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τ. Θεῷ Ἰακώβ
τ. οἴκῳ, T
55 εἶδεν δόξαν Θεοῦ,
k. Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τ. Θεοῦ
56 θεωρῶ... . τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν
ἑστῶτα τ. Θεοῦ
8 10 οὗτός ἐστιν ἡ Δύναμις τ. Θεοῦ ἡ καλουμένη
Μεγάλη
12 Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τ. βασιλείας
τ. Θεοῦ

14 ὅτι δέδεκται ἡ Σαμαρία τ. λόγον τ. Θεοῦ

20 τ᾿ se

άτ. Θεοῦ ἐνόμισας

διὰ χρημάτων

κτασθαι

21 ἡ yap καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι
τ. Θεοῦ
37 πιστεύω τ. υἱὸν τ. Θεοῦ εἶναι τ. Ἰησοῦν
Χριστόν
—h. v., TWH non mg. R non mg.
9 20 ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
10. 2 φοβούμενος τ. Θεὸν σὺν παντὶ τ. οἴκῳ
αὐτοῦ
2 δεόμενος τ. Θεοῦ διὰ παντός"
3 εἶδεν. . . ἄγγελον τ. Θεοῦ εἰσελθόντα
πρὸς αὐτόν
4 ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τ.
Θεοῦ
15 ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
22 ἀνὴρ δίκαιος κ. φοβούμενος τ. Θεόν
28 κἀμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν...

λέγειν ἄνθρωπον

39 εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστίν
6 2 καταλείψαντας τ. λόγον τ. Θεοῦ διακονεῖν
τραπέζαις
7 ὁ λόγος τ. Θεοῦ ηὔξανεν
II ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσῴφημα εἰς Μωυσῆν x. τ. Θεόν
7 2 ὁ Θεὸς τ. δόξης ὥφθη τ. πατρὶ ἡμῶν
Αβραάμ
6 ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ Θεός
7 τὸ ἔθνος... κρινῶ ἐγὼ ὁ Θεὸς εἶπεν,
Gen. xv. 14
9 ἦν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ

ἔδ. ὁ Θεὸς, T
31 ai ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον
τ. Θεοῦ
33 νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τ. Θεοῦ
πάρεσμεν
34 ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ Θεός
38 ὡς ἔχρισεν αὐτὸν 6 Θεὸς πνεύματι ἁγίῳ
38 ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ
40 τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρεν τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ
41 μάρτυσι τ. προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τ.
Θεοῦ
42 οὗτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τ. Θεοῦ

᾿Αβραάμ
κ. ἦν ἀστεῖος τ. Θεῷ
ὅτι ὁ Θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐτοῖς
8 ἐγὼ ὁ Θεὸς τ. πατέρων σου ὁ Θεὸς
᾿Αβραὰμ x. Ἰσαὰκ κ. Ἰακώβ, Ex. δε.
τοῦτον 6 Θεὸς x. ἄρχοντα κ. λυτρωτὴν
ἀπέσταλκεν
προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει 6 Θεύς, Dt. Lc.
ἴ ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἱ προπορεύσονται
ἡμῶν

46 ἤκουον γὰρ αὐτῶν... μεγαλυνόντων τ.
Θεόν
11 1 κ. τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τ. λόγον τ. Θεοῦ
9 ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
17 εἰ οὖν τ. ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ
Θεός
17 ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τ. Θεόν;
18 ἡσύχασαν x. ἐδόξασαν τ. Θεὸν λέγοντες,
ἄρα κ. τ. ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τ. μετάνοιαν εἰς
ζωὴν ἔδωκεν
23 ἰδὼν τ. χάριν τὴν τ. Θεοῦ ἐχάρη

17 τ. ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν

20
25
32
35
37
40

ὁ Θεὸς τ.

κριτής
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Θεός
προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τ.

18ς

ἐκκλησίας πρὸς τ. Θεὸν περὶ αὐτοῦ
Θεοῦ φωνὴ κ. οὐκ ἀνθρώπου
ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν τ. δόξαν τ. Θεῷ
ὁ δὲ λόγος τ. Θεοῦ ηὔξανεν x. ἐπληθύνετο
κυρίου, WH non mg.
κατήγγελλον τ. λόγον τ. Θεοῦ ἐν τ. cuva-

γωγαῖς τ. Ἰουδαίων

ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τ. λόγον τ. Θεοῦ
οἱ φοβούμενοι τ. Θεὸν ἀκούσατε.
ὁ Θεὸς τ. λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο
τ. πατέρας ἡμῶν
ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τ. Σαοὺλ υἱὸν Κείς
τούτου 6 Θεὸς ἀπὸ τ. σπέρματος. ..
ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα
26 οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τ. Θεόν
ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τ. τέκνοις
8

©

‘

a

,

>

\

>

Ας 17 24 ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τ. κόσμον
27 ζητεῖν τ. Θεὸν εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν

αὐτόν

18

,

29 γένος οὖν ὑπάρχοντες τ. Θεοῦ
30 τοὺς μὲν οὖν χρόνους τ. ἀγνοίας ὑπεριδὼν
ὁ Θεός
7 ἦλθεν εἰς οἰκίαν. . Τιτίου Ἰούστου σεβομένου τ. Θεόν
II διδάσκων ἐν αὐτοῖς τ. λόγον τ. Θεοῦ
13 ἀναπείθει οὗτος τ. ἀνθρώπους σέβεσθαι τ.
Θεόν
21 πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τ. Θεοῦ θέλον-

τος

26 ἀκριβέστερον
19

ὃ

ἡμῶν

36 Δαυεὶδ...

1411

ὑπηρετήσας τῇ τ. Θεοῦ βουλῇ
ἐκοιμήθη
ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν
ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τ. χάριτι τ.
Θεοῦ
συνήχθη ἀκοῦσαι τ. λόγον τ. Θεοῦ
τ. Κυρίου, TWH mg. R mg.
ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τ.
λόγον τ. Θεοῦ
ἐδόξαζον τ. λόγον τ. Θεοῦ
τ. Κυρίου, TWH mg. R mg.
7
ς
ἈΦ
΄
>
,
,
oi θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν
πρὸς ἡμᾶς
>
,
eon
᾿
>
,
2. ὃς
εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς .΄.. ἐπιστρέφειν ἐπὶ
Θεὸν ζῶντα
διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν
εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
“
3
,
ὅθεν
ἦσαν
παραδεδομένοι
τ. χάριτι τ.
Θεοῦ
ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς per
αὐτῶν
ἀνηγγειλάν τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησεν per
αὐτῶν
Lo
ΚΣ
“>
,
ς “
>
,
ap
ἡμερῶν
ἀρχαίων
ἐν> ὑμῖν
ἐξελέξατο
ὁe
Θεός
ὁ καρδιογνώστης Θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς
νῦν οὖν τί πειράζετε τ. Θεόν
ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα
καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο
γνωστὸν ἀπ᾽ aidvds ἐστιν τ. Θεῷ τὸ ἔργον
αὐτοῦ
:
--ἐστ. τ. Θ. τὸ ἔργ. αὖτ, TWH non
mg. R
μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τ. ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τ. Θεόν
προσκέκληται ἡμὰς ὁ Θεὸς εὐαγγελίσασθαι
αὐτούς
yen ὀνόματι Λυδία... σεβομένη τ. Θεόν
ὕλοι τ. Θεοῦ τ. ὑψίστου εἰσίν
προσευχόμενοι ὕμνουν τ. Θεόν
ἐλάλησαν αὐτῷ τ. λόγον τ. Θεοῦ
τ. Κυρίου, TWH mg. R non mg.
ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τ. Θεῷ
κ. ἐν τ. Βεροίᾳ κατηγγέλη . .. ὁ λόγος τ.
Θεου
εὗρον κ. βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο ᾿Αγνώ>
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στῳ Θεῷ

2021

αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τ.
Θεοῦ
διαλεγόμενος κ. πείθων περὶ τ. βασιλείας
τ. Θεοῦ
δυνάμεις τε οὐ τ. τυχούσας 6 Θεὸς ἐποίει
7 λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν
γινόμενοι
8 οὔτε βλασφημοῦντας τὴν θεὸν ἡμῶν
διαμαρτυρόμενος ... τὴν εἰς Θεὸν μετά-

νοιαν
διαμαρτύρασθαι

τὸ εὐαγγέλιον τ. χάριτος

τ. Θεοῦ
τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τ. βουλὴν τ.
Θεοῦ ὑμῖν
ποιμαίνειν τ. ἐκκλησίαν τ. Θεοῦ
τ. Κυρίου, TR mg.
κ. τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τ. Θεῷ
τ. Κυρίῳ, WH non mg. R mg.
ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐν τ. ἔθνεσιν
οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τ. Θεόν
22 3 ζηλωτὴς ὑπάρχων τ. Θεοῦ
14 ὁ Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε
251 ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι
τ. Θεῷ
τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεός
τ. ἀρχιερέα τ. Θεοῦ λοιδορεῖς;

οὕτως λατρεύω τ. πατρῴῳ Θεῷ

ἐλπίδα ἔχων εἰς τ. Θεόν
πρὸς τ. Θεόν,

T

ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τ. Θεόν
ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς.
. ἐπαγγελίας γενομένης
ὑπὸ τ. Θεοῦ

εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει

τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ . ..
Σατανᾶ ἐπὶ τ. Θεόν

τ. ἐξουσίας τ.

ἀπήγγελλον... ἐπιστρέφειν ἐπὶ τ. Θεόν

ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τ. Θεοῦ
εὐξαίμην ἂν τ. Θεῷ
παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τ. νυκτὶ τ. Θεοῦ
«νον ἄγγελος
κεχάρισταί
eh
hom σοι ὃ Θεὸς πάντας τ. πλέοντας

μετὰ σοῦ

πιστεύω γὰρ τ. Θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται
εὐχαρίστησεν τ. Θεῷ ἐνώπιον πάντων
μεταβαλόμενοι ἔλεγον αἰτὸν εἶναι θεόν
εὐχαριστήσας τ. Θεῷ ἔλαβεν θάρσος
οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τ. βασιλείαν
τ. Θεοῦ
ὅτι τ. ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον
τ. Θεοῦ
κηρύσσων τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
Ἐ 1}
ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ
4 τ. ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει
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Θεός

Ro
1 7 πᾶσι τ. οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ

7 * χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

ἡμῶν

8 εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
9 μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεύς
εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τ.
θελήματι τ. Θεοῦ
δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστὶν εἰς σωτηρίαν

δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται
ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ
διότι τὸ iit

ts τ. Θεοῦ

ἐν αὐτοῖς"

φανερόν

ἐστιν

ὁ Θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν
διότι γνόντες τ. Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν
ἤλλαξαν τ. δόξαν τ. ἀφθάρτου Θεοῦ
διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς. .. εἰς
ἀκαθαρσίαν
οἵτινες μετήλλαξαν τ. ἀλήθειαν τ. Θεοῦ ἐν
τ. ψεύδει
παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας
καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τ. Θεὸν ἔχειν ἐν

Ro

822 δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ
23 πάντες yap ... ὑστεροῦνται τ. δόξης τ.
Θεοῦ

25 ὃν προέθετοὁ Θεὸς ἱλαστήριον

26 διὰ τ. πάρεσιν τ. προγεγονότων

ἁμαρτη-

μάτων ἐν τ. ἀνοχῇ τ. Θεοῦ
29 i)Ιουδαίων ὁ Θεὸς μόνον ;
30 εἴπερ εἷς ὁ Θεὸς ὃς δικαιώσει περιτομήν
42 ἔχει καύχημα ἀλλ᾽ οὐ πρὸς Θεόν

3 ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ τ. Θεῷ

nina foxm, Gen. xv. 6
6 @ ὁ Θεὸς λ ζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
17 κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν Θεοῦ
20 εἰς δὲ τ᾿ ἐπαγγελίαν τ. Θεοῦ οὐ διεκρίθη
τ. ἀπιστίᾳ,
ἀλλὰ ἐνεδυναμώθη τ. πίστει δοὺς δόξαν τ.
Θεῷ

εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τ. Θεόν
καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τ. δόξης τ. Θεοῦ
ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν τ. καρδίαις
,

ἐπιγνώσει,

παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν
2

οἵτινες

τὸ

δικαίωμα

ΤΩ Θεοῦ

ἐπιγνόντες

οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τ. Θεοῦ ἐστὶν κατὰ
ἀλήθειαν

ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τ. Θεοῦ
ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τ. Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει
.. ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας
υι
& ἐν ἡμέρᾳ.
τ. Θεοῦ
οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τ.
,

a”

Θεῷ

οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ

νόμου δίκαιοι παρὰ τ.

Θεῷ

ἐν ἧἣ ἡμέρᾳ κρίνει ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ
ἀνθρώπων

τ.

kK. καυχᾶσαι ἐν Θεῷ

διὰ τ. παραβάσεως τ. νόμου τ. Θεὸν
ἀτιμάζεις;
τὸ γὰρ ὄνομα τ. Θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφη«Μεῖται
οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐκ τ.
,

A

Θεοῦ

πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια
τ. Θεοῦ
μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τ. πίστιν τ. Θεοῦ
καταργήσει;
γινέσθω. δὲ ὁ Θεὸς ἀληθής
εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην
“συνίστησιν τί ἐροῦμεν ;
μὴ ἄδικος ὁ Ocds ὁ ἐπιφέρων τ. ὀργήν;
ἐπεὶ πῶς κρινεῖ 6 Θεὸς τ. κόσμον
εἰ δὲ ἡἡ ἀλήθεια τ. Θεοῦ ἐν τ. ἐμῷ ψεύσματι
ἐπερίσσευσεν
οὐκ ἔστιν ἐκζητῶν τ. Θεόν
΄“

,

‘

a

>

,

A

,

Dvndcns waA. .. wn, Ps. xiv. 2
18 ovK ἔστιν φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τ. ὀφθαλ-

μῶν αὐτῶν

Yop a> Od INES, Ps. xxxvi. 2
19 wa... ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος
τ. Θεῷ
χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται

συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς
ὁ Θεύς
εἰ γὰρ ἐχθροὶ 6
ὄντες κατηλλάγημεν τ. Θεῷ
ἀλλὰ κ. καυχώμενοι ἐν τ. Θεῷ
πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τ. Θεοῦ... εἰς
τ. πολλοὺς ἐπερίσσευσεν
ὃ δὲ (ἢ Gi τ. Θεῷ
ζῶντας δὲ τ. Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
igre

‘

παραστήσατε

A

e

ἑαυτοὺς

-~

>

τ.

,

,

Θεῷ

c

-

>
εκ

ὡσεὶ

νεκρῶν ζῶντας,
k. τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τ. Θεῷ
χάρις δὲ τ. Θεῷ
δουλωθέντες de τ. Θεῴ
τὸ δὲ χάρισμα τ. Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος
ἵνα καρποφορήσωμεν τ. Θεῷ
συνήδομαι γὰρ τ. νόμῳ τ. Θεοῦ κατὰ τὸν
ἔσω ἄνθρωπον
χάρις δὲ τ. Θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ
ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας... κατέκρινεν
τὸ φρόνημα τ. σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν:
τ. γὰρ νόμῳ τ. Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται
οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται
εἴπερ πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν
ὅσοι yap πνεύματι Θεοῦ ἄγονται,
οὗτοι υἱοὶ Θεοῦ εἰσίν
υἱοί εἰσ. Θεοῦ, T

τὸ πνεῦμα συνμαρτυρεῖ . .. ὅτι ἐσμεν
τέκνα Θεοῦ
κληρονόμοι μὲν Θεοῦ συνκληρονόμοι δὲ
o

>

‘

Χριστοῦ

τ. ἀποκάλυψιν τ. υἱῶν τ. Θεοῦ ἀπεκδέχεται
εἰς τ. ἐλευθερίαν τ. δόξης τ. τέκνων τ.
Θεοῦ

° ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων
γι ἀγαπῶσιν

τ. Θεὸν

Θεὸς εἰς ἀγαθόν

πάντα

συνεργεῖ

τ ἃ Θεὸς, Τ [WH] R non mg.
εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν τίς καθ᾽ ἡμῶν;
τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν

Θεὸς ὁ δικαιῶν

Θεοῦ;

ὁ
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Θεός
Ro

8 34 ὅς ἐστιν ἐν δεξίᾳ τ. Θεοῦ
35 τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τ. ἀγάπης τ. Θεοῦ
τ. Χριστοῦ, TWH non mg. R non mg.

39 δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τ. ἀγάπης τ.
Θεοῦ

9 5 Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τ. αἰῶνας
6 οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν
8
II
14
16
20
22
26

Ro 1417 ov γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ βρῶσις x.
πόσις
18 ὁ yap ἐν τούτῳ δουλεύων τ. Χριστῷ εὐάρεστος τ. Θεῷ
ΑΨ
,
,
4
a
μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τ. Θεοῦ
©

σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τ. Θεῷ;
εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι τ. ὀργήν
ὅ ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος

e

ὙΠΟ WA DTD DN, Hos. ii. 1

ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τ. Θεοῦ δικαιοσύνην

μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὺς τ. λαὸν αὐτοῦ;
οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τ. λαὸν αὐτοῦ

"N
OWW
NR

iy nim werd, Ps. χοῖν. 14

ὡς ἐντυγχάνει τ. Θεῷ κατὰ Tod Ἰσραήλ
ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα κατανύξεως

ον

TA a Ain poy 7D),
Is. xxix. 10
εἰ yap ὁ Θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ
ἐφείσατο

ἴδε οὖν χρηστότητα κ. ἀποτομίαν Θεοῦ
ἐπὶ δέ σε χρηστότης Θεοῦ
δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι
αὐτούς
ἀμεταμέλητα yap τὰ χαρίσματα. . . τ.
Θεοῦ.
A

συνέκλεισεν
ἀπείθειαν

¢

»“"

γὰρ

a

2

ὁ Θεὸς

,

a“

τ. πάντας

εἰς

ὦ βάθος πλούτου κ. σοφίας κ. γνώσεως Θεοῦ

12
_

13

παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς. .. διὰ τ. οἰκτιρμῶν
τ. Θεοῦ
θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν τ. Θεῷ εὐάρεστον
εὐάρ. τ. Θεῷ, WH mg.
εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τ. θέλημα τ. Θεοῦ
ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ:

αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν.

ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τ. ἐξουσίᾳ τῇ τ.
Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν

Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστίν σοι εἰς τὸ ἀγαθόν
Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔκδικος εἰς ὀργήν

λειτουργοὶ τ. Θεοῦ εἰσίν
14
ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο
Ὁ.
AL
Drὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει εὐχαριστεῖ γὰρ τ. Θεῷ:
k. 6 μὴ ἐσθίων Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει x. εὐχαριστεῖ τ. Θεῷ
Io

πάντες γὰρ παραστησόμεθα τ. βήματι τ.

II

Θεοῦ
πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τ. Θεῷ
2

~

>

,

΄σ

jiwd-ba yawn, Is. xlv. 23
12

ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τ.
Θεῴ
τ. Θεῷ, [WH]
29

16 20

»»

‘

~

c

΄“

a

>

~

΄-

ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν
ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης συντρίψει τ. Σατανᾶν
ς

‘

a

πω.

=

‘

A

>

\

,

’

e

«

,

΄-

5 κατ᾽ ἐπιταγὴν τ. αἰωνίου Θεοῦ

ὅ μόνῳ σοφῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ΤΟ

x Παῦλος

κλητὸς ἀπόστολος. . . διὰ θελήματος Θεοῦ
τ. ἐκκλησίᾳ τ. Θεοῦ τ. οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ
᾿ χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς
~

,

ἡμῶν

~

,

ὥσπερ yap ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τ. Θεῷ
[μὲ

‘

rs

ὅτι 6 Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν

A

-

’,

τ. δικαιοσύνῃ τ. Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν

‘

,

oe

οὐ τ. θέλοντος... ἀλλὰ τ. ἐλεῶντος Θεοῦ

’

’

ὁ δὲ Θεὸς τ. ὑπομονῆς K. τ. παρακλήσεως
ς
>
δὰ
,
,
ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τ.
Θεόν
καθὼς κ. ὁ Χριστὸς προσελάβετο ἡμᾶς εἰς
δόξαν τ. Θεοῦ
΄
a
pr
tele
,
διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας
Θεοῦ
τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τ. Θεόν
ὁ δὲ Θεὸς τ. ἐλπίδος πληρῶσαι ὑμᾶς
διὰ τ. χάριν τ. δοθεῖσάν μοι ἀπὸ τ. Θεοῦ
ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ
ἔχω οὖν τ. καύχησιν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ
τὰ πρὸς τ. Θεόν
ἐν δυνάμει πνεύματος Θεοῦ
ἁγίου, [WH] R non mg. ; --Θεοῦ, R mg.
alter
συναγωνίσασθαί μοι ἐν τ. προσευχαῖς ὑπὲρ
ἐμοῦ πρὸς τ. Θεόν
o
>
“
\
\
en
\
,
ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος
Θεοῦ

Θεοῦ
οὐ τὰ τέκνα τ. σαρκὸς ταῦτα τέκνα τ. Θεοῦ
ἵνα ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις τ. Θεοῦ μένῃ
μὴ ἀδικία παρὰ τ. Θεῷ;

>

>

κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τ. Θεοῦ

ὁ λόγος τ.

ἡ δέησις πρὸς τ. Θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν
μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν

11

‘

εὐχαριστῶ τ. Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν,
τ. Θεῷ μου, TR non mg.
ἐπὶ τ. χάριτι τ. Θεοῦ τ. δοθείσῃ ὑμῖν
ἃ
΄
πιστὸς\ ὁc Θεὸς\ διee οὗ ἐκλήθητε

εὐχαριστῶ τ. Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα
>

~

“Φ

>

,

e

΄

>

,

—T. Θεῷ, TWH non mg. R mg.
τ. δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστίν
οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τ. σοφίαν τ. κόσμου ;
ἐπειδὴ γὰρ ἐν τ. σοφίᾳ τ. Θεοῦ
οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τ. σοφίας τ. Θεόν,
εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τ. μωρίας τ. κηρύγ΄“΄

,

“-“

»

’

ματος σῶσαι τ. πιστεύοντας
col

,,

Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν κ. Θεοῦ σοφίαν.
ὅτι τὸ μωρὸν τ. Θεοῦ σοφώτερον τ. ἀνθρώπων ἐστίν"
“

,

>
‘
κ. τὸ‘ ἀσθενὲς

-

>
,
τ. ΘεοῦA ἰσχυρότερον

τ.

ἀνθρώπων
τὰ μωρὰ τ. κύσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός
τὰ ἀσθενῆ τ. κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεύς
τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός
ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον
τ. Θεοῦ
ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ
καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον τ. Θεοῦ
ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει Θεοῦ
‘

\

4

>

A

>

ἃ

a

>

,

,

,

>

>

ε

,

,

c

,

id

nm

΄

,

,

>

΄

“-

λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ

ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τ. αἰώνων εἰς
δόξαν ἡμῶν
ὅσα ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τ. ἀγαπῶσιν αὐτόν"
ἡμῖν yap ἀπεκάλυψεν ὁ Θεὸς διὰ τ. πνεύca

ματος"

΄

LA
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Θεός
τὸ γὰρ πνεῦμα
τ. Θεοῦ

1Co2z0

πάντα ἐραυνᾷ κ. τὰ βάθη

I1Col2

4 οὕτως κ. τὰ τ. Θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν

ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τ. Θεοῦ,
ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τ. Θεοῦ χαρισθέντα
“

O°

ἡμῖν

4

>

‘

δέ

οὐ

c

a

b)

θέχεται Ta τ. πνεύματος
,

,

14

=

τ. Θεοῦ

ἀλλὰ ὁ Θεὸς ηὔξανεν"
ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι. .. ἀλλ᾽
ὁ αὐξάνων Θεός
Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί:
Θεοῦ γεώργιον Θεοῦ οἰκοδημή ἐστε.
κατὰ τ. χάριν τ. Θεοῦ τ. δοθεῖσάν μοι
οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστέ,
κ. TO πνεύμα τ. Θεοῦ ἐν ὑμῖν οἰκεῖ;
εἰ τις τ. vaov τ. Θεοῦ φθείρει φθερεῖ
τοῦτον ὁ Θεός:
ὃ yap vaos τ. Θεοῦ ἅγιός ἐστιν
ἡ γὰρ σοφία τ. κόσμου τούτου μωρία παρὰ
τ. Θεῷ ἐστίν
ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ Χριστὸς δὲ Θεοῦ
οἰκονόμους μυστηρίων Θεοῦ
ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τ. Θεοῦ
ὁ Θεὸς ἡμᾶς τ. ἀποστόλους ἐσχάτους
ἀπέδειξεν
οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρίνει
ὅτι ἄδικοι Θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν
οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσιν
”

‘

©

,

-

~

\

a

a

,

,

-ὁ,

οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεός

229
5
ὦ
©
,
5345
ἢ4 ἀφ᾽
ὑμῶν
ὁ λόγος
τ. Θεοῦ= ἐξῆλθε
ν;
διότι ἐδίωξα τ. ἐκκλησίαν τ. Θεοῦ.
χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμὶ 6 εἰμι

-

4

. . + €v»

>

>

ἡμῶν

τ. πνεύματι
¢

‘

4

’ὕ

-

>

‘

’

>

,

7

΄“΄

y Sei |
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6

~

~

4

«

,

Xr ‘

,

,

’

΄“

»

‘

‘4

a

,

’

‘

΄“-

A

iJ

»

-

-

a

~

>

,

-

’

,

΄“-

-

΄“-

,

-

[4

,
ὅτι ἐν ἁγιότητ
ι κ. εἰλικρινίᾳ, τ. Θεοῦ,a

οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ᾽ ἐν χάριτι Θεοῦ
ἀνεστράφημεν
πιστὸς δὲ ὁ Θεός
ὁ τ. Θεοῦ γὰρ υἱὸς Χριστὸς Ἰησοῦς
A

ς

ἢ

,

ὅσαι γὰρ εὐαγγελίαι Θεοῦ ἐν αὐτῷ τὸ ναί:

διὸ κ΄ δ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τ. Θεῷ πρὸς
δόξαν bv ἡμῶν.
ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν... Θεός
ἐγὼ δὲ μάρτυρα τ. Θεὸν ἐπικαλοῦμαι
214 τ. δὲ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι
κα

A

-

4

΄-

ἡ

΄“

,

4

ς

“-

a

’

ἡμᾶς ἐν τ. Χριστῷ
>
,
>
‘
ore Χριστοῦa εὐωδία
ἐσμὲν

ὡς οἱ πολλοὶ

,

,

a

τ. Θεῷ

-~

καπηλεύοντες
’

Θεοῦ,

τ. λόγον τ.

ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινίας ἀλλ᾽ ὡς ἐκ Θεοῦ
κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν
5 ἐνγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ πνεύματι
Θεοῦ ζῶντος
πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν... πρὸς
τ. Θεόν
ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τ. Θεοῦ
μηδὲ δολοῦντες τ. λόγον τ. Θεοῦ,
ἀλλὰ... συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν
»

’

-

3

ἡμῶν

,

,

‘

? εὐλογητὸς ὁ Θεὸς x. πατὴρ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
6... Θεὸς πάσης παρακλήσεως
ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τ. Θεοῦ
πεποιθότες... ἐπὶ τ. Θεῷ τ. ἐγείροντι
τ. > νεκρούς
a

΄

>

-“

“-᾿

’

,

>

,

Παῦλος ἀπόστολος. . . διὰ θελήματος Θεοῦ

,

,

‘

a

«

?
,
”
>
,
τ. ἐκκλησί
ᾳ τ. Θεοῦa τ. οὔσῃ
ἐν Κορίνθ
ῳ
3 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

~

»

a

‘4

οὐ δύναται

-

,᾿ὕ

>

τ. δὲ Θεῷ χάρις τ. διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος

΄“

΄

‘

? ὅταν παραδιδοῖ τ. βασιλείαν τ. Θεῷ κ. πατρί

,’

,

‘

ἵνα ἦ ὁ Θεὸς πάντα ἐν πᾶσιν
ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινὲς ἔχουσιν
ὁ δὲ Θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς
ἠθέλησεν
σὰρξ κ. αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι

Θεοῦ

ὁ δὲ Θεὸς x. ταύτην κ. ταῦτα καταργήσει
ὁ δὲ Θεὸς κ. τ. Κύριον ἤγειρεν
οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ
δοξάσατε δὴ τ. Θεὸν ἐν τ. σώματι ὑμῶν
ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ Θεοῦ
ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς ὁ Θεός
ἕκαστον ὡς κέκληκεν 6 Θεός
ἀλλὰ τήρησ:ς ἐντολῶν Θεοῦ
ἐν τούτῳ μενέτω mapa Θεῷ
δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν
εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τ. Θεόν
LJ
>
‘
τ
ὅτι οὐδεὶς ΘεὸςA εἰ> μὴ\ εἷς.
K. yap εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοί
ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ κ. κύριοι πολλοίἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατήρ
βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει τ. Θεῷ
μὴ τ. βοῶν μέλει τ. Θεῷ;
μὴ ὧν ἄνομος Θεοῦ ἀλλ ἔννομος Χριστοῦ
οὐκ ἐν τ. πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησεν ὁ Θεός
πιστὸς δὲ ὁ Θεός
ἃ θύουσιν τὰ ἔθνη δαιμονίοις x. οὐ Θεῷ
θύουσιν
πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε
ἀπρόσκοποι τ. Ἰουδαίοις γίνεσθε... Κ. T.
ἐκκλησίᾳ τ. Θεοῦ
κεφαλὴ δὲ τ. Χριστοῦ ὁ Θεός
εἰκὼν κ. δόξα Θεοῦ ὑπάρχων
τὰ δὲ πάντα ἐκ τ. Θεοῦ
γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τ. Θεῷ προσεύχεσθαι
οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τ. Θεοῦ
ἢ τ. ἐκκλησίας τ. Θεοῦ καταφρονεῖτε
οὐδεὶς ἐν πνεύματι Θεοῦ λαλῶν
id

>

εὑρισκόμεθα δὲ κ. Ψευδομάρτυρες τ. Θεοῦ,
ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τ. Θεοῦ

-

τ.

,

~

‘

οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τ. Θεοῦ σὺν ἐμοί

Ul

ἐδικαιώθητε

~

ἑαυτῷ δὲ λαλείτω κ. τ. Θεῷ

’

aanὉ

ἀλλὰ Θεῷ
’

-

a

A

Tov ἀποστόλους

2 οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ
18 εὐχαριστῶ τ. Θεῷ

25 πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τ. Θεῷ,
ἀπαγγέλλων ὅτι ὄντως ὁ Θεὸς ἐν ὑμιν
ἐστίν

’

’

6 6 αὐτὸς Θεὸς ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν
πᾶσιν
18 νῦν δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη
24 ἀλλὰ ὁ Θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα
28 οὗς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τ. ἐκκλησίᾳ πρῶ-

3

4
5
2

-

’

,

‘

συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τ. Θεοῦ
4 ὁ Θεὸς τ. αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ vonid

oA

᾿

>

Ὁ

‘4

para τ. ἀπίστων

4 ὅς ἐστιν εἰκὼν τ. Θεοῦ

6 ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν Ἔκ σκότους φῶς λάμψει

2

,
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Θεός
11Co4

6 πρὸς φωτισμὸν τ. γνώσεως τ. δόξης τ. Θεοῦ

ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τ. δυνάμεως ἦ τ. Θεοῦ

ἵνα ἡ χάρις... περισσεύσῃ
τ. Θεοῦ
οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν

εἰς τ. δόξαν

ὁ δὲ κατεργασάμένος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο Θεός
Θεῷ δὲ πεφανερώμεθα
εἴτε γὰρ “ἐξέστημεν Θεῷ
τὰ δὲ πάντα ἐκ τ. Θεοῦ
ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ
ὡς τ. Θεοῦ παρακαλοῦντος δ ἡμῶν"
δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ καταλλάγητε τ. Θεῴ

eG
LEE

ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ
μὴ εἰς κενὸν τ. χάριν τ. Θεοῦ δέξασθαι ὑὑμᾶς

ἐν παντὶ συνιστάνοντες

ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ

διάκονοι
ἐν δυνάμει Θεοῦ
τίς δὲ συνκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων;

5 ἡμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐσμὲν ζῶντος,

καθὼς εἶπεν ὁ Θεός
ἔσομαι αὐτῶν Θεὸς κ. αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός

py> ‘boy omy) ovdxd pop nn
Lev. xxvi. 12
ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ
παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐν τ. παρουσίᾳ
Τίτου

oo
yap κατὰ Θεόν
ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν .:. .
ἐργάζεται
9. αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι
τ΄ σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς
ἐνώπιον.τ.

Θεοῦ

γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν ἀδελφοὶ T. χάριν τ. Θεοῦ
ἑαυτοὺς ἔδωκαν... ἡμῖν διὰ θελήματος Θεοῦ
χάρις δὲ τ. Θεῷ
ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ 6 Θεύς,

7) sain PY 3p, Pr. xxii. 9

II

Ga-1

4
4
7
II
13
1

ἀλλὰ (ζῇ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ
ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ εἰς ὑμᾶς
εὐχόμεθα δὲ πρὸς τ. Θεόν
ὁ Θεὸς τ. ἀγάπης κ. εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν
ὑ
ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ.

Θεῴ

εὐχ. Θεοῦ, WH mg.
περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τ.
Θεῷ
δοζάζοντες τ. Θεὸν ἐπὶ τ. ὑποταγῇ τ. ὁμολογίας ὑμῶν
διὰ τ. ὑπερβάλλουσαν χάριν τ. Θεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν.
χάρις τ. Θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ
δωρεᾷ
10 4 δυνατὰ τ. Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων
ὁ
πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τ. γνώσεως
12

.. μετὰ πάντων

ὑμῶν

3 Παῦλος ἀπόστολος «ον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
κι Θεοῦ πατρός
> χάρις ὑμῖν k. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
2 κατὰ τὸ θέλημα τ. Θεοῦ κ. “πατρὸς ἡμῶν
ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τ. Θεόν;
καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τ. ἐκκλησίαν τ.
Θεοῦ
ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με
—6é Θεὸς, T [WH]
ἰδοὺ ἐνώπιον τ. Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι
ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τ. Θεόν
πρόσωπον ὁ Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει
διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα Θεῷ ζήσω
ἐν πίστει ζῶ τῇ τ. υἱοῦ τ. Θεοῦ
οὐκ ἀθετῶ τ. χάριν τ. Θεοῦ
καθὼς ᾿Αβραὰμ ἐπίστευσεν τ. Θεῷ
ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός
ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τ. Θεῷ
διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τ. Θεοῦ
τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται
ὁ Θεός

ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστίν.
ς
6 οὖν νόμος κατὰ τ. ἐπαγγελιῶν τ. Θεοῦ;
τ. Θεοῦ, [WH]
πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστέ
>
,
\
>
a
ἐξαπέστειλεν ὁ¢ Θεὸς‘ τ. υἱὸν
αὐτοῦ
ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ πνεῦμα τ. υἱοῦ αὐτοῦ
εἰ δὲ vids κ΄ κληρονόμος διὰ Θεοῦ.
ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεόν,
ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσιν θεοῖς"
νῦν δὲ γνόντες Θεόν,
μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ
ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με ὡς Χριστὸν
Ἰησοῦν
oi Ta τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ
οὐ κληρονομήσουσιν
μὴ πλανᾶσθε Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται
εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς... κ. ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ
τ. Θεοῦ
Παῦλος ἀπόστολος .. . διὰ θελήματος Θεοῦ
2 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν
3 εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου ἡμῶν
+

,

>

‘

>

A

7

ἐδ

«

4A

[2

>

.

,

>

,΄

΄“΄

‘

σε

a

”~

‘

>

a

,

,

,

“-

\

“

,

bd

»

ε

duvaret δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι
εἰς ὑμᾶς
ἥτις κατεργάζεται δι’ ἡμῶν εὐχαριστίαν τ.

‘

ϑὼ

>

,

6

c

[2

΄

4

,

‘

>

11 2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ

ὅτι δωρεὰν τὸ τ. Θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν,

ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὁ Θεὸς οἶδεν

2 ὃ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν
122 οὐκ οἶδα" ὁ Θεὸς οἶδεν

οὐκ οἶδα" ὁ Θεὸς οἶδεν
κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν
μὴ πάλιν ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ pe
ὴ

ὁ Θεὸς τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος dy ἐν ἐλέει
κ- τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν
ὑ
Θεοῦ τὸ δῶρον
οἷς προητοίμασεν

6 Θεός

ἵνα . . + ἀποκαταλλάξῃ τ. ἀμφοτέρους ἐν
ἑνὶ σώματι τ. Θεῷ

ἀλλὰ ἐστὲ συνπολῖται

τ. ἁγίων κ. οἰκεῖοι

συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τ. Θεοῦ
ἐν πνεύματι
εἴγε ἠκούσατετ. οἰκονομίαν τ. χάριτος τ. Θεοῦ
κατὰ τ. δωρεὰν τ. χάριτος τ. Θεοῦ
τίς ἡ οἰκονομία τ. μυστηρίου τ. ἀποκεκρυμμένου +.

ὃ

a

,

τ. Θεοῦ

τ. Θεοῦ
οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ Θεός

Θεός μου

1018

ἐν τ. Θεῷ

ἡ πολυποίκιλος σοφία τ. Θεοῦ
19tἵνα ᾿“πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τ. Θεοῦ
2 εἷς Θεὸς kK. πατὴρ πάντων
εἰς τ. ἑνότητα. . . τ. ἐπιγνώσεως τ. υἱοῦ
τ. Θεοῦ

QE”
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Sl

ee

Θεός

Eph 418 ἀπηλλοτριωμένοι τ. ζωῆς τ. Θεοῦ

24 " τ. καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτι-

σθέντα
30 μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τ. Θεοῦ
32 καθὼς x.
ὑμῖν.

ὁ Θεὸς

ἐν

Χριστῷ

2 2 εἰς ἐπίγνωσιν τ. μυστηρίου

3

καθήμενος

ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τ. Χριστῷ ἐν
τ. Θεῷ
dv ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ

ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
,

Χριστοῦ κ. Θεοῦ
ἔρχεται ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ ἐπὶ τ. υἱοὺς τ.
ἀπειθίας
® εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων...
τ. a Θεῷε κ.\ πατρί
a
ποιοῦντες TO θέλημα τ. Θεοῦa ἐκ3 ψυχῆς
ἐνδύσασθε τ. πανοπλίαν τ. Θεοῦ
διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τ. πανοπλίαν τ. Θεοῦ
τ. μάχαιραν τ. πνεύματος ὅ ἐστιν ῥῆμα
Θεοῦ
ιν
BES
,
1 BESS
ἀγάπη
μετὰ\ πίστεως
ἀπὸ
Θεοῦa πατρός,
bo
χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς
Γὰ

΄“-΄

ἡμῶν

ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τ. Θεοῦ

ὁ λόγος τ. Θεοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως
Χριστοῦ, TWH non mg. R non mg. ;

Κυρίου, WH

΄

,

,

>

ig

Ν

,

,

,

μάρτυς yap μου ὁ Θεός

εἰς δόξαν x. ἔπαινον Θεοῦ
περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως τ. λόγον τ.
Θεοῦ λαλεῖν
ὑμῶν δὲ σωτηρίας κ. τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ
ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων
3
οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι
ἴσα Θεῴa
διὸ x. ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν
5 Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ
πατρός
Θεὸς yap ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν κ. τὸ
᾿ θέλειν κ. τὸ ἐνεργεῖν
τέκνα Θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς
ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἠλέησεν αὐτόν
οἱ πνεύματι Θεοῦ λατρεύοντες
τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τ. πίστει
διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τ.
Θεοῦ
κ. τοῦτο ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει
ὧν ὁ Θεὸς ἡ κοιλία
τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τ.
Θεόν’
K. ἢ εἰρηνὴ τ. Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα
νοῦν
ὁ Θεὸς τ. εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν
θυσίαν δεκτὴν εὐάρεστον τ. Θεῷ.
ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν
2
ae
c
‘
τ. δὲ‘ Θεῷ~ x. πατρὶ» ἡμῶν
ἡ δόξα
Παῦλος ἀπόστολος. .. διὰ θελήματος
Θεοῦ
2? χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς
»

,
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,

\

>
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»
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’
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΄“

ἡμῶν

a
εὐχαριστοῦμεν
>

ἡμῶν

τ.

Θεῷ πατρὶ 4 τ.
~

Κυρίου
,

6 ἐπέγνωτε τ. χάριν τ. Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ

10 αὐξανόμενοι τ. ἐπιγνώσει τ. Θεοῦ

12 "' εὐχαριστοῦντες τ. Θεῷ πατρί
-- Θεῷ, TWH non mg. R

15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τ. Θεοῦ τ. ἀοράτου
25 κατὰ τ. οἰκονομίαν τ. Θεοῦ τ. δοθεῖσάν μοι
εἰς ὑμᾶς,
πληρῶσαι τ. λόγον τ. Θεοῦ

>

-~

“

4

>

>

=~

ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τ. λόγου
οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τ. βασιλείαν τ.
Θεοῦ
πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τ.
Θεοῦ
2 τ. ἐκκλησ
ίᾳ Θεσσαλονικέων
ἐν Θεῷ

-

~

ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν τ.

εὐχαριστοῦντες τ. Θεῷ πατρὶ δι’ αὐτοῦ

9

“

[2

mg. R mg. alt.

ἐν χάριτι ἄδοντες
Θεῷ

εὐχαριστῶ τ. Θεῷ pov ἐπὶ πάσῃ τ. μνείᾳ
ὑμῶν
>

Χρι-

19 πᾶν τὸ σῶμα... αὔξει τ. αὔξησιν τ. Θεοῦ
1 οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τ. Θεοῦ

x. θυσίαν τ. Θεῷ

οὐκ ἔχει κληρονομίαν

τ. Θεοῦ

. στοῦ
12 διὰ τ. πίστεως τ. ἐνεργείας τ. Θεοῦ

ἐχαρίσατο

γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τ. Θεοῦ
προσφορὰν

Col 1 27 οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι

πατρί

εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ πάντοτε
2 ἔμπροσθεν τ. Θεοῦ x. πατρὸς ἡμῶν
ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ τ. Θεοῦ
ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τ. Θεὸν ἐξελήλυθεν
πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τ. Θεὸν ἀπὸ τ.
Ὁ
ων
ο
εἰδώλων,
᾿ δουλεύειν Θεῷ ζῶντι κ. ἀληθινῷ

ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τ. Θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι
πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ
,

Nv

>

-

ε

΄“

-

καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τ. Θεοῦ
οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες ἀλλὰ Θεῷ
οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας: Θεὸς μάρτυς
μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τ.
Crh
Θεοῦ
ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τ.
Θεοῦ.
ὑμεῖς μάρτυρες κ. ὁ Θεός
εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τ. Θεοῦ
kK. ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ ἀδιαλείπτως,
ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν
τ. Θεοῦ

ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν λόγον Θεοῦ

μιμηταὶ ἐγενήθητε ἀδελφοὶ τ. ἐκκλησιῶν τ΄.
Θεοῦ
Led
‘
>
,
κ. Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων

ἐπέμψαμεν
Θεοῦ

Τιμόθεον.

.

. διάκονον

τ.

τ. Θεοῦ, [WH]

τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα
ἀνταποδοῦναι
9 ἣ χαίρομεν δι’ ὑμᾶς ἔμπροσθεν

ἡμῶν

II “ αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς x. πατὴρ
2

>

4

‘4

‘

‘

ε

τ.

Θεῷ

τ. Θεοῦ

ἡμῶν
΄-

13 " ἔμπροσθεν τ. Θεοῦ κ. πατρὸς ἡμῶν

4 1 πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν x. ἀρέσκειν Θεῷ
3 τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τ. Θεοῦ

5 καθάπερ x. τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τ. Θεόν
7 οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπὶ ἀκα-

θαρσίᾳ
ὃ οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τ. Θεόν
14 οὕτως x. 6 Θεὸς τ. κοιμηθέντας διὰ τ.
Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ

Θεός
16 ἐν σάλπι

1Th4

5

t Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾽
ἀ οὐρανοῦ
ο ὅτι οὐκ ἔ
dberoἡ
ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργήν
ὁ Θεὸς ip, WH mg.
18 τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

εἰς ὑμᾶς
αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τ. εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς

wiht

23
Ἢ 2 ¢,

ἐκκλησίᾳ

Θεσσαλονικέων

πατρὶ ἡμῶν

ἐν

1 Ti 6 17 μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλύότητι ἀλλ᾽
ἐπὶ Θεῷ
II Ti 3

εἰς τὸ καταξιωθῆναι

ἐν

τ.

ὑμᾶς τ. βασιλείας

τ.

Θεοῦ

εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι...
θλίψιν
8 διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεόν
II ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τ᾿ κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν

τ. Θεῷ

12 κατὰ T. χάριν τ. Θεοῦ ἡμῶν
24 ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεόν
ἢ σέβασμα,

ὥστε αὐτὸν εἰς τ. ναὸν τ. Θεοῦ καρίνα
II

ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶν Θεός
διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν
πλάνης

Tit

13 ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τ. Θεῷ πάντοτε
13 ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς
, σωτηρίαν
ὁ Θεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς
ie

ὑμῶν τ. καρδίας eis τ. ἀγάπην

ΩΣ Θεοῦ

10 κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ. σωτῆρος ἡμῶν
* χάρις €ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσι μᾶλλον ἢ
οἰκονομίαν Θεοῦ
κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τ. δόξης τ. μακαρίου
Θεοῦ
5 τὶ δὲ βασιλεῖ τ. αἰώνων... μόνῳ Θεῷ
τιμὴ κ. δόξα
τ τοῦτο καλὸν... ἐνώπιον τ. σωτῆρος
‘

‘

>

ἡμῶν Θεοῦ
εἷς γὰρ Θεὸς

,

,

εἷς kK. μεσίτης

,

Θεοῦ

θελήματος

οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας
oNσυνκακοπάθησον
τ. εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ
ἀλλὰ ὁ λόγος τ. Θεοῦ οὐ δέδεται
διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τ. Θεοῦ μὴ λογομαχεῖν
τ. Κυρίου, WH mg. R non mg.
σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι

ἔνδειγμα τ. δικαίας κρίσεως τ. Θεοῦ,

υι
Fwhnd

mg.
.. διὰ

τ. Θεοῦ

εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τ. Θεῷ πάντοτε
ἐνκαυχᾶσθαι

ἐπὶ τ. Θεῷ, WH
ἀπόστολος.

Σ Παῦλος
Θεοῦ

2 2 χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
3 χάριν ἔχω τ. Θεῷ ᾧ λατρεύω
6 ἀναμιμνήσκω σε ᾿ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα

Θεῷ

a χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
ὥστε. .. ἐν ὑμῖν
ἐκκλησίαις τ. Θεοῦ

453

κ. ἀν-

ρώπων
πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται;

πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι,
ὅ ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος
Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί
ὃς, TWHR non mg: ; 6, R mg. alt.
ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ
εὐχαριστίας
πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν
ἁγιάζεται ὰρ διὰ “λόγου Θεοῦ κ. ΜῈ ἸΚΕῚ ΩΣ
ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι.
τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τ.

ὁ μέντοι στέρεος “θεμέλιος τ. Θεοῦ ἕστηκεν
μήποτε δῴη αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν
ἵνα ἄρτιος ἦ ὁ τ. Θεοῦ ἄνθρωπος
διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
Παῦλος δοῦλος Θεοῦ
κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ
ἣν ἐπηγγείλατο ὁὁ ἀψευδὴς Θεὺς πρὸ χρόνων
αἰωνίων
10
kar’ ἐπιταγὴν τ. σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ
2 χάρις κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον
Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι
ἵνα μὴ ὁ λόγος τ. Θεοῦ ᾿βλασφημῆται
10 ἵνα τ. διδασκαλίαν τὴν τ. σωτῆρος ἡμῶν
Θεοῦ κοσμῶσιν
ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τ. Θεοῦ
προσδεχόμενοι τὴν . . . ἐπιφάνειαν τ.
.ο δόξης τ᾿ μεγάλου Θεοῦ
ὅτε δὲ ἡ χρηστότης ... ἐπεφάνη τ.
σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ

ἵνα φροντίζωσιν. καλῶν ἔργων προΐστασθαι
οἱ πεπιστευκότες Θεῷ
Phm

ἢ χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς
ἡμῶν
εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τ. πατράσιν
προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι
Θεοῦ

ody-b3 ἸοτΉ ΠΡΟ Π, Ps. xcvii. 7
δ᾽ θρόνος σοὺ ᾧ Geis ele τ. αἰῶνα τ. αἰῶνος

Tyr Ὀρὴν ods ἼΝΌΞ, Ps. xlv. 7

διὰ τοῦτο ἔχρισέν σεὁ Θεὸς ὃ Θεός σου

ΤῸΝ ody ΠΟ Dy, “2. 8

ἐπὶ

τ.

mg. ;—rov, Τ' [WH]

R

συνεπιμαρτυροῦντος τ. Θεοῦ σημείοις τε kK
τέρασιν
ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται
θανάτου
13 ἐγὼ κ. τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός

ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ. . . βλασφημῆται
σὺ δὲ ὦ ἄνθρωπε Θεοῦ ταῦτα φεῦγε
τοῦ Θεοῦ, WH mg.
13 παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τ. Θεοῦ τ. ζωογονοῦντος τὰ πάντα
—rov, Τ

17 * πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τ. Θεόν
3 4 ὁ δὲ πάντα κατασκευάσας Θεός
12 ὅ ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος
44 k. κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τ. ἡμέρᾳ τ.
ἑβδόμῃ

Θεοῦ.

ἡ δὲ ὄντως
ς

χήρα.

. . ἤλπικεν

ὅλεν

Θεόν

ἐπὶ Κύριον, WH

διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
II

»

,

a

»

c

;

miny sS-iny wae ovtdmM Dds, Is.viii, 18

Θ εος’,

ΞΘ

DPD Naw”, Gen. ii. 2

He 11 16 οὐκ

ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς
Θεοῦ
ὥσπερ ἀπὸ τ. ἰδίων ὁ Θεὸς

τ. λαῷ τ.

ἀρχιερέα μέγαν.

τ. υἱὸν τ.

4

. Ἰησοῦν

ὑπὲρ ἀνθρώπων

>

24

10.

Ψ;

~

>

6

+

,

,

΄σὸ

ς

,

~

/

>

4

3

a

-

4

,

~

-ττῳ,

οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο τ. πτωχοὺς τ. κόσμῳ
σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς Θεὸς ἔστιν;
€or., WH

non mg.; εἷς 6 Θ.

mg.

-

ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ τ. Θεῷ
MM2
fONT, Gen. xv. 6
Ἐς ποτές
>

πρὸς

&

,

2

A

΄

φίλος Θεοῦ ἐκλήθη

τ. ἀνθρώπους
>

Pe
ὦ

Θεοῦ

,

τοὺς

καθ᾽

‘

>

ὁμοίωσιν
ε

,

Θεοῦ

~

γεγονότας
ες
Ui] φιλία τ. κόσμου ἔχθρα τ. Θεοῦ
ἐστίν
ἔχ. ἐστὶν τ. Θεῷ, T
ἐχθρὸς τ. Θεοῦ καθίσταται
6 Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται
,

pore

,

»Ἅ

-

>

,

orydd-px, Pr. iii. 34

ὑποτάγητε οὖν τ. Θεῷ
ἐγγίσατε τ. Θεῷ κ. ἐγγιεῖ ὑμῖν
3 κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ πατρός
ἢ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους διὰ
πίστεως

Θεοῦ

2 6 ἵνα τὸ θέλημα τ. Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε
κατηρτίσθαι τ. αἰῶνας
3 πίστει νοοῦμεν
ῥήματι Θεοῦ
4 πίστει πλείονα θυσίαν Αβεὰλ παρὰ Καὶν
προσήνεγκεν τ. Θεῷ
pen
:
4 μαρτυροῦντος ἐπὶ τ. δώροις αὐτοῦ τ. Θεοῦ
οὐχ
ηὑρίσκε
το
διότι
5
μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός

τοὺς δι’ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς Θεόν

ὥστε τ. πίστιν ὑμῶν κ. ἐλπίδα εἶναι εἰς
Θεόν
ὅ διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ κ. μένοντος
παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον
πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους Θεῷ διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ

OvoN ink ΠΡΡΤΞ NN, Gen. v. 24

τ.

-

>

a

,

2

5 μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τ. Θεῷ
πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τ. προσερχόμενον
ὩΣΣ

΄“-

΄

εἷς €or. 6 Θεός, TR

ζῶντος

,

,

TOs Tis mbyd, Ps. x1. 9

--τῷ, T [WH]

΄

ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης... καταρτίσαι ὑμᾶς
Ιάκωβος Θεοῦ x. Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
δοῦλος
αἰτείτω παρὰ τ. διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς
,
΄
a
>
μηδεὶςδ πειραζόμενος
λεγέτω
ὅτι ᾿Απὸ‘ Θεοῦ“πειράζομαι"
ὁ γὰρ Θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν
ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ οὐκ
ἐργάζεται
θρησκεία καθαρὰ kK. ἀμίαντος παρὰ τ. θεῷ

nn

τῆς κ. δημιουργὸς ὁ Θεός

’

τοιαῦταις yap θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός

Ι2
2I
29

Ψ

>

sa Ab vig pds iM "5, Dt. iv. 24

΄

ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τ. Θεοῦ
ἱερέα μέγαν ἐπὶ τ. οἶκον τ. Θεοῦ
ὁ τ. υἱὸν τ. Θεοῦ καταπατήσας
3 I ὅ φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας

‘

πόρνους γὰρ κ. μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός
οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τ. λόγον τ. Θεοῦ
ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς
τ. Θεῴ

pnp MM, Jer. xxxi. 33

νῦν ἐμφανισθῆναι τ. προσώπῳ τ.
ὑπὲρ ἡμῶν
a
6 Tova ποιῆσαι
ὁε ΘεὸςΗ͂ τὸ4 θέλημά ΄ σου

Io ἧς τεχνι

-“-

,

τῷ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός
περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι
τ. κληρονόμοις
ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν
τὸν Θεὸν, TWH mg.
ἱερεὺς τ. Θεοῦ τ. ὑψίστου
ἀφωμοιωμένος δὲ τ. υἱῷ τ. Θεοῦ
δι᾿ ἧς ἐγγίζομεν τ. Θεῷ
σώζειν. -΄. δύναται τ. προσερχομένους δι᾽
αὐτοῦ τ. Θεῷ
ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν

poppy nim mp wy nears, Ex.
xxiv. 8

Θεὸς

s

7

ὑμῶν

~

Θεὸς

©

5 προσεληλύθατε.. . . πόλει Θεοῦ ζῶντος
kK. κριτῇ Θεῷ πάντων
dv ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τ. Θεῷ
κ. γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον

΄

’

6

‘

μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τ. χάριτος τ. Θεοῦ

K. τοῦτο ποιήσομεν ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ
Θεός
καλὸν γευσαμένους Θεοῦ ῥῆμα
ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τ. υἱὸν τ. Θεοῦ
γῆ γὰρ... μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τ.
Θεοῦ
οὐ γὰρ ἄδικος ὁ Θεὸς ἐπιλαθέσθαι τ. ἔργου

Ul

»

μένου
ἐν δεξιᾷ τε τ. θρόνου τ. Θεοῦ κεκάθικεν
ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός

καθίσταται τὰ πρὸς τ.

ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τ. Θεῴ
ὅ els τὸ λατρεύειν Θεῴ ζῶντι
τὸ αἷμα τ. διαθήκης ἧς ἐνετείλατο
ὑμᾶς ὁ Θεός

αὐτοὺς

40 τ. Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψα-

Θεόν

omy

’

19 K. ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ Θεός
25 μᾶλλον ἑλόμενος συνκακουχεῖσθαι τ. λαῷ
τ. Θεοῦ

Θεόν
ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τ. Θεοῦ
προσαγορευθεὶς ὑπὸ τ. Θεοῦ ἀρχιερεύς
τινὰ τὰ στοιχεῖα τ. ἀρχῆς τ. λογίων τ. Θεοῦ
θεμέλιον καταβαλλόμενοι... πίστεως ἐπὶ

ς

>

ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν

ζῶν γὰρ ὁ λόγος τ. Θεοῦ
Θεοῦ

επαισχύυνεταὶι

>

Io
12

οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ
ἵνα. . . δοξάσωσιν τ. Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ
ἐπισκοπῆς

15 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τ. Θεοῦ
16 ἀλλ᾽ ὡς Θεοῦ δοῦλοι

ee

~~

YY.

oF

a

Ἂν

Θεός
1Pe2

17 τ. Θεὸν φοβεῖσθε
19 εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας
20 τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ

455

I Jo 821

παρρησίαν ἔχομεν “πρὸς τ. Θεόν
Ff δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τ. Θεοῦ ἐστίν

a

2

3 4 ὅ ἐστιν ἐνώπιον τ. Θεοῦ πολυτελές
5 αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς Θεόν
17 εἰ θέλοι τὸ θέλημα τ. Θεοῦ

πο,

ἡμεῖς ἐκ τ. Θεοῦ ἐσμέν"

ὁ γινώσκων τ. Θεὸν ἀκούει ἡμῶν.
ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τ. Θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν
ἡ ἀγάπη ἐκ Τ᾿ Θεοῦ ἐστίν,

6 9. ζῶσιν δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι
10 ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ:
77, εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια Θεοῦ"

κ. πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τ. Θεοῦ γεγέννηται,
Κι γινώσκει τ. Θεόν.
é μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τ. Θεόν,
ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν.

εἴ τις διακονεῖ ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ
cds:

ὁ Θεὸς

ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ ἐν
ἡμῖν,
ὅτι τ. υἱὸν αὐτοῦ τ. μονογενῆ ἀπέσταλκεν

διὰ Ἰησοῦ

ὑμᾶς ἀναπαύεται
τ. ὀνόματι τούτῳ
τὸ κρίμα ἀπὸ τ.

ὁ Θεός

οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τ. Θεόν
εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν

οἴκου τ. Θεοῦ
17 τί

΄

-“

ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι
ὅ Ἰησοῦς Χριστός ἐστιν
ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ,

Θεοῦ

ul

ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τ. Θεοῦ,
9 μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως κατὰ Θεόν
—kara Θεὸν, WHR mg.
ὅτι ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται,
Pr. de,
ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τ. κραταιὰν χεῖρα τ.

ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει κ. αὐτὸς ἐν τ. Θεῷ
ἣν ἔχει 6 Θεὸς
ἐν ἡμῖν.
ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν,
kK. ὁ μένων. ἐν τ. “ἀγάπῃ εν T. εῷ μένει,
Ke ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει

16 πεπιστεύκαμεν τ. ἀγάπην

»

Θεοῦ

20
20
21

ὁ δὲ Θεὸς πάσης χάριτος... αὐτὸς καταρτίσει
ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τ.
Pel

ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν
δικαιοσύνῃ τ. Θεοῦ ἡμῶν
εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τ. Θεοῦ
17 * λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν κ.
δόξαν
21 ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν
ἀπὸ Θεοῦ ἄνθρωποι
ap ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ
᾿ ὀφείσατο
οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι... τῷ τ. Θεοῦ λόγῳ
σπεύδοντας τ. παρρησίαν τῆς τ. Θεοῦ ἡμέρας
ὁ Θεὸς φῶς ἐστίν
»

τούτῳ

ἡ ἀγάπη

7

Θεοῦ

τετελείωται

Θεοῦ ἐσμέν

εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ. Θεοῦ
οὐ δύναται ἁμαρτάνειν ὅτι ἐκ τ. Θεοῦ
γεγέννηται.
ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τ. Θεοῦ
πᾶς ὃ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν
ἐκ τ. “Θεοῦ
20

πῶς ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;
μείζων ἐστὶν ὁ Θεὸς τ. καρδίας ἡμῶν

,

ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ᾿λγαπῶ τ . Θεόν

,

ὁ Χόγυεατ. Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει
τ. Θεοῦ, [ΝῊ]
ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τ. Θεοῦ μένει εἰς τ.
αἰῶνα
ἵνα τέκνα Θεοῦ Abd per K. ἐσμέν
ἀγαπητοὶ νῦν τέκνα

red

a

Θεοῦ,
ὅταν τ᾿ Θεὸν ἀγαπῶμεν

c

_N

Θ

τ. Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν. οὐ -δύναται ἀγαπᾷν
ἃ
ἵνα ὁ ἀγαπῶν τ. Θεὸν ἀγαπᾷ κ. τ. ἀδελφὸν
αὐτοῦ.
πᾶς ὁ πιστεύων... ἐκ τ. Θεοῦ γεγέννηται
NNγινώσκομεν
ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τ.

Θεοῦ
1 τοῖς ἰσότιμον

εν

ἡμᾶς

Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται:
ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους 6 Θεὸς ἐν ἡμῖν
μένει

τὸ τέλος τ. ἀπειθούντων τῷ τ. Θεοῦ
εὐαγγελίῳ
19 ὥστε κ. οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημᾳ τ.
’

ἐκ τί Θεοῦ ἐστίν.

κ. πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τ. Ἰησοῦν
ἐκ τ. Θεοῦ οὐκ ἐστίν
ὑμεῖς ἐκ τ. Θεοῦ ἐστὲ τεκνία

18@
iva ἡμᾶς προσαγάγῃ τ. Θεῷ
20 ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τ. Θεοῦ ᾿μακροθυμία
21 συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεόν
22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ Θεοῦ
>
᾿
42 θελήματι Θεοῦ
τ. ἐπίλοιπον
εν
σαρκι
βιῶσαι χρόνον

iva ἐν πᾶσιν δοξάζηται
Χριστοῦ
14 τὸ τ. Θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽
16 δοξαζέτω δὲ τ. Θεὸν ἐν
17 ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι

ἐν τούτῳ “γινώσκετε τὸ πνεῦμα τ. Θεοῦ:
πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν

"

II Jo
III Jo

αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ
πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τ. Θεοῦ νικᾷ τ.
κόσμον
ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς
uw
BUεἰ μὴ ὁ πιστεύων
. Θεοῦ
ἡ μαρτυρία τ. Θεοῦ μείζων ἐστίν"
οὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τ.
Θεοῦ
ε
Io Oo πιστεύων εἰς τ. υἱὸν τ. Θεοῦ ἔχει τ. μαρτυρίαν
ὁ μὴ πιστεύων τ. Θεῷ ψεύστην πεποίηκεν
αὐτόν
ἣν μεμαρτύρηκεν ὁὁ Θεὸς περὶ τ, υἱοῦ αὐτοῦ
ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ὁ Θεὸς ἡμῖν
ἡμ. ὁ Θεός, £
ὁ μὴ ἔχων τ. υἱὸν τ᾿ Θεοῦ
Ts “πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τ. υἱοῦ τ. Θεοῦ
πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ. Θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει"
ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τ. Θεοῦ τηρεῖ αὐτόν
ὅ ἐκ τ. Θεοῦ ἐσμέν
19 οἴδαμεν ὅτι
20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ ἥκει
20 οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεός
* χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ Θεοῦ Πατρός
πᾶς 6 προάγων
NO
ὦ οὗς

εὐνον

Θεὸν

οὐκ ἔχει

καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τ. Θεοῦ

456

Θεός

ll Jo II ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τ. Θεοῦ ἐστίν"
ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τ. Θεόν
Ju
- 2 Ιούδας.
. . τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ iyyarnμένοις
4 τὴν τ. Θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες els
ἀσέλγειαν
ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε
ὅ 10 μόνῳ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν. .. δόξα
μεγαλωσύνη
I ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ ἣν ἔδωκεν αὐτῷ
ὁ Θεός
2 os ἐμαρτύρησεν τ. λόγον τ. Θεοῦ
6
ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τ. Θεῷ κ.
αὐτοῦ
πατρὶ
"
΄
΄

\

hed

c

“

-

,

,

a

a

>

-

>

ε

θη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τ. Θεόν
mov ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον
ὁ ὃἡρπάσ
ἀπὸ
Θεοῦ

a

“

,

c

-

~

ὃ 1 λέγει Κύριος ὁ Θεός

9 ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ... διὰ τ. λόγον τ.
Θεοῦ
7 ὁ ἐστιν ἐν τ. παραδείσῳ τ. Θεοῦ
+ pov, WH mg.
8 τάδε λέγει 6 vids τ. Θεοῦ
I τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ
πνεύματα τ.
Θεοῦ
2 οὐ yap εὑρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα
ἐνώπιον τ. Θεοῦ μου
ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τ. ναῷ τ. Θεοῦ
μου
γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ μου,
κ. τὸ ὄνομα τ. πόλεως τ. Θεοῦ μου
ἡ καταβαίνουσα ἐκ τ. οὐρανοῦ ἀπὸ τ. Θεοῦ
μου
ἢ ἀρχὴ τ. κτίσεως τ. Θεοῦ
5 ἅ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τ. Θεοῦ
8 1 ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ
1 8 ἄξιος εἶ ὁ Κύριος κ. ὁ Θεὸς ἡμῶν
οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τ. Θεοῦ
9 nyopacas τ. Θεῷ ἐν τ. αἵματί σου
ἐποίησας αὐτοὺς τ. Θεῷ ἡμῶν βασιλείαν
x.
ἱερεῖς
9 τ. ψυχὰς τ. ἐσφαγμένων διὰ τ. λόγον τ.
a

>

>

,

-

΄

>

,

b)

a

,

»»

,

,

ς

>

»

5

A

~

eS

ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τ. θυμοῦ τ.

,

,»

Θεοῦ

ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τ. δόξης
τ.
Θεοῦ
ἐκχέετε τ. ἑπτὰ φιάλας τ. θυμοῦ τ.
Θεοῦ
εἰς τ. γῆν
1 ὁ ναὶ Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ
ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ
ἐβλασφήμησαν τ. Θεὸν τ. οὐρανοῦ
εἰς τ. πόλεμον τ. ἡμέρας τ. μεγάλης
τ.
Θεοῦ τ. παντοκράτορος
Ν
ε
,
>
Ud
ae
2
Βαβυλὼν
ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τ.
Θεοῦ
ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τ. Θεόν
ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τ. καρδίας αὐτῶν
>

~

ae

16

“-

,

~

,

a“

’

>

~

,

«

ia

,

4

e

~

»

e

~

ὁ κρίνας
ἔκρινεν ὃ Θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς
,

>

-~

©

sy

\

,

ca

>

9.

ἡ σωτηρία κ. ἡ δόξα κ. ἡ δύναμις τ.
Θεοῦ

ἡμῶν

προσεκύνησ
7 αν τ. Θεῷ
Θεῷ τ.τ. καθημέν
καθημέ
ῳ νῳ ἐπὶ
ἐπὶ τ τ.
θρόνῳ
αἰνεῖτε τ. Θεῷ ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι

~

»

ἐκ χειρὸς τ. ἀγγέλου ἐνώπιον τ. Θεοῦ

Io

»”
4 οἰτινες οὐκ> ἔχουσι
ν τ. σφραγῖδα
τ. Θεοῦa
ἐπὶ τ. μετώπων
3 ἐκ τ. κεράτων τ. θυσιαστηρίου τ. χρυσοῦ
τοῦ ἐνώπιον τ. Θεοῦ
7 ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τ. Θεοῦ
I μέτρησον τ. ναὸν τ. Θεοῦ
II πνεῦμα ζωῆς ἐκ τ. Θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς
13 οἱ λοιποὺ . . . ἔδωκαν δόξαν τ. Θεῷ
τ.
οὐρανοῦ
16 οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον
τ. Θεοῦ καθημένοι
o

“-“

21

ε

-~

Κύριος
’

,

ς

-

ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ
-“

οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τ. Θεοῦ εἰσίν

τ. Θεῷ προσκύνησον
κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὁ λόγος τ.
Θεοῦ
τὴν ληνὸν τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. ὀργῆς τ.
Θεοῦ τ.. παντοκράτορος
συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τ.
Θεοῦ
τ. πεπελεκισμένων . .. διὰ τ. λόγον τ.
Θεοῦ
ἔσονται ἱερεῖς τ. Θεοῦ κ. τ. Χριστοῦ
κατέβη πῦρ ἀπὸ τ. Θεοῦ ἐκ τ. οὐρανοῦ
—dmr. τ. Θεοῦ, TWH non mg. R non
2

~

\

16 προσεκύνησαν τ. Θεῷ λέγοντες,

~

αὐτοῦ
ὅτι ἐβασίλευσεν
παντοκράτωρ

1

,

19 ἠνοίγη ὁ ναὸς τ. Θεοῦ ὁ ἐν τ. οὐρανῷ

>

Κύριος ὁ Θεὸς

αὐτήν

bfea |

17. 1.5 εὐχαριστοῦμέν
.σοι Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ

4

’

»

τ. Θεοῦ ἑστήκασιν
~

,

~

,

1 ὅτι ἰσχυρὸς

-~

’

,
2 οἱ, eeeἐνώπιον

a

“

>

ἐμνήμονευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς

Θεοῦ

“

a

ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι τ. Θεοῦ

2 ὃ ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ ξῶντος
3 ἄχρι σφραγίσωμεν τ. δούλους τ. Θεοῦ ἡμῶν
Ὁ ἢ σωτηρία τ. Θεῷ ἡμῶν τ. καθημένῳ
ἐπὶ
τ. θρόνῳ
προσεκυνησαν τ. Θεῷ λέγοντες
ἡ δύναμις x. ἡ ἰσχὺς τ. Θεῴ ἡμῶν
διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τ. θρόνου τ. Θεοῦ
ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τ. ὀφθαλμῶν αὐτῶν
,

Ὶ

,

~

ς

ς

Ul

id

>

,

»

a

,

τ.

ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία... τ. Θεοῦ
ἡμῶν
ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τ. Θεοῦ
ἡμῶν
T. τηρούντων τ. ἐντολὰς τ, Θεοῦ
ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασ
φημίας
πρὸς τ. Θεόν
ἀπαρχὴ τ. Θεῷ κ. τ. ἀρνίῳ
φοβήθητε τ. Θεὸν κ. δότε αὐτῷ δόξαν
αὐτὸς πίεται ἐκ τι οἴνου rf. θυμοῦ
τ.
Θεοῦ
οἱ τηροῦντες τ. ἐντολὰς τ. Θεοῦ
ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τ. θυμοῦ
τ. Θεοῦ
τὸν μέγαν
ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τ. Θεοῦ
ἔχοντας κιθάρας τ. Θεοῦ
ἄδουσι τ. ὠδὴν Μωυσέως τ. δούλου
τ.
Θεοῦ
1 6 θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου Κύριε ὁ Θεὸς
ὁ
παντοκράτωρ

>

,

,

,

Re 12

»

‘

”

-

>

-

mg.

2

τ. πόλιν τ. ἁγίαν... καταβαίνουσαν ἐκ
τ. οὐρανοῦ ἀπὸ τ. Θεοῦ
ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τ. Θεοῦ μετὰ τ. ἀνθρώπων

-

Θεός--- θερίζω
Re 21

μ per

αὐτὸς 6 Θεὸς
Θεός

αὐτῶν

ἔσται

αὐτῶν

—air. Θεός, TWH non mg. R mg.
7 ἔσομαι αὐτῷ Θεός
10 ἔδειξέ μοι τ. πόλιν. . . καταβαίνουσαν ἐκ
»

,

,

,

| Mt 12 το εἰ ἔξεστιν τ. σάββασι θεραπεύειν
;
p
θεραπεῦσαι,

15 ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας
22 κ. ἐθεράπευσεν αὐτόν
14 14 ἐθεράπευσεν τ. ἀρρώστους αὐτῶν

>

>

τ. οὐρανοῦ ἀπὸ τ. Θεοῦ,
11 ἔχουσαν τ. δόξαν τ. Θεοῦ

22 1 ὁ γὰρ Κύριος ὁ
1

ναὸς αὐτῆς ἐστίν
23 ἡ γὰρ δόξα τ. Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτὴν
ς

22

‘

,

a

>

,

»

3 ὁ θρόνος
ἔσται

τ.

Θεοῦ

κ. τ. ἀρνίου

»

Mk

8

’

OEOXE’BEIA
,
5
᾿
I ΤΊ> 210 ὃa πρέπει
γυναιξὶν\ ἐπαγγελλομέναις
θεοσέ ,

5
7 παρετηροῦντο

,
>
εἰ ἐν τ. σαββάτῳ θερα-

. ..

mg.

,’ὕ

«

,

>

8

,
er
τὸ πλήρωμα

9

τ.

cal

10
18

-

>

4

5

14
14 3
Jo 510
Ac 414

ΘΕΡΑΠΕΙᾺ,

5

,

πνευμάτων

>

,

ἀκαθάρ-

:

a

>

,

‘

-

Ιησοῦυ

aha
Cer e e
,
ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε
»ἔξεστιν τ. σαββάτῳ
;
Appr
θεραπεῦσαι
ἢ ov;
“
3
<7
,
τ. τεθεραπευμένῳ
ἔλεγον
οὖν
οἱ©? Ἰουδαῖοι
,
τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες .. . τ. τεθε-

aes

5 16 οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες
8 7 πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι κ. χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν
17 25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται
28 ο οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας

αὐτοῦ
2 ra φύλλα τ. ξύλου εἰς θεραπείαν τ. ἐθνῶν
’

,

>

aay

9111 τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο
12 42 ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τ. θεραπείας

>

ἀπὸ

tov ἐθεραπεύοντο
ι 1 ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς
ἀπὸ νόσων
21 αἵ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων
πονηρῶν
43 1 οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι
. . νόσους θερα1 ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν
aE
6 εὐαγγελιζόμενοι x. θεραπεύοντες πανταχοῦ
9 θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς
14 ἀγανακτῶν ὅτι τ. σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ

2

1 3 καθεξῆς σοι γράψαι κράτιστε Θεόφιλε
Τὰ
,
,
>
11
ἐποιησάμην περὶ πάντων ὦ Θεόφιλε

cal

:

ΘΕΡΑΠΕΥΩ

προσήρχοντο κ. ἐθεραπεύοντο

(1) seq. ἀπὸ
423 θεραπεύων πᾶσαν νόσον κ. πᾶσαν μαλακίαν
ἐν τ. λαῷ
αὐτούς
24 κ. ἐθεράπευσεν
ἢ
a.
7
‘
>
ἐκ
3
ὦ
8 7 ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσ. ῳ DEMS

Re 18

,

16 πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν
9.35 θεραπεύων πᾶσαν νόσον κ. πᾶσαν μαλα’

κιαν

10

. . θεραπεύεσθαι ἀπὸ τ.

18 1 οἱ ἐνοχλούμενοι

27
τις θεοσεβὴς ἦ
ἐάν

ΘΕΟΤΗΣ
eS κατοικεῖ S , πᾶν
αὐτῷ
θεότητος σωματικῶς

θεραπεῦσαι

΄-

5 εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τ. χεῖρας
ἐθεράπευσεν
13 ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους κ. ἐθεράπευον
4 23 ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν
40 ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τ. χεῖρας ἐπιτιθεὶς
ἐθεράπευεν αὐτούς
ἐθεράπευσεν, WH mg.
ἀσόενειῶν τῶν

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Mt

>

πεύει
θεραπεύσει, WH

2 ον’

Re 22

‘

αὐτόν

κα

Col

Lu

>

6

>

Ro

κ.

’

6

ΘΕΟΣΤΥΓΗΣ ἢ
ν᾿
dha
;
130 καταλάλους θεοστυγεῖς ὑβριστάς

αὐτοῦ

-

λαις νόσοις
2 παρετήρουν αὐτὸν εἰ τ. σάββασι θεραπεύσει

;
ΘΕΟΣΕΒΗΣ

Lu
Ac

,

515 1 συνήρχοντο.

βειαν

,

6

|

|

ήη0

,
θεραπεύει,
T
10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν

9 τ. Θεῷ προσκύνησον
18 ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τ. πληγὰς τ.
γεγραμμένας ἐν τ. βιβλίῳ τούτῳ
ἐπ᾽ αὐτ. ὁ Θεὸς, T
᾽
Ν
ΡΥ
,
19 ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τ. ξύλου | Lu
τ. ζωῆς

931

-

21 14 x. ἐθεράπευσεν αὐτούς
1 34 ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικί-

ἐν αὐτῇ

1 ὅτι Κύριος 6 Θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς
é
ρ
,
6 1Χ ὁἃ Κύριος
ὁς Θεὸς\ τ. πνευμάτων
τ. προφητῶν

Jo

>

16 οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν

’

A

,

18 ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης
19 2 ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ

»

1 ποταμὸν ὕδατος Cans .. . ἐκπορευόμενον
ἐκ τ. θρόνου τ. Θεοῦ κ. τ. ἀρνίου

>

no:

>

6

17

,

4

,

15 30 ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τ. πόδας
ἐθεράπευσεν αὐτούς

Θεὸς ὁ παντοκράτωρ

Θ. ὸ

©

,

A

ς

457

1 ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν

8

4
ΘΕΡΑΠΩΝ
Ae
5 Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τ. οἴκῳ αὐτοῦ ὡς
᾿Ξ

θεράπων

.

ΘΕΡΙ

. . . θεραπεύειν

πᾶσαν νόσον Kk. πᾶσαν μαλακίαν

8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε

He

3 ἡ πληγὴ τ. θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη
12 οὗ ἐθεραπεύθη ἣ πληγὴ τ. θανάτου αὐτοῦ

Mt

“ΖΩ͂

6 26 οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν

20 24 θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας

ee

458

θερίζω----θεωρέω

Mt 25 26 ἥδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα

Lu 12 24 ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν
οὔτε...

οὔτε, TWH

mg.

19 21 θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας
22 ἤδεις ὅτι ἐγὼ... θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα;
Jo

436 ἤδη ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει

36 ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ κ. ὁ θερίζων

37 ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων κ. ἄλλος ὁ θερίζων.
38 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς
κεκοπιάκατε
1Co911 μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;
11Co9 6 ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως κ. θερίσει:
κ. ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις
k. θερίσει
᾿
Ga 6 7 ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος τοῦτο κ. θερίσει:
δ ὅτι ὁ σπείρων εἰς τ. σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τ.
σαρκὸς θερίσει φθοράν:
ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τ. πνεύματος
θερίσει ζωὴν αἰώνιον
9 καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι
Ja 5 4 αἱ Boai τ. θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου
Σαβαὼθ εἰσελήλυθαν
Re 1415 πέμψον τὸ δρέπανόν σου x. θέρισον,
ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι
16 ἐθερίσθη ἡ yi
OEPIZMO’S
Mt 9 37 ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι:
38 δεήθητε οὖν τ. κυρίου τ. θερισμοῦ,
ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τ. θερισμὸν αὐτοῦ
13 30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφύτερα ἕως τ.
θερισμοῦ:

κ. ἐν καιρῷ τ. θερισμοῦ ἐρῶ τ. θερισταῖς

39 ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν
Mk 4 29 ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός
Lu 10 2 ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι"
δεήθητε οὖν τ. “κυρίου τ. θερισμοῦ,
A Ae

ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τ. θερισμὸν αὐτοῦ

Jo

435 ἔτι τετράμηνός ἐστιν x. ὁ θερισμὸς ἔρχεται
35 ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν
Re 1415 ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τ. γῆς
@EPIZTH’S **
Mt 18 30 ἐν καιρῷ τ. θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς
39 οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν

©EPMAI’NOMAI
Mk 14 54 θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς
67 ἰδοῦσα τ. Πέτρον θερμαινόμενον
Jo 1818 ἀνθρακίαν πεποιηκότες ὅτι Ψύχος ἦν κ.
ἐθερμαίνοντο:"
ἦν δὲ κ΄ ὁ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστὼς x. θερμαινόμενος
᾿
25 ἦν
δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς x. θερμαινόμενος

Ja

216 ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ θερμαίνεσθε x. χορτάζεσθε

OEZZAAONIKEY’S
4 Θεσσαλονικέων δὲ *Apiorapyos x. Σέκουνδος

Ac 20

27 2 ὄντος

Ac 17

Mt 24 32 γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος
Mk 18 28 γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν
Lu 21 30 γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν

Μακεδόνος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1 ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην
11 οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ
13 ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τ. Θεσσαλονίκης
Ἰουδαῖοι

Phl 416 x, ἐν Θεσσαλονίκῃ . .. εἰς τ. χρείαν μοι
ἐπέμψατε
ΠΤῚ 4 10 Δημᾶς yap . . . ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην

Ac

ΘΕΥΔΑΣ
5 36 πρὸ γὰρ τούτων τ. ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς

ΘΕΩΡΕΏ
(1) ϑε. θάνατον
Mt 27 25 ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν
θεωροῦσαι
28 1 ἦλθεν Μαρία ἡΜανδαληνὴ x. ἡ ἄλλη Μαρία
θεωρῆσαι τ. τάφον
Mk 811 τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν ἐθεώ-

ρουν

δ15 θεωροῦσιν τ. δαιμονιζόμενον καθήμενον
38 θεωρεῖ θόρυβον x. κλαίοντας

ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκόν

15 40 ἦσαν δὲ κ. γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι
47 ἡ δὲ Μαρία ἡΜαγδαληνὴ x. Μαρία ἡ Ἰωσῆτος
ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
16 4 ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀνακεκύλισται

ὁ λίθος
Lu 1018 ἐθεώρουν τ. Σατανᾶν

ὡς ἀστραπὴν ἐκ τ.

οὐρανοῦ πεσόντα
ἵνα μήποτε ... πάντες οἱ θεωροῦντες
ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν
ταῦτα ἃ θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι
εἱστήκει 6 λαὸς θεωρῶν
οἱ συνπαραγενόμενοι ὄχλοι... θεωρήσαντες
τὰ γενόμενα
ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν
καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα
θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ
ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
ἑώρων, T
θεωροῦσιν τ. Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τ.
θαλάσσης
πᾶς ὁ θεωρῶν τ. υἱὸν x. πιστεύων εἰς αὐτόν
ἐὰν οὖν θεωρῆτε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα

1429
21 6
23 35
48
24 37
39
Jo 223
419
6 2
19
40
62

’
,
ἵνα κ. ofε μαθηταί , σου θεωρήσουσίν
σου τὰκ᾿

“

ἔργα ἃ ποιεῖς
1 θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τ. αἰῶνα

3 ἔχιδνα ἀπὸ τ. θέρμης ἐξελθοῦσα
ΘΕΡΟΣ

ἡμῖν ᾿Αριστάρχου

ἡμῶν

@E’PMH
Ac 28

σὺν

Θεσσαλονικέως
{ΤῊ1 1 τ. ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρί
ἭἬἭΤΕΙ 1 τ. ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ

9 8 οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσ᾿ς

αἴτης ἦν

10 12 ὁ μισθωτὸς... θεωρεῖ τ. λύκον ἐρχόμενον
12 19 θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν ;
45 ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τ. πέμψαντά με

θεωρέω---θηρίον
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mad
gy

Jo 1417 ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει

;

19 ἔτι μικρὸν Kk. ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ,
ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με
16 10 οὐκέτι θεωρεῖτέ με
16 μικρὸν x. οὐκέτι θεωρεῖτέ με
.
17 ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν x. οὐ θεωρεῖτέ με
19 ὅτι εἶπον Μικρὸν κ. οὐ θεωρεῖτέ με
17 24 ἵνα θεωρῶσιν τ. δόξαν τ. ἐμήν
20 6 θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα
12 θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους
14 ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω κ. θεωρεῖ τ. Ἰησοῦν
ἑστῶτα

OH AYE

Mt 19

4 ὁ κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν x. θῆλυ ἐποίη-

σεν αὐτούς

ΠΝ N12 ΠᾺΡ Ἴ2], Gen. i. 27
Mk10
Ro

Ga

6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν x. θῆλυ
ἐποίησεν αὐτούς, Gen. Zc.
126 αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τ.
φυσικὴν χρῆσιν
27 οἱ ἄρσενες ἀφέντες τ. φυσικὴν χρῆσιν τ.
θηλείας
828 οὐκ ἔνι ἄρσεν x. θῆλυ

8 16 τοῦτον ὃν θεωρεῖτε κ. οἴδατε

413 θεωροῦντες δὲ τὴν τ. Πέτρου παρρησίαν
7 56 ἰδοὺ θεωρῶ τ. οὐρανοὺς διηνοιγμένους
813 θεωρῶν τε σημεῖα x. δυνάμεις μεγάλας
γινυμένας
9 7 ἀκούοντες μὲν τ. φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες
;
1011 θεωρεῖ τ. οὐρανὸν ἀνεῳγμένον
17 16 θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν τ. πόλιν
22 κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς
θεωρῶ

ΘΗΡΑ

Ro 11

Ιουδαίοις τ. πεπιστευκότων

εἰς θήραν

αὐτῶν

εἰς παγίδα x.

ΠΕΡ pimp none mM, Ps. Ixix. 23
OHPEY’Q

Lu 11 54 ἐνεδρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ

19 26 θεωρεῖτε κ. ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον ᾿Εφέσου

20 38 ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
θεωρεῖν
21 20 θεωρεῖς ἀδελφὲ πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τ.

ο γενηθήτω ἡ τράπεζα

ΘΗΡΙΟΜΑΧΕΏ *
1Co 15 32 εἰ κατὰ
Ἐφέσῳ

ἄνθρωπον

ἐθηριομάχησα

ἐν

25 24 πάντες οἱ συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες θεωρεῖτε

τοῦτον

27 10 θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως.

. . μέλλειν

ἔσε-

σθαι τ. πλοῦν
28 6 θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον

He 7 4 θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος
1Jo 317 ὃς δ᾽ ἂν
θεωρῇ τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
χρείαν ἔχοντα
Re 1111 φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τ. θεωροῦντας
αὐτούς

12 ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν

me main Spe: Sipp~a TP in 3 ΓΝ
Moma-ON, Ex. xix. 13

ΘΕΩΡΙΆ
Lu 28 48 πάντες οἱ συνπαραγενόμενοι
τ. θεωρίαν ταύτην

ὄχλοι

ἐπὶ

Ja
Re

8 7 πᾶσα yap φύσις θηρίων τε κ. πετεινῶν
6 8 ἀποκτεῖναι.
. ὑπὸ τ. θηρίων τ. γῆς
11 7 τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου
18 1 εἶδον ἐκ τ. θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον

2 τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει

ΘΗΚΗ
Jo 1811 βάλε τ μάχαιραν εἰς τ. θήκην
@HAA’ZQ
Mt 21 16 ἐκ στόματος νηπίων x. θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον

ty AID? OPI oy “BD, Ps. viii. 3
24 το oval δὲ... . τ. θηλαζούσαις
τ. ἡμέραις

:
ΘΗΡΙΌΝ
Mk 113 ἦν μετὰ τ. θηρίων
Ac 11 6 εἶδον τὰ τετράποδα τ. γῆς x. τὰ θηρία
28 4 ὡς δὲ εἶδαν οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ
θηρίον ἐκ τ. χειρὸς αὐτοῦ
ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ
Tit 112 Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται κακὰ θηρία γαστέρες
ἀργαί
He 12 20 κἂν θηρίον θίγῃ τ. ὄρους λιθοβοληθήσεται

ἐν ἐκείναις

ΜΙΚ18 17 οὐαὶ d€... τ. θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις τ.
ἡμέραις

Lu 11 27 μακαρία ἡ κοιλία. . . kK. μαστοὶ ods
ἐθήλασας
21 23 οὐαὶ... τ. θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις τ.
ἡμέραις
'

3 ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τ. θηρίου
4 ὅτι ἔδωκεν τ. ἐξουσίαν τ. θηρίῳ,
k. προσεκύνησαν τ. θηρίῳ λέγοντες,
τὸ θηρίον, WH mg.
τίς ὅμοιος τ. θηρίῳ
II εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τ. γῆ
12 τ. ἐξουσίαν τ. πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ
ἐνώπιον αὐτοῦ"
kK. ποιεῖ. . . ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον
τὸ πρῶτον
14 ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τ. θηρίου,
λέγων ... ποιῆσαι εἰκόνα τ. θηρίῳ
15 ἐδόθη αὐτῇ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τ.
θηρίου,
ἵνα x. λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τ. θηρίου,

k. ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι
τῇ εἰκόνι τ. θηρίου

460

θηρίον---θλίψις

Re 1317 εἰ μὴ

6 ἔχων

τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα τ.
18 ψηφισάτω τ. ἀριθμὸν τ. θηρίου
14 ο εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον
κ. τὴν εἰκόνα

ριόυ
,

αὐτοῦ

II οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν...
οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον κ. τὴν εἰκόνα αὐτοῦ
15 2 εἶδον .. . τ. νικῶντας ἐκ
ς. θηρίου κ. ἐκ
τ. εἰκόνος αὐτοῦ
16 2 ἐπὶ τ. ἀνθρώπους τ. ἔχοντας
τὸ χάραγμα
τ. θηρίου
}
10 ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ
τ. θρόνον τ.
θηρίου
3.
>
;
13 εἶδον.
. ἐκ τ. στόματος τ. θηρίο, υ
17 3 εἶδον
γυναῖκα
καθημένην
ἐπὶ θηρίον
κόκκινον
7 τὸ μυστήριον + + + τὶ θηρίου τ.
βαστάζοντος
αὐτήν
8 τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν κ. οὐκ ἔστιν

8 βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν κ. οὐκ
ἔστιν
II τὸ
θηρίον & ἦν x. οὐκ ἔστιν x. αὐτὸς
ὄγδοο

ς
12 ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν
λαμβάνουσιν μετὰ τ. θηρίου
13 ἐξουσίαν αὐτῶν τ. θηρίῳ διδόασιν
16 τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες κ. τὸ
θηρίον
17 δοῦναι τ. βασιλείαν αὐτῶν τ.
θηρίῳ
19 19 εἶδον τὸ θηρίον κ. τ. βασιλ
εῖς τ. γῆς
20 ἐπιάσθη τὸ θηρίον
20 ἐν οἷς ἐπλάνησεν τ. λαβόντας
τὸ χάραγμα
τ. θηρίου
20 4 οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ
θηρίον
“
IO ὅπου
κ. τὸ θηρίον κ. ὁ ψευδοπροφήτης
Μὲ

Lu
Ro

ΘΗΣΑΥΡΙΖΩ
619 μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς
ἐπὶ τ. γῆς
20 θησαυ

ρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυ
1221 οὕτως ὁ θησαυρίζων αὑτῷ ροὺς ἐν οὐρανῷ
ἢ. v., [WH]
2

ς κατὰ δὲ τὴν... ἀμετανόητο
ν καρδίαν
θησαυρίζων σεαυτῷ ὀργήν
1Co16 2 θησαυρίζων ὅτι ἐὰν
μῆς ἐμά
11 012 14 οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ
τέκνα τ. γονεῦσι
θησαυρίζειν

Ja_

5 3 ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις
ἡμέραις
11 Pe 3 7 οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ κ.
ἡ γῆ
τεθησαυρισμένοι εἰσίν

τ. αὐτῷ λόγῳ

ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Mt

(1) Ono. ἐν οὐρανῷ, οὐρανοῖς
211 ἀνοίξαντες τ. θησαυροὺς αὐτῶν
προσήνεγκαν
αὐτῷ δῶρα
6 19 μὴ θησαυρίξετε ὑμῖν θησαυροὺς
ἐπὶ
20 ' θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς τ. γῆς
ἐν οὐ-

ρανῷ

21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός
σου
12.35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τ.
ἀγαθοῦ θησαυροῦ
ἐκβάλλει τὰ ἀγαθάκ. 6 πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τ.
πονηροῦ
θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά
18 44 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ.
οὐρανῶν θησαυρῷ
κεκρυμμένῳ

52 ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τ. θησαυροῦ αὐτοῦ
καινὰ
kK. παλαιά

Mt 19 21 1 ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐραν
οῖς
Mk10 21 1 ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρα
Lu 645 6 ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τ. νῷ
ἀγαθοῦ
τ, καρδίας προφέρει τὸ ἀγαθόν θησαυροῦ

12 33 1 θησαυρὸν ἀνέκλειπτον
ἐν τ. οὐρανοῖς
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν
18 22 1 ξξεις θησαυρὸν ἐν τ, οὐραν
οῖς
Cot
7 ἔχομεν δὲ τ. θησαυρὸν τοῦτον
ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν
Col 2 3 ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ
θησαυροὶ τ. σοφίας
+ + « ἀπόκρυφοι

He 11 26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμεν
ος τῶν Αἰγύπτου
θησαυρῶν

OITTA’NQ
Col 221 μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ
θίγῃς
He 11 28 ἵνα μὴ ὁ ὀλοθρεύων τὰ
πρωτότοκα
αὐτῶν

θίγῃ

12 20 κἂν θηρίον θίγῃ τ. ὄρους λιθοβ
οληθήσεται

MONON... 508) Spo-y Ἢν 15. yanend
Ex. xix. 13

Mt
ΜΚ

ΠΟΟΙ

OAI’BQ
7 14 τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα
εἰς τ. ζωήν
8 ο ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν

6 εἴτε δὲ θλιβόμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρα-

κλήσεως
4 ὃ ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ
στενοχωρού-

μενοι

7. καὶ ἀλλ᾽ ἐν παντὶ θλιβόμενοι
ITh3 4 προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλο
μεν θλίβεσθαι
ΠΤΗῚ 6 εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ
ἀνταποδοῦναι τ.

θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν,

7 κ. ὑμῖν τ. θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ᾽
ἡμῶν
I Ti ὅ 10 εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν
Ης 11 37 ὑστερούμενοι θλιβόμενοι κακου
χούμενοι
ΘΛΙΨΙΣ

(1) θλίψις...

διωγμός

(9) θλ. ἔχειν

Mt 18 21 1 γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμο
ῦ
λόγον

διὰ τ.

24 ο τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψιν

21 ἔσται γὰρ τότε θλίψις μεγάλη
29 εὐθέως δὲ μετὰ τ. θλίψιν τ. ἡμερῶν
ἐκείνων

Mk 417 1 εἶτα γενομένης θλίψεως i) διωγμοῦ. διὰ
τ.
λόγον
18 19 ἔσονται γὰρ ai ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις
24 μετὰ τ. θλίψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήor

>

~

,

σεται

JO 16 21 οὐκέτι μνημονεύει τ. θλίψεως
33 " ἐν τ. κόσμῳ θλίψιν ἔχετε
Ac 7:10 ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τ.
θλίψεων
αὐτοῦ
:

II ἦλθεν δὲ λιμὸς... κ. θλίψις μεγάλη

11 19 διασπαρέντες ἀπὸ τ. θλίψεως τ. γενομέ
νης
ἐπὶ Στεφάνῳ
1422 διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθε
ῖν
εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
20 23 λέγον ὅτι δεσμὰ κ. θλίψεις με μένουσιν
Ro 2 9 θλίψις x. στενοχωρία

θλίψις.----Θρῆσκος
Ro

i
E

5 3 ἀλλὰ x. καυχώμεθα ἐν τ. θλίψεσιν,
εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργά-

8
12
Ι Co 7
Col

35
12
28
4

1
τ.
?
ὁ

Cera
θλίψις ἢ στενοχωρία 7) διωγμός
ἐλπίδι χαίροντες τ. θλίψει ὑπομένοντες
θλίψιν δὲ τ. σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι
παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τ. θλίψει

1Co15 53 δεῖ γὰρ... τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι
ἀθανασίαν.
54 ὅταν δὲ... τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται τ.
ἀθανασίαν

11Co4 11 ἵνα xk. ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τ.
θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν
5 4 ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τ. ζωῆς

ὧν,

εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν
πάσῃ θλίψει
ὃ ἀγνοεῖν . . . ὑπὲρ τ. θλίψεως ἡμῶν τ.

γενομένης ἐν τ. ᾿Ασίᾳ

2 4 ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως x. συνοχῆς καρδίας
ἔγραψα ὑμῖν
4 17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τ. θλίψεως
+npov,

TWH

mg.

ΘΟΡΥΒΑΖΩ +
Lu 10 41 μεριμνᾷς x. θορυβάζῃ περὶ πολλά
ΘΟΡΥΒΕΏ

Mt

R

6 4 συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι...
ἐν θλίψεσιν
7 4 ὑπερπερισσεύομαι τ. χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τ.
θλίψει ἡμῶν
8 2 ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τ.
χαρᾶς αὐτῶν
13 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις ὑμῖν θλίψις
Eph 813 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν τ. θλίψεσί
μου ὑπὲρ ὑμῶν
“

eM *

,

Phl 117 οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τ. δεσμοῖς μου
4 14 συνκοινωνήσαντές μου τ. θλίψει

124 ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τ. θλίψεων τ.
Χριστοῦ
1Th1 6 δεξάμενοι τ. λόγον ἐν θλίψει πολλῇ
3 3 τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν τ. θλίψεσι ταύταις
7 ἐπὶ πάσῃ τ. ἀνάγκῃ κ. θλίψει ἡμῶν
uTh1 41 ἐν πᾶσι τ. διωγμοῖς ὑμῶν x. τ. θλίψεσιν
αἷς ἀνέχεσθε
6 εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι τ.
θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν
He 10 33 ὀνειδισμοῖς τε x. θλίψεσιν θεατριζόμενοι
Ja 127 ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς κ. χήρας ἐν τ.
θλίψει αὐτῶν
Re 1 9 συνκοινωνὸς ἐν τ. θλίψει x. βασιλείᾳ. ..
Ἰησοῦ
2 ο οἶδά σου τ. θλίψιν κ. τ. πτωχείαν
10? ἵνα. .. ἔχητε θλίψιν ἡμερῶν δέκα
. τ. μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς εἰς
θλίψιν μεγάλην
μεγάλης
ONH’3KQ
220 τεθνήκασιν yap οἱ ζητοῦντες τ. Ψυχὴν τ.
παιδίου
Mk15 44 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν
Lu 712 ἰδοὺ ἐκομίζετο τεθνηκώς
8 49 λέγων ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου
Jo 11 44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς
19 33 ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα
Ας 14 10 νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι
25 19 ζητήματα δέ twa... περί τινος Ἰησοῦ
τεθνηκότος
1Ti 5 6 ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν
Mt

Ro

———<=

ΘΝΗΤΟΎΣ
612 μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τ. θνητῷ
ὑμῶν σώματι
.
811 ζωοποιήσει κ. τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν

923 ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς x. τ. ὄχλον θορυβούμενον

Mk 5 39 τί θορυβεῖσθε κ. κλαίετε;
Ας 17 καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τ. πόλιν
20 10 συνπεριλαβὼν εἶπεν Μὴ θορυβεῖσθε
θορυβεῖσθαι, WH mg.
©0’PYBOX
Mt 26 5 ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τ. λαῷ
27 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι... μᾶλλον θόρυβος

γίνεται

Mk

Col

714 οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τ. θλίψεως τ.

461

5 38 θεωρεῖ θόρυβον κ. κλαίοντας κ. ἀλαλάζοντας
πολλά
14 2 μήποτε ἔσται θόρυβος τ. λαοῦ

Ας 20 1 μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τ. θόρυβον

21 34 μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς
διὰ τ. θόρυβον

2418 οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου

ΘΡΑΥΏ
Lu

418 ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει

Dvan on

ΠΡῸΣ, Is. 1ν 11. 6

ΘΡΕΜΜΑ
Jo

412 αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν.
αὐτοῦ

.. κι τὰ θρέμματα

ΘΡΗΝΕΏ
Mt 1117 ἐθρηνήσαμεν x. οὐκ ἐκόψασθε
Lu 7.32 ἐθρηνήσαμεν κ. οὐκ ἐκλαύσατε
28 27 al ἐκόπτοντο κ. ἐθρήνουν αὐτόν
Jo 1620 ὅτι κλαύσετε x. θρηνήσετε ὑμεῖς

ΘΡΗΣΚΕΙΑἢ
θρησκία, Τ'
Ac 26

5 κατὰ τ. ἀκριβεστάτην αἴρεσιν τ. ἡμετέρας
θρησκείας
:
Col 2 18 θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ κ. θρησκείᾳ τ.
ἀγγέλων
Σ

Ja

126 τούτου μάταιος ἡ θρησκεία.

Ja

126 εἴ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι

ι,

27 θρησκεία καθαρὰ κ. ἀμίαντος παρὰ τ. Θεῷ
kK. πατρὶ αὕτη ἐστίν
ΘΡΗΊΣΚΟΣ +

462

Aprap,Bedoa—Opovos
OPIAMBEY’Q* +

11Co2 14 τ. δὲ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι
ἡμᾶς ἐν τ. Χριστῷ

Col 215 ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ
αὐτοὺς ἐν αὐτῷ

He

Mk
Lu

ὁ θρόνος σου ὁ Θεὸς εἰς τ. αἰῶνα τ. αἰῶνος

wh Ὀρῖν Dvds ANDD, Ps. xlv. 7
416 προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τ. θρόνῳ
,

θριαμβεύσας

.

,

,

τ. χάριτος
‘
8 1 ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τ. θρόνου τ. μεγαλωσύνης ἐν τ. οὐρανοῖς

ΘΡΙΞ

Mt

1 81

8 4 εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου
5 36 οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ
μέλαιναν
10 30 ὑμῶν δὲ κ. αἱ τρίχες τ. κεφαλῆς πᾶσαι
ἠριθμημέναι εἰσίν

1 6 ἦν ὁ Ἰωάνης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου

7 38 τ. θριξὶν τ. κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν
44 αὕτη δὲ... τ. θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν
12. 7 x. αἱ τρίχες τ. κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠριθ-

μηνται

Re

12 21 ἐν δεξιᾷ τε τ. θρόνου τ. Θεοῦ κεκάθικεν

1 4 ἀπὸ τ. ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τ. θρόνου
αὐτοῦ
213 2 ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ
821 δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τ. θρόνῳ
υ,

ὡς κἀγὼ... ἐκάθισα μετὰ τ. πατρός μου
ἐν τ. θρόνῳ αὐτοῦ
4 2 ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τ. οὐρανῷ,
k. ἐπὶ τ. θρόνου καθήμενος

3 ἶρις κυκλόθεν τ. θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ.

21 τὸ θρὶξ ἐκ τ. κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται
Jo 11 2 ἐκμάξασα τ. πόδας αὐτοῦ τ. θριξὶν αὐτῆς
12 3 ἐξέμαξεν τ. θριξὶν αὐτῆς τ. πόδας αὐτοῦ

4 Ke κυκλόϑεν τ. θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες,

ἀπολεῖται
1Pe3 3 ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν
Re 114 αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν
9 ὃ εἶχαν τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν

5
5

Ac 27 34 οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τ. κεφαλῆς

6
6

ΘΡΟΕΌΜΑΙ
Mt 24 6 ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε
Mk13 7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους κ. ἀκοὰς πολέμὼν μὴ θροεῖσθε
Lu 24 37 θροηθέντες δὲ κ. ἔμφοβοι γενόμενοι
πτοηθέντες, TWH non mg. R
UTh2 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τ.
voos μηδὲ θροεῖσθαι

ΘΡΟΜΒΟΣ ἢ
ματος

—h. v., [[WH]] R mg.
©PO’NOS

(9) Op. τ. Σατανᾶ, τ. θηρίου

Mt

534} μήτε ἐν τ. οὐρανῷ ὅτι θρόνος ἐστὶν τ.
Θεοῦ
19 28 ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου
δόξης αὐτοῦ,
καθήσεσθε κ. ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους
23 2216 ὀμόσας ἐν τ. οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τ.
θρόνῳ τ. Θεοῦ
25 31 τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
Lu 1 32 δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τ. θρόνον Δαυεὶδ
τ. πατρὸς αὐτοῦ

52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων

22 30 ἵνα... καθῆσθε ἐπὶ θρόνων
Ac 2 30 ἐκ καρποῦ τ. ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τ.
θρόνον αὐτοῦ
7.49 ὁ οὐρανός μοι θρόνος κ. ἡ γῆ ὑποπόδιον
τ. ποδῶν

μου

IO

.

37 DAD PANN NDE OE, Is. xvi. 1
Col 1 16 εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαί

>

,

,

10 x. βαλοῦσι τ. στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τ.
5

Lu 22 44 ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵ-

(1) 0p. τ. Θεοῦ

9

θρόνους... τέσσαρας, TWH mg.
k. ἐπὶ τ. θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους
ἐκ τ. θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαί
ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον
τ. θρόνου
ἐνώπιον τ. θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη
ἐν μέσῳ τ. θρόνου κ. κύκλῳ τ. θρόνου
τέσσερα ζῷα
ὅταν δώσουσιν... εὐχαριστίαν τ. καθημένῳ
ἐπὶ τ. θρόνου
τ. θρόνῳ, TWH mg.
πεσοῦνται... ἐνώπιον τ. καθημένου ἐπὶ
τ. θρόνου

θρόνου
1 εἶδον ἐπὶ τ. δεξιὰν τ. καθημένου ἐπὶ τ.
θρόνου βιβλίον
6 εἶδον ἐν μέσῳ τ. Opdvov . . . ἀρνίον ἕἑστη-

κός
,

7 εἴληφεν ἐκ τ. δεξιᾶς τ. καθημένου ἐπὶ τ.
θρόνου
II ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τ.
θρόνου
13 τ. καθημένῳ ἐπὶ τ. θρόνου κ. τ. ἀρνίῳ ἡ
εὐλογία
τ. θρόνῳ, TWH mg.
6 16 κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τ. καθημένου
ἐπὶ τ. θρόνου
τ. θρόνῳ, T
7 ο ἑστῶτες ἐνώπιον τ. θρόνου κ. ἐνώπιον τ.
ἀρνίου
10 ἡ σωτηρία τ. Θεῷ ἡμῶν τ. καθημένῳ ἐπὶ
τ. θρόνῳ
p
11 πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τ.
θρόνου
II kx. ἔπεσαν ἐνώπιον τ. θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσora αὐτῶν
15 1 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τ. θρόνου τ.
Θεοῦ
15 ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. θρόνου σκηνώσει ἐπ᾽
col

>

αὐτούς

τ. θρόνῳ, T
- 17 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τ. θρόνου ποιδὲ
μανεῖὅς αὐτούς

.

Apdvos—Oupds
Re

8 3 ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον
τ. θρόνου
11 τό οἱ ἐνώπιον τ. Θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τ. θρό-

νους αὐτῶν

15.

5 * ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τ. Θεὸν

18

2 ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων

κ.

πρὸς τ. θρόνον αὐτοῦ

Lu 12 53 μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα κ. θυγάτηρ ἐπὶ"
ἐ τ. μητέρα
18 τό 2 ταύτην δὲ θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν
28 28 1 θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ
Jo 1215 1 ὃ μὴ φοβοῦ θυγάτηρ Σιών
Ac 217 προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν κ. αἱ θυγατέρες

ὑμῶν

. τ.

αὐτοῦ

ὈΞΓῊ)3) O32 ἾΝ3), Joel iii.1

θρόνον

14 3 ἄδουσιν ὡς ὠδὴν καινὴν ἐνώπιον τ. θρόνου
16 10 * ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ
τ. θρόνον τ. θηρίου
17 ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τ. ναοῦ ἀπὸ τ.

721 ἀνείλατο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ, Φαραώ
21

ο τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι
προφητείουσαι
11C06 18 ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς x. θυγατέρας

ρόνου

19

4 προσεκύνησαν τ. Θεῷ τ. καθημένῳ ἐπὶ τ.
ρόνῳ
5 φωνὴ ἀπὸτ. ᾿δρινοῦ ἐξῆλθεν

Opa Τ'

20

4 εἶδον ϑραῥοόν, k. ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτούς
It εἶδον θρόνον μέγαν λευκόν
12 εἶδον τ. νεκροὺς... ἑστῶτας ἐνώπιον τ.
θρόνου
21 3 ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τ. θρόνου
5 εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. θρόνῳ
22 1 1! ποταμὸν ὕδατος Cans . . . ἐκπορευόμενον
ἐκ τ. θρόνου τ. Θεοῦ
>

3."

1

ες

ὃ

,

6

,

θρόνος

~

a

τ. Θεοῦ

>

,

κ. τ. apviov

>

εν

>

A

αὑτῇ

ἔσται

1 τ| πέμψον . . . εἰς Πέργαμον x. εἰς Θυάτειρα
κ. εἰς Σάρδεις
218 τ. ἀγγέλῳ τῷ ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον
τῆς ἐν, Τ

24 ὑμῖν δὲ λέγω τ. λοιποῖς τοῖς ἐν Θνυατείροις

OYTA’THP
(1) θυγ. Σιών, Ἱερουσαλήμ (2) θυγ. ᾿Ααρών,
Bansa
(8) θυγάτηρ, voc., θύγατερ

>

7 θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν
22 ὃ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν Θάρσει θύγατερ
10 35 ἦλθον yap διχάσαι . . « θυγατέρα κατὰ τ.

μητρὸς αὐτῆς
μέσῳ

Mk

Mk

Lu

ἐν τ.

5 1 εἴπατε τ. θυγατρὶ Σιών
ΟἾΝΤΤΞ ἽΝ ὧν, Zech. ix.'9

5 34 8 θυγάτηρ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
θύγατερ, T
35 ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν
θ 22 εἰσελθούσης τ. . θυγατρὸς αὐτοῦ τ. Ἡρῳδιάδος
7 26 ἠρώτα αὐτὸνἵ
ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃἐκ τ.
θυγατρὸς αὐτῆς
29 ἐξελήλυθεν ἐκ
ἐ τ. θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον
1 5? κ. γυνὴ αὐτῷ ἐκ τ. θυγατέρων “Aapov
2 36 ἦν Αννα προφῆτις θυγάτηρ Φανουήλ
8 42 θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα

48 3. θυγάτηρ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
“θύγατερ, T
49 τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου

ecm

,

Ὶ

ey

OYTA’TPION*
5 23 τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει

725 ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον

ΘΥΈΛΛΑ
He 12 18 οὐ γὰρ προσεληλύθατε.
κ. σάλπιγγος ἤχῳ

. . ζόφῳ x. θυέλλῃ

θύϊνον, Τ'

OYMI’AMA
Lu

lio προσευχόμενον ἔξω τ. ὥρᾳ τ. θυμιάματος
11 ἑστὼς ἐκ δεξιῶντ. θυσιαστηρίουτ.θυμιάματος
Re 5 8 ἔχοντες. . φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαάτων
8 3 ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά
4 ἀνέβηὁ καπνὸςτ. θυμιαμάτων τ. προσευχαῖς
τ. ἁγίων
18 13 ἄμωμον x. θυμιάματα x. μύρον

O@YMIATH’PION
He

9 4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον

Lu

OYMIA’Q
1 9 ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν
τ. Κυρίου

1522 ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται
28 ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης

21

,

He 11 24 πίστει Μωυσῆς .. . ἠρνήσατο λέγεσθαι vids
θυγατρὸς Φαραώ

918

37 ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ bunuthan ὑπὲρ ἐμέ
14 6 ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τ. Ἡρῳδιάδος

Si, 2 Sam. vii. 14, cf

Jer. xxxi. 33

Re 18 12 πᾶν ξύλον θύινον

Ac 16 14 πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων

Mt

12? bn

ΘΥΊΝΟΣἢ

ΘΥΑΊΤΕΙΡΑ
Re

463

εἰς τ. ναὸν

ΘΥΜΟΜΑΧΕΏ
Ας 12 20 ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις κ. Σιδωνίοις
ΘΥΜΟΌΜΑΙ
Mt

216 τότε Ἡρῴδης . . . ἐθυμώθη λίαν
ΘΥΜΟΊΣ

Lu
428
Ac 1928
Ro
2 ὃ
11Co12 20
Ga_
5 20
Eph 431
Col
8 8

ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τ. συνα ὡγῇ
ἀκούσαντες δὲ κ΄ γενόμενοι πλήρεις υμοῦ
ὀργὴ K. θυμὸς θλίψις κ. στενοχωρία
μή mos ἔρις ζῆλος θυμοὶ ἐριθίαι
ἔρις ζῆλος ,θυμοὶ ἐριθίαι
πᾶσα πικρία
κ. θυμὸς... . ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν
νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε x. ὑμεῖς τὰ πάντα ὀργὴν

θυμόν

464
He
Re

θυμός--- θυσία
1127 μὴ φοβηθεὶς τ. θυμὸν τ. βασιλέως
1212 κατέβη 6 διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν

μέγαν

14

ὃ ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς
πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη
10 αὐτὸς πίεται ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ
Ι9 ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ
τὸν μέγαν
161 ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τ. Θεοῦ

11Co212 1 θύρας μοι ἀνε
vns ἐν Kupi
Col 4 312 ee ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν Dogue. λόγου
Ja 5 9 ἰδοὺ ὁ κρίτης πρὸ τ. θυρῶν ἕστηκεν
Re 8 81 ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν nvewyμένην

4

7 ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τ. θυμοῦ τ.

161

Θεοῦ
ἐκχέετε τ. ἑπτὰ φιάλας τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ
εἰς τ. γῆν

19 δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τ. υἴνου τ. θυμοῦ
τ. ὀργῆς αὐτοῦ

18. 3 ὅτι ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας
αὐτῆς
πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη
1915 αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τ. οἴνου τ. θυμοῦ
τ. ὀργῆς τ. Θεοῦ

20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τ. θύραν κ. κρούω"
ἐάν τις ἀκούσῃ τ. φωνῆς μου κ. ἀνοίξῃ τ.
ὕραν
1 ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τ. οὐρανῷ

ΘΥΡΕΟΊΣ
Eph 6 16 ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τ. θυρεὸν τ. πίστεως

Ac

20

ΘΥΡΙΣ
9 καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Ἐὔτυ-

χος ἐπὶ τ. θυρίδος

ΠΟΟ11 33 διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην
ΘΥΡΩΡΟΣ

Mk 18 34 τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ
Jo 10 3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει

OY’PA

(1) metaph.
Mt

18 16 εἶπεν τῇ θυρωρῷ κ. εἰσήγαγεν τ. Πέτρον.
77 λέγει οὖν τ. Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός

(2) ἐπὶ θύρᾳ, θύραις

6 6 κλείσας τ. θύραν σου πρόσευξαι τ. πατρί
σου
24

33 3 γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις

25 10
27 60
Mk 133
2

ἐκλείσθη ἡ θύρα
προσκυλίσας λίθον μέγαν τ. θύρᾳ τ. μνημεί
ου
ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τ. θύραν
ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τ. θύραν

11 4 εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς

θύραν ἔξω

πρὸς τὴν θύρ., TR
13 29 ? γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ
θύραις
15 46 προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τ. θύραν
τ. μνημείου
16. 3 τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τ. λίθον ἐκ τ.
θύρας τ.
μνημείου;
Lu 11 7 ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται
13 24 1 ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τ. στενῆς
θύρας
25 ἀφ᾽ οὗ ἂν... ἀποκλείσῃ τ. θύραν,
κ. ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι x. κρούειν τ. θύραν

Jo 10

16

μὴ εἰσερχόμενος

διὰ τ. θύρας εἰς τ.

αὐλὴν τ. προβάτων
ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τ. θύρας
1 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τ. προβάτων
1 ἐγώ εἶμι ἡ θύρα
ΟΝ
18 16 ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τ. θύρᾳ
ἔξω
2010 τ. θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν
οἱ
μαθηταί
26 ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τ. θυρῶν κεκλεισμένων
Ας 8 2 ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς
τ. θύραν τ.
ἱεροῦ τ. λεγομένην ‘Qpaiav

5 9 3 οἱ πόδες τ. θαψάντων τ. ἄνδρα σου ἐπὶ
τ. θύρᾳ
19 ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ νυκτὸς
θύρας τ. φυλακῆς

ἤνοιξεν τ.

23 εὕρομεν... τ. φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τ.
θυρῶν
12 6 φύλακές τε πρὸ τ. θύρας ἐτήρουν τ.
φυλακήν
13 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τ. θύραν τ. πυλῶνος

1427 1 ὅτι ἤνοιξεν τ. ἔθνεσι θύραν πίστεως

16 26 ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι
πᾶσαι
27 ἰδὼν ἀνεῳγμένας τ. θύρας τ. φυλακῆς

21 30 εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι
1Col6 9 1 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη

Mt

ΘΥΣΙΊΆ
913 ἔλεος θέλω x. οὐ θυσίαν

MIN} “AYEN ἼΟΠ, Hos. vi. 6

12 7 ἔλεος θέλω x. οὐ θυσίαν, Hos. Lc.
Mk 949 πᾶσα yap θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται
—h. v. TWH non mg. R non mg.
12 33 περισσότερόν ἐστιν πάντων τ. ὁλοκαυτωμάτων κ. θυσιῶν
k. τῶν θυσ., T
Lu 224 τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τ.
νόμῳ Κυρίου
᾿
18. 1 ὧν τὸ αἷμα Πειλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τ. θυσιῶν
αὐτῶν
Ac 741 ἀνήγαγον θυσίαν τ. εἰδώλῳ
42 μὴ σφάγια κ. θυσίας προσηνέγκατέ μοι

DAI AN ONIN, Am. v. 25

Ro 12 1 παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν
1Co1018 οὐχ οἱ " ἐσθίοντες τ. θυσίας κοινωνοὶ τ.
θυσιαστηρίου εἰσίν;
Eph5 2 παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν προσφορὰν
κ. θυσίαν τ. Θεῷ
"
Phl 217 εἰ x. σπένδομαι ἐπὶ τ. θυσίᾳ . . .
ας,
πίστεως ὑμῶν
418 ὀσμὴν εὐωδίας θυσίαν δεκτὴν εὐάρεστον τ.
Θεῴ
He 5 1 ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε κ. θυσίας ὑπὲρ
ἁμαρτιῶν
727 πρότερον ὑπὲρ τ. ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας
ἀναφέρειν

8 3 εἰς τὸ προσφέρειν

δῶρά

τε x. θυσίας

καθίσταται
9 9 καθ᾽ ἣν δῶρά τε κ. θυσίαι προσφέρονται
23 αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσι θυσίαις

παρὰ ταύτας

26 εἰς ἀθέτησιν τ. ἁμαρτίας διὰ τ. θυσίας
αὐτοῦ πεφανέρωται
101 κατ᾽ ἐνιαυτὸν τ. αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν
θυσ. αὐτῶν, WH mg.

θυσία----ἰακώβ
Hel0

ς θυσίαν x. προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας

Re

AYBN-N? AN Nt, Ps. xl. 7

8 θυσίας x. προσφορὰς... οὐκ ἠθέλησας,
Ps. Le.
Il τ. αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας
12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας

παι
νον.
το
πα
.,

4 πίστει

πλείονα

θυσίαν "Αβελ

ριον

ΘΥΏ

δι’ αὐτοῦ ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως
16 τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός
1Pe2 5 ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους Θεῷ

ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ἡ
Mt

5 23 ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ
θυσιαστήριον
24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τ.
θυσιαστηρίου
23.18 ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. θυσιαστηρίῳ οὐδέν
ἐστιν
19 τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ
δῶρον;
20 6 οὖν ὀμόσας ἐν τ. θυσιαστηρίῳ
35 ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τ. ναοῦ κ. τ. θυσιαστηρίου
Lu 111 ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τ. θυσιαστηρίου τ. θυμιά,

5,

ματος

τ. ἀπολομένου μεταξὺ τ. θυσια-

στηρίου κ. τ. οἴκου

Ro 11
Ι (09

3 τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν

IOI PnAaMy, 1 Ki. xix. 10

Mt 22 4 οἱ ταῦροί μου κ. τὰ σιτιστὰ τεθυμένα
Mk14 12 ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον
Lu 15 23 φέρετε τ. μόσχον τ. σιτευτὸν θύσατε
27 ἔθυσεν ὁ πατὴρ σου τ. μόσχον τ. σιτευτόν
30 ἔθυσας αὐτῷ τ. σιτευτὸν μόσχον
22 7 ἣ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα
Jo 10 10 εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ κ. θύσῃ κ. ἀπολέσῃ
Ας 1013 ἀναστὰς Πέτρε θῦσον κ. φάγε
11 7 ἀναστὰς Πέτρε θῦσον x. φάγε
1413 ὅ τε ἱερεὺς τ. Διὸς... σὺν τ. ὄχλοις
ἤθελεν θύειν
18 μόλις κατέπαυσαν τ. ὄχλους τοῦ μὴ θύειν
αὐτοῖς
1Co5 7 κ. γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός
10 20 ἀλλ᾽ ὅτι θύουσιν τὰ ἔθνη δαιμονίοις K. οὐ
Θεῷ θύουσιν

Mt 8. 3
Mk 318
Lu 615
Jo 11 16
14 5

θυσια

κῃ

ίου εἰσίν;

Ι

ers 3 ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν
1
τ.: θυσιαστηρίῳί
18 10 ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ

Ja
Re

ἔχουσιν ἐξουσίαν
221 ἀνενέγκας ᾿Ισαὰκ τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ
θυσιαστήριον
6 9 εἶδον ὑποκάτω τ. θυσιαστηρίου τ. ψυχὰς τ.
ἐσφαγμένων
8 3 ἐστάθη ἐπὶ τ. θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν
χρυσοῦν
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, WH mg.
wi Ν
La
3 ἵνα δώσει
- ἐπὶ
τὸ\ θυσιαστήριον
τὸ ᾿
χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τ. θρόνου
“

ἸΑΈΙΡΟΣ
Mk

pees

5 22 ἔρχεται εἷς τ. ἀρχισυναγώγων ὀνόματι Ἰάειρος

Lu

841 ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἶάειρος

Mt

(1) Jos. pater
1 2 Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰακώβ.
I. δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰούδαν κ. τ. ἀδελφοὺς

ἼΑΚΩΒ
ee
pe

αὐτοῦ

30

ΘΩΜΑ͂Σ
Θωμᾶς x. Μαθθαῖος ὁ τελώνης
Μαθθαῖον x. Θωμᾶν
Ma@@aiov x. Θωμᾶν
εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος
λέγει αὐτῷ Θωμᾶς

20 24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τ. δώδεκα ὁ λεγόμενος

13 οἱ τ. θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τ. θυσιαστηρίῳ συνμερίζονται
10 18 οὐχ οἱ ἐσθίοντες τ. θυσίας κοινωνοὶ τ.

wo τ

καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τ΄ πυρὸς τ. θυσιαστηρίου
913 ἤκουσα
φωνὴν μίαν ἐκ τ. κεράτων τ. θυσιαστηρίου τ. χρυσοῦ
;
111 μέτρησον τ. ναὸν τ. Θεοῦ x. τὸ θυσιαστή-

παρὰ Καὶν

προσήνεγκεν τ. Θεῷ

11 51 Ζαχαρίου

8

14 τ8 ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. θυσιαστηρίου
16 γ ἤκουσα τ. θυσιαστηρίου λέγοντος

θυσίαν
26 οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία
11

465

Ac

Δίδυμος
26 πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κ. Θωμᾶς
μετ᾽ αὐτῶν
27 εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ
28 aenpihe Θωμᾶς κ. εἶπεν αὐτῷ
21 2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος x. Θωμᾶς ὁ
λεγόμενος Δίδυμος
113 Φίλιππος x. Θωμᾶς
O2’PA=

Eph6 14 ἐνδυσάμενοι τ. θώρακα τ. δικαιοσύνης
ITh5 ὃ ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως κ. ἀγάπης
Re 9 9 εἶχαν θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς
17 ἔχοντας θώρακας πυρίνους κ. ὑακινθίνους
k. θειώδεις

Mt

115 1 Μαθθὰν δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰακώβ.

χό 1 Ἶ. δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωσὴφ τ. ἄνδρα Μαρίας
ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ κ. ᾿Ισαὰκ x.
Ἰακώβ

22 32 ἐγώ εἶμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ κ. ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ
k. 6 Θεὸς Ἰακώβ

Hea pays dss oma nds... ‘bs
IP, Ex. iii. 6

466

Ἰακώβ --ἰάομαι

Mk 12 26 ἐγὼ ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ x. Θεὸς Ἰσαὰκ κ. Θεὸς LMk
14 33 παραλαμβάνει τ. Πέτρον κ. τ. Ἰάκωβον κ.
Ἰακώβ, Ex. Le.

Lu

τ.

133 βασιλεύσει ἐπὶ τ. οἶκον Ἰακὼβ εἰς τ. αἰῶνας
8.34 τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαάκ
18 28 ὅταν ὄψησθε ᾿Αβραὰμ x. Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ

Jo

4 ς

Ac

ό
12
313
7 ὃ
12
14
15

32 ἐγὼ... ὁ Θεὸς

᾿Αβραὰμ

x.

Ἰσαὰκ

Ἰακώβ, Ex. Lc.
46 ἠτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τ. Θεῷ Ἰακώβ
913 τ. Ἰακὼβ ἢἠγάπησα τ. δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα

Ro

‘MY wns)

x.

apy ny sank, Mal. i.

2,3

11 26 ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ

ΑΝ
Hell

yun "2, Is. lix. 20

,

>

‘4

>

4

ἕκαστον τ. υἱῶν
-

cn

1 Μαρία ἡ τ. Ἰακώβου x. Σαλώμη

—rov, T [WH]

Lu 5 10 ὁμοίως δὲ κ. Ἰάκωβον x. Ἰωάνην
614 ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα. .. x.
Ἰάκωβον κ. Ἰωάνην
15. 1 κι Ἰάκωβον ᾿Αλφαίου x. Σίμωνα
16 * x. Ἰούδαν Ἰακώβου x. Ἰούδαν Ἰσκαριώθ
8 51 οὐκ ἀφῆκεν. ... εἰ μὴ Πέτρον κ. Ἰωάνην
kK. Ἰάκωβον
928 παραλαβὼν Πέτρον x. Ἰωάνην x. Ἰάκωβον
54 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος κ. Ἰωάνης
Ac

2410 1 Ἰωάνα x. Μαρία ἡ Ἰακώβου

113 6 τε Πέτρος x. Ἰωάνης x. Ἰάκωβος
13
Ἰάκωβος ᾿Αλφαίου x. Σίμων ὁ (porns,
3 x. Ἰούδας Ἰακώβου
12 2 ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τ. ἀδελφὸν Ἰωάνοι

μαχαίρῃ

17 3 ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ x. τ. ἀδελφοῖς ταῦτα

1613
21 τὸ
1Col5 7
Ga 119

2
2
3
3

ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων
εἰσήει 6 Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον
ἔπειτα ὥφθη Ἰακώβῳ
ἕτερον δὲ τ. ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ
᾿Ιάκωβον τ. ἀδελφὸν τ. Κυρίου
2 9 ® Ἰάκωβος x. Κηφᾶς x. Ἰωάνης οἱ δοκοῦντες
στύλοι εἶναι

κ. τ. Ἠσαῦ.

221 πίστει ᾿Ιακὼβ ἀποθνήσκων
Ἰωσὴφ εὐλόγησεν

;

μήτηρ

|

161

9 ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ
20 πίστει κ. περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ
τ. Ἰακὼβ

mg.

15 40 1 Μαρία ἡ Ἰακώβου τ. μικροῦ x. Ἰωσῆτος

20 37 ὡς λέγει Κύριον τ. Θεὸν ᾿Αβραὰμ κ. Θεὸν
Ἰσαὰκ x. Θεὸν Ἰακὼβ, Ex. Lec.
ὃ ἔδωκεν Ἰ. τῷ Ἰωσὴφ τ. υἱῷ αὐτοῦ.
ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ
μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ ᾿
ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ x. Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ
k. ὁ Θεὸς Ἰακ., T .
.
ἐγέννησεν. .. Ἰσαὰκ τ. Ἰακὼβ x. Ἰακὼβ
τ. δώδεκα πατριάρχας
ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπτον
ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακὼβ
τ. πατέρα αὐτοῦ
κατέβη δὲ ᾿Ιακὼβ εἰς Αἴγυπτον

Ἰωάνην
k. Ἰάκ., TWH

Ja

1

Ju

12 3 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ Ἰακώβου

1 3 Ἰάκωβος Θεοῦ κ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
δοῦλος
I ? Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς
δὲ Ἰακώβου

"IA ΚΩΒΟΣ

(1) 6 μικρός, Alph. filius

(2) frater Dom.

(8) pater (Ὁ) Jud.
Mt~ 421
3

—10

εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφοὺς Ἰάκωβον τὸν τ.
Ζεβεδαίου

2 Ἰάκωβος 6 τ. Ζεβεδαίου x. Ἰωάνης ὁ ἀδελφὸς
᾿
αὐτοῦ
3 1 Ἰάκωβος 6 τ. ᾿Αλφαίου x. Θαδδαῖος
18 55. 3 οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος x. Ἰωσήφ
-17 1 παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τ. Πέτρον κ.
Ἰάκωβον x. Ἰωάνην
τὸν Ἰάκ., WH mg.
27 56 1 Μαρία ἡ τ. Ἰακώβου Kx. Ἰωσὴφ μήτηρ
Mk 119 εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τ. Ζεβεδαίου
29 ἦλθαν εἰς τ. οἰκίαν... μετὰ Ἰακώβου x.
Ἰωάνου
213 1 παράγων εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τ. ᾿Αλφαίου
Λευεὶν, TWH non mg. R
« 317 Ἰάκωβον τὸν τ. Ζεβεδαίου x. Ἰωάνην τ.
"
, ἀδελφὸν τ. Ἰακώβου
ΐ
18 1 Ἰάκωβον τὸν τ. ᾿Αλφαίου κ. Θαδδαῖον
— 537 οὐκ ἀφῆκεν. . . εἰ μὴ τ. Πέτρον x. Ἰάκωβον
k. Ἰωάνην τ. ἀδελφὸν Ἰακώβου

6 3." ὁτέκτων..... ἀδελφὸς Ἰακώβου x. Ἰωσῆτος

9. 2 παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τ. Πέτρον κ. τ.
;
Ἰάκωβον x. Ἰωάνην
“1035 Ἰάκωβος x. Ἰωάνης οἱ δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου
41 ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου κ. Ἰωάνου
18. 3 ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος x. Ἰάκωβος

ἼΑΜΑ
ICo12 9 ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων
28 ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων
30 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων

I1Ti3

Lu

*1AMBPH'=
8 ὃν τρόπον δὲ Ἰαννῆς x. Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν
Μωυσεῖ

ἼΑΝΝΑΙ"
824 τοῦ Μελχεὶ τοῦ Ἰανναὶ τοῦ Ἰωσήφ
ἸΑΝΝΗΣ

π ΤΊ 8 8 ὃν τρόπον δὲ Ἰαννῆς x. Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν
Μωυσεῖ

ἸΑΌΜΑΙ

Mt

t

(1) figur.
8 8 εἰπὲ λόγῳ κ. ἰαθήσεται ὁ mais pov

13 ἰάθη ὁ παῖς ἐν τ. ὥρᾳ ἐκείνῃ
1815. 1 μήποτε... ἐπιστρέψωσιν
αὐτούς

x.

ἰάσομαι

. ἴδ RB AY... IB, Is. vi. τὸ

15 28 ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης

ERE
tt
r
es

ἰαομαι----ἴδιος

467

ἔγνω T. σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τ. μάστιγος

δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν

ot ἦλθαν... ἰαθῆναι ἀπὸ τ. νόσων αὐτῶν
δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο k. ἰᾶτο πάντας
εἰπὲ λόγῳ κ. ἰαθήτω ὁ παῖς μου

ἀπήγγειλεν... ὡς ἰάθη παραχρῆμα

᾿κηρύσσειν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ κ. ἰᾶσθαι
τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο
ἰάσατο τ. παῖδα
ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν κ. ἀπέλυσεν
εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν ὅτι ἰάθη ὑπέστρεψεν
ἁψάμενος τ. ὠτίου ἰάσατο αὐτόν
ἠρώτα ἵνα καταβῇ kK. ἰάσηται αὐτοῦ τ. υἱόν
ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ἤδει τίς ἐστιν
ἀσθενῶν,

T

1

ἵνα μὴ. . . στραφῶσιν κ. ἰάσομαι αὐτούς,
158..λΑἰνέα ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός
ἰώμενος πάντας τ. καταδυναστευομένους
ὑπὸ τ. διαβόλου
ἐπιθεὶς τ. χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν
* μήποτε. act's ἐπιστρέψωσιν k. ἰάσομαι
αὐτούς, Is. Lc.
1 iva μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ ἰαθῇ δὲ μᾶλλον

a

προσεύχεσθε ὑπὲρ

~

οὗ τ. μώλωπι ἰάϑητε

ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε

ἸΑΡΕΤ

ἼΔΕ

Mt 25 20 ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα
22 ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα
25
26 65
ΜΚ 224
8.34
11 21

13

ἴδεἔ
ἔχεις τὸ σόν
ἴδε νῦν ἠκούσατε τ. βλασφημίαν
ἴδε τί ποιοῦσιν τ᾿ σάββασιν
ἴδε ἡ μήτηρ povk. οἱ ἀδελφοί μου
Ῥαββεὶ ἴδε ἡ συκῆ ἣν karn άσω ἐξήρανται

1 διδάσκαλε

21
4
35
16 6
Jo 129
36
48
8 26
5 14
726
ll 3
36
12 το
10 29
18 21
19 4
14
26
15

τοῦ Ἐνὼχ τοῦ Ἰάρετ τοῦ Μαλελεήλ

ἼΔΙΟΣ

ἼΑΣΙΣ
Lu 18 32 ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον κ. αὔριον
Ac 422 ἐφ᾽ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τ. ἰάσεως
>

30

a“

,

ἐν τῷ τ. χεῖρα ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν

141

23

>

ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις

ς

,

‘

>

4

7

7

’

ἼΑΤΡΟΣ

χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
οὐαἰνεῖν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν

ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν
οὐ χρείαν “ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ
ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τ. βίον
—larp. mp. od. τ. βίον, WHR mg.
ἀσπάζεται ὑμᾶς
ὑ
Λουκᾶς 6 ἰατρὸς ὁ ἀγαπη-

τός

τόπον kar’ ἰδίαν
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽
ἕασθαι

ἰδίαν

προσεύ-

εἰς ὄρος ὑψηλὸν

κατ᾽

τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ
>

ϑγ

non mg.

ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον

ἰδίαν

ἸΑΊΣΩΝ

a

προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τ.

ἀναφέρει αὐτοὺς

ἐπιστάντες τ. οἰκίᾳ Ἰάσονος
ἔσυρον Ἰάσονα x. τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τ.
πολιτάρχας
ovs ὑποδέδεκται ᾿Ιάσων
λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τ. Ἰάσονος k.
τ. λοιπῶν
Λούκιος k. Ἰάσων x. Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου
3’

οὐκ ἔστιν

πατρίδι ἰδίᾳ
—idia, WH

ἡ ἐνδώμησις τ. τείχους αὐτῆς ἴασπις

»

(1) ἰδίᾳ, κατ᾽ ἰδίαν (2) τὸ ἴδιον, τὰ ἴδια
Mt 91 ἦλθεν εἰς τ. ἰδίαν πόλιν
13 57

ἼΑΣΠΙΣ
ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι κ. σαρδίῳ
ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι

Ac 17

ἴδε ποταποὶ λίθοι κ. ποταπαὶ

οἰκοδομαί
ἴδε ὧδε ὁ Χριστὸς ἴδε ἐκεῖ
ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν ᾿
ἴδε ᾿Ηλείαν φωνεῖ
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν
ἴδε ὁ ἀμνὸς τ. Θεοῦ
ἴδε ὁ ἀμνὸς τ. Θεοῦ
ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλείτης
ἴδε οὗτος βαπτίζει
ἴδε ὑγιὴς γέγονας
x. ἴδε παρ ησίᾳ λαλεῖ
Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς. ἀσθενεῖ
ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτὸν
ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν
ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς
ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ
ἴδε&
ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω
ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν
γύναι ἴδε ὁ υἱός σου.
εἶτα λέγει τ. μαθητῇ Ἴδε ἡ μήτηρ σου
ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν

κατ᾽ ἰδίαν
παρέλαβεν τ. δώδεκα
ἰδίαν
ὃς μὲν εἰς τ. ἴδιον ἀγρόν

μαθητὰς

κατ᾽

1 προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν

ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τ. ἰδίους
δούλους
ἑκάστῳ κατὰ τ. ἰδίαν δύναμιν
Ὁ κατ᾽ ἰδίαν δὲ τ. ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν

πάντα

1 δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον
τόπον
1 ἀπῆλθον ἐν τ. πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον
κατ᾽ ἰδίαν

ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τ. ὄχλου κατ᾽

ἰδίαν
ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽
ἰδίαν μόνους
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ ἰδίαν ἐπηρώτων
397

αὐτόν

>

,

468
Mk18

3 1 ἐπηρώτα

αὐτὸν

κατ᾽

ἰδίαν

Πέτρος

Ἰάκωβος

15 20

id

ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἴδια ἱμάτια αὐτοῦ
—idia, WHR

στραφεὶς
εἶπεν

1

πρὸς

Ν

τ. μαθητὰς

‘

κατ᾽

‘

ἰδίαν

>

di

ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος
5 ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι
2 εἰς τὰ ἰδια ἦλθεν,
κ. οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον
“

>

,

,

εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τ. ἀδελφὸν τ. ἴδιον
Cae

?

a“

>

4

ow

Σίμωνα
προφήτης ἐν τ. ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει
’

>

397

,

A)

>

»

ἀλλὰ x. πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τ. Θεόν᾽

ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τ. ὀνόματι τ. ἰδίῳ
ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τ. δόξαν τ. ἰδίαν
ζητεῖ
᾿Ξ
3
᾿
Ε
5 ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος ἐκ τ. ἰδίων λαλεῖ
τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα
2 ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ
=
>
»
"
,
»"
οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρύβατα ἴδια
LA}

>

e

>

>

c

>

“-“

,

397

col

,

97

ἀγαπήσας τ. ἰδίους τοὺς ἐν τ. κόσμῳ
2. ὁὁ κόσμος
κό
ἂνἂν τὸτὸ ἴδιον
ἐφίλ
ἴδιον ἐφίλει
2 iva σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια
~

2

c

A

6

\

>

>

\

ἴδ,

ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια
ovs ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τ. ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ
ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τ. ἰδίᾳ
διαλέκτῳὉ αὐτῶν
᾿Αχελδαμά
αὐτῶν
᾿Αχελδαμάχ
—idia, WHR
A

.

Ἶ

»»

>

5."

>

,

παρέβη ᾿Ιούδας πορευθῆναι εἰς τ. τόπον τ.
,

>

{a

bed

ἴδιον
ἤκουσεν εἷς ἕκαστος
λούντων αὐτῶν
c

-

>

ἕκαστος

΄

τ. ἰδίᾳ δια-

-

λέκτῳ ἡμῶν

3 12

,

τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λα-

πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν
cal

>

5.

ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ
ε

97

i)

’

a

>

,

,

Led

περιπατεῖν αὐτόν
δὲ ἦλθον πρὸς τ. ἰδίους
οὐδὲ εἷς τι τ. ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν
ἴδιον εἶναι
Δαυεὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενέᾳ ὑπηρετήσας
θέλοντος δὲ τ. Παύλου κατὰ τ. ἰδίαν βουλὴν πορεύεσθαι
—h. v.. TWH non mg. R
ἣν περιεποιήσατο διὰ τ. αἵματος τ. ἰδίου
* ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια

423 ἀπολυθέντες

32

13 36
19 I

,

20 28
21 6
23 19

1 ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνθάνετο

24 23 μηδένα κωλύειν τ. ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν
αὐτῷ
24 παραγενόμενος ὃ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τ.
ἰδίᾳ γυναικί
25 19 ζητήματα δέ τινα περὶ τ. ἰδίας δεισιδαιμονίας
28 30 ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώ,

,

ΒΝ

4

s

37

‘

>

a7

’

ματι
8 32 ὅς γε τ. ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο

10

3 τ. ἰδίαν ζητοῦντες στῆσαι
[4

τ. ἰδ. δικαιοσύνην,

T

,
>
,
oa
11 24 οἱε κατὰΗ͂ φύσιν
ἐνκεντρισθήσονται
τ. ἰδίᾳ

ἐλαίᾳ

a7

A

,

ΝΜ

ἱνώσκεται
ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά

1

>

,

6 41 τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τ. ἰδίῳ ὀφθαλμῷ ov>
κατανοεῖς ;
"
‘
΄
>
a7
a
44 ἕκαστον yap δένδρον ἐκ τ. ἰδίου καρποῦ

Lu

τ. ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει
ἕκαστος ἐν τ. ἰδίῳ voi πληροφορείσθω
ἕκαστος δὲ τ. ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ
τ. ἴδιον κόπον
~
>
,
a7
y
,
κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι τ. ἰδίαις χερσίν
ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει
ἑκάστη τ. ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω
ἡ γυνὴ τ. ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει
κ. ὁ ἀνὴρ τ. ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει
ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ Θεοῦ
ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τ. ἰδίου θελήματος,
κ. τοῦτο κέκρικεν ἐν τ. ἰδίᾳ καρδίᾳ
τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ;
ἕκαστος yap τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει
ἐν τῷ φαγεῖν
tatpovy ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται
ἐν οἴκῳ τ. ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν
ἕκαστος δὲ ἐν τ. ἰδίῳ τάγματι
ἑκάστῳτ. σπερμάτων ἴδιον σῶμα
κατ᾽ ἰδίαν δὲ τ. δοκοῦσιν
μὴ
‘
om”
‘
,
ἕκαστος yap τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει
καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι
ἐργαζόμενος τ. ἰδίαις χερσὶν τὸ ἀγαθόν
—idias, WH non mg.
αἱ γυναῖκες τ. ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τ. Κυρίῳ
τὰ αὐτὰ ἐπάθετε κ. ὑμεῖς ὑπὸ τ. ἰδίων
συμφυλετῶν
5 φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν κ. πράσσειν τὰ
ἴδια
‘
,
ΕΣ
τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις
τ. ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον
εἰ δέ τις τ. ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν
τέκνων καλῶς προϊστάμενοι κ. τ. ἰδίων
οἴκων
κεκαυστηριασμένων τ. ἰδίαν συνείδησιν
μανθανέτωσαν πρῶτον τ. ἴδιον οἶκον εὐσε«
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,

βεῖν

εἰ δέ τις τ. ἰδίων K. μάλιστα οἰκείων od
προνοεῖ
τ. ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους
ἡγείσθωσαν
a
γὼ"
,
«
,
,
15 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος κ. μόνος
δυνάστης
ov κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν
>

,

97

,

>

,

,

A

‘4

>

,

»~

ες

,

Led

-~

>

‘

>

>

‘

,

a7

πρόθεσιν

κατὰ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους
ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τ. λόγον αὐτοῦ
εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης
ὑποτασσομένας τ. ἰδίοις ἀνδράσιν
δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι
ὥσπερ ἀπὸ τ. ἰδίων ὁ Θεός
πρότερον ὑπὲρ τ. ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας
4
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ἀναφέρειν

διὰ δὲ τ. ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ
ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τ. ἰδίου αἵματος τ. λαόν
ὑπὸ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος x.
δελεαζόμενος
ὁμοίως γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τ. ἰδίοις
ἀνδράσιν
;
ς
αι
wat γυναῖκες. . . ὑποτασσόμεναι τ.

ἰδίοις ἀνδράσιν
διὰ τ. ἐπιγνώσεως τ. καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ
δόξῃ κ. ἀρετῇ
jp. διὰ δόξης κ. ἀρετῆς, WH
R mg.
»

-“

non

mg.

ἴδιος----ἰδού

Mt 12 46 ἰδοὺ ἡ μήτηρ x. οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω
47 ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου ἔξω
ἑστήκασιν

11Pel 20 πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως
οὐ γίνεται
2 τό ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας
22 κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἰδιον ἐξέραμα

ἀνρτὸν aw ap, Pr. xxvi. 11

—h. v., [T] WH

°

15 22 ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τ. ὁρίων ἐκείνων
17 .3...κ- ἰδοὺ ὥφθη αὐτοῖς Μωυσῆς κ. ᾿Ηλείας
5 ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς"
- κ, ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τ. νεφέλης λέγουσα

17 ἵνα μὴ... ἐκπέσητε τ. ἰδίου στηριγμοῦ
6 ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον

Ju

A

>

᾿

397

non mg. R mg.

49 ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου x. οἱ ἀδελφοί pov
18 3 ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν

8 3 κατὰ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
16 στρεβλοῦσιν . . . πρὸς τ. ἰδίαν αὐτῶν
ἀπώλειαν
Ld

469

“-

19 τό" κ--ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν
27 ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα

ἸΔΙΩΤΗΣ

20 18 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα

Ac

413 καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί
εἰσιν κ. ἰδιῶται
1Co 1416 ὁ ἀναπληρῶν τ. τόπον τ. ἰδιώτου
23 εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι
24 εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιωτης
011
6 εἰ δὲ x. ἰδιώτης τ. λόγῳ

21

30 ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν

5 ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι

Ἢρ xis’ ΞΟ TIM, Zech. ix. 9
22

4 ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα

28.54 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας
38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν

24 23 ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε

25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.
26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν ᾿Ιδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ
ἐστίν
26 ἰδοὺ ἐν τ. ταμείοις
25 6 κραυγὴ γέγονεν ᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος
26 45 1 ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα
ἰδοὺ γὰρ, WH mg.
46 ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με
47 ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν
δε-κι -ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τ.
χεῖρα
27 51 ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη
28 42. κι. ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
7 ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τ. Ταλιλαίαν
7 ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν
g «x. ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς
11 ἰδοὺ τινὲς τ. κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τ.
πόλιν
20 κ- ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τ.

ἼΔΟΥ’

Mt

(1) ἰδ. γάρ
(9) πλὴν, ἀλλ᾽ ἰδού
(8) οὐχὶ ἰδ.
(4) νῦν ἰδ., ἰδ. νῦν
120 ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ
,

>

>

,

~

23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει

mnττ mebyn
mn,
Is. vii. 14
2Do 5
oe

ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο
9 ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τ. ἀνατολῇ
13 ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ
19 ἰδοὺ. ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ
8 τό «. ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί
17 ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τ. οὐρανῶν λέγουσα
411 ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον x. διηκόνουν αὐτῷ
7 4. ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τ. ὀφθαλμῷ σου
8 2 ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ
24 ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τ. θαλάσσῃ
29.κ. ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες
32-κ. ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τ.
κρημνοῦ
34 κ. ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν
9 -2-«. ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικόν

ἡμέρας

Mk
1 2 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου, Mal. /.c.

3 32 ἰδοὺ ἣ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί
ἕητοῦσίν σε
4 3 ἰδοὺ ἐξῆλθεν 6 σπείρων σπεῖραι
ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
33 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα

3 ἰδού τινες τ. γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς

10 ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι κ. ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες
18 ἰδοὺ ἄρχων εἷς προσελθὼν
προσεκύνει
αὐτῷ
30. κι ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη
32 ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ κωφὸν δαιμονιζό-

μενον

10 16 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα
11 8 ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν .. οἴκοις
τ. βασιλέων

10 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου

ΝΟ mow 29, Mal. iii. 1
12

19 ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος x. οἰνοπότης
2 ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν
ο κ. ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν

1ὃ ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ἡρέτισα

ja-YONS “IY 1, Is. χα

7k.

42 -κ-

ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε

σου ἔξω

ἰδοὺ προξίρηκα ὑμῖν πάντα
--ἰδοὸὸ TWH

ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

42 ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν
Lu

120 ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν x. μὴ δυνάμενος λαλῆσαι
31κὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρί
36 κ. ἰδοὺ ᾿Ελεισάβετ ἡ συγγενίς σου
38 ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου

44 1 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τ. ἀσπασμοῦ σου

48 1 ἰδοὺ. yap ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν pe
2101 ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι
ὑμῖν χαρὰν
wy

ig

>

>

«

,

25 x. ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἱερουσαλήμ
34 ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν κ. ἀνάστασιν
πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ

48 ἰδοὺ

6 πατήρ

ᾧητοῦμέν σε

σου

x. ἐγὼ

ὀδυνώμενοι

470
Lu

ἰδού
δ12 κι ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας
18 ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον
6 23 1 ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς
7 12-«. ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκώς
᾿
25 ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ x. τρυφῇ
ὑπάρχοντες

Ac

5 28) κι ἰδοὺ. πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλήμ

7 56 ἰδοὺ θεωρῶ τ. οὐρανοὺς διηνοιγμένους
8 27 ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος

36 ἰδοὺ ὕδωρ- τί κωλύει με βαπτισθῆναι;
ο ὁ δὲ εἶπεν ᾿Ιδοὺ ἐγὼ Κύριε

9

11 1 ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται
1017 ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἵ ἀπεσταλμένοι
Κορνηλίου

27 ἰδοὺ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου, Mal. Lc.

34 ἰδοὺ ἄνθρωπος
φάγος κ. οἰνοπότης
37 x. ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τ. πόλει ἅμαρτωλός

19 ἰδοὺ ἄνδρες δύο ζητοῦντές σε
21 ἰδοὺ ἐγώ εἶμι ὃν ζητεῖτε
κ. ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι

8.41 ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος

9.30 ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ
38 ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τ. ὄχλου ἐβόησεν
39 «. ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν

apmpa

1111 ἰδοὺ ἐξαυτῆς

10. 3 ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας

19 ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τ. ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν
25 x. ἰδοὺ νομικός τις ἀνέ
x. ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
32 x. ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
41 ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν
18. γ ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπόν
II x. ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας
16 ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα κ. ὀκτὼ ἔτη
30 x. ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἱ ἔσονται πρῶτοι
32 ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια x. ἰάσεις ἀποτελῶ
35 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν

τ. οἰκίαν

12

ἐστίν

23 ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ἐκεῖ ἢ Ἰδοὺ ὧδε
Id.

ἐκ.

ἰδ. ὧδε,

TWH

mg.

R

18 28 ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν

σοι

31 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ
19 2 ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος
ὃ ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τ. ὑπαρχόντων... ..
δίδωμι
20 κύριε ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου
22 10 ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τ. πόλιν
21 32 πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τ. παραδιδόντος με
31 ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς
38 Κύριε ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο

18 14s νον ἰδοὺ Bech Κυρίου ἐπὶ σέ
25.3 οὐκ εἰμὶ ἐγὼ

ἐμέ

cf. vill. 14

1Col5 51 ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω
11Co5 17 τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδοὺ γέγονεν καινά
6 2 * ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος,
* ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας
9 ὡς ἀποθνήσκοντες κ. ἰδοὺ ζῶμεν
7 τι 1 ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι

12 14 ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς

Ga
He

ὑμᾶς
120 ἰδοὺ ἐνώπιον τ. Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι
213 ἰδοὺ ἐγὼ x. τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ
Θεός

niny Sn wwe Ov de nan, Is.
σρι
ον
ΠΑ
8 ὃ ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει Κύριος

niny-DNg ΝΞ DD 73, Jer. xxxi. 31
10 7 rére εἶπον Ἰδοὺ ἥκω
Ν

Ts] nibyd ..

"Ps. xl. 8, 9

24 4 ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς
ἦσαν πορευό-

9
4
5
5 4

49 x. ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τ. ἐπαγγελίαν τ.
πατρός μου
κἀγὼ ἐξαπ., T
435 ἰδοὺ λέγω ὑμῖν Ἐπάρατε τ. ὀφθαλμοὺς

1215
16.32
19. 5
Ac 110

ὑμῶν
ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, Zech. 1.
ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα κ. ἐλήλυθεν
λέγει αὐτοῖς ᾿Ιδοὺ ὁ ἄνθρωπος
ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς

2 7 * οὐχὶ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες
Γαλιλαῖοι;

5 ο ἰδοὺ οἱ πόδες τ. θαψάντων τ. ἄνδρα σου
25 ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὺς ἔθεσθε ἐν τ. φυλακῇ

μετ᾽

ἹΓΞ Ἰδὲ jas fP¥a ἼΘ᾽ ‘237,
Is.xxviii. 16,

29 ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι

Jo

ἔρχεται

27 24.κ, ἰδοὺ κεχάρισταί σοι 6 Θεὸς πάντας τ.
πλέοντας
Ro 9 33 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος

50 ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ

δύο ἐξ αὐτῶν...

ἰδοὺ

20 22κ'4νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τ. πνεύματι
25. “-κε-Ψῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα

15 x. ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ

μενοι

ἀλλ᾽

46 ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη
16 1 ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος

47 ἰδοὺ ὄχλος x. ὁ λεγόμενος Ἰούδας
2814 x. ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας

13 κι ἰδοὺ

τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ

7 ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη

14 2 x. ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικός

15 29 ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι
17 21 οὐδὲ ἐροῦσιν ᾿Ιδοὺ ὧδε ἢ ἐκεῖ:
1 ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν

ὑπὸ τ.

ἰδοὺ
ἰδοὺ
ἰδοὺ
ἰδοὺ

MNase

ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου, Ps. Lc.
κ. τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα
ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει
ὁ μισθὸς τ. ἐργατῶν... κράζει

7 ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τ. τίμιον καρπὸν

τ. γῆς
9 ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τ. θυρῶν ἕστηκεν
1 ἐδοὺ μακαρίζομεν τ. ὑπομείναντας

6 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτὸν
Ju
Re

ts νιαῖον, Is. xxviii. 16

ἀκρο-

14 ἰδοὺ ἦλθεν Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ

1 7 ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τ. νεφελῶν
18 ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων

2 10 ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν
22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην

471

ἰδού---ἰερεύς
Re

σου

8 8 ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν

θύραν ἤνεῳγ-

Ἱερειχώ, Τ'

9 ἰδοὺ διδῶ ἐκ τ. συναγωγῆς τοῦ Zarava
ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς iva ἥξουσιν

Mt 20 29 ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰερειχώ
Mk10 46 ἔρχονται εἰς ᾿Ιερειχώ"

a

&2

ἼΕΡΕΙΧΩ΄

᾿

μένην

,
>
ἄὉ
,
9 >
kK. Kpovw
τ. θύραν
ἐπὶ
20 ἰδοὺ> ἕστηκα
>
>
΄
>
,’
‘
,

k. ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ “lepexo

“

μὲ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τ. οὐρανῷ

2 x. ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τ. οὐρανῷΆ

Ὁ

5 5 ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τ. φυλῆς Ἰούδα
6 2 εἶδον x. ἰδοὺ ἵππος λευκός
~

>

εἶδον x. ἰδοὺ ἵππος μέλας

8 εἶδον x. ἰδοὺ ἵππος χλωρός
7% 9 μετὰ ταῦτα εἶδον κ. ἰδοὺ ὄχλος πολύς

Lu 10 30 ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ἹἹερουσαλὴμ
εἰς Ἰερειχώ
18 35 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰερειχώ
19 1 εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰερειχώ
He 11 30 πίστει τὰ τείχη ᾿ερειχὼ ἔπεσαν

912 ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα
11 14 ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ
12

ἸΕΡΕΜΙΆΣ
Ἵερεμ., T

3 x. ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας

εἶδον x. ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος

14
14
1615
19 11
3
5

21

Σιών
εἶδον x. ἰδοὺ νεφέλη λευκή
ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης
"
εἶδον τ. οὐρανὸν ἠνεῳγμένον x. ἰδοὺ ἵππος
λευκός
ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τ. Θεοῦ μετὰ τ. ἀνθρώπων
ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα

22 7 x. ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ

Mt

«

ματος
—h. v., ΗΠ

Mk
Lu

ὡσεὶ

θρόμβοι

αἵ-

R mg.

220 ὅτι ἀφεῖς τ. γυναῖκα Ἰεζάβελ
“IEPA NOAIZ

7

5 οἱ μὲν ἐκ τ. υἱῶν Aevel τ. ἱερατείαν λαμ-

ὑπήκουον

τ.

5 6 ov ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδέκ
᾿

pryvapo ‘nary obiyd jonny, Ps.
cx. 4

7 τ οὗτος yap ὁ Μελχισεδὲκ

“IEPA’TEYMAT

5 ὡς λίθοι ζῶντες oixodopeiobe . . . εἰς ἱεράτευμα ἅγιον

9 ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτὸν βασίλειον

ἱερά-

τευμα

ΠΡΡῸΡ PTA ony
Ὁ ῚΡEx. vinxix.ound
6
ἹΕΡΑΤΕΥΏ

Lu

non mg. R mg.

τε ὄχλος τ. ἱερέων

14 13 ὅ τε ἱερεὺς τ. Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τ. πόλεως
He

βάνοντες

1Pe2

ae
ἱερεῖς

πίστει

,

He

ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τ. ἱερεῖ
ods οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τ. ἱερεῖς
ἐγένετο. . . ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας
ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τ. ἱερεῖ
ods οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τ.

6 7 πολύς

IEPATEIA

1 9 κατὰ τὸ ἔθος τ. ἱερατείας

1 44
2 26
1 5
514
6 4

ἀρχιερεῖς, WH

τῶν ἐν Ἱεραπόλει
‘Iepa Πόλει, WH

Lu

οἱ ἱερεῖς ἐν τ. ἱερῷ τὸ σάβ-

τ. ἱεροῦ

Col 413 ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν .. . k.

ς

,

10 31 κατὰ συγκύρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν
17 14 πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τ. ἱερεῦσιν
20 1 ἐπέστησαν οἱ ἱερεῖς x.οἱ γραμματεῖς
>
«
ἀρχιερεῖς, WHR
Jo 1109 ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι . . «
ἱερεῖς x. Λευείτας
Ac 4 1 ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς K. ὁ στρατηγὸς

ἼΕΖΑΒΕΛ

Re

a

βατον βεβηλοῦσιν

Mk 8 8 ἀπὸ Ἱεροσολύμων x. ἀπὸ τ. Ἰδουμαίας
ἽΔΡΩΣ
ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ

τ.

8 4 ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τ. ἱερεῖ
12 4 ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν. .. εἰ μὴ τ.
ἱερεῦσι μόνοις
5 τ. σάββασιν

ἸΔΟΥΜΑΙΆ

Lu 22 44 ἐγένετο

τ.

ἽΕΡΕΥΣ

Mt

12 ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ

217 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου
προφήτου, Jer. xxxi. 15
16 14 ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τ. προφητῶν.
27
τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου
προφήτου, Zech. ΧΙ. 13

1 8 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τ.
τάξει τ. ἐφημερίας αὐτοῦ

. . . ἱερεὺς τ.

Θεοῦ τ. ὑψίστου
3 μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές

Il κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι
ἱερέα
14 εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς
ἐλάλησεν
15 εἰ κατὰ τ. ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται
ἱερεὺς ἕτερος

17 σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν Μελ-

χισεδέκ, Ps. Lic.
20 of μὲν yap
χωρὶς ὁρκωμοσίας
εἰσὶν ἱερεῖς
}
τ

γεγονότες

21 σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα, Ps. lc.

472
He

ἱερεύς---[εροπρεπής
723 οἱ μὲν πλείονές εἶσιν γεγονότες ἱερεῖς

8 4 εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς οὐδ᾽ ἂν ἦν
ἱερεύς
9 6 εἰς μὲν τ. πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς
εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς
1011 πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν
λειτουρ-

γῶν

Lu 22 52 εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς
... ἀρχιερεῖς
K. στρατηγοὺς τ. ἱεροῦ
53 καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν
ἐν τ. ἱερῷ
53 ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τ, ἱερῷ

Jo

214 εὗρεν ἐν τ. ἱερῷ τ. πωλοῦντα
ς βόας
15 πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τ. ἱεροῦ
5 14 μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ
Ἰησοῦς ἐν τ.
ἱερ
714 ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν κ. ἐδίδασκεν
28 ἔκραξεν οὖν ἐν τ. ἱερῷ διδάσκων
ὁ Ἰησοῦς

ἀρχιερεὺς, WH mg. R mg.
21 ἱερέα μέγαν ἐπὶ τ. οἶκον τ. Θεοῦ
1 6 ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τ. Θεῷ
5 10 ἐποίησας αὐτοὺς τ. Θεῷ ἡμῶν βασιλείαν
x.

Re

20

ἱερεῖς

8 [2 ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ
ἱερόν
20

6 ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τ. Θεοῦ κ. τ. Χριστοῦ

ἐλάλησεν ἐν τ. γαζοφυλακίῳ
τ. ἱερῷ

ἹΕΡΟΘΥΎΤΟΣ ἃ

(010 28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ Τοῦτο ἱερόθυτόν
ἐστιν
ἽΕΡΟΝ

(1) tcp. 7. Θεοῦ
(2) tep. ᾿Αρτέμιδος
(8) τὰ ἐκ τ. ἱεροῦ
Mt

ἱερῷ

15 ἰδόντες... 7. παῖδας

ἱερῷ

τ. κράζοντας ἐν τ.

23 ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερόν

241 ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τ. ἱεροῦ ἐπορεύετο:

k. προσῆλθον. . . ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τ. οἶκοδομὰς τ. ἱεροῦ
20 55 καθ᾽ ἡμέραν ἐν τ. ἱερῷ ἐκαθεζόμην
διδά-

σκων

Mk11 11 εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ
ἱερόν
15 εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλ
ειν
T. πωλοῦντας κ. τ. ἀγοράζοντας ἐν τ.
16
27
12 35
18 1
3
14 40
Lu

2 27
37
46
4 9

ἱερῷ

ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τ. ἱεροῦ
ἐν τ. ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ
ἔλεγεν διδάσκων ἐν τ. ἱερῷ
ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τ. ἱεροῦ
καθημένου αὐτοῦ... κατέναντι τ. ἱεροῦ
καθ' ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τ. ἱερῷ
διδάσκων
ἦλθεν ἐν τ. πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν
ἣ οὐκ ἀφίστατο τ. ἱεροῦ
εὗρον αὐτὸν ἐν τ. ἱερῷ
ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τ. ἱεροῦ

18 10 ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσ19 45
47
20 1
21 5
37

εὔξασθαι
Ξ
εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τ.
πωλοῦντας
ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τ. ἱερῷ
διδάσκοντος αὐτοῦ τ. λαὸν ἐν τ. ἱερῷ
κ᾿ τινων λεγόντων περὶ τ. ἱεροῦ
ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τ. ἱερῷ διδάσκων
3:8. ἐν τ. ἱερ., WH mg.

38 πᾶς ὁ λαὸς ὥρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τ. ἱερῷ

ἐν

11 56 ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τ. ἱερῷ

18 20 ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇἑστηκότες
κ. ἐν τ.
ie

Ac 2 46 cit
lees τε προσκαρτεροῦντες
μαδὸν ἐν τ. ἱερῷ

ὁμοθυ-

81 Πέτρος δὲ x. Ἰωάνης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερόν
2
ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν mods τ. θύραν
τ.
ἱεροῦ τ. λεγομένην Ὥραιαν,
τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τ. εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερον.
3 ὃς ἰδὼν Πέτρον k. Ἰωάνην μέλλοντας

4
12

5 ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τ. ἱεροῦ
5 τ. σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τ. ἱερῷ τὸ
σάβBarov βεβηλοῦσιν
τ. ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε
21 12 1 εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν,
+ τ. Θεοῦ, TWH mg. R non mg.
κ. ἐξέβαλεν πάντας τ. πωλοῦντας κ.
ἀγοράζοντας ἐν τ. ἱερῷ ᾿
a
14 προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ x. χωλοὶ ἐν
τ.

διδάσκων

59 Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη κ. ἐξῆλθεν ἐκ
23 περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τ. ἱερῷ τ. ἱεροῦ

εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερον
’

«

ὃ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερόν
10 ὁ πρὸς τ. ἐλεημοσύνην καθήμενος
ἐπὶ τ.

Ὡραίᾳ πύλῃ τ. ἱερῦ

4

1 ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἀρχιερεῖς κ. 6 στρατηγὸς
τ. ἱεροῦ
5 20 σταθέντες λαλεῖτε ἐν τ. ἱερῷ τ. λαῷ
21 ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τ. Sobpoe
εἰς
τὸ ἱερόν
24 ὅ τε στρατηγὺς τ. ἱεροῦ κ. οἱ ἀρχιερεῖς
25 οἱ ἄνδρες obs ἔθεσθε ἐν τ. φυλακῇ εἰσὶν
ἐν τ. ἱερῷ ἑστῶτες
>

,

‘

Ν'

δὰ

J

4

a”

>

42 ἐν τ. ἱερῷ x. κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο δι-

δάσκοντες
19 27 3 τὸ τ. μεγάλης θεᾶς ᾿Αρτέμιδος
ἱερὸν εἰς
οὐθὲν λογισθῆναι
iep. ᾽Ἄρτ., T

21 26 σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσήει εἰς τὸ ἱερόν
27 οἱ ἀπὸ τ. ᾿Ασίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν
ἐν τ. ἱερῷ
28 ἔτι τε x. Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν

29 ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ.

Παῦλος
30 εἷλκον αὐτὸν ἔξω τ. ἱεροῦ
22 17 προσευχομένου μου ἐν τ. ἱερῷ

24 6 ὃς κ. τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι

12 οὔτε ἐν τ. ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγό-

μενον
18 ἐν αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τ. fe ᾧ

25 ὃ οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον
2621 ἕνεκα τούτων με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι
ἐν
τ. ἱερῷ

[009 13 3 of τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τ. ἱεροῦ
ἐσθίουσιν
»

’

ἹΕΡΟΠΡΕΠΗΣ **

Tit 2 3 πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι
ἱεροπρεπεῖς

᾿

ἱερός---ἱερόσυλος
ε

’

ε

’

Jo 1212 ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσό-

ἽΕΡΟΣ

1Co913 οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τ. ἱεροῦ
ἐσθίουσιν
Col 413 πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν κ. .. “Τῶν- εν>
Ἱερᾷ Πόλει
ἐν Ἱεραπόλει, ΤᾺ
I1Ti3 15 ὅτι ἀπὸ βρέφους ἱερὰ γράμματα οἶδας

Ac

κλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις
14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι

ἽἹΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Ἴεροσ., WH

15

4 παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἱεροσόλυμα

16

4 ὑπὸ

1813 Ἰωάνης δὲ. . . ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα

σόλυμα
3 ἐταράχθη κ. πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ
8 5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα
Ἱεροσολύμων
5 35 μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα
μεγάλου βασιλέως

Ἱερουσαλήμ, T

19

Mk

ὅτι πόλις ἐστὶν τ.

1 προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων

20 16

ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν

ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα
ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα
εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα
πολὺ πλῆθος ἀπὸ τ. Γαλιλαίας ἠκολούθησεν
. kK. ἀπὸ Ἱεροσολύμων
22 οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων κατα-

21

7

βάντες

τ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι...
ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων
10 32 ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα
33 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα

Lu

27 ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσύλυμα
15 41 ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι
Ἱεροσόλυμα

αὐτῷ

εἰς

222 ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα

9
15
20
24
26 4
10
20
28 17
Ga 117

18 22 πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱεροσόλυμα
19 28 ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἵεροσόλυμα
28 7 ὄντα κ. αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις
τ. ἡμέραις
Jo 119 ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ

—h. v., TWH

non mg. R

Ἰεροσόλυμα
—h. v.. TWH

non mg. R

x. ᾿Αχαίαν mopev-

εσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
ἔσπευδε γὰρ. .. τ. ἡμέραν τ. πεντηκοστῆς
γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
Ἱερουσαλήμ, T
οἵτινες τ. IlavA@ ἔλεγον . . . μὴ ἐπιβαίνειν
εἰς Ἱεροσόλυμα
ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα
γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα
μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα
ἀπὸ Καισαρίας
περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων
καταβεβηκότες ᾿Ιουδαῖοι
θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς. . . κριθῆναι
γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα
εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
ἐνέτυχέν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις κ. ἔνθαδε
τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τ. ἔθνει μου
ἔν τε Ἱεροσολύμοις
ὃ κ. ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις
τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε κ. Ἱεροσολύμοις
δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην
οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς
‘

>

,

πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους

A

LA

ἹΕΡΟΣΟΛΥΜΕΙ͂ΤΑΙ

Ἴεροσ., WH
Mk
Jo

1 5 πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα x. οἱ Ἱεροσολυμεῖταε
725 ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τ. Ἱεροσολυμειτῶν

Ro

2 22 6 βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς;

45 πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἵεροσολύμοις ἐν τ. ἑορτῇ
I ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα.

τς
βατικῇ κολυμβήθρα
10 22 1 ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια ἐν τ. Ἱεροσολύμοις
- τοῖς,T
11 18 1 ἣν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τ. Ἱεροσολύμων
55 ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τ.
χώρας πρὸ τοῦ πάσχα

τ. ἐρχομένην

»

Ἱεροσολύμων ἱερεῖς

2 1 ἔστιν δὲ ἐν τ. Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τ. προ-

ἑορτὴν

τῶν

18 ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα
ἐτῶν
πάλιν
2 1 ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων
ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα

213 ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα 6 Ἰησοῦς
23 | ὡς δὲ ἦν ἐν τ. Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα

4 20 ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος
21 οὔτε ἐν τ. ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις

4

15
17
25 1

7

1 ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα
11 εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν
15 ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα

τ.

21 διελθὼν τ. Μακεδονίαν

18
Ὶ
10
8 ὃ

11

πάντως

πρεσβυτέρων

1 θέλοντος δὲ τ. Παύλου . . . πορεύεσθαι eis

20 17 μέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
21

κ.

ἐν Ἱεροσολύμοις

ποιῆσαι εἰς Ἰεροσόλυμα

Φαρισαῖοι
a
tp
ER
eR

τ. ἀποστόλων

18 21 δεῖ με

425 ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ...

1021

μὴ

χωρίζεσθαι
1 ἐγένετο δὲ. .. διωγμὸς μέγας ἐπὶ τ. ἐκ-

25 οἱ μὲν οὖν... ὑπέστρεφον
εἰς ἹΙεροσόλυμα
11 27 κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς
᾿Αντιόχειαν

2 1 μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ‘Tepo-

15

λυ

1 4 Desir predier αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων
8

(1) τὰ ‘lepoo.
Mt

173

ἹΕΡΟΣΥΛΕΏ **

ἹΕΡΟΊΣΥΛΟΣ **

Ac 19 37 οὔτε ἱεροσύλους
θεὸν ἡμῶν

οὔτε βλασφημοῦντας

τῆν

474

iepoupyéw— lepovoahyp
Ac

ἹΕΡΟΥΡΓΕΏ **
Ro15 16 ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ

4 5 συναχθῆναι αὐτῶν τ. ἄρχοντας. .. κ. τ.
γραμματεῖς ἐν ἹἹερουσαλήμ
εἰς Ἵερ., T
16 πᾶσι τ. κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ

‘IEPOYEAAH’M
(2) θυγατέρες ‘lep.

Mt 28 37 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλὴμ
τ. προφήτας

Lu

ἡ ἀποκτείνουσα

8 26 ἐπὶ τὴν ὁδὸν τ. καταβαίνουσαν ἀπὸ ‘lepov-

σαλήμ

225 ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἱερουσαλήμ

27 ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ
9 2 ὅπως. . . δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ

38 ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τ. προσδεχομένοις
λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ

a

13 οσα

41 ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς
Ἱερουσαλήμ

ἐγένετο

2

πᾶσι

τ.

σαλήμ

2811
2411

σαλήμ

--ἐν ‘Iep., WHR

non mg.

25

ὡς

γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς
Ἱερουσαλήμ
ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἱερου-

σαλήμ

3 ὅπως

Ro 1519 ἀπὸ

μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ

Ἱερουσαλὴμ

κ.

κύκλῳ

μέχρι

τ.

Ἰλλυρικοῦ
25 νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ

κατοικοῦσιν

5 ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ
κατοικοῦντες
Ἰουδαῖοι
14 κ. οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ πάντες
43 σημεῖα διὰ τ. ἀποστόλων ἐγίνετο ἐν Ἵερου-

»

εν

18 ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ ἹΙἹερουσαλήμ

1 8 ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλήμ

Ἱερουσαλήμ

,

12 παρεκαλοῦμεν.
. τοῦ μὴ ἀναβαίνειν
αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ
13 κ. ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω
31 ὅτι ὅλη συνχύνεται ἹἹερουσαλήμ
22 5 ἄξων... δεδεμένους εἰς Ἱερουσαλήμ
17 ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερου-

ἐμέ

Ι9 γνωστὸν

>

εποίηῆσεν

2111 οὕτως δήσουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι

2413 εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα
ἀπὸ ἹἹερουσαλήμ
18 οὐ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλήμ
33 ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ
47 ἀρξάμενοι ἀπὸ “Ἱερουσαλήμ
52 αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν
εἰς Ἱερουσαλήμ

ὄρους
12 ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ

σου

31 τ. συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τ. Ταλιλαίας εἰς
Ἱερουσαλήμ
15 2 ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον x. Βαρνάβαν
. εἰς Ἱερουσαλήμ
4 παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἱερουσαλήμ
Ἰεροσόλυμα, WH
20 16 ἔσπευδεν γὰρ
. τ᾿ «ἡμέραν τ. πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ
Ἰεροσόλυμα, ΝΗ
22 δεδεμένος ἐγὼ τ. πνεύματι πορεύομαι εἰς
Ἱερουσαλήμ

1911 διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἱερουσαλὴμ αὐτόν
21 20 ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων
Ἱερουσαλήμ
24 Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν
29.285 θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ μὴ κλαίετε ἐπ᾽

ἀπὸ

,

ἁγίοις

13 27 οἱ yap κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλήμ

18 31 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ

Ἱερουσαλὴμ

τ.

26 παραγενόμενος δὲ εἰς Ἱερουσαλήμ

517 ot ἦσαν ἐληλυθύτες ἐκ πάσης κώμης τ.
Γαλιλαίας... x. Ἱερουσαλήμ
6 17 πλῆθος πολὺ τ. λαοῦ ἀπὸ πάσης τ. Ιουδαίας
k. Ἱερουσαλήμ
9 31 ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ
51 τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι
εἰς Ἱερουσαλήμ
53 ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον
εἰς Ἱερουσαλήμ
10 30 ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ
εἰς Ἰερειχώ
18 4 παρὰ πάντας τ. ἀνθρώπους τ. κατοικοῦντας
Ἱερουσαλήμ
kat. ev ‘Iep., T
33 οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω
Ἱερουσαλήμ.
34 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλὴμ ἡ ἀποκτείνουσα
τ. προφήτας
17 11 ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ

εἰς

‘

28 ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος κ. ἐκπορευόμενος εἰς ἹΙἹΙερουσαλήμ
10 39 ἔν τε τ. χώρᾳ τ. Ἰουδαίων x. Ἱερουσαλήμ
k. ev Ἵερ., T
11 2 dre δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱερουσαλήμ
22 εἰς τὰ ὦτα τ. ἐκκλησίας τ. οὔσης ἐν
Ἱερουσαλήμ
12 25 Βαρνάβας δὲ x. Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς
Ἱερουσαλήμ
ἐξ ‘Iep., TWH mg. R non mg.

4 ο ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ

12 τότε ὑπέστρεψαν

Kaka

Ἱερουσαλήμ
>
4.
$
΄
,
4.
ς
΄
21 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν Ἱερουσαλήμ
εἰς Ἵερ.,

43 ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ
45 μὴ εὕροντες αὑτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ἽἹερουσαλήμ

Ac

πόλεων

Ἱερουσαλήμ
28 1 πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλὴμ τ. διδαχῆς
ὑμῶν
6 γ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τ. μαθητῶν ἐν
Ἱερουσαλήμ

Ἴερουσ., WH

(1) ἡ ‘lep.

φανερόν

5 16 συνήρχετο δὲ x. τὸ πλῆθος τ. πέριξ

26 κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τ. πτωχοὺς
τ. ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ
31 ἡ διακονία μου ἡ εἰς Ἱερουσαλήμ

ICol6 3 ἀπενεγκεῖν τ. χάριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ
Ga

425 | συνστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ

26 1 ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν

He 12 22 προσεληλύθατε.
:
ρανίῳ

.

.

Ἱερουσαλὴμ

ἐπου-

Ἱερουσαλήμ---Ἰησοῦς
Re

812 3} τὸ ὄνομα τ. πόλεως
καινῆς Ἱερουσαλήμ
21

τ.

Θεοῦ

μου τ.

2 τ. πόλιν τ. ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ. καινὴν εἶδον

10 ἔδειξέν μοι τ. πόλιν τ. ἁγίαν Ἱερουσαλήμ
ἹΕΡΩΣΥΝΗ

Ης

711

εἰ μὲν

οὖν

τελείωσις

ἱερωσύνης ἦν

διὰ

τ.

Λευειτικῆς

12 μετατιθεμένης γὰρ τ. ἱερωσύνης
24 ὃ δὲ... ἀπαράβατον ἔχει τ. ἱερωσύνην
ἼΕΣΣΑΙ

Mt

6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τ. Δαυεὶδ τ. βασιλέα
Lu 8.32 τοῦ Δαυεὶδ τοῦ Ἰεσσαὶ τοῦ Ἰωβὴδ
Ας 18 22 εὗρον Δαυεὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί

21, cf

Ro 15 12 ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί

ww...

Mt 8} 20 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς

(22 ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ

—'Ino., T
) 34 πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ
Ἰησοῦ
τοῦ Ἴησ., TWH mg.
9 2 ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τ. πίστιν αὐτῶν
! 4 εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τ. ἐνθυμήσεις αὐτῶν
ὁ ᾿Ἰησοῦς ἐκεῖθεν
! 9 παράγων
κ. ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες
,1 Ο πολλοὶ τελῶναι
συνανέκειντο τῷ ᾿Ιησοῦ
15 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
119 ἐγερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἠκολούθει αὐτῷ

[22 ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς x. ἰδὼν αὐτήν

1 καὶ Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰεσσαί:

“12y “WWI NNSD, Ps. Ixxxix.
1 Sam. xvi. 1

475

1, Is. xi. το

ἼἸΕΦΘΑΈ
He 11 32 ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον 6 χρόνος
περὶ Τεδεὼν Βαρὰκ Σαμψὼν Ἰεφθάε

—Ino., T
| 23 ἐλθὼν 6 Ἰησοῦς eis τ. οἰκίαν τ. ἄρχοντος
[27 παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ
128 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

130 ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων

135 περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τ. πόλεις πάσας κ. τ.
κώμας
110 5 τούτους τ. δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς
11 1 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων
τ.
δώδεκα μαθηταῖς
1 4 ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
1 7 ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τ. ὄχλοις περὶ
>

,

Iwavou

V25 ἐν ἐκείνῳ τ. καιρῷ ἀποκριθεὶς 6 Ἰησοῦς
εἶπεν
v12 1 ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τ. σάββασι διὰ τ.
σπορίμων
1 15 ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν
.18 1 ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ ᾿ἸἸησοῦς τ.
οἰκίας
| 34 ταῦτα πάντα ἐλάλησεν 6 ᾿Ιησοῦς ἐν παραβολαῖς
| 53 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τ. παραβολὰς Tavras
157 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
14 1 ὅ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τ. ἀκοὴν
Ἰησοῦ
112 ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ
>

>

,

hg

ἼΕΧΟΝΙΑΣ
Mt

111

Ἰωσείας δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰεχονίαν
ἀδελφοὺς αὐτοῦ
12 Ἰεχονίας ἐγέννησεν τ. Σαλαθιήλ

x. τ.

ἸΗΣΟΥ͂Σ
(1) Ἴησ. Χριστός (2) Xp. “Ino. (8) Κύριος
(5) anarthr.
Ἴησ.
(4) “Ino. σώτηρ
(6) ᾿Ιησοῦ, voc.
Mt

1

1 } βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
16 1ὅ ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος
Χριστός
18 1 τ. δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἢν

—Ino., [WH] R mg.; Xp. Ἰησ., WH mg.

—21

ὅ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν

—25 ὅ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

K 2 1 τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τ.
Ιουδαίας
4313 τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τ. Γαλιλαίας

¢ 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ

\ 16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ
τ. ὕδατος

' 4 1 τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον
{
|

7 €hn αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

Ε 17 ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν
4 23 περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς ἐν ὅλῃ τ. Γαλιλαίᾳ
--ὁ Ἴησ., TWHR mg.

\'7 28 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τ. λόγους τούτους
\8 4 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

+ 10 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν
113 εἶπεν 6 Ἰησοῦς τ. ἑκατοντάρχῃ
114 ἐλθὼν

ὁ Ἰησοῦς εἰς τ. οἰκίαν Πέτρου

ι18 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτόν

~

>

A

ε

>

~

~

Ley

113 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν

116 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
--Ἶησ., T
,27 εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν 6 Ἰησοῦς αὐτοῖς
—é Ἰησ., T [WH]
529 ὁ Πέτρος. . . ἦλθεν πρὸς τ. Ἰησοῦν
.31 εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τ. χεῖρα
[151 προσέρχονται τ. Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων
Φαρισαῖοι
y 21 ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς
\28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ
‘29 μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ἰησοῦς
\32 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τ. μαθητὰς
αὐτοῦ
134 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς
\16 6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
\ 8 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
\ 13 ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρίας
.17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ
21 1 ἀπὸ τότε ἤρξατο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς δεικνύειν
τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
ι ἦρξ. ὁ Ἴησ. δεικν., TR non mg.
_ | 24 τότε ὃ Ἰησοῦς εἶπεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
j 171 biSag ia ὁ Ἰησοῦς τ. Πέτρον x. Ἰάκωον

Ἰησοῦς
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ
προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς x. ἁψάμενος αὐτῶν
εἶπεν
5 οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον
εἰ μὴ τὸν “Ino., TWH mg. R
ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

Mt 26ι|49 εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν

ι 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
ι 50 προσελθόντες ἐπέβαλον τ. χεῖρας ἐπὶ τ.
Ἰησοῦν
5 els τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τ. χεῖρα

τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τ. ὄχλοις

ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽
ἰδίαν
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς
προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων

οἱ δὲ κρατήσαντες τ. Ἰησοῦν ἀπήγαγον
ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

5 x. σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τ. Ταλιλαίου
ὅ οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τ. Ναζωραίου
5 ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τ. ῥήματος Ἰησοῦ

ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ προσῆλθον
τῷ Ἰησοῦ
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

οἱ μαθηταὶ

συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς...
κατὰ τ. Ἰησοῦ

ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τ. λόγους τούτους

6 δὲ ᾿Ιησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τ. ἡἧγε-

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη
ἔφη αὐτῷ 6 Ἰησοῦς
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
ὅ μέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
κι ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς, TWH mg. R
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν

μόνος
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη

1 ὅ Βαραββᾶν

1

παράγει
στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς
σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
° τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς
ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς

ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν

βολαῖς αὐτοῖς

γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. πονηρίαν αὐτῶν
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
--ὁ Ἰησ., WH non mg. R
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγων
τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τ. ὄχλοις
ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τ. ἱεροῦ ἐπορεύετο

ποιήσω

>

Ἰησοῦν τ. λεγόμενον
“

,

εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τ. πνεύματι αὐτοῦ

πάντας τ. λόγους

συνεβουλεύσαντο ἵνα τ. Ἰησοῦν δόλῳ κρατή-

σωσιν

τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ
Π1ο γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
Ι17 προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες
1 19 ἐποίησαν . . . ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς
! 26

τ. Βαραββᾶν τ. δὲ Ἰησοῦν
,

πολλοὶ τελῶναι κ. ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο
τῷ Ἰησοῦ
ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
ὁ Ἰησοῦς μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν
πρὸς τ. θάλασσαν
ἰδὼν τ. Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν
S τί ἐμοὶ x. σοὶ Ἰησοῦ υἱὲ τ. Θεοῦ τ.
ὑψίστοῦ;
ἔρχονται πρὸς τ. Ἰησοῦν
ἤρξατο κηρύσσειν... ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ
Ἰησοῦς
διαπεράσαντος τ. Ἰησοῦ ἐν τ. πλοίῳ

ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον κ. εὐλογήσας

1 31 τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
γε ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
‘
ao ἔρχεται per’ αὐτῶν ὃ Ἰησοῦς εἰς χωρίον
λεγόμενον Τεθσημανεί

>

(nreire
5 ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων
τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς
εἰς τὸ die οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς
1 ἀρχὴ τ. εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
ὅ ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τ. Γαλιλαίας
ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τ. Γαλιλαίαν
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
δ τί ἡμῖν x. σοὶ Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;
ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τ. πίστιν αἰτῶν
-

λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν παρα-

ὁ Ἰησοῦς

τί οὖν
,

λεγόμενον

οὗτος... ἡτήσατο τὸ σῶμα τ. Ἰησοῦ
ὁ οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τ. ἐσταυρωμένον

ὅ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν
ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγε: αὐτοῖς
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς

τούτους

5

τ.

Χριστόν
τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας
παραλαβόντες τ. Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον
ὅ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ
οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τ. Ἰησοῦν
αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τ.
Γαλιλαίας
ὃς κι αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ:

ὅ δύο τυφλοὶ... ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς

ὅτε ἐτέλεσεν

ἢ Ἰησοῦν

Χριστόν;
ἵνα αἰτήσωνται
ἀπολέσωσιν

ἀκούσασα τὰ περὶ τ. Ἰησοῦ
εὐθὺς 6 Ἰησοὺς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ
,
_36 ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τ. λόγον λαλούμενον

- 30

Ἰησοῦς
ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τ. Ἰησοῦν

γνοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς

Πέτρον

k. ἦσαν συνλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ
ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ
οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰ μὴ τ. Ἰησοῦν
μόνον
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος
᾿

a

Ν

4Φ

7

>

9.

a

1 δήσαντες

τ. Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν κ. παρέδωκαν Πειλάτῳ
5 6 δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη
ὁ

—é "Inc., TWH
ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς ... εἰς τ. κώμας Καισαρίας τῆς Φιλίππου
ὁ Ἰησοῦς τ.
μετὰ ἡμέρας ἐξ παραλαμβάνειὁ

΄

Mk15
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>

15 παρέδωκεν

ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς

ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει
ἔφη ὁ Ἰησοῦς
ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
προσκαλεσάμενος
αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
λέγει
σκαλεσάμ
η
y
αὐτοῖς
ἀκούσας ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν
ὁ υἱὲ Δαυεὶδ Ἰησοῦ ἐλέησόν με.
>

δ

,

>

>’

s

\

‘kK. στὰς

id

ξ

ὁ

9

~

ες

>

5

a“

a

a

ε

,

,

>
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᾿Ιησοῦς εἰπεν

ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τ. Ἰησοῦν"
Κι ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
κ. ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ

12

18

14

ὁ δὲ Ἴησ., τῇ
οἱ δὲ p abe αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
φέρουσιν τ. πῶλον πρὸς τ. Ἰησοῦν
ἀποκριθεὶς 6 Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
de onipelerres τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν Οὐκ οἵδαμεν.
K. 6 Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
ἔφη αὐτοῖς. ὁ Ἰησοῦς
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἤ ἕατο λέγειν αὐτοῖς
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
ἀνακειμένων αὐτῶν κ. ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
ἀπήγαγον τι Ἰησοῦν πρὸς τ. ἀρχιερέα
ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν
ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν
τ. Ἰησοῦν
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν ᾿Ἐγώ εἰμι
κ. σὺ pera τ. Ναζαρηνοῦ ἦσθα τι Ἰησοῦ
ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς

>

,

φραγελλώσας

ἵνα

σταυρωθῇ
34 ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
37 ὁ δὲ Ἰησοὺς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν
43 εἰσῆλθεν πρὸς τ. Πειλᾶτον κ. ἠτήσατο τὸ
σῶμα τ. Ἰησοῦ
σι
Ἰησοῦν ζητεῖτε τ. Ναζαρηνὸν τ. ἐσταυρωμένον
ὃ μὲν οὖν Κύριος Ἰησοῦς . - - ἀνελήμφθη
εἰς τ. οὐρανόν

—Ino., T [WH]

Ἰησοῦς κρατήσας τ. χειρὸς αὐτοῦ

δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν
αὐτόν
περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τ. μαθηταῖς
αὐτοῦ

s

τ. Ἰησοῦν

καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς
ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τ. γονεῖς τὸ παιδίον
Ἰησοῦν

ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ
Ἰησοῦς προέκοπτεν τ. σοφίᾳ κ. ἡλίκιᾳ
Ἰησοῦ βαπτισθέντος K. προσευχομένου
οἱ
οἱ
ὧι
οι
αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχύμενος ὡσεὶ ἐτῶν
τριάκοντα.
5 ᾿Ιησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου
ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
avr. εἶπ. [ὁ ‘Ine, WH mg.
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοὺς ἐν τ. δυνάμει τ.
πγεύματος
6 τί ἡμῖν kK. σοὶ Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;
ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

ὅ ἰδὼν

δὲ Σίμων Πέτρος

προσέπεσεν

τ.

γόνασιν Ἰησοῦ
εἶπεν πρὸς τ. Σίμωνα Ἰησοῦς

ὁ "Ino., T
ἰδὼν δὲ τ. Ἰησοῦν . . . ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων
καθῆκαν αὐτὸν . . . εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν
τοῦ Ἰησοῦ
ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς v. . διαλογισμοὺς αὐτῶν
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς
ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
ὁ Ἴησ. πρ. αὖτ. εἶπ., μν
εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς
τί ἂν ποιήσαιεν. τῷ Ἰησοῦ
ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ
οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς T. Ἰησοῦν
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς
ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν
ἰδὼν δὲ τ. Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν
αὐτῷ
6 τί ἐμοὶ K. σοὶ Ἰησοῦ υἱὲ τ. Θεοῦ τ.
ὑψίστου
ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
ἦλθαν πρὸς τ. Ἰησοῦν,
kK. pear καθήμενον τ. ἄνθρωπον. . . παρὰ
τ. πόδας J Ἰησοῦ
.
κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν τ. Ἰησοῦν

. πεσὼν παρὰ τ. πόδας Ἰησοῦ παρεκάλει
αὐτόν
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς

46 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν

—
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Ἰησοῦς
᾿

Lu

850 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ
9 33 εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τ. Ἰησοῦν

36 ὅ ἐν τῷ γενέσθαι τ. φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς
μόνος
41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
42 ἐπετίμησεν δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. πνεύματι τ.
ἀκαθάρτῳ
47 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τ. διαλογισμὸν τ. καρδίας
αὐτῶν
50 ὅ εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς

58 εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
62 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς

10 29 ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τ.
Ἰησοῦν
:
30 ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
37 εἰπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησους
13 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν
14 ἀγανακτῶν ὅτι τ. σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ
Ἰησοῦς
14 3 ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τ. νομικούς
17 13 ὅ Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς
17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
‘

c

¢

>

-~

°

18 τό ὁ δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων
19
22
24
37

εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
ὅ ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ἔρχεται
38 © Ἰησοῦ vie Δαυεὶδ ἐλέησόν με

40 ὅ σταθεὶς δὲ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι

19

42
3
5
9
35

20

ὃ
34
22 47
48
51

oir, Τὶ
6 ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ
ἐζήτει ἰδεῖν τ. Ἰησοῦν τίς ἐστιν
ἀναβλέψας 6 Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τ. Ἰησοῦν"
kK. ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τ.
πῶλον ἐπεβίβασαν τ. Ἰησοῦν
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν.
ὃ Ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

52 ὅ εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τ. παραγενομένους

28

8
20
25
26

ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς
ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τ. Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν
θέλων ἀπολῦσαι τ. Ἰησοῦν
τ. δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τ. θελήματι αὐτῶν
ἐπέθηκαν αὐτῷ τ. σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν
τ. Ἰησοῦ

28 ὅ στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν
34 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔλεγεν

—h. v., [[WH]] R marg.
42 © x. ἔλεγεν Ἰησοῦ μνήσθητί μου

46 φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
52 προσελθὼν τ. Πειλάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα
τ. Ἰησοῦ

24 3 5 εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τ. Κυρίου
Ἰησοῦ

—t. Kup. Ἰησ., [[WH]] R mg.
15 ° αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς
19 ὅ οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Τὰ περὶ Ἰησοῦ τ.

Jo

Ναζαρηνοῦ
117 1 ἡ χάρις x. ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐγένετο

Jo

Σ

129 τῇ ἐπαύριον βλέπει τ. Ἰησοῦν ἐρχόμενον
πρὸς
αὐτόν
36 ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει
37 ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ ... κ. ἠκολού noav
τῷ Ἰησοῦ.
38 στραφεὶς δὲ 5 Ἰησοῦς

42 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τ. Ἰησοῦν.
ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν
43 εὑρίσκει Φίλιππον κ. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

45 ὅ εὑρήκαμεν Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν
ἀπὸ Ναζαρέτ
47 ὅ εἶδεν Ἰησοῦς τ. Ναθαναὴλ ἐρχόμενον
πρὸς αὐτόν
48 © ἀπεκρίθη Ἰησοῦς x. εἶπεν αὐτῷ
50 ὅ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτῷ

2 1 ἦν ἡ μήτηρ τ. Ἰησοῦ ἐκεῖ.

2 ἐκλήθη δὲ x. ὁ Ἰησοῦς x. οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ εἰς τ. γάμον
3 λέγει ἡ μήτηρ τ. Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν
4 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
7 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
II ταὔτην ἐποίησεν ἀρχὴν τ. σημείων ὁ Ἰησοῦς
13 ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς
19 ὅ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτοῖς
22 ἐπίστευσαν. . τ. λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
24 ὅ αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν
αὐτοῖς
3 3 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς κ. εἶπεν αὐτῷ
On
5 ὅ
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
>

>

,

-

>

>

-

--ὁ, T [WH]

10 ὃ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς x. εἶπεν αὐτῷ
22 ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς κ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
τ. Ἰουδαίαν γῆν
5

>

,

>

a

+

>

σὰ

εἰς

I ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς
ὁ Κύριος, WHR
δ»
a

2.“

,
~
Ιησοῦς πλείονα
ς μαθητὰς‘
ποιεῖ.
.. ἢἍ
᾿ἸΙωάνης
ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τ. ὁδοιπορίας
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
Ι
a πεκρίθη ᾿Ιησοῦς x. εἶπεν αὐτῇ
I
a πεκρίθη ᾿Ιησοῦς κ. εἶπεν αὐτῇ
I 5 λ ἔγει αὐτῇ ᾿Ιησοῦς
--Ἶησ., TWH
17 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
21 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
26 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
«
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34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

44
47
48
50

ὅ αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν
ὅ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τ. Ἰουδαίας
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

50 ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τ. λόγῳ ὃν εἶπεν

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
53 ἐν ἡ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
54 τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν
ὁ Ἰησοῦς
5 1 ὅ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
6 τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον
ὃ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
13 6 γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν
14 μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν
τ. ἱερῷ
15 ὅ Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ
16 διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τ. Ἰησοῦν
17 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς
—Inc., TWH

Ἰησοῦς
ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς κ. ἔλεγεν αὐτοῖς
ὁ “Inc. [WH]
ἀπῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς πέραν τ. θαλάσσης τ.
Γαλιλαίας

ὅ ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς

ἐπάρας
οὖν τ.a ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς
>
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
>

,

3

>

‘

c

“

ἔλαβεν οὖν τ. ἄρτους ὁ Ἰησοῦς
ὅ Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι
οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
A

”~

ἐλ. “Ino. mp. αὐτ., TWH mg.
θεωροῦσιν τ. Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τ.
θαλάσσης
οὐ συνεισῆλθεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς
5 εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ
ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τ. Ἰησοῦν
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ "Ingots κ. εἶπεν
5 ἀπεκρίθη 6 Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτοῖς
a

A

A
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εἰπεν

>

οὖν

a

4.

11

>

Ν

ON

5

S|

>

,

>
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[2]

3

ὅ Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ

λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τ. λίθον
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τ. ὀφθαλμοὺς ἄνω

λέγει ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς
avr. ὁ Ἴησ., T
5
εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς
ὅ ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀπο-

,

ὅ ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς κ. εἶπεν
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Ιησοῦ

εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς
ἦλθαν οὐ διὰ τ. Ἰησοῦν μόνον
πολλοὶ... ἐπίστευον εἰς τ. Ἰησοῦν
ὅ ἀκούσαντες
ὅτι ἔρχεται
Ἰησοῦς
Ἱεροσόλυμα

col
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ἀπεκρίθη
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5 ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς
κύριε θέλομεν τ. Ἰησοῦν ἰδεῖν
ἔρχεται ᾿Ανδρέας x. Φίλιππος x. λέγουσιν
τῷ Ἰησοῦ.
Ἀ
:
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων
ὅ ἀπεκρίθη κ. εἶπεν Ἰησοῦς
"Ino. x. εἶπ., T
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς
ὅ ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς
ὅ Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν x. εἶπεν
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ
ὥρα
5 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς x. εἶπεν ait 8s,
5 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ

Ἰησοῦς
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εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον

“

ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς
Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη x. ἐξῆλθεν ἐκ τ. ἱεροῦ
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
,
οι
οἱ
ὧι
On
ὁ ἄνθρωπος 6 λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν
ἐποίησεν
ἐν 7) ἡμέρᾳ τ. πηλὸν ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς
5 ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

θνήσκειν ὑπὲρ τ. ἔθνους

ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει
Ἶησ. οὖν., T
ee
>
>
ee
e(nrovy οὖν τ. Ἰησοῦν
5 οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα
ἦλθεν εἰς Βηθανίαν
ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς
;
Μαριὰμ ... ἤλειψεν τ. πόδας τ.
3. οὖν

φ΄.,8Β

’

περὶ τ. θανάτου

ἔρχεται
ὅ εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς Ἰησοῦν
λέγει αὐτῇ 6 Ἰησοῦς
εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ἰησοῦς
οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τ. κώμην
ὅ ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς
ὅ Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν
ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς

,

ὅ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτοῖς
ἔκραξεν οὖν ἐν τ. ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς
>
,
eas
€
,
ἐν> δὲ\ τ. ἐσχάτῃ
ἡμέρᾳ.
.. εἱστήκει
ὁς
Ἰησοῦς
ὄ ὅτι Ἰησοῦς οὔπω ἐδοξάσθη
5 ἼἼ
é
40
a
ησοῦςvs δὲδὲ ἐπορεύθη
εἰς> τὸegὄρος τ. ay)ἐλαιῶν
ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τ. δακτύλῳ κατέγραφεν
Ἢ
᾿
κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς
--ὁ Ἴησ., WH non mg.
ἀνακύψας
δὲ 6 Ἰησοῦς
εἶπεν αὐτῇ
>
a
εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς
πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν 6 Ἰησοῦς
ὅ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς κ. εἶπεν αὐτῇ
5 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν οὖν 6 Ἰησοῦς
»”
>
δι
4
a
4
ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς Tr. πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
λέγει αὐτοῖς 6 Ἰησοῦς
>
΄
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς

6 Ἰησοῦς

ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτόν
ὅ ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς

~

δ᾽

δὲ

αὐτοῦ
τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς 6 Ἰησοῦς παρρησίᾳ

a

>

ἐν τ.

ἤγάπα δὲ 6 _Ingovs τ. Μάρθαν
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς

>

αὑτοῖς ὁ Incovs

=

,
ἱερῷ

34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς 6 Ἰησοῦς
ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὃ υἱὸς Ἰωσήφ
3
ὅ ἀπεκρίθη Ἰησοῦςa κ. εἶπεν
αὐτοῖς“
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ
"
"
᾽
>
~
<>
+
noe yap ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς
>
Ae
Bbes
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τ.
Γαλιλαίᾳ
λέγει οὖν αὐτοῖς 6 ᾿Ιησοῦς
ἀνέβη ᾿Ιησοῦς eis τὸ ἱερόν
5

ταύτην τ. παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς
περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τ.
z στοᾷ τ. Σολομῶνος .
25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
32 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς

-ὁ,
ee

εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς

Io
21

ὅ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς
5 ταῦτα

ατι

εἰπὼν

23 Phe th

Ἰησοῦς ἐταράχθη τ. πνεύ-

εἷς ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἐν
τ. κόλπῳ τ. Ἰησοῦ ὃν ἠγάπα 6 Ἰησοῦς

I die
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Ἰησοῦς

Jo 18 25 ἀναπεσὼν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τ.
;
Ἰησοῦ

26 ἀποκρίνεται οὖν ὁ Ἰησοῦς

Jo 19 38 Ἰωσὴφ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας
Ἰησοῦ

275 λέγει οὖν αὐτῷ Ἰησοῦς

29 ὅ τινὲς γὰρ ἐδόκουν... ὅτι λέγει αὐτῷ

Ἰησοῦς
ν
31 ὅ λέγει Ἰησοῦς
36 ὅ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς
ὅ ἀποκρίνεται Ἰησοῦς
14 6 ὅ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς
9 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

23 ° ἀπεκρίθη Ἰησοῦς x. εἶπεν αὐτῷ

16 19 ὅ
31 ὅ
17 τ ὅ
3.
18

ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν
ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς
ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς
va ywoorwow ... . bd» ἀκιστειλαε
Ἰησοῦν Χριστόν
1 ὅ ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν

2 ° ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ
δ

a

,

,

>
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4 ὅ Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα
ἐπ᾽ αὐτόν
5 ὅ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Ἰησοῦν τ. Ναζωραῖον.
oe
λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι
—Ino., WH; Ἐγώ εἰμ. Ἰησ., WH mg.
7 ° οἱ δὲ εἶπαν Ἰησοῦν τ. Ναζωραῖον.
δ᾽ ὅ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς

II εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τ. Πέτρῳ

οἱ ὑπηρέται τ. Ιουδαίων συνέλαβον τ.
Ἰησοῦν
15 ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος
15 συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τ. αὐλὴν τ.
ἀρχιερέως
ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τ. Ἰησοῦν περὶ
τ. μαθητῶν αὐτοῦ
20 ὅ ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
εἷς παρεστηκὼς τ. ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα
τῷ Ἰησοῦ
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
28 ἄγουσιν οὖν τ. Ἰησοῦν ἀπὸ τ. Καιάφα
ἵνα ὁ λόγος τ. Ἰησοῦ πληρωθῇ
ὁ Πειλᾶτος. . . ἐφώνησεν τ. Ἰησοῦν
34 ὅ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
36 ὃ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
37 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
19 I τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τ. Ἰησοῦν
5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω
9 λέγει τ. Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ;
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ
11 ὅ ἀπεκρίθη αὐτῷ ᾿Ιησοῦς
13 ὃ οὖν Πειλᾶτος . , . ἤγαγεν ἔξω τ.
Ἰησοῦν
17 ἡαρέλαβον οὖν τ. ᾿Ιησοῦν
>

,

>

΄“

>

ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τ. Ἰησοῦ
θεωρεῖ τ. Ἰησοῦν ἑστῶτα:
δ x. οὐκ ἤδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν.
15 ὅ λέγει αὐτῇ ᾿Ιησοῦς
16 ὅ λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς
17 ὅ λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς
19 ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς k. ἔστη εἰς τὸ μέσον
21 εἰπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν
--ὁ Ἰησ., T [WH]
24 ὅ Θωμᾶς δὲ, . . οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε
ἦλθεν Ἰησοῦς
26 ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τ. θυρῶν κεκλεισμένων
29 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
30 ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
31 1 5 Wa πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν 6 Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
21 1 5 μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν
Ἰησοῦς
4 οι πρωίας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς
τ. αἰγιαλόν"
οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς
ἐστίν.
5 λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς
6 μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς

* λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
> ἔρχεται Ἰησοῦς κ. λαμβάνει τ. ἄρτον
ὅ τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ᾿Ιησοῦς τ.
μαθηταῖς
λέγει τ, Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς

ὅ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς

~

18 μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δύο... μέσον δὲ τ.

Ἰησοῦν
19 ὅ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουαίων
20 ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς

23 ὅτε ἐσταύρωσαν τ. Ἰησοῦν
25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τ. σταυρῷ τ. Ἰησοῦ

26 ὅ Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τ. μητέρα
28 ὅ μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς
μ' τ. "Ine. εἰδ., WH marg.

30 Gre οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς

--ὁ "Ino., T; Js} WH
33 ἐπὶ δὲ τ. Ἰησοῦν ἐλθόντες

ὧν μαθητὴς τοῦ

ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τ. Ἰησοῦ
ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τ. Ἰησοῦ
ἐκεῖ odv . . . ἔθηκαν τ. Ἰησοῦν
τ. ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς

20

—Ino., T
βλέπει τ. μαθητὴν ὃν ἠγάπα
ἀκολουθοῦντα

ὁ Ἰησοῦς

τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ ἹΠέτρος λέγει τ. Ἰησοῦ

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἔστιν δὲ x. ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ
Ἰησοῦς
'
—h. v., T
ἢ ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε κ. διδάσκειν

6 Ὦσ. T

7,

οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν
σὺν... Μαριὰμ τ. μητρὶ τ. Ἰησοῦ
5 τ΄ γενομένου᾽ ὁδηγοῦ τ. συλλαβοῦσιν Ἰη8

σοῦν

εἰσῆλθεν x. ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ Κύριος
Ἰησοῦς
5 Ἰησοῦν
τ. Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τ. Θεοῦ
τοῦτον τ. Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεύς
τοῦτον τ. Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε
1 βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν τ. ὀνόματι
Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Ναζωραίου
ἔγειραι
13 56 Θεὸς . . . ἐδόξασεν τ. παῖδα αὐτοῦ

Ἰησοῦν

20

ὅπως ἂν. . . ἀποστείλῃ τ. προκεχειρι:
σμένον ὑμῖν Χριστὸν Ἰησοῦν

Ἰησοῦς
καταγγέλλειν ἐν τ. Ἰησοῦ τ. ἀνάστασιν τὴν
ἐκ νεκρῶν
1 ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ

Χριστοῦ

τ. Ναζω-

ραίου
ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τ. Ἰησοῦ
ἦσαν
18 μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τ. ὀνόματι τ. Ἰησοῦ

27 συνήχθησαν γὰρ. .. ἐπὶ τ. ἅγιον παῖδά
σου ᾿Ιησοῦν

30 διὰ τ. ὀνόματος τ. ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ
33} 8. ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τ.

481

Ac 17

18

7 δ βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν
18 ὅτι τ. Ἰησοῦν κ. τ. ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο
5 as διαμαρτυρόμενος τ. Ἰουδαίοις εἶναι τ.
Χριστὸν Ἰησοῦν
25 ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ
διὰ τ. γραφῶν εἶναι τ.
28 3 ὅ ἐπιδεικνὺς
Χριστὸν Ἰησοῦν
τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τ. Ἰησοῦν
8 ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τ. Κυρίου
Ἰησοῦ
3 ὀνομάζειν. . . τὸ ὄνομα τ. Κυρίου Ἰησοῦ
λέγοντες,

ὁρκίζω ὑμᾶς τ. Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει

Κυρίου Ἰησοῦ τ. ἀναστάσεως

+ Χριστοῖ, R mg.; τ. ἀναστ. "Ino. Χριστοῦ τ. κυρ., T
5 30 ὅ ὁ Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν
40 παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τ. ὀνόματι τ.

τὸν μὲν Ἰησοῦν “γινώσκω

3 ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τ. Κυρίου Ἰησοῦ

1 8. διαμαρτυρόμενος

Ἰησοῦ

Ἰησοῦν

6 14 ὅ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τ.
τόπον τοῦτον
755 ὅ εἶδεν... Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τ.
Θεοῦ
59 °° Κύριε Ἰησοῦ δέξαι. τὸ πνεῦμά μου
812} εὐαγγελιζομένῳ περὶ. . . τ. ὀνόματος

3 μνημονεύειν τε τ. λόγων τ.
κ. ἀποθανεῖν.
. ἑτοίμως
ὀνόματος τ. Κυρίου Ἰησοῦ
ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος
3 ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς
Ἰησοῦν πίστεως

εἰς τὸ ὄνομα τ.

35 ὁ Φίλιππος. . . εὐηγγελίσατο αὐτῷ τ.
Ἰησοῦν
37 1 πιστεύω τ. υἱὸν τ. Θεοῦ εἶναι τ. Ἰησοῦν
Χριστόν
τ: v. TWH non mg. R non mg.
9-55 ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις
-ee
ee
17 ** 6 Κύριος. ἀπέσταλκέν με Ἰησοῦς ὁ
ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷἣ ἤρχου
20 εὐθέως ἐν τ. συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τ.

ὅ ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις

πείθων τε αὐτοὺς περὶ τ. Ἰησοῦ
13 διδάσκων τὰ περὶ τ. Κυρίου
Χριστοῦ
-—Xpiorov, T
1 2 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ
Xp. Ἰησ., TWH mg.
3 Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν

Ναζαρὲθ

ὡς

ἐστὲ k. ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ

13 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη awd . . . Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
: εὐχαριστῶ τ.τ Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ

1:-2 “ἐγννἢ ἡμέρᾳ κρίνει ὁ Θεὸς.

ἔχρισεν

ὀνόματι

[ησοῦ], WH

Χριστόν

Ἰησοῦ

3

σας Ἰησοῦν

-

16 11 8 διὰ τ. χάριτος τ. Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι
26.1% ὑπὲρ τ. ὀνόματος τ. Κυρίου ἡμῶν

πρὸς

τ. Θεὸν διὰ τ.

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
3 καυχώμενοι ἐν τ. Θεῷ διὰ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

1 ἡ δωρέα ἐν χάριτι τῇ τ. ἑνὸς ἀνθρώπου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
1.3 ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τ. ἑνὸς Ἰησοῦ

Ἰησοῦ Χριστοῦ

mg.

τ. ἐγείραντα Ἰησοῦν τ. Κύριον ἡμῶν ἐκ
νεκρῶν

: ὃ εἰρήνην ἔχωμεν

σωτῆρα Ἰησοῦν

aoc" ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκεν . .. ἀναστή-

ἐστ. Xp. Ἰησ., TWH

Ἰησοῦ

2 διὰ τ. ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
δίκαιον κ. δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως

20 ὃ πρὸς τ. Ἑλληνιστὰς εὐαγγελιζόμενοι τ.
Κύριον Ἰησοῦν
13 23 * κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ

17 3.3 ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Ἰησοῦς

Ing. Xp. WH mg. R
δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως
Χριστοῦ

Ἰησοῦν

7 ὅ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ
18 1 παραγγέλλω
σοι ἐν ὀνόματι
Ἰησοῦ
Χριστοῦ
41. πίστευσον ἐπὶ τ. Κύριον Ἰησοῦν

. . διὰ

Χριστοῦ Ἰησοῦ
_

48 1 προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τ.
Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι
11 17 1 ὃ πιστεύσασιν ἐπὶ τ. Κύριον

31

᾿Ιησοῦ

ee

Ἰησοῦν

27 ° πῶς... ἐπαρρησιάσατο ἐν τ. ὀνόματι
Ἰησοῦ
34 1 Αἰνέα ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός
10 36 1 εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ

10

ὃν σὺ διώκεις
εἰς -Χριστὸν

τεθνηκότος
πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τ. Ναζωραίου δεῖν
πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι

Κυρίου Ἰησοῦ

Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ
αὐτὸν ὁ Θεός

Κυρίου Ἰησοῦ
ἔχω ὑπὲρ τ.

ζητήματα δέ τινα. .. περί τινος Ἰησοῦ

Ἰησοῦ Χριστοῦ

16 8 βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον

38

εἰς τ.

Ἔ Χριστόν, TWH mg. R non mg.
3 7, διακονίαν ἣν ἔλαβον mapa τ. Κυρίου

Ἰησοῦ

42 3 διδάσκοντες x. εὐαγγελιζόμενοι τ. Χριστὸν
R/T
TL
SS

. . . πίστιν

Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν

Χριστοῦ
21

1

Xp. Ἰησ., WH mg.
8 βασιλεύσῃ . . « διὰ Ἰησοῦ
Κυρίου ἡμῶν
ὅσοι ἐβαπτίσθημεν

Χριστοῦ τ.

εἰς Χριστὸν

[Ἰησοῦν], WH

Ἰησοῦν

es bee

et

Ἰησοῦς
52 ζῶντας δὲ τ. Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
5 ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ. Κυρίῳ
ἡμῶν
ὅ χάρις δὲ τ. Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ

1Co5

5.5 ἵνα τὸ πνεῦμα

τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ:

8 615
9.

Ἰησοῦν

ἈΠΟ Τι ἀγάπης τ. Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ.
Κυρίῳ ἡμῶν

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Χριστῷ Ἰησοῦ
ΤΣ Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ

Cor

Ἰησοῦν

2.1

"Ino. Xp., WH mg.
ἵνα.
. δοξάζητε τ. Θεὸν κ. πατέρα τ.

ἡμῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ
συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν

πον

Ἐ mg.

μετὰ πάντων ὑμῶν
—h. v., TWHR non mg.

6:1

ἐν

τ. ἡμέρᾳ

τ.

Tie Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ .. . Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ

14 3 εἰδότες ore
6
ὁ ἐγείρας τ. Κύριον be ata ᾿
κ. ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ

ἐπὶ τ. χάριτι τ. Θεοῦ τ. δοθείσῃ ὑμῖν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
5 ἀπεκδεχομένους τ. ἀποκάλυψιν
τ.

~

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ρον,
ἡμέρᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν
Χριστοῦ

~

5.ἐκλήθητε

-

Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν
8 διὰ τ. ὀνόματος τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ

εἰς κοινωνίαν

ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ
ἐγὼ ὑμᾶς
ἐγέννησα
ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ
2

-- σ., [WH]

R

ὃ γινώσκετε γὰρ τ. χάριν τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
ll 4
εἰ γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον
Ἰησοῦν
κηρύσσει
31 5 ὁ Θεὸς kK. πατὴρ τ. Κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν
108-55 3 οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς
Χριστὸς ἐν ὑμῖν;
, ΖΡ Ἴησ., TWH mg.

τ. υἱοῦ αὐτοῦ

Ἰησοῦν Χριστόν
ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός

Ἰησοῦ

8 οἱ

Ἰησοῦ

3 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς
ὑ
ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ
.Ἕ

©

a

ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ

--Ἰησ., TWH
10 τ. νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τ. σώματι περιφέροντες,
iva x. ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τ. σώματι ἡμῶν
φανερωθῇ
11 ὅ εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν,
ἵνα kK. ἡ ζωὴ τ. Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τ.
θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν

. τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ

μόνῳ σοφῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
2 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
Xp. Ἰησ., TWH mg.
ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κλητοῖς ἃ iows,
13
σὺν πᾶσι T. ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα

"

ἡμῶν

19 476 T. Θεοῦ yap vids Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ
ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν κηρυχθείς
‘Ino. Xp., R
AG 9? ob γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ
Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον"
‘Ine. Xp., WH mg.
5 ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν
Ἰησοῦ, WH mg. R mg.

on “χάρις T. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

to

ὑμεῖς

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

8 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς διὰ τ. Κυρίου ἡμῶν

~

Κυρίου

Ἰησοῦ ,:Χριστοῦ

14 8 καθάπερ, κ.

ἔχω οὖν τ. καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

.-.

8 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ...
"ησοῦ Χριστοῦ.

3.3 8 εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου

εἰς τὰ ἔθνη

κατὰ

és Κύριος Ἰησοῦς Χριστός

a? οὐχὶ Ἰησοῦν τ΄ Κύριον ἡμῶν ἑόρακα;

1023 1 3 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν.
-ἘΧριστοῦ, R
22. ἢ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ

_

Κυρίου

Ee «οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος Ἰησοῦς

Ἰησοῦν

ὅτι Κύριος Ἰησοῦς, WH non mg. R mg.
13 ἐνδύσασθε τ. Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
Χρ. Ἴησ., WH mg.
οἶδα κι πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ
τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν

ἐν τ. ἡμέρᾳ τ.

15 31 3 3 ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ. Κυρίῳ ἡμῶν
57 1 ὅ τ. διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τ. Κυρίου

ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τ. στόματί σου Κύριον

8

σωθῇ

41.531. δ' ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τ. νυκτὶ ἧ παρεδίδετο
12 5 ὅ οὐδεὶς ἐν πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει
᾿Ανάθεμα Ἰησοῦ:
.

2 Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ ἀποθανών
[Ἰησοῦς], WH

~

τ. δυ-

τ ησ. WH non mg. R mg.
6 a3! 8 ἐδικαιώθητε ἐν τ. ὀνόματι τ.
Ἰησοῦ Χριστοῦ

γὰρ νόμος τ. πνεύματος τ. ζωῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε
εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τ. ἐγείραντος τ. Ἰησοῦν
ἐκ “νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν,

8

σὺν

Κυρίου Ἰησοῦ

26

νεκρῶν Χριστὸν

ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου ἡμῶν
ἡ
Ἰησοῦ,

ϑ συναχθέντων ὑμῶν...

νάμει τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
oP Χριστοῦ, ἐκ

* οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ

2 ὁ ἐγείρας ἐκ

43

13 + a) χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ga

1

11

οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπου
ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
3.1% χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ... Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
12 ἷ ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
2 4 τ. ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
16 1 3 ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ,

"Inc. Xp., R

Ἰησοῦς
1 3 κ, ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν
‘Ine. Xp., WH mg.
-

12

ois κατ᾽ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς mpo-

εγράφη

va...

ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Αβραὰμ γένηται

ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ

_Xp- ‘Ino. TWH mg. R
ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ δοθῇ τ. πιστεύουσιν
2 υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τ. πίστεως ἐν Χριστῷ

483

Phl 1 2

ὅ χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ...
Ἰησοῦ Χριστοῦ

6

-

8

τὸ

ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ

Xp. Ἶησ., WH mg.
ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις

Χριστοῦ Ἰησοῦ

II

πεπληρωμένοι

Ἰησοῦν

2 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι

ἰσχύει

Ἰησοῦ, [WH]
2 of δὲ τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. σάρκα ἐσταύ-

pooay

6 12 2 μόνον ἵνα τ. σταυρῷ

τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ κ. ἐν Χριστῷ

to

᾿Ιησοῦ

> ἵνα ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ
3 Wa... πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται
ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστός
ἐλπίζω δὲ ἐν Κυριῷ Ἰησοῦ
©
=
2 τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν οὐ τὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ
"Ino. Χρ., WH mg. R

τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ

μὴ διώκωνται

Gc

Ἰησοῦ Χριστοῦ
17 ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησου ἐν τ. σώματί
μου βαστάζω
,

,

c

a

ἢ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν

>

“-“

1

8

,

ec.

t

[a

>

ep ᾧ κ. κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ Ἰησοῦ
[Ἰησοῦ], WH
τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τ. Θεοῦ ἐν

τὸ

Spore Ἰησοῦ

3 ἐξ ov kK. σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον

a

‘

Ἰησοῦν Χριστόν

φρουρήσει τὰ νοήματα ὑμῶν

κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ

ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
8.ἡ

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἰησοῦ
bw

ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

τῷ

κτισθέντες

ἐν Χριστῷ

ἀγαθοῖς
νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ

ἐγενήθητε ἐγγύς

Ἰησοῦ

ἐπὶ

ἔργοις

Ἰησοῦ

ὑμεῖς...

i

ἀκούσαντες

to

8

ὑμῶν

ἐν Χριστῷ

ὡς οὖν παρελάβετε τ. Χριστὸν Ἰησοῦν

τ΄ , Κύριον

3 πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ
᾿Επαφρᾶς ὁὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος Σριστοῦ Ἰησοῦ

τῇ ἐκκλησιᾳ Θεσσαλονικέων ἐν...

Κυριῷ

Ἰησοῦ Χριστῷ

3 ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ
ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ
--Ἴησ., Τ
εἶναι τὰ ἔθνη .. + συνμέτοχα τ. ἐπαγγελίας
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
8 ἣν ἐποίησεν ἐν
Κυρίῳ͵ ἡμῶν

τ. πίστιν

Ἰησοῦ

3

9

τ.

Χριστῷ

Ἰησοῦ

μνημονεύοντες εν ν τ. ὑπομονῆς τ. ἐλπίδος
τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

5 ou

ἤγειρεν

ἐκ

T.

νεκρῶν

Ἰησοῦν

T. ἐκκλησιῶν τ. Θεοῦ τ. οὐσῶν ἐν τ.
Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
τῶν κ. τ. Κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν

τ.

ἔμπροσθεν τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ

i)

αὐτῷ ἡ δόξαἐν τ. ἐκκλησίᾳ κ. ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ

αὐτοῦ παρουσίᾳ
αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς. .. κ. ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς
ἐν τ. παρουσίᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

eo

καθὼς ἔστιν ἀλήθεια ἐν τ. Ἰησοῦ
a εὐχαριστοῦντες ... ἐν ὀνόματι τ. Κυρίου

I

χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰτ.

πνεύματος ὑμῶν
- Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
* εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ πατρὶ τ. Κυρίου

Ἰησοῦ

1

ἐν Χριστῷ

Ἰησοῦ

,

8. ὃ Θεὸς τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
toσυνεκάθισεν
ἐν τ. ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ

bo

Χριστοῦ

Ἰησοῦ τ. Κυρίου μου

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ

5 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
27. ἁγίοις .
. κι πιστοῖς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ:
χάρις ὑμῖν κ. εἰρηνη amd . . . Κυρίου
nea Χριστοῦ.
i ὅ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
;
ae
Ε
1 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ
3 ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τ. Κυρίῳ

καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

ὅ. διὰ τὸ ὑπερέχον τ. γνώσεως

τὸ
to

--Ὦησ., T [WH] R
13 εἰ μὴ ἐν τ. σταυρῷ τ. Κυρίου ἡμῶν

δι.

τὸν

Ἰησοῦ

3 πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
2 ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με ὡς Χριστὸν

4.

δικαιοσύνης

διὰ τῆς... ἐπιχορηγίας τ. πνεύματος Ἰησοῦ
Χριστοῦ
ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ

τὸ

Ἰησοῦ

18

καρπὸν

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ

19
26

Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Co
ὦ

3 εἰρήνη τ. ἀδελφοῖς kK. ἀγάπη μετὰ πίστεως
ἀπὸ wk Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
“ἢ χάρις μετὰ πάντων τ. ἀγαπώντων τ.

ἐρωτῶμεν
Ἰησοῦ

eo

τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν

Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν
Παῦλος K. Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ,

πᾶσι τ. ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ. οὖσιν
ἐν Φιλίπποις

ὑὑμᾶς K. παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ
,

ΡΣ

ὑμῖν διὰ τ.
i:

ὧδ

x

, Ἐυρίου Ἰησοῦ

εἰ yap πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν
κ. ἀνέστη,
ὁ Θεὸς τ. κοιμηθέντας διὰ τ.
OUT@S
K.
Ἰησοῦ
ἄξει σὺν αὐτῷt
Ἶ
uA

Ἢ

484
1Th5

uThi

ΨΨΎΝ

Ἰησοῦς
9 18 εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
18 2 τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
23 18 ἐν τ᾿ παρουσίᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ
28 1 8. ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

θ᾽ ὑμῶν

1 18 το ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν...
Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ"
2 8. χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ .. . Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐν τ. ἀποκαλύψει τ. Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾽
7
οὐρανοῦ
8 τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τ. εὐαγγελίῳ τ.
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
12
ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν
12
κατὰ τ. χάριν τ. Θεοῦ ἡμῶν κ. Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ

18 ὑπὲρ τ.

παρουσίας

9 3 κατὰ ἰδίαν... χάριν τ. δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν
-

13

.

2

381

16

25
3 13
46
5 21

,

“

Ἰησοῦ
ὁ Κύριος Ἰησοῦς μετὰ τ. πνεύματός σου
--Ἶησ., TWH non mg. R
Παῦλος δοῦλος Θεοῦ ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ
Χριστοῦ

Xp. [Ἰησοῦ], WH mg.
χάρις κ. εἰρήνη ἀπὸ... Χριστοῦ Ἰησοῦ

~

to
bo

Ἰησοῦ

2

5

>

5

Ἰησοῦ

διὰ

~

3.8 χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ... Χριστοῦ
Κυρίου Ἰησ., WH

mg.

“

>

>

4

κ. εἰρηνὴ ἀπὸ.

οὖς Κυρίου

τ. πνεύματος ὑμῶν
παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν
Ἰησοῦν
κατανοήσατε Tov... ἀρχιερέα τ. ὁμολογίας Ἰησοῦν
ἀρχιερέα μέγαν. εν, Ἰησοῦν τ. υἱὸν τ.
Θεοῦ
ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν
Ἰησοῦς
kK. κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος
Ἰησοῦς
διὰ τ. προσφορᾶς τ. σώματος Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐφάπαξ
παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τ. ἁγίων ἐν τ.
αἵματι Ἰησοῦ
ἀφορῶντες εἰς τὸν τ. πίστεως ἀρχηγὸν
-

ει

kK. τελειωτὴν Ἰησοῦν

ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ

Ἰησοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν

c

υὑμιν

>

18 μέχρι τ. ἐπιφανείας τ. Κυρίου ἡμῶν

κατ᾽ ἐπαγγελίαν

,

χάρις

Ἰησοῦ Χριστοῦ
τ. πίστιν ἣν ἔχεις εἰς τ. Κύριον Ἰησοῦν
νυνὶ δὲ x. δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
᾿ΕἘπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ

ὅ ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

σαντος ἐπὶ Ποντίου Πειλάτου
"Ino. Χρ., WH mg.
Χριστοῦ

τ. σωτῆρος ἡμῶν
5.4. προσδεχόμενοι τὴν. . . ἐπιφανείαν
τ. δόξης τ. μεγάλου Θεοῦ κ. σωτῆρος
ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ
᾿
"Inc. Xp.. WH mg. R
4
ob ἐξέχεεν. . . διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τ.
σωτῆρος ἡμῶν
Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ

ud 3

Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἀπόστολος
θελήματος Θεοῦ,

ζῆν εὐσεβῶς ἐν

Ἰησοῦ

13 5 ἐνώπιον... Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. μαρτυρή-

ἃὩἶ 2 Παῦλος

-

διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τ. Θεοῦ κ. Χριστοῦ

6.3 18 ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τ. Κυρίου ἡμῶν

14

c

Χριστῷ Ἰησοῦ
σοφίσαι ... διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ

ὅ ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

2

ἡμῶν

fed

Χριστῷ Ἰησοῦ
πάντες δὲ οἱ θέλοντες

3 12

Ἰησοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν

15

σωτῆρος

ἐκ νεκρῶν
ἵνα x. αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν

Io

3 παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν. .. ἐν ὀνόματι τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
° παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ

χάριν ἔχω τ. ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ
Ἰησοῦ
2
μετὰ πίστεως κ. ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
2
Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τ. κόσμον
ἁμαρτωλοὺς σῶσαι
1? ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς
Ἰησοῦς τ. ἅπασαν μακροθυμίαν
"Ino. Χρ., TWH mg. R
μεσίτης Θεοῦ x. ἀνθρώπων ἄνθρωπος
Χριστὸς Ἰησοῦς
πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
2
καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ
2
διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τ. Θεοῦ κ. Χριστοῦ
Ἰησοῦ

τ.

,

ἐν πίστει κ. ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
ἐνδυναμοῦ ἐν τ. χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ
μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον

13
f

—'Inc., [WH] R mg.

Ls)

>

Χριστοῦ Ἰησοῦ

εἰς περιποίησιν δόξης τ. Κυρίου ἡμῶν

μετὰ πάντων ὑμῶν
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ,
bo
κατ᾽ ἐπιταγὴν
Χριστοῦ Ἰησοῦ τ.
ἐλπίδος ἡμῶν
2.8 χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ. . . Χριστοῦ

~

Ἰησοῦ

ἐπιφανείας

Xp 4

Ἰησοῦ Χριστοῦ
8. αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός

~-

>

στῷ

10 5.4 διὰ τ.

ἡμῶν

Κυρίου

τ.

Til

Ἰησοῦ Χριστοῦ
3 ὃν ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ

pl ee

ΟΝ.

~

προσεληλύθατε.. . . διαθήκης νέας μεσίτῃ
Ἰησοῦ
Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς κ. σήμερον ὁ αὐτός
διὸ x. Ἰησοῦς... ἔξω τ. πύλης ἔπαθεν
τ. ποιμένα τ. προβάτων τ. μέγαν...
τ. Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ. εν διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ
8 Ἰάκωβος Θεοῦ κ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ

δοῦλος

>

lal

ε

4

Ju

18 ἔχετε τ. πίστιν τ. Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ

5 ὅ ὅτι Ἰησοῦς λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας
Κύριος, TWH non mg. R non mg.
17 1 5. τ. ῥημάτων τ. προειρημένων ὑπὸ

Χριστοῦ τ. δόξης

1 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
1 εἰς ὑπακοὴν κ. ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ

2}.

Χριστοῦ

Ιησοῦ Χριστοῦ

Ἐπ’

be ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν
“~εὑρεθῇ εἰς
ἔπαινον.
. ἐν ἀποκαλύψει

προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
2 - 3 διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν δόξα
1.τὖὦ ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ

2 1 ὃς ἐμαρτύρησεν . . . τ. μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ
Χριστοῦ

Ἰησοῦ Χριστοῦ

.

ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν .
. χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
θυσίας εὐπροσδέκτους Θεῷ διὰ Ἰησοῦ

eye
Te
+0

5? ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ μάρτυς ὁ πιστός
9 ὅ ἐν τ. θλίψει x. βασιλείᾳ x. ὑπομονῇ ἐν
Ἰησοῦ

9 ὅ διὰ τ. λόγον

Χριστοῦ

δοῦλος
xk. ἀπόστολος
Σίμων Πέτρος
Ἰησοῦ Χριστοῦ
4 ἐν δικαιοσύνῃ Tod. . . σωτῆρος Ἰησοῦ

εἰς τὴν τ.

Κυρίου

Ἰησοῦ

10

ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα
τ. προφητείας
20 4
τὰς ψυχὰς. τ. πεπελεκισμένων διὰ τ.
μαρτυρίαν Ἰησοῦ
22.160 Ὁ ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τ. ἄγγελόν μου

ἡμῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν

3 4 εἰς τ. αἰώνιον βασιλείαν τ. Κυρίου
ἡμῶν κ. σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
8.καθὼς x. ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς

oo

[Ὁ]ο

ἀμήν" ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ.

Py ete | “χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
τ. ἁγίων
-ο-Χριστοῦ, T [WH] R non mg.

ἐδήλωσέν μοι
1S ἐγνωρίσαμεν. ὑμῖν τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν
8.4 ἐν ἐπιγνώσει τ. Κυρίου κ. σωτῆρος

ἸΗΣΟΥ͂Σ

Ἰησοῦ Χριστοῦ

1

ὁ ἐν... γνώσει τ. Κυρίου ἡμῶν κ.
σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
aoe
en
ἡ κοινωνία... μετὰ τ. υἱοῦ αὐτου

δ

ε

>

’

oe

Χριστός

᾿ ἵνα πιστεύσωμεν

>

“-

τ.

>

᾿»᾿

ε

ὀνόματι

τ.

υἱοῦ

αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν
ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα
πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ. τ. Ἰησοῦν
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ. ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς
15

gas ὁ πιστεύων
Χριστός

ὅ εἰ “μὴ ὃ πιστεύων
υἱὸς τ. Θεοῦ

16

ἐλθὼν

“

δι ὕδατος

ὅτι

Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ

ὅτι Ἰησοῦς
κ.

ἐστὶν ὁ

“

αἵματος

>

a

᾿Ιησοῦς

Χριστός

νι
»

1 ἐν τ. υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ
* χάρις ἔλεος εἰρήνη mapa. . Ἰησοῦ Χριστοῦ
υἱοῦ τ. πατρός
: οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν
ἐρ ὄμενον ἐν σαρκί
ν: ἸΙούδας —
Χριστοῦ δοῦλος
1 τοῖς ἐν. . . Ἰησοῦ Χριστοῦ τετηρημένοις
κλητοῖς

4 1 3 τ. μόνον δεσπότην x. Κύριον
Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι

Lu
Ac

329 τοῦ Ἢρ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ
745 ἣν kK. εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες

Col

411

He

4

ἡμῶν μετὰ ᾿Ιησοῦ

Ἰησοῦ Χριστοῦ

5 τὶ αἷμα Ἰησοῦ τ. υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζειἡ
ἡμᾶς
1 παράκλητον ἔχομεν . . . Ἰησοῦν Χριστὸν
δίκαιον
ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ
1

μαρτυρίαν

Ἰησοῦ

ἐν ἐπιγνώσει τ. Θεοῦ κ. Ἰησοῦ τ. Κυρίου
35.καθίστησιν

κ. τ.

19 το ὅ τ. ἀδελφῶν σου τ. ἐχόντων τ. μαρτυρίαν

Χριστοῦ

ἡμῶν

Θευῦ

1217 > τῶν... ἐχόντων τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ
14 12 ὅ οἱ τηροῦντες τ. ἐντολὰς τ. Θεοῦ κ. τ.
πίστιν Ἰησοῦ
ὩΣ 6.9 μεθύουσαν ΕΥ̓ . ἐκ τ. αἵματος τ. μαρτύρων

Χριστοῦ

~

τ.

Ἰησοῦ

δι᾽ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ Ἰησοῦ
1

τ.

ἀποστόλων τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

1 ὃ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου
ἡμῶν

485

Inoous—tkavos

ἡμῶν

Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος
t
ἀσπάζεται ὑμᾶς

8 εἰ x. αὐτοὺς Ἰησοῦς

κατέπαυσεν

“IKANO’E

Mt

(1) seq. infin.
(2) seq.
(3) de temp.
(4) τὸ tk.
311 1 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα Ba-

στάσαι
8 8 2 οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τ. στέγην
εἰσέλθῃς
2812 ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τ. στρατιώταις
Mk 1 7.3 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τ. ἱμάντα
10 46 ἐκπορευομένου αὐτοῦ... κ. ὄχλου Iἱκανοῦ
15 15 *# βουλόμενος. τ. ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι
ποι. τὸ ix, ν᾿ ὄχλ., t
Lu 81612 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τ. ἱμάντα
6.3 οὐ γὰρ ἱκανός εἶμι ἵνα ὑπὸ τ. στέγην
μου εἰσέλθῃς
II συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοί
—ik.,
12

ὄχλος τ.

πόλεως

ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ

οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον
ὃ
ρόνῳ ἱκανῷ
42 ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη
2 9 * ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς
22 38 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ‘Ikavov ἐστιν
oe iS)N

[

28. 8.3 ἢν γὰρ ἐξ ἱκανῶν

χρόνων θέλων ἰδεῖν

αὐτόν
9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς

486
Ac

ἱκανός.---ἰμάτιον
811 ὃ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ τ. μαγίαις ἐξεστακέναι αὐτούς

9.23 ὃ ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί
43 ὅ ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι
Ἰόππ
11 24 προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τ. Κυρίῳ

36 ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ.

. . διδάξαι ὄχλον

1818

20

22
27

ὁ ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας
ἱκανάς
199 ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων
6 oO.
ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν
ὄχλον
ὃ ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τ. ὑπερῴῳ
ι 8 ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς
7 ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων
wore
6 ἐγένετο δὲ .. » περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν
περὶ ἐμέ
γ ὃ ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες

9 ® ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου

ἥδυσ
σῳ
Ro 15 23 ὃ ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν .. .ατὸ
ἱκανῶν ἐτῶν
πολλῶν, TR
ICo1l 30 πολλοὶ... ἄρρωστοι κ. κοιμῶνται ἱκανοί
.
15 9 } ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος
11Co2 6 ἱκανὸν τ. τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη
16 πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός;
3 5 οὐχ ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι
ΠΤῚ 2 2 1 οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται x. ἑτέρους διδάξαι

Ro 12

He

5 ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τ. Θεοῦ

ἹΚΑΝΟΏ
6 ὃς x. ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης
112 τ. πατρὶ τ. ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τ. μερίδα
τ. κλήρου τ. ἁγίων

ἹΚΕΤΗΡΙΆ
5 7 δεήσεις τε x. ἱκετηρίας πρὸς τ. δυνάμενον
σώζειν αὐτόν
ἸΚΜΑΣ

Lu

8 6 ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα

ἸΚΟΊΝΙΟΝ
Ac 18 51 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τ. κονιορτὸν .. . ἦλθον
εἰς Ἰκόνιον
14 1 ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ
> a
|
,
ἢ
19 ἐπῆλθαν δὲee ἀπὸ Eye ᾿Αντιοχεί
ας κ᾿ >Ἰκονίου
Ἰουδαῖοι
21 ἐπέστρεψαν εἰς τ. Λύστραν κ. εἰς Ἰκόνιον
κ. εἰς ᾿Αντιόχειαν
16 2 ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Avorpos κ. Ἰκονίῳ
ἀδελφῶν
»

~

ε

-

>

,

>

,

ΠΤΙ 8 11 οἷά μοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ἐν Ἰκονίῳ ἐν
Λύστροις

“IAAPO’THE
8 ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι

ἹΛΑΊΣΚΟΜΑΙ
Lu 18 13 6 Θεὸς ἱλάσθητί μοι τ. ἁμαρτωλῷ
Ης 2:17 εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τ. ἁμαρτίας τ. λαοῦ
ἼΛΑΣΜΟΣ
110 2 2 αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν
410 ἀπέστειλεν τ. υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τ.
ἁμαρτιῶν ἡμῶν
Ro
He

ἹΛΑΣΤΗΙΟΝ ᾧ
325 ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον
9 5 Χερουβεὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον
ἽΛΕΩΣ

Mt 16 22 ἵλεώς σοι Κύριε
He 8 12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι τ. ἀδικίαις αὐτῶν
Dip? ndDx 3, Jer. xxxi. 34

“IAAY PIKO’N
Ro 15 19 ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ x. κύκλῳ μέχρι τ. Ἰλλυρικοῦ

ἽΜΑΣ

Mk

1 7 ἱκανὸς κύψας λῦσαι τ. ἱμάντα τ. ὑποδη-

μάτων αὐτοῦ
8 16 ἱκανὸς λῦσαι τ. ἱμάντα τ. ὑποδημάτων αὐτοῦ
127 ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τ. ἱμάντα τ. ὑποδήματος
Ac 22 25 ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τ. ἱμᾶσιν

11Co3
Col

PY 3ip, Pr. xxii. 9

Lu
Jo

ἹΚΑΝΟΤΗΣ *
11Co8

ἽΛΑΡΟΣ

7 ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός

TID

ἐν

ἱκανόν
1212 οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι κ. προσευχόμενοι
14 3 8. ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι

19

1009

“IMATI’ZQ*+
Mk
Lu

Mt

515 θεωροῦσιν τ. δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον κ. σωφρονοῦντα
8.35 εὗρον καθήμενον τ. ἄνθρωπον .. . ἱματισμένον κ. σωφρονοῦντα
ἽΜΑΊΤΙΟΝ
5 40 ἄφες αὐτῷ κ. τὸ ἱμάτιον
9 16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάou ἐπὶ ἱματίῳ παλαίῳαἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τ. ἱματίου
20 ἥψατο τ. κρασπέδου τ. ἱματίου αὐτοῦ
21 ἐὰν μόνον ἅψωμαι τ. ἱματίου αὐτοῦ
14 36 ἵνα μόνον ἅψωνται τ. κρασπέδου τ. ἱματίου
αὐτοῦ
17 2 τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ
φῶς
21 7 ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ ἱμάτια
ὃ ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ

2418 μὴ ἐπιστρεψάτω

ὀπίσω

ἄραι τὸ ἱμάτιον

αὐτοῦ
26 65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
27 31 ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
35 διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ

—_ Ψ

487

ἱματιον---ἰνα
ε

ΜΙ
!

;

y

221

7

οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει

αἵματι

τ. ἱματίου αὐτοῦ

9 3 τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα

117

ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν
8 πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν
ὁδόν
18 τό μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἄραι τὸ
ἱμάτιον αὐτοῦ
15 20 ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ

“IMATIZMO’S
Lu

725 of ἐν ἱματισμῷ

xovres

διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας
ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν
ἀπὸ τ. αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον
ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἤμφιεσμένον;
χρονῷ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον
ἥψατο τ. κρασπέδου τ. ἱματίου αὐτοῦ
ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τ. πῶλον
ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ
ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
διαμεριζόμενοι δὲ" τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον
κλῆρον
ἐγείρεται ἐκ τ. δείπνου κ' τίθησιν τὰ ἱμάτια
ὅτε. . . ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν
φορῶν... τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον
οἱ οὖν στρατιῶται.
ἔλαβον τὰ ἱμάτια
αὐτοῦ
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς

Dn "132 pM, Ps. xxii. 19°

of μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ
τ. πόδας νεανίου
ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας x. ἱμάτια ὅσα ἐποίει
περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου
διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν
οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια
ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς
φυλάσσων τὰ ἱμάτια τ. ἀναιρούντων αὐτόν
κραυγαζόντων τε αὐτῶν κ. ῥιπτούντων τὰ
ἱμάτια
,
ς
|
ee
,
πάντες
ὡς
ἱμάτιον
παλαιωθήσονται
>

’

col

«

“2

a

>

[2

532) 1333 O53, Ps. cil. 27
ὡς ἱμάτιον x. ἀλλαγήσονται
--ὡς ip., T

‘BoM DENA wards, 2.

τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν
ἐνδύσεως iἱματίων κόσμος
οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν
οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις
ῶ».9»
On νικῶν
λευκοῖς
ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ
πρεσβυτέρους... περιβεβλημένους ἱματίοις
λευκοῖς
ἐν ip. λευκ., TWH mg.
μακάριος 6 γρηγορῶν κ. τηρῶν τὰ ἱμάτια
αὐτοῦ

ἐνδόξῳ

x.

τρυφῇ ὑπάρ-

9 29 ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων
Jo 1924 ἐπὶ τ. ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον

pals) ip) wandnby, Ps. xxii. 19
Ac 20 33 χρυσίουἣ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα
Ι ΤΙ 2 9 μὴ ἐν mréypaow ... ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ
ἽΝΑ

τὰ ἴδια ip. αὖτ., T

Ac

ῥεραντισμένον

16 ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον... ὄνομα γεγραμμένον

10 50 ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ

Jo

ἱμάτιον

Re 1913 περιβεβλημένος

ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν
5 27 γυνὴ . + +» ἥψατο τ. ἱματίου αὐτοῦ
28 ἐὰν ἅψωμαι κἂν τ. ἱματίων αὐτοῦ
30 τίς μου ἥψατο τ. ἱματίων;

6 56 ἵἵνα κἂν τ. κρασπέδου
ἅψωνται

|

(4

ᾳ) post verba dic., imper.
(2) θέλειν
ἵνα
(8) seq. indic.
(4) οὐχ ἵν., μὴ
ἵν. (5) ἀλλ᾽ ἵν.,
ἢ ἵν. (6) seq. optat. ὮΝ
(7) post nom. χρόνος, ὥρα
of. ἵνα μή, ἵνα τί, infra
Mt

122 iva πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου
215 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου
4 3} εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται
14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ησαίου τ.
προφήτου
5 29 συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τ. μελῶν
σου
20 συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τ. μελῶν
σου
;
712? ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ
ἄνθρωποι
8 8 οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τ. στέγην
εἰσέλθῃς
9 6 να δὲ εἰδῆτε
10 25 ἀρκετὸν τ. μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ
12 Io ἵνα κατηγορήσωσιν

αὐτοῦ

17 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τ. προφήτου
1415 1 ἀπόλυσον τ. ὄχλους iva .. . ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα
36 1 παρεκάλουν. αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τ.
κρασπέδου
16 20 1 τότε διεστείλατο τ. μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ
εἴπωσιν
18 6 συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικός
14 ? οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα... ἵνα ἀπόληται
ἕν τ. μικρῶν τούτων
16 ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν
σταθῇ πᾶν ῥῆμα, Dt. xix. 15
19 13 προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τ. χεῖρας
ἐπιθῇ αὐτοῖς
16 τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον
20 21 } εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου
ars: ὁ δὲ ὄχλος

ἐπετίμησεν

αὐτοῖς ἵνα σιωπή-

σωσιν
33

. Κύριε ἵνα ἀνοιγῶσιν

οἱ ὀφθαλμοὶ

ἡμῶν

21 4 τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθέν
28 26 καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς... ἵνα γένηται
k. τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν
26 4 συνεβουλεύσαντο ἵνα τ. Ἰησοῦν δύλῳ κρατήσωσιν
16 ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν

παραδῷ

488

“
να

Mt 26 56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ
αφαί
1
,
"
ςε έἐ a
”
63 ἐξορκίζω σε... ἵνα ἡμῖν εἴπῃς
27 20 ἐπεισαν τ, ὄχλους iva airnowvra τ. ΒαραβBay
τ. δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα
σταυρωθῇ
τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τ. σταῦρον
αὐτοῦ
1 ἀπαγγείλατε
τ. ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν eis τ. Ταλιλαίαν
ἄγωμεν ἀλλαχοῦ... ἵνα κ. ἐκεῖ κηρύξω
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τ.
ἀνθρώπου
:
παρετήρουν αὐτὸν... iva κατηγορήσωσιν
αὐτοῦ
᾽
>
~
,
1 εἶπεν
τ. μαθηταῖς΄- αὐτοῦ
iva πλοιάριον
προσκαρτερῇ
αὐτῷ
“
>
,
2
a
>
~
ὥστε ἐπιπίπτειν
αὐτῷ
iva αὐτοῦ
ἅψωνται
ἐποίησεν
δώδεκα...
ἵνα ὦσι per’ αὐτοῦ,
14
κ. ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν
ἵνα βλέποντες βλέπωσιν κ. μὴ ἴδωσιν
ΕΣ

”

a

>

“a

-“

LA

>

“

-“

ca

>

ΒΩ

-

μ4

>

΄

,

,

eed

»

A

o

«

,

,

πέμψον ἡμᾶς eis τ. χοίρους ἵνα εἰς αὐτοὺς
ce

“

>

,

>

2

‘

παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς iva per
,

ἘΞ

ε

‘

”

αὐτοῦ ἣ

ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τ. χεῖρας αὐτῇ,
4

>

-

Lal

ἵνα σωθῇ κ. ζήσῃ
1 ὁ διεστείλατο αὐτοῖς
γνοῖ , τοῦτο

1

o

παρήγγειλεν

>
αὐτοῖς

»

πολλὰ

-

ἵνα

iva μηδὲνs

μηδεὶς
”
αἴρωσιν

“

εἰς ὅδον
1 ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν
5 θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι... τ. κεφαλὴν
ἸἸωάνου
1 ἀπόλυσον
αὐτοὺς. ἵνα ἀπελθόντες. ..
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς
a7
, . τς
ἐδίδου τ. μαθηταῖς~_«ἵνα παρατιθῶaσιν αὐτοῖς
1 παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τ. κρασπέδου
ἅψωνται
καλῶς ἀθετεῖτε τ. ἐντολὴν τ. Θεοῦ ἵνα τ.
παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε
1 ἠρώτα αὐτὸν
iva τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ
παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τ.
χεῖρα
διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν
ἐδίδου τ. μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν
1 παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται
ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν
περὶ αὐτοῦ
διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον
διηγήσωνται
αι
ὦ
”
,
πῶς γέγραπται. .. iva
πολλὰΗ͂ πάθῃ
κ.
ἐξουδενηθῇ
1 εἶπα τ. μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν
κ. εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν... ἵνα ἀπολέσῃ
αὐτόν
>

la

>

‘

o

>

,

>

»

-

>

σ΄

»

«a

Ψ

φ

εἷς

>

>
εκ

σου

δεξιῶν...

1 ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ

3 Ῥαββουνεὶ ἵνα ἀναβλέψω

οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τ.
ἱεροῦ

ee
35...
ες »
wa κ. ὁ© πατὴρ\ ὑμῶν...
ἀφῇ ὑμῖν
τίς σοι ἔδωκεν τ. ἐξουσίαν ταύτην ἵνα
΄

ταῦτα ποιῇς;

2,
~
“
ΝΜ
ἀπέστει
λεν... δοῦλον
ἵνα παρὰ τ. γεωρ-

γῶν λάβῃ ἀπὸ τ. καρπῶν

ἀποστέλλουσι

πρὸς αὐτόν τινας...

ἵνα

αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ
΄’

φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω

Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν... . ἵνα λάβη
ἀδελφὸς αὐτοῦ τ. γυναῖκα
18 34 a θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ
1

“

ἀπῆλθεν

>

a

πρὸς

ποῦ θέλεις...

ἵνα

ἑτοιμάσωμεν

αὐτὸν

ἵνα φάγῃς

,

«

-

ὃ

΄“-

τ. ἀρχιερεῖς

παραδοῖ αὐτοῖς

Ld

΄

τὸ πάσχα
προσηύχετο ἵνα. εν παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ
ἡ ὥρα
ὅ ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί
ἀνέσεισαν τ. ὄχλον ἵνα μᾶλλον τ. Βαραββᾶν
ἀπολύσῃ αὐτοῖς
παρέδωκεν τ. Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα
σταυρωθῇ
8 ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν
iva σταυρώσουσιν, T
dyyapevovow παράγοντά τινα... ἵνα ἄρῃ
τ. σταυρὸν αὐτοῦ
καταβάτω νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν
ἡγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν
>

,

»”

“
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΄

>
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΄“΄

΄

εἰσέλθωμεν

Ld

c

14 Io

μήτι ἔρχεται 6 λύχνος ἵνα ὑπὸ τ. μόδιον
τεθῇ
>
a
Ξε
|
,
“
4
οὐχ ἵνα ἐπὶ τ. λυχνίαν τεθῇ
4
οὐ γάρ ἐστί τι κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα
φανερωθῇ:
οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ
εἰς φανερόν

1

he

,

WINN INT AWN, Is. vi. 9

1

ἡμῖν

37 δὸς ἡμῖν ἵνα
καθίσωμεν

,

’

,

o

“

“

“

’

930 26 οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ
10 13 προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται
17 τί ποιήσω iva ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
35 * θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς
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Ν

αὐτόν
καθεξῆς σοι γράψαι... ἵνα ἐπιγνῷς περὶ

7

>
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΄
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ὧν κατηχήθης λόγων τ. ἀσφάλειαν
πόθεν μοι τοῦτο ἵνα. ἔλθῃ ἡ μήτηρ
,

-

΄

ε

¢

τ.

Κυρίου μου

1

εἰπὲ τ. λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος
προσένεγκε... ἵνα εἰς μαρτύριον ἢ ὑμῖν
τοῦτο
... εἰς μαρτύριον αὐτοῖς, TWH"
non mg. R
1 ἵνα δὲ εἰδῆτε
ὅτι ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
ἐξουσίαν ἔχει
ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ.
3 καθὼς θέλετε
ἵνα
ποιῶσιν ὑμῖν οἱ
ἄνθρωποι
ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα
,

-

‘
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οὐ γὰρ ἱκανός εἶμι ἵνα ὑπὸ τ. στέγην μου
>
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©

4

4

εἰσέλθης

1 ἠρώτα δέ τις... ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ
ἐπὶ λυχνίας τίθησιν ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι
΄

~

βλέπωσιν τὸ φῶς

,
> &
΄
>
s
>
~
παρεκάλεσαν
αὐτὸν
ἵνα ἐπιτρέψῃ
αὐτοῖς

ἀπόλυσον τ. ὄχλον ἵνα πορευθέντες...

καταλύσωσιν

1 ἐδεήθην
τ. μαθητῶν
πὰ
“

αὐτό

8

σου ἵνα ἐκβάλωσιν
o

>

ψ
wa

Lu 10 40 1 εἰπὸν οὖν αὐτῇ iva μοι συναντιλάβηται
11 33 τίθησιν... ἐπὶ τ. λυχνίαν ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν
ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα. πάντων τ. προφητῶν
uw--

TE
——
}

ἵνα εὕρωσιν κατηγορῆσαι αὐτοῦ

—h. v.. TWH non mg. R
προσδεχομένοις . . . iva ἐλθόντος kK. κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ
8 ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι
ἀνάγκασον εἰσελθεῖν ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος
ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον iva...
εὐφρανθῶ
ἔγνων τί ποιήσω wa...
δέξωνταί pe
εἰς τ. οἴκους ἐαυτῶν

ἑαυτοῖς

ποιήσατε φίλους...

ἐκλίπῃ δέξωνταιὑμᾶς
ὑ
πέμψον Λάξαρον ἵνα βάψῃ
δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος

ἵνα ὅταν

τὸ ἄκρον

τ.

5 ἐρωτῶ σε οὖν πάτερ ἵνα πέμψῃς αὐτόν
ὅ ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τ. μικρῶν τούτων ἕνα
προσέφερον

δὲ

αὐτῷ

κ.

τὰ βρέφη

ἵνα

αὐτῶν ἅπτηται
1 οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ
ὁ δὲ εἶπεν Κύριε ἵνα ᾿ἀναβλέψω
ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν
ὁ ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο
3 ἀπέστειλεν.

..

δοῦλον

ἵνα

ἀπὸ τ.

καρποῦ τ. ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ
ἀποκτείνωμεν αὐτὸν ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ

5 36 τὰ yap ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα
τελειώσω αὐτά
40 οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴνἔχητε
6 5 πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν
οὗτοι;
7 οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ

λάβῃ

15 ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν. βασιλέα
28 τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τ. Θεοῦ;
29 τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τ. Θεοῦ ἵἵνα πιστεύητε
30 τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν
38 * καταβέβηκα. . . οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα
τὸ ἐμόν
“ποιήσω, Τ
τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τ. πατρός μου
ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τ. vidv . . . ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον
ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ κι μὴ ἀποθάνῃ
8 ὕπαγε εἰς τ. Ἰουδαίαν iva κ. οἱ μαθηταί
σου θεωρήσουσιν
ἀπέστειλαν «νὸν ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν
αὐτόν
πειράζοντες αὐτὸν ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν
αὐτοῦ

h. v., [WH]

ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τ. ἡμέραν τ. ἐμήν
εἴδη,
ἦραν οὖν λίθουςἵ
ἵνα βάλωσιν

ἐπ᾽ αὐτόν

κληρονομία
ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους Stele ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου
1 Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν. .. ἵνα λάβῃ ὁ
ἀδελφὸς αὐτοῦ τ. γυναῖκα
1 δεύμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα
ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν

4

;
πάντα

βλέπωσιν

ἵνα ἔσθητε κ᾿ πίνητε ἐπὶ τ. τραπέζης μου
οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ
ὅ οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυ,

ἀπέστειλαν πρὸς
ΡΠ

αὐτὸν.
ον

ἘΞ
. . ἱερεῖς

x.

Aeveiras iva ἐρωτήσωσιν αὐτόν
ἵνα “ἀπόκρισιν δῶμεν τ. πέμψασιν ἡμᾶς
οὐκ τὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω
5 ἀλλ᾽ ἵνα ανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ
οὐ τῶν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τ.
ἀνθρώπου
x

iva πᾶς ὃ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον
οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς... ἵνα κρίνῃ
τ. κόσμον,
ὅ ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὃ κόσμος δι’ αὐτοῦ
ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ

τὰ ἔργα
ἀπεληλύθεισαν . + «va τροφὰςa
ἀγοράσωσιν
ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα
ποιῶ, Τ

ἵνα 6 σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ x. ὁ θερίζων
1 ἠρώτα ἵνα “καταβῇ κ. ἰάσηται
20

Jo

τίς ἥμαρτεν... ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;
ἢ ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τ. Θεοῦ ἐν
αὐτῷ
ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι iva . .
ἀποσυνάγωγος γένηται
ks τίς ἐστιν Κύριε ἵἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν;
εἰς κρίμα ἐγὼ. .. ἦλθον ἵνα οἱ μὴ βλέποντες

a

owe

489

ἄνθρωπον οὐκ ἔχω iva... βάλῃ με εἰς
τ: κολυμβήθραν
8 δείξει αὐτῷ ἔργα ροςὑμεῖς θαυμάζητε
θαυμάζετε, T

23 ἵνα πάντες τιμῶσιν τ. υἱόν
34 7 ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε

οὐκ ἔρχεται εἰἰ μὴ ἵνα κλέψῃ Kk. θύσῃ κ.
ἀπολέσῃ.
ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν“ἔχωσιν
ἔ
17 τίθημι τ. ψυχήν μου ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν
ἐβάστασαν

πάλιν

λίθους

οἱ Ἰουδαῖοι

ἵνα

λιθάσωσιν αὐτόν
ἵνα γνῶτε κ. γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατήρ
ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ δι αὐτῆς
πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν
χαίρω be ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε
ἄγωμεν κ. ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ
πολλοὶ δὲ ἐκ τ. Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν δ εκ
ἵνα παραμυθήσωνται αὐτάς
ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ
1 διὰ τ. ὄχλον eet εἶπον ἵνα πιστεύσωσιν
συμφέρει ὑμῖν. ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ
ὅ ἀλλ᾽ ἵνα κ. τὰ τέκνα τ. Θεοῦ . . . συναγάγῃ

εἰς ἕν
ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν
ἀνέβησαν πολλοὶ... πρὸ τ. πάσχα ἵνα
ἁγνίσωσιν ἑαυτούς
Ξ
57 δεδώκεισαν. dé... . ἐντολὰς ἵνα ἐὰν τις γνῷ
ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ
12 7 ἄφες αὐτὴν ἵνα εἰς τ. ἡμέραν τ. ἐνταφιασμοῦ

μου τηρήσῃ αὐτό

9 ἦλθαν . . . ἵνα κ. τ. Λάζαρον ἴδωσιν
10 ἐβουλεύσαντο... ἵνα x. τ. Λάζαρον ἀποκτείνωσιν
20 ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τ. ἀναβαινόντων
ἵνα προσκυνήσωσιν

490

ν
να

Jo 12237

ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τ.
ἀνθρώπου
36 πιστεύετε εἰς τὸ φῶς ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε
38 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαίου τ. προφήτου πληρωθῇ
47 * © οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τ. κόσμον ἀλλ᾽
ἵνα σώσω τ. κύσμον
:
7 ἦλθεν
18
αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τ.
κόσμου τούτου
’
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va παραδοῖ
καριώτης

“

«

-

4“

“

>

ἢ

4

,’

-“

‘

αὐτὸν
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Ἰούδας
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Σίμωνος

>

Ἰσ-

ὑπόδειγμα yap ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ
- +. Ke ὑμεῖς ποιῆτε
> ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ
λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι ἵνα πιστεύητε
ὅταν γένηται
πιστεύσητε, T
1 ἢ τ. πτωχοῖς ἵνα τι δῷ
ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν iva ἀγαπᾶτε
ἀλλήλουςκαθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς iva κ. ὑμεῖς ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους
“
“
οί ee
ς
a
>
wa ὅπου εἰμὶ
ἐγὼee κ. ὑμεῖς
ἦτε
iva δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τ. υἱῷ
ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα ἢ μεθ᾽
ὑμῶν εἰς τ. αἰῶνα
“,
΄
ἵνα ὅταν
γένηται
πιστεύσητε
ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος
καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ
ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη... ἵνα καρπὸν πολὺν
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γινώσκουσιν,

,

T

,

4 τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω
II τήρησον αὐτοὺς... ἵνα ὦσιν ἕν
λιν»
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iva ἡ γραφὴ πληρωθῇ
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13 1 ταῦτα λαλῶ... ἵνα ἔχωσιν τ. χαρὰν τ.
ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς
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ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ λέγει
ἱ ἠρώτησαν τ. Πειλᾶτον ἵνα κατεάγωσιν
αὐτῶν τὰ σκέλη
ig
“
2
a
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΄
οἶδεν
ὅτι ἀληθῆ
λέγει ἵνα
κ. ὑμεῖς΄ πιστεύητ
ε
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yap
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ἢ γραφὴ ᾿ πληρωθῇ
ς

“

ταῦτα

iva

>

A

~

ἠρώτησεν τ. Πειλᾶτον. - + va ap) τὸ σωμα
τ. Ἰησοῦ
ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε
kK. ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε
ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσει τινὶ αὐτῶν
ἐπισκιάσῃ,
T
“
Ag ἐὰ
»
θῶ
΄
x
Ba
a
va @
ἐὰν ἐπιθῶ
τ. χεῖρας
λαμβάνῃ
πνεῦμα
ἅγιον
εἰς τοῦτο ἐληλύθει iva δεδεμένους αὐτοὺς
aya
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σωθῶ;

ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε
1 λαβόντες ἐντολὴν. .. ἵνα ὡς τάχιστα
ἔλθωσιν πρὸς αὐτόν
1
τ. λαῷ λέγων εἰς τ. ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν
ἵνα πιστεύσωσιν
δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τ.
κεφαλήν
ἄξων. . . δεδεμένους εἰς Ιερουσαλὴμ ἵνα
τιμωρηθῶσιν
εἰπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι airov ἵνα
ἐπιγνῷ
κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα... διασώσωσιν
πρὸς Φήλικα
βουλὴ ἐγένετο ἵνα τ. δεσμώτας ἀποκτείνωσιν
ἐπιποθῶ
πιποθ. γὰρ
yap ἰδεῖν
ἰδ
ὑμᾶςμᾶς iva τι μ μεταδῷOX χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν
ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ κ. ἐν ὑμῖν
,
>
Ld
ποιήσωμ
εν τὰ\ κακὰ δε ἵνα ἔλθῃ τὰ‘ ἀγαθά
1 ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ
διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως iva κατὰ χάριν
νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ
παράπτωμα
va... Κι ἢ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης
ἐπιμένωμεν τ. ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡ χάρις πλεοLes
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δόξασόν σου τ. υἱὸν ἵνα ὁ υἱὸς δοξάση σε
to
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς
ζωὴν αἰωνίαν.
δώσῃ, T
3
x αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσίν σε
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,
ταῦτα s;ἐντέλλομαι ὑμῖν
ἵνα ἀγαπᾶτ
ε ἀλλήλους
a
ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος
ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς
δόξη
~
ταῦτα λελάληκα ὑμῖν iva... μνημονεύητε
αὐτῶν
συμφέρει ὑμῖν iva ἐγὼ ἀπέλθω
ε
~
αἰτεῖτε xk. λήμψεσθε “ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν
73
πεπληρωμένη
οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ
7 epxerat ὥρα x. ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε
1 ταῦτα λελάλη
κα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην

a

“

“

μου δῷ ὑμῖν
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c
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oe

ταῦτα λελάληκα ὑμῖν iva ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ
ἐν ὑμῖν ἢ
αὕτη ἐστὶν ἢ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους
μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει iva τις τ.
Ψυχὴν αὐτοῦ θῇ
ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε
ἵνα ὅτι ἐὰν αἰτήσητε τ. πατέρα ἐν τ. ὀνόματί
ow

>

΄

,

ca

ca

8

΄

,

“

,

,

>

“

‘

a

bad

ao

,

φέρητε

>

>
~
«a
”
>
‘
οὐκ ἐρωτῶ
iva ἄρης
αὐτοὺς
ἐκ> τ. κόσμου
19 ἁγιάζω ἐμαυτὸν ἵνα ὦσιν κ. αὐτοὶ ἡγιασμένοι
21 ἵνα πάντες ἕν ὦσιν
21 “ ἵνα κ. αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν"
“
rs
1 iva ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι
σύ με ἀπέστε
ιλας
22 ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς
ἵνα
dow
τετελε
ιωμένοι eis ἕν,
23
va γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας
2
θέλω
ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν
24
μετ᾽ ἐμοῦ:
iva θεωρῶσιν τ. δόξαν τ. ἐμήν
ἵνα ἡ ἀγάπη... ἐν αὐτοῖς ἦ
ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν
αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον ἵνα
μὴ μιανθῶσιν
ἵνα ὁ λόγος τ. Ἰησοῦ πληρωθῇ
εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τ. κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τ. ἀληθείᾳ
ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν
19 4 ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω ἵνα γνῶτε
παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ

«

ἢ

,

΄

νάσῃ;

. . . κ΄ ἡμεῖς ἐν καινύτητι ζωῆς περιπατήσωμεν
Γ᾿

΄“

>

,

hed
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9

να

Ro

6 6 ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τ. ἁμαρτίας
7.4 iva καρποφορήσωμεν τ. Θεῷ
. κατεργα13 ἡ ἁμαρτία ἵνα φανῇ ἁμαρτία.
c

‘

oa

΄-

1Co
9 27

᾿

ζομένη θάνατον,>
¥
ε
ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ
ἁμαρτία
σ
\
‘
,
““ -Ὁ΄
΄»
con
iva τὸ δικαίωμα τ. νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν
εἴπερ συνπάσχομεν ἵνα κ. συνδοξασθῶμεν
ἵνα ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις τ. Θεοῦ μένῃ
ἵνα γνωρίσῃ τ. πλοῦτον τ. δόξης αὐτοῦ
λέγω οὖν μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν;
ἐξεκλάσθησαν κλάδοι iva ἐγὼ ἐνκεντρισθῶ
οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τ. ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα
k. αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν
-“

3

,

U

σ

»

4

>

~

συνέκλεισεν yap ὁ Θεὸς... ἵνα τ. πάντας
’,

A

c

\

“

‘

ἐλεήσῃ
εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν κ. ἔζησεν
ἵνα k. νεκρῶν κ. ζώντων κυριεύσῃ
eis τ. ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη ἵνα
... 7. ἐλπίδα ἔχωμεν
iva ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τ.
Θεόν
iva γένηται ἡ προσφορὰ τ. ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος
iva ῥυσθῶ ἀπὸ τ. ἀπειθούντων ἐν τ. Ἰουδαίᾳ
ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς... . συναναπαύσωμαι ὑμῖν
ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν
Κυρίῳ ἀξίως
>

a

A

A

>

,

»

col

1

>

ς

a

,

c

»

,

A

΄

“

>

, a,

~~

4

>

Ψ

,

a

,

"

>

>

,

ς

c

BI

’

’

΄“

7

>

>

,

>

,

΄“

a

δέ

6

>

A

>

K

[4

ἰξί

T, ἁγίων
1

AB

δὲ

sa

a

A

πον

λέ

παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς . . . ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε
1Colto
‘A
\
,
2
,
ὁc ΘεὸςA Ladiva
27 τὰ μωρὰ τ. κόσμου ἐξελέξατο
’

καταισχύνῃ τ. σοφούς:
k. τὰ GoOevn τ. κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς
ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά
κ. Ta μὴ ὄντα iva τὰ ὄντα KaTapynon
iva... ὃ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω
ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τ. Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν
μωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται σοφός
(nretrar ἐν τ. οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις
εὑρεθῇ.
ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν
A

>

“-

,

>

,

ce

A

’

,

»

‘

‘

>

ba

4

,

>

“

ς

»

ες

“-“

ἀνακριθῶ

μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν... ἵνα ἐν ἡμῖν
μάθητε
ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε ἵνα κ. ἡμεῖς ὑμῖν
συνβασιλεύσωμεν
οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου
ὑμῶν
“
Ἢ
a
mS
tay:
,
ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. Κυρίου
Ἰησοῦ
ἐκκαθάρατε τ. παλαιὰν ζύμην iva ἦτε νέον
φύραμα
iva σχολάσητε τ. προσευχῇ
τὸ λοιπὸν ἵνα κ. οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς
μὴ ἔχοντες ὦσιν
,
,
a
,
ἡς παρθένος
μεριμνᾷal τὰ\ τ. Κυρίου
ἵνα ἢ53 ἁγία
4 οὐχ ἵνα βρόχον ἡμῖν ἐπιβάλω
,

»

4

΄.

»

>

,

,

a

‘

>

’

lal

Ld

-“

>

>

,

1 οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται

ἐν ἐμοί
ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ
εὐαγγέλιον
ἐμαυτὸν ἐδούλωσα ἵνα τ. πλείονας κερδήσω"
κ. ἐγενόμην . .. ὡς Ἰουδαῖος ἵνα Ιουδαίους
κερδήσω"
τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον... ἵνα τοὺς
ὑπὸ νόμον κερδήσω"
>

>

4

,

>

,

’

>

“

,

,

,

τ. ἀνόμους"
κερδάνω, T
ἐγενόμην τ. ἀσθενέσιν ἀσθενὴς ἵνα τ.
ἀσθενεῖς κερδήσω"
7 πᾶσιν γέγονα πάντα ἵνα πάντως τινὰς
σώσω.
πάντα δὲ ποιῶ .. . iva συνκοινωνὸς αὐτοῦ
γένωμαι
οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε
>

“

A

[4

΄ὕ

,

‘

“

,

>

4

>

bed

,

οὖν

‘

oe

-“

o

μὲν

΄

‘

“

“~

,

ἐκεῖνοι

iva φθαρτὸν

στέφανον

λάβωσιν
ἀλλὰ τὸ τ. πολλῶν ἵνα σωθῶσιν
δεῖ γὰρ x. αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι ἵνα κ. οἱ
δόκιμοι φανεροὶ γένωνται
,
“3 κἂν
παραδῶ~ τὸ σῶμά
μου ἵνα καυχήσωμαι
καυθήσομαι, TR non mg.
(ndrodre δὲ τὰ πνευματικὰ μᾶλλον δὲ ἵνα
προφητεύητε
2 θέλω. .. λαλεῖν γλώσσαις μᾶλλον δὲ
iva προφητεύητε
iva ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
πρὸς τ. οἰκοδομὴν τ. ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα
περισσεύητε
,ὔ

~

‘

4

4

a

‘

a

’

“

ul

“

«

>

,

>

‘

,

,

1 6 λαλῶν
γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερ,

“μηνεύῃ
᾿
θέλω πέντε λόγους.
ἄλλους κατηχήσω

Τὰν:
. . λαλῆσαι ἵνα x.

δύνασθε γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν
’

ἵνα πάντες μανθάνωσιν
ἐν πᾶσιν
16 6 iva ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι
βλέπετε iva ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς
προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ ἵνα ἔλθῃ
πρός με
12 1 πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς
ὑμᾶς μετὰ τ. ἀδελφῶν"
2 κ. πάντως
οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ
16 iva x. ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τ. τοιούτοις
προσώπων τὸ εἰς ὑμᾶς
Col 11 ἵνα ἐκ πολλῶν
χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ
15 ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ἵνα
δευτέραν χαρὰν σχῆτε
Γ
΄
,
“
>
$5
‘
\
17 κατὰ σάρκα BovAevopa ἵνα 3) παρ᾽ ἐμοὶ TO
ναὶ ναὶ κ. τὸ οὗ οὔ
2 4 4 ὅ ody ἵνα λυπηθῆτε ἀλλὰ τ. ἀγάπην ἵνα
“

15 28 ἵνα ἢ ὁ Θεὸς πάντα
Ld
a

-

“

,

,

>

σ΄

,

,

>

ad

Ὁ

΄

lad

a

“

΄

γνῶτε ἣν ἔχω

,

col

a

22

3 το ἀνόμοις ὡς ἄνομος. .. ἵνα κερδανῶ

εἰς τοῦτο yap κ. ἔγραψα ἵνα γνῷ τ.
δοκιμὴν
ὑμῶν.
“
«
‘ec
͵
>
ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τ. δυνάμεως ἢ τ. Θεοῦ
ἵνα x. ἡ ζωὴ τ. Ἰησοῦ ἐν τ. σώματι ἡμῶν
φανερωθῇ
ἵνα x. ἡ ζωὴ τ. Ἰησοῦ φανερωθῇ
ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα.. . . τ. εὐχαριστίαν
1

>

Led

a

«

A

‘

»

>

“

a

cod

“"

περισσεύσῃ

ἐπενδύσασθαι iva καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ
τ. ζωῆς
10 ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τ. σώματος
Bs
12 iva ἔχητε πρὸς τ. ἐν προσώπῳ καυχωμένους
15 ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι
ἑαυτοῖς ζῶσιν
ἵνα ἡμεῖς
21 ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν
γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ
79 ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν
8 6 1 iva καθὼς mpoevnpkaro οὕτως κ. ἐπιτελέσῃ
7 iva kK. ἐν ταύτῃ τ. χάριτι περισσεύητε
>

,

o

-“

«

,

‘

«ς

col

Ὁ

cal

\

,

>

A

‘
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‘
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~
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9 δι᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν...

11Co8

ἵνα ὑμεῖς τῇ
ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε
* οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις ὑμῖν θλίψις

13
14
a)
11

Eph 5 27 ἵνα π
AA

33
sag

5 1 παρακαλέσαι τ. ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν

εἰς ὑμᾶς
8 iva. . . περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν
7 ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε
12 ὃ δὲ ποιῶ κ. ποιήσω ἵνα ἐκκόψω τ. ἀφορμὴν τ. θελόντων ἀφορμήν,
ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς κ. ἡμεῖς

ὡς ἄφρονα

δέξασθέ

>

,

>

1 ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι

++ + περισσεύῃ

1 ἵνα

. γένηται ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ,

;

wa τ. ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος λάβωμεν
ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
δοθῇ τ. πιστείουσιν
παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστὸν ἵνα
ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν
ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ ἵνα τ.
υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν
3. ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε
θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τ.
ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται

διwa

ὁ Θεὸς.
ς

A

iva... ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν

πληρώσατέ

φρονῆτε.

᾿

,

20 ἵνα δῷ χάριν τ. ἀκούουσιν
~

5 26

,

ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς ἵνα αὐτὴν
ἁγιάσῃ

μου

τ.

χαρὰν

ἵνα

τὸ

αὐτὸ

ἵνα ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ
ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι κ. ἀκέραιοι
Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν ἵνα κἀγὼ
εὐψυχῶ
ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν

χαρῆτε

παραβολευσάμενος. τ. Ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα
ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω
Col 1 οἵ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τ. ἐπίγνωσιν
τ. θελήματος αὐτοῦ
28

ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων
διδάσκοντες... ἵνα παραστήσωμεν πάντα

ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ
ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν
ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τ. λόγου
ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι

ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς... ἵνα γνῶτε τὰ

16

1Th2

17

16

2%

ἵνα γνωρισθῇ νῦν τ. ἀρχαῖς κ. τ. ἐξουσίαις

Ψ

εἰς

Ἰησοῦ

“

ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τ. δόξης αὐτοῦ
ἵνα ἰσχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσι τ.
ἁγίοις
“
a
>
a
,
a
ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τ. Θεοῦ
αὐτός ἐστιν κ. ὁ ἀναβὰς. .. ἵνα πληρώσῃ
τὰ πάντα
ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι
ἐργαζόμενος... ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ
χρείαν ἔχοντι

mg.
κ. ἀπρόσκοποι

ἀξίως τ. εὐαγγελίου τ. Χριστοῦ πολιτεύεσθε

οὖν δῴηn ὑμῖ
ὑμῖν πνεῦμαμα σ σοφίας

δώῃ vel δῷ, WH mg.
> τὰ 7
5
ὁ
,
a
iva ἐνδείξηται.
. . τὸ᾿ ὑπερβάλλον
πλοῦτος
τ. χάριτος αὐτοῦ
οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς
περιπατήσωμεν
“
,
;
>
rae
ἵνα τ. δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ
εἰς> -“
ἕνα κοινὸν᾿
ἄνθρωπον

περισσεύσῃ, WH
ἦτε εἰλικρινεῖς

wa τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ

,

ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τ. Χριστοῦ
14 οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν,
1 ὅ ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε
ἀποκαλύψαι τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα
εὐαγγελίζωμαι αὐτόν
8 παρεισῆλθον
κατασκοπῆσαι. . . ἵνα
ἡμᾶς καταδουλώσουσιν
ἵνα ἡ ἀλήθεια τ. εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς
δεξιὰς ἔδωκεν... κοινωνίας ἵνα ἡμεῖς εἰς
τὰ ἔθνη
5 μόνον τ. πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν
ἐπιστεύσαμεν ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως
Χριστοῦ
διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα Θεῷ ζήσω
ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τ. ᾿Αβραὰμ
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iva δὲ εἰδῆτε x. ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ
ὃν ἔπεμψα... ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν
1 τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν

με ἵνα κἀγὼ

a

ἡ δὲ
γυνὴ ἵνα φοβῆται τ. ἄνδρα
να εὖ σοι γένηται κ. ἔσῃ μακροχρόνιος

θῆτε ἀντιστῆναι
1 δεήσει... ὑπὲρ ἐμοῦ ἵνα μοι δοθῇ λόγος

καυχήσομαι ἐν τ. ἀσθενείαις ἵνα ἐπισκηνώσῃ
>

τ,

13 ἀναλάβετε τ. πανοπλίαν τ. Θεοῦ ἵνα δυνη-

μικρόν τι καυχήσωμαι
ἄγγελος σατανᾶ ἵνα με κολαφίζῃ
Ὁ τρὶς τ. Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ
ἀπ᾽ ἐμοῦ
,

ἑαυτῷ ἔνδοξον
waren

27 ὃ ἀλλ᾽ iva ἢ ἁγία x. ἄμωμος

ἵνα k. τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς
τὸ ὑμῶν ὑστέρημα
ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε

κἂν

ἤσῃ αὐτὸς
sietn :

-ο

10
uThiritr
212

32
2

περὶ ἡμῶν
ἵνα σταθῆτε τέλειοι κ. πεπληροφορημένοι
ποιήσατε ἵνα κ. ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ
ἀναγνωσθῇ,
Kk. τὴν ἐκ Λαοδικίας iva x. ὑμεῖς ἀναγνῶτε
βλέπε τ. διακονίαν... ἵνα αὐτὴν πληροῖς
1 κωλυόντων ἡμᾶς τ. ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα
σωθῶσιν
παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ ἵνα καθὼς
παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν
[ἵνα], WH
καθὼς κ. περιπατεῖτε ἵνα περισσεύητε
μᾶλλον
1 ἵνα περιπατῆτε
εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω
οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς
κλέπτας καταλάβῃ
wa... ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν
ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τ. κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν

ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τ.

ἀληθείᾳ
προσεύχεσθε... ἵνα ὁ λόγος τ. Κυρίου
τρέ
ἵνα "joe Oiopev ἀπὸ τ. ἀτόπων κ. πονηρῶν
ἀνθρώπων

-«
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uTh38

9 ὅ ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν
1 παρακαλοῦμεν... iva μετὰ ἡσυχίας
“ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν
μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτῷ ἵνα ἐντραπῇ
* παρεκάλεσα . ++ ἵνα παραγγείλῃς τισὶ
μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν
διὰ τοῦτο ἠλεήθην ἵἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς
ἵνα στρατέυῃ ἐν αὐταῖς τ. καλὴν στρατείαν
ἵν. στρατεύσῃ, TWH mg.
παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν μὴ
βλασφημεῖν
ἵνα ἤρεμον κ. ἡσύχιον βίον ,διάγωμεν
1 ἵνα εἰδῆς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀνα᾿ στρέφεσθαι
ΡΣ
ἵνα σου ἡ προκοπὴ
φανερὰ ἢ πᾶσιν
1 ταῦτα παράγγελλε ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦὦσιν
ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ
ἔλεγχε ἵνα κ. οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν.
: διαμαρτύρομαι ... ἵνα ταῦτα φυλάξῃς
χωρὶς προκρίματος
ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς
ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν... ἵνα χαρᾶς πληρωθῷῶ
ἵνα τ: στρατολογήσαντι ἀρέσῃ
ἵνα κ. αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν
ἵνα ἄρτιος 7 ὁ τ. Θεοῦ ἄνθρωπος
ἐνεδυνάμωσέν με ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα

12

He 12 27 δηλοῖ τῆν τ. σαλευομένων μετάθεσιν...
ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευύμενα
18 12 ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τ. ἰδίου αἵματος τ. λαόν
17 ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν
παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχειον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν
ὑ
ἵνα ἦτε τέλειοι κ. ὁλόκληροι
διότι κακῶς αἰτεῖσθε ἵνα ἐν τ. ἡδοναῖς ὑμῶν
δαπανήσητε
ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τ. πίστεως. ..
εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον
ἐπιποθήσατε ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς
σωτηρίαν
ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν
re δοξάσωσιν τ. Θεόν
ὑπολιμπάνων. ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τ. ἴχνεσιν αὐτοῦ
ἵνα τ. ἁμαρτίαις ἀπογενόμενο: τ. δικαιοσύνῃ
ζήσω εν
"
8. ἵνα εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τ. λόγῳ ..
avev
λόγου κερδηθήσονται
εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονο-

μήσητε

ἵνα ἐν ᾧ- καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν
Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν...
ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ τ. Θεῷ

ἵνα κριθῶσιν μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί
ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ Θεός
ἵνα κ. ἐν τ. ἀποκαλύψει τ. δόξης αὐτοῦ

πληροφορηθῇ

Tit

Io
12

χαρῆτε

ἀπέλειπόν σε ἐν Κρήτῃ ἵνα τὰ λείποντα
ἐπιδιορθώσῃ
ἵνα δυνατὸς ἦἢ κ' παρακαλεῖν
ἔλεγχε αὐτοὺς... ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τ.
πίστει
8 ἵνα σωφρονίζωσι τ. νέας φιλάνδρους εἶναι
ἵν. σωφρονίζουσι, i&
iva ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ
ἵνα τ. διδασκαλίαν τὴν τ. σωτῆρος ἡμῶν
Θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν
παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα. . . σωφρόνως xk.
δικαίως κ. εὐσεβῶς ζήσωμεν
ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας
ἵνα δικαιωθέντες τ. ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν
ἵνα φροντίζωσιν καλῶνἔἔργων προΐστασθαι
σπουδαίως πρόπεμψον ἵνα μηδὲν αὐτοῖς
λείπῃ
λίπῃ, TWH mg.
ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην... κατέχειν ἵνα ὑπὲρ
σοῦ μοι διακονῇ
διὰ τοῦτο “ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον
αὐτὸν ἀπέχῃς
ἵνα διὰ τ. θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ

ταπεινώθητε οὖν... ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν
καιρῷ
ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ
φύσεως
ἵνα κ. ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν
. ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν
ἦ πεπληρωμένη
δίκαιος iἵνα ἀφῇ ἡμῖν τ. ἁμαρτίας
ΟΝ
5 ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εισιν
πάντες ἐξ ἡμῶν

οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς

ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν
ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν... ἵνα τέκνα
Θεοῦ κληθῶμεν
ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τ. ἁμαρτίας ἄρῃ
εἰς τοῦτο ἐφανερώθη . . . ἵνα λύσῃ τὰ
«ἔργα τ. Θεοῦ

αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία. .. ἵνα ἀγαπῶμεν
«ἀλλήλους
αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ἵνα πιστεύσωμεν
τ. ὀνόματι τ. υἱοῦ αὐτοῦ
ἵν. “πιστεύωμεν, TWH mg.

τ. υἱὸν αὐτοῦ τ. μονογενῆ ἀπέσταλκεν

κράτος ἔχοντα τ. θανάτου

ἵνα ἐλεήμων γένηται κ. πιστὸς ἀρχιερεύς
προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας. ..
ἵνα λάβωμεν ἔλεος
ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε κ. θυσίας ὑπὲρ
᾿ ἁμαρτιῶν
ἵνα « «να ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν
* οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις. προσφέρῃ ἑαυτόν
ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ
ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα. . . κομίonde τ. ἐπαγγελίαν
οὐ προσδεξάμενοι r. ἀπολύτρωσιν ἵἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν

΄

>

>

20

ὁ

Θεὸς... ἵνα ζήσωμεν δι αὐτοῦ
ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τ. ἡμέρᾳ τ.
κρίσεως
ταύτην τ. ἐντολὴν ἔχομεν . . . ἵνα ὁ
ἀγαπῶν τ. Θεὸν ἀγαπᾷ κ. τ. ἀδελφὸν
αὐτοῦ
αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ ἵνα τ.
ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν
λ ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν
ἔχετε αἰώνιον
1
οὐ περὶ ἐκείνης λέγω wa
i
ἐρωτήσῃ
3 δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τ.
ἀληθινόν
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ἱνα---ἰνα μή
9

9

a
”
δι.
5 ἣν
εἴχαμεν
ar
ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.
ό
NA
>
Ν
>
2
o
K. αὑτὴ ἐστὶν ἡ« ἀγάπη
ἵνα περιπατῶμεν
κατὰ τ. ἐντολὰς αὐτοῦ"
αὐτὴ ἣ ἐντολή ἐστιν ἵνα καθὼς ἠκούσατε
ἀπ᾽ ἀρχῆς,
.
—iva, WHR
iva ἐν αὐτῇ περιπατῆτε
1 (va ἡ χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη ἢ
ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τ. ἀληθείᾳ
περιπατοῦντα
8 ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τ. ἀληθείᾳ
μέλλει βάλλειν. ,
εἰς φυλακὴν ἵνα
πειρασθῆτε
217 ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ
;
3 9 3 ποιήσω αὐτοὺς iva ἥξουσιν x. προσκυνήσουσιν
II ἵνα
μηδεὶς λάβῃ
τ. στέφανόν σου
18 ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον
πλουτήσῃς,
kK. ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ
18 x. κολλούριον ἐγχρῖσαι τ. ὀφθαλμούς σου
ἵνα βλέπῃς
6 2 ἐξῆλθεν νικῶν x. ἵνα νικήσῃ
4 ° ἐδόθη αὐτῷ. . . iva ἀλλήλους σφάξου
σιν
e
2
ἮΝ
111 8 ἐρρέθη
αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσ΄ ονται ἔτι
χρόνον μικρόν
ἀναπαύσωνται, T
8 3 3 ἐδόθη n αὐτῷαὐτῷ θυμιάμα
θυμιάμ τα πολλὰ ἵνα δώσει
τ. προσευχαῖς τ. ἁγίων
6 ἡτοίμασαν αὑτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν
12 ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῆς
5 ὃ ἐδόθη αὐταῖς. .
ἵνα βασανισθήσονται
μῆνας πέντε
15 οἱ ἡτοιμασμένοι. .. ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ
᾿ τρίτον τ. ἀνθρώπων
; “
:
P
15.ἡ ‘va ὅταν τέκῃ
τὸ τέκνον
αὐτῆς κατα-
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φάγῃ

τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τ. Θεοῦ ἵνα ἐκεῖ
τρέφωσιν αὐτὴν
τρέφουσιν, TWH mg.
14 ἵνα πέτηται εἰς τ. ἔρημον εἰς τ. τόπον
αὐτῆς
:
15 iva αὐτὴν ποταμοφύρητον ποιήσῃ
13 12 8 ποιεῖ... τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα
προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον
13 ποιεῖ... ἵνα κ. πῦρ ποιῇ ἐκ τ. οὐρανοῦ
καταβαίνειν
15 wa x. λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τ. θηρίου,
K. ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν
. + . ἀποκτανθῶσιν
—iva, T [WH]
16 ποιεῖ πάντας... iva δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα
14 13 ὃ ναὶ λέγει τὸ Πνεῦμα ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ
τ. κόπων αὐτῶν
16 12 wa ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τ. βασιλέων τῶν ἀπὸ
ἀνατολῆς ἡλίου
19 ὃ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον
15 ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη
18 iva φάγητε σάρκας βασιλέων
2115 εἶχεν μέτρον... ἵνα μετρήσῃ τ. πόλιν
23 οὐ χρείαν ἔχει τ. ἡλίου οὐδὲ τ. σελήνης ἵνα
φαίνωσιν αὐτῇ
2214 ὅ ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον
τ. ζωῆς
6 8
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(2) θέλ. ἵν. μή
(4) ἀλλ᾽ ἵν. μή

iva... μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν
ἵνα... μὴ ὅλον τὸσῶμάσου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ
μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε
1 ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵν μὴ Φανερὸν αὐτὸν
ποιήσωσιν
o
,
>
A
iva δὲBY μὴ‘ σκανδαλίσωμεν
αὐτούς
σκανδαλίζωμεν, TWH mg.
προσεύχεσθε δὲ iva μὴ γένηται ἡ φυγὴ
ὑμῶν δε
cd
,
,
wa μὴ‘ θόρυβος
γένηται ἐν> τ. λαῷπροσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
διὰ τ. ὄχλον ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν
1 πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν
.
ποιῶσιν, T
iva βλέποντες βλέπωσιν κ. μὴ ἴδωσιν κ. ἀκού΄
az
°
οντες ἀκούωσιν
κ. μὴ συνιῶσιν, Is. Vi. 9
1 παρεκάλει
»
ἌΝ
>
ν
αὐτὸν
πολλὰ 4 "ἵνα μὴ‘ αὐτὰ
ἀποστείλῃ
προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ ἡχά
χειμῶνος
προσεύχεσθε ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν
ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν κ΄. ἀκούοντες
μὴ συνιῶσιν, Is. Lc.
:
αἴρει τ. λόγον. . . ἵνα μὴ πιστεύσαντες
σωθῶσιν

a

>’

MH’

(1) post verba dic., imper.
(8) seq. indic.
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παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς
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ἦν παρακεκαλυμμένον

am

αἴσθωνται αὐτό

>

,

.

αὐτῶν

»
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ἵνα μὴ

΄-

a

ἵνα μήποτε.
. πάντες of θεωροῦντες
ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν
ἵνα μὴ κ. αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τ. τόπον τοῦτον
ἐκδικήσω αὐτὴν iva μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη
ὑπωπιάζῃ με
ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ iva μὴ ἐκλίπῃ ἡ
πίστις σου
προσεύχεσθε iva μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
τ. υἱὸν τ. μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται
οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ
τὰ ἔργα αὐτοῦ
δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ ἵνα μὴ διψῶ
μηκέτι ἁμάρτανε ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται
συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα ἵνα
μή τι ἀπόληται
=
,
3
2 Lid
,
>,
>
a
iva πᾶν ὃ δέδωκέν
μοι μὴταὶἀπολέσω
ἐξ αὐτοῦ
iva τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ x. μὴ ἀποθάνῃ
εἰ περιτομὴν λαμβάνει. . . ἵνα μὴ λυθῇ ὁ
νόμος Μωυσέως
ποιῆσαι iva κ. οὗτος μὴ ἀποθάνῃ
va... μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται
περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε ἵνα μὴ σκοτία
ὑμᾶς καταλάβῃ
᾿
τ
ἵνα μὴ ἴδωσιν τ. ὀφθαλμοῖς
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YIPYI ΠΡ ἼΞ, Is. vi. 10
οὐχ ὡμολόγουν iva μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται
΄
°
a
wa πᾶς“ ὁ© πιστεύων
εἰς> ἐμὲ
ἐν> τ. σκοτίᾳ,

μὴ μείνῃ
‘

:

,

1 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε
αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον ἵνα
“-“

μὴ μιανθῶσιν

LJ

ere
᾿

ἡ:
1

͵

ἵνα pn—lopddavns

r

ἵ μὴ παραδοθῶ. τ. Ιουδαίοις
Jo "Ὁ36 ἠγωνίζοντο ἂν ἵνα
9.31 ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τ. σταυροῦ τὰ σώματα
Ας κὰν ὅτι ἐκ δεξιῶν μου ἐστὶν ἵνα μὴ σαλευθῶ

DiDN~a ND 3, Ps. xvi. 8
ἀλλ᾽ iva μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς
τ. λαόν
ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐνκόπτω
ἵνα μὴ ἦτε ἐν ἑαυτοῖς a eg
iva μὴ ἐπ᾽ «ἀλλότριον, ἐμέλιον οἰκοδομῶ
wa...
μὴ ἢ ἐν ὑμῖν σχίσματα
ἵνα uh τις εἴπῃ ὅτι εἰς TO ἐμὸν ὄνομα
ἐβαπτίσθητε
οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς
T. _ Χριστοῦ
iva ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ἦ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων
3 ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τ. ἑνὸς φυσιοῦσθε
ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τ.

417)1.4

ἀκρασίαν

He 12

3 iva μὴ κάμητε τ. Ψυχαῖς ὑ
ὑμῶν ἐκλυόμενοι
13 ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ
Ja 5 9 μὴ στενάζετε ἀδελφοὶ κατ᾽ ἀλλήλων ἵνα μὴ
κριθῆτε
12 ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν. πέσητε
11Pe3 17 φυλάσσεσθε ἵνα py... ἐκπέσητε τ. ἰδίου
1 ! ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε
28 ἵνα... μὴ aig υνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ
Jo
8 Bdémere €ἑαυτοὺς iva μὴ ἀπολέσητε ἃ ἦργασάμεθα
Re 318 ἵνα... μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τ. γυμνότητός
σου
νῦ ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τ. γῆς
8112.

517
G12

ὅ μόνον

109
1247

13 Io

Ga

ἵνα τ. σταυρῷ

τ. Χριστοῦ

τὸ τρίτον αὐτῆς

βρέχῃ

18 17 3 ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι
δύναται, WH mg.
16 5 τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ
18 4 ἐξέλθατε... ἵνα μὴ συνκοινωνήσητε τ.
ἁμαρτίαις αὐτῆς
20 3 ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη

ἽΝΑ TI’
ἱνατί, T
9 4 ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ

Mt

ὑμῶν;

ἐν τ. καρδίαις

27 46 Θεέ μου Θεέ μου ἵνα τί με ἐγκατέλιπες ;

WAY MP Oe YON, Ps. xxii. 2

Lu

187

Ac

ἵνα τί kK. τ. γῆν καταργεῖ;

425 iva τί ἐφρύαξαν ἔθνη κ. λαοὶ ἐμελέτησαν
κενά;

pomam DDN} Dia win 99, Ps. ii. 1

7 26 ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε ἵνα τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;

WI Tan 193, Ex. ii, 13
I Co10 29 ἵνα τί yap ἡ ᾿δευθερία μου κρίνεται ὑπὸ
ἄλλης συνειδήσεως ;

ἸΟΊΠΗ
Ac

βόλου

7 ἵνα μὴ εἰςὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ
I ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ.
- βλασφημῆται
Tit
5 ἵνα μὴ ὁ λόγος τ. Θεοῦ βλασφημ ται
onan
14 καλῶν ἔἔργων προΐστασθαι... ya μὴ ὦσιν
ἄκαρποι
Phm
14 ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ἢ
19 ἵνα μὴ λέγω σοι
He eee ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τ.
ἁμαρτίας
411iἵνα μὴ ἐν τ. αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τ.
ἀπειθείας
6 12 ἵνα μὴ ,γωθροὶ “γένησθε
11 28 7
ἵνα μὴ ὁ ὀλοθρεύων τὰ πρωτύτοκα θίγῃ αὐτῶν
40 ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν

ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ

ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τ.
χόρτον τ. γῆς
5 ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς
20 8 οὐ μετενόησαν
. ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια
11 6 ἐξουσίαν κλεῖσαι τ. οὐρανὸν ἵνα μὴ ὑετὸς

Ἰησοῦ

μὴ διώκωνται
διώκονται, al
Eph2 9 οὐκ ἐξ ἔργων
ἔ
ἵνα μή͵ τις καυχήσηται
ῬῺ 2 27@ἵνα μὴ λύπην. ἐπὶ λύπην σχῶ
Col 2 4 ᾿ τοῦτο λέγω ἵἵνα μηδεὶς ὑὑμᾶς παραλογίζηται
321 μ
ey ela
τὰ τέκνα ὑμῶν. ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν
{ΤῊ 413 ὁ
έλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν... ἵνα μὴ
᾿λυπῆσθε
tTis8 δ ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τ. δια-

ἵνα.

9 44%

ὑμῶν

μὴ ἐξ ἡμῶν

στηριγμοῦ

[]0 2

ἵνα μὴ τ. ἀδελφόν μου σκανδαλίσω
πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν
τ, εὐαγγελίῳ τ. Χριστοῦ
ἵνα μὴ σὺν τ. κόσμῳ κατακριθῶμεν
ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε
ἵνα μὴ i σχίσμα ἐν τ. σώματι
ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται
ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς
1 ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ
ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς
ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ
ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τ. δυνάμεως ἢ τ. Θεοῦ κ.
ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡἡ διακονία
ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ
μήπως... καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς ἵνα μὴ
λέγωμεν ὑμεῖς
ἵνα μὴ δόξω. ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς
διὸ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι ἐδόθη μοι σκόλοψ
τ. σαρκί,
ελος Σατανᾶ .. + Wa μὴ ὑπεραίρωμαι
1
ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι
ἵνα μὴ ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε
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9 36 ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθητρία ὀνόματι
ὁ
Ταβειθά
38 ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τ. Ἰόππῃ
42 γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης Ἰόππης
ὅλ. τῆς Ἰόπ., T
43 ἐγένετο δὲ.
paiva ἐν lormn παρά
>

10

,

,

τινι Σίμωνι ‘Buea
5 κ. νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην

ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τ. Ἰόππην
23 κς Ties τὸ ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης
συνῆλθαν αὐτῷ
32 πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην
11 5 ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος
77

13 ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην κ. μετάπεμψαι Σίμων

Μι

ἸΟΡΔΑΊΉΗΣ
πᾶσα
Ἰορδάνου"

8 καὶ ἐξεπορεύετο...

ἡ περίχωρος

τ.

496

"lopSdvns— lovdaios

Mt

8 6x.

ἐβαπτίζοντο

ἐν τῷ Ἰορδάνῃ

ποταμῷ

ὑπ᾽ αὐτοῦ
13 τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τ. ΤΓαλιλαίας ἐπὶ τ. Ἰορδάνην
415 ὁδὸν θαλάσσης πέραν τ. Ἰορδάνου

THO Vy ΝΠ TN, Is. viii. 23
25 ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ. . . Ἰουδαίας x. πέραν
τ. Ἰορδάνου
>

19

,

᾿

,’ὕ

1 ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τ. Ἰουδαίας πέραν τ.
Ἰορδάνου
Mk 1 5 ἐβαπτίζim’
οντο
αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ

Lu

28 καὶἀνασείει τ. λαὸν διδάσκων

Jo

9.31
10 37
111
29

1219
161

Ro

313 ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν
inna nom awoy nn, Ps. cxl. 4

Ja

3 8 μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου
5 3 ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται

2

21 10

Vide ἸΟΥ̓ΔΑΣ

ἸΟΥΔΑΙΆΆ
δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τ.
Ἰουδαίας
5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἔν Βηθλεὲμ τ. Ἰουδαίας
22 ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει τ.
Ιουδαίας
παραγίνεται Ἰωάνης
κηρύσσων ἐν
τῇ ἐρήμῳ τ. Ἰουδαίας
5 ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα κ.
πᾶσα ἡ Ἰουδαία
,

ἀπὸ...

Ἱεροσολύμων

xk.

ἸΙουδαίας
ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τ. Ἰουδαίας πέραν τ.
Ἰορδάνου
24 τό τότε οἱ ἐν τ. Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
Mk 1 5 ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσ
ἡ Ἰουδαία
α χώρα
8. 7 πολὺ πλῆθος ἀπὸ τ. Γαλιλαίας ἠκολούθησεν
κ. ἀπὸ τ. Ἰουδαίας

Tad. x. ἀπ. τ. Ἰουδ. ἤκολ., TWH mg.
ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τ.
Ιουδαίας

Lu

Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τ. Ἰουδαίας εἰς τ. Γαλιλαίαν
ἐλθὼν ἐκ τ. Ἰουδαίας εἰς τ. Γαλιλαίαν
οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τ. Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν
μεταβῆθι ἐντεῦθεν κ. ὕπαγε εἰς τ. Ἰουδαίαν
ἄγωμεν εἰς τ. Ἰουδαίαν πάλιν
ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ κ.
ἐν πάσῃ τ. Ἰουδαίᾳ
Ἰουδαίαν τε x. Καππαδοκίαν
πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τ. χώρας τ.
Ἰουδαίας
ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τ. Ἰουδαίας
τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τ. Ἰουδαίας
ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι κ. οἱ ἀδελφοὶ οἱ
ὄντες κατὰ τ. Ἰουδαίαν
πέμψαι τ. κατοικοῦσιν ἐν τ. Ἰουδαίᾳ
ἀδελφοῖς
κατελθὼν ἀπὸ τ. Ἰουδαίας εἰς Καισαρίαν
διέτριβεν
κι τινες κατελθόντες ἀπὸ τ. Ἰουδαίας
ἐδίδασκον
κατῆλθέν τις ἀπὸ τ. Ἰουδαίας προφήτης

26 20 πᾶσάν τε τ. χώραν τ. Ἰουδαίας... ἀπήγ-

1 τ᾿

425 ὄχλοι πολλοὶ

καθ᾽ ὅλης τ.

4 3 ἀφῆκεν τ. Ἰουδαίαν

2 9
81

ἸΟΊΣ

Mt

᾿ἸΙουδαίας

47
54
I
3
11 7
Ac 1 8

9 ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου
3 ὃ πολὺ πλῆθος... ἀπὸ τ. Ἰδουμαίας κ.
πέραν τοῦ Ἰορδάνου
10 I ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τ. Ἰουδαίας κ. πέραν
τ. Ἰορδάνου
Lu 8 3 ἦλθεν εἰς πᾶσαν περίχωρον τ. Ἰορδάνου
4 1 Ἰησοῦς δὲ... ὑπέστρεψεν ἀπὸ τ. Ἰορδάνου
Jo 128 ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τ. Ἰορδάνου
326 ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τ. Ἰορδάνου...
ἴδε οὗτος βαπτίζει
10 40 ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τ. Ἰορδάνου

ἸΟΥ ΔΑ.

717 ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τ. Ἰουδαί
21 21 τότε οἱ ἐν τ. Ιουδαίᾳ Pee i
εἰς τὰ ὄρη

18 14 τότε οἱ ἐν τ. ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
1

5 ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τ.
Ἰουδαίας
65 ἐν ὅλῃ τ. ὀρεινῇ τ. Ἰουδαίας διελαλεῖτο
2 4 ἀνέβη δὲ κ. Ἰωσὴφ... εἰς τ. Ἰουδαίαν
ἡγεμονεύοντος ἸΠοντίου Πειλάτου τ. Ἰουδαίας

444 ἦν κηρύσσων εἰς τ. συναγωγὰς τ. Ἰουδαίας

Γαλιλαίας, TWH mg. R non mg.
517 οἱ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τ..
Γαλιλαίας κ. Ἰουδαίας
617 πλῆθος πολὺ τ. λαοῦ ἀπὸ πάσης τ. Ἰουδαίας

γελλον μετανοεῖν
28 21 ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα
ἀπὸ τ. Ἰουδαίας
Ro 15 31 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τ. ἀπειθούντων ἐν τ. Ἰουδαίᾳ
ΠΟΟῚ 16 ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τ. Ἰουδαίαν
Ga 122 ἀγνοούμενος τ. προσώπῳ τ. ἐκκλησίαις τ.
Ἰουδαίαις
1Th 214 μιμηταὶ. .. τ. ἐκκλησιῶν τ. Θεοῦ τ.
οὐσῶν ἐν τ. Ἰουδαίᾳ

*1OYAA'ZQ
Ga

214 πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰ᾿ουδαΐζειν ;

Tit

ΟΥΔΑΙ͂ΚΟΣΆ
᾿,
114 μὴ προσέχοντε
ς Ἰουδαϊκοῖς μύθοις

Ga

᾿ΙΟΥΔΑΓΚΩ͂Σ
214 εἰ od... ἐθνικῶς κ΄ οὐκ.

Ἰουδαϊκῶς cis

᾿ΙΟΥΔΑΙῸΣ
(1) sing.
Mt

2 2 ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων ;
27 11 σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;
29 χαῖρε βασιλεῦ τ. Ἰουδαίων
37 οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
2815 διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις
μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας
᾿
ς
ΜΚ 7 3 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι κ. πάντες οἱ ᾿ἸἸουδαῖοι
ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται
13 2 σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;
9 θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τ. βασιλέα τ. Ἰουδαίων ;

12 τί οὖν ποιήσω ὃν λέγετε τ. βασιλέα τ.

18

Ἰουδαίων;
χαῖρε βασιλεῦ τ. Ἰουδαίων

26 ἡ ἐπιγραφὴ... Ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων

A
........

τ

CU?

Ἰουδαῖος
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τ.
Ἰουδαίων
σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;
εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων σῶσον
σεαυτόν
ἐπιγραφὴ ar Ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων οὗτος
Ἰωσὴφ

...

ἀπὸ

᾿Αριμαθαίας

πόλεως

τ.

Ἰουδαίων
ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ
Ἱεροσολύμων ἱερεῖς

λίθιναι ὑδρίαι. ἐξ κατὰ τ. καθαρισμὸν

τ.

Ἰουδαίων. κείμεναι
ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τ. Ἰουδαίων
ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι κ. εἶπαν αὐτῷ
εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
Νικόδημος . + + ἄρχων τ. Ἰουδαίων
1 ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς . «+ εἰς τ. Ἰουδαίαν γῆν
1 ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τ. μαθητῶν
*Iwdvov μετὰ Ἰουδαίου
Ἰουδαίων, WH mg.

1 πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὧν map’ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς

οὐ γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις
—h. v., Τ [ΝῊ R mg.
ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τ. Ἰουδαίων ἐστίν
μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τ. Ιουδαίων
ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τ. τεθεραπευμένῳ
ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος κ. εἶπεν τ. Ἰουδαίοις
διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τ. Ἰησοῦν
διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ
Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τ. Ἰουδαίων
ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ
ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι
ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
ἦν δὲὲ ἐγγὺς
ἐ
ἡ ἑορτὴ τ. Ιουδαίων ἡἡ σκηνοπηγία
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τ. ἑορτῇ
οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
διὰ τ. φόβον τ. Ἰουδαίων
ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες
εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς
ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
ἔλεγεν. οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τ. πεπιστευκότας
αὐτῷ Ἰουδαίους
ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι x. εἶπαν αὐτῷ
εἶπαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι
εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι “πρὸς αὐτόν
οὐκ ἐπίστευσαν οὖν of Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ
ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο
Ιουδαίους.
ἤδηγὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι
σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τ. Ἰουδαίοις
ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι
ἐβάστασαν

πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαίοι

ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι
νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι
πολλοὶ δὲ ἐκ τ. Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν
πρὸς τ. Μάρθαν kK. Μαριάμ
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες per’ αὐτῆς ἐν τ. οἰκίᾳ
ὡς εἶδεν... τ. συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους
κλαίοντας

ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
πολλοὶ

οὖν

ἐκ τ. Ἰουδαίων

οἱ ἐλθόντες

πρὸς τ. Μαριάμ.

ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει
ἐν τ. Ἰουδαίοις
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τ. Ἰουδαίων
32
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Jo 129 ἔγνω οὖν ὁ 6 λος πολὺς ἐκ τ. Ἰουδαίων
ὅτι πολλοὶ δι αὐτὸν ὑπῆγον τ. Ἰουδαίων
καθὼς εἶπον τ. ᾿ἸΙουδαίοις
οἱὑπηρέται τ. Ιουδαίων συνέλαβον τ. Ἰησοῦν
ἦν δὲ Καιάφας ὁ συμβουλεύσας τ. Ἰουδαίοις
ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται
εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι
σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς T. ἸΙουδαίων ;
1 μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι;
ἵνα μὴ παραδοθῶ τ. Ιουδαίοις
τοῦτο εἰπὼν. πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τ. Ἰουδαίους
βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τ. βασιλέα τ.
Ἰουδαίων;
χαῖρε ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων

ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι

οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες,
λέγει τ. Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν
ἦν δὲ γεγραμμένον Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ
βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων.

τοῦτον οὖν τ. τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τ.
Ἰουδαίων
ἔλεγον οὖν t. Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τ.
Ἰουδαίων,

μὴ γράφε ‘O βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων,
ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
εἰμί
Bao. εἰμὶ τ. Ἰουδ., T

οἱ οὖν Ἰουδαῖοι. . .ἠρώτησαν τ. Πειλᾶτον

κεκρυμμένος δὲ διὰ τ. φόβον τ. ᾿Ιουδαίων
καθὼς ἔθος ἐστὶν τ. Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν
ἐκεῖ οὖν διὰ τ. παρασκευὴν τι Ἰουδαίων
τ. θυρῶν κεκλεισμένων... διὰ τ. φόβον
τ. Ἰουδαίων
ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι
οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι Ἰουδαῖοί τε κ.
προσήλυτοι
ἄνδρες Ἰουδαῖοι κ. οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ πάντες
συνέχυννεν Ἰουδαίους τ. κατοικοῦντας ἐν
,

»

‘

Δαμασκῷ
,
συνεβουλεύσαντο

,

οἱ

.«»

>

,

Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν
ζω

>

αὐτόν

~

>

,

2 μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τ. ἔθνους τ.
Ἰουδαίων
1
ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ
ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τ. Ἰουδαίων κ.
Ἱερουσαλήμ
μηδενὶ λαλοῦντες τ. λόγον εἰ μὴ μόνον
Ἰουδαίοις
ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τ. ᾿Ιουδαίοις
ἐκ... πάσης τ. προσδοκίας τ. λαοῦ τ.
Ἰουδαίων
κατήγγελλον τ. λόγον τ. Θεοῦ ἐν τ. συνα. χωγαῖς τ, Ἰουδαίων
1 εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην
Ἰουδαῖον
ἠκολούθησαν πολλοὶ τ. Ἰουδαίων . .. τ.
Παύλῳ
ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τ. ὄχλους
οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τ. σεβομένας
γυναῖκας
εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τ. συναγωγὴν τ.
>

,

Ν

“-“

,

5

᾿

᾿Ὶ

,

,

“-

>

,

Φ

~

>

>

‘

Ἰουδαίων,
,

k. λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων
τε κ. Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος,
οἱ δὲ ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν
-

.-

~

>

,

[2

*lovdatos— lovdaiopds

498
Ac 14

40οἱ μὲν ἦσαν σὺν τ. Ἰουδαίοις
5 re δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τ. ἐθνῶν τε κ. Ἰουδαίων

19 ἐπῆλθαν
161

δὲ ἀπὸ ᾿Αντιοχείας x. Ἰκονίου

Ἰουδαῖοι
1 Τιμόθεος υἱὸς γυναικὸς ᾿Ιουδαίας πιστῆς
Ιουδαίους τ. ὄντας
ie) περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τ.
ἐν τ. τόποις ἐκείνοις
ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τ. πόλιν Ιουδαῖοι ὑπάρχοντες
ὅπου ἦν συναγωγὴ τ. Ἰουδαίων
ζηλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι
εἰς τ. συναγωγὴν τ. Ιουδαίων ἀπήεσαν
ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τ. Θεσσαλονίκης
Ἰουδαῖοι
διελέγετο μὲν οὖν ἐν τ. συναγωγῇ τ. Ἰουδαίοις
εὑρών τινα ἸΙουδαῖον ὀνόματι ᾿Ακύλαν
χωρίζεσθαι πάντας τ. Ἰουδαίους ἀπὸ τ.
Ρώμης
ἔπειθέν τε ᾿Ιουδαίους κ. Ἕλληνας
διαμαρτυρόμενος τ. Ἰουδαίοιςεἶναι τ. Χριστὸν
Ἰησοῦν

κατεπέστησαν οἱ Ἰουδαῖοι ὁμοθυμαδὸν
Παύλῳ
, ὅμοθ. οἱ Ἰουδ., TWH mg.
εἶπεν ὁ Γαλλίων

19

τ.

πρὸς τ. Ἰουδαίους,

εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά Te...
ὦ Ἰουδαῖοι
εἰσελθὼν εἰς τ. συναγωγὴν διελέξατο τ.
Ἰουδαίοις
1 Ιουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι
εὐτόνως γὰρ τ. Ιουδαίοις διακατηλέγχετο
ὥστε πάντας τ. κατοικοῦντας τ. ᾿Ασίαν
ἀκοῦσαι . . « Ἰουδαίους τε κ. Ἕλληνας
ἐπεχείρησαν δὲ cies x. γ' περιερχομένων
Ιουδαίων ἐξορκιστῶν
* ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ ᾿ἸΙουδαίου ἀρχιερέως
ἑπτὰ υἱοί
γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε κ. Ἕλλησι τ.
κατοικοῦσι τὴν Ἔφεσον
προβαλόντων αὐτὸν τ. Ἰουδαίων

᾿ ἐπιγνόντες δὲ ὅτι Ἰιουδαϊός ἐστιν

203 γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τ. Ἰουδαίων
τ συμβάντων μοι ἐν τ. ἐπιβουλαῖς τ. Ἰουδαίων
διαμαρτυ ὄμενος Ιουδαίοις τε κ. Ἕλλησιν
21
οὕτως δήσουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι
πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τ. Ἰουδαίοις τ.
πεπιστευκότων
-ἐν τ. Ἰουδ., ib
διδάσκεις... τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας
Ιουδαίους
οἱἀπὸ τ. ᾿Ασίας ἸΙουδαῖοι θεασάμενοι αὐτόν
1 ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεύς

22

3? ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ιουδαῖος
μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τ. κατοικούντων
Ιουδαίων
τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τ. ᾿Ιουδαίων
rc hdegd συστροφὴν oi Ἰουδαῖοι
20 o Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε
τ. ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τ.
Ἰουδαίων
24 5 κινοῦντα στάσεις πᾶσι τ. Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ
τ. οἰκουμένην
9 συνεπέθεντο δὲ κ. οἱ Ἰουδαῖοι
18 τινὲς δὲ ἀπὸ τ. ᾿Ασίας ἸΙουδαῖοι
24 1 σὺν Δρουσίλλῃ τ. ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ
27 θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τ. Ιουδαίοις ὁ
φῆλιξ

Ac 25

2 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ. ον οἱ πρῶτοιτ. Ἰουδαίων

7 περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων
καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι
8 οὔτε εἰς τ. νόμον τ. Ἰουδαίων... τι ἥμαρτον
9 6 Φῆστος δὲ θέλων τ. Ιουδαίοις χάριν κατα-

θέσθαι

10 Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκηκα
᾿
15 νὰ ὡςtates οἱ ἀρχιερεῖς κ. of πρεσβύτεροι
Ἰουδαίων
24 rep οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τ. Ἰουδαίων ἐνέτυχέν
μοι
26 2 περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων
γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους
ἐθῶν
τὴν μὲν οὖν βίωσίν pou... ἴσασιν πάντες
Ἰουδαῖοι
πάντ. οἱ Ἰουδ., T

περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων
βασιλεῦ

ἕνεκα τούτων με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν
τ. ἱερῷ
συνκαλέσασθαι αὐτὸν τ. ὄντας τ. Ἰουδαίων
πρώτους
ἀντιλεγόντων δὲ τ. Ἰουδαίων
ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος ἀπῆλθον οἱ ᾿ἸἸουδαῖοι
—h. v.. TWHR non mg.
1
Ἰουδαίῳ τε πρῶτον κ. Ἕλληνι
1
Ἰουδαίου τε πρῶτον κ. Ἕλληνος
1
Ἰουδαίῳ τε πρῶτον κ. Ἕλληνι
1
εἰ δὲ σὺ ἸΙουδαῖος ἐπονομάζῃ
1
οὐ γὰρ ὁ ἐν τ. φανερῷ ᾿Ιουδαῖός ἐστιν
1
ἀλλ᾽ 6 ἐν τ. κρυπτῷ ᾿Ιουδαῖος
1
τί οὖν τὸ περισσὸν τ. ᾿Ιουδαίου
προῃτιασάμεθα γὰρ Ιουδαίους τεκ. Ἕλληνας
πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι
ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον;
οὗς Ke ἐκάλεσεν ἡμᾶς
ἡ
οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων
1 οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε x.
Ἕλληνος
ἐπειδὴ κ. Ιουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν
Χριστὸν ἐσταυρωμένον Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον
24 αὐτοῖς δὲ τ. κλητοῖς Ἰουδαίοις τε κ. Ἕλλησιν
9 20 ἐγενόμην τ. Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος
ἵνα
Ιουδαίους κερδήσω
10 32 ἀπρόσκοποι κ. Ἰουδαίοις γίνεσθε κι Ἕλλησιν
12 13 εἰς ἐν σῶμα ἐβαπτίσθημεν εἴτε Ἰουδαῖοι
εἴτε Ἕλληνες
11Co 11 24 ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ
μίαν ἔλαβον
Ga
213 συνυπεκρίθησαν αὐτῷ κ. οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι
14 1 εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ... Cis
15 ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι
ὃ 28 1 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην
311 1 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην x. Ἰουδαῖος
214 καθὼς κ. αὐτοὶ ὑπὸ τ. Ἰουδαίων
2 9τ - βλασφημίαν ἐκ τ. λεγόντων Ἰουδαίους
εἶναι ἑαυτούς
8.9 διδῶ ἐκἐ τ. συναγωγῆς τι Σατανᾶ τ. λεγόντων
ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι
ἸΟΥΔΑΙ͂ΣΜΟΣ

113 penne yap τ. ἐμὴν ἀναστροφήν more ἐν

14

Ἰουδαϊσμῷ
πὸ» ἐν τ. Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς
συνηλικιώτας

—

|

᾿Ἰούδας----ππος
ἸΟΥΔΑΣ

filius Jac., tribus et regio
Mt

1 2 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰούδαν x. τ. ἀδεὰλφοὺς αὐτοῦ"
Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τ. Φαρὲς κ. τ. Ζαρά
2 6k. σὺ “Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα οὐδαμῶς ἐλαχίστη
εἶ ἐν τ. ἡγεμόσιν Ἰούδα

Lu

3 30 τοῦ Συμεὼν τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσήφ
6 16 1 Ἰούδαν Ἰακώβου Ke Ἰούδαν Ἰσκαριώθ

Jo 1422 1 λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης
Ac

413. Σίμων ὁ ζηλωτὴς k. Ἰούδας Ἰακώβου
5 37 pera τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος
911

He

139
8.33
714
8 ὃ

nam, Mic. Vv. 1
ἐπορεύθη ... εἰς πόλιν Ἰούδα
τοῦ Φαρὲς τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰακώβ
ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν
συντελέσω....
ἐπὶ τ. οἶκον Ἰούδα διαθήκην
καινήν

man mma man Many... AD
Re

Jér. Sexi ἊΣ
5 5 ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τ. φυλῆς Ἰούδα

—h. v. TWH

Ju

18 2 ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης

26 λαμβάνει x. δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου
29 ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας
18. 2 ἤδει δὲ «x. Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τ.
τόπον
3 ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τ. “σπεῖραν
5 εἱστήκει δὲ κ. Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν
μετ᾽ αὐτῶν
Ac 116 περὶ Ἰούδα τ. γενομένου ὁδηγοῦ τ. συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν
25 ἀφ᾽ ἧς παρέβη “lovdas
ἼΟΥΔΑΣ

(1) apostolus
Mt 13 55 οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος .. . κι Ἰούδας
Mk 6 3 ἀδελφὸς Ἰακώβου x. Ἰωσῆτος x. Ἰούδα

[WH mg.] R

ἸἸΟΥΛΙΆ
Φιλόλογον κ. Ἰουλίαν

᾿ΙΟΥΛΙΟΣ
Ac 27

1 παρεδίδουν . +. ἑκατοντάρχηῃ . . - ὀνόματι
Ἰουλίῳ
3 φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος τ. Παύλῳ χρησάμενος

Ro 16

7 ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον κ. Ἰουνίαν τ. συγγενεῖς μου

ἸΟΥΝΙΆΣ

ἸἸΟΥΣΤΟΣ
123 Ἰωσὴφ τ. καλούμενον Βαρσαββᾶν ὅς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος
18 γ ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου
Col 411 ἀσπάζεται ὑμᾶς... Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος
Ἰοῦστος

Re

ἽΠΠΕΥΣ
Ac 28 23 ἑτοιμάσατε. . . ἱππεῖς ἑβδομήκοντα
32 ἐάσαντες τ. ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ
΄

Re

,

ἽΠΠΙΚΟΣ**
916 ὁ ἀριθμὸς τ. στρατευμάτων τ. ἱππικοῦ

δίδως;

671 ἔλεγεν δὲ τ. Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου
12 4 λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τ. μαθητῶν αὐτοῦ

ὀνόματι

I Ἰούδας ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος

Ro 1615 ἀσπάσασθε

μενον Ἰσκαριώτην

Jo

Σαῦλον

34 μόνος δὲ Ἰούδας ἐπορεύθη

ἼΟΥΔΑΣ

47 ἰδοὺ ὄχλος κ. 6 λεγόμενος Ἰούδας
48 Ἰούδα φιλήματι τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου παρα-

Ἰούδα

27 ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν k. Σίλαν

σμένοι

Mt 10 4 Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης 6 kK. παραδοὺς αὐτόν
26 14 εἷς τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης
25 ἀποκριθεὶς Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτόν
Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν
27 3 rire ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδοὺς αὐτόν
ὁ παραδιδοὺς, TWH mg.
Mk 3 19 Ἰούδαν Ἰσκαριὼθὃ
ὃς κ' “παρέδωκεν αὐτόν
1410 Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁὁ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν
πρὸς τ. ἀρχιερεῖς
43 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται Ἰούδας
:
+6 Ἰσκαριώτης, T
Lu 6 16 Ἰούδαν Ἰακώβου x. Ἰούδαν Ἰσκαριώθ
22 3 εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τ. καλού-

οἰκίᾳ

32 Ἰούδας τε κ. Σίλας κ. αὐτοὶ προφῆται ὄντες

7 καὶ ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγι-

Iscariot

ζήτησον ἐν
Ταρσέα

15 22 Ἰούδαν τ. καλούμενον. Βαρσαββᾶν κ. Σίλαν

‘Na nin ὝΨΥ ΠΙΊΒΝ pne-n'2 nA
Lu

499

ἽΠΠΟΣ
Ja 8

ῳ εἰ δὲ τ. ἵππων τ. χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα
βάλλομεν
εἶδον x. ἰδοὺἵ
ἵππος λευκός
Re 6
ἐξῆλθεν ἄλλος ἵἵππος πυρρός
εἶδον κ. ἰδοὺἵ
ἵππος μέλας
εἶδον κ. ἰδοὺ ἵππος χλωρός
τὰ ὁμοιώματα τ. ἀκρίδωνὅμοια ἵπποις ἧτοιἊΣ
N
coun
μασμένοις εἰς πόλεμον
9 ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων
«εἰς πόλεμον
17 οὕτως εἶδον τ. ἵππους ἐν τ. ὁράσει
17 αἱ κεφαλαὶ τ. ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων
19 ἡ γὰρ ἐξουσία τ. ἵππων ἐν τ. στόματι
αὐτῶν ἐστίν
14 20 ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦἄχρι τ. χαλινῶν
τ. ἵππων
1813 κτήνη Ks πρόβατα k. ἵππων κ. ῥεδῶν
1911 εἶδον τ. οὐρανὸν ἠνεῳγμένον κ. ἰδοὺ ἵππος
λευκός
14 τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τ. οὐρανῷ ἠκολούθει
αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς

ἵππος---Ἰσραήλ

500

Re 19 18 σάρκας ἵππων κ. τ. καθημένων ἐπ᾽ αὐτούς
19 ποιῆσαι τ. πόλεμον μετὰ τ. καθημένου ἐπὶ

τ. ἵππου

21 ἀπεκτάνθησαν ἐν τ, ῥομφαίᾳ τ. καθημένου

ἐπὶ τ. ἵππου

ΜΚΙ14 43 a

Jo
Re

4 3 ἶρις κυκλόθεν τ. θρόνου ὅμοιος
σμαραγδίνῳ
10 1 ἡ tps ἐπὶ τ. κεφαλὴν αὐτοῦ

ὁράσει

12 4 λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τ. μαθητῶν αὐτοῦ
18 2 ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαιὠώτης
26 λαμβάνει x. δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκα-

1 2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ"

Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ

SON) PS, YON DIMIE TON... Dae
Spy’, Ex. iii. 6
Mk 12 26 ἐγὼ ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ κ. Θεὸς Ἰσαάκ x.
Θεὸς Ἰακώβ, Ex. Lc.
Lu 8.34 τοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ ᾿Αβραάμ
13 28 ὅταν ὄψησθε ᾿Αβραὰμ x. Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ
20 37 ὡς λέγει Κύριον τ. Θεὸν ᾿Αβραὰμ κ. Θεὸν
Ἰσαὰκ x. Θεὸν Ἰακώβ
Ac 813 ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ x. Ἰσαὰκ x. Ἰακὼβ...
ἐδόξασεν τ. παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν
ὁ Θεὸς Ἰσ., T

ὃ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ
8 x. Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ
2 ἐγὼ... ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ
Ἰακωώβ,

Ro

ἼΣΟΣ
Mt 20 12 ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας
Mk14 56 ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν
59 οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν
Lu 6.34 δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα
Jo 518 ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τ. Θεῷ
Ας 11 17 εἰ οὖν τ. ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεός
Phl 2 6 οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ
Re 21 16 τὸ μῆκος x. τὸ πλάτος κ. τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα
ἐστίν
>

x. Ἰσαὰκ

x.

Pel

ἼΣΟΨΥΧΟΣ

Phl 2 20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον

10 ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα Ἰσαὰκ τ. πατρὸς
ἡμῶν
428 ἡμεῖς δὲ ἀδελφοὶ κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας

*1ZPAH’A

(1) γῆ Ἰσρ.
(2) οἶκος, λαὸς, υἱοὶ "lop.
(8) Θεὸς, βασιλεὺς “lop.
(4) Ἰσρ. κατὰ
σάρκα (5) “lop. τ. Θεοῦ

τέκνα ἐσμέν

Hell

Ja

,

ο ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ
17 πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ
πειραζόμενος
18 ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα, Gen. Ζ.ε.
20 πίστει κ. περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ
τ. Ἰακώβ
221 ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ
θυσιαστήριον
ἸΣΑΊΓΓΕΛΟΣἢ

Lu 20 36 ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν
ἸΣΚΑΡΙΩΘ
8:10 Ἰούδαν Ἰσκαριὼθ ὃς x. παρέδωκεν αὐτόν

14 10 Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα
616 Ἰούδαν ᾿βικώβου x. Ἰούδαν Ἰσκαριώθ

ἸΣΚΑΡΙΩΤΗΣ
Μι10

4 Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης 6 κ. παραδοὺς αὐτόν

2014 εἷς τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας Ἰσκαριώτης

1 τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν

κληθήσεταί σοι σπέρμα

>

παρέ-

*1Z0’TIMOZ*

It 7? NIP. ὈΠΎΝΞ, Gen. xxi. 12
΄

LZ

1X0 THE

11Co8 13 ἀλλ᾽ ἐξ ἰσότητος
14 ὅπως γένηται ἰσύτης
Col 4 1 τὸ δίκαιον x. τ. ἰσότητα τ. δούλοις
χεσθε

Ex. Le.

9 7 ἐν Ἰσαὰκ

Ga

Lu

μενον Ἰσκαριώτην
671 ἔλεγεν δὲ τ. Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου

14 22 λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης

8 11 ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ κ. Ἰσαὰκ x.
Ἰακώβ
22 32 ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ κ. ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ
k. ὁ Θεὸς Ἰακώβ

Mk

ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν

ριώτου

*1ZAA’K
Mt

ίνεται Ἰούδας

ὠδεκα
—6 Ἰσκαρ., WHR
Lu 22 3 εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τ. καλού-

Mt

2 6 ὅστις ποιμανεῖ τ. λαόν μον τὸν Ἰσραήλ

bsrtva Sein nid, Mic. v. α

20 1 ἐγερθεὶς . . . πορεύου eis γὴν Ἰσραήλ

2116

δὲ ἐγερθεὶς . . . εἰσῆλθεν
Ἰσραήλ

εἰς γῆν

8 10 παρ᾽ οὐδένι τοσαύτην πίστιν ἐν τ. Ἰσραὴλ

εὗρον

9.33 οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τ. Ἰσραήλ
10 6 ? πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ
ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
23 οὐ μὴ τελέσητε τ. πόλεις τοῦ Ἰσραήλ
15 24 5 οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ
ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
31 8. ἐδόξασαν τ. Θεὸν Ἰσραήλ
19 28 κρίνοντες τ. δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ
27 9 ? ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ

pindym mp ww, Zech. xi. 13

42 8 βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν καταβάτω νῦν

Mk 12 29 ἄκουε Ἰσραὴλ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος
εἷς ἐστίν

501

ἸΙσραήλ---ἴστημι
ans nin’ WON nim oN” yo, Dt.
vi. 4
Mk 15 32 ὃ ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω
νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ

Lu

116 3 πολλοὺς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ
Κύριον
54 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ τ. παιδὸς αὐτοῦ

68 ὃ εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ
80 ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ
225 προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ
32 3 pas εἰς... δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ

Ro 11 26 οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται
1Col0 18 4 βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα

11Co8

7 " ὥστε μὴ δύνασθαιἀτενίσαι τ. υἱοὺς Ἰσραήλ
εἰς τὸ πρόσωπον Μωυσέως

13? mpos τὸ μὴ ἀτενίσαι τ. υἱοὺς Ἰσραὴλ eis
τὸ τέλος τ. καταργουμένου
εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς κ. ἔλεος κ. ἐπὶ τ.
Ἰσραὴλ τ. Θεοῦ
Eph 2 12 ἀπηλλοτριωμένοι τ. πολιτείας τοῦ Ἰσραήλ
Phl 3 5 ἐκ γένους Ἰσραὴλ φυλῆς Sener
. διαHe 8 ὃ ? συντελέσω ἐπὶ τ. οἶκον Ἰσραὴλ.
θήκην καινήν
Ga

616%

man mma... bye many

34 οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν κ. ἀνάστασιν πολλῶν

ἐν τῷ Ἰσραήλ
425 πολλαὶχῆραι ἦσαν ἐν τ. ἡμέραις ᾿Ηλείου
ἐν τῷ Ἰσραήλ.
27 πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ
᾿Ελισαίου
7 ο οὐδὲ ἐν τ. Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
22 30 τ. δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ
24 21 αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τ. Ἰσραήλ
Jo 131 ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ
rs Ve σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ
3 10 σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ
ὅ εὐλογημένος +++ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ
Ac 1 6 εἰ ἐν τ. χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τ.
βασιλείαν τῷ Ἰσραή
2 36 ? ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω. πᾶς οἶκος Ἰσραήλ
41504 γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν κ. παντὶ τ.
λαῷ Ἰσραήλ
σὺν ἔθνεσιν κ.
συνήχθησαν. yap ..
λαοῖς Ἰσραήλ
5 21 2 συνεκάλεσαν... πᾶσαν τ. γερουσίαν τ.
υἱῶν Ἰσραήλ
31 τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραήλ
7.23 " ἐπισκέψασθαι τ. ἀδελφοὺς αὐτοῦ τ. υἱοὺς
Ἰσραήλ
37 2 οὗτός ἐστιν ὁ Μωυσῆς ὁ εἴπας τ. υἱοῖς
Ἰσραήλ
42." μὴ σφάγια k. θυσίας προσηνέγκατέ μοι
. οἶκος Ἰσραήλ;
,

»,

Jer. EXX}s, 33
10 3 αὕτη ἡ διαθήκη

Ἰσραήλ

pn dina Synky yey maoN °2, Is.
X.

31
10 19
21
A. (2
7
25

22

Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης
ἀλλὰ λέγω Μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω;
πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ “λέγει.
ὡς ἐντυγχάνει τ. Θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ
ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραὴλ τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν
πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν

ἣν διαθήσομαι

τ. οἴκῳ

Osten Many ΠΗ͂Σ ὍΝ NBT ΠΕΡ
2b. 33
WI
Re

og περὶ τῆς ἐξόδου τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν
214 2 βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τ. υἱῶν Ἰσραήλ
7 47 ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν

Ἰσραήλ

21 12 2 ὀνόματα γεγραμμένα
φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ

ἅ ἐστιν τ. δώδεκα

ἸἸΣΡΑΗΛΕΙΤΗΣ
Jo
Ac

148 ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλείτης
222 ἄνδρες Ἰσραηλεῖται ἀκούσατε τ. λόγους
τούτους
312 ἄνδρες Ἰσραηλεῖται τί θαυμάζετε ἐ
ἐπὶ τούτῳ
5 35 ἄνδρες Ἰσραηλεῖται προσέχετε ἑαυτοῖς
18 16 ἄνδρες Ἰσραηλεῖται κ. οἱ φοβούμενοι τ.
Θεόν
21 28 ἄνδρες Ἰσραηλεῖται βοηθεῖτε
Ro 9 4 οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλεῖται
111 κ. γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλείτης εἰμί
11Co11 22 Ἰσραηλεῖταί εἰσιν; κἀγώ

bebe ma... SAAN nes on

Am. v. 25
915 2 ἐνώπιον τ. ἐθνῶν τε κ. βασιλέων υἱῶν τε
Ἰσραήλ
10.46.53 τ. λόγον, ἀπέστειλεν τ. υἱοῖς Ἰσραήλ
13 17 2 ὃ ὁ Θεὸς τ. λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο
23 ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν,
a
mpoxnpvavros "Iodvouv .
βάπτισμα
μετανοίας παντὶ τ. λαῷ Ἰσραήλ
28 20 εἵνεκεν γὰρ ἣ ἐλπίδος τοῦ Ἰσραήλ
Ro 9 6 οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ
27 "Hoaias δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ,
2 ἐὰν 7 6 ἀριθμὸς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ
ἄμμος τ. θαλάσσης

ὙΠ

ἼΣΣΑΧΑΡ

Re

7 7 ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες
Ἰσσάχαρ, T

ἽΣΤΗΜΙ
(1) trans. (2) intrans., seq. prepos. 6. acc.
(8) tordvw
(4) tor. τ. πίστει
Mt

2 9 ἕως ἐλθὼν ἐστάθη. ἐπάνω οὗ ἢν τὸ παιδίον

4 5} ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τ. ἱεροῦ
6 5 ἐν τ. γωνίαις τ. πλατειῶν ἑστῶτες προσεύ'χεσθαι
12 25 πᾶσα πόλις ... μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς
οὐ σταθήσεται
26 πῶς οὖν σταθήσεται ἡἡ βασιλεία αὐτοῦ;
46 ἡ μήτηρ.Ki οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω
ἱστήκεισαν, WH
47 ἡ μήτηρ σου κ. of ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν
—h. v.,ΠῚ WH non mg. R mg.
13 2? πᾶς ὁ χλος ἐπὶ τ. αἰγιαλὸν εἱστηκει
ἱστήκει, WH
16 28 εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων

502

ἵστημι
9

Mt 18

2 1 προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν | Lu 28 49 εἱστήκεισαν
δὲ πάντες
μέσῳ αὐτῶν
᾿ἀπὸ μακρόθεν

16 ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἣ τριῶν
WI OM, Dt. xix. 15

20

17
714
38
8 20
44
927

36

αὐτὸς
ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν
135 τῇ
ἐπαύριον πάλιν
εἱστήκει Ἰωάνης

| Jo.

829 ὁ

6 εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας κ. λέγει αὐτοῖς,

515
2
6 ὃ

2417 κ. ἐστάθησαν σκυθρωποί

3 εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τ. ἀγορᾷ ἀργούς

τί ὧδε ἑστήκατε ὁλην τ. ἡμέραν ἀργοί;
32 στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς
2415 τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως... ἑστὸς ἐν
τόπῳ ἁγίῳ
25 33 | στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
2615 1 οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια
73 προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τ. Πέτρῳ
27 11 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τ. ἡγεμόνος
47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες
Mk 324 οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη
25 οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη στῆναι
σταθῆναι, T
26 οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει
7 οἱ ἵνα τ. παράδοσιν ὑμῶν στήσητε
τηρήσητε, TWH non mg. R
91 εἰσίν τινες ὧδε τ. ἑστηκότων
1
.
,
»»»
> a 9
,
» «
36 1 λαβὼν
παιδίον
ἔστησεν αὐτὸ
ἐν μέσῳ
αὐτῶν
10 49 στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν
11 5 τινὲς τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς
13 ο ἐπὶ ἡγεμόνων x. βασιλέων
σταθήσεσθε
ἕνεκεν ἐμοῦ
14 τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως... ἑστηκότα
ὅπου οὐ δεῖ
15 35 τινὲς τ. ἑστηκύτων ἀκούσαντες ἔλεγον
παρεστηκότων, WH non mg. R; παρεστώτων, T
Lu 111 ἄγγελος Κυρίου ἑστὸς ἐκ δεξιῶν τ. θυσιαστηρίου τ. θυμιάματος
4 οἽ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τ. ἱεροῦ

αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τ. λίμνην Γεννη-

σαρέτ'
2 x. εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τ. λίμνην
* ἔγειρε x. στῆθι εἰς τὸ μέσον.
kK. ἀναστὰς ἔστη
καταβὰς per αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ
οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν
* στᾶσα ὀπίσω παρὰ τ. πόδας αὐτοῦ
ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω
παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τ. αἵματος αὐτῆς
εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων
ν᾿ ΡῈ"
,

47 * ἐπιλαβόμενος

,
παιδίον

»”

ἔστησεν

a

αὐτὸ | παρ

ἑαυτῷ
11 τὸ πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;
γ1»
“͵
»
ε
΄
13 25 ad’ οὗφ ἂν... ἄρξησθε
ἔξω
ἑστάναι

17 12 δέκα λεπροὶ ἄνδρες οἱ ἔστησαν πόρρωθεν
ἀνέστησαν, WH non mg.

1811

6 Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν
προσηύχετο
13 ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστώς
40 σταθεὶς δὲ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι
19 ὃ σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τ. Κύριον

21 36 ἵνα κατισχύσητε. .. σταθῆναι ἔμπροσθεν

τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
23 10 εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ γραμματεῖς
ἱστήκεισαν, W
35 εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν
ἱστήκει, ΝΗ
+

>

αὐτῷ

ἱστήκεισαν, WH

σταθῇ πᾶν ῥῆμα

pvpδὰ nviow’
omyme
Ὁ ΒΡ
ΑΝ, venSy
τς i
ΔΆ,

οἱ γνωστοὶ

δὲ

ἱστήκει, WH

φίλος

τ.

ἀκούων αὐτοῦ

νυμφίου

ὁ ἑστηκὼς

x.

6 22 ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τ. θαλάσσης
737 ἐν δὲ τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. .. εἱστήκει ὁ
᾿Ιησοῦς
ἱστήκει, ΝΗ
8 [3 1 στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ λέγουσιν αὐτῷ
44 ἐν τ. ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν
οὐκ ἔστηκεν, WHR non marg.
11 56 ἔλεγον er ἀλλήλων ἐν τ. ἱερῷ ἑστηκότες
12 29 ὁ οὖν rate ὁ ἑστὼς kK. ἀκούσας
18 5 εἱστήκει δὲ x. Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν
μετ᾽ αὐτῶν
ἱστήκει, ΝΗ
16 ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τ. θύρᾳ ἔξω
ἱστήκει, ΝΗ
18 εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι κ. of ὑπηρέται
ἱστήκεισαν, WH
Ψ
΄
>
a
ε
18 ἦν
δὲ5. x. ὁ© Πέτρος
per > αὐτῶν
ἑστώς,
25 ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς κ. θερμαινόμενος
19 25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τ. σταυρῷ τ. Ἰησοῦ
ἱστήκεισαν, ΝΗ
2011 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τ. μνημείῳ ἔξω
κλαίουσα
ἱστήκει, ΝΗ
14 θεωρεῖ τ. Ἰησοῦν ἑστῶτα
19 ? ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς κ. ἔστη εἰς τὸ μέσον
26 3 ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς... x. ἔστη εἰς τὸ μέσον
21 4 3 ἔστη Ἰησοῦς εἰς τ. αἰγιαλόν
Ας 111 τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τ. οὐρανόν ;
23 1 ἔστησαν δύο Ἰωσὴφ.
. x. Μαθθίαν

214 σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα

3 ὃ ἐξαλλόμενος ἔστη κ. περιεπάτει
4 7.1 στήσαντες αὐτοὺς ἐν τ. μέσῳ ἐπυνθάνοντο
14 τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς
ἑστῶτα
5 20 σταθέντες λαλεῖτε ἐν τ. ἱερῷ τ. λαῷ
23 εὕρομεν... τ. φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τ.
θυρῶν
25 ἰδοὺ οἱ ἄνδρες... εἰσὶν ἐν τ. ἱερῷ ἑστῶτες
27 | ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τ. συνεδρίῳ
6

61

b

4

»
ods ἔστησαν

ER

Ὁ
ἐνώπιον

>
,
τ. ἀποστόλων

13 1 ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας
7.33 ὁ γὰρ τόπος ἐφ᾽ ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν
-ΠῚΝ yoy Diyiy: ARN IWR: Dipoen 15

τ

AE
ραν RES ἕο
NWT OP, Ex. iii. 5

Ὁ

δ,

ἢ

55 εἶδεν. . . Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τ. Θεοῦ
56 θεωρῶ... τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν
ἑστῶτα τ. Θεοῦ
60 1 Κύριε μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τ. ἁμαρτίαν
8 38 ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα

9 7 οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκει-

σαν ἐνεοί
ἱστήκεισαν, WH
10 30 ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
1113 πῶς εἶδεν τ. ἄγγελον ἐν τ. οἴκῳ αὐτοῦ
orabévra

ἵστημι---ἰσχύς
ἀπήγγειλεν ἑστάναι τ. Πέτρον πρὸ τ.
πυλῶνος
>
ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν
ἑστώς
σταθεὶς δὲ Παῦλος ἐν μέσῳ τ. ᾿Αρείου πάγου
1 καθότι ἔστησεν ἡμέραν
ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τ. ἀναβαθμῶν
ψ'
“εἶπεν πρὸς τ. ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος
1 καταγαγὼν τ. ἸΠαῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς
>

4

4

ia

-

.

,

4

΄

>

LY

>

Re 1218 5 ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τ. θαλάσσης

14

2 3 τ. νικῶντας ἐκ τ. θηρίου... ἑστῶτας
ἐπὶ τ. θάλασσαν τ. ὑαλίνην
18 10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκύτες διὰ τ. φόβον τ.
βασανισμοῦ αὐτῆς
15 ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τ. φόβον τ.
βασανισμοῦ αὐτῆς

΄“-

17 ὅσοι»” τ. θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν
€

ἑστὼς ἐπὶ τ. βήματος Καίσαρός εἰμι
,

ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς εἰς τ. πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας. .. ἕστηκα κρινόμενος
2
ἀνάστηθι κ. στῆθι ἐπὶ τ. πόδας σου
ἄχρι τ. ἡμέρας ταύτης ἕστηκα
τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν
8. ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν
εἰς τ. χάριν ταύτην ἐν ἣ ἑστήκαμεν
τ. ἰδίαν ζητοῦντες στῆσαι
4 σὺ δὲ τ. πίστει ἕστηκας
1 σταθήσεται δέ: δυνατεῖ yap ὁ Κύριος στῆσαι
αὐτόν
a
ars
2
,
a
a
ε
ὃς δὲ ἔστηκεν ἐν τ. καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος
ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ
ἐν ᾧ k. ἑστήκατε
4 τῇ yap πίστει ἑστήκατε
ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων κ. τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα, Dt. Lc.
2 πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸςτ.
μεθοδίας τ. διαβόλου
ἵνα δυνηθῆτε... ἅπαντα κατεργασάμενοι
στῆναι.
a
>
΄
>
\
δι τὸς
στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τ. ὀσφὺν ὑμῶν
ἐν ἀληθείᾳ
ἵνα σταθῆτε τέλειοι κ. πεπληροφορημένοι
ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τ. Θεοῦ ἕστηκεν
1 ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον iva τὸ δεύτερον στήσῃ
πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν λειτουρ“a

>

\

΄

a

5

.

Ga

15

1

11Col 24
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ὄχλος πολὺς... ἑστῶτες ἐνώπιον τ. θρόνου

a”

2

3
105
8

‘

c

-

>

,

ll 4 ai δύο λυχνίαι al ἐνώπιον τ. Κυρίου τ.
«

’

΄

a

>

’

10 22
11 Col01o

,

γῆς ἑστῶτες
II 1 ἔστησαν ἐπι τ. πόδας αὐτῶν
124 ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τ. γυναικός
ἔστηκεν, WHR
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,
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.
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΄“
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ενέγκας
>
‘
,
."
iva... ἰσχυρὰν
παράκλησιν
ἔχωμεν
ἐγενήθησαν
ἰσχυροὶ
ἐν
πολέμῳ
11 34
IJo 214 ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε
Re
5 2 εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν

618

a

’

,

,

φωνῇ μεγάλῃ

,

πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τ.
θρόνου
ἱστήκεισαν, WH
οἱ ἐνώπιον τ. Θεοῦ ἑστήκασιν
>
ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν
κ. ἐστάθη ἐπὶ τ.
θυσιαστηρίου
a
3
c
~
to"
,
28
bed
ov
εἶδον
ἑστῶτα
ἐπὶ
τ. θαλάσσης
κ. ἐπὶ
τ. γῆς
ἐν τ. χειρὶ τ. ἀγγέλου τ. ἑστῶτος ἐπὶ τ.
θαλάσσης

»

,

>

,

ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τ. θυρῶν ἕστηκεν
ἀληθὴ χάριν τ. Θεοῦ εἰς ἣν στῆτε
1 τῷ δὲ δυναμένῳ... στῆσαι κατενώπιον
τ. δόξης αὐτοῦ
2 ἰδοὺ ἔστηκα ἐπὶ τ. θύραν K. κρούω
5:
εἶδον. + . ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον
ἑστηκὼς, TWH mg.
x. tis δύναται σταθῆναι;
* εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τ.
τέσσαρας γωνίας τ. γῆς

~

»

ῶν

a

δὲ

>A

σὺ στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου
‘

΄

,

,

΄

ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός
μου ἐστίν
πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τ. οἰκίαν τ.
ἰσχυροῦ
ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τ. ἰσχυρόν ;
βλέπων δὲ τ. ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη
--ἰσχ.. TWHR non mg.
1 ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου
οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τ. οἰκίαν τ. ἰσχυροῦ
εἰσελθών
ἐὰν μὴ πρῶτον τ. ἰσχυρὸν δήσῃ
1 ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου
ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ
τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν
1
ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν
νικήσῃ αὐτόν
ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τ. χώραν ἐκείνην
1 τὸ ἀσθενὲς τ. Θεοῦ ἰσχυρότερον τ.
ἀνθρώπων
ἐξελέξατο ὁ Θεὸς iva καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά
ἡμεῖς ἀσθενεῖς ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί
1 μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν;
ὅ
ὅτι
ai ἐπιστολαὶ μὲν φησὶν βαρεῖαι x.
ἰσχυραί
μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς κ. δακρύων προσ1

PAY

~

,

΄΄

yy
eS
A
“Ὁ
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(1) ἰσχυρότερος

,

,

Eph6 11

ia

τ.

ἹΣΤΟΡΕΏ
118 ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν

,

΄-

a”

θρόνου

,

“

σαν

3

19 17 εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τ. ἡλίῳ
>
“20 12 εἶδον τ. νεκροὺς... ἑστῶτας ἐνώπιον

περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι
,

1 3 ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών

15

στάντος μου ἐπὶ τ. συνεδρίου
φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστώς

>

503

615 οἱ πλούσιοι κ. οἱ ἰσχυροὶ

ἔκρυψαν

ἑαυτούς

εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα
ἐκ τ. οὐρανοῦ
ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων
ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος 6 Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν
ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά
τ
ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον
ἤκουσα... ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν
σάρκας χιλιάρχων κ. σάρκας ἰσχυρῶν
»,
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ἸΣΧΥΣ
ἐξ ὅλης τ. διανοίας σου x. ἐξ ὅλης τ. ἰσχύος

σου

504

>
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taxus— Iwava

ΤΉΝ53) WiEI-PIB, Dt. vi. 5
Mk 12 33 ἐξ ὅλης τ. συνέσεως κ. ἐξ ὅλης τ. ἰσχύος,

Dt. Le.
Lu 10 27 ἐν ὅλῃ τ. Wuxi σου x. ἐν ὅλῃ τ. ἰσχύι Gov,
Dt fe

ἰσχύϊ, T

Eph 1 19 κατὰ τ. ἐνέργειαν τ. κράτους τ. ἰσχύος αὐτοῦ
6 10 evduvapotobe . .. ἐν τ. κράτει τ. ἰσχύος
αὐτοῦ
WTh1 9g δίκην τίσουσιν. . . ἀπὸ τ. δόξης τ. ἰσχύος
αὐτοῦ
1 Pe 411 εἴτις διακονεῖ ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός
ΠΡΕΖ211 ἄγγελοι ἰσχύϊ x. δυνάμει μείζονες ὄντες
Re 512 λαβεῖν τ. δύναμιν κ. πλοῦτον κ. σοφίαν
, Κ; ἰσχύν
’

712 ἡ δύναμις x. ἡ ἰσχὺς τ. Θεῷ pov
,

€

»

‘

ἸΤΑΛΙᾺ

Ac 18 2 προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τ. ᾿Ιταλίας
27

1 ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τ.
Ἰταλίαν
6 εὑρὼν... πλοῖον ᾿Αλεξανδρινὸν πλέον εἰς
τ. Ἰταλίαν

He 18 24 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τ. Ἰταλίας
*ITAAIKO’E
I ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης
Ἰταλικῆς

Ac 10

81

Φιλίππου δὲ τ. ἀδελφοῦ
χοῦντος τ. ᾿Ιτουραίας

ἸΣΧΥΏ
513
8 28
9112
26 40
ΜΚ 217
5 4
918
Lu

14 37
648
8.43
13 24
14

6
29
30

1 εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι
ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν
οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
οὐδεὶς ἴσχυεν αἰτὸν δαμάσαι
εἶπα τ. μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν
k. οὐκ ἴσχυσαν
οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;
ὁ ποταμὸὲ. .
οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι
αὐτὴν
οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι
πολλοὶ. .. ζητήσουσιν εἰσελθεῖν κ. οὐκ
ἰσχύσουσιν
κ. οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα
θέντος αὐτοῦ θεμέλιον x. μὴ ἰσχύοντος
ἐκτελέσαι
ἤρξατο οἰκοδομεῖν κ. οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι

16 5 σκάπτειν οὐκ ἰσχύω

Jo 21 6 οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τ. πλήθους
τ. ἰχθύων
Ac

610 οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τ. σοφίᾳ
15 10 ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι
19 16 κατακυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ᾽
αὐτῶν
20 οὕτως κατὰ κράτος τ. Κυρίου ὁ λόγος
ηὔξανεν κ. ἴσχυεν
>
25 7 βαρέα airipara.
. . ἃ οὐκ> a”ἴσχυον ἀποδεῖξαι
27 16 ἰσχύσαμεν μόλις περικρατεῖς γενέσθαι τ.
σκάφης
Ga 5 61 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι

δι6 1 πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
ὃ ὁ δράκων ἐπολέμησεν
kK. οὐκ ἴσχυσεν

ἴσχυσαν, TWH

τετρααρ-

Mt 15 34 οἱ δὲ εἶπον Ἑπτὰ x. ὀλίγα ἰχθύδια
Mk 8 7 kx. εἶχαν ἰχθύδια ὀλίγα

ἸΧΘΥΣ
Mt

7 10 ἢ x. ἰχθὺν αἰτήσει
1417 οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους κ. δύο
ἰχθύας

19 λαβὼν τ. πέντε ἄρτους x. τ. δύο ἰχθύας

Mk

Lu

15 36 ἔλαβεν τ. ἑπτὰ ἄρτους x. τ. ἰχθύας
17 27 τ. ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον

6 38 γνόντες λέγουσιν Πέντε x. δύο ἰχθύας

41
41
43
5 6
9
913

λαβὼν τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας
τ. δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν
ἦραν κλάσματα... κ. ἀπὸ τ. ἰχθύων
συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολὺ
ἐπὶ τ. ἄγρᾳ τ. ἰχθύων ὧν συνέλαβον
οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε κ.

ἰχθύες δύο

16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους κ. τ. ἰχθύας
11 τι ἢ κ. ἰχθὺν μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;
--ἢ καὶ, WH non mg.
24 42 of δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος
Jo 21 6 οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τ. πλήθους
τ. ἰχθύων

ὃ σύροντες τὸ δίκτυον τ. ἰχθύων

11 μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα

τριῶν

1Co15 39 ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν ἄλλη δὲ ἰχθύων
ἼΧΝΟΣ

Ro

412 τ. στοιχοῦσιν τ. ἴχνεσι τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ

πίστεως
᾿
11Co12 18 οὐ τ. αὐτοῖς ἴχνεσιν;
I Pe 221 ἵνα ἐπακολουθήσητε τ. ἴχνεσιν αὐτοῦ

ἰσχύει

Phl 413 1 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με
>
‘
΄
?
,
μ
΄
He 917 ἐπεὶ
μὴ‘ τότε
ἰσχύει
ὅτε ζῇ= ὁτ διαθέμενος

Re 12

αὐτοῦ

ἸΧΘΥ΄ΔΙΟΝ *

20 26 οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι τ. ῥήματος

Ja

καλουμένης

ἼἸΤΟΥΡΑΙᾺ
Lu

“

(1) tox. εἰς; c. accus.
Mt

τ.

Mt

ἸΩΑΘΑΜ
1 ο ᾽Οξεας δὲ ἐγέννησεν τ. ἸΙωάθαμ'
Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τ. “Ayas

x. οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ
ἸΩΑΝΑ

mg. R

ἼΣΩΣ
Lu 20 13 ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται

᾿Ἰωάννα, TR

Lu

8 3 Ἰωάνα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου

ὁ

24 10 ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία x. Ἰωάνα x. Μαρία ἡ
Ἰακώβου

=

"lwavav— lwavys

Lu

"IQANA’N
Ἰωανὰν τοῦ Ῥησά
τοῦ
*fwdd
τοῦ
327
ἸΩΑΝΗΣ

baptista
᾿Ιωάννης, T
(1) Ἰω. 6 βαπτίζων
ἐν δὲ τ. ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάνης
ὁ βαπτιστής
αὐτὸς δὲ ὁ ἸΙωάνης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ
τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς δ, . €mt τὸν
Ἰορδάνην πρὸς τ. Ἰωάνην
ὁ δὲ Ἰωάνης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων
-- ᾿Ιωάνης, TWH
ἀκούσας δὲ ὅτι "Todvns παρεδόθη
τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου
ὁ δὲ Ἰωάνης ἀκούσας ἐν τ. δεσμωτηρίῳ τὰ
ἔργα τ. Χριστοῦ
πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνει
Ἰωάννῃ, T
ἤρξατο 6°Ingovs λέγειν τ. ὄχλοις περὶ Ἰωάνου
οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων
Ἰωάνου

τ. βαπτιστοῦ

ἀπὸ δὲ τ. ἡμερῶν Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ ἕως
ἄρτι
πάντες γὰρ οἱ προφῆται κ. Oo νόμος εῶὡς
ἸΙωάνου ἐπροφήτευσαν
ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων
οὗτός ἐστιν ᾿Ιωάνης ὁ βαπτιστής
ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τ. Ἰωάνην
ἔλεγεν γὰρ ὁ ἸΙωάνης αὐτῷ
ἔλ. γὰρ Ἰωάννης, ἽΝ
δός μοι... τ. κεφαλὴν Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ
πέμψας ἀπεκεφάλισεν Ἰωάνην ἐν τ. φυλακῇ
οἱ μὲν Ἰωάνην τ. βαπτιστήν
συνῆκαν ... ὅτε περὶ Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ
εἶπεν αὐτοῖς
τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν fy;
πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τ. Ἰωάνην
ἦλθεν γὰρ ᾿ἸΙωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιο..σύνης
1 ἐγένετο Ἰωάνης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ
ἦν ὁ Ἰωάνης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου
ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου
μετὰ τὸ παραδοθῆναι τ. Ἰωάνην ἦλθεν ὁ
Ἰησοῦς
ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου x. οἱ Φαρισαῖοι
νηστεύοντες
διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου k. οἱ μαθηταὶ
e

T. Φαρισαίων

,

-

νηστεύουσιν

- ἸΙωάνης ὁ βαπτίζων. ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν

ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ἸΙωάνην οὗτος ἠγέρθη.
αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν
Ἰωάνην.

ἔλεγεν yap ὁ Ἰωάνης τ. Ἡρῴδῃ
ὁ ὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τ. Ἰωάνην
1 ἡ δὲ εἶπεν Τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τ. βαπτίζοντος

θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι. . . τ. κεφαλὴν
ἸΙωάνου T. βαπτιστοῦ

οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι Ἰωάνην τ.
βαπτιστήν
τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν

595

Mk 11 32 ἅπαντες yap εἶχον τ. ἸΙωάνην
Lu 113 καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην
60 οὐχὶ ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάνης
63 ἸΙωάνης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ
8 2 ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάνην τὸν Ζαχαρίου
υἱόν
διαλογιζομένων πάντων ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν
περὶ τ. Ἰωάνου
ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάνης
κατέκλεισεν τ΄ ἸΙωάνην ἐν φυλακῇ
διὰ τί οἱi μαθηταὶ Ἰωάνου νηστεύουσιν. πυκνά
ἀπήγγειλαν Ἰωάνει οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ
πάντων τούτων
ὁ Ἰωάνης ἔπεμψεν

πρὸς T. Κύριον λέγων

Ἰωάνης 6 βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρός
σε
πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ εἴδετε
ἀπελθόντων δὲ τ. ἀγγέλων Ἰωάνου,
ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. ὄχλους. περὶ Ἰωάνον
μείζων ἐνἐ γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάνου οὐδείς
ἐστιν
βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάνου
ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς μὴ ἔσθων
ἄρτον
ἸΙωάνης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
Ἰωάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα
οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάνην τ. βαπτιστήν
καθὼς κ. Ἰωάνης ἐδίδαξεν τ. μαθητὰς αὐτοῦ
ὁ νόμος κ. οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάνου
τὸ βάπτισμα ἸΙωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν
τὸ Barr.

τὸ Ἰω., T

πεπεισμένος γάρ ἐστίν Ἰωάνην προφήτην
εἶναι
ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ ὄνομα
αὐτῷ Ἰωάνης
Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ

αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τ. Ἰωάνου
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάνης λέγων
ὅπου ἦν ὁ Ἰωάνης βαπτίζων
ἐμαρτύρησεν Ἰωάνης λέγων
τῇ ἐπαύριον. πάλιν εἱστήκει Ἰωάνης
6 Ἴω., T
εἶς ἐκ τῶν δύο τ. ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου
ἦν δὲ x. ὁ Ἰωάνης βαπτίζων ἐν Αἰνών
—6é, T [WH]

οὔπω yap ἦν βεβλημένος εἰς τ. φυλακὴν
Ἰωάνης.

ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τ. μαθητῶν Ἰωάνου
μετὰ ἸΙουδαίου περὶ καθαρισμοῦ:
x. ἦλθαν πρὸς τι ἸΙωάνην kK. εἶπαν αὐτῷ
ἀπεκρίθη Ἰωάνης κ. εἶπεν
ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ... ἢ
Ἰωάνης

ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάνην
ἐγὼ δὲ ἔχω
ἔ
τ. μαρτυρίαν μείζω τ. Ἰωάνου
εἰς τ. τόπον ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον
βαπτίζων
Ἰωάνης «μὲν σημεῖον ἐποίησεν οἰδέν"
πάντα δὲ ὅσα εἶπεν ἸΙωάνης περὶ τούτου
Ἰωάνης μὲν. ἐβάπτισεν ὕδατι
ἀρξάμενος ἀπὸ τ. βαπτίσματος Ἰωάνου
μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάνης
ἸΙωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι
προκηρύξαντος Ἰωάνου... . βάπτισμα μετανοίας
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‘Lwdvys— lwpeip

Ac 18 25 ὡς δὲ “ἐπλήρου Ἰωάνης τι δρόμον
18 25 ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάνου
19 3 οἱ δὲ εἶπαν Eis τὸ Ἰωάνου βάπτισμα
4 Ἰωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας
Jo

143
2115
16
17
Ac 1212

ἸΩΑΝΎΗΣ
filius Zebedaei

᾿Ιωάννης, T
Mt

Mk

᾿ἸΩΑΊΉΣ

᾿Ιωάννης, T
(1) Ἰω. Μάρκος

Ἰάκωβον τὸν τ. Ζεβεδαίου x. Ἰωάνην τ.
ἀδελφὸν αὐτοῦ
Ἰάκωβος ὁὁ τ. Ζεβεδαίου κ. Ἰωάνης ὁ ἀδελφὸς
αὐτοῦ
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τ. Πέτρον x. Ἰάκωβον κ. Ἰωάνην
119 εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τ. Ζεβεδαίου κ. Ἰωάνην
τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
29 ἦλθαν εἰς τ. οἰκίαν .. . μετὰ Ἰακώβου x.

σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς ἸἸωάνου
Σίμων Ἰωάνου ἀγαπᾷς με πλέον τούτων;
Σίμων ἸἸωάνου ἀγαπᾷς με;
Σίμων Ἰωάνου φιλεῖς με;
1 τ. Μαρίας τ. μητρὸς Ἰωάνου τ. ἐπικαλουμένου Μάρκου
26:5 συνπαραλαβόντες Ἰωάνην τ. ἐπικληθέντα

421

Μάρκον

18

κ 1 εἶχον δὲ x. Ἰωάνην. ὑπηρέτην
13 1 Ἰωάνης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα
16:37 * Bapvafas δὲ ἐβούλετο συνπαραλαβεῖν x.
τ. Ἰωάνην

᾿ἸΩΑΊΝΗΣ

Ἰωάνου

317 Ἰάκωβον τὸν τ. Ζεβεδαίου x. ἸΙωάνην τ.
ἀδελφὸν τ. Ἰακώβου
5 37 εἰ μὴ τ. Πέτρον κ. Ἰάκωβον x. Ἰωάνην
9 2 παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τι ilerpov' κ᾿ 7.
Ἰάκωβον k. Ἰωάνην
x. τὸν Ἰω., TWH mg.
38 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰωάνης
10 35 ™ poo mopevovrat αὐτῷ Ἰάκωβος x. Ἰωάνης
οἱ δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου
41 ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου k. Ἰωάνου
13 3 sh ri αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτροςx. Ἰάκωβος
Ἰωάνης
14 33 Rohe ne fas τ. Πέτρον

Lu

510
6 14
851
9 28
49

x. τ. Ἰάκωβον x.

ἸἸωάνην μετ᾽ αὐτοῦ
moped
ὁμοίως δὲ x. Ἰακώβον κ. Ἰωάνην υἱοὺς
Ζεβεδαίου
Ἰάκωβον x. Ἰωάνην
οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν... εἰ μὴ Πέτρον
Ἰωάνην κ. Ἰάκωβον
παραλαβὼν Πέτρον κ. Ἰωάνην κ. Ἰάκωβον
ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάνης εἶπεν

Ac

4 6 Avvas 6 ἀρχιερεὺς x. Καιάφας x. Ἰωάννης
᾿Αλέξανδρος

Ja

511

ἸΩΒ
ἸΩΒΗ΄Δ
Ὦβήδ,
Mt
Lu

3
4
11
413

ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιάκωβος κ. Ἰωάνης
ἀπέστειλεν Πέτρον k. Ἰωάνην
6 τε Πέτρος x. ἸΙωάνης κ. Ἰάκωβος
Πέτρος δὲ κ. Ἰωάνης ἀνέβαινον εἰς τὸ
ἱερόν
ἰδὼν Πέτρον κ. ἸΙωάνην μέλλοντας εἰσιέναι
εἰς τὸ ἱερόν
ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάνῃ
κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τ. Πέτρον κ. τ. Ἰωάνην
θεωροῦντες δὲ τὴν τ. Πέτρου παρρησίαν κ.

3 26 τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ τοῦ Ἰωανάν

Ας

2:16 τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τ. προφήτου Ἰ.

Lu

ἼΩΝΑ Μ
8.30 τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰμ τοῦ ᾿Ἐλιακείμ

ἸΩΗ΄Λ

ἼΩΝΑΣ
Mt 12 39 εἰ μὴ τὸ “σημεῖον ‘leva τ, προφήτου.
go ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τ. κοιλίᾳ τ. κήτους
41

16

4 Ἰωάνης

τ.

Ἰωάννῃ, T
ἑπτὰ ἐκκλησίαις

ταῖς

ἐν τ.

9 ἐγὼ"Ἰωάνης ὁ ἀδελφὸς ὑ
ὑμῶν κ. συνκοινωνός
ὃ κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων κ. βλέπων ταῦτα

Ἰωνᾶ:

ἼΩΡΑ'Μ
Μι
1 8 Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωράμ"
Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Οζείαν

᾿Ασίᾳ

22

εἰς τὸ κήρυγμα

30 καθὼς γὰρ ἐγένετο ὁ Ἰωνᾶς τ. Νινευείταις
σημεῖον
—é, Τ [WH]
32 ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ:
x. ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾷ ὧδε

μαχαίρῃ

Ἰωάνει

ὅτι μετενόησαν

εκ: ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
4 εἰ μὴ τὸ σημεῖον “Tova

Lu 11 29 εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ.

8 14 ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον κ. ἸΙωάνην
12 2 ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τ. ἀδελφὸν Ἰωάνου
Re

5 Βοὲς δὲ ἐγέννησεν Ν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς ‘PovdἸωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί
8.32 τοῦ Ἰεσσαὶ τοῦ Ἰωβὴδ τοῦ Bods
Ἰωβὴλ, WH

Lu

ἸἸωάνου
19 ὁ δὲ Πέτρος x. ἸΙωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν

᾿Ιάκωβος x. Κηφᾶς x. Ἰωάνης
4.1 ἐσήμανεν ἀποστείλας. . . το δούλῳ αὐτοῦ

R

1

ἼΩΔΑ΄

6 ἸΙῶ., 1

54
22 ὃ
Ac 113
8.1

τ. ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε

ἼΩΡΕΙΜ

Lu

329 τοῦ Ἐλιέζερ τοῦ Ἰωρεὶμ τοῦ Μαθθάτ

᾿Ιωσαφάατ--- κἀγώ
Mt

ἸΩΣΑΦΑΤ
Mt

1 8 ᾿Ασὰφ δὲ ἐ έννησεν T. Ἰωσαφάτ'

--ὄ, T [W H]
Κυρίου φαίνεται

Lu

Ἰεχονίαν

κ.

τ.

ἀδελφοὺς αὐτοῦ

Mt 27 56 Mapia ἡ τ. Ἰακώβου x. Ἰωσῆ μήτηρ
Ἰωσὴφ, TWH non mg.
Mk 6 3 ἀδελφὸς Ἰακώβου κ. Ἰωσῆτος κ. Ἰούδα x.

Jo

8.23
4 22
146
6 42

47 ἡ δὲ Μαρία

τ. μικροῦ

ἡ Μαγδαληνὴ

Μαρία

Arimath.
Mt 27 57 ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας
τοὔνομα Ἰωσήφ
59 λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτό
ΜΚ 15 43 ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας

ἡ

ἸἸωσῆτος
ἾΩΣΗ Φ

filius Israel
Jo

4

5 ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τ. υἱῷ αὐτοῦ
—r¢, T [WH
Ac 7 9 ol πατριάρχαι ζηλώσαντες τ. Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον
13 ἐν τ. δευτέρῳ ἐγνωρίσθη Ἰωσὴφ τ. ἀδελφοῖς
αὐτοῦ,
. Φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος
τ aot.
γέν. αὐτοῦ, Τ'
7.1. ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακώβ
18 ὃς οὐκ ἤδει τὸν Ἰωσήφ
He 11 21 πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τ. υἱῶν
Ἰωσὴφ εὐλόγησεν.
22 πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τ.
υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν
Re 7 ὃ ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες

—do, WH

Mt

116 Ἰακὼβ

non

mg.

45 ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ
Lu 28 50 ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων
.]ο 19 38 ἠρώτησεν τ. Πειλᾶτον Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ “Apiμαθαίας

--ὁ WH
ἼΩΣΗΦ

(1) Ἰω. Βαρναβᾶς
Mt 18 55 οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος κ. Ἰωσὴφ
Σίμων κ. Ἰούδας
27.56 Μαρία ἡ τ. Ἰακώβου κ. Ἰωσὴφ μήτηρ
Ἰωσῆ,

Lu
Ας

ἼΩΣΗ φ
Mar. maritus
δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωσὴφ

κ. τ. Ἰωσήφ

ἼἾΩΣΗΦ

x. Ἰωσῆτος
κ.

τῷ

ὧν υἱὸς ὡς ἐνομίζετο Ἰωσὴφ τοῦ ᾿Ἡλεί
οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος;
Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ
οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ

Σίμωνος

μήτηρ

ὄναρ

19 ἄγγελος Κυρίου “Φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ
Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
127 mpos παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ
ὄνομα Ἰωσήφ
2 4 ἀνέβη δὲ x. Ἰωσὴφ ἀπὸ τ. TadiAaias
iz ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ

ἼΩΣΗΣ

15 40 Μαρία ἡ Ἰακώβου

κατ᾽

Ἴω

lio ᾿Αμὼς δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωσείαν"

II Ἰωσείας δὲ ἐγέννησεν τ,
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124 ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τ. ὕπνου
213 ἄγγελος

Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωράμ
ἼΩΣΕΙΆΣ

Mt

᾿

WH

mg.

κ.

R

324 rod Ἰανναὶ τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ματταθίου
30 τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνάμ
123 ἔστησαν δύο Ἰωσὴφ τ. καλούμενον ΒαρoaBBav ... x. Μαθθίαν
4 36 1 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρναβᾶς ἀπὸ τ.
ἀποστόλων

ἼΩΣΗΧ

τ. ἄνδρα

Μαρίας

18 μνηστευθείσης τ. μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ

Lu

326 τοῦ Σεμεεὶν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδά

Mt

518 ἰῶτα ἕν ἢ μία κερέα οὐ μὴ παρέλθη ἀπὸ τ.
νόμου

"loon

ἸΩΤΑΣ

19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιοςdv
20 Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυεὶδ μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν
Μαρίαν

Κ
ΚΑ᾽ΓΩ΄
Mt

2 ὃ ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ
10 32 ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τ.
πατρός μου
33 ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τ. πατρός
υ
11 28 κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς
16 18 κἀγὼ δέ σοι λέγω
18 33 ὡς κἀγώ σε ἠλέησα

Mt 21 24 ἐρωτήσω. ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα,
ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ
26 15 τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω
αὐτόν;
καὶ eyo, T

ΕΓ

Ἢ ἔδοξεν κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν
2 48 ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐξητοῦμέν σε
καὶ ἐγὼ, WH
11 ο κἀγὼ ὑμῖν λέγω
1923 κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα

508

>

4

΄

κἀγώ--- καθάπερ

Lu 20 3 ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον
22 29 κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν
24. 49 κἀγὼ ἐξαποστέλλω τ. ἐπαγγελίαν τ. πατρός
μου ἐφ᾽ ὑμᾶς
x. ἰδοὺ ἐγὼ, WHR
Jo 131 κἀγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν
33 κἀγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν
34 κἀγὼ ἑώρακα κ. μεμαρτύρηκα
517 ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι
6 44 κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
54 κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
56 ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ
57 κἀγὼ ζῶ διὰ τ. πατέρα
7 28 κἀμὲ οἴδατε x. οἴδατε πόθεν εἰμί
8 26 κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ
1015 κἀγὼ γινώσκω τ. πατέρα

11Co 11 16 iva κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι
18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τ. σάρκα κἀγὼ
καυχήσομαι
21 ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ .. - τολμῶ κἀγώ.
22 ‘EBpaioi εἰσιν ;κἀγώ"
Ἰσραηλεῖταί εἰσιν ; κἀγώ"

σπέρμα ᾿Αβραάμ εἶσιν; κἀγώ

12 20 κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε
412 ἘΣ ὡς ἐγὼ ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς

Ga
Eph
Phl

6 14 δὲ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ
115 κἀγὼ ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν
219 ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ
γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν

1Th

8

He

28 va... χάρητε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ
ς διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων

8 9 κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν λέγει Κύριος

mimo D2 ‘Aya 238), Jer. xxxi. 32

27 κἀγὼ γινώσκω αὐτά

28 κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον
38 ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τ. πατρί

Ja

12 32 κἀγὼ ἂν ὑψωθῶ ἐκ τ. γῆς πάντας ἕλκύσω

Re

ἐντολὰς

Mt

14 τ6
20
21
15 4
5.
9
10

κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα
ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν
κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν
μείνατε ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν
ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ
κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα
καθὼς κἀγὼ τ. πατρός μου τ.

τετήρηκα
ἐγὼ, WHR

26 ἵνα ἡ ἀγάπη. ... ἐν αὐτοῖς ἦ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς

2015 κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ
21 καθὼς ἀπέσταλκέν
pe ὁ πατὴρ Kayo
πέμπω ὑμᾶς
Ac 819 δότε κἀμοὶ τ. ἐξουσίαν ταύτην
10 28 κἀμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν. ..
λέγειν
2213 κἀγὼ αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν
Ι9 κἀγὼ εἶπον Κύριε αὐτοὶ ἐπίστανται
26 29 γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος κἀγώ εἰμι
καὶ ἐγὼ, WH

3 7 τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;
11 3 κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος

27:10 καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος, Zech. xi. 13
KAOAI’PEXIx

11Col10

κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοί
κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ... ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς
κἀγὼ ἀδελφοὶ οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν
καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ
δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω

11Ὶ μιμηταί μου γίνεσθε καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ
16
16

ὃ ἔσχατων δὲ πάντων... ὥφθη κἀμοί
4 ἐὰν δὲ ἄξιον ἦ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι

10 τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ
ὡς ἐγώ, WH

non mg.

11Co2 10 ᾧ δέ τι χαρίζεσθε κἀγώ
617 κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς

DINS ‘$3? ΝΞ, Zeph. iii. 20

4 δυνατὰ τ. Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν τ. ὀχυρωμάτων
A

~

4

,

>

8 εἰς οἰκοδομὴν x. οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν
13 10 εἰς οἰκοδομὴν κ. οὐκ εἰς καθαίρεσιν
ΚΑΘΑΙΡΕΏ
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας καθελεῖν αὐτόν
καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τ. σινδόνι
Lu
καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων
καθελῶ μου τ. ἀποθήκας
καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι
καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναάν
Ac
καθελόντες ἀπὸ τ. ξύλου ἔθηκαν εἰς
μνημεῖον
19 27 μέλλειν τε κ. καθαιρεῖσθαι τ. μεγαλειότητος
᾿
αὐτῆς
11Col0 5 λογισμοὺς καθαιροῦντες x. πᾶν ὕψωμα
ἐπαιρόμενον

Mk

15 36
46
152
12 18
28 53
18 19
29

Jo

15

20 IN INN), 1 ΚΙ. xix. 10
I
3
I
7 ὃ
40
10 33

σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω
κἀγώ σοι δείξω ἐκ τ. ἔργων μου τ. πίστιν
μισεῖς τὰ ἔργα τ. Νικολαϊτῶν ἃ κἀγὼ μισῶ
ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τ. πατρός μου
κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τ. ὥρας τ. πειρασμοῦ
ὡς κἀγὼ ἐνίκησα
κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων κ. βλέπων ταῦτα
ΚΑΘΑ΄

16 32 κἀμὲ μόνον ἀφῆτε
17 6 σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας
κ. ἐμοὶ, T
11 κἀγὼ πρός σε ἔρχομαι
18 κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τ. κόσμον
21 καθὼς σὺ πατὴρ ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί
22 κἀγὼ τ. δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς

Ro

2:18
18
2 6
27
810
21
22 ὃ

Ro

ΚΑΘΑΙῬΩ
2 πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτό

KA@A’NEP
38 4 γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθὴς... καθάπερ
γέγραπται
4 6 καθ. x. Δαυεὶδ λέγει τ. μακαρισμὸν τ.
ἀνθρώπου
913 καθάπερ γέγραπται Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα
καθὼς, TWH marg.
10 15 καθάπερ γέγραπται ‘Qs ὡραῖοι of πόδες
καθὼς, TWH marg.
11 ὃ οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν καθ. γέγραπται
12 4 καθ. γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν

1Co 10 10 καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν
1212 καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν

πα τον

τ'

—_— =~

καθάπερ---καθέζομαι
1 Co 114 καύχημα ὑμῶν ἐσμὲν καθ. κ. ὑμεῖς ἡμῶν
313 οὐ καθ. Μωυσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ

Lu

πρόσωπον αὐτοῦ

Ι ΤῊ

καθώσπερ, WH mg.
8 11 ὅπως καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ θέλειν
211 ὡς ὁσίως... ἐγενήθημεν καθάπερ οἴδατε

He

4 5 καθ. x. τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τ. Θεόν
4 2 κ. γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθ. κἀκεῖνοι
KAOA’NTQ **
3 ἔχιδνα ἀπὸ τ. θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψεν
τ. χειρὸς αὐτοῦ

KA@APO’S

(1) καθερίζω
Mt

8 2 ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
3 θέλω καθαρίσθητι.
1k. εὐθέως ἐκαθερίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα
10 8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε λεπροὺς καθαρίζετε
5 λεπροὶ καθαρίζονται x. κωφοὶ ἀκούουσιν
5 καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τ. ποτηρίου κ. τ.
παροψίδος
26 καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τ. ποτηρίου κ.
τ. παροψίδος

Mk

1 40 ἐὰν θέλῃς δύνασαί pe καθαρίσαι
41 θέλω καθαρίσθητι.
42 " x. εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα x.
ἐκαθερίσθη
719 καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα
427 οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Ναιμὰν 6

Lu

τ. παρ.,

T [WH]

Σύρος

512 ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
13 θέλω καθαρίσθητι
7 22 λεπροὶ

cabaalbuveal kK. κωφοὶ ἀκούουσιν

1139 τὸ
17 14
17
Ac 1015
11 ο
15 9
1Co7 1

ἔξωθεν τ. ποτηρίου κ. τ. πίνακος
᾿καθαρίζετε
ἐγένετο ἐν τ. ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν
οὐχ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν;
ἃ 6 Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
τ. πίστει καθαρίσας τ. καρδίας αὐτῶν
καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ
σαρκὸς κ. πνεύματος

27 το ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ
Lu 11 41 ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν
Jo 18 το ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς ὅλος"
κ. ὑμεῖς καθαροί ἐστε ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες
11 οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε
15 3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε
Ας 18 6 τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τ. κεφαλὴν ὑμῶν"
καθαρὸς ἐγώ
20 26 ὅτι καθαρός εἰμι ἀπὸ τ. αἵματος πάντων
Ro 14 20 πάντα μὲν καθαρά
5. ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας
8. g | ἔχοντες τὸ μυστήριον τ. πίστεως ἐν
καθαρᾷ συνειδήσει
ἐν καθαρᾷ
= ΞῚ μι ῳ) - ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων
συνειδήσει
2221 μετὰ τ. ἐπικαλουμένων τ. Κύριον ἐκ
καθαρᾶς καρδίας
πάντα καθαρὰ τ. καθαροῖς"
τ. δὲ μεμιαμμένοις Kk. ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν
He 10 22 λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ
Ja 127 θρησκεία καθαρὰ x. ἀμίαντος παρὰ τ. Θεῷ
I Pe 122 1 ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε
ἐκτενῶς
π-καθ., TWHR non mg.
Re 15 6 ἐνδεδυμένοι λίθον καθαρὸν λαμπρόν
19 8 ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν
14 ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν
21 18 ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ κα-

θαρῷ

21 ἡ πλατεῖα τ. πόλεως χρυσίον καθαρόν

Eph 5 26 καθαρίσας τ. λουτρῷ τ. ὕδατος ἐν ῥήματι
Tit 214 va... καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον
He

914 καθαριεῖ τ. συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν
ἔργων
22 σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ
τ. νόμον
23 ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα... τούτοις
καθαρίζεσθαι
μιo
ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἅμαρiS} διὰ τὸ μηδεμίαν
τιῶν .. . ἅπαξ κεκαθαρισμένους
8 καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί
1]0 1 7 τὸ αἷμα Ἰησοῦ...
καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ
πάσης ἁμαρτίας
9 va... καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας
‘

>

,

3

o

3

’

‘

ν᾿

Φ

,

,

144 προσένεγκε περὶ τ. καθαρισμοῦ
προσέταξεν Μωυσῆς

ΚΑΘΑΡΟΊΤΗΣ
He

913 ἁγιάζει πρὸς τὴν τ. σαρκὸς καθαρότητα

A

΄

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ἢ
ΜΚ

‘1 nsdomy, Lev. xii. 4

(1) καθ. καρδία, συνείδησις
Mt 5 8 ! μακάριοι οἱ καθαροὶ τ. καρδίᾳ
28 26 ἵνα γένηται κ. τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν

ΚΑΘΑΡΙΖΩ +

—k.

ai ἡμέραι τ. καθαρισμοῦ

5 14 προσένεγκε περὶ τ. καθαρισμοῦ σου
Jo 2 6 λίθιναι ὑδρίαι ἕξ κατὰ τ. καθαρισμὸν τ.
Ιουδαίων κείμεναι
8 25 ζήτησις ἐκ τ. μαθητῶν Ἰωάνου μετὰ Ἰουδαίου
περὶ καθαρισμοῦ
He 1 3 καθαρισμὸν τ. ἁμαρτιῶν ποιησάμενος
WPel ο λήθην λαβὼν τ. καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ
ἁμαρτιῶν

8 6 ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθ. κ. ἡμεῖς ὑμᾶς
12 καθάπερ κ. ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς

28

222 ὅτε ἐπλήσθησαν
αὐτῶν

ΤΠ

18 καθάπερ ἀπὸ Κυρίου πνεύματος

Ac

509

σου

A
«a

KAQE’APA
. τ. καθέδρας τ. πωλούντων
Mt 21 12 κατέστρεψεν.
τ. περιστεράς
28 2 ἐπὶ τῆς Μωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ
γραμματεῖς

Mk11 15 τ. καθέδρας τ. πωλούντων

τ. περιστερὰς

κατέστρεψεν

KA@E’ZOMAI
Mt 26 55 καθ᾽ ἡμέραν ἐν τ. ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων
Lu 246 εὗρον αὐτὸν ἐν τ. ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ
τ. διδασκάλων
-

>

A

>

€

~

,

»

᾿

he

510
Jo

καθέζομαι----κάθημαι
4 66

οὖν Ἰησοῦς...
ΠΩ

ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τ.

6 3 ἐκεῖ ἐκαθέζετο μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ

ἐκάθητο, WH

11 20 Μαριὰμ δὲ ἐν τ. οἴκῳ ἐκαθέζετο

20 12 θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους
Ac

615 ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι
ἐν τ. συνεδρίῳ
20 9 καθεζόμενος δέ τις νεανίας. ,
ἐπὶ τ.
θυρίδος

Lu

ἔδοξεν κἀμοὶ... καθεξῆς σοι γράψαι
ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς
οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ x. τῶν καθεξῆς
Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς
διερχόμενος καθ. τ. Γαλατικὴν χώραν x.
Φρυγίαν

ΚΑΘΕΞΗ͂Σἢ
1 3
8 I
Ac 324
11 4
18 23

Mt

824
9.24
13 25
25 5

KA@EY’AQ
αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν
οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει
ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τ. ἀνθρώπους
ἐνύσταξαν πᾶσαι x. ἐκάθευδον

26 40 εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας
Mk

43 ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας
45 καθεύδετε λοιπὸν κ. ἀναπαύεσθε
:
427 ὡς ἄνθρωπος .. . καθεύδῃ κ. ἐγείρηται νύκτα
kK. ἡμέραν

38 αὐτὸς ἦν ἐν τ. πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον
καθεύδων
5 39 τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
13 36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας

14 37 ἔρχεται x. εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας,

Lu

|

κ. λέγει τ. Πέτρῳ Σίμων καθεύδεις;
40 πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας
41 καθεύδετε τὸ λοιπὸν κ. ἀναπαύεσθε
8 52 οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει

22 46 τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε

Eph 5 14 ἔγειρε 6 καθεύδων
ΤῊ δ 6 dpa οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς of λοιποί
7 οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν

10 εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ *
Mt 28 10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταίὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἷς ὁ Χριστός
ΚΑΘΗΚΩ
Ac 22 22 οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῇν
Ro 128 ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα
ΚΑΘΗΜΑΙ

(1) seq. ἐπί, c. acc. (2) seq. παρά, c. acc.
(3) seq. περί, πρός, ὑπό, c. acc.
(4)
seq. εἰς
Mt 416 6 λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν
μέγα,

Dia ἫΝ aD ἬΣΤΙΒ ohn ova, Is.ix. 1
Kk. τ᾿ καθημένοις ev .. . σκιᾷ θανάτου φῶς
ἀνέτειλεν αὐτοῖς

ὈΠῸΣ maz ἫΝ ΠΥΡῸΣ poea cae, 22,

Mt

9 9 ?} εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον

11 τό ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν τ. ἀγοραῖς
18

1 3 ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς. . . ἐκάθητο παρὰ τ.
θάλασσαν
2 ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι

15 29 ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ

19 28 1 καθήσεσθε x. ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους
καθίσεσθε, T
20 30 * δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν
22 44 κάθου ἐκ δεξιῶν μου

1") WW, Ps. cx. 1
23 22 ὀμνύει... ἐν τ. καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ

24 3 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τ. ὄρους τ. ἐλαιῶν
26 58 εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τ. ὑπηρετῶν
64 ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ
δεξιῶν τ. δυνάμεως
69 ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τ. αὐλῇ
27 19 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τ. βήματος ᾿
36 καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ
61 καθήμεναι ἀπέναντι τ. τάφου
28 2 ἀπεκύλισεν τ. λίθον κ. ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ
Mk 2 6 ἦσαν δέ τινες τ. γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι
14 ἴ εἶδεν Λευεὶν ... καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώ-

νιον
8.32 ὃ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος

34 ὃ περιβλεψάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ
καθημένους
4 1 ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν
τ. θαλάσσῃ
515. θεωροῦσιν τ. δαιμονιζόμενον καθήμενον
10 46 5 Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ
τὴν ὁδόν
12 36 κάθου ἐκ δεξιῶν pov, Ps. Lc.
κάθισον, WH mg.
18 3 * καθημένου αὐτοῦ eis τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
1462 ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν
καθήμενον τ. δυνάμεως
16 5 εἶδεν νεανίσκον καθήμενον ἐν τ. δεξιοῖς
Lu 179 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει x. σκιᾷ θανάτου
καθημένοις
517 ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι x. νομοδιδάσκαλοι
27 | ἐθεάσατο τελώνην... καθήμενον ἐπὶ τὸ
τελώνιον
7 32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις
8.35 εὗραν καθήμενον τ. ἄνθρωπον
10 13 πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ x. σποδῷ καθήμενοι
μετενόησαν
18 35 2 τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν.
20 42 κάθου ἐκ δεξιῶν pov, Ps. Lc.
2135 1 ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τ. καθημένους ἐπὶ πρύσωπον πάσης τ. γῆς
22 30 καθῆσθε ἐπὶ θρόνων
καθήσεσθε, TWH marg.
ἐκάθητο ὁ ἹΠέτρος μέσος αὐτῶν.
56 3 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον
πρὸς τὸ φῶς
69 ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν
τ. δυνάμεως τ. Θεοῦ
Jo 214 εὗρεν ἐν τ. ἱερῷ . .. τ. κερματιστὰς καθημένους
6 3 ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
;
ἐκαθέζετο, T
9 8 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος κ. προσαιτῶν;
1215 1 ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ
πῶλον ὄνου

κάθημαι---καθίζω
Woy...

IY...

Ἦ Ria ἩΨῸ

ΓΤ 2, Zech. ix. 9
,

μὴ

>

2?

[4

κάθου ἐκ δεξιῶν μου, Ps. δε.
3 οὗτος ἦν ὁ πρὸς τ. ἐλεημοσύνην καθήμενος
ἐπὶ τ. ‘Qpaia Πύλῃ τ. Ψ ΗΝ
¢

¢

κ. καθήμενος

ἅρματος αὐτοῦ
>

4

,

“-

ἦν δὲ ὑποστρέφων
297

᾽

kK. τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τ. ποσὶνὶ

΄“-

“

4,

μου

στ. ἐκεῖ ἢ κάθ., TWH mg. R
1 θρόνος ἔκειτο ἐν τ. οὐρανῷ κ. ἐπὶ τ.
θρόνον καθήμενος"
΄
,
a
δ 2.
,
22
κ. ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι
1 ἐπὶ τ. θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους
εὐχαριστίαν τ. καθημένῳ ἐπὶ τ. θρόνου
ἐνώπιον τ. καθημένου ἐπὶ τ. θρόνου
ἐπὶ τ. δεξιὰν τ. καθημένου ἐπὶ τ. θρόνου
ἐκ τ. δεξιᾶς τ. καθημένου ἐπὶ τ. θρόνου
T. καθημένῳ ἐπὶ τ. θρόνου κ. τ. ἀρνίῳ ἡ
εὐλογία
΄,

>

Ν

,

>

/

ς

1

ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον

1

τ. καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν
τ. εἰρήνην

e

,

>

,

>

3

>

>

A

>

»

8

>

,

,

>

΄-

΄

΄
= ew
pee"
»»»
ὁ© καθήμενος
ἐπ᾽
αὐτὸν
ἔχων ζυγὸν\ ἐν3 τ.

1

χειρὶ αὐτοῦ

,
Se
>
x
ἵππος χλωρὸς\ κ. ὁε καθήμενος
ἐπάνω
αὐτοῦ

“

Kpu Ware ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τ. καθημένου
ἐπὶ τ. θρόνου
ἡ σωτηρία τ. Θεῷ ἡμῶν τ. καθημένῳ ἐπὶ τ.
θρόνῳ
15 ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. θρόνου σκηνώσει ἐπ
αὐτούς
5.
“
917 εἶδον τ. ἵππους... Κι τ. καθημένους ἐπ
αὐτῶν
11 16 οἱ ἐνώπιον τ. Θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τ. θρόνους
αὐτῶν
ot... κάθηνται, TWH marg. R
14 16 εὐαγγελίσαι ἐπὶ τ. καθημένους ἐπὶ τ. γῆς
14 1 ἐπὶ τ. νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν
ἀνθρώπου
15 κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τ. καθημένῳ ἐπὶ
τ. νεφέλης
16 ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. νεφέλης τὸ
δρέπανον αὐτοῦ
17ϑ 1 τὸ κρίμα τ. πόρνης... τ. καθημένης ἐπὶ
ὑδάτων πολλῶν
1 εἶδον γυναῖκα
Ἵ
θημέ
ἐπὶ θηρί
j
καθημένην
ἐπὶ
θηρίον κόκ’
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ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν
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θρόνον μέγαν λευκὸν x. τ. καθήμενον ἐπ
αὐτοῦ
εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. θρόνῳ
,
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δ»
1 “ἵππος bs λευκὸς κ- ὁε καθήμενος
ἐπ᾽
αὐτόν
σάρκας ἵππων κ. τ. καθημένων ἐπ᾽ αὐτούς
’

>

>

KA@HMEPINO’S**
παρεθεωροῦντο ἐν τ. διακονίᾳ τ. καθημερινῇ
αἱ χῆραι αὐτῶν
,

KAOIZQ

(1) trans.

(2) seq. prep. c. acc.

Mt
5 1 καθίσαντος

αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθη-

ταὶ αὐτοῦ
13 48 καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη
19 28 ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου
δόξης αὐτοῦ,
2 καθίσεσθε x. αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους
καθήσεσθε, WH
εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου
‘
‘
,
>
«᾿
>
,
τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου κ. ἐξ εὐωνύμων
ἐπὶ τῆς Μωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ
γραμματεῖς
τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεὐξωμαι
καθίσας ἐφώνησεν τ. δώδεκα
ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν κ. εἷς ἐξ ἀριστερῶν
καθίσωμεν
τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων
ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν
κεκάθικεν, T
2 ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτόν
12 41 καθίσας κατέναντι τ. γαζοφυλακίου
14 32 καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι
16 [το ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τ. Θεοῦ
Lu 420 ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν
5 3 καθίσας δὲ ἐν τ. πλοίῳ ἐδίδασκεν τ. ὄχλους
715 ἐκάθισεν ὁ νεκρὸς κ. ἤρξατο λαλεῖν
ἀνεκάθισεν, TWH non mg. R
14 28 οὐχὶ πρῶτον καθίσας White τ. δαπάνην
I οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται
16 6 καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα
19 30 2 ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν
ἐν τ. πόλει
24 49 ὑμεῖς, δὲ καθίσατε
547
>
’
8 [2 καθίσας ἐδίδασκεν
Jo
αὐτούς
12 14 5 εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοὺς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾿
αὐτό
19 13 ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος
2 3 2 ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν
30 1 καθίσαι ἐπὶ τ. θρόνον αὐτοῦ
8 31 παρεκάλεσέν
τε τ. Φίλιππον ἀναβάντα
καθίσαι σὺν αὐτῷ
,
δι %
es
12 21 καθίσας ἐπὶ τ. βήματος
13 14 ἐλθόντες εἰς τ. συναγωγὴν .. . ἐκάθισαν
16 13 καθίσαντες ἐλαλοῦμεν τ. συνελθούσαις γυναιξίν
oe
a
.“
18 11 ἐκάθισεν
δὲeo ἐνιαυτὸν\ κ. μῆνας"
ἕξ
25 6 τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τ. βήματος
17 τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τ. βήματος
I1Co6 4 lr. ἐξουθενημένουςἐν τ. ἐκκλησίᾳ τούτους
καθίζετε;
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οὗ ἡ πόρνη κάθηται
κάθημαι βασίλισσα x. χήρα οὐκ εἰμί
προσεκύνησαν τ. Θεῷ τ. καθημένῳ ἐπὶ τ.
θρόνῳ
’

2011

Ac: δὲ

ἐκάθητο
3 σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τ. νόμον
ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ
οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τ. Θεοῦ καθήμενος
κάθου ἐκ δεξιῶν μου, Ps. Lc.
σὺ κάθου ὧδε καλῶς
3 σὺ στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τ. ὑποπόδιόν

,

ἐπὶ τ. ἵππου

ἐπὶ τ.

΄

΄

=
,
a,
Re 19 19 ποιῆσαι
τ. πόλεμον pera‘ τ. καθημένου
ἐπὶ
τ. ἵππου
21 ἀπεκτάνθησαν ἐν τ. ῥομφαίᾳ τ. καθημένου
᾿

ἐπλήρωσεν ὅλον τ. οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι
>
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καθίζω----καθώς
KAO’

)
AON? DYN Aw, Ex. xxxii. 6
Eph1 20 1 καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τ. ἐπουρανίοις

ΠΤΗ2 4.3 ὥστε αὐτὸν εἰς τ. ναὸν τ. Θεοῦ καθίσαι
He 1 3 ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τ. μεγαλωσύνης ἐν
ὑψηλοῖς

Ro 8 26 τὸ yap τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ
11Co8 12 καθὸ ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος,

οὐ καθὸ οὐκ ἔχει
I Pe 413 καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τ. Χριστοῦ παθήμασιν

8 1 ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τ. θρόνου τ. μεγαλω-

σύνης ἐν τ. οὐρανοῖς
1012 εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾶ τ. Θεοῦ
12 2 ἐν δεξιᾷ τε τ. θρόνου τ. Θεοῦ κεκάθικεν
Re 821 δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τ. θρόνῳ
μου,
ws κἀγὼ... ἐκάθισα μετὰ τ. πατρός μου
ἐν τ. θρόνῳ αὐτοῦ
,
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KA@O’AOY
Ac

παρήγγειλεν καθόλου μὴ φθέγγεσθαι

418

ΚΑΘΟΠΛΙΖΟΜΑΙ

,

,

Lu 11 21 ὅταν

ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος
τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν

20 4." εἶδον θρόνους x. ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτούς

ΚΑΘΟΡΑΏ

[4

ΚΑΘΙΉΜΙ
519 διά τε κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τ.
κλινιδίῳ
Ac 925 διὰ τ. τείχους καθῆκαν αὐτόν
10 11 τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τ. γῆς
11 5 τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τ. οὐρανοῦ

τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ... τ. ποιήμασι νοού-

Roi2o

μενα καθορᾶται

Lu

KAOI’STHMI

(1) καθιστάνω

Mt 2445 ὃν aa
κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τ. oixerelas

αὐτοῦ
47 ἐπὶ πᾶσι τ. ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
αὐτόν
25 21 ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω
23 ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω
Lu 1214 τίς με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽
:
ὑμᾶς
42 ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τ. θεραπείας
αὐτοῦ
44 ἐπὶ πᾶσι τ. ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
αὐτόν
Ac 6 3 οὖς καταστήσομεν ἐπὶ τ. χρείας ταύτης
710 κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον
27 τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα κ. δικαστὴν ἐφ᾽

ἡμῶν;

wey BEA ἪΡ wad qOW Ἢ, Ex. ii. 14
35 τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα x. δικαστήν,
Ex: fc:
1715 1 οἱ δὲ καθιστάνοντες τ. Παῦλον
Ro 519 ὥσπερ γὰρ διὰ τ. παρακοῆς... ἁμαρτωλοὶ
κατεστάθησαν οἱ πολλοί,
οὕτως x. διὰ τ. ὑπακοῆς. .. δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί
Tit 1 5 wa... καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους
Ης 2. 7 κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τ. χειρῶν σου

—h. ν᾿ T [WH] R mg.

TR yor ὙΠ, Ps. viii. 7
I ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τ. Θεόν
28 ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς
3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε
©

x. θυσίας καθίσταται

6 ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τ. μέλεσιν ἡμῶν
4 ἐχθρὸς τ. Θεοῦ καθίσταται

ὃ οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν

φυλάσσῃ

ΚΑΘΟΎΙ
Lua: 3 καθότι ἦν ἡ ᾿Ελεισάβετ στεῖρα
19 9 καθότι x. αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν
Ac 224° καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾽
αὐτοῦ
45 καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν
4 35 καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν
17.321 καθότι ἔστησεν ἡμέραν

ΚΑΘΩΣ
(2) de tempore

(1) οὐ καθ.

Mt 21 6 καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
26 24 ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
28 6 ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν
‘
,
>
,
,
2
Mk 1 2 καθὼς
γέγραπται ἐν τ. “Hoaia τ. προφήτῃ
‘A

4 33

913
1 6
14 16
21
15 8

16 7
Ary

1.2
55
70
220
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6 31
36
31.0.1
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καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν
καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν
Ξ
>
᾿Ξ
οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς
ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε καθὼς εἶπεν ὑμῖν
καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τ. πατέρας ἡμῶν
καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τ. ἁγίων dx
αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ
᾿
>
,
‘
>
,
καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου
καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς
καθ. θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι
καθὼς ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν
καθ. x. Ἰωάνης ἐδίδαξεν τ. μαθητὰς αὐτοῦ
καθὼς γὰρ ἐγένετο ὁ Ἰωνᾶς τ. Νινευείταις
σημεῖον
καθὼς ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Νῶε
ὁμοίως καθ. ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Λώτ
εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς
ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθ. εἰρήκει αὐτοῖς
καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν
“
>
εὗρον οὕτως καθ. ai γυναῖκες
εἶπον
καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα
‘
>
>
,
,
καθὼς
εἶπεν
"Hoaias ὁ προφήτης
‘A
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καθ. Μωυσῆς ὕψωσεν τ. ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ

καθὼς τιμῶσιν τ. πατέρα
καθὼς ἀκούω κρίνω
[2

>

καθώς
καθώς ἐστιν γεγραμμένον
καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατήρ
1 οὐ καθ. ἔφαγον οἱ πατέρες x. ἀπέθανον

ν΄.
σον.

καθὼς εἶπεν ἡ γραφή

καθὼς γινώσκει με 6 πατὴρ
καθώς ἐστιν γεγραμμένον
καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατὴρ οὕτως λαλῶ
καθ. ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν κ. ὑμεῖς ποιῆτε

καθὼς εἶπον τ. Ἰουδαίος

καθ. ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα κ. ὑμεῖς ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους
1 οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν
καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ πατήρ
καθ. τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ

καθὼς ἠγάπησέν με 6 πατήρ

καθ. ἐγὼ τ. πατρὸς τ. ἐντολὰς τετήρηκα
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθ. ἠγάπησα ὑμᾶς
καθ. ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός
ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. κόσμου.
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. κόσμου
καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τ. κόσμον

καθ. σὺ πατὴρ ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί

ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς ἕν

ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἤγάπησας
μι© aS°

en
ey
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καθὼς ἔθος ἐστὶν τ. Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν
καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατή
καθ. τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς
καθὼς αὐτοὶ οἴδατε
5 καθ. δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τ. ἐπαγγελίας
καθ. γέγραπται ἐν βίβλῳ τ. προφητῶν
καθ. διετάξατο ὁ λαλῶν τ. Μωυσῇ
καθὼς ὁ προφήτης λέγει
καθὼς εὐπορεῖτό τις
δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς κ. ἡμῖν
καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο
καθὼς γέγραπται
καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον
καθὼς κ. ἐν τ. λοιποῖς ἔθνεσιν
καθὼς γέγραπται
καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τ. Θεὸν ἔχειν ἐν
ἐπιγνώσει
καθὼς γέγραπται
μὴ καθὼς βλασφημούμεθα,
κ. καθώς φασί τινες ἡμᾶς λέγειν
καθὼς γέγραπται
καθὼς γέγραπται
καθὼς γέγραπται
καθὼς γέγραπται
καθάπερ, WH non mg.
καθὼς προείρηκεν "Hoaias
καθὼς γέγραπται
καθὼς γέγραπται
καθάπερ, WH non mg.
καθὼς γέγραπται
ἀλλὰ καθὼς γέγραπται

καθὼς κ. ὁ Χριστὸς προσελάβετο ἡμᾶς

καθὼς γέγραπται
ἀλλὰ καθὼς γέγραπται
καθ. τὸ μαρτύριον τ. Χριστοῦ

ἐν ὑμῖν

I Co 5

8
10

7 καθώς ἐστε ἄζυμοι
οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι
καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν.
μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε καθώς
αὐτῶν
καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν
καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν
»

καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατήρ

1.2
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ἐβεβαιώθη

καθὼς γέγραπται
. ἀλλὰ καθὼς γέγραπται
καθ. πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω
35

>

,

΄

τινες

2

καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω
μιμηταί μου γίνεσθε καθ. κἀγὼ Χριστοῦ
καθὼς
παρέδωκα
κατέχετε

ὑμῖν

CO
NAN
πω

τ.

παραδόσεις

διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται
νῦν δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη... καθ.
ἠθέλησεν
τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθ. κ. ἐπεγνώσθην
καθὼς κ. ὁ νόμος λέγει
ὁ δὲ Θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθ. ἠθέλησεν
9 καθὼς ἐφορέσαμεν τ. εἰκόνα τ. χοϊκοῦ
,
‘
,
a
καθ. περισσεύει
τὰ παθήματα τ. Χριστοῦ
εἰς ἡμᾶς
'
καθὼς x. ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους
καθὼς ἠλεήθημεν
Ν
δ
καθὼς
εἶπεν
ὁ¢ Θεός,
1
>
θὰ
3
,
ov καθὼς ἠλπίσαμεν
ἵνα καθ. προενήρξατο οὕτως κ. ἐπιτελέσῃ
καθὼς γέγραπται
ἵνα καθ. ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἥτε
ἕκαστος καθὼς προήρηται τ. καρδίᾳ
καθὼς γέγραπται
καθ. αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως κ. ἡμεῖς
ἵνα ἐν ᾧ καύχωνται εὑρεθῶσιν καθ. κ. ἡμεῖς
καθὼς Ilérpos τ. περιτομῆς
καθὼς ᾿Αβραὰμ ἐπίστευσεν τ. Θεῷ
ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς προεῖπον
καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου
καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ
καθὼς κ. ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τ. κλήσεως ὑμῶν
καθὼς κ. τὰ ἔθνη περιπατεῖ
καθὼς ἔστιν ἀλήθεια ἐν τ. Χριστῷ
καθ. x. ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν
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καθὼς κ. ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶς

καθὼς πρέπει ἁγίοις
καθὼς κ. ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τ. ἐκκλησίαν
θάλπει αὐτὴν καθ. κ. ὁ Χριστὸς τ. ἐκκλησίαν
καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν
καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε
καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς
καθὼς κ. ἐν παντὶ τ. κόσμῳ
αὐξανόμενον καθὼς κ. ἐν ὑμῖν
καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἔπαφρᾶ
καθὼς ἐδιδάχθητε
καθὼς x. 6 Κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν
καθ. οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς
ὑβρισθέντες καθ. οἴδατε ἐν Φιλίπποις
καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τ. Θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον
οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακίας ἐγενήθημεν
καθὼς οἴδατε
ἀλλὰ καθ. ἀληθῶς ἐστὶν λόγον Θεοῦ
καθὼς κ. αὐτοὶ ὑπὸ τ. Ἰουδαίων
καθὼς κ. ἐγένετο κ. οἴδατε
καθ. παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ
ὑμᾶς περιπατεῖν
καθὼς κ. περιπατεῖτε
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καθώς----καινός
’

1Th4

6
II
13
511
uThil
8
ΓΤ
He 8
4

καθὼς x. προείπαμεν ὑμῖν

KAINA’M

καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν

οἰκοδομεῖτε εἷς τ. ἕνα καθ. κ. ποιεῖτε

καθὼς ἄξιόν ἐστιν
ἵνα... δοξάζηται καθὼς κ. πρὸς ὑμᾶς

καθ. παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ
καθὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
καθὼς εἴρηκεν
καθ. περὶ τ. λαοῦ οὕτως Kx. περὶ ἑαυτοῦ

προσφέρειν
καθὼς κ. ἐν ἑτέρῳ λέγει
8 5 καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς
10 25 καθὼς ἔθος τισίν
Od
WNWN
HD

11 312 καθὼς τὰ ἄστρα τ. οὐρανοῦ τ.
I Pe4iIo ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα

1Pel14

315
IJo 2 6
18
27
S32

πλήθει

καθὼς κ. ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
ἐδήλωσέν μοι
καθὼς x. ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος
καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν
καθ. ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται
καθ. ἐδίδαξεν ὑμᾶς μένετε ἐν αὐτῷ

ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν

ἁγνίζει ἑαυτὸν καθ. ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν
δίκαιός ἐστιν καθ. ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν
1 οὐ καθ. Καὶν ἐκ τ. πονηροῦ ἦν
καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν
ὅτι καθ. ἐκεῖνός ἐστιν κ. ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν
τ. κόσμῳ τούτῳ
καθ. ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τ. πατρός
‘
>
,
en
ἩΜΊ
6 καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς
καθὼς evododrai σου ἡ ψυχή
καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς
‘

>

a

,

4

KA@Q’SNEP *7
11Co 818

ΚΑΙΑΦΑΣ

Καϊάφας, T
Mt 26

3 εἰς τ. αὐλὴν τ. ἀρχιερέως τ. λεγομένου
Καιάφα
57 ἀπήγαγον πρὸς Καιάφαν τ. ἀρχιερέα
Las
2 ἐπὶ ἀρχιερέως Αννα x. Καιάφα
Jo 1149 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καιάφας
18 13 ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καιάφα
14 ἦν δὲ Καιάφας ὁ συμβουλεύσας τ. Ἰουδαίοις
ες

>

9

,

A

>

AY

,

,

,

>

Lu

R

8 36 τοῦ Σαλὰ τοῦ Καινὰμ τοῦ ᾿Αρφαξάδ
37 τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καινὰμ τοῦ Ἐνώς
ΚΑΙΝΟΣ

(1) καινότερος

(9) καινὸς...

παλαιός, ἀρχαῖος

Mt

917 3 βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς
13 52 " ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τ. θησαυροῦ αὐτοῦ
καινὰ κ. παλαιά
26 28 τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τ. καινῆς διαθήκης
πτκαιν., TWHR non mg.
29 ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινόν
27 60 ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τ. καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ
Mk 127 τί ἐστιν τοῦτο ; διδαχὴ καινή
2 21 ? αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ καινὸν
τ. παλαιοῦ
22 35 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς
14 24 τοῦτό

—h. v., T [WH]

ἐστιν τὸ αἷμά μου
θήκης

πτκαιν.,

TWHR

non

τ.

καινῆς

δια-

mg.

25 ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τ. βασιλείᾳ τ.

Θεοῦ
16 [17 γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς
—xaw., WH non mg. R mg.
Lu 5 36 ® οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ
σχίσας
36 εἰ δὲ μήγε x. τὸ καινὸν σχίσει,
2k. T παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα
τὸ ἀπὸ τ. καινοῦ
38 2 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς
βλητέον
22 20 τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τ.

αἵματί μου

καθώσπερ ἀπὸ Κυρίου πνεύματος
καθάπερ, TWH non mg.

He
5 4 καθώσπερ x. ᾿Δαρών

,

24 ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν... πρὸς Καιάφαν

τ. ἀρχιερέα
>
a
oz
,
>
οὖν τ. Ἰησοῦν ἀπὸ τ. Καιάφα εἰς
τὸ πραιτώριον
ἃ
‘
,
Ac
4 6 4 Avvas ὁee ἀρχιερεὺς
x. Καιάφας
»
28 ἄγουσιν

KAI'N
Κάϊν, T
Hell

Kawdv,

καθὼς x. οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα

καθὼς προείρηται

5

,ὔ

4 πίστει πλείονα θυσίαν “ABeX παρὰ Καὶν
προσήνεγκεν
IJo 312 ov καθὼς Καὶν ἐκ τ. πονηροῦ ἦν
Ju
II ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Καὶν ἐπορεύθησαν

Jo 18 34 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν
19 41 ἐν τ. κήπῳ μνημεῖον καινόν
Ac 1719 τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη
διδαχή ;
21
ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον
1Co1125 τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστίν
11Co3 6 ὃς κ. ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης
517 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις"

τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδοὺ γέγονεν καινά

Ga 615 οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις
Eph215 ἵνα τ. δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν
ἄνθρωπον
424 3" ἐνδύσασθαι τ. καινὸν ἄνθρωπον
He 8 8 συντελέσω ἐπὶ τ. οἶκον Ἰσραὴλ... διαθήκην
καινήν
ΠῚ Π

1

ς τὸς

bynes

many

ἘΞ

Jer. xxxi. 31
ἐν
τ.
λέγειν Καινὴν πεπαλαίωκεν τ. πρώτην
13
915 διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν
1Pe3 13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς κ. καινὴν γῆν...
προσδοκῶμεν
γῆν καιν., T
I Jo 2 7.3 οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
ὃ πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
Il Jo
5 οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινῶν
καιν. γρ. σοι, Τ

καινός---καιρός
Re

217 ἐπὶ τῆν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον
3 12 τὸ ὄνομα τ. πόλεως τ. Θεοῦ pov τ.
12

5 9

14

3

411
2
5

ἱ

Ro

7

ὁ

ἐν τ. κολυμβήθρᾳ
—h. v.. TWHR non mg.
7 66 καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν"

ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος
La
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ζωῆς
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ἐν ἐκείνῳ τ. καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης
τετραάρχης
τὰ δὲ σημεῖα τ. καιρῶν ov δύνασθε
>

/
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cal
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>

Or

“A

>

καιρῷ

οὐκ οἴδατε yap πότε ὁ καιρός ἐστιν
>

Lu

”

\

,

if

,

>

οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τ. καιρὸν αὐτῶν
1 ὁ 4 διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽, αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ
a

,

~

2 ot πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν,

kK. ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται
τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον
* τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε
δοκιμάζειν
τ. δὲ καιρ., TWH marg.
παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τ. καιρῷ
* ὃς οὐχὶ μὴ λάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τ.

Col 4 5
EL 2 17
5
1Th2
CTL 2
4

>

2

‘

‘

a

ὁ καιρὸς ἤγγικεν
8

ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν
cA

=

θῶ

Α

26

΄“΄

ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι
>

-“

΄

I
6
6
1

6 15
1 Ti3

‘

καιρῷ τούτῳ
> θ᾽ ἜΣ
»
>
a
ἀνθ᾽
ὧν οὐκ> ἔγνως
τ. καιρὸν‘ τ. ἐπισκοπῆς
σου
καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τ. γεωργοὺς δοῦλον
~

ἐκλογὴν
>

‘

\

a

\

A

>

97
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ὅτι ἦτε τ. καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ

ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων

τ.

>

PI Nya, Is. xlix. 8

~

’

γεωργοὺς

κατ᾽

-

ἰδοὺ viv καιρὸς εὐπρόσδεκτος
* ἐν τ. νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς
τὸ ἐκείνων ὑστέρημα
3 ἡμέρας παρατηρεῖσθε κ. μῆνας κ. καιρούς
καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι.
ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχωμεν
8 εἰς οἰκονομίαν τ. πληρώματος τ. καιρῶν

τ. καιροῖς αὐτῶν
τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τ. τροφὴν ἐν καιρῷ
ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν
πεπλήρωται ὁ καιρός
* ἐὰν μὴ λάβη ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τ.
καιρῷ τούτῳ
τ.

λεῖμμα

“

c

PMI

8 οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τ. καρποὺς ἐν

πρὸς

a“

t

/

ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τ. καρπῶν

ἀπέστειλεν
δοῦλον

>

τ. καιρῷ δουλεύοντες
Κυρίῳ, TWHR non mg.
κ. τοῦτο εἰδότες τ. καιρόν
| μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε
2 εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν
ὁ καιρὸς συνεσταλμένος
καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου

ἐν ἐκείνῳ τ. καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς
ἐν καιρῷ τ. θερισμοῦ ἐρῶ τ. θερισταῖς
~

ἐν τ. νῦν καιρῷ

χάριτος γέγονεν

ἐν ἐκείνῳ τ. καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
»

’

mn nya pox awix sv, Gen. xviii. 10

829 1 ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς
~

»

ἐγένετο δὲ κατὰ τ. καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος
οὐκ ὀλίγος
καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε
* πρὸς τ. ἔνδειξιν τ. δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν
τ. νῦν καιρῷ
2 κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν
* οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τ. νῦν καιροῦ
κατὰ τ. καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι
4

(1) ἄχρι, mpd καιροῦ (2) πρὸς, κατὰ καιρόν
(3) καιροί (4) ὁ νῦν καιρός, καιρ. οὗτος,
ἐνεστηκώς
,

>

ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς

17 26

KAIPO’S
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καρποφόρους

,

ΚΑΙ ΠΕΡ
3 4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν κ. ἐν σαρκί
He 5 8 καίπερ ὧν υἱός
7 5 καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τ. ὀσφύος ᾿Αβραάμ
1217 καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτὴν
11Pel12 μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτῶν καίπερ εἰδότας

>

΄

18 11 1 μὴ βλέπων τ. ἥλιον ἄχρι καιροῦ
14-17 ° οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς κ. καιροὺς

Phil

11.232

|a

ὃ ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται

19 23

Mt

‘4

Ας 1 7 3 οὐχ ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι χρόνουςἢ καιρούς
8 19 δ ὅπως
ὅ
ἂνἂν ἔλθωσιν
ἔλθ.
ἀναψύ
καιροὶ i ἀναψύξεως
7 20 ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς
δ.
1"
ie
‘
᾿
‘Se
2
’
i: * κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τ. καιρὸν ἐπέβαλεν ε Ἡρῴδης

τήσωμεν
ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος
’

s

+++ T. χεῖρας

KAINO’ THE
6 4 οὕτως κ. ἡμεῖς ἐν καινότητι
a

5 [4 3 ἄγγελος yap Κυρίου κατὰ καιρὸν κατέβαινεν

Jo

καινῆς

Ἱερουσαλήμ
τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν
ἄδουσιν ὠδὴν καινήν
ἄδουσιν ὡς ὠδὴν καινὴν ἐνώπιον τ. θρόνου
εἶδον οὐρανὸν καινὸν κ. γῆν καινήν
τ. πόλιν τ. ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν εἶδον
ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα

515

4

I

ὡς σοφοὶ ἐξαγοραζόμενοι τ. καιρόν
προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι
τ. καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι
ῶῷ
5»
θέ
δια
.4.
4
‘
ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν
ὥρας
3 περὶ δὲ τ. χρόνων κ. τ. καιρῶν
εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τ. αὐτοῦ καιρῷ
3 τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις
3 ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες
τ. πίστεως
3 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος kx.
μόνος δυνάστης
»

A

>

~

>

,

4

>

>

-

,

-

,

8. ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ
’

χαλεποί
3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τ. ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται
>
,
,
>
,
6 ὁ΄ καιρὸς τ. ἀναλύσεώς
μου ἐφέστηκεν
/

>

ΠΝ.

Tit 1 3 ὃ ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τ. λόγον αὐτοῦ
He

-

΄“΄

9 9 * ἥτις παραβολὴ εἰς τ. καιρὸν τ. ἐνεστηκότα
Io μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα
1111 δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν
kK. παρὰ καιρὸν ἡλικίας

καιρός---κἀκεῖθεν

516

4

He 1115 εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι
1Pel

5 εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν
καιρῷ ἐσχάτῳ
II εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς
πνεῦμα Χριστοῦ
ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα

ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ
ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς

καιρὸς τ. νεκρῶν κριθῆναι
12 12 εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει
14 *® ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν Kk. καιροὺς κ.
ἥμισυ καιροῦ

- - -- oo 2.

22 10 ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν
ΚΑΙ͂ΣΑΡ
Mt 22 17
21
21
Mk12 14

ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἣ οὔ;
λέγουσιν Καίσαρος
ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι
ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;
κῆνσ. K. δοῦν., T
16 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος

17 τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι
Lu

2 1 ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου
81 ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τ. ἡγεμονίας
Τιβερίου Καίσαρος
20 22 ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ;
24 οἱ δὲ εἶπαν Καίσαρος
25 τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι

>

Ac

Ας 17
25

26
27
28
Phl 4

15
7
ὃ
10
11
12
21
32
24
19
22

ΚΑΙΣΑΡΙΆ
Mt 16 13 ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρίας
τῆς Φιλίππου
Mk 8 27 ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς... εἰς τ. κώμας Καισαρίας τῆς Φιλίππου

Ac

8 40 ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισαρίαν

9.30
101
24
1111

οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισαρίαν
ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρίᾳ ὀνόματι Κορνήλιος
τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν εἰς τ. Καισαρίαν
ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρίας πρός με

12 19 κατελθὼν

διέτριβεν

ἀπὸ τ. Ἰουδαίας εἰς Καισαρίαν

18 22 κατελθὼν εἰς Καισαρίαν

21

8 ἐξελθόντες ἤλθαμεν εἰς Καισαρίαν
16 συνῆλθον δὲ κι τ. μαθητῶν ἀπὸ Καισαρίας

σὺν ἡμῖν
23 23 ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρίας

33 οἵτινες Χ αὐ τ νθαδ εἰς τ. Καισαρίαν
25 1 ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρίας
4 τηρεῖσθαι τ. Παῦλον εἰς Καισαρίαν

25 6 καταβὰς εἰς Καισαρίαν
13 ᾿Αγρίππας ὁ βασιλεὺς x. Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισαρίαν

ΚΑΙΤΟΙ **
Ας 1417 καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν ἀγαθοῦργων
Ης 4 38 καίτοι τ. ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
γενηθέντων
ΚΑΙΎΤΟΙΓΕ *

Jo

4 2 καίτοιγε ᾿Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν

ΚΑΙΏ
515 οὐδὲ καίουσιν λύχνον Kx. τιθέασιν αὐτὸν
ὑπὸ τ. μόδιον
Lu 12 35 ἔστωσαν ὑμῶν... οἱ λύχνοι καιόμενοι
24 32 οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν
ἦν ἡμ. κεκαλυμμένη, WH mg,
Jo 535 ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος κ. φαίνων
15 6 εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν x. καίεται
1Col3 3 ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι
καυχήσωμαι, WHR marg.
He 12 18 ov yap προσεληλύθατε. . . κεκαυμένῳ πυρί
Re 4 5 ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον
τ. θρόνου
Mt

8 8 ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον

10 ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς
19 20 ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τ. λίμνην τ. πυρὸς
τῆς καιομένης ἐν θείῳ
21 ὃ τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τ. λίμνῃ τ. καιομένῃ

23 2 κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι
Jo 1912 ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς οὐκ εἶ φίλος τ.
Καίσαρος"
πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τ.
Καίσαρι
οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα
ἀπέναντι τ. δογμάτων Καίσαρος πράσσουσιν
οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον
ἑστὼς ἐπὶ τ. βήματος Καίσαρός εἰμι
Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι
;
Καίσαρα ἐπικέκλησαι ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ
€ws οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα
εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα
μὴ φοβοῦ Παῦλε Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι
ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα
μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας

~

πυρὶ κ. θείῳ

ΚΑ ΚΕΙ͂

Mt

523 κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι
κατὰ σοῦ
1011 κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε
28 10 κἀκεῖ με ὄψονται
καὶ ἐκεῖ, T

5 κἀκεῖ προσηύχετο
8 ἵνα κἀκεῖ κηρύξω
᾿

καὶ ἐκεῖ, WH

1415 κἀκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν
καὶ ἐκεῖ, WH

Jo 11 54 κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τ. μαθητῶν
Ac 14 7 κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν
17 13 ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες κ. ταράσσοντες τ.
ὄχλους
22 10 κἀκεῖ σοι λαληθήσεται
20 20 κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων

27 6 κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον ᾿᾽Αλεξανδρινόν

ΚΑ ΚΕΙ͂ΘΕΝ
Mk 9 30 κἀκ. ἐξελθόντες ἐπορεύοντο διὰ τ. Ταλιλαίας
Lu 11 53 κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ
Ας 7 4 κἀκ. μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τ. πατέρα αὐτοῦ
18 21 κἀκεῖθεν ἠτήσαντο βασιλέα
14 26 κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν

1612 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους

2015 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες
21 1 κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα

;

.

27 4 κἀκ. ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον

28 15 κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ. .. ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν

ae ee

κἀκεῖνος--- κακός
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ΚΑ ΚΕΙ͂ΝΟΣ

ΚΑΚΟΠΑΘΕΏ

Mt 15 18 κἀκεῖνα κοινοῖ τ. ἄνθρωπον
23 23 ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφεῖναι
Mk12 4 κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν
5 κἀκεῖνον ἀπέκτειναν
16 [1| κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῆ... ἠπίστησαν
13 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τ. λοιποῖς
Lu 11 7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ
42 ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι
20 11 οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες. . . ἐξαπέστειλαν
κενόν
22 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον
Jo 657 κἀκεῖνος ζήσει δι’ ἐμέ
7 290 κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν
10 16 κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν

14 12 τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει

17 24 θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν per
ἐμοῦ
19 35 κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθὴ λέγει
καὶ ἐκεῖνος, WH
Ας 5 37 κἀκεῖνος ἀπώλετο

1 ΤΊ 2 9 ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν
4 5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν κακοπάθησον
Ja 513 κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν ; προσευχέσθω

ΜΚ
Lu

19
23
6
12
2

κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ
κἀκεῖνοι δὲ. . . ἐνκεντρισθήσονται
καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν
εἰ ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς
κ. γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀ-

Tit
Ja

x. φθόνῳ διάγοντες
διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν
σείαν κακίας
1Pe2 1 ἀποθέμενοι οὖν πᾶσάν κακίαν
16 μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τ.
ἐλευθερίαν
Ro

KAKO’S

Mt

Lu
Jo
Ac

21 41 κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς
24 48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τ.
καρδίᾳ αὐτοῦ
27 23 1 τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν;
721 ἐκ τ. καρδίας τ. ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ
οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται
15 14 1 τί γὰρ ἐποίησεν κακόν;
1625 Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά
28 22 1 τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος;
18 23 εἰ κακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ τ. κακοῦ
30 } εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν
9132 1 ὅσα κακὰ τ. ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν
Ἱερουσαλήμ
16 28 1 μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν
28 ο οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τ. ἀνθρώπῳ τούτῳ

28

τ.

5 2 ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν

οὐδὲν κακόν
1,30 ἐφευρετὰς κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς
2 9 ἐπὶ πᾶσαν Ψυχὴν ἀνθρώπου τ. κατεργαζομένου τὸ κακόν
8 818 ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά
719 1 ὃ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω
21 3. ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται
12 17 μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες
21 3 μὴ νικῶ ὑπὸ τ. κακοῦ,
8 ἀλλὰ νίκα ἐν τ. ἀγαθῷ τὸ κακόν
18. 3 ὅ οὐκ εἰσὶν φόβος τ. ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τ.

κακῷ

ἐὰν δὲ τὸ κακὸν

ἢ μητέρα

10
14 20

τελευτάτω

my nid fos) vax Sopp, Ex. xxi. 17
Mk

ΚΑΚΟΠΑΌΕΙΑ

Ja

510 ὑπόδειγμα λάβετε ἀδελφοὶ τ. κακοπαθείας
κακοπαθίας, WH

16 19
1Co 10 6
18 5
15 33
11Co13 7

Phi

3

2

ποιῇς φοβοῦ

ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι
ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται
κακὸν τ. ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος
ἐσθίοντι
ὃ σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἀκεραίους
δὲ εἰς τὸ κακόν
εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν
οὐ λογίζεται τὸ κακόν
φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί
1 εὐχόμεθα δὲ... μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν
μηδέν
βλέπετε τ. κακοὺς ἐργάτας

a
tee

θανάτῳ

710 ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ
τελευτάτω, Ex. διε.
9.30 ὃς... δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με
Ac 19 9 κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τ. πλήθους

‘

πάσχειν

(1) kak. ποιεῖν, πράσσειν (2) kak. πάσχειν
(8) κακὸς... καλός, ἀγαθός

ΚΑΚΟΛΟΓΕΏ

πατέρα

++.

ποιῶν

KAKOH’@EIA
**
129 μεστοὺς... ἔριδος δόλου κακοηθείας

Mt 15 4 ὁ κακολογῶν

a

415 μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς... κακοποιός

κ. περισκακίας

>

ἀγαθοποιοῦντας

KAKONOIO’S

Ro

3
121

\

yap

I Pe 212 ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν
14 εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθο-

ΚΑΚΙᾺ

Prien
3 ἐν κακίᾳ

17 κρειττον

ἢ κακοποιοῦντας
III Jo If ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τ. Θεόν

κεῖνοι

Mt 6 34 ἀρκετὸν τ. ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς
Ας 8 22 μετανόησον οὖν ἀπὸ τ. κακίας σου ταύτης
Ro 129 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ
κακ. πλεον., TWH mg. ; κακ. πον. πλεον.,
WH meg. alter
1Co5 ὃ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας x. πονηρίας
14 20 τ. κακίᾳ νηπιάζετε
πᾶσα πικρία
ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν
πάσῃ κακίᾳ
Col 3 ὃ ἀπόθεσθε x. ὑμεῖς. . « θυμὸν κακίαν βλασ-

-

I Pe3

15 11 καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι

18
Ro 11
1Col0
Π ΤΊ 2
Ης 4

ΚΑΚΟΠΟΙΕΏ
8 4 ἔξεστιν τ. σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι;
»»
,
>
a
*
6 9ο εἰ ἔξεστιν τ. σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ
κακοποιῆσαι

518

κακός----καλέω

Col 8 5 νεκρώσατε

οὖν.

. . ἀκαθαρσίαν

πάθος

ἐπιθυμίαν κακήν
{ΤῊ δ 15 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ
1 ΤΙ 6 10 ῥίζα γὰρ πάντων τ. κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαρυρία
ΠΤΙ414

Ane avOpos

ἐνεδείξατο

ὁ χαλκεὺς

πολλά

μοι

112 Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται κακὰ θηρία γάστερες
ἀργαί
He 514 ὃ πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε κ. κακοῦ
Ja 113 ὁ γὰρ Θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν
8 ὃ ἀκατάστατον κακὸν μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου
1Pe3 9 μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ
10 παυσάτω τ. γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ
II ° ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ
»

,

‘

>

0

πρόσωπον

217 οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ᾽

οἱ κακῶς Ἔν
655 ἤρξαντο ἐπὶ τ. κραβάττοις τ. κακῶς ἔχοντας
περιφέρειν
5 31 οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ

Lu

ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες

7 2 ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων
Jo 18 23 εἰ κακῶς Kadnoa μαρτύρησον περὶ τ. κακοῦ
Ac 28 5 ἄρχοντα τ. λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς

TKN ND FoI 82, Ex. xxii. 27

Ja

4 3 οὐ λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖσθε

Ac

7 34 ἰδὼν εἶδον τ. κάκωσιν

-“

ΚΑΚΩΣΙΣ

yu) Ἣν, Ps. xxxiv. 15
12

1.34 ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις

κακὰ

Tit

8

Mk

δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά

Αἰγύπτῳ

IN ‘wpa nin wp, 2. 17
II Jo 11 ὃ μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν
Re 2 2 ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς
!
16 2 ἐγένετο ἕλκος κακὸν Kk. πονηρὸν ἐπὶ τ.
ἀνθρώπους
KAKOY Prox
Lu 28 32 ἤγοντο δὲ x. ἕτεροι κακοῦργοι
αὐτῷ ἀναιρεθῆναι
vo κακ.,

δύο

σὺν

T

ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν κ. τ. κακούργους
39 εἷς δὲ τ. κρεμασθέντων κακούργων ἔβλασφήμει αὐτόν
΄“΄

π ΤΊ 2 9
9 ἐν @ᾧ

κακοπαθῶ μέχρ
μέχρι
κακοπαθὼω

’

δεσμῶν
ia
pyos
ὡςs κακοῦργο

KAKOYXE’OMAI
He 11 37 θλιβόμενοι κακουχούμενοι
3 μιμνήσκεσθε... τ. κακουχουμένων
αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι
,

Ac

ὡς κ.

ΚΑΚΟΏ
7 6 δουλώσουσιν αὐτὸ x. κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια

:

ὈΡΧΌΒ WS ἘΣ ITN NTN, Ex.
iii, 7
KAAA’MH
1Co 812 ξύλα χόρτον καλάμην

ΚΑΊΛΑΜΟΣ
Mt 11 7 κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;
12 20 κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει

ΞΟ ND YIN AVP, Is. xlii. 3

΄

,

τ. λαοῦ μου τοῦ ἐν

27 29 ἐπέθηκαν... κάλαμον ἐν τ. δεξίᾳ αὐτοῦ
30 ἔτυπτον εἰς τ. κεφαλὴν αὐτοῦ
48 περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
Mk 15 19 ἔτυπτον αὐτοῦ τ. κεφαλὴν καλάμῳ
36 περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
Lu 724 κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον ;
III JO 13 οὐ θέλω διὰ μέλανος κ. καλάμου σοι γράφειν
Re 11 1 ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ
2115 ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον
χρυσοῦν

16 ἐμέτρησεν τ. πόλιν τ. καλάμῳ

,

mv nixp YAIN ONS sy OVIY, Gen.
XV.
12

13

19 οὗτος... ἐκάκωσεν τ. πατέρας

1 ἐπέβαλεν... τ. χεῖρας κακῶσαί
τῶν ἀπὸ τ. ἐκκλησίας
;

14 2 ἐκάκωσαν

τ. ψυχὰς

τ.

ἐθνῶν

κατὰ

ἀδελφῶν
18 10 οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε
1Pe3 13 x. τις 6 κακώσων ὑμᾶς

Mt

τινας

ΚΑΛΕΏ

(1) c. nom.
Mt

121 ! καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
23 * καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ’Eupavound
1

a

4

>

=~

>

,

25 | ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
2 7 λάθρᾳ καλέσας τ. μάγους
15 ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τ. υἱόν μου

"229 MNP OND, Hos. xi. 1

ΚΑΚΩ͂Σ
424 προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τ. κακῶς ἔχοντας
8 16 πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν

οἱ κακῶς ἔχοντες
14 35 προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τ. κακῶς ἔχοντας
15 22 ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται
1715 σεληνιάζεται x. κακῶς ἔχει
κακ. πάσχει, TWH mg.
21 41 κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς
Mk 1 32 ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τ. κακῶς ἔχοντας

,

Sevwy ine ΠΙΝῚΡ, Is. vi. 14

τ.

912 οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλὰ

propr. (2) Kad. ἐν., ἐπί c. dat.
(3) Kad. κλήσει

23 Ἶ Ναζωραῖος κληθήσεται

MEY YAW INI, Is. xi. 1
421
5

εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφοὺς... k. ἐκάλεσεν
αὐτούς
ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται

19 ἐλάχιστος

οὐρανῶν

κληθήσεται ἐν τ. βασιλείᾳ

τ.

19 οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τ. βασιλείᾳ τ.

οὐρανῶν
913 οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους

καλέω
Μι20

8 κάλεσον τ. ἐργάτας κ. ἀπόδος τ. ee
6 οἷκός pov οἶκος προσευχῆς κληθήσεται
,

>

΄

»

,

ἐς

519

Lu 14 16 ἄν Oper
ds’ τις ἐποίει δεῖπνον μέγα κ. ἐκάλεσεν

pysprrea> apy PERN. wa, Is,
Ivi. 7

ἀπέστειλεν

τ.

δούλους

αὐτοῦ

καλέσαι

τ.

κεκλημένους εἰς τ. γάμους
εἴπατε τ. κεκλημένοις
,
>
οἱ δὲ κεκλημένοι
οὐκ ἦσαν
ἄξιοι
ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τ. γάμους
πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν
-

’

,

Κύριον

΄-

:

καλ. Kup. αὐτ., TWH marg.
εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον
καλεῖσθαι ὑπὸ τ. ἀνθρώπων Ῥαββεί:
ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββεί
πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τ. γῆς
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί
ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν
τ. ἰδίους δούλους
διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος
εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς
οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους
ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν
6 οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται
πᾶσι τ. ἔθνεσιν, Is. Lc.
1 καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην
1 καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται
τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ
μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τ. καλουμένῃ στείρᾳ
1 3 ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τ. ὀνόματι τ. πατρὸς
αὐτοῦ Ζαχαρίαν
1 οὐχὶ ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάνης
ὃς καλεῖται τ. ὀνόματι τούτῳ
τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό
σὺ δὲ παιδίον προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ
1 εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ
1 ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς,
τὸ κληθὲν ὑπὸ τ. ἀγγέλου πρὸ τ. συλλημφθῆναι αὐτόν
πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τ. Κυρίῳ
κληθήσεται
>
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A
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ὈΠΎ
Ex.
‘
AB. ΟΞ awe
_ 533,
ate
οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους
1 Σίμωνα τ. καλούμενον Ζηλωτήν
τί δέ με καλεῖτε Κύριε Κύριε
1 ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναίν
ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτόν (
1 Μαρία
καλουμένη
Μαγδαληνή
αρία ἡἡ καλουμένη
Μαγδαληνή
1 ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά
1 τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ
ἔλεγεν δὲ πρὸς τ. κεκλημένους παραβολήν
ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους
μήποτε ἐντιμύτερός σου ἦ κεκλημένος ὑπ᾽
αὐτοῦ,
k. ἐλθὼν ὁ σὲ κ. αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι
ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν
ἔσχατον τόπον"
μ᾿
Lif
»”
ε
᾿
ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε
12 ἔλεγεν δὲ κ. τ. κεκληκότι αὐτόν
,

Ῥ

΄“΄
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13 κάλει πτωχοὺς ἀναπείρους χωλούς

4
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>
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>
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τε τὸν

ἐκάλουν

Βαρνάβαν

Δία

πέμψαι... Ἰούδαν τ. καλούμενον Βαρσαββᾶν
,
΄
a
>
-_
συνπαραλαβεῖν κ. τ. Ἰωάνην τ. καλούμενον Μάρκον
Η͂
>
»
,
~
x
κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν
1 ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς
,

>

΄

‘

ΔΛιμένας

‘

»

>

,

ε

,

ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος Ἑὐρακύλων
νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον
Καῦδα
Κλαῦδα, TR mg.
ἐπέγνωμεν ὅτι Μελιτήνη ἡ νῆσος καλεῖται
Μελίτη, TR non mg.
καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα
—

,

ΧΙ11.ἃ1

,

15

πολλούς:
77 k. ἀπέστειλεν τ. δοῦλον αὐτοῦ . . . εἰπεῖν
τ. κεκλημένοις
24 οὐδεὶς τ. ἀνδρῶν ἐκείνων τ. κεκλημένων
19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου
~
cr
ἊΝ
δεῖν,
MY
21 οὐκέτι
εἰμὶ
ἄξιος
κληθῆναι vids σου
2 1 ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος
4
a
‘
ε
΄
᾽
΄
13 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ
29 πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν
44 Δαυεὶδ οὖν αὐτὸν Κύριον καλεῖ
37 ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν
3
εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τ. καλούμένον Ἰσκαριώτην
οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται
1 ὅτε ἦλθαν ἐπὶ τ. τόπον τ. καλούμενον
Κρανίον
1 σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς
ἐκληθὴ δὲ κ. 6 “Ingots κ. of μαθηταὶ αὐτοῦ
ἀπὸ ὄρους τ. καλουμένου ἐλαιῶνος
1 ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τ. διαλέκτῳ αὐτῶν
ἔστησαν δύο ᾿Ιωσὴφ τ. καλούμενον Βαρσαββᾶν
συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς... ἐπὶ τ. στοᾷ
τ. καλουμένῃ Σολομῶντος
καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν
1 παρὰ τ. πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου
οὗτός ἐστιν ἡ Δύναμις τ. Θεοῦ ἡ καλουμένη
Μεγάλη
πορεύθητι ἐπὶ τ. ῥύμην τ. καλουμένην
Εὐθεῖαν
ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τ. καλουμένης
Ἰταλικῆς
Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ

,

ε

7

,

ods δὲ προώρισεν τούτους κ. ἐκάλεσεν"
kK. ods ἐκάλεσεν τούτους κ. ἐδικαίωσεν
? ἐν ᾿Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα

yu aD NIP psa, Gen. xxi. 12
οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ᾽ ἐκ τ. καλοῦντος
ods κ. ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ιουδαίων
καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου

MANDY “DYNO? EDN, Hos. ii. 25

ἐκεῖ κληθήσονται viol Θεοῦ ξῶντος

‘OR YA DAP WI, 7. 1

δι’ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τ. υἱοῦ αὐτοῦ
ev δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς ὁ Θεός
ἕκαστον ὡς κέκληκεν 6 Θεός

2

»

‘

>

,
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ε

a
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καλέω----καλός

1Co 718 περιτετμημένος τις ἐκλήθη ;μὴ ἐπισπάσθω.
3 ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; μὴ περιτεμ-

νέσθω
20 3 8 ἕκαστος ἐν τ. κλήσει ἣ ἐκλήθη ἐν ταύτῃ
μενέτω.
21 δοῦλος ἐκλήθης ; μή σοι μελέτω

22 2 6 γὰρ ἐν eee κληθεὶς δοῦλος
22 ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος κληθείς

Ga

KAAOAIAA’SKAAOE* +

KAAONOIE’Q* +

1Th8 13 μὴ ἐνκακήσητε καλοποιοῦντες
ΚΑΛΟΣ

(1) καλόν ἐστιν, ἦν
(2) καλ. ποιεῖν
(3) καλὸς... κακός, πονηρός, σαπρός

1 6 ® μετατίθεσθε ἀπὸ τ. καλέσαντος ὑμᾶς ἐν

Eph 4

4
5
11Th2
Ι ΤΙ 6
ΤΊ]

Mt

13 * ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε
8 ἀξίως περιπατῆσαι τ. κλήσεως ἧς ἐκλήθητε

2

Col 315
1Th2 12
7
24
14
12
9

211

καθὼς κ. ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τ. κλήσεως
ὑμῶν
3 εἰς ἣν x. ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι
εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τ. Θεοῦ τ.
καλοῦντος ὑμᾶς
καλέσαντος, WH mg. R mg.
3 οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ
πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς
εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τ. εὐαγγελίου ἡμῶν
τ. αἰωνίου ζωῆς εἰς ἣν ἐκλήθης
8 τ. σώσαντος ἡμᾶς K. καλέσαντος κλήσει
ἁγίᾳ
οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν

3 10 πᾶς οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν
ὅ 16 ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα
717 ὅ πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ
ποι. καλ., WH mg.
18 ὅ. οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς
ποιεῖν.
710 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν

12 33 * ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν κ. τ. καρπὸν
αὐτοῦ καλόν

23 ὁ δὲ ἐπὶ τ. καλὴν γῆν σπαρείς
24 ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τ.
ἀγρῷ αὐτοῦ
27 οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τ. σῷ ἀγρῷ;
37 ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα

38 τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἶσιν οἱ υἱοὶ τ.

15
17
18

26

20 ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ t. γῆν τ. καλὴν σπαρέντες
727 1 οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τ. ἄρτον τ.
τέκνων
9 κ1 καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
42 } καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται
μύλος ὀνικός
43 | καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τ. ζωήν
45 | καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τ. ζωὴν χωλόν
47 | καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν
εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
50 καλὸν τὸ ἅλας

Αἴγυπτος

14 6 καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί

‘Appayedov, TR

9 μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τ. γάμου τ. dpviov
κεκλημένοι
11 πιστὸς καλούμενος κ. ἀληθινός

--καλ., [WH] R mg.; cad. πιστ., T

13 κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τ. Θεοῦ
KAAAIE’AAIOS* +
Ro 11 24 εἰ yap σὺ... παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης
εἰς καλλιέλαιον

βασιλείας
45 ὁμοία ἐστὶν... . ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς
μαργαρίτας
48 ὃ συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη
26 ' οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τ. ἄρτον τ. τέκνων
οὐκ ἔξεστιν λαβ., Τ
41 καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
ὃ 1 καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τ. ζωὴν
κυλλόν
9 ἦ καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τ. ζωὴν
εἰσελθεῖν
το ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ
24 ' καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος

ἐκεῖνος
ΜΚ 4 ὃ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τ. γῆν τ. καλήν

12 οἷ ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὁ καλούμενος Διάβολος
16 16 1 εἰς τ. τόπον τ. καλούμενον Ἑβραϊστὶ
“Αρ
Μαγεδών
19

.

18 ὃ ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τ. γῆν τ. καλήν

8.13 ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται

5 4 οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τ. τιμὴν ἀλλὰ
καλούμενος ὑπὸ τ. Θεοῦ
915 ὅπως... τ. ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας
11 ὃ πίστει καλούμενος ᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν
18 2 ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα, Gen..c.
Ja 223 φίλος Θεοῦ ἐκλήθη, Gen. xv. 6
ΓΡΕῚ 1 κατὰ τ. καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον
2 9 ὅπως τ. ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους
ὑμᾶς καλέσαντος
21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε
᾿
:
8 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουεν τῷ ᾿Αβραὰμ κύριον
αὐτὸν καλοῦσα
:
9 ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε
5 10 ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν
WPel 3 διὰ τ. ἐπιγνώσεως τ. καλέσαντος ἡμᾶς διὰ
δόξης κ. ἀρετῆς
110 8 1 ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν
Re 1 9 } ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τ. καλουμένῃ Πάτμῳ
11 81 ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα x.

Vide ΚΑΛΩ͂Σ

Tit 2 3 πρεσβύτιδας ὡσαύτως... καλοδιδασκάλους

24 " ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη... ἐν τούτῳ μενέτω
10 27 εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τ. ἀπίστων
15 9 ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος

χάριτι Χριστοῦ
i”
5 ὁ Θεὸς 6... καλέσας διὰ τ. χάριτος αὐτοῦ
5 ὃ ἡ πεισμοϑὴ οὐκ ἐκ τ. καλοῦντος ὑμᾶς

He

KA’AAION.

Lu

21 1 καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος
ἐκεῖνος
8 9 πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν
[καλόν], WH
6 38 μέτρον καλὸν πεπιεσμένον . . . δώσουσιν

43 ὃ οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν Kapπὸν σαπρον"

3 οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν
καλόν
815
τὸ δὲ ἐν τ. καλῇ γῇ οὗτοί
εἰσιν

521

καλός----κααλῶς
Lu
Vie
~

875 οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ κ. ἀγαθῇ . . . Kapποφοροῦσιν
9 33 1 καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι

He

514 ὃ πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε kK. κακοῦ
θ

14 34 καλὸν οὖν τὸ ἅλας

καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τ. καρδίαν
18 πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν
27 βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν
ep’ ὑμᾶς
δειξάτω ἐκ τ. καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα
αὐτοῦ
2 εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν κ. μὴ ποιοῦντι
τ. ὑπερ ἀξ
ea ὑμῶν ἐν τ. ἔθνεσιν ἔχοντες
nv
ἐκ T. καλῶν ἔργων
ἔ
ἐποπτεύοντες
ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ

ὅτι λίθοις καλοῖς κ. ἀναθήμασιν “κεκόσμηται

πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τ. καλὸν οἶνονy τίθησιν
σὺ ,τετήρηκας τ. καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι
ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός"
ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τ. ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν
ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός
πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλά
ἔργ. καλ. ἐδ. ὑμ., TWH mg.
3 περὶ καλοῦ ἔργου
ἔ
οὐ λιθάζομέν σε
ἤλθομεν εἰς τόπον τινα καλούμενον Kadovs

καλὸν γευσαμένους Θεοῦ ῥῆμα

10 24 εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης κ. καλῶν ἔργων
Ja

Atmévas

σύνφημι τ. νόμῳ ὅτι καλός
τὸ δὲ᾿ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ
2 εὑρίσκω ἄρα τ. νόμον τ. θέλοντι
ποιεῖν τὸ καλόν

ἐμοὶ

ΚΑΛΥΜΜΑ
11Co 313 οὐ καθάπερ Μωυσῆς. ἐτίθει
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ

1
x
A

ὑπάρχειν

13

προνοοῦμεν γὰρ καλὰ

οὐ μόνον ἐνώπιον

Κυρίου
72 ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε
1 καλὸν δὲ. ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε
9 2 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐνκακῶμεν
πάντα δὲ δοκιμάζετε τὸ καλὸν κατέχετε
οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος

ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τ. καλὴν στρατίαν

5 10

25

6 12
12

13
18

19
ΠΤΙΊΙ1 14

Tit

2 3
41
2 7
14
3 8
ὃ
14

1 τοῦτο καλὸν x. ἀπόδεκτον ἐνώπιον τ.
σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ
εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται καλοῦ ἔργου
ἐπιθυμεῖ
δεῖδὲ κι μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν
βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται
ὅτι πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν
καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ,
ἐντρεφόμενος τ. λόγοις. . . τ. καλῆς διδασκαλίας
ἐν ἔργοις καλοῖς: μαρτυρουμένη
ὡσαύτως κ. τὰ ἔργα τὰ καλὰ προδηλά
ἀγωνίζου τ. καλὸν ἀγῶνα τ. πίστεως
ὡμολόγησας τ. καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον
πολλῶν μαρτύρων
Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. μαρτυρήσαντος ἐπὶ ἸΤοντίου
Πειλάτου τ. καλὴν ὁμολογίαν
πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς
ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν
εἰς τὸ μέλλον
τ. καλὴν παραθήκην φύχαξον
ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ
τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι
σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων
ἔ
λαὸν περιούσιον ζηλωτὴν καλῶν ἔργων
ἔ
ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι
ταῦτά ἐστιν καλὰ κ. ὠφέλιμα ἥν, ἀνθρώποις
καλῶνἔργων προΐστασθαι εἰς τ. ἀναγκαίας
χρείας

αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τ.
παλαιᾶς διαθήκης μένει

ἀναγνώσει

τ.

15 κάλυμμα ἐπὶ τ. καρδίαν αὐτῶν μένει'
δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ
πρὸς Κύριον
περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα

διὰ τ. ἐνεστῶσαν

1 ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι
ΘΒ Ὲ καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν

τὸ

τό ἡ
ἡνίκα

καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ
ἀνάγκην,

11Co821

14

καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα
οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν
καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι

τοῦτο καλὸν

ἐπὶ

MDD NBOY IM, Ex. xxxiv. 33

προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων

1

κάλυμμα

ΚΑΛΥΠΤΩ
Mt

824 ὥστε τὸ πλοῖον
καλύπτεσθαι
ὑπὸ τ.
κυμάτων
10 26 οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται
Lu 816 οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν
σκεύει
23 30 λέγειν : ΠΑ ΤῸ βούνοις Καλύψατε ἡμᾶς
ἡ
24 32 οὐχὶ ἡ καρδία ἦν
ἢ ἡμῶν κεκαλυμμένη ἐν ἡμῖν
καρ. ἡμ. καιομένη ἦν, TWH non mg. R
1Co4 3 εἰ δὲ κ. ἔστιν κεκαλυμμένον TO εὐαγγέλιον
ὧν,
ἐν τ. ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον
Ja 520 καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν
1Pe4 8 ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν
¢

4

ΚΑΛΩ͂Σ

(1) kad. ποιεῖν
Mt

Mk

Lu

jo:

(2) kad. ἔχειν

(8) κάλλιον

121 21 ὥστε ἔξεστιν τ. σάββασιν καλῶς ποιεῖν
>
,
ῳφ δι"
δὲ
>
’
15 7 καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν ᾿Ησαίας

7 6 καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἦσαίας περὶ ὑμῶν
τ. ὑποκριτῶν
9 καλῶς ἀθετεῖτε τ. ἐντολὴν τ. Θεοῦ
apt καλῶς πάντα πεποίηκεν
122ὃ εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς.
32 καλῶς διδάσκαλε ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες
16 [18 3 ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν κ.
καλῶς ἕξουσιν
62 6 ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ
-

,

~

ΝΜ

ἄνθρωποι

27 1 καλῶς ποιεῖτε τ. μισοῦσιν ὑμᾶς
48 διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν
τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τ. πέτραν, R mg.
20 39 διδάσκαλε καλῶς εἶπας
#1 7 καλῶς εἶπες ὅτι λνδρα οὐκ ἔχω
8 48 οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς
131 3 καλῶς λέγετε εἰμὶ yap
18 23 εἰ δὲ καλῶς τί pe δέρεις;

522
Ac

καλῶς--- κανών
10 33} σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος
25 10 ὃ. ὡς κ. σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις
28 25 καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ

Ἠσαίου

Ro 11 20 καλῶς" τ. ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν
1Co 737 } ὃς δὲ ἕστηκεν. .. τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ
παρθένον καλῶς ποιήσει.

38} ὥστε x. ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον

14 17
11Coll 4
Ga
417
5 7
Phl 414
1Ti

8 4
12
3
5.17
1318
2 3
ὃ

He
Ja

19

καλῶς ποιεῖ
;
σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς
καλῶς ἀνέχεσθε
(ηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς
ἐτρέχετε καλῶς
1 καλῶς ἐποιήσατε συνκοινωνήσαντές μου
τ. θλίψει
τ. ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον
τέκνων καλῶς προϊστάμενοι
,
οἱ yap καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς
καλὸν περιποιοῦνται
οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι
ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι
σὺ κάθου ὧδε καλῶς
1 εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν.
καλῶς ποιεῖτε
1 πιστεύεις ὅτι εἷς Θεὸς ἔστιν: καλῶς ποιεῖς

11 Pe 119} ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες

111 Jo

61

1

ra
a
,
,
.er
obs
καλῶς
ποιήσεις
προπέμψας ἀξίως τ.

Θεοῦ

KA’MHAOZ
8 4 εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου
19 24 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος
ῥαφίδος εἰσελθεῖν
4 τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες
Mk 1 6 ἦν ὁ Ἰωάνης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου
10 25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς
ῥαφίδος διελθεῖν
Lu 18 25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος
βελόνης εἰσελθεῖν

Eph3 14 τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς
τ. πατέρα

Phl 2 10 ἵνα ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ
KA"N

(1) seq. indic.
Mt

10 23 κἂν ἐκ ταύτης διώκωσιν ὑμᾶς
_—h. v. TWH non mg. R
21 21 κἂν τ. ὄρει τούτῳ εἴπητε
26 35 κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν
Mk 5 2ὃ ἐὰν ἅψωμαι κἂν τ. ἱματίων αὐτοῦ
6 56 ἵνα κἂν τ. κρασπέδου τ. ἱματίου αὐτοῦ
ἅψωνται
16 [τ8 κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν
Lu 12 38 κἂν ἐν τ. δευτέρᾳ κἂν ἐν τ. τρίτῃ φυλακῇ
ἔλθῃ
καὶ ἐὰν, WH mg.
18 ο κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν
Jo
814 κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
55 κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν
10 38 1 κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε
πιστεύετε, T
11 25 ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται
Ac
δ15
ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπι-

σκιάσει τινὶ αὐτῶν

ἐπισκιάσῃ, T
2 κἂν ἔχω προφητείαν
καὶ ἐὰν, T
2 κἂν ἔχω πᾶσαν τ. πίστιν
καὶ ἐὰν, T
3 κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου,
καὶ ἐὰν, T
κἂν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυχήσωμαι
καὶ ἐὰν rap... . καυθήσομαι, TR non mg.

1Co13

Mt

Mt 18 42
50
Re 115
9 2

ΚΑΜΙΝΟΣ
βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τ. πυρός
βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τ. πυρός
ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης
ἀνέβη καπνὸς... ὡς καπνὸς καμίνου με-

11Co1l 16 κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με
He

ΠΌΠΞΓΟΙΝΣ. ,.
Ix,

Ja

Jo

γάλης

ΚΑΜΜΥΏ
YUN YY, Is. vi. 10
Is, Z.c.

KA’MNQ
He 12 3 iva μὴ κάμητε τ. ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι
‘
,
Ja 515 ἡ εὐχὴ τ. πίστεως σώσει τ. κάμνοντα

ia yanend, Ex.

5

515 κἂν ἁμαρτίας ἦ πεποιηκώς

2

1
11

4 46
21 2

Mt 1815 τ. ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν
Ac 28 27 τ. ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν,

12 20 κἂν θηρίον θίγῃ τ. ὄρους

KANA’
Kava, T
γάμος ἐγένετο ἐν Kava τ. Γαλιλαίας
ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν... ἐν Kava τ.
Γαλιλαίας
ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τ. Γαλιλαίας
Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τ. Γαλιλαίας

KANANAI
OX
Mt 10 4 Σίμων ὁ Kavavaios
Mk 318 Σίμωνα τ. Kavavaiov
Ac

KANAA’KH
8 27 ἀνὴρ Αἰθίοψ... δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων.

ΚΑΜΠΤΩ

Ro 11

4 οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ

yao WIN? we ὈΙΞΊΞΠΓοΣ, 1 Ki.
xix. 18

1411 ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ

TID MIA *, Is. hv. 23

ΚΑΝΩΝ
ὃ
11Co10 13 κατὰ τὸ μέτρον τ. κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν
15 μεγαλυνθῆναι κατὰ τ. κανόνα ἡμῶν εἰς
περισσείαν
16 οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα
καυχήσασθαι

Ga

616 ὅσοι τ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν

καπηλεύω---καρδία
ΚΑΠΗΛΕΥΏ *

Mk

1002 17 καπηλεύοντες τ. λόγον τ. Θεοῦ
ΚΑΠΝΟΣ
Ac

Re

219 αἷμα x. πῦρ x. ἀτμίδα καπνοῦ

wy NM ΟἾΝῚ D4, Joel iii. 3

8 4 ἀνέβη ὁ καπνὸς τ. θυμιαμάτων
9 2 ἀνέβη καπνὸς ἐκ τ. φρέατος
ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης,
kK. ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος κ. ὁ ἀὴρ ἐκ τ. καπνοῦ
τ. φρέατος.
3. κ' ἐκ τ. καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τ. γῆν
17 ἐκ τ. στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ κ.
καπνὺς κ. θεῖον
18 ἀπεκτάνθησαν
ἐκ τ. πυρὸς κ. τ.
καπνοῦ κ. τ. θείου
>
1411 ὁ καπνὸς τ. βασανισμοῦ αὐτῶν... avaβαίνει

15
18

ὃ
9
18
19 3

ἐγεμίσθη 6 ναὸς καπνοῦ ἐκ τ. δόξης τ. Θεοῦ
ὅταν βλέπωσι τ. καπνὸν τ. πυρώσεως αὐτῆς
βλέποντες τ. καπνὸν τ. πυρώσεως αὐτῆς
ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τ. αἰῶνας τ.
αἰώνων

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΆ
Ac 2 9 Ἰουδαίαν τε x. Καππαδοκίαν
1 Pel 1 παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου
Καππαδοκίας

Tadarias

ΚΑΡΔΙΆ
(1) εἰπεῖν, λέγειν ἐν τ. καρδ. (2) ἐκ καρδίας
(8) καρδ. τ. γῆς
(4) πρόσωπον... καρδ.
Mt

5 ὃ
28
6 21
9 4
11 20
12 34

μακάριοι οἱ καθαροὶ τ. καρδίᾳ
ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τ. καρδίᾳ αὐτοῦ
ἐκεῖ ἔσται κ. ἡ καρδία σου
ἵνατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν
ὅτι πραῦς εἶμι x. ταπεινὸς τ. καρδίᾳ
ἐκ γὰρ τ. περισσεύματος τ. καρδίας τὸ
στόμα λαλεῖ
40 ὃ οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐν τ.
καρδίᾳ τ. γῆς
1815 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τ. λαοῦ τούτου

mM DYN-3? jovi, Is. vi. 10

15 μήποτε.

19 ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τ. καρδίᾳ αὐτοῦ
ὃ ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ

‘21919 PM $25, Is. xxix. 13

18 ra δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τ. στόματος ἐκ τ.
καρδίας ἐξέρχεται
19 ἐκ γὰρ τ. καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ
πονηροί
18 35 ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος . . . ἀπὸ τ. καρδιῶν
ὑμῶν
22 37 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐν ὅλῃ τ.
καρδίᾳ σου
>

2 8 τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν ;
8 καὶ συνλυπούμενος ἐπὶ τ. πωρώσει τ. καρδίας
αὐτῶν
6 52 ἀλλ᾽ ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη
7 6% δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει an’
ἐμοῦ, Is. Luc.
19 οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τ. καρδίαν
21 ἐκ τ. καρδίας τ. ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ
οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται
817 πεπωρωμένην ἔχετε τ. καρδίαν ὑμῶν;
11 23 ὃς ἂν... μὴ διακριθῇ ἐν τ. καρδίᾳ αὐτοῦ
12 30 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐξ ὅλης
καρδίας σου, Dt. Le.
τῆς καρδ., TWH mg. R
33 τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ ὅλης καρδίας
τῆς xapd., TWH mg. R
Lu 117 ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα
51 διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας
αὐτῶν
65 ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τ. καρδίᾳ
αὐτῶν
219 συνβάλλουσα ἐν τ. καρδίᾳ αὐτῆς
35 ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί
51 διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τ. καρδίᾳ αὐτῆς
8 15. διαλογιζομένων πάντων ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν
5.22 τί διαλογίζεσθε ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν;
6 45 ἐκ τ. ἀγαθοῦ θησαυροῦ τ. καρδίας προφέρει
τὸ ἀγαθόν
45 ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ
στόμα αὐτοῦ
812 αἴρει τ. λόγον ἀπὸ τ. καρδίας αὐτῶν
15 οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ x. ἀγαθῇ
9.47 εἰδὼς τ. διαλογισμὸν τ. καρδίας αὐτῶν
10 27 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐξ ὅλης
καρδίας gov, Dt. Lc.
τῆς xapd., TWH mg. R
12 34 ἐκεῖ κ. ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται
45 * ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τ. καρδίᾳ
αὐτοῦ
1015 ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τ. καρδίας ὑμῶν
21 14 θέτε οὖν ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν
34 μήποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι ὕμων
tp. αἱ xapd., T
1

vA

‘

”

ia

“"

>

΄“

>

,

2425 βραδεῖς τ. καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν

.. τ. καρδίᾳ συνῶσιν

Pp) i320... 8. 2d.
16

523

A

-

227032 PAN niny nx ABN, Dt.
Vi. 5

24 48 1 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν
τ. καρδίᾳ αὐτοῦ
ΜΚ 2 6 διαλογιζόμενοι ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν

32 οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν
38 διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τ. καρδίᾳ ὑμῶν;
Jo 12 40 ἐπώρωσεν αὐτῶν τ. καρδίαν"
ἵνα μὴ. .. νοήσωσιν τ. καρδίᾳ, Is. vi. 10
18 2 τ. διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τ. καρδίαν
14 1 μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία
27 μὴ ταρασσέσθω ὑμῶνἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω
16 6 ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τ. καρδίαν
22 χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία
Ac 226 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη μου ἡ καρδία

sab now D>, Ps. xvi. 9
37 ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τ. καρδίαν
46 μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει κ.
ἀφελότητι καρδίας
4 32 τ. δὲ πλήθους τ. πιστευσάντων ἦν καρδία
«ἃ ρα
5 3 διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τ. καρδίαν σου
4 τί ὅτι ἔθου ἐν τ. καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα
τοῦτο:

524
Ac

καρδία
723 ἀνέβη ἐπὶ τ. καρδίαν αὐτοῦ

39 ἐστράφησαν ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον

51 ἀπερίτμητοι καρδίαις κ. τ. ὠσίν
καρδίας, WH marg.
54 διεπρίοντο τ. καρδίαις αὐτῶν
8 21 ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι
τ. Θεοῦ

22 εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τ. καρδίας
σου

37 εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τ. καρδίας σου ἔξεστιν
—h. v., TWH non mg. R non mg.
11 23 τ. προθέσει τ. καρδίας προσμένειν ἐν τ.
Κυρίῳ
18 22 ἄνδρα κατὰ τ. καρδίαν μου, I Sa. xvi. 1,
cf. Ps. Ἰχεχῖκ. 21

1417 ἐμπιπλῶν τροφῆς κ. εὐφροσύνης τ. καρδίας
ὑμῶν
15 ο τ. πίστει καθαρίσας τ. καρδίας αὐτῶν
16 14 ἧς ὁ Κύριος διήνοιξεν τ. καρδίαν
2113 τί ποιεῖτε... συνθρύπτοντές μου τ. καρ-

11Co8 16 τ. αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τ. καρδίᾳ

Τίτου
9 7 ἕκαστος καθὼς προήρηται τῇ καρδίᾳ
Ga 4 6 ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ πνεῦμα τ. υἱοῦ
αὐτοῦ εἰς τ. καρδίας ἡμῶν
Eph 1 τ8 πεφωτισμένους τ, ὀφθαλμοὺς τ. καρδίας
ὑμῶν
8.17 κατοικῆσαι τ. Χριστὸν διὰ τ. πίστεως ἐν τ.
καρδίαις ὑμῶν

418 διὰ τ. πώρωσιν τ. καρδίας αὐτῶν

519
Ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τ. Κυρίῳ
6 5 ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν
--τῆς, T

22 ἵνα... παρακαλέσῃ τ. καρδίας ὑμῶν

Phl 1 7 διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τ. καρδίᾳ ὑμᾶς
4 7 1 εἰρήνη τ. Θεοῦ. . . φρουρήσει τ. καρδίας
ὑμῶν

Col 2 2 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν

8 15. ἡ εἰρήνη τ. Χριστοῦ βραβευέτω ἐν τ. καρδίαις
ὑμῶν
16 ddovres ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν τ. Θεῷ
δίαν;
22 ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι τ. Κύριον
28 27 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τ. λαοῦ τούτου,
4 ὃ ἵνα... παρακαλέσῃ τ. καρδίας ὑμῶν
Is. vi. 10
ITh2 4 ἀρέσκοντες.
Θεῷ τ. δοκιμάζοντι τ.
27 μήποτε. . . τ. καρδίᾳ συνῶσιν, Is. Lc.
᾿
καρδίας ἡμῶν
Ro 121 ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία
17 * ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν ... προσώπῳ
24 παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν τ. ἐπιθυμίαις
οὐ καρδίᾳ
τ. καρδιῶν αὐτῶν
813 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τ. καρδίας ἀμέμπτους
2 καὶ κατὰ δὲ τ. σκληρότητά σου κ. ἀμετανόητον — 11Th2 17 αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν... παρακαλέσαι
καρδίαν
ὑμῶν τ. καρδίας
15 τὸ ἔργον
τ. νόμου γραπτὸν ἐν τ. καρδίαις
_ 3 5 ὁ δὲ Κύριος κατευθύναι ὑμῶν τ. καρδίας
iA
αὐτῶν
1Ti 1 5 3 ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας
29 περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι
11Ti222 ° μετὰ τ. ἐπικαλουμένων τ. Κύριον ἐκ
5 5 ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν τ. καρδίαις
καθαρᾶς καρδίας
ἡμῶν
He 8 8 μὴ σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν
΄

«

“

617 2 ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας

8 27
9 2
I
6
8

ὁ δὲ ἐραυνῶν τ. καρδίας οἶδεν
ἀδιάλειπτος ὀδύνη τ. καρδίᾳ μου
ἡ μὲν εὐδοκία τ. ἐμῆς καρδίας x. ἡ δέησις
* μὴ εἴπῃς ἐν τ. καρδίᾳ σου
ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν... ἐν τ. καρδίᾳ

σου

W222... Tk ἼΔΗΠ ΤῸΝ sip, Dt.
XXX. 14

9 ἐὰν... πιστεύσῃς ἐν τ. καρδίᾳ σου
10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην
1618 ἐξαπατῶσιν τ. καρδίας τ. ἀκάκων
1Co2 9 ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, Is. Ixiv. 3
4 καὶ ὃς... φανερώσει τ. βουλὰς τ. καρδιῶν
7 37 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τ. καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος
37 κ. τοῦτο κέκρικεν ἐν τ. ἰδίᾳ καρδίᾳ αὐτοῦ
1425 τὰ κρυπτὰ τ. καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται
I1Col 22 δοὺς τ. ἀρραβῶνα τ. πνεύματος ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν
2 4 ἐκ γὰρ... συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν
3 2 ἐνγεγραμμένη ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν
. ἐν πλαξὶν καρδίαις
3 ἐνγεγραμμένη.
σαρκίναις
15 κάλυμμα ἐπὶ τ. καρδίαν αὐτῶν κεῖται
4 6 ὃς ἔλαμψεν ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν

512 * ἵνα ἔχητε πρὸς τ. ἐν προσώπῳ καυχωI

μένους κ. μὴ ἐν καρδίᾳ
Ι ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται
3 ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ εἰς τὸ συναποθανεῖν

poaad wipnmdx, Ps. xcv. 8

10 del πλανῶνται τ. καρδίᾳ

DT 325 yh-Dy, 24. 10
12 μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ
ἀπιστίας
15 μὴ σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν, Ps. Lc.
4 7 μὴ σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν, Ps. ἢ.
12 κριτικὸς ἐνθυμήσεων κ. ἐννοιῶν καρδίας

8 10 ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς
καρδίαν, TWH

marg.

MIIAIN pabby, Jer. xxxi. 33
10 16 διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν

ὈΞῚΡΞΕ “NVATNS ΠΣ, 2.
22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς
πληροφορίᾳ πίστεως,
ῥεραντισμένοι τ. καρδίας ἀπὸ
πονηρᾶς
18 9 καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι
Ja 126 ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν ἑαύτου
αὐτοῦ, TWH mg. R
314 εἰ δὲ ὥλον πικρὸν ἔχετε . . .

ὑμῶν

καρδίας ἐν
συνειδήσεως
τ. καρδίαν
ἐν τ. καρδίᾳ

4 ὃ
ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι
5 5 ἐθρέψατε τ. καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς
8
ρίξατε τ. καρδίας ὑμῶν
.
I Pe 1 22 3 ἐκ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς
ἐκ καθαρᾶς xapd., R mg.
3 4 6 κρυπτὸς τ. καρδίας ἄνθρωπος

καρδία---καρποφορέω
1Pe315 Κύριον δὲ τ. Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν τ. καρδίαις
ὑμῶν

Pel 19 ἕως οὗ ... φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν τ. καρδίαις ὑμών
2 14 καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες
ἔ
1 Jo 3 19 ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τ. καρδίαν ἡμῶν
T. καρδίας, T
20 ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία,
ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ Θεὸς τ. καρδίας ἡμῶν
21 ἐὰν ἡ καρδία μὴ καταγινώσκῃ
καρδ. ἡμών "μὴ κατ. ἡμῶν, TR
Re

2 23 ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν

νεφροὺς

κ.

καρδίας

17 17 ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τ. καρδίας αὐτῶν
18 7 1 ὅτι ἐν τ. καρδίᾳ αὐτῆς λέγει

Lu

6 4¢ ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τ. ἰδίου καρποῦ
γινώσκεται
8 8} prev ἐποίησεν
ἐ
καρπὸν ἑκατονταπλασίονα
12 17 οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τ. καρπούς μου
18 6 ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ
7 τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι. ζητῶν καρπόν
9g? κἂν μὲν ποιήσῃ, καρπόν
20 το ἵνα ἀπὸ τ. καρποῦ τ. ἀμπελῶνος δώσουσιν
αὐτῷ
Jo 436 συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον
12 24 1 ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει
15 2! πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν
αἴρει. αὐτό:
1 κι πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτό,

} ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ

4 1 τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽
ἑαυτοῦ

ΚΑΡΔΙΟΓΝΩΣΤΗΣ {
Ac 124 σὺ Κύριε καρδιογνῶστα πάντων
15 ὃ ὁ καρδιογνώστης Θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς
ΚΑΡΠΟΊΣ

Mt

3 8.1 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τ. μετανοίας
10} ὃ πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν
καλόν
7 τό ἀπὸ τ. καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
17 1 ὃ οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς
καλοὺς ποιεῖ:
1 4 τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς
ποιεῖ.
18 1 * ob δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς
πονηροὺς ἐνεγκεῖν,
1. ὃ οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς
ποιεῖν.
ἐνεγκεῖν, T
10 1 * πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν
30 ἀπὸ τ. καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
13.333.re ποιήσατε mes.
καρπὸν αὐτοῦ καλόν,
“ἃ ποιήσατε... τ. καρπὸν αὐτοῦ cam pov:
ἐκ γὰρ τ. καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται
18 ὃ ἐδίδου καρπὸν ὃ μὲν ἑκατόν
263 “ἐβλάστησεν ὁ χόρτος κ. καρπὸν ἐποίησεν
21 19 ov μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται

34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τ. καρπῶν,
ἀπέστειλεν 7h λαβεῖν τ. καρποὺς αὐτοῦ
41 οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τ. καρπούς
43 1 δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τ. καρποὺς αὐτῆς
Mk 4 7 συνέπνιξαν αὐτὸ x. καρπὸν οὐκ ἔδωκεν
8 ἐδίδου kaptov ἀναβαίνοντα k. αὐξανόμενα
29 ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός
2 μηκέξειςς (τὰ ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι
12 2 iva... λάβῃ ἀπὸ τ. καρπῶν τ. ἀμπελῶνος
Lu: Δ. 4215 εὐλογημένος ὁ καρπὸς τ. κοιλίας σου
:
3 8.1 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τ. μετανοίας
ἀξ. KapT., WH mg.
913 πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν
καλόν

6

43.14 οὐ γάρ ἐστιν δένδρον

5 1 οὗτος φέρει καρπὸν πολύν

Ac

ᾳ) καρπ. ποιεῖν, φέρειν (2) καρπ. ἐσθίειν,
ἔχειν (8) καρπ. καλὸς, ἀγαθός (4) καρπ.
πονηρός, σαπρός
(5) καρπ. κοιλίας, ὀσφύος, χειλέων

καλὸν

ποιοῦν

καρπὸν σαπρόν"
1 ὃ οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν.

525

Ro

ὃ 1 ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε
16 1 wa ὑμεῖς ὑπάγητε k. καρπὸν φέρητε,
κι ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ
230
ἐκ καρποῦ τ. ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ
τ. θρόνον αὐτοῦ
1 13 2 ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ kK. ἐν ὑμῖν
621 ? τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε
22 3 ἔχετε τ. καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν

15 28 σφραγισάμενος αὐτοῖς ἥ; καρπὸν τοῦτον
τ δ᾽9. 80 Settee
οὶ καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει:
Ga 5226 δὲ καρπὸς τ, πνεύματός ἐστιν ἀγάπη
Eph 5 9 6 γὰρ καρπὸς τ. φωτὸς ἐἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ
Phi 1x1 πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης
22

εἰ δὲ τὸ

ἔργου

ζῆν

ἐν

σαρκὶ

τοῦτό

μοι

καρπὸς

457 ἐπιζητῶ τ. καρπὸν τ. πλεονάζοντα εἰς λόγον

ὑμῶν

ΠῚ ΤῚ2

6 τ. κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τ. καρπῶν
μεταλαμβάνειν
He 12 11 ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν .. . ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης
18 15 > καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τ. ὀνόματι

ἜΣ

orev

Ja:

-3 47,3 μεστὴ ἐλέους κ. καρπῶν ἀγαθῶν
18 καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται
5 7 ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τ. τίμιον καρπὸν τ. γῆς
18 ἡ γῆ ἐβλάστησεν τ. καρπὸν αὐτῆς
Re 22 2 1 ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα,
κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τ. καρπὸν
αὐτοῦ

ΚΑΊΡΠΟΣ
11 Ti4 13 τὸν φελόνην ὃν ἀπέλειπον ἐν Τρῳάδι παρὰ
Κάρπῳ
ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΏ
Mt 18 23 os δὴ καρποφορεῖ
Mk 4 20 οἵτινες ἀκούουσιν τ. λόγον... K. καρποΦοροῦσιν
28 αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ
Lu 815 οἵτινες + + » Καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ
Ro 7 4 ἵνα καρποφορήσωμεν τ. Θεῷ
εἰς τὸ καρποφορῆσαι τ. θανάτῳ
Col 1 6 καθὼς x. ἐν παντὶ τ. κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον
10 ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες

ae

καρποφόρος---κατά

526

,

Ac

ΚΑΡΠΟΦΟΊΡΟΣ

ἁγίου
9.31 * ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τ. Ἰουδαίας

42 4 γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης Ἰόππης

ΚΑΡΤΕΡΕΏ
He 11 27 τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν

10 37 * τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τ. Ἰουδαίας
18 49 * διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τ. Κυρίου καθ᾽ ὅλης
τ. χώρας
60 ὅλης, WHR
14 2 ἐκάκωσαν τ. ψυχὰς τ. ἐθνῶν κατὰ τ. ἀδελφῶν
16 22 συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν

ΚΑΡΦΟΣ
7 3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ
τ. ἀδελφοῦ σου
4 ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ σου

19 16 3 κατακυριεύσας
αὐτῶν

5 διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τ. ὀφθαλ-

Lu

μοῦ τ. ἀδελφοῦ σου
641 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ
τ. ἀδελφοῦ σου

(6) ἔχειν,

αὐτοῦ,

κ. θυγατέρα κατὰ τ. μητρὸς αὐτῆς,
k. νύμφην κατὰ τ. πενθερᾶς αὐτῆς
12 14 οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ
25 πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐρη-

μοῦται,

kK. πᾶσα πόλις. . + μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς
οὐ στάθησεται
μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν

ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κ. τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου

>~

ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τ. πνεύματος τ. ἁγίου
20 11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τ. οἰκοδεσπότου
26 59 ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τ. Ἰησοῦ
63 ὃ ἐξορκίζω σε κατὰ τ. Θεοῦ τ. ζῶντος
27 1 συμβούλιον ἔλαβον... κατὰ τ. Ἰησοῦ
Mk 8 6 ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι. .. συμβούλιον
ἐδίδουν κατ᾽ αὐτοῦ
5113 ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ
ς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν
Oo.
μ
=

11 25 2 ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος

55 ἐζήτουν κατὰ τ. Ἰησοῦ μαρτυρίαν
56 | πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ
57 | x. τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽

αὐτοῦ

Lu

414 * φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου
8.33 ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ
9 50 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν
ὁ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν
28 κα ὁ διδάσκων καθ᾽ ὅλης τ. Ἰουδαίας
14 | ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ
Jo 1911 3 οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν
Ac 426 οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ
τ. Κυρίου

mindy sm-sipia DH, Ps. ii. 2

>

’

τ.

ἡγεμόνι
[2

,

κατὰ

‘4

τ.

αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ
αἰτούμενοι κατ᾽ αὐτοῦ καταδίκην
μὴ κ. τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι
ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικός
εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν τίς καθ᾽ ἡμῶν;
33 | τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ;

(8) post verb.

ὅταν. . . εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽
ὑμῶν ψευδόμενοι
23 2 κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι
κατὰ σοῦ
8 32 ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ
10 35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τ. πατρὸς

“

3
15
27
27 14

c. gen.

511?

1

Παύλου
25 2 1 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς... κατὰ
τ. Παύλου

KATA’

Mt

.. « διδάσκων
1 1 οἵτινες ἐνεφάνισαν

24

42 διαβλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ τ.
ἀδελφοῦ σοὺ ἐκβαλεῖν

ἰσχύειν, δύνασθαι κατά
jur. (4) καθ᾽ ὅλης

ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ᾽

21 28 1 ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τ. λαοῦ κ. τ. νόμου

42 ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ
σου

(1) post verb. dic. et accus.

Ψ

613 } οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τ. τόπου τ.

Ac 1417 ὑετοὺς διδοὺς x. καιροὺς καρποφύρους

Mt

bi) als

11 2 1 ὡς ἐντυγχάνει τ. Θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ
1Co4

6 iva μὴ εἷς ὑπὲρ τ. ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τ.
ἑτέρου
11 4 2 προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων
1515. 1 ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τ. Θεοῦ ὅτι ἤγειρεν
τ. Χριστόν
11Co8 2 ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν
10 5 πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τ. γνώσεως
τ. Θεοῦ

18 ὃ 3 οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τ. ἀληθείας

Ga

821 ὁ οὖν νόμος κατὰ τ. ἐπαγγελιῶν τ. Θεοῦ;
517 ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τ. πνεύματος,
τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τ. σαρκός
23 κατὰ τ. τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος
Col 214 ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον
Ι ΤΙ 519 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου
He 6133 ΩΝ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι,
3 ὦμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ
16 8. ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τ. μείζονος ὀμνύουσιν
Ja 8141} μὴ κατακαυχᾶσθε x. ψεύδεσθε κατὰ τ.
ἀληθείας
κατακ. τ. ἀληθ. x. ψεύδ., T
5 9 μὴ στενάζετε ἀδελφοὶ κατ᾽ ἀλλήλων
;
kar ἀλλ. ἀδ., T

I Pe211

αἵτινες στρατεύονται κατὰ τ. ψυχῆς

ΠΡΕΖ211

οὐ φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν... βλάσφημον
κρίσιν
ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων
| ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς
ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ
? ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα
3 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ

Ju
Re

15
15
2 4
14
20

c.

acc,

(1) de temp.
(2) καθ᾽ ἑαυτόν, ἰδίαν, ὑμᾶς
(8) distrib. (4)c. num.
(5) x. τὸ αὐτό,
καθ᾽ ὅσον, πάντα, ti
(6) κ. πρόσωπον
ὀφθαλμούς (7) τὸ, τὰ κατά
Mt 120 ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ
212 χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι

“ΨΥ

κατά
ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τ. Ἰωσήφ
κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη, WH mg.
1 κατὰ τ. χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τ.
μάγων
,
,
>
>
,
ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τ. Ἰωσήφ
>
χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ a”
ὄναρ ἀνεχώρησεν
κατὰ τ. πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν
3 ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν . .. εἰς ἔρημον τόπον
κατ᾽ ἰδίαν
2
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι
τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τ. πρᾶξιν αὐτοῦ
ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν
5 προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽
ἰδίαν
εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τ. γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ
πᾶσαν αἰτίαν;
2 παρέλαβεν
τ. δώδεκα μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν
κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν
ἔσονται. .. σεισμοὶ κατὰ τόπους
ἑκάστῳ κατὰ τ. ἰδίαν δύναμιν
καθ᾽
ἡμέραν ἐν τ. ἱερῷ ἐκαθεζόμην
διδάσκων
κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα
πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ bv
αὐτόν
kat ἐξουσίαν κ. τ. πνεύμασι τ. ἀκαθάρτοις
ἐπιτάσσει
ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας
* κατ᾽ ἰδίαν δὲ τ. ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν
πάντα
2
δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον
τόπον
ἀπῆλθον ἐν τ. πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον
κατ᾽ ἰδίαν
ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν
kK. κατὰ πεντήκοντα
οὐ περιπατοῦσιν... κατὰ τ. παράδοσιν
τ. πρεσβυτέρων
2 ἀπολαβόμενος
αὐτὸν ἀπὸ τ. ὄχλου Kart
ἰδίαν
ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽
ἰδίαν μόνους
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ ἰδίαν ἐπηρώτων
αὐτόν
2
ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν ἹΤέτρος
8
ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους
3
4 Rg
ae
ee, 9
5
ἤρξαντο... λέγειν
αὐτῷ
εἷς κατὰ \ εἷς
1
καθ' ἡμέραν ἤμην... ἐν τ. ἱερῷ διδάσκων
κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον
ἐν τ. ἱερατεύειν αὐτὸν... κατὰ τὸ ἔθος
τ. ἱερατείας
ὄ
κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο;
γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου
ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι. ... κατὰ τ.
νόμον Μωυσέως
κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τ. νόμῳ Κυρίου
τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τ.
νόμου
4
,
ay?
2
ἀπολύεις τ. δοῦλόν
σου δέσποτα
κατὰ4 τὸ‘
ἣμά σου
6
ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τ.
λαῶν
ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τ. νύμον Κυρίου
ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς
Ἱερουσαλήμ
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ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς
ὑμεῖς κατὰ τ. σάρκα κρίνετε
> +
ἊΝ
,
τὰ ἴδια πρόβατα
φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα
κατὰ τ. νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν
κατὰ τ. νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν
é
γράφ
* ἅτινα ἐὰν γράφηται
καθ᾽ θ᾽ ἕν
—h. v., T
Ta μέρη τ. AiBuns τῆς κατὰ Κυρήνην
1 καθ᾽ ἡμέραν te προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τ. ἱερῷ,
>
a“
κλῶντές Te κατ᾽ οἶκον ἄρτον
© προσετίθε
ι τ. σωζομένους καθ᾽ ἡμέραν
ἐπὶ τὸ αὐτὸ
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μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν
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ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τ. θύραν τ
’

ἱεροῦ
ἡρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πειλάτου
>
3.
οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε
ὅ αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν
λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς
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Dt. xviii. 15, 16
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τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τ. ψευδοπροφήταις
I
αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν K. κώμην
oo
τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς
αὐτόν
ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τ. πόλιν κηρύσσων
8. ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τ. κώμας
ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά
a
ἐν τ. εἶναι
αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας
1 ἀράτω τ. σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν
μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε
3 στραφεὶς πρὸς τ. μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν
κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν
ὁμοίως δὲ κ. Λευείτης κατὰ τ. τόπον
Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ᾽ αὐτόν
τὸν ἄρτον ἡμῶν... δίδου ἡμῖν τὸ Ka
ἡμέραν
8
,
διεπορεύε’»το κατὰ" πόλεις κ. κώμας
διδάσκων
ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τ. χώραν ἐκείνην
1 εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς
ὅ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἣ ἡμέρᾳ... ἀποκαλύπτεται
ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τ. ἱερῷ
κατὰ τόπους λοιμοὶ κ. λιμοὶ ἔσονται
On υἱὸς μὲν τ. ἀνθρώπου
κατὰ τὸ ὡρισμένον
Topeverat
ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τ.
ἱερῷ
τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τ. ἐντολήν
κατὰ τ. καθαρισμὸν τ. Ἰουδαίων κείμεναι
1 ἄγγελος γὰρ Κυρίου κατὰ καιρὸν κατέβαινεν
—h. v..
TWHR non mg.
,
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τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τ. προφήταις
,
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242 ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τ. ἑορτῆς
416 εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ
6 23 > κατὰ
26 ὅ κατὰ
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ἐν τ. ἱερῷ κ. κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο
διδάσκοντες
ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τ. τύπον ὃν ἑωράκει
πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τ. χώρας τ.
Ἰουδαίας

528
Ac

κατά

8 3 ὅ κατὰ τ. οἴκους εἰσπορευόμενος
26 ἀνάστηθι κ. πορεύου κατὰ μεσημβρίαν
36 ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν
111 οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τ. Ἰουδαίαν

12

18

11 κατ᾽
1

22
23
27

14

ἐκεῖνον

δὲ

τ.

καιρὸν

ἐπέβαλεν

Ἡρῴδης... τ. χεῖρας
ἦσαν δὲ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατὰ τ. οὖσαν ἐκκλησίαν
ἄνδρα κατὰ τ. καρδίαν μου
ὁ Θεὸς... κατὰ τ. ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ
Ἰσραὴλ σωτῆρα
1 τ. φωνὰς τ. προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν
σάββατον ἀναγινωσκομένας

1 ὅ κατὰ

τὸ αὐτὸ

εἰσελθεῖν

αὐτοὺς

εἰς τ.

4

Ας 24

καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσι τ. Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ
τ. οἰκουμένην
6 κατὰ τ. ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
—h. v.. TWHR non mg.

12 οὔτε ἐν τ. συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τ. πόλιν

14 κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν
14 πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τ. νόμον...
εγραμμένοις
22 32 ἴ διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς
25 3 ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν
ὁδόν
14 ἴ ὁ Φῆστος.... ἀνέθετο τὰ κατὰ τ. Παῦλον
16 ° πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον

ἔχοι τ. κατηγόρους

συναγωγήν
23 ὃ χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν
.
πρεσβυτέρους
Ε
15 11 πιστεύομεν σωθῆναι καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι
21° Μωυσῆς
γὰρ... κατὰ πόλιν τ. κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει

23 Ἶ σὺν... ἀνδράσι τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν τ. πόλεως
26 3 γνώστην ὄντα σε πάντων τ. κατὰ Ἰουδαίους
ἐθῶν
5 κατὰ τ. ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τ. ἡμετέρας
θρησκείας
11 κατὰ πάσας τ. συναγωγὰς πολλάκις τιμω-

γινωσκόμενος
23 τοῖς κατὰ τ. ᾿Αντιόχειαν κ. Συρίαν κ. Κιλι-

13 ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον
27 2 μέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τ. ᾿Ασίαν τόπους

1 ἐν τ. συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀνα-

κίαν ἀδελφοῖς
36 ὃ ἐπισκεψώμεθα τ. ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν

πᾶσαν
5 1 ἐπερίσσευον τ. ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν
7 ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν
25 1 κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος x. Σίλας
προσευχόμενοι
17 2 κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τ. Παύλῳ
11 1 7 τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τ. γραφάς
--τὸ, T [WH]
17 1 ἐν τ. ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τ.
παρατυγχάνοντας
22 ὅ κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς

16

θεωρῶ

28 ? ὡς κιτινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν
18 4 1 διελέγετο δὲ ἐν τ. συναγωγῇ κατὰ πᾶν

σάββατον

14 κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν:
75 3 εἰ δὲ ζητήματα ἐστὶν περὶ... νόμου
τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς
191 θέλοντος δὲ τ. Παύλου κατὰ τ. ἰδίαν βουλὴν

πορεύεσθαι

—h. v.. TWH

9 ' καθ᾽ ἡμέραν

non mg. R

διαλεγόμενος ἐν τ. σχολῇ

ρῶν αὐτούς

5 τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τ. Κιλικίαν
Παμφυλίαν διαπλεύσαντες

κ.

7 μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον
7 ὑπεπλεύσαμεν τ. Κρήτην κατὰ Σαλμώνην
12 λιμένα τ. Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα x.
κατὰ χῶρον
25 καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι
27 1 κατὰ μέσον τ. νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται
29 φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους
ἐκπέσωμεν
28 16 2 ἐπετράπη τ. Παύλῳ μένειν καθ᾽ ἑαυτόν
Ro 1 3 τ. γενομένου ἐκ σπέρματος Δανεὶδ κατὰ
σάρκα

4 κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης

15 7 οὕτως τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον x. ὑμῖν...
εὐαγγελίσασθαι

2 2 τὸ κρίμα τ. Θεοῦ ἐστὶν κατὰ ἀλήθειαν

5 κατὰ δὲ τ. σκληρότητά σου κ. ἀμετανόητον
καρδίαν
.
6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ:
7 τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ

16 ἐν ἧ ἡμέρᾳ

κρίνει ὁ Θεὸς...

εὐαγγέλιόν μου

κατὰ τὸ

3 2 πολὺ κατὰ πάντα πρόπον

Τυράννου
20 οὕτως κατὰ κράτος τ. Κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν
23 1 ἐγένετο δὲ κατὰ τ. καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος
20 20 ὃ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ x. κατ᾽ οἴκους

5 κατὰ ἄνθρωπον λέγω
4 1 τί οὖν ἐροῦμεν ᾿Αβραὰμ τ. προπάτορα ἡμῶν
κατὰ σάρκα
4 6 μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ

τύρεταί μοι
21 το * ἐξηγεῖτο Kal’ ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν
ὁ Θεός
21 διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη

16 διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως ἵνα κατὰ χάριν
18 πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρημένον
5 61 κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν
713 ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ

22

22 συνήδομαι γὰρ τ. νόμῳ τ. Θεοῦ κατὰ τ. ἔσω
ἄνθρωπον
'
8 4 τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ
πνεῦμα.
5 οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τ. σαρκὸς
φρονοῦσιν"

23° τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρ-

πάντας Ἰουδαίους

3 πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τ. πατρῴου
νόμου
12 ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τ. νόμον
19 ὃ. δέρων κατὰ τ. συναγωγὰς τ. πιστεύοντας
ἐπὶ σέ
28. 3 σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τ. νόμον

19 ? ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνθάνετο

31 κατὰ τὸ διατεταγμένον

τ. Παῦλον

αὐτοῖς ἀναλαβόντες

ὀφείλημα

ἁμαρτία

οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τ. πνεύματος

12 οὐ τ. σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῇν"

13 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε

ω-
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κατά
κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων
τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν
ὑπὲρ. .. τ. συγγενῶν μου κατὰ σάρκα
ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα
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ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν
,

34

κατα

7

΄“

.

Κύριος ἔδωκέν μοι
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κ. πατρὸς ἡμῶν
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ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν
τὸν κατὰ πνεῦμα
"
>
΄
,
>
a
κατὰ τ. εὐδοκίαν τ. θελήματος αὐτοῦ
κατὰ τὸ πλοῦτος τ. χάριτος αὐτοῦ
τὸ μυστήριον τ. θελήματος αὐτοῦ κατὰ τ.
εὐδοκίαν αὐτοῦ
,
προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα
ἐνεργοῦντος κατὰ τ. βουλὴν τ. θελήματος
αὐτοῦ
rs
>
’
\
39. ὁ
«
,
2 κἀγὼ
ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν
κατὰ τ. ἐνέργειαν τ. κράτους τ. ἰσχύος
αὐτοῦ
1
κατὰ τ. αἰῶνα τ. κόσμου τούτου,
κατὰ τ. ἄρχοντα τ. ἐξουσίας τ. ἀέρος
κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον
κατὰ τ. δωρεὰν τ. χάριτος τ. Θεοῦ
τ. δοθείσης μοι κατὰ τ. ἐνέργειαν τ.
δυνάμεως αὐτοῦ
κατὰ πρόθεσιν τ. αἰώνων
ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τ. δόξης αὐτοῦ
κατὰ τ. δύναμιν τ. ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν
ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τ. δωρεᾶς
τ. Χριστοῦ
κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους
ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τ. προτέραν ἀναστροφὴν τ. παλαιὸν ἄνθρωπον
τ. φθειρόμενον
κατὰ τ. ἐπιθυμίας τ.
ἀπάτης
τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ
a

Eph1
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,

‘
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‘

εἰ κ. ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν

col

τέκνα ἐσμέν

4,13 τὸ αὐτὸ πνεῦμα τ. πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον
εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον
17 καθ᾽ ὑπερβολὴν
βάρος δόξης
5 16 ἀπὸ τοῦ viv οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα'
ς

>

ς

>
>
>
,
I 9 σὺν‘ τῇfol κατ᾽ > οἶκον
αὐτῶν ἐκκλησίᾳ
ὃ καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν
4
17 ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι

>

»
ἐστιν

᾿

κατὰ, Τ

,

>

>
οὐκ

~

23 ὁ μὲν ἐκ τ. παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται
28 ἡμεῖς
δὲ.
.-. kata
Ἰσαὰκ
ἐπαγγελίας

,

>

’

«

“ὦ

΄“΄

>

,

15 ἀδελφοὶ κατὰ ἄνθρωπον λέγω
29 κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι

,

Φ

«“
οτι

2

,

>

A

13 καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τ. ἐκκλησίαν τ.
Θεοῦ
2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν
2
κατ᾽ ἰδίαν δὲ τ. δοκοῦσιν
II
κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην
τ
>
>
‘
>
a
\
ois κατ᾽
ὀφθαλμοὺς
Ἰησοῦς Χριστὸς

col

-

σ΄

“

II

’

40

κατὰ τ. κανόνα ἡμῶν εἰς
περισσείαν
ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
ὃ λαλῶ od κατὰ Κύριον λαλῶ
ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τ. σάρκα
κατὰ ἀτιμίαν λέγω
1 ἡ ἐπίστασίς μοι ἡ καθ᾽ ἡμέραν

17
18
21
28
A
>
f
4
ia
18 10 κατὰ τ. ἐξουσίαν ἣν ὁ
Ga 1 4 κατὰ τὸ θέλημα τ. Θεοῦ

,

”

,

ὁ ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν

15 μεγαλυνθῆναι

,

A

’

7 6 7 τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε
13 κατὰ τὸ μέτρον τ. κανόνος οὗ ἐμέρισεν

\

3

ὩΣ

2 ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας
3 οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα

,

,

>

θ᾽

3

‘

>

a

>
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1

4

>
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8 ov κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω

10 I

>

΄“

125

,

ἐκλογὴν πρόθεσις τ. Θεοῦ μένῃ
ἔχουσιν ἀλλ᾽ οὐ Kar ἐπίγνωσιν
ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν
εἰ γὰρ ὁ Θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ
ἐφείσατο
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης
ἀγριελαίου
:
πόσῳ μᾶλλον οὗτοι of κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται
κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς"
κατὰ δὲ τ. ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τ. πατέρας
τὸ δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη
χαρίσματα κατὰ τ. χάριν τ. δοθεῖσαν ἡμῖν
διάφορα:
εἴτε προφητείαν
κατὰ
τ. ἀναλογίαν
τ.
πίστεως
οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς
2 κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τ. Θεοῦ
TO αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν
Ἰησοῦν
ἀσπάσασθε.. . . τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν
ἐκκλησίαν
τῷδι δὲ δυναμένῳ
κατὰ τὸ
πμένῳ ὑμᾶς
ὑμ στηρίξαι
mp
εὐαγγέλιόν μου
κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις
σεσιγημένου
κατ᾽ ἐπιταγὴν τ. αἰωνίου Θεοῦ
ov πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα
ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας
οὐχὶ... κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε;
τ. ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τ. ἴδιον κόπον
κατὰ τ. χάριν τ. Θεοῦ τ. δοθεῖσάν μοι
τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην οὐ κατ᾽
ἐπιταγὴν
μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ κατὰ
τ. ἐμὴν γνώμην
μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ;
βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα
λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα
ere καθ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι
* κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς
* δύνασθε yap καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν
πάντα δὲ εὐσχημόνως κ. κατὰ τάξιν γινέσθω
Χριστὸς ἀπέθανεν... κατὰ τ. γραφάς
ἐγήγερται τ. ἡμέρᾳ τ. τρίτῃ κατὰ τ. γραφάς
1 καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκω
εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν ᾿Εφέσῳ
1 * κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽
ἑαυτῷ τιθέτω
~

a

,

TN NyD POX WW iv, Gen. xviii. 10
10 2 ζῆλον Θεοῦ
115 λεῖμμα κατ᾽

11Co7 10 ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν. ..
ἐργάζεται
II αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι
3 κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ κ. παρὰ δύναμιν
αὐθαίρετοι
>

κατὰ τ. καιρὸν τούτον ἐλεύσομαι

--
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530

κατά

Eph5 33 * πλὴν κ. ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα
6 5 ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις
6 μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι
ar 7 iva δὲ εἰδῆτε x, ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ
Phl 112
Ta Kar ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τ.

Tit

κατὰ τ. ἀποκαραδοκίαν κ. ἐλπίδα μου
2
μηδὲν κατὰ ἐριθίαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν
κατ᾽ ἐριθείαν, T
8
κατὰ νόμον Φαρισαῖος,
ὦ)
Qu
κατὰ ζῆλος διώκων τ. ἐκκλησίαν,
‘
’
‘
>
,
,
κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος
ἄμεμπτος
14 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον
21 κατὰ τ. ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτόν
41 I οὐχ ὅτι καθ᾽ ὑστέρησιν λέγω
1 κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ
rf
\
‘
΄
,
>
“Col. 111 δυναμούμενοι
κατὰ τὸ κράτος τ. δόξης αὐτοῦ
διάκονος
κατὰ
τ.
οἰκονομίαν
τ.
Θεοῦ
25
29 ἀγωνιζόμενος κατὰ τ. ἐνέργειαν αὐτοῦ
2 ὃ κατὰ τ. παράδοσιν τ. ἀνθρώπων,
κατὰ τὰ στοιχεῖα τ. κόσμου,
kK. οὐ κατὰ Χριστόν
22 κατὰ
τὰ ἐντάλματα κ. διδασκαλίας τ.
ἀνθρώπων
>
8. ὃ
3 10 τ. ἀνακαινούμενον
ΚΑΤ
εἰκονὰα
τ.
κτίσαντος αὐτόν
5 ὑπακούετε τ. γονεῦσιν κατὰ πάντα
224° ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα
κυρίοις
7 7 τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος
5 ἀσπάσασθε
τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῆς
ἐκκλησίαν
2 κατὰ τ. χάριν τ. Κυρίου ἡμῶν
3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον
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Phm

>

>

εὖ; κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα
ζωῆς αἰωνίου
2 ᾿Αρχίππῳ +++ Κὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλη-

σίᾳ

14 ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου Ts

‘4

εὐαγγελίου ἐλήλυθεν

20

8 γος

110
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9 ov
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ἐστὶν

,

ἢ

παρουσία

Kar

>

ee

a

ενεργείαν

τ.

Σατανᾶ
6 μὴ κατὰ τ. παράδοσιν ἣν παρελάβετε παρ
‘

A

,

a

΄

ἡμῶν

I κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν
I κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τ. δόξης τ. μακαρίου
Θεοῦ
18 κατὰ τ. mpoayovoas ἐπί σε προφητείας
5 21 μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν
6 3 μὴ προσέρχεται.
. τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν
διδασκαλίᾳ
Til
I κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
8 συνκακοπάθησον τ. εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν
᾿

’

>

΄

>

,

,

,

A

¢

Θεοῦ

Q καλέσαντος

κλήσει ἁγίᾳ οὐ κατὰ τὰ ἔργα

«

ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν
ἐκ νεκρῶν...
εὐαγγέλιόν μου
κατὰ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς
σουσιν διδασκάλους
ἀποδώσει αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ
κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ κ.
a
>
ἀληθείας τῆς Kar εὐσέβειαν
κατ᾽ ἐπιταγὴν τ. σωτῆρος ἡμῶν
>

smal

4
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Tit

1

14
1
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Κατὰ
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Η
Τὸ

,
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4

ἐπισωρεύ>

,

ἔ
αὐτοῦ
ἐπίγνωσιν
Θεοῦ,

4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν
5 ὅ wa... καταστήσῃς κατὰ πόλιν mpeσβυτέρους
9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τ. διδαχὴν πιστοῦ
λόγου
8 5 κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς
o

24

συνεπιμαρτυροῦντος τ. Θεοῦ... . κατὰ τὴν
αὐτοῦ θέλησιν
17 ὅ ὥφειλεν κατὰ πάντα τ. ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι

8.3
8

5
1

καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τ. οἴκου

κατὰ τ. ἡμέραν τ. πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ

Vata ΠΡ DID, Ps. xcv. 8

1 παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν
5 πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιό-

τητα

σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδέκ

PIY229 “MISTY Ddiyd jNS-nnR, Ps.
CX. 4

10 ἀρχιερεὺς κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδέκ, Ps. Lc.
6 20 κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενό-

μενος, Ps. dic.
ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῖν τ. λαὸν κατὰ
τ. νόμον

κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι

ἱερέα,
K. οὐ κατὰ τ. τάξιν ᾿Ααρὼν λέγεσθαι
εἰ κατὰ τ. ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται
ἱερεὺς ἕτερος,
χό ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν,
ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου
σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδέκ, Ps. Lc.
5 καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας
κατὰ τοσοῦτο κ. κρείττονος διαθήκης γέγονεν
ἔγγυος Ἰησοῦς
1 ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγκην

ὄντων τ. προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα
ὅρα... ποιήσεις πάντα κατὰ τ. τύπον τ.
δειχθέντα σοι

AND ΠΝ ΣΝ ONIN ALY ΠῚ, Ex.
" Xxv. 40

εἶν,

'

᾿

οὐ κατὰ τ. διαθήκην ἣν ἐποίησα

N73 We N23 Nd, Jer. xxxi. 32

,

ὃ ἐγηγερμέ νον

3

»

ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον
σὺ κατ᾽ ἀρχὰς Κύριε τ. γῆν ἐθεμελίωσας

MID yINT Od, Ps. cil. 26

,

περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος
καθ᾽ ἣν δῶρά τε x. θυσίαι προσφέρονται,
μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τ.
λατρεύοντα
λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τ. νόμον
ὑπὸ Μωυσέως
ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τ. νόμον
1.8 ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽
ἐνιαυτόν
5 καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τ. ἀνθρώποις
1.8 κατ᾽ ἐνιαυτὸν τ. αὐταῖς θυσίαις αἷς
προσφέρουσιν
13 ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽
ἐνιαυτόν

κατά---καταβαίνω
4

7

8 αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται
II 1 πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν λει-

Held

_Toupyav

11

7 THs κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος

κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες
12 10 κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον

Ja

2 8 εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν

γραφήν

a
a
ας

ores κ. ἡ πίστις.

ἑαυτήν

τ.

κατὰ τ.

. . νεκρά ἐστιν καθ᾽

ἀνθρώπους τοὺς. καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ
γεγονότας
κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ πατρός
ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς
κατὰ τ. καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον
τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ
ἑκάστου ἔργον
συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν
ἵνα κριθῶσιν μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί,
ζῶσιν δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι
οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τ. Θεοῦ
μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως κατὰ Θεόν
—kar. Θεὸν, WHR mg.
κατὰ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν
κατὰ τὰ ἐπαγγέλματα, ΩΝ
κατὰ τ. δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν
ὑ
ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ
ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τ. ἐντολὰς αὐτοῦ
ἀσπάζου τ. φίλους κατ᾽ ὄνομα
κατὰ τ. ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τ.
ἀσεβειῶν
δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν
>

,

‘

>

ς

,

“

* τέσσερα ζῷα ἕνé καθ᾽ ἕν αὐτῶν

διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς
ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ... κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
1 κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τ. καρπὸν
ses to
αὐτοῦ

531

Mk

9 9 καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τ. ὄρους
13 15 ὁ ἐπὶ τ. δώματος μὴ καταβάτω
15 30 σῶσον σεαυτὸν “καταβὰς ἀπὸ τ. σταυροῦ
32 καταβάτω νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ
Lu 251 κατέβη per αὐτῶν x. ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ
3 22 ἐγένετο δὲ ᾿ς καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιον σωματικῷ εἴδει
6 17 καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ
8 23 κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τ. λίμνην
954 θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τ. οὐρανοῦ
4
,
1015 Lsἕως τ. ἅδου
καταβήσῃ
καταβιβασθήσῃ, TWH mg. R
30 ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ
εἰς Ἰερειχώ

ἡ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ
μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά
κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
Ζακχαῖε σπεύσας κατάβηθι
6 κ. σπεύσας κατέβη
ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τ.
yn
«

x

,

Lad

,

>

‘

—h. v., [[WH]] R marg.

2 τεθέαμαι τὸ πνεῦμα
στεράν

καταβαῖνον

ὡς περι-

ep ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον
Ce

lk

δ

a

Wa

ry

a

a

ὄψεσθε... τ. ἀγγέλους τ. Θεοῦ ἀναβαίνοντας
k. καταβαίνοντας
μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναούμ
εἰ μὴ 6 ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβάς
ἠρώτα ἵνα καταβῇ
κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου
oy δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος
2 ἄγγελος yap Κυρίου κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τ. κολυμβήθρᾳ
—h. v.. TWHR non mg.
ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει
κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τ. θάλασσαν
ὁ γὰρ ἄρτος τ. Θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων
ἐκ τ. οὐρανοῦ
5
ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τ. οὐρανοῦ
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τ. οὐρανοῦ
4
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>

΄“

‘

9

,

‘A

>

,

a

ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβέβηκα

ΚΑΤΑΒΑΙΝΩ

(1) seq. ἕως

(9) seq. ἐν

εἶδεν πνεῦμα Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστεράν
κατέβη ἡ βροχὴ κ. ἦλθαν οἱ ποταμοί
κατέβη ἡ βροχὴ κι ἦλθαν οἱ ποταμοί
καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τ. ὄρους
καταβάντι δὲ αὐτῷ, T
ἕως ἅδου καταβήσῃ
καταβιβασθήσῃ, TR mg.
καταβὰς ἀπὸ τ. πλοίου. Πέτρος
καταβαινόντων

αὐτῶν ἐκ τ. ὄρους

ὁ ἐπὶ τ. , δώματος μὴ καταβάτω ἄραι τὰ ἐκ
T. οἰκίας αὐτοῦ
εἰ υἱὸς εἶ τ. Θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ
a
τ. σταυροῦ
καταβάτω νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ
ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ
εἶδεν... τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν
οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες

οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβαίνων
ἐγώ εἶμι 6 ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ
καταβάς
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς
΄
\
”
κατέβη
δὲΦ > Ἰακὼβ
εἰς> Αἴγυπτον
καὶ xar. 1. TWH mg.
κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς
δ

>

c

«

ia

“

.

»

>

“--

ἤν ΠΟ ἼΩΝ, Ex. iii. 8
οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν
πορεύου ἐνὸν ἐπὶ τὴν ὅδον τ. καταβαίνουσαν
ἀπὸ Ἱερουσαλήμ
κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ
; θεωρεῖ . . . καταβαῖνον σκεῦός τι
«ἀναστὰς

κατάβηθι

κ. πορεύου σὺν αὐτοῖς

καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τ. ἄνδρας
-εἶδον ...

καταβαῖνον

σκεῦός τι

οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν
πρὸς ἡμᾶς
κατέβησαν εἰς ᾿Ατταλίαν
,
,
4
παρελθόντες
δὲ. τ. Μυσίαν
κατέβησαν
εἰς>
Τρῳάδα

καταβαίνω---καταγινώσκω
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Ac 18 22 ἀσπασάμενος

τ.

᾿Αντιόχειαν

ἐκκλησίαν

κατέβη

εἰς

20 10 καταβὰς δὲ 6 Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ
28 10 ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι
αὐτόν
24 1 κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν

22 ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ

25

6 καταβὰς εἰς Καισαρίαν
7 οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι
Ro 10 7 ris καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον;

Eph1

4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς ἡ

κόσμου
4 3 καίτοι τ. ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
γενηθέντων
9 26 πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
11 11 αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν
1 Pe 120 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου
Re 18 8 τ. ἀρνίου τ. ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου
Ης

17 ὃ ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον
τ. ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου

Sh D ayn, Dt. xxx. 13
Eph4

9
10
1 ΤῊ 4 16
Ja 117
Re 812
101

τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι x. κατέβη
ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν x. ὁ ἀναβάς
αὐτὸς ὁ Κύριος... . καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ
καταβαῖνον ἀπὸ τ. πατρὸς τ. φώτων
ἡ καταβαίνουσα ἐκ τ. οὐρανοῦ ἀπὸ τ. Θεοῦ μου
εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα
ἐκ τ. οὐρανοῦ
12 12 ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς
13 13 ἵνα x. πῦρ ποιῇ ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβαίνειν
καταβ. ἐκ τ. ovp., T

16 21 χάλαζα μεγάλη... . καταβαίνει ἐκ τ. οὐρανοῦ
18

1 εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τ.
οὐρανοῦ
20 1I εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τ. οὐρανοῦ
9 κατέβη πῦρ ἐκ τ. οὐρανοῦ .
21 2 Ἱερουσαλὴμ καινὴν καταβαίνουσαν ἐκ τ.
οὐρανοῦ ἀπὸ τ. Θεοῦ
10 τ. ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τ.
οὐρανοῦ ἀπὸ τ. Θεοῦ
,

~~

3

>

Col

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΥΣ

«ε

Ac

~

A

,

He

16 17 οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας

21 καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν
παραδέχεσθαι
17 3 ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν
13 k. ἐν τ. Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τ. Παύλου
ὁ λόγος τ. Θεοῦ

6 1 μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων

ΚΑΤΑΒΑΡΕΏ

23 ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε τοῦτο ἐγὼ καταγ-

11Co12 16 ἔστω δὲ ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς

KATABAPY’NQ
Mk 14 40 ἦσαν yap αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ

μενοι

καταβαρυνό-

KATA’BAZIE
Lu 19 37 πρὸς τ. καταβάσει τ. ὄρους τ. ἐλαιῶν
KATABIBA’ZQ

Mt 11 23 ἕως ἅδου καταβιβασθήσῃ

καταβήσῃ, WHR

KATATTE’AAQ
324 πάντες δὲ of προφῆται.
. κατήγγειλαν
τ. ἡμέρας ταύτας
4 2 καταγγέλλειν ἐν τ. Ἰησοῦ τ. ἀνάστασιν τὴν
ἐκ νεκρῶν

38 διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται
15 36 ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τ. λόγον τ. Κυρίου

>

ο καταβαλλόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι

non mg.

Lu 10 15 ἕως ἅδου καταβιβασθήσῃ
€. τοῦ d. καταβήσῃ, WH

+

18 5 κατήγγελλον τ. λόγον τ. Θεοῦ ἐν τ. συναγωγαῖς

KATABA’AAQ

11Co4

θέλων ἐν τα-

Ac 1718 ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι

»

,

ΚΑΤΑΒΡΑΒΕΥΏ
218 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω
πεινοφροσύνῃ

γέλλω ὑμῖν
26 23 φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ .
Ro 1 ὃ ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τ.
κόσμῳ
1Co2 1 καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον τ. Θεοῦ
914 ὁ Κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν
11 26 τ. θάνατον τ. Κύριου καταγγέλλετε
Phl 117 ἐξ ἐριθίας τ. Χριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ
ἁγνῶς
18 εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς καταγγέλλεται
Col 1 28 ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν

non marg.

KATABOAH’**
Mt 13 35 ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου, R non mg.
DIP3 NINN AYaX, Ps. Ixxviii. 2
25 34 τ. ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
Lu 11 50 τὸ αἷμα... τὸἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου
Jo 1724 ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου

Mt
Mk
Lu

ΚΑΤΑΓΕΛΑΏ
9 24 κατεγέλων αὐτοῦ
5 40 κατεγέλων αὐτοῦ
8 53 κατεγέλων αὐτοῦ εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν

Ga

211

KATATINQ’SKQ
κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην ὅτι κατε-

γνωσμένος ἦν

I Jo 8 20 ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία
21 ἐὰν ἡ καρδία μὴ καταγινώσκῃ
ἡ καρδ. ἡμῶν μὴ καταγ. ἡμῶν, ΤῈ
«
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κατ ἄγνυμι----κ ατακαυχάομαι

KATA TNYMI

ΚΑΤΑΘΕΜΑΤΙΖΩ *+

Mt 26 74 τότε ἤρξατο καταθεματίζειν κ. ὀμνυειν

Mt 12 20 κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει

ΡΝ

YAW ΠΡ, Is. xlii. 3

ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ

Jo 1931 ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη
32 τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη
33 οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη

Lu 18 17 κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ
Ro 5 5 ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει
9.33 ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται

ΚΑΤΑΓΡΑ'ΦΩ
Jo

8 [6 τ. δακτύλῳ κατέγραφεν eis τ. γῆν
ἔγραφεν, WH mg.

Lu

511

KATA’TQ
Ac

καταγαγόντες

τὰ πλοῖα

ἐπὶ τ. “γῆν

9 30 οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισαρίαν
22 30 καταγαγὼν τ. Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς
28 15 ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς
20 ὅπως αὔριον τ. Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ
συνέδριον
28 aaa
fat . +. εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν

—h. v., [WH]

R mg.

wan Np) POND, Is. xxviii. 16
‘10 11 πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται, Is. Lc.
1Co1 27 iva καταισχύνῃ τ. σοφούς
27 ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά
11 4 κατὰ κεφαλῆςἔχων καταισχύνειτ. κεφαλὴν
αὐτοῦ
5 ἀκατακαλύπτῳ τ. κεφαλῇ καταισχύνει τ.
κεφαλὴν αὐτῆς
22
1Co714

Is. ἐς:

316 wa... καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες
ὑμῶν τ. ἀγαθὴν... ἀναστροφήν
ΚΑΤΑΚΑΙΏ

ΚΑΤΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ *

(1) κατεκάην, κατακαήσομαι

He 11 33 οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας
Mt

ΚΑΤΑΔΕΏ
κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ

ΚΑΤΑ΄ΔΗΛΟΣ *
He

715 περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν
KATAAIKA’ZQ

Mt 12
[ἃ
Ja

7
37
6.37
5 6

οὐκ ἂν κατεδικάσατε τ. ἀναιτίους
ἐκ τ. λόγων σου καταδικασθήσῃ
μὴ καταδικάζετε x. οὐ μὴ καταδικασθῆτε
κατεδικάσατε ἐφονεύσατε τ. δίκαιον
KATAAI’KH **

312 τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
18 30 δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι
αὐτά
40 συλλέγεται τὰ ζιζάνια κ. πυρὶ κατακαίεται
Lu 317 τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
Ac 19 19 συνενεγκάντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώ,
πιον πάντων
1Co 815 1 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται
He 18 11 τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τ.
παρεμβολῆς
11Pe810 } γῆ kK. τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται
εὑρεθήσεται, WHR mg.
Re 8 7! τὸ τρίτον τ. γῆς κατεκάη
lk. τὸ τρίτον τ. δένδρων κατεκάη,
1 k. πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη
17 6 αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί
—ev,

Ac 25 15 αἰτούμενοι κατ᾽ αὐτοῦ καταδίκην

18

KATAAIQ’KQ
Mk 1 36 κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων x. of per αὐτοῦ
KATAAOYAO’Q

KATAKAAY TITOMAI
6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται
ράσθω"

γυνὴ

κ.

Κει-

κατακαλυπτέσθω.
7 ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι

τ. κεφαλὴν

ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΏ
Ac 10 38 ἰώμενος πάντας τ΄ καταδυναστευομένους
ὑπὸ τ. διαβόλου
Ja 2 6 οὐχ of πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν
’

ΚΑΤΑΘΕΜΑ *7
Re 22

1Coll

Τ [WH]

ὃ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται

εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι...

11Coll 20 εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ
Ga
2 4 ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν

,

οὐ κατῃ-

᾿σχύνθην
9 4 μή TOS... ᾿καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς
1Pe 2 66 πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ,

27 3 τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχ npev εἰς Σιδῶνα
28 12 καταχθέντες εἰς Συρακούσας
Ro 10 6 τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν

Lu 10 34 προσελθὼν

καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας
εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι

3 κ. πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι

~

ΚΑΤΑΚΑΥΧΑΌΜΑΙ +
Ro 11 18 μὴ κατακαυχῶ τ. κλάδων"
εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι
Ja 213 κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως
8 14 μὴ κατακαυχᾶσθε x. Ψψεύδεσθε
ἀληθείας
μὴ κατακ. τ. Gd. κ. ψεύδ., T

κατὰ

τ.
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κατάκειμαι---ααταλαλιά

*
KATA’KEIMAI
Mk 1 30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα
2 4 ὅπου ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο
15 γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τ. οἰκίᾳ αὐτοῦ

Ro

518 ὡς δ᾽ ἑνὸς
8

μένου αὐτοῦ
525 ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέκειτο
29 ἄλλων οἱ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι
7 37 ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν τ. οἰκίᾳ τ.
Φαρισαίου
Jo 5 3 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τ. ἀσθενούντων
6 τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον
Ac 9 33 ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττ
ου
28 ὃ πυρετοῖς x. δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι

1Co 8 10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ... ἐν εἰδωλίῳ κατακείμενον
ΚΑΤΑΚΛΑΏ
641 κατέκλασεν τ. ἄρτους
916 εὐλόγησεν αὐτοὺς x. κατέκλασεν

Mk
Lu

ΚΑΤΑΚΛΕΙΏ
Lu 3 20 κατέκλεισεν τ. Ἰωάνην ἐν φυλακῇ
Ac 26 10 πολλούς τε τ. ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς
κατέκλεισα

ΚΑΤΑΚΛΗΡΟΝΟΜΕΏ +
Ac 18 19 κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν
ΚΑΤΑΚΛΙΝΩ

Lu

7.36 εἰσελθὼν εἰς τ. οἶκον τ. Φαρισαίου κατεκλίθη
914 κατακλίνατε
αὐτοὺς
κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ
πεντήκοντα"
15 k. ἐποίησαν οὕτως κ. κατέκλιναν ἅπαντας
14 ὃ μὴ κατακλιθῆς εἰς τ. πρωτοκλισίαν
24.30 ἐγένετο ἐν τ. κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ᾽
αὐτῶν
6 δι’ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς
ἀπώλετο
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ

Mt 24 38 ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις ταῖς πρὸ
τ. κατακλυσμοῦ
:
39 ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς κ. ἦρεν
Lu 17 27 ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς κ. ἀπώλεσεν ἅπαντας
πάντας
ΠΡΕ 2 5 κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν
ἐπάξας

ΚΑΤΑΚΟΛΟΥΘΕΏ
Lu 28 55 κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖ
κες
Ας 1617 αὕτη κατακολουθοῦσα τ. Παύλῳ
κ. ἡμῖν
KATAKONTQ
5 ἦν κράζων x. κατακόπτων

-

,

εἰς

΄“-΄

πάντας

»

~

ΚΑΤΑΚΡΙΝΎΩ.
Νινευεῖται ἀναστήσονται...

Mt 12 41 ἄνδρες

κατακρινοῦσιν αὐτήν

εἰς θάνατον,

T

27 3 ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη
ΜΚ 10 33 κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
144 οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον
εἶναι θανάτου
16 [16 ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται
Lu 11 31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται. ..
κ.
κατακρινεῖ αὐτούς
32 ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται...
κ.
κατακρινοῦσιν αὐτήν
Jo aie οὐδείς σε κατέκρινεν;
II οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω
Ro 2 1 ἐν ᾧ yap κρίνεις τ. ἕτερον σεαυτὸν κατακρίνεις
8 3 ὁ Θεὸς... κατέκρινεν τ. ἁμαρτίαν ἐν τ.
σαρκί
34 τίς ὁ κατακρινῶν;
>

ῳ

a

,

-

κατακρίνων,

‘

T

14 23 ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται
1Co11 32 ἵνα μὴ σὺν τ. κόσμῳ κατακριθῶμεν
Hell 7 & ἧς κατέκρινεν τ. κόσμον
ΠΡΕ2 6 πόλεις Σοδόμων x. Γομόρρας τεφρώσας
κατέκρινεν

ΚΑΤΑΈΡΙΣΙΣ ἡ
Π0 08 9 εἰ γὰρ ἡ διακονία τ. κατακρίσεως δόξα
7 3 πρὸς κατάκρισιν οὐ λέγω

Jo

KATAKY’NTQ
8 [8 πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τ. γῆν
κάτω κύψας,
WH mg.

ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΏ
Mt 20 25 οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν

αὐτῶν

κατακυριεύουσιν

ΜΚΊ0 42 οἱ δοκοῦντες

ἄρχειν τ. ἐθνῶν

Ας 19 16 κατακυριεύσας

ἀμφοτέρων

ουσιν αὐτῶν

1Pe5

αὐτῶν

κατακυριεύ-

ἴσχυσεν

5

Lu

420 ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν

Ro

516 τὸ μὲν yap κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς
κατάκριμα

ἑαυτὸν λίθοις

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΖΩ
KATA’KPIMA **

κατ᾽

3 μηδ᾽ ὡς κατακυριεύοντες τ. κλήρων

ΚΑΤΑΛΑΛΕΏ
411 μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων ἀδελφοί:
6 καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ κρίνων τ. ἀδελφὸν
αὐτοῦ
καταλαλεῖ νόμου x. κρίνει νόμον
I Pe 2 12 ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν
3 16 ἵνα ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν
Ja

Mk

κ.

42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται.
κρινεῖ αὐτήν
20 18 κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ

KATAKAY’ZQ

ΠΡΕ8

s

Ἰησοῦ

14 3 ἐν τ, οἰκίᾳ Σίμωνος τ. λεπροῦ κατακει-

Lu

παραπτώματος

ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα
1 οὐδὲν ἄρα νὺν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ
>

KATAAAAIA’ ** +
11Co12 20 ἐριθίαι καταλαλιαὶ ψιθυρισμοί

1Pe

2 1 ἀποθέμενοι οὖν... πάσας κατᾶλαλι

κατάλαλος----καταλύω

DPN nya Sse mNvn, τὸ Ki.

ΚΑΤΑ ΛΑΛΟΣ * +
Ro

535

130 ψιθυριστὰς καταλάλους θεοστυγεῖς

xix. 18
Eph5 31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα,
Gen. ἀε

KATAAAMBA’NQ
918 ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ
1 5 ἡ σκοτία αὐτὸ ov κατέλαβεν
617 κατέλαβεν δὲ αὐτοὺς ἡ σκοτία
k. ok. ἤδη ἐγεγόνει, WHR
8 [3 ἄγουσιν d€. . . γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημ-

Mk
Jo

ε

,

>

1Ths
He 4

>

‘

~

>

‘

κατάπαυσιν

12 35

413

Ac

10 34

25 25
9 30

Ro

«

‘

,

1Pe2

,

>

3

3

‘A

,

ε

΄“

,

>

‘

‘

BLA

>

,

‘

,

EA

>

‘

’

1Co
9 24
Eph
3 18 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι
ἁγίοις
Phl 3 12 διώκω δὲ εἰ x. καταλάβω,
,

ov

3

ιν

4

a”

KATAAAATH’
δι οὗ νῦν τ. καταλλαγὴν ἐλάβομεν
a Deai εἰ δὲ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου
11Co5 18 δόντος ἡμῖν τ. διακονίαν τ. καταλλαγῆς
19 θέμενος ἐν ἡμῖν τ. λόγον τ. καταλλαγῆς
Ro

c

ς

,

c

a

c

,

9 χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα
γεγονυῖα

ἣν

«

ς

,

ΚΑΤΑΛΕΊΓΟΜΑΙ
1Ti5

εἰ yap ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τ. Θεῷ
πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα
,
,
μενέτω
ἄγαμος ἢ τ. ἀνδρὶν καταλλαγήτω
τ. Θεοῦ τ. καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ
Χριστοῦ
19 ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ
20 δεόμεθα
καταλλάγητε
μ ὑπὲρ p Χριστοῦ
Xp
γητε τ. τ. ΘεῷΘεῴ

510
10
rCo:% 11
11Co5 18

,

a

511

KATAAAA’E3Q2
Ro

΄

καταλιθάσει ἡμᾶς

,

σὺν πᾶσι τ.

ἐφ᾽ ᾧ x. κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ Ἰησοῦ.
Δ,

KATAAIOA’‘ZQ * +
6 ὁ λαὸς ἅπας

,

12 ἀδελφοὶ ἐγὼ ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι
1Th5
4 iva ἢ ἡμέρα ὑμᾶς ws κλέπτας καταλάβῃ
>

”~

15 καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν
καταλιπόντες, WH mg.

Lu 20

,

μ᾿

»

,

χευομένη
ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ
καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί
εἰσιν
ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνομαι
ἐγὼ δὲ κατελαβύμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν
θανάτου πεπραχέναι
ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν
δικαιοσύνην
οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε
“΄

αὐτοῦ

’

11 27 πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον

μένην
[4 αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ μοιὉ

1 ηὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ev’ Αθήναις μόνοι
1 καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τ.

>

,

oa

4

»”

,

>

>

~

ΚΑΤΑΓΛΟΙΠΟΣ
Ac 15 17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν
ἀνθρώπων τ. Κύριον
a

xr

>

~

,

οἱ

,

ε

κατάλοιποι

τ.

,

’

καταλιπὼν

DIS ΠΡΊΝΤΙΝ aw Wy, Am. ix. 12

ΚΑΤΑΛΕΙΠΩ
τὴν Ναζαρά

καταλιπὼν

,

αὐτοὺς ἀπῆλθεν

KATA AYMA

ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα
La

’

,

EA

,

VANTNN VANTIN JD-Y, Gen. ii. 24
Ty

4

καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τ. πόλεως
ἕνεκεν τούτου
καταλείψει ἄνθρωπος τ.
πατέρα αὐτοῦ, Gen. ἦε.
ἐάν τινος ἀδελφὸς... καταλίπῃ γυναῖκα,
Dt. xxv. 5
ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα
ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα
καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ
ἡ ἀδελφή μου μόνην pe κατέλειπεν διακονεῖν
κατέλιπεν, T
τίς ἄνθρωπος... οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα
ὡσαύτως δὲ x. οἱ ἑπτὰ ov κατέλιπον τέκνα
κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς
—06 Ἴησ., WH non mg.
καταλείψαντας τ. λόγον τ. Θεοῦ
κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ
καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον
ὁ Φῆλιξ κατέλιπεν τ. Παῦλον δεδεμένον
ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος
δέσμιος
καταλελιμμένος, WH
κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας

Mk14 14 ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμά μου
Lu 2 7 διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τ. καταλύματι
22 11 ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμα
~

>

‘

A

,

,

’

»

>

>

Lu

,

a"

«

΄

‘

,

4

,

>

r

10 11

‘4

΄

,

,

25 14

,

A

«

21 3
24 27

4

Ul

e

,

>

2

,

4

οὖν

>

A

,

a

>

,

,

Ay?

.

KATAAYQ

Mt

517 μὴ νομίσητε ὅτι ἦχθον καταλῦσαι τ. νόμον
ἢ τ. προφήτας:
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι
24 2 λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται
26 61 δύναμαι καταλῦσαι τ. ναὸν τ. Θεοῦ
27 40 ὁ καταλύων τ. ναὸν κ΄... οἰκοδομῶν
Mk138 2 λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ
14 58 ἐγὼ καταλύσω τ. ναὸν τοῦτον τ. χειροποίητον
15 29 ova 6 καταλύων τ. ναὸν κ. οἰκοδομῶν
Lu. 912 ἵνα πορευθέντες εἰς τ. κύκλῳ κώμας... ..
καταλύσωσιν
19 7 παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι
21 6 λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε ὃς οὐ καταλυθήσεται
Ac 5 38 ἐὰν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη...
καταλυθήσεται
>
΄
a
>
,
39 ov δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς
614 Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τ.
τόπον τοῦτον
Ro 14 20 μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τ.
Θεοῦ
‘

’

a

oy)

“-

,

,

’

-

-

’

~

΄

>.’

-

©

a4

΄

>

>

>
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μ᾿
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536
11Co5
Ga

4

καταλύω----.καταπαύω
1 ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν

οἰκία

τ. σκήνους

καταλυθῇ

218 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ
27 12
2813
1Col0 11
14 36
Eph 4 13

KATAMANOA‘NQ
Mt

Ac 26 7 εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν. οὖς ἐλπίζει

628 καταμάθετε τὰ κρίνα τ. ἀγροῦ
ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΕΏ

Mt 26 62 τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
27 13 οὐκ ἀκούεις πόσα

Phi 311

σοῦ καταμαρτυροῦσιν;

καταντῆσαι
καταντήσειν, WH mg.
εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα
ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον
εἰς ods τὰ τέλη τ. αἰώνων κατήντηκεν
ἣ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν
μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τ. ἑνότητα
τ. πίστεως
εἴ πῶς καταντήσω εἰς τ. ἐξανάστασιν τὴν
ἐκ νεκρῶν

ΜΚ14 60 τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

ΚΑΤΑΉΝΥΞΙΣ 7

KATAME’NQ
Ac 113 εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες
1Col6 6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν καταμενῶ
παραμενῶ, ΤᾺ

Roll

NIT προς WN PADS Aim, Dt. iv. 24

ADT MN Ain? Oy 4D, Is. xxix. ro
KATANY’ZZOMAI +

Ac

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΩ
He 12 29 ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον

8 ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα κατανύξεως

2 37 ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τ. καρδίαν

ΚΑΤΑΞΙΟΌΜΑΙ **
Lu 20 35 οἱ δὲ καταξιωθέντες τ. αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν
Ac 5 41 ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τ. ὀνόματος ἀτιμασθῆναι
UTh1 κ εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τ. βασιλείας τ.
Θεοῦ
΄

ao

KATANAPKA’Q *
9 παρὼν πρὸς ὑμᾶς . . . οὐ κατενάρκησα
οὐθενός
12 13 εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν
14 ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν... K. οὐ καταναρκήσω

11Coll

ΚΑΤΑΝΕΥΏ ἢ
Lu

5

7 κατένευσαν
,

τ. μετόχοις
,

>

cs

πλοίῳ
,

7 3 τὴν δὲ ἐν τ. σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς
641 τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τ. ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ
κατανοεῖς
12 24 κατανοήσατε τ. κόρακας
27 κατανοήσατε τὰ κρίνα
20 23 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τ. πανουργίαν
προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι
2 ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωυσῆς οὐκ ἐτόλμα
κατανοῆσαι
11 6 εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν
27 39 κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν
Ro 419 κατενόησεν
τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρω;
μένον
κατανοήσατε τ. ἀπόστολον κ. ἀρχιερέα τ.
ὁμολογίας ἡμῶν
10 24 κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης
Ja 123 οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον
. ἐν ἐσόπτρῳ"
24 κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν κ. ἀπελήλυθεν
‘

‘

>

,

δ᾿

ι

»

‘

>

΄“

,

ΚΑΤΑΝΤΑΏ

Ας 161

513 εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τ.
ἀνθρώπων
7 6 μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς
ποσὶν αὐτῶν
Lu 8 5 ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδὸν κ. κατεπατήθη
12 1 ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους
He 10 29 ὁ τ. υἱὸν τ. Θεοῦ καταπατήσας
’

ἐν τ. ἑτέρῳ

ΚΑΤΑΝΟΕΏ
Mt
Lu

ΚΑΤΑΠΑΤΕΏ
Mt

κατήντησεν δὲ κ. εἰς Δέρβην κ. εἰς Λύστραν

18 19 κατήντησαν δὲ εἰς "Ἔφεσον
24 Ἰουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς . . . κατήντησεν
εἰς Ἔφεσον
2015 τ. ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου
21 7 ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα
25 13 ᾿Αγρίππας ὁ βασιλεὺς x. Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισαρίαν

ΚΑΤΑΊΠΑΥΣΙΣ
Ας

7409 ἢ τίς τόπος τ. καταπαύσεώς μου;
‘NMI Dpto MOS, Is. Ixvi. 1

He

3-11. εἰ εἰσελεύσονται. ele τ᾿ xaréwavols μου

‘NMI’ PRION, Ps. χον. 11
18 τίσι δὲ Gpooev μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τ.
κατάπαυσιν αὐτοῦ
4 1 καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τ.
κατάπαυσιν αὐτοῦ
3 εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τ. κατάπαυσιν οἱ πιστεύ-

σαντες

-

ἢ

[τὴν], WH

3 εἰ εἰσελεύσονται
,

εἰς τ. κατάπαυσίν

μου,

Ῥ δε ζόξι
5 εἰ εἰσελεύσονται εἰς τ. κατάπαυσίν pov,
Ps. δε.
10 6 γὰρ εἰσελθὼν εἰς τ. κατάπαυσιν αὐτοῦ
Il σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τ.
>

>

΄

>

,

,

κατάπαυσιν
ΚΑΤΑΠΑΥΏ
Ac 1418 μόλις κατέπαυσαν τ. ὄχλους τοῦ μὴ θύειν
αὐτοῖς
He 4 4 κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. ἑβδόμη
ἀπὸ πάντων τ. ἔργων αὐτοῦ
>

,

»*

>

-

καταπαύω---καταρτίζω

537

IMINO awn oD Nav, Gen. ii. 2
He 4

8 εἰ yap αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν
10 αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τ. ἔργων αὐτοῦ
>

ΚΑΤΑΠΕΊΤΑΣΜΑΤ
Mt 27 51 τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη. .. εἰς
δύο
Mk15 38 τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο
Lu 28 45 ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ μέσον
He 619 εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τ. καταπετάσ-

ματος

9 3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνή
10 20 ὁδὸν πρόσφατον κ. ζῶσαν διὰ τ. καταπετάσ-

ματος

KATANI’NQ
Mt 23 24 τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες
1Co15 54 κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος

ny2p nyan yd2, Is. xxv. 8
11Co25
He 11
1Pe5
Re 12

ΚΑΤΑΡΓΕΏ

ᾳ) καταργ. ἀπό

a

7 pn πὼς τ. περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ
τοιοῦτος
4 ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τ. ζωῆς
29 ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν
8 περιπατεῖ ζητῶν καταπιεῖν
16 κατέπιεν τ. ποταμὸν ὃν ἔβαλεν 6 δράκων

Lu 13 7 ἵνα τί K.
nv καταργεῖ;
Ro 8 3 μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τ. πίστιν
“καταργήσει ;
31

νόμον οὖν

II

ὅτε γέγονα

13 πρὸς

εἰς τ. χώραν τ. Γερασηνῶν

ἐκδίκησιν

τ.

II

Mt 14 30 ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν

ὃ ὃν

214

Ης

Mt

ἐν τ. πελάγει τ.

τ.

τὸ σκάνδαλον

τ.

σταυροῦ

ὁ Κύριος

Ἰησοῦς.

. καταργήσει

τ.

iva διὰ τ. θανάτου

καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος

117 ὅτι κατηριθμημένος ἦν ἐν ἡμῖν
KATAPTI‘ZQ
421 ἐν τ. πλοίῳ ἐν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα

αὐτῶν

21 τό ἐκ στόματος νηπίων κ. θηλαζόντων κατηρ-

τίσω αἶνον

ty ΠῚ DYN O>dHY ‘BD, Ps. viii. 3

310 ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν
εἰσίν
13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τ. κατάρας τ.
νόμου,
γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα

6 ὃ ἀδόκιμος x, κατάρας ἐγγύς

3810 ἐκ τ αὐτοῦ στόματος
κατάρα
11Pe2 14 κατάρας τέκνα

Mt 2541
Mk11 21
Lu 628
Ro 1214
Ja 3 9

τέλος

ΚΑΤΑΡΙΘΜΕΏ

Ac

ΚΑΤΑΡΑ

Ja

τὸ

ἐπιφανείᾳ τ. παρουσίας αὐτοῦ
1{ ῚΤῚ 1 τὸ καταργήσαντος μὲν τ. θάνατον

θαλάσσης
Ga

ἄρα κατήργηται

καταπονουμένῳ

KATANONTI’ZOMAI
καταποντισθῇ

εἰς

ἔχοντα τ. θανάτου

7 Aer καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τ. ἀθέσμων
ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς

18 6 iva...

τὸ μὴ ἀτενίσαι...

Eph 215 τ. νόμον τ. ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας

He

ἐποίησεν

νηπίου

317 οὐκ ἀκυροῖ εἰς τὸ καταργῆσαι τ. ἐπαγγελίαν
5°44 κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ

ΚΑΤΑΠΟΝ can,
724

τὰ τ.

14 ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται

Ga

uTh2

KATANAE’Q*

wre?

ἀνὴρ κατήργηκα

καταργουμένου

Lu 58 6 ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τ. πέτραν
Ας 2614 πάντων τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τ. γῆν
28 6 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν.
καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν

Ac

πίστεως ;

15 24 ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν Kx. πᾶσαν
ἐξουσίαν κ. δύναμιν
26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος
11Co3 7 διὰ τ. δόξαν τ. προσώπου αὐτοῦ τ. καταρ|,
γουμένην
11 εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης

’

8 26 κατέπλευσαν

διὰ τ.

414 κατήργηται ἡ ἐπαγγελία
6 6 ἵνα κατηργηθῇ τὸ σῶμα τ. ἁμαρτίας
7.24 κατήργηται ἀπὸ τ. νόμου τ. ἀνδρός
6 1 νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τ. νόμου
1Co 1 28 ἐξελέξατο νον τὰ μὴ ὄντα ἵνα τὰ ὄντα
καταργήσῃ
2 δ᾽: ἀρχόντων τ. αἰῶνος τούτου τ. καταργουμένων
613 ὁ δὲ Θεὸς x. ταύτην κ. ταῦτα καταργήσει
18 ὃ εἴτε δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται
, προφητεία καταργηθήσεται, WH mg.
8 εἴτε “γνῶσις καταργηθήσεται
IO τὸ ἐκ “μέρους καταργηθήσεται

KATANINTQ

Lu

καταργοῦμεν

τ. Θεοῦ

ἐξέρχεται εὐλογία κ.

ΚΑΤΑΡΑΌΜΑΙ
πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ κατηραμένοι
ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ᾿ἐξήρανται
εὐλογεῖτε τ, καταρωμένους ὑμᾶς
εὐλογεῖτε kK. μὴ καταρᾶσθε
ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τ. ἀνθρώπους

Mk
Lu

1109 x.avrovs ἐντ. πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα
640 κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς 6 διδάσκαλος αὐτοῦ
Ro
9 22 σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν
1Co Lio ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τ. αὐτῷ νοὶ κ. ἐν
τ. αὐτῇ γνώμῃ
1018 11 λοιπὸν ἀδελφοὶ χαίρετε καταρτίζεσθε
Ga
6 1 ὑμεῖς οἱ᾿ πνευματικοὶ καταρτίζετε τ. τοιοῦτον
1 ΤῊ 3 10 καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τ. πίστεως ὑμῶν
He 10 5 σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι

Ὁ nna DIN, Ps. xl. 7

11

3 πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τ. αἰῶνας ῥήματι
Θεοῦ
18 21 ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης. .. καταρτίσαι ὑμᾶς
ἐν παντὶ ἀγαθῷ
I Pe 510 αὐτὸς καταρτίσει 'στηρίξει σθενώσει

“ΥῪ
-— a a a

κατάρτισις---κατατρέχω
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11Co18

ΚΑΤΑΣΟΦΙΖΟΜΑΙ

ΚΑΤΑΊΡΤΙΣΙΣ +
9 τοῦτο x. εὐχόμεθα τ. ὑμῶν κατάρτισιν

Ac

7:19 οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν

ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΩ**

KATAPTIZMO’S **+
Eph4 12 πρὸς τ. καταρτισμὸν τ. ἁγίων

Ac 19 35 καταστείλας δὲ τ. ὄχλον ὁ γραμματεύς

ΚΑΤΑΣΕΙΏ**
Ac 12 17 κατασείσας δὲ αὐτοῖς τ. χειρὶ σιγᾷν

Tit

36 δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ δ“

13 16 κατασείσας τ. χειρὶ εἶπεν
ε
19 33 ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος κατασείσας τ. χεῖρα
21 40 ὁ Παῦλος... κατέσεισεν τ. χειρὶ τ. λαῷ

,

κατέστρεψεν
Mk11 15 τ. τραπέζας τ. κολλυβιστῶν. .. κατέστρεψεν
Ac 15 16 τὰ κατεστραμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω
HPS

spb FINS, Mal. iii. 1

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου, Mal. Zc.
ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν
σου, Mal. Δα
» ὁ
,
‘
»”
”
ε
καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τ. οἴκου ὁ
κατασκευάσας αὐτόν"
“
μ
πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος"
ὁ δὲ πάντα κατασκευάσας Θεύς
σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη
τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων
,

εἰς σωτη-

ρίαν τ. οἴκου αὐτοῦ
ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ
«

᾿ὕ

΄“

,᾿

ὅταν yap καταστρηνιάσωσιν τ. Χριστοῦ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ΄
11 Ti2 14 ἐπὶ καταστροφῇ τ. ἀκουόντων
ΠΡΕ2
6 πόλεις Σοδόμων κ. Τομόρρας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν
π-τ-καταστρ., WH
1Col0

“

NS AIT, Am. ix. 11

KATAZTPHNIA’Q* Τ
TiS x1

»

εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν
m”

KATAZTPQ’NNYMAI
5 κατεστρώθησαν yap ἐν τῇ ἐρήμῳ

ΚΑΤΑΣΥΡΩ

~

Lu 12 58 μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τ. κριτὴν
,

,

KATAZKHNO'Q

ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κ.
κατασκηνοῖν ἐν τ. κλάδοις αὐτοῦ
ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τ. σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ
τ. οὐρανοῦ κατασκηνοῖν
κατασκηνοῦν, T
τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τ.
κλάδοις αὐτοῦ
ἔτι δὲ x. ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ
ἐλπίδι
oe

bi

΄“

‘

A

“-“

+

‘

«

>

΄

,

΄

΄

»

ΠΌΣΟ
he jayPe “WATAN,
art ire irid DS Ps. xvi. 9

Lu

τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατασκηνώσεις
τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατασκηνώσεις
ΚΑΤΑΣΚΙΑΖΩ ἢ
Χερουβεὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήρίον

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΏ
οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τ. ἐλευθερίαν ἡμῶν
ΚΑΤΑΊΆΣΚΟΠΟΣ
He

11 31 δεξαμένη τ. κατασκόπους μετ᾽ εἰρήνης

,

4

,

ΚΑΤΑΣΦΑΊΖΩ
Lu 19°27 κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου

ΚΑΤΑΣΦΡΑΓΙ΄ΖΩ
Re 5

I βιβλίον...
ἑπτά

κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν

ΚΑΤΑΊΧΕΣΙΣ 7

»

Ac
7 5 ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν
αὐτήν
45 ἣν x. εἰσήγαγον διαδεξάμενοι . .. εν τ.
κατασχέσει τ. ἐθνῶν
a

ΚΑΤΑΣΚΗΉΝΩΣΙΣ
Mt

-

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΩ

KATAZKEYA’ZQ

>

-

Mt 21 12 τ. τραπέζας τ. κολλυβιστῶν

ὃς κατασκευάσει THY ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου

11 Io

KATAZTOAH’
2.9 ὡσαύτως γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ

σου κατέσκαψαν

DI PNMa-NY, 1 Ki. xix. 10
Mt

πρεπεῖς

1Ti

KATAZKANTQ
Ro ΠῚ 5 τὰ θυσιαστήριά

2 3 πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱερο-

,

,

,

>

ΚΑΤΑΤΙΘΗΜΙ
Mk 15 46 κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι
ἔθηκεν, WHR
Ac 2427 θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τ. Ἰουδαίοις

25 9 θέλων τ. Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι
KATATOMH’** +

Phl 3 2 βλέπετε τ. κατατομήν
KATATPE’XQ
Ac 21 32 ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν

κατέδραμεν ἐπ᾽ αὐτούς

στρατιώτας

. . +

καταφέρω---κατεργάζομαι
4

’
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ΚΑΤΕΊΝΑΝΤΙΤ

ΚΑΤΑΦΕΡΩ
Ας 20

ο
9
25 7
26 10

καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ
κατενεχθεὶς ἀπὸ τ. ὕπνου
πολλὰ x. βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες
ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον
΄“

,

col

ΚΑΤΑΦΕΥΤΩ
κατέφυγον εἰς τ. πόλεις τ.
συνιδόντες
Ac 14 6
Λυκαονίας
He 618 οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τ. προκειμένης
ἐλπίδος

KATA@OEI’PQ
1Ti8

Mt 21 2 πορεύεσθε εἰς τ. κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν
27 24 ἀπενίψατο τ. χεῖρας κατέναντι τ. ὄχλου
ἀπέναντι, TWH mg.
Mk11 2 ὑπάγετε εἰς τ. κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν
12 41 καθίσας κατέναντι τ. γαζοφυλακίου
ἀπέναντι, WH mg.
13 3 καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
κατέναντι τ. ἱεροῦ
Lu 19 30 ὑπάγετε εἰς τ. κατέναντι κώμην
Ro 417 κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν Θεοῦ
11Co2 17 κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν
12 19 κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν

8 ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τ. νοῦν
KATENQ’TION 7

ΚΑΤΑΦΙΛΕΏ

Mt 26 49 εἶπεν Χαῖρε ῥαββεὶ x. κατεφίλησεν αὐτόν
Mk14 45 λέγει Ῥαββεὶ x. κατεφίλησεν αὐτόν
Lu 7 38 κατεφίλει τ. πόδας αὐτοῦ
45 αὕτη dé... οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου
τ. πόδας
15 20 ἐπέπεσεν ἐπὶ τ. τράχηλον αὐτοῦ κ. κατεφίλησεν αὐτόν
Ας 20 37 ἐπιπεσόντες ἐπὶ τ. τράχηλον τ. Παύλου
κατεφίλουν αὐτόν

Eph1 4 ἁγίους x. ἀμώμους κατεν. αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ
Col 122 ἁγίους x. ἀμώμους κ. ἀνεγκλήτους κατεν.
αὐτοῦ
Ju
24 στῆσαι κατεν. τ. δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν
ἀγαλλιάσει
ΚΑΤΕΞΟΥΣΙΑΖΩ * +
Mt 20 25 οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αἰτῶν
Mk 10 42 οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν

ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΏ
Mt

ΚΑΤΕΡΓΑΊΖΟΜΑΙ

624 ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται x. τ. ἑτέρου καταφρονήσει

18 10 ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε
τούτων

(1) κατηργασάμην,

ἑνὸς τ. μικρῶν

Lu 16 13 ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται κ. τ. ἑτέρου καταφρονήσει
Ro 2 4
τοῦ πλούτου τ. χρηστότητος αὐτοῦ...
καταφρονεῖς
1Coll 22 ἢ τ. ἐκκλησίας τ. Θεοῦ καταφρονεῖτε
1 Ti 412 μηδείς σου τ. νεότητος καταφρονείτω
6 2 οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν
He 12 2 αἰσχύνης καταφρονήσας
11Pe2 10 τοὺς ὀπίσω σαρκὸς . . . πορευομένους κ.
κυριότητος καταφρονοῦντας

Ro

KATA®PONHTH’S {
Ac 18 41 ἴδετε of καταφρονηταὶ x. θαυμάσατε

wan) O92 3, Hab. i. 5

15 18 οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν

KATAXE’Q
Mt 26
Mk14

7 κατέχεεν ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου
3 κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς

ΚΑΤΑΧΘΟΊΝΙΟΣ *
Phl 210 wa... πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων x.
ἐπιγείων κ. καταχθονίων
ΚΑΤΑΧΡΑΌΜΑΙ

ἵνα

Say

5.

καταψύξῃ

γλῶσσάν μου
ΚΑΤΕΙΔΩΛΟΣ * +
Ac 17 16 θεωροῦντος

κατείδωλον

3

004

17
5 5
710
11

12 12

οὖσαν τ. πόλιν

Ὄς

ὧν οὐ κατειρ-

γάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ
ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο
κατεργασάμενον
αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν
ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο
ἡ δὲ τ. κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται
1 πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν
κατηργάσατο,
ἥτις κατεργάζεται δι’ ἡμῶν εὐχαριστίαν τ.
Θεῷ
1 τὰ μὲν σημεῖα τ. ἀποστόλου κατειργάσθη
ἐν ὑμῖν
»

ε

΄“

κατηργάσθη, Τ'

ΚΑΤΑΨΥΧΩ

Λάζαρον

1Co5

911

**

Ι Co 7 31 οἱ χρώμενοι τ. κύσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι
918 εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τ. ἐξουσίᾳ μου

Lu 1624 πέμψον

κατηργάσθην

127 ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τ. ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι
2 9 ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τ. κατεργαζομένου τὸ κακόν
5 ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται
3 εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται
8 1 ἡ ἁμαρτία διὰ τ. ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν
ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν
:
Katnpydoaro, T
13 ἡ ἁμαρτία. . . διὰ τ. ἀγαθοῦ μοι Karepyaζομένη θάνατον
15 ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω
17 νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό
18 τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ
20 οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό

Eph6 13 ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι
Phl 2 12 μετὰ φόβου κ. τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν
κατεργάζεσθε
Ja. 1. 3 τὸ δοκίμιον ὑμῶν τ. πίστεως κατεργάζεται
ὑπομονήν
1 Pe 4 3 τὸ βούλημα τ. ἐθνῶν κατειργάσθαι
«
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κατέρχομαι---κατηγορέω
KATE’PXOMAI **

Lu
Ac

(1) κατήλθα
431 κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τ. Γαλιλαίας
9.37 κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τ. ὄρους
8 5 Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς τ. πόλιν τ.
Σαμαρίας
9.32 ἐγένετο δὲ Πέτρον... κατελθεῖν x. πρὸς
,

~

᾿Αντιόχειαν

»

εἰς Σελευκίαν

τίνες κατελθόντες ἀπὸ τ. Ἰουδαίας
ἐδίδασκον
30 οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς ᾿Αντιόχειαν
18 5 ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τ. Μακεδονίας ὅ τε
Σίλας x. ὁ Τιμόθεος
κατελθὼν εἰς Καισαρίαν . .. κατέβη εἰς
᾿Αντιύχειαν
ἐγένετο δὲ. . . Παῦλον... . . κατελθεῖν εἰς
,

>

4

Ἔφεσον

21

Ja

Lu

εἰς

12 19 κατελθὼν ἀπὸ τ. Ἰουδαίας εἰς Καισαρίαν
αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες... κατῆλθον
Ik.

Παύλῳ

,’

τ. ἁγίους τ. κατοικοῦντας Λύδδα
-“
,
.-“
11 27 κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται

15

ΚΑΤΕΦΙΣΤΗΜΙ *+
Ac 18 12 κατεπέστησαν οἱ Ἰουδαῖοι

ἐλθεῖν, WHR
3 κατήλθομεν εἰς Τύρον
‘IO κατῆλθέν τις ἀπὸ τ. Ἰουδαίας
ὀνόματι ἔΑγαβος

προφήτης

27 ς 1 κατήλθαμεν εἰς Μύρρα τῆς Λυκίας

315 οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη

ὁμοθυμαδὸν

ΚΑΤΕΧΩ
442 οἱ ὄχλοι... κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν
815 οἵτινες. . . ἀκούσαντες τ. λόγον κατέχουσιν
14 9 τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τ. ἔσχατον τόπον
κατέχειν

:

Jo 5 [4 ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι

—h. ν.,
TWHR non mg.
Ac 27 40 ἐπάραντες τ. ἀρτέμωνα τ. πνεούσῃ κατεῖχον
εἰς τ. αἰγιαλόν
Ro 118 τῶν τ. ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων
7 6 ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα
1 Co 7 30 οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες
11 2 καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τ. παραδόσεις κατέχετε
16 2 τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε
11CO610 ὡς μηδὲν ἔχοντες x, πάντα κατέχοντες
{ΤῊ ὅ 21 πάντα δὲ δοκιμάζετε τὸ καλὸν κατέχετε
UTh2 6 νῦν τὸ κατέχον οἴδατε
7 μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται
Phm
13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν
He 3 6 ἐὰν τ. παρρησίαν... μέχρι τέλους βεβαίαν
κατάσχωμν
14 ἐάνπερ τ. ἀρχὴν τ. ὑποστάσεως μέχρι
τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν
10 23 κατέχωμεν τ. ὁμολογίαν τ. ἐλπίδος ἀκλινῆ

ΚΑΤΕΣΘΙΏ

(1) κατέσθων
Mt
Mk
Lu

ΚΑΤΗΓΟΡΕΏ

18 4 ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά
2813 ὅτι κατεσθίετε τ. οἰκίας τ. χηρῶν
—h. v.. TWHR non mg.
4 4 ἦλθεν τὰ πετεινὰ K. κατέφαγεν αὐτό
12 40 1 οἱ κατέσθοντες τ. οἰκίας τ. χηρῶν
κατεσθίοντες, T
8 5 τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό

15 30 ὁ υἱός σου

οὗτος 6 καταφαγών

σου

Mt 12
27
ΜΚ 8
15

Το

τ.

20 47 οἱ κατεσθίουσιν τ. οἰκίας τ. χηρῶν
217 ὁ ζῆλος τ. οἴκου σου καταφάγεταί pe

‘nda AND NP, Ps. Ixix. 10

11Co1l 20
Ga
515
Re 10 9
10

εἴ τις κατεσθίει εἴ τις λαμβάνει
εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε x. κατεσθίετε
λάβε x. κατάφαγε αὐτό
ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον.
«κι κατέφαγον
αὐτό

11

5 κατεσθίει τ. ἐχθροὺς αὐτῶν

12
20

4 ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ
9 κατέβη πῦρ ἐκ τ. οὐρανοῦ κ. κατέφαγεν

αὐτούς

KATEYOY'NQ
Lu 179 rod κατευθῦναι τ. πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν
εἰρήνης
ΓΤΗΘΙΣ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς κατευθύναι τὴν ὁδὸν
ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς
uTh3 5 6 δὲ Κύριος κατευθύναι ὑμῶν τ. καρδίας
εἰς τ. ἀγάπην τ. Θεοῦ
KATEYAOTE’Q ** +
Mk10 16 κατευλόγει τιθεὶς τ. χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά

10
12
2
3

ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ
ἐν τ. κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τ. ἀρχιερέων
ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ
κατηγύρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά

ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν

Lu

βίον μετὰ πορνῶν

τ.

6 7 ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ
11 54 ἵνα εὕρωσιν κατηγορῆσαι αὐτοῦ
—h. v.. TWH non mg. R
23 2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ
10 εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ
14 οὐθὲν εὗρον... αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε
κατ᾽ αὐτοῦ
a
7
45
,
ς« κα
"
JO 545 μὴ‘ δοκεῖτε
ὅτι ἐγὼ
κατηγορήσω
ὑμῶν
πρὸς
τ. πατέρα:
ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς
8 [6 ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ

ἢ. v., [WH]

Ac 22 30 τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τ. Ἰουδαίων
24 2 ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων
ὃ ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ
13 περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου
19 ods ἔδει... κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς

25 5 εἴ
II

εμε

τί ἐστιν ἐν τ. ἀνδρὶ ἄτοπον

τωσαν αὐτοῦ

εἰ δὲ οὐδέν

ἐστιν

ὧν οὗτοι

κατηγορεί-

κατηγοροῦσίν

μου
16 πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον

ἔχοι τ. κατηγόρους
28 19 οὐχ ὡς τ. ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν

Ro 215 μεταξὺ ἀλλήλων τ. λογισμῶν κατηγορούντων
Re 12 10 6 κατήγωρ ... 6 κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπίον τ. Θεοῦ ἡμῶν
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κατηγορία----κατοικητήριον
ΚΑΤΗΓΟΡΙΆ *
Jo 18 29 τίνα κατηγορίαν φέρετε τ. ἀνθρώπου τούτου;
Tit

κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου

1 6 μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας
ΚΑΤΗΊΤΟΡΟΣ

παραγγείλας kK. τ. κατηγόροις λέγειν πρὸς
αὐτὸν ἐπὶ σοῦ
35 ὅταν κ. οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται
24 ὃ κελεύσας τ. κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι

Ac
2 5 ἦσαν
δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ
κατοικοῦντες
Ἰουδαῖοι
9 ? οἱ κατοικοῦντες τ. Μεσοποταμίαν
14 * ἄνδρες Ἰουδαῖοι x. οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ πάντες
4 τό " πᾶσι τ. κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φανερόν
7 2 πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν
4 ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν
Χαρράν

4 1 τ. γὴν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε
48 οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ

ἐπὶ σέ

922 συνέχυννεν
Δαμασκῷ

—h. ν, TWHR non mg.
25 16 πρὶν ἢ 6 κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον
ἔχοι τ. κατηγόρους
,
z
>
,
18 περὶ ‘ οὗ= σταθέντες
οἱ¢ κατήγοροι
οὐδεμίαν
αἰτίαν ἔφερον

ΚΑΤΗΦΕΙΑ*
ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν

KATHXE’Q*
ζῖχι 12

Ac 18 25
21 21
24
Ro 2:1ὃ
1Co1419
Ga 6 6

ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τ.
ἀσφάλειαν
οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τ. Κυρίου
κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ
γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ
σοῦ οὐδέν ἐστιν
κατηχούμενος ἐκ τ. νόμου
ἵνα κ. ἄλλους κατηχήσω
κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τ. λόγον τ.
κατηχοῦντι

Ja

5 3 ὁ χρυσὸς ὑμῶν x. 6 ἄργυρος κατίωται

ΚΑΤΙΣΧΥΏ
Mt 16 18 πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς

κατοικεῖ

>

“

>

Mt

Ι

223 1 ἐλθὼν

κατῴκησεν

τητος

;

κησεν ἐν ἡμῖν

11 Pe8 13
Re 213
13
310
6 10
8 13
11 10
10

εἰς πόλιν
.

Ac

119 ? γνωστὸν

ἐγένετο

πᾶσι

18

λεγομένην

413 1 ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τ.
παραθαλασσίαν
12 45 εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ
28 21 2 ὀμνύει ἐν αὐτῷ x. ἐν τ. κατοικοῦντι αὐτόν
κατοικήσαντι, WH mg,
Lu 11 26 εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ
13. 4 * ὀφειλέται ἐγένοντο mapa πάντας τ. ἀνθρώmous τ. κατοικοῦντας Ἱερουσαλήμ
κατοικ. ἐν Ἵερ.,

τ. κατοικοῦσιν

Ἱερουσαλήμ
20 μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῷ

aw sn-by pana, Ps. lxix. 26

,

Hell ο ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ κ. Ἰακώβ
Ja 4 5 πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴ-

(2) seq. accus.

Ναζαρέτ

a“

2 9 ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τ. θεό-

ΚΑΤΟΙΚΕΏ

as

,

κῆσαι

Lu 21 36 ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα
23 23 κατίσχυον ai φωναὶ αὐτῶν

(1) seq. εἰς

ἐν

26 κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τ. γῆς
19 10 * ὥστε πάντας τ. κατοικοῦντας τ. ᾿Ασίαν
ἀκοῦσαι
17 7 γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε κ. Ἕλλησιν
τ. κατοικοῦσι τὴν Ἔφεσον
22 12 μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τ. κατοικούντων
Ιουδαίων
Eph 8 17 κατοικῆσαι τ. Χριστὸν διὰ τ. πίστεως ἐν τ.
καρδίαις ὑμῶν
Col 119 ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοι-

κατῴκισεν,

ΚΑΤΙΟΌΜΑΙ **+

κατοικοῦντας

τας Λύδδα
35 * εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα
11 29 εἰς διακονίαν πέμψαι τ. κατοικοῦσιν ἐν τ.
Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς
18 27 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλήμ
1724 ὁ Θεὸς . .. οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς

ΚΑΤΗΤΩΡ *+

4 9 μετατραπήτω....

τ.

32 ? κατελθεῖν x. πρὺς τ. ἁγίους τ. κατοικοῦν-

Re 12 10 ὅτι ἐβλήθη 6 κατήγωρ τ. ἀδελφῶν ἡμῶν

Ja

Ἰουδαίους

ὃ

TWHR

non

mg.

ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ
οἶδα ποῦ κατοικεῖς
ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ
πειράσαι τ. κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς
ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τ. κατοικούντων
ἐπὶ τ. γῆς
οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τ. κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς
τ. κατοικοῦσιν, WH mg.
οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τ. γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽
αὐτοῖς
ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τ.
κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς
προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦν-

τες ἐπὶ τ. γῆς

12 ποιεῖ τ. γῆν κ. τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας
14
14
17 2
ὃ

ἵνα προσκυνήσουσιν

πλανᾷ τ. κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς
λέγων τ. κατοικοῦσιν ἐπὶ τ. γῆς5 ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τ. γῆν
θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τ. γῆς

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΣ
Mk

5 3 ὃς τ. κατοίκησιν εἶχεν ἐν τ. μνήμασιν

KATOIKHTH’PION ᾧ
Eph 2 22 συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον
Re 18

ἐν πνεύματι

2 ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων

τ. Θεοῦ

᾿ς δε δ ds
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4

ΚΑΤΟΙΚΙΖΩ
καὶ πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴῷ.
κισεν ἐν ἡμῖν
κατῴκησεν, R marg.

KATONTPI’ZOMAI * +
11C03 18 ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τ. δόξαν Κυρίου
κατοπτριζόμενοι

KAY’ZQN ἢ
| Mt 2012 ἡμῖν... τ. βαστάσασι τὸ βάρος τ. ἡμέρας

k. τὸν καύσωνα

Lu 1255 λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται
Ja 111 ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τ. καύσωνι
ΚΑΥΧΑΌΜΑΙ
(1) καυχ. ἐπί

Ro

217 εἰ δὲ od...

(2) ἕως κάτω

Mt

216 1 ἀπὸ διετοῦς x. κατωτέρω
4 6 εἰ υἱὸς εἶ τ. Θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω
27 51 2 τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ᾽
ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο
Mk 14 66 ὄντος τ. Πέτρου κάτω ἐν τ. αὐλῇ
ὃς
to
15 38 * τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο
ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω
᾿
Lu 4 9 εἰ vids εἶ τ. Θεοῦ βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν
κάτω
Jo 8 [6 ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας... . κατέγραφεν
εἰς τ. γῆν
[8 πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τ. γῆν
κατακύψας, WH non mg.
23 ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ
Ac 219 σημεῖα ἐπὶ τ. γῆς κάτω

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

1Co 129 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον
τ. Θεοῦ
31 ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω

Seinen bam nia, Jer. ix. 23
ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις
τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;
κἂν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυχήσωμαι
καυθήσομαι, TR non mg.
ΠΟ οὔ 12 iva ἔχητε πρὸς τ. ἐν προσώπῳ καυχωμένους
5
714 εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι

9 2 ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν

10

ὃ ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι
καυχήσομαι, T
13 ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα
15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις
κόποις
16 οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι
17 ὁ δὲ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω, Jer. 1.ε.
11 12 ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς κ. ἡμεῖς
16 ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι
18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τ. σάρκα κἀγὼ
καυχήσομαι
30 εἰ καυχᾶσθαι δεῖ τὰ τ. ἀσθενείας μου καυ-

WINE... DNBID, Joel iii. 3
20

9 ἔπεσεν ἀπὸ τ. τριστέγου κάτω

ΚΑΤΩΎΤΕΡΟΣ
Eph4 ο εἰ μὴ ὅτι κ᾿ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα
τ. γῆς

μέρη

KAY AA

Ac 27 16 νησίον δέτι ὑποδραμόντες καλούμενον Kadda
Κλαῦδα, TR mg.

χήσομαι

12 1 καυχᾶσθαι

δεῖ οὐ συμφέρον μέν
καυχ. δὲ οὐ συμῴφ., WH mg. R mg.

KAY MA

5 ὑπὲρ τ. τοιούτου καυχήσομαι:

7 16 οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς... πᾶν καῦμα
16. 9 ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα

KAYMATI’ZQ*
ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη
Mk 4 6 Gre ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη
ἐκαυματίσθησαν, WH mg.
Re 16 8 ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τ. ἀνθρώπους ἐν
Oks ΟΝ

οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα

ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι.

6 ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι
9
:
Ga 613
74
Eph2 9
Phl 8 3
Ja 1 ο

ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν τᾶις
ἀσθενείαις
ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.
ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι
οὐκ ἐξ ἔργων ἵνα μή τις καυχήσηται
οἱ... καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τ.
ὕψει αὐτοῦ
᾿
416 νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν τ. ἀλαζονίαις ὑμῶν

ΚΑΥ͂ΣΙΣ

He

KAY’XHMA

6 8 ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν

ΚΑΥΣΟΌΜΑΙ +
11Pe8 10 στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται
12 δι᾽ ἐς + + + στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται

KAYETHPIA’ZOMAI* +
1Ti 4 2 κεκαυστηριασμένων τ. ἰδίαν συνείδησιν

καυχᾶσαι ἐν Θεῷ

23 ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι
5 21
καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τ. δόξης τ. Θεοῦ
3 ἀλλὰ κ. καυχώμεθα ἐν τ. θλίψεσιν
καυχώμενοι, WH mg.
II ἀλλὰ κ. καυχώμενοι ἐν τ. Θεῷ διὰ τ. Κυρίου

KA’TQ
(1) κατωτέρω

Re

--

κατοικία---καύχημα

ΚΑΤΟΙΚΙΆ
Ac 17 26 ὁρίσας . . . τ. ὁροθεσίας τ. κατοικίας αὐτῶν
Ja

_

Ro

4 2. εἰ yap ᾿Αβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη

1Co5

ἔχει

καύχημα
6 οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν

915 τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει.

716 ἐὰν yap εὐαγγελίζωμαι οὐκ ἔστιν μοι καύ-

11Col 14 ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμὲν καθάπερ x. ὑμεῖς
χημα

ἡμῶν

©

~

>

s

,

©

~

καύχημα---κελεύω
11Co5 12 ἀφορμὴν

διδόντες

ἡμῶν

ὑμῖν

καυχήματος

ὑπὲρ

Lu

9. 3 ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
κενωθῇ
Ga
Phl

6 4 τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύ μα ἕξει
1 26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ
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2 34 ! οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν κ. ἀνάστασιν
πολλῶν ἐν τ, Ἰσραήλ
8 9 1 ἤδη δὲ Kw. ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ.
ἐνδρων κεῖται
12 19 | ψυχὴ ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη
:
πολλά

κείμ. εἰς ἔτ. π᾿ [ΝῊ]

Ἰησοῦ

2 16 eis καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ
He

Ro

8 6 ἐὰν... τὸ καύχημα τ. ἐλπίδος μέχρι τέλους
βεβαίαν κατάσχωμεν
ΚΑΥΧΗΣΙΣ ὕ
8 27 ποῦ οὖν ἡ καύχησις ; ἐξεκλείσθη
15 17 ἔχω οὖν τ. καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ
πρὸς τ. Θεόν

[τὴν], WH

1Col5 31 νὴ τὴν ὑμετέραν «καύχησιν ἀδελφοί
001

ἡμῶν

ἡ ἐπὶ Τίτου, WH

ἐπὶ Τίτου

mg. R

8.24 τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς διῦάι

ἃ ἡμῶν καυχήσεως

ὑπὲρ ὑμῶν
11 τὸ ἡ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμέ
1

ἐν ταύτῃ Τ. ὑποστάσει. τ.

53 οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος
6%ἦσαν δὲ ἐ
ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἑξ.
- κείμεναι
29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν
5 παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια

6 θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,
7 κι τὸ σουδάριον ... οὐ μετὰ τ. ὀθονίων
κείμενον
12 ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τ. Ἰησοῦ

21 ο βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην
1Co311 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι

παρὰ τ. κείμενον

12 ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν

7.4 πολλή μοι. καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν
14 οὕτως κ. ἡ καύχησις

28
Jo 2
19
20

καυχήσεως

1Th 2 το τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος
“καυχήσεως;
Ja 416 πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν

11Co8 15 1 κάλυμμα ἐπὶ τ. καρδίαν αὐτῶν
Phl 1 τό ! οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης εἰδότες ὅτι εἰς
τ. εὐαγγελίου κεῖμαι
ITh3 3 1 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι
ὅ εἰς τοῦτο
ITil-9 εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ
Ι Jo 519

Re

ὁ κόσμος ὅλος

κεῖται
ἀπολογίαν
κείμεθα
κεῖται

ἐν τ. πονηρῷ κεῖται

4 2 ἰδοὺ θρόνοςἔ
ἔκειτο ἐν τ. οὐρανῷ

21 16 ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται
ΚΕΙΡΙΆ
Jo 11 44 δεδεμένος τ. πόδας x. τ. χεῖρας κειρίαις

ΚΑΦΑΡΝΑΟΥΜ

Mt

413 ἐλθὼν κατῴκησεν eis K. τ. παραθαλασσίαν
8 5 εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναούμ
11 23 σὺ Κ. μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;

Ac

17 24 ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναούμ
ΜΚ
Lu

maby ms BD N79, Is, lili. 8

121 εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ
2 1 εἰσελθὼν πάλιν εἰς Κ. δι ἡμερῶν
9 33 ἦλθον εἰς Καφαρναούμ
£23

31
7 ἃ
1015
Jo 212
4 46
6 17
24
59

ὅσα ἠκούσαμεν
ναούμ

γεγόμενα

εἰς

τὴν

Καφαρ-

κατῆλθεν εἰς K. πόλιν τ. Ταλιλαίας
εἰσῆλθεν. εἰς Καφαρναούμ
σὺ K. μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;
μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναούμ
οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ
ρχοντο πέραν τ. θαλάσσης. εἰς Καφαρναούμ
ἦλθον εἰς Κ. ζητοῦντες τ. Ἰησοῦν
ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν
Καφαρναούμ
ΚΕΔΡΟΣ

Jo 18

1 ἐξῆλθεν... πέραν τ. Χειμάρρου τῶν κέδρων
mg.

ΚΕΙ͂ΜΑΙ

(1) seq. prepos. c. accus.
310! ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ. δένδρων
κεῖται
514 οὐ δύναται

κειμένη

Lu

πόλις

κρυβῆναι

ἐπάνω

ὄρους

28 6 δεῦτε ἴδετε τ. τόπον ὅπου ἔκειτο
212 εὑρήσετε βρέφος . + + κείμενον ἐν φάτνῃ

16 ἀνεῦραν

τ Φάτνῃ

18 18 κειράμενος ἐν Κενχρεαῖς τ. κεφαλήν
Ι(Ο11 6 εἰγὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνὴ κ. κειράσθω.
εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαιἢ ξυρᾶ-

σθαι κατακαλυπτέσθω
ΚΕΙ͂Σ

Ac 18 21 ἔδωκεν

τ κείμ.,
. . . τὸ βρέφος κείμενον ἐν τ.

αὐτοῖς 6 Θεὸς τ. Σαοὺλ υἱὸν Κείς

ΚΕΛΕΥΣΜΑ
1Th

416 ὅτι

αὐτὸς 6 Κύριος. ἐν κελεύσματι «hat
καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ

ΚΕΛΕΥΏ
818 ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν
14 9 διὰ τ. + a kK. τ᾿ συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι
19 κελεύσαςτ.ὄχλους ἀνακλιθῆναιἐπὶτ.χόρτου
ἐκέλευσεν, WH mg.
28 κέλευσόν με ἐλθεῖν πρός σε ἐπὶ τὰ ὕδατα
18 25 ἐκέλευσεν αὐτὸν 6 κύριος πραθῆναι
27 τὃ τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι
64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι T. τάφον
Lu 18 40 σταθεὶς δὲ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι
Ac 415 κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τ. συνεδρίου
ἀπελθεῖν
5.34 ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τ. ἀνθρώπους ποιῆσαι
8 38 ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα
12 19 dvaxpivas τ. φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι
16 22 οἱ στρατηγοὶ... ἐκέλευον ῥαβδίζειν
Mt

Κεδρών, Rnon mg.; τ. κέδρου, TWH

Mt

KEI’PQ
8 32 ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τ. κείροντος αὐτὸν ἄφωνος
κείραντος, TWH mg.

Ss

544

= ΣΝ........ὁ.

κελεύω---κέρας

Ac 21 33 ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί
34 ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τ. παρεμβολήν

22 24 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς
τ. παρεμβολήν

28

30 ἐκέλευσεν συνελθεῖν τ. ἀρχιερεῖς
3 παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι;
10 ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι
αὐτόν
35 κελεύσας ἐν τ. πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου
φυλάσσεσθαι αὐτόν

24 ὃ κελεύσας τ. κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ
25

6
17
21
23
27 43

—h. v.. TWHR non mg.
ἐκέλευσεν τ. Παῦλον ἀχθῆναι
ἐκέλευσα ἀχθῆναι τ. ἄνδρα
ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτόν
κελεύσαντος τ. Φήστου ἤχθη ὁ Παῦλος
ἐκέλευσέν τε τ. δυναμένους κολυμβᾷν

KENOAOEI’A **

KE’NTPON
Ac 26 14 σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν
1Co1555 ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον;

Pines 120? “OS, Hos. xiii, 14
Re

56 τὸ δὲ κέντρον τ. θανάτου ἡ ἁμαρτία
910 ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις κ. κέντρα

ΚΕΝΤΥΡΙΏΝ*+
Mk15 39 ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς
ἐναντίας αὐτοῦ
44 προσκαλεσάμενος τ. κεντυρίωνα

KENO’AO=Ox *

KENXPEAI’
Ac 18 18 κειράμενος ἐν Κενχρεαῖς τ. κεφαλήν
Ro 16 1 διάκονον τ. ἐκκλησίας τῆς ἐν Κενχρεαῖς
ΚΕΝΩ͂Σ

4 5 ij δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει

KEPAI‘A*
κερέα, WH

ΚΕΝΟΣ
Mk12 3 λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν κ. ἀπέστειλαν κενόν
Lu 1 53 πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς
20 10 οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες
κενόν
II οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες .. . ἐξαπέστειλαν
κενόν
Ac 425 ἵνα τί... λαοὶ ἐμελέτησαν κενά

pram ovend ... ma, Ps. ii. 1
1Co15 10 ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη
14 κενὸν ἄρα τὸ “κήρυγμα ἡμῶν,
κενὴ καὶ ἡ πίστις ἡμῶν
58 εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς
ἐν Κυρίῳ
11Co6 I παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τ. χάριν τ.
Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς
Ga 2 2 μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον
Eph5 6 μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις
Phl 2 16 ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον,
οὐδὲ εἰς κένον ἐκοπίασα
Col 2 ὃ βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν
διὰ. . . κενῆς ἀπάτης
1Th2
1 οἴδατε... τὴν εἴσοδον ἡμῶν τ. πρὸς ὑμᾶς
ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν
8. 5 μή πως. . . εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν
Ja 220 θέλεις δὲ γνῶναι ὦ ἄνθρωπε κενέ
‘

I Ti 6 20 ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας
11 Ti2 16 ras δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιίστασο

414

1Co117
915
1Co9 3

Mt

518 ἰῶτα ἕν ἢ pia κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ
τ. νόμου

Lu 16 17 εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τ. οὐρανὸν κ. τ. γῆν
παρελθεῖν ἢ τ. νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν
κερέαν μίαν, WH mg.

Mt 27

KEPAMEY’S
7 ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τ. ἀγρὸν τ. κεραμέως
10 ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τ. ἀγρὸν τ. κεραμέως

oagbiry mint ma ink povix, Zech.
xi. 13

΄

ΚΕΝΟΦΩΝΙΑ* +

Ro

Ja

526 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι

A

ἐξ

45 γνοὺς ἀπὸ τ. κεντυρίωνος

Phl 2 3 μηδὲν κατ᾽ ἐριθίαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν
Ga

...

KENO’Q
εἰ yap oi ἐκ νόμου κληρονόμοι κεκένωται
ἡ πίστις
ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τ. Χριστοῦ
τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει
ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν

κενωθῇ

Phl 2 7 ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών

.

Ro

921

οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τ. πηλοῦ

Re

KEPAMIKO’S
227 ὡς τὰ σκέυη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται

KEPA’MION
Mk 14 13 ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος
βαστάζων
Lu 22 10 συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος
βαστάζων
Lu

ΚΕΡΑΜΟΣ
5 10 διὰ τ. κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τ. κλινιδίῳ

KEPA’NNYMI
Re 14 10 τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ τ. κεκερασμένου

ἀκράτου ἐν τ. ποτηρίῳ τ. ὀργῆς αὐτοῦ
18 6 ἐν τ. ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ
διπλοῦν

Lu

Re

ΚΕΡΑΣ
1669 ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν

5 6 ἀρνίον... ἔχων κέρατα ἑπτὰ x. ὀφθαλμοὺς
ἑπτά
:
᾿
913 ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τ. κεράτων τ. θυσια-

στηρίου

τ. τεσσάρων κερ., T

Képas—Kepahy

545

Re 12 3 δράκων... ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ x. κέρατα
13

δέκα

1 θηρίον

ἀναβαῖνον

ἔχον

κέρατα

δέκα

κ.

κεφαλὰς ἑπτά,
Ke ἐπὶ τ. κεράτων. αὐτοῦ δέκα διαδήματα
Il εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια
ὅ
ἀρνίῳ
17 3 θηρίον κόκκινον... ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ
x. κέρατα δέκα

7 τὸ μυστήριον VU

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΏ

ΚΕΦΑΛη'

(1) metaph.
Mt

eR θηρίου . +. T. ἔχοντος

τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς κ΄ τὰ δέκα κέρατα
12 τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσίν

16 τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες x. τὸ θηρίον
KEPA’TION*

5
6
8
10

μήτε ἐν τ. κεφαλῇ σου ὀμόσῃς
σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τ. κεφαλήν
οὐκ ἔχει ποῦ τ. κεφαλὴν κλίνῃ
ὑμῶν δὲ κ. αἱ “τρίχες τ. κεφαλῆς πᾶσαι
ἠριθμημέναι εἰσίν
14 ὃ δόds μοι... . ὧδε ἐπὶ πίνακι τ. κεφαλὴν
ἸἸωάνου τ. "Bawviotel
11 ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι
21 42 1 οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας

Lu 15 16 χορτασθῆναι ἀπὸ τ. κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ

26 7 κατέχεεν ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένον

ΚΕΡΔΑΙΝΩ**

27 29 ἐπέθηκαν ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ
30 ἔτυπτον εἰς τ. κεφαλὴν αὐτοῦ
37 ἐπέθηκαν ἐπάνω τ. κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν

Mt 16 26 ἐὰν τ. κόσμον ὅλον κερδήσῃ
18 15 ἐάν σου ἀκούσῃ ἐκέρδησας τ. ἀδελφόν σου
25 16 ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε.
ἐποίησεν ἄ. π. τάλαντα, ΤᾺ
17 ὡσαύτως ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο
20 ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα
22 ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα
Mk 8 36 τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τ. κόσμον
ὅλον
Lu 925 τί yap ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τ.
κόσμον ὅλον
Ac 27 21 κερδῆσαί τε τ. ὕβριν ταύτην x. τ. ζημίαν
19 πᾶσιν

ἐμαυτὸν

ἐδούλωσα

αὐτοῦ γεγραμμένην

39 ἐβλασφήμουν

21
22
Phl 8 8
Δ. 453
1Pe3 1

τ. Ἰουδαίοις

ὡς Ἰουδαῖος

"

ἵνα

΄“

KE’PAOx **
Phl 1 21 ἐμοὶ ...

τὸ ἀποθανεῖν κέρδος

3 7 ἅτινα ἦν μοι κέρδη ταῦτα ἥγημαι.

Tit

Vide ΚΕΡΑΙΆ

Jo

2157.

Jo

ΚΕΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ἢ
214 εὗρεν ἐν τ. ἱερῷ... . τ. κερματιστὰς καθημένους

κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα
τὸ κέρμα,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
He

8

1 κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τ. λεγομένοις

35

αὐτῶν

7 38 ταῖς θριξὶ τ. κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν
46 ἐλαίῳ τ. κεφαλὴν μου οὐκ ἤλειψας
9586 δὲ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τ.
κεφαλὴν κλίνῃ
12 7 αἱ τρίχες Ts κεφαλῆς ὑὑμῶν πᾶσαι ,ἦρίθμηνται
20 17.1 οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας, Ps. 2.6.
21 τὃ θρὶξ ἐκ τ. κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται
28 ἀνακύψατε kK. ἐπάρατε τ. κεφαλὰς ὑμῶν
Jo 13 9 μὴ τ. πόδας μου μόνον ἀλλὰ k. τ. χεῖρας
᾿ς τ: κεφαλήν
19 2 ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ
30 κλίνας τ. κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα
20 7 τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ

Ac

ἕνα πρὸς τ.

κεφαλῇ

41176 λίθος... ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν
γωνίας, Ps. δα
18 6 τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τ. κεφαλὴν ὑμῶν
18 κειράμενος ἐν Κενχρεαῖς τ. κεφαλήν
21 24 ἵνα ξυρήσονται τ. κεφαλήν
27 34 οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τ. κεφαλῆς
ἀπολεῖται

KE’PMA*

Ας 22 28 πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν
ἐκτησάμην

τ. κεφαλὰς

Lu

12 θεωρεῖ δύο ἀγγέλους.

« ζημίαν

111 διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν
KEPE’A

κινοῦντες

ζοντος
25 θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ πίνακι τ.
κεφαλὴν Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ
27 ἐπέταξεν ἐνέγκαι τ. κεφαλὴν αὐτοῦ
28 ἤνεγκεν τ. κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι
12 10 1 οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας, Ps. ἄς.
14 3 κατέχεεν αὐτοῦ τ. κεφαλῆς
15 19 ἔτυπτον αὐτοῦ τ. κεφαλὴν καλάμῳ
29 ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τ. κεφαλὰς

ἵνα τ. πλείονας

Ἰουδαίους κερδήσω:
“
\
τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον... tva Tovs
ὑπὸ νόμον κερδήσω"
τ. ἀνόμοις ὡς ἄνομος. .. ἵνα κερδανῶ τ.
ἀνόμους"
κερδάνω, ΤᾺ
ἐγενόμην τ. ἀσθενέσιν ἀσθενὴς ἵνα τ. ἀσθενεῖς κερδήσω
ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω
ἐμπορευσόμεθα a κερδήσομεν
ἵνα ὡς ἰδ Τὴν τι γυναικῶν ἀναστροφῆς
ἄνευ λόγου κερδηθήσονται

αὐτὸν

αὐτῶν
ἡ δὲ εἶπεν Τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τ. βαπτί-

κερδήσω'
20 κ. ἐγενόμην

36
17
20
30

ΓΒ UNI? 1, Ps. cxviii. 22

χοῖροι

1Co9

§=Vide ΚΕΦΑΛΙΟΏ

ταύτην

Ro 12 20 ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τ. κεφαλὴν
αὐτοῦ

ἀν»
IColl

anh ΠΗ mdm, Pr. xxv. 22

3 3 παντὸς ἀνδρὸς ἡἡ κεφαλὴ ὁ
ὁ Χριστός ἐστιν"
4 κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ"

: κεφαλὴ δὲ τ. Χριστοῦ ὁ Θεός.
4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος .. . κατὰ κεφαλῆς
ἔχων
1 καταισχύνει τ. κεφαλὴν αὐτοῦ.

a

ees

ῊΥΣΕ

“ae

κεφαλή---κηρύσσω

546
1Coll

5 πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη. . . ἀκατακαλύπτῳ τ. κεφαλῇ
καταισχύνει τ. κεφαλὴν αὐτῆς
ἑαυτῆς, WH mg.
1

’

4

7

«A

7 ἀνὴρ μὲν yap οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι
τ. κεφαλήν

10 ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τ. κεφαλῆς
12 21 ἣ πάλιν ἡ κεφαλὴ τ. ποσίν
αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τ.
ἐκκλησίᾳ
415 1 αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα ὅς ἐστιν
ἡ κεφαλὴ Χριστός
5 23 | ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τ. γυναικός,

KHNZOZ * +
Mt 17 25 ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἣ κῆνσον;
22 17 ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἣ οὔ;
19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τ. κήνσου
ΜΚΙ2 14 ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἣ οὔ;
κῆνσ. K. δοῦν., T; 8. ἐπικεφάλαιον, WH

mg.

ΚΗΠΟΣ
Lu 18 19 ὃν
Jo 18

10
12

18

γωνίας, Ps. Lc.

4 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ κ. αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς
ἔριον
4 ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς
7 ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι
χρυσῷ
7 αἱ κεφαλαὶ τ. ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων
9 αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν ἔχουσαι
κεφαλάς
Ψ
>
1 ἡ ὦρις ἐπὶ τ. κεφαλὴν αὐτοῦ
1 ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων
δώδεκα
3 δράκων... ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ κ. κέρατα
δέκα:

k. ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα
1 θηρίον ἀναβαῖνον ἔχον κέρατα δέκα κ.
κεφαλὰς ἑπτά:
kK. ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας

-

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ἢ
Jo 2015 δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν
ΚΗΡΙΌΝ
Lu 2442 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ. :. ἀπὸ μελισσίου
κηρίον
--ἀπ. ped. κηρ., TWH non mg. R non

mg.

KH’PYTMA
Mt 12 41 ὅτι μετενόησαν eis τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ
Lu 11 32 ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ
Ro 16 25 στηρίξαι κατὰ. . . τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ
Χριστοῦ
1Col21 διὰ τῆς μωρίας τ. κηρύγματος σῶσαι
2 4 τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις
15 14 κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν

11 Ti417 ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ
Tit

1 3 ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ
ΚΗ͂ΡΥΞ

3
7

9
18 19

,

1Ti 2 7 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ x. ἀπόστολος
1 Til 11 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ κ. ἀπόστολος κ.
διδάσκαλος
ΠΡΕ2 5 ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν
ΚΗΡΥΊΆΣΩ

(1) κηρ.
Mt

εὐαγγέλιον

(2) κηρ. εἰς
(4) κηρ. Χριστόν,

᾿Ιησοῦν
8 I κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τ. Ἰουδαίας
417 ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν

4 κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν

23 ἦ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τ. βασιλείας

9.35 | κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τ. βασιλείας
10 7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες

ΚΕΦΑΛΙΣ

He 10 7 ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ

Ὧν ana rpo-Ndya, Ps. xl. 8
KHMO’Q*

τὸ

(8) seq. infin., ἵνα

19 12 ἐπὶ τ. κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά
ΚΕΦΑΛΙΟΏ

ὅπου ἦν
a

΄’

κήρυξ, T

-

εἰς κῆπον

‘

»

εἰς θάνατον
ἔχων ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον
χρυσοῦν
τ. κεφαλήν, T
θηρίον κόκκινον... ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ
k. κέρατα δέκα
τ. θηρίου. .. τ. ἔχοντος τ. ἑπτὰ κεφαλὰς
κ. τὰ δέκα κέρατα
αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν
ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν
»

ἔβαλεν

1 πέραν τ. Χειμάρρου τ. Κέδρων

3 μίαν ἐκ τ. κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην ᾿
1414
17

ἄνθρωπος

ἑαυτοῦ

>

ἐκκλησίας
2 τὸ 1 ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς κ. ἐξουσίας

19 ! οὐ κρατῶν τ. κεφαλήν
7 1 οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν

λαβὼν

κῆπος
26 οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τ. κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ;
19 41 ἦν δὲ ἐν τ. τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος,
κ. ἐν τ. κήπῳ μνημεῖον καινόν

κεφ. €or., WH mg.
1 ὡς x. ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τ. ἐκκλησίας
Col 118 1 αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τ. σώματος τ.

ΜΚΙ2

Oe.”

.

1Co9 9 οὐ κημώσεις βοῦν ddodvra
φιμώσεις, WH non mg. R

ieya wiv obnn-Nd, Dt. xxv. 4

11

27 ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ τ. δωμάτων
1 μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ... κηρύσσειν ἐν τ.

πόλεσιν αὐτῶν
2414 ' κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον
βασιλείας ἐν ὅλῃ τ. οἰκουμένῃ

τ.

2613 1 ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο
Mk 1 4 κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
ἁ
τῶν
7 κ ἐκήρυσσεν λέγων
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κηρύσσω---Κιλικία
Mk

ITh2

9! 3 ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τ.
Θεοῦ
I Ti 8 τό * ὃς... ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν
11 Ti4 2 κήρυξον τ. λόγον

114 1 κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ
38 ἵνα κ. ἐκεῖ κηρύξω

39 2 ἦλθεν κηρύσσων εἰς τ. συναγωγὰς αὐτῶν

45
814
5 20
6 12
7 36
18 10

ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλά
ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν
ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει
ὃ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν
αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον
1 3 εἰς πάντα τ. ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι
τὸ εὐαγγέλιον
14 ο1 ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον
16 [15 1 κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τ. κτίσει
20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ
Lu 3 3 κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν
418 κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν
κηρῦξαι,

1 Pe 8 19 τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν
Re 5 2 εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ

μεγάλῃ
ΚΗ͂ΤΟΣ

Mt 12 40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τ. κοιλίᾳ τ. κήτους
ΚΗΦΑΣ
Jo 143 σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος
1Col1 12 ἐγὼ δὲ Κηφᾶ ἐγὼ δὲ Χριστοῦ

8 22 εἴτε ᾿Απολλὼς εἴτε Κηφᾶς

mina onaw> xpd, Is. Ixi. 1

Ga

9
15

5 οἱ ἀδελφοὶ τ. Κυρίου x. Κηφᾶς
5 ὥφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα

118 ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν
2 9 Ἰάκωβος x. Κηφᾶς x. Ἰωάνης οἱ δοκοῦντες
στύλοι εἶναι
11 ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς ᾿Αντιόχειαν

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν
κηρῦξαι, T

nimd ἡΣΎ ΤΟΝ Nope, 16. 2

14 εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων

44 3 ἦν κηρύσσων εἰς τ. συναγωγὰς τ. Ἰουδαίας

KIBQTO’S

8 1 κηρύσσων κ. εὐαγγελιζόμενος τ. βασιλείαν
39
9 2
12

3

24 47
Ac 8 5

τ. Θεοῦ
καθ᾽ ὅλην τ. πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τ. βασιλείαν
τ. Θεοῦ
ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε... κηρυχθήσεται
ἐπὶ τ. δωμάτων
κηρυχθῆναι ἐπὶ τ. ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν
* Φιλίππος.... ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τ. Χριστόν

9 20 * εὐθέως ἐν τ. συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν

10 37
42
15 21
19 13

τ.

Ἰησοῦν
μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάνης
παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τ. λαῷ
κηρῦξαι, T
Μωυσῆς yap... κατὰ πόλιν τ. κηρύσσοντας
αὐτὸν ἔχει
* ὁρκίζω ὑμᾶς τ. Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσ-

Mt 24 38 ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν

MaATON . ον ΠΣ ΝΞ), Gen. vii. 7

Lu 17 27 ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
Gen. Z.c.

He

πάντοθεν χρυσίῳ
7. κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τ. οἴκου
αὐτοῦ
I Pe 8 20 ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ
Re 1119 ὥφθη ἡ κιβωτὸς τ. διαθήκης αὐτοῦ ἐν τ.
ναῷ αὐτοῦ
11

ΚΙΘΑῬΡΑ

1014
Re

σει
20 25 ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τ. βασιλείαν
28 31 κηρύσσων τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
᾿

Ro

221

7 εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα

5 8 ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν
14 2 ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν

ζόντων ἐν τ. κιθάραις αὐτῶν

15

ὃ ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτιες ;

2 εἶδον... τ. νικῶντας

γένωμαι
1511 οὕτως κηρύσσομεν κ. οὕτως ἐπιστεύσατε.
as εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν

ἐγήγερται

1Col4

7 πῶς γνωσθήσεται
κιθαριζόμενον ;

τὸ aidovpevov

ἢ τὸ

Re 14

2 ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν

κιθαρι-

Re 14

2 ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν
ζόντων ἐν τ. κιθάραις αὐτῶν

ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω

ἐν τ. ἔθνεσιν
εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω

Phl 115 * τινὲς δὲ x. δ εὐδοκίαν τ. Χριστὸν κηρύσσουσιν
4
Col 123 1 τ. εὐαγγελίου... τ. κηρυχθέντος
πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τ. οὐρανόν

ἐν

ζόντων ἐν τ. κιθάραις αὐτῶν
ΚΙΘΑΡΩΔΟΣ *

11Col 19 * Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ ἐν ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν κηρυχθείς
4 ς οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν
11 44 εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν
κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν
511

ἐκ τ. θηρίου . ..

KIOAPI'Z

ΙΟΟ1 23 * ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον
927 μή πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος

2 2

κιθαρι-

ἔχοντας κιθάρας τ. Θεοῦ

10 8 τὸ ῥῆμα τ. πίστεως ὃ κηρύσσομεν

14 πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος;
15 πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν;

Ga

9 4 τὴν κιβωτὸν τ. διαθήκης περικεκαλυμμένην

κιθαρι-

18 22 φωνὴ κιθαρῳδῶν . .. οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν
σοὶ ἔτι
ΚΙΛΙΚΙᾺ

Ac

6 9 ἀνέστησαν δέ τινες .. . τῶν ἀπὸ Κιλικίας

κ. ᾿Ασίας

15 23 τοῖς κατὰ τ. ᾿Αντιόχειαν
Κιλικίαν ἀδελφοῖς

x. Συρίαν

41 διήρχετο δὲ τ. Συρίαν κ. τ. Κιλικίαν
τὴν, T [WH]

κ.

—
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Κιλικία---κλάσμα

Ac 21 39 Ἰουδαῖος Ταρσεὺς τ. Κιλικίας οὐκ ἀσήμου
22

πόλεως πολίτης
3 γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τ. Κιλικίας

27

Lu

5 τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τ. Κιλικίαν
Παμφυλίαν διαπλεύσαντες

ΚΛΑΙΏ

Mt

28 34 πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας

Ga

121 ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τ. Συρίας κ. τῆς Κιλικίας
[τῆς], WH

30 τί θορυβεῖσθε κ. κλαίετε;

ἐλθεῖν

1472 ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν
16 [10 ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις πεν-

40 κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως

Lu

1Co15 30 τί x. ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν ;
ΚΙΝΉΔΥΝΟΣ
ἢ μάχαιρα;
1100 11 26 κινδύνοις ποταμῶν κινδύνοις λῃστῶν,

κινδύνοις ἐκ γένους κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν,
ἐν ἐρημίᾳ

h. v., [WH]

28 28 2 θυγατέρες ἹἹερουσαλὴμ μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ,

κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις

Mk15 29
Ας 17 28
21 30
24 5

KINE’Q
τ. δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά
ἐβλασφήμουν
αὐτὸν κινοῦντες τ. κεφαλὰς
sam
αὐτῶν
ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τ. κεφαλὰς
αὐτῶν
ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν κ. κινούμεθα κ. ἐσμέν
ἐκινήθη τε ἡ πόλις GAN
εὑρόντες γὰρ τ. ἄνδρα τοῦτον... κινοῦντα
στάσεις
κινήσω τ. λυχνίαν σου ἐκ τ. τόπου αὐτῆς
πᾶν ὄρος κ. νῆσος ἐκ τ. τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν
,

Re

Jo

2 5
6 14

ΚΙΊΗΣΙΣ
5 [3 ἐκδεχομένων τὴν τ. ὕδατος κίνησιν
—h. v.. TWHR non mg.

KINNA’MQMON
Re 18 13 κιννάμωμον x. ἄμωμον x. θυμιάματα
KAA’AOX
ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ... Kk. κατασκηνοῖν
!
τ. κλάδοις αὐτοῦ
δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τ. δένδρων
ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλός
κλάδους μεγάλους
ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται
avr. ἤδη ὁ κλ., T
τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τ.
κλάδοις αὐτοῦ
εἰ ἡ ῥίζα ἁγία x. οἱ κλάδοι.
εἰ δέ τινες τ. κλάδων ἐξεκλάσθησαν
μὴ κατακαυχῶ τ. κλάδων

2 πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε x. ἐπὶ τὰ τέκνα

ὑμῶν
Jo 11 31 ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ
33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν,
k. τ. συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας
16 20 ὅτι κλαύσετε κ. θρηνήσετε ὑμεῖς
2011 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τ. μνημείῳ ἔξω
κλαίουσα.

ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον
13 γύναι τί κλαίεις;

Ας

Ro 1116
77
18

19 ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐνκεντρισθῶ
21 εἰ γὰρ ὁ Θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ
ἐφείσατο

15
824

γύναι τί κλαίεις ; τίνα ζητεῖς;
ὃς πολλὰ κλαίων οὐ διελίμπανεν
—h. v.. TWH non mg. R
9 39 παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι ai χῆραι κλαίουσαι

2113 τί ποιεῖτε κλαίοντες κ. pail τω
conti μοι
Ro 12 15
1 Co 7 30
Phl 318
Ja 4 ο

τ. καρδίαν;
κλαίειν μετὰ κλαιόντων
οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες
νῦν δὲ x. κλαίων λέγω
ταλαιπωρήσατε x. πενθήσατε κ. κλαύσατε
πενθ. κλ., T

5 I κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ τ. ταλαιπωρίαις
Re

Mt 18 32 ὥστε
ἐν
21 ὃ ἄλλοι
24 32 ὅταν
Mk 4 32 ποιεῖ
18 28 ὅταν
Lu 18 19

θοῦσιν κ. κλαίουσιν
621 μακάριοι οἱ κλαίοντες viv ὅτι γελάσετε
25 οὐαὶ οἱ γελῶντες νῦν ὅτι πενθήσετε κ.
κλαύσετε
7113 εἶπεν αὐτῇ Μὴ κλαῖε
32 ἐθρηνήσαμεν κ. οὐκ ἐκλαύσατε

38 στᾶσα ὀπίσω παρὰ τ. πόδας αὐτοῦ κλαίουσα
8 52 ἔκλαιον δὲ πάντες κ. ἐκόπτοντο αὐτήν.
ὁ δὲ εἶπεν Μὴ κλαίετε
19 41 2 ἰδὼν τ. πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτήν
22 62 ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς

8 35 τίς ἡμᾶς χωρίσει... γυμνότηςἢ κίνδυνος

Mt 28 4
27 39

ΠΌΞΟΝ NDI OM, Jer. xxxi. 15

2675 ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς
Mk 5 38 θεωρεῖ θόρυβον x. κλαίοντας x... . ἀλαλάζοντας πολλά

ΚΙΝΔΥΝΕΥΏ
8 23 συνεπληροῦντο κ. ἐκινδύνευον

κινδύνοις ἐν πόλει κινδύνοις
κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ,

(1) trans.
(2) seq. ἐπί
218 1 Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς

x.

Ας 19 27 τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν

Ro

ῪῸτ΄

ὑμῶν
5 4 ἐγὼ ἔκλαιον πολύ
5 εἷς ἐκ τ. πρεσβυτέρων λέγει μοι Μὴ κλαῖε
18 9 κλαύσουσιν x. κόψονται ἐπ᾽ αὐτήν
κλαύσονται, TWH mg.
II οἱ ἔμποροι τ. γῆς κλαίουσιν x. πενθοῦσιν
ἐπ᾽ αὐτήν
15 μακρόθεν στήσονται. .. κλαίοντες κ. πενθοῦντες
19 ἔκραξαν κλαίοντες x. πενθοῦντες

ΚΛΑΊΣΙΣ*
Lu 24 35 ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τ. κλάσει τ. ἄρτου

Ac

242 ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες. .. τ. κλάσει
τ. ἄρτου
KAA’ZMA

Mt 14 20 ἦραν τὸ περισσεῦον τ. κλασμάτων
15 37 τὸ περισσεῦον τ. κλασμάτων ἦραν

κλάσμα----κλέπτω
Mk

Lu

Jo

6 43 ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα
κλασμάτων,
8 8 ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σφυρίδας
19 πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε;
20 πόσων σφυρίδων πληρώματα κλασμάτων
ἤρατε ;
917 ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων
κόφινοι δώδεκα

612 συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα
13 ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων
ΚΛΑΥ͂ΔΑ

ἀσπάζεταί σε.

Ας

523 τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον
πάσῃ ἀσφαλείᾳ

ἐν

21 30 εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι

Re

KAAY’ AIOE
Κλαύδιον

χωρίζεσθαι

πάντας τ. Ἰουδαίους

28 26 Κλαύδιος Λυσίας τ. κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι
χαίρειν
KAAYOMO’S
Mt

ἐκλείσθη ἡ θύρα
ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἔτη τρία κ. μῆνας ἕξ
ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται
τ. θυρῶν κεκλεισμένων
ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τ. θυρῶν κεκλεισμένων

IJo 817 ὃς δ᾽ ἂν... κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ
ἀπ᾽ αὐτοῦ

. . Aivos x. Κλαυδία

2 διὰ τὸ διατεταχέναι

πρόσευξαι τ. πατρί

σου
28 14 κλείετε τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν ἔμπροσθεν
τ. ἀνθρώπων

20 10
425
11 7
Jo 2019
26

Ac 11 28 ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου
18

ΚΛΕΙΏ
6 6 κλείσας τ. θύραν σου

Lu

Vide ΚΑΥ͂ΔΑ

ΚΛΑΥΔΙΆ

11 Ti421

Mt

549

Re

8 7 ὁ ἀνοίγων x. οὐδεὶς κλείσει,
kK. κλείων κ. οὐδεὶς ἀνοίγει
κλείει, WH mg.
8 οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν
11 6 οὗτοι ἔχουσιν τ. ἐξουσίαν κλεῖσαι τ. οὐρανόν
20 3 ἔκλεισεν κ. ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ
21 25 οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας
ΚΛΕΜΜΑ
921 οὐ μετενόησαν .. . ἐκ τ. κλεμμάτων αὐτῶν

218 φωνὴ ἐν ‘Paya ἠκούσθη κλαυθμὸς x. ὀδυρμὸς

πολύς

pymen wa 12 yEYI MDA ip, Jer.
£eki..75
812 ἐκεῖ ἔσται 6 κλαυθμὸς x. ὁ βρυγμὸς τ.
ὀδόντων
add. 18. 42, 50; 22. 13; 24 51; 25. 30;
Lu 18. 28
Ac 20 37 ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων

Mt 14 19
15 36
26 26
ΜΚ 8. 6
Ι9

ΚΛΑΏ
κλάσας ἔδωκεν τ. μαθηταῖς τ. ἄρτους
εὐχαριστήσας ἔκλασεν
εὐλογήσας ἔκλασεν
εὐχαριστήσας ἔκλασεν
ὅτε τ. πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τ. πεντακισχιλίους

1422 λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν
Lu 22 19
24 30
Ac 246
20 7

λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν
κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς
κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον
συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον

ΚΛΕΟΊΠΑΣ

Lu 24 18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας
ΚΛΕΌΣ
I Pe 220 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες κ. κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε;
ΚΛΕΊΠΤΗΣ

Mt

619 ὅπου κλέπται διορύσσουσιν κ. κλέπτουσιν
20 ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν

324 43 εἰ ἤδει. .. ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται
Lu 12 33 ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει

39 εἰ ἤδει. .. ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται

Jo 10

1
8
IO
12 6
1Co 6 I0
ITh5

II ἀναβὰς δὲ κ. κλάσας τ. ἄρτον

27 35 κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν
1Co10 16 τ. ἄρτον ὃν κλῶμεν οὐχὶ κοινωνία τ. σώματος

11 24 εὐχαριστήσας ἔκλασεν
24 τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
κλώμενον
--κλ, TWHR

4
1Pe415
11Pe310
Re 3 3
16 15

non mg.

ΚΛΕΙ͂Σ

ΚΛΕΊΤΩ

Mt 16 19 δώσω σοι τ. κλεῖδας τ. βασιλείας τ. οὐρανῶν
Lu 11 52
Re 118
8 7
9 1

20

ὅτι ἤρατε τ. κλεῖδα τ. γνώσεως
ἔχω τ. κλεῖς τ. θανάτου κ. τ. ἅδου
τάδε λέγει. . . ὁ ἔχων τ. κλεῖν Δαυείδ
ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τ. φρέατος τῆς ἀβύσσου

1 εἶδον

ἄγγελον. .. ἔχοντα τ. κλεῖν

ἀβύσσου

2

τῆς

ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν κ. λῃστής
ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν K. λῃσταί
ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ
ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης Hv
οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται... . βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσιν
ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως
ἔρχεται
ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτας καταλάβῃ
κλέπτης, TWH mg. R non mg.
μὴ γάρ tis ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ
κλέπτης
ἥξει δὲ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης
ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς ἥξω ὡς κλέπτης
ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης

Mt

619 ὅπου κλέπται διορύσσουσιν κ. κλέπτουσιν
20 ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν
19 18 τὸ Οὐ φονεύσεις... οὐ κλέψεις

mn ND... MYIN ND, Ex. xx. 13, 15

κλέπτω---κλῆσις

550

Mt 27 64 μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτόν
28 13 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν
αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων
ΜΚΙ0 19 τ. ἐντολὰς οἶδας... μὴ κλέψῃς, Ex. Le.
Lu 18 20 τ. ἐντολὰς οἶδας... μὴ κλέψῃς, Ex.: £6;
Jo 1010 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ
Ro 221 ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις ;
13 9 τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις... οὐ κλέψεις

ἘΡΗ1 14 ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τ. κληρονομίας ἡμῶν
18 τίς ὁ πλοῦτος τ. δόξης τ. κληρονομίας αὐτοῦ
5 5 πᾶς πόρνος.
... οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν
τ. βασιλείᾳ τ. Χριστοῦ
Col 8.24 ἀπὸ Κυρίου ἀπολήμψεσθε τ. ἀνταπόδοσιν
τ. κληρονομίας

He

son xd Ayan ND, Ex. xx. 14, 15

Eph 4 28 ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω᾽

915 ὅπως... .

11
1Pel

εἰς κληρονομίαν

4 εἰς κληρονομίαν
ἀμάραντον

KAH MA
2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν
4 καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ
5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ὑμεῖς τὰ κλήματα
6 ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα

Mt 21 38
Mk12 7
Lu 20 14
Ro 413

ΚΛΗΜΗΣ
Phl 4 3 μετὰ x. Κλήμεντος x. τ. λοιπῶν συνεργῶν

14
817

Jo

15

μου

ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΏ
5 5 ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τ. γῆν
19 29 ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει
25 34 κληρονομήσατε τ. ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν
ΜΚΊΙ0 17 τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
Lu 10 25 τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
18 18 τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
1Co6 ο ἄδικοι Θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν
10 οὐ λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ
κληρονομήσουσιν
15 50 σὰρξ x. αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι
οὐ δύναται,

Ga

329
4 1
7
3 7

Mt

Tit
He

1 2
6 17
11

7

2

5

Ja

He

ἄφθαρτον

ΚΛΗΡΟΌΜΑΙ

430 οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει 6 υἱὸς τ. παιδίσκης

Eph1 11 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν

5 21 of τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ
οὐ κληρονομήσουσιν

Mt 27 35 διεμερίσαντο

ΤΠ ΠΌΝΠ ja way xd 55, Gen. xxi. 10

1 4 ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρονόμῆκεν ὄνομα
14 ἀποστελλόμενα διὰ τ. μέλλοντας
μεῖν σωτηρίαν

κληρονο-

6 12 μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως x. μακροθυμίας
κληρονομούντων τ. ἐπαγγελίας
12 17 μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τ. εὐλογίαν
1Pe 8 ο εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομή-

.

Re 21

onre

7 ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα

ΚΛΗ͂ΡΟΣ

20 32 δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τ. ἡγιασμένοις
πᾶσιν
Ga 318 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία

τὰ

κλῆρον

ἱμάτια

αὐτοῦ

βάλλοντες

ΜΚ15 24 διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες
κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά
Lu 28 34 διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον
κλῆρον
κλήρους, T
Jo 1924 ἐπὶ τ. ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον

ra ap waab-y, Ps. xxii. 19
117 ἔλαχεν τ. κλῆρον τ. διακονίας ταύτης
26 ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς,

Ac

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ
Mt 21 38 ἀποκτείνωμεν αὐτὸν κ. σχῶμεν τ. κληρονομίαν αὐτοῦ
Mk12 7 ἀποκτείνωμεν αὐτὸν x. ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία
Lu 12 13 μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τ. κληρονομίαν
20 14 ἀποκτείνωμεν αὐτὸν. ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ
κληρονομία
Ac 7 5 οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ

x. ἀμίαντον x.

ΚΛΗΡΟΝΟΊΜΟΣ
οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος
οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος
οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος
ἡ ἐπαγγελία
. τὸ κληρονόμον αὐτὸν
εἶναι κόσμου
εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι
εἰ δὲ τέκνα κ. κληρονόμοι:
κληρονόμοι μὲν Θεοῦ συνκληρονόμοι δὲ
Χριστοῦ
κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι
ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν
εἰ δὲ vids x. κληρονόμος διὰ Θεοῦ
iva. . . κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα
ζωῆς αἰωνίου
ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων
βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τ. κληρονόμοις
τ. ἐπαγγελίας
τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος
οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο τ. πτωχοὺς...
κληρονόμους τ. βασιλείας

οὐδὲ ἡ φθορὰ τ. ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ

Ga

τ. ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κε-

κλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας
ὃ ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν

k. ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν
821 οὐκ ἔστιν σοι μέρις οὐδὲ κλῆρος ἐν τ.

λόγῳ τούτῳ

26 18 τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς... κλῆρον ἐν τ. ἡγιασμένοις

Col 112 εἰς τ. μερίδα τ. κλήρου τ. ἁγίων ἐν τ. φωτί
IPe5

3 μηδ᾽ ὡς κατακυριεύοντες τ. κλήρων
ΚΛΗΊΙΣ

Ro 11 29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα x. ἡ κλῆσις
:
τ. Θεοῦ
1Co1 26 βλέπετε γὰρ τ. κλῆσιν ὑμῶν ἀδελφοί

551

κλῆσις--- κοιλία
ἣ ἐκλήθη

1 Ὁο 7 20 ἕκαστος ἐν τ. κλήσει
μενέτω

Eph118 τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τ. κλήσεως αὐτοῦ
4

1
4

Phl 814
ΠΤΗΙ 11
9
Til
He 8 I
11Pe1 10

ἀξίως περιπατῆσαι τ. κλήσεως ἧς ἐκλήθητε
καθὼς κ. ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τ. κλήσεως ὑμῶν
διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τ.
Θεοῦ
ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τ. κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν
τ. σώσαντος ἡμᾶς κ. καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ
κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι
σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τ. κλῆσιν k.
ἐκλογὴν ποιεῖσθαι

KAHTO’S
Mt 20 16 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
—h. v.,. TWH non mg. R
22 14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
Ro 1 1 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ κλητὸς
ἀπόστολος

6 ἐν οἷς ἐστὲ κ. ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ"

7 πᾶσι τ. οὖσιν ἐν Ῥώμῃ . - - κλητοῖς ἁγίοις
τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν
1 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κλητοῖς ἁγίοις
4 αὐτοῖς δὲ τ. κλητοῖς Ἰουδαίοις τε K. Ἕλλησιν
I Ἰούδας. . . τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἢἤγαπημένοις
Ju
k. Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς
Re 17 14 οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κλητοὶ x. ἐκλεκτοὶ κ. πιστοί
ΚΛΙΒΈΑΝΟΣ

Mt

ΚΛΙΜΑ
Ro 1523 μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τ. κλίμασι τούτοις
11Coll 10 οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τ. κλίμασι τ.
᾿Αχαίας
121 ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τ. Συρίας κ.
Ga
τ. Κιλικίας

KAINA’PION *

it
sat

515 τοὺς ἀσθενεῖς...
k. κραβάττων

τιθέναι

ἐπὶ

κλιναρίων

KAI’NH

9 2 προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης
βεβλημένον
6 ἔγειρε ἀρόν σου τ. κλίνην
Mk 421 ἵνα ὑπὸ τ. μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τ. κλίνην
7 4 βαπτισμοὺς ποτηρίων κ. ξεστῶν κ. χαλκίων
k. κλινῶν
---κ. κλιν., TWH non mg. R non mg.
30 εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τ. κλίνην
Lu 5 18 ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον
8 16 ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν
17 34 ταύτῃ τ. νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς
Re 2.22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην

Mt

KAINI’AION*

*

Lu

Mt
Lu

820 οὐκ ἔχει ποῦ τ. κεφαλὴν κλίνῃ
912 ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν

58 οὐκ ἔχει ποῦ τ. κεφαλὴν κλίνῃ
5 κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τ. γῆν

24

29 πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν κ. κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα

Jo 19 30 κλίνας τ. κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα
He 11 34 παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων
Lu

KAIZI’A**
914 κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα

ΚΛΟΠΗ΄
Mt 15 19 πορνεῖαι κλοπαὶ ψευδομαρτυρίαι
Mk 722 πορνεῖαι κλοπαὶ φόνοι

KAY’AQN
Lu

Ja

824 ἐπετίμησεν

519 καθῆκαν αὐτὸν σὺν τ. κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον

24 ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τ. οἶκόν

σου

τ.

ὕδατος
1 6 ἔοικεν κλύδωνι
ῥιπιζομένῳ

ἀνέμῳ

x.

τ.

κλύδωνι

τ.

θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ x.

ΚΛΥΔΩΝΙΖΟΜΑΙΤ
Eph 4 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι κλυδωνιζόμενοι
περιφερόμενοι

κ.

KAQNAS

Jo 19 25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τ. σταυρῷ .-- Μαρία
ἡ τοῦ Κλωπᾶ

830 τ. χόρτον... . αὔριον εἰς κλίβανον βαλλό-

μενον
Lu 12 28 τ. χύρτον .. . αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον

Ac

KAI'NQ

ἐν ταύτῃ

KNH’0Q*

I Ti4

3 κνηθόμενοι τ. ἀκοήν

Ac 27

7 pods γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον

KNI’AOX
KOAPA’NTH*
7
κοδράντην
ἔσχατον
τ.
Mt 526 ἕως ἂν ἀποδῷς
Mk12 42 ἔβαλεν λεπτὰ δύο ὅ ἐστιν κοδράντης
ΚΟΙΛΙΆ
Mt 12 40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τ. κοιλίᾳ τ. κήτους
1517 πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τ.
κοιλίαν χωρεῖ
19 12 εὐνοῦχοι οἴτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως
Mk 7:19 οὐκ εἰσπορείεται αὐτοῦ εἰς τ. καρδίαν ἀλλ᾽
εἰς τ. κοιλίαν
Lu 115 πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας
μητρὸς αὐτοῦ
41 ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τ. κοιλίᾳ αὐτῆς
_ 42 εὐλογημένος ὁ καρπὸς τ. κοιλίας σου
44 ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τ.
κοιλίᾳ μου
221 πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τ. κοιλίᾳ
11 27 μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε

15 τό ἐπεθύμει γεμίσαι τ. κοιλίαν αἰτοῦ ἀπὸ τ.
κερατίων

non
ἐπ. χορτασθῆναι ἐκ τ. κερ., WH
mg. R
23 29 μακάριαι ai oreipa x. αἱ κοιλίαι al οὐκ
ἐγέννησαν

Ne

592

Ψ

,’ὕ

΄

κοιλία----κοινωνία

Jo

8 4 μὴ δύναται εἰς τ. κοιλίαν τ. μητρὸς αὐτοῦ
kid εἰσελθεῖν
7 38 ποταμοὶ ἐκ τ. κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος
ζῶντος

ΡΟ
Ac

ΨΥ

ΚΟΙΝΟΏ **
Mt 1511 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τ.

ἄνθρωπον"

ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τ. στόματος τοῦτο
κοινοῖ τ. ἄνθρωπον

ὉΠ ow WW", Zech. ix. 8

18 κἀκεῖνα κοινοῖ τ. ἄνθρωπον

3 2 χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων
14 ὃ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ

Ro 1618 Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν

ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν

κοιλίᾳ
1 Co 6 13 τὰ βρώματα τ. κοιλίᾳ κ. ἡ κοιλία τ. βρώμασιν

Ga

115 ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου

ΜΚ

ἀλλὰ

Phl 319 ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία
Re 10 9 πικρανεῖ σου τ. κοιλίαν
10 ὅτε ἔφαγον αὐτὸ ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου

ΚΟΙΜΑΌΜΑΙ
Mt 27 52 πολλὰ σώματα τ. κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν
2813 ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων
Lu 22 45 εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τ. λύπης
Jo 1111 Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται
12 Κύριε εἰ κεκοίμηται σωθήσεται
Ac 760 κ. τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη
12 6 ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ. δύο στρα-

τιωτῶν

18 36 Δαυεὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ
τ. Θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη
1 Co 7 39 ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ
11 30 πολλοὶ ἀσθενεῖς... x. κοιμῶνται ἱκανοί
15 6 τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν
18 ἄρα κ. οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο
20 Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ ἘΝ
κεκοιμημένων
51 πάντες οὐ κοιμηθησόμεθα
1Th 413 οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν... περὶ τ.
κοιμωμένων
Ι4 ὁ Θεὸς τ. κοιμηθέντας διὰ τ. Ἰησοῦ ἄξει
σὺν αὐτῷ
15 ἡμεῖς οἱ ζῶντες... οὐ μὴ φθάσωμεν τ.
κοιμηθέντας
1Pe3 4 ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν
ΚΟΙΜΗΣΙΣ **

Jo 1113 ἔδοξαν ὅτι περὶ τ. κοιμήσεως τ. ὕπνου λέγει
KOINO’S

Mk

7 2 κοιναῖς χερσὶν τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις ἐσθίουσιν
τ. ἄρτους
5 ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τ. ἄρτον
Ac 244 εἶχον ἅπαντα κοινά
4.32 ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς πάντα κοινά
1014 οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν κ. ἀκάθαρτον
11

28 μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον

ὃ κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον
τὸ στόμα μου
Ro 14 14 ὅτι οὐδὲν κοινὸν δ
εἰ μὴ τ. λογιζομένῳ
κοινόν
Tit 1 4 Tir
ησίῳ τέκνῳ

He 10 29 τὸ ὩΣ τ. $

οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς

ἑαυτοῦ"
τι κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ
κατὰ κοινὴν πίστιν

8b κοινὸν ον σάμενος

Ju
3 γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας
Re 21 27 οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινόν

20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τ. ἄνθρωπον"
τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τ.
ἄνθρωπον
715 οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν. .. ὃ δύναται κοινῶσαι
αὐτόν"

τὰ ἐκ τ. ἀνθρώπου

ἐκπορευόμενά

ἐστιν τὰ κοινοῦντα τ. ἄνθρωπον
18 πᾶν τὸ ἔξωθεν... οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι

20 τὸ ἐκ τ. ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο
κοινοῖ τ. ἄνθρωπον

23 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ κοινοῖ τ. ἄνθρωπον
Ας 1015 ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου

11 ο ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου

21 28 κεκοίνωκεν τ. ἅγιον τόπον τοῦτον
He 913 σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τ. κεκοινωμένους
ΚΟΙΝΩΝΕΏ
Ro 12 13 τ. χρείαις τ. ἁγίων κοινωνοῦντες
15 27 εἰ γὰρ τ. πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν
τὰ ἔθνη
Ga 6 6 κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τ. λόγον τ.
κατηχοῦντι
Phl 415 οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον
δόσεως K. λήμψεως
I Ti 5 22 μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις
He 214 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος
kK. σαρκύς
I Pe 413 καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τ. Χριστοῦ παθήμασιν
Jo
11 6 λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τ. ἔργοις
αὐτοῦ τ. πονηροῖς
ΚΟΙΝΩΝΙΆ

Ac

(1) κοιν. πνεύματος
242 ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες

2 9

310

γνῶναι. .. κοινωνίαν παθημάτων αὐτοῦ

Ro 15 26
1Col ο
10 16
16
11Co6 14
8 4
913
13 13
Ga

τ. διδαχῇ τ.

ἀποστόλων κ. τ. κοινωνίᾳ
κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τ. πτωχοὺς
τ.
ἁγίων
δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τ. υἱοῦ αὐτοῦ
οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τ. αἵματος τ. Χριστοῦ;
οὐχὶ κοινωνία τ. σώματος τ. Χριστοῦ ἐστίν ;
ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;
τ. κοινωνίαν τ. διακονίας τῆς εἰς τ.
ἁγίους
ἐπὶ τῇ... ἁπλότητι τ. κοινωνίας εἰς αὐτοὺς
k. εἰς πάντας
} ἡ κοινωνία τ. ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων
ὑμῶν
δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ x. Βαρνάβᾳ κοινωνίας

Phl 1 5 ἐπὶ τ. κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον
2 τὶ εἴ τις κοινωνία πνεύματος

Phm

6 ὅπως ἡ κοινωνία τ. πίστεώς σου ἐνεργὴς

γένηται
He 18 τό τῆς δὲ εὐποιίας x. κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε
᾿

170 1 3 ἵνα κ. ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν"
kK.ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τ. πατρός.
6 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ
7 κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων

SU

κοινωνικός----κόλπος
KOINQNIKO’S *

559

KO’AAZIZ
Mt 25 46 ἀπελεύσονται οὗτοι eis κόλασιν αἰώνιον
1 Jo4 18 ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει

1 Ti 6 18 εὐμεταδότους εἶναι κοινωνικούς

,

Lad

KOINQNO’S
Mt 28 30 οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τ. αἵματι
τ. προφητῶν
κοιν. αὐτ., T
Lu 510 οἱ ἦσαν κοινωνοὶ τ. Σίμωνι
1Co1018 οὐχ οἱ ἐσθίοντες τ. θυσίας κοινωνοὶ τ.
θυσιαστηρίου εἰσίν ;

20 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς

ΠΟΟΙ 7
8:23
Phm
17
He 10 33

τ. δαιμονίων

γίνεσθαι
ὡς κοινωνοί ἐστε τ. παθημάτων
κοινωνὸς ἐμὸς κ. εἰς ὑμᾶς συνεργός
εἰ οὖν με EXELS κοινωνόν
κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες

1Pe5

ἃ δοῖς 7. μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι

ΠΡΕῚ

κοινωνός
4 ἵνα διὰ τούτων

γένησθε

θείας

δόξης

4 τίμιος 6 γάμος ἐν πᾶσιν κ. ἡ κοίτη ἀμίαντος

ΚΟΙΤΩΝ
1220

πείσαντες Βλάστον
βασιλέως

τὸν ἐπὶ τ. κοιτῶνος

KO’KKINOZ
χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ
μετὰ ὕδατος κ. ἐρίου κοκκίνου
εἶδον γυναῖκα καθημένηνἐπὶ θηρίον κόκκινον
ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν κ.
κόκκινον
18 12 yopov χρυσοῦ... kK. σιρικοῦ K. κοκκίνου
16 ἡ περιβεβλημένη βύσσινον κ. πορφυροῦν
K.

Re

KOAAKI’A *
1 Th 2 5 οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακίας ἐγενήθημεν

KOAAOY’ PION
318 κολλούριον €yxpiora τ. ὀφθαλμούς cov
κολλύριον ἐγχρίσαι, T

ΚΟΛΛΥΒΙΣΤΗΣ ὅΤ

ΚΟΛΛΥΡΙΟΝ

Vide KOAAOY’PION
KOAOBO’Q

Mt 24 22 εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν ai ἡμέραι ἐκεῖναι
22 διὰ δὲ τ΄ ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ
ἡμέραι ἐκεῖναι
ΜΚ 18 20 εἰ μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος τ. ἡμέρας
20 διὰ τ. ἐκλεκτοὺς ods ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν

τ. ἡμέρας

ΚΟΛΟΣΣΑΙ"
Col

1 2 Παῦλος ἀπόστολος . .΄. τοῖς ἐν Κολοσσαῖς
ἁγίοις

Lu

6 38 μέτρον καλὸν... δώσουσιν εἰς τ. κόλπον
ὑμῶν
16 22 ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τ. ἀγγέλων εἰς τ.
κόλπον ᾿Αβραάμ
23 ὁρᾷ.
. Λάζαρον ἐν τ. κόλποις αὐτοῦ

ΚΟΛΑΊΖΩ

τηρεῖν

ἡμῖν ἐκ τ.
πόλεως ὑμῶν
mopevdeis ἐκολλήθη ἑνὶ τ. πολιτῶν τ.
χώρας ἐκείνης
τ. δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς
κολλήθητι τ. ἅρματι τούτῳ
ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τ. μαθηταῖς
ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι.. . . ἀλλοφύλῳ
τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν
κολλώμενοι τ. ἀγαθῷ
ὁ κολλώμενος τ. πόρνῃ ἕν “σῶμά ἐστιν
ὁ δὲ κολλώμενος Τ: Κυρίῳ ἕν πνεῦμά ἐστιν
ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τ.
οὐρανοῦ

Mt 21 12 τ. τραπέζας τ. κολλυβιστῶν κατέστρεψεν
Mk1115 τ. τραπέζας τ. κολλυβιστῶν
. κατέστρεψεν
Jo 215 τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα

ΚΟΚΚΟΣ

Ae 421 μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς
11Pe2 9 ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους

513
8 29
9 26
10 28

17 34
Ro 12 9
1 Co 6 16
17
Re 18 5

κόκκινον

Mt 18 31 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν κόκκῳ
σινάπεως
17 20 ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
Mk 431 ὡς κόκκῳ σινάπεως
Lu 13 19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως
17 6 εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
Jo 1224 ἐὰν μὴ 6 κόκκος τ. σίτου πεσὼν εἰς τ.
γὴν ἀποθάνῃ
1C015 37 γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου

ΚΟΛΛΑΌΜΑΙ
5 κολληθήσεται τ. γυναικὶ αὐτοῦ

15 15

τ.

Mt 27 28
He 919
6.17. 9
4

ΚΟΛΑΦΙΖΩ *+
x. ἐκολάφισαν αὐτόν
ἤρξαντό͵ τινες. .. κολαφίζειν αὐτόν
γυμνιτεύομεν Kk. κολαφιζόμεθα
ἄγγελος Σατανᾶ ἵνα με κολαφίζῃ
εἰ ἁμαρτάνοντες κ. κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε

INNA P23, Gen. ii. 24
Lu 1011 +. κονιορτὸν τ. κολληθέντα

Ac

_ ΚΟΙΤΗ
Lu 11 7 τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τ. κοίτην εἰσίν
Ro 910 ἀλλὰ κι Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα
13 13 εὐσχημόνως barked . +» py) Koiras
Κι doehyeias

Ac

Mt 19

κοινωνοὶ

φύσεως

He 18

Mt 2667
Mk 41 65
1Co 411:
11Co12 7
IPe 220

ΚΟΛΠΟΣ

==

|

Pe

See

,

554
Jo

©

ag

κόλπος----κόπος

118 ὁ ὧν εἰς τ. κόλπον τ. πατρός
18 23 ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ

ν τ. κόλπῳ τ. Ἰησοῦ
Ac 27 39 κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν
ΚΟΛΥΜΒΑΏ**
Ας 27 43 ἐκέλευσέν τε τ. δυναμένους κολυμβᾷν

ΚΟΠΑΊΖΩ
Mt 14 32 ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος
Mk 4 39 ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος

6 51 ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος

KONETO’S

Ac

8 2 ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ

He

7 1 ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι

ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ

Jo

5 2ἐν

τ. Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τ. προβατικῇ
κολυμβήθρα
[4 ἄγγελος γὰρ Κυρίου κατὰ καιρὸν κατέβαινεν
ἐν τ. κολυμβηθρᾳ
—h. v.. TWHR non mg
“
t va...
βάλῃ pe els τ. κολυμβήθραν

9

ὕπαγε νίψαι εἰς τ. κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ
τ. μερίδος

Μακεδονίας

ΚΟΜΑΏΣ
1Coll 14 ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν"
15 γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστίν

ἀπὸ τ. κοπῆς τ.

βασιλέων

ΚΟΠΙΑΏ

(1) kom. ἐκ
(2) kom. εἰς
6 28 πῶς aifdvovow: οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν

Mt
Lu

KOAQNI’A *7
Ac 16 12 ἥτις ἐστὶν πρώτη
πόλις κολωνία

KONH’

11 28 δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες

5 5 δ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν

12 27 πῶς αὐξάνει: οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει
πῶς οὔτε νήθει οὔτε ὑφαίνει, TWH marg.
Jo 4 61 ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τ. ὁδοιπορίας
38 ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκο-

πιάκατε"
,

ἄλλοι κεκοπιάκασιν
Ας 20 35 οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι

ἀσθενούντων

Ro 16

KO’MH

1Co11 15 ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ
ΚΟΜΙΖΩ

Mt 25 27 ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ
Lu 737
11C05 10
Eph6 ὃ
Col 325

γυνὴ... κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου
ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τ. σώματος
τοῦτο κομίσεται παρὰ Κυρίου
ὁ γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ἐλεῶ
κομιεῖται,

T

He 10 36 iva. . . κομίσησθε τ. ἐπαγγελίαν
11 13 μὴ κομισάμενοι τ. ἐπαγγελίας
19 ὅθεν αὐτὸν κ. ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο
39 οὗτοι πάντες... οὐκ ἐκομίσαντο τ. ἐπαγγελίαν
IPel
κομιζόμενοι τὸ τέλος τ. πίστεως
4 κομιεῖσθε τ. ἀμαράντινον τ. δόξης στέφανον
11Pe2 13 κομιούμενοι μισθὸν ἀδικίας

ἀδικούμενοι, WHR

KOMWO’TEPON*

Jo

452 ἐπύθετο

τ.

οὖν τ. ὥραν παρ᾽ αὐτῶν ἐν ἣἧ

κομψότερον ἔσχεν

6 ? ἀσπάσασθε Μαρίαν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν
εἰς ὑμᾶς
12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν κ. Τρυφῶσαν τ.
κοπιώσας ἐν Κυρίῳ
12 ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ
1Co 412 κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι τ. ἰδίαις χερσίν
15 10 περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα
16 16 ἵνα x. ὑμεῖς ὑποτάσσησθε... παντὶ τ.
συνεργοῦντι κ. κοπιῶντι
Ga 411 ? μή πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς
Eph 4 28 μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος τ. χερσίν
Phl 2 16 3 οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα
Col 1 29 2 εἰς ὃ κ- κοπιῶ
1Th 5 12 ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς . . . εἰδέναι τ. κοπιῶντας
ἐν ὑμῖν
1 ΤΙ 410 ® εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν x. ἀγωνιζόμεθα
5 17 μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ x. διδασκαλίᾳ
ΠΤΙ2 6 τ. κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τ. καρπῶν
μεταλαμβάνειν
Re 2 3 ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου κ. οὐ κεκοπίακες

ΚΟΊΠΟΣ
(1) κόπ. κ. μόχθος
Mt 26 10 τί κόπους παρέχετε τ. γυναικί;

ΚΟΝΙΑΏ
Mt 28 27 ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις
Ac 28 3 τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεὸς τοῖχε κεκονιαμένε

Mk14

KONIOPTO’S
Mt 10 14 ἐκτινάξατε τ. κονιορτὸν τ. ποδῶν ὑμῶν
Lu 9 5 τ. κονιορτὸν ἀπὸ τ. ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε
.
1011 τ. κονιορτὸν τ. κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τ.
πόλεως ὑμῶν
Ας 18 51 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τ. κονιορτὸν τ. ποδῶν
22 23 κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τ. ἀέρα

Jo 4 38 ὑμεῖς εἰς τ. κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε
1Co8 8 ἕκαστος δὲ τ. ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ

6 τί αὐτῇ κόπους παρέχετε;

Lu 11 7 μή μοι κόπους πάρεχε
18 5 διά ye τὸ παρέχειν μοι κόπον τ. χήραν
ταύτην
τ. ἴδιον κόπον
15 58 εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς
ἐν Κυρίῳ

11Co6 5 ἐν ἀκαταστασίαις ἐν κόποις ἐν ἀγρυπνίαις.
1015 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις".
κόποις
11 23 ἐν κόποις περισσοτέρως

κόπος---κοσμοκράτωρ
11Co1l1 27 } κόπῳ x. μόχθῳ ἐν€ ἀγρυπνίαις πολλάκις
Ga
6177. λοιποῦ κόπους = μηδεὶς παρεχέτω
Ι Th 1 3 μνημονεύοντες ὑμῶν... τ. κόπου τ. ἀγάπης
2 ο! μνημονεύετε yap... τ. κόπον ἡμῶν κ.

,τ' μόχθον

8 5 μή πως... εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν
Π Th3 8 1 ἐν κόπῳ x. μόχθῳ νυκτὸς κ. ἡμέρας
ἐργαζόμενοι
Ke
232 οἶδα τὰ ἔργα σου κ. τ. κόπον
14 13 iva ἀναπαήσονται

ἐκ τ. κόπων

ΚΟΊΡΙΟΝ

Lu 18 8 ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν x. βάλω κόπρια
B. κόφινον κοπρίων, WH

Ac 18

KO’PINOOS
1 χωρισθεὶς ἐκ τ. ᾿Αθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον
27 οἱἘφέσιοι ἔγραψαν τοῖς ἐν Κορίνθῳ μαθηταῖς

19
1001.

1 ἐγένετο δὲἐν τῷ τ. ῬΑ πολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ
2 Παῦλος . . . τ. ἐκκλησίᾳ τ. Θεοῦ τ. οὔσῃ

Col

1 Παῦλος ἐνὸν το ἐκκλησίᾳ τ. Θεοῦ τ. οὔσῃ
ἐν Κορίνθῳ
23 φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον

οἱ ἀδελφοὶ ἔἔγρ. τ. μαθ., TWH non mg. R

αὐτῶν

ΚΟΠΡΙΑ΄
Lu 14 35 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν

KOPNH’AIOZ
Ac 10

marg.

Mt 1117 ἐθρηνήσαμεν κ. οὐκ ἐκόψασθε
21 ὃ ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τ. δένδρων
24 30 τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τ. γῆς
Mk11 ὃ ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τ. ἀγρῶν
Lu 8 52 ἔκλαιον δὲ πάντες. x. ἐκόπτοντο αὐτὴν

28 27 αἱ ἐκόπτοντο κ. ἐθρήνουν αὐτόν

1 7 κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τ. γῆς
18 9 κόψονται ἐπ᾽ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τ. γῆς

κοραξ
Lu 12 24 κατανοήσατε τ. κόρακας
ΚΟΡΑΊΣΙΟΝ +

Mt

924

ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει

25 oe

τὸ κοράσιον

14 11 ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ.

..

κ. ἐδόθη τ.

᾿κορασίῳ
Mk 541 τὸ κοράσιον σοὶ λέγω ἔγειρε.
42 κ. εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον κ. περιεπάτει
6 22 ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν τ. κορασίῳ
28 ἤνεγκεν τ. κεφαλὴν αὐτοῦ...

kK. ἔδωκεν

αὐτὴν τ. κορασίφ'
k. τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τ. μητρὶ αὐτῆς

Lu 16

711 KopBav 6 ἐστιν
ὠφεληθῇς

δῶρον

Re 21

ἐξ ἐμοῦ

24
25
30
31

φοβούμενος τ. Θεόν
ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς
συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος
K. 6 Κορνήλιος ἔφη
Κορνήλιε εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχή

ἑκατοντάρχης

He

KOPE’NNYMAI**
Ac 27 38 κορεσθέντες δὲ τροφῆς
1Co4 8 ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ;

ΚΟΡΙΉΘΙΟΣ
Ac 18 ὃ πολλοὶ τ. Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον
27 ἐν δὲ τῇ ᾿Εφέσῳ ἐπιδημοῦντές τινες Κορίνθιοι
—h. v., TWH non mg. R
11Co6 11 τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς onae Κορίνθιοι

δίκαιος

κ.

ΚΟΡΟΣ
>
7 ὁ δὲ εἶπεν
Ἑκατὸν κόρους σίτου

κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν

5 οὕτως γάρ ποτε K. αἱ ἅγιαι γυναῖκες .
ἐκόσμουν ἑαυτάς
2 ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τ.
ἀνδρὶ αὐτῆς
..

παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμη-

KOZMIKO’S *

ΚΟΡΒΑΝΑΣ
*+
KOPE’
τ. ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο

ἀνὴρ

μένοι

Mt 27 6 οὐκ ἔξεστιν. βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν

_

Κορνήλιος

19 οἱ θεμέλιοι.

ὃ ἐὰν

Tit

I

22

Θεοῦ

1Pe3

κορβᾶν, T

Ju

1 ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρίᾳ ὀνόματι “Κορνήλιος
ἄγγελον rT. Geov... εἰπόντα αὐτῷ Κορνήλιε
17 οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τ. ᾿Κορνηλίου

ΚΟΣΜΕΏ
Mt 12 44 εὑρίσκει σχολάζοντα Kk. σεσαρωμένον κ.
κεκοσμημένον
28 29 κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τ. δικαίων
25 7 ἐκόσμησαν τ. λαμπάδας ἑαυτῶν
Lu 1125 εὑρίσκει. σχολάζοντα σεσαρωμένον κ. κεκοσμημένον
21 καὶ ὅτι λίθοις καλοῖς κ. ἀναθήμασι κεκόσμηται
ITi2 9 pera αἰδοῦς κ. σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς
Tit 210 wa τ. διδασκαλίαν. τὴν τ. σωτῆρος ἡμῶν

KOPBA’N * +
Mk

ἐν Κορίνθῳ

Il Ti4 20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ

KO’NTQ

Re

555

212 ἀρνησάμενοι τ. ἀσέβειαν κ. τ. κοσμικὰς
ἐπιθυμίας
9 1 δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον κοσμικόν

ΚΟΎΆΜΙΟΣ
Ι ΤΙ 2 9 ὡσαύτως γυναῖκας ἐν καταστολῇ
κοσμίως, WH marg.
8 2 σώφρονα κύσμιον φιλόξενον

κοσμίῳ

ΚΟΣΜΙΏΣ *
ITi 2 9 ὡσαύτως γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίως
κοσμίῳ, TWH non mg. R
ΚΟΣΜΟΚΡΑ
ΤΩΡ +
Eph 6 12 πρὸς τ. κοσμοκράτορας τ. σκότους τούτου
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κόσμος
Jo 1247 7Oe gr ἦλθον iva κρίνω τ. κόσμον,

KO’ZMOE

(1) metaph.

(2) ὁ κόσμ. οὗτος

κόσμ., K. ἀρχαῖος

Mt

ἵνα σώσω τ. κόσμον
ἵνα μεταβῇ ἐκ τ. κόσμου τούτου πρὸς τ.
πατέρα,

(8) ὁ τότε

“

(4) τὰ τ. κόσμου

ἀγαπήσας τ. ἰδίους τοὺς ἐν τ. Kéo,

4 8 δείκνυσιν αὐτῷ πᾶσας τ. βασιλείας τ. κόσμου
5 14 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τ. κόσμου
18 35 ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
π-κόσμου, TWHR marg.

>

>

σιν

17

>

26 1 ἃ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τ.
κόσμον
9 5} φῶς εἰμὶ τ. κόσμου
᾿
39 εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τ. κόσμον τοῦτον ἦλθον
10 36 ὃν ὁ πατὴρ. .. ἀπέστειλεν εἰς τ. κόσμον

9 ὅτι τὸ φῶς τ. κόσμου τούτου βλέπει
‘

-“-

,

2

,’ὕ

ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ ὁ εἰς τ. κόσμον ἐρχόμενος
12 19 } ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν
”

8

-

lot
>
a
ὁε μισῶν
τ. ς ψυχὴν‘ αὐτοῦ
ἐν> τ. ; κόσμῳ
τούτῳ

ι 1 5 νῦν κρίσις ἐστὶν τ. κόσμου τούτου"
νῦν 6 ἄρχων τ. κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω
1

2

A

[2

,

xf

46 ἐγὼ φῶς εἰς τ. κόσμον ἐλήλυθα

>

Ξ

»

ων

A

,

,

,

καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. κόσμου.
θὰ

δι.

»

ΆΑ,,

»

,

οὐκ ἐρωτῶ iva ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τ. κόσμου
1 ἐκ τ. κόσμου οὐκ εἰσίν,
a“

ες

θὰ

Kkav@s

‘

»

ν

eyo

>

;

OUK

oS

εἰμι

>

εκ

>

,

ὁσ

τ.

κόσμου

καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τ. κόσμον,
κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τ. κόσμον
>
1 (va 6 κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ? pe ἀπέστειλας
Ν
,
’
>»
1 ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ pe ἀπέστειλας
,

ὅτι ἠγάπησάς pe πρὸ καταβολῆς κόσμου
-

,

1 ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω

1 ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τ. κόσμῳ
,

2 ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τ. κόσμου
>

=

21

,

,
3
2 εἰ ἐκ τ. κόσμου τούτου
ἦν
ἡ βασιλεία ἡ ἐμή
37 εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τ. κόσμον
25 οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τ. κόσμον χωρήσειν τὰ
γραφόμενα βιβλία
:

nad

«

,

@

>

δ

s

—h.

v.,

Ac 17 24 ὁ Θεὸς 6 ποιήσας τ. κόσμον κ. πάντα τὰ
ἐν αὐτῷ
3
Ro 1 8 ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τ.
,

c

,

©

΄-

κόσμῳᾳ

,

20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου
8 6 1 ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τ. κόσμον;
19 1 ἵνα... ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος
τ. Θεῷ
k
΄-“

-“

-

,

4

’

“

2 ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. κόσμου τούτου

,

>

,

1

ὁ εἰς τ. Koop. ἐρχ., T
ζωὴν διδοὺς τ' κόσμῳ
ἡ σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τ. κόσμου ζωῆς
φανέρωσον σεαυτὸν τ. κόσμῳ
οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς
ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τ. κόσμου
ὑμεῖς ἐκ τούτου τ. κόσμου ἐστέ,
ἐκ τ. κόσμ. τούτ., T

“

’

,

>

1

εἰς τ. κόσμον

11

“

ἐλήλυθα εἰς τ. κόσμον"
;
πάλιν ἀφίημι τ. κόσμον
ἐν τ. κόσμῳ θλίψιν ἔχετε,
ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τ. κόσμον
τ. δόξῃ ἣ εἶχον πρὸ τοῦ τ. κόσμον εἶναι
1 obs ἔδωκάς μοι ἐκ τ. κόσμου
1 οὐ περὶ τ. κόσμου ἐρωτῶ
οὐκέτι εἰμὶ ἐν τ. κόσμῳ,
k. αὐτοὶ ἐν τ. κόσμῳ εἰσίν
ταῦτα λαλῶ ἐν τ. κόσμῳ
1 6 κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς,.
1 ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τ. κόσμου,

ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ
19 ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τ. κόσμον
4 42 1 οὗτός ἐστιν ἀληθῶς 6 σωτὴρ τ. κόσμου
6 14 οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος
33)
51 1
7 41
1
8 12 1
23 1?
᾿

΄

ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τ. κόσμον

1 (va κρίνῃ τ. κόσμον,

>

,

,

17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τ. υἱὸν εἰς τ. κόσμον
,

“

,

‘

8 16 1 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν 6 Θεὸς τ. κόσμον
ia

iq

ἐφίλει:

1 9 fv τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν... ἐρχόμενον εἰς
τ. κύσμον.
IO ἐν τ. κόσμῳ ἦν,
κ. ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο,
~
k. 6 κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω
29 1 ὁ αἴρων τ. ἁμαρτίαν τ. κόσμου

“

,

΄“΄

ὅτι δὲ ἐκ τ. κόσμου οὐκ ἐστέ,
ἀλλ᾽
ἐγὼ ἐξελεξάμην
ὑμᾶς ἐκ τ. : κόσμου
εἐξάμην ὑμᾶς
ΜΕΥ
διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος
ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τ. κόσμον περὶ
ἁμαρτίας
12 ὅτι ὁ ἄρχων τ. κόσμου τούτου κέκριται
1 ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται

τ.

κόσμον ὅλον
᾿
1150 τὸ αἷμα τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου
12 30 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τ. κόσμου ἐπιζητοῦ-

Φ'

>

᾽

925 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας

>

‘

a

14 ο ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον
τ. κόσμον

1

‘

cen

DIP™3!9 NINN AYAX, Ps. Ixxviii. 2

Jo

54,

[2

ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν 6 κόσμος
16
ἐὰν τ. κόσμον ὅλον κερδήσῃ
18
οὐαὶ τ. κόσμῳ ἀπὸ τ. σκανδάλων
24
οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν
25
τ. ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
26 13 ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν
ὅλῳ τ. κόσμῳ
ΜΚ 8 36 τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τ. κόσμον
ὅλον
16 [τ πορευθέντες εἰς τ. κόσμον ἅπαντα

[4

1 ὃ 6 κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν
ἔτι μικρὸν x. 6 κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ
μ᾿
μι
ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν x. οὐχὶ
τ. κόσμῳ
ov καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν
ἔρχεται γὰρ 6 τ. κόσμου ἄρχων
ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τ. πατέρα
εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ
,
>
¢
,
5
eee
ee »»Σ»
εἰ ἐκ τ. κόσμου ἦτε ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον

38
26
7
21
34

Lu

-

-ρ

,

413 1 τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι᾿ κόσμου
;
5 12 ὥσπερ bv ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τ.
>

4

I3
11 12

κόσμον εἰσῆλθεν

ἄχρι yap νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ
l εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου

κόσμος ---κόφινος
ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου
Ro 1115
} εἰἰγὰρ ἡ
οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τ. σοφίαν τ. κόσμου;
1Co 120
οὐκ ἔγνω ὁ Koo pos διὰ τ. σοφίας τ. Θεόν
τὰ μωρὰ τ. κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός
τὰ ἀσθενῆ γι κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός

wPe2
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ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο

5

5 κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας
εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τ. κόσμου
20
οὶδ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς
3 6 μου
ἀπώλετο
οὐ περὶ τ. ἡμετέρων δὲ μόνον
περὶ ὅλου τ. κόσμου

τὰ ἀγενῆ τ. κόσμου... ἐξελέξατο ὁ Θεός
ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τ. κόσμου ἐλάβομεν
" ἡ γὰρ σοφία τ, κόσμου τούτου μωρία

μὴ ἀγαπᾶτε τ. κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τ.
κόσμῳ'
ἐάν τις ἀγαπᾷ τ. κόσμον
πᾶν τὸ ἐν τ. κόσμῳ. .. οὐκ ἔστιν ἐκ
τ. πατρός,

παρὰ τ. Θεῷ, ἐστίν
εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος

ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τ. κόσμῳ
ὡς περικαθάρματα τ. κόσμου ἐγενήθημεν
ι᾿
ee
μμμ
οὐ πάντως τ. _,πόρνοις τ. κόσμου τούτου

᾿ ἀλλὰ ἐκ τ. κόσμου ἐστίν.
1 x. 6 κόσμος παράγεται x. ἡ ἐπιθυμία
αὐτοῦ

ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τ. κόσμου ἐξελθεῖν

1 οὐκ οἴδατε
κρινοῦσιν;

ὅτι

οἱ ἅγιοι

τ.

κόσμον

A|
1

k. εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος

χρώμενοι τ. κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι"
παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τ. κόσμου τούτου

11Col 12

519

ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τ. βίον τ. κόσμου
πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τ.

ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τ. κόσμου
4 ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τ. κόσμου
οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ
1 ἵνα μὴ σὺν τ. κόσμῳ κατακριθῶμεν

νῦν ἐν τ. κόσμῳ ἐστὶν ἤδη

κόσμον

μείζων. ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τ. κόσμῳ
1 αὐτοὶ ἐκ τ. κόσμου εἰσίν'
1 διὰ τούτου ἐκ τ. κόσμου λαλοῦσιν,

1k. 6 κόσμος αὐτῶν ἀκούει

τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν
κόσμῳ
ἐν χάριτι Θεοῦ ἀνεστράφημεν ἐν τ. κόσμῳ

14

7 10.4 ἡ δὲ τ. “κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται
Ga
4 3 1 ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τ. κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι
6 14 1 δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ
Eph1 4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆ ς κόσμου

17

ἑαυτῷ

2
12

2

20

He

7

ἐν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε κατὰ τ. αἰῶνα
τ. κόσμου τούτου

tT.κόσμῳ τούτῳ
1 πᾶν τὸ γεγεννημένον
τ. κόσμον"

΄σ

»

‘

>

ἐκ τ. Θεοῦ νικᾷ

ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τ. κόσμον

ἐλπίδα μὴ ἔχοντες κ. ἄθεοι ἐν τ. κόσμῳ
ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ
καθὼς k. ἐν παντὶ τ. κόσμῳ

ἐγένετο ἡ βασιλεία

1 εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τ. στοιχείων τ. κόσμου,

ἐπὶ τὸ βιβλίον τ. ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου

ἡμῶν

5 9 τὰ αὐτὰ τ. παθημάτων

τῇ ἐν τ. κόσμῳ

ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι
4 ἀποφυγόντες τῆς ἐν τ. κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ
φθορᾶς

τ. κόσμου

Τ᾿ ἀρνίου τ. ἐσφαγμένου

κόσμου

τ.

ἀπὸ

Κυρίου

καταβολῆς

ΚΟΥΆΆΡΤΟΣ
ἀσπάζεται ὑμᾶς...

Κούαρτος ὁ ἀδελφός

ΚΟΥΜ

οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τ. κόσμον

4 3 καίτοι τ. ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
γενηθέντων
9 26 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
10 5 διὸ εἰσερχόμενος εἰς τ. κόσμον λέγει
11 Ὁ 1 δὲ ἧς κατέκρινεν τ. κόσμον
38 1 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος
Ja 127 1 ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τ. κόσμου
25 1 οὐχὁ Θεὸς ἐξελέξατο. τ. πτωχοὺς τ. κόσμῳ
3 616 ὁ κόσμος τ. ἀδικίας ἡ γλῶσσα καθίσταται
1 ἡ φιλία τ. κόσμου ἔχόρα τ. Θεοῦ ἐστίν ;;
4 4
1 ς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τ. κόσμου
1 Pel 20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου
3 3 ἢ ἐνδύσεως ἃἱματίων κόσμος.
Pel

ς

κ. αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τ. κόσμον
τίς ἐστιν δὲ ὁ νικῶν τ. κόσμον
1 ὁ κόσμος ὅλος ἐν τ. πονηρῷ κεῖται

τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε;
og11 115 Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τ. κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι
816 ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ
6

τ. υἱὸν αὐτοῦ τ. μονογενῆ ἀπέσταλκεν 6
Θεὸς εἰς τ. κόσμον
16 πατὴρ ἀπέσταλκεν τ. υἱὸν σωτῆρα τ.
κόσμου
;
τ καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν κ. ἡμεῖς ἐσμεν ἐν

ne

Phi 215
Col 1 6
2 8 Σ κατὰ τὰ στοιχεῖα τ. κόσμου
-

διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς
μὴ θαυμάζετε 2
εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος

a)οἱ

᾿ Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων

2

ἀλλὰ κ.

Ταλειθὰ κοὺμ ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον
Τὸ κοράσιον... ἔγειρε
κοῦμι, R
KOYETQAIA * +
ἔχετε κουστωδίαν
66 σφραγίσαντες τ. λίθον μετὰ τ. κουστωδίας
τινὲς τ. κουστωδίας

ἐλθόντες

εἰς τ. πόλιν

KOY¢1’ZQ
κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον

ΚΟΦΙΝΟΣ
Mt 14 20 τὸ περισσεῦον τ. κλασμάτων

vous πλήρεις

Mk

δώδεκα κοφί-

16 9 πόσους κοφίνους ἐλάβετε
6 43 ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα
8 19 πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε;

κόφινος---κραταιόομαι

558
Lu

917 τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι
δώδεκα
18 ὃ ἕως ὅτου... βάλω κόφινον κοπρίων
β. κόπρια, TWH

Jo

non

mg.

Ac 1617 αὕτη κατακολουθοῦσα

Jo

Ac

νας ees
5 8 ἔγειρε ἄρον τ. κράβαττόν σου
9 ἦρεν τ. κράβαττον αὐτοῦ κ. περιεπάτει

10 οὐκ ἔξεστίν σοι dpa τ. κράβαττον
II ἐκεῖνός μοι εἶπεν ρον τ. κράβαττόν σου
515 τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων x. κραβάττων

9.33 ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου

(1) ἐκέκραξα
Mt 8 29
927
14 26
30
15 22
23
20 30
31
21 ο
15
27 23
50

5
7
924
26
10 47
48
11 ο
15 13
14
39

Lu

ἐν τ. μνήμασιν x. ἐν τ. ὄρεσιν ἣν κράζων
κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει
εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τ. παιδίου
κράξας x. πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν
ἤρξατο κράζειν x. λέγειν
ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
οἱ προάγοντες κ. οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
ὅτι οὕτως κράξας ἐξέπνευσεν
-π-κράξ., TWHR

Jo

non

mg.

441 ἐξήρχετο δὲ x. δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κράζοντα

᾿

κραυγάζοντα, T
9.39 πνεῦμα λαμβάνει αὐτὸν κ. ἐξαίφνης κράζει
18 39 αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
19 40 ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν οἱ λίθοι κράξουσιν

115 ‘eres μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ x. κέκραγεν
έγων

7 28 ἔκραξεν οὖν ἐν τ. ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς

37 εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς x. ἔκραξεν λέγων

12 44
Ac 757
60
1414

᾿

Ro

ἔκραζεν, T
Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν κ. εἶπεν
κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ
θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
ἐξεπήδησαν εἰς τ. ὄχλον κράζοντες κ.
λέγοντες

συνεδρίῳ

:

2421 1 ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα
ἐν αὐτοῖς ἑστώς
815 ἐλάβετε

πνεῦμα υἱοθεσίας ἐν ᾧ κράζομεν

᾿Αββὰ ὁ πατήρ

Ga
Ja
Re

(2) c. dat.

Mk 311 προσέπιπτον αὐτῷ x. ἔκραζον λέγοντα
5

21 28 ἐπέβαλαν én’ αὐτὸν τ. χεῖρας κράζοντες
36 ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τ. λαοῦ κράζοντες
6 γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος... ἔκραζεν ἐν τ.

ΚΡΑΖΩ

ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες
ἠκολούθησαν δύο τυφλοὶ κράζοντες
ἀπὸ τ. φόβου ἔκραξαν
ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν
γυνὴ Xavavaia . . . ἔκραζεν λέγουσα
ἔκραξεν, TWH marg.
ἀπόλυσον αὐτὴν ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν
ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν
οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν κ. οἱ
ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
ἰδόντες b€ . . . τ, παῖδας τ. κράζοντας ἐν
τ. ἱερῷ
οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες
ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ

κ. ἡμῖν.

34 ὡσεὶ ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων
κράζοντες, TWH mg.

ΚΡΑΒΑΤΤΟΣ ** +
Mk 2 4 ἐξορύξαντες χαλῶσιν τ. κράβαττον

ἐγείρου κ. ἄρον τ. κράβαττόν σου
ἔγειρε ἄρον τ. κράβαττόν σου
ἠγέρθη κ. εὐθὺς ἄρας τ. κράβαττον ἐξῆλθεν
ἤρξαντο ἐπὶ τ. κραβάττοις τ. κακῶς ἔχοντας

mA

19 28 ἀκούσαντες δὲ... ἔκραζον λέγοντες
32 ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο. τι ἔκραζον

R

613 ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων

9
II
12
θ 55

τ. Παύλῳ

ἔκραζεν λέγουσα

9 27 Ἠσαίας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ

4 6 ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς
αὐτοῦ... . κρᾶζον
5 46 μισθὸς τ. ἐργάτων.
ἀφ᾽ ὑμῶν κράζει
6 10 ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ

τὸ πνεῦμα τ. υἱοῦ
᾿Αββὰ ὁ πατήρ
.. ὁ ἀφυστερημένος
λέγοντες

7 25 ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τ. τέσσαρσιν ἀγγέous
ἔκραζεν, WH marg.
10 κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες
10 3 ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται:
k. ὅτε ἔκραξεν ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί
12. 2 κράζει ὠδίνουσα κ. βασανιζομένη τεκεῖν
1415 * κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τ. καθημένῳ
ἐπὶ τ. νεφέλης
18 2 ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων
18 ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν κ. ἔκραξαν
ἔκραζον, T
19 ἔκραξαν κλαίοντες κ. πενθοῦντες
ἔκραζον, T
1917 ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων

KPAINA’AH *
Lu 21 34 μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν ai καρδίαι
κραιπάλῃ
αἱ καρδ. ὑμ. ἐν κρεπάλῃ, ΝΗ

ἐν

ΚΡΑΝΙΌΝ
Με 27 33 Τολγοθὰ ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος
κραν. τόπος, T
Mk 15 22 τ. Γολγοθὰν τόπον ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενος
Κρανίου Τόπος
κραν. τόπος, T

Lu 23 33 ὅτε ἦλθαν ἐπὶ τ. τόπον τ. καλούμενον

Κρανίον
Jo 1917 ἐξῆλθεν εἰς τ. λεγόμενον Κρανίου Τόπον
τόπον, T
KPA’SNEAON

Mt

920 ἥψατο τ. κρασπέδου τ. ἱματίου αὐτοῦ
14 36 ἵνα μόνον ἅψωνται τ. κρασπέδου τ. ἱματίου

αὐτοῦ
28 5 μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα
Mk 656 ἵνα κἂν τ. κρασπέδου τ. ἱματίου αὐτοῦ
Lu

ἅψωνται
8 44 ἥψατο τ. κρασπέδου τ. ἱματίου αὐτοῦ
ΚΡΑΤΑΙΟΌΜΑΙ

Lu

Ὁ

=

180 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν x. ἐκραταιοῦτο πνεύματι

κραταιόομαι---κρέας
7 1 2 τέσσαρας ἀγγέλους...

Re

2 40 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν x. ἐκραταιοῦτο

Lu

20 2 ἐκράτησεν τ. δράκοντα ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος

Eph 8 16 δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τ. πνεύματος αὐτοῦ

ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ
1 3 καθεξῆς σοι γράψαι κράτιστε Θεόφιλε

ΚΡΑΤΑΙΟΣ

6 ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τ. κραταιὰν χεῖρα τ.

1Pe5

Θεοῦ

Lu

Ac 28 26 Κλαύδιος Λυσίας τ. κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι
χαίρειν
3 ἀποδεχόμεθα κράτιστε Φῆλιξ μετὰ πάσης
εὐχαριστίας
26 25 οὐ μαίνομαι φησὶν κράτιστε Φῆστε

24

ΚΡΑΤΕΏ

(1) c. gen.
(2) seq. infin., tva
(8) kp. διδαχήν, λόγον, παράδοσιν
Mt

KPA’TOX

925 1 εἰσελθὼν ἐκράτησεν τ. χειρὸς αὐτῆς
12 11 οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ κ. ἐγερεῖ;

14 5 ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τ. Ἰωάνην ἔδησεν

18 28 κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων
21 46 ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι

22 6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τ. δούλους αὐτοῦ

4 συνεβουλεύσαντο ἵνα τ. Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν
48 ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν" κρατήσατε αὐτόν
50 ἐπέβαλον τ. χεῖρας ἐπὶ τ. Ἰησοῦν καὶ
ἐκράτησαν αὐτόν

26

55 ἐκαθεζόμην διδάσκων x. οὐκ ἐκρατήσατέ με

28
8
6
7

57 οἱ δὲ κρατήσαντες τ. Ἰησοῦν ἀπήγαγον
πρὸς Καιάφαν
9 aide προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τ. πόδας
1 ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τ. χειρός
21 οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν
1 κρατήσας τ. χειρὸς τ. παιδίου
17 ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τ. Ἰωάνην
3° κρατοῦντες τ. παράδοσιν τ. πρεσβυτέρων
4 ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν
8 ὃ κρατεῖτε τ. παράδοσιν τ. ἀνθρώπων

910 8 τ. λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς
27 1 ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τ. χειρὸς αὐτοῦ

πῶς αἰτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν

44 ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν" κρατήσατε αὐτόν
46 ἐπέβαλαν τ. χεῖρας αὐτῷ κ. ἐκράτησαν αὐτόν
49 ἤμην ae ἐν τ. ἱερῷ διδάσκων κ. οὐκ
ἐκρατήσατέ με
ἐκρατεῖτε, WH marg.
51 k. κρατοῦσιν αὐτόν
8 54 1 αὐτὸς δὲ κρατήσας τ. χειρὸς αὐτῆς

24 τό 32 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν
μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν

ἐκρατοῦντο

τοῦ

Jo 2023 ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται
Ac 224 οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ
811 κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τ. Πέτρον x. τ. Ἰωάνην
24 6 ὃν κ. ἐκρατήσαμεν
27 13 1 δόξαντες τ. προθέσεως κεκρατηκέναι
Col 219 οὐ κρατῶν τ. κεφαλήν
W1Th2 15 ὃ κρατεῖτε τ. παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε
Ης 414 1 κρατῶμεν τ. ὁμολογίας
618 1 οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τ. προκειμένης
ἐλπίδος
Re 2 1 τάδε λέγει ὁ κρατῶν τ. ἑπτὰ ἀστέρας
13 κρατεῖς τὸ ὄνομά μου
14 ὃ ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τ. διδαχὴν Βαλαάμ
15 ὃ ἔχεις x. σὺ κρατοῦντας τ. διδαχὴν Νικολαϊτῶν
25 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἥξω

*

B11 κράτει ὃ ἔχεις

Lu

151 ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ

Ac 19 20 οὕτως κατὰ κράτος τ. Κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν

Eph 1 19 κατὰ τ. ἐνέργειαν τ. κράτους τ. ἰσχύος αὐτοῦ
6 10 ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ x. ἐν τ. κράτει τ.
ἰσχύος αὐτοῦ
Col 111 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ
κράτος τ. δόξης αὐτοῦ
1 ΤΙ 616 ᾧ τιμὴ K. κράτος αἰώνιον
He 214 ἵνα... καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα
τ. θανάτου
1Pe411 ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα κ. τὸ κράτος εἰς τ. αἰῶνας
τ. αἰώνων
5 Il αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τ. αἰῶνας
. κράτος κ.
Ju
25 μόνῳ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν.
ἐξουσία
Re 1 6 αὐτῷ ἡ δόξα x. τὸ κράτος εἰς τ. αἰῶνας
513 τ. καθημένῳ ἐπὶ τ. θρόνου... ἣ δόξα κ.
τὸ κράτος εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
>
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ΚΡΑΥΓΑΊΖΩ
Mt 12 19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει

xin ἐξ) pyy? N2, Is. xlii. 2

12 12 ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι

Lu

κρατοῦντας τ.

τέσσαρας ἀνέμους τ. γῆς

ν

1016 13 ἀνδρίζεσθε κραταιοῦσθε

559

Lu

δὲ x. δαιμόνια ἀπὸ
κραυγάζοντα
ἐξήρχετο . . . κράζοντα, WH

πολλῶν

441 ἐξήρχοντο

Jo 11 43 ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν

12 13 ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ x. ἐκραύγαζον
‘Qoavva
18 40 ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες

19 6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν... ἐκραύγασαν λέγοντες
12 οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες
ἐκραύγαζον, T

15 ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι ρον
Ac 22 23 κραυγαζόντων τε αὐτῶν

Mt 25 6
Lu 142
Ac 23 9
Eph4 31

He

ἄρον

JKPAYTH’
μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν
ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ
ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη
πᾶσα πικρία .. . Kk. κραυγὴ x. βλασφημία
ἀρθήτω

5 7 μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς x. δακρύων προσε-

Re 21

νέγκας
4 οὔτε πένθος οὔτε
ἔσται ἔτι

κραυγὴ οὔτε

ΚΡΕΆΆΣ

Ro 1421 καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα
1Co 813 οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τ. αἰῶνα

πόνος

οὐκ

560

κρείσσων, κρείττων--- κρίνω
KPEI’SEQN,

1Co7

Ac 27 12 λιμένα τ. Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα κ.

KPEI’TTQN

κατὰ χῶρον
13 ἄραντες ἄσσον παρελέγοντο τ. Κρήτην
21 πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τ.

9 κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμεῖν ἣ πυροῦσθαι
38 ὁ μὴ

γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει

1117 οὐκ εἰς τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον
Phl

123

He

1 4
6 9
7 7
19
22
8 6
9.23

συνέρχεσθε
σὺν Χριστῷ εἶναι πολλῷ γὰρ μᾶλλον
κρεῖσσον
τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τ. ἀγγέλων
πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν... τὰ κρείσσονα κ. ἐχόμενα σωτηρίας
τὸ ἔλαττον ὑπὸ τ. κρείττονος εὐλογεῖται
ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος
κατὰ τοσοῦτο κ. κρείττονος διαθήκης γέγονεν
ἔγγυος Ἰησοῦς
ὅσῳ κ. κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης,
ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται
αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις

παρὰ ταύτας

10.34 γινώσκοντες
ἔχειν
ἑαυτοὺς
κρείσσονα
ὕπαρξιν κ. μένουσαν
11 16 νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται
35 ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν

40 τ. Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου

12 24 αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ
τὸν "ABer
1 Pe317 κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας. . . πάσχειν
ΠΡΕ221 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν
ὁδὸν τ. δικαιοσύνης
κρεῖσσον, T

᾿Ὶ

non onde ndbp, Dt. xxi. 23
KPEMA’AH Vide KPAINA’AH

KPHMNO’S
Mt 8 32 ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ
Mk 5 13 ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ
Lu 8 33 ὥρμησεν ἡ¢ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ

1 5 τούτου χάριν ἀπέλειπόν σε ἐν Κρήτῃ

Re

6 6 τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου

Jo

6 9 ds ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους κ. δύο ὀψάρια

ΚΡΙΘΗ΄

ΚΡΙΘΙΝΟΣ

13 δώδεκα κοφίνους κλασμάτων
ἄρτων τ. κριθίνων

Α
Tit

αὐτῶν
112 Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται
_
ἀργαί

x, “ApaBes

ἐκ τ. πέντε

ΚΡΙΜΑ

Mt

(1) κρίνειν κρίματι, κρίμα
(9) κρ. αἰώνιον,
τὸ μέλλον (8) κρίματα
7 2:

ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε

2813 διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα

—h. v., TWHR non mg.
Mk 12 40 οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
Lu 20 47 οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
28 40 ὅτι ἐν τ. αὐτῷ κρίματι εἶ
24 20 παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς... εἰς
κρίμα θανάτου
Jo 9 39 εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τ. κόσμον τοῦτον ἦλθον

Ac 2425 * διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ...
Ro

ματος τ. μέλλοντος

2 2 οἴδαμεν
κατὰ
3 ὅτι σὺ
8 ὃ ὧν τὸ
5 16 τὸ μὲν

τ. κρί-

δὲ ὅτι τὸ κρίμα τ. Θεοῦ ἐστὶν

ἀλήθειαν
ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τ. Θεοῦ
κρίμα ἔνδικόν ἐστιν
γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα

11.33 * ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ

13 2
1Co6 7
11 29
34
Ga 510
1Ti 8 6

οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται
® ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν
κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει κ. πίνει
ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε
ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα
ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τ.
διαβόλου

5 12 ἔχουσαι κρίμα ὅτι τ. πρώτην πίστιν ἠθέτησαν

He 6 23 ἀναστάσεως νεκρῶν x. κρίματος αἰωνίου
14 3 1 εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα
1Pe417 ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τ.
οἴκου τ. Θεοῦ

11Pe2

3 οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ

Ju
4
Re 171
18 20
20 4

Mt

οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα
δείξω σοι τὸ κρίμα τ. πόρνης τ. μεγάλης
} ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐ αὐτῆς
κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς

6 28 καταμάθετε τὰ κρίνα τ. ἀγροῦ

Lu 12 27 κατανοήσατε τὰ κρίνα
KPI’NQ

KPH ΤΕΣ

211 Κρῆτες

ν

KPI’NON

ΚΡΗΊΣΚΗΣ

ΠΤΙ 4 10 Κρήσκης εἰς Γαλατίαν Τίτος εἰς Δαλματίαν
Γαλλίαν, T

Ac 27

Κρητης

Tit

KPEMA’NNYMI
Mt 18 6 iva κρεμασθῇ μύλος dvixds περὶ τ. Tpaxnλον αὐτοῦ
22 40 ἐν ταύταις τ. δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος
κρέμαται κ. οἱ προφῆται
Lu 28 39 εἷς δὲ τ. κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν
Ac ὅ 30 ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
10 39 ὃν x. ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
28 4 ὡς δὲ εἶδαν οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ
θηρίον ἐκ τ. χειρὸς αὐτοῦ
Ga 313 ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου

Ac

.

ἀκούομεν
κακὰ

(1) kp. κρίμα, κρίματι, κρίσιν

λαλούντων

θηρία γαστέρες

KPH’TH

7 ὑπεπλεύσαμεν τ. Κρήτην κατὰ Σαλμώνην

Mt

(2) med. et

pass.
(8) xp. τ. κόσμον, τ. οἰκουμένην
(4) kp. κατ᾽ ὄψιν, τ. σάρκα (δ) seq. infin., εἰ

ὅ 40 3 τ. θέλοντί σοι κριθῆναι x. τ. χιτῶνά
σου λαβεῖν

7. τ

μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε:

561

κρίνω
Mt

7 τῆς 12 ἐν ᾧ yap κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε
19 28 κρίνοντες τ. δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ
Lu 6 37? μὴ κρίνετε κ. οὐ μὴ κριθῆτε

Ας 26

6 2 ἐπ’

ἐλπίδι τῆς εἰς τ. πατέρας ἡμῶν
ἐπαγγελίας .. + ἕστηκα “κρινόμενος
ὃ 3 τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν
271 25 ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τ.
Ἰταλίαν

Ro

i

ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ορθῶς ἔκρινας
ἔ

τί δὲ x. ag’ ἑαυτῶν ov κρίνετε τὸ δίκαιον;
19 22 ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε
κρινῶ,
22 30

Jo

2

τ. δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ

κρίν. τ. δώδ. φυλ., T
>
\
A
©
\
A
“
οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τ. υἱὸν... ἵνα
κρίνῃ τ. κόσμον
"ἃ
3
πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται:
6 μὴ πιστεύων ἤδη ,κέκριται
5 22 wind yap 6 πατὴρ κρίνει οὐδένα
καθὼς ἀκούω κρίνω
* μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν,
ἀλλὰ τ. δικαίαν κρίσιν κρίνετε
κρίνατε, T
μὴ 6 νόμος ἡμῶν κρίνει τ. ἄνθρωπον
4 ὑμεῖς κατὰ τ. σάρκα κρίνετε:
ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα
κ. ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ
πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν κ. κρίνειν
ἔστιν ὁ ζητῶν κ. κρίνων
ἐάν τις . - - μὴ φυλάξῃ ἐγὼ οὐ κρίνω
αὐτόν"
3 ov γὰρ ἦλθον ἵἵνα | κρίνω τ. κόσμον
317

τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων
ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ
πράσσοντας

8

ἢ

>

\

,

»»,

,

A

3 ὦ
12
16

>

‘

>

14°

ὁ ἀθετῶν «ἐμὲ ++ + ἔχει τ. κρίνοντα αὐτόν"
ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτόν
5 ὅτι ὁ ἄρχων τ. κόσμου τούτου κέκριται
κατὰ τ. νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν
κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν
ἢ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλονἢ τ. Θεοῦ κρίνατε

τὸ ἔθνος ᾧ ἂν δουλεύσουσιν

10
13
ΤΟ

κρινῶ ἐγώ

22
2
45
5 3
12

τοῦτον ἀγνοήσαντες.
ρωσαν

13

. Κρίναντες

ἐπλη>

΄

οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς
ὅ διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ
τ. ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν
2 παρεδίδοσαν
αὐτοῖς φυλάσσειν τ. δόγματα τ. κεκριμένα ὑπὸ T. ἀποστόλων
oo

κατὰ τ. ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
—h. Ves TWHR

2

περὶ ἀναστάσεως

non mg.

νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι

σήμερον ἐφ᾽ ὑμῶν
θέλ
ἔλεις -. + ἐκεῖ περὶ τούτων

ἐπ᾿ ἐμοῦ;

τὸ
ῖ

6

κριθῆναι

οὗ μὲ δεῖ κρίνεσθαι
εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι eis Ἱεροσόλυμα

κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων

αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τ. Σέβα-

στον ἔκρινα πέμπειν

36

I
tN

εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τ. Κυρίῳ εἶναι
ἐν 7 μέλλει κρίνειν τ. οἰκουμένην ἐν

δικαιοσύνῃ
κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν
Ἔφεσον
5 κρίναντες φυλάσσεσθαι
αὐτοὺς
τό TE
εἰδωλόθυτον
σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τ. νόμον
5 περὶ ἐλπίδος x. ἀναστάσεως νεκρῶν
κρίνομαι
ἐγὼ Kpiv., TWH mg. R

--

6
7
3
4
5

‘DIN PT YTAyY WW NTN, Gen. xv. 14
,

ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον διὰ νόμου κριθήσονται
ἐν 7) ἡμέρᾳ κρίνει ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τ.
ἀνθρώπων

ΘΕ 3 MDM. |. Ww, Ps. li. 6

,

—airov, fb

τοιαῦτα

2

ἐν ἡμ. ὅτε “κρινεῖ TWH mg. R non mg.;
ἐν ἡμ. a κρινεῖ, WH mg. alt.
27 κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία δὲ
3 4 2 ὅπως ἂν ... νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε

,

,

ἀναπολόγητος εἶ ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων"
ἐν ᾧ yap κρίνεις τ. ἕτερον σεαυτὸν κατακρίνεις"

3
6
37

1015

29

11 13
31
32
uCo2
1
5 14
Col

2 16

uTh2

12

uTi4t

1

Tit 312
He 10 30

ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τ. κόσμον ;

5 | ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι ;
ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τ. ἐσθίοντα μὴ “κρινέτω
σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων «ἀλλότριον οἰκέτην ;
ὃς μὲν γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν,
ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν
σὺ δὲ τί κρίνεις T. ἀδελφόν σου;
μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν"
ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον
μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ)δοκιμάζει
οὐ γὰ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν
ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε
ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο
κατεργασάμενον
τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν;
οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε,
τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρίνει;
κρινεῖ, T

2 τολμᾷ τις ὑμῶν... κρίνεσθαι ἐπὶ τ.
ἀδίκων
3 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τ. κόσμον κρινοῦσιν;
κρίνουσιν, WH mg.
23
be Gh ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος
οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν;
? ἀλλὰ ἀδελφὸς pera ἀδελφοῦ κρίνεται
τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ
ὡς φρονίμοις λέγω κρίνατε ὑμεῖς. ὅ φημι

2 ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ

ἄλλης συνειδήσεως ;
ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε
2 εἰ δὲ ἑἑαυτοὺς διεκρίνομεν οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα:
»Σ κρινόμενοι. δὲ ὑπὸ τ. Κυρίου παιδευόμεθα
é κρινα yap “ἐμαυτῷ τοῦτο
'
γὰρ ἀγάπη τ. Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς
“κρίναντας τοῦτο
μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει κ. ἐν
πόσει
2 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες
τ. ἀληθείᾳ
τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας κ. νεκροὺς
κρῖναι, WH marg.
5 ἐκεῖ yap κέκρικα παραχειμάσαι
κρινεῖ Κύριος τ. λαὸν αὐτοῦ
iz

jay min δ, Dt. xxxii. 36

Se

He 18

4 πόρνους γὰρ κ. μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός

212 3 ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι
411 6 καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ κρίνων τ. ἀδελφὸν

Jo

αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου κ. κρίνει νόμον"
εἰ δὲ νόμον κρίνεις
ι

5 9

μὴ στενάζετε.
κριθῆτε

κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον
223 παρεδίδου δὲ τ. κρίνοντι δικαίως
4 ς οἱ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως κρίνοντι
ζῶντας κ. νεκρούς
ἑτ. ἔχοντι κρῖναι ¢., TR

6 3 ἵνα κριθῶσιν μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί

6
11
16
18

10
18
5
ὃ
20
19 2
11
20 12

οὐ κρίνεις x. ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν
3 ὁ καιρὸς τ. νεκρῶν κριθῆναι
δίκαιος εἶ... ὅτι ταῦτα ἔκρινας
ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος ὁ Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν
1 ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς
ὅτι ἔκρινεν τ. πόρνην τ. μεγάλην
ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει κ. πολεμεῖ
* ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τ. γεγραμμένων
ἐν τ. βιβλίοις
13 * ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν

(1) kp. κρίνειν, ποιεῖν
(2) ἡμέρα, ὥρα xp.
(8) κρ. τ. γεέννης

,

κρίσεως

1015 5 ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων...

ἐν

ἡμέρᾳ κρίσεως
1122 2 Τύρῳ x. Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν
ἡμέρᾳ κρίσεως
24 2 γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως
12 18 κρίσιν τ. ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ

ws ΠΥ) Bw, Is. xlii. x

Ac

8 33 ἐν τ. ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη

np? Devi ἼΣ, Is. lili. 8
UTh1 5 évderypa τ. δικαίας κρίσεως τ. Θεοῦ
1 ΤΙ 5 24 αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς

κρίσιν

Ης

927 ἅπαξ ἀποθανεῖν μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις
10 27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως
Ja 213 ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος"
κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως
5 12 ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε
ΠΡΕ2 4 σειροῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς
κρίσιν τηρουμένους
9 * ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν
11 οὐ φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν παρὰ Κυρίῳ βλάσῴφημον κρίσιν

8. 7.3 πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως

2b. 3

36 " ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ

ἔχωμεν

ἐν τ. ἡμέρᾳ τ.

κρίσεως
6 εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας . . . τετήρηκεν

Re 14
16
18
19

9
15.
7
γ
10
2

οὐκ ἐτόλμησαν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας
1 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων
? ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τ. κρίσεως αὐτοῦ
ἀληθιναὶ x. δίκαιαι αἱ κρίσεις σου
ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου
ἀληθιναὶ κ. δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ

KPI’Enox
Ac 18 ὃ Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος
τ. Κυρίῳ
1Co1 14 οὐδένα ὑμῶν
Ταῖον

ἐβάπτισα

ἐπίστευσεν

εἰ μὴ Κρίσπον x.

KPITH’PION

20 ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τ. κρίσιν
ΤΟΝ,

τ. κόσμου

τούτου κέκριται

Ju

521 ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ ἔνοχος ἔσται τ. κρίσει
22 πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος
ἔσται τ. κρίσει

DBEvID Ny}

a

I Jo 417 3 ἵνα παρρησίαν

ΚΡΙΊΣΙΣ

1Co6

2 ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων;
4 βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε

κρίσεως
41 ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τ. κρίσει

Ja

2 6 οὐχ...

44 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει
μετὰ τ. γενεᾶς ταύτης

Mt

525 μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τ. κριτῇ,

23 23 ἀφήκατε. .. τ. κρίσιν x. τὸ ἔλεος κ. τ.
πίστιν
,

8

πῶς φύγητε ἀπὸ τ. κρίσεως τ. γεέννης;

Lu 1014 Τύρῳ x. Σιδῶνε ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τ.
κρίσει

11 31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει
μετὰ τ. ἀνδρῶν τ. γενεᾶς ταύτης
32 ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τ. κρίσει

μετὰ τ. γενεᾶς ταύτης

42
319
5 22
24
27

παρέρχεσθε τ. κρίσιν x. τ. ἀγάπην τ. Θεοῦ
αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις
τ. κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τ. υἱῷ
εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται
| ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν

29 οἱ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως

- αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια;
ΚΡΙΤΗΣ

μετὰ τ. γενεᾶς ταύτης

Jo

*_

II περὶ δὲ κρίσεως ὅτι ὁ ἄρχων

.. κατ᾽ ἀλλήλων ἵνα μὴ

1 Pel17 εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τ. ἀπροσωπολήμπτως

Mt

Όνν-

530% κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν
724
τ. δικαίαν κρίσιν κρίνετε
816 ἡ κρίσις ἡ buy ἀληθινή ἐστιν
12 31 νῦν κρίσις ἐστὶν τ. κόσμου τούτου
16 ὃ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τ. κόσμον... περὶ

12 σὺ δὲ τίς εἶ ὁ κρίνων τὸν πλησίον;

Re

Sl

κρίνω---κριτής

562
Ja

wee

κ. ὁ κριτὴς τ. ὑπηρέτῃ
12 27 διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν
Lu 11 19 διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται
κριτ. ἔσ. ὑμ., T ; κριτ. ὑμ. ἔσ., WH marg.

12 14 τίς με κατέστησεν
ὑμᾶς ;

κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽

58 μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τ. κριτήν,
x. ὁ κριτής σε παραδώσει τ. πράκτορι

18 2 κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει

6 ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τ. ἀδικίας λέγει
Ας 10 42 ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τ. Θεοῦ κριτὴς ζώντων
κ. νεκρῶν

18 20 μετὰ ταῦτα ἔδωκεν
π

κριτὰς ἕως Σαμουλ᾽

18 15 κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι
24 10 ὄντα σε κριτὴν τ. ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος

κριτής ---κτήτωρ
uTi4

8 ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος...

κριτής

He 12 23
Ja, eg
ΦΤΊ
12

ὁ δίκαιος

x. κριτῇ Θεῷ πάντων
ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν
οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής.
εἷς ἐστὶν νομοθέτης κ. κριτὴς ὁ δυνάμενος

σῶσαι

5 9 ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τ. θυρῶν ἕστηκεν

He

ΚΡΙΤΙΚΟΣ*
412 κριτικὸς ἐνθυμήσεων x. ἐννοιῶν καρδίας

Mt

7

Lu Zi

ΚΡΟΥΏ
7 κρούετε κι ἀνοιγήσεται ὑμῖν
8.Ὁ. κρούοντι «ἀνοιγήσεται
6 κρούετε κ. ἀνοιγήσεται ὑμῖν
10

Te κρούοντι

563

Mt 25 18 ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τ. κυρίου αὐτοῦ
25 ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τ. γῇ
Lu 11 52 ἐκρύψατε τ. κλεῖδα τ. γνώσεως
,ἦρατε, WH non mg.; ἤρατε, TR
13 21 ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου
σάτα τρία
18 34 ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν
19 42 νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου
Jo 8 59 Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη
12 36 ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν
19 58 κεκρυμμένος δὲ διὰ τ. φόβον τ. Ἰουδαίων
Col 3 3 ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τ. Χριστῷ ἐν
τ. Θεῷ

Ι ΤΊ δ 25 τὰ ἄλλως ἔχοντα
ἔ
κρυβῆναι οὐ δύνανται
He ll 23

Re

ἀνοιγήσεται

12 36 ἵνα ἐλθόντος κ. κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ
ἀφ᾽ οὗ ἂν... ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι x.
κρούειν τ. θύραν
Ac 12 13 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τ. θύραν τ. πυλῶνος
16 ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων
Re 8 20 ἰδοὺ ἔστηκα ἐπὶ τ. θύραν κ. κρούω

ΚΡΥΉΤΗ *7

πίστει Μωυσῆς

γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον

217 τ. νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τ. κεκρυμμένου
6 15 ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια
16 κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τ. καθημένου ἐπὶ τ. θρόνου

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΩ *+
Re 2111

ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι

KPY’ZTAAAOZ
Re

Lu 11 33 οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν
κρυπτὴν, T

4 6 ἐνώπιον τ. θρόνου
ὁμοία κρυστάλλῳ
221

ποταμὸν

ὕδατος

ὡς

θάλασσα

ὑαλίνη

ζωῆς λαμπρὸν

ὡς κρύ-

σταλλον

ΚΡΥΠΤΟΆΣ
6 4 ὅπως ἢ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τ. κρυπτῷ"
k. 6 πατήρ σου 6 βλέπων ἐν τ. κρυπτῷ
6 πρόσευξαι τ. πατρί σου τῷ ἐν τ. κρυπτῷ"
Ks marnp σου ὁ βλέπων ἐν τ. κρυπτῷ
10 26 οὐδὲν γάρ ἐστιν... κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται
ΜΚ 422 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ
ἐστ. τι Kp. TWH mg.
Lu 817 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ ov φανερὸν γενήσεται
11 33 οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρυπτὴν τίθησιν
κρύπτην, WHR
12 2 οὐδὲν δὲ... κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται
Jo 7 4 οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ
10 ἀνέβη οὐ φανερῶς ἀχλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ
Mt

ἀλλ᾽ ἐν κρ., T

18 20 ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν
Ro 216 ἐν ἧὗ ἡμέρᾳ κρίνει ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ
ἀνθρώπων
299 ἀλλ᾽ ὁ ἐν τ. κρυπτῷ Ιουδαῖος
ICo4

τ.

618 ἀλλὰ τ. πατρί σου τῷ ἐν τ. κρυφαίῳk. ὁ πατήρ σου 6 βλέπων ἐν τ. κρυφαίῳ

KPYOH
Eph 5 12 τὰ yap κρυφῇ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν
κρυφη, T
ΚΤΑΌΜΑΙ
Mt 10 9 μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον
ἃ
Lu 18 12 ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι
2110

Ac

KPYNTQ
514 od δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους
κειμένη
11 25 ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν kK. συνετῶν
13 35 ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς

DIP3 NINN AWaX, Ps. Ixxviii. 2
ἐστὶν... θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν
τ. ἀγρῷ,
ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκβνψεν

44 ὁμοία

ἐν T. ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσεσθετ. ψυχὰς ὑὑμῶν

118 οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ
τ. ἀδικίας
8 20 τ. δωρεὰν τ. Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων
κτᾶσθαι
2228 πολλοῦ κεφαλαίου τ. πολιτείαν ταύτην
ἐκτησάμην

1 ΤῊ 4

4

Ἔ

“

~

΄“

»

7

΄

4 τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ κ. τιμῇ

5 ὃς K. φωτίσει τὰ κρυπτὰ τ. σκότους

14 25 τὰ κρυπτὰ τ. καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται
11Co4 2 ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τ. αἰσχύνης
1Pe8 4 ὁ κρυπτὸς τ. καρδίας ἄνθρωπος
Mt

ΚΡΥΦΑΙῸΣ

Mt

Mt 19 22
ΜΚΙ10 22
Ac 245
5 1

ΚΤΗ͂ΜΑ
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
τὰ “κτήματα ΓΑ ὑπάρξεις ἐπίπρασκον
ἀνὴρ δέ τις ᾿Ανανίας. . . ἐπώλησεν κτῆμα

Lu 10
Ac 23
1Co15
Re 18

ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος
κτήνη τε παραστῆσαι
ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν
σῖτον x. κτήνη x. πρόβατα

KTH NOE

34
24
39
13

KTH’TQP**

Ac 4 34 ὅσοι yap κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον

se

564

"

4

᾿

>

κτίζω---κῦμα

,

KTI’ZQ

KYBEPNH THE

Mt 19 4 6 κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν x. θῆλυ ἐποίησεν | Ac 2711 τῷ κυβερνήτῃ κ. τ. ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείαὐτούς
θετο
ποιήσας, TR non mg.
Re 18 17 πᾶς κυβερνήτης κ. πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων

Mk18 19 ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὁ Θεός

Ro

γι ἃ

125 ἐλάτρευσαν τ. κτίσει παρὰ τ. κτίσαντα

IColl 9 x. γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τ. γυναῖκα
Eph2 10 κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις
ἀγαθοῖς
15 ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν
ἄνθρωπον
3 9 ἐν τ. Θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι
424 τὸν κατὰ Θεὸν

Col

κτισθέντα

ἐν δικαιοσύνῃ

116 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα
16 τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ x. εἰς αὐτὸν ἔκτισται
a

>

>

“

>

,

4

,

810 τὸν ἀνακαινούμενον
κτίσαντος αὐτόν

.

KYBIA

Eph4 14 ἐν τῇ κυβίᾳ τ. ἀνθρώπων
,
ΚΥΚΛΕΥῺ
Jo 1024 ἐκύκλευσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαιοι
ἐκύκλωσαν, TWH non mg.
Re 20 ο ἐκύκλευσαν τ. παρεμβολὴν τ. ἁγίων

,

..

κατ᾽

εἰκόνα

τ.

Re

411

.

χαριστίας
ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα,

κ. διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν κ. ἐκτίσθησαν
‘

4

δίνῳ.

Zk. κυκλ. τ. θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες
ὃ κυκλόθεν κ. ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν

{ΤΙ 4 3 ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐRe

ΚΥΚΛΟΘΕΝ
4 3 ἴρις κυκλ. τ. θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγ-

,

φ

>

,

,

»

΄

ΚΥΚΛΟΏ

,

10 6 ὃς ἔκτισεν τ. οὐρανὸν κ. τὰ ἐν αὐτῷ

Lu 21 20 ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων

ΚΤΙΣΙΣ
Mk10 6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν κ. θῆλυ ἐποίησεν
13 19 via οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως
16 [15 κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τ. κτίσει
Ο 120 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου
25 ἐλάτρευσαν τ. κτίσει παρὰ τ. κτίσαντι
819 ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τ. κτίσεως... ἀπεκδέχεται.
20 τ. γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη
21 κ. αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τ.
δουλείας τ. φθορᾶς
22 πᾶσα ἡ κτίσις συνστενάζει κ. συνωδίνει
ἄχρι τοῦ νῦν
9 οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι
11C05 17 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις
Ga 615 οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν οὔτε ἀκροβυστία
ἀλλὰ καινὴ κτίσις
Col 115 πρωτότοκος πάσης κτίσεως

Jo 10 24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι
ἐκύκλευσαν, WH mg.
Ac 14 20 κυκλωσάντων δὲ τ. μαθητῶν αὐτόν
Hell 30 πίστει τὰ τείχη Ἰερειχὼ ἔπεσαν κυκλωθέντα
ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας

23 τ. εὐαγγελίου... τ. κηρυχθέντος ἐν πάσῃ

ΚΥΚΛΩ
Mk

8 34 περιβλεψάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ
καθημένους
;
6 6 περιῆγεν τ. κώμας κύκλῳ διδάσκων
36 ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς κ.
κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς
ἔγγιστα, WH marg.
Lu 912 ἵνα πορευθέντες εἰς Tas κύκλῳ κώμας κ.
ἀγροὺς καταλύσωσιν
:
‘
Ro 1519 ὥστε pe... κύκλῳ μέχρι τ. Ἰλλυρικοῦ
πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον
Re 4 6 ἐν μέσῳ τ. θρόνου κ. κύκλῳ τ. θρόνου
511 φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τ. θρόνου

711 πάντες οἱ ἄγγελοι

κτίσει τῇ ὑπὸ τ. οὐρανόν
413 οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ
-“

He

Ἱερουσαλήμ

Ly

a

>

‘

911 οὐ χειροποιήτον τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ ταύτης τ.

κτίσεως
t Pe 213 ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει
ΠΡΕΩ8 4 πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως
Re 814 ἡ ἀρχὴ τ. κτίσεως τ. Θεοῦ

9 20 πεσὼν ἐπὶ τ. γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων

KYAIEZMO’S ** 7
11Pe2 22 ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου
Mt 15 30 ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλοὺς κυλλοὺς τυφλοὺς

118 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ
κτισμάτων
3 πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τ. οὐρανῷ

9 ἀπέθανεν τὸ τρίτον τ. κτισμάτων τῶν ἐν
τ. θαλάσσῃ
KTI’STHE
πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τ. ψυχάς

tupr. κωφ. κυλλ., TR
31 βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας κυλλοὺς
—kvar. ὑγ., WH non mg.
18 8 καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τ.
κυλλὸν ἢ χωλόν
Ν 2
ΜΚ 9 43 καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τ.

Mt

ΚΥΒΕΊΝΗΣΙΣ

-1C01228 ἔπειτα χαρίσματα .ἰαμάτων
κυβερνήσεις

ΚΥΛΙΌΜΑΙ

Mk

ΚΥΛΛΟΣ*

ΚΤΙΆΣΜΑ **
1 ΤΙ 4 4 πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν

1Pe419

εἱστήκεισαν κύκλῳ τ.

θρόνου

ζωὴν
,
ζωήν

ΚΥ͂ΜΑ
8 24 ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τ. κυμάτων—
14 24 βασανιζόμενοι ὑπὸ τ. κυμάτων

ἀντιλήμψεις

fl
ὑγιεῖς

Mk 4 37 τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον
Ju
13 κύματα ἄγρια θαλάσσης

565

κύμβαλον---Κύριος
KYPIAKO’S ** +

KY’MBAAON
1 γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον

[018

ICol11 20 οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν
Re

1 10 ἐγενόμεν ἐν πνεύματι ἐν τ. κυριακῇ ἡμέρᾳ

KY’MINON

Mt 28 23 ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον κ. τὸ ἄνηθον x.
τὸ κύμινον

ΚΥΡΙΕΥΏ

Lu 22 25 οἱ βασιλεῖς τ. ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν

Ro
KYNA’PION *

Mt 15 26 λαβεῖν τ. ἄρτον τ. τέκνων x. βαλεῖν τ.
κυναρίοις
27 x. yap τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τ. ψιχίων
Mk 727 λαβεῖν τ. ἄρτον τ. τέκτων κ. τ. κυναρίοις
βαλεῖν
28 x. τὰ κυνάρια ὑποκάτω τ. τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τ. ψιχίων
"

A

4

,

,

>

ε

,

>

4

,

7 1 ὁ νόμος κυριεύει τ. ἀνθρώπου

>

14 9 ἵνα κ. νεκρῶν κ. ζώντων κυριεύσῃ
11Col1 24 οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τ. πίστεως

LTi 615 6 βασιλεὺς τ. βασιλευόντων
ΚΥΡΙΟΣ

(1) K. 6 Θεός

11 20 ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι x.
Κυρηναῖοι
;
2116 παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ
Mt

18 4 ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον
15 39 τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τ. Μάρκον
ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον
5 ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον
ἃ κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν

21
27

τὴν

Κύπρον

Jo

(3) K.

120 ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ
22 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τ.
προφήτου, Is. vil. 14

24 ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου

2 13 ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ
15 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τ.

προφήτου, Hos. xi. I
19 ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ

8 3 ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου

ΚΥΠΤΩ

ΜΚ

(2) K. ἸΙησοῦς

Χριστός
(4) Κύριε Κύριε, 6 Κύριος voc.
(5) Kup. μου, ἡμῶν, ὑμῶν (6) Kup. ‘PaBBet
(7) κύριοι
(8) Κ. σαβαώθ, τ. κυρίων,
κυριευόντων (9) τὰ τοῦ Kup. (10) κατὰ
Κύρ.

436 Βαρνάβας. . . Κύπριος τ. γένει

ΚΥΠΡΟΣ
Ac 1119 διῆλθον ἕως Φοινίκης x. Κύπρου

κ. κύριος τ.

κυριευόντων

,

ΚΥΠΡΙΟΣ

Ac

ἐφ᾽ ὅσον

χρόνον ζῇ

,

,

6 9 θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει
14 ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει

1 77 οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τ. ἱμάντα

nim ΤΥ 98, Is. xl. 3

8 [6 ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τ. δακτύλῳ κατέ-

4 71 οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τ. Θεόν σου

[8 πάλιν κάτω κύψας τ. δακτύλῳ ἔγραφεν
κατακύψας ἐγρ., WH non mg.

10 1 Κύριον τ. Θεόν σου προσκυνήσεις

γραῴφεν

,

,

,

’

+

KYPHNAIOX
Mt 27 32 εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα
Σίμωνα
τινα
παράγοντά
Mk15 21 ἀγγαρεύουσιν
Κυρηναῖον

Lu 28 26 ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον

6 9 ἀνέστησαν δέ τινες ἐκ τ. συναγωγῆς . Κυρηναίων κ. ᾿Αλεξανδρέων

Ac

11 20 ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι x.
18

Κυρηναῖοι
1 Λούκιος ὁ Κυρηναῖος
KYPH’NH

Ac

210 τὰ μέρη τ. Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην

II Jo

Κυρίᾳ, T ; Ἔκλ. Κυρίᾳ, WH

5 νῦν ἐρωτῶ σε κυρία
Κυρία, T

“pwd ‘pein ΘΠΠρ, Lev. xix. 12

6 24 7 οὐδεὶς δύναται δυσὶν κυρίοις δουλεύειν

21 4 οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε εἰσελεύσεται

22 4 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
Κύριε Κύριε
2 Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
6 Κύριε ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τ. οἰκίᾳ
8 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε
21 Κύριε ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν
25 Κύριε σῶσον ἀπολλύμεθα
9 28 λέγουσιν αὐτῷ Ναὶ Κύριε
38 δεήθητε οὖν τ. κυρίου τ. θερισμοῦ
25 ἵνα γένηται. . . ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ
11 25 ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ Κύριε τ. οὐρανοῦ
kK. τ. γῆς

2 2 ἡγεμονεύοντος τ. Συρίας Κυρηνίου
Κυρείνου, WH mg.
KYPI’A
1 ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ

NTA PS nian, 75. 13
5 33 ἀποδώσεις δὲ τ. Κυρίῳ τ. ὅρκους σου

οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τ. κύριον αὐτοῦ -

KYPH’NIOX

Lu

ponds mins sDIN N, Dt. vi. 16

12 8 κύριος γάρ ἐστιν τ. σαββάτου
ἀνθρώπου
18 27 κύριε οὐχὶ καλὸν

mg.

ὁ υἱὸς τ.

σπέρμα ἔσπειρας ἐν τ.

σῷ ἀγρῷ;
ἐς αὐτῷ Κύριε εἰ σὺ εἶ
14 28 ὁ a
~

>

a

30 ἔκραξεν λέγων Κύριε σῶσόν με
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Κύριος

Mt 15 22 ἐλέησόν με Κύριε υἱὸς Δαυείδ

25 προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα Κύριε βοήθει μοι

27 ἡ δὲ εἶπεν Ναὶ Κύριε: x. γὰρ τὰ κυνάρια
ἐσθίει

7 ἀπὸ τ. ψιχίων τ. πιπτόντων ἀπὸ
τραπέζης τ. κυρίων αὐτῶν
16 22 ἵλεώς σοι Κύριε
17 4 Κύριε καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
15 Κύριε ἐλέησόν μου τ. υἱόν
ἔ

Mt 25 24 ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν Κύριε
26 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ

37 λέγοντες Κύριε πότε σε εἴδαμεν πεινῶντα
44 λέγοντες Κύριε πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
26 22 μήτι ἐγώ εἰμι Κύριε;

τ.

27 10 καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος, Zech. xi. 13

63 κύριε ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνης
εἶπεν ἔτι ζῶν
28 2 ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ
6 ἴδετε τ. τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος

18 21 Κύριε ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός
μου
25 ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι

27 σπλαγχνισθεὶξ
ἐκείνου

δὲ

ὁ κύριος

τ.

δούλου

Mk

-τό Κύρ.,, TWH

non mg. R

1 3 ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, Is. Lc.

228 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ vids τ. ἀνθρώπου x.
τ. σαββάτου

31 διεσάφησαν τ. κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενό-

519 ἀπάγγειλον αὐτοῖς
πεποίηκεν

μενα

ὅσα

ὁ

,

32 τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ
;
34 ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ
20 8 λέγει ὁ κύριος. τ. ἀμπελῶνος τ. ἐπιτρόπῳ

σοι

ἵνα ἀναβλέψω

αὐτοῦ

30 Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὲ
- Κύριε, T
31 Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς vie
33 Κύριε ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ
21 3 ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν

Κύριός

728 ἡ δὲ ἀπεκρίθη x. λέγει αὐτῷ Ναὶ Κύριε
10 51 ὁ ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Κύριε ῥαββεὶ
εἶπ. avr. ‘PaBBovvei ἵνα, TWH

Δαυείδ
:
Δαυείδ
ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
ἔχει

11 3 ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει

non mg. R

9 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κύριου,

12

Ps. cxviii. 26

9 τί ποιήσει ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος
©

9 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
nin’ OWA NBT WA, Ps. cxviii. 26

29 ἐγὼ κύριε: κ. οὐκ ἀπῆλθεν

30 1 κ. ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐξ
ὅλης καρδίας σου, 7b. 5
35 ὅ εἶπεν Κύριος τ. a
pov, Ps. cx. 1
ὁ Kup.,
37 αὐτὸς Aaveid λέγει αὐτὸν Κύριον
18 20 εἰ μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος τ. ἡμέρας
35 οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τ. οἰκίας
ἔρχεται
16 [19 3 ὁ μὲν οὖν Κύριος Ἰησοῦς. - . ἀνελήμ-

WU 30... ΤῈ:

40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος
42 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη

ONAN

AIM MND, Ps. cxviii. 23

22 37 | ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν
τ. καρδίᾳ σου

σου

ἐν ὅλῃ

ἼΖΞΡΓΟΣΞ PAS AM ΤΙΝ AIDt.
, vi.ς

43 πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν
Κύριον;
καλ. Kup. αὐτ., TWH mg.
44° λέγων Εἶπεν Κύριος τ. Κυρίῳ μου

Sy, nim ON, Ps. cx. 1
45 εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον

ποιοῦντα

.
ὁ κύριος αὐτοῦ

εὑρήσει οὕτως

48 χρονίζει μου ὁ κύριος

50 ἥξει ὁ κύριος τ. δούλου

ἣ οὐ προσδοκᾷ

ἐκείνου

Lu

II ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου

23 39 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,
Ps. £.c.
24 42 ὅ οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν
ἔρχεται
45 ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τ. οἰκετείας
ἡ

αὐτοῦ
46 ὃν ἐλθὼν

θη εἰς τ. οὐρανόν

[20 ἐκήρυξαν πανταχοῦ τ. Κυρίου συνεργοῦντος
1 6 πορευόμενοι ἐν πάσαις τ. ἐντολαῖς...
τ.
Κυρίου ἄμεμπτοι
9 ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τ. ναὸν
τ. Κυρίου

ἐν ἡμέρᾳ

25 11 * λέγουσαι Κύριε κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
18 ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τ. κυρίου αὐτοῦ.

19 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος τ.
δούλων ἐκείνων
20 κύριε πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας

21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ

21 εἴσελθε εἰς τ. χαρὰν τ. κυρίου σου

22 κύριε δύο τάλαντά μοι παρέδωκας
23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτῷ
23 εἴσελθε εἰς τ. χαρὰν τ. κυρίου σου

15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου
τοῦ Kup., WH mg. R
16 1 πολλοὺς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ
Κύριον τ. Θεὸν αὐτῶν
17 ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον
25 οὕτως μοι πεποίηκεν Κύριος
ὁ Κύρ., WH marg.
28 χαῖρε κεχαριτωμένη: ὁ Κύριος μετὰ σοῦ
32 |} δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τ. θρόνον

Δαυείδ

38 ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου
43 ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τ. Κυρίου μου πρὸς εμέ
45 ἔσται τελείωσις τ. λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ
_ Κυρίου
46 μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τ. Κύριον
58 ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς

κ᾿ γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ

68 1 εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ

76 προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον Κυρίου
πρὸ προσώπου Kup., T

2 ο ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς,
x. δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς
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Κύριος
Lu

2:11 8 ἐτέχθη

ὑμῖν

σήμερον

σωτὴρ

Χριστὸς Κύριος

ὅς ἐστιν

15 ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν
ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ἱἹεροσόλυμα

παρα-

22

Lu 12 47 ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τ. κυρίου αὐτοῦ
13 8 κύριε ἄφες αὐτὴν κ. τοῦτο τ. ἔτος
ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος

Κύριε εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι;

στῆσαι τ. Κυρίῳ,

#3 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι
πᾶν ἄρσεν διανοῖγον
Κυρίῳ κληθήσεται

μήτραν

ἅγιον

λέγοντες Κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,

Ps. cxviii. 26

τ.

ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τ. κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα

sa)... DAD ἼΩΒ ὝΣΞΓΟΞ, Ex.

ΧΙ. 2
κατὰ τὸ εἰρημένον

ev

τ.

,

νόμῳ

εἶπεν ὁ δοῦλος Κύριε γέγονεν ὃ ἐπέταξας
εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τ. δοῦλον

ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τ. οἰκονομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ
προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τ. χρεοφειλετῶν τ. κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τ. πρώτῳ,
πόσον ὀφείλεις τ. κυρίῳ μου;
ἐπήνεσεν ὁ κύριος τ. οἰκονόμον τ. ἀδικίας
7 οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τ. Κυρίῳ
εἶπεν δὲ ὁ Κύριος
ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ Ποῦ Κύριε
εἶπεν δὲ ὁ Κύριος

,

Κυρίου,

Lev. xii. 8
μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ τ. Χριστὸν
Κυρίου
ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τ. νόμον Κυρίου
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, Is. dic.
1 γέγραπται Κύριον τ. Θεόν σου προσκυνήσεις, Dt. vi. 13
προσκ.

Κ. τ. Θεόν o., T

1 οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τ. Θεόν σου, 70. 16
οὗ ἦν γεγραμμένον
ἐμέ

Πνεῦμα

Κυρίου

ὁ δὲ εἶπεν Κύριε ἵνα ἀναβλέψω
σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τ. Κύριον,

ἐπ᾽

ὧν njny ΟΝ m9, Is. Ixi x

ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τ. ὑπαρχόντων Κύριε
τ. πτωχοῖς δίδωμι
κύριε ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς

κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν

ἡ μνᾶ σου κύριε ἐποίησεν πέντε μνᾶς
κύριε ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου

mim jive whpd, 2. 2
ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι
Κύριε

εἶπαν αὐτῷ Κύριε ἔχει δέκα μνᾶς
ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει

Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι

7 εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς

δύναμις Κυρίου jy εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν

ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 6 βασιλεὺς ἐν
ὀνόματι Κυρίου, Ps. Lc.
εἶπεν δὲ ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος
τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος
1 ὡς λέγει Κύριον τ. Θεὸν ᾿Αβραάμ

κύριός ἐστιν τ. σαββάτου ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
* τί δέ με καλεῖτε Κύριε Κύριε
λέγων αὐτῷ Κύριε μὴ σκύλλου

HN
a. ἃ
>
,
οιφι
ἰδὼν
αὐτὴν
ὁε Κύριος ἐσπλαγχνίσθη
ἐπ᾽
αὐτῇkee
ἔπεμψεν πρὸς τ. Κύριον λέγων

Κύριε θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι
ὁ δὲ εἶπεν Κύριε ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον
ἀπελθόντι θάψαι
-κύρ., TWH non mg.
εἶπεν δὲ κ. ἕτερος ᾿Ακολουθήσω σοι Κύριε
10 1 ἀνέδειξεν ὁ Κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο
δεήθητε οὖν τ. κυρίου τ. θερισμοῦ

5 εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ pov, Ps. cx. I

ὁ Kup., T
Δαυεὶδ οὖν αὐτὸν Κύριον καλεῖ
Kup. αὐτ., T
Κύριε μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι x. eis φυλακὴν
. . . πορεΐεσθαι

Κύριε ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο

Κύριε κ. τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν

Κύριε εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ;

ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ Κύριε τ. οὐρανοῦ
κ. τ. γῆς
1 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐξ ὅλης

στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψεν τ. Πέτρῳ"
kK. ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τ. ῥήματος τ. Κυρίου
2 οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τ. Κυρίου Ἰησοῦ
--τ. Kup. Ἰησ., [[WH]] R mg.
ὄντως ἠγέρθη ὁ Κύριος
εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, Is. xl. 3

καρδίας σου, Dt. vi. 5

mapa τ. πόδας τ. Κυρίου ἤκουεν τ. λόγον

αὐτοῦ

ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν Κύριε οὐ μέλει σοι
ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ 6 Κύριος

ὡς οὖν ἔγνω ὁ Κύριος

ὁ Ἰησοῦς, T
λέγει αὐτῷ Κύριε οὔτε ἄντλημα ἔχεις
Κύριε δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ

Κύριε δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι
εἶπεν δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν
ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τ. κύριον
ἑαυτῶν

Κύριε θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ
Κύριε κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον
μου

ods ἐλθὼν ὁ Κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας
Κύριε πρὸς ἡμᾶς τ. παραβολὴν ταύτην λέγεις

ἄγγελος γὰρ Κυρίου κατὰ καιρὸν κατέβαινεν
ἐν τ. κολυμβήθρᾳ
—h. v. TWHR non mg..

κ. εἶπεν ὁ Κύριος

42 ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τ. θεραπείας αὐτοῦ
43 ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα
οὕτως
45 ὃ χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι

46 ἥξει ὁ κύριος τ. δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἧ
οὐ προσδοκᾷ

ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν Κύριε ἄνθρωπον
οὐκ ἔχω
:
5,

8.5 εὐχαριστήσαντος τ. Κυρίου
Κύριε πάντοτε δὸς ἡμῖν τ. ἄρτον τοῦτον

Κύριε πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα

ὃ

ΓΞ
z=

568
Jo

Κύριος
8[11 ἡ δὲ εἶπεν Οὐδεὶς Κύριε

9.36 κι τίς ἔστιν Κύριε ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν
38 ὁ δὲ ἔφη Πιστεύω Κύριε
11.2 ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τ. Κύριον μύρῳ

won "12 nin) nw, Ps. xvi. 8
Ac

234 ° εἶπεν Kijpios τ. Κυρίῳ μου, Ps. cx. I
36 * kx. Κύριον αὐτὸν

21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα

301 ὅσους ἂν προσκαλέσηται

πρὸς Ἰησοῦν

ἡμῶν

Κύριε εἰ

mg.

27 λέγει αὐτῷ Ναὶ Κύριε
32 λέγουσα αὐτῷ Κύριε εἰ
εἰ ἧς ὧδε

34 λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἔρχου κ. ἴδε

22

.

τ. Κυρίου

mindy TIMID DIA, Ps. ii.2

Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;

mney ‘rey nin’ yin, 2b.
13

6 Κύριε σύ μου νίπτεις τ. πόδας ;
9 Κύριε μὴ τ. πόδας μου μόνον
3: ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος κ. Ὁ κύριος
14 εἰοὖν ἐγὼ ἔνιψα.... ὁ κύριος κ. ὁ διδάσκαλος
16 οὐκ ἔστιν δοῦλος ᾿'μείζων τ. κυρίου αὐτοῦ
25 λέγει αὐτῷ Κύριε τίς ἐστιν;
36 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε ποῦ ὑπάγεις;
37 Κύριε διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν ἄρτι;
τ--Κύρ,, WH mg.
14 ς λέγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε οὐκ οἴδαμεν ποῦ
ὑπάγεις
8 Κύριε δεῖξον ἡμῖν τ. πατέρα
22 Κύριε τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν
1515 ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος
20 οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τ. κυρίου αὐτοῦ
ἦραν τ. Κύριον ἐκ τ. μνημείου
1.5. Ὁ ἦραν Τὶ Κύριόν μου

15 Κύριε εἰ σὺ ἐβάστασας. αὐτόν
18 ἀγγέλλουσα τ. μαθηταῖς ὅὅτι Ἑώρακατ. Κύριον
ἐχάρησαν

οὖν

οἱ μαθηταὶ

ἰδόντες

τὰ viv Κύριε ἔπιδε ἐπὶ τ. ἀπειλὰς αὐτῶν
a 2 8 ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τ.
Κυρίου Ἰησοῦ τ. ἀναστάσεως
τ. ἀναστ. Ἴησ. Χριστοῦ τ. Kup., TR mg.
5 9 πειράσαι τὸ πνεῦμα Κυρίου
14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τ.
Κυρίῳ

19
7.31
33
49

39 πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν

91

τ. Φίλιππον

ἐνπνέων ἀπειλῆς κ. φόνου εἰς τ. μαθητὰς
τ. Κυρίου

5 εἶπεν δὲ Τίς εἶΚύριε;
Io εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ Κύριος
10 ὁ δὲ εἶπεν Ἰδοὺ ἐγὼ Κύριε.
11 ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν
13 Κύριε ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τ. ἀνδρὸς
τούτου
15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος
17 Σαοὺλ ἀδελφὲ ὁ Κύριος ἀπέσταλκέν με
27 πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν T. Κύριον
28 παρρησιαζόμενος ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου
31 πορευομένη τ. φόβῳ τι Κυρίου
35 οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τ. Κύριον
42 ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τ. Κύριον

“Κύριος Ἰησοῦς

24 σὺ Κύριε καρδιογνῶστα πάντων
220 πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τ. μεγάλην

25 5 προυρώμηντ' Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός
Kup. μου, T

ΠΡῚΝ

Κυρίου

12 εἰδότες ὅτι
ὅ ὁ Κύριός. ἐστιν
15 ναὶ Κύριε σὺ οἶδας ὅτι
ὅ φιλῶ σε
16 ναὶ Κύριε σὺ οἶδας ὅτι
ὅ φιλῶ σε
17 Κύριε πάντα σὺ οἶδας
ae Κύριε τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;
I Κύριε οὗτος δὲ τί;
1 67ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε εἰ ἐν τ. χρόνῳ
τούτῳ ἀποκαθιστάνεις
21? év
εἰσῆλθεν x. ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ

nim ova saps biz, 2. 5

WN MI

26 ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον

Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν

Sian ἃnin’ of Kia spb, Joel iii. 4
21 πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου

ΟΞ

Is. Ixvi. i, 2
59 ? Κύριε Ἰησοῦ δέξαι τὸ πνεῦμά μου
60 Κύριε μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τ. ἁμαρτίαν
8 16 ? βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τ.
Κυρίου Ἰησοῦ
22 μετανόησον οὖν ξυνὰ δεήθητι τ. Κυρίου
24 δεήθητε ὑμεῖς
ὑ
ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τ. Κύριον
25 οἱ μὲν οὖν
. λαλήσαντες τ. λόγον τ.

τ. Κύριον

28 4 εἶπεν αὐτῷ Ὁ κύριός μου κ. ὁ Θεός μου
7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐἐκεῖνος.
Ὃ Κύριός
ἐστιν.

ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ νυκτὸς ἤνοιξε τ. θύρας
ἐγένετο φωνὴ Κυρίου
εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος
ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι λέγει Κύριος

mimosa. . .

25 ἑωράκαμεν. ut Κύριον

21

wD

426 οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ

AYO? PONT WD, Is. lili. 1

20

Κύριος 6 Θεός

στὸν, Dt. xviii. 15

Ps. cxvill. 26

x. ὁ βραχίων

προσώπου 7 Κυρίου
1 προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει

nin) ἪΡ OY whoa PANO Jw.

39 λέγει αὐτῷ. .. Μάρθα Κύριε, ἤδη ὄζει
12 13 εὐλογημένος ὁὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,
21 κύριε θέλομεν τ. Ἰησοῦν ἰδεῖν
38 Κύριε τίς ἐπίστευσεν τ. ἀκοῇ ἡμῶν;

Κύριος ὁ Θεὸς

47 ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τ. σωζομένους καθ᾽
ἡμέραν
319 ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ

ἧς ὧδε
--Κύρ. . WH

κ. Χριστὸν ἐποίησεν ὁ

Θεός

3 Κύριε ἴδεby φιλεῖς ἀσθενεῖ
12 Κύριε εἰ κεκοίμηται σωθήσεται

Ac

.-ἘΨΟ.Ί oe

10

4 ee Bos γενόμενος εἶπεν Τί ἐστιν

Κύριε;

14 ὁ € Πέτρος εἶπεν Μηδαμῶς Κύριε
33 ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ
τ. Κυρίου
36 οὗτός ἐστιν πάντων Κύριος
11 8 εἶπον δὲ Μηδαμῶς Κύριε
16 ἐμνήσθην δὲ τ. ῥήματος τ. Κυρίου

~

Κύριος

569

Ac 1117 3 ὃ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τ. Κύριον Ἰησοῦν | Ac 19 5 3 ἐβαπτίσθησαν
Χριστόν

20 ? εὐαγγελιζόμενοι τ. Κύριον Ἰησοῦν.
21 κ. ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾽ αὐτῶν,

10 ὥστε πάντας... .-ἀκοῦσαι τ. λόγοντ. Κυρίου
13 ἡ ὀνομάζειν ἐπὶ τ. ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ

πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν
ἐπὶ τ. Κύριον
23 τὶ οντας Ἢ τ. καρδίας προσμένειν ἐν τ.
Κυρί

πονηρὰ τὸ ὄνομα
6
τ. Κυρίου Ἰησοῦ
5 i ,“ἐμεγαλύνετο, τὸ ὄνομα τ. Κυρίου ᾿Ιησοῦ
20 οὕτως κατὰ κράτος τ. Κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν
20 19 δουλεύων τ. Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινο-

-ἐν, “Ty [WH] R non mg.
24 προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς
i
τ. Κυρίῳ
12

εἰς τὸ ὄνομα τ. Κυρίου

Ἰησοῦ

21 355

φροσύνης
Saya, υρόμενος ...

πίστιν

εἰς τ.

7 ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη
II ἐξαπέστειλεν ὁ Κύριος τ. ἄγγελον αὐτοῦ
τὸ, TWH non mg.

Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
+ Χριστόν, TWH mg. R non mg.
24 7 τ. διακονίαν ἣν ἔλαβον mapa τ. Κυρίου

23 παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος
Κυρίου
24 6 δὲ λόγος τ. Κυρίου ηὔξανεν x. ἐπληθύνετο
Θεοῦ, TWH mg. R

28 ποιμαίνειν τ. ἐκκλησίαν τ. Κυρίου
Θεοῦ, WHR non mg.
32 τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τ. Κυρίῳ
Θεῷ, TWH mg. R non mg.

17 πῶςὁ Κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τ. φυλακῆς

Ἰησοῦ

13 2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τ. Κυρίῳ

35 32 μνημονεύειν τε τ. λόγων τ. Κυρίου Ἰησοῦ

10 οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τ. Κυρίου
τ. εὐθείας ;
--τοῦ, TWH mg.
νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ
ἐκπληττόμενος ἐπὶ τ. διδαχῇ τ. Κυρίου
14 συνήχθη ἀκοῦσαι τ. λύγον τ. Κυρίου
τ. Θεοῦ, WH non mg. R non mg.
47 οὕτως yap ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος
48 ἐδόξαζον τ. λόγον τ. Κυρίου
τ. Θεοῦ, WH non mg. R non mg.
49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τ. Κυρίου bv ὅλης τ.
χώρας
παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τ. Κυρίῳ τ. μαρτυ-

28 130) κε ἀποθανεῖν εν. ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τ.
ὀνόματος τ. Κυρίου Ἰησοῦ
Ι4 τ. Κυρίου τὸ θέλημα γινέσθω
22 ὃ ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην τίς εἶ Κύριε;
ΙΟ εἶπον

Ι9 κἀγὼ εἶπον Κύριε αὐτοὶ

αὐτοὺς

στεύκεισαν

τ. Κυρίῳ

εἰς ὃν

mem-

* διὰ τ. χάριτος τ. Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι

ὅπως

ἂν ἐκζητήσωσιν

οἱ καταλοιποὶ

τ.

ἀνθρώπων τ. Κύριον

DIT MINUS WW WH, Am. ix. 12
λέγει Κύριος ποιῶν ταῦτα

ΤΠ»

ὁ δὲ Κύριος εἶπεν Ἐγώ εἶμι Ἰησοῦς

28 31 2 8 διδάσκων
Χριστοῦ

τ.

Κυρίου

Ἰησοῦ

1 4 ie te ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ. . . Ἰησοῦ
Τριστου τ. Κυρίου ἡμῶν
7 3.8 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη awd. . . Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
4 ὃ μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος
ἁμαρτίαν

ἣν ib nim abinexd one “wx, Ps.

τ.

Κυρίου

ἡμῶν

T. Κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν

δι.

Ὁ εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τ. Θεὸν διὰ τ.
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

te

40 "ὦsepar is

ay 2

Read gol

νόσος

16 14 ἧς ὃ Κύριος, διήνοιξεν. τ. καρδίαν

15 εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τ. Κυρίῳ εἶναι
16 7 ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τ. κυρίοις
αὐτῆς

19 7 ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς
30 7 κύριοι τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ ;

31. 3 οἱἸησοῦν
δὲ εἶπαν Πίστευσον

περὶ

—Xp., T

| Ro

95
ΛΟ foo sna ὐν οιϑοϑόλονσ. hoe 5
36 ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τ. λόγον τ. Κυρίου
χορ

τὰ

XXXil. 2
54. 5 τ΄ πιστεύουσιν ἐπὶ τ. ἐγείραντα Ἰησοῦν

ΤΠ ὮΝ), τό.

235 ὑπὲρ τ. ὀνόματος
Ἰησοῦ Χριστοῦ

᾿

ἐπίστανται

2811 ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπεν
25 26 περὶ οὗ ἀσφαλές τι | γράψαι τ. κυρίῳ οὐκ ἔχω
26 15 ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς εἶ Κύριε;

ροῦντι τ. λόγῳ τ. χάριτος αὐτοῦ

παρέθεντο

δὲ Τί ποιήσω Κύριε;

6 δὲ Κύριος εἶπεν πρός με

ἐπὶ τ. Κύριον
ρ

32 ἐλάλησαν αὐτῷ τ. λόγον τ. Κυρίου

τ. Θεοῦ, WH non mg. R mg.

17 24 otros οὐρανοῦ k γῆς ὑπάρχων Κύριος
18 ὃ Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τ.
, Κυρίῳ
9 εἶπεν δὲ ὁ Κύριος, ἐν νυκτὶ δι᾿ ὁράματος
25 οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τ. Κυρίου
-τοῦ, WH mg.

hohe
καυχώμενοι ἐν τ. Θεῷ διά τ. Κυρίου
suey Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ χάρις βασιλεύσῃ

.. + διὰ Ἰησοῦ

Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν

6.11.5 ° ζωὴ αἰώνιος

ἐν

Χριστῷ

Ἰησοῦ

τ.

Κυρίῳ ἡμῶν

a 5, τὸ χάρις δὲ τ. Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
τ. Κυρίου ἡμῶν

8 39

Ὁ

Ἶ

do +. ἀγάπης τ. Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ
Κ

ἥσον
he συντελῶν
a e ὑμῶν
9 28 λόγον
γὰρ
kK. συντέμνων ποιήσει
Ἄθριος ἐπὶ αι δ

πον nixay mins whe nya ΠΟΘ 3
«
re 55 ar Is. x. 23
29 ὃ εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν
σπέρμα

amy 2d nin nixay min 5, Is. i. 9

570

Κύριος

Ro 10 9 * ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τ. στόματί σου ὅτι
Κύριος Ἰησοῦς
στ. gov Κύριον Ἰησοῦν,

TWH

non mg.
12 ὁ yap αὐτὸς Κύριος πάντων

mg.

πλουτῶν εἰς

37N2 IT PH INN, 1 Ki. xix. 10
Is. xl. 1 3

4

3

’

>

‘

>

,

10 2 3 ὃ παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς... . διὰ τ. ὀνόματος
τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

31
ὃ
16
8. 5

’

΄

pv Dp2 , Dt. xxxii. 35
13 14 " ὅ ἐνδύσασθε τ. Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
14 4 τ. ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἣ πίπτει
4 δυνατεῖ γὰρ ὁ Κύριος στῆσαι αὐτόν
6 ὁ φρονῶν τ. ἡμέραν Κυρίῳ φρονεῖ:
κ. ὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει εὐχαριστεῖ γὰρ
a
τ. Θεῷ:
κ. ὁ μὴ ἐσθίων Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει
ὃ ἐάν τε γὰρ ζῶμεν τ. Κυρίῳ ζῶμεν"
ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τ. Κυρίῳ ἀποθνή-

σκομεν"

ὃ ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τ.
Κυρίου ἐσμέν
II ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος, Is. xlv.°23
14 2 οἶδα κ. πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ
15 6 3858 iva... δοξάζητε τ. Θεὸν x. πατέρα
τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

20 Κύριος γινώσκει τ. διαλογισμοὺς τ. σοφῶν

DIN ΤΊΣΙ yi Aim, Ps. χοῖν. 11
17 ὅς ἐστίν μου τέκνον . . » πιστὸν ἐν Κυρίῳ
19 ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ
5 435 ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ,
795 συναχθέντων ὑμῶν... σὺν τ. δυνάμει
τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
ες
τ᾿ Χριστοῦ, T
5. 5 ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. Κυρίου
+ Ἰησοῦ, TWH mg. R non mg.

611 5 5 ὅ ἐδικαιώθητε

72

7

>

,

‘

,

:

ἀσπάσασθε

a”

,

3

Τρύφαιναν

κ.

a

Τρυφῶσαν

κοπιώσας ἐν Κυρίῳ
12 ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ.
“

4

>

,

3

τ.

,

IZ ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τ. ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ

1Col

18 35 το Κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν
20 2.86 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ᾽
ὑμῶν
‘Ine. Χριστοῦ, WH mg. R; —h. v., R mg.
22 ἐγὼ Téprios ὁ γράψας τ. ἐπιστολὴν ἐν Κυρίῳ
24 " 5.5 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
μετὰ πάντων ὑμῶν
—h. v.. TWHR non mg.

2558 ὅ τ᾿ ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τ. Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ
3" ὃ χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ...
Ἰησοῦ Χριστοῦ

7 2.

ὃ ἀπεκδεχομένους

Κυρίου

τ. ἀποκάλυψιν

τ.

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
8 235 ἀνεγκλήτους ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

΄

ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου

--ἥμ.

T [WH] R

13 τὸ δὲ σῶμα οὐ τ. πορνείᾳ ἀλλὰ τ. Κυρίῳ,
k. ὁ Κυρίος τ. σώματι:
14 ὁ δὲ Θεὸς x. τ. Κύριον ἤγειρεν
17 ὁ δὲ κολλώμενος τ. Κυρίῳ ἕν πνεῦμά ἐστιν
710 παραγγέλλω οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ Κύριος
12 τ. δὲ λοιποῖς λέγω ἐγὼ οὐχ ὁ Κύριος
17 εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν 6 Κύριος
22 ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος
ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν
25 περὶ δὲ τ. παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου

οὐκ ἔχω:

γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου
ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τ. Κυρίου,
πῶς ἀρέσῃ τ. Κυρίῳ
34 ° ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τ. Κυρίου
35 πρὸς τὸ... εὐπάρεδρον τ. Κυρίῳ ἀπερι-

ὈΝ)ΓὉ3 inven hn, Ps. cxvii. 1

30 735 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς... διὰ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ
16 2 ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν Κυρίῳ
ὃ ἀσπάσασθε ᾿Αμπλιᾶτον τ. ἀγαπητόν μου
ἐν Κυρίῳ
11 ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τ. Ναρκίσσου τ. ὄντας
ἐν Κυρίῳ.

>

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

II αἰνεῖτε πάντα τὰ ἔθνη τ. Κύριον

9

ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω, Jer. ix. 23
οὐκ ἂν τ. Κύριον τ. δόξης ἐσταύρωσαν
τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, Is. xl. 13
ἑκάστῳ ὡς ὁ Κύριος ἔδωκεν

‘

12 11 τ. Κυρίῳ δουλεύοντες
τ. καιρῷ, R marg.
19 ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω λέγει Κύριος
»

τ. υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ

4 4 6 δὲ ἀνακρίνων pe Κύριός ἐστιν
5 ἕως dv ἔλθῃ ὁ Κύριος

34 τίς yap ἔγνω νοῦν Κυρίου;

JN,

ο 3 ὃ ὅ εἰς κοινωνίαν

Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν

R

πάντας τ. ἐπικαλουμένους αὐτόν.
13 πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα
Κυρίου, Joel, διε.
τ
16 Κύριε ris ἐπίστευσεν τ. ἀκοῇ ἡμῶν ; Is. liii. 1
11 3 Κύριε τ. προφήτας σου ἀπέκτειναν

Mm ΠΥΠΣ

1001

σπάστως

39 ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι μόνον ἐν
Κυρίῳ
8 5 7 ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ κ. κύριοι πολλοί

6 5 8 εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός

1 3 ὅ οὐχὶ Ἰησοῦν τ. Κύριον ἡμῶν ἑόρακα;
οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Κυρίῳ ;
2 ἡ γὰρ σφραγίς μου τ. ἀποστολῆς ὑμεῖς
ἐστὲ ἐν Κυρίῳ
5 οἱ ἀδελφοὶ τ. Κυρίου x. Κηφᾶς
14 οὕτως κ. ὁ Κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον
καταγγέλλουσιν
10 ο μηδὲ ἐκπειράζωμεν τ. Κυριόν
Χριστόν, R marg.
21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν x. ποτήριον δαιμονίων"
οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν κ.
τραπέζης δαιμονίων.
22 ἢ παραζηλοῦμεν τ. Κύριον;
26 τ. Κυρίου γὰρ ἡ yi x. τὸ πλήρωμα αὐτῆς
9

mips YINT Fim, Ps, xxiv. 1
11 11 οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἐν Κυρίῳ
=
23 ἐγὼ yap παρέλαβον ἀπὸ τ. Κυρίου ὃ x.
7

κα ὑμῖν,

ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς... ἔλαθεν ἄρτον

Κυριος
1Col1l1 26 τ. θάνατον τ. Κυρίου καταγγέλλετε
27 ὥστε ὃς ἂν... πίνῃ τὸ ποτήριον τ. Κυρίου

ἀναξίως,

ἔνοχος ἔσται τ. σώματος κ. τ. αἵματος τ.
Κυρίου
κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τ. Κυρίου παιδευόμεθα

2 οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος Ἰησοῦς

διαιρέσεις διακονιῶν εἰσὶν x. ὁ αὐτὸς Κύριος

οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου λέγει Κύριος

pio’ siaN ND, Is. xxviii. 12

ὅτι
Κυρίου
ἐστὶν
ἐντολή
23548.
¥
>
a>

a

,

Cia

ἣν ἐχὼ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ. Κυρίῳ ἡμῶν
5 8. ὅτ᾽ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

περισσεύοντες ἐν τ. ἔργῳ τ. Κυρίου πάντοτε,
εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς
ἐν Κυρίῳ
ἐὰν ὁ Κύριος ἐπιτρέψῃ
τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς ἐγώ

ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας

k. Πρίσκα
εἴ τις οὐ φιλεῖ τ. Κύριον ἤτω ἀνάθεμα
> ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν
7 8 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ... Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
* 8. ὅ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
> καθάπερ x. ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τ. ἡμέρᾳ τ.
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

Upas μοι ἀνεωγμένης ἐν Κυρίῳ

ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον
ὁ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν'
οὗ δὲ τὸ πνεῦμα Κυρίου ἐλευθερία
ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τ. δόξαν Κυρίου
κατοπτριζόμενοι
καθάπερ ἀπὸ Κυρίου πνεύματος
δ 8 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν
ἀλλὰ
Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον
* εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τ. Κύριον Ἰησοῦν
-κύρ., [WH] R marg.
ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τ. Κυρίου
ἐνδημῆσαι πρὸς τ. Κύριον

εἰδότες οὖν τ. φόβον τ. Κυρίου
ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν x. ἀφορίσθητε

λέγει Κύριος, Is. 11]. 11
λέγει Κύριος παντοκράτωρ
ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τ. Κυρίῳ
235 γινώσκετε γὰρ τ. χάριν τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρὸς τὴν τ. Κυρίου δόξαν
αὐτοῦ τ. Kup., T
προνοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον
Κυρίου
ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος εἰς οἰκοδομήν
6 δὲ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω,
Jer. ix. 23

18 ἀλλὰ by ὁ Κύριος συνίστησιν
11 17 10 ὃ λαλῶ οὐ κατὰ Κύριον λαλῶ
31 ἢ ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν
121 ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας κ. ἀποκαλύψεις

Κυρίου

ὃ ὑπὲρ τούτου τρὶς τ. Κύριον παρεκάλεσα
18 τὸ κατὰ τ. ἐξουσίαν ἣν ὁ Κύριος ἔδωκέν μοι

13 ἢ 8 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ...
μετὰ πάντων ὑμῶν

571

Ga
1 3 28 5 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη dro . . . Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
Kup. ἡμῶν, TWH mg.
19 εἰ μὴ ᾿Ιάκωβον τ. ἀδελφὸν τ. Κυρίου
I οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων dv
5 10 ἐγὼ πέποιθα
εἰς ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ ie
6 14 β ξ > εἰ μὴ ἐν τ. σταυρῷ τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ

18 23° ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
μετὰ τ. πνεύματος ὑμῶν
Ephi1 2 ; 3 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ard... Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
to
ὅ ὅ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

* ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τ. Κυρίῳ

Ἰησοῦ
23° ὁ Θεὸς τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πᾶσα οἰκοδομὴ . .. αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον
ἐν Κυρίῳ
235 ἣν
4 ἐποίησεν ἐν τ. Χριστῷ Ἰησοῦ τ.
Κυρίῳ ἡμῶν
παρακαλῶ
οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ
φ'
εἷς Κύριος μία πίστις ἕν βάπτισμα
τοῦτο οὖν λέγω κ. μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ
νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ
΄
Dy
~
Φ
»
,
δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τ. Κυρίῳ
συνίετε τί τὸ θέλημα τ. Κυρίου
Bd
΄
ie
ἄδοντες
x. Waddovres
τ. καρδίᾳ΄ ὑμῶν
τ.
κι

on
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"σι
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,

Κυρίῳ,

2.8. δ εὐχαριστοῦντες.

.. ἐν ὀνόματι

τ.

Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
αἱ γυναῖκες τ. ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τ. Κυρίῳ
a
a
δα
,
ὑπακούετε τ. γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ

ev Κυρ., [WH]

ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ κ. νουθεσίᾳ Κυρίου
1 ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις
δουλεύοντες ὡς τ. Κυρίῳ x. οὐκ ἀνθρώποις
τοῦτο κομίσεται παρὰ Κυρίου
7 οἱ κύριοι τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς
εἰδότες ὅτι x. αὐτῶν κ. ὑμῶν ὁ Κύριός ἐστιν
ἐν οὐρανοῖς
ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ
Τύχικος . . . πιστὸς διάκονος ἐν Κυρίῳ
5.8. ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ... Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
235 ἡ χάρις μετὰ πάντων τ. ἀγαπώντων τ.
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸ
8 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ .΄.. Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
τ. πλείονας τ. ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ πεποιθότας
23 iva... πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι
>
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>

=

τὰ
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Κύριος Ἰησοῦς Χριστός
Α

“

ἐλπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ
πέποιθα δὲ ἐν Κυρίῳ
προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πάσης
χαρᾶς
διὰ τὸ ἔργον Κυρίου μέχρι θανάτου ἤγγισεν
Χριστοῦ, TWH mg. R non mg.
τὸ λοιπὸν adeAoi μου χαίρετε ἐν Κυρίῳ
735 διὰ τὸ ὑπερέχον τ. γνώσεως Χριστοῦ
2

>»

A

’

La

an

4

‘

ἡ

rs

,

4

>

>

,

΄

Ἰησοῦ ΠῚ τ. Κυρίου“ μου>

232
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6

΄

ἐξ οὗ Kk. σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον
Ἰησοῦν Χριστόν
οὕτως στήκετε ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί
παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ
χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε
>

2

~

.

,
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Κύριος

Phl 4 5 ὁ Κύριος ἐγγύς
10 ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως
23.5Ὁ ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

τ. πνεύματος ὑμῶν

Οο1.1.3.3 ὗν εὖ αριστοῦμεν
ἡμῶν

Θεῷ πατρὶ τ. Κυρίου

Ἰησοῦ Χριστοῦ

10 περιπατῆσαι

ἀξίως

τ.

Κυρίου

εἰς πᾶσαν

ἀρεσκίαν
2 6 "Ὁ ὡς οὖν παρελάβετε τ. Χριστὸν Ἰησοῦν
τ. Κύριον

8113 καθὼς x. ὁ Κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν
Χριστὸς, TWH mg. R mg.
16 ὁ λόγος τ. Κυρίου ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως
Χριστοῦ, TWH non mg. R non mg.;
Θεοῦ, R mg. alter

17 2 πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ

18 ὡς ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ
20 τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν Κυρίῳ
22 ἴ ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα
κυρίοις
22 ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι τ. Κύριον
23 ἐργάζεσθε ὡς τ. Κυρίῳ κ. οὐκ ἀνθρώποις
24 ἀπὸ Κυρίου ἀπολήμψεσθε τ. ἀνταπόδοσιν
τ. κληρονομίας"

ὅτι Κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε

4

17 οἱ κύριοι τὸ δίκαιον.
. τ. δούλοις
παρέχεσθε,
εἰδότες ὅτι ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐρανῷ
7 Τύχικος.
πιστὸς διάκονος κ. σύνδουλος ἐν Κυρίῳ
17 βλέπετε τ. διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ
ITh1 1 28 7, ἐκκλησίᾳ... ἐν Θεῷ πατρὶ x.
Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ
5
Ξ τ. ἐλπίδος
,
‘
3 235 τ. ὑπομονῆς
τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
6 μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε k. τ. Κυρίου
8 ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τ. Κυρίου
215 2 τῶν x. τ. Κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν
19 “ὅ ἔμπροσθεν τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν
τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ
8. ὃ νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν Κυρίῳ
11 2° ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς κατευθύναι τὴν
ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς:
12 ὑμᾶς δὲ ὁ Κύριος πλεονάσαι
13 2 ὅ ἐν τ. παρουσίᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
4 τ 2 ἐρωτῶμεν ὑμᾶς κ. παρακαλοῦμεν ἐν

Κυρίῳ Ἰησοῦ

2 3 τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τ.
Κυρίου Ἰησοῦ
6 διότι ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων τούτων
15 τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου
15 οἱ περιλειπόμενοι εἰς τ. παρουσίαν τ. Κυρίου
16 αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι... κατα᾿ βήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ
17 ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν
τ. Κυρίου εἰς ἀέρα,

kK. οὕτως πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα
5 2 ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως
9 3 85 εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
12 τοὺς... προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ
23 °°5 ἀμέμπτως ἐν τ. παρουσίᾳ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη
27 ἐνορκίζω ὑμᾶς τ, Κύριον

ITh5 28 235 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
με θ᾽ ὑμῶν τ
ΠΤᾺῚ 1 558 τ᾿ ἐκκλησίᾳ... ἐν Θεῷ πατρὶ ἡμῶν
κ. Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ:
χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη amd . . . Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
7 ? ἐν τ. ἀποκαλύψει τ. Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾽

οὐρανοῦ

ὅτ, μὴ ὑπακούουσιν
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ:

τ.

εὐαγγελίῳ

τ.

9 οἵτινες δίκην τίσουσιν .. . ἀπὸ προσώπου
τ. Κυρίου

12 75 ὅπως ἐνδοξασθῇ

τὸ ὄνομα τ. Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ

12 2 8 κατὰ τ. χάριν τ. Θεοῦ ἡμῶν x. Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
2 173° ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς. .. ὑπὲρ τ.
παρουσίας τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
2 ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τ. Κυρίου
ὃ ? ὃν ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τ. πνεύματι
τ. στόματος αὐτοῦ
13 ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου
14 73%
εἰς περιποίησιν δόξης τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
16 3.8 ὃ αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός
3 1 ἵνα ὁ λύγος τ. Κυρίου τρέχῃ
3 πιστὸς δέ ἐστιν ὁ Κύριος
4 πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς
5 ὁ δὲ Κύριος κατευθύναι ὑμῶν τ. καρδίας
6 235 παραγγέλλομεν
δὲ ὑμῖν... ἐν
ὀνόματι τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
Kup. ἡμῶν, TWH mg. R

12 2 8 παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ

16 αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τ. εἰρήνης δῴη ὑμῖν τ.
εἰρήνην

16 ὁ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν
18 3.85 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν

Ἰησοῦ
Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν
Τ Wyie
χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ... Χριστοῦ
Ἰησοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν
12735 χάριν ἔχω τ. ἐνδυναμώσαντί με
Χριστῷ Ἰησοῦ τ. Κυρίῳ ἡμῶν
14 ὅ ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν
5 5 ἡ δὲ ὄντως χήρα... ἤλπικεν ἐπὶ Κύριον
ἐπ. τ. Θεόν, WH non mg.; ἐπ. Θεόν, TR
6 3.2 9 ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
14 3, 8ὅ μέχρι τ. ἐπιφανείας τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
15 ὃ ὁ βασιλεὺς τ. βασιλευόντων κ. κύριος τ.
κυριευόντων
1. Τὶ
2 735 χάρις ἔλεος εἰρήνη ard. . . Χριστοῦ
Ἰησοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν
Κυρίου Ἰησ., WH marg.
Ν

ὃ ὅ μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς

τὸ μαρτύριον

τ.

Κυρίου ἡμῶν
:
16 δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ ᾿Ονησιφύρου οἴκῳ

18 δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος
Κυρίου

παρὰ
Ν

2 7 δώσει γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν
14 διαμαρτυρόμενος
λ
εἴν

ἐνώπιον

τ.

Κυρίου

ect, TWH non mg. R mg.
19 ἔγνω Κύριος τ. ὄντας αὐτοῦ

wens

nin’ yw, Num. xvi. 5

μὴ

Κύριος
11Ti219 ἀποστήτω

ἀπὸ

ἀδικίας

πᾶς

ὁ ὀνομάζων

ὄνομα Κυρίου, 2b 26, cf. Is. lit. 11
22 μετὰ τ. ἐπικαλουμένων τ. Κύριον

Ja
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8 9 ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τ. Κύριον x. πατέρα
410 ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου κ. ὑψώσει ὑμᾶς

ἐκ

15 ἐὰν ὁ Κύριος θέλῃ
5 4 αἱ Boal τ. θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου

καθαρᾶς καρδίας
24 δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι

Σαβαὼθ εἰσελήλυθαν
7 μακροθυμήσατε οὖν... ἕως τ. παρουσίας
τ. Κυρίου
ὃ ὅτι ἡ παρουσία τ. Κυρίου ἤγγικεν
ΙΟ τ. προφήτας οἱ ἐλάλησαν ἐν τ. ὀνόματι
Κυρίου

811 ἐκ πάντων με ἐρύσατο ὁ Κύριος
4 ὃ ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
14 ἀποδώσει αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
17 ὁ δὲ Κύριός μοι παρέστη
18 ῥύσεταί με ὁ Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου
πονηροῦ
22 ὁ Κύριος μετὰ τ. πνεύματός σου

Phm

He

3.2

χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη amd...
Ἰησοῦ Χριστοῦ

Κυρίου

5 5 τ. πίστιν ἣν ἔχεις εἰς τ. Κύριον Ἰησοῦν
πρὸς τ. Kup. Ἰησ., TWH mg. R
16 πόσῳ δὲ μᾶλλόν σοι x. ἐν σαρκὶ κ': ἐν
Κυρίῳ
20 ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ
25 “8 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
τ. πνεύματος ὑμῶν
110 σὺ κατ᾽ ἀρχὰς Κύριε τ. γῆν ἐθεμελίωσας

11 τὸ τέλος Κύριου εἴδετε,
ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν

ἼΒῚ TIM ΒΒ, Is. ΧΙ. 5

2 3 ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τ. Κυρίου
714 ° ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν
21 ὦμοσεν Κύριος κ. οὐ μεταμεληθήσεται

13 ὑποτάγητε

12 πρόσωπον

MiMy"DN? DI ‘AYR “PN, i. 32

15 ὃ Κύριον δὲ Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν τ. καρδίαις
ὑμῶν

70 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τ. οἴκῳ

Ἰσραὴλ . . . λέγει Κύριος

DN Many May ἽΝ NaN ΠΝ 5

wWreipn in& ninay Finny, Is. viii. 13
11Pel

nin-oN9 που, δὲ 2.
11 λέγων Γνῶθι τ. Κύριον

275 ἐν ἐπιγνώσει τ. Θεοῦ x. Ἰησοῦ τ.
Κυρίου ἡμῶν
8 235 καθίστησιν εἰς τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν
II
ἡ εἴσοδος εἰς τ. αἰώνιον βασιλείαν τ.
Κυρίου ἡμῶν κ. σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
14735 καθὼς x. ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι
16 23° ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν
9

MNS wa Nd, 2. 34

10 16 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς

. « « λέγει Κύριος, Jer. Lc.

30 κρινεῖ Κύριος τ. λαὸν αὐτοῦ

8
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2 9 οἶδεν Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι

14

11 οὐ φέρουσι κατ αὐτῶν παρὰ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν
παρ. Κύρ., [WH]
20 2 ὃ ἐν ἐπιγνώσει τ. Κυρίου x. σωτῆρος
Ἰησοῦ Χριστοῦ
8 2 τῆς τ. ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τ. Κυρίου

5 μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου

DNDAMS . .. min TDW, Pr. iii. 11
6 ὃν yap ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει

Mai’ Tiny ANN WN NN 3D, 2b. 12
14 οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τ. Κύριον

ὃ
9
10
15

6 Κύριος ἐμοὶ βοηθός

nya Ὁ nim, Ps. cxviii. 6

1138

δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά

» ‘wya TiN WB, 2. 17

9 κἀγὼ nuéAnoa αὐτῶν λέγει Κύριος.

Ja

κτίσει διὰ τ.

DPN TIM Dy, 2. 16

ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος οὐκ ἄνθρωπος
ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει Κύριος
Ti"ON3 O'ND OM! 734, Jer. xxxi. 31

20 °° τ. ποιμένα τ. προβάτων...
ἡμῶν Ἰησοῦν

ἀνθρωπίνῃ

3 6 κύριον αὐτὸν καλοῦσα
12 ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους

on

18

πάσῃ

Κύριον

oma) Nd) mim paws, Ps. cx. 4

12

κ.

2 3 εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος
MM OD AN ἸΌΝ, Ps. xxxiv. 9

FID PINT DDD, Ps. cii. 26

hay Tiny PT, Ps. cxxxv.

ὁ Κύριος

οἰκτίρμων
--ὁ, WH marg.
14 ἀλείψαντες ἐλαίῳ ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου
τ. Kup., [WH]
15 ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος
1Pel 3.38
εὐλογητὸς ὁ Θεὸς x. πατὴρ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
25 τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τ. αἰῶνα

ν Te

Κύριον

Ἰάκωβος Θεοῦ x. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ

δοῦλος
ἡ ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τ. Κυρίου
ι 3.8 ὅ μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τ.
πίστιν τ. Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
τ. δόξης;

Ju

μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη
οὐ βραδύνει Κύριος τ. ἐπαγγελίας
ἥξει δὲ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης
° τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν
ἡγεῖσθε
18 5. 8 ὅ αὐξάνετε Se ἐν χάριτι... τ. Κυρίου
ἡμῶν K. σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
4.52 3 δ τι μόνον δεσπότην x. Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι
5 Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας
Ἰησοῦς, WH mg. R mg.
en
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Q ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος

ὃ ὅπου κ. ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη

ΜΚ 9 39 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Μὴ κωλύετε αὐτόν
1014 ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με μὴ
Lu

κωλύετε αὐτά
629 τ. χιτῶνα μὴ κωλύσῃς
9.49 ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ

ἡμῶν.

Ac

ἡμῶν

17 | εὐχαριστοῦμέν σοι Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντο-

28 2 κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι

8
10
11
16

36
47
17
6

παντοκράτωρ
4 τίς οὐ μὴ φοβηθῇ Κύριε
16. γ 1 ναὶ Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ
17 14 ὃ κύριος κυρίων ἐστὶν x. βασιλεὺς βασιλέων

24 23
27 43
Ro 113
1Co14 39
1Th2 16
1Ti 4 3
He 7 23
ΠΡΕ2 16

19

ΠῚ Jo 10

ἘΡΟΤΟῸΡ

13 μακάριοι

€

οἱ

σκοντες
15.3.1 θαυμαστὰ

νεκροὶ

‘

«

οἱ

>

ἐν

,

Κυρίῳ

>

,

ἀποθνή-

τὰ ἔργα σου Κύριε ὁ Θεὸς ὁ

1 ἰσχυρὸς Κύριος ὁ Θεὸς ὁ κρίνας
18 ὃ 1
αὐτήν
--Κύρ., [WH] R marg.

6 ! ἐβασίλευσεν
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ
παντοκράτωρ
16 ὃ βασιλεὺς βασιλέων κ. κύριος κυρίων
2122 1 ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς
αὐτῆς ἐστίν

1 ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς

Our

-

ὁ Κύριος
προφητῶν
—d,

ὁ

Θεὸς

WH

τ.

πνευμάτων

τ.

marg.

20 3 ἀμὴν ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ
21 ἢ ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ μετὰ τ. ἁγίων

Eph1 21
Col 116
ΠΡΕ 2 10
Ju
8

ΚΥΡΙΟΊΤΗΣ * +
ὑπεράνω πάσης... δυνάμεως κ. κυριότητος
εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαί
κυριότητος καταφρονοῦντας
κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν

ΚΥΡΟΏ
11Co2 ὃ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην
Ga 815 ὅμως
ἀνθρώπου
κεκυρωμένην
διαθήκην
οὐδεὶς ἀθετεῖ
ΚΥΏΝ

Mt 7 6 μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τ. κυσίν
Lu 1621 x. οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη
αὐτοῦ
Phl 3 22 βλέπετε τ. κύνας
1Pe2 22 κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα

inp-by aw 293, Pr. xxvi. 11

Re 22 15 ἔξω οἱ κύνες x. of φαρμακοὶ x. of πόρνοι
ΚΩ͂ΛΟΝ
317 ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρημῷ

ΚΩΛΥΏ
Mt 19 14 μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με
ΜΚ 9 38 ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν.

ἀκολουθεῖ μεθ᾽

ἐκωλύσαμεν, T
50 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς Μὴ κωλύετε
11 52 τ. εἰσερχομένους ἐκωλύσατε
18 τό ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με κ. μὴ
κωλύετε αὐτά

15 5 ἐγένετο ἡ βασιλεία τ. κόσμου τ. Κυρίου

He

*

Κύριος----κώμη

14 ἦλθεν Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ
17) 555 τ ῥημάτων τ. προειρημένων ὑπὸ τ.
ἀποστόλων τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
21 "5. 8 ὅ προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
5. 3 8 ὅ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν δόξα
8 1 λέγει Κύριος ὁ Θεύς
8 1 ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ
:
ἂν
11 145 ἄξιος εἶ ὁ Κύριος x. ὁ Θεὸς ἡμῶν
714 ὅ εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ μου σὺ οἶδας
11 4 αἱ ἐνώπιον τ. Κυρίου τ. γῆς ἑστῶτες

1

ee

ἰδοὺ ὕδωρ- τί κωλύει με βαπτισθῆναι;
μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις
ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τ. Θεόν;
κωλυθέντες ὑπὸ τ. ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι
τ. λόγον ἐν τ. ᾿Ασίᾳ
μηδένα κωλύειν τ. ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ
ἐκώλυσεν αὐτοὺς τ. βουλήματος
ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο
τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις
κωλυόντων ἡμᾶς τ. ἔθνεσιν λαλῆσαι
κωλυόντων γαμεῖν ἀπέχεσθαι βρωμάτων
διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν
ὑποζύγιον ἄφωνον... ἐκώλυσεν τὴν τ.
προφήτου παραφρονίαν
τ. βουλομένους κωλύει
KQ’MH

(1) c. nom.
Mt

propr.

935 περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τ. πόλεις πάσας κ. τ.
κῶμας

10 11 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε
1415 ἵνα ἀπελθόντες εἰς τ. κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα
:
21 2 πορεύεσθε εἰς τ. κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν
Mk 6 6 περιῆγεν τ. κώμας κύκλῳ διδάσκων

36 ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς κ.

κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς
56 ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ εἰς πόλεις
ἢ εἰς ἀγρούς
8 23 ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τ. κώμης
26 μηδὲ εἰς τ. κώμην εἰσέλθῃς
μη δενὶ εἴπῃς εἰς τ. κώμην, WH mg.
27 1 ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς... εἰς τ. κώμας
Καισαρίας τῆς Φιλίππου
11 2 ὑπάγετε εἰς τ. κώμην τ. κατέναντι ὑμῶν
Lu 517 1 οἱ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τ.

Γαλιλαίας

,

8 1Ι αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν κ. κώμην
9 6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τ. κώμας
2 ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας κ.
ἀγροὺς καταλύσωσιν
52 ἰ' πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν
πόλιν Σαμαριτῶν, T
56 ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην
10 38 αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά
13 22 διεπορείετο κατὰ πόλεις K. κώμας διδάσκων
17 12 εἰσερχομένου δὲ αὐτοῦ εἴς τινα κώμην
19 30 ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην
24 13 εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα
ἀπὸ Ἱερουσαλήμ
᾿
28 ἤγγισαν εἰς τ. κώμην οὗ ἐπορεύοντο
Jo 1742
ἀπὸ Βηθλεὲμ τ. κώμης ὅπου ἦν Δαυείδ

κώμη---λαλέω
Jo 11
Ac

τ] ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τ. κώμης Μαρίας x.
Μάρθας
30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τ. κώμην
825 ! πολλάς τε κώμας τ. Σαμαρειτῶν εὐηγγελίζοντο
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ΚΩΦΟΊΆΣ

Mt

9 32 προσήνεγκαν αὐτῷ κωφὸν δαιμονιζόμενον"
323 κ. ἐκβληθέντος τ. δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός

11 5 λεπροὶ καθαρίζονται x. κωφοὶ ἀκούουσιν
1222 τότε προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζόμενον

KQMO’NOAIZ*
Mk

1 38 ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τ. ἐχομένας κωμοπόλεις
22
15 30

KQ°MOx**
Ro 13 13 μὴ κώμοις x. μέθαις
Ga 521 φθόνοι μέθαι κῶμοι x. τὰ ὅμοια τούτοις
1Pe4 3 πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις..
. κώμοις
πότοις

KQ’NQW *

31
Mk

Ας 21

σοι

Lu

ΚΩΣΑΜ

Lu

8 28 τοῦ ᾿Αδδεὶ τοῦ Κωσὰμ τοῦ ᾿Ελμαδάμ

Lu 1 9
Jo 19 24
Ας 117
Pel
1

Lu 16 20
23
24
5
Jo 11 1

AATXA’NQ
ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τ. ναόν
λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται
ἔλαχεν τ. κλῆρον τ. διακονίας ταύτης
Σίμων Πέτρος...
τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λα-

122 ἦν διανεύων αὐτοῖς x. διέμενεν κωφός
7 22 λεπροὶ καθαρίζονται x. κωφοὶ ἀκούουσιν
11 14 ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν"
δαιμ. κ. αὐτὸ ἦν κι, T
ἐγένετο δὲ τ. δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν
ὁ κωφός

ΛΑΙ͂ΛΑΨ

Mk 4 37 γίνεται Naika μεγάλη ἀνέμου
Lu 8 23 κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τ. λίμνην
ΠΡ62 17 ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι

χοῦσιν πίστιν

ΛΑΖΑΡΟΣ
πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος
Opa... Λάζαρον ἐν τ. κόλποις αὐτοῦ
ἐλέησόν pe Kk. πέμψον Λάζαρον
x. Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά
ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας

2 ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάξαρος ἠσθένει

12

37 τ. κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν κ. ἀλάλους λαλεῖν

925 τὸ ἄλαλον κ. κωφὸν πνεῦμα ἐγὼ ἐπιτάσσω

Mt 23 24 ὁδηγοὶ τυφλοὶ διυλίζοντες τ. κώνωπα
ΚΩΣ
1 εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ

7 32

τυφλὸν Kk. κωφόν
τ. προσηνέχθη avr. δαιμονιζόμενος τυφλὸς
x. κωφός, TWH mg. R
ὥστετ. κωφὸν λαλεῖν x. βλέπειν
ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν... κυλλοὺς τυφλοὺς
κωφοὺς
τυφλ. kop. κυλλ., TR
ὥστε τ. ὄχλον θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς
λαλοῦντας
φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν κ. μογιλάλον

5 ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. Μάρθαν .. . κ. τ.
Λάζαρον
11 Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται
14 εἶπεν αὐτοῖς 6 Ἰησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος
ἀπέθανεν
43 φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν Λάζαρε δεῦρο ἔξω

1 ὅπου

ἦν Λάζαρος ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν

2 ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τ. ἀνακειμένων σὺν

αὐτῷ

ΛΑΚΤΙΖΩ *
Ας 2614 σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν
ΛΑΛΕΏ

(i) c. ace. ταὶ

(2) seq. διά, ὑπό (8) seq.
ἀπό, ἐκ, παρά
(4) seq. μετά, πρός

(5) seq. εἰς
Mt

12 22 ὥστε τ. κωφὸν λαλεῖν

x. βλέπειν

34. πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν
πονηροὲ
ὄντες;
5. ἐκ γὰρ τ. περισσεύματος τ. καρδίας τὸ
στόμα λαλεῖ
36 1 πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι
46 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τ. ὄχλοις
46 εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι
47 ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι

9 ἀλλ᾽ ἵνα k. τ. Λάζαρον ἴδωσιν
10 ἵνα x. τ. Λάζαρον ἀποκτείνωσιν
17 ὅτε τ. Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τ. μνημείου

ΛΑΘΡΑ
λάθρα, Τ'
119 ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν
2 7 τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τ. μάγους
Mk 5 33 τρέμουσα διὸ πεποιήκει λάθρᾳ
—6. wer. λάθρ., TWH non mg. R
Jo 1128 ἐφώνησεν Μαριὰμ τ. ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ
Ac 16 37 νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν;

(6) στόμα πρὸς στ. Aad.

918 ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς
33 ἐκβληθέντος τ. δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός
10 19 1 μὴ μεριμνήσητε πῶς 4 τί λαλήσητε:
1 δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ τί
λαλήσητε"
20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες,
ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τ. πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν
ἐν ὑμῖν

Mt

—h, v., [T] WH

18

non mg. R mg.

3 1 ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς
10 διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;
13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ
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Mt 18 33 1 ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς

Lu

ἐλάλ. αὐτ., [WH

34 ᾿ ταῦτα

πάντα

ἐλάλησεν

ὁ Ἰησοῦς

ἐν

παραβολαῖς τ. ὄχλοις,
(ὦ τὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς

12 31} ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τ. ταμείοις

22 47 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
60 παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ
24 6 μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν

14 27 εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς
15 31 βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας
ἀκούοντας, WH marg.
17 καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
281 τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τ. ὄχλοις κ. τ.
μαθηταῖς αὐτοῦ
2613 λαληθήσεται κ. ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνη-

μόσυνον αὐτῆς

47 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
28 18 προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς
Mk 1 34 οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια

2 2

ἐλάλει αὐτοῖς τ. λόγον

7 τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφημεῖ
πολλαῖς
4.33 1 τοιαύταις παραβολαῖς
αὐτοῖς τ. λόγον

34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς

36 ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τ. λόγον λαλούμενον
6 50 * ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν
7.35 x. ἐλάλει ὀρθῶς

37 τ. κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν κ. ἀλάλους λαλεῖν

14

| παρρησίᾳ τ. λόγον ἐλάλει
1 ὃς ἂν... πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται
ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν
| μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε:
1 ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν. . . τοῦτο λαλεῖτε"

οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες

ο ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς
31 ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει
43 εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
16 [17 γλώσσαις λαλήσουσιν
τ καιναῖς, TWH mg. R non mg.
[19 ὁ μὲν οὖν Κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι
αὐτοῖς ἀνελήμφθη
Lu 119 * ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε
20 ἔσῃ σιωπῶν κ. μὴ δυνάμενος λαλῆσαι
22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς
45 ὅ ἔσται τελείωσις τ. λελαλημένοις αὐτῇ
παρὰ Κυρίου
55 ὁ καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τ. πατέρας ἡμῶν
64 ἐλάλει εὐλογῶν τ. Θεόν
70 * καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τ. ἁγίων
- + + προφητῶν αὐτοῦ
215 * οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους ᾿
17 ἐγνώρισαν περὶ τ. ῥήματος τ. λαληθέντος

αὐτοῖς

25 1} πιστεύειν

προφῆται

ἐπὶ

πᾶσιν

οἷς ἐλάλησαν

οἱ

32 ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ
36 | ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων

44 | οὗτοι οἱ λόγοι μου ods ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς
Jo

137 ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος

8 1 1 ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν.
31 ὃ ἐκ τ. γῆς ἐστὶν κ. ἐκ τ. γῆς λαλεῖ
34 1 τὰ ῥήματα τ. Θεοῦ λαλεῖ
426 ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι

27 * ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει

ἐλάλει

5.35 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος

8 32
1123
12 1
1811

911 ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
11 14 τ. δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφύς
37 ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν
ἐσαῖος

᾿

18 3 ἐθαύμασαν περὶ τ. λαληθέντων ὑπὸ τ.
ποιμένων πρὸς αὐτούς
20 * καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς
33 θαυμάζοντες ἐπὶ τ. λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ
38 ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τ. προσδεχομένοις
λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ
οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς
50 | αὐτοὶ
441 ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν
5 4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν
21 | τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας ;

6 45 ὅ ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ

στόμα αὐτοῦ
715 ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς x. ἤρξατο λαλεῖν
8 49 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος

27
663
7.13
17
18
26

* ἢ Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς;
| τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν
οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
ὃ ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ.
8 6 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν
ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ

46 οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος,
ὡς οὗτος λαλεῖ ὁ ἄνθρωπος

—h. v., WHR

8 12 πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς
20 |} ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τ. γαζοφυλακίῳ
25 τὴν ἀρχὴν ὅτι κ. λαλῶ ὑμῖν
26 1 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν κ. κρίνειν
26 1 ὅ ταῦτα λαλῶ εἰς τ. κόσμον
28 1 καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ
30 |} ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν
38 | ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τ. πατρὶ λαλῶ
40 | ἄνθρωπον ὃς τ. ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα

ὅταν
λάλῃ λάλῃ τὸτὸ ψεῦδος
ψεῦδος ἐκἐ τ. ἰδίων
ἰδίων λαλεῖεἴ
44 11 Grav
9.21 αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει

29 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός
7 4 ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν

10 6 1 οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς
12 29
36
41
48

ἄλλοι ἔλεγον “Ayyedos αὐτῷ λελάληκεν
1 ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς
ὅτι. . . ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ
1 ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτόν
8. ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα
49 Ἶ ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω κ. τί λαλήσω

1 ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ,
καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατὴρ οὕτως λαλῶ

14 10
25
30
15 3

3
1
1
1

ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ
ῶ
ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων
4 οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν
καθαροί ἐστε διὰ τ. λόγον ὃν λελάληκα

ὑμῖν

:

11 1 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ
ἐν ὑμῖν ἢ
22 εἰ μὴ ἦλθον κ. ἐλάλησα αὐτοῖς
10 11} ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε
δ
4 } ταῦτα λελάληκα ὑμῖν iva. . . μνημονεύητε
6 1 ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν
13 ° οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ,
ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει
Ν

18 1 ἔλεγον οὖν... οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ
τί λαλ., [WH] .

λαλέω
Jo 1625 ' ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν"
ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω
ὑμῖν

Ac 18 45 ? ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις

46 ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον

29 ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς

14

33 | ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην
17

ἔχητε
11 ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς
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;

1

Q
25
16 6

13 1 ταῦτα λαλῶ ἐν τ. κόσμῳ

18 20 ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τ. κόσμῳ

20 1 ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν

13 καθίσαντες ἐλαλοῦμεν τ. συνελθούσαις γυ-

21 1 ἐρώτησον τ. ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς
23 εἰ κακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ τ. κακοῦ

ναιξίν
14 2 προσέχειν τ. λαλουμένοις ὑπὸ Παύλου
32 1 ἐλάλησαν αὐτῷ τ. λόγον τ. Θεοῦ
17 19 3 τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη
διδαχή;
18 ο λάλει κ. μὴ σιωπήσῃς
25 ἐλάλει κ. ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τ.
Ἰησοῦ
19 6 ἐλάλουν τε γλώσσαις κ. ἐπροφήτευον

19 10 λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος ᾿Εμοὶ οὐ λαλεῖς ;
Ac

πρῶτον λαληθῆναι τ.

λόγον τ. Θεοῦ
λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι... . πολὺ
πλῆθος
οὗτος ἤκουεν τ. Παύλου λαλοῦντος
1 λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τ. λόγον
1 κωλυθέντες ὑπὸ τ. ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τ. λόγον ἐν τ. ᾿Ασίᾳ

2 4 ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις
6 ἤκουσεν εἷς ἕκαστος τ. ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν

7 οὐχὶ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες
Γαλιλαῖοι ;

11 1 ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν τ. ἡμετέραις
γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τ. Θεοῦ
31 ἐλάλησεν περὶ τ. ἀναστάσεως τ. Χριστοῦ
12 ὧν ἐλάλησεν 6 Θεὸς διὰ στόματος τ.
ἁγίων...

20 30 1 ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα

21 39 * ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τ. λαόν
22

ο τ. δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τ. λαλοῦντός μοι

IO κἀκεῖ σοὶ λαληθήσεται περὶ πάντων

23

7 τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος
λαλήσαντος, T; εἰπόντος, WH mg. R
9 εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος
18 1 ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι
26 22 | ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων

XViii. 16
24 πάντες δὲ of προφῆται... ὅσοι ἐλάλησαν
4 1 * λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τ. λαόν
17 μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τ. ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ
ἀνθρώπων
Ls
>
,
20 οὐ δυνάμεθα... - a4 εἴδαμεν
K. ηκουσαμεν
μὴ λαλεῖν
29 1 μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τ. λόγον

γίνεσθαι

26 * πρὸς ὃν παρρησιαζόμενος λαλῶ

31 * ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους

σου
31 1 ἐλάλουν τ. λόγον τ. Θεοῦ μετὰ παρρησίας

5 20 σταθέντες λαλεῖτε ἐν τ. ἱερῷ τ. λαῷ
40 παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τ. ὀνόματι τοῦ
Ἰησοῦ
6 10 οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι... . τ. πνεύματι ᾧ
ἐλάλει
11 1 ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα
’

13 1 οὐ παύεται λαλῶν

ῥήματα κατὰ τ. τόπου

τ. ἁγίου τούτου
7 6 ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ Θεός

38 μετὰ τ. ἀγγέλου τ. λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τ.

ὄρει Σινά
44 καθὼς διετάξατο ὃ λαλῶν τ. Μωυσῇ
8 25 1 οἱ μὲν οὖν... λαλήσαντες τ. λόγον τ.
Κυρίου

26 * ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησεν πρὸς ΦίλιπTov

9 6
27
29
10 7
44
46
11 14
15

λαληθήσεταί σοι ὅτι σε δεῖ ποιεῖν
κ. ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ
ἐλάλει τε κ. συνεζήτει πρὸς τ. Ἑλληνιστάς
ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῷ
1 ἔτι λαλοῦντος τ. Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα
ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις
1 4 ὃς λαλήσει ῥήματα πρός σε
ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν

19 | μηδενὶ λαλοῦντες τ. λόγον εἰ μὴ μόνον
Ιουδαίοις
20 * ἐλάλουν κ. πρὸς τ. Ἑλληνιστάς
18 42 εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ
ῥήματα ταῦτα

37

Ro

27 25 οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι
28 21 | οὔτε παραγενόμενός τις. . . ἐλάλησέν τι
περὶ σοῦ πονηρόν
25 2 καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ
Ἠσαίου τ. προφήτου

319 ὅσα ὁ νόμος λέγει τοῖς ἐν τ. νόμῳ λαλεῖ

71: base a
yap νόμον λαλῶ
οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο
1Co2 6 1 σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τ. τελείοις
7 1 ἀλλὰ λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ
3 1 ἃ κι λαλοῦμεν
I οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς
ὃ 1 μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ;
3 οὐδεὶς ἐν πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ᾿Ανάθεμα Ἰησοῦς
,
4Ο μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν ;
13 I ἐὰν τ. γλώσσαις τ. ἀνθρώπων λαλῶ
Ι ὅτε ἤμην νήπιος ἐλάλουν ὡς νήπιος
14 2 ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ
2 1 πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια:
;

5.1 ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἶκοδομήν
4
5
5
6
6
9

ὃ»" λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις
μείζων δὲ 6 προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις
ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν
ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει
πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον;

ὅξ ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες

11 ἔσομαι τ. λαλοῦντι βάρβαρος"
nx . 6 λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος

13 διὸ 6 λαλῶν
διερμηνεύῃ

γλώσσῃ

προσευχέσθω

ἵνα
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λαλέω---λαμβάνω

1Col4 18 πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ"
10. 1 ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ
νοΐ μου λαλῆσαι
21 ἐν ἑτερογλώσσοις κ. ἐν χείλεσιν ἑτέρων
λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ

ὈΡΠΓΟΝ Jat nns
fiviom ney ἘΣ
M45, Is. xxviii. 11
23
27
28
29
34

ἐὰν... πάντες λαλῶσιν γλώσσαις
εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ
ἑαυτῷ δὲ λαλείτω κ. τ. Θεῷ.
προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν
οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν

νόμον ὑπὸ Μωυσέως
᾿
4.3 δι’ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ
18 * πρὸς ὃν ἐλαλήθη
12 24 αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ
τὸν "ABen.
25 βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τ. λαλοῦντα
18. 7 1 οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τ. λόγον τ. Θεοῦ
11

Ja

119 ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος... βραδὺς εἰς τὸ
λαλῆσαι

κλησίᾳ
τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις
* πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ
κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν
κατὰ τὸ γεγραμμένον Ἐπίστευσα διὸ ἐλάλησα,

TAIN 3 ‘AION, Ps. cxvi. 10
K. ἡμεῖς πιστεύομεν διὸ κ. λαλοῦμεν
714 1 ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν
1117 1 ὃ λαλῶ οὐ κατὰ Κύριον λαλῶ

23 daβὰνge

919 3 λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τ.

2 12 οὕτως λαλεῖτε κ. οὕτως ποιεῖτε
510 τ. προφήτας οἱ ἐλάλησαν ἐν τ. ὀνόματι

35 αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκ-

39
15.34
11Co2 17
413

He

1 παυσάτω ... χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον

mop ἼΒΙ ὙΠΕΡ,

ΠΡΕῚ 21 * ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν
ἀπὸ Θεοῦ ἄνθρωποι
8 16 λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων
I1Jo 4 5 * διὰ τοῦτο ἐκ τ. κόσμου λαλοῦσιν
Jo
12 ὁ ἐλπίζω... στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι
III Jo 14 ὁ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν
Ju
15. ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς

Re

16 1 τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα
112 * βλέπειν τ. φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾽ ἐμοῦ

4 τ * ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος
‘Aadovons μετ᾽ ἐμοῦ

10 3.1 ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν

αὐτοῦ

519 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς κ. ὕμνοις κ.
φδαῖς πνευματικαῖς
6 20 ὡς δεῖ με λαλῆσαι
Phl 1114 1 περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως τ. λόγον τ.
Θεοῦ λαλεῖν
Col 4 3 1 λαλῆσαι τὸ μυστήριον τ. Χριστοῦ
4 ὡς δεῖ με λαλῆσαι
ITh1 ὃ 1 ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι
2 21
λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τ.

μὴν

18.

2. 25

εἰ γὰρ ὁ δὲ ἀγγέλων
ἐγένετο βέβαιος

3 " ἥτις ἀρχὴν

λαβοῦσα

τούτων

λαλεῖσθαι

λόγος

x.

:
AAAIA’
Mt 26 73 κ. yap ἡ λαλιά cov δῆλόν σε ποιεῖ
Jo 442 οὐκέτι διὰ τ. σὴν λαλιὰν πιστεύομεν
τ. λαλιάν

σου,

WH

mg.

8 43 διὰ τί τὴν λαλιὰν τ. ἐμὴν οὐ γινώσκετε;

AAMA’
Mt 27 46 ἠλεὶ fret λαμὰ ζαφθανεί
λεμὰ σαβαχθανεί, TWH non mg.; σαβ., R

Mk 15 34 ἐλωὶ ἐλωὶ λαμὰ σαβαχθανεἰ
λεμὰ, T

Κυρίου
5 τ. οἰκουμένην τ. μέλλουσαν περὶ ἧς λαλοῦμεν
3 5 εἰς μαρτύριον τ. λαληθησομένων
4 8 οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας

ἐλάλησεν

κ.

χρυσοῦν

διὰ τ.

5 5 * ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτὸν Υἱός μου εἶ σύ
6 9 εἰ κ. οὕτως λαλοῦμεν
714 1 εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς

εἰκὼν τ. θηρίου
τ. ἑπτὰ ἀγγέλων...
ἐμοῦ
τ. ἑπτὰ ἀγγέλων...
ἐμοῦ

15 * ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον

ἐλάλησεν

λαληθεὶς

σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί

8 4 ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τ. οὐρανοῦ πάλιν
οὔσαν μετ᾽ ἐμοῦ
5 1 ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα

11 ἐλάλει ὡς δράκων

λαλήσας τ. πατράσιν

2 ἐπ’ ἐσχάτου τ. ἡμερῶν
ἡμῖν ἐν υἱῷ

φωνάς"
. ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί

-κ

15 ἵνα x. λαλήσῃ ὁ
* ἦλθεν εἷς ἐκ
ἐλάλησεν μετ᾽
21 9 * ἦλθεν εἷς ἐκ
ἐλάλησεν μετ᾽

Θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι
4 οὕτως λαλοῦμεν οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες
16 κωλυόντων ἡμᾶς τ. ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα

σωθῶσιν
1 ΤΊ 513 1 λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα
Tit 2 1} σὺ δὲ λάλει
πρέπει τ. ὑγιαινούσῃ
διδασκαλίᾳ
1
15.“
ταῦτα λάλει x. παρακάλει
He 1 1 πολυμερῶς x. πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς

WM, Ps,

XXXIV. 14
411 εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια Θεοῦ

λαλῶ ὕπερ ἐγώ

οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι
19 κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν
18 3 ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος
Χριστοῦ
Eph 4251 λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον

Κυρίου

Ῥεϑο

AAMBA’NQ

(1) λαμβ. συμβούλιον
(8) seq. ἀπό, ἐκ, παρά

(2) λαμβ. γυναῖκα
(4) λαμβ. πρόσωπον

(5) λαμβ. λόγον, ῥήματα

Mt

(6) seq. διά

ὅ 40 τ. θέλοντι. .. τ. χιτῶνα σου λαβεῖν
7 ὃ πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει

579
αὐτὸς τ. ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν

>

ΝΟΣ sam ὉΠ ys, Is. 1Π|. 4

>

δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε
ὃς οὐ λαμβάνει τ. σταυρὸν αὐτοῦ
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κ. ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον κ. αὐτοί.
Ψ»ἤ

Lu

,

λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τ. οἰκοδεσπότου

πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τ. προσευχῇ
πιστεύοντες λήμψεσθε

ἀπέστειλεν.

..

λαβεῖν τ. καρποὺς

αὐτοῦ:

k. λαβόντες οἱ γεωργοὶ τ. δούλους αὐτοῦ
λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τ. ἀμπελῶνος
1 πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον
ἔλαβον
διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα
—h. ν, TWHR non mg.
,

«

Ἁ

,ὔ

>

a

λαβὼν ποτήριον κ. εὐχαριστήσας
πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ

ἀπολοῦνται
1 συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς

22 17

οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια
1 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν

19
24 30

λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τ. χεῖρας
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* od λαμβάνεις πρόσωπον

εἶπεν Λάβετε φάγετε

DBT Dwey ANP, Zech. xi. 13

>

΄“΄

λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον κ. εὐλογήσας

24

»

΄

αἵτινες λαβοῦσαι τ. λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον

ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια

‘

,

,

~

αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τ. λαμπάδας αὐτῶν
οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον"
αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τ. ἀγγείοις
πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβών
ὁ δὲ τὸ ἕν λαβὼν ἀπελθὼν ὥρυξεν γὴν
προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβών
προσελθὼν δὲ κ. ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰληφώς

ONk.
AH

‘

“

,

«

*”

Ul

ἔχετε, WHR
πόσους κοφίνους ἐλάβετε;
πόσας σφυρίδας ἐλάβετε;
προσῆλθον οἱ ra δίδραχμα λαμβάνοντες τ.
Πέτρῳ
5 ὃ of βασιλεῖς τ. γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν
τέλη ἢ κῆνσον
7 ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ κ. σοῦ
πολλαπλασίονα λήμψεται
ἐλθόντες δὲ of περὶ τ. ἑνδεκάτην ὥραν
ἔλαβον ἄνα δηνάριον.
k. ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον
λήμψονται:
“

‘

‘

»

,

,

:

λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσήφ
᾿ συμβούλιόν τε λαβόντες
οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς
ἐδιδάχθησαν
--τὰ, WH non mg.
εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
λαβὼν τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας
οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τ. ἄρτον τ. τέκνων
λαβὼν τ. ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν
ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους
λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν
ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τ.
καιρῷ τούτῳ
ἐν τ. αἰῶνι τ. ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
λήμψεται
--λήμψ., TWH non mg. R
πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε κ. ἔσται ὑμῖν
8 ἵνα παρὰ τ. γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τ. καρπῶν
τ. ἀμπελῶνος"
k. λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν
λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν
3 ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τ. γυναῖκα
2 ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα
ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν
οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν,
kK. ἔδωκεν αὐτοῖς κ. εἶπεν Λάβετε
λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς
οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον
2Q/
ψΨ
\
>
x
ἐδίδουν... οἶνον ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν
δι’ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν
ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας
τ. ἄρτους τ. προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν
ἔλαβεν x. ἔφ., T
8 ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν
ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας
λαβὼν δὲ τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας
πνεῦμα λαμβάνει αὐτὸν κ. ἐξαίφνης κράζει
πᾶς γὰρ 6 αἰτῶν λαμβάνει
ζητοῦντες ἀφορμήν τινα λαβεῖν αὐτοῦ
—h. v., TWH non mg. R
ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν eis κῆπον ἑαυτοῦ
ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν
ὃς οὐχὶ μὴ λάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τ.
᾿καιρῷ τούτῳ
ἀπολάβῃ, TWH mg. R
λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν x. ὑποστρέψαι
5 ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τ. βασιλείαν
5

τί διαλογίζεσθε. . . ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβετε
,

‘

ς

,

,

»

>

—h. v., T [[WH]] R non mg.

ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου
μισϑὸν προφήτου λήμψεται:
x. 6 δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου
μισθὸν δικαίου λήμψεται
1 ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον
ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ
k. εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν
ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τ. ἀγρῷ
αὐτοῦ
ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν
λαβὼν τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας
οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τ. ἄρτον τ. τέκνων
”
ε
Ve
>
΄
ἔλαβεν τ. ἑπτὰ ἄρτους κ. τ. ἰχθύας
ς
\
3
,
»
a
οἱ μαθηταὶ... ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν
λαβ., ἄρτ., WH mg.
ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν
δ

’

ἐμπτύσαντες εἰς αὑτὸν ἔλαβον τ. κάλαμον
δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν κ. λαβὼν σπόγγον
ἀλλὸς δὲ λαβὼν λόγχην ἔνυξεν αὐτοῦ τ.
πλευράν

7

Jo

43
112

16

3 ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τ. γυναῖκα
ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν
ἄτεκνος"
9
e
4
.
,
x
39 ἢ
k. ὁ δεύτερος κ. ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν
οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
λάβετε τοῦτο x. διαμερίσατε eis ἑαυτούς
λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν
λαβὼν τ. ἄρτον εὐλόγησεν
λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν
ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν
ὃ ἐκ τ. πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες.
ἐλάβομεν
~

a

ν

+

,

>

,

ee
.

λαμβάνω

580
Jo

ΎΟΟΌΟ.

Ac

811 τ. μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε

27 οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδέν
32 τ. μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει.

33 ὁ λαβὼν αὐτοῦ τ. μαρτυρίαν ἐσφράγισεν
4 36 ἤδη ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει
5 34 ὃ ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τ. μαρτυρίαν
λαμβάνω
41 8 δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω
43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τ. ὀνόματι τ. πατρός μου
K. οὐ λαμβάνετέ με'

ἐὰν ἄλλος

ἔλθη ἐν τ. ὀνόματι

τ.

815 ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον
17 ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον
19 ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τ. χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα
τον
919 λαβὼν τροφὴν ἐνισχύθη
25 λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτός
10 43 ὁ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τ. ὀνόματος
αὐτοῦ
47 οἵτινες τ. πνεῦματ. ἄγιον ἔλαβον ὡς κ. ἡμεῖς
1514 ὃ ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν
λαὸν τ. ὀνόματι αὐτοῦ
16 3 λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν

ἰδίῳ
5»"54."

ἐκεῖνον λήμψεσθε

6 7 ἵνα ἕκαστος βραχὺ λάβῃ

24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβών
17 9 8 λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τ. Ἰάσονος
15 λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τ. Σίλαν κ. τ.

II
21
7 23
39

19 2 εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες ;
20 24 8 τ. διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τ. Κυρίου

44 8 δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες
βραχύ τι λ., TR

ἔλαβεν οὖν
ἤθελον οὖν
εἰ περιτομὴν
οὗ ἔμελλον
αὐτόν

Τιμόθεον

τ. ἄρτους ὁ Ἰησοῦς
λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον
λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ
λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς

Ἰησοῦ
35 μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν
21 32 ὃς ἐξαυτῆς λαβὼν στρατιώτας κ. ἕκατοντάρχας
παραλαβὼν, TWH non mg.
24 27 διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον ὁ
Φῆλιξ

8 [4 αὕτη ἡ γυνὴ εἴληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη

10 17
18
12

3
13
48

κατείληπται, WH non mg. R
5
τίθημι τ. ψυχήν μου ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν
ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν"
3 ταὐτηντ. ἐντολὴν ἔλαβον παρὰτ. πατρός μου
ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου
ἔλαβον τὰ βαΐα τ. φοινίκων
ὅ ὁ ἀθετῶν ἐμὲ x. μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά

μου

18

4 λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν
12 ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ κ. ἀνέπεσεν
20 ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει:
ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τ. πέμψαντά με
26 βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει κ. δίδωσιν
Ἰούδᾳ
30 λαβὼν οὖν τὸ smash ἐκεῖνος ἐξῆλθεν
14 17 ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν
1014 ὃ ἐκ τ. ἐμοῦ λήμψεται x. ἀναγγελεῖ ὑμῖν
15 ὃ ἐκ τ. ἐμοῦ λαμβάνει κ. ἀναγγελεῖ ὑμῖν

24 αἰτεῖτε x. λήμψεσθε
17 8 αὐτοὶ ἔλαβον κ. ἔγνωσαν ἀληθῶς

25 16 τόπον τεἀπολογίας λάβοι περὶ τ. ἐγκλήματος
26 10 τὴν παρὰ τ. ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών
18 τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
27 35 λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τ. Θεῷ

Ro

4 11
511
17
7 8

σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς
© & οὗ νῦν τ. καταλλαγὴν ἐλάβομεν
οἱ τ. περισσείαν τ. χάριτος... λαμβάνοντες
© ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τ.
ἐντολῆς
11 ὃ ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τ.
ἐντολῆς
815 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς

όβον,

18 2
I Co 212
8 8

18

3 ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τ. σπεῖραν
31 λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς
191 τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τ. Ἰησοῦν

6 λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς x. σταυρώσατε

23 οἱ οὖν στρατιῶται...

αὐτοῦ

ἔλαβον

_

τὰ ἱμάτια

27 ἀπ᾽ ἐκείνης τ. ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν
εἰς τὰ ἴδια
30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος 6 Ἰησοῦς
40 ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
20 22 λέγει αὐτοῖς Λάβετε πνεῦμα ἅγιον
21 13 λαμβάνει τ. ἄρτον x. δίδωσιν αὐτοῖς
Ας 1 ὃ ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν

20 τ. ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος

Ins np inapa, Ps. cix. 8

εἰ δὲ x. ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;
στέφανον

10 13 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος

11 23 ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τ. νυκτὶ ἣ παρεδίδετο
ἔλαβεν ἄρτον
14 5 ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
UColl 4 ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε

8 λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν

20 εἴ τις κατεσθίει εἴ τις λαμβάνει

24 ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ

λαβὼν παρὰ τ. πατρός

8 ἃ ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν

14
4 7

ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας
οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται
ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τ. κόσμου ἐλάβομεν
ἕκαστος δὲ τ. ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ
τ. ἴδιον κόπον
εἴτινος τ. ἔργον μενεῖ... . μισθὸν λήμψεται
τί δὲ Zyes & οὐκ ἔλαβες;

9 24 εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον
25 ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν
λάβωσιν

25 λαβεῖν τ. τόπον τ. διακονίας ταύτης
2.33 8 τήν τε ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος τ. ἁγίου
38 λήμψεσθε τ. δωρεὰν τ. ἁγίου πνεύματος

28 15 εὐχαριστήσας τ. Θεῷ ἔλαβεν θάρσος
1 5 ® & οὗ ἐλάβομεν χάριν κ. ἀποστολήν

μίαν ἔλαβον

:

προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν
753 οἵτινες ἐλάβετε τ. νόμον εἰς διαταγὰς
ἀγγέλων

Ga

12 16 ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον
2 6 Ἢ πρόσωπον 6 Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει
8 28 ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα
ἐλάβετε
14 ὃ ἵνα τ. ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος λάβωμεν

διὰ τ. πίστεως

λαμβάνω---λάμπω
Phl 2 7 ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών
8112 οὐχ ὅτι ἤδη
ἔλαβον
Col 410 περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς

ITi4

4 οὐδὲν ἀπόβλητον

μετὰ εὐχαριστίας λαμ-

Re 10 ὃ ὕπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον
9 λάβε κ. κατάφαγε αὐτό
10 ὃ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τ. χειρὸς τ.
ἀγγέλου

11 17 ὅτι TAndes τ. δύναμίν σου τ. μεγάλην
εἴληφας, T

βανόμενον
ΠΤῚ1 5 ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου
πίστεως
He 2 2 πᾶσα παράβασις x. παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον
μισθαποδοσίαν.
3 ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα
416 ἵνα λάβωμεν ἔλεος
8
bed
A
>
A
πᾶς
yap
ἀρχιερεὺς
a”

μενος

14

λαλεῖσθαι ὑπὸ τ. Κυρίου
>

,

9 εἴτις... λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τ. μετώπου
αὐτοῦ
II εἴτις λαμβάνει τὸ χάραγμα τ. ὀνόματος αὐτοῦ
12 οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον,
ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν
4
ἐκ τ. πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε
20 ἐν οἷς ἐπλάνησεν τ. λαβόντας τὸ χάραγμα
τ. θηρίου
4 οἵτινες... οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ
μέτωπον
17 ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν

17

ἐξ ἀνθρώπων λαμβανό>

,

4 οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τ. τιμήν
7 5 of μὲν ἐκ τ. υἱῶν Λευεὶ τ. ἱερατείαν λαμβάνοντες
8 ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι
λαμβάνουσιν
9 δὲ ᾿Αβραὰμ x. Λευεὶς 6 δεκάτας λαμβάνων
δεδεκάτωται
915 ὅπως. .. τ. ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας
19 λαβὼν τὸ αἷμα τ. μόσχων κ. τ. τράγων
10 26 ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τ. ἐπίγνωσιν τ. ἀληθείας
11 ὃ τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν
Il πίστει x. αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν
σπέρματος ἔλαβεν
29 ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπό-

18
19
20
22

AA’MEX
Lu

8.36 rod Νῶε rod Λάμεχ τοῦ Μαθουσάλα
ΛΑΜΠΑΣ

Mt 25 1 αἵτινες λαβοῦσαι τ. λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον
λαμπ.
ς

>

11 ἵνα μηδεὶς λάβῃ τ. στέφανόν σου
411 ἄξιος εἶ... λαβεῖν τ. δόξαν κ. τ. τιμὴν kK.
τ. δύναμιν
5 7 3 εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τ. καθημένου ἐπὶ
τ. θρόνου.
& κι ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον
9 ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον
12 ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον ... λαβεῖν τ. δύναμιν

8
8

4" 80, αὐτῷ λαβ

4 ὃ ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τ. εἰρήνην ἐκ τ. γῆς
5 εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν Nibavurde
Lf

\

a

,

>

A

4 ai δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τ. ἀγγείοις
,

μετὰ τ. λαμπάδων ἑαυτῶν
ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν

ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται

~

27 ὃ ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τ. πατρός μου
8. 3 μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας κ. ἤκουσας

.

>

35 ὃ ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τ. νεκροὺς

αὐτῶν

αὐτῶν,

3 ai yap μωραὶ λαβοῦσαι τ. λαμπάδας αὐτῶν
—air., T [WH]

noav

36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν κ. μαστίγων πεῖραν
ἔλαβον
Ja 1 7 ® ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τ. Κυρίου
12 δόκιμος γενόμενος λήμψεται τ. στέφανον τ.
ζωῆς
:
83 1 εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα
4 5 οὐ λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖσθε
5 7 ἕως λάβῃ πρόϊμον κ. ὄψιμον
10 ὑποδεῖγμα λάβετε ἀδελφοὶ τ. κακοπαθίας
1 Pe 410 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα
Pel
9g λήθην λαβὼν τ. καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ
ἁμαρτιῶν
17 ὃ λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν κ.
δόξαν
I Jo 227 8 ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ
8.22 ὃ ὃ ἂν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ
5 9 εἰ τ. μαρτυρίαν τ. ἀνθρώπων λαμβάνομεν
4 3 καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τ. πατρός
ul Jo
10 μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν
Wl Jo 7.3 μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τ. ἐθνικῶν
Re 217 ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων

581

Jo 18

3 ἔρχεται ἐκεῖ pera φανῶν x. λαμπάδων κ.
ὅπλων
Ac 20 8 ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τ. ὑπερῴῳ
Re 4 5 ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τ.
θρόνου
8 10 ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς
΄

col

,

t4

»

,

ΛΑΜΠΡΟΣἢ

Lu 23 11 περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπράν
Ac 10 30 ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
Ja 2 2 ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ

3 ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τ. φοροῦντα τ. ἐσθῆτα

Re 15

τ. λαμπράν
6 ἐνδεδυμένοι λίθον καθαρὸν λαμπρόν

18 14 πάντα τὰ λιπαρὰ κ. τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ
σοῦ
19

22

ὃ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν

1 ποταμὸν

ὕδατος

ζωῆς λαμπρὸν

ὡς κρύ-

σταλλον

16 ἐγώ εἰμι... ὁ ἀστὴρ ὃ λαμπρὸς ὁ πρωινός
AAMMPO’THE
Ac 26 13 οὐρανόθεν ὑπὲρ τ. λαμπρότητα
περιλάμψαν με φῶς

τ. ἡλίου

ΛΑΜΠΡΩ͂Σ ἢ
Lu 16 19 εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς

ΛΑΜΠΩ
Mt

515 λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τ. οἰκίᾳ.
16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν
τ. ἀνθρώπων

582

λάμπω---λαός
»

Mt 17 2 ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος
Lu 17 24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ... ἐκ τῆς ὑπὸ τ.
οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει
Ac 12 7 φῶς ἔλαμψεν ἐν τ. οἰκήματι
11Co# 6 ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν Ἔκ σκότους φῶς λάμψει,

ὃς ἔλαμψεν ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν

WPe8

64 μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτὸν
k. εἴπωσιν τ. λαῷ
ὁ λαὸς obr., WH

11 32 ἐφοβοῦντο τὸν λαόν
‘Lu

οὐθέν
2 διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες
ἀγγέλους
5 λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας

ὃ ἕν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς
AA=EYTO’S ὦ

Lu 28 53 ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ
AAOAIKEY’S
Col 416 iva κ. ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ

AAOAIKI’A

14 2 μήποτε ἔσται θόρυβος τ. λαοῦ

110 πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τ. λαοῦ προσευχόμενον
ἔξω
17 ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον
21 ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τ. Ζαχαρίαν
68 ὅτι... ἐποίησεν λύτρωσιν τ. λαῷ αὐτοῦ
77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τ. λαῷ αὐτοῦ
210 χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τ. λαῷ
31 ° ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τ,
λαῶν"
32 * φῶς εἰς... δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ
815 προσδοκῶντος δὲ τ. λαοῦ
18 ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τ. λαόν
21 ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τ. λαόν
6 17 πλῆθος πολὺ τ. λαοῦ ἀπὸ πάσης τ." Ἰουδαίας

71

1 ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν x. τῶν ἐν
Λαοδικίᾳ
413 ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν κ. τῶν ἐν
Λαοδικίᾳ
15 ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ ἀδελφούς
16 τὴν ἐκ Λαοδικίας iva x. ὑμεῖς ἀναγνῶτε
111 πέμψον τ. ἑπτὰ ἐκκλησίαις. . . εἰς Φιλαδελφίαν κ. εἰς Λαοδικίαν
314 τ. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικίᾳ ἐκκλησίας γράψον

16 ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τ. λαὸν αὐτοῦ
29 πᾶς

121 αὐτὸς γὰρ σώσει τ. λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τ.
ἁμαρτιῶν αὐτῶν
2 4.“ συναγαγὼν πάντας τ. ἀρχιερεῖς κ. γραμματεῖς τ. λαοῦ
6 1 ὅστις ποιμανεῖ τ. λαόν μου τὸν Ἰσραήλ

6 ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς
ταύτην

19 ἐφοβήθησαν τ. λαόν
26 οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι τ. ῥήματος ἐναντίον τ. λαοῦ
45 ἀκούοντος δὲ παντὸς τ. λαοῦ
;
21 23 ἔσται γὰρ... ὀργὴ τ. λαῷ τούτῳ

ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν

38 πᾶς ὁ λαὺς ὥρθριζεν πρὸς αὐτόν

571) ἫΝ wer qvina oda oyn, Is.ix.1

22

23 θεραπεύων πᾶσαν νόσον κ. πᾶσαν μαλακίαν

23

ἐν τ. λαῷ

1815 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τ. λαοῦ τούτου

myn ὈΡΤΓΩΡ jowin, Is. vi. τὸ

15

‘735 a

ἐν . 737 DY, Is. xxix. 13
. .

. οἱ

26 35" τότε συνήχθησαν . . . οἱ πρεσβίτεροι τ.

Jo

λαοῦ εἰς τ. αὐλὴν τ. ἀρχιερέως

5 ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τ. λαῷ
47 ° * ὄχλος πολὺς... ἀπὸ τ. ἀρχιερέων x.
πρεσβυτέρων τ. λαοῦ

2 ἐφοβοῦντο γὰρ τ. λαόν

66 5 συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τ. λαοῦ
καὶ ἀνασείει τ. λαόν

13 Πειλᾶτος δὲ συνκαλεσάμενος.

14
27
35
24 19

8 6 λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσί pe τιμᾷ

21 23 3 προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντε
πρεσβύτεροι τ. λαοῦ

τ.

9 ἤρξατο δὲ πρὸς τ. λαὸν λέγειν τ. παραβολὴν

bynes Suiip nid, Mic. v. 1
dads
μέγα

ἐδικαίωσαν

8 47 δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπίον παντὸς τ. λαοῦ
913 εἰ μήτι... ἀγοράσωμεν eis πάντα τ. λαὸν
τοῦτον βρώματα
11 53 λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα. .. ἐνώπιον
παντὸς τ. λαοῦ
—h. v.. TWH non mg. R
18 43 πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τ. Θεῷ
19 47 * ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαικ, οἱ πρῶτοι τ.
λαοῦ
48 ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ ἀκούων
20 1 διδάσκοντος αὐτοῦ τ. λαὸν ἐν τ. ἱερῷ

AAO’S

416.6

ὁ λαὸς ἀκούσας...

Θεόν

(1) λα. Θεοῦ, pod (2) πρεσβύτεροι τ. λαοῦ
(3) λα. Ἰσραήλ, Ἰουδαίων (4) ἀρχιερεῖς,
πρῶτοι τ. λαοῦ (5) λαοί
Μὲ

ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ
εἰς τ. ἀκοὰς τ. λαοῦ

Col 2

Re

mg.

τ. ὄχλον, WH

Ac 26 26 λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τούτων οὐ πείθομαι
Ης 18

1 " * συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
k. οἱ πρεσβύτεροι τ. λαοῦ
25 ἀποκριθεὶς πᾶς 6 λαὸς εἶπεν

Mk 7 6 οὗτος 6 dads τ. χείλεσί με τιμᾷ, Is. Lc.

AANOA’NQ
7 24 οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν
8 47 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν

Mk
Lu

Mt 27

Ac

8 [2

.. τ. ἄρχοντας κ. τ. λαόν
ὡς ἀποστρέφοντα τ. λαόν
ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τ. λαοῦ
εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν
δυνατὸς ἐν ἔργῳ x. λόγῳ ἐναντίον τ. Θεοῦ
κ. παντὸς τ. λαοῦ
πᾶς 6 λαὺς ἤρχετο πρὸς αὐτόν

h. v., [WH]
11 50 ἵνα els ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τ. λαοῦ
18 14 συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τ.
λαοῦ

247 ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τ. λαόν

λαός
Ac

8 9 εἶδεν mas ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα
II συνέδραμεν πᾶς ὁ Aads πρὸς αὐτούς
12 ἰδὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τ. λαόν
23 πᾶσα ψυχὴ . . . ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τ.
λαοῦ
O%

δ᾿

ὦ

᾿

>

,

A

Ac 21 40 ὁ Παῦλος... ... κατέσεισεν τ. χειρὶ τ. λαῷ

28 καὶ ἄρχοντα τ. λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς

IRD ND ΡΞ Nw, Ex. xxii. 27

,

26 17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τ. λαοῦ κ. ἐκ τ. ἐθνῶν
23 φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ κ. τ.

WY ΦΎΤΝ DIN... MNT, Dt. xviii. 19
λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τ. λαόν
».Ἧδιαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν
αὐτοὺς τ.
λαόν

"Ὁ

583

ἔθνεσιν

26 πορεύθητι πρὸς τ. λαὸν τοῦτον κ. εἶπόν

MW DY MIDS) 7D, Is. vi. 9

3 ἄρχοντες τ. λαοῦ x. πρεσβίτεροι
γνωστὸν

ἔστω

πᾶσιν

λαῷ Ἰσραήλ

μὰ

A

Site

ὑμῖν x. παντὶ

-

a

>

τ.
,

ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ eis τ. λαόν
μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται
αὐτοὺς διὰ τ. λαόν
,
2
5 oἵνα TL...
λαοὶ‘>ἐμελέτησαν
κενά;,
pyynaan

pyaxd

oo

m3,

Ps:

ii.

27 ἐπαχύνθη yap ἡ καρδία τ. λαοῦ τούτου, 7b. 10
925 1 καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου

Ro

MANY "YN MN, Hos. ii. 25
26 1 οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ λαός pov ὑμεῖς

wired OMY, 2d. i. τὸ

I

10 21 ἐξεπέτασα τ. χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα κ. ἀντιλέγοντα

27 5% σὺν ἔθνεσιν x. λαοῖς Ἰσραήλ
5 12 ἐγίνετο σημεῖα κ. τέρατα πολλὰ ἐν τ. λαῷ

7D ayy ὈΡΠΓῸΞ ὙΠ ῚΒ,

- 13

ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός
σταθέντες λαλεῖτε ἐν τ. ἱερῷ τ. λαῷ
25 εἰσὶν ἐν τ. ἱερῷ ἑστῶτες κ. διδάσκοντες τ.
λαόν
26 ἐφοβοῦντο γὰρ τ. λαὸν μὴ λιθασθῶσιν
34 Γαμαλιὴλ νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τ.

11

37 Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος... ἀπέστησεν λαὸν

15 10 εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τ. λαοῦ αὐτοῦ
iy OMI 3977, Dt. xxxii. 43

ὀπίσω αὐτοῦ
6 8 ἐποίει τέρατα κ.
I2 συνεκίνησάν τε
7.1} ηὔξησεν ὁ rads
34 1 ἰδὼν εἶδον τ.
ἐν Αἰγύπτῳ
>

,

,

"»

΄

D2
rere

‘

σημεῖα μεγάλα ἐν τ. λαῷ
τ. λαὸν κ. τ. πρεσβυτέρους
x. ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ
κάκωσιν τ. λαοῦ μου τοῦ

WS
reDY

“

,

>

,

>

>

ΠΝ
Ae
SRS Ss)
a ED

ΣΡ ΝΠ ΟΞ WANA, Ps. cxvii. 1
1Col0

nS), Ex.

χειροτονημένοις

παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τ. λαῷ
βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν
τ. λαῷ
8
Ἐν
᾽
,
,
ἐξείλατό με ἐκ... πάσης τ. προσδοκίας
τ. λαοῦ τ. Ἰουδαίων
ἮΝ
”
>
aed
,
,
εἰ τις ἔστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως
πρὸς τ. λαόν
5. ὁ Θεὸς τ. λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τ.
πατέρας ἡμῶν'
κι T. λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ
Αἰγύπτου
3 mpooknpvéavros . . . βάπτισμα μετανοίας
παντὶ τ. λαῷ Ἰσραήλ
οἵτινες νῦν εἰσὶν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τ.
λαόν
λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τ. ὀνόματι αὐτοῦ
διότι λαός ἐστίν μοι πολὺς ἐν τ. πόλει
ταύτῃ
““
,
.
>
,
>
>
τῷ λαῷ λέγων εἰς τ. ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν
ἵνα πιστεύσωσιν
δ᾽, δ
ς
\
=
,
ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τ. λαοῦ... πάντας
πανταχῇ διδάσκων
ἐγένετο συνδρομὴ τ. λαοῦ
ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τ. λαοῦ κράζοντες
ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τ. λαόν
4

a

΄

’

>

~

-“

,

>

’

31

15 14

18 Io

,

4

o

21 28
30
36

39.

>

’

-“

a

7 ἐκάθισεν ὃ λαὸς φαγεῖν κιπεῖν

inva ODND ὈΡΠ awh, Ex. xxxii. 6

14 21 ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τ. λαῷ τούτῳ

ill. 7

ε

αὐτὸν πάντες of λαοί

11 > ἐπαινεσάτωσαν

’

MYT DYN IE MINN wR, Is.

102 ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τ. λαῷ
οὐ παντὶ τ. λαῷ ἀλλὰ μάρτυσι τ. προκε’

11 μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τ. λαὸν αὐτοῦ;
2 1 οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τ. λαὸν αὐτοῦ

fey nin’ vip NS, Ps. xciv. 14

~

>

Is.

Ixv. 2

20

19

οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τ. λαῷ

28 17 ἐγὼ...

,

“

"xxviii. Τα
11Co6 τό 1 ἔσομαι αὐτῶν Θεὸς κ. αὐτοὶ ἔσονταί pov λαός

py> ‘oA ἘΠῚ ovdNd orb sna
‘Lev. xxvi. 16,
Tit 214 wa...
He

:

καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον

217 εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τ. ἁμαρτίας τ. λαοῦ
4 9} ἀπολείπεται σαββατισμὸς τ. λαῷ τ. Θεοῦ
5 3 καθὼς περὶ τ. λαοῦ οὕτως x. περὶ ἑαυτοῦ
προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν.
7 5 ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῖν τ. λαὸν κατὰ
τ. νόμον
᾿
11 ὁ λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτηται
27 πρότερον ὑπὲρ τ. ἰδίων ἁμαρτιῶν. ..
ἔπειτα τῶν τ. λαοῦ
8 10 αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν
>

‘

‘3

,

.

3

28

,

a

΄

©

A

\

3-2

t

we]

4

4

py PIN MN, Jer. xxxi. 33
9 7 ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ x. τῶν τ. λαοῦ
ἀγνοημάτων
19 λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς... παντὶ
τ. hag:
19 αὐτότε τὸ βιβλίον κ. πάντα τ. λαὸν ἐράντισεν
10 30 κρινεῖ Κύριος τ. λαὸν αὐτοῦ

jy mim PW, Dt. xxxii. 36
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He 11 25 1 μᾶλλον ἑλόμενος συνκακουχεῖσθαι τ. λαῷ
τ. Θεοῦ

1812 ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τ. ἰδίου αἵματος τ. λαόν
1Pe2 ο ὑμεῖς δὲ... ἔθνος ἅγιον λαὸς εἰς περιποίησιν

prsyn-bap nbsp Ὁ ΠΝ), Ex. xix. 5
10
of ποτε οὐ λαὸς viv δὲ λαὸς Θεοῦ
ΠΡΕΖ 1 ἐγένοντο δὲ x. ψευδοπροφῆται ἐν τ. λαῷ
Ju
5 Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας
Re 5 9 nydpacas τ. Θεῷ. . . ἐκ πάσης φυλῆς x.
λώσσης κ. λαοῦ κ. ἔθνους

7 οὔ

10 11
11

9

18

7

14

6

ὄχλος πολὺς... ἐκ παντὸς ἔθνους x.

φυλῶν κ. λαῶν κ. γλωσσῶν
ὅ δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς x.
ἔθνεσιν
ὅ βλέπουσιν ἐκ τ. λαῶν κ. φυλῶν k. γλωσσῶν
k. ἐθνῶν
ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν κ. λαὸν κ.
γλῶσσαν κ. ἔθνος
εὐαγγελίσαι. .. ἐπὶ πᾶν ἔθνος x. φυλὴν
κ. γλῶσσαν κ. λαόν

1715 ὃ τὰ ὕδατα ἃ εἶδες... λαοὶ κ. ὄχλοι εἰσὶν
18
21

k. ἔθνη κ. γλῶσσαι
41 ἐξέλθατε ὁ λαός μου ἐξ αὐτῆς
ἐξ air. 6 X. μου, WH marg.
51 ὅ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται
λαὸς, WH marg.

AAXE’A
8 ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις Λασέα
πόλ. ἦν Λασαία, T

οὕτως λατρεύω τ. πατρῴῳ Θεῷ
ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα κ. ἡμέραν λατρεῦον
τ. Θεοῦ οὗ εἰμὶ ᾧ x. λατρεύω ἄγγελος
ᾧ λατρεύω ἐν τ. πνεύματί μου ἐν τ.
εὐαγγελίῳ τ. υἱοῦ αὐτοῦ
25 ἐσεβάσθησαν κ. ἐλάτρευσαν τ. κτίσει παρὰ
τ. κτίσαντα

Phl 3 3 οἱ πνεύματι Θεοῦ λατρεύοντες
ΠΤΙ1
He

3 ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει
8 5 οἵτινες ὑποδείγματι kK. σκιᾷ λατρεύουσι τ.
ἐπουρανίων
9 9 μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τ.
"

«

,

λατρεύοντα

12 28 δι’ ἧς λατρεύωμεν

ΛΕΒΒΑΙῸΣ

AETIQ'N * +
Mt 26 53 παραστήσει po ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας
ἀγγέλων
λεγιώνων, T
Mk 5 9 λέγει αὐτῷ Λεγιὼν ὄνομά μοι
15 θεωροῦσιν τ. δαιμονιζόμενον καθήμενον...

ΛΑΤΡΕΙᾺ
.. δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τ. Θεῷ

9 4 dy... ἡ λατρεία x. αἱ ἐπαγγελίαι
12 1 θυσίαν ζῶσαν .. . τ. λογικὴν λατρείαν ὑμῶν
He 9 1 εἶχεν μὲν οὖν κ. ἡ πρώτη δικαιώματα
λατρείας
6 διὰ παντὸς εἰσίασιν
ἐπιτελοῦντες

οἱ ἱερεῖς τ. λατρείας

410 αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις

Lu

174 τοῦ δοῦναι ἡμῖν apdBos . . . λατρεύειν αὐτῷ

8.30 ὁ δὲ εἶπεν Λεγιὼν ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια
πολλὰ εἰς αὐτόν

AE'TQ
- (1) c acc, rei
(2) c. acc. pers.
(8) 6
λεγόμενος, ὃ λέγεται
(4) λέγ. ἐν ἕαυτ.,
ἐν τ. καρδίᾳ
(δ) seq. infin.
(6) seq.
Με.1 16 8 ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός

Tayn ink, Dt. vi. 13
2 37 νηστείαις x. δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα x.

ἡμέραν

τ. ἐσχηκότα τ. λεγιῶνα

Lu

πρός, μετά (7) c. adverb. (8) seq. εἰς,
ἐπί (9) seq. ἵνα (10) ἔλεγα

ΛΑΤΡΕΥΏ

Mt

F

4 ὃ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις, Dt. Lc.
7 7 λατρεύσουσίν μοι ἐν τ. τόπῳ
Gen. xv. 14, cf Ex. iii. 12

εὐαρέστως τ. Θεῷ μετὰ

εὐλαβείας κ. δέους
18 το φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τ. σκηνῇ
λατρεύοντες
Re 715 λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας x. νυκτὸς ἐν τ.
ναῷ αὐτοῦ
22 3 of δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ

3 Ἰάκωβος ὁ τ. ᾿Αλφαίου x. Λεββαῖος
Θαδδαῖος, WH non mg. R
Mk 8 18 Ἰάκωβον τὸν τ. ᾿Αλφαίου x. Λεββαῖον
Θαδδαῖον, TWH non mg. R

Mk 15 46 ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας
φἴνα.

,’

14 εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι
10 2 διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας

118 πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος

Jo 16

-

Mt10

ΛΑΤΟΜΕΏ
Mt 27 60 ὃ ἐλατόμησεν ἐν τ. πέτρᾳ

Ac

14
7
23
ο

Ro 14 2 ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει

ΛΑΊΣΚΩΣ

Ro

24
26
27
Ro 1

κ. πᾶν λάχανον

pata MINE“, Ps. v. 10

Ac

τ. στρατιᾷ τ.

οὐρανοῦ

Lu 11 42 ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον Kk. τὸ πήγανον

813 τάφος ἀνεῳγμένος 6 λάρυγξ αὐτῶν

Ac 27

742 παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν

ΛΑΧΑΝΟΝ
Mt 18 32 ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τ. λαχάνων ἐστίν
Mk 4 32 γίνεται μεῖζον πάντων τ. λαχάνων

AA’PYTE
Ro

Ac

20 ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων

22 τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
λέγοντος

2 2 μάγοι
᾿

13

ἀπὸ

ἀνατολῶν

λέγοντες

Ros

Κυρίου

Κυρίου

ὡσὴφ λέγων

διὰ τ. προφήτου

παρεγένοντο...

φαίνεται

κατ᾽ ὄναρ τῷ

585

λέγω

Μι 215 τὸ ῥηθὲν

λέγοντος

ὑπὸ

Mt 9 27 δύο τυφλοὶ κράζοντες κ. λέγοντες

διὰ τ. προφήτου

Κυρίου

28
28
20
30
33

17 τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τ. προφήτου λέγοντος
20 ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ
Ἰωσὴφ . - - λέγων
23 8 κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ
3 2 κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τ. Ἰουδαίας λέγων
3
Ὁ
9
14
17

ὃ ῥηθεὶς διὰ Ἤσαίου τ. προφήτου λέγοντος
* μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεός
ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων
ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τ. οὐρανῶν λέγουσα

10
14
17
18
19

k. λέγει αὐτῷ
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τ. προφήτου λέγοντος
ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν κ. λέγειν 8 εἶδεν. . . Σιμῶνα τ. λεγόμενον Πέτρον
λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὀπίσω pov’

34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον
h. v., [WH]
3 7 τότε λέγει τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
10 2 ὃ πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος
5 ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς
λέγων

πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες

4 6 ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τ. ἱεροῦ

15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται γῇ
Σοδόμων
23 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν οὐ μὴ τελέσητε τ.

πόλεις τοῦ Ἰσραήλ
ἐν τ. σκοτίᾳ
27 1 ὃ λέγω ὑμῖν
cos
42 ἀμὴν λέγω ὑμῖν Οὐ μὴ ἀπολέσῃ τ. μισθὸν
αὐτοῦ

5 2 ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων

7 ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τ. ὄχλοις περὶ
Ἰωάνου
9 ναὶ λέγω ὑμῖν κ. περισσότερον προφήτου

18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν.
20 λέγω γὰρ ὑμῖν

22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν.
26 ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν

28
32
34
30
44
6 2
5
16
25
29

31
721
— 8 2
< 3
-

II ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ ἐγήγερται. . . μείζων

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
ὃ ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως
ὅ ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τ. πονηρῷ
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τ. μισθὸν αὐτῶν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τ. μισθὸν αὐτῶν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τ. μισθὸν αὐτῶν
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν . ..
περιεβάλετο

μὴ οὖν
οὐ πᾶς
λεπρὸς
ἥψατο

Ἰωάνου
17 ἃ προσφωνοῦντα τ. ἑτέροις λέγουσιν
18 λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει

19 λέγουσιν Ἰδοὺ

22 πλὴν λέγω ὑμῖν Τύρῳ κ. Σιδῶνι ἀνεκτό-

τερον ἔσται
24 πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται

12 6 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τ. ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε
10
13
17
23
31
36

μεριμνήσητε λέγοντες
ὁ λέγων μοι Κύριξ Κύριε’
προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων
αὐτοῦ λέγων ὀέλω καθαρίσθητι

πίστιν εὗρον
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ . . . ἥξουσιν
τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τ. προφήτου λέγοντος
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ὃ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ
προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες

13 5 ἐλάλησεν

31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες

9 6 τότε λέγει τ. παραλυτικῷ
9 8 εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον Μαθθαῖον λεγόμενον,

εἷς προσελθὼν

προσεκύνει

αὐτῷ

21 * ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ

24 ἔλεγεν ᾿Αναχωρεῖτε

κοράσιον

οὐ γὰρ ἀπέθανεν

τὸ

πολλὰ

ἐν

παραβολαῖς

14
17
24
28

35
36
51
52

τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφήτου λέγοντος
προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες
λέγουσιν αὐτῷ Ναί.
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς

εἶπεν, TWH

non mg.

54 ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς x. λέγειν

kK. λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει μοι

λέγων

αὐτοῖς

λέγων
ἡ προφητεία ᾿σαίου ἡ λέγουσα
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν
ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων
:
οἱ δὲ αὐτῷ λέγουσιν

οἱ δὲ δοῦλοι λέγ. αὐτ., T
31 ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων

29 ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες

11 ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
14 προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάνου
λέγοντες

αὐτῷ τινὲς τ. γραμματέων

. » « λέγοντες
44 τότε λέγει Eis τ. οἶκόν pov ἐπιστρέψω
48 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τ. λέγοντι αὐτῷ

26 λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι
27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες

18 ἄρχων

ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες
τότε λέγει τ. ἀνθρώπῳ
τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ησαίου τ. προφήτου λέγοντος
ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι κ. ἔλεγον
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργόν

38 ἀπεκρίθησαν

9 λέγω τούτῳ Πορεύθητι κ. πορεύεται
10 ἀμὴν λέγω ὑμῖν παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην

ἄνθρωπος φάγος κ. οἶνο-

πότης

:
4 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
6 ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν κ. λέγων
7 λέγει αὐτῷ ᾿Εγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν

11
17
20
22
25

λέγει αὐτοῖς ὁ Κύριος
λέγουσιν αὐτῷ Ναὶ Κύριε.
τότε ἥψατο τ. ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων
ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων
ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες

14

55 8 οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ

τ ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης αὐτῷ
15 προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες

17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ
26
27
30
31

ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν
εὐθὺς δὲ ἐλάλησαν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς λέγων
λέγων
ίζεσθαι ,ἔκραξεν
ἀρξάμενοςν᾿. καταποντ
ΩΝ
|
a
ee,
3242
δὲ ὁ Ἰησοῦς . . . λέγει αὑτῷ
εὐθέως
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|

Mt 14 33 προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες
161 προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ...
γραμματεῖς λέγοντες

λέγω
Φαρισαῖοι κ.

Mt 20 6 εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας x. λέγει αὐτοῖς

7 λέγουσιν αὐτῷ Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο.
λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε x. ὑμεῖς ᾿

4 ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο λέγων

5
7
12
22
23

ὁ γὰρ Θεὸς εἶπεν, WHR
ὑμεῖς δὲ λέγετε
καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαίαςλέγων
τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ
γυνὴ Xavavaia . . . ἔκραζεν λέγουσα
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες

25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα

33 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί
34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
16. 2 ὀψίας γενομένης λέγετε Εὐδία

—h. v., [T] [[WH]] R marg.

8 ὀψίας

21 λέγει αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι

ἡ δὲ εἶπεν, WH mg.
22 λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα.
23 λέγει αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε
30 ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν
λέγοντες
31 οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες
33 λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἵνα ἀνοιγῶσιν
4 τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφήτου λέγοντος

13 ἠρώτα τ. μαθητὰς αἰτοῦ λέγων,

* ὃ τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τ. υἱὸν
τ. ἀνθρώπου;

15 3 ὅ λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα pe λέγετε εἶναι;
18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἰ Πέτρος
22 ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων
ὁ II. λέγει αὐτῷ ἐπιτιμῶν, WH
mg.
28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τ. ὧδε ἑστώτων
17 5 ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τ. νεφέλης λέγουσα
9 ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων
10 ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες
[2 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλείας ἤδη ἦλθεν
15 ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν κ. λέγων
20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς
20 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν
25 λέγει Ναί
25 προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες
3 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ στραφῆτε
10 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν...
βλέπουσιν
13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον
18 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τ. γῆς
19 πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις
26 ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων
28 κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων
29 παρεκάλει αὐτὸν λέγων
32 προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει
ir

αὐτῷ

3 πειράζοντες αὐτὸν x. λέγοντες
7 λέγουσιν αὐτῷ Τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο
ὃ λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωυσῆς πρὸς τ. σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν

9 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ

λέγοντες
;
ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα
οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον
λέγει αὐτοῖς Τέγραπται
idovres . . . τ. παῖδας τ. κράζοντας ἐν τ.
ἱερῷ κ. λέγοντας
16 1 ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν;
10
II
13
15

ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί

19 λέγει αὐτῇ Οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται

20 ἰδόντες of μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες
21 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν

23 προσῆλθαν

αὐτῷ... οἱ πρεσβύτεροι

τ.

λαοῦ λέγοντες
25 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες
27 οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα

ποιῶ

31 λέγουσιν Ὁ ὕστερος.
ὁ πρῶτος,

TR

λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

37 ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τ. υἱὸν αὐτοῦ λέγων
41 λέγουσιν αὐτῷ Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει

αὐτούς

42 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν

45 οἱ Φαρισαῖοι... ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν
221

λέγει
δῶ εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων

4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων
ὃ τότε λέγει τ. δούλοις αὐτοῦ
12 λέγει αὐτῷ Ἕταῖρε πῶς εἰσῆλθες

16 ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τ. μαθητὰς αὐτῶν...
λέγοντας
20 λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη x. ἡ ἐπιλέγουσιν Καίσαρος.

non

m

18 λέγει αὐτῷ Ποίας;
—héy. air, TWH marg.
20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος
21 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἔφη, TWH non mg.

23 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως

εἰσελεύσεται
24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν
25 ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες
28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές
μοι

9 οἱ δὲ ὄχλοι... οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον

γραφή;

10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί
17 3 τί με λέγεις ἀγαθόν;

τί με ἐρωτᾷς περὶ τ. ἀγαθοῦ, TWHR

λέγει 6 κύριος τ.

21 2 ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς λέγων αὐτοῖς

7 of δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες

19

δὲ γενομένης

ἀμπελῶνος τ. ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ
II λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον . . . λέγοντες

τότε λέγει αὐτοῖς ᾿Απόδοτε οὖν
23% προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι λέγοντες μὴ
εἶναι ἀνάστασιν,

24 κ. ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες

31 τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τ. Θεοῦ λέγοντος

42 ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὅ Ἰησοῦς λέγων
42 λέγουσιν αὐτῷ Τοῦ Δαυείδ.

43 λέγει αὐτοῖς Πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν πνεύματι
καλεῖ αὐτὸν Κύριον λέγων
28. 2 ἐλάλησεν τ. ὄχλοις κ. τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
λέγων
3 λέγουσιν γὰρ κ. οὐ ποιοῦσιν

16 οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες
Ὃς ἂν
ὀμόσῃ ἐν τ. ναῷ

}

λ έγω
κοσμεῖτε Ta μνημεῖα τ. δικαίων x. λέγετε
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἥξει ταῦτα πάντα
λέγω γὰρ ὑμῖν Οὐ μή με ἴδητε an’ ἄρτι
ἀμὴν λέγω ὑμῖν Οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν
λέγοντες
"
,
δ.
o>
,
πολλοὶ ‘ γὰρ
ἐλεύσονται
ἐπὶ
τ. ὀνόματι
μου
λέγοντες
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ mapédOn
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τ. ὑπάρχουσιν
αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν
ἀπεκρίθησαν δὲ ai φρόνιμοι λέγουσαι
ἔρχονται x. αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι
ἀμὴν λέγω ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς
προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων
τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἜΦ᾽ ὅσον ἐποιήσατε
τότε ἀποκριθήσονται κ. αὐτοὶ λέγοντες
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων
8 εἰς τ. αὐλὴν τ. ἀρχιερέως τ. λεγομένου
Καιάφα
ἔλεγον δὲ Μὴ ἐν τ. ἑορτῇ
ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ
5. εἷς τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Ἰούδας
>.
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Ἰσκαριώτης

προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες
εἴπατε αὐτῷ Ὃ διδάσκαλος λέγει
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με
»
,
9.
cid
ἤρξαντο
λέγειν
αὐτῷ
εἷςτ ἕκαστος
λέγει αὐτῷ Σὺ εἶπας
ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων
λέγω δὲ ὑμῖν Οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι
τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τ. νυκτί
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος
8 ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον
λεγόμενον Τεθσημανεί,
k. λέγει τ. μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ
τότε λέγει αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος
K. λέγων
λέγει τ. Πέτρῳ
πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο
λέγων
4
[λέγων], WH"
ae
,

,

,

>

>

“~

ξ

,

,

>

>

ς

4

,

[4

ἔρχεται πρὸς τ. μαθηταῖς κ. λέγει αὐτοῖς

ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων
τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας.
πλὴν λέγω ὑμῖν "An ἄρτι ὄψεσθε
διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων
οἱ δὲ ἐράπισαν λέγοντες
προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα

ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων λέγων,
1 οὐκ οἶδα τί λέγεις

λέγει τοῖς ἐκεῖ Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ
ἔστ τὸ
με τὰ τριάκοντα dpyvpia .. . λέγων
τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τ. προφήτου λέγοντος
ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη Σὺ λέγεις

27

ἔφ. αὐτῷ Σὺ λέγεις ;, WH

13 τότε λέγει αὐτῷ 6 Πειλᾶτος
16

8 εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον
Βαραββᾶν

st2
peace

mg.
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Mt 27 17 8 Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τ. λεγόμενον Χριστόν;
19 ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα
22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος,
τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τ. λεγόμενον
Χριστόν;

λέγουσιν πάντες Σταυρωθήτω

οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες
ἀπενίψατο τ. χεῖρας κατέναντι τ.
λέγων

ὄχλου

ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες
8. ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Τολγοθά,
8 ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος
κινοῦντες τ. κεφαλὰς αὐτῶν κ. λέγοντες
ὁμοίως Kx. οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες. ..

ἔλεγον

ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον

οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον “Ades ἴδωμεν

εἶπαν, WH non mg.
ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες
συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς... πρὸς Πειλᾶτον
λέγοντες
Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων Χαίρετε
τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς

ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν
γοντες

προσελθὼν
ἐκήρυσσεν
κηρύσσων
—x.
ἀνέκραξεν
ἐπιτίμησεν

τ. στρατιώταις λέ-

ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων
λέγων
τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ κ. λέγων
héy.. T [WH]
λέγων Ti ἡμῖν κ. σοί
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων

—-héyov, T [WH]

ὥστε συνζητεῖν αὐτοὺς λέγοντας
εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς
λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε.
κι λέγει αὐτοῖς Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ
παρακαλῶν αὐτὸν κ. γονυπετῶν λέγων αὐτῷ
λέγει αὐτῷ Θέλω καθαρίσθητι
εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτὸν κ. λέγει αὐτῷ
ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τ. πίστιν αὐτῶν λέγει τ.

, Ξαραλύτικῷ

κα

ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς... λέγει αὐτοῖς
λέγει τ. παραλυτικῷ,

got λέγω Ἔγειρε ἄρον τ. κράβαττόν σου
Ν

,

ὥστε...

WH

,

,

δοξάζειν τ. Θεὸν λέγοντας

λέγ. [ΝῊ]

εἶδεν Λευεὶν τὸν τ. ᾿Αλφαίου.
. κ. λέγει
αὐτῷ
¢
᾿
a
Φ.-α
οἱ
οἱ γραμματεῖς ... ἔλεγον τ. μαθηταῖςn αὐτοῦ

ἀκούσας 6 Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς

ἔρχονται κ. λέγουσιν αὐτῷ
οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ
λέγει αὐτοῖς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε

ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ σάββατον διὰ τ. ἄνθρωπον

ἐγένετο
λέγει τ. ἀνθρώπῳ τῷ τ. χεῖρα ἔχοντι ξηράν
λέγει αὐτοῖς "E€eorw τ. σάββασιν
λέγει τ. ἀνθρώπῳ "Extewov τ. χεῖρά σου
τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα. . . ἔκραζον
λέγοντα
λέγοντες, TWH mg.
ἔλεγον yap ὅτι ἐξέστη
οἱ γραμματεῖς of ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον

ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς
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Mk

λέγω
8 28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται
30 ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει
32 λέγουσιν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου

33 ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει
34 περιβλεψάμενος τοὺς
καθημένους λέγει

περὶ

αὐτὸν

Mk 8 12 ἀμὴν λέγω El δοθήσεται... σημεῖον
;

κύκλῳ

4 2 ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τ. διδαχῇ αὐτοῦ
9 x. ἔλεγεν Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
11 ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται
13 λέγει αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τ. παραβολὴν ταύτην

21 ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος

24 ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε τί ἀκούετε
26 kx. eae Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
30 κ. ἔλεγεν Πῶς ὁμοιώσωμεν τ. βασιλείαν τ.
Θεοῦ
35 λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
38 ἐγείρουσιν αὐτὸν κ. λέγουσιν αὐτῷ

41 ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους
5 7
ὃ
9
12
19
23

κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει
ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ Ἔξελθε
λέγει αὐτῷ Λεγιὼν ὄνομά μοι
παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες
οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ
παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων

28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι ᾿Εὰν ἅψωμαι κἂν τ. ἱματίων
αὐτοῦ

30 ἐπιστραφεὶς ἐν τ. ὄχλῳ ἔλεγεν
31 ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
βλέπεις τ. ὄχλον συνθλίβοντά σε κ. λέγεις
33 ἔρχονται ἀπὸ τ. ἀρχισυναγώγου λέγοντες

36 παρακούσας τ. λόγον λαλούμενον λέγει τ.
ἀρχισυναγώγῳ
39 εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς
41 λέγει αὐτῇ Ταλειθὰ κούμ'
41 τὸ κοράσιον σοὶ λέγω ἔγειρε

6 2 ἐξεπλήσσοντο λέγοντες

4 ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
10 ἔλεγεν αὐτοῖς Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε
14 k. ἔλεγον ὅτι Ἰωάνης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται
ἔλεγεν, TWH mg. R non mg.

15 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλείας ἐστίν"
ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης

16 ἀκούσας δὲ ὁ Ἣρῴδης ἔλεγεν
18
25
31
35
37
38
38ὃ
50

ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης τ. Ἡρῴδῃ
ἠτήσατο λέγουσα
λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν
προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον
λέγουσιν αὐτῷ ᾿Απελθόντες ἀγοράσωμεν
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Πόσους ἔχετε ἄρτους;
κ. γνόντες λέγουσιν Πέντε
ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν x. λέγει
αὐτοῖς
7 ο ἔλεγεν αὐτοῖς Καλῶς ἀθετεῖτε τ. ἐντολήν
II ὑμεῖς δὲ λέγετε "Edy εἴπῃ ἄνθρωπος
14 προσκαλεσάμενος πάλιν τ. ὄχλον ἔλεγεν

αὐτοῖς
18 λέγει αὐτοῖς Οὕτως κ. ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
20 ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ ἐκ τ. ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον. .. κοινοῖ
27 ἔλεγεν αὐτῇ ΓΑφες πρῶτον χορτασθῆναι
28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη x. λέγει αὐτῷ
34 ἐστέναξεν x. λέγει αὐτῷ
36 διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν

37 ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες

8 I προσκαλεσάμενος τ. μαθητὰς λέγει αὐτοῖς
12 ἀναστενάξας τ. πνεύματι αὐτοῦ ye

λέγ. ὑμῖν, TWH mg. R
15 διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων
17 Kk. γνοὺς λέγει αὐτοῖς
19 λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα

20
aI
24
26

λέγουσιν αὐτῷ Ἕπτά.
kK. ἔλεγεν αὐτοῖς Οὔπω συνίετε;
ἀναβλέψας ἔλεγεν
ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων

27 ἐπηρώτα τ. μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς,

2. ὅ τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;

28 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες
29 “2 ὅ ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ
30 ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ
33 ἐπετίμησεν Πέτρῳ κ. λέγει

91

ἔλεγεν αὐτοῖς ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν
5 ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τ. Ἰησοῦ

11 ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες Ὅτι λέγουσιν οἱ
γραμματεῖς
13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι κ. Ἠλείας ἐλήλυθεν
19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει
24 κράξας ὁ πατὴρ τ. παιδίου ἔλεγεν
25 ἐπετίμησεν τ. πνεύματι τ. ἀκαθάρτῳ λέγων

αὐτῷ

26 ὥστε τ. πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν
31 ἐδίδασκεν γὰρ τ. μαθητὰς αὐτοῦ κ. ἔλεγεν

αὐτοῖς

35 ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα κ. λέγει αὐτοῖς
41 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τ. μισθὸν

αὐτοῦ

1011 λέγει αὐτοῖςOs ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ
15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς ἂν μὴ δέξηται

18 3 τί με λέγεις ἀγαθόν;
23 περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τ. μαθηταῖς
αὐτοῦ
24 6 δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς
26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς

αὐτόν
27 ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει
28 ἤρξατο λέγειν ὁ Ἰπέτρος αὐτῷ

29 ἔφη ὁ Ἰησοῦς ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν

32 ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ
συμβαίνειν
35 προσπορεύονται αὐτῷ... οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου
λέγοντες αὐτῷ
42 προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει

αὐτοῖς

47 ἤρξατο κράζειν κ. λέγειν
49 φωνοῦσιν τ. τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ

11 2 ἀποστέλλει δύο τ. μαθητῶν αὐτοῦ κ. λέγει
αὐτοῖς
5. κ΄ τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς
17 ἐδίδασκεν κ. ἔλεγεν αὐτοῖς
᾿
—avrois, WH non mg.
21 ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ

| 22 ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς

23 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τ. ὄρει τούτῳ
24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν

28 ἔλεγον αὐτῷ Ἔν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;
31 διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες
33 ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν
οἴδαμεν.

Οὐκ

κ. 6 Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς,
οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ

589

λέγω
Mk12

Mk 1572 3 τί οὖν ποιήσω ὃν λέγετε τ. βασιλέα τ.

6 ὃ ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς
λέγων
14 ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε
6

>

,

>

»»

᾿Ὶ

>

‘

Ἰουδαίων ;
14 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς
28 ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
—h. v.,
TWHR non mg.
29 κινοῦντες τ. κεφαλὰς αὐτῶν κ. λέγοντες
31 ὁμοίως x. οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες . ..
ἔλεγον
35 τινὲς τ. παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον
36 ἐπότιζεν αὐτὸν λέγων

16 λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη
18 ὅ οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι"
κ. ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες

26 πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων
35 ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων

ἐν

τ. ἱερῷ,

πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς
7 3 αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν κύριον

16

8 ἐν τ. διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν

Lu

I λέγει αὐτῷ εἷς τ. μαθητῶν αὐτοῦ

18

5 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς
6 πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί
λέγοντες

40 ἀμὴν λέγω

μου

ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ

ἡ

eved αὕτη
37 1 ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσι λέγω Τρηγορεῖτε
14 2 ἔλεγον γὰρ Μὴ ἐν τ. ἑορτῇ
4 οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ διεπονοῦντο κ. ἔλεγον
—h. ν, TWH non mg. R
9 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν
12 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
13 ἀποστέλλει δύο τ. μαθητῶν αὐτοῦ κ. λέγει
αὐτοῖς
14 ὁ διδάσκαλος λέγει Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμά

μου

18 6 Ἰησοῦς εἶπεν ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν
tal
,
δι.
κα
19 ἤρξαντο λυπεῖσθαι κ. λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ

εἷς

25 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω
27 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
30 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ᾿Αμὴν λέγω σοι

31 ὡσαύτως
32
34
36
37
41
44
45

δὲ K. πάντες ἔλεγον

λέγει τ. μαθηταῖς αὐτοῦ Καθίσατε ὧδε
λέγει αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου
ἔλεγεν ᾿Αββὰ ὁ πατήρ
λέγει τ. Πέτρῳ Σίμων καθεύδεις;
ἔρχεται τὸ τρίτον κ. λέγει αὐτοῖς
δεδώκει δὲ .΄. . σύνσημον αὐτοῖς λέγων
εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει Ῥαββεί

6 ἔλεγον
γ

66 ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τ. καρδίᾳ
αὐτῶν λέγοντες

67 Ζακαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ. . . ἐπροφήτευσεν
λέγων

2 13 αἰνούντων τ. Θεὸν K. λεγόντων

7 ἔλεγεν οὖν τ. ἐκπορευομένοις ὄχλοις
8 + 2μὴ ἄρξησθε 0 λέγειν , ἐν ἑαυτοῖς
8 λέγω yap ὑμῖν ὅτι δύναται 6 Θεός

10 ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες Τί οὖν
ποιήσωμεν;
ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς
κ.
δὲ αὐτὸν
14 ἐπηρώτων
λέγοντες
Ἃ

>

>

¥

,

~

στρατευόμενοι

16 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν 6 ᾿Ιωάνης
ἣν

’

2,

od

ee

΄

85 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτούς

421

22 κ. ἔλεγον Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος;

24
25
35
36
41

εἶπεν δὲ ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν
ἴ ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν
ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων
συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες
ἐξήρχετο δὲ x. δαιμόνια... κράζοντα κ.
λέγοντα
5 8 προσέπεσεν τ. γόνασιν Ἰησοῦ λέγων
12 ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων
13 ἥψατο αὐτοῦ λέγων Θέλω καθαρίσθητι
εἰπὼν,

T

21 ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς. ..
λέγοντες
24 εἶπεν τ. παραλελυμένῳ Σοὶ λέγω ἔγειρε

57 ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ λέγοντες

26 ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες

58 ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος
60 ἐπηρώτησεν τ. Ἰησοῦν λέγων
61 πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς . . . λέγει αὐτῷ

30 ἐγόγγυζον
padnras
1 ὃ ἔλεγεν
λέγει γὰρ

63 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρήξας τ. χιτῶνας αὐτοῦ

ae
λέγει
65 ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ . . . κι λέγειν

αὐτῷ

iS

6

οἱ Φαρισαῖοι . . . πρὸς τ.
αὐτοῦ λέγοντες
δὲ x. παραβολὴν πρὸς αὐτούς
‘O παλαιός χρηστός ἐστιν

a oy v., [WH]

5 ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Κύριός ἐστιν τ. σαββάτου

67 ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει

20 ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τ. μαθητὰς

68 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων,

27 ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τ. ἀκούουσιν

αὐτοῦ ἔλεγεν

1 οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις

ἐπίσταμαι: σὺ τί λέγεις;, WH mg. R mg.
69 ἤρξατο πάλιν λέγειν τ. παρεστῶσιν
εἶπεν T. παρ., WH mg.
70 πάλιν of παρεστῶτες ἔλεγον τ. Πέτρῳ
15

πρὸς ἑαυτάς

6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς Μὴ ἐκθαμβεῖσθε
124 περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε λέγουσα
63 αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων

γι 3 οὐκ οἶδα τ. ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε

2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις
λέγεις;, WH mg
4 6 δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτόν λέγων
--λέγων, T [WH]

7 8. ἣν δὲ ὁ λεγόμενος BapaBBas . . . δεδεμένος
9 ὃ δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων

12 ὁ δὲ Πειλᾶτος
αὐτοῖς,

πάλιν. ἀποκριθεὶς

ἔλεγεν

42
46
7 4
6

πῶς δύνασαι λέγειν τ. ἀδελφῷ σου
1 οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω
παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως λέγοντες
ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης λέγων
αὐτῷ

8 λέγω τούτῳ Πορεύθητι κ. πορεύεται
9 λέγω ὑμῖν Οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ
πίστιν εὗρον

14 νεανίσκε σοὶ λέγω ἐγέρθητι

τυσαύτην

16 ἐδόξαζον τ. Θεὸν λέγοντες
19 ὁ Ἰωάνης ἔπεμψεν πρὸς τ. Κύριον λέγων
20 Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς
σε λέγων

590
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7 24 ὃ ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. ὄχλους περὶ Ἰωάνον

26 ναὶ λέγω ὑμῖν x. περισσότερον προφήτου
28 λέγω ὑμῖν μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν

Ἰωάνου οὐδεὶς ἔστιν
32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις . . . ἃ λέγει

33
34
39
47
49

Lu 12 37 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται
41 © πρὸς ἡμᾶς τ. παραβολὴν ταύτην λέγεις
44 ἴ ἀληθῶς λέγω ὑμῖν

51 οὐχὶ λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν

λέγοντες, T
λέγετε Δαιμόνιον ἔχει
λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος κ. οἰνοπότης
* εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων
οὗ χάριν λέγω σοι ἀφέωνται
* ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν
|
deat

54 ἔλεγεν δὲ κ. τ. ὄχλοις

54 εὐθέως λέγετε ὅτι ομβρος ἔρχεται
55 λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται
18

ἑαυτοῖς
8 ὃ ταῦτα λέγων ἐφώνει

τ. ὄχλῳ

25 ἢ ἐθαύμασαν λέγοντες πρὸς ἀλλήλους

17 1 ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ

ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων
--λέγων, WHR
ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων Ὑπόστρεφε
ἔρχεταί τις παρὰ τ. ἀρχισυναγώγου λέγων
κρατήσας τ. χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων
διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων
ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων
20 2 ὅ ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο
ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας
λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς
ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ
ῳ~

18 ἔλεγεν οὖν Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ.
Θεοῦ;

24
25
26
27

πολλοὶ λέγω ὑμῖν ζητήσουσιν εἰσελθεῖν
ἔξω ἑστάναι x. κρούειν τ. θύραν λέγοντες
τότε ἄρξεσθε λέγειν
ἐρεῖ λέγων ὑμῖν Οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ
λέγω, ΤᾺ
31 προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ
35 λέγω δὲ ὑμῖν οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε

14 3 εἶπεν πρὸς τ. νομικοὺς x. Φαρισαίους λέγων
7 1 ὁ ἔλεγεν δὲ πρὸς τ.
βολήν

μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.

ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος
φωνὴ ἐγένετο ἐκ τ. νεφέλης λέγουσα
ὃ ἀνὴρ ἀπὸ τ. ὄχλου ἐβόησεν λέγων

15 2 διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι... λέγοντες

5 ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς

3 εἶπεν δὲ... τ. παραβολὴν ταύτην λέγων
6 συνκαλεῖ τ. φίλους κ. τ. γείτονας λέγων
αὐτοῖς

5 πρῶτον λέγετε Ἑϊρήνη τ. οἴκῳ τούτῳ
9 λέγετε αὐτοῖς Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία
τ. Θεοῦ

ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις...

ἔσται

7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τ. οὐρανῷ

ἀνεκτότερον

9
10
16 1
5
7
9

17 ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα δύο μετὰ
χαρᾶς λέγοντες
24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται...
ἠθέλησαν ἰδεῖν
25 νομικός τις ἀνέστη. .. λέγων
11 2 ὅταν προσεύχησθε λέγετε Πάτερ

17

κἀγὼ λέγω ὑμῖν Αἰτεῖτε
© ὅτι λέγετε ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλειν με
μὴ εὑρίσκον τότε λέγει
1 ἐγένετο δὲ ἐν τ. λέγειν αὐτὸν ταῦτα

29 τ. δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν

12

34 λέγω ὑμῖν ταύτῃ τ. νυκτὶ ἔσονται δύο

18

5

53 * © λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς αὐτούς
—h. v.. TWH non mg. R

λετο

ὁ δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς ἂν μὴ δέξηται
ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων
3 τί με λέγεις ἀγαθόν;
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν
οἰκίαν
34 οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα
16
17
18
19
29

ἐν

27 λέγω δὲ ὑμῖν οὐδὲ Σολομὼν... περιεβά-

1 1 ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς
3 ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα

ὃ λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τ. ἐκδίκησιν αὐτῶν
13 ἔτυπτεν τὸ στῆθος ἑαυτοῦ λέγων
14 λέγω ὑμῖν κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος

4 λέγω δὲ ὑμῖν τ. φίλοις μου
5 ναὶ λέγω ὑμῖν τοῦτον φοβήθητε

16 εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων
17 διελογίζετο ἐν αὑτῷ λέγων
22 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν
ὑμῖν λέγω, TWH mg.

37 ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ

6 : ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τ. ἀδικίας λέγει

1 ὁ ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ

ὃ λέγω δὲ ὑμῖν Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει
ἐμοί

4 ἐὰν ἑπτάκις... ἐπιστρέψῃ πρός σε λέγων
Μετανοῶ
6 ἐλέγετε ἂν τ. συκαμίνῳ ταύτῃ
10 ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν
λέγετε

13 αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες

45 ἀποκριθεὶς δέ τις τ. νομικῶν λέγει αὐτῷ,
1 διδάσκαλε ταῦτα λέγων κ. ὑμᾶς ὑβρίζεις
51 ναὶ λέγω ὑμῖν ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τ. γενεᾶς

ταῦτης

ἔσται
συνκαλεῖ τ. φίλας κ. γείτονας λέγουσα
οὕτως λέγω ὑμῖν γίνεται χαρά
ὁ ἔλεγεν δὲ κ. πρὸς τ. μαθητάς
ἔλεγεν τ. πρώτῳ Πόσον ὀφείλεις
λέγει αὐτῷ Δέξαι σου τὰ γράμματα
ἐγὼ ὑμῖν λέγω ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους

29 λέγει δὲ ᾿Αβραὰμ Ἔχουσιν Μωυσέα

8 λέγω ὑμῖν εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς

9
18
24
27

κεκλημένους παρα-

12 ἔλεγεν δὲ κ. τ. κεκληκότι αὐτόν
24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς. .. γεύσεται
30 py. . . ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν λέγοντες

Es)
i

-»»

λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν
οὐχὶ λέγω ὑμῖν
οὐχὶ λέγω ὑμῖν
1 ἔλεγεν δὲ ταύτην τ. παραβολήν

ὃ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ
14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος .... ἔλεγεν

24 προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες

12 λέγω

59
3
5
6

;

38 κ. ἐβόησεν λέγων

19 7 ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες

λέγω
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Lu 19 14 ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες | Lu 28 18 ἀνέκ ayov δὲ πανπληθεὶ λέγοντες

16
18
20
22
26

παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων
ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων
ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων
λέγει αὐτῷ Ἔκ τ. στόματός σου κρίνω σε
λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τ. ἔχοντι δοθήσεται

21 of de ἐπεφώνουν λέγοντες

30 τότε ἄρξονται λέγειν τ. ὄρεσιν
34 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔλεγεν Πάτερ ἄφες αὐτοῖς

—h. v., [[WH]] R mg.

35 ἐξεμυκτήριζον δὲ x. of ἄρχοντες λέγοντες
37 ὄξος προσφέροντες αὐτῷ κ. λέγοντες

30 ἀπέστειλεν δύο τ. μαθητῶν λέγων
εἰπών, T
38 χαίροντες αἰνεῖν τ. Θεὸν... λέγοντες

39 ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων
-π-λέγων,

40 λέγω ὑμῖν ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν
42
46
20 2
5
ὃ

42
43
47
24 7

ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτὴν λέγων
ἤρξατο ἐκβάλλειν τ. πωλοῦντας λέγων αὐτοῖς
© εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν
οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες
οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ

ἀποστόλους ταῦτα
23 ὅ λέγουσαι κ. ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι
29 παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες

βολὴν ταύτην

34 εὗρον ἠθροισμένους τ. ἕνδενα κ. τοὺς σὺν

14 “ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες

ἀντιλέγοντες,

T

28 ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες

37 “ ὡς λέγει Κύριον τ. Θεὸν ᾿Αβραάμ
41 3 > πῶς λέγουσιν τ. Χριστὸν εἶναι Δαυεὶδ
υἱόν;

42 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν

3 ἴ ἀληθῶς λέγω ὑμῖν

5 Κι τινων λεγόντων περὶ τ. ἱεροῦ
2 ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί μου
λέγοντες
10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖς

32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ
αὕτη
1° ἡ ἑορτὴ τ. ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα

11 ἐρεῖτε τ. οἰκοδεσπότῃ τ. οἰκίας Λέγει σοι ὁ
16
18
19
20

᾿
διδάσκαλος
oik. λέγοντες Aey., WH mg.
λέγω yap ὑμῖν ὅτι od μὴ φάγω αὐτό
λέγω γὰρ ὑμῖν Οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν
ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων
τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι
λέγων

—h. v., [ΝῊ]] R mg.
34 ὁ δὲ εἶπεν Λέγω σοι Πέτρε

37 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον
δεῖ τελεσθῆναι
'
42 θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο λέγων

47 ὃ ἰδοὺ ὄχλος Kk. ὁ λεγόμενος Ἰούδας

αὐτοῖς λέγοντας

Jo

36 αὐτὸς... λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν
—h. v., T [[WH]] R mg.
15 Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ κ. κέκραγεν
λέγων
21 κ. λέγει Οὐκ εἰμί
22 1 τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;
26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάνης λέγων
29 βλέπει τ. Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν x.
λέγει
32 ἐμαρτύρησεν Ἰωάνης λέγων
36 ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει
38 θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς
38 ὃ ῥαββεὶ ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε
39 λέγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε κ. ὄψεσθε
41 λέγει αὐτῷ Εὑρήκαμεν τ. Μεσσίαν
43 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ᾿Ακολούθει μοι
45 εὑρίσκει Φίλιππος τ. Ναθαναὴλ κ. λέγει αὐτῷ
46 λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου κ. ἴδε
47 λέγει περὶ αὐτοῦ Ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλείτης
48 λέγει αὐτῷ Ναθαναὴλ Πόθεν με γινώσκεις;
51 λέγει αὐτῷ ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
2 3 © λέγει ἡ μήτηρ τ. Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν
4 λέγει αὐτῇ 6 Ἰησοῦς
5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τ. διακόνοις,
,

SS

Ss

,

>

»“"

3
4
5.
11
5.

2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες

Ν᾿

3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις
λέγεις ;, WH mg.
5 οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες
ε

'

ΤΟΝ

,

>

4

a

αὐτῷ
21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τ. ναοῦ τ. σώματος

64 περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντες
65 ὃ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς
αὐτόν
67 ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν
λέγοντες

2 * ὅ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι
3 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων

A

1 ὅτι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε

αὐτοῦ
22 1 ἐμνήσθησαν

70 ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι

ἢ

7 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
ὃ λέγει αὐτοῖς ᾿Αντλήσατε νῦν
Ο φωνεῖ
ao τ. νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος κ. λέγει

57 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων
59 ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων

1 ἄνθρωπε οὐκ οἶδα ὃ λέγεις

λέγων

10 1ὁ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἔλεγον πρὸς τ.

9 1 ὁ ἤρξατο δὲ πρὸς τ. λαὸν λέγειν τ. παρα21 ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες,
7 διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις
27 ὅ οἱ λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι,

TWH

ἔλεγεν Ἰησοῦ μνήσθητί μου
εἶπεν αὐτῷ ᾿Αμήν σοι λέγω
ἐδόξαζεν τ. Θεὸν λέγων
μνήσθητι ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν...

ἔλεγεν

7
9
10
ΠῚ

οἱ μαθηταὶ

᾿
αὐτοῦ ὅτι τοῦτο

ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
;
ὃ λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
ὃ ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τ. Σαμαρίας λεγομένην Συχάρ
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Δός μοι πεῖν
λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις
x. τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι
λέγει αὐτῷ Κύριε οὔτε ἄντλημα ἔχεις

λέγ. adr. ἡ γυνὴ, TWH mg. R
15 © λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή
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416 λέγει αὐτῇ Ὕπαγε φώνησόν σου τ. ἄνδρα
y. air. 6 Ἰησοῦς,
17 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Καλῶς εἶπες
19 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή
20 ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν

τόπος
21 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς

Jo

8 [4 στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ λέγουσιν αὐτῷ
εἶπον, WH

[5 1 σὺ οὖν τί λέγεις;

Ἔ περὶ αὐτῆς, WH marg. R
[6 1 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν

ὁ

h. v., [ΝῊ

12 πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων
19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ

25 ὃ λέγει αὐτῷ ἡ γυνὴ Οἶδα ὅτι Μεσσίας
ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός
26 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
28 ἀπῆλθεν εἰς τ. πόλιν x. λέγει τ. ἀνθρώποις
31 ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες
33 ° ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους
34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
35: οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν
35 ἰδοὺ λέγω ὑμῖν ᾿Επάρατε τ. ὀφθαλμοὺς ὑμῶν
42 τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον 49 ὃ λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός
50 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

22 ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ἰουδαῖοι,
μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν ὅτι λέγει
23 ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐκ τ. κάτω ἐστέ
25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ;
27 " οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τ. πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν
31 ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τ. πεπιστευκότας
αὐτῷ ᾿ἸἸουδαίους

33 πῶς σὺ λέγεις ὅτι ᾿Ελεύθεροι γενήσεσθε;
34 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
39 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
45 1 ἐγὼ δὲ ὅτι τ. ἀλήθειαν λέγω
46 1 εἰ ἀλήθειαν λέγω
48 ἴ οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς
51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
52 κ. σὺ λέγεις "Edy τις τ. λόγον μου τηρήσῃ
5432 ὁ πατήρ pov... ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι
Θεὸς ὑμῶν ἐστίν
58 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
2 ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες
8 οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον. ..
ἔλεγον

51 οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες
--λέγ., T
5 2 ὃ κολυμβήθρα τὸ λεγόμενον Ἑ βραϊστὶ Βηθζαθά
ἡ ἐπιλεγομένη, WHR

6 γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει λέγει αὐτῷ
ὃ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
10 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τ. τεθεραπευμένῳ

18 2 ἀλλὰ κ. πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τ. Θεόν

19 ἀπεκρίνατο οὖν 6 Ἰησοῦς x. ἔλεγεν αὐτοῖς,
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
25 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
34 | ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε
6 5 ὁ λέγει πρὸς Φίλιππον
6 1 τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν

9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν"
ἄλλοι ἔλεγον Οὐχὶ ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστίν"
ἐκεῖνος ἔλεγον ὅτι ᾿Εγώ εἰμι.

10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ

11 ὃ ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν
ἐποίησεν
12 λέγει Οὐκ οἶδα

ὃ λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ

12
14
20
26
32
42
42
47

ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
ἰδόντες ἃ ἐποίησεν σημεῖα ἔλεγον
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς ᾿Εγώ εἰμι
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
κ. ἔλεγον Οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς
πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἔκ τ. οὐρανοῦ καταβέβηκα;
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν

53
65
71
6
11

λέγοντες
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
x. ἔλεγεν Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν
3 ἔλεγεν δὲ τ. Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου
λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τ. ἑορτῇ κ. ἔλεγον

52 ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι

12 οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ᾿Αγαθός ἐστιν"
ἄλλοι δὲ ἔλεγον Οὐ ἀλλὰ πλανᾷ τ. ὄχλον
15 ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες

25 ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τ.
26 1 οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν

Ἱεροσολυμειτῶν

28 ἔκραξεν οὖν ἐν τ᾿ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς
kK. λέγων

:

31 πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν κ. ἔλεγον
37 ἔκραξεν λέγων
40 ἀκούσαντες τ. λόγων τούτων ἔλεγον

41 ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός"
οἱ δὲ ἔλεγον Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας
ὁ Χριστὸς ἔρχεται;

‘

wane T

marg.

50 © λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς

16 ἔλεγον οὖν ἐκ τ. Φαρισαίων τινές
16 ἄλλοι δὲ ἔλεγον Πῶς δύναται ἄνθρωπος
17 λέγουσιν οὖν τ. τυφλῷ πάλιν,
1 τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ
19 ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες,

οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν ὃν ὑμεῖς λέγετε

ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη ;
41 νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν
10 I ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
7 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν

20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν
21 ἄλλοι ἔλεγον
24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι κ. ἔλεγον
αὐτῷ
|
36 ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς

11

41 πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν κ. ἔλεγον
3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν
λέγουσαι

7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τ. μαθηταῖς

ὃ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί
11 μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς
13 ἔδοξαν ὅτι περὶ τ. κοιμήσεως
λέγει

τ. ὕπνου

16 8 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος .
23 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
24 λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα

27 λέγει αὐτῷ Ναὶ Κύριε
32 ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τ. πόδας λέγουσα αὐτῷ
34 λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἔρχου κ. ἴδε
36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
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λέγω
Jo 11 39 λέγει ὁ Ἰησοῦς “Apare τ. λίθον.
λέγει αὐτῇ ἡ ἀδελφὴ
Μάρθα
40 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς

τ.

τετελευτηκότος

44 λέγει ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς Λύσατε αὐτόν
47 συνήγαγον οἱ ἀρχιερεῖς. . . συνέδριον
k. ἔλεγον
54 8 ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν . . . εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν

56 ὁ 10 ἔλεγον

per

ἀλλήλων

ἐν

τ.

ἱερῷ

ἑστηκότες
ἔλεγαν, T

12 4 λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης
21 ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες
22 ἔρχεται ὁ Φίλιππος x. λέγει τ. ᾿Ανδρέᾳ'
ἔρχεται ᾿Ανδρέας κ. Φίλιππος κ. λέγουσιν
τ. Ἰησοῦ.
23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων
24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν

Jo 18 17 λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός
17 λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί
26 λέγει εἷς ἐκ τ. δούλων τ. ἀρχιερέως
34 1 ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις
37 σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι

σὺ λέγεις: ὅτι Bac. εἰμι, R mg.

38 λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Τί ἐστιν ἀλήθεια;

38 πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τ. Ἰουδαίους κ. λέγει
αὐτοῖς

40 ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες
19 3 ἔλεγον Χαῖρε 6 βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
4 ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πειλᾶτος κ. λέγει
αὐτοῖς
5 λέγει αὐτοῖς Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος
6 ἐκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον.
--λέγ.,, T

λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος
9 λέγει τ. Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ;
10 λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος

29 ὅ ὁ οὖν ὄχλος... ἀκούσας ἔλεγεν βρον-

12 οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες

τὴν γεγονέναι"
ἄλλοι ἔλεγον “Ayyedos αὐτῷ λελάληκεν
33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ
34 πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι

στρωτον
14 λέγει τ. Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν

18 6 λέγει αὐτῷ Κύριε σύ μου νίπτεις τ. πόδας;
ὃ λέγει αὐτῷ Πέτρος

9 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος
,

>

Led

,

,

10
13
16
18
19
20
21
22
24
25
27

λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς
καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω
ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει
λέγει αὐτῷ Εἰπὲ τίς ἐστιν περὶ οὗ λέγει.
ἀναπεσὼν ἐκεῖνος οὕτως. .. λέγει αὐτῷ
λέγει οὖν αὐτῷ Ἰησοῦς
29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν . .. ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς
31 λέγει Ἰησοῦς Νῦν ἐδοξάσθη ὁ vios τ.
ἀνθρώπου
33 κι ὑμῖν λέγω ἄρτι
36 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος
37 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος
᾿ς 38 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
14 5 λέγει αὐτῷ Θωμᾶς
6 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός
ὃ λέγει αὐτῷ Φίλιππος
9 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
9 πῶς σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τ. πατέρα;
10 1 τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν
12 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
22 λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης
15 15 2 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους
ΓῚ

16 γ 1 ἐγὼ τ. ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν
-- NS
-N

=

~

ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν
τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν

18 1 ἔλεγον οὖν Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει

20
23
26
29
18

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τ. πατέρα
λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,

1 ide νῦν...

παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις

4 ἐξῆλθεν κ. λέγει αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε;
5 λέγει αὐτοῖς “Ey εἰμι
Ἑ Ἰησοῦς, WH mg.; λέγ. adr. Ἰησοῦς, TR

38

13 ὃ ἐκάθισεν.

.. εἰς τόπον λεγόμενον Λιθό-

15. λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος

17 ὃ ἐξῆλθεν εἰς τ. λεγόμενον Κρανίου Τόπον,
3 ὃ λέγεται ‘EBpaiori Τολγοθά
21 ἔλεγον οὖν τ. Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς
Ἰουδαίων
24 ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα
--ἡ réy..
TWH
26 Ἰησοῦς οὖν... λέγει TH μητρί
27 εἶτα λέγει τ. μαθητῇ

τ.

28 ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ λέγει Διψῶ
35 1 ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει
37 πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει:

Ἴ20. 2 λέγει αὐτοῖς Ἦραν τ. Κύριον

13 λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι Τύναι τί κλαίεις;
λέγει αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τ. Κύριόν μου
15 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Τύναι τί κλαίεις;
15 ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει
αὐτῷ
16 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μαριάμ.

3 στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστὶ

717
19
22
24

Ῥαββουνεὶ ὃ λέγεται Διδάσκαλε.
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς
ἔστη εἰς τὸ μέσον κ. λέγει αὐτοῖς
τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν κ. λέγει αὐτοῖς
ὃ Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τ. δώδεκα ὁ λεγόμενος
Δίδυμος

25
27
29
21 2

ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί
εἶτα λέγει τ. Θωμᾷ
λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς
Θωμᾶς ὁ λεγόμενος
8 ἦσαν ὁμοῦ
Δίδυμος
3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος Ὑπάγω ἁλιεύειν.
λέγουσιν αὐτῷ ᾿Ἐρχόμεθα κ. ἡμεῖς

5 λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς

6 λέγει αὐτοῖς Badere εἰς τὰ δεξιὰ μέρη
᾿

>

-~

,

,

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, WHR

λέγει οὖν 6 μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ
Ἰησοῦς
IO λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

12 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Δεῦτε ἀριστήσατε

15 λέγει τ. Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς

15 λέγει αὐτῷ Ναὶ Κύριε
15 λέγει αὐτῷ Βόσκε τὰ ἀρνία μου.

594
Jo 2176 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον
16 λέγει αὐτῷ Ναὶ Κύριε

Ac 18 15 ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς
λέγοντες

16 λέγει αὐτῷ Ποίμαινε τὰ προβάτιά μου.
17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον

15 εἰ ἔστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως...
λέγετε

17 k. λέγει αὐτῷ Κύριε πάντα σὺ οἶδας

εἶπεν, WH
17 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά μου.
IS ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι
19 τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ
21 τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τ. Ἰησοῦ
22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
1 3! λέγων τὰ περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
6 οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν
λέγοντες
2 7 ἐξίσταντο δὲ x. ἐθαύμαζον λέγοντες
12 © ἄλλος πρὸς. ἄλλον λέγοντες
13 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον
17 ἔσται ἐν τ. ἐσχάταις ἡμέραις λέγει ὁ Θεός,
Joel iii. 1
25 ὃ Δαυεὶδ yap λέγει εἰς αὐτόν

Ac

25 ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάνης τ. δρόμον ἔλεγεν
35 διότι κ. ἐν ἑτέρῳ λέγει
14 11 ἐπῆραν τ. φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες

15 ἐξεπήδησαν
λέγοντες

15

416 συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους λέγοντες

32 1 ὅ οὐδὲ εἷς τι τ. ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν
ἴδιον εἶναι
5.23 ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν λέγοντες
2ὃ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς λέγων
36 2 © λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν
38 ἴ κ. τὰ νῦν λέγω ὑμῖν
6 οὅ τινὲς τῶν ἐκ τ. συναγωγῆς τ. λεγομένης
Διβερτίνων
τ. λεγομένων, T
II τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας
13 ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας ᾿
14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος
7 48 καθὼς ὁ προφήτης λέγει
49 ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι λέγει Κύριος,

Is. Ixvi. 1

59 ἐλιθοβύλουν τ. Στέφανον ἐπικαλούμενον x.
λέγοντα
8 6 προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τ. λεγομένοις ὑπὸ τ.
Φιλίππου

9 ? ὅ λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν.
10 ᾧ προσεῖχον πάντες... λέγοντες

19 προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα λέγων

26 ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον

λέγων
34 ' περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο;
9 4 ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ
21 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες κ. ἔλεγον

36 ὃ Ταβειθὰ ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς

10 26 ὁ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων
28 3 μηδένα κοινὸν Ηἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρω-

πον

11

3 διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς
λέγοντες
4 ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων

7 ἤκουσα δὲ x. φωνῆς λεγούσης μοι

16
18
12 7
ὃ

ἐμνήσθην δὲ τ. ῥήματος τ. Κυρίου ὡς ἔλεγεν
ἐδόξασαν τ. Θεὸν λέγοντες
ἤγειρεν αὐτὸν λέγων
λέγει αὐτῷ Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου

15 οἱ δὲ ἔλεγον Ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ
εἶπαν, WH

marg.

κράζοντες

κ.

18 ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τ. ὄχλους

5 ἐξανέστησαν δέ τινες. ..
λέγοντες
13 ἀπεκρίθη ᾿Ιάκωβος λέγων

17 λέγει Κύριος ποιῶν
αἰῶνος

ταῦτα

πεπιστευκότες

γνωστὰ

ἀπ᾽

DNy ney Ain? ON, Am. ix. 12
16

34 λέγει δὲ αὐτὸς Εἶπεν Κύριος τ. Κυρίῳ μου

40 διεμαρτύρατο κ. παρεκάλει αὐτοὺς λέγων
3 2 ὃ πρὸς θύραν τ. ἱεροῦ τ. λεγομένην ‘Qpaiav
25 ° ὁ Θεὸς διέθετο. . . λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ

εἰς τ. ὄχλον

17

18
19.

20

9
I5
17
28
35

παρακαλῶν αὐτὸν κ. λέγων
παρεκάλεσεν λέγουσα
ἔκραζεν λέγουσα
ἐφώνησεν δὲ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ λέγων
ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τ. ῥ
ὕχους
λέγοντες
7 3 ὅ βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν
18 1 τί ἂν θέλοι 6 σπερμολόγος οὗτος λέγειν
19 ἐπὶ τ. "Ἄρειον Πάγον ἤγαγον λέγοντες
21 1 ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον
13 ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα λέγοντες
4 " ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίαςτ. λαῷ λέγων
13 ὀνομάζειν... τὸ ὄνομα τ. Κυρίου Ἰησοῦ
λέγοντες
26 λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν
γινόμενοι
28 ἔκραζον
λέγοντες Μεγάλη
ἡ ἤΆΑρτεμις
. Ἐφεσίων
23 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. .. διαμαρτύρεταί μοι
λέγον

21 4 οἴτινες τ. Παύλῳ ἔλεγον διὰ τ. πνεύματος
11 1 τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
21
23
37
40
22 7
18
22

ὅ λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα
| τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν
ὁ Παῦλος λέγει τ. χιλιάρχῳ
προσεφώνησεν τῇ βραΐδι διαλέκτῳ λέγων
ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι
ἐγένετο δέ μοι. . . ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι
ἐπῆραν τ. φωνὴν αὐτῶν λέγοντες

26 προσελθὼν τ. χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων

27 λέγε μοι Σὺ Ῥωμαῖος εἶ;
28 ὃ ὅ Σαδδουκαῖοι γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνά-

στασιν

9. ἀναστάντες τινὲς τ. Σαδδουκαίων . . . dteμάχοντο λέγοντες
12 ὅ ἀνεθεμάτισαν
ἑαυτοὺς
λέγοντες
μήτε
φαγεῖν μήτε πεῖν
30 © παραγγείλας x. τ. κατηγόροις λέγειν πρὸς
αὐτὸν ἐπὶ σοῦ
24 2 ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων

IO νεύσαντος αὐτῷ τ. ἡγεμόνος λέγειν

14 | κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν
25 14 ἀνέθετο τὰ κατὰ τ. Παῦλον λέγων
20 ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν
ἔλεγον

261 ὑβμμμενα σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν
14 © ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με
22 | οὐδὲν ἐκτὸς
ἐλάλησαν

λέγων

ὧν τε οἱ προφῆται

λέγω
Ac 26 31 ἀναχωρήσαντες

ἐλάλουν

πρὸς

ἀλλήλους

λέγοντες
27 10 παρήνει 6 Παῦλος λέγων. αὐτοῖς
II μᾶλλον ἐπείθετο ἢ τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγο-

IColl 25 ὡσαύτως κ. τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι
λέ ov
12 3 οὐδεὶς ἐν πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει
᾿Ανάθεμα Ἰησοῦς

1416 1 ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν
21 οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου λέγει Κύριος
34 καθὼς κ. ὁ νόμος λέγει

μένοις
24 τ. Θεοῦ οὗ εἰμὶ «νον ἄγγελος λέγων

28

Ro

33
4
6
17

παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας... . λέγων
© πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον
3 ὅ μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι Θεόν
ὃ συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς

24

οἱ μὲν ἐπείθοντο

15 12 πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινές

51 1 ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω

11Co6

τ. λεγομένοις

26 καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐλάλησεν διὰ
"Hoaiov . . . λέγων
22256 λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις;
5 ἷ κατὰ ἄνθρωπον λέγω
ὃ καθὼς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν
10. οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει
4 31 τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει;
6 1 καθάπερ κ. Δαυεὶδ λέγει τ. μακαρισμὸν
τ. ἀνθρώπου
9 λέγομεν γὰρ ᾿Ελογίσθη τῷ ᾿Αβραὰμ ἡ
πίστις εἰς δικαιοσύνην

619 | ἀνθρώπινον

λέγω διὰ τ.

ἀσθένειαν

τ.

σαρκὸς ὑμῶν
7} Ὁ εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν Οὐκ ἐπιθυμήσεις
9 1 1 ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ
Ι5 τῷ Μωυσεῖ «γὰρ λέγει Ἐλεήσω

ὃν ἂν ἐλεῶ

17 λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραώ
25 ὧν Ke ἐν τ. Ὡσηὲ λέγει
10 67 ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει
:
ὃ 1 ἀλλὰ τί λέγει;
16 ᾿σαίας γὰρ λέγει
18 ἀλλὰ λέγω Μὴ οὐκ ἤκουσαν;
19 ἀλλὰ λέγω Μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω;
πρῶτος Μωυσῆς λέγει
20 "Hoaias δὲ ἀποτολμᾷ K. λέγει
Ζι 8 πρὸς | δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει
11 I λέγω οὖν Μὴ ἀπώσατο 6 Θεός
2 1 ἣ οὐκ οἴδατε ἐνἐ Ἠλείᾳ τί λέγειἡ γραφή;
4 1 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμύς;
Qk. Δαυεὶδ λέγει Levy Biro. ἡ τράπεζα αὐτῶν
λέγω

οὖν

Μὴ

ἔπταισαν

ἵνα πέσωσιν;

13 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν
12 5 λέγω γὰρ διὰ τ. χάριτος τ. δοθείσης μοι
19 ἐμοὺ ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω
λέγει
Κύριος, Dt. xxxil. 35
14 11 Sa ἐγὼ λέγει Κύριος, Is. xlv. 23
15 ὃ * ὅ λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι

περιτομῆς

Ιο πάλιν λέγει Εὐφράνθητε ἔθνη, Dt. xxxii. 43
12 πάλιν Ἢσαίας λέγει
1Col110 1 ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες
123 eyo: δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει
9.4 ὅταν γὰρ λέγῃ τις
6u-gx* πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω
7 617
τοῦτο δὲ “λέγω κατὰ συνγνώμην
ὃ λέγω δὲ τ. ἀγάμοις κι τ᾿ χήραις
12 τ. δὲ λοιποῖς λέγω ἐγὼ οὐχ ὁ Κύριος
35 | © τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον
λέγω
8 5% k. γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοί
9 81K. ὅ νόμος ταῦτα οὐ λέγει;
10 ἢ δ ἡμᾶς πάντως λέγει;
10 15 ὡς φρονίμοις λέγω
29 | συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ

2 λέγει, γὰρ Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου
13 ὡς τέκνοις λέγω
17 ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν κ. ἀφορίσθητε
λέγει Κύριος, 15. lit. II

18 λέγει. Κύριος παντοκράτωρ

7 4.9 πρὸς κατάκρισιν οὐ λέγω

8 ὃ 7 οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω
9

ῳ -2

να καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε

4 ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς

11 τό πάλιν “λέγω Μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι
21 κατὰ ἀτιμίαν λέγω
21 ἐν ἀφροσύνῃ λέγω τολμῶ κἀγώ
Ga 1 9 os προειρήκαμεν k. ἄρτι πάλιν λέγω
pe “ἀδελφοὶ κατὰ ἄνθρωπον λέγω
16 οὐ λέγει Καὶ τ. σπέρμασιν
17 | τοῦτο δὲ λέγω
4 I λέγω δὲ ἜΦ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος
21 λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι
401 ἀλλὰ τί λέγειἡ γραφή
5 2 ἴδε ἐγὼ Παῦλος νὰ ὑμῖν
16 λέγω δὲ Πνεύματι περιπατεῖτε
Eph 211 ὅ οἱ λεγύμενοι ἀκροβυστία ὑὑπὸ τ. λεγομένης

περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου

11 λέγει γὰρ ἡ γραφή

II
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4 ὃ διὸ λέγει ᾿Αναβὰς εἰς ὕψος, Ps. Ixviii. 19

17 1 τοῦτο οὖν λέγω kK. μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ

δι1:2.}

τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν

ἐστιν κ. λέγειν
14 διὸ λέγει Ἔγειρε ὁ καθεύδων.
$ ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν. k. εἰς τ. ἐκκλησίαν
Phl 8 τ 2 ods πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν νῦν δὲ κ- κλαίων
λέγω
411 ἴ οὐχ ὅτι καθ᾽ ᾿ὑστέρησιν λέγω
Col 2 41° τοῦτο λέγω ἵἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται
411 ὅ᾽ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος ἸΙοῦστος
1Th415 1 τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου

5 3 ὅταν λέγωσιν Εἰρήνη κ. ἀσφάλεια

uTh2

4 5: ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν
ἢ σέβασμα
. ταῦτα ἔλεγον
5? οὐ “μνημονεύετε ὅτι.
~

+

ὑμῖν;

1 Til 7.1 μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν
Ὁ 4
ἀλήθειαν λέγω, οὐ “ψεύδομαι
4 τ τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει

5 18 λέγει γὰρ ἡ γραφή

ΠΤΙ2

7.1 νόει ὃ λέγω
18 ὅ λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι
Tit 5: 34 μηδὲν ἔχων
€
λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον
ῬΗΠῚ 19 ἵνα μὴἐπί σοι ὅτι kK. σεαυτόν μοι προσοφείλ εἰς

21 1 εἰδὼςὅτι x. ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις

He

1 6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τ. πρωτότοκον . . «
λέγει
7 ὃ πρὸς μὲν T. ἀγγέλους λέγει
2 6 διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων
12 οὐκ ἐπαισχύνεται rae ie αὐτοὺς καλεῖν
λέγων

8 7 καθὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅνιον

λέγω
΄

596
He

ἐπείρασας τ. λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους

8:15 ἐν τῷ λέγεσθαι Σήμερον ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ
ἀκούσητε, Ps. xcv. 7
μετὰ τοσοῦτον

ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
τάδε λέγει ὁ πρῶτος κ. ὁ ἔσχατος
ὅ τ. βλασφημίαν ἐκ τ. λεγόντων Ἰουδαίους

11 πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος κ. Sapdoutieoree λέγειν

1 ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις

21 © ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τ. λέγοντος πρὸς

17 1 ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
1 τάδε λέγει ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
2 ἀφεῖς τ. γυναῖκα Ἰεζάβελ ἡ λέγουσα ἑαυτὴν
προφῆτιν
24 ὑμῖν δὲ λέγω τ. λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις

4 7 σήμερον ἐν Δαυεὶδ
ρόνον

λέγων

εἶναι ἑαυτούς

5 6 xadors k. ἐν ἑτέρῳ λέγει

1 τάδε λέγει ὁ ἔχων τ. ῥομφαίαν τ. δίστομον

6 14 ὥμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ λέγων
711 οὐ κατὰ τ. τάξιν ᾿Λαρὼν λέγεσθαι
13 ὃ ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα
αὐτόν

8

I κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τ. λεγομένοις
ὃ μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει,

ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει Κύριος
MAMONI ὈΝΞ OM 734, Jer. xxxi. 31
9 κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν λέγει Κύριος.

24 οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τ. Σατανᾶ ὡς
λέγουσιν
29 | ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις

8 11 τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τ.
Θεοῦ
6 1 ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
7 1 τάδε λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἀληθινός
9 25 διδῶ ἐκ τ. συναγωγῆς τ. Σατανᾶ τ.
λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι
13 | ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
~
τάδε λέγει ὁ ᾿Αμήν
->

MNDN) DA MVE “DN, 1. 32

IO ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τ. οἴκῳ

Ἰσραὴλ. . . λέγει Κύριος

ONqe) MTN PAB We MRT ANE 5
mIMmOND ον, 2b. 33

11 λέγων Τνῶθι τ. Κύριον

ineM 3 TN?, 7. 34

13 ἐν τῷ λέγειν Καινήν

9 2 3 ἥτις λέγεται ἅγια
3 3 σκηνὴ ἡ λεγομένη ἅγια ἁγίων
5 7 περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος
20 αὐτό τε τὸ βιβλίον κ. πάντα τ. λαὸν ἐράν-

τισεν λέγων

10

17 ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι

22 1 ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
4 1 ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος
λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ λέγων
8 ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας κ. νυκτὸς
λέγοντες
10 βαλοῦσιν τ. στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τ.

θρόνου λέγοντες

5

ς διὸ εἰσερχόμενος εἰς τ. κόσμον λέγει

ὃ 7 ἀνώτερον λέγων

᾿

16 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς

. . « λέγει Κύριος, Jer. xxxi. 33

11 14 1 of yap τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν

24 2 ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ
32 1 κ. τί ἔτι λέγω;

6

12 26 νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων

18 6 ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν

Ja

113
214
23
4 5

μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω
ὅ ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν
ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
ἴ ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει

6 διὸ λέγει ‘O Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται,

Pr. ili. 34
13 ἄγε νῦν οἱ λέγοντες
15 ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς Ἐὰν ὁ Κύριος θέλῃ
ΠΡΕ8 4 κατὰ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
κ. λέγοντες
ox

ὁ λέγων ἐν τ.

i εἶναι

οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ
αὐτῷ μὴ λέγετε"
ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τ.
ἔργοις αὐτοῦ

χαίρειν
οἱ
Οὐ
Ο

Ju

10

Re

λεγούσης

17 ἔθηκεν τ. δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων

2 1 τάδε λέγει ὁ κρατῶν τ. ἑπτὰ ἀστέρας

:

εἷς ἐκ τ. πρεσβυτέρων λέγει μοι
ᾷδουσιν δὴν καινὴν λέγοντες
χιλιάδες χιλιάδων λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ
τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας ᾿
λέγοντα, WH mg.
τὰ τέσσερα ζῷα ἔλεγον ᾿Αμήν
ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τ. τεσσάρων ζῴων λέγοντος
ἤκουσα τ. δευτέρου ζῴου λέγοντος
ἤκουσα τ. τρίτου ζῴου λέγοντος
ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τ. τεσσάρων
ζῴων λέγουσαν
ὶ
!
ἤκουσα φωνὴν τ. τετάρτου ζῴου λέγοντος
ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες
λέγουσιν τ. ὄρεσι κ. τ. πέτραις
;
ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τ. τέσσαρσιν ἀγγέλοις
.. + λέγων
κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες

12 προσεκύνησαν τ. Θεῷ λέγοντες

13 ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τ. πρεσβυτέρων λέγων μοι

811 8 τὸ ὄνομα τ. ἀστέρος λέγεται ὁ ΓΛψινθος
13 ἤκουσα

ἑνὸς ἀετοῦ.

. . λέγοντος

μεγάλῃ

914 ἤκουσα φωνὴν μιὰν...

φωνῇ

Ρ

λέγοντα τ. ἐκτῷ

a

>

10

14 ἐπροφήτευσεν δὲ x. τούτοις . .. ᾿Ἐνὼχ λέγων

18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν᾽ Ἐπ᾿ ἐσχάτου χρόνου ἔσονται
ἐμπαῖκται
1 8 ἐγώ εἰμι
τὸ Ἄλφα x. τὸὮ λέγει ΚύριοςὁΘεός
Il ἤκουσα... φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος

14
I
3
5
6

7
10
16
7 3

1Jo 2 4 ὁ λέγων ὅτι ἜἜγνωκα αὐτόν
5 ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν

5
9.
12
13

11

4 ἤκουσα φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ λέγουσαν
8 ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τ. οὐρανοῦ πάλιν...
λέγουσαν
9 ὅ ἀπῆλθα πρὸς τ. ἄγγελον λέγων αὐτῷ
δοῦναι
:
9 x. λέγει μοι Λάβε x. κατάφαγε αὐτό

11 λέγουσίν μοι Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι
1 ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ λέγων
12 ἤκουσαν

φωνῆς

μεγάλης

ἐκ

τ.

οὐρανοῦ

λεγούσης αὐτοῖς
:
φωνὴν μεγάλην... λέγουσαν, TWH

mg.

λέγω---λέπρα
Re 1115 ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τ. οὐρανῷ
λέγοντες
17 προσεκύνησαν τ. Θεῷ λέγοντες
12 10 ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τ. οὐράνῳ λέ-

ΛΕΙΠΩ
Lu 18 22 ἔτι ἕν σοι λείπει

Tit_1
Ja

ὅ εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας

14 7 εἶδον ἄλλον ἄγγελον... λέγων ἐν φωνῇ

215 λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς

μεγάλῃ

ὃ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν λέγων
9 ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς
λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ

13 ἤκουσα φωνῆς ἐκ τ. οὐρανοῦ λεγούσης
13
18
15 3
161
5
7
17
17

τ
15
18 2
4
7
10
16
18
19
191

I ἔβαλεν

ἤκουσα

4
5
6
9
9
10
17
21

" ναὶ λέγει τὸ Πνεῦμα ἵνα ἀναπαήσονται
ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ... λέγων
ἄδουσιν... τ. @dnv τ. ἀρνίου λέγοντες
ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τ. ναοῦ λεγούσης
τ. ἑπτὰ ἀγγέλοις
ἤκουσα τ. ἀγγέλου τ. ὑδάτων λέγοντος
ἤκουσα τ. θυσιαστηρίου λέγοντος
ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τ. ναοῦ.
λέγουσα
ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων
λέγει μοι Τὰ ὕδατα ἃ cides . . . λαοί
ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων
ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ λέγουσαν
* ὅτι ἐν τ. καρδίᾳ αὐτῆς λέγει
ἀπὸ ὑακρόθεν ἑστηκότες... λέγοντες
κλαίοντες κ. πενθοῦντες λέγοντες Οὐαὶ οὐαί
ἔκραξαν βλέποντες τ. καπνὸν τ. πυρωσεως
αὐτῆς λέγοντες
ἔκραξαν κλαίοντες x. πενθοῦντες λέγοντες
Οὐαὶ οὐαί
εἰς τ. θάλασσαν

λέγων

ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ
λεγόντων
προσεκύνησαν τ. Θεῷ τ. καθημένῳ ἐπὶ τ.
θρόνῳ λέγοντες
φωνὴ ἀπὸ τ. θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα
ἤκουσα... ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν
λεγόντων
:
λέγοντες, WH mg.
λέγει μοι Τράψον
λέγει μοι Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τ. Θεοῦ
λέγει μοι Ὅρα μή
ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τ.

ὀρνέοις

3 ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τ. θρόνου λεγούσης
5 Kk. λέγει Τράψον
λέγει μοι, WH mg.
9 ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων
22 ο λέγει μοι Ὅρα μή ᾿
10 λέγει μοι. Μὴ σφραγίσῃς τ. λόγους
17 τὸ πνεῦμα κ. ἡ νύμφη λέγουσιν Ἔρχου
20 λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα

Ro 11

ΛΕΙΓΙ͂ΜΜΑ
5 x. ἐν τ. νῦν καιρῷ λεῖμμα
χάριτος γέγονεν
λίμμα, WH

5 ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ

8113 ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ
λίπῃ, TWH mg.
1 4 iva fre... ἐν μηδενὶ λειπόμενοι.

γουσαν

18. 4 προσεκύνησαν τ. θηρίῳ λέγοντες
14 λέγων τ. κατοικοῦσιν ἐπὶ τ. γῆς
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΏ

Ac 18 2 λειτουργούντων

δὲ

αὐτῶν

τ.

Κυρίῳ

αὐτοῖς

He 10 11 πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν
τουργῶν

Lu

καθ᾽ ἡμέραν

8

5 ἔσται...

αὐτοῦ
11Co912 ἡ διακονία τ. λειτουργίας ταύτης

Phl 217 εἰ x. σπένδομαι ἐπὶ τῇ... λειτουργίᾳ τ.
πίστεως ὑμῶν
30 ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς
πρός με λειτουργίας
He 8 6 νῦν δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας
9 21 πάντα τὰ σκεύη τ. λειτουργίας τ. αἵματι
ὁμοίως ἐράντισεν

AEITOYPFIKO’S +
Ης

114 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα
’

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Ro 18 6 λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσίν
15 16 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ
εἰς τὰ ἔθνη
Phl 225 Ἐπαφρόδιτον.
. λειτουργὸν τ. χρείας

μου

He

176

ποιῶν...

. τ. λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς

φλόγα

DID wis rnin... AWY, Ps. civ. 4
8 2 τ. ἁγίων λειτουργὸς κ. τ. σκηνῆς τ. ἀληθινῆς
AEMA’

Mt 27 46 ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς...
λεμὰ σαβαχθανεί

λέγων Ἐλωὶ ἐλωὶ

λαμὰ, R; λαμὰ ζαφθανεί, WH

mg.

Mk 15 34 ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς. . . Ἕλωϊξ ἑλωϊ λεμὰ
σαβαχθανεί
λαμὰ, WHR

AE’NTION ὅΤ
Jo 18

4 λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν
vw

ἤρξατο... ἐκμάσσειν

τ. λεντίῳ

ᾧ ἦν

διεζωσμένος
ΛΕΠΙΣ

κατ᾽ ἐκλογὴν

ΛΕΓῸΣ
αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας

Vive Ipyn mM, Is. xl. 4

λει-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΆ
1 23 ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τ. λειτουργίας

Ac

918 εὐθέως ἀπέπεσαν
ὡς λεπίδες

αὐτοῦ ἀπὸ τ. ὀφθαλμῶν

AE’TIPA

Lu

κ.

νηστευόντων
Ro 15 27 ὀφείλουσιν κ. ἐν τ. σαρκικοῖς λειτουργῆσαι

Mt 8 3 εὐθέως ἐκαθερίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα
Mk 1 42 εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα

Lu

512 ἰδοὺ ἀνὴρ
13 εὐθέως

πλήρης λέπρας

ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ
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λεπρός---λῆρος
ΛΕΠΡΟΣ

Mt

8 2 ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ

10
11
26

ὃ ἀσθενοῦντας θεραπεύετε λεπροὺς καθαρίζετε
5 λεπροὶ καθαρίζονται κ. κωφοὶ ἀκούουσιν
6 τ. δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ
Σίμωνος τ. λεπροῦ
ΜΚ 140 ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν
αὐτόν
14 3 ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τ. οἰκίᾳ Σίμωνος
τ. λεπροῦ

Lu

427 πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ

Ἐλισαίου
722 λεπροὶ καθαρίζονται x. κωφοὶ ἀκούουσιν
17 12 ἀπήντησαν δέκα λεπροὶ ἄνδρες

Mk16

5 εἶδον νεανίσκον... - περιβεβλημένον στολὴν
λευκήν
920 ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων
435 ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν

Lu
JO

20 12 θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους
110 ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθή-

Ac

σεσι λευκαῖς
114 αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν
217 δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν
3 4 περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς

Re

5 6 νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματιοις λευκοῖς
18 ἀγοράσαι... ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ

ἐπὶ

4 4 πρεσβυτέρους... περιβεβλημένους ἱματίοις
λευκοῖς
ἐν ip. λευκ., TWH mg. R

ΛΕΠΤΟΊΝ *+
Mk 12 42 ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο
Lu 12 59 ἕως x. τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς
21 2 εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν
βάλλουσαν
ἐκεῖ λεπτὰ δύο
δύο λεπτά,

6 2 ἰδοὺ ἵππος λευκός

11 ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκῇ

7 ο ὄχλος πολὺς... περιβεβλημένους στολὰς

λευκάς
13 οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τ. στολὰς τ. λευκὰς
τίνες εἰσίν.
14 14 ἰδοὺ νεφέλη λευκή
1911 ἰδοὺ ἵππος λευκός
14 τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τ. οὐρανῷ ἠκολούθει
αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς,
ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν

T

ΛΕΥΕΙ΄, ΛΕΥΕΙ͂Σ
ΜΚ
Lu

He

214 παραγὼν εἶδεν Λευεὶν τὸν τ. ᾿Αλφαίου
Ἰάκωβον, ΝΗ mg.
324 τοῦ MarOar τοῦ Aevel τοῦ Μελχεί
29 τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευεὶ τοῦ Συμεών
5.27 ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευείν
29 ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ ἐν τ.
οἰκίᾳ αὐτοῦ
7 5 οἱ μὲν ἐκ τ. υἱῶν Λευεὶ τ. ἱερατείαν λαμβάνοντες

9 δι ᾿Αβραὰμ x. Λευεὶς ὁ δεκάτας λαμβάνων

Re

εδεκάτωται
7 7 ἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες

AEYEI’THE
Lu 10 32 ὁμοίως δὲ x. Aevetrns κατὰ τ. τόπον ἐλθών
Jo 119 ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι...
ἱερεῖς x. Λευείτας
Ac 436 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας. . .
Aeveitns

He

711

AEYEITIKO’S
εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τ. Λευειτικῆς ἱερω-

σύνης ἦν

AEYKAI’NQ

Mk
Re

9 3 ofa γναφεὺς ἐπὶ τ. γῆς οὐ δύναται οὕτως

λευκᾶναι
714 ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τ. αἵματι τ. ἀρνίου
᾿

ΛΕΥΚΟΒΥΊΆΣΙΝΟΣ

λευκοβύσσινον, WH

mg.

20 11 εἶδον θρόνον μέγαν λευκόν
ΛΕΏΝ

ΠΤΙῚ 417 ἐρύσθην ἐκ στόματος λέοντος
He 11 33 ἔφραξαν στόματα λεόντων

1Pe5
Re

8 ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυό-

μενος περιπατεῖ
4 7 τὸ (Gov τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι
5 5 ἐνίκησεν 6 λέων ὁ ἐκ τ. φυλῆς Ἰούδα
9 8 οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν
17 αἱ κεφαλαὶ τ. ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων
10. 3 ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται
18. 2 τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος
λεόντων, TWH mg.

Pel

AH’OH
9 λήθην λαβὼν τ. καθαρισμοῦ
αὐτοῦ ἁμαρτιῶν

τῶν

πάλαι

ΛΗΜΨΙΣ
Phl 415 οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον
δόσεως K. λήμψεως
AHNO’S

+

Re 19 14 ἐνδεδυμένοι λευκοβύσσινον καθαρόν
βύσσινον λευκὸν καθ., TWH

non mg. R

AEYKO’S
Mt 5 36 οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἣ
μέλαιναν

17 2 τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς

28 3 τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών
9.3 τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ

λίαν

.

Mt 21 33 ὥρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν
Re 14 19 ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ τὸν
μέγαν.
20 x. ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τ. πόλεως,
x. ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τ.
χαλινῶν τ. ἵππων
1915 αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τ. οἴνου τ. θυμοῦ
ΛΗ͂ΡΟΣ **
Lu 2411 ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν
ῥήματα ταῦτα

ὡσεὶ

λῆρος τὰ

λῃστής---λίθος
AHETH’S
Mt

Jo

2113 ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν

DIPS...

MST A Dye ΠΊΡΌΠ

Jer. vii. 11
26 55 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
27 38 τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί

44 τὸ δὲ αὐτὸ κ. οἱ λῃσταὶ οἱ συνσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν
ΜΚ 1117 ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον
λῃστῶν, Jer. Lc.
14 48 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
15 27 σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς
Lu 10 30 ἄνθρωπός τις... λῃσταῖς περιέπεσεν
36 τίς τούτων... πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τ. ἐμπεσόντος εἰς τ. λῃστάς;
19 46 ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν,
Jer. Ze.
22 52 ws ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
Jo 10 1 ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν x. λῃστής
8 πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν
k. λῃσταί
18 40 ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής

11Co 11 26 κινδύνοις ποταμῶν κινδύνοις ληστῶν

10 33
11 ὃ
526
1419

περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε
νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι
Ac
ἐφοβοῦντο γὰρ τ. λαὸν μὴ λιθασθῶσιν
λιθάσαντες τ. Παῦλον ἔσυρον ἔξω τ.
πόλεως
Coll 25 ἅπαξ ἐλιθάσθην τρὶς ἐναυάγησα
Ης 11 37 ἐλιθάσθησαν ἐπειράσθησαν
Jo

ΛΙΘΙΝΟΣ
2 6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἐξ... κείμεναι

Re

920 εἴδωλα .. . τὰ λίθινα κ. τὰ ξύλινα

11Co3

3 ἐνγεγραμμένη... οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις

ΛΙΘΟΒΟΛΕΏ +
Mt 21 35 ὃν δὲ ἀπέκτειναν ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν
23 37 ἡ . .. λιθοβολοῦσα τ. ἀπεσταλμένους πρὸς
αὐτήν
Lu 18.34 9 . . . λιθοβολοῦσα τ. ἀπεσταλμένους πρὸς
αὐτήν
Ac 758 ἐκβαλόντες ἔξω τ. πόλεως ἐλιθοβόλουν
59 ἐλιθοβόλουν τ. Στέφανον ἐπικαλούμενον
14 5 ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ . .. ὑβρίσαι κ. λιθοβολῆσαι αὐτούς
He 12 20 κἂν θηρίον θίγῃ τ. ὄρους λιθοβολήσεται

ΠΌΠΞ ΝΕ, op’ Sippa Ἴ 3 3 ΠΝ

ΛΙΆΝ
2:16 τότε Ἡρῴδης... ἐθυμώθη λίαν
4 ὃ παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ© διάβολος εἰς ὄρος |
ὑψηλὸν λίαν
8 28 δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τ. μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν
27 14 ὥστε θαυμάζειν τ. ἡγεμόνα λίαν
Mk 135 πρωὶ ἔννυχα λίαν ἀναστάς \~
ς 6 51 x. λίαν ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο
λίαν ἐκ περισσοῦ, Τ᾽
9 3 τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν
16 2 λίαν πρωὶ τῇ μιᾷ τ. σαββάτων
Lu 28 8 ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τ. Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν
I1Ti415 λίαν γὰρ ἀντέστη τ. ἡμετέροις λόγοις
Il Jo - 4 ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τ. τέκνων σου

Mt

Il Jo

Ex. xix. 13
ΛΙΘΟΣ

(1) metaph.

JoI WIND ARAB, Ps. xci. 12

7 9 μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;
21 42 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες

D130 IND IN, Ps. cxviii. 22
24
27

ΛΙΒΑΝΟΣ
Mt

Mk

AIBANQTO’S
3 ἐστάθη ἐπὶ τ. θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν
5 εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν

Re

8

Ac

ΛΙΒΕΡΤΙ͂ΝΟΣ
6 9 ἀνέστησαν δέ τινες ἐκ τ. συναγωγῆς
λεγομένης Λιβερτίνων

,
τ.

ΛΙΒΥΉ
Ac

210 τὰ μέρη τ. Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην

Jo

8[5 ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο τ. τοιαύτας λιθάζειν

ΛΙΘΑΖΩ

10 31 ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν
32 διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε;

(2) λίθος ἐπὶ λίθ.

8. 9 ἐκ τ. λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ
4 3 εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται
6 μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τ. πόδα σου

3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν

211: προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσὸν κ. λίβανον
kK. σμύρναν
Re 18 13 μύρον κ. λίβανον κ. οἶνον
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28
5
12
18

4 6 πεσὼν ἐπὶ τ. λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται
—h. ν᾿, T [WH] R marg.
2 7 οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
60 προσκυλίσας λίθον μέγαν τ. θύρᾳ τ. μνημείου
66 σφραγίσαντες τ. λίθον μετὰ τ. κουστωδίας
2 προσελθὼν ἀπεκύλισεν τ. λίθον
5 ἦν κράζων x. κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις
1τὸ λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,

1
2
15 46
16 3

Lu

Ps. Zz;

ἴδε ποταποὶ λίθοι x. ποταπαὶ οἰκοδομαί
2 οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τ. θύραν τ. μνημείου
τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τ. λίθον ἐκ τ. θύρας
τ. μνημείου;
4. ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀνακεκύλισται ὁ λίθος
8 8 ἐκ τ. λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ

᾿Αβραάμ

4 3 εἰπὲ τ. λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος
II μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τ. πόδα
σου, Ps. xci. 12
1111 μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;
—h. v., WH non mg. R mg.
17 2 εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τ. τράχῆλον αὐτοῦ
19 40 οἱ λίθοι κράξουσιν
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λίθος----᾿λίνος
νΝ

Lu 19 44 ? οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί

2017 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν
Ps. Cxviii. 22

οἱ οἰκοδομοῦντες,

AIMH’N

Ac 27 8 ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Kadods
Διμένας

18 πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τ. λίθον συνθλασθήσεται
21 καὶ ὅτι λίθοις καλοῖς x. ἀναθήμασι κεκόσμηται

12 ἀνευθέτου δὲ τ. λιμένος ὑπάρχοντος

6 3 ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ ori 4ὧδε

2241 αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου
βολὴν
24 2 εὗρον δὲ τ. λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τ.
μνημείου
Jo 87 ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν
βαλέτω λίθον
[τὸν] λίθ. βαλ., WH mg.
59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν
10 31 ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι
11 38 λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ.
39 λέγει ὁ Ἰησοῦς ἤΑρατε τ. λίθον
41 ἦραν οὖν τ. λίθον
20 1 βλέπει τ. λίθον ἡρμένον ἐκ τ. μνημείου
Ac 411 } οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽
ὑμῶν τ. οἰκοδόμων
17 29 οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ
λίθῳ . .. τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον
Ro 9.32 1 προσέκοψαν τ. λίθῳ τ. προσκόμματος
33 ᾿ ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος

ΛΙΜΜΑ

WD f3N jas ἦΡΥΞ. ID ‘23
Is. xxviii.
,
16
7 λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν
Ps: Le.

οἱ οἰκοδομοῦντες,

Re

4
15
17
18

μαργαρίτῃ
21 ἦρεν ap oe
μέγαν

ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον

21 11 ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ

19 οἱ θεμέλιοι... παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι
ΛΙΘΟΆΣΤΡΩΤΟΣ

Jo 1913 ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον

5 1
2
8 22
23

αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τ. λίμνην Γεννησαρέτx. εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τ. λίμνην
διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τ. λίμνης
κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τ. λίμνην
εἰς τ. λ. ἀν., WH marg.
33 ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ εἰς τ.
λίμνην
Re 19 20 ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τ. λίμνην τ.
πυρός

20 10 ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τ.

λίμνην τ. πυρὸς κ. θείου
14 ὁ θάνατος κ. ὁ ἅδης ἐβλήθησαν εἰς τ. λίμνην
τ. πυρός:
οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν ἡ λίμνη
τ. πυρός.
15 k. εἴ τις οὐχ εὑρέθη... . ἐβλήθη εἰς τ.
λίμνην τ. πυρός
21 ὃ τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τ. λίμνῃ τ. καιομένη
πυρὶ Kk. θείῳ
ΛΙΜΟΣ

(1) fem.
Mt
Mk
Lu

λίθον, T

8! οὗτος ἐγενήθη... λίθος προσκόμματος
k. πέτρα σκανδάλου, Is. viii. 14
3 ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι
6 ἐνδεδυμένοι λίθον καθαρὸν λαμπρόν
λίνον, TR marg.
4 κεχρυσωμένη χρυσίῳ x. λίθῳ τιμίῳ x. papγαρίταις
12 γόμον χρυσοῦ κ. ἀργύρου κ. λίθου τιμίου
16 κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ x. λίθῳ τιμίῳ κ.

Ac

24 7
18 8
425
1614

ἔσονται λιμοὶ x. σεισμοὶ κατὰ τόπους
ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους ἔσονται λιμοί
ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τ. γῆν
1 ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τ. χώραν
ἐκείνην
17 ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι
21 ΤΙ κατὰ τόπους λοιμοὶ x. λιμοὶ ἔσονται
λιμ. K. λοιμ., TWH mg. R
711 ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν Αἴγυπτον

OMS ὙΝ 53, ᾿ς, ay) ΠΝ, Gen.
xli. 54

Ro

11 28 1 ἐσήμαινεν διὰ τ. πνεύματος λιμὸν μεγάλην
μέλλειν ἔσεσθαι
8435 τίς ἡμᾶς χωρίσει.. εν διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ

ΛΙΚΜΑΏ

—h. v.,

T [WH] R mg.

Lu 20 18 ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν

ἐναι τὰ

11Col1l 27 ἐν λιμῷ κ. δίψει
Re
6 8 ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ x. ἐν λιμῷ κ. ἐν
θανάτῳ
18 ὃ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς θάνατος κ. πένθος
K. λιμός
ΛΙΝΟΝ
Mt 12 20 λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει

M32) ND nnd ARB, Is. xlii. 3

Διθόστρωτον

Mt 21 44 ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν

Vide ΛΕΙΜΜΑ

ΛΙΜΝΗ
Lu

432 JAN, Is. viii. 14, cf xxviii. 16
1 Co 8 12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τ. θεμέλιον.
λίθους τιμίους
11Co8 7 εἰ δὲ ἡ διακονία τ. θανάτου .. . ἐντετυπωμένη λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ
1
4 '
πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα
5 1 κι΄ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε
6 1 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτόν

πρὸς

παραχειμασίαν
12 καταντήσαντες εἰς Φοίνικα. . . λιμένα τ.
Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα

Re 15

6 ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρόν
λίθον, WHR non mg.
AI'NOE

11 Ti421 ἀσπάζεταί σε...

Λίνος x. Κλαυδία

λιπαρός----᾿λόγος
AINAPO’S
Re 18 14 πάντα τὰ λιπαρὰ x. τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο
ἀπὸ σοῦ

11Co8

§ οὐχ ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι

519 μὴ λογιζόμενος

αὐτοῖς

τὰ

παραπτώματα

αὐτῶν
10 2 ἣ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τ. λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας

ΛΙΤΡΑ +

7 τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ

Jo 12

3 ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου
- πιστικῆς πολυτίμου
19 39 φέρων ἕλιγμα σμύρνης κ. ἀλόης ὡς λίτρας
ἑκατόν

Ga

Ay
Ac 27 12 λιμένα τ. Κρήτης βλέποντα
κατὰ χῶρον

601

κατὰ λίβα x.

ΛΟΓΙΑ 7
περὶ δὲ τ. λογίας τῆς εἰς τ. ἁγίους
2 ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται

11

II τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος
5 λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τ. ὑπερλίαν

12

6 1 μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με

ἀποστόλων

8 61}

x. ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, Gen. Lc.

Phl

8.13
4 8
11 Ti4 16
He 11 το

ἐγὼ ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι
εἴτις ἀρετὴ x. εἴ τις ἔπαινος ταῦτα λογίζεσθε
μὴ αὐτοῖς λογισθείη
λογισάμενος ὅτι x. ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν
δυνατὸς ὁ Θεός
14 233 1 κ. ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, Gen. Lc.
I Pe 5 12 Σιλουανοῦ.... τ. πιστοῦ ἀδελφοῦ ὡς λογίζομαι

ΛΟΓΙΚΟΣ ἢ

ΛΟΓΙΖΟΜΑΙ

(1) λογίζ. εἰς

ἘΣ

1 παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν

ΠΣ DYYWERNNI, Is. liii. 12
Lu 22 37 κ. μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη, Is. Lc.
Jo 1150 οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν
Ac 19 27 1 κινδυνέυει. . . τὸ τ. μεγάλης θεᾶς ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι
Ro 2 3 λογίῷ) δὲ τοῦτο ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων
26 1 οὐχ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν
λογισθήσεται
8 28 λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον
4 31 κ. ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

ΠΡῚΝ tb nawn, Gen. xv. 6
τ.

δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται
κατὰ χάριν
1 λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην
tg ς
\
,
,
ἣν
ᾧ ὁ Θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
oOw
WA οὗ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν

ἣν 15 miny Ὡθποτνρ, Ps. xxxii. 2
9 + λέγομεν yap ἐλογίσθη τῷ ᾿Αβραὰμ ἡ πίστις
εἰς δικαιοσύνην,
Gen. Ζ.4.
IO πῶς οὖν ἐλογίσθη;
11 εἰς τὸ Fie “ak αὐτοῖς τ. δικαιοσύνην
22
διὸ x. ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην,

Gen. λα

23 οὐκ ἐγράφη δὲ δὲ’ αὐτὸν μόνον ὅτι ἐλογίσθη

αὐτῷ:

24 ἀλλὰ κ. δι᾿ ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι
6 11 λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς μὲν τ.
ἁμαρτίᾳ
8 18 λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα

τοῦ νῦν καιροῦ
36 ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς

ΠΠΣΘ ἸΝΝΞ yawn, Ps. xliv. 23
9 8:1 τὰ τέκνα τ. ἐπαγγελίας λογίζεται
σπέρμα
14 14 εἰ μὴ τ. λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι
1Co4 I οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος
18 5 ἡ ἀγάπη... οὐ λογίζεται τὸ κακόν

ζῶσαν

. + + τὶ λογικὴν λατρείαν ὑμῶν
1 Pe 2 2 τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε

ΜΚΙ15 28 x. μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
—h. v.. TWHR non mg.

εἰς

11 ἐφρόνουν ὡς νήπιος ἐλογιζόμην ὡς νήπιος

Ac 7 38
Ro 8. 2
He 5 12
IPe4II

AO’TION
és ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ὑμῖν
ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τ. Θεοῦ
τινὰ τὰ στοιχεῖα τ. ἀρχῆς τ. λογίων τ. Θεοῦ
εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια Θεοῦ

ΛΟΎΤΙΟΣ *
Ac 18 24 Ἰουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς...

ἀνὴρ λόγιος

ΛΟΓΙΣΜΟΊΣ

Ro.
215 μεταξὺ ἀλλήλων τ. λογισμῶν κατηγορούντων
1010
ς λογισμοὺς καθαιροῦντες x. πᾶν ὕψωμα
ἐπαιρόμενον

ΛΟΓΟΜΑΧΕΏ

7

Π ΤΙ 2 14 διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τ. Θεοῦ μὴ λογομαχεῖν ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον

AOTOMAXIA * +
ITi 6 4 νοσῶν

περὶ ζητήσεις κ. λογομαχίας
AO’TO =

(1) Ady. τ. Θεοῦ (2) Ady. τ. Κυρίου, Ἰησοῦ,
Χριστοῦ
(8) εἰπεῖν, λαλεῖν λόγον, λόγῳ
(4) λόγ. βασιλείας, εὐαγγελίου (δ) λόγ.
ἀληθείας, πίστεως, σωτηρίας
(6) λόγος
. . + ἔργον
(7) Λόγος
(8) κατὰ λόγον,
διὰ λόγου
,
Mt 5 32 παρεκτὸς λόγου πορνείας
37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναὶ οὗ οὔ

724 πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τ. λόγους τούτους
26 πᾶς ὁ ἀκούων μου τ. λόγους τούτους
28 ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τ. λόγους
τούτους
8 ὃ 8 ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ

16 ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ
1014 ὃς ἂν ph... ἀκούσῃ τ. λόγους ὑμῶν
12 32 3. ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου

602

λόγος

Mt 12 36 ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ | ΜΚ14 39 ὅ πάλιν ἀπελθὼν
προσηύξατο τ. αὐτὸν λόγον
κρίσεως"
εἰπών
37 ἐκ γὰρ τ. λόγων σου δικαιωθήσῃ,
τ. avr. Ady. εἰπ., [WH]
kK. ἐκ τ. λόγων σου καταδικασθήσῃ
10[20 τ. λόγον βεβαιοῦντος διὰ τ. ἐπακολου13 19 * παντὸς ἀκούοντος τ. λόγον
τ. βασιλείας
20 οὗτός ἐστιν ὁ τ. λόγον ἀκούων
21 γενομένης δὲ θλίψεως ἢδιωγμοῦ διὰ τ. λόγον

ούντων σημείων
1 2 αὐτόπται x. ὑπηρέται γενόμενοι τ. λόγου
4 περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τ. ἀσφάλειαν

Lu

22 οὗτός ἐστιν ὁ τ. λόγον ἀκούων

20 ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τ. λόγοις μου

22 ἡ ἀπάτη τ. πλούτου συνπνίγει τ. λόγον
23 οὗτός ἐστιν 6 τ. λόγον ἀκούων κ. συνιείς

29 ἡ δὲ ἐπὶ τ. λόγῳ
διεταράχθη
3 4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων *Hoaiov

15 6 1 ἠκυρώσατε τ. λόγον τ. Θεοῦ διὰ τ. παρά-

422 ἐθαύμαζον ἐπὶ τ. λόγοις τ. χάριτος

δοσιν ὑμῶν
τ. νόμον, TWH mg. R mg.
12 οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τ. λόγον ἐσκανδαλίσθησαν
23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον
18 23 ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τ. δούλων

32 ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ
36 ris 6 λόγος οὗτος
5 1} ἐν τῷ τ. ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ κ. ἀκούειν
τ. λόγον τ. Θεοῦ
15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ
6 47 πᾶς 6. . . ἀκούων μου τ. λόγων κ. ποιῶν

19

7 γ
17
811
12
13

αὐτοῦ

1 ἐγίνετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τ. λόγους
τούτους
9 παρεκτὸς λόγου πορνείας
εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, TWH non mg. R
non mg.
II οὐ πάντες χωροῦσιν τ. λόγον
+rovrov, TR

22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον τοῦτον

21 1 οἱ τ. λόγον τ. Θεοῦ ἀκούοντες κ. ποιοῦντες

7. Ady. τοῦτ., T ; --τοῦτ., [WH] R
21 24 ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα
22 15 ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ
46 οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον
24 35 οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ" παρέλθωσιν
25 10 συναίρει λόγον μετ᾽ αὐτῶν

26

9 26 ὃς yap ἂν ἐπαισχυνθῇ pe κ. τ. ἐμοὺς λόγους
28 ἐγένετο δὲ μετὰ τ. λόγους τούτους
44 θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ
ὦτα ὑμῶν τ. λόγους
τούτους
10 39 ἡ x. παρακαθεσθεῖσα. .. ἤκουεν τ. λόγον
αὐτοῦ

I ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τ. λόγους
τούτους

11 28 1 οἱ ἀκούοντες τ. λόγον τ. Θεοῦ x. φυλάσσοντες

44 ° προσηύξατο ἐκ τρίτου τ. αὐτὸν λόγον εἰπὼν
πάλιν

Mk

12 10 ὅ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τ. υἱὸν τ. -dvOpoπου

2815 διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις

16 2 ἀπόδος τ. λόγον τ. οἰκονομίας σου

145 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο.
. . διαφημίζειν τ.
λόγον
2 2 ὃ ἐλάλει αὐτοῖς τ. λόγον
414 ὁ σπείρων τ. λόγον σπείρει
15 παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος
15 αἴρει τ. λόγον τ. ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς

20

3
20
21 33
2261
28

16 ὅταν ἀκούσωσιν τ. λόγον

17 εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τ.
λόγον
18 οὗτοί εἰσιν οἱ τ. λόγον ἀκούσαντες
19 αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι

συνπνίγουσιν τ. λόγον

20 οἵτινες ἀκούουσιν τ. λόγον κ. παραδέχονται
33 ὃ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς
τ. λόγον
5.36 ὃ ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τ. λόγον λαλού-

μενον

713 1 ἀκυροῦντες τ. λόγον τ. Θεοῦ τ. παραδόσει
ὑμῶν
;

29 διὰ τοῦτον τ. λόγον ὕπαγε

αὐτούς

ὃ ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ x. ἰαθήτω ὁ παῖς μου
ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τ. Ἰουδαίᾳ
1 ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τ. Θεοῦ
αἴρει τ. λόγον ἀπὸ τ. καρδίας αὐτῶν
οἱ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τ.
λόγον
15 οἵτινες... ἀκούσαντες τ. λόγον κατέχουσιν

ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον
ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου
οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται
“ ὑπεμνησθη ὁ Πέτρος τ. λόγου τ. Κυρίου
ῥήματος, WHR
ο ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς

2417 τίνες οἱ λόγοι οὗτοι obs ἀντιβάλλετε
Jo

19 © δυνατὸς ἐν ἔργῳ κ. λόγῳ ἐναντίον τ. Θεοῦ
44 οὗτοι οἱ λόγοι
μου ods ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς
1 τ
ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λύγος,
7 k. ὁ λόγος ἦν πρὸς τ. Θεόν,

14
222
4.37
39

7 x. Θεὸς ἦν ὁ λόγος

7 ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο
ὃ ἐπίστευσαν... τ. λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινός
πολλοὶ ἐπίστευσαν... διὰ τ. λόγον τ.

γυναικὸς μαρτυρούσης

41 πολλῷ πλείους
αὐτοῦ

ἐπίστευσαν

διὰ

τ. λόγον

50 ὃ ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τ. λόγῳ ὃν εἶπεν

8.32 ὃ παρρησίᾳ τ. λόγον ἐλάλει
38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με κ. τοὺς ἐμοὺς
λόγους
910 τ. λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
524 ὁ τ. λόγον μου ἀκούων... ἔχει ζωὴν
αἰώνιον
38 τ. λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα

24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τ. λόγοις αὐτοῦ
11 29 ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον

7.36 8 τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν
40 ἐκ τ. ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τ. λόγων τούτων

10 22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τ. λόγῳ ἀπῆλθεν

12 13 ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν X

13 31 οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται

6 60 σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος

8.31 ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τ. λόγῳ τ. ἐμῷ
37 ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς od χωρεῖ ἐν ὑμῖν

λόγος
Jo

843 ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τ. λόγον τ. ἐμόν

51 ἐάν τις τ. ἐμὸν λόγον τηρήσῃ

603

Ac 18 καὶ ! κατήγγελλον τ. λόγον τ. Θεοῦ ἐν τ. cvvawyais τ. Ἰουδαίων
7) ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τ. λόγον τ. Θεοῦ
15 εἴ τις ἔστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως
πρὸς τ. λαόν
26 ὃ ἡμῖν ὁ λόγος τ. σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη
44 1 3 συνήχθη ἀκοῦσαι τ. λόγον τ. Θεοῦ
Ady. τ. Κυρίου, TWH mg. R mg.
46 1 5 ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τ.
λόγον τ. Θεοῦ

52 ἐάν τις τ. λόγον μου τηρήσῃ
55 1 οἶδα αὐτὸν x. τ. λόγον αὐτοῦ τηρῶ
10 19 σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τ. Ἰουδαίοις διὰ
35

τ. λόγους τούτους

πρὸς ods ὁ λόγος τ. Θεοῦ ἐγένετο

12 38 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαίου τ. προφήτου πληρωθῇ
48 ὃ. 6 λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτόν

14 23 ἐάν τις ἀγαπᾷ με τ. λόγον μου τηρήσει
24 ὁ μὴ ἀγαπῶν με τ. λόγους μου οὐ τηρεῖ:

κ. ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός
15 3 ὃ καθαροί ἐστε διὰ τ. λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν

48 1 3 ἐδόξαζον τ. λόγον τ. Θεοῦ
Ady. τ. Κυρίου, TWH

20 ὃ μνημονεύετε τ. λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
20 εἰ τ. λόγον μου ἐτήρησαν
25 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τ. νόμῳ αὐτῶν

αὐτοῦ

17 6 τὸν λόγον σου τετήρηκαν

μαρτ. ἐπὶ τ. λόγ., T
12 ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τ. λόγου
25 ὃ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τ. λόγον
15 6 συνήχθησάν τε... ἰδεῖν περὶ τ. λόγου
τούτου
7 * διὰ τ. στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τ.
λόγον τ. εὐαγγελίου
15 τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τ. προφητῶν
24 ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις

14 1 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τ. λόγον σου

17 1 ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν
εἰς ἐμέ
»

>

18

΄

διὰ τ. λόγου αὐτῶν

9 8 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν
32 “ ἵνα 6 λόγος τ. Ἰησοῦ πληρωθῇ
19 ὃ ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πειλᾶτος τοῦτον τ. λόγον
13 ὁ οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας τ. λόγων τούτων
21 23 ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τ. ἀδελφούς
Ac 1 It. μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ
πάντων
222 ἄνδρες Ἰσραηλεῖται ἀκούσατε τ. λόγους

27 ὃ κ. αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά

32 8 διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τ. ἀδελφούς
35 * εὐαγγελιζόμενοι μετὰ x. ἑτέρων πολλῶν
τ. λόγον τ. Κυρίου
6 5 ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τ. λόγον τ. Κυρίου
16 6 ὅ κωλυθέντες ὑπὸ τ. ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι
τ. λόγον ἐν τ. ᾿Ασίᾳ
32 1 2 ἐλάλησαν αὐτῷ τ. λόγον τ. Θεοῦ
τ. Ady. τ. Κυρίου, TWH mg. R non mg.
36 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τ. λόγους
πρὸς τ. Παῦλον
τ. Ady. τούτους, T
17 ΤῚ οἵτινες ἐδέξαντο τ. λόγον μετὰ πάσης προθυμίας
13. 1 κ' ἐν τ. Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τ. Παύλου
ὁ λόγος τ. Θεοῦ
18 5 συνείχετο τ. λόγῳ ὁ Παῦλος
1 } διδάσκων ἐν αὐτοῖς τ. λόγον τ. Θεοῦ
14 ὃ κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν."
25 εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου κ. ὀνομάτων
ὥστε πάντας τ. κατοικοῦντας τ. ᾿Ασίαν
ἀκοῦσαι τ. λόγον τ. Κυρίου

τούτους
ts

40 ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο
41 οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τ. λόγον αὐτοῦ
4 4 πολλοὶ δὲ τ. ἀκουσάντων τ. λόγον ἐπί-

στευσαν

29 1 ὅ μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τ. λόγον

σου

31 1 8 ἐλάλουν τ. λόγον τ. Θεοῦ μετὰ παρρησίας
5 ἀκούων δὲ ὁ ᾿Ανανίας τ. λόγους τούτους
24 ὡς δὲ ἤκουσαν τ. λόγους τούτους
6 2.1 καταλείψαντας τ. λόγον τ. Θεοῦ διακονεῖν
τραπέζαις
4 ἡμεῖς δὲ. . . 7. διακονίᾳ τ. λόγου προσ-

καρτερήσομεν

5 ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τ. πλήθους
ὁ λόγος τ. Θεοῦ ηὔξανεν
7 22 ὃ ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις κ. ἔργοις αὐτοῦ
29 ἔφυγεν δὲ Μωυσῆς ἐν τ. λόγῳ τούτῳ
8 4 διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τ. λόγον
14 1 ὅτι δέδεκται ἡ Σαμαρία τ. λόγον τ. Θεοῦ
21 οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τ. λόγῳ

20 " οὕτως

38
40

τούτῳ

25 * διαμαρτυράμενοι x. λαλήσαντες τ. λόγον
τ. Κυρίου
10 29 πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με

20

36 τ. λόγον ἀπέστειλεν τ. υἱοῖς Ἰσραήλ
τ. Ady. ὃν ἀπ., TWH mg. R non mg.

44 ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας
τ. ἀκούοντας τ. λόγον
1 «. τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τ. λόγον τ. Θεοῦ
19 3, μηδενὶ λαλοῦντες τ. λόγον εἰ μὴ μόνον

Ἰουδαίοις

ol
nell
ἘΠ

22 ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰςτὰὦτα τ. ἐκκλησίας
12 24 1? ὁ δὲ λόγος τ. Κυρίου ηὔξανεν κ. ἐπληθύνετο
Ady. τ. Θεοῦ, TWH mg. R

τ. χώρας
4 τ΄ Κυρίῳ τ. μαρτυροῦντι τ. λόγῳ τ. χάριτος

14

γεγραμμένος

20 κ. περὶ τ. πιστευόντων

mg. R mg.

49 * διεφέρετο δὲ ὃ λόγος τ. Κυρίου δι’ ὅλης

2
7
24
32
35

κατὰ

κράτος τ. Κυρίου ὃ λόγος

ηὔξανεν x. ἴσχυεν
εἰ μὲν οὖν... ἔχουσιν πρός τινα λόγον
περὶ οὗ οὐ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον
περὶ τ. συστροφῆς ταύτης
παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ
παρέτεινέν τε τ. λόγον μέχρι μεσονυκτίου
ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τ. ψυχήν
παρατίθεμαι ὑμᾶς . .. τ. λόγῳ τ. χάριτος
αὐτοῦ
* μνημονεύειν τε τ. λόγων τ. Κυρίου Ἰησοῦ

38 * ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τ. λόγῳ ᾧ εἰρήκει

Ro

22 22 ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τ. λόγου

3 4 ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τ. λόγοις σου

T1272 PNA, Ps. li. 6

9 6:

οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τ.
Θεοῦ

λόγος

604
Ro

9 9 ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος
28 λόγον γὰρ συντελῶν κ. συντέμνων ποιήσει
Κύριος
ῦ

ITh1

ney nixay niny ΟΝ myann nbs vp

ἴθ. Σ. 24
18. 9 ἐν τ. λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται
Tour. τ. λόγ., WH mg.
14 12 ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει
1Col

᾿

A

>

~

,

»

κὶ ἐν παντὶ λόγῳ x. πάσῃ γνώσει

17 οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου

18 ὁ λόγος γὰρ ὁ τ. σταυροῦ τ. μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν
.
2 1 ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας
4 ὁ λόγος μου κ. τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν
πιθοῖς σοφίας λόγοις
13 οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις
419 γνώσομαι οὐ τ. λόγον τ. πεφυσιωμένων
" eae yap ἐν a ἡ βασιλεία Ἶ τρῶν ,
ὃ μὲν γὰρ διὰ τ. πνεύματος δίδοται λόγος
σοφίας,

14

ο
19
19
36
15 2
4
11Co1 18

ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα
διὰ τ. γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε
ὃ θέλω πέντε λόγους τ. νοΐ μου λαλῆσαι
ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ
| ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὁ λόγος τ. Θεοῦ ἐξῆλθεν;
rive λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε
τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος
ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ναὶ

κ. οὔ

1

καπηλεύοντες τ. λόγον τ. Θεοῦ
1
NN
μηδὲ δολοῦντες τ. λόγον τ. Θεοῦ
θέμενος ἐν ἡμῖν τ. λόγον τ. καταλλαγῆς
ὅ ἐν λόγῳ ἀληθείας ἐν δυνάμει Θεοῦ
ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε πίστει κ. λόγῳ
-δ
DW
σι
Θοῦ
ὁ λόγος ἐξουθενημένος
-_
_—

ἄτι

ἐφ 73
,
ἢ
a
3
οἷοί
ἐσμεν τ. λόγῳ
SV ὃ, ἐπιστολῶν
ἀπόντες

εἰ δὲ x. ἰδιώτης τ. λόγῳ
ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται
μα
an
Ὁ
ΟἿ
ALAA
κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τ. λόγον τ.

μι

Ω

[1]

_—

κατηχοῦντι

Eph 113 ὅ x. ὑμεῖς ἀκούσαντες τ. λόγον τ. ἀληθείας
4.29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τ. στόματος ὑμῶν μὴ
ἐκπορευέσθω
5 6 μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις
6 19 ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τ. στόματός

μου

Phil 114 ' * περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως τ. λόγον
τ. Θεοῦ λαλεῖν
2 16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες
415 ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως kK. λήμψεως
17 ἐπιζητῶ τ. καρπὸν τ. πλεονάζοντα εἰς λύγον
ὑμῶν
Col 1 5 ὅ ἣν προηκούσατε ἐν τ. λόγῳ τ. ἀληθείας
τ. εὐαγγελίου
5. | πληρῶσαι τ. λόγον τ. Θεοῦ
3 ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας

16 3 ὁ λόγος τ. Χριστοῦ ἐνοικείτω
πλουσίως

ἐν ὑμῖν

17 © πᾶν ὅτι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἐργῳ
4 3 ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τ. λόγου
ITh1

6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι
5 τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς
ἐν λόγῳ μόνον
>

,

‘

1 ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν λόγον Θεοῦ
415 ? τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου 18 ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τ. λόγοις

τ.

15 18 © εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ x. ἔργῳ
Θεῷ

6 δεξάμενοι τ. λόγον ἐν θλίψει πολλῇ

ὃ ? ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τ. Κυρίου
2 5 οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακίας ἐγενήθημεν
13 παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τ.
Θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων,

τούτοις

ΠΤΗΖ

2 ὃ μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾽
ἐπιστολῆς
15 ὃ εἴτε διὰ λόγου εἴτε 80 ἐπιστολῆς ἡμῶν
17 ὅ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ x. λόγῳ ἀγαθῷ

8 1 3 ἵνα ὁ λόγος τ. Κυρίου τρέχῃ κ. δοξάζηται
14 εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τ.
ἐπιστολῆς
1Ti 115 πιστὸς ὁ λόγος κ. πάσης
πιστὸς ὁ λόγος
4 ς 18 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου
6 ὅ ἐντρεφόμενος τ. λόγοις
9 πιστὸς ὁ λόγος κ. πάσης

λόγῳ ἡμῶν διὰ τ.
ἀποδοχῆς ἄξιος
Θεοῦ κ. ἐντεύξεως
τ. πίστεως
ἀποδοχῆς ἄξιος

12 τύπος γίνου τ. πιστῶν ἐν λόγῳ

5. 17 μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ κ. διδασκαλίᾳ
6 3
εἴ τις. .. μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι
λόγοις τοῖς τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ΠΤΙ1 13 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων
9 | ἀλλὰ ὁ λόγος τ. Θεοῦ οὐ δέδεται
11 πιστὸς ὁ λόγος
15 ὅ ὀρθοτομοῦντα τ. λόγον τ. ἀληθείας
17 ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει
4 2 κήρυξον τ. λόγον
15 λίαν γὰρ ἀντέστη τ. ἡμετέροις λόγοις
Tit 1 3 ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τ. λόγον αὐτοῦ
9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τ. διδαχὴν πιστοῦ
λόγου
5 | ἵνα μὴ ὁ λόγος τ. Θεοῦ βλασφημῆται
ὃ λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον
ὃ πιστὸς ὁ λόγος

2 8 εἰ γὰρ 680 ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο
βέβαιος

2 οὐκ ὠφέλησεν ὁ λύγος τ. ἀκοῆς ἐκείνους
12 | ζῶν γὰρ ὁ λόγος τ. Θεοῦ κ. ἐνεργής
13 τ. ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος
περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος
13 πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου
καιοσύνης
6 1 ἀφέντες τὸν τ. ἀρχῆς τ. Χριστοῦ λόγον
7 28 ὁ λόγος δὲ τ. ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τ. νόμον
12 19 παρῃτήσαντο προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον
1 8.οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τ. λόγον τ. Θεοῦ
17 ἀγρυπνοῦσιν . . ὡς λόγον ἀποδώσοντες
22 ἀνέχεσθε τ. λόγου τῆς παρακλήσεως
Ja 118 ὅ βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας
21 ἐν mpairnre δέξασθε τ. ἔμφυτον λόγον
22 γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου
.
23 εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν K.. οὐ ποιητής
3 2 εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ “πταίει

I Pe 123 1 8 διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ κ. μένοντος
2 ὃ οἱ προσκόπτουσιν τ. λόγῳ ἀπειθοῦντες
3 1 ἵνα εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τ. λόγῳ,
διὰ τῆς τ. γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου
κερδηθήσονται

.

15 πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τ. αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον
περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος

4 5 οἱ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως κρίνοντι
11 Pel 19 ἔχομεν βεβαιότερον τ. προφητικὸν λόγον

λόγος---λοιπός
ΠΡΟ

3 ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπο-

ρεύσονται

,

8. 5 γῇ...
συνεστῶσα τῷ τ. Θεοῦ λόγῳ
7 οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ κ. ἡ γῆ τ. αὐτῷ λόγῳ
τεθησαυρισμένοι εἰσίν
ΕΟ 1 1 7 αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τ. λόγου
τ. Cans
;
10 ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν
ς δ᾽ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τ. λόγον
ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε
ἋΣ
ὁ λόγος τ. Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει
oe
R40
μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ
111 Jo 10 λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς
'
περὶ πάντων τ. σκληρῶν λόγων ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ

--λόγ., WHR

Re

1 2! ὃς ἐμαρτύρησεν τ. λόγον τ. Θεοῦ
3 οἱ ἀκούοντες τ. λόγους τ. προφητείας
τ. λόγον, T

9 1 διὰ τ. λόγον τ. Θεοῦ κ. τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ

3 ὃ
10
6 9
,
1211
17
19
20
21
22

Gre. . . ἐτήρησάς μου τ. λόγον
ὅτι ἐτήρησας τ. λόγον τ. ὑπομονῆς μου
} εἶδον.. .. τ. ψυχὰς τ. ἐσφαγμένων διὰ
τ. λόγον τ. Θεοῦ
αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν . +. διὰ τ. λόγον τ.
μαρτυρίας αὐτῶν
17 1 ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι τ. Θεοῦ
ο 1 οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τ. Θεοῦ εἰσίν
13 1 7 κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὃ λόγος τ. Θεοῦ
41 διὰ τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ κ. διὰ τ. λόγον
τ. Θεοῦ
καὶ οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ κ. ἀληθινοί εἰσιν
6 οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ κ. ἀληθινοί
7 μακάριος ὁ τηρῶν τ. λόγους τ. προφητείας
τ. βιβλίου τούτου
9 avvdoudos . . . τ. τηρούντων τ. λόγους τ.
βιβλίου τούτου
10 μὴ σφραγίσῃς τ. λόγους τ. προφητείας τ.
βλίου τούτου

18 μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τ. ἀκούοντι τ. λόγους

τ. προφητείας τ. βιβλίου τούτου
19 ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τ. λόγων τ. βιβλίου
προφητείας ταύτης

τ.

AO’TXH

Mt 27 49 ἀλλὸς δὲ λαβὼν λόγχην ἔνυξεν αὐτοῦ τ.
πλευράν
—h. v., T [[WH]] R non mg.
Jo 19 34 εἷς τ. στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τ. πλευρὰν
ἔνυξεν

Jo

AOIMO’S

Lu

2111

Ac

24

ΛΟΙΠΟΣ

Mt

22 6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τ. δούλους αὐτοῦ
25 11 ὕστερον δὲ ἔρχονται x. αἱ λοιπαὶ παρθένοι
26 45 * καθεύδετε λοιπὸν x. ἀναπαύεσθε
τὸ λοιπ.,

4 τ. ἀρχιερέα τ. Θεοῦ λοιδορεῖς ;

27 20 ® λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σώ-

44
- 28 9
Ro
113
11 7
1Co 116
4 53
712
29
9 5
11 34
15 37
11Co12 13

Ga.
Eph

ΛΟΙΔΟΡΙΆ
1Ti 5 14 μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τ. ἀντικειμένῳ
owopias χάριν
IPe3 9 μὴ ἀποδιδόντες... λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας
ΛΟΙΔΟΡΟΣ

1Co5 11 ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἦ . -. λοίδορος
βασιλείαν

Θεοῦ

T

27 49 οἱ δὲ λοιποὶ εἶπαν “Ades
Mk
4109 αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι
14 41 2 καθεύδετε τὸ λοιπὸν κ. ἀναπαύεσθε
16 [13 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τ. λοιποῖς
Lu
8 Io τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς
12 26 τί περὶ τ. λοιπῶν μεριμνᾶτε;
π. τ. λοιπ. τί μερ., WH mg.
18 9 πρός τινας... ἐξουθενοῦντας τ. λοιπούς
11 1 ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τ. ἀνθρώπων
249 ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα x.
πᾶσι τ. λοιποῖς.
ZO ἦσαν δὲ... Μαρία 4 Ἰακώβου x. αἱ λοιπαὶ
σὺν αὐταῖς
Ας
2,37 εἶπάν τε πρὸς τ. Πέτρον κ. τ. λοιποὺς
ἀποστόλους
5.13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι
αὐτοῖς
17 ο λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τ. Ἰάσονος x. τ.
λοιπῶν
ὲ

18. 2

1 Co 4 12 λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν
I Pe 2 23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει

(2) λοιπόν, τὸ λοιπ.
τ. λοιποῦ

>

AOIAOPE’Q

6 10 οὐ λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες
κληρονομήσουσιν

κατὰ τύπους λοιμοὶ κ. λιμοὶ ἔσονται
λιμ. κ΄ Aom., TWH mg. R
5 εὑρόντες yap τ. ἄνδρα τοῦτον λοιμόν

(1) seq. ay

928 ἐλοιδόρησαν αὐτὸν κ. εἶπαν

Ac 28

605

Phl

II
2 13
6 17
2 3
6 10
113
3 I
4 3

ζεσθαι ἡμᾶς
τ. λοιποὺς ods μὲν ἐπὶ σανίσιν
οἱ λοιποὶ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας
καθὼς x. ἐν τ. λοιποῖς ἔθνεσιν
οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν
3 λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα
3 ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τ. οἰκονόμοις
τ. δὲ λοιποῖς λέγω ἐγὼ οὐχ ὁ Κύριος
" τὸ λοιπὸν ἵνα κ. οἱ ἔχοντες γυναῖκας
ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν
γυναῖκα περιάγειν ὡς κ. οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι
τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι
εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τ. λοιπῶν
τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τ. λοιπὰς
ἐκκλησίας
ἀπὼν νῦν τ. προημαρτηκύσιν κ. τ. λοιποῖς
πᾶσιν
? λοιπὸν ἀδελφοὶ χαίρετε
συνυπεκρίθησαν αὐτῷ κ. οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι
ὃ τ. λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω
ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς κ. οἱ λοιποί
ὃ τ. λοιποῦ ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ
ἐν ὅλῳ τ. πραιτωρίῳ x. τ. λοιποῖς πᾶσιν
ὅ τὸ λοιπὸν ἀδελφοί μου χαίρετε ἐν Κυρίῳ
μετὰ x. Κλήμεντος x. τ. λοιπῶν συνεργῶν

μου
ὃ 3 τὸ λοιπὸν ἀδελφοὶ ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ
1 ΤῊ 4 1 3 λοιπὸν ἀδελφοὶ ἐρωτῶμεν ὑμᾶς x. παρακαλοῦμεν

3 ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς κ. οἱ λοιποί
Ld

4

΄-

‘

«

,

5 6 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί

ΜῊΝ

ΝΑ
τ
λα.

“Ὁ,

λοιπός---λύπη

606

π ΤῊ 8 1 5 τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε ἀδελφοὶ περὶ
ὧν
1 Ti 520 ἵνα x. οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν

ἶ

He

1013 ? τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν

11 Pe
316
Re
224
3 2
813
920
11 13
12 17
19 21
20 5

4... στρεβλοῦσιν ὡς x. τ. λοιπὰς γραφάς
ὑμῖν δὲ λέγω τ. λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις
στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν
οὐαὶ τ. κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς ἐκ τ.
λοιπῶν φωνῶν τ. σάλπιγγος
! οἱ λοιποὶ τ. ἀνθρώπων ot οὐκ ἀπεκτάνθησαν
οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο
1 ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τ. λοιπῶν τ.
σπέρματος αὐτῆς
οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τ. ῥομφαίᾳ
1 οἱ λοιποὶ τ. νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι
τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη
ΛΟΥΚΑ͂Σ

Col 414 ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός
ITi411 Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ
Phm 24 Δημᾶς Λουκᾶς οἱ συνεργοί μου

Ac 13

ΛΥΚΙᾺ

Ac .27 5 κατήλθαμεν εἰς Μύρρα τ. Λυκίας

i Ti 4 ὃ 3 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τ. δικαιοσύνης
στέφανος
Mt

AY’KOX
715 ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες
10 16 ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων

Lu 10 3 ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων
Jo 1012 ὁ μισθωτὸς... θεωρεῖ τ. λύκον ἐρχόμενον
12 ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ κ. σκορπίζει

Ας 20 29 εἰσελεύσονται μετὰ τ. ἄφιξίν μου
βαρεῖς εἰς ὑμᾶς

Ac

ΛΥΜΑΙΊΝΟΜΑΙ
8 3 Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τ. ἐκκλησίαν
ΛΥΠΕΏ
ο λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς... . ἐκέλευσεν δοθῆναι
ἐλυπήθη, R
17 23 ἐλυπήθησαν σφόδρα
18 31 ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ... ἐλυπήθησαν σφόδρα
19 22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος
ἀπῆλθεν
λυπούμενος

Mt 14

37 ἤρξατο λυπεῖσθαι κ. ἀδημονεῖν
Mk 10 22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τ. λόγῳ ἀπῆλθεν λυπού-

μενος

14 10 ἤρξαντο λυπεῖσθαι x. λέγειν αὐτῷ

Jo 16 20 ὑμεῖς λυπηθήσεσθε

AOYTPO’N
Eph 5 26 καθαρίσας τ. λουτρῷ τ. ὕδατος ἐν ῥήματι
Tit 8. 5 ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας

2117 ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον
Ro 1415 εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται
11Co2 2 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς,

x. τίς ἐστιν 6 εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ λυπού-

ΛΟΥΏ

μενος ἐξ ἐμοῦ;

Jo 18 10 ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τ.
πόδας νίψασθαι
᾿
Ac 9 37 λούσαντες δὲ ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ
16 33 παραλαβὼν αὐτοὺς...
ἔλουσεν ἀπὸ τ.
πληγῶν
He 10 22 λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ
11 Pe2 22 ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου
Re 1 5 τῷ... λούσαντι ἡμᾶς ἐκ τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν
λύσαντι, TWHR non mg.
AY’AAA
9 32 κατελθεῖν x. πρὸς τ. ἁγίους τ. κατοικοῦντας
Λύδδα
35 εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα
38 ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ

ΛΥΔΙᾺ

ὅ

Ac 16 14 x. τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία
40 ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ τ. φυλακῆς
πρὸς τ. Λυδίαν

εἰσῆλθον

ΛΥΚΑΟΝΙᾺ
Ac 14

Ac 1411

6 συνιδόντες κατέφυγον
Δυκαονίας

λύκοι

26 22 λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ

AOY’KIOX
1 Λούκιος ὁ Κυρηναῖος

Ro 16 21 ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου κ.
Λούκιος

Ac

..

εἰς τ.

πόλεις

AYKAONISTI’
ἐπῆραν τ. φωνὴν αὐτῶν A. λέγοντες

τ.

4 οὐχ ἵνα λυπηθῆτε
5
6 10
7 8
8

;

εἰ δέ τις λελύπηκεν οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν
ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες
εἰ x. ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τ. ἐπιστολῇ
ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ K. πρὸς ὥραν ἐλύπησεν
ὑμᾶς.
νῦν χαίρω οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε,
ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν"
ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν
ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι
μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τ. Θεοῦ
ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς x. οἱ λοιποί

Q
11
Eph 4 30
1Th 413

I Pel 6 ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηθέντες ἐν ποικίλοις
πειρασμοῖς

‘

ΛΥΠΗ
εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τ. λύπης
ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τ. καρδίαν
ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται.
ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει

Lu 22 45
Jo 16 6
20
21

22 κ. ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε

Ro 9 2 ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη
1Co2 1 τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν
3 ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ

7 μή wos τ. περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ

7107

ε

τοιοῦτος
κατὰ

ἐργάζεται"

Θεὸν

λύπη

.

μετάνοιαν.

ἡ δὲ τ. κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται

λύπη---λύω
-ὦν.

11Co9 7 μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης
Phl 2 27 ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ
He 1211 πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι

Lu 11 33 riOnow . . . ἐπὶ τ. λυχνίαν
He 9 2 ἐν 7 ἥ τε λυχνία x. ἡ τράπεζα
Re 112 ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,
IZ κι ἐν μέσῳ τ. λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου

ἀλλὰ λύπης

I Pe 219 εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας
Eas "3 Λυσανίου

20 γράψον οὖν ἃ cides... τὰς ἑπτὰ λυχνίας
τ. χρυσᾶς
20 αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν

ΛΥΣΑΝΙΆΣ
τ. ᾿Αβειληνῆς τετρααρχοῦντος

ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τ. ἑπτὰ λυχνιῶν τ.

χρυσῶν

5 κινήσω τ. λυχνίαν σου ἐκ τ. τόπου αὐτῆς

ΛΥΣΙᾺΣ

11 4 οὗτοί εἰσιν. . . αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον

Κλαύδιος Λυσίας τ. κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι

τ. Κυρίου τ. γῆς ἑστῶτες

χαίρειν

24

7 παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς
jas
—h. v.. TWHR non mg.

Mt

22 ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ

Mk

ΛΥΣΙΣ

Lu

1Co 7 27 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν

ΛΥΣΙΤΕΛΕΏ **
Lu 17

2 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται
περὶ τ. τράχηλον αὐτοῦ

ΛΥΣΤΡΑ
(1) Λύστρα, plur.
Ac 14 6 κατέφυγον εἰς τ. πόλεις τ. Λυκαονίας Avq
στραν κ. Δέρβην

8 1 x. τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τ. ποσὶν
ἐκάθητο

ἐν A. ἀδύν.,

Ἰκονίῳ ἀδελφῶν
1 οἷά μοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ.
Avorpos

..

ἐν

ΛΥΤΡΟΌΜΑΙ

Mt

AY’ TROIS F

-τ᾿--

515 τιθέασιν αὐτὸν... ἐπὶ τ. λυχνίαν
421 οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ;
816 ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν

18 18 ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τ. γῆς ἔσται λελυμέ
να
ἐν οὐρανῷ
21 2 λύσαντες ἀγάγετέ μοι

Lu

316 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τ. ἱμάντα
τ.
5 ὑποδημάτων αὐτοῦ
13 15 exaoTos ὑμῶν τ. σαββάτῳ οὐ λύει
τ. βοῦν

τί ποιεῖτε λύοντες τ. πῶλον ;

7

16
19.30
51
33

κ. λυτρωτὴν

AYXNI’A
Mt
Mk
Lu

519 1 és ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τ. ἐντολῶν τούτων
τ. ἐλαχίστων
16 19 ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τ. γῆς ἔσται λελυμέ
νον
ἐν τ. οὐρανοῖς

1 7 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τ.
ἱμάντα
τ. ὑποδημάτων αὐτοῦ
7.35 ἐλύθη ὁ δεσμὸς τ. γλώσσης αὐτοῦ
11. 2 λύσατε αὐτὸν κ. φέρετε
4 κ. λύουσιν αὐτόν

168 én... ἐποίησεν λύτρωσιν τ. λαῷ αὐτοῦ
2 38 ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τ. προσδεχομένοις
λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ
9 12 αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος
AYTPQTH’S +
7 35 τοῦτον ὁ Θεὸς x. ἄρχοντα
ἀπέσταλκεν

-

(1) λύ. ἐντολήν, νόμον, γραφήν
(2) λύ. τ.
᾿Ιησοῦν, σάββατον
(3) AU. συναγωγήν

Mk

Lu 24 21 αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν
Ἰσραήλ
Tit 214 ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας
ΓΡΕῚ 18 ἐλυτρώθητε ἐκ τ. ματαίας ὑμῶν ἀναστρο
φῆς

Ac

σου

ὡς ὅταν ὁ λύχνος τ. ἀστραπῇ φωτίζῃ σε
ἔστωσαν ὑμῶν...
οἱ λύχνοι καιόμενοι
οὐχὶ ἅπτει λύχνον κ. σαροῖ τ. οἰκίαν
ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος κ. φαίνων
ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ
φῶς λύχνου οὐ μὴ άνῃ ἐν σοὶ ἔτι
ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον
οὐχ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου κ. φῶς
ἡλίου
ΛΥΏ

AY’TPON
Mt 20 28 δοῦναι τ. ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν
Mk 10 45 δοῦναι τ. ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν

He

421 μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος

8 16 οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν
σκεύει
11 33 οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν
34 ὁ λύχνος τ. σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμ
ός

T

2 1 ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις kx.

ΠΤΙ8 1

ΛΥΧΝΟΣ
515 οὐδὲ καίουσιν λύχνον x. τιθέασιν αὐτὸν
ὑπὸ
τ. μόδιον
6 22 ὁ λύχνος τ. σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός

36
12 35
15 ὃ
‘Jo 535
ΠΡΕῚ το
Re 18 23
21 23
22 5

21 ὑπέστρεψαν εἰς τ. Λύστραν κ. εἰς Ἰκόνιον
161 κατήντησεν δὲ κ. εἰς Δέρβην κ. εἰς Λύστραν

Lu

607

JO

ς

-

,

>

,

a

αὐτοῦ

οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τ. δεσμοῦ τούτου
λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.
κι ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε;
λυόντων δὲ αὐτῶν τ, πῶλον,
εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτοὺς Τί λύετε
τ. πῶλον;

127 οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ
τ.
ἱμάντα τ. ὑποδήματος
219 λύσατε τ. ναὸν τοῦτον
5 18 3 ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον
723 1 ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωυσέως
10.35 1 οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή

608

λύω--- μαθητής

Jo 11 44 λύσατε αὐτὸν x. ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν
Ας 224 λύσας τ. ὠδῖνας τ. θανάτου
7 33 λῦσον τὸ ὑπόδημα τ. ποδῶν σου

Re

1 5 τῷ.

... λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν
λούσαντι, R marg.

5 2 τίς ἄξιος... λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ;

TE O99 TVW, Ex. ili. 5

914 λῦσον τ. τέσσαρας ἀγγέλους τ. δεδεμένους
15 ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι
20 3 μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον

13 25 οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τ. ποδῶν
λῦσαι
:
3 ὃ λυθείσης δὲ τ. συναγωγῆς
22 30 βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς... . ἔλυσεν
αὐτόν
27 41 ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τ. βίας
1Co 7 27 λέλυσαι ἀπὸ γυναικός ;μὴ ζήτει γυναῖκα
Eph 2 14 τὸ μεσότοιχον τ. φραγμοῦ λύσας
11Pe3 10 στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται
II τούτων οὕτως πάντων λυομένων
12 δ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται

avr. λυθ.,

7 λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τ. φυλακῆς αὐτοῦ
ΛΩΙΣ
5 ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τ. μάμμῇ σου Λωίδι

ΠΤῚ1

Λωίΐίδι,

Lu 17 28
29
32
ΠΡΕ2 7

11οὸ 8 8 ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τ. διαβόλου

4 3? πᾶν πνεῦμα ἢ λύει τ. Ἰησοῦν
ὃ μὴ ὁμολογεῖ, TWH non mg. R non mg.

2

AQ’T
καθὼς ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Λώτ
7 δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων
μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ
δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τ.

ἀθέσμων . . . ἀναστροφῆς ἐρύσατο

Μ
ΜΑΑΌ
Lu

8 26 τοῦ Ναγγαὶ τοῦ Μαὰθ τοῦ Ματταθίου

Mt

ΜΑΤΟΣ
μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα
:
7 τότε Ἣρῴδης λάθρᾳ καλέσας τ. μάγους
16 ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τ. μάγων
16 κατὰ τ. χρόνον ἐνἠκρίβωσεν παρὰ τ. μάγων

21

MATAAA’N

Mt 15 39 ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Mayaddy

Ac 18 6 εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον Ψευδοπροφήτην
Ἰουδαῖον
ὃ ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ᾿Ελύμας ὁ μάγος

MATAAAHNH’
Mt 27 56 ἐν ais ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή
61 ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνή
28 1 ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνή

Mk 15 40 ἐν ais x. Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνή

47 ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κ. Μαρία ἡ
ἸΙωσῆτος ἐθεώρουν
;
16 1 ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ x. Μαρία ἡ τ. Ἰακώβου
. + « ἠγόρασαν ἀρώματα

Re 20

ΜΑΓΩΓ
ὃ πλανῆσαι τὰ ἔθνη .. . τὸν Τὼγ x. Μαγώγ
MAAIA’M

Ac

7 29 ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ

ΜΑΘΗΤΕΥΏ *+

--, T [WH]

Lu

[9 ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τ. Μαγδαληνῇ
8 2 Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνὴ ἀφ᾽
δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει

ἧς

24 10 ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία x. Ἰωάνα
Jo 1925 εἱστήκεισαν δὲ...

Μαρία ἡ τ. Κλωπᾶ x.

Μαρία ἡ Μαγδαληνή

20

1 Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωί
18 ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα
τ. μαθηταῖς

Mt 18 52 πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τ. βασιλείᾳ
τ. οὐρανῶν
27 57 ὃς K. αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ
ἐμαθήτευσεν, WH mg.
28 19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ
ἔθνη

Ac 1421 εὐαγγελισάμενοί τε τ. πόλιν ἐκείνην
μαθητεύσαντες ἱκανούς
MAOHTH’S

MATEAQ’N

Re 16 16 εἰς τ. τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραϊστὶ “Ap
Μαγεδών
‘Appayedov, TR

Ac

Ac

MATEY’Q *
8 9 μαγεύων x. ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τ. Σαμαρίας
ΜΑΓΙᾺ *
811 διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ τ. μαγίαις ἐξεστακέναι
αὐτούς

x.

(1) pad. *lwdvou
(2) pad. τ. Φαρισαίων
(3) pad. Μωυσέως
Mt

5 “1 προσῆλθαν αὐτῷ of μαθηταὶ αὐτοῦ
8 21 ἕτερος δὲ τ. μαθητῶν εἶπεν αὐτῷ
23 ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
—9 10 ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ κ. τ.
μαθηταῖς αὐτοῦ.
. 17 κ΄ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τ. μαθηταῖς
»

-

προσέρχονται
αὐτῷ οἱ
@dvou
14 οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν

μαθηταὶ

μαθητής
Mt

9109 ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθει αὐτῷ κ. οἱ
“μαθηταὶ αὐτοῦ
"
37 τότε λέγει τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
101 προσκαλεσάμενος τ. δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ

Mt 28 1 ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τ. ὄχλοις κ. τ. μαθηταῖς

αὐτοῦ

24

1
3
26 1
ὃ
17

~ 24 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τ. διδάσκαλον
25 ἀρκετὸν 7. μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ

42 ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων. ..
111
—12
_

609

18 πρός σε ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν
υ

εἰς ὄνομα μαθητοῦ
ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τ. δώδεκα
μαθηταῖς αὐτοῦ
1 πέμψας. διὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
1 οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν
2 οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν
ποιεῖν

19 ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς
20 ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν
—pad., [WH] R mg.
26 ἔκλασεν K. δοὺς T. “μαθηταῖς εἶπεν

35 ὁμοίως κ. πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν

49 ἐκτείνας τ. χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τ. μαθητὰς αὐτοῦ

36 λέγει τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε ὧδε
μαθ. αὐτοῦ,
40 ἔρχεται πρὸς τ. μαθητάς
45 τότε πάλιν ἔρχεται πρὸς τ. μαθητάς
56 τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν
ἔφυγον
μαθ. αὐτοῦ, WH mg.
27 64 μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτόν
pad. αὐτοῦ, WH mg. R
28 7 ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
ὃ ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
13 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν

13 Io προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ
36 προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
1 προσελθόντες. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ
πτῶμα

~~

15 προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες

19 κλάσας ἔδωκεν τ. μαθηταῖς τ. ἄρτους,
οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχχοις
22 ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς πλοῖον
26 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν
λασσαν περιπατοῦντα

ἐπὶ τ. θά-

ἰδ. δὲ adr. ἐπ. τ. Odd. περιπ., T

2 διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τ.
παράδοσιν
12 τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν
αὐτῷ
-.5.23 προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν
αὐτόν
32 6 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τ. μαθητὰς
αὐτοῦ εἶπεν
33 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί
36 ἔκλασεν x. ἐδίδου τ. μαθηταῖς,
ot δὲ "μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.
16 5 ἐλθόντες οἱ ἘΜ ΕΝ εἰς τὸ πέραν
13 ὁ Ἰησοῦς...
ἠρώτα τ. μαθητὰς αὐτοῦ
᾿
"λέγων
20 τότε διεστείλατο τ. μαθηταῖς
21 ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
24 τότε 6 Ἰησοῦς εἶπεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
17 6 ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσ@mov αὐτῶν
10 ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες
13 τότε συνῆκαν οἱ“μαθηταί
16 προσήνεγκα αὐτὸν τ. μαθηταῖς σου
19 προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽

προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν
εἰπεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν
τ. δὲ πρώτῃ τ. ἀζύμων προσῆλθον οἱ
μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ

αὐτόν

15

>

᾿ς

ἰδίαν

230ὁ δὲ Ἰησοῦς

εἶπεν τ. μαθηταῖς

αὐτοῦ

25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο
σφόδρα
20 17 παρέλαβεν + δώδεκα μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν

—paé., T [WH]

1 τύτε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς
6 πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ... ἤγαγον

τὴν ὄνον

20 ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες
22 16 3 ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τ. μαθητὰς αὐτῶν
μετὰ τ. Ἡρῳδιανῶν.

39

αὐτοῦ

16 ἔλεγον τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
18 1 ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου κ. οἱ Φαρισαῖοι
νηστεύοντες
18 123 διὰ τί of μαθηταὶ ἸΙωάνου x. οἱ μαθηταὶ

/

18 I προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες
.--..9 10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί
13 οἱ δὲ “μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς

21

Mk

16 οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τ.
Ταλιλαίαν
215 συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ κ. τ. μαθηταῖς

τ. Φαρισαίων

νηστεύουσιν,

9
4 34

οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν;
μαθ., [WH]
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν
ὁ Ἰησοῦς μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν
, πρὸς τ. θάλασσαν
εἶπεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
κατ᾽ ἰδίαν δὲ τ. ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα

5 31

ἔλεγον

23
8 7

6

αὐτῷ οἱ “μαθηταὶ αὐτοῦ

I ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
201

ἀκούσαντες

οἱ “μαθηταὶ αὐτοῦ

ἦλθαν

35 προσελθόντες αὐτῷ oi μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον
41 ἐδίδου τ' μαθηταῖς ἵἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς

45 ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ

πλοῖον
7 2 ἰδόντες τινὰς τ. μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς
χερσὶν ενν ἐσθίουσιν
5 διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ
τ. παράδοσιν
17 ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τ. παραβολήν
8 I προσκαλεσάμενος τ. “μαθητὰς λέγει. αὐτοῖς
Δ'ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

6 ἐδίδου τ. μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν

10
27
27
33
34

ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς κ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς kK. ἰδὼν τ. μαθητὰς αὐτοῦ
προσκαλεσάμενος τ. ὄχλον σὺν τ. μαθηταῖς
αὐτοῦ

=

610
Mk

Tee

—

μαθητής

Ter

ow

:

9 14 ἐλθόντες πρὸς τ. μαθητὰς εἶδαν ὄχλον πολύν | Lu 20 45 ἀκούοντος δὲ παντὸς
18 εἶπα τ. μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν
μαθηταῖς
28 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν

13 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
23 περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τ. μαθηταῖς
αὐτοῦ
24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τ. λόγοις αὐτοῦ
46 ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ κ. τ.

μαθητῶν αὐτοῦ

111 ἀποστέλλει δύο τ. μαθητῶν αὐτοῦ
14 ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
12 43 προσκαλεσάμενος τ. μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν
αὐτοῖς
18 1 λέγει αὐτῷ εἷς τ. μαθητῶν αὐτοῦ
14 4 οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ διεπονοῦντο x. ἔλεγον
—h. ν, TWH non mg. R
12 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
13 ἀποστέλλει δύο τ. μαθητῶν αὐτοῦ
14 ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν μου φάγω
16 ἐξῆλθον οἱ μαθηταί

32 λέγει τ. μαθηταῖς αὐτοῦ Καθίσατε ὧδε

10

Jo

135 1 εἱστήκει Ἰωάνης κ. ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ δύο
37 | ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος
avr. μαθ., WH mg.
2 2 ἐκλήθη δὲ κ. ὁ Ἰησοῦς x. of μαθηταὶ αὐτοῦ
11 ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

12 κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς. .. x. οἱ

μαθηταὶ αὐτοῦ
17 ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν
22 ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν
8.22 ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς κ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τ.
Ἰουδαίαν γὴν
25 1 ζήτησις ἐκ τ. μαθητῶν Ἰωάνου μετὰ ἾἸουδαίου
4 1 ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ x. βαπτίζει
2 Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ

8 οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τ.
πόλιν

ὅ 30 ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι... πρὸς τ. μαθητὰς

27 ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

31
33
6 3
ὃ
12
16
22

ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταί
ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ τρὸς ἀλλήλους
ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τ. μελῶν αὐτοῦ
λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τ. θάλασσαν
οὐ συνεισῆλθεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς
εἰς τὸ πλοῖον,
ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον
24 Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
60 πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
εἶπαν

πάντων τούτων.

61 γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

790 1 x. προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τ. μαθητῶν

66 πολλοὶ ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον

τὰ ὀπίσω

αὐτοῦ

8 9 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
22 αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον κ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

914 εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ

16
18
40
43
54
10 22

ἐδίδου τ. μαθηταῖς παραθεῖναι τ. ὄχλῳ
συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί
ἐδεήθην τ. μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό
εἶπεν πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ
ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος κ. Ἰωάνης
στραφεὶς πρὸς τ. μαθητὰς εἶπεν
—h. v, WHR
23 στραφεὶς πρὸς τ. μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν
111 εἶπέν τις τ. μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν

I 1 καθὼς x. Ἰωάνης ἐδίδαξεν τ. μαθητὰς αὐτοῦ

121 ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον
22 εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ
οὐ δύναται εἶναί μου μαθητῆς
οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής
ἔλεγεν δὲ x. πρὸς τ. μαθητάς
εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ
εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητάς
ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς
ἀπέστειλεν δύο τ. μαθητῶν λέγων
ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τ. μαθητῶν
χαίροντες αἰνεῖν τ. Θεόν

39 διδάσκαλε ἐπιτίμησον τ. μαθηταῖς σου

εἰς

7 3 ἵνα κ. οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσίν σου τὰ
ἔργα

8 31 ἀληθῶς μαθηταί μου ἐστέ

9 2 ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες
27 μὴ x. ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;
28 σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου,
8 ἡμεῖς δὲ τ. Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί
11 7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τ. μαθηταῖς
ὃ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί
12 εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ
avr. οἱ μαθ.,
54 κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τ. μαθητῶν

12 4 λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τ. μαθητῶν
αὐτοῦ
16 ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν

14 26 οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής

27
33
161
17 1
22
18 15
19 29
37

τ.

39 ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ κ. οἱ
αἱ
45 ἐλθὼν πρὸς τ. μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους

γ ὑπάγετε εἴπατε τ. μαθηταῖς αὐτοῦ

αὐτοῦ
33 1 οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου νηστεύουσιν πυκνά
6 1 ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κ. ἤσθιον τ. στάχυας
13 ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν τ. μαθητὰς
αὐτοῦ
17 ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ κ. ὄχλος πολὺς
μαθητῶν αὐτοῦ
20 ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τ. μαθητὰς
αὐτοῦ
40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τ. διδάσκαλον
711 συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
18 1 ἀπήγγειλαν Ἰωάνει οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ

τ. λαοῦ εἶπεν

22 11 ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν μου φάγω

31 ἐδίδασκεν γὰρ τ. μαθητὰς αὐτοῦ
10 10 πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν

Lu

2

πρῶτον

αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ

18

τὸ

5 ἤρξατο νίπτειν τ. πόδας τ. μαθητῶν
22 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί
23 ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἐν
τ. κόλπῳ τ. Ἰησοῦ
35 γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε
15 ὃ κ. γένησθε ἐμοὶ μαθηταί
16 17 εἶπαν οὖν ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους
29 λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

18 1 Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τ. μαθηταῖς αὐτοῖ

μαθητής---μακαρίζω
Jo

18

1 εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς x. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
2 πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τ.
ητῶν αὐτοῦ

Ας 11 26 χρηματίσαι

te πρώτως ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τ.
μαθητὰς Χριστιανούς
τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις
οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς
κυκλωσάντων δὲ τ. μαθητῶν αὐτόν
ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τ. μαθητῶν
διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τ.
μαθηταῖς
ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τ. τράχηλον τ. μαθητῶν
μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος
στηρίζων πάντας τ. μαθητάς
ἔγραψαν τ. μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν
τοῖς ἐν Κορίνθῳ μαθ., WH mg.
Παῦλον... εὑρεῖν τινὰς μαθητάς
ἀποστὰς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀφώρισεν τ. μαθητάς
οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί
μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τ. μαθητάς
τοῦ ἀποσπᾷν τ. μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν
ἀνευρόντες δὲ τ. μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ

μι τ. pad. air. ἐκ., WH mg.
15 ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος κ.
ἄλλος μαθητής.
ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἣν γνωστὸς τ. ἀρχιερεῖ

16 ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς
τ. ἀρχιερέως
17 μὴ kK. σὺ ἐκ τ. μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου
19
25
19 26
27
27

τούτου;

ἠρώτησεν τ. Ἰησοῦν περὶ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
μὴ κ. σὺ ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ εἶ;
ἰδὼν... «τ᾿ μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα
εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ
ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια
avr. ὁ μαθ., T
38 Ἰωσὴφ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας dv μαθητὴς τοῦ
Ἰησοῦ
2 ἔρχεται. . . πρὸς τ. ἄλλον μαθητὴν ὃν
ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς
3 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος κ. ὁ ἄλλος μαθητής
4 ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχειον τ.
Πέτρου
ὃ τότε οὖν εἰσῆλθεν x. ὁ ἄλλος μαθητής
10 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί
18 ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τ.
μαθηταῖς
19 ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταί
20 ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τ. Κύριον
25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί
26 πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
30 ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τ.
μαθητῶν
+ αὐτοῦ, WH mg.
21 I ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τ. μαθηταῖς
2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος... x. ἄλλοι ἐκ
τ. μαθητῶν αὐτοῦ δύο
4 οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν
7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ
Ἰησοῦς
ὃ οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τ. πλοιαρίῳ ἦλθον
12 οὐδεὶς ἐτόλμα τ. μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν
14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τ.
μαθηταῖς
20 βλέπει τ. μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς
23 ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει
24 οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ

συνῆλθον δὲ x. τ. μαθητῶν ἀπὸ Καισαρίας
Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ ἀρχαίῳ μαθητῇ
,

< Sap
A
s
I ev> δὲ‘ τ. ἡμέραις
ταύταις
πληθυνόντων
τ.
μαθητῶν
2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος
τ. μαθητῶν
7 ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τ. μαθητῶν ἐν Ἵερουσαλὴμ σφόδρα
I ἐνπνέων ἀπειλῆς «x. φόνου εἰς τ. μαθητὰς
τ. Κυρίου

»
4
10 ἦν
δέ, τις μαθητὴς‘ ἐν3 Δαμασκῷ δὴ ὀνόματι

᾿Ανανίας
19 ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν

ἡμέρας τινάς

25 λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτός

/
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,
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δέ τις

ἦν μαθήτρια

ὀνόματι
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318
615
112
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»
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δ
ἃ
,
εἶδον
ἄνθρωπ
ον καθήμε
νον ἐπὶ
τὸστὰ τελώνιο
ν
Μαθθαῖον λεγόμενον
Θωμᾶς x. Μαθθαῖος ὁ τελώνης
Μαθθαῖον x. Θωμᾶν
Μαθθαῖον κ. Θωμᾶν
Βαρθολομαῖος κ. Μαθθαῖος

ΜΑΘΘΑΊΝ
115 ᾿Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τ. ΜαθθάνΜαθθὰν δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰακώβ

ΜΑΘΘΑΎΤ
Lu

Ἀδ

Lu

329 τοῦ ᾿Ιωρεὶμ τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευεί
Μαθθάθ, T ; cof Ματθάτ
ΜΑΘΘΙΆΣ
91» 5 ἔστησαν δύο Ἰωσὴφ τ. καλούμενον ΒαρσαβBav ... «x. Μαθθίαν
26 ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν
ΜΑΘΟΥΣΑΓΛΑ
337 τοῦ Λάμεχ τοῦ Μαθουσάλα τοῦ Ἐνώχ

MAI’NOMAI
Jo 1020 δαιμόνιον ἔχει κ. μαίνεται
Ac 1215 οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν Μαίνῃ
26 24 6 Φῆστος μεγάλῃ τ. φωνῇ φησὶν Μαίνῃ
Παῦλε
25 ὁ δὲ Παῦλος Οὐ μαίνομαι φησίν
1Col4 23 οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;

26 ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τ. μαθηταῖς
26 μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής

38 οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν
αὐτῇ

,

ΜΑΘΗΊΤΡΙΑ*

ἐν

τούτων

Ας 6
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MAKAPI’ZQ
148 ἀπὸ τοῦ viv μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί
511 ἰδοὺ μακαρίζομεν τ. ὑπομείναντας
4
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Re 19 9 μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον

MAKA’PIOS

ἀρνίου κεκλημένοι

(1) μακαριώτερος, pax. μᾶλλον
(2) pax. Θεός, δυνάστης
5 3 μαχάριοι οἱ πτωχοὶ τ. πνεύματι
4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες
vv. 4, 5 transp. TWH
5 μακάριοι of πρᾳεῖς

20 6 μακάριος

8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τ. καρδίᾳ

11 6 μακάριός ἐστιν ὃς ἂν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν
ἐμοί
ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν
μακάριος εἶ Σίμων Βαριωνᾶ
μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
μακαρία ἡ πιστεύσασα
μακάριοι οἱ πτωχοί
μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν
μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν
μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ
ἄνθρωποι
7 23 μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν

MAKAPIEMO’S *
Ro

4 6 καθάπερ x. Δαυεὶδ λέγει τ. μακαρισμὸν τ.
ἀνθρώπου

10 23 μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε
11 27 μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε

28 μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούσαντες τ. λόγον τ.

12 37
38
43
14 14
15
28 29
Jo 18
20
Ac 20
26
Ro 4

17
29
35
2
7

Θεοῦ
μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι
μακάριοί εἶσιν ἐκεῖνοι
μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
κ. μακάριος ἔσῃ
μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τ. βασιλείᾳ
τ. Θεοῦ
ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν Μακάριαι
αἱ στεῖραι
μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά
:
μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες κ. πιστεύσαντες
1 μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναιἣλαμβάνειν
ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ... ἀπολογεῖσθαι
μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι

YEW

WS, Ps. xxxii. 1

8 μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος
ἁμαρτίαν

ἣν i> mim: 2

δ DIN “wR, 20. 2

14 22 μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει
1Co7 40 } μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ

1Ti 111 2 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τ. δόξης τ. μακαρίου

Θεοῦ
6 15 * ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος κ. μόνος
δυνάστης

ΜΑΚΕΔΟΝΙΆ

Ας 16 ο διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμᾶς
10 εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν
12 πρώτη τ. μερίδος Μακεδονίας πόλις κολωνία
18 5 ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τ. Μακεδονίας 6 τε
Σίλας κ. ὁ Τιμόθεος
19 21 διελθὼν τ. Μακεδονίαν x. ᾿Αχαίαν
22 ἀποστείλας δὲ εἰς τ. Μακεδονίαν δύο τ.
διακονούντων αὐτῷ
20

1Pe 314 εἰ x. πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην μακάριοι
Re

ονίας

ICol6

σκοντες ἀπ᾽ ἄρτι

5 ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν

διέλθω: Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι
11Co1 16 δι’ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν,

x. πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς

2 13 ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν
7 5 ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν
ἔσχηκεν ἄνεσιν
8 Ir. χάριν τ. Θεοῦ τ. δεδομένην ἐν τ. ἐκκλησίαις τ. Μακεδονίας
11 9 προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ
Μακεδονίας
Phl 415 ἐν ἀρχῇ τ. εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ
Μακεδονίας

1Th1

7 πᾶσι τ. πιστεύουσιν ἐν τ. Μακεδονίᾳ x. ἐν

τ. ᾿Αχαίᾳ
ὃ ἐξήχηται ὁ λόγος τ. Θεοῦ οὐ μόνον ἐν τ.
Μακεδονίᾳ κ. ᾿Αχαίᾳ
410 εἰς πάντας τ. ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τ.
Μακεδονίᾳ
I ΤΊ 1 3 πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν
MAKEAQ’N
Ac 16 9 ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστώς
19 29 συναρπάσαντες Ταῖον x. ᾿Αρίσταρχον Μακεδόνας

27 2 ὄντος

ΠΟΟΘ

σὺν

ἡμῖν ᾿Αριστάρχου

Μακεδόνος

Θεσσαλονικέως

2 ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν
4 ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες

MA’KEAAON
*+
1Co10 25 πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε

414 εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι
1 3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων
1413 μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνή-

16 15 μακάριος ὁ γρηγορῶν

Vv;

1 ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν
3 ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακε-

Ro 15 26 ηὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία x. ᾿Αχαία

Tit 213 προσδεχόμενοι τ. μακαρίαν ἐλπίδα

112 μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν
25 οὗτος μακάριος ἐν τ. ποιήσει αὐτοῦ ἔσται

9 ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τ. περιτομήν
415 ποῦ οὖν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν;

Ga

18 16
16 17
24 46
Lu 145
6 20
21
21
22

ἐμοί

μέρος ἐν τ.

22 7 μακάριος ὁ τηρῶν τ. λόγους τ. προφητείας
14 μακάριοι οἱ πλύνοντες τ. στολὰς αὐτῶν

7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες

9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί
10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης
II μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς

x. ἅγιος ὁ ἔχων

τ. γάμου τ.

ἀναστάσει τ. πρώτῃ

mg. R mg.

6 μακάριοι οἱ πεινῶντες x. διψῶντες τ. δικαιοσύνην

Ja

=

μακάριος---μακράν

612

Mt

a

MAKPA’N

Mt

(1) οἱ μακράν, εἰς μακράν
8 30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη
πολλῶν βοσκομένη

χοίρων
.

μακράν---μάλιστα

613

ΜΚΙ2.34 οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ

Ja 510 ὑπόδειγμα λάβετε...
τ. μακροθυμίας
I Pe 8 20 ἀπεξεδέχετο ἡ τ. Θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις
ΝΩ

Jo 21 8 οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τ. γῆς
Ac 239 } ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία... K. πᾶσι

WPe3 15 τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν

Lu

7 6 ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μ. ἀπέχοντος ἀπὸ τ. οἰκίας
15 20 ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος

ῶε

ἡγεῖσθε

τοῖς εἰς μακράν

17 27 κι ye οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου

ὑπάρχοντα

ἡμῶν

22 21 ἐγὼ εἰς ἔθνη μ. ἐξαποστελῶ σε
Eph 213 1 ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μ. ἐγενήθητε ἐγγύς

ΜΑΚΡΟΘΥΜΩΣ

17 1 εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μ. κ. εἰρήνην τοῖς ἐγγύς

MAKPO’OEN
Mt 26 58 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν

27 55 ἦσαν

--ὀἀπὸ, T [WH]
δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ

θεωροῦσαι

Mk

ἀπὸ

μ.

5 6 ἰδὼν τ. Ἰησοῦν ἀπὸ μ. ἔδραμεν
8 3 .κ. τινες αὐτῶν ἀπὸ μ. εἰσίν
11 13 ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν
14 54 ὁ Πέτρος ἀπὸ μ. ἠκολούθησεν αὐτῷ

16 40 ἦσαν δὲ κ. γυναῖκες ἀπὸ μ. θεωροῦσαι

MAKPO’S
Mk12 40 προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι
Lu 1613 ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν
μακράν
19 12 ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν
μακράν
20 47 προφάσει μακρὰ προσεύχονται
ΜΑΚΡΟΧΡΟΉΝΙΟΣ

Eph6

23
13
54
49

ὁρᾷ ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν
ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστώς
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν
εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ
μακρόθεν
Re 18 10 ἀπὸ μ. ἑστηκότες διὰ τ. φόβον τ. βασανισμοῦ
αὐτῆς
15 of ἔμποροι τούτων... ἀπὸ μακρόθεν στήLu 16
18
22
28

Mt

σονται

29
Lu 18 7
10 013 4
1Th 5 14
He 615

Ja

σοι

μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ x. ἀποδώσω σοι
κ. μακροθυμεῖ ἐπ᾽ αὐτοῖς
ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ
μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας
οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τ. ἐπαγγελίας

5 7 μακροθυμήσατε οὖν ἀδελφοὶ ἕως τ. παρουσίας
τ. Κυρίου.
ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται. εν μακροθυμῶν

ἐπ᾽ αὐτῷ

WPe8

Ro

2 4
9.22
11Co6 6
Ga 522
Eph4 2

ἢτ. πλούτου... τ. μακροθυμίας καταφρονεῖς
ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς
ἐν γνώσει ἐν μακροθυμίᾳ ἐν χρηστότητι
εἰρήνη μακροθυμία χρηστότης
μετὰ μακροθυμίας ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν
ἀγάπῃ
Col 111 εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν x. μακροθυμίαν μετὰ
χαρᾶς
3 12 ἐνδύσασθε οὖν... πραὕὔτητα μακροθυμίαν

1Ti 1 τό ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς

τ. ἅπασαν μακροθυμίαιι
ΠΤΙ8 10 τ. πίστει τ. μακροθυμίᾳ τ. ἀγάπῃ
4 2 παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ x. διδαχῇ
He 6 12 μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως x. μακροθυμίας
κληρονομούντων

MOIS OY POY pI wo, Ex. xx.

MAAAKI’A
423 θεραπεύων πᾶσαν νόσον κ. πᾶσαν μαλακίαν
ἐν τ. λαῷ
9.35) θεραπεύων πᾶσαν νόσον κ. πᾶσαν μαλακίαν
10 1 ἐξουσίαν... θεραπεύειν πᾶσαν νόσον x.
πᾶσαν μαλακίαν

MAAAKO’S
Mt 11

8 ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον ;
ἰδοὺ of τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τ. οἴκοις
τ. βασιλέων
Lu 725 ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἦμφιεσμένον;
1Co6 ο οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ... βασιλείαν Θεοῦ
κληρονομήσουσιν

MAAEAEH’A
Lu

ὃ μακροθυμήσατε κ. ὑμεῖς
ο ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς

MAKPOOYMI'A ¢

3 ἵνα... ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τ. γῆς
12, cf. Dt. ν᾿ 16

17 ὅσοι τ. θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μ. ἔστησαν
ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΏ +
Mt 18 26 μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ x. πάντα ἀποδώσω

+

Ac 26 3 διὸ δέομαι μ. ἀκοῦσαί μου

38 37 τοῦ Ἰάρετ τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καινάμ
Μελελεὴλ, T

MA’AIZTA **
Ac 20 38 ὀδυνώμενοι μ. ἐπὶ τ. λόγῳ ᾧ εἰρήκει

25 26 προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν κ. μ. ἐπὶ σοῦ

26

3 μάλιστα γνωστὴν ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ

Ἰουδαίους ἐθῶν

Ga 610 μάλιστα δὲ πρὸς τ. οἰκείους τ. πίστεως
Phl 422 μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας

ITi 410 ὅς ἐστιν
πιστῶν

σωτὴρ

πάντων

ἀνθρώπων

μ.

5 ὃ εἰ δέ τις τ. ἰδίων κ. μ. οἰκείων οὐ προνοεῖ
17 μ. οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ κ. διδασκαλίᾳ
ΠΤΙ4 13 ἐρχόμενος φέρε. . . ra βιβλία μ. τὰς
μεμβράνας

Tit

Phm_

110 μάλιστα οἱ ἐκ τ. περιτομῆς

16 ἀδελφὸν ἀγαπητὸν μάλιστα ἐμοί

11Pe2 10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ... πορευομένους

———————
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μᾶλλον---μαμωνᾶς
MA’AAON

(1) μ. ἥ, c. gen.

1Co1222

(2) p., c. compar.

14 1 μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε
5 μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε

(3) μ. καὶ μ.

Mt

626 οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;
30 οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι;
γδὲδὲ πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν
ὁ εν> τ.
οὐρανοῖς δώσει ἀγαθά
;
:
;
10 6 πορεύεσθε δὲ μ. πρὸς τὰ πρόβατα τὰ
ἀπολωλότα
πόσῳ μᾶλλον τ. οἰκιακοὺς αὐτοῦ;
φοβεῖσθε δὲ μ. τ. δυνάμενον... . ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ
1 αίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μ. ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα

ΠῸΟΟΖ2

,

a

A

>

a

,

Jo

μᾶλλον

δὲ προσετίθεντο

πιστεύοντες

τ.

Κυρίῳ
1 πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μ. ἢ ἀνθρώποις
Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο
μακάριόν ἐστιν μ. διδόναι ἢ λαμβάνειν
μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν
τ. ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο ἢ τοῖς ὑπὸ
Παύλου λεγομένοις
πολλῷ οὖν μ. δικαιωθέντες..
. σωθησόλ

,

bad

>

,

Δ

ἐκ

©

μεθα

πολλῷ μ. καταλλαγέντες
τ. ζωῇ αὐτοῦ

σωθησόμεθα

πολλῷ μ. ἡ χάρις τ. Θεοῦ.
σευσεν
Lod

ς

,

-“

+

ἐν

>
,
€TEplo~

πολλῷ μᾶλλον οἱ τ. περισσείαν τ. χάριτος
. . « λαμβάνοντες

8 34 μᾶλλον δὲ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν

ibs

πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα

πόσῳ

αὐτῶν;

μ. οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρι-

σθήσονται
14 13 ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον
1Co& 2 κ. ὑμεῖς. . . οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε

912

15

διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε;
διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;
εἰ x. δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι μ. χρῆσαι
εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν od

ἄλλον ἡμεῖς ;
καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν

τ.

πνεύματος

ἐχούσης τ. ἄνδρα

maya a0 ΠΌΡΔΙΞ OD, Is. liv. 1
Eph4 28 μᾶλλον δὲ κοπιάτω
5 4 ἃ οὐκ ἀνῆκεν ἀλλὰ μ. εὐχαριστία

11 μᾶλλον δὲ κ. ἐλέγχετε

Phl 1 9 8 ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον κ. μᾶλλον

περισσεΐῃ
12 τὰ κατ᾽ ἐμὲ μ. εἰς προκοπὴν τ. εὐαγγελίου

πνεῦμα ἅγιον

πόσῳ μ. ὑμεῖς διαφέρετε τ. πετεινῶν
πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι;
en
\
a
a
»ν
αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
1 ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μ. τὸ σκότος ἣ
τὸ φῶς
μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
* ἠγάπησαν γὰρ τ. δόξαν τ. ἀνθρώπων μ.
ἤπερ τ. δόξαν τ. Θεοῦ
ὅτε οὖν ἤκουσεν ὃ Πειλᾶτος τοῦτον τ.
λόγον μ. ἐφοβήθη
ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τ. Θεοῦ

οὐχὶ μ. ἡ διακονία

ἔσται ἐν δόξῃ;
9 πολλῷ μ. περισσεύει ἡ διακονία τ. δικαιοσύνης δόξῃ
II πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ
εὐδοκοῦμεν μ. ἐκδημῆσαι ἐκ τ. σώματος
ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι
13 μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τ. χαρᾷ Τίτου
ἥδιστα οὖν μ. καυχήσομαι ἐν τ. ἀσθενείαις
μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ
1 πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μ. ἢ τ.

δ

Lu

18 1 πάντων ὑμῶν μ. γλώσσαις λαλῶ
7 ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι
—padr., WH non mg. R mg.

8 ὃ πῶς

ἐννέα

πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τ. πωλοῦντας
ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι.
μᾶλλον
θόρυβος γίνεται
μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μ. εἰς τὸ χεῖρον
ἐλθοῦσα
2
αὐτοὶ μ. περισσότερον ἐκήρυσσον
καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον
ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
ἵνα μ. τ. Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς
διήρχετο δὲ μ. ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ
πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει

πολλῷ μ. τὰ δοκοῦντα μέλη τ. σώματος
ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν

ἐλήλυθεν

23 πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον
212 νῦν πολλῷ μ. ἐν τ. ἀπουσίᾳ μου

3 4 εἴ τις δοκεῖ ἄλλος

πεποιθέναι

ἐν σαρκὶ

914 πόσῳ μ. τὸ αἷμα τ. Χριστοῦ...

καθαριεῖ

ἐγὼ μᾶλλον
I ἐρωτῶμεν ὑμᾶς x. παρακαλοῦμεν... ἵνα
περισσεύητε μᾶλλον
10 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ περισσεύειν
μᾶλλον
᾿
1Til 4} αἵτινες ἐκζητήσεις
παρέχουσιν p. ἣ
οἰκονομίαν Θεοῦ
6 2 ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν
ΠΤΙΊΙ8 4 1 φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι
Phm 9 διὰ τ. ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ
16 ἀδελφὸν ἀγαπητὸν μάλιστα ἐμοὶ πόσῳ δὲ
μᾶλλον σοί

(Th4

He

10 25 τοσούτῳ
11 25

ἡμέραν

μ. ὅσῳ

βλέπετε

ἐγγίζουσαν

τ.

μᾶλλον ἑλόμενος συνκακουχεῖσθαι τ. λαῷ
τ. Θεοῦ
12 9 οὐ πολὺ μ. ὑποταγησόμεθα τ. πατρὶ τ.
πνευμάτων
13 ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ ἰαθῇ δὲ μᾶλλον
125 πολὺ μ. ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι
11Pel1o διὸ μᾶλλον ἀδελφοὶ σπουδάσατε
1

~

-

,

-~

MA’AXOE
Jo 1810 ἦν δὲ ὄνομα τ. δούλῳ Μάλχος

MA’MMH **
ἐὰν
ᾧἢ ἀμ ἥτις ἐνῴκησεν πρώτον ἐν τ. μάμμῃ σου
Λωέδι

"

MAMQNA’S *+
Mt 6 24 οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν Kx. μαμωνᾷ >
Lu 16 9 ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τ. μαμωνᾶτ΄
ἀδικίας

μαμωνᾶς---Μαρία
>
397
Lu 1611 εἰ οὖν
ἐν> τ. ἀδίκῳ
ρῶν

13 οὐ

μαμωνᾷ

~

>

πιστοὶ

οὐκ

MAPA‘N

1Co16 22 ἤτω ἀνάθεμα.

δύνασθε Θεῷ δουλεύειν kK. μαμωνᾷ
MANAH’N

Ac 18

1 Mavany re
τροῴος

Ἡρῴδου

τ. rerpadpyov

σύν-

Mt

MANOA’NQ
(1) μ. Χριστόν
Mt

913
11 29
24 32
ΜΚΙ18 28
JO 645
715
Ac 28 27
Ro 1617
1Co4 6
14.31
35

πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν
μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ
ἀπὸ δὲ τ. συκῆς μάθετε τ. παραβολήν
ἀπὸ δὲ τ. συκῆς μάθετε τ. παραβολήν
πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τ. πατρὸς κ. μαθών
πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς;
μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν
παρὰ τ. διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε
ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται
προφητεύειν ἵνα πάντες μανθάνωσιν
εἰ δέ τι μανθάνειν θέλουσιν
μαθεῖν, TWH mg.
Ga 3 2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν
Eph4 20 1 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τ. Χριστόν
Phl 4 9 ἃ κ. ἐμάθετε κ. παρελάβετε.... ταῦτα

ΜΑΡΓΑΡΙΎΤΗΣ *
7 6 μηδὲ βάλητε τ. μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν
τ. χοίρων
18 45 ὁμοία... ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαρ-

46 εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην
ATi 2 9 μὴ ἐν πλέγμασιν κ. χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις
Re 17 4 κεχρυσωμένη χρυσίῳ x. λίθῳ τιμίῳ κ. μαργαρίταις
18 12 γόμον χρυσοῦ... κ. λίθου τιμίου κ. μαργαριτῶν
μαργαρίτας, WH mg.
16 κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ x. λίθῳ τιμίῳ κ.

μαργαρίτῃ

21 21 οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται:
ἀνὰ εἷς ἕκαστος τ. πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς
μαργαρίτου
MA’P@A
Lu 10 38 γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν
40 ἡ δὲ Μ. περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν
41 Μάρθα Μάρθα μεριμνᾷς κ. θορυβάζῃ περὶ

5
19
20
21
24
30

ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης εἶναι
καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ
γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ
μανθανέτωσαν πρῶτον τ. ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν
ἅμα δὲ x. ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόμεναι

12

τ. οἰκίας

7
14
᾿ς
314

πάντοτε μανθάνοντα
σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες κ. ἐπιστώθης,
εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες
Tit
μανθανέτωσαν δὲ κ. οἱ ἡμέτεροι καλῶν
ἔργων προΐστασθαι
He 5 8 ἔμαθεν ad’ ὧν ἔπαθεν τ. ὑπακοήν
Re 14 3 οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τ. ῴὠδήν
ΜΑΝΙΆ
Ac 26 24 τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει
Jo 6 31
49
He
Re

9 4
217

MA’NNA
οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ
οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ
μάννα
ἐν ἣ στάμνος χρυσὴ ἔχουσα τὸ μάννα
τ. νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τ. κεκρυμμένου
,

©

~

A

,

wy

>

a

>

ἢ

ΜΑΝΤΕΥΌΜΑΙ
Ας 16 16 ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τ. κυρίοις αὐτῆς
μαντευομένη
ΜΑΡΑΙΊΝΟΜΑΙ

Ja
dnametefpennr

1τι οὕτως κ. ὁ πλούσιος ἐν τ. πορείαις αὐτοῦ
μαρανθήσεται

πολλά

Jo 111

πράσσετε

ΠΤΙ8

᾿ΑΘΑ'

Μαρὰν ἀθά

yapiras:

ΜΑΝΑΣΣΗΣ
Mt 1 10 ᾿Εζεκίας δὲ ἐγέννησεν τ. Μανασσῆ:Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αμώς
Re 7 6 ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες

II
Col 1 7
Ι ΤΊ 211
5 4
13

615

39
2

ἐκ τ. κώμης Μαρίας x. Μάρθας τ. ἀδελφῆς
αὐτῆς
ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. Μάρθαν
ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν M. κ.- Μαριάμ
ἡ οὖν Μ. ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται
εἶπεν οὖν ἡ Μ. πρὸς Ἰησοῦν
λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα
ἦν ἔτι ἐν τ. τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ
Μάρθα
λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τ. τετελευτηκότος Μάρθα
ἡ Μάρθα διηκόνει
ε

MAPI’A, ΜΑΡΙΑΜ
Jes. Christ. mater
Mt

116 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωσὴφ τ. ἄνδρα
Μαρίας
18 μνηστευθείσης τ. μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ
Ἰωσήφ
20 μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τ. γυναῖκά

σου

Μαριὰμ, TWH mg.
2 11 εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τ. μητρὸς αὐτοῦ
13 55 οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ
Μ
3 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων ὁ υἱὸς τ. Μαρίας
Lu 127 τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ
30 εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ φοβοῦ Μαριάμ
34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τ. ἄγγελον
38 εἶπεν δὲ Μαριάμ
39 ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν τ. ἡμέραις ταύταις
41 ὡς ἤκουσεν τ. ἀσπασμὸν τ. Μαρίας ἡ
Ἐλεισάβετ
46 κ. εἶπεν Μαριάμ
56 ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς
2 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τ. ἐμνηστευμένῃ
αὐτῷ

16 ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ κ. τὸν Ἰωσήφ

19 ἡ δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα
Μαριὰμ, WH mg.

Mapia—paprupew

616
Lu
Ας

234 εἶπεν πρὸς Μαριὰμ. τ. μητέρα αὐτοῦ
114 προσκαρτεροῦντες “ὁμοθυμαδὸν
. σὺν

γυναιξὶ κ. Μαριὰμ τ. μητρὶ τ. Ἰησοῦ
ΜΑΡΙΆ

Μάρκον

Ἧ MATAAAHNH’

16 37 συνπαραλαβεῖν κ. τ. Ἰωάνην τ. καλούμενον

(1) Jac. mater
Mt 27 56 } ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ x. Μαρία
9 τ. ἸΙακώβου k. Ἰωσὴφ μήτηρ
Μαριὰμ ἡ Μαγὲ., WH mg.
61 1 ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ x. ἡ
ἄλλη Μαρία.
28 τ1 ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κ. ἡ ἄλλη Μαρία
Μαριὰμ ἡ Mayé., WH mg.
Mk15 4o 1 ἐν ais x. Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ kK: Mapia
ἡ Ἰακώβου τ. μικροῦ Kk. Ἰωσῆτος μήτηρ
Μαρία ἡ May6.,
47 > ἢ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κ. Μαρία ἡ
Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
16 1 1 ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ K. Μαρία ἡ Ἰακώβου
κι Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα
[9 ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τ. Μαγδαληνῇ
Lu 8 2 Mapia ἡ καλουμένη Μαγδαληνή
2410 1 ἦσαν δὲ 7. Μαγδαληνὴ Μαρία κ. Ἰωάνα
Ke Mapia ἡ ᾿Ιακώβου
Jo 1925 } εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τ. “σταυρῷ. - Μαρία
ἡ τοῦ Κλωπᾶ κ. eas ἡ Μαγδαληνή
Μαριὰμ (Ὁ T
201
τ. δὲ μιᾷ τ. σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
ἔρχεται πρωί
Μαριὰμ, ἿΣ.
II Mapia

δὲ

εἱστήκει

πρὸς

τ. μνημείῳ

ἔξω

κλαίουσα
Μαριὰμ, 45
16 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μαριάμ
18 ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα
τ. μαθηταῖς

ΜΑΡΙΑΜ,

MAPI’A

(1) Laz. soror
Lu 10 39 1 τῇδεἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ
42 1 Μαριὰμ γὰρ τ. ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο

Jo 11

Μαρία,

1} ἐκ τ. κώμης Μαρίας x. Μάρθας
τῆς Μαρ., Τ
2 1 ἦν δὲ Μαριὰμ ἣ ἀλείψασα τ. Κύριον μύρῳ
Μαρία, a:

το} ἐληλύθεισαν πρὸς τ. Μάρθαν κ. Μαριάμ
20 1 Μαριὰμ δὲ ἐν τ. οἴκῳ ἐκαθέζετο
Μαρία, TWH mg.
ἐφώνησεν Μαριὰμ. τ΄ ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ
ἰδόντες ττὴν “Μαριὰμ ὅτι ταχέως. ἀνέστη
ἡ οὖν Μααριὰμ. ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς
ῳN

πολλοὶ οὖν

ee
eee

12

ἐκ τ. Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες

: πρὸς τὴν ΡΝ
5 Ἶ οὖν Μαριὰμ.

ησοῦ

. ἤλειψεν τ. πόδας τ.

Μαρία, Y
Ac 12 12 ἦλθεν ἐπὶ τ. οἰκίαν τ. Μαρίας τ. μητρὸς
ἸἸωάνου
Ro 16 6 ἀσπάσασθε Μαρίαν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν

εἰς ὑμᾶς

Μαριὰμ, T

MA’PKOX
Ac 12 12 ἐπὶ τ. οἰκίαν τ. Μαρίας τ. μητρὸς Ἰωάνου
τ΄ ἐπικαλουμένου Μάρκου
25 συνπαραλαβόντες Ἰωάνην τ. ἐπικληθέντα
Μάρκον
39 τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τ. Μάρκον

Col 410 ἀσπάζεται

ὑμᾶς...

Μάρκος

ὁ ἀνεψιὸς

Βαρνάβα
1Ti4 11 Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ
Phm 24 ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς.. . Μάρκος
I Pe 513 ἀσπάζεται ὑμᾶς .. . Μάρκος ὁ υἱός μου
MA’PMAPOX **

Re 18 12 πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου.

μαρμάρου

., K.

ΜΑΡΤΥΡΕΏ

(1) μαρτυροῦμαι
(2) c. dat.
(8) μαρτ.
μαρτυρίαν, ὁμολογίαν
(4) seq. κατά
Mt 28 31 3 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς
Lu 422 ? πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ
Τοῦ
7 ἵνα “μαρτυρήσῃ περὶ τ. φωτός
8 ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τ. φωτός
15 Ἰωανης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ

32 ἐμαρτύρησεν ἸΙωάνης λέγων
34 μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν 6 υἱὸς τ. Θεοῦ
225 οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ T.
ὶ ἀνθρώπου
8111 ὃ ἑωράκαμεν
μα
οὔμεν

26:5 ᾧ fe pen pa ᾿
25.7 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον
32 ὃ ἑώρακεν κ. sleet τοῦτο μαρτυρεῖ

4 39 ἐπίστευσαν .

᾿μαρτυρούσης

. διὰ τ. λόγον τ. γυναικὸς

44 αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν

5 31 ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
32 ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ,
κ. οἶδαὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν

μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
33 2 ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάνην x. μεμαρτύ-

36
37
39
7 7

Pankey τ. ἀληθείᾳ

αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ
ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ
ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ

813 σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς

14 κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
18 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ,
K. μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ

10 25 τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ...

ταῦτα μαρτυρεῖ

περὶ ἐμοῦ
12 17 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ dy μετ᾽ αὐτοῦ
18 21 ἐταράχθη τ. πνεύματι κ. ἐμαρτύρησεν

15 26 ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ"
27 κ. ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε,
18 23 εἴκακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ τι κακοῦ
373 εἰς τοῦτο ἐλήλυθα... ἵνα μαρτυρήσω τ.
ἀληθείᾳ
19 35 ὁἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν
21 24 οὗτός ἐστιν
αθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ
τούτων

617

μαρτυρέω---μαρτύριον
ἐπισκέψασθε . . . ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρTupovpévous ἑπτά
10 22 ἢ μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τ. ἔθνους τ.
ἸΙουδαίων
6 3:

Ac

Jo

511
32
IF
5 31
32

43? τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν
18 22 ? ᾧ κ. εἶπεν μαρτυρήσας
145
5 παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τ. Κυρίῳ τ. μαρτυροῦντι τ. λόγῳ τ. χάριτος αὐτοῦ
15
8 ? 6 καρδιογνώστης Θεὸς ἐμάρτυρησεν αὐτοῖς
16 21 ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις κ.
Ἰκονίῳ ἀδελφῶν
;
22 5? ὡς κ. ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι
12} μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τ. κατοικοὺντῶν Ἰουδαίων

23 II οὕτως σε δεῖ x. εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι
26 5 ἐὰν θέλωσιν μαρτυρεῖν
Ro 9.21 1 μαρτυρουμένη ὑπὸ τ. νόμου Kk. τ. προφητῶν
10 2 2 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν

1Col515 4 ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τ. Θεοῦ ὅτι ἤγειρεν
τ. Χριστόν
mCo8 3 κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ κ. παρὰ δύναμιν

αὐθαίρετοι

:

415 ? μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τ. ὀφθαλμοὺς ὑμῶν. . . ἐδώκατέ μοι
Col 413 ? μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν πόνον
1Ti 510? ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη
G24" Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. μαρτυρήσαντος ἐπὶ
Ποντίου Πειλάτου τ. καλὴν ὁμολογίαν
He 7 8 } ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ
17 1 μαρτυρεῖται γὰρ ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα

Ga

10 15 2 μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν κ. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
11 21 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι

4 1 δι’ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος,
μαρτυροῦντος ἐπὶ τ. δώροις αὐτοῦ τ. Θεοῦ
5 1 πρὸ γὰρ τ. μεταθέσεως μεμαρτύρηται
εὐαρεστηκέναι τ. Θεῷ

30 1 οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τ. πίστεως

170 1 2
414
5 6
7

ἑωράκαμεν x. μαρτυροῦμεν
ἡμεῖς τεθεάμεθα κ. μαρτυροῦμεν
τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν
ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες
>

τ.
τ.
ὁ
ἡ

μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε
μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει.
λαβὼν αὐτοῦ τ. μαρτυρίαν ἐσφράγισεν
μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθῆς

οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ

περὶ ἐμοῦ
34 ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τ. μαρτυρίαν
λαμβάνω
36 ἐγὼ δὲ ἔχω τ. μαρτυρίαν μείζω τ. Ἰωάνου813 ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής
14 ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου
ἡ μαρτ. μ. ad. ἐστ.» WH mg.
17 δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν

727 Dp... OY Ww ‘poby Dt. xix. 15

19 35 ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ μαρτυρία
21 24 οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν

Ac 22 18 οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ
I1Ti3 7 δεῖ δὲ x. μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν
ἔξωθεν
Tit 113 ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής
IJo5 9 εἰ τ. μαρτυρίαν τ. ἀνθρώπων λαμβάνομεν,
ἡ μαρτυρία τ. Θεοῦ μείζων ἐστίν"
a
ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τ. Θεοῦ
10 ὁ πιστεύων εἰς τ. υἱὸν τ. Θεοῦ ἔχει τ.
μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ
10 οὐ πεπίστευκεν εἰς τ. μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ Θεός
II k. αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία
ll Jo 12 οἶδας ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθὴς ἐστίν
Re 1 2 2 ὃς ἐμαρτύρησεν . . . τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ
Χριστοῦ
9 2 ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ . . . διὰ τ. λόγον
τ. Θεοῦ κ. τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ
6 9 τ. ψυχὰς τ. ἐσφαγμένων . . . διὰ τ. μαρτυρίαν ἣν εἶχον
7, ὅταν τελέσωσιν τ. μαρτυρίαν αὐτῶν
12 11 αὐτοὶ ἐνίκησαν . . - διὰ τ. λόγον τ. μαρτυρίας αὐτῶν

σου κ΄ . - - T+ ἐχόντων
μαρτυρίαν Ἰησοῦ

Io

~

τ. προφητείας

204 2 7, ψυχὰς τ. πεπελεκισμένων διὰ τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ

τ. ἀληθείᾳ

Re

1 2 ὃς ἐμαρτύρησεν τ. λόγον τ. Θεοῦ

22 τό 3 ἔπεμψα τ. ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν
ταῦτα

18 3 μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τ. ἀκούοντι τ. λόγους

τ. προφητείας
20 λέγει 6 μαρτυρῶν ταῦτα

MAPTY’PION

(1) σκηνὴ τ. μαρτ.
Mt

8 4 προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν Μωυσῆς

εἰς μαρτύριον αὐτοῖς

“

»
’
>
’
>
10 18 ἀχθήσεσθε . . . εἰς μαρτύριον αὑτοῖς κ. τ.
ἔθνεσιν
>
,
?
,
>
24 14 κηρυχθήσεται . . . ἐν ὅλῃ τ. οἰκουμένῃ εἰς
ν
μαρτύριο πᾶσι τ. ἔθνεσιν
Mk 144 προσένεγκε... . ἃ προσέταξεν Μωυσῆς εἰς
μαρτύριον αὐτοῖς
6 II ἐκτινάξατε τ. χοῦν .. . εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
13 9 ἐπὶ ἡγεμόνων κ. βασιλέων σταθήσεσθε....
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
Lu 514 προσένεγκε... . καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
σ
>
cn
ἵνα εἰς μαρτ. 9 ὑμῖν τοῦτο, WH mg.
95 τ. κονιορτὸν .. . ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον
ἐπ᾽ αὐτούς
A

al

a

ΜΑΡΤΥΡΙΆ

(1) seq. κατά

(2) papt. ἸΙησοῦ

Mk14 55 1 ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν

56 ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν

59 οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν
Lu 22 71 τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν ;
Jo 1 77, οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν

τ.

2 ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα

6 3 οἱ ἐμαρτύρησάν σου τ. ἀγάπῃ ἐνώπιον

ἐκκλησίας
12 12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων
12 κ. ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν

ἐχόντων τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ

17 2 ray...
19 Io 2 σὐνδουλός

Q ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τ. υἱοῦ αὐτοῦ
10 8 τ. μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ Θεὸς περὶ
τ. υἱοῦ αὐτοῦ
I Jo 3 2 ἐρχομένων ἀδελφῶν x. μαρτυρούντων σου
ca

119 αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τ. ωάνου

>

©

c

΄“΄

[2

,

,

+

΄σ

,

΄“-

,

,

[2

ὝΨΙ
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μαρτύριον---μαστός

Lu 21 13 ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον
Ac 4.33 δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ
ἀπόστολοι
7.44 1 ἡ σκηνὴ τ. μαρτυρίου ἦν τ. πατράσιν ἡμῶν
ἐν τῇ ἐρήμῳ

1Col

6 καθὼς τὸ μαρτύριον τ. Χριστοῦ ἐβεβαιώθη

21
11Col 12
UTh1 10
1 ΤΙ 2 6
Til
He

8

ἐν ὑμῖν
καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τ. Θεοῦ
μυστήριον, WH non mg. R non mg.
τὸ μαρτύριον τ. συνειδήσεως ἡμῶν
ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς
ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων τὸ μαρτύριον καιροῖς
ἰδίοις
μὴ οὖν ἐπαισχυνθῆς τὸ μαρτύριον τ. Κυρίου

ἡμῶν

8

5 Μωυσῆς μὲν πιστὸς...
εἰς μαρτύριον τ.
λαληθησομένων
Ja 5 3 ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται
Re 15 5 1 ἠνοίγη ὁ ναὸς τ. σκηνῆς τ. μαρτυρίου ἐν
τ. οὐρανῷ
φι

3A

>

-

>

,

ec

Aa

»

Phl 1 8.1 μάρτυς γάρ μου ὁ Θεός

ITh2

1 ΤΊ δ 19 ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων
6 12 ὡμολόγησας τ. καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον
πολλῶν μαρτύρων
ΠΤΙ2 2 ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων
Ης 10 28 χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν
ἀποθνήσκει

nov oy Προ ix ony Ὁ’ rary

121

1Pe5
Re

nid, Dt. xvii. 6
τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος

μαρτύρων

1 ὁ συνπρεσβύτερος x. μάρτυς τῶν τ. Χριστοῦ

παθημάτων
1 5 ! ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ μάρτυς ὁ πιστός
213 ᾿Αντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου

8.14 1 τάδε λέγει ὁ ᾿Αμὴν ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς κ.
11

MAPTY’POMAI**

ὁ ἀληθινός
3 δώσω τ. δυσὶν μάρτυσίν μου

17 6 μεθύουσαν . ... ἐκ τ. αἵματος τ. μαρτύρων

Ac 20 26 διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ

26 22 ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ τε κ. μεγάλῳ
5 3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ
Eph4 17 τοῦτο οὖν λέγω x. μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ
1Th 212 παραμυθούμενοι x. μαρτυρόμενοι

5 } οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας Θεὸς μάρτυς
10 | ὑμεῖς μάρτυρες x. ὁ Θεός

Ἰησοῦ

Ga

ΜΑΣΑΌΜΑΙ

Re 16 10 ἐμασῶντο τ. γλώσσας αὐτῶν ἐκ τ. πόνου
ΜΑΣΘΟΣ

MA’PTYS

(1) μάρτ. Θεός, Χριστός
Mt 18 16 ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἣ τριῶν
σταθῇ πᾶν ῥῆμα

apy yrnvbys vecby ie oy Ὁ’ ἜΠῸν
134, Dt. xix. 15
26 65 τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;

Mk 14 63 τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων
Lu 11 48 ἄρα μάρτυρές ἐστε x. συνευδοκεῖτε τ. ἔργοις
τ. πατέρων ὑμῶν
24 48 ὑμεῖς μάρτυρες τούτων
Ac 1 8 ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλήμ
22 μάρτυρα τ. ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν
γενέσθαι ἕνα τούτων
2.32 οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες
815 οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν
5 32 ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τ. ῥημάτων τούτων
6 13 ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας
7 58 οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ
τ. πόδας νεανίου
10 39 ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν
41 οὐ παντὶ τ. λαῷ ἀλλὰ μάρτυσι τ. προκεχειροτονημένοις
13 31 οἵτινες νῦν εἰσὶν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τ. λαόν
2215 ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους
20 ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τ. μάρτυρός

ΜΑΣΤΙΓΟΏ
ΜῈ 10 17 ἐν τ. συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς
20 19 εἰς τὸ ἐμπαῖξαι x. μαστιγῶσαι x. σταυρῶσαι
23 34 ἐξ «αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν τ. συναγωγαῖς
Mk
Lu
10
He

ὑμῶν

10 34 ἐμπτύσουσιν αὐτῷ x. μαστιγώσουσιν αὐτόν
18 33 μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν
19 1 ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τ. Ἰησοῦν κ. ἐμαστίγωσεν
12 6 μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται

ΠΥ JONAS AX, Pr. iii. 12

ΜΑΣΤΙΖΩ
Ας 22 25 εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον κ. ἀκατάκριτον ἔξεστιν
ὑμῖν μαστίζειν;

Mk

Lu

ΜΑΊΣΤΙΞ
8 10 ὅσοι εἶχον μάστιγας
5 29 ἔγνω τ. σώματι ὅτι tara ἀπὸ τ. μάστιγος
34 ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τ. μάστιγός σου
721 ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων x. μαστί-

γων

Ας 22 24 εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν
He 11 36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν κ. μαστίγων
ἔλαβον

εἰδές pe

oe . . . μάρτυρα

ὧν τε

Ro 1 9 ! μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός
11Co1 23 1 ἐγὼ δὲ μάρτυρα τ. Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ

τ. ἐμὴν ψυχῆν

13 1 ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων κ. τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα, Dt. Lc.

πεῖραν

ΜΑΣΤΟΊ

σου

26 16 προχειρίσασθαί

Vide MAXTO’S

Lu 11 27 μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε x. μαστοὶ
ots ἐθήλασας
28 29 μακάριαι αἱ στεῖραι x... . μαστοὶ of οὐκ
ἔθρεψαν
Re 1133 περιεζωσμένον πρὸς τ. μαστοῖς ζώνην χρυ-

σᾶν

μασθοῖς, T

ματαιολογία---μεγαλύνω
{Τὶ 1 6 ὧν

MATAIOAOFI’A* +
τινὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν

ματαιολογίαν

Mk 14 43 per’ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν x. ξύλων
εἰς

ΜΑΤΑΙΟΛΟΤΟΣ * +
Tit 110 ματαιολόγοι x. ppevarara
MA’TAIOZ

(1) μάταιος, fem.
Ac 1415 εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τ. ματαίων
ἐπιστρέφειν
1 Co8 20 Κύριος γινώσκει τ. διαλογισμοὺς τ. σοφῶν
ὅτι εἰσὶν μάταιοι

ban mien vp DIN ΓΙΣΟΠ YI nim, Ps.
XCiv. II

Tit
Ja
I

1517
8 9
126
Ε1 18

619

ματαία ἡ πίστις ὑμῶν ἐστίν
εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς x. μάταιοι
1 τούτου μάταιος ἡ θρησκεία
ἐλυτρώθητε ἐκ τ. ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς
πατροπαραδότου
ΜΑΤΑΙΟΎΤΗΣ +

Ro 820 τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη
Eph 4 17 καθὼς x. τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι
τ. νοὸς αὐτῶν

11Pe2 18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι

47 εἷς δέ τις τ. παρεστηκότων σπασάμενος τ.
μάχαιραν
48 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν κ.
ξύλων
Lu 21 24 1 πεσοῦνται στόματι μαχαίρης
22 36 ὁ μὴ ἔχων .. . ἀγορασάτω μάχαιραν

38 Κύριε ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο

49 Κύριε εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ
52 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν κ.
ξύλων;
Jo 1810 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν

ν
11 βάλε τ. μάχαιραν εἰς τ. θήκην

Ας 12

2 ἀνεῖλεν

δὲ Ἰάκωβον

121 ἐματαιώθησαν ἐν τ. διαλογισμοῖς αὐτῶν
MA’THN

Mt 15

9 μάτην δὲ σέβονταί pe

NS ONNTN WM, Is. xxix. 13
Mk 7 7 μάτην δὲ σέβονταί pe, Is. Lc.
MATOA’T
Lu

8 24 τοῦ Ἡλεὶ τοῦ Ματθὰτ τοῦ Λευεί

Μαθθὰθ, T
MATTAQA’

Lu

831 τοῦ Μεννὰ τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθάμ

Lu

825 τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ματταθίου τοῦ ᾿Αμώς
26 τοῦ Μαὰθ τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεείν

ΜΑΤΤΑΘΙΆΣ

MA’XAIPA

(1) στόμα pay. (2) pax. τ. πνεύματος
Mt 10 34 οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
26 47 per αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν κ.
ξύλων
51 εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ... . ἀπέσπασεν τ.
μάχαιραν αὐτοῦ
52 ἀπόστρεψον τ. μάχαιράν σου εἰς τ. τόπον

αὐτῆς"

πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν
μαχαίρῃ ἀπολοῦνται
55 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν x.
ξύλων

Ἰωάνου

16 27 σπασάμενος τ. μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν
ἀναιρεῖν
Ro 8 35 τίς ἡμᾶς χωρίσει. .. κίνδυνος ἢ μάχαιρα;
18 4 οὐ γὰρ εἰκῇ τ. μάχαιραν φορεῖ
Eph 6 17 23 τ. μάχαιραν τ. πνεύματος ὅ ἐστιν ῥῆμα
Θεοῦ
He 412 τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον
11 34 1 ἔφυγον στόματα μαχαίρης
37 ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον
Re 6 4 ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη
18 10 εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτενεῖ δεῖ αὐτὸν
ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι
14 ὃς ἔχει τ. πληγὴν τ. μαχαίρης Kk. ἔζησεν

MA’XH

MATAIO’OMAI
Ro

τ. ἀδελφὸν

μαχαίρῃ

Co?
5 ἔξωθεν μάχαι ἔσωθεν φόβοι
Il Ti 2 23 εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας
Tit 3 9 μάχας νομικὰς περιίστασο
Ja 4 I πόθεν πόλεμοι x. πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν;

Jo 652
Ac 7 26
Il Ti2 24
Ja 4 2

Ας

MA’XOMAI
ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι
τ. τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὥφθη αὐτοῖς μαχομένοις
δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι
μάχεσθε x. πολεμεῖτε

ΜΕΓΑΛΕΙΓῸΣ
211 ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν τ. ἡμετέραις
γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τ. Θεοῦ

ΜΕΓΑΛΕΙΟΊΤΗΣ
943 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τ. μεγαλειότήτι τ. Θεοῦ
Ac 19 27 μέλλειν τε x. καθαιρεῖσθαι τ. μεγαλειότητος
αὐτῆς
11Pe116 ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος
Lu

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΊΣ

ΠΡΕ117

φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ
μεγαλοπρεποῦς δόξης

τοιᾶσδε

ὑπὸ .τ.

ΜΕΓΑΛΥΝΩ

Mt
Lu

28 5 μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα
146 μεγαλύνει

ἡ ψυχή μου τ. Κύριον

58 ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος
αὐτῆς

αὐτοῦ

μετ᾽

620
Ac

μεγαλύνω---μέγας
513 ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ Θεός

10 46 ἤκουον γὰρ αὐτῶν... μεγαλυνόντων τ.
Θεόν

19 17 ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τ. Κυρίου Ἰησοῦ

1Col0rs
Phl

ἐν

ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τ. κανόνα
ἡμῶν εἰς περισσείαν
120 μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τ. σώματί μου

Mk 15 34 1 ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
37
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέ-

πνευσεν

16 4 ἦν γὰρ μέγας σφόδρα
Lu 115 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου

32 οὗτος ἔσται μέγας

42
49
29
10
425
33
38

ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ
ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός
ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην
ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τ. γῆν
} ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
πενθερὰ δὲ τ. Σίμωνος ἦν συνεχομένη
πυρετῷ μεγάλῳ
5 29 ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ
θ 49 ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τ. οἰκίας ἐκείνης μέγα

ΜΕΓΑΓΛΩΣ
Phl 4 τὸ ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως
He

ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗ
1 3 ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τ. μεγαλωσύνης ἐν
ὑψηλοῖς
8 1 ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τ. θρόνου τ. μεγαλω-

σύνης ἐν τ. οὐρανοῖς

Ju

25 μόνῳ Θεῷ
λωσύνη

σωτῆρι

716 προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν

ἡμῶν. . . δόξα μεγα-

8 28 1 προσέπεσεν αὐτῷ x. φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν
37 ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο
948 ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων

ΜΕΊΓΑΣ

(1) φωνὴ μεγάλη

ὀλίγος

Mt

(2) μέγας

(8) οὐ μέγα

οὗτός ἐστιν μέγας

14 τό ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα
16 26 μεταξὺ ἡμῶν κ. ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται
17 15 1 ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων
τ. Θεόν
19 37 | ἤρξαντο... αἰνεῖν τ. Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ
2111 σεισμοί τε μεγάλοι... ἔσονται,
φόβηθρά τε x. ἀπ᾽ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα

μικρός,

210 ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα
416 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν
μέγα

cing ΝΕ ae YNZ Nada OYA, 1. ἴκ.α
5 19 οὗτος μέγας
35
727
8 24
26
15 28
20 25
26

ἔσται

κληθήσεται ἐν τ. βασιλείᾳ τ.

σημ. ἀπ᾽ οὖρ. μεγ.,
ovp., WH mg.

ovpava@y

ὅτι πόλις ἐστὶν τ. μεγάλου βασιλέως
ἢν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη
σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τ. θαλάσσῃ
ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις
οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν
ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι
μέγ. ev iu, WH mg.
22 36 ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τ. νόμῳ;

38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη κ. πρώτη ἐντολή

2421 ἔσται γὰρ τότε θλίψις μεγάλη
24 δώσουσιν σημεῖα μεγάλα κ. τέρατα
31 ἀποστελεῖ τ. ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπίγγος μεγάλης
2746 1 ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
50 1 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ
60 προσκυλίσας λίθον μέγαν τ. θύρᾳ τ.
μνημείου
28 2 ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
ὃ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τ. μνημείου μετὰ
φόβου κ. χαρᾶς μεγάλης
Mk 126 1 φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ
4.32 ποιεῖ κλάδους μεγάλους
37 γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου

39 ἐγένετο γαλήνη μεγάλη

41 ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
5 7.1 κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει

II ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τ. ὄρει ἀγέλη χοίρων

μεγάλη βοσκομένη
42 ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ
10 42 οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν
43 ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν

18. 2 βλέπεις ταύτας τ. μεγάλας οἰκοδομάς;

1415 αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον

ἕτοιμον

T;

σημ. μεγ.

ἀπ᾽

23 ἔσται yap ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τ. γῆς

22 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον

23 23 1 οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις

46 1 φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

24 52 ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς
μεγάλης
Jo 618 ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος
διεγείρετο

7.37 ἐν δὲ τ. ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τ. μεγάλῃ τ. ἑορτῆς

11 43 1 ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν
19 31 ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τ. σαββάτου

21 τι εἵλκυσεν

Ac

τὸ δίκτυον

εἰς τ. γῆν μεστὸν

ἰχθύων μεγάλων
220 πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τ. μεγάλην

7a niny δὴν Nia "25D, Joel iii. 4
43 φόβος re ἦν μέγας ἐπὶ πάντας
4 33
33
5 5
11
6 ὃ
,

—h. v.. WHR non mg.
δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον
χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς
ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τ. ἀκούοντας
ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τ. ἐκκλησίαν
Στέφανος δὲ... ἐποίει τέρατα x. σημεῖα
μεγάλα ἐν τ. λαῷ

7 τι ἦλθεν δὲ λιμὸς... κι θλίψις μεγάλη
57 1 κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ

60 1 θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ

81

ἐγένετο δὲ ἐν

ἐκείνῃ

τ. ἡμέρᾳ

διωγμὸς

2 ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ
3

,

μέγας

ae

>

-~

7 1 βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο
9 λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν"

10. 3 ᾧ προσεῖχον

πάντες

μεγάλου λέγοντες,

ἀπὸ μικροῦ

ἕως

»
621

μέγας
Re 6 12 σεισμὸς μέγας ἐγένετο

8 10 οὗτός ἐστιν ἡ Δύναμις τ. Θεοῦ ἡ καλουμένη

Ac

13 ὡς συκῆ. . - ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη
17 ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τ. ὀργῆς αὐτῶν
1 ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τ. τέσσαρσιν

Μεγάλη

div. . . . pey T

13 θεωρῶν τε σημεῖα x. δυνάμεις μεγάλας
γινομένας
καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς
1011 θεωρεῖ . .
ὀθόνην μεγάλην

11

ἀγγέλοις

10 1 κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες
14 οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τ. θλίψεως τ,
μεγάλης
8 8 ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τ.

5 εἶδον . . . καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην

μεγάλην
28 ἐσήμαινεν διὰ τ. πνεύματος λιμὸν μεγάλην
μέλλειν ἔσεσθαι
14 το 1 εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ
16 3 ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τ. ἀδελφοῖς
16 26 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
28 1 ἐφώνησεν δὲ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ
φ. μεγ. I,

θάλασσαν

10 ἔπεσεν ἐκ τ. οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας
13} ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ... λέγοντος

9 2 ἀνέβη καπνὸς... ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης
14 λῦσον .. . τ. δεδεμένους ἐπὶ τ. ποταμῷ τ.

T

10
11

19 27 τὸ τ. μεγάλης θεᾶς ᾿Αρτέμιδος ἱερόν
28 ἔκραζον λέγοντες Μεγάλη ἡ “A preps
᾿Εφεσίων

34 κραζόντων Μεγάλη ἡ ἤλρτεμις ᾿Εφεσίων

26 22 3 μαρτυρόμενος μικρῷ τε kK. μεγάλῳ

24 1 ὃ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησίν
29 3 x. ἐν ὀλίγῳ Kk. ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σε

9 2 ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη

911 μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;
16 9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη κ. ἐνεργής
Ul

,

11Co11 15 8 οὐ μέγα οὖν

εἰ κ. οἱ διάκονοι

αὐτοῦ

μετασχηματίζονται
Eph 5 32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν
I Τὶ 316 ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τ. εὐσεβείας

μυστήριον

6 6 ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ
αὐταρκείας
Il Ti 220 ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη
Tit
He

χρυσᾶ
213 προσδεχόμενοι τὴν

. ἐπιφάνειαν τ.
δόξης τ. μεγάλου Θεοῦ
414 ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν
811 2 πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως
μεγάλου αὐτῶν

ΡΥ)ἸΡῚ ὈΡΘΡῸΡ ‘nis wT Op, Jer.

12 1 ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τ. οὐρανοῦ
φωνὴν μεγάλην, TWH mg.
13 ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας
15 1 ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τ. οὐρανῷ
17 ὅτι εἴληφες τ. δύναμίν σου τ. μεγάλην
. τ. μικροὺς κ. τ.
18 3 δοῦναι τ. μισθὸν .
μεγάλους
τ. μικροῖς kK. τ. μεγάλοις, T
19 ἐγένοντο. .. σεισμὸς κ. χάλαζα μεγάλη.
12 7 κ. σημεῖον μέγα ὥφθη ἐν τ. οὐρανῷ
3 ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός
πυρρ. μέγ., TWH mg. R
9 ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας
10 1 ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τ. οὐρανῷ
λέγουσαν
12 κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν
μέγαν
14 ἐδόθησαν τ. γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τ. ἀετοῦ
2
5
13
16
14 2

13

XXxi. 34
10 21 ἔχοντες οὖν . . . ἱερέα μέγαν ἐπὶ τ. οἶκον

8
9
15

τ. Θεοῦ

35 ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν

18

11 24 πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο
18 20 ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τ. ποιμένα τ. προβάτων τ. μέγαν
Ja

8. 5 3 ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν κ. μεγάλα

Ju
Re

1101

αὐχεῖ

19
15

6 εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας . . . τετήρηκεν
ἤκουσα ὀπίσω
σάλπιγγος

μου φωνὴν μεγάλην

hav. μεγ. ὄπισθέν μου, WH

ὡς

mg.

222 βάλλω... .. τ. μοιχεύοντας per’ αὐτῆς εἰς
θλίψιν μεγάλην

5 21

εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν

φωνῇ μεγάλῃ

μεγάλῳ Εὐφράτῃ

5 1 ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται
8 τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τ. πλατείας τ. πόλεως
τ. μεγάλης
11 φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τ. θεωροῦντας

αὐτούς

+ Μεγάλη ἡ "Apres Ἐφεσίων, WH mg.
35 vewxdpov οὖσαν τ. μεγάλης ᾿Αρτέμιδος
28 9 ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη

Ro
1Co

φωνῇ

μεγάλῃ

12 1 χιλιάδες χιλιάδων λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ
6 4 ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη
10 1 ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες

16

ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων... . ἐξουσίαν μεγάλην
ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα
ποιεῖ σημεῖα μεγάλα
3 ποιεῖ πάντας τ. μικροὺς K. τ. μεγάλους
ἤκουσα φωνὴν ... ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης
1 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ
ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
1 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ
1 κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τ. καθημένῳ ἐπὶ
τ. νεφέλης
1 ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τ. ἔχοντι τὸ
δρέπανον
ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ τὸν

»»

τὰν μεγάλου

,

>

,

»

μέγαν

1 εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τ. οὐρανῷ μέγα κ.
θαυμαστόν
3 μεγάλα κ. θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου
1 1 ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τ. ναοῦ

9 ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα

12 ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ. ποταμὸν τ-

μέγαν τ. ᾿Ευφράτην

14 εἰς πόλεμον τ. ἡμέρας τ. μεγάλης τ. Θεοῦ

τ. μεγ. ἡμ., WH mg.
17 1 ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τ. ναοῦ
18 σεισμὸς ἐγένετο μέγας

18 τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτως μέγας.

622

péyas—peilov

Re 16 79 x. ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη
19
21
21
17 1
5
6
18
18 1
2
IO
16
18
19

Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τ. Θεοῦ
χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει
ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα
δείξω σοι τὸ κρίμα τ. πόρνης τ. μεγάλης
μυστήριον Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγαν
ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἐστὶν ἡ πόλις ἡ μεγάλη
εἶδον ἄλλον ἄγγελον... ἔχοντα ἐξουσίαν
μεγάλην
ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών
οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη
τίς ὁμοία τ. πόλει τ. μεγάλῃ;
οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη

21
1
2
5.
17
17
18

μέγαν
βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις
1 ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ
ὅτι ἔκρινεν τ. πόρνην τ. μεγάλην
3 οἱ φοβούμενοι αὐτὸν οἱ μικροὶ κ. οἱ μεγάλοι
1 ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ
συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τ. Θεοῦ
3 ἵνα φάγητε odpkas . . . μικρῶν K. μεγάλων

21 ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον
19

20

1 εἶδον... ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τ. χεῖρα αὐτοῦ

ΓΙ εἶδον θρόνον μέγαν λευκόν
12 3 εἶδον τ. νεκροὺς τ. μεγάλους κ. τ. μικρούς
21 3:1 ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τ. θρόνου
10 ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα κ.
ὑψηλόν
12 ἔχουσα τεῖχος μέγα κ. ὑψηλόν

ΜΕΘΗ

Lu 21 34 μήποτε βαρηθῶσιν . . . μέθῃ κ. μερίμναις

ὠτικαῖς
Ro 18 13 εὐσχημόνως

θαις

Ga

ΜΕΓΙΣΤΑΝ fF
621 ὅτε Ἡρῴδης τ. γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον
ἐποίησεν τ. μεγιστᾶσιν αὐτοῦ
615 οἱ βασιλεῖς τ. γῆς x. οἱ μεγιστᾶνες. ..
>

Re

18

ΠΡΕῚ

ἔκρυψαν , ἑαυτούς
>

>

cm

΄“

fol

ε

“

a

23 οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τ. γῆς
ΜΕΤΙΣΤΟΣ
4 δι᾽ ὧν τὰ τίμια κ. μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα
δεδώρηται
τὰ Tip. ἡμ. x. μέγ., TWH mg.

Mt

123

Mk

541
15 22
34

Jo

138

Ac

42
4 36

MEOEPMHNEY’
OMAI **
Ἐμμανουὴλ 6 ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ᾽
ἡμῶν ὁ Θεός
Ταλειθὰ κοὺμ ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Τὸ
κοράσιον... ἔγειρε
τ. Γολγοθὰν τόπον 6 ἐστιν μεθερμηνευόμενος
Κρανίου Τόπον
μεθερμηνευόμενον, TWH mg.
ἐλωὶ ἐλωὶ λαμὰ σαβαχθανεὶ 6 ἐστιν pebepμηνευόμενον
ῥαββεὶ ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε
ἑρμηνευόμενον, T
τ. Μεσσίαν ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός
BapyaBas ...6 ἐστιν μεθερμηνευόμενον
Υἱὸς TapaxAnoews

13 8 οὕτως yap μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ

μὴ κώμοις κ.

521 φθόνοι μέθαι κῶμοι
MEOI’STHMI,

MEOIZTA’NQ

Lu 16 4 ὅταν μετασταθῶ ἐκ τ. οἰκονομίας
Ac 18 22 μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τ. Δαυεὶδ αὐτοῖς
19 26 οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον
1Co13 2 ὥστε ὄρη μεθιστάνειν
μεθιστάναι, T

Col 113 μετέστησεν εἰς τ. βασιλείαν
ἀγάπης αὐτοῦ

τ. υἱοῦ τ.

ΜΕΘΟΔΙΆΑ * +
Eph 4 14 ἐν πανουργίᾳ πρὸς τ. μεθοδίαν τ. πλάνης
6 11 πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τ. μεθοδίας τ. διαβόλου
MEOY’SKOMAI
Lu 12 45 ἄρξηται... . ἐσθίειν τε x. πίνειν x. μεθύσκεσθαι
»

,

,

,

Eph 5 18 μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσωτία
1 ΤῊ 5 7 οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν
ΜΕΌΘΥΣΟΣ
ICo51I

ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἧ.. . λοίδορος ἢ μέθυσος
6 10 οὐ μέθυσοι οὐ Aoidopa . . . βασιλείαν Θεοῦ
κληρονομήσουσιν

ΜΕΊΓΕΘΟΣ
Eph 1 19 τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τ. δυνάμεως αὐτοῦ

Mk

περιπατήσωμεν

ΜΕΘΥΏ
Mt 24 49 ἐσθίῃ δὲ x. πίνῃ μετὰ τ. μεθυόντων

Jo
Ac

210 ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω
215 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν

ΙΟΟ11 21 ὃς μὲν πεινᾷ ὃς δὲ μεθύει
Ι ΤῊ δ 7 οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν

Re 17 2 ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τ. γῆν ἐκ τ.
οἴνου τ. πορνείας αὐτῆς
6 εἶδον τ. γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τ. αἵματος τ.
ἁγίων

MEI’ZQN

(1) μεῖζον, adv. (2) μείζων... μικρότε..
pos, ἐλάσσων, νεώτερος (8) μειζότερος
Mt 11 11 οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων
*Iwavov τ. βαπτιστοῦ"

2 ὁ δὲ μικρότερος ἐν τ. βασιλείᾳ τ. οὐρανῶν

μείζων αὐτοῦ ἐστίν
12 6 τ. ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε
13 32 ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τ. λαχάνων ἐστίν
18 1 τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
οὐρανῶν ;
4 οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
οὐρανῶν
20 31 1 οἱ δὲ
μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες
2811 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος
17 τίς γὰρ μείζων ἐστὶν ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναός
19 τί γὰρ μεῖζον τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον

μείζων----μκέλλω
Mk 4 32 γίνεται μεῖζον πάντων τ. λαχάνων
9.34 πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ

τίς μείζων
12 31 μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν
Lu 7.28 μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάνου οὐδείς
ἐστιν"
2 6 δὲ μικρότερος ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
μείζων αὐτοῦ ἐστίν᾽
9 46 τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν

12 τὸ καθελῶ μου τ. ἀποθήκας κ. μείζονας οἶκοδομήσω

22 24 τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων

Lu 10 40 οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με
κατέλειπεν

27
151
412
5 20
36
853
10 29

13 16
ες
14 12
28
15 13
20
1911
Ro 912

τίς γὰρ μείζων ὁ ἀνακείμενος ἢ ὃ διακονῶν;
μείζω τούτων ὄψῃ
μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ
μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα
ἐγὼ δὲ ἔχω τ. μαρτυρίαν μείζω τ. Ἰωάνου
μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ
ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν
ἐστιν
ds... μείζων, WH mg. R non mg.
οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τ. κυρίου αὐτοῦ,
οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τ. πέμψαντος αὐτόν
x. μείζονα τούτων ποιήσει
ὅτι 6 πατὴρ μείζων μου ἐστίν
μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει
οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τ. κυρίου αὐτοῦ
6 παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει
? ὁ μείζων δουλεύσει τ. ἐλάσσονι

VY¥ ἼΔΩ 3, Gen. xxv. 23
1Co12 31 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα
13 13 μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη

14

5 μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν

12 6 οὐχ ὅτι περὶ τ. πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ

Ac 18 17
1Co7 21
9 9
ΓΡε δ᾽ 7

Ja

ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς μείζονος εἶχεν ὀμόσαι
ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τ. μείζονος ὀμνύουσιν
διὰ τ. μείζονος x. τελειοτέρας σκηνῆς
μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου
θησαυρῶν
3 1 εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα
4 ὁ μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν

ΠΡΕΖΊΙΙ ἄγγελοι ἰσχύϊ x. δυνάμει μείζονες ὄντες
I Jo 8
4
5
II Jo

20
4
9
4

μείζων ἐστὶν ὁ Θεὸς τ. καρδίας ἡμῶν
μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τ. κόσμῳ
ἡ μαρτυρία τ. Θεοῦ μείζων ἐστίν
* μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χάριν
ΜΕΓΛΑΣ

Mt

5 36 οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαιἣ
μέλαιναν
11Co3 3 ἐνγεγραμμένη οὐ μέλανι
11 JO 12 οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου κ. μέλανος
III Jo 13 οὐ θέλω διὰ μέλανος κ. καλάμου σοι γράφειν

Re

ΜΕΛΕΤΑΏ

Ας

425 ἵνα τί ἐφρύαξαν

κενά;

6 5 εἶδον x. ἰδοὺ ἵππος μέλας
12 6 ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος

1 Ti 415 ταῦτα μελέτα ἐν τούτοις ἴσθι
ME’AI
Mt 3 4 ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες x. μέλι ἄγριον
Mk 1 6 ἔσθων ἀκρίδας κ. μέλι ἄγριον
Re 10 9 ἐν τ. στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι
10 ἦν ἐν τ. στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ
ΜΕΛΙΊΣΣΙΟΣ +
Lu 24 42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν aire . οὖς ἀπὸ μελισσίου
κηρίον
-ἀπ. μελ. κηρ., TWH non mg. R non mg.
>

MEAITH’NH, ΜΕΛΙΤΗ
Ας 28 1 τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελιτήνη
καλεῖται
Μελίτη, TR non mg.

ME’AEI
Mt 22 16 οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός
Mk 438 οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα;
12 14 οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός

4

4

ἡ νῆσος

ME’AAQ

(1) ἤμελλον
Mt

(2) ὁ μέλλων

(8) εἰς τὸ μέλλον

213 μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον
3 7.2 τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τ. μελ-

λούσης ὀργῆς;

11 14 3 αὐτός ἐστιν λείας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι
12 32 " οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τ.
αἰῶνι οὔτε ἐν τ. μέλλοντι
16 27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔρχεσθαι
17 12 οὕτως x. 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν
22 μέλλει ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοσθαι
20 17 μέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
x. ἀναβαίνων ὁ Ἰησ., TWH non mg. R
22 πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν
24 6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους κ. ἀκοὰς
πολέμων
Mk 1032 2 ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῳ
συμβαίνειν
18 4 ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα

Lu

8 7? τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τ. μελ7.24

MEAEA’
3 31 τοῦ ᾿Ελιακεὶμ rod Μελεὰ τοῦ Mevyd

ἔθνη κ. λαοὶ ἐμελέτησαν

pram ompnd: ova awin iad, Ps. ii. 1

μέλ. ἐγέν., T
Lu

οὐδὲν τούτων τ. Ταλλίωνι ἔμελεν
δοῦλος ἐκλήθης ;μή σοι μελέτω
μὴ τ. βοῶν μέλει τῷ Θεῷ;
ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν

γλώσσαις

He 6 13
16
911
11 26

διακονεῖν;

Jo 1013 οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τ. προβάτων

26 3 ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος

Jo

622

9.31
44
10 1
18 9
19 4
11

λούσης ὀργῆς;
ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος . . . ἤμελλεν τελευτᾷν
1 ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ
ὁ γὰρ υἱὸς τ. ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι
1 οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι
53 8 κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον
1 ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι
παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
ἀναφαίνεσθαι

624
Lu 20 36 οὐδὲ yap ἀποθανεῖν ἔτι μέλλουσιν
δύνανται, TWH non mg. R
21 7 τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;
36 3 ἐκφυγεῖν ταὐταπάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι

Ας 2623 φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ
τε λαῷ κ. τ.

ἔθνεσιν
27 2 πλοίῳ ᾿Αδραμυντηνῷ μέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς
κατὰ τ. ᾿Ασίαν τόπους
10 μετὰ ὕβρεως... μέλλειν ἔσεσθαι τ. πλοῦν

22 23 * τίς ἄρα εἴηἐξ αὐτῶν 6 τοῦτομέλλων πράσσειν
24 21 3 αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τ. Ἰσραήλ

Jo

4471 ἤμελλεν γὰρ ἀποθνήσκειν

6 6 airds γὰρ ἤδει τί ἔμελλεν ποιεῖν

15 γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι κ. ἁρπάζειν
αὐτόν

71 οὗτος

γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν

7.35 ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι
μέλλ. οὗτ., T

35 μὴ εἰς τ. διασπορὰν τ. Ἑλλήνων

μέλλει

πορεύεσθαι
39 1 οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες
εἰς αὐτόν
ἤμελλον, T
11 51 1 ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τ.
ἔθνους
ἤμελλεν, Ae
12 4.3 Ἰούδας 6 Ἰσκαριώτης... ὃ μέλλων αὐτὸν
παραδιδόναι
33 ' σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνή-

σκειν
1422 τί γέγονεν
σεαυτόν

ὅτι ἡμῖν μέλλεις

ἐμφανίζειν

30 ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείν
ειν
33 ᾿ ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι
ἔμελλεν, T
28 6 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρ
ασθαι
Ro 424 δι’ ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι
514 " ὅς ἐστιν τύπος τ. μέλλοντος
813 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε
ἀποθνήσκειν
18 5 οὐκ ἄξια... πρὸς τ. μέλλουσαν δόξαν
ἀποκαλυφθῆναι

38 5 οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα

1 Co 8 22 3 εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα
Ga 823 3 συνκλειόμενοι εἰς τ. μέλλουσαν
πίστιν
ἀποκαλυφθῆναι
Eph1 21 3 παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ
μόνον
ἐν τ. αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ κ. ἐν τ. μέλλοντι
Col 217 3 ἅ ἐστιν σκιὰ τ. μελλόντων
ΤῊ 8 4 προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσ
θαι
1Ti 116 ? πρὸς ὑποτύπωσιν τ. μελλόντων πιστεύ
ειν
ἐπ᾽ αὐτῷ

4 ὃ 3 ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν κ. τ.
μελλούσης
6 19 3 ὃ ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν

18 32

σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀπονήσκειν
Ac 8 3 ἰδὼν... μέλλοντας εἰσιέναι εἷς τὸ ἱερόν
5.35 προσέχετε ἑαυτοῖς. . . τί μέλλετε πράσσειν
11 28 ἐσήμαινεν
λιμὸν μεγάλην μέλλειν
ἔσεσθαι

12 61 ὅτε δὲ ἤμελλεν

προσαγαγεῖν

αὐτὸν

εἰς τὸ μέλλον
1 3 Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. μέλλοντος κρίνειν ζῶντας
kK. νεκρούς
114 2 εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τ. μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν
2. 5% οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τ. οἰκουμένην
τ. μέλλουσαν
6 5 3 δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος
8 5 καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τ. σκηνήν
911 ? παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τ. μελλόντων

WTi4
He

ὁ

Ἡρῴδης
18 34 μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν
10 27 1 ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν
17.31 ἐν ἣ μέλλει κρίνειν τ. οἰκουμένην

18 14 μέλλοντος δὲ τ. Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα

19 27 μέλλειν τε κ. καθαιρεῖσθαι τ. μεγαλειότητος
20 3 γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ . .. μέλλοντ
ι
ἀνάγεσθαι εἰς τ. Συρίαν

7 μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον

13 ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τ. ἸΤαῦλον-

οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς

πεζεύειν
38 οὐκέτι μέλλουσιν
τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ
θεωρεῖν
21 27 ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι
37 μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τ. παρεμβολήν
22 τό κ. νῦν τί μέλλεις;
26 τί μέλλεις ποιεῖν;
29 2 ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν
ἀνετάζειν
23 3 τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεός
15 ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον
20 ὡς μέλλων τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι

27 μέλλοντα

ἀναιρεῖσθαι

ὑπ’ αὐτῶν ..
2415 ἐλπίδα ἔχων... ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι
25 " διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ... τ. κρίματος τ. μέλλοντος
25 4 ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι
ἐξειλάμην

26

2 ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι
22 * ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων

γίνεσθαι

ἀγαθῶν

γενομένων, WH non mg. R mg.
10 1
σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τ. μελλόντων

ἀγαθῶν

27 πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τ. ὑπεναντίους
11 ὃ 1 ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν
20 3 πίστει x. περὶ μελλόντων
εὐλόγησεν
Ἰσαὰκ τ. Ἰακώβ

18 14 3 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν ἀλλὰ

τ. μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν
Ja 212 ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσ
θαι
1Pe5 176 κ. τ. μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης
κοινωνός
Pel 12 διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν
2 6 ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς
Re 119 ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα
210 μὴ φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν.
ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν
8. 2 στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν
10 ? τηρήσω ἐκ τ. ὥρας τ. πειρασμοῦ τ. μελλούσης ἔρχεσθαι
16 μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τ. στόματός μου
6 11 3 οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς κ. αὐτοί

8 13 3 ἐκ τ. λοιπῶν φωνῶν τ. σάλπι

10

τ. τριῶν

ἀγγέλων τ. μελλόντων σαλπίζειν
41 ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ ἤμελλον

γράφειν

μελλω---αμέν
Re 10
12

7 ὅταν" μέλλῃ σαλπίζειν
4 ἔστηκεν ἐνώπιον τ. γυναικὸς τ. μελλούσης
τεκεῖν
5 ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη
17 8 μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου

625
MEAXIZEAE’K

He

5 6 ov ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδέκ

prsmab mary nbiyd indcnms, Ps.
cx. 4

10 ἀρχιερεὺς κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδέκ

ΜΕΓΛΟΣ

6 20 κατὰ τ᾿ τάξιν Μ. ἀρχιερεὺς γενόμενος

(1) μέλ. Χριστοῦ
529 συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τ.
μελῶν σου
30 συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τ. μελῶν
σου
Ro 613 μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα
ἀδικίας τ. ἁμαρτίᾳ :
13 κι τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τ. Θεῷ
19 παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τ. ἀκαθαρσίᾳ
19 παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τ. δικαιοσύνῃ
“ ἐνηργεῖτο
7 καὶ τὰ παθήματα τ. ἁμαρτιῶν
ἐν τ. μέλεσιν ἡμῶν
23 βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τ. μέλεσί μου
23 αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τ. νόμῳ τ. ἁμαρτίας
τ. ὄντι ἐν τ. ᾿μέλεσί μου
12 4 καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη
ἔχομεν,
μέλ. πολλ., WH mg.
τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τ. αὐτὴν ἔχει “πρᾶξιν
τὸ δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη
1 τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν"
1Co61 uiut
1 ἄρας οὖν τὰ μέλη τ. Χριστοῦ ποιήσω
πόρνης μέλη;
12 12 καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα... . μέλη πολλὰ ἔχει,
πάντα δὲ τὰ μέλη τ. σώματος πολλὰ ὄντα
ἕν ἐστιν σῶμα
14 k. γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἕν μέλος
18 νῦν δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη
19 εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἕν μέλος ποῦ τὸ σῶμα;
20 νῦν δὲ πολλὰ μέλη ἕν δὲ σῶμα

2.1 οὗτος γὰρ ὁ Μ. βασιλεὺς Σαλήμ
IO ὅτε συνήντησεν αὐτῷ Μελχισεδέκ
II kara T. τάξιν Μ. ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα

Mt

22-τὰ

μέλη

τ.

σώματος

μέλη"

εἴτε bokdterat μέλος συνχαίρει πάντα τὰ
μέλη.
ΣΑΣ ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ κ. μέλη ἐκ
μέρους
Eph4 16 κατ᾽ ,ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑκάστου μέλους
μέ ους, TWH non mg. R
5 ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη
5.30 3 ὅτι μέλη ἐσμὲν ψ, σώματος αὐτοῦ
Col 8 5 νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τ. γῆς
3 καὶ οὕτως κ. ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστίν
ἢ γλῶσσα καθίσταται ἐν τ. μέλεσιν ἡμῶν
4 ἃ te τ. ἡδονῶν ὑμῶν τ. στρατευομένων ἐν τ.
μέλεσιν ὑμῶν
MEAXEI”
Lu

shel
a

324 τοῦ Λευεὶ τοῦ Μελχεὶ τοῦ Ἰανναί

28 τοῦ Νηρεὶ τοῦ Μελχεὶ τοῦ ᾿ΔΑδδεί

40

17 σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδέκ, Ps. Lc.

MEMBPA’NA
*+
11 Ti4 13 τὰ βιβλία μάλιστα τ. μεμβράνας
ME’M®OMAI **
Ro
He

919 τί ἔτι μέμφεται;
8 8 μεμφύμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει
ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΟΣ ἢ

Ju

16 οὗτοί εἰσιν γογγυσταὶ μεμψίμοιροι

ME’N
(Δ μὲν. ον καί

(8) μὲν οὖν
Mt

811

23
16

2
3
14

ἘΠῚῸῚ
2023
21 35

22

(2) μὲν... ἀλλά, πλήν
(4) solitarium

ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω.. . ὁ δὲ ὀπίσω μου
ἐρχόμενος
ὁ μὲν θε ισμὸς πολὺς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
ἐὰν μὲν ἢ ἡ οἰκία ἀξία. . ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἀξία
ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδὸν .+« ἀλλὸ δέ
ἐδίδου καρπὸν ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα
ὃ δὲ τριάκοντα
ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ
τριάκοντα
ὃ μικρότερον μέν ἐστιν... ὅταν δὲ αὐξηθῇ
τὸ μὲν πρόσωπον τ. οὐρανοῦ γινώσκετε
διακρίνειν τὰ δὲ σημεῖα
οἱ μὲν Ἰωάνην τ. βαπτιστήν: ἄλλοι δὲ
Ἠλείαν. ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν
Ηλείας μὲν ἔρχεται «νον
λέγω δὲ ὑμῖν
τὸ μὲν ποτήριόν μου qieOe . τ
ord. δὲ
καθίσαι
ὃν μὲν ἔδειραν ὃν δὲ ἀπέκτειναν ὃν δὲ
ἐλιθοβόλησαν
ες

9.37
10 13
18 4
ὃ

ἀσθενέστερα

ὑπάρχειν
25 wa... τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν
τὰ μέλη:
26 κ. εἴτε πάσχει ἕν μέλος συνπάσχει πάντα

re

att
Oo
~~
5παν
ποῖ

δοκοῦντα

[5 εἰ κατὰ τ. ὁμοιότητα Μ. ἀνίσταται ἱερεὺς
ἕτερος

‘

>

,

5 ὃς μὲν εἰς τ. ἴδιον ἀγρὸν ὃς δὲ ἐπὶ τ.

ἐμπορίαν αὐτοῦ
ὃ ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν οἱ δὲ κεκλημένοι
28 27 ἔξωθεν μὲν ᾿Φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ
γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν
28 κ. ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε . « + δίκαιοι
ἔσω ev δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως
25 τῷ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα ᾧ δὲ δύοᾧ
δὲ ἕν
€
33 στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ
δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων

26 24 ὁ μὲν υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὑπάγει . . . οὐαὶ
δὲ τ. ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ
41 τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
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4 4:

ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδὸν.
ο ἔπεσεν

..

κ.

912 “ Ἠλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει
πάντα...

12

ἀλλὰ λέγω ὑμῖν

—pev,

5 ods μὲν S€povres obs δὲ ἀποκτέννυντες

Ac 1119 ® ὁ οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες... διῆλθον
12. 5 ὃ ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τ. φυλακῇ:
προσευχὴ δὲ : ἐκτενῶς γινομένη
:
18 4% 4 αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸτ. ἁγίου
πνεύματος
36 Δαυεὶδ μὲν yap... ἐκοιμήθη . .. x. εἶδεν
Buabopdrr ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν

14 21 ὁ μὲν vids τ. ἀνθρώπου ὑπάγει... οὐαὶ δὲ
τ. ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ

14 3 3. 4 ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρ-

ὃ τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής

ρησιαζόμενοι
4 οἱ μὲν ἦσαν σὺν τ. Ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν τ.
ἀποστόλοις
16. 3.8 4 οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τ.
ἐκκλησίας
30 8.4 οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες. κατῆλθον εἰς
᾿Αντιόχειαν
16. 5 8 * αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τ.
πίστει
17 12 8 * πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν
17 ὃ. 4 διελέγετο μὲν οὖν ἐν τ. συναγωγῇ τ.

16 [19 ὁ μὲν οὖν Κύριος Ἰησοῦς... ἀνελήμφθη
Lu
;

εἰς τ. οὐρανὸν... ἐκεῖνοι δέ
316 ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς" ἔρχεται δὲ ὁ
ἰσχυρότερός μου
18 8.4 πολλὰ μὲν οὖν kx. ἕτερα παρακαλῶν
8 5} ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδὸν... κ.

ἕτερον κατέπεσεν

10. 2 ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
11 48 αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε
;
13 ο κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον: εἰ

Ἰουδαίοις
30 ὅ.4 τ. μὲν οὖν χρόνους τ. ἀγνοίας ὑπεριδὼν

δὲ μήγε

2222 ° ὁ υἱὸς μὲν τ. ἀνθρώπου. . . πορεύεται"

ὁ Θεός
32 οἱ μὲν ἐχλεύαζον οἱ δὲ εἶπαν
18 14 εἰ μὲν ᾽; ἀδίκημά τι... εἰ δὲ (ητήματά ἐστιν περὶ λόγου
1915 τὸν μὲν Ἰησοῦν γινώσκω... . ὑμεῖς δὲ
τίνες ἐστέ;

πλὴν οὐαὶ τ. ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ
28.33 ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν
41 ἡμεῖς μὲν δικαίως... οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον
ἔπραξεν
56 τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν .. . τῇ δὲ μιᾷ

Jo

τ. σαββάτων

32 ὃ 1 ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον

712 * οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ᾿Αγαθός ἐστιν: ἄλλοι δὲ
ἔλεγον Οὔ

--δὲ,

T [WH]

38 ὃ εἰ μὲν οὖν Δημήτριος x. οἱ σὺν αὐτῷ
τεχνῖται ἔχουσιν πρός τινα Adyov .. .
εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε

:

10 41 Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδὲν: πάντα
€ ὅσα εἶπεν
11 6 * τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας
16. ο περὶ ἁμαρτίας pév ... περὶ δικαιοσύνης δέ
22 ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε: πάλιν δὲ
ὄψομαι ὑμᾶς
19 24 ὃ οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν"
εἱστήκεισαν δέ
32 τ. μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ oKéAn... ἐπὶ
δὲ τ. Ἰησοῦν ἐλθόντες
20 30 ὅ πολλὰ μὲν οὖν x. ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν
- +. ταῦτα δὲ γέγραπται
Ac 1 1 * τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην
5. Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς δὲ ἐν
πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ
5.4. οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτόν
18 ° * οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον
2 41 5. * οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τ. λόγον αὐτοῦ
ἐβαπτίσθησαν

21 39 * ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεύς
22

22 ° 4 ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσεν τ. νεα-

25 ° 4 οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι x. λαλήσαντες
9 7 ἀκούοντες μὲν τ. φωνῆς μηδένα δὲ θεω-

ροῦντες
1 5.4 ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία. . . εἶχεν εἰρήνην
11 16 Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς δὲ βα-

πτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ

νίσκον
31 ° * οἱ μὲν οὖν στρατιῶται . . . ἀναλαβόντες
τ. Παῦλον
* ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη
εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ... εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν
* τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου ἐκ νεότητος
ot * ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ

δ

60
ὁ»
06

ἔδει μὲν ὦ ἄνδρες πειθαρχήσαντάς

μοι

μὴ ἀνάγεσθαι
41 ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος
ἡ δὲ πρύμνα ἔλύετο
44 ods μὲν ἐπὶ σανίσιν obs δὲ ἐπί τινων τῶ
ἀπὸ τ. πλοίου
!
28 5° 1 ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον

8.13 4 ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε
21 4 ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι
22 Μωυσῆς μὲν εἶπεν... κ. πάντες δὲ οἱ

προφῆται. .. κατήγγειλαν
416 3 ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν...
φανερὸν... ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον
διανεμηθῇ
:
ὅ 41 5.1 οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες
8 45 οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον.
Φίλιππος δὲ κατελθών

9 τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο... τ. δὲ φωνὴν
οὐκ ἤκουσαν
8 Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν... Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν
—pev, WH non mg.
18 8.4 ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν

22 * περὶ μὲν

Ro

γὰρ τ. αἱρέσεως ταύτης

24 οἱ μὲν ἐπείθοντο

τ. λεγομένοις οἱ δὲ ἠπί-

στουν
1 ὅ 4 πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου
,

2 7 τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ...
τοῖς δὲ ἐξ ἐριθίας
25 * περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ
3 2 * πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ
λόγια τ. Θεοῦ

516 τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα

τὸ δὲ χάρισμα
ΘῚΙ νεκροὺς μὲν τ. ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τ. Θεῷ
712 * ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος

μέν.
Ro

725 τῷ μὲν vot δουλεύω νόμῳ Θεοῦ" τῇ δὲ σαρκὶ
νόμῳ
Θεοῦ
ἧς
—pev, T
8 10 τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν τὸ δὲ
πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην
17 κληρονόμοι μὲν Θεοῦ συνκληρονόμοι δὲ
Χριστοῦ

ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος ὃ δὲ εἰς
, ἀτιμίαν
“ἢ μὲν εὐδοκία τ΄ ἐμῆς κ δίας
1 ἐφ᾽ ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος
ini μὲν τ. πεσόντας ἀποτομία' ἐπὶ δέ σε
χρηστότης Θεοῦ
κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον .. . κατὰ δὲ τ.
ἐκλογήν
ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα: 6 δὲ
ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει
ὃς μὲν γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν ὃς
δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν
2 πάντα μὲν καθαρὰς ἀλλὰ κακὸν τ. ἀνθρώπῳ
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Coll

4+ εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος, ἄλλον

121
12

Ga
4 8 τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεὸν...
νῦν δὲ
γνόντες Θεόν
23 6 μὲν ἐκ τ. παιδίσκης... ὁ δὲ ἐκ τ.
ἐλευθέρας
[μὲν], WH

* μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινά

ἔδωκεν τ. μὲν ἀποστόλους τ. δὲ προφήτας

τινὲς μὲν x. διὰ φθόνον x. ἔριν τινὲς δὲ

Phi

Kk. Ov εὐδοκίαν
οἱ μὲν.᾿ἐξ ἀγάπης. ...

σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ

ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρὸν ὑμῖν δὲ ἀσφαλές

8.4 ἀλλὰ μὲν οὖν γε κ. ἡγοῦμαι πάντα
(ημίαν εἶναι
μενοῦνγε, δ
τὰ μὲν ὀπίσω. ἐπιλανθανόμενος
ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος

δὲ

ἕτερος. δὲ Ἐγὼ ᾿Απολλώ
Ξ13 μὲν γὰρ ἀπὼν τ. σώματι

καταργήσαντος μὲν τ. θάνατον φωτίσαντος

He

δὲ ζωὴν ? “ἀφθαρσίαν
ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν
4 ἀπὸ μὲν τ. ἀληθείας τ᾿ ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν ἐπὶ δὲ τ. μύθους ἐκτραπήσονται
1 7 πρὸς μὲν τ. ἀγγέλους λέγει... πρὸς δὲ

τ. υἱόν
5 Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τ. οἴκῳ αὐτοῦ
ΠΝ

σύνης ἔπειτα δὲ κ. βασιλεὺς Σαλήμ

--οὖν, T

οἱ μὲν ἐκ τ. υἱῶν Λευεὶ τ. ἱερατείαν λαμ-

ὁ μὲν οὕτως ὁ δὲ οὕτως

πάντες μὲν τρέχουσιν εἷς δὲ λαμβάνει τὸ

Bavovres. . . 6 δὲ μὴ γενεαλογούμενος
ἐξ αὐτῶν

βραβεῖον

στέφανον

ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι

μάν μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι

λαμβάνουσιν ἐκεῖ δέ
altel
pev οὖν τελείωσις διὰ τ. Λευειτικῆς

3 ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν
λάβωσιν ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον

te ᾿ωσύνης ἦν

- ἧ γυνὴ δέ

ἀνὴρμὲν ἐὰν Kona... γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ
* πρῶτον μὲν “γὰρ συνερχομένων ὑμῶν
ὃς μὲν πεινᾷ ὃς δὲ μεθύει
ᾧ μὲν γὰρ διὰ τ. πνεύματος δίδοται. ..
ἄλλῳ δέ
νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη ἕν δὲ σῶμα
—pev, WH non mg.
4

obs μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τ. ἐκκλησίᾳ

20

oo .-᾿a

θανάτου εἰς θάνατον" οἷς
δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν
τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο σπουδαιότεῤβος

δὲ ὑπάρχων
περὶ μὲν γὰρ τ. διακονίας τῆς εἰς τ. ἁγίους
κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν ἀπὼν

4

δὲ θαρρῶ εἰς Mere

ai ἐπιστολαὶ μέν φησιν βόρσι ote «ἡ δὲ
παρουσία τ. σώματος ἀσθενής

προαγούσης
...

ὁ δὲ

ὁ δὲ EN ἀπαράβατον ἔἔχει τ. ἱερωσύνην
8:14 εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς
εἶα εἶχεν μὲν οὖν x. ἡ πρώτη δικαιώματα
λατρείας

εἰς μὲν τ. πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίaow

...

εἰς δὲ τ. δευτέραν ἅπαξ

ἐνιαυτοῦ
τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τ. οὐρανοῖς.

«ἢ τ. ἐπιγείων

11Co2 16 οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ

ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται
ἐντολῆς
οἱ. μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας
μετὰ ὁρκωμοσίας

23 οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς...

πρῶτον ἀποστόλους
σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς ἀλλ᾽ὁ©
14 17
ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται
15 39 ἄλλη μὲν ἀνθρώπων ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν
40 ἑτέρα μὲν ἡ τ. ἐπουρανίων δόξα ἑτέρα δὲ

I

Χριστὸς δέ

πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιο-

1 ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστίν

9
10

μὲν

ce

5 * βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε

17

δὲ

4 ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας °

ὅταν γὰρ λέγῃ τις Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου

8

ς
τοῖς

4 ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἐγὼ
Παῦλος

Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν
ὁ δὲ πνευματικὸς dvapiver μὲν πάντα
αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται
—pev, T ; [ra], WH mg.

28

οἱ δὲ ἐξ ἐριθίας

5.4 τοῦτον “μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι

σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἀκεραίους

δὲ εἰς τὸ κακόν
—pev, |: [WH]
ἐγὼ μέν εἶμι Παύλου ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ
τ. μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστὶν τ.

Ἰησοῦν

κηρύσσει
οὐ συμφέρον μὲν διεύνομαι δὲ εἰς ὀπτασίας
* τὰ μὲν σημεῖα τ. ἀποστόλου κατειργάσθη
ἐν ὑμῖν

τ.

αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια

10 I1

πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν λειτουργῶν .. « οὗτος δέ
τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς . . « θεατριζόμενοι:

τοῦτο δὲ κοινωνοὶ. . . γενηθέντες

εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον - - « νῦν δὲ

κρείττονος ὀρέγονται
τοὺς μὲν f. σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν
οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡἡμέρας . .΄. ἐπαί-

4

δευον" ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον

μέν---μένω

628

He 1211 πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι
Ja

«νον ὕστερον δέ

317 * ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν

1 Pe 1 20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κοσμοῦ
φανερωθέντος δέ
2 4 ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον

παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτόν

318 θανατωθεὶς
πνεύματι

μὲν

σαρκὶ

(worombeis

4 6 ἵνα κριθῶσιν μὲν κατὰ ἀνθρώπους

δὲ

σαρκὶ

ζῶσιν δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι
8 σάρκα μὲν puaivovow κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν

Ju

10 ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν" ὅσα δὲ
φυσικῶς... ἐπίστανται
22 οὗς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους obs δὲ σώζετε
-.. ods δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ
—ois δὲ (2), WH

Lu

MENNA’
3 31 rod MeAed τοῦ Μεννὰ τοῦ Ματταθά
MENOY'N

Lu 11 28 μενοῦν μακάριοι
Θεοῦ

οἱ ἀκούοντες

τ. λόγον τ.

MENOY NTE **
Ro

920 ὦ ἄνθρωπε pevodvye σὺ τίς εἶ
10 18 μενοῦνγε εἰς πᾶσαν τ. γὴν ἐξῆλθεν ὁ
φθόγγος αὐτῶν
Phl 8 ὃ ἀλλὰ μενοῦνγε x. ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι
φ
μὲν οὖν
γε,

Jo

427
7 13
12 42
20 5
21 4
ΠΤΙ2 19
Ja 2 ὃ
Ju
8

ME’NTOI
οὐδεὶς μέντοι εἶπεν Ti ζητεῖς;
οὐδεὶς μ. παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
ὅμως μ. κ. ἐκ τ. ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν
οὐ μέντοι εἰσῆλθεν
οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ μαθηταί
6 μ. στερεὸς θεμέλιος τ. Θεοῦ ἕστηκεν
εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικόν
ὁμοίως p. κ. οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι

ME’NQ
(1) seq. ἐπί, c. acc.
(3) seq. ἕως
Mt 10
11
26
Mk 6
14
Lu 1
8
9
10
19
24

Jo

11
23
38
I0
34
56
27
4
7
5
20
29

(2) seq. εἰς
(4) c. acc. pers.

® κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε
ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον
μείνατε ὧδε κ. γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ
® ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν
μείνατε ὧδε x. γρηγορεῖτε
ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς
ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν
εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε ἐκεῖ μένετε
ἐν αὐτῇ δὲ τ. οἰκίᾳ μένετε
,
σήμερον γὰρ ἐν τ. οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι
μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστίν
κ. εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς

132 3 ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν

41. ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα... . μένον ἐπ᾽

αὐτόν

39 paBBei .. . ποῦ
μένεις;
40 ἤλθαν οὖν κ. μ᾿γῇ ποῦ μένει:
K. παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τ. ἡμέραν ἐκείνην

Jo

212 ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας
8.36 1 ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν
4 40 ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς"
κ. ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας
5 38 τ. λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα

6 27 * ἐργάζεσθε... τ. βρῶσιν τ. μένουσαν

εἰς ζωὴν αἰώνιον
ὁ τρώγων μου τ. σάρκα.... ἐν ἐμοὶ μένει
ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τ. Γαλιλαίᾳ
ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τ. λόγῳ τ. ἐμῷ
" ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τ. οἰκίᾳ εἰς τ.
αἰῶνα"
2 ὁ υἱὸς μένει εἰς τ. αἰῶνα
941 ἡ ᾿ἁμαρτία ὑμῶν μένει
10 40 καὶ ἔμενεν ἐκεῖ
ἔμεινεν, TWH mg.
;
1l 6 τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας
56
9
8.31
35

54 κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τ. μαθητῶν

διέτριβεν, Τ
12 24 ἐὰν μὴ... ἀποθάνῃ αὐτὸς μόνος μένει
34 “ ὁ Χριστὸς μένει εἰς τ. αἰῶνα
46 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τ. σκοτίᾳ
14 10
17
25
15 4
4

μὴ μείνῃ

ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ
ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει
ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων
μείνατε ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν
ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ,
οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε
5 ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ

6 ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί

7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί,
κ. τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ
9 μείνατε ἐν τ. ἀγάπῃ τ. ἐμῇ
ο μενεῖτε ἐν τ. ἀγάπῃ μου:
καθὼς ἐγὼ . . . τετήρηκα κ. μένω αὐτοῦ ἐν
τ. ἀγάπῃ
16 a... ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ
19 31 ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τ. σταυροῦ τὰ σώματα
21 22 8 ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι
23 3 ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι
Ac 5 4 οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν
9.43 ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι ἐν Ιόππῃ
1015 εἰσελθόντες εἰς τ. οἶκόν μου μένετε
18 3 ἔμενεν παρ᾽ αὐτοῖς κ. ἠργάζοντο
20 1 ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον

μεῖναι

20

5 * προσελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι
15 μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ τ. ἐχομένῃ ἤλθομεν
τ. δὲ ἐχ. ἤλθ., TWH non mg. R non mg.
23 * δεσμὰ καὶ θλίψεις pe μένουσιν
21 7 «ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς
ὃ ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ
27 31 ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τ. πλοίῳ
41 ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος
28 16 ἐπετράπη τ. Παύλῳ μένειν καθ᾽ ἑαυτόν
Ro 911 ἵνα ἢ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις τ. Θεοῦ μένῃ
1Co 8 14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ
7 ὃ καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ

11 ἐὰν δὲ κ. χωρισθῇ

20
24
40
13 13
15 6
1008 ΠῚ

μενέτω ἄγαμος

ἕκαστος ἐν τ. κλήσει ἧἐκλήθη ἐν ταύτῃ μενέτω
ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη... ἐν τούτῳ μενέτω
μακ
ἔρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ
νυνὶ δὲ μένει πίστις ἐλπὶς ἀγάπη
8 ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι
πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ

μενω---μερισμός
11Co8 14 τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τ. ἀναγνώσει τ. παλαιᾶς
διαθήκης μένει

9 0 3 ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τ. αἰῶνα
syd ΤῸΝ InP, Ps. cxii. 9

Phil 125 οἶδα ὅτι μενῶ kK. παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν
1 Ti 215 ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει κ. ἀγάπῃ
11 Ti2 «ἀι δὲ ἀπιστοῦμεν ἐκεῖνος πιστὸς μένει

814 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς “ἔμαθες
4 20 ἼἜραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ
He -¥>3" μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές,
24 διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τ. αἰῶνα
10 34 γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείσσονα brapξιν K. μένουσαν
12 27 ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα
13 I 7 φιλαδελφία μενέτω
14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν
1 Pel 23 διὰ "λόγου ζῶντος Θεοῦ κ. μένοντος.
25 3 τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τ. αἰῶνα

pdiyd oxpr dss ἼΞΤΙ, Is. xl. 8
IJo2

66 λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει
10 ὁ ἀγαπῶν ᾿τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τ. pari μένει
14 ὅτι «Ἐν ὦ λόγος τ. Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει
17 2 ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τ. Θεοῦ μένει εἰς
Ὧν αἰῶνα
19 εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾽
ἡμῶν
24 ὃ᾿ἤκούσατε
ἢ
ἀπ᾽ ἀρ ἧς ἐν ὑμῖν μενέτω.

27
27
28
3 6
9
14
15

ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε,
kK ὑμεῖς ἐν τ. υἱῷ κ. ἐν τ. πατρὶ μενεῖτε
τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽
ἀ αὐτοῦ μέ vet ἐν ὑμῖν
καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μένετε ἐν αὐτῷ.
κ. νῦν τεκνία μένετε ἐν αὐτῷ
mas ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει
ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει
ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τ, “θανάτῳ
πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον
ἐν αὐτῷ μένουσαν

17 πῶς ἡ ἀγάπη T.

24
2
412
13
15
16

Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;

δ᾽ τηρῶν τ. ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει
ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει. ἐν ἡμῖν
ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὁ
ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει
ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ “μένομεν
ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ. εν 6 Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει
6ὁ μένων ἐν τ. ἀγάπῃ ἐν τ. Θεῷ μένει,
k. ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει

1196

μένει, [WH]
2 da τ. ἀλήθειαν τ. μένουσαν ἐν ἡμῖν
9 πᾶς ὁ προάγων κ. μὴ μένων ἐν τ. διδαχῇ
τι Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει:

ὁ μένων ἐν τ. διδαχῇ οὗτος x. τ. πατέρα
kK. τ. υἱὸν ἔχει
Re 17 τὸ ὅταν ἔλθη ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι
ΜΕΡΙΖΩ

Mt 12 25: πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς
ἐρημοῦται:
kK. πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα cal?
ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται.
26 κ. εἰ ὁ Σατανᾶς τ. Σατανᾶν ἐκβάλλει ep
ἑαυτὸν ἐμερίσθη
Mk 8.24 ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ
25 ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ
26 εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν x. ἐμερίσθη
-ο-καὶ, T

629

Mk
Lu

641 τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν
1213 εἰπὲ τ. ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μα ἐμοῦ
τ. κληρονομίαν
Ro 12 3 ἑκάστῳ ὡς 6 Θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
1Co 113 μεμέρισται ὁ Χριστός

717 εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν ὁ Κύριος

ἐμέρισεν, WH mg.
34 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τ. κόσμου...
a μεμέρισται. καὶ ἡ γυνή᾽
K. μεμέρ. k. ἡ γ. TR non mg.
11Co10 13 kara τὸ μέτρον τ. κανόνος οὗ ἐμέρισεν
ἡμῖν ὁ Θεός
He
9 Gx. δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ.
ME’PIMNA
13 22 ἡ μέριμνα τ. αἰῶνος.
συνπνίγει τ.
λόγον
Mk
419 αἱ μέριμναι τ. αἰῶνος ... συνπνίγουσιν τ.
λόγον
Lu
814 ὑπὸ μεριμνῶν κ. . .. ἡδονῶν τ. βίου
πορευόμενοι συνπνίγονται
21 34 ἐν κραιπάλῃ ᾿ς: μέθῃ kK. μερίμναις βιωτικαῖς
11Coll 28 ἡ μέριμνα πασῶν τ. ἐκκλησιῶν
1Pe 5 7 πᾶσαν τ. μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ᾽
αὐτόν
Mt

ΜΕΡΙΜΝΑΏ
Mt

625
27
28
31
34

μὴ ΜΕΝ τ. ψυχῇ ὑμῶν
τίς δὲ ἐξὑ
ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι
περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε;
μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον"
ἡ “γὰρ αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς
΄
10 19 μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε
Lu 10 41 μεριμνᾷς x. θορυβάζῃ περὶ πολλά
πσμέρ. Kes WH mg. R mg.
1211 μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε
22 μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ
25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται.
προσθεῖναι
26 τί περὶ τ. λοιπῶν μεριμνᾶτε;
1 Co7 32 ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τ. “Κυρίου
33 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τ. κόσμου
34 ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος κ. ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ
φ᾽, Κυρίου

34 ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τ. κόσμου

1225 wa... τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν
τὰ μέλη
Phl 2 20 ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει
4 6 μηδὲν μεριμνᾶτε
ΜΕΡΙΣ
Lu 10 42 Μαριὰμ γὰρ τ. ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο
Ac 821 οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆροςἐν τ. λόγῳ
τούτῳ
16 12 ἥτις ἐστὶν

πρώτη

τ.

μερίδος

Μακεδονίας

πόλις κολωνία
11Co6 15 ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;

Col 112 τ. ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τ. μερίδα τ. τω
τ. ἁγίων ἐν τ. φωτί
He

MEPIZMO’S
2 4 συνεπιμαρτυροῦντος τ. Θεοῦ... πνεύματος
ἁγίου μερισμοῖς
412 ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς κ. πνεύματος
’

_—_—_
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μεριστής---μέσος
MEPISTH’S * +

MEZHMBPI’A

Lu 12 14 ris με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστ
ὴν ἐφ᾽ | Ac
ὑμᾶς;

826 ἀνάστηθι x. πορεύου κατὰ μεσημβρίαν

22

6 περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τ. οὐρανο
ῦ

ΜΕΡΌΣ
(1)

Mt

ee

ἀπὸ,

ἐκ

μέρους

ΜΕΣΙΤΕΥΏ ἢ

(2)

ἀνὰ,

κατὰ

μέρος

He

6 17

222 ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τ. Ταλιλαίας

15 21 ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου x. Σιδῶνο

1613 ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρ ς
ίας
τῆς Φιλίππου
24 51 τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τ. ὑποκριτῶν
θήσει
Mk 8 Io ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά
Lu 11 36 μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν

Ga

319
20
ITi2 5
He 8 6
915
1224

τι μέρος, TWH mg.
12 46 τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τ. ἀπίστων θήσει
15 12 δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τ. οὐσίας
24 42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος
,

,

ΟΝ

6 βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τ. πλοίου
τὸ
δίκτυον
Ac 210 τὰ μέρη τ. Διβύης τῆς κατὰ Κυρήνην
5 2 ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστό.
λων ἔθηκεν
191 Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη
27 τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν
ἐλθεῖν
20 2 διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα

20

1 K. ἐκ μέρους προφητεύομεν
,

10! τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται
12 1 ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους
1427 * κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς
kK. ἀνὰ
11Col 14 3 καθὼς x. ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ
μέρους
2 5 1 οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν ἀλλὰ ἀπὸ
ἔρους
8 10 οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ
τ.
΄

1

ΕἸΡῸΣ

>

,

ες

“

>

,

ὅρκῳ

MEXI’THE
διαταγεὶς dV ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.
ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν
«is x, μεσίτης Θεοῦ x. ἀνθρώπων
ὅσῳ x. κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτ
ης
διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν
προσεληλύθατε. .. διαθήκης νέας
μεσίτῃ
Ἰησοῦ

ὕμνουν τ. Θεόν
7 παρέτεινέν τε τ. λόγον μέχρι μεσονυκτίο
υ

MEXONOTAMI'A
2 9 οἱ κατοικοῦντες τ. Μεσοποταμίαν
7 2 ὥφθη τ. πατρὶ ἡμῶν ᾿Αβραὰμ ὄντι
ἐν τ.
Μεσοποταμίᾳ

Ac

28 6 τὸ ἕν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον

Φαρισαίων
9 ἀναστάντες τινὲς τ. γραμματέων τ.
μέρους
τ. Φαρισαίων
Ro 11 25 1 πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ
γέγονεν
15 15 1 τολμηροτέρως δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ
μέρους
24} ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ
1Co1118 μέρος τι πιστεύω
12 27 ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ κ.
μέλη ἐκ
μέρους
13 οἷ ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν,

ἐμεσίτευσεν

Mk 18 35 ἢ ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφω
νίας
Lu 11 5 πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσον
υκτίο
Ac 16 25 κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον... προσευ
υχόμενοι

,

μέρος

21

eee

ΜΕΣΟΝΥΆΚΤΙΟΝ

Jo 18 8 ἐὰν “μὴ νίψω σε οὐκ ἔχεις μέρος
μετ᾽ ἐμοῦ
19 23 ἐποίησαν τέσσερα μέρη ἑκάστῳ στρατι
ώτῃ
>

6 Θεὸς

ΜΕΊΣΟΣ

(1) ἀνὰ, κατὰ μέσον
(2) μέσος, μέσον,
seq. gen. (8) μέσης νυκτός, ἡμέρας

Mt 10 16 ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ
λύκων
18 25 1 ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τ. σίτου
49 ἀφοριοῦσιν τ. πονηροὺς ἐκ μέσου τ. δικαίω
ν
14 6 ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τ. Ἡρῳδιάδος ἐν τ.
μέσῳ
24 " τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τ. θαλάσσης
ἦν

δ. σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τ. γῆς ἀπεῖχεν,

18

2
20
25 6
ΜΚ 8 3
6 47
731

WH non mg. R mg.
ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν
ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν
8 μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν
ἔγειρε εἰς τὸ μέσον
ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τ. θαλάσσης
1 ἦλθεν... ἀνὰ μέσον τ. ὁρίων Δεκαπόλεως

μέρει

9 3 ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν...
κενωθῇ ἐν
τ. μέρει τούτῳ
Eph 4 9 κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τ.
γῆς
16 κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους
μέλους, WH mg.
Col 216 μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω.
. ἐν μέρει
ἑορτῆς
He 9 5 3 περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν
κατὰ μέρος
Re 16 19 ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία
μέρη
6 μακάριος κ. ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τ. ἀναστάσει τ. πρώτῃ
21 8 τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τ. λίμνῃ τ. καιομέ
νῃ
πυρὶ κ. θείῳ
22 19 ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τ.
ξύλου
τ. ζωῆς
a“

᾽

Jo

28 45 ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ μέσον
24 36 αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν

126 3 μέσος υμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε

μέσος---μετά
8 [3 στήσαντες αὐτὴν év μέσῳ λέγουσιν
9 κατελείφθη... ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα
59 διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο
—h. v.. TWHR non mg.
19 18 μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δύο... μέσον δὲ τ.
Ἰησοῦν
2019 ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς kK. ἔστη εἰς τὸ μέσον
26 ἔρχεται
ἔ
ὁ Ἰησοῦς . « . Ke ἔστη εἰς τὸ μέσον
Ac 115 ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τ. ἀδελφῶν εἶπεν
18 πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος
2 22 οἷς ,ἐποίησεν be αὐτοῦ ὁ Θεὸς ἐνἐ μέσῳ ὑμῶν
4 7 στήσαντες αὐτοὺς ἐν τ. μέσῳ ἐπυνθάνοντο
17 22 σταθεὶς δὲ Παῦλος ἐν μέσῳ τ. ᾿Αρείου Πάγου
33 οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν
2810 καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν
ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον.
2721 ones ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν
27 1 κατὰ μέσον τ. νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται

631
MEZTO’S

Jo

1Co5

2 ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου

ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον

πράξας
6 5 1 ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ
ἀδελφοῦ αὐτοῦ
11Co6 17 διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν

τοῦτο

μέσον

τ.

ADIMD ANY, Is. lit. 11
Phl 215 ? τέκνα Θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς
Col 214 αὐτὸἦρκεν ἐκ τ. μέσου
1Th2 7 ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν

Th2
He

7 μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται

212 ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε
pba bap 73, Ps) ei:

Re

22

23

3 ἐν μέσῳ τ. λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου
I ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τ. ἑπτὰ λυχνιῶν
6 ἐν
μέσῳ τ. θρόνου κ. κύκλῳ τ. θρόνου
τέσσερα ζῷα
6 εἶδον ἐνἐ μέσῳ τ. θρόνου κ. τ. τεσσάρων ζῴων,
kK. ἐν μέσῳ τ; πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκός
6 ἤκουσα ἁ
ὡς φωνὴν ἐ
ἐν μέσῳ τ. τεσσάρων ζῴων
7." τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τ. θρόνου
ποιμανεῖ αὐτούς
2 ἐκπορευόμενον ἐκ τ. θρόνου .. . ἐν μέσῳ
τ. πλατείας αὐτῆς

MEZO’TOIXON * +
Eph 2 14 τὸ μεσότοιχον τ. φραγμοῦ λύσας
MEZOYPA’NHMA * +
Re.

81 3 ἤκουσα

ἑνὸς

ἀετοῦ

πετομένου

ἐν

μεσου-

ρανήματι
14 6 εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι
19 17 λέγων πᾶσι τ. ὀρνέοις τ. πετομένοις ἐν
μεσουρανήματι

ΜΕΣΟΏ

>

ἱὶ

Jo

714 ἤδη δὲ τ. ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς

ῤ

Jo

ΜΕΣΣΙΑΣ
142 εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν

425 οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται
MEXTO’OMAI**

Ac

213 γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν

Mt 23 28 ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως κ. ἀνομίας
Jo 1929 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν"

29 σπόγγον οὖν μεστὸν τ. ὄξους ὑσσώπῳ
περιθέντες
2111 εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τ. γῆν μεστὸν ἰχθύων

Ro

129
15 14
]α 8 ὃ
17
ΠΡΕ2 14

μεγάλων
μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος
ὅτι K. αὐτοὶ μεστοί ἐστε “ἀγαθωσύνης
ἀκατάστατον κακὸν μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου
μεστὴ ἐλέους kK. καρπῶν ἀγαθῶν
ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος
ΜΕΤΑ΄

c. gen.
(1) εἶναι μ(8) ποιεῖν μ.
Mt

(2) ὁ μετά
(4) χάρις, ἀγάπη μετὰ

123 ᾿Εμμανουὴλ ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ᾿
ἡμῶν ὁ Θεός

2 3 ἐταράχθη kK. πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ.
II
421
525
41
811

εἶδον τὸ παιδίον “μετὰ Μαρΐας τ. μητρὸς αὐτοῦ
ἐν τ. πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τ. πατρὸς αὐτῶν
3 ἕως ὅτου εἶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῴ
ὕπαγε per’ αὐτοῦ δύο
>
ἀνακλιθήσονται “μετὰ *ABpadp.« ὡς te EV iT
βασιλείᾳ τ. οὐρανῶν
911 διὰ τί μετὰ τι τελωνῶν Κι ἁμαρτωλῶν ἐσθίει
$e ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν ὁ νυμφίος
12. 13.2 ὅτε ἐπείνασεν κι οἱ μετ᾽ αὐτοῦ
4? ovK ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς per

αὐτοῦ
30.7 ὁ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν"
Kk. ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει
41

ἀναστήσονται

ἐν

τ. κρίσει

μετὰ

τ.

γενεᾶς

ταύτης
:
42 ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει μετὰ τ. γενεᾶς
ταύτης

45 παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύ-

ματα

18 20 εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν
14 7 ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι
μεθ᾽ ὅρκ.ee
15 30 ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς
;
16 27 ἔρχεσθαι. .. μετὰ τ. ἀγγέλων αὐτοῦ
17 3 Μωυσῆς x. Ἠλείας συνλαλοῦντες μετ᾽ αὐτοῦ
17 1 ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν;
μεθ᾽ ip. ἔσ., T

18 16 παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο

μ: σεαυτοῦ, T; ἔτ. ἕν. ἢ δύο μ. σοῦ,
WH mg.
23 συνᾶραι λόγον μετὰ τ. δούλων αὐτοῦ
19 10 ἡ αἰτία τ. ἀνθρώπου μετὰ τ. γυναικός
20 2 eerste δὲ pera τ. ἐργατῶν ἐκ δηναρίου

ἡμέραν

20 προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ. ες μετὰ τ. υἱῶν

αὐτῆς

21 2 ὄνον δεδεμένην kK.᾿ πῶλον per” αὐτῆς
22 τό drome overs αὐτῷ τ. μαθητὰς αὐτῶν μετὰ
. Ἡρῳδιανῶν
24 30 FO
- . « pera δυνάμεως x. δόξης
πολλῆς

31 ἀποστελεῖ τ. ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος

μεγάλης
49 ἐσθίῃ δὲ κ. πίνῃ μετὰ τ. μεθυόντων

δι...

632

«..

pera

Mt 24 51 τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τ. ὑποκριτῶν θήσει
25 3 οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον"
4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον. . + pera τ.
ἀμπάδων ἑαυτῶν
10 αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον per’ αὐτοῦ εἰς τ. γάμους
19 συναίρει λόγον per’ αὐτῶν
31 πάντες οἱ ἄγγελοι per’ αὐτοῦ

λεγόμενον Τεθσημανεί
38 μείνατε ὧδε x. γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ

40 μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ

47 per’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν κ.
ξύλων

51. 3 εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τ. χεῖρα

εὐθὺς μετὰ τ. Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν

7 μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς τ.
θάλασσαν
14 1 ἐποίησεν δώδεκα... ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ
416 εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
36 1 ἄλλα πλοῖα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ
518 1 παρεκάλει. .. ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ἢ
24 ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ
37 οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι
40 5 παραλαμβάνει τ. rarépa . . . κ. τοὺς per’
αὐτοῦ
6 25 εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τ.
βασιλέα

non mg. R; ἀκ. ἡμῖν, T

11 11 ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα
18 26 ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς
κ. δόξης
14 7 πάντοτε γὰρ τ. πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν
14 ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τ. ἤν ποι μου φάγω
17 ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα
18 εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ ἐσθίων μετ᾽ ἐμοῦ
20 ὁ ἐμβαπτόμενος per’ ἐμοῦ εἰς τὸ ἕν τρυβλίον
33 παραλαμβάνει τ. Πέτρον... μετ᾽ αὐτοῦ
43 μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν
48 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
54 ἦν συνκαθήμενος μετὰ τ. ὑπηρετῶν
62 ἐρχόμενον μετὰ τ. νεφελῶν τ. οὐρανοῦ
67 1 κ. σὺ
μετὰ τ. Ναζαρηνοῦ ἦσθα τ. Ἰησοῦ
15 1 ὅ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ
τ. πρεσβυτέρων
7 Βαραββᾶς μετὰ τ. στασιαστῶν δεδεμένος
28 x. μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
—h. v.. TWHR non mg.

36 ἔρχεται per’ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον

μεγάλης

_

9 24 μετὰ δακρύων ἔλεγεν
—p. daxp., TWH non mg. R non mg.
—h, v., WH

μου

12 συναχθέντες μετὰ τ. πρεσβυτέρων

.

10 30 ἐὰν μὴ λάβῃ... ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν

20 ἀνέκειτο μετὰ τ. δώδεκα μαθητῶν
23.6 ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ τ. χεῖρα ἐν τ. τρυβλίῳ
29 ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινόν

20 } ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τ. ἡμέρας
Mk 113 1 ἦν μετὰ τ. θηρίων
20 ἀφέντες τ. πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τ.
πλοίῳ μετὰ τ. μισθωτῶν
29 ἦλθαν εἰς τ. οἰκίαν... μετὰ Ἰακώβου x.
Ἰωάνου
36 " κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων κ. οἱ μετ᾽ αὐτοῦ
216 ἐσθίει μετὰ τ. ἁμαρτωλῶν x. τελωνῶν
16 μετὰ τ. τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν ἐσθίει
19 | ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστίν
19 ὅσον χρόνον ἔχουσιν τ. νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν
25 " ὅτε... ἐπείνασεν αὐτὸς x. οἱ per’ αὐτοῦ
8. 5 περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς

ΓᾺ

38 ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν

18 ° πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν

ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
ἐκάθητο μετὰ τ. ὑπηρετῶν
1 x. σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τ. Ταλιλαίου
1 οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τ. Ναζωραίου.
k. πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου
ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον
οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τ. γραμματέων
5 οἱ per’ αὐτοῦ τηροῦντες τ. Ἰησοῦν
σφραγίσαντες τ. λίθον μετὰ τ. κουστωδίας
ἀπελθοῦσαι ταχὺ... μετὰ φόβου x. χαρᾶς

4

͵

Mk

2611 πάντοτε γὰρ τ. πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν

55
58
69
71
72
27 34
41
54
66
28 ὃ

"ες.

2D) YEN,

Is. lili. 12

31 οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες...
τέων

Lu

μετὰ τ. ypap-

16 [10 ? ἀπήγγειλεν τοῖς per’ αὐτοῦ γενομένοις
128 1 ὁ Κύριος μετὰ σοῦ
39
58
66
72
2 36

ἐπορεύθη εἰς τ. ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς
ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς
1 χεὶρ Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ
ὃ ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τ. πατέρων ἡμῶν
ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τ. παρθενίας αὐτῆς
51 κατέβη μετ᾽ αὐτῶν
5 29 | ἄλλοι of ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν
30 διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε

34 1 ἐν ᾧ 6 νυμφίος per αὐτῶν ἐστίν
6 3 ° ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς κ. οἱ μετ᾽ αὐτοῦ
4
17
7.36
8 13
9.39
49
10 17
11

* ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ
καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη
ἠρώτα δέ τις. .. ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ
μετὰ χαρᾶς δέχονται τ. λόγον
σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ
ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν
ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα δύο μετὰ χαρᾶς

5. ὃ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ

7 | τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τ. κοίτην εἰσίν
23 ἷ ὁ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν"
K. 6 μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει
31 ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει μετὰ τ. ἀνδρῶν τ.

γενεᾶς ταύτης

32 ἀναστήσονται ἐν τ. κρίσει μετὰ τ. γενεᾶς

ταύτης

μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τ. κληρονομίαν
τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τ. ἀπίστων θήσει
ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τ. ἀντιδίκου σου
ὧν τὸ αἷμα Πειλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τ. θυσιῶν
αὐτῶν

50 ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν

12 13
46
58
18 1

38 ὅταν ἔλθῃ

14 ο ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τ. ἔσχατον τόπον κατέεἰν

8 10 ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
14 εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν

...

μετὰ τ. ἀγγέλων τ. ἁγίων

9 ὃ οὐκέτι οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰ μὴ τ.
Ἰησοῦν μόνον
εἶδ. ἀλλὰ τ. "Ino. μόν. μεθ᾽ ἑ., TWH mg.

31 τ

νόῳ τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ

15 29 ἵνα μετὰ τ. φίλων μου εὐφρανθῶ

30 ὁ καταφαγών σου τ. βίον μετὰ πορνῶν

μετά
1 σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ
μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τ. Θεόν
οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως
ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως κ. δόξης
πολλῆς
ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν μου φάγω
ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ὑμῶν
ὑ
ἡ χεὶρ τ. παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τ.
τραπέζης
ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ
μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι x. εἰς φυλακὴν . ..
πορεύεσθαι
κι μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη, Is. Z.¢.
ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ “μαχαιρῶν
1 ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τ. ἱερῷ
1 ἐπ᾽ ἀληθείας x. οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν
ey δὲ Φίλοι ὅ
ὅ τε Ἡρῴδης κ. ὁ Πειλᾶτος
. μετ᾽ ἀλλήλων
1 σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τ. παραδείσῳ
τί (ητεῖτε τ. ζῶντα μετὰ τ. νεκρῶν;
μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν
ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν per αὐτῶν
ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς
μεγάλης

1 ἐὰν μὴ ἦ ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ

ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν κ. ἐβάπτιζεν
ζήτησις ἐκ€ τ. μαθητῶν Ἰωάνου μετὰ Ἰουδαίου
1 ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τ. Ἰορδάνου
ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει
τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς ;
ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων
οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν
1 ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί
1 ὁ πέμψας με μετ᾽ἐμοῦ ἐστίν
ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν
+ ἤκουσαν ἐκ τ. Φαρισαίων ταῦτα οἱ μετ᾽
αὐτοῦ ὄντες

ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ
* οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς

κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τι μαθητῶν
ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τ. ἱερῷ ἑστηκότες
τ. πτωχοὺς “γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν
ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ
οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ
ὁ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ τ. ἄρτον
6 Tp. μου τ. ἄρτ.ι, WHR non mg.

᾿

Jo 18 26 οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τ. κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ;
19 18 per’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦ ἐν κ' ἐντεῦθεν
40 ἔδησαν. αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τ. ἀρωμάτων
20 7 οὐ μετὰ v. ὀθονίων κείμενον
24 1 οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς

Ας

26 1 πάλιν ἦσαν tow... κ. Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν
126 συνκατεψηφίσθη μετὰ τ. ἕνδεκα ἀποστόλων

2 28 πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τ. προσώπου

σου

IANS Ninoy yay, Ps. xvi. 11
29 ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς
4 29 μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τ. λόγον σου
31 ἐλάλουν τ. λόγον τ. Θεοῦ μετὰ παρρησίας
526 ἢ
ὌΝ αὐτοὺς οὐ μετὰ βίας
7 9}
ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ
38 ὁ γενόμενος. .. « μετὰ τ. ἀγγέλου τ. λαλοῦντος͵ αὐτῷ
45 ἣν K. εἰσήγαγον ;
- μετὰ Ἰησοῦ
919

ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ

15᾽..4Ὁ ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησεν

33
35
17 11
18 10
20 18
19
31
24

1
3
7

"ond Sain, Ps.. xii, τὸ

26 12
27 10
24
28 31
Ro 1215

μετ᾽

αὐτῶν
ἀπελύθησαν per εἰρήνης ἀπὸ τ. ἀδελφῶν
εὐαγγελιζόμενοι μετὰ κ. ἑτέρων πολλῶν
οἵτινες ἐδέξαντο τ. λόγον μετὰ πάσης προθυμίας
1 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ
πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τ. πάντα χρόνον ἐγενόμην
δουλεύων τ. Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης
μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα
ἕ
ἕκαστον

24.

1. ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί
a τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί
μ. ὑμ. ἢ,T 3 μ. op. εἰς τ. ai. ἦ, WH mg.
οὐκέτι πολλὰ λαλήσω peo ὑμῶν
1. ὅτι ar ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστέ
ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην
περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων
1 ὅτι ὁ πατὴρ per’ ἐμοῦ ἐστίν
1 ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν
1 ivaὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽ ἐμοῦ
συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
pe τ. μαθ. avr. ἐκ., WH mg.
3 ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ “φανῶν k. λαμπάδων
5 εἱστήκει δὲ k. Ἰούδας μετ᾽ αὐτῶν
18ἦ
ἦν δὲ x. ὁ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστώς

μαθητῶν

28 | ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος κ. ἐκπορευόμενος
1 ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς
10 38 } ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ
1117. ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾽ αὐτῶν
18 17 μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτούς
14 23 προσευξάμενοι. μετὰ νηστειῶν
57. ὃ ἀνήγγελλον ὅὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτῶν
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1 ἵνα 7 μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τ. αἰῶνα
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|
]
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τ. οὖσιν

μετ᾽ ἐμοῦ

ὑπηρέτησαν

αἱ χεῖρες

αὗται
κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Avavias μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν
ἀποδεχόμεθα ae
pera πάσης εὐχαριστίας
μετὰ , πολλῆς βίας ἐκ τ. χειρῶν ἡμῶν
ἀπήγαγεν
—h. v., TWHR non mg.
εὗρόν με... οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου
ὁ Φῆστος συνλαλήσας μετὰ τ. συμβουλίου
ἐλθόντος τ. ᾿Αγρίππα ... μετὰ πολλῆς
φαντασίας
πορευόμενος cis τὴν Δαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας
K. ἐπιτροπῆς
μετὰ ὕβρεως κ. πολλῆς ζημίας. εν μέλλειν
ἔσεσθαι τ. πλοῦν
κεχάρισταί σοι ὃ Θεὸς πάντας τ. πλέοντας
μετὰ σοῦ
διδάσκων . .
μετὰ πάσης παρρησίας
ἀκωλύτως.
xaipew μετὰ χαιρόντων κλαίειν μετὰ κλαι>

,

‘

όντων
18 μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες
15 10 εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τ. λαοῦ αὐτοῦ
iy O42 II, Dt. xxxii. 43
43 1 ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης μετὰ πάντων

ὑμῶν

—
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μετά

Ro 16 20 * ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν
—n.

δ’

13 κι οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς

16 11 ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τ. ἀδελφῶν
12 ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τ. ἀδελφῶν
23 * ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν.
224. ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
11C06 15 τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;
76 τίς δὲ συνκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων ;
715 ὡς μετὰ φύβου κ. τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν
8 4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν
18 συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τ. ἀδελφόν
τ. ad. μετ᾽ αὐτ.,
13 11

425 δουλεύει γὰρ μετὰ τ. τέκνων αὐτῆς

30 οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει ὃ υἱὸς τ. παιδίσκης
μετὰ τ. υἱοῦ τ. ἐλευθέρας

“oy ὉΞΓΡ ΤΑῚΣ mesma way xb vp
PAS", Gen. xxi. ro

618 * ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν... μετὰ τ.
πνεύματος ὑμῶν
Eph 4 2 ἀξίως περιπατῆσαι... μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης x. πραὕὔτητος μετὰ μακροOupias
25 λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον
΄

’

΄’

τρόμου
,

ἀγγέλων δυνάμεως αὑτοῦ
8.12 μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι
16 1 ὁ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν

>

,

,

,

«ς

΄“-ς

c

Phl 1 4

’

>

Κύριον ἡμῶν

μετὰ χαρᾶς τ. δέησιν ποιούμενος

212 μετὰ φόβου κ. τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρί
αν
κατεργάζεσθε
29 προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πάσης
χαρᾶς

& 3 μετὰ x. Κλήμεντος x. τ. λοιπῶν συνεργῶν
μου

6 μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω
9 ' ὁ Θεὸς τ. εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν
25... "ἢ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
τ. πνεύματος ὑμῶν
Col 111 εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν κ. μακροθυμίαν
μετὰ

as

ITh1

418 + xdie pe? ὑμῶν

6 δεξάμενοι τ. λόγον. . . μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου
313 ἐν τ. παρουσίᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ

πάντων τ. ἁγίων αὐτοῦ
528 * ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν...

μεθ᾽ ὑμῶν

μετ᾽

18 * ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν... μετὰ πάντων
ὑμῶν
1Ti 114 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν

μετὰ πίστεως κ. ἀγάπης
2 9 pera αἰδοῦς κ. σωφροσίνης κοσμεῖν ἑαυτάς
15 ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει κ. ἀγάπῃ... μετὰ
σωφροσύνης
3 4 τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης
σεμνότητος
4 3 ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ
εὐχαριστίας
4 οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανό-

μενον

14 ὃ ἐδόθη oor... μετὰ ἐπιθέσεως τ. χειρῶν
τ. πρεσβυτερίου
6 6 ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ

αὐταρκείας
»

,

21 * ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν
Π ΤΙ 2 10 ἵνα x. αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν.
εν μετὰ
δόξης αἰωνίου
22 δίωκε δὲ δικαιοσύνην... μετὰ τ. ἐπικαλουμένων τ. Κύριον
1 Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ.
Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ
23 1 ὁ Κύριος μετὰ τ. πνεύματός σου.
Ὁ ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν
Tit 215 ἔλεγχε μετὰ πασῆς ἐπιταγῆς
315 3 ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες
15. * ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν
Phm 25 * ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ μετὰ τ. πνεύματος

ὑμῶν
«

He

΄

416 προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τ. θρόνῳ
τ. χάριτος
5 7 μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς κ. δακρύων προσενέγ-

κυρίοις μετὰ φόβου κ.

7 μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τ. Κυρίῳ
23 * εἰρήνη τ. ἀδελφοῖς x. ἀγάπη μετὰ πίστεως
24 * ἢ χάρις “μετὰ πάντων τ. ἀγαπώντων τ.

ὑμῖν τ. θλιβομένοις ἄνεσιν

ἐν τ. ἀποκαλύψει τ. Κυρίου Ἰησοῦ...

αὐτοῦ

6 5 ὑπακούετε τοῖς...
>

7 ἀνταποδοῦναι...
μεθ' ἡμῶν,

1 6 Θεὸς τ. ἀγάπης x. εἰρήνης ἔσται μεθ᾽
ὑμῶν

13 ὁ ἡ κοινωνία τ. ἁγίου πνεύματος μετὰ
πάντων ὑμῶν
2 1 ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα
12 μετὰ τ. ἐθνῶν συνήσθιεν

Ga

UTh1

mg.

24 * ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
μετὰ πάντων ὑμῶν
:
—h. ν., TWHR non mg.
1Co6 6 ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται
7 ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν
712 εἰ... αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν per’ αὐτοῦ

κας

721
919
10 22
34

ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας
μετὰ ὕδατος x. ἐρίου κοκκίνου κ. ἱσσώπου
προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας
τ. ἁρπαγὴν τ. ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς
προσεδέξασθε
11 ο ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ
31 δεξαμένη τ. κατασκόπους per’ εἰρήνης
12 14 εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων
17 καίπερ μετὰ δακρύων ἐπιζητήσας αὐτήν
28 δι’ Hs λατρεύωμεν. .. μετὰ εὐλαβείας x.
δέους
“
13 17 ὅ iva pera χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν
23 μεθ᾽ οὗ ἐὰν τάχειον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς
25 * ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν
I Pe 315 ἀλλὰ μετὰ πραὕὔτητος x. φόβου
110 1 3 tak. ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε ped ἡμῶν"
kK. ἡ κοινωνία δὲ ἡμετέρα μετὰ τ. πατρός,
Kk. μετὰ τ. υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
6 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ
7 κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων
219 μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾽ ἡμῶν
417 * ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν
Π1͵]0
21 μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τ. αἰῶνα
Re 1

eo

~

ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη

7 ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τ. νεφελῶν

μετά
Re

112 βλέπειν τ. φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾽ ἐμοῦ
216 πολεμήσω per αὐτῶν ἐν τ. ῥομφαίᾳ τ.
στόματός μου
22 βάλλω. .. τ. μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς εἰς
θλίψιν μεγάλην

8.4
20
21
21

περιπατήσουσιν per’ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς
δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ x. αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ
δώσω. αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ
ὡς κἀγὼ ... ἐκάθισα μετὰ τ. πατρός μου

a | ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ
6 ὃ ὁ ἅδης ἠκολούθει μετ᾽ αὐτοῦ
10 ὃ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα... πάλιν λαλοῦσαν
μετ᾽ ἐμοῦ
;
11 Ζ τὸ θηρίον Hoe ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον
7 τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τ. δράκοντος
9 οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήθησαν
7 ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τ. λοιπῶν τ. σπέρματος αὐτῆς
4 τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ
ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τ. ἁγίων
—h. ν. [WH] R mg.
14 1 per αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες
χιλιάδες
4 οὗτοί εἰσιν of μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν
13 τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν
17 1 ἐλάλησεν. μετ᾽ ἐμοῦ λέγων
2 μεθ᾽ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τ. γῆς
12 ἐξουσίαν ἁὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν
μετὰ τ. θηρίου
14 οὗτοι μετὰ τῇ ἀρνίου πολεμήσουσιν

14 2 οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κλητοὶ kK. ἐκλεκτοί
18 3 of βασιλεῖς τ. γῆς “μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν
9 ? οἱ βασιλεῖς τ. γῆς οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες
19 19 συνηγμένα ποιῆσαι τ. πόλεμον μετὰ τ.
καθημένου ἐἐπὶ τ. ἵππου κ. μετὰ τ. στρατεύματος αὐτοῦ
20 μετ᾽ αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης
ὁ μετ᾽ avr. yevd., WH mg.
20 4 ἐβασίλευσαν μετὰ τ. Χριστοῦ χίλια ἔτη
ἔ
6 βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ τὰ χίλιαἔτη
21

11 ἡ σκηνὴ ce Θεοῦ μετὰ τ. ἀνθρώπων,

Κι σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν
3 1 αὐτὸς ὁ Θεὸς per’ αὐτῶν ἔσται
ἔστ. μετ᾽ avr., T

9 ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων

15 δ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχεν. μέτρον
2212 1 ὁ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ
τ

ἢ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰτ.
ἁγίων

μετ. πάντων, TR mg.
c.

(1) de loc.

acc,

(2) seq. infin.

(3) p. μικρόν, βραχύ

Mt

112 μετὰ δὲ τ. μετοικεσίαν Βαβυλῶνος
17 1 pe@npépas ἕξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τ.
Πέτρον

24 29 εὐθέως δὲ μετὰ τ. θλίψιν τ. ἡμερῶν
ἡ
ἐκείνων
25 19 pera δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος
26 2 μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται
32.3 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με
73 ὃ μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες
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Mt 27 53 ἐξελθόντες ἐκ€ τ. μνημείων μετὰ τ. ἔγερσιν

αὐτοῦ

Mk

62 ἥτις. ἐστὶν μετὰ τ. παρασκευήν
63 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι
114
? κ. μετὰ τὸ παραδοθῆναι τ. Ἰωάνην ᾿

μετὰ δὲ τὸ παρ., T

831 ba... pera τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι
9 2 μετὰ ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς
τ. Πέτρον

31 ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
10 34 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
18 24 ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις μετὰ τ. θλίψιν ἐκείνην
ἐ
141 ἦν δὲ τὸ πάσχα .. . μετὰ δύο ἡμέρας
28.3 μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με
“3 μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον
16 [12 μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν
ἐφανερ ώθη
[19 3 μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς “ἀνελήμφθη
Lu 124 μετὰ δὲ ταύτας τ. ἡμέρας συνέλαβεν
Ἐλεισάβετ
2 46 ἐγένετο μετὰ ‘pépas τρεῖς
5 27 μετὰ ταῦτα ἐξῆλθ
9 28 ἐγένετο δὲ μετὰ τ. λόγους τούτους ὡσεὶ
ἡμέραι ὀκτώ
10 1 μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος
12 4 μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι
ποιῆσαι
5 2 φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι t ἔχοντα
ἐξουσίαν
15 13 μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας Ἀφ
νον, πάντα
17 .8ὃ μετὰ ταῦτα φάγεσαι κ. πίεσαι συ
18 4 μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ
22 20 2 τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι

—h. v., [[WH]] R mg.

as pera βραχὺ ἕτερος. ἰδὼν αὐτὸν ἔφη
Jo 212 μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναούμ
3 22 μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς
443 μετὰ δὲ τὰς “δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν
Ι μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τ. Ιουδαίων
[4 ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τ. ταραχὴν τ. ὕδατος
14 μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
I μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς
Ι μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Inoovs ev τ.
Γαλιλαίᾳ
if <7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τ. μαθηταῖς
II pera τοῦτο λέγει αὐτοῖς
13 7 γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα
27 μετὰ τὸ Ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον
ὁ Σατανᾶς
19 28 μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς
38 μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τι Πειλᾶτον Ἰωσήφ
20 26 μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω
21 21 μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν
Ας 1 43 οἷς κ. παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ
παθεῖν αὐτόν
5 ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ
πολλὰς ταύτας ἡμέρας
7 μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος
4 3 κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τ. πατέρα
|

>

Re,

=

>

Aa

αὐτου
>

a

5 ἐπηγγείλατο δοῦναι...
>

>

a

>

a

τ. σπέρματι αὐτοῦ

μετ᾽ αὑτὸν
Ay
a
>
,
ταῦτα ἐξελεύσονται
7 pera
,

,

WY FINS, Gen. xv. 14
10 37 pera τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν ᾿Ιωάνης

a

a

a

ἘΡ

ΩΨ

μετά---μεταλαμβάνω
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Ac 1041 3 συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν
ἐκ νεκρῶν
12 4 βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτόν
18 15 μετὰ δὲ τ. ἀνάγνωσιν τ. νόμου K.F. προφητῶν
20 μετὰ ταῦτα ἕἔκεν. κριτὰς ἕως Σαμουήλ
25 ἔρχεται μετ᾽ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος
1513 2 μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη
Ἰάκωβος
16 μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω

DPS KITT OPS, Am. ix. 11
36 pera δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν
Παῦλος
181 μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τ. ᾿Αθηνῶν
19 4 εἰς τ. ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵἵνα πιστεύσωσιν
as pera TO γενέσθαι με ἐκεῖ

20

Mt

ΜΕΤΑΒΑΙΝΩἢ
8 34 παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τ. ὁρίων
αὐτῶν
11 I μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν x. κηρύσσειν

12 9 μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν

15 29
17 20
Lu 10 7
Jo 524
7 3
18 1

μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν
ἐρεῖτε. . Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ
ἐ
Ke “μεταβήσεται
μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν
μεταβέβηκεν ἐκ τ. θανάτου εἰς τ. ζωήν
μετάβηθι ἐντεῦθεν
ἵνα μεταβῇ ἐκ τ. κόσμου τούτου πρὸς τ.
πατέρα
Ας 18 7 μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν
IJo 314 οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τ. θανάτου
εἰς τ. ζωήν

1 * μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τ. θόρυβον

6 ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τ. ἡμέρας τ.
ἀζύμων
29 εἰσελεύσονται μετὰτ. ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς
21 15 μετὰ δὲ τ. ἡμέρας ταῦτας ἐπισκευασάμενοι
241 μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας. kar ‘Bn 6 ἀρχιερεύς.
24 μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ
Φῆλι
25 I μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα
27 14 per οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος
τυφωνικός
28 11 μετὰ de τρεῖς ἡμέρας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ
13 μετὰ μίαν ἡμέραν. ἐπιγενομένου νότου
17 ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς
1Coll 25 2 ὡσαύτως K. τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι
Ga 118
ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα
8 17 ὁ μετὰ τετρακόσια κ. τριάκοντα ἔτη γεγονὼς
νόμος
Tit 3 10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν x. δευτέραν
νουθεσίαν παραιτοῦ
He 4 7 σήμερον ἐν Δαυεὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον
χρόνον
8 οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας
7 2ὃ ὁ λόγος δὲ τ. ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τ. νόμον
810 ἣν διαθήσομαι τ. οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τ.
.
ἡμέρας ἐκείνας

DDT ΠΕΣ ONTEN amNY ΠΗ͂Σ WE

Ac 28

METABA’AAOMAI
6 μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι θεόν
μεταβαλλόμενοι, T
META TQ

Ja

38 3 ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν ,“μετάγομεν

4 τὰ πλοῖα.
πηδαλίου

. . μετάγεται

ὑπὸ

ἐλαχίστου

ΜΕΤΑΔΙ΄ΔΩΜΙ
Lu
Ro

811 ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι
111 ἵνα τι μεταδῶ “χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν
12 ὃ ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι
Eph4 28 ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι
ΤῊ 2 ὃ ηὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ
εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ
ΜΕΤΑΌΘΕΣΙΣἢ
Ης

712

11

ἐξ ἀνάγκης k. νόμου μετάθεσις ,γίνεται

5 πρὸ γὰρ τ. μεταθέσεως μεμαρτύ, ηται

12 27 δηλοῖ τὴν τ. σαλευομένων

μετάθεσιν

METAI’PQ
Mt 13 53 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς.
19 1 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς.
Γαλιλαίας

. μετῆρεν ἐκεῖθεν
+» μετῆρεν ἀπὸ τ.

DIN, Jer. xxxi. 33
9 3} μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνή
27 μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις
10 15 2 μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι
16 ἣν διαθήσομαι κΡΣ αὐτοὺς μετὰ τ. ἡμέρας

ΜΕΤΑΚΑΛΕΌΜΑΙ

Ac

τ. πατέρα αὐτοῦ
10 32 μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος
20 17 μετεκαλέσατο τ. πρεσβυτέρους τ. ἐκκλησίας
2425 καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε

ἐκείνας, Jer. Le.

26 3 μετὰ τὸ λαβεῖν τ. ἐπίγνωσιν τι ἀληθείας
1Peltl προμαρτυρόμενον 6 . τὰς μετὰ ταῦτα δόξας

ΠΡΟΕῚ 15 ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τ. ἐμὴν ἔξοδον
Re

liga μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα
41 pera ταῦτα εἶδον

Col

2 μετὰ ταῦτα εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι
I μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους

9 μετὰ ταῦτα εἶδον
912 ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα
1111 μετὰ τ. τρεῖς “imépas κ. ἥμισυ
15

18

--No

20

5 pera ταῦτα €

I μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον

-- μετὰ ταῦτα
ἤκουσα ὡς φωνήν
3 μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον

714 ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακὼβ

Ac

ΜΕΤΑΚΙΝΕΏ
123 μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τ. ἐλπίδος τ. εὐαγγελίου
METAAAMBA’NQ**
ea τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει κ.
λότητι καρδίας
2425 καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε
27 33 παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν
246 ara

34 Ἦν, as«aὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς

μεταλαμβάνω-- μεταξύ

17 30 ἀπαγγέλλει τ. ἀνθρώποις πάντας πανταοὔ μετανοεῖν
26 20 ἀπήγγελλον μετανοεῖν
11Co1221 πενθήσω πολλοὺς τῶν... μὴ peTavon‘4

Re

2

5 μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες κ. μετανόησον
5 κινήσω τ. λυχνίαν gov . . . ἐὰν μὴ μετα,

,

,
i
16 μετανόησον
οὖν
21 ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ,
1 x, οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τ. πορνείας
αὐτῆς

ΜΕΤΑΛΛΑΊΆΣΩ
τ. ψεύδει

22

26 μετήλλαξαν τ. φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ
φύσιν

1

ar

A

,

>

“ ἐὰν μὴ μετανοήησουσιν

»

>

EK T. Epy@v

a

auTns

3 3 μνημόνευε οὖν... κ. τήρει K. μετανόησον
Ι9 ὥλευε οὖν κ. μετανόησον
920 1 οὐ μετενόησαν ἐκ τ. ἔργων τ. χειρῶν
αὐτῶν

ΜΕΤΑΜΕΓΛΟΜΑΙ

21 1 οὐ μετενόησαν ἐκ τ. φόνων αὐτῶν

Mt 21 30 ὕστερον μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν

16

v. 29, TR
32 ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον

27 3 μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια
He

‘

vonons

125 οἵτινες μετήλλαξαν τ. ἀλήθειαν τ. Θεοῦ ἐν

1Co7

~

σάντων ἐπὶ τ. ἀκαθαρσίᾳ

pera

εὐχαριστίας

Ro

637

Ac

Π ΤΊ 2 6 τ. κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τ. καρπῶν
μεταλαμβάνειν
He 6 7 γῆ yap... μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τ.
Θεοῦ
12 10 εἰς τὸ μεταλαβεῖν τ. ἁγιότητος αὐτοῦ
META’AHMY¥I=*
LTi 4 3 ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν

.

8 οὐ μεταμέλομαι εἰ κ. μετεμελόμην

7.21 ὥμοσεν Κύριος x, οὐ μεταμεληθήσεται

Mt

pn. Nor nin. y3v, Ps. cx. 4

9 οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν
It 3 οὐ μετενόησαν ἐκ τ. ἔργων αὐτῶν

META‘NOIA
8 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τ. μετανοίας
11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν. ὕδατι εἰς μετά,

νοιαν

—

ΜΚ

1 4 κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν
Lu 8 3 κηρύσσω βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν
8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τ. μετανοίας
5 32 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν
15 7 οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας
24 47 κηρυχθῆναι ἐπὶ τ. ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
Ac 531 δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ x. ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν

METAMOP#0’OMAI**
Mt 17 2 μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν
Mk 9 2 μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν
Ro 12 2 μεταμορφοῦσθε τ. ἀνακαινώσει τ. νοός
μεταμορφοῦσθαι, WH mg.
11Co8 18 τ. αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα

ΜΕΤΑΝΟΕΏ
(1) μεταν. ἀπό, ἐκ

»

Mt

Mk
Lu

8 2 παραγίνεται

. λέγων

Ἰωάνης..

νοεῖτε

Mera-

4 17 ἤρξατο 6 "Ingots . . . λέγειν Μετανοεῖτε
—perav., WH mg.
“
>
11 20 ἤρξατο ὀνειδίζειν τ. πόλεις... » OTL OU
μετενόησαν
21 πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ κ. σποδῷ μετενόησαν
12 41 ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ
115 μετανοεῖτε x. πιστεύετε ἐν τ. εὐαγγελίῳ
6 12 ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν
1013 πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ x. σποδῷ καθήμενοι
μετενόησαν
11 32 ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ
18 3 ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε
5 ἐὰν μὴ μετανοήσητε πάντες ὡσαύτως ἀπο-

λεῖσθε

15
-

μετανοῆτε, WH mg.
7 χαρὰ... ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετα4

»᾿

3

‘

en

~

νοοῦντι

10 γίνεται

χαρὰ.
ae

τανοοῦντι

..

ἐπὶ

ἑνὶ

ἁμαρτωλῷ

ι

16 30 ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς

μετανοήσουσιν

17
Ac

3 ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ
4 ἐὰν ἑπτάκις... ἐπιστρέψῃ πρός σε
λέγων Μετανοῶ
238 μετανοήσατε x. βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν

819 μετανοήσατε οὖν κ. ἐπιστρέψατε

8 22 ! μετανόησον οὖν ἀπὸ τ. κακίας σου ταύτης

1118

΄

κ. τ. ἔθνεσιν
-᾿

~

>

‘

ὁ Θεὸς τ. μετάνοιαν eis ζωὴν
.

A

,

>

A

ἔδωκεν
18 24 προκηρύξαντος Ἰωάνου
βάπτισμα
μετανοίας
19 4 Ἰωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας
20 21 διαμαρτυρόμενος .
. τὴν εἰς Θεὸν μετά-

νοιαν

26 20 ἄξια τ. μετανοίας ἔργα πράσσοντας
Ro 2 4 τὸ χρηστὸν τ. Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει
11Co7 9 ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν
IO) γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν.
ἐργάζεται
ΠΤΙ225 μήποτε δῴη αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν εἰς
ἐπίγνωσιν ἀληθείας
He 6 1 μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων
-6 πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν
12 17 μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν
ΠΡε8 9 βουλόμενος -..
πάντας εἰς μετάνοιαν
χωρῆσαι
META=Y’
Mt 18 15 ἔλεγξον αὐτὸν p. σοῦ K. αὐτοῦ μόνου
28 35 ὃν ἐφονεύσατε μ. τ. ναοῦ κ. τ. θυσιαστηρίου
Lu 11 51 Ζαχαρίου τ. ἀπολομένου μ. τ. θυσιαστηρίου

kK. τ. οἴκου

16 26 μ. ἡμῶν κ. ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται

=v

638
Jo

oo

3

μεταξύ---μετρητής
431 ἐν τῷ μ. ἠρώτων. αὐτὸν οἱ μαθηταί

METE’XQ

Ας 12 6 ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μ- δύο στρατι
ωτῶν
18 42 εἰς τὸ μ. σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς
τὰ
ῥήματα ταῦτα
15 9 οὐθὲν διέκρινεν μ. ἡμῶν τε κ. αὐτῶν

Ro

1Co9 10 ὁ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν

12 εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν
1017 οἱ γὰρ πάντες ἐκ τ. ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν

215 μ. ἀλλήλων τ. λογισμῶν κατηγορούντων

21 οὐ δύνασθε τραπέζης
τραπέζης δαιμονίων

ΜΕΤΑΠΕΊΜΠΟΜΑΙ

Ac 10

Ης

5 μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται
Πέτρος
22 ἐχρηματίσθη - ++ μεταπέμψασθαί σε εἰς
τ. οἶκον αὐτοῦ

29 διὸ οὖν ἀναντιρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς-

πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με
1113 μετάπεμψαι
Σίμωνα
τ. ἐπικαλούμενον
Πέτρον

20

1 μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τ. μαθητάς

METOIKEZI’A

Mt

220 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος

Ga

1 7 θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τ.
Χριστοῦ
4 96 γέλως ὑμῶν εἰς πένθος μεταστραφήτω
μετατραπήτω, WH non mg.

WN? JPM vpwn, Joel iii. 4

METAZXHMATI’ZQ **
4 6 ταῦτα δὲ... μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν
κ. ᾿Απολλών
ΠΟ 11 13 μετασχηματιζύμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστο
ῦ
14 αὐτὸ γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται
εἰς ἄγγελον φωτός-.
15 οὐ μέγα οὖν εἰ κ. οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται
Phi 8.21 ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τ. ταπεινώ
σεως ἡμῶν

1Co

Ac
Ga

716
1 6

He

7:12
11 καὶ

Ju

METATI’OHMI
μετετέθησαν εἰς Συχέμ
οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τ. καλέ.
σαντος ὑμᾶς
μετατιθεμένης γὰρ τ. ἱερωσύνης
πίστει Ἐνὼχ μέτετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον"
κ. οὐχ ηὑρίσκετο διότι μετέθηκεν αὐτὸν 6
Θεός
.

DVN ink mpm. WE, Gen. v. 24

4 τὴν τ. Θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς

ἀσέλγειαν

εὐ

Ac

TWH

τὶ μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

. ἐπὶ

ΜΕΤΟΙΚΙΖΩ
7 4 μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τ. γῆν ταύτην
43 μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος

pei? ΠΕΡΙ pons ‘nds, Am. ν. 27

METOXH’
11Co6 14 ris yap μετοχὴ δικαιοσύνῃ x. ἀνομίᾳ;

Lu

He

ΜΕΊΤΤΟΧΟΣ
5 7 κατένευσαν τ. μετόχοις ἐν τ. ἑτέρῳ πλοίῳ

1 9 ἔχρισέν. σε ὁ Θεὸς... ἔλαιον ἀγαλλιάσεως
παρὰ τ. μετόχους σου

Tlanp ey jy... DNDN Mvp, Ps.
xlv. 8

8 1 κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι

14 μέτοχοι γὰρ τ. Χριστοῦ γεγόναμεν
6 4 μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου

12 8 ἧς μέτοχοι γεγόνασιν πάντες
ΜΕΤΡΕΏ

Mt
Mk
Lu

7 2 ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν

424 ἐν g μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
638 ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
ἀντιμετρηθήσεται, TWH non mg. R
11Co 10 12 αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες
Re 11 1 ἔγειρε x. μέτρησον τ. ναὸν τ. Θεοῦ
2 ἔκβαλε ἔξωθεν κ. μὴ αὐτὴν μετρήσῃς ,

2115 εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν ἵνα μετρήσῃ
τ. πόλιν

4 ο ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος μετατραπήτω
μεταστραφήτω,

Ἰωσείας δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰεχονίαν...

ἐγέννησεν τ. Σαλαθιήλ
17 ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος
17 ἀπὸ τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τ. Χριστοῦ

ΜΕΤΑΤΡΕΊΠΩ **

Ja

111

12 μετὰ δὲ τ. μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας

ΜΕΤΑΣΤΡΕΦΩ

Ja

214 κ. αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τ. αὐτῶν
5.13 πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος
7113 ἐφ᾽ ὦ γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας
μετέσχηκεν

METEQPI’ZOMAI
Lu 12 29 κ. μὴ μετεωρίζεσθε

2424 παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ... μετεπέμψατο
τ. Παῦλον
26 πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος
25 3 ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ

Ac

Κυρίου μετέχειν κ.

30 εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω

16 ἐμέτρησεν τ. πόλιν τ. καλάμῳ

mg. R

17 ἐμέτρησεν "τὸ τεῖχος αὐτῆς

METETIEITA**
He 1217 μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τ. εὐλογίαν

METPHTH’S

Jo

2 6 χωροῦσα: ἀνὰ perpnras δύο ἣ τρεῖς

μετριοπαθέω--- μή
ΠΤΙ2

ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΏ ΣΤ

He

5 2 μετριοπαθεῖν δυνάμενος τ. ἀγνοοῦσιν

He

ΜΕΤΡΙΏΣ *

Ac

2012

ME’TPON

ἡμῖν ὁ Θεός,

Re

17

μέτρου ἐφικέσθαι ἄχρι κ. ὑμῶν
kara τὸ μέτρον τ. δωρεᾶς τ. Χριστοῦ
εἰς μέτρον ἡλικίας τ. πληρώματος τ. Χριστοῦ
κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους
ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον
χρυσοῦν
μέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν ἀγγέλου
ΜΕΎΩΠΟΝ

Re..7
9

3 ἄχρι ᾿σφραγίσωμεν τ. δούλους τ. Θεοῦ ἡμῶν
ἐπὶ τ. “μετώπων αὐτῶν
4 οἵτινες οὐκ

18 16

LOE
PE
IIe
τη"

14

1

17
20

9
-5
4

22

4

ἔχουσιν

τ.

σφραγῖδα

τ. Θεοῦ

ἐπὶ τ. μετώπων
8 3
\
ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα.
επι
TO
μέτωπον αὐτῶν
τὸ ὄνομα εὐνν γεγραμμένον ἐπὶ τ. μετώπων
αὐτῶν
λαμβάνει χάραγμα. ἐπὶ τ. μετώπου αὐτοῦ
ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον.
οἵτινες ... οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ
. τὸ μέτωπον
τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τ. μετώπων αὐτῶν
‘

p. τέλους

βεβαίαν

κατάσχωμεν.
14 ἐάνπερ τ. ἀρχὴν τ. ὑποστάσεως μ. τέλους

ΜΗ΄

ed μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
28 32 ὑμεῖς" πληρώσατε τὸ μέτρον τ. πατέρων
ὑμῶν
Mk
424 ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
ὑ
Lu
638 μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον
38 ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται t
ὑμῖν
οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα
Ro 12 3 ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
11Col0 13 κατὰ τὸ μέτρον τ. κανόνος οὗ ἐμέρισεν
4 7
13
16
2115

9 ἐν ᾧ κακοπαθῶμέχρι δεσμῶν

8 6 τὸ καύχημα τ. ἐλπίδος

“βεβαίαν κατάσχωμεν
91ο μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα
12 4 οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε

παρεκλήθησαν οὐ μετρίως

. (1) ἐκ μέτρου

Eph

639

,

ME’XPI

(1) μέχρις οὗ
Mt 11 23 ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον
18 30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μ. τοῦ
θερισμοῦ
ἕως, ΝΗ non mg.; ἄχρι, WH mg. alt.
28 15 διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ ᾿ἸἸουδαίοις

μ. τῆς σήμερον ἡμέρας

* μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται
Lu 16 16 ὁ νόμος Ke οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάνου

Ac 10 30 ἀπὸ “τετάρτης ἡμέρας μ. ταύτης τ. ὥρας
20 7 παρέτεινέν τε τ. λόγον μ. μεσονυκτίου
Ro

514 ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ μΜωυσέως
15 19 ἀπὸ Ἱερουοαλὴμ. κ. κύκλῳ μ. τ. Ἰλλυρικοῦ
Ga 419} μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν
Eph4 13 μέχρι καταντήσωμεν oi, πάντες
Phl 2 ὃ γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου

30 μέχρι θανάτου ἤγγισεν

1 ΤΊ 6 14 μέχρι τ. ἐπιφανείας τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ

(1) seq. indic. (2) seq. imper. (8) seq.
infin. (4) c. partic. (5) interrog. (6)
ὃς, ὅσος, ὅστις ἂν, ἐὰν μή (7) μὴ γένοιτο,
seq. optat. (8) μή τις
Cf. ἐὰν μή, et μή, ἵνα μή, οὐ μή infra
Mt

119 * Ἰωσὴφ δὲ
DY μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι
20 μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν
212 * χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι
“πρὸς Ἡρῴδην
8.9 μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
Ιο * πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν
5 17 μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον. καταλῦσαι
34 ὃ ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως
39 8 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
ὑ
μὴ ἀντιστῆναι T. πονηρῷ

42 τ. θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς
6 1 ὃ προσέχετετ. δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν
“ἔμπροσθεν τ. ἀνθρώπων
2 μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου
3 7 py γνώτω ἡ ἀριστερά σου
7 προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε
8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε. αὐτοῖς
13 μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν
16 3 μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί
18 ὅπως μὴ φανῇς τ. ἀνθρώποις νηστεύων
19 2 μὴ θησαυρίζετεὑμῖν θησαυροὺς ἐ
ἐπὶ τ. γῆς
25 μὴ μεριμνᾶτε τ. Ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε
31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες
34 μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον

ea μὴ κρίνετε: ἵνα μὴ κριθῆτε
6 μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τ. κυσίν
94 μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;
10 ὅ μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;
19 * πᾶν ,δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
ἐκκόπτεται
26 4 mas ὁ ἀκούων μου τ. λόγους τούτους κ.
μὴ ποιῶν. αὐτούς
8 28 ὃ ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν
σαν ὅ μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τ. νυμφῶνος πενθεῖν
36 * ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
10 καὶ εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε,
κ. εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε
9 μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον
Io μὴ πήραν εἰς ὁδόν
14 ὃ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς
19 μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε
26 μὴ οὖν
ηθῆτε αὐτούς
28 3 μὴ φοβηθητεἀπὸ τ. ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα.
φοβεῖσθε, Τ

* +. δὲ Ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι
41. ἢ μὴ οὖν φοβεῖσθ ε
34 μὴ νο ίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν. εἰρήνην
11.65
dyμὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
23 5 μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;

ns

Ἢ

5

a
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ΘΝ

μὴ

Mt 12 30 * 6 μὴ dy μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν:
tx. 6 μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκ 7 eeys4
18. 5,3 ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βά
6 ὃ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
19 * παντὸς ἀκούοντος τ. λόγον τ. βασιλείας

K. μὴ συνιέντος

Mk 10 19 μὴ φονεύσῃς μὴ μοιχεύσῃς μὴ κλέψῃς μὴ
εν νμορνννησν μὴ ἀποστερήσῃς
μὴ fo ayia
Τ᾽; μὴ pov.μὴ πορνεύσῃς,
ata in

ὃ

1427 3 ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε

ἽΘΠΠ

17 7 * ἐγέρθητε κ. μὴ φοβεῖσθε

18 10 ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τ. μικρῶν
τούτων
13 * ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τ. μὴ πεπλανημένοις
25 4 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι

19 6 * ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω

9 * ὃς ν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ

πορνείᾳ

avr. παρεκτὸς λόγου
R mg.

πορνείας, WH

mg.

14? μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με
22 12 * πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου

23° Σαδδουκαῖοι λέγοντες pa εἶναι ἀνάστασιν
24." ἐάν τις

Hye
25
ao
28 5
ὃ

ἀποθάνῃ

μὴ ἔχων

τέκνα

DAD IN NM, Dt. xxv. 5

* μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τ. γυναῖκα αὐτοῦ
* πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τ. γραφάς
2 κατὰ δὲ τὰ ἔργα
¢
αὐτῶν μὴ ποιεῖτε
ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββεί

Q πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τ. γῆς

24

23 ° ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφεῖναι
4 βλέπανε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
63 ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε
17) 3 ὁ ἐπὶ τ. “δώματος ἡ καταβάτω
18:5 ὁ ἐν τ᾿ ἀγρ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω
ἐάν τις ὑμῖν. εἴπῃ.
) πιστεύσητε
26 ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστὶν μὴ ἐξέλθητε:

ἰδοὺ ἐν τ. ταμείοις μὴ πιστεύσητε

25 29

28
Mk

7

* τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος κ. ὃ ἔχει ἀρθήσεται

ἀπ᾽ αὐτοῦ
5 * μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς

αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον

φαγεῖν
ὃ ἐξανέτειλεν. διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
ὲ 3 διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
5 7 ὁρκίζω σε τ. Θεὸν μή με βασανίσῃς
36 ? μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε
ὃ μὴ ἄρτον μὴ πήραν μὴ εἰςτ.ζώνην χαλκόν
9% μὴ ἐνδύσασθαι δύο χιτῶνας
ἐνδύσησθε, TWH mg. R
II : és ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς
ὑ
34 * ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
50 3 ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε

4

8 1 * πολλοῦ ἔχλου ὄντος Kk. μὴ ἐχόντων τί

“φάγωσιν
26 μὴ εἰς τ. κώμην εἰσέλθῃς
ηδὲ, WHR
9 392 μὴ κωλύετε αὐτόν
10 9? ἄνθρωπος μὴ “χωριζέτω
14? μὴ κωλύετε αὐτά
15 ὅ ὃς ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ὡς
παιδίον

ub msn

"pw TY WIS,

=

Ex.

RS)
xx.

13-17, Gf. Dt. v. 17, 18
1123
ὃς ἂν. - μὴ διακριθῇἐν τ. καρδίᾳ αὐτοῦ
1214 ὅ δῶμενἣ
ἢ μὴ δῶμεν;
i * οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι
19 ἐάν τινος ἀδελφὸς...
μὴ ἀφῇ τέκνον
21 * ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν τέκγᾳ
24 * πλανᾶσθε
μὴ εἰδότες τ. γραφάς

18. 5 " βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ

ἡ 3 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους.
θροεῖσθε
11 2 μὴ προμεριμνᾶτε τι λαλήσητε

.

15 2 ὁ ἐπὶ τ. δώματος μὴ καταβάτω
16 " 6 εἰς τ. ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω
ὀπίσω

εἰς τὰ

21 3 ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ. - μὴ πιστεύετε
36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας
14... ἔλεγον γὰρ Μὴ ἐν τ. ἑορτῇ
16 o.2 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς Μὴ ἐκθαμβεῖσθε
Lu
ΤΩΣ μὴ φοβοῦ Ζαχαρία

20 * ἔσῃ σιωπῶν κ. μὴ δυνάμενος λαλῆσαι
30 ἢ μὴ φοβοῦ Μαριάμ

2 10 3 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος Μὴ eee

26 ὃ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον . . . μὴ ἰδεῖν
θάνατον

45 * μὴ εὑρόντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν
3 ὃ μὴΓ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
9 4 πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν κκαλόν

II * ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι
4422 ὃ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽

αὐτῶν

5 10 3 εἶπεν πρὸς τ. Σίμωνα Ἰησοῦς Μὴ φοβοῦ

19* μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτόν

10. λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε
2 4
μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τ.
ὄχλον
19 ὅ μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τ. νυμφῶνος. ..

νηστεΐειν;
8 20 ὃ. ὥστε μὴ δύνασθαι

8

NS) ANON

34 ὅ μὴ δύνασθε

τ. υἱοὺς τ. νυμφῶνος...

ποιῆσαι νηστεῦσαι;

629 x. τ. χιτῶνα μὴ κωλύσῃς

455 ἀπὸ τ. atpovros τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει

37 7 ,μὴ κρίνετε kK. οὐ μὴ κριθῆτεK. μὴ καταδικάζετε κ' οὐ μὴ καταδικασθῆτε
49 * 6 δὲ ἀκούσας kK. μὴ ποιήσας

7: G4 Κύριε μὴ σκύλλου
13 τῷ
50 Ὁ
32."
42 *
a. 6.4
18 ὃ

εἶπεν αὐτῇ Μὴ κλαῖε
μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽
ὑ
αὐτοῦ
μὴ ἔσθων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον
μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι
ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα
ὃς ἂν μὴ “ἔχῃ κx. ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται

ἀπ᾽ αὐτοῦ

28 δέομαί σου μή με βασανίσῃς
49 2 μὴ σκύλλε τ. διδάσκαλον
μηκέτι, TWH
μὴ φοβοῦ μόνον πίστευσον
ὁ δὲ εἶπεν Μὴ κλαίετε
ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς
μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς Μὴ κωλύετε"
μὴ βαστάζετε βαλλάντιον μὴ πήραν μὴ
ὑποδήματα
μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν

μή
Lu 10 τὸ εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέλθητε x. μὴ δέχωνταί

641

la

Lu 21

ὑμᾶς

15 ὅ μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;

θῆτε

20 3 πλὴν ἐν τούτῳ "μὴ χαίρετε
ll 4 μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν
μή μοι κόπους πάρεχε
11 ὅ μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;
—h. vs, WH non mg. R mg.
ιν
μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;
12 ὅ μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;

% * Bére οὖν ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν μὴ mpopeλετᾷν

21 3 οἱ ἐν τ. χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν
22 34 ὃ ἕως τρὶς ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι με
€. τρίς με ἀπαρν. εἰδι, WHR

3.5. ὃ μή τινος ὑστερήσατε; ;

36 4 ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
40 ὃ προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν
42 3 μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω
28 28 ? θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ
24 16 § ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι. αὐτόν
5
μὴ εὑροῦσαι τὸ “σῶμα αὐτοῦ ἦλθαν

--μὴ;

2.3.4. ὃ μὴ ὧν a ἐμοῦ κατ᾽ἐμοῦ ἐστίν"
Sk? ὁ μὴ συνάγων per’ ἐμοῦ σκορπίζει
aig Sun μὴ εὑρίσκον τότε λέγει
45. σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος
ἐστίν
46 3 μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν
᾿
42 3 ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι
48 ὃ μάρτυρές ἐστε μὴ συνευδοκεῖν τ. ἔργοις
μάρτ. ἐστ. x. συνευδοκεῖτε, TWH
non

Jo

216

8

m.

12

4 μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τ. ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα,
kK. μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσύτερόν
;

4

τι ποιῆσαι

9 μὴ φοβεῖσθε
11 μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί de addyhonirde
21 * οὕτως εὐ
a3 gr εἰς Θεὸν πλουτῶν

. [WH]

22 7
29?
29 ?
32 7
33 *

σον
Pome
SA

μὴ spe Pe ψυχῇ τί φάγητε
κι ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε
μὴ μετεωρίζεσθ, ε
μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον
ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα
47 ¢ ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος Ons οἷ μὴ ἑτοιμάσας
48 * ὁ δὲ μὴ se
* ἰδοὺ γυνὴ.
μὴ δυναμένη ἀνακύψαι
14 μὴ τ. ἡμέρᾳ τ. ᾿ σαββάτου
14 8 μὴ κατακλιθῇς εἰς τ. πρωτοκλισίαν
12 ? μὴ φώνει τ. φίλους σου μηδὲ τ. ἀδελφούς
σου
29 * θέντος αὐτοῦ θεμέλιον κ. μὴ ἰσχύοντος
ἐκτελέσαι
16 26 ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι. . μὴ δύνωνται
17 1 8. ἀνένδεκτόν «ἐστὶν τοῦ. τὰ σκάνδαλα μὴ
ἐλθεῖν
ΟἿ μὴ ἔχει χάριν τ. δούλῳ
23 μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε
31 " ὃς ἔσται ἐπὶ τ. δώματος .. . μὴ καταβάτω"

2 κ. ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω

18.

4 δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς κ. μὴ

ἐνκακεῖν

2 * κριτής τις ἦν... τ. Θεὸν μὴ φοβούμενος
16 3 μὴ κωλύετε αὐτά
176 bs ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ὡς
Tat

tov

20 μὴ μοιχεύσῃς μὴ φονεύσῃς μὴ κλέψης μὴ
ψευδομαρτυρήσῃς, Ex. Zc.
19 26 * ἀπὸ δὲ τ. μὴ ἔχοντος κ. ὃ ἔἔχει ἀρθήσεται
27 * τ. ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς
με βασιλεῦσαι
20 73 ἀπεκρίθησαν μὴ. εἰδέναι πόθεν

167 ἀκούσαντες δὲ εἶπαν Μὴ γένοιτο

27 ὃ τινὲς τ. Σαδδουκαίων οἱ λέγοντες ἀνάστα-

σιν μὴ εἶναι

21

ὃ βλέπετε μὴ πλανηθῆτε

41

8 μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους . . . μὴ πτοη-

5
6

? μὴ ποιεῖτε τ.

οἶκον

τ.

πατρός μου

οἶκον

ἐμπορίου
4 μὴ δύναται εἰς τ. κοιλίαν τ. μητρὸς αὐτοῦ
“δεύτερον εἰσελθεῖν
7 μὴ θαυμάσῃς ὅτι
ὅ εἶπόν σοι
18 * ὁ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται,
1 ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τ. μονογενοῦς υἱοῦ
12 ὅ μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ
a5."
μὴ τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;
23 4.6 μὴ τιμῶν τ. υἱὸν οὐ τιμᾷ τ. πατέρα
28 ? μὴ θαυμάζετε τοῦτο
45 ? μὴ δοκεῖτε ὅτι
ὅ ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν
20 2 ἐγώ εἶμι μὴ φοβεῖσθε
a ἐργάζεσθε μὴ τ. βρῶσιν τ. ἀπολλυμένην

43 " μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων

64 “
δὴ 5
735"
24 3
κἢν
35 ὅ

ἤδει γὰρ. .. τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες
μὴ a ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν ;
πῶς οὗτος γράμματα οἷδεν μὴ μεμαθηκώς
μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν
μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος
μὴ εἰς τ. διασπορὰν τ. Ἑλλήνων μέλλει
πορεύεσθαι
41 > μὴ γὰρ. ἐκ τ. Ταλιλαίας ὁΧριστὸςἔρχεται;
47 ὅ μὴ K. ὑμεῖς πεπλάνησθε;
48°58 μή τις ἐκ τ. ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς
αὐτόν
49 * ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τ. νόμον
51 μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τ. ἄνθρωπον
52. μὴ k. σὺ ἐκ τ. “Ταλιλαίας εἶ;
8.53 ὅ μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ
927 * μὴ κ. ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;
39 Ὁ ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν
40 ὅ μὴ κι ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν;
10 £44 μὴ εἰσερχόμενος διὰ τ. θύρας εἰς τ.
αὐλὴν ὃς προβάτων
21 ὅ μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς
ἀνοῖξαι ;
37 2 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τ. πατρός μου μὴ
πιστεύετέ μοι:
35 1 εἰ δὲ ποιῶ κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε
πιστεύετε,

1215 5 μὴ φοβοῦ θυγάτηρ Σιών

ἤνΠΞ Tk 3, Zech. ix. 9
48 4 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ κ. μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά
μου
13 9 Κύριε μὴ τ. πόδας “μου μόνον
ὑ
ἡ καρδία
nits Ὁ μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν
2446 μὴ ἀγαπῶν με τ. . λόγους μου οὐ τηρεῖ

27 2 μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν 7 καρδία

642

μὴ

Jo 15

2 “ πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν

18 17 ὅ μὴ κ. σὺ ἐκ τ. μαθητῶν εἶ

25 ὅ μὴ κ. σὺ ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ εἶ;
40 μὴ τοῦτον ἀλλὰ τ. Βαραββᾶν

la

Ac 20 29 “ λύκοι βαρεῖς... μὴ φειδόμενοι τ. ποιμνίου
21 4.3 ἔλεγον... μὴ ἐπιβαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα
12 ὃ παρεκαλοῦμεν... τοῦ μὴ ἀναβαίνειν
αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ
14 * μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν

19 21 3 μὴ γράφε Ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
24 μὴ σχίσωμεν αὐτόν

2017 3 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μή μου ἅπτου

Ac

21 ὃ λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα

27 2 μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός
29 * μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες K. πιστεύσαντες
21 5 ὅ ὃ μή τι προσφάγιον ἔχετε;

34 * μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλές

28 ὃ ὃ. Σαδδουκαῖοι γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν
10 φοβηθεὶς 6 χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ 6

1 4 ® παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ
χωρίζεσθαι

Παῦλος

21 σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς

20 3 μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ

avh ΤΟΣ omdawa, Ps, [χῖχ. 26

25 24 ὃ βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῇν μηκέτι

27 ὃ μὴ κ. τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι
27 7 * μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τ. ἀνέμου
15 * μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τ. ἀνέμῳ

8 23 ὅ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τ. προφήτου ἐκείνου

"ETON νοθσμο We wD, Dt.

17 φοβούμενοί τὲ μὴ εἰς τ. Σύρτιν ἐκπέσωσιν
21 ὅ ἔδει μὲν... μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τ.

XViii. 19

Κρητης

418 ὃ παρήγγειλαν καθόλου μὴ φθέγγεσθαι

24 2 μὴ φοβοῦ Taide
29 φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους

20 ὃ. οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς... μὴ λαλεῖν
5 7 * ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσἤλθεν

ἐκπέσωμεν

μήπου, T
42 ὃ μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ

26 ἐφοβοῦντο γὰρ τ. λαὸν μὴ λιθασθῶσιν

28 ὃ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδά-

σκειν

40 8 παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τ. ὀνόματι τ.
Ἰησοῦ
719 ὃ εἰς τὸ μὴ ζωογονεῖσθαι
2ὃ ὅ μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις

Wok NAY 27, Ex. ii, 14
42 ὅ μὴ σφάγια x. θυσίας προσηνέγκατέ μοι

‘DAVIN NM ONIN, Am. ν. 25

60 μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τ. ἁμαρτίαν
9 * ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων

10 15 3 ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
47 8 μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ
βαπτισθῆνα: τούτους
11 9 3 ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
12 19 * ἐπιζητήσας αὐτὸν κ. μὴ εὑρών
13 11 * ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τ. ἥλιον ἄχρι

καιροῦ

40 βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον
14.18 ὃ μόλις κατέπαυσαν τ. ὄχλους τοῦ μὴ θύειν
αὐτοῖς

15 19 * διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν

38 8.4 ἠξίου τὸν... μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς
τὸ ἔργον μὴ συνπαραλαμβάνειν
17 6 * μὴ εὑρόντες δὲ αὐτούς
18 9 3 μὴ φοβοῦ ἀλλὰ λάλει κ. μὴ σιωπήσῃς

ἑαυτὸν

14 * οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες
21 ὃ ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις ;
22 3. 6 λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεΐεις;
8 3.57 μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τ. πίστιν τ. Θεοῦ
καταργήσει; μὴ γένοιτο
5 ὃ μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τ. ὀργήν;
67 κατὰ ἄνθρωπον λέγω" μὴ γένοιτο

8 x. μὴ καθὼς βλασφημούμεθα
31 7 νόμον οὖν καταργοῦμεν
διὰ τ. πίστεως;

εἰς τὸ

17 * τοῦ. .. καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα
19 * μὴ ἀσθενήσας τ. πίστει
5 13 4 ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογᾶται μὴ ὄντος νόμου

14 ὁ x. ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας

12 2 μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία
15 7 ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον
,

ενν
μὴ γένοιτο
"7. 3% τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα

7 * ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο
“ἢ
τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο

--Ww

θάνατος;

μὴ γένοιτο
8 4 * τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν

914 ὅ7

μὴ ἀδικία παρὰ τ. Θεῷ ; μὴ γένοιτο

20 ὅ μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τ. πλάσαντι
30 * ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην

10 6 μὴ εἴπῃς ἐν τ. καρδίᾳ σου, Dt. xxx. II
18 ὅ ἀλλὰ λέγω Μὴ οὐκ ἤκουσαν;

19 ὅ ἀλλὰ λέγω Μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω;
20 * εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν,

sue sith ‘AVI, Is. Ixv. 1

Agia

20 * οὐδὲν ὑπεστειλάμην. .. τοῦ μὴ dvay-

4 ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν

γεῖλαι ὑμῖν

22 * τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσαντα ἐμοὶ μὴ εἰδώς
27 * οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι

ἐπὶ τ.

ὁμοιώματι
ἐπιμένωμεν τ. ἁμαρτίᾳ... . μὴ γένοιτο

6 27

20 10 3 ὃ συνπεριλαβὼν εἶπεν Μὴ θορυβεῖσθε
θορυβεῖσθαι, WH mg.
16 ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τ.

πᾶσαν τ. βουλὴν τ. Θεοῦ ὑμῖν

μὴ καθήκοντα

μὴ γένοιτο

ὃ μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν

μὴ δοῦναι

128 * ποιεῖν τὰ

214 * ἔθνη τὰ μὴ. νόμον ἔχοντα

4 5 ὁ τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ

26 * μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής

19 31 ὃ παρεκάλουν
Ἅ
éarpov

Ro

‘UPI NOP ΠΙΝΝΌΣ, ἐ.
11

1 57

μὴ ἀπώσατο
μὴ γένοιτο

ὁ Θεὸς

τ. λαὸν

αὐτοῦ;

μή
Ro 11 ὃ * ἔδωκεν αὐτοῖς 6 Θεὸς .. . ὀφθαλμοὺς
τοῦ μὴ βλέπειν x. ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν

“Me DEYN ΠΟΤῚ OM Ain oy ΠῸ)
DI", Is. xxix. 20, cf. vi. 10
10 ® σκοτισθήτωσαν of ὀφθαλμοὶ αὐτῶν

τοῦ

μὴ βλέπειν

nity ony

MINN, Ps. xlix. 24

ἀπ Ἐῖ μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν ; μὴ γένοιτο
18 2 μὴ κατακαυχῶ τ. κλάδων
20 2 μὴ ὑψηλὰ φρόνει ἀλλὰ φοβοῦ
12 2.3 ὃ μὴ συνσχηματίζεσθε τ. αἰῶνι τούτῳ
ain
aga WH mg.
3 3 λέγω γὰρ...
μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ
δεῖ φρονεῖν
II τ. σπουδῇ μὴ ὀκνηροί
14 3 εὐλογεῖτε kK. μὴ καταρᾶσθε
16 9 μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες
16 ? μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς
19 * μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί
21 2 μὴ νικῶ ὑπὸ τ. κακοῦ
18 5 ὃ θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τ. ἐξουσίαν;
13 εὐσχημόνως περιπατήσωμεν μὴ μέθαις κ.
κώμοις
14 2 τ. σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς

ἐπιθυμίας

14

1 3 προσλαμβάνεσθε μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν
344 ὁ ἐσθίων τ. μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω
4.55 ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τ. ἐσθίοντα μὴ κρινέτω
646 μὴ ἐσθίων Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει
13 3 τοῦτο κρίνατε μᾶλλον τὸ μὴ τιθέναι
πρόσκομμα τ. ἀδελφῷ

3 ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; μὴ περιτεμνέσθω
213 δοῦλος ἐκλήθης
; μή σοι “μελέτω
23 2 μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθ OT WV

27 2 δέδεσαι γυναικί; μὴ ire λύσιν.
λέλυσαι ἀπὸ γυναικός;μὴ ζήτει γυναῖκα
29 4 ἵνα κ. οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες

ὦσιν"

kK. οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες"

go

k. ob χαίροντες ὡς «μὴ χαίροντες"
k. οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες"
~—
ὦ»
ji ».
4k. of χρώμενοι τ. κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι
47)" ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγκην
38 4 ὁ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει
8 9 βλέπετε δὲ μή πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη

πρόσκομμα γένηται
μήπως,
θ..2.5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν x. πεῖν;
“5.ὅ μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα

περιάγειν

6.8 οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι;
8 ὅ μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ;
οὗ μὴ τ. βοῶν μέλει τ. Θεῷ;
18 3 εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τ. ἐξουσίᾳ μου
ao Pa
*
ay αὐτὸς ὑπὸ νύμον
21 * μὴ ὧν ἄνομος Θεοῦ

27 ct πὼς

ἄλλοις

κηρύξας

αὐτὸς

ἀδόκιμος

γένωμαι
“μήπως, T
10 6 8 εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν
12 ὥστε ὃ δοκῶν

ἑστάναι βλεπέτω

μὴ πέσῃ

16 ? μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν

28 2 μὴ ἐσθίετε δι ἐκεῖνον τ. μηνύσαντα
ga * μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον

κατάλυε τὸ ἔργον

11 22

21 8 καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα
22 * μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν
ὥστε ὑμᾶς

χαρίσματι

μὴ

ὑστερεῖσθαι

4

ἐν

μηδενὶ

135 μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν
2ὃ 4 τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεὸς κ. τὰ
μὴ

ὄντα

29 ὅπως μὴ καυχήσηται

* μὴ

γὰρ

οἰκίας

οὐκ

ἔχετε

εἰς τὸ ἐσθίειν

κ. πίνειν;

134 ὀφείλομεν, de... μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν

5

πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον

τ. Θεοῦ

4

13 ? μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα
18 3 περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω.

22 5 μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν;

τ. Θεοῦ

1Col

1Co7 12? μὴ ἀφιέτω αὐτήν

re μὴ τ. βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε

20 2 μὴ ἕνεκεν βρώματος

15

643

΄

5 3 ὥστε «μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε

6 τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται

7 * wi καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;
18 * ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς
δ ὃ ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ,
rer
μὴ ἐν ζύμῃ κακίας κ. πονηρίας
ee
σ΄
-τὦς
ae
μηδὲ, TWH non mg. R

9 ὃ ἔγραψα ὑμῖν... μὴ συναναμίγνυσθαι
πόρνοις

11 3 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι
6 9 ? μὴ πλανᾶσ' ε

15 7 ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο

714.3 καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι

5.3 μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους

10 ὃ παραγγέλλω ... γυναῖκα ἀπὸ
. Κ᾽ χωρισθῆναι
κ. ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι

ἀνδρὸς

δ... ὯΝ ,καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας;
a

29 * κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει. . .μὴ διακρίνων τὸ
σῶμα
: μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται;
μ μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις;
50 ὅ μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν

ἰαμάτων;

:δ μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν;
ὅ μὴ πάντες διερμηνεύουσιν ;
181 ἀγάπην € μὴ ἔχω
2 ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω
3 ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω
5 οὐ ζητεῖ τὸ μὴ ἑαυτῆς
τὰ ἕαυτ., TWH non mg. R
14 20 3
5 μὴ παιδία γίνεσθε τ. φρεσίν
39 ? τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις
15 33 3 μὴ πλανᾶσθε
34 ? ἐκνήψατε δικαίως κ. μὴ ἁμαρτάνετε
16 11 8 μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ
11Co2 1 ὃ τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν
7 μή πως τ. περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ

τοιοῦτος
μήπως, T
ἃ
13 8 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν... τῷ μὴ εὑρεῖν με
Τίτον
8 15% μὴ χρήζομεν ὥς τινες συστατικῶν
πιστολῶν

644

la

BY)

1Co8

7 ὃ ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τ. υἱοὺς Ἰσραήλ
13 ὃ πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τ. υἱοὺς Ἰσραήλ

14 * τὸ αὐτὸ κάλυμμα. ... μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον
4 2 * μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ

4 3 εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τ. φωτισμὸν τ. εὐαγγελίου
7 ἵνα ἡ ὑπερβολὴ

18

τ. δυνάμεως

ἢ τ. Θεοῦ x.

αὐτῶν

14 3 μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις
2 ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε

wanbe ΝΘ, Is. lit, 11
μήπως, T

5 οὕτως ὡς εὐλογίαν κ. μὴ ὡς πλεονεξίαν
7 μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης
2 ὃ δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι
14 * οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς

11. 3 φοβοῦμαι δὲ μή mas... φθαρῇ τὰ νοήματα
ὑμῶν
μήπως, T
16 ὃ μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι

12 6 ὃ φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται
17 ὅ 8 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς

20 φοβοῦμαι yap μή mas

ἐλθὼν

οὐχ οἵους

θέλω εὕρω ὑμᾶς

μήπως, T

20 μή πως ἔρις ζῆλος θυμοί
μήπως, T
21 1 μὴ πάλιν ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με ὁ
Θεός μου πρὸς ὑμᾶς,
ταπεινώσει,

2 2
17
8.21

484

γένοιτο καυχᾶσθαι

ANDNA-ON WM, Ps. iv. 5
ν

-

2 ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ παροργισμῷ ὑμῶν
29 * πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τ. στόματος ὑμῶν
μὴ ἐκπορευέσθω
30 ? μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τ. Θεοῦ
5 7.3 μὴ οὖν γίνεσθε συνμέτοχοι αὐτῶν
11 ? μὴ συνκοινωνεῖτε τ. ἔργοις τ. ἀκάρποις

τ. σκότους

:

15 ? περιπατεῖτε μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί
17 2 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες
18 2 μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ
27 * ἔνδοξον τ. ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν σπίλον
6 4.3 μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν
6 μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι
Ph] 1 28 * μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τ. ἀντικειμένων

8 20 ὃ στελλόμενοι τοῦτο μή τις ἡμᾶς μωμήσηται
9 4 μή Tos... καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς

Ga

14 7 ἐμοὶ δὲ μὴ

Eph 2 12 “ ἐλπίδα μὴ ἔχοντες
8.13 8 αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν τ. θλίψεσί μου
4 26 5 ὀργίζεσθε x. μὴ ἁμαρτάνετε:
τ

21 4 τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν
ἁμαρτίαν ἐποίησεν
6 1 ὃ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τ. χάριν τ.
Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς
9 * ὡς παιδευόμενοι x. μὴ θανατούμενοι

18. γ

6 9 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐνκακῶμεν"
* καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι

μὴ ἐξ ἡμῶν

* μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ
τὰ μὴ βλεπόμενα
τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια
5 12 * ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους κ. μὴ ἐν καρδίᾳ
19 * μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς. τὰ παραπτώματα

10

Ga

4 «. πενθήσω πολλοὺς τῶν... μὴ μετανοησάντων
8 εὐχόμεθα δὲ... μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν
μηδέν
μή mas εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον
μήπως, T
7 ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος ;μὴ γένοιτο
7 6 οὖν νόμος κατὰ τ. ἐπαγγελιῶν τ. Θεοῦ;
μὴ γένοιτο

ὁταν μλμσίεν: τοῖς φύσει μὴ οὖσιν θεοῖς

11 |} φοβοῦμαι ὑμᾶς μή πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς
ὑμᾶς
μήπως, T
18 μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς
5 1? μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε
7 8 ris ὑμᾶς ἐνέκοψεν ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;
13 μόνον μὴ τ. ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τ. σαρκί
15 βλέπετε μὴ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε
26 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι

6 1 σκοπῶν σεαυτὸν μὴ κ. σὺ πειρασθῇς
7 2 μὴ πλανᾶσθε Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται

2 4. μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστο: σκοποῦντες
12 μὴ ὡς ἐν τ. παρουσίᾳ μου μόνον
8. 9 * εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην
Col 123 * μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τ. ἐλπίδος τ.
εὐαγγελίου

2 81 8 βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν
16 3 8 μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει
18 1 ἃ μὴ ἑόρακεν ἐμβατεύων
—pn, TWHR non mg.
21 μὴ ἅψῃ μηδὲ yevons μηδὲ θίγῃς
8. 2 * τὰ ἄνω ζητεῖτε μὴ τὰ ἐπὶ τ. γῆς
9 * μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους
19 2 μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς

21 2 μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν

22 μὴ ἐν ὀφθαλοδουλίαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι
ΙΤῊ 1 ὃ ® ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι
2 9 ὃ πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν
15 * τ. Ἰουδαίων τῶν... Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων
8. 5 1 μή πὼς ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων
μήπως,

4

Τ

5 μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας,
* καθάπερ x. τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τ. Θεόν"

6 8 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν κ. πλεονεκτεῖν ἐν τ.
πράγματι τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
13 * ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς κ. οἱ λοιποὶ οἱ μὴ
ἔχοντες ἐλπίδα

δ 6 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί
15
19
20
UTh1 ὃ

2 28

ὃ
2
3
“4
*

ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ
τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε.
προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε
διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεόν,
κι τοῖς μὴ ὑπακούουσι τ. εὐαγγελίῳ

εἰςτὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸτ. νοός

3 ὃ μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον
12 * ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες
τ. ἀληθείᾳ
8 6 4 ἀτάκτως περιπατοῦντος κ. μὴ κατὰ τ.
παράδοσιν

αὐτῷ
σημ. K. μὴ συναναμίγνυσθε, T

Μη
UTh3 15
ΕΟ ἐγας Six
7
20

?
Bh
*
8

x, μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε
ἵνα παραγγείλῃς τισὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν
μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν
ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν

,

645

He 12 75 8 μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ
16 8 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς Ἠσαῦ

19 3 παρῃτήσαντο μὴ cals oe αὐτοῖς λόγον
τ μὴ, WH non mg.

2 9 ὃ κοσμεῖν ἑαυτὰς μὴ ἐν πλέγμασι «. χρυσίῳ

25 βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τ. λαλοῦντα

27* ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα

8. 3 μὴ πάροινον μὴ πλήκτην
6 μὴ νεόφυτον

18

8.3 μὴ διλόγους μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας
μὴ αἰσχροκερδεῖς
1 γυναῖκας ὡσαύτως σεμνὰς μὴ διαβόλους

4 td

5

6

ΠΤῚ1

Tit

μῆ

, δέχου
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν
3 1 citi... μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις
2

ἐν “παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν

8 μμὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τ. Κυρίου

ἡμῶν

214 3 διαμαρτυρόμενος «νον μὴ λογομαχεῖν ἐπ᾽
οὐδὲν χρήσιμον
416° μὴ αὐτοῖς λογισθείη
1 6 μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας

7 μὴ αὐθάδη μὴ ὀργίλον

μὴ πάροινον

μὴ

πλήκτην μὴ αἰσχροκερδῆ
διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ

145 μὴ προσέχοντες ᾿Ιουδαϊκοῖς μύθοις
2 3

μὴ διαβόλους μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας
μηδὲ οἴνῳ, TWH non mg. R

9 * μὴ ἀντιλέγοντας μὴ νοσφιζομένους
He

θάνεσθε

ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος

1 πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς
9 χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα
13: λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα
16 ? μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία
Ι9 2 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παρα-

τ:

2 3 τ. φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε
9 " διδαχαῖς ποικίλαις κ. ξέναις μὴ παραφέρεσθ ε
16 3 τ. δὲ εὐποιίας κ. κοινωνίας μὴ ἐπιλαν-

Ja

17 4 ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν κ. μὴ στενάζοντες
1 τ 4τ. διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς κ. μὴ
ς
ὀνειδίζοντος
’ μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
16 ? μὴ πλανᾶσθε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
Fey γίνεσθε δὲ αἰ μὴ ἀκροαταὶ μόνον
26.9 μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν ἑαυτοῦ
4.43 μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε
ἔ
τ. πίστιν
11 ὁ γὰρ εἰπὼν Μὴ μοιχεύσῃς εἶπεν κ. Μὴ
φονεύσῃς, Ex. xx. 13, 14
13 * ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τ. μὴ ποιήσαντι ἔλεος

14 ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ;

μὴ δύναται 7 πίστις σῶσαι αὐτόν ;
16 μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τ. σώματος
81 > μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε
1220 μὴ δύναται.
. συκῇ ἐλαίας ποιῆσαι
14 3 μὴ κατακαυχᾶσθε κ. ψεύδεσθε κατὰ τ.
ἀληθείας
μὴ κατακ. τ. ἀλ. κ. Ψεύδ., 4Ὁ
οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ͵ αἰτεῖσθαι. ὑμᾶς
μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων
εἰδότι οὖν καλὸν

μηδὲ νοσφ., WH mg.
8 8 μὴ σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν

ppa2d WPA, Ps. χον. 8

«αν.
.-..».
:

15 μὴ σκληρύνητε Te καρδίας ὑμῶν,
ὑ
Ps. Lc.
18 3 τίσι δὲ ὥμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι
4 2.“ μὴ συνκεκερασμένους τ. πίστει τ. ἀκούσασιν
ὑμῶν, Psod.c.
7 μὴ σκληρύνητε φ. καρδίας ὑ
15.4 οὐ yap ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον
συνπαθῆσαι
x4 μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας
6 4 ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν
9 * μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι
"3 ἐπεὶ μὴ τότε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὃ διαθέμενος
μή ποτε, TWH mg.
1025 4 μὴ ἐγκαταλείποντες τ. ἐπισυναγωγὴν
ἑαυτῶν
35 μὴ ἀποβάλητε οὖν τ. παρρησίαν ὑμῶν
ll 3 8 εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον
γεγονέναι
πίστει Ἐνὼχ μετετέθη τοῦ μὴϊἰδεῖν θάνατον
ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται
κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες μὴ
κομισάμενοι τ. ἐπαγγελίας
27.4 μὴ φοβηθεὶς τ. θυμὸν τ. βασιλέως
? υἱέ μου μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου
DNAS 3 nin ἼΘΙ, Pr, iii. 11
35 3.8 ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τ.
χάριτος τ. Θεοῦ:

ποιεῖν

κι μὴ ποιοῦντι

μὴ στενάζετε ἀδελφοὶ κατ᾽ ἀλλήλων
μὴ ὀμνύετε μήτε τ. οὐρανόν
προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ͵ βρέξαι
εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δέ
μὴ συνσχηματιζόμενοι Tais... ἐπιθυμίαις
μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες
ἔ
τ. κακίας
μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν
εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τ. προσευχὰς ὑμῶν
μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ
παυσάτω.... χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον

ΠΟ

ΠΡ

ποῦ... Th, Ps.

XXxiv. 14
ἘΝ

14 T, δὲ ῥήβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε
ia ἐν 4 ξενίζονται. μὴ συντρεχόντων ὑμῶν

12 3 μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει...
Το"

ἱνομένῃ

μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεύς

16 3 εἰ δὲ ὡς Χριστιανὸς μὴ αἰσχυνέσθω
5 2 ποιμάνατε... μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως
uPel ο΄. κα γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα
2, 2τ
κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι
τὴν ὁδὸν τ. δικαιοσύνης

3 8.5 ἕν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς
9

μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι

IJjo24*6..0.7.

ἐντολὰς αὐτοῦμὴ τηρῶν

15. 3 μὴ ἀγαπᾶτε T. κόσμον
310 * πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ
τ. Θεοῦ,

ὁ κ᾿ ὁ μὴἀ απῶν

τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
13 2 μὴ θαυμά ere... εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος

nj

μή---οὐ μή
ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τ. θανάτῳ
ἡ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τ. ,γλώσσῃ
μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε

πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τ. Ἰησοῦν
ὃ λύει, WH mg. R mg.
ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τ. Θεόν
ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν φ. ἀδελφὸν αὐτοῦ
ὁ μὴ πιστεύων τ. Θεῷ ψεύστην πεποίηκεν

Mt 25 9 μήποτεοὐ μὴ dpxtoy ἡμῖν x. ὑμῖν
bar. οὐκ ἀρκ.. TWH mg.
26 29 οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τ. γενήματος
a ov μή σε ἀπαρνήσομαι
Mk 9 I οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου
41 οὐ μὴ ἀπολέσῃ τ. μισθὸν αὐτοῦ
10 15 οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν

18 2 οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ

EE
SF
*
»~_e

καταλυθῇ

αὐτόν

19 οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη.

12 * ὁ μὴ ἔχων τ. υἱὸν τ. Θεοῦ τ. ζωὴν οὐκ
16 τ. ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον
5 οἱ “μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν

1.716

14 25 οὐκέτι

4 πᾶς ὁ προάγων
9 *
K. μὴ μένων ἐν τ. διδαχῇ

Ju

31 1 οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι
ἀπαρνήσωμαι,
16 [18 οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ

μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις

μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν

5 4 τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν.
64 ἀγγέλους τε τ. μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν

Lu

11

9 27 of οὐ μὴ “γεύσωνται θανάτου
10 19 1 οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει
ἀδικήσῃ, WH mg.
12 59 λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν
18 35 οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε
is 9 * ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τ. ἐκδίκησιν
17 οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
30 ὃς οὐχὶ μὴ λάβῃ πολλαπλασίονα
21 18 θρὶξ ἐκ τ. ΠΥ: ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται
32 οὐ
ix παρέλ
ἡ γενεὰ αὕτη
833
δὲ λόγοι μου οὐ "μὴ παρελεύσονται
22 τό Neve γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτό

2 μὴ αὐτὴν ᾿μετρήσῃς

τῇ εἰκόνι

10 μὴ σφραγίσῃς τ. . λόγους τ. προφητείας
"OY MH’

(1) seq. indic.
Mt

(2) interrog.

518 ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία od μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τ.
νό

20
26
10 23
42
12 32

υ

οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν
οὐ μὴ τελέσητε τ. πόλεις τοῦ Ἰσραήλ
οὐ μὴ ἀπολέσῃ τ. μισθὸν αὐτοῦ
és δ᾽ ἂν cin... ov μὴ ἀφεθῇ αὐτῷ

οὐκ ἀφεθήσεται «αὖτ., TWH

non mg. R

13 14 ἀκοῇ ἀκούσετε K. οὐ μὴ συνῆτε:

aan 5x yin’ wor, Is. vi. 9
κ. βλέποντες βλέψετε x. οὐ μὴ ἴδητε

WIA ON INT ANT, 2.

115 οἶνον K. σίκερα οὐ μὴ πίῃ
6 37 μὴ κρίνετε kK. οὐ μὴ κριθῆτε"
kK. μὴ καταδικάζετε K. οὐ μὴ καταδικασθῆτε

817 οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ

ἀρχήν

4 ψυχικοὶ πνεῦμα μὴ ἔχοντες
Re 1 7 ad λέγων Μὴ gir
210 * μὴ φοβοῦἃ μέλλεις πάσχειν
μηδὲν, TWH mg.
5 5 3 λέγει μοι Μὴ κλαῖε
θ 2 τὸ ἔλαιον κ. τ. οἶνον μὴ ἀδικήσῃς
7.3 μὴ ἀδικήσητε τ. γῆν
16 οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος
10 4 μὴ αὐτὰ γράψῃς
18 τς 1 ὁ ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν
τ. θηρίου
προσκυνήσουσιν, te
19 10 λέγει μοι “Opa μή
22 9 λέγει μοι Ὅρα μή

οὐ μὴ πίω ἐκ τ. γενήματος τῆς

ἀμπέλου

2 μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν,
Ιο ?
2 kK. xaipew αὐτῷ "μὴ λέγετε

Io 4
II 2

. . K. Ov μὴ

γένηται
30 οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη
31 3 οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται
--μὴ, WH non mg.

ἔχει
16 ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον

ὅτ. οὐκέτι οὐ μὴ,
18 λέγω γὰρ ὑμῖν οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν

Jo

67 ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε"
6δ ἐὰν δὲ “ἐρωτήσω οὐ μὴ ἀποκριθῆτε
4143
οὐ μὴ διψήσει εἰς τ. αἰῶνα
48 ἐὰν μὴ σημεῖα κ. τέρατα ἴδητε οὐ μὴ

πιστεύσητε
6 35 ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ"
κ. ὁ πιστεύων

πώποτε

eis ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει

37 τ. ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω
812 ὁ ἀκολουθῶν μοι οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τ.

σκοτίᾳ

51 θάνατον. οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τ. αἰῶνα
52 οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τ. αἰῶνα
Ἐς “ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν
28 οὐ μὴ ἀπόλωνται. εἰς τ. αἰῶνα

11 26 οὐ μὴ ἀποθάνῃ

εἰς τ. αἰῶνα

56 τί δοκεῖ ὑὑ
ὅτι οὐ
οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τ. ἑορτήν;
18 ὃ οὐ μὴ ct πὸ μου τ. πόδας εἰς τ. αἰῶνα
38 οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ

10 7 ὁ παράκλητος οὐ μὴ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς

15 5} οὐ μὴ τιμήσει τ. πατέρα αὐτοῦ
16 22 3 οὐ μὴ ἔσται
€
σοι τοῦτο

1811 2 τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ

18

μὴ πίω αὐτό;
2025 ἐὰν μὴ ἴδω s+ οὐ μὴ πιστεύσω

28 οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου

3 οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν

= 39 ov py pe ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι

τὸγῆἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον

μὲ“: οὐ
34 οὐ

μὴ γένηται
παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη

35 οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν

οὐκ ἐλεύσεται,

Ac 18 41 ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε

won δ, Hab. i. 5΄
28 26 ἀκοῇ ἀκούσετε κ. οὐ μὴ συνῆτε, Is. Le.

x. βλέποντες βλέψετε x. οὐ μὴ ἴδητε, ἐδ.

647

od μή---μηδέ
Ro

Mt

4 8 μακάριος ἀνὴρ οὗ od μὴ λογίσηται Κύριος
ἁμαρτίαν

ὉΠ “Wx, Ps.

ἦν iS nim τυ

χαλκὸν εἰς τ. ζώνας ὑμῶν
10 1 μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ
᾿
ῥάβδον
14 ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τ.
ἥἤγους ὑμῶν
εἰδότες τ. γραφὰς μηδὲ τ. δύναμιν τ.
2229 μὴ cod
εοῦ

Xxxii. 2
1Co8 13 οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τ. αἰῶνα
Ga

οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει 6 υἱὸς τ. παιδί-

4301

σκης

nxt ANT WN ND 5, Gen. xxi. τὸ
5 16
1Th415
5 3
He 811

7 6 μηδὲ βάλητε τ. μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν
τ. χοίρων
10 9] μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ

28 10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί
24 20 ἵνα μὴ γένηται. .. χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ
Mk 2 2 ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τ. θύραν

ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε
οὐ μὴ φθάσωμεν τ. κοιμηθέντας
κ. οὐ μὴ ἐκφύγωσιν
οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τ. πολίτην αὐτοῦ

8 20 ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν

ὙΠΡΠΝ whe Ἣν ytd ND, Jer. xxxi.

μήτε, T

6 11 ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν

34
12 τ. ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι

υ

μη:

siya ND onNeN?, τ.
13

12 24 μὴ εἰδότες τ. γραφὰς μηδὲ τ. δύναμιν τ. Θεοῦ

μὴ μνησθήσομαι

οὐ

1017 1 τ. ἀνομιῶν αὐτῶν
ἔτι, Jer. λα

Lu

5 οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω

JIN NA TEI NS, Josh. i. 5
6 ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ

1Pe2

wen xd ΘΝ,

18 15 μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι ἄραι
314 μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε
μηδένα συκ.;
7.33 μὴ ἔσθων ἄρτον μηδὲ πίνων οἶνον
μήτε, ΝΗ
12 22 μηδὲ τ. σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε

1412 1 μὴ φώνει τ. φίλους σου μηδὲ τ. ἀδελφούς

Is. xxviii. 16

σου μηδὲ τ. συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας
πλουσίους

11 Pelio ταῦτα yap ποιοῦντες ov μὴ πταίσητέ ποτε
Re 211 ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τ. θανάτου τ.
δευτέρου

16 26 ὅπως... μὴ δύνωνται μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς
ἡμᾶς διαπερῶσιν
μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε
ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.
μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω
παρήγγειλαν καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ
διδάσκειν
,
21 21 λέγων μὴ περιτέμνειν ... μηδὲ τ. ἔθεσι

17 23
Jo 415
14 27
Ac 418

8.3 οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω
γνώσῃ, TWH

mg.

5 οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ
12 ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι

9 61 (ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τ. θάνατον κ. οὐ
15
18

4
7
14
21

μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν
οὐ μὴ εὕρωσιν, WH mg.
τίς οὐ μὴ φοβηθῇ Κύριε
πένθος οὐ μὴ ἴδω
1 οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν
βληθήσεται Βαβυλὼν . .. K. οὐ μὴ εὑρεθῇ

ἔτι

22 φωνὴ

.

κιθαρῳδῶν...

οὐ μὴ ἀκουσθῇ

περιπατεῖν

Ro

ἐν

σοὶ ἔτι
k. πᾶς τεχνίτης. . . ov μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ
ἔτι, ᾿ »
>
4
>
“a
3
αι»
Ὅν
a

—

δα

2

4

>

A

c

67

>

‘

a»

613 μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα
ἀδικίας
911 μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον
1421 1 καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πεῖν
οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει
1Co5 8 μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας κ.
πονηρίας
μὴ. WH mg.
Il τ. τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν

10 7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε
8 μηδὲ πορνεύωμεν

κ. φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,
Sal
td
>
\
΄
>
ἘΠ ἂρ
23 x. φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι,
x. φωνὴ νυμφίου x. νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ
’

ἐν σοὶ ἔτι

MH’TE

Vide εἰ δὲ μήγε sud “El

᾿ΜΗΔΑΜΩῈΣ
Ac 10 14 ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν Μηδαμῶς Κύριε
11 ὃ εἶπον δὲ Μηδαμῶς Κύριε
MHAE’

eS
=

Mt

(1) μηδὲ... μηδέ
625 μηδὲ τ. σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε

9 μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Κύριον

“-

21 25 οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας
27 οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινόν

Vege
ewe
™ees

ν

8 26 μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς

10 μηδὲ γογγύζετε

11Co4 2 μηδὲ δολοῦντες τ. λόγον τ. Θεοῦ
Eph 4 27 μηδὲ δίδοτε τόπον τ. διαβόλῳ
5 3 πορνεία δὲ... μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν

Phl 2 3 μηδὲν κατὰ ἐριθίαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν

Col 221 + μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς
WTh2 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τ.
νοὸς μηδὲ δροεῖσθαι
8 10 εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω
1 ΤΊ 1 4 μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν μηδὲ προσέχειν μύθοις
5 22 μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις
617 μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι

|Τὶ1

Tit

8 μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς

τὸ μαρτύριον

. . -

μηδὲ ἐμέ
2 3 μὴ διαβόλους μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας

μὴ, WH mg.

μηδέ---μηδέποτε

648

Ας 28 14 ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι

Tit

210 μὴ vi ae om
μηδὲ νοσφιζομένους
μὴ, WH non mg. R .
He 12 5 μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος

22 meres μηδενὶ ἐκλαλῆσαι
29 μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα
ἔγκλημα
24 23 μηδένα κωλύειν τ. ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν
25 17 ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιήσαντες
25 μηδὲν ἄξιον αὐτὸν θανάτου πεπραχέναι
28 6 θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον
18 διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν
ἐν ἐμοί
Ro 1217 μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες
18 ὃ 1 μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε

innsina ypn-ds, Pr. iii. 11

1Pe314

τ.

δὲ φόβον

αὐτῶν

ταραχθῆτε

yn

μὴ

No ἸΚΎΤΓΝ

φοβηθῆτε

μηδὲ

ixtio“ny, Is.

Vili. 12
5 2 μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως"
3 μηδ᾽ ὡς κατακυριεύοντες τ. κλήρων
I Jo 215 μὴ ἀγαπᾶτε τ. κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τ. κόσμῳ

1Col

318 μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τ. γλώσσῃ

8 18
21
10 24
25
27
11Co6 3
10

ΜΗΔΕΙ͂Σ

(1) c. negat.
Mt 8 4
9 30
16 20
17 9
27 τῷ
Mk 1 44
5 26

ὅρα μηδενὶ εἴπῃς
ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω
διεστείλατο τ. μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν
μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα
μηδέν σοι κ. τ. δικαίῳ ἐκείνῳ
! ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς
δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα κ. μηδὲν
ὠφεληθεῖσα

7 36 διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν
8 26 μηδενὶ εἴπῃς εἰς τὴν κώμην
—h. v.. TWH non mg. R
>

,

>
αὐτοῦ

>

-

o

‘

,

Ν

αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ

9 9 διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται
11 14 1 μηκέτι εἰς τ. αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν
φάγοι
Lu 813 μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν

Ga

ὑστερεῖσθαι

ἐν

μηδενὶ

μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω
ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις
μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω
μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τ. συνείδησιν
μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τ. συνείδησιν
+ μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προκοπήν
ὡς μηδὲν ἔχοντες κ. πάντα κατέχοντες

11

5 λογίζομαι

13

γὰρ

μηδενὶ

7 1 μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν

ὑπερλίαν ἀποστόλων

ὑστερηκέναι

τῶν

-

6 3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν dv
17 κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω

Eph5

6 μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις

Phil 128 1 μὴ πτυρύμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τ. ἀντικειμένων
2 3 μηδὲν κατὰ ἐριθίαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν
4 6 μηδὲν μεριμνᾶτε

Col 2 4 ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανο-

λογίᾳ
18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω
ITh3 3 τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν τ. θλίψεσι ταύταις

412 wa... μηδενὸς χρείαν ἔχητε

ΠΤΗΖ

31 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα
τρόπον
8.11 μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους

πράσσετε

14 μηδένα διασείσητε μηδένα συκοφαντήσητε
μηδὲ συκ.,
WHR
435 ἐξῆλθεν an’ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν αὐτόν

I ΤΙ 412 μηδείς σου τ. νεότητος καταφρονείτω

5 14 μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τ. ἀντικειμένῳ
21 μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν

514 παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν

6 35 δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες
μηδένα, TWH mg. R mg.
8 56 ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ

eyovos

Ac

μὴ

7 9 ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν

43 διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ
τοῦτο
6 8 παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδόν

30 ἐπετίμησεν

7 ὥστε ὑμᾶς
αρίσματι

9 3 under αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν
21 παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο
10 4 μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε

417 1 μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τ. ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ

ἀνθρώπων
21 μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς
8 24 ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε

9 7 ἀκούοντες μὲν τ. φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες
10 20 πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος

28 μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον
11 12 συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα
19 μηδενὶ λαλοῦντες τ. λόγον εἰ μὴ μόνον
Ἰουδαίοις

22 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει

6 4 τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος

Tit 2 8 μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον
15
3 2
13
He 10 2
Ja

1Pe3

μηδείς σου περιφρονείτω
ὑπομίμνησκε αὐτοὺς... μηδένα βλασφημεῖν
ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ
διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἅμαρ-

τιῶν τ. λατρεύοντας

1 4 ἵνα ἦτε τέλειοι... ἐν μηδενὶ λειπόμενοι
6 αἰτείτω δὲ ἐν πίστει μηδὲν διακρινόμενος
13 μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω

6 1 μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν

1Jo3 7 τεκνία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς
11} 0 7. ἐξῆλθαν μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τ. ἐθνικῶν
Re 210 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν
7, WH non mg. R
311 ἵνα μηδεὶς λάβῃ τ. στέφανόν σου

18 28 μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες

15 28 μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος

16 28 μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν

;

19 36 δέον ἐστὶν... μηδὲν προπετὲς πράσσειν
40 μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος

ΜΗΔΕΊΠΟΤΕ
1Ti8

7 μηδέποτε
δυνάμενα

εἰς ἐπίγνωσιν

ἀληθείας

ἐλθεῖν

μηδέπω---μήποτε
ΜΗΔΕΊΠΩ
Hell

Ac

7 πίστει χρηματισθεὶς Νῶε
βλεπομένων

περὶ τ. μηδέπω

ΜΗ͂ΔΟΣ
Ac

3 τοῆσαο

ΜΗΘΕΙΣ
Ας 27 33 ἄσιτοι διατελεῖτε μηθὲν προσλαβόμενοι

Re

ΜΗΚΕΊΙ

αἰῶνα

καρπὸς

γένηται

εἰς τ.

145 ὥστε μ. αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν
εἰσελθεῖν
2 2 ὥστε μ. χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τ. θύραν
9.25 μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν
11 14 μηκέτι εἰς τ. αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν
φάγοι
Lu 849 μηκέτι σκύλλε τ. διδάσκαλον

Ac

τε μηνας

9

μῆνας ἕξ

5 iva βασανισθήσονται μῆνας πέντε

10 ἡ ἐξουσία αὐτῶν

μὴ, R

He

614 εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε

DIN

μηδενὶ

FIND, Gen. xxii. 17

18.34 μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν
24
6
13
23
15
14
17

28
1Th3 1
5
1 Ti 5 23
IPe4 2

||
|

βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ὧῇν μηκέτι
τοῦ μ' δουλεύειν ἡμᾶς τ. ἁμαρτίᾳ
μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν
νυνὶ δὲ μ. τόπον ἔχων ἐν τ. κλίμασι τούτοις
iva οἱ ζῶντες BP. ἑαυτοῖς ζῶσιν
ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι
μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ μ. ὑμᾶς περιπατεῖν
καθὼς κ. τὰ ἔθνη
ὁ κλέπτης μηκέτι κλεπτέτω
διὸ μηκέτι στέγοντες ηὐδοκήσαμεν
διὰ τοῦτο κἀγὼ μ. στέγων ἔπεμψα
μηκέτι ὑδροπότει
εἰς τὸ μ. ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις... βιῶσαι

MH
KOZ
Eph 3 18 τί τὸ πλάτος Κι,“μῆκος κ. ὕψος κ. βάθος
Re 21 16 τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος
τό τὸ ,μῆκος k. τὸ πλάτος κ. τὸ ὕψος αὐτῆς

ἴσα ἐστίν

Mk

Ϊ
|

MHKY’NOMAI
427 6 σπόρος βλαστᾷ κ.
οἶδεν αὐτός

μηκύνηται

ὡς οὐκ

MH’N

Lu

MHNY’Q**
ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου
γνῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ
δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τ. ἄνδρα
δι’ ἐκεῖνον τ. μηνύσαντα
ΜΗΊΠΟΤΕ

μή ποτε, WH
Mt

4 6 μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τ. πόδα σου

Wen j2NB ARAB, Ps. xci. 12
5 τ μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τ. κριτῇ
7 6 μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τ. ποσὶν
αὐτῶν
13 15 μήποτε ἴδωσιν τ. ὀφθαλμοῖς

YOY ANB, Is. vi. 10

29 μήποτε

25

MHAQTH’
He 11 37 περιῆλθον ἐν μηλωταῖς

‘

Lu 20 37 kK. Μωυσῆς
Jo 1157 ἵνα ἐάν τις
Ac 28 30 μηνυθείσης
ἔσεσθαι
1Co10 28 μὴ ἐσθίετε

δι δον ἐκριζώσητε ἅ
αμα αὐτοῖς τ. σῖτον

15 32 μήποτε ἐκὰ
λυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ

Ἷ

|

ἀδικῆσαι τ. ἀνθρώπους

MH’N

514 μηκέτι ἁμάρτανε
8 [II ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε
417 μ. λαλεῖν ἐπὶ τ. ὀνόματι τούτῳ
ἀνθρώπων

25
Ro 6
14
15
11Co5
Eph4

τρεῖς

μῆνας πέντε
15. οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τ. ὥραν κ. ἡμέραν κ.
μῆνα κ. ἐνιαυτόν
δαὶ555, τ ὦ πόλιν T. ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα κ. δύο
18 5 ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα κ. δύο
22 2 κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τ. καρπὸν
αὐτοῦ

Mk

Jo

720 ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τ. οἴκῳ τ.
. πατρός
18 11 ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν. kK. μῆνας ἕξ
= 8 ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος

28 II μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν
Ga 4107ἡμέρας παρατηρεῖσθε κ. μῆνας κ. καιροὺς κ.
ἐνιαυτούς
Ja 517 οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τ. γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς κ.

2 ο Πάρθοι x. Μῆδοι x. ᾿Ελαμεῖται

Mt 21 19 οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ

649

124 περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε
26 ἐν δὲ τ. μηνὶ τ. ἔκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος
Ραβριήλ

36 οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τ. καλουμένῃ
στείρᾳ
56 ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς
425 Gre ἐκλείσθη 6 οὔρανος ἔτη τρία κ. μῆνας ἕξ
ἐπὶ ἔτ, TWH mg,

9 μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν κ. ὑμῖν

μήπ. οὐκ ἀρκ., TWH mg.
27 64 μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτόν
ΜΚ 412 μήποτε ἐπιστρέψωσιν κ. ἀφεθῇ αὐτοῖς

i NBT IY... 1B, Is. vi. 10
142 μήποτε ἔσται θόρυβος τ. λαοῦ
Lu 315 μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός

411 μήποτε προσκόψῃς
σου,

πρὸς λίθον τ.

πόδα

Ps. he,

12 58 μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τ. κριτήν
14 ὃ μήποτε ἐντιμότερός σου jj κεκλημένος

12 μήποτε κ. αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε

29 μήποτε. . . πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται
«αὐτῷ ἐμπαίζειν
21 34 μήποτε βαρηθῶσιν ai payables ὑμῶν ἐν
,»Κραιπάλῃ
Jo 726 μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες

650
Ac

μήποτε---μήτηρ

5 39 μήποτε x. θεομάχοι εὑρεθῆτε
28 27 μήποτε ἴδωσιν τ. ὀφθαλμοῖς, 15. Lc.

Mt

1 ΤῚ2 25 μήποτε δῴη αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν

He

2 1 προσέχειν ἡμᾶς τ. ἀκουσθεῖσιν

10 35 διχάσαι. . . θυγατέρα κατὰ τ. μητρὸς αὐτοῦ

p. παρα-

37 ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ

ρυῶμεν

12 46 ἡ μή
‘wo

8.12 μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ
ἀπιστίας
4 1 φοβηθῶμεν οὖν μήποτε... δοκῇ τις ἐξ
ὑμῶν ὑστερηκέναι
917 ἐπεὶ μ. ἰσχύει ὅτι CH ὁ διαθέμενος
μὴ τότε, WH non mg.
MH’nNOY

—h. v., [ΤΊ WH

50 1 αὐτό
μου ἀδελφὸς
ς κ. ἀδελφὴ κ. μήτηρ ἐστίν

18 55 οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ

14 ὃ ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τ. μητρὸς αὐτῆς
II ἤνεγκεν τ. μητρὶ αὐτῆς
15

Vide sub MH’

ἐπὶ τ. μηρὸν

αὐτοῦ

5 34
35
36
11 18
Mk 8 20

i

μηδὲ, T

9 3 μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδὸν μ' ῥάβδον μ.

12
21
27 20
UTh2 2
1Ti 1 7

πήραν μ. ἄρτον μ. ἀργύριον μ. δύο
χιτῶνας ἔχειν
λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον
μήτε πνεῦμα
λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν
ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν
μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων
μηδὲ θροεῖσθαι μ. διὰ πνεύματος μ. διὰ
λόγου μ. δ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν
μὴ νοοῦντες μ. ἃ λέγουσιν μ. περὶ τίνων
διαβεβαιοῦνται
μ. ἀρχὴν ἡμερῶν μ. ζωῆς τέλος ἔχων
μὴ ὀμνύετε μ. τ. οὐρανὸν μ. τ. γῆν μ.
ἄλλον τινὰ ὅρκον

He
Ja

7 3
512

Re

7 1 ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τ. γῆς μ. ἐπὶ τ.

19 τίμα τ. πατέρα x. τ. μητέρα, Ex. xx. 12

29 πᾶς ὅστις ἀφῆκεν... πατέρα ἢ μητέρα

20 20 προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τ. υἱῶν Ζεβεδαίου
27 56 Μαρία ἡ τ. Ἰακώβου x. Ἰωσὴφ. μήτηρ,
kK. ἡ μήτηρ τ. υἱῶν Ζεβεδαίου
Mk 8.31 ἔρχονται ἡ μήτηρ αὐτοῦ x. οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
32 ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου ἔξω
(nrovoiv σε
33 τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου κ. οἱ ἀδελφοί;
34 1 ἴδε ἡ μήτηρ μου κ. οἱ ἀδελφοί μου
35.4 obros ἀδελφός μου x. ἀδελφὴ x. μήτηρ

ἐστίν

5 40 παραλαμβάνει

έρα

ἐξελθοῦσα εἶπεν τ. μητρὶ αὐτῆς
τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τ. μητρὶ αὐτῆς
τίμα τ. πατέρα σου x. τ. μητέρα σου, Ex. 1.2.
ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ
τελευτάτω, Ex. xxi. 17
11 ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τ. πατρὶ ἢ τ. μητρὶ
Κορβάν
12 οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τ. πατρὶ

τ.

10

αὐτοῦ x.

+airod, T

29 ὃς ἀφῆκεν. .. μητέρα ἣ πατέρα

τῷ

30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν...
μητέρας κ. τέκνα
μητέρα, WH mg.
15 40 Mapia ἡ Ἰακώβου τ. μικροῦ x. Ἰωσῆτος

4

Μαρίας τ. μητρὸς

αὐτοῦ
13 παράλαβε τὸ παιδίον x. τ. μητέρα αὐτοῦ
νυκτός

μητρί

7 καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα
τ. μητέρα, Gen. Zc.

,

(1) metaph.

14 παρέλαβεν τὸ παιδίον

x. τ.

19 τίμα τ. πατέρα σου x. τ. μητέρα, Ex. xx. 12
Ἔσου, T

118 μνηστευθείσης τ. μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας
μετὰ

τ. πατέρα τ. παιδίου

6 24
28
7 τὸ
10

MH’THP

211 εἶδον τὸ παιδίον

Gen. ii. 24

12 οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως

θαλάσσης μ. ἐπὶ πᾶν δένδρον
3 μὴ ἀδικήσητε τ. γῆν μ. τ. θάλασσαν μ. τὰ
δένδρα
καὶ τ. θάλ., WH mg.

ss

θανάτῳ

6 οὐ μὴ τιμήσει τ. ματέρα αὐτοῦ ἢ τ. μητέρα
αὐτοῦ
--ἢ τ. pyr. αὐτ., WHR non mg.
5 καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα κ. τ.

μητέρα
'
TONTNN) PANN WNT,

μηδὲ, WH

πίνων οἶνον

ὃ

19

μὴ ὀμόσαι ὅλως pyre ἐν τ. οὐρανῷ
μήτε ἐν τ. γῇ . -.- μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα
pyre ἐν τ. κεφαλῇ σου ὀμόσῃς
ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων
ὥστε μὴ SsvacBat αὐτοὺς μήτε ἄρτον φαγεῖν

7 33 ἐλήλυθεν yap Ἰωάνης μὴ ἔσθων ἄρτον μήτε

Ac 28

ἢ μητέρα

5 ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τ. πατρὶ ἣ τ. μητρὶ Δῶρον

ὄνομα γε-

MH’TE
Mt

πατέρα

nov ΓΙῸ fs vas bpp, 22. xxi. 17

γραμμένον

Mt

ἼΘΙ ΤΙΝ ὌΝΤΙ 733, Ex. xx. 12

4 ὁ κακολογῶν
τελευτάτω

MHPO’S

Lu

4 τίμα τ. πατέρα x. τ. μητέρα

911 μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι
9 8 μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τ. ἁγίων ὁδόν

Re 19 16 ἔχει...

non mg. R mg.

48 ris ἐστιν ἡ μήτηρ pov;
49 1 ἰδοὺ ἡ μήτηρ pou κ. of ἀδελφοί pov

Vide sub MH’

ΜΗΠΩΣ

k. οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν

47 ἡ μήτηρ σου κ. of ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν

ΜΗΠΩΣ

Ro
He

220 παράλαβε τὸ παιδίον x. τ. μητέρα αὐτοῦ
21 παρέλαβεν τὸ παιδίον κ. τ. μητέρα αὐτοῦ

κ. τ. μητέρα

αὐτοῦ

Lu

μήτη

115 wha becieies ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
43 ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τ. Κυρίου μου

651

μήτηρ---μικρόν
Lu

160 ἀποκριθεῖσα ἣ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν
2 33 ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ x. ἡ μήτηρ θαυμάζοντες
ἡ μήτ. αὐτοῦ,

34 εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τ. μητέρα αὐτοῦ
48 εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ

Jo

822 μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν. ὅτι λέγει
18 35 μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι;
:

Ας 10 47 μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις
11Co117 μήτι ἄρα τ. ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην;
12 18 μήτι ἐπλεονέκτησεν

51 ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα
7112 ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τ.
μητρὶ αὐτοῦ
15 ἔδωκεν αὐτὸν τ. μητρὶ αὐτοῦ

8 19 παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ κ. οἱ
ἀδελφοὶ αὐτοῦ
᾿

Ja

;
1Co6

ΜΗΊΤΙΓΕ
3 μήτιγε βιωτικά;

MH’TPA

ἡ μήτ. αὐτοῦ, T

20 ἡ μήτηρ σου κ. οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν
ἔξω

Lu

223 πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν

21 | μήτηρ μου κ. ἀδελφοί μου οὗτοί εἶσιν
51 οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν... εἰ pry... τ.
πατέρα τῆς παιδὸς κ. τ. μητέρα

Ro

419 κατενόησεν
Σάρρας

12 53 διαμερισθήσονται .. . μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα

ὈΠΟΞ tbe 3305,Ex. xiii. 2

x. θυγάτηρ ἐπὶ τ. μητέρα
τ. μητέρα
18 20 τίμα τ. πατέρα σου

Ι ἦν ἡ μήτηρ τ. Ἰησοῦ ἐκεῖ
3 λέγει ἡ μήτηρ τ. Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν
5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τ. διακόνοις

2 κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς κ. ἡ μήτηρ
αὐτοῦ
δύναται εἰς τ. κοιλίαν τ. μητρὸς αὐτοῦ
δεύτερον εἰσελθεῖν

6 42 οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τ. πατέρα κ. τ. μητέρα

19 25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τ. σταυρῷ τ. Ἰησοῦ ἡ
μήτηρ αὐτοῦ κ. ἡ ἀδελφὴ τ. μητρὸς αὐτοῦ
26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τ. μητέρα
26 λέγει τῇ μητρί
27 1 ἴδε ἡ μήτηρ σου
Ac 114 σὺν γυναιξὶ x. Μαριὰμ τ. μητρὶ τ. Ἰησοῦ
8 2 χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων
1212 ἦλθεν ἐπὶ τ. οἰκίαν τ. Μαρίας τ. μητρὸς
Ἰωάνου

14 ὃ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
Ro 16 13 1 ἀσπάσασθε . . . τ. μητέρα αὐτοῦ κ. ἐμοῦ

Re 17 5 1 Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἡ μήτηρ τ. πορνῶ..

25 μήτι
ἐγώ εἶμι ῥαββεῖ;
μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος

τεθῇ
1419 ἤρξαντο. ,.

μήτρας

MIAI'NQ
Jo 1828 οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον iva μὴ
μιανθῶσιν
Tit 115 τ. δὲ μεμιαμμένοις x. ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν,
ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν κ. ἡ νοῦς
He 1215 py... δ αὐτῆς μιανθῶσιν οἱ πολλοί
Ju
8 k. οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν

ΜΙΆΣΜΑ
11Pe2 20 ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τ. κόσμου
MIAZMO’S ** +

11Pe2 10 τοὺς ὀπίσω

σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ

πορευομένους

ΐ

μιγμα ὃ
Jo 19 39 φέρων μῖγμα σμύρνης καὶ ἀλόης
μίγμα, WH mg.; ἔλιγμα, WHR

mg.

MI’TNYMI
Mt 27 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς peμιγμένον
[π|18 1 ὧν τὸ αἷμα Πειλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τ. θυσιῶν
αὐτῶν

Re

8 7 2ἐγένετο χάλαζα x. πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι

15

2 εἶδον ὡς

Πρ blest T
θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί

Mt 26 39 προελθὼν μ. ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ

7:16 μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλάς
12 23 μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυείδ;
26 22 μῆτι ἐγώ εἰμι Κύριε;
421

τ.

ΜΙΚΡΟΝ

MH’TI

Cf εἰ μήτι sub εἰ μή

Mk

νέκρωσιν

9 πατρολῴαις x. μητρολῴαις

115 ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου

426 1 ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν
Eph5 31 καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα κ. τ.
μητέρα, Gen. Lc.
_ 6 2 τίμα τ. πατέρα σου x. τ. μητέρα, Ex. Lc.
1Ti 5 21 παρακάλει. . . πρεσβυτέρας ὡς μητέρας
ΠΤῚ1 5 ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ev... τ. μητρί
σου Ἑὐνίκῃ

Mt

I Til

x. τ. μητέρα, Ex. /.c.

Ἔσου,

8 4 μὴ

.. . τ.

ΜΗΤΡΟΛΩΉΣ

ary,

14 26 εἴ τις... οὐ μισεῖ τ. πατέρα ἑαυτοῦ x.

Ga

ὑμᾶς Tiros;

8111 μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τ. αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ
k. τὸ πικρόν;

ἵνα ὑπὸ τ. μόδιον

λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ

Μήτι ἐγώ;

Lu

6 39 μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν ;

Jo

913 εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν
429 μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός;

εἷς

ο΄
73
Mk14 35
70
Jo 18 33
14 19
16 16

μετὰ μ. δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες
προελθὼν μ. ἔπιπτεν ἐπὶ τ. γῆς
μετὰ μ. πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον
τεκνία ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί
ἔτι μικρὸν x. ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ
μικρὸν x. οὐκέτι θεωρεῖτέ με,

kK. πάλιν μικρὸν κ. ὄψεσθέ με

17 μικρὸν κ. οὐ θεωρεῖτέ με,
kK. πάλιν μικρὸν κ. ὄψεσθέ με
18 τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει μικρόν;
τὸ μικρ., T

652
Jo

μικρόν---μισέω
1619 μικρὸν x, οὐ θεωρεῖτέ με,
κ. πάλιν μικρὸν κ. ὄψεσθέ με

ΠΟΟῚ

ITh3

1 ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μ. τι ἀφροσύνης
16 ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι
YI HYI Ἴ3Π, Is. xxvi. 20, cf. Hab.
ii. 3
MIKPO’S

(1) de temp.

(2) μικρότερος

Mt 10 42 ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων ποτήwov Ψυχροῦ μόνον

5 ὁ δὲ μικρότερος ἐν τ. βασιλείᾳ τ. οὐρανῶν

1111

13 32 2 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τ. σπερτων
18 6 ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ
ἕνα τ. πὰ μικρῶν τούτων~
4 σι
za:
10 ὁρᾶτε μὴ\ καταφρονήσητε
ἑνὸς τ. μικρῶν

7 ὧν ἀναθεωροῦντες τ. ἔκβασιν τ. ἀναστροφῆς
μιμεῖσθε τ. πίστιν
Ill JO 11 μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν
MIMHTH’s*

1Co 416
11 1
Eph 5 1
ITh1 6
214
He

Mt

΄

>

,

a

~

A

-

,’

rd

Lu

728

ὁ δὲ μικρότερος ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
ἢ 6 γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων
μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον
.
ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τ. μικρῶν τούτων ἕνα
ὅτι τ. ἡλικίᾳ μικρὸς ἢν
1 ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί
1 ἔτι μικρὸν
χρόνον
τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν
“
,
2

μῆτηρ

,

>

,

»

“

-

,

’

,

Doin

’

τε κ. μεγάλῳ
φύραμα ζυμοῖ
φύραμα ζυμοῖ
pe ἀπὸ μικροῦ
’

΄“΄

,

-

27 63 ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν
154 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι
ἐλέους
72 μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ
16 25 μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου
28 42 μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τ. βασιλείαν σου
24 6 μνήσθητι ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν
8 ἐμνήσθησαν τ. ῥημάτων αὐτοῦ
Jo 217 ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον

ἐστίν

22 ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν
12 16 τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ
Ας 10 31 αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τ.
Θεοῦ
11 16 ἐμνήσθην δὲ τ. ῥήματος τ. Κυρίου
IColl 2 ὅτι πάντα μου μέμνησθε
ILTil 4 μεμνημένος σου τ. δακρύων
He 2 6 τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;
᾿

ἕως

“~

ao

ὈΣΌΡΟΡ wnix wy ob, Jer.

ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν
ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν
δοῦναι τ. μ μισθὸν τ. δούλοις gov ...
τ.
μικροὺς κ. τ. μεγάλους
τ. μικροῖς κ. τ. μεγάλοις, T
ποιεῖ πάντας τ. μικροὺς κ. τ. μεγάλους
οἱ φοβούμενοι αὐτὸν οἱ μικροὶ x, of μεγάλοι
σάρκας πάντων... μικρῶν κ. μεγάλων
«

Ἂ»

FE |

1 μετὰ ταῦτα

¢

δεῖ λυθῆναι

χρόνον

‘

αὐτὸν

δ

,

μικρὸν

εἶδον τ. νεκροὺς τ. μεγάλους κ. τ. μικρούς
᾽

‘

΄

ΜΙΛΗΤΟΣ

ΜΙΛΙΟΝ

uTh3

>

,

3

,

TYTN

541 ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν᾿

MIME’OMAI
7 αὐτοὶ yap οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς

xb nxwenp, Jer. xxxi. 34

1017 τ. ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι,
Jer. Ze.
18 3 μιμνήσκεσθε τ. δεσμίων
1Pe3 2 μνησθῆναι τ. προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ
,
τ. ἁγίων π
@v

Ju

17 μνήσθητε τ. ῥημάτων τ. προειρημένων ὑπὸ
τ. ἀποστόλων

Re 16 19 Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τ. Θεοῦ
Mt

Ac 2015 τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον
17 ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον
11 Ti 4 20 Τρόφιμον δὲ ἀπέλειπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα
Mt

sarees

8 12 τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι

’΄

οὐ
δὴ
μι
ὦ

Beeda ate

337DIN 3 LAIN, Ps. viii. 5

XXXI. 34
€
>
᾿
οὕτως κ. ἡ γλῶσσα
μικρὸνAY μέλος ἐστίν
vs))

ΜΙΜΝΗΊΆΣΚΟΜΑΙ
523 ἐὰν acer κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου

Lu

<P
s
ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ
μικροῦDegἕως μεγάλου

μαρτυρόμενος μικρῷ
μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ
μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ
πάντες εἰδήσουσίν
μεγάλου αὐτῶν

παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς μιμηταί μου γίνεσθε
μιμηταί μου γίνεσθε καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ
γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τ. Θεοῦ
ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε κ. τ. Κυρίου
ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε... τ. ἐκκλησιῶν τ. Θεοῦ
612 μιμηταὶ δὲ τῶν. .«- κληρονομούντων τ.
ἐπαγγελίας

ἔχει τι κατὰ σοῦ
2075 ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τ. ῥήματος Ἰησοῦ

τούτων

14 ἵνα ἀπόληται ἕν τ. μικρῶν τούτων
Mk 4 31 2 μικρότερον ὃν πάντων τ. σπερμάτων
9 42 ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων
15 4o Μαρία ἡ Ἰακώβου τ. μικροῦ x. Ἰωσῆτος
“

ἡμᾶς

Ης 18

10 37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον

He

9 ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰςτὸμιμεῖσθαι

ΜΙΣΕΏ
5 43 μισήσεις τ. ἐχθρόν σου, of Lev. xix. 18
6 24 ἢ yap τ. ἕνα μισήσει κ. τ. ἕτερον ἀγαπήσει
10 22 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά

υ
24 9 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τ. ἐθνῶν
διὰ τὸ ὄνομά μου

IO ἀλλήλους

παραδώσουσιν κ. μισήσουσιν
ἀλλήλους
ΜΚΙ18 13 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά
’

μου

Lu

171 σωτηρίαν...

ἡμᾶς

ἐκ χειρὸς πάντων τ. μισούντων

μισέω----μνὰ
Lu

6 22 ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι
27 καλῶς ποιεῖτε τ. μισοῦσιν ὑμᾶς
14 26 εἴ TUS ss οὐ μισεῖ τ. πατέρα ἑαυτοῦ
1013 ἢ γὰρ τ. ἕνα μισήσει kK. T. ἕτερον ἀγαπήσει
19 14 οἱ δὲ Πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν
21 17 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά

υ

Jo

320 mis ap ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς

7 7 οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς"
ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ
12 25 ὁμισῶν τ. Ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τ. κόσμῳ τούτῳ
15 18 εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ,

γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν
19 διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος

23 ὁἐμὲ μισῶν κι τ. πατέρα μου μισεῖ

24 νῦν δὲ κ. ἑωράκασιν kK. μεμισήκασιν κ. ἐμὲ
k. τ. πατέρα μου
25 ἐμίσησάν με δωρεάν.
Ὧ3Π ‘It’, Ps. Ixix. 5

17 14 δ' κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς
Ro

715 ἀλλ᾽ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ
913 τ. Ἰακὼβ ἠγάπησα τ. δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα

‘ney WYNN

APyYnN

3ANk, Mal. i

2; 3

Eph 5 29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν
te 8) 4 στυγητοὶ μισοῦντες ἀλλήλους

He

1 9 ἠγάπησας δικαιοσύνην κ. ἐμίσησας ἀνομίαν

yw] NovM) PIS AIM, Ps. xlv. 8
IJo2

ὦ δ", - τ᾿ ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τ. σκοτίᾳ
ἐστίν
II 6 δὲ μισῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τ. σκοτίᾳ
ἐστίν
313 μὴ θαυμάζετε ob 525 ἀδὲ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος
15 πᾶς ὁμισῶντ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος
ἐστίν
420 ἐάν tis . . . τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ
Ju
23 μισοῦντες κ. τὸν ἀπὸ τ. σαρκὸς ἐσπιλωμένον
χιτῶνα
Re 2 6 τοῦτο ἔχεις ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τ. Νικολαϊτῶν
ἃ κἀγὼ μισῶ
17 τό οὗτοι μισήσουσιν. τ. “πόρνην
18 2 φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου κ. μεμισημένου
He

MIZOANOAOSI’A* +
2 2 πᾶσα παράβασις x. παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον
μισθαποδοσίαν
10 35 ἥτις ἔχει μεγάλην. μισθαποδοσίαν
11 26 ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τ. μισθαποδοσίαν

Mt

5 46 ἐὰν ya ἀγαπήσητε τ. ἀγαπῶντας ὑμᾶς τίνα
σθὸν ἔχετε;
6
εἶ δὲ
“μήγε μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τ. πατρὶ

ὑμῶν
2 ἀπέχουσιν τ. μισθὸν αὐτῶν

5 ἀπέχουσιν τ. μισθὸν αὐτῶν
16 ἀπέχουσιν τ. μισθὸν αὐτῶν.
10 41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου
μισθὸν προφήτου λήμψεται.
:
k. 6 δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου
“μισθὸν δικαίου λήμψεται
42 οὐ μὴ ἀπολέσῃ τ. μισθὸν αὐτοῦ
ἀπόληται ὁ μισθὸς αὐτ., WH mg.
20 8 κάλεσον τ. ἐργάτας κ. ᾿ἀπύδος τ. μισθόν
ΜΚ 941 οὐ μὴ ἀπολέσῃ τ. μισθὸν αὐτοῦ
Lu 623 ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν
ὑ
πολὺς ἐν τ. οὐρανῷ
35 ἔσται ὁ “μισθὸς ὑμῶν
ὗ
πολύς
10 7 ἄξιος. γὰρ ὁ ἐργάτης τ. μισθοῦ αὐτοῦ
Jo 436 ἤδη, ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει
Ας 118 ἐκτήσατο χωρίον ἐκ “μισθοῦ τ. ἀδικίας
Ro 4 4 τ (δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται

κατὰ χάριν

1Co 8 8 ἕκαστος δὲ τ. ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ
τ. ἴδιον κόπον
14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ... . μισθὸν λήμψΨεται

917 εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω μισθὸνἔχω

18 τίς οὖν μού ἐστιν ὁ μισθός;
1 Ti 518 ἄξιος ὁ ἐργάτης τ. μισθοῦ αὐτοῦ
Ja 546 μισθὸς τ. ἐργατῶν... ὁ ἀφυστερημένος
ἀφ᾽ὑμῶν κράζει
11Pe2 13 ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας
15 ὃς μισθὸν ἀδικίας7ἠγάπησεν
1170
8ita.. » μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε
Ju
ΤῊ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν
Re 1118 δοῦναι τ. μισθὸν τ. δούλοις σου τ. προφήταις
22 12 ὁ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ
ΜΙΣΘΟΌΜΑΙ

Mt 20 1 ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τ. ἀμπελῶνα αὐτοῦ

7 ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο

ΜΙᾧΣΘΩΜΑ
Ac 28 30 ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι

MIZOQTO’S
Mk

1 20 ἀφέντες. . . ZeBedaiov ἐν τ. πλοίῳ pera

Jo 10126

6 τ. ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται

᾿ΜΙΊΣΘΙΟΣ
Lu 15 17 πόσοι μίσθιοι τ. πατρός μου περισσεύονται

ἄρτων

19 ποίησόν με ὡς ἕνα τ. μισθίων σου
21

ποίησόν μέ ὡς ἕνα τ. μισθίων

—h. v.,

T [WH]

τ. μισθωτῶν
μισθωτὸς kK. οὐκ ὧν ποιμήν

13 ὁ λύκος...

MIZ@ANOAO’THE* +
Hell

653

σου

σκορπίζει

ὅτι μισθωτός

ἐστιν

MITYAH’NH

Ac 20 14 ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην

MIXAH’A
Ju

9 ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ dpydyyedos . . . οὐκ ἐτόλ-

Re 12

7 6M.

pnoev

κ. of ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι

R non mg.
ΜΝΑΙ͂

ΜΙΣΘΟΣ

Mt

512 ὅτι 6 μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τ. οὐρανοῖς

Lu 19 13 ἔδωκεν, αὐτοῖς δέκα μνᾶς
16 κύριε ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς

a
μνᾶ---μνημονεύω

654

Lu 28 55 κατακολουθήσασαι δὲ αἱ yuvaixes . . . ἐθεά-

Lu 19 18 ἡ μνᾶ σου κύριε ἐποίησεν πέντε μνᾶς

σαντο τὸ μνημεῖον

20 κύριε ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου

24 2 εὗρον δὲ τ. λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τ.

24 ἄρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τ. μνᾶν,
x. δότε τῷ τ. δέκα μνᾶς ἔχοντι.
25 κ΄. εἶπαν αὐτῷ Κύριε ἔχει δέκα μνᾶς

μνημείου

9 ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν
--ἀπ. τ. μνημ., [WH] R mg.
12 ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον

ΜΝΑΊΣΩΝ

Ἂς

2116 ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν

—h. v., T ΜῊΠ

Μνάσωνί τινι

Κυπρίῳ

ἀπῆλθάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον

Jo

ΜΝΕΙΆ
Ro 1 9 ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι
Eph 1 16 μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τ. προσευχῶν μου
Phi 1 3 εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τ. μνείᾳ

528 πάντες

μνείαν

σου

ποιούμενος

ἐπὶ

12 17 ὅτε τ. Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τ. μνημείου
19 41 ἦν δὲ... ἐν τ. κήπῳ μνημεῖον καινόν
42 ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον
20 1 ἔρχεται πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον"

τ.

προσευχῶν μου

Mk

κ. βλέπει τ. λίθον ἡρμένον ἐκ τ. μνημείου

2 ἦραν τ. Κύριον ἐκ τ. μνημείου
3 ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον
4 ὁ ἄλλος μαθητὴς... ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ

MNH MA
5 3 ὃς τ. κατοίκησιν εἶχεν ἐν τ. μνήμασιν
5 νυκτὸς κ. ἡμέρας ἐν τ. μνήμασιν κ. ἐν τ.

μνημεῖον

ὄρεσιν ἦν κράζων

15 46 ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι
16 2 λίαν πρωὶ τ. μιᾷ τ. σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ
τὸ μνῆμα
μνημεῖον, WH
Lu 8.27 ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ᾽ ἐν τ. μνήμασιν
28 53 ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ
24 1 ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθαν
τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τ.
ἡμέρας ταύτης

6 ἔρχεται οὖν κ. Σίμων Πέτρος... x. εἰσῆλθεν
εἰς τὸ μνημεῖον

8 ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ

μνημεῖον
11 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τ. μνημείῳ
κλαίουσα"

Mt

9 τὰ

πτώματα
εἰς μνῆμα

αὐτῶν

οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι

MNHMEION
8 28 δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τ. μνημείων

ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον
-

MNH’MH

ἐξερχό-

μενοι

28

8 ἀπελθοῦσαι

ταχὺ

ἀπὸ

τ.

μνημείου

5 2 ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τ. μνημείων ἄνθρωπος
ἐν μνήματι ἀκαθάρτῳ
6 29 ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ

15 46 προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τ. θύραν τ. μνημείου
16

2 λίαν πρωὶ τ. μιᾷ τ. σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ
τὸ μνημεῖον

3
8
Lu 11 44
47

μνῆμα, T

15 τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι

(1) c. accus.
Mt 16 9 1 οὐδὲ μνημονεύετε τ.

τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τ. λίθον ἐκ τ. θύρας
τ. μνημείου;
εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον
ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τ. μνημείου
ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα
ἐστ. μν. ἄδ., WH mg.
ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τ. προφητῶν

πέντε

ἄρτους

τ.

πεντακισχιλίων

Mk 818 οὐ μνημονεύετε ὅτε τ. πέντε ἄρτους ἔκλασα
Lu 17 32 μνημονεύετε τ. γυναικὸς Λώτ

Jo 1520 μνημονεύετε τ. λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
16

4 ἵνα ταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν
θλίψεως
21 οὐκέτι μνημονεύει τ.

Ac 20 31 διὸ γρηγορεῖτε μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν
ες οὐκ ἐπαυσάμην

μετὰ

όβου

Mk

Pel

ΜΝΗΜΟΝΕΥΏ

28 29 κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τ. δικαίων
27 52 τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν
53 ἐξελθόντες ἐκ τ. μνημείων μετὰ τ. ἔγερσιν
αὐτοῦ
60 ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τ. καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ
60 προσκυλίσας λίθον μέγαν τ. θύρᾳ τ. μνη-

είου

ἔξω

Ας 18 29 καθελόντες ἀπὸ τ. ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον

716 ἐτέθησαν ἐν τ. μνήματι ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραάμ

Re 11

τ.

ἐν τ. μνημείῳ

ὑμῶν

4 πάντοτε

οἱ ἐν τ. μνημείοις ἀκούσουσιν

φωνῆς αὐτοῦ
11 17 εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα
31 ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ
38 Ἰησοῦς οὖν... ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον

1Th1 2 μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τ. προσευχῶν ἡμῶν
8 6 ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε
1 Til 3 ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν

Phm

R mg.

22 γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον

35 μνημονεύειν τε τ. λόγων τ. Κυρίου Ἰησοῦ

Ga 210 μόνον τ. πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν
Eph 2 11 διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη

Col 418 μνημονεύετέ μου τ. δεσμῶν
{ΤῊ 1 3 ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τ. ἔργου
2 9

11Th2

τ. πίστεως
μνημονεύετε γὰρ ἀδελφοὶ τ. κόπον ἡμῶν

5 οὐ μνημονεύετε ὅτι... ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;

π Τὶ 2 8 1 μνημονεύετε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον
ἐκ νεκρῶν
Ηε 11 15 εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν

μνημονεύουσιν,
22 περὶ τῆς ἐξόδου τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν

Re

18 7 μνημονεύετε τ. ἡγουμένων ὑμῶν
2 5 μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες

μνημονεύω----μολύνω
Re

ΜΟΙΧΕΥΏ

8 3 μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας κ. ἤκουσας

18 5 1 ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς

Mt

527 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Οὐ μοιχεύσεις

ANIN Nb, Ex. xx. 14, cf Dt. v. 17

MNHMO’SYNON

28 πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα...

Mt 26 13 λαληθήσεται x. ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς
Mk14 9 x. ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς

19

9 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ . . . ποιεῖ

αὐτὴν μοιχευθῆναι
kK. γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται, TWH non mg.
R non mg.
;
18 τὸ Οὐ φονεύσεις od μοιχεύσεις

ΜΝΗΣΤΕΥΌΜΑΙ
Lu

118 μνηστευθείσης τ. μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ
Ἰωσή
127 ἀπεστάλη 6 ἄγγελος Ταβριὴλ.. .. πρὸς
παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρί
25 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τ. ἐμνηστευμένῃ
αὐτῷ

ΜΟΓΙΛΑΛΟΣ +
Mk

7 32 φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν x. μογιλάλον

Lu

ΜΟΤΙΣἢ
9 39 μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ
μόλις, WH
ΜΟ΄ΔΙΟΣ ἢ

Mt: 515 οὐδὲ καίουσιν λύχνον κ. τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ
τ. μόδιον

Mk 421 ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τ. μόδιον τεθῇ
Lu 11 33 οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν
οὐδὲ ὑπὸ τ. μόδιον

ASIN Ry) nyan Nb, Ex. xx. 13, 14
Mk10 19 τ. ἐντολὰς οἶδας Μὴ φονευσῃς μὴ μοιχεύσῃς,

Ex. Zc.

μὴ por. μὴ pov., T ; μὴ μοιχ. μὴ πορνεύσῃς,
WH

Ja

κ. πᾶς ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν

μοιχεύει
18 26 τ. ἐντολὰς οἶδας Μὴ μοιχεύσῃς μὴ φονεύσῃς,
Ex. Zc.

Jo
Ro

8 [4 αὕτη ἡ γυνὴ

ΜΟΙΧΑΌΜΑΙ
Mt

5 32 ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται

19 9 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τ. γυναῖκα αὐτοῦ. .. κ.
γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται"

ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, WH mg. R mg.
k. 6 ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται
—h. v.. TWH non mg. R mg.
Mk10 11 és ἂν ἀπολύσῃ τ.
γυναῖκα αὐτοῦ κ. γαμήσῃ
ἄλλην μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν"
12 x. ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τ. ἄνδρα αὐτῆς
γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται

MOIXEI’A
Mt 15 19 ἐκ yap τ. καρδίας ἐξέρχονται... μοιχεῖαι
πορνεῖαι

Mk 7 21 ἐκ τ. καρδίας τ. ἀνθρώπων . . . ἐκπορεύονται
πορνεῖαι. . . μοιχεῖαι
Jo 8 [3 γυναῖκα ἐπὶ
μοιχείᾳ κατειλημμένην
ἐπὶ ἁμαρτίᾳ γυναῖκα, WH mg.

~~~
na

ὃς—
«

κατείληπται

én’ αὐτοφώρῳ

μοιχευομένη
222 ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις;

18 9 τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις οὐ φονεύσεις, Ex. Lc.

Ja

211 ὁ γὰρ εἰπὼν Μὴ μοιχεύσῃς εἶπεν
φονεύσῃς, Ex. L.c.

Re

222 βάλλω...

x. Μὴ

εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις φονεύεις δέ

τ. μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς εἰς

θλίψιν μεγάλην

ΜΟΙΧΟΣ

Lu 18 τι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ

τ. ἀνθρώπων

«+. μοιχοί
1Co6 9 οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι . . . βασιλείαν
Θεοῦ κληρονομήσουσιν
He 18 14 πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός

4 4 μοιχαλίδες οὐκ οἴδατε

11Pe2 14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος

meg.

Lu 16 18 πᾶς ὁ ἀπολύων τ. γυναῖκα αὐτοῦ κ. γαμῶν
ἑτέραν μοιχεύει:

MOIXAAI’S
Mt 12 39 γενεὰ πονηρὰ x. μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
16 4 γενεὰ πονηρὰ κ. μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
Mk 8 38 ἷ γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με. . . ἐν τ. γενεᾷ
ταύτῃ τ. μοιχαλίδι κ. ἁμαρτωλῷ
Ro 7 3 μοιχαλὶς xpnparioes ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ
3 τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην
᾿
ἀνδρὶ ἑτέρῳ

ἤδη ἐμοίχευσεν

αὐτὴν ἐν τ. καρδίᾳ. αὐτοῦ
32 πᾶς ὁ ἀπολύων τ. γυναῖκα ἑαυτοῦ ..
ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι

Ac 10 4 αἱ προσευχαί σου... ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τ. Θεοῦ
Mt

655

MO’AIZ
Lu

9 39 μόλις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ
μόγις, ΤᾺ

Ας 14 18 μ. κατέπαυσαν τ. ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς
27

7.
8
16
Ro 5 7
1 Pe 4 18

μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον
μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτήν
ἰσχύσαμεν μ. περικρατεῖς γενέσθαι τ. σκάφης
μ' γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται
εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται

pbvt yIND ΡΣ 1, Pr. xi. 31
MOAO’X

Ac

743 ἀνελάβετε τ. σκηνὴν τοῦ Moddx

poabo mad ΠΣ ὉΠ, Am. v. 26
MOAY’NQ

1Co8 7 ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται
Re 8 4 ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν
14 4 οὗτοί εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν

656

μολυσμός---μόνον
Ro

MOAYEMO’S +
11Co7

1 καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ

σαρκὸς κ. πνεύματος

᾿“ΜομφΦη'ὃ
Col 313 ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν

412 1 πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς
μόνον
16 1 πάντιτ. σπέρματι οὐ τῷ ἐκ τ. νόμου μόνον
23 οὐκ ἐγράφη δὲ δι’ αὐτὸν μόνον
5 31} οὐ μ. δὲ ἀλλὰ x. καυχώμεθα ἐν τ.
θλίψεσιν
11 | οὐ μ. δὲ ἀλλὰ kK. καυχώμενοι ἐν τ. Θεῳ
823 ' οὐ μ. δὲ ἀλλὰ κ. αὐτοὶ τ. ἀπαρχὴν τ.

πνεύματος ἔχοντες

MONH’ **
Jo 14 2 ἐν τ. οἰκίᾳ τ. πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν
23 μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα
ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ
Lu

7 12 ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τ. μητρὶ
αὐτοῦ

8 42 θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα

9 38 ὅτι μονογενής μοί ἐστιν
114 δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός
18 μονογενὴς Θεὸς 6 ὧν εἰς τ. κόλπον τ. πατρός
6 μον. υἱὸς, TWH mg. R non mg.
3 16 ὥστε τ. υἱὸν τ. μονογενῆ ἔδωκεν
18 ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τ΄. μονογενοῦς υἱοῦ τ. Θεοῦ
eit t7 =. μονογενῆ προσέφερεν ὁ τ. ἐπαγγελίας
ἀναδεξάμενος
170 4 9 τ. υἱὸν αὐτοῦ τ. μονογενῆ ἀπέσταλκεν 6 Θεύς

ο

MO’NON

(1) οὐ μόνον.
Mt

(2) ph μόνον

910 3 οὐ μ. δὲ ἀλλὰ x. Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην
ἔχουσα
24 ! ods κ. ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μ. ἐξ Ἰουδαίων
18 5 1 ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ μ. διὰ τ. ὀργήν
1Co7 39 ᾧ θέλει γαμηθῆναι μόνον ἐν Κυρίῳ
1519 εἰ ἐν τ. ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες

ἐσμὲν μόνον

11Co7 7.1 οὐ μόνον δὲ ἐν τ. παρουσίᾳ αὐτοῦ
8 10 1 οἵτινες οὐ μ. τὸ ποιῆσαι... προενήρξασθε
19 1} οὐ μ. δὲ ἀλλὰ κ. χειροτονηθεὶς ὑπὸ τ.
ἐκκλησιῶν
21 1 προνοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ μ. ἐνώπιον Κυρίου
9121 ἡ διακονία τ. λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον
ἐστὶν tpooavarAnpovea
Ga 123 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ᾿
210 μόνον τ. πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν
3 2 τοῦτο μ. θέλω μαθεῖν ad’ ὑμῶν
418 ? μὴ μ. ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς
5 13 μόνον μὴ τ. ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τ. σαρκί
6 12 μόνον ἵνα τ. σταυρῷ τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ μὴ
διώκωνται

Eph 1 21 ! οὐ μόνον ἐν τ. αἰῶνι τούτῳ

(8) εἰ μὴ μόνον

5 47
8 ὃ
921
10 42

ἐὰν ἀσπάσησθε τ. ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον
ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ
ἐὰν μ. ἅψωμαι τ. ἱματίου αὐτοῦ
ὃς ἐὰν ποτίσῃ . .. ποτήριον Ψυχροῦ μόνον
εἰς ὄνομα μαθητοῦ
14 36 ἵνα μ. ἅψωνται τ. κρασπέδου τ. ἱματίου αὐτοῦ

21 19 ὃ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον

21 1 οὐ μόνον τὸ τ. συκῆς ποιήσετε
Mk 5 36 μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε
6 ὃ ὃ ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον
μόνον
Lu 850 μὴ φοβοῦ μόνον πίστευσον
Jo διδ 1 οὐ μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον
11 52 1 οὐχ ὑπὲρ τ. ἔθνους μόνον
12 ο1 ἦλθαν οὐ διὰ τ. Ἰησοῦν μόνον
18 9 ? Κυρίε μὴ τ. πόδας μου μόνον

Phl

ἀξίως τ. εὐαγγελίου τ. Χριστοῦ πολιτεύεσθε
29 1 οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν
212 2 μὴ ὡς ἐν τ. παρουσίᾳ μου μόνον
27 | οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ κ. ἐμέ
ITh1 5 τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς
ἐν λόγῳ μόνον
8 1 ἐξήχηται ὁ λόγος τ. Κυρίου οὐ μόνον ἐν
τ. Μακεδονίᾳ
2 8! μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μ. τὸ εὐαγγέλιον τ.
Θεοῦ
1Th2 7 μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται
1 ΤΙ 5131 οὐ μ. δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ κ. φλύαροι x.
περίεργοι

II Ti2 20 1 οὐκ ἔστιν μ. σκεύη χρυσὰ κ. ἀργυρᾶ

He

17 20 1 οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον

Ac

8 16 μόνον
δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ
ὄνομα τ. Κυρίου Ἰησοῦ
11 19 ὅ μηδενὶ λαλοῦντεςτ.λόγον εἰ μὴ μ. Ἰουδαίοις
18 25 ἐπιστάμενος μ. τὸ βάπτισμα Ἰωάνου
19 26 1 οὐ μ. Ἐφέσου ἀλλὰ σχέδον πάσης τ. ᾿Ασίας
27 1 οὐ μόνον δὲ τοῦτο μιν τρεῖς ἡμῖν τὸ μέρος

εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν

21 13} ἐγὼ γὰρ οὐ μ. δεθῆναι... ἑτοίμως ἔχω
2629 1 οὐ μ. σε ἀλλὰ κ. πάντας τ. ἀκούοντάς

μου σήμερον

27 10 | μετὰ ὕβρεως .. . οὐ μ. τ. φορτίου κ. τ.
πλοίου
Ro 132 1 οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν
3 29 ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον;
μόνων, WH mg.

127 μ.

4 81 οὐ μόνον δὲ ἐμοί
910 μ. ἐπὶ βρώμασι x. πόμασι κ. διαφόροις
βαπτισμοῖς
12 26 1 ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τ. γὴν
ἀλλὰ κ. τ. οὐρανόν

DIOWA-NN LAID YN) NT OY ΤΠ Ἣν
IST),

Ja

Hagg. ii. 6

122 3 γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου x. μὴ ἀκροαταὶ
μόνον

224 1 ἐξ
ἐκ
I Pe 218 1 οὐ
IJo 2 21 οὐ

5 61

μόν. ἀκρ., T
ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος Kx. οὐκ
πίστεως μόνον
μόνον τ. ἀγαθοῖς x. ἐπιεικέσιν
περὶ τ. ἡμετέρων δὲ μόνον
μόνων, WH mg.

οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον
μόνῳ, WH

mg.

μόνος---μόχθος

ΙΤΙ 615 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος κ. μόνος

MO’NOE
(1) p. Θεός
Mt

(2) κατὰ μόνας

δυνάστης

(8) εἰ μὴ μόνος

16 ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν
ΠΤ 411 Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ

4 4 οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ξήσεται ὁ ἄνθρωπος

ὈἼΜΙ mm 2? ὈΓΌΠΓΟΡ ND, Dt. viii. 3
10 αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις

He

436

εἰ μὴ

οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν...
τ. ἱερεῦσι μόνοις

17 8 8 οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον
18 15 ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ κ. αὐτοῦ μόνου

24 56 ὃ οὐδεὶς oidev . . . εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος
4 το 3 ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας
6 47 αὐτὸς μόνος ἐπὶ τ. γῆς

9 2 ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν
ὄνους
8 8 οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰ μὴ τ. Ἰησοῦν
μόνον
οὐδ. εἶδ. ἀλλὰ τ. "Ino. μόν.μ.€avt., TWH mg.
4 4 οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ (ζήσεται ὁ ἄνθρωπος,
Dt. viii. 3
8 αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις, Dt. vi. 13
‘J

Lu

118 τίς δύναται

΄“

ἁμαρτίας

>

ἀφεῖναι

Ro

v1n5 "28 MN), τ Ki. xix. τὸ

27 1 μόνῳ σοφῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ

6 ἣ μόνος ἐγὼ x. Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν

14 36 ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν;

6 4 τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει

Phl 415 8 οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν . ..
εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι
Col 4 11 οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
ΤῊ 8 1 ηὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν ᾿Αθήναις
μόνοι

ae
sae

1 ΤΊ 117 1 μόνῳ Θεῷ τιμὴ x. δόξα

42

ΜΟΝΟΌΜΑΙ **
5 ἡ δὲ ὄντως χήρα K. μεμονωμένη

ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΣ *
Mt 18
ΜΚ

9 καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τ. ζωὴν
εἰσελθεῖν
947 καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς
τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ

Μορφη'
Mk16 [12 δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν
ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ

ἐφανερώθη

Phl 2 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων

7 ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών

MOP¢0’0OMAI**
Ga

419 μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν

ΜΟῬΦΩΣΙΣ ἢ
220 ἔχοντα τ. μόρφωσιν τ. γνώσεως
ἀληθείας
ITi8 5 ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας

Ro

Kk.

T-

MOXXONOIE’Q* +
Ac

741

>

,

ἐμοσχοποίησαν

>

ς

᾿

ἐν τ. ἡμέραις

>

,

ἐκείναις

MO’ZXOX

Lu 15 23 φέρετε τ. μόσχον τ. σιτευτὸν θύσατε

27 ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τ. μόσχον τ. σιτευτόν
Ο ἔθυσας αὐτῷ τ. σιτευτὸν μόσχον

non mg. R; [WH mg.]

16 4 ols οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ

Ga

Ι ΤΙ 5

,

8 29 ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνων ᾿
μόνον, TWH non mg. R
11 3 κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος

1Co9

4 τ. μόνον δεσπότην κ. Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν ἀρνούμενοι
25 1 μόνῳ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν .. . δόξα
Re 15 4 ὅτι μόνος ὅσιος

εἰ μὴ

>

~~

1 obs ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ x. οὐκ ἐγὼ μόνος

“

μόνος ὁ Θεός
6 43 ods οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τ.
ἱερεῖς
918 3 ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ
μόνας
36 εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος
10 40 ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλειπεν διακονεῖν
24 12 παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα
—h. v., Τ [ΝῊ]] R mg.
18 σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλήμ
ν
Jo 5441 τ. δόξαν τὴν παρὰ τ. μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε
6 15 ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος
22 ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον
8 [9 k. κατελείφθη μόνος
16 ὅτι μόνος οὐκ εἰμί
29 οὐκ ἀφῆκέν με μόνον
. ἀποθάνῃ
12 24 ἐὰν μὴ 6 κόκκος τ. σίτου.
αὐτὸς μόνος μένει
16 32 Wa... κἀμὲ μόνον ἀφῆτε'
kK. οὐκ εἰμὶ μόνος
17 5 1 ἵνα γινώσκωσίν σετ. μόνον ἀληθινὸν Θεόν
Ac 15 34 μόνος δὲ Ἰούδας ἐπορεύθη
.

—h. v.. TWH

Jo

μόνον, TWH non mg. R
5 6 οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνῳ
μόνον, TWH non mg. R

Ju

14 23 ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ

Mk

9 7 εἰς δὲ τ. δευτέραν ἅπαξ τ. ἐνιαυτοῦ μόνος

ὁ ἀρχιερεύς
IJo 2 2 οὐ περὶ τ. ἡμετέρων δὲ μόνων

Tayn ink, Dt. vi. 13
12

657

He
Re

912 οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων κ. μόσχων

19 λαβὼν τὸ αἷμα τ. μόσχων κ. τ. τράγων
4 7 7d δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ

MOYZIKO’S
Re 18 22 φωνὴ κιθαρῳδῶν x. μουσικῶν ...
ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι

ov μὴ

ΜΟΧΘΟΣ
ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις
μόχθῳ
x.
κόπῳ
11Coll 27
I Th2 9 μνημονεύετε yap... τ. κόπον ἡμῶν κ. τ.

μόχθον

ΠπΠ ΤῊ 8 8 ἐν κόπῳ x. μόχθῳ νυκτὸς κ. ἡμέρας ἐργαζόμενοι

μνελός----μυστήριον

658

ΜΥΡΙΖΩ*

ΜΥΕΛΟΣ
He

412 διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ . . . ἁρμῶν τε
kK. μυελῶν
ΜΥΕΌΜΑΙ **

Ph] 412 ἐν παντὶ x. ἐν πᾶσιν μεμύημαι
ἔεσθαι κ. πεινᾷν

κ. χορτά-

ΜΥ͂ΘΟΣ **
1Ti 1 4 μηδὲ προσέχειν μύθοις κ. γενεαλογίαις ἀπεράντοις
477. δὲ βεβήλους K. γραώδεις μυθοὺς παραιτοῦ
1 ΤΊ 4 4 ἐπὶ δὲ τ. μύθους ἐκτραπήσονται
Tit 114 py προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις
ΠΡΕῚ 16 οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες
ΜΥΚΑΌΜΑΙ **
3 ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται

Re 10

MYKTHPI’ZOMAI
Ga
6 7 Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται
MYAIKO’S* +
2 εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τ. τράχηλον

Lui?

αὐτοῦ
MY’AINOX *
Re 18 21 ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ws μύλινον
μέγαν
μύλον, T

Mki4

8 προέλαβεν

MY’PA,
Ac 21

27

MY’PPA

eis Πάταρα x. Μύρα
-κ. Μύρα, TWH non mg. R
καὶ κατήλθαμεν εἰς Μύρρα τ. Λυκίας
Μύρα, R

ΜΥΡΡΑ

21 20

πόσαι μυριάδες εἰσὶν
πεπιστευκότων

Ἰουδαίοις

τ.

προσεληλύθατε τς
μυριάσιν ἀγγέλων
14 ἦλθεν Κύ vos ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ
511 ἦνὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων
916 ὁ ἀριθμὸς τ. στρατευμάτων τ. ἱππικοῦ δὶς
μυριάδες μυριάδων

He 12 22

Ju
Re

ἐν τ.

δισμυριάδες, T

MY’PA

7 ἐλθόντες δὲ κατὰ τ. Μυσίαν
ὃ παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν
MYZTH’PION

(2) μυστ. τ. Θεοῦ,
τ. βασιλείας
Χριστοῦ
! ὑμῖν δέδοται “γνῶναι τὰ μυστήρια τ.
, βασιλείας τ. οὐρανῶν
1 ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τ. βασιλείας
τ. Θεοῦ

(1) μυστ.
Mt 1311
Mk

411

Lu

810! ὑμῖν

1Co2

ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τ. μυριάδων τ. ὄχλου

Vide
MYZI’A

MYPIA’S
[1121

εἰς τ᾿

MY’PON

16

Ας 1919 εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε

μου

7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον
μύρου βα υτίμου
12 βαλοῦσα “γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τ.
σώ ατός μου
Mk14 3 ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου
πιστικῆς πολυτελοῦς
4 εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τ. μύρου γέγονεν;
5 ἠδύνατο ‘ad τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι
Lu 7 37 ἰδοὺ γυνὴ... κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου
38 ἤλειφεν τ. ᾿ μύρῳ
46 αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψέν μου τ. πόδας
28 τό ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν
ἡ
ἀρώματα κ. μύρα
16.312 ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα T. Κύριον μύρῳ
12 3 ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου
πιστικῆς πολυτίμου
3 ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τ. ὀσμῆς τ. μύρου
5 διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων

Ro 11

1 κἀκεῖθεν

σῶμά

Mt 26

Mt 18 6 ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τ. τράχηλον
αὐτοῦ
2441 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ
ΜΚ 9 42 εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τ. τράχηλον
αὐτοῦ
Re 18 21 ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον
μέγαν
μύλινον, WHR
22 φωνὴ μύλου ov μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι

τὸ

ΜΥΡΙΌΣ
Mt 18 24 προσήχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων
1Co415 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν
Χριστῷ
14 19 ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ

Ac 16

MY’AOZ

μυρίσαι

ἐνταφιασμόν

4
18
14
15
Ephil

δέδοται

γνῶναι

τὰ μυστήρια

τ.

βασιλείας τ. Θεοῦ
25 οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν... τὸ μυστήριον τοῦτο
25 κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις
σεσιγημένου
1% καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον τ. Θεοῦ
μαρτύριον, TWH mg. R mg.
ἡ λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ
1 3 οἰκονόμους μυστηρίων͵ Θεοῦ
2 κἂν... εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα
2 πνεύματι δὲ λαλεῖ; μυστήρια
51 ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω
9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τ. θελήματος

αὐτοῦ
8 3 κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον
4 3 νοῆσαι τ. σύνεσίν μου ἐν τ. μυστηρίῳ τ.
Χριστοῦ

μυστήριον---Μωυσῆς
Eph3

ο τίς ἡ οἰκονομία τ. μυστηρίου τ. ἀποκε᾿ς Κρυμμένου
5.32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν
θ 19 γνωρίσαι τὸ μυστήριον τ. ,εὐαγγελίου.
Col 1 26 πληρῶσαι . «+ τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον
27 τί τὸ πλοῦτος τ. δόξης τ. μυστηρίου τούτου
ἐν τ. ἔθνεσιν
2 2..5 els ἐπίγνωσιν τ. “μυστηρίου τ. Θεοῦ
4.9% “λαλῆσαι τὸ μυστήριον τ. Χριστοῦ

uTh2

7 τὸ yap μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τ. ἀνομίας

1 Ti3

9 ἔχοντας

16
Re

120
10:7
17 κ

τὸ μυστήριον

τ. πίστεως ἐν καθαρᾷ

συνειδήσει
ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τ. εὐσεβείας
μυστήριον ;
τὸ “μυστήριον τ. ἑπτὰ ἀστέρων ods εἶδες
? érehéo η τὸ μυστήριον τ. Θεοῦ
ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον

Mt 25 3 αἱ γὰρ μωραὶ . . . οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν

ἔλαιον

8 αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν
Mk 7 13 ἀκυροῦντες τ. λόγον τ. Θεοῦ τ. παραδύσει
ὑμῶν τ. μωρᾷ
—T, μωρᾷ, TWH non mg. R
1Co125 τὸ μωρὸν τ. Θεοῦ σοφώτερον τ. ἀνθρώπων

ἐστίν

27
8 18
410
11 Ti2 23
Tit

Μωῦσῆς, T
(1) νόμος Μωυσέως
(92) Μωυσέα, Μωυσῇ

Μυστήριον

Μι

ΜΥΩΠΑΖΩ * +
9 τυφλός ἐστιν μυωπάζων

Μμωλωψ
I Pe 2 24 οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε

WoNBD ἸΠΊΖΓΞΙ, Is. liii. 5

MQMA’OMAI
11Co6 3 iva μὴ μωμηθῇ 7ἡ διακονία
8 20 μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τ. ἁδρότητι ταύτῃ
ΜΩ͂ΜΟΣ

ΠΡΕ213

σπίλοι kK. μώμοι

Mt 513
Lu 14 34
Ro 122
1Col
20

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ
ἐὰν δὲ x. τὸ ἅλας μωρανθῇφάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν
οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τ. σοφίαν τ. κόσμου

MQPAI’NQ

8 4 προσένεγκον τὸ δῶρον ὃὃ προσέταξεν Μωυσῆς
+ ae ὥφθη αὐτοῖς Μωυσῆς κ. Ηλείας
4 ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνὰς σοὶ μίαν κ.
Μωυσεῖ μίαν κ. Ἠλείᾳ μίαν
19 7 τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον
ἀποστασίου
ὑμῶν
ὃ Μωυσῆς πρὸς τ. σκληροκαρδίαν
ἐπέτρεψεν ὑμῖν
22 24 διδάσκαλε Μωυσῆς εἶπεν
28 2 ἐπὶ τῆς Μωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ
γραμματεῖς
ΜΚ 144 προσένεγκε περὶ τ. καθαρισμοῦ σου ἃ
προσέταξεν Μωυσῆς
710 Μωυσῆς γὰρ εἶπεν
9 4 &POn αὐτοῖς Ἠλείας σὺν Μωυσεῖ
5 ποιήσωμεν τρεῖς σκηνὰς σοὶ μίαν κ. Μωυσεῖ
"μίαν x. Ἠλείᾳ μίαν
10 3 τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς;
4 ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου
άψαι
12 19 διδάσκαλε Μωυσῆς “ἔγραψεν ἡμῖν
26 οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως
Lu 2224 ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τ. καθαρισμοῦ
αὐτῶν

ΜΩΡΙΆ **
1Co118 ὁ λόγος yap 6 τ. σταυροῦ τ. μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν
2 τα εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τ. μωρίας τ. κηρύγματος σῶσαι
23 Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν
214 μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστίν
919

ἡ γὰρ σοφία ms κόσμου

σκηνὰς τρεῖς μίαν σοὶ κ. μίαν
Μωυσεῖ x. μίαν Ἠλείᾳ
16 29?“ἔχουσιν Μωυσέα κ. τ. “προφήτας
31 εἰ Μωυσέως x. τ. προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν
20 28 διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν
37 x. Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου
24 27 ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως κ. πάντων τ.
προφητῶν
44 1 δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν
33

τούτου μωρία παρὰ

ΜΩΡΟΛΟΓΙΆΆ*

Mt

4 μωρολογία ἢἢ εὐτραπελία

5 22
7 26
2817
19
25

2

M2QPO’S
ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ Μωρέ
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ
μωροὶ kK. τυφλοί
μωροὶ x. τυφλοί
—POp. Ks TWH non mg. Ro
πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν pwpai

κατὰ τ. νόμον Μωυσέως

514 καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς
9 30 οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς K. Ἠλείας

τ. Θεῷ ἐστίν

Eph5

τὰ μωρὰ τ. κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός
μωρὸς γενέσθω ἵἵνα γένηται σοφός
ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν
τὰς δὲ μωρὰς k. ἀπαιδεύτους ζητήσεις
παραιτοῦ
8 9 μωρὰς δὲ ζητήσεις x. γενεαλογίας
περιίστασο
ΜΩΥΣΗ͂Σ

7 ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τ. γυναικός

1Pel

659

ποιήσωμεν

ο΄

Jo

τὸ νόμῳ Μωυσέως

117 ὁ νόμος

διὰ Μωυσέως ἐδόθη

46 ὃν ἔγραψεν

Μωυσῆς

προφῆται
814 καθὼς Μωυσῆς

ἐρήμῳ

ἐν τ. νόμῳ κ. οἱ

ὕψωσεν

ε

τ.

ὄφιν

ἐν

τῇ

5 45 ἔστιν ὁ “κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς

46 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ
6 32 οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τ.
οὐρανοῦ

ἄρτον

ἐκ τ.

7

Movo7ns—Nalwpaios

660
Jo

Ac

Ro

719 οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τ. νόμον
22 διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τ. περιτομήν,
οὐχ ὅτι ἐκ τ. Μωυσέως ἐστίν
23 | ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωυσέως
ὁ νόμ. ὁ Μω., T
8 [5 ἐν δὲ τ. νόμῳ ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο
9 28 ἡμεῖς δὲ τ. Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί.
20 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός
322 Μωυσῆς μὲν εἶπεν
6 II ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥἡματαβλάσφημα
εἰς Μωυσῆν κ. τ. Θεόν
14 ἀλλάξαι τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωυσῆς

,

1Co8

Ης

1 ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τ. ἔθει τῷ Μωυσέως
5 1 παραγγέλλειν τε τηρεῖν τ. νόμον Μωυσέως
1 Μωυσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων... τ.
κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει
21 21 ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς
κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους
2622 ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων
ίνεσθαι x. Μωυσῆς

a

Lu

Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τ. Σαλμών
3 32 τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασσὼν τοῦ ᾿Αμιναδάβ

NAITAI’
Lu

Mt

325 τοῦ ᾿Ἐσλεὶ τοῦ Nayyai rod Madd

223
413
2111

Mk
Lu

1 9
126
2 4

NAZAPA’, NAZAPE’T
Nalapdé, R
ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην
Ναζαρέτ
Ναζαρέθ, T
καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς
Καφαρναούμ
ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τ.
Γαλιλαίας
ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τ. Γαλιλαίας
πόλιν τ. Γαλιλαίας ἣ ὄνομα Ναζαρέτ
Ναζαρέθ, T
ἀνέβη δὲ Kx. Ἰωσὴφ ἀπὸ τ. Γαλιλαίας ἐκ
πόλεως Ναζαρέτ
Ναζαρέθ, Τ'

΄

᾿

a

,

28 23 | amd re τ. νόμου Μωυσέως x. τ. προφητῶν

1 4 ᾿Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τ. Ναασσών'

8 2 ὡς κ. Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τ. οἴκῳ αὐτοῦ

3 πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωυσῆν
ἠξίωται
5 Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τ. οἴκῳ αὐτοῦ
16 οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ
Μωυσέως
714 εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς
ἐλάλησεν
8 5 καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς
919 λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τ.
νόμον ὑπὸ Μωυσέως
10 28 1 ἀθετήσας τις νόμον Μωυσέως
11 23 πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον
24 πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο
12 21 οὕτως φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον Μωυσῆς
εἶπεν
Ju
9 ὅτε. . . διελέγετο περὶ τοῦ Μωυσέως
σώματος
Re 15 3 ἄδουσιν τ. ὠδὴν Μωυσέως τ. δούλου τ.
Θεοῦ

15

Mt

2 πάντες εἰς τ. Μωυσῆν ἐβαπτίσαντο

7 ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τ. υἱοὺς Ἰσραὴλ

εἰς τὸ πρόσωπον Μωυσέως
13 οὐ καθάπερ Μωυσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ
πρόσωπον αὐτοῦ
15 ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς
Π ΤΊ 8 8 ὃν τρόπον δὲ Ἰαννῆς x. Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν
Μωυσεῖ

,

ΝΑΑΣΣΩΝ

9g} ἐν γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ γέγραπται

10

Μωυσέως

7

Ι9 πρῶτος Μωυσῆς λέγει

1Co9

ὁ δὲ Μωυσῆς ἰδὼν ἐθαύμασεν τὸ ὅραμα
ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωυσῆς
τοῦτον τ. Μωυσὴν ὃν ἠρνήσαντο
οὗτός ἐστιν ὁ Μωυσῆς ὁ εἴπας τ. υἱοῖς
Ἰσραήλ
40 ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς

νύμῳ

ἀπὸ ᾿Αδὰμ μέχρι

10 5 Μωυσῆς γὰρ γράφει τ. δικαιοσύνην τὴν ἐκ
νόμου

31
32
35
37

»

ὁ θάνατος

Μωυσέως
915 τῷ Μωυσεῖ γὰρ λέγει

720 ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς
22 ἐπαιδεύθη Μωυσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων
29 ἔφυγεν δὲ Μωυσῆς ἐν τ. λόγῳ τούτῳ

ἐν

514 ἐβασίλευσεν

᾿

΄

N
Lu

2.30 ἐπέστρεψαν . . . εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ
Ναζαρέθ, T
51 κατέβη per αὐτῶν x. ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ
Ναζαρέθ, T
,

4 τό ἦλθεν εἰς Ναζαρά

Jo

145 Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ
46 ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι ;
Ας 10 38 Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρὲθ ὡς ἔχρισεν αὐτὸν
ὁ Θεός
NAZAPHNO’S

Mk

124 ri ἡμῖν x. σοὶ Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;
10 47 ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν
ἐστ. ὁ Na¢., WH mg.
14 67 x. od μετὰ τ. Ναζαρηνοῦ ἦσθα τ. Ἰησοῦ
16 6 Ἰησοῦν ζητεῖτετ. Ναζαρηνὸν τ. ἐσταυρωμένον
Lu 4 34 ἔα τί ἡμῖν κ. σοὶ Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;
2419 τὰ περὶ Ἰησοῦ τ. Ναζαρηνοῦ
Mt

ΝΑΖΩΡΑΓῸΣ
223 Ναζωραῖος κληθήσεται

TIE’ YAW WI, Is. xi. 1
26 71 οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τ. Natwpaiov
Lu 18 37 Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται

Nalwpatos—vads
5 art

ee

Lu

NAIMA’N
427 ei μὴ Ναιμὰν ὁ Σύρος

Lue

τὺ

αὐτῷ Ἰησοῦν τ. Ναζωραῖον

οἱ δὲ εἶπαν Ἰησοῦν τ. Ναζωραῖον

7 Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων

Ἰησοῦν τ. Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον

ἀπὸ τ. Θεοῦ
ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Ναζωραίου
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NAI’N
ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Naiv
Ναΐν, T

περιπάτει

NAO’S

ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Ναζωραίου

+ + + οὗτος παρέστηκεν

Ἰησοῦς

ὁ Ναζωραῖος

τόπον τοῦτον

οὗτος

καταλύσει

τ.

(1) vads Θεοῦ, Κυρίου
Mt 28 τό ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. ναῷ οὐδέν ἐστιν"

ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. χρυσῷ τ. ναοῦ ὀφείλει

ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις

17 ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τ. χρυσόν;
21 ὁ ὀμόσας ἐν τ. ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ
35 ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τ. ναοῦ κ. τ. θυσιαστηρίου

πρωτοστάτην τε τῆς τ. Ναζωραίων αἱρέσεως

πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ

τ.

Ναζωραίου

δεῖν

πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι

26 61

NAQA’M
τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰμ τοῦ Δαυείδ
Ναθὰν,

Mg

Eee hi Φίλιππος τ. Ναθαναήλ
εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ
ee Ἰησοῦς τὸν N. ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν
λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ
ZL.2 ἦσαν ὁμοῦ. . . Ν. ὁ ἀπὸ Kava τ. Γαλιλαίας

(1) τὸ vai
ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν
ὑ
ναὶ ναὶ οὗ οὔ
λέγουσιν αὐτῷ Ναὶ Κύριε
ναὶ λέγω ὑμῖν κ. περισσότερον προφήτου
ναὶ ὁ πατὴρ ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο
λέγουσιν αὐτῷ Ναί
ἡ δὲ εἶπεν Ναὶ Κύριε
λέγεἰ Nai
ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί
Mk 7 28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη kK. λέγει αὐτῷ Ναὶ Κύριε
—Nai, WH mg.
Lu 726 ναὶ λέγω ὑμῖν κ. περισσότερον προφήτου
10 21 ναὶ ὁ πατὴρ ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο
11 51 ναὶ λέγω ὑμῖν ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τ. γενεᾶς
ταύτης

5 ναὶ λέγω ὑμῖν τοῦτον φοβήθητε,

λέγει αὐτῷ Ναὶ Κύριε
λέγει αὐτῷ Ναὶ Κύριε
λέγει αὐτῷ Ναὶ Κύριε
Ac 5 8 ἡ δὲ εἶπεν Ναὶ τοσούτου
22 27 ὁ
ὁ δὲ ἔφη Ναί
Ro 329 ναὶ κ. ἐθνῶν
>
Ν
‘
‘
‘
‘
a
»
11Col 17 1 Ὁiva ἢ «παρ᾽ «ἐμοὶ
τὸ ναὶ ναὶ x. τὸ οὗ οὔ
18 ὁ λόγος ἡἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ναὶ κ. οὔ
19 οὐκ ἐγένετο ναὶ κ. οὗ ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ
γέγονεν"
20 1 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ ἐν αὐτῷ τὸ ναί
Phl 4 3 ναὶ ἐρωτῶ κ᾿ σὲ γνήσιε σύνζυγε
Phm 20 ναὶ ἀδελφὲ ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ
Ja 5121 ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναὶ κ. τὸ od οὔ
Re 1 7 ναὶ ἀμήν
14 13 ναὶ λέγει τὸ Πνεῦμα ἵνα ἀναπαήσονται
16 7 ναὶ Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ
22 20 ναὶ ἔρχομαι ταχύ
Bs
aD
en
a

ναὸν τ. Θεοῦ

,’

ΝΑΘΑΝΑΗΛ

NAI’

1 δύναμαι καταλῦσαι τ.

ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τ. ναὸν ἀνεχώρησεν
ae 6 καταλύων τ. ναὸν κι. -- οἰκοδομῶν
τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη... εἰς δύο
ἐγὼ καταλύσω τ. ναὸν τούτον τ. χειροποίητον
ὁ καταλύων τ. ναὸν κ. οἰκοδομῶν
τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο
1 ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τ. ναὸν
T. Κυρίου

ἐθαύμαζον ἐν
ἐ τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν
αὐτ. ἐν τ. ναῷ, Bk
22

Jo

28 45

219
20
21

Ac 17 24
19 24

1Co 8 16

11Co6 16

ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τ. ναῷ
ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ μέσον
λύσατε τ. ναὸν τοῦτον
τεσσεράκοντα κ. ἐξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ
ναὸς οὗτος
ἔλεγεν περὶ τ. ναοῦ τ. σώματος αὐτοῦ
οὐκ ἐν χειροποιήτοις. ναοῖς κατοικεῖ
ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος
" οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστέ
a! τις τ. ναὸν τ. Θεοῦ φθείρει
τὸ γὰρ ναὸς τ. Θεοῦ ἅγιός ἐστιν
τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου
πνεύματός ἐστιν
᾿ τίς δὲ συνκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ
εἰδώλων ;;

Eph2 21
uTh2
4
Re 312

715

* ἡμεῖς. yap ναὸς Θεοῦ ἐσμὲνaye
αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ
: ὥστε αὐτὸν εἰς τ. ναὸν τ. Θεοῦ καθίσαι
1 ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐἐν τ. ναῷ τ. Θεοῦ μου
λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας κ. νυκτὸς ἐν τ.
ναῷ αὐτοῦ
1 ἔγειρε Re ᾿μέτρησον τ. ναὸν τ. Θεοῦ
τ. αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τ. ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν
ἠνοίγη 6 ναὸς τ. Θεοῦ ὁ ἐν τ. οὐρανῷ,
κι ὥφθη ἡ κιβωτὸς τ. διαθήκης αὐτοῦ ἐν
τ. ναῷ αὐτοῦ
ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. ναοῦ
ἄλλος “ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. ναοῦ τοῦ ἐν
τ. οὐρανῷ
AM
ἠνοίγη 6 ναὸς τ. σκηνῆς τ. μαρτυρίου ἐν
τ᾿ οὐρανῷ"
K. ἐξῆλθαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι δες ἐκ T. vaoU
ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τ΄ δόξης τ. Θεοῦ
οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τ. ναόν
ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τ. ναοῦ
ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τ. ναοῦ
ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ"
6 γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς . . . ναὸς αὐτῆς ἐστίν
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Naovp—vexpos
NAOY’M

Lu

NEKPO’S

(1) vexp. ἔργα, πίστις

325 τοῦ ᾿Αμὼς τοῦ Naodp τοῦ Ἐσλεί
Mt

ΝΑῬΔΟΣ

Mk14

3 ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς
πολυτελοῦς

Jo 12 3 λαβοῦσα

λίτραν

μύρου

πολυτίμου

νάρδου

πιστικῆς

ΝΑΥΑΓΕΏ *
11Col1l 25 τρὶς ἐναυάγησα
1 Ti 119 ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τ. πίστιν ἐναυά-

γησαν

NAY’KAHPOX *

Ac 27 11 τ. κυβερνήτῃ x. τ. ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο

ἄφες τ. νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
νεκροὺς ἐγείρετε λεπροὺς καθαρίζετε
νεκροὶ ἐγείρονται κ. πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τ. νεκρῶν
ἕως οὗ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἐγερθῇ
22 31 περὶ δὲ τ. ἀναστάσεως τ. νεκρῶν οὐκ

28 27 ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν
27 64 ἠγέρθη ἀπὸ τ. νεκρῶν
28 4 ἐγενήθησαν ὡς νεκροί
7 ἠγέρθη ἀπὸ τ. νεκρῶν
Mk 6 14 Ἰωάνης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν
9 9 εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἀναστῇ
10 τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
26 ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός
1225 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν
26 περὶ δὲ τ. νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ

ἀνέγνωτε
>

NAYS

4

27 “ οὐκ ἔστιν Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων

10 [14 τ. θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν
οὐκ ἐπίστευσαν

Ac 27 41 ἐπέκειλαν τὴν ναῦν

>

NAY’THE **
Ac 27 27 ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς
χώραν
O τ. δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τ. πλοίου
Re 18 17 ναῦται x. ὅσοι τ. θάλασσαν ἐργάζονται
΄“

Lu

,

Ac

NEANI’SKOx
Mt 19 20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος

22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τ. λόγον τοῦτον

Lu
Ac

16

νυσεν

38 ? Θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
24. καὶ 5 τί ζητεῖτε τ. ζῶντα μετὰ τ. νεκρῶν;
46 ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ
Jo 222 ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
521 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τ. νεκρούς
25 ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τ. φωνῆς τ. υἱοῦ
τ. Θεοῦ
12 1 Λάζαρος ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς
9 ἵνα κ. τ. Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ

νεκρῶν

17 ὅτε... ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
20 ο ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
21 14 ἐφανερώθη Ἰησοῦς τ. μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ

5 εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τ. δεξιοῖς

7 14 νεανίσκε σοὶ λέγω ἐγέρθητι

NY ΓΙ DIN, Joel iii. 1

5 10 εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν
νεκράν
oka”
23 18 τοῦτον τ. νεανίσκον ἀγαγεῖν πρός σε
νεανίαν, WH non mg. "
22 ὁ μὲν οὖν χιλιάρχος ἀπέλυσεν τ. νεανίσκον
I Jo 213 γράφω ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι νενικήκ
ατε τ.

πονηρόν
14 ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε

;

31 οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται
20 35 οἱ δὲ καταξιωθέντες τ. αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν
K. τ. ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν
37 ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ κ. Μωυσῆς ἐμή-

T

νεανίσκε νεανίσκε, WH mg.
217 οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται

.

16 30 ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς

ΜΚ14 51 νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ
εἷς τις νεαν.,

,

60 ἄφες τ. νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς

8.34 τοῦ Θαρὰ τοῦ Ναχὼρ τοῦ Σερούχ
ΝΕΑΝΙΆΣ
758 παρὰ τ. πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου
20 9 καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος
ἐπὶ τῆς θυρίδος
2817 τ. νεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὸς τ. χιλίαρχον
18 τοῦτον τ. νεανίαν ἀγαγεῖν πρός σε
νεανίσκον, TWH mg.

>

---ἐκ vexp., T [WH] R
715 ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς x. ἤρξατο λαλεῖν
22 νεκροὶ ἐγείρονται πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
9 7 Ἰωάνης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
15 24 ? οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν
32 " ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν

ΝΑΧΩΡ

Lu

(2) νεκρὸς... Lav

22
ὃ
κ
2
ο

ἀνέγνωτε
32 " οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων

ΝΑἑῬΤΚΙΣΣΟΣ

Ro 16 11 ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου

8
10
11
14
17

Ac

νεκρῶν

315 ὃν 6 Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
Α.,,ὦ καταγγέλλειν ἐν τ. ᾿Ιησοῦ τ. ἀνάστασιν τὴν

ἐκ νεκρῶν

10 ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
5 10 εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν
νεκράν
10 41 μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
42 " ὁ ὡρισμένος... κριτὴς ζώντων x. νεκρὼν
13 30 ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
17 3 τ. Χριστὸν ἔδει παθεῖν x. ἀναστῆναι εκ
νεκρῶν

ae

νεκρός---νεομηνία
Ac 17 31 πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν
ἐκ νεκρῶν.
32 ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν
20 9 ἔπεσεν ἀπὸ τ. τριστέγου κάτω κ. ἤρθη
νεκρός
23 6 περὶ ἐλπίδος x. ἀναστάσεως νεκρῶν κρίνομαι
24 21 περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι
26 8 εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει
23 εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς
μέλλει, καταγγέλλειν
28 67ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν
Ro 1-4 κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως
νεκρῶν
Θεοῦ τ. ζωοποιοῦντος T νεκρούς
ἐπὶ τ. ἐγείραντα ᾿Ιησοῦν τ. Κύριον ἡμῶν
ἐκ νεκρῶν
ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρών
Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει
5 λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς μὲν τ.
ἁμαρτίᾳ
a παραστήσατε ἑαυτοὺς τ. Θεῷ ὡσεὶ ἐκ
νεκρῶν ζῶντας
εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ νεκρῶν
ἐγερθέντι
χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά
3 τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν
»
τὸ

πνεῦμα

τ.

ἐγείραντος

τ.

Ἰησοῦν

εκ

νεκρῶν
ὁ ἐγείρας ἐκ νεκρῶν

107
11
|

1Co15

Χριστὸν

Ἰησοῦν

ζωο-

"ποιήσει
μᾶλλον δὲ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
--ἐκ vexp., T [WH]
τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν
ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;
ἵνα κ. νεκρῶν Ks ,ζώντων κυριεύσῃ
εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν
ἐγήγερται,
πῶς λέγουσιν . .. ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν
οὐκ ἔστιν;
εἰ δὲ ἀνάστασις ψεκρῶν οὐκ ἔστιν
εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται:
εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐν νεκρῶν
κυ Oe: ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν
τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τ.
νεκρῶν;
εἰ ὅλως “Ψεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται φάγωμεν κ. πίωμεν
πῶς ἐγείρονται. οἱ νεκροί;
οὕτως k. ἡ ἀνάστασις τ. νεκρῶν
οἱ vexpot ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι.
ἐπὶ τ. Θεῷ τ. ἐγείροντι τ. νεκρούς

Θεοῦ πατρὸς τ. “ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
ἣν “ἐνήργηκεν ἐν τ. Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν
ἐκ νεκρῶν
ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τ. παραπτώμασιν.
2 ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τ. παραπτώμασι
συνεζωοποίησεν
5 14 ἔγειρε ὁ καθεύδων κ. ἀνάστα ἐκ τ. νεκρῶν

porp? nda ὙΠῸ YM, Is. xxvi. 19
Ph!

311

εἴ

ΕΣ

mos

καταντήσω

τὴν ἐκ νεκρῶν

εἰς
>

τ.

ἐξανάστασιν
>

,
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118 ὅς ἐστιν. .. πρωτότοκος ἐκ τ. νεκρῶν
212 τ. Θεοῦ τ. ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
13 2 ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας τ. παραπτώμασι.. . .
συνεζωοποίησεν ὑμᾶς
Ὶ ΤῊ
1ὸ ὃν ἤγειρεν ἐκ τ. νεκρῶν Ἰησοῦν
416 οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον
uTr2 8 μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγεμμένον
ἐκ νεκρῶν
4 1 2 7, μέλλοντος κρίνειν ζῶντας κ. νεκρούς
He
6 1 - μὴ, πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων
ἀναστάσεως νεκρῶν κ. κρίματος αἰωνίου
* καθαριεῖ τ. συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν
ἔργων
διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία
K. ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ Θεός
ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τ. νεκροὺς
αὐτῶν
ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τ. ποιμένα τ. προβάτων
1 οὕτως k. ἢ, πίστι. ..
νεκρά ἐστιν καθ᾽
ἑαυτήν
ὥσπερ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν
ἐστιν,
1 οὕτως κι ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν
ἀναγεννήσας ὑμᾶς . . . δύ ἀναστάσεως
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν
Θεὸν τ. ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
* ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως κρίνοντι
ζῶντας κι νεκρούς.
εἰς τοῦτο γὰρ κ. νεκροῖς εὐηγγελίσθη
ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ... ὁ πρωτύτοκος τ.
νεκρῶν
ἕπεσὰ πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός
7 ἐγώ εἰμι ... 6 ζῶν κ. ἐγενόμην νεκρός
2 ὃς ἐγένετο νεκρὸς ie. ἔζησεν.
2 ὄνομα ἔχεις
ἔ
ὅτι ζῇς K. νεκρὸς εἶ
ὁ καιρὸς τ. νεκρῶν κριθῆναι
μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες
ἐγένετο αἷμα ὡς “νεκροῦ
οἱ λοιποὶ τ. νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι
ἄ
τελεσθῇ
εἶδον τ. vexpovs . . . ἑστῶτας ἐνώπιον τ.
θρόνου
ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τ. γεγραμμένων
Col

ἐν τ. βιβλίοις

ἔδωκεν ἡ θάλασσα τ. νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ,
x. ὁ θάνατος κ. 6 ἅδης ἔδωκαν τ. νεκροὺς
τοὺς ἐν αὐτοῖς
ΝΕΚΡΟΏ * +
419 κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον
Col 3 5 νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τ. γῆς
He 11 12 ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγεννήθησαν κ. ταῦτα νενεκρωμένου
Ro

ΝΕΊΚΡΩΣΙΣ * 7
Ro 419 κατενόησεν τ. νέκρωσιν τ. μήτρας Σάρρας
11Co4 το πάντοτε τ. νέκρωσιν τ. Ἰησοῦ ἐν τ. σώματι
περιφέροντες
,

Col

NEOMHNI’A
2 16 μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω.
ἑορτῆς ἢ νεομηνίας
νουμηνίας, T

. . ἐν

μέρει

Ἴσσαν

664

νέος---νήπιος
Lu

ΝΕΌΣ

(1) νεώτερος

9.34 ἐγένετο νεφέλη x. ἐπεσκίαζεν αὐτούςἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς

(2) διαθήκη νέα

τ. νεφέλην.

Mt

917 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
παλαιούς
17 ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς
Mk 2 22 οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς
3
΄
\
>
>
‘
εἰς> ἀσκοὺς
νέον
οἶνον
καινούς,
22 ἀλλὰ
—h. v.. T [WH]
Lu 5 37 οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἷς ἀσκοὺς παλαιούς-

35. κι φωνὴ ἐγένετο ἐκ τ. νεφέλης

,

12 54 ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν

21 27 ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν

4

’

"

,

,

εἰ δὲ μήγε ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τ. ἀσκούς
,

’

38 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον
39 οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον
‘

>

‘

‘

ge 4

ἢ. v., [WH]

15 12 1 εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τ. πατρί

13

©

1

22 26 1 ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς 6 νεώτερος
Jo 2118 1 ὅτε ἧς νεώτερος ἐζώννυες σεαυτόν
Ac 5 61 ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν
αὐτόν
1611 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν

1Co5

νεφέλῃ
1 ο νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τ. ὀφθαλμῶν
αὐτῶν
1Col0 1 οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τ. νεφέλην ἦσαν
2 πάντες εἰς τ. Μωυσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τ.
νεφέλῃ κ. ἐν τ. θαλάσσῃ
ΤῊ 4 17 ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν
τ. Κυρίου
12 νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι
Ju
Re 1 7 ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τ. νεφελῶν
10 1 εἶδον ἄλλον ἄγγελον... περιβεβλημένον
νεφέλην
1112 ἀνέβησαν εἰς τ. οὐρανὸν ἐν τ. νεφέλῃ
Ac

1414 εἶδον x. ἰδοὺ νεφέλη λευκή,

κ. ἐπὶ τ. νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν
ἀνθρώπου
15 κράζων... τ. καθημένῳ ἐπὶ τ. νεφέλης
16 ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. νεφέλης τὸ
δρέπανον αὐτοῦ
τ. νεφέλην, WH mg.

7 ἵνα ἦτε νέον φύραμα

Col 8 10 ἐνδυσάμενοι τ. νέον τ. ἀνακαινούμενον
ΙΤΊΙ δ 1 1 παρακάλει... νεωτέρους ὡς ἀδελφούς

2 1 νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς. ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ
1 1 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ

14 | βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν
2 4 ἵνα σωφρονίζωσιν τ. νέας φιλάνδρους εἶναι
6 1 τ. νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν
He 12 24 3 προσεληλύθατε... . διαθήκης νέας μεσίτῃ
Ἰησοῦ
ΓῬε δ. 5 ' ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις

Tit

Mk 10 20
Lu 18 21
Ac 26 4
1 Ti 412

NEO’THE
ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεύτητός pov
ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος
τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου ἐκ νεότητος...
ἴσασιν πάντες Ἰουδαῖοι
τὴν ἐκ νεότ., T
μηδείς σου τ. νεότητος καταφρονείτω

8 6 μὴ

νεόφυτον ἵνα μὴ τυφωθεὶς
ἐμπέσῃ τ. διαβόλου

Μὲ

ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ
413 ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν κ. Νεφθαλείμ
15 γῆ Ζαβουλὼν x. γῇ Νεφθαλείμ

Re

7 6 ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ δώδεκα χιλιάδες

OMB] MY IWN)POI ΠΝ, Is. viii. 23
Νεφθαλὶμ, WH

He 12

ΝΕΦΟΣ
1 τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον

μαρτύρων

ἡμῖν νέφος

ΝΕΦΡΟΣ
Re

223 ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς x. καρδίας

ΝΕΩΚΟΡΟΣ ἢ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΤΊ

oe

εἰς κρίμα

Ac 19 35 τὴν Ἐφεσίων πόλιν
μεγάλης ᾿Αρτέμιδος

νεωκόρον

οὖσαν

τ.

NEQTEPIKO’S**
ΝΕΥΏ

10 18 24 νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος

Π Ti2 22 τὰς δὲ vewrepixds ἐπιθυμίας φεῦγε

Ac 24 10 νεύσαντος αὐτῷ τ. ἡγεμόνος λέγειν
ΝΕΦΕΓΛΗ
5 νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς"
κ. ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τ. νεφέλης λέγουσα
24 30 ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
ἐπὶ τ. νεφελῶν τ. οὐρανοῦ
26 64 ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου... ἐρχόμενον
ἐπὶ τ. νεφελῶν τ. οὐρανοῦ

Μι 17

Mk

NH’
1Col5 31 καθ᾽ ἡμέραν

καύχησιν

μετὰ τ. νεφελῶν τ. οὐρανοῦ

νὴ «τ. ὑμετέραν

ΝΗΘΩ
Mt 6 28 οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν
;
Lu 12 27 ra κρίνα πῶς αὐξάνει: οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει
πῶς οὔτε νήθει οὔτε ὑφαίνει, TWH mg.

9 7 ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς"

κ. ἐγένετο φωνὴ ἐκ τ. νεφέλης
18 26 ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν
νεφέλαις
14 62 ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου... . ἐρχόμενον

ἀποθνήσκω

ΝΗΠΙΑΖΩ
1Co 1420 ἀλλὰ τ. κακίᾳ νηπιάζετε

ΝΗΊΠΙΟΣ
Mt 1125 ὅτι...

ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις

“-τον

—

ΝΥ

ss.

τ

ῪνΨ'

νήπιος---νικάω
Mt 21 16 ἐκ στόματος νηπίων κ. θηλαζόντων κατηρίσω

Mk

218 ἦσαν οἱ ,“μαθηταὶ Ἰωάνου

ty FID! DY) DIY "BD, Ps. viii. 3

Φαρισαίων νηστεύουσιν,

6m... ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις
πέποιθάς τε σεαυτὸν aes διδάσκαλον νηπίων
ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ
ὅτε ἤμην νήπιος ἐλάλουνἃ
ὡς νήπιος ἐφρόνουν
ὡς νήπιος ἐλογιζόμην ὡς νήπιος"

οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν;
19 μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τ. νυμφῶνος.

4 1 ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν

3 οὕτως K. ἡμεῖς ὅτε ἦμεν νήπιοι

οὐ δύνανται νηστεύειν
Lu

ὅ 33 διὰ τί οἱ μαθηταὶ᾿ἸΙωάνου νηστεύουσιν πυκνά
34 μὴ δύνασθε τ. υἱοὺς τ. νυμφῶνος. ..

18 12 νηστεύω δὶς τ. σαββάτου
Ac 18 2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν

il
Man
ain
ti

ΝΗΡΕΥΣ
Νηρέα κ. τ. ἀδελφὴν αὐτοῦ

ΝΗΣΙΌΝ ἢ

Ac 18 6 διελθόντες δὲ ὅλην τ. νῆσον ἄχρι Πάφου
27 26 εἰς “νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν
281 ἐπέγνωμεν ὅτι Μελιτήνη ἡ νῆσος καλεῖται

11 γυναῖκας

Tit

Mk
Lu

9 29
2 37

Ac 14 23
27 9
11Co6

εἰ μὴ ἐν προσευχῇ

κ.

νηστείᾳ
—h. v.. TWHR non mg.
ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ
k. νηστείᾳ
—K. νηστ.» TWH non mg. R non mg.
νηστείαις x. δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα κ.
ἡμέραν
προσευξάμενοι pera νηστειῶν
διὰ τὸ κ. τ. νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι

5 ἐν ἀγρυπνίαις ἐν νηστείαις

6
8
Π͵ΤῚ4 5
I Pel 13
7
5 8

4 2 νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα
τεσσεράκοντα

ἀλλὰ γρηγορῶμεν͵ κι νήφωμεν
ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν
σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν
νήφοντες τελείως ἐλπίσατε
σωφρονήσατε οὖν k. νήψατε εἰς προσευχάς
νήψατε γρηγορήσατε

NI‘TEP
1 ὅτε BapvdBas x. Συμεὼν 6 καλούμενος Νίγερ

NIKA’NQP
Ac

6 5 ἐξελέξαντο... Φίλιππον x. Πρόχορον x.
Νικάνορα
ΝΙΚΑΏ

Lu 11 22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ
αὐτόν
8 4 ὅπως.

. . νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε

TAWA NIN... yn, Ps. li. 6
κ. νύκτας

ὅταν δὲ νηστεύητε
ὅπως
ὅ
φανῶσιν τ. ἀνθρώποις νηστεύοντες
σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τ. κεφαλήν
ὅπως μὴ φανῇς τ. ἀνθρώποις νηστεύων
νήστ. τ. ἀνθρ., WH mg.

914 διὰ τί ἡμεῖς κ. of Φαρισαῖοι ,γηστεύομεν,
οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;
15 κ. τότε νηστεύσουσιν

Ac 18

Ro

ΝΗΣΤΕΥΏ

6 16
16
17
18

ὡσαύτως. σεμνὰς μὴ διαβύλους

Jo 16 33 θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τ. κόσμον

11 27 ἐν νηστείαις πολλάκις

Μι

εἶναι

NH’@Q*
1Th5

ΝΗΣΤΕΙΆ

ἐκπορεύεται

ἀνεπίλημπτον

νηφαλίους
2 2 πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι

πρώτῳ. τῆς νήσου

9 οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας
II ἀνήχθημεν €ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ
νήσῳ
Ἐδ..1 Ὁ ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τ. καλουμένῃ Πάτμῳ
6 14 πᾶν ὄρος κ. νῆσος ἐκ τ. τόπων αὐτῶν ἐκι“νήθησαν
16 20 πᾶσα νῆσος ἔφυγεν

Mt 17 21 οὐκ

κ.

NH®A‘AIOx *
1Ti 8 2 δεῖ οὖν τ. ἐπίσκοπον
ore νηφάλιον

ΝΗΊΣΟΣ

χωρία T.

Κυρίῳ

ΝΗΣΤΙΣ
Mt 15 32 ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω
ΜΚ 8 3 ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν
νήστις, T

Ac 27 16 νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον Καῦδα

Z ὑπῆρχεν

τ.

νηστεύοντων
3 τότε νηστεύσαντες k. προσευξάμενοι

NHPEI’
3827 τοῦ Σαλαθιὴλ τοῦ Nnpe: το; Μελχεί

Ro 1615 ἀσπάσασθε...

20 τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ Τ᾿ ἡμέρᾳ

ποιῆσαι νηστεῦσαι;
35 τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις

Eph4 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι
1 ΤῊ 2 7 ἀλλὰ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν
ἤπιοι, TR non mg.
He 513 νήπιος γάρ ἐστιν
Lu

..

νηστεύειν ;
ὅσον χρόνον ἔχουσιν τ. νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν

ὅτε γέγονα ἀνὴρ κατήργηκα τὰ τ. νηπίου

Ga

κ. οἱ Φαρισαῖοι

νηστεύοντες
18 διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου x. οἱ μαθηταὶ τ.

αἶνον

Lu 1021
Ro 220
1Co8 I
18 11

665

12 21 μὴ νικῶ ὑπὸ τ. κακοῦ,
ἀλλὰ νίκα ἐν τ. ἀγαθῷ τὸ κακόν
I Jo213 γράφω ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τὸν
πονηρόν
14 ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι. .. νενικήκατε
τὸν πονηρόν
4 4 ὑμεῖς oka νενικήκατε αὐτούς
5 4 πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τ. Θεοῦ νικᾷ τ.
κόσμον"
kK. αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τ. κόσμον

666

νικάω----νόθος

1Jo5 καὶ τίς ἐστιν δὲ ὁ νικῶν τ. κόσμον
Re 2 7 1. νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τ. ξύλου
τ. ζωῆς
II 6 νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τ. θανάτου τ.
δευτέρου
cal

~

΄“΄

΄

17 τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τ. Kexpupμένου
lod

-

U

>

“

δι

ὁ νικῶν κ. ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου
c

~

ε

΄“

12

ε

ἮΝ

ὁ νικῶν

Ε

»»

περιβαλεῖται

΄

ΓΑ

ποιήσω

ἐν

΄

αὐτὸν

>

στύλον

ἐν

a

τ.

,᾿͵

4

’

Α

Ἅ

ναῳ

-“

΄-ς

>

΄“

>’

NINTH’P* +

Jo 18 5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τ. νιπτῆρα

ἱματίοις

21 ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν
τ. θρόνῳ μου ὡς κἀγὼ ἐνίκησα
5 5 ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων 6 ἐκ τ. φυλῆς Ἰούδα
6 2 ἐξῆλθεν νικῶν κ. ἵνα νικήσῃ
1 7 τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου...

added
»“,

μετὰ τ. γενεᾶς ταύτης

,

νικοῦντι, T

8. κ ὁ νικῶν οὕτως
λευκοῖς

Lu 11 30 καθὼς γὰρ ἐγένετο ὁ Ἰωνᾶς τ. Νινευείταις
σημεῖον
32 ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τ. κρίσει

’

ΝΙΠΤΩ

Mt

617 σὺ δὲ νηστεύων... τὸ πρόσωπόν σου νίψαι

Mk
Jo

,

νικήσει αὐτούς

1211 αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τ. ἀρνίου
13 7 ἐδόθη αὐτῷ... νικῆσαι αὐτούς
»

Ἦν.

ΕΟ

4

~

15

᾿

΄

+4

>

15
18. 5
6
ὃ
ὃ
10

,

’

—h. v., [WH] R mg.

2 εἶδον... τ. νικῶντας ἐκ τ. θηρίου κ. ἐκ
τ. εἰκόνος αὐτοῦ
17 14 τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς
>

a

’

21 7 ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα

ΝΙΚΗ
10 5 4 αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τ. κόσμον

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Jo

1 ἄνθρωπος ἐκ τ. Φαρισαίων Νικόδημος ὄνομα
αὐτῷ
4 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος
9 ἀπεκρίθη Νικόδημος κ. εἶπεν αὐτῷ
7 50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς
19 39 ἦλθεν δὲ κ. Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν
νυκτὸς τὸ πρῶτον

Re

2 6 μισεῖς τὰ ἔργα τ. Νικολαϊτῶν
15 ἔχεις κ. σὺ κρατοῦντας τ. διδαχὴν Νικολαϊτῶν

3

NIKOAATHE

διδ. τῶν

Nex., T

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ac

6 καὶ ἐξελέξαντο.
᾿Αντιοχέα

Tit

312 σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν

..

Νικόλαον

προσήλυτον

ΝΙΚΟΊΠΟΛΙΣ
ΝΙΚΟΣΤ
Mt 12 20 ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τ. κρίσιν

bev δον ΠΌΝΟ, Is. xlii. 3

ny2> mn yba, Is. xxv. 3

SF ποῦ σου θάνατε τὸ νῖκος;

ΤῊ PITT ‘IS, Hos. xiii. 14
57 τ. δὲ Θεῷ χάρις τ. διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος

ἀπελθὼν οὖν κ. νιψάμενος ἀνέβλεψα

ἐνιψάμην κ. βλέπω
ἤρξατο νίπτειν τ. πόδας τ. μαθητῶν
Κύριε σύ μου νίπτεις τ. πόδας;
οὐ μὴ νίψῃς μου τ. πόδας εἰς τ. αἰῶνα
ἐὰν μὴ νίψω σε
οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τ. πόδας νίψασθαι

12 ὅτε οὖν ἔνιψεν τ. πόδας αὐτῶν
14 εἰ οὖν ἐγὼ Evia ὑμῶν τ. πόδας

14 κ. ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τ. πόδας
1 ΤΙ 510 εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν
ΝΟΕΏ
Mt 15 17 οὐ νοεῖτε ὅτι. .. εἰς τ. κοιλίαν χωρεῖ
16 9 οὔπω νοεῖτε οὐδὲ μνημονεύετε
11 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ τ. ἄρτων εἶπον
2415 ὁ ἀναγινώσκων νοείτω
Mk 7 18 οὐ νοεῖτε rt. . . οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι;
817 οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε;
18 14 ὁ ἀναγινώσκων νοείτω
Jo 1240 ἵνα μὴ... νοήσωσιν τ. καρδίᾳ

2) 132 ... 1B, Is. vi. 10
Ro

120 τὰ

γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ... τ. ποιήμασι
νοούμενα καθορᾶται
Eph 8 4 δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τ. σύνεσίν

μου

20
1Ti 1 7
WTi2 7
Hell 3

ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν
μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν
νόει ὃ λέγω
'
πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τ. αἰῶνας ῥήματι
Θεοῦ
ΝΟΉΜΑ **

11Co2 11 οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν
814 ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν

a tees

1Col5 54 κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

15 2 οὐ γὰρ νίπτονται τ. χεῖρας
7 3 ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τ. χεῖρας
9 7 ὕπαγε νίψαι εἰς τ. κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ
7 ἀπῆλθεν οὖν κ. ἐνίψνατο
II ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ x. νίψαι.

4 4 ὁ Θεὸς τ. αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τ. ἀπίστων
5 αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τ. ὑπακοὴν
τ. Χριστοῦ
11. 3 μήπως... φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ
τ. ἁπλότητος
ΡῊ] 4 7 ἡ εἰρήνη τ. Θεοῦ... φρουρήσει τ. καρδίας
10

ὑμῶν κ. τὰ νοήματα ὑμῶν

NINEYEI’THE

Mt 12 41 ἄνδρες Nweveira ἀναστήσονται ἐν τ. κρίσει
. μετὰ τ. γενεᾶς ταύτης

Heil2

ΝΟΌΘΟΣ **
8 ἄρα νόθοι x. οὐχ υἱοί ἐστε

667

νομή---νόμος
NOMOOE’THE

NOMH’

Jo 10 9 εἰσελεύσεται x. ἐξελεύσεται κ. νομὴν εὑρήσει
II Ti2 17 ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει

Ja

412 εἷς ἐστὶν νομοθέτης x. κριτής
ἐστ. ὁ νομοθ., TWH mg.

NOMI’ZQ **
Mt

517
10 34
20 10
Lu 244
8.23
Ac 725
8 20
14 τ᾿
16 13
27
17 29

μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τ. νόμον
μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην
οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται
νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τ. συνοδίᾳ
dv υἱὸς ὡς ἐνομίζετο Ἰωσήφ
ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τ. ἀδελφούς
τ. δωρεὰν τ. Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων
κτᾶσθαι
ἔσυρον ἔξω τ. πόλεως νομίζοντες αὐτὸν
τεθνηκέναι
οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι
νομίζων ἐκπεφευγέναι τ. δεσμίους
οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ... τὸ θεῖον

εἶναι ὅμοιον
a

21 29 ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν

1Co7 26 νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν

36 εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον
αὐτοῦ νομίζει
1Ti 6 5 νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τ. εὐσέβειαν

_NOMIKO’Sἢ

ΝΟΜΟΣ

(1) νόμ. Θεοῦ, Κυρίου
(2) νόμ. Χριστοῦ,
πνεύματος
(8) νόμ. κ. προφῆται
(4)
κατὰ νόμον (5) τὰ τ. νόμου (6) οἱ ἐκ
νόμου, ὑπὸ νόμον
Mt

18 ἰῶτα ἕν ἣ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ
τ. νόμου

7.12 8 οὗτος γάρ ἐστιν 6 νόμος κ. οἱ προφῆται
11 13 ὃ πάντες γὰρ οἱ προφῆται x. ὁ νόμος

ἔχειν

non

mg.

14

3 ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τ. νομικοὺς
k. Φαρισαίους
3 9 μάχας νομικὰς περιίστασο
13 Ζηνᾶν τ. νομικὸν x. ᾿Απολλὼν σπουδαίως
πρόπεμψον

Tit

12.
καἢ οὐκ

ἀνέγνωτε ἐν τ. νόμῳ
15. 6? ἠκυρώσατε τ. νόμον τ. Θεοῦ διὰ τ. παράδοσιν ὑμῶν
τ. λόγον, WH non mg. R non mg.
22 36 ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τ. νόμῳ;
40 3 ὅλος ὁ νόμος κρέμαται κ. οἱ προφῆται
23 23 ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τ. νύμου
. κατὰ τ.
Lu 222 4 ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι.
νόμον Μωυσέως
Ὶ

28} naeγάηραστα,
tiny Rope
1

16 16 3 ὁ νόμος
8ὃ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΆ **
αἱ διαθῆκαι κ. ἡ νομοθεσία

Ro

9 4 dv...

He

711 ὁ λαὸς yap ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτηται
8 6 ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέ-

κ. οἱ προφῆται

ν᾽

ξ

μέχρι

a

΄

>

᾿Ιωάνου
oe

6 νόμ. 6 M., T
49 ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τ. νόμον
51 μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τ. ἄνθρωπον
8 U5“
fe eg ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο
5

x

.

,

νόμῳ

con

a

δὲ τ. ὑμετέρῳ γέγραπται

10 34 οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τ. νόμῳ ὑμῶν
12 34 ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τ. νόμυ
mes
15 25 wa πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τ. νόμῳ αὐτῶν

γεγραμμένος
18 31 4 κατὰ τ. νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν
19 7 ἡμεῖς νόμον ἔχομεν,
k. κατὰ τ. νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν

Ac

613 οὐ παύεται λαλῶν
7 53

18 15

NOMOGETE’Q

τηται

,

23 ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωυσέως

NOMOAIAA’SKAAOX * +
517 ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι x. νομοδιδάσκαλοι
5 34 Γαμαλιὴλ νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τ.

λαῷ
24

3s

24 44 ὃ δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν
τ. νόμῳ Μωυσέως κ. τ. προφήταις
Jo 117 ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη
46 ὃ ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τ. νόμῳ. ..
εὑρήκαμεν
719 οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τ. νόμον,
κ. οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τ. νόμον;

ΝΟ ΜΙΣΜΑ

7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι

,

17 ἢ τ. νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν

Mt 22 19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τ. κήνσου

:

,

€

1Ti 1 8 ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται
ΠΤΊ2 5 οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ ν. ἀθλήσῃ

1Til

ν

27 τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τ.
νόμου
39 1 * ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τ. νόμον
Κυρίου
10 26 ἐν τ. νόμῳ τί γέγραπται;

ΝΟΜΙΜΩΣ *

Lu
Ac

ἕως

Ἰωάνου ἐπροφήτευσαν

Mt 22 35 ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός
Lu 7 30 οἱ δὲ Φαρισαῖοι x. οἱ νομικοὶ τ. βουλὴν τ.
Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς
10 25 νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτόν
11 45 ἀποκριθεὶς δέ τις τ. νομικῶν λέγει αὐτῷ
46 κ. ὑμῖν τ. νομικοῖς οὐαί
52 οὐαὶ ὑμῖν τ. νομικοῖς
53 ἤρξαντο οἱ Φαρισαῖοι κ. οἱ νομικοὶ δεινῶς
οἱ γραμματεῖς x. οἱ Bap. ὃ. ἐνέχειν, TWH

(7) νόμοι

517 μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τ. νόμον

39
15

5

ῥήματα κατὰ.

νόμου
οἵτινες ἐλάβετε τ. νόμον
έλων
ὃ μετὰ δὲ τ. ἀνάγνωσιν
προφητῶν
ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ
ἣναι
παραγγέλλειν τε τηρεῖν τ.
,

.. τ.

΄
eis διαταγὰς ἀγ>

τ.

νόμου

κ.

τ.

Μωυσέως δικαιως
νόμον Μωυσέως

18 13 παρὰ τ. νόμον ἀναπείθει οὗτος τ. ἀνθρώπους

668

νόμος

Ld
PE
‘
Ας 18 15 εἰ» δὲs ζητήματά
ἐστιν περὶ...

,

a

νόμου τοῦ

καθ᾽ ὑμᾶς

Ro 7

+

»

4

>

,

‘

«

‘4

,

κ. ὑμεῖς ἐθανατώθητε τ. νό

τὰ παθήματα τ. ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τ. νόμου
νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τ. νόμου
ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο"
ἀλλὰ τ. ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου
εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν Οὐκ ἐπιθυμήσεις
χωρὶς γὰρ νόμου “ἁμαρτία νεκρά:

,

ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ

,’

‘

>

c

,

,

,

>

,

,

ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος
οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν

,

,

σύνφημι τ. νόμῳ ὅτι καλός

εὑρίσκω ἄρα τ. νόμον τ. θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν
τὸ καλόν
1 συνήδομαι γὰρ τ. νόμῳ τ. Θεοῦ κατὰ τ.
ἔσω ἄνθρωπον"
βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τ. μέλεσί μου,
ἀντιστρατευόμενον τ. νόμῳ τ. νοός μου,
κ. αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τ. νόμῳ τ. ἁμαρτίας

΄“-

,

a

>

>

,

bed

4

4

αὐτὸς ἐγὼ τ. μὲν vot δουλεύω νόμῳ Θεοῦ,
τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας
2 ὁ γὰρ νόμος τ. πνεύματος τ. ζωῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τ.
νόμου τ. ἁμαρτίας
τὸ γὰρ ἀδύνατον τ. νόμου
ἵνα τὸ δικαίωμα τ. νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν
1 τῷ γὰρ νόμῳ τ. Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται

%

>

εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν
τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην
Μωυσῆς γὰρ γράφει τ. δικαιοσύνην τὴν
ἐκ νόμου
γὰρ ἀγαπῶν τ. ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν
λήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη
k. 6 νόμος ταῦτα οὐ λέγει;
ΕἸ
ws
oO.
ἐν γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ γέγραπται
8 ἐγενόμην... τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ
νόμον μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον,
8 iva τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω
ἐν τ. νόμῳ γέγραπται
καθὼς x. 6 νόμος λέγει
ἡ δὲ δύναμις τ. ἁμαρτίας ὁ νόμος
οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου

,

-

’

a...

Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης

>

,

4

A

,

“-“

ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ κ.
οὐκ ἐξ ἔργων νόμου"

/

ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα

σάρξ, Ps. cxliii. 2
ἐγὼ yap διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον

εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη
ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε
ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσίν
ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσι τ. γεγραμμένοις ἐν τ.
βιβλίῳ τ. νόμου
:

15 ὁ γὰρ νύμος ὀργὴν κατεργάζεται"
οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις
16 ὁ οὐ τῷ ἐκ τ. νόμου μόνον

5 13 ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ"

MT MIAD NDITNN OND rw, Dt.

ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογᾶται μὴ ὄντος νόμου

20
6 14
15
VI
I

νόμος δὲ παρεισῆλθεν
οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον
γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ

ὁ νόμος κυριεύει τ. ἀνθρώπου

χρόνον (ζῇ;

ἐφ᾽ ὅσον

2 ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τ. ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται
νόμῳ

--ἐν, [WH] R mg.

1

’ὕ

»

κατήργηται ἀπὸ τ. νόμου τ. ἀνδρός

ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τ. νόμου

21 20 πάντες ζηλωταὶ τ. νόμου ὑπάρχουσιν
24 ἀλλὰ στοιχεῖς x. αὐτὸς φυλάσσων τ. νόμον
28 ὁ κατὰ τ. λαοῦ κ. τ. νόμου... πάντας
πανταχῇ διδάσκων
22 3 πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τ. πατρῴου
νόμου
12 4 ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τ. νόμον
23 5 * σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τ. νόμον
29 ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τ. νόμου
αὐτῶν
24 6 4 κατὰ τ. ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
—h. v. TWHR non mg.
14 8 4 πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τ. νόμον ...
γεγραμμένοις
a
>?
,
>
,
25 8 οὔτε
εἰς τ. νόμον τ. Ἰουδαίων. . . τι
ἥμαρτον
28 23 8 ἀπό τε τ. νόμου Μωυσέως κ. τ. προφητῶν
Ro 212 ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον διὰ νόμου κριθήσονται
13 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τ.
Θεῷ,
>
> Be
‘
,
’
ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται
$ 2
\
ἔθ
\
\
4
»
ἱἐ
14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει
τὰ τ. νόμου ποιῶσιν οὗτοι νόμον. μὴ
ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος17 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τ. νόμου
γραπτὸν ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν
εἰ δὲ σὺ... ἐπαναπαύῃ νόμῳ
κατηχούμενος ἐκ τ. νόμου
ἔχοντα τ. μόρφωσιν... τ. ἀληθείας ἐν
τ. νόμῳ
ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι διὰ τ. παραβάσεως
τ. νόμου τ. Θεὸν ἀτιμάζεις;
περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς"
ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου As
ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τ.
νόμου φυλάσσῃ
ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τ. νόμον τελοῦσα
οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει
διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται
πᾶσα σάρξ, Ps. cxliii. 2
διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας
χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται,
® μαρτυρουμένη ὑπὸ τ. νόμου κ. τ. προφητῶν
27 διὰ ποίου νόμου; τ. ἔργων;
οὐχὶ ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως.
28 λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωmov χωρὶς ἔργων νόμου
31 νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τ. πίστεως;
μὴ γένοιτο ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν
413 οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ ᾿Αβραάμ
1 ὁ εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι
,

XXVii. 26
ἐν νόμῳ
οὐδεὶς δικαιοῦται mapa τ. Θεῷ
ὁ δὲ ihe οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως
13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τ. κατάρας τ.

II
12

νόμου
,

17 6 μετὰ τετρακόσια κ. τριάκοντα ἔτη γεγονὼς

νόμος

18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία

νόμος---νουθετέω
NO’SHMA *

τί οὖν
ὁ νόμος;
>
,

669

,

ὁ οὖν νόμος κατὰ τ. ἐπαγγελιῶν
τ. Θεοῦ;a
εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος 6 δυνάμενος ζωοποιῆσαι,
ὄντως ἐν νόμῳ ἂν ἦν ἡ δικαιοσύνη
ἐκ νόμου ἦν ἂν, TWH mg. R
»

-“

Jo

5[4 ὦ δήποτε κατείχετο νοσήματι

Mt

ΝΟΊΣΟΣ
423 θεραπεύων πᾶσαν νύσον
κίαν ἐν τ. λαῷ

’

πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τ. πίστιν ὑπὸ νόμον
ἐφρουρούμεθα
ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς
Χριστόν
τ. υἱὸν αὐτοῦ... γενόμενον ὑπὸ νόμον,
ὃ ἵνᾳ τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ
λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι τ.
i

poap wasp... Nan, Is. lili. 4

θεραπεύων πᾶσαν νόσον κ. πᾶσαν μαλακίαν
ἐξουσίαν... θεραπεύειν πᾶσαν νόσον κ.
πᾶσαν μαλακίαν
ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις
“
>ὦ
>
a
,
ὅσοι
εἶχον
ἀσθενοῦντας
νόσοις
ποικίλαις
ὁ >
a
7
ot ἦλθαν... ἰαθῆναι
ἀπὸ τ. νόσων αὐτῶν
ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς
ἀπὸ νόσων
ἐξουσίαν... νόσους θεραπεύειν
ἀπαλλάσσεσθαι an αὐτῶν τὰς νόσους
’ὕ

νόμον
οὐκ> ἀκούετε;
,
‘
er

,
a
εἰλέτης ἐστὶν ὅλον τ. νόμον
ποιῆσαι
οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε
ὁ yap πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται
εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον
κατὰ τ. τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος
3. οὕτως ἀναπληρώσατε τ. νόμον τ. Χριστοῦ
οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον
φυλάσσουσιν
τ. νόμον τ. ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας
4 κατὰ νόμον Φαρισαῖος
κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος
ἄμεμπτος
9 μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου
οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος
εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται
ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῖν τ. λαὸν κατὰ
τ. νόμον
ἐξ ἀνάγκης k. νόμου μετάθεσις γίνεται
4 ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν
οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος
>

cal

>

,

"4

,

>

΄“΄

>

,

>

νι

>

σ΄

c

,

,

‘

,

c

καθίστησιν

,

‘

΄

>

>

>

-

4

,

ΝΟΣΣΙΑ΄
a
”
a
ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιάν

Mt

ΝΟΣΣΙΌΝ
a
+
“
ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς

Lu

ζεῦγος τρυγόνων ἢ δὺο νοσσοὺς περιστερῶν

ΝΟΣΣΟΣ

my a ww ix ΟΠ ΩΦ, Lev. xii. 8

ἀρ-

“

A

,

NOX¢1’ZOMAI

κατὰ νόμον τὰ

ἐνοσφίσατο ἀπὸ τ. τιμῆς
νοσφίσασθαι ἀπὸ τ. τιμῆς τ. χωρίου
μὴ ἀντιλέγοντας μὴ νοσφιζομένους

MANS
“ANI,
Jer. xxxi. 33
e
zi
eT
--τὸν, T

,

Lu

δῶρα
7 διδοὺς νόμους μου εἰς τ. διάνοιαν αὐτῶν
DDIPA
A

>

»

,

,

,

4 ὄντων τ. προσφερόντων

4 λαληθείσης yap πάσης
νόμον ὑπὸ Μωυσέως

a

,

>

χιερεῖς
ὁ λόγος δὲ τ. ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τ. νόμον
,

,

~

,

ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους
e

΄-

,

>

>

΄

a

,

»

΄

Ἵ,

κ. πᾶσαν μαλα-

24 ποικίλαις νόσοις K. βασάνοις συνεχομένους
817 αὐτὸς. . τὰς νόσους ἐβάστασεν

-

ἐντολῆς

κατὰ τ.

ΝΟΎΤΡΤΟΣ
Mt 12 42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει

9

4 σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ
τ. νόμον
σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νύμος τ. μελλόντων
ἀγαθῶν
4 αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται
1 διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν,
Jer. Zc.
ἀθετήσας τις νόμον Μωυσέως... ἀποθνή-

1231 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τ. κρίσει
k. ὅταν νότον πνέοντα λέγετε
18 29 ἥξουσιν... ἀπὸ βορρᾶ κ. νότον
27 13 ὑποπνεύσαντος δὲ νότου
28 13 μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου
21 13 ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς

12 55

a

>

\

“a

,

ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τ.
ἐλευθερίας
ei μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικόν
᾿ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τ. νόμου ὡς παραβάται.

ΝΟΥΘΕΣΙᾺ **
1Co10 11 ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν
Eph6 4 ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ κ. νουθεσίᾳ
Κυρίου
Tit 310 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν κ. δευτέραν
νουθεσίαν παραιτοῦ

καταλαλεῖ νόμου κ. κρίνει νόμον"

Ac 20 31 οὐκ

σκει

>

,

,

~

/

ὅστις γὰρ ὅλοντ. νόμον τηρήσῃ
Pigs
γέγονας παραβάτης νόμου
ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι
εἰ δὲ νόμον κρίνεις οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου
NOXE’Q **

νοσῶν περὶ ζητήσεις K. Λογομαχίας

ΝΟΥΘΕΤΕΏ
ἐπαυσάμην μετὰ

[4

δακρύων

ἕνα ἕκαστον

νουθετῶν

Ro 15 14 δυνάμενοι κ. ἀλλήλους νουθετεῖν
,

~

1Co414 ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν

Col

128 νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον

8 16 διδάσκοντες

-

K. νουθετοῦντες

,

ἑαυτούς

670

νουθετέω----νῦν
4

512 εἰδέναι τ. κοπιῶντας ἐν ὑμῖν. .. K. νουθετοῦντας ὑμᾶς
14 νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους
UTh315 νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν

»-

Ι ΤῊ

ΝΟΥΜΗΝΙᾺ

ΝΥΜΦΙΌΣ

Mt

915 μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τ. νυμφίου πενθεῖν,
νυμφῶνος, TWH

Vide ΝΕΟΜΗΝΙᾺ
25

ΝΟΥΝΕΧΩῚΣ *
Mk 12 34 ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη

jan,

μεταμορφοῦσθε τ. ἀνακαινώσει τοῦ νοός
ἕκαστος δὲ τ. ἰδίῳ vot πληροφορείσθω
ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τ. αὐτῷ νοΐ
1 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ὃς συνβιβάσει
αὐτόν; Is. Le.
1 ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν
14 14 ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν
15 προσεύξομαι δὲ κ. τ. νοΐ
αλῶ τ. πνεύματι Ware δὲ x. τῷ νοΐ

19 θέλω πέντε λόγους τ. νοΐ μου λαλῆσαι

Eph 4 17 καθὼς x. τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι

τ. νοὸς αὐτῶν

23

>

ἀνανεοῦσθαι δὲ τ. πνεύματι τ. νοὸς ὑμῶν
7 εἰρήνη τ. Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν
εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τ. νοὸς τ. σαρκὸς αὐτοῦ
εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τ. vods
διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τ.

UTi3 ὃ
Tit 115
Re 18 18
17 ο

ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τ. νοῦν
μεμίανται αὐτῶν κ. ἡ νοῦς κ. ἡ συνείδησις
ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τ. ἀριθμὸν τ. θηρίου
ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν

νοῦν

;

ΝΥΜΦΑ
Col 415 ἀσπάσασθε. .. Νύμφαν κ. τὴν κατ᾽ οἶκον
αὐτῆς ἐκκλησίαν
Νυμφᾶν. .. αὐτῶν, TR non mg.
ΝΥΜΦΗ
Mt 10 35 διχάσαι.... νύμφην κατὰ τ. πενθερᾶς αὐτῆς
25 1 ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τ. νυμφίου x. τ.

νύμφης

—k. τ. νύμφ., TWH non mg. R
Lu 12 53 διαμερισθήσονται.... πενθερὰ ἐπὶ τ. νύμφην
αὐτῆς x. νύμφη ἐπὶ τ. πενθεράν
Jo 329 ὁ ἔχων τ. νύμφην νυμφίος ἐστίν
Re 18 23 φωνὴ νυμφίου κ. νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν

σοὶ ἔτι

21

5 34 ἐν ᾧ ὁ νυμφίος per αὐτῶν ἐστίν

Jo

35 ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος
νηστεύσουσιν
2 ο φωνεῖ τ. νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος

:

2 ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τ.
ἀνδρὶ αὐτῆς

9 δείξω σοι τ. νύμφην τ. γυναῖκα τ. ἀρνίου
22 17 τὸ πνεῦμα x. ἡ νύμφη λέγουσιν "Ἔρχου
,
—n,
mg.

τότε

8.209 6 ἔχων τ. νύμφην νυμφίος ἐστίν"
ὁ δὲ φίλος τ. νυμφίου...
τ. φωνὴν τ. νυμφίου

χαρᾷ χαίρει διὰ

Re 18 23 φωνὴ νυμφίου x. νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ
>
εν

Mt

σοι

i

Φ'
ετι

NYM@Q’N ** 7
915 μὴ δύνανται οἱ viol τ. νυμφῶνος πενθεῖν
νυμφίου, WH mg.

22 10 ἐπλήσθη ὁ νυμφὼν ἀνακειμένων
Mk

γάμος, R

219 μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τ. νυμφῶνος.
στεύειν;

a“

7
18
2
5

Phl 4
Col 2
UTh2
1Ti6

20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν
ὁ νυμφίος

Lu

Is. xl. 13

12 2
14 5
1Co1 10
216

4

6 κραυγὴ γέγονεν Ἰδοὺ ὁ νυμφίος
ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ

IΟ

Mk 219 ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστίν
19 ὅσον χρόνον ἔχουσιν τ. νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν

τότε διήνοιξεν αὐτῶν τ. νοῦν
παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν
ἀντιστρατευόμενον τ. νόμῳ τ. νούς μου
αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ
1 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου;

mim mans

ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ an’ αὐτῶν
ὁ νυμφίος
1 ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τ. νυμφίου
5 χρονίζοντος δὲ τ. νυμφίου
νυμφίος

ΝΟΥΣ
(1) νοῦς Κυρίου, Χριστοῦ
Lu 24 45
Ro 128
7 23
25
11 34

non mg. R

ἐφ᾽ ὅσον per αὐτῶν ἐστὶν ὁ νυμφίος"

Lu

5 34 μὴ δύνασθε

τ. υἱοὺς τ.

+. νη-

νυμφῶνος. ..

ποιῆσαι νηστεῦσαι;

ΝΥΝ
(1) ἄχρι, ἕως τ. νῦν (2) ἀπὸ τ. νῦν (8) νῦν
μέν, ἔτι νῦν (4) τὸ, τὰ νῦν (5) νῦν οὖν
(6) viv . . . ποτέ, μέλλων
Mt 24 21 1 οἵα οὐ γέγονεν am ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ viv
26 65 ἴδε νῦν ἠκούσατε τ. βλασφημίαν
2742 καταβάτω νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ

ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν

ΜΚΙ10Ο 30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα

καιρῷ τούτῳ

νῦν ἐν τ.

18 19 | ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὁ Θεὸς ἕως

τοῦ νῦν

15
Lu 1
2
5
6

32
48
29
10
21

καταβάτω νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ
3 ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί
νῦν ἀπολύεις τ. δοῦλόν σου
? ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν
μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν ὅτι χορτασθήσεσθε'
μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν ὅτι γελάσετε
25 oval ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν ὅτιπεινάσετε"

οὐαὶ οἱ γελῶντες νῦν ὅτι πενθήσετε

11 39 νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν. τ. ποτηρίου. . . καθαρίζετε
᾿
12 52 3 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε... ᾿
διαμεμερισμένοι
16 25 νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται
19 42 νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου
22 18 3 οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τ. γενήματος
τῆς ἀμπέλου

vuv
Lu 22 36 ἀλλὰ viv ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω
69 3 ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
Jo

671

Ro

6 19 οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν

καθήμενος

21 ἐφ᾽ οἷς viv ἐπαισχύνεσθε

2 8 ἀντλήσατε viv x. φέρετε τ. ἀρχιτρικλίνῳ

8

418 νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ
23 ἔρχεται ὥρα κ. νῦν ἐστίν

? ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε
νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι
νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν
νῦν δὲ λέγετε Gre Βλέπομεν
νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι
x. νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τ. Θεόν
νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται

σεται ἔξω
νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι
νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι
viv δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ
ἁμαρτίας αὐτῶν
24 νῦν δὲ kK. ἑωράκασιν κ. μεμισήκασιν
16 5 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τ. πέμψαντά με

τ.

22 ὃ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε

20 ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς
30 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα
17 5 x. νῦν δόξασόν με σὺ πάτερ
νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα... παρὰ σοῦ εἰσίν
13 νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι
18 36 νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν
21 10 ἐνέγκατε ἀπὸ τ. ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν
Ac 317 κ. νῦν ἀδελφοὶ οἶδα
429 * τὰ νῦν Κύριε ἔπιδε ἐπὶ τ. ἀπειλὰς αὐτῶν
.
5 38 4 x. τὰ νῦν λέγω ὑμῖν
7 4 τ. γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε
34 κ. νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον
nya ss qnbvixy a3 ΠῚ, Ex. iii. 10
ΦῊ

OR

ERS

SON

gh

τοῖς ἐν Χριστῷ

κατάκριμα

ἄχρι τοῦ νῦν
κ οὕτως νῦν κ. ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα
30 ὃ νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ"
νυνὶ, WH mg.
21 οὕτως κ. οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τ. ὑμετέρῳ
ἐλέει ἵνα x. αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν
1811 νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία
16 26 φανερωθέντος δὲ νῦν

11

31 νῦν κρίσις ἐστὶν τ. κόσμου τούτου"
νῦν ὁ ἄρχων τ. κόσμου τούτου ἐκβληθή-

18 31
36
14 29
15 22

1 οὐδὲν ἄρα νῦν
Ἰησοῦ

18 οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ
22 1 πᾶσα ἡ κτίσις συνστενάζει x. συνωδίνει

δ 25 ἔρχεται ὥρα x. νῦν ἐστίν
6 42 πῶς νῦν λέγει

8[τπ|
40
52
921
41
11 ὃ
22
12 27

5 9 δικαιωθέντες νῦν ἐν τ. αἵματι αὐτοῦ
11 δι’ οὗ νῦν τ. καταλλαγὴν ἐλάβομεν

1Co8 2 ὅ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε
511 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι

νυνὶ,
714 νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν
12 18 νῦν δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη
νυνὶ, TWH mg.
20 νῦν δὲ πολλὰ μέλη ἕν δὲ σῶμα
14 6 νῦν δὲ ἀδελφοὶ ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς
16 12 οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ
11Co5 16 3 ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν

κατὰ σάρκα

16 ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν
6 2 ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος,
ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας
7 Q νῦν χαίρω οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε
813 ἐξ ἰσότητος ἐν τ. νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν
περίσσευμα
18 2 ἀπὼν νῦν τ. προημαρτηκόσι
Ga 123% ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται
τ. πίστιν
220 ὃ δὲ viv ζῶ ἐν σαρκί
8 3 ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;
4 ο νῦν δὲ γνόντες Θεόν
25 συνστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ
a

29 ὥσπερ

ἘΠΕ

τότε.

“

‘4

-

,

©

. . οὕτως

Κ.

νυν

52 οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται x. φονεῖς ἐγένεσθε | Eph2 2 τ. πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τ.
10 5 k. νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην
υἱοῖς τ. ἀπειθείας
8 5 ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τ. ἁγίοις ἀποστόλοις
33
νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τ. Θεοῦ
πάρεσμεν
αὐτοῦ
12 11 νῦν οἶδα ἀληθῶς
10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν τ. ἀρχαῖς x. τ. ἐξουσίαις
5 8 © ἦτε yap ποτε σκότος νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ
13 11 x. νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ

31 οἵτινες νῦν εἰσὶν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τ. λαόν | Phl 1 5 1 ἀπὸ τ. πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν
20 k. νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τ.
[νῦν], WH
15 10 ὅ νῦν οὖν τί πειράζετε τ. Θεόν
σώματί μου
16 36 ὅ νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ
30 κ. νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί
37 κ. νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν;
17 30 * τὰ νῦν ἀπαγγέλλει τ. ἀνθρώποις
18 6 2 ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι
20 22 κ. νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τ. πνεύματι

25 x. νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα

νῦν
νῦν
νῦν
νῦν

πολλῷ μᾶλλον ἐν τ. ἀπουσίᾳ μου
δὲ x. κλαίων λέγω
χαίρω ἐν τ. παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν
δὲ ἐφανερώθη τ. ἁγίοις αὐτοῦ

{ΤῊ 8 8 ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν Κυρίῳ

32 * τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τ. Κυρίῳ
22 τό x. νῦν τί μέλλεις;

UTh2
1: Τὶ 4

21 k. νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι
24 2: 4 τὸ νῦν ἔχον πορεύου

617 τ. πλουσίοις ἐν τ. νῦν αἰῶνι παράγγελλε
ΠΤΙ1 το φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τ. ἐπιφανείας τ.

28 15 ὅ νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τ. χιλιάρχῳ

:

Col

212
8 18
124
26

26 6 x. νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς εἰς τ. πατέρας ἡμῶν

6 νῦν τὸ κατέχον οἴδατε
8 © ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν κ. τ.

μελλούσης

-

σωτῆρος ἡμῶν

ἐπαγγελίας. .. ἕστηκα κρινόμενος
4 το ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα
27 22 * τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν
Tit 212 εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τ. νῦν αἰῶνι
Ro 826 πρὸς τ. ἔνδειξιν τ. δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν | Phm_
9 νῦν δὲ x. δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
νυνὶ, TWH non mg.
τ. νῦν καιρῷ

νῦν----νύξ
viv δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα
νῦν δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας
νυνὶ, TWH mg.
περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος
νῦν ἐμφανισθῆναι τ. προσώπῳ τ. Θεοῦ
νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται
νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων
ἄγε νῦν οἱ λέγοντες
νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν τ. ἀλαζονίαις ὑμῶν
ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι
διηκόνουν αὐτὰ ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν

ὁ οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαός Θεοῦ"

οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες
ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τ. ποιμένα κ. ἐπίσκοπον τ. Ψυχῶν ὑμῶν
ὃ x. ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα

οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ κ. ἡ γῆ

t ἀκούσατέ μου τὴς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας
24 13 περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου
Ro 321 νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται
6 22 νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τ. ἁμαρτίας
7 6 νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τ. νόμου
17 νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό
11 30 νυνὶ δὲ ἠλεήθητε τ. τούτων ἀπειθείᾳ
νῦν, TWH non mg.
15 23 νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων
2 5 νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς ἹἹερουσαλήμ
1Co 511 νυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι
»

νῦν, WH

ἐγγύς

τ.

8 6 νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας

νῦν, WH non mg.
926 νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τ. αἰώνων

,

NY’=

(1) νυκτός
(2) vuxt. κ. ἡμέρας, ἡμέραν
(3) διὰ νυκτός
(4) metaph.
Mt
2 14 1 παρέλαβεν τὸ παιδίον x. τ. μητέρα αὐτοῦ
νυκτός

>

-

-

c

«

΄“΄

΄’

14 25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τ. νυκτὸς ἦλθεν
J
;
25 6 1 μέσης
δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν
26 31 σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τ. νυκτὶ
ταύτῃ
34 ἐν ταύτῃ τ. νυκτὶ... τρὶς ἀπαρνήσῃ με
28 13 1 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες
Mk 427 2 ὡς ἄνθρωπος... καθεύδῃ x. ἐγείρηται
νύκτα κ. ἡμέραν
διὰ παντὸς νυκτὸς x. ἡμέρας. .. ἦν
a5
κράζων
6 48 περὶ τετάρτην φυλακὴν τ. νυκτὸς ἔρχεται
14 30 σήμερον ταύτῃ τ. νυκτὶ... τρίς με ἀπαρ’

A

΄

ε

’,

΄

,

4

4

»

iA

2.8 1 φυλάσσοντες φυλακὰς τ. νυκτὸς ἐπὶ τ.
ποίμνην αὐτῶν
νηστείαις x. δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα kK.
37
ἡμέραν
ιν ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλά5 5
βομεν
12 20 ταὕτῃ τ. νυκτὶ τ. Wuxnv σου αἰτοῦσιν ἀπὸ
σοῦ
17 34 ταύτῃ τ. νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς
18:
7 3 τ. ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τ. βοώντων αὐτῷ ἡμέρας κ. νυκτός
21 37 τ. δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο
jo: 8: 2 1 οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτός
9 4 * ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι
12-10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τ. νυκτί
13 30 ἐξῆλθεν εὐθὺς ἦν δὲ νύξ
wueu,

4

,

΄

,

8 >

>

,’

4

,

7

Or

4

A

ΝΥ

’,

4,

ΕΝ

“4

,

ὑδὲ

’

5

ἂν

,

>

>

,

>

΄

19 39

4

ἐλ. ,

.“

‘

>

,

4

΄“

,

’

1 Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ

πρῶτον
21 3 ἐν ἐκείνῃ τ. νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν
:
:
3
Ac 519 5 διὰ νυκτὸς ἤνοιξεν τ. θύρας τ. φυλακῆς
9 24 3 παρετηροῦντο δὲ x. τ. πύλας ἡμέρας τε
K. νυκτός
25 1 λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτός
12 6 τ. νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος
16 9
ὅραμα διὰ νυκτὸς τ. Παύλῳ ὥφθη
33 παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ τ.
νυκτός
17 Io 3 εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν
τόν τε
Παῦλον κ. τ. Σίλαν
18 9 εἶπεν δὲ ὁ Κύριος ἐν νυκτὶ δι᾽ ὁράματος
20 31 2 τριετίαν νύκτα κ. ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην
23 11 τ. δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος
23 ἑτοιμάσατε. .. ἀπὸ τρίτης ὥρας τ. νυκτός
31 8. ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τ. ᾿Αντιπατρίδα
206 7 3 ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα κ. ἡμέραν λατρεῦον
27 23 παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τ. νυκτὶ τ. Θεοῦ
a
ἕλος
3

>

,

᾿

>

’

»

a

12 18 νυνὶ δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη
νῦν, WH non mg.
13 13 νυνὶ δὲ μένει πίστις ἐλπὶς ἀγάπη
15 20 νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν
11Co8 11 νυνὶ δὲ x. τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε
22 νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον
Eph 213 νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ . .. ἐγενήθητε

He

>

οὕτως ἔσται 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου. . . τρεῖς
ἡμέρας κ. τρεῖς νύκτας

8

Ac’ 22:

νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τ. σώματι
σαρκὸς αὐτοῦ
3 ὃ νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε x. ὑμεῖς τὰ πάντα
Phm == 9 νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
νῦν, WH mg.
II νυνὶ δέ σοι κ. ἐμοὶ εὔχρηστον

‘

a

NYNI’

121

“

τρεῖς νύκτας,

2

δόξα. .. κ. viv x. εἰς πάντας τ. αἰῶνας

Col

12 40

4,

k. νῦν ἐρωτῶ σε κυρία

‘

τεσσεράκοντα
τεσσ. νύκτ., T
ὥσπερ yap nv Ἰωνᾶς . . . τρεῖς ἡμέρας κ.

τὰν

ἀγαπητοὶ νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν
kK. νῦν ἐν τ. κόσμῳ ἐστὶν ἤδη

,

©

,

kK. νῦν τεκνία μένετε ἐν αὐτῷ

‘

΄

\

αὐτῷ ἡ δόξα κ. νῦν κ. εἰς ἡμέραν αἰῶνος
kK. νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν

ἣν

νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα κ. νύκτας

Mt
4 2

8

“

,

A

4

‘

A

ε

a”

,

6

“

,

΄

ς

-

’

“

ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο
«

‘

᾿

A

>

,

κατὰ μέσον τ. νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται
4 ἡ νὺξ προέκοψεν
ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τ. νυκτὶ ἧ wapedidero
-“

‘

2 νυκτὸς Kx. ἡμέρας ἐργαζόμενοι
»

3 νυκτὸς x. ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι
ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως
ἔρχεται
4
>
‘
τὸ
ὑδὲ
,
οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους
-

,

ε

»

,

Ν

MA

νύξ---ζηραίνω
1Th5
uThs
1Ti 5

7 } οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν"
k. οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν
8 ? νυκτὸς κ. ἡμέρας ἐργαζόμενοι
5 3 προσμένει τ. δεήσεσι κ. τ. προσευχαῖς
νυκτὸς κ. ἡμέρας

673
NYXOH’MEPON * +

11Co11 25 νυχθήμερον ἐν τ. βυθῷ πεποίηκα
ΝΩῈ

11 Til 3 ? νυκτὸς κ. ἡμέρας ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν
Re 4 8 3 ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας κ. νυκτός
715 3 λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας κ. νυκτός

Mt 24 37 ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε

38 ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν N. εἰς τὴν κιβωτον

812 ἵνα... ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς

Lu

8.36
17 26
27
Hell 7

k. ἡ νὺξ ὁμοίως
1210? ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τ. Θεοῦ
ἡμῶν ἡμέρας κ. νυκτός
14 1τι.3 οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας κ. νυκτός
20 10 2 βασανισθήσονται ἡμέρας κ. νυκτὸς εἰς
τ. αἰῶνας τ. αἰώνων
21 25 νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ
22 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι

τοῦ Σὴμ τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ
καθὼς ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Νῶε
ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Ν. εἰς τὴν κιβωτόν
πίστει χρηματισθεὶς N. περὶ τῶν μηδέπω
βλεπομένων

I Pe 8 20 ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τ. Θεοῦ μακροθυμία ἐν
ἡμέραις Νῶε
ΠΡ62 5 ὄγδοον N. δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν

ΝΥΊΣΣΩ **
Mt 27 49 ἄλλος δὲ λαβὼν
πλευράν

λόγχην
:

ΝΩΘΡΟΣ
ἔνυξεν

αὐτοῦ τ.

He

—h. v., Τ [[WH]] R non mg.

511 ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε τ. ἀκοαῖς

6 12 ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε

Jo 19 34 εἷς τ. στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τ. πλευρὰν
ἔνυξεν
Mt 25
11Pe2

NQ TOS

NYETA’ZQ
5 χρονίζοντος δὲ τ. νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι
3 ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει

Ro 11 10 τ. νῶτον

αὐτῶν

Tyo WA

διὰ παντὸς

σύνκαμψον

oMIND, Ps. Ixix. 24

il
Ac 17 21
Ro 16 23
Eph 2 12
19

=ENI‘A **
Ac 28 23 ἦλθαν πρὸς αὐτὸν εἰς τ. ξενίαν πλείονες
Phm 22 ἅμα δὲ x. ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν

ΞΕΝΙΖΩ **

He 11 13 ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι x. παρεπίδημοί
εἰσιν
18 9 διδαχαῖς ποικίλαις Κ. ξέναις μὴ παραφέρεσθε
I Pe 412 ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος
μι

Ac 10 6 οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ
18 εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε
ἕενίζεται
23 εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν
32 οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως

17 20 ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τ. ἀκοὰς

᾿ς

᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες κ. of ἐπιδημοῦντες ξένοι
ἀσπάζεται ὑμᾶς Τ'αῖος ὁ ξένος μου
ξένοι τ. διαθηκῶν τ. ἐπαγγελίας
ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι κ. πάροικοι

Il Jo

5 ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τ. ἀδελφοὺς κ. τοῦτο ξένους

ΞΕΡΣΤΗΣ ΠῚ

ἡμῶν

Mk 7 4 βαπτισμοὺς ποτηρίων κ. ξεστῶν κ. χαλκίων

ἐξένισεν

Mt 18 6
21 19
20
Mk 8 I
4 6

21 16 ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν
28 7 ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς . . . φιλοφρόνως
He 18 2 ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους
1Pe4 4 ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν
12 μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει

=HPAI'NQ

5 29 εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τ. αἵματος αὐτῆς

ΞΕΝΟΔΟΧΕΏ *

918 τρίζει τ. ὀδόντας κ. ξηραίνεται

1 Ti 510 εἰ ἐξενοδόχησεν

Mt 25 35
38
43
44

ξένος
πότε
ἕένος
πότε

ταφὴν τ. ξένοις

Ac 17 18 ξένων δαιμονίων δοκει καταγγελεὺς εἶναι
43

11 20 εἶδον τ. συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν |

ΞΕΊΤΝΟΣ
ἤμην x. συνηγάγετέ με
δέ σε εἴδαμεν ξένον κ. συνηγάγομεν;
ἤμην x. οὐ συνηγάγετέ με
σε εἴδομεν . .. ξένον

27 7 ἠγόρασαν ... τ. ἀγρὸν τ. κεραμέως

διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ
πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;
ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τ. χεῖρα
διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη

εἰς

Lu

21 ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται
8 6 φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα

Jo 15 6 ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα x. ἐξηράνθη
Ja 111 ὁ ἥλιος. .. ἐξήρανεν τ. χόρτον
1 Pe 124 ἐξηράνθη ὁ χόρτος

VN

WI, Is, xl. 7

Re 1415 ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τ. γῆς

1612 ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ

ξηρός---ὁ, ἡ, TO

674

Lu 28 31 εἰ ἐν ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν

ΞΗΡΟΣ

τῷ vy. ξυλ., TWH

Mt 12 10 ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν
28 15 περιάγετε τ. θάλασσαν

Ac

x. τ. ξηράν

ΜΚ 8 3 λέγει τ. ἀνθρώπῳ τῷ τ. χεῖρα ἔχοντι ξηράν
:

Lu

6 6 ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά

Jo

ἐν τ. ξηρῷ τί πριν
5 3 κατέκειτο πλῆθος τ. ἀσθενούντων
χωλῶν ξηρῶν

ε

yi Enp-

x

εχ»

16 24 τ. πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον

΄

1Co 8 12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον...
ξύλα χόρτον καλάμην
Ga 813 ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου

8 εἶπεν δὲ τ. ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τ. χεῖρα
τυφλῶν

Ἄν ῃ ὈΠῸΝ nop, Dt. xxi. 23

He 11 29 πίστει διέβησαν τ. ἐρυθρὰν θάλασσαν ὡς

1 Pe 2 24 αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τ. σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ

διὰ ξηρᾶς γῆς

’

Re

ΞΥΛΙΝΟΣ

1 ΤΙ 2 29 ἀλλὰ x. ξύλινα κ. ὀστράκινα
Re 920 ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια x. τὰ
εἴδωλα.

mg.

5 30 ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
10 39 ὃν Kx. ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
18 29 καθελόντες ἀπὸ τ. ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον

.. τὰ ξύλινα

ον

2 7 ! δώσω αὐτοῦ φαγεῖν ἐκ τ. ξύλου τ. ζωῆς
1812 πᾶν ξύλον θύινον
12 x. πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου
22 21 ἐντεῦθεν x. ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν
καρποὺς δώδεκα

2 τὰ φύλλα τ. ξύλου εἰς θεραπείαν τ. ἐθνῶν

=Y’AON

14 1 ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον
τ. ζωῆς
19 1 ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τ. ξύλου
τ. ζωῆς

(1) ξύλον τ. ζωῆς
Mt 26 47 ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν x. ξύλων
55 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
ξύλων
Mk 14 43 ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν x. ξύλων
48 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
ξύλων
Lu 22 52 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
ξύλων;

κ.
᾿

ΞΥΡΑΌΜΑΙ

κ.

Ας 21 24 ἵνα ξυρήσονται τ. κεφαλήν
IColl

κ.

5 ἕν γάρ ἐστιν x. τὸ αὐτὸ τ. ἐξυρημένῃ

6 εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι

O
52; 14.18, 17, 18, 29; 15. 3, 13, 23, 24, 125, 26,

Ὃ; “H, TO’
ὁ pev . . . ὁ δέ, ἄλλος δέ
Mt 16 14 οἱ μὲν Ἰωάνην τ. βαπτιστήν: ἄλλοι δὲ
Ἠλείαν: ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν
Jo 712 οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ᾿Αγαθός ἐστιν: ἄλλοι δὲ
ἔλεγον Οὔ
Ας 14 4 οἱ μὲν ἦσαν σὺν τ. Ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν τ.
ἀποστόλοις
17 18 kK. τινες ἔλεγον Τί ἂν θέλοι... λέγειν; οἱ δέ
32 οἱ μὲν ἐχλεύαζον οἱ δὲ εἶπαν
28 24 οἱ μὲν ἐπείθοντο τ. λεγομένοις οἱ δὲ ἠπίστουν
1Co7 7 6 μὲν οὕτως ὁ δὲ οὕτως
Ga 422 ὁ μὲν ἐκ τ. παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται" ὁ δὲ ἐκ τ. ἐλευθέρας δι’ ἐπαγγελίας
Eph4 11 αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους τοὺς δὲ

προφήτας τοὺς δὲ εὐαγγελιστὰς τοὺς δὲ

ποιμένας κ. διδασκάλους
Phi 116 οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης . .. οἱ δὲ ἐξ ἐριθίας τ.
Χριστὸν καταγγέλλουσιν
He 721 οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας . . . ὁ δὲ
μετὰ ὁρκωμοσίας

23 οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς...
ὁ δὲ. -. ἀπαράβατον ἔχει τ. ἱερωσύνην

12 τὸ οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ
δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον: ὁ δὲ ἐπὶ τὸ

Mk 1. 45; 8.4; 5. 34; 6.124,
37, 38, 49; 7. 6, 1.28;
8. 5, 28, 33; 9. 12, 19, 21, 32, 34; 10. 3, 4, 20, 22,
26, 36, 37, 39, 48, 50; 11.6; 12. 15, 16, (d2s); 14.

II, 20, 31, 46, 52, 61, 68, 70, 71; 15. 2, 13,14;

16. 6.
Lu 1. 129; 8. 13; 4 40, 43; 5. 33, 34; 6.10; 7. 4,
40, 43 ;8. 10, 21, 24, 30, 48, 52, 56; 9. 13, 19, 21,

45, 59; 10. 26, 27, 29, 37; 11. 46; 12. 14; 18. ὃ,
23; 14. ἡ, 16; 15. 12 καὶ T, 27, 29, 31; 16. 6

(dis), 7, 30 ;17. 37 ; 18. 21, 23, 27, 29, 41 ; 19. 34;

20. 5, 11, 12, 17, 24, 25; 21.8; 22. 9, 10, 25, 33,
34,

35>

36 —WH,

38 (425), 57> 70, 71; 23. 3, 5»

21, 22, 233; 24 19, 42.
Jo1. 39; 2.8; 4 32; 5.17 + "Ingots, R; 6. 20; 7.
41 ἄλλοι, T; 8. [9, [11; 9. 15, 17, 38; 18.
7 ;20.
25; 21.6—T.
Ac
1, 6; 2.241; 8.5; 4 21, 24; 5. 28, 33, 241; 7.
2, 25; 8. 34, 725, 315 9. 5, 10, 29, 140; 10. 4, 22;
12. 15,115, 15; 18. 51; 15. 23, 730; 16. 31; 19.
2, 3 εἶπέν τε, WH non mg., 3; 21. 20, 32, 37; 22.

14, 27; 28.718; 28. 75, 6, 21.

συμφέρον

ὁ δέ, οἱ δέ

(1) ἡ δέ, αἱ δέ

127, 34; 16. 2, 7, 14, 23; 17. 11, 20; 18 30; 19.
4, 11, 173; 20. 5, 13, 21, 121 —TWH non mg. ΚΕ,
31; 21. 25, 29, 303 22. 5, 12, 19; 24 2; 25. 12;
26. 15, 18, 23, 57, 66, 67, 70; 27. 4, 21, 23 (625),
66 ; 28. 19, 15, 17.

(2) οἱ μέν

Mt 2. 5, 9, 14, 21; 4. 4, 20, 22; 8. 32; 9. 12, 31; 12.
3, 11, 39, 48; 18. 11, 28, 28 + δοῦλοι, TR, 29, 37,

564. gen.
(1) ο. nom. propr.
Mt 1. 16; 4 121; 8 33; 10.22, 13; 16 113, 23
(dis) ;21. 21, 125 ; 22. 121, 21.

ε

ε

0, Ἢ; TO

᾿

ae
a

Ι

Mk 1.119; 2. 114; 8. 117,118; 8. 127, 33 (025);
11. 1 τῶν, TWH non mg. R, 130; 12.117, 17;
15. 147; 16.21.
Lu 2. 49; 5.133; 16. 8; 20. 14 --τὸ WHR, 125,
25; 24.110.
Jo 6. 33 —é, WHR; 7. 123 —é, WHR; 19. 125;
21; 2,
Ac 11. 23; 18. 122; 15. 11; 16. 33; 28. 1.35 τοῦ,
TWH non mg. R; 26. 12.
Ro 2. 14; 5. 15; 8. 5 (dts); 14 19 (d¢s); 16. 1 10, 111.
1Co 1.411, 18; 2 11 (δέ), 143 7. 32, 33, 34 (025)
10. 24 (d7s), 29 (425), 33; 18. 5 τὸ μὴ, WH mg.,
11; 15.123; 16. 18.
11 Co 11. 30; 12. 14.
Ga 2. 20; 5. 124.
Phl 2. 4 (62s), 21, 121.
Ti 6 *3:
11 Ti 8. 9.
Tit 2. 10.
He 7. 27.
741. 25; 4. 14 —7d, WH ; τὰ, WH mg.
i Pe 2. 22.
;
1Jjo8. 12; 4. 3.

(1) nom. reg. anarthr.
(2) nom. rect. anarthr.
cf. εἷς, ὅλος, οὗτος, πᾶς, τίς
Mt 1. 212, 216, 217 (d4s), 18; 2. 11 (62s), 2, 4, 35,
8.1, 2, ? 3, 10;

4. 5) 115,

17,

18,

23; 5. 3, 10, 13, 14, 19 (25), 20, 22, 35 (6215); 6.

5, 22, 28, 30; 7. 3, 21 (dzs); 8. 714, 20 (625), 31 ;

9. 2 14, 15, 20, 23, 34, 35, 38; 10. 2, 76, 7, 14 ἐκ

τῶν, TWH

mg,, 23 (425), 30, 136; 11. 2, 8, 11,

212, 12, 19, 125 ; 12. 4 (675), 1 8, 8, 124, 28, 29, 31,
32, 34, 40 (ter), 5 41, 42, 342, 50; 18. 11,714, 15,
19, 22 (bis), 24, 27, + 30, 31, 32, 33, 36 37, 38 (425),
40, 41, 42 (b25), 43, 44, 45, 47, 49, 50 (025), 52, 55 ;
14. 23, 78, 20, 35, 36; 15. 2, 3, 6,724, 26, 27, 29,
2 31, 373 16. 3 (025), 34, 6, 9, 10, 11, 12 (25), ? 13,

13, 16, 19, 126, 27 (d¢s); 17. 9, 12, 22, 25; 18. 1,
3, 4, 6, 9, 10, 11 —h. v., TWHR non mg., 23, 27 ;
19. I, 10, 12, 14, 23, 24, 28 (d2s) ; 20. 1, 8, 12, 18,
20, ? 20, 25, 28; 21. 1, 75, 111, 12 —r. Θεοῦ, WH
non mg. R mg., 12 (425), 31, 34, 40, 43; 22. 2, 9,
13, 16, 19, 29, 31; 28. 4, 13 —h. v.. TWHR non
mg-, 14, 16, 22, 29 (dis), 30 (625), 1.31, 32) 33 5.35
(25) ; 24.1,3

(dis),

12,

15, 27, 29 (625), 30 (ter),

36, 37, 39; 44, 50, 51; 25. 1, 18, 19, 21, 23, 30, 313
26. 2, 3 (dts), 24 (25), 29, 30, 45, +47, 51, 56, 58,

61, 64 (dts),
TWH mg.,
58, 60; 28.
Mk 1. 11, 23,
8. 5, 17, 22,

Lu 1. 12, 25 (d7s), 8 (25), 9, 10, 11, 7 16, 23, 126, 27,

2 32, 2 33, 2.40, 41, 42, 43, 44, 48, 59, 68,770; 2.
22, 324, 125, 27, 41, 42; 3. 34, 6, 9; 16, 24 — 38
passim ; 4. 9, 19, 14, 16, ᾿ 17, 22, 225, 126, 129,

138, 43, 44; 5. 1, 71, 9, 24, 345 6. 4, 5, 12, 20,
22, 49;7. 1, 13, 12, 28, 729, 30, 34, 36, 37, 38;
8. 10 (47s), 11, 24, 128, 35, 37, 141,741,44 (275),
51; 9. 2, 11, 20, 22, 26 (025), 27, 43, 44, 51, 56

—h. v., TWH non mg. R non mg., 58 (475), 60,
62; 10. 2,9, 11, 121, 39; 11. 15, 20, 229, 30, 31

(dis), 332, 34, 42, 47, 49, 751, 525 12. 1,7, 8,9,
10, 31 αὐτοῦ, TWHR

14, 16, 18, 19, 20,

non mg., 40, 47, 56;

28 (dis), 293

164; 27. 1, 7, 10, 27, 129 ὁ βασιλεὺς,
37, 40 --τοῦ, WH mg., 51, 152, 56,
19, 20.
7, 14, 15, 16, 230; 2. τον 19, 26, 28;
27, 35; 4 11, 19 (75), 26, 30, 32; 5.

17, 29, 38, 40; 6. 3,27, 18, 21, 123; 224, 325,56;

7. 3, 5, 8 (δ᾽5), 9, 13, 324, 27, 28, 3.31 (ό25), 31, 35;
8. 2 10, 15.215, 227, 137, 38 (25) ; 9. 1, 9, 12, 24,

31, 47; 10. 1, 14, 15, 23, 24, 25 --τῆς, WH non
mg. R, 25, 33, 735; 11. 1 τὸ ἐλαιῶν, WH mg., Io,
15 (ds) 3 12. 2, 9, 14, 24, 326 (d2s), ? 26 (S25), —é,

T, 227 6, TWH mg., 34, 40; 18. 3, 14, 26, 35;
14. 23, 21 (25), 25 (d2s), 26, 41

(O25), 47, 61, 62

(δ), 66; 15. 2, 9, 12, ? 21, 26 (25), 532, 38, 43 (225),
46; 16. 3.

14.

I, 1s, 14,

18.
15,

17, 21; 15. 10, 12, 153 16. 2, 8 (475s), 9, 16, 21,
222, 24, 27; 17. 20 (bis), 21, 22 (b25), 24, 7 26, 26
(dis), 228, 30, 232; 18. 6, 7, 8, 16, 17, 25, 315 19.

10, 11, 37 (428), 44, 47; 20. 74 + τὸ, T, 10, 15, 20,
21, 136, 737,143, 475 21. 126, 27, 31, 36; 22. 3,
7, 16, 18 (δὲ), 22, 25, 39, 48, 54, 61, 69 (625), 70 ;

28. 3,37) 35» 37 45) 151, 51, 52; 24 3 —[[WH]]

R mg., 7, 35, 49.
Jo 1. 4, 18, 19, 27, 29 (bis), 34, 36, 741, 743, 7 45,
146, 50, 150, 52 (dis); 2. 1, 6, τι (625), 13, 15,
16, 17, 21; 8. 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18, 29 (075), 34,
36; 4. 16, το, 39, 42; 5.

c. du. nomin.

"6, 7: 314, 22;

675

4

1 —7, WHR

non mg,,

[3, [4, 25 (dts), 42, 43; 6. 1, 4, 27, 28, 29, 30 ὁ τοῦ,
T, 35, 40, 742, 48, 51, 53» 62, 69,771; 7. 2, 13,

35) 37, 7423 8. 12 (25), 28, 134, 739, 39, 41, 44,

47; 9. 3: 7, 353 10. 1, 12, 5) 7) 23 —Tov, T, 29,
136 —rod, T, 37; 10. ih toe τῆς, T, 4 (dis), 13, 37:

40, 52, 55; 12. 3 (d7s), 7, 13 (015), 1 21, 23, 24, 34;

2 38 (dis), 43 (dts); 18, 5, 25, 31; 14. 2, 17; 15.
10, 26; 16. 13; 17. 12; 18. 1, 10, 12, 113 (δῆ),
15, 26, 32, 33, 393 19. 3,

112, 114, 19, 20, 21 (d25),

121, 25 (dis), 31, 38 (d25), 40, 42 ; 20. 19, 25 (42s),
31; 21. 1, +2, 6 (02s), 8.
Ac 1. 3, 4, 14, 118, 222, 122, 25; 2 1, 10, 11, 130,

31, 33 (dé5), 135, 738, 38, 42 (d25); 3. 1, 2, "6,
213,213 (5) —é Θεὸς, WHR, 13, 14, 16, 119,
21, 25; 4.1, 14, 18, 210, 13, 18, 125, 26, 30, 31,

132, 33; 35» 37; 5. 2, 3; 39, 12,3 12, 16, 19, 24,

30, 37; 40, 141; 6. 11, 2 (75), 4, 7 (bes); 7. 2,74,
2 16, 17, 20, 721, 723, 30, 32, 2 32, 33; 345 37) 41;
42, 142, 43 (05), 44, 45, 145, 745, 746, 149 (425),
52,

56, 758 ; 8.

1, 5, 9, 10,

I2,

12,

(dis), 20, 22, 25, 32, 37 —h. v.. TWH

14,

16, 18

non mg.

R non mg.; 9. 1, 20, 227, 29, 31 (75) ; 10. 1 12,

2 36, 45, 748; 11. 1, 6,13, 16, 22, 23; 12. 32, 1 3,
7, II, 12, 212, 13,14, 20, 24; 18. 5 (025), 7, 10

—rov, TWH

mg., 12, 113, 14, 15, 124, 25, 275 36,

44, 46, 48, 50, 51 ; 14. 1, 2, 3, 4, 15, 6, 13, 22 (025),
26 ;15. 3, 5, 75, 7, 10, 11, 15, τό, 17, 20, 26, 35,
36, 40; 16. 37,312, 13, 117, 19, 26, 27, 32, 333
17.11, 25, 10, 13, 26, 128, 30; 18. 112, 25 —rod,

WH mg., 225; 19. 73, 5, 8, 10, 13, 17, 20, 27,
235; 20. 6, 16, 17, 19, 24 bis), 28, 32, 35, 37; 21.
28, II, 13, 14, 120, 26 (225), * 30, 35, 36, 139; 22.
13 (ter), 5.3) 9, 11, 14, 520; 28. 4, 15,17, 9 (dés),

16, 716, 129; 24. * 5s 53 25. 8, 710, 15, 21; 26.

30, 13, 18; 27. 15, 112, 19, 123, 32, 40, 425 28.
7, 8, 17, 20, 23,723, 31.
ἱ
Ro 1. 9, 10, 23, 24, 25, 27 (615), 32; 2. 2, 3, 4 (015),

15, 213 (dis), 15, 16, 20, 23, 24, 26; 8. 1 (675), 2,
3, 75 23, 125, 25, 26; 4 6, 111, 11) 12, 19; 5. 12,
2, 5, 10, 14, 714, 15, 17,17 —t. δωρεᾶς, [WH] R

mg., 19 (425) ;6. 4, 5, 6, 117, 19, 20, 23 (d25) ; 7.

676

ὃ, ἡ, τό

2, 4, 55) 22, 23 (25); 8. 2 (ter), 4, 6 (dis), 7 (bis),
18, 19 (er), 21 (guater), 23 (25), 27, 29, 9; 9. 6,
ὃ (625), 23 27 (d25), 327, 33; 10. 1, 3 (025), 8, 313,

18; 11.
6, 13; 18.
4, 5, 6, 8,
15, 18, 20

117,17 x. ris, R mg., 17, 25, 29; 12. 1,
2, 12 (d¢s), 114; 14, 10, 17, 20; 15. 1,
12, 13, 16 (ὀΐδ), 19, 26, 30, 33; 10. 11,
(025), 23, 325.

1Co 1. 2 (65), 4, 6, 7, 8, 19, 10,213,

216, 17, 19

(2s), 20, 21 (bzs), 25 (25), 27 (ds), 28; 2. 1, 16,
6, 8, 10, 11 (25), 12, 14; 8. 10, 16, 17 (2s), 20;
4. 5 (025), 113, 19, 20; 5. 11, 4 (ds), 15,5; 6 11

38; 12. 2 (428), 12, 9 (028), 15, 27 ; 18.7 (bis), 20
j (Sis), 21, 22. ROE
Rk.
ER
al, 3, 11, 12, 17, 23; 2 1,25,

36 ; 15. 9, το, } 15, 120, 42, 49 (225), 56 (425), 58;

16, το 30, * 15,115,217, 19, 521. 23,

11 Co 1. 5,27, 9, 12, 14, 22, 124; 2 12, 14,17; 8
7 (2s), ? 7 (δὲ), 8, 9 τῇ, TWH mg. R mg., 9, 21 $

11 —WH

;

4,7 (is), 8, 110, 3 το,

211 (2s), 14 (d2s), 15.
I Pel. 3, 7, 9,

mg., 13, 17, 22, 225; 2

15 (215), 116; 8. 1, 4, 113, 17, 20; 4 3, II, 13
(dts), 14 (bé5), 17 (d25), 19 ;5. 1 (ὁ), 13, 4, 6, 11;

- τ. αἰώνων,
WH.
it Pe 1,21, 42, 8,29, 91%,

(2s), ot +17, 19, 20,120,

pi 15, 719; 8. 4,75 9 5, 7, 29; 10. 11, 16

(er), τό (d2s), 118, 120, 26, 32; 11. 16, 22, 26,
27 (dts) ;12. 7, 22; 18.1; 14. 11, 12, 16, 25, 2 33,

163 8.3 4

4. 4,14 (dis); 5. 4 (028), *

17,

118.

14, 16,216 3:2 2, 7, 35
21; 8 2, 4, 5, 12, 15,

I Jol. 1,77; 2.14, 15, 16 (¢er), 17; 8. 8 (d25), τς

(61s), 17 (ό25), 23; 4. 2, 6 (625), 9,414, 15,17; 5.
2, 3, 5, 9 (267), 10, 12, 13 (d75), 20.

II Jo 3, 9, 13.

Ju 4, 79, 11 (¢er), 13 —6. . . τοῦ, WH mg., 17, 18, 21.
Re 1. 2, 22, 3, 5 (425), 6 —r. αἰώνων, WHR mg., 9, 29,

18, 19, 20, 120; 2. 6, 7 (dis), 19, 10, 13, 314 (62s),

215 + τῶν, T, 16, 18, 24; 3.1, 5, 9, 10 (ὅγε), 12
(guater), 14 (bts), 18; 4 5, 9, το; 5. 6, 8, 13; 8.

*7, 8, 9, 13, 15 (25), τό, 17; 7.1 (625), 3, 12, 14,
153 8. 3,4 (125), 14, 5, 10, 11,13 (025) ; 9.1

(δῖ),

2 (02s), 3, 4 (b25), 7, 9, 11, 13, 16 (675), 17, 19, 20;

10. 6, 7 (625), 10; 11, 1, 6, 8, 13, 15 (425), 18, 19
(dz) ; 12. 4, 10 (d2s), 11 (bts), 14, 114, 17 er
“17, 18; 18, 3, 8 (d2s), 10, 12 (d25), 14, 15 (¢er), 17
(dis), 18 ; 14. *1, 1, 7, 8 (25), 10 (297), 11 (425), 12,
212, 15, 18 (dts), 19 (ter), 20; 15. 1, 2, 12, 23, 3

(bis),
αὶ (023), 7 (648), 8 (b:3) ; 16. τ (625), 2, 4, 5, ὁ,
10, II, 12, 13 (¢er), 14 (1627), 19 (guater), 21 ; 17.

I, 2 (ds), 5 (025), 6 (625), 56, 7, 8, 17, 18; 18. 3
-τ. οἴνου,
[WH] R mg., 3 (guazer), 9 (dis), 10, 11,

14 (475), 15, 18, 23; 19. 1, 2, 3, 7, 9 (767), 2 10, 10,

13, 15 (guater), 18, 19, 20 (625) ; 20. 34, 4, 5, 16,
ὃ (dis), 9 (d25), 10 (625), 14, 15 (d2s) ; 21. 3, 6 (25),
11, 312, 14 (625), 18, 19 (d25), 21, 23, 24, 26, 27

16, 17 (625), τὸ.
Phi 1. 7, > 12, 14, 116, 19, 25, 27 (d¢s); 2. 2 10, 17,
125, 30; 8.8, 28, 10, 14 (65), 18 (625), 21 (δὲ);

(425) ; 22. I, 2, 12, 3, 5, 6 (625), 7 (075), 8, 10, 14,

4. 7, 9, 115, 20, 23.

Col 1. 3, 5 (425), 6, 18, 9, 10, 11, 12 (425), 13 ans
14, 115, 18 (425), 20 (15), 22, 23, 24 (425), 25 (025),
27 ; 2. 2 (dis), 12, 3, 5, 8 (bcs), 11 (267), 12 (dis),
13, 717, 118, 18, 19, 20, 22, 123; 8, 24, 6, 6
—h. v.. TWHR mg,, 12, 114, 15, 16, 24; 4. 13,
3, 710, 11, 2 16.
1 Th 1. 71, 3 (guater), 16,8; 2. 2, 8, 9,113, 14; 8.
2, 10, 13; 4.13, 15,117; 5. 23 (δὲ), 28.

11 Th 1. 71,

4,75, 5 (d¢s), 7, 8, 19, 9, 12 (bis) ;2. 1,

2, 3, 4 (025), 7, 8 (bis), 19, 10, 114; 3 1, 5 (225),
16, 16, 18.
1 Til. 5, 11 (42s), 14, 17 (025) ;8.17, 9, 16; 4. 6,18,
112,114, 14; 6 1,111 —rov, TWH non mg. R,
x 14, 5, ‘On ᾿
ς
1111,
py ἃς, eee 7s), 8,
ok1032. 4, 9, Phx
15, 19, 19,“19, 26;

* 16, 18, 19 (d2s), 21.

nom. pro voc.
Mt

—h.v.,
R mg., 9, 10, 14, 17; 8. 1, 6, 8,
113,14; 4. 2,9, 11, 12, 14, 16; 5. 7, 12 (267); 6.
I (425), 4, 6, 11, 17 (025), 1 19, 19, 220; 7.11, 1 3
25 (ds), 10, 311 (625), 715, 2147, 28; 8, 11, 1, 12?

15, 78 (dis); 9. 2, 4 (dis), 8, 513, 13, 14, 115, 15,
19, 20, 124, 24,126 (ds); 10, 21, 1, 10, 2 10, 112,
113, 19, ?19, 21, 23,26, 29 (ter), 34, 36 ; 11. 7, 19,

9, 12 (62s), 21, 22, 222, 23, 25, 26, 27, 28, 3 30,

τ.

11 26 ναὶ ὁ πατὴρ ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο

28 24 ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ διῦλίζοντες τ. κὠώνωπα
—oi, WH
27 29 χαῖρε ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
x- βασιλεῦ, WH non mg.
40 ὁ καταλύων τ. ναὸν x. . . . οἰκοδομῶν
Mk 5 8 ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
41 τὸ κοράσιον σοὶ λέγω ἔγειρε
925 τὸ ἄλαλον x. κωφὸν πνεῦμα ἐγὼ ἐπιτάσσω
σοι

Tit 1.13; 2.5, 11, 113,133; & 4.
Phm 6, 7, 13, 25.

He 1. 13 (25), 3, 13 (dis), 8, 18, 110, 113; 2. 7

6 9 πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς
723 ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι
ἀνομίαν

Lu

‘

14 36 ἀββὰ ὁ πατὴρ πάντα δυνατά σοι
15 29 οὐὰ ὁ καταλύων τ. ναὸν x. οἰκοδομῶν

620 μακάριοι οἱ πτωχοὶ ὅτι ὑμετέρα

ἐστὶν ἡ

βασιλεία τ. Θεοῦ.

21 μακάριοι

οἱ πεινῶντες νῦν ὅτι χορτασθή-

σεσθε.
μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν ὅτι γελάσετε

25 οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν ὅτι πεινάσετε
οὐαὶ οἱ γελῶντες νῦν ὅτι πενθήσετε
8 54. ἐφώνησεν: λέγων Ἣ παῖς ἔγειρε

6, ἡ, τό

Re 12 12 εὐφραίνεσθε οὐρανοὶ x. οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες
οἱ οὐρ., WH mg.

Lu 10 21 vai ὁ πατὴρ ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο
11 2 πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς
—np. ὁ ἐν τ. ovp., TWHR non mg.
39 viv ὑμεῖς of Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τ. ποτηρίου
. . « καθαρίζετε
12 32 μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον
18 11 ὁ Θεὸς εὐχαριστῶ σοι
13 ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τ. ἁμαρτωλῷ
Jo 19 3 χαῖρε ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
20 28 εἶπεν αὐτῷ ‘O Κύριός μου x. ὁ Θεός μου
Ac 424 σὺ ὁ ποιήσας τ. οὐρανὸν κ. τ. γῆν
25 ὃ τ. πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου
στόματος Δαυεὶδ παιδός σου εἰπών

18 41 ἴδετε οἱ καταφρονηταὶ κ. θαυμάσατε
3 ΠῚ ὯΝ22 44, Hab. i. 5

Ro

2

1 ἀναπολόγητος εἶ ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων
I τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις 6 κρίνων
3 λογίζῃ δὲ τοῦτο ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων
ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις;

22 ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις;

ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱερρσυλεῖς;
815 ἐν ᾧ κράζομεν ᾿Αββὰ ὁ πατήρ
14 4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;
Ga 4 6 τὸ πνεῦμα τ. υἱοῦ αὐτοῦ. . . κρᾶζον ᾿Αββὰ
ὁ πατήρ

21 λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι

ἔγειρε ὁ καθεύδων κ. ἀνάστα ἐκ τ. νεκρῶν
αἱ γυναῖκες τ. ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τ. Κυρίῳ
οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τ. γυναῖκας
τὰ τέκνα ὑπακούετε τ. γονεῦσιν ὑμῶν
οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν
οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις
Col 318 αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τ. ἀνδράσιν
19 οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τ. γυναῖκας

20 τὰ τέκνα ὑπακούετε τ. γονεῦσιν

21 οἱ πατέρες μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν
22 οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ
σάρκα κυρίοις
4 1 οἱ κύριοι τὸ δίκαιον .. . τ. δούλοις παρέχεσθε
1 8 6 θρόνος σου ὁ Θεὸς εἰς τ. αἰῶνα τ. αἰῶνος

mm piv ΟἾΟΝ NOS, Ps. xlv. 7
ποιῆσαι ὁ Θεὸς

τὸ

‘Toy qin nibyd ... NIB, Ps.

xl. 8, 9
413 ἄγε viv οἱ λέγοντες
5

1 ἄγε viv of πλούσιοι

I Pe218 οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ
τ. δεσπόταις
8 7
Re 411
6 10
11 17

οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν
ἄξιος εἶ ὁ Κύριος x. ὁ Θεὸς ἡμῶν
ἕως πότε ὁ δεσπότης 6 ἅγιος κ. ἀληθινός
εὐχαριστοῦμέν σοι Κύριε ὁ Θεὸς 6 παντο-

κράτωρ ὁ ὧν κ. ὁ ἦν

Cf ἄλλος, αὐτός, πᾶς
Mt 8.5; 5. 3, 5 uv. 4. TWH

mg. R mg., 7, 8, 9, 21,

33, 37; 39 (25), 473 6 3 (dis), 4 (d25), 6 (025), 7,

13, 18 (62s), 124 (ὀϊ5) ;7. 6; 8. 22 (15) ; 9. 2, 6,
28, 33; 10. 25 τοῖς, WH mg., 36, 42; 11. 8, 11;
12. 7, 18, 22, 29 (42s), 35 --τὰ, WH mg. R, 45

;14.
(bis) ;18. 5, 19, 20, 38, 43, 48 (625), 49 (25) mg.,

2, 6, 14, 35; 18. 4, 6, 10, 14; 19. 17 (42s)
21 —T [WH]; 20. 12, 114, 14, 115, 16,
15,130 τ. δευτέρῳ, WHR, 31 ὁ πρῶτος,
6, 31; 28. II, 15, 235 24. 12, 22, 24, 31,

—R
25 ; 21. 9,
TR; 22.
31 --τῶν;

non mg.

—[WH] R, 31 [WH], 42, 49, 51; 11. 10; 12. 26;

Eph5 14
22
25
6 1
4

Ja

οἱ ἀπόστολοι κ. οἱ προφῆται

19; 5.119, 26; 7. 23,.37; 8. 23; 9. 42; 10. 21

MOMN> “SAMY ΠΟῪ YB, 26.

. τοῦ

Κύριε 6 Θεὸς ὁ

29, 49, 52, 64 ; 28. 7.
Mk 1. 7, 24; 2. 4, 5, 9, 105 8. 3, 27 (dis); 4. 5, τό,

ῥῆξον x. βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα

7 ἰδοὺ ἥκω
θέλημά σου

5
7
18 4
20

26. 11, 17; 27. 19, 24 --Τ WH

mIDy ND MpY 9), Is. liv. 1

10

16

τὰ ἔργα σου

παντοκράτωρ'
δίκαιαι K. ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου ὁ βασιλεὺς
τ. αἰώνων
δίκαιος εἶ ὁ ὧν κ. ὁ ἦν ὁ ὅσιος
ναὶ Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ
ἐξέλθατε ὁ λαός μου ἐξ αὐτῆς
εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ οὐρανὲ x. οἱ ἅγιοι κ.

46;
T [WH]; 25. 3, 4, 8 (25), 9, 10, 125, 27, R45, mg.,

27 εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα'

He

15 3 θαυμαστὰ

seq. adj. ve/ pron.
(1) c. pron,

21 ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις ;

ee
Sa

677

ς

:

18, 20, 22, 27; 14. 1, 5, 7, 12,61; 15. 15; 16. 5,[13.

Lu 1. 36 (675), 39, 49, 58 (d#s), 655 2. 44 (015); 8. 5
34s
(bcs), τό; 5. 7, 19, 1333 6. 8, 24, 1.30, 32, 33,
10.9;
35 3 7. 15, 28, 433 8. 10; 9. 8, 19, 60(dz);
11. 21, 26; 12. 26, 46, 57; 18. 11, 17; 14.14, 21;
15. 12,1313 16. 10 (d¢s), 11, 12, 112, 15, 21, 22

(625), 24, 25 (dis) ; 17. 2, 18, 2 34;

ῖ 35» : 36 —h. Vey

TWHR non mg.; 18. 7, 9,110, 11, 13, 116, 27;
19. 8, 8 [WH], 120; 20. 37; 22. 1, 7, 26 (25),

1.42; 23. 29, 35, 140,
49 ; 24. 5, 9, 10.

Jo 1. 11 (bcs); 8. 12 (ds) ;4. 493 5. 2, 25, 29 (025);
6. 62, 69; 8.[7, [9, [9—h. v., WH, 29, 44: 9. 8,
13, 17, 30; 10. 5,414 (d¢s) ;11. 37; 12. 6, 8; 18.
1; 15.19; 16. 114, 115, 18 —WH, 32; 17. +10
(δὲς), 15 ; 18. 16, 23; 19. 275 20. 19, 26.
Ac 2. 33; 8.14; 4 23; 5. 6, 13, 48, 52; 9. 13, 32,
17.
41; 18. 34 (425), 35; 14. 15 ; 15. 20 WH;
5, 9 (d%s), 21; 19. 32; 20. 15 τῇ δὲ ἑσπέρᾳ, WH
mg.; 21. 6, 12, 343 22 14, 30; 28. ὃ; 24 23;
25. 5; 27.13, 12, 44; 28,9, 16—-h. v.. TWH non
mg. R non mg.
Ro 1. 19,20; 2. 4,9, 10, 16, 28 (47s), 29; 8. 1, 8 (625);
4.17; 5.73 7. 18, 21 (ὀϊ5);8. 3; 9. 12 (d25), 22;
11. 7; 12. 2, 9 (42s), 13, 16 (615),
10. 15 —WHR;
21 (ter); 18. 3 (δέ), 4 (¢er); 15. 1 (2s), 2, 25, 26

(bis), 27 (bis), 31; 16. 5, 8, 9, 10, 13, 15, * 18,

18, 19 (625).
1 Col. 19 (dts), 24, 25 (dts), 27 (quater), 28; 2. 6,
15; 45; δ. 13; 6 11, 1 (25), 2; 7. 8, 12, 115,
32, 34, 35 (dcs) ; 9. 11 (d25), 13, 21 (425), 22 (025) ;
10. 27, 33; 11. 17 (425), 19, 343 12. 1, 23, 24; 18.
5, 10; 14. 1, 7, 22 (425), 25, 333 15. 9, 29, 35, 37»

678

0, 7, TO
ε

40 (025), 42, 46 (ter), 48 (guater), 49 (bi3), 52, 53
(2s), 54
—h. v. WH

non mg. R mg., 54; 16. 1,
15.
)
11 Col. 1,9; 2.17; 4.2,
4,17; & 4,17; 7.6; 8.
4, 8, 15 (42s) ; 9. 1,.9, 12; 10, 13, 15, 16; 11. 19;
18. Ὁ; 7, 12.

ε

Jo

δ..13.

11 Pe 2. 8 —WH non mg.,, 20.
I Jo 2. 14, 20; 8. 12, 22; 5. 18, 19, 20 (225).
III Jo 11 (és).
Ju 3, 15, 15 + λόγων, T.
Re 1. 5, 17 (02s); 2. 1, 8, 24 (bis); 8. 2, 7 (d25), 17,
17 —TWH non mg. R; 5. 1, 7, 8; 6. 15 (2s);
8. 3, 4; 9. 16, 20; 11. 13, 18 (guater); 12. 17;
13. 7 —h. v., [WH] R mg., το, 16 (guinguies);
14. 12, 13; 17. 4, 6; 18. 6[WH], 14 (425); 19. κ(ό25),
8 (dis), 21; 20. 5, 9, 12 (guater), 13 (bis); 21.
ὃ (δ25) ;22. 11 (¢er), 13 —WH mg,, 21 πάντων,
TR mg.

10 I

416 τ. καθημένοις ἐν.
ἀνέτειλεν αὐτοῖς

. σκιᾷ θανάτου φῶς

ὩΠῸΝ 520 ἫΝ MEY IND “WA, Is. ix. 1

10 22 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
16 11 τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τ. στόματος τοῦτο
κοινοῖ τ. ἄνθρωπον
2413 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
25 29 τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος κ. ὃ ἔχει ἀρθήσεται

ἀπ᾽ αὐτοῦ

Mk

,
2023 ὁ ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ
οὗτός με
παραδώσει
720 τὸ ἐκ τ. ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο
κοινοῖ τ. ἄνθρωπον
12 40 οἱ κατέσθοντες τ. οἰκίας τ. χηρῶν...
οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα

Lu

13 13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
9,48 ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων

j

19 26 ἀπὸ δὲ τ. μὴ ἔχοντος x. ὃ ἔχει ἀρθήσεται
ἀπ᾽ αὐτοῦ
er
—dn’ air... TWH
:
ΠῚ ὁ ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός
36 τὰ xe ἔργα ἃ δέδωκέν ae
ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ

εἰσερχόμενος

μὴ

διὰ τ. θύρας...

περὶ ἐμοῦ
LY

~

12 48 ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτόν
49 ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν
δέδωκεν

εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ

1412 ὁ πιστεύων
21
26

15

ς

18 11
Ac

Ro

1Co

κἀκεῖνος ποιήσει
ὁ ἔχων τ. ἐντολάς pov . . . ἐκεῖνός ἐστιν
ὁ ἀγαπῶν με
ὁ δὲ παράκλητος... . ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει
πάντα
td
᾽
ὁ μένων ἐν ἐμοὶ... . οὗτος
φέρει
καρπὸν‘
πολύν
τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ
μὴ πίω αὐτό;

15 38 Παῦλος δὲ ἠξίου τ. ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν
+ + + μὴ συνπαραλαμβάνειν τοῦτον
17 6 οἱ τ. οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι κ.
ἐνθάδε πάρεισιν
24 ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τ. κόσμον .. . οὗτος
οὐρανοῦ κ. γῆς ὑπάρχων κύριος
7 10 εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωὴν αὕτη εἰς
θάνατον
9 6 οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ
ὃ οὐ τὰ τέκνα τ. σαρκὸς ταῦτα τέκνα τ. Θεοῦ
14 14 εἰ μὴ τ. λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ

κοινόν
6 4 τ. ἐξουθενημένους ἐν τ. ἐκκλησίᾳ τούτους

καθίζετε;
7 20 ἕκαστος ἐν τ. κλήσει ἣ ἐκλήθη
μενέτω

ἐν ταύτῃ

11C01018 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων ἐκεῖνός ἐστιν
Ga
Eph

1Pe
Re

οὗτός ἐστιν μέγας

ο

On
Oo.

ἐκεῖνος κλέπτης ἐστίν
25 τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ... . ταῦτα μαρτυρεῖ

seq. pron. demonstr.
Mt

537 ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν

θ 46 ὁ ὧν παρὰ τ. Θεοῦ οὗτος ἑώρακεν τ. πατέρα
"»
57 ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δ ἐμέ
718 oO
ὁ δὲ ζητῶν τ. δόξαν τ. πέμψαντος αὐτὸν
οὗτος ἀληθής ἐστιν
913 ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τ. Φαρισαίους τόν
ποτε τυφλόν
λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν
3

᾿

Ga 2. 10; 8. 11; 4. 13, 22, 23, 27, 30; 5. 21, 121;
6. 1, +1, 9, 10 (42s). > .
Eph 1. 1, 3, 15, 18, 20 (τ) ;2. 3, 6, 14, 16, 18, 19;
3. 10, 18; 4.12; 5. 14; 6. 12 (dz), 16, 18.
Pal 1, 1, 13 ; 8. 19; 4 8.
Col 1. 4, 12, 16 (d¢5), 18, 26; 2.14; 41.
1Th 1. 10[WH];
4 11, 13, 16; δ. 6, 14 (éer), 15,
ai,
1 ΤῸΠῚ τὸν 2.8.8: 5:
1
Π|4.::9.12.}:δ: 8: 20.: 8.17.
i ΤΙ
8:25 10;
{ΠῚ ἀἸἰϑ "2. 3 6 8.1357 143
Phm 5, II, 14.
He 1.6; 4 10; 6.9, 10, 16, 17, 19; 7. 7 (dis), 18,
25; 8.2, 5; 9.1,2—TWH non mg. R, 3 ay
—TWH non mg. R, 11, 12, 24, 25; 10. 1 (625),
12, 14, 27, 38; 11. 17, 27, 28; 22% 13; 18, 11,
21, 24.
Jal. 11; 2 3, 5, 6 (ds), 16; 8, 11 (222); δ. 6.
I Pe 3. 4, 13; 4 18 (d¢s), 18 —WH non mg. R;

,

δόκιμος
8 7 οἱ ἐκ πίστεως οὗτοι υἱοί εἰσιν ᾿Αβραάμ
110 ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τ. Χριστῷ
>

,

‘4

,ὔ

-

εον ἐν αὐτῷ

8 20 τ. δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι . .
αὐτῷ ἡ δόξα
5106
δὲ Θεὸς πάσης χάριτος... αὐτὸς
καταρτίσει
2 7 τ. νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τ. ξύλου
τ. ζωῆς
17 τ. νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τ. κεκρυμμένου
26 ὁ νικῶν κ. ὁ τηρῶν... . δώσω αὐτῷ
ἐξουσίαν ἐπὶ τ. ἐθνῶν
8112 ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τ. ναῷ
21 ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ
6 4 τ. καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν
τ. εἰρήνην ἐκ τ. γῆς

21 6 ἐγὼ τ. διψῶντι δώσω αὐτῷ ἐκ τ. πηγῆς
—att., WH

εἶπεν
πατὴρ αὐτὰ

Ac

In loc. pronom. demonstr.
17 28 τοῦ yap x. γένος ἐσμέν

ai

679

ὁ, ἡ, τό
c. numeris

(1) ordinal.
Mt 6. 24; 10. 5; 16. 9, 10; 18. 12,13; 19. 5; 20.

16, 110, 116, 17 + μαθητάς, [WH]

R, 24; 21.

128,1 30 ἑτέρῳ, T, 31, 136; 22. 125, 126 (dc), 26
28; 25.17, 18 ; 26. 14,117, 20 + μαθητῶν,T ΓΗ]
R non mg., 47; 27. 21, 164.
Mk 8. 16 —h. v., Rnon mg.; 4. 10; 6. 7, 121 ; 8. 19,
20 (bis); 9. 35; 10. 8, 32, 41; 11. τι; 12. 120,
2 (dis), 22, 23 ; 14. 10 (25), 17, 20, 141, 43; 16.

2, [14.

7.

Lu 1.126; 7. 41; 8:1; 9.12; 10. 17, 36; 11.126;
12. 1 38, 138 + φυλακῇ, TWH non mg. R; 18. 4,
132; 14. 118; 15. 4; 17. 17 (225), 34 —T, 35, 36
—h. v.,. TWHR non mg. ;18. 10 —WH non mg.

31, 133; 19. 116, 118, 147; 20. 129, * 30, 31, 31,
πν-et

33; 22. 3, 475 24. 1, 9, 33

Jo 1. 41; 2 41; 6. 67, 70, 71; 10. 140; 12.116;
19. 132,139; 20. 1, 4, 19, 24; 21.117 (025).
Ac 1.245% 14498, 32 OO'St 7, 58. F233 10:50;
18. 133,150;20. 7; 21.8; 25.12; 27.119; 28.17.
Ro. 5. 15, 17 —WH mg.,, 17, 19.
1Co 4.6; 6 16; 18. 13; 14.130; 15. 5.
II Co 138, 12.
Eph 2. 15; 5. 31.
Phl 1. 23; 2. 2 τὸ αὐτὸ, WH mg. R mg.
1 ἘΠ δ. ΣΙ;
He 4. 14 (dis); 9. 11.) 12 ; 10. 19 (25).
ee
PRET
RR
ete
Re11 Pe 2. 420.

1 Jo 5. 8 (25).

“er

ΤΌΣ;
Re 1117, 20; 2.18, 111; 4.27; 6 33, +5, 37, 38,
112; 8.11, 17 (ter), 18, 19 (δὲδ), 110, 411, 112
(quinguies) ; 9. 12, 115, 118; 11.113, 114 (25);
12.14; 18.112; 16.13, 14,110,117; 17. τὸ (625),
113 19. 4, 20; 20. 25, 16, 214; 21. 14, 18, 419
(quater), 1 20 (octies) ; 22.113 —WH mg.
c. infin.

(1) gen.

(2) dat.

(8) seq. μή

Mt2.113; 3.113; 5. 28; 61,18; 11.11; 18,13,
24,35,
86, 226, 30; 15. 20; 20. 19, 23; 21.132;
23.5; 24. 12,145; 26. 2, 12, 32; 27. 712, 31.
Mk 1. 14; 4.24, 25,26; 5. 4; 6.748; 9. 10; 10.

40 ; 12. 33 (d2s); 18. 22; 14. 28, 55; 16. [19.

Lu 1. 28,19, 221, 157, 174, v. 73, Ty 477, +79 3 2 4,
26,16, 121 (bis), 124, 227, 127, 743; 8.221; 4

110, 1842; 5. 21,17, 212,17; 6. 48; 8. 15, 75,
86, 240, 342; 9. 7, 718, 229, ? 33, 7 34, 236, 751,
151; 10. 119,

735, 738; Al, 2.1, 8,.%:27,
*37; 12.

5, 215, 142; 14.21; 17.191,
211, 214; 18. 1, 5,
35; 19. 11, 2153; 21. 12253 22.26, 115, 20
—h. v., [ΝῊΠ] R mg., 131; 28.8; 24.74, 715,

116, 125, 129, 3.30, 145, * 51.

Jo1149; 2.24; 18.1419; 17.5.
Ac 1, 3; 2.213; 3.12, 112, 19, 726; 4 2,230;
5.131

[WH]; 7. 4, 219, ὅ το ; 8.76, 11,140; 9. 23, 15;

10. 125, 41, 1247; 11.215; 12. 20; 18.147; 14.
19, 1318; 15. 13, 120; 18. 2, 3, } 10; 19. *1, 21;

20. 1,13, 1320, 13 27,130; 21.1512 ; 23. 115 (5),

120; 25. 11 ; 26.118 (225) ; 27.11, 4,9, 20; 28. 18.

Ro
1. 11, 20, 124;
8. 2.4, 26; 4 11 (025), 13, 16, 18;

6. 16, 12; 7. 183, 4, 5, 18 (des); 8. +12, 29; 11.

18 8 (dis), 18 10, 11 5 12. 2, 3; 18. ὃ; 14.513, 521;
15. 8, 213, 13, 16, 122, 123.
1 Co 7. 26; 8. 10; 9.110, 918; 10. 96, 113; 11. 6,
221, 22, 25, 333 14. 39 (475); 16.14.
Co 1. 4, 18; 2 #1, 2413; 8.513; 4 84; 7. 3,
11, 112; 8. 6, 10 (dé), 11 (25), 111 (25) ; 9. 1;
10. 52.
Ga 2.112; 8.110, 17,123; 4718.
Eph 1. 12, 18; 6. 11.
Phi 1. 7, 10, 21 (67s), 22, 23, 24, 29 (625) ; 2. 6, 13

(dis) ; 8 1 10,121;4 τὸ

1 Th 2. 80, 12, 163 8. 2, 3, 5, 10, 13; 4. 76,9.
il Thi. 5; 2.%2, 6, τῷ; 11; 3 *8, 9.
He 2 28,115, 17; 5.1123 7. 23, 24, 25 ; 8. 3,713;
9. 14, 28; 10. 2, 17, 19, 15, 26, 31; 11. $3,195;

12. 10; 18. 21.

Ja 1. 18, 19 (15); 8. 3; 4 92,115; 5. 1917.
I Pe 8. #7, 1% 10; 4 %2, 117.
Re 12.17 —T.

τοῦ, c. infin.

(1) post nom.
Mt

(2) post prepos.

(8) τοῦ μή

213 μέλλει yap Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ
ἀπολέσαι αὐτό
8.13 παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς... πρὸς τ. Ἰωάνην
τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ

6 8 2 οἶδεν yap .. . ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ

ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν
11 1 μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν κ. κηρύσσειν
18 3 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν
21 32 οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι
αὐτῷ
24 4: κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τ. οἰκετείας αὐτοῦ
τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τ. τροφήν
Lu 1 9 ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τ. ναὸν
τ. Κυρίου
57 1 ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν
74 ὅρκον ὃν ὥμοσεν . . . τοῦ δοῦναι ἡμῖν
77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τ. λαῷ αὐτοῦ
79 τοῦ κατευθῦναι τ. πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν

εἰρήνης

2 61 ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν
21 3 ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν

21 3 τὸ κληθὲν ὑπὸ τ. ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτόν

24 ἀνήγαγον

αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα . . . τοῦ

δοῦναι θυσίαν
27 ἐν τ. εἰσαγαγεῖν τ. γονεῖς . . . τοῦ ποιῆσαι
αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τ. νόμου
410 τ. ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ

διαφυλάξαι σε

srowd apy Y2NdD, Ps. xci, 11
42 ὃ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽
αὐτῶν
. τοῦ ἐλθόντας
5 7 κατένευσαν τ. μετόχοις .
συλλαβέσθαι αὐτοῖς
8 5 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τ. σπόρον
αὐτοῦ
9 51 αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύ-

εσθαι εἰς Ἱερουσαλή
10 19 } δέδωκα ὑμῖν τ. ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω
ἐὼν

Ae

680

ὃ, ἡ, τό

Lu 12 42 ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τ. θεραπείας
αὐτοῦ τοῦ διδόναι... τὸ σιτομέτριον

17

1 8 ἀνένδεκτόν
ἐλθεῖν

ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα

Ro

6 6 ® ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τ. ἁμαρτίας

22

7 3% ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τ. νόμου τοῦ μὴ
εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα
812 ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τ. σαρκὶ τοῦ κατὰ
σάρκα ζῇν
11 ὃ 8 ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς... ὀφθαλμοὺς

πάντα τὰ γεγραμμένα
6 1 ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτόν
15." τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ
τοῦ με παθεῖν
31 ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς
τ. σῖτον

τοῦ μὴ βλέπειν x. ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν,
Is. xxix. 10

10 ὃ σκοτισθήτωσαν
μὴ βλέπειν

24 τό 8 ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν

25 βραδεῖς τ. καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν
29 εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς
45 διήνοιξεν αὐτῶν τ. νοῦν τοῦ συνιέναι τι γραφάς
Jo 149? πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι. ..
εἶδόν σε
18 19 3 ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι
17 5 3 τ. δόξῃ ἣ εἶχον πρὸ τοῦ τ. κόσμον εἶναι
παρὰ σοί
Ac 8 2 ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τ. θύραν τ.
iepov . . . τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην
12 ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ
περιπατεῖν αὐτόν
5 31 τοῦτον 6 Θεὸς ἀρχηγὸν κ. σωτῆρα ὕψωσεν
νον τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραήλ
7 1ο ἐκάκωσεν τ. πατέρας τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη
ἔκθετα αὐτῶν
8 40 3 εὐηγγελίζετο. . . ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν
εἰς Καισαρίαν
915 σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι
τὸ ὄνομά μου
10 25 ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τ. Πέτρον
47 ὃ μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ
βαπτισθῆναι τούτους
18 47 τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς
σωτηρίαν

‘nywhr ΠΡΠΡ ova ΝΟ pany, Is. xlix.6

9 1 ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι
18 8 μόλις κατέπαυσαν τ. ὄχλους τοῦ μὴ θύειν
sta

ovias

20 8 οὐδὲν ὑπεστειλάμην τ. συμ ερόντων τοῦ
μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν x. διδάξαι ὑμᾶς

27 ὅ οὐ γὰρ ὑπεστειλάμεν τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι

πᾶσαν τ. βουλὴν τ. Θεοῦ ὑμῖν
30 ἀναστήσονται ἄνδρες... τοῦ ἀποσπᾷν τ.
μαθητάς
21 12 ὃ παρεκαλοῦμεν
. + τοῦ μὴ ἀναβαίνειν
᾿, αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ
2315 2 ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἑτοιμοί
ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν
20 οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε
>

2

c

‘

-

>

«

‘4

,

‘

20 18 ἐγὼ ἀποστέλλω

-

>

σε.

,

>

4

-

,

. . τοῦ ἐπιστρέψαι

ἀπὸ σκότους εἰς φῶς
τ
18 τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν

27 τ ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς
20 1 λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σώRo

ζεσθαι ἡμᾶς

124 παρέδωκεν αὐτοὺς... εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ
ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν
,

,

-“

of ὀφθαλμοὶ

αὐτῶν

τοῦ

MiXIO OMY AINA, Ps. Ixix. 24
15 22 ἐνεκοπτόμην
ὑμᾶς

τὰ πολλὰ

τοῦ ἐλθεῖν

πρὸς

23 1 ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς

1Co 9101 ὁ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν
1013 ποιήσει... Kk. τ. ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι
ὑπενεγκεῖν

16 4 ἐὰν δὲ ἄξιον ἦ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι

Col

8 ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς κ. τοῦ ζῆν
712 3 ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τ. σπουδὲν ὑμῶν
811 1 ὅπως καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ θέλειν,

Ga

212 3 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ Ἰακώβου
3 10 ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσι τ. γεγραμμένοις.

3 οὕτως κ. τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν
τοῦ ποιῆσαι αὐτά

ὈΓΙΝ nibyd 2. mayne arprnd ἼρῖΝ
Dt. xxvii. 26
23

2 πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τ. πίστιν

Phl 310 τοῦ γνῶναι αὐτὸν x. τ. δύναμιν τ. ἀνα-

στάσεως αὐτοῦ
κατὰ τ. ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν κ.
ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα
He 215 3 διὰ παντὸς τοῦ Cav ἔνοχοι ἦσαν δουλείας
5121) πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς
10 7 ἰδοὺ ἥκω
+ τοῦ ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ
θέλημά σου
21

x

αὐτοῖς

15 20 ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι τ. ἀλισγημάτων
18 10 οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε
20 3 ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακε-

τοῦ

μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τ. ἁμαρτίᾳ

μὴ

21 22 ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἶσιν τοῦ πλησθῆναι

14

i

win nibyh .. . naman, Ps,

xl. 8, 9
9 ἰδοὺ ἥκω rod ποιῆσαι τὸ θέλημά σου, Ps. Lc.
5 ὃ πίστει Ἐνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν
θάνατον
415 3 ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς
᾿
517 ὃ. προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι
παυσάτω. .
χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι
δόλον

11
Ja

89, Ρς. xxxiv. 14
MDW WDA ΠΕ,
41716 καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τ.
Re 12

οἴκου τ. Θεοῦ
7 ὁ Μιχαὴλ κ. οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τ. δράκοντος
—rov, T

c. partic.
(1) c. aor. (2) c. perf. (8) antec. nom.
(4) antec. nom, anarthr.
(δ) antec.
nom. propr.
(6) seq. οὐ, ph (7) c.
fut.
Mt 1. 16,2122;
20,
3.115, 117 20,123 ;.8.13, 11;
4. 3, 114, 27916, 216, 578, 24: δ. 4 τ. 5, TWH

mg. R mg., 6, 310, 22, 28, 32, 40, 42 (475), 44,

|

0, ἢν; TO
ε

ε

46; 6.54, 818; 7. 8 (der), 11, 913, 13, ὅ 14, 14,

21 (dis), 23, 26 ; 8. 10, 16, 117, 33; 9. 12 (25);
10. 52, 154, 236, 20, $20, 122, 28 (62s), 37 (025),

1 39 (47s), 40 (dis), 1 40, 41 (d2s); 11. 3, 8, ° 14, 15,

non

44,744,

45, 145, 46, 48 (δὲδ) ;18. 210, 11, 116,

14, 30, 9, : 15, 42, 144

—h. Vey T

[WH]

17.
γα,
v.,
21.

R ΠΣ;

(425), 47, 49 ; 25. 9, 14, 116, 118, 120, 224, 28, 29,

629, 234, 2341 ὃ ἡτοίμασεν, WH

mg. ; 26. *3, 14,

123, 525, $28, 46, 48, 152, $63, 768, 773; 27.

17, 20, 25 (025), 3820, 35»

18, 20 (dis), 120, 3 28 ; 14.29, 10 —WHR, 12, 21
(ter), 524; 15.5, 121, 23, 3525; 16. 12, 25, 13;

17. 20; 18. 52, 4,55, 1514, 375 19. 111, 12, 3.22

—TWH,

1% 32, 235, 1539; 20. 198, 1620; 21.

20, 824, 824 —TR.
Ac 1, 1511, 412, 1516, 116, 19, 20, 523; 2 7, 9, 14,
216, 47; 8. 82, 2, 210 (d25); 4. 14, 1811 (d25),
2412, 2314, 16, 121, 124, 125, * 32, 32, 34, 7°36;
δ. 5, 27,19, 11, 32; 6. 89 τ᾿ λεγομένων, T, 15; 7.
24, 1435, 1537,

138, °38, 44, 152;

826, 132 xeipavros, TWH
4547,

21, 121,.21,

mg.;

8. 14, 6, 7,

9. 37, 311» 14,

422, 5.32. 35 5.10. Ἢ

* 3% '7,

Mk 1. 4, 32 (δέ) ;2. 17 (dts), 26; 8. #3, 1822, 2 34;

112, 16, 26, 27, ®27, 729, 131, 39, 740, 45 ; 14. * 3,

3.47, 54 (625) ; 28. 1, 4,755,711.

513, 19, 8.49, 1425, $22 ; 12:-9,.412,,425 §-2B. 41,
12; 15. 2316, 216, 19, 21, 522, 133, °37,

1383

16. 8.3, 234, II, 14; 17. 32, 16, 15, 17 (625), 1824;

24, 222, 226, 31 (075), 144, 55, 56;

18. 321 —h. v., TWH non mg. R, 727; 19. 4,
411, 12, 13, £17, 218, 110, 22, “26; 20. 15 (025),

32, 42; 11. 25, 9 (¢er), 15 (¢er); 12. το, ὃ 38, 40,

14 19, 20, * 22, 532, 232, 34, 35; 21. 18, "20, “28,
18 38 ; 22. 5, 9 (25), 11, 19, 20, 29; 28. 32, 34,

323

6.723,

44; 18. 11,113, 14, 17 (025); 14. 18, 20, 324, 42,

44,347, 269, 270; 15. $28 —h. v., TWHR

non

mg., 29 (d75), ® 32, 2. 35, 7°39, 141; 16. ὅὅ 6, [1 το,

[114, [116 (δ) [! 17.

Lu 1. 7° 19, 35, 36, 145, 745, 50, 65, 166, 71, 79; 2.
7315, =

17, 118 (02s), 1821, 224,

327, 38, 47;

3.

11, 5 11.- ἘΠΠρ ΤΑ... 716, 422; δ. 5.24. τι παρᾶς
λυτικῷ, WH mg., 31 (625); 6 3 —dvres, WH,
88,515, 18, 27 (ds), 28 (625), 29 (G25), 30, 32 (25),

Ϊ

13,

28 17, 518, 233, 35, 38, 24 41, 742, 43, 443 11, δι,

7. 10, 18 (2s), 18) 207. 8-71, 33, 742); 10. 15
αὐτοῖς, WHR, 23, 224 —h. v., TWHR mg., ® 30,

ὶ

mg,

ΔΒ.) 19, "9, 39, 40, 1 ὃ.44,

5.3 παραδιδοὺς, TWH

4. 3,9 —h. v.. TWH non mg. R, 14, 7°15, 16,
18, 118, 120; δὲ 14, 314. 15, 215, 116, 16, 218,

|

11. 152, 516, 25, 26, *27, *31, 137,

330, 2842, 344, 145, 23525; 12.22, 54, 6, 1512
—4, TR

5.35. 9 .2..58.1 gr 28.014, 416, 2°17,
219, Ἐ20,
121,21 τ. κατοικήσαντι, WH mg., 122, ? 22, *24,
--ΝῊ,3131:,537, 337, 393 24. *13, 1°15, 15, 19

;

50, 5.54; 9. 14, 8, 3 8, 811, 118, 37,
°39, 39, 40;

10. °1, 2;

1327, 1323, 28; 12. 117, ©30 (ds), 48; 18. 3, 9,
17, 18, 20, 2224, 525. 37, 38; 16. 16, 728;
24; 18. °6, 211 —h. v.. TWHR non mg., dd
30, } 31 ra γινόμενα, T, 131, 34; 19.14, 19—h.
TWH non mg. R mg,, 12, 21,128; 20. 112;

1

T, 1550 —h. v., T; 8. 12, 18, 126, 129, 34, 47,

514, 118, * 19, : 19, 120, 20, 122, 22, 123, 23, 1.35,

37,839, 41, 43; 14. 9, 20, 21, 35; 15. 4, 11 (ὀ25),

:
Ι

681

’΄

47,149; 7. 210, 14, 19, 20, 25, #432, 1539, 7 49;
8.52, 3, 4, 5, 8, 112, 114 (625), 16, 21, 34, 3 34,

1 36 (bis), 145, 2565 9.7, 11,117, 227, 28 32, 148,

48; 10: 8, 1311, 53.1.4. 16 (der), 116, $23, 136,

137 ; 11. 10 (er), 13, 523 (625), 2227, 28, 33, 1 40,

41, 8.44, 2% το τὸ ἐκχυννόμενον, TWH mg., 1°51;
12. 4, 5, 19,110, 21 h. ν [WH], 1°47, 1°48; 18:

54, 9,717, 517, 23, 33, ἢ 34,734, 355 14.77, 1.0,

210 (dts), 11 (2:5), 212, 215, 2224, 29, 31, 35.3 15.
286.1830; 16. 15, 18 (dts), 21, 26; 17.19, 110;

18. *7, 79, 14 (d25), 24, + 26, ® 30, 7 31, 34; 19. ? 10,
224, 24, 26, ©26, 1®%27, $20, 232, 453 20. *2,
217, 17, 118, 27, 135, 946; 21. 4, 315, 722, 23

(bis), 26 (bis), 335, 537} 2% 81, 53. %19, 8520
—h. v.,[[WH]] R mg., 21, ? 22, 23, 25, 26 (ὖ25),327

(dis), 27 (bis), 228, 36, © 36, 737, 749, 563, * 64;
28. 833, 47, 148, 149; 24 5, 212 —h. v., T

[ΝΗ R mg,, ? 14, 118, 21, * 44.

Jo 1. 12, 115 ὃν εἶπον, TWH
418 + 6, TWH

mg. R non mg., 15,

mg. R non mg., !22, 27 —WH,

$29, 133, 33, 1541; 2. %9, 14, 16; 8. 96 (75),
113,

$13 —h. v., WH

non mg. R. mg., 18, ὃ 18,

20, 21, 29, 3329, 31 (¢er), 133, 36 (075); 4. 10,
$11, 13, 23, 24, 26,134, 36 (67), 37 (425); 5. 42,
3, [}4, 7, 210, 111,
1512, 113 ὁ δὲ ἀσθενῶν,
T,

115, 623, 1823, 24, 124, +25, 129 (bés), 1.30, 32,
5.35, ἀν: 6, 2, 211, 713, 514, 3522, 5.27 (ῤὲ5),
*33,
35 (225), 37, * 38, 1.30, 40, 1841, 1344, 145, 46, 47,
50,
ὅ51. 1351, 54, 56, 57,18 58, 58, 63, 64, 764; 7.
176, 18 (47s), 1 18, 1 28, 1 33, 38, 4 39 of πιστεύοντες,

113,331

24, #14, 925, 25; 25, 16; 26. 1%4, 13,

218, 20,330; 27. 11,
17, 24, 30.

14, 24, 40, 43 ;28. 2% 2, 99,

Ro 1.2% 3,7, 16, #18, 125, &28, 32 (δὲ): 2. *1,
1, 2;:*3, & 7, Ὁ

ΤΌΣ °° 34; 1638,

Ss, 5, 11, 12, ἜΣ

17," 18, 24,124;

—WH

14,17;

non mg., 12 —WH
6.17;

"5,25

non mg., 22;

(d2s)

4. 4,

5. 145, 16 14,

7.14, 21, $23; 8. 4, 5,8, 111 (25),

120, 27, 28 (25), 33, 7 34 κατακρίνων, T, 34, εἰ γὴν
9. 5, 11, 16 (d25), 20 {(225),.25:.. 530..33.} 10. 4, 11,
12, 15,
ὁ20 (dss)§ 11.422, 26 1%. 5 5, 4 **6) 7,
8 (quater), 14; 18.1, 2, 72, 41,8; 1% 1, 2, 3
(ds), δ. 3 (bts), 4, 6 (bis), δ, 14, 18, 820, 522, 23;
1B, Ἐπ 15, 92 5 16: 12, ©19, 17, **22, 25.
1Co 1. 2, 2, δ 4, 18 (dés), 21, 428, 28, 28, 315
2.36, 247, 9, 112; 8. 7 (dis), 8 (dis), 1% 10, 19;
4. 4, 219; 5. 12, 13; 6. 24, 16, 17,18; 7. 310,

122 (is) 29, 30 (167), 31, 133, 134, 38 (25); 8.

10; 9. 3, 10 (625),
25, 27, 128; 11.
non mg., 29; 12.
(dis), 7 (bis), 9, 11

13 (625), 14, 24, 25; 10. 12, 18,
622, $24 ---κλώμενον, TWHR
36, 7, 24; 14. 2, 3, 4 (025), 5
(075), 13, 22 (625) ; 15. 1 18, 220,

127, 128, 29, 37 37, 7°54, °575 16. 16.

ἘΝ Co 1. %1 (2s), $4, $6, 128, $9, 1819, 21, 22
—[WH] R mg.; 2 2 (425), 814, 15 (d25); 8.7,
210, 11 (bts), 13; 4 3, 136, 11, 213, 114, 18 (425),
6 18 (42s) ;5. 4, 15 (2s), 12, 15, 215, 1518, 1621;
ἡ. 6,112 (dis); 8.221, 816, ® 19, 820; 9. 6 (des),
ΩΝ (ὁπ); 10. 2, 12,17, 18; 11. 4, 12,931; 12.721;

32.

Ga 1. 141, 144, 284, 16, 7, 1811, 1815 —é Θεὸς, T

[ΝῊ], 23; 2. 2,6 (dis), 18, 159, ὅ9, 1520; 8. 5,

10, 112, 13, 421, 223 & 27 (dts), 27, 129; 5.
8, 10, 12, 21 ; 6. 6 (625), 8 (d¢s), 513 περιτετμημένοι,
WH mg. R mg.
Eph 1, 2 3, 293, ἔς, τί, 5 F2,019 32. :% 247, 1 τῷ
14; 8.182, 187, 289,189, 20, $20; 4. 110 (dis)
318, 322, 1824, 28 (675), 29; 5. 12, 13 (25), 28;
6. 38 16, 24.

682

6, ἡ, TO

Phl 1° 1,16, 10, 728 ; 2. 13; 8. 3, 8,17, 193 4.7,
13, 917,
Coli. $35, 96,18, 1812, 1823,18265, 2826, 829; 2,
8, 1812, 17; 8.310, 1 10, 25; 4.11 (d25).
1 Th 1. 7, ὅ 10,%
10; 2.44, 10,1212 καλέσαντος, WH

ΠΟΟΒ 15 6 τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν x. ὁ τὸ ὀλίγον
οὐκ ἠλαττόνησεν

ὝΘΠΠ x> ΘΨΌΘΠῚ mayen avy

mg. R mg., 13, *14, 2°15;8, 5; 4 29%5, 8, 8 8,
13, °°13, 114, 15 (dés), +15, 17 (628); δ. 3, 7 (δὲ),

δ δ 30, 12, 24.
II Th 1, 6, 7, 348. $8, 110; 2. 94, 6, 7, 10, 2912,
16.
1Til. 16; 2.2; 4.48, 16; 5.13, 214, 17, 20, 25;
6. 2 (425), 9, ὃ 16, 417 +76, WH mg., 19.

1 Ti 1. 1*9 (47s), #14; 2. 14, 19 (425), 22, 25 ; 8. 6,
13, τ: 4 #1, 76,
Tit L. 5,*9, 9, 715; 8.38, 1.

Phm. 8.

Hie 1 7, 14; 2. 11, 13, %5, 99, τὲ (ss), 14, 18; 8.
12, 13,24,

75,116,

417,118;

432,13,

16,110;

5. 2,75, 7) 9, 13, 143 6.14, 147, 12,118; 7.181
és, WH ταῦ, 5, 66, 6, 9, 21, 25; 8 1, 4, 185,
13.,.9...9.

5.4. 380. 9, 713, 715, 116, 117, 28;

10. 1, 2, 14, 123, 129, 130, 33, 373 11. 3, 6 (675),

$7, +11, 14, 217, 28,131; 12 2 3, 10 (4s), 11, 211,
119, 20, 21, 25 (ter), 27, 27 ; 18. 3) 5,7) 9 περι-

πατήσαντες, WH

mg. R, το, 17, 13 20, 24.

Ja 1. 12, 521, 125 ; 2. 3, 5, Τα,

at,

1... 22:

3.

4, δ δ᾽καὶ, T, 350. 18; 4 81, 11, 412 +6, TWH
mg., 12,414 —WH non mg,; 5.1, 184, 14, 11,
15, +20.

I Pel.

ee

5) :

’ B10; 112, 115, 17, ΤΑ

υ, 1825;

2. 6, 7 (025), 79,7 © 10, 23; 3. 35, 10, 713, 15, 16;

4.5, 17, 19; δ, ΣΟΙ

11 Pel, 41,13; 2. 10, 18 (02s).
I Jo 2. 4, 6, 9, 10, 11, 17, 22 (425), 23 (42s), 26, 29;

3. 3, 4, 6 (d25), 7, 8, 5 9, ὁ 10 (ὀ25), © 14, 15, 24; 4.6, 7,

68, τό, 18, 520, 21; δ. 1 (dis), 21, 24, 134, 5 (δέ),
16, ὁ, γ; τὸ, © 10, 12, © 14, 13; 16,4 18.2 48,
i Jo:*
5, * 2,°9,9: (as),
III Jo 10, 11 (425).
Ju

I, 4° 4 ἐδ, pio

38 (dis), 38 17, 19.

Re 1. 3 (425), ? 3, 4 (425), 5, 8 (25), 29, 18 ;2. 1 (d25),
7 (is), 9, 11 (625), 12, 17 (267), 28 17, 818, 320, 22,

23, 26 (42s), 29; 8. 1, 5, 6, 7 (25), 9, 5 Io, 10, 12
(42s), 13, 21, 22; 4.73, 38 (di), 7.9, 9, 3 το, 10; 5.
τοῦ 55) 33 12, 515; 6. 52,34, 75, 78, 29, 10, 511,

*16; 7. 34, 2810, ὅτι, 14, 215; & 36, 13, 213;

9. $14, 23 14, 2315, 217, $18 ; 10. 6, 298 (des)
;11.
1, 234, 27, τὸ (62s), 11, 23 16 of κάθηνται, TWH

mg. R, #17, 18 (62s) ;12. 34, 39, 59, 810, 217;

13. 6, 8, 78, 12, 14 (625), 18; 14. 2%3, 4, 26, 17,
210, 11, 12, 513, 415, "τό, #18 —T
[WH], 18;
281, 2,
15. 2, 96, ®7 ; 16. 52, 5, 30, 15, 216 ; 17,8 1,

Nb

Ex. xvi. 18

c. prepos.

(1) antec. nom.

(2) antec. nom. axarthr.

(8) seq. nom.
Mt

2.116; δ. 112, 15,116,445; 6.41, 16, 29, 118,

129 5 (7, 43, 97, 111, 321 5 10, 132, 133; 12.3, 4,

150; 14. 33; 16,117; 18, 110,114, 119; 20. 9, 10
[WH]; 21.12, 411; 28.118, 20; 24 τό, 17 (δὲ)
18, 138; 25. 34, 41; 26. 51.
Mk1. 36; 2. 2, 25 ; 8. 21, 34; 4 10, 15, 219,131;
5. 26, 27, 40; 8, 411; 11. 42, 125, 126 —h. v.,
TWHR non mg. ; 12. 5325 —TWH non mg. R;
18, 14, 15, 16,425 ; 15.243 —WH non mg.
Lu 2. 39 —T, 49; 5. 9,136; 6. 3 + ὄντες, T, 4,141
(dis),
}42 (bs),
842 ; 8. 12, 13, 15,45 —h. v.. WHR
mg. ;9. 32,61 ; 10. 7 511, 22 —h. v.. TWHR nonmg.,
113,135; 14. 32 —WH non mg;; 16. * 10, #15 ;
17. 24 (025), 31 ; 19. 42; 20.135; 21. 21 (¢er) ; 22.

371,49 324. 19, 24, 27, 33, 35.

:

Jo 1.746;5.28,144;
11. 19 πρὸς τ. Μάρθαν, WHR;
12, 221; 18, 11; 14 110 —WHR;; 15, 125; 19.
238 —WH; 21. 22.
Ac
1.
33:2 5,110, 39; 8 416; 4 42, 24: 5 17, 21;

6. 9 (dés) ;7. 2345 8, 11,214; 10,123, 2 38,
δ45;
11. 2; 12. 1,220; 18. 13,127; 14.15

; 15. 5, 223,

123; 16. 55. *4,.32; 17. 11, 15 —TF ΜῈ #43.

24, §28 ; 18. 215, 25, 327 —h. ν., TWH non mg.
.Ε; 19.8 —WH, 525, 538; 20. $21 ; 21. 221, 327;
22. ὅτ, 28. 11, 15, 221; 24. 15, τὸ, 14 (dts), 22
(d2s) ; 25. 14, 223, 827; 26. 35, 14 —WH, 3 18,
20, 722; 27.%2,15, 44; 28. 7, 19, Io, 15, 31.

Ro 1. 512, 15 (025), 26; 2. 8, 19, 327 (d2s), 228 (dis),
29
;8. 19, 124, 26;4. 111, 12, 812, 14, 16 (dés)
;7.
16,710; & 1,199; 9. 5, 6 * 11, 27
90;.30.46 ..11.
$21, 24, %27; 12, bs 18 ; 14, 19; 15. 17, 126, 131;
16. τ #5, 20, 12, ὅ54, ὅτε,
1 Co 2 ἔτ 2123.4. 2175 6.419.359. 13, 20: (Ges);
13, 10; 15. 110,110 —TWH non mg. R; 16. 11,
8 10,
uCo
1, * 1x, 119;.3.16;.6..12, 10, 12;
7. δ1ο, 112,
114 —TWH non mg,;8. 82, 14, 57, Ξ22; 9. 11,
48 5:30. 7.5 21.1.,.1.28,.
Ga 1%2,
217, 122; 2,23, 12; 3.7,9;4 5, 29 (625).

Eph 1. 10 (d¢s), 815, 115 —r. ἀγάπην, WHR

non

mg.; 4.26; 5, 33; 6 21, 22.
Phl 1. ? 11, 12, 27, 29; 2.19, 19, 20, 23, 930; 8 36,

$7, 8, 30, #18; 18, 198, 189, 1875, 2836, 17, το,
724; 19. 234, 35, 29, S10, 211, 17, 218, 210,

Col 1. * 2, 20 (d25), 223; 2.1, 25, $14; 8. 2, 15, 8225

89 (625), 15, 27, 227;
11, 312; 21. 25, 6, 7, 38,

1Th 1.18; 2.τι; 410 —T [WH].

310,
18 20, } 20, 20, 320, 221, 18 21 ; 20. 2 4, 6, 29,

22. 7, ὅ 8, ὃ 8, 9, 11, 14, 17 (Zer), 18, 38

18, 2 19, 20.

partic. implic,
Mt 2517 ὡσαύτως ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο
22 προσελθὼν κ. ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν

Ac 18

Ro13

9 Σαῦλος δὲ ὁ x. Παῦλος

7 ἀπόδοτε πᾶσι τ. ὀφειλάς: τῷ τ. φόρον τ.
φύρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τ. φόβον
τ. φόβον, τῷ τ. τιμὴν τ. τιμήν

29 (δδ), 89, 111; 4. 10, 18, 8 21, 22.

4. 7, 8, 212, 13 (dé), #15 (sis) 16.

I Til. 24,214; 8 213; 4814; 6. 73.
It Til,
71, 93, 95,713, 15; 2 41,210; 3.3 τ, 216,
Tit 1. *9, 10; 2.8; 3.25, 15.

Phm 82, 56 [WH].

He2 *2, 1735.1; 7.1283;
9. $15, 23; 11. 7, 112
12, 25; 18. 24.
Jat. 41.
I Pel. ὅ11ι —WH mg,, 511 (225) 5 8. $2,315, 19;
4 %8, 312; 5.21 —WHR, 52, 89, 14. |
1 Pel, 3,44; 3.513; 8 510.

“a

ὁ, ἡ, τό--- ὁδηγέω
I Jo 2. 13, 15, 16; 4. 4 (ὀ75).
Ju.*35.8
9,9 32.
Re 1. 14,14
ἃ, TWH non mg. R; 2.᾽1 τῆς, T,18
τῆς, T, 8512, 118 τῆς, TR, 124; 8.51 τῷ, WH mg,,
37 τῷ, WH mg., 514; 5.25, 7133 ἡ. *173 8:43,

Lu 22

4 ἀπελθὼν συνελάλησεν
παραδῷ αὐτόν

23 ἤρξαντο

c. adverb.
Mt δ. 43; 6. 134 (dés); 8. 18, 28; 11. 123; 14. 22;
16. 5; 19. 19; 22. 39; 28. 25, 26 (2s); 24.121;

ΠΩΣ OYVENN,
Ac

Ro

Ac 8. 124; 4 13, 15, 129; 5. 138, [WH]; 7. 27;
10.19, 123, 124; 14. 120; 15. 28 ; 17. 130; 18.16;
19; 20: 01 2 9, Peete Ft, 8 ΤᾺ; 5.305028.
192'; 25. 96,°°17;
24. 27.* 18,...22;
Ro 1. *13; 8.422; Ὁ. Ὁ 10; 16:2.
1 Co 5. 12 (ter); 7. 429.
11 Co4. 16; 5.116; 10. 16; 11. 28; 13.22.
Ga & 143.62" 97."" ᾿ς
Eph 2. 17 (42s) ; 4 25; 6. 110.
Phi 1.15; 3.141, 14 (és); 4.38.
Cols t 22:
Ἐν 5.0;
T Dh: 4.12;

1 ΤῊ S22.
He 8 1 133 10.
?43.

νι

δοκεῖ

>

εἶναι

καθὸ

δεῖ οὐκ

οἴδαμεν
9 τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις οὐ φονεύσεις, Ex. ἦε.
9 ἐν τ. λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται ἐν τῷ
᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
[ἐν τῷ], ΝΗ
23 3? AIIN, Lev. xix. 18
6 iva ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται

514 ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται ἐν τῷ ᾿Αγαπήσεις

τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, Lev. L.c.
9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι κ. κατέβη
1 καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ
ὑμᾶς περιπατεῖν
He 12 27 τὸ δὲ ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τὴν τ. σαλευομένων
μετάθεσιν

Eph4
ITh4

Lu

ὈΟΙΓΔΟΗΚΟΝΤΑ
2.37 αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδ. τεσσάρων
16 7 δέξαι σου τὰ γράμματα κ. γράψον ὀγδ.

Lu
Ac

159 ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ
7 8 κ. περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ

ὌΓΔΟΟΣ

11Pe2
c. interject.

5 ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν

Re 17 11 κ. αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν
21 20 ὁ ὄγδοος βήρυλλος

1Co14 16 πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τ. σῇ εὐχαριστίᾳ

ὌΓΚΟΣ*
1 ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα

11Co117 ἵνα ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ x. τὸ οὗ ο
20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ"

He 12

Ja
Re

Lu 10 39 τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ

διὸ x. δ αὐτοῦ τὸ ἀμήν
512 ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναὶ κ. τὸ οὗ οὔ
1 8 ἐγώ εἶμι τὸ “Adda x. τὸ Ὦ
814 τάδε λέγει 6 ᾿Αμήν

912 ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν
11 14 ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν"

ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ
21 6 ἐγὼ τὸ ΓΛλφα x. τὸ Ὦ
22 13 ἐγὼ τὸ "Adda x. τὸ Ὦ
c. sentent.

ὍΔΕ
Ac 2111 τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
.
Ja 413 σήμερον ἢ αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε τ.
πόλιν
Re 2 1 τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας
ὃ τάδε λέγει 6 πρῶτος κ. ὁ ἔσχατος
12 τάδε λέγει ὁ ἔχων τ. ῥομφαίαν τὴν δίστομον
18 τάδε λέγει ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
81 τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τ. Θεοῦ

7 τάδε λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἀληθινός

Mt 19 18 τὸ ov φονεύσεις οὐ μοιχεύσεις

14 τάδε λέγει ὁ ᾿Αμὴν ὁ μάρτυς ὁ πιστός

ANON Nr nyan NS, Ex. xx. 13, 14
Mk 9 23 τὸ εἰ δύνῃ πάντα δυνατὰ τ. πιστεύοντι
Lu

τὸ τίς
-

ov’ nobeya iva... 50%, Gen. xxi. 4

Ja2.8;4 12, ?14
I Pe 2. 110.

SME
A T8D

,

Is. lili. 12

γορεῖται
8.26 τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα

1Co4

Ga

,

421 μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς
22 30 βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατη-

18

26. 145 —WH, 71; 27.18, }62 ; 28.115 + ἡμέρας,
[WH].

ΜΕ
αν B65 δὲ tees 6. 267 8. 7 Ek. 752; 12.
1.31; 18. 16,4195: 1%, 34};
Lu 1.148; 5.110; 7.111 τῇ ἑξῆς, TWH mg. R. mg.;
8.11, 22; 9. 62; 10. 27, 135
; 11. 39 (d25), 40 (625);
12. 152; 16.26 —WHR; 17. 31 ; 19. 4; 22. 118, 169.
Jo1. 129, 135, 1443 4.131; 6.122, 66; 8. [111, 23
(dés) ; 12.112; 18.6; 19. 23; 20. 14.

πρὸς ἑαυτοὺς

4

412; 17. 14; 19.

(1) temporal.

συνζητεῖν

. . . τὸ πῶς αὐτοῖς

ἄρα εἴη
24 φιλονεικία . . . τὸ Tis αὐτῶν
μείζων
37 τὸ κ. μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη

19; 10. 6 (47s), 6 —h. v., [WH] Rimg.;. 11. 12.

4 [WH], 119; 14. 117; 16. 3,
114 —T ; 20. 18, 113 (625).

683

162 τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό
9 46 εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς τὸ τίς

ἂν εἴη μείζων αὐτῶν

19 48 οὐχ ηὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν

22 2 ἐζήτουν... τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν

ὉΔΕΥΏ
Lu 10 33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ᾽ αὐτόν
ὉΔΗΓΕΏ

Mt 15 14 τυφλὸς δὲ ruddy ἐὰν ὀδηγῦ

Lu

6.30 μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν;

ddynyew—650s

684

Jo 1613 τὸ πνεῦμα τ. ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τ.
ἀλήθειαν πᾶσαν

Ac

8 31 πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με

Re

717 τὸ ἀρνίον... ὁδηγήσει αὐτοὺς
πηγὰς ὑδάτων

εἰς ζωῆς

Mt 22 10
16
Mk 1 2
3
2 23

ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὅδούς
1 τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου, Mal. Lc.
| ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, Is. xl. 3
ὃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τ. στάχυας
ὁδοποιεῖν, WH mg.
4 46 μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
15 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν
6 ὃ 3 παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν
εἰς ὁδόν
8 3 ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ
27 ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τ. μαθητὰς αὐτοῦ
9.33 τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε;
34 πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ

ὍΔΗΓΟΊΣ
Mt 15 14 τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί
68. εἰσ. τυφλοὶ τυφλῶν, TWH mg.
28 16 οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοί
24 ὁδηγοὶ τυφλοὶ διυλίζοντες τ. κώνωπα

Ac

116 Ἰούδα τ. γενομένου ὁδηγοῦ τ. συλλαβοῦσιν

Ro

Ἰησοῦν
219 πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν

10 17 2 ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν

“OAOINOPE’Q*

32 ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἵεροσόλυμα
46 Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ

Ac 10 9 τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων
ὍΔΟΙΠΟΡΙΑ **
Jo
4 6 ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τ. ὁδοιπορίας
10 11 26 ὁδοιπορίαις πολλάκις

ΜΚ

ὋὉΔΟΠΟΙΕΏ
223 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδοποιεῖν
λοντες τ. στάχυας
ὁδὸν ποιεῖν, TWH non mg.

τίλ-

ὍΔΟΣ

τὴν ὁδόν

52 εὐθὺς ἀνέβλεψεν κ. ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τ. ὁδῷ
11 ὃ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν
ὁδόν
12 14 1 ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ διδάσκεις
Lu 1761
προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ
79 ὅ τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν
εἰρήνης
2 44 4 ἦλθον ἡμέρας ὁδόν
8. 4:1 ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, Is. Zc.

5 ἔσται. .. αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας

(1) δδ. Θεοῦ, Κυρίου
(9) εἰς ὁδόν, ἐξ ὁδοῦ
(8) ὁδ. ποιεῖν (4) σαββάτου, ἡμέρας ὁδός
(5) metaph.
Mt

mypae DDI... 77, ἐδ. 4
727 ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου προ mpoσώπου σου, Mal. Zc.
8 5 ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες
9 3 323 μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν
57 ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν
10 4 μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε
31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν
ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ
11 6 3 ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ
πρός με
12 τ8 ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽
αὐτοῦ

212 & ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν eis τ. χώραν
αὐτῶν
8. 31 ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου

[π|πν ΤῊ WB, Is. xl. 3
415 ὁδὸν θαλάσσης πέραν τ. Ἰορδάνου
ΠΡ WY OFF ΤῊ, Is. vill. 23
5 25
7.13
14
828
10

ἕως ὅτου εἶ per αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ
εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τ. ἀπώλειαν
τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τ. ζωήν
ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς
ὁδοῦ ἐκείνης
5 εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε

10 3 μὴ κτήσησθε χρυσὸν. .. μὴ πήραν εἰς
ὁδόν

11 10 ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου

‘BD TIDY, Mal. iii. 1
18

4 ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν

18
19
20
24

35
36
21
32
35
Jo 123
14 4

19 οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς

15 32 μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ
20 17 ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς
30 δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν

21 ὃ ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν

ἑαυτῶν τὰ

ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ"
ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους. .. κ. ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ
19 ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ

32 ὅ ἦλθεν γὰρ ᾿Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ
22

14 23 ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς x. φραγμούς

δικαιοσύνης
9 πορεΐεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τ. ὁδῶν

τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τ. ὁδὸν ἐπαιτῶν
ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ
1 ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τ. Θεοῦ διδάσκεις
ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ
αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ
1 εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, Is. xl. 3
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν
ὑπ. οἴδ. καὶ τ. ὁδ. οἴδατε, R mg.

5 πῶς οἴδαμεν τὴν ὁδόν ;
Ac

6 ὅ ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς K. ἡ ἀλήθεια κ. ἡ ζωή
11246 ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ σαββάτου

ἔχον ὁδόν
2 28 ὃ ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς

DYN ΠΝ WIA, Ps. xvi. 11
8 26 πορεύου... ἐπὶ τὴν ὁδὸν τ. καταβαίνουσαν
ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Τάζαν

36 ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν
30 ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων

—————

ψφυν
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ὁδός---ὀθόνιον
Ac
9 2

Lu 18 28 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς

5 ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας

ὄντ. τ. ὁδοῦ,
17 Ἰησοῦς 6 ὀφθείς σοι ἐν τ. ὁδῷ ἧ ἤρχου
27 πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τ. Κύριον
13 Io 1 οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τ. Κυρίου
τ. εὐθείας;
14 16 5 εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι τ.
ὁδοῖς αὐτῶν
16 17 5 οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας
1
οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τ. Κυρίου
18 25
26 1 ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τ. ὁδὸν τ.
Θεοῦ
τ.
τὴν ὁδὸν ἐνώπιον
19 9 5 κακολογοῦντες
πλήθους
δ ἐγένετο δὲ τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς
23
ὁδοῦ
22 4 5 ὃς ταύτην τ. ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου
5
κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν
24 14
22 5 ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ
25 3 ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τ. ὁδόν
26 13 ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον
Ro 316 5 σύντριμμα κ. ταλαιπωρία ἐν τ. ὁδοῖς
αὐτῶν"
-

~

a”

΄-“

‘

»

‘

Lu

248 ὁ πατήρ σου κ. ἐγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε

,

Ro

9 2 ἀδιάλειπτος ὀδύνη τ. καρδίᾳ μου

Mt

218 φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη κλαυθμὸς x. ὀδυρμὸς
πολύς

᾿ΟΔΥΝΑΌΜΑΙ

’

“

ΗΟ:

Re

Ac

’

,

ec

“a

<

A

>

κὰν

,

16 24 ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τ. φλογὶ ταύτῃ
25 νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι
Ac 20 38 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τ. λόγῳ ᾧ εἰρήκει
ὈΔΥΝΗ

>

»/

᾿

~

I ΤΊ 6 10 ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς
*OAYPMO’S

’

,

ὈΡΥΡΎΡΓΙ 38. ὙΠ) yey ABI ip, Jer.

c

XXXi. 15

»

pnidbppa ravi TW, Is. lix. 7

17

Co?

7 ἀναγγέλλων ἡμῖν...

11 33

5 x. ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν

Mt

wy xd piby m3, 2. 8
1 és... ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ

1Co 417 5 ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τ. ὁδούς μου τὰς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
12 31 ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι
ITh811 αὐτὸς δὲ 6 Θεὸς . . . κατευθύναι τὴν ὁδὸν
ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς
αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου
He 310
-

δ

»

’

οι:

‘

ear

|

A.)

‘A

1

>

‘

1 8 Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Οζείαν"

9 ᾿Οζείας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάθαμ

,

>

»

4

c

’,

217 THN? dom, Ps. xcv. 10
9 8 μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τ. ἁγίων ὁδόν
10 20 ὅ ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον κ.
ζῶσαν
ων
>
,
,
ἀνὴρἃ δίδίψυχος᾿ ἀκατάστατος
ἐν> πάσαις
τ.
da 28
ὁδοῖς αὐτοῦ
«
,
>
Ἂν δ
«Ὁ
“
3
ὑποδεξαμένη τ. ἀγγέλους κ. ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκEG
"τ
ms
προ» 225
IT
στα
,

col

A

c

,

ε

,

βαλοῦσα

5 20 5 ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ
αὐτοῦ
wPe2
2 5 δι’ ods ἡ ὁδὸς τ. ἀληθείας βλασφημηθήσεται
5
$3. καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν,
>
᾽
«ἃ
“
Le
‘
a
ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ
Βεώρ
21

5

κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι

II

5

a
£97
>
,
ὅτι
τῇ~ ὁδῷ
τοῦ“a Καὶν‘ ἐπορεύθησαν

τ. ὁδὸν τ. δικαιοσύνης

Ju

ίκαιαι κ. ἀληθιναὶ ai ὁδοί σου
Re 15 3
o
«
ΤΙ
εῶνι
,
~
>
A
16 12 iva ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τ. βασιλέων τῶν ἀπὸ
1

δί

>

6

‘

c

δ

*OAOY’S
5 38 ὀφθαλμὸν

ὀδόντος

ἀντὶ ὀφθαλμοῦ

x. ὀδόντα ἀντὶ

wonnn w ey nom py, Ex. xxi. 24
8 12 ἐκεῖ

ἔσται

ὀδόντων.

Mk

ὍΘΕΝ

ὁ κλαυθμὸς

x.

;

Mt 12 44 εἰς τ. οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον
14 7
25 24
26
Lu 11 24
Ac 14 26
26 19
He

28 13
217
8

1

8

3

ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ
συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας
ἤδεις ὅτι.
. συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα
ὑποστρέψω εἰς τ. οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον
ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τ. χάριτι τ. Θεοῦ
ὅθεν... οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ
ὀπτασίᾳ
ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον
ὅθεν ὥφειλεν κατὰ πάντα τ. ἀδελφοῖς
ὁμοιωθῆναι
ὅθεν ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως ἐπουρανίου
μέτοχοι
ὅθεν x. σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται
ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι κ. τοῦτον ὃ προσ-

ἐνέγκῃ
9 18 ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐνκεκαίνισται

11 το ὅθεν αὐτὸν Kx. ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο
I Jo 218 ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν

,

ἀνατολῆς ἡλίου
Mt

ὌΖΩ
Jo 11 39 Κύριε ἤδη ὄζει

a

ἣς

τὸν ὑμῶν dduppov

ὌὈΖΕΙΆΣ

ἊΝ

—

x. ὁ βρυγμὸς τ.

ὀδόντων
754 ἀκούοντες δὲ ταῦτα . . . ἔβρυχον τ. ὀδόντας
ἐπ᾽ αὐτόν
9 8 of ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν

ὁ βρυγμὸς t-

add. 18 42, 50; 22. 13; 24.515; 25. 30
918 ἀφρίζει x. τρίζει τοὺς ὀδόντας

ὈὴὈΘΟΝΗ *
καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην
καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην
᾽᾿ἪΟΘΟΉΝΙΟΝ

Lu 2412 παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα
—h. v., T twa] R mg.
Jo 19 40 ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τ. ἀρωμάτων
20 5 παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια
6 θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,
7 x. τὸ σουδάριον ...
κείμενον

οὐ μετὰ τ. ὀθονίων

686

οἶδα---οἰκία
ὌΓΔΑ

Vide s. ἜΓΔΟΝ

Mt 12 25 πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς
οὐ σταθήσεται
29 ine δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τ. οἰκίαν τ.

ὈΙΚΕΓῸΣ
Ga 610 μάλιστα δὲ πρὸς τ. οἰκείους τ. πίστεως
Eph 2 19 συνπολῖται τ. ἁγίων κ. οἰκεῖοι τ. Θεοῦ
1 Γι 5 8 εἰ δέ τις τ. ἰδίων x. μάλιστα οἰκείων οὐ
προνοεῖ

ὌΙΚΕΤΕΙΑ *

eer
ὃν
κατέστησεν ὁeT
κύριος

Mt 24 45

18

29 k. oe οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
1 ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ
τ; θάλασσαν
ἐκ. τ. οἶκ., TWH mg.

36 ἀφεὶς τ. ὄχλους ἦλθεν εἰς τ. οἰκίαν

e
ἐπὶ ee
τ. ee
οἰκετείας

57 οὐκτ. ἔστιν
ἄτιμος εἰ pi... ἐν
οἰκίᾳ προφήτης
αὐτοῦ
>

αὐτοῦ

οἱ οἰκέται

ὑποτασσόμενοι

δεσπόταις

ἐν

;
ΟΙΚΕΩ
718 οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί
20 οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα

28

ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία

Mk

8 ο εἴπερ πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν
11 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τ. ἐγείραντος τ. Ἰησοῦν
ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν
1 Co 3 16 οὐκ οἴδατε ὅτι... τὸ πνεῦμα τ. Θεοῦ ἐν
ὑμῖν οἰκεῖ
oix. ἐν ὑμ., TWH mg.
712 εἰ... αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ
13 κ. οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς
1 ΤΙ 6 16 φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον

ὈΙΚΗΤΗΡΙΟΝ Ἐπ

Ju

Mt

>

23 ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τ. οἰκίαν τ. ἄρχοντος
28 ἐλθόντι δὲ εἰς τ. οἰκίαν προσῆλθαν αὐτῷ οἱ
τυφλοί

1012 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τ. οἰκίαν ἀσπάσασθε
αὐτήν.
13 κι ἐὰν μὲν ἦ ἡ οἰκία ἀξία

14 ἐξερχόμενοι
ἐκείνης

ἔξω τ. οἰκίας ἢ τ. πόλεως

κατεσθίετε

τὰς

οἰκίας

τ.

χηρῶν

—h. v.. TWHR non mg.
24 17 μὴ καταβάτω dpa τὰ ἐκ τ. οἰκίας αὐτοῦ
43 οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τ. οἰκίαν αὐτοῦ
26 6 τ. δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν
οἰκίᾳ Σίμωνος τ. λεπροῦ

129 ἦλθαν εἰς τ. οἰκίαν Σίμωνος x. ᾿Ανδρέου

>

-

ΚΘ,

Δ

>

,

34 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τ. οἰκίαν
αὐτοῦ
35 οὐκ οἴδατε yap πότε 6 κύριος τ. οἰκίας

(2) metaph.

a

2 ὅτι

Prclihs gcc

ὌὈΙΚΙΆ

211 ἐλθόντες εἰς τ. οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον
5 15 λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τ. οἰκίᾳ
724 ὅστις φκοδόμησεν αὐτοῦ τ. οἰκίαν ἐπὶ τ.
πέτραν
25 προσέπεσαν τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ K. οὐκ ἔπεσεν
26 ὅστις φκοδόμησεν αὐτοῦ τ. οἰκίαν ἐπὶ τὴν
ἄμμον
27 προσέκοψαν τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ x. ἔπεσεν
8 66 παῖς μου βέβληται ἐν τ. οἰκίᾳ παραλυτικός
14 ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τ. οἰκίαν Πέτρου
9 10 ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τ. οἰκίᾳ

13

29 οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφούς
30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν...
οἰκίας x. ἀδελφούς
ὃς δὲ ἀφῆκεν οἰκίαν, WH mg.
12 40 3 οἱ κατέσθοντες τ. οἰκίας τ. χηρῶν
IS 15 μηδὲ εἰσελθάτω τι ἄραι ἐκ τ. οἰκίας αὐτοῦ

2 τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες
6 ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον

>
τ
(1) otk. Θεοῦ

NaN
ἢ ἀδελφοὺς...

215 γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τ. οἰκίᾳ αὐτοῦ
8.25 ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ,
οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη στῆναι
27 οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τ. οἰκίαν τ. ἰσχυροῦ
εἰσελθών
27 κ. τότε τ. οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
6 4 οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ... ἐν
τ. οἰκίᾳ αὐτοῦ
10 ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν
7 24 εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι
9.33 ἐν τ. οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς
10 I0 εἰς τ. οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου

ὈΟΙΚΗΜΑ
AG 12-7 δὲ ἡχομψεν ey; ἀν ματι

11Co5

‘

mg.

παντὶ φόβῳ Τ.

:

Ro

>

ἀφ. ἀδελφ. . . . ἢ ἀγρ. ἣ οἰκίας, TWH

4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;

2 18

,

ee αΣοἰκίας
19 29 πᾶςee
ὅστις ἀφῆκεν
i) ἀγρούς

Ας 10 7 φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν
I Pe

LA

17 25 ἐλθόντα εἰς τ. οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁξ

ὌΙΚΕΞ ΤΗΣ
Lu 16 13 οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
Ro 14

,

ἔρχεται
3 ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τ. οἰκίᾳ Σίμωνος
τ. λεπροῦ
438 εἰσῆλθεν εἰς τ. οἰκίαν Σίμωνος
5.29 ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ ἐν τ.
οἰκίᾳ αὐτοῦ
θ 48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν
48 προσέρηξεν ὁ ποταμὸς τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ
49 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν
ἐπὶ τ. γὴν
49 ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τ. οἰκίας ἐκείνης μέγα
7 6 ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ

14
Lu

a

,

>

>

,

»

-

,

pS

τ. οἰκίας
37 ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν τ. οἰκίᾳ τ.
᾿ς

Φαρισαίου

44 εἰσῆλθόν σου εἰς τ. οἰκίαν
8 27 ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν
51 ἐλθὼν δὲ εἰς τ. οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσεὰ-

θεῖν τινά
9 4 εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε ἐκεῖ μένετε

mee:
>
,
OLKLaA——OLK οδομέω

eis ἣν δ᾽ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον λέγετε

ἐν αὐτῇ δὲ τ. οἰκίᾳ μένετε
μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν

Με 18 27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τ. οἰκοδεσπότου

εἶπον

52

Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τ. οἰκίαν

2 οἱ κατεσθίουσιν T. οἰκίας τ. χηρῶν

ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τ. οἰκίαν εἰς ἣν
εἰσπορεύεται.
Jo
oo ῳ vi

kK. ἐρεῖτε τ. οἰκοδεσπότῃ τ. οἰκίας

εἰσήγαγον εἰς τ. οἰκίαν Τοῦ ἀρχιερέως
3 ἐπίστευσεν αὐτὸς κ. ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη

ἐρεῖτε τ. οἰκοδεσπότῃ τ. οἰκίας

ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τ. οἰκίᾳ εἰς τ.
αἰῶνα
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τ.

᾿ΟΙΚΟΔΟΜΕΏ

οἰκίᾳ

(1) metaph.

ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τ. ὀσμῆς τ. μύρου

ae
ΤΉ
τα
ar
ay
μι»

Nv

H ἐν τ. οἰκίᾳ τ. πατρός μου μοναὶ πολλαί

ὅστις

ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον

Ac

ζήτησον ἐν
Ταρσέα

οἰκίᾳ

Ἰούδα

Σαῦλον

ὀνόματι

ἀπῆλθεν δὲ ᾿Ανανίας x. εἰσῆλθεν εἰς τ. οἰκίαν
17a
ᾧ ἐστὶν οἰκία παρὰ θάλασσαν
€
’
»,"
17 οἱ ἄνδρες Jar es onl: dey τ. οἰκίαν τ.

DIAN IND jaX, Ps. cxviii. 22

οἰκίαν
,

συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τ. οἰκίαν τ. “Μαρίας
16 32 ἐλάλησαν αὐτῷ τ. λόγον τ. Θεοῦ σὺν πᾶσι

τοῖς ἐν τ. οἰκίᾳ αὐτοῦ

Ps. ἦκα

Ἰούστου

οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τ. συναγωγῇ
1001122 μὴ yap οἰκίας οὐκ ἔχετε eis τὸ ἐσθίειν κ.
\

| Jee

>

»

>

A

>

διὰ τριῶν ἡμερῶν
οἰκοδομήσω

id

3

‘

>

=~

+

ΚΠ

᾿ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΕΏ * +
1Ti 514 βούλομαι οὖν νεωτέρας
δεσποτεῖν

γαμεῖν .. . οἶκο-

*OIKOAEENO’
THE * +
Mt 10 25 εἰ τ. οἰκοδεσπότην Βεεζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν
τῷ οἰκοδεσπότῃ, WH mg.

ἀχειροποίητον

15 29 eee

Lu

>

ΟΙΚΙΑΚΟΣ * +
Mt 10 25 πόσῳ μᾶλλον r. οἰκιακοὺς αὐτοῦ;
τ. οἰκιακοῖς, WH mg.
36 ἐχθροὶ τ. ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ

ἄλλον

ἄλλ. ἀναστήσω axetp., WH mg.

πίνειν;

16 15 οἴδατε τι οἰκίαν Στεφανᾶ
uCo5
1 2 ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τ. σκήνους
καταλυθῇ,
2 οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν ayetpoποίητον
Phl 4 22 μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας
1Ti 513 ἅμα δὲ κι ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόμεναι
τ. οἰκίας
>
‘
7?
>
»»
,
iA
11 Ti220 ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη
χρυσᾶ
8 6 ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τ.
οἰκίας
4
>
>
7
I1Jo Io μὴ‘ λαμβάνετε
αὐτὸν εἰς οἰκίαν

τ. οἰκίαν ἐπὶ τ.

ὅτι οἰκοδομεῖτε τ. τάφους τ. προφητῶν
δύναμαι. . . διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι
αὐτὸν οἰκοὃ., ἐὰ
ε
OsὉ ᾧ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν
ἄνθρωπος wis ‘ φκοδόμησεν πύργον
λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,

1.12

A

αὐτοῦ

ἐκκλησίαν
ἄνθρωπος eis φκοδόμησεν πύργον
λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες

Σίμωνος
32 οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως
hl τὶ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τ.

175 ἐπιστάντες τ. οἰκίᾳ Ἰάσονος
18 7 ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου

φκοδόμησεν

πέτραν
ὅστις φκοδόμησεν αὐτοῦ τ. οἰκίαν ἐπὶ τὴν
ἄμμον
1 ἐπὶ ταύτῃ τ. πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τ.

εἰσιν

ster
τῷ

ὅμοιός

ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ
λαβόντες δὲἐγόγγυζον κατὰ τ. οἰκοδεσπότου
ἄνθρωπος ἦν
ἦ οἰκοδεσπότηςὅστις ἐφύτευσεν
ἀμπελῶνα
εἰ ἤδει 6 οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ
εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ
εἶ ἤδει ὁ ᾿οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ
ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης
τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τ.
δούλῳ αὐτοῦ

τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τ. οἰκίᾳ
οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα

- hy

πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς . ..
ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ

ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν

εἰς τ. οἶκον αὐτῆς, [WH mg.]

οὐχὶ ἅπτει λύχνον κ. σαροῖ τ. οἰκίαν
ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τ. οἰκίᾳ

ae
δυο

687

οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις
429 ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις φκοδόμητο αὐτῶν
6 48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν
48 διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν
τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τ. πέτραν, WH mg.
49 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν

ἐπὶ τ. γὴν

5 τ. συναγωγὴν αὐτὸς φκοδόμησεν ἡμῖν
11 47 ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τ. προφητῶν
ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε

καθελῶ μου τ. ἀποθήκας x. μείζονας οἶκο-

δομήσω
τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι
οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν
ἐφύτευον φκοδόμουν
20 17 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,
Ps. ἀξ
Jo 220 τεσσεράκοντα x. ἕξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη6

ναὸς οὗτος

Ac

747 Σολομῶν δὲ οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον

49

@x0d.,

ποῖον οἶκον ᾿οἰκοδομήσετέ μοι λέγει Κύριος

‘OraaA ΝΣ AD mM, Is. Ixvi. 4

9 31 οἰκοδομουμένη
Κυρίου

K. πορευομένη

τ. φόβῳ τ.

>
s
>
οἰκοδομέω---οἶκος

1 τὶ λόγῳ τ. χάριτος αὐτοῦ τ. δυναμένῳ
οἰκοδομῆσαι
Ro 15 20 ἵνα μὴ ἐπ᾿ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ
a ἢδὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ
10 1 οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος
οἰκοδομηθήσεται
λ πάντα ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ
ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ:

13 δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ

*OIKONO’MOX
Lu 12 42 τίς dpaἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμοςὁ φρόνιμος

16

ὃ ἐπήνεσεν ὁ κύριος ἣν, οἰκονόμον. τ. ἀδικίας
Ro 16 23 ἀσπάζεται ὑμᾶς "Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τ.
πόλεως

1Co4

I οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ws...

οἰκονόμους μυστηρίων Θεοῦ.
2 ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τ. οἰκονόμοις

7 > ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται

εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ

: οἰκοδομεῖτε εἷς τ. ἕνα
κ. αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε
ἐποικοδομεῖσθε, Τ'
ἡ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,

1 ἄνθρωπός 7τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον
3 εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος

Ga

4 2 ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν k. οἰκονόμους

Tit 1. ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον
I Pe 410 ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ
ὈΙΚΟΣ

Ps, ἐς;

(1) otk. τι Θεοῦ
(2) otk. ᾿Ισραήλ, ᾿Ιακώβ,
Δαυείδ. (3) metaph. (4) κατ᾽ οἶκον

ὌὈΙΚΟΔΟΜΗ΄

Mt 24

1 προσῆλθον ... ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τ. οἰκοδομὰς

_
τὶ ἱεροῦ
1 ἴδε ποταποὶ λίθοι κ. ποταπαὶ οἰκοδομαί
2 βλέπεις ταύτας τ. μεγάλας οἰκοδομάς;
Ro 1419 τὰ T. οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους

Μι

Mk18

15

2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον

ἀρεσκέτω

εἰς τὸ

βασιλέων

ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν
1Co8

12

41 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ
44 εἰς ¥. οἶκόν μου ἐπιστρέψω
15 24 ? εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου
Ig, anh
21 13 1 ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται

9g Θεοῦ γεώργιον Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε

14

3 ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομήν
5 ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
12 πρὸς τ. οἰκοδομὴν τ. ἐκκλησίας ζητεῖτεἵνα
περισσεύητε
26 πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω
οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν ἀχειροποίητον
ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος εἰς οἰκοδομήν
12 19 τὰ δὲ πάντα ἀγαπητοὶ ὑπὲρ τῆς ὑμῶν
οἰκοδομῆς
ἣν ὁ Κύριος ἔδωκέν μοι εἰς οἰκοδομήν
ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη
412 εἰς οἰκοδομὴν τ. σώματος τ. Χριστοῦ
16 τ. αὔξησιν. Τὶ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν
ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ
29 εἴ τις

ἀγαθὸς

πρὸς οἰκοδομὴν

τ.

χρείας

Dyppi-93? NIpY APBATN'S ΠῚ, Is. lvi. 7

23 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν
+ ἔρημος, TWH mg. R non mg.
Mk 2 1 ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν
εἰς οἶκόν, WH
mg.
Il ὕπαγε εἰς τ. οἶκόν σου
26 1 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ
8 20 ἔρχεται εἰς οἶκον
ὕπαγε εἰς τ. οἶκόν σου πρὸς τ. σούς
38 ἔρχονται εἰς τ. οἶκον τ. ᾿ἀρχισυναγώγου
ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τ. ὄχλου
εἰς τ. otk, Tt

᾽ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
Ac

411 ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν
δόμων

τ. οἶκο-

᾿ΟΙΚΟΝΟΜΕΏ

Lu 16 2 οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν

Lu

“OIKONOMI’A
Lu 16

2 ἀπόδος τ. λόγον τ. οἰκονομίας σου

ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τ. οἰκονομίαν
ἐμοῦ

ἀπ᾽

4 ὅταν μετασταθῶ ἐκ τ. οἰκονομίας

1Co917 εἰ δὲ ἄκων
ἄ
οἰκονομίαν πεπίστευμαι
Eph 1 10 εἰς οἰκονομίαν τ. πληρώματος τ. καιρῶν
3 2 εἴ γε ἠκούσατε τ. οἰκονομίαν τ. χάριτος τ.
Θεοῦ

9 φωτίσαι τίς ἡ οἰκονομία τ. μυστηρίου τ.
ἀποκεκρυμμένου
Col 125 διάκονος

κατὰ

τ.

οἰκονομίαν

δοθεῖσαν μοι εἰς ὑμᾶς

τ.

Θεοῦ

τ.

{Τὶ 1 4 ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἣ οἰκονομίαν

Θεοῦ τὴν ἐν πίστει

9 6 ὕπαγε εἰς τ. οἶκόν σου.
Pie ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
10 6? πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου
Ἰσραήλ
11 ὃ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τ. οἴκοις τ.

30 ἀπελθοῦσα εἰς τ. οἶκον αὐτῆς. εὗρεν
8 3 ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν
26 ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ
εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον
1 ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται
πᾶσι τ. ἔθνεσιν, Is. 1.6.
123 ἀπῆλθεν εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
27 2 ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ
ἐξ οἴκου Δαυείδ
a3 Ὁ βασιλεύσει ἐπὶ τ. οἶκον Ἰακὼβ εἰς τ.
αἰῶνας
40 εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον Ζαχαρίου
56 ὑπέστρεψεν εἰς τ. οἶκον αὐτῆς
69 2 κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυεὶδ
παιδὸς αὐτοῦ
2 47 διὰ τὸ εἶναί αὐτὸν ἐξ οἴκου K. πατριᾶς
Δαυείδ
5 24 πορεύου εἰς τ. οἶκόν σου
25 ἀπῆλθεν εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
6 4: ὡς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ

7 10 ὑποστρέψαντες εἰς τ. οἶκον οἱ πεμφθέντες
36 εἰσελθὼν εἰς τ. οἶκον τ. Φαρισαίου κατεκλίθη
8 39 ὑπόστρεφε εἰς τ. οἶκόν σου

οἶκος--- οἰκουμένη
>

b
παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν~ εἰς τ. οἶκον
αὐτοῦa
ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τ.

οἶκόν μου
”
,
εἰρήνη τ. οἴκῳ Tour
,
©
:
>
Fins
Μάρθα
ὑπεδέξατο
αὐτὸν eis? τ. οἶκον
αὐτῆς
εἰς τ. οἶκ. αὐτ. [WH] mg.; εἰς τ. οἰκίαν,
TWH non mg.

>
?
kK. οἶκος
ἐπὶ οἶκον
πίπτει
>

a

ὑποστρέψω εἰς τ. οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον
Ζαχαρίου τ. ἀπολομένου μεταξὺ τ. θυσιαστηρίου κ. τ. οἴκου
»
:
“ἐσὲ
~
ἽΝ
>
a
οὐκ ἀφῆκεν διορυχθῆναι τ. οἶκον αὐτοῦ
πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι
ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν
ΝΜ

“ἣν
ἐγένετο ἐν τῷn ἐλθεῖν
αὐτὸν εἰς οἶκόν
τινος

τ. ἀρχόντων
“
ς
>
ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος

“

\
Φ
ἐλθὼν
εἰς> τ. οἶκον
συνκαλεῖ »“» τ. φίλους

ἵνα... δέξωνταί με εἰς τ. οἴκους ἑαυτῶν
>
iva πέμψῃς αὐτὸν εἰς τ. οἶκον τ. πατρός μου
κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
σήμερον γὰρ ἐν τ. οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι
σήμερον σωτηρία τ. οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο
3
a
1
ἔσται 6 οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, Is. 1.6.
nr
>
1 μὴ ποιεῖτε τ. οἶκον τ. πατρός μου οἶκον
ἐμπορίου

σιν
ee
πε
γα
“9
I
LD

’

16 ζῆλος τ. οἴκου σου καταφάγεταί pe
NZIS AND NIP, Ps. lxix. 10
7 [53 ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ

ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον
΄’

3.

Φ

κ. ὅλον τ. οἶκον

᾿

αὐτοῦ

i

:

ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τ. οἴκῳ τ. πατρός
bo
μὴ σφάγια κ. θυσίας προσηνέγκατέ μοι
. « « οἶκος Ἰσραήλ;
a

ow
ele
a

>

,

a

“

>

Rd

,

oes ma... Scomvan nme onan
2

Am. v. 25
ἡτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τ. οἴκῳ Ἰακώβ.
δὼ»

¢

-

ϑ

”

>

,

τ. Θεῷ, WHR
Σολομῶν δὲ οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον
“

‘4

>

,

>

Sod

by

ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι λέγει Κύριος

Span WN m2 AMS, Is. Ixvi. 1

* κατὰ τ. οἴκους εἰσπορευόμενος
3 φοβούμενος τ. Θεὸν σὺν παντὶ τ.
αὐτοῦ
΄
,
3
>
μεταπέμψασθαί
σε εἰς» τ. οἶκον
αὐτοῦ
ἤμην τ. ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τ.
,

>

>

μου

,
pee 6
41 12 εἰσήλθομεν
“3
13 πῶς εἶδεν

14

1015

>

>

σταθέντα
8
ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ κ.
ς
’
>
,
ς
8
ὡς δὲ ἐβαπτίσθη κ. ὁ
᾽
εἰσελθόντες εἰς τ. οἶκόν
>
3 σωθήσῃ σὺ κ. ὃ οἶκός
ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς
>

>

?

15
31
34
18 8 ὅ ἐπίστευσεν
αὐτοῦ
44

’

A

»
οἰκῷ

,

eis τ. οἶκον τ. ἀνδρός
"
τ. ἄγγελον ἐν τ. οἴκῳ

“-“

αὐτοῦ

πᾶς ὁ οἶκός σου
Φ
2A
οἶκος αὐτῆς
μου μένετε
σου
>
τ. οἶκον
-

ε

πον

τ. Κυρίῳ σὺν ὅλῳ τ. οἴκῳ
2

γελιστοῦ
5 ἀσπάσασθε. . . τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν
ἐκκλησίαν
1 Col 16 ὃ ἐβάπτισα δὲ κ. τὸν Στεφανᾶ οἶκον
11 34 εἴ τις πεινᾷ ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω
14 35 ἐνἐν οἴκῳ
ou τ.. ἰδίους
ἰδίους ἄνδρας
pas ἐπερωτάτωσαν
ρ
σι
16 19 * ᾿Ακύλας κι. Πρίσκα σὺν τῇ κατ᾽ οἴκον
αὐτῶν ἐκκλησίᾳ
Col 415 * ἀσπάσασθε ... τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῆς
ἐκκλησίαν
Ro 16

κατ᾽ οἶκ. αὐτῶν,

TR

non

mg.

1Ti 8 4 ° τ. ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον
5. 8 εἰ δέ τις τ. ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν
12 4 τέκνων καλῶς προϊστάμενοι κ. τ. ἰδίων

οἴκων
15 1 πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι

5 4% μανθανέτωσαν

πρῶτον

τ.

ἴδιον

οἶκον

εὐσεβεῖν

11 Ti1 τό
419
Tit 111
Phm
2

8
ὃ
8.
*

δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ
ἄσπασαι... τὸν ᾿Ονησιφόρου οἶκον
οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν
Φιλήμονι τ. ἀγαπητῷ... κ. τῇ κατ᾽
οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ
8 22 ὡς κ. Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τ. οἴκῳ αὐτοῦ
3 καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τ. οἴκου 6
κατασκευάσας αὐτόν.
a
>
4 πᾶς yap οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος
5 ὃ Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τ. οἴκῳ αὐτοῦ
63x
δε δὲ ὰ
ΡΝ»
Ἐπ᾿
κς4
ia
ee
ἱστὸς δὲ ws vids ἐπὶ τ. οἶκον αὐτοῦ"
3 οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς
"

δὲ ἐν τ. οἴκῳ ἐκαθέζετο
ἐπλήρωσεν ὅλον τ. οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι
5. ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραήλ
* κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον
4 ἐν τ, ἱερῷ κ. κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο
διδάσκοντες
ς

689

Ac 19 16 ὥστε γυμνοὺς... ἐκφυγεῖν ἐκ τ. οἴκου
ἐκείνου
20 20 * διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ κ. κατ᾽ οἴκους
21 ὃ εἰσελθόντες εἰς τ. οἶκον Φιλίππου τ. εὐαγ-

He

11 20 Μαριὰμ

a
hae
any
ee
satin
Ὁ

4

-“

°

8 ὃ 2 συντελέσω

Ν

-

ἐπὶ τ. οἶκον Ἰσραὴλ x. ἐπὶ

τ. οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν

M2 TAA MANNY ONTEN NaN AD
AWN, Jer. xxxi. 31
10? αὕτη ἡ διαθήκη
Ἰσραήλ

ἣν διαθήσομαι

τ. οἴκῳ

ΕἼΡΣ, army ABE WE NAN ΠῚ
46.33

10 21 1 ἱερέα μέγαν ἐπὶ τ. οἶκον τ. Θεοῦ
11 7 8 κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τ.
οἴκου αὐτοῦ
1Pe2 5 ὃ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικός
417 16 καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τ.
οἴκου τ. Θεοῦ

᾽᾿ΟΙΚΟΥΜΕΊΗ
Mt 2414 κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τ. βασιλείας ἐν ὅλῃ τ. οἰκουμένῃ |
Lu 2 1 ἐξῆλθεν δόγμα... ἀπογράφεσθαι πᾶσαν
τ. οἰκουμένην
4 καὶ ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τ. βασιλείας τ. οἰκουμένης

21 26 ἀπὸ φόβου κ. προσδοκίας τ. ἐπερχομένων

τ. οἰκουμένῃ
Ac 11 28 λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην
τ. οἰκουμένην
'
17 6 οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες. ..
πάρεισιν

>

/

ΜῈ

οἰκουμένη---οἰος

690

Ας 17 31 μέλλει κρίνειν τ. οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ
19 27 ἣν ὅλη ἡ ᾿Ασία κ. ἡ οἰκουμένη σέβεται
24 5 κινοῦντα στάσεις πᾶσι τ. Ἰουδαίοις τοῖς
κατὰ τ. οἰκουμένην
Ro 10 18 εἰς τὰ πέρατα τ. οἰκουμένης τὰ ῥήματα
αὐτῶν

εἰσαγάγῃ τ.

1 6 ὅταν δὲ πάλιν

πρωτότοκον

εἰς τ. οἰκουμένην
5 οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τ. οἰκουμένην
τ. μέλλουσαν
Re 8107. ὥρας τ. πειρασμοῦ τ. μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τ. οἰκουμένης ὅλης
12 9 ὁ Σατανᾶς ὁ πλανῶν τ. οἰκουμένην ὅλην
16 14 ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τ. βασιλεῖς τ. οἰκουμένης ὅλης
2

2 22 οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς"
εἰ δὲ μήγε ῥήξει ὁ οἶνος τ. ἀσκούς,
©
᾽
>
΄
k. ὁ οἶνος ἀπόλλυται κ. οἱ ἀσκοί'

.

’

15 23 ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον
οἶνον Kk. σίκερα οὐ μὴ πίῃ
οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς"

εἰ δὲ μήγε ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τ. ἀσκούς
.

38
7.33
10 34
Jo 2 3

»

’

915 οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω

OMS ΠΝ

΄

΄

οὐκ

εἶχον ὅτι συνετελέσθη

ὁ οἶνος

10 σὺ τετήρηκας τ. καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι
4 46 ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον

"OIKTEI’PQ
Ro

cr

τ. γάμου, TWH mg.
οἶνον οὐκ ἔχουσιν
οἶνος οὐκ ἔστιν, T
«
s
>
,
©
>
,
δ΄
@&
9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ
οἶνον
γεγενημένον
a”
΄“
-Α
10 πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τ. καλὸν οἶνον
τίθησιν

᾿ΟΙΚΟΥΡΓΟΣ * +
A

,

ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον
μὴ ἔσθων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον
ἐπιχέων ἔλαιον κ. οἶνον
ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡμήτηρ τ. Ἰησοῦ
πρὸς >αὐτόν,᾽
&
“
,
©
34

οἶνον

Ait: <2) 15 σώφρονας ἁγνὰς οἰκουργοὺς
,

[2

Ψ
ἀλλὰ οἶνον
νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς
—h. v., T [WH]

DID 580 MYPB, Ps. xix. 5

He

᾽

Mk

ΤΠ, Ex. xxxili. 19

Ro 1421 καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πεῖν οἶνον
Eph5 18 μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ

1:ΤΙ 8 8 μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας

*OIKTIPMO’S
Ro 12 1 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς διὰ τ. οἰκτιρμῶν τ.
Θεοῦ
Col 36 πατὴρ τ. οἰκτιρμῶν x. Θεὸς πάσης
παρακλήσεως
Phl 2 1 εἴ τις σπλάγχνα κ. οἰκτιρμοί
Col 312 ἐνδύσασθε οὖν . .. σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ
He 10 28 χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν
ἀποθνήσκει

5 23 μηκέτι ὑδροπότει ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ
2 3 μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας
6 ὅ τὸ ἔλαιον x. τ. οἶνον μὴ ἀδικήσῃς
΄

Tit
Re

Ja

6.36 γίνεσθε οἰκτίρμονες
οἰκτίρμων ἐστίν

511 πολύσπλαγχνός

,

πεπότικεν

10 1

”

ΕΣ

“-

πάντα τὰ ἔθνη

αὐτὸς πίεται ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ
τ.

16 19} δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον
θυμοῦ τ. ὀργῆς αὐτοῦ

17 21 ἐμεθύσθησαν

οἴνου

τ.

οἱ κατοικοῦντες τ. γῆν ἐκ

τ. οἴνου τ. πορνείας αὐτῆς

καθὼς

ἐστιν

πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη
-τ. οἴνου, [WH] R mg.
13 λίβανον x. οἶνον κ. ἔλαιον
1915 1 αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τ. οἴνου τ. θυμοῦ
τ. ὀργῆς τ. Θεοῦ

ὁ πατὴρ ὑμῶν

ὁ Κύριος

x. οἷ-

κτίρμων
ὌΥΓΜΑΙ

ὌἪΙΝΟΠΟΤΗΣ
Mt 11 το ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος κ. οἰνοπότης
Lu 7 34 ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος x. οἰνοπότης

"OINOPAYTI'A *

1 Pe4

(1) metaph.
917 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
παλαιούς"
εἰ δὲ μήγε. . . 6 οἶνος ἐκχεῖται
17 ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
καινούς
27 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς με-

3 πεπορευμένους
οἰνοφλυγίαις

ἐν

ἀσελγείαις

ἐπιθυμίαις

‘orox

Mt
Mk
Ro

ὈΥ͂ΝΟΣ

μιγμένον

‘

18 31 ἐκ τ. οἴνου .τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς

Jo 2125 οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τ. κόσμον χωρήσειν τὰ
γραφόμενα βιβλία
—h. v.,
Ph! 117 οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τ. δεσμοῖς μου
Ja 1 7 μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος

Mt

>

14 81 ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς

ὈΙΚΤΙῬΜΩΝ

Lu

©

2421 οἵα οὐ γέγονεν am ἀρχῆς κόσμου
9 3 λευκὰ...

- οἷα γναφεὺς

ἐπὶ τ. γῆς οὐ

δύναται οὕτως λευκᾶναι
18 19 οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως
9 ὁ οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τ.

Θεοῦ
1 Co 15 48 οἷος ὁ χοϊκὸς τοιοῦτος κ. οἱ χοϊκοί:

Kk. οἷος ὁ ἐπουράνιος τοιοῦτοι κ. οἱ ἐπουράνιοι

11Co10 11 οἷοί ἐσμεν τ. λόγῳ δι᾽ ἐπιστολῶν ἀπόντες

12 20 μή mas ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς,

Phl

κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε
1307. αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν

ἐμοί

,

τ ΤῊ 1 5 καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν δὲ’ ὑμᾶς

οἷος---ὀλοθρεύω
11 ΤΊ 811 οἷά po ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ

11 οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα
Re 16 18 σεισμὸς... οἷος οὐκ ἐγένετο

Mk

ἀφ᾽ οὗ

ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τ. γῆς
ὈὌΙΚΝΕΏ

Ac

938 παρακαλοῦντες

μὴ ὀκνήσῃς

διελθεῖν

ἕως

ἡμῶν
ὌΚΝΗΡΟΊΣ
Mt 25 26 πονηρὲ δοῦλε x. ὀκνηρέ
Ro 1211 τ. σπουδῇ μὴ ὀκνηροί
Phl 8 1 τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν

ἑν. δὲ ἐστ. xp., TR non mg. ;—h.
WH mg. R mg. alt.
12 48 ὁ δὲ μὴ γνοὺς... δαρήσεται ὀλίγας
13 23 Κύριε εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι;

14 28 1 διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τ.
μαθήταις
15 2 γενομένης δὲ στάσεως x. ζητήσεως οὐκ
ὀλίγης
17 4 γυναικῶν τε τ. πρώτων οὐκ ὀλίγαι
12 τ. Ἑλληνίδων γυναικῶν τ. εὐσχημόνων κ.

5 περιτομῇ ὀκταήμερος

ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι

221 ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὁ. τοῦ περιτεμεῖν
αὐτόν

19 23 ἐγένετο δὲ. . . τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ
τῆς ὁδοῦ
24 παρείχετο τ. τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν
26 28 2 ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι
29 7 κι ἐν ὀλίγῳ κ. ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σε
27 20 χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου

9 28 ἐγένετο δὲ μετὰ τ. λόγους τούτους ὡσεὶ
ἡμέραι ὀκτώ

18
Jo

5

Ac

20
9
20

1 Pe 8

1Co5

ITh5

4 ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτώ

11 πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα ὀκτώ
16 ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα x. ὁ. ἔτη
5 τριάκοντα x. ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τ. ἀσθενείᾳ
αὐτοῦ
26 μεθ᾽ ἡμέρας ὁ. πάλιν ἦσαν ἔσω
33 ἐξ ἐτῶν 6. κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου
6 διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους
ὀκτὼ ἢ δέκα
20 εἰς ἣν ὀλίγοι τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ. ψυχαὶ διεσώθησαν
ὌΛΕΘΡΟΣ
5 παραδοῦναι τ. τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τ. σαρκός

11Co8 15 ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν
Onn xb Dyna, Ex. xvi. 18
Eph 8 3 3 καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ

1Ti 4 ὃ 3 ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον
ἐστὶν ὠφέλιμος
5.23 μηκέτι ὑδροπότει ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ
He 12101 οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας.
ἐπαίδευον

Ja

414? ἀτμὶς γάρ ἐστε πρὸς ὀλίγον φαινομένη

IPel

6 1 ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηθέντες
8 20 εἰς ἣν ὀλίγοι τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαὶ διεσώθησαν
5 10 1 ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει
12 δι’ ὀλίγων ἔγραψα
214 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα
3 4 ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν
or. €x., T

3 τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐπίσταται ὄλεθρος

UTh1 9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον
1 ΤΊ 6 ο αἵτινες βυθίζουσιν τ. ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον

ὌὈΛΙΓΟΠΙΣΤΙᾺ * F
Mt 17 20 διὰ τ. ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν

v.,

Ac 12 18 ἦν τάραχος οὖκ ὀλίγος ἐν τ. στρατιώταις

ὌΚΤΩ

Lu

6 5 εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τ. χεῖρας

31 1 ἀναπαύσασθε ὀλίγον
8 7 εἶχαν ἰχθύδια ὀλίγα
Lu 5 3 ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τ. γῆς ἐπαναγαγεῖν
ὀλίγον.
7 47 ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ
10 2 6 μὲν θερισμὸς πολὺς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
42 ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός

"OK TAH MEPOX * +

Phl 8

691

Re

12 12 1 εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει

17 10 1 ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι
ὈΛΙΓΟΊΠΙΣΤΟΣ * +
Mt

6 30 ov πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι;
8 26 τί δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι;

ὌὈΛΙΓΟΨΥΧΟΣ F
1Th5 14 παραμυθεῖσθε τ. ὀλιγοψύχους

14 31 ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας;

16 ὃ τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι
Lu 12 28 πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι

ὈΛΙΤΟΣ
(1) de temp.
Mt

714
9.37
15 34
20 16

(2) ἐν ὀλίγῳ, πρὸς ὀλίγον

ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν
ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
ἑπτὰ x. ὀλίγα ἰχθύδια
πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
—h. v.. TWH non mg. R

22 14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
25 21 ἐπὶ ὀλίγα isπιστός
23 ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός
Mk 119 προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον

He 12

ὈΛΙΓΩΡΕΏ
5 υἱέ μου μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου

DNDOA-ON "2 AI DW, Pr. iii. 11

*OAITQE **
1Pe2 18 dededfovow . . . τ. ὀλίγως ἀποφεύγοντας
τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους
᾿ὋΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ * +
1Col0 10 ἀπώλοντο
᾿

ὑπὸ τ. ὀλοθρευτοῦ
᾿ΟΛΟΘΡΕΥΏ

+

He 11 28 ἵνα μὴ 6 ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα
αὐτῶν

θίγῃ

se...

—

‘

=

=

Ἢ

᾿

ὁλοκαύτωμα ---ὅλος

692

‘OAOKAY’TQMA ¢
Mk 12 33 περισσότερόν ἐστιν
ἴτων K. θυσιῶν

πάντων

τ. ὁλοκαυτω-

He 10 6 ὁλοκαυτώματα κ. περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας

Mk 12 33 τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ ὅλης καρδίας x. ἐξ
ὅλης τ. συνέσεως κ. ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος,
Dt. Zc.
44 πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τ. βίον αὐτῆς

14 9 ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον

rbxv xd nxwm πρὶν, Ps. xl. 7

τ. κύσμον
55 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς x. ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν
. . « μαρτυρίαν

8 ὁλοκαυτώματα x. περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας, Ps. δε.

ὍὉΛΟΚΛΗΡΙΆ ἵ
Ac

816 ἡ πίστις ἡ δὲ αὐτοῦ

κληρίαν ταύτην

ἔδωκεν αὐτῷ τ. ὅλο-

Lu

16
33
165
4 14

ὉΛΟΚΛΗΡΟΣ
1 ΤῊ 5 23 ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα . . . τηρηθείη
Ja 1 4 ἵνα ἦτε τέλειοι K. ὁλόκληροι

5 5
717
8 39
43

᾿ὈΟΛΟΛΥΖΩ
Ja

1 συμβούλιον

15

5 1 κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ τ. ταλαιπωρίαις

925

ὑμῶν

ὍΛΟΣ

10 27

(1) δι᾿ ὅλου
Mt

122 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν

423 περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Ταλιλαίᾳ

11 34
36
36

24 ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τ. Συρίαν
529 ἵνα... μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς
γέενναν

18 21 ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον

30 wa... μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν

6 22
23
9 26
31
13 33
14 35

ἀπέλθῃ
ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται
ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται
ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τ. γῆν ἐκείνην
διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τ. γῇ ἐκείνῃ
ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον
ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τ. περίχωρον ἐκείνην

16 26 ἐὰν τ. κόσμον ὅλον κερδήσῃ

20 6 τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τ. ἡμέραν ἀργοί;
22 37 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐν ὅλῃ τ.
καρδίᾳ σου κ. ἐν ὅλῃ τ. Ψυχῇ σου κ.
ἐν ὅλῃ τ. διανοίᾳ σου

5 ἀνασείει τ. λαὸν διδάσκων καθ᾽ ὅλης τ.
Ἰουδαίας
44 σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τ. γῆν
453 ἐπίστευσεν αὐτὸς x. ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη
7 23 ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιὴ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ

28
Jo

9.34
11 το
18 10
19 23
Ac 2 2

ἐν ἁμαρτίαις συ ἐγεννήθης ὅλος
ἵνα... μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται
ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς ὅλος
1 ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾿ ὅλου
ἐπλήρωσεν ὅλον τ. οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι

καρδίας σου x. ἐξ ὅλης τ. ψυχῆς σου k.

47 ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τ. λαόν
5 11 ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τ. ἐκκλησίαν
7 10 ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον κ. ὅλον τ. οἶκον
αὐτοῦ.
x. ἐφ᾽ ὅλον, TWH mg.
711 ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν Αἴγυπτον
8 37 εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τ. καρδίας ἔξεστιν
—h. v.. WH mg. R mg.
9 31 ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τ. ἸΙουδαίας
42 γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης Ἰουδαίας
10 22 μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τ. ἔθνους τ.
Ἰουδαίων
37 ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης
τ. Ἰουδαίας
11 26 ἐγένετο δὲ αὐτοῖς x. ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι
28 λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τ.
οἰκουμένην
18 6 διελθόντες δὲ ὅλην τ. νῆσον ἄχρι Πάφου
49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τ. Κυρίου δι ὅλης τ.
χώρας
15 22 ἔδοξεν τ. ἀποστόλοις . - . σὺν ὅλη τ. ἐκκλησίᾳ

ἐξ ὅλης τ. διανοίας σοὺ
ἰσχύος σου, Dt. Le.

19 27 ἣν ὅλη ἡ ᾿Ασία κ. ἡ οἰκουμένη σέβεται

40 ὅλος ὁ νόμος κρέμαται x. οἱ προφῆται
24 14 κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τ. βασιλείας ἐν ὅλῃ τ. οἰκουμένῃ
ἶ
26 13 ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν
ὅλῳ τ. κόσμῳ

56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν
59 τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν Ψευδομαρτυρίαν
27 27 συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλην τ. σπεῖραν

Mk

ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς . ..

x. ὅλον τὸ συνέδριον
συνκαλοῦσιν ὅλην τ. σπεῖραν
σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τ. γῆν
ἐν ὅλῃ τ. ὀρεινῇ τ. ᾿Ιουδαίας διελαλεῖτο
πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα
φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τ. περιχώρου περὶ
αὐτοῦ
δ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες
ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τ. Ἰουδαίᾳ
ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τ. πόλιν κηρύσσων
ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τ. βίον
—h. v.. WHR mg.
τί yap ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τ.
κόσμον ὅλον
ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐξ ὅλης
καρδίας σου κ. ἐν ὅλῃ τ. Ψυχῇ σου κ.
ἐν ὅλῃ τ. ἰσχύϊ σου x. ἐν ὅλῃ τ. διανοίᾳ
gov, Dt. Lc.
ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν
εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν
ἔσται φωτεινὸν ὅλον

128 ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ. . . εἰς ὅλην τ.
περίχωρον τ. Ταλιλαίας
4
33 ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τ. θύραν
30 ἦλθεν κηρύσσων... εἰς ὅλην τ. Ταλιλαίαν
6 55 περιέδραμον ὅλην τ. χώραν ἐκείνην
8 36 τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τ. κόσμον
ὅλον
12 30 ἀγαπήσεις Κύριον τ. Θεόν σου ἐξ ὅλης
x. ἐξ ὅλης τ.

18 8 ἐπίστευσεν τ. Κυρίῳ

σὺν ὅλῳ τ. οἴκῳ αὐτοῦ

ὅλος---ὁμοθυμαδόν
Ac 21 30 ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη
31 ὅτι ὅλη συνχύννεται Ἱερουσαλήμ
28 30 ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅληνἐν ἰδίῳ μισθώματι
Ro 1 δὴ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τ.
κόσμῳ
8 36 ἕνεκέν σου θανατούμεθα ὅλην τ. ἡμέραν

pins Ὁ) Py, Ps. xliv. 23
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ὉΜΙΛΕΏ

Lu 24 14 αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων
τ. συμβεβηκότων τούτων.

IS k. ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτούς

Ας 2011 ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς
24 26 πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει

αὐτῷ

ὍΜΙΛΙΆ

10 21 ὅλην τ. ἡμέραν ἐξεπέτασα τ. χεῖράς μου

ΑΚ

“TY ‘Av, Is. Ixv.2

1Co15 33 φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί

16 23 Taios ὁ ξένος μου κ. ὅλης τ. ἐκκλησίας
1Co5 6 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ
12 17 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμὸς ποῦ ἡ ἀκοή;
εἰ ὅλον ἀκοὴ ποῦ 7. ὄσφρησις
1423 ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἜΒΕΛΉΨΙΝ ὅλη ἐπὶ τὸ
αὐτό
11Col

1 σὺν τ. ἁγίοις
᾿Αχαίᾳ

πᾶσι

τ.

οὖσιν

ἐν

ὅλῃ

τ.

σα

8 3 ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τ. νόμον ποιῆσαι
9 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ
Phl 113 φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τ.
πραιτωρίῳ.
1Th 4 Io ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τ. ἀδελφοὺς τοὺς
ἐν ὅλῃ τ. Μακεδονίᾳ
Tit {11 οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν
He 8 2 ὡς κ. Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τ. οἴκῳ αὐτοῦ

ὉΜΙΧΛΗ

11Pe217 ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι
ὌΜΜΑ
Mt 20 34 ὁ Ἰησοῦς. ἥψατο Ts ὀμμάτων αὐτῶν
Mk 823 πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ... ἐπηρώτα
αὐτόν
ὈὌΜΝΥΏ

(1) ὀμν. ὅρκον, ὅρκῳ
Mt

[Are], WH

i~

Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τ. οἴκῳ αὐτοῦ
_
ὅστις γὰρ ὅλον τ. νόμον τηρήσῃ
won
δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι k. ὅλον τὸ σῶμα
ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν
ἡ “γλῶσσα . +. ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα
αὐτὸς ἱλασμὸς . . . περὶ ὅλου τ. κόσμου
ὁ κόσμος ὅλος ἐν τ. πονηρῷ κεῖται
Ee)
AWN
COON
OMτ. ὥρας τ΄ πειρασμοῦ τ. μελλούσης ἔρχεσθαι
ἐπὶ τ. οἰκουμένης ὅλης
6 12 ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα
12 9 ὁ Σατανᾶς 6 πλανῶν τ. οἰκουμένην ὅλην
13 3 ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ
7 γῆ ὀπίσω τ. θηρίου
16 14 ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τ. βασιλεῖς τ. οἰκουμένης
ὅλης

“OAOTEAH’S * +
ITh 5 23 αὐτὸς δὲ 6 Θεὸς τ. εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς
ὁλοτελεῖς

ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ

ὀφείλει.
20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τ.
αὐτῷ κ. ἐν πᾶσι
22 κ. 6 ὀμόσας ἐν τ.
ἐν τ. κατοικοῦντι
22

ἡμῶν

2 30

1 εἰδὼς οτι
ὅ
ὅρκῳ ὥμοσεν αὐτῷ ὁ Θεός

He

811

ὡς mpi ἐν τ. ὀργῇ μου

18 τίσι ᾿ δὲ bases μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τ.
κατάπαυσιν αὐτοῦ
4 3 ὡς ὥμοσα ἐν τ. ὀργῇ pov, Ps. ἄς.
6133 ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι
ὦμοσεν καθ' ἑαυτοῦ

16 ® ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τ. μείζονοςὀμνύουσιν

7 21

613 ὡς συκῆ βάλλει τ. ὀλύνθους αὐτῆς

ὌΜΒΡΟΣ
Lu 12 54 εὐθέως λέγετε ὅτι "OuBpos ἔρχεται
ITh2

ὋΜΕΙΡΟΜΑΙ +
ὃ οὕτως ὀμειρόμενοι ὑμῶν ηὐδοκοῦμεν
ὄμειρ., T

κ. ἐν τ. κα ἡμένῳ ἐπάνω αὐτοῦ

Ac

ὌΛΥΝΘΟΣ

Mt 5 34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν "μὴ ὀμόσαι ὅλως
1Co5 1 ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία
6 7 ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν
ὑ
ἐστίν
15 29 εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται

k. 6 ὀμόσας ἐν τ: οὐρανῷ ὀμνύει. ἐν τ. θρόνῳ

τ. Θεοῦ

ὈΛΥΜΠΑΣ

ὍΛΩΣ

θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν
τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ:
ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ κ.
αὐτόν"

26 74 τότε ἤρξατο καταθεματίζειν Ke ὀμνύειν
Mk 623 ὥὦμοσεν αὐτῇ ὅτι ἐάν με αἰτήσῃς
1471 ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι
Ἐὰ..1. 75. ὅρκον ὃν ὥμοσεν πρὸς ᾿Αβραὰμτ. πατέρα

Ro 16 15 domdcacbe . . . Ὀλυμπᾶν
Re

(2) seq. κατά

5 34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως
36 μήτε ἐν τ. κε αλῇ σου ὀμόσῃς
28 16 ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. ναῷ οὐδέν ἐστιν"
ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. χρυσῷ τ. ναοῦ ὀφείλει
18 ὃς
6 ἂν ὀμόσῃ
ὁ
ἐν τ. θυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν"

ὦμοσεν

Κύριος K.

οὐ μεταμεληθήσεται

nna? Ndi nim’ yaw, Ps. cx. 4
Ja

512 μὴ ὀμνύετε μήτε τ. οὐρανὸν μήτε τ. γὴν

Re 10

Ac

6 ὥὦμοσεν ἐν τ. ζῶντι εἰς τ. αἰῶνας τ. αἰώνων

‘OMOOYMAAO’N
114 ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοῦ. τ. προσευχῇ
2 46 καθ᾽ἡ
ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὅμοθ. ἐν

τ. ἱερῷ

424 ὁμοθ. ἦραν φωνὴν πρὸς τ. Θεόν
5 12 ἦσαν ὁμοθ. πάντες ἐν τ. Στοᾷ Σολομῶντος

7 57 ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν

8 6 προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι . . . ὁμοθυμαδόν

12 20 ὁμοθ. δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν

ὁμοθυμαδόν---ὁμοίωμα
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Ac 15 25 ἔδοξεν. ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν
18 12 κατεπέστησαν οἱ Ἰουδαῖοι ὁμοθ. τ. Παύλῳ
ὁμοθ. οἱ Ἰουδ., TWH mg.
19 29 ὥρμησάν τε p08. εἰς τὸ θέατρον
Ro 15 6 ἵνα ὁμοθ. ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τ. Θεόν

Re

4 7 τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ
9 7 τὰ ὁμοιώματα τ. ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις
ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον,
tots, TWH mg.

κ. ἐπὶ
κεφαλὰς
ὅμοιοι χρυσῷ

ὉΜΟΙΑΖΩ * +

19 ai yap ovpal αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν

11
18

ὉΜΟΙΟΠΑΘΗΊΣ **

18 ἡ πόλις χρυσίον
καθαρῷ

παιδίοις

καθημένοις

ἐν

τ.

13 31 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν κόκκῳ
σινάπεως
τὸς

ε

,

>

a

,

33 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ζύμῃ
44 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν θησαυρῷ

45 πάλιν “ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
ἐμπόρῳ
47 πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν

“σαγήνῃ

52 πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς.
. ὅμοιός
ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ
20 1 ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
ἀνθρώπῳ "οἰκοδεσπότῃ
22 39 δευτέρα ὁμοία αὕτη
ὁμοίως αὐτῇ, WH mg.; Op. αὐτῇ, TR mg.
Lu 647 ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος
48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθ ore οἰκοδομοῦντι οἰκίαν
49 ὁδὲ. .. μὴ ποιῆσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ
οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τ. γῆν
7.31 κ. τίνι εἰσὶν ὅμοιοι;
32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις
12 36 ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τ.
κύριον ἑαυτῶν
13 18 τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ;
19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ

σινάπεως

21 ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ,
855 1 ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ΠΕ
ὅμ. ὑμῶν, T
99 οὐχὶ ἀλλὰ ὅμοιος
ἐστίν
Ας 17 29 οὐκ ὀφείλομεν feos)2 χρυσῷ...
θεῖον εἶναι ὅμοιον
Ga 521 μέθαι κῶμοι κ. τὰ ὅμοια τούτοις

ὅμοιον

ὑάλῳ

ὍὉΜΟΙΟ ΤΗΣ
415 πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα
715 εἰ κατὰ τ. ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται
ἱερεὺς ἕτερος

ὉΜΟΙΟΏ
6 8 μὴ οὖν ΄ ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς
724 πᾶς οὖν ὅστις... ποιεῖ αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ
26 πᾶς ὁ... μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται
ἀνδρὶ μωρῷ
11 τό τίνι δὲ ὁμοιώσω +. γενεὰν ταύτην ;
18 24 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
σπείραντι καλὸν σπέρμα
18 23 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
ασιλεῖ
22 2 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
βασιλεῖ
25 1 ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν δέκα
παρθένοις
Mk 4 30 πῶς ὁμοιώσωμεν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ;
Lu 731 τίνι οὖν ὁμοιώσω τ. ἀνθρώπους τ. γενεᾶς
Mt

ταύτης;

18 18 x. τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;
20 τίνι ὁμοιώσω τ. βασιλείαν

τ. Θεοῦ;

Ας 1411 οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις
πρὸς ἡμᾶς

He

κατέβησαν

929 ὡς Τύμορρα ἂν ὡμοιώθημεν

15 οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ
218 οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ

3 6 καθήμενοςὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰασπίδι
3 ἶρις κυκλόθεν τ. θρόνου ὅμοιος ὁράσει
σμαρ αγδίνῳ
6 θάλασσα, ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ
aτὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι,

217 ὅθεν

ὥφειλεν

κατὰ

πάντα

τ. ἀδελφοῖς

ὁμοιωθῆναι

τὸ

113 3 ἐν μέσῳ τι λυχνιῶνὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου
ὅμ. υἱῷ, WH mg. R

. τὸ δεύτερον (Gov ὅμοιον μόσχῳ

καθαρὸν

wT mioyd, Is. i. 9

1 Jo 8 2 ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα
Ju
7 τ. ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι

4

He

Ro

Jo

Re

υἱὸν

21 11 ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ

(1) seq. gen., acc.
ὅτ

4 τίς ὅμοιος τ. θηρίῳ;
II εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ

1 ἐπὶ τ. νεφέλην καθήμενον ὅμοιον
, ἀνθρώπου
18 18 τίς ὁμοία τ. πόλει τ. μεγάλῃ;

ὍΜΟΙΟΣ

ἢ

1 ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ
2 τὸ θηρίον ὃ εἶδον jj
ἦν ὅμοιον παρδάλει

1414

ἃς 1415 x. ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι
Ja 517 Ἠλείας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν

ε

ὡς στέφανοι

IO ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις
ὁμοίοις, ΜῊ mg.

Mt 28 27 ὅτι ὁμοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις
παρομοιάζετε, TWH non mg.
2673 κ. yap ἡ λαλία σου ὁμοιάζει
ἡ λαλ. σ. δῆλόν σε ποιεῖ, TWH non mg. R

Mt 1116 ὁμοία ἐστὶν
ἀγοραῖς

αὐτῶν

ὉΜΟΙΏΜΑ
123 ἤλλαξαν ἐνὸς ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου
5 14 x. ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τ. ὁμοιώματι τ. παραβάσεως ᾿Αδάμ
6 καὶ εἰ ἊΨ σύμφυτοι γεγόναμεν τ. ὁμοιώματι τ.
ανάτου αὐτοῦ
8 3 τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι
σαρκὸς ἁμαρτίας
ῬῊ] 2 7. ἑαυτὸν ἐκένωσεν . . . ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπὼν ὁ assuage
Re 9 7 τὰ ὁμοιώματα τ.
ἀκρίδωνὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον
Ro

ε

4
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OfOLWS——OLWS

Lu 12 81 κ. ὃ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ

ὉΜΟΙΏΣ

(1) καθὼς .. . ὅμ., Op. καθώς

ὁμοία αὐτ., TR

non mg. R non

mg.;

mg.

12 42 διὰ τ. Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν
Ac

26 35 ὁμοίως x. πάντες of μαθηταὶ εἶπαν

15 31
Lu 811
5 10
33
6 31
10 32
37
18 3
16 25
17 28
31

bp. eio., T
ὁμοίως κ. οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες
ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω
ὁμ. δὲ κ. Ἰάκωβον κ. Ἰωάνην υἱοὺς Ζεβεδαίου
ὁμοίως κ. οἱ τ. Φαρισαίων
1 ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως
dp. δὲ x. Λευείτης κατὰ τ. τόπον ἐλθών
πορεύου κ. σὺ ποίει ὁμοίως
ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες Op. ἀπολεῖσθε
Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά
1 ὁμ. καθὼς ἐγένετο ἐν τ. ἡμέραις Λώτ
ὁ ἐν ἀγρῷ Op. μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ

717 τ. ἐπαγγελίας

ποιεῖ ὁμ., T

6 II Op. κ. ἐκ τ. ὀψαρίων ὅσον ἤθελον

21 13 δίδωσιν αὐτοῖς κ. τὸ ὀψάριον ὁμοίως
127 6p. τε x. οἱ ἄρσενες ἀφέντες τ. φυσικὴν
χρῆσιν τ. θηλείας
1Co7 3 ὁμοίως δὲ x. ἡ γυνὴ τ. ἀνδρί
4 Ou. δὲ x. ὁ ἀνὴρ τ. ἰδίου σώματος οὐκ
ἐξουσιάζει
22 ὁμ. ὃ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ
He 921 πάντα τὰ σκεύη τ. λειτουργίας τ. αἵματι

Ro 10 9 1 ἐὰν ὁμολογήσῃς τὸ ῥῆμα ἐν τ. στόματί σου
10 στόματι δὲ “ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν

1 Ti 6 12 ὡμολόγησας

225 ὁμ. δὲ «x. Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη
1Pe3 1 ὁμ. γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τ. ἰδίοις ἀνδράσιν
7 οἱ ἄνδρες ὁμ. συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν
5 5 ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις
Ju
ὃ ὁμοίως μέντοι κ. οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι
Re 215 ἔχεις x. σὺ κρατοῦντας τ. διδαχὴν Νικολαὶτῶν ὁμοίως
812 Wa... ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς
k. ἡ νὺξ ὁμοίως

αὐτοῦ

1 ο ἐὰν ὁμολογῶμεν τ. ἁμαρτίας ἡμῶν
2 23 ὁ ὁμολογῶν τ. υἱὸν κ. τ. πατέρα ἔχει
4 2 πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν
ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα

3 πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τ. Ἰησοῦν

ὃ λύει, WH mg. R mg.
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς Χριστός ἐστιν
ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
77 οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί

11Jo

Re

8 5 ὁμολογήσω

8 9Q καταρώμεθα τ. ἀνθρώπους τοὺς καθ᾽ ὁμοί-

ἡμῶν

ὉΜΟΛΟΓΟΥΜΕΊΝΩΣ **
1 ΤΊ 8 τ6 ὁμολ. μέγα ἐστὶν τὸ τ. εὐσεβείας μυστήριον

ὋὉΜΟΛΟΓΕΏ

Ac

“OMO’TEXNOX *
3 διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ᾽ αὐτοῖς

“OMOY
436 ἵνα ὁ σπείρων dp. χαίρῃ x. ὁ θερίζων

20 4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ
21
2

2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος x. Θωμᾶς
I ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό

‘OMO’@PQN *
1Pe8

8 rd δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες συμπαθεῖς

ἀνθρώπων,

1 ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τ.
πατρός μου

14 7 ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι
ἀνθρώπων,

τ.

4 14 κρατῶμεν τ. ὁμολογίας
10 23 κατέχωμεν τ. ὁμολογίαν τ. ἐλπίδος ἀκλινῆ

Θεοῦ γεγονότας

8 1 ὃς ἂν ὁμολογήσει

ἐνώπιον

ὉΜΟΛΟΓΙΆ

Jo

(1) opod. ἐν
7 23 τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς
10 32 1 ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τ.

Lu 12

αὐτοῦ

11Co9 13 δοξάζοντες τ. Θεὸν ἐπὶ τ. ὑποταγῇ τ.
'
ὁμολογίας ὑμῶν
Ι Ti 612 ὡμολόγησας τ. καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον
πολλῶν μαρτύρων
13 τ. μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πειλάτου τ.
καλὴν ὁμολογίαν
He 3 I κατανοήσατε τὸν... . ἀρχιερέα τ. ὁμολογίας

ὋὉΜΟΙΏΣΙΣ

Mt

τὸ ὄνομα

πατρός μου

Ac 18

@ow

τ. καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον

πολλῶν μαρτύρων
Tit 116 Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι
He 11 13 ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι x. παρεπίδημοί εἰσιν
18 15 καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τ. ὀνόματι

»

Ja

Ja

τῷ

28 8 Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα

Ro

ὁμ. ἐράντισεν

ὁ Θεὸς

24 14 ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι

ὀπίσω

22 36 ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω ou. K. πήραν
Jo 519 ταῦτα x. ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ

ἧς ὡμολόγησεν

᾿Αβραάμ

27 41 ὁμοίως x. οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες

Mk 4 16 οὗτοί εἰσιν ὁμ. οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι

120 ὡμολόγησεν κ. οὐκ ἠρνήσατο"

k. ὡμολόγησεν ὅτι ᾿Εγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός
9 22 ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν

Mt 22 26 dp. x. ὁ δεύτερος x. 6 τρίτος ἕως τῶν ἑπτά
39 δευτέρα ὁμοίως αὐτῇ

ὁμοία αὕτη, WH

ἔμπροσθεν τ. ἀγγέλων τ. Θεοῦ

Jo

ἐν ἐμοὶ ἐμπροσθεν τ.

ὁμολογήσῃ, T

ὍΜΩΣ **
Jo 12 42 ὅμ. μέντοι x. ἐκ τ. ἀρχόντων πολλοὶ

στευσαν

1014

Ga

7 ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα

ἐπί-

315 ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς
ἀθετεῖ

ὄναρ--- ονομα
4

3»

ὌΝΑΡ *
Mt

"ONIKO’S * +

120 ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ
212 χρηματισθέντες

κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι

πρὸς Ἡρῴδην
13 ἄγγελος Κυρίου φαίνεται
Ἰωσή
κατ᾽ ὄν. ἐφάνη, WH

κατ᾽ ὄναρ

τῷ

mg.

19 ἄγγελος Κυρίου φαίνεται
Ἰωσήφ ἐν Αἰγύπτῳ

κατ᾽ ὄναρ

τῷ

Mt 18 6 ἵνα κρεμασθῇ μύλος dvixds περὶ τ. τράχηλον
αὐτοῦ

Mk 9 42 εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τ. τράχηλον
αὐτοῦ

“ONI’NAMAI **
Phm

20 val ἀδελφὲ ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ

22 χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν

27 τῷ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι’
»»

ὌΝΟΜΑ

αὐτὸν

ὈΝΑῬΙΟΝ

Jo 1214 εὑρὼν δὲ 6 Ἰησοῦς
αὐτό

Mt

511
11 20
27 44
Mk 15 32

-

ὀνάριον

ἐκάθισεν

ἐπ᾽

Mt

ὈὌΝΕΙΔΙΖΩ
ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς x. διώξωσιν
τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τ. πόλεις
τὸ δὲ αὐτὸ κ. οἱ λῃσταὶ ὠνείδιζον αὐτόν
οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν
»

Lu

*

,

34 ὁ Θεός μου ὁ Θεύς μου εἰς τί ὠνείδισάς με;
εἰς τί ἐγκατέλιπές με, TWH non mg. R
160 [14 ὠνείδισεν τ. ἀπιστίαν αὐτῶν x. σκληροκαρδίαν

6 22 ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς x. ὀνειδίσωσιν

Ro 15. 3 οἱ ὀνειδισμοὶ τ. ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν
ἐπ᾿ ἐμέ
᾿

oy sob) TIN ΠΙΕΊΠ, Ps. Ixix. τὸ

1 Ti 4 1ο εἰς τοῦτο yap κοπιῶμεν x. ὀνειδιζόμεθα
ἀγωνιζόμεθα, TWH non mg. R
Ja 1 5 αἰτείτω παρὰ τ. διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς
κ. μὴ ὀνειδίζοντος
1Pe414 εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι
ὌΝΕΙΔΙΣΜΟΣ +

Ro 15 3 οἱ ὀνειδισμοὶ τ. ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν
ἐπ᾿
>

»

ἐμέ
>

,

1Ti 3 7 ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ
He 10 33 ὀνειδισμοῖς τε x. θλίψεσιν θεατριζόμενοι
11 26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος. ... τ. ὀνειδισμὸν τ. Χριστοῦ
13 13 ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν... . τ. ὀνειδισμὸν
>

\

αὐτοῦ φέροντες

ὌΝΕΙΔΟΣ

125 ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις
ὈὌΝΗΈΣΙΜΟΣ

Col 4 9 σὺν Ὀνησίμῳ τ. πιστῷ κ. ἀγαπητῷ ἀδελφῷ
Phm
10 ὃν ἐγέννησα ἐν τ. δεσμοῖς ᾿ΟὈνήσιμον
*ONHZI’@OPOX

11 Til 16 δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ
419 ἄσπασαι... τὸν ᾿Ονησιφόρου οἶκον

121 1 8 καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
23 ® καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ἐμμανουήλ

PMY foe MNP, Is. vii. 14

25 1} ὅ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν

6 9 ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά συ

Ἴ 22 ov τ. σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν,
ae
σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν,

,

κ. τ. σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

10. 2 τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν
ταῦτα
22 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ
ὄνομά μου

41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου

41 ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου
42 ὃς ἐὰν ποτίσῃ.
. ποτήριον ψυχροῦ μόνον
εἰς ὄνομα μαθητοῦ
12 21 τ. ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν

om ove ΠΤ, Is. xlii. 4
18 5 ὃς ἐὰν δέξηται ἕν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τ.

ὀνόματί μου
Os,
a
,
> 4
20 δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς> τὸ4 ἐμὸν
ὄνομα
19 29 πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς...
ἕνεκεν τ. ἐμοῦ ὀνόματος
21 ο 3 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου

nim) DY NBT Wa, Ps. cxviii. 26

Ὧν sb) ἩΒῊΠ MEW, Ps. Ixix. τὸ

Lu

(1) ὄν. Ἰησ., Χριστοῦ,
(9) ὄν. Θεοῦ, Κυρίου
(3) καλεῖν ὄν., ὀνόματι (4) κατ᾽ ὄνομα
(5) τὸ ὄν., abs. (6) ὀνομάζειν ὄν.

28 39 3 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,
5 ἘΠ οὐὦ

24 5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί μου

9 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τ. ἐθνῶν
διὰ τὸ ὄνομά μου
27 32 εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα
28 19 βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τ. πατρὸς

k. τ. υἱοῦ κι τ. ἁγίου πνεύματος

Mk 8 16 ἐπέθηκεν ὄνομα τ. Σίμωνι Πέτρον
17 ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὄνομα Βοανηργές
ὀνόματα, TWH mg.
5 9 ἐπηρώτα αὐτὸν Ti ὄνομά σοι;
9 Λεγιὼν ὄνομά μοι ὅτι πολλοί ἐσμεν

22 ἔρχεται

6 14
9 37

εἷς τ.

ἀρχισυναγώγων

ὀνόματι

Ἰάειρος
rie.
φανερὸν yap ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ
ὃς ἂν ἕν = seenecags παιδίων δέξηται ἐπὶ
᾿
τ. ὀνόματί μου

38 εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
δαιμόνια

39 ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τ. ὀνόματί μου

697

ὄνομα
4”

Mk

941 ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ

ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος
ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ

ll9

ἐν ὁν.

a
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σ΄

A
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»

μου,

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,
Ps. Lc.
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,

ὄνομα Ναζαρέτ,
παρθένον

ἐμνηστευμένην

,

᾿

ἀνδρὶ

,

ὄνομα

ᾧ

>

Ἰωσήφ

2%

>

/

‘

αὐτοῦ Ζαχαρίαν
3 ὃς καλεῖται τ. ὀνόματι τούτῳ
΄

c

‘

a

,

>

>

,

,

>

x. τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται
\

,

ig

-

νΝ

>

>

,

8

>

,

>

‘

¢

,

>

3

“

a

,

>

»

>

,

>

~

“~

.

‘

a”

,

ἊΝ

-

Φ

A

>

,

μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τ. ὀνόματι τούτῳ
,

μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τ. ὀνόματι τ. Ἰησοῦ
1 σημεῖα x. τέρατα γίνεσθαι διὰ τ. ὀνόματος
ἢ

‘

ὃ

,

»

\

>

,

᾿

>

-

τ. ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ

ἀνὴρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι
>

‘

,

>

/

>

td

παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν
ὀνόματι τούτῳ

ἐπὶ τ.

,

Φαρισαῖος ὀνόματι Ταμαλιὴλ
-

,

’

1 παρήγγειλαν

μὴ λαλεῖν

,

ὅὅ

τ.

>

-

1 εὐαγγελιζομένῳ

>

ὀνόματος
ὀνόματο

ἀτι-

περὶ τ. ὀνόματος ᾿Ιησοῦ

Χριστοῦ

1 βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον
Κυρίου Ἰησοῦ

910

ἐπὶ τ. ὀνόματι

-

ἴησου

κατηξιώθησαν
ὑπὲ
κατηξιώθησαν
ὑπὲρ
τ.
μασθῆναι
ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων

εἰς τὸ ὄνομα τ.

ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ

ὀνόματι

᾿Ανανίας
ζήτησον ἐν οἰκίᾳ ἸοὐδαΣαῦλον ὀνόματι Ταρσέα
εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι ᾿Ανανίαν ὀνόματι
δῆσαι πάντας τ. ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου

τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον τ. ἐθνῶν

ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τ. ὀνόματός μου παθεῖν

τ. πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
αὐτῷ

8

,

tal

,

ἄνθρωπος ἐκ τ. Φαρισαίων Νικ΄δημος ὄνομα

>

>

>

πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ

>

paiov . .. οὗτος παρέστηκεν
οὐδὲ yap ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τ. οὐρανόν

»“

‘

a

τὸ ὄνομα αὐτοῦ

ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων
>

>

1

τ.

κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ
Ἱερουσαλὴμ ἣἧφ ὄνομα ᾿Ἐμμαούς
ἐν
ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας
”
eisτ ᾧ ὄνομα
KX., T
7 κηρυχθῆναι ἐπὶ τ. ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν
ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ ὄνομα
αὐτῷ Ἰωάνης

~

ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;
ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Ναζω-

,

rd

«

τ. πίστει τ. ὀνόματος αὐτοῦ... ἐστερέωσεν

Ps. δε,

>

μά

ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ περιπάτει

1

,

ἡμῖν ἐν

,

6n

Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐπὶ τ. dv., T

πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος
3 ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος
3 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ὁ βασιλεὺς ἐν
ὀνόματι Κυρίου, Ps. Zc.
‘
\
,
δὲ .᾿
>:
6
,
πολλοὶ yap ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί μου
ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς... ἕνεκεν τ.
ὀνόματός μου
»
,
ἤρα
,
"
\
ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ
ὄνομά
᾿
La

ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ

βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ev τ. ὀνόματι

1

ὀνόματί σου
ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν τ.
οὐρανοῖς
γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
3 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,
\

,

mim Dva NIPYTW OD, Joel iii. 5

,

ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευείν
Lf
>
,
\
a”
ς
«
ε
ὅταν... ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς
πονηρόν
τί σοι ὄνομά ἐστιν;
>
>
\
zm
4?
ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ‘Idetpos
ὃς ἂν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τ.
ὀνόματί μου
εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
δαιμόνια
”

/

2 πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου

ἄνθρωπος ἢν ἐν Ἱερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών
>

>

ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτό

ἐστ. τὸ ὄν., T
18 ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς
>

>

ἦν δὲ ὄνομα τ. δούλῳ Μάλχος
ἵναπιστεύοντες ζωὴν ἔχητεἐέν τ. ὀνόματι αὐτοῦ

,

Ἰωάνης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ
cA

,

ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τ. ὀνόματί σου
ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου

ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τ. ὀνόματι τ. πατρὸς
» eng

Φ.2

τήρησον αὐτοὺς ἐν τι ὀνόματί σου

κ. ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ
γι

,

ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τ. ἀνθρώποις

18 καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
»

2o7

ὄνομά μου
δώσει ὑμῖν ἐν τ. ὀνόματί μου.
ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τ. ὀνόματί μου
ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ἐν τ. ὀνόματί μου
αἰτήσεσθε
'

τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ
8

>

ταῦτα πάντα
ἧ

,

»

΄

/

ὅτι ἂν αἰτήσητε ἐν τ. ὀνόματί μου
ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τ. ὀνόματί μου
ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τ. ὀνόματί μου
ὅτι ἂν αἰτήσητε τ. πατέρα ἐν τ. ὀνόματί μου

ἐγένετο. . . ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας
5 γυνὴ αὐτῷ . .. x. τὸ ὄνομα αὐτῆς ᾿Ἔλεισά-

πρὸς

,

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,
Ps. Lc.
πάτερ δόξασόν σου "τὸ ὄνομα

2

τὸ

βετ
;
”
“13 3 καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην
26 ἀπεστάλη . .. εἰς πόλιν τ. Ταλιλαίας

>

>

4 τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα

1617 ἐν τ. ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν

in

>

»

5 ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τ. ὀνόματι τ. πατρός μου

’

’

,

>

’

6 πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί μου
13 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ
ὄνομά μου
14 32 χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Τεθσημανεί

13

3818 ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τ. μονοενοῦς υἱοῦ τ. Θεοῦ
ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τ. ὀνόματι τ. πατρός μου
ἐὰν ἄλλος ἔλθη ἐν τ. ὀνόματι τ. ἰδίῳ

21

ὁ πορθήσας

ἐν Ἱερουσαλὴμ τ. ἐπικαλου-

μένους τὸ ὄνομα τοῦτο

27 1 ἐπαρρησιάσατο ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ

ὄνομα

698
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9 28 3 παρρησιαζόμενος ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου

33 εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν
36 ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι
Ταβειθά

10

1 ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρίᾳ ὀνόματι Κορνήλιος
43 ἄφεσιν

αὐτοῦ

ἁμαρτιῶν

λαβεῖν

διὰ τ. ὀνόματος

18 6 ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα Βαριησοῦς

8 οὕτως γὰρ
μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ
15 14 λαβεῖν oe ἐθνῶν λαὸν τ. ὀνόματι αὐτοῦ
17 ἐφ᾽ obs ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς

Diy Ὅν’ NIP, Am. ix. 12

26 3 παραδεδωκόσιν τ. ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τ.
ὀνόματος τ. Κυρίου ἡμῶν
16 1 μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος
14 kK. τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία
18 1 παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
17 34 ἐν οἷς... γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις
18 2 εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι ᾿Ακύλαν
7 ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου
15 εἰ δὲ ζητήματά ἐστι περὶ λόγου k. ὀνομάτων
24 Ἰουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι

5 1 ἐβαπτίσθησαν

20
21

22
26
27
28
Ro

1

εἰς τὸ ὄνομα τ. Κυρίου

Ἰησοῦ
131 © ὀνομάζειν ἐπὶ τ. ἔχοντας τὰ πνεύματα
τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τ. Κυρίου Ἰησοῦ
17 1 ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τ. Κυρίου Ἰησοῦ
24 Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι ἀργυροκόπος
9 καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Ἐὔτυχος
10 κατῆλθέν τις ἀπὸ τ. Ἰουδαίας προφήτης
ὀνόματι ἔλγαβος
13 1 x. ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω
ὑπὲρ τ. ὀνόματος τ. Κυρίου Ἰησοῦ
16 ἀπόλουσαι τ. ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος
τὸ ὄνομα αὐτοῦ
9.1 πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ... δεῖν πολλὰ
ἐναντία πρᾶξαι
1 ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ
7 ὑπῆρχεν χωρία τ. πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι
Ποπλίῳ
5 ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως... ὑπὲρ
τ. ὀνόματος αὐτοῦ

224 2 τὸ γὰρ ὄνομα τ. Θεοῦ bv ὑμᾶς βλασφημεῖται

yxin ‘oy DPIm>D TA, Is. li. 5
917 ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τ. γῇ

PINT-DDa YY BD 10}, Ex. ix. 16

10 13 2 πᾶς yap ὃς ἂν ἐπικαλέσηται
Κυρίου, Joel ἐς.
15 9 κ. τ. ὀνόματί σου aro

τὸ ὄνομα

MIN Wve, Ps. xviii. 50
1Col

2 3 σὺν πᾶσι τ. ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τ.
Κυρίου ἡμῶν

10 3 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς... διὰ τ. ὀνόματος
τ. Κυρίου ἡμῶν
13 ij εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε ;
15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα
ἐβαπτίσθητε

41 év.r. ὀνόματι τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
συναχθέντων ὑμῶν
611 3 ἐδικαιώθητε ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου ἡμῶν
Eph 1 21 6 ὑπεράνω. .. παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου
5 20 ? εὐχαριστοῦντες... . ἐν ὀνόματι τ. Κυρίου
ΡῈ»
Phl 2 9 5 ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν
5

«

48 1 ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι
11 28 ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι "AyaBos
1213 προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι
“Pddn

19

1Co5

>

,

,

~

ὄνομα:

10 1 ἵνα ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ
4 3 dv τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς
Col 817 1 πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ
WTh1 12 1 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ
. ἐν ὀνόματι
8 6 1 παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν.
τ. Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ
1Ti 6 1 3 ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ... . βλασφημῆται
ΠΤΙ219 ὃ ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων
τὸ ὄνομα Κυρίου, Num. xvi. 26, cf Is.
‘

>

,

>

,’

>

/

Led

“-

-

lii. 11

He

1 4 ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτῶν κεκληρονόμῆκεν ὄνομα
212 ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τ. ἀδελφοῖς μου

‘AND FY ΠΊΒΌΝ, Ps. xxii. 23
6 10 τ. ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
13 15 καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τ. ὀνόματι
αὐτοῦ

Ja

2 7 οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ
ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς;
5 10 2 οἱ ἐλάλησαν ἐν τ. ὀνόματι Κυρίου
»

‘

>

>

«

14 2 ἀλείψαντες ἐλαίῳ ἐν τ. ὀνόματι τ.
2

iv

,

Xr.

’

>

>

,

K

Κυρίου
,

1 Pe 4 14 1 εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι
16 δοξαζέτω δὲ τ. Θεὸν ἐν τ. ὀνόματι τούτῳ
1 |ο 2 12 ἀφέωνται ὑμῶν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ
8.23 ἵνα πιστεύσωμεν τ. ὀνόματι τ. υἱοῦ αὐτοῦ
5 13 τ. πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τ. υἱοῦ τ. Θεοῦ
ul Jo 7 ὅ ὑπὲρ γὰρ τ. ὀνόματος ἐξῆλθαν
15 4 ἀσπάζου τ. φίλους κατ᾽ ὄνομα
Re 2 3 ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου
13 κρατεῖς τὸ ὄνομά μου
17 ἐπὶ τ. ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον
8 1 ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς
4 ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν
5 οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς
βίβλου τ. ζωῆς,
k. ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τ.
πατρός μου
8 οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου
12 2 γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ μου,
κ. τὸ ὄνομα τ. πόλεως τ. Θεοῦ μου
~ N x . τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν
6 8 ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ ὁ
Θάνατος
,

‘

oa

‘

3

>

,

-

,

,

a

-“

-

811 τὸ ὄνομα τ. ἀστέρος λέγεται 6 [Λψινθος

9 11 ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ ᾿Αβαδδών,
κ. ἐν τ. Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων
11 13 ἀπεκτάνθησαν ἐν τ. σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά
18 δοῦναι τ. μισθὸν ... τ. φοβουμένοις τὸ

699

ὄνομα---ὀπίσω
|
'
'

ὌΞΟΣ

Re 18 17 εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα τ. θηρίου,

ἢ τ. ἀριθμὸν τ. ὀνόματος αὐτοῦ

1 ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ x. τὸ ὄνομα τ.
πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον
II εἴτις λαμβάνει τὸ χάραγμα τ. ὀνόματος αὐτοῦ
15 2 τ. νικῶντας . . ἐκ τ. ἀριθμοῦ τ. ὀνόματος

14

Mt 27 48 λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους
ΜΙΚ1δ 36 γεμίσας σπόγγον ὄξους
Lu 28 36 προσερχόμενοι ὄξος προσφέροντες αὐτῷ

Jo 1929 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν.

δοξάσει τὸ ὄνομά σου
9 2 ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ
3 γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας

16
17

—rov,

τ. ζωῆς
19 12 ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν
13 κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ

Re

3815 ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα

22 4 τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τ. μετώπων αὐτῶν
ὈὌΝΟΜΑΊΖΩ

Mk 814 ods x. ἀποστόλους ὠνόμασεν
—h. v., TR non mg.
Lu 613 ods κ. ἀποστόλους ὠνόμασεν
14 ὃν x. ὠνόμασεν Πέτρον
Ac 19 13 ἐπεχείρησαν . .. ὀνομάζειν ἐπὶ τ. ἔχοντας

τ.

Κυρίου Ἰησοῦ
Ro 15 20 οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός

1Co 511 ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἦ πόρνος

21 ὑπεράνω... παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου

315 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς κ. ἐπὶ γῆς
͵
ὀνομάζεται

5 3 πορνεία δὲ... μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν
Π Ti219 ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ

ὄνομα Κυρίου, Num. xvi. 26, cf Is. li. 11

116 ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα
2 12 τάδε λέγει ὁ ἔχων τ. ῥομφαίαν τ. δίστομον
τ. ὀξεῖαν

17 ἔχων κ. αὐτὸς δρέπανον ὀξύ
18 ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τ. ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων,
πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ
19 15 ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία
ὀξεῖα

στόλων

᾽οΠπΠη΄

He 11 38 ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι... κι τ. ὀπαῖς τ. γῆς
Ja

3811 ἐκ τ. αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ κ. τὸ πικρόν;
ὌΠΙΣΘΕΝ

προσελθοῦσα ὄπ. ἥψατο τ. κρασπέδου
ἀπόλυσον αὐτὴν ὅτι κράζει ὄπ. ἡμῶν
ἐλθοῦσα ἐν τ. ὄχλῳ ὄπ. ἥψατο τ. ἱματίου αὐτοῦ
προσελθοῦσα ὄπ. ἥψατο τ. κρασπέδου
φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ
ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ὄπισθέν μου ὡς
σάλπιγγος
ix. ὀπίσω μου pov. μεγ., TWH non mg. R
6 γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν x. ὄπισθεν
I βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν x. ὄπισθεν

920
15 23
Mk 5 27
Lu 844
28 26
Re 110

Mt

ὌΝΟΣ
Mt 21

T

1414 ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ

14 ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τ. δώδεκα ἀπο-

Eph1

ὑσσώπῳ

ὌΞΥΣ
Ro

. . . kK. ὀνόματα

τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα

ὄξους

py yevd ὙΠῸ)... DNDN, Is. lix. 7

16 ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον .. . ὄνομα γεγραμμένον
δώδεκα

τ.

30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ ᾿ἸΙησοῦς

5 ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον
8 ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον

21 12 ἔχουσα πυλῶνας
ἐπιγεγραμμένα

μεστὸν

σπόγγον οὖν
περιθέντες

αὐτοῦ

2 εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην
ς ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῦς κ. ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον
’

ὈΠΙΊΣΩ

siorby 35 ΡΨ... ae Nia B00
Zech. ix. 9

(1) τὰ ὀπίσω

Mt

10 38 ὃς οὐ λαμβάνει τ. σταυρὸν αὐτοῦ κ. ἀκολουθεῖ

7 ἤγαγον τὴν ὄνον κ. τ. πῶλον
Lu 18 15 οὐ λύει τ. βοῦν αὐτοῦ ἢ τ. ὄνον ἀπὸ τ. φάτνης

5 τίνος ὑμῶν ὄνος ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται
υἱὸς, TWHR mg.
Jo 1215 ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον

ὀπίσω μου

14

ὄνου, Zech. ἀξ

ὌΝΤΩΣ

16 23 ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ

εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν
ὁ ἐν τ. ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω
ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὁπ. μου
δεῦτε ὀπίσω μου
ἀφέντες τ. πατέρα αὐτοῦ Ζεβεδαῖον . ..
ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ
8.33 ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ

24
2418
Mk 1 7
17
20

Mk 11 32 εἶχον τ, Ἰωάνην ὄντ. ὅτι προφήτης ἦν
Lu 28 47 ὄντ. ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν

Jo

24 34 ὄντως ἠγέρθη ὁ Κύριος
8 36 ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε

10 014 25 ἀπαγγέλλων ὅτι ὄντ. ὁ Θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν
321 ὄντως ἐν νόμῳ ἂν ἣν ἡ δικαιοσύνη
(
1 Τὶ δ 3 χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας

5 ἡ δὲ ὄντ. χήρα κ. μεμονωμένη ἤλπικεν
16 ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ
6 19 ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς

3811 ὁδὲ dm. μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν
419 δεῦτε ὀπίσω μου

34 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν
13 16 1 ὁ εἰς τ. ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω
Lu

738 στᾶσα ὁπ. παρὰ τ. πόδας αὐτοῦ κλαίουσα

9.23 εἴ τις θέλει ὁπ. μου ἔρχεσθαι

62 1 x. βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω
εἰς τὰ ὁπ. BX.. WH mg.
14 27 ὅστις οὐ βαστάζει τ. σταυρὸν
ἔρχεται ὁπ. μου

ἑαυτοῦ

κ.

ὧν
Ψ
οπισω---ἙὈἽου
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Lu 17 31 1 ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ

ὀπίσω
»

,

Mt

8 19 1 ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
18 5 ὅπου οὐχ εἶχεν γῆν πολλήν
24 18 1.5 ὅπ. ἐὰν 9τὸ πτῶμα ἐκεῖ συναχθήσονται

1914 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ... ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ
21 ὃ μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν
Jo 115 6 dm. μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν
27 μέσος ὑμῶν στήκει. .. dm. μου ἐρχόμενος
30 ὁπ.

θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας

ἤδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα
1 ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο
ὅπ. οἱ γραμματεῖς κ. οἱ πρεσβύτεροι συνἤχθησαν
”
\
,
a
Were τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο
ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν
χαλῶσιν τ. κράβαττον ὅπου ὁ παραλυτικὸς
κατέκειτο
2

μου

>

a

ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου

>

,

A

>

’΄

1

1

γυναικὸς ὕδωρ

Lu

ὉΠΛΙΊΖΟΜΑΙ **
1 τ. αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε

6

13
11Co6
10.

Ac 26
1 Co8
Ga_ 2
Ι ΤῊ 1

3 ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν x. λαμπάδων x.
ὅπλων
13 μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας
τ. ἁμαρτίᾳ"
ἀλλὰ παραστήσατε .. . τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα
δικαιοσύνης τ. Θεῷ
12 ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ ὅπλα τ. φωτός
7 διὰ τ. ὅπλων τ. δικαιοσύνης τ. δεξιῶν κ.
ἀριστερῶν
4 τὰ γὰρ ὅπλα τ. στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά

29
13
6
9

ὉΠΟΙῸΣ
γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος K. ἐγώ εἶμι
ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν
ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει.
ἀπαγγέλλο
υσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς
ἘΝ

ὑμᾶς

Ja

124 εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν

Lu

‘Ono’TE
6 3 ὃ ἐποίησεν Δαυεὶδ ὁπότε ἐπείνασεν αὐτός

2

ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν
a

>\

>

6

a

>

:

ery

eis κώμας

4

>

ἣ els

,

>

πόλεις
1 ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ
ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ
τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως. οὖν͵ ἑστηκότα
ὅπου οὐ δεῖ
1
ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον
1
ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τ. οἰκοδεσπότῃ
ὅπ. τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν μου φάγω
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν
ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχ;
“
,
>
,
29
‘
ὅπ.
κλέπτης
οὐκ>
ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει:

1

2

Jo

a

>

6n

a

a

>

,

ὅπου γάρ ἐστιν 6 θησαυρὸς ὑμῶν
Ο

,

>

ς

ὅπ. τὸ σῶμα
αχθήσονται

iz

-

ἐκεῖ κ. οἱ ἀετοὶ ἐπισυν-

oe
,
“,
om.
τὸ\ πάσχα
μετὰA τ. μαθητῶν
pov φάγω

ὅπου ἦν ὁ ᾿Ιωάνης βαπτίζων
τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ

ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ

Φ
>
,
LA
᾽
ὅπου
ἐποίησεν
τὸ ὕδωρ
οἶνον

ἐγγὺς τ. τόπου ὅπ. ἔφαγον τ. ἄρτον
ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον
ὅπ. εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς od δύνασθε ἐλθεῖν
Cal

’

-

ὅπ. εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν

Βηθλεὲμ τ. κώμης ὅπου ἦν Δαυείδ
ὅπ. ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ὅπ. ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
τ. τόπον ὅπ. ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων
ἦν ἐν τ. τόπῳ ὅπ. ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα
ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς
»
ἦλθεν εἰς Βηθανίαν ὅπου ἣν
Λάζαρος
΄“-

Cal

’

’

΄“-

-

ἢ ὅπ. εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ x. ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς

ἔσται
ὅπ. ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ὅπ. ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι
ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ x. ὑμεῖς ἦτε
-

ὅτε, WHR

>

ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν
ὅπ.
ἂν εἰσεπορεύετο

4.

3 ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ om. τ. θηρίου

a

εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον

ὍΠΛΟΝ
Ro

-“

’

ὅπου σπείρεται ὁ λόγος

2

Jo 18

»*

-

ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν

nk. pov. μεγ. ὄπισθέν μου, WH mg.
1215 ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ ὁπ. τ.

1Pe4

a

Φ

110 ἤκουσα ὁπ. μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος

18

’

΄“΄

6 66 : πολλοὶ ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς
τὰ ὀπίσω
:
12 το ἴδε ὁ κόσμος ὁπ. αὐτοῦ ἀπῆλθεν
18 6 1 ἀπῆλθαν εἰς τὰ ὁπ. κ. ἔπεσαν χαμαί
2014 1 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω
Ac 5 37 ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ
20 30 τοῦ ἀποσπᾷν τ. μαθητὰς ὁπ. ἑαυτῶν
"
Phl 813 1
τὰ μὲν ὁπ. ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος
1Ti 515 ἤδη yap τινες ἐξετράπησαν om. τοῦ Σατανᾶ
11Pe210 τοὺς ὁπ. σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ
πορευομένους
Ju
7 ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας

Re

“

Ε]

6 ὁπ.,

γέγονεν

6227 3 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου

,

[2

-“

΄“΄

“

“ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν

θέλω ἵνα ὅπ. εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν
ὍΠΟΥ

Mt

(1) ὅπ. ἄν, ἐάν
(2) ὅπου... ἐκεῖ
6 19 ὅπου σὴς x. βρῶσις ἀφανίζει,
k. ὅπ. κλέπται διορύσσουσιν κ. κλέπτουσιν
20 ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει,
κ. ὅπ. κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέ-

πτουσιν'

πέραν τ. Χειράρρου τ. Κέδρων ὅπ. ἢν κῆπος

ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται

Γολγοθὰ ὅπου αἰτὸν ἐσταύρωσαν

ὁ τόπος τ. πόλεως ὅπ. ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς
ἦν δὲ ἐν τ. τόπῳ ὅπ. ἐσταυρώθη
κῆπος

ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ

τ. θυρῶν κεκλεισμένων ὅπ. et οἱ μαθηταί

ὅτε ἧς νεώτερος... περιεπάτεις ὅπ. ἤθελες

|

701

ὅπου---ὅραμα
i

Jo 2118 οἴσει ὅπου ov θέλεις

Ἂς 17 1 Θεσσαλονίκην ὅπ. ἣν συναγωγὴ τ. Ἰουδαίων
'
20 6 ὅπου διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά

Mk

8 6 συμβούλιον

Lu

235 2 ὅπως

οὗ, WH

7 3

Ro 15 20 οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός

1Co8 3 ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος κ. ἔρις
Col 811 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην x. Ἰουδαῖος
He 620 ὅπ. πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς

9 16 ὅπου

10 2
11 37
16 26
28
24 20
Jo 1157
Ac 819

γὰρ διαθήκη θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι

τ. διβένόν

10 18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων
Ja

8 4 ὅπ. ἡ ὁρμὴ τ. εὐθύνοντος βούλεται

16 3 ὅπ. γὰρ ζῆλος x. ἐριθία ἐκεῖ ἀκαταστασία
1Pe211 ὅπ. ἄγγελοι ἰσχύϊ x. δυνάμει μείζονες ὄντες

Re

1517 2 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν
ἀνθρώπων τ. Κύριον

pins nn

28 15 ὅπως καταγάγῃ
20 ὅπως αὔριον τ.
συνέδριον
23 ἑτοιμάσατε .. .
σαρίας
25 3 αἰτούμενοι. . .

Ro

αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος

ὍΠΩΣ
(2) ὅπ. ἄν

(8) ὅπ. μή

ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τ. ἀνθρώπων
ὅπως ἢ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τ. κρυπτῷ
ὅπως φανῶσιν τ. ἀνθρώποις
ὅπως φανῶσιν τ. ἀνθρώποις νηστεύοντες
ὃ ὅπως μὴ φανῇς τ. ἀνθρώποις νηστεύων

9
12
18
22
23

24
38
14
35
15
35

πληρωθῇ

αὐτὸν

μεταπέμψηται

26 ὅπ. τ. ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψω
8 43 ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τ. λόγοις σου

Tata paynpnd, Ps. li. 6

917 ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τ. δύναμίν μου,

x. ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου

τὸ ῥηθὲν

διὰ Ἤσαίου

He
τ.

26 59 1 ἐζήτουν Ψευδομαρτυρίαν . . . ὅπως αὐτὸν
θανατώσωσιν
T

‘ov TBD wha, τ.

Phm

προφήτου
παρεκάλεσαν ὅπ. μεταβῇ ἀπὸ τ. ὁρίων αὐτῶν
ὅπ. ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τ. θερισμὸν αὐτοῦ
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν
ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφήτου
συμβούλιον ἔλαβον ὅπ. αὐτὸν παγιδεύσωσιν
ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον
- θανατώσουσιν,

ὅπως

ἕως Και-

1Co1 29 ὃ ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον
τ τὶ Θεοῦ
11Co8 11 ὅπως καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ θέλειν
14 ὅπως γένηται ἰσότης
Ga 114 ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τ. αἰῶνος τ. ἐνεστῶτος
πονηροῦ
UTh1 12 ὅπ. ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τ. Κυρίου ἡμῶν

8 ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ

817 ὅπ.

ὅπ. πορευθῶσιν

ΠΞΤΙΝ ANNW Ways, Ex. ix. 16

23 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφητῶν
5 16 ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα
45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τ. πατρὸς ὑμῶν
6 2
4
5
16
18

αὐτὸν εἰς ὑμᾶς
Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ

εἰς Ἱερουσαλήμ

Re 18 14 ἡ ὀπώρα σου τ. ἐπιθυμίας τ. ψυχῆς ἀπῆλθεν

2

wry 2, Am. ix. 12

mg. Καὶ

ὈὋὋΠΩΡΑ

Mt

οἱ κατάλοιποι τ.

20 16 3 ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι

ὌΠΤΟΣ

(1) seq. indic.

πολλῶν

18 27 ἔγραψαν . . . ὅπ. ἀποδέξωνται τ. ἄνδρα
yp... . ἀποδέξασθαι αὐτόν, TWH non

*ONTAZIA T
ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τ. ναῷ
λέγουσαι κ. ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι
ὀπτασίᾳ‘
τῇ οὐρανίῳ
οὐκ ἐγενόμηνδ ἀπειθὴς
,
ΝῊ
,
tg ὦ
,
δὲ εἰς ὀπτασίας κ. ἀποκαλύψεις
ἐλεύσομαι
Κυρίου

Lu 24 42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν

ἐκ

17 ὁ Κύριος ἀπέσταλκέν pe. . . ὅπ. ἀναβλέψῃς
24 παρετηροῦντο de. . . ὅπ. αὐτὸν ἀνέλωσιν

1 3 δι᾿ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς

1 22
24 23
Ac 2619
11Co12 1

ἂν ἀποκαλυφθῶσιν

καρδιῶν διαλογισμοί
ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τ.
δοῦλον αὐτοῦ
ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τ. θερισμὸν αὐτοῦ
ἐρωτᾷ... ὅπως ἀριστήσῃ παρ᾽ αὐτῷ
ὃ ὅπ. οἱ θέλοντες διαβῆναι... . μὴ δύνωνται
ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς
1 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
ἵνα. . . μηνύσῃ ὅπως πιάσωσιν αὐτόν
2 ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως

24 8 δεήθητε ὑμεῖς ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμέ
9 2 bras . .. δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ
12 ἐπιθέντα αὐτῷ τ. χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ

ὈΠΤΑΊΝΟΜΑΙ +

Lu

... dm. αὐτὸν ἀπο-

815 προσηύξαντο.... ὅπ. λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον

κατοικεῖς ὅπου ὁ θρόνος τ. Σατανᾶ
παρ᾽ ὑμῖν ὅπ. ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ
ὅπου κ. ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη
3 ὅπ. ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τ.
Θεοῦ
14 3 ὅπ. τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν κ. καιροὺς κ.
ἥμισυ καιροῦ
14 4 1 οἱ ἀκολουθοῦντες τ. ἀρνίῳ ὅπ. ἂν ὑπάγει
17 9 ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν

213
13
11 ἃ
12 6

20 10 ὅπου x. τὸ θηρίον Kx. ὁ ψευδοπροφήτης

Ac

ἐδίδουν

λέσωσιν

6 ὅπ. ἡ κοινωνία τ. πίστεώς
γένηται

2 9 ὅπ.

χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ

σου

παντὸς

ἐνεργὴς

γεύσηται

θανάτου
915 ὅπως θανάτου γενομένου. . . τ. ἐπαγγελίαν
λάβωσιν
Ja 516 προσεύχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπ. ἰαθῆτε
1 Pe2 9 ὅπως τ. ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους
ὑμᾶς καλέσαντος
ὍΡΑΜΑ
Mt 17 19 μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα
Ac 731 ὁ δὲ Μωυσῆς ἰδὼν ἐθαύμασεν τὸ ὅραμα

9 10 εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ Κύριος

———
— Ὄ

702
Ac

Opapa—spdw
912 εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι ᾿Ανανίαν ὀνόματι

--ἐν ὁρ., Τ [WH] R mg.

10
11
12
16
18

3
17
19
5
ο
9
10
9

εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς
τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν
τ. δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τ. ὁράματος
εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα
ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν
ὅραμα διὰ νυκτὸς τ. Παύλῳ ὥφθη
ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν
εἶπεν δὲ ὁ Κύριος ἐν νυκτὶ δι᾽ ὁράματος

INT Nit

DIN,

?

Ld

>

C3

,

ὍΡΑΤΟΣ
116 τὰ ὁρατὰ x. τὰ ἀόρατα

τούτων
’

2 ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε
ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ
τ. νεφελῶν
ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν
,
‘
ee
,
τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ
ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τ. αἵματος τούτου ὑμεῖς ὄψεσθε
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε
κἀκεῖ με ὄψονται
? ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς
δὶ Ἂς
΄
δ.
,
,
ὁρᾶτε βλέπετε ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων
ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας
ὥφθη αὐτοῖς Ἠλείας σὺν Μωυσεῖ
τότε ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
ἐν νεφέλαις
ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν
καθήμενον
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε καθὼς εἶπεν ὑμῖν

Mk

10
1 44
815
24
9 4
18 26
1462

Lu

16

7

,

>

>

A

ἊΨ,

a

«"

΄

>

«

’

3

3

,

111 ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου

8 6 8 ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον
-

’

τ. Θεοῦ

-

YIM ἼΞΓΘ wh, Is. xl. 5
9 31
36
12 15
18 28

ἐν νεφέλῃ

;

22 43 ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπὸ τ. οὐρανοῦ

—h. v.,

[[WH]] R mg.

28 49 εἱστήκεισαν be... γυναῖκες... ὁρῶσαι ταῦτα
24 23 λέγουσαι κ. ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι
34 ἠγέρθη ὁ Κύριος x. ὥφθη Σίμωνι
Jo 118 1 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε

3 11 ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν
32 ὃ ἑώρακεν κ. ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ

36 * ὁ δὲ ἀπειθῶν τ. υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν

445 πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἵεροσολύμοις
5 37 οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε
6 2 ὅτι ἑώρων τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
ἐθεώρουν, WHR
36 εἶπον ὑμῖν ὅτι κ. ἑωράκατέ με κ. οὐ πίστεύετε
46 1 οὐχ ὅτι τ. πατέρα ἑώρακέν τις,
΄

’

1 εἰ μὴ ὁ ὧν παρὰ τ. Θεοῦ οὗτος ἑώρακεν

5 ὃ! ὅτι αὐτοὶ τ. Θεὸν ὄψονται
8 4 ? ὅρα μηδενὶ εἴπῃς
2 ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω
ὁρᾶτε κ. προσέχετε ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων
ὥφθη αὐτοῖς Μωυσῆς x. Ἠλείας
5 ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τ. μικρῶν

a7

21 27 τότε ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον

3

(1) dp. τ. Θεόν, Κύριον, πατέρα
(9) ὅρα,
ὁρᾶτε μή
(8) 6p. σωτήριον, ζωήν
(4) ἑόρακα

>

x.

50 ὄψεσθε τ. οὐρανὸν ἀνεῳγότα

ὉΡΑΏ

Mt

. ἰδεῖν

49 μείζων τούτων ὄψῃ

Joel iii. 1

ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι
3 ἶρις κυκλόθεν τ. θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ
οὕτως εἶδον τ. ἵππους ἐν τ. ὁράσει
uA

Lu 16 23 ὁρᾷ ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν
17 22 ἐπιθυμήσετε μίαν τ. ἡμερῶν . .
οὐκ ὄψεσθε

34 κἀγὼ ἑώρακα κ. μεμαρτύρηκα
39 ἔρχεσθε κ. ὄψεσθε

ὍΡΑΣΙΣ
οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται

Col

——

of ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ
οὐδενὶ ἀπήγγειλαν... οὐδὲν ὧν ἑώρακαν
ὁρᾶτε x. φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας
ὅταν ὄψησθε ᾿Αβραὰμ.. . . ἐν τ. βασιλείᾳ
τ. Θεοῦ
ὄψεσθε, TWH mg.

τ. πατέρα
ΓΝ
Pk
cr
bY
‘
ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τ. πατρὶ λαλῶ
καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας;
ἑώρακέν σε, WH mg.
k. ἑώρακας αὐτόν
ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τ. δόξαν τ. Θεοῦ
ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν κ. ἑωράκατε
ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τ. πατέρα
νῦν δὲ κ. ἑωράκασιν Kk. μεμισήκασιν
,
\
4
,
πάλιν μικρὸν κ. ὄψεσθέ με
πάλιν μικρὸν κ. ὄψεσθέ με
πάλιν μικρὸν κ. ὄψεσθέ με
πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς
ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν
ὄψονται eis ὃν ἐξεκέντησαν
,

,

a

,

4

.

,’

a

>

é

3

,

MpPATWwW nx “dy WRT, Zech. xii. 10
1 ἀπαγγέλλουσα.. . . ὅτι Εώρακα τ. Κύριον
ἑωράκαμεν τ. Κύριον
ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας
ὥφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι
ὡσεὶ πυρός

γλῶσσαι

οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται
INT NT DIN, Joel iii. 1
ε

,

iJ

-

c

,

Ψ,

ὁ Θεὸς τ. δόξης ὥφθη τ. πατρὶ ἡμῶν ᾿Αβραάμ
26 τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὥφθη αὐτοῖς μαχομένοις
ὥφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τ. ὄρους Σινὰ ἄγγελος
σὺν χειρὶ ἀγγέλου τ. ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ
ποιῆσαι
εἰς γὰρ
Ἰησοῦς
13 31 ὃς ὥφθη

αὐτ

αὐτὴν κατὰ τ. τύπον ὃν ἑωράκει
χολὴν πικρίας... ὁρῶ σε ὄντα
ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ
ἐπὶ ἡμέρας πλείους τ. συναναβᾶσιν

16 9 ὅραμα διὰ νυκτὸς τ. Παύλῳ ὥφθη
18 15 εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου.
ὄψεσθε αὐτοί

. .

20 25 οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς
πάντες

.ε

793

ὁράω---ὀρέγομαι
Ac 2215 ἔσῃ μάρτυς
ἤκουσας

ὧν

αὐτῷ

ἑώρακας

5 9 σωθησόμεθα δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τ. ὀργῆς

Ro

κ.

9 22 εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι τ. ὀργήν
22 ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς
κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν
12 19 ἀλλὰ δότε τόπον τ. ὀργῇ
13 4 ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.

26 τό εἰς τοῦτο γὰρ ὥφθην σοι
16 μάρτυρα ὧν τε εἶδές με ὧν τε ὀφθήσομαί
σοι

Ro 15 21 ὄψονται οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ
οἷς οὐκ ἀν. π. ait. ὄψ., TWH mg.

5 διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ μόνον διὰ τ.

ὀργήν

ax ond ἼΒΌ ΝΡ TWH, Is. li, 15

Eph 2 3 ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς

1Co9 I 11 * οὐχὶ Ἰησοῦν τ. Κύριον ἡμῶν ἑόρακα
15 5 ὥφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα'
6 ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς
ἐφάπαξ
ὥφθη ᾿Ιακώβῳ
7 ἔπειτα
,
>
A
,
5
»
ὃ ἔσχατον δὲ mavtov . . . ὥφθη κἀμοί
ἐν
pov
πρόσωπόν
τὸ
ἑόρακαν
Ι 4 ὅσοι οὐχ
σαρκί
ἃ
Ἃ
Ξὰλ
>
,
18 * ἃ ἑόρακεν ἐμβατεύων
1Th5 15 2 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ
5

>

»ἍἌ

>

,

,

-

1 Ti 316 ὥφθη ἀγγέλοις
He

2 8 νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα
8 5 ὅρα yap φησιν ποιήσεις πάντα κατὰ τ.
τύπον
a

,

,

,

431 πᾶσα πικρία x. θυμὸς κ. ὀργὴ . -- ἀρθήτω

ἀφ᾽ ὑμῶν
διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ ἐπὶ
τ. υἱοὺς τ. ἀπειθείας
Col 8 61 δὲ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ
8 ἀπόθεσθε x. ὑμεῖς τὰ πάντα ὀργὴν θυμόν
5 61

1Th1 10 2 Ἰησοῦν τ. ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τ. ὀργῆς τ.
ἐρχομένης
2 16 ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος
5 9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργήν
τ Τὶ 2 8 ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς κ.
διαλογισμῶν
He 311 ὡς ὦμοσα ἐν τ. ὀργῇ μου

‘

,

omjana ΠΟΣῚ mS, Ex. xxv. 40

Ja

9 28 ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται
11 27 τ. γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν

Re

12 14 1 οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τ. Κύριον

13 23 μεθ᾽ οὗ ἐὰν τάχειον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς
Ja 224 ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος
1Pel 8 εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δέ

δικαιοσύνην

Θεοῦ οὐκ

ἐργάζεται
616 κρύψατε ἡμᾶς... ἀπὸ τ. ὀργῆς τ. ἀρνίου,
17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τ. ὀργῆς

αὐτῶν

ἀπαγγέλλομεν

k. ὑμῖν

8 2 ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν
6 πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτόν
4206 γὰρ μὴ ἀγαπῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ

20 ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς

11 18 ἦλθεν ἡ ὀργή σου
14 10 τ. κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τ. ποτηρίῳ τ.
ὀργῆς αὐτοῦ
16 19 δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τ. οἴνου τ. θυμοῦ
τ. ὀργῆς αὐτοῦ
19 15 1 αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τ. οἴνου τ. θυμοῦ

170 1 1 ὃ ἑωράκαμεν τ. ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
2 ἑωράκαμεν κ. μαρτυροῦμεν
ὃ ἑωράκαμεν κ. ἀκηκόαμεν
3 o>

4 5 ὡς Spooa ἐν τ. ὀργῇ μου, Ps. dc.
119 ἔστω πᾶς ἄνθρωπος . .. βραδὺς εἰς ὀργήν"

τ. ὀργῆς τ. Θεοῦ

ὃν

ὈΡΓΙΖΟΜΑΙ

ἑώρακεν,
1 +, Θεὸν ὃν οὐκ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾷν
er

il Jo τι 1 ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τ. Θεόν
Re 1 7 ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός
11 19 ὥφθη ἡ κιβωτὸς τ. διαθήκης αὐτοῦ ἐν τ.
ναῷ αὐτοῦ
12 1 σημεῖον μέγα ὥφθη ἐν τ. οὐρανῷ

3 ὥφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τ. οὐρανῷ
19 10 2 λέγει μοι Ὅρα μή
22 4 ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
9 3 λέγει μοι Ὅρα μή

Re 1118 τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν

OPH’

Mt
Mk

. τ. Θεοῦ (2) dpy. μέλλουσα, ἐρχομένη
8. 7 2 τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τ. pedλούσης ὀργῆς;
8. 5 περιβλεψάμενος αὐτοὺς per’ ὀργῆς
7 3 τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν
λούσης ὀργῆς;

ἀπὸ

τ. ped-

3 ἔσται γὰρ... ὀργὴ τ. λαῷ τούτῳ
6 1 ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν
8 1 ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ

5 θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς
8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθίας. . . ὀργὴ κ. ϑυμός
5 μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τ. ὀργήν;
5 ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται

12 17 ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τ. γυναικί

ὈΡΓΙ'ΛΟΣ
Tit

1 7. μὴ αὐθάδη μὴ ὀργίλον μὴ πάροινον
ὌὈΡΓΥΙΑΓὃ

Ας 27 28 βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι

28 πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε
ὌΡΕΤΟΜΑΙ **

1Ti 8 I εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται
6 10 ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τ.
πίστεως
He 11 16 νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται

=

704

1 39 ἐπορεύθη εἰς τ. ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς
65 ἐν ὅλῃ τ. ὀρεινῇ τ. Ἰουδαίας διελαλεῖτο
πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα

19
Mk

‘

ὌΡΕΞΙΣ*

127 ἐξεκαύθησαν
λους

πρὸς τ. ἀλήθειαν

τ.

ὌΡΙΝΟΣ

ὈΡΚΙΖΩ

He 12 13 τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τ. ποσὶν ὑμῶν

Fer) ray DdB, Pr. iv. 26
Mt

"OPOOTOME’Q +

14

ἐν τ.
ΜΚ

*OPOPINO’S
Lu 24 22 γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον

Lu

ὌΡΘΡΟΣ

Ja

735
743
10 28
20 21

ὈΡΘΩ͂Σ
x. ἐλάλει ὀρθῶς
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ορθῶς ἔκρινας
εἶπεν δὲ αὐτῷ ᾿Ορθῶς ἀπεκρίθης
οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις κ. διδάσκεις

20 72 πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου
626 διὰ τ. ὅρκους κ. τ. ἀνακειμένους
΄-

ὋὍΡΚΩΜΟΣΙΑ

He

720 καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας"
οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίαν εἰσὶν ἱερεῖς
ποιάν
21 ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας
28 ὁ λόγος δὲ τ. ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τ. νόμον

‘oPI’ZQ

ὉΡΜΑΏ

Lu 22 22 6 vids μὲν τ. ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον
Ac

πορεύεται
223 τοῦτον τ. ὡρισμένῃ βουλῇ κ. προγνώσει τ.
Θεοῦ ἔκδοτον

10 42 οὗτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τ. Θεοῦ

11 29 ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι
17 26 ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς
31 κρίνειν τ. οἰκουμένην... ἐν ἀνδρὶ ᾧ
ὥρισεν
Ro 1 4 7. ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει

He

4 77 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν

Mt
Mk
Lu
Ac

8 32
5 13
8.33
757

ὥρμησεν
ὥρμησεν
ὥρμησεν
ὥρμησαν

216 ἀνεῖλεν πάντας τ. παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ
k. ἐν πᾶσι τ. ὁρίοις αὐτῆς
4 13 ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν x. Νεφθαλείμ
8 34 παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τ. ὁρίων
αὐτῶν

πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ
ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ
ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ
ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν

19 29 ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον

“OPMH’
Ac 14 5 ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τ. ἐθνῶν re x. Ἰουδαίων
Ja

3 4 ὅπου ἡ ὁρμὴ τ. εὐθύνοντος βούλεται

ὍΡΜΗΜΑ

ὍΡΙΟΝ

Mt

οὐκ

173 ὅρκον ὃν ὥμοσεν πρὸς ᾿Αβραὰμ τ. πατέρα
ῶν
2 30 εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὥμοσεν αὐτῷ ὁ Θεός
616 πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίwow 6 ὅρκος
17 ὁ Θεὸς... ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ
512 μὴ ὀμνύετε μήτε τ. οὐρανὸν ... μήτε
ἄλλον τινὰ ὅρκον
«ς

Lu 24 1 τ. δὲ μιᾷ τ. σαββάτων ὄρθρου βαθέως
Jo 8 [2 ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν

521 εἰσῆλθον ὑπὸ τ. ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν

7 ὅθεν pera ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι
9 διὰ
τ. ὅρκους
κ. τ.
συνανακειμένους
ἐκέλευσεν δοθῆναι

ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν

Ac
He

Mk
Lu

ὌΡΚΟΣ
5 33 ἀποδώσεις δὲ τ. Κυρίῳ τ. ὅρκους σου

“pe "wa wIVN-Nd, Lev. xix. 12

11 Ti2 15 ὀρθοτομοῦντα τ. λόγον τ. ἀληθείας

Ας

Vide ὌΡΕΙΝΟΣ

Mk 5 7 ὁρκίζω σε τ. Θεὸν μή pe βασανίσῃς
Ας 1913 ὁρκίζω ὑμᾶς τ. Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει

Ac 14 10 ἀνάστηθι ἐπὶ τ. πόδας σου ὀρθός

*OPOEPI’ZQ +
λαὸς ὥρθριζεν πρὸς αὐτὸν

ἦλθεν... ἀνὰ μέσον τ. ὁρίων Δεκαπόλεως

I ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τ. Ἰουδαίας

Ac 18 50 ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τ. ὁρίων αὐτῶν

ὌΡΘΟΣ

Lu 21 38 πᾶς

1 ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τ. ᾿Ιουδαίας πέραν τ.

31 πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τ. ὁρίων Τύρου

10

214 οὐκ ὀρθοποδοῦσιν
εὐαγγελίου

.30 ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν

Ἰορδάνου
517 ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τ.
ὁρίων αὐτῶν
724 ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου κ. Σιδῶνος

ἐν τ. ὀρέξει αὐτῶν eis ἀλλή-

᾿ἪΟΡΘΟΠΟΔΕΏ * +

Ga

“Weer

Mt 15 22 γυνὴ Xavavaia ἀπὸ τ. ὁρίων ἐκείνων ἐξεὰθοῦσα

ὌΡΕΙΝΟΣ

Ro

,

ὀρεινός---ὄρνεον
ὀρινός, WH

[ἃ

~~

Re 18 21 οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλών

Re 18

2 φυλακὴ

ὌΡΝΕΟΝ
παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου

μισημένου

x. pe

ὄρνεον---ὀρφανός
»”

>

Re 1917 λέγων πᾶσι τ. ὀρνέοις τ. πετομένοις ἐν
μεσουρανήματι
21 πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τ. σαρκῶν
αὐτῶν

"OPNIE * +
Lu 18 34 ὃν τρόπον ὄρνιξ τὴν εαυτῆς νοσσίαν ὑπὸ
τ. πτέρυγας
ὄρνις, ΝΗ
ὌΡΝΙΣ

Mt 23 37 ὃν

τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νόσσια
αὐτῆς ὑπὸ τ. πτέρυγας
Lu 18 34 ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσίαν ὑπὸ
τ. πτέρυγας
ὄρνιξ, T

ὉΡΟΘΕΣΙΆ * 7
Ac 17 26 épicas . . . T. ὁροθεσίας τ. κατοικίας αὐτῶν
3»

a

ὌΡΟΣ

(1) ὄρ. τ. ἐλαιῶν, ἐλαιῶνος
(8) ὄρ. Σινά
Mt

(2) τὰ ὄρη
(4) ὄρ. Σιών

4 8 παραλαμβάνει αὐτὸν 6 διάβολος εἰς ὄρος
ὑψηλὸν λίαν
5 1 ἰδὼν δὲ τ. ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος

14 οὐ δύναται

8 I
14 23
15 29
17 1

πόλις κρυβῆναι ἐπάνω

ὄρους

Lu

8 [1 1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν

Ac

112 1 ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τ.
καλουμένου ἐλαιῶνος
7.30 * ὥφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τ. ὄρους Σινά
38 ὃ μετὰ τ. ἀγγέλου τ. λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τ.
ὄρει Σινά
1Co18 2 3 ὥστε ὄρη μεθιστάνειν
μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινὰ εἰς δουλείαν
γεννῶσα

25 ὃ τὸ δὲ ἽΔγαρ Σινὰ ὄρος ἐστὶν ἐν τ. ᾿Αραβίᾳ

He

TWH

XXV. 40

ΠΌΠΞ ΝΣ... 2pbY Dipp~a ἽΝ ia ΚΠ
Ex. xix. 13
22 * προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει

ΠΡΕῚ 18 σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τ. ἁγίῳ ὄρει
Re

15 2 ἔκρυψαν

716
8 ὃ

28 16 ἐπορεύθησαν εἰς τ. Ταλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος
οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς
ΜΚ 8113 ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος
5 52 ἐν τ. μνήμασιν κ. ἐν τ. ὄρεσιν ἦν

14 1
16 20

11 ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τ. ὄρει ἀγέλη χοίρων

18

23
3
14

14 26
Lu 8 5

τὸ ὄρος τ.

ἐλαιῶν
ὃς ἂν εἴπῃ τ. ὄρει τούτῳ
1 καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
23 τότε οἱ ἐν τ. Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς
τὰ ὅ
1 ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τ." ἐλαιῶν
πᾶν ὄρος x. βουνὸς ταπεινωθήσεται

evr nyan 71753, Is. xl. 4
429

ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τ. ὄρους

6 12 ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι

45

ἑαυτοὺς...

αὐτῶν

εἰς τ. πέτρας

τ.

ὀρέων,
3 x. λέγουσιν τ. ὄρεσι κ. τ. πέτραις
ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τ.
θάλασσαν
᾿
4 ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών
3 ὄρη οὐχ εὑρέθησαν

17 ο 3 αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν
21 10 ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα

6 46 ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι
9 2 ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν
9 καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τ. ὄρους

11

τ. Op. τ. ἁγίῳ, T
614 πᾶν ὄρος x. νῆσος ἐκ τ. τόπων
ἐκινήθησαν

marg.

mg.
πρὸς

καὶ ποιήσεις πάντα κατὰ τ. τύπον τ. δειχθέντα
σοι ἐν τ. ὄρει

11 38 2 ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι κ. ὄρεσιν
12 20 κἂν θηρίον θίγῃ τ. ὄρους λιθοβοληθήσεται

26 30 } ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν

ἀπὸ τ. ὄρ., TWH
1 1 ὅτε ἐγγίζουσιν...

8

7732 ΠΕΡῚ MAXTWR ὈΠΣΠΒ ny, Ex.

9 καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τ. ὄρους

κοτε
ἐπὶ τ. 6p.,

8.32 ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τ. ὄρει

9 28 ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι
37 κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τ. ὄρους

19 29 | ὡς ἤγγισεν. . . πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν
37 1 ἤδη πρὸς τ. καταβάσει τ. ὄρους τ. ἐλαιῶν
21 21 3 τότε οἱ ἐν τ. Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
37 1 ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν
22 39 | ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ρος τ.
ἐλαιῶν
23 30 23 τότε ἄρξονται λέγειν τ. ὄρεσιν
Jo 4229 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τ. ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν
21 οὔτε ἐν τ. ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις
προσκυνήσετε
6 3 ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς
15 ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος

κειμένη
καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τ. ὄρους
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι
ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ
ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν

20 ἐρεῖτε τ. ὄρει τούτῳ
18 12 2 οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ
τὰ ὄρη
21 1 1 ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
21 ἀλλὰ κἂν τ. ὄρει τούτῳ εἴπητε
24 5.1 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
16 3 τότε οἱ ἐν τ. Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ
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kK. ὑψηλόν
᾽ὌΠΡΡΥΨΆΣΩ

Mt 21 33 ὥρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν

25 18 ὁ δὲ τὸ év λαβὼν ἀπελθὼν ὥρυξεν γὴν

Mk12

1 ὥρυξεν ὑπολήνιον

ὌΡΦΑΝΟΊΣ
Mk12 40 οἱ κατέσθοντες τ. οἰκίας τ. χηρῶν
ὀρφανῶν
--κ. ὀρφ., TWH non mg. R

k.

Jo 1418 οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς
Ja

127 ἐπισκέπτεσθαι

θλίψει αὐτῶν

ὀρφανοὺς

κ. χήρας

ἐν τ.

ὀρχέομαι---ος
>
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ὈὌὈΡΧΕΌΜΑΙ

4, 523; 18. 6, 7, 22 (42s), 25, 31; 14 8, 9, 15, 165

15. 10, 29; 16. 2, 14, 21, 24; 17 3, 23 (425), 31,

Mt 11 17 ηὐλήσαμεν ὑμῖν x. οὐκ ὠρχήσασθε

14 6 ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τ. Ἡρῳδιάδος ἐν τ.

μέσῳ

Mk 6 22 εἰσελθούσης τ. θυγατρὸς αὐτοῦ τ. Ἡρῳδιάδος
Lu

k. ὀρχησαμένης
7 32 ηὐλήσαμεν ὑμῖν x. οὐκ ὠρχήσασθε

μέχρις οὗ

(4) ἐπάνω, ép οὗ

14, 15, 18, 19; 25. 7, 15, 16, 18, 19, °21, 24, 26;

6, 8 6,
WH mg. R, 16, 18, 24, 25 ; 5. 2 (625), 11,
212,14; 7. 15 (42s), 16, 19 (615), 20; 8.53,° 15, 30

(6) ἐν ᾧ

(ter), 5.32, 34 (dts); 9. 4, 5 (25), 215 (25); 10. 8,
113; 11. 7, $25; 14. 15, 22, 23; 16. 12,4, 5, 7,

(7) ἀφ᾽

17, 27 --[ ΝῊ] R mg.

Mt 1. 16, 25; 2 49,16;8. 11, 12; δ, 119 (δ),
}21,

122 (62s), 131, 132 h. v., [WH]; 7. 9; 10. 111,

114, 26 (δὲδ), 142; 11.16, 10 (625), 16, 20, 127;
12. 11, 18 (215), 132 (d2s), 36 ;18. 23, 31, 32, 233,
44, 48; 14.17, 922; 15.15 (des), 13; 16. 119 (625),

125 (bs); 17. 5, 9; 18 15, 76, 7, 19, 23, 28,
334; 19. 19; 20. 14, 22, 126, 127; 21. 24, 144

—h.v., T ΠΛ] R mg.; 22. 10 ὅσους, R ; 28. 1 16
(dis), 118 (bis), 353 24 45, 46; 25. 41 τὸ, TWH
non mg. R; 26. 24, 336 [WH], 148, 2750; 27. 9,

15, 55, 57; 60.

Mk 1. 2; 2 *19, 26; 8. 14—h. v., TR non mg,,
Ταῦ ἃ 36; 25. (bes), 315: S35 & 22%, 222,
—é, WH non mg,; 7. 4,2 11, 15 ; 8. 1.35 (02s)
9. 137 (dis), 38 —h. v.. WH non mg. R, 39,

Ἶ 29,
223
1 38;
Ἶ 41,

142; 10. 111, 115, 29, 135, 38 (425), 39 (425), * 43,

124. 11 2,21, 123; 18,111, 19, 20, 30; 14 21,
32, 144; 15. 6, 23, 41, 43, 46; 16. [9.

Lu: ἃ, %20;:26, 27, 61;.78 }.& ΤΙ) 1Ὁ;. 25:31, 373 &

16, 618, #29; 5. 3, 10, 17, 18, 21, 29, ὃ.343 6. 3, 4,
13, 14, 16, 48, 49; 7. 2, 4, 123, 27 (d2s), 32 —T,

τὰς, 547; 8 2 (bis), 13 (bis), 17 (028), 118 (bis),

35, 38,-41; 9.14, 124 (15), 126, 27, 31 (d25), 1 48
(ds); 10. 15,18, 110,422, 30, 39 [WH];

11. 22,

27 ;12. 2 (dis), © 3, 18, 24, 37, 42, 43, 48; 13. 4,
77, 14, 16, 19, 21, 321, 1725, 30 (42s); 14 33; 15.

28 ὅγου T; 16. 1; 17. 7, 12, 133 (es); 18

29, 30; 19.

24, 25, 28; 21. 11, 23, 526, 29, 325; 22. 4,8; 23.

812, 314, 19, 521, 28, 29; 24. 6 (dis), 8 (δὲδ), 7 11,

Ro 1. 2, 5, 6, 9, 25, 273 2. 6, 23, 29; 3 8, 25, 30;4

(9) ἐφ᾽ ὅ, ᾧ (8) ἄχρι, ἕως,

(6) ἀνθ᾽ ὧν, οὗ εἵνεκεν, χάριν
ἧς, οὗ (8) ὅς γε
omissi sunt ll. cc. infra

34; 18. 7, 27 ;19. 13, 16, 25, 27, 35, 40; 20. 7 18,
26. 2, 7, 15, 26; 27. 8, 17, 23 (625), * 33, 395 28. 4,
7, 8, 10, 15, 23.

ὍΣ
(1) ὃς ἄν, ἐάν

7

17;

513, 15, 20, 30 (425), ὅ 44 5 20. 1 18, 47;

21. 4, 6 (b/s), 15, 524; 22 7, 10, #18 ὅτου, T, 22;
28. 27, 29 (fer), 51; 24 13, 17, 18 —WHR, 19,

721, 23, 44, ὃ 49.

Jo 1. 4, 9, 13, 15 ὁ εἰπών, WH non mg. R mg., 30
one 133, 48; 2.22; 8. 2, 26 015). 32; 4 5,114, 29

(dis), 32, 39, 46, 50, 52, 53; 5. 7, 11 —T, *19,
20, 28, 36 (425), 38, 45 5 6. 2, 13, 21, 27, 37, 42, 51;
63, 64; 7. 3, 25, 36, 39 οὗ, TWH non mg.; 8. 26,
40 (bts), 543 9. 19, 243 10. 11, 16, 25, 29 ὃ, TWH
non mg. R mg., 35; 11. 2; 12. 1, 9, 48; 18. 5, 23,
24, 338; 14. 17, 24, 26 (ds); 15.17, 24, 26 (025),
17, 18; 17. 4, 5 # TWH non mg,, 8, 22, 24 ὃ,
TWHR non mg., 24, 26; 18. 1, 9 (625), 11,13, 323
19. 41; 20. 2, 7, 30; 21. 7, 20 (625), 25 —h. v., T.

Ac 1. 2, 3, 4, 7, 12, 23, 24,25 5 2 21, 24, 333 3. 2, 3,
6, 13, 15, 21; 4 10 (d2s), 12, 22, 27, 313 5. 30, 32
—WH mg. R mg., 36 (dis); 6. 3, 6, το; 7. 1.3, 4,

*7, δ 18, 18, 20, 33, 35; 38, 39, 40 (425), 43, 44, 45,

I Co 1. 8, 9, 30; 2. 16; 8.5: τι: 4. 5, 7, 17 (dis)
;6.
118; 7. 24; 8 6, 6 d¢ dv, WH mg., 11; 10. 11,
13; 11.3 26,127; 12. 23; 15. 1 (guater), 6, 9, 15,
®26,'31 5 26,73,
11 Co 1. 10 (ds); 2. 4, 9 εἰ, TWH non mg. R non
mg.; 8.6; 4 4 (d7s), 6; 5.24; 8. 18, 22;9. 2; 10.
I, 2; 11. 4 (¢er), 15, 121; 12. 13; 18. 3, Io.
Ga 1. 5,7; 2. 2, 4, 5, 18;8. 1, 10, 219 ἂν, WH non
ing., 19; 4.9, °20; 5& 117, 21; 677.
Eph 1, 7, 9, 10, 13 (425), 14 ὃς, TWH mg., 20: 2. 2,
3, 4, 21, 22; 8. 4, 5, 7, 11) 12, 155 4.15, 16, 30;

δ. 4, 18; 6. 16, 19, 20.
Phi 2. 5, 6; 3. 8, 212, 16, 19 (d2s), 21; 4 3, 9, 7 10.
Col.

1. 4, 5, 7) 13)

14, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 27 és,

TWH mg,, 28 ; 2. 3, 10, 11, 12, 14, 17 6, WH mg.;
3. 6, 7, 15, 123; 4. 3» 8, 9, 10, 17.

1 ThL. 10; 2. 1333. 95:8 24.
1 Th 1..5;.2
8,9, °10; 2. 155:8.3,.6.
1 Ti 1. 11, 15, 19, 20 (¢er); 2. 4,73 4% 3, 6, 10, 14;
6. 4, 10, 12, 16 (dz), 21.
11 Til. 3, 11, 13, 15; % 2,9, 173; 4 8, 13, 15, 18.
Tit 1. 2,3, 103 2% 143 Bre
Phm 5, I1, 13.
He 1. 2 (δέ), 3; 2. 10 (dis), 13, 518; 3. 6, 213, 17;
4.13; 5.7; 6.7,
8, 17, 18,19; 7.16, TWH non

mg. R, 2, 4, 13, 16, 19, 27; 8. 1, 2, 3,9, 10; 9. 2,
4, 5, 75 9) 143 10. 16, 20, 29, 325 11. 4, 7, 8, το,
15, 18, 29, 335 38 ; 12. 2, 6, 7: ὃ, 14, 16, 19, 26, 28 ;

18. 7; 9, To, 21, 23.

Ja 1. 12 (d%s), 17; 4 14,5; 5. Io.
I Pe 1. 6, 8 (dés), 12 ake 2. 4, 8, 22, 23, 24; 8. 3,
519, 20, 22;
454, 5, 11; 5. 9, 12.
u Pe 1. 4, 17, 19,°19; 2 2, 3, 15 —WH mg,, 17,
19; 8. 74, 6, 10, 12, 13, 16 (025).
1JoL5; 2135,
7 (ds), 27; 8 11,117,122; & 2,3
(dis), 115, τό, 20 (d75) ;5. 10, 14, 215, 15.
1 Jo 5.
111 Jo 1, 15, 6 (625), 10.
Ju 13.
Re 1. 1, 2,4 τῶν, WH mg., 20; 2. 6,7, 8, 13, 14, 17,
1825;3.4;41; 5. 6, ὃ ἅ, WH mg.;7. 9; 8 2;
9. 20 (ds) ;10. 5, 6, 8; 11. 16 of, WH non mg.;
12. 5, 16; 18. 2,14; 14 4,8; 16. 14,718; 17. 2,
8, 11, 12, 15, 16, 18; 18. 19; 19, 12, 20; 20, 2 4,
A, 42,581.12.

ὃς μέν
Μι18

4 ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν

46, 52; 8. 6, 10,419, 24 —h. v., TWH non mg. R,

8 ἐδίδου καρπὸν ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα

12, 21 (zs), 36 —WH
non mg. R mg., 37, 38, 39,
45 ὅσοι, TWH mg. R; 11. 6, 11, 14 (425), 23; 12.

23 ὃς δὴ καρποφορεῖ κ. ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ
δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα

27, 27 —T [WHI]; 9. 5, 17, 33, 36, 39; 10. 5, 6,

ὃ δὲ τριάκοντα

:

os
Mt 21 35 ὃν μὲν ἔδειραν ὃν δὲ ἀπέκτειναν

ὃν de

ἐλιθοβόλησαν

22 5 ὃς μὲν εἰς τ. ἴδιον ἀγρὸν ὃς δὲ ἐπὶ τ.
25 15
4 4
12 5
Lu 8 5

Mk

Ro

921
14 2
5

1Coll 21
12 ὃ
28

1 ΤΙ 816 τὸ τ. εὐσεβείας μυστήριον ὃς ἐφανερώθη ἐν
σαρκί
ὃ, R mg.
10 περὶ τ. ἐμοῦ τέκνου ὃν ἐγέννησα ἐν τ.
:
δεσμοῖς
1Pe38 1 δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολὴν ἐν αἷς
διεγείρω
IJo 2 ὃ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ὅ ἐστιν ἀληθὲς

ἐμπορίαν αὐτοῦ
ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα ᾧ δὲ δύο ᾧ δὲ ἕν
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
οὺς μὲν δέροντες ods δὲ ἀποκτέννυντες
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν

Phm

δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν
ods μὲν ἐπὶ σανίσιν ods δὲ ἐπί τινων τῶν
ἀπὸ τ. πλοίου
ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν
ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα
ὃς μὲν γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν ὃς
δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν
ὃς μὲν πεινᾷ ὃς δὲ μεθύει
ᾧ μὲν γὰρ διὰ τ. πνεύματος δίδοται λόγος
σοφίας
οὗς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τ. ἐκκλησίᾳ πρῶτον

Ii jo.

23 33 ἐσταύρωσαν . .. τ. κακούργους ὃν μὲν ἐκ

Ac 27 44
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ἀποστόλους
11Co2 16 οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον"

οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν
11 Ti2 20 ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν
Ju
22 ods μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους ots δὲ σώζετε
τς
ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες.
᾿
—ovs δὲ, WH
ots δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ
In constr. ad sensum
Mk 15 16 ἔσω τ. αὐλῆς 6 ἐστιν πραιτώριον
Lu 617 πλῆθος πολὺ τ. λαοῦ . . . of ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ
Jo 6 9 ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους
κριθίνους

Ac 15 17 πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾽ ods ἐπικέκληται τὸ ὄνομά
μου ἐπ᾽ αὐτούς

pmby vow saprmwis oranda, Am.ix.12

36 κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν ais κατηγγείλαμεν τ.
λόγον τ. Κυρίου
22 καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον παρ᾽ ὧν κ. ἐπιστολὰς
δεξάμενος
24 11 ἡμέραι δώδεκα ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων
26 17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τ. λαοῦ κ. ἐκ τ. ἐθνῶν
εἰς οὺς ἐγὼ ἀποστέλλω σε
Ro 621 τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ᾽ οἷς νῦν

ἐπαισχύνεσθε;

τότε; . . . ἐπαισχύνεσθε, T

9 24 σκεύη ἐλέους... οὗς K. ἐκάλεσεν ἡμᾶς
Ga

816 κ. τ. σπέρματί σου ὅς ἐστιν Χριστός
419 τεκνία μου ods πάλιν ὠδίνω
Eph1 14 ἐσφραγίσθητε τ. πνεύματι τ. ἐπαγγελίας τ.

ἁγίῳ ὅς ἐστιν ἀρραβών

ὅ, WH non mg. R
5 4 popodoyia ἢ εὐτραπελία ἃ οὐκ ἀνῆκεν
6 17 τ. μάχαιραν τ. πνεύματος ὅ ἐστιν ῥῆμα Θεοῦ
Phl 215 μέσον γενεᾶς σκολιᾶς x. διεστραμμένης ἐν
οἷς φαίνεσθε
8 20 ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει ἐξ οὗ K. σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα

Col 1 27 τ. μυστηρίου τούτου ἐν τ. ἔθνεσιν ὅς ἐστιν
Χριστὸς ἐν ὑμῖν

ὅ, WH non mg.
219 οὐ κρατῶν τ. κεφαλὴν ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα
.. . αὔξει

ἐν αὐτῷ x. ἐν ὑμῖν
>

“

»

on

aye

= Ot Sim

τέκνοις
αὐτῆς ols ἐγὼ ἀγαπῶ
ἐν
ἀληθείᾳ
ΓΝ,
Re 4 5 ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι... αεισιν
τὰ ἑπτὰ πνεύματα τ. Θεοῦ
5 8 φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων αἵ εἰσιν
αἱ προσευχαὶ τ. ἁγίων
“
;ἅ, WH mg. ; ;
ς
13 14 ποιῆσαι εἰκόνα τ. "θηρίῳ ὃς ἔχει τ. πληγὴν
τ. μαχαίρης κ. ἔζησεν
ἜΣ

ὃ ἑρμηνεύεται, ὅ ἐστιν, ὃ λέγεται
Mt

123 Ἐμμανουὴλ ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Me?
ἡμῶν ὁ Θεός
27 33 Τολγοθὰ ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος
Mk 317 Βοανηργὲς ὅ ἐστιν Yioi βροντῆς
5 41 Ταλειθὰ Κοὺμ ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον
7 11 Κορβὰν

ὅ ἐστιν Δῶρον

34 Ἐφφαθὰ 6 ἐστιν Διανοίχθητι
12 42 ἔβαλεν λεπτὰ δύο ὅ ἐστιν κοδράντης

15 16 ἔσω τ. αὐλῆς ὅ ἐστιν πραιτώριον

22 τ. Τολγοθὰν τόπον ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενος
Κρανίου Τόπος
34 ἐλωὶ ἐλωὶ λαμὰ σαβαχθανεὶ ὅ ἐστιν μεθερ-

μηνεύομενον

42 παρασκευὴ ὅ ἐστιν προσάββατον
Jo 130 Ῥαββεὶ ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε
42 εὑρήκαμεν τ. Μεσσίαν 6 ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός
43 σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος
9 7 Σιλωὰμ ὃ ἑρμηνεύεται ᾿Απεσταλμένος
19 17 Κρανίου Τόπον ὃ λέγεται Ἑ βραϊστὶ Τολγοθά

20 τό λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστὶ ‘PaBBouvei ὃ λέγεται

Ac

Διδάσκαλε
436 Βαρνάβας. ..

ὅ ἐστιν

"Υἱὸς Παρακλήσεως

μεθερμηνευόμενον

Eph 5 5 ἣ πλεονέκτης ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης
Col 124 ὑπὲρ τ. σώματος αὐτοῦ ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία
. B14 τ. ἀγάπην ὅ ἐστιν σύνδεσμος τ. τελειότητος

UTh8 17 6 ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου
He

ὅ ἐστιν

σημεῖον

7 2 βασιλεὺς Σαλὴμ ὅ ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης

Re 20° 2 ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὅ ἐστιν ὁ διάβολος κ. ὃ
Σατανᾶς
ὅς ἐστ. διάβ., WH
12 ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη ὅ ἐστιν τ. ζωῆς

21 17 μέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν ἀγγέλου

6 ad totam sententiam refertur
Mt 12
Ac

4 τ. ἄρτους τ. προθέσεως ἔφαγον ὃ οὐκ ἐξὸν

ἦν αὐτῷ φαγεῖν

οὗς, R
119 ὃ κ. γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τ. κατοικοῦσιν

Ἱερουσαλήμ

—é, WHR

708
‘

ὅς

Ac

2 32 τοῦτον

τ.

Ἰησοῦν

ἀνέστησεν

πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες

ὁ Θεὸς

οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ἀλλ᾽ ois ἡτοίμασται

οὗ

1 ὃς ἂν...

ὃ ἔσχεν ἐποίησεν
1 x. ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται

τί οὖν ποιήσω ὃν λέγετε τ. βασιλέα τ. Ἰουδαίων;

[ὃν], WH
ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέκειτο

Lu

749

és, TWH mg.
129 εἰς ὃ Kk. κοπιῶ ἀγωνιζόμενος
217 ἐν μέρει ἑορτῆς.
. ἢ σαββάτων ὅ ἐστιν
σκιὰ τ. μελλόντων
ἅ, TWH non mg. R
22 ἅ ἐστιν πάντα eis φθορὰν τ. ἀποχρήσει
UTh1 11 εἰς 6 κ. προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν

ὃ

>

.“

,

>

,

>

>

as

2

>

ς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽
A

>

»

οἱ

θ᾽

>

,

ε

ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν
«

-

«

ὀφθαλμοὶ

οἱ

,

ξ

΄“-

»

,

βλέποντες

ἃ

kK. ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε κ. οὐκ ἤκουσαν
>

a

>

ων

>

4

1 Κύριε γέγονεν ὃ ἐπέταξας
1 πλὴν οὐαὶ δι’ οὗ ἔρχεται

|.

ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν
ὃς ἔσται ἐπὶ τ. δώματος... μὴ καταβάτω
ἄραι αὐτά
αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας κ. θερίζεις ὃ οὐκ

φωτί:

δωμάτων
38 ὃς οὐ λαμβάνει τ. σταυρὸν αὐτοῦ. .. οὐκ
ἔστιν μου ἄξιος

ἔσπειρας

ot
>
»
,
»
αἴρων
ὃa οὐκ
ἔθηκα
κ. θερίζων
ὃ οὐκ> ἔσπειρα
1 ἀπὸ δὲ τ. μὴ ἔχοντος κ. ὃ ἔχει ἀρθήσεται
ἄνθρωπε οὐκ οἶδα ὃ λέγεις
‘

11 4 ἀπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ ἀκούετε κ. βλέπετε

12 2 ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ
1812 1 κ. ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ
17 ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε κ. οὐκ εἶδαν"
kK. ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε kK. οὐκ ἤκουσαν
19 6 ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ
χωριζέτω
11 } οὐ πάντες χωροῦσιν τ. λόγον ἀλλ᾽ οἷς
δέδοται
20 15 οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τ. ἐμοῖς;
23 οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται
25 29 1 κ. ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ
2613 1 λαληθήσεται κ. ὃ ἐποίησεν αὕτη
ΜΚ 144 προσένεγκε περὶ τ. καθαρισμοῦ σου ἃ
προσέταξεν Μωυσῆς
2 24 τί ποιοῦσιν τ. σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν
313 προσκαλεῖται obs ἤθελεν αὐτός
4 9 ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
25 1 κ. ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ
5.33
εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ
9 9 ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται

40 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν

—is δὲ ἀφ... . λήμψ., TWH

wm”

ᾧ

πολλοὶ... ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε
k. οὐκ εἶδαν"

x. ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ τ.

οἰκίαν... ζωὴν

,

a

βλέπετε

10 27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τ. σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τ.

30 ὃς δὲ ἀφῆκεν
λήμψεται

Ἰωάνει ἃ εἴδετε x. ἠκούσατε

οὐδενὶ ἀνήγγειλον ἐν ἐκείναις τ. ἡμεραις

μακάριοι

(1) div. casu

ἄνθρωπος

»

LA

οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ
7
\
.
93
,
ee
,
ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τ. ταμείοις
διδά
¢
a
>
> a
a
A
~
>
δ.
ἰδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν
1 ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;

6 8 ! οἷδεν yap ὁ Θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν
ἔχετε

συνέζευξεν

,

οὐδὲν ὧν ἑώρακαν

k. θείῳ ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος

ὁ Θεὸς

€

A|

τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς
ματαιολογίαν
περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος
εἰς ὃ x. ἐτέθησαν
6 ἐστιν ἐνώπιον τ. Θεοῦ πολυτελές
ὃ x. ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα
τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τ. λίμνῃ τ. καιομένῃ πυρὶ

χωριζέτω

Ἄν

ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο
1 ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ
1 x. ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ
μὴ εἰδὼς ὃ λέγει

6 ὧν

9 ὃ οὖν

»

~

>

1

inclus. demonstr.

10

ὃ

ἀπαγγείλατε

214 εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τ. εὐαγγελίου ἡμῶν

Mt

na

‘

Col

He 511
1Pe2 8
8 4
21
Re 21 ὃ

΄

τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν τ. σάββασιν;
1 ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν
τί δὲ. . . οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω
ὃ, WH mg.
id

Eph 1 14 6 ἐστιν ἀρραβὼν τ. κληρονομίας ἡμῶν

1Til

πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται

ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσι λέγω

815 ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν
1130 ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τ.
πρεσβυτέρους
:
26 10 ὃ κ. ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις
12 ἐν οἷς πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκόν
Ga 210 τ. πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν ὃ x. ἐσπούδασα
_ αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι

μὴ

αἰώνιον

non mg. R

οὐθὲν

.

,

εὗρον... αἴτιον

ὧν

κατηγορεῖτε

κατ᾽ αὐτοῦ

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν
a

,

>

>

“-

‘

>

ὃ γέγονεν. Ἐν TWH mg. R non mg.
1 μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τ. νόμῳ κ. οἱ
προφῆται εὑρήκαμεν
ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν κ. ὃ ἑωράκαμεν papτυροῦμεν
a

»᾿

a

a

c

,

ὃ ἑώρακεν x. ἤκουσεν μαρτυρεῖ

τοῦτο μαρτ., WH non mg. R
1 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν 6 Θεὸς τὰ ῥήματα τ.
Θεοῦ λαλεῖ
δι
»
>
»”
5
1 νῦν
ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ
ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε"
ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν
θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε
οὕτως κ. 6 vids ods θέλει ζωοποιεῖste
iva πιστεύητε εἰς bv ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τ. πατρὶ λαλῶ"
ἐγὼ ἃ, WH mg.
k. ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τ. πατρὸς
ποιεῖτε
΄

418

22
38
5 21
6 29
8 38

΄

er

“

co

”

>

᾿

10 29 16 πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων
“μεῖζόν ἐστιν
ὃς. . . μείζων, WH mg. R non mg.

709
ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ:
ὃν δὲ θέλει σκληρύνει

Jo 10 36 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν .. . ὑμεῖς λέγετε

11 4.1 Κύριε ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ

45 θεασάμενοι ὃ ἐποίησεν ἐπίστευσαν
αὐτόν
ἃ, TWH mg. R mg.
46 εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς
1250 ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ ΣΝ
οὕτως λαλῶ
ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι

πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται
στευσαν;

εἰς

1 πῶς δὲ πιστεύσωσιν. οὗ οὐκ ἤκουσαν;
μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν
μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει
1

ποιεῖς ποίησον τάχειον
Oo
Oo ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τ. ἑορτήν

= σι

17

».

ὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν
ὅσα, WH non mg.
9 } οὐ περὶ τ. κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν
δέδωκάς μοι

kK. οἵ οὐκ ἀκηκόασιν

ὦσι μετ᾽ ἐμοῦ
οὗς, R mg.
ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ
συγγενὴς dv οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον
ὃ γέγραφα γέγραφα
ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν

a ᾿ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν, Is, Ixiv. 3
ἠτοίμασεν ὁ Θεὸς τ. ἀγαπῶσιν αὐτόν, zd.
ὅσα, WHR
iva ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται
1 περὶ δὲ ὧν ἐγρά ατε
ὃ θέλει ποιείτω οὐχ ἁμαρτάνει
ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τ. καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος
ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι
ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ
δύνασθε
κρίνατε ὑμεῖς. ὅ φημι
ἃ θύουσιν τὰ ἔθνη δαιμονίοις κ. οὐ Θεῷ
θύουσιν
᾿ τί βλασφημοῦμαι tὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ ;;
ἐγὼ yap παρέλαβον ἀπὸ
a
Κυρίου ὃ κ. mapéoka ὑμῖν
i ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν ὅτι Κυρίου
ἐστὶν ἐντολή
παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ κ.
>

a

318 ὁ δὲ Θεὸς ἃ προκατήγγειλεν . .. ἐπλή_pooev οὕτως
4 20 οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδαμεν κ. ἠκουσάμεν μὴ λαλεῖν
8 24 1 ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὃν εἰρήκατε
30 dpa γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις ;
1015 ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
211 idod ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε
ll 9 a ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
per

ἐμὲ οὗ

οὐκ

εἰμὶ ἄξιος

ΒΓ)

τὸ

παρέλαβον

“7
11Col 13

17
2 3

κι γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι εἴ τι κεχάρισμαι
5 10 ἵνα Κομίσηται ἕκαστος . . . πρὸς ἃ ἔπραξεν
11 Σ2 ὃ δὲ ποιῶ kK. ποιήσω

ai ἁμαρτίαι

AXON “DD, 26.
21 ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν κ. ποιῆσαι
61616
παριστάνετε
ἑαυτοὺς
δούλους
εἰς
-

21

ὑπακοήν,
δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε
ὑ

1 τίνα οὖν

κάρπον

εἴχετε τότε

χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμὶ ὅ εἰμι
1 σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ
ἀποθάνῃ"
x. ὃ σπείρεις οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον
σπείρεις
οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε
ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι
ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει με
χαίρειν

10 ᾧ δέ τι χαρίζεσθε “κἀγώ.

NWN, Ps. xxxii. 1

1 x, ὧν ἐπεκαλύφθησαν

συνήσουσιν

ὈΣΞΠΠ ον δ Ww, 26.

MPITWE My ON WM, Zech. xii. τὸ

ὑπόδημα τ. ποδῶν λῦσαι
37 1 ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν. οὐκ εἶδεν διαφθοράν
14 II οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παῦλος
21 16 }1 ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν
2215 1 ἔσῃ μάρτυς. .. ὧν ἑώρακας κ. ἤκουσας
24 13 } οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι περὶ ὧν
νυνὶ κατηγοροῦσίν μου
25 11 | εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν
μου
26 16 ! μάρτυρα ὧν τε εἶδές με ὧν τε ὀφθήσομαί
σοι
28 22 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς
2 1 ἐν ᾧ yap κρίνεις τ. ἕτερον σεαυτὸν κατακρίνεις
4 71 μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι,

μάζει

WN7 DMD IBD-N? WN, Is. 11. 15

24 πατὴρ ὃ δέδωκάς μοι θέλω iva. . . κἀκεῖνοι

13 25 1 ἔρχεται

μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκι-

οὐ ,γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστός
1 ὄψονται οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ"
οἷς οὐκ ἀν. π. adr. ὄψ., TWH mg.
1

> m

18 21
26
19 22
37

εἰς ὃν οὐκ ἐπί-

ἐφ᾽ οἷς νῦν

ἐπαισχύνεσθε; ;
τότε; ἐφ᾽ οἷς ν. ἐπαισχ., T

7. 6 ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα
15 ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω
8 24 ὃyap βλέπει τίς ἐλπιζει;

25 εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν “ἐλπίζομεν

29 ods προέγνω κ. προώρισεν συμμόρφους

Phil
Col

20
411
218

3 25

uTh3

4

ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς κ.
ἡμεῖς
ὃ λαλῶ οὐ κατὰ Κύριον λαλῶ
μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με
ἐὰν... εὐαγγελίσηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγ, γελισάμεθα ὑμῖν
εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε
ἃ δὲ γράφω ὑμῖν ἰδοὺ ὦ ὅτι οὐ ψεύδομαι
ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης εἶναι
ἃ ἑόρακεν ἐμβατεύων
ὁ γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἐδίκησεν
πεποίθαμεν . «+ ὅτι ἃ παραγγέλλομεν κ.
ποιεῖτε

fie
2 Re μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν

a

ee

710
1Ti 2101 ἀλλ᾽ ὃ πρέπει -yuvarkiv ἐπαγγελομέναις
θεοσέβειαν

Til 12 1 οἶδα yap ᾧ πεπίστευκα
2 7 νόει ὃ λέγω

814 1 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες x. ἐπιστώθης
Tit

111

διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν

2 riod

δὲ λάλει

ἃ πρέπει

τ. ὑγιαινούσῃ

διδασκαλίᾳ
Phm 21 εἰδὼς ὅτι x. ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις
He 218 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς
δ 8} tuabev ἀφ᾽ ὧν ἔπαθεν τ. ὑπακοήν
7.13 1 ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας
μετέσχηκεν

12 6 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει

Moi Aim AN WN ΠΝ 5, Pr. iii. 12
1 Pe2 12
8 16
ΠΡΕῚ ο
212
1Jo 1 11

ἐν @ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν
ἵνα ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν
1 ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα τυφλός ἐστιν
1 ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες
ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς ὃ ἀκηκόαμεν ὃ ἑωράκαμεν
τ. ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ὃ ἐθεασάμεθα
3 ὃ ἑωράκαμεν κ. ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν
2 81 ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν 6 ἐστιν
ἀληθὲς ἐν αὐτῷ κ. ἐν ὑμῖν
24 1 ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε am
ἀρχῆς ἐν ὑμῖν
μενέτω"
1 ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε
4 6 ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τ. Θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν
110
8 ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ ἠργασάμεθα
Re 1 1 δεῖξαι τ. δούλοις αὐτοῦ Ηδεῖ γενέσθαι ἐν τάχει
Il ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον
19 | γράψον οὖν ἃ εἶδες x. ἃ εἰσὶν κι ἃ
μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα
210 μὴ φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν
1

«

΄“

>

[

>

>

>

a

>

Le

ὦ

25 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἥξω
8.11 κράτει ὃ ἔχεις
4 1 δείξω σοι ἃ δεῖ γένεσθαι

10
22

4 σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί
6 δεῖξαι τ. δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν
τάχει

In constr. attract.

(1) seq. nom.

Mt

7 21 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε:
1k. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
18 19 περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται
21 43 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες

D137 ἸΌΝ jIN, Ps. cxviii. 22
23 37 1 ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νόσσια
αὐτῆς ὑπὸ τ. πτέρυγας

24 38 1 ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν
κιβωτον

44 1 ἧ οὐ δοκεῖτε
50
Mk

4241
6 16
7.13

εἰς τὴν

ὥρᾳ 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου

ἔρχεται
ἥξει ὁ κύριος. .. ἐν ἡμέρᾳ ἣ οὐ προσδοκᾷ
k. ἐν ὥρᾳ ἡἧ οὐ γινώσκει
ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
1 ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάνην otros ἠγέρθη
ἀκυροῦντες τ. λόγον τ. Θεοῦ τ. παραδόσει
ὑμῶν 7 παρεδώκατε

12 10 dite ὃν ἀπεδοκίμασαν
Lu

Νῶε

5.

2.0

οἱ οἰκοδομοῦντες,

1 41 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων
τ. ἀσφάλειαν

Lu

1201! ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα
73 ὅρκον ὃν ὥμοσεν πρὸς ᾿Αβραὰμ τ. πατέρα
ῶν
2 20 αἰνοῦντες τ. Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν
819 1 ἐλεγχόμενος... περὶ πάντων ὧν ἐποίσεν πονηρῶν ὁ ἫἩρῴδης
5 9 ἐπὶ τ. “9 τ. ἰχθύων ὧν συνέλαβον

, TWH mg.
638 1 ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται
ὑμῖν
8 47 1 δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν

9 36 οὐδενὶ ἀπήγγειλαν

ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις

οὐδὲν ὧν ἑώρακαν
43 πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει

12 10 πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
ἀφεθήσεται αὐτῷ
4017

ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε
ἔρχεται

ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

46 ἥξει ὁ κύριος... ἐν ἡμέρᾳ ἣ οὐ προσδοκᾷ
κ. ἐν ὥρᾳ ἡ οὐ γινώσκει
48 παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολὺ πολὺ ζητηθήσεται
παρ᾽ αὐτοῦ
13 34 | ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτοῦ νοσσίαν ὑπὸ
τ.

πτέρυγας.

_

15 16 χορτασθῆναι ἐκ τ. κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ
χοῖροι
17 27 | ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν

κιβωτόν

29 1 ἣἧ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων
30 1 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἣ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τ.
ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται
19 37 1 αἰνεῖν τ. Θεὸν... περὶ πασῶν ὧν εἶδον
δυναμέων
2017 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,
Pa. vs.
23 41 ἄξια yap ὧν ἐπράξαμεν λαμβάνομεν
24 1 1 φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα
25 πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προται
Jo 414 bs δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τ. ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ

5 [4 1 ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο
ματι
>

,

νοσή,

614 1 ἰδόντες ἃ ἐποίησεν σημεῖα ἔλεγον
ὃ ἐπ. σημεῖον, TWH mg. R non mg.
29 ἵνα πιστεΐητε εἰς bv ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
39 ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ
αὐτοῦ
7 31 μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποί-

noev ;

39 εἶπεν περὶ τ. πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν
ὃ, WH mg.
9141 ἦν δὲ σάββατον ἐν ἣἧ ἡμέρᾳ τ. πηλὸν
ἐποίησεν
11 61 τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο
ἡμέρας
15 20 μνημονεύετε τ. λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
17 2 ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς ζωὴν
αἰώνιον

3 1 ἵνα ινώσκωσιν.. . . ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν

Χριστόν
5 δόξασόν με σὺ τ. δόξῃ ἣ εἶχον πρὸ τοῦ τ.
κόσμον εἶναι
ἣν, WH mg.
9 οὐ περὶ τ. κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν

δέδωκάς μοι

711
Jo 1711 τήρησον αὐτοὺς ἐν τ. ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι
12

1Co
6 19 τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου

πνεύματός ἐστιν οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ

1 περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε
39 ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι
10 16 τὸ ποτήριον τ. εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν οὐχὶ
7

ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τ. ὀνόματί σου ᾧ δέδω-

κάς μοι

ἐνέγκατε ἀπὸ τ. ᾿ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν

ἐποιησάμην

περὶ πάντων .

. ὧν ἤρξατο

Ἰησοῦς ποιεῖν τε κ. διδάσκειν,

τ.

1 ἄχριFj
ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τ. ἀποστόλοις
ἕως τ. ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη

ματος τ. Χριστοῦ ἐστίν ;;
4 διὰ τι παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα

Col

αὐτοί
6 ἐν ὑπομονῇ τ. αὐτῶν
ἡμεῖς πάσχομεν.

σημείοις οἷς ἐποίησεν δι αὐτοῦ ὁ Θεός
ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν

ἐλάλησεν ὁ Θεός
οἱ υἱοὶ GGT διαθήκης ἧς
ἣ ὁ Θεὸς

>

διέθετο

10

πρὸς τ. πατέρας ὑμῶν
τέθησαν ἐν τ. μνήματι ᾧ ὠνήσατο
ὦ
᾿Αβραάμ
χρόνος τ. ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ

ὧν

,

ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ
Μωυσέως δικαιωθῆναι

1511

ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε
1
67
a
πιστεύομεν σωθῆναι
καθ᾽ θ᾽ ὃν
κἀκεῖνοι

,
τρόπον

17 31 μέλλει κρίνειν. .. ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν
ἮΝ
+ Deets
20 38 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τ. λόγῳ ᾧ εἰρήκει
,
21 161 ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι
Κυπρίῳ
19 ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὃ
Θεός
24 ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ
22 10 λαληθήσεται περὶ πάντων

οὐδέν ἐστιν

15 ἔσῃ μάρτυς. . . ὧν “ἑώρακας kK. ἤκουσας
24 LG“τῷΜΉΝ 80 ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν
2411

25

ἡμέραι: δώδεκα

ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην

προσκυ-

νήσων
ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα
2I ἢ
18 1 οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν
πονηρῶν

26 7

i περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων

16 βάρτυρα ὧν τε εἶδές με ὧν τε ὀφθήσομαί σοι
22 1 οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται

27 25
Ro

1

ἐλάλησαν μέλλοντων γίνεσθαι
οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί

μοι

ἐν ἧ ἡμέρᾳ κρίνει 6 Θεὸς τὰ κρυπτὰ τ.
ἀνθρώπων
ἐν ἡμ. ἧ, TWH mg.; ἐν ἡμ. ὅτε, WH
mg. alt.
417 1 κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν Θεοῦ
6 17 ‘ ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς
719 1 ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω
9 24 Ἄ ods κ. ἐκάλεσεν ἡμᾶς ov μόνον ἐξ Ιουδαίων
15 18 οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾿ ἐμοῦ
216

>

ε

,

,

id

\

‘

ἔπραξαν
6 εἰς ἔπαινον

Θεός

3 20 ὑπὲρ

πάντα

αἰτούμεθα

ποιῆσαι

ὑπερεκπερισσοῦ

ὧν

ἧς ἐκλήθητε
4 1 ἀξίως περιπατῆσαι τ. κλήσεως ἧ
Phl 8 18 1 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν ots πολλάκις
ἔλεγον ὑμῖν... τ. ἐχθροὺς τ. σταυροῦ
τ. Χριστοῦ

Col

1 61 αὐξανόμενον age ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε

οἷ κι ἡμεῖς ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας

ἠκούσαμεν

οὐ

παυόμεθα

uTh1

4 ἐν maou... τ. θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε
+ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν

Til

6
bgd

8

ὃ

1 δι ἣν αἰτίαν κ. ταῦτα πάσχω

1 ὃν τρόπον δὲ Ἰαννῆς x. Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν “Μωυσεῖ

ὧν τέτακταί σοι

ποιῆσαι

μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τ. ἀκαθαρσίᾳ... ἧ

δόξης τ. χάριτος αὐτοῦ ἧς
ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς
8 κατὰ τὸ πλοῦτος τ. χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς
210 ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ

Ephi1

8 24 ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε

. - - ἐλεημοσυνῶν

ὁ Κύριος

ὁ Θεός

21

ἐποίει
ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν
ἀφορίσατε ... εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι
αὐτούς

κ.

12 17 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς

Θεός

10 39
18 2

8 περὶ τ. ἐξουσίας ἡμῶν ἧς ἔδωκεν

ὧν

13 κατὰ τὸ μέτρον τ. κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν

Θεὸς τῷ ᾿Αβραάμ
1 ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς

αὕτη ἦν πλήρης

παθημάτων

εἰς οἰκοδομήν

>
€T
ε
oO

1 ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τ. Αἰγύπτιον
ἐν τ. κατασχέσει τ. ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν ὁ

κοινωνία ἐστὶν τ. αἵματος τ. Χριστοῦ;
ἄρτον ὃν κλῶμεν οὐχὶ κοινωνία τ. σώ-

112 1 δ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως
8 6 πνεύματος ἁγίου οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς
πλουσίως
Phm
τὸ
ὰς ἐμοῦ τέκνου ὃν ἐγέννησα ἐν τ. δεσμοῖς
᾿Ονήσιμον
He 2154 bu ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς
αὐτοὺς καλεῖν
& 8 ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθεν τ᾿ ὑπακοήν
θ1ο ἐπιλαθέσθαι vet ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε
εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
714 1 ἐξ Ἰούδα... εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων
οὐδὲν “Μωυσῆς ἐλάλησεν
9 20 τοῦτο τὸ αἷμα τ. διαθήκης ἧς ἐνετείλατο

Tit

πρὸς ὑμᾶς ὁ Θεός

10

1 τ. αὐταῖς θυσίαις
τελειῶσαι

αἷς προσφέρουσιν...

ἃς, WH

‘

10

} ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμέν

Ἵ8 αὶ Ὁ ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα... εἰς
τὰ ἅγια
Ja 25 κληρονόμους T βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο
τ᾿ ἀγαπῶσιν. αὖτον
1Pel10!
περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν . .. προφῆται
2 7 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,

Ps. hie.

λίθος, WH

712

Ψ
Ψ
ος---Οοσος

ΙΡΕ 411 ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός
11 Pe2 12 ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες
I1Jo 3251
ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν
τ. ζωὴν τ. αἰώνιον
324 γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν ἐκ τ. πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν

Ju

15 ἐλέγξαι... περὶ πάντων τ. ἔργων ἀσεβείας

αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν,
k. περὶ πάντων τ. σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν
Re 513 πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τ. οὐρανῷ... ἤκουσα
λέγοντας
17 ὃ 1 οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τ. γῆς ὧν οὐ γέγραπται
τὸ ὄνομα... βλεπόντων τὸ θηρίον
18 6 ἐν τ. ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ

Ac 18 35 οὐ —
S.

1 Ti 2 8 βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τ. ἄνδρας...
ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας

Tit 1 ὃ δίκαιον ὅσιον ἐγκρατῆ
He

726 τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν x. ἔπρεπεν ἀρχιερεὺς
ὅσιος ἄκακος
Re 15 4 τίς οὐ μὴ... δοξάσει τὸ ὄνομά σου ὅτι
μόνος ὅσιος

16 5 δίκαιος εἶ ὁ ὧν κ. ὁ ἦν ὁ ὅσιος

ὍὉΣΙΟ ΤΗΣ
175 λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι κ. δικαιοσύνῃ

Lu

Eph4 24 τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ κ.
ὁσιότητι τ. ἀληθείας

ὅ, adv. acc.
Ro 6 το ὃ γὰρ ἀπέθανεν τ. ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ:
Ga

ὃ δὲ ζῇ (ἢ τ. Θεῷ
220 ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί

{ΤῊ

seq. demonstr.
Mt 312 οὗ τὸ πτύον ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ
Mk 1 7 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τ. ἱμάντα

τ. ὑποδημάτων αὐτοῦ
725 ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον
Lu 816 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τ. ἱμάντα τ.
ὑποδημάτων αὐτοῦ
17 οὗ τὸ πτύον ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ
181 ὧν τὸ αἷμα Πειλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τ. θυσιῶν
αὐτῶν
᾿
Jo 127 οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τ.
ἱμάντα τ. ὑποδήματος
33 ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον x.
μένον ἐπ᾽ αὐτόν

Ac 15 17 ἐφ᾽ obs ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς

DM ‘oe NIPITWN, Am. ix. 12
1 Pe 224 οὗ τ. μώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε
---Οαὐτ., WHR

DONE INIINN, Is. ΠῚ. 5

Re

9 ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο
ὄνομα

αὐτοῦ

ἐν τ.

12 οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τ. θανάτου αὐτοῦ
20 ὃ ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τ. θαλάσσης

ἀνάμνησιν.

εἰς τ. ἐμὴν

26 ὁσάκις yap ἐὰν ἐσθίητε τ. ἄρτον τοῦτον
Re 11 6 ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν
΄

’

4

»"ν

»

,

a”

hed

,

ΟΣΙΟΣ

Ac

ἀμέμπτως...

ΟΣΜΗ΄
Jo_ 12.,3 ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τ. ὀσμῆς τ. μύρου
11Co2 14 τ. ὀσμὴν τ. γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾽

ἡμῶν

Eph5

16 οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατονοἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν
2 προσφορὰν x. θυσίαν τ. Θεῷ εἰς ὀσμὴν
εὐωδίας

Phl 418 δεξάμενος... τὰ παρ᾽ ὑμῶν ὀσμὴν εὐωδίας
ΟΣΟΣ

(1) de temp.
(2) ὅσος ἄν, ἐάν
ὅσον (4) τοσοῦτος... . ὅσος
Mt

(8) καθ᾽, ἐφ᾽
(5) ὅσον ὅσον

712 3 πάντα γὰρ ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν
ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι
915 1% ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν ὁ νυμφίος
18 44 ὑπάγει κ. πωλεῖ ὅσα ἔχει
46 ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν
14 36 ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν
17 12 ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν

ao

»

10 συνήγαγον πάντας ὅσους εὗρον
οὗς, TWH

βιβλίῳ τ. ζωῆς τ. ἀρνίου

“OXA’KIZ
1Co1125 τοῦτο ποιεῖτε bo. ἐὰν πίνητε

x.

21 22 ? πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τ. προσευχῇ
22 9 " ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τ. γάμους

—dé, WHR
τὸ

ὍὉΣΙΏΣ
ὁσίως κ. δικαίως
ἐγενήθημεν

,

911 ᾧ ὄνομα αὐτῷ Ἑ βραϊστὶ ᾿Αβαδδών
ὃ οὗ οὐ γέγραπται

210 ὡς

18 18 ? ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τ. γῆς
18 ? x. ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τ. γῆς
25 ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι... κ.
πάντα ὅσα ἔχει

3 8 ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν
7 2 οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τ. γὴν

13

τ. ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν,
ἐς.(.

227 οὐδὲ δώσεις τ. ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν

now nisn> yon wn-n, Ps. xvi. 10
18 34 δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Aaveld τὰ πιστά
DOKI WI “IN, Is. Iv. 3

28 3 3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν
25 40 ὃ ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε
ἑνὶ τούτων τ.
ἀδελφῶν μου
45 ὃ ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τ.
ἐλαχίστων
28 20 τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν
Mk 2 19 1 ὅσον χρόνον ἔχουσιν τ. νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν
8 ὃ ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ
;
“
>
10 ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ... ὅσοι
εἶχον
μάστιγας
28 3 αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν
5 19 ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ Κύριός σοι πε-

ποίηκεν

20 ἤρξατο κηρύσσειν... ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς
6 30 πάντα ὅσα ἐποίησαν x. ὅσα ἐδίδαξαν

ἐπ. x. ἐδίδ., T

᾿
+

Y

Ψ
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οσος-,οαστις

Mk

Ro

6 56 3 ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσώζοντο
7 36 ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο

913 ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον

10 21
11 24
12 44
Lu 423
40

ὅσαἔ
ἔχεις πώλησον
πάντα ὅσα 7 οσεύχεσθε x. αἰτεῖσθε
πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν
ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναούμ
ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις
ποικίλαις

8 39 διηγοῦὅσα “σοι ἐποίησεν ὁ Θεός
39
5
10
11 ὃ
12 3
18 12
22
Jo is
9

κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς
8 ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑ
ὑμᾶς
διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν
ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει
ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τ. σκοτίᾳ εἴπατε
ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι
πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον
ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν

4 45 πάντα ἑωρακότες

ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἵερο-

σολύμοις
a, T
611 ὁμοίως κ. ἐκ τ. ὀψαρίων ὅσον ἤθελον
10 ὃ πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ
41

πάντα δὲ φσᾷ
ὅ
εἶπεν

Ἰωάνης

περὶ τούτου

11 22 ? ὅσα ἂν αἰτήσῃ. τ. Θεόν
ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν
ἃ, TWH mg.
ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει
πάντα ὅσα ἔχει 6 πατὴρ ἐμά ἐστιν.
πάντα ὅσα ἔδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσίν
7 ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς
ἡμῶν
5 κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς

THON nin py
XViii.

PONV WS 293, Dt.

16

24 ὅσοι “ἐλάλησαν kK. κατήγγειλαν τ. ἡμέρας
ταύτας
4 6 ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ
23 ἀπήγγειλαν

ΠΥ

ὅσα

814 ὅσοι γὰρ πνεύματι Θεοῦ ἄγονται
8.ἐφ᾽ ὅὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος
15 4 ὅσα γὰρ προεγράφη πάντα
1Co2 9 ὅσα ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τ. ἀγαπῶσιν αὐτόν,
Is. xiv. 3
a, T
7391 γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ
αὐτῆς
1101 20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ
Ga 310 ὅσο: γὰρ ἐξ ἔργων
ἔ
νόμου εἰσίν
27 ὅσοι “γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε
4 1 1 ἐφ᾽ ὅσον χρόνον 6 κληρονόμος νήπιός ἐστιν
612 ὅσοι θέλουσιν ed οσωπῆσαι ἐν σαρκί
16 ὅσοι τι κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν
Phil 315 ὅσοι οὖν τέλειοι τοῦτο φρονῶμεν
4 ὃ ὅσα ἐστὶν ᾿ ἀληθῆ ὅσα
ὅ
σεμνὰ ὅσα δίκαια ὅσα
ἁγνὰ ὅσα προσφιλῆ ὅσα εὔφημα...
ταῦτα λογίζεσθε
Col 2 1 ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν pov ἐν σαρκί
Ι ΤΙ 6 1 ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι
11Ti1 18 ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησεν
He 1 4 * ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα
215 ὅσοι φόβῳ θανάτου... - ἔνοχοι ἦσαν δουλείας
3 1.5 καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τ. οἴκου
7 20 3 καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας
8 6 ὅσῳ κ. Kpeirrovds ἐστιν διαθήκης μεσίτης
927 ὃ καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τ. ἀνθρώποις ἅπαξ
ἀποθανεῖν
10 25 * τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν
Τ' ἡμέραν
37 1 ὅ ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον ὁ ἐρχόμενος
ἥξει

πρὸς αὐτοὺς

ans’ xb NI NID, Hab. ii.3
WPel

13 2 8 ἐφ᾽ ὅσον

Ju

10 οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν"
ὅσα δὲ φυσικῶς ἁὡς τὰ ἄλογα. ζῷαἐπίστανται
2 ὃς ἐμαρτύρησεν νον ὅσα εἶδεν

Re.

οἱ ἀρχιερεῖς

> ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω Ἰά. παιδεύω

28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου

k. ἡ βουλὴ

προώ-

ρισεν γενέσθαι
ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον
πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν
πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν
ὅσα κακὰ τ. ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἵερουσαλήμ
16 ὅσα
6
δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τ. “ὀνόματός ov παθεῖν

18 15 3 ἵνα ὅσοι ἐὰν προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τ.

θηρίου ἀποκτανθῶσιν
7 ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν κ. ἐστρηνίασεν
17 ὅσοι τ. θάλασσαν ἐργάζονται
21 16 τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος

34
5.36
37
913

ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὔσα

10 45 οἱ ἐκ περιτομῆς

πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν τ.

Πέτρῳ

οἱ, WH non mg.
13 48 ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν
αἰώνιον
14 27 ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτῶν
15

Ro

τ. σκηνώματι

2 24 ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τ. διδαχὴν ταύτην

ἸΗ εἶπαν

39 ἱμάτια ὅσα

εἰμὶ ἐν τούτῳ

18

ὌΣΤΕΌΝ

Mt 23 27 ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν
Lu 24 39 ὅτι πνεῦμα σάρκα

κ. ὀστέα οὐκ ἔχει

Jo 19 36 ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ

jaMAVI-ND DYY, Ex. xii. 46, of. Ps.
XXXIV. 21
He 11 22 περὶ τ. ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο

4 ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησεν
ἐ
μετ᾽ αὐτῶν

12 ἐξηγουμένων ὅσα
ὅ
ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα
212 ὅσοι γὰρ ἀνόμως
Tov ἀνόμως κ. ἀπο-

a

eet

anes

7

ri

κ᾿ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον διὰ νόμου κριθή- | Mt
σονται
9 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει

3 ὅτιὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν
t+

4 νόμος κυριεύει τ. ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον
χρόνον ζῇ
;

ὍΣΤΙΣ

(1) ὅστις ἄν, ἐάν

᾿

(2) ἕως ὅτου

2 6 ὅστις ποιμανεῖ τ. λαόν μου τ. Ἰσραήλ
ΟΣ

al

nivne, Mic. v. 1

525 ? ies ὅτου. εἶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ
39 ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τ. δεξιάν σου σιαγόνα
41 doris σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν

714
Mt

Ψ
οστις

715 οἵτινες ἔρχονται
προβάτων
“-“
o

πρὸς

ny

ὑμᾶς
«

ἐν ἐνδύμασι

bad

>

>

Lu 12

’

24 πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τ. λόγους τοΐτους
,

,

26 ὅστις ὠκοδόμησεν αὐτοῦ τ. οἰκίαν ἐπὶ τὴν
ἄμμον
=
>
¢
,
>
|
ταν
10 32 πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν
τ. ἀνθρώπων
99 1 ὅστις δὲ ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τ. avθρώπων
ὅστ. δ᾽ ἂν 5
TWH mg. R
12 50 1 ὅστις yap ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τ. πατρός
,

μου
13 12 ὅστις γὰρ ἔχει δοθήσετα: αὐτῷ
,

-“

12 ὅστις δὲ οὐκ ἔχει κ. ὃ ἔχει ἀρθήσεται
52 οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τ. θησαυροῦ
αὐτοῦ καινὰ κ. παλαιά
16 28 οἵτξινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου
18 4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον
τοῦτο
᾿

>

,

φ..

hd

>

>

‘

,

3

,

a

19 12

A

>

a

Ld

>

,

4

ἐγεννήθησαν οὕτως"
κ. εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν
ὑπὸ τ. ἀνθρώπων"
kK. εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτούς
πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας
ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας
4
>
>
,
a
Le
ad
ἄνθρωπος
ἦν
οἰκοδεσπότης
ὅστις
ἐφύτευσεν
ἀμπελῶνα
΄
>
,
>
(Ὁ
ἄλλοις γεωργοῖς οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ
τ. καρπούς
ὅστις ἐποίησεν γάμους τ. υἱῷ αὐτοῦ
ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται:
κ. ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι
αἵτινες λαβοῦσαι τ. λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον
γυναῖκες πολλαὶ... αἵτινες ἠκολούθησαν
τῷ Ἰησοῦ
τῇ δὲ ἐπαύριον ἥτις ἐστὶν μετὰ τ. παρασκευήν
:
οἵτινες ἀκούουσιν τ. λόγον κ. παραδέχονται
1 ὅτι ἐάν με airnons δώσω σοι
ὅτι ὃ ἐάν, TWH mg.
~

20

29
I

a

21 33
41
22 2
23 12

27
25 1
27 55
62
᾿
Mk 4 20
6 23

ΕΥ̓

aed

,

a

\

,

εἴ τις. . . ἐλθεῖν, WHR

9 I οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου
12 18 οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι
15 7 οἵτινες ἐν τ. στάσει φόνον πεποιήκεισαν
Lu
120 τ. λόγοις μου οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τ.

15
26
43

ὑπόκρισις τ. Φαρισαίων
50 3 πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ
13 ὃ 3 ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν
1415 μακάριος ὅστις φάγεται dprov ἐν τ. βασιλείᾳ
τ. Θεοῦ
ὅστις οὐ βαστάζει τ. σταυρὸν ἑαυτοῦ
οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας

2 (nrei ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ

οὗ,
3 ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
2 ἕως ὅτου ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ἔλθῃ
οὗ, WH
doris ἦν διὰ στάσιν Twa... βληθεὶς ἐν
τ. φυλακῇ

γυναῖκες αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι. ..

καιρὸν αὐτῶν
εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ
χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τ. λαῷ
γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τ. πόλει ἁμαρτωλός
τίς K. ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ
αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τ. ὑπαρχόντων
αὐταῖς
οὗτοί εἰσιν οἵτινες... ἀκούσαντες τ. λόγον
κατέχουσιν
τ. χώραν τ. Τερασηνῶν ἥτις ἐστὶν ἀντίmepa τ. Ταλιλαίας
γυνὴ . . . ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς
θεραπευθῆναι

9 30 ἄνδρες δύο συνελάλουν

»

κα

αὐτῷ

Μωυσῆς κ. Ἠλείας
10 35 1 ὅτι ἂν προσδαπανήσῃς
42 ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς

1 ὅτι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε
τ. ἀρχὴν ὅτι κ. λαλῶ ὑμῖν

μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραὰμ
ὅστις ἀπέθανεν;

3 ἕως ὅτου ἐφώνησαν τ. γονεῖς αὐτοῦ τ.
ἀναβλέψαντος
1 ὅτι ἂν αἰτήσητε ἐν τ. ὀνόματί μου
1 ὅτι ἂν αἰτήσητε τ. πατέρα ἐν τ. ὀνόματί

υ

>

8.34 ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν

2 4
10
7.37
39
8 3

προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τ. ζύμης ἥτις ἐστὶν

,

εἰσὶν yap εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς
ΨῸΝ

1

“

οἰτινες

>

ἧσαν

ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν
—h. v., T
1 πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ

1

ae

5."

,

>

.

“

τ. προ-

[4

φήτου ἐκείνου
TET
AW ΣΤΟΝ
Stee.
τ
ΚΟ

νυ
ΘΣ ( ΝΟ TW
4»

ere

Wa, Dt. xviii. 19
“
ar
,
οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες
,
,
>
4
>
οἵτινες ἐλάβετε τ. νόμον eis διαταγὰς ἀγγέλων
οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν
λαληθήσεταί σοι ὅτι σε δεῖ ποιεῖν
’

΄

οἵτινες ἐπέστρεψαν πρὺς τ. Κύριον
᾽

,’

οἵτινες συνεφάγομεν

κ. συνεπίομεν αὐτῷ

οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς κ.

ἡμεῖς
οἵτινες ἐλθόντες εἰς ᾿Αντιόχειαν ἐλάλουν kK.
πρὸς τ. ἙἝλληνιστάς
ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου
ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς
οἵτινες νῦν εἰσὶν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τ. λαόν
οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον
Φιλίππους ἥτις ἐστὶν πρώτη τ. μερίδος
Μακεδονίας πόλις κολωνία
ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τ. κυρίοις
αὐτῆς
οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας
’

΄“΄

ud

e

“

,

ear

’

οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τ. συναγωγὴν τ.
iY

Ἰουδαίων ἀπήεσαν
οἵτινες ἐδέξαντο τ. λόγον μετὰ πάσης προθυμίας
‘
οἵτινες τ. Παύλῳ ἔλεγον διὰ
. τ. πνεύματος
A
,

᾿

,

»

s

οἵτινες προσελθόντες τ. ἀρχιερεῦσιν. . εἶπαν
:
‘
ἘΞ,
οἵτινες ἀνεθεμάτισαν

ἑαυτοὺς

μήτε φαγεῖν.

μήτε πεῖν

οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τ. Καισαρίαν
’

οἵτινες ἐνεφάνισαν τ. ἡγεμόνι κατὰ τ.
o

>

,

ε

ὁ

4,

Παύλου.

sf

ON

οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι
οἵτινες μετήλλαξαν τ. ἀλήθειαν τ. Θεοῦ ev
2

΄

’

τ.

ψεύδει
,

[2

2

>

-“

-

»

Ψ
ν
οστις--ΟΤαν

715

οἵτινες τὸ δικαίωμα τ. Θεοῦ ἐπιγνόντες

οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τ. νόμου

οἵτινες ἀπεθάνομεν τ. ἁμαρτίᾳ

οἵτινές εἰσιν ᾿Ισραηλεῖται

οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ

byad syna-N ΝΣ ὈΙΞΊΒΠΓΟΞ, τ Ki.
xix. 18

4 οἵτινες ὑπὲρ τ. Ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν
τράχηλον ὑπέθηκαν
6 Μαρίαν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς
7 οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τ. ἀποστόλοις
12 Περσίδα . «+ ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν
317 6 γὰρ ναὺς τ. Θεοῦ ἅγιός ἐστιν οἵτινές ἐστε
ὑμεῖς
5 I τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τ. ἔθνεσιν
1511 γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον

16

1

IJol

2

3 20

Κυρίῳ

1Co

uwPe2

Re
1 7
12

et tis, T
2 1 θησαυρίζων ὅτι ἐὰν εὐοδῶται

11Co38 14 μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ
_ Καταργεῖται.
8 Io οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ κ. τὸ
θέλειν προενήρξασθ ε
9 II ἥτις κατεργάζεται dv ἡμῶν εὐχαριστίαν τ. Θεῷ
Ga 2 4 διὰ δὲ τ. παρεισάκτους ψευδαδέλφους οἵτινες

παρεισῆλθον

424

ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα

24 μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινὰ. .. ἥτις ἐστὶν “Ayap
oe
ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστὶν ἥτις
-

5.4

ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν

οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε
3 "βαστάσει τὸ κρίμα ὅστις ἐὰν ἢ
τὰ ἔργα τ. σαρκὸς ἅτινά ἐστιν πορνεία
T. ἐκκλησίᾳ ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ
διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν . .. ἥτις ἐστὶν
δόξα ὑμῶν
οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τ.
ἀσελγείᾳ
ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ
ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας
ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει
ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη
αἵτινες ἐν τ. εὐαγγελίῳ -συνήθλησάν μοι
ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας
T. πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία
1 πᾶν ὅτι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳἢ
ἢ ἐν ἔργῳ
οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία
οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον
αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν
οἴκῳ Θεοῦ...

ἥτις ἐστὶν

ἐκκλησία

Θεοῦ

ζῶντος
αἵτινες βυθίζουσιν τ. “ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον
τῆς
πίστεως ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον
ἐν τ. “μάμμῃ, σου Λωίδι
οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται κ. ἑτέρους διδάξαι
οἵτινες περὶ τ. ἀλήθειαν ἠστόχησαν
ἢ
οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν
ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τ. Κυρίου
οἵτινες ὑποδείγματι kK. σκιᾷ λατρεύουσιν τ.
ἐπουρανίων
ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται
σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη...
ἥτις λέγεται ἅγια
ἅ
ἥτις παραβολὴ εἰς τ. καιρὸν τ. ἐνεστηκότα

11Co4

αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται
αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας
τ. παρρησίαν ὑμῶν ἥτις ἔχει μεγάλην
μισθαποδοσίαν
τ.. παρακλήσεως Ff
ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται
οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τ. λόγον τ. Θεοῦ
ὅστις γὰρ ὅλον τ. νόμον τηρήσῃ
οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τῆς αὔριον ποία »
ζωὴ ὑμῶν
τ. σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται
κατὰ τ. ψυχῆς
οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας
τι ζωὴν τ. αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τ. πατέρα
᾿ πείσομεν τ. καρδίαν ἡμῶν ὅτι ἐὰν κατα, γινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία
οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν
ἐπέστρεψα βλέπειν τ. φωνὴν ἥτις ἐλάλει
Her ἐμοῦ
οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ
τ. ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσιν τ. σῴραγῖδα τ. Θεοῦ
ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα κ. Αἴγυπτος
ἐδίωξεν τ. γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τ. ἄρσενα
δέκα βασιλεῖς εἰσὶν οἵτινες βασιλείαν οὔπω.
ἔλαβον
ἥτις ἔφθειρεν τ. γὴν ἐν τ. “πορνείᾳ αὐτῆς
οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ omens

"OZTPA’KINOZ
7 ἔχομεν δὲ τ. θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις

11 Ti2 20

σκεύεσιν
οὐκ ἐστὶν μόνον σκεύη χρυσᾶ κ. ἀργυρᾶ
,

-

΄“

ἀλλὰ x. ξύλινα kK. ὀστράκινα
>

A

᾽

>

,

ὌΣΦΡΗΣΙΣ *
εἰ ὅλον ἀκοὴ ποῦ ἡ ὄσφρησις;
ὈΣΦΥΣ

εἶχεν . . « ζώνην δερματίνην περὶ τ. ὀσφὺν:
αὐτοῦ
ἐνδεδυμένος .. » ζώνην δερματίνην περὶ τ.
ὀσφὺν αὐτοῦ

ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι
ἐκ καρποῦ τ. ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τ.
θρόνον αὐτοῦ
περιζωσάμενοι Τὺ ὀσφὺν
καίπερ ἐξεληλυθότας ἔκ
ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τ.
ἀναζωσάμενοι τ. ὀσφύας

ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ
T. ὀσφύος ᾿Αβραάμ.
πατρὸς ἦν
τ. διανοίας ὑμῶν

ὍΤΑΝ

seq. indic.
(2) ds, εἰ μὴ ὅταν
μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς
ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην
ὅταν προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑπο“κριταί

σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν

σου
ὅταν δὲ νηστεύητε
16ὅ
915 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι

ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν.

ὁ νυμφίος
10 19 ὅταν δὲ παραδῶσιν. ὑμᾶς
23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τ. πόλει ταύτῃ:

716
Mt 12 43 ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ

13 32 ὅταν δὲ αὐξηθῇ

ὅταν
Lu

14 12 ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον

13 ἀλλ᾽ ὅταν δοχὴν ποιῇς

κάλει πτωχούς
156. 2 οὐ γὰρ νίπτονται τ. χεῖρας ὅταν ἄρτον
16 4 ὅταν μετασταθῶ ἐκ τ. οἰκονομίας
ἐσθίωσιν
9 ἵνα ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς
19 28 ἐν τ. παλινγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τ.
37 10 ὅτ. ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν
ἀνθρώπου
21 7 τί τὸ σημεῖον ὅτ. μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;
21 40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος
9 ὅτ. δὲ ἀκούσητε πολέμους x. ἀκαταστασίας
28 15 ὅτ, γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης
20 ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων
24 15 ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως
Ἱερουσαλήμ
32 ὅτ. ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλός
30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη
33 ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα
31 οὕτως κ. ὑμεῖς ὅτ. ἴδητε ταῦτα γινόμενα
25 31 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
28 42 μνήσθητί μου ὅτ. ἔλθῃς εἰς τ. βασιλείαν
26 29 ἕως τ. ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽
σου
ὑμῶν καινόν
Jo
210 κ. ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω
Mk 220 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽
425 ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος
αὐτῶν ὁ νυμφίος
5 7 ἵνα ὅτ. ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με
311 1 ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν προσέπιπτον αὐτῷ
727 ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται
415 ὅτ. ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς
31 ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ
16 οἱ ὅταν ἀκούσωσιν τ. λόγον... λαμβά8 28 ὅταν ὑψώσητε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
νουσιν αὐτόν
44 ὅταν λάλῃ τὸ ψεῦδος ἐκ τ. ἰδίων λαλεῖ
(29 ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός
9. 5 ὅταν ἐν τ. κόσμῳ ὦ
E31 ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τ. γῆς
10 4 ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ
\032 κ. ὅταν σπαρῇ ἀναβαίνει
18 19 ἵνα πιστεύητε ὅταν γένηται
8.38 ὅτ. ἔλθῃ ἐν τ. δόξῃ τ. πατρὸς αὐτοῦ
14 20 ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε
9 9 5 εἰ μὴ ὅταν 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
15 26 ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος
᾿ ἀναστῇ
16 4 ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν
11 το 1 ὅταν ὀψὲ ἐγένετο
13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος
25 ' ὅταν στήκετε προσευχόμενοι
21 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει
12 23 ἐν τῇ ἀναστάσει ὅταν ἀναστῶσιν
21 ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον
—ér. avaor., WHR
21 18 ὅτ. δὲ γηράσῃς ἐκτενεῖς τ. χεῖράς σου
25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν
Ac 28 35 ὅταν x. οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται
18. 4 τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι
2422 ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ
πάντα;
Ro
214 ὅτ. γὰρ ἔθνη... τὰ τ. νόμου ποιῶσιν
7 ὅτ. δὲ ἀκούσητε πολέμους κ. ἀκοὰς πολέμων
11 27 ὅταν ἀφέλωμαι τ. ἁμαρτίας αὐτῶν
II ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες
1Co 8 4 ὅταν γὰρ λέγῃ τις
5.14 ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως
13 10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον
ἀξ ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται
1426 ὅταν συνέρχησθε ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει
X29 ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα
15 24 ὅτ. παραδιδῷ τ. βασιλείαν τ. Θεῷ κ. πατρί,
14 7 ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι
ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχήν
x 25 ἕως τ. ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινόν
27 ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται
Lu
35 ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος τότε
28 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα
νηστεύσουσιν
54 ὅταν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται τ.
622 μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ
ἀθανασίαν
ἄνθρωποι,
16 2 ἵνα μὴ ὅτ. ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται
κ. ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς x. ὀνειδίσωσιν
3 ὅταν δὲ παραγένωμαι
26 οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ
5 ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν ᾿
ἄνθρωποι
διέλθω
8 13 οἱ ὅτ. ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται
12 ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ
9 26 ὅταν ἔλθῃ ἐν τ. δόξῃ αὐτοῦ
11Co10 6 ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή
11 2 ὅταν προσεύχησθε λέγετε
12 10 ὅταν γὰρ ἀσθενῶ τότε δυνατός εἰμι
21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ
18 9 χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν
τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν
Col
3 4 ὅτ. ὁ Χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν
24 ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τ.
416 ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή
ἀνθρώπου
1Th 5 3 ὅταν λέγωσιν Ἑϊρήνη x. ἀσφάλεια
34 ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἢ
11 ΤῊ 1 10 ὅτ. ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τ. ἁγίοις αὐτοῦ
36 3 ὡς ὅταν ὁ λύχνος τ. ἀστραπῇ φωτίζῃ σε | 1 Ti 511 ὅταν γὰρ καταστρην
ιάσωσιν τ. Χριστοῦ
12 11 ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τ. συναγωγάς |Tit

312 ὅτ. πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τύχικον

54 ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ | He
1
δυσμῶν
55 ὅταν νότον πνέοντα λέγετε
Ja
1
13 28 1 ὅτ. ὄψησθε ᾿Αβραὰμ κ. Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ | I Jo 5
Lot”
ὅτ.
ὄψεσθε, TWH mg.
Re
4
14 ὃ ὅταν κληθῇς ὑπό τινὸς εἰς γάμους
8
10 ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἷς τὸν
9
ἔσχατον τόπον"
ἵνα ὅτ. ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ
10

6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τ. πρωτότοκον
εἰς τ. οἰκουμένην
2 ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις
2 ὅταν τ. Θεὸν ἀγαπῶμεν
“
>
Μ
,
9 ὅταν
δώσουσιν
τὰ ζῷα
δόξαν κ. τιμήν
11 ὅταν ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. ἑβδόμην
5 ὡς βασανισμὸς σκορπίου ὅτ. παίσῃ ἄνθρωπον
7 ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν

7
7
OTAV—OTE

ὅταν τελέσωσιν τ. μαρτυρίαν αὐτῶν
ἵνα ὅτ. τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ

Jo

ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι
a

Ἂν"

»/

>

4

΄“΄

-

ὅτ. βλέπωσιν τ. καπνὸν τ. πυρώσεως αὐτῆς

ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη

717
423 1 ἔρχεται ὥρα x. νῦν ἐστὶν ὅτε οἱ ἀληθινοὶ

προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν

ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τ. Ταλιλαίαν
ὡς, Τ
1

ἔρχεται
»

ὥ

ὥρα κ. viv ἐστὶν ὅτε οἱ νεκροὶ
fol

,

τούτους

ἀξ
,

>

‘

>

,

a

©

>

,

“-

,

>

ἐπληρώθη

,

>

ἀναβιβάσαντες

αἰγιαλόν

ἐπὶ

4

τ.

ς

ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τ. παρα»

,

a

>

©

>

-

βολὰς ταύτας

κ. ὅτε εἰσῆλθεν eis τ. οἰκίαν
eo

;i

>

>

9

τούτους
ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα
’

ey

>

¢

yl ,

We

ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τ. καρπῶν
ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τ.
λόγους τούτους
ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ
ὀψίας δὲ γενομένης ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος
ὅτ. ἔδυ,
’

»

’

‘

,

5

τί ἐποίησεν Aaveld Gre χρείαν ἔσχεν
,»»

,

Ν

,

4

ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη
ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας
γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης...
δεῖπνον ἐποίησεν
ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τ. ὄχλου
ὅτε τ. πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τ. πεντακισχιλίους
i
ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τ. τετρακισχιλίους
ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα.
᾿
τ. πρώτῃ ἡμέρᾳ τ. ἀζύμων ὅτε τὸ πάσχα
ἔθυον
ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ
at ore ἦν ev τ. Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ
ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτώ
ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τ. καθαρισμοῦ
αὐτῶν
ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα
ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἔτη τρία κ. μῆνας ἕξ
ὃ ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτός
ὁπότε, T
a
δ
τὸ
δι.
ὁ
ὅτε
ἐγένετο
ἡμέρα
1 οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως ἥξει ὅτε εἴπητε
“
o
“--ξ. ὅτε, WHR
ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος... ἦλθεν
1 ἐλεύσονται
ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε..
.
ὁ
.
ἰδεῖν
‘
ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα ἀνέπεσεν
z
ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου
ὅτε ἦλθαν ἐπὶ τ. τόπον τ. καλούμενον
Κρανίον
1109 ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι
2 22 ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
421 1 ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τ. ὄρει τούτῳ
+ + « προσκυνήσετε
μὴ

22

>
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a
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>
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>
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ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πειλᾶτος τοῦτον τ. λόγον
οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τ. Ἰησοῦν
a.
>
μή
ὅτε
οὖν
ἔλαβεν τὸ\ ὄξος ὁσον ἸησοῦςaA
Θωμᾶς δὲ. .. οὐκ ἦν per αὐτῶν ὅτε ἦλθεν
Ἰησοῦς
“
Φ
3. ἢ
ὅτε
οὖν
ἠρίστησαν
;
>
Gre ἧς νεώτερος ἐζώννυες σεαυτόν
ὅτε εἰσῆλθον εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν
ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τ. Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ
!
ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τ. ὕδατος
ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱερουσαλήμ
Gre δὲ ἤμελλεν προσαγαγεῖν αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης
ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τ. ἡμέρας
ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τ. ἀναβαθμούς
ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου
ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο
ὅτε δὲ εἰσήλθαμεν εἰς Ῥώμην
1 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τ.
ἀνθρώπων
᾿
ἐν 7 np. κρίνει, WH non mg.; ἐν ἡμ. ἧ
xp., WH meg. alt.
6 20 ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τ. ἁμαρτίας
7 5 ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τ. σαρκί
13 II ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν
1Co12 2 οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε
1811 ὅτε ἤμην νήπιος ἐλάλουν ὡς νήπιος
11 ὅτε γέγονα ἀνὴρ κατήργηκα τὰ τ. νηπίου
| Ga 115 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεός
211 ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς ᾿Αντιόχειαν
12 ὅτε δὲ ἦλθον ὑπέστελλεν
14 ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν
4 3 οὕτως κ. ἡμεῖς ὅτε ἦμεν νήπιοι
ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τ. χρόνου
>
~
>
,
“
pe
ἘΞ
Phl 415 ἐν> ἀρχῇ
τ. εὐαγγελίου
ὅτε
ἐξῆλθον
ἀπὸ
Μακεδονίας
΄
,
σ΄
den
>
΄
Col 8 7 περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις
ITh3 4 κ. γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν
| τι ΤῊϑ
10 κ. γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς
°
΄
uTi4 31 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τ. ὑγιαινούσης
διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται
Tit 3 4 ὅτε δὲ ἡ χρηστότης... . ἐπεφάνη τ. σωτῆρος
ἡμῶν Θεοῦ
He 7:10 ὅτε συνήντησεν αὐτῷ Μελχισεδέκ
917 ἐπεὶ μὴ τότε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος
I Pe 8 20 ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τ. Θεοῦ μακροθυμία
| Ju
9 Gre τ. διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο
Re 117 “re εἶδον αὐτὸν ἔπεσα πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ
“

x. ἐλθόντα, WH ; x. εἰσελθόντα, TWH mg.
ἐγένετο Gre ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τ. λόγους
o

4

-

ὅτε τ. Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τ. μνημείου
ὅτι,
ὅτε οὖν ἔνιψεν τ. πόδας αὐτῶν
{
>
25 5
,
>
“ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει
Ἰησοῦς
1 ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις
λαλήσω ὑμῖν
μ᾿
at
>
> a
eA
δι. ἢ
>
,
ὅτε ἤμην per αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτούς
ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
oa

ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος.
ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων
τί ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε ἐπείνασέν .
ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος
ὅτε

ε

~

ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη ᾿ἸἸησοῦς

ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ἅ, Ἰησοῦς τ. λόγους

a

a

4 ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι

(1) seq. indic. fut.

Δ

.

-“

>
ὅτε οὖν εἶδεν
ὁ ὄχλος

“OTE

ἣν

᾿

ἀκούσουσιν τ. φωνῆς τ. υἱοῦ τ. Θεοῦ
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a

‘

i

>

,
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>
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ec

>

oe
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“
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Re

OTE—OTL
5 8 ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον
6 1 εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τ. ἑπτὰ
σφραγίδων
3 ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. δευτέραν
5 ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. τρίτην
7 ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. τετάρτην
9 ὅτε ἤνοιξεν τ. πέμπτην σφραγῖδα
12 εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. ἔκτην

10

3 ὅτε ἔκραξεν ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί

4
10
1213
22 ὃ

ὅτε
ὅτε
ὅτε
ὅτε

ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί
ἔφαγον αὐτὸ ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου
εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τ. γῆν
ἤκουσα κ. ἔβλεψα ἔπεσα προσκυνῆσαι

ὍΤΙ
(1) causal. (9) ποταπὸς, ποῦ, τίς. .. ὅτι
(8) post verb. jurand. (4) praeced. subj.
claus. suae (5) οὐχ ὅτι (6) ὡς ὅτι
Mt 2.016;

18225293

S93 4G, 125-5.

4-4) 744 5;

16, ; 7» ; 8, 19, ᾿ 10, 1 12, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28,

32, 33, } 34, 235 (225), 136, 38, 43, 145; 615, 7,

1.13 —h. v, TWHR non mg.,, 26, 29, 32; 7. 13,
114 τί; ἘΞ mg., 23; 8 11, 227; 9. 6, 18 —T, 28,
136;

10.7, 34; 11. 1520. 221, 123, 24, 25, 126,

24a9;°32..* 5.6, 46,24, h 423° 18: 11,723,216
COS) 195 34. S26 16.
7 253,
ΩΣ 186...
SCOT Rs Gig ΑΘ 21 12s) 17, 36; es 21, 7.221 28s
7. 10]. 12. 3
1: 18.100 Τῶν JOS 1B 24,.-8:-9
—WH mg., 23, 24 --- ΝΗ non mg,, 28; 20. 17,

10, 115, 25, 30; 21. 3, 16, 31, 43 —WH mg,, 45;

22. 16, 34; 23. 1 10,

113 —h. v., TWHR

non mg.,

114,15, 123, 125, 127, 129, 315 24 32, 33, 34
—T, 142, 43, 144, 47; 25. 18, 113, 424, 26; 26.
2, 21, 34, 53», 54, °72, “74, 75; 27. 3, 18, 24, 43,
47, 63; 28. 5, 7, 13.

Mk 1. 15, 134, 37, 40; 2 1 ri, TWH non mg. R, 8,
10, 12, 16 (ds), 17 —T [WH]; 3. II, 21, 22 (425),

28,130; 4. 21, 129, 38, 541; 5. 19, 23, 28, 29, 35;

6. 4, 14, 15 (62s), 1.17, 18, 5.23, 134, 35, 49, 55; 7.
2: 16,98, 10. 2036.42. 4. 165) 195+ 24, 284s),
31,7933: 9. 1,11, 1325, 20,28, 33,738: Ξδὲ ¥.,

Jo 1.,1...3.1τ6,.3.17..20,.330}.32} 345 251, 51; 2.23
—h.
v.. WH non mg. R, 17, 18, 22, 125; 8. 2,
7,11, 118, 19, 21, 123, 28 (15), 33; 4. 1 (dzs), 17,
19, 20, 21,

22, 25, 27, 35 (dis), 373 39, 42 (675), 44,

47, 51, 52, 53; 5. 6, 15, 716, 1 18, 24, 25, 127,128,
1 30, 32, 36, >38, 139, 42, 455 6: 12, 5, 14, 15, 22
(dis), 24, 126 (25), 36, 138, 141, 42, ° 46, 61, 65,
πα,

77, 7, *8,-12; °22, 123, 26, 129, 130,

* 35, 139, 40 —T [WH], 42, 52; 8 114,116, 17,
120, 22, 24 (dz), 25 6 τι, TWH

mg. KR non mg.,

27, 28, 129, 33, 34, 37, +37, +43, 144 (dis), 1 45,
147, 48, 52, *54, 55; 9. *8, 9 (bcs), 11, 116, 17
(025), 18, 19, 20 (625), : 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32,

35, 41; 10.44, 15, 7 —WH, 113, 117, 126, ? 33,
34, 36, > 36, 38, 41; 11. 6,10, 110, 13, 15, 20, 22,

24, 27, 91 (625), 40, 41, 42 (625), 1.47, 50, 51, ? 56;

12. 56,

16, 9, } 11, 12, 16, 17 ὅτε, WHR, 118, 19,

34 (225), 1.39, 141, 1.49, 50; 18. 1, 3 (dé5), 11, 19,
21, 29, 33, 353 14.12, 10, 11, 112,117 (62s),
1το,
20, ? 22, 28 (2s), 128, 31 ; 15. 15, 115 (dz5), 18, 2 19,
121, 25,1275

16, 13,.4, 14,16, 129,410, 421,714,

15, 1. 17, 19 (dé), 20, 121, 21, 26, 127, 27, 30 (625),
1 32; 17.7, 18,8 (dis), 19, 114, 21, 23, 224, 25;
18, } 2, 8, 9, 14, 118, 37; 19. 4, +7, 10, 1.20, 21, 28,
35, 142; 20. 9, 13, 14, 15, 18, 129, 31; 21. 4, 7,

12, 15, 16, 17 (d7s), 23 (ds), 24.

Ac 1. 15,117;2. 16, 13, 125, 127, 29, 30, 31, 36;

8. *10, 17, 22; 4 10, 13 (bts); 16 %a1: 5 74, #5,
23, 25, 138, 41; 6. 44,35, 145 FG; 255 &. ὩΣ 18,
120, 4933.0. *.15;.'420,, 29, 26,539, 98 3:BOF Akg

120, 34,
138, 42,145; 11 1, 3,728,124; 12 3,9,

11; 18. 432, 34 (d¢s), 38, 141; 14 9, 22, 27; 15.

5,7, 24; 16. 3, Τί, 10, 19, 36, 38; 17. 3, 6, 13,

118; 18. 13; 19. 21, 25, 26 (d25), 34; 20. 23 (δ),

25, 26, 29, 31, 34, 35 (425), 38; 21. 21, 22, 24, 29,

31; 22. 2,715, 19, 121, 29; 28. 5, 6, 20, 22, 27,

34; 24 If, 14, 21, 26; 25. 8, 16; 26. 5, 27, 31;
27. 10, 25; 28. 1, 22, 25, 28.

Ro I 8, 13, 32; 2 2, 3, 4; 8. 2, 8, 10,19; 4. 17,
21, 23; 5. 3,15, 8; 6& 3, 6, 8, 9, 115, 16,17; 7.

I, 14, 16, 18, 21; 8 τό, 18, 21 dér, T, 22, 127,

28, 129, 36, 38; 9. 2, 6,77, 12, 17, 30, 132; 10. 2,

WH mg., 141; 10. 33, 42, 475 11. 17, 23 (625), 24,
32 ;12. 6, 7, 12, 14, 19, 26, 28, 29, 32, * 34, 35) 433

5, 19,9 —T WH mg. R non mg., 9; 11. 25, 136;
18. 11; 14 311, 14, 4233 δι. τ, 20.
1.Co 1, §5.14).32, 14,15; 125, δ B24 3B 223,

10, 39; 16. 4, 7, [11, Π 14.
Lu 1. 22, 25, 137, 745, + 48, } 49, 58, 61, 168; 2.111,
23, 130, 749, 49; 3. 8; 4. 4, 16, 10, 11, 12, 21, 24,
25 —WH, *32, ? 36, 41, 141, 43, 143; δ. 18, 24,

26; 8 1, 4; 9. 110, 13, 24; 10. 1, 117, 19 (625),
20; 11. 2, 3, 14, 715, 17, 23; 12 2, 3, 15, 16; 14

18. ὁ; 28, 20,903 14. 14..18, 721,28, 37,4 2% 30,
58 (ds), 60 τί, TWH non mg. R, 69, #71, 72; 15.

26, 36; 8. 5 —WH,

το, 120,221

(d¢s), 124, 125

(60s), 1355 7. 4, 16 (δὲδ), 22 —WH, 37, 139, 43,
147; 8. 20 —WH, ? 25, 1 30, 137, 1 42, 47, 49,53;

9. 7, 8 (dés), 112, 19, 22, 1 38, 149, 253; 10. 11, 12,
113, 20 (4s), °.23, 421, 24, 403.11
*18 231, 492,

38, 142, 143, 144, 746, 1.47, 148, 152; 12. 115,
*17, 24, 30, 1.32, 37, 39, 740, 44, 51, 54,553 18.
2, 12, 4,14 (#5), 124, 131, 133, 35 —WH; 14.
111,714,

117, 24, 30; 15. 2,76, 7, "Ὁ, 224, 27,

127,132; 16 73°86 28.255, 424 6.8}

20, go,

15; 18. 8, 9,11,414, 29 —T, 37; 19.13, 14, 7, 9,
11,117, 121, 22, 26, 31, 34, 40 —WH

non mg.,

42, 143; 20. 5, 19, 21, 37; 21. 3, 5, 20, 122, 30,
31, 32; 22. 16, 18 —WH,

122, 37, 61, 70; 23. 5,

7, 129, 131, 140; 24 47, 21, 129, 34, 39 239,

44, 46.

16, 420; 4.19; δ. 6; 6 2, 3,7,9, 15, 16, 19; 7.

21, 23, 25, 37; 15. 3, 4 (d25), 5, 12 (és), 115, 15,

27 —WH mg., 27, 50, 58; 16. 415, 17.
11 Co 1.15, 7, 8, το --ἰΙ
ΝῊ] R mg,, 12, 13, 14, 38 18,

$23, 524; 2 3, 115: 8 3,
1, 6, 15, 19;

6, 163-7.

5,114; & "6,14; 5.

3, 78, 8, ὅ9,9, 13, ἦ 14,

16; 842,23οὐεἶ 173 9 2,.%125 0. 7,220; 11;

11, 2 7, 20, * x2, Pai; 545 8-4, 749) 10. ΜῈ 2.
5, 6.

Ga1. 6, #11, 13, 920, 23; 2 7, 111, 14, 16,116; 3.
7,8 (62s), 10, 11, 111, 413; 4 46, 412, 13, 15,
1.20, 22, 127; 5, 2, 3, 10,21; 6 18.

Eph 2. 11, 12, 118;8, 3 [WH]; 4 9, 725; 5 5,
116, 123, 130; 6. 8, 9, 112,
Phi
1. 6, 12, 16, 218, 19, 20, 25, 27,129; 2. 11, τό,
22, 24, 26,130;
8. 512; & 10, 511, 15, 1 16, 517.
Col 1. 116,119; 2149;
3. 24; & 1, 13.

1Th1.15; 2 41, 13,1145 8 3,4,6,78;
4.14, 15,
116; δ..2 30,

°

>

OTL—OU,

οὐκ, οὐχ

719

1 Th 1.13, 110; 3.62, 1.3, "4; 5,135 8. 4,77, °9,

Col 8 1 τὰ ἄνω ζητεῖτε οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ
τ. Θεοῦ καθήμενος

1 Ti 1,8, 9, 412, 2.13) 05 3 41, 24, 110; 5. 2125.6.
a, 23,47.
IL Tid. Κ᾿ 12, 2552463,& 295 Bd, τῇ:
Tit3. 11.
Phm 17, 19, 21, 22.
He
2. 26; 8. 19;7. 8, 14, 173.8. 19, 110,111, 212;
10. 8; 11. 6, 13, 14, 18, 19; 12. 17; 13. 18.
15:1. δ,
Oy, R289; *'23.228.-59, 20, 225, 24/3; 8
1; 4 4,5; 5.18, 11, 20.
1Pe 1. 12, 16 —T [WH], 116 διότι, T, 18; 2. 3,
115, 121 3S. 9,212,218 5 & 14, 18, 414,217 μὅ.
1
oe
11 Pel. 14, 20; 3, 3, 5, 8.

He

10.

1 Jo 1. 5, 6, 8, 10;

2. 3) 45 55 1 ὃ, : II, 112, 13 (267),

114 (d2s), 116, 18 (ό25), 19,

121 (267), 22, 29 (625) ;

3. 11, 2; 12, 5, 18, *9 (025), : Il, 112, 14, 114, 15)

116, 19, 20, 122, 24; 4,.3 1.,3, ἐ4...}.7.,.

8. 9,. 10;

DINAN )3}9) WW, Ps. xcv. 9
Re 1715 τὰ ὕδατα ἃ εἶδες οὗ ἡ πόρνη κάθηται
ὌΥ!

Mt

5 37
18 29
22 17
Mk12 14
Lu 14 3
20 22
Jo 121
712
21 5
Ro 718

ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναὶ οὗ οὔ
ὁ δέ φησιν Οὔ
ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;
ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ
ἔξεστιν τ. σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὔ;
ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ;
ὁ προφήτης εἶ σύ; Kk. ἀπεκρίθη Οὔ
ἄλλοι δὲ ἔλεγον Οὔ
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Οὔ
'
τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ
Ἢ
».

11Co1 17 ἵνα ἦ παρ᾽

10, 13, ᾿ 13, 14, 15, Ὶ 17, : 18, : 19, 20 ; 5. I, 2, 14,
5s 16, 17, 19, 9,
10, 11, 13, 14, 15 (07s), 18, 19, 20.

II Jo 4,17.
Ill Jo 12.
Ju 5, 2 11, 18.

8 9 οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν

Ja

ἐμοὶ τὸ ναὶ vai κ. τὸ οὗ οὔ

18 ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ναὶ
K. οὔ:
70 6 τ. Θεοῦ γὰρ υἱὸς Χριστὸς “Ingots...
οὐκ ἐγένετο ναὶ κ. οὔ
512 ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναὶ x. τὸ οὗ οὔ

"OY, ΟΥ̓Κ, ὈΥΧ
(1)
28 210, L41,-216, #19,
(is), *6,. 19: 2h. 24

1 20, .123 (δέον:

—WHR, τς; 22.15.
ὍΥ"

Mt

2 9 ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον
18 20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι

28 16 εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
Lu 416 ἦλθεν εἰς Ναζαρὰ οὗ ἢν τεθραμμένος

17 εὗρεν τ. τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον
10 1 εἰς πᾶσαν πόλιν κ. τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς

28 53 ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω
κείμενος
24 28 ἤγγισαν εἰς τ. κώμην οὗ ἐπορεύοντο
>

Ac

ἔρχεσθαι

“

4

>

3

>

Ν

»

113 εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες
2 2 ἐπλήρωσεν ὅλον τ. οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι
729 ἐν γῇ Μαδιὰμ οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο
12 12 οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι
1613 παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν
20

6 εἰς τ. Tppdda ..
>. ees

,

ἑπτά

οὗ διετρίψαμεν
,

ἡμέρας
c

,

ὅπου, T

ὃ ἐν τ. ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι
25 10 ἑστὼς ἐπὶ τ. βήματος Καίσαρός εἶμι οὗ με
δεῖ κρίνεσθαι
28 14 οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν
Ro 415 οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις
5 20 οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία
9 26 ἔσται ἐν τ. τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς

DAD WK WE dipoa, Hos. ii. 1

1Col6

6 iva ὑμεῖς pe προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι.

11Co3 17 οὗ δὲ τὸ πνεῦμα Κυρίου ἐλευθερία

οὐ

μή,

μὴ

οὐ

(2) ἴῃ interrog.

(3) seq. fut. in imper.
(4) c. partic.
(5) οὐ πᾶς (6) seq. negat. al. (7) οὐχ ὅτι
(8) οὐκ ante aspir., οὐχ ante len.
Cf οὐ μή sub μή

Mt. 125; 2 18 (δ5) ;3. 11; 4 4, °7; 5. 14, 17, 221,
3.37, 5.35. 30:3 6. 4,:° 5, 20, 24, 26, 226, 285% 90;
7. Fy .18, ° 24, 492,98, 20; & 8, 203 G 12, 53 Cen),

14, 24; 10. 20, 24, 26 (dz), 29, 34, 37 (425), 38 (628) ;

11, 11, 17 (d25), 20; 12. 2, 2 3, 4, *5, 7 (25), 19, 20
(525), 24, 25, 31, 32 οὐ μὴ, WH

mg., 39, 43: 18.

5, 11, 12, 13 (625), 17 (25), 21, 3 55 (25), 57, 58;

14. Δ 36,27 7-36. % 11, 13,7 17,,20,:23, 24, 26, 32
(Dae): 16. 35. hy, Fy Oy 13,(019),: 12, 17, 18, 122,935
17. 12, 16, 19, 21 —h. v., Τὸν ΜῈ non mg., 724;
18. 14, 22, 30, 733; 19. 74, 8, 10, 511, 18 (guater);
20..13,.2 15, 22, 23 26, 28 ;21, 4 19, 21, 25, 27, 29,
30, 32, 32 οὐδὲ, WHR;; 22. 3, 8, #11, © 16, 16,331,

32; 28. 3, 4, 14, 30, 37 ; 24. 22,12, 2,21, 121, 22, 29,
39 42, 43, 44, 50 (025);25. 3, 9 οὐκ, TWH mg,,

12, 13, 24 (615), 26 (625), 42 (25), 43 (167), 44, 45 ;

26. 11, 24, 39, 740, 42, 53, 55, 60, 70, 72, 743 27.
6, ? 13, © 14, 34, 425 28. 6.

Mk 1. 7, 22, 34; 2 17 (67s), 18, 19. 24, 26, 27; 38.

24, 25, 26, ©27, 29; 4. 5, 7, 713, 17, 221, 22, 25,

27, 34, 738, 340 οὕπω, WHR;;

5. 19, ® 37, 39; 6.

23 (7s), 4, δ 5, 18, 19, 26, 523 7. 3, 4. 5, 718, 19,
24, 27; 8. 2, 14, 16, 17, 718 (Zer), 33; 9. 3, 6, 18,
28, 30, 37, 38 —WH

non mg. R, 38 —WH

mg.,

40, 48 (62s) ;10. 27 —WH mg,, 38, 40, 43, 45 ; 11.

13, 16, 317, 26 —h. v.. TWHR non mg., 31, 33;
12. 14, 14, 20, 22, 724, 226, 27, 31, 32, 343 18.
II, 14, 19, 119, 20, 24, 33, 353 14. 7, 21, 29, 36,

* 37, 40, 49, 55, 56, 7°60, 561, 71; 15. 364, 23,
31; 16. 6, [14.
Lu 1. 7, 20, 22, 33, 34, 5373 2 7, 37, 43, 749 503
8. 16; 4. 52, 4,512, 41; 5. 31, 32, 36;6. 2, 4, 40,
41, *42, 43, 44, 46, 48; 7. 6 (d25), 32 (628), 44, 45

720

ov, οὐκ,

(dis), 46; 8. 13, 14, 17 (167), 19, 27 (ὁ), ° 43, 47,
51, 52; 9. 13, 40, 49, 50, 53, 55 —h. ν., TWH non

mg. R non mg., 56 —h. v.. TWH non mg. R
non mg., 58; 10. 24 (dzs), 3 40, 42; 11. 6, 7, 8, 29,

38, 40, 44, 46, 52; 12. 2 (dis), 6, 10, 15, 17, 24

οὔτε, TWH

mg., 24, 27 οὔτε, TWH

mg., 33, 39,

40, 46 (dts), 56, 57 ; 18. 6, γ, 315, 7 16, 24, 25, 27,
33 343 14. 5, 6, 14, 20, 26 (bis), 27 (dis), 30, 33

(dis) ; 15. 4, 7, 13, 28; 16. 2, 3, 11, 12, 13, 313 17.
717 οὐχὶ, T, 718, 20, 22; 18. 4 (dés), 11, 13, 34;
19. 3, 14, 21 (d25), 22 (ὀΖ5), 23, 44 (d2s), 48 ; 20. 5,

21, 26, 31, 38 ; 21. 6 (425), 9, 15 ; 22. 26, 34, 53, 57,
58, 60 ; 23. 29 (ὀΐ5), 34 —h. v., [[WH]]

R mg., 51,

533 24. 3, 6 —h. v., [[WH]] R mg,, 18, 24, 39.

Jo 1. 5, 8, 10, 11, 13, 20 (ὀξ5), 21, 25, 26, 27, 31, 33,

48 ; 2. 3 —-h. v.. WH

non mg. R, 3, 9, 12, 24, 25;

>
27
ουχ---ουὰ

10, 12, 15, 25, 28 (dzs), 35, 36; 8. 7, ὃ ; 9. 21 (der),
2, 6, 7 (dis), *8, 80, 3 12, 12, ῳ 13, Ἶ 15, 15, 16, 324,

26,426; 10. 1, 5, 13 (ὀζ5), 5 18 οὐχὶ, WH mg., 20
(025), 21 (7s), 23 (d%5); 11. 6, 7, ‘99, 16, 17 ovK
ἐπαινῶν, WH mg., 17, 20, 1422, 22, 31; 12. 1,
14, 15 (267), 215, 16 (¢er), 216, 21 (247), 24; 18.
4 (Zer), 5 (quater), 6 ; 14. 2, 16, 17, 22 (ds), ? 23,

33, 34; 15. 9, 10 (zs), 12, 13, 14, 15 (25), 16, 17,
29, 32, 36, 37, ° 39, 46, 50, 51, 58; 16. 7, 12, 22.

11 Col. 8, 12, 13, 18, 19, 724; 2. 4, 5, II, 13, 17;

8. 3 (625), 75, 6, 10, 13; 4.1, 5,48 (2s), 4 9 (675),
16; 5. 3, 4,7, 12; 6. 12; 7. 3, 7, 8, 9,

12, 14;

8. 5, 8, 10, 12 (2s), 13, 15 (25), 19, 21; 9. 12;
10. 3, 4, 8 (ὀ25), 12 (2s), 13, 14 —WH mg., 15,
16, 18; 11. 4 (¢er), 6, 56, 10, II, 14, 15, 17, 29
or 31; 12. 1, 2 (bcs), 3 [WH], 44, 5, 6, 13, 14

3. 3, 5, 8, ? Lo, 11, 12, 17, 18, 20, 27, 28, 34, 36 ; 4.

(ter), 16, 3 18 (dzs), 20 (bis) ; 18. 2, 3, 25, 6, 7, 8,

5,35, 38, 44; 5. 7, 10, 13, 18, 19, 23, 24, ὁ 30, 30,
31, 34, 38 (425), 40, 41, 42, 43, 44, 47 ; 6.7, 22 (d25),
24,726, 32, 1 35, 36, 1.37, 38, 42 οὐχὶ, WH non mg.,

* 48, 49, 50, 55 (dzs) ; 9. 3 8, 12, 16 (ό25), 18, 21 (615),

Ga 1. I, 7, 10, 11, 16, 19, 20; 2. 6, 14, 814 οὐκ
Ἰουδαϊκῶς, TWH mg., 15, 16 (267), 21; 3. 10, 12,
16, 17, 20, 28 (ter) ;4.48, 14, 17, 221, *27 (d%s),
ot; δ' δ. 16; 282550. 4, Ὁ.
Eph1. 16, 21; 2.89; 8 5; 4. 20; δ,
ΝΣ 7,
%, 12.
Phi 2. 19, 23, 263 ὦ 6} 1 21, a7 2 3-3,%9, 91% 35
οὔπω, TWH non mg. R non mg.; 4. 711, 717.
Col 1.9;
ἢ δὲ “19, 23.5 SB 11, 345 36:

25, 27,

ITh1.

2,9 —h. v.,

T [WH] R mg., 17 (6s), 18, 22, 32,

7 46, 53, 58, °63, 64, 270; 7. 1, 7, 8 οὔπω, WH non
mg. R non mg., 10, 16, 18, 3 19, 7 22, 2 25, 28 (dzs),
34 (425), 35, 36 (2s), 242 οὐχὶ, T, 45, 52; 8. 13,
14, © 15;

16, 21,

22,

23,

27, 29, 35, 37; 49, 41, 43

(ds), ° 44 οὐκ ἔστηκεν, WH, 44, 45, 46, 47 (625),
29,

30,

31, 32, 33, 41;

10. ᾿ 5). 5, 6, 8, 10,

* 12, 12, 13, 16, 21, 25, 26 (475), 128, 28, 33, 3 34, 35,
37 5 11. 4, 9, 10, 15, 21, 32, ? 37, 340, ὅ 49, 51, 52;

12. 5, 76, 8, 9, 16, 19, 30, 35, 37, 39, 42, 44, 47
(22s), 49 ; 18. 7, 1 8, 8, 10, 16, 18, 33, 36, 37; 14. 5,

9, 2.10, τὸ. 17 (dis), 18, 22, 24 (bes), 27, 530]; 1B,
4, ὅν. 15, τό, 19, 20, 21, 22243 16.9.4." 9 δῖε,
TR, 9; 12, 13, 17, 18, 19, . 23; : 24, 26, 30,32;

17. 9;

14 (215), 15, 16 (δι), 20, 25; 18; %9, 17, 25, 2 26,
28, 30, © 31, 36 (ό25) ; 19. 4 οὐδεμίαν, WHR, 6, 9,

7 10 (25), 11, 12, 15, 33, 36; 20. 2, 5, 7, 13, 14, 24,

30; 21. 4, 8, 11, 18, 23 (fer).
Ac 1. 5, 7; 2 ?°7 οὐχὶ, WH non mg., 15, 24, 27,
$439.03: 4 © 12, 16, 526; δ: 4,22, 26, 30.32.6.

2, 10, 13; 7. 5, *5, 11, 18, 25, 32, 39, 40, 48, 52,
53; 8. 21 (d2s), 24 —h. v.. TWH

non mg. R, 32,

39; 9.9, 721; 10. 34, 541; 12. 9, 14, 18, 22, 23 ;
13. * 10, 25 (62s), ® 35, 37, 39, 46; 14. 17, 28; 16.
I, 2, 24;

16.7,

21,

37 ; 17. 4, 12, 24, 27, 29;

18.

15, 20; 19. 11, 23, 24, 26 (625), 27, 30, 32, 35, 40;

20. 12, 27, 31; 21. 13, 238, 393 22. 9, 11 ovder,
WH mg., 18, 22 ; 28. 5 (ds); 24. 11, 18 ; 25. 6, 7,
II, 16, 26; 26. 19, 25, 26, 26, 29; 27. 10, 14, 20,

31, 39; 28. 2, 4, 19.

Ro 1. 13, 16, 21, 28, 32; 2. 11, 13, 221, 2 26, 28, 29
(ds) ; 3. 9, 10, 11 (42s), 12, 12 —WH mg.,, 17, 18,
20, 22; 4. 2, 4, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 23; 5. 3, 5,
II, 13, 15, 16; 6. 14 ον 15, 216; 7. 6, 7 (225),
7%

15 (075),

16, 18, 19 (625), 20 ; 8. 7, 8, 9 (ter),

12, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 32 ; 9. 1, 76, 6, 8, 10,

II, 16, 521, 24, 25, 425, 26, 31, 32, 33; 10. 2, 3,

II, 12, 14 (d¢s), δ 16, 12 18,12 19, 19 ; 11. 2, 22, 4, 7,
18, 21, 25; 12.4; 13. 1, 3, 4, 5, °9 (guater), 10;
14. 6 17, 23 (d7s); 15. 3, 18 (2s), 20, 21 (675); 16.

4, τὸ.

1 Co 1. 16, 17 (625), 21, 26 (der); 2. 1, 2, 4, 6, 8,9
(ter), 12,

13,

14 (δὲ) ; 3. I, 2, 24,

16 ; 4. 4, 7;

14, 15, 19, 20; 5. 6, 26, το; 6. 72, 73,
55,9, 10

. (ter), 12 (075), 13,? 15, ἢ 16, " 19, 19; 7. 4 (675), 6, 9,

10.

5,8; 2 1, 3, 4, 8, 13, 17; 4. 7, 8, 9, 13; 5.

I, 4, 5, 9-

11 Th 2.'7 5; 'to; 8: 2, 7, 9, 10, 14.
Ti 2.9; %. 9,32, $453.5 3 6/8, 39) F1S.r1 Tit. 7,9, 12, 16; 2. 5, % 19° S05 SEs SOS S

3, 8.

Tit 3. 5.
Phm 16 οὐκέτι, WH.
He 1. 12; 2. 5,°11, 163 8. 10, ®16, 193 4 2, 6, 8,
13, 2650
ΒΒ, Fs 0} fos F171, VG, Sy 28,27
5
8. 2, 7, 9 (dts); 9.5, 7, 11 (d2s), 22, 24; 10. 1, 2,

5, 6, 8, 37, 38, 39; 11. *1, 5, 16, 23, 31, *35, 38,
39; 12. 7, 8, 79, I1, 17, 18, 20, 25, 26; 18. 6,9

(425), 10, 14.

Ja 1. 17, 20, 23, 25; 2. 34 —WH

thg., *5, 76, 27,

τ, Marj aay 355.;:8.
sey τ ΠΑ 2 (Gr), 3,
54.
χα Ὁ 0s G, 39.
°
I Pe 1. *8, 12, 18, 23; 2. 10, “τὸ, 18, 22, 23 (d7s);
3. 3, 21.
11 Pe 1. 8, 16, 20, 21; 2. 3 (ds), 4, §, 10, 11 ; 8. 9.
I Jol. *%5, 6, 8 (d%s), 10 (δ); 2. 2, 4, 7, 10, 11, 15,
16, 19 (dé), 21 (ter), 22, 27 (d%s); 3. 1 (d7s), 5, 6
(d2s), 9 (b¢s), 10, 12, 15; 4 3, 6 (dzs), 8, 710, 18
(d7s), 20, 20 mas, R mg.; 5. 3, 6, Io, 12, 16, 17,
18 (42s).
ΤῈ Jor, 5, 9, 10, 12.
ΠῚ Jo 4, 9, ἘΣ, 13.
Ju 9, 10.

Re 2. 2 (d%5), 3, 9, 13, 21, 24 (227); 8. 2, 4, 8, 9, 17;

4.8; 6. 10; 7. 16; 9. 4, 16, 20, 20 οὐδὲ, TW
mg., οὔτε WH mg. alt., 21; 11. 9; 12. 8,11; 18.
8; 14.4, 5, 11; 16. 9, 11, 18,20; 17. 8 (¢er), 11;
18. 7,17; 20. 4 (dis), 5, 6, ΤΙ, 155 21. 1, 4 (6/5),

22, 23, 125, 25;

22. 3,5 (62s).

*0YA’ ὅτ
Mk 15 29 οὐὰ ὁ καταλύων τ. ναόν
ova, T

oval— οὐδέ
OYAI' ἡ

Ί

1

Ἷ

Mt

(1) seq. accus.

(2) ἡ οὐαί

,

18

.
Ἶ

7 οὐαὶ τ. κόσμῳ ἀπὸ τ. σκανδάλων

23 13 οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς κ. Φαρισαῖοι ὑποκριταί
—h. v.. TWHR non mg.
14 οὐαὶ δὲ ὑμῖν γραμματεῖς x. φαρισαῖοι
ὑποκριταί

15 οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς x. Φαρισαῖοι ὑποκριταί

16 οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοί
23 οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς κ. Φαρισαῖοι ὑποκριταί
add, 25, 27, 29
2419 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις κ. τ.
θηλαζούσαις

26 24 οὐαὶ δὲ τ. ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ

Lu

οὐαὶ

δὲ ταῖς ἐν

γαστρὶ

Onragotoas

6ὃΘὋὃ

ἐχούσαις

κ.

14 21 oval δὲ τ. ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ
624 πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τ. πλουσίοις
25 οὐαὶ ὑμῖν of ἐμπεπλησμένοι
viv
πεινάσετε.
οὐαὶ οἱ γελῶντες νῦν ὅτι πενθήσετε
26

10 13
11 42
43
44
46
47

17

52

οὐαὶ

ὅταν

καλῶς

ὑμᾶς

εἴπωσιν

τ.

ὅτι

πάντες

οἱ

ἄνθρωποι
οὐαί σοι Χοραζεὶν οὐαί σοι Βηθσαιδά
ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τ. Φαρισαίοις
οὐαὶ ὑμῖν τ. Φαρισαίοις
οὐαὶ ὑμῖν ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα
κ. ὑμῖν τ. νομικοῖς οὐαί
οὐαὶ ὑμῖν ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τ.
προφητῶν
οὐαὶ ὑμῖν τ. νομικοῖς

1 πλὴν οὐαὶ δι’ οὗ ἐρχεται

οὐαὶ

τ.

ἀνθρώπῳ

x. τ. θηλα-

ἐκείνῳ

ἣν

dv οὗ

παραδίδοται
1Co 9 16 οὐαὶ γάρ μοι ἐστὶν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι
Ju
II οὐαὶ αὐτοῖς ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Katy ἐπορεύθησαν

Re

813 1 οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τ. κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς

οὐδὲ

θερίζουσιν

οὐδὲ

οὐδὲ

28 1 οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν

29 οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τ. δόξῃ αὐτοῦ
718 1 οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς

ποιεῖν
8 10 οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
map οὐδένι too. π. ἐν τ. Ἰσρ. εὗρ.,
WHR mg.

917 οὐδὲ βάλλουσιν

οἶνον

νέον

εἰς ἀσκοὺς

παλαιούς
10 24 1 οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τ. κύριον αὐτοῦ
11 27 1 οὐδὲ τ. πατέρα τις ἐπιγινώσκει
12 41 ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς
μετ᾽ αὐτοῦ

19 | οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει οὐδὲ ἀκούσει
τις ἐν τ. πλατείαις τ. φωνὴν αὐτοῦ

Dip pana woven wey ΝΟ pyye Nd
τα wae, τ θη OE A
δὰ ts

Is. xlii. 2
13 13 1 ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνιοῦσιν
16. 9 1 οὔπω νοεῖτε οὐδὲ μνημονεύετε τ. πέντε
ἄρτους τ. πεντακισχιλίων
Io

1 οὐδὲ

τ.

ἑπτὰ

ἄρτους

τ.

τετρακισχιλίων

21 27 οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ
32 ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον
ov, T
22 46 οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ ἐκείνης τ. ἡμέρας
23 14 1 οὐδὲ τ. εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν
2421 1 οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως
τοῦ νῦν οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται
36 1 οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τ. οὐρανῶν,
—h. v., R mg.
25 13 1 ὅτι οὐκ οἴδατε τ. ἡμέραν οὐδὲ τ. ὥραν
45 } ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τ.

ἐλαχίστων οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε
,

Os

3

Ν

>

Ul

27 14 " οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα
Mk 422 ! οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον
5 3 οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι

6 31 οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν

817 1 οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε;
11 26 οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν... ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν
᾿

12 12 1 οὐαὶ τ. γῆν κ. τ. θάλασσαν
18 10 οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών
16 οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη
19 φὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ) μεγάλη
:
ΟΥ̓ΔΑΜΩ͂Σ * *

33 οὐδὲ ἐγὼ λέγω
ποιῶ
12 10 οὐδὲ τ. γραφὴν
13 32 1 οὐδεὶς οἶδεν
οὐδὲ ὁ υἱός
14 59 οὐδὲ οὕτως ἴση

—h. v., ᾽ TWHR

2 6 οὐδ. ἐλαχίστη εἶ ἐν τ. ἡγεμόσιν Ἰούδα
,

mM

.

;

ἜΡΝΞ nivnp VY,

Mic. v. 1

515 οὐδὲ καίουσιν

46

(2) οὐδὲ εἷς

οὐδέ

λύχνον

ὑπὸ τ. μόδιον
615 οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν
ματα ὑμῶν

ταύτην ἀνέγνωτε;
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ
ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν

δένδρον σαπρὸν

ποιοῦν

πὸν καλόν
44 1 οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν

οὐδέ
Pane

(8) ἀλλ᾽

non mg.

ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα

1613 οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
Lu 6 3 οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε
43 1 οὐδὲ πάλιν

ὌὈΥΔΕ΄

(1) οὐ, οὐδὲ...
Mt

διορύσσουσιν

912 2 ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν"
2. ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα
1114 2 ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν"

2 ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ

Mt

οὐ

1 οὐδὲ ὁ υἱός

οὐαὶ δὲ, T
21 23 οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
ζούσαις

2222 πλὴν

κλέπται

συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας

7 πλὴν οὐαὶ τ. ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον
ἔρχεται

Mk1317

6201 ὅπου

κλέπτουσιν
26 1 οὐ σπείρουσιν

Mt 11 21 οὐαί σοι Χοραζεὶν οὐαί σοι Βηθσαιδάν

'
᾿

721

7 7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν
9 οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
ιἬιτ

x. τιθέασιν

αὐτὸν

ἀφήσει τὰ παραπτώ-

Kap-

Ses

eos

>

\

-

8 17 1 οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ

11 33 1 εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τ. μόδιον
12 24 1 οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν,

οὔτε om. οὔτε Oep., TWH

mg.

1 ois οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη
΄“΄

,

722

οὐδέ

Lu 12 26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε

I1Co3

27 | πῶς αὐξάνει: οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει
πῶς οὔτε νήθ. οὔτε ὑφαίνει, TWH mg.
27 οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τ. δόξῃ αὐτοῦ
33
ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς
διαφθείρει
16 31 οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ ὌΝ ἀναστῇ πεισθήσονται
οὐδὲ, T
17 21 * οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἢ ἐκεῖ
18 4 ὃ εἰ ἃ: τ. Θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρω-

2 ὃ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε

4358 ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω
5 I τοιαύτη πορνεία. ἥτις οὐδὲ ἐν τι ἔθνεσιν
11 14 οὐδὲἡ
ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς
16 1 τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν οὐδὲ αἱ
ἐκκλησίαι τ. Θεοῦ
14 21 οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου
os
:
ve
vin κῺΝ No, Is. xxviii. 12
15 13 | εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν οὐδὲ

πον ἐντρέπομαι
13 | ov« ἤθελεν οὐδὲ τ. ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι.

Χριστὸς ἐγήγερται
16 | εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται οὐδὲ Χριστὸς

20

ὃ οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ἐ
ἐρται
ποιῶ
50 1 οὐδὲ ἡ φθο a τ. ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ
36 οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται
11Co7? 12 8 ἀλλ᾽ οὐδὲ ἕνεκεν τ. ἀδικηθέντος
οὔτε, T
Ga 1 11 οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ δ ἀνθρώπου
28 15 ὃ. ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρῴδης
12 | οὐδὲ yap ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον
40 οὐδὲ φοβῇ σὺ τ. Θεόν
αὐτὸ οὐδὲ ἐδιδάχθην
|Cecee aoie χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν
ἔ
οὔτε ἐδιδ., TWH non mg.
13 | ov« ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς
17 | οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς
οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός
πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους
25 | εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλείας οὐδὲ
2 3 ὃ ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοὶ... ἠναγὁ προφήτης
κάσθη περιτμηθῆναι
5 22 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα
5. οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τ. ὑποταγῇ
6 24 1 Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ1 οὐδὲ οἱi μαθηταὶ αὐτοῦ
8 28 3 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην"
7 καὶ οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν
l οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος
8 [11 οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω
414 1 τ. πειρασμὸν ὑμῶν. .. οὐκ ἐξουθενήσατε
2 οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα
οὐδὲ ἐξεπτύσατε
11 50 | οὐδὲ λογίζεσθεὅτι συμφέρει ὑμῖν
613 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον
13 16} οὐδὲ ἀπόστολος μείζων Τ. πέμψαντος αὐτόν
φυλάσσουσιν
141} “οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει.
Phl 2 16! οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν
15 4 οὕτως οὐδὲὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε
ἐκοπίασα
16. 1.1 Gre οὐκ ἔγνωσαν τ. πατέρα οὐδὲ ἐμέ
{1π8... 5. οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας οὐδὲ
21 25 οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τ. κόσμον χωρήσειν τὰ
ἐν δόλῳ
γραφύμενα βιβλία
5 τ] οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους
—h. v., T
1Th3 ὃ ! οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος
Ας 227
1 οὐδὲ δώσεις τ. ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν | 1 Ti 212 1 διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ
αὐθεντεῖν ἀνδρός
nine nix? i a
δ, Ps. xvi. 10
6 7 ὅτι οὐδὲ 5Sta τι δυνάμεθα
4 12 οὐδὲ γὰρ “ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τ. _ οὐρανόν
32 3 οὐδε εἷς τι τ. ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν
ἴδιον εἶναι

34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς

He

16 1 ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων
οὐδὲ ἰδεῖν
δύναται
8 4 εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεύς

912 οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων kK. μόσχων

7

5 1 οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῷ
οὐδὲ βῆμα ποδός
8 21 1 οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τ.

9
1621

λόγῳ τούτῳ
1 οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔ
ἔπιεν
1 ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι

18

17 25 1 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θε απεύεται

χωρὶς

αἵματος

ἐνκε-

10

25 1 οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν
8.1 θυσίας .. . οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ ηὐδόκησας,
Ps. xl. 7,

18

5 οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω

οὐδὲ

ποιεῖν

ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη
καίνισται
οὐδ᾽, T

BRIS

Nr JEW

xb JOY MAN, Josh.

19 2 3 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν
2413 οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί. σοι
i. 5
18 1 οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ “μετὰ θορύβου
1 Pe 222 ? οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τ. στόματι αὐτοῦ
Ro 228 } οὐδὲ ἡ7 ἐν τ.
φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομῇ | 11Pel 8.1 οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν
8 τὸ 13 οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς
I Jo 223 was ὁ ἀρνούμενος
ἁ
τ. υἱὸν οὐδὲ τ. πατέρα ἔχει
Rane
:
3 61 πᾶς ὁ ἁ
dvev οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν
ΠΟΤΕ ΓΝ, Ps. xiv. 1
ovde ἔγνωκεν αὐτόν RE
2
415 1 οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις
Re 5 3 } Σοὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τ. οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τ.

8 717. γὰρ vop@ τ. Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται

οὐδὲ γὰρ δύναται
9 7 οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα ᾿Αβραάμ
16 | ἄρα οὖν οὐ τ. θέλοντος οὐδὲ,τ. τρέχοντος
11 21 οὐδὲ σοῦ φείσεται
1Co2 6} οὐ τ. αἰῶνος τούτου οὐδὲ τ. ἀρχόντων τ.
αἰῶνος

τούτου

γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τ. γῆς

οὔτε. .. οὔτε, TWH mg.
716 1 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι,
ἔ
1 οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ
πᾶν καῦμα
9 4: ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τ. χόρτον τ. γῆς
οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον

οὐδέ---οὐδείς
Re
~~
Δ'

}

9 20 οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τ. ἔργων τ. χειρῶν
αὐτῶν
᾽ν
οὗ, WH non mg. R; οὔτε, WH mg. alt.
12 8 1 οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τ. οὐρανῷ
20 4 1 οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ
τ. εἰκόνα αὐτοῦ
21 23
οὐ χρείαν ἔχει τ. ἡλίου οὐδὲ τ. σελήνης
,

1

>

,

»»,

Mk15
16
Lu

723
4
8

161

‘

ἡλί

ὑδὲ

λή

1

οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν;

1

ὁ

1

οὐδενὶ οὐδὲν

»

>

/

>

΄

€ ᾿Ιησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη

δὲ

ΕΣ

>

a

‘

>

,

ὑδὲ

εἶπον

ὑδὲ

»

iO

ἐφοβοῦντο γάρ

ἷ

;

-

΄

οὐδείς ἐστιν ἐκ τ. συγγενείας σου ὃς
καλεῖται τ. ὀνόματι τούτῳ
οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις

>
,
»
>
,
42 1 » »ἍἌ
LA
24 οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τ. πατρίδι

αὐτοῦ

>

OYAEI =

(1) c. neg.
(8) 088. . .. ἐὰν, εἰ μή
Mt

513

3 πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλείας
8 οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Ναιμάν
δι’ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν

4

(2) εἰς, ἐπ᾽
>

οὐδέν

> _§

>

(4) οὐδὲν ἐκτός
4

>

ὑδὲ

>

‘

»

»

‘

,

,

’

Ψ

εὗρον
οὐδὲ ἐν τ. Ἶσρ. τοσ. π. εὗρ., TR non mg.”
ν

‘

>

,

>

,

ce

>

/

8

΄-

>

‘

>

60

>

‘

>

,

‘

τ

>

©

ὑδὲ

3

‘

»

‘

=

>

>

Lol

’

>

ΦῸΡ

,

>

ἂν

=

,

>

>

‘

‘

iz

>

>

54,

,

8

>

>

|

a
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a

a

>

>

,

>

,

U

>

‘

>

8

\

>

,

δας

>

3

4

a

περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης ἢ τ. ὥρας οὐδεὶς
3
οἶδεν
1 οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν;
ὁ δὲ ἐσιώπα κ. οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν
»

1

©

»

4

,

>

,

>

,

>

>

,

>

θεραπευθῆναι
67

>

‘

“

es

oa]

,

‘

bd. \

>

sf

,

>

θὸ

Ν

>

οὐδεὶς ἀγαθὸς

A]

“Ὁ

,

’

ς

εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός
-

,

αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ

οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ
οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ

οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν

1 οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος
Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε
οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν
3 οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τ. οὐρανόν
Γ᾿

-“

Lal

΄“

1 οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδέν

τ. μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει
οὐδεὶς μέντοι εἶπεν Τί ζητεῖς;
18

’
[Ὶ
2,2
δ
a
ὑδέ
οὐ> δύναται
ὁς υἱὸς
ποιεῖν-~ ἀφ᾽
ἑαυτοῦ
οὐδέν

οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα

οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν

οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν
"ὦ
μ
ὃ
or
οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
’

΄

>

Ν

’

,

οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
>

6

αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν
5,,)
ἃ
>? ‘
,
>
,
tae
ep’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν
1 οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν
οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τ. ἀνθρώπῳ τούτῳ

΄“

οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ

᾿

1

‘

οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἣ γυναῖκα

’

>

,

Mo}

’

,

“

Φ

οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ
οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν

,

ae

δι,

οὐδεὶς τ. ἀνδρῶν ἐκείνων τ. κεκλημένων
εύσεται

-

»

”

οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν

,

’

>

αὐτὸν

οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν

,

1 οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τ. οἰκίαν τ. ἰσχυροῦ
εἰσελθὼν... διαρπάσαι
1 οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν
δῆσαι
μ᾿
οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι
1 οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι
οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν
1 οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τ.
πατρί
οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τ. ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτόν
οὐδένα ἤθελεν γνῶναι
;
1
ery
ὑδέ
is
θ᾽ ς
cal
οὐκέτι οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν
τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν
οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν
3 οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός
>
,
>
a
Le
Bel
Sf
a
Δ
Φ
οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφούς
1 ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν
3 3 οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα
1 οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός
’

>

καλύπτει

>
‘
,
»
ει
οὐδεὶς
γινώσκει
τίς΄ ἐστιν
6“ υἱὸς
εἰ> μὴ‘ ὁ.

8

οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς

‘

>

>

,

3

,

πατή

΄

2

>

ἅψας

,’

σκεύει
οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς

1

non mg.

‘

΄

δὲ λύχνον

1 οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις
οὐδὲν ὧν ἑώρακαν
οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τ. χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον
1 οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει

ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο
οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον
1 οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός
>
‘
207
>
“
ἥν
ἂν
,
οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον
ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. ναῷ οὐδέν ἐστιν
ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. θυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν
περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης K. ὥρας οὐδεὶς
>
οἶδεν
ς
5
‘
4
εἶσι
Qs
>
,
ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ;
ἐν τ. κατηγορεῖσθαι αὐτὸν. . . οὐδὲν
ἀπεκρίνατο
ἰδὼν δὲ 6 Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ
οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει
-

,

,

4

εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός, TWHR

>

οὐδεὶς

,

φου
γῶν
΄
᾽
,
οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον
3 οὐδεὶς γινώσκει τ. υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ
χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς
3 οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον
κ. οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν
οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς 6 Θεός
Ἁ

ες

h. v., [WH]
μείζων... Ἰωάνου οὐδείς ἐστιν

9 16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνά»

>

ἐπιβάλλει
>
οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς
οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον

»

,

,

οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας

εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι
6 24 οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
8 Io παρ᾽ οὐδένι τοσαύτην πίστιν ἐν τ. Ἰσραὴλ
2

‘

we

οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
κ. οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τ. νόμον
παρρησίᾳ λαλεῖ κ. οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν
ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει
πόθεν ἐστίν
30 οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρα
44 ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἔβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας
8 [το οὐδείς σε κατέκρινεν;
rz ἡ δὲ εἶπεν Οὐδεὶς Κύριε

15

1 ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα

οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν
>

Ν

>

,

>

,

εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου,

ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν
οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε
>
ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτὸν ἡ δόξα pov οὐδέν
ἐστιν
»

4

,

,

ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι
,

>

1 εἰ μὴ ἦν οὗτος mapa Θεοῦ οὐκ ἠδύνατο
ποιεῖν οὐδέν
οὐδεὶς
ἦρεν αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ
οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τ. χειρὸς τ. πατρός
Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν
1 ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν
a“

»

Ν

>

Ν

>

>

4

>

»

>

,

>

,

a

>

4

,

θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν

1

σι

iy

>

>

λ

“

ὑδέ

τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τ. ἀνακειμένων
3 οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τ. πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ
1 ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν
1 χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν
μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει
τὰ ἔργα... ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν
οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με Ποῦ ὑπάγεις;
τ. χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς ἀρεῖ ἀφ᾽ ὑμῶν
1 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν
1 ἕως ἄρτι οὐκ yrnoate οὐδὲν ἐν τ. ὀνόματί
“

’

΄

’

,

‘

μου

ἴδε νῦν... παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις
3 οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο
1
δ
2
΄
>
,
»
er
ots
δέδωκάς
por οὐκ> ἀπώλεσα
ἐξ
αὐτῶν
οὐδένα
ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν

»

-

,

>

,

,

ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα

1

δ ν χε

Pag

»

>

a

>

ὅτι air. οὐχ εὑρ., T

1 μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω
τεθειμένος

οὐδεὶς ἢν

Ν

tLe

>

,

οὐδεὶς ἐτόλμα τ. μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν
1 οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία
i?
οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν
τ. δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς
ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὗρον
πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ .. . ἐγένοντο
εἰς οὐδέν
>

Ν

>

,

΄

>

,

>

,

5.9»,
>
> »
>
‘
»
A
>
οὐδέπω
yap‘ ἦν
ἐπ᾽
οὐδενὶ
αὐτῶν
ἐπιπε-

πτωκός
ἀνεῳγμένων
»

δὲ τ. ὀφθαλμῶν

,

‘

>

αὐτοῦ οὐδὲν

-~

>

a

>

b]

ἔβλεπεν

οὐδὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε x. αὐτῶν
οὐθὲν, TWH non mg.
᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες. . . εἰς οὐδὲν ἕτερον
ηὐκαίρουν
>

‘

,

>

2

>

‘

iz

-

7

A

‘

6

-~

δὲ

,

»

»

,

-Ὁ

οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε
>

4

,

,

-

΄

,

οὐδὲν τούτων τ. Γαλλίωνι ἔμελεν
ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τ. συμφερόντων
ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τ. ψυχήν
ἀργυρίου
χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς
ἐπεθύμησα
οὐθενὸς, T
ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν
ὡς δὲ οὐδὲν ἔβλεπον ἀπὸ τ. δόξης τ. φωτὸς
ἐκείνου
οὐκ ἐνέβλεπον, TWH non mg. R
ς

»

4

«

,

,

,

4

ε

‘

>>>

fel

»»

>

‘
23 9 οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν
τούτῳ
2510 Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκηκα
΄

>

οὐδεὶς yap ἡμῶν ἑαυτῷ Ci,
k. οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει
>

Ν

A

€

-

ες

-

,

~

οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ
οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον κ.
8

ὑδέ

ες

΄“

»

,

>

Γαῖον

a
>
\
>
,
ἣν
οὐδεὶς
τ. ἀρχόντων

4

’

nA
τ. αἰῶνος

΄
τούτου

ἔγνωκεν

Φ
>
‘
+
οὕτως
κ. τὰ\ τ. Θεοῦa οὐδεὶς
ἔγνωκεν

αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται

εἶ
»
‘
Φ
~
θεμέλιον yap
ἄλλον οὐδεὶς
δύναται
θεῖναι
οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα
>

΄

ἥν

ιν,

ΡΟ

paca

ee

>a

8

,

οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφός
ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν,
k. ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν
οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ,
c

»

“

2O'

”

>

,

ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων
τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει
οὐδεὶς ἐν πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ᾿Ανάθεμα ᾿ΙησοῦςOQ
\
΄
ey
΄
>
σι
κ. οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος Ἰησοῦς
18.5 ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω οὐδὲν ὠφελοῦμαι
οὐθὲν,
14 2 οὐδεὶς γὰρ ἀκούει
10 Kk. οὐδὲν ἄφωνον
»

\

δὲ

>

,

>

\

>
ἐν τ. ἀνθρώπῳ

‘

δ

,’

>

ἐν ἐκείνῃ τ. νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν
,

28 5 ὁ μὲν οὖν. .. ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
17 ἐγὼ...
οὐδὲν
ἐναντίον
ποιήσας
τ. λαῷ
γὼ"
»
,
Ro 81 οὐδὲν
ἄρα
viva κατάκριμα
τοῖς“ ἐν> ΧριστῷἸησοῦ

,

οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν
>

ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν
οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τ. κεφαλῆς
ἀπολεῖται

1

ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ

»

ἐλάλησαν

οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον πράσσει

ὁ κι ὅτι οὐδεὶς Θεὸς εἰ μὴ εἷς

,

ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν
13

οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι
οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν
ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν
4 οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται

(4

>

‘

4

A

~

νι.»

>

3

ΑἹ

~

>

“~

’

>?
4
>
,
Ν
‘
,
11Co5 16 ἀπὸ
τοῦ“-> νῦν- , οὐδένα
οἴδαμεν
κατὰ
σάρκα
5,
Qs
>
,
»ὼ»,
<2 οὐδένα
ἠδικήσαμεν οὐδένα ἐφθείραμεν οὐδένα

ἐπλεονεκτήσαμεν

5 οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν
οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων εἰ κ. οὐδέν εἰμι
«
ἂν ν
>
γὼ»,
΄
ὁποῖοί
ποτε ἦσαν
οὐδέν
μοι διαφέρει
ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο
ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τ. Θεῷ
ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς
ἀθετεῖ
ὁ κληρονόμος... οὐδὲν διαφέρει δούλου
οὐδέν με ἠδικήσατε
Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει
πέποιθα. . . ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε
οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν
ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι
οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον
3 οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν
,

s

a

>

s

Ul

,

a

,

a

‘

>

‘

>

,

πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλὸν x. οὐδὲν ἀπόβλητον

οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τ. κόσμον
ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων
οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τ.
βίου πραγματίαις
14 2 μὴ λογομαχεῖν ἐπ᾽ οὐδὲν xpoywov
416 ἐν τ. πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο

————

οὐδείς---οὐκέτι
>

4

Tit 115 T. be μεμιαμμένοις κ. ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν
Phm
14 χωρὶς δὲ τ. σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα
He

2 8
6 13
713
14

>

Ac

ποιῆσαι
οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον
ἐπεὶ «κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι
ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τ. θυσιαστηρίῳ

εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν
ἐλάλησεν
19 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος
12 14 οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τ. Θεόν
ja 113 πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα
τ. δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι
ἀνθρώπων

οὐδενὸς, WH
26 26 λανθάνειν yap αὐτὸν τούτων οὐ πείθομαι
10018

2 ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω οὐθέν εἰμι
3 ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω οὐθὲν ὠφελοῦμαι

I1Co1l

ὃ ov κατενάρκησα οὐθενός

δύναται

οὐδὲν, W

°OYKE’TI

(1) c. negat.

οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τ. οὐρανῷ . . . ἀνοῖξαι
τὸ βιβλίον

οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον

αὐτὸν

οὐδεὶς

ἐδύνατο
8.οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τι φὠδήν
οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τ. ναόν
1
τ. γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι

8

ὄνομα

γεγραμμένον

ὃ

οὐδεὶς

οἷδεν

εἰ μὴ

αὐτός

᾽᾿ΟΥΔΕΊΠΟΤΕ
τότεεἶνὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων
ὑμᾶς
οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ
ναὶ οὐδέποτε ἀνέγνωτε
οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν τ. γραφαῖς
ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι
οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν
25 οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυείδ
οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον,
kK. ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον
οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος
οὐδ. “ἔφαγον πᾶν κοινὸν kK. ἀκάθαρτον
κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς

τὸ στόμα μου
χωλὸς... ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν

ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει
οὐδέποτε
δύνανται
τ.
προσερχομένους
τελειῶσαι
αἵτινες οὐδ. δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας
“

>

,

3

“

,

,

OYAENQ
>
Ν
Ine
4
Lu 23 53 οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς
οὐδέπω
κείμενος
οὔπω, ΝΗ
=

Jo

>

>

739 ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη

οὔπω, WH
καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς fv
τεθειμένος
209 οὐδέπω γὰρ ἤδεισαν τι γραφήν
Ac 816 οὐδέπω ‘yap ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπε19 41 μνημεῖον

πτωκός

>

9 οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε κ. αὐτῶν
οὐδὲν, WH mg.
19 27 τὸ τ. μεγάλης θεᾶς ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν εἰς
οὐθὲν λογισθῆναι
20 33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐθενὸς

οὐθέν

1 σκοτία οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία

ὃν ἀριθμῆσαι

15

εἐεπεσυμησα

Μωυσῆς

Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται
3 ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων
ὁ ἀνοίγων κ. οὐδεὶς κλείσει,
k. κλείων x. οὐδεὶς ἀνοίγει
ἣν οὐδεὶς δύναται. κλεῖσαι αὐτήν
κ. οὐδὲν χρείαν ἔχω

ὄχλος πολὺς
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’΄'

a

OYOEI =

Lu 22 35 of δὲ εἶπαν Οὐθενός
γ4"
>
>
>
,
,
”
23 14 οὐθὲν
εὗρον ἐν τ. ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον

Lu

ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σάρξ μία
᾿ οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ’ ἐκείνης τ. ἡμέρας
ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι
1 οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν
δῆσαι
1 οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τ. πατρί
᾿ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα
εἶδον
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ
* οὐδεὶς οὐκέτι “ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
1 οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τ. γενήματος τῆς
. ἀμπέλου
ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου
2 οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδεν
1 οὐκέτι οὐ μὴ φάγω αὐτό
—ovkeért, WHR

Jo

οὐκέτι διὰ τ. σὴν λαλίαν “πιστεύομεν
οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν
ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει
ἔτι μικρὸν kK. ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ
οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν
οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους
πρὸς τ. πατέρα ; ὑπάγω k. οὐκέτι θεωρεῖτέ με
μικρὸν k. οὐκέτι θεωρεῖτέ με
οὐκέτι μνημονεύει τ. θλίψεως
ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω
ὑμῖν
κι οὐκέτι εἰμὶ ἐν τ. κόσμῳ
οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴἴσχυον
* οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος
οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες
οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν
Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει"
θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει
νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό
οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό
εἰ δὲ χάριτι οὐκέτι ἐξ ,ἐργῶν"
ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις
οὐκέτι κατὰ «ἀγάπην περιπατεῖς
φειδόμενος ὑμῶν
ὑ
οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον
ἀλλὰ νῦν οὐκέτι , γινώσκομεν
ζῶ δὲ οὐκέτι eye
εἰ δὲ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία οὐκέτι ἐξ
ἐπαγγελίας
οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν
ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός

9.2%
ψ ἐν
οὐκέτι---οὐρά
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Eph2 19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι x. πάροικοι
Phm 16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον
οὐκ ἔτι, T
Ης 10 18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων

οὐκέτι

περὶ ἁμαρτίας

26
Re 10 6
18 11
14

προσφορὰ

οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία
ὦμοσεν.... ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται
1 τ. γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι
| οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν
᾽᾿ΟΥ̓ΚΟΥ͂Ν

Jo 18 37 οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;
ΟΥ̓͂Ν

(1) εἰ, ἐὰν οὖν

interrog.

(2) ὅταν, ὅτε, ὡς οὖν

(4) νῦν οὖν

(8) in

(5) ἄρα οὖν

Mt 2.1738. 8; 1055. το; 1253; 28; 6:32. 8: ὁ,
Ἐ22.5:.
Leg, 21. 30s ie ΤΙ Ae A 9..18, 10:
16, 26, 31, 22. 1200 12, δ26. 18. 18, *27;-26, 40,
356; 14.15 —WH non mg. R; 17. 710; 18. 4,
26, 29, 31; 19. 6, 27;

1Co 8.55;
4 16; 6 4, 7—T, 15; 7. 26; 8.4; 9.
$18, 25; 10.19, 31; 11. 20; 14. 111, 215, 123,
$26; 15. 11; 16. 11, 18.
11 Col. 17;8. 12;
5. 6,11, 20;7. 1; 8. 24; 9.5;

11. 15; 12.9.

Ga 8. 5, #19, 21; 4. #15; 5.1; 6; 510.
Eph:
1934. 1, 17; 5.1, 7,15 79.6.14.
Phl 2. 11, 23, 28, 29 ; 8. 8 μενοῦνγε, T, 15.
Col 5. 6, 16; &41, 5; ζῶ,

1 Th4.1 —WH non mg.; 5. ὅ 6.

u Th 2 * 165.
1Ti12 1,8; 3.2; δ. 12.
1111
8: 2.1 ἼΖε:
Phm 117.
He 2. 14; 4. 1, 3 γὰρ, TWH non mg. R non mg,,
6, 41, 14,36 3°9.*11 3:6. 445 9.4,09% 10.16. 51}
13. 15 —WH non mg.
R mg.

Ja 4.14, 7,17; 5.7, 16.

1 Pe2. 1,.7:;:4%.1,973& τὶ Ὁ;
11 Pe 8. 11 οὕτως, WHR, 17.
ΠῚ Jo 8.
Re1. 19; 2.5, 16 —T ; 8 3, 13, 19.

21. 525, 240; 22. 9, 17,

21, 28, °43, 145; 28 3, 20; 24. 215, 126, 42;

25: 13,27; 285) ae: P54 els) 39, 22. OA se28: 10
ἦν

Mk 10. 9; 11. 331 [WH]; 12.80

—TWH;; 18. 35;

15. 12; 16. [19.
1} 5: 7, δ: ΟΣ 10), 16 5 4 07. aie 522...8.. 18.
10. 2, 40; 11.113, 35, 1363; 12. 26 —h. v., WH
Ip. } 18, 145° 16. 93,302 186. 7 85.2975 08: 13%
20. 15, 217, 29, 33, 44 ; 21.27, 14 3 22. 70 ; 28. 22.
ΠΟ
7 25°32, > 26, 501 ΖΦ 18, 20; 522.}. 8. 28, 20%
4.3 Ι, 5, 6, 9 πππὶ τὰ ὅὙΊ nal

28, 33; ? 40, 2.45, 46,

48, 52 (ὀϊ5), 53; δ. 4 —h. ν., TWHR non mg.,
10, 18 —T, 19; 6. §, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 724,

28, * 30, 32, 34, 35 —WHR, 41, 52, 53, 60, 162,
66 —WHR,

67; 7. 3, 6 —T,

11, 15, 16, 25, 28,

30, 33, 35» 40, 43, 45, 47 —T; 8. [5 δὲ, WH mg,,
12, 13, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 1.36, 38, 57, 59;

9. 7, 8, 10, 310 [WH], 11, 15, 16, 17, 18, #19, 20
—R, 24, 25, 26,327 —TWH non mg. R; 10. 7,
20 δὲ, WHR, 24, 39 —[WH] R; 11. 3, 26, 12, 14,

16, 17, 20, 21, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 45, 47, AY
54, 56; 12. 1, 2, 3, 7, 9, 17, 19, 21, 28, 29 [WH],
34, 35, 50; 18. 6, 512, 114, 24, 25 —WHR, 26
—T, 27, 30, 731; 16. 17, 18, 22; 18. 3, 4, 6, 7,
18, 10, Il, 12,

31 —WHR,

16, 17,

19, 24,

33, 37; 39, 40;

25, 27,

19.

28, 29, 31,

1, 5, 26, 38, 10

—T, 13, 16 (dzs), 20, 21, 23, 24 (25), 26, 29, 3 30,
31) 32, 38, 40, 42; 20. 2, 3, 6, 8, 10, ἃ II, 19, 20,
21, 25, 30; 21. 5, 6,7 (25), 79, II —f, . 15, 21, 23.

Ac 1. 6, 18, 21 ; 2 30, 33, 96, 41.5 88. Χο; 5. 41; 6.
3 δὲ TWH R mg., By WH mg. ; 8. 4, 22, 25;

9. 31; 10. 23, 29, 32, 33, 133; 11. 117, 19; 12.5;

13. 4, 38, 40; 14 3; 15. 3, #10, 27, 30; 16. 5,
11 δὲ, T, * 36; 17. 12, 17, 20, 23, 29, 30; 19. 3, 32,
36, 38; 21. $22, 23; 22. 29; 28. 415, 18, 21, 22,
ay 25. 1, 4, 5, Il, 17, 23; 26. 4,9, 22 ; 28. 5, 20,

28.
Ro 2. 21, 126; 3. 81, 39, $27, 28 yap, TWH non
mg. R mg., 31; 41, 9,210; 5. 1,9, 518; 6. 21,

4, 12,
*15, °21; 7. 53, °7, 13, 253 8. 512, 51:

9. > 14, 516, δ 1, 19, ὅσ, 10. 214; 11. 1, 5, °7,
II, 13, 19, 22; 12 1; 18. 10, 12; 14 18, %12
IWwH} 13, 16,519; 15. 17, 28; 16. 19.

ΟΥ̓ ΠΩ

Mt 16
24
Mk

9 οὔπω νοεῖτε οὐδὲ μνημονεύετε τ. πέντε ἄρτους
6 ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος

4 40 τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν ;
τί ὃ. ἐστ. οὕτως; πῶς οὐκ ἔχ. π.;,

817 οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε;
21 ἔλεγεν αὐτοῖς Οὔπω

συνίετε;

11 2 ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν
ἀνθρ. οὔπ. κεκάθικεν, T
18 7 ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος
Lu 28 53 οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος
οὐδέπω, T
Jo 2 4 οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου
8.24 οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τ. φυλακὴν
Ἰωάνης
17 οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
6 ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν
ὃ ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τ. ἑορτὴν ταύτην,
οὐκ, TWH mg. R mg.
ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται

30 ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ

39 οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα,
ὅτι Ἰησοῦς οὔπω ἐδοξάσθη
οὐδέπω, T
8 20 ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ
57 πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις
11 30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τ. κώμην
2017 οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τ. πατέρα
1Co3 2 οὔπω γὰρ ἐδύνασθε

8 2 οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι

Phl 813 ἐγὼ ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι
ov, WH mg. R mg.
He 2 8 viv δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα
12 4 οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε
1710 8 2 οὔπω ἐφανερώθη
τί ἐσόμεθα
Re 17 10 6 εἷς ἔστιν ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν
12 δέκα βασιλεῖς εἰσὶν οἵτινες βασιλείαν οὔπω
ἔλαβον
ὌΥΡΑ΄

Re

9 10 ἔχουσιν οὐρὰς

ὁμοίας σκορπίοις x. κέντρα,

x. ἐν τ. οὐραῖς αὐτῶν ἡἡ ἐ

σία αὐτῶν

οὐρά---οὐρανός
Re

919 ἡ yap ἐξουσία τ. ἵππων.
αὐτῶν"

.. ἐν τ. οὐραῖς

Mt
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7 2r

αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν

12

4 ἡ οὐρὰ αὐτοῦ
τ. οὐρανοῦ

σύρει τὸ τρίτον τ. ἀστέρων

1 οὗτος εἰσελεύσεται εἰς τ. βασιλείαν τ.
οὐρανῶν
ε
—h. v. TWH non mg. R
x ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ. δὺν €EVT.
»

βασιλείᾳ τ. “οὐρανῶν. ι

ἔχουσιν kK. τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατασκηνώσεις
3 ἤγγικεν ἡ βασιλεία #: οὐρανῶν ἐ
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τ.
πατρός μου τοῦ ἐν τ. οὐρανοῖς i
ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τ. πατρός

᾽᾿ΟΥ̓ΡΑΉΙΟΣ
ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν
ἀφήσει K. ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ “οὐράνιος τρέφει αὐτά
32 οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
15 13 πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ
Hou ὁ οὐράνιος
18 35 οὕτως x. 6 πατήρ μου

μου τοῦ ἐν τ. οὐρανοῖς

ὁ οὐράνιος ποιήσει

ὑμῖν
ἐπουράνιος,

WH

* ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ Κύριε τ. οὐρανοῦ ©

23 9 εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος
Lu 213 ἐγένετο σὺν τ. ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς
οὐρανίου
οὐρανοῦ, WH mg.
Ac 26 19 οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ

K. τ. γῆς
ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τ. πατρός
μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς 1.
1 ὑμῖν δέδοται “γνῶναι τὰ μυστήρια τ.
βασιλείας τ. οὐρανῶν 2
* ὡμοιώθη ἡἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ,.
σπείραντι καλὸν σπέρμα
* ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν κόκκῳ "“
σινάπεως
ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ ©
1 ὁμοία ἐστὶν ἧ βασιλεία τ. οὐρανῶν ζύμῃ ε΄
1 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν θησαυρῷ ε.
κεκρυμμένῳ
᾿ πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ~~

"OYPANO’@EN **
Ac 1417 οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδούς
οὐρανόθεν ὑπὲρ τ. λαμπρότητα
περιλάμψαν με φῶς

τ.

ἡλίου

"OYPANO’S

(1) βασιλεία: τ. οὐρ.
() οὐρανὸς Xone vy“
(8) ἕως, ἄχρι οὐρανοῦ
(4) ἄκρον odp.
(5) πρῶτος, τρίτος οὐρ. (6) Θεὸς τ. odp.
5 ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν."
ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν. οἱ οὐρανοί .
ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τ. οὐρανῶν λέγουσα 1 ἤγγικεν. γὰρ ἡ βασιλεία τ οὐρανῶν ἐ
5.3 * ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ν
10 1 ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τ. οὐρανοῖς ©
ὅπως εὐτὺς δοξάσωσιν τ. πατέρα ὑμῶν τὸν
ἐν τ. οὐρανοῖς 18 25 ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς κι ἡ γῆ Φ
19! ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
οὐρανῶν
L
19.* οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τ. βασιλείᾳ
τ. οὐρανῶν

ν΄

20) ov μὴ εἰσέλθητε εἰς τ. βασιλείαν τ.
οὐρανῶν v
34 ? μὴ ὀμόσαι ὅλως “μήτε ἐν τ. οὐρανῷ C
45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τ. πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν

ἐμπόρῳ
1 πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν

1

T.

οὐρανῶν"

ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν ῳ θέλημα τοῦ πατρός μου
τοῦ

ἐν

Τ.

οὐρανοῖς,

YY

πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τ. βασιλείᾳ

¢

ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανὸν εὐλόγησεν SO

ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τ. οὐρανοῦ (>
ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς

εὐδία πυρράζει

γὰρ ὁ οὐρανός."

—h. v5 [ΤΊ [WHI] R mg.
σήμερον χειμὼν πυρράζει γὰρ
ὁ οὐρανός
—h. v., [T] [[WH]] R mg.
τὸ μὲν πρόσωπον τ. οὐρανοῦ

στυγνάζων \δ᾽
γινώσκετε

(ἢ

διακρίνειν
|
17 ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς
19 1 δώσω σοι τὰς κλεῖδας τ. βασιλείας τ.

οὐρανῶν"

t-

3 K. ὃ ἐὰν ᾿δήσῃς ἐἐπὶ τ. γῆς ἔσται δεδεμένον
ἐν τ. οὐρανοῖς"

ie

K. ὃ ἐὰν ᾿ λύσῃς ἐἐπὶ τ. γῆς ἔσται ie

ἐν τ. οὐρανοῖς

τίς ἄρα μείζων

18 I

ἐν be οὐρανοῖς &
9 πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς uv

10 ? ὡς ἐν οὐρανῷ κ. ἐπὶ γῆς (7
θησαυρίζετε δὲ ὑὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ ζ(
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ ἦν οὐρανοῦ O.
πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς ||
δώσει ἀγαθά
21 1 οὐ πᾶς . . « εἰσελεύσεται εἰς τ. βασιλείαν

τ᾽

σαγήνῃ

τ᾿ οὐρανῶν

οὐρανοῖς uM

μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τ. πατρὶ ὑμῶν τῷ

Ge

6 be μικρότερος ἐν τ. βασιλείᾳ τ. οὐρανῶν —
air αὐτοῦ ἐστίν
1 ἡ βασιλεία τ: οὐρανῶν ,Βιάζεται ἐν
3 κ. σὺ Καφαρναοὺμ μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψω- —
θήσῃ;

οὐρανῶν ;

1

ἐστὶν ἐν τ. βασιλείᾳ τ.

οὐ μὴ εἰσέλθητε

εἰς

οὐρανῶν

1

τ.

βασιλείαν

τ.
“

οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τ. βασιλείᾳ τ. οὐρανῶν

10

t

eo

οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς
βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τ. πατρός Μοῦ τὸ
τοῦ
ἐν οὐρανοῖς

; avr. ἐν τ. οὐρανῷ, WH mg.
14 οὕτως οὐκ ἐστὶν θέλημα ἔμπροσθεν τ. ae

pov τοῦ ἐν οὐρανοῖς,

728

οὐρανός

Mt 18 18 ? ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τ. γῆς ἔσται δεδεμένα | Mt 14 62 ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου...
ἐρχόμενοι,
ἐν οὐρανῷ: “)

μετὰ τ. νεφελῶν τ. οὐρανοῦ
μ
* κι ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τ. γῆς ἔσται λελυμένα
16 [19 ὁ μὲν οὖν Κύριος Ἰησοῦς... ἀνελήμφθη
᾿.
ἐν οὐρανῷ (2
'
;
7
: εἰς τ' οὐρανόν i
ὁ
ἵ O
19 γενήσεται avrois παρὰ τ. πατρός pov τοῦ | Lu 2 13 ἐγένετο σὺν τ. ἀγγέλῳ
πλῆθος στρατιᾶς.
ἐν οὐρανοῖς ν΄
οὐρανοῦ
*
23 | ὡμοιώθηἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ κ΄
οὐρανίου, TWH non mg. R
βασιλεῖ
15 ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἷς τ. οὐρανὸν οἱ {7

19 12 | οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τ. βασιλείαν
τ. οὐρανῶν

ἄγγελοι

κ΄

8.21 ἐγένετο δὲ...

14 1 τ. γὰρ τοιούτων ἐστὶνἡβασιλείατ.οὐρανῶν«ἱ

21 ἕξεις sade ἐν οὐρανοῖς.
οὐρανῷ, ΤᾺ
23 ' πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται
24 1
20

βασιλείαν τ. οὐρανῶν ι΄

425 ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἔτη τρία κ. μῆνας ἕξ ()
6 23 ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τ. οὐρανῷ “Ὁ
8 5 τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό
ὁ,

εἰς τ.

9 16 ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτούς

2)

1015 ὅ x. σὺ Καφαρναοὺμ μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψω-

>

πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν &
τ. Θεοῦ, WHR
:
11 ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν"

ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ

54 θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τ. οὐρανοῦ “"
58 ἔχουσιν x. τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατασκη- >
νώσεις
4

᾿

21 25 ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων
;
25 ἐὰν εἴπωμεν Ἔξ οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν “,
22 21) ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν avOpore@ +"
βασιλεῖ
30 ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι ἐν τ. οὐρανῷ εἰσίν
(΄
2814 1 ὅτι κλείετε τ. βασιλείαν τ. οὐρανῶν “
ἔμπροσθεν τ. ἄνθρωπων
22 6 ὀμόσας ἐν τ. οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τ. θρόνῳ ζ;
τ. Θεοῦ
24 29 οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τ. οὐρανοῦ, ζ,

18
20
21
11

ἐκ τ. ovp., T

κ. ai δυναμεῖς τ. οὐρανῶν σαλευθήσονται.
3O κι τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τ. υἱοῦ τ.
ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ ©
30 ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ
τ. νεφελῶν τ. οὐρανοῦ
31
ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως τ. ἄκρων αὐτῶν

{

35“ ὁ οὐρανὸς κ. ἡ γῆ παρελεύσεται

36 οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τ. οὐρανῶν “΄
25 1 ἰ ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν δέκα“

παρθένοις

26 64 ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου... ἐρχόμενον
ἐπὶ τ. νεφελῶν τ. οὐρανοῦ
ἴ"
᾿
28 2 ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ ζ΄
18 3 ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ κ. ἐπὶί.
τ. γῆς
Mk 1 το εἶδεν σχιζομένους τ. οὐρανούς &
II φωνὴ ἐγένετο ἐκ τ. οὐρανῶν
|”
4.32 ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τ. σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ
τ. οὐρανοῦ κατασκηνοῖν (,)
6 41 ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανὸν εὐλόγησεν (.
7 34 ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανὸν ἐστέναξεν(
811 ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τ. οὐρανοῦ Φ
10 21 ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷί,
1125 ἵνα κ. 6 πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς ἀφῇ
ὑμῖν
ῳ
26 οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν. ὁ ἐν οὐρανοῖς ἀφήσει :.
_—h. v., TWHR non Goad
τς ᾿
30 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἣ ἐξ |)
ἀνθρώπων;
31 ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ ©

1225 ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τ. οὐρανοῖς

|

13 25 οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τ. οὐρανοῦ πίπτοντες, [ἢ
k. ai δυνάμεις
ai ἐν τ. οὐρανοῖς σαλευθήσονται 4

27 “4 ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ (>)
31 3 ὁ οὐρανὸς κ. ἡ γῆ παρελεύσονται ὦ

32 οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ ὁ.

ἀνεῳχθῆναι τ. οὐρανόν “;

22 K. φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι ,.;

2

θήσῃ;
ἐθεώρουν τ. Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τ.᾿
οὐρανοῦ πεσόντα
7
ἐκ τ. οὐρ. ὡς ἀστρ., WH mg.
ὅτι τὰ ὀνόμ.
ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν τ.
οὐρανοῖς
* ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ Κύριε τ. οὐρανοῦ 7.
κ᾿ τ. γῆς
πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς “
—jp. ὁ ἐν τ. odp., TWHR non mg.

‘2° ὡς ἐν οὐρανῷ x. ἐπὶ γῆς >

—h. v..
TWHR non mg.
13 πόσῳ μᾶλλον 6 πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει
πνεῦμα ἅγιον
Pa
16 σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ —
12 33 ποιήσατε ἑαυτοῖς... θησαυρὸν ἀνέκλειπτον
ἐν τ. οὐρανοῖς |.
᾿

‘

56 ? τὸ πρόσωπον τ. γῆς κ. τ. οὐρανοῦ οἴδατε

>)

δοκιμάζειν
18 19 τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τ. 7
15

7
18
21
1017
ο΄
17 24
29
18 13
22
19 38
20 4
5
21 11

κλάδοις αὐτοῦ

4

i

οὕτως χαρὰ ἐν τ. οὐρανῷ ἔσται —
᾿
ἥμαρτον εἰς τ. οὐρανὸν κ. ἐνώπιόν σου —
ἥμαρτον εἰς τ. οὐρανὸν x. ἐνώπιόν σου
ἢ
* εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τ. οὐρανὸν x. τ. >
γῆν παρελθεῖν
,
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ᾿".
ὑπὸ τ. οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει ἡ
ἔβρεξεν πῦρ x. θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ ()
οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τ. ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς
τ. οὐρανόν (7
ἕξεις θησαυρὸν ἐν τ. οὐρανοῖς “~
J
-τοῖς, T [WH
ἐν οὐρανῷ εἰρήνη (2
Ν
τὸ βάπτισμα Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἣν ἣ ἐξ ..
ἀνθρώπων ;
[5
ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ ᾿.
Ξε.
φόβητρά τε x. ἀπ᾽ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα |
ἔσται
onp. ἀπ᾽ οὐρ. μ., T; σημ. μ. ἀπ᾽ οὐρ.,
WH mg.
P

26 αἱ γὰρ δυνάμεις τ. οὐρανοῦ σαλευθήσονται O

33 “ ὁ οὐρανὸς x. ἡ γῆ παρελεύσονται
ἂν
2243 ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπὸ τ. οὐρανοῦὦ

ἐνισχύων αὐτόν
—h. v., [[WH]] R mg.; ἀπ᾽ otp., TWH
mg.

>
΄
ουρανος

Ac 11 Io ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα eis τ. οὐρανόν &
1415 2 ὃς ἐποίησεν τ. οὐρανὸν κ. τ. γῆν O

Lu 24 51 ἀνεφέρετο εἰς τ. οὐρανόν

O
—h. v., T [[WH]] R mg.

Jo

3 οὗτος οὐρανοῦ κ. γῆς ὑπάρχων κύριος “
ἐξαίφνης ἐκ τ. οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ©
ἱκανὸν περὶ ἐμέ
Ro 118 ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ “»
“᾿
10 6 τίς ἀναβήσεται εἰς τ. οὐρανόν

132 τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ
ὄψεσθε τ. οὐρανὸν ἀνεῳγότα
1 οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τ. βασιλείαν τ.
οὐρανῶν
τ. Θεοῦ, WHR
οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τ. οὐρανόν,
εἰ μὴ ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβάς,
ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὁ ὧν ἐν τ. οὐρανῷ

17 24
22 6

nd in) DMOY IF, Ps. Ixxviii. 24
@

>

,
bg
ὅτι
καταβέβηκα

ἀπὸ

a

>

410

ς

Bc

>

fee

6

»

>

>

Ca

ΕΣ

>

“

2

4A

3

,

(|

,

>

,

4

»

-“

ς

A

Dna DNB ANI, Joel iii. 3
od yap Δαυεὶδ ἀνέβη εἰς τ. οὐρανούς fl
ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ©
οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τ. οὐρανόν Ὁ

3 σὺ ὁ ποιήσας τ. οὐρανὸν κ. τ. γῆν Ὁ
παρέδωκεν

οὐρανοῦ
>

“

αὐτοὺς λατρεύειν τ. στρατιᾷ τ.

ὦ

49 3 ὁ οὐρανός μοι θρόνος ?

WDD Ow, Is. Ixvi. 1
3

a

55 ἀτενίσας εἰς τ. οὐρανὸν εἶδεν δόξαν Θεοῦ ἢ

9

56 ἰδοὺ θεωρῶ τ. οὐρανοὺς διηνοιγμένους
3 ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τ.
οὐρανοῦ
»

-“

ewpel τ. οὐρανὸν ἀνεῳγμένον
10 11
τ.> οὐρανοῦ
0,
12 ἐν ᾧ ὑπῆρχεν. . .A πετεινὰ
>
a“
,
>
7A.
16 εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τ. οὐρανόν0
Ἵ1 εὐ τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τ. οὐρανοῦ
6 εἶδον. . . τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ ὃ
θ

»

>’

A

>

,

pod

a

ς

‘

>

4

cal

>

>

συ

4

“-

>

4

“

αὐτός ἐστιν κ. ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω
»

,

>

c

>

A

«ς

πάντων

΄

,

>

9

4

a

>

»

>

A

ς

΄“

c

,

,

>

“

οὐρανοῖς

>

a

‘

τ. οὐρανῶν

A

»

>

΄-

>

16

2

ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τ. οὐρανοῖς

2

εἴτε τὰ ἐπὶ τ. γῆς εἴτε τὰ ἐν τ. οὐρανοῖς

>

0

9 ἀπεκρίθη δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ τ. οὐρανοῦ ἢ

3

~

>

,

,

,

>

>

-

κ. ἐπὶ τ. γῆς

a

Ὁ

δ...

a“

»

εἰδότες ὅτι x. αὐτῶν κ. ὑμῶν ὁ Κύριός ἐστιν
ἐν οὐρανοῖς
4.
‘
‘
,
.
>
oat
SO)
Phl 320 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει
Cori. κ᾽ διὰ τ. ἐλπίδα τ. ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τ.
6

τ. οὐρανου

[ὡδὶ

~

γῆς ὀνομάζεται

>

οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ KaTaβαίνων
ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος 6 ζῶν ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ
καταβάς
οὗτός ἐστιν 6 ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς
ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τ. οὐρανοῦ
ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τ. οὐρανόν
ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τ. οὐρανόν &
;?
εἰς τ. οὐρανόν
τί ἑστήκατε βλέποντες
>
NE
ES
ty
‘
e >
a
ἡ
ὁ¢4 > Ἰησοῦς; ὁ ἀναλημφθεὶς ap’ ὑμῶν εἰς
otros
T. οὐρανόν
ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς
τ. οὐρανόν
a
a >
>
»”
>»
ἐγένετο
ἄφνω
ἐκ> τ. οὐρανοῦ ἦχος ”
ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ
τ. , οὐρανόν
2
,
>
>?
~
+
δώσω τέρατα ἐν τ. οὐρανῷ ἄνω 0,

>

>

2

ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τ. οὐρανοῦ
πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἔκ τ. οὐρανοῦ καταβέβηκα;
᾿

>

315 2 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς κ. ἐπὶ

οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τ. ἄρτον ἐκ τ.
οὐρανοῦ"
ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τ. ἄρτον ἐκ
τ. οὐρανοῦ τ. ἀληθινόν.
ὁ γὰρ ἄρτος τ. Θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων
ἐκ τ. οὐρανοῦ
a
᾽
«
,

᾿

4

ἄρτον ἐκ τ. οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν

,

εἴτε ,ἐν οὐρανῷ
εἴτε ἐπὶ γῆς
”

2

»

ὁ ἐκ τ., οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων
ἐστίν

2.2

5

15 47 2 ὃ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ
11Co5
I οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τ. οὐρανοῖς
2 τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες
8 ὅ ἁρπαγέντα τ. τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ
ΠῚ
ς
“ἀν
>
ἐὰν ἡμεῖς
ἢ ἄγγελος ἐξ
οὐρανοῦa εὐαγγελίσηται
ὑμῖν
τὰ> ἐπὶ2 τ. a οὐρανοῖς κ. τὰ ἐπὶ τ. a γῆς
Eph1 τὸ

ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τ. οὐρανοῦ

>

MY DE. 2x%.-13

mown wpm
I1Co8

non mg. R mg.

-ὁ ὧν ἐν τ. οὐρ., WH

729

”

A

3°

4%

fod

mw”

4

>

>

΄

τ. εὐαγγελίου . . . τ. κηρυχθέντος ἐν πάσῃ
κτίσει τῇ ὑπὸ τ. οὐρανόν

NF
a
©
cag 4
,
2
“
εἰδότες
ὅτι
κ. ὑμεῖς
ἔχετε Κύριον
ἐν> οὐρανῷ
ἀναμένειν τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τ. οὐρανῶν

ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ
>

“-

ἐν τ. ἀποκαλύψει τ. Κυρίου Ἰησοῦ
οὐρανοῦ
ἊΣ
τὰς
φ:
ἢ
,

>

,

~

4

>

>

ἀπ᾽

,’

ἔργα τ. χειρῶν

Do

“

σου

εἰσιν

οἱ

ουρανοι

PT Hwy, Ps. cii. 26

ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τ. οὐρανούς
ὑψηλότερος τ. οὐρανῶν γενόμενος
ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τ. θρόνου τ. μεγαλωσύνης ἐν τ. οὐρανοῖς
τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τ. οὐρανοῖς
οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ayia . . ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τ. οὐρανόν
καθὼς τὰ ἄστρα τ. οὐρανοῦ “. πλήθει
ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπεγεγραμμένων ἐν
>
a
ovpavois

πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς of τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν
ἀποστρεφόμενοι
ἀπ᾽ οὐρανοῦ, WH mg.
3 ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τ. γῆν ἀλλὰ
kK. τ. ovpardv

“Ms ον

YN NT Dy noe ἫΝ

yisimnsy) own, Hage. ii. 6

2 μὴ duvvere μήτε τ. οὐρανὸν μήτε τ. γῆν

ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν
εἷς κληρονομίαν... . τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς
εἰς ὑμᾶς
διὰ τ. εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι ἁγίῳ
ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ
ὃ 22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ Θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν
aA”

a

>

>

=

a

’

’

‘4

>

>

,

>

730

,

>

oupavos—ous

11Pe1

18 ταύτην τ. φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ
΄

a5

‘

c

΄“

3

Φ

>

>

a

ἐνεχθεῖσαν

Re 18

ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι
4
‘
a
>
‘
ς
7
“
,
οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ κ. ἡ γῆ τ. αὐτῷ λόγῳ
τεθησαυρισμένοι εἰσίν
ἐν ἡ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται

7

2

>

€

>

s

ε

Xr

-οἱ,

ἐν τ. ovpav
εἶδον τ. με κε,
ἠνεῳγμένον
τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τ. οὐρανῷ ἠκολούθει
αὐτῷ
»

ἀπὸ τ. Θεοῦ μου
ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τ. οὐρανῷ
ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τ. οὐρανῷ
2 οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τ. οὐρανῷ. ες ἀνοῖξαι

κατέβη πῦρ ἐκ τ. οὐρανοῦ

ἢ οὗ ἀπὸ τ. προσώπου

΄“΄

kK. πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τ. οὐρανῷ... ἤκουσα

2

οἱ ἀστέρες τ. οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τ. γὴν
ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ws βιβλίον ἕλισσόμενον
ἐγένετο σιγὴ ἐν τ. οὐρανῷ ὡς ἡμίωρον
ἔπεσεν ἐκ τ. οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας
3.
a
~
2 εἶδον ἀστέρα ἐκ τ. οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς
τ. γῆν
εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα
ἐκ τ. οὐρανοῦ
ἤκουσα φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ λέγουσαν
΄

>

.

>

“5:

,

«ς

a

Ε

»

‘

>

ὁ ἄγγελος.

>

~

,

A

,

\

᾿

>

>

,

~

~

>

‘

>

>

Οὐρβανὸν τ. συνεργὸν ἡμῶν ἐν

>

bed

>

»6

>

a

5

>

-

’

a

ὅν

a

12

>

-

“OYPI'AE
Mt
1 6 Δαυεὶδ δὲ ἐγέννησεν
τ. Οὐρίου

3

χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει
ἐκ τ. οὐρανοῦ

τ. Σολομῶνα

ἐκ τῆς

ΟΥ̓͂Σ
Mt 10 27 ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε
5 Hea ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω
18 Ὁ ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω
τ. ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν

ἼΞΞΠ VII, Is. vi. 10
μήποτε...

τ. ὠσὶν ἀκούσωσιν

your YIND. . . 18, 22.
μακάριοι... Ta ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν
ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω
;
ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
—h. ν., TWHR non mg.
ἔβαλεν τ. δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ

“a

Ul

>

ἀσπάσασθε
Χριστῷ

. ἦρεν τ. χεῖρα αὐτοῦ τ.

a”

a»

ὈὌΥΡΒΑΝΟΊΣ

,

δεξιὰν εἰς τ. οὐρανόν
2 ὃς ἔκτισεν τ. οὐρανὸν κ. τὰ ἐν αὐτῷ
ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τ. οὐρανοῦ
1 6 οὗτοι ἔχουσιν τ. ἐξουσίαν κλεῖσαι τ. οὐρανόν
ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τ. οὐρανοῦ
ἀνέβησαν εἰς τ. οὐρανὸν ἐν τ. νεφελῇ
ὁ οἱ λοιποὶ... ἔδωκαν δόξαν τ. Θεῷ τ.
οὐρανοῦ
15 ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τ. οὐρανῷ
ἠνοίγη ὁ ναὸς τ. Θεοῦ ὁ ἐν τ. οὐρανῷ
12
σημεῖον μέγα ὥφθη ἐν τ. οὐρανῷ
ὥφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τ. οὐρανῶ
ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τ. ἀστέρων
τ. οὐρανοῦ
ἐγένετο πόλεμος ἐν τ. οὐρανῷ
οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τ. οὐρανῷ
ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τ. οὐρανῷ
λέγουσαν
>
,
>
‘
ἘΣ
>
Ὁ
εὐφραίνεσθε οὐρανοὶ κ. οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες
οἱ οὐρ., WH mg.
βλασφημῆσαι + + « τοὺς ἐν τ. οὐρανῷ σκηνοῦντας
ἵνα x. πῦρ ποιῇ ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβαίνειν
καταβ. ἐκ τ. ovp., T
ἤκουσα φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ
* προσκυνήσατε τ. ποιήσαντι τ. οὐρανὸν
kK. τ. γῆν
ἤκουσα φωνῆς ἐκ τ. οὐρανοῦ λεγούσης
ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τ. ναοῦ τοῦ ἐν
τ. οὐρανῷ
εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τ. οὐρανῷ
nvoiyn ὁ ναὸς τ. σκηνῆς τ. μαρτυρίου ἐν
τ. οὐρανῷ
ὃ ἐβλασφήμησαν τ. Θεὸν τ. οὐρανοῦ ἐκ τ.
πόνων αὐτῶν
»

ἀπῆλθαν
Ἱερουσαλὴμ καινὴν καταβαίνουσαν ἐκ τ.
οὐρανοῦ ἀπὸ τ. Θεοῦ
τ. ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τ.
οὐρανοῦ ἀπὸ τ. Θεοῦ

,

A

ἔφυγεν ἡ γῆ κ. 6

οὐρανός
εἶδον οὐρανὸν καινὸν κ. γῆν καινήν"
5. δ ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς κ. ἡ πρώτη γὴ

τὸ βιβλίον

2

~

εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τ. οὐρανοῦ

“

’

ἐκ τ.

ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ

Ἱερουσαλὴμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τ. οὐρανοῦ
γ

καταβαίνοντα

εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ οὐρανέ

,

>

ἄγγελον

οὐρανοῦ

’

12 δι ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται
13 2 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς κ. γῆν καινὴν...
προσδοκῶμεν
,

οὐρανοῦ

4 ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ
8 ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τ.

2

10

1 εἶδον ἄλλον

κ. ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;

Lu

ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τ. ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ

a

LA

σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ
ὠσὶν ὑμῶν
ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

θέσθε

αὕτη ἐν τ.

ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τ. λόγους

τούτους
ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τ. ταμείοις
ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν
ἀπερίτμητοι καρδίαις κ. τ. ὠσίν

συνέσχον

αὐτῶν

ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τ. ἐκκλησίας

τ. ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, Is. Lc.
27 μήποτε. .. τ. ὠσὶν ἀκούσωσιν, :ὖ.
Ro ll 8 ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς... ὦτα τοῦ
ἀκούειν, Is. xxix. 10

μὴ

οὖς---οὗτος
1Co2

9 ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν κ. οὖς οὐκ ἤκουσεν

ΠΝ
Ja

PY WINN Nd, Is. lxiv. 3

12 16 x. ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς

5 4 αἱ βοαὶ τ. θερισάντων

εἰς τὰ ὦτα Κυρίου

Σαβαὼθ εἰσελήλυθαν
1 Pe 812 ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους x. ὦτα αὐτοῦ
εἰς δέησιν αὐτῶν

DNPWAAN YIN] DAN Min PY, Ps,
Xxxiv. 16

Re

2 7 6 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα
τ. ἐκκλησίαις
add. 11, 17, 29; 3. 6, 13, 22.

λέγει

13 ο εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω
ὌΥΣΙΆ **

Lu 15 12 δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τ. οὐσίας
13 ἐκεῖ διεσκόρπισεν τ. οὐσίαν αὐτοῦ
*OY’TE

(1) simplic.
Mt

6 20 ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει
12 32 οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τ. αἰῶνι
οὔτε ἐν τ. μέλλοντι
22 30 ἐν γὰρ τ. ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε
γαμίζονται
Mk12 25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται

14 68 οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις

WH

14 35 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν

20 35 οἱ δὲ καταξιωθέντες ... τ. ἀναστάσεως τῆς
ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται:-

36 1 οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται
οὐδὲ, WHR
1 Κύριε οὔτε ἀντλημα ἔχεις
21 οὔτε ἐν τ. ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις
προσκυνήσετε

5.37 οὔτε φωνὴν αὐτοῦ

πώποτε

ἀκηκόατε

εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε
8 19 οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τ. πατέρα μου

Ac

τὴν

θεὸν ἡμῶν
24 12 οὔτε ἐν τ. ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ... οὔτε ἐν τ. συναγωγαῖς οὔτε
κατὰ τ. πόλιν

25 ὃ οὔτε εἰς τ. νόμον τ. Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ

ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον
28 21 ἡμεῖς οὔτε γράμματα περί σου ἐδεξάμεθα
. . « οὔτε παραγενόμενός τις τ. ἀδελφῶν

ἀπήγγειλεν

Ro

8 39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα
δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι

1Co8 7 ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ ποτίζων
6 9 οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ
οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται,
IO οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται... βασιλείαν

Θεοῦ κληρονομήσουσιν

8 8 οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα οὔτε ἐὰν
φάγωμεν περισσεύομεν
οὔτ. ἐ. φάγ. περ. οὔτ. ἐ. μὴ hay. vor., T
1111 πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ
χωρὶς γυναικὸς ἐν Κυρίῳ
Ga 112 3 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον
αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην
οὐδὲ ἐδ., WH mg.
5 6 ἐἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι
ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία
615 οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν οὔτε ἀκροβυστία
1Th2 5 οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακίας ἐγενήθημεν
.. . οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας
6 οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν οὔτε ἀφ᾽
ὑμῶν οὔτε ἀπ᾽ ἄλλων
Re

315 οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστύς
16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ κ. οὔτε ζεστὸς οὔτε
ψυχρός
5 3 οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τ. οὐρανῷ οὔτε ἐπὶ τ. γῆς
οὔτε ὑποκάτω τ. γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
οὔτε βλέπειν

8 38 πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή,
οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί, οὔτε ἐνεστῶτα
οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις,

αὐτό

2 οὐδὲ ἐπ. τ. γῆς οὐδὲ, WH non mg.
4 3 οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
οὔτε βλέπειν αὐτό
9 20 1 οἱ λοιποὶ τ. ἀνθρώπων . . . οὔτε μετενόησαν ἐκ τ. ἔργων
οὐ, WH non mg. R; οὐδὲ, TWH mg.
alt.
20 ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε
περιπατεῖν
21 οὐ μετενόησαν ἐκ τ. φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ
τ. φαρμάκων αὐτῶν οὔτε ἐκ τ. πορνείας
αὐτῶν οὔτε ἐκ τ. κλεμμάτων αὐτῶν
21 4 οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ
ἔσται ἔτι
“oY TOX

οὔτε

9 3 οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ
231 οὔτε ἐνκατελείφθη εἰς ἅδην οὔτε ἡ σὰρξ
αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν
15 10 ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι

19 37 οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας

731

Ja 8121
οὔτε ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ
III Jo 10 1 οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τ. ἀδελφούς

(2) οὐδὲ, οὐδεὶς . . . οὔτε

Lu 12 24 ὅτι οὔτε σπείρουσιν οὔτε θερίζουσιν
ov om. οὐδὲ Oep., WH non mg. R
27 πῶς οὔτε νήθει οὔτε ὑφαίνει
πῶς αὐξάνει ov κοπιᾷ οὐδὲ νήθ.,
non mg. R

Ro

.

(1) 6 c. partic., 5 . . . οὗτος (2) c. num.
Mt 8 3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ “Hoaiov τ.
προφήτου
17 οὗτός ἐστιν 6 υἱός μου ὁ ἀγαπητός
5 19 οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
οὐρανῶν
τ
712 οὗτος γάρ ἐστιν 6 νόμος κ. οἱ προφῆται
21 1 οὗτος εἰσελεύσεται εἰς τ. βασιλείαν τ.
οὐρανῶν
—h. v.. TWH non mg. R
8.27 ποταπός ἐστιν οὗτος
9 3 εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ
10 22 1 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
11 10 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται
12 23 μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυείδ;
24 οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν
τῷ Βεεζεβούλ
-

18 19 οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς
20 1 οὗτός ἐστιν ὁ τ. λόγον ἀκούων

732

οὗτος

Mt 18 22 | οὗτός ἐστιν ὁ τ. λόγον ἀκούων
23 | οὗτός ἐστιν ὁ τ. λόγον ἀκούων κ. συνιείς
14
15

55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τ. τέκτονος vids;
2 οὗτός ἐστιν Ἰωάνης ὁ βαπτιστής
ὃ 6 dads οὗτος τ. χείλεσί με τιμᾷ

:

Ὰ

:

"F133 Wey - +o MM DYN, Is. xxix.
13
17 κ οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
18 4 οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
οὐρανῶν
21 10 λέγουσα Tis ἐστιν οὗτος;

11 οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς

ἐν

τὸν

ἐστίν

4 41 τίς ἄρα οὗτός ἐστιν
6 3 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων

16 1 ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάνην οὗτος ἠγέρθη

7 6 οὗτος 6 dads τ. χείλεσί με τιμᾷ, Is. Lc.
ὁ λαὸς οὗτ., WH mg.
9 7 οὗτός ἐστιν 6 υἱός μου ὁ ἀγαπητός
12 7 οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος
10 οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας, Ps. Lc.
1813 1 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
14 69 οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν
15 39 ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς Θεοῦ ἢν
129

διελογίζετο

ποταπὸς

εἴη ὁ ἀσπασμὸς

1 οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ

ὑπάρχοντα αὐτοῦ
17 18 οὐχ aiid ὑποστρέψαντες οἷν,
18 II
14
20 14
17
28

ογενὴς οὗτος ;

“οἱ Ἀὴ

ἢ kK. ὡς bithesὁ τελώνης
κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ
οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας, Ps. l.c.
ἐὰν. . . οὗτος ἄτεκνος ἢ

59 ἐπ᾽ ἀληθείας x. οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν
28 22 τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος;
35 σωσάτω ἑαυτὸν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς

2413 1 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
2623 | ὁ ἐμβάψας per’ ἐμοῦ... οὗτός με παραδώσει
61 οὗτος ἔφη Δύναμαι καταλῦσαι τ. ναόν
71 οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τ. Ναζωραίου
27 37 οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων
47 Ἠλείαν φωνεῖ οὗτος
54 ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἢν οὗτος
58 οὗτος προσελθὼν τ. Πειλάτῳ ἠτήσατο τὸ
σῶ
2815 διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις
Mk 2 7 τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφημεῖ
335 1 οὗτος ἀδελφός μου x. ἀδελφὴ κ. μήτηρ

Lu

16

22 56 x. οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν

38 οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος
42 οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
map wad aM. Ps, -6vill. a2

τι:

Lu 15 30 ὅτε δὲ 6 υἱός σου οὗτος... ἦλθεν
32 ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν

οὗτος

2 οὗτος ἔσται μέγας κ. vids ὑψίστου κληθήσεται
36 2 οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τ. καλουμένῃ
στείρᾳ
225 ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος x. εὐλαβής
34 οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν κ. ἀνάστασιν πολλῶν
4 22 οὐχὶ vids ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος;
36 τίς ὁ λόγος οὗτος
5 21 τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας;
717 ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τ. Ἰουδαίᾳ
27 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται
39 οὗτος εἰ ἦν ὁ προφήτης ἐγίνωσκεν ἄν
49 τίς οὗτός ἐστιν ὃς x. ἁμαρτίας ἀφίησιν ;
8 25 τίς ἄρα οὗτός ἐστιν
41 κ. οὗτος ἄρχων τ. συναγωγῆς ὑπῆρχεν
αὐτὸς, TWH mg. R
9 9 τίς δέ ἐστιν οὗτος
24 1 ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ οὗτος σώσει αὐτήν
35 οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἐκλελεγμένος
48 ὁ γὰρ μικρότερος... οὗτός ἐστιν μέγας
14 30 οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν
15 2 οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται
24 οὗτος 6 υἱός μου νεκρὸς ἦν

38
41
47
51
52
Jo “1

2
7
15
30
33
34

τ. Θεοῦ

ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων οὗτος
οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν
ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν
οὗτος οὐκ ἦν συνκατατεθειμένος τ. βουλῇ
k. τ. πράξει αὐτῶν
οὗτος προσελθὼν τ. Πειλάτῳ ἠτήσατο τὸ
σῶμα
οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τ. Θεόν
οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν
οὗτος ἦν ὁ εἰπών
οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον
| οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ
μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ

42 εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τ. ἀδελφὸν τ. ἴδιον

Σίμωνα
220 τεσσεράκοντα
3 2
26
429
42
47
6 14
42
42

ναὸς οὗτος

x. ἕξ ἔτεσιν

οἰκοδομήθη

ὁ

οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτός
ἴδε οὗτος βαπτίζει
μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός;
οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τ. κόσμου
οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει
οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης
οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ
πῶς νῦν λέγει οὗτος
—otros,

WHR

46 1 οὗτος ἑώρακεν τ. πατέρα
50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβαίνων
52 πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τ. σάρκα
αὐτοῦ φαγεῖν;
np. οὗτ., T
«58 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς
60 σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος
71 οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν
715 πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς;
18 1 ὁ δὲ ζητῶν τ. δόξαν τ. πέμψαντος αὐτὸν
οὗτος ἀληθής ἐστιν
25 οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι;
26 ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
Χριστός
ae
31 μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίnoev ;
35 ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι;
μέλλ. οὗτ., T
36 τίς ἐστιν 6 λόγος οὗτος ὃν εἶπεν
40 οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης
41 ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός
46 ὡς οὗτος λαλεῖ ὁ ἄνθρωπος
—h. v.. WHR

οὗτος
Jo

749
ὁὁ “ὄχλος οὗτος. ὁ μὴ γινώσκων
9 2 τίς ἥμαρτεν οὗτος ἢ οἱ γονεῖς

τ. νόμον

Ας

αὐτοῦ
οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος kK. προσαιτῶν;

ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν

οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος
οὗτός ἐστιν ὁυἱὸς ὑμῶν
οἴδαμεν. ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν
ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν
ὁ ἄνθρ. obr., ἐν
εἰ μὴ ἦν οὗτος, παρὰ Θεοῦ

οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τ. ὀφθαλμοὺς

τ. τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα κ. οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;

ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου;
1 ὁ μένων ἐν ἐμοὶ... οὗτος φέρει καρπὸν
πολύν
εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν
Κύριε οὗτος δὲ τί;
ἐξῆλθεν. οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τ. ἀδελφούς

οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς
τούτων

wo

[9]

_—

ὁ μαρτυρῶν περὶ

οὗτος
οὗτος
τ.
οὗτος

ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν
μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ
ἀδικίας
ἦν ὁ πρὸς τ. ἐλεημοσύνην καθήμενος
αὐτὸς, Τ
ἐν τίνι οὗτος σέσωσται

ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν
yenἧς

οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν

ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα

Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει
τόπον τοῦτον
οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν
36

οὗτος ἐξήγαγεν αὐτούς

-- ui

ἘΠ
—

Mt

“AY’TH
926 ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τ. γὴν
ἐκείνην
αὐτῆς, WH mg.
18 54 πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη κ. αἱ δυνάμεις ;

21 42 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη

ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς
wbyn WS wna Mw MD, Ex.xxxii.1

22 20 τίνος A εἰκὼν αὕτη κ. 7) ἐπιγραφή;

οὗτός ἐστιν ἡ Δύναμις τ. Θεοῦ ἡ καλουμένη
Μεγάλη
σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος
ἐκήρυσσεν τ. Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς
τ. Θεοῦ

οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ “πορθήσας ἐἐν Ἱερουσαλήμ
συμβιβάζων ὅτι
ὅ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός
οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ
οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως
οὗτός ἐστιν πάντων Κύριος,
οὗτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τ. Θεοῦ κριτής
αὐτός, Τ

οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν κ. Σαῦλον
οὗτος ἤκουεν Ts Παύλου λαλοῦντος
ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Ἰησοῦς

τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν;
οὗτος οὐρανοῦ κ. γῆς ὑπάρχων Κύριος
παρὰ τ. νόμον ἀναπείθει οὗτος τ. ἀνθρώπους
σέβεσθαι τ. Θεόν
οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τ. Κυρίου
οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τ.
συναγωγῇ

----

_

οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τ. ἐκκλησίᾳ ἐν

τῇ ἐρήμῳ

©

19 26 οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὀχλόν
21 28 οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τ. aod...

διδάσκων
ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος 'Ρωμαῖός ἐστιν
22 26ὁ
26 31 οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον πράσσει ὁ
ἄνθρωπος οὗτος
ῳ N ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθ ὠπος οὗτος
πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄν ἤρωπος οὗτος
n oo
ὁ ᾿μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τ. περιτομήν
nw °
εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει οὗτος
οὐκ ἔστιν αὐτοῦ
ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος
K. οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς
°
εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τ. Θεὸν οὗτος ἔγνωσται
ὑπ᾽ αὐτοῦ
γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωυσῆν
OQo
WOO
WwoOo
WwW πλείονος
ἠξίωται
οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλήμ
COM
WISH
WO
I
4 θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος
10 12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας
θυσίαν
Ja 123 οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον
25 Ξ οὗτος μακάριος. ἐν τ. ποιήσει αὐτοῦ ἔσται
ΘΖ εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει οὗτος τέλειος ἀνήρ
ΓΡΕΣ
ἢ οὗτος ἐγενή In eis κεφαλὴν γωνίας, Ῥςξ, 3.6,
Pel 17 ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν
οὗτ. ἐστ. ὁ υἱ. μ, ὁ ayar., T
ε
I Jo 222 οὗτός ἐστιν oO ἀντίχριστος
ς
5 6 οὗτός ἐστιν oOὁ ἐλθὼν δι ὕδατος κ. αἵματος
ς
ἀληθινὸς Θεός
20 οὗτός ἐστιν oOὁ
ς
it Jo
7 οὗτός ἐστιν οὁ πλάνος κ. ὃ ἀντίχριστος
9 9- οὗτος kK. τ. πατέρα κ. τ. υἱὸν ἔχει
Re 20 14 τ οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν

τ.

οὗτός ἐστιν ὁ Μωυσῆς ὁ εἴπας

foe) 10

733

ΠΝ

nan nin MND, Ps. cxviili. 23

3ὃ αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη K. πρώτη ἐντολή
οὐ μὴ παρέλθῃ ἡἡ γενεὰ αὕτη
26 ὃ εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη ;
12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τ.
σώματός μου
13 λαληθήσεται kK. ὃ ἐποίησεν αὕτη
ΜΙ 812 τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον ;
1211 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, Ps. fc.
16 τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη κ. ἡ ἐπιγραφή;
31 δευτέρα αὕτη
πάντων
43 ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον

24 34

44

«ἔβαλεν

αὕτη δὲ ἐκ τ. ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα
ὅσα εἶχεν ἔβαλεν
13 30 οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη
14 4 εἰς τί 2 ἀπώ eva αὕτη τ. μύρου γέγονεν;
Qk. ὃ ἐποίησεν αὕτη “λαληθήσεται
LAL «272 αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο
36 αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς
421 σήμερον ,πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τ.
ὠσὶν ὑμῶν
712

κ᾿ αὕτη ἣν
χήρα
ates, WHR

734
Lu

οὗτος
744 αὕτη δὲ τ. δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τ. πόδας
45 αὕτη δὲ... οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου
τ. πόδας
8 9 τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολή ;
11 ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή
A
42 θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ . .. κ. αὕτη
ἀπέθνησκεν
11 29 ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν
ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων
ἔβαλεν.

ἡ πτ. αὕτη, a
4 αὕτη δὲ ἐκ τ. ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τ.

βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν

32
22 53
Jo 119
8:19
29
8 [4
1 4
12 30
15 12
17
Ac

3

5 38
8 26
2
9 36
1617
17 19

Ro

2111
710
11 27
2.

ΝΣ

αὕτη

ἀλλήἤλους

ἡ ἀγγελία.

. ἵνα ἀγαπῶμεν

23 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ἵνα πιστεύσωμεν
5 3 αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ ἵνα...

,τηρῶμεν

4 αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ “γικήσασα τ. κόσμον ~
9 αὕτη ἐστὶν 7 μαρτυρία τ. Θεοῦ
II αὕτη ἐστὶν 7,μαρτυρία

II αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τ. υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν
14 αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν
Il Jo
6 αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἵνα περιπατῶμεν κατὰ
7 ἐντολὰς αὐτοῦ"
αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν... wa ἐν αὐτῇ
»Ττεριπατῆτε
Re 20 καὶ αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη
“

οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη
ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα
αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τ. ᾿Ιωάνου
αὕτη δέ ἐστιν ἡ kK tows
αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται
αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ
Μμοιχευομένη
αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον
οὐ δι ἐμὲ ἡ “Φωνὴ αὕτη γέγονεν
αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε
«ἀλλήλους
αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσίν σε
ἐὰν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη
αὕτη ἐστὶν ἔρημος
δὲ πεπεριοχὴ τ. . γραφῆς
γραφῆς ἣνἣν ἀνεγίνωσκεν
ἡἡ δὲ
ἀνεγ
ἦν αὕτη
αὕτη ἦν πλήρηςἔργων ἀγαθῶν
αὕτη κατακολουθοῦσα τ. Παύλῳ x. ἡμῖν
ἔκραζεν
τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη
διδαχή;
τ. ἄνδρα οὗ ἐστὶν ἡ ζώνη αὕτη
εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωὴν αὕτη εἰς
θάνατον
αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη

ON ΛΞ ΠΝ"), Is. lix. 21
Gov

110 811 αὕτη ἐστὶν

συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ

8 9 μή πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα
γένηται
9 37 ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν
ἐστιν αὕτη
11Co112
γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν
~w Oo κανὸν τ. τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη
καύχησις αὕτη οὐ Φραγήσεται εἰς ἐμέ
eS
vr
Eph3 ὃ ἐμοὶ ἘΣ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθηἡ
χάρις αὕτη
Tit 113 ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής
He 810 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τ. οἴκῳ
Ἰσραήλ

ΝΣ» Marny NAD AWE NMBA ΠΝ 5
Jer. xxxi. 33

(2) διὰ τοῦτο

. τοῦτο

Mt 1. 22; 6. "25; 8
5.9. 28.5 12.3%, 229,29 31's
15. 725, 28,.* 52; Ἢ 232; 15. 4355.4. 225 17.
21 —h. v., TWHR non mg.; 18. 4, 223 5 19. 26,
20. 23 —WH non mg. Rj 21, 4, 7433 28. *13
—h. v. TWHR non mg., ? 34; 24. 14, 244; 26

9, 12, 13,26, 28, 39, 42, 5: 28. τ:

Mk 1. 27,8 38 ; 5. 32, 43; 6 9 345, eas, 265 IL =
324; 12. 224; 18. τι; 14 5,23, Ὧν, 36.
Le 1 1: 18, 34, 43,66: 2. 12, 18.) 8. 20... Ὁ. 541;δ. 6
14 —TWH non mg. R; 6. 3; 7. 4,8; 9. 21, 45,
48 ; 10. 11, 28 ;.11. 4 19, 749; 12. 18, 229, 39; 18.
8; 14. 220; 16. 5.18. 34, 36; 20. 17 ; 22. 15, 17,

19 (bis), 20 —h. να [[WH]] R ME» 23, 37, 42;

28. 46 ; 24. 40 —h. v., T [[WH]]R mg.

701: ΤΣ ΦΣ, 923 3.32 —TWH mg.; 4..15, 18,
& 216, 418, "28 ; 6. 6, 29, 39, 40, 61, 265 ; 7;

—T, 393 8. [6, 40, 247; 9.2233 10. 173 11. >,

Il, 26, 28 ΟΣ
ἘΞ 6,318,
Ὁ
18, 127, 33,} 39 ; 18.
311, 28; 14. 413, 14
15.219;
16.9 15,39, 18 518. 34, κι (615), 538;: 19. 2 11, 28;
20. 20, 22; 21. ὅ14, 19 (62s).
Ac 2. 12, 14, 16, 3.26, 33: 8 *6; 4.7, 22; 5. 4, 24,
38 ; 7. 60; 8. 34; 9. 21,8 21; 10. 16; 11. 10: 16.
18; 17. 433; 19, 10, 14, 12, Figsd gg 23; 23. 73
24. 14;
26. ὃ16, 26; 27. 34; 28. 28.

Ro 1, #26323; 4.216; 6.712; 6.6; 7. 415 (dz),
$ 36, 419, 4203 9. ii: 11. #7, 25; 12. 20; 13.

26, 136, 1; 14.*9, 13; 15. % 28.
1 Col. 12; 4.217; 5 . 2,3; 6. 6, 8; 7. 6, 26, 29, 35,
47. 9. 17; 10, 28; 11. 2 10, 17, 24 (dts), 25 (625),
30; 12. 15, 16; 15. 50, 53 (42s), 54 —h. v., WH
non mg. Rimg., 54.,
1 Co h. 173-2
3, 79,99: 4.2.25°R
395 tgs 7. *35,
Sergt8, 10, 20; 9.6; 10.7,
11; 12.514; 18. 51,

1Jol

Col 1.79; +e: 3. 20; (Ὁ 8g

5 ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽
αὐτοῦ
2 25) αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν

-

(8) εἰς, ἐπὶ

τοῦτο
(4) τὸ c. partic, ὃ.
(5) τοῦτο τρίτον
Cf infra τοῦτ᾽ ἐστί

Ga’. ἜΤΣΙ: is He ep
Eph 1. 215; 2. 8; wae:

- B15 οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη

>

ΤΟΥ͂ΤΟ

(1) αὐτὸ τοῦτο

10 16 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτούς,
Jer. Zc.
ja if θρησκεία καθαρὰ κ. ἀμίαντος... αὕτη
ἐστίν
2

>

5, αν),

δι, 8

#13, 2? 22.

Phil 1. 1 6, 7, 9,19, 22, 25, 28 5 2.53
8. 15 (ds).

1 Th 2 #13; 3.93, 25,27;
π Th 2 2113 8.10,

& 3,15;
δ.18,

1 Til. 9,216; 2 33 4.3 10, 16; δ.4.

735
atl wee A108; Bs
Phm
?15, 18.

TAY’THE

He
1, 49; 2 41; 8 33 7-27; 9. 8, %.15, 20,
27 ; 10.
33 (615); 18, 17 (625), 19.
Ja 4. 15.
t Pe h..255 2.319, 20,:%235.8,.
29; 4.56.
it Pe 1. *5, 20; 3 3 5, &
Pe
Ἀγ δα ee
UlJo 5, τὰ
Ju 4.
τῇ
Re
2 6; 7. 1, 2153 12 412; 18 38.

ΤΟΥΤΩ

ΤΟΥ͂Τ᾽ ἜΣΤΙΝ

Mt 27 46 ἐλωὶ ἐλωὶ λεμὰ σαβαχθανεὶ τοῦτ᾽ ἔστιν θεέ
μου θεέ μου ἵνα τί με ἐγκατέλιπες ;
Mk 7 2 κοιναῖς χερσὶν τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις
Ac 119 ᾿Ἀκελδαμὰχ τοῦτ᾽ ἔστιν χωρίον αἵματος
19 4 εἰς τ. ἐρχόμενον per αὐτὸν wa πιστεύσωσιν
τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τ. Ἰησοῦν

Ro

112 εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς τοῦτο δέ ἐστιν

Phm
He

συνπαρακληθῆναι
718 οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοὶ
μοὶ τοῦτ᾽ ἔστιν
στι ἐν τ. σαρκί
ρ
“pov ἀγαθόν
9 ὃ τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ τὰ τέκνα τ. σαρκός
10 6 τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν
7 τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν
ὃ τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα τ. πίστεως ὃ κηρύσσομεν

12 ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτὸν τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ

σπλάγχνα
214 τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τ. θανάτου τοῦτ᾽ ἔστιν
τ. διάβολον

7

5 ἀποδεκατοῖν

τ. λαὸν...

ἀδελφοὺς αὐτῶν

Mt 10. 23 —h. v.. TWH non mg. R.; 12. 41, 42.
Lu 7. 31 ; 11. 31, 32, 50, 51; 17. 25.
Jo 10. 16; 12, 27; 15. 13.
Ac 1. 17, 25; 2. 6, 29, 40; 5. 20; 6. 3; 8 22, 35;
10. 30; 18. 26; 19. 25, 40; 23. 1; 24. 21; 26, 22;
28, 22.
Ir Co 9. 12, 13.
He 9. 11; 12. 15 δι’ αὐτῆς, WH non mg,; 18. 2.
Re 22. 19.

“ς΄.
. TOUT

Φ
ἐστιν

T.

911 οὐ χειροποιήτου τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ ταύτης τ.
κτίσεως
10 20 διὰ τ. καταπετάσματος τοῦτ᾽ ἔστιν τ. σαρκὸς
αὐτοῦ
11 16 νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται τοῦτ᾽ ἔστιν
ἐπουρανίου

18 15 ἀναφέρωμεν
θυσίαν
αἰνέσεως . .. τοῦτ᾽
ἔστιν καρπὸν χειλέων
1 Pe3 20 εἰς ἣν ὀλίγοι τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαὶ
διεσώθησαν
ΤΟΥΤΟΥ

(1) ἕως τούτ., τούτ. χάριν
(92) ἐκ τούτου
8) αὐτοῦ τούτου
Mt 13. 15; 19.5; 26. 20 27. 24.
Mk 10. 7, Io.
Lu2. 17; 9. 45 ; 18. 16; 16. 8 ; 20. 34; 22.151; 24 4.
Jo 4.13; 6. 51 το you, T, 61, 766; 8. 23 (d25) 5 9. 31;
10. 41; 11. 9; 12. 31 (des); 18. 1; 16. 11, 19; 18.
17, 29, 36 (d2s) ; 19. 2 12.

(1) ἐν, ἐπὶ τούτωηω:

(2) ὃς... τούτῳ

Mt 8. ὃ; 12. 32; 18. 54, 56;17. 20; 20. 14; 21. 21.
Mk 6. 2 (425); 10. 30; 11. 23.
Lu l. 61; 4 3; 7. 8; 10. 5, +20; 14.9; 18. qos 18)
9, 19; 21. 23; 23. 4, 14.
JO 4.20. 25, 227,297 5 4-38 5 9. +404 26-4 15.
263 18,/24,.435 5 16.78 3:16. τοῦ 20:40,
Ae
1 63'S.
* 123-4: 210,17 3.0, 1283-7. 7: 20]; & ΣΙ,
29.3 10,.43 ;'18;-*
39 + 15. 1} 21... 0} 2h os° 242,
wt, % TV, 10, τό.
Ro 12, 2; 13.9; 14. 118.
1Co.8..18 3-4. *43- 742441 ;. 11.7 227 τα oF.
το
ϑιο; δ᾽ 2; 85: 440s ¢ 5.
Ga 6. 16.
Eph1, -21.
Phi 1, ? 18,
HHe4.*«.
I Pe4. τό.
i Pe 1.13; 2. 51
1 Jo 2 13, 14,15 (dts); 8 το 116, 119,124;
4 42,

49, P30, 413,.°27, 17 3.5:72

Re 22, 18, 19.

TAY’TH
Mt 10. 23 ; 12. 45; 16. 18; 26. 31, 34.
Mk 8. 12, 38; 14. 30.
Lu 11. 390;.12 20 5 38.7, 923 16: 24; 17.6 [WH],
54.» 10.4.25

Ac 4.27.51. 125 18 16. 22. 33 27. 23.
1Co 7. 20; 9. 12; 15. 19.
11. Co.4,.15 3 8..7,,19,:203 %.43 11. 17.
He 8. τῶν 11,2.
ΤΟΥ͂ΤΟΝ

(1) ὃ c. partic., ὃς. . . τοῦτον

Mt 19. 11 —WH, 22 —T [WH] R;; 21. 44 —h. v,,
T [WH] R mg. ; 27. 32.
:
Mk 7. 29; 14. 58, 71.
Lu 9. 13, 126; 12. 5, 56; 16. 28; 19. 14; 20. 12, 13;
23. 2, 14, 18.
Ac ὅδ. 28; 6. 13 —T [WH]; 9. 13; 18. 17, 23, 38;
Jo2. 19; 5.6; 6. 27, 34, 58; 7. 27; 9.29, 39; 18.
15. 2,6; 17. 32 ; 21. 28 ; 22. 22; 25. 25 ; 28. 9, 27.
40; 19. 8, 12, 20; 21. 21.
Ro 7. 24.
Ac 3.021. 32, 963-8 τοι 31,1 37:;3, 6: 4:
ΛΑ
1 Col. 20; 2. 6 (dzs),8; 3. 19; 5. 10; 7. 31.
10. 40; 18; 27 5.15 4 28; 16..35:2L.,28;.28. 17,
11 Co4. 4; 12. 8.
18, 25, 27; 24.5; 25.24; 28. 26.
Bon
&
2:8 ἔα, 2243 532 3.@ 12.
Ro 9. 9; 15. 28.
Sol 1.27.
1Co 2.23; & 17; 12.26.
ea, * 5.
1: Co 4. 7.
Ja 1. 26.
Phl 2. 23.
I Jo 4. 76.
| 1 Th 8. 14.
Re 22. 7, 9, 10, 18,
He 8. 3.

736
TAY’THN

ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ x. οἱ ἐξ ἀδελφοὶ οὗτοι

16 17 οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τ. Θεοῦ τ. ὑψίστου

(1) δευτέραν, τρίτην ταύτην

εἰσίν
20 οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τ.
πόλιν

Mt 11. 16; 21. 23; 28. 36.
Mk 4. 13; 10. 5; 11. 28; 12. 10.
Lu 4.6, 23; 7.44; 12. 41; 18, 6,16; 15.3; 18. 5,
9; 22. 2,9, 19; 28. 48; 24. 121.
jJoZ 11; 7.8; 10, 6,18; 12. 27.
Ac 8. 16; 7. 4, 60;8. 19; 22. 4, 28; 28. 13; 27. 21;
28. 20 (d75).
Ro 5. 2.
I Co 6. 13.
1 Co
τσ8560: 8
52.12.45,
1
Ε1Ὶ. 18.
11 Ti 2 19.
1 Pe 5. 12.

i Pel. 18; 8.11,

17 61

οἱ τ. οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι κ.
ἐνθάδε πάρεισιν
7 οὗτοι πάντες ἀπέναντι τ. δογμάτων Καίσαρος
,

(2) αὐτοὶ οὗτοι
4 3 εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται
13 38 οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τ. βασιλείας
20 12 οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν
cm

ὥραν

,

oe

ἐποίησαν
>

,

21 εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου
a

21 16 ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν;
’

25 46
26 62
Mk 415
16

>

’

=

>

,

Ὁ»

ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον
τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν ;
οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν
Φ
κ. οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη
σπειρόμενοι

18 οὗτοί εἰσιν οἱ τ. λόγον ἀκούσαντες
12.6.1
ofro: λὴλήμψονται περισσότερον
,
᾿
40 * οὗτοι
κρίμα

14 60 τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
Lu 8 13 οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν
αὐτοὶ, WH mg.
142 οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες
Des οὗτοί εἰσιν οἵτινες . .
ἀκούσαντες τ.
λόγον κατέχουσιν
21 pntnp pou x. ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν
δοκεῖτε ὅτι of Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ . .
,

,

ἐγένοντο
»

΄,

λέγω ὑμῖν ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν
20 47 1 οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
πάντες γὰρ οὗτοι" ἐκ τ. περισσεύοντος
αὐτοῖς ἔβαλον
τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὺς ἀντιβάλλετε
a
a
οὗτοι οἱ λόγοι μου obs ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς
Jo
πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν
οὗτοι;
=
᾽
δι
οὗτοι
οὖν
προσῆλθαν
Φιλίππῳ
οὗτοι ἐν τ. κόσμῳ εἰσίν
αὐτοὶ, TWH
non mg.
25 οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ pe ἀπέστειλας
᾿

,

΄

»

,

λονίκῃ
οὗτοι δὲ προσελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι
2 ἣν Kx. αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται
? ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν
εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου
ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τ. πλοίῳ
214 1 οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν vd
814? ὅσοι γὰρ πνεύματι Θεοῦ ἄγονται οὗτοι
υἱοὶ Θεοῦ εἰσίν
9 6 1 οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ

πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται

(1) 6c. partic., ot, ὅσοι, , . οὗτοι

Φ

,

20 5
2415
20
25 11
27 31

11 24

‘OY TOI

Mt

,

L4
>
,
~
11 οὗτοι
δὲ4 ἦσαν εὐγενέστεροι
τῶν
ἐν> Θεσσα-

Ro

1708. 3.} 4:20.
11 Jo Io.
Re
2. 24.

>

πράσσουσιν

4

31 οὕτως κ. οὗτοι νῦν ἠπείθησαν

1Co1617 ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν
Ga 3 7 1 οἱ ἐκ πίστεως οὗτοι υἱοί εἰσιν ᾿Αβραάμ
6 12 1 οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι
Col 411 οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τ. βασιλείαν τ.
Θεοῦ
1 Ti 810 x. οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον
uTi3 8 οὕτως κ. οὗτοι ἀνθίστανται τ. ἀληθείᾳ
Hell 13 κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες
πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τ. πίστεως
3 Q οὗτοι
2
11Pe2 12 οὗτοι
δὲ ws ἄλογα ζῷα
17 οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι
Ju
8 ὁμοίως μέντοι κ. οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι
οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν
a

,o

s

>

ΝΜ

-

οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τ. ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες

οὗτοί εἶσιν γογγυσταὶ
μεμψίμοιροι
»
» μψίμ th
οὗτοί ΑΒ. εἰσιν
οἱ<3ἀποδιορίζοντες
ψυχικοί ‘
Φ
«
΄
οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τ. στολὰς‘ τ. λευκὰς\
Φ

,

>

4

,

τίνες εἰσίν
οὗτοί εἰσιν
οἱ ἐρχόμενοι
ἐκ τ. : θλίψεως τ :
ε
ρχόμεν

μεγάλης
εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι κ. αἱ δύο λυχνίαι
οὗτοι ἔχουσιν τ. ἐξουσίαν κλεῖσαι τ. οὐρανόν

1l4 οὗτοί
=

,

>

c

,

΄

ε

᾿

,

οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τ. κατοι-

κοῦντας ἐπὶ τ. γῆς
δ
Ὁ Ὁ
>
,
οὗτοί
εἰσιν οἵ4 μετὰ‘
γυναικῶν
οὐκ> ἐμολύνθησαν
-οὗτ. εἰσ.,
WH mg.
=
%
~
>
,
a
x
οὗτοι
οἱδι ἀκολουθοῦντες
τ. ἀρνίῳ
ὅπου
ἂν
ὑπάγει"
οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τ. ἀνθρώπων
οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν
οὗτοι μετὰ τ. ἀρνίου πολεμήσουσιν
οὗτοι μισήσουσιν τ. πόρνην
οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τ. Θεοῦ εἰσίν
ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ K. ἀληθινοί εἶσιν
Φ-

»

,

>

‘

>

’

,

,’

=

a

«

hd

,

>

ε

‘

-

‘

>

:

ὧν

,

»

οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ κ. ἀληθινοί

18 21 ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ
”

Ac

114 οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὅμομαδὸν τ. προσευχῇ
2 7 οὐχὶ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες
Γαλιλαῖοι;
15 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν

“AY TAI
ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἶσιν
τ. χρείαις μου... ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες

αὗται
αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι

ovTOS—oUTWs
TAY TA

(1) μετὰ ταῦτα
(8) ἃ... ταῦτα

(2) πρὸς ταῦτα
(4) διὰ ταῦτα

II Pel. 4, 12,15; 8.711, 16.
Ill Jo. 4.
Re 9. 18; 18. 15; 20. 6.

Mt 1. 20; 4.9; 6 32, 33; 9.18; 10. 2; 11. pages:
34, 51, 56; 15. 20 ; 19. 20; 21. 23, 24, 27; 23. 23,

36 ;24. 2, 3,8, 33, 34.

Mk 2. 8;6.2; 7.23; 8. 7—T; 10. 20; 11. 28 (ό75),

29, 33; 18. 4 (δἐν), 8, 29, 30; 16. [1 12,17.

Lu 1. 19, 20, 65 ; 2. 19; 4. 28; G: “27; 7.'9;-B.8;

9.34; 10.11, 215 11. 27, 42, 453 12.14, 30, 31;

18. 25:57 3914.96,15, 215° 1G 26; 16.14; 17.78;
18.14, 11, 21, 23;.19. r1, 28; 20. 2,8; 21. 6,7

(d25), 9, 31, 36 ; 28. 31, 49 ; 24. 9, 10, 11, 21, 26, 36.
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Mt

118 τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν
2 5 οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τ. _ προφήτου
8 15 οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι
πᾶσαν δικαιοσύνην
5 12 οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τ. προφήτας τοὺς πρὸ
ὑμῶν
16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν
τ. ἀνθρώπων
19 ὃς ἐὰν
ἐ
οὖν.
. διδάξῃ οὕτως τ. ἀνθρώπους
4 6 οὐχὶ x. οἱ τελῶναι οὕτως ποιοῦσιν;
τὸ αὐτὸ, TWH non mg. R

οὕτως
Ὁ

>

’

΄-

οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς
εἰ δὲ τ. χόρτον τ. ἀγροῦ...
οὕτως ἀμφιέννυσιν

ὁ Θεὸς

“"

o

οὕτως κ. ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς

LA
a
,
ἜΝ
οὕτως
πᾶν
δένδρον
ἀγαθὸν
καρποὺς‘ καλοὺς,
ποιεῖ

οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ
-“

,

9

’

cy

,

>

»

,

>

>

>

a

‘

a

,

ς

ca

>

΄

4

“-“

-“

“ἢ

-

σ

,

-“

3

“

>

΄“

cn

CA

,

‘

>

>

~

»

>

,

6 Θεὸς
‘

ἔλθῃ κ.

ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα
οὕτως
54 ὄμβρος ἔρχεται κ. γίνεται οὕτως
οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται
1567 οὕτως χαρὰ ἐν τ. οὐρανῷ ἔσται

πιστεῦσαι.

,

»»

..

-

LA

οὕτως κατὰ κράτος τ. Κυρίου ὁ λόγος
ηὔξανεν
ἀναβὰς δὲ x. κλάσας τ. ἄρτον... οὕτως
ἐξῆλθεν

cn

ov

ὥστε

avakpivovtes τ. γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως
οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν
2

’

δὲ ἐν ἀγρῷ τ. χόρτον...
οὕτως ἀμφιάζει
8 κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ... φυλακῇ
εὕρῃ οὕτως

-“

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν...

οὕτως εἴρηκεν

h. ν [WH]

>

’

BY
>
΄
ea
A
οὕτως yap
ἐντέταλται
ἡμῖν
ὁ© Κύριος

,

οὕτως ὁ θησαυρίζων αὑτῷ
εἰ

>

’

΄

,’

. . . ἐπλή-

2 ἡ δὲ διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν
οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ

ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
8 οὕτως ἔσται κ. 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου τ.
eve ταύτῃ
ς

>

WEMADY NO, Is. ΠῚ. 7

4 λαλῆσαι οὕτως
πολὺ πλῆθος

mf

,

ἐποίησεν δὲ οὕτως

τέκνον τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;
ἐποίησαν οὕτως κ. κατέκλιναν ἅπαντας
-

>

ρωσεν οὕτως

ὅτι δὲ ἀνέστησεν

c

’

3 οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ

(ὦ

»

»

»

,

ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων . . . ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν
οὕτως μοι πεποίηκεν Κύριος ἐν ἡμέραις
,

~~

εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει;
ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ Θεός
k. οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ

‘4

,

‘

,

a

΄

Ἂν!

πορευόμενον
ὁ δὲ Θεὸς ἃ προκατήγγειλεν

Μ

Φ..

τ.

1ὧὖῦῷ οὕτως ἐλεύσεται by τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν

λευκᾶναι
οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν
οὕτως κ. ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα
1 οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν
>

-

ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως

Ac)

οἷα γναφεὺς ἐπὶ τ. γῆς οὐ δύναται οὕτως
1

»

'

o

2

>

a

Cal

οὕτως, [WH]
a

-~

3. οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε
οὕτως ἀποκρίνῃ τ. ἀρχιερεῖ;

λέγοντας ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν
3 οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
οὕτως κ. ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
᾿

ε

οὕτως ποιῶ

a

ποιοῦντα
οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι
τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφημεῖ
ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς. .. ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς

Ψ

΄“-

ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως
’

,

οὕτως κ. ὁ υἱὸς οὺς θέλει ζωοποιεῖ
οὕτως κ. τ. υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν
ἑαυτῷ
οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος
διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο x.
παρῆγεν οὕτως
—h. v.. TWHR non mg.
ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως
;
8 καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατὴρ οὕτως λαλῶ
ἀναπεσὼν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τ.
Ἰησοῦ
8. καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν por 6 πατὴρ

οὕτως κ. ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα
οὕτως ἔσταιἡπαρουσία τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
8
οὕτως ἔσται ἡ παρουσίατ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου

ὃν ἐλθὼν

,

πηγῇ

8
8

A

,

4

,

οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
»

~

πνεύματος

1 οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμῖν
μ᾿
¢
*.
»
‘
‘
οὕτως κ. ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε...
δίκαιοι
a

>

2
©
a
es
>
,
8 οὕτως
ὑψωθῆναι
δεῖ- τ. υἱὸν
τ. ἀνθρώπου
4 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τ. κόσμον
ὁ οὖν Ἰησοῦς . .. ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τ.

“
,
>
,
“
οἵτινες
ἐκΣ κοιλίας
μητρὸς ἐγεννήθησαν
οὕτως
οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι

8

“

οὕτως γέγραπται παθεῖν τ. Χριστόν
Jo
8 8 οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ

»

>

iz

οὕτως κ. ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα
1 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως
8 εὗρον οὕτως καθὼς αἱ γυναῖκες εἶπον

ὑμῖν
ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τ. ἀνθρώπου μετὰ
τ. γυναικός
1

᾿

ἐρεῖτε

οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν τ. πατρός
μου
ῳ
,
΄
οὕτως
κ. ὁ© πατήρ, μου ὁΠῚἐπουράνιος
ποιήσει
a

-

ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε; οὕτως

“

>

€

LBA

ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
5. οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐν τ.
καρδίᾳ τ. γῆς
οὕτως ἔσται κ. τ. γενεᾷ ταύτῃ τ. πονηρᾷ
8 οὕτως ἔσται ἐν τ. συντελείᾳ τ. αἰῶνος
οὕτως ἔσται ἐν τ. συντελείᾳ τ. αἰῶνος
οὕτως k. ὁ vids τ. ἀνθρώπου μέλλει
πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν
a

Lu 15 τὸ οὕτως... γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τ. ἀγγέλων
τ. Θεοῦ
1710 οὕτως κ. ὑμεῖς... λέγετε
8 οὕτως ἔσται 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου
26 8 οὕτως ἔσται κ. ἐν τ, ἡμέραις τ. υἱοῦ τ.
ἀνθρώπου

‘

s

,

a”

a

ἦν
13 οὕτως γὰρ ee
δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι
35 οὕτως κοπιῶντας
“

ε

ἀσθενούντων
21 11 τ. ἄνδρα οὗ ἐστὶν
δήσουσιν

΄“

»

τ.
:
οὕτως

/

ἡ ζώνη
U

αὕτη
MA

be ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ
8 οὕτω σε δεῖ x. εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι
24 9 3 φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν
22 24
23 II

᾿

»

-“

:

οὕτως

Ας 34 14 οὕτως λατρεύω τ. πατρῴῳ
Θεῷ
27 17 χαλάσαντες τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο

25 οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι

44 οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τ. γῆν

Ro

739

V4

28 14 κ. οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθαμεν
115 οὕτως τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον x. ὑμῖν τοῖς
ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι

ΙΟΟ15 11 οὕτως
κηρύσσομεν κ. οὕτως
ἐπιστεύσατε
oa
a
22 ὃ οὕτως κ. ἐν τ. Χριστῷ πάντες ζωοποιη-

θήσονται
,

42 οὕτως κ. ἡ ἀνάστασις τ. νεκρῶν

45 οὕτως κ. γέγραπται
16 1 ὃ οὕτως κ. ὑμεῖς ποιήσατε
ΠΟΟῚΙ 5 ὃ οὕτως διὰ τ. Χριστοῦ περισσεύει kK. ἡ

418 οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου

‘

"yt mn nd,

παράκλησις ἡμῶν

Gen.

a

WR
MN
73, Gen. xv. 5
δ12 ὃ. κ. οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους 6 θάνατος
διῆλθεν
ed

,

5 ὃ οὐχ ὡς
8

οὐ

τὸ

«ς

>

παράπτωμα

4

χάρισμα

LA
18 8 8ὃ οὕτως
x.

οὕτως

,

. ee
δι’ ἑνὸς

be

ὃ

4

8

6

,
,
δικαιώματος
εἰς> πάντας

ς

‘

9

‘

MA

A

15. ὃ αὐτὸς δὲ σωθήσεται οὕτως
8

>

‘4

δὲ

θη

LA

δὲ ὡς

δὲ

c

6

Set

ε

μοὶ

᾿

,

8

?
τοῦτο

Ε

+

5

ς-.“

58

4

,

ς

>

,

c

,

a

>

c

mt

>

-

΄“

κ. ὑμεῖς
4 ® οὕτως λαλοῦμεν οὐχ ὡς ἀνθρώποις
σκοντες

ITh2

διὰ πυρός
‘

Τίτου

>

Col 83 13 * καθὼς x. ὁ Κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως

οὕτως

ἀρέ-

ὀμειρόμενοι ὑμῶν ηὐδοκοῦμεν μετα-

Ὁ

>

,

ε

~

>

-“

δοῦναι ὑμῖν
Jeane
4 14 οὕτως κ. ὁ Θεὸς τ. κοιμηθέντας διὰ τ. Ἰησοῦ
ἄξει σὺν αὐτῷ
Aa

5 οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφός
΄

A

2

4 1
οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος
5 3 ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως
κατεργασάμενον
8

΄

ὡς ἑαυτόν
Phl 317 ὃ σκοπεῖτε τοὺς οὕτως περιπατοῦντας
4 1 οὕτως στήκετε ἐν Κυρίῳ

—

ὃ

ς

8

12 5 οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ
15 20 οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι
I Co2 11 οὕτως κ. τὰ τ. Θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν
8

θὰ

3 ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τ. Xp
god ?
᾿
>
“~
o 7 κ. αἱμἱγυναῖκες
οὕτως
τ. ἀνδράσιν
ο
;
pe °
$ awe
sore γυναῖκα
ee stiοὕτως
τ a ἀγαπάτω
Sak
33
ἕκαστος rie
τὴν Σἑαυτοῦ

,

31 ὃ οὕτως kK. οὗτοι νῦν ἠπείθησαν

“

4

6 ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει
5 οὕτως οὖν kK. ἐν τ. νῦν καιρῷ λεῖμμα
26 οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται
a“

ἐπὶ

΄-

΄“

5.24

,

eae

~

10
ll

ἡμῶν

ὃ καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως κ. ἡμεῖς
θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε
οὕτως ἀνόητοί ἐστε;
οὕτως κ. ἡμεῖς ὅτε ἦμεν νήπιοι
ὃ ὥσπερ τότε 6 κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν
τὸν κατὰ πνεῦμα οὕτως κ. νῦν
“
>
,
,
ἐφ
Keκ. οὕτως
ovras ἀναπληρώσατετ.
ἀναπληρώσατε τ. νόμον τ. : Χριστοῦ
1 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τ. Χριστόν

,

J

2

M4
ε
DN
,
ὦ
,
5 3ὃ.οὕτως
ὡς
εὐλογίαν
κ. μὴδ ὡς
πλεονεξίαν

9

νεκροὺς μὲν τ. ἁμαρτίᾳ
.
ér
:
μ
Ἂ
4 ρ
tie
bie
παραστῆσατε
τὰΑ μέλη
ὑμῶν
οὖλα τ. δικαιοσύν
9 20 τί
τί μεpe ἐποίησας
ἐποίη sive:ἐν “οὐ
tw
:
I

,

11 8 οὕτως κ. τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν

,

4

i

»

ἵνα καθὼς προενήρξατο οὕτως κ. ἐπιτελέσῃ

8

ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς
10 7
19 ὃ οὕτως x. διὰ τ. ὑπακοῆς τ. ἑνὸς δίκαιοι | Ga 1 6
κατασταθήσονται οἱ πολλοί
8. 3
21% wa... . οὕτως K. ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ
4 3
δικαιοσύνης
¢
k
29
6 48 wa... οὕτως K. ἡμεῖς ἐν καινότητι
a
΄
6. 2
mS@ns
ἢ περιπατήσωμεν
ριπατήσωμε
“
ἢ
ν
II οὕτως κ. ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι | Eph 4 20
a

,

,

κ. τὸ

id

ε

τ. παρακλήσεως
714 35 οὕτως κ. ἡ καύχησις
ἀλήθεια ἐγενήθη

“

Ι

ὡς κοινωνοί ἐστε τ. παθημάτων οὕτως K.

8

cn

17 οὕτως πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα

,

A

,

4

,

>

,

Be ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ Θεοῦ 6 μὲν
5 2 3 ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως
οὕτως ὁ δὲ οὕτως
ἔρχεται
17 8 ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Θεὸς οὕτως περι- | 11Th3 17 σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ: οὕτως γράφω
πατείτω"
11Ti3 ὃ οὕτως κ. οὗτοι ἀνθίστανται τ. ἀληθείᾳ
Ld
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ὅπ

kK. ι οὕτως ἐν τ. ς ἐκκλησί
i
διατά
noias πάσαις
διατάσ-

26
36
40
8 12
9 14

6

15
24
26
.11 122
28

σομαι
carat ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι
κ. οὕτως ὀφεί εἰ γίνεσθαι
:
μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ
οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τ. ἀδελφούς
οὕτως κ. ὁ Κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέ, λιον καταγγέλλουσιν F
ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί
* οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε
8 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως"
: οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων
ὃ οὕτως
x. ἢ ὁ ἀνὴρmp διὰ διὰ τ.Ὰ γγυναικό ς
τ
κ. οὕτως ἐκ τ. ἄρτου ἐσθιέτω
Lf

>

ἢ

,

/

6

,

>

©

be

|

,

,

-

΄

,

»

o

54."

12 12 οὕτως
κ. ὁ Ζριστός
Χριστός
ὕ
14 9 οὕτως x. Yi ~ τ. γλώσσης
,«ὔσημον λόγον δῶτε

ἐὰν

ἢ

;
μὴ

12 οὐτῶς
Ksὑμεῖς ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων
21 1 οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου

yiow sax NO, Is, xxviii. 12
δ

a

:

.
25 οὕτως
πεσὼν‘

τ. Θεῷ

,

:

>
8
,
oe
ἐπὶ
πρόσωπον

Lod

σ΄

He e 4 4 εἴρηκεν
ἴ
€Bdd
or
γάρi ποὺ περὶir. τ. ἑβδόμης
οὕτως
δ

ὕ
:
i ἑαυτοῦ
é
ὶ
pte 2 ὦ
veo
a
ὧν Shi
οὕτως κ. ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν
εἰ x. οὕτως λαλοῦμεν
οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τ. ἐπαγγελίας
τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων
οὕτως x. ὁ Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθείς
κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες
12 21 οὕτως φοβερὸν ἣν τὸ φανταζόμενον
Ja 111 οὕτως x. ὁ πλούσιος ἐν τ. πορείαις αὐτοῦ
i
᾿ μαρανθήσεται
Ν
ἵ
212 “ οὕτως λαλεῖτε κ. οὕτως ποιεῖτε
;
5
6 9
15
9 6
28
10 33
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me
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17 οὕτως
ὕ
. νεκρά ιἐἐστιν καθ᾽ θ᾽ ἑαυτήν
κ.- ἦἡ πίστις...
πί
ἑαυτή
26 οὕτως x. ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν
8. 5 οὕτως x. ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστίν

IO οὐ χρὴ ἀδελφοί μου ταῦτα οὕτως γίνεσθαι
1 Pe215 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τ. Θεοῦ

8

Te ee
-“

,

ate ver γσύξαεε, αἱ
ς

-

ε

ov

,
a
προσκυνήσει
| I1Pe1 II οὕτως yap πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν
ἢ εἴσοδος
ς

”

740

οὕτως---ὀφείλω

Pe

4 πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως
II τούτων οὕτως πάντων λυομένων

mney ἡ) ΠΡ ΟΞΤΙΝῚ, Is. Ixvi. 2
1 οὐχὶ ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως

οὖν, T

LJo 2 6 ὃ καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν κ. αὐτὸς οὕτως

Re

29 οὐχὶ κ. ἐθνῶν;

πῶς

περιπατεῖν
--οὕτως, WHR
411 εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς
215 οὕτως ἔχεις x. σὺ κρατοῦντας τ. διδαχὴν
Νικολαϊτῶν

8 κυ ὁ νικῶν

ἐστε
οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε

έ

οὕτως

περιβαλεῖται

ἐν

ἱματίοις

λευκοῖς

12 οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε

16 οὕτως ὅτι χλιαρὺς εἶ

6 1 κρίνεσθαι ἐπὶ τ. ἀδίκων κ. οὐχὶ ἐπὶ τ. ἁγίων

917 οὕτως εἶδον τ. ἵππους ἐν τ. ὁράσει
11 5 οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι

7 διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε;
διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;
8 10 οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς
οἰκοδομηθήσεται

16 18 τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτως μέγας

18 21 οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλών

(1) ἀλλ᾽ οὐχί, οὐχὶ ἀλλά
5 46
47
6 25
10 29

οὐχὶ
οὐχὶ
οὐχὶ
οὐχὶ

10 16 οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τ. αἵματος τ. Χριστοῦ;
16 οὐχὶ κοινωνία τ. σώματος τ. Χριστοῦ ἐστίν;
18 οὐχὶ οἱ ἐσθίοντες τ. θυσίας κοινωνοί
οὐχ, TWH non mg.
29 συνείδησιν δὲ A€yw οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ

(2) οὐχὶ μή

κ. οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

κ. οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τροφῆς
δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται;

12 11 οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ κ. ἐγερεῖ;

18 27 οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τ. σῷ ἀγρῷ;
56 αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς
εἰσίν;
18 12 οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη
20 13 οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;
Lu 1 60 1 οὐχὶ ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάνης
4 22 οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος

11Co3

6 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται

ἀσσαρίων

δύο;

51 1 οὐχὶ λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν
18 3 1 οὐχὶ λέγω ὑμῖν
5 1 οὐχὶ λέγω ὑμῖν

14 28 οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τ. δαπάνην
31 οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται
ὃ οὐχὶ ἅπτει λύχνον κ. σαροῖ τ. οἰκίαν

ἔσται ἐν δόξη;

Ης

114 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα
8 17 τίσι δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη;

οὐχὶ τ. ἁμαρτήσασιν

Mt

ὈΦΕΙΛΕΊΤΗΣ *
612 ὡς κ. ἡμεῖς ἀφήκαμεν τ. ὀφειλέταις ἡμῶν
18 24 προσήχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων
,

7 42 οὐχὶ

ἡ γραφὴοὐχ,εἶπεν
WH

:

9 9 1 ἄλλοι ἔλεγον οὐχὶ ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστίν

,

πάντας τ. ἀνθρώπους
114 σοφοῖς τε K. ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί
812 ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τ. σαρκὶ τοῦ κατὰ
σάρκα ζῇν
15 27 ηὐδόκησαν γὰρ κ. ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν
Ga 5 3 ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τ. νόμον ποιῆσαι
Ro
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"OMEIAH’ * +
Mt 18 32 πᾶσαν τ. ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι
Ro 18 7 ἀπόδοτε πᾶσι τ. ὀφειλάς
I1Co7 3 τ. γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τ. ὀφειλὴν ἀποδιδότω
ὈΦΕΙΛΗΜΑ
Mt
Ro

612 ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν
4 4 ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ

Mt

18 28 ὃς Sherer αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια

κατὰ ὀφείλημα

ὈΦΕΙΛΩ

28 ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις
30 ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον
34 ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον

11 9 οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τ. ἡμέρας;
18 10 1 ὑμεῖς καθαροί ἐστε ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες

11 οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε

14 22 ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν κ. οὐχὶ τ.
κόσμῳ
Ac 2 77 οὐχὶ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες
Γαλιλαῖοι;
οὐχ, TWH mg.
δ 4 οὐχὶμένον σοὶ ἔμενεν
Ο οὐχ
οὐχὶἡ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα;
7 550

a

Lu 18 4 δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο mapa

16 30 ὁ δὲ εἶπεν Οὐχὶ πάτερ ᾿Αβραάμ
17 ὃ 1 ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ

17 οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν;
οὐχ, WH
18 30 3 ὃς οὐχὶ μὴ λάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τ.
καιρῷ τούτῳ
22 27 οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος;
28 30 οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός;
24 26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τ. Χριστόν
32 οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν
Jo 642 οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ
οὐχ, TWH mg.

8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τ. πνεύματος

Ι ΤῊ 2 19 ἢ οὐχὶ κ. ὑμεῖς

6 39 οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται;

16

ὄντος

9 I οὐχὶ Ἰησοῦν τ. Κύριον ἡμῶν ἑόρακα;

"OYXI’
Mt

οὐχὶ K. σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν

χαρίσεται;
1Co 1 20 οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τ. σοφίαν τ. κόσμου ;
ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος . .. οὐχὶ σαρκικοί

28 16 ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. χρυσῷ τ. ναοῦ ὀφείλει
18 ὃς δ᾽ ἂν ὀμύσῃ
αὐτοῦ ὀφείλει

Lu

ἐν τ. δώρῳ τῷ ἐπάνω

741 ὁ εἷς ὥφειλεν δηνάρια πεντακόσια
11 4 κ. γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν
16

5 πόσον ὀφείλεις τ. κυρίῳ μου;

7 σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις;

17 10 ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν

ὀφείλω---ὀφθαλμός
13 14 x. ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τ. πόδας
Ac
Ro

19

1729 οὐκ ὀφείλομεν

1Co

ee
Ὡ---

5 28
3
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217 ὅθεν ὥφειλεν

κατὰ

πάντα

VIP ANY|— yw YY, Is. vi. 10.
16 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν

17 ὃ ἐπάραντες δὲ τ. ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
18

ὑμᾶς

9 ἣ δύο ὀφθαλμοὺς

ἔχοντα βληθῆναι εἰς τ.
-

IPPs NNPBI NT, Ps. cxviii. 23
26 43
ΜΚ 722
8 18
25

ἦσαν yap αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι
1 ἀσέλγεια ὀφθαλμὸς πονηρὸς βλασφημία
ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε
εἶτα πάλιν ἔθηκεν τ. χεῖρας ἐπὶ τ. ὀφθαλμοὺς
αὐτοῦ
947 ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε
47 ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς γέενναν
1211 ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, Ps. duc.

14 40 ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθᾳλμοὶ καταβαρυνόμενοι
Lu

2 30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί pov τὸ σωτήριόν σου
4 20 πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τ. συναγωγῇ ἦσαν
ἀτενίζοντες αὐτῷ
6 20 ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τ. μαθητὰς
αὐτοῦ
᾿

41 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ

ὌΦΕΛΟΣ
1Co15 32 τί μοι τὸ ὄφελος;

Ja

ο εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε

γέενναν
1 ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν
33 Κύριε ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
21 42 ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν

me
..«-SOs

8:15 ὄφελον ψυχρὸς ἧς ἢ ζεστός

δοκόν,

τ. ὀφθαλμοῦ τ. ἀδελφοῦ σου
9.29 τότε ἥψατο τ. ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων
30 ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί
1315 τ. ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν μήποτε
ἴδωσιν τ. ὀφθαλμοῖς

τ. ἀδελφοῖς

ὌΦΕΛΟΝ
1Co 4 8 ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε
IICo1L 1 ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης
Ga
512 ὄφελον x. ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες

ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ σου"
κ. ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν. τ. ὀφθαλμῷ σου
ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ σου τὴν

k. τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ

τ. Θεῷ

ψυχὰς θεῖναι
411 κ. ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν
II Jo
ὃ ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τ. τοιούτους

ἀντὶ

τ. ἀδελφοῦ σου,
τὴν δὲ ἐν τ. σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;

-

8 16 κ. ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τ. ἀδελφῶν τ.

᾿Οφθαλμὸν

23 Ἶ ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς 7
7 3 τί δὲ βλέπεις τὸ. κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ

ὑμῶν

213 ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν
πάντοτε περὶ ὑμῶν
18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει

ἐρρέθη

py nnn py, Ex. xxi. 24

πτεσθαι τ. κεφαλήν
ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τ.
κεφαλῆς
ἐγὼ γὰρ ὥφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι
οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τ. γονεῦσι
θησαυρίζειν
οὕτως ὀφείλουσιν x. οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν
τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας
εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τ. Θεῷ πάντοτε περὶ
»

ὅτι

6 22 ὁ λύχνος τ. σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός
ἐὰν οὖν 7 ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς

4.
υ

ὁμοιωθῆναι
5 3 δι αὐτὴν ὀφείλει. .. περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν
12 ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τ. χρόνον
I Jo 2 6 ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν κ.
αὐτὸς περιπατεῖν

Re

ὀφθαλμοῦ

510 ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τ. κόσμου ἐξελθεῖν
7.36 κ. οὕτως ὀφείλει γίνεσϑαι
9 10 ὅτι ὀφείλει ἐπ᾿ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν
ἀροτριᾷν
porp
por pig
11 7 ἀνὴρ μὲν yap οὐκ ὀφείλει κατακαλύ-

u Thi

Phm
He

538 ἠκούσατε

τὸ

ἀγαπᾷν
1 ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τ. ἀδυνάτων βαστάζειν
27 ὀφείλουσιν κ. ἐν τ. σαρκικοῖς λειτουργῆσαι
αὐτοῖς

11Co12 11
14
Eph

..

18 8 μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους

10

ee
ee
et
πὸ
-ante

νομίζειν χρυσῷ.

Mt

θεῖον εἶναι ὅμοιον

15

es

7 κατὰ τ. νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν

741

214 τί τὸ ὄφελος ἀδελφοί μου
--τὸ, WH
16 τί τὸ ὄφελος;
--τὸ, WH

τ. ἀδελφοῦ σου,
τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τ. ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ
κατανοεῖς ;

:

:

42 ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ
,

~~

σου,

αὐτὸς τὴν ἐν τ. ὀφθαλμῷ

σου

δοκὸν

οὐ

βλέπων

᾿ΟΦΘΑΛΜΟΔΟΥΛΙΆ * F
Eph 6 6 μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι
Col 322 μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι
ὀφθαλμοδουλίᾳ, WH mg.
"OPOAAMO’S

©

(1) 60. πονηρός (2) ὀφθ. κρατεῖν, σκοτίζειν,
τυφλοῦν
(9) metaph.
Mt

5209 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε

42 ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ

σου,
x. τότε διαβλέψεις

τὸ κάρφος τὸ ἐν τ.

ὀφθαλμῷ τ. ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν
10 23 μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε

11 34 ὁ λύχνος τ. σώματός ἐστιν 6 ὀφθαλμός σου"
ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἦ

1023 ἐν τῷ ἅδῃ ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
18 13 οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τ. ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς
τ. οὐρανόν

19 42 νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου

742

ὀφθαλμός --ὄχλος

Lu 24 16 3 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ

ἐπιγνῶναι αὐτόν

Jo

31
435
6 5
9 6

αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί
ἐπάρατε τ. ὀφθαλμοὺς ὑμῶν
ἐπάρας οὖν τ. ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς
ἐπέθηκεν αὐτοῦ τ. πηλὸν ἐπὶ τ. ὀφθαλμούς

10 πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί;

IJo 1 1 ὃ ἑωράκαμεν τ. ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
211? bres cue 8 idan, Tr.ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
16 ὃ ἡ ἐπιθυμία τ. σαρκὸς κ. ἡ ἐπιθυμία τ.
ὀφθαλμῶν
Re 1 7 ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός
14 οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός

218 ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ ὁ ἔχων τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ

11 ἐπέχρισέν μου τ. ὀφθαλμούς

ὡς φλόγα πυρός

14 ἀνέῳξεν αὐτοῦ τ. ὀφθαλμούς

318 κολλύριον ἐγχρῖσαι τ. ὀφθαλμούς σου
4 6 κύκλῳ τ. θρόνου τέσσερα ζῷα γέμοντα

15 πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τ. ὀφθαλμούς
17 ὅτι ἠνέῳξέν σου τ. ὀφθαλμούς
21 ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τ. ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ

ὀφθαλμῶν

ὃ κυκλόθεν κ. ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν

οἴδαμεν
26 πῶς ἤνοιξέν σου τ. ὀφθαλμούς ;

30 οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστὶν κ. ἤνοιξέν μου τ.
ὀφθαλμούς
32 ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου
1021 μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς
ἀνοῖξαι;
11 37 οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τ. ὀφθαλμοὺς
τ. τυφλοῦ
41 ὃ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τ. ὀφθαλμοὺς ἄνω

:

θαλμῶν αὐτῶν

1912 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός
21 4 ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τ. ὀφθαλμῶν αὐτῶν

Mt

12 40 3 τετύφλωκεν αἰτῶν τ. ὀφθαλμοὺς... ἵνα
μὴ ἴδωσιν τ. ὀφθαλμοῖς, Is. Z.c.
171 ἐπάρας τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τ. οὐρανόν
Ac 1 9 νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τ. ὀφθαλμῶν
αὐτῶν
9 ὃ ἀνεῳγμένων δὲ τ. ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν
ἔβλεπεν

18 εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τ. ὀφθαλμῶν
ὡς λεπίδες
40 ἡ δὲ ἤνοιξεν τ. ὀφθαλμοὺς αὐτῆς
26 18 εἰς ods ἐγὼ ἀποστέλλω σε ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς
αὐτῶν
28 27 τ. ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν μήποτε
ἴδωσιν τ. ὀφθαλμοῖς, Is. δε.
Ro 318 οὐκ ἔστιν φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τ. ὀφθαλμῶν
αὐτῶν

Mk
Lu

ὌΦΙΣ
7:10 μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;

10 16 γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις
ὁ ὄφις, WH mg.
28 33 ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν

16[18 ἐν τ. χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν
1019 δέδωκα ὑμῖν τ. ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω
ὄφεων

1111 μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;
Jo
8114 καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν τ. ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ
1Col0 9 κ. ὑπὸ τ. ὄφεων ἀπώλλυντο
1011

Re

10 ? σκοτισθήτωσαν

οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ

τ. ὕφιν τ. ἀρχαῖον, WH

ὈΦΡΥΣ
ὌΧΕΤΟΣ **

Τὴ. omy ΠΟΘ ΠΗ, Ps. Ixix. 24

Mk 7:10 εἰς τ. ὀχετὸν ἐκπορεύεται
ἀφεδρῶνα, TWH non mg. R

9 ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν

ANNTN? Nh, Is.Ixiv. 3
1216 Gre

οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμὸς
σώματος

οὐκ

εἰμὶ ἐκ

τ.

17 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμὸς ποῦ ἡ ἀκοή;
21 οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί
15 52 ἀλλαγησόμεθα ἐν ἀτόμῳ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ
Ga 8 1 οἷς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεΦ
σι
»
,
In7
415 τ. γράφη
ὀφθαλμοὺς‘ ὑμῶν
ἐξορύξαντες
ἐδώκατέ
μοι
Eph1 18 8 πεφωτισμένους τ. ὀφθαλμοὺς τ. καρδίας
ὑμῶν
He 413 πάντα δὲ γυμνὰ κ. τετραχηλισμένα τ.
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ

1 Pe 812 ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους

DYSON TIN’ NY, Ps. xxxiv. 16
11 Pe2 14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος

mg.

Lu 4 29 ἤγαγεν αὐτὸν ἕως ὀφρύος τ. ὄρους

μὴ βλέπειν

1Co2

ο ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος
14 ὅπου τρέφεται ἐκεῖ... ἀπὸ προσώπου
τ. ὄφεως.
715. κι ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ

. , - ὕδωρ ὡς ποταμόν
20 2 ἐκράτησεν τ. δράκοντα ὃ ὄφις ὁ ἀρχαῖος

ὃ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς .. . ὀφθαλμοὺς τοῦ
μὴ βλέπειν

ὌΣΣΤΙΝ OY, Is. xxix. 10

3 ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τ. πανουργίᾳ
αὐτοῦ

919 ai γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν
12

yoy 125 ods INBPS, Ps. xxxvi. 2

11

5 6 ἀρνίον. . . ἔχων κέρατα ἑπτὰ x. ὀφθαλμοὺς
ἑπτά
717 ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν

Ac

*OXAE’OMAI**
διό φέροντες... . ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων
ἀκαθάρτων
ὈΧΛΟΠΟΙΕΏΣ +

Ac 17

5 ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τ. πόλιν

ὌΧΛΟΣ
(1) ὄχλ. ἱκανός, πλεῖστος
(2) seq. gen.
Mt 425 ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τ.
Γαλιλαίας
5 1 ἰδὼν δὲ τ. ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
7 28 ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τ. διδαχῇ αὐτοῦ
8 1 ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί

ὄχλος
818 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτόν

Mt

πολλοὺς ὄχλους,
9 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι
23 ἰδὼν τ. αὐλητὰς K.
25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ

Mk

TWH mg. R
ἐφοβήθησαν
τ. ὄχλον θορυβούμενον
ὄχλος

33 ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες

36 ἰδὼν δὲ τ.

ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν

11 7 ἤρξατο ὁ ᾿Ἰησοῦς λέγειν τ. ὄχλοις
Ἰωάνου
Pe
<a

περὶ

19 ἔδωκεν τ. μαθηταῖς τ. ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ
τ. ὄχλοις

22 ἕως οὗ ἀπολύσῃ τ. ὄχλους.
23 x. ἀπολύσας τ. ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
15 10 προσκαλεσάμενος τ. ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς
30 προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί

31 ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ὥστε τ. ὄχλον θαυμάσαι
τ. ὄχλους, WH mg.
32 σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τ. ὄχλον
33 ἄρτοιτοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον

35 παραγγείλας τ. ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τ. γῆν
36 ἐδίδου τ. μαθηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ τ. ὄχλοις
30 ἀπολύσας τ. ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον

αὐτῷ

20 29 ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
31 ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπή-

σωσιν
21

8.1 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ
ἱμάτια
9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν κ. οἱ
ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον
26 ἐὰν δὲ εἴπωμεν "EE ἀνθρώπων φοβούμεθα
τ. ὄχλον
46 (nrovvtes αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τ.
ὄχλους
22 33 ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τ.
διδαχῇ αὐτοῦ
23 1 τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τ. ὄχλοις
26 47 μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν
55 εἶπεν 6 Ἰησοῦς τ. ὄχλοις
2715 εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τ. ὄχλῳ
δέσμιον

ἔπεισαν

τ. ὄχλους

24 ἀπενίψατο τ. χεῖρας κατέναντι τ. ὄχλου
Mk

2 4 μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τ. ὄχλον
13 πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν

8 9 ἵνα πλοιάριον
ὄχλον

προσκαρτερῇ

20 συνέρχεται πάλιν 6 ὄχλος
--ό, T [WH

| oe |

πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τ. θάλασσαν ἐπὶ τ. γῆς

ἦσαν
ἀφέντες τ. ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτόν
συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν

ἠκολούθει αὐτῷ oe πολύς
δ

΄“

ἐλθοῦσα ἐν τ.
ἱματίου αὐτοῦ
‘

a

θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τ. ὄχλον
ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ
ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον
ἀπόλυσον τ. ὄχλους
κελεύσας τ. ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τ.
χόρτου

20 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς κ. οἱ πρεσβύτεροι

‘

ὄχλῳ ὄπισθεν

ἥψατο

τ.

>

ἕως αὐτὸς ἀπολύει τ. ὄχλον

36 τότε ἀφεὶς τ. ὄχλους ἦλθεν εἰς τ. οἰκίαν

17 14 ἐλθόντων πρὸς τ. ὄχλον προσῆλθεν
ἄνθρωπος
19 2 ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί

,

ἐπιστραφεὶς ἐν τ. ὄχλῳ ἔλεγεν

34 ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τ. ὄχλοις

|

>

βλέπεις τ. ὄχλον συνθλίβοντά σε
ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον

2 πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τ. αἰγιαλὸν εἱστήκει

ς
13
14
15
19

3 32 ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος
᾿ ἃ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος

4

»

12 23 ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι
46 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τ. ὄχλοις
18 2 συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί

14
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αὐτῷ διὰ τ.

>

>

,

προσκαλεσάμενος πάλιν τ. ὄχλον ἔλεγεν
αὐτοῖς
ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τ. ὄχλου
3
,
Δ.
24
ἃ
4
>
ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τ. ὄχλου κατ
ἰδίαν
ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου
ὄντος

σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τ. ὄχλον

παραγγέλλει τ. ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τ. γῆς
k. παρέθηκαν τ. ὄχλῳ
προσκαλεσάμενος τ. ὄχλον σὺν τ. μαθηταῖς
αὐτοῦ
>
A
>
,
εἶδαν
ὄχλον
πολὺν‘ περὶΝ αὐτούς
εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβή>

‘

*~

©

7

rth

|

>

,

θησαν

ἀπεκρίθη
αὐτῷ
εἷς ¢ἐκ τ.> ὄχλου
AN
FEY
ἢ
a
3

,

>

~

ce

>

᾿

ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος
ὁ ὄχλ., T

συνπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν
1 ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ ..
k. ὄχλου ἱκανοῦ
πᾶς yap ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τ. διδαχῇ
αὐτοῦ
ἐξεπλήσσοντο, T
ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ; ἐφοβοῦντο
τ. ὄχλον
A

a

4

>

,

}

ὦ

τ. λαόν, ΤᾺ
΄“

7

ἐξήτουν αὐτὸν κρατῆσαι κ. ἐφοβήθησαν
ὄχλον

τ.

,

ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως

ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκόν
per αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν κ. ξύλων
ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι
“a

>

A

~

ς

a

>

δὰ

«

οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τ. ὄχλον

ὁ δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τ. ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν
ποιῆσαι
ποι. τὸ ik. τ. ὄχλ., T
ὄχλοις
ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις
βαπτισθῆναι
ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες
οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτὸν κ. ἦλθον ἕως αὐτοῦ
τῷ τ. ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ
δὲs ἐν
ἐγένετο
,
ὃ
ε
,
Q7
ὄ
καθίσας δὲ ἐν τ. πλοίῳ ἐδίδασκεν τ. ὄχλους
>

,

ee:

cm

,

μὴ

>

συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν
μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν

a

᾽’

διὰ

τ. ὄχλον
3 ἣν ὄχλος πολὺς τελωνῶν κ. ἄλλων
3 ἔστη. . . ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ

πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν aἅπτεσθαι αὐτοῦ
3
στραφεὶς τ. ἀκολουθοῦντι ὄχλῳ εἶπεν
συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κ.
ὄχλος πολύς
A

ne

Xx
5X.
ε
ὸ
3
a “.
ὄχλος
τ. πόλεως
ἱκανὸς
ἦν
σὺν‘ αὑτῇ

ὄχλος---ὀψία

744
Lu

724 ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. ὄχλους περὶ Ἰωάνου

8 4 συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ

Ac

19 οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τ. ὄχλον
40 ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ Bros

8 6 προσεῖχον
11 24
26
18 45
14 1

42 ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν

45 οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε κ. ἀποθλίβουσιν
911 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ
12 ἀπόλυσον τ. ὄχλον

13 σὺν τ. ὄχλοις ἤθελεν θύειν

19 πείσαντες τ. ὄχλους κ. λιθάσαντες τ. Παῦλον

37 συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς

16 22 συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν
:
17 8 rn ἐκ κῷ δὲ τ. ὄχλον κ. τ. πολιτάρχας

13 ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες κ. ταράσσοντες τ.

ὄχλους
19 26 1 οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον
33 ἐκ δὲ τ. ὄχλου συνεβίβασαν ᾿Αλέξανδρον
35 καταστείλας δὲ τ. ὄχλον ὁ γραμματεύς
ὁ yp. τ. ὄχλ., T
21 27 συνέχεον πάντα τ. ὄχλον
34 ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τ. ὄχλῳ
35 συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τ. στρατιωτῶν διὰ τ. βίαν τ. ὄχλου
24 12 οὔτε ἐν τ. ἱερῷ εὗρόν pe... ἐπίστασιν
ποιοῦντα ὄχλου
18 εὗρόν pe... ἐν τ. ἱερῷ οὐ μετὰ ὄχλου

αὐτῷ

18 14

17
14 25
18 36
19 3
39
22

6
47

τ. δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν
ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τ. μυριάδων τ. ὄχλου
εἶπεν δέ τις ἐκ τ. ὄχλου αὐτῷ
ἔλεγεν δὲ κ. τ. ὄχλοις
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος .. . ἔλεγεν
τ. ὄχλῳ
πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τ. ἐνδόξοις
συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο
οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τ. ὄχλου
τινὲς τ. Φαριταίων ἀπὸ τ. ὄχλου εἶπαν
πρὸς αὐτόν
ἐξήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ
ὄχλου αὐτοῖς
ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος

οὐδὲ μετὰ θορύβου

Re

Jo

7 ο ἰδοὺ ὄχλος πολὺς ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς
ἐδύνατο

1715 τὰ ὕδατα ἃ cides . . . λαοὶ κ. ὄχλοι εἰσίν
19

28 4 ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τ. ἀρχιερεῖς κ.

τ. ὄχλους
48 πάντες οἱ συνπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τ.
θεωρίαν ταύτην
513 ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν
τ. τόπῳ

δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας κ.

Παῦλος . . . ἐξεπήδησαν εἰς τ. ὄχλον
18 ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν ἐξ κίον.

38 ἀνὴρ ἀπὸ τ. ὄχλου ἐβόησεν λέγων
11 14 ἐθαύμασαν οἱ ὅλοι
27 ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τ. ὄχλου εἶπεν
29
1
13
54

' προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τ. Κυρίῳ
1 ἐγένετο δὲ αὐτοῖς... διδάξαι ὄχλον ἱκανόν
ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τ. ὄχλους
οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παῦλος

14 ἀκούσαντες

16 ἐδίδου τ. μαθηταῖς παραθεῖναι τ. ὄχλῳ
18 τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι;

12

δὲ οἱ ὄχλοι τ. λεγομένοις ὑπὸ

τ. Φιλίππου

1 ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου
ἐν τ. οὐρανῷ
6 ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ

πολλοῦ

ὈΧΥΡΩΜΑ
11Co10

4 δυνατὰ τ. Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων

ὃ. 2 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς

5 θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς
αὐτόν

:

22 ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τ. θαλάσσης
24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος

Jo

ἔχει

ὀψάρια

21

τ. ὄχλῳ,
τ. ὄχλον
ὄχλος
δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
ἐπίστ. ἐκ τ. ὄχλ., T

ὈΨΑΘῬΙΟΝ **
πέντε ἄρτους

΄

δεν

>

>

>

40 ἐκ τ. ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τ. λόγων τούτων
43 σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τ. ὄχλῳ δι᾿ αὐτόν
49 ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων
ἐπάρατοί εἰσιν

τ.

νόμον

18 διὰ τοῦτο x. ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος

Ac

ἔλεγεν

34 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος
115 3 ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς
ἑκατὸν εἴκοσι

6 7 3 πολύς τε ὄχλος τ. ἱερέων ὑπήκουον τ. πίστει

δύο

,

>

A

7

1 ὀψὲ σαββάτων
_ σ'
ov

τ. ἐπιφωσκούσῃ

εἰς μίαν

Mk11 11 ὀψὲ ἤδη οὔσης τ. Spas
ὀψίας, WH mg.

19 Grav ὀψὲ ἐγένετο

13 35 πότε

ὁ κύριος τ. οἰκίας ἔρχεται ἢ ὀψὲ ἢ

μεσονύκτιον

ὈΨΙΑ *

--ὁ, TR non mg.

29 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς κ. ἀκούσας

x.

a

ὌὈΨΕ΄

Mt 28

11 42 διὰ τ. ὄχλον τ. περιεστῶτα εἶπον
12 9 ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τ. ᾿Ιουδαίων
12 τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τ.
ἑορτήν
17 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὧν per’ αὐτοῦ

,

>

32 ἤκουσαν δὲ Φαρισαῖοι τ. ὄχλου γογγύζοντος |
περὶ αὐτοῦ ταῦτα

κριθίνους

II ὁμοίως x. ἐκ τ. ὀψαρίων ὅσον ἤθελον
ο βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην κ. ὀψάριον
ἐπικείμενον
10 ἐνέγκατε ἀπὸ τ. ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε viv
13 λαμβάνει τ. ἄρτον κ. δίδωσιν αὐτοῖς κ. τὸ
ὀψάριον ὁμοίως
ς

7 12 γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τ. ὄχλοις
ἐν
12 ἀλλὰ πλανᾷ
20 ἀπεκρίθη ὁ
31 ἐκ τ. ὄχλου
πολλ. δὲ

6 οὖς

Mt

8 16 ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ

14 τς ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθαν αὐτῷ
23 ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ
16 2 ὀψίας γενομένης λέγετε Εὐδία
—h. v., [T] [[WH]] R mg.
20 ὃ ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τ.
ἀμπελῶνος

.

ὀψία---παιδεύω

745
ὌΨΙΟΣ *

Mt 26 20 ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τ. δώδεκα

θητῶν
'
2757 ὀψίας δὲ γενομένης

Mk11 11 ὀψίας ἤδη οὔσης τ. ὥρας

ἄνθρωπος

ἦλθεν

ὀψὲ, TWH

;

πλούσιος

Mk 1 32 ὀψίας δὲ γενομένης ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος
4 35 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης
ἴον ἐν μέσῳ τ.
47 ὀψίας γενομένης ἦν 7
»

θ

14 17
16 42
Jo 616
20 19

,

,

>

4

ὸ

πλοῖο

»

ὌΨΙΣ
Jo

,

.
θαλάσσης
ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τ. δώδεκα
ἤδη ὀψίας γενομένης ἐπεὶ ἦν παρασκευή
ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο
οὔσης οὖν ὀψίας τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ

724 μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν
ΓΑ
,
ἡεὖνὄψις αὐτοῦ
σουδαρίῳ, περιεδέδετο
ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει

Lu

"OWN’NION **
314 ἀρκεῖσθε τ. ὀψωνίοις ὑμῶν

623 τὰ γὰρ ὀψώνια τ. ἁμαρτίας θάνατος
Ro
1Co 9 7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ;
11Coll 8 λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν

ὌΨΙΜΟΣ
5 7 ἕως λάβῃ πρόϊμον κ. ὄψιμον

Ja

non mg.

I]
ΠΑΓΙΔΕΥΏ +
παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ
αὐτὸν
Mt 2215 ὅπως

MNAOHTO’Sἢ
Ac 26 23 εἰ παθητὸς ὁ Χριστός

ΠΑΘΟΣ

<=
ρα.

nari’
Lu 21 35 μήποτε... ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ
ἡμέρα ἐκείνη ὡς παγίς
Ro 11 ο γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα

nab ned DIN?’ ὙΠ), Ps. Ixix. 23

|
i]

τ.
1Ti3 7 ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ κ. παγίδα
διαβόλου
6 9 ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν κ. παγίδα
υ
π Ti2 26 μήποτε. . . ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τ. διαβόλο
παγίδος

|

ΠΑΤΟΣ

᾿Ὁ
ee
Ὁ“
904
en
“πκεν
if

Vide ἤἌΡΕΙΟΣ

Ro

Col 8
1Th4

ΠΑΘΗΜΑ *
7 5 τὰ παθήματα τ. ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τ. νόμου
8 τῷ οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τ. νῦν καιροῦ πρὸς
τ. μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι
11Col 5 καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τ. Χριστοῦ
εἰς ἡμᾶς
6 τ. ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τ. αὐτῶν
παθημάτων
7 ὡς κοινωνοί ἐστε τ. παθηματων

Ga

524 τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν

σὺν τ. παθήμασι

κ. τ. ἐπιθυμίαις

Jo

ΠΑΙΔΕΙᾺ
Eph 6. 4 ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ x. νουθεσίᾳ Κυρίου
IL Ti8 16 ὠφέλιμος. . . πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιο-

σύνῃ
Ης 12 5 υἱέ μου μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου

pypr-b wa mim 70M, Pr. iii. rx

124 νῦν χαίρω ἐν τ. παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν

7 εἰς παιδείαν ὑπομένετε

ΠΤῚ 811 σὺ δὲ παρηκολούθησάς pov. . . τ. διωγμοῖς
τ. παθήμασιν
He

2 9 διὰ τὸ πάθημα τ. θανάτου δόξῃ κ. τιμῇ
ἐστεφανωμένον ,
,
‘
A
>
>
10 τ. ἀρχηγὸν τ. σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων
τελειῶσαι
10 32 πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων

1Pe 111 προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα
413 καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τ. Χριστοῦ παθήμασιν

5 1 συνπρεσβύτερος κ. μάρτυς τῶν τ. Χριστοῦ

:
παθημάτων
9 εἰδότες τὰ αὐτὰ τ. παθημάτων . . . ἐπιτελεῖσθαι

ΠΑΙΔΑΙΟΝ.
6 9 ἔστιν παιδάριον ἕν ὧδε

παιδία, T

Phi 8 10 τοῦ γνῶναι. - - κοινωνίαν παθημάτων αὐτοῦ
Col

5 ἀκαθαρσίαν πάθος ἐπιθυμίαν κακήν
5 μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ἢ
1Co 415 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν
Χριστῷ
Ga 8246 νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς
Χριστόν
25 ἐλθούσης δὲ τ. πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν

i

Ro

126 παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας

8 εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας

Il πᾶσα μὲν παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ
δοκεῖ χαρᾶς εἶναι

Ro

ΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
220 φῶς τῶν ἐν σκότει παιδευτὴν ἀφρόνων

Ης 12 9 τοὺς μὲν τ. σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν
παιδευτάς

ΠΑΙΔΕΥΏ
Lu 23 16 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
,

22 παιδεύσας

οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
,

———

746
Ac

παιδεύω---παιδίσκη
7 22 ἐπαιδεύθη Μωυσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων

Mk 10 13 προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται

νόμου
κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα
ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι
ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν
ἐν πραὔτητι παιδεύοντα τ. ἀντιδιατιθεμένους
παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα... εὐσεβῶς ζήσωμεν
ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει

15 ὃς ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ὡς

22 3 πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τ. πατρῴου

ΙΟΟ11 32
ΠΟΟΘ ο
1Ti 120
Π ΤΊ 2 25
Tit 212
He 12 6

14 ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με

Lu

:

:

BY

woe

Io οἱ μὲν γὰρ...
ἐπαίδευον

i

Ὁ

κατὰ

;

ὑψίστου

80 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν x. ἐκραταιοῦτο πνεύματι

217 τ.

i

τὸ δοκοῦν

παιδίον

159 ἦλθαν περιτεμεῖν τὸ madiov
66 τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;
76.7 x. σὺ δὲ παιδίον προφήτης

κληθήσῃ

Mai min IAS WR ΠΝ 5, Pr. ΠῚ. 12
7 τίς yap vids ὃν οὐ παιδεύει πατήρ
Re

δι... ee

αὐτοῖς

ῥήματος τ. λαληθέντος
παιδίου τούτου

αὐτοῖς περὶ τ.

27 ἐν τ. εἰσαγαγεῖν τ. γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν
40 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν κ. ἐκραταιοῦτο
7 32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις
9.47 ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽
ἑαυτῷ

319 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῷ ἐλέγχω κ. παιδεύω

ΠΑΙΔΙᾺ = Vide ΠΑΙΔΕΙᾺ

παιδίου, T

48 ὃς ἂν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τ. ὀνό-

ΠΑΙΔΙΟΘΕΝ
Mk

921

ὁ δὲ εἶπεν Ἔκ

ματί μου

παιδιόθεν

11 7 τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τ. κοίτην εἰσίν
18 τό ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με

17 ὃς ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ὡς

ΠΑΙΔΙΌΝ

(1) voc.
Mt

2 8 πορευθέντες

(2) metaph.
ἐξετάσατε

ἀκριβῶς

Jo

περὶ τ.

παιδίου
9 €ws ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον

11 εἶδονaneτὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τ. μητρὸς
αὐτοῦ
᾿
13
13
14
20
20
21
11 τό
14 21
15 38
18 2
3
4
5
19 13
14
Mk 5 39
40

ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον
μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον
ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον
τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τ. ψυχὴν τ.
παιδίου.
.
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον
ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν τ. ἀγοραῖς
ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν
κ. παιδίων
χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων
προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν
μέσῳ αὐτῶν
ἐὰν μὴ στραφῆτε κ. γένησθε ὡς τὰ παιδία
ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον
τοῦτο
ὃς ἐὰν δέξηται ἕν παιδίον τοιοῦτον ἐπὶ τ.
ὀνόματί μου
τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία
ἄφετε τὰ παιδία x. μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν
τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
παραλαμβάνει τ. πατέρα τ. παιδίου κ. τ.

μητέρα

40 εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον.
41 κ. κρατήσας τ. χειρὸς τ. παιδίου
728 x. τὰ κυνάρια... ἐσθίουσιν ἀπὸ τ. ψιχίων

τ. παιδίων

30
9.24
36
37

εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τ. κλίνην
εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τ. παιδίου ἔλεγεν
λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν
ὃς ἂν ἕν τ. τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ
τ. ὀνόματί μου
τ. mad. τούτων, T

παιδίον
4449 κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου

16 21 ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον
21 κυ 1 παιδία μή τι προσφάγιον ἔχετε;

1Col4 20 32 ἀδελφοὶ μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν
He 213 ἐγὼ x. τὰ παιδία & μοι ἔδωκεν ὁ Θεός.

nim ‘Sina wwe ovtdm >be, Is. viii.18

74 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος x.
σαρκός
11 23 διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον
10. 213 1 ἔγραψα ὑμῖν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τ.

πατέρα

18 1 παιδία ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
3 γ 1 παιδία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς
τεκνία, TWH non mg. R
1

’

s

,

ε

δι

NAIAI’SKH
Mt 26 69 προσῆλθεν αὐτῷ pia παιδίσκη

Mk 14 66 ἔρχεται pia τ. παιδισκῶν τ. ἀρχιερέως
69 ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο πάλιν
λέγειν
Lu 12 45 ἐὰν... ἄρξηται τύπτειν τ. παῖδας x. τ.
παιδίσκας
22 56 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον
Jo 18 17 λέγει οὖν τ. Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός
Ας 1213 προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι

“Ῥόδη

16 16 παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα
ὑπαντῆσαι ἡμῖν
Ga 422 ἕνα ἐκ τ. παιδίσκης x. ἕνα ἐκ τ. ἐλευθέρας"

23 ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ τ. παιδίσκης κατὰ σάρκα
γεγέννηται

30 ἔκβαλε τ. παιδίσκην κ. τ. υἱὸν αὐτῆς,

AJD“NS) ONT ANT Ὁ 9, Gen. xxi. 10

ov yap μὴ κληρονομήσει ὃ vids τ. παιδίσκης

MNT ΠΌΝ ΠῚ vA" ND 53, 22.
31 οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τ. ἐλευθέρας

747

παίζω----πάλιν

1Col0

ΠΑΙΖΩ
7 ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν κ. πεῖν κ. ἀνέστησαν
παίζειν

ΠΑΛΑΙΟΣ

Mt

pnd sop inv) Sx? npn avs, Ex.
χχχ

λαιούς
18 52 ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τ. θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ

6

k. παλαιά

ΠΑΙ͂Σ

Mt

(1) π. Θεοῦ
216 ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τ. παῖδας τοὺς

ἐν Βηθλεέμ
8 6 6 παῖς μου βέβληται ἐν τ. οἰκίᾳ παραλυτικός

8 εἰπὲ λόγῳ κ. ἰαθήσεται ὁ παῖς μου

ΜΚ 221 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν"

εἰ δὲ μὴ αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ
Lu

13 ἰάθη ὁ παῖς ἐν τ. ὥρᾳ ἐκείνῃ

12 18 1 ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ἡρέτισα

14 2 ‘Hp@dns .. . εἶπεν τ. παισὶν αὐτοῦ
17 18 ἐθεραπεύθη 6 παῖς ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης
21 τς ἰδόντεςabeδὲ. .. τ. παῖδας τ. κράζοντας ἐν
L€ ῳ
T.
1 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ
κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυεὶδ παιδὸς

αὐτοῦ

ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ
.
εἰπὲ λόγῳ κ. ἰαθήτω 6 παῖς μου
εἰ μὴ. -. τ. πατέρα τῆς παιδὸς κ. τ. μητέρα
ἐφώνησεν λέγων Ἢ παῖς ἔγειρε
ὁ Ἰησοῦς... ἰάσατο τὸν παῖδα

12 45 ἐὰν... ἄρξηται τύπτειν τ. παῖδας

κ. τ.

37 οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς
30 οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον",

,
_ hv, [WH]
me
λέγει yap ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν
Ds νὼ [WH

Ro 6 66 παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη
1Co5 7 ἐκκαθάρατε τ. παλαιὰν ζύμην
8 ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ
11Co8 14 ἐπὶ τ. ἀναγνώσει τ. παλαιᾶς διαθήκης μένει

Eph4 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς . . . τ. παλαιὸν ἄνθρωπον
Col 8 9 ἀπεκδυσάμενοι τ. παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν τ.
πράξεσιν αὐτοῦ
[10 2 7 ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς"
ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε

παιδίσκας

Jo
Ac

15 26 προσκαλεσάμενος ἕνα τ. παίδων ἐπυνθάνετο

451 λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ
813 1 ὁθΘεὸς... ἐδόξασεν τ. παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν
26 1 ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὁ Θεὸς τ. παῖδα
αὐτοῦ

425167.

καινὸν τ. παλαιοῦ
22 οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς
5 36 οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας
ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν"
εἰ δὲ μήγε κ. τὸ καινὸν σχίσει κ. τ. παλαιῷ

οὐ συμφωνήσει

ja-POMN MID 1Π, Is. xlii. τ

2.43
7 7
8 51
54
942

916 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου
ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ
17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς πα-

πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου

στόματος παιδός σου εἰπών
27 1 συνήχθησαν γὰρ . . . ἐπὶ τ. ἅγιον παῖδά
σου Ἰησοῦν
30 | διὰ τ. ὀνόματος τ. ἁγίου παιδός σου ᾿Ιησοῦ
20 12 ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα

Ro

NAAAIO’ THE *
7 6 ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος
kK. οὐ παλαιότητι γράμματος
ΠΑΛΑΙΟΏ

Lu 12 33 ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα
He 111 πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται

bay aD DDD, Ps. cil. 27
8 13 ἐν τῷ λέγειν Καινὴν πεπαλαίωκεν τ. πρώτην"

τὸ

ΠΑΙΏ
Mt 26 68 τίς ἐστιν ὁ παίσας

δὲ παλαιούμενον

κ. γηράσκον ἐγγὺς

ἀφανισμοῦ
σε;

Mk 14 47 εἷς δέ τις τ. παρεστηκότων ἔπαισεν τ. δοῦλον
τ. ἀρχιερέως
Lu 22 64 τίς ἐστιν 6 παίσας σε;

Jo 1810 Σίμων οὖν Πέτρος.

. ἔπαισεν

παληΐ
Eph6 12 οὐκ ἔστιν ὑμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα κ. σάρκα

τὸν τ.

ἀρχιερέως δοῦλον
Re 9 5 ὡς βασανισμὸς σκορπίου ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον
nA’AAI
Mt 1121 πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ x. σποδῷ μετενόησαν
647 ἦν π. τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τ. θαλάσσης
Mk
--πάλαι, TWH non mg. R
15 44 ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν
ἤδη, WH non mg. R mg.
Lu 1013 πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ x. σποδῷ καθήμενοι
μετενόησαν

NA’AIN

(2) π. δεύτερον, ἐκ
(1) π. ἀμήν, ἄνωθεν
δευτ. (8) εἰς τὸ πάλιν
Mt

4 7 πάλιν γέγραπται Οὐκ ἐκπειράσεις, Dt. vi. 16
8 πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς
ὄρος ὑψηλὸν λίαν
5 33 πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τ. ἀρχαίοις

18 45 π. ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν ἐμπόρῳ

ΠΟΟ12 19 πάλαι δοκεῖτε Gre ὑμῖν ἀπολογούμεθα;
He
11
πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τ. πατράσιν

47 π. ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν σαγήνῃ
18 19 } πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
--ἀμ., TR
19 24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν
20 5 πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην κ. ἐνάτην ὥραν

11 Pe 1 9 λήθην λαβὼν τ. καθαρισμοῦ τῶν π. αὐτοῦ
ἁμαρτιῶν
4 of πάλαι mpoyeypappévor εἰς τοῦτο τὸ κρίμα
Ju

22

21 36 π. ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τ.
πρώτων

1 πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς

748

πάλιν

Mt 22 4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
26 42 * πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο
43 ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας
44 ἀφεὶς αὐτοὺς π. ἀπελθὼν προσηύξατο

τρίτου τ. αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν
72 πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου

Jo 1018 ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν
19 σχίσμα π. ἐγένετο ἐν τ. Ἰουδαίοις δια τ.

λόγους τούτους
31 ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι
39 ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι

ἐκ

π--πάλ., T; [πάλιν] air., WH

ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ
εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ dv ἡμερῶν
13 ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τ. θάλασσαν
εἰσῆλθεν πάλιν εἰς συναγωγήν
συνέρχεται πάλιν ὁ ὄχλος
πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τ. θάλασσαν
διαπεράσαντος τ. Ἰησοῦ ἐν τ. πλοίῳ π. εἰς
τὸ πέραν
εἰς τὸ πέραν πάλιν, T
προσκαλεσάμενος πάλιν τ. ὄχλον

k. πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;
Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ
kx. ἐδόξασα x. πάλιν δοξάσω
ὅτι πάλιν εἶπεν Ἦσαίας

ἀνέπεσεν πάλιν εἶπεν αὐτοῖς
π. ἔρχομαι

ἐμαυτόν

πάλιν ἀφίημι τ. κύσμον
πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς
πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος
εἰσῆλθεν οὖν π. εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Ἰπειλᾶτος
εἰς τὸ πραιτ. πάλιν, Τ
τοῦτο εἰπὼν π. ἐξῆλθεν πρὸς τ. Ἰουδαίους

k. ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς
10 εἰς τ. οἰκίαν π. οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου
ἐπηρώτων
ὁ δὲ ‘Ingots π. ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς
32 παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα
11 3 εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε
ἀποστ. π. αὐτ., WH mg.
27 ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα
π. ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον
πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο
πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας

ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες

ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πειλᾶτος
εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν
πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει
ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν
μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ π. ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ
ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς
2 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον
* φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν
ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς τ. οὐρανόν

ὑποστρέψας εὗρ. air. π. καθεύδ., T

6 15 ἀνεχώρησεν π. εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος

8 3 ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν

πάλιν κατακύ

ἔγραφεν εἰς τ. γῆν

[2 πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς

21 εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς

915 π. οὖν ἠρώτων αὐτὸν x, οἱ Φαρισαῖοι

17 λέγουσιν οὖντῷ τυφλῷ πάλιν

27 τί πάλιν θέλετε ἀκούειν;
10 7 εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς
- πάλιν, T

17 τίθημι τ. ψυχήν μου ἵνα π. λάβω αὐτήν

πρὸς

πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς

αὐτοῦ
συνπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν"

τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει Ἰωάνης
ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τ. Ταλιλαίαν
13 πᾶς ὁ πίνων ἐκ τ. ὕδατος τούτου διψήσει
πάλιν
46 ἦλθεν οὖν π΄. εἰς τὴν Κανὰ τ. Γαλιλαίας
54 “ τοῦτο δὲ π΄. δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν
ὁ Ἰησοῦς

ὑμᾶς

πάλιν μικρὸν κ. ὄψεσθέ με
πάλιν μικρὸν κ. ὄψεσθέ με
πάλιν μικρὸν x. ὄψεσθέ με

πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος
13 ἀφεὶς αὐτοὺς π. ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν
25 εἶτα π. ἔθηκεν τ. χεῖρας ἐπὶ τ. ὀφθαλμοὺς
ccs

πάλιν δὲ ὁ Πειλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς

kK. παραλήμψομαι

,

31 πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τ. ὁρίων Τύρου

61 πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτούς
ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο π. λέγειν τ. παρεστῶσιν
ἰδ. αὐτ. εἶπεν τ. παρ., WH mg.
ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο.
K. μετὰ μικρὸν π. οἱ παρεστῶτες ἔλεγον
τ. Πέτρῳ
ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτόν
12 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν
αὐτοῖς
[3 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν
οὐδὲ π. δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν
καλόν
κ. πάλιν εἶπεν

mg.

ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τ. Ἰορδάνου
ἄγωμεν εἰς τ. Ἰουδαίαν πάλιν

ἀκουσόμεθά σου περὶ τούτου κ. πάλιν

12

I Co 8 20

πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τ. Θεοῦ θέλοντος
βραχὺ δὲ διαστήσαντες κ. πάλιν βολίσαντες
οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας 7. εἰς φόβον
δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς π. ἐν εντρίσαι
αὐτούς
᾿
πάλιν λέγει Εὐφράνθητε ἔθνη, Dt. xxxii. 43
x. πάλιν Αἰνεῖτε πάντα τὰ ἔθνη, Ps. cxvii. 1
k. πάλιν Ἠσαίας λέγει

Kk. πάλιν Κύριος γινώσκει τ. διαλογισμούς,
Ps. χοῖν. 11

7 5 iva... πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε

12 21
11Col τό
21
8 5 12
10) «9
11 16
12 21
13 2

Ga

ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τ. ποσίν
πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν
ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν;
οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν
τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ

π. λέγω μή τις με δόξῃ ἄφρονα εἶναι

μὴ π. ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με ὁ Θεός μου
3 ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι
1 9 ὡς προειρήκαμεν κ. ἄρτι πάλιν λέγω
εἰς Δαμασκόν
17 πάλιν ὑπέστρ
2 1 ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν π. ἀνέβην

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα π. οἰκοδομῶ
4 9 πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ κ.
πτωχὰ στοιχεῖα,

1 οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεῦσαι θέλετε;

19 τεκνία pov obs πάλιν ὠδίνω

.
Ga
Ph]
He

TOMY —TAVTOK PAT wp

5

1 μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε
3 μαρτύρομαι δὲ π. παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ
126 διὰ τ. ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς

2 28 ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε
4 4 πάλιν ἐρῶ χαίρετε
1 5 x. πάλιν ᾿γὼ ἔσομαι
2 Sam. vii. 14

6 ὅταν δὲ π. εἰσαγάγη

αὐτῷ εἰς πατέρα,

πρωτότοκον εἰς τ.

οἰκουμένην
213 x. πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ,
Ps. xvill. 3

1Co 819 ὁ δρασσόμενος τ. σοφοὺς ἐν τ. πανουργίᾳ

αὐτῶν
»

Ja 518
11Pe2 20
1]0 2 8
Re 10 8
11

κ᾿ ἐν τούτῳ πάλιν
πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν
πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς
μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας
πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν
Kk. πάλιν Κρινεῖ Κύριος τ. λαὸν αὐτοῦ,
Ps. Cxxxv. 14
π. προσηύξατο x. 6 οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν
τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται
πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα. .. π. λαλοῦσαν μετ᾽
ἐμοῦ
δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς

ppwa DM 159, Job v. 13
2 μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ
3 ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τ. πανουργίᾳ
αὐτοῦ
Eph4 14 ἐν πανουργίᾳ πρὸς τ. μεθοδίαν τ. πλάνης
ΠΑΝΟΥ͂ΡΓΟΣ
11C012 16 ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον

ΠΑΝΠΛΗΘΕΙ͂*

Mt 19 28 ἐν τ. παλινγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ vids τ.
ἀνθρώπου
8. 5 διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας

Ας

ΠΑΜΦΥΛΙΆ
2:10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν

κα,
ον
σ-

πότ
0600.
eee
------ἰο2}8}8Ὺ

Lu 18 18 ἀνέκραγον δὲ πανπληθεὶ λέγοντες

NANTAXH™
Ac 2128 ὁ κατὰ τ. λαοῦ...
διδάσκων
πανταχῆ, T
ΠΑΝΤΑΧΟΥ͂
128 ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ
16 [20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ
Lu 9 6 εὐαγγελιζόμενοι x. θεραπεύοντες πανταχοῦ
Ac 17 30 ἀπαγγέλλει τ. ἀνθρώποις πάντας π. μετανοεῖν
28 22 γνωστὸν ἡμῖν ἐστὶν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται
1Co417 καθὼς π. ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω
ΠΑΝΤΕΛΗΣ **

Lu 1811 μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές
He

725 σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τ. προσερχομένους δὲ’ αὐτοῦ τ. Θεῷ

14 24 ἦλθαν εἰς τὴν Παμφυλίαν

NA’NTH ἘΠ

15 38 Μάρκον... τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ
27

Ac 24
κ.

ΠΑΝΔΟΧΕΓῸΝ *
Lu 10 34 ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον
πανδοκίον, T
NANAOXEY’S *
Lu 10 35 ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ
πανδοκεῖ, T
ΠΑΝΗΎΤΤΥΡΙΣ

He 12 23 μυριάσιν ἀγγέλων

πανηγύρει κ. ἐκκλησίᾳ

πρωτοτόκων
MANOIKEI’

Ac 16 34 ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τ. Θεῷ
ΠΑΝΟΠΛΙΆ

Lu 11 22 τ. πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ἧ ἐπεποίθει
Eph 6 11 ἐνδύσασθε τ. πανοπλίαν τ. Θεοῦ
13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τ. πανοπλίαν τ. Θεοῦ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΆ
Lu 20 23 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τ. πανουργίαν

πανταχῇ

Mk

13 13 ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας
Παμφυλίας
καὶ τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τ. Κιλικίαν
Παμφυλίαν διαπλεύσαντες

πάντας

24 5 παντῇ τε κ. πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα

ΠΑΛΙΝΓΕΝΕΣΙΑ * +
Tit

΄“-

11Co4
11

k. πάλιν Ἰδοὺ ἐγὼ x. τὰ παιδία, 15. viii. 18

5.
7
512
6 1
6
10 30
4

749

3 πάντῃ τε κ- πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα
πάντη, T

NA’NTO@EN
Mk 145 ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν
Lu 19 43 οἱ ἐχθροί σου. .. συνέξουσίν σε πάντοθεν
He 9 4 τὴν κιβωτὸν τ. διαθήκης περικεκαλυμμένην
πάντοθεν χρυσίῳ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ἢ

11Co6 18 λέγει Κύριος παντοκράτωρ
Re

1 8 λέγει Κύριος 6 Θεὸς . . 6 παντοκράτωρ
4 8 ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ
11 17 εὐχαριστοῦμέν σοι Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ
15 3 μεγάλα. .. τὰ ἔργα σου Κύριε ὁ Θεὸς ὁ
παντοκράτωρ

16 7 ναὶ Κύριε ὁ Θεὸς 6 παντοκράτωρ
14 τ. ἡμέρας τ. μεγάλης
κράτορος

19 6 ὅτι ἐβασίλευσεν

τ. Θεοῦ

τ. παντο-

Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν

ὁ

παντοκράτωρ
.
15 τὴν ληνὸν τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. ὀργῆς τ.
Θεοῦ τ. παντοκράτορος
21 22 ὃ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ vads
αὐτῆς

πάντοτε---παρά

750
NA’NTOTE **

NAPA’

c. gen.

(1) οὐ πάντοτε
Mt
26 11 πάντοτε γὰρ τ. πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν"
1 ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
Mk14 7 πάντοτε γὰρ τ. πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν
7 1 ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
Lu 15 31 τέκνον σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ

Mt

γεννᾶται

μένου ἀστέρος
16 κατὰ τ. χρόνον ἣν ἠκρίβωσεν παρὰ τ. μάγων
18 19 γενήσεται αὑτοῖς παρὰ τ. πατρός μου τοῦ

I

76

ὁ δὲ

καιρὸς

ὁ

ἕτοιμος

ὑμέτερος

πάντοτέ

(292) π. Θεοῦ, Κυρίου, πατρός
2 4 ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς
7 ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τ. χρόνον τ. φαινο-

πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτούς
634 Κύριε πάντοτε δὸς ἡμῖν τ. ἄρτον τοῦτον

18

Jo

(1)ὁ παρά

ἐστιν

20 20

v

ἀπ᾽, WH

8 29 ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε

21 42

11 42 ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις

12

8 τ. πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν"
1 ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
18 20 ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ

Ro

lio

μνείαν

ὑμῶν

ποιοῦμαι

πάντοτε

ΓΝ
επι

Mk

τ.

προσευχῶν μου δεόμενος
1Col 4 εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν
15 58 περισσεύοντες ἐν τ. ἔργῳ τ. Κυρίου πάντοτε
11Co2 14 τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ π΄. θριαμβεύοντι ἡμᾶς
410

περιφέροντες

:

"ἔς
Ξ
αὐτάρκειαν ἔχοντες
καλῷ πάντοτε
Ppa
sei
ὑπὲρ
πάντων

πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου...

ποιούμενος

τ. δέησιν

ὡς πάντοτε κ. νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστός
καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε
44 χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε
Col 1 3 πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι
4 6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι
12 πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τ.
προσευχαῖς
ΓΙ"
ὦ2 εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ π. περὶ πάντων ὑμῶν
216 εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τ. ἁμαρτίας πάν212

4
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A
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8 6 ὅτι »»»
ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε
417 οὕτως πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα
΄
>
Ἢ
eee
an.
,
515 πάντοτε
τὸ ἀγαθὸν
διώκετε
εἰς ἀλλήλους
16 πάντοτε χαίρετε
>
-~
>
a“
muThl 3 εὐχαριστεῖν
ὀφείλομεν τ. Θεῷ~ π. περὶ\e¢ὑμῶν
II εἰς ὃ κ. προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν
>
>
΄“
~
€
~~
213 ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν
τ. Θεῷ π. περὶ9 ὑμῶν
1Ti3’ 7 πάντοτε μανθάνοντα
o

Phm

He

4 ™. μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τ. προσευχῶν
μου

725 πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν
,
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>

,
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NA’NTQE
Lu

453 πάντως ἐρεῖτέ μοι τ. παραβολὴν ταύτην
Ac 18 21 δεῖ με π. τ. ἑορτὴν τ. ἐρχομένην ποιῆσαι
—h. ν., TWH non mg. R
21 22 πάντως ἀκούσονται ὅτι ἐλήλυθας
28 4 πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος
Ro 8 9 προεχόμεθα; οὐ πάντως
1Co
5 10 οὐ πάντως τ. πόρνοις τ. κόσμου τούτου
910 ἢ δὲ ἡμᾶς πάντως λέγει;
22 γέγονα πάντα ἵνα πάντως τινὰς σώσω
16 12 πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ

non mg.

? mapa Κυρίου ἐγένετο αὕτη
nx} ΠΡ nin nN, Ps. exviii. 23
1 ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι

821
5 26 1 δαπανήσασα τὰ παρ᾽ ae πάντα
8 II ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τ. οὐρανοῦ
12 2 ἵνα παρὰ τ. γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τ. καρπῶν
Tt 2 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, Ps. dc.

14 43

παραγίνεται ὁ Ἰούδας... παρὰ τ. ἀρχιερέων

16 [9 παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια

πάντοτε τ. νέκρωσιν τ. Ἰησοῦ ἐν τ. σώματι

θαρροῦντες οὖν πάντοτε
ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν
καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν
:
᾿
‘
εὐχαριστοῦντες
πάντοτε

ἐν ovpavoig
“ὋΣ
ta
προσκυνοῦσα κ. αἰτοῦσά τι map’ αὐτοῦ

Lu

1 37
45

ἀφ᾽, T

2
2

οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τ. Θεοῦ πᾶν ῥῆμα
ἔσται τελείωσις τ. λαλουμένοις αὐτῇ παρὰ
Κυρίου
ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου
ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο
ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν

ἔρχεταί τις παρὰ τ. ἀρχισυναγώγου
* ἔσθοντες x. πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν

σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ
παντὶ ὶ δὲ
πο πολὺ ζητηθήσεται
δὲ ᾧᾧ ἐδόθη ἐδόθη πολὺ
ητηθή

παρ᾽ αὐτοῦ

3 ἐγένετο
Θεοῦ

ἄνθρωπος

? δόξαν ὡς

ἀπεσταλμένος

παρὰ

μονογενοῦς παρὰ πατρός

εἷς ἐκ τῶν δύο τ. ἀκουσάντων

παρὰ Ἰωάνου

πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὧν παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς;

ἐπύθετο οὖν τ. ὥραν παρ᾽ αὐτῶν

ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τ. μαρτυρίαν

λαμβάνω
δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω
δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες,
2 x. τ. δόξαν τὴν παρὰ τ. μόνου Θεοῦ od
ζητεῖτε
3 πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τ. πατρὸς κ. μαθών
οὐχ. .. ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὁ dv παρὰ
τ. Θεοῦ
ἢ ἐγὼ οἶδα αὐτὸν ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμί
ὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ
mom
ἃ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τ.
κόσμον
ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τ. πατρὸς ποιεῖτε
παρὰ τ. πατρὶ ὑμῶν, WH mg.
τ. ἀλήθειαν... ἣν ἤκουσα παρὰ τ. Θεοῦ
οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος
-

[2

’

εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ

τὸ
to

ταύτην τ. ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τ. πατρός

μου

πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τ. πατρός μου
2 ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν ΜῊΝ τ. πατρός,
2 τὸ πνεῦμα τ. ἀληθείας ὃπαρὰ τ. πατρὸς
ἐκπορεύεται
,

‘4
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Tapa
΄
2 πεπιστευκατε

5

7 16
9

2
14
10 22
17 19
20 24

SOFT

ὅτι

>

4

eyo

mapa

‘

τ.

‘

πατρὸς

ἐξῆλθον.
πάντα ὅσα ἔδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσίν
ἔγνωσαν ἀληθῶςὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον
τήν τε ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος τ. ἁγίου
λαβὼν παρὰ τ. πατρός
τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τ. εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν
προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν
ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ
τ. υἱῶν “Eppop
ἠτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκόν
ὧδε ἔχει ἐξουσίαν mapa τι ἀρχιερέων
ἐχρηματίσθη . . . ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ
λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τ. Ἰάσονος
2 τι διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τ. Κυρίου
Ἰησοῦ

map’ ὧν κ. ἐπιστολὰς δεξάμενος
παρ᾽ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας
τὴν παρὰ τ. ἀρχιερέων ἐξουσίαν. λαβών
ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς
Ro 11 27 αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη
22 κυ
24 ὃ
2610
28 22

Ἵ

252 προέκοπτεν . .
χάριτι παρὰ Θεῷ κ.
ἀνθρώποις
9 47 ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽
ἑαυτῷ
11 37 ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ παρ᾽
αὐτῷ
18 27 τὰ ἀδύνατα. παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ
τ. Θεῷ ἐστίν
19 7 παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ «εἰσῆλθεν καταλῦσαι
Jo 1 40 παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν v: ἡμέραν ἐκείνην
ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς
440 7
8 38 ἃ ἐγὼ “ἑώρακα παρὰ τ. πατρὶ λαλῶ:
K. ὑμεῖς οὖν ἃ ἑωράκατε παρὰ τ. πατρὶ
ὑμῶν ποιεῖτε
π. τοῦ “πατρός, TWH non mg. R
ὅτι παρ᾽ ὑμῖν “μένει
μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα
ταῦτα λελάληκα᾽ ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων
ἧ εἶχον πρὸ τοῦ τ. κόσμον εἶναι παρὰ σοί
Lu

19 25 2 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ Υ', σταυρῷ τ. Ἰησοῦ
9 43 μεῖναι ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ

10
18
21

ἘΠΝ 2
net, ἘΣ tx: 27
οὐδὲ
γὰρ
ἐγὼ
παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό
Ga 112
Ephé6 ὃ 2 τοῦτο κομίσεται. παρὰ Κυρίου
Phi 4 18 ᾿ δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ᾽

τό
26 ὃ
28 14

ὑμῶν

ITh2
4
uTh8

ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τ. Θεοῦ
13 παραλαβόντες λόγονa
I καθὼς παρελάβετε map ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ

ὧν

map’

11.1.1 ὑγιαινόντων, λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας
18 $ δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου
ὩΣ ἃ. ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν
3 14 εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες

Pel

7
17

Iijo: = 3
Re

μαρτύρων

αἰτείτω παρὰτ. διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς
ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τ. Κυρίου

15

914 μὴ ἀδικία παρὰ τ. Θεῷ;
11 25 ἵνα μὴ ἦτε παρ᾽ ἑαυτοῖς φρόνιμοι
ἐν, WH non mg.
12 τό μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς
1Co3 19 ἡ γὰρ σοφία τ. κόσμου μωρία παρὰ τ. Θεῷ

Ἴ 24

λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν κ.

18. 2 ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω
11Col 17 ἵνα 7 παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ κ. τὸ οὗ οὔ

δόξαν

Ga

τὸ
wry

2

χάριςἔλεος εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. πατρός,

μὰ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. υἱοῦ τ: πατρός
4? καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τ. πατρός
227 2 ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τ. πατρός μου
3 18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον
c. dat.

οὐδὲ ἐν τ. Ἶσρ. τοσ. π. εὗρ. TR non mg.
mapa ἀνθρώποις τοῦτο, ἀδύνατόν ἐστιν,
παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά
οἱ δὲ διελογίζοντο παρ᾽ ἑαυτοῖς λέγοντες
ἐν, WH non mg.
ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί
διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ ἸΙουδαίοις
παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ᾽ οὐ παρὰ

Lu

ea
eee

4 παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτόν
20

uPe211

τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ

οὐ

φέρουσιν
βλάσφημον

κατ᾽ αὐτῶν
κρίσιν

παρὰ

Κυρίῳ

π. Κυρ. WH).

pia ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλιαἔτη
213 ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν
Cc. accus.

(1) 6 παρά
Mt

(2) contra

(8) παρ᾽ 6, τοῦτο

418 περιπατῶν δὲ παρὰ τ: θάλασσαν τ. Ταλιλαίας

18. 1 ἐκάθητο παρὰ τ. θάλασσαν

4 ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν

Θεῷ:

--ἀλλ᾽ οὐ π. Θεῷ, WH

ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή
εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι τ.

θλίβουσιν ὑμᾶς
1 Ti4 13 ὃν ἀπέλειπον ἐν Ὑρῳάδι παρὰ Κάρπῳ
Ja 117 παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγή
27 θρησκεία καθαρὰ κ. ἀμίαντος παρὰ τ. Θεῷ

εὗρον

22 25
28 15
Mk 10 27

9 προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ᾽ αὐτῷ

Col 4 16
1Th1 6

1Pe2

μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τ. πατρὶ ὑμῶν τῷ
ἐν τ. οὐρανοῖς
παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τ. Ἰσραὴλ

21 25

3 II ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τ. Θεῷ

Eph6

kK. πατρί

(1) dat. rei

19 26

οὗτος ξενίξεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ
διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ᾽ αὐτοῖς
ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς
εἰσελθόντες εἰς τ. οἶκον Φιλίππου . ..
ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ
ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισϑῶμεν
τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν
παρεκλήθημεν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας
ἑπτά
οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τ. Θεῷ
οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τ.
Θεῷ

8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος

Ja

211
13

ὑμᾶς “περιπατεῖν

6 μὴ, κατὰ τ. παράδοσιν ἣν παρελάβετε

6
3
7.
8

mg.

130 εὗρες yap χάριν mapa τ. Θεῷ

19 | οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς
15 29 ἦλθεν παρὰ τ. θάλασσαν τ. Ταλιλαίας

παρά----ταραβολή
Mt 15 30 ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τ. πόδας αὐτοῦ

DVRS HYD AIBN, Ps. viii. 6

20 30 δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν
Mk 116 παράγων παρὰ τ. θάλασσαν τ. Γαλιλαίας

9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον
3 πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωυσῆν

213 ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τ. θάλασσαν

εἰς,

4
15
5.21
10 46
Lu 813
5

1
2
7 38
8 5
12
35
18

πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τ. θάλασσαν
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
1 οὗτοι δέ εἰσιν of παρὰ τὴν ὁδόν
ἦν παρὰ τ. θάλασσαν
τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν
μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν
πράσσετε
αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τ. λίμνην Τεννησαρέτκ΄ εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τ. λί vnv
στᾶσα ὀπίσω παρὰ τ. πόδας αὐτοῦ κλαίουσα
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
1 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδὸν εἰσὶν οἱ ἀκούσαντες
εὗραν καθήμενον τ. ἄνθρωπον... παρὰ
τ. πόδας τ. Ἰησοῦ

41 πεσὼν παρὰ τ. πόδας Ἰησοῦ
2 ἁμαρτωλοὶ

ἐγένοντο

παρὰ

πάντας

τ.

Γαλιλαίους

4 ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τ. Ἰουδαίους
17 16 ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τ. πόδας αὐτοῦ
18 14 κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος ... παρ᾽ ἐκεῖνον
ἢ γὰρ ἐκεῖνος, T; ἢ ἐκ., R
35 τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν
Ac 435 ἐτίθουν παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων
37 ἔθηκεν παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων
πρὸς, T
5 2 μέρος τι παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων
ἔθηκεν
758 ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τ. πόδας

νεανίου

6 ᾧ ἐστὶν οἰκία παρὰ θάλασσαν
32 Fevitenss ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως mapa
θάλασσαν
1613 ἐξήλθομεν ἔξω τ. πύλης παρὰ ποταμόν
10

ἠξίωται

23 κρείττοσι θυσίαις παρὰ ταύτας
4 πλείονα θυσίαν Αβελ

11 3 δύναμιν... ἔλαβεν x. παρὰ καιρὸν ἡλικίας

12 24 αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον
τ. ΓΑβελ

He

λάβετε

1 4 ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρονόμῆκεν ὄνομα
9 ἔχρισέν σε... ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ
τ. μετόχους σου

Tan jk joe... yn, Ps, χίν. 8

2 7 ἤλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους

λαλοῦντι

παρὰ

NAPABAI'NQ
Mt 15

2 διὰ τί of μαθηταί cov παραβαίνουσιν τ.
παράδοσιν τ. πρεσβυτέρων ;
3 διὰ τί x. ὑμεῖς παραβαίνέτε τὴν ἐντολὴν τ.
Θεοῦ
125 ἀφ᾽ ἧς παρέβη ᾿Ιούδας

Ας

NAPABA’AAQ
Ac 2015 τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον

ΠΑΡΑΑΑΣΙΣ
223 διὰ τ. παραβάσεως τ. νόμου τ. Θεὸν ariμάζεις;
415 οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις
514 ἐπὶ τ. μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τ. ὁμοιώματι

Ro

τ. παραβάσεως ᾿Αδάμ
319 τ. παραβάσεων χάριν προσετέθη

Ga_

1Ti 214 ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει
γέγονεν
He 2 2 πᾶσα παράβασις x. παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον
μισθαποδοσίαν

915 εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τ. πρώτῃ διαθήκῃ
παραβάσεων

NAPABA’THE **
Ro
Ga
Ja

225 ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ἧς
27 σὲ τὸν διὰ γράμματος κ. περιτομῆς παρα.
βάτην νόμου
218 παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω
2 ο ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τ. νόμου ὡς παραβάται
II γέγονας παραβάτης νόμου

NAPABIA’ZOMAI
Lu 24 29 παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες
Ac 1615 παρεβιάσατο ἡμᾶς

16 ° οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τ. σώματος

11Co8 3 παρὰ δύναμιν αὐθαίρετοι
11 24 τεσσεράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον
Ga 1 ὃ 58 ἐὰν.
εὐαγγελίσηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ
εὐηγγελισάμεθα
,
9 °° εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρε-

Καὶν προσή-

12 ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τ. θαλάσσης

1813 5 παρὰ τ. νόμον ἀναπείθει otros τ. ἀν-

θρώπους σέβεσθαι
22 3 dvareOpappévos.. . παρὰ τ. πόδας Ταμαλιήλ
Ro 125 ἐλάτρευσαν τ. κτίσει παρὰ τ. κτίσαντα
26 1 3 μετήλλαξαν τ. φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν
παρὰ φύσιν
418 5 ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἐπίστευσεν
11 24 3 παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον
12 3 3 μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν
14 5 ὃς μὲν γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν
1617 2 παρὰ τ. διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε
(0 811 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι
παρὰ τ. κείμενον
1215 ὃ οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τ. σώματος

παρὰ

μνεγκεν

NAPABOAEY’OMAI * +

Phl 2 30 μέχρι θανάτου ἤγγισεν παραβολευσάμενος
τ. ψυχῇ
ΠΑΡΑΒΟΛΗ΄
Mt 18

3
10
13
18

ἐλάλησεν
διὰ τί ἐν
διὰ τοῦτο
ὑμεῖς οὖν

ραντος

αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς
παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;
ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ
ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τ. σπεί-

24 ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς
31 ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς
33 ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς

παραβολή---παραγίνομαι
Mt 18 34 ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τ. ὄχλοις,
kK. pis παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς
35 ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου

‘3 PwiDg ANMAS, Ps. Ixxviii. 2

πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς

24 32
ΜΚ 823
4.2
10

Mt 10 5 ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς
15 35 παραγγείλας τ. , ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τ. γῆν
Mk

36 διασάφησον ἡμῖν τ. παραβολὴν τ. ζιζανίων
τ. ἀγροῦ
53 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τ. παραβολὰς ταὕτας
16 15 φράσον ἡμῖν τ. “παραβολήν
21 33 ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε
45 ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς x. οἱ Φαρισαῖοι τ.
παραβολὰς αὐτοῦ
221

NAPAITE’AAQ

(1) wapayy. παραγγελίᾳ

Lu

αὐτοῖς

ἀπὸ δὲ τ. συκῆς μάθετε, τ. παραβολήν
ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς
ἐδίδασκεν: αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά
ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τ. δώδεκα

Ac

τ. παραβολάς

φθέγγεσθαι

II τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται
13 οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην,
K. πῶς πάσας τ. παραβολὰς

a
ντὐοσνα

528 παραγγελίᾳ

παρηγγείλαμεν

1Ti 1

2 οἴδατε γὰρ

ὑμῖν

τίνας

15

5 det...

παραγγέλλειν τε τηρεῖν τ.

ὑμῖν μὴ διδά-

παραγγελίας

ἐδώκαμεν

καὶ τὸ δὲ τέλος τ. παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη
18 ταύτην τ. παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι
48

νόμον

Μωυσέως

160 18 παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐξελθεῖν
23 παραγγείλαντες τ. δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς
τηρεῖν
17 30 τὰ νῦν παραγγέλλει τ. ἀνθρώποις πάντας
πανταχοῦ μετανοεῖν
ἀπαγγέλλει, TWHR mg.
28 22 παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι
30 παραγγείλας k. τ. κατηγύροις λέγειν πρὸς
αὐτόν
1Co
7.
ΟΜΗΣ δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω οὐκ ἐγὼ
ἀλλὰ ὁ Κύριος
11 17 τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ
παραγγέλλω οὐκ ἐπαινῶν, WH mg.
1Th4 11 καθὼς ὑὑμῖν παρηγγείλαμεν
uTh3 4 ὅτι ἃ παραγγέλλομεν kK. ποιεῖτε κ. ποιήσετε
6 παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν ἀδελφοί
IO ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶςτοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν
12 τ. δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν
ITil 3 iva παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν
411 παράγγελλε ταῦτα x. δίδασκε
5 7 ταῦτα παράγγελλε ἵἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν
6 13 mapayyEAro

σοι

ἐνώπιον

τ. Θεοῦ τ. ζωογο-

νοῦντος τὰ πάντα
17 τ. πλουσίοις ἐν τ. νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ
ὑψηλοφρονεῖν
ΠΑΡΑΓΙΊΝΟΜΑΙ

Mt

σκειν
16 24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβών

1Th4

ὀνόματι τ. Ἰησοῦ
10 42 παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τ. λαῷ

(1) hi εἰς, ἐπί

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙᾺ *
Ac

5 28 1 παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν
40 δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τ.

γνώσεσθε;

30 ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν;
33 τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς
τ. λόγον
34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς
7 τ7 ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τ. παραβολήν
121 ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν
12 ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τ. παραβολὴν
εἶπεν
13 28 ἀπὸ δὲ τ. συκῆς μάθετε τ. παραβολήν
Lu 423 πάντως ἐρεῖτέ μοι τ. παραβολὴν ταύτην
5 36 ἔλεγεν δὲ κ. παραβολὴν πρὸς αὐτούς
6 39 εἶπεν δὲ x. παραβολὴν αὐτοῖς
8 4 εἶπεν διὰ παραβολῆς
9 τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολή
Io τοῖς δὲ λοιποῖς ἐἐν παραβολαῖς
II ἔστιν δὲ αὕτηἡ
ἡ παραβολή
12 16 εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς
AI Κύριε πρὸς ἡμᾶς τ. παραβολὴν ταύτην
λέγεις
18 6 ἔλεγεν δὲ ταύτην τ. παραβολήν
14 °°7 ἔλεγεν δὲ πρὸς τ. κεκλημένους παραβολήν
15 3 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τ. παραβολὴν ταύτην
181 ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς
9 εἶπεν δὲ κ. πρός τινας τ. παραβολὴν ταύτην
19 11 προσθεὶς εἶπεν. παραβολήν
20 9 ἤρξατο δὲ πρὸς τ. λαὸν λέγειν τ. παραβολὴν ταύτην
19 ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τ.
, ταραβολὴν ταύτην
21 29 εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς
He 9 ο ἥτις παραβολὴ εἰς τ. καιρὸν τ. ἐνεστηκότα
11 19 ὅθεν αὐτὸν x. ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο

6 8 παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς
ὁδόν
8.6 παραγγέλλει τι ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τ. γῆς
514 αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν
8 29 παρήγγελλεν γὰρ τ. πνεύματι τ. ἀκαθάρτῳ
ἐξελθεῖν
παρήγγειλεν, WH mg.
56 ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ
γεγονός
9 21 ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν
τοῦτο.
1 4 παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ
χωρίζεσθαι
418 καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν καθόλου μὴ

2

(2) seq. πρός

1 * μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς
Ἱεροσόλυμα
I παραγίνεται ἸΙωάνης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων
"ὦ3.1 3 τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τ. Ταλιλαίας ἐπὶ τ. "Io δάνην
ΜΚ14 43 παραγίνεται ὁ "Iovdas εἷς τῶν δώδεκα
Lu 7 4 3 of δὲ παραγενόμενοι πρὸς τ. Ἰησοῦν
παρεκάλουν αὐτόν

παραγίνομαι---παραδίδωμι

754
Lu

2 παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες
εἶπαν
8 19 3 παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ κ. οἱ
720

ἀδελφοὶ αὐτοῦ
1l 6 2 φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με
12 51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν
14 21
19 16
22 52

Jo

3823
8 [2

Ac

521
22

τ. γῇ;

δὲ εἰς Ἱερουσαλὴμ

,

>

,

5

‘

-~

σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος
1

,

>

>?

,

“

18 27

ὃς παραγενόμενος

20 18

2

συνεβάλετο

πεπιστευκόσιν
ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν

πολὺ

τ.

21 18 πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι
23 16 παραγενόμενος κ. εἰσελθὼν “εἰς τ. παρεμ-

911

βολὴν
ὅταν kK. οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται
1 ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου
παρεγενόμην
μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ
παραγενομένου δὲ αὐτοῦ
οὔτε παραγενόμενός τις τ. ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν
ὃ
ὅταν δὲ παραγένωμαι
ἐν τ. πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι
παρεγένετο

Χριστὸς

δὲ παραγενόμενος

ἀρχιερεὺς

τ.

γενομένων ἀγαθῶν

2 7 6 ἐστιν ἐν τ. παραδείσῳ τ. Θεοῦ

(1) παράγομαι
παράγων 6 Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον
παράγοντι ἐκεῖθεν τ. ᾿Ιησοῦ
20 30 ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν
Mk 116 παράγων παρὰ τ. θάλασσαν τ. Ταλιλαίας

παράγων εἶδεν Λευεὶν τὸν τ. ᾿Αλφαίου
ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον
859 διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο κ.
παρῆγεν οὕτως

214
15 21

—h. v.. TWHR

NAPAAE’XOMAI
Ας 15

4 παρεδέχθησαν ἀπὸ τ. ἐκκλησίας κ. τ.
ἀποστόλων
1621 ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ

ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν

22 18 διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ
ἐμοῦ
1 Ti 519 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου

He 12 6 μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται
ΠΣ ἸΞΤΙΣ AND, Pr. xi. 12

NAPAAI'AQMI
(1) seq.
Mt

εἰς
(8)

(2) παραδοῖ, παραδιδοῖ
παραδ. παράδοσιν

412 ἀκούσας δὲ ὅτε Ἰωάνης παρεδόθη

525 μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ,
κ. ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ
10

π-σε παραδῷ, TWHR mg.
4 Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης 6 x. παραδοὺς αὐτόν
17 | παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια

19 ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς

21 |} παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον
11 27 πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τ. πατρός μου
17 22 1 μέλλει ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοσθαι

εἰς χεῖρας ἀνθρώπων

18 34 6 κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τ. βασανισταῖς
2018 ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδοθήσεται τ.

ἀρχιερεῦσιν

19 |! παραδώσουσιν αὐτὸν τ. ἔθνεσιν εἰς τὸ
ἐμπαῖξαι
24 9! τότε παραδώσουσιν ὑμῶς εἰς θλίψιν
10 σκανδαλισθήσονται
πολλοὶ kK. ἀλλήλους
παραδώσουσιν
παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ

κύριε πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας

ΠΑΡΑΤΩ

Jo

Re

ἐπεί-

€

11 23 ὃς παραγενόμενος κ. ἰδὼν τ. χάριν τὴν τ.
Θεοῦ ἐχάρη
13 14
αὐτοὶ Oe. . + παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν
τ. Πισιδίαν
14 27 παραγενόμενοι δὲ κ. συναγαγόντες τ.
ἐκκλησίαν
‘
δὲ
\
15 4 1 παραγενόμενοι
δὲ εἰς> ἐνἹἱἹερουσαλὴμ
mapeδέχθησαν
17 Io 1 οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τ. συναγωγὴν
τ. Ἰουδαίων ἀπήεσαν

He

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΖΩ
6 6 ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τ. υἱὸν τ. Θεοῦ x.
παραδειγματίζοντας

Mk 4 20 οἵτινες ἀκούουσιν τ. λόγον κ. παραδέχονται

39 ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον

1Col6 3
il Ti4 16

He

8 1 ὅτιἡ σκοτία mapayera

17 1 ὁ κόσμος παράγεται κ. ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ

ἦλθεν, WH mg.

ραζεν

24
25 7
28 21

IJo2

mapayevouevos δὲ ὁ ἀρχιερεὺς κ. οἱ σὺν αὐτῷ
οἱ δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον

9 26 1 παραγενόμενος

35

1 παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς

MAPA’AEIZOE
Lu 28 43 σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τ. παραδείσῳ
11Co12 4 ὅτι ἡρπάγη
εἰς τ. παράδεισον

>

24 17

9

1Co7 31 παράγει γὰρ τὸ σχῆματ. κόσμου τούτου

παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τ. κυρίῳ
αὐτοῦ
παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων
12 εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τ. παραγενομένους
ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς
παρ. πρὸς αὐὖὐτ., T
παρεγίνοντο κ. ἐβαπτίζοντο
1 ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν

αὐτούς
25 παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς

10 33

Jo

non mg.

κύριε δύο τάλαντά μοι παρέδωκας

16 υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ
σταυρωθῆναι
15 κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν
ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ
21 εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με
ὁ ἐμβάψας per ἐμοῦ. .. οὗτός με παραδώσει

δ οὗ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοται
ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτόν
1 ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
χεῖρας ἁμαρτωλῶν

παραδίδοται

εἰς

παραδίδωμι
Mt 26 46 ἰδοὺ ἤγγικεν 6 παραδιδούς με
48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον
27 2 παρέδωκαν Πειλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.

3 τότε ἰδὼν Ἰούδας

ὁ παραδοὺς αὐτὸν

κατεκρίθη
παραδιδοὺς, TWH

755

Jo 12 4

ὅτι

υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοται
χεῖρας ἀνθρώπων
᾿

10.33 ὁ υἱὸς τ.

ἀρχιερεῦσιν

ἀνθρώπου

παραδοθήσεται

αὐτόν

15 παρέδωκεν τ. Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα
σταυρωθῇ
;
1 Ὁ καθὼς παρέδοσαν
ἡμῖν οἱ am ἀρχῆς

κ. ᾧ ἂν θέλω δίδωμι

94416

γὰρ υἱὸς τ. ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας “ἀνθρώπων
10 22 πάντα pot παρεδόθη ὑπὸ τ. πατρός μου
12 58 ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι
18 32 παραδοθήσεται γὰρ τ. ἔθνεσιν
20 20 ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τ. ἀρχῇ κ. τ.
ἐξουσίᾳ τ. ἡγεμόνος
ai 12% παραδιδόντες εἰς τ. συναγωγὰς κ᾿ φυλακάς
16 παραδοθήσεσθε δὲ x. ὑπὸ γονέων κ. ἀδελφῶν
22 4 πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν
6 ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ
ὄχλου αὐτοῖς
21. ἡ χεὶρ τ- παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ
22 οὐαὶ τ. ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται
48 φιλήματι τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου παραδίδως ;
2825 τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τ. θελήματι

αὐτῶν

24

η 1 δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
ἁμαρτωλῶν
20 ! ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
re
κρίμα θανάτου
664 ἤδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ... τίς ἐστιν 6 παρα-

ὦσων αὐτόν
71 οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν
αὖτ. παραδιδ., T

μετ᾽ αὐτῶν

30 οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν
35 τὸ ἔθνος τὸ σὸν κ. οἱ ἀρχιερεῖς

κάν σε ἐμοί

36 ἵνα μὴ “παραδοθῶ τ. Ἰουδαίοις
1911 διὰ τοῦτο 6 παραδούς μέ σοι
ἁμαρτίαν ἔ;
ἔχει

16 τότε οὖν παρέδωκεν
σταυρωθῇ

αὐτὸν

παρέδωμείζονα

αὐτοῖς

ἵνα

30 κλίνας τ. κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα
21 20 εἶπεν Κύριε τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε

τ.

10 ἐγίνωσκεν ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν

Jo

5 εἱστήκει δὲ κ. Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν

εἰς

αὐτοῖς
1 ἀπήνεγκαν κι παρέδωκαν Πειλάτῳ

αὐτόπται
4 6 ἐμοὶ παραδέδοται
αὐτήν

Σίμωνος

der δὲ x. Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτόν

33 κ. παραδώσουσιν αὐτὸν τ. ἔθνεσιν
9} παραδώσουσιν. ὑμᾶς εἰς συνέδρια
II ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες
12 1 παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον
14 10 3 ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς
i * ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως mapadot
18 εἷς ἐξ ὑμῶν
ὑ
παραδώσει με
21 δὲ οὗ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοται
4.3 παραδίδοται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου εἰς τ.
χεῖρας τ. ἁμαρτωλῶν.
2 ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν.
44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον

τὰς

Ἰούδας

εἷς esὑμῶν παραδώσει με

13

15

αὐτὸν

ἤδει ap τ. παραδιδόντα αὐτόν

mg.

18 ἤδει ap ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν
26 τὸν i?Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν
ἵνα σταυρωθῇ
114 pera τὸ παραδοθῆναι τ. Ἰωάνην
3 19 Ἰούδαν Ἰσκαριὼθ ὃς
ὃ x. παρέδωκεν αὐτόν
420 ὃ ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός
7.13 ὃ ἀκυροῦντες... τ. παραδόσει ὑμῶν ἧ
παρεδώκατε

93116

τ:
"στο

παραδιδόναι

3 ἵνα παραδοὺ
Ἰσκαριώτης

4 ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα δίκαιον

Mk

Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης . . . ὃ μέλλων αὐτὸν

Ac

8 13 ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε

᾿ς

614 ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωυσῆς
7 42 παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τ. στρατιᾷ τ.

:

οὐρανοῦ

8 3.1 σύρων

τε ἄνδρας κ. γυναῖκας παρεδίδου

εἰς φυλακήν

12

4 παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν
φυλάσσειν
14 26 ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τ. χάριτι τ. Θεοῦ
15 26 ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τ. ψυχὰς αὐτῶν
40 παραδοθεὶς τ. χάριτι τ. Κυρίου ὑπὸ τ.
ἀδελφῶν
16 4 παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα
21 11 1 παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν
22 4 1 παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε κ.
γυναῖκας
27 1 παρεδίδουν τόν τε Παῦλον... ἑκατοντάρχῃ
28 16 ὁ ἑκατοντάρχης παρέδωκεν τ. δεσμίους τ.
στρατοπεδάρχῃ
—h. v., TWH non mg. R non mg.
17 1 δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς
τ. χεῖρας τ. Ῥωμαίων
Ro 124 ! διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς... εἰς
ἀκαθαρσίαν
26 1 διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς 6 Θεὸς εἰς
πάθη ἀτιμίας
28 | παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον
νοῦν
4 25 ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν
17 * εἰς ὃν ΄παρεδόθητε τύπον διδαχῆς

8.32 ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν
1Co5 5} παραδοῦναι τ. τοιοῦτόν τῷ Σατανᾷ εἰς
ὄλεθρον τ. σαρκός
11

2 ὃ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τ. παραδόσεις κατέ-

χετε

23 ὃ kK.παρέδωκα

ὑμῖν,
t

ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τ. νυκτὶ ἣbeget:
δετο ἔλαβεν ἄρτον

18. 3 κἂν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυχήσωμαι
15

3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις
24 " ὅταν παραδιδῷ τ. een τ. Θεῷk.πατρί
παρα

wot, T

11Co4 II * ἡμεῖς οἱ ζῶντες eis θάνατον παραδιδόμεθα
διὰ Ἰησοῦν
Ga 220 TOU... παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ
Eph4 19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τ.
ἀσελγείᾳ

παραδίδωμι---παρακαλέω

756

Eph δ 2 καθὼς κ. ὁ Χριστὸς... παρέδωκεν ἑαυτὸν
ὑπὲρ ὑμῶν
25 καθὼς κ. ὁ Χριστὸς ... ἑαυτὸν παρέδωκεν
ὑπὲρ αὐτῆς
1 Ti 120 ots παρέδωκα τῷ Σατανᾷ
1 Pe 2 23 srapedibov δὲ τ. κρίνοντι δικαίως
uPe2 4} σειροῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς
κρίσιν τηρουμένους
21 ὑποστρέψαι ἐκ τ. παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας
ἐντολῆς

Ju

3 ἐπαγωνίζεσθαι

τῇ ἅπαξ

παραδοθείσῃ

τ.

ἁγίοις πίστει
Lu

ΠΑΡΑΙΤΕΌΜΑΙ.
Mk15

6 ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο

Lu 1418 ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι
18 ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον
19 ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον

Ac 2511 οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν
Ι ΤΙ 4 7 τ. δὲ βεβήλους x. γραώδεις μύθους παραιτοῦ
5 11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ
Il ΤΊ 2 23 τὰς δὲ μωρὰς x. ἀπαιδεύτας ζητήσεις παραιτοῦ
Tit 810 αἱρετικὸν ἄνθρωπον... παραιτοῦ
He 12 19 ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο προστεθῆναι
αὐτοῖς λόγον

25 βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τ. λαλοῦντα.

NAPA’AO=Ox **
5 26 εἴδαμεν παράδοξα σήμερον

εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς παραἰτησάμενοι τ. χρηματίζοντα

NAPA’AOZIE
Mt 15

2 διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν
παράδοσιν τ. πρεσβυτέρων;
3 διὰ τί x. ὑμεῖς mapaBaivere ... διὰ
παράδοσιν ὑμῶν;

τ.

ΠΑΡΑΚΑΘΕΖΟΜΑΙ * +
Lu 10 39 ἣ x. παρακαθεσθεῖσα πρὸς τ. πόδας τ. Κυρίου

τ.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΏ

6 ἠκυρώσατε τ. λόγον τ. Θεοῦ διὰ τ. παράMk

7 3
5
ὃ
9

δοσιν ὑμῶν
κρατοῦντες τ. παράδοσιν τ. πρεσβυτέρων
διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν .
. κατὰ τ. παράδοσιν τ. πρεσβυτέρων ;
κρατεῖτε τ. παράδοσιν τ. ἀνθρώπων
καλῶς ἀθετεῖτε. . . ἵνα τ. παράδοσιν ὑμῶν

Mt

ΧΧΧΙ. 15
σονται

v. 5, TWH
΄-

Ac

6 1 ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τ. διακονίᾳ τ. καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν

θαλασσίαν

ΠΑΡΑΘΕΩΡΕΌΜΑΙ *

ΠΑΡΑΘΗΚΗ
Ι ΤΙ 620 ὦ Τιμόθεε τ. παραθήκην φύλαξον
11 Til 12 δυνατός ἐστιν τ. παραθήκην μου φυλάξαι
14 τ. καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος
ἁγίου
Ac 27

ΠΑΡΑΙΝΕΏ **
9 παρήνει ὁ Παῦλος λέγων αὐτοῖς
22 τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν

~

c

,

~

αὐτῶν
14 36 παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τ.
3»

A

κρασπέδου

18 29 πεσὼν

οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει

αὐτόν
32 ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς με
26 53 δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τ. πατέρα

DY-NDD DNUPN “IN, Dt. xxxii. 21

ΠΑΡΑΘΑΛΑΊΣΙΟΣ

>

31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες
34 παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τ. ὁρίων

ΠΑΡΑΖΗΛΟΏΤ
Ro 10 19 ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει

413 ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τ. παρα-

mg. R mg.

8 5 προσῆλθον αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν
αὐτόν

ἡμῶν

Mt

218 οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν

5 4 μακάριοι of πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακληθη-

τηρήσητε

ἡ σωτηρία τ. ἔθνεσιν εἰς τὸ παραζηλῶσαι
αὐτούς
14 εἴ πως παραζηλώσω μου τ. σάρκα
[010 22 ἢ παραζηλοῦμεν τ. Κύριον;

(3) παρακ.

WYN 9 MIY OMA. MND, Jer.

13 ἀκυροῦντες τ. λόγον τ. Θεοῦ τ. παραδύσει
ὑμῶν ἧ παρεδώκατε
IColl 2 καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τ. παραδύσεις κατέχετε
Ga 114 περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τ. πατρικῶν
μου παραδόσεων
Col 2 8 κατὰ τ. παράδοσιν τ. ἀνθρώπων
ΠΤΉΦΙς κρατεῖτε τ. παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε
3 6 μὴ κατὰ τ. παράδοσιν ἣν παρελάβετε παρ᾽

1111

(2) seq. ἐπί
παρακλήσει

(1) seq. inf.

μου

Mk 1 40 ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτόν
5 10 παρεκάλει αὐτὸν πολλά
12 παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες
17 | ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν
18 παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθείς
23 παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων
παρεκάλει, WH mg.
6 56 παρεκάλουν αὐτὸν iva κἂν τ. κρασπέδου...
ἅψωνται
7 32 παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τ. χεῖρα
8 22 παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται
Lu 318 πολλὰ μεν οὖν κ. ἕτερα παρακαλῶν
7 4 οἱ δὲ... παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως
ἠρώτων, T
8 31 παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς
32 παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς
41} πεσὼν . . . παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν

εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ

Ac

15 28 ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν
16 25 νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται

240 διεμαρτύρατο x. παρεκάλει αὐτοὺς λέγων
8.31 1 παρεκάλεσέν τε τ. Φίλιππον ἀναβάντα
καθίσαι

παρακαλέω---παρακειμαι
παρακαλοῦντες

ἡμῶν

Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως

᾿

5 ἀναγκαῖον

11Co9

,

k. ἐπιεικίας τ. Χριστοῦ
ὑπὲρ τούτου τρὶς τ. Κύριον παρεκάλεσα

παρεκάλεσα Τίτον κ. συναπέστειλα τ. ἀδελφόν
καταρτίζεσθε παρακαλεῖσθε τὸ αὐτὸ φρονεῖτε

παρακαλοῦντες ἐμμένειν τ. πίστει
διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τ. ἀδελφούς
ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστὼς kK. παρακαλῶν
1

1 παρακαλῶ

ὡς δὲ ἐβαπτίσθη .. . παρεκάλεσεν λέγουσα
ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς
ἰδόντες παρεκάλεσαν τ. ἀδελφούς

iva... παρακαλέσῃ τ. καρδίας ὑμῶν

I Th21r
&

2

27 33

»

34

2814

pex

μεταλαβεῖν

τροφῆς
διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς
Gee!
s
εὑρόντες

1

10 λ
.
ἀδελφοὺς

rnd
παρεκλήθημεν

αὐτοῖς ἐπιμεῖναι

20 1 διὰ ταύτην οὖν τ. αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς
’

΄

ἰδεῖν

Ro

12

|

161

ς

΄“

“-

eis τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν
πάσῃ
θλίψει, ,
3
‘
2
΄
διὰ τ. παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα
αὐτοὶ ὑπὸ τ. Θεοῦ
Ε] ΘΕ;

ec

“

΄“

‘

”
’
ς
‘
“-“
se
a
εἴτε
παρακαλούμεθα
ὑπὲρ
τῆς
ὑμῶν

>

w παρακαλῶ

1

ὃ \

ὑμᾶς

αλῶ

Φ.

κυρῶσαι

&

εἰς αὐτὸν

a

>

ἀγάπην
ὡς τ. Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν
1 παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τ. χάριν τ.
Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς
6 παρακαλῶν τ. ταπεινοὺς παρεκάλεσεν
ἡμᾶς ὁ Θεός
ε

“~

~

>.

ε

2

1

,

,

διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα
eis TO παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον
a

>

A

,

,

we

,

΄“΄

ἀλλήλους

ἐν τ. λόγοις

‘

ς

a

>

‘

Vad

1 παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι

δεήσεις
ἀλλὰ παρακάλει ws πατέρα
ταῦτα δίδασκε K. παρακάλει
ἔλεγξον ἐπιτίμησον παρακάλεσον
παρακ. ἐπιτ., TWH mg.
ἵνα δυνατὸς ἢ K. παρακαλεῖν ἐν τ. διδασκαλίᾳ τ. ὑγιαινούσῃ
,

>

4

,

»»

ὙΠΟ

ε

»

,

,

,

"

΄

,

1 7, νεωτέρους

ὡσαύτως

παρακάλει

σω-

φρονεῖν
ταῦτα λάλει κ. παρακάλει
διὰ τ. ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ
παρακαλῶ σε περὶ τ. ἐμοῦ τέκνου
παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν
μὴ ἐγκαταλείποντες τ. ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν
. . « ἀλλὰ παρακαλοῦντες
1 περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι
παρακαλῷ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ ἀνέχεσθε
ΙΡ6211: 1 παρακαλῶ ὡς παροίκους κ. παρεπιδήμους
S's πρεσβυτέρους οὖν ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ
΄

ς

Lol

\

c

bad

>

Ν

>

,

~

,

συνπρεσβύτερος
δι’ ὀλίγων ἔγραψα παρακαλῶν x. ἐπιμαρ“

I2

»

τυρῶν

Ju

cal

8 ἐν τ. παρακλήσει ἣ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν

’

δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ νουθετεῖτε
17 αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν... παρακαλέσαι
ὑμῶν τ. καρδίας
3 12 παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ
1 1
1.0.5 1 καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν
Ἐφέσῳ

παρα-

κλήσεως
ὥστε τοὐναντίον ὑμᾶς χαρίσασθαι κ. παρακαλέσαι

,

΄“

511
fol
14 παρακαλοῦμεν

-“

a

»

τούτοις
διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους

ἡμῶν

’

-

“

κτιρμῶν τ. Θεοῦ
8 εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τ. παρακλήσει
15 30 1 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ διὰ τ. Κυρίου

τ. Κυρίου ἡμῶν
δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν
παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς μιμηταί μου γίνεσθε
ἵνα πάντες μανθάνωσιν κ. πάντες παρακαλῶνται
ἱ
πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς
[5 παρακαλῷ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
4 3 ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τ. θλίψει

“

μᾶλλον
18 ὥστε παρακαλεῖτε

1 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἀδελφοὶ διὰ τ. οἱ-

16 17 1 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ σκοπεῖν
΄“Ν
ς
μον
>
\
A
>
,
1001 τὸ παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ διὰ τ. ὀνόματος

[2

1 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ περισσεύειν

10

Th2

παρ ?

΄-

Ιησοῦ

παρεκλήθησαν οὐ μετρίως
1 παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε κ. οἱ ἐντόπιοι
1 παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως
ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς . .. κ.
παρεκάλουν αὐτόν

1 παρεκάλει 6 Παῦλος ἅπαντας

ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ παρακαλοῦντες ὑμᾶς
εἰς τὸ... παρακαλέσαι ὑπὲρ τ. πίστεως
ὑμῶν
3 διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν ἀδελφοὶ ἐφ᾽ ὑμῖν

ἐρωτῶμεν ὑμᾶς κ. παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ

παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ

12
21-12
‘24 4
25 2

οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν

Κυρίῳ
iva... παρακαλέσῃ τ. καρδίας ὑμῶν
1 Eiodiay παρακαλῶ κ. Συντύχην παρακαλῶ
τὸ αὐτὸ φρονεῖν
ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν

αὐτόν

1 ἀκούσαντες αὐτοῦ παρεκάλουν διελθεῖν
—h. ν, TWH non mg. R
1 παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ
θέατρον
μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τ. μαθητὰς κ.
παρακαλέσας

παρακαλέσαι τ.

ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τ. πραὔτητος

>

ἐν τ. Κυρίῳ

1 παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι

7

οὖν ἡγησάμην

ἀδελφούς

1 παρεκάλει πάντας τ. προθέσει τ. καρδίας
προσμένειν

757

Lu

3

1

ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλ
>

,

»ἍἌ

,

c

“

λ

v

ἐπαγωνίζεσθαι

NAPAKAAY TITOMAI
>
,
ἥν
>a
945 ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν
MAPA’KEIMAI **

Ro

718
21

τὸ

yap θέλειν παράκειταί μοι

εὑρίσκω dpa . . . ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παρά-

κειται

©ag

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

(1) παράκλ. τ. Ἰσραήλ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΏ **

(2) Θεὸς παρακλ.

(8) λόγος παρακλ.

Ac

225 ἷ προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ
6 24 ὅτι ἀπέχετε τ. παράκλησιν ὑμῶν
4 36 Βαρνάβας. .. ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον

υἱὸς παρακλήσεως

9 31 πορευομένη ++. τὶ παρακλήσει
πνεύματος ἐπληθύνετο

τ. ἁγίου

18 15 ὃ εἴ τις ἔστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως
πρὸς τ. λαόν

15 31 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τ. παρακλήσει

Ro 12

8 εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τ. παρακλήσει

15 4 ἵνα...

διὰ τ. παρακλήσεως τ. γραφῶν τ.

ἐλπίδα ἔχωμεν.
+1. παρακλήσεως,

WH

mg.

Mk 16 [17 ὦ το δὲ τ. πιστεύσασι ταῦτα παρακολουω σει
la

ἀκολουθήσει ταῦτα, WH non mg.
1.2 ἔδοξεν κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν

ἀκριβῶς

δῴη ὑμῖν

1( 9014
I1Col

3 ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν x. παράκλησιν

3." ὁ πατὴρ τ. οἰκτιρμῶν x. Θεὸς πάσης
παρακλήσεως
4 διὰ τ. παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ
ὑπὸ τ. Θεοῦ
5 διὰ τ. Χριστοῦ περισσεύει κ. ἡ παράκλησις

ἡμῶν

6 εἴτε δὲ θλιβόμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως
6 εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως
7 ὡς κοινωνοί ἐστε τ. παθημάτων οὕτως κ.
τ. παρακλήσεως

NAPAKOY’Q
Mt 18 17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν εἰπὸν τ. ἐκκλησία:
ἐὰν δὲ κι τ. ἐκκλησίας παρακούσῃ
Mk 5 36 ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τ. λόγον λαλούμενον
NAPAKYNTQ

Lu 2412 παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα
—h. v., T [[WH]] R mg.

Jo 20
Ja

ἐλευθερίας

NAPAAAMBA’NQ

(1) παραλ. γυναῖκα
(2) seq. μετά
(8) παρελάβοσαν
Mt

120}

μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν

ναῖκά σου

αὐτοῦ

14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον
20 ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον κ. τ. μητέρα

αὐτοῦ
21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον
4 5 τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τ.

ἁγίαν πόλιν
ὃ πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς
ὄρος ὑψηλόν
12 45
παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα

ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν

πνεύματα
171 μεθ᾽ ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τ.

Πέτρον
18 16 5" παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα i) δύο

ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ **

2017 παρέλαβεν τ. δώδεκα μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν

24 40 εἷς παραλαμβάνεται κ. εἷς ἀφίεται
41 μία παραλαμβάνεται κ. μία ἀφίεται

26 37 παραλαβὼν

τ. Πέτρον

x. τ. δύο υἱοὺς

Ζεβεδαίου

21 27 παραλαβόντες τ. Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον
ΜΚ

4 36 παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τ. πλοίῳ
5 40 παραλαμβάνει τ. πατέρα τ. παιδίου x. τ.

μητέρα

9 2 μετὰ ἡμέρας &€ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τ.
Πέτρον

10 32 παραλαβὼν πάλιν τ. δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς
λέγειν

14 33 ? παραλαμβάνει τ. Πέτρον x. τ. Ἰάκωβον

2 2 πᾶσαπαράβασις x. παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον
μισθαποδοσίαν

3

7 4 ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν

NAPAKOW’*
Ro
519 ὥσπερ yap διὰ τ. παρακοῆς τ. ἑνὸς ἀνώπου
11Co10 6 ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες
ἐκδικῆσαι
πᾶσαν
παρακοήν

He

Μαρίαν τ. γυ-

24 1 παρέλαβεν τ. γυναῖκα αὐτοῦ
2 13 ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον κ. τ. μητέρα

12 5 ἐκλέλησθε τ. παρακλήσεως
13 22 * ἀνέχεσθε τ. λόγου τ. παρακλήσεως

Jo 1416 ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν
26 ὁ δὲ παράκλητος τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
15 26 ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος... τὸ πνεῦμα
τ. ἀληθείας
16 7 ὁ παράκλητος οὐ μὴ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς
[10 2 1 παράκλητον ἔχομεν πρὸς τ. πατέρα Ἰησοῦν
Χριστὸν δίκαιον

5 παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια
II ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον
125 ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τ.

ΓΡΕῚ 12 εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι

7 4 πεπλήρωμαι τ. παρακλήσει
7 ἐν τ. παρακλήσει ἣ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν
13 ἐπὶ δὲ τ. παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως
μᾶλλον ἐχάρημεν
8 4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν
17 ὅτι τ. μὲν παράκλησιν ἐδέξατο
Phi 2 1 εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ
ΤῊ 2 3 ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης
I1Th2 16 ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς x. δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν
1 Ti 413 πρόσεχε τ. ἀναγνώσει τ. παρακλήσει
Phm
7 χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον x. παράκλησιν

618 wa...

,

{Τὶ 4 6 τ. καλῆς διδασκαλίας ἧ παρηκολούθηκας
παρηκολούθησας, WH mg.
Η Ti3 10 σὺ δὲ παρηκολούθησάς pov τ. διδασκαλίᾳ
παρηκολούθηκάς, WH mg.

5° ὁ δὲ Θεὸς τ. ὑπομονῆς K. τ. παρακλήσεως

He

ee
a
ed
.

παράκλησις--παραλαμβάνω
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Lu

a

Lu

k. τ. Ἰωάνην

> αὐτοῦ

910 παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν

παραλαμβάνω---παραπικρασμός
Lu

928 παραλαβὼν Πέτρον κ. Ἰωάνην x. Ἰάκωβον
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
11 26 παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα

Ac

17 34 εἷς παραλημφθήσεται κ. ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται

He 1212

ἑαυτοῦ ἑπτά

16 33 παραλαβὼν

ΤΟΝ

αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τ.
παραλαβὼν

32 ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν
τοντάρχας
λαβὼν,

WH

Ja

He

Ja

4

s

ὁ παραλυτικὸς

~

ε

κατέκειτο.

a

,

>

»“"

,

125 ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τ.
ἐλευθερίας kK. παραμείνας

ΠΑΡΑΜΥΘΕΌΜΑΙ **
Jo 1119 ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τ. ἀδελφοῦ
31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς. .. κ.
παραμυθούμενοι αὐτήν
Ι ΤῊ 211 παρακαλοῦντες ὑμᾶς x. παραμυθούμενοι

514 παραμυθεῖσθε τ. ὀλιγοψύχους

ΠΑΡΑΜΥΘΙΆ **
1Co14

3 ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν κ. παράκλησιν
k. παραμυθίαν

Phi 2

1 εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης

Ac 23

3 παρανομῶν

ΠΑΡΑΜΥΌΙΟΝ **

τῆς παρα-

NAPAAAATH’
117 παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγή

Ἀ

723 διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν

8 pods τε παραλεγόμενοι αὐτήν

617 πλῆθος πολὺ τ. λαοῦ ἀπὸ...
λίου Τύρου κ. Σιδῶνος

2

NAPAME’NQ
6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ
καταμενῶ, W
125 οἶδα ὅτι μενῶ x. παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν

13 ἄραντες ἧσσον παρελέγοντο τ. Κρήτην
NAPA’AIOZ

A

1Co16

ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ

ΠΑΡΑΛΕΊΤΟΜΑΙ *

~

5 «. ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τ. πίστιν αὐτῶν λέγει τ.
παραλυτικῷ
9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τ. παραλυτικῷ
10 λέγει τ. παραλυτικῷ
5 24 εἶπεν τ. παραλυτικῷ
παραλελυμένῳ, TWH non mg. R
ΩΝ

Phl

Lu

,

4 ὅπου

1Th 213 παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τ.
Θεοῦ
4 - καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ
ὑμᾶς περιπατεῖν
1Th3 6 8 μὴ κατὰ τ. παράδοσιν ἣν παρελάβετε
παρ᾽ ἡμῶν
παρελάβοσαν, TWH mg. R non mg.
He 12 28 διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες

>

γὼ"
,
>
Aa
7
x. ἰδὼν
ὁδ ἮΝἸησοῦςa τ. πίστιν
αὐτῶν
εἶπεν
τ. παραλυτικῷ
6 τότε λέγει τ. παραλυτικῷ
2 3 ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικόν
,

Mk

Phl

Ac 27

NMAPAAYTIKO’S * +
. σεληνιαζομένους κ.
παραλυτικούς
8 6 ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τ. οἰκίᾳ παραλυτικός
9-2 προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης

424 προσήνεγκαν αὐτῷ.
,

Lu

4 17 βλέπε τ. διακονίαν

Ὁ ΞΊΞ, Is. xxxv. 3

βεβλημένον"

marg.

αὐτό

ἀνορ-

¢

τ. ἄνδρας

4 9 ἃ x. ἐμάθετε x. παρελάβετε. εν Ke εἴδετε
ἐν ἐμοί
2 6 ὡς οὖν παρελάβετε τ. Χριστὸν Ἰησοῦν

γόνατα

,

Mt

23 18 ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς
τ. χιλίαρχον
1011 23 ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τ. Κυρίου
151
τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν ὃ κ.
παρελάβετε
3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ κ. παρέλαβον
Ga 1 ο εἴτις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε
12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον

Col

παραλελυμένος
διὸ... τὰ παραλελυμένα

SION ΩΣ

ὥρᾳ τ.

στρατιώτας κ. ἕκα-

x. χωλοὶ ἐθερα-

θώσατε

νυκτός
21 24 τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς
26 τότε ὁ Παῦλος

7 πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι
πεύθησαν

9.33 ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν .. . ὃς ἦν

35 ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται
18 31 παραλαβὼν δὲ τ. δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς
Jo 111 οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον
14 5 παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν
19 6 παρέλαβον οὖν τ. Ἰησοῦν
Ac 15 39 τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τ. Μάρκον
ἐκπλεῦσαι

8

759

ΠΑΡΑΝΟΜΕΏ
κελεύεις με τύπτεσθαι;

ΠΑΡΑΝΟΜΙᾺ
11Pe2 16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας

ΠΑΡΑΛΟΓΙΊΖΟΜΑΙ

ΠΑΡΑΠΙΚΡΑΙΝΩ +

Col 2 4 ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ
Ja 122 μὴ ἀκροαταὶ μόνον παραλογιζόμενοι ἑαυτούς

He

316 τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν;

ΠΑΡΑΛΥΌΜΑΙ

He

8 8 μὴ σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τ.
παραπικρασμῷ

Lu

518 φέροντες

ἐπὶ

κλίνης

ἄνθρωπον

παραλελυμένος
24 εἶπεν τ. παραλελυμένῳ
παραλυτικῷ, WH
mg.

ὃς ἦν

NAPANIKPAEMO’S +

maps o222> wipAK, Ps. χον. 8
15 μὴ σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τ.
παραπικρασμῷ,

Ps. /.c.

760

παραπίπτω---παρατίθημι
Col 213 ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας τ. παραπτώμασι. ..

ΠΑΡΑΠΙΊΤΩ

He

6 6 καλὸν

γευσαμένους

παραπεσόντας

Θεοῦ ῥῆμα.

..

ΠΑΡΑΠΛΕΏ *
Ac 20 16 κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι

Ἔφεσον

:

NAPAMAH’SION *
Phl 227 x. yap ἠσθένησε παραπλήσιον

mapath. θανάτῳ, T

ΠΑΡΑΡΕΏ

τὴν

θανάτου

ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΏΣ **
214 x. αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τ. αὐτῶν

He

ΠΑΡΑΠΟΡΕΥΌΜΑΙ
Mt 27 39 οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν
Mk 2 23 ἐγένετο αὐτὸν ἐν τ. σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τ. σπορίμων
διαπορεύεσθαι, WH non mg. R

9 30 ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τ. Γαλιλαίας
ἐπορεύοντο,

WH

11 20 παραπορευόμενοι

non

πρωὶ

mg.

εἶδον

τ.

ἐξηραμμένην

συκὴν

15 29 οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν
NAPA’NITQMA
6 14 ἐὰν yap ἀφῆτε τ. ἀνθρώποις τὰ παραπτώ-

Mt

ματα αὐτῶν
>

-

15. ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τ. ἀνθρώποις τ. παραπτώματα αὐτῶν,
—ra παραπτ. αὐτ., T [WH]
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα
ὑμῶν
Mk11 25 ἵνα x. ὁ πατὴρ ὑμῶν... ἀφῇ ὑμῖν τὰ
παραπτώματα ὑμῶν
26 οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν... ἀφήσει τὰ παραπτώrae

ματα ὑμῶν

—h. ν., TWHR non mg.
425 ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν
5.15 οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα οὕτως κ. τὸ χάρισμα.
εἰ γὰρ τῷ τ. ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ
ἀπέθανον
16 τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων
εἰς δικαίωμα
17 εἰ γὰρ τῷ τ. ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος
ἐβασίλευσεν
18 ὡς δ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας
ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα
20 νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ

Ro

παράπτωμα
,

1111
12
11Co5 19
Ga 6 1

τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τ. ἔθνεσιν
εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου
μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τ. παραπτώματα αὐτῶν
ἐὰν κ. προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι

παραπτώματι
,

Eph1

7 ἐν ᾧ ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν 2.

;

τὶ ἄφεσιν

τ. παραπτωμάτων
2 1 ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τ. παραπτώμασι x. τ.
, ἁμαρτίαις ὑμῶν
'
ἡμᾶς νεκροὺς τ. παραπτώμασι συνεuw ὄντας
ζωοποίησεν

συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ,
χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα

x.

He

2 1 προσέχειν

ἡμᾶς τ. ἀκουσθεῖσιν

παραρυῶμεν

Ac 2811

ΠΑΡΑΊΣΗΜΟΣ **
ἐν πλοίῳ... ᾿Αλεξανδρινῷ
Διοσκούροις

μή ποτε

παρασήμῳ
᾿

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΩ
Ac 10 10 παρασκευαζόντων δὲ αὐτῶν
Ι0014 8 τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;

11Co9

2 ὅτι ᾿Αχαία παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι

3 ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε
NAPAZKEYH’

Mt 27 62 τῇ δὲ ἐπαύριον ἥτις ἐστὶν μετὰ τ. παρα-

σκευήν
Mk 15 42 ἐπεὶ ἦν παρασκευὴ ὅ ἐστιν προσάββατον
Lu 28 54 ἡμέρα ἢν παρασκευῆς
Jo 1914 ἦν δὲ παρασκευὴ tod πάσχα
31 οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν
42 ἐκεῖ οὖν διὰ τ. παρασκευὴν τ. Ἰουδαίων...
ἔθηκαν τ. Ἰησοῦν

Ac 20

NAPATEI’NQ
7 παρέτεινέν τε τ. λόγον μέχρι μεσονυκτίου

ΠΑΡΑΤΗΡΕΏ
ΜΚ 8 2 παρετήρουν αὐτὸν εἰ τ. σάββασι θεραπεύσει

αὐτόν
6 7 παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς x. οἱ
Φαρισαῖοι
14 I κ. αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι. αὐτόν
20 20 παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους
ἀποχωρήσαντες, WH mg.
Ac 924 παρετηροῦντο δὲ x. τ. πύλας ἡμέρας τε κ.
νυκτός
Lu

Ga

410 ἡμέρας παρατηρεῖσθε x. μῆνας κ. καιρούς
ΠΑΡΑΤΗῬΗΣΙΣ **

Lu 17 20 οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως
ΠΑΡΑΤΙΘΗΜΙ
Mt 18 24 ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς
[ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς
ΜΚ 641 ἐδίδου τ. μαθηταῖς ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς
8 6 ἐδίδου τ. μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν"
k. παρέθηκαν τ. ὄχλῳ
7 εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν x. ταῦτα παρατιθέναι
εὐλ. αὐτὰ παρέθηκεν, T
Lu 916 ἐδίδου τ. μαθηταῖς παραθεῖναι τ. ὄχλῳ
10 ὃ ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν
11 6 ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός

με
12 48 ᾧ παρέθεντο πολὺ περισσότερον αἰτήσουσιν

αὐτόν
28 46 εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μον
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παρατίθημι---παρεισέρχομαι
Ac 1423 προσευξάμενοι

μετὰ

νηστειῶν

παρέθεντο

αὐτοὺς τ. Κυρίῳ
16 34 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τ. οἶκον παρέθηκεν

Ac 1223 παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος
Κυρίου
1811 π. δὲ ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς kK. σκότος
16 26 ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι
παραχρ., [WH

τράπεζαν

17 5 διανοίγων x. παρατιθέμενος
20 32
1Co10 27
1 ΤΊ 118
11 Ti2 2
1 Ῥε 4 19

33 ἐβαπτίσθη αὐτὸς κ. οἱ αὐτοῦ ἅπαντες παρα-

τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τ. Κυρίῳ
πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε
ταύτην τ. παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι
ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις
πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τ. ψυχάς

χρῆμα

nA’PAAAIZ

Re 18 2 τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει

ΠΑΡΑΤΥΓΧΑΊΝΩ *
Ac 17 17 διελέγετο μὲν οὖν... ἐν τ. ἀγορᾷ κατὰ
πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τ. παρατυγχάνοντας

ΠΑΡΕΔΡΕΥΏ

1Co9 13 οἱ τ. θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες
ΠΑΕΙΜΙ

(1) de temp.

ΠΑΡΑΥΤΙΚΑ

(2) seq. εἰς, πρός C. acc.

11Co417 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τ. θλίψεως

Mt

ΠΑΡΑΦΕΡΩ
Mk 14 36 παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ
Lu 22 42 εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽
ἐμοῦ

1 παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τ. καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ
7 61 ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν
Jo
11 28 ὁ διδάσκαλος πάρεστιν κ. φωνεῖ σε
Ac 1021 τίς ἡ αἰτία δι ἣν πάρεστε;
33 νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τ. Θεοῦ
πάρεσμεν
12 20 3 ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν
17 6 οὗτοι κ. ἐνθάδε πάρεισιν
24 το ods ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι κ. κατηγορεῖν
1Co 5 3 ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπὼν τ. σώματι παρὼν δὲ

Ης 18
Ju

παρενέγκαι, T
9 διδαχαῖς ποικίλαις x. ξέναις μὴ παραφέρεσθε
12 νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμου παραφερόμεναι
ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΏ

11Co 11 23 παραφρονῶν λαλῶ ὕπερ ἐγώ

πάρει; T

Lu

18

τ. πνεύματι,

ΠΑΡΑΦΡΟΝΙᾺ * 7
δυοῖν
11 Pe2 16 ὑποζύγιον ἄφωνον . .. ἐκώλυσεν
προφήτου παραφρονίαν

26 50 ἑταῖρε ἐφ᾽ ὃ πάρει

A
τὴν

11Co10

2
II

11
18

8
2

τ.

MAPAXEIMA’ZQ *
Ac 2712 εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες eis Φοίνικα
παραχειμάσαι
28 11 ἀνήχθημεν ev πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν
τῇ νήσῳ
1Co16 6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν καταμενῶ ἢ παραχειμάσω
Tit 312 ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι
,

ἤδη κέκρικα ὡς παρών
τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τ. πεποιθήσει
οἷοί ἐσμεν τ. λόγῳ . . . ἀπόντες τοιοῦτοι
k. παρόντες τ. ἔργῳ
2 παρὼν πρὸς ὑμᾶς x. ὑστερηθείς
προείρηκα κ. προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύ-

τερον

10 ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι
418 3 μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς
Ga
20 3 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι
Col 1 62 ἐν τ. λόγῳ τ. ἀληθείας τ. εὐαγγελίου
τ. παρόντος εἰς ὑμᾶς
He 1211 1 πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι
18 5 ἀρκούμενοι τ. παροῦσιν
:
1Pel 9 ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα
‘4

ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΣΙΑ *
δὲ τ. λιμένος ὑπάρχοντος
ἀνευθέτου
12
27
Ac
παραχειμασίαν

Mt 21 19
20
Lu 164
4.30

5 25

πρὸς

ΠΑΡΑΧΡΗ͂ΜΑ
ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ
πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;
ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς

παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν

12

Re

55 ἀνέστη παραχρῆμα

13 13 παραχρῆμα ἀνωρθώθη x. ἐδόξαζεν τ. Θεόν
18.43 παραχρῆμα ἀνέβλεψεν κ. ἠκολούθει αὐτῷ
1911 m. μέλλει ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ἀναφαίνεσθαι

22 60 π. ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ

Ac

8 7 παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ
5 10 ἔπεσεν δὲ π. πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ

7
ne

,

*.

ἐν

T.

παρουσῇῃ

81 βλεπόντων τὸ θηρίον
ἔστιν κ. πάρεσται

ἀληθείᾳ

ὅτι ἦν κ.

οὐκ

ΠΑΡΕΙΣΑΤΩ*
ΠΡΕ2

1 οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας

ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ * +
Ga

8 44 παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τ. αἵματος αὐτῆς

47 ἀπήγγειλεν . .. ὡς ἰάθη παραχρῆμα

17

A

ἐστηριγμένους

2 4 διὰ δὲ τ. παρεισάκτους Ψευδαδέλφους
ΠΑΡΕΙΣΔΥΏ*

Ju

Ro
Ga

4 παρεισεδύησαν γάρ tives ἄνθρωποι
παρεισέδυσαν,

ΠΑΡΕΙΣΕῬΡΧΟΜΑΙ *
520 νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ
2 4 οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τ. ἔλευ-

θερίαν ἡμῶν
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παρεισφέρω---παρθένος

Mt

Mk 13 31 ὁ οὐρανὸς κ. ἡ yi) παρελεύσονται,
οἱ δὲ X
μου οὐ παρελεύσονται

ΠΑΡΕΙΣΦΕῬΩ *
5 σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες

1 ΡΟῚ

5 32
19 9

Ac 26 29
10 011 28

14.35} ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθη ἀπ᾽ αὐτοῦ
ἡ ὥρα
Lu 11 42 παρέρχεσθε τ. κρίσιν x. τ. ἀγάπην τ.
Θεοῦ
12 37 παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς
15 29 οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον
1617 εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τ. οὐρανὸν κ. τ.
γῆν παρελθεῖν
17 η ἐρεῖ αὐτῷ Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε
18 37 Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται

καθ᾽ ἡμέραν

NAPEMBA’AAQ

21 32 οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη

Lu 19 43 παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι
περιβαλοῦσιν,

Ac 21 34
37
22 24
28 10
16
32

28 16
He 11 34
1811
13
Re 20

9

WH

mg.

τοῖς ἀπὸ

τ.

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΣ
He 11 13 ὅτι ξένοι x. παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τ. γῆς
1Pel
1 ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου
211 παρακαλῶ ὡς παροίκους κ. παρεπιδήμους
NAPE’PXOMAI

(1) de temp.

(2) παρῆλθα

Mt

518 ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς x. ἡ γῆ,
ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ
τ. νόμου
8 28 ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς
ὁδοῦ ἐκείνης
14 τῷ 1 ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν
παρ. ἤδη, TWH marg.
24 34 οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη
35 ὁ οὐρανὸς κ. ἡ γῆ παρελεύσεται,
οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν
26 39 2 παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο
42 εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν
Mk 6 48 ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς

13 30 οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη

33 ὁ οὐρανὸς κ. ἡ γῆ παρελεύσονται,
οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται

Ας 16 ὃ παρελθόντες δὲ τ. Μυσίαν

NAPEMBOAH’
ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τ. παρεμβολήν
μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τ. παρεμβολήν
ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς
τ. παρεμβολήν
ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα... ἄγειν εἰς τ.
παρεμβολήν
εἰσελθὼν εἰς τ. παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν
τ. Παύλῳ
τῇ δὲ ἐπαύριον... ὑπέστρεψαν εἰς τ.
παρεμβολὴν
μένειν καθ᾽ ἑαυτὸν ἔξω τ. παρεμβολῆς
π-ἔξω τ. παρ., TWH non mg. R
παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων
τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τ.
παρεμβολῆς
τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τ.
παρεμβολῆς
ἐκύκλευσαν τ. παρεμβολὴν τ. ἁγίων

ΠΑΡΕΝΟΧΛΕΏ
Ac 1519 ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν
ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν

mg.

οὐ μὴ παρ., TWH

NAPEKTO’S ** +
παρεκτὸς λόγου πορνείας
παρεκτὸς λόγου πορνείας.
μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, TWH non mg. Rnon mg.
παρεκτὸς τ. δεσμῶν τούτων
χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπίστασίς μοι ἡ

24

7 παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλίαρχος μετὰ
πολλῆς βίας
—h. ν., TWHR non mg.
27 οἷ διὰ τὸ κ- τ. νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι
ΠΟΟδ 17 τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδοὺ γέγονεν καινά
14 110 ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται
1Pe4 3.1 ἀρκετὸς γὰρ ὁ παρεληλυθὼς χρόνος
11Pe8 10 ἐν ἣ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται

NA’PEXIE*
Ro

825 διὰ τ, πάρεσιν
μάτων

τ. προγεγονότων

ἁμαρτη-

ΠΑΡΕΧΩ

(1) παρεῖχα
Mt 26 τὸ τί κόπους παρέχετε τ. γυναικί;
Mk 14 6 τί αὐτῇ κόπους παρέχετε;
Lu 629 τ. τύπτοντί σε ἐπὶ τ. σιαγόνα πάρεχε κ.
τ. ἄλλην
7 4 ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο
11 7 μή μοι κόπους πάρεχε
18 5 διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τ. χήραν

ταύτην

;

Ac 16 τό ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τ. κυρίοις
αὐτῆς μαντευομένη
17 31 πίστιν παρασχὼν πᾶσιν
19.24 παρείχετο τ. τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν
22 2 μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν

28 21

οἵ τε βάρβαροι παρεῖχαν οὐ τ. τυχοῦσαν
φιλανθρωπίαν ἡμῖν

Ga 617 τ. λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω
Col 4 1 τὸ δίκαιον x. τ. ἰσότητα τ. δούλοις παρέχεσθε
1 ΤΙ 1 4 αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν
6 17 Θεῷ τ. παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς
ἀπόλαυσιν

Tit 2 7 σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων
ΠΑΡΗΓΟΡΙᾺἢ

Col 411 οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία
Lu

NAPOENI’A
2 36 ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τ. παρevias αὐτῆς

Mt

ΠΑΡΘΕΊΝΟΣ
123 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει

παρθένος---πάροικος
mn ΠΡ,Π man, Is. vii. 14
Mt

2

1 weary

παρθένοις.

Ac

Lu

;

Ac

ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν δέκα

4 οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν
. ἵνα διασώσωσιν
24 ὃ κτήνη τε παραστῆσαι.
πρὸς Φήλικα
33 | παρέστησαν x. τ. Παῦλον αὐτῷ
2413 1 οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι
παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τ. νυκτὶ τ. Θεοῦ
. «+ ἄγγελος
24 Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι
2 μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα
ἀδικίας
a

ἐμνηστευμένην ἀνδρί

27 x. τὸ ὄνομα
6
τ. παρθένου Μαριάμ
᾿
]
;

9 τούτῳ δὲ ἦσαν
ἢ
θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι

προ ητεύουσαι
1Co 7 25 περὶ δὲ τ. παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ
ἔχω

᾿

28 ἐὰν γήμῃ 7 παρθένος οὐχ ἥμαρτεν
34 ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος k. ἡ παρθένος μεριμνᾷ
τὰ τ. Κυρίου
ἡ γ. kK. ἡ παρθένος. ἡ ἄγ. pep. τὰ τ. K.,
TR non mg.
36 «i δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον
αὐτοῦ νομίζει
37 τοῦτο κέκρικεν ἐν τ. ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν

|

|

ΠΑΡΘΟΣ
Ac

1613
19

ΠΑΡΙΉΜΙ
Lu 11 42 ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι
He 12 12 τὰς παρειμένας χεῖρας. . . ἀνορθώσατε
MIB) OY 3, Is. xxxv. 3
ΠΑΡΙΣΤΗΜΙ

(1) trans.

παρεστήσατε

ὑμῶν

δοῦλα τ. δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν
παρακαλῶ... παραστῆσαι τὰ σώματα
ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν

14 τὸ πάντες γὰρ παραστησόμεθα

16

τὰ μέλη

τ. βήματι τ. Θεοῦ

2 iva... παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήζῃ

πράγματι

1008 8} ρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει τ. Θεῷ
11Co4 14 -_ κ. ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ κ. παραστήσει
11. oe παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τ. Χριστῷ
Eph
5 27 ! ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τ.
ἐκκλησίαν
Col 122! παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους κ. ἀμώμους.
κατενώπιον αὐτοῦ
28 | ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ
11Ti215 1 σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι
τ. Θεῷ

417 ὁ δὲ Κύριός μοι παρέστη

Mt 26 53 ! παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων
ΜΚ 4 29 ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός
14 47 εἷς δέ τις τ. παρεστηκότων σπασάμενος τ.
μάχαιραν
69 ἤρξατο πάλιν λέγειν τ. παρεστῶσιν
70 μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον
τ. Πέτρῳ

15 35 τινὲς τ. παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον
παρεστώτων, T ; ἑστηκότων, WH mg.
39 ἰδὼν be ὁ Kevtupiov ὁ παρεστηκὼς ἐξ
ἐναντίας αὐτοῦ
Lu 119 ἐγώ εἶμι Ταβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον
τ. “Θεοῦ

παραστῆ-

Jo 18 22 εἷς παρεστηκὼςτ.ὑπηρετῶν ἔδωκενῥ
ῥάπισμα
19 26 ἰδὼν = ayaa Ἐν "μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα
ἢ
Ac 1 31 ois x. παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ
παθεῖν
10 ἰδοὺ ἄνδρες. δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς
4 τὸ ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν
ὑγιής
26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τ. ar

PINT DPD 123M, Ps. ii.

γὰρ

δοῦλα τ. ἀκαθαρσίᾳ .. . εἰς τ. ἀνομίαν,
1 οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν

>

(2) παριστάνω

222 1 ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα
σαι τ. Κυρίῳ
19 24 κι τ. παρεστῶσιν εἶπεν

ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς εἰς ὑπακοήν

: ὥσπερ

σὺν ὑμῖν

2 9 Πάρθοι x. Μῆδοι x. ᾿Ελαμεῖται

|

,

13 1 ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τ. Θεῷ

τὴν ἑαυτοῦ παρθένον

38 ὥστε κ. ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον
καλῶς ποιεῖ
παρθ. ἑαυτ.; WH mg.
Coll
2 ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἐνὶ ἀνδρὶ παρθένον
ἁγνήν
Re 14 4 παρθένοι yap εἰσιν

αἱ χῆραι κλαίουσαι

28 2 ἐπέταξεν τ. παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ
τὸ στόμα

1.27 ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος . « . πρὸς παρθένον
21

9 39 παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι

41 1 φωνήσας δὲ τ. ἁγίους κ. τ. χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν

τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι ai παρθένοι ἐκεῖναι
11 ὕστερον δὲ ἔρχονται k. αἱ λοιπαὶ παρθένοι

᾿
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Ac

NAPMENAS
5 ἐξελέξαντο... Tivwva x. Παρμενᾶν

6

ΠΑΡΟΔΟΣ
1Col6

7 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρύδῳ ἰδεῖν

ΠΑΡΟΙΚΕΏ
Lu 24 18 σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλήμ
Hell 9 πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τ. ἐπαγγελίας

ΠΑΡΟΙΚΙᾺ+
Ας 18 17 τ. λαὸν ὕψωσεν ἐν τ. παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύ-

πτου

1Pe117

Ac

ἐν

φόβῳ τὸν τ. παροικίας
ἀναστράφητε

ΠΑΡΟΙΚΟΣ
7 6 ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ
ἀλλοτρίᾳ

ὑμῶν χρόνον

πάροικον

ἐν γῇ

ὈΠΡ ND IND FSTἢnm "3, Gen, xv. 13
29 ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ
Eph 2 19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ Brot K. πάροικοι
1 Pe 211 παρακαλῶ ὡς παροίκους x. παρεπιδήμους

παροιμία---παρρησία
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1Th415

ΠΑΡΟΙΜΙΆ

Jo 10 6 ταύτην τ. παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς
16 25 ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν"
ἔρχεται ὥραὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω

ὑμῖν

29 ἴδε viv... παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις
11Pe2 22 συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τ. ἀληθοῦς παροιμίας.
ΠΑΌΟΙΝΟΣ *
LTi 8- 2 διδακτικὸν μὴ πάροινον μὴ πλήκτην
Tit 1 7 μὴ ὀργίλον μὴ πάροινον μὴ πλήκτην
NAPOI’XOMAI *
Ac 14 16 ὃς ἐν τ. παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα
τὰ ἔθνη
NAPOMOIA’ZQ* +
Mt 28 27 ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις
ὁμοιάζετε, WH marg.

ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ *
Mk

7 13 παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ

ποιεῖτε

οἱ περιλειπόμενοι εἰς τ. παρουσίαν τ.
Κυρίου
5 23 ἀμέμπτως ἐν τ. παρουσίᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
uTh2 1 ἐρωτῶμεν, δὲ ὑμᾶς.
. ὑπὲρ τ. παρουσίας
τ΄ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ὃ κατα yee τ. ἐπιφανείᾳ τ. παρουσίας αὐτοῦ

9 οὗ ἐστὶν ἡ παρουσία

jas

Ac 15 39 ἐγένετο, δὲ παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι
He 10 24 κατανοῶμεν
ἀλλήλους
εἰς παροξυσμὸν
ἀγάπης
ΠΑΡΟΡΓΙΖΩ
Ro

10 19 ἐπ᾽ ἔθνει

ἀσυνέτῳ

παροργιῶ

ὑμᾶς

DOIN 533 423, Dt. xxxii. 21

Eph 6 4 οἱ πατέρες μὴ mapopyitere Ta τέκνα ὑμῶν
ΠΑΡΟΡΓΙΣΜΟΊΣ +
Eph 4 26 ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ παροργισμῷ ὑμῶν
NAPOTPY’NQ*

Ac 13 50 οἱ δὲ Ἰουδαῖοι
γυναῖκας

παρώτρυναν

τ. σεβομένας

ΠΑΡΟΥΣΙΆ
σημεῖον τ. σῆς παρουσίας
ἔσται ἡ παρουσία τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
ἔσται ἡ παρουσία τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
ἔσται ἡ παρουσία τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
ἔστ. καὶ ἡ παρ., ©
1Col15 23 ἔπειτα οἱ τ. “Χριστοῦ ἐν τ. παρουσίᾳ αὐτοῦ
16 17 χαίρω δὲ ἐπὶ τ. “παρουσίᾳ Στεφανᾶ
11Co7 6 παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐν τ. παρουσίᾳ
Mt 24

3
27
37
30

τί τὸ
οὕτως
οὕτως
οὕτως

οὐ μόνον δὲ ἐν τ. παρουσίᾳ αὐτοῦ
ἡ δὲ παρουσία τ. σώματος ἀσθενής
διὰ τ. ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς
μὴ ὡς ἐν τ. παρουσίᾳ μου μόνον
ἔμπροσθεν τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν τ.
αὐτοῦ παρουσίᾳ
313 στηρίξαι ὑμῶν
ὑ
τ. καρδίας 5 «οἷν ἐν τ. 'παρουσίᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

7 μακροθύμησατε οὖν ἀδελφοὶἕως τ. παρουσίας τ. Κυρίου

11Pel 16 ἐγνωρίσαμεν

ὑμῖν

τὴν

τ.

Κυρίου

ἡμῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν κ. παρουσίαν
8 4 ποῦ ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τ. παρουσίας αὐτοῦ;
12 σπεύδοντας τ. παρουσίαν τῆς τ. Θεοῦ ἡμέρας

IJo 228 ἵνα.

- μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν τ.

παρουσίᾳ αὐτοῦ

ΠΑΡΟΨΙΣ *
Mt 28 25 καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τ. ποτηρίου x. τ.
παροψίδος
26 καθάρισον πρῶτον τὸ ἔντος τ. ποτηρίου Kk
τ. παροψίδος

—k. τῆς παροψ., T [WH]
NAPPHEI’A

(1) μετὰ παρρησίας
Mk
Jo

8 32 παρρησίᾳ τ. λόγον ἐλάλει
7 4 ᾧητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι
13 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
26 ἴδε παρ noia λαλεῖ
10 24 εἰ σὺ εἰ ὁ “Χριστὸς εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ
1114 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ‘Ingots παρρησίᾳ
54 οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τ. Ἰουδαίοις
16 25 παρρησίᾳ περὶ τ. πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν
29 ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς
18 20 ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα T. κόσμῳ
Ac 229 3 ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς
4 13 θεωροῦντες δὲ τὴν τ. Πέτρου παρρησίαν x.
Ἰωάνου
29 | μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τ. λόγον
᾿
σου
31 1 ἐλάλουν τ. λόγον τ. Θεοῦ μετὰ παρρησίας
28 31 | διδάσκων... μετὰ πάσης παρρησίας
ἀκωλύτως
11Co8 12 ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρ-

ρησίᾳ χρώμεθα

7 Δ πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς
Eph8 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τ. παρρησίαν κ. “προσαγωγήν
6 19 ἵνα μοι δοθῇ λόγος
. ἐν παρρησίᾳ
γνωρίσαι τὸ μυστήριον τ. εὐαγγέλιου
Phl 120 ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε kK. νῦν
Col 215 ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ θριαμβεύσας
αὐτοὺς ἐν αὐτῷ
I Ti 3 13 πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ

Τίτου"

7
10 10
Phl 126
212
1Th2 19

τ.

8 ὅτιἡ παρουσία τ. Κυρίου ἤγγικεν

NAPO=Y’NOMAI
Ac 17 16 παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ
1Co13 5 οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς οὐ παροξύνεται

NAPO=YEMO’S

κατ᾽ ἐνέργειαν

Σατανᾶ

Phm

He

ὃ πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι
8 6 ἐὰν τ. παρρησίαν x. τὸ καύχημα τ. ἐλπίδος
μέχρι τέλους βεβαίαν κατασχῶμεν

416 1 προσερχώμεθα

οὖν μετὰ παρρησίας

ov τ. χάριτος
10 19 ἔχοντες οὖν ἀδελφοὶ
εἴσοδον τ. ἁγίων

παρρησίαν

τ.

εἰς τὴν
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παρρησία---πᾶς

25 οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε
πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τ. λόγους τούτους
πᾶς ὁ ἀκούων μου τ. λόγους τούτους

He 10 35 μὴ ἀποβάλητε οὖν τ. παρρησίαν ὑμῶν

17ο 228 ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν

821 παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν
417 ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τ. ἡμέρᾳ
κρίσεως

πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν
ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τ. κρημνοῦ

τ.

πελθόντες εἰς τ. πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα

5 14 αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν

πᾶσα ἡ
Ἰησοῦ
2 περιῆγεν
θεραπεύων
θεραπεύειν

to
toy
&
to

Ac.

ΠΑΡΡΗΣΙΑΊΖΟΜΑΙ
927 πῶς. ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο
~

>

~

ὀνόματι

>

ἐν

,

᾿Ιησοῦ.

28 x. ἦν per αὐτῶν...

τ.

>

παρρησιαζόμενος ἐν

3. ai τρίχες τ. κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι
εἰσίν
b
μὴ
ς
΄
>
,
πᾶςa οὖν
ὅστις
ὁμολογήσει
ἐν> ἐμοί
πάντες γὰρ οἱ προφῆται κ. ὁ νόμος ἕως
Ἰωάνου ἐπροφήτευσαν
πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τ. πατρός μου
2 δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες
ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας
5 ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι
πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐρημοῦται"
col
r
a
77
.“
>
k. πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ
ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται
9
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2
2
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>
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ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

2 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει
>
3 πάντα οὖν
ὅσα ἐὰν θέλητε
οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς
ποιεῖ
19 πᾶν δένδρον μὴ. ποιοῦν καρπὸν καλόν
A

υ

-

δέ

ὃ

>

66
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e

>
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>
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a

+

ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν ,
>

θὰ

,

,

a

>:

‘

|

’

ai ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς
c

ἰδ

λ'

‘

>

~

>

᾿

΄-

4

ς

pit

εἰσίν ;

,
΄
a
΄
πόθεν
οὖν> τούτῳ
ταῦτα
πάντα:

14 20 ἔφαγον

15 13

πάντες κ. ἐχορτάσθησαν

προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τ. κακῶς
ἔχοντας
πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν 6 πατήρ μου

2

"“

,

U

φι

mim Β xvin-da-by, Dt. viii. 3

΄-.

,

σαγήνῃ - - - ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ
συνήκατε ταῦτα πάντα;
πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τ. βασιλείᾳ τ.
οὐρανῶν

,

2 δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τ. βασιλείας τ.
κόσμου
ταῦτά σοι πάντα δώσω
θεραπεύων πᾶσαν νόσον κ. πᾶσαν μαλακίαν
ἐν τ. λαῷ
2 προσήνεγκαν
αὐτῷ πάντας τ. κακῶς
ἔχοντας
Φ“
”
i
\
θ᾽ rake
ὅταν εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν
3 λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τ. οἰκίᾳ
ἕως ἂν πάντα γένηται
πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ
πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι
αὐτήν
2
a
ες»
a
a
>
a
πᾶς 6 ἀπολύων τ. γυναῖκα αὐτοῦ
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τ. δόξη αὐτοῦ
6 29
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν

,

Ul

8

ματος Θεοῦ

’

>

βολαῖς

σύνην

er

a“

5 συλλέξουσιν ἐκ τ. βασιλείας αὐτοῦ πάντα
τὰ σκάνδαλα
πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει
- πάντα, WH non mg.

4 4 ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στό4

΄“

~

10 πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν
15 πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιο4

κα

ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν παρα-

ἐπυνθάνετο
ἀνεῖλεν πάντας τ. παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεέμ,
κ. ἐν πᾶσι τ. ὁρίοις αὐτῆς
Ἱεροσόλυμα κ. πᾶσα ἡ Ἰουδαία x. πᾶσα
ἡ περίχωρος τ. Ἰορδάνου

>

ΩΣ

,

Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ"
4 2k. συναγαγὼν πάντας τ. ἀρχιερεῖς. ..
4

“

-

Δαυείδ

as ἐταράχθη k. πᾶσα

εν»

2 πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τ. αἰγιαλὸν εἱστήκει
παντὸς ἀκούοντος τ. λόγον τ. βασιλείας
2 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τ. σπερμάτων

117 3 πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως

35

΄

,

πᾶσα ἁμαρτία κ. βλασφημία ἀφεθήσεται
πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι

πάντα

16

6

“

(1) ὁ πᾶς
(2) πᾶς ὁ (8) πᾶς ὅς, ὅστις,
ὅσος
(4) was... οὐ, μή (5) οὐ πᾶς
(6) διὰ παντός, πρὸ πάντων (7) εἰς, κατὰ

»

6 Ἰησοῦς τ. πόλεις πάσας
πᾶσαν νόσον κ. πᾶσαν μαλακίαν
πᾶσαν νόσον κ. πᾶσαν μαλακίαν

ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά
υ
Pie
And
se
teat
:

τ. ὀνόματι τ. Κυρίου
18 46 παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος κ. ὁ Βαρνάβας
14.3 διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τ. Κυρίῳ
18 26 οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τ.
συναγωγῇ
19 8 εἰσελθὼν δὲ εἰς τ. συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο
26 26 πρὸς ὃν παρρησιαζόμενος λαλῶ
Eph 6 20 ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι
ΓΙ
2 ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τ. Θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι

Mt

πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ

,

x“

>

,

a

>

~

>

,

[4

ξ

,

2 πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα
ἐφαγον πάντες κ. ἐχορτάσθησαν
μὲν ἔρχεται κ. ἀποκαταστήσει
17 11 Ἠλείας
πάντα
:
18 10 6 οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς
βλέπουσιν
“
ΓΣῚ
΄
,
΄
a
a
,

iva ἐπὶ στόματος

δύο μαρτύρων

ἢ τριῶν

σταθῇ πᾶν ῥῆμα, Dt. xix. 15
περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται
3 πραθῆναι... τὰ τέκνα K. πάντα ὅσα
ἔχει
k. πάντα ἀποδώσω σοι
τ. κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ
31 2 διεσάφησαν
γενόμενα
32 2 πᾶσαν τ. ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι
34 3 ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον
,

>

,

eS

a.
πας

εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τ. γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ
>

»

>

~

΄-

»

“-

πᾶσαν αἰτίαν;
ὅ οὐ πάντες χωροῦσιν τ. λόγον

ταῦτα πάντα ἐφύλαξα
-

,

πάντα ταῦτα, TWH marg.
mapa δὲ Θεῷ πάντα δυνατά
Suv. πάντα, T
’

~
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4

2 ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα
5 ἐξέβαλεν πάντας τ. πωλοῦντας κ. ἀγοράζοντας

3

,

a

Φ-

Δ

>

-

πάντες yap ὡς προφήτην ἔχουσιν τ. Ἰωάνην
τὰ σιτιστὰ τεθυμένα κ. πάντα ἕτοιμα
3 συνήγαγον πάντας obs εὗρον
ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή
πάντες yap ἔσχον αὐτήν
3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν
3. πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς
τὸ θεαθῆναι
πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε
2 ὀμνύει ἐν αὐτῷ k. ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ
γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν κ. πάσης ἀκαθαρσίας
΄

,

,

΄-.Ψ

΄“-

΄Ξ

»

a

πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τ. γῆς
=

,

>

,

>

"

σὰ

ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τ. γενεὰν ταύτην
πάντα ταῦτα, WH mg.
-“

oY

24 2 οὐ βλέπετε

’

2 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τ. ἐθνῶν
’

΄

> κηρυχθήσεται.. .. εἰς μαρτύριον πᾶσι τ.
ἔθνεσιν
>
aed
i
ri
οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ
2
,
σ᾿
©
iY
a
κόψονται πᾶσαι ai φυλαὶ τ. γῆς
οὕτως κ. ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα
’

΄

4

ταῦτα

πᾶντα,

T

€ws ἂν πάντα ταῦτα γένηται
2 ἐπὶ πᾶσι τ. ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
αὐτὸν
ἐνύσταξαν πᾶσαι κ. ἐκάθευδον
2 τότε ἠγέρθησαν
πᾶσαι ai παρθένοι ἐκεῖναι
2
\
τῷ yap ἔχοντι παντὶ δοθήσεται
LJ
\
,
c
m4
2 Grav
δὲ ἔλθῃ... K. πάντες οἱ ἄγγελοι
μετ᾽ αὐτοῦ
συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ
ἔθνη
bo
ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τ. λόγους
τούτους
πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες
πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοί
εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί
᾽
2 ὁμοίως K. πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν
5 πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν
μαχαίρῃ ἀπολοῦνται
τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν
ἔφυγον
ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων
συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
λέγουσιν πάντες Σταυρωθήτω
5 ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν
σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τ. γὴν
Io7
>
,
>
>
“
> 4
ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ x. ἐπὶ
τ. γῆς.
2
,
>
?
,
‘
70 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ
ἔθνη
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ὥστε ἐξίστα-

πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν

πάντα ἀφεθήσεταιτ. υἱοῖς τ. ἀνθρώπων

τὰ ἁμαρτήματα

πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τ. θάλασσαν

ἐπὶ τ.

ns ἦσαν
ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται
—ra, T
2
πῶς πάσας τ. παραβολὰς γνώσεσθε;
2
μικρότερον ὃν πάντων τ. σπερμάτων
2
γίνεται μεῖζον πάντων τ. λαχάνων
κατ᾽ ἰδίαν δὲ τ. ἰδίοις μαθηταῖς ἀπέλυεν πάντα
6 διὰ παντὸς νυκτὸς κ. ἡμέρας
διαπαντὸς, T
k. πάντες ἐθαύμαζον
? δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα
3 εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τ. ἀλήθειαν
αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας

ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα

ταῦτα πάντα;

πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων

2

πάντες ζητοῦσίν σε
ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων
2

,

»

Mt 28 20 8 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα
ἐνετειλάμην ὑμῖν
20 ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πᾶσας τ. ἡμέ
Mk 1 5 ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία
χώρα,
᾿

2

πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τ. προσευχῇ

a

hab

κ. οἱ Ἱεροσολυμεῖται πάντες
ἢ ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς
ἔχοντας

ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφούς
>

= ὦ

«

>

“

5 πεζῇ ἀπὸ πασῶν τ. πόλεων συνέδραμον
ἐκεῖ
ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλιθῆναι πάντας συμπόσια συμπόσια

τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν"

κ. ἔφαγον πάντες x. ἐχορτάσθησαν

πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδαν
3 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι x. πάντες οἱ Ἰουδαῖοι
ἀκούσατέ μου πάντες κ. σύνετε
3 πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς
ἄνθρωπον
καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα
πάντα ταῦτα τά πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται
καλῶς πάντα πεποίηκεν
Ἠλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει
πάντα

3 εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτόν

πάντα δυνατὰ τ. πιστεύοντι
ἔσται πάντων ἔσχατος κ. πάντων διάκονος
πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται,
—h. v., WH mg.
k. πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται
—h. v, TWH non mg. R non mg.;
πᾶσα yap θυσ., WH mg.
ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός pov
πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τ. Θεῷ
παρ. δὲ τ. Θ. δυνατόν, WH mg.

ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται

πάντων δοῦλος
περιβλεψάμενος πάντα... ἐξῆλθεν εἰς
Βηθανίαν
3 οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τ.
ἔθνεσιν

pyayn-ps> spy APBATMa, Is. 1ν]. 7
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Mk 11 18 3 πᾶς yap ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο

ἐπὶ τ.

διδαχῇ αὐτοῦ

24 3 πάντα ὅσα προσεύχεσθε κ. αἰτεῖσθε
12 22 ἔσ arov πάντων κ. ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
28 ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων

33
43

Ni) ΝΣ ΓΞ, Is. xl. 4

᾿ περισσότερόν ἐστιν πάντων τ. ὁλοκαυτω“μάτων

αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν

πάντες

γὰρ ἐκ τ.

περισσεύοντος

αὐτοῖς

ἔβαλον-

3 αὕτη δὲ... πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν
ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα
2 εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι
ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά
4

μου

προείρηκα ὑμῖν πάντα
μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται
ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω Τρηγορεῖτε
ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες
πάντες σκανδαλισθήσεσθε
εἰ κ. πάντες σκανδαλισθήσονται
ὡσαύτως δὲ x, πάντες ἔλεγον
ἀββὰ ὃ πατὴρ πάντα δυνατά σοι
ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες

πάντες

οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ

64 1 οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον

εἶναι θανάτου
16 [τ 3 κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει
τὰ
5 παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς
Io

a πορευόμενοι ἐν πάσαις τ. ἐντολαῖς. ..
ἄμεμπτοι
2 πᾶν τὸ πλῆθος
μενον ἔξω

ἦν τ. λαοῦ

προσευχό-

οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τ. Θεοῦ πᾶν ῥῆμα
ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ
γενεαί

37
48

63 κ' ἐθαύμασαν πάντες
65 ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τ. περιοικοῦντας
αὐτούς

65
66

2
2

71
75

διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα"
kK. ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τ.
καρδίᾳ αὐτῶν

ἐκ χειρὸς πάντων τ. μισούντων ἡμᾶς
λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι πάσαις τ.
ἡμέραις ἡμῶν

πάσας τ. ἡμέρας, TWH

δόγμα...
οἰκουμένην

mg.

ὄψεται πᾶσᾳ σὰρξ τὸ σωτήριον τ. Θεοῦ

YIN) ὝΦΞΓΟΞ AW, 2d. 5

* πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν
διαλογιζομένων πάντων ἐν τ. καρδίαις

αὐτῶν
ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν 6 Ἰωάνης

ἀπογράφεσθαι

,

,

“

πᾶσαν

τ.

πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν
3 ἡ δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα
ταῦτα
8
αἰνοῦντες τ. Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν
2

πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν

ὈΠ ΓΟ hE ὝΣΞ
95, Ex. xiii. 2
31 3 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τ.
λαῶν
ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τ. προσδεχο:
μένοις λύτρωσιν
ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τ. νόμον
,
2
,
»
a
ἐξίσταντο δὲ8 πάντες
οἱ¢. ἀκούοντες
αὐτοῦ

ec

,

3 περὶ πάντων
ὧν ἐποίησεν πονηρῶν
ὁ Ἡρῴδης,
προσέθηκεν κι τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν
τ ἔδειξεν. αὐτῷ πάσας τ. βασιλείας τ.
οἰκουμένης
ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ ἔσται σου
πᾶσα
συντελέσας πάντα πειρασμόν
ἐδίδασκεν ae . δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων
πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τ. συναγωγῇ
πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ
2 ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τ. γῆν
ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τ. συναγωγῇ
ἐγένετο βθάμβος ἐπὶ πάντας
ἐξεπορεύετο ἦχος
ἦ
περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον
5 πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας
ἅπαντες, WH non mg.
2
περιέσχεν αὐτὸν x. πάντας τοὺς σὺν
αὐτῷ
ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ
οἱ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τ.
Γαλιλαίας
καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ
περιβλεψάμενος πάντας αὐτούς
* πλῆθος πολὺ τ. λαοῦ ἀπὸ πάσης τ.
Ἰουδαίας
πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ"
ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο κ. ἰᾶτο
πάντας
ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες ob
ἄνθρωποι
παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου
κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὃ διδάσκαλος αὐτοῦ
2 πᾶς 6 ἐρχόμενος πρός με
2 ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ
ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας
ἅπαντας, TWH mg.
ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν. . . πάσῃ τ.
περιριχώρῳ.
[ae
K. ἀπήγγειλαν Ἰωάνει. .. περὶ πάντων
τούτων
πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας κ. of τελῶναι
,

32
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ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι
> ἥτις ἔσται παντὶ τ. λαῷ

Κυρίου

avr myan ἽΠ ΟῚ, ἐὅ.

5."

πρεσβύτεροι

6

k. πᾶν ὕρος x. βουνὸς ταπεινωθήσεται

>

οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ

συνέρχονται

ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα
mde eis πᾶσαν περίχωρον τ. Ἰορδάνου
πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται,

Δ

“

»

,

,

2

LP

ted

©

,

>

-

~

>

’

,

ε

nn

2 ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τ. τέκνων

αὐτῆς
τ. τέκν. avr. πάντων, TWH mg.
ἦσαν γὰρ πάντες “προσδοκῶντες αὐτόν
ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος
3 ἡ γυνὴ .. - ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς
τ. λαοῦ
ἔκλαιον δὲ πάντες K. ἐκόπτοντο αὐτὴν
΄

>

,
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9 1 2 ἔδωκεν.
7
13
15
17
23
43

48
10 I
19
11

22
4
10
17
41
42

. ἐξουσίαν

ἐπὶ

πάντα

τὰ | Lu 1513 συναγαγὼν πάντα ὁ νεώτερος vids

δαιμόνια
3 ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης 6 τετραάρχης τὰ
γινόμενα πάντα
3 εἰ μήτε... ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τ.
λαὸν τοῦτον βρώματα
ἐποίησαν οὕτως κ. κατέκλιναν πάντας
ἅπαντας, TWH non mg.
ἔφαγον κ. ἐχορτάσθησαν πάντες
ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας
ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τ. μεγαλειότητι
τ. Θεοῦ.
θαυμαζόντων δὲ πάντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς
ἐποίει
ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων
ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο. .. εἰς πᾶσαν
πόλιν
23 τ. ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν... ἐπὶ πᾶσαν
τ. δύναμιν τ. ἐχθροῦ
πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τ. πατρός μου
x. γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν
2 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει
“«
,
Le
τς
‘
πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα
ἐρημοῦται
ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν
ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον ... kK. πᾶν
2

‘

«

‘

,

‘

λάχανον

50 2 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τ. προφητῶν
53 2 λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα... . ἐνώπιον
παντὸς τ. λαοῦ
—h. v.. TWH non mg. R
12 7 2 ai τρίχες τ. κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμῆνται
8 3 πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει ἐν ἐμοί
10 8 πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
15 ὁρᾶτε x. φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας
18 2 συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον
π. Ta γενήματά pov, TWH mg.
27 2 οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τ. δόξῃ αὐτοῦ
30 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τ. κόσμου ἐπι(nrovow
41 πρὸς ἡμᾶς τ. παραβολὴν ταύτην λέγεις ἢ
kK. πρὸς πάντας;
44 3 ἐπὶ πᾶσι τ. ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν
48 ὃ παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ
18 2 2 ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τ. Τ'λιλαίους
3 πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε
4 ? ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τ. ἀνθρώmous τ. κατοικοῦντας Ἱερουσαλήμ
5 πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε
17 2 κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ"
,

‘4

2k. πᾶς

4

ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ

πᾶσι τ.

ἐνδόξοις

27 ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδικίας
28 3 ὅταν

ὄψησθε.

.. πάντας

ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ

τ. προφήτας

14
31
1014
16
18
26
17 10
27
29
18 12
14
21
22
31
19

43
7
26
37

20 18
38

ἅπαντα, TWH mg.
δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα
3 πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν
ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι
πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται
2 πᾶς ὁ ἀπολύων τ. γυναῖκα αὐτοῦ
ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν K. ὑμῶν χάσμα
3 ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν
ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς κ. ἀπώλεσεν πάντας
ἅπαντας, TWH mg.
ἔβρεξεν πῦρ x. θεῖον... Kk. ἀπώλεσεν πάντας
ἅπαντας, TWH mg.
ὃ ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι
? πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται
ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεύτητος
° πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον
3 τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ
τ. προφητῶν
3 πᾶς 6 dads ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τ. Θεῷ
ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον
2 παντὶ τ. ἔχοντι δοθήσεται
t
Pale)
+
τ. Θεὸν\ . . περὶ ‘ πασῶν~ ὧν εἶδον
8 αἰνεῖν
δυνάμεων
2 πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τ. λίθον
πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν
Ul

8

>

=

s

45 32 ἀκούοντος δὲ παντὸς τ. λαοῦ

3 ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν"
4 πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τ. περισσεύοντος αὐτοῖς
ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα:
ἅπαντες, T
2 αὕτη δὲ... πάντα τὸν βίον ὃν εἴχεν ἔβαλεν
ἅπαντα,
12 πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς
15 2 οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι. .. πάντες οἱ
ἀντικείμενοι ὑμῖν
ἅπαντες, TWH non mg.
17 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά
ου
22 2 τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα
24 5“ αἰχμαλωτισθήσονται eis τὰ ἔθνη πάντα
29 3 ἴδετε τ. συκῆν x. πάντα τὰ δένδρα
32. ἕως ἂν πάντα γένηται
35 2 ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τ. καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τ. γῆς.
36 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι
36 2 ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντατὰμέλλοντα γίνεσθαι
38 3 πᾶς ὁ λαὸς ὥρθριζεν πρὸς αὐτόν
22 70 εἶπαν δὲ πάντες
28 48 2 πάντες of συνπαραγενόμενοι ὄχλοι
49 3 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ
24 9 " ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα κ.

21

»Ἄ᾽

,

4

,

A

A

4

LA

πᾶσι τ. λοιποῖς
πάντα ταῦτα,

T

14 2 ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τ.
συμβεβηκότων τούτων

19 3 ἐναντίον τ. Θεοῦ x. παντὸς τ. λαοῦ

14 το 3 τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τ.
συνανακειμένων σοί.
Ir 3 ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται
18 ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι
29 * ἵνα μήποτε. .. πάντες οἱ θεωροῦντες

21 ἀλλά γε κ. σὺν πᾶσι τούτοις
25 ὃ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ
προφῆται
27 " ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως κ. ἀπὸ πάντων
τ. προφητῶν

33 2 ὃ πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι
τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν
15 1 3 ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι

περὶ ἑαυτοῦ
44 " δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν
τ. νόμῳ

ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν

3 διερμήνευσεν ἐν πάσαις τ. γραφαῖς τὰ
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Lu 24 47 " κηρυ; ee ... ἄφεσιν ἁμαρτιῶν eis πάντα
τὰ €
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ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τ. ἱερῷ
διαπαντός, iT

πάντα δὲ αὐτοῦ ἐγένετο
ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ
τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον
ἐκ τ. πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν
2 10 πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τ. καλὸν οἶνον τίθησιν
15 πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τ. ἱεροῦ

24 διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας

8 8 2 οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ.
ὕδατος
15 2 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον

16 3 * ἵνα πᾶςὁπιστεύων εἰςαὐτὸν μὴ ἀπόληται

2 πᾶς yap ὁ φαῦλα πράσσων
πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν
Ι ὁ ἄνωθεν “ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν
ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων
ἐστίν
--ἐπ. π. ἐστι, TWH mg. R mg.
πάντα δέδωκεν ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ
413? πᾶς ὁ πίνων ἐκ τ. ὕδατος τούτου
3
ὃς εἶπέν μοι πάντα ἁ ἐποίησα
εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα
39°
8 πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἵεροσολύμοις
5 203 πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ
22° ττ. κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τ. υἱῷ
ἵνα πάντες “τιμῶσιν τ. υἱόν
2 πάντες οἱ ἐν τ. μνημείοις ἀκούσουσιν τ.
φωνῆς αὐτοῦ
᾿ πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὃὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει
3 iva πᾶν ὃ δέδωκέν “μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ
2 πᾶς ὁ θεωρῶν τ. υἱὸν κ. πιστεύων εἰς αὐτόν
ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ.

min’ snd 722-3, 15. liv. 13
2 πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τ. πατρος
Ι ἕν ἔργον ἐποίησα κ. πάντες θαυμάζετε
πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν
πᾶς ὁ ποιῶν τ. ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν
ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ
-a

= oO

φ.

πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ

δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν
to
τὸ
οὐ
oOo
ὃς... πάντ. . μείζων, WH mg. R non mg.

τ ὃ πάντα δὲ ὅσα εἶπεν ᾿Ιωάνης περὶ τούτου
4 πᾶς ὁ ζῶν κ. πιστεύων εἰς ἐμέ
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ἐξίσταντο δὲ πάντες κ. διηποροῦντο
2 οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ πάντες
ἐκχεῶ ἀπὸ τ. πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα

21
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ὝΦΞ
ΟΞ ΟΡ ΠΥΥΤΙΝ ΒΟ, Joel iii.
πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου

nim’ ΝΞ wipe 5d, 42. 4
259 προορώμην
,

τ. Κύριον
’

ἐνώπιόν
>

,

μου

,

διὰ
4

παντός

διαπαντός, T

Ton MD Ai NW, Ps. xvi. 8
οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες

πάντας ἑἕλκύσω πρὸς ἐμαυτόν
πάντα, WH marg.

ἀσφαλῶς οὖν γινωσκετὼ πᾶς οἶκος Ἰσραήλ

΄
iva πᾶςΧΑ ὁ πιστεύων
eiseres
ἐμὲ ἐν τ. σκοτίᾳ,

μὴ μείνῃ

πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τ. χεῖρας
fe) sd ὑμεῖς καθαροί ἐστε ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες
I ἥδ οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε
18 οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω
3 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες
3

ὄνομά μου
iva πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ
2 ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τ. ἀλήθειαν πᾶσαν
ἐν τ. ἀληθείᾳ “πάσῃ, TWH mg.
3 πάντα ὅσα ἔχει. ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν
νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός,
8 ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς
Ξ πάντα ὅσα ἔδωκάς poe
2 τὰ ἐμὰ πάντα od ἐστιν
ἵνα πάντες év dow
2 εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν
2 ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται
2 πᾶς 6 dy ἐκ τ. ἀληθείας ἀκούει μου τ. φωνῆς
2 πᾶς 6 βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται
Κύριε πάντα σὺ οἶδας
3 τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ
πάντων
> μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ κ. ἐν πάσῃ
τ. Ιουδαίᾳ
οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδόν
ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ"
ee γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τ. κατοικοῦσιν
Ἱερουσαλήμ
8 τ. συνελθόντων
ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ
χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν
σὺ Κύριε καρδιογνῶστα πάντων
ἦσαν πάντες ὅμου ἐπὶ τὸ αὐτό
ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου
ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους
ἐξίσταντο δὲ πάντες κ. ἐθαύμαζον
- πάντες, ΝΗ
οὐχὶ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσίν οἱ λαλοῦντες
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πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν
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ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ
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ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα,

δι, ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν

2 * πᾶν κλῆμα ἐν “ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν
ak. πᾶν τὸ καρπὸν φέρον

15 ὃ πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τ. πατρός μου
49

" ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία

τοῖς εἰς μακράν
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Ke πᾶσι

ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος
φόβος τε ἦν μέγας ἐπὶ πάντας.
—h. v.. WHR non mg.

2 πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἐπὶ τὸ αὐτό
διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν
2 εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα

2 συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτούς
τ. ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν
2 ἃ προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων
ἧς προφητῶν

ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων
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822 5.7 αὐτοῦ ἀκούσεσθε
λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς
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2 ὁ δάσαν, τ. Θεοῦ δὰ παντός
ἰαπαντός,

12 * ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα
14

οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν x. ἀκάθαρτον
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οὖν> πάντες
πάρεσμεν

ἡμεῖς ἐνώπιον

τ. ΡΤ
Θεοῦ-

’

᾿

La

oe

,’

,

23 ° πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τ. προφήτου
Saree.
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16 " πᾶσι τ. κατοικοῦσιν “Ἱερουσαλὴμ φανερόν

21 πάντες ἐδόξαζον τι Θεὸν sal ΤΕΥ ade

24 " ὁ» ποιήσας τ. οὐρανὸν...
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κ. πάντα τὰ

ἐν αὐτοῖς
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ν
29 μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τ. λόγον σου
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32 ἦν αὐτοῖς Pill T
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36 οὗτός ἐστιν πάντων Κύριος
38 * ἰώμενος
ε

πάντας τ. καταδυναστευομένους
Pe nar Xss ὃαβόλου ;
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39 “ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν
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43 " τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν,
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γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν x. παντὶ τ. λαῷ

παντα,

33 * ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ
τ. Κυρίου
35 ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτόν
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πιστεύοντα

πάντα τ.
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εἰς αὑτὸν

44 " ἐπέπεσεν... ἐπὶ πάντας τ. ἀκούοντας
τ. λόγον

11 14 3 ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ κ. πᾶς ὁ οἶκός σου
23 παρεκάλει

πάντας...

Κυρίῳ
>

1211

᾿

προσμένειν

ἐν τ.

3 ἐξείλατό με ἐκ... πάσης τ. προσδοκίας
heat
΄
18 10 ὦ πλήρης παντὸς δόλου x. πάσης
ῥᾳδιουρ,
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33 χάρις τε μεγάλη ny ἐπὶ πάντας αὐτουρ
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5 5 * ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τ. ἀκούAriiateee
3
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II * ἐγένετο φόβος μέγας... ἐπὶ πάντας τ.
εἰ ἀκονοντας Ταυταν
:
:
12 ἦσαν ὁμοθυμαδὸν πάντες ἐν τ. στοᾷ Σολομῶντας

"

?

2

υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης

22 2 ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου
24 ° βάπτισμα μετανοίας παντὶ τ. λαῷ Ἰσραήλ
‘

~

,

27 τ. φωνὰς τ. προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάβBarov ἀναγινωσκομένας
᾿
eae
29 2 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ
γεγραμμένα

Α
_ ἅπαντες, T
᾿
ee
17 2 ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς x. πάντες οἱ σὺν

39 ° ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ
Μωυσέως δικαιωθῆναι,

αὐτῷ
20 3 λαλεῖτε...Eves πάντα τὰ βήματα
ῥήματα
τ. Fr. ζωῆςans ταύτης
ravry

ae
Ἶ
as ὁ
vov δικαιοῦται
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23: εὑρομεν' Κεκλεισμενον. ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ
34 : νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τ. λαῷ
36 Paid Gok ΟσῸς valet bartels 2

37
“πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ
42 πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τ. ἱερῷ κ. κατ᾽ οἶκον
6 5 * ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τ. πλήθους
15. 2 ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντεςοἱκαθεζόμενοι
:

7 τὸ 3 ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τ. θλίψεων αὐτοῦ:
14 ? perexadécaro . . . πᾶσαν τ.
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12 ? ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος

17 ? πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾽ ods ἐπικέκληται

ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς
ὴ
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36 ἐπισκεψώμεθα
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ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
* ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τ. γάζης αὐτοῦ
sai
3 διερχόμενος εὐηγγελίζετο τ. πόλεις πάσας
5 δῆσαι πάντας τ. ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά
Ἔν
ΓΝ
yi
2 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες
,
πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν
ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων
2
>
,
a
LA
“ εἶδαν αὐτὸν
πάντες
οἱ© κατοικοῦντες
Λύδδα
τ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι
ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος
3 φοβούμενος τ. Θεὸν σὺν παντὶ τ. οἴκῳ
-
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τὸ
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MITEWS

νωσκόμενος

᾿

πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τ. χώρας

»

(16 5 εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς
ὅλος αὐτῶν
15 3 3 ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τ. ἀδελφοῖς

21 Μωυσῆς.
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αὐτοῦ

1415 * ὃς ἐποίησεν τ. οὐρανὸν... K. πάντα
, iΧο aris
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Μωυσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων
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16 26 3 ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι,
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‘kK. πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη
'
32 2 σὺν πᾶσι τοῖς ἐν τ. οἰκίᾳ αὐτοῦ
17 7. οὗτοι πάντες ἀπέναντι τ. δογμάτων Καίσαρος
πράσσουσιν
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II ἐδέξαντο τ.
: λόγον μετ ἃ πάσης σης π προθυμίας
17 διελέγετο μὲν οὖν... κατὰ πᾶσαν ἡμέραν
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Ac 17 26 ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων,

κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τ. γῆς

30 ἀπαγγέλλει τ. ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ
μετανοεῖν
31 πίστιν παρασχὼν πᾶσιν
2
,
θ
,
>
ὃ ,
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18 2 *
χωρίζεσθαι πάντας τ. Ἰουδαίους ἀπὸ τ.
Ῥώμης
4 διελέγετο
δὲ ἐν τ. . συναγωγῇ
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10 25 ὥστε πάντας τ. κατοικοῦντας τ. ᾿Ασίαν

ἀκοῦσαι
17 ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε κ.
Ἕλλησιν
17 ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς
19 συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπίον πάντων
26 3 οὐ μόνον ᾿Εφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τ.
᾿Ασίας
34 φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων
‘

Ac 25 24 3 ᾿Αγρίππα βασιλεῦ κ. πάντες οἱ συνπα-

ρόντες ἡμῖν ἄνδρες

26

2 ὅ περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων
3 2 γνωστὴν ὄντα σε πάντων τ. κατὰ Ἰουδαίους
ἐθῶν
‘
‘
με
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,
4 τὴν
μὲν οὖν βίωσίν μου. . . ἴσασιν πάντες
Ἰουδαῖοι
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κατὰ πάσας τ. συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς
πάντων τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τ. γῆν
2 πᾶσάν τε τ. χώραν τ. Ἰουδαίας
2 ἀλλὰ κ. πάντας τ. ἀκούοντάς μου σήμερον
λοιπὸν
pe περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σώζεσθαι
»
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17 ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σωσθένην
23 “ στηρίζων πάντας τ. μαθητάς
19 7 \ ἦσαν δὲ of πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα
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κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς πάντας τ. πλέοντας
εὐχαρίστησεν τ. Θεῷ ἐνώπιον πάντων
εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες
1»
6
δὲ
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ἤμεθα
δὲ αἱΗ πᾶσαι
ψυχαὶee!ἐν τ. πλοίῳ
ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τ. γῆν
προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς
3 ἀπεδέχετο πάντας τ. εἰσπορευομένους
πρὸς αὐτόν
διδάσκων + 6 + μετὰ πάσης παρρησίας
ἀκωλύτως
2
εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσ: τ. ἔθνεσιν
2
πᾶσι τ. οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ
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10 κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων
12 2 μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τ. κατοικούνtov Ἰουδαίων
»
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,
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a
15 ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους
30 2 ἐκέλευσεν συνελθεῖν τ. ἀρχιερεῖς K. πᾶν
τὸ συνέδριον
Ι ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι
24 3 ἀποδεχόμεθα... μετὰ πάσης εὐχαριστίας
5 5 κινοῦντα στάσεις πᾶσι τ. Ἰουδαίοις
’

"

ὃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων
ἐπιγνῶναι
14 3 πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τ. νόμον...
γεγραμμένοις

16 ὁ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν. . . διὰ
παντός
διαπαντός,
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2 ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων

ἐπὶ πᾶσαν Ψυχὴν ἀνθρώπου τ. κατεργαζομένου τὸ κακόν
εἰρήνη παντὶ τ. ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν
πάντα τρόπον
leπολὺ κατὰ
a
mas δὲ ἄνθρωπος ψεύστης
προῃτιασάμεθα yap...
πάντας
ὑφ
ἁμαρτίαν εἶναι
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,
πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρεώθησαν
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andy tam Dp ὍΞΠ, Ps. xiv. 3

ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ,
20

2 κι ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τ. Θεῷ
* οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ

‘aba paeb pay? xd, Ps. cxliii. 2
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πρεσβυτέριον

A

ε

ὑμῶν
δύναμις yap Θεοῦ ἐστὶν eis σωτηρίαν
παντὶ τ. πιστεύοντι
ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν κ. ἀδικίαν ἀνθρώπων
πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ

24 γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ
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προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξίν
2 πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι
πάντες ζηλωταὶ τ. νόμου ὑπάρχουσιν
1 ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς
κατὰ τὰ ἔθνη πάντας ᾿ἸἸουδαίους

σοῦ οὐδέν ἐστιν
27 “ συνέχεον πάντα τ. ὄχλον
28 ὁ κατὰ τ. λαοῦ. . . πάντας πανταχῇ
διδάσκων
‘4
22 3 καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον
5.3 ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ po x. πᾶν τὸ

,

εὐχαριστῶ

37 ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων

21

ἡμᾶς

2

20 18 1 πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τ. πάντα χρόνον ἐγενόμην
19 δουλεύων τ. Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης
25 4 οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς
πάντες
,
>
eds |
"
,
26 καθαρός εἰμι ἀπὸ τ. αἵματος πάντων
27 “ τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τ. βουλὴν τ.
Θεοῦ ὑμῖν.
,
ς
“
28 22 προσέχετε
ἑαυτοῖς
κ. παντὶ ‘ τ. ποιμνίῳ,
32 “ δοῦναι τ. κληρονομίαν ἐν τ. ἡγιασμένοις
πᾶσιν
35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν
36 ταῦτα εἰπὼν . ..
σὺν
πᾶσιν
αὐτοῖς
προσηύξατο
’

’

2 δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ... εἰς πάντας κ. ἐπὶ
πάντας τ. πιστεύοντας
—k. ἐπὶ πάντας, TWHR non mg.
23 πάντες yap ἥμαρτον
411 2 πατέρα πάντων τ. πιστευόντων δι᾿ ἀκροβυστίας
16 2 εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τ. ἐπαγγελίαν παντὶ
22

16
5 12

os

ἐστιν

πατὴρ

παντῶν

οὕτως εἰς πάντας

μῶν

ἀνθρώπους

διῆλθεν ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον
18

ὡς

δὶ ἑνὸς παραπτώματος

ὁ θάνατος
εἰς

πάντας

ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα"

οὕτως x. δι ἑνὸς δικαιώματος eis πάντας
ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς
πῇ κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν
8 22 2 πᾶσα ἡ κτίσις συνστενάζει κ. συνωδίνει
28

πάντα συνεργεῖ ὁ Θεὸς εἰς ἀγαθόν

πᾶς
ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν,

Ro

15 77 3. κι ἐπαινεσάτωσαν
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διαπαντός,

TY

A

26 οὕτως
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1 συνέκλεισεν

γὰρ ὁ Θεὸς τ. πάντας εἰς

iva τ. πάντας ἐλεήσῃ
ἐξ αὐτοῦ x. δι αὐτοῦ
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ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα

ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν

πάντες γὰρ παραστησόμεθα
Θεοῦ
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WIZ pA Pp, Is. xlv. 23
k. πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τ. Θεῷ
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πάντα μὲν καθαρά

23 8 πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν

154 8. ὅσα γὰρ προεγράφη πάντα
- πάντα,

II

2

.

-

αἰνεῖτε

,

πάντα

H]

‘

ἔθ

τὰ ἔθνη

-

-

᾿

,

ὃ

aA

,

A

ἀνθρώπους

οὕτως ἐν τ. ἐκκλησίαις πάσαις
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τ. Κύριον,

piaba nim-ns sn, Ps. cxvii. 1
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πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται
a

‘2
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3 οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τ. νεφέλην
ἦσαν,
κ. πάντες διὰ τ. θαλάσσης διῆλθον,
a k. πάντες εἰς τ. Μωυσὴν ἐβαπτίσαντο
3 πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον,
4 k. πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα
”~

τ. βήματι τ.

ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ,
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ἀνθρώπων

,

,

οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις
ἀλλὰ πάντα στέγομεν
ἐλεύθερος γὰρ dy ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν
ἐδούλωσα
1 τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα
πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον
3 οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν
τρέχουσιν

,

πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὕποτασσέσθω
ἀπόδοτε πᾶσι τ. ὀφειλάς
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εἰ δυνατὸν... μετὰ

κἂν
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προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώ’
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1 εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς δι᾽ οὗ τὰ πάντα

πάντα
"
ἂν
λέγω yap... παντὶ τ. ὄντι ἐν ὑμῖν
τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τ. αὐτὴν ἔχει
πρᾶξιν

τὸ
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,

πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος

1
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οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν
εἷς Θεὸς ὁ πατὴρ ἐξ οὗ τὰ πάντα
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θέλω δὲ πάντας
ἐμαυτόν
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ἀπείθειαν,
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Ἰσραὴλ σωθήσεται
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καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω
5 πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρειπάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι

,

Won CMIND, Ps. Ixix. 24
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πάντα ὑμῶν ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ ι

διὰ παντὸς συνκάμψον
A

>

πάντων περίψημα ἕως ἄρτι

Dip Nyt PINT 223, Ps; x1x.'5§
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πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστίν

τ. εὐαγγελίῳ
τ. γῆν ἐξῆλθεν ὁ
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2 8 πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα
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μετὰ πάντων ὑμῶν
—h. v.. TWHR non mg.
eis ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη
σὺν πᾶσι τ. ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τ.
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ ἐν παντὶ τόπῳ
ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ,
ἐν παντὶ λόγῳ κ. πάσῃ γνώσει
ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες
ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σάρξ
τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ
ὁ γὰρ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα
ἀν. τὰ πάντα, WH mg.

ὁ yap αὐτὸς Κύριος πάντων
πλουτῶν εἰς πάντας τ. ἐπικαλουμένους
αὐτόν.

5

4

γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο
χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καται-

ov πάντες ὑπήκουσαν
16
18 3 μενοῦνγε εἰς πᾶσαν

‘

Χριστοῦ

σχυνθήσεται
12

΄-

ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τ.

10 4 2 τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς . . . παντὶ τ.
πιστεύοντι

ὁ πιστεύων

,

ἀσπάσασθε . .. τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας

pisaboa ‘py IBD WyD?, Ex. ix. 12
3 πᾶς

πάντες οἱ λαοί

πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς x. εἰρήνης
πεπληρωμένοι πάσης τ. γνώσεως
δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν
πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τ. ἐθνῶν

τῇ γῇ

1

αὐτὸν

DYONT-DD WNL, 7b,

1 πῶς οὐχὶ K. σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν
χαρίσεται ;
ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν
ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα ὁ ὧν ἐπὶ πάντων
ppt
oar
΄
26>
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,
ov yap πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ"
οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα ᾿Αβραὰμ πάντες τέκνα
3 ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ

’
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23
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27
31
33
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5

ἂν

1 οἱ γὰρ πάντες ἐκ τ. ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν

5 πάντα ἔξεστιν GAN οὐ πάντα συμφέρει"
δ

,
Ἂν
>
>
,
>
do, ζω
πάντα
ἔξεστιν ἀλλ᾽
οὐ> πάντα
οἰκοδομεῖ

2 πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε
nA

,

,

3 πᾶν
τὸ> παρατιθέμενον
ὑμῖν
ἐσθίετε
4
,
΄πάντα
εἰς δόξαν
Θεοῦ- ποιεῖτε

καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω
ὅτι πάντα μου μέμνησθε
παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ 6 Χριστός ἐστιν
πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἣ προφητεύων
πᾶσα
γυνὴ προσευχομένη ἢ προφη-“

>

,

.

-“

φι

τεύουσα

΄

A

Tas
1Coll 12 ! ra δὲ πάντα ἐκ τ. Θεοῦ

‘
'

αὐτὸς Θεὸς ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν
πᾶσιν
11 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν κ. τὸ αὐτὸ
πνεῦμα

12 616

773
1Col6 20 2 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες

24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν
1 2 σὺν τ. ἁγίοις πᾶσιν τ. οὖσιν ἐν ὅλῃ τ.
᾿Αχαίᾳ
3.6... Θεὸς πάσης παρακλήσεως»,

Col

12 2 πάντα δὲ τὰ μέλη τ. σώματος

4." ὁ παρακαλῶν

13 ἡμεῖς πάντες εἰς Ev σῶμα ἐβαπτίσθημεν

13
19
26
26

πάντες ἕν πνεῦμα ἐποτίσθημεν
} εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἕν μέλος
3 συνπάσχει πάντα τὰ μέλη
23 συνχαίρει πάντα τὰ μέλη
μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται;
μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις ;
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων;
μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν;
μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;

2 kv

...

εἰδῶ τὰ μυστήρια

πάντα

εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν
πάσῃ θλίψει
:
2 3 πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς,
ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν

ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς

7 εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε
φανεροῦντι δι’ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ
ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων
ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ
συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων
8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι
a
‘
\
,
ϑ'ι Se
15 1 τὰ γὰρ πάντα δι ὑμᾶς
5101 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς δεῖ φανερωθῆναι
ec
15 ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν"

κ.

πᾶσαν τ. γνῶσιν,
2 κἂν ἔχω πᾶσαν τ. πίστιν
2
ὰ
,
,
Se
,
,
3.32 κἂν ψωμίσω πάντα Ta ὑπάρχοντά μου
7 πάντα στέγει πάντα πιστεύει,
πάντα ἐλπίζει πάντα ὑπομένει
14 5 θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις
18 πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ
23 ἐὰν... πάντες λαλῶσιν γλώσσαις
24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν
24 ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται ὑπὸ
πάντων
26 πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω
31 δύνασθε γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν,
iva πάντες μανθάνωσιν κ. πάντες παρακαλῶνται
33 32 ὡς ἐν πάσαις τ. ἐκκλησίαις τ. ἁγίων
a
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1 ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον"
k. ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν

18 1 τὰ δὲ πάντα ἐκ τ. Θεοῦ
6 4 ἐν παντὶ συνιστάντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ
διάκονοι
IO ὡς μηδὲν ἔχοντες κ. πάντα κατέχοντες
7 1 καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ

σαρκὸς κ. πνεύματος

4 3 ὑπερπερισσεύομαι τ. χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τ.
θλίψει ἡμῶν
5 ἐν παντὶ θλιβόμενοι
9

i

2

ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τ. θλίψει

ἡμῶν,

,

>

\
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40 πάντα δὲ εὐσχημόνως κ. κατὰ τάξιν γινέσθω

11 ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι

IO περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα

14 ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν

7 ? εἶτα τ. ἀποστόλοις πᾶσιν.
8 ἔσχατον δὲ πάντων.
. ὥφθη κἀμοί
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13 ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων
ὑμῶν
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πίστει K. λόγῳ kK. γνώσει κ. πάσῃ σπουδῇ

A

11
13
10

11

28 1 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα,

1 τότε x. αὐτὸς ὁ vids ὑποταγήσεται τ. ὗπο;:τάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, £
ἵνα ἦ ὁ Θεὸς πάντα ἐν πᾶσιν
,
τὰ πάντα, T

30 τί κ. ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;
39 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ

Ι * πάντες οὐ κοιμηθησόμεθα πάντες δὲ
‘
ἀλλαγησόμεθα ΤΉΝ
161. πάντα ὑμῶν “ἐν ἀγάπῃ γινέσθω
5
16 5 ἵνα κ. ὑμεῖς ὑποτάσσησθε . . . παντὶ τ.
συνεργοῦντι κ. κοπιῶντι

σι

3 οὗ ὃ ἔπαινος ἐν τ. εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν
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ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε,
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15 ἀναμιμνησκομένου
Kony
16 ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν

μὰ

>

>

τὴν πάντων ὑμῶν ὑπα-

19 ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν
22 ὥσπερ γὰρ ἐν τ. ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν,
οὕτως Kk. ἐν τ. Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται
ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν κ. πᾶσαν
ἐξουσίαν κ. δύναμιν
ἄχρι οὗ
θῇ πάντας τ. ἐχθροὺς ὑπὸ τ.
πόδας αὐτοῦ
yes
νὴ
3555
Te? om TIN MURTY, Ps. cx. 1
27 πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τ. πόδας αὐτοῦ"
ΟΣ
τ ΠΡ, ane bp, Ps. viii. 7
i pes ge
j
Siar
ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται,
1 δῆλον ὅτι ἐκτὸς τ. ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ
πάντα"
oa

,

|.

5
5
6
6

τ. ἐκκλησιῶν
ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν
ἔχοντες περισσείητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν
ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα
ἐπὶ τῇ . . . ἁπλότητι τ. κοινωνίας εἰς
αὐτοὺς κ. εἰς πάντας
λογισμοὺς καθαιροῦντες κ. πᾶν ὕψωμα é
αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τ. ὑπακοὴν
τ. Χριστοῦ
ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν
ἐν παντὶ
φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς
~

-

a

9 ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα

28 3 ἡ μέριμνα πασῶν τ. ἐκκλησιῶν
12 12 κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ
19 1 τὰ δὲ πάντα ἀγαπητοὶ ὑπὲρ τῆς ὑμῶν
οἰκοδομῆς

18

1 ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων κ. τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα

᾿
py yravioe ἘΠῸΡ in OMY
737 Dip’, Dt. xix. 15
τὰ
:
2 3 mpodéyw . .

Ww

τ. λοιποῖς πᾶσιν

:

ἘΠ
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11Co18 12 ? ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες
13 ἡ κοινωνία τ. ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων
ὑμῶν

Ga

1 42

οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί

Eph 4 16 3 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα... συνβιβαζόμενον

διὰ πάσης ἁφῆς τ. ἐπιχορηγίας
19 εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ

29 * πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τ. στόματος ὑμῶν

214 εἶπον τ. Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων

16 * ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα

σάρξ, Ps. cxliii. 2
8 ὃ 3 ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη

μὴ ἐκπορευέσθω

31 πᾶσα

moma
nhsyin
5d 43: 19723,
Gen. xii. 3
τ τα.
ΤᾺ 5
τ’

ΤΠ
ΤΉΠΙΠ aT ΤΙΣ ΡΟ ΝΟ ἜΝ ἜΝ
τ δ
te
Ut δ
Ὁ τι
τ
Dt. xxvii. 26

13 2 ἐπικατάρατος πᾶς ὃ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου
abn onds nbn Dt
:
T
te
πγκν7
ἢ. XI. 23
22 1 συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ
ἁμαρτίαν

Eph

ἀφ᾽

5 “ mas
πόρνος ἀκάθαρτος ἣ πλεονέκτης
+ + + οὐκ ἔχειἣ κληρονομίαν
-“

10 3 8 ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσι
τ. γεγραμμένοις ἐν τ. βιβλίῳ τ. νόμου

πικρία x. θυμὸς... ἀρθήτω

ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ
5 3 πορνεία δὲ x. ἀκαθαρσία πᾶσα
>

9 ὁ γὰρ καρπὸς τ.
13}

τὰ δὲ πάντα

. πᾶν
Peeper
γὰρ τὸ

4

,

φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ

ἐλεγχόμενα

ὑπὸ τ. φωτὸς

᾿
φανερούμενον

δε ἐστίνtie
φῶς

20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων
24
6 16
16
18

οὕτως κ. αἱ γυναῖκες τ. ἀνδράσιν ἐν παντί
ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τ. θυρεὸν τ. πίστεως
3 πάντα τὰ βέλη τ. πονηροῦ. . . σβέσαι
διὰ πάσης προσευχῆς κ. δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ

26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστέ
28 πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
ἅπαντες, T

18 5 ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει
x. δεήσει περὶ πάντων τ. ἁγίων
21 πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος

4 1 οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων dv
5 3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ
14 1 6 γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται
6 6 κοινωνείτω δὲ... τ. κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν
ἀγαθοῖς
10 ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας
1 3 δεὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ
ὃ ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ

24 3 ἡ χάρις μετὰ πάντων τ. ἀγαπώντων τ.
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν
Phl 1 1 3 πᾶσι τ. ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ. οὖσιν
ἐν Φιλίπποις
3." εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τ.
μνείᾳ ὑμῶν,
4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων
ὑμῶν
7 τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν
7 συνκοινωνούς μου τ. χάριτος πάντας ὑμᾶς

10

ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα
Χριστῷ
:

ἐν

τ.

11 | κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος

15 2 τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν... τὴν εἰς πάντας

τ. ἁγίους
21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς κ. ἐξουσίας
21 k. παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου

22 πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τ. πόδας αὐτοῦ"
k. αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τ.
ἐκκλησίᾳ
23
τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν
πληρουμένου
2 3 ἐν οἷς x. ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε
21 ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη
8 ὃ ἐμοὶ τ. ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων
9 φωτίσαι πάντας τίςἡοἰκονομίατ.μυστηρίου
—rdvt., TWH non mg. R mg.
9} ἐν τ. Θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι
15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ. .. ὀνομάζεται

18 3 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσι
τ. ἁγίοις

“

19 2 ἵναπληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωματ. Θεοῦ.
20 τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι
21 3 εἰς πάσας τ. γενεὰς τ. αἰῶνος τ. αἰώνων

ὄντας
8 ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς

9 ἵνα...

περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει x. πάσῃ

αἰσθήσει

13 ? ἐν ὅλῳ τ. πραιτωρίῳ κ. τ. λοιποῖς πᾶσιν
18 πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ . .. Χριστὸς καταγγέλλεται

20 ἐν πάσῃ
25
2 9
70
II
14
17
21
26

παρρησίᾳ

...

μεγαλυνθήσεται

Χριστός
᾿
οἶδα ὅτι μενῶ κ. παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν
ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν
ὄνομα"
ἵνα ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ
x. πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται
πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν
χαίρω κ. συνχαίρω πᾶσιν ὑμῖν
| of πάντες yap Ta ἑαυτῶν ζητοῦσιν
ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς ἰδεῖν
ip. πάντ., WH marg.

29 προσδέχεσθε

οὖν αὐτὸν

ἐν Κυρίῳ μετὰ

πάσης χαρᾶς

8 8 ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι
8 1 δι ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην
21 1 κι. ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα

4 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης κ. πραὔτητος

4 ς τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις

6 εἷς Θεὸς κ. πατὴρ πάντων ὁ ἐπὶ πάντων
κ. διὰ πάντων κι ἐν πᾶσιν
10 3 6 ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τ. οὐρανῶν,

6 ἐν παντὶ τ. προσευχῇ κ. τ. δεήσει
7 ἡ εἰρήνη τ. Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν
12 ἐν παντὶ x. ἐν πᾶσιν μεμύημαι

1 (va πληρώσῃ τὰ πάντα

13 | μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τ.
ἑνότητα τ. πίστεως
14 περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τ. διδασκαλίας
15 1 αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα

13 πάντα ἰσχύω ἐν τ. ἐνδυναμοῦντί με
18
19
21
22

ἀπέχω δὲ πάντα κ. περισσεύω
ὁ δὲ Θεός
μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν
ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ
3 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι
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εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε
1 Th 5 22 2ἀπὸ> παντὸς
,
6
10 Xr
‘
΄
ἀσπάσασθε τ. ἀδελφοὺς πάντας
26
>

τ. ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τ. ἁγίους

2

>

,

a

»Ἤ

>

,

,

καθὼς κ. ἐν παντὶ τ. κόσμῳ
ἐν πάσῃ σοφίᾳ κ. συνέσει πνευματικῇ,
ἀξίως τ. Θεοῦ εἰς πᾶσαν
δ. περιπατῆσαι
ἀρεσκίαν"
6 2

,\

»¥

>

“-“

uThl

“-

-

>

>

~

,

a“

4

28

,
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¢

IO
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πάντα

»
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>

ς

A
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τὸ πληρὼμα
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a

,

>
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>

Ν
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e

ας

‘

΄

a

’

δονίᾳ

Ν

,

ad

ε

c

ἐξε-

~

>

ἐπὶ πασῇ τ. ἀνάγκῃ κ. θλίψει ἡμῶν
2 ἐπὶ πάσῃ τ. χαρᾷ 7 χαίρομεν
περισσεύσαι τ. ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους κ. εἰς
>

Ν

Lod

>

4

>

θ

,

€

-“"

a

’

πάντας
ΡῚ

ἐν>

-

τ. παρουσίᾳ
,

τ.

,

Κυρίου

c

-“

ἡμῶν

»

-“

Ἰησοῦ

μετὰ πάντων τ. ἁγίων αὐτοῦ
διότι ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων τούτων
3 ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τ. ἀδελφούς
’

᾿

πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε

μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας

τὸ ἀγαθὸν

διώκετε

πάντας
ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε
πάντα δὲ δοκιμάζετε
,

s

,ὔ

εἰς ἀλλήλους
[4

>

,

,

κ.

‘

>

΄“

>

A

,

‘

,

,

>

>

>

-“

νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ
«

4

>

>

,

,

εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν
τ. δὲ ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε
τ. ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν
10 3 ῥίζα γὰρ πάντων τ. κακῶν ἐστὶν ἢ
φιλαργυρία
πάντα
13 1 ἐνώπιον τ. Θεοῦ τ. ζωογονοῦντος Ta
17 τ. παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς
ἀπόλαυσιν
ἀπεστράφησάν pe πάντες οἱ ἐν τ. Agia
ΠΊΤΊΤῚ1 15
27 δώσει γάρ σοι ὃ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν
10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τ. ἐκλεκτούς
19 2 ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς 6 ὀνομάζων
τὸ ὄνομα Κυρίου
΄“

λήλυθεν
πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων

4

,

’

c

,

>

ἐν παντὶ τόπῳ 7 πίστις ὑμῶν...
>

-“

a

c

,

τύπον πᾶσι τ. πιστεύουσιν ἐν τ. Make-

2

χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν . .. μετὰ πάντων

,

+

πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε
πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τ.
Θεοῦ
εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων
ὑμῶν
>

s

γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ
τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης
σεμνότητος
νηφαλίους πιστὰς ἐν πᾶσιν
ὅτι πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν
ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν
πιστὸς ὁ λόγος K. πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων
ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ἢ πᾶσιν

2

,

>

4

4

ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι
ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων
προσεύχεσθαι τ. ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ

,

-“

>

διὰ παντὸς ἐν παντὶ

πάσῃ εὐσεβείᾳ

f

τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος

2

ὃ

; eet4

δι

ὄντων,
iva ἤρεμον x. ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν

3 πᾶν ὅτι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ,
πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ
1 ὑπακούετε τ. γονεῦσι κατὰ πάντα
7 ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα
κυρίοις
’

ξ

,

σ

ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ
>

-

J

,

gn ὑμῖν τ. εἰρήνην
τρόπῳ.

ὃ

A

,

mg.

,\

»

“

’

1 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε x. ὑμεῖς τὰ πάντα
ἀλλὰ πάντα κ. ἐν πᾶσιν Χριστός
ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τ. ἀγάπην
?

’

ὑμῶν
”
a
>
,
,
K. πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
πιστὸςτ ὃ¢ λόγος
πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις
εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων,
3 ὑπὲρ βασιλέων κ. πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ

a

ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τ. ἀποχρήσει
΄“

,

>

/

τ. ἀληθείᾳ

ε
ῃ

ἀρχῆς
τὰ παραπτώματα
ἐπιχορηγούμενον
>

>

,

>

διαπαντὸς, T
ὁ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν
“
ο ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ

τ.

,

,

τως περιπατοῦντος

2 ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ τ. σοφίας
“

’

΄“

6

,

΄

,

στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκ-

S352 εἰς πᾶν πλοῦτος τ. πληροφορίας τ. συνέσεως
Ε

΄

οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις

4

σοφίᾳ,

a

ia

-

ἅπαντες, TWH

ἄνθρωπον ἐν πάσῃ

3 ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν
θεότητος
ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης
2 χαρισάμενος ὑμῖν πάντα
3 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα. . .

ia

k. ἐν πάσῃ ἀπάτη ἀδικίας τ. ἀπολλυμένοις
3 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες
΄

ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον

Ὁ

ἑνὸς ἑκάστου πάντων

,

στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ x. λόγῳ ἀγαθῷ

νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον,

x. διδάσκοντες

τ.

9 ἐν πάσῃ δυνάμει Kk. σημείοις κ. τέρασι
ψεύδους,

,

,

πᾶσι

2 4 ὑπεραιρόμενον ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεόν

κατοικῆσαι,

>

>

,

ἐπιστολὴν

“

20 1 κ, 80 αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς
αὐτόν
23 τ. κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τ.
οὐρανόν
a
,
+
,

ε

3

3 ἐνἐν πᾶσι
πᾶ τ. δδιωγμοῖςis ὑμῶν
ὑμῶ x. τ. θλίθλίψεσιν
2 θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τ. πιστεύσασιν
ἵνα... πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης

Io
II

’

>

τ.

ἣ ἀγάπη

,

3 πλεονάζει
ὑμῶν

Ud

΄

a

ἀδελφοῖς

ἐν πάσῃ δυνάμει Svvapovpevor . . . εἰς
πᾶσαν ὑπομονὴν κ. μακροθυμίαν
πρωτότοκος πάσης κτίσεως"
1 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα
1 χὰ πάντα δι’ αὐτοῦ κ. εἰς αὐτὸν ἔκτισται"
6 x, αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων,
1 «, τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν
18 ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων"
ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα
1
92

Ν

27 3 ἀναγνωσθῆναι

ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες
>
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21
22

ε

‘
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,

,

,

c

εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμαδ μένον

a

,

2 μετὰ πάντων τ. ἐπικαλουμένων τ. Κύριον
--πάντων, TWH non mg. R

24 ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας
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9 ἡ yap ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν
II ἐκ πάντων με ἐρύσατο ὁ Κύριος.
12 “ κι πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζῇν εὐσεβῶς

Ης

413 πάντα δὲ γυμνὰ κ. τετραχηλισμένα
15 7 πεπειρασμένον
δὲ κατὰ
πάντα
ὁμοιότητα

16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος κ. ὠφέλιμος

5 1 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανό-

17 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος

μενος

4 2 παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ x. διδαχῇ
5
ὃ
16
17

9 32 ἐγένετο πᾶσιν τ. ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος

σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν
3 πᾶσι τ. ἤγαπηκύσι τ. ἐπιφάνειαν αὐτοῦ
ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλειπον
3 ἵνα... ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη

σωτηρίας αἰωνίου
13 3" πᾶς γὰρ ὁ
μετέχων γάλακτος
6 16 πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν
7 2
ᾧκ. δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ

18 ῥύσεταί pe ὁ Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου

7 χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας

πονηροῦ
21 3 ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος... κ. οἱ ἀδελφοὶ

πάντες

fit

8 3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρα
‘5 ποιήσεις πάντα κατὰ τ. τύπον τ. δειχθέντα

σοι

[πάντες], WH

ANT

115 πάντα καθαρὰ τ. καθαροῖς
16 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι
‘
,
\

ϑ

ς

πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι

2 πᾶσαν

πάντας

ἐνδεικνυμένους

πραὔὕτητα

ἀνθρώπους

5 ? ay eyes...
6 ἐν ἐπιγνώσει

eis 'Χρίστόν

He

ἀγαθοῦ

p’ndy-55

II

idynnvin,

ΣΝ

πᾶντες

αὐτῷ
Ps.

eager

ὡς ἱμάτιον

XCVii.

12

;
ἄγγελοι

14
23
18 4
15

αὐτοῦ,

Μωυσέως

᾿

᾿

Dp

TADNED“DDD “14s mes

ἀπὸ πάντων
7

Gen. ii. 2

σκευὴ

12 τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον

πᾶσα

μὲν

τ.

γεγόνασιν

παιδεία

δοκεῖ χαρᾶς εἶναι

P

Λειτουργιας

..

_——

πρὸς

μεν

.

:

Ε

τὸ

παρὸν οὐ

εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων ᾿
προσεληλύθατε.... κριτῇ Θεῷ πάντων
τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν
© ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς
τ. Θεῷ

Ps. viii. 7
ἐν τῷ yap ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα
8 1 οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα
.
9 ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται
ανάτου

4 4.3. «, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς...
τ. ἔργων

a ἔ Μωυσέως παντὶ τ. λαῷ

8 ἧς ΜΈΤΟΧΟΙ

15.32 © διὰ παντὸς τοῦ ζῇν ἔνοχοι ἡσανδουλείας
17 7 ὥφειλεν κατὰ πάντα τ. ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι
8 4 πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος,
ὁ δὲ πάντα κατασκευάσας Θεός
3
15 ? ὅ οὐ πάντες οἱε ἐξελθόντες ἐξ
Αἰγύπτου διὰpI]

A

κατὰ τ.

ὃν παραδέχεται
ΠΧ JB-NN ANB, Pr, iii. 12
ee
eae

II

παλαιωθήσονται

10 1 δι’ ὃν τὰ πάντα x. δι’ οὗ τὰ πάντα
1 ὅ τε γὰρ ἁγιάζων x. οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς
πάντες

δεν,

39 οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τ. πίστεως
6 ifdead eee of whe her
δέ
μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν

7

τ. πόδων

εν

λειτουρ

:

ὑπέταξας ὑποκάτω

feces

γῶν Ἔν
;
11.12 κατὰ πίστιν
ἀπέθανον οὗτοι
πάντες

γ5325 ἼΞ5 pdp, Ps. cii. 27
ον την
Sam
14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα
2 2 πᾶσα παράβασις x. παρακοὴ ἔλαβεν
ὃ πάντα

ate

ayer
"
τ 22 κι σχεδὸν ἐν
αἵματι πάντα
sik athe
Tl was μὲν ἱερεὺς ἔστηκεν
κα
er

τοῦ ἐν ἡμῖν

πάντες

FE Ex,

Ey

19 $ ΤΠΟΥΤ αὐτο icc ll nati:
ΤῚΝ

1 2 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων
3.. φέρων τε τὰ πάντα τ. ῥήματι τ. δυνάjams αὐτοῦ
ae

6 προσκυ
Gres νησάτωσαν

πῶ,

τε

= piss αὐτὸν Τὸ ἜΡΕΗ
2 χαληθεί
E
ae
τ
19 ® λαλη "ἪREES
γὰρ πάσης ἐντολῆς
21

els πάντας τι ἁγίους

παντὸς

6 ὃ διὰ

Ἀπ κα
πρὸς

15 ;
53 ἀσπάζο
νταί
σε οἱ per’
ἐμοῦ πάντες
τ κά
δον ΤΙΝ
inde

Phm_

onyINa

ee,

‘MS ἢ») php ‘D, Jer. xxxi. 34

κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν

II ἡ χάρις τ. Θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις
14 ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας
15 ἔλεγχε
μετὰ πάσης ἐπιταγῆ
81

AWS

1 ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με
ν

IO ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν"
..

AAX

τ
XXV. 40

,
»
2 7 περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος
τύπον
9 ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι

iva τ. διδασκαλίαν.

καθ᾽

Ja

διαπαντὸς, T
18 ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι
21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ
24 2 ἀσπάσασθε πάντας τ. ἡγουμένους ὑμῶν
k. πάντας τ. ἁγίους
235 ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν

1 2 πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί μου
5 αἰτείτω παρὰ τ. διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς
8 3 ἀκατάστατος ἐν πάσαις τ. ὁδοῖς αὐτοῦ

17
19
21
210
3 7
16

πᾶσα δόσις ἀγαθὴ K. πᾶν δώρημα τέλειον
ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰςτὸἀκοῦσαι
διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν
γέγονεν πάντων ἔνοχος
“πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε κ. πετεινῶν
be
A
Ὁ
,
a
a
μι
ἐκεῖ
ἀκατασ
τασία κ. πᾶν φαῦλον πρᾶγμα

416 πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν

5 12 © πρὸ πάντων δὲ ἀδελῴοί μου μὴ ὀμνύετε
1Peli5 x. αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενή€

24 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος x. πᾶσα δόξα

αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου

πᾶς
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mien
psa"ὃ fonda)
ὌΠ“τ awards,
Is, |110 518? *ἁμαρτάνει
πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ. Θεοῦ οὐχ
ORs
rhs
τι
ae ae
τ

᾿
ὶ
;
᾿
:

1Pe2

1
Ι
13
17
18
8 8

ΧΙ. 6
jo
1? ἀλλὰ κ, πάντες οἱ ἐγνωκότες τ. ἀλήθειαν
ἀσολμαδναδη πᾶσαν κακίανκ. πάντα δόλον
9° 1 πᾶς ὁ προάγων x. μὴ μένων ἐν τ.
. φθόνους κι᾿ πάσας καταλαλίας
διδαχῇ τ. Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει
ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει
Il Jo 2 περὶ. πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι
πάντας τιμήσατε
12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων
ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τ. δεσπόταις | Ju
3 πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν
πάντες ὁμόφρονες συμπαθεῖς
5 ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι εἰδότας ἅπαξ
2 ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τ.
πάντα
αἰτοῦντι ὑμᾶς λογον
15 ποιῆσαι κρίσιν. κατὰ πάντων,
πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν
> οἱ ἐλέγξαι πάντας τ. ἀσεβεῖς περὶ πάντων
$ mpo πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην
Ἧς ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν,
ἐκτενῆ ἔχοντες
= περὶ πάντων τ. σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν
ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ Θεός
25,4 κράτος ἣν ἐξουσία πρὸ παντὸς τ. αἰῶνος,
πάντες δὲ ἀλλήλοις τ. ταπεινοφροσύνην
3. κὶ νῦν κι εἰς πάντας τ. αἰῶνας

ἐγκομβώσασθε

Re

3 πᾶσαν τ. μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες
ἐπ᾽ αὐτόν
yer δὲ Θεὸς πάσης χάριτος
ἢ εἰρήνη ὑμῖν, πᾶσι τοῖς ἐν Χριστῷ
ὡς πάντα ἡμῖν τ. θείας δυνάμεως αὐτοῦ
δεδωρημένης
ὡς τὰ πάντα, T
σπουδὴν

πᾶσαν

παρεισενέγκαντες

4 πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως
οὐ γίνεται
. πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως
βουλόμενος. .. πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι
τούτων οὕτως πάντων λυομένων
2 ὡς κ. ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς
πάσ. ταῖς ἐπ.; T
᾿ καθαρίζει ἡμᾶς
ἡ
ἀπὸ “πάσης ἁμαρτίας
ἕνα, τς ὦ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας
3.4 πᾶν τὸ ἐ
ἐν τ. κόσμῳ. .. οὐκ ἔστιν ἐκ
τ. πατρός
ἣν ἵνα᾿φανερωθῶσιν ὅὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ
ἡμῶν
χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τ. ἁγίου οἴδατε πάντες
dy. κ. οἴδ. πάντα, WH mg. R non mg.
4 πᾶν _Weddos ἐκ τ. ἀληθείας οὐκ ἔστιν
2 4 πᾶς ὃ ἀρνούμενος τ. υἱὸν οὐδὲ τ. πατέρα
ἔχει
ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ
πάντων
2 πᾶς ὁ ποιῶν τ. δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ
γεγέννηται
3.3 πᾶς ὁ ἔχων τ. ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ
4 2 πᾶς ὁ ποιῶν τ. ἁμαρτίαν
6 5. 4 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει"
2 4 πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτόν
3.4 πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ. Θεοῦ
2 4 πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην
2 πᾶς ὁ μισῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστιν"

* x. οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει

ζωὴν αἰώνιον
ὁ Θεὸς... γινώσκει πάντα
4

1 μὴ παντὶ

πνεύματι

πιστεύετε

2 πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστόν
3. πᾶν πνεῦμα. ὃ μὴ ὁμολογεῖ τ. Ἰησοῦν
7 3 πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τ. Θεοῦ γεγέννηται
S14 mas ὁ πιστεύων ὅτι
6 Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστός
τ 3 πᾶς ὁ ἀγαπῶν τ. “γεννήσαντα
4 ? πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τ. Θεοῦ
17 πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν

‘i 7 ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός

ΠΣ5 κόψονται ἐἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τ. γῆς
223 7 γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι
411 1 ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα
δι 6.9 ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τ. γῆν
9 ἠγόρασας τ. Θεῷ. ... ἐκ πάσης φυλῆς κ.
γλώσσης
13 πᾶν κτίσμα ὅ ἐν τ. οὐρανῷ κ. ἐπὶ τ. γῆς
13 Po

τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα

6 14 πᾶν ὄρος κ. νῆσος ἐκ τ. τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν
15. πᾶς "δοῦλος i ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτούς
7 1 ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος... μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον
ἐπί τι 8., WH mg. R
4 ἐσφραγισμένοι ἐἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ
9 ὄχλος πολὺς. .. ἐκ παντὸς ἔθνους κ. φυλῶν
11 2 πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τ.
θρόνου
16 * οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς...
πᾶν καῦμα
17 ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον
8 53 ἵνα δώσει τ. προσευχαῖς τ. ἁγίων πάντων
7 πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη
9 4 * ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν ... πᾶν χλωρὸν οὐδὲ
πᾶν δένδρον
11 6 πατάξαι τ. γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ
12 5 2 és μέλλει ποιμαίνειν. πάντα τὰ ἔθνη
18 7. ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλήν
δ: 5 προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τ. γῆς
12.3 ἡ. ἐξουσίαν τ. πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ
16.323 ποιεῖ πάντας τ. μικροὺς Ke 2 μεγάλους
14 6 εὐαγγελίσαι ... ἐπὶ πᾶν ἔθνος κ' φυλήν
ὃ 3 ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς
πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη
15 4.3 ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν
16. 3 πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν
20 πᾶσα νῆσος ἔφυγεν
18 2 ἐγένετο . . « φυλακὴ παντὸς πνεύματος
ἀκαθάρτου)"

x. φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου

3 3 ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας
πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη

αὐτῆς

I2

πᾶν ξύλον θύινον K. πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον,

14
17
19
22

k.
5
?
3
*

πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου
πάντα τὰ λιπαρὰ kK. τὰ “λαμπρὰ ἀπώλετο
πᾶς κυβερνήτης κι πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων
ἐν ἡ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα
mas τεχνίτης πάσης τέχνης ov μὴ εὑρεθῇ
ἐν σοὶ ἔτι
-πάσ. τέχν., [WH] R mg.
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πᾶς---πατάσσω

Re 18 23 ? ἐν τ. φαρμακίᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα
τὰ ἔθνη

24 * αἷμα... πάντων τ. ἐσφαγμένων ἐπὶ τ. γῆς

19

Mt 1712 ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽
αὐτῶν
15 1 σεληνιάζεται x. κακῶς πάσχει
ἔχει, WH non mg.

5 3 αἰνεῖτε τ. Θεῷ ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ

12 2 λέγων πᾶσι τ. ὀρνέοις

᾿

18

ἐλευθέρων

ἵνα

ε σάρκας

πάντων

τε

Bes oe =
i
21 2 πάντατὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τ. σαρκῶν
αὐτῶν

21 4 ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τ. ὀφθαλμῶν αὐτῶν
5 ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα

27 19 πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽
αὐτόν
Mk 526 πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν
8.31 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
Lu

ὃ 3 εἰδωλολάτραις κ. πᾶσι τ. ψεύδεσιν
19 οἱ θεμέλιοι... παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι
27 * οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινόν
22 5.4 πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι
15 πᾶς φιλῶν κ. ποιῶν ψεῦδος
18 ? μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τ. ἀκούοντι τ. λόγους
21 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων
μ. τῶν ἁγίων, WHR non mg.

(1) metaph.
Mt 26 2 μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται
17 ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;
18 πρός σε ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν μου
19 ἡτοίμασαν τὸ πάσχα

1 ἦν δὲ τὸ πάσχα... μετὰ δύο ἡμέρας

12 ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον

12 ποῦ

θέλεις

ἀπελθόντες

ἑτοιμάσωμεν

ἵνα

φάγῃς τὸ πάσχα;
14 ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν μου φάγω
16 ἡτοίμασαν τὸ πάσχα

Lu

241 ἐπορεύοντο
22

1
ὃ
II
13
15

Jo

213

24 26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τ. Χριστόν
46 οὕτως γέγραπται παθεῖν τ. Χριστόν

Ac

οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς

Ἱερουσαλὴμ τ. ἑορτῇ τοῦ πάσχα
ἡ ἑορτὴ τ. ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα
ἡ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα
πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα
φάγωμεν
ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν μου φάγω
ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν
μεθ᾽ ὑμῶν
ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τ. Ἰουδαίων

WTh1

ΠΑΊΣΧΩ.

(1) π. ἀδίκως, κακῶς
(2) π. παθήματα
(8) seq. περί, ὕπέρ
Mt 16 21 πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τ. πρεσβυτέρων

5 ὃ ὑπὲρ ἧς x. πάσχετε

Π ΤΊ 112 δι ἣν αἰτίαν x. ταῦτα πάσχω
He 218 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς
5 ὃ ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθεν τ. ὑπακοήν
9 26 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
13 12 διὸ «x. Ἰησοῦς... ἔξω τ. πύλης ἔπαθεν

I Pe219

εἰ... ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως

20
21
23
814
17

εἰ ἀγαθοποιοῦντες κ. πάσχοντες ὑπομενεῖτε
8. x. Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν
ὃς... πάσχων οὐκ ἠπείλει
εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην μακάριοι
κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας . .. πάσχειν

18 ® x. Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν

4

12

Ης 11 28 πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα

16
3
5
26

. παθεῖν τ. Χριστὸν

αὐτοῦ
8 ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τ. ὀνόματός μου παθεῖν
τ. Χριστὸν ἔδει παθεῖν
ὁ δὲ... ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
εἴτε πάσχει ἕν μέλος συνπάσχει πάντα τὰ

μέλη *

11 55 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τ. Ἰουδαίων"

x. ἀνέβησαν πολλοὶ. .. πρὸ τοῦ πάσχα
1 πρὸ && ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηανίαν
181 πρὸ δὲ τ. ἑορτῆς τοῦ πάσχα
18 28 ἵνα... φάγωσιν τὸ πάσχα
39 ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα
1914 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα
Ac 12 4 βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν
τ. λαῷ

ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν

11Col 6 2 τ. αὐτῶν παθημάτων ὧν x. ἡμεῖς πάσχομεν
Ga 8 4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ;
Phl 1 29 8 ἀλλὰ x. τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν
ΙΤῊ 214 ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε x. ὑμεῖς ὑπὸ τ. ἰδίων
συμφυλετῶν

6 4ἢἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τ. Ἰουδαίων
τὸ πάσχα, [WH]

71 κ. γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός

1 3 παρέστησεν
αὐτόν

8 18 ἃ προκατήγγειλεν ..

23 ὡς δὲ ἦν ἐν τ. Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα

1Co5

18 2 ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν

17 25 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν
22 15 τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ
με παθεῖν

9
17
28
1Co12

ΠΑΣΧΑΤ

ΜΚΙ14

912 ἵνα πολλὰ πάθῃ x. ἐξουδενηθῇ
922 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν

Re

ἀπέθανεν, TWH non mg. R mg.
1 Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκί

I ὅτι 6 παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίαις
15 μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεύς

Ι9 ὥστε κ. οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τ.
Θεοῦ. .. παρατιθέσθωσαν
5 10 ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει

210 μὴ φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν
NA’TAPA

Ac 21

1 ἤλθομεν. . . εἰς τὴν Ῥόδον
Πάταρα

κἀκεῖθεν eis

ΠΑΤΑΎΆΣΩ
Mt 26 31 γέγραπται γὰρ Πατάξω τ. ποιμένα

MYA

FI, Zech. xiii. 7

51 πατάξας τ. δοῦλον τ. ἀρχιερέως
ΜΚ14 27 ὅτι γέγραπται Πατάξω τ. ποιμένα, Zech. 1c.

Lu 22 49 Κύριε εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ;

50 x. ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τ. ἀρχιερέως

* τ. δοῦλον

νυν
νυντα

779

πατάσσω---πατήρ
7 24 ἐποίησεν ἐκδίκησιν τ. καταπονουμένῳ πατάξας τ. Δἰγύπτιον
+
12 7 πατάξας δὲ τ. πλευρὰν τ. Πέτρου
23 παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος
Κυρίου
Re 11 6 πατάξαι τ. γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ
1915 ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη

Ac

Mt 11 27 1 πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τ. πατρός pov:
κ. οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τ. υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ’
1 οὐδὲ τ. πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱός
12 50 1 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τ. πατρός

μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς

ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τ. βασιλείᾳ
τ. πατρὸς αὐτῶν
4 τίμα τ. πατέρα κ. τ. μητέρα"

18 43
15

ΤΌΝ ΤΙΝῚ PIN NY Ἴ33, Ex. xx. 12

ΠΑΤΕΏ
Lu 10 19 τ. ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων κ.
σκορπίων
21 24 Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν
Re 11 2 τ. πόλιν τ. ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσερά-

x.

now nid fxr ware Sopp, Ex. xxi. 17
1

1
a

ΠΑΤΗ͂Ρ
18 Io

2 22 βασιλεύει τ. Ἰουδαίας ἀντὶ τ. πατρὸς αὐτοῦ
Ἡρῴδου
8 9 πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ
421 ἐν τ. πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τ. πατρὸς αὐτῶν
22 ἀφέντες τὸ πλοῖον κ. τ. πατέρα αὐτῶν
5161 ὅπως... δοξάσωσιν τ. πατέρα ὑμῶν τὸν
ἐν τ. οὐρανοῖς
1 g
,
6
¢.%
\
Φ'
«ἂς
Yet

35

48 1 ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν
6

,

\

¢

-“

ia

>

,

,

>

1} μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τ. πατρὶ ὑμῶν τῷ
ἐν τ. οὐρανοῖς
ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τ. κρυπτῷ
aL1 πρόσευξαι. τ. πατρί σου τῷ ἐν τ. κρυπτῷ"
1

if

,

ς

λέ

>

“

1 κι ὃ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τ. κρυπτῷ

8 1 οἶδεν γὰρ ὁ Θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν

--ὁ Θεὸς,

T [WH] R non mg.

9 ἷ πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς
14 1 ἀφήσει x. ὑμῖν 6 πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
15 1 οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσειτὰ παραπτώματα ὑμῶν
18 1 ἀλλὰ τ. πατρί σου τῷ ἐν τ. κρυφαίῳ"
1 x, ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τ. κρυφαίῳ
“-

,

,

΄

26 1 ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά
32 1 οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
7111

πόσῳ

μᾶλλον

ὁ πατὴρ

οὐρανοῖς δώσει ἀγαθά

ὑμῶν

ὁ ἐν τ.

21 1 ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τ. πατρός pov τοῦ
ἐν τ. οὐρανοῖς
8 21 πρῶτον ἀπελθεῖν x. θάψαι τ. πατέρα μου
10 20 1 τὸ πνεῦμα τ. πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν

ὑμῖν

21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον

k. πατὴρ τέκνον

29 1 οὐ πεσεῖται ἐπὶ τ. γῆν ἄνευ τ. πατρὸς ὑμῶν
32 | ἔμπροσθεν τ. πατρός μου τοῦ ἐν τ. οὐρανοῖς

33 } ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τ. πατρός
μου τοῦ ἐν τ. οὐρανοῖς
35 διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τ. πατρὸς αὐτοῦ

37 6 φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ
1125 1 ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ Κύριε τ. οὐανοῦ κ. τ. γῆς
26 1% ναὶ ὁ πατὴρ ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο

4

>

>

’

©

,

ξ

>

,

μέλλει yap... ἔρχεσθαι ἐν τ. δόξῃ τ.
πατρὸς αὐτοῦ
βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τ. πατρός μον

ah ae
ΤῊΣ
Tov ἐν οὐρανοῖς
1 οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν

τ.

οὕτως κ. ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει
ὑμῖν

19 5 καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα κ. τ. μητέρα
JONTNN) VINNY VN", Gen. ii. 24

οὐρανοῖς
«

ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος
ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου 6 ἐν τ. οὐρανοῖς

πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
πατρ. ὑμῶν, TWH mg. R non mg.
γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τ. πατρός μου τοῦ
ἐν οὐρανοῖς ἢ
La
Ι!
;

45 1 ὅπως γένησθε υἱοὶ τ. πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν
1

,

θανάτῳ

ὃς ἂν εἴπῃ τ. πατρὶ ἢ τ. μητρί
οὐ μὴ τιμήσει τ. πατέρα αὐτοῦ

14 20 ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τ. πόλεως
19 15 αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ.
ὀργῆς τ. Θεοῦ

Mt

μητέρα
ρα ἢἢ μητέρ

πατέρα

τελευτάτω

κοντα κ. δύο

(1) de Deo
(2) πατήρ, πατέρες, VOC.
(8) war. τ. δόξης, τ. οἰκτιρμῶν, φώτων

. ‘OὉ κακολογῶν
κακολογ

19
29
20 23
21 31
23 9

τίμα τ. πατέρα κ. τ. μητέρα, Ex. xx. 12
πᾶς ὅστις ἀφῆκεν.
. πατέρα ἢ μητέρα

1 ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τ. πατρός μου

τίς ἐκ τ. δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τ. πατρός;
πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τ. γῆς"
1 εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατήρ
30 εἰ ἤμεθα ἐν τ. ἡμέραις τ. πατέρων ἡμῶν
32 ὑμεῖς πληρώσατε τ. μέτρον τ. πατέρων ὑμῶν
24 36 1 οὐδεὶς οἶδεν... εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος
25 34 1 δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τ. πατρός μου
41 1 τὸ mip... ὃ ἡτοίμασεν ὁ πατήρ μου
τὸ ἡτοιμασμένον, TWH non mg. R
26 29 1 καινὸν ἐν τ. βασιλείᾳ τ. πατρός μου
- πάτερ
μου εἰ δυνατόν ἐστιν παρελθάτω
39
—pov, T
421} πάτερ pov εἰ ov δύναται τοῦτο παρελθεῖν
δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τ.
53
πατέρα μου
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τ. πατρὸς
28 19
k. τ. υἱοῦ K. τ. ἁγίου πνεύματος
Mk 120 ἀφέντες τ. πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον
5 40 παραλαμβάνει τ. πατέρα τ. παιδίου κ. τ.
’

>

,

,

»

,

>

¢

-“

-“"

-

col

’
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>
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‘

’

>

1m”

A

,

΄

710 τίμα τ. πατέρα σου κ. τ. μητέρα σου, Ex. lc.
,

iia

si

,

’

,
,
K. Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα
θανάτῳ
c

~

,

a

τελευτάτω, Ex. xxi. 17
a
”
cd
,
Ὁ
II ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τ. πατρὶ ἢ τ.
12 οὐδὲν ποιῆσαι τ. πατρὶ ἢ τ. μητρί

μητρί

,

τ. πατρὸς αὐτοῦ
8 38 1> ὅταν ἔλθῃ ἐν τ. δόξῃ
aa
*
9 21 ἐπηρώτησεν τ. πατέρα αὐτοῦ
εὐθὺς
κράξας
ὁ
πατὴρ
τ.
παιδίου
et
10 7 καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα αὐτοῦ κ. τ.
μητέρα, Gen. L.c.
19 τίμα τ. πατέρα σου k. τ. μητέρα, Ex. xx. 12
>

,

,

,

,

,

πατήρ
>
em
οὐδείς
ἐστιν

ἃ...
,
,
ὃς ἀφῆκεν
... μητέρα
ἢa πατέρα

ὃ

εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τ. πατρὸς
ἡμῶν Δαυείδ
1 ἵνα κ. ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς ἀφῇ
ὑμῖν
“

1

-

΄-

1

-“

28

οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς ἀφήσει
»

ΟΜ

‘4

is

-

>

—h. v.. TWHR

>

΄

>

,

non mg.

εἰς τ. οἶκον τ. πατρός μου

οὐδεὶς οἶδεν... εἰ μὴ ὁ πατήρ
1 αὶ ἀββὰ ὁ πατὴρ πάντα δυνατά σοι
Σιμῶνα Κυρηναῖον... τ. πατέρα ᾿Αλεξάν>

‘

3

>

‘

©

30 ὁ δὲ εἶπεν Οὐχὶ πάτερ ᾿Αβραάμ
18 20 τίμα τ. πατέρα σου x. τ. μητέρα, Ex. Lc.
22 29 1 καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν
421 πάτερ εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ
ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ
23 34 πάτερ ἄφες αὐτοῖς

Ud

Spov x. Ῥούφου

ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα
δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τ. θρόνον Δαυεὶδ
τ. πατρὸς αὐτοῦ
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τ. πατέρας ἡμῶν
ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τ. ὀνόματι τ. πατρὸς αὐτοῦ
Ζαχαρίαν
ἐνένευον δὲ τ. πατρὶ αὐτοῦ
Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος
ἁγίου
ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τ. πατέρων ἡμῶν
ὅρκον ὃν ὥμοσεν πρὸς ᾿Αβραὰμ τ. πατέρα
Ν

,

4

,

«

΄

ἡμῶν

nv ὁ πατὴρ αὐτοῦ K. ἡ μήτηρ θαυμάζοντες
>

e

‘

>

“-

e

re

,

ὁ πατήρ σου κ. ἐγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε
,

“

1 ἐν τοῖς τ. πατρός μου δεῖ εἶναί με

πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ
κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τ. προφήταις οἱ
πατέρες αὐτῶν
κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τ. ψευδοπροφήταις
οἱ πατέρες αὐτῶν
\

1

\

erp

|

‘

>

,

,

καθὼς ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν
‘

ς

A

ι

~~

>

,

>

’

εἰ μὴ... τ. πατέρα τῆς παιδὸς κ. τ. μητέρα
1 ὅταν ἔλθῃ ἐν τ. δόξῃ αὐτοῦ κ. τ. πατρός
ἀπέδωκεν αὐτὸν τ. πατρὶ αὐτοῦ
ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι τ.
>

,

,

΄

Ψ

᾿

ss

,

πατέρα μου

1

ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ Κύριε τ. οὐρανοῦ
>

~

’

,

,

>

~

kK. τ. γῆς

Lf
΄
>
,
Ca
vai᾿ςὁ πατὴρ§ ὅτι
οὕτως
εὐδοκία
ἐγένετο

12
1
1

1

11.

πάντα μοι παρεδόθη. ὑπὸ τ. πατρός μου"
κ. οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ
ὁ πατήρ,

kK. τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ vids
,

ε

4

5

A

4

cr

’
02 1 πάτερ ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου

τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τ. πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς
air, τ. πατ., WH marg.
1
πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει
13
47 οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς.
καὶ οἱ πατ., T
485 dpa .. . συνευδοκεῖτε τ. ἔργοις τ. πατέρων
ὑμῶν
12 30
ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι xpi tere τούτων
32 1 εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν
53 διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ κ. υἱὸς ἐπὶ
II

,

a“

΄

\

4᾽

ἢ

>

a
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14 26
15 12

,

,

id.

a

‘

ee,

,

,

ca

εν

>

πατρί
εἴ‘J τις οὐ μισεῖ τ. πατέρα
ἑαυτοῦ
"»

Ca

-

εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τ. πατρί,
πάτερ δός μοι Td ἐπιβάλλον μέρος τ. οὐσίας
,

,

>

,

,

>

,

17 πόσοι μίσθιοι τ. πατρός μου περισσεΐονται
ἄρτων
18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τ. πατέρα μου
18 πάτερ ἥμαρτον εἰς τ. οὐρανὸν κ. ἐνώπιόν σου
20 ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τ. πατέρα ἑαυτοῦ
’

2

46

~

“

-%

εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ
πάτερ ἥμαρτον εἰς τ. οὐρανὸν κ. ἐνώπιόν σου
εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τ. δούλους αὐτοῦ
ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τ. μόσχον τ. σιτευτόν
ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν.

29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τ. πατρὶ αὐτοῦ
16 24 πατὲρ ᾿Αβραὰμ ἐλέησόν με
ν
ἢ
27 ἐρωτῶ σε οὖν πάτερ ἵνα πέμψῃς αὐτὸν

παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον x.
πατὴρ τέκνον
1

15 20
21
22
27

1

—h. v., [[WH]] R mg.
πάτερ εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι
πνεῦμά μου

τὸ

ἐξαποστέλλω τ. ἐπαγγελίαν τ. πατρός
μου ἐφ᾽ ὑμᾶς
114
δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός
18 ~ μονογενὴς Θεὸς ὁ ὧν εἰς τ. κόλπον τ.
,

24 49
Jo

~

216

πατρός
Α
tf
μὴ ποιεῖτε τ. οἶκον τ. πατρός μου οἶκον

ἐμπορίου
3 35 1 ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τ. υἱόν
412 μὴ σὺ μείζων εἶ τ᾿ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ
20

οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τ. ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν
:
1 οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις
προσκυνήσετε τ.
προσκυνήσουσιν
πατρί

|4

τ. πατρὶ ἐν πνεύματι
4

>

,

kK. ἀληθείᾳ:
~
kK. γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τ. προσκυνοῦντας αὐτόν
ξ
Ὕνω οὖν ὁ πατήρ
ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται

ἀλλὰ x. πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τ. Θεόν
ἂν μή τι βλέπῃ τ. πατέρα ποιοῦντα
ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τ. υἱόν

ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τ. νεκρούς

οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα
καθὼς τιμῶσιν τ. πατέρα
οὐ τιμᾷ τ. πατέρα τ. πέμψαντα αὐτόν
ὥσπερ γὰρ 6 πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ
1 τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι 6 πατήρ
1 μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με
ἀπέσταλκεν"
~
κι ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρ-

eM,
ee
eee

τύρηκεν

ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν iT. ὀνόματι τ. πατρός μου
ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τ. πατέρα

τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός

i)

οἱ πατέρες ἡμῶν

ἐρήμῳ

τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ

1 ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τ. ἄρτον ἐκ
τ. οὐρανοῦ τ. ἀληθινόν
1 πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατήρ
1 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τ. πατρός μου
οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τ. πατέρα κ. τ. μητέρα
44 1 ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ 6 πέμψας pe ἑλκύσῃ
αὐτόν

1 πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τ. πατρὸς κ. μαθών
οὐχ ὅτι τ. πατέρα ἑώρακέν τις

οὗτος ἑώρακεν τ. πατέρα
τ. Θεόν, T

781

πατήρ
Jo

6 49 of πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ

εἰ ἐγνώκειτε
ἤδειτε

1

Jo 147

᾿

μαννα

57 * καθὼς eee pe ὁ ζῶν πατήρ,
1 “κἀγὼ ζῶ
διὰ τ. πατέρα
58 οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες κ. ἀπέθανον
65.1 ἐὰν μὴ ἦ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τ. πατρύς
7 22 οὐχ ὅτι ἐκ τ. Μωυσέως ἐστὶν ἀλλ᾽ ἐκ τ.
πατέρων
8 τό 1 ἀλλ᾽ ἐγὼ x. 6 πέμψας με πατήρ

-- πατήρ, T [WH]

μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με “πατήρ.
ἔλεγον οὖν αὐτῷ Ποῦ ἐστὶν ὁ πατήρ σου;
οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τ. πατέρα μου.
εἰ ἐμὲ ἤδειτε κι τ᾿ πατέρα μου ἂν ἤδειτε
οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τ. πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν
καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατήρ
ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τ. πατρὶ hada:
παρ. τ. πατρ. μου ταῦτα λαλ., WH mg.
κ. ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τ. πατρὸς
ποιεῖτε
παρ. T. πατρὶ ὑμῶν ποι.» WH mg.
39 ὁ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστιν

με kK. τ. πατέρα

μου

ἂν

δεῖξον ἡμῖν τ. πατέρα κ. ἀρκεῖ ἡμῖν
ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τ. πατέρα'
πῶς σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τ. πατέρα;

8
9

οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τ. πατρὶ

Io

κ. ὁ

πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν;
ὁ be “πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα
αὐτοῦ.
πιστεύετέ μου ὅτι ἐγὼ ἐν τ. πατρὶ κ. ὁ
πατὴρ ἐν ἐμοί
ὅτι ἐγὼ πρὸς τ. πατέρα πορεύομαι

10
6s
12
13

ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τ. υἱῷ

κἀγὼ ἐρωτήσω. τ. πατέρα
γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ ἐν τ. πατρί μου
ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ
πατρός μου
6 πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν

16

20
21

23
24

οὐκ ἔστιν

ἐμὸς ἀλλὰ

τ. πέμψαντός

41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τ. πατρὸς ὑμῶν

ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μου ἐστίν

15 ἕνα πατέρα ἔχομεν τ. Θεόν
42 1 εἰ ὁ “Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν

ee καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ πατήρ

ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τ. πατέρα,
ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν

44 ὑμεῖς ἐκ τ. πατρὸς τ. διαβόλου ἐστέ,
k. τ. ἐπιθυμίας τ. πατρὸς ὑμῶν θέλετε

ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ “πατήρ μου
καθὼς ἤγάπησέν με ὁ πατήρ

ποιεῖν

44 ὅτι ψεύστης ἐστὶν κ. ὁ πατὴρ αὐτοῦ
49 } τιμῶ τ. πατέρα μου
53 rae σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ
541 ἔστιν ὃ πατήρ μου ὁ δοξάζων με
56 ᾿Αβραὰμὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵἵνα ἴδῃ
10 aS.1 καθὼς γινώσκει με ὁ πατήρ,
1 κἀγὼ γινώσκω τ. πατέρα
17 1 διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ
ἔλαβον παρὰ τ.
18 1 ταύτην τ. ἐντολὴν
πατρός μου
1 τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τ. ὀνόματι τ.
25
πατρός μου
1 ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν
29
ἐστιν"
—pov, T
1 κὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τ. χειρὸς
29
30
32

1
᾽ν

36

1

37
38

1

τ. “πατρός.
ἐγὼ κ. ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
πολλὰ ἔργα ἔδειξα. ὑμῖν
πατρός
,

καθὼς ἐγὼ τ. πατρὸς τ. ἐντολὰς τετή-

ρηκα

τ. πατρός μου, TWH

ἂν τι αἰτήσητε τ. πατέρα δώσει ὑμῖν.

παρρησίᾳ περὶ τ. πατρὺς ἀπαγγελῶ ὑμῖν
οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τ. πατέρα
περὶ ὑμῶν.
αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς,
a)ὅτι. . . πεπιστεύκατε ὅτι παρὰ τ. πατρὸς

μὼ
μὲ
μὸ
μ᾽
ed
-»"
ie
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—_
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ee

ἐζῆλθον

ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν K. ἀπέστειλεν

τ. Θεοῦ, T

-

14
Oo

-

πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τ. χεῖρας
ἐν τ. οἰκίᾳ τ. πατρός μου μοναὶ πολλαί
εἰσιν
οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τ. πατέρα εἰ μὴ δι
ἐμοῦ

κ. ἐλήλυθα εἰς τ.

κόσμον"
πάλιν ἀφίημι τ. κόσμον Kk. πορεύομαι
πρὸς τ. πατέρα
ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾽ “ἐμοῦ ἐστίν
πάτερ ἐλήλυθεν ἡ ὥρα
δόξασόν με σὺ πάτερ παρὰ σεαυτῷ

πάτερ ἅγιε τήρησον αὐτοὺς ἐν τ. ὀνόματί
σου

ΩΣ
eee

καθὼς εἴρηκέν: μοι ὁ πατὴρ οὕτως λαλῶ
ἵνα μεταβῇ ἐκ τ. κόσμου τούτου πρὸς τ.
πατέρα

13

ἐξῆλθον ἐκ τ. πατρὸς

28

12 26 1 τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
27 1 πάτερ σῶσόν με ἐκ 7. ὥρας ταύτης
28 1 πάτερ δόξασόν σου τὸ ὄνομα.
1 ὁ πέμψας
με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν
49
δέδωκεν.
50

mg.

πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τ. πατρός μου
ἵνα ὅτι ἂν αἰτήσητε τ. πατέρα ἐν τ.
ὀνόματί μου
ὁ ἐμὲ μισῶν κ. τ. πατέρα μου μισεῖ
μεμισήκασιν Ἀν ἐμὲ κι τ. πατέρα pov
ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν
ὑ
παρὰ τ. πατρός
ὃ παρὰ τ. πατρὸς ἐκπορεύεται
ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τ. πατέρα οὐδὲ ἐμέ
ὅτι πρὸς τ. πατέρα ὑπάγω
πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν
ὅτι ὑπάγω πρὸς τ. πατέρα

καλὰ ἐκ τ.

εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τ. πατρός μου
1 ἵνα ss
γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ
κἀγὼ ἐν τ. πατρί"
11 41 3 πάτερ εὐχαριστῶ wot ὅτι ἤκουσάς pe

με

πατρός
ὃ πέμψει ὁ πατὴρ év τ. ὀνόματί μου
ἐχάρητε v ὅτι πορεύομαι πρὸς τ. πατέρα"

x5 καθὼς σὺ πατὴρ ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί
" πατὴρ ὃ δέδωκάς (μοι

3 πατὴρ δίκαιε x. ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω
τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατήρ

18 II
20 17
es
aδ

οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τ. πατέρα
ἀναβαίνω πρὸς τ. πατέρα μου.κ. πατέρα
ὑμῶν

πατήρ
1 καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ
1 ἀλλὰ περιμένειν τ. ἐπαγγελίαν τ. πατρός
1 obs ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τ. ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ

1 τήν τε ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος τ. ἁγίου

PAN
Ro

418 eis τὸ γενέσθαι

τ.

πατρὶ

ἡμῶν

᾿Αβραάμ
μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τ. πατέρα αὐτοῦ
οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν
ἐξαπέστειλεν τ. πατέρας ἡμῶν πρῶτον
Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακὼβ τ. πατέρα αὐτοῦ
ἐτελεύτησεν αὐτὸς κ. οἱ πατέρες ἡμῶν

obros . . . ἐκάκωσεν τ. πατέρας

és ἀνετράφη

μῆνας τρεῖς ἐν τ. οἴκῳ

πατρός
,

τ.

ἐγὼ ὁ Θεὸς τ. πατέρων σου

TAN NDS Dd, Ex. iii. 6

815

΄“΄

ὁ Θεὸς τ. λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο

_T. πατέρας ἡμῶν ᾿
:
}
τὴν πρὸς τ. πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην
προσετέθη πρὸς τ. πατέρας αὐτοῦ ἜΝ
ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι
υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ
Ἕλληνος
ἤδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι Ἕλλην ὁ πατὴρ
αὐτοῦ ὑπῆρχεν

8

ἐγένετο
>

a

>

,

δὲ τ. πατέρα

κατακεῖσθαι
ἐλάλησεν διὰ Ἠσαίου
Ro

1 7

«

΄“

1Ι(Ο1

τι

πατέρας

ὑμῶν

τ. προφήτου

πρὸς

>

-

4

ἡμῶν

411 εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τ.
πιστευόντων
12 πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς
μόνον
12 τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τ. πατρὸς
-

>

«

16

>
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41 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

8 6 1 ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς Θεὸς πατήρ

1 οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τ. νεφέλην
ἦσαν
15 24 1 ὅταν παραδιδῷ τ. βασιλείαν τ. Θεῷ κ.
πατρί
11Col 2 1 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

3) εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
1.8. ὁ πατὴρ τ. οἰκτιρμῶν
παρακλήσεως
6 18 1 ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα

,

17 πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε

ε

΄“

x. Θεὸς πάσης

ND ib-maN 28, 2 Sam. vii. 14, cf.

Jer. xxxi. 9

11 31
Ga 1 1!
3
4
4 2

1 ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ x. Θεοῦ πατρός
1 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
1 κατὰ τὸ θέλημα τ. Θεοῦ κ. πατρὺς ἡμῶν
ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν... ἄχρι τ. προθεσμίας τ. πατρός

6 12 κρᾶζον

ἘΡΒῚ

᾿Αββὰ ὁ πατήρ

2:1 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

ἡμῶν

3
εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κ. πατὴρ τ. Κυρίου ἡμῶν
17} 8 ἵνα ὁ Θεὸς... ὁ πατὴρ τ. δόξης δῴη

ὑμῖν

218 1 δι’ αὐτοῦ

ἔχομεν

πρὸς τ. πατέρα

τ.

προσαγωγὴν...

814 } τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς
τ. πατέρα

4 61

εἷς Θεὸς x. πατὴρ πάντων

5 20 | εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων...
τ. Θεῷ κ. πατρί

31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τ. πατέρα

k. τ. μητέρα, Gen. ii. 24
6 2 τίμα τ. πατέρα σου x. τ. μητέρα, Ex. xx. 12
4 3 οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν
23 + εἰρήνη τ. ἀδελφοῖς x. ἀγάπη μετὰ πίστεως
ἀπὸ Θεοῦ πατρός
Phl 1 21 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς
211

,

4

τ. πατρὸς

10

,

Αβραὰμ ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν
baa

Ἰσαὰκ

ων

τ. Ποπλίου...

,

᾿Αββὰ ὁ πατήρ

415 ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας
5 1 ὥστε γυναῖκά τινα τ. πατρὸς ἔχειν

>

χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

1

διὰ

11 28 κατὰ δὲ τ. ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τ. πατέρας
15 61 ἵνα... δοξάζητε τ. Θεὸν κ. πατέρα τ.
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
8 εἰς τὸ βεβαιῶσαι τ. ἐπαγγελίας τ. πατέρων

6 Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε
26 6 ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς εἰς τ. πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης
’

δόξης τ. πατρός

ἡμῶν

ἤδ. y. ἅπ. τ. πατέρα αὖτ. ὅτι "EX. ὑπ., T
* ἄνδρες ἀδελφοὶ x. πατέρες ἀκούσατε
»

πολλῶν

ἡμῶν

ἐξῶσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου τ.
πατέρων ἡμῶν
ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν x. ὑμεῖς.
τίνα τ. προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες
ὑμῶν;

»

τ.

13 ἐν ᾧ κράζομεν

Io ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα

ἡμῶν

€

πατέρα

9 5 ὧν οἱ πατέρες x. ἐξ ὧν ὁ Χριστός.

ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ...
τ. πατέρων ἡμῶν
ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ
πατέρες ἡμῶν
a
ΠΝ
ἡἀ σκηνὴ τ. μαρτυρίου ἦν τ. πατράσιν ἡμῶν
ἣν ΝΣ
εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες
ὧν

αὐτὸν

ἐθνῶν
6 411 ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν

λαβὼν παρὰ τ. πατρός
6 Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν ἐδόξασεν τ.
παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν
ἧς ὁ Θεὸς διέθετο πρὸς τ. πατέρας ὑμῶν
ἡμῶν, TWH mg.
6 τ. πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου
στόματος... εἰπών
ὁ Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν
2 ἄνδρες ἀδελφοὶ x. πατέρες ἀκούσατε.

ὁ Θεὸς τ. δόξης ὥφθη

Ova ΠΌΠΠΣΝ, Gen. xvii. 5

Col

ἡμῶν

} an Ἰησοῦς
πατρός
22 ὡς πατρὶ τέκνον
420 1 τῷ δὲ Θεῷ κ.
1 21 χάρις ὑμῖν x.

ἡμῶν

Χριστὸς

εἰς δόξαν

Θεοῦ

σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν
πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα
εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

'

πετσσνεηξα
Se

πατήρ---πατρίς
τ. Κυρίου

3? εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ πατρὶ
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Θεῷ κ. πατρὶ, T

Coll

12

1 εὐχαριστοῦντες

τ.

πατρὶ

τ.

ἱκανώσαντι

ὑμᾶς
τ. Θεῷ πατρὶ, WH mg.
817 2 εὐχαριστοῦντες τ. Θεῷ πατρὶ δι αὐτοῦ
21

1Th1

? of πατέρες μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν

11 τ. ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρί
2.05 ἔμπροσθεν τ. Θεοῦ κ. πατρὸς ἡμῶν

21τι ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ παρακαλοῦντες ὑμᾶς
311 1 αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς κ. πατὴρ ἡμῶν

1]ο 276 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τ. κόσμῳ . . . οὐκ ἔστιν
ἐκ τ. πατρός
22 Ἐ ὁ ἀρνούμενος τ. πατέρα κ. τ. υἱόν.
az mas ὁ ἀρνούμενος τ. υἱὸν οὐδὲ τ. πατέρα
ἔχει:
1 ὁ ὁμολογῶν τ. υἱὸν κι τ. πατέρα ἔχει
24 1 ὑμεῖς ἐν τ. υἱῷ Ke ἐν τ. πατρὶ μενεῖτε

8.13

ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν 6
πατήρ
414} μαρτυροῦμεν ὅτι 6 πατὴρ ἀπέσταλκεν τ.
υἱόν
31 xdpus ἔλεος εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρός,
Jo
iat

23, * ἔμπροσθεν τ. Θεοῦ xk. πατρὸς ἡμῶν
1? τ. ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ

uThi

ἡμῶν

2 1 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
ἡμῶν, Τ
2 τὸ" αὐτὸς δὲ ὁ
ὁ Κύριος ἡμῶν...

k. ὁ Θεὸς ὁ

Ju
Re

πατὴρ ἡμῶν
1Ti 1.2 1 χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρύς

5 I ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα
11.1.2 1 χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
Je oe ΤΣ χάρις κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
Phm*".3;4 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς
He

1

8 ο οὗ ἐπείρασάν οἱ πατέρες ὑμῶν
DINAN ‘ADI IW, Ps. xcv. 9
7 10 ἔτι yap ἐν τ. ὀσφύϊ, τ. πατρὸς ἦν

8 9 οὐ κατὰ τ. διαθήκην ἣν ἐποίησα τ. πατράσιν

αὐτῶν

ὈΓΣΝ ΤΙΝ ἘΠ WS MDD Nd, Jer.
XXXi. 32
11 23 πίστει... ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τ. πατέρων
αὐτοῦ
12

14

Lu
Ac

221 ᾿Αβραὰμ

ὁ πατὴρ

ἡμῶν

οὐκ

ἐξ ἔργων

17 1 εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως͵ κρίνοντα
11Pel 17 1 λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμήν
ἀφ᾽ ἧς “γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν
1 ἥτις ἦν πρὸς T. πατέρα
3. «4 κοινωνία. δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τ. πατρός
ς παράκλητον ἔχομεν πρὸς τ. πατέρα
τ γράφω ὑμῖν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε, τὸν
ἀπ᾽ ἀρχῆς
18. 5 ἔγραψα ὑμῖν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τ.
πατέρα.
7 * ἔγραψα ὑμῖν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν

ἀπ᾽ ἀρχῆς

15.1 οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τ. πατρὸς ἐν αὐτῷ"

ἐν τ. θρόνῳ

τ. πατρὸς

αὐτοῦ

1 9 ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τ. καλουμένῃ Πάτμῳ
NATPIA’
2 4 διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου κ- πατριᾶς
Δαυείδ
825 ἐν τ. σπέρματί σου εὐλογηθήσονται πᾶσαι
αἱ πατριαὶ τ. γῆς

ὀνομάζεται

Ac

He

3 9 * ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τ. Κύριον kK. πατέρα
2 1 κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ πατρός
3% εὐλογητὸς ὁ Θεὸς k. πατὴρ τ. Κυρίου ἡμῶν

μου

Eph 815 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς x. ἐπὶ γῆς

ἐδικαιώθη

1Pel

πατρός

αὐτοῦ
1 ἔχουσαι. .. τὸ ὄνομα
γεγραμμένον

main nhavin > 42 Ἰ2129, Gen. xii.3

παιδευτάς

Ja

ἐκάθισα μετὰ τ.

ΠΑΎΜΟΣ
Re

7 τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ;
Q τοὺς μὲν τ. σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν

9 Ἶ οὐ πολὺ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τ. πατρὶ
τ. πνευμάτων Kk Sooper 5
11718
καταβαῖνον ἀπὸ τ. πατρὸς τ. φώτων
- 27 1 θρησκεία καθαρὰ k. ἀμίαντος παρὰ τ.
Θεῷ κ. πατρί

mapa Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. υἱοῦ T. πατρός

4* καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ" τ. πατρός
9 | οὗτος κ. τ. πατέρα κ. τ. υἱὸν ἔχει
1 1 Ἰούδας. . . τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἤγαπημένοις
1.6: ἱερεῖς τ. Θεῷ x. πατρὶ αὐτοῦ
227 | ὡς κἀγὼ εἴληφα. παρὰ τ. πατρός μου
351 ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τ.
πατρός μου
a1?

ἡμῶν

1 πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τ. πατράσιν ἐν τ.
προφήταις
ΠΣ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, 2 Sam. /.c.

783

Ga

MATPIA’PXHE T+
229 εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τ.
πατριάρχου Δαυείδ
7 ὃ x. Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας"
gx. of πατριάρχαι ζηλώσαντες τ. Ἰωσὴφ
ἀπέδοντο
7 4 ᾧ δεκάτην ᾿Αβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τ. ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης
NATPIKO’S
τ. πατρικῶν μου παρα-

114 ζηλωτὴς ὑπάρχων
δόσεων

ΠΑΤΡΙΣ
Mt 18 54 ἐλθὼν εἰς τ. πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν
αὐτούς
57 οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τ.
πατρίδι
i ἰδίᾳ, TWH marg.
Mk 6 I ἔρχεται εἰς τ. πατρίδα αὐτοῦ
4 οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τ.
πατρίδι αὐτοῦ
ἑαυτοῦ, TR

Lu

423 ποίησον x. ὧδε ἐν τ. πατρίδι σου

784
Lu

mat pis—Ilad\os
424 οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τ. πατρίδι |Ac 1625 κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος
κ. Σίλας
αὐτοῦ
προσευχόμενοι

ἑαυτοῦ, ΤΕ

28 ἐφώνησεν δὲ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ

Jo 444 προφήτης ἐν τ. ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει
ἃς 18 27 παρεκάλουν διελθεῖν σὺν αὐτοῖς εἰς τ.
πατρίδὰ αὐτῶν
δι. εἰς τ. ᾿Αχαίαν, TWH non mg. R
He 11 14 ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν
,

>

pov. pey. IL,

29 προσέπεσεν τῷ Παύλῳ x. Sidra
36 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τ. λόγους πρὸς

“-“

τ. Παῦλον

17
NATPO’BAE

Ro 16 14 ἀσπάσασθε... Ἑρμῆν Πατρόβαν ‘Eppav

ὁ λόγος τ. Θεοῦ
14 εὐθέως δὲ τότε τ. Παῦλον ἐξαπέστειλαν
15 οἱ δὲ καθιστάνοντες τ. Παῦλον

9 πατρολῴῷαις x. μητρολῴαις

1 Pe118

16 ἐν δὲ τ. ᾿Αθήναις
Παύλου

NATPONMAPA’AOTOS*
ἐλυτρώθητε ἐκ τ. ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς
πατροπαραδότου

ΠΑΤΡΩῸΣ

18

3 πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τ. πατρῴου
νόμου
.
24 14 οὕτως λατρεύω τ. πατρῴῳ Θεῷ
2817 οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας... .. τ. ἔθεσι τ.
πατρῴοις
ΠΑΥ͂ΛΟΣ

(1) Σέργιος Παῦλος

δὲ Παῦλος...

43 ἠκολούθησαν
45
46
50
14 9
II
12

6 ἐπιθέντος αὐτοῖς τ. Παύλου χεῖρας

Ἑρμῆν

τοῦτον

40
10. 3
9
14
17
18
19

13 ὁρκίζω ὑμᾶς τ. Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει

15 τ. μὲν ᾿Ιησοῦν γινώσκω x. τ. Παῦλον ἐπίσταμαι
21 ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τ. πνεύματι
26 ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν
ὄχλον

πολλοὶ... τ. Παύλῳ x. τ.

14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας κ.
Παῦλος
19 λιθάσαντες τ. Παῦλον ἔσυρον ἔξω τ. πόλεως
15 2 γενομένης δὲ... ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τ.
Παύλῳ κ. τ. Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς,
ἔταξαν avaBaivew ἸΤαῦλον x. Βαρνάβαν
12 ἤκουον Βαρνάβα κ. Παύλου ἐξηγουμένων
22 πέμψαι εἰς ᾿Αντιόχειαν σὺν τ. Παύλῳ x.
Βαρνάβᾳ
25 σὺν τ. ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ κ. Παύλῳ
35 Παῦλος δὲ κ. Βαρνάβας διέτριβον ἐν
᾿Αντιοχείᾳ
36 εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος
38 Παῦλος δὲ ἠξίου... μὴ συνπαραλαμβάνειν
Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν
τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν
ὅραμα διὰ νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὥφ
προσέχειν τ. λαλουμένοις ὑπὸ Παύλου
αὕτη κατακολουθοῦσα τ. Παύλῳ κ. ἡμῖν
διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος... τ. πνεύματι εἶπεν
ἐπιλαβόμενοι τ. Παῦλον κ. τ. Σίλαν

5 συνείχετο τ. λόγῳ ὁ Παῦλος

9 εἶπεν δὲ ὁ Κύριος ἐν νυκτὶ dv ὁράματος τ.
Παύλῳ
-

II δυνάμεις te . . . ὁ Θεὸς ἐποίει διὰ τ. χειρῶν
Παύλου
᾿

εἶπεν

Βαρνάβᾳ
ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις
παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος κ. ὁ Βαρνάβας
ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τ. Παῦλον x. Βαρνάβαν
οὗτος ἤκουεν τ. Παύλου λαλοῦντος
οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παῦλος
ἐκάλουν τε τ. Βαρνάβαν Δία τ. δὲ Παῦλον

33 οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν

12 κατεπέστησαν οἱ Ἰουδαῖοι ὁμοθυμαδὸν τ.
Παύλῳ
|
14 μέλλοντος δὲ τ. Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα
18 ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς
191 ἐγένετο δὲ...
Παῦλον διελθόντα τὰ
ἀνωτερικὰ μέρη
4 εἶπεν δὲ Παῦλος

7 } ὃς ἦν σὺν τ. ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ
9 Σαῦλος δὲ 6 x. Παῦλος
13 ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον
16 ἀναστὰς

ἐκδεχομένου αὐτοὺς τ.

22 σταθεὶς δὲ Παῦλος ἐν μέσῳ τ. ᾿Αρείου Idyov

Ac 22

Ac 13

2 κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τ. Παύλῳ εἰσῆλθεν
4 προσεκληρώθησαν τ. Παύλῳ κ. τ. Σίλᾳ
10 ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον x. τ. Σίλαν εἰς
Βέροιαν

13 k. ἐν τ. Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τ. Παύλον

ΠΑΤΡΟΛΩΉΣ ἢ
1 Til

37 ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς

29 Ταῖον
20

30
I
7
9
10
13
16

x. ᾿Αρίσταρχον . ..

συνεκδήμους.

Παύλου.
Παύλου δὲ βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τ. δῆμον
μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τ. μαθητάς
ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς
διαλεγομένου τ. Παύλου ἐπὶ πλεῖον
καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ
ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τ. Παῦλον
κεκρίκει γὰρ 6 Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν
Ἔφεσον

7 ἐπιπεσόντες ἐπὶ τ. τράχηλον τ. Παύλου
21 4 οἵτινες τ. Παύλῳ ἔλεγον διὰ τ. πνεύματος
II ἄρας τ. ζώνην τ. Παύλου

13 τότε ἀπεκρίθη ὁ Παῦλος

18 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσήει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν
26 τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τ. ἄνδρας

29 ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ
Παῦλος
30 ἐπιλαβόμενοι τ. Tavdov εἷλκον αὐτὸν ἔξω τ.
ἱεροῦ
32 ἐπαύσαντο τύπτοντες τ. Παῦλον
37 ὁ Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ
39 εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος
40 ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τ. ἀναβαθμῶν
22 25 εἶπεν πρὸς τ. ἑστῶτα χιλίαρχον 6 Παῦλος
28 ὁ δὲ Παῦλος ἔφη
30 καταγαγὼν τ. Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς

Παῦλος---Πάφος
ἀτενίσας δὲ Παῦλος τ. συνεδρίῳ εἶπεν
ἀτεν. δὲ τ. συν. 6 IL, TWH
mg.
,
©
=
>
3
τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν
ἔφη τε ὁ Παῦλος
‘
pe
a“
Lif
a
,
>
‘
γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἕν μέρος ἐστὶν
Σαδδουκαίων
φοβηθεὶς... μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾽
αὐτῶν
ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τ. Παῦλον
>

‘

ε

Ac 28 15 ods ἰδὼν
16 ἐπετράπη
τῷ δὲ
εἰπόντος
Ww °

25

-

ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τ. Παῦλον

ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τ. ἀδελφῆς Παύλου
ἐνέδραν,

τ.

>

ταρχῶν
ὁ δέσμιος Παῦλος
ἠρώτησεν

20

,

:

ὅπως αὔριον τ. Παῦλον
“

”

καταγάγῃς

a

με

εἰς τὸ

΄

>

συνέδριον
ἵνα ἐπιβιβάσαντες τ. Παῦλον διασώσωσιν
πρὸς Φήλικα
οἱ μὲν οὖν στρατιῶται. . . ἀναλαβόντες τ.
Παῦλον
‘
τ
παρέστησαν κ. τ. Παῦλον αὐτῷ
οἵτινες ἐνεφάνισαν τ. ἡγεμόνι κατὰ τ. Παύλου
ἀπεκρίθη τε ὁ Παῦλος
,
ε
a
,
παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ.
. μετεπέμψατο
τ. Παῦλον
ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τ. Παύλου
κατέλιπεν τ. Παῦλον δεδεμένον
ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς .. . κατὰ
τ. Παύλου
ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τ. Παῦλον εἰς Καισαρίαν
ἐκέλευσεν τ. Παῦλον ἀχθῆναι
τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου
ὁ Φῆστος δὲ... ἀποκριθεὶς τ. Παύλῳ ἔφη
,»
i
8
A
εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος
ὁ Φῆστος τ. βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τ.
Παῦλον
:
ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος Civ
‘
ἴμ
2
,
“
τ. δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι
αὐτόν
κελεύσαντος τ. Φήστου ἤχθη ὁ Παῦλος
᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τ. Παῦλον ἔφη
I τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τ. χεῖρα ἀπελογεῖτο
ὁ Φῆστος μεγάλῃ τ. φωνῇ φησὶν Maivy
Παῦλε
ε
Οὐ μαίνομαι φησίν
ο δὲ Παῦλος
ε
ο δὲ ᾿Αγρίππας πρὸς τ. Παῦλον
©
ὁ δὲ Παῦλος Εὐξαίμην ἂν τῷ Θεῷ
παρεδίδουν τόν τε Παῦλον... ἑκατοντάρχῃ
φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος τ. Παύλῳ χρη«
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σάμενος

παρήνει 6 Παῦλος λέγων αὐτοῖς

II μᾶλλον ἐπείθετο ἢ τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις
21 σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν
24 μὴ φοβοῦ Παῦλε Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι
31 εἶπεν ὁ Παῦλος τ. ἑκατοντάρχῃ
33 παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν
τροφῆς
43 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τ.
Παῦλον
,
28 3 συστρέψαντος δὲ τ. Παύλου φρυγάνων τι
πλῆθος
8 πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθών
‘
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ὁ ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου

Παῦλος κ. Σιλουανὸς κ. Τιμόθεος τ. ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων
ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἐγὼ μὲν
Παῦλος
Παῦλος x. Σιλουανὸς x. Τιμόθεος τ. ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων
ὁ ἀσπασμὺς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
Παῦλος δοῦλος Θεοῦ ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ
Χριστοῦ
Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος πρεσβύτης
19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τ. ἐμῇ χειρὶ
καθὼς κ. ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος
~
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Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ

Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἕκαστος ὑμῶν λέγει ᾿Εγὼ μέν εἰμι Παύλου
μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν,
ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;
ὅταν γὰρ λέγῃ τις ᾿Εγὼ μέν εἰμι Παύλου
τί οὖν ἐστὶν ᾿Απολλώς; τί δέ ἐστιν Παῦλος;

”

,

>

II. ἐπετρ., WH mg.
τ. Παύλου ῥῆμα ἕν

᾿Απολλώς
Ι 6 ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς
Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων
ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ
ΤΙαῦλος x. Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος

,

προσκαλεσάμενός

-_

ὁ Παῦλος... ἔλαβεν θάρσος
τῷ Παύλῳ μένειν καθ᾽ ἑαυτόν

πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστὶν εἴτε Παῦλος εἴτε

παραγενόμενος . . . ἀπήγγειλεν τ. Παύλῳ
17 προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τ. ἑκατον,

785
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ΠΑΥΌΜΑΙ
ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν
ἐπαύσαντο κ. ἐγένετο γαλήνη
ἐν τ. εἶναι αὐτὸν.
. προσευχόμενον ὡς
ἐπαύσατο
Ac 542 κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες
6 13 οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τ. τόπου
τ. ἁγίου
13 τὸ οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τ. Κυρίου
τ. εὐθείας;
20 I μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τ. θόρυβον
31 οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν᾽
21 32 ἐπαύσαντο τύπτοντες τ. Παῦλον
1Co18 8 εἴτε γλῶσσαι παύσονται
Eph 1 16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν
Col 1 9 οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι
He10 2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι
I Pe 3 Io παυσάτω τ. γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ

ym wiv 89, Ps. xxxiv. 14
ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίαις
ἁμαρτίας, TWH mg. R non mg.
Ac

18

ΠΑΦΟΣ
6 διελθόντες δὲ ὅλην τῆν νῆσον ἄχρι Πάφου
13 ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον
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παχύνομαι---Πειλᾶτος

NAXY’NOMAI
Mt 1815 ἐπαχύνθη yap ἡ καρδία τ. λαοῦ τούτου

Ας 18 43 ἔπειθον

mya pyn-a> join, Is. vi. τὸ

Ac 28 27 ἐπαχύνθη yap ἡ καρδία τ. λαοῦ τούτου, Is. Lc.

προσμένειν τ. χάριτι

ὄχλον
2114 1 μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν
28 21 | σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς

Lu

5 4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις κ. ἁλύσεσι
δεδέσθαι,
x. διεσπάσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τ. ἁλύσεις κ. τ.
πέδας συντετρίφθαι
8 29 ἐδεσμεύετο ἁλύσεσι x. πέδαις φυλασσόμενος
NEAINO’S
617 καταβὰς per αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ

271116

Lu

26 26 1 λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τούτων οὐ πείθομαι
οὐθέν
28 ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι;

Ro

ΠΕΖΗ"
Mt 14 13 ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τ. πόλεων
πεζοί,
TWH mg.
Mk 6 33 πεζῇ ἀπὸ πασῶν τ. πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ
ΠΕΖΟΆΣ
Mt 14 13 ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζοὶ ἀπὸ τ. πόλεων
πεζῇ, WH non mg.
NEIOAPXE’Q
529 πειθαρχεῖν Sei Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις
32 ὃ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τ. πειθαρχοῦσιν αὐτῷ
27 21 πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τ.
Κρήτης
Tit 8 1 ὑπομίμνησκε αὐτοὺς... πειθαρχεῖν
ΠΕΙΘΟΣ * +
4 τὸ κήρυγμά pov οὐκ ἐν πειθοῖς
λόγοις
πιθοῖς, WH

χρήμασιν

--τ. πεπ. ἐπὶ τ. χρήμ.. TWHR mg.
Lu 11 22 τ. πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ἣἧ ἐπεποίθει
16 31 1 οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται

18 9 πρός τινας τ. πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι

Ac

ὑμῶν

9 ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς

2 3 πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς

5 11 εἰδότες οὖν τ. φόβον τ. Κυρίου ἀνθρώπους
πείθομεν
10 7 εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι
Ga 110 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἣ τ. Θεόν;
5 7 τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;
ς

a

,

>

10 ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ

Phl

1 6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο
14 τ. πλείονας τ. ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ πεποιθότας τ. δεσμοῖς μου
25 κ. τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ

᾿Ιωάνην προφή-

536! πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν
37 | πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν
40 | ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ
12 20 πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τ. κοιτῶνος τ.
βασίλεως

of . . . οὐκ

ἐν σαρκὶ πεποιθότες
4 εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί

σοφίας

Mt 27 20 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς x. οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν
τ. ὄχλους
43 πέποιθεν ἐπὶ τ. Θεόν
ἐπὶ τ. Θεῷ, WH mg.
28 14 ἡμεῖς πείσομεν κ. ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν
Mk 10 24 πῶς δύσκολόν ἐστιν τ. πεποιθότας ἐπὶ τ.

τὴν εἶναι

11Col

224 πέποιθα δὲ ἐν Κυρίῳ

ΠΕΙΌΩ

εἰσὶν δίκαιοι
πεπεισμένος γάρ ἐστιν

14 14 1 οἶδα x. πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ
1514 1 πέπεισμαι δὲ... κ- αὐτὸς ἐγὼ περὶ

8.3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομὴ

(1) πείθομαι

61

8 1 τοῖς δὲ. . . ἀπειθοῦσιν τ. ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τ. ἀδικίᾳ
19 πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν
8 38 1 πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή
2

,

Ac

20

δὲ ἑκατοντάρχης. . . τ. ναυκλήρῳ

μᾶλλον ἐπείθετο
28 23 πείθων τε αὐτοὺς περὶ τ. Ἰησοῦ

24 1 οἱ μὲν ἐπείθοντο τ. λεγομένοις

ΠΕΖΕΥΏ *
Ας 2013 μέλλων αὐτὸς πεζεύειν

1Co2

τ.

19 ὃ πείθων περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
26 ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν

ΠΕ΄ΔΗ
Mk

αὐτοὺς

Θεοῦ
1419 ἐπῆλθαν δὲ... Ἰουδαῖοι x. πείσαντες τ.
ὄχλους
17 41 κ. τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν
18 4 ἔπειθέν τε ᾿Ιουδαίους x. Ἕλληνας

ΠΤΉ8
WTil

4
5
12
Phm 21
He 213

πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς
} πέπεισμαι δὲ ὅτι κ. ἐν σοί
1 πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν. . . φυλάξαι
πεποιθὼς τ. ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι
ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ

iSomp, Is. viii. 17
6 9 ! πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν ἀγαπητοὶ τὰ
κρείσσονα
18 17 1 πείθεσθε τ. ἡγουμένοις ὑμῶν
18 1 πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν
ἔχομεν
Ja 8 31+. χαλίνους εἰς τὰ στόματα βάλλομεν εἰς
τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν
I Jo 819 ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τ. καρδίαν ἡμῶν
NEIAA TOE

Mt 27 2 παρέδωκαν Πειλάτῳ τ. ἡγεμόνι
Ποντίῳ Πειλ., WH mg.
13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος
17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς
Πειλᾶτος
22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος
24 ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ

6

Πειλᾶτος---πειράζω
οὗτος προσελθὼν τ. Πειλάτῳ ἠτήσατο τὸ
σῶμα τ. Ἰησοῦ.
τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι

συνήχθησαν

Mk15

ΠΕΙΝΑΏ

(1) metaph.
νηστεύσας

al

1 μακάριοι οἱ πεινῶντες κ. διψῶντες τ.
δικαιοσύνην
οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν
3 ὅτε ἐπείνασεν kK. οἱ μετ᾽ αὐτοῦ
πρωὶ δὲ ἐπαναγαγὼν εἰς τ. πόλιν ἐπείνασεν
ἐπείνασα γὰρ κ. ἐδώκατέ μοι φαγεῖν

2
δήσαντες τ. Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν x. παρέδωκαν

»

’

«

Πειλάτῳ.
kK. ἐπηρώτησεν

αὐτὸν 6 Πειλᾶτος

, is

>

A

©

a

ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτόν
«

‘

a

,

>

,

»

On

ἔλεγεν

δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τ. ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν

ποιῆσαι
τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τ. Πειλᾶτον
ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν
ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πειλάτου τ. Ἰουδαίας
ὧν τὸ αἷμα Πειλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τ. θυσιῶν
αὐτῶν
:
ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τ. Πειλᾶτον
ὁ δὲ Πειλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων
ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τ. ἀρχιερεῖς
Πειλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν
,
o
2
+
,
ὁφὰς, Ἣρῴδης...
. ἀνέπεμψεν
αὐτὸν
τ. Πειλάτῳ.
a4

_

A

΄“

bad

>

‘

δ
τ
ἐγένοντο

~

,

,

t

δὲ‘ φίλοι

ὅ τε

a

«

‘
Ἡρῴδης

κ.

ὁ

T

εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ
Πειλᾶτος
ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος
λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Τί ἐστιν ἀλήθεια;
τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τ. Ἰησοῦν
ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πειλᾶτος
6 Πειλ. ἔξω, TWHmg.
λέγει αὐτοῖς ὁ ΠΠειλᾶτος

οἱ ἀρχιερεῖς

1

>

3

’

7

A

>

4

,

>

,

c

>

4

,

PB

‘

-

«

»

-&

>

4

»

,

,

>

,

He 11 29 ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν
36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν κ. μαστίγων πεῖραν
ἔλαβον

NEIPA’ZQ

(1) ὃ πειράζων
Mt

4

2) weip.p τ. Θεόν, TO πνεῦμα
μ

1 ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον .. . πειρασθῆναι
ὑπὸ τ. διαβόλου
31 προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ
οἱ Φαρισαῖοι κ. Σαδδουκαῖοι oe
SED
ἐπηρώτησαν αὐτόν
προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες

αὐτόν,

τί με πειράζετε ὑποκριταί;
ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς πειράζων
αὐτόν

-

Πειλάτου

,

ΠΕΙΡΑ

ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ πειραζόμενος

ὑπὸ τοῦ

Σατανᾶ
ἤρξαντο συνζητεῖν αὐτῷ . . . πειράζοντες
αὐτόν ,
~
>
,
Ph

προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν
νον

πειράζοντες αὐτόν

12 15 εἶπεν αὐτοῖς Τί με πειράζετε;
Lu

ἠτήσαντο. Πειλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν
Ποντίου

,

AMQINT NW AVION, Pr. xxv. 21

Mk

τ. Πειλᾶτον ἵνα. κατεαγῶσιν
αὐτῶν τὰ σκέλη
ἠρώτησετ. Πειλᾶτον Ἰωσὴφ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας
ἐπέτρεψεν ὁ Πειλᾶτος
ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πειλάτου
συνήχθησαν yap .. . Ἡρῴδης re x. Πόντιος
Πειλᾶτος
τ. μαρτυρήσαντος ἐπὶ
τ. καλὴν ὁμολογίαν

>

1Co 411 ἄχρι τ. ἄρτι ὥρας x. πεινῶμεν x. διψῶμεν
11521 ὃς μὲν πεινᾷ ὃς δὲ μεθύει
34 εἴ τις πεινᾷ ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω
Phi 412 ἐν πᾶσι μεμΐημαι κ. χορτάζεσθαι κ. πεινᾷν
Re 716 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι

τ.

Ἰουδαίων
ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος

a

4

,

>

ὁ οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας τ. λόγων τούτων

λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος
ἔγραψεν δὲ x. τίτλον 6 Πειλᾶτος

ἠρώτησαν

δ...

>

~

>

λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος
ἐκ τούτου ὁ Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν

οὖν τ. Πειλάτῳ

“

»»»

ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πειλᾶτος τοῦτον τ. λόγον

ἔλεγον

>

ἐπείνασα γὰρ κ. οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
44 Κύριε πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
ὅτε χρείαν ἔσχεν κ. ἐπείνασεν αὐτὸς x. οἱ
μετ᾽ αὐτοῦ
ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ BnOavias ἐπείνασεν
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν
συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν
ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς κ. οἱ per αὐτοῦ
1 μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν ὅτι χορτασθήσεσθε
1
AY OPΦ'΄ οἱ
δ
,
a
“
΄
25 οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν ὅτι πεινάOTE
ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ ov μὴ πεινάσῃ
Jo 635
Ro 12 20 ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου Ψώμιζε αὐτόν

πε

Πειλᾶτος
Πειλᾶτος δὲ συνκαλεσάμενος τ. ἀρχιερεῖς
πάλιν δὲ 6 Πειλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς
Πειλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα
αὐτῶν
οὗτος προσελθὼν τ. Πειλάτῳ ἠτήσατο τὸ
σῶμα τ. Ἰησοῦ
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτούς
εἶπεν οὖν αὐτοῖς Πειλᾶτος
6 Πεὶ.,

Ν

Κύριε πότε σὲ εἴδαμεν πεινῶντα

δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων

δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς
αὐτοῖς.
δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς

‘

Ν

,

ὥστε θαυμάζειν τ. Πειλᾶτον
Or
On

,

τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν

πρὸς Πειλᾶτον
αὐτοῖς >ὁ Πειλᾶτος
5 ἔφη
7
a
,
1

ἡμέρας τεσσεράκοντα K, νύκτας

A

οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
“

787

Jo

4 2 ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τ
διαβόλου
11 τό ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ
ἐζήτουν
6 6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν

πειράζω---πέμπω

788
Jo
Ac

8 [6 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν
i)
5 9 2 τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ

9
15
16
24
1Co 7

56
10
7
6
5
9

πνεῦμα Κυρίου;
ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τ. μαθηταῖς
* viv οὖν τί πειράζετε τ. Θεόν
ἐπείραζον εἰς τ. Βιθυνίαν πορευθῆναι
ὃς κ. τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι
ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς
καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν

πειρ. ὗμ., WH mg.
ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τ. πίστει
σκοπῶν σεαυτὸν μὴ κ. σὺ πειρασθῇς
1 μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων
ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς,
δύναται τ. πειραζομένοις βοηθῆσαι
3 9 οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν

11Co13 5
Ga
61
1Th 8. 5
He
218

DINAN 33D) WR, Ps. xcv. 9
415 πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιό-

Ja

12 μακάριος ἀνὴρ

Re

ἐκ πειρασμῶν,
310 κἀγώ σε τηρῆσω ἐκ τ. ὥρας τ. πειρασμοῦ

Ga

5 8 ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τ. καλοῦντος ὑμᾶς

NEISMONH’*+

Mt 18
Ac 27

ΠΕΛΑΓΟΣ **
6 iva... καταποντισθῇ ἐν τ. πελάγει τ
θαλάσσης
καὶ τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τ. Κιλικίαν...
διαπλεύσαντες

ΠΕΛΕΚΙΖΟΜΑΙ*
Re 20

Re
"Ard

4 τ. ψυχὰς τ. πεπελεκισμένων
ρίαν Ἰησοῦ

μίας ἐξελκόμενος
2. 2 ἐπείρασας τ. λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους
10 μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς
φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε
810 πειράσαι τ. κατοικοῦντας ἐπὶ τ. γῆς
ΠΕΙΡΑΌΜΑΙ

Ας 2621

Ἰουδαῖοι συλλαβύμενοι ἐν τ. ἱερῷ ἐπειρῶντο
διαχειρίσασθαι

NEIPAEMO’S t+
Mt

6 13 μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν
26 41 προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
Mk 14 38 προσεύχεσθε ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν
Lu 413 συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος

8 13 ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται
11 4 μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν

22 28 ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ
ἐν τ. περασμεῖς μου
:
40 προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν
46 προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρα-

σμόν
Ac 2010 δουλεύων τ. Κυρίῳ pera . . . δακρύων x.
πειρασμῶν

1Co10 13 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώTivos

13 ποιήσει σὺν τ. πειρασμῷ κ. τ. ἔκβασιν
Ga 414 τ. πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τ. σαρκί μου οὐκ
ἐξουθενήσατε
1 ΤΙ 6 9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς
πειρασμόν

He 8 ἃ κατὰ τ. ἡμέραν τ. πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ

1373 ΠΡΟ. DID, Ps. χον. 9

διὰ τ. μαρτυ-

ΠΕΜΠΤΟΣ
6 9 ὅτε ἤνοιξεν τ. πέμπτην σφραγῖδα
9 1 ὁ πέμπτος
ελος ἐσάλπισεν
16 10 ὁ
ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ.
On πέμπτος
θρόνον τ. θηρίου
21 20 ὁ πέμπτος σαρδόνυξ

74. ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τ. ἰδίας ἐπιθυ-

Re

ὃς ὑπομένει πειρασμόν

1Pe 1 6 ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηθέντες ἐν ποικίλοις
πειρασμοῖς
412 μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς
πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ

᾿Αβραὰμ τ. Ἰσαὰκ

πειραζόμενος
37 ἐπειράσθησαν ἐπρίσθησαν
ἐπρίσθ. ἐπειρ., WH mg. R
113 μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι
Θεοῦ πειράζομαι
13 πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα.

1 2 ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις

ΠΡΕ 2 9 οἷδεν Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι

ἐξεπείρασαν, TWH mg.
10 13 ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ
δύνασθε

τητα
1117 πίστει προσενήνοχεν

Ja

ΠΕΜΠΩ

(1) seq. διά, παρά

(2) seq. εἰς, πρός

Mt

2 8 3 πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν
11 21 πέμψας διὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ
14 το πέμψας ἀπεκεφάλισεν Ἰωάνην ἐν τ. φυλακῇ
22 7 πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν
Mk 512 ? πέμψον ἡμᾶς εἰς τ. χοίρους
Lu 426 3 πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη ᾿Ηλείας
7 6 ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης λέγων αὐτῷ

10 ὑποστρέψαντες εἰς τ. οἶκον οἱ πεμφθέντες

19 3 ὁ Ἰωάνης ἔπεμψεν πρὸς τ. Κύριον λέγων
15 15 3 ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τ. ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν
χοίρους

1624 πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τ.
δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος
27 2 ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τ. οἶκον τ. πατρός

υ

20 11
12
13
Jo 122
33

éoabibens ἕτερον πέμψαι δοῦλον
προσέθετο τρίτον πέμψαι
πέμψω τ. υἱόν μου τ. ἀγαπητόν
ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τ. πέμψασιν ἡμᾶς
ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι

4 34 ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τ. πέμψαντός με

5 23 οὐ τιμᾷ τ. πατέρα τ. πέμψαντα αὐτόν
246... πιστεύων τ. πέμψαντί με ἔχει ζωὴν
αἰώνιον
30 ἀλλὰ τὸ θέλημα τ. πέμψαντός με

37 ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν

περὶ ἐμοῦ
6 38 ἀλλὰ τὸ θέλημα τ. πέμψαντος με.
30 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τ. πέμψαντός με

44 ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας

με ἑλκύσῃ αὐτόν

7 16 ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ
αντός pe

ἀλλὰ τ. πέμ-

789

πέμπω---πεντακισχίλιοι
718 ὁ δὲ ζητῶν τ. δόξαν τ. πέμψαντός αὐτον.

28 ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με

Re 14 18 πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ
22 16 ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τ. ἄγγελόν μου

33 ὑπάγω πρὸς τ. πέμψαντά με
8 τό ἀλλ᾽ ἐγὼ x. ὁ πέμψας με πατήρ

18 μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ

26 ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν
29 ὁ πέμψας με per’ ἐμοῦ ἐστίν

9 4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τ. πέμψαντός
με
12 44 οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τ. πέμψαντά

pe:

45 x. ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τ. πέμψαντά pe
49 ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν
δέδωκεν
18 16 οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τ. πέμψαντος αὐτόν
20 ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει:
κ. ὁ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τ. πέμψαντά

NE’NHE
11Co9

9 ἐσκόρπισεν ἔδωκεν τοῖς πένησιν

DIN? JD] WB, Ps. cxii. 9
ΠΕΝΘΕΡΑ΄
Mt

814 εἶδεν τ. πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην κ.
πυρέσσουσαν
10 35 Sixdoa .. . νύμφην κατὰ τ. πενθερᾶς αὐτῆς
Mk -1 30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα
Lu 438 πενθερὰ δὲ τ. Σίμωνος ἦν συνεχομένη

πυρετῷ μεγάλῳ

12 53 διαμερισθήσονται . . . πενθερὰ ἐπὶ τ. νύμφην αὐτῆς x. νύμφην ἐπὶ τ. πενθεράν

ε

14 24 οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τ. πέμψαντός με πατρός
26 ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τ. ὀνόματί μου

15 21 ὅτι οὐκ οἴδασιν τ. πέμψαντά με
26 | ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τ. πατρός

5 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τ. πέμψαντά με
7 3 ἐὰν δὲ πορευθῶ πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς
20 21 καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατὴρ κἀγὼ πέμπω

NENOEPO’S
Jo 1813 ἦν yap πενθερὸς τοῦ Καιάφα

16

ΠΕΝΘΕΏ

Mt

δ 4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακλη-

Mk

16[10 ἀπήγγειλεν

ὑμᾶς
Ac 10

5 2 νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην

32 2 πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην

33 2 ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρός σε
11 20 2 εἰς διακονίαν πέμψαι τ. κατοικοῦσιν ἐν τ.
Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς

15 22 2 ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς
᾿Αντιόχειαν

N

ui

3t ἔδοξεν ἡμῖν.

. . ἐκλεξαμένοις ἄνδρας

πέμψαι πρὸς ὑμᾶς
19 31 3 τινὲς δὲ x. τ. ᾿Ασιαρχῶν .. . πέμψαντες
πρὸς αὐτόν
20 17 2 ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον
23 30 2 ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρός σε

25 25 αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τ. Σεβαστὸν

Ro

ἔκρινα πέμπειν
27 ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον
8 3 6 Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι
σαρκὸς ἁμαρτίας

1Co 417 διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον
16. 3
11Co9 3
Eph 6 22
Phl 219
23
25
28
4 τό
Col 4 8
1 ΤῊ 8 2

τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τ. χάριν ὑμῶν
ἔπεμψα δὲ τ. ἀδελφούς
3 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο
ἐλπίζω δὲ... Τιμόθεον ταχέως πέμψαι
ὑμῖν
τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι
2 ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην ᾿Ἐπαφρόδιτον .. «
πέμψαι πρὸς ὑμᾶς
σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν
3 ἅπαξ κ. δὶς εἰς τ. χρείαν μοι ἐπέμψατε
2 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο
ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τ. ἀδελφὸν ἡμῶν

ς 3 ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τ. πίστιν ὑμῶν

11Th2 11 πέμπει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης
Tit 812 3 ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τύχικον
1 Pe 214 1 2 ὡς & αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν
κακοποιῶν

Re

1τι 3 πέμψον τ. ἑπτὰ ἐκκλησίαις εἰς "Ἑφεσον
11 10 δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις
πέμπουσιν, T

14 τς πέμψον τὸ δρέπανόν σου κ. θέρισον

915

θήσονται
ver. 5, TWH mg. R mg.
μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τ. νυμφῶνος πενθεῖν

τοῖς per αὐτοῦ

γενομένοις

πενθοῦσιν κ. κλαίουσιν
625 οὐαὶ οἱ γελῶντες νῦν ὅτι πενθήσετε κ.
Lu
κλαύσετε
1Co 5 2k. οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε
11C012 21 πενθήσω πολλοὺς τ. προημαρτηκότων
ταλαιπωρήσατε x. πενθήσατε x. κλαύσατε
4
Ja
Re 1811 οἱ ἔμποροι τ. γῆς κλαίουσιν x. πενθοῦσιν
ἐπ᾽ αὐτήν
15 ἀπὸ μακρόθεν στήσονται... κλαίοντες κ.
πενθοῦντες
19 ἔκραξαν κλαίοντες x. πενθοῦντες
»

>

ΠΕΊΝΘΟΣ
Ja.4 9 6 γέλως͵ ὑμῶν εἰς πένθος μετατραπήτω
Re 18 7 τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν x. πένθος"
ὅτι ἐν τ. καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι... πένθος
οὐ μὴ ἴδω
8 ἥξουσιν . .. θάνατος x. πένθος κ. λιμός
21 4 οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ
ἔσται ἔτι
NENIXPO’S

Lu 21 2 εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν
ἐκεῖ λεπτὰ δύο

ΠΕΝΤΑΚΙΣ

11Co1l 24 ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ
μίαν ἔλαβον
ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙ΄ΛΙΟΙ
ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισἐσθίοντες
δὲ
οἱ
Mt 14 21
χίλιοι
.16. 9 οὐδὲ μνημονεύετε τ. πέντε ἄρτους τ. πεντακισχιλίων

Mk 6 44 ἦσαν οἱ φαγόντες τ. ἄρτους πεντακισχίλιοι
ἄνδρες

790

πεντακισχίλιοι---πέραν

Mk

810 ὅτε τ. πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τ.
κισχιλίους

Lu
JO

πεντα-

914 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι
610 ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τ. ἀριθμὸν ὡς

8

Mk

NENTH’KONTA
6 4o ἀνέπεσον πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν κ.

πεντακισχίλιοι

NENTAKO’SIOI

Lu

741 ὁ εἷς ὥφειλεν δηνάρια πεντακόσια

1Col5

6 ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς

19 λαβὼν τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας

9 οὐδὲ μνημονεύετε τ. πέντε ἄρτους τ. πεντακισχιλίων
25 2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ κ. πέντε
:
φρόνιμοι
15 ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα
16 πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβών
16 ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε
+ τάλαντα,

TR

20 προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν
προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων,

Κύριε πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας"

Mk

ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα
6 38 γνόντες λέγουσιν Πέντε x. δύο ἰχθύας

Τὰ

8109 ὅτε τ. πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τ. πεντακισχιλίους
1.24 περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε
913 οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε
x,

41 λαβὼν τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας

ἰχθύες dio

πέντε ἄρτ., WH

mg.

16 λαβὼν δὲ τ. πέντε ἄρτους κ. τ. δύο ἰχθύας
12 6 οὐχὶ π. στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων
δύο;

52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ
ἶ ἱαμεμερισμένοι
14. 19 ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε
10 2ὃ ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς
1918 ἡ μνᾶ σου Κύριε ἐποίησεν π. μνᾶς
Ι9 κ. σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων
Jo 418 πέντε ya ἄνδρας ἔσχες
5 2 neAuptindpa +++ πέντε στοὰς ἔχουσα
6 9 ὃς ἔχει π. ἄρτους κριθίνους x. δύο
ὀψάρια
13 ἐγέμισαν ++ Κλασμάτων ἐκ τ. πέντε ἄρτων

Jo

Ac

εἴκοσι

1 μετὰ δὲ π.
᾿Ανανίας

ἡμέρας

1Col4 19 ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω π.
λαλῆσαι

Re

κατέβη

ὁ ἀρχιερεὺς

λόγους τ. νοΐ μου

9 5 ἀλλ᾽ ἵνα βασανισθήσονται μῆνας πέντε

10 ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τ. ἀνθρώπους
μῆνας πέντε
17 10 οἱ πέντε ἔπεσαν ὁ εἷς ἔστιν

857 π. ἔτη οὔπω ἔχεις x. ᾿Αβραὰμ ἑώρακας;

21 11 μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν π. τριῶν

NENTHKOSTH’ * +
Ac

2

ἐν τῷ συνπληροῦσθαι τ. ἡμέραν τ. πεντη-

κοστῆς

20 16 ἔσπευδεν γὰρ... τ. ἡμέραν τ. πεντηκοστῆς
γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
1Col6 8 ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ ἕως τ. πεντηκοστῆς
ΠΕΠΟΙΌΗΣΙΣ +

Col

15 ταύτῃ. τ. πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον
πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν

8. 4 πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τ. Χριστοῦ

8.32 πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ
εἰς ὑμᾶς
10 2 τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τ. πεποιθήσει
Eph 8 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τ. παρρησίαν κ. προσαγωγὴν
ἐν πεποιθήσει
Phl 8 4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν κ. ἐν σαρκΐ
NEPAITE’PQ*
Ac 19 39 εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε
περὶ ἑτέρων, TR
NE’PAN

(1) τὸ πέραν
Mt

415 ὁδὸν θαλάσσης πέραν τ. Ἰορδάνου

ΤΠ WY OFF ΤΊ, Is. viii. 23
25 ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τι, Γαλιλαίας...

πέραν τ. Ἰορδάνου
818 1 ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν

κ.

28 1 ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν
1422 1 ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς... προάγειν αὐτὸν

4 4 ἐγενήθη ἀριθμὸς τ. ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε
714 πᾶσαν τ. συγγένειαν ἐν Ψυχαΐς ἑβδομήκοντα

24

κοντα
16 6 καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα

τετρακοσίοις κ. πεντήκοντα

π. ἢ

πέντε
19 10 εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε
20 6 ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τ. Τρῳάδα
ἄχρι
ἡμερῶν πέντε

ὁ δὲ

Ac 18 20 κατεκληρονόμησεν τ. γῆν αὐτῶν ὡς ἔτεσιν

τ. κριθίνων

19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους
τριάκοντα

ἡγεμονίας

ἕτερος πεντήκοντα
914 κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντή-

NE’NTE

16

τ.

κατὰ πεντήκοντα
741 ὁ εἷς ὥφειλεν δηνάρια πεντακόσια

Lu

ἐφάπ

Mt 1417 οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους κ.
δύο
ἰχθύας

NENTEKAIAE’KATOE
1 ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ
Τιβερίου Καίσαρος

Lu

10.

19
Mk

εἰς τὸ πέραν
5 1 ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν

1 ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τ. Ἰουδαίας πέραν

Ἰορδάνου
8 8 πολὺ πλῆθος

ἀπὸ

πέραν τ. Ἰορδάνου

τ.

Γαλιλαίας...

τ.
x.

4.35} διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν

5 1} ἦλθον εἰς τὸ πέραν τ. θαλάσσης

21 1 διαπεράσαντος τ. Ἰησοῦ ἐν τ. πλοίῳ πάλιν
εἰς wae

εἰς τὸ πέρ. πάλ., T
6 45 1 ἠνάγκασεν προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς
Βηθσαιδάν
813 1 πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν

|

πέραν----περί
1 ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τ. Ἰουδαίας x. πέραν τ.

Mt 24 36 περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης x. ὥρας οὐδεὶς οἶδεν

Ἰορδάνου
διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τ. λίμνης
8221
128 ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τ. Ιορδάνου

ἐκ-

Mk10
,
Lu
Jo

791

26 24 ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
28 1 τὸ αἷμά μου... τὸ περὶ πολλῶν
χυννόμενον
Mk 1 30 εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς

8 26 ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τ. Ἰορδάνου

τ.

44 προσένεγκε περὶ τ. καθαρισμοῦ σου ἃ προσ-

17 fpxovro πέραν τ. θαλάσσης eis Καφαρναούμ

5 16 διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες... περὶ τ.

22 ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τ. θαλάσσης
25 εὑρόντες αὐτὸν πέραν τ. θαλάσσης εἶπον αὐτῷ

27 1 γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος... ἀκούσασα

1 ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν
Γαλιλαίας τ. Τιβεριάδος

6

τ. θαλάσσης

έταξεν Μωυσῆς

χοίρων

1

‘

>

>

er

Ly

>

,

10 40 ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου
18 1 ἐξῆλθεν σὺν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τ.
Χειμάρρου τ. Κέδρων

τὰ περὶ τ. Ἰησοῦ
7 6 καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἦσαίας περὶ ὑμῶν τ.
ὑποκριτῶν

ΠΕΡΑΣ
Mt 12 42 ἦλθεν ἐκ τ. περάτων τ. γῆς ἀκοῦσαι τ.
σοφίαν Σολομῶνος
Lu 11 31 ἦλθεν ἐκ τ. περάτων τ. γῆς ἀκοῦσαι τ. σοφίαν
Σολομῶνος
Ro 10 18 εἰς τὰ πέρατα τ. οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν

8 30 ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ
10 10 πάλιν οἱ μαθηταὶ π. τούτου ἐπηρώτων αὐτόν
41 ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν
περὶ Ἰακώβου x. Ἰωάνου
12 14 οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός

25 ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ

26 περὶ δὲ τ. νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται

13 32 περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης ἢ τ. ὥρας οὐδεὶς
οἶδεν

pmb Ὁ2Π ΠΈΡΞ, Ps. xix. 5
He

Re

616 πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν
ὁ ὅρκος
ΠΕΓΑΜΟΣ
ἐκκλησίαις .. . εἰς Πέργαμον
τ.
πέμψον
1:11

212 τ. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον

14 21 ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ

ΤᾺ

ae διήγησιν περὶ τ. πεπληροφορημένων ἐν
ἡμῖν πραγμάτων
4 ἵνα ἐπιγνῷς π. ὧν κατηχήθης λόγων τ.
ἀσφάλειαν
2 17 ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τ. ῥήματος τ.
λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τ. παιδίου τούτου

18 ἐθαύμασαν περὶ τ. λαληθέντων ὑπὸ τ. ποι-

μένων
27 τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τ.
νόμου περὶ αὐτοῦ
33 θαυμάζοντες ἐπὶ τ. λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ
38 ἐλάλει π. αὐτοῦ πᾶσι τ. προσδεχομένοις

ne’PrH

Ac 13 13 ἦλθον eis Πέργην τ. Παμφυλίας
14 αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τ. Πέργης
25 λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τ. λόγον
εἰς τ. Πέογην, TWH mg.

λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ

315 διαλογιζομένων πάντων ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν

περὶ τ. Ἰωάνου

ΠΕΡΙ"

c. gen.
Mt

(2) π. ἅμαρτ.
(1) τὸ, τὰ περί
2 8 πορευθέντες ἐξετάσαι ἀκριβῶς περὶ
παιδίου
4 6 τ. ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ

τ.

ἼΡ ΤΗΝ IND, Ps. xci. 11

6 28 περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε ;
9.36 ἰδὼν δὲ τ. ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν
11

7 ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τ. ὄχλοις περὶ Ἰωάνου

10 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ

12 36 ἀποδώσουσιν

γέγραπται

περὶ αὐτοῦ

λόγον

ἐν ἡμέρᾳ

κρίσεως
15 7 καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἦσαίας
1611 οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν
17 13 περὶ Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς

18 19 ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τ. γῆς

19 ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ π. ἩἭἩρῳδιάδος.
k. π. πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν 6
Ἡρῴδης
4 10 τ. ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, Ps. lc.
14 φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου π.
αὐτοῦ
37 ἐξεπορεύετο ἦχος π. αὐτοῦ eis πάντα τόπον
38 ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς
514 προσένεγκε περὶ τ. καθαρισμοῦ σου καθὼς
προσέταξεν Μωυσῆς

15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ

6 28 προσεύχεσθε περὶ τ. ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς
7 3 ἀκούσας δὲ περὶ τ. Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς
αὐτόν
17 ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τ. Ἰουδαίᾳ
π. αὐτοῦ
18 ἀπήγγειλαν Ἰωάνει οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ
πάντων τούτων

24 ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. ὄχλους περὶ Ἰωάνου
27 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται

περὶ παντὸς πράγματος

19 17 τί με ἐρωτᾷς περὶ τ. ἀγαθοῦ;
τί με λέγεις ἀγαθόν ; R mg.
20 24 ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν

δύο ἀδελφῶν

21 4: ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει
22 τό οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός

9

περὶ τ.

31 περὶ δὲ τ. ἀναστάσεως τ. νεκρῶν οὐκ ἀνέ-

'

γνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν
42 τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τ. Χριστοῦ;

9 τίς δέ ἐστιν οὗτος π. οὗ ἀκούω τοιαῦτα;

11 ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
45 ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τ. ῥήματος

τούτου

. ἀποστοματίζειν αὐτὸν
11 53 ἤρξαντο.
πλειόνων
12 26 τί περὶ τ. λοιπῶν μεριμνᾶτε;
περ. τ. λοιπ. τί μερ., WH mg.

π.

περί
ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τ. Ταλίϊλαίων

τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ;

χαίροντες αἰνεῖν τ. Θεὸν... περὶ πασῶν
ὧν εἶδον δυνάμεων
kK, τινὼν λεγόντων περὶ τ. ἱεροῦ

Jo 12

6 οὐχ ὅτι περὶ τ. πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ
41 ταῦτα εἶπεν "Hoaias ὅτι... ἐλάλησεν π.
αὐτοῦ
18 τὃ οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω

22 ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει

ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ

37 \ κι γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει

θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν π. αὐτοῦ
ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς m. τούτου

14 αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων
τ. συμβεβηκότων τούτων

14 1 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Τὰ π. Ἰησοῦ τ. Ναζαρηνοῦ

27 ' διερμήνευσεν αὐτοῖς... τὰ περὶ ἑαυτοῦ
δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα...
uae |

.
περὶ ἐμοῦ
ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τ.

24 εἶπε τίς ἐστιν περὶ οὗ λέγει

1522 " νῦν δὲ πρόφασιν

16 ὃ 3 ἐλθὼν liateoe ἐλέγξει ει κόσμον περὶ
ἁμαρτίας κ. περὶ δικαιοσύνης κ. περὶ
κρίσεως.
05 π. ἁμαρτίας μὲν ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς
ἐμέ:
70 π. δικαιοσύνης δὲ ὅτι πρὸς τ. πατέρα ὑπάγω
II περὶδὲ κρίσεως ὅτι ὁ ἄρχων τ. κόσμου
τούτου κέκριται
19 περὶ τούτου ζητεῖτε per’ ἀλλήλων

ὠτὸς

8 ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τ. φωτός

15. Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ
22 τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;
4& εἶδεν Ἰησοῦς τ. Ναθαναὴλ... x. λέγει
π. αὐτοῦ
221 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τ. ναοῦ τ. σώματος
αὐτοῦ
25 ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τ. ἀνθρώπου
ἐγένετο οὖν ζήτησις... περὶ καθαρισμοῦ
ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
32 ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ,

x. οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν

μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
37 ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ
39 ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ
περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν

6 41 ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ

61 γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ἴ 7 ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ π. αὐτοῦ
12 γογγυσμὸς π. αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τ. ὄχλοις
ἦν π. att. πολ., T
13 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει π. αὐτοῦ
17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περὶ τ. διδαχῆς

32 ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τ. ὄχλου γογγύζοντος

περὶ αὐτοῦ ταῦτα
39 τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τ. πνεύματος

17

αὐτ., WH non mg.
σεαυτοῦ paprupeis
μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ,

K. μαρτυρεῖ π. ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ

26 πολλὰ ἔχω π. ὑμῶν λαλεῖν κ. κρίνειν

46
917
18
21

5 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;
τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ
οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι π΄. αὐτοῦ
αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει

10 13 οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τ. προβάτων
25 τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ. . . ταῦτα μαρτυρεῖ
π. ἐμοῦ
33 π. καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ π.
βλασφημίας
41 πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου
11 13 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς π. τ. θανάτου αὐτοῦ"
ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τ. κοιμήσεως τ.
ὕπνου λέγει

19 ἵνα pata?

+e

αὐτὰς περὶ τ. ἀδελφοῦ

25 ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τ. πατρὸς ἀπαγγελῶ
ὑμῖν
26 ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τ. πατέρα περὶ ὑμῶν

ο ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ"
οὐ περὶ τ. κόσμου ἐρωτῶ,
ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι
20 οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον,

ἀλλὰ κ. περὶ τ. πιστευόντων διὰ τ. λόγου

αὐτῶν εἰς ἐμέ
1819 ἠρώτησεν τ. Ἰησοῦν περὶ τ. μαθητῶν αὐτοῦ
Κ᾿ gli διδαχῆς αὐτοῦ
;

23 εἰ κακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ

τ. κακοῦ

“Δ ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι rept ἐμ; .
19 24 λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται
21 24 οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν π. τούτων
Ac
1Ὶ
τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην π. πάντων
3 1 λέγων τὰ περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ
16 ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον... περὶ
Ἰούδα
229 ἐξὸν εἰπεῖν... περὶ τ. πατριάρχου Δαυείδ
31 προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τ. ἀναστάσεως τ.
Χριστοῦ
5 24 διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο
7 52 τ. προκαταγγείλαντας περὶ τ. ἐλεύσεως τ.
δικαίου
8 12 ἐπίστευσαν τ. Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ
τ. βασιλείας τ. Θεοῦ

8 [5 σὺ δὲ τί λέγεις περὶ αὐτῆς
--περὶ
13 σὺ περὶ
14 κἂν ἐγὼ
18 ἐγώ εἶμι

οὐκ ἔχουσιν περὶ τ.

ἁμαρτίας αὐτῶν
26 ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ

15 οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν

34 π. τίνος 6 προφήτης λέγει τοῦτο;

περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός;

913 ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τ. ἀνδρὸς τούτου

10 19 τ. δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τ. ὁρά-

ματος
11 22 ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τ. ἐκκλησίας

. +. περὶ αὐτῶν
5 προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη... περὶ
αὐτοῦ
13 29} ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ π. αὐτοῦ γεγραμμένα
τὰ γεγρ. π. αὐτοῦ, WH mg.
15 2 ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον x. Βαρνάβαν....
περὶ τ. ζητήματος τούτου
6 συνήχθησάν te... ἰδεῖν περὶ τ. λόγου
12

τούτου

17 32 ἀκουσόμεθά σου π. τούτου
:ἜΣ rig
18 15 εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν π.
kK. ὀνομάτων

᾿ς ς ἐλάλει κ. ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τ.
Ἰησοῦ

περι
Ας 19

Ro

ὃ 1 πείθων περὶ τ. βασιλείας τ. Θεοῦ

πείθ. τὰ περὶ, T

23 ἐγένετο δὲ.

k. περὶ ἁμαρτίας
μὴ

ὁδοῦ
,

&

2

>

re

τι περαιτέρω
ἐπιζ.,
W
,
τ

40 κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως
σήμερον
>

,

od ov

\

>

>

δυνησόμεθα

ἀποδοῦναι

,

>

’

>

,

Ν᾿

ε

Ω

>

,

,

¢

“

[2

1 εὐθύμως τὰ π. ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦ
B
ὅν,
Ὁ
περὶΝ ὧν νυνὶ ‘ κατηγοροῦσίν
μου

τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τ. ἐγκλήματος
,
LA
περὶ‘ οὗ2 σταθέντες
οἱε κατήγοροι
ζητήματα δέ τινα περὶ τ. ἰδίας δεισιδαιμονίας
εἶχον πρὸς αὐτὸν Kk. περί τινος Ἰησοῦ
τεθνηκότος
ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν π. τούτων ζήτησιν
,

,

δι

oS

A

A

,

κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων

π. οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τ. Ἰουδαίων ἐνέτυχέν μοι
4°
ge ,"
,
΄
,
>
περὶ ob ἀσφαλές τι γράψαι τ. κυρίῳ οὐκ
ἔχω
ἐπιτρέπεταί σοι περὶ σεαυτοῦ λέγειν
ὑπὲρ, WH non mg. R
π. πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων
,

>

~

ς

$3

,

περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων
ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς
1 κἀκεῖθεν of ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ π.
΄“

ἡμῶν

4

,

-

>

,

>

Ἰουδαίας,

οὔτε παραγενόμενός Tis . . . ἐλάλησέν τι
π. σοῦ πονηρόν
mT. μὲν γὰρ τ. αἱρέσεως ταύτης γνωστόν
’

πείθων τε αὐτοὺς περὶ τ. Ἰησοῦ
1 διδάσκων τὰ περὶ τ. Κυρίου

mg.

ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ

€x@

ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τ. ἰδίου θελήματος
περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν

4 περὶ τ. βρώσεως οὖν τ. εἰδωλοθύτων οἴδαμεν
περὶ δὲ τ. πνευματικῶν . . . ov θέλω ὑμᾶς
ἀγνοεῖν
16. ἢ περὶ δὲ τ. Aoyias τῆς εἰς τ. ἁγίους
12 περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τ. ἀδελφοῦ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτόν
. περὶ τ. θλίψεως ἡμῶν τ.
1Col 8 ἀγνοεῖν.
γενομένης ἐν τ. ᾿Ασίᾳ
ὑπὲρ, WH non mg.
ie | π. μὲν γὰρ τ. διακονίας τῆς εἰς τ. ἁγίους
10 8 ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι
περὶ τ. ἐξουσίας ἡμῶν
Ga 1 4 2 7, δόντος ἑαυτὸν περὶ τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν
ὑπὲρ, WH non mg. R
Eph 6 18 ἀγρυπνοῦντες ἐν mdon... δεήσει περὶ
πάντων τ. ἁγίων
22 1 va γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν
Phil. 177 la... ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν
ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς Ta π. ὑμῶν
2 το
20 1 ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει
Col
1 3 πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι
ὑπὲρ, WH mg.
4 3 προσευχόμενοι ἅμα x. περὶ ἡμῶν
1 va γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν
Μάρκος. .. περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς
εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ πάντοτε π. πάντων
ὑμῶν
αὐτοὶ yap περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν
τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τ. Θεῷ
ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν
διότι ἔκδικος Κύριος π. πάντων τούτων
mw. δὲ τ. φιλαδελφίας ov χρείαν ἔχετε
γράφειν ὑμῖν
>
ἡ ἃ
ἃ
>
a
Η
οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν... περὶ τ.
κοιμωμένων
π. δὲ τ. χρόνων κ. τ. καιρῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. ἀποθανόντος π. ἡμῶν
ὑπὲρ, WH mg. R
25 ἀδελφοὶ προσεύχεσθε κ. περὶ ἡμῶν
uThi 3 εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τ. Θεῷ πάντοτε π.
ὑμῶν
II eis ὃ K. προσευχόμεθα πάντοτε π. ὑμῶν
213 ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τ. Θεῷ πάντοτε π.
Ν
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>
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>
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ς

οὔτε yodnpara π. σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τ.
+

,

’

ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς
π. ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον
1 ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ
ἤκουσεν αὐτοῦ π. τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν
πίστεως.
διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης
ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ᾽ ἐμοῦ
περὶ ov... ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς

>

m. δὲ τ. παρθένων

“~

>

a

μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη περὶ ὑμῶν
ὑπὲρ, TWH non mg. R
περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε

,

’

ς

ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν ἐν τ. ᾿Ασίᾳ

“-“

°

4

εὐχαριστῶ τ. Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν

,

2

κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ
ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν
π. δὲ τ. πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἀπεστείλαμεν
κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων
οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ
π. ἐλπίδος Kk. ἀναστάσεως νεκρῶν κρίνομαι
1 ὡς yap διεμαρτύρω τὰ m. ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλή
1 ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον
τὰ περὶ αὐτοῦ
ὡς μέλλων τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι
περὶ αὐτοῦ
ἐγκαλούμενον π. ζητημάτων τ. νόμου αὐτῶν
δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας π. πάντων τούτων
ἐπιγνῶναι

~

avr ond ἼΒΌΝΡ Twix, Is. lil. 15

λόγον

σι

περὶ τ. συστροφῆς ταύτης
-

¢

οἷς οὐκ ἀν. π. avr. ὄψ., TWH

a

π. τῆς

,

περὶ

8 33 πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας
1412 ἕκαστος ὑμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει
15 14 πέπεισμαι δὲ. .. kK. αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν
21 ὄψονται οἷς οὐκ ἀνηγγέλη π. αὐτοῦ

. τάραχος οὐκ ὀλίγος π. τῆς

39 εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε
>
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>
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,

ε

»"

,

iJ

-

ὑμῶν

Ἰησοῦ

Χριστοῦ
ὃ προεπηγγείλατο . .. περὶ τ. υἱοῦ αὐτοῦ
εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
περὶ πάντων ὑμῶν

προσεύχεσθε ἀδελφοὶ περὶ ἡμῶν
περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται
4 =e - “NI
Ke pyre
uTil 3 ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν π. σοῦ μνείαν
Tit 2 8 μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον
8 8 π. τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι
,

-

_—

,

’

-

περί

794
Phm
10 παρακαλῶ σε περὶ τ. ἐμοῦ τέκνου
He 2 5 τ. οἰκουμένην τ. μέλλουσαν π. ἧς λαλοῦ-

ΠΕΡΙ΄

μεν

4 4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τ. ἑβδόμης οὕτως
ὃ οὐκ ἂν π. ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας

5 3 3 ὀφείλει καθὼς περὶ τ. λαοῦ οὕτως x. περὶ
ἑαυτοῦ προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν

II περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος

6 9 πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν ἀδελφοί
714 εἰς ἣν φυλὴν π. ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς
ἐλάλησεν
9 καὶ π. ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος
10 6 3 ὁλοκαυτώματα x. π. ἁμαρτίας οὐκ εὐδό-

κησας

Foxy ND npn πρίν, Ps. xl. 7
7 ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται π. ἐμοῦ

yoy aND ἼΒΟ ΠΡΌΣ, 2. 8
Ps. Lc.

18 3 οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας
11

26 2 οὐκέτι π. ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία
7 πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω
βλεπομένων
20 πίστει κ. περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαάκ
22 π. τῆς ἐξόδου τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημό-

νευσεν,

32
40
13 11
18
1Pelio

kK. περὶ τ. ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο
ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος π.
Γεδεών
τ. Θεοῦ π. ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου
* ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ
ἁμαρτίας
προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν
m. ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν κ. ἐξηραύνησαν

oi π. τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες
«

προφῆται,

«

-

,

Ud

8 15 τ. αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον π. τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος
18 2 ἅπαξ π. ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν δίκαιος ὑπὲρ
ἀδίκων
5 7 ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν
Pel 12 μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν π. τούτων
8 16 λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων
1Jol 1 αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τ. λόγου

τ.

ζωῆς

2 2 3 αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν"

3 οὐ περὶ τ. ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ κ.

π. ὅλου τ. κόσμου
26 ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τ. πλανώντων
ὑμᾶς
27 ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς π.
πάντων
410 * ἀπέστειλεν τ. υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ
τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν
’

5 9 ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τ. υἱοῦ αὐτοῦ

10 ἣν μεμαρτύρηκεν 6 Θεὸς περὶ τ. υἱοῦ αὐτοῦ

16 ov π. ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ

ΠῚ Jo 2 7.
Ju

Mt

8 4 εἶχεν » + » ζώνην δερματίνην περὶ τ. ὀσφὺν
αὐτοῦ
8 18 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτόν
18

6 ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τ. τράχηλον

αὐτοῦ

20

3 3 ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν
5." πάλιν δὲ ἐξελθὼν π. ἕκτην x. ἐνάτην
ὥραν
6
περὶ δὲ τ. ἑνδεκάτην ἐξελθών
" ἐλθόντες δὲ οἱ περὶ τ. ἑνδεκάτην ὥραν
9
27 46
περὶ δὲ τ. ἐνάτην ὥραν ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς
Mk 1 6 ἐνδεδυμένος... ζώνην δερματίνην περὶ

τ. ὀσφὺν αὐτοῦ

8 3 ὁλοκαυτώματα x. π. ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας,

c. accus.
(1) ὃ περί
(2) de temp.

πάντων
εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι xk.
ὑγιαίνειν
3 γράφειν ὑμῖν περὶ τ. κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας
9 διελέγετο περὶ τ. Μωυσέως σώματος
15 ἐλέγξαι
πάντας τ. ἀσεβεῖς π. πάντων τ.
ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν,

kK. 1. πάντων τ. σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽
αὐτοῦ

3 8 περὶ Τύρον κ. Σιδῶνα πλῆθος πολύ
32 ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος
34 1 περιβλεψάμενος τοὺς π. αὐτὸν κύκλῳ
καθημένους
4 10 } ἠρώτων αὐτὸν οἱ π. αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα
19} αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευό-

μεναι
6 48 3 π. τετάρτην φυλακὴν τ. νυκτὸς ἔρχεται
πρὸς αὐτούς
717 ἐπηρώτων

αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τ.

παραβολήν
914 εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς
42 εἰ "περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τ. τράχηλον
αὐτοῦ
΄

>

p|

‘

,

Lu 10 40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο π. πολλὴν διακονίαν
41 μεριμνᾷς x. θορυβάζῃ περὶ πολλά
-- περὶ π.. WH mg. R mg.
18 ὃ ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν
17 2 εἰ λίθος
ΤΕΣ μυλικὸς περίκειται περὶ τ. τράχηλον

αὐτοῦ

:

πρὸς τὴν M., WHR
Ac 10 3 3 ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τ. ἡμέρας
9 " ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι
περὶ ὥραν ἕκτην
1813 | ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου of π.
Παῦλον
19 25 1 obs συναθροίσας x. τοὺς π. τὰ τοιαῦτα

ἐργάτας

22

6 3 π. μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τ. οὐρανοῦ
περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ

28 7 | ἐν δὲ τοῖς περὶ τ. τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν

χωρία
Phl 223 1 ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμέ
Ι ΤΙ 119 ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τ. πίστιν ἐναυά-

γησαν

6 4 νοσῶν περὶ ζητήσεις x. λογομαχίας
21 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τ. πίστιν

ἠστόχησαν

11 ΤΊ 2 18 οἵτινες περὶ τ. ἀλήθειαν ἠστόχησαν
8 ὃ ἀδόκιμοι περὶ τ. πίστιν

Tit 2 7 π. πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν
ἔργων
Ju
7 1 ὡς Σόδομα x. Τόμορρα x. ai π. αὐτὰς
πόλεις
Re 15 6 περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς

περιάγω---περιίστημι
Re 19

NeEPIATQ

Mt
'
;

E

423 περιῆγεν ἐν ὅλῃ τ: Γαλιλαίᾳ διδάσκων

1Co9

καὶ μὴ οὐκ ἔχομεν
περιάγειν

NEPIBAE’NOMAI
Mk

χειραγωγούς

μὲν

8 ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον
13 περιβεβλημένος
ἱμάτιον
ῥεραντισμένον

αἵματι

9 35 περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τ. πόλεις πάσας
23 15 περιάγετε τ. θάλασσαν x. τ. ξηράν
Mk 6 6 περιῆγεν τ. κώμας κύκλῳ διδάσκων

Ac 18 11 περιάγων ἐζήτει

ἀδελφὴν γυναῖκα

He 10 11 αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας.
NEPIA’NTQ **

34 περιβλεψάμενος

Ac

1111 περιβλεψάμενος

φῶς ἐκ

Lu

NEPIBA’AAQ
περιεβάλετο ὡς ἕν
629 οὐδὲ Σολομὼν.
τούτων
31 τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα
20 36 γυμνὸς x. περιεβάλετέ με
38 ἢ γυμνὸν κ. περιεβάλομεν;
43 γυμνὸς κ. οὐ περιεβάλετέ με
Mk14 51 περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ
166 5 εἶδον νεανίσκον... . περιβεβλημένον στολὴν
λευκήν
Lu 12 27 οὐδὲ Σολομὼν
περιεβάλετο ὡς ἕν
τούτων
19 43 περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι

Jo 19

TWH

2 ἱμάτιον πορφυροῦν

non

λαμπρὰν

mg.

ἀνέπεμψεν

περιέβαλον αὐτόν

Ac 12 8 περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου κ. ἀκολούθει μοι
Re 3 5 ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις
λευκοῖς

18 ἀγοράσαι. .. ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ
4 4 πρεσβυτέρους... περιβεβλημένους ἱματίοις
λευκοῖς
περιβ. ev iv. λ., TWH mg.
7 9 ὄχλος πολὺς... περιβεβλημένους στολὰς
λευκάς
13 οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τ. στολὰς τ. λευκάς

10

1 εἶδον ἄλλον ἄγγελον...

11

νεφέλην.
3 προφητεύσουσιν

12
17

περιβεβλημένοι, Τ'
1 γυνὴ περιβεβλημένη τ. ἥλιον
4 ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν

σάκκους

κόκκινον
18 16 οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη
βύσσινον

πάντα...

ἐξῆλθεν

εἰς

6 10 περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ

NEPIBO’AAION
ΙΟΟΙ1 15 ἡ κόμη ἀντὶ mepiBoraiov δέδοται αὐτῇ
He 112 ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς

ΠΕΡΙΔΕΌΜΑΙ
7ο 11 44 ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο

ΠΕΡΙΕΡΓΑΖΟΜΑΙ **
ΠΤΉΒ1ῚΙ

Mt

ἐσθῆτα

κύκλῳ

ppyonn walb3, Ps. cii. 27

ἱκανὸν περὶ ἐμέ

παρεμβαλοῦσιν,

περὶ αὐτὸν

Βηθανίαν

22 6 ἐξαίφνης ἐκ τ. οὐρανοῦ περιαστράψα! φῶς

23 11 περιβαλὼν
αὐτόν

τοὺς

9 8 ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον

Lu 22 55 περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τ. αὐλῆς

|

5 περιβλεψάμενος αὐτοὺς per’ ὀργῆς

10 23 περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τ. μαθηταῖς
αὐτοῦ

ἡμᾶς

40 τ. ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τ. θάλασσαν
28 13 ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον
περιελθόντες, TR non mg.
11Co3 16 περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα

8

καθημένους
5 32 περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν

ΠΕΡΙΑΙΡΕΏ
Ac 27 20 λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σώζεσθαι

ΠΕΡΙΑΣΤΡΑΠΤΩ ** +
9 3 ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν
τ. οὐρανοῦ

795

περιβεβλημένον

περιβεβλημένους

κ.

ἡ περιβεβλημένη

μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους

ΠΕΡΙΈΡΓΟΣ *
Ac 19 19 ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων

I Ti 513 ἀλλὰ x. φλύαροι κ. περίεργοι
,ὕ

ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΑΙ
Ac 19 13 ἐπεχείρησαν δέ τινες Kk. τ. περιερχομένων
ἸΙουδαίων
2813 ὅθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον
περιελόντες, WHR mg.
1 Ti 513 ἅμα δὲ «x. ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχό-

μεναι τ. οἰκίας

Ης 11 37 περιῆλθον ἐν μηλωταῖς
ΠΕΡΙΕΧΩ
Lu 5 9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτόν ©
1Pe2 6 διότι περιέχει ἐν γραφῇ
NEPIZQ’NNYMAI
Lu 12 35 ἔστωσαν ὑμῶν ai ὀσφύες περιεζωσμέναι
7 περιζώσεται κ. ἀνακλινεῖ αὐτούς
17 8 περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω κ.

πίω
Eph6 14 περιζωσάμενοι τ. ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ

Re

113 περιεζωσμένον

χρυσᾶν

16

πρὸς

τ.

μαστοῖς

ζώνην

6 περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς

ΠΕΡΙΘΕΣΙΣ ** +
1Pe8

3 οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς
θέσεως χρυσίων

τριχῶν

κ. περι-

ΠΕΡΙΙΣΤΗΜΙ
Jo 1142 διὰ τ. ὄχλον τ. περιεστῶτα εἶπον
Ἂς 25 7 περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων
καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι

περιίστημι---περιπατέω

796

11 ΤΊ 2 16 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιίστασο

Tit 8 9 ἔρεις x. μάχας νομικὰς περιίστασο

Lu

NEPIOIKE’Q *
165 ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τ. περιοικοῦντας
αὐτούς

Lu

158 ἤκουσαν οἱ περίοικοι κ. οἱ συγγενεῖς αὐτῆς

Tit

214 ἵνα...

ΠΕΡΙΚΑΘΑΡΜΑ +
1Co 413 ὡς περικαθάρματα τ. κόσμου ἐγενήθημεν

ΠΕΡΙΌΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΚΑΛΥΠΤΩ
ἤρξαντο...
περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ
πρόσωπον
Lu 22 64 περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων
Ης 9 4 τὴν κιβωτὸν τ. διαθήκης περικεκαλυμμένην
πάντοθεν χρυσίῳ

ΠΕΡΙΟΥΊΣΙΟΣ +

Mk1465

Ac

NEPI’KEIMAI **
Mk 9 42 εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τ. τράχηλον
αὐτοῦ
Lu 17 2 εἰ λίθος
yee μυλικὸς περίκειται περὶ τ. τράχηλον

αὐτοῦ
Ας 28 20 εἵνεκεν γὰρ τ. ἐλπίδος τ. Ἰσραὴλ τ. ἅλυσιν
He

NEPIOXH’
8 32 ἡ δὲ περιοχὴ τ. γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν
ΠΕΡΙΠΑΤΕΏ

(1) metaph,
Mt

Eph 6 17 τὴν περικεφαλαίαν τ. σωτηρίου δέξασθε

MAW Yad, Is. lix. 17
8 ἐνδυσάμενοι
περικεφαλαίαν
σωτηρίας

15

ἐλπίδα

Mk

μόλις

mepixpareis

γενέσθαι

τ.
7

NEPIKPY’NTQ * +
124 περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε

ΠΕΡΙΚΥΚΛΟΏ
Lu 19 43 οἱ ἐχθροί cov . . . περικυκλώσουσίν

NEPIAEI’NOMAI
ἡμεῖς of ζῶντες of περιλειπόμενοι

παρουσίαν τ. Κυρίου

8
11
12

σε

NEPIAA’MNQ *
Lu 2 9 δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς
Ac 2613 κατὰ τ. ὁδὸν εἶδον... περιλάμψαν pe φῶς

1Th415

2
5
6

NEPIKPATH’S ** +

Lu

παρὰ

(8) seq. διά
τ.

θάλασσαν

ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ
Μι 26 38 περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου
Mk 6 26 περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς
14 34 περίλυπός ἐστιν ἡ Ψυχή μου ἕως θανάτου

Lu 18 23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη

29 καταβὰς ἀπὸ τ. πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν
ἐπὶ τὰ ὕδατα
31 ὥστε τ. ὄχλον θαυμάσαι βλέποντας...
χωλοὺς περιπατοῦντας
οἢ
εἰπεῖν ’Eyeipou . . . x. περιπάτει
ὕπαγε, T
42 ἀνέστη τὸ κοράσιον κ. περιεπάτει
48 ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τ
θαλάσσης
:
49 οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τ. θαλάσσης περιπατοῦντα
1
διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου
κατὰ τ. παράδοσιν τ. πρεσβυτέρων
24 ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας
27 ἐν τ. ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ
38 τ. γραμματέων τ. θελόντων ἐν στολαῖς περι-

πατεῖν

16 [12 δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη
Lu 523 ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε x. περιπάτει
7 22 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χωλοὶ περιπατοῦσιν
11 44 οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ

οἴδασιν

20 46 τ. γραμματέων
στολαῖς

εἰς τ.

17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι

τ. θελόντων

2417 ods ἀντιβάλλετε

Jo

περιπατεῖν ἐν

πρὸς ἀλλήλους περιπα-

τοῦντες

136 ἐμβλέψας τ. Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει
5 ὃ ἔγειρε ἄρον τ. κράβαττόν σου x. περιπάτει

9 ἦρεν τ. κράβαττον αὐτοῦ κ. περιεπάτει
II ἐκεῖνός μοι εἶπεν "Apov .. . x. περιπάτει
12 tis ἐστιν

ὁ ἄνθρωπος

ὁ εἰπών σοι *Apov

kK. περιπάτει;

6 19 θεωροῦσιν τ. Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τ.
αλάσσης

Ac

66 οὐκέτι per’ αὐτοῦ πέριεπάτουν
7 τ μετὰ ταῦτα περιεπάτει 6 Ἰησοῦς ἐν τ. Γαλι-

NEPIME’NQ
1 4 περιμένειν τ. ἐπαγγελίαν τ. πατρός

ov

ΠΕΡΙΞ **

Ac

διό συνήρχετο
πόλεων

τ.

περιπατοῦντα

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΆΆ

Ac 27 16 ἰσχύσαμεν
σκάφης

δὲ

11 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν x. χωλοὶ περιπατοῦσιν
1425 ἦλθεν... περιπατῶν ἐπὶ τ. θάλασσαν.
26 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τ. θαλάσσης

μαρτύρων

1Th5

(2) seq. κατά

418 περιπατῶν
Γαλιλαίας

9 5 ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε x. περιπάτει

ταύτην περίκειμαι
2 ἐπεὶ x. αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν
1 τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος

5
12

καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον

nap py> 40 nivn, Dt. xiv. 2

δὲ κ. τὸ πλῆθος τῶν

πέριξ

Aaia:
yap ἤθελεν ἐν τ. Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν

8 12 1 οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τ. σκοτίᾳ
10 23 περιεπάτει 6 Ἰησοῦς ἐν τ. ἱερῷ

11 ο ἐάν τις περιπατῇ ἐν τ. ἡμέρα

περιπατέω---περισπάομαι
Jo llio ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τ. νυκτί
54 οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τ. Ἰουδαίοις
.
12 35 1 περιπατεῖτε ὡς TO φῶς ἔχετε
35 ὁ περιπατῶν ἐν τ. σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ
ὑπάγει
21 18 ὅτε ἧς νεώτερος... περιεπάτεις ὅπου ἤθελες
Ac
8 6 ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Ναζωραίου
,

ε

«

,

περιπάτει

8 ἐξαλλόμενος ἔστη κ. περιεπάτει,
κ. εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν
εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα
ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ

8 ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος
περιπατεῖ
IJol 6 1 ἐὰν εἴπωμεν... kK. ἐν τ. σκότει περιπατῶμεν
ἐὰν δὲ ἐν τ. φωτὶ περιπατῶμεν
7
2 6 1 ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν κ.
αὐτὸς περιπατεῖν
air. οὕτως mep., T

1Pe5

»

1

ILJo

>

πατείτω

11Co4

Ξ

μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ
3 διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν οὐ διὰ
εἴδους
27. λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα

2 1

5 7
-

περιπατοῦντας"
ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ
σάρκα στρατευόμεθα
᾿

κατὰ

οὐ τ. αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν;

λέγω δὲ Πνεύματι περιπατεῖτε

2 ἐν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε κατὰ τ. αἰῶνα
τ. κόσμου τούτου

οἷς προητοίμασεν
περιπατήσωμεν

6 Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς

ἀξίως περιπατῆσαι τ. κλήσεως ἧς ἐκλήθητε
1 μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς κ. τὰ ἔθνη
περιπατεῖ
ee

1

»δ'

περίπατειτε

-

εν

,

-

>

,

αγαπῇῃ

ὡς τέκνα
φωτὸς περιπατεῖτε
βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε

σκοπεῖτε τοὺς οὕτως περιπατοῦντας καθὼς
ἔχετε τύπον ἡμᾶς.
»»

~

“

πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν ods πολλάκις
ἔλεγον
περιπατῆσαι ἀξίως τ. Κυρίου εἰς πᾶσαν

ἀρεσκίαν
ὡς οὖν παρελάβετε. .. τ. Κύριον
αὐτῷ περιπατεῖτε

He 13

9

10

4

>

Led

3

σου περιπατοῦντας

θὰ

‘

>

>

6

>

,

-

hed

iva ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τ. ἀληθείᾳ

1

“

>

΄

4

>

A

,

>

IX

6

,

περιπατοῦντα
ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τ. ἑπτὰ λυχνιῶν τ.
χρυσῶν
περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς

ἃ οὔτε βλέπειν
a

*

δύνανται

,

,

οὔτε ἀκούειν
᾿᾿

>

’

οὔτε
Ε

περιπατεῖν
16 15 ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ
21 24 13 περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τ. φωτὸς
αὐτῆς
Lad

“-

ΠΕΡΙΠΕΙΡΩ
,

I Ti 610 ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς
bg

‘

,

57

“

ΠΕΡΙΠΙΠΤΩ
. λῃσταῖς περιέπεσεν
Lu 10 30 ἄνθρωπός τις.
Ac 27 41 περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον
Ja
3 ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις
ΠΕΡΙΠΟΙΕΌΜΑΙ
a
34
΄
AY
>
a
U
Lu 17 33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ” περιποιήσασθαι
Ac 20 28 ἣν περιεποιήσατο διὰ τ. αἵματος τ. ἰδίου
I ΤΙ 813 βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται
ΠΕΡΙΠΟΙΉΣΙΣ F

Eph114 els ἀπολύτρωσιν τ. περιποιήσεως

9g εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
1Th2 14 εἰς περιποίησιν δόξης τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ
He 10 39

1Pe2

ἡμεῖς δὲ... πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς
¢

΄“΄

s

,

>

,

-“

9 ἔθνος ἅγιον λαὸς εἰς περιποίησιν

prapn-bap ΠΡΌ, Ex. xix. 5, of Dt.
xiv. 2

ἐν

ἐν ois k. ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε

γάρ τινας

~

hie

ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω
εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τ. Θεοῦ
καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ
ὑμᾶς περιπατεῖν κ. ἀρέσκειν Θεῷ,
καθὼς κ. περιπατεῖτε
ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω
12
~~
μὲ
eS
uTh8
6 μστέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ
ἀτάκτως περιπατοῦντος
II

δὲ

1Th5

ee
ee

If

δὲ μισῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ... ἐν τ.

ς

1

,

ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Θεὸς οὕτως περι-

-

σκοτίᾳ περιπατεῖ
1 εὕρηκα ἐκ τ. τέκνων
ἐν ἀληθείᾳ25
12 “
a

Ww

ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν
>

Ν

Lad

πατήσωμεν
. τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν
,

»

>
λὰ
et.
iva περιπατῶμεν κατὰ4 τ. ἐντολὰς
αὐτοῦ.

περιπατέν
,
4
οὕτως κ. ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περι«

ὁ

δὲ

1 αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν. .. ἵνα ἐν αὐτῇ
περιπατῆτε
καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς

ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν
ἥλατο κ. περιεπάτει
λέγων μὴ περιτέμνειν . . . μηδὲ τ. ἔθεσι

«

LB)

5

II

περιπατεῖν αὐτόν

2 οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς
eee
3 οὐχὶ σαρκικοί ἐστε Kk. κατὰ ἄνθρωπον
περιπατεῖτε;

797

-

ἀκούομεν

1

ὑμῖν ἀτάκτως
ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες
περιπατήσαντες, WH mg.

περιπατοῦντας

ἐν

NEPIPAI'NQ
ἱμάτιον
Re 19 13 περιβεβλημένος
αἵματι
ῥεραντισμένον, WHR;

mg.

περιρεραμμένον
βεβαμμένον,

R

NEPIPH’TNYMI **
Ac 16 22

οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια

ΠΕΡΙΣΠΑΌΜΑΙ
Lu 10 40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν

as

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ 7
517 οἱ τ. περισσείαν τ. χάριτος... λαμβά-

11Co8

2 ἡ περισσεία τ. χαρᾶς αὐτῶν...

7 ἵνα k. ἐν ταύτῃ τ. χάριτι περισσεύητε
9 ὃ ὃ δυνατεῖ δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισ-

ἐπερίσ-

σευσεν

1015 ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τ. κανόνα ἡμῶν
εἰς περισσείαν
Ja 121 ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν x. περισσείαν
κακίας
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ἡ
Mt 12 34 ἐκ γὰρ τ. περισσεύματος τ. καρδίας τὸ
στόμα λαλεῖ
ΜΚ 8 8 ἦραν περισσεύματα κλασμάτων
Lu 645 ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ

σεῦσαι εἰς ὑμᾶς,

ὅἵνα.... περισσείητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν
12 περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τ.

Θεῷ
ΕΡΗ 1 8 ® ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ
Phl 1 9 3 ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον κ. μᾶλλον

περισσεύῃ

περισσεύσῃ, WH

Ἰησοῦ
412 οἶδα κ. ταπεινοῦσθαι οἶδα κ. περισσεύειν"
ἐν παντὶ x. ἐν πᾶσι μεμύημαι. .. x.
περισσεύειν Kx. ὑστερεῖσθαι

a“

11C08 13 τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων

12 wa κ. τὸ ἐκείνων περίσσευμα
a

PnHa,

ἢ

>

,

,

:

τὸ ὑμῶν ὑστέρημα

ΠΕΡΙΣΣΕΥΏ
(1) τὸ περισσεῦον, περισσεῦσαν

ὕστέ-

γένηται eis
,

>

(2) π. μᾶλλον,

13 12

1420
15 37
25 29

a

‘

~

»

,

>

»

‘

~

Ld

4

σευθήσεται

Mk12 44 1 πάντες
΄

Lu

18 ἀπέχω δὲ πάντα x. περισσεύω

Col 2 7 περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ
1 Th8 12 * ὑμᾶς δὲ ὁ Κύριος πλεονάσαι x. περισσεύσαι
τ. ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους
4 1 3 παρακαλοῦμεν... ἵνα περισσεύητε μᾶλλον
10 ὅ παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ περισ-

σεύειν μᾶλλον

πλεῖον (8) seq. εἰς, πρός
520 3 ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη
πλεῖον
ὅστις yap ἔχει δοθήθεται αὑτῷ κ. περισσευθήσεται
| ἦραν τὸ περισσεῦον τ. κλασμάτων
| τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν
τῷ ve ἔχοντι παντὶ δοθήσεται x. περισἔβαλον

γὰρ ἐκ τ. περισσεύοντος
,

΄

αὐτοῖς

917 1 ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων
1215 οὐκ ἐν τ. περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ
ἐστίν
1517 πόσοι μίσθιοι τ. πατρός μου περισσεύονται
ἄρτων
περισσεύουσιν, T
’

21 41 πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τ. περισσεύοντος
αὐτοῖς ἔβαλον

Jo

612 συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα
13 ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν
Ac 16 5 αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι. .. ἐπερίσσευον τ
ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν
Ro 8 7 ° εἰ δὲ ἡ ἀλήθεια τ. Θεοῦ ἐν τ. ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τ. δόξαν αὐτοῦ
δ15 * πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τ. Θεοῦ...
εἰς
τ. πολλοὺς ἐπερίσσευσεν
,

,

“

-

‘

ΠΕΡΙΣΣΟΆΣ

(1) ἐκ περισσοῦ
Μὲ

537 τὸ

4

Φ

΄-

a

περισσεύητε
15 58 περισσεύοντες ἐν τ. ἔργῳ τ. Κυρίου πάντοτε
,’

[4

ΠΟΟῚ

>

ἂν

i

,

5 ὃ καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τ. Χριστοῦ
εἰς ἡμᾶς,
[2

ὦ

‘

-

’

«

᾿,

κλησις ἡμῶν
3 9 * πολλῷ
μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τ.
Stamnes δόξῃ
΄
,
3°
415 ὅ
ἵνα ιν,το δὲΜ πλεονάσασ
α..... περισσεύσῃ
εἰς τὸς
τ. Θεοῦ
;
΄-

΄“΄

ςς \

ἐκ τ.

πονηροῦ

--ἐκ περ, WHR

Jo 10 10 ἵνα ζωὴν ἔχωσιν κ. περισσὸν ἔχωσιν
Ro 3 1 τί οὖν τὸ περισσὸν τ. Ἰουδαίου
IICo9

I περὶ μὲν γὰρ τ. διακονίας...
μοί ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν

περισσόν

ΠΕΡΙΣΣΟΎΕΡΟΣ **
(1) περ. μᾶλλον
Mt 11 ο ναὶ λέγω ὑμῖν κ. περισσότερον προφήτου
2813 διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσύτερον κρίμα
—h. v.. TWHR non mg.
Mk 7 36 1 αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον
12 33 τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν... περισσότερόν ἐστιν
πάντων τ. ὁλοκαυτωμάτων
40 οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα

Lu

12

26 ναὶ λέγω ὑμῖν x. περισσότερον προφήτου

4 μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι
ποιῆσαι
48 ᾧ παρέθεντο πολὺ περισσότερον αἰτήσουσιν
,

αὐτόν
,

20 47 οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
Ι(Ο12 23 τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν"
K, τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει

24 τ. ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν

-

οὕτως διὰ τ. Χριστοῦ περισσεύει κ. ἡ παρά-

τούτων

47 τί περισσὸν ποιεῖτε;

>

1Co8 ὃ οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν
14 12 ὃ πρὸς re οἰκοδομὴν τ. ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα

περισσὸν

Mk 6 SI ! λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο

15 13 εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τ. ἐλπίδι

ἊΝ

δὲ
εστιν

~

rs

mg.

26 iva τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ

στόμα αὐτοῦ
>

,

2 ὃ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευ-.
σεν εἰς τὸ πλοῦτος τ. ἁπλότητος αὐτῶν
7 ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε

νοντες

11Co8

Mt

—=§6=«3=©63hhlUS

περισσεία---περισσότερος

798
Ro

=

15 10 περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα

1Co2

[4

He

10

7 μή πὼς τ. περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ

τοιοῦτος
ὃ ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι

617 pees i ss βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι
. . + τὸ ἀμετάθετον τ. βουλῆς αὐτοῦ
715 περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν

ὦν
eee
"5

περισσοτέρως---περιτομή
Ga

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΣ *

(1) περ. μᾶλλον
11Col

12

παρακλήσει ἡμῶν π. μᾶλλον

ἐχάρημεν
τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ π. εἰς ὑμᾶς ἐστίν

Col

ἐν κόποις π. ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως
ἐν kom. π. ἐν πληγαῖς π.,. T
εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶ
π. ζηλωτὴς ὑπάρχων τ. πατρικῶν μου
παραδοσέων
Phi 114 π. τολμᾷν ἀφόβως τ. λόγον τ. Θεοῦ λαλεῖν
1Th217 π. ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν
He 2 ἃ δεῖ π. προσέχειν ἡμᾶς τ. ἀκουσθεῖσιν
13 19 περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι

ε

‘

a

»

¢

‘

~

ΠΕΡΙΤΙΘΗΜΙ

Mk12

36
Jo 1929

.

1012 23

πρὸς

10 16
21 12

NEPITOMH’ +
(2) metaph.

(1) οἱ ἐκ περιτομῆς

lio

1115
Lu

224

mi 22 δ ix DMATAY, Lev. xii. 8
ie)

Jo1

[Ὁ] τ

ῳ)

“-

\

καταβῆναι

τὸ

a

\

πνεῦμα

eo

TO

αγιον

σωματικῷ

~

εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν
τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ
εὗρεν ἐν τ. ἱερῷ τ. πωλοῦντας ... περι-

στεράς

τοῖς τ. περιστερὰς πωλοῦσιν

εἶπεν

NEPITE’MNQ
ἦλθαν περιτεμεῖν τὸ παιδίον
ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ
μεῖν αὐτόν
>

δ

4

΄

,

τοῦ

περιτε-

-

ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον
>

,

,

a

kK. περιέτεμεν αὐτὸν τ. ἡμέρᾳ τ. ὀγδόῃ
ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τ. ἔθει τῷ Μωυσέως
δεῖ περιτέμνειν αὐτούς
λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν
λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα
περιτετμημένος Tis ἐκλήθη ; μὴ ἐπισπάσθω"
»-“

’

,

ἐν
3

ἀκροβυστίᾳ

κέκληταί Tis; μὴ περιτε-

μνέσθω
. ἠναγκάσθη
οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοὶ
περιτμηθῆναι
ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὧφεaA

,

λήσει"
’

722 διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τ. περιτομήν
23 εἰ

εἶδεν πνεῦμα Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστεράν
ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί
κατέστρεψεν κ. τ. καθέδρας τ. πωλούντων
τ. περιστεράς
εἶδεν.
. τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν
τ καθέδρας τ. πωλούντων τ. περιστερὰς
κατέστρεψεν
ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν
,

Mk

ἄνθρωπος ἐφύτευσεν κ. περιέ-

θηκεν φραγμόν
περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον
στέφανον
γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ
σπόγγον οὖν μεστὸν τ. ὄξους ὑσσώπῳ
περιθέντες
τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν

»"»

Jo
316

I ἀμπελῶνα

1517

NEPIZTEPA’
Mt

αὐτοὶ νόμον

φυλάσσουσιν"
περιτετμημένοι, WH mg. R mg.
ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι
211 ἐν ᾧ κ. περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ

Mt 21 33 φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν
27 28 χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ
48 πλῆσας τε ὄξους κ. περιθεὶς καλάμῳ

ΠΕΡΙΣΣΩ͂Σ
Mt 27 23 οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες
Mk 10 26 οἱ δὲ π. ἐξεπλήσσοντο λέγοντες
αὐτόν
15 14 οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν
Ac 2611 περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς

5 33, μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ
6 12 οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι

13 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι

περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς
a
a
τ. ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω π. εἰς ὑμᾶς
1 ἐπὶ δὲ τ.

799

‘

La

>)

>

περιτομὴν λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος ἐν
σαββάτῳ
Ac 7 8 ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς
10 45 1 ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοί
11 21 διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς
Ro 225 περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον
πράσσῃς
25 ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν
26 οὐχ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν
λογισθήσεται;
27 κι κρινεῖ... σὲ τὸν διὰ γράμματος x.
περιτομῆς παραβάτην νόμου
28 οὐδὲ ἡ ἐν τ. φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή
20. περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι
8 I τίς ἡ ὠφελεία τ. περιτομῆς;
30 ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως
4 9 6 μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τ. περιτομήν
10 ἐν περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ;
οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ:
II x. σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς
περιτομήν, WH mg.
12 1 πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς
ἦνον
15 8 λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι

περιτομῆς

1Co7 19 ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν
Ga 2 7 καθὼς Πέτρος τ. περιτομῆς
᾿
86 γὰρ ἐνεργῆσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τ.

περιτομῆς
᾿
9 ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ εἰς τ. περιτομήν

12 5 φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς
;
5 6 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομὴ τι

ἰσχύει

Il εἶ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω τί ἔτι διώκομαι;,
θ 15 οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν

Eph 2 11 οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τ. λεγομένης
περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου
Phl 8 3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή
5 περιτομῇ ὀκταήμερος ἐκ γέν υς Ἰσραήλ

800

περιτομή---ἸΠέτρος

Col 211 3 ἐν ᾧ x. περιετμήθητε

περιτομῇ ἀχειρο-

ποιήτῳ
11 3 ἐν τ. περιτομῇ τ. Χριστοῦ

811 ὅπου οὐκ fu...
411

περιτομὴ κ. ἀκροβυστία

1 Μάρκος. . . x. Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος
ἸΙοῦστος οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς

ΜΚ
Lu

Tit 1101 μάλιστα οἱ ἐκ τ. περιτομῆς

ΠΕΡΙΤΡΕΊΠΩ **
Ac 26 24 τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει

4 4 ἦλθεν τὰ πετεινὰ K. κατέφαγεν αὐτό

32 ὥστε δύνασθαι

8 5
958
1224
18 19

Ας 1012

ΠΕΡΙΤΡΕΧΩ

11

Mk 655 περιέδραμον ὅλην τ. χώραν ἐκείνην

6

ὑπὸ

τ. σκιὰν

αὐτοῦ

Ro

123

Mk

Ja

8 7

Eph 414 περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τ. διδασκαλίας

Re

NE’TOMAI
4 7 τὸ τέταρτον (Gov ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ

ΠΕΡΙΦΕΡΩ
655 ἤρξαντο ἐπὶ τ. κραβάττοις τ. κακῶς ἔχοντας
περιφέρειν
11Co4 10 πάντοτε τ. νέκρωσιν τ. Ἰησοῦ ἐν τ. σώματι
περιφέροντες

Tit

ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΏ aie
215 μηδείς σου περιφρονείτω

Mt

8 5 ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν... πᾶσα ἡ περί-

ἦχος περὶ αὐτοῦ

εἰς πάντα
πάσῃ τ.

περιχώρῳ

8 37 ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τ. Τερασηνῶν

Ac 14 6 κατέφυγον εἰς τ. πόλεις τ. Λυκαονίας . ..
kK. τὴν περίχωρον

πάντων

1Col3

Ro 1612 ἀσπάσασθε Περσίδα τ. ἀγαπητήν
ΠΕΥΣΙ *

11Co8 10 τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι
9 2 ᾿Αχαία παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι
Mt

6 26
8 20
18. 4
32

NETEINO’N
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ
ἔχουσιν . .. τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατασκηνώσεις
ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά
ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ

bad

ἀετοῦ

>

-

πετομένου

,

EV

μεσου-

a

J

Mt

724 ὅστις @xoddunoev αὐτοῦ τ. οἰκίαν ἐπὶ τ
πέτραν
25 τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τ. πέτραν
1018 1 ἐπὶ ταύτῃ τ. πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τ.
ἐκκλησίαν
27 51 ἡ γῆ ἐσείσθη x. αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν
60 ὃ ἐλατόμησεν ἐν τ. πέτρᾳ
Mk15 46 ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας
Lu 648 ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τ. πέτραν
48 τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τ. πέτραν
διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν, TWHR

non mg.

8 6 ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τ. πέτραν

13 οἱ δὲ ἐπὶ τ. πέτρας of . . . δέχονται τ. λόγον

Ro

ἐπὶ τὴν πέτραν, TWH mg.
9.33 1 τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος
πέτραν σκανδάλου

x.

Pizis ἬΝ ΡΥ maa jand... m3, Is. viii.

4 ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ οὐ περπερεύεται
ἡ ἀγ., ov (nd. ἡ ἀγάπη, οὐ περπ., T
ΠΕΡΣΙΣ

΄-

ΠΕΤΡΑ

περίψημα ἕως ἄρτι

ΠΕΡΠΕΡΕΥΌΜΑΙ * +

ενὸς

,

(1) metaph.

ΠΕΡΙΨΗΜΑ ** +
1Co413

,

-~

ἤκουσα

>

χωρος τ. Ἰορδάνου
14 35 ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τ. περίχωρον ἐκείνην
Mk 128 ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ... εἰς ὅλην τ.
περίχωρον τ. Ταλιλαίας
Lu 8 3 ἦλθεν εἰς πᾶσαν περίχωρον τ. Ἰορδάνου
πᾶσ. τ. περίχ., T
414 φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅληςτ. περιχώρου περὶ
τόπον τῆς περιχώρου
717 ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν...

‘

ρανήματι
1214 ἵνα πέτηται, εἰς τὴν ἔρημον εἰς τ. τόπον
αὐτῆς
14 6 εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι
1917 λέγων πᾶσι τ. ὀρνέοις τ. πετομένοις ἐν
μεσουρανήματι

ΠΕΡΙΩΡΟΣ

αὐτοῦ
37 ἐξεπορεύετο

a

,

813

τὰ

πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατασκηνοῖν
τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό
ἔχουσιν... τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατασκηνώσεις
πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τ. πετεινῶν;
τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τ.
κλάδοις αὐτοῦ
ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα. ..
kK. πετεινὰ τ. οὐρανοῦ
εἶδον τὰ τετράποδα τ. γῆς. .. κ. τὰ
πετεινὰ τ. οὐρανοῦ
ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος... . πετεινῶν κ.
τετραπόδων
πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε x. πετεινῶν
ἀμάζεται

14, cf. xxviii. 16
1Col0

4 1 ἔπινον yap ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης
πέτρας"
1 ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ Χριστός
1Pe2 8 1 λίθος προσκόμματος x. πέτρα σκανδάλου,
s. Lc.
Re 615 ἔκρυψαν ἑαυτοὺς. .. εἰς τ. πέτρας τ.
ὀρέων,

716 κ. λέγουσιν τ. ὄρεσι κ. τ. πέτραις
ΠΕΊΤΡΟΣ

Μὲ

(1) Σίμων, Συμεὼν Πέτρος
418 1 εἶδεν δύο ἀδελφοὺς Σίμωνα τ. λεγόμενον
Πέτρον

ὯΝ

V\ i

«

ae
Ἶ
Mt
᾿
;

Πέτρος

814 ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τ. οἰκίαν Πέτρου
10 2 1 πρῶτος a
ὁ λεγόμενος Πέτρος
14 28 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
ἀπ. δὲ αὐτῷ ὁ Π. εἶπ., TR
29 Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα
15 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
16 16} ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν
18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος
22 προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο
ἐπιτιμᾷν
23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τ. Πέτρῳ
171 μεθ᾽ ἡμέρας ἐξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τ.
Πέτρον
4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ “Πέτρος εἶπεν τ. Ἰησοῦ
24 προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τ.

61 στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψεν τ. Πέτρῳ'
κι

ἐπετίμησεν

Jo

Πέτρου

68 1 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος
18.6.2 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον

ὃ λέγει αὐτῷ Πέτρος

9:3 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος
24 3 νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος

36 1 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος
37 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος
τό, Τ WH]
18 το 1 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιρανεἵλκυσεν
αὐτήν
11 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τ΄ Πέτρῳ

15 1 ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος
16 6 δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τ. θύρᾳ ἔξω
16 εἶπεν τῇ θυρωρῷ K. εἰσήγα ev τ. Πέτρον.
I7 λέγει οὖν τ. Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός
18 ,».
ἢ δὲ x. ὁ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστώς
25 1 ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς x. θερμαινόμενος
26 συγγενὴς dy οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον

Πέτρῳ

27 πάλιν

20

ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ

3 ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος

14 29 ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ
33 παραλαμβάνει Ts Πέτρον k. τ. Ἰάκωβον
τ. Ἰωάνην

σοι

Πέτρε

οὐ

φωνήσει

SI

51

kx.

37 λέγει τ. Πέτρῳ
54 6 Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ
. 66 ὄντος τ. Πέτρου κάτω ἐν τ. αὐλῇ
67 ἰδοῦσα τ. Πέτρον θερμαινόμενον
70 πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τ. Πέτρῳ
72 ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα
16 7 εἴπατε τ. μαθηταῖς αὐτοῦ κ. τ. Πέτρῳ
in δ᾽ 8} ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τ.
γόνασιν Ἰησοῦ
6 14 1 Σίμωνα ὃν k. ὠνόμασεν Πέτρον
8 45 ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος
51 εἰ μὴ Πέτρον kK. Ἰωάνην k. Ἰάκωβον
9 20 Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
28 παραλαβὼν Πέτρον κι Ἰωάνην k. Ἰάκωβον
32 ὁ δὲ Πέτρος k. of σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρη,Μένοι ὕπνῳ
33 εἶπεν ὃ Πέτρος πρὸς τ. Ἰησοῦν
12 41 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος
18 28 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος
22 8 ἀπέστειλεν Πέτρον x. Ἰωάνην εἰπών
ἀλέκτωρ
᾿
54 6 δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν

οὖν ἠρνήσατο Πέτρος

21 τρέχει οὖν kK. ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον
3 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος κ. ὁ ἄλλος, μαθητής
4 ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχειον τ.
“Πέτρου

ὁ Πέτρ., T

34 λέγω

τ.

6 8 ἰλέγει αὐτῷ... ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος

Πέτρον

ἀναμνησθεὶς

ῥήματος

43 σὺ “κληθήσῃ Κηφᾶς ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος
45 ἀπὸ Βηθσαιδὰ ἐκ τ. πόλεως ᾿Ανδρέου κ.
Πέτρου

5 ἀποκριθεὶς 6 Πέτρος λέγει τ. Ἰησοῦ
10 28 ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ
18

τ.

—h. v,, T [[WH]] R mg.
141 * ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου

9 2 μετὰ ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τ.

13 21

ὁ Πέτρος

2412 ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον

19 27 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος. εἶπεν αὐτῷ
26 33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος
37 παραλαβὼν τ. Πέτρον κ. τοὺς δύο υἱοὺς
Ζεβεδαίου
40 λέγει τ. Πέτρῳ
58 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν
69 ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τ. αὐλῇ
7% προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τ. Πέτρῳ
75 ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τ. ῥήματος Ἰησοῦ
Mk 316! ἐπέθηκεν ὄνομα
ὅ
τ. Σίμωνι Πέτρον
5 37 εἰ μὴ τ. Πέτρον K. Ἰάκωβον. k. Ἰωάνην
8 29 ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει. αὐτῷ
32 προσλαβόμενος ὁΠέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ.
yi ane

ὑπεμνήσθη
Κυρίου

18 21 τότε προσελθὼν ὁ ἹΠέτρος εἶπεν αὐτῷ

ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς

801

Lu 22 55 ἐκάθητο ὁ Πέτρος μέσος αὐτῶν
58 δ᾽δὲ Πέτρος ἔφη
60 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος

“Πέτρῳ

SF

|

σήμερον

61 ἔρχεται οὖν κ. Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν
αὐτῷ
ΣῚ ἦσαν ὁμοῦ Σιμὼν Πέτρος x. Θωμᾶς
3¢ λέγει. αὐτοῖς Σίμων. Πέτρος
7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος oe Τ᾿ Πέτρῳ
7% Σίμων οὖν Πέτρος

ἀκούσας

ὅτι ὁ Κύριός

ἐστιν
11 1 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος
14.2 λέγει τ. Σίμωνι Πέτρῳ ὃ Ἰησοῦς
17 ἐλυπήθηὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον
20 ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τ. μαθητήν
Ac

21 τοῦτον οὖν ἰδὼν 6 Πέτρος λέγει T. Ἰησοῦ
1 13 οὗ ἦσαν καταμένοντες
ὅ τε
Πέτρος
κ.

ἸΙωάνης κι Ἰάκωβος
15 ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τ. ἀδελφῶν εἶπεν
214 σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα
37 εἶπάν τε πρὸς τ. Πέτρον κ. τ. λοιποὺς
ἀποστόλους
28 Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς
81 Πέτρος δὲ x. Ἰωάνης ἀνέβαινον εἰς τὸ
ἱερόν

3 ὃς ἰδὼν

Πέτρον

κ.

ἸἸωάνην

μέλλοντας

εἰσιέναι
4 ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν... εἶπεν
6 εἶπεν δὲ Πέτρος
11 κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τ. Πέτρον κ. Τ.
Ἰωάνην
:

Πέτρος---πῆχυς
Ac

312 ἰδὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τ. λαόν
4 ὃ τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου
εἶπεν
13 θεωροῦντες δὲ τὴν τ. Πέτρου παρρησίαν
kK. Ἰωάνου

19 ὁ δὲ Πέτρος
εἶπαν

x.

Ἰωάνης

ἀποκριθέντες

ΜΚ 4 ς ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες
16 οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ
ΠΗΊΎΑΝΟΝ *

Lu 11 42 ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον κ. τὸ πήγανον
kK. πᾶν λάχανον

5 3 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος

ὃ ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος
Mk
Jo

ΠΗΓΗ΄
5 29 εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τ. αἵματος αὐτῆς
4 6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ.
ὁ οὖν Ἰησοῦς... ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τ.

Ja

811 μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τ. αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ

9 ὁ δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν

15 ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσει
29 ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος κ. οἱ ἀπόστολοι εἶπαν
8 14 ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον x. Ἰωάνην

20 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν

9.32 ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων
34 εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος

38 οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος

ἐστὶν

ἐν αὐτῇ
39 ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς
40 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος

Ο ἰδοῦσα τ. Πέτρον ἀνεκάθισεν

10

κυ 1 μετάπεμψαι
Πέτρος

25 ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τ. Πέτρον

26 ὁ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων
32 } μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος
34 ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν

44 ἔτι λαλοῦντος τ. Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα
45 οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ οἱ συνῆλθαν τ.

Πέτρῳ

46 τότε ἀπεκρίθη Πέτρος
11 2 ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱερουσαλήμ

4 ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς
7 ἀναστὰς Πέτρε θῦσον κ. φάγε
13 1 μετάπεμψαι Σίμωνα τ. ἐπικαλούμενον
Πέτρον
προσέθετο συλλαβεῖν x. Πέτρον
ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τ. φυλακῇ
τ. νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος
πατάξας δὲ τ. πλευρὰν τ. Πέτρου
ὁ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν
ἐπιγνοῦσα τ. φωνὴν τ. Πέτρου
ἀπήγγειλεν ἑστάναι τ. Πέτρον πρὸ τ.
πυλῶνος

16 ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων
18 τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο
15 7 ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς
Ga

2 7 καθὼς Πέτρος τ. περιτομῆς"

t Pel

11Pe1

16

Mt 13

20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς

“

k. πηγὰς ὑδάτων
4 ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ eis... τ. πηγὰς
τ. ὑδάτων

NH’TNYMI

He

8 2 ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος οὐκ ἄνθρωπος

NHAA’AION *
Ac 27 40 ἅμα ἀνέντες τ. ζευκτηρίας τ. πηδαλίων
Ja 8 4 τὰ πλοῖα... μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου
πηδαλίου
ΠΗΛΙΚΟΣ

Ga

611 ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα

He

7 4 θεωρεῖτε δὲ πηλίκος otros

Jo

9 6 ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τ. πτύσματος,
κ. ἐπέθηκεν αὐτοῦ τ. πηλὸν ἐπὶ τ. ὀφθαλμούς
11 ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν
ἐποιήσεν
᾿
14 ἐν 9 ἡμέρᾳ τ. πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
\
pe,
΄
»
"
>
,
15 πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τ. ὀφθαλμούς

ἡλίκοις, WH

mg.

NHAO’S
΄

Ro

hed

’

921 ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τ. πηλοῦ;

ΠΗΡΑ **
Mt 10 10 μὴ κτήσησθε χρυσὸν... μὴ πήραν εἰς ὁδόν

ΜΚ 6 8 ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν... μὴ ἄρτον
Lu

μὴ πήραν

y

9 3 μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδὸν μήτε ῥάβδον μήτε
πήραν
10 4 μὴ βαστάζετε βαλλάντιον μὴ πήραν
22 35 ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου κ. πήρας

36 ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω ὁμοίως κ. πήραν

1 1 Σίμων Πέτρος δοῦλος x. ἀπόστολος Ἰησοῦ

NETPQ’AHE ἢ
5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη

‘

ζωῆς δωρεάν

περιτομῆς
1 Πέτρος ἀπόστολος. Ἰησοῦ Χριστοῦ
mg. R mg.

~

21 6 τ. διψῶντι δώσω ἐκ τ. πηγῆς τ. ὕδατος τ.

& ὁ yap ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τ.

Χριστοῦ
Συμεὼν, TWH

>

14 7 προσκυνήσατε τ. ποιήσαντι... θάλασσαν

Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλειται

ἀναστὰς Πέτρε θῦσον κ. φάγε.
ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν
ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος
1 εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος év6.ide
ξενίζεται.
710 τ. δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τ. ὁράματος
21 καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τ. ἄνδρας

>

υκὺ kK, τὸ πικρόν;
11Pe2 17 οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι
Re 717 ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων
8 10 ἔπεσεν... ἐπὶ τ. πηγὰς τ. ὑδάτων

9 ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι

3
5
6
7
11
14
14

14 γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος
πηγῇ

13
I4
17
18

12

πετρώδη

σπειρόμενοι

Mt

ΠΗ͂ΧΥΣ
627 δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τ. ἡλικίαν αὐτοῦ
πῆχυν ἕνα

Lu 12 25 δύναται ἐπὶ τ. ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι
πῆχυν

πῆχυς---πίνω
Jo 21 ὃ ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων
Re 2117 τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν
ΠΙΑΖΩ
730 ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι
32 ἀπέστειλαν... ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν
αὐτόν
44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν

Jo

8 20 οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν

10 39 ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι
11 57 ὅπως πιάσωσιν αὐτόν
21 3 ἐν ἐκείνῃ τ. νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν
Io ἐνέγκατε, ἀπὸ τ. ὀψαρίων

Ac

ὧν ἐπιάσατε

νῦν

8 7 πιάσας αὐτὸν τ. δεξιᾶς. χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν
12 4 ὃν κ. πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν

11Co1l 32 ἐφρούρει τ. πόλιν

Δαμασκηνῶν

πιάσαι με

Re

1920 ἐπιάσθη τὸ θηρίον

Lu

ΠΙΕΖΩ
6 38 μέτρον καλὸν πεπιεσμένον . .. δώσουσιν
εἰς τ. κόλπον ὑμῶν

Col

ΠΙΘΑΝοΟΛΟΓΙΑἕ
2 4 ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται
λογίᾳ
ΠΙΘΟΣ

ἐν πιθανο-

Lu

167 Zaxapias ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος
ἁγίου
2 6 ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν
21 ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν
22 ὅτε “ἐπλήσθησαν ai ἡμέραι τ. καθαρισμοῦ
αὐτῶν
4 28 ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τ. συναγωγῇ
5 7 ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε sodinebe
αὐτά
26 ἐπλήσθησαν
φόβου λέγοντες
611 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας
21 23 ἡμέραι ἐκδικήσεως ι
τοῦ πλησθῆναι
πάντα τὰ γεγραμμένα
Ας 2. 4 ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου
- 8 10 ἐπλήσθησαν θάμβους k. ἐκστάσεως ἐπὶ τ.
,“συμβεβηκότι αὐτῷ
4 ὃ τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου
3 ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος
517 ὁ ἀρχιερεὺς κ. πάντες οἱ σὺν αὐτῷ...
ἐπλήσθησαν ζήλου
917 ὅπως ἀναβλέψῃς κ. πλησθῇς πνεύματος
ἁγίου
18 9 Σαῦλος δὲ ὁ x. Παῦλος πλησθεὶς πνεύματος
ἁγίου
45 ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τ. ὄχλους ἐπλήσθησαν
ζήλου
19 29 ἐπλήσθη ἡ πόλις τ. συγχύσεως

Vide ΠΕΙΘΟΣ

NIKPAI'NQ
Col 319 μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς
Re 811 ἀπέθανον ἐκ τ. ὑδάτων ὅτι ἐπικράνθησαν
10

803

ΠΙΜΠΡΗΜΙ
Ac 28

6 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι
ἐμπιπρᾶσθαι, T

9 πικρανεῖ σου τ. κοιλίαν

ΠΙΝΑΚΙΔΙΟΝ **

10 ὅτε ἔφαγον αὐτὸ ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου
Lu

NIKPI’A
Ac

8 23 eis yap χολὴν

Ro

814 τὸ στόμα ἀρᾶς κ. πικρίας γέμει

πικρίας

οὐκ εἴν ὁρῶ σε

ΠΙΊΝΑΞ **

ὄντα

Miows NPD WB TP, Ps. x. 7

Eph 4 31 πᾶσα πικρία K. θυμὸς. a ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν
He 1215 μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ

Ja

163 αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων

ΠΙΚΡΟΣ
μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τ. αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ
κ. τὸ πικρόν ;
14 εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε. .. ἐν τ. καρδίᾳ
ὑμῶν

311

ΠΙΚΡΩΣ
Mt 2675 ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς
Lu 22 62 ἐξελθὼν οὐ ἔκλαυσεν πικρῶς

v., [WH]

ΠΙΜΠΛΗΜΙ
Mt 22 10 ἐπλήσθη ὁ νυμφὼν ἀνακειμένων
27 48 πλήσας τε ὄξους κ. περιθεὶς καλάμῳ
iu 215 πνεύματος ἁγίου πλησθήσεταιἔτι ἐκ 'κοιλίας
μητρὸς αὐτοῦ
23 ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τ. λειτουργίας αὐτῆς
41 ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλεισάβετ
57 τῇ δὲ ᾿Ελεισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ
τεκεῖν αὐτήν

Mt 14

8 δός μοι φησὶν

ὧδε ἐπὶ πίνακι τ. κεφαλὴν

Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ

II ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι
625 θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ πίνακι τ.
κεφαλὴν Ἰωάνου τ. βαπτιστοῦ
28 ἤνεγκεν τ. κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι
Lu 11 39 τὸ ἔξωθεν τ. ποτηρίου x. τ. πίνακος καθαρίζετε
Mk

ni’NQ

(1) seq. ἀπό, ἐκ
Mt

(2) πεῖν

625 μὴ μεριμνᾶτε τ. Ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε ἢ
τί πίητε
πο τί πίητε, T [WH]
31

μὴ οὖν μεριμνήσητε

λέγοντες

τί φάγωμεν

ἢ τί πίωμεν
11 τ8 ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων
19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐσθίων kK. πίνων
20 22

23
24 38
49
26 27

δύνασθε

πιεῖν

τὸ

ποτήριον

ὃ ἐγὼ μέλλω

πίνειν
τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε
ὡς γὰρ ἦσαν ἐν τ. ἡμέραις ταῖς πρὸ τ. κατακλυσμοῦ τρώγοντες k. πίνοντες
ἐσθίῃ δὲ x. πίνῃ μετὰ τ. μεθυόντων
1 πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες

—

804

πίνω---πίπτω

Mt 26 29 1 οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τ. γενήματος τῆς ἀμπέλου,
€ws τ. ἡμέρας ἐκείνης Grav αὐτὸ πίνω pe
μὲ

“

᾿΄

»

΄

LJ

ὑμῶν καινόν
42 ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω
27 34
ἔδωκαν αὑτῷ πιεῖν
2

ἊΨ»

»

΄-

>

,

Ι0010

in bod ΡΠ Iw, Ex. xxxii. 6

οἶνον

“

>.

μετὰ

χολῆς

‘

-

31
11 22

πεῖν, Τ

2

K. γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν
ΓΙ

»

ἠθέλ

χω

25

πεῖν, Τ
Mk 2 16 μετὰ ἁμαρτωλῶν κ. τελωνῶν ἐσθίει x. πίνει
--κ. πίνει, WH non mg. R mg.
10 38 δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω
-

26
27

,

39 τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε
14 23 λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς
2

25 1 οὐκέτι οὐ μὴ πίω
ἀμπέλου,

-28
29

cal

ἐκ τ. γενήματος τῆς

15 32

ς
,
2
,
Lid
38
,
ἕως τ. ἡμέρας
ἐκείνης
ὅταν
αὐτὸ
πίνω
καινόν,

Lg

16 [18 κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν
24% οἶνον K. σίκερα οὐ μὴ πίῃ
5.30 διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν κ.
5

,

ἐσθίετε

>

‘

,

Ε
ἁμαρτωλῶν

κ. πίνετε;

33 οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν κ. πίνουσιν
39 οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον
μὴ ἔσθων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον
,
c
a!
>
,
»”
,
ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔσθων κ. πίνων
ἔσθοντες x. πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν
ἀναπαύου φάγε πίε εὐφραίνου
ἀναπ. φάγε πίε, [ΝῊ]
ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε κ. τί πίητε
ἄρξηται. .. ἐσθίειν τε x. πίνειν x. μεθύσκεσθαι
ἐφαγομεν ἐνώπιόν σου κ. ἐπίομεν
διακόνει μοι ἕως φάγω x. πίω"
kK. μετὰ ταῦτα φάγεσαι κ. πίεσαι σύ
ἤσθιον ἔπινον ἐγάμουν ἐγαμίζοντο
ἤσθιον ἔπινον ἠγόραζον ἐπώλουν
,

,

>

29
45
18 26
17 ὃ

°

,

“-

27
2ὃ

’

2218 ! οὐ μὴ πίω ἀπὸ τ. viv ἀπὸ τ. γενήματος
-

τῆς ἀμπέλου
30 ἵνα ἔσθητε κ. πίνητε ἐπὶ τ. τραπέζης μου
4 1.3 λέγει αὐτῇ 6 Ἰησοῦς Δός μοι πεῖν
2 πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὧν παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς
ad

Jo

,

»»

,

εις

10 3 τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι Δός μοι πεῖν

πίω αὐτό;

Ac

>

4

>

>

,

,

πιεῖν,

21 3 οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν
μήτε πεῖν
πιεῖν, T

Ro 1421 3 καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πεῖν οἶνον
πιεῖν,

4 ® μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν x. πεῖν
4 πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα"

1 ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης
πέτρας

”

,

,

,

΄

-

>

,

7 yi ap ἡ πιοῦσα τὸν... ὑετόν
,
10 + αὐτὸς πίεται ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ
6 3 αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πεῖν
31 ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς
πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη
πέπτωκαν, WH non mg. R non mg.
1

>?

"»

“-

,

3.

“

nInPA’sKQ

18 25 ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι

26 9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ
Mk14 5 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι
ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων
5§ διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων
δηναρίων
245 τὰ κτήματα x. τ. ὑπάρξεις ἐπίπρασκον
434 πωλοῦντες ἔφερον τ. τιμὰς τ. πιπρασκομένων
5 4 οὐχὶ... πραθὲν ἐν τ. σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν;
714 ἐγὼ δὲ σάρκινός εἰμι πεπραμένος ὑπὸ τ.
ἁμαρτίαν

Jo 12
Ac

Ro

(1) ἔπεσα
(8) seq. ἀπό, ἐκ
Mt

211
4 9
725
-27

ni’nta
(2) seq. παρά, πρός
(4) seq. ὑπό

πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ
ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι
προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ κ. οὐκ ἔπεσεν
προσέκοψαν τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ κ. ἔπεσεν

-10 29 ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τ. γῆν ἄνευ

9 9 οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν
2812 3 λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν

1Co9
10

a

πάλιν"

7 37 ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός pe x. πινέτω
18 11 τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ

x.

Mt 18 46 ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν

ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τ. ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ

6 53 ἐὰν μὴ... πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα
54 0 ὁ... πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον
566... πίνων pov τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει

πίνειν

nlo’THS

13 1 πᾶς ὁ πίνων ἐκ τ. ὕδατος τούτου διψήσει
74.

Κυρίου

Ro 11 17 συνκοινωνὸς τ. ῥίζης τ. πιότητος τ. ἐλαίας
ἐγένου

,

12 1 κ. αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν

ποτήριον

ποτήριον δαιμονίων
εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν κ.
πίνειν;
τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις ἐὰν πίνητε εἰς τ.
ἐμὴν ἀνάμνησιν.
:
ὁσάκις γὰρ... τὸ ποτήριον πίνητε
ὃς dy ... πίνῃ τὸ ποτήριον τ. Κυρίου
ἀναξίως
1 οὕτως... ἐκ τ. ποτηρίου πινέτω"
ὁ γὰρ ἐσθίων x. πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει
K. πίνει
εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται φάγωμεν x. πίωμεν
ney biDN, Is. xxii. 13

He 6
Re 14
16
18

h. v., [WH]

7 33
34
10 7
1219

7 3 ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν κ. πεῖν

>

21 οὐ δύνασθε

μεμιγμένον"

Lu

or

᾿

18

τ. πατρὸς ὑμῶν
4? ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη
7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τ. ἀκάνθας

~ 8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τ. γῆν τ. καλήν
—15 14 ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται
27 ® x, δι τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τ. ψιχίων
τ. πιπτόντων ἀπὸ τ. τραπέζης

17 6 1 ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωmov αὐτῶν
15 πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ

805

πίπτω---πιστεύω
Mt 18 26 πεσὼν

οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ

πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει

ae

,

-

αὐτόν
21 44 ὁ πεσὼν ἐπὶ τ. λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ λικμήσει
αὐτόν

—h. v., Τ [WH] R mg.

ΕΣ

>

»

\

»

\

»

3 οἱ ἀστέρες
πτοντες

’

-

“

,

Lu

ἐφ᾽ ἡμᾶς

“~

-“

8

-

c

>

|

εἰς τ. γῆν
τὸ δέκατον τ. πόλεως ἔπεσεν
1 οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι. ..
ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν
ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
1 ai πόλεις τ. ἐθνῶν ἔπεσαν
1 of πέντε ἔπεσαν ὁ εἷς ἔστιν
ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
3 ἐκ τ, οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς
πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη
πέπωκαν, TWH mg. R mg.
4

3

a

,

τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται

4

ἢ τ. νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν
8 ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τ. πιπτόντων
ἀπὸ τ. τραπέζης τ. πλουσίου
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τ. πόδας
αὐτοῦ
πᾶς 6 πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τ. λίθον συνθλασθήσεται:
ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν
πεσοῦνται στόματι μαχαίρης
ε

4

>

3

>

-~

a»

λέ

“

ΕΣ

,

᾿

»

’

x,

¢

“~

a

ἐὰν μὴ 6 κόκκος
γῆν ἀποθάνῃ

τ. σίτου

πεσὼν

εἰς τ.

ἀπῆλθαν εἰς τὰ ὀπίσω κ. ἔπεσαν χαμαί
>

o

>

A

>

,

»

,

ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν
ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ανανίας τ. λόγους τούτους
πεσὼν ἐξέψυξεν
+

,

3 ἔπεσεν

δὲ παραχρῆμα

πρὸς τ. πόδας

πεσὼν ἐπὶ τ. γῆν ἤκουσεν φωνήν
πεσὼν ἐπὶ τ. πόδας προσεκύνησεν
παραχρῆμα δὲ ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς κ.
δα.

“a

,

σκότος
>
,
‘
Ν
ἀνοικοδομήσω τ. σκηνὴν Δαυεὶδ τ. πεπτωκυῖαν

ΓΡΕΣῚ MT NSD“ DPN, Am. ix. 11

209 3 κατενεχθεὶς ἀπὸ τ. ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τ.
τριστέγου κάτω

1 ἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος
22
Ro 1111 λέγω οὖν μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν
22 ἐπὶ μὲν τ. πεσόντας ἀποτομία

;

4 τ. ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει
ICol0 8 1 ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες
12 ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ
14

13

8

ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει

»

+

‘

c

΄“

,

>

-“"

1»

,
,
ἔπεσαν οἱe πρεσβύτεροι
οἱενεἴκοσι τέσσαρες

1 ἔπεσα ἔμπροσθεν τ. ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ
22 8

προσκυνῆσαι
ἔμπροσθεν
1 ἔπεσα
z
(υνῆσαι
ἔ
θ τ. ποδῶν
δῶ
τ. ἀγγέλου

ΠΙΣΙΔΙΟΣ
Ac 13 14 παρεγένοντο εἰς ᾿Αντιόχειαν τ. Πισιδίαν
,

NIZIALA
Ac 1424 διελθόντες τ. ἸΠπισιδίαν ἦλθαν eis τ. Tlapφυλίαν
,

ΠΙΣΤΕΥΏ

αὐτοῦ
‘

,

ce

,

ἄρξονται λέγειν τ. ὄρεσιν Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς
2 ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τ. πόδας
1

’

[4

>

ep ois ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωάμ

*

T

,

3
,
8 εἶδον
ἀστέρα
ἐκ τ. οὐρανοῦa πεπτωκότα

>

οὐρανοῦ πεσόντα

kK.a οἶκοςσα δοςἐπὶ οἶκονe πίπτει
,

méoete,

αὐτῶν
οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος
3 ἔπεσεν ἐκ τ. οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς,
K. ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τ. ποταμῶν

‘

παρὰ τ. πόδας Ἰησοῦ παρεκάλει

,

~

>
7
se
a. ἃ
,
ἔπεσαν ἐνώπιον
τ. 6θρόνου
ἐπὶ
τὰ4 πρόσωπα

ἐθεώρουν τ. Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τ.
>

«

,

1»

τὸ δὲ εἰς τ. ἀκάνθας πεσόν
2 πεσὼν
αὐτόν

΄
»
πρεσβύτεροι
ἔπεσαν

,

-“

3 5 |

,

ἐνώπιον τ. ἀρνίου
1 οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν K. προσεκύνησαν
! οἱ ἀστέρες τ. οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τ. γῆν
1 λέγουσιν τ. ὄρεσι κ. τ. πέτραις Πέσατε

ἐκ τ. οὐρανοῦ πί-

»

4

”

Le
,
οἱ εἴκοσι
τέσσαρες

>

A

4

P28

προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τ. γῆς
πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ
2 ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τ. ἀκανθῶν
ἕτερον ἔπεσεν εἰς τ. γῆν τ. ἀγαθήν
‘

»

ἐνώπιον τ. καθημένου ἐπὶ τ. θρόνου

,

ἔσονται

/

πεσοῦνται οἱ εἴκοσι. τέσσαρες πρεσβύτεροι

ὅν

>

,

a

24 29 3 οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τ. οὐρανοῦ
26 39 ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος
Mk?4 4 3 ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν
5 ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες
ἄλλο ἔπεσεν εἰς τ. ἀκάνθας
ἄλλὰ ἔπεσεν εἰς τ. γῆν τ. καλήν
2 ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ
πεσὼν ἐπὶ τ. γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων
-

"
1Co
14 25 οὕτως
πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει
τ. Θεῷ
4ἴ οἷς
"
Pe
He 317 ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν
ἐν> τῇae ἐρήμῳ
3.
Δ
ε
,
,
411 aἵνα μὴaS ἐν τ. αὐτῷ
τις ὑποδείγματι
πέσῃ
τ.
ἀπειθείας
11 30 1 πίστει Ta τείχη Ἱερειχὼ ἔπεσαν
Ja 512 4 iva μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε
Re 117 1.3 ἔπεσα πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός
25 μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες

(1) seq. εἰς (2) seq. ἐπί (8) c. dat. pers.
(5) ot πεπιστευκότες
(4) entrust
ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι
πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι;
1 ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων
τ. πιστευόντων εἰς ἐμέ
ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τ. προσευχῇ πιστεύοντες
3 διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
3 ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης . .. K. οὐκ ἐπιστεύσατε

αὐτῷ,

3 οἱ δὲ τελῶναι κ. αἱ πόρναι ἐπίστευσαν
αὐτῷ:

8 ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ μετεμελήθητε ὕστερον
τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ
24 23 ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Ιδοὺ
ὧδε μὴ πιστεύσητε

ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ

806

πιστεύω

Mt 24 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν... Ἰδοὺ ἐν τ, ταμείοις
27 42

Mk

μὴ πιστεύσητε
3 καταβάτω νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ κ. πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν

“πιστεύσωμεν, T
115 μετανοεῖτε κ. πιστεύετε ἐν τ. εὐαγγελίῳ
5 36 μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε
9 23 πάντα δυνατὰ τ. πιστεύοντι

24 πιστεύω βοήθει μου τ. ἀπιστίᾳ
42 1 ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων
τ. πιστευόντων
+ εἰς ἐμέ, R non mg.

11 23 ds ἂν... πιστεύῃ ὅτι ὃ "λαλεῖ “γίνεται
24 πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε kK. ἔσται ὑμῖν
31 3 διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
18 21 ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Ἴδε ὧδε ὁ Χριστὸς ἴδε

15 32

ἐκεῖ μὴ πιστεύετε

καταβάτω νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν
k. πιστεύσωμεν
16 μ3ς
3 ὃ. οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
φι θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον ἐκ
νεκρῶν

οὐκ

Jo

538 3 ὃν ἀπέστειλεν

44

421

50
53
5 24

rere ὑμεῖς

οὐ

πῶς τ. ἐμοῖς ῥήμασι πιστείσετε;
πιστεύετε,

H mg.

6 29 2 ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
30 5. ἵνα ἴδωμεν κ. πιστεύσωμέν σοι
35 16 πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε

36 k. ἑωράκατέ pe κ. οὐ πιστεύετε
40

1 ἵνα πᾶς 6... πιστείων εἰς αὐτὸν ἔχῃ

47

ζωὴν αἰώνιον
6 πιστεύων ἔχει ζωὴν. αἰώνιον

ὑ
τινὲς οἱ οὐ πιστεύουσιν.
64 εἰσὶν ἐξ ὑμῶν
ἤδει ρον

Τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες

69 ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν kK. ἐγνώκαμεν
7 54 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον
αὐτόν

31

εἰς

ἐκ τ. ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
αὐτόν
π. δὲ ἐπίστ. ἐκ τ.
#05 &
ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ Ἦν,παρε
εἶπεν 7 γραφή
~ οὗ ἔμελλον
λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες
~

εἰς αὐτόν

πιστεύοντες, T

* μή τις ἐκ τ. ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς
αὐτόν
ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἶμι
: ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν

εἰς αὐτόν.

ὅ ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τ. πεπιστευκότας
αὐτῷ ᾿Ἰουδαίους
8. ὅτι τ. ἀλήθειαν λέγω οὐ πιστεύετέ μοι

3 διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι;
οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ
1 σὺ πιστεύεις εἰς τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ;

1 τίς ἐστιν Κύριε ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν;

ὁ δὲ ἔφη Πιστεύω Κύριε

10 25 εἶπον ὑμῖν K. οὐ πιστεύετε
26 ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε
37 3 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τ. πατρός μου μὴ
πιστεύετέ μοι:
38 8 εἰ δὲ ποιῶ κἂνἐμοὶ μὴ πιστεΐητε τ. ἔργοις

πιστεύετε

μὴ πιστεύετε, ἊΝ

42 i πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ
1115 χαίρω δι ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε
1 ὁ πιστεύων eis ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται"

1k. πᾶς ὁ ζῶν x. πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ
ἀποθάνῃ εἰς τ. αἰῶνα" πιστεύεις. τοῦτο;
ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστός

γενοῦς υἱοῦ τ. Θεοῦ

1 ὁ πιστεύων εἰς τ. υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον
3 πίστευέ μοι γύναι ὅτι ἔρχεται ὥρα
1 πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τ. Σαμαρειτῶν
πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τ, λόγον
αὐτοῦ
οὐκέτι διὰ τ. σὴν λαλίαν πιστεύομεν
ἐὰν μὴ σημεῖα κ. τέρατα ἴδητε οὐ μὴ
πιστεύσητε
ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος T. λόγῳ ὃν εἶπεν
ἐπίστευσεν αὐτὸς κ. ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη
36... πιστεύων τ. πέμψαντί με ἔχει
ζωὴν αἰώνιον

ἐκεῖνος

πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι
46 8. εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ ἐπιστεύετε ἂν
ἐμοί
47 εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε,

ἐπίστευσαν

16 ὁ πιστεύσας x. βαπτισθεὶς σωθήσεται
17 σημεῖα δὲ τ. πιστεύσασιν ἀκολουθήσει ταῦτα
Lu 120 ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τ. λόγοις μου
45 μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις
812 ἵ
ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν
13 οἱ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν
50 μὴ φοβοῦ μόνον πίστευσον κι σωθήσεται
16 11 4 τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;
20 5 8 διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
22 67 ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε
24 25 : βραδεῖς φ. καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν
οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται
ἸΟΣ Το ἵνα πάντες πιστεύσωσιν dv αὐτοῦ
12 * ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τ. πιστεύουσιν εἰς
τὸ ὄνομα αὐτοῦ
51 ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τ. συκῆς
πιστεύεις ;
211 1 ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
22 ἐπίστευσαν τ. γραφῇ κι τ. λόγῳ ὃν εἶπεν
ὄ
αὐτοῦ
23' πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα
4 αὐτὸς
δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν
24
αὐτοῖς
εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν kK. οὐ πιστεύετε,
πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε;
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
1 ἵνα πᾶς ό πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται
1 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κέκριται:
ὁ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται,
1 ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τ. μονο-

πιστεύετε

ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τ. δόξαν τ. Θεοῦ
ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας
1 πολλοὶ οὖν ἐκ τ. Ἰουδαίων... ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
1 πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν

1 πολλοὶ δι᾿ αὐτὸν ὑπῆγον τ. Ἰουδαίων x.
ἐπίστευον εἰς τ. Ἰησοῦν

36

1 ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς

37 1 οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν
38 Κύριε τίς ἐπίστευσεν τ. ἀκοῇ ἡμῶν

wnype’? rower Ἢ, Is. iii.1
39

διὰ τοῦτο

οὐκ

ὕναντο

πιστεύειν

807

πιστεύω
Jo 12 42

f

ἐκ τ. ἀρχόντων
αὐτόν
>

,

©

>

>

35

U

τὶ
givaPEED
πιστεύητε ὅταν

15 5

γένηται ὅτι ἐγώ εἶμι

’

12

“

δ

,

8

30
or
17 8

πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τ. πατρὸς
ἐξῆλθον
ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες.
ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς "Apre πιστεύετε;
ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας
1 περὶ τ. πιστευόντων διὰ τ. λόγου αὐτῶν
εἰς ἐμέ

20

’

a

>

4

a

en

“

“"

4

’

iva ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτυ σύ pe ἀπέστειλας
ἵνα x. ὑμεῖς πιστεύητε
i

,

,

ia

a

19 35

Κ

’

,

,

‘

-

’,

,

o

πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἐπὶ TO αὑτὸ
,

‘

πολλοὶ

«

δὲ

‘

Ν

στευσαν

> eae

,

‘

>

τ. λόγον

τ. ἀκουσάντων
>

,

,

,

ἐπί,

>

,
,
‘
bg
,
τ. δὲ πλήθους τ. πιστευσάντων ἦν καρδία
kK. ψυχὴ μία
μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τ.

Κυρίῳ

3 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τ. Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ
ὁ δὲ Σίμων κ. αὐτὸς ἐπίστευσεν
εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τ. καρδίας σου ἔξεστιν
—h. v., TWH non mg. R non mg.
πιστεύω τ. υἱὸν τ. Θεοῦ εἶναι τ. Ἰησοῦν
Χριστόν
—h. v.. TWH non mg. R non mg.
9 26 μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής
c

μ᾿

,

>

>

,

>

4A

>

,

ε

,

,

-

4

>

a

’

2 ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τ. Κύριον
10 43 1 ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν... πάντα τ.
’

πιστεύοντα εἰς αὐτόν
ὡς Ky ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τ. Κύριον
Ιησοῦν
Χριστόν
ὔ
>
[ἀ
| ae

1117

΄.-

’

,

>

πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν

ἐπὶ τ. Κύριον
ἃ
’
\
4
pA,
<
18 12 ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν
ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται
ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται
ὑμῖν
’

AN

-

(κ«

-

’

-“

TED! "DON NP... YB, Hab. i. 5
Fe

ἐπίστευσαν
αἰώνιον

“

3

ὅσοι ἦσαν

,

τεταγμένοι

"
‘
ζωὴν
εἰς

>

,

aA

>

,

2

8

κολληθέντες αὐτῷ ἐπι-

,

δὲ

ς

»

,

>

,

,

>

,

»

’

4 l εἰς τ. ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν
δ
AXA ,
,
a+
πολλοί
TE τ. πεπιστευκότων
ἤρχοντο
18
20 5 πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τ. Ἰουδαίοις τ.
’

πεπιστευκότων

3

[4

>

δὲ ἄνδρες

ν

21

κ. ἐπίστευσεν
8 εἶδεν
»ν
ἐὰν
μὴ.» Wo... οὐ> μὴ\ πιστεύσω
ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας"
πεπίστευκας; WHR mg.
μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες K. πιστεύσαντες
ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς
ἐστὶν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ,
>
ζωὴν ἔχητε εν τ.
x. ἵνα πιστεύοντες
ὀνόματι αὐτοῦ
A

~

πολλοὶ τ. Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον
ὅ συνεβάλετο πολὺ τ. πεπιστευκόσι διὰ
τ. χάριτος
>
a
“
,
,
19: 2 εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες ;

,

>

,

΄“

a

τῷ

πεπιστευκὼς

πανοικεὶ

στευσαν
ρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν
τ. Kupio

,

εἰς ἐμέ

>

‘

tives

’

27

-“

>

,

πον

’

ἐξ αὐτῶν θέἐπίστευσαν
μὲν΄ οὖν
πολλοὶ
oy
ΔΒ ὃ
»
8

κἀκεῖνος ποιήσει
29 ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε
16 9 1 περὶ ἁμαρτίας μὲν ὅτι οὐ πιστεύουσιν
a

,

πίστευσον ἐπὶ τ. Κύριον ᾿Ιησοῦν

8 ἠγαλλιάσατο
Θεῷ

ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ
»"»

,

kK. πιστεῦσαι
διὰ τ. χάριτος τ. Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν
σωθῆναι
>

>

,

,

ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τ. αἱρέσεως
τ. Φαρισαίων πεπιστευκότες

5

2

,

om

‘

,

-

II

,

7

»

7 διὰ τ. στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη . ..

πιστεύσητε, \
,
OS
es
?
πιστεύετε εἰς τ. Θεὸν κ. εἰς ἐμὲ πιστεύετε

4
10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τ. πατρί
II 8 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τ. πατρί
II 3 διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε
+po, WH >mg. .R ¥
SB
’ ow

Ἰουδαίων τε x. Ἑλλήνων

παρέθεντο αὐτοὺς τ. Κυρίῳ eis ὃν πεπιστεύκασιν
>
,
,
“-“
ΕΣ
ἡ
-ὩΠ,
΄

23

ee

>

.

’

1

ja

-

4

εἰς ἐμὲ ἐν τ. σκοτίᾳ

46 1 ἵνα‘ πᾶς, ὁ πιστεύων
“

18 19

1 ὥστε πιστεῖσαι
πολὺ πλῆθος

ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ov πιστεύει εἰς ἐμέ

1

44

εἰς

,

>

+

Ac 14

>

πολλοὶ ἐπίστευσαν

/

>

>

1

25

,
περὶ‘ δὲ\ τ. πεπιστευκότων

5

¢

ἐθνῶν
26

΄

ἡμεῖς

a

ἀπεστείλαμεν
22 19 3 δέρων κατὰ τ. συναγωγὰς τ. πιστεύοντας
ἐπὶ σέ
24 14 πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τ. νόμον .. ’

γεγραμμένοις
’
26 27 8 πιστεύεις βασιλεῦ ᾿Αγρίππα

ταις;a
μ

τ. προφή,

’

οἶδα ὅτι πιστεύεις
27 25 8 πιστεύω γὰρ τ. Θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται
Ro 116 δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστὶν εἰς σωτηρίαν παντὶ
΄“

Φ

“

-“

τ. πιστεύοντι
’

8

2
22

4

ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τ. Θεοῦ
iJ

0

>

A

a

,

δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ. . . εἰς πάντας
πιστεύοντας

τ.

,

4:3 8 ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ τ. Θεῷ
nima ΓΝ ΠῚ, Gen. xv. 6

2 πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τ. δικαιοῦντα τ. ἀσεβῆ
εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τ.
πιστευόντων
κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν Θεοῦ
2 ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἐπίστευσεν

2 οἷς μέλλει λογίζεσθαι τ. πιστεύουσιν ἐπὶ
τ. ἐ είραντα Ἰησοῦν

Se

'
πιστεύομεν ὅτι Kk. συνζήσομεν αὐτῷ
26 πιστεύων
€ π᾿ αὐτῷ ov καταισχυνθήσεται

wn xb pont, Is. xxviii. 16
τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην
παντὶ τ. πιστεύοντι

ἐὰν. . . πιστεύσῃς ἐν τ. καρδίᾳ σου

καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην
2 πᾶς. ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καται-

σχυνθήσεται, Is. Lc.
πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται

εἰς ὃν οὐκ
ἐπίστευσαν;
πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν;

a

808

Κύριε τίς ἐπίστευσεν τ. ἀκοῇ ἡμῶν, Is. liii. 1
ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἣ ὅτε ἐπιστεύσαμεν
ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα
:

14

2

1513 πληρώσαι

ὑμᾶς πάσης

χαρᾶς

ἐν τῷ πιστεύειν

1Col2r

ae

7...

x.

διὰ τ. μωρίας τ. κηρύγματος
πιστεύοντας
-

I Jo 323 ἵνα πιστεύσωμεν τ. ὀνόματι τ. υἱοῦ αὐτοῦ
πιστεύωμεν, TWH mg.
.
4 τ ὃ μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε
16 ἡμεῖς ἐγνώκαμεν κ. πεπιστεύκαμεν τ. ἀγάπην
5 1 πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστός
5 εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν 6 υἱὸς

εἰρήνης

σῶσαι

τοὺς

1016

3 5 διάκονοι δ ὧν ἐπιστεύσατε

τ. Θεοῦ

πιστεύων eis τ. υἱὸν τ. Θεοῦ ἔχει τ.

μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ"
:
ΐ
ὁ μὴ πιστεύων τ. Θεῷ ψεύστην πεποίηκεν

917 * εἰ δὲ ἄκων οἰκονομίαν πεπίστευμαι

1118 ἀκούω σχίσματα . .. K. μέρος τι πιστεύω
18 7 πάντα στέγει πάντα πιστεῖι.
|
1422 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἶσιν οὐ τ.
πιστεύουσιν ἀλλὰ τ. ἀπίστοις"
ἡ δὲ προφητεία οὐ τ. ἀπίστοις ἀλλὰ τ.

1

αὐτόν,

ὅτι οὐ πεπίστευκεν

ὄνομα τ. υἱοῦ τ. Θεοῦ

Ju

5 τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστείσαντας ἀπώλεσεν

Mk 14

3 ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου
πιστικῆς πολυτελοῦς 3 ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου
πιστικῆς πολυτίμου

ΠΙΣΤΙΚΟΣ +

11 οὕτως κηρύσσομεν κ. οὕτως ἐπιστεύσατε
11Co4 13 κατὰ τὸ γεγραμμένον ᾿Επίστευσα διὸ ἐλάλησα,

Jo 12

TBIS 5 ‘AION, Ps. cxvi. 10
kK. ἡμεῖς πιστεύομεν διὸ κ. λαλοῦμεν

ΠΙΣΤΙΣ

2 7 * ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τ.
ἀκροβυστίας
16 1 κ, ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν

(1) π. ἔχειν

y

Θεόν

8 6 8 καθὼς ᾿Αβραὰμ ἐπίστευσεν τ. Θεῷ, Gen.
he.
22 ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
᾿ δοθῇ τ. πιστεύουσιν

Eph 113 ἐν ᾧ x. πιστεύσαντες ἐσφραγίσθηε
>

,

19 τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τ. δυνάμεως αὐτοῦ

εἰς ἡμᾶς τ. πιστεύοντας

Phl 129 1 οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν
ITh1 7 ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσι τ. πιστεύ-

ο΄

οὐσιν

2 4 3 καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τ. Θεοῦ
στευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον

IO os . . . ἀμέμπτως

πι-

ὑμῖν τ. πιστεύουσιν

ἐγενήθημεν

13 ὃς x. ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τ. πιστεύουσιν
414 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν
ΠΤΏΗΙ 10 ὅταν ἔλθῃ... θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τ.
πιστεύσασιν,
.
2 ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς
211 εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τ. ψεύδει:
12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τ.
ἀληθείᾳ
1 ΤΙ 111 * κατὰ τὸ εὐαγγέλιον... ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ
16 3 πρὸς ὑποτύπωσιν τ. μελλόντων πιστεύειν
ἐπ᾽ αὐτῷ
8 16 ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ
11 Til 12 8 οἶδα yap ᾧ πεπίστευκα
Tit 1 3 * ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ

3 ὃ 8 ὅ ἵνα φροντίζωσιν

καλῶν ἔργων προΐ-

στασθαι οἱ πεπιστευκότες Θεῷ
4 3 εἰσερχόμεθα γὰρ eis τὴν κατάπαυσιν
4

πιστεύσαντες

οἱ

11 6 πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τ. προσερχόμενον τ. Θεῷ
Ja 219 σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς Θεὸς ἐστίν;
καλῶς ποιεῖς" x. τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν
‘

1Pel
2

,

23 8 ἐπίστευσεν

δὲ ᾿Αβραὰμ τ. Θεῷ, Gen. 16.

6 3 ὁπιστεύων

π᾿ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ,

8 1εἰς
ὃν ἄρτι δὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δέ
Is. xxviii. 16

7 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τ. πιστεύουσιν

εἰς τ. μαρτυρίαν

13 |} ἔγραψα ὑμῖν. . . τ. πιστεύουσιν εἰς τὸ

πιστεύουσιν
15 2 ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε

He

rs

πιστεύω---πίστις

Ro 10 16
1811

Ga

a

Mt

(2) π. Θεοῦ, εἰς, ἐπὶ, πρὸς

(8) π. Ἰησοῦ, εἰς Ἰησοῦν, ἐν Ἰησοῦ,

Χριστοῦ, εἰς Χριστόν
(4) ἐκ πίστεως.
(5) κατὰ πίστιν
810 παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τ. Ἰσραὴλ
εὗρον
οὐδὲ ἐν

τ. Ἶσρ.

non mg.

τοσ.

πίστ.

εὗρ,

TR

΄

ἰδὼν 6 Ἰησοῦς τ. πίστιν αὐτῶν
22 ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
® κατὰ τ. πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν

ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις

1 ξὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
21 21 } ἐὰν ἔχητε πίστιν x. μὴ διακριθῆτε
3 ἀφήκατε.... τ. κρίσιν κ. τὸ ἔλεος kK. τ. πίστιν
ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τ. πίστιν αὐτῶν
1 οὔπω

ἔχετε πίστιν ;

θυγάτηρ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε

ὕπαγε ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
1 2 ἔχετε πίστιν Θεοῦ
ἰδὼν τ. πίστιν αὐτῶν εἶπεν

οὐδὲ ἐν τ. Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν;

48 θυγάτηρ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
πρόσθες ἡμῖν πίστιν

1 εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε

ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει τ. πίστιν ἐπὶ τ. γῆς;
ἀνάβλεψον ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου
τ. πίστει τ. ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον . ..

ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ'
ἐπὶ τ. πίστει,

Τ

κι ἡ πίστις ἡ δι αὐτοῦ
ὁλοκληρίαν ταύτην

ἔδωκεν αὐτῷ τ.

6 5 Στέφανον ἄνδρα πλήρη πίστεως κ. πνεύματος
ἁγίου.
7 πολύς τε ὄχλος τ. ἱερέων ὑπήκουον τ. πίστει
11 24 ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς κ. πλήρης πνεύματος ἁγίου
k. πίστεως

809
--

8 (nrév διαστρέψαι τ. ἀνθύπατον ἀπὸ τ.
πίστεως
14 9? ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι
22 παρακαλοῦντες ἐμμένειν τ. πίστει
27 ὅτι ἤνοιξεν τ. ἔθνεσιν θύραν πίστεως
15 9 τ᾿ πίστει. καθαρίσας τι καρδίας αὐτῶν
16 5 αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι. ἐστερεοῦντο τ. πίστει

τὸν δὲ ἀσθενοῦντα. τ. πίστει προσλαμβάνεσθε

Ac 18

17 31
20 21

1 σὺ πίστιν ἣν ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε

* ἐὰν φάγῃ κατακέκριται ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως"

$ πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν
εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη
γνωρισθέντος,

ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ i ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων
ἑτέρῳ πίστις ἐν τ. αὐτῷ πνεύματι

πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν
ἐκ νεκρῶν
3 διαμαρτυρόμενος.. .. πίστιν εἰς τ. Κύριον

1 κἂν ἔχω
€
πᾶσαν τ. πίστιν
νυνὶ δὲ μένει πίστις ἐλπὶς ἀγάπη
κενὴ κ. ἧ πίστις ἡμῶν

ἡμῶν Ἰησοῦν
8. ἤκουσεν αὐτὸν περὶ τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν
πίστεως
8 τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν . ..

ματαία ἡ πίστις ὑμῶν ἐστίν

16 13 γρηγορεῖτε στήκετε ἐν τ. πίστει

. οὐχ ὅτι κυριεύομεν ,ὑμῶν τ. πίστεως
τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε

πίστει τῇ εἰς ἐμέ;

εἰς

ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τ. πίστεως
διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν οὐ διὰ εἴδους

διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν TE K. € pov
4 δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύ-

ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης τ. πίστεως

4 ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται

νῦν εὐαγγελίζεται T. πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει
3 οὐ δικαιοῦται... ἐὰν μὴ διὰ πίστεως
Χριστοῦ Ἰησοῦ
3 Wa δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ
ἐν πίστει ζῶ τῇ τ. υἱοῦ τ. Θεοῦ
ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ
ἀκοῆς πίστεως;
ἐξ ἔἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
οἱ ἐκ πίστεως οὗτοι υἱοί εἰσιν ᾿Αβραάμ
4 ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός
4 ὥστε οἱ ἐκ
πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τ.
πιστῷ ᾿Αβραάμ
ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται, Hab. Z.¢.
ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως
¢. ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος λάβωμεν
διὰ τ. πίστεως
5.4 ἵνᾳ ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ δοθῇ τ. πιστεύουσιν
πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τ. πίστιν
συνκλειόμενοι εἰς τ. μέλλουσαν
πίστιν
ἀποκαλυφθῆναι
4 ἵνα ἐκ πίστεως ,δικαιωθῶμεν"
ἐλθούσης δὲ τ. πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδα-

δι οὗ ἐλάβομεν

χάριν

κ. ἀποστολὴν

ὑπακοὴν πίστεως
ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐἐν ὅλῳ τ. κόσμῳ

ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε πίστει κ. λόγῳ

ὑμῶν
ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τ. πίστει

πτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν

mn inwoNKa PIN, Hab. ii. 4
2 μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τ. πίστιν τ. Θεοῦ
καταργήσει;
3 δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ

ἱλαστήριον διὰ πίστεως ἐν τ. αὐτοῦ, αἵματι
διὰ τῆς πίστ., WH mg.
x. δικαιοῦντα τ. ἐκ πίστεως
Ἰησοῦ
27 οὐχὶ ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως
28 λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον
ς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως
νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τ. πίστεως;
λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην
ἐλογίσθη τῷ ᾿Αβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην
σφραγῖδα τ. δικαιοσύνης τ. πίστεως τῆς ἐν
τ. ἀκροβυστίᾳ
τ. ἴχνεσι τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τ.
πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ.
οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ , ἐπαγγελία ... ἀλλὰ
διὰ δικαιοσύνης πίστεως.
εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι κεκένωται
ἡ πίστις
26 5.4 δίκαιον

8

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης
ἀπεκδεχόμεθα
ἀλλὰ πίστις δ ἀγάπης ἐνεργουμένη
ὁ δὲ καρπὸς τς πνεύματός ἐστιν. . . ἀγαθωσύνη πίστις πραὕτης

4 διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως ἵνα κατὰ χάριν
* ἀλλὰ k. τῷ ἐκ πίστεως ᾿Αβραάμ

μὴ ἀσθενήσας τ. πίστει Karevonoev
ἐνεδυναμώθη τ. πίστει.
ἐν δικαιωθέντες οὖν ἐκ

ἔχωμεν

πίστεως

δι οὗ κε 'δὲὶ προσαγωγὴν

εἰρήνην

ἐσχήκαμεν

πίστει
—r. πίστει, [WH] R mg.

μάλιστα δὲ πρὸς τ. οἰκείους τ. πίστεως

τ.

3 ἀκούσας

3 ἐν GEἔχομεν

τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα
ῥ
τ. πίστεως ὃ κηρύσσομεν

πίστεως

τ.

ἀναλογίαν

πίστιν

ἐν

τ.

τ.

τ.

παρρησίαν

...

διὰ τ.

T. καρδίαις ὑμῶν

σὺ δὲ τ. πίστει

ἕστηκας
123 ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
κατὰ

ὑμᾶς

πίστεως αὐτοῦ
κατοικῆσαι τ. Χριστὸν διὰ τ. πίστεως ἐν

<4 δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει

προφητείαν

καθ᾽

τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πίοτεως

ὦ‘ ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξἔργων

6 εἴτε

τὴν

, Κυρίῳ Ἰησοῦ

$ δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως

ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς
τ. ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν

γωγόν ἐσμεν.
πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τ. πίστεως

6 16

εἷς Κύριος μία πίστις ἕν βάπτισμα
μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τ. ἑνότητα
τ. πίστεως
ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τ. θυρεὸν τ. πίστεως

23 εἰρήνη τ. ἀδελφοῖς κ. ἀγάπη μετὰ πίστεως
Phi 125 εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν κ. χαρὰν τ. πίστεως

810

πίστις

Phl 127 μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τ. πίστει τ. εὐαγγελίου
217 εἰ x. - σπένδομαι
σ'
μαι ἐπὶἐπὶ τ.
τ. θυσίᾳ
θυσίᾳ x.
κ. λειτουργίᾳ
ργίς
τ. πίστεως ὑμῶν
3 9 3 μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην. . . ἀλλὰ τὴν
wa πίστεως Χριστοῦ,
τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τ. πίστει
° ἀκούσαντες τ. πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
εἴ ye ἐπιμένετε τ. πίστει τεθεμελιωμένοι
8 βλέπων... . . τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν
πίστεως ὑμῶν
,
,
‘
>
aay
βεβαιούμενοι τ. πίστει καθὼς ἐδιδάχϑητε
συνηγέρθητε διὰ τ. πίστεως τ. "ἐνεργείας
τ. Θεοῦ
μνημονεύοντες ὑμῶν τ. ἔργου τ. πίστεως

i Ti2 18 dvatpémovow

σὺ δὲ παρηκολούθησάς pou...
τ. μακροθυμίᾳ τ. ἀγάπῃ

’

“

m”

>

,

,

Χριστῷ Ἰησοῦ

,

ὅ Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν
ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τ. πίστει

πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι... ὑγιαίνοντας

τ. πίστει
πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν

ἄσπασαι τ. φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει
ἀκούων. σου τ. ἀγάπην κι τ. πίστιν

ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς

“γένηται

,

‘

«ς

πίστεως ἐπὶ Θεόν

4 ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως
Hab. Zc.

,

c

“

μετὰ πίστεως κ. ἀγάπης

πίστει καλούμενος ᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν

2
,
>
6
is:
ἔχων
πίστιν
κ. ἀγαθὴν
συνείδησιν,

1.

ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τ. πίστιν ἐναυά-

γησαν

διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει κ. ἀληθείᾳ
ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει κ. ἀγάπῃ
ἔχοντας τὸ μυστήριον τ. πίστεως ἐν καθαρᾷ
συνειδήσει

πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ

8

λλὴ

,

»

,

a

>

a

Ἰησοῦ

ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τ.
-

,

πίστεως

ἐντρεφόμενος τ. λόγοις τ. πίστεως
>

,

4

,

τύπος γίνου τ. πιστῶν...
, πίστει
’

ἐν ἀγάπῃ ἐν

-

τ. πίστιν ἤρνηται κ. ἔστιν ἀπίστου χείρων
,

»

>

,

΄

ὅτι τ. πρώτην πίστιν ἠθέτησαν
ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τ.
πίστεως
δίωκε δὲ δικαιοσύνην. .. πίστιν ἀγάπην
ἀγωνίζου τ. καλὸν ἀγῶνα τ. πίστεως
ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τ. πίστιν
ἡστόχησαν
>

,

’

»

WTil

5 ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου
ξ

,

4

a

>

.

>

,

πίστεως
13 8 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων .. .
ἐν πίστει K. ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
΄

-

~

ζήσεται,

ἡμεῖς δὲ... πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.
ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις
πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τ. αἰῶνας ῥήματι
Θεοῦ
πίστει πλείονα θυσίαν "Αβελ παρὰ Καὶν
προσήνεγκεν τ. Θεῷ
πίστει ᾿Ενὼχ μετετέθη
τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον
χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι
πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω
βλεπομένων
ὅ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος

,

,

ee

μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως κ. μακροθυμίας
κληρονομούντων τ. ἐπαγγελίας
προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν
πληροφορίᾳ πίστεως

ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν
©

‘

2 μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι...

ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν
ἐνκαυχᾶσθαι. .. ὑπὲρ τ. ὑπομονῆς ὑμῶν
κ. πίστεως
πληρώσῃ .. . ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει
ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὁ Θεὸς am’ ἀρχῆς εἰς
σωτηρίαν ἐν... πίστει ἀληθείας
οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις
Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει
μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίστει
ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας... κ. πίστεως
ἀνυποκρίτου
>

;

μὴ συνκεκερασμένους τ. πίστει τ. ἀκούσασιν

ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως κ. ἀγάπης

,

;

ὅπως ἡ κοινωνία τ. πίστεώς σου ἐνεργὴς

τ. Θεὸν ἐξελήλυθεν
εἰς vO... παρακαλέσαι ὑπὲρ τ. πίστεως ὑμῶν
ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τ. πίστιν ὑμῶν
tp. πίστ., WH mg.
εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τ. πίστιν κ. τ. ἀγάπην
ὑμῶν
παρεκλήθημεν ἀδελφοὶ ἐφ᾽ ὑμῖν... διὰ
τῆς ὑμῶν πίστεως
καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τ. πίστεως ὑμῶν

»»

.

τ. πίστιν τετήρηκα
<
κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ

cal

᾿

τ. πίστει

8. σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν

’

,

τήν τινων πίστιν

δίωκε δὲ δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην
ἀδόκιμοι περὶ τ. πίστιν

-“

πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τ. ἐπαγγελίας
πίστει κ, αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν
σπέρματος ἔλαβεν

moo
Ὁ
Ow
N
>

_—

~ w&

ὅ κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες

πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ
πειραζόμενος
:
πίστει κ. περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ
τὸν Ἰακώβ

πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τ. υἱῶν

Ἰωσὴφ εὐλόγησεν
πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τ.
υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν
πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον

πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο
λέγεσθαι

πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον
πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα

πίστει διέβησαν τ. ἐρυθρὰν θάλασσαν

ὡς

διὰ ξηρᾶς γῆς
πίστει τὰ τείχη Ἰερειχὼ ἔπεσαν
πίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τ.
ἀπειθήσασιν

οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας
οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τ. πίστεως
ἀφορῶντες εἰς τὸν τ. πίστεως ἀρχηγὸν Ke
τελειωτὴν Ἰησοῦν

Sil

πίστις---πιστός
He 13

ΡΥ

Lu 16 12 εἰ ἐν τ. ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε

7 bv... μιμεῖσθε τ. πίστιν
Ὁ τὸ δοκίμιον ὑμῶν τ. πίστεως κατεργάζεται

19 17

ὑπομονήν

αἰτείτω δὲ ἐν πίστει μηδὲν διακρινόμενος
1 1 ὃ μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τ. πίστιν

2

,

>

‘4

,

»

4

,

13 34

τ. Κυρίου ἡμῶν

οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο τ. πτωχοὺς τ. κόσμῳ
πλουσίους ἐν πίστει
ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ;
μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;
4

,

’

»»»

»»

’

4

iv

᾽

”

‘

,

»»

>

A

,

»»Ἄ

ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ
ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν κ. πιστὸν
ἐν
Κυρίῳbas
,
,
«ἂν
ε
>
,
γνώμην δὲ ᾽δίδωμι ws ἡλεημένος ὑπὸ Κυρίου
πιστὸς εἶναι

UA

~*~

¢

,

>

ἐάσει ς “«
l πιστὸς δὲ ὁ Θεὸς\ μ᾿ὃς οὐκ
λό
πιστὸςbY δὲδὲ ὁ4 Θεὸς ὅτε ὁ© λόγος ἡμῶν

1

’

ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;
πιστοῦ, WH mg.
ὥστε of ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τ.
πιστῷ ᾿Αβραάμ
a
,
7. 3

[2
οὕτως K. ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν
ἡ εὐχὴ τ. πίστεως σώσει τ. κάμνοντα
τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ ᾿φρουρουμένους διὰ
πίστεως

>
as
τ. οὖσιν
τ. ἁγίοις

ε

nw

,

,

χρυσίου τ. ἀπολλυμένου
+ ὑμῶν, TR
a
,
¢
΄
ὥστε τ. πίστιν ὑμῶν
Θεόν

Lal

κ. ἐλπίδα εἰναι εἰς
3

,

7

ὃ)ὦ

,

5»

,

πίστει

οὐκ ἠρνήσω τ. πίστιν μου
>

,

’

ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ K. ἡ πίστις τ. ἁγίων
8 οἱ τηροῦντες τ. ἐντολὰς τ. Θεοῦ κ. τ.
πίστιν Ἰησοῦ

~~

,

ΠΥ

Tit

,

ες

>

ἐν τ. ἀδίκῳ μαμωνᾷ
>

ἐγένεσθε

39/7

an

πιστοὶ οὐκ
Ε

>

γεσίας ἀντιλαμβανόμενοι
ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις
~

He

>

-

2
II πιστὸς ὁ λόγος
13 1 εἰ ἀπιστοῦμεν

ἐκεῖνος πιστὸς μένει
εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος . . . τέκνα ἔχων
πιστά
9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τ. διδαχὴν πιστοῦ
λόγου
3 8 πιστὸς ὁ λόγος K. περὶ τούτων βούλομαί
σε διαβεβαιοῦσθαι
217 iva ἐλεήμων γένηται K. πιστὸς ἀρχιερεὺς
£6

4

ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ κ. ἐν πολλῷ πιστός
ἐστιν

,

»

τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ φρόνιμος
»

λό

»

-

,

,

εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν
ὅτι πιστοί εἰσιν κ. ἀγαπητοὶ οἱ τ. εὐερ”

,

λόγῳ

τύπος γίνου τ. πιστῶν ἐν

2

23 εὖ δοῦλε ἀγαθὲ x. πιστέ,
ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός
πιστὸς ἧς, WH mg.

>

,’

πιστῶν

ἐπὶ
ὀλίγα
ἧς πιστός
>
~
>
x

εἰ οὖν

a

a

>

,

,

4

\

25 21 εὖ δοῦλε ἀγαθὲ κ. πιστέ,

‘

΄-.

,

’

>

᾿᾿»

,

‘

©

,

~

1 11.115 χάριν ἔχω τ. ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ. . ὅτι πιστόν με ἡγήσατο
15 πιστὸς ὁ λόγος K. πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
5. πιστὸς ὁ λόγος
11 γυναῖκας ὡσαύτως σεμνὰς . .. πιστὰς ἐν
πᾶσιν
2 ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας
τ. πιστοῖς
πιστὸς ὁ λόγος kK. πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος

ΠΙΣΤΟΆΣ

ἈΝ

΄-

5

~

>

-

,

ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων μάλιστα

(2) οἱ πιστοί
(1) de Deo, Christo
(8) πιστὸν ποιεῖν
Mt 24 45 τίς ἄρα ἐστὶν 6 πιστὸς δοῦλος κ- φρόνιμος

>

3

΄

1 πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς ὃςiA K. ποιήσει
a
1 πιστὸς δέ ἐστιν 6 Κύριος ὃς στηρίξει
ὑμᾶς

11 Ti8 14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες κ. ἐπιστώθης

a»

A

,

΄

>

‘

ΠΙΣΤΟΌΜΑΙ

,

>

΄“

53.
οἶδά
σου τὰ ἔργα κ. τ. ἀγάπην κ. τ. πίστιν

~

πιστὸς

σὺν ᾿Ονησίμῳ τ. πιστῷ κ. ἀγαπητῷ ἀδελφῷ

ἡ πίστις ἡμῶν

παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τ. ἁγίοις πίστει
ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τ. ἁγιωτάτῃ ὑμῶν
>

A

,

4

a

8

κ.

ἀδελφὸς
>

‘

Ss

τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις κ. πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ
ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ἡμῶν διάκονος τ.
Χριστοῦ
Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς κ. πιστὸς
διάκονος . . . ἐν Κυρίῳ

ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τ. πίστει
τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν
ἐπιχορηγήσατε ἐν τ. πίστει ὑμῶν τ. ἀρετήν
αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τ. κόσμον
Φ

.

διάκονος ἐν Κυρίῳ

κομιζόμενοι τὸ τέλος τ. πίστεως
2

᾿Εφέσῳ κ. πιστοῖς

ἐν

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς
’

τὸ δοκίμιον ὑμῶν τ. πίστεως πολυτιμότερον
’

,

>

4

ΓῚ

,

βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τ. ἔργοις
αὐτοῦ,
k. ἐκ τ. ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη
4 ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος κ. οὐκ ἐκ
πίστεως μόνον
:
>

~

Τιμόθεος vids γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς
5
εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τ. Κυρίῳ εἶναι
1 πιστὸς ὁ Θεὸς dC οὗ ἐκλήθητε

ἔχω"
δεῖξόν μοι τ. πίστιν σου χωρὶς τ. ἔργων,
κἀγώ σοι δείξω ἐκ τ. ἔργων pov τ. πίστιν
ἡ πίστις χωρὶς τ. ἔργων ἀργή ἐστιν
΄

DIT WT DN ὈΡῚΨ na O37 AMD
Is. lv. 3

“

,

ot

πιστοὶ

δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυεὶδ τὰ πιστά

.»

17 οὕτως K. ἡ πίστις ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα νεκρά
ἐστιν.
ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα
Is
1

ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου

Jo 20 27 μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός
Ac 10 45 2 ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς
συνῆλθαν τ. Πέτρῳ

La

‘

,

,

τὰ πρὸς τ. Θεόν

,

,

>

‘

ΠῚ

812
He

πιστός---πλατεῖα
8 2 πιστὸν ὄντα τ. ποιήσαντι αὐτόν

5 x. Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τ. οἴκῳ
αὐτοῦ
1023 1 πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος

11 τι } ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τ. ἐπαγγειλάμενον
1Pel2r & ὑμᾶς τοὺς δι’ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς Θεόν
419} πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τ. ψυχάς
5 12 διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τ. πιστοῦ ἀδελφοῦ
1Jo 1 9? πιστός ἐστιν x. δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τ.

18 23 ἐν τ. φαρμακίᾳ
τὰ ἔθνη

ὁ ἀληθινός

17 14 οἱ per’ αὐτοῦ κλητοὶ κ. ἐκλεκτοὶ κ. πιστοί
1911
21

1 ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν πιστὸς καλούμενος κ. ἀληθινός
kav. πιστ., Τ
καὶ ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ κ. ἀληθινοί εἶσιν

22 6 οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ κ. ἀληθινοί
ΠΛΑΝΑΏ

20

Mt 27 64
Ro 127
Eph4 14
ΤῊ 2 3

NAA’NH
ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τ. πρώτης
τ. ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τ. πλάνης αὐτῶν
ἐν πανουργίᾳ πρὸς τ. μεθοδίαν τ. πλάνης
ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης

Π{ΤΉΖ211 πέμπει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης
Ja

520 ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν

22 29 πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τ. γραφάς

σουσιν

Ju

F

6 7 μὴ πλανᾶσθε Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται

πλανώμενοι

NAA’NOE

I ΤΙ 4 1 προσέχοντες

πνεύμασι

πλάνοις

κ.

σκαλίαις δαιμονίων
7 πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τ. κόσμον

Jo

διδα-

7 οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος κ. 6 ἀντίχριστος

ΠΛΑΞ
3 évyeypappévn . . . οὐκ ἐν πλαξὶ λιθίναις,
ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ καρδίαις σαρκίναις

He

9 4 ἐν 9...

αἱ πλάκες τ. διαθήκης

Ro

920 μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τ. πλάσαντι

Ro

920 μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τ. πλάσαντι

ΠΛΑΊΣΣΩ
I Ti 213 ᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη εἶτα Eva

38 10 ἀεὶ πλανῶνται τ. καρδίᾳ

NAAXTO’S*

on a3 ‘YA DY, Ps. xcv. 10
κ.

11Pe2

πλανωμένοις

3 ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμποpevoovrat

11 38 ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι κ. ὄρεσιν
116 μὴ πλανᾶσθε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
5 19 1 ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τ. ἀληθείας

1 Pe 225 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι

I Jol ὃ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν ἑαυτοὺς
πλανῶμεν

,

Mt 27 63 ἐκεῖνος 6 πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν
11Co6 ὃ ὡς πλάνοι κ. ἀληθεῖς

πλανώμενοι

Tit 3 3 ἦμεν γάρ ποτε κ. ἡμεῖς ἀνόητοι ἀπειθεῖς

καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν

. τὸ πνεῦμα τ.

13 ἀστέρες πλανῆται ois ὁ ζόφος τ. σκότους
eis αἰῶνα τετήρηται
πλάνητες ois Cop. σκότ., WH mg.

11 Ti8 13 προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον πλανῶντες x.

ΠΡΕΖ 15

.

ΠΛΑΣΜΑ

15 33 μὴ πλανᾶσθε

Ja

τ. ἐν πλάνῃ

MAANH’THE

Ju

11Co8

βλέπετε μὴ πλανηθῆτε
οὗ ἀλλὰ πλανᾷ τ. ὄχλον
μὴ κ. ὑμεῖς πεπλάνησθε;
μὴ πλανᾶσθε

δυνάμενος τ. ἀγνοοῦσιν

πλάνης ὁδοῦ

πλάνης
11 τῇ πλάνῃ Tod Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν

΄“

4 βλέπετε μὴ τις ὑμᾶς πλανήσῃ:"
5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται... κ. πολλοὺς
πλανήσουσιν
11 πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται κ.
πλανήσουσιν πολλούς
24 ὥστε πλανᾶσθαι εἰ δυνατὸν κ. τ. ἐκλεκτούς
πλανηθῆναι, T; πλανῆσαι, WH mg.
Mk 12 24 οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε
27 πολὺ πλανᾶσθε
18 5 βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ"
6 πολλοὶ ἐλεύσονται... κ. πολλοὺς πλανή-

5 2 μετριοπαθεῖν

ἐκ

αὐτοῦ
ΠΡΕ2 18 τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας

24

He

πάντα

τ. θηρίου
3 ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη
ὃ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθν
10 ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τ.
λίμνην

IJo 4 6 ἐκ τούτου γινώσκομεν

Mt 18 12 ἐὰν... πλανηθῇ ἕν ἐξ αὐτῶν
12 πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον
13 ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τ. μὴ πεπλαν;»μένοις

Ga

ἐπλανήθησαν

ἀναστρεφομένους
8.17 ἵνα μὴ τῇ τ. ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες

(1) seq. ἀπό

Lu 21 ὃ
Jo 712
47
1Co6 9

σου

19 20 ἐν οἷς ἐπλάνησεν τ. λαβόντας τὸ χάραγμα

1 § 1 ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ μάρτυς ὁ πιστός
210 γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου
13 ᾿Αντίπας 6 μάρτυς μου ὁ πιστός μου

814 1 τάδε λέγει ὁ ᾿Αμὴν ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς κ.

ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τ. πλανώντων ὑμᾶς
τεκνία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς
διδάσκει x. πλανᾷ τ. ἐμοὺς δούλους
ὁ Σατανᾶς ὁ πλανῶν τ. οἰκουμένην ὅλην

18 14 πλανᾷ τ. κατοικούντας ἐπὶ τ. γῆς

ἁμαρτίας
καὶ ὃ πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τ. ἀδελοὖς

Hl Jo
Re

1 Jo 2 26
7
Re 220
12 9

NAATErA

Mt

6 καὶ ἐν τ. γωνίαις τ. πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι

12 19 οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν τ. πλατείαις τ. φωνὴν
αὐτοῦ

Ι

ip wana yowenr, Is. xlii. 2

813

πλατεῖα----τπτλέκω

Mk

656

Lu 12 23 ἡ yap ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τροφῆς
21 3 ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν

ἐν τ. πλατείαις ἐτίθεσαν τ. ἀσθενοῦντας
ἀγοραῖς, TWH non mg. R
Lu 10 10 ἐξελθόντες εἰς τ. πλατείας αὐτῆς εἴπατε
13 26 ἐν τ. πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας
>

,

>

¢

>

Ω

a

-"

ξ

Jo

ἔξελθε ταχέως eis τ. πλατείας K. ῥύμας τ.
»»

14 21

,

>

/

er

πόλεως
515 ὥστε κ. εἰς τ. πλατείας ἐκφέρειν τ. ἀσθενεῖς
Re 11 8 τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τ. πλατείας τ. πόλεως
τ. μεγάλης
21 21 ἡ πλατεῖα τ. πόλεως χρυσίον καθαρόν
ap
ἐν μέσῳ
μέσῳ
22 2 ἐκ τ. ᾿ θρόνου τ. ; Θεοῦ κ. . τ. τ. ἀρνίου
τ. πλατείας αὐτῆς

Ac

,

>

“

¢

“

,

3

,

,

>

.

>

,

~

LZ

NAA TOL

Eph3 18 τί τὸ πλάτος κ. μῆκος K. ὕψος κ. βάθος

Re 20 9 ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τ. γῆς
21 16 τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος
16 τὸ μῆκος x. τὸ πλάτος κ. τὸ ὕψος αὐτῆς
ἴσα ἐστίν
Mt 23

NAATY’NQ
5 πλατύνουσι yap τὰ φυλακτήρια αὐτῶν

11Co6 II ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται
13 τ. δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν ...

πλατύνθητε

k. ὑμεῖς
Mt

,

a

«

MAATY’=
713 ὅτι πλατεῖα κ. εὐρύχωρος ἣ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τ. ἀπώλειαν
πλατ. ἡ πύλη κι, TWH mg. R non mg.

ὅτι
“

41

>

-

πλείω,

ΕΣ

Ἰησοῦς

T

πλείονας

a

΄

μαθητὰς

1Ti2

9 κοσμεῖν ἑαυτὰς μὴ ἐν πλέγμασιν kK. χρυσίῳ

ΠΛΕΙ͂ΣΤΟΣ
Mt 11 20 ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ
21 8 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ
ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ

Mk 4 I συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος
1Co01427

‘

,

-

s

ἐποίησεν;
2 ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ
2115 1 ἀγαπᾷς με πλέον τούτων;
2 40 ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο
4 17 3 ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τ. λαόν
22 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ὁ
ἄνθρωπος
ἍΜ
5.
ρου
,
“
13 31 ὃς ὥφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τ. συναναβᾶσιν
αὐτῷ
"

15

’

a

΄“

-“

15 28 1 μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος
18 20 ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον

μεῖναι
᾿
ς
,
>
a”
,
“
19 32 οἱ πλείους οὐκ ἤδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν
20 9 3 διαλεγομένου τ. Παύλου ἐπὶ πλεῖον
21 τὸ ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους
23 13 ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ ταύτην τ.
συνωμοσίαν ποιησάμενοι
21 ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες
. πλείους τεσσεράκοντα
»

24

4

’

A

>

>

|

iva δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐνκόπτω

9

oa

4

»

ΠΛΕΙΏΝ

(1) πλέων
Mt

(2) ἐπὶ πλεῖον

(8) πολλῷ πλ.

520 ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη
πλεῖον τ. γραμματέων κ. Φαρισαίων
6 25 οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τροφῆς
12 41 ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
42 ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
20 10 οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται
πλείονα, T

21 36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας
τ. πρώτων

26 53 παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας
ἀγγέλων
ΜΚΙ2 43 ἡ χήρα αὕτη ἡπτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν
τ. βαλλόντων
Lu 8113 1 μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν
πράσσετε
:

7 42 τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν;
43 ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο
913 οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε κ.

ἰχθύες δύο

11 31 ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
32 ἰδοὺ πλεῖον Tova ὧδε
53 ἤρξαντο...
ἀποστοματίζειν
πλειόνων

αὐτὸν

25

περὶ

Ν

‘

>

Ν

or

>

,

II οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα
17 δι’ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων
εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην
6 διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους
ὀκτὼ ἢ δέκα
,

>

,

«

,

,

’

,

14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ

21 12 οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν
20 μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας
«

’

4

‘

>

~

>

“

ἡμέρας
28 23 ἦλθαν πρὸς αὐτὸν εἰς τ. ξενίαν πλείονες
1Co9 19 πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα ἵνα τ. πλείονας
Φ

κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς

κ.

σι

βαπτίζει ἢ Ἰωάνης
41 8 πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τ. λόγον
αὐτοῦ
7 31 μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος

“

MAE’TMA **

ποιεῖ

Η͂

10
15

1Co2

6

6

\

>

4

>

,

,

κερδήσω ,
2A
O/
μ᾿
οὐκ> ἐν> τ. πλείοσιν
αὐτῶν
ηὐδόκησεν
ὁ΄ Θεύς,
>
,
,
7
»*
ἐξ ὧν οἱ© πλείονες
μένουσιν
ἕως
ἄρτι
ἱκανὸν τ. τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ UuTo
¢

4

7

ς

»

,

ao

«ς

©

4

τ. πλειόνων
ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τ. πλειόνων
τ. εὐχαριστίαν περισσεύσῃ
9 2 τὸ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν τ. πλείονας
Phil 114 τ. πλείονας τ. ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ πεποιθότας
11 Ti2 16 2 ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας
2 ἀλλ᾽ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον
,
Η
a
,
πλείονος
yap
οὗτος
δόξης
mapa‘ Mavonya
ἠξίωται,

415

Ld

"

,

,

A

.

4

ς

΄-“

“Ὁ.

,

>

,

’

΄ὕ

>

,

-

»

,

,

>

Ψ
,
x
4
καθ᾽ > ὅσον
πλείονα
τιμὴν\ ἔχει
τ. οἴκου

οἱ μὲν πλείονές εἶσιν γεγονότες ἱερεῖς
,
,
,
a
‘
‘
πίστει πλείονα θυσίαν “ABeX παρὰ Καὶν

προσήνεγκεν τ. Θεῷ

οἶδα... τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα
τ. πρώτων
,

4

NAE KQ
Mt 27 29 πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν
Mk15 17 περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον
στέφανον
πλέξαντες
στέφανον ἐξ
Jo 192 of στρατιῶται
ἀκανθῶν
΄-

>

ἊΝ

814

a

νυ»

Ρ-

520

ΠΛΕΏ

νόμος δὲ παρεισῆλθεν
παράπτωμα:

ἵνα

πλεονάσῃ

οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία

τὸ | Lu 8 23 πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν
Ας 21 3 καταλιπόντες αὑτὴν
εὐώνυμον

naman avayn xo Ex. xvi. 18

Phl 417 ἐπιζητῶ τ. καρπὸν τ. πλεονάζοντα εἰς λόγον
ὑμῶν
Ι ΤῊ 8 12 ὑμᾶς δὲ ὁ Κύριος πλεονάσαι x. περισσεύσαι
ΠΤῊῚ 3 πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων
ὑμῶν εἰς ἀλλήλους
Pel
ὃ ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα κ. πλεονάζοντα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΏ
11Co2 11
7 2
1217
18
1Th4 6

ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ
οὐδένα ἐφθείραμεν οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν
δι’ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;
μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος;
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν x. πλεονεκτεῖν ἐν τ.
πράγματι τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ

NAEONE’KTHE **
1Co5 10 οὐ πάντως τ. πόρνοις τ. κόσμου τούτου ἢ
τ. πλεονέκταις
I
ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἦ πόρνος ἢ
πλεονέκτης
6 10 οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται οὐ μέθυσοι

Re 1817 πᾶς κυβερνήτης x. πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων
NAHTH’
Lu 10 30 οἱ... πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον
12 48 ὁ δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν

Ας 1623 πολλὰς δὲ ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγάς

33 παραλαβὼν αὐτοὺς͵ , ἔλουσεν ἀπὸ τ.
πληγῶν
ΠΟοΘθ 5 ἐν στενοχωρίαις ἐν πληγαῖς ἐν φυλακαῖς
11 23 ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως
ἐν mh. περισσοτέρως, T
Re 918 ἀπὸ τ. τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν
20 of οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν τ. πληγαῖς ταύταις
11 6 ἐξουσίαν ἔχουσιν... πατάξαι τ. γῆν ἐν
πάσῃ πληγῇ
18 3 ἡ πληγὴ τ. θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη
[2 οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τ. θανάτου αὐτοῦ
14 ὃς ἔχει τ. πληγὴν τ. μαχαίρης κ. ἔζησεν

15

5 πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης

ρεύσονται

14 καρδίαν γεγυμνασμένην

πλεονεξίας ἔχοντες

ΠΛΕΥΡΑ΄
Mt 27 49 ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην ἔνυξεν αὐτοῦ τ.
πλευράν

—h. v., T [[WH]] R non mg.

Jo 19 34 εἷς τ. στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τ.
πλευρὰν
ἔνυξεν
20 20 ἔδειξεν x. τ. χεῖρας κ. τ. πλευρὰν αὐτοῖς
25 ἐὰν μὴ... βάλω μου τ. χεῖρα εἰς
τ.
πλευρὰν αὐτοῦ
27 φέρε τ. χεῖρά σου κ. βάλε εἰς τ. πλευράν
Ac 12

μου

7 πατάξας δὲ τ. πλευρὰν τ, Πέτρου ἤγειρεν

αὐτόν

1 εἶδον... ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς

ἑπτὰ τ. ἐσχάτας
6 ἐξῆλθαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς
ἑπτὰ πληγάς
ὃ ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ
ἀγγέλων

_

NAEONESI’A
Mk 7 22 μοιχεῖαι πλεονεξίαι πονηρίαι
Lu 1215 ὁρᾶτε x. φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονε
ξίας
Ro 129 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ
πλεονεξίᾳ κακίᾳ
πον. κακ. πλεον., TWH mg.; κακ. πον.
πλεον., WH mg. alter
11Co9 5 οὕτως ὡς εὐλογίαν x. μὴ ὡς πλεονεξίαν
Eph 4 19 εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονε
ξίᾳ
3 dechascts πᾶσα ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν
Col 3 5 τ. πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία
ΤῊ 2 5 οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας
ΠΡΕῸ2 3 ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς
ἐμπό-

‘
ἐπλέομεν

εἰς Σύριαν
27 2 μέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τ. ᾿Ασίαν
τόπους
6 εὐρὼν ... πλοῖον ᾿Αλεξανδρινὸν πλέον
εἰς τ. Ἰταλίαν
24 κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς πάντας τ. πλέοντας
μετὰ σοῦ

6 1 ἐπιμένωμεν τ. ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ;
11Co4 15 ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τ. πλειόνων
τ. εὐχαριστίαν περισσεύσῃ
815 ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν

Eph5

ἢ

πλεονάζω---- πλῆθος
ΠΛΕΟΝΑΖΩ

Ro

=

16 9 ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τ. Θεοῦ τ. ἔχοντος
τ. ἐξουσίαν ἐπὶ τ. πληγὰς ταύτας

21 ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τ. Θεὸν ἐκ τ.

πληγῆς τ. χαλάζης"
ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα
18 4 ἐκ τ. πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε
ὃ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς

21 ο τὰς ἑπτὰ φιάλας τ. γεμόντων
πληγῶν τ. ἐσχάτων

τ. ἑπτὰ

22 18 ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τ. πληγὰς τ.
γεγραμμένας ἐν τ. βιβλίῳ τούτῳ
Mk

Lu

ΠΛΗ͂ΘΟΣ
8 7 πολὺ πλῆθος ἀπὸ τ. Γαλιλαίας ἠκολούθησεν
ὃ πλῆθος πολὺ ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ

lio ὰ

ἔξω

τὸ πλῆθος ἦν τ. λαοῦ προσευχόμενον

2 13 ἐγένετο σὺν τ. ἀγγέλῳ
οὐρανίου

πλῆθος στρατιᾶς

5 6 συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ

617 πλῆθος πολὺ τ. λαοῦ ἀπὸ πάσης τ.
᾿ἸΙουδαίας
8.37 ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τ. Τερασηνῶν
19 37 ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τ. μαθητῶν
χαίροντες αἰνεῖν τ. Θεόν
281 ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον
27 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τ. λαοῦ
Jo 5 3 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τ. ἀσθενούντων

21 6 οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι
πλήθος τ. ἰχθύων

ἴσχυον

ἀπὸ

τ.

πλῆθος. πλήρης
Ac

2 6 συνῆλθεν τὸ πλῆθος κ. συνεχύθη
432 τ. δὲ πλήθους τ. πιστευσάντων ἦν καρδία

K. ψυχὴ μία

δ14 πλήθη ἀνδρῶν τε κ. γυναικῶν
16 συνήρχετο δὲ κ. τὸ πλῆθος τ. πέριξ πόλεων

6 2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος
Τὸ μαθητῶν
5 ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τ, πλήθους
14 I ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε Kx. Ἑλλήνων
πολὺ πλῆθος
4 ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τ. πόλεως
1512 ἐσίγησεν, δὲ πᾶν τὸ πλῆθος
30 συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τ.
ἐπιστολήν
17 4 τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολύ
19 9 κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τ. πλήθους
21 22 πάντως δεῖ συνελθεῖν πλῆθος
--δεῖ συν. mh.» WHR
36 ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τ. λαοῦ kpddooris
23 7 κ. ἐσχίσθη τὸ πλῆθος
>

2524 περὶ οὗ ἅπαν

τὸ πλῆθος

ἐνέτυχέν μοι
3 συστρέψαντος δὲ τ. Παύλου φρυγάνων
πλῆθος
He 1112 καθὼς τὰ ἄστρα τ. οὐρανοῦ τ. πλήθει
Ja 520 καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν
1Pe4 ὃ ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν

HIM

64
ΜΚΙ2 32
Lu 624
35
10 11
14

πλὴν λέγω ὑμῖν
1 οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ
πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τ. πλουσίοις
πλὴν ἀγαπᾶτε τ. ἐχθροὺς ὑμῶν
πλὴν τοῦτο γινώσκετε
πλὴν Τύρῳ κ. Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται
ἐν τ. κρίσει
20 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε
11 41 πλὴν τὰ ἐνόντα δότε salto
πλὴν (ητεῖτε τ. βασιλείαν αὐτοῦ
18 33 πλὴν δεῖ με σήμερον Κι. αὔριον k. T.
ἐχομένῃ πορεύεσθαι
171 πλὴν οὐαὶ δι’ οὗ ἔρχεται
οὐαὶ δὲ δ οὗ, T

18

ὃ πλὴν

ὁ υἱὸς

τ.

ἀνθρώπου ἐλθὼν

εὑρήσει τ. πίστιν ἐπὶ τ. γῆς;
19 27 πλὴν τ. ἐχθρούς μου τούτους...

ἄρα

ἀγάγετε

ὧδε
22 21 πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τ. παραδιδόντος με μετ᾽

ἐμοῦ

τι

ΠΛΗΘΥΝΩ
Mt 2412 διὰ τὸ πληθυνθῆναι τ. ἀνομίαν
Ac
61
ἐν δὲ τ. ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τ.
μαθητῶν
7 ἐπληθύνετο 6 ἀριθμὸς τ. μαθητῶν ἐν
Ἱερουσαλὴμ σφόδρα
ΖΦ ΤᾺ n ὔξησεν ὁ
ὁ λαὸς κ. ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ
9317 μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅληςτ. Ἰουδαίας
Ν ἐπληθύνετο
12 24 ὁ δὲ λόγος τ. Κυρίου ηὔξανεν k. ἐπληθύνετο
1 Co 910 ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα . .. πληθυνεῖ
τ. σπόρον ὑμῶν
Ης
614 εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε κ. πληθύνων
πληθυνῶ σε

ABS

ἔρχεται

26 39 πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ

Ἰουδαίων

28

Wns

Mt 18 7 πλὴν οὐαὶ τ. ἀνθρώπῳ bv οὗ τὸ σκάνδαλού

᾿

τ.

815

IW ΠΊ3.5

Ac

28
8
15
20

22 πλὴν οὐαὶ τ. ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται
42 πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου γινέσθω
- πλὴν, WH mg.
28 πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε
11 πάντες δὲ διεσπάρησαν ... πλὴν τ.
ἀποστόλων
28 1 μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν
τούτων τῶν ἐπάναγκες
23 μὴ εἰδὼς πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα. . + διαμαρ-

τύρεται

ar 20% ἀποβολὴ “γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ
ὑμῶν πλὴν τ. πλοίου
ICo11 11 πλὴν οὔτε “γυνὴ χωρὶς ἀνδρός.
Eph 5 33 πλὴν k. ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα ἕκαστος ..

ἀγαπάτω

Phl

Re

Χριστὸς
118 πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ
καταγγέλλεται
8 16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν τ. αὐτῷ στοιχεῖν
414 πλὴν καλῶς ἐποιήσατε
225 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε

Gen. xxii. 17
1Pe 1 2 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη πληθυνθείη
H Ped,.2 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τ. Θεοῦ

Ju

2 ἔλεος ὑμῖν x. εἰρήνη κ. ἀγάπη πληθυνθείη
NAH’eEQ

= Vide ΠΙΜΠΛΗΜΙ

NAH’KTHE **
ΝΥ
Tit

νὸς. μὴ πάροινον μὴ πλήκτην ἀλλὰ ἐπιεικῆ
1. 7 μὴ πάροινον μὴ πλήκτην μὴ αἰσχροκέρδη
NAH’MMYPA +

Lu 648 πλημμύρης

δὲ γενομένης

ποταμός
NAH’N

(1) seq. gen.
Mt 11 22 πλὴν λέγω ὑμῖν
24 πλὴν λέγω ὑμῖν

προσέρηξεν

ὁ

NAH’PHE
Mt 14 20 ἦραν τὸ περισσεῦον τ. κλασμάτων δώδεκα
κοφίνους πλήρεις
15 37 τὸ περισσεῦον τ. κλασμάτων ἦραν ἑπτὰ
, σφυρίδας πλήρεις
Mk 4 28 εἶτεν πλήρη σῖτον ἐν τ. στάχυι
πλήρης σῖτος, T
8 19 πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε;;
Lu 4 I Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν
5 12 ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας
Jo 1146 Adyos σὰρξ ἐγένετο. .. πλήρης χάριτος
kK. ἀληθείας
ε
"
Ac 6 3 ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους επτα
πλήρεις πνεύματος k. σοφίας
5 Στέφανον ἄνδρα πλήρη πίστεως κ. πνεύματος ἁγίου
πλήρης, ΝΗ mg.
ὃ Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος κ. δυνάμεως
755 ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου

πλήρης---πληρόω

816
Ac

936 αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν κ. ἐλεημοσυνῶν
11 24 ἦν ἀνὴρ ὧν πλήρης πνεύματος ἁγίου κ.

πίστεως
13 Io ὦ πλήρης παντὸς δόλου κ. πάσης ῥᾳδιουργίας

Jo
'
Lu

19 28 ἀκούσαντες δὲ κ. γενόμενοι πλήρεις
8 wa... μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε

θυμοῦ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΏ TF
1 διήγησιν περὶ τ. πεπληροφορημένων ἐν
ἡμῖν πραγμάτων
Ro 421 πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται δυνατός
ἐστιν κ. ποιῆσαι
14 5 ἕκαστος ἐν τ. ἰδίῳ vot πληροφορείσθω
Col 412 ἵνα σταθῆτε τέλειοι κ. πεπληροφορημένοι
ἐν παντὶ θελήματι τ. Θεοῦ
uTi4 5 τ. διακονίαν σου πληροφόρησον
17 ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ
1

Col 2 2
1Th1 5
He 611:
10 22

Lu

16

18

ενοι

που σου
TENS ninoy yay, Ps. xvi. 11
8 18ὁ δὲ Θεὸς ἃ προκατήγγειλεν . +. ἐπλήρωσεν οὕτως
5 3 διὰ τί ἐπλήρωσεν

σου

ὑ

8 5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται

NO) 83

23, Is. xl. 4

τ. καρδίαν

ῶν

723 ὡς δὲ ἐπληροῦτο

χρόνος
30 πληρωθέντων

ἐτῶν

αὐτῷ τεσσερακονταετὴς

τεσσεράκοντα

ὥφθη

αὐτῷ

9 23 ὡς δὲ ᾿ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί
12 25 ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ πληρώσαντες
τ. διακονίαν
18 25 ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάνης τ. δρόμον
27 ἀγνοήσαντες κι τ᾿ φωνὰςτ. προφητῶν.
κρίναντες ἐπλήρωσαν

52 1 οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς κ. πνεύματος
ἁγίου

πληρώσετε, WH mg.
26 54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν ai γραφαί;
56 ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τ. προφητῶν
27 ο τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τ.

15 28 ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
—h.v.,TWHR non mg.
Lu 120 3 oirwes πληρωϑθήσονται εἰς τ. καιρὸν αὐτῶν
2 40 17d δὲ παιδίον ηὔξανεν x. ἐκραταιοῦτο
πληρούμενον σοφίᾳ
σοφίας,T

6 Σατανᾶς

28 3 πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλὴμ τ. διδαχῆς

ὑμῶν

προφήτου

36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ
116 ἔδει πληρωθῆναι τ. γραφὴν
2 2 ἐπλήρωσεν ὅλον τ. οἶκον οὗ ἦσαν καθή28 1 πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τ. προσώ-

122 iva πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου
215 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου
17 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τ.
προφήτου
23 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφητῶν
815 οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι
πᾶσαν δικαιοσύνην
414 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τ.
προφήτου
517 οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι
817 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τ.
προφήτου
1217 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τ.
προφήτου
13 35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφήτου
48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τ.
αἰγιαλόν
21 4 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφήτου
28 32 ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τ. πατέρων

14 49 ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί

9 iva πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν
32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ

19 24 iva ἡ γραφὴ πληρωθῇ

(9) seq. εἰς

Mk 115 ὅτι " πεπλήρωται ὁ καιρός

24 ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἦ πεπληρωμένη

13 ἵνα ἔχωσιν τ. χαρὰν τ. ἐμὴν πεπληρωμένην
ἐν ἑαυτοῖς

ΠΛΗΡΟΏ

ewes

γεγραμμένος

6 ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τ. καρδίαν

1712 ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ

Ac

Mt

ὠσὶν ὑμῶν

7 1 ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ
931 ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ
21 24 ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν κ. ἔσονται καιροὶ
ἐθνῶν
22 16 ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
24 44 δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν
τ. νόμῳ
Μωυσέως
Jo 829 αὕτη fy ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται
7 ὃ ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται
12 51 ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐἐκ τ. ὀσμῆς τ. μύρου
38 ἵἵνα ὁ λόγος ᾿Ησαίου τ. προφήτου πληρωθῇ
18 18 ἵἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ
15 11 iva «νον ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ
25 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τ. νόμῳ αὐτῶν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΆ ἜΤ
εἰς πᾶν πλοῦτος τ. πληροφορίας τ. συνέσεως
ἐν πνεύματι ἁγίῳ κ. πληροφορίᾳ πολλῇ
πρὸς τ. πληροφορίαν τ. ἐλπίδος ἄχρι τέλους
προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν
πληροφορίᾳ πίστεως

(1) seq. gen., ἐκ

421 σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τ.

14 26 ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τ. χάριτι τ. Θεοῦ

εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν

Ro

19 21 ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα
24 27 διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον

129 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρί
8 4 ἵνα τὸ δικαίωμα τ. νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν

13 8 ὁ γὰρ ἀγαπῶν τ. ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν
151336 δὲ Θεὸς τ. ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς

πάσης χαρᾶς κ. εἰρήνης
14} πεπληρωμένοι πάσης τ. γνώσεως
19 nny μέχρι τ. Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ

ἕλιον τ. Χριστοῦ
1Co7 4 πεπλήρωμαι τ. “παρακλήσει
10 6 ὅταν
ὅ
πληρωθῇ ὑμῶν
ὑ
ἡ ὑπακοή
Ga 514 ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται

817

πληρόω----πλοῖον
Eph 1 23 τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληουμένου
8110 3 ἵνα πληρωθῆτε
Θεοῦ

εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα- τ.

Mt 22 39 ἀγαπήσεις

τὸν

πλησίον

σου

ὡς σεαυτόν,

Mk 12 31 ἀγαπήσεις τὸν

πλησίον

gov

ὡς σεαυτόν,

Lev. Zc.

Lev. δε.

33 τὸ ἀγαπᾷν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν
Lu 10 27 ἀγαπήσεις. . . τὸν πλησίον σου
σεαυτόν, Lev. ἦε.

ἵν. πληρωθῇ πᾶν, WH mg.
410 ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα
5 18 ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι
πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ
2 2 πληρώσατέ μου τ. χαράν

29 κ. τίς ἐστίν μου πλησίον;

Phil 111

418 πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ ᾿Επαφροδίτου

19 ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν
ὑμῶν
Col 1 9 αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τ. ἐπίγνωσιν τ.
θελήματος αὐτοῦ
25 πληρῶσαι τ. λόγον τ. Θεοῦ
210 κ. ἐστε ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι
417 βλέπε τ. διακονίαν... ἵνα αὐτὴν πληροῖς
uThlit wa... πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης
ΠΤΙῚ1 4 1! ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν. .. ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ
Ja 223 ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
1Jo 1 4 ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἢ πεπληρωμένη
1110 12 ἵνα ἣ χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη 7
Re 8 2 οὐ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα
ἐνώπιον τ. Θεοῦ μου

6 11 ἕως πληρωθῶσιν x. οἱ σύνδουλοι αὐτῶν
πληρώσωσιν, TWH

Jo

Jo

916 αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τ. ἱματίου
221 αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ καινὸν τ.
παλαιοῦ
6 43 ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα
8 20 πόσων σφυρίδων πληρώματα κλασμάτων
ἤρατε;
116 ἐκ τ. πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάπόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν;
ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τ. ἐθνῶν εἰσέλθῃ
πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη
ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι
τ. Κυρίου γὰρ ἡ γῆ x. τὸ πλήρωμα αὐτῆς

ANID πῖνε πὶ, Ps. xxiv. 1
Ga 4 4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τ. χρόνου
Eph 1 τὸ εἰς οἰκονομίαν τ. πληρώματος τ. καιρῶν
23 τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένοι
8 19 ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τ. Θεοῦ
413 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες. . . εἰς
μέτρον ἡλικίας τ. πληρώματος τ. Χριστοῦ

Col 119 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα

κατοικῆσαι
2 9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τ.
θεότητος σωματικῶς
ΠΛΗΣΙΌΝ

(1) seq. gen. loc.
Mt

5 43 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον gov κ. μισήσεις τ.
ἐχθρόν σου

3 wr? AION, Lev. xix. 18
19 19 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον gov ὡς σεαυτόν,
Lev. δὰ
52

-

πλησίον

δοκεῖ

σοι

4 5 ' Suxdp πλησίον τ. χωρίου ὃ ἔδωκεν ᾿Ιακώβ
Lev. /.c.

10 ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται

Ga

16 2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ
ἀγαθόν
514 ἀγαπήσεις

τὸν

πλησίον

σου

ὡς σεαυτόν,

Lev. ἀ.ε.
Eph 4 25 λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον
Ja

αὐτοῦ
2 8 ἀγαπήσεις τὸν
Lev. λα
412

πλησίον

σου

ὡς σεαυτόν,

σὺ δὲ τίς εἶ ὁ κρίνων τὸν πλησίον;

ΠΛΗΣΜΟΝΗ΄
Col

223 οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τ. σαρκός

Re

ΠΛΗΊΆΣΩ
8 12 ἐπλήγη τὸ τρίτον τ. ἡλίου

Mk

MAOIA’PION *
8 9 εἶπεν. . . ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ

Lu

Jo

5 2 εἶδεν δύο πλοιάρια ἑστῶτα παρὰ τ. λίμνην
πλοῖα δύο, WH non mg.
622 πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν

23 ἄλλα ἦλθον πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος

ἀλλὰ ἦλθεν πλοῖα, WH
24 ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια
21 8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τ. πλοιαρίῳ ἦλθον

μεν
Ro 1112
25
18 10
15 29
1Col0 26

τ. τριῶν

γεγονέναι

Ἂς 727 ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτόν
Ro 18 9 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν,

mg. R mg.

NAH’PQMA
Mt
Mk

36 τίς τούτων

ὡς

Mt

ΠΛΟΙῸΝ
421 ἐν τ. πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τ. πατρὸς αὐτῶν
22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον
8 23 ἐμβάντι αὐτῷ εἰς πλοῖον
εἰς τὸ wA., T

24 ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τ. κυμάτων

9 1 ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν

18 2 ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
1413 ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς
δι»

Led

,

>

-

>

’

>

ἔρημον τόπον

22 ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον
—rd, WH non mg.
24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τ.
γῆς ἀπεῖχεν
29 καταβὰς ἀπὸ τ. πλοίου Πέτρος
32 ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν
ὁ ἄνεμος
5
33 οἱ δὲ ἐν τ. πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ
15 39 ἀπολύσας τ. ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον
Mk 119 x. αὐτοὺς ἐν τ. πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ
δίκτυα

20 ἀφέντες τ. πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον

4

ἐν τ.

moi
1 ὥστε αὐτὸν cis πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι

818

πλοῖον----ττλουτέω

Mk 4 36

παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τ. πλοίῳ,
κ. ἄλλα πλοῖα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ
,

oy

©

>

>

΄

37 τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον,
,

Ja
Re

8.4 ἰδοὺ x. τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα
8 9 τὸ vi τ. πλοίων διεφθάρησαν
>
4
,
©
18 19’ év>
ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες
πλοῖα ἐν τ. θαλάσσῃ

΄“

ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
“

5

2
18
21
6 32

’

‘4

»“

ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τ. πλοίου
ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον
διαπεράσαντος τ. Ἰησοῦ ἐν τ. πλοίῳ
ἀπῆλθον ἐν τ. πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον
κατ᾽ ἰδίαν
εἰς ἐρ. τόπ. τ. πλοίῳ, T

ΠΛΟΌΣ **

ἡμεῖς δὲ τ. πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου
ντος ἤδη ἐπισφαλοῦς. r. πλούς
θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως... μέλλειν ἔσεσθαι
τ. πλοῦν

ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι eis τὸ
>

,

4

~

>

~

»

4

πλοῖον
ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τ. θάλασσης
ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον
ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τ. πλοίου
ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ T μαθητῶν αὐτοῦ
εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν
τ. πλοίῳ
Ψι
4
,
ε
“
|
,
εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τ. λίμνην
δύο πλοιάρια, TWH mg.

ἐμβὰς δὲ εἰς ἕν τ. πλοίων ὃ ἦν Σίμωνος
>

‘A

‘

>

a

,

Φ

,

καθίσας δὲ ἐν τ. πλοίῳ ἐδίδασκεν τ. ὄχλους
κατένευσαν τ. μετόχοις ἐν τ. ἑτέρῳ πλοίῳ
3
»
>
͵
eee
aes
5
ἦλθαν κ. ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα
καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τ. γῆν
αὐτὸς ἀνέβη εἰς πλοῖον κ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
,

ἣν

>

,

γὼ,

,

ΠΛΟΥΣΙΟΣ

"ΠΣ (1) metaph.
Μι 19 23 πλούσιος δυσκόλως
εἰσελεύσεται
βασιλείαν τ. οὐρανῶν
24 ἢ πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
x

27 57
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συναρπασθέντος δὲ τ. πλοίου
,

βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον
αὐτόχειρες, τ. σκευὴν τ. πλοίου ἔριψαν
ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν
πλὴν τ. πλοίου
τ. δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τ. πλοίου
ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τ. πλοίῳ
΄-
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Γ 4.

᾽
ἄνθρωπός τις . ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν
οἶκο-

΄

΄“

>

‘4

΄

,

‘

’

,’

1

>

©

4

col

>

λέ

‘

’

-“

-

,

,

>

-“

4

¢

,

>

΄“΄

ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας

,

\

δὲ

΄“

Τ.

a

΄

ἣν ὑπῆγον
᾿
οὐ συνεισῆλθεν ... 6 ᾿ἸΙησοῦς εἰς τὸ πλοῖον
ἀλλὰ ἦλθεν πλοῖα ἐκ Τιβεριάδος
ἄλλα ἦλθον πλοιάρια, Τ'
ἐξῆλθαν κ. ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον
βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τ. πλοίου τὸ
δίκτυον
ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον
προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον
εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην
ἐκεῖσε γὰρ τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον
τ. γόμον
ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους κ. ἐνέβημεν eis
τὸ πλοῖον
ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ᾿Αδραμυντηνῷ
κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον ᾿Αλεξανδρινόν
πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τ. φορτίου κ. τ.
πλοίου
ἴα

,

νόμον
19 ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος
21 χορτασθῆναι ἀπὸ τ. πιπτόντων ἀπὸ τ.
τραπέζης τ. πλουσίου
>
,
‘
e
Ld
A
δὲ x. 6 πλούσιος κ. ἐτάφη
22 ἀπέθανεν
18 23 ἦν yap πλούσιος σφόδρα
a
,
>
,
σε
AS
ε
25 i) πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσελθεῖν
19
2 αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης κ. αὐτὸς πλούσιος
εἶδεν τ. βάλλοντας eis τὸ γαζοφυλάκιον τὰ
73
δῶρα αὐτῶν πλουσίους
δ᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος dv
1 ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος dv ἐν ἐλέει
τ. πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε
ὁ δὲ πλούσιος ἐν τ. ταπεινώσει αὐτοῦ
οὕτως κ. ὁ πλούσιος ἐν τ. πορείαις αὐτοῦ
μαρανθήσεται
οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο τ. πτωχοὺς τ.
κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει
οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν
ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι
1 ἀλλὰ ΄ πλούσιος
εἶ
1
,
>
λ ,
πλούσιός εἶμι K. πεπλούτηκα
of χιλίαρχοι κ. of πλούσιοι κ. οἱ ἰσχυροί
ποιεῖ πάντας... τ. πλουσίους κ. τ. πτωχούς

΄

κ. εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τ. γῆς εἰς

21.5

>

’

ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τ.
θαλάσσης
θεωροῦσιν τ. Ἰησοῦν . . . ἐγγὺς τ. πλοίου
ἱνόμενον
ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον,
»

’

Ψ

εἰς

Mk 10 25 ἢ πλούσιον εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσελθεῖν
12 41 πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά
Lu 624 πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τ. πλουσίοις
12 16 ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα
14 12 μὴ φώνει τ. φίλους σου. . . μηδὲ γείτονας
πλουσίους

αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν

Jo6

‘

τὰ

,

΄“

,

ΠΛΟΥΣΙΏΣ*
λόγος τ. Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν
πλουσίως
,
¢ «a
,
>
>
1 Ti 617 τ. παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλ. εἰς ἀπόλαυσιν
Ti.
8.6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως
Pel 11 οὕτως γὰρ πλ. ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ
Col

316
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εἴσοδος

΄

φ

ἤμεθα δὲ ai πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τ. πλοί
co

2

,

κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον
εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο. ἐκσῶσαι τὸ
πλοῖον
-“

΄

[4

,

΄

>

-

ods δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τ. πλοίου
ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι
~

τῇ νήσῳ

4

ἐν

Lu

ΠΛΟΥΤΕΏ
153 πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς
12 21 kK. μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν
h. v., [WH]

ὁ yap αὐτὸς Κύριος πάντων πλουτῶν εἰς
πάντας τ. ἐπικαλουμένους αὐτόν
8 ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ; ἤδη ἐπλουτήσατε;

Ro
10 12

>

1Co4

πλουτέω----πνεῦμα
1Co8
1 Ti6

9 ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε
9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς
πειρασμόν
I παράγγελλε . « « πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς
Re 317 πλούσιός εἰμι kK πεπλούτηκα
᾿
18 ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον... ἵνα
πλουτήσῃς
18 3 ex τ. δυνάμεως τ. στρήνους αὐτῆς ἐπλούa

τησὰν
ee
15 oi ἔμποροι
αὐτῆς

,
τούτων

ΠΝΕΥ͂ΜΑ

(1) mv. Θεοῦ, ἐκ τ. Θεοῦ, Κυρίου (2) πν.
ἸΙησοῦ, Χριστοῦ (8) mv. ἀκάθαρτον, πονηρόν,
πύθωνα

ἀπ>

>

,

,

ov

\

Mt

118 εὑρέθη ἐν γαστρὶ
ἁγίου.

a

20

I1Col

5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ
δὲ πλουτίζοντες
9II ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα

4

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ

5
8
10

(1) τὸ πλοῦτος
Mt 18 22 ἡ ἀπάτη τ. πλούτου συνπνίγει τ. λόγον

Lu

Ro

κ. αἱ περὶ τὰ λοιπὰ

ἐπιθυμίαι ἜΝ: συνπνίγουσιν τ. λόγον

814 ὑπὸ μεριμνῶν

συνπνίγονται

κ. πλούτου

αὐτοῦ.

=

..

εἰ δὲ τὸ) παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου,

ἐκ

πνεύματός

45 3 παραλαμβάνει

αὐτοῦ

26

τ. χάριτος αὐτοῦ

Phl 419 7? πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ
πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ
Gol 127. τέ ,Τὸ πλοῦτος τ. δόξης τ. μυστηρίου

τ.

πληροφορίας

τ.

Ι ΤΙ 6 17 μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι
Ης 11 26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου
θησαυρῶν
Ja 5 2 ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν
Re 5 12 λαβεῖν. τ. δύναμιν k. πλοῦτον x. σοφίαν

18 16ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος

NAY’NQ
5 2 οἱ δὲ ἁλεεῖς ἀπ᾿ αὐτῶν
τὰ δίκτυα
ἔπλυναν, TWH
Re. 714 οὗτοι . +. ἔπλυναν τ.
22 14 μακάριοι οἱ πλύνοντες

mg.
στολὰς αὐτῶν
τ. στολὰς αὐτῶν

pe

27
28
Mk

1

T.

πνεῦμα

ἑαυτοῦ

ἑπτὰ

ἁγίου

ἐξέλθῃ
ἕτερα

10 eidev ... τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον

εἰς αὐτόν

12 εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν

ἔρημον

23 ὃ ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
46. σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
27 ὃ κατ᾽ ἐξουσίαν κ. τ. πνεύμασι τ. ἀκαθάρτοις
ἐπιτάσσει
2 ὃ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τ. πνεύματι αὐτοῦ
811 ὃ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν
ἐθέωρουν
29 ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ

ἅγιον
30 ὅ ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκάθαρτονἔχει
ἀκα

ἄνθρωπος ἐν πνεύματι

8 3 ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
ἀνθρώπου

13 ὃ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα
εἰσῆλθον εἰς τ. χοίρους

A

S

ἐκ

τ.

τὰ ἀκάθαρτα

: φ 4

“4 i
ts

oyu rt

43 πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν
Κύριον ;;
41 ὅ τὸ pev πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ
ἀσθενής
τὸ κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα
19 βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τ. πατρὸς
Ke τ΄ υἱοῦ κ. τ. ἁγίου πνεύματος
8 αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς πνεύματι ἁγίῳ
ἐν πν. ἁγ., T

5 2,3 ἐκ τ. μνημείων
ἀποβάντες ἔπλυνον

πνεύματος

πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ

2 71 ἵνα ἐνδείξηται. ... τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος

αὐτοῦ

τ.

ἀπὸ τ. ἀνθρώπου

σευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τ. ἁπλότητος αὐτῶν
ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν. oe» κατὰ τὸ
πλοῦτος τ. χάριτος αὐτοῦ
18 τίς ὁ πλοῦτος τ. δόξης τ. κληρονομίας

8. ὃ 1 τ. ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχ᾿
νίαστον πλοῦτος τ. Χριστοῦ
16 } iva δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τ. δόξης

εἴπῃ κατὰ

43 * ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον

9

TOUTOU
εἰς πᾶν πλοῦτος
συνέσεως

πυρί
161 εἶδεν πνεῦμα Θεοῦ καταβαῖνον
ὡσεὶ
,περιστεράν
I τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ
T. πνεύματος
3 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τ. πνεύματι
16 ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ
1 8 ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων
20 τὸ πνεῦμα τ. πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν
ὑμῖν

32 ὃς δ ἂν

1 ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσ-

Lu

γεννηθὲν

28 1 εἰ δὲ ἐν πνεύματι Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ
δαιμόνια
31 ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται

κ. τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν
33 ὦ βάθος πλούτου κ. σοφίας κ: γνώσεως
Θεοῦ

2 21

αὐτῇ

πνεύματος

yoy ‘m7 ΠΣ, Is. xlii.

9 23 ἵνα γνωρίσῃ τ. πλοῦτον τ. δόξης αὐτοῦ

ἘΡΚΕΕ

ἐν

ἐκ

12 18 1 θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν

κ. ἡδονῶν ..

2 4 ἢ τ. πλούτου τ. χρηστότητος
καταφρονεῖς
11 12

τὸ γὰρ

ἔχουσα

3 11 αὐτὸς. ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ κ.

11Co6 Io ὡς πτωχοὶ πολλοὺς

419 ἡ ἀπάτη τ. πλούτου

κόσμου

(6) πνεῦμα

ἐστιν ἁγίου

ΠΛΟΥΤΙΖΩ

Mk

δαιμονίου,

-. + γράμμα
(7) εἶναι πνεῦμα, πνεύματος
(8) mv. προφητῶν, Ἠλεία (9) mv. αἰώνιον

19 ἐν ἧ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα
a1

(4) πν.

(5) πνεῦμα... σάρξ, σῶμα

,

,
ofε πλουτήσαντες

819

mM

HS

;

Yor

Lae

ἡ vk

§7

πνεῦμα

820
Mk

Lu 1113 δώσει πνεῦμα ἅγιον τ. αἰτοῦσιν αὐτόν

6 7 ® ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τ. πνευμάτων τ.
ἀκαθάρτων
7:5 3 ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα

δώσ. ἀγαθὸν «δόμα, WH

mg.

κα

24 3 ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ
τ. ἀνθρώπου
26 ὃ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα
ἑαυτοῦ ἑπτά
12 10 τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι
οὐκ ἀφεθήσεται
τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ
τ. ὥρᾳ

ἀκάθαρτον

8 12 ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει
9 17 ἤνεγκα τ. υἱόν μου πρός σε ἔχοντα πνεῦμα
ἄλαλον

τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν
25 8 ἐπετίμησεν τ. πνεύματι τ. ἀκαθάρτῳ

20

λέγων αὐτῷ,
τὸ ἄλαλον κ. κωφὸν πνεῦμα ἐγὼ ἐπιτάσσω

18 11 ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας

28 46 εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου
24 37 ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν ᾿
39 ὅ ὅτι πνεῦμα σάρκα κ. ὀστέα οὐκ ἔχει
13 11 οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ
Jo 132 τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιπνεῦμα τὸ ἅγιον
στερὰν ἐξ οὐρανοῦ
ὅ τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ
/
33 ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον κ.
ἀσθενής
μένον ἐπ᾽ αὐτόν,
πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας YY
οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ
μητρὸς αὐτοῦ
8 5 ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος K. πνεύματος
8 προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι
6 7 τὸ γεγεννημένον ἐκ τ. πνεύματος πνεῦμά
x. δυνάμει ᾿Ἠλεία
»
ἐστιν
πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σε
ὃ τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ
ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ ᾿Ἐλεισάβετ “΄
8 οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ.
47 ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ. Θεῷ
πνεύματος
67 Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ. ἐπλήσθη πνεύ- Y
ἐκ τ. ὕδατος k. τ. πνεύμ., WH mg.
ματος ἁγίου
34 οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα
80 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν κ. ἐκραταιοῦτο
423 προσκυνήσουσιν τ. πατρὶ ἐν πνεύματι κ.
πνεύματι
Fan
>
“
2.3
ey
4
ἀληθείᾳ
πνεῦμα
ἦν
ἅγιον
ἐπ᾽
αὐτόν
24 ἴ πνεῦμα ὁ Θεός
“
ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τ. πνεύματος μ΄
24 ἐν πνεύματι κ. ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν
τ.
ἁγίου
6 63 τὸ πνεῦμα ἐστὶντὸ ζωοποιοῦν
ἦλθεν ἐν τ. πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν
63 7 τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά
αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ κ.
ἐστιν Kx. ζωή ἐστιν
πυρί
7 39 τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τ: πνεύματος
καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ
39 οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα
εἴδει
+ ἅγιον δεδομένον, R mg.
Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέ11 33 Ἰησοῦς οὖν. . . ἐνεβριμήσατο τ. πνεύματι
στρεψεν ἀπὸ τ. Ἰορδάνου
18 21 ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐταράχθη τ. πνεύματι
ἤγετο ἐν τ. πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ
14 17 ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν
τὸ
ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τ. δυνάμει τ.
πνεῦμα τ. ἀληθείας
πνεύματος
1 πνεῦμα Κυρίου ἐπ
26 ὁ δὲ παράκλητος τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
ἐμέ
15 26 ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος . . . τὸ πνεῦμα τ.
ἀληθείας
4 ἄνθρωπος
16 13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος τὸ πνεῦμα τ. ἀληθείας
ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκα19 30 κλίνας τ. κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα
θάρτου
20 22 λέγει αὐτοῖς Λάβετε πνεῦμα ἅγιον
ἐν ἐξουσίᾳ x. δυνάμει ἐπιτάσσει τ. ἀκαAc "2 <2 ἐντειλάμενος τ. ἀποστόλοις διὰ πνεύματος(
θάρτοις πνεύμασιν
iov
‘
618 8 οι ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευματῶν ἀκαθάρτων

σοι
12 36 αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν ἐν τ. πνεύματι τ. ἁγίῳ

ἦλθ
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ἐθεραπεύοντο
7.28

ἐθεράπευσεν

8 2

μάτων πονηρῶν
4
ai ἦσαν τεθεραπευμέναι

29

πολλοὺς

ἀπὸ...
ἀπὸ

πνευ-

πνευμάτων

πονηρῶν κ. ἀσθενειῶν
παρήγγελλεν γὰρ τ. πνεύματι τ. ἀκαθάρτῳ
,

5 ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ .
8 ἐπελθόντος τ. ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς

16 ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ

στό- Ο

ματος Δαυείδ

2 4 ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου O
4 καθὼς

τὸ

πνεῦμα

ἐδίδου

ἀποφθέγγεσθαι

ἐξελθεῖν
55 ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς
9.39 ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν
42 8 ἐπετίμησεν δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. πνεύματι τ.

αὐτοῖς
17 ἐκχεῶ ἀπὸ τ. πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν

7 οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε
—h. v., TWH non mg. R non mg.
μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσ-

18 x. ye ἐπὶ τ. δούλους pou. . - ἐκχεῶ ἀπὸ

ἠγαλλιάσατο τ. πνεύματι τ. ἁγίῳ
ἐν τ. wv. τ. ay., T

33 τ. τε ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος τ. ἁγίου
λαβὼν παρὰ τ. πατρός

ἀκαθάρτῳ

-

95
10 20
21

σεται

δ΄

σάρκα

ὝΡΞ
3 ον ΠΥΥΤΙΝ ἩΙΒΟΝΕ, Joel iii, 1
»

“-

»

τ. πνεύματός μου

ὙΎΤΙς TwIE. |. ΣΤΡΟΡ BN, 16. 2

|
᾿

πνεῦμα
Ac

821

Ac 16 18 διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος κ. ἐπιστρέψας τ.
38 λήμψεσθε τ. δωρεὰν τ. ἁγίου πνεύματος ©
πνεύματι εἶπεν
8 τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν ὦ
17 16 παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ
ὁ τ. πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου4
18 25 ζέων τ᾿ “πνεύματι ἐλάλει κ. ἐδίδασκεν
στόματος Δαυεὶδ... εἰπών

ἐπλήσθησαν ἅπαντες τ. ἁγίου πνεύματος ©

Ἶ

19.

εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα ὑποστρέφειν εἰς τ.

I

ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 2
1 τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ
πνεῦμα Κυρίου ;
3 φέροντες... ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων

᾿Ασίαν

—h. v.. TWH

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν ©

ἀκαθάρτων

ἦλθεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς

ἡμεῖς ἐσμὲν paprupes . . . kK. τὸ πνεῦμα τὸ(|
ἅγιον
ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος κ. σοφίας
Στέφανον ἄνδρα͵ πλήρη πίστεως κ. πνεΐματος ἁγίου ()
ἀντιστῆναι τ. σοφίᾳ x. τ. πνεύματι ᾧ
ἐλάλει
᾿
ὑμεῖς ἀεὶ τ. πνεύματι τ. ἁγίῳ ἀντιπίπτετε (ἢ
ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου (Ὁ
Κύριε Ἰησοῦ δέξαι. τὸ πνεῦμά μου
8. πολλοὶ γὰρ τ. ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα
ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον
k. ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον
διὰ τ. ἐπιθέσεως τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων
δίδοται τὸ πνεῦμα
+70 ἅγιον, R non mg.
ἵνα oth . λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον O
elrev
νὰ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ
1 πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν τ. Φίλιππον
ὅπως ἀναβλέψης κ- πλησθῇς πνεύματος
ἁγίου
O
τ. παρακλήσει τ. ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο
τ. δὲ¢ Πέτρου διενθυμουμένου εἶπεν τὸ πνεῦμα
ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς πνεύματι ἁγίῳ κ.
δυνάμει
0
ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας
τι ἀκούοντας τὶ λόγον
OD
Kk. ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τ. πνεύματος τ.
ἁγίου EKKEXUTAL

5 τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι
; ὀνομάζειν ἐπὶ τ.

τὰ πονηρά

7 3 οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ

16 ὃ παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα

a)

ἔχοντας τὰ πνεύματα

ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν

αὐτοῖς.
ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν

8

ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τ. πνεύματι
20 22

δεδεμένος ἐγὼ τ. πνεύματι

πορεύομαι εἰς

Ἱερουσαλήμ

πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν

O

διαμαρτύρεταί μοι

᾿

ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπι- ὦ.)
σκόπους
οἵτινες τ. Παύλῳ ἔλεγον διὰ τ. πνεύματος

4“

τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον
μήτε πνεῦμα
εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν ἢ ἄγγελος
pelt 8 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ

O

Ἠσαίου

τ. ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ oC
πνεῦμα ἁγιωσύνης
ᾧ λατρεύω ἐν τ. πνεύματί μου
é περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι

t

ov γράμ-

ἐκκέχυται ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος
ἁγίου τ. δοθέντος ἡμῖν
a

ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος

ὁ γὰρ νόμος τ. πνεύματος τ. ζωῆς
Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε

O

T. dy. πνεύμ., T
οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ τἂν ν ἔλαβον ὡς κ.
, ἡμεῖς
11 12 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν αὐτοῖς
ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτού
ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ 6
ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς x. πλήρης πνεύματος ἁγίου ()
kK. πίστεως
ἔλγαβος ἐσήμαινεν διὰ τ. πνεύματος
λειτουργούντων δὲ αὐτῶν. .. εἶπεν. τὸ
πνεῦμα τὸ ἅγιον
αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τ. ἁγίου Q
πνεύματος
Σαῦλος δὲ ὁ κ. Παῦλος πληύθειο πνεύματος
, ἁγίου
52 οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς κ. πνεύ- ADp
ματος ἁγίου
ἅ
Φ
15 5 ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
28 ἔδοξεν γὰρ τ. πνεύματι τ. ἁγίῳ kK. ἡμῖν oO
29 εὖ πράξετε φερόμενοι ἐν τ. ἁγίῳ πνεύματι(ἢ
—ep. ἐν τ. dy. πνεύμ., TWH non mg. R
166 κωλυθέντες ὑπὸ ΓᾺ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαιἢ
τ. λόγον ἐν τ. ᾿Ασίᾳ

aw
7

non mg. R

εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες ; OD

ow

ἐν

τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ
κατὰ πνεῦμα
οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τ. πνεύματος
τὸ δὲ φρόνημα τ. πνεύματος ζωὴ κ. εἰρήνη
δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν'

+
oomὑμεῖς
οἱ
oa

1
2

πνεύματι,
εἴπερ πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν:
εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει

Io 5 τὸ δὲ “πνεῦμα ζωὴ
«17 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τ.

διὰ δικαιοσύνην.

ἐγείραντος τ. Ἰησοῦν
ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν

Ι

—

ζωοποιήσει . . « διὰ τ. ἐνοικοῦντος αὐτοῦ

πνεύματος ἐν ὑμῖν

ὃ. τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ πνεῦμα, WH mg.
R mg.
13 5 εἰ δὲ πνεύματι τ. πράξεις τ. σώματος

θανατοῦτε

14 - ὅσοι γὰρ πνεύματι Θεοῦ ἄγονται
15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς
φόβον,

ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας
16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα συνμαρτυρεῖ τ. πνεύματι

ἡμῶν

23 αὐτοὶ τ. ἀπαρχὴν τ. πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς
26 τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τ. ἀσθενείᾳ

ἡμῶν

Lt

822
Ro

πνεῦμα
8126 αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς | 1Co12
ἀλαλήτοις
14
27 οἷδεν τί τὸ φρόνημα τ. πνεύματος
Ι συνμαρτυρούσης μοὶ τ. συνειδήσεώς μου ἐν
πνεύματι ἁγίῳ

11 ὃ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα κατανύξεως
:

Ξ

ADA ΠῚ Aimy Hy yy, Is. xxix. τὸ
12 11 τ. σπουδῇ μὴ ὀκνηροὶ τ. πνεύματι ζέοντες
14 17 δικαιοσύνη κ. εἰρήνη κ. χαρὰ ἐν πνεύματι
ἁγίῳ
15
15 13 εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τ. ἐλπίδι ἐν
16
δυνάμει πνεύματος ἁγίου
16 ἡ προσφορὰ τ. ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος ἧγι- | ΠΟΟ1
ασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ
:

19 | κατειργάσατο Χριστὸς ἐν δυνάμει πνεύ-

16

ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύματι

I ὃ αλῶ τ. πνεύματι

et

TWH]

32 ὃ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσ-"
σεται
45 ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν
18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα x. τὸ
ὑμῶν
22 δοὺς τ. ἀρραβῶνα τ. πνεύματος ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν

8. 3 3 ἐνγεγραμμέη
. . . πνεύματι
Θεοῦ
ζῶντος
6 ὁ διακόνους καινῆς διαθήκης οὐ γράμματος
ἀλλὰ πνεύματος"

πνεύματος

4 ἐν ἀποδείξει πνεύματος κ. δυνάμεως
10 ἀπεκάλυψεν ὁ Θεὸς διὰ τ. πνεύματος"
τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ
II τίς γὰρ οἶδεν... εἰ μὴ τὸ πνεῦμα

πάντες ἕν πνεῦμα ἐποτίσθημεν᾽
πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια
ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων
τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται
προσεύξομαι τ. πνεύματι

213 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τ. πνεύματί μου

ματος ἁγίου
mv. Θεοῦ, TR mg.; —dy.. [WH] R mg.
alter
30 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς... διὰ τ. ἀγάπης τ.
1Go2

13
2
12
14
15

ὃ τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει τὸ δὲ πνεῦμα

τ.

ζωοποιεῖ
ὃ πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τ. πνεύματος
ἔσται ἐν δόξη;
17 ἴ ὁ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν"

11 | οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τ. Θεοῦ.
12. * ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τ. κόσμου ἐλάβομεν,
1 ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τ. Θεοῦ
13 ἃ x. λαλοῦμεν... ἐν διδακτοῖς wvevparos
14 1 οὐ δέχεται τὰ τ. πνεύματος τ. Θεοῦ
816 1 τὸ πνεῦμα τ. Θεοῦ ἐν ὑμῖν οἰκεῖ
421 ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραὕτητος
5 3° ἐγὼ μὲν yap ἀπὼν τ. σώματι παρὼν δὲ

18 1 μεταμορφούμεθα.... καθάπερ ἀπὸ Κυρίου
πνεύματος
413 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τ. πίστεως
5 5 ὁ δοὺς ἡμῖν τ. ἀρραβῶνα τ. πνεύματος
6 6 ἐν χρηστότητι ἐν πνεύματι ἁγίῳ
7 τ
καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς κ. πνεύματος
13 ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων

ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ;

;

1 οὗ δὲ τὸ πνεῦμα Κυρίου ἐλευθερία

τ. πνεύματι

ὑμῶν
ec

4 συναχθέντων ὑμῶν κ. τ. ἐμοῦ πνεύματος

5 ὅ εἰς ὄλεθρον τ. σαρκὸς ἵνα τὸ πνεῦμα
σωθῇ ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. Κυρίου
611 | ἐδικαιώθητε . . . ἐν τ. πνεύματι τ. Θεοῦ

4 ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε

3

2 ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ᾿
3 ° ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτε-

12 18 οὐ τ. αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν;
1813 ἡ κοινωνία τ. ἁγίου πνεύματος μετὰ
πάντων ὑμῶν

ἡμῶν
ἄγ)" ἐςὁ δὲ κολλώμενος τ. Κυρίῳ ἕν πνεῦμά

Ga

ἐστιν

19 τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου
πνεύματός ἐστιν
πνεύμ. ἀγ., WH mg.
7.34 ὅ ἵνα ἢ ἁγία κ. τ. σώματι κ. τ. πνεύματι
12

΄“

11

40 1 δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν

λεῖσθε;

5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα
14 ἵνα τ. ἐπαγγελίαν τ. πνεύματος λάβωμεν
διὰ τ. πίστεως
4 6 ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ πνεῦμα τ. υἱοῦ

αὐτοῦ

31 οὐδεὶς ἐν πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει
᾿Ανάθεμα Ἰησοῦς"
x. οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος Ἰησοῦς εἰ
μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
4 διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσὶν τὸ δὲ αὐτὸ
πνεῦμα
7 ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τ. πνεύματος
ὃ ᾧ μὲν γὰρ διὰ τ. πνεύματος δίδοται λόγος

29 ὅ ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν
κατὰ πνεῦμα
5 5 ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα
δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα
16 λέγω δὲ πνεύματι περιπατεῖτε
17 ὅ ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τ. πνεύματος,
τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τ. σαρκός
18 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε

ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ
πνεῦμα:
9 ἑτέρῳ πίστις ἐν τ. αὐτῷ πνεύματι"

25 εἰ ζῶμεν πνεύματι πνεύματι κ. στοιχῶμεν
6 I καταρτίζετε τ. τοιοῦτον ἐν πνεύματι mpaiς

>

ya

’

>

ον

’

>

-“

>

σοφίας,

ἄλλῳ

δὲ χαρίσματα

ἰαμάτων

αὐτὸ

ἐν τ. ἑνὶ

πνεύματι
10 ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων
:
Il πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν x. τὸ αὐτὸ

πνεῦμα
13 ὅ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες
σῶμα ἐβαπτίσθημεν

εἰς ἕν

c

σὰ

A

,

>

,

,

22 ὅ ὁ δὲ καρπὸς τ. πνεύματός ἐστιν ἀγάπη

8 ὅ ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τ. πνεύ-

ματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον
18 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
μετὰ τ. πνεύματος ὑμῶν

:
Χριστοῦ

Eph1 13 ἐσφραγίσθητε τ. πνεύματι τ. ἐπαγγελίας
τ.
17 δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας κ. ἀποκαλύψεως

823

πνεῦμα
τ.

πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τ.
υἱοῖς τ. “ἀπειθείας
δι αὐτοῦ ἔχομεν τι προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι
συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τ. Θεοῦ
ἐν πνεύματι
ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη .. . ἐν πνεύματι
δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τ. πνεύματος αὐτοῦ
σπουδάζοντες τηρεῖν τ. ἑνότητα τ. πνεύματος
ὅ ἕν σῶμα κ. ἕν πνεῦμα καθὼς κ. ἐκλήθητε
ἀνανεοῦσθαι δὲ τ. πνεύματι τ. νοὸς ὑμῶν
μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τ. Θεοῦ

He
12 23 προσεληλύθατε . . . πνεύμασι δικαίων
τετελειωμένων
Ja. 2 26 5 ὥσπερ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν
ἐστιν
45 πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκισεν ἐν ἡμῖν
1Pe1 2 κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ πατρὸς ἐν ἁγιασμῷ
πνεύματος
II 5 ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα
Χριστοῦ

διὰ τ. εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι
ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ
ἐν Tv. ayy TR
8.4 ev τ. ἀφθάρτῳ τ. ἡσυχίου Kx. πραέως
12

a πληροῦσθε ἐν πνεύματι

. μάχαιραν τ. πνεύματος ὅ ἐστιν ῥῆμα Θεοῦ
sporeuysuevth ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι
5 διὰ THs .. . ἐπιχορηγίας τ. πνεύματος

πνεύματος

18 ὅ ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι

19 τοῖς

Ἰησοῦ Χριστοῦ

ἡ χάρις T. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τ.

πνεύματος ὑμῶν
6 x. δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ev
πνεύματι
5 5 τὶ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμί
5 ἐν δυνάμει κ. ἐν πνεύματι ἁγίῳ
6 δεξάμενοι τ. λόγον .. . μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου
8 τ. Θεὸν τ. διδόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ
ἅγιον εἰς ὑμᾶς
5 19 τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε
23ὅ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα κ. ἡ ψυχὴ κ.
τὸ σῶμα... . τηρηθείη
Th2>
2 μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε
διὰ λόγου
8 ὃν
ὃ ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ

13
1 ΤΙ 5.1 6
4 I
I
wish,

ἢ
14

τ. πνεύματι τ.

στόματος αὐτοῦ
ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος κ. πίστει ἀληθείας
ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι
τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει
προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις κ. διδασκαλίαις δαιμονίων.
οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας
φύλαξον. διὰ πνεύματος ἁγίου τ. ἐνοικοῦντος
ἐν ἡμῖν

4 22 ὁ Κύριος, μετὰ τ. πνεύματός σου

-3 5 ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ... ἀνακαινώσεως πνεύ, ματος ἁγίου
Phm
2 2 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. μετὰ τ.
πνεύματος ὑμῶν
He 1 ᾿ ὁ ποιῶν τ. ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα

Tit

©

Ninn POND ABP, Ps. οἷν. 4

7 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα

ποικίλαις δυνάμεσιν

μερισμοῖς

4
9 ὃ
14
1015
29

k.

πνεύματος

ἁγίου

καθὼς λέγει τὸ πνεῦμα TO ἅγιον
διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς x. vet |
ματος
μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου
τοῦτο δηλοῦντος τ. πνεύματος τ. ἁγίου
ὃ ὃςδιὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν
μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν κ. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
T πνεῦμα τ. χάριτος ἐνυβρίσας

12 9 οὐ πολὺ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τ. πατρὶ
τ. πνευμάτων κ. ζήσομεν;

ἐν

ἐκήρυξεν

ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι
εἴτις κοινωνία “πνεύματος
1 ἡ περιτομὴ οἱ πνεύματι Θεοῦ λατρεύοντες

Ju

φυλακῇ

πορευθεὶς

4 6 ὅ ἵνα κριθῶσιν μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ
ζῶσιν δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι
ω τὸ τ. Θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται
ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν
γινώσκομεν . «+ ἐκ τ. πνεύματος οὗ ἡμῖν
ἔδωκεν
μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε,
ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα
1 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τ. Θεοῦ:
πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστόν
πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τ. Ἰησοῦν
ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τ. ἀληθείας
kK. τὸ πνεῦμα τ. πλάνης
ὅτι ἐκ τ. πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν
τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν,
ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια
τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες τὸ πνεῦμα κ.
τὸ ὕδωρ κ. τὸ αἷμα
ψυχικοὶ πνεῦμα μὴ ἔχοντες
ἐν πνεύματι

Re

πνεύμασιν

ἁγίῳ

προσευχόμενοι

ἀπὸ τ. ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τ.
θρόνου αὐτοῦ
ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τ. κυριακῇ ἡμέρᾳ
ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
add, 2. 11, 17, 29 ; 3. 6, 13, 22
1 τάδε λέγει ὁ ἔχων Ta ἑπτὰ πνεύματα τ.
Θεοῦ

εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι
ta εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα
1 οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα
: πνεῦμα ζωῆς ἐκ τ. Θεοῦ
αὐτοῖς
ἐδόθη αὐτῇ δοῦναι πνεῦμα

θηρίου

τ. Θεοῦ
τ. Θεοῦ
εἰσῆλθεν

ἐν

τῇ εἰκόνι

τ.

ναὶ λέγει τὸ πνεῦμα ἵνα ἀναπαήσονται
: εἶδον ἐκ τ. στόματος τ. δράκοντος . ..
πνεύματα τρία ἀκάθαρτα
* εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα
σημεῖα
ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι
8 ἐγένετο . . . φυλακὴ παντὸς πνεύματος
ἀκαθάρτου
ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τ.
προφητείας
ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα
ὁ Θεὸς τ. πνευμάτων τ. προφητῶν
τὸ πνεῦμα κ. ἡ νύμφη λέγουσιν
mv. κι νύμφ., WH mg.

πνευματικός----ποιέω

824

Ac 15 29 ἀπέχεσθαι . . . αἵματος
πορνείας

(1) mv. . . - σαρκικός, σάρκινος, ψυχικός
Ro

2125 κρίναντες

111 ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν

4 ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης
Σ
πέτρας

12

1 περὶ δὲ τ. πνευματικῶν ... οὐ θέλω
ὑμᾶς ἀγνοεῖν
14 1 (ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά
37 εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός
15 44 | σπείρεται σῶμα ψυχικὸν ἐγείρεται σῶμα

πνευματικόν.
εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικὸν ἔστιν
>

+

~

ὸ

»Ὰ

κ. πνευ-

ματικόν
46 1 οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ
ψυχικὸν ἔπειτα τὸ πνευματικόν
Ga 6 I ὑμεῖς of πνευματικοὶ καταρτίζετε τ. τοιοῦτον
Eph1 3 ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ

Col

Re

ΜΚ

πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι
x. πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν vids;
πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ
οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ
οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ
ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν
λέγει αὐτῷ Ναθαναὴλ Πόθεν με γινώσκεις;
οὐκ ἤδει πόθεν ἐστίν

3 8 οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται

πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;
5 πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν
οὗτοι;
27 τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν
27 οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν
28 κἀμὲ οἴδατε x. οἴδατε πόθεν εἰμί
8 14 ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον κ. ποῦ ὑπάγω"

6

ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἣ ποῦ
ὑπάγω

30 ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν
9 λέγει τῷ Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ;
πόθεν πόλεμοι κ. πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν;
2 5 μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες
7 13 οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τ. στολὰς τ. λευκὰς
τίνες εἰσὶν x. πόθεν ἦλθον;

19
Re

ΠΝΕΏ

ΠΟΙΕΏ

Mt

725 ἦλθαν οἱ ποταμοὶ x. ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι
27 ἦλθαν οἱ ποταμοὶ κ. ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι
Lu 12 55 ὅταν νότον πνέοντα λέγετε

(1) de temp. (9) c. adv. (8) c. du. accus.
(4) c. partic. (5) seq. dat. (6) seq. év
(7) seq. μετά (8) ὁδὸν, πορείαν ποιεῖν

8 8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ

ἀνέμου μεγάλου

διεγείρετο
‘
,
,
Ac 27 40 ἐπάραντες
τ. ἀρτέμωνα
τ. πνεούσῃ
7

πνέοντος

1 ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τ. γῆς

ΠΝΙΓΩ
Mt 13

ἐνδεδυμένον ποδήρη

9 20 τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩ͂Σ * +
1Co 213 πνευματικῶς πνευματικὰ συνκρίνοντες
πνευματικοῖς πν., TWH non mg. R
14 οὐ δύναται γνῶναι ὅτι πνευμ. ἀνακρίνεται
Re 11 8 ἥτις καλεῖται πνευμ. Σόδομα κ. Αἴγυπτος

Re

φερομένης

πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;
πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη x. αἱ δυνάμεις ;
πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;
πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι
τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν;

4
37
43
25
27
20 7
Jo 149
2 9

;

θάλασσα

ὥσπερ

6. 2 πόθεν τούτῳ ταῦτα;

8
12
Lu 1
18

5 ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος mvevματικός
5 ἀνενέγκαι
πνευματικὰὲξ
θυσίας εὐπροσ-

618 ἥ τε

‘

ἦχος

ΠΟΘΕΝ

δέκτους Θεῷ

Jo

ἄφνω

NOAH’PHE
113 ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου

Mt 18 27
54
56
15 33
21 25

,

ικαῖς

2 2 ἐγένετο

πνοῆς βιαίας
17 25 αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν κ. πνοὴν κ. τὰ πάντα

612 πρὸς τὰ πνευματικὰ τ. πονηρίας ἐν τ.
ἐπουρανίοις
1 9 ἐν πάσῃ σοφίᾳ x. συνέσει πνευματικῇ
8 16 νουθετοῦντες ἑαυτοὺς
ὠδαῖς πνευ-

1Pe2

κ.

-

αὐτοὺς... αἷμα

MNOH’
Ac

5 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς... φδαῖς πνευματικαῖς
>

φυλάσσεσθαι

πνικτῶν

kK. πνικτὸν κ. πορνείαν

7 14 1 οἴδαμεν γὰρ ὅτι 6 νόμος πνευματικός ἐστιν

15 27 | εἰ γὰρ τ. πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη
1Co 2 13 πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες
πνευματικῶς mv., WH mg.
15 16 δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα
3 1 | οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς
911 1 εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν
10 3 πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον,
κ. πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα

1

κ.

@

MNEYMATIKO’S *

-

7 ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι x. ἔπνιξαν αὐτά

ἀπέπνιξαν, WH

non mg.

18 28 κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων
Mk 5 13 ἐπνίγοντο ἐν τ. θαλάσσῃ

ΠΝΙΚΤΟΎΆΣ *
Ac 15 20 τοῦ ἀπέχεσθαι. .. τ. πορνείας κ. πνικτοῦ
kK. τ. αἵματος
τοῦ mv., T

(9) seq. ἵνα

Mt

124 ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος

Κυρίου
3-32 εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ

widad ΠΡΌ nawa se, Is. xl. 3

8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τ. μετανοίας

10 πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν
419 * ποιήσω ὑμᾶς ἁλεεῖς ἀνθρώπων
519 ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ x. διδάξῃ

32 πᾶς ὃ ἀπολύων

τ. γυναῖκα

ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι

αὐτοῦ . . .
ὦ

36 8 οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι
ἢ μέλαιναν

825

ποιέω
Mt

Mt 21 24 ὁ κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
27 6 οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ

5 46 οὐχὶ x. οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
47 ἐὰν ἀσπάσησθε . . . τί πέρισσον ποιεῖτε;
οὐχὶ κ. οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
προσέχετε δὲ τ. δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ
6
_

τίς ἐκ τ. δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τ. πατρός ;
3 ὅ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως
5 τί ποιήσει τ. γεωργοῖς ἐκείνοις
δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τ. καρποὺς αὐτῆς
ὅστις ἐποίησεν γάμους τ. υἱῷ αὐτοῦ

ποιεῖν ἔμπροσθεν τ. ἀνθρώπων

ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην
ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν τ. συναγωγαῖς
σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην,
μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν
ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,
ὅ οὕτως κ. ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς
17 οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς
ποιεῖ"
-“

΄

~

πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε

ae
a

,

΄“΄

καλούς,

,

ποιεῖ

WH

‘

‘

‘

>

2

A

“

mg.

τὸ δὲσαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.
Is οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς
ποιεῖν,
ἐνεγκεῖν, TWH
οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.
ων

‘

‘

4

,

‘

>

ἐνεγκεῖν, T

πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν
ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τ. πατρός μου
τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν
πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει pou τ. λόγους κ. ποιεῖ
,

-

>

a

‘

A

,

4

-

ε

>

,

lol

-

,

“

4

,

αὐτούς
,
’
,
τὰ
a
ψ
\
πᾶς ὁ ἀκούων pov τ. λόγους τούτους K. μὴ
ποιῶν αὐτούς
λέγω... τ. δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο κ. ποιεῖ
-

’

,

πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι;
Ul

12

-“

΄-

οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυείδ
,

,

>

»

>

ἔξεστιν

ὃ οὐκ

οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν
ποιεῖν ἐν σαββάτῳ

,

Lf;

᾿

ὥστε ἔξεστιν τ. σάββασιν καλῶς ποιεῖν
3 ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν
8 ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν
8 ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρόν
ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τ. πατρός μου
2

΄“

-

,

bd

LA

ὃς δὴ καρποφορεῖ κ. ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατόν
ὅτε δὲ ἐβλάστησεν 6 χόρτος κ. καρπὸν
~

»

,

ix

‘

>

“

>

,

>

~

nOEX:

ὑμῖν

ἀπ ἀρχῆς ἄρσεν
ἐποίησεν αὐτούς
ὁ κτίσας, WHR mg.

ὁ ποιήσας
,

©

19

>

κ. θῆλυ

>

anit 872 IPR ἼΘ᾽, Gen. i, 27
>

4

,

a

-

‘

»»,

’

»

»

,

hod

Ul

>

΄“-

>

had

-

15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς. . . τὰ θαυμάσια ἃ

ἐποίησεν
21 οὐ μόνον τὸ τ. συκῆς ποιήσετε
23 ὃ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;
lol

,

σομεν.

ὡς ἐδι-

ἀργύρια ἐποίησαν
’

,

8 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν
ὁδοποιεῖν, WH mg.
τί ποιοῦσιν τ. σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν;

οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυείδ;
»

,

>

,

,

>

,

,

ἔξεστιν τ. σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι
ἀγαθοποιῆσαι, WH
συμβούλιον ἐποῖησαν κατ᾽ αὐτοῦ
ἐδίδουν, WH non mg.
ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ ἦλθαν πρὸς αὐτόν
ἐποίει, TWH mg.
,

τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;
2 ἐξελθὼν περὶ ἕκτην x. ἐνάτην ὥραν
ἐποίησεν ὡσαύτως
οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν,
x. ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας
"ὦ
aw
οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τ. ἐμοῖς;
σι τί θέλετε
ποιήσω ὑμῖν;
ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
21
λῃστῶν
1]
n
12 8 ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον
,

Χριστόν;

3 τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν;
8 ἡμεῖς πείσομεν κ. ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιή-

3 εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, Is. 1.6.
ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλεεῖς ἀνθρώπων

,

ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν
5 οὕτως κ. ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει

6

18

~

,

»

2

17

>

Φ

οἱ δὲ λαβόντες
δάχθησαν

ἐποίησεν
ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν
συλλέξουσιν . .. τ. ποιοῦντας τ. ἀνομίαν
οὐκ ἐποιήσεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλάς
εἰ θέλεις ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς
»

κ. τηρεῖτε,
κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε"
λέγουσιν γὰρ κ. οὐ ποιοῦσιν
πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ
θεαθῆναι τ. ἀνθρώποις
περιάγετε τι θάλασσαν κ. τ. ξηρὰν ποιῆσαι
ἕνα προσήλυτον,
3 x, ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης
διπλότερον ὑμῶν
3 ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφεῖναι
2 ἃ
ἐλθὰ
Ce
>
a
ae.
4
ὃν ἐλθὼν
ὁe κύριος
αὐτοῦ
εὑρήσει
οὕτως
ποιοῦντα
ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα
ἐκέρδησεν, WH
§
2.4) 5
>
,
eon
,
>
x
ἐφ᾽
ὅσον ἐποιήσατε
ἑνὶ
τούτων.
. . ἐμοὶ
ἐποιήσατε
5
Jn?
ἃ
>
΄
εν
,
ἐφ᾽
ὅσον
οὐκ> ἐποιήσατε
ἑνὶ
τούτων
..« οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε
πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν
λαληθήσεται x. ὃ ἐποίησεν αὕτη
πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν μου.
k. ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς
ὁ Ἰησοῦς
3 x. γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ
ἡ λαλ. σ. ὁμοιάζει, WH mg.
3 τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τ. λεγόμενον

8

΄σ΄

». Δ
U
iva μὴ, αὐτὸν
φανερὸν‘ ποιήσωσιν

“

ποιῶσιν,

ἐποίησεν δώδεκα

rev,

ods κ. ἀποστόλους

x. ἐποίησεν τοὺς δώδεκα
—h. v., R non mg.
ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τ. Θεοῦ
ποιεῖ κλάδους μεγάλους
>

‘

αὐτοῖς

ὅ ἀπάγγειλον

ὠνό-

,

"»“"

ὅσα ὁ Κύριός
,

σοι

πεποίηκεν
ἤρξατο κηρύσσειν . . . ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ
ὁ Ἰησος
:
περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν
Ld

>

a

ΙΑ

ὅ

>

“

cal

o>

,

,

826
Mk

ποιέω
4

5 33 τρέμουσα διὸ πεποιήκει λάθρᾳ
—6. mer. λάθρ.,
TWH
non mg. R
΄“
a”
΄
,

Lu

6 5 οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν

20 ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει
ΒΊΟΥ
π. ἠπόρει,
TWHR
non mg. :
W
21 ὅ ὅτε Ἡρῴδης τ. γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον
ἐποίησεν
30 ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν «x.
col

a

,

»ὼ"
ἐδίδαξαν

>

-

>

‘4

-

,

fol

,

>

,

cm

>

4

Ψ'

pie ae

6 ὃ ἀπὸ

ie

“A

>

΄

δ

΄“΄

¢

a”

΄

piss
8 υμιν
eon
κ.
ἐρὼ

> ποίᾳ
,
ἐν

“

:

»
,
ἐξουσίᾳ

a
ταῦυτα

΄

,

,

7
ὃ
12

1 25

ἀρχιερεὶς

©

‘

Bg

οὕτως
aig

~

A

ποιῆσαι
μοιeg πεποίηκεν
θεν ae

,

,

,

>

-

-

ce

“
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4
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546
8 3 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους
τ. μετανοίας

πᾶν οὖν δένδρον

10 τί οὖν ποιήσωμεν ;
,

’

ποιοῦν καρπὸν καλόν

,

4

>

-

,

a

τι

4

ἂν ποιήῆσαιεν

Ta

σου

~

a

sare

ς

κού

+ + + Qkov@y

δὲ

pou

υ

τ΄

τ.

λό

Aoy

ὧν

K

:

ποιῶν

heap
ἡ
ὁ δὲ ἀκούσας κ. μὴ ποιήσας
7 8 λέγωγὼ τ.τ. δούλῳ
δούλῳ μουμου Ποίησον
τοῦτο x. ἷποιει
Ποίης
8 ὃ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα
21 οἱ τ. λόγον τ. Θεοῦ ἀκούοντες κ. ποιοῦντες
«a
>
,
30.ὅ διηγοῦa ὅσα
σοι ἐποίησεν
ὁε Θεός, Se
39
κηρύσσων ὅσα
σα .ἐποίησεν
me i αὐτῷa 6
n Ἰησοῦς
910 διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν
8
15." ἐποίησαν οὕτως x. κατέκλιναν ἅπαντας
ς

2

33

>

κι

,

΄

ποίσωμεν

,

σκηναν

τρεις tang

Ἔ

Α

43 πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς
y Munley
cies
ore
54 ὡς x. Ἠλείας ἐποίησεν
th v., TWH non mg. R non mg.
10 23 τί ποιήσας or ,αἰώνιον κληρονομήσω;
28 τοῦτο ποίει x. (non
3
«
,
>
~
37 ὦ ὁ. δὲ εἶπεν
Ὁ ποιῆσας
τὸA ἔλεος μετ᾽ > αὐτοῦ
37 "πορεύου x. σὺ ποίει ἀίδια
ΤΣ
ΟΣ
“-

Κύριος
ἐς

>

A

΄“

ὁ ποιῆσας

τὸ

ἐποίησεν ;

A

>

‘

11 40 οὐχ

di

49 ὅ ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός
51 © ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτῦ
68 ὅ ὅτι... ἐποίησεν λύτρωσιν τ. λαῷ αὐτοῦ
727 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τ. πατέρων ἡμῶν
227 τοῦ ποιῆσαι. αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τ.
,
>
“a
νόμου
περὶ+ αὐτοῦ
48 3 ὅ τέκνον τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;
3 48 εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, Is. hc.
6

Ι

47

μετὰ

΄

ἱκανὸν
Lu

οἱ

τ. πρεσβυτέρων
3 ἑτοιμάσαντες, TWH mg.
.
οἵτινες ἐν τ. στάσει φόνον πεποιήκεισαν
ὅ ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς
ὃ τί οὖν ποιήσω ὃν λέγετε τ. βασιλέα τ.
Ἰουδαίων ;
τί γὰρ ἐποίησεν κακόν;
56
€ Πειλᾶτος βουλόμενος τ. ὄχλῳ τὸ
>

14
15

TOWMNOAVTES

ar

σαπρόν,

col

I συμβούλιον

A}

ὑδὲ πάλι
πάλιν δένδρον
οὐδὲ
σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν
ρ
αρ
ἃ
καλόν Sr
kK. οὐ ποιεῖτε
έγω

ποίιωκ

»

ὃ

΄ὕ

a

33 ° οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
ταῦτα ποιῶ
12 9 τί i ποιήσει
j
6ὁ κύριος
KU
Ἰμπελῶνος
τ. ἀμπελῶνος
;
13 22 ποιήσουσιν σημεῖα x. τέρατα
δώσουσιν, WHR
‘a
>
14 η 3 5 ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς
πάντοτε εὖ
ἢ
ποιῆσαι
ὃ ὃ ἔσχεν ἐποίησεν
Qk. ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται
‘
᾿’ὕ

,

5
Ἧς \
45285 ἐν
΄
23 °
κατὰ4 τὰ᾿ αὐτὰ
γὰρ
ἐποίουν τ. προφήταις
οἱ πατέρες αὐτῶν
2 6 5 κατα Σ raτὰ cities
τὰν yap
ἃρ ἐποίουν
bigot
τ. . ψευδο; la 9ie οἱ πατέρες αὐτῶν
2.1
mr ΤῊΣ
t
. μ μισοῦσιν
re ὑμᾶς
μ at
;
31
rors
éhere
ἵνα ποιῶσιν
ὑμῖν oi
ἄνθρωποι
εἰὐνθρώνοι,
᾿
αν
ναι
K. ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως
τ ἜΤΕΙ non mg. —
33 x.; οἱ dpapr
αρτωλοὶ
ot τὸ αὐτὸRenee!
ποιοῦσιν
:
43 οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν

-

4

‘X

>

ἦ

,

15

b

e

λῃστῶν

6°

,

΄σ

Ca
28 ὁ
ἐν ποίᾳuedἐξουσίᾳi ταῦτα
ῦ
ῖ ;
ποιεῖς
ἢ τίς σοι ἔδωκεν τ. ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα
HS 5
29

’

19 περὶ — ς
ὧν ἐποίησεν
πονηρῶν ὁ
ῴ
. Ηρῴδης
ἶ
:
t
4 23 ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τ. Καφαρναοὺμ
ποίησον κ. ὧδε
a
,
e
a
5 6 rene
3 moan
ret συνέκλεισαν
πλῆθος
ἰχθύων πολύ
29 ρθε» ate ὀχὴν μεγ εν Aeveis αὐτῷ
33 οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάνου . . . « εήσεις
δεήσεις ποιοῦνται
7
34 μὴ δύνασθε τ. υἱοὺς τ. νυμφῶνος...
ποιῆσαι νηστεῦσαι;
6 2 τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν τ. σάββασιν;
--ποιεῖν, ΜΗ
?
;
3 οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν Δαυείδ
10 ὁ δὲ readin
adie

,

δὲ ἀρχῆς

>

id

΄
γν
14 τί"4 ποιήσωμεν
καὶ‘ ἡμεῖς;

"
a
κτίσεως ἄρσεν
κ. θῆλυ
ΤΟ
17 τι ἐγρο
σὼ «να
ποιήσω
ae ζωὴν
Cah ave
manor oλ ἡρονομησῶ;
now
;
25° θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς
μιν
ϊ
:
ie
36 ὅ τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;
τίi θέλ.
mg.
θέ με ποι., TWH
ἡ
51 ὅ τί σοι θέλεις ποιήσω;
11 5 ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο;
5 *
ἘΝ τίαἱ ποιεῖτε
ft λύοντες τ΄ πῶλον
ὥλον
;;
᾿
17 * ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον

10

U

3

7.12 ὅ οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τ. πατρί
13 παρόμοια
τοιαῦτα
πολλὰὰ ποιεῖτε
)
ῦ
t
37 * καλῶς πάντα πεποίηκεν"
k. τ. κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν κ. ἀλάλους
λαλεῖν
9. 5 κ' ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς
13 ° ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον :
39 οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τ.
sds

311 ? ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω
12 διδάσκαλε τί ποιήσωμεν;

ῦ
42 revrm
12

δὲ
ε΄ ἔδιedet

ἔξωθεν

royῆσαι
‘

x.

κἀκεῖνα

τὸ

μὴ
βῆ.

ἔσω

παρεῖναι
ἂρ

4 μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι
ποῖσι
ὃ Ih
~
,
17 διελογίζετο ἐν αὑτῷ λέγων Τί ποιήσω
18 rear wees Τοῦτο ποιήσω
ΚΟ
απὸ
33 ° ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα
"
oi
38 ? ἐὰν ἔλθῃ τ. ἑσπερινῇ φυλακῇ x. εὑρήσει
οὕτως ποιήσει
=
~

La

©

φ΄-

.

: -τ-ποιήσει, TWH

non mg.

ὦ

43 3 ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντ.

οὕτως
“
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ποιέω
δ...

μὴ

ἑτοιμάσᾳς ἢ ποιήσας πρὸς τὸ

θέλημα αὐτοῦ

ὁ δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν
κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν

ἀλλ᾽ ὅταν δοχὴν ποιῇς
ποι. δοχ.» ‘FE
ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα

ποίησόν με ὡς ἕνα. τ. μισθίων σου
ποίησόν με ὡς eva τ. μισθίων σου
—h. v., T [WH] R non mg.
εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος Τί ποιήσω
δέξωνταί με

> ἐπήνεσεν . .. ὅτι φρονίμως ἐποίησεν

5 ἑαυτοῖς. ποιήσατε φίλους ἐκ τ. μαμωνᾷ
τ: ἀδικίας
ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα

ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν
ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν
ὁ δὲ Θεὸς οὐ “μὴ ποιήσῃ τ. ἐκδίκησιν
ἐκλεκτῶν αὐτοῦ
τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
> τί σοι θέλεις ποιήσω;

ἡ μνᾶ σου κύριε ἐποίησεν πέντε μνᾶς
ὃ ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν
οὐχ ηὕρισκον τὸ τί “ποιήσωσιν
8 εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς
ἐγὼ eyo

ταῦτα ποιῶ

ὑμῖν

ἐν

ποίᾳ ἐξουσίᾳ

ὅ τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος;

τοῦτο ποιεῖτε εἰς τ. ἐμὴν ἀνάμνησιν

—h. v., [[WH]] R mg.
τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος ;

ὁ εἰ ἐν ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν

οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν
—h. v., [WH] R mg.
ὅτι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε

ἐποίησεν ἀρχὴν. τ.

σημείων

ὃ

Ἰησοῦς

ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων

ὅ μὴ ποιεῖτε τ. οἶκον τ. πατρός μου οἶκον
ἐμπορίου
τί σημεῖον δεικνύεις ἡἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς;
θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει

οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν
ἃ σὺ ποιεῖς
ὁ δὲ ποιῶν τ. ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ
φῶς
ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ κ.
βαπτίζει
ὃς εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα’
ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τ. πέρψαντός με

ποιῶ,

εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα

πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἵερο-

σολύμοις ἐν ῆ; ἑορτῇ
8 ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον.
τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ᾿ἐποίησεν
Ἰησοῦς
- 5 ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν
$ Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ
ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ

ee

”

ἴσον

ἑαυτὸν ποιῶν

τ. Θεῷ

ποιεῖ ὁμ., T
πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ
ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν
ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς
ἀνάστασιν. ζωῆς
οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ, οὐδέν
αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ. περὶ ἐμοῦ
ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τ. ἀσθενούντων
αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελλεν ποιεῖν
ποιήσατε τ. ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν
οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ἃἃ ἐποίησεν σημεῖα
8 ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα
τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τ.
τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον

οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν

ποιήσω, T
θεωρήσουσίν σου τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς"
οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ
εἰ ταῦτα ποιεῖς φανέρωσον σεαυτὸν
κόσμῳ
ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν
οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τ. νόμον
ἐν ἔργον ἐποίησα κ. πάντες θαυμάζετε

τ.

3 ὅλον ἄνθρωπον ὑὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ

εἶπεν δὲ ὁὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος τί ποιήσω;

. ταύτην

3

19 οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν,
ἂν μή τι βλέπῃ τ: πατέρα ποιοῦντα"
ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ,

Θεοῦ;

τ.

ποιήσει τ. ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει

ὁ οὐδὲ

518

3 ταῦτα κ. ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ

ὃ πορείαν ποιούμενος εἰς. Ἱεροσόλυμα
ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ ᾿δεῖπνον

ἔγνων τί ποιήσω ἵνα YEN

Jo

μὴ

πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος
ἐποίησεν
ὧν ovr. ποιεῖ, T
ἐὰν μὴ.
- γνῷ τί ποιεῖ
ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ, ποιῶ οὐδέν
ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε
πᾶς ὁ ποιῶν τ. ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τ.
ἁμαρτίας.
ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τ. πατρὺς
ποιεῖτε
τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ποιεῖτε
ἐποιεῖτε, TWH mg. R non mg.
40 τοῦτο ᾿Δβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.
ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τ. πατρὸς ὑμῶν
τ. ἐπιθυμίας τ. πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν
8 τίνα σεαυτὸν ποιεῖς ;
ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τ. πτύσματος

ὁ ἄνθρωπος

ὁ λεγόμενος

Ἰησοῦς

πηλὸν

ἐποίησεν
ἐν ἧ ἡμέρᾳ τ. πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα
σημεῖα ποιεῖν ;᾿
ὅ εἶπαν οὖν αὐτῷ Τί ἐποίησέν σοι;
ἐάν τις + τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ
εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ οὐκ ἠδύνατο
ποιεῖν οὐδέν
τὰ ἔργα ἃ ve ποιῶ ἐν τ. ὀνόματι τ.
πατρός
ὅτι σὺ ἄνθρωπος dy ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν
εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τ. “πατρός “μου
εἰ δὲ ποιῶ κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε
Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν
9 οὐκ. ἐδύνατο οὗτος... ποιῆσαι ἵνα κ.
οὗτος μὴ ἀποθάνῃ ;
θεασάμενοι ὃ ἐποίησεν

828

ποιέω

Jo 11 46 εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς
47 ἔλεγον τί ποιοῦμεν ;;
ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
15... 5 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ
16 ὅ τότε ἐμνήσθησαν ὃὅτι. . . ταῦτα ἐποίησαν

αὐτῷ

18 ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον

37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος
ἔμπροσθεν αὐτῶν
137 ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι
ἄ

ὅ

γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν ;

ὅ ἵνα

καθὼς

ἐγὼ ἐποίησα

ὑμῖν

ποιῆτε
μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά

κ. ὑμεῖς

ὃ ποιεῖς “ποίησον. τάχειον

ὁ δὲπατὴρ ἐὶ
ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ
τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει,
kK. μείζονα τούτων ποιήσει

14

ὅτι ἂν αἰτήσητε
ποιήσω

ἐν τ. ὀνόματί μου τοῦτο

ἐάν τι αἰτήσητέ pe ev τ. ὀνόματί μου τοῦτο
ποιήσω
μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα
δι

᾿-

᾿

>

,

,

~

2 καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὕτως

ποιῶ
χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν
ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν

ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος

ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς

εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς
ἄλλος ἐποίησεν

° ἀποσυναγώγους “ποιήσουσιν ὑμᾶς

3 ταῦτα ποιήσουσιν

ὅτι οὐκ

ἔγνωσαν τ.

͵
πατέρα

τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω
εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι. . . ἀνθρακίαν

πεποιηκότες

εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν

οἱ ἀρχιερεῖς παρέ ἔδωκάν σε ἐμοί: τί ἐποίησας;
3 ὅτι υἱὸν Θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν
3 πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τ.
Καίσαρι
τέσσερα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ
23 ἐποίησαν
:

μέρος

24 οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν
20 30 πολλὰ μὲν οὖν κ. ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ
Ἰησοῦς

2125 ἔστιν δὲ x. ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
—h. v., T
Ac
1: T. μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην
περὶ
πάντων ὦ Θεόφιλε,
ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε κ. διδάσκειν

222 σημείοις οἷς ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν
36 ὃ K. Κύριον αὐτὸν κ. Χριστὸν ἐποίησεν ὁ Θεός
37 τί ποιήσωμεν ἄνδρες ἀδελφοί;
3 12 ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ
ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ

περιπατεῖν αὐτόν
47 ὃ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;
τοῦτ. ἐποιήσατε,
16 αν τίποιήσωμεν

24

τ. ἀνθρώποις τούτοις ;

σὺ ὁ ποιήσας. φ' οὐρανὸν κι τ᾿ γὴν
28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου κ. ἣ βουλὴ προώρισεν γενέσθαι

ea 5. ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τ. ἀνθρώπους ποιῆσαι
ὃ Στέφανος δὲ... ἐποίει τέρατα κ. σημεῖα
μεγάλα
Ὑπὸ * τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα αὐτῶν

Ac

724 ὅ ἠμύνατο kK. ἐποίησεν ἐκδίκησιν τ. καταπονουμένῳ
36 ποιήσας τέρατα Ἢ σημεῖα ἐν τῇ Αἰγύπτῳ
40 ὅ ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἱ προπορεύσονται

ἡμῶν
we? 150) Wwe ods udnby, Ex.

XXXli. I
43 τ. τύπους ods ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς
D2) ony Wwe, Am. v. 26
λαλῶν τ. Μωυσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τ.
τύπον ὃν ἑωράκει
οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα;

πη ΣὉ ΠΡΟΞΓΤΙΝ, Is. Ixii.2
ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ
ἐν τῷ. .. βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
λαληϑήσεταί σοι ὅτι σε δεῖ ποιεῖν

5 ὅσα κακὰ τ. ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἱε-

»ρουσαλήμ
αὕτη ἦν πλήρης. ὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει
ἐπιδεικνύμεναι νὴ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽
αὐτῶν

οὖσα ἡ Δορκάς

ὅ ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τ. λαῷ

24 ov Te καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος
ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν
4 ὃκ. ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τ. πρεσβυτέρους
ἐποίησεν δὲ οὕτως
ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου
οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παῦλος
ἄνδρες τί ταῦτα ποιεῖτε;
ὃς ἐποίησεν τ. οὐρανὸν Κι Ἢ; γῆν
, ἀνήγγελλον 6ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτῶν
ὅ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τ. ἀδελφοῖς
ἀνήγγειλόν τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησεν μετ᾽
αὐτῶν
ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησενὁ
ὁ Θεὸς σημεῖα
... δ αὐτῶν
λέγει Κύριος ποιῶν ταῦτα

nei ΠΡ nino), Am. ix. 12
1 ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν
τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας
ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν
Oo 9 κύριοι τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ ;
ὁ Θεὸς ὁ “ποιήσας τ. κόσμον κ. πάντα τὰ
9

LA

,

-

°

a

θῶ

ἐν αὐτῷ

ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων

δεῖ με πάντως τ. ἑορτὴν. .. ποιῆσαι εἰς

Ἱεροσόλυμα
—h. v., TWH non mg. R
1 ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν
δυνάμεις Te...
ὁ Θεὸς ἐποίει διὰ τ. χειρῶν
Παύλου
ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ... ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο
ποιοῦντες

Δημήτριος γάρ Tis .. . ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς
Δρτέμιδος

1 ποιήσας τε μῆνας τρεῖς
ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τ. ψυχήν
4 ri ποιεῖτε κλαίοντες
καθ᾽ ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν 6 Θεός

τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν
ἐπυνθάνετο...

τί ἐστιν πεποιηκώς

,
i
:

829

ποιέω
εἶπον δὲ Ti ποιήσω Κύριε

λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι
ποιῆσαι
τί μέλλεις ποιεῖν ;

13

,

4

1Co7 38
9 23
10 13
31

? x. 6 μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει
πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον
ποιήσει σὺν τ. πειρασμῷ κ. τ. ἔκβασιν
εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε
11 24 τοῦτο ποιεῖτε εἰς τ. ἐμὴν ἀνάμνησιν
25 τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις ἐὰν πίνητε εἰς τ. ἐμὴν
ἀνάμνησιν
15 29 ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ

ποιήσαντες συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι
ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ ταύτην

τ. συνωμοσίαν ποιησάμενοι

οὔτε ἐν τ. ἱερῷ εὗρόν με. . . ἐπίστασιν
ποιοῦντα ὄχλου
ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου
παρεγενόμην

ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν

ὁδόν
ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος
ὃ x. ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις
3 ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι
τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο
ἐγὼ... οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τ. λαῷ
2 ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι
παρέδωκεν αὐτοὺς... ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα
ε

οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν
»

,

>

A

“

ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα

ποιῶν αὐτά
“

>

πράσσοντας κ.

ὃ τ. νεκρῶν ; 4

161
11Co5 21

a

mprNd

wis

ὃ ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν
ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν
ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην
κατὰ πρόθεσιν τ. αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν
τ. Χριστῷ Ἰησοῦ τ. Κυρίῳ ἡμῶν
2 τ᾿ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερ-

ἐκ τ. αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὅ μεν εἰς
τιμὴν σκεῦος
λόγον γὰρ συντελῶν κ. συντέμνων ποιήσει
Κύριος ἐπὶ τ. γῆς

ἐκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα

mvp nixay mins whe aya ΠΟΘ 2

τ. αὔξησιν τ. σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ
ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆς
ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν
ΠΣ

PINTS TNpa, Is. x. 23

ὁ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ

Phil

τοῦτο yap ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις,

ὲ

“aT

μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τ. προσευχῶν μου

εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ
τ. θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν
2 τί με ἐποίησας οὕτως;

mg

,

ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς, Lev. Z.c.
ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τ. νόμον ποιῆσαι
ἵνα μὴ ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε
τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐνκακῶμεν

οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν

καλῶς ποιεῖ"
ποιήσει, WH

a“

a

onix nivvyd, Dt. xxvii. 26

ὃ ἐπήγγελται δύνατός ἐστιν κ. ποιῆσαι
ἀλλ᾽ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ.
εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ

παρθένον καλῶς ποιήσει.
ὥστε κ. ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον

a

meaminn

ΘΠ ν PR, Ps. xiv. 3

πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος
ὃ θέλει ποιείτω
2 τοῦτο κέκρικεν. . . τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ

a

ds οὐκ ἐμμένει πᾶσι τ. γεγραμμένοις...
τοῦ ποιῆσαι αὐτά

ὅταν γὰρ ἔθνη.
. τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν
ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά
οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα
ἔστ. ὁ ποι., TWH mg.

ἄρας οὖν τὰ μέλη τ. Χριστοῦ ποιήσω πόρνης
μέλη;

ἡμῶν

ε

310

Pr. xxv. 22
τὸ ἀγαθὸν ποίει x. ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς
ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς φοβοῦ
τ. σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας
ηὐδόκησαν yap... κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι
σκοπεῖν τοὺς τ. διχοστασίας κ. τὰ σκάνdada . .. ποιοῦντας

ὑπὲρ

ἁμαρτίαν ἐποίησεν
8 Io οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ κ. τὸ
θέλειν προενήρξασθε
bi νυνὶ δὲ K. τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε
11 7 * ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν
re ὃ δὲ ποιῶ K. ποιήσω
25 1 νυχθήμερον ἐν τ. βυθῷ πεποίηκα
13 7 εὐχόμεθα δὲ πρὸς τ. Θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς
κακὸν μηδέν
7 ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε
Ga 21ο ὃ x. ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι

,

onaXViil.ὙῊ 5DWN DNR Ay Ww, Lev..

,

2 οὕτως κ. ὑμεῖς ποιήσατε
3 τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν

9

1 4

:
οἱ κύριοι τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς
ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τ. δέησιν
ποιούμενος
ς

ν

Φ

c

~

A

~

,

214 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν κ. διαλογισμῶν

4 καλῶς ἐποιήσατε συνκοινωνήσαντές μου
τ. θλίψει
Col 3 17 πᾶν ὅτι ἐὰν ποιῆτέ ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ
23 ὃ ἐὰν ποιῆτε ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε
416 9 ποιήσατε ἵνα κ. ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ
414

PED

ΩΝ

LEAs

122 μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τ. προσευχῶν ἡμῶν
410 κ. γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τ. ἀδελφούς
5 11 οἰκοδομεῖτε εἷς τ. ἕνα καθὼς κ. ποιεῖτε
24 πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς ὃς κ. ποιήσει

uTh3 4 ἃ παραγγέλλομεν κ. ποιεῖτε κ. ποιήσετε
1Ti113 4 ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ
2 1 παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι
δεήσεις
᾿
4 46 τοῦτο γὰρ ποιῶν κ. σεαυτὸν σώσεις
5 21 μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν
uTi¢# 5 ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ

830

ποιέω

ἔ
τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιή5 οὐκ ἐξ ἔργων
σαμεν ἡμεῖς
:
Phm
4 πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τ.
προσευχῶν μου
14 χωρὶς δὲ τ. σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα
ποιῆσαι
21 εἰδὼς ὅ
ὅτι κ. ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις
He 1 2 80 οὗ κ. ἐποίησεν τ. αἰῶνας
3 καθαρισμὸν τ. ἁμαρτιῶν ποιησάμενος
7 3 ὁ ποιῶν τ. ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα

Tit

3

nim vaxdp nby, Ps. civ. 4
8
6

12 πρόσωπον
11Pel1o

γὰρ

ἀνενέγκας
8 5 ὅρα γάρ φησιν

ἐποίησεν

ἐφάπαξ

ποιήσεις πάντα

6 ψευδόμεθα % οὐ ποιοῦμεν τ. ἀλήθειαν

ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκομεν ψεύστὴν ποιοῦμεν αὐτόν
217 ὁ γὰρ ποιῶν τὸ θέλημα τ. Θεοῦ μένει εἰς
τ. αἰῶνα

ὁ

ἑαυτὸν

πᾶς

κατὰ τ.

ney

Io

DMIANN AID WR MDD NP, Jer.
7 ἰδοὺ ἥκω...

σου

τοῦ ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ θέλημά

‘Toy ἩΥ̓ΣῚ nivyd... Merny, Ps.
xl. 8, 9
9 dod

ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου
Ῥ5. ζε
36 oἵνα τὸ θέλημα τ. Θεοῦ ποιήσαντες κομί΄σησθε τ. ἐπαγγελίαν
11 28 πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα
12 13 § τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τ. ποσὶν ὑμῶν
ποιήσατε, WH mg.
ἼΡ) ayn pb, Pr. iv. 26
27 δηλοῖ τὴν τ. σαλευομένων
πεποιημένων
,
»”
13 6 δ τί , ποιήσει
μοι ἄνθρωπος;

μετάθεσιν

ὡς

ποιῆσαι

ὁ ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ

. οὕτως λαλεῖτε x. οὕτως ποιεῖτε

ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος
* σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς Θεὸς ἔστιν: καλῶς
ὁ

ἐλαίας

οὔτε ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ

πᾶς 6 μὴ ποιῶν
τ. Θεοῦ

δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ

ὅτι “0 «πὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν
Grav . . . τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν
2s μὴ πιστεύων τ. Θεῷ ψεύστην πεποίηκεν
αὐτόν
5:5 πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τ. ἀδελ-

22

5

Hr 70

2
10

φούς
5. * obs καλῶς

ποιήσεις

προπέμψας ἀξίως

τ΄ Θεοῦ

ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ
πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν
ἦλθεν Κύριος... ποῆσαι κρίσιν κατὰ

πάντων
$ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τ. Θεῷ
μετανύόησον κ. τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον
® ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν κ. προσκυνησουσιν
3. ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τ. ναῷ
x. ἱερεῖς

2 εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν...
καλῶς ποιεῖτε

συκῆ

αὐτοῦ

τ΄ Θεοῦ μου

17 iva pera χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν
19 περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο
21 εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ,

ποιεῖς

ἐξ

8 ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλείαν

DIN Ὁ NYY ND, Ps. cxviii. 6

μὴ δύναται...
ἄμπελος σῦκα;

δικαιοσύνην

πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ. Θεοῦ ἁμαρτίαν
οὐ ποιεῖ

αὐτῶν

10

τ.

ὁ ποιῶν τ. δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν
ὁ ποιῶν τ. ἁμαρτίαν ἐκ τ. διαβόλου ἐστίν

a)

12

ὁ ποιῶν

“γεγέννηται
πᾶς ὁ ποιῶν τ. ἁμαρτίαν κ. τ. ἀνομίαν ποιεῖ

9 οὐ κατὰ τ. διαθήκην ἣν ἐποίησα τ. πατράσιν

SEK

κ.

ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε
15 τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι
19 2 ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες

τύπον τ. δειχθέντα σοι

MpEx. ARY
ΡΝ ὈΠΌΒΠΣ
xxv. 40

8ale Nias ᾿βεβαίαν ὑμῶν τ. κλῆσιν
ἐκλογὴν ποιεῖσθαι:

Ιο ὃ

Θεός

(he) 5. 4 τοῦτο

δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά

In ΝΞ nin 28, 22. 17

IJol

2 πιστὸν ὄντα τ. ποιήσαντι αὐτόν
3 kK. τοῦτο ποιήσομεν ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ

ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ κ. ποιησάτω ἀγαθόν
ΞΘ ΠΟ) ID WD, Ps. xxxiv. 15

ΙῬ6811

ποιῆσαι
:

ἢ

18 ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τ. ποιοῦσιν εἰρήνην
413 2 ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτόν
15 ἐὰν ὁ Κύριος θέλῃ. x. ὥσομεν κ. ποιή-

σομεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο

17 εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν K. μὴ ποιοῦντι
515 κἂν ἁμαρτίας ἦ πεποιηκὼς ἀφεθήσεται αὐτῷ
1 Pe 2 22 ὃς
ὃ ἁμαρτίαν οὐκ "ἐποίησεν

τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου
ποιήσει. μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον
3 ἵνᾳ αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ
ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τ. λοιπῶν
τ. σπέρματος αὐτῆς
1 ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα κ. δύο
ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τ. ἁγίων
—h. v., [WH] R mg.
τ. ἐξουσίαν τ. πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ
ἐνώπιον αὐτοῦ"
9 x. ποιεῖ τ᾿ γῆν x. τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν
13 ποιεῖ σημεῖα μεγάλα,
ἵνα K. πῦρ ποιῇ ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβαίνειν
14 διὰ τὰ σημεῖα ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι
14 λέγων τ. κατοικοῦσιν ἐπὶ τ. γῆς ποιῆσαι
εἰκόνα τ. θηρίῳ
15 3 ἵνα κι λαλήσῃ. . . kK. ποιήσῃ ἵνα ὅσοι
ἐὰν
μὴ προσκυνήσωσν

ποιήσει, WH

=~

mg. R mg

831

ποιέω----ττοῖος

|
|

Re 13 16 ® ποιεῖ πάντας T. μικροὺς K. τ. μεγάλους
am ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα

14.7 προσκυνήσατε τ. ποιήσαντι τ. οὐρανόν

Re

12

17
19 το
20

ye
27
22

2
II
15

ΠΟΙΉΜΑ
γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ...
“νοούμενα καθορᾶται
Eph
2 Io αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα

τ. ποιήμασι

Ro

120 τὰ

5

ΠΟΙΉΣΙΣ
2
,
>
a
she οὗτος μακάριος ἐν τ. ποιήσει αὐτοῦ ἔσται
ΠΟΙΗΤΗΣ **
ὡς κι τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν
ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται
γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου
εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν κ. οὐ ποιητής
οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ
ποιητὴς ἔργου
411 οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής

Ac 17 28
Ro 213
Ja 122
23

ΠΟΙΚΙΛΟΣ
424 ποικίλαις νόσοις κ. βασάνοις συνεχομένους
1 34 ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις
Lg
9.
>
a
,
,
Lu 440 ὅσοι
εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις
uTi3 6 γυναικάρια ... ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις
’
>
,
Ξ
«
“
Tit 3 3 δουλεύοντες ἐπιθυμίαις κ. ἡδοναῖς ποικίλαις
He 2 4 συνεπιμαρτυροῦντος τ. Θεοῦ... ποικίλαις
δυνάμεσιν
13 9 διδαχαῖς ποικίλαις κ. ξέναις μὴ παραφέρεσθε
a: , 2 ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις
1Pel 6 λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς
410 ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ
Mt
Mk

Mt

NOIMAI’NQ
2 6 ὅστις ποιμανεῖ τ. λαόν pov τ. eek

Oxia Sviin Το, Mic. v.

Lu

17

7

Jo 2116
Ac 20 28
PO

ICo9

7

EPe5

2

τίς "Se ἐξ ὑμῶν
ὁ
δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ
ποιμαίνοντα
λέγει ; αὐτῷ Ποίμαινε
τὰ προβάτιά μου
ἐ:
προσέχετε ἑαυτοῖς... ποιμαίνειν T, ἐκκλησίαν τ. Θεοῦ
ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην
ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τ. Θεοῦ

ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες

227 ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ
717 τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τ. θρόνου ποιμανεῖ

αὐτούς

16 14 εἰσὶν
17 16

yap πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα
σημεῖα
3 ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν κ. γυμνήν
ἔδωκεν εἰς τ. καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τ.
γνώμην αὐτοῦ κ. ποιῆσαι μίαν γνώμην
συνηγμένα ποιῆσαι J πόλεμον μετὰ τ.
καθημένου ἐπὶ τ. ἵππου
ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα
ἐνώπιον αὐτοῦ
ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα
οὐ μὴ “εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν κ. ὁ
ποιῶν βδέλυγμα
ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα
ποιῶν, TWH mg.
ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι
ἔξω... πᾶς φιλῶν x. ποιῶν ψεῦδος
ποιῶν x. φιλῶν, T

Ju

12

5 ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν
ῥάβδῳ σιδηρᾷ
19 15 αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ
NOIMH’N
Mt

9 36 ἦσαν

ΣΤ: ἐριμμένοι ὡσεὶ
ἔχοντα ποιμένα

πρόβατα

μὴ

25 32 ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ
τ. ἐρίφων
26 31 πατάξω τ. ποιμένα

MYAIINS FO, Zech. xix. 7
Mk 6 34 ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
14.957 πατάξω τ. ποιμένα, Zech. L.c.
jE
8 ποιμένες ἦσαν ἐν τ. χώρᾳ τ. αὐτῇ ἀγραυλοῦντες
15 οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους
18 ἐθαύμασαν περὶ τ. λαληθέντων ὑπὸ τ.

ποιμένων

20 ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες
Jo 10 2 On δὲ εἰσερχόμενος διὰ τ. θύρας ποιμήν
ἐστιν Τὶ προβάτων
II ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός"
ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τ. ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν
ὑπὲρ τ. προβάτων.
72 ὁ μισθωτὸς Κι οὐκ ὧν ποιμήν
‘
14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός
16 γενήσονται pia ποίμνη εἷς ποιμήν
Eph4 11 αὐτὸς ἔδωκεν . . . τοὺς δὲ ποιμένας x.
διδακάλους
He 13 20 ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τ. ποιμένα τ. προβάτων τὸν μέγαν.
ἘΞ)
1 Pé2 25 ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τ. ποιμένα κ. επσπισκοπον τ. ψυχῶν ὑμῶν
ΠΟΙΜΝΗ
Mt 26 31 διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τ. ποίμνης

INBT_ PMA, Zech. xiii. 7
Lu

2 8 φυλάσσοντες. φυλακὰς

ποίμνην αὐτῶν

τ.

νυκτὸς

ἐπὶ

τ.

Jo 10 16 γενήσονται μία ποίμνη εἷς ποιμήν
1Co9 7 ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην,

K. ἐκ τ. γάλακτος τ. ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

ΠΟΙΜΝΙΟΝ
Lu 12 32 μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον
Ac 20 28 προσέχετε ἑαυτοῖς K. παντὶ τ. ποιμνίῳ
29 λύκοι ,βαρεῖς τὰς - μὴ φειδόμενοι τ. ποιμνίου
1Pe5
2 ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τ. Θεοῦ
3 τύποι γινόμενοι τ. ποιμνίου
ΠΟΙῸΣ
Mt 19 18 λέγει αὐτῷ Ποίας ;

ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ
οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν
ποιῶ
ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν
οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ
χεται

ποιεῖς ;
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
τ. νόμῳ;
ὁ κύριος ὑμῶν

ἔρ-

$32

ποῖος----πτπτόλις
ὍΨ»

Mt 24 43 εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ
κλέπτης ἔρχεται
ἔ
Mk11 28 ἐνποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;
29 ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ

ταῦτα

ὁ

ποιῶ

33 οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ
12 28 ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων ;
Lu 519 μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν
6 32 ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν ;
33 ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν ;
34 ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν;
9 55 οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε
—h. v-; TWH non mg. R non mg.
12 39 εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης
ἔρχεται
20 2 εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς
ὃ οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ
24 19 εἶπεν αὐτοῖς. Ποῖα;
Jo 10 32 διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε;
12.33 σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
18 32 σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
21 19 σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τ. Θεόν
Ac 4 7 ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;
749

ποῖον

οἶκον

ὍΣΗ

οἰκοδομήσετέ

414

ovK ᾿ἐπίστασθε “τῆς αὔριον ποία 7 ζωὴ ὑμῶν
ὑ

αὔριον" ποία γὰρ 7 ¢. ὑμῶν ; TWH mg. R
1Pe 111 εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς
πνεῦμα Χριστοῦ
ς
220 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες .. « UTOμενεῖτε;
Re 8 3 οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ
Ja

Re

4

ΠΟΛΕΜΕΏ
2 μάχεσθε x. πολεμεῖτε

216 πολεμήσω per αὐτῶν
. στόματός μου
12

7 οἱ ἄγγελοι

αὐτοῦ τοῦ

ἐν τ. ῥομφαίᾳ τ.
πολεμῆσαι

μετὰ τ.

δράκοντος,

κι

-τοῦ, T
6 δράκων ἐπολέμησεν

αὐτοῦ

κ.

οἱ ἄγγελοι

18 4 τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ;
1714 οὗτοι μετὰ τ. ἀρνίου πολεμήσουσιν
1911 ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει x. πολεμεῖ
ΠΟΛΕΜΟΣ

Mt 24 6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους κ.

>
A
axoas

πολέμων
ΜΚΙ18 7 ὅταν deaἀκούσητε πολέμους κ. ἀκοὰς πολέμων
Lu 14 31 πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συνβαλεῖν εἰς
πόλεμον
21 9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους kK. ἀκαταστασίας
1Col4

8 τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;

He 11 34
is Α..:
Re 9 7
9.

—h. v., [WH] R mg.

16 14 συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τ. πόλεμον τ. ἡμέρας
T. μεγάλης τ. Θεοῦ
19 19 συνηγμένα ποιῆσαι τ’ πόλεμον μετὰ τ.
καθημένου ἐπὶ τ. ἵππου
20 8 συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τ. πόλεμον
no’alx

(1) seq. nom. propr. (2) πόλ. ἁγία, Θεοῦ
(8) metaph. (4) κατὰ πόλιν, πόλεις
Mt

223} ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην
Ναζαρέτ
5% παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τ.
, ἁγίαν πόλιν
514 οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους
κειμένη
35 ὅτι πόλις ἐστὶν -, μεγάλου βασιλέως
8 33 ἀπελθόντες εἰς τ. πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα
34 ὃ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ
Ἰησοῦ

μοι;

ws ΤῸ TITS, Is. ἸΧΙῸΣ

23 34 ἐπερωτήσας ἐκ ποίας “ἐπαρχίας ἐστίν
Ro 8.27 διὰ ποίου νόμου; τ. ἔργων;
1Co15 35 ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;
Ja

Re 11 7 τὸ ,θηρίον bila ποιήσει μετ᾽ ἀὐτῶν πόλεμον
12 7 ἐγένετο πόλεμος ἐν τ. οὐρανῷ
17 ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τ. λοιπῶν
τ. σπέρματος αὐτῆς
18 7 ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τ. ἁγίων

ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ
πόθεν “πόλεμοι x. πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν;
ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον
ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων
εἰς πόλεμον

91 ἦλθεν εἰς τ. ἰδίαν πόλιν
35 περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τ. πόλεις πάσας κ. τ.
κώμας
10.8 Ὁ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν “μὴ εἰσέλθητε
11 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε
14 ἐξερχόμενοι ἔξω τ. οἰκίας ἢ τ. πόλεως
ἐκείνης
15 ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων... ἢ τ.
πόλει ἐκείνῃ
23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τ. πόλει ταύτῃ
23 1 οὐ μὴ τελέσητε τ. πόλεις τοῦ Ἰσραήλ
11 I μετέβη τοῦ. .. κηρύσσειν ἐν τ. πόλεσιν
αὐτῶν
20 τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τ. πόλεις
1225 * πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽
ἑαυτῆς
14.33 ἠκολούθησαν. αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τ. πόλεων
21 10 ὃ ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα
17 ἐξῆλθεν ἕξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν
18 πρωὶ δὲ ἐἐπαναγαγὼν εἰς τ. πόλιν ἐπείνασεν
22 7 τ. πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν
28 34 διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν
26 18ὑ
ὑπάγετε εἰς τ. πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα
27 53? εἰσῆλθον εἰς τ. ἁγίαν πόλιν
28 II τινὲς v. κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τ. πόλιν
Mk 1 1" 4 ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τ.
ὕραν

45 ἐμὸς μὲς αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς

πόλιν εἰσελθεῖν
εἰς πόλ. φαν., TWH mg.
514 ἀπήγγειλαν εἰς τ. πόλιν κ. εἰς τ. ἀγρούς
6 33 πεζῇ ἀπὸ πασῶν τ. πόλεων συνέδραμον
ἐκεῖ
56 ὅπου ἂν cicero εύετο ἢ εἰς κώμας ἢ εἰς

πόλεις ἢ εἰς ἀγρούς

11 19 ὅταν ὀψὲ ἐγένετο ἐξεπορεύοντο
πόλεως
1413 ὑπάγετε εἰς τ. πόλεν
16 ἦλθον εἰς τ. πόλιν

ἔξω

τ:

833

πόλις
Lu

126 1 ἀπεστάλη

ὁ ἄγγελος

Ταβριὴλ . .

39 1 ἐπορεύθη

εἰς τ. ὀρεινὴν
εἰς πόλιν Ἰούδα

Jo 1154 1 ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν. . . εἰς ᾽᾿Εφραὶμ λεγο-

εἰς

πόλιν τ. Γαλιλαίας 7} ὄνομα Ναζαρέτ

μένην πόλιν
19 20 ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τ. πόλεως

μετὰ σπουδῆς

,

-

Ac

’

2 3 ἐπορεύοντο.

. . ἕκαστος

,

πόλιν.
ἀνέβη δὲ κ. Ἰωσὴφ

εἰς τὴν ἑαυτοῦ

ἐκ πόλεως

Τ

Ναζαρὲτ

εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ
ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ. . . ἐν πόλει
Δαυείδ
ἐπέστρεψαν . . . εἰς πόλιν ἑαυτῶν
Ναζαρέτ
ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τ. πόλεως
ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις φκοδόμητο αὐτῶν
τ.
Ξ κατῆλθεν
nro
5
εἰςi
Καφαρναοὺμὺ
πόλιν
Γαλιλαίας

Σαμαρίας

ee

᾿

>

>

,

>

>

=

»δ͵’

ες

>

,

>

ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τ. πόλει ἐκείνῃ.
ἀνὴρ δέ τις. .. προυπῆρχεν ἐν τ. πόλεε

r

A

»

/

μαγεύων

διερχόμενος εὐηγγελίζετο τ. πόλεις πάσας
ἀνάστηθι κ. εἴσελθε εἰς τ. πόλιν
ὁδοιπορούντων αὐτῶν κ. τ. πόλει ἐγγιζόντων
5 1 ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος

,

>

cal

ἦλθαν ἐπὶ τ. πύλην τ. σιδηρᾶν τ. φέρουσαν

kK. τ. ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ
ς

,

᾿'

>

,

’

΄-ς

εἰς τ. πόλιν
8 σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη
οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν . .. τ. πρώτους
τ. πόλεως
ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τ. πόλεως
1 κατέφυγον εἰς τ. πόλεις τ. Λυκαονίας
ὅ τε ἱερεὺς τ. Διὸς τ. ὄντος πρὸ τ. πόλεως
λιθάσαντες τ. Παῦλον ἔσυρον ἔξω τ. πόλεως
ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τ. πόλιν

ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τ. πόλεων

ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναίν

1

>

Ne}

»

Ll

,

,

ὡς δὲ ἤγγισεν τ. πύλῃ τ. πόλεως
ὄχλος τ. πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ
γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τ. πόλει ἁμαρτωλός
\

or

>

>

aN

Ad

* αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν kK. κώμην
4 τῶν

αὐτόν
>

κατὰ

πόλιν

ἐπιπορευομένων

,

πρὸς

ἐν

ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τ. πόλεως
iz

,

i

,

>

,

8 εὐαγγελισάμενοί τε τ. πόλιν ἐκείνην

ἀπήγγειλαν εἰς τ. πόλιν κ. εἰς τ. ἀγρούς

4 ἐκ

4 καθ’ ὅλην 'τ. πόλιν κηρύσσων ὅσα
ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἐξερχόμενοι ἀπὸ τ. πόλεως ἐκείνης
1 ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά
‘

1

Bop"

,

>

a“

πόλιν kK. τόπον
a
4
Δι
οὐ
εἰς> ἣν
ἂν πόλιν
εἰσέρχησθε
εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέλθητε
kK. τ. κονιορτὸν τ. κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τ.
πόλεως ὑμῶν
Σοδόμοις... ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τ. πόλει
ἐκείνῃ
15. 5 4 διεπορεύετο κατὰ πόλεις κ. κώμας διδά>

a

>

,

>

,

’

oKov

14 21
at

ὦ

ἔξελθε ταχέως eis τ. πλατείας κ. ῥύμας τ.
πόλεως

κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει
[4

>

*

,

3 χήρα δὲ ἦν ἐν τ. πόλει ἐκείνῃ
19 17 ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων
κ. σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων
ἰδὼν τ. πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτήν
εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τ. πόλιν
ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τ.
πόλει
1 ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας πόλεως τ. Ἰουδαίων
ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τ. πόλει
1 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδὰ ἐκ τ.
πόλεως “Avdpéov x. Πέτρου
,

5"

Φ

᾿

ΣΝ

»Ἄ

ee

»

ἡ

3

,

>

1 ἔρχεται

,

οὖν

,

εἰς

πόλιν

τ.

Sapapias

λεγομένην Συχάρ
,

,

.

οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν
ε

‘

4

>

-

5»

,

εἰς
5»

τ. πόλιν

28

ἀπῆλθεν εἰς τ. πόλιν κ. λέγει τ. ἀνθρώποις

30

ἐξῆλθον ἐκ τ. πόλεως

39 ἐκ δὲ τ. πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν
53
>

.

κατὰ

πόλιν

τοὺς

πόλιν, T

κώμην, WHR
>

ἀρχαίων

πᾶσαν
ὡς δὲ διεπορεύοντο τ. πόλεις
τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν

ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο. . . εἰς πᾶσαν
,

γενεῶν

κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει
4 ἐπισκεψώμεθα τ. ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν

1 πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς πόλιν Σαμαριτῶν
>

‘

5 16 συνήρχετο δὲ x. τὸ πλῆθος τῶν πέριξ
πόλεων
ἐκβαλόντες ἔξω τ. πόλεως ἐλιθοβόλουν
1 Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς τ. πόλιν τ.

εἰς τ. Ἰουδαίαν,

»

427 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν τ. πόλει

a

ἥτις ἐστὶν πρώτη τ. μερίδος Μακεδονίας
πόλις κολωνία.
ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τ. πόλει διατρίβοντες

1 Avdia πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων

οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
πόλιν

ἐκταράσσουσιν

ἡμῶν τ.

ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τ. πόλεως
ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τ. πόλιν
θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν τ. πόλιν

διότι λαός ἐστίν μοι πολὺς

ἐν τ. πόλει

ταύτῃ

ἐπλήσθη ἡ πόλις τ. συγχύσεως

1 ὃς οὐ γινώσκει τὴν ᾿Εφεσίων πόλιν
νεωκόρον οὖσαν τ. μεγάλης ᾿Αρτέμιδος
4 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρ-

τύρεταί μοι
προπεμπόντων

a
ἡμᾶς πάντων

. . . ἔξω τ.

πόλεως

προεωρακότες Τρύόφιμον τ. ᾿Εφέσιον ἐν τ.
πόλει σὺν αὐτῷ
8. ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη
1 τς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης
ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τ. πόλει ταύτῃ

4 οὔτε

πόλιν

ἐν

τ. συναγωγαῖς

οὔτε

25 23 σὺν... ἀνδράσι τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν τ.
26 II ἐδίωκον ἕως x. εἰς τὰς ἔξω πόλεις
27 8 1 ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις Λασέα

κατὰ τ.
πόλεως

πόλις ἣν Λασαία, T
Ro 16 23 ἀσπάζεται ὑμᾶς "Ἔραστος 6 οἰκονόμος
πόλεως

τ.

834

πόλις----τπτολύς

11Co 11 26 κινδύνοις ἐν πόλει
32 1 ὁ ἐθνάρχης... ἐφρούρει τ. πόλιν Δαμασκηνῶν
413 πολὺν πόνον ὑπὲρ... τῶν ἐν Ἱερᾷ Πόλει
Col
ἐν Ἱεραπόλει, ΤᾺ

Tit
He

τέρους
11 10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τ. θεμελίους ἔχουσαν
πόλιν
16 ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν
13 14 οὐ yap ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν

413 σήμερον ἢ αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε τ.

11 Pe 2 61
Ju
Re

Phl

1 5 * ἵνα... καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυ-

12 22 * προσεληλύθατε. . . πόλει Θεοῦ ζῶντος

Ja

ΠΟΛΙΤΕΥΌΜΑΙ **

Ac 23

πόλιν

ΠΟΛΙΤΗΣ
Lu 1615 πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τ. πολιτῶν τ. χώρας
ἐκείνης
19 14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν
Ac 21 39 Ταρσεὺς τ. Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως
πολίτης
He 811 οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τ. πολίτην αὐτοῦ

YIN

πόλεις Σοδόμων x. Γομόρρας τεφρώσας

κατέκρινεν
7 ὡς Σόδομα x. Τόμορρα κ. ai περὶ αὐτὰς πόλεις
31212 γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν .. . τὸΟΣ.ὄνομα τ.
πόλεως τ. Θεοῦ μου
11 2.3 τ. πόλιν τ. ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας

τεσσεράκοντα κ. δύο

8 τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τ. πλατείας τ. πόλεως
τ. μεγάλης
13 τὸ δέκατον τ. πόλεως ἔπεσεν
14 20 ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τ. πόλεως
16 19 ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη,
κ. ai πόλεις τ. ἐθνῶν ἔπεσαν

NOAAA’KIZ

Mk

ΠΟΛΙΤΑΡΧΗΣ +

ἀκούοντας ταῦτα

κ.

τ.

πολιτάρχας

ΠΟΛΙΤΕΙΑ **

Ac 22 28 ἐγὼ πολλοῦ

κεφαλαίου πολιτείαν ταύτην

ἐκτησάμην
Eph 2 12 ἀπηλλοτριωμένοι τ. πολιτείας τοῦ Ἰσραήλ

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ **
Phl 3 20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει

922 πολλάκις κ. εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν

ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ
κατὰ πάσας τ. συναγωγὰς π. τιμωρῶν αὐτούς
ὅτι π. προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς π. σπουδαῖον
ὄντα
11 23 ἐν θανάτοις πολλάκις
26 ὁδοιπορίαις πολλάκις

27 ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις ἐν λιμῷ κ. δίψει,
ἐν νηστείαις πολλάκις

Phl 8 18 ods π. ἔλεγον ὑμῖν νῦν δὲ x. κλαίων λέγω
1 ΤΊ 1 16 ὅτι πολλάκις pe ἀνέψυξεν
He 6 7 γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον

π. ὑετόν
ς

,

925 οὐδ᾽ ἵνα π. προσφέρῃ ἑαυτόν
26 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν π. παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου
1011 τ. αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΏΝ *
Mt 1929 πᾶς

ὅστις

ἀφῆκεν

οἰκίας.

πλασίονα λήμψεται
ἑκατονταπλασίονα,

. .

πολλα-

R non mg.

Lu 18 30 ὃς οὐχὶ μὴ λάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τ. καιρῷ
τούτῳ
ἑπταπλασίονα, WH

mg.

Mt

ΠΟΛΥΛΟΓΙΆ
6 7 δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τ. πολυλογίᾳ αὐτῶν
εἰσακουσθήσονται

He

ΠΟΛΥΜΕΡΩ͂Σ*
1 I πολυμερῶς x. πολυτρόπως
λαλήσας τ. πατράσιν

πάλαι

6 Θεὸς

NOAYNONKIAOE *

6 ἔσυρον Ἰάσονα κ. τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τ.
πολιτάρχας
8 ἐτάραξαν δὲ τ. ὄχλον

5 4 &da τὸ αὐτὸν π. πέδαις x. ἁλύσεσιν δεδέσθαι

7ο 18 2
Ac 2611
Ro 113
11Co8 22

19 2 ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ... ἐκ τ.
πόλεως τ. ἁγίας

wee ἫΝ ND" ND,Jer. xxxi.34

Mt 1715 π᾿ yap πίπτει cis τὸ πῦρ x. π. εἰς τὸ ὕδωρ

17 τὸ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη

18 10 1 οὐαὶ ἡ πόλις ἡμεγάλη Βαβυλὼν ἡ πόλις
ἡ ἰσχυρά
16 οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ περιβεβλημένη
βύσσινον
18 τίς ὁμοία τ. πόλει τ. μεγάλῃ;
19 οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη
21 1 οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ
μεγάλη πόλις
20 9 ἐκύκλευσαν ... τ. πόλιν τ. ἠγαπημένην
21 2 13 τ΄ πόλιν τ. ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ
καινὴν εἶδον
10 12 ἔδειξέν μοι τ. πόλιν τ. ἁγίαν Ἱερουσαλήμ
14 τὸ τεῖχος τ. πόλεως ἔχων δεμιλίους δώδεκα
15 ἵνα μετρήσῃ τ. πόλιν κ. τ. πυλῶνας αὐτῆς
16 ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται
16 ἐμέτρησεν τ. πόλιν τ. καλάμῳ
18 ἡ πόλις χρυσίον καθαρόν
19 οἱ θεμέλιοι τ. τείχους τ. πόλεως παντὶ λίθῳ
τιμίῳ κεκοσμημένοι
21 ἡ πλατεῖα τ. πόλεως χρυσίον καθαρόν
23 ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τ. ἡλίου
2214 ἵνα... τ. πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τ. πόλιν

Ας 17

1 ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι
τ. Θεῷ
127 μόνον ἀξίως τ. εὐαγγελίου τ. Χριστοῦ
πολιτεύεσθε

Eph 8 10 iva γνωρισθῇ viv . . . ἡ πολυποίκιλος σοφία
τ. Θεοῦ
ΠΟΛΥΣ

(1) seq. gen., ἐκ

(2) οἱ πολλοί

(8) de temp.

(4) πολύ adv., πολλοῦ, πολλῷ, πολλά.

Mt

218 φωνὴ ἐν “Papa
ὀδυρμὸς πολύς

ἠκούσθη

κλαυθμὸς

κ.

pymen 38. 2 YEP ΠῚ; Ip, Jer.
XXXi. 15

πολύς
Mt

3 7 1 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τ. Φαρισαίων
δουκαίων ἐρχομένους
425 ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ

κ. Σαδ-

ἀπὸ
Γαλιλαίας
5 12 ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τ. οὐρανοῖς
>

7

>

©

4

«

-

ὄ

“~

‘

λ

>

Ἁ

>

τ.

3

»“"

6 30 * οὐ πολλῷ μᾶλλον

ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι;
713 πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς
22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
22 οὐ... τ. σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς
ἐποιήσαμεν ;
,

ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
>

~

πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν
4

>

4

>

΄“

x. δυσμῶν ἥξουσιν
Lol

a

προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶ αὐτόν
oO

ΟΝ

“a

‘

- πολλοὺς, WH

μὴ

Ν

>

,

[WH mg.]

ἦν δὲ μα:ρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων
πολλῶν βοσκομένη
πολλοὶ τελῶναι κ. ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες
συνανέκειντο
4

8

wa τί ἡμεῖς K. οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν
\

|

aes

-

«

Ψ-

LA

πολλά;

ἠκολούθησαν
αὐτῷ
πολλοί
Ud
\
> \
a
’

΄“-

Ν

~

μεθ᾽ ἑαυτῶν

,

>

χωλοὺς.

’

..

κ.

ἑτέρους πολλούς
δεῖ αὐτὸν... πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν
πρεσβυτέρων
ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι
πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
—h. v.. TWH non mg. R
δοῦναι τ. ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν

ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί μου

k. πολλοὺς πλανήσουσιν
τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί

Ψευδοπροφῆται

ἐγερθήσονται

κ.

πλανήσουσιν πολλούς

2 ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τ. πολλῶν
ἐρχόμενον ἐπὶ τ. νεφελῶν τ. οὐρανοῦ μετὰ
δυνάμεως κ. δόξης πολλῆς

8 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὃ κύριος

τTE
ee
4
a

26

ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω
σε καταστήσω

23 ἐπὶ πολλῶν

9 4 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ
τὸ περὶ
πολλῶν ἐκχυννόμενον
47 μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν κ.
28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου...

ων
60 πολλῶν προσελθόντων Ψψευδομαρτύρων
-“ὦ
-

‘

‘

+

,

»»

»

>

,

‘

~

»

/

ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν

τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς
τ. λόγον
Λεγιὼν ὄνομά μοι ὅτι πολλοί ἐσμεν.
4 k. παρεκάλει αὐτὸν πολλά
συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν
παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων
ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς
a
¢
4
>
“πολλὰλ παθοῦσα
ὑπὸ
πολλῶν
ἰατρῶν
* θεωρεῖ... κλαίοντας x. ἀλαλάζοντας
πολλά
΄“"

,

,

συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί
ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς
ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν
πολλοὶ προφῆται κ. δίκαιοι ἐπεθύμησαν
ἰδεῖν
οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλάς
ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον
τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ
τ. γῆς ἀπεῖχεν
ἤδ. μέσον τ. θαλάσσης ἦν, TWH mg.
R non mg.
προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί,

πολλοὶ

Mt 27 19 πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ
52 πολλὰ σώματα τ. κεκοιμημένων
ἁγίων
ἠγέρθησαν
ς:
πολλοῖς
53 κ.> ἐνεφανίσθησαν
δὲ
>
νι
“
AA ‘2
εὺ
40.
55 ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν
θεωροῦσαι
ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις,
x. δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν
4 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλά
συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν
πολλοὶ τελῶναι κ. ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο
τῷ Ἰησοῦ
E
\
Ν
3
,
ἈΝ
χα
ἦσαν γὰρ πολλοὶ κ. ἠκολούθουν αὐτῷ
‘
σι
=
,
>
πολὺ πλῆθος ἀπὸ τ. TadiAaias ἠκολούθησεν
πλῆθος πολὺ ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ
πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν
* πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς
ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά
’

--πολλά, WH non mg. R mg.
,
> 4
ὁ© μὲν, θερισμὸς\ πολὺς\ οἱ© δὲ‘3ἐργάται
ὀλίγοι
πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς

ἔχοντες

835

a”

4

id

‘

Ung

>

΄

te

A

,

>

rd

>

i:

,

λέ

n

,

* διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ
τοῦτο
οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο
—oi, R non mg.
δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον
* ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει
ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι κ. οἱ ὑπάγοντες
πολλοί
καὶ ἔγνωσαν πολλοί
2

,

A

wv

a

ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον
* ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.
3 x. ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης
3 ἤδη ὥρα πολλή

ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν
παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος
δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
iva πολλὰ πάθῃ x. ἐξουδενηθῇ
εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς
* κράξας x. πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν

"

A

,

>

-

2 ὥστε τ. πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι
δοῦναι τ. ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν
ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ iva σιωπήσῃ"
4 ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν
ὁδόν
πάλιν ἀπέστειλεν... πολλοὺς ἄλλους
4 πολὺ πλανᾶσθε
ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως
πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά
πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί μου
6 k. πολλοὺς πλανήσουσιν
26 ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς
κ. δόξης
.
-~

Ν

Ul

,

σι

1

ὦ

>

,

,

EE
Υ
ΤΥ

ΠΠΠΠΠ

πολύς
Lu 21 27 ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ
όξης πολλῆς

τοῦτό ἐστιν TO αἷμά μου ... τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν

22 65 ἕτερα πολλὰ

πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ
Ν

Ὶ

᾽

¢

>

>

-“

4 κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά
ἄλλαι. πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ
fer oer ac
,

1

2

,

>

εἰς

,

1

πολλοὶ ἐπὶ τ. γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται
1 πολλοὺς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ

Κύριον

οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν
πολλῶν ἐν τ. Ἰσραήλ
-

»

>

κ.

k.

πλῆθος πολὺ τ.
Ἰουδαίας
ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς
ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν
συνεπορεύοντο αὐτῷ
iq

‘

ς

-

λαοῦ

ἀπὸ

>

,

“

>

,

>

a

~

e

>

>

,

,

ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος .
. δαρήσεται πολλάς
παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολὺ πολὺ ζητηθήσεται
παρ᾽ αὐτοῦ"
'
᾿
,

k. ᾧ παρέθεντο πολύ . ~
πολλοὶ λέγω ὑμῖν ζητήσουσιν εἰσελθεῖν
Ν

ee

,

Lae’

>

-

14 16 ἐποίει δεῖπνον μέγα κ. ἐκάλεσεν πολλούς
-

[2

25 συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
1513 3 μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα
16 Io ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ κ. ἐν πολλῷ πιστός
,

‘

Lod

,

ἐστιν"

κ. 6 ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος κ. ἐν πολλῷ ἄδικός
᾿ς ἐστιν
17 25 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν

-

‘

,

‘

>

,

αὐτοῦ
2
εἶ
ἐκ τούτου
ἀπῆλθον

πολλοὶ

ν

2

“-

>

ἐκ τ. μαθητῶν

a

αὐτοῦ

18 39 * αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
21 8 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τ. ὀνόματί μου

ἐπίστευσαν

εἰς

πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ τ. πατρός
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ
1 πολλοὶ δὲ ἐκ τ. Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν
1 πολλοὶ οὖν ἐκ τ. Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες
πρὸς τ. Μαριάμ
‘

’

οὗτος 6 ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
ἀνέβησαν
ὥρας
>

πολλοὶ

΄

εἰς

4

«

Ἱεροσόλυμα

ἐκ
»

τ.

1 ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τ. Ἰουδαίων
1°
> ὸ
G
8 ’
ὅτι πολλοὶ ‘ δι᾽> αὐτὸν
ὑπῆγον
τ. > Ἰουδαίων
ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τ. ἑορτήν
’

ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει

΄“-

3 ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά

18 24

,

πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν

1 ἐκ τ, ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν eis
αὐτόν
ἐν τ. οἰκίᾳ τ. πατρός pov μοναὶ πολλαί
εἰσιν
οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν
»

΄“

-~

>

1 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν

4

,

‘

+

πολ. δὲ ἐπίστ. ἐκ τ. ὄχλ., T

κ.

‘

λ

πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν κ. κρίνειν
ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν
εἰς αὐτόν

~

ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ
νόσων
κ. τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν
ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί,
4 ὅτι ἠγάπησεν πολύ
ἕτεραι πολλαὶ αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς
συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ
3 πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν
Δεγιὼν ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς
αὐτόν
δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
πολλοὶ προφῆται x. βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν
ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν
διακονίαν
μεριμνᾷς x. θορυβάζῃ περὶ πολλά
-π. πολλά, WH mg. R. mg.
πολλῶν στρουθίων διαφέρετε
>

,

ν π. αὖτ. πολ.,
1 ἐκ τ. ὄχλου δὲ πολλοὶ
αὐτόν

’

ὄχλος πολύς

>

>

>
~
λὺ
Xr
γογγυσμὸς‘ περὶ‘ αὐτοῦ
ἦν πολὺς
ἐν2 τ. 3ὄχλοις

πάσης τ.

>

᾿

[4

1

a

ἐν τ. οὐρανῷ
πολύς
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

‘

~

δὲ

>

ἔστη... ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ,
>

εἰς

1 πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τ. μαθητῶν

ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν

n

ἔλεγον

βλασφημοῦντες

αὐτόν
ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τ. τόπῳ

συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν
‘

»

>

διῶν διαλογισμοί
3 αὕτη mpoBeBnxvia ἐν ἡμέραις πολλαῖς
πολλὰ μὲν οὖν kK. ἕτερα παρακαλῶν
πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν τ. ἡμέραις ᾿Ηλείου
πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ
Ἐλισαίου
ἐξήρχετο δὲ x. δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν
συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ
”

κ.

αὐτοῦ
8 γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει
ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς
θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς

ἀνάστασιν

Ul

ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρ-

”

δυνάμεως

αὐτόν
23 27 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τ. λαοῦ
Jo 212 8 ἐκεῖ ἔμεινον οὐ πολλὰς ἡμέρας
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ
ἐκ
δὲ τ. πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τ. Σαμαρειτῶν
4 πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τ. λόγον

ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι
διήγησιν
>

pera

30

>

ἃ

΄

,

Ν

,

,

+

οὗτος φέρει καρπὸν πολύν
ὃ ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε
΄

iA

1012 ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν
19 20 1 rodrov οὖν τ. τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τ.

Ἰουδαίων

20 30 πολλὰ μὲν οὖν κ. ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ
Ἰησοῦς
21 25 ἔστιν δὲ x. ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ
Ἰησοῦς
—h. v., T
>
Ac 1 3 ols x. παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα . . πολλοῖς τεκμηρίοις

5 8 ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε
μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας

2 43
44

πολλὰ δὲ τέρατα
στόλων ἐγίνετο

κ. σημεῖα

ἁγίῳ οὐ

διὰ τ. ἀπο-

1 πολλοὶ δὲ τ. ἀκουσάντων τ. λόγον. ἐπίστευσαν

837

πολύς
Ac

εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν
a Ὁ
a
a
πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες viv
4 “πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα
εἰ γὰρ τῷ τ. ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ
ἀπέθανον,
>

5 12 ἐγίνετο σημεῖα x. τέρατα πολλὰ ἐν τ. λαῷ

6 7 πολύς τε ὄχλος τ. ἱερέων ὑπήκουον τ. πίστει
8 7 } πολλοὶ γὰρ τ. ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα

7 πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι κ. χωλοὶ ἐθερα:
πεύθησαν
8 ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τ. πόλει ἐκείνῃ
24 + ὃς πολλὰ κλαίων οὐ διελίμπανεν
—h. v.. TWH non mg. R
25 πολλάς τε κώμας τ. Σαμαρειτῶν εὐηγγελίζοντο
913 ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τ. ἀνδρὸς τούτου
42 ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τ. Κύριον

10 2 ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τ. λαῷ

27 εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς
11 21 πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν
13 43 1 ἠκολούθησαν πολλοὶ τ. ᾿Ιουδαίων . . .
τ. Παύλῳ
14 1 ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε. Kk. Ἑλλήνων
πολὺ πλῆθος
22 διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν
15 7 πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης

32 διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τ. ἀδελφούς
35 εὐαγγελιζόμενοι μετὰ κ. ἑτέρων πολλῶν

16 16 ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τ. κυρίοις
αὐτῆς
18 ὃ τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας
23 πολλὰς δὲ ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγάς
17 ἃ τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολύ

12 1" πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν

8 1 πολλοὶ τ. Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον
10 διότι λαός ἐστίν μοι πολὺς ἐν τ. πόλει ταύτῃ
27 4 συνεβάλετο πολὺ τ. πεπιστευκόσιν διὰ
τ. χάριτος
19 18 1 πολλοί τε τ. πεπιστευκότων ἤρχοντο

2

Ro
‘

AN) Da fon-as, Gen. xvii. 5
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>
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ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς

ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ

σοφοὶ κατὰ σάρκα,
οὐ πολλοὶ δυνατοὶ οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς
ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς
ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν
Χριστῷ ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας
ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ κ. κύριοι πολλοί
Ξ

a

‘

>

‘

»“

’

΄

4

\

‘

>

2 εἷς ἄρτος ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν

3 μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ
τ. πολλῶν

διὰ

τοῦτο

ἐν

ὑμῖν

πολλοὶ

ἄρρωστοι

καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα
,

A

A

col

ἀσθενεῖς

κ.

ἕν ἐστιν κ. μέλη
Ὁ

»

πολλὰ ν ἔχει;
:
,
δ
πάντα δὲ τὰ μέλη. τ. σώματος πολλὰ ὄντα
ἕν ἐστιν σῶμα
΄

τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἕν μέλος ἀλλὰ πολλά

νῦν δὲ πολλὰ μέλη ἕν δὲ σῶμα
4 πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη . . .
ἀσθενέστερα
169 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν . .. K. ἀντικείμενοι
πολλοί
12 4 πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ
“-

‘

"

a

a

‘

~

19 4 ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας
x. Πρίσκα 4
oe
I1 ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς
΄

ἐγὼ ἐν φυλακαῖς

6 8 4 ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων
IO οἱ κ. πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς
29 πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν
—h. v.. TWHR non mg.
8 2 4 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον
417 πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε

>

12 4 ἥτις πολλὰ
1G6' 1-26 ὅτι> οὐ πολλοὶ
A

24 5 πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ

28

ἢ

ἱκανῶν,

‘4

ἐκτησάμην
28 10 πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως

21 πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης

Se

΄

. yap αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη

K
4

22 28 ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τ. πολιτείαν ταύτην

κατέκλεισα
24 τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει
27 10 μετὰ ὕβρεως x. πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τ.
ίου
14 3 * μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς
ἄνεμος τυφωνικός

~

Δ

9

20 2 παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ

τε τ. ἁγίων

‘

>

τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων
εἰς δικαίωμα
4 pied μᾶλλον οἱ τ. περισσείαν τ. χάριτος
αμβάνοντες
2 ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί
2 δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί
εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς
ἀδελφοῖς
a
>
,
,
ἤνεγκεν ἐν> πολλῇa μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη
ἔχομεν
μέλ. πολλὰ, WH mg.
>
2 οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σῶμά ἐσμεν εν
Χριστῷ
x. ἐνεκοπτόμην
τὰale πολλὰε τοῦ ‘ ἐλθεῖν
15 22 4 διὸ
>
’
.
Ca
ο ἐπιποθίαν
δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν

21 40 πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης

IO πολλούς

>

,

24 πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τ. Θεοῦ. ..
εἰς τ. πολλοὺς ἐπερίσσευσεν

18

7 παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλίαρχος μετὰ
πολλῆς βίας
—h. ν, TWHR non mg.
10 8 ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τ. ἔθνει
τούτῳ ἐπιστάμενος
25 7 πολλὰ x. βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες
23 ἐλθόντος τ. ᾿Ἀγρίππα . . . μετὰ πολλῆς
φαντασίας
26 9 πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ . . . δεῖν πολλὰ
ἐναντία πρᾶξαι

4

11Co1

,

χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ

24

17
39

ἐκ yap πολλῆς θλίψεως x. συνοχῆς καρδίας
ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων
3 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοί
-

a

΄-

-

πολλῷ μᾶλλο ν περισσεύει ἡ διακονία τ.
δικαιοσύνης
4 πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ

4

~

-

4

II
12 πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα
6 4 συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς
10
7 4

,

’

c

Θεοῦ διάκονοι ἐν
~

ὑπομονῇ πολλῇ
ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες
πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς,
,

-

πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν
,

,

"4

-

>

838

πολύς----πονηρία

1Co8

2 ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τ.
χαρᾶς αὐτῶν... ἐπερίσσευσεν
4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν
15 ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν

4

maw AA ND, Ex, xvi. 18

22 ὃν

ἐδοκιμάσαμεν ἐν
σπουδαῖον ὄντα,

4 νυνὶ δὲ πολὺ

πολλοῖς

πολλάκις

σπουδαιότερον,

πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς
912 περισσεύουσα.
διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τ.
Θεῴ
11 18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τ. σάρκα
1221 1 μὴ... πενθήσω πολλοὺς τ. προημαρτηκότων
Ga 114 προεκοπτόμην ἐν τ. Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ
πολλοὺς συνηλικιώτας
8 16 οὐ λέγει... . ὡς ἐπὶ πολλῶν ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός
4 27 πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τ.
ἐχούσης τ. ἄνδρα
᾿
ε

1]ο 218 κ, νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν
I πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τ.
κόσμον
II Jo
7 πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τ. κόσμον
12 πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν
ΠῚ Jo 13 πολλὰ εἶχον γράψαι σοι
Re 115 ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν
5 4 * Kk. ἐγὼ ἔκλαιον πολύ
11 ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τ.
θρόνου
7 ο εἶδον x. ἰδοὺ ὄχλος πολύς
8 3 ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά

11 ἷ πολλοὶ τ. ἀνθρώπων

9 9 ὡς

MAI Wa ΠΟΘΙ ΓΒ OD, Is. liv. 1

19

ἡμᾶς

123 * πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον
212 * ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τ. ἀπουσίᾳ
πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν
ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν
ἐν πνεύματι ἁγίῳ x. πληροφορίᾳ πολλῇ
δεξάμενοι τ. λόγον ἐν θλίψει πολλῇ
λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ
ἐν πολλῷ ἀγῶνι

17 ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν
πολλῇ ἐπιθυμίᾳ
Ι ΤΙ 3 8 μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας
13 πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
6 9 ἐμπίπτουσιν εἰς... . ἐπιθυμίας πολλὰς
ἀνοήτους
10 ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς
12 ὡμολογήσας τ. καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον

πολλῶν μαρτύρων

ΠΤῚ2 2 ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων
414 ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ
ἐνεδείξατο
Tit 110 εἰσὶν γὰρ πολλοὶ ἀνυπότακτοι
2 3 μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας
Phm
7 χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον κ. παράκλησιν
ὃ διὸ πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων

He

1 ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ
6 ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ,

NOAY’SMAAPXNOE ἜΤ

Ja

511 πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος κ. οἰκτίρμων
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ

Mk14

3 γυνὴ ἔχουσα

9 28 εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας

2 * πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες

5 16 * πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη

3 ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας

ἡμᾶς

2 πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν
γείαις

αὐτῶν

μύρου

νάρδου

1Ti 2 9 μὴ ἐν πλέγμασιν .
1Pe3

. ἢ. ἱματισμῷ πολυτελεῖ

4 ὅ ἐστιν ἐνώπιον τ. Θεοῦ πολυτελές
ΠΟΛΥΊΤΙΜΟΣ *

Mt 18 46 εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην
26

7 γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου πολυτίμου
βαρυτίμου, ΝΗ

Jo 12 3 ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου
πιστικῆς πολυτίμου
7 τὸ δοκίμιον ὑμῶν τ. πίστεως πολυτιμότερον
χρυσίου

1Pel

ΠΟΛΥΤΡΟΊΠΩΣ **

He

1 I πολυμερῶς x. πολ. πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας
τ. πατράσιν
ΠΟΜΑ

10 32 πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων
12 9 * οὐ πολὺ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τ. πατρὶ
τ. πνευμάτων
15 3 μὴ... δὲ αὐτῆς μιανθῶσιν οἱ πολλοί
25 * πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν
ἀποστρεφόμενοι
Ja 8 I μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε

11Pe2

ἀλάβαστρον

πιστικῆς πολυτελοῦς

210 πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα

5 II περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος

ΓΡΕῚ

φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων

k. ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν
12 ἐπὶ τ. κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά

μου

318
Col 413
1Th1 5
6
2 2

ἐκ τ.

εἷς πόλεμον
1011 προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς κ. . . - βασιλεῦσι
πολλοῖς
14 2 ἤκουσα. .. ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν
171 τ. πόρνης... τ. καθημένης ἐπὶ ὑδάτων
πολλῶν
τ. 00. τ. πολλ., T

‘

Eph 2 4 διὰ τ. πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν
Phl

ἀπέθανον

ὑδάτων

τ. ἀσελ-

1Co10
He

4 πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα

910 μόνον ἐπὶ βρώμασι x. πόμασι
NONHPI’A

Mt 22 18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τ. πονηρίαν αὐτῶν
Mk 7 22 πλεονεξίαι πονηρίαι δόλος
Lu 11 39 τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς x. πονη-

Ac

ίας
8 26 ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τ. πονη-

Ro

129 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεο-

ριῶν ὑμῶν

νεξίᾳ κακίᾳ
κακ.

πον.

mwAcov.,

πλεον., TWH

WH

mg.;

mg. alt.

πον.

κακ.

839.

πονηρία---πόνος
1Co5 8 μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας kK. πονηρίας
Eph
6 12 πρὸς τὰ πνευματικὰ τ. πονηρίας
ἐπουρανίοις

ἐν

τ.

μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ
πονηρά ἐστιν
17 15 1 ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τ. πονηροῦ

Το...

δ11

ὅταν...
BRA, hse

αὐτοῖς

16 ὁ ἄνθρωπος

πονηρόν

25 18 οὐδεμίαν

1 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
ὑ
μὴ ἀντιστῆναι τ. πονηρῷ
τ. ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς κ.

ἀγαθούς

1 ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τ. πονηροῦ
ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονὴ os ἢ
εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε
τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς
ποιεῖ.
οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ἐνεγκεῖν
ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν τ. καρδίαις
ὑμῶν;
πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες
ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐἐκ τ. πονηροῦ θησαυροῦ
ἐκβάλλει πονηρά
γενεὰ πονηρὰ κ. μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα
, πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ
45 οὕτως ἔσται κ. τ. γενεᾷ ταύτῃ τ. πονηρᾷ
13 19 1 ἔρχεται ὁ πονηρὸς κ. ἁρπάζει τὸ ἐσπαρένον
38 1 ra δὲ ξιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τ. πονηροῦ
49 ἀφοριοῦσιν τ. πονηροὺς ἐκ μέσου τ. δικαίων
15 19 ἐκ γὰρ τ. καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ
πονηροί
16 4 γενεὰ πονηρὰ Re μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ
18 32 λέγει αὐτῷ Δοῦλε movnpe
20 15 ἢ 6 ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν
πάντας . . « πονηρούς τε κ.
2210 συνήγαγον
σ
ἀγαθούς
25 26 πονηρὲ δοῦλε κ. "ὀκνηρέ
Mk 7 22 ὀφθαλμὸς πονηρὸς βλασφημία
23 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν εκπορεύεται
πονηρῶν ὁ
Lu 319 περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν
Ἡρῴδης
6 22 ὅταν... ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς
πονηρόν
35 αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τ. ἀχαρίστους κ.
πονηρούς
45 1 ὁπονηρὸςἐκτ. πονηροῦ ῦπροφέρειτὸ πονηρόν
4.20 ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων ... κ.
πνευμάτων πονηρῶν
Ss 2 αἱ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων
πονηρῶν
11 41 ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τ. πονηροῦ
—h. Voy TWHR non mg.
13 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε
26 - παραλαμβάνει ἕἕτερα πνεύματα πονηρότερα
ἑαυτοῦ ἑπτά
29 ἢἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν
.
34 ise δὲ πονηρὸς ἦ
19 22 ἐκ T. στόματός σου κρίνω σε πονηρὲ δοῦλε
»

819 ἦν γὰρ αὐτῶν

πονηρὰ τὰ ἔργα

ἀγοραίων

ἄνδρας τινὰς

15 ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν

εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν

τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τ. πονηροῦ
ἐστίν

|
}

τ.

πονη οὖς
18 14 εἰμὲν ἦν ἀδίκημά τι i ῥᾳδιούργημα πονηρόν
19 12 τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι
13 ὀνομάζειν ἐπὶ τ. ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ
πονηρά

(1) ὃ πον., τὸ πονηρόν (2) πονηρότερος
(8) πον. ἡμέρα
Mt

5 προσλαβόμενοι

Ac 17

NONHPO’S

ἐνὸν

αἰτίαν

ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ
ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν

πονηρῶν
πονηράν, TWH mg.

28 21 ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν
Ro 12 9 1 ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν
1Co5 13 1 ἐξά ρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν

ἼΞΊΡ YI HWA, Dt. xvii. 7
Ga

1 4 ὅπως

ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τ. αἰῶνος τ. ἐνε-

στῶτος πονηροῦ
Eph5 16 8. ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἶσιν
6 13 3 ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τ. ἡμέρᾳ τ.
πονηρᾷ
16

πάντα τὰ βέλη τ. πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι

Cob 121 ἐχθροὺς τ. διανοίᾳ ἐν τ. ἔργοις τ. πονηροῖς
Th 622 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε
uTh3s 2 ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τ. ἀτόπων κ. πονηρῶν

ἀνθρώπων
στηρίξει

3 1 ὃς

ὑμᾶς

x.

φυλάξει

ἀπὸ

τ.

πονηροῦ

I1Ti 6 4 ἐξ ὧν γίνεται φθόνος. .. ὑπόνοιαι πονηραί
11Ti3 13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι k. γόητες προκό,Ψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον
418 ῥύσεταί
He

812

με ὁ Κύριος

ἀπὸ

παντὸς

ἔργου

,πονηροῦ
μή ποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ
ἀπιστίας

10 22 ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως

78.

πονηρᾶς
ὦ 4 ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν
416 πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν

t ja 229

+ γράφω ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι.

κατε τὸν πονηρόν

14 : ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι

. . νενική-

Gre. . . νενική-

κατε τὸν πονηρόν
1 οὐ καθὼς Καὶν ἐκ τ. πονηροῦ ἦν
ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν
1 ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ

812
12
5 18
19 1 ὁ κόσμος ὅλος ἐν τ. πονηρῷ κεῖται

Jo
11 κοινωνεῖ τ. ἔργοις αὐτοῦ τ. πονηροῖς
Ill Jo 10 λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς
Re 16 2 ἐγένετο ἕλκος κακὸν κ. πονηρὸν ἐπὶ τ.

ἀνθρώπους

no’Noz
Col 413 ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν

Re 16 Io ἐμασῶντο τ. γλώσσας αὐτῶν ἐκ τ. πόνου,
II kK.
κ ἐβλασφήμησαν τ. Θεὸν τ. οὐρανοῦ ἐκ

τ. πόνων αὐτῶν
21 4 οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ
a”

,

ἔσται ἔτι

᾽

cA

‘

cs

,

>

ΧΕ

ie

or

=

ee
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7

Ποντικός---πορεύομαι
NONTIKO’S

Ας 18 2 εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι ᾿Ακύλαν Πον-

Mt 26 14 τότε πορευθεὶς cis τῶν δώδεκα...
τ. ἀρχιερεῖς

Mt 27

ΠΟΉΤΙΟΣ
2 παρέδωκαν ἸΠοντίῳ Πειλάτῳ τ. ἡγεμόνι
--πποντίῳ,

TWH

non

mg.

R

Lu

8 1 ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τ. Ἰουδαίας

Ac

427 συνήχθησαν γὰρ... Ἡρῴδης τε x. Πόντιος
Πειλᾶτος

16 οἱ δὲ ἔνδεκα μαθηταὶ
Γαλιλαίαν

παρεπορεύοντο,

ΓΡΕῚ

αὐτοῦ

1 Πέτρος. .. ἐκλεκτοῖς

Lu

ἕατε
1 6 1 πορευόμενοι ἐν πάσαις τ. ἐντολαῖς. ..
ἄμεμπτοι
39 ἐπορεύθη εἰς τ. ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς

ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι
41 ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς

no’naloz
Ποπλίῳ

8 ἐγένετο δὲ τ. πατέρα τ. Ποπλίου πυρετοῖς

Ἱερουσαλήμ
4 30 αὐτὸς δὲ διελθὼν

εύετο

κατακεῖσθαι

αὐτῶν

ἐποἀπ᾽

πορεύου εἰς τ. οἶκόν σου

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς

λέγω τούτῳ Πορεύθητι κ. πορεύεται

11 ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναίν

ΠΟΡΕΥΌΜΑΙ
(1) seq. dat. év (2) seq. ἐπί
(8) seq.
infin., ἵνα
(4) mop. eis eip., ἐν εἰρήνῃ

(5) c. acc. loci, κατά loci

ἀκριβῶς

22 πορευθέντες ἀπαγγείλατε
50 4 πορεύου εἰς εἰρήνην
814 ὑπὸ. .
ἡδονῶν
συνπνίγονται

τ.

᾿Ιωάνει

βίου

πορευόμενοι

48 4 πορεύου εἰς εἰρήνην

περὶ τ.

9112 ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας...

9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τ. βασιλέως ἐπορεύθησαν
20 ἐγερθεὶς... πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ

13 εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν
51 τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι

2 8 πορευθέντες
παιδίου

καταλύσωσιν

8 9 λέγω τούτῳ Πορεύθητι κ. πορεύεται
913 πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν

εἰς Ἱερουσαλήμ

52 πορευθέντες

10 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ
ἀπολωλότα

7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες
4 πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνει
7 τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
I

ἐν ἐκείνῳ τ. καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τ.

σάββασιν διὰ τ. σπορίμων
45 τότε πορεύεται x. παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ

17 27 πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον
18 12 πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον
1915 ἐπιθεὶς τ. χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν
2 πορεύεσθε
ὑμῶν

εἰς τ.

κώμην

τὴν

κατέναντι

6 πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ... ἤγαγον τὴν
ὄνον

22

διὰ μέσου

42 ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον
42 κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι
αὐτῶν

ΠΟΡΕΙΆ
Lu 18 22 πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱεροσόλυμα
Ja 111 οὕτως x. ὁ πλούσιος ἐν τ. πορείαις αὐτοῦ
μαρανθήσεται

21

τοῖς per

γενομένοις

. . + πορευομένοις εἰς ἀγρόν

Ac 28 7 ὑπῆρχεν χωρία τ. πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι

il

mg.

[15 πορευθέντες εἰς τ. κόσμον ἅπαντα κηρύ-

Πόντον x. τ.

παρεπιδήμοις δια-

ἐξετάσατε

εἰς τ.

[12 δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη

σπορᾶς Πόντου

.«-

TWH

16 [10 ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν

καλὴν ὁμολογίαν

Ac

ἐπορεύθησαν

19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ
ἔθνη
Mk 9 30 ἐξελθόντες ἐπορεύοντο διὰ τ. Ταλιλαίας

1 Ti 613 τ. μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πειλάτου τ.
ΠΟΝΤΟΣ
2 9 Ἰουδαίαν τε x. Καππαδοκίαν
᾿Ασίαν

πρὸς

27 66 οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τ. τάφον
28 7 ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
11 πορευομένων δὲ αὐτῶν

τικὸν τ. γένει

Mt

—

9 3 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τ. ὁδῶν
15 τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον
ἔλαβον
I ἐξελθὼν 6 Ἰησοῦς ἀπὸ τ. ἱεροῦ ἐπορεύετο
9 πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τ. πωλοῦντας
6 πορευθεὶς 6 τὰ πέντε τάλαντα λαβών

I πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ
τὸ αἰώνιον

εἰσῆλθον

εἰς κώμην

Σαμα-

ρειτῶν

53 ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς
Ἱερουσαλήμ
56 κ. ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην
957 πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ
10 37 πορεύου κ. σὺ ποίει ὁμοίως.

38 ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτούς

11

ς πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου
26 τότε πορεύεται κ. παραλαμβάνει
πνεύματα
:

ἕτερα

18 31 ἔξελθε x. πορεύου ἐντεῦθεν
32 πορευθέντες εἴπατε τ. ἀλώπεκι ταύτῃ
33 δεῖ με σήμερον k. αὔριον κ. τῇ ἐχομένῃ

πορεύεσθαι

14 10 πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τ. ἔσχατον τύπον

19 ὃ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά
31 ὃ ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ
συνβαλεῖν εἰς πόλεμον

15 4.3 πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό
15 πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τ. πολιτῶν

18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τ. πατέρα μου
16 30 ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς
1711 ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλὴμ

—s

841

πορεύομαι---πορισμός

Ας 16 36 4 νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ
1714 2 τ΄ Παῦλον ἐξαπέστειλαν . . . πορεύεσθαι
ἕως ἐπὶ τ. θάλασσαν
18 6 ἀπὸ τοῦ viv eis τὰ ἔθνη πορεύομαι
18. ἢ θέλοντος δὲ τ. Παύλου... πορεύεσθαι

Lu 17 14 πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς
9 ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς
-“"

19 12

-“

“"

’

ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν
Bd

,

>

4

4

>

,

-

μακράν
‘

a

>

,

»

πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα
ὁ υἱὸς μὲν τ. ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον
.

»

A

>

—h.
διελθὼν
εσθαι
I ἐξῆλθεν

20

22

,

4

ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ
ὄρος τ. ἐλαιῶν
ἐν αὐτῇ τ. ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς
κώμην

21
22

U

ἤγγισαν εἰς τ. κώμην οὗ ἐπορεύοντο"
kK. αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι
5
©
cr
~
450 πορεύου 6 vids σου (ζῇ.
ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος .. . K. ἐπορεύετο
ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι
μὴ εἰς ; τ. διασπορὰν τ. “Ἑλλήνων μέλλει
πορεύεσθαι
ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τ. οἶκον αὐτοῦ.
Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
πορεύου ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε
διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο
—h. v.. TWHR non mg.
-“

-“

Φ

’

“

ἐὰν δὲ πορευθῶ πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς
ἀφίημι τ. κόσμον κ. πορεύομαι πρὸς τ.
πατέρα
2.
4
Η͂
>
,
πορεύου δὲ πρὸς τ. ἀδελφούς μου
ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τ. οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ
,

+ ee,

\

ec

a“

ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον
a

,

>

,

| ee \

,

παρέβη ᾿Ιούδας πορεύεσθαι εἰς τ. τόπον τ.
ἴδιον
;
;
é
᾿
πορεύεσθε κ. σταθέντες λαλεῖτε ἐν τ. ἱερῷ
>
,
οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες
,

2

,

΄

ἀνάστηθι κ. πορεύου κατὰ μεσημβρίαν

5

>

LA

6

?

‘

,

ἐπὶ τὴν ὁδὸν τ. καταβαίνουσαν
k. ἀναστὰς ἐπορεύθη
ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν
ὅ ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων
ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν
2 ἀνάστα πορεύθητι ἐπὶ τ. ῥύμην τ. Kadovμένην Εὐθεῖαν
πορεύου ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι
1 πορευομένη τ. φόβῳ τ. Κυρίου. ..
ἐπληθύνετο
δ

«ε

δὲ

»

“

4

A

©

4

»

,

»

‘4

>

o

»

Ca

,

~~,

#

[4

προσευχήν
Ul

»

“4

4A

,

[4

»

ΕῚ

"

΄“

,

,

΄

᾽

>

,

Lod

ἣ

>

>

,

>

’

>

θ

,

ΕἾ

ὟΝ

rd

>

,

,

-“

κατὰ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
1 ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Καὶν ἐπορεύθησαν
‘A

O7

~

>

~

,

>

a“

-“

,

’

κατὰ τ. ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τ.
ἀσεβειῶν
-

,

ΠΟΡΘΕΏ ἢ
ὁ πορθήσας ἐν Ἱερουσαλὴμ τ. ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο
F123 καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τ. ἐκκλησίαν τ.
»

ς

A

29/7

>

,

Θεοῦ x. ἐπόρθουν αὐτήν
23 νῦν εὐαγγελίζεται τ. πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει
-

14 τό 1 εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς
ὁδοῖς αὐτῶν
15 34 μόνος δὲ Ἰούδας ἐπορεύθη
—h. ν, TWH non mg. R
16 7 ἐπείραζον εἰς τ. Βιθυνίαν πορευθῆναι
ἡμῶν εἰς τ.
16 ἐγένετο δὲ πορευομένων
4

>

>

Ga'-

,

ΜΝ

,

’

΄“

-“

ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον

Ν

>

΄“΄

’

>

,

3

myn pyd ADK) 7p, Is. vi. 9

,

κατάβηθι κ. πορεύου σὺν αὐτοῖς

12 17 ἐξελθὼν

-

Ro 15 24 ὡς ἂν πορεύωμαι eis τ. Σπανίαν
25 νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ
1Co10 27 εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τ. ἀπίστων κ. θέλετε
πορεύεσθαι
aay
. ἡ
3
are
ee
΄
6
16 4 ἐὰν δὲ ἄξιον ἢ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι,
σὺν ἐμοὶ
πορεύσονται
ε
δ»
΄
6 ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι
σε προσμεῖναι ἐν ᾿Ἐφέσῳ
111... 2 παρεκάλεσά
πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν
11 Ti4 10 Anpas yap . . . ἐπορεύθη cis Θεσσαλονίκην
Ja 413 σήμερον ἢ αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε
τ. πόλιν
I Pe 819 τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς ἐκηρυξεν
22 πορευθεὶς εἰς οὐρανόν
43 1 πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις ἐπιθυμίαις
11Pé2Io 1 rods ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ
πορευομένους

>

,

’

-

-

-“

,

pe φῶς κ. τοὺς σὺν ἐμοὶ
πορευομένους
πρὸς τ. φίλους πορευθέντι
27 3 ἐπέτρεψεν
ἐπιμελείας τυχεῖν
28 26 πορεύθητι πρὸς τ. λαὸν τοῦτον κ. εἰπὸν

~

,

2

,

4

~

,

,

ὅτι πορεύομαι πρὸς τ. πατέρα
‘

εἰς

,

Ἱερουσαλήμ
ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα
εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην
ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ κ. ἐγγίζοντι
ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν
πορεύου ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε a
“
“
,
ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρίας
TO νῦν ἔχον πορεύου
>

c

,

πορεύομαι

,

13 περιλάμψαν

-“

ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται

δεδεμένος ἐγὼ τ. πνεύματι

2

“-

3 πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν
3 πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν.
kK. ἐὰν πορευθῶ κ. ἑτοιμάσω τύπον ὑμῖν
ὅτι ἐγὼ πρὸς τ. πατέρα πορεύομαι
ΕΣ

γι

Καίσαρα ἐπικέκλησαιἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ
25 12
20 εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
26 12 ἐν οἷς πορευόμενος calεἰς τὴν Δαμασκόν >

’,

4

5
αὶ
6
10
21

23 23
24 25

’

Jo

,

7

v.. TWH non mg. R
τ. Μακεδονίαν x. ᾿Αχαίαν πορεύεἰς Ἱεροσόλυμα
πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν

21

πορεύεται
ἕτοιμός εἶμι x. εἰς φυλακὴν x. εἰς θάνατον
πορεύεσθαι
,

-“"

εἰς Ἱεροσόλυμα

πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον
μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν

-

΄

4

εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν
5»

΄

-

Ul

a

ΠΟΡΙΣΜΟΊΣ **
ITi6 5 νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τ. εὐσέβειαν.
6 ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ
αὐταρκείας

ee?

842

ΠΟΡΝΕΙΆ

5 32 πᾶς ὁἀπολύων.... παρεκτὸς λόγου πορνείας
15 19 ἐκ γὰρ τ. καρδίας ἐξέρχονται. . . μοιχεῖαι
πορνεῖαι κλοπαί

19 9 ὃς ἂν ἀπολύσῃ . .. εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ

Jo
Ac

παρεκτὸς λόγου πορνείας, WH mg. R mg.
721 ἐκ τ. καρδίας... ἐκπορεύονται πορνεῖαι
κλοπαί
841 ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐκ ἐγεννήθημεν
15 20 ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι.
«

΄

>

,

>

>

..

τ.

29 ἀπέχεσθαι... πνικτῶν κ. πορνείας
21 25 κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τὸ
4

TVUKTOV

κ.

7 2 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ
“γυναῖκα ἐχέτω
:
᾿
:
11Co12 21 μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τ. ἀκαθαρσίᾳ x.
,
πορνειᾳ

Col

1Th
Re

519 ἅτινά ἐστιν πορνεία ἀκαθαρσία ἀσέλγεια
5 3 πορνεία δὲ ἀκαθαρσία πᾶσα. . . μηδὲ
ὀνομαζέσθω
3 5 νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη... πορνείαν ἀκαθαρσίαν

4 3 ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τ. πορνείας
221 οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τ. πορνείας αὐτῆς
9.21 οὐ μετενόησαν...

ἐκ τ. πορνείας αὐτῶν

14 ὃ ἐκτ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη

17 2 ἐμεθύσθησαν ... ἐκ τ. οἴνου τ. πορνείας
αὐτῆς
4 γέμον βδελυγμάτων

πορνείας αὐτῆς
,

18
19

:

κ. τὰ

ae

ἀκάθαρτα

μὴ μοιχ. μὴ φον., Τ

non mg. R;

1Co 618 ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει
10 8 μηδὲ πορνεύωμεν καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρ-

νευσαν

Re

214
20
17 2
18 3

no’PNox**
9 ἔγραψα ὑμῖν ἐν τ. ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις"
10 οὐ πάντως τ. πόρνοις τ. κόσμου τούτου
11 ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἦ πόρνος
6 9 οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι... . βασιλείαν

1 Til το ἀνδροφόνοις πόρνοις ἀρσενοκοίταις
He 12 16 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς "Head
18 4 πόρνους γὰρ κ. μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός
Re 21 ὃ φονεῦσι x. πόρνοις x. φαρμακοῖς

2215 ἔξω οἱ κύνες κ. οἱ φαρμακοὶ κ. οἱ πόρνοι
ΠΟΡΡΩ

Mt 15 8
Mk
7 6
Lu 14 32
24 28

(1) πορρώτερον, πορρωτέρω
ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ
31D PM iad, Is. xxix. 13
ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ,
Is. ἐς.
ἔτι πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας
1 αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι
πορρωτέρω, T

τ.

Ξ

3 ἐκ τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς
πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη
᾿
2 ἥτις ἔφθειρεν τ. γῆν ἐν τ. πορνείᾳ αὐτῆς

ΠΟΡΝΕΥΏ
Mk 10 19 μὴ μοιχεύσῃς μὴ πορνεύσῃς
μὴ φονεύσῃς μὴ μοιχ., WH

19 2 ὅτι ἔκρινεν τ. πόρνην τ. μεγάλην

Θεοῦ κληρονομήσουσιν
Eph 5 5 πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης

πορνείαν

5 1 ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία,
K. τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τ. ἔθνεσιν
6 13 τὸ δὲ σῶμα οὐ τ. πορνείᾳ
18 φεύγετε τ. πορνείαν

Ga_
Eph

a

He 11 31 πίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο
Ja 225 ὁμοίως δὲ x. Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη
Re 17 1 δείξω σοι τὸ κρίμα τ. πόρνης τ. μεγάλης
5 Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἡ μήτηρ τ. πορνῶν
15 τὰ ὕδατα ἃ εἶδες οὗ ἡ πόρνη κάθηται
16 οὗτοι μισήσουσιν τ. πόρνην

1Co5

’

πορνείας κ. πνικτοῦ

1Co

oe

1 Co 6 16 6 κολλώμενος τ. πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστιν

ΠΟΡΚΙΟΣ

Mk

ὰ

Πόρκιος---ποσάκις

Ας 34 27 ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον

Mt

©

φαγεῖν εἰδωλόθυτα x. πορνεῦσαι
πορνεῦσαι κ. φαγεῖν εἰδωλόθυτα
μεθ᾽ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τ. γῆς
οἱ βασιλεῖς τ. γῆς per αὐτῆς ἐπόρνευσαν

9 οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες κ. στρηνιάσαντες

no’PNH
Mt 21 31 of τελῶναι x. ai πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς
eis τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ.
32 οἱ δὲ τελῶναι κ. ai πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ
Lu 15 30 ὁ καταφαγών σου τ. βίον μετὰ πορνῶν
μ. τῶν πορν., WH mg.

1Co 615 ἄρας οὖν τὰ μέλη τ. Χριστοῦ ποιήσω πόρνης
μέλη;

NO’PPQOEN

Lu 17 12 δέκα λεπροὶ ἄνδρες ot ἀνέστησαν πόρρωθεν
He 11 13 ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες
ΠΟΡΦΥΡΑ
ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν
ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν

ἐνεδιδύσκετο πορφύραν κ. βίσσον
γόμον χρυσοῦ... κ. βυσσίνου x. πορφύρας
ΠΟΡΦΥΡΕΟΣ

ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν
ορῶν ... τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον
ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν κ.
κόκκινον
ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ περιβεβλημένη βύσσινον
K. πορφυροῦν κ. κόκκινον
ΠΟΡΦΥΡΟΊΠΩΛΙΣ ἢ

Ac 1614 Λυδία πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων

Mt 18 21 ποσάκις ἁ

ΠΟΣΑΚΙΣ
noe. εἰς ἐμὲ 6 ἀδελφός μου

28 37 ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν
τὰ τέκνα σου

Lu 18 34 ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου

843

TOOLS —TTOTE
Re

ΠΟΊΣΙΣ
Jo 655 τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις
Ro 1417 οὐ yap ἐστιν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ βρῶσις x.

πόσις

Col

2 16 μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει κ. ἐν πόσει

ΠΟΤΑΜΟΦΟΡΗΤΟΣ

no’sox
(1) πόσῳ μᾶλλον
623 εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστὶν τὸ
,

Mt

σκότος

723
10 25
12 12
15 34
16 9

1612 ἐξέχεεν. ¥ φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ. ποταμὸν
τ. μέγαν τὸν Εὐφράτην
221 ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς
2 ἐν μέσῳ . .. τ. ποταμοῦ ἐντεῦθεν κ.
ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς

aA

πόσον ;

πόσῳ ,“μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν.
. δώσει
ἀγαθά
1 πόσῳ “μᾶλλον τ. οἰκιακοὺς αὐτοῦ
πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου;
πόσους ἄρτους ἔχετε;
οὐδὲ μνημονεύετε. . . 'πόσους κοφίνους
ἐλάβετε;

Re 1215 ἵνα αὐτὴν ποταμοφύρητον

ΠΟΤΑΠΟΣ **
ποταπός ἐστιν οὗτος
ἴδε ποταποὶ λίθοι κ. ποταπαὶ οἰκοδομαί
διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος
ἐγίνωσκεν ἂν τίς k. moran? ἡ γυνή
ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς
1 ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ

Mt 8 27
ΜΚΙ8 1
Lu 129
7 39
11Pe3 11
110 8

Io οὐδὲ . . + πόσους σφυρίδας ἐλάβετε;
2713 οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν;
Mk 6 38 πόσους ἔχετε ἄρτους ;
8

5 πύσους

7 σὺ δὲ πόσον

πόσην κατειργάσατο

ὑμῖν

σπουδήν

Phm
16! μάλιστα ἐμοὶ πόσῳ δὲ μᾶλλον σοί
He 9141 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τ. Xpiorod...
καθαριεῖ
10 29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας

Mt

3 6

Mk

725
27
1 5

Lu
Jo

648
49
738

Ας 1613
0011 26
Re
8 10
914

(1) οὐ...

NOTAMO’S
ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽
αὐτοῦ
κατέβη ἡ βροχὴ κ. ἦλθαν οἱ ποταμοί
κατέβη ἡ βροχὴ Ke ἦλθαν οἱ ποταμοί
ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
προσέρηξεν ὁ ποταμὸς τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ
ἧ προσέρηξεν ὁ ποταμός
ποταμοὶ ἐκ τ. κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν
ὕδατος ζῶντος
ἐξήλθομεν ἔξω τ. πύλης παρὰ ποταμόν
κινδύνοις ποταμῶν κινδύνοις λῃστῶν
ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τ. ποταμῶν
τ. eal
ἐπὶ τ. ποταμῷ τ. μεγάλῳ
Εὐφρ

1215 ἔβαλαν δ᾽
ὁ dus εἴς 2 ὕδωρ, ὡς ποταμόν
16 κατέπιεν τ. ποταμὸν. ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων
16 4 ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ εἰς τ. ποταμούς

ποτε

Cf μήποτε
Lu 22 32 σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τ. ἀδελφούς
σου
Jo 913 ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τ. Φαρισαίους τ. ποτε
τυφλόν
Ro lio εἴπως ἤδη ποτὲ “εὐοδωθήσομαι
7 9 ἐγὼ δὲ ἔζων «χωρὶς νόμου ποτέ
11 30 ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τ. Θεῷ
1Co9 7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ;
Ga

1 13 ἠκούσατε

23

ὀφείλεις ;

Ac 21 20 θεωρεῖς ...+ πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τ.
Ιουδαίοις τι πεπιστευκότων
Ro 1121 πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν;
24 ' πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσινἐνκεντρισϑήσονται.,
ΠΟΟΤΊΙΙ

ποτε΄

ἔχετε ἄρτους;

19 πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε;
20 πόσων σφυρίδων πληρώματα κλασμάτων
ἤρατε;
921 πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ;
15 4 ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν
Lu 11 13 } πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ .. . δώσει πνεῦμα
ἅγιον
12 24 1 πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τ. πετεινῶν;
28 1 πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι ;
15 17 πόσοι 'μίσθιοι τ. πατρός μου περισσεύονται
ἄρτων
16 5 πόσον ὀφείλεις τ. κυρίῳ μου;

7

ποιήσῃ

2 6
Eph2 2
3
II

γὰρ T. ἐμὴν ἀναστροφήν

ποτε

ἐν

τ᾿ ἸΙουδαϊσμῷ
ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τ.
πίστιν ἣν ποτε ἐπόρθει
ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει
ἐν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε κατὰ τ. αἰῶνα
ἐν οἷς kK. ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημεν ποτέ
ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί

13 ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγύς
ἐ

δ ὃ
9
Phl 410
Col 121
8 7

1Th2

ἦτε γάρ ποτε σκότος vov de φῶς ἐἐν Κυρίῳ
| οὐδεὶς γάρ more Thy ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν
ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν
ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους
ἐν οἷς κ. ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε

5 ' οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακίας ἐγενή-

θημεν
3 3 ἦμεν γάρ ποτε κ. ἡμεῖς ἀνόητοι
᾿Ονήσιμον τόν ποτέ σοι ἄχρηστον
He 1 καὶ τίψι γὰρ εἶπέν ποτε τ. ἀγγέλων
13 πρὸς τίνα δὲ τ. ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε
I Pe210 oi more ov λαὸς νῦν δὲ“λαὸς Θεοῦ
8.5 οὕτως γάρ ποτε x. αἱ ἅγιαι γυναῖκες. ..
ἐκόσμουν ἑαυτάς
20 τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν... ἀπειθήσασίν ποτε

Tit

ΠΡΕῚ

τὸ ἢ ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε

21 1 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη
φητεία ποτέ
ποτὲ προφ., T
ΠΟΤΕ

(1) ἕως πότε
Mt 17 17 } ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν;
1 ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;

προ-

OE
————

844
ἡμῖν
πότε
δέ σε
δέ σε

πότε ταῦτα ἔσται
σε εἴδαμεν πεινῶντα
εἴδαμεν ξένον
εἴδομεν ἀσθενοῦντα

se

r

—s

vs

1Coll 27 ὃς ἂν... πίνῃ TO ποτήριον τ. Κυρίου
ἀναξίως
28 οὕτως... ἐκ τ. ποτηρίου πινέτω
Re 1410 3 τ. κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τ. ποτηρίῳ
΄

44 Κύριε πότε σε εἴδομεν πεινῶντα

4

’

,

τ. ὀργῆς αὐτοῦ

919 3 ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι;
a ἕως πότε ἀνέξομαι ὑ
ὑμῶν;
13

16 19 1 δοῦναι

αὐτῇ τὸ ποτήριον

θυμοῦ τ. ὀργῆς αὐτοῦ

17

4 εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται

33 οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν
35 οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τ. οἰκίας
ἔρχεται
Lu 9.1 * ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς x. ἀνέξομαι
ὑμῶν;
12 36 προσδεχομένοις τ΄ κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τ. γάμων.
17 20 ἐπερωτηθεὶς.
. πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία
τ. Θεοῦ

21 7 διδάσκαλε πότε οὖν ταῦτα ἔσται;
Jo 625 ῥαββεὶ πότε
τ
ὧδε γέγονας;
10 24
ἕως πότε τ ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις;
Re 6101 ἕως πότε : . . οὐ κρίνεις κ. ἐκδικεῖς τὸ
αἷμα ἡμῶν

Jo

es

πότε---ποῦ

Mt 24 3 εἰπὸν
25 37 Κύριε
38 πότε
39 πότε
Mk

μὰ

no’TEPON
717 γνώσεται περὶ τ. διδαχῆς π. ἐκ τ. Θεοῦ ἐστίν

τ.

οἴνου

τ.

4 ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τ. . χειρὶ αὐτῆς

18 6 ἐν τ. ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ

ΠΟΤΙΖΩ
Mt 10 42 ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον
25 35 eduNoa kK. ἐποτίσατέ pe
37 πότε σὲ εἴδαμεν . . διψῶντα x. ἐποτίσαμεν;
42 ἐδίψησα κ. οὐκ ἐποτίσατέ με
27 48 περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
ΜΚ 941 ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος
15 36 περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
Lu 1315 οὐ λύει τ. βοῦν αὐτοῦ... x. ἀπάγων
ποτίζει;
Ro 12 20 ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν
ὮΝ wpe
1Co38

NOTH’PION

δον ΓΝ, Pr. xxv.

21

2 γάλα ὑμᾶς ἐπότισα οὐ βρῶμα
6 ἐγὼ ἐφύτευσα ᾿Απολλὼς ἐπότισεν

7 οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ ποτίζων

(1) seq. gen. rei
Mt 10 42 ! ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων
ποτήριον ψυχροῦ μόνον
20 22 δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω

ὃ ὁ φυτεύων δὲ x. ὁ ποτίζωνἕν εἶσιν
12 13 3 πάντες ἕν πνεῦμα ἐποτίσθημεν
ὃ & τ. οἴνου τ. θυμοῦ τ. πορνείας αὐτῆς
Re 14 8
πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη

πίνειν

23 τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε
καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τ. ποτηρίου

ΠΟΤΙΌΛΟΙ
Ac 28 13 δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς ἸΠοτιόλους

26 καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τ. ποτηρίου

26 27 λαβὼν ποτήριον k. εὐχαριστήσας
τὸ ποτ., R mg.
39 παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο
ΜΚ 7 4 παρέλαβον κρατεῖν βαπτισμοὺς ποτηρίων
κ' ξεστῶν

941 | ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος

10 538 δύνασθε πιεῖν τὸ “ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω
39 τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε
14 23 λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς

36 παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ

Lu 11 39 ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τ. ποτηρίου

no’Tox

1Pe4

noy’
Ac 27 29 φοβούμενοί re μή που κατὰ τραχεῖς τόπους
ἐκπέσωμεν
“μήπου, ἢ

Ro

419 ἑκατονταετής που ὑπάρχων

He

2 6 διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων
16 οὐ γὰρ δή που ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται
δήπου, T

. + καθαρίζετε
22 17 δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν
20 τὸ ποτήριον
λέγων,

Ὁ

ὡσαύτως

3 κώμοις πότοις x. ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαις

4 4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τ. ἑβδόμης οὕτως

μετὰ τὸ δειπνῆσαι

ΠΟΥ"

v., [[WH]] R mg.

τοῦτο τὸ ποτήριον

ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τ.

αἵματί
μου
—h. v., [[WH]] R mg.
42 παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ ἐμοῦ
πίω αὐτό;

21 οὐ δύνασθε

ποτήριον

Κυρίου

πίνειν

κ.

ποτήριον δαιμονίων
11 25 ὡσαύτως κ. τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι
λέγων,
τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν

ἐν τ. ἐμῷ αἵματι

26 ὁσάκις γὰρ... τὸ ποτήριον πίνητε

2 2 ποῦ ἐστὶν 6 τεχθεὶς βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;
4 ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς
, γεννᾶται

Jo 1811 τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ
1Co10 16 3 τὸ ποτήριον τ. εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν

Mt

8 20 οὐκ ἔχει ποῦ τ. κεφαλὴν κλίνῃ
26 17 ποῦ baas ἑτοιμάσωμέν
é
σοι φαγεῖν
πάσχα;

Mk14 12 ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν
14
15 47
Lu 825
958
12 17
17 17

ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμά μου
ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν;
οὐκ ἔχει ποῦ τ. κεφαλὴν κλίνῃ
οὐχ ἔχω ποῦ συνάξω τ. καρπούς μου
οἱ δὲ ἐννέα rod;

37 λέγουσιν αὐτῷ Ποῦ Κύριε;

τὸ

lal

845

΄

που---πους

Mt 28 9 ai δὲ προσελθοῦσαι
πόδας
«ς

ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;

oo

ao

ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμα
ῥαββεὶ . s+ ποῦ μένεις;
ἦλθαν οὖν κ. εἶδαν ποῦ μένει
οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται K. ποῦ ὑπάγει
ἔλεγον Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος;
>

1 Ἰάειρος.

ποῦ

ῃ

44

;

οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με Ποῦ ὑπάγεις;
οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
.
οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
εἶπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτὸν
ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη
1Co120 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συνζητητὴς τ. αἰῶνος τούτου;
12 17 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμὸς ποῦ ἡ ἀκοή;
εἰ ὅλον ἀκοὴ ποῦ ἡ ὄσφρησις;
19 εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἕν μέλος ποῦ τὸ σῶμα;
ποῦ σου

= ἘΣ

τὰ «ἢ

wT

bP

|

θάνατε

ὩΣ

Xiii. 14
415 ποῦ οὖν ἡ μακαρισμὸς ὑμῶν;

Ga
Hell 8
I Pe 418
wPe3 4
IJo 211
Re 213

ΠΟΥ ΔΗΣ
11 Ti4 21 ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος x. Πούδης x. Λίνος
noy’s

Mt
4 6 μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τ. πόδα σου

Ἢ) Ἰ2ΝΞ ABA, Ps. xci. 12
ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τ. ποδῶν αὐτοῦ
"

,

>

:

~

>

cel

μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τ. ποσὶν
αὐτῶν
ἐκτινάξατε τ. κονιορτὸν τ. ποδῶν ὑμῶν
ἐκ τ. 700. ὑμ., TWH mg.
ἔριψαν αὐτοὺς mapa τ. πόδας αὐτοῦ
,

>

,

-“

>

ε

cal

¢

εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ 6 πούς σου σκανδα>

«

’

λίζει
σε,

ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι
΄

δήσαντες αὐτοῦ πόδας
αὐτόν
,

~

ἕως
"

ἂν θῶ τ. ἐχθρούς
-

ΝΕ

κ. χεῖρας
-

ἐκβάλετε

‘

,

-

>

>

e

4

°

,

+

mg.

’
Ε
καθήμενον
τ. ἄνθρωπον

. . . σω-

Jo

σου,

Ps. cx.

I

ἴδετε τ. χεῖράς μου κ. τ. πόδας μου
ἔδειξεν αὐτοῖς τ. χεῖρας K. τ. πόδας
—h. v., T [[WH]] R mg. |
Μαριὰμ ἡ . . . ἐκμάξασα τ. πόδας αὐτοῦ
τ. θριξὶν αὐτῆς
ἡ οὖν

1

Μαριὰμ.

«

..

‘

ἐπεσεν

αὕτου

»

>

πρὸς

a

\

τ. πόδας
δεδεμένος τ. πόδας κ. τ. χεῖρας κειρίαις

ἡ οὖν Μαριὰμ... ἤλειψεν τ. πόδας τ. Ἰησοῦ,
ς

3

A

»᾿

,

>

a

κ. ἐξέμαξεν τ. θριξὶν αὐτῆς τ. πόδας αὐτοῦ
ἤρξατο νίπτειν τ. πόδας τ. μαθητῶν
Κύριε σύ μου νίπτεις τ. πόδας;
οὐ μὴ νίψῃς μου τ. πόδας εἰς τ. αἰῶνα
Κύριε μὴ τ. πόδας μου μόνον
ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τ. πόδας
νίψασθαι
-οπἰ μὴ τ. πόδ., T [WH] R mg.
ὅτε οὖν ἔνιψεν τ. πόδας αὐτῶν
’

(1) προσκυνεῖν, πίπτειν παρὰ, πρὸς τ. πόδας,
ἔμπροσθεν τ. ποδῶν

ες

>

ς

ὕδ. μου ἐπὶ τ. πόδ., TWH

ποδῶν

ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται
6 ἀσεβὴς kK. ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;
ποῦ ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τ. παρουσίας αὐτοῦ;
οὐκ οἷδεν ποῦ ὑπάγει
οἶδα ποῦ κατοικεῖς ὅπου 6 θρόνος τοῦ Σατανᾶ

a

΄

/

φρονοῦντα παρὰ τ. πόδας τοῦ Ἰησοῦ
1 πεσὼν παρὰ τ. πόδας Ἰησοῦ παρεκάλει
αὐτόν
τ. κονιορτὸν ἀπὸ τ. ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε
τ. κονιορτὸν τ. κολληθέντα ἡμῖν . .. εἰς
τ. πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν
i). παρακαθεσθεῖσα πρὸς τ. πόδας τ. Κυρίου
δότε... ὑποδήματα εἰς τ. πόδας
1 ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τ. πόδας αὐτοῦ
ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.

yap ‘ns mp Ἴ2Ὶ ΠΝ, Hos.

:

a

=
8 35 εὗραν

τὸ κέντρον;

οἰ

. πίπτει πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ

4
,
»»
,
,
αὕτη
δὲ‘ τ. δάκρυσιν
ἔβρεξέν
pov τ. πόδας
οὐ
διέλιπεν
καταφιλοῦσά
μου
τ.
πόδας
45
46 αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τ. πόδας μου
p. τ. πόδας,

Κύριε οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις

θάνατε τὸ νῖκος;

τ.

~

σου, Ps. Z.c.
τοῦ κατευθῦναι τ. πόδας ἡμῶν eis ὁδὸν εἰρήνης
μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τ. πόδα σου,
Ps.
xcl.
12
a
"»
,
>
a
,
στᾶσα
ὀπίσω
παρὰΗ͂ τ. πόδας
αὐτοῦ
κλαίουσα,
τ. δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τ. πόδας αὐτοῦ,
k. κατεφίλει τ. πόδας αὐτοῦ
ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας.
“

σου;

ὁ περιπατῶν ἐν τ. σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν

15 55 ποῦ σου

>

ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποκάτω τ. ποδῶν

εἶπαν αὐτῷ Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος;
ποῦ τεθείκατε αὐτόν ;
ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ

Κύριε ποῦ ὑπάγεις;

αὐτοῦ

,

4
,
»
a
΄
ἢx τ. δύο
πόδας
ἔχοντα βληθῆναι
εἰς? τ. γέενναν

ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ

ὑπάγει

>

1 ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ
ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε

,

ποῦΘΝ
ἐστὶν 6 πατήρ

ἐκράτησαν

A

ἐκτινάξατε τ. χοῦν τὸν ὑποκάτω τ. ποδῶν
ὑμῶν

35 ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι
8 [10 ύναι ποῦ εἰσίν;
οἶδα πόθεν ἦλθον κ. ποῦ ὑπάγω"
=

‘

’

,

εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τ. πόδας

κ. ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τ. πόδας
ς

ἣν

»

3

᾿

,

,

ἕνα πρὸς τ. κεφαλῇ κ. ἕνα πρὸς τ. ποσίν
ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.
ποδῶν σου, Ps. ἐς.
ἐτίθουν mapa τ. πόδας τ. ἀποστόλων
ἔθηκεν παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων
mpos τ. πόδ., T
παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων ἔθηκεν
οἱ πόδες τ. θαψάντων τ. ἄνδρα σου ἐπὶ τ. θύρᾳ
et

4

ε

ε

‘

,

>

>

»”

,

a»

σιν

᾿

10 1 ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ
7 5 οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ
“

σου ὑποκάτω τ.

ποδῶν σου

Tord ΟΠ PRR ΠΛ ΠΡ, Ps. cx. 1

-

»

>

βῆμα ποδός
33 λῦσον τὸ ὑπόδημα τ. ποδῶν σου

-“

~

»

"

ee
a

πούς---πράσσω

846

Tor dy pope’, Ex. iii. 5
Ac

Ας 8 4

749 ἡ γῆ ὑποπόδιον τ. ποδῶν μου
9 DIT YIN, Is. Ixvi. 1
58 ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τ. πόδας
νεανίου καλουμένου Σαύλου

10 25 1 πεσὼν ἐπὶ τ. πόδας προσεκύνησεν
18 25 οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τ. ποδῶν λῦσαι
51 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τ. κονιορτὸν τ. ποδῶν
ἐπ᾽ αὐτούς

14 ὃ τὶς ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τ. ποσὶν

ἐκάθητο
ἀνάστηθι ἐπὶ τ. πόδας σου ὀρθός
τ. πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον
δήσας ἑαυτοῦ τ. πόδας κ. τ. χεῖρας
ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τ. πόλει ταύτῃ παρὰ
τ. πόδας Ταμαλιήλ
26 16 ἀνάστηθι κ. στῆθι ἐπὶ τ. πόδας σου
Ro 315 ὀξεῖς of πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα
10
16 24
21 11
22 3

ὉΠ yee sn... amd, Is. lix. 7

He

nip wap... Ὅλη, ον MINED, Is. lid. 7

21 ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τ. ποσίν

15 25 ἄχρι οὗ θῇ πάντας τ. ἐχθροὺς ὑπὸ τ. πόδας
αὐτοῦ,

Ps. 4.6.

27 πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τ. πόδας αὐτοῦ

yorrnnn nny $y, Ps. viii. 7
Eph 1 22 πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τ. πόδας αὐτοῦ
6 15 ὑποδησάμενοι τ. πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ
εὐαγγελίου τ. εἰρήνης
1 Ti5 10 εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν

113 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
ποδῶν

σου,

Ps. cx.

τ.

αὐτοῦ,

Ps. cx.

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΌΜΑΙ
ἔρχομαι.

Πραγματεύσασθε,

orl Sapp Ὀ55, Pr. ἵν. 26
17 1 ἔπεσα πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός

218 οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ
3 9} προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τ. ποδῶν σου
10 1 οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός
2 ἔθηκεν τ. πόδα αὐτοῦ τ. δεξιὸν ἐπὶ τ.
θαλάσσης

1111
12 1
18 2
19 10
22

ἔστησαν ἐπὶ τ. πόδας αὐτῶν
ἡ σελήνη ὑποκάτω τ. ποδῶν αὐτῆς
οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου
| ἔπεσα ἔμπροσθεν τί ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι
8 | ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τ. ποδῶν
τ. ἀγγέλου

ΠΡΑ͂ΜΑ
Mt 18 19 ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν. «ον περὶ
παντὸς πράγματος
Lu 11 διήγησιν περὶ τ. πεπληροφορημένων ἐν

ἡμῖν πραγμάτων

TWH

mg. R

ΠΡΑΓΜΑΤΙᾺ

4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τ. βίου
πραγματίαις

ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΝ * +
Mt 27 27 παραλαβόντες τ. Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον
Mk 15 16 ἔσω τ. αὐλῆς ὅ ἐστιν πραιτώριον

Jo 18 28 ἄγουσιν οὖν τ. Ἰησοῦν ἀπὸ τ. Καιάφα εἰς
τὸ πραιτώριον
28 κ. αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον
33 εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ
Πειλᾶτος
᾿
εἰς τὸ πραιτ. πάλ., T
19 9 εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν
Ac 28 35 κελεύσας ἐν τ. πραιτωρίῳ τ. Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν

Phl 113 ὥστε τ. δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ
γενέσθαι ἐν ὅλῳ τ. πραιτωρίῳ

ΠΡΑΚΤΩΡ
Lu 12 58 ὁ κριτής σε παραδώσει τ. πράκτορι,
k. ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν

ΠΡΑΊΙΣ

I

115 οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ

ἀμεταθέτων. ..

Lu 19 13 εἶπεν πρὸς αὐτοὺς πραγματεύσασθαι ἐν ᾧ

I

12 13 τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τ. ποσὶν ὑμῶν
Re

τί ὅτι ἔθου ἐν τ. καρδίᾳ σου τ. πρᾶγμα τοῦτο;

ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν
101 οὐκ αὐτὴν τ. εἰκόνα τ. πραγμάτων
111 πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων
Ja 816 ἐκεῖ ἀκαταστασία x. πᾶν φαῦλον πρᾶγμα

τ.

2 ὃ πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τ. ποδῶν αὐτοῦ,
Ps. viii. 7
10 13 ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τ.
ποδῶν

-

618 iva διὰ δύο πραγμάτων

Π ΤΙ2

16 20 συντρίψει τ. Σατανᾶν ὑπὸ τ. πόδας ὑμῶν
ἐν τάχει
[0012 15 ἐὰν εἴπῃ ὁ ποὺς Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ

τῶ.
4.3...

Ro 16 2 ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήζῃ πράγματι
1Co6 1 τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τ. ἕτερον
ΟΟἿ 11 ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι
τ. πράγματι
1Th4-6 τὸ μὴ... πλεονεκτεῖν ἐν τ. πράγματι τ.
ἀδελφὸν αὐτοῦ

10 15 ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τ. εὐαγγελιζομένων ἀγαθά

He

SO

eer

Mt 16 27 τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τ. πρᾶξιν αὐτοῦ
Lu 28 51 οὗτος οὐκ ἦν συνκατατεθειμένος τ. βουλῇ
k. τ. πράξει αὐτῶν
Ac 19 18 ἤρχοντο . . + ἀναγγέλλοντες τ. πράξεις
αὐτῶν
Ro 813 εἰ δὲ πνεύματι τ. πράξεις τ. σώματος θανατοῦτε
12 4 τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τ. αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν
Col 8 9 ἀπεκδυσάμενοι τ. παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν τ.
πράξεσιν αὐτοῦ
,

ΠΡΑΣΙΑ΄ **
Mk 6 40 ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν κ.
κατὰ πεντήκοντα
.
ΠΡΑΊΆΣΣΩ

(1) ς. adv.
Lu

313 μηδὲν πλέον mapa τὸ διατεταγμένον ὑμῖν
πράσσετε
19 23 κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα
εἴη ἐξ αὐτῶν ὃ τοῦτο μέλλων
22 23 τίς

πράσσειν

πράσσω---πρεσβύτερος
Oi

"

΄

οὐδὲν ἄξιον
αὐτῷ

"ἢ

θανάτου

,

ἐστὶν

πεπραγμένον

IPe8

4 ἐν τ. ἀφθάρτῳ τ. ἡσυχίου

«

Ν

mp. k. no.. TWH
NPAY* THE

‘

=~

A

,

>

1Co 421 ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραὕτητος
11Co10 1 παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τ. πραὕὔτητος κ. ἐπιεικίας τ. Χριστοῦ

Ga

-“

,

τ.

Tit

»

,

δ

*

»

‘

“~

a

aA

‘

‘

δὲ

«

A

>

δεῖν

‘

,

a

3

om

>

>

88

,

,

66

c

-

‘

4

a

J

“

>

vA

>

I Pe

;

nPe’na
Θεῷ προσεύχεσθαι;

Eph 5 3 καθὼς πρέπει ἁγίοις
1 ΤΙ 210 ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν

Tit

2

1 σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τ. ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
210 ἔπρεπεν yap αὐτῷ ...
τ. ἀρχηγὸν τ.
σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι
7 26 τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν κ. ἔπρεπεν ἀρχιερεύς

He

»

4

>

~

>

\

‘4

,

“-

,

4

‘

ΠΡΕΣΒΕΙᾺ **
Lu 14 32 πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ πρὸς εἰρήνην
19 14 οἱ δὲ πολῖται. . . ἀπέστειλαν
ὀπίσω αὐτοῦ

ΠΡΕΣΒΕΥΏ *

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΝ ** 7
τ. λαοῦ
Ac 22 5 ὡς Kk. 6 ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι κ. πᾶν τὸ
πρεσβυτέριον
1 Ti 4 14 ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως
Lu 22 66 συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον

τ. χειρῶν τ. πρεσβυτερίου

ΠΡΑΥΠΑΘΙΆ *
ὑπομονὴν πραὔπαθίαν

ΠΡΑΥΣ
ὅτι αὐτοὶ κληρονομή-

πρεσβείαν

11Co 5 20 ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν
Eph6 20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει

ἴδια

μακάριοι οἱ πραεῖς
σουσιν τ. γὴν

πρὸς

Mt 315 οὕτως yap πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι
IColl 3 πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τ.

»"

δίωκε δὲ...

πραὕὔὕτητα

,

,

΄“

ἐνδεικνυμένους

πάντας ἀνθρώπους
121 ἐν πραὕὔτητι δέξασθε τ. ἔμφυτον λόγον
313 δειξάτω ἐκ τ. καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα
αὐτοῦ ἐν πραὕτητι σοφίας
315 ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν. . . ἀλλὰ μετὰ
πραὔτητος κ. φόβου
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8 2 πᾶσαν

Ja
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Ναζωραίου

1 ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τ. τοιοῦτον
ἐν πνεύματι πραὕὔτητος
4 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης x. πραὕὔτητος
3 12 ταπεινοφροσύνην mpairnra μακροθυμίαν
225 ἐν πραὕὔτητι παιδεύοντα τ. ἀντιδιατιθεμένους

Eph
Col
Ti

,

Ἰησοῦ

523 πίστις πραὔτης ἐγκρατεία
6

πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι
ἄξια τ. μετανοίας ἔργα πράσσοντας
οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο
οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον πράσσει 6
ἄνθρωπος οὗτος
ἐπιγνόντες ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες
ἄξιοι θανάτου εἰσίν,
Ov μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ K. συνευδοκοῦσιν τ. πράσσουσιν
τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων
TO κρίμα τ. Θεοῦ ἐστὶν κατ᾽ ἀλήθειαν ἐπὶ
τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας
ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας κ.
ποιῶν αὐτά
περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς
οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω
ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω
μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον
ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι
ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο
πράξας
>
‘
ἧς:
a
,
‘
»
εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω μισθὸν ἔχω
\
am”
”
ἐμ
Η
”
~
πρὸς ἃ ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον
μὴ μετανοησάντων ἐπὶ TH... ἀσελγείᾳ ἣ
ἔπραξαν
οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ
οὐ κληρονομήσουσιν
ἵνα δὲ εἰδῆτε κ. ὑμεῖς τὰ Kar ἐμὲ τί πράσσω
κ. ἐμάθετε . . . κ. εἴδετε ἐν ἐμοὶ ταῦτα
πράσσετε
παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς... πράσσειν τὰ
A

mg. R

“

πεπραχέναι
\
‘
”
πρὸς TO ὄνομα

>

x. mpaéws πνεύ-

ματος

ἄξια γὰρ ὃν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν"
οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν
πᾶς γὰρ 6 φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς
ἐκπορεύσονται .. . οἱ τὰ φαῦλα πράξαντες
εἰς ἀνάστασιν κρίσεως
ΤΩΝ
ὦ
yo
οἶδα ὅτι
κατὰΝᾺἄγνοιαν ἔπράξατε
προσέχετε ἑαυτοῖς... τί μέλλετε πράσσειν
1 ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε
μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν
οὗτοι πάντες ἀπέναντι τ. δογμάτων Καίσαρος
πράσσουσιν
ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων
δέον ἐστὶν ὑμᾶς. . . μηδὲν προπετὲς
πράσσειν
εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ κ. ἄξιον θανάτου πέπραχά
τι
κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν θανάτου
ἱ2

847

NPEXBY TEPOX
(1) mpeoB. τ. λαοῦ, τ. Ἰουδαίων
(3) πρεσβύτεραι
Mt15

(2) Christiani

2 διὰ ri... παραβαίνουσιν τ. παράδοσιν τ.
πρεσβυτέρων ;

ὅτι πραῦς εἰμι x. ταπεινὸς τ. καρδίᾳ

16 21 πολλὰ

ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῦς κ. ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον

ἀρχιερέων κ. γραμματέων
21 23 1 προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς

ὝΘΠΡ apn wy... ap Nia. yep
Zech. ix. 9

παθεῖν

ἀπὸ

τ.

πρεσβυτέρων

k. of πρεσβύτεροι τ. λαοῦ
26 3.1 τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
πρεσβύτεροι τ. λαοῦ

κ.

καὶ οἱ

848

πρεσβύτερος---πρίζω

Mt 26 47 1 ὄχλος πολὺς... ἀπὸ τ. ἀρχιερέων x.
πρεσβυτέρων τ. λαοῦ
57 ὅπου οἱ γραμματεῖς κ. οἱ πρεσβύτεροι
27

συνήχθησαν

1 1 συμβούλιον

ἔλαβον

πάντες

|Ac 16

20 17 23 μετεκαλέσατο τ. πρεσβυτέρους τ. ἐκκλη-

οἱ ἀρχιερεῖς

σίας

2118 3 πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι
2814 οἵτινες προσελθόντες τ. ἀρχιερεῦσι κ. τ.

k. οἱ πρεσβύτεροι τ. χαοῦ
3 ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τ. ἀρχιερεῦσιν κ. πρεσβυτέροις

12 ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τ. ἀρχιερέων
k. πρεσβυτέρων
20 of δὲ ἀρχιερεῖς K. of πρεσβύτεροι ἔπεισαν
τ. ὄχλους
41 οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τ. γραμματέων

k. πρεσβυτέρων
28 12 συναχθέντες μετὰ τ. πρεσβυτέρων

7 3 κρατοῦντες τ. παράδοσιν τ. πρεσβυτέρων
5 διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν... κατὰ τ.
παράδοσιν τ. πρεσβυτέρων
8 31 ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τ. πρεσβυτέρων x.
τ. ἀρχιερέων κ. τ. γραμματέων
11 27 ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς x. of
γραμματεῖς κ. οἱ πρεσβύτεροι
14 43 μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος... παρὰ τ. ἀρχιερέων
k. τ. γραμματέων x. τ. πρεσβυτέρων
k. πρεσβ.,
ς
53 συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ
πρεσβύτεροι κ. οἱ γραμματεῖς
15 1 συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς pera
τ. πρεσβυτέρων K. γραμματέων
Lu 7 31 ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τ
Mk

Ἰουδαίων

24

2 ὃ παρακάλει... πρεσβυτέρας ὡς μητέρας
17 3 οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς

τιμῆς ἀξιούσθωσαν
19 2 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου
| Tit 1 5 3 va... καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους
|Hell 2 3 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι
τ.
τ. πρεσβυτέρους
| Ja 514 3 προσκαλεσάσθω
ἐκκλησίας
[Ῥε δ 1 2 πρεσβυτέρους οὖν ἐν ὑμῖν παρακαλῶ
mp. οὖν τοὺς ἐν vp., T
5 5 2 ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις
1 2 ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ
| Jo
ul Jo 1 3 6 πρεσβύτερος Ταίῳ τ. ἀγαπητῷ
| Re 4 4 ἐπὶ τ. θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέ10
5 5
6
8
II
14
7 τι
13

moom: nindnAig n22pt,
Joel iii. 1
hd
αὐτῶν

τ.

ἄρχοντας

14
καὶ

ρους καθημένους

πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι
εἷς ἐκ τ. πρεσβυτέρων λέγει μοι
ἐν μέσῳ τ. πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκός
οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν
ἐνώπιον τ. ἀρνίου
ἤκουσα φωνὴν... κύκλῳ τ. θρόνου κ. τ. ᾿
ζῴων κ. τ. πρεσβυτέρων
οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν κ. προσεκύνησαν
τ.
εἱστήκεισαν κύκλῳ τ. θρόνου καὶ
πρεσβυτέρων κ. τ. τεσσάρων ζῴων
ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τ. πρεσβυτέρων

11 τό οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον

σονται

5 συναχθῆναι

πρεσβυτέροις

1 κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας μετὰ πρεσβυ-

;
τέρων τινῶν
25 15 1 ἐνεφάνισαν of ἀρχιερεῖς κ. of πρεσβύτεροι
τ. Ιουδαίων
᾿1 ΤΊ 5 1 3 πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς

922 ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τ. πρεσβυτέρων κ.
ἀρχιερέων κ. γραμματέων
1525 ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν
᾿
ἀγρῷ
20 1 ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ γραμματεῖς
σὺν τ. πρεσβυτέροις
22 52 εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς. .. ἀρχιερεῖς
k. στρατηγοὺς τ. ἱεροῦ k. πρεσβυτέρους
Jo 8 [9 ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τ.
πρεσβυτέρων
Ac 217 οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθή-

4

4.3 τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τ. ἀποστόλων κ. πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις

τ.

fs Θθμαθηλενδε
νι
καινὴν... ἐνώπιον
ζῴων κ. τ. πρεσβυτέρων

19 4 ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες

πρεσβυτέρους κ. τ. γραμματεῖς
8 ἄρχοντες τ. λαοῦ κ. πρεσβύτεροι

23 ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
πρεσβύτεροι εἶπαν
6 12 συνεκίνησάν τε τ. λαὸν K. τ. πρεσβυτέρους | Lu

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ
118 ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης

Tit 2 2 πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι σεμνούς

kK. τ. γραμματεῖς

11 30 3 ἀποστείλαντες πρὸς τ. πρεσβυτέρους διὰ | Phm
χειρὸς Βαρνάβα κ. Σαύλου

9 τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος πρεσβύτης

14 23 3 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν
πρεσβυτέρους

Ν

Tit
as πρὸς τ. ἀποστό15. 23 hari yneesw
λους x. πρεσβυτέρους
4 3 παρεδέχθησαν ἀπὸ τ. ἐκκλησίας κ. τ.
ἀποστόλων κ. τ. πρεσβυτέρων
6 3 συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ of |Ac

πρεσβύτεροι

22 3 τότε ἔδοξεν
πρεσβυτέροις

τ.

;

τ. τεσσάρων

3 δὴν

ἀποστόλοις

καὶ

τ.

ΠΡΕΣΒΥΤΙΣ **
᾿

wish

΄

5

2 3 πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι iepoοὐκυ ες
sr
ΠΡΗΝΗ͂Σ
118 πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος
πριίζω
,

23 3 οἱ ἀπόστολοι k. οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ | He 11 37 ἐλιθάσθησαν ἐπειράσθησαν ἐπρίσθησαν
ἐπρίσθ. ἐπειρ., WH mg. R
«νον χαίρειν

πρίν---προάγω
Mt

Jo

ΠΡΙΝ
118 πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς

26 34 πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
75

πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι

τρὶς ἀπαρνήσῃ

τοῦ πάσχα

12

νήσῃ

Lu

72 πρὶν ἀδόϊορο δὶς φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ

2 26 μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν

Jo

πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ

με τρίς

449 κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου

8 5ὃ πρὶν ᾿Αβραὰμ “γενέσθαι ἐγὼ εἰμί

Ac

14 29 νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι
Ac 220 πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τ. μεγάλην κ.
ἐπιφανῆ

πρὶν ἢ, WH

,

Mt

, ἐσμεν
Ro 16 7 οἱ κι πρὸ ἐμοῦ “γέγοναν ἐν Χριστῷ
1Co 2 7 ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τ. αἰώνων
4 5 ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε
11Co12
Ga

D7

8 29 ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

11 10 ὅ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου

σου

“BP

Ae ‘NOD nov, Mal. iii.1

24 38 ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις ταῖς πρὸ τ. κατακλυσμοῦ
Mk 1 23 ἀποστέλλωτ. ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου
σου, Mal. Z.c.
Lu 1763 προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου
προπ-. γ. ἐνώπιον Κυρ.,, WH
221 23 τὸ κληθὲν ὑπὸ ξ, ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τ. κοιλίᾳ
727 3 ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου
σου,

Mal.

Z.c.

9 52 ὃ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ
10,

x. ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προ-

σώπου αὐτοῦ

τ. “χεῖρας αὐτῶν
τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ
με πάσχειν

τοῦ σε
εἶδόν σε

54

τ

αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων

nan. 3 - χάριν τ. δοθεῖσαν ἡἡμῖν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων

421 σπούδασον πρὸ ειμῶνος ἐλθεῖν
Tit

1 2 ἣν ἐπηγγείλατο ὁὁ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ χρόνων
αἰωνίων
He 11 5 πρὸ ὰρ τ. μεταθέσεως μεμαρτύρηται
6:5:
διοῦ
ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τ. θυρῶν ἕστηκεν
12 πρὸ πάντων δὲ ἀδελφοί μου μὴ ὀμνύετε
1Pe 120 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου
4 ὃ πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ
ἔχοντες

Ju

Mt

25 κράτος x. ἐξουσία mpd παντὸς τ. αἰῶνος

ΠΡΟΑΤΩ
2 ο ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τ. ἀνατολῇ

αὐτούς

προῆγεν

14 22 ἠνάγκασεν τ. μαθητὰς. .. προάγειν αὐτὸν
εἰς τὸ πέραν
21 ο οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν .
ἔκραζον
31 οἱ τελῶναι κ. αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς
εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ

11 38 ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τ. ἀρίστου
2112 πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽

ὑμᾶς
2215 3 τοῦτο
τοῦ
| Jo 149? πρὸ

2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν
δεκατεσσάρων
117 ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ
ἐμοῦ ἀποστόλους
5 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ Ἰακώβου
2 πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τ. πίστιν
1 4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου

IDTi To

5 12 οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τ. προφήτας τοὺς πρὸ
ὑμῶν
6 8 2 οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν.
.. πρὸ τοῦ
ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν

πρὸ προσώπου

στατώσας

(2) seq. infin.

(3) π. προσώπου

παρὰ σοί

24 ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου
536 πρὸ γὰρ τούτων τ. ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς
12 6.3 φύλακές τε πρὸ τ. θύρας ἐτήρουν τ.
φυλακήν

2810 3 ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί

Eph

nPo’

* τὶ 86 Ἢ ἧ εἶχον πρὸ τοῦτ. κόσμον εἶναι

21 38 ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τ. ἡμερῶν ἀνα-

i Ti4 19 ἄσπασαι Πρίσκαν x. ’A κύλαν

(1) de loc.

og

14 13 1 ὅτε ἱερεὺς τ. Διὸς τ᾿ ὄντος πρὸ τ. πόλεως

7 2 πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν
25 τό πρὶν ἢ 6 κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον
ἔχοι τ. κατηγόρους
ΠΡΙΆΣΚΑ, ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ
᾿Ακύλαν kgs Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ
σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα k. ᾿Ακύλας
ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα κ. ᾿Ακύλας
ἀσπάσασθε Πρίσκαν x. ᾿Ακύλαν τ. συνεργούς μου
1Col16 19 ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας
kK. Tpicxa

πρὸ δὲτῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁἸησοῦς

πυλῶνος
13 24 8 προκηρύξαντος Ἰωάνου
τῆς εἰσόδου αὐτοῦ

sriam Sinan min i Nia 35D,Joel iii.4

2
18
26
Ro 16 3

ανίαν

181

14 1 ἀπήγγειλεν ἑστάναι τ. Πέτρον πρὸ τ.

mg.

Ac 18

1 πρὸ ἐξ ἡμερῶν
ἡ
τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βη-

19 2 ἀπ᾽ ἄρτι dé @ ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι

Κυρίου

2261

5 7 ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει
10 ὃ πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ
- πρὸ ἐμ.,
1155 ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα... πρὸ

με

Mk 14 30 πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρEe

849

Φίλιππον

φωνῆσαι.

..

26 32 προάξω ὑμᾶς
ὑ
εἰς τ. Ταλιλαίαν
28 7 ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τ. Ταλιλαίαν
Mk 6 45 ἠνάγκασεν ττ. μαθητὰς avrod . . . προάγειν
εἰς τὸ πέραν 7 ὃς Βηθσαιδάν
10 32 ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
11 9 οἱ προάγοντες κι οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
14 28 προάξω ὑμᾶς εἰς τ. Γαλιλαίαν

ΚΜ
7

Ὁ

a

Le ee

CCU LU

᾿Ξ

ΥΥ.Σ-:ἄ

προάγω----προγίνομαι

850
Mk16

7 ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τ. Ταλιλαίαν

Lu 18 39 οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ
Ας 12 ὁ ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης

Mt 10 16 ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων
1211 ὃς ἕξει πρόβατον ἕν
12 πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου;
15 24 1 οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ

προσαγαγεῖν, WH non mg.
16 30 προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη

ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ

18 12 ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα
25 32 ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα

17 κ ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τ. δῆμον

25 26 διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν

ἀπὸ τ. ἐρίφων,

1 ΤΊ 118 κατὰ τ. προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας
δ 24 αἱ ἁμαρτίαι προδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς
He

33 K. στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
26 31 διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τ. ποίμνης

κρίσιν

718 ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς
9 πᾶς ὁ προάγων
τ. Χριστοῦ

Jo

x. μὴ μένων ἐν τ. διδαχῇ

Jo

ΠΡΟΑΙΤΙΑΌΜΑΙ * +

Ro

8 9 προῃτιασάμεθα γὰρ... πάντας ὑφ᾽ dpap-

6 ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός
214 εὗρεν ἐν τ. ἱερῷ τ. πωλοῦντας βόας κ.
πρόβατα κ. περιστεράς
15 πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τ. ἱεροῦ τά τε πρόβατα κ. τ. βόας

101

τίαν εἶναι

Col 1

6 34 ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
14 27 τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται, Zech. δε.

Lu 15 4 τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόα

ΠΡΟΑΙΡΕΌΜΑΙ
7 ἕκαστος καθὼς προήρηται τ. καρδίᾳ

1Co9

NBT PREM, Zech. xiii. 7
Mk

18

τηκότων
2 προλέγω.
τηκόσιν

4 τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ

7 ἐγώ εἶμι ἡ θύρα τ. προβάτων

πολλοὺς τ. προημαρ-

. κι ἀπὼν

8 ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα

11 ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τ. ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν

νῦν τ. mponpap-

ὑπὲρ τ. προβάτων
12 ὁ μισθωτὸς... οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια,

MPOAY’AION *

θεωρεῖ τ. λύκον ἐρχόμενον κ. ἀφίησιν
πρόβατα
13 οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τ. προβάτων

Mk 14 68 ἐξῆλθεν ἔξω eis τὸ προαύλιον
NPOBAI’NQ

Mt
Mk
Lu

Lu 21 30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη
Ac 19 33 προβαλόντων αὐτὸν τ. ᾿Ιουδαίων

αὐλῆς ταύτης

26 ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τ. προβάτων τ. ἐμῶν
27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τ. φωνῆς μου ἀκούουσιν
21 τό ποίμαινε τὰ πρόβατά μου
προβάτιά, TWH non mg.
Ac

17 βόσκε τὰ πρόβατά μου
προβάτιά, TWH non mg.
8 32 ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη

bay mad ΠΕΡΙ, Is. liii. 7
Ro 8 36 ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς

ΠΣ

ΠΡΟΒΑΤΙΚΟΣ

5 2 ἔστιν δὲ ἐν τ. shaperentpors ἐπὶ τ. mpoβατικῇ κολυμβήθρα
MPOBA’TION*

IN¥D ὌΞΟΣ, Ps. xliv. 23

He 18 20 ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τ. ποιμένα τ. προβάτων τὸν μέγαν

1 Ῥε 2 25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι
Re 18 13 σῖτον x. κτήνη x. πρόβατα

Jo 2116 ποίμαινε ra προβάτιά μου
πρόβατά, WH mg.
17 βόσκε τὰ προβάτιά μου
πρόβατά, WH mg.

Mt

ΠΡΟΒΑΤΟΝ
715 οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι
προβάτων
9 36 ἐριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
10 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ

ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ

τὰ

15 τ. ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τ. προβάτων
16 ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τ.

ν᾿

421 προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς
119 προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τ. Ζεβεδαίου
1 7 ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν τ. ἡμέραις αὐτῶν
>
ἦσαν
18 ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν τ. ἡμέραις αὐτῆς
2.36 αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς
NPOBA’AAQ

Jo

διὰ τ. θύρας εἰς τ.

x. τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα

MPOAMAPTA’NQ * +

11Co12 21 μὴ . . . πενθήσω

ὁ μὴ εἰσερχόμενος

αὐλὴν τ. προβάτων
2 ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τ. θύρας ποιμήν
ἐστιν τ. προβάτων
3 τὰ πρόβατα τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει,

ΠΡΟΑΚΟΥΏΣ
5 ἣν προηκούσατε ἐν τ. λόγῳ τ. ἀληθείας τ.
εὐαγγελίου

NPOBIBA’ZQ

Mt 14

8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τ. μητρὸς αὐτῆς

ΠΡΟΒΛΕΊΠΟΜΑΙ
He 11 40 τ. Θεοῦ

περὶ ἡμῶν

κρεῖττόν τι προβλε-

ψαμένου

ΠΡΟΓΙΊΝΟΜΑΙ **
Ro

825 διὰ τ. πάρεσιν τ. προγεγονότων
μάτων

ἅμαρτη-

851

προγινώσκω---πρόθεσις
ΠΡΟΓΙΝΩΊΚΩ **
Ac 26
Ro

5 προγινώσκοντές
μαρτυρεῖν

pe ἄνωθεν

MPOENA’PXOMAI * +

ἐὰν

θέλωσιν

11Co8

6 iἵνα καθὼς προενήρξατο οὕτως κ. ἐπιτελέσῃ
10 οἵτινες . . . kK. τὸ θέλειν προενήρξασθε
ἀπὸ πέρυσι

829 ὅτι ods προέγνω κ. προώρισεν συμμόρφους
11 2 οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τ. λαὸν αὐτοῦ
ὃν

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΛΟΜΑΙ * fF

προέγνω
I Pel 20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου
ΠΡε8 17 ὑμεῖς οὖν ἀγαπητοὶ προγινώσκοντες φυλάσσεσθε

ee
νυ
Ξἔθου

ΠΡΟΎΝΩΣΙΣ ** Ὁ
Ac

223 τοῦτον τ. ὡρισμένῃ βουλῇ κ. προγνώσει τ.
Θεοῦ ἔκδοτον
1Pel 2 κατὰ πρόγνωσιν (Θεοῦ πατρός
ΠΡΟΊΓΟΝΟΣ **
ITi 5 4 μανθανέτωσαν .. . ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τ.
Ἷ
προγόνοις
ΠΤῚῚ 3 ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων
ἐν καθαρᾷ
συνειδήσει

ΠΡΟΓΡΑΦΩ
Ro 15 4 ὅσα γὰρ προεγράφη πάντα εἰς τ. ἡμετέραν
διδασκαλίαν ἐγράφη
8 1 οἷς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς
ἐγράφη ἐσταυρωμένος
Eph 8 3 καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ
Ga

προ-

Ju

4 οἱ πάλαι mpoyeypappévor εἰς τοῦτο τὸ κρίμα
ΠΡΟΓΔΗΛΟΣ **

Ι ΤΙ 5 24 τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἶσιν
25 ὡσαύτως κ. τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα
He 714 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ
Κύριος ἡμῶν
NPOAI’AQMI
Ro 11 35 ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ κ. ἀνταποδοθήσεται

αὐτῷ

pdvivy NOP

Ὁ, Job xli. 3

ΠΡΟΔΟΊΤΗΣ **
“Tovdav Ἰσκαριὼθ ὃς
ὃ ἐγένετο προδότης
Ας 752 οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται κ. φονεῖς ἐγένεσθε
ΠΤι8 4 ἀφιλάγαθοι προδόται προπετεῖς

Ro

1 26 προεπηγγείλατο διὰ τ. προφητῶν αὐτοῦ
ἐν γραφαῖς ἁγίαις"
τοῦθ Siva... προκαταρτίσωσιν τ. προεπηγγεὰλμένην εὐλογίαν ὑμῶν
MPOE’PXOMAI
Mt 26 39 προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον
αὐτοῦ
προσελθὼν, TWH mg.
Mk 6 33 συνέδραμον ἐκεῖ κι προῆλθον αὐτούς
14 35 προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τ. γῆς
προσελθὼν, WH mg.
ΜΞ.
(Ἂς
>
ἐν
Lu 117 αὐτὸς | προελεύσεται ἐνώπιον . αὐτοῦ
πνεύματι x. δυνάμει Ἠλεία
προσελεύσεται, WH mg. R mg.
22 47 ὁ λεγόμενος Ἰούδας... προήρχετο αὐτούς
Ας 12 το ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν
13 προῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι
προσῆλθεν, TWH non mg. R
20 5 οὗτοι δὲ προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι
προσελθόντες, WH non mg. R mg.
13 ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον
προσελθόντες, WH mg.
11Co9 5 ἵνα προέλθωσιν εἰς ὑμᾶς

ΠΡΟΕΡΩ͂ **
Cf προεῖπον
Mt 242:
ΜΚ18 23
Ro 929
Co?
3
18. 2
Ga 1 9

He

ΠΡῸ

“AON

Ga

231 προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τ. ἀναστάσεως τ.
Χριστοῦ
8 8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως
δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός

ΠΡΟΕΙ͂ΠΟΝ *
116 ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυείδ
Ga 521 ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς προεῖπον
1 ΤῊ 4 6 καθὼς x. προείπαμεν ὑμῖν x. διεμαρτυράμεθα

Ac

{

i Eph1 12 ἡμᾶς.

ΠΡΟΕΛΠΙΖΩ *
. τοὺς προηλπικότας ἐν τ. Χριστῷ

προείρηκεν, WH mg.
2 μνησθῆναι τ. προειρημένων ῥημάτων
τ. ἁγίων προφητῶν

Ju

ὑπὸ

17 μνήσθητε τ. ῥημάτων τ. προειρημένων ὑπὸ
τ. ἀποστόλων τ. Κυρίου ἡμῶν

Ro

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΊΖΩ
923 σκεύη ἐλέους ἃ προητοίμασεν͵ εἰς δόξαν

Ga

ΠΡΟΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΑΙ * 7
8 8 ἡ γραφὴ . . . προευηγγελίσατο τῷ ᾿Αβραάμ

Ro

8.9

Eph 2 Io οἷς προητοίμασεν
περιπατήσωμεν

Cf. προοράω
Ac

4 7 xaas προείρηται

uPe3

MPO’APOMOE
He 6 20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς

ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν
προείρηκα ὑμῖν πάντα
καθὼς προείρηκεν Ἠσαίας
προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν τ. καρδίαις ἡἡμῶν ἐστέ
προείρηκα νkK. προλέγω. ὡς παρὼν τὸ δεύτερον
ὡς προειρήκαμεν k. ἄρτι πάλιν λέγω

ὁ Θεὸς

ἵνα ἐν αὐτοῖς

ΠΡΟΕΧΟΜΑΙ

τί οὖν; προεχόμεθα; οὐ πάντως
ΠΡΟΗΓΕΌΜΑΙ

Ro 12 10 τ. τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι

ΠΡΟΌΕΣΙΣ
(1) ἄρτοι τ. προθέσεως, πρόθ. τ. ἄρτων
Mt 12 41 τ. ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον
Mk 226 : τ. rishi τῆς προθέσεως ἔφαγεν

πρόθεσις----προμελετάω

852
Lu

6 41 τ. ἄρτους τ. προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν

Ας 11 23 παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τ. καρδίας
προσμένειν ἐν τ. Κυρίῳ
2713 δόξαντες τ. προθέσεως κεκρατηκέναι
Ro 8 28 τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν
911 ἵνα ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις τ. Θεοῦ μένῃ

Eph 111 προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα
ἐνεργοῦντος

811 ἵνα γνωρισθῇ viv ... κατὰ πρόθεσιν τ.
αἰώνων

ΠΤΙῚ1

9 οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν
πρόθεσιν

He

310 σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου τ. διδασκαλίᾳ
τ. ἀγωγῇ τ. προθέσει
9 2 ev ἣ ἥ τε λυχνία κ. ἡ τράπεζα κ.ἡ πρόθεσις τ. ἄρτων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΆ **
Ga

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΖΩ*
11Co9

5 iva...

ΠΡΟΚΕΙΜΑΙ
11Co8 12 εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται
He 618 οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τ. προκειμένης
ἐλπίδος
12 1 δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τ. προκείμενον ἡμῖν
ἀγῶνα
2 ὃς ἀντὶ τ. προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν
σταυρόν

Ju

7 ὡς Σόδομα

τ. λόγον

πάσης

προθυμίας

12 εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται
IQ πρὸς τὴν τ. Κυρίου δόξαν x. προθυμίαν

ΠΡΟΚΗΡΥΊΎΣΩ*

ΡῊ] 112 μᾶλλον εἰς προκοπὴν τ. εὐαγγελίου ἐλήλυθεν
25 εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν κ. χαρὰν τ. πίστεως
1 Ti 415 ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ἦ πᾶσιν

ἡμῶν
“

nPOKO’NTQA **

9 2 οἶδα γὰρ τ. προθυμίαν ὑμῶν
ΠΡΟΘΥΎΜΟΣ
μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ
ἀσθενής
Mk14 38 τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ
ἀσθενής
Ro 115 οὕτως τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον x. ὑμῖν τοῖς
ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι

Mt 26 41 τὸ

Lu 252 Ἰησοῦς προέκοπτεν τ. σοφίᾳ x. ἡλικίᾳ
Ro 18 12 ἡ νὺξ προέκοψεν ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν

Ga

114 προέκοπτον ἐν τ. Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς
συνηλικιώτας ἐν τ. γένει μου

11 Ti2 16 ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας
3 9 ἀλλ᾽ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον
13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι κ. γόητες προκόψουσιν
ἐπὶ τὸ χεῖρον
ΠΡΟΚΡΙΜΑ * +

ΠΡΟΘΥΜΩΣ

1Pe5

I Ti 521 ἵνα ταῦτα φυλάξης χωρὶς προκρίματος

2 μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως

ΠΡΟΊΜΟΣ
Ja

ΠΡΟΚΥΡΟΌΜΑΙ * 7

5 7 ἕως λάβῃ πρόϊμον x. ὄψιμον

Ga

817 διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τ. Θεοῦ ὁ...

νόμος οὐκ ἀκυροῖ

nPorsTHMI
Ro 12 8 ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ
1Th5 12 εἰδέναι τοὺς... προϊσταμένους
Κυρίῳ

ὑμῶν ἐν

Ι ΤΙ 8 4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον
5 εἰ δέ τις τ. ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν
12 τέκνων καλῶς προϊστάμενοι κ. τ. ἰδίων

οἴκων

517 οἱ καλῶς προεστῶτες
τιμῆς ἀξιούσθωσαν

πρεσβύτεροι

διπλῆς

Tit 3 8 ἵνα frases καλῶν ἔργων προΐστασθαι
14 μανθανέτωσαν δὲ κ. οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων
προΐστασθαι

ΠΡΟΚΑΛΕΌΜΑΙ **
Ga

526 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι ἀλλήλους προκαλού-

Ac

NPOKATAITE’AAQ * +
318 ἃ προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τ.

MPOAAMBA’NQ **
Mk14

8 προέλαβεν pupica τὸ σῶμά pov eis τ.
ἐνταφιασμόν
1Coll 21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει
ἐν τῷ φαγεῖν
Ga 6 1 ἐὰν x. προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι
παραπτώματι
(
NPOAETQ
11Co18

2 προείρηκα x.
δεύτερον

προφητῶν

προλέγω

ὡς

παρὼν

τὸ

Ga

6521 ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς προεῖπον

ITh

8 4 προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι

μενοι

752 ἀπέκτειναν

πρόκεινται

᾿

ΠρΡοΚκοπη' **

μετὰ

11Co8 11 ὅπω: καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ θέλειν
c

x. Τόμορρα ...

δεῖγμα

ΠΡΟΘΥΜΙΆ **

ἐδέξαντο

τ. προεπηγγεὰλ-

Ac 18 24 προκηρύξαντος Ἰωάνου πρὸ προσώπου τῆς
εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας

4 2 ἄχρι τ. προθεσμίας τ. πατρό

Ας 1711 οἵτινες

προκαταρτίσωσιν

μένην εὐλογίαν ὑμῶν

MPOMAPTY’POMAI * +

τ. προκαταγγείλαντας

ἐλεύσεως τ. δικαίου

περὶ τ.

1 Peli

προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα

Lu 21 14 θέτε

᾿ ΠΡΟΜΕΛΕΤΑΏ*
οὖν ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν μὴ προ-

μελετᾷν ἀπολογηθῆναι

προμεριμνάω----πτρός
NPOMEPIMNA’Q * +

Mk13 11 μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε
ΠΡΟΝΟΕΏ
Ro 12 17 προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον

Lu

Ας
πάντων

853

ΠΡΟΠΟΡΕΥΌΜΑΙ
176 προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον Κυρίου

740 ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἱ προπορεύσονται ἡμῶν

aed snp) we ond wonky, Ex.

ἀν-

XXXil. I

ρώπων
“es

11Co8 21

=~

πρὸνοοῦμεν
Κυρίου

γὰρ

καλὰ

οὐ μόνον

ἐνώπιον

ΠΡΟΣ

1 ΤΙ 5 8 εἰ δέ τις τ. ἰδίων x. μάλιστα
προνοεῖ
προνοεῖται, TWH mg.

οἰκείων

οὐ

Ac 27 34 τοῦτο yap πρὸς τ. ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει

MPO’NOIA
3 διορθωμάτων γινομένων τ. ἔθνει τούτῳ διὰ
τ. σῆς προνοίας
Ro 18 14 τ. σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας

Ac 24

ΠΡΟΟΡΑΏ
225 προορώμην τ. Κύριον

Ας

c. gen.

ἐνώπιόν

μου

διὰ

παντος

an wap AIM NW, Ps. xvi. 8
21 29 ἦσαν γὰρ = poeopas res Τρόφιμον τ. Ἐφέσιον

c. dat.
Mk

511 ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τ. ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη

βοσκομένη
Lu 19 37 ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τ. καταβάσει

τ. ὄρους

Jo 18 τό ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τ. θύρᾳ ἔξω
2011 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τ. μνημείῳ ἔξω
κλαίουσα
12 καθεζομένους ἕνα πρὸς τ. κεφαλῇ x. ἕνα
πρὸς τ. ποσίν
Re 113 περιεζωσμένον πρὸς τ. μαστοῖς ζώνην
χρυσᾶν

ΠΡΟΟΡΙΖΩ *
ὅσα ἡ χείρ

k. ἡ βουλὴ

accus.

428

προώρισεν

(1) in constr. praegn.

(2) seq. infin.

(8)

Ro

829 οὗς “προέγνω Ke προώρισεν συμμόρφους τῆς

post adj. et partic.

(4) de temp.

(5)

γενέσθαι

σου

c.

Ac

ὃ πρός (6) πρὸς τί, τί πρός
(7) πρ.
ἐμαυτὸν, éaut., ἀλλήλους, ἄλλος mp. ἄλλον
(8) πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, στόμα πρ.
στόμα

εἰκόνος τ. υἱοῦ αὐτοῦ

30 ods δὲ προώρισεν τούτους kK. ἐκάλεσεν
7 ἣν προώρισεν 6 Θεὸς πρὸ τ. αἰώνων εἰς
δόξαν ἡμῶν
Eph1 5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ
1Co2

Χριστοῦ
II

προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα

ἐνεργοῦντος
2

προπαθόντες k. ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε
ΠΡΟΠΑΊΤΩΡ **

Ro

41

τί οὖν ἐροῦμεν ᾿Αβραὰμ τ. προπάτορα ἡμῶν
κατὰ σάρκα;
ἐρ. εὑρηκέναι ᾽Αβρ., TWH

mg.

mg. R non

nPone’mMna **

Ac

παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς...

. πρὸς

τ.

Ἰωάνην
14 Ke σὺ ἔ xn πρός με;

15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν
εἶπεν αὐτῷ, WH non mg.
4 6 μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τ. πόδα σου

Ter JANA AAATB, Ps. xci. 12
αὐτήν

nPOnETH’S

19 36 δέον ἐστὶν ὑμᾶς. . . μηδὲν
πράσσειν
᾿I Ti3 4 προδόται προπετεῖς τετυφωμένοι

13 τότε

5 28 ? mas ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι

Ac 15 3 οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τ. ἐκκλησίας
20 38 προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον
1.5 προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων... ἕως ἔξω
τ. πόλεως
Ro 15 24 ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ
ἐ
1Col6 6 ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι
II προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ.
~11Col 16 ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τ. Ἰουδαίαν
Tit 313 Ζηνᾶν τ. νομικὸν x. ᾿Απολλὼν σπουδαίως
|
,πρόπεμψον
IlljJo
6 οὖς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τ.
Θεοῦ

|

212 χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι
“πρὸς Ἡρῴδην
3 5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα
10. Ὁ ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ. δένδρων

κεῖται

NPONA’EXQ ἢ
TTh2

Mt

προπετὲς

6.1.9 ¢. δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ... πρὸς
τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς
715 οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι
προβάτων

10 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ
ἀπολωλότα
13 ἡ εἰρήνη ἡμῶν

πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω

ep ὑμ., WH non mg.
11 28 δεῦτε πρός pe πάντες οἱ κοπιῶντες κ.
πεφορτισμένοι
18 2 συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι rodXob
30 ? δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατα-

καῦσαι αὐτά
56 1 αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς
εἰσιν;
14 25 τετά (pT, δὲ φυλακῇ τ. νυκτὸς ἦλθεν πρὸς
αὐτούς

ὌΠ

eae

854
Mt 14 28 κέλευσόν pe ἐλθεῖν πρός σε ἐπὶ τὰ ὕδατα
29 καταβὰς ἀπὸ τ. πλοίου Πέτρος... ἦλθεν
πρὸς τ. Ἰησοῦν

17 14 x. ἐλθόντων. πρὸς τ. ὄχλον
19

ὃ Μωυσῆς πρὸς τ. σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν

14 μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με

21 32 ἦλθεν yap ᾿Ιωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιο-

σύνης
34 ἀπέστειλεν τ. δούλους αὐτοῦ πρὸς τ. γεωργούς
37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τ. υἱὸν
αὐτοῦ
28 5 5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς

Mk

648 ἔρχεται

37 ἡ « « « λιθοβολοῦσα τ. ἀπεσταλμένους πρὸς
αὐτήν
25 9 πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τ. πωλοῦντας
36 ἐν φυλακῇ ἤμην κ. ἤλθατε πρός με
39 πότε δέ σε εἴδομεν. . . ἐν φυλακῇ κ.

ἤλθομεν πρός σε;
26 12 3 πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν
14 τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα... . πρὸς
τ. ἀρχιερεῖς
18 ὑπάγετε εἰς τ. πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα

18 1 πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τ. μαθητῶν
μου
40 ἔρχεται πρὸς τ. μαθητάς
45 τότε ἔρχεται πρὸς τ. μαθητάς

ΜΚ

16 τί συνζητεῖτε πρὸς αὐτούς;
17 ἤνεγκα τ. υἱόν μου πρός σε

19 |} ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι;
19 φέρετε αὐτὸν πρός pe
20 ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν

32
33
40
45

TWH

non

mg.

ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τ. κακῶς ἔχοντας
ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τ. θύραν
ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός
ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν

2 2° ὥστε μηκέτι χωρεῖν
θύραν

μηδὲ τὰ πρὸς τ.

3 ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικόν

13 πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν

8 7 ὁ Ἰησοῦς μετὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν

πρὸς τ. θάλασσαν

8
13
31
4 1

εἰς, T
ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ ἦλθαν πρὸς αὐτόν
x. ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν
ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν
συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος

I 1 πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τ. θάλασσαν ἐπὶ τ. γῆς
ἦσαν
41 ἴ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους

515 ἔρχονται πρὸς τ. Ἰησοῦν

19 ὕπαγε εἰς τ. οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς
22 ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ

6 31 οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ
αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς ;
25 εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τ.
βασιλέα

30 συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τ. Ἰησοῦν
45 προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαιδάν

᾿

34 ἴ πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ
101 συνπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν
5 πρὸς τ. σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν
τ. ἐντολὴν ταύτην
7 k. προσκολληθήσεται πρὸς τ. γυναῖκα αὖτο!
—h. v, TWHR

mg.

IAVND PIN, Gen. ii. 24
14 ἄφετε ra παιδία ἔρχεσθαι πρός pe
26 7 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες
πρὸς αὐτόν
πρὸς ἑαυτούς, TR mg.
50 ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τ. Ἰησοῦν
11 1 ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα... πρὸς

τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
:
4 εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω
7 φέρουσιν τ. πῶλον πρὸς τ. Ἰησοῦν
᾿

4.5 οἱ δὲ εἶπαν Τί πρὸς ἡμᾶς;

συνζ. αὐτοὺς,

4

9107 τ. λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς
14 ἐλθόντες πρὸς τ. μαθητὰς εἶδαν ὄχλον πολὺν
περὶ αὐτούς,
K. γραμματεῖς συνζητοῦντας πρὸς αὐτούς

14 οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα

19 ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ
62 συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
πρὸς Πειλᾶτον
1 ς ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία
χώρα
27 ἴ ὥστε συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας

ἐπὶ τ.

25 ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ

57 ἀπήγαγον πρὸς Καιάφαν τ. ἀρχιερέα

27

περιπατῶν

8 τό 7 διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους

τὸ θεαθῆναι τ. ἀνθρώποις

34 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας

πρὸς αὐτοὺς

Dahhaeee
51 ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον
71 συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι

27 ἔρχονται
12

31
2
4
6

πρὸς αὐτὸν

οἱ ἀρχιερεῖς κ.

γραμματεῖς

7 διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες
ἀπέστειλεν πρὸς τ. γεωργοὺς τ. καιρῷ Sa
πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον Bou)
ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτούς

7 7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶ;
12 ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τ. παραβο
εἶπεν
13 ἀποστέλλουσιν

σαίων

πρὸς αὐτόν τινας τ.

,

18 ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν

18 22 2 πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν τ. ἐκλε
14 4 ἴ ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἕαυτο 5
οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ διεπονοῦντο κ. EX
WH mg.

10 Ἰούδας

“Ioxapioad . . . ἀπῆλθεν

πρὸς

ἀρχιερεῖς
49 } καθ᾽
ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τ.
διδάσκων
δι.
53 ἀπήγαγον τ. Ἰησοῦν πρὸς τ. ἀρχιερέα
54 ἦν... θερμαινόμενος πρὸς τὸ Pas —

15 31 ἴ οἱ dpxuepeis ἐμπαίζοντες πρὸς ὁ
ΡΣ
ν

43 τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τ. Πειλᾶτον

16 3 ἴ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς
Lu 113 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος

:

18 εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τ. ἄγγελον
19 ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε

27 ἀπεστάλη

ὁ ἄγγελος

Ταβριὴλ . ..

παρθένον ἐμνηστευμένην

28 εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν
34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τ. ἄγγελον
43 ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τ. Κυρίου μου πρὸς

—

855

πρός
Lu

καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τ. πατέρας ἡμῶν
kK. εἶπαν πρὸς αὐτήν

ὅρκον ὃν ὦὥμοσεν πρὸς ᾿Αβραὰμ τ. πατέρα

8 35 ἦλθαν πρὸς τ. Ἰησοῦν

9 3 κ. εἶπεν πρὸς αὐτούς

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς
εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ
ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας

ἮμΙῶν

ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ
7 οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους

εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τ. Ἰησοῦν

ἐθαύμασαν περὶ τ. λαληθέντων ὑπὸ τ. ποιμένων πρὸς αὐτούς
καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς

1 ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς

εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ
by
΄
kK. εἶπεν πρὸς αὐτούς

εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς
στραφεὶς πρὸς τ. μαθητὰς εἶπεν

’

,

,

εἶπεν πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ

,

,’

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς
ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν

’

εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τ. μητέρα αὐτοῦ

1 ἤδη δὲ κ΄ ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ. δένδρων
κεῖται
>
ΒΝ
k. εἶπαν πρὸς αὐτόν
ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς

—h. v.. WHR
στραφεὶς πρὸς τ. μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν
ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν
ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς
τ. Ἰησοῦν

,

κ. εἶπεν πρὸς αὐτούς

εἶπ. αὐτοῖς, WH
ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τ. πόδα σου,
PS; ce:
ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς
κ. εἶπεν πρὸς αὐτούς
πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλείας,
εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τ. Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα
>

,

>

’

4

c¢

,

>

a“

,

,

,

’

, Χήραν͵

συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους
ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας . . . ἤγαγον
αὐτοὺς πρὸς αὐτόν

ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
>
a
\

Φ

A

>

,

,

4
,
ae,
ε
ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν πρὸς τ. Σιμωνα
εἶπεν πρὸς τ. Σίμωνα Ἰησοῦς
ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς
ἐγόγγυζον . . . of Φαρισαῖοι πρὸς τ. μαθητὰς
αὐτοῦ Ν © >
>
a
+
\
>
΄

ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτοὺς

οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν
ὁ δὲ Ἰησοῦς
εἶπεν πρὸς\ αὐτούς
‘
\
>
,
ἔλεγεν δὲ x. παραβολὴν πρὸς αὑτοὺς
ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
\

©

>

ref

»

A

>

A

am

Ὁ

,

>

εἶπαν,

a

>

A

ς

o

,

Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρός σε
-

ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. ὄχλους περὶ Ἰωάνου
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν

στραφεὶς πρὸς τ. γυναῖκα τ. Σίμωνι ἔφη
>
“
εἶπεν δὲ πρὸς τ. γυναῖκα
τῶνκατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν

4 οἱὃ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν
amore

δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ

>
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
πρὸς αὐτούς

22 αὐτὸς. .. εἶπεν πρὸς αὐτούς
25 ‘ φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν λέγοντες πρὸς
’

»

ἀλλήλους

,

Ψ

“

δ

μεσονυκτίου
ἐπειδὴ φίλος μου
πρός με
12:X

παρεγένετο
eae

εἶ

>

᾿Ὶ

ἐξ
>

>

ὁδοῦ

a

c

εἶπεν δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν
ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον
ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τ. ταμείοις

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς
εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων
εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ
Κύριε πρὸς ἡμᾶς τ. παραβολὴν ταύτην
λέγεις ἢ K. πρὸς πάντας;
μὴ ἑτοιμάσας ἣ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα
αὐτοῦ

ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς

εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς
7 διελάλουν πρὸς ἀλλήλους
πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τ.
Ἰουδαίων
οἱ δὲ παραγενόμενοι
τ.
πρὸς
Ἰησοῦν
παρεκάλουν αὐτόν
ἔπεμψεν πρὸς αὐτὸν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης
--πρ. αὐτ., TWH
διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν
ὁ Ἰωάνης ἔπεμψεν πρὸς τ. Κύριον λέγων
παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες
col

3

εἶπεν δὲ πρός τ. ἀμπελουργόν

ὁ Ἶησ. πρὸς ait. εἶπ., T

>

,

πρὸς αὐτὸν

πορεύσεται

ris ἐξ ὑμῶν...

μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τ. κριτήν

,

>

Lol

πρὸς τ. πόδας τ.

Κυρίου ἤκουεν τ. λόγον αὐτοῦ
at +1 εἶπέν τις τ. μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν
k. εἶπεν πρὸς αὐτούς,

él,

A

ce

ἣ x. παρακαθεσθεῖσα

,

i). « « λιθοβολοῦσα τ. ἀπεσταλμένους πρὸς
αὐτήν Ν ἘΠῚ Ψ
\
a
3
3

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

ἀποκριθεὶς

πρὸς τ. νομι-

κοὺς κ. Φαρισαίους
kK. πρὸς αὐτοὺς εἶπεν
οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα
ἔλεγεν δὲ πρὸς τ. κεκλημένους͵ παραβολὴν
Ul

λέγων πρὸς αὐτούς
εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τ. δοῦλον

στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
εἴ τις ἔρχεται πρός με
5 πρεσβείαν> ἀποστείλας ἐρωτᾷ Poeπρὸς εἰρήνην
>
>
τὰ\ mp. eip., TWH mg. R; ep. εἰς εἰρ.»
WH meg. alt.
-

,

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τ. παραβολὴν ταύτην
Ἁ

»

-

Ν

\

>

7

ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τ. πατέρα μου

ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τ. πατέρα ἑαυτοῦ
εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τ. δούλους αὐτοῦ

~

,

ἔλεγεν δὲ x. πρὸς τ. μαθητάς
πτωχὸς δέ τις ἐβέβλητο πρὸς τ. πυλῶνα
αὐτοῦ
οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς
\

,

,

>

‘

»“

μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν

ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς
-“

col

εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητάς αὐτοῦ
civ .. . ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρός σε

΄’

856

πρός

Lu 17 22 εἶπεν δὲ πρὸς τ. μαθητάς
18

1 3 ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν

πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτούς

3 ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα

9 εἶπεν δὲ x. πρός τινας τ. πεποιθότας ἐφ᾽
ἑαυτοῖς
:
11 ἴ ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν
προσηύΐχετο
—mp. ἑαυτ., T ; mp. ἑαυτ. ταῦτα, WH mg.
5

,

16 ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός

31 παραλαβὼν

δὲ τοὺς

δώδεκα

εἶπεν

αὐτούς
40 ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν
19

πρὸς

5 ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν

ὃ σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τ. Κύριον
9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς

13 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ. . . εἶπεν
πρὸς αὐτούς

29 ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ . . . πρὸς τὸ ὄρος
τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν

εἶπαν

42 ὅ εἰ ἔγνως... κι. σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην

20

2
3
5
9

εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν
ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
ἴ οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτούς
ἤρξατο δὲ πρὸς τ. λαὸν λέγειν τ. παραβολὴν ταύτην
IO καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τ. γεωργοὺς δοῦλον

14 ἴ οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους
19 ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τ.
παραβολὴν ταύτην
23 εἶπεν πρὸς αὐτούς
25 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
Ι εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς

21 38 πᾶς ὁ λαὸς ὥρθριζεν

19 ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι
--πρ. avr., T

29 βλέπει τ. Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν
43 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τ. Ἰησοῦν
48 εἶδεν Ἰησοῦς τ. Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς
αὐτόν

2 3 λέγει ἡ μήτηρ τ. Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν
8 2 οὗτος ᾽λθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς

4 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος

20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων ... οὐκ ἔρχεται
πρὸς τὸ φῶς

21 ὁ δὲ ποιῶν τ. ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ
as

33 εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς
35 ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τ. Ἰησοῦν
39 τινὲς τ. Φαρισαίων ἀπὸ τ. ὄχλου
πρὸς αὐτόν

Lu 24 18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς... εἶπεν πρὸς αὐτόν
25 αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς
29 * μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστίν
32 7 x, εἶπαν πρὸς ἀλλήλους
44 obs ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι dv σὺν ὑμῖν
50 ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἔως πρὸς Βηθανίαν
Jo 1 116 λόγος ἦν πρὸς τ. Θεόν
2 1 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τ. Θεόν

26
26
415
30

33 7 ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους
35 ὃ ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν

40 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται
47
48
49
5 33
35
40
45

πρὸς αὐτὸν ἐν τ.

6 5

23 7 αὐτοὶ ἤρξαντο συνζητεῖν πρὸς ἑαυτούς
45 ἐλθὼνte πρὸς τ. μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους

17

ἱερῷ

2215 x. εἶπεν πρὸς αὐτούς

οὗτος ἀκούσας... ἀπῆλθεν πρὸς αὐτόν
εἶπεν οὖν 6 Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν
λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός
ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάνην
* ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν
τ. φωτὶ αὐτοῦ
οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με
1 μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς
τ. πατέρα
θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς
αὐτόν,
λέγει πρὸς Φίλιππον
οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
ἐλ. "Ino. mp. αὐτ., TWH mg.
εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν

αὐτούς
52 εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τ. παραγενομένους

28

ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς
πρὸς αὐτ., T
56 1 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον
πρὸς τὸ φῶς

35 ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ
37 πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει"
K. τ᾿ ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω,
44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
45 πᾶς 6 ἀκούσας... ἔρχεται πρὸς ἐμέ

70 ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη
28 4 ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τ. ἀρχιερεῖς x.
τ. ὄχλους
7 ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην

12 1 ἴ προῦπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς
αὑτούς
14 Πειλᾶτος δὲ. . . εἶπεν πρὸς αὐτούς

15 ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς
22 ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς

28 στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν
24

jrbun πρὸς τ. Ἰωάνην x. εἶπαν αὐτῷ
πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν
λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή
ἤρχοντο πρὸς αὐτόν

5 εἶπαν πρὸς αὐτάς
IO ἔλεγον πρὸς τ. ἀποστόλους ταῦτα
12 7 ἀπῆλθεν τς αὑτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός

—h. v., T [[WH]] Ε mg.
14 7 αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους
17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς

17 ἴ οὗς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες

34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν

52 7 ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι
65 οὐδεὶς δύναται δθεῖν πρός με
68 Κύριε πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα:

7 3 εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με
a ῖ dees is οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς
37 ἐρχέσθω πρός με κ. πινέτω
-πρός pe, T

,

45 ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τ. ἀρχιερεῖς
Kk. Φαρισαίους

50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς,
ὁ ἐλθὼν ae! prs

ων

se

8[2 πᾶς ὁ λαὸς ἤ xero πρὸς αὐτόν
31 ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τ. πεπιστευκέ
αὐτῷ Ἰουδαίους
33 ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν

857

πρός
Jo

857 εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν

Ac

913 ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τ. Φαρισαίους
10 35 1 πρὸς ods ὁ λόγος τ. Θεοῦ ἐγένετο
41 πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν κ. ἔλεγον

11

>

,

>

=

Ν

"

ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν

21
29
32
45

δὲ ἐκ

τ.

Ἰουδαίων

ἐληλύθεισαν
,’

πρὸς τ. Μάρθαν x. Μαριάμ
[2

ae

2

a

>

a

,

ὃ

,

ig

τ. ἁμαρτίας
κατὰ πάντα ὅσα
‘

ὌΝ

A

<

by

>

tes

>

,

>

ς

A

4

,

>

"»“"

ς

e

διαθήκης ἧς ὁ Θεὸς διέθετο πρὸς τ.
πατέρας ὑμῶν λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ
,

/

,

,

ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
πρεσβύτεροι εἶπαν
ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τ. Θεὸν
ἔθηκεν πρὸς τ. πόδας τ. ἀποστόλων
mapa, WHR
ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος
΄
+ es
ὁς δὲεἶ Πέτρος
πρὸς\ αὐτὴν
ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ
ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τ. ἄνδρα αὐτῆς
εἶπέν τε πρὸς αὐτούς
ἐγένετο γογγυσμὸς τ. Ἑλληνιστῶν πρὸς τ.
Ἑβραίους
,

‘

4

κ. εἶπεν πρὸς αὐτόν
ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον x. Iwavny
Πέτρος
δὲ εἶπεν
πρὸς αὐτόν
΄
a
a
ey 2
>

,

\

δεήθητε
ἄγγελος
ἠτήσατο
πρὸς

>

‘

᾿

>

,

ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τ. Κύριον
δὲ Κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον
παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν
τ. συναγωγάς

Ἂ
ES
ΓΑΒ,
’
εἶπεν
πρὸς\ αὐτὸν
ἐν> ὁράματι
ὁΦ Κύριος

cd

4

>

>

ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτὸν
3
‘
"
,
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος
ἤγαγεν πρὸς τ. ἀποστόλους
ἔλάλει τε K. συνεζήτει πρὸς τ. “EAAnvioras
κατελθεῖν κ. πρὸς τ. ἁγίους τ. κατοικοῦντας
,

4

«

,

ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτόν
ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν
103 εἶδεν. . . ἄγγελον τ. Θεοῦ εἰσελθόντα
πρὸς αὐτόν
τινος
δ᾽
4
ἐγένετο φωνὴ\ πρὸςA αὐτόν
1 φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν3
καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τ. ἄνδρας εἶπεν
ἔφη τε πρὸς αὐτούς
>

’

’

ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρός σε
>

a

»

,

i «ἃ διεκρίνοντο

πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς
εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας
τρεῖς ἄνδρες .. . ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Katσαρίας πρός με
>

-

“

’

“

΄

>

ὃς λαλήσει ῥήματα πρός σε
,

cr

,

ἐλάλουν κ. πρὸς τ. Ἑλληνιστάς
πρὸς τ. Ἕλληνας,

,

a

,

Λύδδα

’

,

εἶπεν πρὸς αὐτούς
212 7 διηποροῦντο ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες
29 ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς
37 εἶπάν τε πρὸς τ. Πέτρον κ. τ. λοιποὺς
ἀποστόλους
>

ὑμᾶς,

A

ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τ. ἰδίους

bad

7

>

πρὸς

Ul

,΄

—h. v., T

Se

;
ἂν λαλήσῃ

τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου
εἶπεν πρὸς αὐτούς
7 συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους λέγοντες
΄,
νJ
ὁ δὲ Πέτρος ; x. Ἰωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν
πρὸς αὐτούς

εν»

a

»,»“

a

~

-“

κἀγὼ πρός σε ἔρχομαι
νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι
ἤγαγον πρὸς “Avvav πρῶτον
ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ ΓΑννας δεδεμένον
πρὸς Καιάφαν
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτούς
πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τ. Ἰουδαίους
ἤρχοντο πρὸς αὐτόν
7
53
ὙΝ,
εἶπαν οὖν
πρὸςa ἀλλήλους
Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ
πρῶτον
4
2
”
,
,
τρέχει
οὖν
κ. ἔρχεται
πρὸς‘ Σίμωνα
Πέτρον
k. πρὸς τ. ἄλλον μαθητήν
10 7 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί
17 οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τ. πατέρα'
πορεύου δὲ πρὸς τ. ἀδελφούς μου κ. εἰπὲ
αὐτοῖς,
ἀναβαίνω πρὸς τ. πατέρα μου κ. πατέρα ὑμῶν
21 22 ὃ τί πρός σε;
23° τί πρός σε;
,

/

λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τ. λαόν

ὅτι ὑπάγω πρὸς τ. πατέρα
πορεύομαι πρὸς τ. πατέρα

>

4

Dt. xviii. 16

τ.

ΠΝ

>

4
6n
ἐλεημοσύνην
καθήμενος

aN

22

ἐχάρητε ἂν ὅτι πορεύομαι πρὸς τ. πατέρα
165 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τ. πέμψαντά με
ὁ παράκλητος ov μὴ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς"
ἐὰν δὲ πορευθῶ πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς
ὅτι πρὸς τ. πατέρα ὑπάγω
>
a
7 εἶπαν οὖν ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς
ἀλλήλους
,

’

12 ἰδὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τ. λαόν
19 3 ἐπιστρέψατε πρὸς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν

ὑπάγω κ. ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
ς

πρὸς τ. θύραν τ.

“-

\

»

ἡμέραν

συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτούς

a

7

καθ᾽

hd
>
οὗτος
ἦν
ὁ© πρὸςὁ τ.

1

,

»

χάριν
πρὸςos ὅλ ὅλον τ. λαόνj
i

10
II

,

εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς Ἰησοῦν
ἠγέρθη ταχὺ K. ἤρχετο πρὸς αὐτόν
ἡ οὖν Μαριὰμ... ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τ. πόδας
πολλοὶ οὖν ἐκ τ. Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες
πρὸς τ. Μαριάμ
46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τ. Papiσαίους
12 19 7 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς
πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν
2
18 1 iva μεταβῇ ἐκ τ. κόσμου τούτου πρὸς τ.
πατέρα
ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθεν κ. πρὸς τ. Θεὸν ὑπάγει
ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον
® οὐδεὶς ἔγνω τ. ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν
αὐτῷ
πάλιν ἔρχομαι K. παραλήμψομαι ὑμᾶς
πρὸς ἐμαυτόν
>
\
»
ΑἹ
,
>?
᾿
> 2
a
οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τ. πατέρα ;εἰ μὴ Ou ἐμοῦ
ὅτι ἐγὼ πρὸς τ. πατέρα πορεύομαι
ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα
>

47 1€ἔχοντες
8.2 ὃν ἐτίθουν

ἱεροῦ

>

3 ἀπέστειλαν οὖν ai ἀδελφαὶ πρὸς αὐτόν
4 1 αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον
15
19 πολλοὶ\

3.38 Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς

30

TR

non

mg.

ἀποστείλαντες πρὸς τ. πρεσβυτέρους

12/5 1 προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη . - πρὸς τ. Θεὸν περὶ αὐτοῦ
8 εἶπεν δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν

858

πρός

Ac 1215 οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν
20 | ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν

21 τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης . . . ἐδημηγόρει
πρὸς αὐτούς
>

Ac 28 18 ἤγαγεν πρὸς τ. χιλίαρχον
18 ἠρώτησεν τοῦτον τ, νεανίσκον
πρός σε

22 ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρὸς ἐμέ
24 va... διασώσωσιν πρὸς Φήλικα τ. ἡγεμόνα

18 15 ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυναγωγοὶ πρὸς αὐτούς

15 εἴ τις ἔστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως

30 ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρός σε,
παραγγείλας k. τ. κατηγόροις λέγειν πρὲς
αὐτὸν ἐπὶ σοῦ
λέγ. αὐτοὺς ἐπ. σοῦ, T
2412 οὔτε ἐν τ. ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγό-

πρὸς τ. λαόν

31 οἵτινες νῦν εἰσὶν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τ.
λαόν

32 } εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τ. πατέρας
ἐπαγγελίαν γενομένην
36 προσετέθη πρὸς τ. πατέρας αὐτοῦ
14 11 οἱ Θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν
πρὸς ἡμᾶς

μενον
15 ἐλπίδα ἔχων πρὸς τ. Θεόν

eis, WH
16 ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τ. Θεόν
19 κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ

15 2 1 γενομένης δὲ στάσεως κ. ζητήσεως οὐκ
ὀλίγης... πρὸς αὐτούς,
ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον . . . πρὸς
ἀποστόλους κ. πρεσβυτέρους

25 16 πρὸς obs ἀπεκρίθην

τ.

19 ζητήματα δέ τινα περὶ τ. ἰδίας δεισιδαιμονίας
εἶχον πρὸς αὐτόν

7 ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς

21 ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα

25 ἔδοξεν ἡμῖν... ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι
πρὸς ὑμᾶς
33 ἀπελύθησαν
πρὸς τ. ἀποστείλαντας

22 ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τ. Φῆστον
26 1 ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τ. Παῦλον ἔφη
9 πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τ. Ναζωραίου δεῖν
πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι
14 ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με
14 σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν
26 πρὸς ὃν παρρησιαζόμενος λαλῶ
28 ὁ δὲ ᾿Αγρίππας πρὸς τ. Παῦλον
31 7 ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους

αὐτούς

36 εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος
16 36 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τ. λόγους
πρὸς τ. Παῦλον
37 ὁ δὲ Παῦλος ἔφὴ πρὸς αὐτούς
40 ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ τ. φυλακῆς εἰσῆλθον
πρός τ. Λυδίαν
17 2 κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τ. Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς
αὐτούς
15 λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τ. Σίλαν κ. τ.
Τιμόθεον,
ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτόν

17 διελέγετο

18

27 3 ἐπέτρεψεν

12 8 ἀνευθέτου

15 ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους
21 κ. εἶπεν πρός με
25 εἶπεν πρὸς τ. ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ
Παῦλος
28 3 τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν
17 τὸν νεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὸς τ. χιλίαρ-

xov

δὲ τοῦ λιμένος

ὑπάρχοντος

17 συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς
21 οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν
23 ἦλθαν πρὸς αὐτὸν εἰς τ. ξενίαν πλείονες

πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς
εἶπέν τε πρὸς αὐτούς
οἱ δὲ πρὸς αὐτόν
τινὲς δὲ x. τι ᾿Ασιαρχῶν.. .. πέμψαντες
πρὸς αὐτόν
38 εἰ. .. οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσιν πρός
τινα λόγον
20 6 ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τ. Τρῳάδα
18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν

πρὸς τ.

πορευθέντι

10 ὅ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τ. χρείας

14 εἶπεν ὁ Ταλλίων πρὸς τ. Ἰουδαίους

γίας
5 παρ᾽ ὧν x. ἐπιστολὰς δεξάμενος
ἀδελφούς
ὃ εἶπέν τε πρὸς ἐμέ
10 ὁ δὲ Κύριος εἶπεν πρός με
13 ἐλθὼν πρὸς ἐμὲ κ. ἐπιστάς

φίλους

28 4 οἱ βάρβαροι... πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον
8 πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθών

21
19 2
2
31

39 ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τ. λαόν
ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολο-

τ.

πρὸς παραχειμασίαν

μὲν οὖν ἐν τ. συναγωγῇ...

18 εἰσήει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον
37 εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ;

πρὸς

ἐπιμελείας τυχεῖν

πρὸς τ. παρατυγχάνοντας
6 ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς

2111 ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς... εἶπεν

ἀγαγεῖν

25 51 ἀσύμφωνοι
ἀπελύοντο

δὲ

ὄντες

πρὸς ἀλλήλους

25 καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν.
πρὸς τ. πατέρας ὑμῶν λέγων,

..

26 πορεύθητι πρὸς τ. λαὸν τοῦτον κ. εἶπόν

ΠΗ DY? MIN) Ἴρ, Is. vi. 9

30 ἀπεδέχετο πάντας τ. εἰσπορευομένους πρὸς

αὐτόν

Ro

110 ἐν τ. θελήματι τ. Θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
13 πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
8 26 πρὸς τ. ἔνδειξιν τ. δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν
τῷ νῦν καιρῷ
4 2 ἔχει καύχημα ἀλλ᾽ οὐ πρὸς Θεόν

5 1 εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τ. Θεόν

818 ὃ οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ
πρὸς τ. μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι
31 τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα;
101 ἡ δέησις πρὸς τ. Θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν
21 πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει

21 ἐξεπέτασα τ. χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα κ. ἀντιλέγοντα

snip py-bse ἦν ΟΡ γῆν, Is. Ixv. 2
15 2 ἕκαστος... τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ
ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν
17 ° ἔχω οὖν τ. καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
τὰ πρὸς τ. Θεόν
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πρός
Ro 15 22 διὸ Kk. ἐνεκοπτόμην

Sa

τὰ πολλὰ

πρὸς ὑμᾶς

τοῦ ἐλθεῖν
i

a

-

.»
,
>
23 ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς
30 συναγωνίσασθαί μοι ἐν τ. προσευχαῖς ὑπὲρ

32

ἐμοῦ πρὸς τ. Θεόν
ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς
Θεοῦ
»

-

᾿

‘

‘

ὑμᾶς διὰ θελήματος
c

a

4

11Co7 12

ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τ. σπουδὴν ὑμῶν

5

o

ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς
ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς
πρᾶγμα ἔχων πρὸς τ. ἕτερον
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω

σὰ

4

©

8 17 αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς
19 ἐν τ. χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ
ἡμῶν πρὸς τὴν τοῦ Κυρίου ᾿δόξαν
>

-

Ε

5"

4

ig

-

ὑφ᾽

δυνατὰ τ. Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρω
μάτων

8

4

,

κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς - ὑμᾶς ἀδελφοί
3.1} ἐν τρόμῳ iy
ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς
ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς

“-

τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς

~

4

᾿

>

“

λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν
1 παρὼν πρὸς ὑμᾶς x. ὑστερηθείς
τρίτον
τοῦτο ἑτοίμως
ἔχω ἐλθεῖν a πρὸς ὑμᾶς
΄
μή twa ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς
1 μὴ πάλιν... ταπεινώσῃ με ὁ Θεός μου
πρὸς ὑμᾶς
τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
7 εὐχύμεθα δὲ πρὸς τὸν Θεόν

4 εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν

οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα

τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον
λέγω
πρὸς τὸ εὔσχημον κ. εὐπάρεδρον τ. Κυρίῳ
ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν

1 ἵνα ἡ ἀλήθεια τ. εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς
ὑμᾶς

πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε
ἀπαγόμενοι

ἑκάστῳ
ματος
ἑκάστῳ

δὲ δίδοται ἡ

ὅτι οὐκ

ρ

‘4

¢

a

’

ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν

~

πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες

τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς
τ. πατέρα
αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους . . πρὸς τ. καταρτισμὸν τ. ἁγίων
ἐν πανουργίᾳ πρὸς τ. μεθοδίαν τ. πλάνης
8 εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τ. χρείας
προσκολληθήσεται πρὸς τ. γυναῖκα αὐτοῦ,

ἵνα ἔλθῃ πρός με

ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τ. ἀδελφῶν

Gen. /.c.

11Col 12 1 ἀνεστράφημεν

ἐν τ. κόσμῳ περισσοτέρως
δὲ πρὸς ὑμᾶς
:
ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν
πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς

προσκ. τ. γυναικὶ, TWH mg.
οἱ κύριοι τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς
1.3 ἐνδύσασθε τ. πανοπλίαν τ. Θεοῦ πρὸς

τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τ. μεθο-

5 ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ναὶ κ. οὔ

δίας τ. διαβόλου:

τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν

3 x. πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός;
ἢ μὴ χρήζομεν . s+ συστατικῶν ἐπιστολῶν

πρὸς ὑμᾶς

πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν . . . πρὸς
τ. Θεόν
3 πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ
ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον
συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων

ὃς Chap ev... πρὸς φωτισμὸν τ. γνώσεως
τ. δόξης τ. Θεοῦ
1 εὐδοκοῦμεν . .. ἐνδημῆσαι πρὸς τ. Κύριον

ἵνα κομίσηται ἕκαστος. . . πρὸς ἃ ἔπραξεν
ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχω;
μένους
ι

τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς
ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος ;
12 τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ;
3 πρὸς κατάκρισιν οὐ λέγω
4 πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς
8 4 ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ κ. πρὸς ὥραν

ἐλύπησεν ὑμᾶς

πρὸς πάντας,

μάλιστα δὲ πρὸς τ. οἰκείους τ. πίστεως
δι αὐτοῦ ἔχομεν τ. προσαγωγὴν .. . ἐν
ἑνὶ πνεύματι πρὸς τ. πατέρα

1 βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς

τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν

πρὸς τ. ἀλήθειαν

1 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι

8 τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον
ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν
πρὸς τ. οἰκοδομὴν τ. ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα
περισσεύητε
1 πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ
ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς
1 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν καταμενῶ
1 ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς
ὑμᾶς
LB}

ὀρθοποδοῦσιν

τ. εὐαγγελίου
1 μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς

φανέρωσις τ. πνεύ-

πρὸς τὸ συμφέρον

πρὸς τοὺς

πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους
1 ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε
4 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τ. ὑποταγῇ,

12

1

ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα kK.
“

>

»Ὰ

ς

Lag

ς

,

A

7

σάρκα,

ἀλλὰ πρὸς τ. ἀρχὰς πρὸς τ. ἐξουσίας,

πρὸς τ. κοσμοκράτορας τ. σκότους τούτου,
πρὸς τὰ πνευματικὰ τ. πονηρίας ἐν τ.
ἐπουρανίοις

ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο

1 διὰ τ. ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς
ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην Ἐπαφρόύδιτον . . .
πέμψαι πρὸς ὑμᾶς
τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας
τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τ. Θεόν
οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τ. σαρκός
ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν
μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς
ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω

ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο
ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν

ὅ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τ. Θεὸν ἐξελήλυθεν

ἀπαγγέλλουσιν
πρὸς ὑμᾶς,

ὁποίαν

κ. πῶς ἐπεστρέψατε
εἰδώλων

εἴσοδον

ἔσχομεν

πρὸς τ. Θεὸν ἀπὸ τ.
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πρός---προσαγωγή

ITh2

1 ὅ οἴδατε ἀδελφοὶ τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν ἶ He 11 18 πρὸς ὃν ἐλαλήθη

πρὸς ὑμᾶς
2 λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ
ἐν πολλῷ ἀγῶνι
9 3 ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα

ὑμῶν
17 * ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν
ρας
18 διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς

8 41k. γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν

6 ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽

ὑμῶν

11 κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς
412 ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω
514 Ὑθήξεν ἀρίρίι πρὸς πάντας
uTh2 5 1 ἔτι ὧν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν
3 11 ἵνα ὁ λόγος τ. Κυρίου. .΄. δοξάζηται
καθὼς κ. πρὸς ὑμᾶς
ὃ 3 ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα

ὑμῶν
10 1 κ. γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς

1 ΤΙ 116 πρὸς ὑποτύπωσιν τ. μελλόντων πιστεύειν
ἐπ᾽ αὐτῷ
814 ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε ἐν τάχει
4 Ὁ γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν.
δ ὁἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον
ἐστὶν ὠφέλιμος"
3 ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν

ΠΤΙ 2.24 ὃ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας

ὃ 16 ° πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος ὠφέλιμος πρὸς
διδασκαλίαν πρὸς ἐλεγμὸν πρὸς ἐπανόρθωσιν πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ
πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος
πούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως
πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι
eo
co
eg
πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι
πᾶσαν
ἐνδεικνυμένους
πραὕὔτητα
πρὸς
πάντας ἀνθρώπους
12 ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε i) Τύχικον,
σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν
Phm
κ5 1 τ. πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τ. Κύριον Ἰησοῦν
εἰς, WH non mg.
13 7 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν
15 * τάχα γὰρ διὰ τούτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν
He 1 7 πρὸς μὲν τ. ἀγγέλους λέγει
ὃ πρὸς δὲ τ. υἱόν
13 πρὸς τίνα δὲ τ. ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε
217 ὅ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τ. Θεόν
413 1 πρὸς ὃν ἡμῖν. ὁ λόγος

5 1° πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς... ὑπὲρ ἀνθρώπων

καθίσταται τὰ πρὸς τ. Θεόν
5 ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν
7 ἱκετηρίας πρὸς τ. δυνάμενον σώζειν αὐτὸν
ἐκ θανάτου... προσενέγκας

14 ὃ τὰ

αἰσθητήρια

γεγυμνασμένα

ἐχόντων

12

αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον
412 1 τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν
γινομένῃ
Pel
3 ὅ τ. θείας δυνάμεως τὰ πρὸς ζωὴν κ. εὐσέβειαν δεδωρημένης

316 ἃ οἱ ἀμαθεῖς x. ἀστήρικτοι

1]01 21
21
8.21
δ 14
16
16

1]|ὸ

17

στρεβλοῦσιν

- .. πρὸς τ. ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν
ἥτις ἦν πρὸς τ. πατέρα
παράκλητον ἔχομεν πρὸς τ. πατέρα
παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τ. Θεόν
αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν
ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον
δώσει αὐτῷ ζωὴν τ. ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς
θάνατον"
ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον
ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον

το εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς

12 1 ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς,

8 κι στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι

ΠῚ Jo 14
Re 117
8. 20
10 9
12 5

8 στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν
ἔπεσα πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός
εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτόν
ἀπῆλθα πρὸς τ. ἄγγελον λέγων αὐτῷ
ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τ. Θεὸν x.
πρὸς τ. θρόνον αὐτοῦ
12 ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς
18 6 ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας
πρὸς τ. Θεόν

MPOXA’BBATON ** +
Mk 15 42 ἔπει ἦν παρασκευὴ ὅ ἐστιν προσάββατον
ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΏ

He

510 προσαγορευθεὶς ὑπὸ τ. Θεοῦ ἀρχιερεύς
NPOXA’TQ

Mt 18 24 προσήχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων raλάντων

προσηνέχθη, T
Lu 941 προσάγαγε ὧδε τ. υἱόν σου
Ac 12 6 ὅτε δὲ ἤμελλεν
προσαγαγεῖν

Ἡρῴδης

αὐτὸν

προαγαγεῖν, TWH mg. R
16 20 προσαγαγόντες αὐτοὺς τ. oT,

ΘῚΙ πρὸς τ. πληροφορίαν τ. ἐλπίδος ἄχρι τέλους

ὁ

27 27 ὑπενύουν of ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς
χώραν
προσαχεῖν, WH

mg.

I Pe 38 18 iva ἡμᾶς προσαγάγῃ τ. Θεῷ

10 16 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτούς

Jer. xxxi. 33

.

14 4 ἀτμὶς γάρ ἐστε πρὸς ὀλίγον φαινομένη
ΙῬΕ2 4 πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα
815 ὃ. ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τ΄

721 διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν
913 ἁγιάζει πρὸς τὴν τ. σαρκὸς καθαρότητα
20 τ. διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ Θεός

Ose” MSM MAD TW ΠΡΊΞΠ ΠΝ,

ὀλίγας ἡμέρας.

ἐπαίδευον
4
11 4 πᾶσα μὲν παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν
οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι
13 13 ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τ. παρεμβολῆς
Ja 4 5 πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴ.
κισεν ἐν ἡμῖν

πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε κ. κακοῦ

Dopey mim’ NID WN N35, Ex. xxiv.8

4 πρὸς τ. ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι

10 * οἱ μὲν γὰρ πρὸς

ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ *

Ro

5 2 δι’ οὗ x. τ. προσαγωγὴν
πίστει εἰς τ. χάριν ταύτην

ἐσχήκαμεν τ

προσαγωγή---προσέρχομαι
Eph 218 δέ αὐτοῦ ἔχομεν τ. προσαγωγὴν οἱ ἀμφόἐδa
. πρὸς τ. πατέρα

812 ἐν ᾧ ἔχομεν τ. παρρησίαν x. προσαγωγήν
ΠΡΟΣΑΙΤΕΏ

Jo

9 8 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος κ. προσαιτῶν;

MPOXAI THE * +
Mk 10 46 Βαρτίμαιος τυφλὸς mpocairns ἐκάθητο παρὰ
τὴν ὁδόν

Jo

9 8 οἱ

θεωροῦντες αὐτὸν
προσαίτης jv
ὁ

τὸ

πρότερον

ΠΡΟΣΑΝΑΤΙΘΕΜΑΙ *
2 6 ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο
-

21 προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος
Ἰησοῦ Χριστοῦ

οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν

αὐτούς

non mg. R

ΠΡΟΣΔΑΠΑΝΑΏ * +

Lu 10 35 ὅτι ἂν προσδαπανήσῃς

ἡμῶν

10 24 ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς

27 33 τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες
28 6 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι
6 ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων
ΠΡΕ8 12 προσδοκῶντας x. σπεύδοντας τ. παρουσίαν
τῆς τ. Θεοῦ ἡμέρας
13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς κ. γῆν καινὴν - - προσδοκῶμεν
14 διὸ ἀγαπητοὶ ταῦτα προσδοκῶντες

Lu 21 26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ . . . προσδοκίας τ. ἐπερχομένων τ. οἰκουμένῃ

Ac 1211 ἐξείλατό με ἐκ...

ΠΡΟΣΕΑΏ
*+
Ac 27

Mk

7 μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τ. ἀνέμου

2 4 μὴ

MPOXAE’OMAI
προσδεόμενός τινος

οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται
ὃς προσεδέχετο τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν
ἐλπίδα ἔχων εἰς τ. Θεὸν ἣν K. αὐτοὶ οὗτοι

διὰ

τ.

MPOXEPLA’ZOMAI *

ΠΡΟΣΔΕΧΟΜΑΙ

λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ
12 36 ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τ.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΩ
δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ
ὄχλον
προσενέγκαι, TWHR mg.

Lu 19 16 ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς
NPOXE’PXOMAI

ΜΚ18 43 ὃς x. αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τ. βασιλείαν
τ. Θεοῦ
225 προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ
38 ἐλάλει περὶ. αὐτοῦ πᾶσι τ. προσδεχομένοις

πάσης τ. προσδοκίας

τ. λαοῦ τ. Ἰουδαίων

Ac 17 25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται

προσδέχονται

τ. Κυρίου

ΠΡΟΣΔΟΚΙΆ

χώραν

κύριον ἑαυτῶν

μετὰ

ἐν ἡμέρᾳ ἧ οὐ προσδοκᾷ
ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τ. Ζαχαρίαν
προσδοκῶντος δὲ τ. λαοῦ
σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν ;
σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν ;
ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν
ἐν ἡμέρᾳ 7 οὐ προσδοκᾷ
προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν

Ac 27 27 ὑπενόουν οἱ ναῦται προσαχεῖν τινὰ αὐτοῖς

16 2
28 51
Ac 28 21
2415

μετὰ

ΠΡΟΣΔΟΚΑΏ

ΠΡΟΣΑΧΕΏ * +

Lu

ἐν Κυρίῳ

Ν

ΠΡΟΣΑΠΕΙΛΕΌΜΑΙ *

προσάγειν, TWH

αὐτὸν

11 35 οὐ προσδεξάμενοι τ. ἀπολύτρωσιν

7ὰ

24 το
1 21
315
719
20
8 40
12 46
Ac 8 5

116 οὐ προσανεθέμην σαρκὶ κ. αἵματι

421

οὖν

πάσης χαρᾶς
Tit 213 προσδεχόμενοι τ. μακαρίαν ἐλπίδα
He 10 34 τ. ἁρπαγὴν τ. ὑπαρχόντων ὑμῶν
χαρᾶς προσεδέξασθε

Lu

MPOXSANAMAHPO’Q **
11Co9 12 οὐ μόνον
ἐστὶν
προσαναπληροῦσα τὰ
ὑστερήματα τ. ἁγίων
11 9 τὰ γὰρ ὑστέρηματά μου προσανεπλήρωσαν
οἱ ἀδελφοί

Ac

Phl 229 προσδέχεσθε

Mt 11 8 σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;

ΠΡΟΣΑΝΑΛΙΊΣΚΩ *
Lu 8 43 ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τ. βίον
—h. v.. WHR mg.

»

2 ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν Κυρίῳ ἀξίως τ.
ἁγίων
avr. προσδ., TWH mg.

ὅτι

ΠΡΟΣΑΝΑΒΑΙΝΩ
Lu 14 το φίλε προσανάβηθι ἀνώτερον

Ga

Ro 16

861

(1) προσέρχ. τ. Θεῷ

(2) προσῆλθα

(8) seq. dat. rei

Mt

4 3 προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ

11
5 13
8 2
5

ἄγγελοι προσῆλθον κ. διηκόνουν αὐτῷ
προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ
προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν

αὐτόν
19 προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ
25 προσελθόντες ἤγειραν αὐτόν

9 14 τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάνου

προσέρχομαι
Mt

920 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τ. κρασπέδου
τ. ἱματίου αὐτοῦ
28 5 προσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί
προσῆλθον, T

18 10 προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ

Mt 28 9 αἱ δὲ προσελθοῦσαι
Mk

27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τ. οἰκοδεσπότου
36 2 προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
προσῆλθον, T

14 12 προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
πτῶμα

αὐτοῦ ἦραν τὸ

15 * προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες
προσῆλθον, T

151 τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἵερου-

Lu

12 28 προσελθὼν εἷς τ. γραμματέων
14 35 προσελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τ. γῆς
προελθὼν, TWH non mg. R
45 εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει

117 αὐτὸς

εἶπεν

αὐτόν

προσῆλθον, T
16 εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν
20 20 τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ

ἐνώπιον

αὐτοῦ

ἐν

912 προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ

ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ
προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ
3 ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι
προσελθόντες δέ τινες τ. Σαδδουκαίων
οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι ὄξος προσφέροντες αὐτῷ
52 οὗτος προσελθὼν τ. Πειλάτῳ ἠτήσατο
Jo 1221 3 οὗτοι οὖν προσῆλθαν Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ
Βηθσαιδά
10
13
20
28

42
34
31
27
36

προσῆλθον, T

Ac

7 31 προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι

8 29 πρόσελθε κ. κολλήθητι τ. ἅρματι τούτῳ

91 ὁ δὲ Savdos . . . προσελθὼν τ. ἀρχιερεῖ
10 28 ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ. . . προσέρ-

χεσθαι ἀλλοφύλῳ

τ. υἱῶν

1213 προσῆλθεν

Ζεβεδαίου

21 14 προσῆλθον αἰτῷ τυφλοὶ κ. χωλοὶ ἐν τ. ἱερῷ
23 * προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς
προσῆλθον, Τ'
28 προσελθὼν τ. πρώτῳ εἶπεν
30 προσελθὼν δὲ τ. δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως
22 23 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Sadδουκαῖοι
24 1 προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ
3 προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν
25 20 προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβών
22 προσελθὼν κ. ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν
24 προσελθὼν δὲ x. ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰληφὼς

εἶπεν
26 7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον
μύρου

17 τῇ δὲ πρώτῃ τ. ἀζύμων προσῆλθον οἱ
μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ
39 προσελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον

αὐτοῦ

προελθὼν, WH

προσελεύσεται

πνεύματι κ. δυνάμει Ἠλεία
προελεύσεται, TWH non mg. Rnon mg.
714 προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ
8 24 προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες
44 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τ. κρασπέδου
τ. ἱματίου αὐτοῦ

αὐτόν

14 προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτόν
19 τότε προσελθόντες οἱ otic τῷ Ἰησοῦ
κατ᾽ ἰδίαν
24 προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τ.
Πέτρῳ
18 1 ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ
τῷ Ἰησοῦ
21 τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
19 3 2 προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες

αὐτοῦ τ.

6 35 προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον
10 2 προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτόν
προσελθ. Φαρ., [WH]

σαλὴμ Φαρισαῖοι
12 τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ
23 προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν
30 προσῆλθον ᾿αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι κ. Σαδδουκαῖοι
. ἐπηρώτησαν αὐτόν
17 7 προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς κ. ἁψάμενος αὐτῶν

ἐκράτησαν

πόδας
18 προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς
131 προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν

᾿

παιδίσκη

‘Pddy

προῆλθεν, WH

ὑπακοῦσαι

ὀνόματι

mg.

18 2 εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι ’Axvday . . .
20

k. Πρίσκιλλαν . . . προσῆλθεν αὐτοῖς
5 οὗτοι δὲ προσελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν
Τρῳάδι
προελθόντες, TWH mg. R non mg.
13 ἡμεῖς δὲ προσελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον
προελθόντες, TWH non mg. R

22 26 προσελθὼν τ. χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν

27 προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ
23 14 οἵτινες προσελθόντες τ. ἀρχιερεῦσι κ. τ.

πρεσβυτέροις εἶπαν
28 9 x. οἱ λοιποὶ... προσήρχοντο
πεύοντο
ITi6

3%
cf γε. . μὴ προσέρχεται
λόγοις
προσέχεται, T

He 4164 ρου,

x. ἐθεραὑγιαίνουσιν

Οἷς οὖν μετὰ παρρησίας

τ.

pov@ τ. χάριτος

25 1 σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τ. προσ-

non mg. R

49 εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπον
50 τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τ. χεῖρας ἐπὶ
τ. Ἰησοῦν
60 οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων Ψευδο-

Murs

ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο εἶπαν
69 προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη
73 μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες
27 τὃ οὗτος προσελθὼν τ. Πειλάτῳ

28 2 προσελθὼν ἀπτεκύλισεν τ. λίθον

10

ἐρχομένους δι᾿ αὐτοῦ τ. Θεῷ
1 οὐδέποτε δύνανται τ. προσερχομένους τελειῶσαι
22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν
πληροφορίᾳ πίστεως

11 61 πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τ.
Θεῷ
12 18 8 οὐ tte προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ

22 8 ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει

1Pe2

4 πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα

᾿προσευχή---προσεύχομαι

863
ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ

MPOXEY
XH’ +

(1) οἶκος προσευχῆς
(9) προσ. τ. Θεοῦ,
πρὸς τ. Θεόν

Dyepres? NIP APEANZ 2, Is.
Ivi. 7.

Mk

ΓΝ,
ὁ οἶκός

A

μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται
πᾶσι τ. ἔθνεσιν, Is, he:
Lu 612 2 ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τ. Θεοῦ
19 46 2 ἔσται ὁὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, Is. /.c.
22 45 ἀναστὰς ἀπὸ τ. προσευχῆς
pote!
Sy οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμο1117

Mt

θυμαδὸν τ. προσευχῇ

Ws προσευχαῖς
2 42 ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες.
8:1 ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τ. ὥραν τ.
προσευχῆς τ. ἐνάτην
6 4 ἡμεῖς δὲ τ. προσευχῇ κ. τ. διακονίᾳ προσκαρτερήσομεν
104 αἱ προσευχαί σου κ. αἱ ἐλεημοσύναι σου
ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον
31 Κορνήλιε εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχή
ἢ ἐκτενῶς γινόμενη ὑπὸ τ.
12 ὃ 5 προσευχὴ δὲ ἦν
ἐκκλησίας πρὸς τ. Θεόν
16 13 παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν
εἶναι
16 ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τ. προσεὐχήν
Ro 1 10 μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι πάντοτε ἐπὶ τ. προσevx@v μου
12 12 τῇ προσευχῇ π οσκαρτεροῦντες
15 30 2 συναγωνίσασ ai μοι ἐν τ. προσευχαῖς
ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τ. Θεόν
1Co7 5 ἵνα “σχολάσητε τῇ προσευχῇ
Eph
1 16 μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τ. προσευχῶν μου
6 18 διὰ πάσης προσευχῆς κ. δεήσεως προσευχόμενοι
Phl 4 6 ἐν παντὶ τ. προσευχῇ κ. τ. δεήσει μετὰ
εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω
Col 4 2 τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε
12 πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τ.
προσευχαῖς
ΤΗΣ
2 μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τ. προσευχῶν ἡμῶν
ΤΙ
ὩΣ πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις προσευχὰς ἐντεύξεις εὐχαριστίας
ὅ. 5 προσμένει τ. δεήσεσιν K. τ. προσευχαῖς
νυκτὸς κ. ἡμέρας
Phm
4 μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τ. προσευχῶν
μου
52
διὰ τ. προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑὑμῖν
Ja 517 προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι
1 Pe8i 7 εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τ. προσευχὰς ὑμῶν
τ. προσευχαῖς, WH mg.
4 7 σωφρονήσατε οὖν κ. “ψήψατε εἰς προσευχάς
Re 5 8 αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τ. ἁγίων
8 3%ἵνα δώσει τ. προσευχαῖς τ. ἁγίων πάντων
4 ἀνέβη ὁ καπνὸς τ. θυμιαμάτων τ. προσευχαῖς τ. ἁγίων

(8) ο.

5 44 1 προσεύχεσθε ὑπὲρ τ. διωκόντων ὑμᾶς
6

5 ὅταν προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί,
ὅτι φιλοῦσιν ἐν τ. συναγωγαῖς... προσεύχεσθαι
6 σὺ δὲ Grav προσεύχῃ εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν
σου
6 πρόσευξαι τ. πατρί σου τῷ ἐν τ. κρυπτῷ
7 προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε
9 3.οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς
14 23 ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι
19 13 ἵνα τ. χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς K. προσεύξηται
’

a

a

,

22 πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τ. προσευχῇ
929 ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσ-

(2) c. acc. rei

adv. (4) προσευχῇ; διὰ προσευχῆς προσεύχεσθαι

Mt 17 21 οὐκ

2114}

ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ κ.
νηστείᾳ
—h. Wai TWHR non mg.
ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται

(1) seq. περί, ὑπέρ

δ

>

Ὁ

΄

’

mn”

,

>

‘

διf

2814 ὃ. x. προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι

—h. ν, TWHR non mg.
δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ
ὑμῶν χειμῶνος
26 36 ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι

24 20 προσεύχεσθε

39 ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος
41 γρηγορεῖτε κ. προσεύχεσθε
πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο

44 πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου

ἀπῆλθεν
€TO

εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύ-

ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι

11 24 " πάντα ὅσα προσεύχεσθε κ. αἰτεῖσθε
25 ὅταν στήκετε προσευχόμενοι ἀφίετε
ak
ee προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι
προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος
ἀγρυπνεῖτε κ. προσεύχεσθε
—k. προσεύχ. . TWHR mg.
καθίσατε ὧδε ἕως
ἕ
προσεύξωμαι

35 ἔπιπτεν ἐπὶ τ. γῆς κ. προσηύχετο
γρηγορεῖτε Ke προσεύχεσθε ἵἵνα

εἰς πειρασμόν

πάλιν ἀπελθὼν

εἰπών

μὴ ἔλθητε

προσηΐξατο τ. αὐτὸν λόγον

προσευχόμενον ἔξω τ. ὥρᾳ τ. θυμιάματος

Ἰησοῦ βαπτισθέντος κι προσευχομένου ---᾿ αὐτὸς δὲ7
ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις κ.
προσευχόμενος
ἐγένετο be . . . ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος
προσεύξασθαι
* προσεύχεσθε τπερὶ τ. ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς

ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ
μόνας
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.
k. ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν
ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμένον

Ι Κύριε δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι
2 ὅταν προσεύχησθε λέγετε.
3 πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεὔχεσθα- .

αὐτούς

Io Sheers δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν mpooεὐξασθ αι

11 ? 6 Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν.
προσηΐχετο
at
ray προφάσει μακρὰ προσεύχονται.

προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν
41 θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο λέγων

προσεύχομαι---προσκαλέομαι

864

Lu 22 44 ὃ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσvXETO
—h. v., ([WH]] R mg.
46 ἀναστάντες προσεύχεσθε iva μὴ εἰσέλθητε
εἰς πειρασμόν
124 προσευξάμενοι εἶπαν
6 6 προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τ. χεῖρας
815 οἵτινες καταβάντες προσηύΐξαντο περὶ αὐτῶν

Ac

Mt

10

Ro 8 26 3 τὸ γὰρτί προσευξώμεθα
καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν
IColl 4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων

5 πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα
13 πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τ.

Θεῷ προσεύχεσθαι;
1413 ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ.

Ig ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ,
τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται
15 προσεύξομαι τ. πνεύματι προσεύξομαι δὲ κ.

τ. vot
Eph6 18 * διὰ πάσης προσευχῆς x. δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ
Phl 1 9 3 τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἡ ἀγάπη

«ον περισσεύῃ

ὑμῶν

Col 1 31 πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι
ὑπὲρ ὑμ., WH mg.
9 1 οὐ παυύμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι
4 51 προσευχύμενοι ἅμα x. περὶ ἡμῶν ͵
1Th5 17 3 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε

25 1 ἀδελφοὶ προσεύχεσθε κ. περὶ ἡμῶν

Thi

11 3 εἰς ὃ x. προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν
3 1 3 τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε ἀδελφοὶ περὶ ἡμῶν

1Ti 2 8 βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τ. ἄνδρας ἐν
παντὶ τόπῳ

513 κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν ; προσευχέσθω
14 προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτόν

16 1 προσεύχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε

Ju

εὔχεσθε, TWH mg.
17 * προσευχῇ προσηΐξατο τοῦ μὴ βρέξαι
18 πάλιν προσηΐξατο κ. ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν
20 ὑμεῖς δὲ . + + ἐνf πνεύματι ἁγίῳ
i προσευχό-

μενοι

ΠΡΟΣΕΧΩ

Mt

(1) seq. μή

6 1 3 προσέχετε

δὲ τ. δικαιοσύνην

ποιεῖν ἔμπροσθεν τ. ἀνθρώπων

Ac

535 προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τ. ἀνθρώποις τούτοις

6 προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τ. λεγομένοις ὑπὸ τ.
Φιλίππου
10 ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
11 προσεῖχον δὲ αὐτῷ
16 14 ἧς ὁ Κύριος διήνοιξεν τ. καρδίαν προσέχειν
τ. λαλουμένοις ὑπὸ Παύλου
20 28 προσέχετε ἑαυτοῖς x. παντὶ τ. ποιμνίῳ

ΤΙ 1 4 μηδὲ
3
4

ὃ
1

13
6 3
Tit
He

114
2 1

713
ΠΡΕῚ 19

προσέχειν

μύθοις

κ. γενεαλογίαις

ἀπεράντοις
διακόνους... μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας
ἀποστήσονταί τινες τ. πίστεως προσέχοντες
πνεύμασι πλάνοις
πρόσεχε τ. ἀναγνώσει
εἴτις... μὴ προσέχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις
προσέρχεται, WHR
μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις
δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τ. ἀκουσθεῖσιν μή ποτε παραρυῶμεν
ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τ. θυσιαστηρίῳ
ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες

ΠΡΟΣΗΛΟΏ ἢ
Col 214 αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τ. μέσου προσηλώσας αὐτὸ
T. σταυρῷ

ΠΡΟΣΗΛΥΤΟΣΤ
Mt 2815 περιάγετε τ. θάλασσαν κ. τ. ξηρὰν ποιῆσαι
ἕνα προσήλυτον
Ac 210 Ἰουδαῖοί τε x. προσήλυτοι
6 5 ἐξελέξαντο. . . Νικόλαον προσήλυτον ᾿Αντιοχέα
18 43 ἠκολούθησαν
πολλοὶ τ. Ἰουδαίων κ. τ.
σεβομένων προσηλύτων
ΠΡΟΊΣΚΑΙΡΟΣ ἢ
Mt 18 21 ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν
ΜΚ 417 ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν
11Co4 18 τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα

He 11 25 ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν

Ης 18 18 1 προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν
Ja

12 οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τ. ζύμης τ. ἄρτων
1 προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τ. Couns... τ.
Φαρισαίων
17 3 προσέχετε ἑαυτοῖς
20 46 προσέχετε ἀπὸ τ. γραμματέων
21 34 1 προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν

Lu 12

911 ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται

40 θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο
9 ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι
30 μέχρι ταύτης τ. ὥρας ἤμην τ. ἐνάτην προσεὐχόμενος
oom|ae ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος
12 12 οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι κ. προσευχόμενοι
τ 18. 3 τότε νηστεύσαντες κ. προσευξάμενοι
1423 προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο.
αὐτοὺς τ. Κυρίῳ
16 25 Παῦλος x. Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τ.
Θεόν
20 36 θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς
προσηύξατο
~~ 21 5 θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τ. αἰγιαλὸν προσευξάμενοι ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους
22 17 προσευχομένου μου ἐν τ. ἱερῷ
28 ὃ πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν κ. προσευξάμενος

715 προσέχετε ἀπὸ τ. ψευδοπροφητῶν

1017 προσέχετε δὲ ἀπὸ τ. ἀνθρώπων
16 6 ὁρᾶτε x. προσέχετε ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων
Il προσέχετε δὲ ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων

ὑμῶν μὴ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΌΜΑΙ
Mt 10 1 προσκαλεσάμενος τ. δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ
15 10 προσκαλεσάμενος τ. ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς
32 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τ. μαθητὰς

αὐτοῦ

18

2 προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτό

32 τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ
20 25 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν
Mk 313 προσκαλεῖται obs ἤθελεν αὐτός
4
23 προσκαλεσάμενος

eyev

αὐτοὺς

6 7 προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα

ἐν

παραβολαῖς

865

προσκαλέομαι----πτροσκυνέω
Mk 7 14 προσκαλεσάμενος

πάλιν τ. ὄχλον ἔλεγεν

αὐτοῖς
8 1 προσκαλεσάμενος τ. αθητὰς λέγει αὐτοῖς
34 προσκαλεσάμενος τ'
bis aes’ σὺν τ. μαθηταῖς
αὐτοῦ
10 42 προσκαλεσάμενος

αὐτοὺς 6 Ἰησοῦς

12 43 προσκαλεσάμενος τ. μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν
αὐτοῖς
15 44 προσκαλεσάμενος τ. κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν
αὐτόν
Lu 719 προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τ. μαθητῶν αὐτοῦ
15 26 προσκαλεσάμενος€
ἕνα τ. παίδων ἐπυνθάνετο
16 5 προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τ. χρεοφειλετῶν
18 τό ὁ δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων
Ac

2 39 ὅσους ἂν προσκαλέσηται

18-2

εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς

7 οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν k. Σαῦλον
16 10 συνβιβάζοντεςὅτι προσκέκληται ἡἡμᾶς ὁ Θεὸς
εὐαγγελίσασθαι αὐτούς
28 17 προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τ. ἕκατονταρχῶν
18 ὁ “δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με

ἠρώτησεν

Ja

23 προσκαλεσάμενός τινας δύο τ. ἑκατονταρχῶν
εἶπεν
514 προσκαλεσάσθω τ. πρεσβυτέρους τ. ἐκκλησίας

Mk

ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΕΏ
3 9 iva πλοιάριον “προσκαρτερῇ αὐτῷ

Ac

114

οὗτοι

πάντες

ἦσαν

inVNA PI, Gen. ii. 24
Eph 5 31 προσκολληθήσεται

Gen. Lc.

Ro

προσκαρτεροῦντες

XXVili. 16
1413 τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα
σκάνδαλον
--πρόσκ., WH mg.

ΠΡΟΣΚΕΦΑΓΛΑΙΟΝ

438 αὐτὸς ἢν ἐν τ. πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον
καθεύδων
ΠΡΟΣΚΛΗΡΟΌΜΑΙ
+
4 προσεκληρώθησαν τ. Παύλῳ κ. τ. Σίλᾳ
ΠΡΟΣΚΛΙΊΝΟΜΑΙ *

‘Ac 5 36 ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸςὡς τετρακοσιῶν

=

ΠΡΟΈΚΛΙΣΙΣ *

ITi 521 μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν

᾿

55

ἢ

,ἐσθίοντι
9 μή πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα
ένηται τ. ἀσθενέσιν
1Pe 2 8 nike
λίθος προσκόμματος κ. πέτρα σκανδάλου.

1Co8

15. ζώ

11Co6

nPOsKONH’*
3 μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν
ΠΡΟΣΚΟΊΤΩ

Mt

Lu
ὁμο-

τερήσει

ας 17

τ. ἀδελφῷ

20 κακὸν τ. ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος

4 6 μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τ. πόδα σοῦ

ὭΣ. AND ARAB, Ps. xci. 12

411 μήποτε
σου,

τροσκάψδε. πρὸς

λίθον

τ.

πόδα

Ps.

Jo 11 9 ἐάν τις linea ἐν τ. ἡμέρᾳ ov προσ»»ὕ,

-

»

κόπτει

Io ἐὰν δέ τις περιπατῇ

ε

,

>

ἐν τ. νυκτὶ προσ-

κόπτει
Ro 9 32 προσέκοψαν τ. λίθῳ τ. προσκόμματος
14 21 μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει
IPe2 8 οἱ προσκόπτουσιν τ. λόγῳ ἀπειθοῦντες

ΠΡΟΣΚΥΛΙΏ*
Mt 27 60 προσκυλίσας λίθον μέγαν τ. θυρᾳ τ. μνημείου
Mk15 46 προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τ. θύραν τ. μνη-

μείου

ΠΡΟΣΚΥΝΕΏ

ΠΡΟΣΚΑΡΤΕῬΗΣΙΣ * +
Eph6 18 εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρ-

Mk

MPO’SKOMMA ft
9 32 προσέκοψαν. τ. λίθῳ τ. προσκόμματος
33 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος

727 προσέκοψαν τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ k. ἔπεσεν

θυμαδὸν τ. προσευχῇ
242 ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τ. διδαχῇ τ.
:
ἀποστόλων
46 καθ᾽ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τ. ἱερῷ
6 4 ἡμεῖς δὲ τ. προσευχῇ κ. τ. διακονίᾳ τ. λόγου
προσκαρτερήσομεν
;
813 βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τ. Φιλίππῳ
10 7 φωνήσας... στρατιώτην εὐσεβῆ τ. προσκαρτερούντων αὐτῷ
Ro 12 12 τ. προσευχῇ προσκαρτεροῦντες
18 6 εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες
Col 4 2 τ. προσευχῇ προσκαρτερεῖτε

:

πρὸς τ. γυναῖκα αὐτοῦ,

Sivion avs AID TOND, Is. viii. 14, of

Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν

5 40 προσκαλεσάμενοι τ. ἀποστόλους
6 2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος
τ, μαθητῶν

. ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΌΜΑΙ
7 προσκολληθήσεται πρὸς τ. γυναῖκα αὐτοῦ
—h. v.. TWHR mg.

Mk10

(1) seq. acc.
Mt

(2) seq. ἐνώπιον, ἔμπροσθεν

2.2 ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ
8 ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ

_ IL πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ
4 9 ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς ee
ae

8.2
918
14 33
15 25
18 26
"20 20

Kenalies προσεκύνει, αὐτῷ
ἄρχων εἷς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ
οἱ δὲ ἐν τ. πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ
ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ
πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος ,προσεκύνει αὐτῷ
προσῆλθεν

αὐτῷ ἡ μήτηρ. oe προσκυνοῦσα

κ. αἰτοῦσά τι ἀπ᾽ αὐτοῦ

᾿προσκυνέω---προσοφείλω

866
Mt 28 9 αἱ δὲ προσελθοῦσαι...
avr.

προσεκύνησαν

Re 1411 3 οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν. .. οἱ προσκυ-

ἰδὼν τ. Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν x.

16 4.3 πάντα
τὰ ἔθνη ἥξουσιν κ. προσκυνήσουσιν
ἐνώπιόν σου
16 2 ἐπὶ τ. ἀνθρώπους .. . τ. προσκυνοῦντας

νοῦντες τὸ θηρίον Kx. τ. εἰκόνα αὐτοῦ

17 ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν

Mk 5 6:

προσεκύνησεν αὐτόν
προσεκ. αὐτῷ, T

τῇ εἰκόνι αὐτοῦ

15 19 τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ
Lu

19 4 ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι.

4 7 3 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ

8 1 Κύριον τ. Θεόν σου προσκυνήσεις, Dt. /.c.
προσκ. Kip. τ. Θ. σου, T
24 52 1 αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν

20 41
22

1

k. γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τ. προσκυνοῦντας αὐτόν

9 τ. Θεῷ προσκύνησον

MPOZKYNHTH’S * +

Jo

ΠΡΟΣΛΑΛΕΏ
28 20 παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν κ. προσλαλῆσαι

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΊΝΟΜΑΙ

ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν
προσκ. δεῖ, Τ
9 38 κ. προσεκύνησεν αὐτῷ
.

Ac

He

Mt 16 22 προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο

ἵνα προσκυνήσωσιν

ἐν τ.

ἑορτῇ
743 τ. τύπους obs ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς,

Amos ν. 26

8 27
10 25
2411
10014 25

ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων eis Ἱερουσαλήμ
πεσὼν ἐπὶ τ. πόδας προσεκύνησεν
ag’ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ
οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει
τ. Θεῷ

1 6 προσκυνησάτωσαν

423 of ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν
τ. πατρὶ ἐν πνεύματι x. ἀληθείᾳ

Ας 18 43 οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον

24 1 τ. προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι κ.

12 20 ἀναβαινόντων

αὐτῷ πάντες

ἄγγελοι

Mk 8 32 προσλαβόμενος ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο
Ac 17 5 προσλαβόμενοι τ. ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς
πονηρούς
18 26 ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ. . « προσελάβοντο
᾿ς αὐτόν

27 33 ἄσιτοι διατελεῖτε μηθὲν προσλαβόμενοι
28

36 κ. αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς
2 οἵ τε βάρβαροι «ον προσελάβοντο πάντας

ἡμᾶ ς

Ro 14 1 τὸν

pvidanba idnnnwin, Ps. xevii. 7
Re

ἐπὶ τὸ ἄκρον

τῆς ῥάβδου

3 9 3 ἥξουσιν Kx. προσκυνήσουσιν

ἐνώπιον τ.

ποδῶν σου

410 προσκυνήσουσιν τ. ζῶντι εἰς τ. αἰῶνας τ.
5 14
711
9.20
111

αἰώνων
:
οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν κ. προσεκύνησαν
προσεκύνησαν τῷ Θεῷ λέγοντες
1 ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια
μέτρησον τ. ναὸν τ. Θεοῦ. .. kK. τ.

προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ

16 ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν κ. προσεκύνησαν τ. Θεῷ

18 4 προσεκύνησαν τ. δράκοντι

Phm

12 1 ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον
15 ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι

ΠΡΟΊΣΛΗΜΨΙΣ*
τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;

ΠΡΟΣΜΕΊΝΩ
Mt 15 32 ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι
Mk 8 2 ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι

Ac 11 23 παρεκάλει πάντας τ. προθέσει τ. καρδίας
͵
προσμένειν ἐν τ. Κυρίῳ
-- ἐν, T [WH] R non mg.
13 43 ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τ. χάριτι τ. Θεοῦ
18 18 ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς
5 5 ἡ δὲ ὄντως χήρα... προσμένει τ. δεήσεσιν
K. τ. προσευχαῖς
ΠΡΟΣΟΡΜΙΊΖΟΜΑΙ *

Mk 6 53 ἦλθον εἰς Γεννησαρὲτ x. προσωρμίσθησαν

᾿

7 προσκυνήσατε τ. ποιήσαντι τ. οὐρανόν

9? εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον κ. τ. εἰκόνα
αὐτου

προσλαμ-

17 προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ

Ro 1115

κοῦντες ἐπὶ τ. γῆς

προσκυνήσουσιν, T

πίστει

15 7 διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους,
καθὼς κ. ὁ Χριστὸς προσελάβετο ἡμᾶς

ὃ 1 προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοι-

14

τ.

1 ΤΙ 1 3 καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ

4 κι προσεκύνησαν τ. θηρίῳ

τ. θηρίου ἀποκτανθῶσιν

δὲ ἀσθενοῦντα

βάνεσθε
3 ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο

Θεοῦ
11 21 προσεκύνησεν
αὐτοῦ

οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον

ὃ 3 ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τ. ποδῶν
τ. ἀγγέλου

κυνεῖν δεῖ
21 οὔτε ἐν τ. ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις
προσκυνήσετε τ. πατρί.

1 ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν
23 οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν
τ. πατρὶ ἐν πνεύματι κ. ἀληθείᾳ"

προσε-

κυνῆσαι αὐτῷ
10 τ. Θεῷ προσκυνησον
20 ἐν οἷς ἐπλάνησεν . . . T. προσκυνοῦντας
τῇ εἰκόνι αὐτοῦ

᾿
—rpook. ait., T [[WH]] R mg.
420 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τ. ὄρει τούτῳ mpoceκύνησαν
20 ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσ-

22 1 ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε:

K.

10 ἔπεσα ἔμπροσθεν τ. ποδῶν αὐτοῦ προσ-

εἰς Ἱερουσαλήμ

Jo

..

κύνησαν τῷ Θεῷ

Phm

ΠΡΟΣΟΦΕΙΛΩ *
19 ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι x. σεαυτόν μοι προσεἰς

i

_
He

ΜΚ
Lu

ΠΡΟΣΟΧΘΙΖΩΤ
310 διὸ προσώχθισα τ. γενεᾷ ταύτῃ

W712 bpKX, Ps. χον. ro
17 τίσι δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη;

424 μετρηθήσεται ὑμῖν κ. προστεθήσεται ὑμῖν
8.20 προσέθηκεν κ. τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν
1225 δύναται ἐπὶ τ. ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι
πῆχυν
προσθ. ἐπὶ τ. nd. αὐτ., TWH mg.

31 ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν
πρόσθες ἡμῖν πίστιν

ΠΡΟΊΣΠΕΙΝΟΣ * +

προσθεὶς εἶπεν παραβολήν

Ac 10 10 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος x. ἤθελεν γεύσασθαι
223 διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε

᾿ΠΡΟΣΠΙΉΤΩ
(1) προσέπεσα
Mt

Mk
Lu

725 3 προσέπεσαν τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ K. οὐκ ἔπεσεν

811 ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν προσέπιπτον αὐτῷ
5 33
725
5 8
8 28

ἦλθεν κ. προσέπεσεν αὐτῷ
ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ
Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τ. γόνασιν Ἰησοῦ
ἰδὼν δὲ τ. Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν
αὐτῷ

αὐτοῦ ἀπήγγειλεν

δι ἣν αἰτίαν

Ας 16 29 ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν
κ. Σίλᾳ

ἥψατο

τ. Παύλῳ

προσεποιήσατο

πορρώτερον

πορεύ-

εσθαι
ΠΡΟΣΠΟΡΕΥΌΜΑΙ
΄,
προσπορενυονται

51 A
αὐτῷ

a

τακῶ͵

β

OS

Κ.

Ἶ

,
@avns

NPOXPH’TNYMI ** +

ΠΡΟΣΤΑΊΣΣΩ
Mt

124 ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος
Κυρίου
8 4 προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν Μωυσῆς
21 6 ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς
συνέταξεν, WHR
ΜΚ 144 προσένεγκε περὶ τ. καθαρισμοῦ σου ἃ

“ φπροσέταξεν Μωυσῆς

Lu

514 προσένεγκε περὶ τ. καθαρισμοῦ σου καθὼς
προσέταξεν Μωυσῆς
Ac 10 33 ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ
τ. Κυρίου
48 προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ
Ὶ
Χριστοῦ βαπτισθῆναι
17 26 ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς

ΠΡΟΣΤΑΊΙΣ *
2 x. γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη;
ΠΡΟΣΤΙΘΗΜΙ

(1) seq. infin.
Mt

627 δύναται

915 προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν
10 17 προσδραμὼν εἷς x. γονυπετήσας αὐτόν
Ac 8.30 προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ
ἀναγινώσκοντος

προσθεῖναι ἐπὶ τ. ἡλικίαν αὐτοῦ

πῆχυν ἕνα

33 ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Jo 21

5 παιδία μή τι προσφάγιον ἔχετε;

ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ
He 10 20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν
ζῶσαν

᾿

πρόσφατον

x.

ΠΡΟΣΦΑΊΤΩΣ

Ας 18 2 προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τ. Ἰταλίας

648 προσέρηξεν ὁ ποταμὸς τ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ
49 9 προσέρηξεν ὁ ποταμός

Ro 16

ΠΡΟΣΤΡΕΙΧΩ

Mk

ΠΡΟΣΦΑΤΙΟΝ * 7

ΠΡΟΣΠΟΙΕΌΜΑΙ

Lu 24 28 αὐτὸὲὸ

Lu

προσετέθησαν ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ
.
ὡσεὶ τρισχίλιαι
47 ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τ. σωζομένους καθ᾽
ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό
514 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τ.
Κυρίῳ
11 24 προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τ. Κυρίῳ
12 3.1 προσέθετο συλλαβεῖν x. Πέτρον
18 36 προσετέθη πρὸς τ. πατέρας αὐτοῦ
Ga 8:10 τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη
Ης 12 19 παρῃτήσαντο προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον

αὐτῷ

47 προσπεσοῦσα

Mk 10 35

1 προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον

12 } προσέθετο τρίτον πέμψαι

ΠΡΟΣΠΗΊΤΓΝΥΜΙ ἢ
Ac

867

προσοχθίζω---τροσφέρω

ξ

ΠΡΟΣΦΕῬΡΩ
(1) προσφ. δῶρον, θυσίαν, λατρείαν, προσφοράν
;
(2) seq. περί, ὑπέρ
Mt

211

3 ἀνοίξαντες τ. θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα
4 24 προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τ. κακῶς ἔχοντας

5.23 | ἐὰν οὖν προσφέρῃς
τὸ θυσιαστήριον

τὸ δῶρόν σου

ἐπὶ

24 1 τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου

8 41 προσένεγκον
16
9 2
32
1222

τὸ

δῶρον

ὃ προσέταξεν

Μωυσῆς
προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς
προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης
βεβλημένον
προσήνεγκαν αὐτῷ κωφὸν δαιμονιζόμενον
τότε προσήνεγκαν
αὐτῷ δαιμονιζόμενον
τυφλὸν Kk. κωφόν

προσηνέχθη . .. -νὸς τυφλὸς x. κωφός,
TWH

mg. R

14 35 προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τ. κακῶς ἔχοντας
17 16 προσήνεγκα αὐτὸν τ. μαθηταῖς σου
18 24 προσηνέχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων
ταλάντων
προσήχθη, ΝΗ
19 13 τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία
22 19 οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον

25 20 ὁ τὰ πέντε τάλαντα

ἄλλα πέντε τάλαντα

λαβὼν

προσήνεγκεν

868
Mk

προσφέρω---πρόσωπον

144 ® προσένεγκε περὶ τ. καθαρισμοῦ σου ἃ
προσέταξεν Μωυσῆς
2 4 μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τ. ὄχλον
προσεγγίσαι, R nor mg.
10 13 προσέφερον αὐτῷ παιδία iἵνα αὐτῶν ἅψηται.
οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τ. προσφέρουσιν
ἐπ. αὐτοῖς, WH

Lu

5 14 ? προσένεγκε περὶ τ. “καθαρισμοῦ σου καθὼς
προσέταξεν Μωυσῆς
18 15 προσέφερον δὲ αὐτῷ κ. τὰ βρέφη
28 14 προσηνέγκατέ μοι τ. ἄνθρωπον τοῦτον
36 προσερχύμενοι ὄξος “προσφέροντες αὐτῷ
Jo 16 2 3 ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν
προσφέρειν τ. Θεῷ
19 29 προσήνεγκαν αὐτοῦ τ. στόματι
Ac 742} μὴ σφάγια κ. θυσίας προσηνέγκατέ μοι
ἔτη τεσσεράκοντα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄

Ac 21 26 ἕως

Eph5

Held

7 27 τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν προσενέγκας
ἀνενέ Kas, WH

8 3.

2 παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν
κ. θυσίαν τ. Θεῷ

AYBIND nn ΓΙ}, Ps. xl. 7
8 θυσίας ie Νὰ

νεκὲς τ. ἁγιαζομένους

ΠΡΟΣΦΩΝΕΏ
Mt 11 τό παιδίοις...
λέγουσιν

Lu

νόμον τὰ

9 7.5 o χωρὶς αἵματος ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ
9

1 καθ' ἣν δῶρά τε κ. θυσίαι προσφέρονται
14 ὃς

10

διὰ

πνεύματος

αἰωνίου

ἑαυτὸν

11 τ. αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν

εἰς

τὸ διηνεκές
αἷς προσφ., T
ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαίσαντο προσφερόμεναι

οο

αἵτινες, κατὰ νόμον προσφέρονται

Ta αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας

2 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσε-

eee

νέγκας θυσίαν
11.4.1 πίστει πλείονα θυσίαν ΓΑβελ παρὰ Καὶν
“προσήνεγκεν τ. Θεῷ

17 πίστει προσενήνοχεν

᾿Αβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ

πειραζόμενος,

kK. τ. μονογενῆ προσέφερεν ὁ τ. ἐπαγγελίας
12

ἀποδεξάμενος
7 ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός

ΠΡΟΣΦΙΛΗΊΣ **
Phi 4 8 ὅσα ἁγνὰ ὅσα
&
προσφιλῆ ὅσα εὔφημα

τ. ἑτέροις

7 32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς. οὖς προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις
13 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν
28 20 πάλιν δὲ ὁ Πειλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς
Ac 21 40 πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης προσεφώνησεν
τῇ ἙἝβραΐϊδι διαλέκτῳ

δὲ ὅτι τῇ ἙἝβραΐδι διαλέκτῳ

προσεφώνει αὐτοῖς

ΠΡΟΊΧΥΣΙΣ * f
He 11 28 πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα κ. τ. πρόσχυσιν

τ. αἵματος

ΠΡΟΣΨΑΥΏ *
Lu 11 46 αὐτοὶ ἑνὶ τ. δακτύλωνὑ
ὑμῶν οὐ
o προσψαύετε
τ. φορτίοις
ἃ

προσή-

νεγκεν ἄμωμον τ. Θεῷ
25 οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν
2ὃςοὕτως k. 6 Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς
τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας

ἃ προσφωνοῦντα

613 ὅτε ἐγένετο ἡμέρα
ἡ
προσεφώνησεν τ. μαθητὰς
αὐτοῦ

δῶρά τε κ. θυσίας καθίσταται:
κατὰ

T.

18 οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας

22 2 ἀκούσαντες

ενέγκῃ

aad: oe

14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διη-

πᾶς yap ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν

4} ὄντων τ. προσφερόντων
δῶρα

as K. cae

οὐκ ἠθέλησας, Ps. 7
10 ἡγιασμένοι ἐσμὲν Ως τ. προσφορᾶς
σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ

non mg.

ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι κ. τοῦτον ὃ προσ-

προσφορὰν

5 θυσίαν x. προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας

προσήνεγκεν αὐτοῖς

21. 26.1.5 ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου
αὐτῶν ἡ προσφορά
He 5 11?
ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε x. θυσίας ὑπὲρ
ἁμαρτιῶν
3.3 οὕτως Kx. περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν περὶ
ἁμαρτιῶν
7 δεήσεις τε K. ἱκετηρίας πρὸς τ. δυνάμενον
σώζειν αὐτὸν Pea προσενέγκας

μου

Ro 15 16 ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τ. ἐθνῶν εὐπρόσ€KTOS

Am. v. 25

χρήματα

ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου

αὐτῶν ἡ προσφορά
24 17 ἐλεημοσύνας ποιήσων eis τὸ ἔθνος
παρεγενόμην Kk. προσφοράς

my DYES... ΤΏΡ Γ AM ONIN
818 ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων...

οὗ προσηνέχθη

Ja

ῬΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΠΤΕΏ * +
2 9 εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε ἁμαρτίαν
ζεσθε

ο΄

ἐργά-

ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΠΤΗΣ
*7

Ας 10 34 οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ Θεός

Ro 211
Ephé6 9
Col 8 25
Ja 2 1

ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΨΙᾺ * +
οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τ. Θεῷ
προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ᾽ αὐτῷ
x. οὐκ ἔστιν προσωπολὴη μψία
μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τ. πίστιν
τ. Κυρίου ἡμῶν
ΠΡΟΊΣΩΠΟΝ

(1) mp. Θεοῦ, Κυρίου
(9) πρόσωπον...
καρδία (8) κατὰ πρόσωπον, πρὸ προσώπου
(4) βλέπειν εἰς πρ., πρ. λαμβάνειν,
θαυμάζειν (5) mp. πρὸς
v
Mt 6 "
νίζουσιν
τὰ πρόσωπα αὐτῶν
ἐνane
sateen

a Ba

ee
τὸ πρόσωπόν σου

869

πρόσωπον---προτείνω
Mt 11 10 3 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω

τ. ἄγγελόν μου mpd

προσώπου σου

BD.,

. *DNPD mbes ‘2277, Mal. iii.

τὸ μὲν πρόσωπον
διακρίνειν

Ac 25 16 8 πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος

τ. Θεῷ

τ. οὐρανοῦ γινώσκετε
11Col 11

—h. v., [1] [[WH]] R mg.

πρόσωπον

Κυρ.,

τὸ πρόσωπον τ. γῆς Kk. τ. οὐρανοῦ οἴδατε
δοκιμάζειν

ἔπεσεν

ἐπὶ

»

} RE.

πρόσωπον
4

παρὰ

4

τ.

Ἂ

πόδας
’

αὐτοῦ
* οὐ λαμβάνεις πρόσωπον

ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τ. καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τ. γῆς
κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τ. γῆν
1 πληρώσεις με eicbpoowras μετὰ τ. προσώπου σου
Te
τὴ πο yay, Ps. XVi. II
3.ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πειλάτου
1 ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ
προσώπου τ. Κυρίου

οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο
προσώπου τ. συνεδρίου

χαίροντες ἀπὸ

εἶδος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον
ἔλου

ee ἐξῶσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου τ.
πατέρων ἡμῶν
® προκηρύξαντος Ἰωάνου πρὸ προσώπου τῆς
εἰσόδου αὐτοῦ

κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τ. γῆς
οὐκέτι ὄψεσθε

τὸ

πρόσωπόν

μου

προσώπων

τὸ εἰς ἡμᾶς

Μωυσέως,

3 τὰ κατὰ πρόσωπον (βλέπετε

11 20 εἴ τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει
Ga 123 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τ. προσώπῳ τ.
ἐκκλησίαις τ. ἸΙουδαίας
2.6. πρόσωπον 6 Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει
11

ὃ κατὰ “πρόσωπον

αὐτῷ ἀντέστην

Col 2 1 ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν
σαρκί
1Th 217 ? ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν... προσώπῳ
οὐ καρδίᾳ,
περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον
ὑμῶν ἰδεῖν
3 10 δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον
ἹΣΤΗΤ 94 ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τ. Κυρίου
He 924} νῦν ἐμφανισθῆναι τ. προσώπῳ τ. Θεοῦ
ὑπὲρ ἡμῶν
Ja

2
7 εὐπρέπεια τ. προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο
23 οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσω-

mov τ. γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ
1Pe 3121 πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά

a) ΝΞ nin ‘2B, Ps. xxxiv. 17
16 4 θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν

Ju
Re

4 7 τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς
ἀνθρώπου
6 16 κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τ. καθημένου
ἐπὶ τ. θρόνου
711 ἔπεσαν ἐνώπιον τ. θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα
αὐτῶν
9 7 τὰ πρόσωπα αὐτῶν
ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων
101 τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος
11 τόἔ
ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν
1214 ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον. . . ἀπὸ
προσώπου τι ὄφεως

2011 οὗ ἀπὸ τ. προσώπου
22

ἔφυγεν ἡ γῆ κ. ὁ

οὐρανός
:
41} ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ

ὑμεῖς

πάντες
οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν

ἵνα ἐκ πολλῶν

διὰ τ. δόξαν τ. προσώπου αὐτοῦ τ. καταρ᾿γουμένην
13 οὐ καθάπερ Μωυσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
18 ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τ. δόξαν Κυρίου
κατοπτριζόμενοι
4 6 πρὸς φωτισμὸν Ἐ; γνώσεως τ. δόξης τ. Θεοῦ
ἐν προσώπῳ “Χριστοῦ
5.12 3 ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους κ. μὴ ἐν καρδίᾳ
8 24 εἰς αὐτοὺς ἐνδείξασθε εἰς προσώπον τ.
ἐκκλησιῶν
10.1.5 ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν

8 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τ.
λαῶν
πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ
8 ἰδοὺ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου πρὸ
προσώπου σου, Mal. 4c.
ἐγένετο . . - τὸ εἶδος τ. προσώπου αὐτοῦ
ἕτερον
αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ,
3 x. ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου
αὐτοῦ
ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς
Ἱερουσαλήμ
3 ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ
προσώπου αὐτοῦ

πρόσω-

, χάρισμα, διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ
210 εἴ τι κεχάρισμαι δὶ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ
Χριστοῦ
8 7 ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι ... εἰς τὸ

ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς 6 ἥλιος
6 ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν
1 οἱ ἄγγελοι αὐτῶν.
. βλέπουσιν τὸ
πρόσωπον ΓΙᾺ πατρός μου
4 οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχό“μενος
Hig ἐνέπτυσαν εἰς TO πρόσωπον αὐτοῦ
8 ἰδοὸὸ ἀποστέλλω τ. ἄγγελόν μου πρὸ
; προσώπου σου, Mal. Lc.
4 οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
ἤρξαντό τινες. - - περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ
πρόσωπον
. προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου
ἐνώπιον

κατὰ

mov ἔχοι τ. κατηγόρους
1Co18 12 ¥sTore δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον
14 25 οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει

NPOTEI’NQ**
Ac 22 25 ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τ. ἱμᾶσιν

870

πρότερος---προφητεύω
ΠΡΟΎΤΕΡΟΣ

(1) προτέρα
Jo

662 τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ
πρότερον
'
7 50 Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν πρότερον
—6 ἔλθ. mp. air. πρότ., T

9 8 οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρύτερον ὅτι προσ-

αἰτης ἦν
11Co1 15 ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν

Ga

413 dv ἀσθένειαν τ. σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν

τὸ πρότερον
Eph 4 22 1 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τ. προτέραν ἀναστροφὴν τ. παλαιὸν ἄνθρωπον
1 Ti 113 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον κ. διώκτην

He

4 6 οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον

1Co12 10 ἄλλῳ δὲ προφητεία
18 2 κἂν ἔχω προφητείαν
ὃ εἴτε δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται
προφητεία καταργηθήσεται, WH mg.
14 6 ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω... ἐν προφητείᾳ
22 ἡ δὲ προφητεία οὐ τ. ἀπίστοις

ΤῊ 520 π᾿

οὐ γίνεται"

21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία

11 6 ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τ. ἡμέρας τ. προφητείας
αὐτῶν

19 10 ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τ.
προφητείας
22 7 μακάριος ὁ τηρῶν τ. λόγους τ. προφητείας
τ. βιβλίου τούτου
10 μὴ σφραγίσῃς τ. λόγους τ. προφητείας τ.
ἰβλίου τούτου

ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ
113 πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
8.25 ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον
Eph1 9 κατὰ τ. εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ

18 μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τ. ἀκούοντι τ. λόγους τ.
προφητείας τ. βιβλίου τούτου

19 ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τ. λόγων τ. βιβλίου τ.

προφητείας ταύτης

Mt

NPOTPE’XQ

εἰς τὸ ἔμπροσθεν

ἀνέβη ἐπὶ

συκομορέαν
4 δἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχειοντ. Πέτρου

Jo 20

ΠΡΟΥΠΑΡΧΩ *

Lu 28 12 προῦὔπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὑτούς
Ac 8 9 ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προῦὔπῆρχεν ἐν
τ. πόλει μαγεύων

ποτέ
το
ἦν, ποτὲ προφ., T
1 3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων κ. οἱ ἀκούοντες
τ. λόγους τ. προφητείας

Re

Ro

Lu 19 4 προδραμὼν

ΠΡΟΦΑΣΙΣ

ΠΡΟΦΗΤΕΥΏ
722 οὐ τ. σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν
1113 πάντες γὰρ οἱ προφῆται x. 6 νόμος ἕως
Ἰωάνου ἐπροφήτευσαν

15 7 καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν "Hoaias

26 68 προφήτευσον ἡμῖν Χριστέ

Lu

1465 ἤρξαντό τινες... λέγειν αὐτῷ προφήτευσον

167 Ζαχαρίας 6 πατὴρ αὐτοῦ .. . ἐπροφήτευσεν
έγων

22 64 apices

τέρες ὑμῶν

Lu

18 ἐκχεῶ ἀπὸ τ. πνεύματός μου κ. προφητεύ-

ιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τ. ἁμαρτίας

5 οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακίας ἐγενήθημεν

φςν

οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας

ΠΡΟΦΕΡΩ
:
645 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τ. ἀγαθοῦ θησαυροῦ
τ. καρδίας π'

εἰ τὸ

ἦν"

᾽

k. ὁ πονηρὸς ἐκ τ. πονηροῦ προφέρει τὸ
πονηρόν

τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

ὈΞΤ2) 03°23 ἸΝΞ), Joel iii. Ἃ

αὐτῶν
Ac 27 30 προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων
ἐκτείνειν
Phi 1 18 εἴτε. προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ
ν
τ

a

Mk 7 6 καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἦσαίας περὶ ὑμῶν τ.
ὑποκριτῶν

Lu 20 47 προφάσει μακρὰ προσεύχονται

ITh2

.

Jo 1151 ἀρχιερεὺς ὧν τ. ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν
3
Ac 217 προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν κ. αἱ θυγα-

Mt 28 13 προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι
--ἢ. v.. TWHR non mg. ἢ
Mk 12 40 προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι

Jo 15 22 νῦν de 7

boas ἐπὶ σὲ προφητείας

414 ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας
ΠΡΕῚ 20 πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως

727 πρότερον ὑπὲρ τ. ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας
ἀναφέρειν
10 32 ἀναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας
I Pel 14 μὴ συνσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τ.
ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις

NPOTPE’NOMAI**
Ac 18 27 προτρεψάμενοι of ἀδελφοὶ ἔγραψαν τ. μαθηταῖς
.
—mporp. οἱ ἀδ., WH mg.

elas μὴ ἐξουθενεῖτε

1 ΤΙ 118 κατὰ τ. π

.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΆΆ
Mt 18 14 ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία "Haaiov
Ro 12 6 εἴτε προφητείαν κατὰ τ. ἀναλογίαντ.πίστεως

σουσιν,

19

76. 2 -

6 ἐλάλουν τε γλώσσαις κ. ἐπροφήτευον

21 9 τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι
π
Ἀν
εὔουσαι
1Coll 4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος 4 προφητεύων
κατὰ κεφαλῆς ἔχων
5 πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα
ἀκατακαλύπτῳ τ. κεφαλῇ
18 9 ἐκ μέρους spolhertianis iS
14 1 μᾶλλον δὲ iva εἰτὶot
3 ὁ δὲπροφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομήν
4 ὁ δὲ π

evov ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ

5 μᾶλλον δὲ ἕνα προφητείητε'
μείζων δὲ ὃ προφητεύωνἢὁ λαλῶν γλώσσαις
FRE A Sty αν
Satie Wpliberetecll
31 δύν
κα
ντες π'
39 ὥστε aerdot μου ζηλοῦτε τὸ προφητείειν

871

προφητεύω---προφήτης
1Pel10

Ju

ὑμᾶς

οἱ περὶ τῆς εἰς

προφῆται

χάριτος

προφητεύσαντες
14 ἐπροφήτευσεν δὲ x. τούτοις ἕβδομος ἀπὸ

᾿Αδὰμ Ἐνώχ
Re 10 11 δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς

χιλίας διακοσίας

ἡμέρας

11 3 προφητεύσουσιν
ἑξήκοντα

Mt 26 56 * ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τ. προφητῶν
27 0 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ “lepepiou τ.
προφήτου
Mk 1 2 καθὼς γέγραπται ἐν τῷ “Hoala τῷ προφήτῃ
6 4 οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τ.
πατρίδι αὐτοῦ
15 2 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τ.

προφητῶν

8 28 ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τ. προφητῶν

ΠΡΟΦΗΤΗΣ

(2) de Jesu

(1) νόμος, Μωυσῆς... - προφῆται

(4) βίβλος,
(5) poeta

Christo (8) de Christianis
βιβλίον, γραφαὶ τ. προφητῶν

Mt

Lu

122 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
προφήτου

11 32 εἶχον τ. Ἰωάνην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν

Κυρίου διὰ τ.

ῥηθὲν

διὰ

Ἠσαίου

ὑψίστου

κληθήσῃ

αὐτοῦ
27 πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν

τ.

,
ἐν τ. Ἰσραὴλ

ἐπὶ

Ἐλισαίου τ. προφήτου
6 23 κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τ. προφήταις οἱ
πατέρες αὐτῶν

7 τό 3 προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν

τ.

26 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ; προφήτην;
ναὶ λέγω ὑμῖν κ. περισσότερον προφήτου
28 μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης
Ἰωάνου οὐδείς ἐστιν
—rpop., WHR

προφήτου
δ12 οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τ. προφήτας τοὺς πρὸ
ὑμῶν

17 1 μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τ. νόμον
ἢ τ. προφήτας
;

39 2 οὗτος εἰ ἦν ὁ προφήτης ἐγίνωσκεν ἄν
--ὁ, T [WH] R non mg.
9 82 ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τ. ἀρχαίων

Ἴ 12 1 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος κ. of προφῆται

817 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου
προφήτου

προφήτης

παιδίον

δὲ

προφήτου
4 17 4 ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τ. προφήτου Ἠσαίου
24 οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τ. πατρίδι

προφήτου
τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφητῶν
23 ὅπως πληρωθῇ
>
©
3 3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ “Hoatov τ.
προφήτου
τὸ

σὺ

8 4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἢσαίου

15 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τ.
προφήτου
17 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τ.

πληρωθῇ

:

αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ

76 Kk.

2 5 οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τ. προφήτου

414 ἵνα

170 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τ. ἁγίων ἀπ᾽

τ.

10 41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου
μισθὸν προφήτου λήμψεται
11 ο ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; προφήτην ἰδεῖν;
τί ἐξ. ἰδεῖν ; προφήτην ; R mg.
ναὶ λέγω ὑμῖν x. περισσότερον προφήτου

ἀνέστη
19 3 ἄλλοι δὲ ὅτε προφήτης τις τ. ἀρχαίων
ἀνέστη.
10 24 πολλοὶ προφῆται κ. βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν
11 47 οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τ. προφητῶν

13 1 πάντες γὰρ οἱ προφῆται x. ὁ νόμος ἕως

49 ὃ ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας κ. ἀποστό-

. Ἰωάνου ἐπροφήτευσαν
12 17 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἤσαίου τ. προφήτου
:

39 εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τ. προφήτου
προφῆται x. δίκαιοι ἐπεθύμησαν
18 17 3
ἰδεῖν

50 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τ. προφητῶν
18 28 ὅταν ὄψησθε ᾿Αβραὰμ . .. K. πάντας τ.
προφήτας ἐν τ. βασιλείᾳ τ. Θεοῦ
33 οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω
“Ἱερουσαλήμ.

λους

34 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλὴμ ἡ ἀποκτείνουσα τ.

35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τ. προφήτου
διὰ Ἠσαίου τ. προφ., TWH mg.

57 οὐκ ἔστιν προφήτης

14

προφήτας

1616 1 ὁ νόμος x. of προφῆται μέχρι Ἰωάνου
29 1 ἔχουσιν Μωυσέα x. τ. προφήτας

ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τ.

πατρίδι

11 εἶ Μωυσέως κ. τ. προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν
18 31 τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τ.

5 ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον

16 14 ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τ. προφητῶν
21 4 ἵνα πληρωθῇ τὸ inde διὰ τ. προφήτου
11 3 οὗτός ἐστιν 6 προφήτης Ἰησοῦς
26 πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τ. Ἰωάνην
46 3 ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον
22 40 1 ἐν ταύταις τ. δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος
κρέμαται κ. οἱ προφῆται

προφητῶν
20 6 πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην προφήτην
εἶναι
,
24 19 3 ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης
27 1

28 29 ὅτι οἰκοδομεῖτε τ. τάφους τ. προφητῶν

30 οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τ. αἵματι
,
ΦΨ
τ. προφητῶν

31 ὅτι υἱοί ἐστε τ. φονευσάντων τ. προφήτας
34 ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας κ.
. σοφούς

37 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλὴμ ἡ ἀποκτείνουσα τ.

προφήτας
2415 τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως
Δανιὴλ τ. προφήτου

τὸ ῥηθὲν διὰ
,

ἐπὶ

25 τοῦ πιστεύειν

προφῆται
ἀρξάμενος ἀπὸ
προφητῶν

πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ

Μωυσέως x. ἀπὸ πάντων τ.

44 1 δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν
τ. νόμῳ

Μωυσέως

x. τ. προφήταις

κ.

ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ
k. προφ.,

Jo

6 προφήτης
121

εἶσύ;

23 καθὼς εἶπεν Ἤσαίας 6 προ

-.
ἤτης

25 εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλείας οὐδὲ

ὁ προφήτης

:

872
Jo

προφήτης---προχειροτονέω
146 1 ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τ. νόμῳ κ. οἱ
προφῆται εὑρήκαμεν
410 " Κύριε θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ
44 προφήτης ἐν τ. ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει
614 * οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος
εἰς τ. κόσμον

Ro

11 3 Κύριε τ. προφήτας σου ἀπέκτειναν

2973 WI PN N-NY, 1 Ki. xix. τὸ

45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τ. προφήταις
7 403 οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης

52 ἐκ τ. Ταλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται
mpop. ἐκ τ. Ταλ., T
8 52 ᾿Αβραὰμ ἀπέθανεν κ. οἱ προφῆται
53 κ. οἱ προφῆται ἀπέθανον
917 2 ὁ δὲ εἶπεν ὅτι Τιροφήτης ἐστίν
12 38 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαίου τ. προφήτου πληρωθῇ
Ac 216 τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τ. προφήτου
Ἰωήλ
30 προφήτης οὖν ὑπάρχων
818 ἃ προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τ.
π

21
22

ων

ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος τ. ἁγίων
ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν

προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεός

nim 92 DY... ἼΒΊΡΟ wD, Dt.

XVili. 15
23 ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τ. προφήτου ἐκείνου

TET WS DTN YOUN ρὴς wD
‘MWA, 7b. 19

24 πάντες δὲ of προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ κ. τῶν
καθεξῆς
25 ὑμεῖς ἐστὲ οἱ υἱοὶ τ. προφητῶν
7.37 προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει ὁ Θεός, Dt. Lc.
2 * καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τ. προφητῶν
48 καθὼς ὁ προφήτης λέγει
52 τίνα τ. προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες
ὑμῶν ;
8 28 ἀνεγίνωσκεν τ. προφήτην Ἦσαίαν
30 ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος

1Co12 28 ὃ πρῶτον ἀποστόλους δεύτερον προφήτας
29 ὃ μὴ πάντες προφῆται;

1420 8 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν
32 ὃ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσ-

σεται
37° εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός
Eph 2 20 8 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τ. θεμελίῳ τ. ἀποτ. ἁγίοις ἀποστόλοις
αὐτοῦ x. προφήταις
411 3 κ. αὐτὸς ἔδωκεν τ. μὲν ἀποστόλους τ. δὲ
προφήτας
ITh 215 τῶν κ. τ. Κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν
kK. τ. προφήτας
Tit 112 5 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης
He 1 1 πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τ. πατράσιν
ἐν τ.

προφήταις

11 32 Δαυείδ re κ. Σαμουὴλ κ. τ. προφητῶν
Ja 510 ὑπόδειγμα λάβετε ἀδελφοὶ τ. κακοπαθείας
+ ++ T προφήτας
1 Pel 10 περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν x. ἐξηραύνησαν

προφῆται

ΠΡΕ2 16 ὑποζύγιον ἄφωνον. -.. ἐκώλυσεν
προφήτου παραφρονίαν
B

Re 10

φητῶν

20 ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ προφήτου
27 τ. φωνὰς τ. προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν
σάββατον ἀναγινωσκομένας

40 μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τ. προφήταις

15 15 τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τ. προφητῶν

2

εὐηγγέλισεν

τοὺς ἑαυτοῦ

προφήτας

δούλους

κοῦντας ἐπὶ τ. γῆς
18 δοῦναι τ. μισθὸν τ. δούλοις σου τ. προφήταις
16 6 ὅτι αἷμα ἁγίων x. προφητῶν ἐξέχεαν
18 20 εὐφραίνου ἐπ’ αὐτῇ οὐρανὲ... kK. οἱ

προφῆται

24 ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν κ. ἁγίων εὑρέθη

22 6 ὁ Κύριος
ὁ Θεὸς τ. πνευμάτων τ. 7
ὧν
9 σύνδουλός σου εἰμὶ x, τ. ἀδελφῶν σου τ.
προφητῶν

NPOHTIKO’S ἢ +

Ro 16 26 φανερωθέντος

δὲ

viv

διά

τε γραφῶν

προφητικῶν
11 Pel 19 ἔχομεν βεβαιότερον τ. προφητικὸν λόγον

Lu
Re

ΠΡΟΦΗΊΤΙΣ

2 36 ἦν Αννα προφῆτις θυγάτηρ Φανουήλ
220 Ἰεζάβελ ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν

2414 1 πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τ. νόμον κ. τοῖς
ἐν τ. προφήταις γεγραμμένοις
26 22 οὐδὲν prada ἂν τε οἱ προφῆται
ἐλάλησαν

Ac

27 πιστεύεις βασιλεῦ ᾿Αγρίππα τ. προφήταις;

2823 1 πείθων τε αὐτοὺς... ἀπό τε τ. νόμου
Μωυσέως κ. τ. προφητῶν
25 καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ

Ἠσαίου τ. προφήτου

τ.

οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τ. κατοι-

NPOPOA’NQ
Mt 17 25 προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων

;

τ.

τ. ἁγίων προφητῶν

32 ὃ κι αὐτοὶ προφῆται ὄντες
᾿
21 10 ® κατῆλθέν τις ἀπὸ τ. Ἰουδαίας προφήτης
ὀνόματι ἔλγαβος

τὴν

μνησθῆναι τ. προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ

7 ὡς

11 Io

Ἠσαίαν τ. προφήτην

διδάσκαλοι
15} μετὰ δὲ τ. ἀνάγνωσιν τ. νόμου κ. τ. προ-

στόλων κ. προφητῶν

53 ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη

8

34 περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο;
10 43 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν

11 27 ὃ κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς
᾿Αντιόχειαν
ς
13 1 8 ἦσαν δὲ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ.... προφῆται κ.

1 2 ὃ προεπηγγείλατο διὰ τ. προφητῶν αὐτοῦ
ἐν γραφαῖς ἁγίαις
8.21 1 μαρτυρουμένη ὑπὸ τ. νόμου κ. τ. προφητῶν

ΠΡΟΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

820 ὅπως ἂν... ἀποστείλῃ τ. προκεχειρισμένον
ὑμῖν Χριστὸν Ἰησοῦν

2214 ὁ Θεὸς τ. πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε
γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ

26 16 ὥφθην σοι προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην

NPOXEIPOTONE’Q*

Ac 10 41 μάρτυσι τ. προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τ. Θεοῦ

873

Πρόχορος---πρῶτον
ΠΡΩῪΤΟΝ

ΠΡΟΧΟΡΟΣ

.
Ac

6 5 ἐξελέξαντο... Πρόχορον x. Νικάνορα
ΠΡΥμνα

Mk

4 38 αὐτὸςἦν ἐντ.πρύμνῃ ἐπὶ τὸ
εὐθόϑδων" sy wad!
3

P

(8) πρῶτον
(2) seq. gen.
(1) τὸ πρῶτον
. . « ϑεύτερον, εἶτεν, ἔπειτα

προσκεφάλαιον

524 πρῶτον διαλλάγηθι τ. ἀδελφῷ σου
6 33 ζγχτεῖτε δὲ πρῶτον τ. βασιλείαν x. τ. δικαιοσύνην αὐτοῦ

Mt

Ac 27 29 ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας
41 ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τ. βίας

7 5 ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ σου τὴν

ΠΡΩΙ

πρωΐ, T
Mt 16
20

3 καὶ πρωὶ Σήμερον χειμών

—h. v., 4 [[WH]] R mg.

1 ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας

2118 πρωὶ δὲ ἐπαναγαγὼν εἰς τ-. πόλιν
Mk

135
11 20
13 35
15 1
16

πρωὶ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν
παραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον τ. συκῆν
ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωί
εὐθὺς πρωὶ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς
2 λίαν πρωὶ τ. μιᾷ τ. σαββάτων ἔρχονται

[9 ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου

Jo 18 28 ἦν δὲ πρωί ᾿
201 Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωὶ σκοτίας
ἔτι οὔσης
Ac 28 23 πείθων τε αὐτοὺς... ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας
ΠΡΩΙΆᾺ
πρωΐα, T

8 21
12 29
18 30
17 το
28 26
Mk 327
428
727

911 Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
[2 Ἠλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει
πάντα

18 10 εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι
τὸ εὐαγγέλιον
ΐ
16 [9 ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τ. Μαγδαληνῇ
Lu 642 ἔκβαλε mp. τὴν δοκὸν ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ σου
959 ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι
61 πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι
10 5 πρῶτον λέγετε Εἰρήνη τ. οἴκῳ τούτῳ
. 11 38 ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τ. ἀρίστου
12 1 ἤρξατο λέγειν πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον
14 28 οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τ. δαπάνην

31 οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται

17 25 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν

Mt 27

1 πρωίας δὲ γενομένης

Jo 21

4 πρωίας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη Ἰησοῦς

21
Jo

NPQINO’S +
228 δώσω αὐτῷ τ. ἀστέρα τ. πρωινόν
22 τό ἐγώ εἶμι... ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὃ πρωινός

ΠΡΩ͂ΡΑἢ
Ας 27 30 προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων
ἐκτείνειν
41 ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος
ΠΡΩΤΕΥΏ

Col 118 ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων
NPQTOKA@EAPI’A * +
Mt 23

6 φιλοῦσιν be...
συναγωγαῖς

ΜΙΚΙ12 39 τ. θελόντων

10 40 | ὅπου ἢν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων

12 16 1 ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ
πρῶτον
15 18 3 γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν
18 13 ἤγαγον πρὸς Ανναν πρῶτον
:
19 39 1 Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ
πρῶτον
Ac 8 26 ὑμῖν mp. ἀναστήσας ὁ Θεὸς τ. παῖδα αὐτοῦ
712 8 ἐξαπέστειλεν τ. πατέρας ἡμῶν πρῶτον
18 46 ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρ. λαληθῆναι τ. λόγον
τ. Θεοῦ

15.14 καθὼς mp. ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν
26 20 ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε κ. Ἵερο-

τ. πρωτοκαθεδρίας ἐν τ.
᾿

. . . πρωτοκαθεδρίας ἐν τ.

συναγωγαῖς

σολύμοις
᾿
;
1 8 πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τ. Θεῷ pov

Ro

16 Ἰουδαίῳ τε πρῶτον κ. Ἕλληνι
πρῶτον, [ΝῊ]

Lu 11 43 ὅτι ἀγαπᾶτε τ. πρωτοκαθεδρίαν ἐν τ. συναγωγαῖς
20 46 φιλούντων. .
συναγωγαῖς

.

πρωτοκαθεδρίας
'

ἐν

2 09. Ἰουδαίου τε πρῶτον x. Ἕλληνος
10 Ἰουδαίῳ τε πρῶτον x. Ἕλληνι

τ.

8 2 mp. μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τ.
Θεοῦ

ΠΡΩΤΟΚΛΙΣΙᾺ * +
Mt 28 6 φιλοῦσιν δὲ τ. πρωτοκλισίαν ἐν τ. δείπνοις
ΜΚΙ2 39 τ. θελόντων . . . πρωτοκλισίας ἐν τ.
δείπνοις

.

Lu 14 7 ἐπέχων πῶς τ. πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο
8 μὴ κατακλιθῇς εἰς τ. πρωτοκλισίαν

20 46 φιλούντων . .. πρωτοκλισίας ἐν τ. δείπνοις

ο δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον

142 εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τ. ἀδελφὸν τ. ἴδιον
Σίμωνα
πρῶτος, T
.
210 πᾶς ἄνθρωπος mp. τ. καλὸν οἶνον τίθησιν
7 τι ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ

tpwivds, T
Re

δοκόν
ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν x. θάψαι
ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τ. ἰσχυρόν
συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια
Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τ. ποτηρίου
ἐὰν μὴ πρῶτόν τ. ἰσχυρὸν δήσῃ
ὃ πρῶτον χόρτον εἶτεν στάχυν
ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα

!

15 24 ἐὰν ὑμῶν πρῶτον. ἀπὸ μέρους ἐμπλησθώ
1Co11 18 mp.

μὲν γὰρ συνερχομένων

ὑμῶν ἐν ἐκ-

κλησί
12 28 8 ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τ. ἐκκλησίᾳ

:

ἀποστόλους δεύτερον προφήτας

πρῶτον

15 46 8 ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν
11Co8 5 ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τ. Κυρίῳ

πρῶτον---πρῶτος

874
Eph 4

τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι x. κατέβη πρῶτον
--πρ., TWH non mg. R non mg.

Lu 16

5 * προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τ. χρεοφειλετῶν... ἔλεγεν τ. πρώτῳ
19 16 8 παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων
47 2 οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι
kK. οἱ πρῶτοι τ. λαοῦ
20 29 * ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα
ἀπέθανεν

I Th4 16 ὃ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον
Π͵ΤΗ2

3 ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον

1Ti 2 1 3 παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι
δεήσεις
8 10 8 x. οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον εἶτα
διακονείτωσαν
5 4 μανθανέτωσαν mp. τ. ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν
Til
5 ἥτις ἐνῴκησεν mp. ἐν τ. μάμμῃ σου Λωίδι
2 6 τ. κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τ. καρπῶν
τς
μεταλαμβάνειν
He 7 2 ὃ mp. μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιο-

Ja

ἄτεκνος

Jo

115 3 ὅτι πρῶτός μου ἦν
30 ? ὅτι πρῶτός μου ἦν

42 εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τ. ἀδελφὸν τ. ἴδιον

Σίμωνα
.
πρῶτον, WHR
δ [4 ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τ. ταραχὴν
—h. v.. TWHR

ὁ ἀναμάρτητος

ΙὈΡε417 εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν
11 Pel 20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες
8 3 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες

Mt 10 2 πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος
12 45 3 γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου ἐκείνου
χείρονα τ. πρώτων
17 27 τ. ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον
19 30 ὅ πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι
20 ὃ ὃ. ἀρξάμενος ἀπὸ τ. ἐσχάτων ἕως τ. πρώτων
10 ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον
λήμψονται
16 ὃ οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι κ. οἱ
πρῶτοι ἔσχατοι
27 ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος
21 28 ὅ προσελθὼν τ. πρώτῳ εἶπεν
31 λέγουσιν Ὃ πρῶτος

ὃ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν

:

τοὺς τ. πόλεως
;
1612 2 ἥτις ἐστὶν πρώτη τ. μερίδος Μακεδονίας
πόλις κολωνία
17 4 γυναικῶν te τ. πρώτων οὐκ ὀλίγαι
2018 ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τ.
τς
τ ᾿Ασίαν

25 2% ἐνεφάνισάν

ν γυναῖκα

2 2 αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο

'
ἐγέν. wp., T
11 26 ὃ γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου. ἐκείνου

νεκρῶν

φῶς

27 43 ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τ. γῆν ἐξιέναι
28

7.32 ὑπῆρχεν χωρία τ. πρώτῳ τῆς νήσου
17 3 συνκαλέσασθαι αὐτὸν τ. ὄντας τ. Ιουδαίων
πρώτους
Ro 10 19 πρῶτος Μωυσῆς λέγει
1Co14 30 8 ὁ πρῶτος σιγάτω

15 31 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις
45 * ἐγένετο ὁ πρῶτος
ψυχὴν ζῶσαν

ἄνθρωπος

᾿Αδὰμ

εἰς

Men way DIT MN, Gen. ii. 7
47 ὃ 6 πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός
Eph6 2 ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ
Phl 1 5 ἀπὸ τ. πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν

1Τ|| 115 ? ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ
16

_

ἵνα ἐν

ἐμοὶ

πρώτῳ

ἐνδείξηται

Χριστὸς

Ἰησοῦς τ. ἅπασαν μακροθυμίαν
2.13 ᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη εἶτα Eva

28 3 ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων

29 ° πρώτη ἐστὶν ἤλκουε Ἰσραήλ
1412 τ. πρώτῃ ἡμέρᾳ τ. ἀζύμων ὅτε ‘ro πάσχα
ἔθυον
:
16 [ ? ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου

τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς x. οἵ

πρῶτοι τ. Ἰουδαίων
2623 εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως
μέλλει καταγγέλλειν

Γαλιλαίας
᾿
935 ὃ εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων

ἔσχατος
10 31 * πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ᾿ἔσχατοι κ. οἱ
ἔσχατοι πρῶτοι
44 ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος

πρῶτος εἰς τὸ

50 3 οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν . .. τ. πρώ-

27 64 ὃ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τ. πρώτης
Mk 621 3 δεῖπνον ἐποίησεν . . . τ. πρώτοις τ.

Lu

ἐπ᾽ αὐτὴν

μνημεῖον
Ac 1 1 τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην
12 10 8 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν x. δευτέραν
13 33 ὡς κ. ἐν τ. πρώτῳ Ψαλμῷ γέγραπται
ἐν τ. War, γέγρ. τ. δευτέρῳ, WH

ΝΗ

36 ὃ πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας
τ. πρώτων
22 25 ὃ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν
38 8 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη κ. πρώτη ἐντολή
2617 τῇ δὲ πρώτῃ τ. ἀζύμων προσῆλθον οἱ

12 20 8 ὁ πρῶτος

πρῶτος

μνημεῖον

ΠΡΩ͂ΤΟΣ

μαθηταί

non mg.

ὑμῶν

βαλέτω λίθον
19 32 8 τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη
20 4 ὁ ἄλλος μαθητὴς. .. ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ

(1) ἐν πρώτοις, τὰ πρῶτα
(2) seq. gen.
(8) πρῶτος. .΄. δεύτερος, ἄλλος, ἕτερος,
ἔσχατος, καινός

ὁ ὕστερος,

τ.

ὕδατος

σύνης
8:17 ὃ ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία mp. μὲν ἁγνή ἐστιν

512 ὅτι τ. πρώτην πίστιν ἠθέτησαν

ΗΤΙ4 16 ἐν τ΄ πρώτῃ pou
He

ἀπολογίᾳ

οὐδείς

μοι

παρεγένετο
oor
8 7 εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος
13 ὃ ἐν τῷλέγειν Καινὴν πεπαλαίωκεν τ. πρώτην

9 1 εἶχεν μὲν οὖν κι ἡ πρώτη

δικαιώματα

είρονα τ. πρώτων

13 30 ὃ εἰσὶν ἔσχατοι οἱ ἔσονται πρῶτοι k. εἰσὶν
πρῶτοι οἱ ἔσονται ἔσχατοι '
14 18 8 ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ >
15.22 ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τ. πρώτη

2 σκηνὴ

κατεσκευάσθη ἡ πρώτη

6 "ἰὼ τ aig τ. πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς
εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς
8 ἔτι τ. πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν

TpO@TOS—TT
Opa
915 εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τ. πρώτῃ διαθήκῃ

He

παραβάσεων
᾿
18 ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐνκεκαί᾿Ὶ

Mt

“

νισται

Lu

10 9 8 ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ
11 Pe2 20 ὃ γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τ.
πρώτων
I Jo 419 ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἡγάπησεν ἡμᾶς
8

“

>

4

-“

>

c

,

a

117 ὃ ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος κ. ὁ ἔσχατος

Re

NTEPY TION
5 ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τ. ἱεροῦ

4 9 ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τ. ἱεροῦ

’

΄

-“

“-“

-

>

4

875

2 4 ὅτι τ. ἀγάπην σου τ. πρώτην ἀφῆκες
5. τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον

ΠΤΕΡΎΞ

αὐτῆς ὑπὸ τ. πτέρυγας
Lu 18 34 ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιαν
τ. πτέρυγας

Re

19 8 οἶδά σου τὰ ἔργα. . . τὰ ἔσχατα πλείονα
τ. πρώτων

4 8 ἐν καθ᾽ ἕν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ

ο΄

ὁ ὁ ἔχων μέρος ἐν τ. ἀναστάσει τ. πρώτῃ

1 6: γὰρ πρῶτος οὐρανὸς κ. ἣ πρώτη
ἀπῆλθαν
4.1 τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν
19 3 6 θεμέλιος ὁ πρῶτος ἰασπις
΄

eyo...

θῆτε
24 37 πτοηθέντες δὲ K. ἔμφοβοι γενόμενοι
θροηθέντες, WH mg.

γῆ

ΠΤΟΉΣΙΣ

1 Ῥε 8 6 μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν

mg.

ΠΤΟΛΕΜΑΓΙ͂Σ

ΠΡΩΤΟΣΤΑΊΤΗΣ
Ac 24

1Co15 39 ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν ἄλλη δὲ ἰχθύων

»

πρ., WH

5 πρωτοστάτην τε τῆς τ. Ναζωραίων αἱρέσεως

Ac 21 7.τ. πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πιτολεμαΐδα

ΠΡΩΤΟΤΟΚΙΑ fF

He 12 16 Ἠσαῦ

ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τὰ

. πρωτοτόκια ἑαυτοῦ

ΠΤΥΌΝ *

Mt
Lu

312 οὗ τὸ πτύον ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ
815 οὗ τὸ πτύον ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ

ΠΡΩΤΟΎΤΟΚΟΣ
2 7 ἔτεκεν τ. υἱὸν αὐτῆς τ. πρωτότοκον
8 29 εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς

Lu
Ro

Φωνὴ

Lu 21 9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους . . . μὴ πτοη-

22:13 ὃ ἐγὼ. .. 6 πρῶτος κ. ὁ ἔσχατος
r

ὡς

ΠΤΟΕΌΜΑΙ

2 3 ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος
κ αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη

,

αὐτῶν

NTHNO’S **
ποιεῖ

12 ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον. τὸ πρῶτον

21

πτερύγων

9 ο ἡ φωνὴ τ.
ἁρμάτων

γ ὃ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι

16
20

ὑπὸ

12 14 ἐδόθησαν τ. γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τ.
ἀετοῦ τ. μεγάλου

4 τ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος
18 12 τ. ἐξουσίαν τ. πρώτου θηρίου πᾶσαν

τὰ νοσσία

ὄρνις ἐπισυνάγει

Mt 28 37 ὃν τρόπον

8 3 τάδε λέγει ὁ πρῶτος kK. ὁ ἔσχατος

8 7.3 ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν

᾿

NTY’POMAI *
Phi 128 μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τ. ἀντικειμένων

ἀδελφοῖς

ΠΤΥΣΜΑ *

Col 115 πρωτότοκος πάσης κτίσεως

18 ὅς ἐστιν ἡ ἀρχὴ πρωτότοκος ἐκ τ. νεκρῶν
1 6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τ. πρωτότοκον εἰς
f
τ. οἰκουμένην

Jo

9 6 ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τ. πτύσματος

12 23 ἐκκλησία πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν
:
οὐρανοῖς
Re 1 5 ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς ὁ πρωτότοκος τ. νεκρῶν

Lu

420 πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ

ΠΡΩΎΤΩΣ*

Mk

He

11 28 iva μὴ ὁ ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν

Ac 11 26 χρηματίσαι

τε

πρώτως

μαθητὰς Χριστιανούς

:

-

ἐν ᾿Αντιοχείᾳ

τ.

ΠΤΥΊΣΣΩ*
ἐκάθισεν

Jo

ΠΤΥΏ
7 33 πτύσας ἥψατο τ. γλώσσης αὐτοῦ

8.23 πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ

9 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαί
᾿

ΠΤΑΙΏ

ΠΤΩ͂ΜΑ

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ

Ro 11 11 λέγω οὖν μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν;

Mt 1412 προσελθόντες

Ja

24 28 ὅπου ἐὰν ἢ τὸ πτῶμα
Mk 629 ἦλθαν κ. ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ

210 ὅστις γὰρ ὅλον τ. νόμον τηρήσῃ πταίσῃ δὲ
ἐν ἑνί
we
8 2 πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες.
τς
εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει
”

-

ΩΣ

»

΄

ΠΡΕῚ 10 ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε
δῷ

NTE’PNA

Jo 1318 ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τ. “πτέρναν αὐτοῦ"

apy ὃν bean, Ps. xli. 10

πτῶμα

15 45 ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ
Re 11 8 τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τ. πόλεως

τ. μεγάλης

9 βλέπουσιν.

:

. τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας

τρεῖς K. ἥμισυ,

;

ee τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι
τ
εἰς μνῆμα

876

πτῶσις---πυνθάνομαι
ΠΤΩΊΣΙΣ

Μι 727 ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη
Lu .2.34 οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν
᾿ πολλῶν ἐν τ. Ἰσραήλ

:

Mk 7 2 ay
3

κ. ἀνάστασιν

ye

~

δ Σ
ee RES
-

ΠΤΩΧΕΙᾺ
11Co8

ΠΥΓΜΗ΄

a

᾿

2 ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν

μὴν as

Ac 16 16 παιδίσκην

τινὰ ἔχουσαν

9 ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε
Re

9 οἶδά

2

σου

τ.

θλίψιν

ΠΤΩΧΕΥΏ

,

(1) πυκνότερος

,
x
πλούσιος
dv

Mk

ΠΤΩΧΟΣ
(1) metaph
Mt

7 3 ἐὰν μὴ πυκνὰ νίψωνται τ. χεῖρας
πυγμῇ, WHR

Lu 5 33 οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου νηστεύουσιν πυκνά
Ac 2426 1 διὸ κ. πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος
1 Ti 5.23 διὰ τ. στόμαχον x. τ. πυκνάς σου ἀσθε-

5 3 1 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τ. πνεύματι

11

νείας
,

κα νεκροὶ ἐγείρονται κ. πτωχοὶ εὐαγγελίζονται

1921 πώλησόν σου
πτωχοῖς

- τοῖς,

τὰ

ὑπάρχοντα

x,

δὸς

τ.

NYKTEY’Q *

1 Co9 26 οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων

T [WH]

9 πραθῆναι πολλοῦ x. δοθῆναι πτωχοῖς
|
II πάντοτε γὰρ τ. πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν
ΜΚΊΟ 21 ὅσα ἔχεις πώλησον x. δὸς τ. πτωχοῖς
τοῖς, [ΝῊ]
12 42 ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο
43 ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων
ἔβαλεν
14. 0} πραθῆναι. .. κ. δοθῆναι τ. πτωχοῖς
7 πάντοτε γὰρ τ. πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν
Lu 418 οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν pe εὐαγγελίσασθαι
πτωχοῖς
:
26

ny’AH

Mt

Lu
Ac

16 20

22
18 22
19 ὃ
21

3

Jo 12 5
6
8

18 20

Ro 15 26
11C06 10
Ga 210

4.91

Ja

Re

ἡ πύλη κ. εὐρύχωρος ἡ ddds

π-ἡ πύλη, [ΤΊ WH

ὅτι στενὴ

non mg. R mg.

ἡ πύλη K. τεθλιμμένη ἡ ὁδός

. ἡ πύλη, [T]
16 18 πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
712 ὡς δὲ ἤγγισεν τ. πύλῃ τ. πόλεως
810 καθήμενος ἐπὶ τ. “Opaia Πύλῃ τ. ἱεροῦ

ἡ

mapernpovvro δὲ κ. τ. πύλας ἡμέρας τε κ.

924

νυκτός

1210 ἦλθαν ἐπὶ τ. πύλην τ. σιδηρᾶν
1613 ἐξήλθομεν ἔξω τ. πύλης παρὰ ποταμόν
He 18 12 διὸ κι. Ἰησοῦς... ἔξω τ. πύλης ἔπαθεν

νεκροὶ ἐγείρονται πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
ὅταν δοχὴν ποιῇς κάλει πτωχοὺς ἀναπείρους
τ. πτωχοὺς kK. dvameipous .. . εἰσάγαγε
ὧδε
πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο
ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τ. πτωχόν
‘
ὅσα ἔχεις πώλησον κ. διάδος πτωχοῖς
τὰ ἡμίσιά μου τ. ὑπαρχόντων... τ.
πτωχοῖς δίδωμι
ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων

NYAQ’N
Mt 26 71 ἐξελθόντα δὲ εἰς τ. πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν
ἄλλη
Lu 16 20 Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τ. πυλῶνα αὐτοῦ
Ac 1017 οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι. . . ἐπέστησαν
ἐπὶ τ. πυλῶνα
12 13 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τ. θύραν τ. πυλῶνος
ἔβαλεν
14 ἀπὸ τ. χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τ. πυλῶνα,
ἡ wr. αὕτ., T
εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν
διὰ.τί τοῦτο. τὸ μύρον οὐκ... . ἐδόθη —
Πέτρον πρὸ τ. πυλῶνος
πτωχοῖς;
.
14 13 ταύρους κ. στέμματα ἐπὶ τ. πυλῶνας ἐνέγκας
οὐχ ὅτι περὶ τ. πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ
τ. πτωχοὺς yap πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν | Re 21 12 ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα,
κ. ἐπὶ τ. πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα
ἢ τ: πτωχοῖς ἵνα τι δῷ
13 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς"
κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τ. πτωχοὺς.
εκ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς"
τ. ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ
κ. ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς"
ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες
κ. ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς
μόνον τ. πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν

πῶς ἐπιστρέφετε

15 ἵνα μετρήσῃ τ. πόλιν κ. τ. πυλῶνας αὐτῆς
21 οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα
ἴται"

πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ

kK. πτωχὰ στοιχεῖα
ra
2 2 εἰσέλθῃ δὲ κ. πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι
3 κι τ. πτωχῷ εἴπητε .
5 οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο τ. πτωχοὺς τ. κόσμῳ |

—

ὅτι πλατεῖα

ὡρ. πύλῃ, T

6 20 1 μακάριοι of πτωχοί
14 13
ὩΣ

713 εἰσέλθατε διὰ τ. στενῆς πύλης"

14

Dy TID ‘Ne Ain Πρ Py, Is. Ixi. 1

22

,

πύθωνα

ΠΥΚΝΟΣ

κ. τ΄ πτωχείαν

Ἔα
Read Pie
9 ὅτι δ᾽ ter
ὑμᾶς ἐπτώχευσεν

11Co8

2

πνεῦμα

ane
πίστει
Aig
ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τ. πτωχόν

ae

817 ! οὐκ sides ἄν. οὦ εἶ ὁ πλβοηνὼ : weet
κ. πτωχός
4
.18.16 ποιεῖ πάντας... . τὸ πλουσίους κ. τ.

πτωχούς

ἀνὰ εἷς ἕκαστος τ. πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς
του
25 of ‘haves αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας
2214 ἵνα. . . τ. πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τ. πόλιν

]

ΠΥΝΘΑΊΝΟΜΑΙ
Mt

2 4 ἐπυνθάνετο
᾿ς

παρ᾽ αὐτῶν

γεννᾶται

Lu 15 26 ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα

ποῦ

ὁ Χριστὸς

877

πυνθάνομαι---πυρά

1Co8 13 τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει
15 αὐτὸς δὲ σωθήσεται οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός

Lu 18 36 ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο

Jo
Ac

452 ἐπύθετο οὖν τ. ὥραν παρ᾽ αὐτῶν
4 7 στήσαντες αὐτοὺς ἐν μέσῳ ἐπυνθάνοντο

ΠΤΗΙ

10 18 φωνήσαντες ἐπύθοντο εἰ Σίμων .. . ἐνθάδε
ξενίζεται
ἐπυνθάνοντο, TWH mg.

29 πυνθάνομαι
με

He

πυνθάνεσθαι

περὶ αὐτοῦ
34 πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας

san mbsie ΟΣ PHD nim 3, Dt.iv. 24
5% ἰδοὺ ἡλίκον mip ἡλίκην
καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ

ἤΡα,»-(1) π. αἰώνιον, ἄσβεστον (2) γέεννα, κάμινος,
λίμνη πυρός (8) metaph. (4) φλὸξ πυρός,
_ trip φλογός
Mt 810 ἐκκόπτεταιx. εἰς mip βάλλεται
1

2

4

δὲ

»Ὰ

,

x

ay

>

,

ΕῚ

>

P

Ju

7 1 πρόκεινται

ὑπέχουσαι
«ς

κατακαίεται

3 βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τ. πυρός
3 βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τ. πυρός
πολλάκις
γὰρ πίπτει
εἰς
τὸ- πῦ P
1a
,
γ ρ a
,
,
“1 ἣ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
9 3 ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τ.
γέενναν τ. πυρός
;
25 41 1 πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ. .
εἰς τὸ πῦρ τὸ
-

αἰώνιον
Mk 9 22 πολλάκις κ. εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν
43} ἣ ras. δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν...
νὉ ὦ

Ls

εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον
48 ὅπου... τὸ πῦρ οὐ σβέννυται

ΠΞΞΓῚ N> OWN... °D, Is. Ixvi. 24
49 ὃ πᾶς yap πυρὶ ἁλισθήσεται

πᾶσα γὰρ θυσία ἁλὶ ἁλισθ., WH mg.Rmg.

Lu

8 ο ἐκκόπτεται κ. εἰς πῦρ βάλλεται

16 αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ κ.
πυρί
17 1 τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ

954 θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τ. οὐρανοῦ
.
12 49 ὃ πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τ. γῆν
17 29 ἔβρεξεν πῦρ x. θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ
2255 περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τ. αὐλῆς

θάλασσαν
917 ἐκ τ. στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ
18 ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τ. ἀνθρώπων ἐκ
τ. πυρός
᾿
10 I οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός

11

18
15 2
16. 8
17 16
18 8
19 12
20
20

αὐτοῦ

εξτον nnn Amy oon, Pr. xxv. 22
1 Co8 13 ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται

9
10

ἀγγέλων ἁγίων
ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τ. πυρός
εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί
ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τ. ἀνθρώπους ἐν πυρί
αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί
--ἐν, T [WH]
ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται
;
* οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός
3 ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τ. λίμνην τ.
πυρός
κατέβη πῦρ ἐκ τ. οὐρανοῦ
3 ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς
τ. λίμνην τ. πυρὸς κ. θείου

14 3 ὁ θάνατος x. ὁ ἅδης ἐβλήθησαν εἰς τ.
λίμνην τ. πυρός"

3 οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν ἡ λίμνη

wy nim we ὉΠ, Joel iii. 3
28 5 ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ
. ΕΟ 12 20 ἄνθρακας πυρὸς σωρεύδεις ἐπὶ τ. κεφαλὴν

ποιῇ ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβαίνειν

14 το βασανισθήσεται ἐν πυρὶ Kx. θείῳ ἐνώπιον

19 αἷμα x. πῦρ κ. ἀτμίδα καπνοῦ.

ἄγγελος ev φλογὶ πυρὸς

5 πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τ. στόματος αὐτῶν

13 13 ἵνα κ. πῦρ

2 3 διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός

7 30,4 ὥφθη αὐτῷ...
βάτου

δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην

᾿

8 ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τ.

Jo 15 6 συνάγουσιν αὐτὰ x. εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν
Ac

εἰς

8 σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες
* οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός
4 δἔχων τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός
ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον
ἐκ πυρός
5 ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τ.
θρόνου
5 ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τ. πυρὸς τ. θυσιαστηρίου
7 ἐγένετο χάλαζα κ. πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι

42
50
1715
18 8

a

sf

3
4
8
ὃ

°

719 ἐκκόπτεται x. εἰς πῦρ βάλλεται
18 40 ὥσπερ οὖν᾿ συλλέγεται
τὰ ζιζάνια κ. πυρὶ
γΎ
ρ

,

>

ἡμέραν κρίσεως

,

,

[ἡ

ἀν. ἡ γλῶσσα., T

βαπτίσει
βαπτίσε ἐν πνεύματι
μ ἁγίῳ; x.

+

ὕλην ἀνάπτει"

5 3 φάγεται τ. σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ
ΙῬΕ1 7 διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου
ΠΡε8 7 τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι

πυρί
.
12 1 τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
5 22 2 ἔνοχος ἔσται εἰς τ. γέενναν τ. πυρός
ὃ

τ. λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς

10 27 ὃ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τ. ὕπεναντίους
11 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός
12 18 οὐ γὰρ προσεληλύθατε.... κεκαυμένῳ πυρί
29 ὃ x. γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον

21 33 ἐπυνθάνετο τίς εἴη κ. τί ἐστιν πεποιηκώς
28 19 ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνθάνετο

11 αὐτὸς ὑμᾶς
ὑμᾶς

ὁ ποιῶν...
φλόγα

bid wx ὙΠῸ... , ney, Ps. civ. 4

οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ

20 ὡς μέλλων τι ἀκριβέστερον

8 4 ἐν πυρὶ φλογὸς διδόντος ἐκδίκησιν

1 γ

τ. πυρός
:
15 2 ἐβλήθη εἰς τ. λίμνην τ. πυρός

;

21 8.3 τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τ. λίμνῃ τ. καιομένῃ
πυρὶ κ. θείῳ

bayaris

_Typa’**

Ac 28 2 ἅψαντες yap πυρὰν προσελάβοντο πάντας

ἡμᾶς

3 x. ἐπιθέντος ἐπὶ τ. πυράν
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πύργος---πώρωσις

ny’Prox
Mt 21 33 ἄνθρωπος... φκοδόμησεν πύργον
Mk12 1 ἄνθρωπος... φκοδόμησεν πύργον

Mt 25 9 πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τ. πωλοῦντας

Mk 10 21 ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον

11 15 ἤρξατο ἐκβάλλειν τ. πωλοῦντας x. τ. ἀγορά-

Lu 18 4 ἐφ᾽ obs ἔπεσεν ὁ πύργος ὁ ἐν Σιλωάμ

ζοντας
15 τ. καθέδρας τ. πωλούντων
κατέστρεψεν.

14 28 τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι

ΠΥΡΕΊΆΣΩ ἢ
Mt 814 εἶδεν τ. πενθερὰν αὐτοῦ... πυρέσσουσαν
ΜΚ 1 30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα
Mt
Mk
Lu

NYPETO’S
815 ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός
1 31 ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς
4 38 πενθερὰ δὲτ. Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ

10

39 ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τ. πυρετῷ
452 ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην
ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός
ὃ πυρετοῖς κ. δυσεντερίῳ συνεχόμενον

μεγάλῳ

ΠΥ̓ΡΊΝΟΣ

Re

Lu 12 6 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων
33
17 28
18 22
19 45
22 36
Jo 214
16
Ac 434
37
5 1
1Col025

ΠΩ͂ΛΟΣ
2 εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην x. πῶλον μετ᾽ αὐτῆς
5 ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον x. ἐπὶ πῶλον υἱὸν
ὑποζυγίου

Mt 21

1Co 7 ο κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμεῖν ἢ πυροῦσθαι
11Co1l 29 τίς σκανδαλίζεται x. οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;
Eph 616 πάντα τὰ βέλη τ. πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα

nishsya wy-byy sion-Sy 39, Zech.
ix. 9

σβέσαι

11 Pe 312 δι’ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται

Re

115 οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν
καμίνῳ πεπυρωμένης
πεπυρωμένῳ, T ; πεπυρωμένοι, WH mg.
318 ἀγοράσαι map’ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον
ἐκ πυρός

ΠΥΡΡΑΖΩ * +
Mt 16

2 εὐδία: πυρράζει

ap ὁ οὐρανός

—h. v., [T] way} R mg.

3 σήμερον χειμών" πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ
οὐρανός

—h. v., [T] [WH] R mg.

Ac 20

Re

4 συνείπετο
ροιαῖος

ny’PPOx
δὲ αὐτῷ Σώπατρος Πύρρου Be-

6 4 ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός

12

. 7 ἤγαγον τὴν ὄνον κ. τ. πῶλον
Mk11 2 εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον
δεδεμένον
‘

4 εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω

τὸν πῶλ.,
5 τί ποιεῖτε λύοντες τ. πῶλον;
7 φέρουσιν τ. πῶλον πρὸς τ. Ἰησοῦν
Lu 19 30 ἐν ἧ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον
33 λυόντων δὲ αὐτῶν τ: πῶλον
33 τί λύετε τ. πῶλον;
35 ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τ. πῶλον

Jo 1215 ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον
ὄνου, Zech.

3 ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός
πυρρ. μέγ., TWH mg. R

ΠΥ̓ΡΏΣΙΣ
1 Pe 412 μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει
Re 18 9 ὅταν βλέπωσιν τ. καπνὸν τ. πυρώσεως αὐτῆς
18 ἔκραξαν βλέποντες τ. καπνὸν τ. πυρώσεως
αὐτῆς
ΠΩΛΕΏ

Mt 10 29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται;
1844 ὑπάγει x. πωλεῖ ὅσα ἔχει
1921 ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα

2112 ἐξέβαλεν πάντας τ. πωλοῦντας κ. ἀγοράζοντας

12 κατέστρεψεν... τ. καθέδρας τ. πωλούντων
τ. περιστεράς

δε

ΠΩΊΠΟΤΕ

Lu 19 30 ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς π. ἀνθρώπων ἐκάθισεν

Jo
ΠΥΡΡΟΊΣ

δύο;
πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν
ἤσθιον ἔπινον ἠγόραζον ἐπώλουν
πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον
ἤρξατο ἐκβάλλειν τ. πωλοῦντας
ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
εὗρεν ἐν τ. ἱερῷ τ. πωλοῦντας βόας
τοῖς τ. περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν
πωλοῦντες ἔφερον τ. τιμὰς τ. πιπρασκομένων
πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα
ἀνὴρ δέ τις ᾿Ανανίας . . . ἐπώλησεν κτῆμα
πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε

Re 18 17 ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἣ πωλῆσαι

917 ἔχοντας θώρακας πυρίνους “κ. ὑακινθίνους
ΠΥΡΟΌΜΑΙ

τ. περιστερὰς

118
5 37
6 35
8 33
I Jo 412

Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε
᾿
οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε
ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε
οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε
Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται

ΠΩΡΟΏ

Mk 6 52 ἀλλ᾽ ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη

817 πεπωρωμένην ἔχετε τ. καρδίαν ὑμῶν;
Jo 12 40 ἐπώρωσεν αὐτῶν τ. καρδίαν

MYT OYN-I> ΠΟΣΌΝ, Is. vi. 10

Ro 11 7 οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν
11Co8 14 ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν
ΠΩΡΩΣΙΣ*

Mk 8 5 συνλυπούμενος ἐπὶ τ. πωρώσει τ. καρδίας
Ro 1125
Eph 41

αὐτῶν

:

πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν
ἀπηλλοτριωμένοι - +» διὰ τι πώρωσιν τ.
καρδίας αὐτῶν

879 .

TOS
Jo

ΠΩΣ

(8) c. adv.
(2) π. οὐ, οὐχί
(4) seq. conj., optat.
καταμάθετε τὰ κρίνα τ. ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν

(1) π. οὖν
Mt

628

7 4 ἣ πῶς ἐρεῖς τ. ἀδελφῷ σου
a

΄“

>

-~

>

~

10 19 4 μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε
12 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ
26 1 πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;
29 ae πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τ. οἰκίαν
τ. ἰσχυροῦ

49 πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὧν παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς
~

5 44

910

’

cal

>

οὐκ ἀνέγνωτε.

4

..

>

3

,

a“

cm

4 ἐζήτουν.
Lu

ἐξήγαγεν

’

΄

a

,

~

,

>

“

ὅν

>

,

"

cal

>

>

a

πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;
a“
mw
.
πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν Ta ἐπουράνια πιστεύσετε;
-“

᾿

“

>

αὐτοῖς
“

πῶς

6

a

,

Κύριος

αὐτὸν

if

>

΄“

ἡμῖν

>

>

,

.

πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν ;
πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος ;
΄

‘

4

“

=

-

>

4

’

΄

ἀκούσονται,
4 πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν
ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς
4 ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τ.
τ. Κυρίῳ'
4 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ
ἀρέσῃ τ. γυναικί
4 ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ

U

αὐτοῖς
παραδῷ αὐτόν
΄
An
πῶς δύναται
ἄνθρωπος γεννηθῆναι
γέρων ὦν;
»

~

1 4 πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπί4
4

iA

“

Ld

fol

΄“-

μάζειν ;
ἐπέχων πῶς τ. πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο
8 πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες
. « + εἰσπορεύονται
~
>
πῶς λέγουσιν τ. Χριστὸν εἶναι Δαυεὶδ υἱόν;
κ. πῶς αὐτοῦ vids ἐστιν;
ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς . . . TO πῶς avéhoow
αὐτόν
4 συνελάλησεν τ. ἀρχιερεῦσι.
. τὸ πῶς
>

-

πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ;
2 πῶς οὐχὶ Kk. σὺν αὐτῷ τὰ πάντα
χαρίσεται;

Ν

᾿Α

μὴ ἀποσταλώσιν;
ἐποικοδομεῖ
Κυρίου πῶς ἀρέσῃ

A

A

΄

΄“-ς

i

ν᾽
>

1 πῶς οὖν ἐλογίσθη;

2 τι καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκι-

42-7,

~

ἐπισκεψώμεθατ. ἀδελφοὺς... πῶς ἔχουσιν
ἐπίστασθε... πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τ. πάντα
χρόνον ἐγενόμην
ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τ. κόσμον ;

΄“

-

κολάσωνται

,

“

κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει
πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ
,

τὸ πῶς

΄

διηγήσατο

4 μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε

»

,

Se
£ ὁ
>
,
ἀπήγγειλεν
δὲ3 ἡμῖν
πῶς~ εἶδεν
τ. ἄγγελον

πῶς ἀναγινώσκεις;
πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;
,

΄

’

΄“

ὁ δαιμονισθείς
;

al

΄“΄

’

βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε
ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς of ἰδόντες πῶς ἐσώθη
-

’

al

-

>

”

διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἰδεν τ.
Κύριον
k. πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τ.
ὀνόματι Ἰησοῦ

,

᾿

A

»

στευσαν ἢ

>

,

΄

δυναίμην
4 πῶς γὰρ
γὰρ ἂνἂν δυναί

πῶς δύνασαι λέγειν τ. ἀδελφῷ σου
>

a

A

“

4 μηδὲν εὑρίσκοντες
αὐτούς

. πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατή-

,

,

3

΄“-

πῶς ἔσται τοῦτο
-“-

ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα

οὖν βλέπει ἄρτι;

“-“

αὐτῷ ὁ Θεός

,

~

3

κ. οἱ Φαρισαῖοι

πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος

σαντες ἀποκτείνωσιν
fs

αὐτὸν

πῶς οἴδαμεν τὴν ὁδόν;
πῶς σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τ. πατέρα;

ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ

4

,

πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι

πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς
ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκόν
»

’

ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν

λέ

“

᾿Ελεύθεροι γενήσεσθε;

΄

»

πῶς εἶπεν

>

πῶς ἤνοιξέν σου τ. ὀφθαλμούς;

ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν
γω"

“

’

-

Θεοῦ εἰσελθεῖν
4

,

πάλιν οὖν ἠρώτων

“-

εἰς τ. βασιλείαν τ.

΄

-

3.

‘

πῶς

εἰσελεύσονται
΄Φ

΄-

πῶς δὲ viv βλέπει οὐκ οἴδαμεν

’

8 πῶς δύσκολόν ἐστιν

>

1 πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί;

᾿

’

΄“΄

πῶς δύναται ἄνθρωπος
σημεῖα ποιεῖν;

πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν;
πῶς πάσας τ. παραβολὰς γνώσεσθε;
4 πῶς ὁμοιώσωμεν τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ;
3 πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν;
οὔπω ἔχ., WHR
δι6 διηγήσαντο ... πῶς ἐγένετο τ. δαιμονιζομένῳ
912 πῶς γέγραπται ἐπὶ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες . ..
10 23
‘

-

’

πῶς ἀνέβλεψεν

3 23
413
30
40

ε

ce

f-

cal

πῶς, [WH]

ὅλ.

a

δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τ. σάρκα

~

πῶς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ

ὃ

΄

-

26 54 14 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαί

΄

~

πῶς σὺ λέγεις ὅτι

45 πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν;
23 33 4 πῶς φύγητε ἀπὸ τ. κρίσεως τ. γεέννης ;

>

ὃ

-

715 πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν

Κύριον;

8

>

Cal

αὐτοῦ φαγεῖν ;

43 1 πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν

΄-.

~

πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι
πῶς τ. ἐμοῖς ῥήμασι πιστεύσετε;
πῶς νῦν λέγει
cal

34
16 II 3 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον
21 20 8 πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;
22 12 πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;

226

3

’

πῶς

πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες;

Mk

hs

΄“

ἀρέσῃ τ. , ἀνδρί
-

>

~

~

>

τὰ τ. κόσμου πῶς

τὰ τ. κόσμου πῶς

πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ TO κιθαριζόμενον;
πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον ;
πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τ. σῇ εὐχαριστίᾳ
πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινές
35 πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί;
1Co8
ὃ 2 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τ. πνεύματος
ἔσται ἐν δόξῃ;
πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ᾿Ἰουδαΐζειν;
Ga 21
΄“

,

΄“

lod

4

᾿

Ἅ

4

6

’

΄

col

DX

a”

,

»"“

,’

+

πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ Ta. . . στοι-

χεῖα
πῶς περιπατεῖτε
Eph 5 1 βλέπετε οὖν ἀκριβῶς
“
>
,
Col 4 Of
Ownεἰδέναι πῶς Sei ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ amoxpiνεσθαι

880

πῶς-- ῥαντισμός

ΙΤῊ1

9 ἀπαγγέλλουσιν... πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς
τ. Θεὸν ἀπὸ τ. εἰδώλων
4 I καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ

ΠΤΉΒ
ITi 8

He 2 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα
1]0 817 πῶς ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;
4 20 τὸν Θεὸν ὃν i
oe πῶς δύναται ἀγαπᾷν;
οὐ δύν., TWHR
non mg.

ὑμᾶς περιπατεῖν

7 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς

Re

5 πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπι ελήσεται;

8 3 μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας κ. ἤκουσας

15 ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέ-

nas

φεσθαι

Vide εἴ πως, μή πως

enclit.

P
ῬΑΑΒ
He 11 31 πίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο
Ja 225 ὁμοίως δὲ x. Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη

Re

227 ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ

11 1 ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ
12. 5 ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν

>

ῥάβδῳ σιδηρᾷ

19 15 αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ

“PABBEI’ * +

Mt 23

7
S
26 25
49
Mk 9 5
10 51

καλεῖσθαι ὑπὸ τ. ἀνθρώπων Ῥαββεί.
ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββεί
μήτι ἐγώ εἰμι ῥαββεί;
προσελθὼν τ. Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε ῥαββεί
ῥαββεὶ καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
Κύριε ῥαββεὶ ἵνα ἀναβλέψω
ῥαββουνεὶ,

TWH

non

mg.

R

11 21 ῥαββεὶ ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται
14 45 προσελθὼν αὐτῷ λέγει Ῥαββεί
JO 139 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ “Ραββεὶ ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε
50 ῥαββεὶ σὺ εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
3 2 ῥαββεὶ οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας
διδάσκαλος
26 ῥαββεὶ ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τ. Ἰορδάνου
4.31 λέγοντες Ῥαββεὶ φάγε
6 25 ῥαββεὶ πότε ὧδε γέγονας;
9 2 ῥαββεὶ τίς ἥμαρτεν
11 ὃ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ῥαββεὶ νῦν
ἐζήτουν σε λιθάσαι

‘PABBOYNEI’ * +
paBBouvi, T
Mk10 51 ῥαββουνεὶ ἵνα ἀναβλέψω
Κύριε ῥαββεὶ, WH mg.
Jo 20 16 λέγει αὐτῷ ‘EBpaiori Ῥαββουνεὶ ὃ λέγεται

ῬΑΒΔΟΥΧΟΣ*
Ac 16 35 ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τ. ῥαβδούχους
38 ἀπήγγειλαν δὲ τ. στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι
τὰ ῥήματα ταῦτα
“PATAY’

Lu

8 35 τοῦ Sepovy τοῦ ‘Paya’ τοῦ Φάλεκ
‘Payai, T

‘PAAIOY’PFHMA *

Ac 18 14 εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν

ἹΡΑΔΙΟΥΡΓΙΆ *

Ac 1310 ὦ πλήρης παντὸς δόλου κ. πάσης ῥᾳδιουργίας

“PAKA’
Mt

522 és δ᾽ ἂν εἴπῃ τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά
ῥαχά, T
“‘PA’KOX

Mt 9 16 οὐδεὶςδὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφον
Mk 221 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει

ῬΑΜΑ΄
Mt

218 φωνὴ ἐν ‘Paya ἠκούσθη

yows mova Sip, Jer. xxxi. 15

Διδάσκαλε

ῬΑΒΔΙΖΩ
Ac 1622 οἱ στρατηγοὶ... ἐκέλευον ῥαβδίξειν
Coll 25 τρὶς ἐραβδίσθην ἅπαξ ἐλιθάσθην

“PANTI‘ZO +
Mk

7 4 ἀπ’ ἀγόρας ἐὰν μὴ ῥαντίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν
βαπτίσωνται, TWH mg. R non mg.
913 σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τ. κεκοινωμένους
19 αὐτό τε τὸ βιβλίον x. πάντα τ. λαὸν ἐράντισεν

He

“‘PA’BAOX

Mt 10 10 μὴ κτήσησθε χρυσὸν. - « μηδὲ ὑποδήματα
μηδὲ ῥάβδον.

ΜΚ 6 8 ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον

μόνον
Lu 9 3 μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδὸν μήτε ῥάβδον
1Co42I ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς ἣ ἐν ἀγάπῃ

He

1 8 ἡ ῥάβδος τ. εὐθύτητος ῥάβδος τ. βασιλείας
αὐτοῦ

WMI Hw wwe Ὁ ἢ, Ps. xlv. 7

9 4 ἡ ῥάβδος ’Aapdy ἡ βλαστήσασα
11 21 προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου
αἰτοῦ

21 πάντα τὰ σκεύη τ. λειτουργίας τ. αἵματι
ὁμοίως ἐράντισεν

10 22 ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως
πονηρᾶς

᾿

ῥεραντ., T
Re 19 13 περιβεβλημένος ἱμάτιον ῥεραντισμένον αἵματι
περιρεραμμένον, T ; βεβαμμένον, R mg.

‘PANTIZMO’S +

He 12 24 αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ

1Pel

τὸν "Αβελ

2 εἰς ὑπακοὴν x. ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ
Χριστοῦ

:

ῥαπίζω---ῥῆμα

Mt 12 36 ? πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι

“PANI'ZQ

Mt

18 16 * ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἣ τριῶν

5 39 ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τ. δεξιάν σου σιαγόνα
26 67 οἱ δὲ ἐράπισαν λέγοντες

σταθῇ πᾶν ῥῆμα

pyres ΒΓ ie Ὁ» νὴ ‘BP

“ῬΑΊΤΙΣΜΑ
Mk 14 65 οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον
7ο 18 22 εἷςfel ag τ. ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα
Ἰησοῦ

19

3 ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα

23 Dp, Dt. xix. 15
26 75 ἐμνήσθη ὁ Πέτρος Te ῥήματος Ἰησοῦ
2714 οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα
ΜΚ 9 32οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα

14 72 ἀνεμνήσθη 6
ὁ Spek τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ

ῬΑΦΙΣ *
Mt 19 24 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος
ῥαφίδος εἰσελθεῖν
Mk10 25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς

ῥαφίδος διελθεῖν
“PAXA’

3

Vide “PAKA’

“PAXA’B

Mt

1

Mt

218

5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τ. Βοὲς ἐκ τῆς Ῥαχάβ

“PAXH’A
‘PaxnA κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς

maby nda bm, Jer. xxxi. 15
“PEBE’KKA
Ro

910

ἀλλὰ

xk.

Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα

“PE’AH * +
Vide “POM%A’

“PE’Q
Jo

738 ποταμοὶ ἐκ τ. κοιλίας
ὕδατος ζῶντος

αὐτοῦ

ῥεύσουσιν

ῬΗΤΙΟΝ

Ας 2813 ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον

“PH TMA
Lu

ὦ) foo

Mk
Lu
Ga

7 6
9 17.
222
918
537
9.42

μήποτε Mi. στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς
εἰ δὲ μήγε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί
εἰ δὲ μὴ ῥήξει ὁ οἶνος τ. ἀσκούς
1 ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν
εἰ δὲ μήγε ῥήξει 6 οἶνος ὁ νέος τ. ἀσκούς
ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν
τὸ δαιμόνιον
427 ῥῆξον x. βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα

mbn-nd ΟΠ, ΠΡῚ ἼΝΒ, Is. liv. 1
ῬΗ͂ΜΑ
(1) ῥῆμ. Θεοῦ, Κυρίου
Mt

(2) ῥῆμ. ἀργόν,

ἄρρητον (8) res
4 4 ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος
Θεοῦ

nip xvinba-by, De. viii. 3
56

ὁ Ἰησοῦς
137 3 οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τ. Θεοῦ πᾶν ῥῆμα
38 γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου
65 ἐν ὅλῃ τ. ὀρεινῇ τ. Ἰουδαίας διελαλεῖτο
πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα
215
* ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός
17 ἐγνώρισαν περὶ τ. ῥήματος τ. λαληϑέντος
αὐτοῖς
19,=ἡἡ δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα
29 νῦν ἀπολύεις τ. δοῦλόν σου δέσποτα κατὰ τὸ
ῥῆμά σου
50 αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν. αὐτοῖς
51 0)μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα
2 ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ ἸΙωάνην
5 ἐπὶ δὲ τ. ῥήματί σου ,χαλάσω, τὰ δίκτυα
| ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ
5 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο
45. ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τ. ῥήματος
τούτου

20 26 οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι Ζ: ῥήματος
22 61 1 ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τ. ῥήματος τ. Κυρίου
τ. λόγου, Τ
24 ὃ ἐμνήσθησαν. τ. ῥημάτων αὐτοῦ
II ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ
ῥήματα ταῦτα
Jo 8.341
τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ,
5 47 πῶς τ. ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε;
663 τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν
68 ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις
8 20 ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐἐν τ. γαζοφυλακίῳ
47 1 6 ὧν ἐκ a Θεοῦ τὰ ῥήματα τ. Θεοῦ ἀκούει

6 49 ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τ. οἰκίας ἐκείνης μέγα

“PH’TNYMI
Mt

Lu

18 34 ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν

Re 18 13 ἵππων x. ῥεδῶν κ. σωμάτων
ῬΕΦΑΝ

881

10 21 ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου
12 47 ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τ. ῥημάτων
48 ὁὁ ἀθετῶν ἐἐμὲ κι μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου
14 το τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ
οὐ λαλῶ
15 7 ἐὰν .. + τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ
17 ὃ τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς
Ας 214 ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά βου
5 20 Manat s ... πάντα τὰ ῥήματα τ. ζωῆς ταύτης
3
ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τ. ῥημάτων τούτων
6 Il ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσμα
13 ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα
10 22 ἐχρηματίσθη.
. ἀκοῦσαι pn Lara παρὰ σοῦ
37 ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης
τ. Ἰουδαίας
44 ἔτι λαλοῦντος το Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα
1114 ὃς λαλήσει ῥήματα πρός σε
16 5} ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ Κυρίου
εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς
τὰ ῥήματα ταῦτα

16 38 ἀπήγγειλαν δὲ τ. στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι
τὰ ῥήματα ταῦτα

ῥῆμα--- ῥομφαία

882
Ac

2625 ἀληθείας

σωφροσύνης

x.

ῥήματα

ἀπο-

φθέγγομαι

Ro

28 25 εἰπόντος τ. Παύλου ῥῆμα ἕν
10 ὃ ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν

Tito 137 ΤῸΝ ap, Dt. xxx. 14
ὃ τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα τ. πίστεως ὃ κηρύσ-

σομεν"
9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς τὸ ῥῆμα ἐν τ. στόματί
σου
—rd ῥῆμα, TWH mg. R non mg.
17 ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ

18 εἰς τὰ πέρατα
αὐτῶν

τ. οἰκουμένης τὰ ῥήματα

pm>o ban ΠΥΡΞ, Ps. xix. 5
4 ? K. ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα
1 ὃ ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων κ. τριῶν
σταθήσεται πᾶν ῥῆμα, Dt. xix. 15
5 26 καθαρίσας τ. λουτρῷ τ. ὕδατος ἐν ῥήματι
617 1 τ. μάχαιραν τ. πνεύματος ὅ ἐστιν ῥῆμα
Θεοῦ
1. 2 φέρων τε τὰ πάντα τ. ῥήματι τ. δυνάμεως

Ro 15 12 ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί

δ AW... 7, Is. xi. 10
1 Ti 6 10 ῥίζα yap πάντων τ. κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαρ,γυρία
He 1215 μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ
Re 5 5 ἐνίκησεν ὁ λέων...
ἡ ῥίζα Δαυείδ
22 τό ἐγώ εἶμι ἡ ῥίζα κ. τὸ γένος Δαυείδ
ῬΙΖΟΌΜΑΙ
Eph3 18 ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι x. τεθεμελιωμένοι.
Col 2 7 ἐρριζωμένοι x. ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ
ῬΙΠΗ΄*
ICo15 52 ἐν ἀτόμῳ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ

1Co12
18
Eph
He.

ῬΙΠΙΖΟΜΑΙ *
Ja

καλὸν γευσαμένους Θεοῦ ῥῆμα

1 31 πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τ. αἰῶνας

“‘PI'NTQ

(1) ῥιπτέω
Mt

12 19 σάλπιγγος ἤχῳ κ. φωνῇ ῥημάτων
125 3 τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τ. αἰῶνα:

pdiyd maps ands 13, Is. xl. 8

Pe

3

τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν
εἰς ὑμᾶς
2 μνησθῆναι τ. προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ

τ. ἁγίων προφητῶν
17 μνήσθητε τ. ῥημάτων τ. προειρημένων ὑπὸ
τ. ἀποστόλων τ. Κυρίου

Ju

ῬΗΣΑ΄
8.27 τοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησὰ τοῦ Ζοροβάβελ
“PH’S3Q

ἔχοντα “ποιμένα

27 5 ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τ. ναὸν ἀνεχώρησεν
Lu

435 ῥίψαν αὐτὸν τὸ ΔΑΝ εἰς τὸ μέσον
ῥῖψαν,T
a7 κ εἰ . . » ἔρριπται εἰς τ. θάλασσαν
Ac 2223} κραυγαζόντων τε αὐτῶν κ. ῥιπτούντων
τὰ ἱμάτια
27 19 αὐτόχειρες τ. σκευὴν τ. πλοίου ἔριψαν

29 ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας
‘POBOA’M

Mt

1 7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ-

Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αβιά

“PO’AH

Κ[ιάε “PH’TNYMI

ῬΗΊΤΩΡ*
Ac 24

9 36 ἐσκυλμένοι κ᾿: ἐριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ
15 30 ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τ᾿ πόδας αὐτοῦ

ῥήματι Θεοῦ

Lu

ἀνεμιζομένῳ κ. ῥιπιζομένῳ

αὐτοῦ

Ss

1 Pe

1 6 ὁγὰρ διακρινόμενος ἔ
ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης

Ac 1213 προσῆλθεν
“Ῥόδη

1 κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς *Avavias pera...
ῥήτορος Τερτύλλου τινός

1 τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει

310 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τ. ῥίζαν τ. δένδρων

ο΄
κεῖται
18 6 διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν “ἐξηράνθη

1 τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον
‘POIZHAO’N *

Ac

κεῖται

8 13 οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν
Ro 11 τό εἰ ἡ ῥίζα ἁγία κ. οἱ κλάδοι
17 συνκοινωνὸς τ. ῥίζης τ. πιότητος τ. ἐλαίας

ἐγένου

18 οὐ σὺ τ. ῥίζαν βαστάζεις

ῬΟΜΦΑ΄
743 dveAdBere . . . τὸ ἄστρον τοῦ Θεοῦ Ῥομφά
Ῥομφάν, T; Ῥεφάν, R

Davos 2915. DIY STAN . . ONY?

21 οὐκ ἔχει. δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ

Mk 4 6 διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
17 οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς
11 20 εἶδον τ. συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν
Lu 3 9 ἤδη δὲ x. ἡ ἀξίνη πρὸςτ. ῥίζαν τ. δένδρων

ὀνόματι

ἽΠΡΕ8 10 ἐν F of οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται

ῬΙΖΑ

Mt

ὑπακοῦσαι

“PO’AOE

Ac 21

ῬΗΤΩῚΣἢ

ΣΙ ΤῚ 4

παιδίσκη

Am. v. 26
“POM@AI’A TF

Lu

Re

235 κι σου

αὐτῆς τ. ψυχὴν διελεύσεται pop-

α
116 ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ
ὀξεῖα

ῥομφαία δίστομος

212 τάδε λέγει ὁ ἔχων τ. ῥομφαίαν τ. δίστομον
τ. ὀξεῖαν

ῥομφαία----ῥώννυμαι
Re

216 πολεμήσω

per

αὐτῶν

στόματός μου

ἐν τ. ῥομφαίᾳ

τ.

6 ὃ ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ x. ἐν λιμῷ κ. ἐν
θανάτῳ
1915 ἐκ τ. στόματοο" αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία
ὀξεῖα
21 οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τ. ῥομφαίᾳ τ.

καθημένου ἐπὶ τ. ἵππου

Re

7

“POYBH’N
5 ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες

Mt

1

5 Boes δὲ ἐγέννησεν τ. Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ

-

Ja

“PYMAPI’A *

121 ἀποθέμενοι πᾶσαν purapiay x. περισσείαν
κακίας

‘PYNMAPO’S
Ja 2 2 εἰσέλθῃ δὲ x. πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι
Re 2211 ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι
“ΥΟΣ

1 Pe 3 21 οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου

“‘PoYy’o

“POY 0
Mk15 21 Σίμωνα. . . τ. πατέρα ᾿Αλεξάνδρου x.
Ῥούφου
Ro 1613 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τ. ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ
ε

883

PY’MH
,

Mk
Lu

ῬΥΣΙΣ
525 γυνὴ οὖσα ἐνῥύσει. αἵματος δώδεκα ἔτη
8 43 γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵ LaTos ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα
44 παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τ. αἵματος αὐτῆς

ῬΥΤΙ͂Σ
Eph 5 27 μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τ. τοιούτων

Mt

6 2 ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν τ. συναγωγαῖς κ. ἐν τ. ῥύμαις
Lu 1421 ἔξελθε ταχέως εἰς τ. πλατείας κ. ῥύμας τ.
πόλεως

Ac

911 πορεύθητι

ἐπὶ τ. ῥύμην

τ.

καλουμένην

Εὐθεῖαν
12 10 ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν

»

613
27 43
‘Lu 174
11 4

Ro

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τ. πονηροῦ
ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν
ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τ. πονηροῦ
—h. v5 TWHR non mg.

15 31 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τ. ἀπειθούντων ἐν τ.
Ιουδαίᾳ
11Col 10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρύσατο ἡμᾶς κ.
ῥύσεται:
ἐρρύσατο, T
eis ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι kK. ἔτι ῥύσεται
Col 1 13 ὃς ἐρύσατο ἡμᾶς ἐκ τ. ἐξουσίας τ. σκότους
>

,’Μ

:

πονηροῦ

. ἐρύσατο

9 οἶδεν Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι
‘PYMAI'NOMA *
Re 22 11 ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι
ἔ
ῥυπαρευθήτω, WH mg.

“PYMAPEY’OMAI * +
Re 22 11 6 pumapos ῥυπαρευθήτωἔτι
non mg.

29

ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι ‘Paopaids ἐστιν

28 17 δέσμιος ἐξ Ἱερουσαλὴμ παρεδόθην εἰς τ.
χεῖρας τ. Ῥωμαίων
‘PQMAISTI’
Jo 19 20 ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστὶ ρωμαϊστὶ Ἑλληνιστί
ῬΩΜΗ

Ας 18 2 διὰ τὸ διατεταχέναι

2 ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τ. ἀτόπων κ. πονηρῶν
ἀνθρώπων
ΠΤΙΒ1Ι ἐκ πάντων pe ἐρύσατο ὁ Κύριος
417 ἐρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.
18 ῥύσεταί με ὁ Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου
7 δίκαιον Aor καταπονούμενον a
ἐρ
ρρύσατο, T

ὑμῖν μαστίζειν ;
26 ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος ‘Popaios ἐστιν
27 λέγε οἱ σὺ Ῥωμαῖος εἶ;
28 27€ἐξειλάμην μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν
25 16 οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα
ἄνθρωπον

UTh3

TWH

4

22 25 εἰi ἄνθρωπον ἡΡωμαῖον κ. ἀκατάκριτον ἔξεστιν

»

1Th 1 10 Ἰησοῦν τ. ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τ. ὀργῆς τ.
ἐρχομένης

ῥυπανθήτω.

«

38 ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες
a
ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν

724 τίς pe ῥύσεται ἐκ τ. σώματος τ. θανάτου
τούτου;
11 26 ἥξει ἐκ Σιὼν 6 ῥυόμενος
Osta ΠΩ S82, Is. lix. 20

uwPe2

[,

ὑπάρχοντας

ῬΥΌΜΑΙ
Mt

ῬΩΜΑΓῸΣ
Jo 11 48 ἐλεύσονται οἱ “Ῥωμαῖοι k. ἀροῦσιν
Ac 210 οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι Ἰουδαῖοί τε κ.
προσήλυτοι
,
hd
οὖσιν
16 21 ἃ οὐκ ἔξεστιν piv... ¢ Ῥωμαίοις
37 δείραντες ἡμᾶς" Ὡς ἀνθρώπους Ῥωμαίους

Ro

Κλαύδιον

χωρίζεσθαι

1921

πάντας τ. Ἰουδαίους ἀπὸ τ. Ῥώμης
δεῖ pe κ. Ῥώμην ἰδεῖν

23 II

οὕτως ἧς δεῖ x.

εἰς Ῥώμην

μαρτυρῆσαι

28 14 οὕτως εἰς τ. Ῥώμην ἤλθαμεν
16 ὅτε δὲ εἰσήλθαμεν εἰς Ῥώμην
εἰς τὴν > ey

1 7 πᾶσι τ. οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ
Ι5 τὸ

Kar ἐμὲ πρόθυμον κ. ὑμῖν τοῖς ἐν
Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι
ΠΤΙ1 17 γενόμενος ἐν Ῥώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν με
“PQ’NNYMAI **
Ac 1529 ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε'
ἔρρωσθε
23 30 παραγγείλας kK. T. κατηγόροις λέγειν πρὸς
αὐτὸν ἐπὶ σοῦ: ἔρρωσο
π-ἔρρωσο,

TWHR

non

mg.
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σαβαχθανεί---σάββατον

Σ
ZABAXOANE!’
Mt 27 46 ἐλωὶ eAwi λεμὰ σαβαχθανεἰ
λαμὰ ζαφθανεί, WH mg.

Lu

‘mary mab ‘dx ὌΝ, Ps. xxii. 2

6 7 εἰ ἐν τ. σαββάτῳ θεραπεύει
9 εἰ ἔξεστιν τ. σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι
13 1το 3 ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τ. συναγωγῶν ἐν
τ. σάββασιν
14 ἀγανακτῶν ὅτι τ. σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ
Ἰησοῦς

Mk 15 34 ἐλωὶ ἐλωὶ λαμὰ σαβαχθανεί, Ps. 1.6.

14." μὴ τ. ἡμέρᾳ τ. σαββάτου

ΣΑΒΑΩΘΤ

Ro

929 εἰ μὴ Κύριος
σπέρμα

Σαβαὼθ

ἐγκατέλιπεν

ἡμῖν
14

my ab nin nixzy vin nd, Is. 1. 9

a

He

5 4 els τὰ ὦτα Κυρίου
ρ
SaBawd εἰσελήλυθαν
ΣΑΒΒΑΤΙΣΜΟΆΣ * +
4 9 ἀπολείπεται σαββατισμὸς τ. λαῷ τ. Θεοῦ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ +
(1) τὰ σάββατα, τ. σάββασιν
(2) πρώτη,
μία σαββ., ἡμέρα σαββ.
Mt 12

18
28

Jo

1} ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τ. σάββασιν διὰ τ. σπορίμων
2 ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ
5 } τ. σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τ. ἱερῷ τὸ σάβ-

16 ὅτι ταῦτα ἐποίει τ. σαββάτῳ
18 ὅτι ov μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον

6 59 διδάσκων ἐν Καφαρναοὺμ σαββάτῳ
--σαββ., TWH non mg. R
7.22 ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.
23 εἰ περιτομὴν λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος

,βατον βεβηλοῦσιν

ὃ κύριος γάρ ἐστιν
ἀνθρώπου
101

τ.

σαββάτου

ὁ υἱὸς τ.

σαββάτῳ
ὅλον ἄνθρωπον

12}

ὥστε ἔξεστιν τ. σάββασιν καλῶς

ποιεῖν

"ἦν γὰρ ᾿μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου

20

1
19

Ας

112
13 14

τ. σαββάτου

εἰ τ. σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν
εἰ ἐν τ. σάββ. θεραπεύει, T
4} ἔξεστιν τ. σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι
2 γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν
Ι διαγενομένου τ. σαββάτου
23 λίαν πρωὶ τ. μιᾷ τ. σαββάτων ἔρχονται
9 2 ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου
63 εἰσῆλθεν πὰ ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. σαββάτων
εἰς τ. συναγωγήν
413 ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τ. σάββασιν
6 I ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτόν
σαββ. δευτεροπρώτῳ, TWH mg. R mg.
21 τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν τ. σάββασιν
5 κύριόςἐστιν τ. σαββάτου6 υἱὸς τ. av —

822

6 vi. τ. ἀνθρ. x. τ. σαββ., TW

6 ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ

αὐτόν

σαββάτῳ

κέν οἅ

ἐν

23
ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ
914 ἦν δὲ σάββατον ἐν ἡἣ ἡμέρᾳ τ. πηλὸν
ἐποίησεν
16 ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ
19.31 ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τ. σταυροῦ τὰ σώματα ἐν
τ σ
are:

εἰ ἔξεστιν τ. σάββασιν θεραπεύειν ;

11 1 ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τ. σάββασιν εἰς βόθυνον
24 20 ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν. - σαββάτῳ
28. 1.8 ὄψε δὲ σαββάτων τ. ἐπιφωσκούσκῃ εἰς
μίαν σαββάτων
Mk 121 ! εὐθὺς τ. σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τ. συναγωγήν
223 | ἐγένετο αὐτὸν ἐν τ. σάββασιν διαπορεύεσθαι διὰ τ. σπορίμων
24 1 τί ποιοῦσιν τ. σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν;
27 τὸ σάββατον διὰ τ. ἄνθρωπον ἐγένετο,
K. οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον"
28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου x.

24
5

15 ἕκαστος ὑμῶν τ. Peary ov λύει τ. βοῦν
αὐτοῦ
16 3 οὐκ ἔδει λυθῆναι... τ. ἡμέρᾳ τ. σαββάτου
1 ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκον... σαββάτῳ
φαγεῖν ἄρτον
3) ἔξεστιν τ. σάββασιν θεραπεῦσαι ἣ οὔ;
5 2 οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τ.
σαββάτου
12 νηστεύω δὶς τ. σαββάτου
54 σάββατον ἐπέφωσκεν
56 τὸ μὲν σάββατον ἡἡσύχασαν κατὰ τ. ἐντολήν.
7,3 τῇ δὲ μιᾷ τ. σαββάτων ὄρθρου βαθέως
9 nw δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ.
Io ἔλεγον οὖν... τ. τεθεραπευμένῳ Σάββατόν
ἐστιν

27

τ. σαβ-

arou
2 τῇ δὲ μιᾷ τ. σαββάτων Mapia.. . ἔρχεται
πρωΐ
ἢ οὔσης οὖν ὀψίας τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τ. μιᾷ
σαββάτ. ov
σαββάτου€
ἔχον ὁδόν
? ἐλθόντες εἰς τ. συναγωγὴν τ. ἡμέρᾳ τ.
σαββάτων
τ. φωνὰς τ. προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν
σάββατον ἀναγινωσκομένας

42 εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς
τὰ ῥήματα ταῦτα
44 Ἣν δὲ ἐρχομέν byσαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ
ις συνήχ
1521 ἐν τ. συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον
ἀναγινωσκόμενος

1613
17
18

3 τῇ Te ἡμέρᾳ τ. σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω
τ. πύλης
2! émi σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς
4 διελέγετο δὲ ἐν τ. συναγωγῇ κατὰ πᾶν

20

7? ἐν δὲ τ. μιᾷ τ. σαββάτων

1Col6

σάββατον

ἡμῶν

συνηγμένων

2 3 κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος . . . τιθέτω

Col 216 ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς...

ἣ σαββάτων

᾿

σαγήνη---σαλπίζω
ΣΑΓΗΝΉ

Μι 18 47 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν σαγήνῃ

ΜΚ 18 25 αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τ. οὐρανοῖς σαλευθήσονται
Lu 6 38 μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον

48 οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτήν

βληθείσῃ εἰς τ. θάλασσαν

724 κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;

ΣΑΔΔΟΥΚΑΓῸΣ

Mt

8 7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τ. Φαρισαίων

κ. Σαδδου-

καίων ἐρχομένους
προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι x. Σαδδουκαῖοι
προσέχετε ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων κ.
Σαδδουκαίων
προσέχετε δὲ ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων κ.
Σαδδουκαίων
οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων κ. Σαδδουκαίων,
τ. ζύμ. τ. ἄρτων, WHR
ἀλλὰ ἀπὸ τ. διδαχῆς τ. Φαρισαίων
κ.

I
6

16

11
12

885

Ac

21 26 αἱ γὰρ δυνάμεις τ. οὐρανῶν σαλευθήσονται
225 ex δεξιῶν μου ἐστὶν ἵνα μὴ σαλευθῶ

pipx-ba Ὁ, Ps. xvi. 8
4
16
17
W1Th2

31
26
13
2

ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι
ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τ. δεσμωτηρίου
ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες . . . τ. ὄχλους
εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τ.

νοός
He 12 26 οὗ ἡ φωνὴ τ. γῆν ἐσάλευσεν τότε

27 δηλοῖ τὴν τ. σαλευομένων μετάθεσιν
πεποιημένων,
ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα

ὡς

Σαδδουκαίων

22 23 ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ προσῆλθον

αὐτῷ Σαδ-

δουκαῖοι

4
ΜΚΙ12 18
Lu 20 27
Ac 4 I
517

ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τ. Σαδδουκαίους
ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν
προσελθόντες δέ τινες τ. Σαδδουκαίων
ἐπέστησαν αὐτοῖς.
. οἱ Σαδδουκαῖοι
ἡ οὖσα αἵρεσις τ. Σαδδουκαίων

28 6 γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἕν μέρος ἐστὶν
Σαδδουκαίων
7 ἐγένετο στάσις τ. Φαρισαίων κ. Σαδδουκαίων
8 Σαδδουκαῖοι γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν

7 1 οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλήμ
2 ἔπειτα δὲ κ. βασιλεὺς Σαλήμ

Mt

1 4 Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τ. Σαλμών'
5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τ. Βοὲς ἐκ τῆς Ῥαχάβ
8.32 τοῦ Bods τοῦ Σαλμὼν τοῦ Ναασσών

ZAAMQ’N
Lu

Σαλὰ, TWHR mg.

ZAAMQ’NH
7 ὑπεπλεύσαμεν τ. Κρήτην κατὰ Σαλμώνην

Ac 27

ΣΑΔΩΚ

Mt

ΣΑΛΗΜ

He

114 ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησεν τ. Σαδώκ"
Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τ. ᾿Αχείμ

ἔ
ΣΑ'ΛΟΣ
Lu 21 25 ἠχοῦς θαλάσσης x. σάλου

ΣΑΙΝΟΜΑΙ *
1Th3

Mt 11 21
Lu 1013
Re

ΣΑΓΛΠΙΓΞ

3 τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν τ. θλίψεσι ταύταις

612
11 3

ΣΑΚΚΟΣ
πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ x. σποδῷ μετενόησαν
πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ κ. σποδῷ καθήμενοι
μετενόησαν
ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος
περιβεβλημένους σάκκους

Mt 24 31 ἀποστελεῖ τ. ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος
1Co14

Re

Lu

8.32 τοῦ Bods τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασσών
Σαλμὼν, R non mg.
35 τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ τοῦ Καινάμ

6 οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντεςτ.ἑπτὰ σάλπιγγας

:
ἀγγέλων
:
9 14 λέγοντα τ. ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὁ ἔχων τ. σάλπιγγα

5 γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον

ΣΑΛΕΙΜ
8.23 ἦν δὲ κ. 6 Ἰωάνης

ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ

ΣΑΛΠΙΖΩ

Mt 6 2 μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου
1Col15 52 σαλπίσει yap x. οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται
Re

ΣΑΛΑΜΙΣ

Jo

πιγγος

13 ἐκ τ. λοιπῶν φωνῶν τ. σάλπιγγος τ. τριῶν

112 Ἰεχονίας ἐγέννησεν τ. Σαλαθιήλ"
Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τ. Ζοροβάβελ
327 τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιὴλ τοῦ Νηρεί

Ac 13

110 ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλ4 1 ἡφωνὴ.... ὡς σάλπιγγος λαλούσης per’ ἐμοῦ
8 5 ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες

ΣΑΛΑΘΙΗΛ

Mt

| εγάλης
8 ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ
φων. σάλπ., WH mg.

15 52 ἀλλαγησόμεθα . . . ἐν τ. ἐσχάτῃ σάλπιγγι
1Th 4 16 ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ
He 12 19 οὐ γὰρ προσεληλύθατε. . . σάλπιγγος ἤχῳ

ΣΑΛΑ΄
Lu

ie

8 6 ἡτοίμασαν αὑτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν.
7 κι ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν

8 ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν

10 ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
βαπτίζων

ἐν Αἰνὼν

ΣΑΛΕΥΏ

Mt 11 7 κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;
24 20 αἱ δυνάμεις τ. οὐρανῶν σαλευθήσονται

12 ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
13 τ. σάλπιγγος τ. τριῶν ἀγγέλλων τ. μεὰ-

9 7
13
10 7
11 15

λόντων σαλπίζειν.

k. ὁ πέμπτος
ἄγγελος ἐσάλπισεν
ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν
ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν

886

’
,
σαλπιστής----σαρκικός

ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ *
Re 18 22 φωνὴ...
σοὶ ἔτι

σαλπιστῶν

οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν

ZANAA’AION
Mk 6 9 ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια
Ac 12 ὃ ζῶσαι x. ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου

ZAAQ’MH

Mk 15 4o ἐν ais x. Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ .. . x.
Σαλώμη
1 ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ...

16

ἠγόρασαν ἀρώματα

ΣΑΛΩΜΩΝ

x.

ΣΑΝΙΣ

Ac 27 44 obs μὲν ἐπὶ σανίσιν

Σαλώμη

18 21 ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τ. Σαοὺλ υἱὸν Κείς
22 7 Σαοὺλ Σαοὺλ τί με διώκεις;
13 Σαοὺλ ἀδελφὲ ἀνάβλεψον

ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ

Lu

17 Σαοὺλ ἀδελφὲ ὁ Κύριος ἀπέσταλκέν με

Vide ΣΟΛΟΜΩΝ

Σαμαρίτης, Τ'
Mt 10

ΣΑΟΥΛ
9 4 Σαοὺλ Σαοὺλ τί με διώκεις;

Ac

26 14 Σαοὺλ

5 εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε

9 52 πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν

10 33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ᾽ αὐτόν
17 16 x. αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης
Jo 4 9 οὐ γὰρ συγχρῶνται ᾿Ιουδαῖοι Σαμαρείταις

—h. v.,

T [WH] R mg.

Ac

39
40
8 48
8 25

Jo

Σαμαρῖτις, T
4 ο λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις

πολλοὶ ἐπίστευσαν eis αὐτὸν τ. Σαμαρειτῶν
ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται
οὐ καλώς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ σύ
πολλάς τε κώμας τ. Σαμαρειτῶν εὐηγγελίζοντο
ΣΑΜΑΡΕΙ͂ΤΙΣ

Q map’ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος
οὔσης

ZAMAPI’A
Lu 17 11 αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Sapapias x. Ταλιλαίας
Jo 4 4 ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τ. Σαμαρίας.

XANPO’S

Mt

717 τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς
ποιεῖ

18 οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν
12.33ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρόν,
kK. τ. καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν
18 48 τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον
Lu 6.43 οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν
σαπρόν"
οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν
καλόν
Eph
4 29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τ. στόματος ὑμῶν
μὴ ἐκπορευέσθω
Ac

5

1 ᾿Ανανίας
αὐτοῦ

Σύχαρ

7 ἐγένετο γυνὴ ἐκ τ. Σαμαρίας ἀντλῆσαι ὕδωρ
1 8 ἔσεσθέ μου μάρτυρες...
k. Σαμαρίᾳ

Σαμαρίας
κατελθὼν εἰς τ. πόλιν τ. Σαμαρίας
ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τ. Σαμαρίας
δέδεκται ἡ Σαμαρία τ. λόγον τ. Θεοῦ
ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τ. Ἰουδαίας
x. Γαλιλαίας x. Σαμαρίας
15. 3 διήρχοντο τήν τε Φοινίκην x. Σαμαρίαν
5
9
14
9.31

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ZAPIA’NH *
11Co11 33 διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην

ΣΑῬΔΕΙΣ
Re

Re

111 πέμψον τ. ἑπτὰ ἐκκλησίαις. . . εἰς Σάρδεις
81 τ. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον
4 ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν
.
XA’PAIO
4 3 ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι x. capdio
21 20 ὁ ἕκτος σάρδιον
ΣΑΡΔΟΝΎΞ *

Re 21 20 ὁ πέμπτος σαρδόνυξ

εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην

ΣΑΜΟΣ
Ας 2015 τῇ δὲ ἑτέρᾳ μετεβάλομεν εἰς Σάμον
ΣΑΜΟΥΗΛ

Ac

324 οἱ προφῆται ἀπὸ Σ. κ. τῶν καθεξῆς
18 20 ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ προφήτου
He 11 32 ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον 6 χρόνος περὶ
εὐνν Δαυείδ τε x. Σαμουήλ
ΣΑΜΨΩΝ

He 11 32 ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ
Γεδεὼν Βαρὰκ Σαμψών

τ. γυναικὶ

ΣΑΊΦΕΙΡΟΣ

ἐν πασῇ τ. Ἰουδαίᾳ

8 1 διεσπάρησαν κατὰ τ. χώρας τ. Ἰουδαίας x.

Ας 1611

ΣΑΠΦΕΙΡΗ
... σὺν Σαπφείρῃ

Re 21 19 ὁ δεύτερος σάπφειρος

5 ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τ. Σαμαρίας λεγομένην

Ac

Σαοὺλ τί με διώκεις;

XA’PENTA

Lu

426 πρὸς οὐδεμίαν ἐπέμφθη Ἠλείας εἰ μὴ εἰς
Σ. τ. Σιδωνίας

XAPKIKO’S *
Ro 15 27 ὀφείλουσιν x. ἐν τ. σαρκικοῖς λειτουργῆσαι

αὐτοῖς

1Co3

3
3
911
ΠΟΟΙ 12

ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε
οὐχὶ σαρκικοί ἐστε
μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;
οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ

10 4 τὰ γὰρ ὅπλα τ. στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά
I Pe21I παρακαλῶ. . . ἀπέχεσθαι τ. σαρκικῶν
ἐπιθυμιῶν
ὼὴ

887

σαρκίνος---σάρξ
7 14 HO

he

Ro

ΣΑΡΚΙΝΟΣ
θέ
Sa

725 3 τ. δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας
8 3 ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τ. σαρκός,
’ lhe appaE ἐνυξμάφρανε᾽ TOPRES
3 κατέκρινεν τ. ἁμαρτίαν ἐν τ. σαρκί

I οἷς ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς

1Co8

ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις
3 ἐνγεγραμμένη

11Co8

ἐν

πλαξὶ

καρδίαις

424 ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.
245 of xγὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τ. σαρκὸς

σαρκίναις

716 ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν

He

φρονοῦσιν
6 2 τὸ yap φρόνημα τ. σαρκὸς θάνατος
7 τὸ φρόνημα τ. σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν
8 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται.
2 ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί
2

ΣΑΡΞ

(1) σὰρξ . . . αἷμα (9) σὰρξ . . . πνεῦμα
(8) σὰρξ
. νοῦς, ψυχή
(4) κατὰ

4

A

,

,

~

’

12 * ὀφειλέται ἐσμὲν ov τ. σαρκὶ TOU κατὰ
4

Mt 16 17 1 σὰρξ x. αἷμα

19

Ἴπις WIP WT, Gen. ii. 24
6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία
24 22 οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ

:

18 20 οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ

14 58 3 τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
Lu 8 6 ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τ. Θεοῦ

113 1 οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς... . ἐγεννήθησαν

14 ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο
8. 6 3 τὸ γεγεννημένον ἐκ τ. σαρκὸς σάρξ ἐστιν
651 ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου ἐστίν
δώσω... ἡ σάρξ μ. ἐστ., T
52 πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τ. σάρκα
αἰτοῦ φαγεῖν

μου

‘

,

728 θλίψιν δὲ τ. σαρκὶ ἕξουσιν. οἱ τοιοῦτοι
10 18 * βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα
15 39 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ
39 ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν
50 1 σὰρξ κ. αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονοjoa οὐ δύναται
11Co1 17 * ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι
411 ἵνα x. ἡ ζωὴ τ. Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τ.
θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν

5 16 4 ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα:
4 εἰ x. ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν
7

nap jaw “wa, Ps. xvi. 9
σάρκα
2 28 οὐδὲ ἡ ἐν τ. φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή
8 20 ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ

ὙΠῸ PEP ΠΧ ΝΡ, Ps. cxliii. 2

ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυ-

σμοῦ σαρκὸς κ. πνεύματος

ς οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν

ὝΡΞ ΞΡ ἸΥΎΤΙΣ BWR, Joel iii, 1

31 8 οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν
1.3474. “γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυεὶδ κατὰ

1? καθαρίσωμεν

10 2 4 τ. λογιζομένους

ἐπὶ πᾶσαν

26 ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι

Ro

δι

6 16 ἔσονται γὰρ φησὶν οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν,

τρώγων μου τ. σάρκα
|
γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις
τρώγων μου τ. σάρκα
ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν

217 ἐκχεῶ ἀπὸ τ. πνεύματός
σάρκα

ν

΄-

815 4 ὑμεῖς κατὰ τ. σάρκα κρίνετε
17 2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός
Ac

>

18 14 τ. σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας

—air., T [WH]
53 ἐὰν μὴ φάγητε τ. σάρκα τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
ὁ
ἡ
ὁ
2

‘

Gen. Zc.

24 30 © ὅτι πνεῦμα σάρκα κ. ὀστέα οὐκ ἔχει
σάρκας, T

54
55
56
63

>

1Co 1 26 “ οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα
29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον
τ. Θεοῦ
5 5 2 παραδοῦναι. .. τ. Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον
τ. σαρκός

yim ἼΡΞΓὉ5 ANI, Is. xl. 5

Jo

,

σάρκα (jv:
132 + εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποθνήσκειν
9 34 7. συγγενῶν μου κατὰ σάρκα
4 ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα
8 οὐ τὰ τέκνα τ. σαρκὸς ταῦτα τέκνα τ. Θεοῦ
11 14 εἴ πως παραζηλώσω. μου τ. σάρκα

οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι

5 ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;

2641 2 τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ
ἀσθενής
Mk10 8 ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν: Gen. Lc.
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ

>

Ga

ἡ σὰρξ ἡμῶν

ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα

περιπατοῦντας.
3 ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες,
4 οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα
11 18 * ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τ. σάρκα
-τὴν, T [WH]
12 7 ἐδόθη μοι σκόλοψ τ. σαρκί

1161
οὐ προσανεθέμην σαρκὶ κ. αἵματι
216 ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα
σάρξ, Ps. Le.

20 ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί
8 32 ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;

4 13 δι ἀσθένειαν τ. σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν
14 τ. πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τ. σαρκί μου
2

3.

4

ὁ μὲν
c

ἐκ
>

τ.

παιδίσκης
δί

κατὰ

A

σάρκα
,

εγέννηται

τί οὖν ἐροῦμεν ᾿Αβραὰμ τ. προπατέρα

29 32 4 ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν

ἡμῶν κατὰ σάρκα
θ19 ἀν θρώπινον λέγω διὰ τ. ἀσθένειαν τ. σαρκὸς
ὑμῶν
Ἴ 5 ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τ. σαρκί

5 13 μόνον μὴ τ. ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τ. σαρκί
16 3 ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε.

4 1

18 οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τ. σαρκί μου

κατὰ πνεῦμα

17727 yap σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τ. πνεύματος

3 τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τ. σαρκός

888
Ga

σάρξ---Σατανᾶς
519 * φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τ. σαρκός
24 οἱ δὲ τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. σάρκα ἐσταύ-

ρωσαν

εν

6 8? ὅτι 6 σπείρων εἰς τ. σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ
τ. σαρκὸς θερίσει φθοράν
[2 ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι τ. σαρκί
13 ἵνα ἐν τ. ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται
Eph2 3 ἀνεστράφημέν
ποτε ἐν τ. ἐπιθυμίαις τ.
σαρκὸς ἡμῶν,
ποιοῦντες τὰ θελήματα τ. σαρκὸς κ. τ.
διανοιῶν
II ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί
Il τ. λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειρο-

ποιήτου

15
5 29
31
6 5
12
Phil 1.22
24
3 3
4
Col

122
24

1]0 4 2 πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν
ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα
II Jo
7 οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχό-

μενον ἐν σαρκί
7 ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας
ὃ σάρκα μὲν μιαίνουσιν
23 μισοῦντες κ. τὸν ἀπὸ τ. σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα
Re 17 16 © οὗτοι... τ. σάρκας αὐτῆς φάγονται
19 18 © ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων,
δ k. σάρκας χιλιάρχων κ. σάρκας ἰσχυρῶν,
6
4
΄
>>
kK. σάρκας
ἵππων κ. τ. καθημένων
ἐπ
αὐτούς,
kK. σάρκας
πάντων
ἐλευθέρων τε κ.
δούλων

Ju

,

6

τ. ἔχθραν ἐν τ. σαρκὶ αὐτοῦ. ... καταργήσας
οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν
ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν, Gen. ἢ.
* ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις
1 οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα x.
σάρκα
εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν σαρκί
τὸ δὲ ἐπιμένειν σαρκὶ ἀναγκαιότερον
ἡμεῖς γὰρ... οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες,
καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν κι ἐν σαρκί.
εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί
νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τ. σώματι τ.
. σαρκὸς αὐτοῦ
ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα... ἐν τ.

21 ° πάντα

15

ὃ οὐχὶ...

21 οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου
4 1 Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκί
I ὅτι ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίαις"
2 εἰς TO. . . θελήματι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν
σαρκὶ βιῶσαι χρόνον

6 * ἵνα κριθῶσιν μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί

11Pe2 10 τοὺς ὀπίσω σαρκὸς den Grebo μιασμοῦ
πορευομένους
'

18 δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκός

[70 216 ἡ ἐπιθυμία τ. σαρκὸς...
τ. πατρός
:

οὐκ ἔστιν ἐκ

σαροῖ τ. οἰκίαν

πολ my? Ἰ5πππ, Gen. xviii. τὸ
He 1111
1Pe3

πίστει x. αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν
αὐτῇ Σάρρᾳ, WH mg.
6 ὡς Σάρρα ὑπήκουεν τῷ ᾿Αβραάμ

Ac

ΣΑΡΩΝ
935 πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα κ. τ. Σαρῶνα
Σάρωνα, T

Mt

410 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὕπαγε Σατανᾶ

ΣΑΤΑΝΑ͂Σ

ΜΚ

Lu

12 9 3 τοὺς μὲν τ. σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν

8 18 3 θανατωθεὶς μὲν σαρκί

ἐκ τ.

ΣΑΡΡΑ
419 κατενόησεν.... τ. νέκρωσιν μήτρας Σάρρας
9 9 ἔσται τ. Σάρρᾳ υἱός

Ro

Ja 5 3% 6 iis αὐτῶν...haἴγεται τ. σάρκας ὑμῶν
1 Pe 124 πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος

Wyn wIN-y, Is. xl. 6

τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν

Lu 11 25 εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον

ἐπικείμενα

13 ἁγιάζει πρὸς τὴν τ. σαρκὸς καθαρότητα
10 20 διὰ τ. καταπετάσματος τοῦτ᾽ ἔστιν τ. σαρκὸς
αὐτοῦ

θέ

ΣΑΡΟΏ *

8.22 * ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα

κυρίοις
1 Ti 8 16 3 ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί
Phm_ 16 πόσῳ δὲ μᾶλλόν σοι κ. ἐν σαρκὶ x. ἐν Κυρίῳ
He 214 } ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος
kK. σαρκός
5 7 ὃς ἐν τ. ἡμέραις τ. σαρκὸς αὐτοῦ
910 δικαιώματα σαρκὸς μεχρὶ καιροῦ διορθώσεως

Xr.

Mt 12 44 εὑρίσκει σχολάζοντα κ. σεσαρωμένον

σαρκί μου

1 ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί
5.3 εἰ γὰρ κ. τ. σαρκὶ ἄπειμι
11 ἐν τ. ἀπεκδύσει τ. σώματος τ. σαρκός
13 ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας... τ. ἀκροβυστίᾳ τ.
σαρκὸς ὑμῶν
᾽
18 εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τ. νοὸς τ. σαρκὸς
αὐτοῦ
23 οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τ. σαρκός

,

σαρκῶν αὐτῶν

,

2

,

,

Jo
Ac

12 26
1023
113
8.23
26
415
8.33
10 18
᾿
11 18
18 τό
22 3
31
18 27
5 3

εἰ ὁ Σατανᾶς τ. Σατανᾶν ἐκβάλλει
ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ
πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ
πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν;
εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτόν
εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς
ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ
ἐθεώρουν τ. Σατανᾶν... ἐκ τ. οὐρανοῦ
πεσόντα
;
εἰ δὲ κ. ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη
ἣν ἔδησεν 6 Σατανᾶς
εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν
ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς
τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς
διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τ. καρδίαν σου

26 18 ἐπιστρέψαι ad... τ. ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ
ἐπὶ τ. Θεόν

Ro 16 20 ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης συντρίψει τ. Σατανᾶν
I1Co5

Σατανᾷ

εἰς

11Co2 11 ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τ. Σατανᾶ
11 14 αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται

εἰς

7

καὶ παραδοῦναι.

τ.

τοιοῦτον

τ.

ἥλεθρον τ. σαρκός
καὶ ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς

ἄγγελον φωτός
12 7 ἄγγελος Σατανᾶ ἵνα με κολαφίζῃ

1 ΤῊ 2 18 ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς

889

Σατανᾶς----Σεβαστός
uUTh2

9 οὗ ἐστὶν ἡ παρουσία
Σατανᾶ

κατ᾽

ἐνέργειαν

τ.

5 15 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τ. Σατανᾶ
2 9 ἀλλὰ συναγωγὴ τ. Σατανᾶ

13 ὅπου ὁ θρόνος τ. Σατανᾶ

13
24
3 9
12 9
20 2

ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ
οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τ. Σατανᾶ
ἰδοὺ διδῶ ἐκ τ. συναγωγῆς τ. Σατανᾶ
ὁ Σατανᾶς 6 πλανῶν τ. οἰκουμένην ὅλην
ὅς ἐστιν διάβολος x. ὁ Σατανᾶς

ΣΑΊΤΟΝ ** 7
Mt 18 33 ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία
»
Lu 18 21 ἔκρυψεν
εἰς ἀλεύρου σάτα τρία

ZAY AOX
759 mapa τ. πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου
8 1 Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τ. ἀναιρέσει
αὐτοῦ
3 Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τ. ἐκκλησίαν
1 ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐνπνέων ἀπειλῆς x. φόνου

8 ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τ. γῆς
Ι ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον

15 30 6 καταλύων τ. ναὸν... σῶσον σεαυτόν
Lu 4 ο βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω
23 ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν
5 14 ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τ. ἱερεῖ
10 27 ἀγαπήσεις ... τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν,

Lev. Zc.
23 37 εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων σῶσον

. λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τ. φυλακῆς αὐτοῦ

Ac

ὀνόματι

39
Jo 122
7 4
8 13
53
10 33
14 22
17 5
18 34
21 18
9 34
16 28
26 1
Ro 2 I

Ac

Ταρσέα
22 Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο
24 ἐγνώσθη δὲ τ. Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν
11 2ς ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον
30 ἀποστείλαντες... διὰ χειρὸς Βαρνάβα κ.

18

18

τε Ἡρῴδου

σύντροφος

εἰς

κ.

Σαῦλος
2 ἀφορίσατε δή μοι τ. Βαρνάβαν κ. Σαῦλον
7 οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν κ. Σαῦλον
Q Σαῦλος δὲ ὁ x. Παῦλος

Π
ΕΠ ᾿

᾿
᾿ '
' ᾿

.

τ Μαναήν

ὑπέστρεψαν

XBE’NNYMI
Mt 12 20 λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει

ΠΩΣ) ND mad AAA, Is. xlii. 3
25 8 ὅτι ai λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται
Mk 948 ὅπου... τὸ πῦρ οὐ σβέννυται

naan xb DUN... °D, Is. Ixvi. 24

Ga

Mt

18 16 παράλαβε μετὰ σεαυτοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο
μετὰ σοῦ, WHR
19 19 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον gov ὡς σεαυτόν

TOD WIP AID, Lev. xix. 18

22 39 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον gov ὡς σεαυτόν,
Lev. Zc.
27 40 ὁ καταλύων τ. ναὸν.
. σῶσον σεαυτόν

;

σκεις;

9 ἀγαπήσεις

Lev. Zc.

τὸν

πλησίον

σοῦ ὡς σεαυτόν,

αν.

fe.

I σκοπῶν σεαυτὸν μὴ κ. σὺ πειρασθῇς
7 γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν
16 ἔπεχε σεαυτῷ x. τ. διδασκαλίᾳ

16 κ. σεαυτὸν σώσεις κ. τ. ἀκούοντάς σου
5 22 σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει
ΠΤΙ2 15 σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τ.
Θεῷ
4 τι Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε
μετὰ σεαυτοῦ
Tit 2 7 σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων
Phm
19 κ. σεαυτόν μοι προσοφείλεις
Ja 2 8 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν,

Lev. Zc.

σβέσαι

ΣΕΑΥΤΟΥ"
4 6 βάλε σεαυτὸν κάτω
8 4 ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τ. ἱερεῖ

κρίνεις

14 22 κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τ. Θεοῦ
514 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν,

6
1Ti4

Eph6 16 πάντα τὰ βέλη τ. πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα
{ΤῈ} 5 19 τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε
ζβέννυτε, T
He 11 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός ©

σεαυτόν
σῶσον σεαυτὸν κ. ἡμᾶς
τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;
φανέρωσον σεαυτὸν τ. κόσμῳ
σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς
τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;
ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὧν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν
ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτόν
δόξασόν με σὺ πάτερ παρὰ σεαυτῷ
ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, T
ὅτε ἧς νεώτερος ἐξώννυες σεαυτόν
ἀνάστηθι x. στρῶσον σεαυτῷ
μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν
ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν
ἐν $ γὰρ κρίνεις τ. ἕτερον σεαυτὸν κατα-

5 θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς
19 πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν
21 6 οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδά-

Σαύλου

12 25 Βαρνάβας δὲ x. Σαῦλος
Ἱερουσαλήμ

144 ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τ. ἱερεῖ
12 31 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν,

Lev. Zc.

I Ti 1 20 ods παρέδωκα τ. Σατανᾷ
Re

ΜΚ

Ro

XEBA’ZOMAI ἢ
125 ἐσεβάσθησαν x. ἐλάτρευσαν τ. κτίσει παρὰ
τ. κτίσαντα

ΣΕΒΑΣΜΑ **
Ac 17 23 ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν

11Th 24 ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν
ἢa σέβασμα
ZEBAZTO’S *
Ac 25 21 ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τ.
Σεβαστοῦ

ὃ

ὡσιν

25 αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τ. Σεβαστόν
I ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σε-

βαστῆς

890

Mt 15

σέβομαι---σημεῖον
ΣΕΒΟΜΑΙ
9 μάτην δὲ σέβονταί με

Lu 21 25 ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ κ. σελήνῃ κ. ἄστροις
Ac 2 20 μεταστραφήσεται. .΄. ἡ σελήνη εἰς αἷμα

Dw MN... IBM, Joel iii. 4

ἫΝ DNNY TA, Is. xxix. 13
Mk 7 7 μάτην δὲ σέβονταί pe, Is. Le.
Ac 18 43 πολλοὶ τ. Ἰουδαίων κ. τ. σεβομένων προσλύτων
50 οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τ. σεβομένας
αἴκας
16 14 γυνὴ ὀνόματι Avdia . . . σεβομένη τ. Θεόν

17 4 τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολύ
17 διελέγετο μὲν οὖν... τ. Ἰουδαίοις κ. τ.
18

σεβομένοις
7 ἦλθεν εἰς οἰκίαν. . . Τιτίου Ἰούστου
βομένου τ. Θεόν

1Col5 41
Re 6 12
812
12 1
21 23

ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΑΙ * +

Mt

σε-

424 προσήνεγκαν αὐτῷ... . δαιμονιζομένους x.
σεληνιαζομένους
1715. ὅτι σεληνιάζεται κ. κακῶς ἔχει

13 ἀναπείθει οὗτος τ. ἀνθρώπους σέβεσθαι τ.
Θεόν

WPe2

T ; σειραῖς,

Mt

8
24
27
28
Mk13
Lu 21
Ac 16
Re 6
8
11

8.26 τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεεὶν τοῦ Ἰωσήχ

ΣΕΜΙΔΑΛΙΣ

XEIPO’S, ΣΕΙΡΑ΄
4 σειροῖς ζόφου ταρταρώσας
σιροῖς,

ΣΕΜΕΕΙΝ

Lu

19 27 ἣν ὅλη ἡ ᾿Ασία κ. ἡ οἰκουμένη σέβεται

Re 18 13 ἔλαιον x. σεμίδαλιν x. σῖτον
XEMNO’S

ΣΕΙΣΜΟΣ
σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τ. θαλάσσῃ
ἔσονται... σεισμοὶ κατὰ τόπους
ἰδόντες τ. σεισμὸν κ. τὰ γινόμενα
ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους
σεισμοί τε μεγάλοι... ἔσονται
ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
σεισμὸς μέγας ἐγένετο
ἐγένοντο βρονταὶ... κ. σεισμός
ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας
ἀπεκτάνθησαν ἐν τ. σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά
19 ἐγένοντο. . . βρονταὶ x. σεισμός

24
7
54
2
ὃ
11
26
12
5
13
13

Phl 4 8 ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ ὅσα σεμνά
[ΤΊ 8 8 διακόνους ὡσαύτως σεμνούς
II γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς

Tit 2 2 πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι σεμνούς

ΣΕΜΝΟΎΤΗΣ **
ΤῚ

Tit

2

2 ἵνα... διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ x.
σεμνότητι
3 4 τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης
σεμνότητος
2 7 παρεχόμενος. . . ἐν τ. διδασκαλίᾳ ἀφθοριὰν
σεμνότητα

ΣΕῬΓΙΟΣ
Ας 18

γ ὃς ἦν σὺν τ. ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ

οὕτως μέγας

ΣΕΙΏ
Mt 21 10 ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις
27 51 ἡ γῆ ἐσείσθη

XEPOY’X

Lu

8.35 τοῦ Ναχὼρ τοῦ Sepody τοῦ Ῥαγαῦ

Lu

8.38 τοῦ Ἐνὼς τοῦ Σὴθ τοῦ ᾿Αδάμ

Lu

8 36 τοῦ ᾿Αρφαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ Νῶε

ΣΗΌ

28 4 ἀπὸ δὲ τ. φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τη-

ροῦντες
Ης 12 26 ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τ. γῆν ἀλλὰ
kK. τ. οὐρανόν

ὈΡΟΘΊ ΤΙΣBAO WD AT DY NM Ἣν
PSTN, Hagg. ii. 6

613 ὡς συκῆ βάλλει. ες ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου
σειομένη

ΣΗΜ

δὲ

Σέκουνδος
Ας 18

αὐτῷ... ᾿Αρίσταρχος

XEAH’NH

Mt 24 29 ἡ σελήνη ov δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς

Mk18 24 ; oe

κ.
Re

ΣΕΛΕΥΚΙΑ
4 κατῆλθον εἰς Σελευκίαν

ov δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς

ΣΗΜΑΙΝΩ
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τ. Θεόν
ἐσήμαινεν δία τ. πνεύματος λιμὸν μεγάλην
μέλλειν ἔσεσθαι
ἐσήμανεν, TWH mg.
25 27 μὴ κ. τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι

Jo 12
18
21
Ας 11

ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ

Ας 20 4 συνείπετο

᾿
:
1

1

|

:
|

i

R mg.

16 18 σεισμὸς ἐγένετο μέγας,
οἷος οὐκ ἐγένετο ... τηλικοῦτος σεισμὸς

Re

ἄλλη δόξα σελήνης
:
ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα
ἐπλήγη . . . τὸ τρίτον τ. σελήνης
ἡ-" σελήνη ὑποκάτω τ. ποδῶν αὐτῆς
ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τ. ἡλίου οὐδὲ τ. σελήνης

33
32
19
28

1 1 ἐσήμανεν... τ. δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάνει
ΣΗΜΕΙῸΝ

(1) σημεῖα x. τέρατα
Mt 12 38 θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν
39 γενεὰ πονηρὰ κ. μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ:
k. σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ,

εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τ. προφήτου

σημεῖον----σήμερον
Μι1Θ

1 σημεῖον ἐκ τ. οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς

Ac

3 τὰ δὲ σημεῖα τ. καιρῶν οὐ δύνασθε

13 θεωρῶν τε σημεῖα κ. δυνάμεις μεγάλας γινομένας
14 5! τῷ.... διδόντι σημεῖα κ. τέρατα γίνεσθαι

24 | δώσουσιν σημεῖα μεγάλα κ. τέρατα
30 τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώ-

811
12
12
18 4

ᾧητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τ. οὐρανοῦ
τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον;
εἰ δοθήσεται τ. γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον
τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι
πάντα
22 | δώσουσιν σημεῖα κ. τέρατα
10 [17 σημεῖα δὲ τ. πιστεύσασιν ἀκολουθήσει ταῦτα
20 τ. λόγον βεβαιοῦντος διὰ τ. ἐπακολουθούντων σημείων
Lu 212 τοῦτο ὑμῖν σημεῖον
τὸ σημ, TWH mg. R
34 οὗτος κεῖται... εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον
11 16 σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ
29 σημεῖον ζητεῖ κ. σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ,
εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾷ.
30 καθὼς γὰρ ἐγένετο ὁ Ἰωνᾶς τ. Νινευείταις
μεῖον
21 7, τί τὸ σημεῖον ὅταν μελλῃ ταῦτα γίνεσθαι;
11 φόβηθρά τε κ. ἀπ᾽ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα

ἔσται

25
28 ὃ
Jo 211
18
23
8. 2
448
54
6 2
14

26 ἕητεῖτέ pe οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα

30 τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον
7.31 μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος

916 πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα

Ac

σημεῖα ποιεῖν ;
10 41 Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν
11 47 οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
12 18 ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον
37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος
20 30 πολλὰ μὲν οὖν κ. ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν
ὁ Ἰησοῦς

219} δώσω... .. σημεῖα ἐπὶ τ. γῆς κάτω

YINS.. . DNB ΠΣ, Joel iii. 3
22 | ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ς . . δυνάμεσι x.
τέρασι κ. σημείοις
43 1 πολλὰ δὲ τέρατα κ. σημεῖα διὰ τ. ἀποστόλων
ἐγίνετο

416 ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι᾽
αὐτῶν...

15 12 1 dca ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα κ. τέρατα
Ro

1Co

φανερόν

22 ἐφ᾽ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τ. ἰάσεως
30 | σημεῖα x. τέρατα γίνεσθαι διὰ τ. ὀνόματος

411 σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς
15 19 1 ἐν δυνάμει σημείων κ. τεράτων

122 ἐπειδὴ x. Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν

14 22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἶσιν
11Co1212 1 τὰ μὲν σημεῖα τ. ἀποστόλου κατειργάσθη
ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ σημείοις τε κ.
τέρασιν
Π ΤῊ 2 ο' ἐν πάσῃ δυνάμει κ. σημείοις κ. τέρασι
:
evdous
317 6 ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ
He
2 4.8 συνεπιμαρτυροῦντος τ. Θεοῦ σημείοις τε
kK. τέρασιν
Re 12 1 σημεῖον μέγα ὥφθη ἐν τ. οὐρανῷ

3 ὥφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τ. οὐρανῷ

18 13 ποιεῖ σημεῖα μεγάλα
14 διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι
15 1 εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τ. οὐρανῷ μέγα κ.
θαυμαστόν
1614 εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα

εἴα

:

onp. ἀπ. ovp. pey., T ; onp. pey. ἀπ. ovp.,
WH mg.
ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ K. σελήνῃ κ. ἄστροις
ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον
ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τ. σημείων ὁ Ἰησοῦς
τί σημεῖον δεικνύεις ὑμῖν
θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν
1 ἐὰν μὴ σημεῖα x. τέρατα ἴδητε
τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν
ὁ Ἰησοῦς
ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ἃ ἐποίησεν σημεῖα
ὃ ἐπ. σημεῖον, TWH mg. R non mg.

διὰ δὲ τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων ἐγίνετο
σημεῖα κ. τέρατα

24 3 τί τὸ σημεῖον τ. σῆς παρουσίας

Mk

5121

6 81 ἐποίει τέρατα x. σημεῖα μεγάλα ἐν τ. λαῷ
7.36 1 ποιήσας τέρατα κ. σημεῖα ἐν τῇ Αἰγύπτῳ
8 6 ἐν τῷ... βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει

4 γενεὰ πονηρὰ κ. μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ:
k. σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ,
εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ

που
26 48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον

801

19 20 ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα
ΣΗΜΕΙΟΌΜΑΙ
11Th8 14 τοῦτον σημειοῦσθε
=H’MEPON

(1) ἡ σήμερον
Mt

611
30
11 23
16 3

τ. ἄρτον ἡμῶν τ. ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
τ. χόρτον τ. ἀγροῦ σήμερον ὄντα
1 ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον
κ. πρωὶ Σήμερον χειμών

—h. v., [1] [[WH]] R mg.
21 28 σήμερον ἐργάζου ἐν τ. ἀμπελῶνι
27 8:1 ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως

τῆς σήμερον

19 πολλὰ γὰρ ἔπαθον σ. κατ᾽ ὄναρ δι’ αὐτόν
28 15. 1 διεφημίσθη 6 λόγος οὗτος παρὰ ᾿Ιουδαίοις
μέχρι τῆς σ. ἡμέρας

ips T [WH]

.

Mk 14 30 σ. ταύτῃ τ. vuxti... τρίς we ἀπαρνήσῃ
Lu 211 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ
8 22 vids pov εἶ σὺ ἐγὼ σ. γεγέννηκά σε
σὺ εἶ 6 vi. μ. ὁ ἀγαπητὸς ἐν σοὶ εὐδόκησα,
TWH non mg. R
421 σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη
5 26 εἴδαμεν παράδοξα σήμερον
12 28 ἐν ἀγρῷ τ. χόρτον ὄντα σήμερον
18 32 ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον κ. αὔριον
33 δεῖ με σ. κ. αὔριον κ. τ. ἐχομένῃ πορεύεσθαι
19 5 σ. γὰρ ἐν τ. οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι
Ὁ σήμερον σωτηρία τ. οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο
22 34 οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ

61 πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον

28 43 σήμερον per ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τ. παραδείσῳ
Ac 4 ο εἰ ἡμεῖς σ. ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ

18 33 υἱός μου εἶ σὺ ἐγὼ σ. γεγέννηκά σε

892

σήμερον----Σίλας

TAIN DPT ἫΝ ΠΡῸΣ 2, Ps. ii, 7

ΣΙΓΗ΄ **

Ac 19 40 ! κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ
τῆς σήμερον
20 26 1 μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ
22 3 καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον
2421 περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σ.
ἐφ᾽ ὑμῶν

Ac 21 40 πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης

γεν. σιγ., WH

Re

8

I

ΣΙΔΗΡΕΟΣ
Ac

1210

26 2 ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι
29 ἀλλὰ k. πάντας τ. ἀκούοντάς μου σήμερον
27 33 τεσσαρεσκαιδεκάτην σ. ἡμέραν προσδοκῶν8 1 ὦτα

ἦλθαν ἐπὶ τ. πύλην τ. σιδηρᾶν
ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ᾿
εἶχαν θώρακας ὡς Γ᾿
γάαδ σιδηροῦς
ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν

ῥάβδῳ σιδηρᾷ

τες

Ro 11

αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ

τοῦ μὴ ἀκούειν ἕως τῆς σ. ἡμέρας,

Is. xxix. 10

11Co3 14 1 ἄχρι yap τῆς σ. ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα
«9. μένει
15 ἕως σ. ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς
He
1 5 υἱός μου εἶ σὺ ἐγὼ σ. γεγέννηκά σε, Ps. Lc.
37 σ. ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε

ΣΙΔΗΡΟΣ

πᾶν σκεῦος ἐκ... χαλκοῦ x. σιδήρου

-“

-

΄

ii. 7

>

~

4

>

Ἰησοῦς Χριστὸς

‘

4

ἐχθὲς x. σήμερον

.

»

,

ὁ αὐτός

σήμερον ἢ αὔριον πορευσόμεθα eis τήνδε τ.
πόλιν
,

,

=H’NQ
ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν

22

ZIAQ’N
εἰ ἐν Τύρῳ x. Σιδῶνι ἐγένοντο ai δυνάμεις
Τύρῳ x. Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ

15 21

ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου κ. Σιδῶνος

Mt 11 21

ayowin idpa-ps Din, Ps. χον. 7

ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται
᾽ν
“
>
a.
-3
,
I5 σ. ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, Ps. Lc.
4 7 a. ἐν Δαυεὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον
7 σ. ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, Ps. L.c.
vids μου εἶ σὺ ἐγὼ σ. γεγέννηκά σε, Ps.

κρίσεως

Mk
3 8 περὶ Τύρον κ. Σιδῶνα πλῆθος πολύ
7 24 ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου καὶ Σιδῶνος

—k. Σιδ.,

κρίσει
a73 τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα

ΣΗΆΣ

ΣΙΔΩΉΙΟΣ
Lu

4 26 εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τ. Σιδωνίας

Ac 12 20 ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις x. Σιδωνίοις

φθείρει

ΣΙΚΑΡΙΟΣ * +
Ας 21 38 Seyeyer eis τὴν ἔρημον τ. τετρακισχιλίους

ZHTO’BPQTOX +

νδρας τ. σικαρίων

τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν

ΣΙΚΕΡΑ 7

ΣΘΕΝΟΏ * +

Lu

οἶνον Kk. σίκερα οὐ μὴ πίῃ

Ac

πέμψαι εἰς ᾿Αντιόχειαν. . οὐ Tovdéavy ...
κ. Σίλαν
ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν κ. Σίλαν

I Pe 5 10 αὐτὸς καταρτίσει στηρίξει σθενώσει

ΣΙΛΑΣ

ZIATQ’N
5 39 ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τ. δεξιάν σου σιαγόνα
6 29 τ. τύπτοντί σε ἐπὶ τ. σιαγόνα πάρεχε κ.
τ. ἄλλην.
,

9 36
18 39
20 26

Ac 1217

ΣΙΓΑΏ
x. αὐτοὶ ἐσίγησαν
οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσ;
θαυμάσαντες ἐπὶ τ. ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν
κατασείσας δὲ αὐτοῖς τ. χειρὶ σιγᾷν
Ρ'

52%

T [WH] R marg.

321 ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τ. θάλασσαν τ.
Γαλιλαίας
Lu θ17 πλῆθος πολὺ τ. λαοῦ ἀπὸ. . . τῆς παραλίου
Τύρου κ. Σιδῶνος
10 13 εἰ ἐν Τύρῳ κ. Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις
14 Τύρῳ k. Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τ.
Ac

ὅπου σὴς κ. βρῶσις ἀφανίζει
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει
ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς δια-

Lu

mg.

ἐγένετο σιγὴ ἐν τ. οὐρανῷ ὡς ἡμίωρον

ne

,

15 12 ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος
13 μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτούς

>

-

ye

ἢ

Ro 16 25 κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις
σεσιγημένου
1Col14 28 ἐὰν δὲ μὴ ἢ διερμηνευτὴς σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ
30 ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ
καθημένῳ ὁ
πρῶτος σιγάτω
34 αἱ γυναῖκες ἐν τ. ἐκκλησίαις σιγάτωσαν

Ἰούδας τε κ. Σίλας κ. αὐτοὶ προφῆται ὄντες
ἔδοξεν δὲ τ. Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ
—h. v.. TWH non mg. R non mg.
Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν
ἐπιλαβόμενοι τ. Παῦλον κ. τ. Σίλαν
κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος κ. Σίλας
'προσευχόμενοι
προσέπεσεν τ. Παύλῳ κ. Σίλᾳ
τῷ Σ. T

προσεκληρώθησαν τ. Παύλῳ κ. τ. Σίλᾳ

ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον κ. τ. Σίλαν εἰς
ν

14 ὑπέμεινάν τε ὅ τε Σίλας x. 6 Τιμόθεος
15 λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τ. Σίλαν κ. τ.
Τιμόθεον
185 ὡς δὲ κατῆλθον. . .6 τε Σίλας x. ὁ
Τιμόθεος

893

Σιλονυανός---σίναπι
XIAOYANO’S

Jo 2115 λέγει τ. Σίμωνι “Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς,

11Col 19 δ ἡμῶν κηρυχθεὶς δ ἐμοῦ x. Σιλουανοῦ
k. Τιμοθέου
1Th1
1 Παῦλος x. Σιλουανὸς x. Τιμόθεος
Thi
1 Παῦλος x. Σιλουανὸς x. Τιμόθεος

16 Σίμων ἸἸωάνου ἀγαπᾷς με;

1 Pe 5 12 διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τ. πιστοῦ ἀδελφοῦ.

Σίμων Ἰωάνου

Jo

ΣΙΜΙΚΙΉΘΙΟΝ * +
Ac 19 12 ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τ. χρωτὸς αὐτοῦ covddpia
ἢ σιμικίνθια
ΣΙΜΩΝ
Mt

ΠΕΤΡΟΣ

418 εἶδεν δύο ἀδελφοὺς Σίμωνα
Πέτρον κ. ᾿Ανδρέαν
10

τ. λεγόμενον

2 πρῶτος Σίμων 6 λεγόμενος Πέτρος

16 τό ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν
17 μακάριος εἶ Σίμων Βαριωνᾶ

17 25 τί σοι δοκεῖ Σίμων;
Mk 116 εἶδεν Σίμωνα κι ᾿Ανδρέαν Υ: ἀδελφὸν ΕΞ
29 ἦλθαν εἰς τ. οἰκίαν Σίμωνος κ. ᾿Ανδρέου

30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα
36 κατεδίωξεν. αὐτὸν Σίμων kK. οἱ μετ᾽ αὐτοῦ
8 16 ἐπέθηκεν

Lu
-

ὄνομα τ. Σίμωνι Πέτρον

14 37 λέγει τ. Πέτρῳ Σίμων καθεύδεις ;
4 38 εἰσῆλθεν εἰς τ. οἰκίαν Σίμωνος"
πενθερὰ δὲ τ. Σίμωνος ἦν συνεχομένη
πυρετῷ μεγάλῳ
3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἕν τ. πλοίων ὃ ἦν
ἢ Σίμωνος
4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν πρὸς τ. Σίμωνα
5 ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν
ὃ ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τ. γόνασιν Ἰησοῦ
10 οἵ ἦσαν κοινωνοὶ τ. Σίμωνι.

36 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος
18 Io Σίμων, οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν
αὐτήν

15 ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος

25. ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑἑστὼς κ. θερμαινόμενος
20 2 τρέχει οὖν κ. ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον

6 ἔρχεται οὖν κ. Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν

21

2
3
7
11

αὐτῷ
ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος κ. Θωμᾶς
λέγει αὐτοῖς Σίμων “Πέτρος
Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι Κύριός ἐστιν
ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος

ὅς ἐπικαλεῖται

11 13 μετάπεμψαι Σίμωνα τ. ἐπικαλούμενον Πέτμον

Pel

1 Σίμων Πέτρος δοῦλος x. ἀπόστολος
Χριστοῦ
Συμεὼν, TWH mg. R mg.

Ἰησοῦ

ΣΙΜΩΝ
Mt 10 4 Σίμων ὁ Καναναῖος k. Ἰούδας6 Ἰσκαριώτης
18 55 οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος x. Ἰωσὴφ x.
Σίμων κ. Ἰούδας
26 6 ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος. τ. λεπροῦ
27 32 εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα
Mk 8 18 Σίμωνα τ. Καναναῖον x. Ἰούδαν Ἰσκαριώθ
δ᾽9 ἀδελφὸς Ἰακώβου x. Ἰωσῆτος k. Ἰούδα x.
Σίμωνος

14.
ἐν Βηθανίᾳ ἐν τ. οἰκίᾳ Σίμωνος τ. λεπροῦ
15 21 ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον
Lu 615 Σίμωνα τ. καλούμενον Ζηλώτην κ. Ἰούδαν
᾿Ιακώβου

7.40
43
44
28 26
Jo 671
18 2
26
Ac

L124
8 9
13
18
24
9 43
10

“Σίμωνα

24 νεύει οὖν 'τούτῳ Σίμων Πέτρος

τινα
*

18 εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε
Eevicera
32 μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος

κ. εἶπεν πρὸς τ. Σίμωνα Ἰησοῦς
6 14 Σίμωνα ὃν kK. ὠνόμασεν Πέτρον
22 31 Σίμων Σίμων ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς εξητήσατο ὗὑμᾶς
ἠγέρθη ὁ Κύριος k. ὥφθη Σίμωνι
Jo 141 nv ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
42 εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τ. ἀδελφὸν τ. ἴδιον
43 σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάνου
6 ὃ λέγει αὐτῷ... ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος
Πέτρου
68 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος
13 6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον
9 λέγει αὐτῷ Σίμων “Πέτρος

5 roles aypiai Σίμωνά
Πέτρος

..

97 ὕπαγε νίψαι εἰς τ. κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ
11 ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ κ. νίψαι

τούτων;

17 Σίμων Ἰωάνου φιλεῖς με;

Ac 10

ἔγραψα

ZIAQA’M
Lu 13 4 ἐφ᾽ ods ἔπεσεν ὁ πύργος. ἐν τῷ Σιλωάμ

ἀγαπᾷς με πλέον

Ac

6
17
32

Σίμων ἔχω σοί τι εἰπεῖν
ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν
στραφεὶς πρὸς τ. γυναῖκα τ. Σίμωνι ἔφη
ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον
ἔλεγεν δὲ τ. Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου
ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης
λαμβάνει κι δίδωσιν. Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου
Σίμων ὁ ζηλωτὴς k. Ἰούδας Ἰακώβου
ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προὔπῆρχεν
ὁ δὲ Σίμων kK. αὐτὸς ἐπίστευσεν
ἰδὼν δὲὁ Σίμων ὅτι.
- δίδοται τὸ πνεῦμα
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν
ἐγένετο δὲ μεῖναι ἐν Ἰόππῃ παρά τινι
Σίμωνι βυρσεῖ
οὗτος ξενίζεται παρά τινι ᾿ Σίμωνι βυρσεῖ
διερωτήσαντες τ. οἰκίαν T. Σίμωνος
οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως

ZINA’
Ξινᾶ, T
7 30 ὥφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τ. ὄρους Σινά
38 pera φ. ἀγγέλου τ. λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τ.
“ὄρει Σινά

Ga

424 μία μὲν ἀπὸ ὅρους Σινὰ εἰς δουλείαν
“γεννῶσα
25 τὸ δὲ “Ayap Σ. ὄρος ἐστὶν ἐν τ. ‘Speke
τὸ yap 3., TWH mg. R mg.
᾿

‘

>

ΣΙΝΑΠΙ *
Mt 18 31 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν κόκκῳ
σινάπεως
17 20 ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
Mk 431 ὡς κόκκῳ. σινάπεως
Lu 18 19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως
17 6 εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως

894

σινδών----σκάνδαλον

ΣΙΝΔΩΉ

1Pe 2

6 ἰδοὺ

τίθημε

XXVili. 16

ἐν

&.

λίθον

ἐκλεκτόν,

Is.

Mt 27 59 ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ
--ἐν, T [WH]

Re 14 1 ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών

Mk 14 51
52
15 46
Lu 28 53

Mt 20 31 ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπή-

περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ
ὁ δὲ καταλιπὼν τ. σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν
καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τ. σινδόνι
καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι

ΣΙΝΙΑΖΩ
*+
Lu 22 31 ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τ. σῖτον
ΣΙΡΙΚΟΣ *

Re 18 12 γύμον.... πορφύρας κ. σιρικοῦ κ. κοκκίνου
ΣΙΡΟΣ

Vide ΣΕΙΡΟΣ

XITEYTO’S
Lu 15 23 φέρετε τ. μόσχον τ. σιτευτὸν θύσατε
27 ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τ. μόσχον τ. σιτευτόν
30 ἔθυσας αὐτῷ τ. σιτευτόν μόσχον

ΣΙΩΠΑΏ
σωσιν

26 63
Mk 8 4
4 39
9.34
10 48
1461
Lu 120
19 40
Ac 18 9

ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΩ * * +
Mt

7:12 ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπτον

Mt 22

13 21 γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τ.
dyov εὐθὺς σκανδαλίζεται
57 ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ

ΣΙΤΙΣΤΟΣ *
4 οἱ ταῦροί pou x. τὰ σιτιστὰ τεθυμένα

15 12 οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τ. λόγον ἐσκανδαλίσθησαν
:
17 27 ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς
σκανδαλίζωμεν, TWH mg.

ΣΙΤΟΜΕΊΤΡΙΟΝ * +
Lu 12

Mt

ᾧ

Lu

μέτρ

42 τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον

8112
18 25
29
30
Mk 4 28

317 συναγαγεῖν τ. σῖτον εἰς τ. ἀποθήκην αὐτοῦ

ὃ εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε
9 εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε
24 τὸ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί
26 31 πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν

16 7 ὁ δὲ εἶπεν “Ἑκατὸν κόρους σίτου

ΣΙΩΝ
5 εἴπατε τ. θυγατρὶ Σιών

Py"na IND 3, Zech. ix. 9
Jo 1215 μὴ φοβοῦ θυγάτηρ Σιών, Zech. Zc.
Ro 9 33 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σ. λίθον προσκόμματος

jas ΤΡΥΞ ἼΘ᾽ 237, Is. xxviii. 16, cf.
Vili. 14
11 26 ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος

bwia ἤν Na, Is. 1ἴχ. 20
He 12 22 ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει

τ. νυκτὶ ταύτῃ

26 33 εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί,

ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι

Mk

mg.

22 31 ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τ. σῖτον
Jo 1224 ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τ. σίτου πεσὼν εἰς τ. γῆν
ἀποθάνῃ
Ας 27 38 ἐκβαλλόμενοι τ. σῖτον εἰς τ. θάλασσαν
1Co15 37 γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τ.
λοιπῶν
Re 6 6 χοῖνιξ σίτου δηναρίου
18 13 ἔλαιον κι σεμίδαλιν κ. σῖτον
Mt 21

18 6 ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων

ΣΙ͂ΤΟΣ
συνάξει τ. σῖτον αὐτοῦ εἰς τ. ἀποθήκην
ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τ. σίτου
μήποτε... ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τ. σῖτον
τ. δὲ σῖτον συνάγετε εἰς τ. ἀποθήκην μου
εἶτεν πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ
πλήρης σῖτος, T

12 18 συνάξω ἐκεῖ πάντα τ. σῖτον
π. Ta γενήματά μου, TWH

529 εἰ δὲ 6 ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε
30 εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε

11 6 μακάριός ἐστιν ὃς ἂν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν
ες
ἐμοί

ΣΙΤΙΌΝ

Ας

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα
οἱ δὲ ἐσιώπων
εἶπεν τ. θαλάσσῃ Σιώπα πεφίμωσο
οἱ δὲ ἐσιώπων
ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ
ὁ δὲ ἐσιώπα κ. οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν
ἔσῃ σιωπῶν κ. μὴ δυνάμενος λαλῆσαι
ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν οἱ λίθοι κράξουσιν
λάλει κ. μὴ σιωπήσῃς

417 γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τ. λόγον

εὐθὺς σκανδαλίζονται

6 3 ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ

9.42 ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων

Lu

43 ἐὰν σκανδαλίσῃ σε ἡ χείρ σου
σκανδαλίζῃ, WH mg.
45 ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε
47 ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε
14 27 ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε
29 εἰ κ. πάντες σκανδαλισθήσονται
1723 μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν
εμοι

Jo
Ro

17 2
661
161
1421

ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τ. μικρῶν τούτων ἕνα
τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;
ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε
ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει ἤ σκανδαλίζεται
π--ἢ oxavd., TWHR

non

mg.

I Co 813 εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τ. ἀδελφόν μου
13 ἵνα μὴ τ. ἀδελφόν μου σκανδαλίσω

100 11 29 τίς σκανδαλίζεται x. οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;

ΣΚΑΉΔΑΛΟΝ +
Mt 18 41 συλλέξουσιν ἐκ τ. βασιλείας αὐτοῦ πάντα
τὰ σκάνδαλα

16 23 σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ

ὭΣ

HAE
γάρ
es

σκάνδαλον---σκῆνος
4

Mt 18 7 oval τ. κόσμῳ

lal

ἀπὸ τ. σκανδάλων"

ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα:
πλὴν οὐαὶ τ. ἀνθρώπῳ bv οὗ τὸ σκάνδαλον

ἔρχεται
Lu 17 1 ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν
Ro 9 33 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν. .. πέτραν σκανδάλου

Pivioo Ὄνος,

ΠΤ, Is. viii, 14, of

XXVili. 16
11

9 γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν . .
δαλον

.

>
,
εἰς σκαν-

wipind. .. ΠΕΡ onde’ ὙΠ), Ps. Ixix.23

1Th4

1Pe8
Re

τιμῇ

921

71 ὡς

Ac

XKHNH’
4 ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς
ox. tp., WH mg.
9 5 ποιήσωμεν τρεῖς σκηνὰς

9 33 ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς

9 ἵνα... δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους
σκηνάς
743 ἀνελάβετε τ. σκηνὴν τοῦ Μολόχ

ὈΞΞΡΌ m2D NX onNw?, Am. ν. 26
44 ἡ σκηνὴ τ. μαρτυρίου ἦν τ. πατράσιν ἡμῶν
15 16 ἀνοικοδομήσω τ. σκηνὴν Δαυεὶδ τ. πεπτω-

κυῖαν

ΤΡΕΒΠ MT NDO-N OPK, Am. ix. 11
He

Jo 1931 ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη
32 τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη
33 οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη

8 2
5
9 2
3

Ἰουδαίου ἀρχιερέως

XKEYH’ *

Ac 27 19 αὐτόχειρες τ. σκευὴν τ. πλοίου ἔριψαν

11
18
Re 18
15

ΣΚΕΥῸΣ

21

(1) metaph.
Mt 12 29 πῶς δύναταί ris . . . τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι

327 οὐ δύναται οὐδεὶς... τὰ σκεύη αὐτοῦ
διαρπάσαι
11 16 ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τ. ἱεροῦ

καλύπτει

ἡ λεγομένη ἅγια ἀγίων

σκηνὴν

διὰ

παντὸς

ὃ ἔτι τ. πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν

1 ΤΊ 6 8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς κ. σκεπάσματα

δὲ λύχνον ἅψας

τ. ἁγίων λειτουργὸς κ. τ. σκηνῆς τ. ἀληθινῆς
Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τ. σκηνήν
σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη
μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ

6 εἰς μὲν τ. πρώτην
εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς

ΣΚΕΊΠΑΣΜΑ *

816 οὐδεὶς

γυναικείῳ

16

ΣΚΕΓΛΟΣ

Lu

τ.

Mt 17

Lu

Ac 27 16 ἰσχύσαμεν μόλις περικρατεῖς γενέσθαι τ.
σκάφης
30 χαλασάντων τ. σκάφην εἰς τ. θάλασσην
32 ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία τ.
. σκάφης

Mk

σκεύει

18 12 πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον,

ΣΚΑΦΗ **

τ

ἀσθενεστέρῳ

τ. αἵματι

ἀπονέμοντες τιμήν
227 ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται

Mk

3 σκάπτειν οὐκ ἰσχύω

XKEYAS
Ac 19 14 ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ
ἑπτὰ υἱοί

πάντα τὰ σκεύη τ. λειτουργίας
ὁμοίως ἐράντισεν

kK. πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου

18 ὃ ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν
16

ἐπὶ σκεύη ἐλέους
7.1 ἔχομεν δὲ τ. θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν
4 1 τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ κ.

21 1 ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν

1617

XKA’NTQ
6 48 ὃς ἔσκαψεν x. ἐβάθυνεν

εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τ. οὐρανόν
καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην
χαλάσαντες τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο
ποιήσει ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος
1 ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς
1 ἵνα γνωρίσῃ τ. πλοῦτον τ. δόξης αὐτοῦ

11 ΤΊ 2 20 οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ κ. ἀργυρᾶ
He

Ga 511
1Pe2 8
I Jo 2 10
Re 214

Lu

11Co4

14 13 τὸ

1Co 123

μὴ τιθέναι πρόσκομμα τ. ἀδελφῷ ἢ
σκάνδαλον
σκοπεῖν τοὺς τ. διχοστασίας κ. τὰ σκάνδαλα
«νον ποιοῦντας
Χριστὸν ἐσταυρωμένον Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον.
ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τ. σταυροῦ
λίθος προσκόμματος x. πέτρα σκανδάλου
σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν
ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον
ἐνώπιον τ. υἱῶν Ἰσραήλ

Ας 10 16
11 5
27 17
Ro 921
22
23

895

αὐτὸν

11 διὰ τ. μείζονος x. τελειοτέρας σκηνῆς
21 τ. σκηνὴν δὲ x. πάντα τὰ σκείη. ..
ὁμοίως ἐράντισεν
ο ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ x. Ἰακώβ
10 φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τ. σκηνῇ
λατρεύοντες
ἅ
6 βλασφημῆσαι... .. τ. σκηνὴν αὐτοῦ
5 ἠνοίγη ὁ ναὸς τ. σκηνῆς τ. μαρτυρίου ἐν
τ. οὐρανῷ
3 ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τ. Θεοῦ μετὰ τ. ἀνθρώπων
ΣΚΗΝΟΠΗΓΙΆ

Jo

7 φὴῆν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τ. Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία

EKHNONOIO’S* +
Ac 18

3 ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ

11Co5

1 ἐὰν ἡ ἐπίγειος

σκεύει

17 31 τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τ. οἰκίᾳ
Jo 19 29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν
Ac 915 1 σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος
1011 καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην

XKH NOX **

ἡμῶν

οἰκία τ. σκήνους

καταλυθῇ
4 οἱ ὄντες ἐν τ. σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι

ἡ

σκηνόω---σκοτία

896

Jo
Re

ΣΚΗΝΟΏ
114 ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο kK. ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν
715 ὁ καθήμενος ἐπὶ τ. θρόνου σκηνώσει ἐπ᾽
αὐτούς
12 12 εὐφραίνεσθε οὐρανοὶ x. οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες
18 6 βλασφημῆσαι. .. τοὺς ἐν τ. οὐρανῷ σκηνοῦντας
21 3 σκηνώσει per αὐτῶν

Ης

8

8 μὴ σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν

p233> wipnmds, Ps. xcv. 8
13 iva μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν
ὑ
15 μὴ σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν, Ps, Vic.
4 7 py σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν, Ps. Lc.
ΣΚΟΛΙΟΣ
5 ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας

Lu

3

Ac

240 σώθητε ἀπὸ τ. γενεᾶς τ. σκολιᾶς ταύτης

nivind apyn mA, Is. xl. 4

ΣΚΗΊΝΩΜΑ
Ας 746 ἠτήσατο εὑρεῖν. σκήνωμα τ. Θεῷ Ἰακώβ
1Pel 13 ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τ. σκηνώματι
14 ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τ. σκηνώματός μου

Phl 215 μέσον γενεᾶς σκολιᾶς κ. διεστραμμένης
I Pe218 οὐ μόνον τ. ἀγαθοῖς x. ἐπιεικέσιν ἀλλὰ
kK. τ. σκολιοῖς

ΣΚΙΑ΄
Mt

4:16 τ.

καθημένοις ἐν χώρᾳ
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς

κ. σκιᾷ

“

θανάτου

ZKO’AOW

,

11Co12

7 ἐδόθη μοι σκόλοψ τ. σαρκί

ὈΠῸΝ ΤῺ) TN MyD>y PIND "aw Is.ix.1
Mk
Lu
Ac
Col
He

4 32 ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τ. σκιὰν αὐτῷ τὰ
πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατασκηνοῖν
179 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει κ. σκιᾷ θανάτου
καθημένοις
515 ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσει
217 ἅ ἐστιν σκιὰ τ. μελλόντων
8 5 οἵτινες ὑποδείγματι x. σκιᾷ λατρεύουσιν τ
ἐπουρανίων
101 σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τ. μελλόντων
ἀγαθῶν
ΣΚΙΡΤΑΏ
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τ. κοιλίᾳ αὐτῆς
44 ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τ.
κοιλίᾳ μου
6 23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ κ. σκιρτήσατε

ΣΚΟΠΕΏ **
Lu 11 35 σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος
ἐστίν
Ro 16 17 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ σκοπεῖν τοὺς
τ΄ διχοστασίας + + + ποιοῦντας
11Co4 18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα
Ga 6 1 σκοπῶν σεαυτὸν μὴ κ. σὺ πειρασθῇς
Phl 2 4 μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦντες
817 σκοπεῖτε τοὺς οὕτως περιπατοῦντας
>

Phl

ΤΙ

ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΙΆΑ +
Μι19

8 πρὸς τ.

ὑμῖν

σκληροκαρδίαν

ὑμῶν

ἐπέτρεψεν

Mk10 5 πρὸς τ. σκληροκαρδίαν ὑμῶν
ὑ
ἔγραψεν ὑμῖν
10[14 ὠνείδισεν τ. ἀπιστίαν αὐτῶν κ. σκληροκαρδίαν
Mt 25 24
Jo 660
Ας 2614
Ja 8 4
Ju
15

Ro

2

XKAHPO’S
ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος
σκληρός ἐστιν 6 Adyos οὗτος
σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν
ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν ἐλαυνόμενα
περὶ “πάντων τ. σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν
κατ᾽ αὐτοῦ
σκλ. λόγων, T

XKAHPO’THE
5 κατὰ δὲ τ. σκληρότητά σου κ. ἀμετανόητον
καρδίαν

ZKAHPOTPA’XHAOE +
Ac

751 σκληροτράχηλοι x. ἀπερίτμητοι καρδίαις

Ac 19

XKAHPY’NQ
9 ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο κ. ἠπείθουν

Ro 918 ὃν δὲ θέλει σκληρύνει

,

ΣΚΟΠΟΊΣ
814 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω
κλήσεως

ΣΚΟΡΠΙΖΩ
Mt 12 30 ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει
Eales

μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει

Jo 1012 ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ Ks σκορπίζει
2
On
16 32 ἵνα σκορπισθῆτεἕκαστος εἰς τὰ ἴδια
11Co9 9 ἐσκόρπισεν ἔδωκεν τ. πένησιν

ΩΝ

IN WB, Ps. cxii. 9
ΣΚΟΡΠΙΌΣ

Lu 1019 ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων x.
σκορπίων
μιμι nN
κ. αἰτήσει
gov ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;
aa
Re 9 3 os ἔχουσιν ebovotar ol
οἱ σκορπίοι τ. γῆς,
5 ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου
10 ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις
-

ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ

σκοτινός, WH
Mt 623 ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται
Lu 11 34 x. τὸ σῶμά σου σκοτεινόν
36 μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν

Mt

ΣΚΟΤΙΆ
416 ὁλαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα
σκότει,

T

dina ΝΣ ae) ἬΝΙΒ odo Opn, Is.ix.1
10 27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τ. σκοτίᾳ
Lu 12

3 ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τ. σκοτίᾳ εἴπατε

σκοτία----Σόδομα
Jo

1

5 τὸ φῶς ἐν τ. σκοτίᾳ φαίνει,
kK. ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν
6 17 σκοτία ἤδη ἐγεγόνει
κατέλαβεν δὲ αὐτοὺς ἡ σκοτία, T
,

>

>

8 12 ὁ ἀκολουθῶν μοι οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τ.
σκοτίᾳ
35 ἵναμὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ.
:
A
κ. ὁ περιπατῶν ἐν τ. σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ

12

oe

4

,’ὔ

ε

a

,

Ἔ

ὑπάγει
46 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τ. σκοτίᾳ

Col 113
ITh5 4
5
1Pe2 9

897
ὃς ἐρύσατο ἡμᾶς ἐκ τ. ἐξουσίας τ. σκότους
ὑμεῖς δὲ ἀδελφοὶ οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει
οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους
ὅπως τ. ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους
ὑμᾶς καλέσαντος
ε

11 Pe2 17 οἷς 6 ζόφος τ. σκότους -τετήρηται
I Jol 6 ey... ἐν τ. σκότει περιπατῶμεν
Τα
13 οἷς ὁ ζόφος τ. σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται
ΣΚΟΤΟΌΜΑΙ

ς

μὴ μείνῃ

1 ἔρχεται πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης
5 σκοτία οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία
ὃ ὅτι ἡ σκοτία παράγεται
9 ὃ... τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τ. σκοτίᾳ

ἔστιν ἕως ἄρτι
11 6 δὲ μισῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τ. σκοτίᾳ
ἐστὶν κ. ἐν τ. σκοτίᾳ περιπατεῖ

Eph 4 18 ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες
Re 9 2 ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος K. ὁ ἀήρ
16 10 ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη

ΣΚΥΒΑΛΟΝ **
Phl 8 8 ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω
ΣΚΥΘΗΣ

Col 8111 ὅπου οὐκ ἔνι... βάρβαρος Σκύθης

XKOTI’ZOMAI
Mt 24 29 ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται
Mk 18 24 ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται
Lu 28 45 ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος
τ. ἡλίου ἐκλείποντος, TWH non mg. R
Ro 121 ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία

11 10 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ
βλέπειν

ΤῊΝ omy mW, Ps. Ixix, 24
Re

Mt
Mk

Lu

ΣΚΥΓΛΛΩ *
9 36 ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι κ. ἐριμμένοι
5 35 τί ἔτι σκύλλεις τ. διδάσκαλον;

7 6 Κύριε μὴ σκύλλου

8 49 μηκέτι σκύλλε τ. διδάσκαλον

812 ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν
XKO’TOX

Mt

ΣΚΥΘΡΩΠΟΊΣ

Mt 616 μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί
Lu 2417 καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί

416 ὁλαὸς 6 καθήμενος ἐν σκότει pas εἶδεν μέγα
σκοτίᾳ, WH

Ging ΝΣ ae WIND ODP DYN, Is.ix.1

ΣΚΥ͂ΛΟΝ

Lu 11 22 τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν

EZKQAHKO’BPQTOE *
Ac 12 23 γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν
=KQ’AHE

6 23 εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστὶν τὸ
σκότος

πόσον;

8 12 οἱ δὲ υἱοὶ τ. βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ
σκότος τὸ ἐξώτερον

Mk

9 48 ὅπου 6 σκώληξ αὐτῶν ov τελευτᾷ

Re

4 3 ἶρις κυκλόθεν τ. θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ

2213 ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
25 30 τ. ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος
τὸ ἐξώτερον

27 45 ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν
τ. γῆν
Mk 15 33 σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τ. γὴν
Lu 179 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει. .. καθημένοις

11 35 μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν

22 53 αὕτη ἐστὶν... ἡ ἐξουσία τ. σκότους

28 44 σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τ. γῆν

Jo

Ac

819 ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος

220 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος

TWN? ABM WY, Joel ili. 4

18 11 παραχρῆμα δὲ ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς x.
σκότος
26 18 τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς
Ro 219
φῶς τῶν ἐν σκότει

18 12 ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τ. σκότους

1Co4

11Co4

5 ὃς κ. φωτίσει τὰ κρυπτὰ τ. σκότους

6 ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν Ἔκ σκότους φῶς λάμψει

mon Nd nnybin °, Is. Ixvi. 24
EZMAPA TAINO

ΣΜΑΡΆΓΔΟΣ
Re 2119 6 τέταρτος σμάραγδος

=MY’PNA
211 προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσὸν κ. λίβανον
k. σμύρναν
Jo 1939 φέρων ἕλιγμα σμύρνης kK. ἀλόης
Mt

'ΣΜΥΡΝΑ

Ζμύρνα, T
Li πέμψον τ. ἑπτὰ ἐκκλησίαις . . . εἰς Σμύρναν
2 8 τ. ἀγγέλῳ τῷ ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον
ΣΜΥΡΝΙΖΩ +
Mk15 23 ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον

Re

6 14 ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος

Eph 5 8 ἦτε γάρ ποτε σκότος νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ
11 μὴ συνκοινωνεῖτε τ. ἔργοις τ. ἀκάρποις τ.

σκότους
6 12 πρὸς τ. κοσμοκράτορας τ. σκότους τούτου
57

* +

ΣΟΔΟΜΑ

Mt 1015 ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων x. Τομόρ ov
ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
»

«

11 23 εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις

898

Σόδομα---σοφία

Mt 11 24 γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως
Lu 10 12 Σοδόμοις ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται

17 29 ἡ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων

Ro

929 ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν

1Pe2
Ju
Re 11

Mt

WN DIDI, Is. i. 9
6 πόλεις Σοδόμων x. Toudppas

1 6
7
6 29

12 42
Lu 11 31
12 27

Jo 1023
Ac

reppdoas

κατέκρινεν
7 ὡς Σόδομα x. Τόμορρα x. ai περὶ αὐτὰς πόλεις
8 ἥτις καλεῖται
πνευματικῶς Σόδομα κ.

811
512
747

Αἴγυπτος

ZOAOMQ’N
Aaveid δὲ ἐγέννησεν τ. Σολομῶνα ἐκ τῆς τ.
Οὐρίου:
Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τ. Ῥοβοάμ
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τ. δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων
ἦλθεν. . . ἀκοῦσαι τ. σοφίαν Σολομῶνος:
x. ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
ἦλθεν. . . ἀκοῦσαι τ. σοφίαν Σολομῶνος:
κ. ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τ. δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων
περιεπάτει 6ὁ Ἰησοῦς .. . ἐν τ. στοᾷ τ.
Σολομῶνος
συνέδραμεν ... ἐπὶ τ. στοᾷ τ. καλουμένῃ
Σολομῶντος
ἦσαν ὁμοθυμαδὸν πάντες ἐν τ. στοᾷ Σολομῶντος
Σολομὼν δε οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον
Σαλωμὼν, T

ΣΟΡΟΣ
Lu

714 προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ

ΣΟΊΣ
Mt

7 3 τὴν δὲ ἐν τ. σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς ;
22 οὐ τ. σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν,
κι τ. σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν,
κι τι σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;
18 27 οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τ. σῷ ἀγρῷ;

2014 ἄρον τὸ σὸν x. ὕπαγε

24 3
25 25
Mk 218
5 19
Lu 5 33

τί τὸ σημεῖον τ. σῆς παρουσίας
ἴδε ἔχεις τὸ σόν
οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν
ὕπαγε εἰς τ. οἶκόν σου πρὸς τ. σούς
οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν x. πίνουσιν

6 30 ἀπὸ τ. αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει

15 31 πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν
22 42 μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω
JO 442 οὐκέτι διὰ τ. σὴν λαλιὰν πιστεύομεν
τ. λαλ. σου, WH marg.

17 6 σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας

9
IO
17
18.35
Ac

περὶ ὧν δέδωκάς μοι ὅτι σοί εἰσιν.
κ. τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν κ. τὰ σὰ ἐμά᾽
ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν
τὸ ἔθνος τὸ σὸν κ. οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν
σε ἐμοί
5 4 οὐχὶ... πραθὲν ἐν τ. σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν

24 3 διορθωμάτων γινομένων τ. ἔθνει τούτῳ διὰ
τ. σῆς προνοίας
4 παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τ.
σῇ ἐπιεικείᾳ

1Co8 11 ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν τ. σῇ γνώσει
Phm

14 τό πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τ. σῇ εὐχαριστίᾳ
14 χωρὶς δὲ σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι

ΣΟΥΔΑΡΙΟΝ * +
Lu 19 20 ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ
Jo 11 44 ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο
20 γ θεωρεῖ... τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ
κεφαλῆς αὐτοῦ

τ.

Ac 1912 ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τ. χρωτὸς αὐτοὺ σουδάρια
ΣΟΥΣΑΝΉΝΑ

Lu

8 3 Ἰωάνα..... x. Σουσάννα x. ἕτεραι πολλαί
ΣΟΦΙΆ

(1) cop. τ. Θεοῦ

αἰῶνος

(8)

(2) co. τ. κόσμου,

λόγος,

(4) σοφ. σαρκική
Mt 11 19
12 42
18 54
ΜΚ 6 2
Lu 240

πνεῦμα

σοφίας

ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τ. ἔργων αὐτῆς
ἦλθεν... ἀκοῦσαι τ. σοφίαν Σολομῶνος
πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη κ. αἱ δυνάμεις;
τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ
τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν. .΄. πληρούμενον
σοφίᾳ
σοφίας,

T

52 ἸΙησοῦς προέκοπτεν τ. σοφίᾳ κ. ἡλικίᾳ
ἐν τ. σοφ., Τ

Ac

7.35 ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τ. τέκνων
αὐτῆς
.
11 31 ἦλθεν... ἀκοῦσαι τ. σοφίαν Σολομῶνος
49 | διὰ τοῦτο x. ἡ σοφία τ. Θεοῦ εἶπεν
2115 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα x. σοφίαν

6 3 ἄνδρας... πλήρεις πνεύματος x. σοφίας

10 οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τ. σοφίᾳ x. τ.
πνεύματι ᾧ ἐλάλει
710 ἔδωκεν αὐτῷ χάριν κ. σοφίαν ἐναντίον
Φαραώ
22 ἐπαιδεύθη Μωυσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων
ἐν π. σοφ.,
Ro 11 33 1 ὦ βάθος πλούτου x. σοφίας x. γνώσεως
Θεοῦ
1Co117 οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου
19 ἀπολῶ τ. σοφίαν τ. σοφῶν

WOIN ΠΌΘΓ ΠΊΣΝ, Is. xxix. 14

40,3 οὐχὶ ἐμώρανεν
κόσμου;

ὁ Θεὸς τ. σοφίαν

τ.

21 | ἐπειδὴ γὰρ ἐν τ. σοφίᾳ τ. Θεοῦ οὐκ ἔγνω
ὁ κόσμος διὰ τ. σοφίας τ. Θεόν
22 ἐπειδὴ... Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν
24 1 Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν x. Θεοῦ σοφίαν
30 ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ
21 οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγ- γέλλων ὑμῖν
4 ὃ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας
λόγοις

5 ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ἦ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων
6 σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τ. τελείοις"
2 σοφίαν δὲ οὐ τ. αἰῶνος τούτου
ae
7 1 ἀλλὰ λαλοῦμεν Θεοῦ σοφία ν ἐν μυστη

13 ὃ οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις
819 "2ἡ γὰρ σοφία

τ.

παρὰ τ. Θεῷ ἐστίν

κόσμου

τούτου

μωρία

σοφία---σπείρω
1Col2

8 ὃ ᾧ μὲν γὰρ διὰ τ. πνεύματος δίδοται λόγος
σοφίας
ΠΟΟΙ 12 * οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ
Eph 1 8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰςἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ
k. φρονήσει
17 ὃ δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας kK. ἀποκαλύψεως

1Co 8 20 Κύριος γινώσκει τ. διαλογισμοὺς τ. σοφῶν

DIN niawnio yy nin, Ps. xciv. 11
6 5 οὕτως οὐκ eve ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφός
Eph 5 15 περιπατεῖτε μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί

Ja

813 τίς σοφὸς κ. ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν

310!
Col

ἵνα γνωρισθῇ viv .. . ἡ πολυποίκιλος
σοφία τ. Θεοῦ
1 9 ἵνα πληρωθῆτε.... ἐν πάσῃ σοφίᾳ κ.
συνέσει πνευματικῇ

899

28 διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ
σοφίᾳ
2 3 ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ τ. σοφίας
kK. γνώσεως ἀπόκρυφοι
23 8 ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας

8 16 ὁ λόγος τ. Χριστοῦ ἐνοικείτω
πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ
Ja

ἐν ὑμῖν

4 5 ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω
1 5 εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας
813 δειξάτω. .. τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΐὕτητι
σοφίας
15. οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερ-

ΣΠΑΝΙΆ

Ro 15 24 ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τ. Σπανίαν
28 ἀπελεύσομαι δι’ ὑμῶν eis Σπανίαν
,

«

Re

χομένη

΄“

κατὰ τ. δοθεῖσαν

Ν

4

ΣΠΑΌΜΑΙ

ΣΠΑΡΑΎΆΣΩ
Mk

126 σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον

Lu

9 26 κράξας x. πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν
9 39 σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ

Lu

ΣΠΑΡΓΑΝΟΏ
2 7 ἐσπαργάνωσεν αὐτόν

3

αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν

ὑμῖν
512 λαβεῖν τ. δύναμιν x. πλοῦτον κ. σοφίαν

712 ἡ δόξα x. ἡ σοφία κ.ἡ εὐχαριστία... τ.
Θεῷ ἡμῶν

-

18 18 ὧδε ἡ σοφία ἐστίν
17

9 ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν

ΠΤ
815 τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν
ΠΡΕῚ 16 οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθή-.
σαντες

ΣΟΦΟΊ
(1) σοφώτερος
Mt 11 25 ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν κ. συνετῶν

23 34 ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήταςx. σοφοὺς

ΣΠΑΤΑΛΑΏ **
1Ti5 6 ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν
Ja 5 καὶ ἐτρυφήσατε ἐπὶ τ. γῆς x. ἐσπαταλήσατε

Mt 27 27 συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλην τ. σπεῖραν
ΜΚΙ1δ 16 συνκαλοῦσιν ὅλην τ. σπεῖραν

Jo 18 3 ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τ. σπεῖραν

΄

12 ἣ οὖν σπεῖρα κ. 6 χιλίαρχος .. + σῃυνελαβον τ. Ἰησοῦν
Ας 10 1 ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τ. καλουμένης
Ἰταλικῆς
21 31 ἀνέβη φάσις τ. χιλιάρχῳ τ. σπείρης
27 1 ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς

:

ΣΠΕΙῬΩ

Lu 10 21 ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν κ. συνετῶν
Ro

114 σοφοῖς τε x. ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί
22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν
1619 θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ

ἀγαθόν
yes
27 μόνῳ σοφῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ. Χριστοῦ

1Co119

ἀπολῶ τ. σοφίαν τ. σοφῶν.

25. 1 τὸ μωρὸν τ. Θεοῦ σοφώτερον. τ. ἀνθρώmov ἐστίν
}
Θ΄

27 ἵνα καταισχύνῃ τ. σοφούς
Ὶ
8 10 ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα Iu
18 εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τ.
:

μωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται σοφός

:

19 ὁ δρασσόμενος τ. σοφοὺς ἐν τ. πανουργίᾳ
αὐτῶν
᾿

po ws OMI 73>, Job v. 13

Mt

σπέρμα,

6 26 ov σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν
13 31 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.
4 κ. ἐν τῷ σπείρειν αὖτον ἃ μὲν ἔπεσεν

τ.

παραβολὴν

τ.

σπείραντος

20 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς;

26 ov πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα.

(1) ὁ σπείρων, omeipas
(2) on.
σπόρον
(8) metaph.

18 1 ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε

YOIN ΓΌΣΓ AIA, Is. xxix. 14°

αἰῶνι τούτῳ,

12 εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον

ΣΠΕΙΡΑ ΣῈ

ΣΟΦΙΖΩ

kK. γραμματεῖς

‘

ΜΚ14 47 εἷς δέ τις τ. παρεστηκότων σπασάμενος τ
μάχαιραν
Ac 16 27 σπασάμενος τ. μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν
ἀναιρεῖν

17 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν

mPe815

-

19 ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τ. καρδίᾳ αὐτοῦ"
οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς.
20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς
22 ὁ δὲ εἰς τ. ἀκάνθας σπαρείς

23 ὁ δε ἐπὶ τ. καλὴν
24 2 ὡμοιώθη...
σπέρ

γῆν σπαρείς

ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν

. 27 3 οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τ. σῷ
ἀγρῷ;
31 ὃν Repay ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τ. ἀγρῷ
αὐτοῦ
. 37.12 ὁ σπείρων τὸ καλὸν

υἱὸς τ. ἀνθρώπου

σπέρμα ἐστὶν ὁ

σπείρω---σπέρμα

900
Mt 18 39 | ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας

αὐτά ἐστιν

ὁ

Mt 18 32 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τ. σπερμάτων

ιάβολος
25 24 θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας

37 1 ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς

26 ἤδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα
Mk 4 54: ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι:

τ. ἀνθρώπου

38 τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τ.

4 k. ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσεν
14 1 ὁ σπείρων τ. λόγον σπείρει.
15 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου
σπείρεται ὁ λόγος

15 αἴρει τ. λόγον τ. ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς.

βασιλείας
2224 ἀναστήσει σπέρμα

XXV. 5

Mk

ἐν αὐτοῖς, T

1ό x. οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη
σπειρόμενοι
18 ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τ. ἀκάνθας σπειρόμενοι
ἐπὶ τ. ἀκ., Τ
20 ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τ. γῆν τ. καλὴν
σπαρέντες
31 ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τ. γῆς
2 ὅταν σπαρῇ ἀναβαίνει
Lu 8 5! 2 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τ.
σπόρον avrov:
kK. ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσεν
12 24 οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν
19 21 θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας
22 θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα
Jo 4361 ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ x. ὁ θερίζων

37 1 ἄλλος

ἐστὶν

ὁ σπείρων

x. ἄλλος

25 μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τ. γυναῖκα αὐτοῦ
431 μικρότερον ὃν πάντων τ. σπερμάτων
1219 ἵνα.
. ἐξαναστήσῃ σπέρμα τ. ἀδελφῷ
αὐτοῦ,

Lu

155 τῷ ᾿Αβραὰμ κ. τ. σπέρματι αὐτοῦ εἰς τ.
αἰῶνα
ἐκ τ. σπέρματος Δανεὶδ .. . ἔρχεται ὁ
Χριστός
8.33 2 σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν
37 3 οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε
7423

825 3 ἐν τ. σπέρματί σου εὐλογηθήσονται πᾶσαι

7 5 2 ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ... . κι τ. σπέρματι

15 36 σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀπο-

αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν
6 3 ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον
ἀλλοτρίᾳ

θάνῃ:

18

θερίσει:
k. ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις
κ. θερίσει
ς

,

ΞΕ

3

,

29>

wr

,

10 1 ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τ. σπείροντι
6 γ8ὃ ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος τοῦτο κ.

Ga

813

Ja

on? Nb PINE AI MM 3, Gen.xv. 13

18 3 οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου
Wu MN 7d, Gen. xv. 5
9 72 οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα ᾿Αβραὰμ πάντες

ὅτι ὁ σπείρων εἰς τ. σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ
τ. σαρκὸς θερίσει φθοράν"
δὲ σπείρων

εἰς τὸ πνεῦμα

πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιν

ἐκ

ὃ

τέκνα,
ἀλλ᾽ ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα

τ.

Ul

8 τὰ τέκνα τ. ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα
29 εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν
σπέρμα

ΣΠΕΚΟΥΛΑΎΤΩΡ * +

6 27 εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα

sme vd win nixay ain >, 15.1. 9

=NE’NAOMAI

Phl 217 εἰ x. σπένδομαι ἐπὶ τ. θυσίᾳ κ. λειτουργίᾳ
᾿

ΠΤΙ4

τ. πίστεως ὑμῶν

6 ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι

(1) ow. σπείρειν

11 22 3 σπέρμα

(92) om. ᾿Αβραάμ, Δαυείδ
.. ἀνθρώπῳ

σπείραντι καλὸν

27 1 οὐχὶ -“ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τ. σῷ

ἀγρῷ;

11 1 3 ἐκ σπέρματος ᾿Αβραὰμ φυλῆς Βενιαμείν
1Col5 38 ἑκάστῳ τ. σπερμάτων ἴδιον σῶμα
11Co9 10 6 δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τ. σπείροντι

ΣΠΕΡΜΑ
Mt
18 24 1 ὡμοιώθη.
σπέρμα

,

yy 1? Np) POy'2, Gen. xxi. 12

318 8 ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τ. ποιοῦσιν εἰρήνην

Mk

ἐν γῇ

18 23 3 τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τ. σπέρματος. . . ἤγαγεν
τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα
Ro 1 33 τ. γενομένου ἐκ σπέρματος Δανεὶδ κατὰ
:
σάρκα
ι.
413 323 ἡ ἐπαγγελία τῷ ᾿Αβραὰμ ἢ τ. σπέρματι
Plo
αὐτοῦ
16 εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τ. ἐπαγγελίαν παντὶ
τ. σπέρματι

θερίσει.

136

37207, Gen.

xxii. 18

θερίζων

πνευματικόν;
6 ! ὃ ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως x.

σπέρμα τ. ἀδελφῷ

αἱ πατριαὶ τ. γῆς

1Co 911 8 εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν

1Co9

ἐξαναστήσῃ
Dt. Zc.

PINT oa OD WUD

ὁ

37 κ. ὃ σπείρεις οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον
σπείρεις
42 σπείρεται ἐν φθορᾷ ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ"
43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ ἐγείρεται ἐν δόξῃ"
σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ ἐγείρεται ἐν δυνάμει"
44 σπείρεται σῶμα ψυχικὸν ἐγείρεται σῶμα

..

αὐτοῦ,

Ac

Dt. Lc.

20 ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα
21 ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα
22 οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα

2028 ἵνα.
Jo

τ. ἀδελφῷ αὐτοῦ, Dt.

Ga

᾿Αβραάμ εἰσιν ; κἀγώ

316 2 τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι
kK. τ. σπέρματι αὐτοῦ:

οὐ λέγει Κ. τ. σπέρμασιν ὡς ἐπὶ πολλῶν,
ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς Κ. τ. σπέρματί σου

19 ἄχρις ἂν ἔλθῃ τὸ σπέρμα

29 a

ἐπήγγελται

τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστέ

σπέρμα--- σπουδάζω
11Ti2
He

8 2 μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ... ἐκ σπέρ-

Lu

713 ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ
ἐπ᾽ αὐτήν,
10 33 ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη
15 20 εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ κ. ἐσπλαγχνίσθη

ματος Δαυείδ

2:16 3 σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται
11 11 αὐτὴ Σάρρα δύναμιν etsκαταβολὴν σπέρματος
ἔλαβεν

18 ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα, Gen. Lc.
170 8 9 ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει

Re 12 17 ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τ. λοιπῶν τ. σπέρματος αὐτῆς
ΣΠΕΡΜΟΛΟΎΤΟΣ *

Phl

1 8 ὡς ἐπιποθῶ πάντας
Χριστοῦ Ἰησοῦ

5 Ζακχαῖε σπεύσας κατάβηθι

6 κ. σπεύσας κατέβη
Ac 20 16 ἔσπευδεν γὰρ... τ. ἡμέραν τ. πεντηκοστῆς
γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
22 18 σπεῦσον x. ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ

Col 8 12 ἐνδύσασθε οὖν
.. . σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ
Phm
7 τὰ σπλάγχνα τ. ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ
σοῦ

12 αὐτὸν τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα
20 ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ
IJo 817 ὃς δ᾽ av... κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ
ἀπ᾽ αὐτοῦ

11Pe 8 12 σπεύδοντας τ. παρουσίαν τῆς τ. Θεοῦ ἡμέρας
ΣΠΗΓΛΑΙΟΝ

Mt 21 13 ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν

DSB ΤΡ, Jer. vii. 11
Mk11 17 ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν,
Jer.: 4,

Lu 19 46 ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν,
Jer. Zc.
Jo 11 38 ἦν δὲ σπήλαιον

He 11 38 ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι κ. ὄρεσι κ. σπηλαίοις
615 ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια
ΣΠΙΛΑΣ *

Ju

ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις

2 1 εἴ τις σπλάγχνα κ. οἰκτιρμοί

XNEY’AQ

Re

ΣΠΛΑΊΓΧΝΟΝ
διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν
ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ
στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τ. σπλάγχνοις ὑμῶν
τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς
’

216 ἦλθαν σπεύσαντες κ. ἀνεῦραν

19

Lu 178
Ac 118
11Co6 12
715

εστιν

Ac 1718 τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν;
Lu

go!

12 οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τ. ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες

ΣΠΟΊΓΓΟΣ *
Mt 27 48 λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους
Mk 15 36 γεμίσας σπόγγον ὄξους
Jo 1929 σπόγγον οὖν μεστὸν τ. ὄξους ὑσσώπῳ
περιθέντες
ΣΠΟΔΟΆΣ

Mt 11 21 πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ x. σποδῷ μετενόησαν
Lu 1013 πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ x. σποδῴ καθήμενοι
μετενόησαν
He 913 σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τ. κεκοινωμένους
ΣΠΟΡΑ΄
I ῬΕ1 23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς
ΣΠΟΡΊΜΟΣ

ΣΠΙΛΟΣ *
σπῖλος, T

Mt 12

Eph 5 27 ἔνδοξον τ. ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν σπίλον
ΠΡΕ213 σπίλοι κ. μῶμοι

Ju

8 6% γλῶσσα.

Mt

9 36 ἰδὼν δὲ τ. ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν

1414 εἶδεν πολὺν
αὐτοῖς

ὄχλον κ. ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽

διὰ τ. σπορίμων

141 σπλαγχνισθεὶς

ἥψατο

1 ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν

διὰ σπορίμων

ΣΠΟΡΌΣ

Mk 426 ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τ. σπόρον ἐπὶ τ. γῆς
27 ὁ σπόρος βλαστᾷ κ. μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν
8

ἐκτείνας

Spyrodels, WH

mg.

τ.

χεῖρα

αὐτοῦ

6 34 εἶδεν πολὺν ὄχλον κ. ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽
αὐτούς
8 2 σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τ. ὄχλον
9.22 βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς

αὐτός

5 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τ. σπόρον
αὐτοῦ
11 ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τ. Θεοῦ
11Co9 10 πληθυνεῖ τ. σπόρον ὑμῶν
ΣΠΟΥΔΑΊΖΩ

18 27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τ. δούλου ἐκείνου

Mk

τ.

6

15 32 σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τ. ὄχλον
20 34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς

διὰ

Lu

Lu

ΣΠΛΑΓΧΝΙΊΖΟΜΑΙ **

τ. σάββασι

Mk

... ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα

κι oir, T
23 μισοῦντες κ. τὸν ἀπὸ τ. σαρκὸς ἐσπιλωμένον
χιτῶνα

ὁ Ἰησοῦς

σπορίμων
223 ἐγένετο αὐτὸν ἐν τ. σάββασιν διαπορεύεσθαι

ΣΠΙΛΟΏ **
Ja

1 ἐπορεύθη

Ga 2104 kx. ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι
Eph 4 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τ. ἑνότητα τ. πνεύματος
I ΤῊ 2317 περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον
ὑμῶν ἰδεῖν

11 ΤΊ 215 σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τ.
4

Θεῷ
σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως

21 σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν

902

σπουδάζω--- σταυρόω

Tit

812 σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν

He

411

σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τ.
ἀνάπαυσιν
11 Pel 10 σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τ. κλῆσιν...
ποιεῖσθαι
15 σπουδάσω δὲ x. ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς
814 σπουδάσατε ἄσπιλοι᾽ x. ἀμώμητοι αὐτῷ

εὑρεθῆναι

ΣΠΟΥΔΑΙῸΣ

11Co8 17 σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλ-

ETAXIAZTH’S * +

Mk15

7 Βαραββᾶς μετὰ τ. στασιαστῶν δεδεμένος

Mk15

7 οἵτινες ἐν τ. στάσει φόνον πεποιήκεισαν

ΣΤΑΊΙ
Lu 28 19 ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τ.
πόλει x. φόνον βληθείς

25 ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν κ. φόνον
βεβλημένον
Ac 15 2 γενομένης δὲ στάσεως κ. ζητήσεως οὐκ ὀλίγης
19 40 κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς

θεν
22 ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον
ΣΠΟΥΔΑΙΏΣ **

Lu 7 4 παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως λέγοντες
Phl 2 28 σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν

1Π ΤΙ1 17 σπουδαίως ἐζήτησέν pe x. εὗρεν

Tit 813 Ζηνᾶν τ. νομικὸν x. ᾿Απολλὼν
πρόπεμψον

σπουδαίως

ΣΠΟΥΔΗ΄
εὐθὺς μετὰ σπουδῆς

Lu

1.30 ἐπορεύθη εἰς τ. ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς

πρὸς τ.

βασιλέα

8
11
11Co7 11
12
8 7

ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ
τ. σπουδῇ μὴ ὀκνηροί
πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν
ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τ. σπουδὴν ὑμῶν
ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε πίστει. ..
k. πάσῃ σπουδῇ
ὃ οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων
σπουδῆς

16 χάρις δὲ τ. Θεῷ τ. διδόντι τ. αὐτὴν σπουδὴν
ὑπὲρ ὑμῶν

611 ἕκαστον

WPel

Ju

ὑμῶν

σπουδὴν
κὶ σπουδὴν πᾶσαν

τ.

αὐτὴν

ἐνδείκνυσθαι

παρεισενέγκαντες

3 πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν
ΣΠΥΡΙΣ

10 πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως
5 κινοῦντα στάσεις πᾶσι τ. Ἰουδαίοις

9 8 ἔτι τ. πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν

ΣΤΑΤΗ͂Ρ *
Mt 17 27 ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα
26 16 οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα στατῆρας

non mg. R

ΣΤΑΥΡΟΣ ἢ

625 εἰσελθοῦσα

He

He

24

ἀργύρια, TWH

Mk

Ro 12

σήμερον

28 7 ἐγένετο στάσις τ. Φαρισαίων x. Σαδδουκαίων

Vide ΣΦΥΡΙ͂Σ

(1) λόγος τ. σταυροῦ
Mt 10 38 ὃς οὐ λαμβάνει τ. σταυρὸν αὐτοῦ
1024 ἀράτω τ. σταυρὸν αὐτοῦ
27 32
40
42
ΜΚ 8.34

ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τ. σταυρὸν αὐτοῦ
εἰ υἱὸς εἶ τ. Θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τ. σταυροῦ
καταβάτω νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ
ἀράτω τ. σταυρὸν αὐτοῦ

15 21 dyyapevovow . . . ἵνα ἄρῃ τ. σταυρὸν αὐτοῦ

Lu

30 σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τ. σταυροῦ
32 καταβάτω νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ

923 ἀράτω τ. σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν
14 27 ὅστις οὐ βαστάζει τ. σταυρὸν ἑαυτοῦ

28 26 ἐπέθηκαν αὐτῷ τ. σταυρόν

Jo 1917 βαστάζων ἑαυτῷ τ. σταυρὰν ἐξῆλθεν
Ι9 τίτλον... ἔθηκεν ἐπὶ τ. σταυροῦ
25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τ. σταυρῷ τ. Ἰησοῦ

31 ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τ. σταυροῦ τὰ σώματα

1Co117

ἐν τ. σαββάτῳ
ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τ. Χριστοῦ.

18 1 ὁ λόγος γὰρ ὁ τ. σταυροῦ τοῖς μὲν ἀποὰλ-

ΣΤΑ΄ΔΙΟΣ **

Με 1424 ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τ. γῆς ἀπεῖχεν
78. μέσον τ. θαλάσσης ἦν, TWH mg.
R non mg.
Lu 24 13 εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα
ἀπὸ Ἱερουσαλήμ

Jo

619! ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε

τριάκοντα
στάδια, T
1118 ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε
1 Co 9 24 οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν

Re 14 20 ἄχρι τ. χαλινῶν τ. ἵππων

ἀπὸ σταδίων

χιλίων ἑξακοσίων
21 16 ἐμέτρησεν τ. πόλιν τ. καλάμῳ ἐπὶ σταδίων

δώδεκα χιλιάδων

σταδίους, WH

Col 120 εἰρηνοποιήσας διὰ τ. αἵματος τ. σταυροῦ
αὐτοῦ
2 14 προσηλώσας αὐτὸ τ. σταυρῷ
Ης 12 2 ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας

mg.

ΣΤΑΊΜΝΟΣ
He

λυμένοις μωρία ἐστίν
511 ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τ. σταυροῦ
612 μόνον τ. σταυρῷ τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ μὴ
διώκωνται
14 εἰ μὴ ἐν τ. σταυρῷ τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ
Eph2 16 ἵνα... ἀποκαταλλάξῃ τ. ἀμφοτέρους ἐν
ἑνὶ σώματι τ. Θεῷ διὰ τ. σταυροῦ
Phl 2 8 γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου θανάτου
δὲ σταυροῦ
8 18 obs πολλάκις ἔλεγον ... τ. ἐχθροὺς τ.
σταυροῦ τ.
Χριστοῦ
Ga

(1) στάδια

9 4 ἐν ἣ στάμνος χρυσῇ ἔχουσα τὸ μάννα

ΣΤΑΥΡΟΏ

(1) metaph.
Mt

20 19 εἰς rd ἐμπαῖξαι x. μαστιγῶσαι κ. σταυρῶσαι
23 34 ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε x. σταυρώσετε

σταυρόω---στενός
Mt

26 2 ὁ vids τ. ἀνθρώπου
σταυρωθῆναι

παραδίδοται εἰς τὸ

ΣΤΑΧΥΣ

Mt 12

27 22 λέγουσιν πάντες Σταυρωθήτω
23 οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες

Σταυ-

ρωθήτω
26 τ. δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα
σταυρωθῇ
31 ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι

Mk

Lu

ζητεῖτε

6 1 ἔτιλλον

ἵνα σταυρώσουσιν, T

ἵνα

αὐτόν

ΣΤΑΥΣ
ΣΤΕΊΓΗ
Mt

23 21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες Σταύρου σταύρου
αὐτόν
23 αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι
σταυρῶσαι, WH mg.
33 ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτόν
ρωσαν αὐτόν
6 ἐκραύγασαν λέγοντες
ρωσον αὐτόν

Σταύρωσον

7 6 οὐ γὰρ ἱκανός
εἰσέλθῃς

σταύ-

ρώσον αὐτόν
τ. βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;
παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ
ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν
ὁὁ TOmos... ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς

2 36 τοῦτον τ. Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε

4 τὸ ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Ναζωραίου

ν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε
I Co 113 μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν;
23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον

Lu

ἐσταυ-

8 οὐκ ἂν τ. Κύριον τ. δόξης ἐσταύρωσαν
4 κ. γὰρ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας
8.1

οἷς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς mpoεγράφη ἐσταυρωμένος
5 24 1 οἱ δὲ τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. σάρκα ἐσταύ-

ρωσαν
6141 δ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται

Re

κατα-

Ga

1 7 καθότι ἦν ἡ ᾿Ἐλεισάβετ στεῖρα
36 οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τ. καλουμένῃ
στείρᾳ
28 29 μακάριαι αἱ στεῖραι

427 εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα
XTE’AAOMAI

11Co8 20 στελλόμενοι τοῦτο μή Tis ὑμᾶς μωμήσηται
UTh8

κἀγὼ

κόσμῳ

11 8 ὅπου κ. ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη
Σταφυλῃι

Mt 716 μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλάς
Lu 6 44 οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν
Re 14 18 ὅτι ἤκμασαν ai σταφυλαὶ αὐτῆς

6 στέλλεσθαι

ὑμᾶς

ἀπὸ

ἀτάκτως περιπατοῦντος

παντὸς

ἀδελφοῦ

ΣΤΕΜΜΑ *
Ας 14 13 ταύρους κ. στέμματα ἐπὶ τ. πυλῶνας ἐνέγκας

ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ
Ἂς

734 τ. στεναγμοῦ αὐτοῦ ἤκουσα
αὐτῶν, ΤᾺ

yoy ONPYSTY, Ex. iii. 7

Ro

ρωμένον

Ga

εἶμι ἵνα ὑπὸ τ. στέγην μου

md) ND mpy oP, Is. liv. 1

23 οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τ. Ἰησοῦν
41 ἦν δὲ ἐν τ. τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος

0018

στέγην

ΣΤΕΙ͂ΡΟΣ

15 ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι ρον ἄρον σταύ-

2 2 εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν κ. τοῦτον

τ.

ΣΤΕΊΓΩ **

10 οὐκ οἶδας ὅτι. . . ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε

Ac

ὑπὸ

1Co 912 ἀλλὰ πάντα στέγομεν
18 7 πάντα στέγει πάντα πιστεύει
1ΤῊ 8 1 διὸ μηκέτι στέγοντες ηὐδοκήσαμεν
λειφθῆναι

6 λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς κ. σταυρώσατε

15
16
18
20

ἵνα μου

5 διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων

24 7 δεῖ παραδοθῆναι... K. σταυρωθῆναι
20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν . .. κ. ἐσταύ19

8 8 οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
εἰσέλθῃς

Mk 2 4 ἀπεστέγασαν τ. στέγην ὅπου ἦν

25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη x. ἐσταύρωσαν αὐτὸν
ἐφύλασσον, WH mg.
27 σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς
16 6 Ἰησοῦν (ζητεῖτε τ. Ναζαρηνὸν τ. ἐσταυρωμένον

x. ἤσθιον τ.

Ro 16 9 domdcacbe . . . Στάχυν τ. ἀγαπητόν μου

Lu

24. σταυροῦσιν αὐτὸν κ. διαμερίζονται

αὐτοῦ

τ. στάχ. κ. ἦσθ., TR

14 οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
σταυρωθῇ
'
20 ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν

Jo

οἱ μαθηταὶ

στάχυας

15 13 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
15 παρέδωκεν τ. Ἰησοῦν φραγελλώσας

Lu

1 ἤρξαντο τίλλειν στάχυας κ. ἐσθίειν

2 23 ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τ. στάχυας
428 πρῶτον
χόρτον εἶτεν στάχυν,
εἶτεν πλήρη σῖτον ἐν τ. στάχυϊ

35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο

38 τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί
28 5 οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τ. ἐσταυρωμένον
Mk

903

826 αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς
ἀλαλήτοις

ΣΤΕΝΑΊΖΩ
ΜΚ 7.34 ἀναβλέψας εἰς τ. οὐρανὸν ἐστέναξεν.
Ro 823 x. αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν

Οοδ

2 κ. γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν
4 οἱ ὄντες ἐν τ. σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι

ΗΘ 18 17 ἵνα μετὰ χαρᾶς
στενάζοντες

Ja

τοῦτο

ποιῶσιν

k.

μὴ

5 9 μὴ στενάζετε ἀδελφοὶ κατ᾽ ἀλλήλων
ΣΤΕΝΟΣ

713 εἰσέλθατε διὰ τ. στενῆς πύλης
14 ὅτι στενὴ ἡ πύλη κ. τεθλιμμένη ἡ ὁδός
Lu 18 24 ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τ. στενῆς θύρας
Mt

904

στενοχωρέομαι----στηρίζω.
ΣΤΕΝΟΧΩΡΕΌΜΑΙ

11Co4

Re

4 4 ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς

10 βαλοῦσιν τ. στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τ.

8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι

θρόνου
2 ἐδόθη αὐτῷ στέφανος
7 ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι

6 12 οὐ στενοχωρεῖσθέ ἐν ἡμῖν,
στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τ. σπλάγχνοις ὑμῶν
ZTENOXQPI’A
Ro 2 9 θλίψις x. στενοχωρία
8 35 τίς ἡμᾶς xwpioe . . . θλίψις ἢ στενοχωρία
11Co6 4 συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι

+. + ἐν στενοχωρίαις
12 10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις... K. στενοχωρίαις
ev στεν., WH

mg.

XTEPEO’S
11 ΤΊ 2 19 ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τ. Θεοῦ ἕστηκεν
He 5 12 χρείαν ἔχοντες γάλακτος οὐ στερεᾶς τροφῆς
14 τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή
1Pe5 9 ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τ. πίστει
ΣΤΕΡΕΟΏ
Ac 8 7 παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ
16 τοῦτον... ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
16 καὶ αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τ. πίστει
ΣΤΕΡΕΏΜΑ
2 5 βλέπων. ... τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν
πίστεως ὑμῶν

Col

ΙΟΟῚ1

ΣΤΕΦΑΝΑΣ
16 ἐβάπτισα δὲ κ. τὸν Στεφανᾷ οἶκον
16 15 οἴδατε τ. οἰκίαν Στεφανᾶ

17 χαίρω δὲ ἐπὶ τ. παρουσίᾳ Στεφανᾶ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6 5 ἐξελέξαντο Στέφανον ἄνδρα πλήρη πίστεως
ὃ Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος κ. δυνάμεως
9 ἀνέστησαν δέ τινες. . . συνζητοῦντες τ.
Στεφάνῳ

Ac

759 ἐλιθοβόλουν τ. Στέφανον
8 2 συνεκόμισαν δὲ τ. Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς

11 19 οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τ. θλίψεως
τ. γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ

22 20 ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τ. μάρτυρός
σου
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Mt 27 29 πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν
Mk15 17 περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον
στέφανον
Jo 19 2 οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον
ἐξ
ἀκανθῶν
5. φορῶν τ. ἀκάνθινον στέφανον

1Co 925 ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάPhl 4

βωσιν
1 χαρὰ x. στέφανός μου

ΤῊ 2 19 τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως;
Π ΤΊ 4 8 ἀπόκειταί μοι ὁ τ. δικαιοσύνης στέφανος
Ja 112 ἀν: γενόμενος λήμψεται τ. στέφανον τ.

IPe5
Re

@ns

4 κομιεῖσθε τ. ἀμαράντινον τ. δόξης στέφανον

210 δώσω σοι τ. στέφανον τ. ζωῆς
3 11 ἵνα μηδεὶς λάβῃ τ. στέφανόν σου

12

o
χρυσῷ

1 ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων
δώδεκα
14 14 ἔχων ἐπὶ τ. κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν
ΣΤΕΦΑΝΟΏ
ΠΤΙ2 5 οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ
He 2 7 δόξῃ x. τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν

WMOYA TIM 23, Ps. viii. 6
9 διὰ τὸ πάθημα

ἐστεφανωμένον

τ. θανάτου

δόξῃ κ. τιμῇ

ΣΤΗ͂ΘΟΣ
Lu 18 13 ἔτυπτεν τὸ στῆθος ἑαυτοῦ λέγων

28 48 τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον
Jo 18 25 ἀναπεσὼν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ
Ἰησοῦ
21 20 ὃς κ. ἀνέπεσεν ἐν τ. δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος
αὐτοῦ

Re 16 6 περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς
ΣΤΗ ΚΟ

Mk

Jo

+

8.31 ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν
11 25 ὅταν στήκετε προσευχόμενοι

126 μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε

8 44 ἐν τ. ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν
οὐχ ἕστηκεν, TR mg.
Ro 14 4 τ. ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει

ΙΟΟ16 13 γρηγορεῖτε στήκετε ἐν τ. πίστει
Ga 5 I στήκετε οὖν
Phl 127 ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι

4 1 οὕτως στήκετε ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί

1 ΤῊ 8 ὃ ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν Κυρίῳ

ΠΤΗ2 15 ἄρα οὖν ἀδελφοὶ στήκετε
Re 12

4 ὁ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τ. γυναικός
ἕστηκεν,

T

ΣΤΗΡΙΓΜΟΣδ“

11Pe8 17 ἵνα μὴ...

ἐκπέσητε τ. ἰδίου στηριγμοῦ
ΣΤΗΡΙΖΩ

Lu

951 αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι
16 26 μεταξὺ ἡμῶν κ. ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται

22 32 σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τ. ἀδελφούς
σου
'

Ac 18 23 διερχόμενος. .. στηρίζων πάντας τ. μαθητάς

Ro

111 ἵνατι μεταδῶ χάρισμα...

ὑμᾶς

εἰς τὸ στηριχθῆναι

1025 τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ
εὐαγγέλιόν μου
Cf
ITh8 2 ἐπέμψαμεν Τιμόθεον... εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς
13 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τ. καρδίας ἀμέμπτους
uTh2.17 6 One, - + στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ κ. λόγῳ
Ja

8 3 ds aaa ὑμᾶς x. φυλάξει ἀπὸ τ. πονηροῦ
ὅ 8 στηρίξατε τ. καρδίας ὑμῶν

Re

8 2 στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον

I Pe 5 10 αὐτὸς καταρτίσει στηρίξει σθενώσει
11 Pel 12 καίπερ . + + ἐστηριγμένους ἐν τ. παρούσῃ

ἀληθείᾳ

ἀποθανεῖν

στιβάς----στόμα

905
ΣΤΟΜΑ

ΣΤΙΒΑΣ*

ΜΙΚ1

8 ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τ. ἀγρῶν

4 4

Mt

ΣΤΙΊΓΜΑ

Ga

(1) στ. Θεοῦ

βαστάζω

5 2 ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτούς
12 34 ἐκ γὰρ τ. περισσεύματος τ. καρδίας τὸ στόμα

ΣΤΙΓΜΗ΄
4

λαλεῖ
13 35 ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου

5 ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τ. βασιλείας τ. οἰκουμένης
ἐν στιγμῇ χρόνου

:

Ἢ bvina nNMDN, Ps. Ixxviii. 2
15 11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον

ΣΤΙΛΒΩ

ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τ. στόματος τοῦτο
κοινοῖ τ. ἄνθρωπον
17 πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τ.
κοιλίαν χωρεῖ
18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τ. στόματος ἐκ τ.

ΣΤΟΑ΄

5 2 κολυμβήθρα... πέντε στοὰς ἔχουσα

10 23 περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς. . . ἐν τ. στοᾷ τ.
Σολομῶνος
Ac 811 συνέδραμεν πᾶς ὁ dads. . . ἐπὶ τ. στοᾷ
τ. καλουμένῃ Σολομῶντος

καρδίας ἐξέρχεται
17 27 ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα
18 16 ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν

5 12 ἦσαν ὁμοθυμαδὸν πάντες ἐν τ. στοᾷ Σολο-

σταθῇ πᾶν ῥῆμα

pyyrneby very ix omy Ὁ ΒΨ

μῶντος
Στοᾷ, WH
ΣΤΟΙ͂ΚΟΣ

εἰς TO στόμα κοινοῖ τ.

ἄνθρωπον"

ΜΚ 9 3 τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα

Jo

ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ

ninp ΜΥ ΠΟΟΞ ΟΡ, Dt. viii. 3

617 τὰ στίγματα τ. Ἰησοῦ ἐν τ. σώματί μου

Lu

(8) στ. πρὸς στόμα

(9) metaph.

737 Dip, Dt. xix. 15
21 τό ἐκ στόματος νηπίων κ. θηλαζόντων κατηρτίσω

Vide ΣΤΩΙΚΟΣ

le

αινον

ty AID. ὈΥΡΟ) OY ἘΠ, Ps. viii. 3

ΣΤΟΙΧΕΓῸΝ **
Ga

4

3 ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τ. κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι
9 πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ κ.

164 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τ. ἁγίων ἀπ
αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ
422 τ. λόγοις τ. χάριτος τ. ἐκπορευομένοις ἐκ
τ. στόματος αὐτοῦ

Lu

ἢ

‘
πτωχὰ στοιχεῖα
Col 2 8 κατὰτὰ στοιχεῖα τ. κόσμου κ- οὐ κατὰ Χριστόν
20 εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τ. στοιχείων
He

τ. κόσμου

512 τίνα τὰ στοιχεῖα τ. ἀρχῆς τ. λογίων τ. Θεοῦ

ΠΡε8 10 στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται
12 δ fy... στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται
ΣΤΟΙΧΕΏ
Ac 21 24 ἀλλὰ στοιχεῖς x. αὐτὸς φυλάσσων τ. νόμον
Ro 412 τ. στοιχοῦσιν τ. ἴχνεσι τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ

πίστεως

Ga

525 εἰ ζῶμεν πνεύματι πνεύματι κ. στοιχῶμεν
“

,

΄“΄

70 19 29 προσήνεγκαν αὐτοῦ τ. στόματι
Ac 116 ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος
Δαυεὶδ

8 18 ἃ προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τ.

προφητῶν

21 ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος τ. ἁγίων
ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν

425 6 τ. πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στό-

ἐν στολαῖς

ματος Aaveld . . . εἰπών
8 32 οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ

YB MAY ND, Is. lili. 3

5 εἶδον νεανίσκον . . . περιβεβλημένον στολὴν
λευκήν

35 ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ
10 34 ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν

Lu 15 22 ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τ. πρώτην
20 46 τ. γραμματέων

στολαῖς

Re

τ. θελόντων

περιπατεῖν ἐν

11 8 κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς
τὸ στόμα μου

611 ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή

7 9 ὄχλος πολὺς... περιβεβλημένους στολὰς
λευκάς
Υ
13 οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τ. στολὰς τ. λευκάς
14 ἔπλυναν τ.
αὐτῶν

22 14 μακάριοι οἱ πλύνοντες τ. στολὰς αὐτῶν

ΕΣ

24 3 πεσοῦνται στόματι μαχαίρης
22 71 αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τ. στόματος αὐτοῦ

ΣΤΟΛΗ΄

16

>

11 κ4 ἐνεδρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ
—h. v.. WH mg.
19 22 ἐκ τ. στόματός σου κρίνω σε
2115 2 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα κ. σοφίαν

Phl 3 16 εἰς ὃ ἐφθάσαμεν τῷ αὐτῷ στοιχεῖν

τ. θελόντων

/

4

A

6 45 ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα
ALA
αὐτοῦ

θ τό ὅσοι
τ.> κανόνι
τούτῳPoy
στοιχήσουσινa
>
,

ΜΚΙ2 38 τ. γραμματέων
περιπατεῖν

,

15 7 διὰ τ. στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τ.
:

λόγον τ. εὐαγγελίου

18 14 μέλλοντος δὲ τ. Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα
22 14 προεχειρίσατό σε.

..

τ. στόματος αὐτοῦ.

ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ

στόμα---στρατιά
Ac 28

Ro

2 ἐπέταξεν...

τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα

ΣΤΟΜΑΧΟΣ *

814 ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς x. πικρίας γέμει

I Ti 5 23 οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τ. στόμαχον

MDW NPD IMB TON, Ps. x. 7
19 ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ
10 ὃ ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν

ΣΤΡΑΤΕΙᾺ
ἐν τ. στόματί

σου

:

TED ἽΝ ITA ΟΝ Wp, Dt. xxx. 14

11Co 10 4 τὰ yap ὅπλα τ. στρατείας ἡμῶν οὐ capκικά
στρατιᾶς, T 5
;
4
ΤΊ 118 ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τ. καλὴν στρατείαν

9 ἐὰν ὁμολογήσῃς τὸ ῥῆμα ἐν τ. στόματί σου
10 στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν
16 6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τ.
Θεόν
11Co6 11 τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς

18

1 ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων κ. τριῶν σταθή-

σεται πᾶν ῥῆμα, Dt. xix. 1
Eph4 29 πᾶς λόγος campos ἐκ τ. στόματος ὑμῶν
μὴ ἐκπορευέσθω
6 19 ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τ. στόματός

μου

XTPA’TEYMA **
Mt 22

7 πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν
τ. φονεῖς ἐκείνους
Lu 28 11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης σὺν τ.

στρατεύμασιν αὐτοῦ
Ac 28 10 ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι
αὐτόν
Re

27 ἐπιστὰς σὺν τ. στρατεύματι ἐξειλάμην
916 ὁ ἀριθμὸς τ. στρατευμάτων τ. ἱππικοῦ δὶς
μυριάδες μυριάδων

19 14 τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τ. οὐρανῷ ἠκολούθει

Col 8 ὃ ἀπόθεσθε x. ὑμεῖς. .. αἰσχρολογίαν ἐκ
τ. στόματος ὑμῶν
WUTh2 8 ὃν ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τ. πνεύματι τ.
στόματος αὐτοῦ

αὐτῷ

19 τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι
τ. πόλεμον
αὐτοῦ

ΠΤΙ4 17 2 ἐρύσθην ἐκ στόματος λέοντος
He 11 33 ἔφραξαν στόματα λεόντων
3 317.
10
I Pe 2 22
Jo
12
ΠΙ Jo 14
Ju
16

Re

ἵππων τ. χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα
βάλλομεν
ἐκ τ. αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία x.
κατάρα
οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τ. στόματι αὐτοῦ
ὃ ἐλπίζω... στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι
ὃ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν
τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα

116 ἐκ τ. στόματος

αὐτοῦ

ῥομφαία

δίστομος

ὀξεῖα ἐκπορευομένη
216 πολεμήσω per αὐτῶν ἐν τ. ῥομφαίᾳ τ.
στόματός μου
816 μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τ. στόματός μου
917 ἐκ τ. στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ
18 τ. θείου τ. ἐκπορευομένου ἐκ τ. στομάτων
αὐτῶν.
᾿
19 ἡ γὰρ ἐξουσία τ. ἵππων ἐν τ. στόματι
αὐτῶν ἐστίν
10 9 ἐν τ. στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι
10 ἦν ἐν τ. στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ
11 5 πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τ. στόματος αὐτῶν
1215 ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ. ..
ὕδω
16 3 ἤνοιξεν ἡ γῇ τὸ στόμα αὐτῆς,
k. κατέπιεν τ. ποταμὸν ὃν ἔβαλεν 6 δράκων
ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ
18 2 τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος
5 ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα
6 ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας
14 κ ἐν τ. στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος

Lu

1Co 9 7 ris στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ;
010

1Ti

3 οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα

118 ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τ. καλὴν στρατείαν
στρατεύσῃ, TWH

τ. στόματος τ. θηρίου κ. ἐκ τ. στόματος
θαρτα

1915 ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία
ὀξεῖα

21 ἀπεκτάνθησαν

ἐν

τ, ῥομφαίᾳ.

ἐξελθούσῃ ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ

..

τ.

mg.

Il Ti 2 4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τ.
βίου πραγματίαις

Ja

4 1 ἐκτ. ἡδονῶν ὑμῶν τ. στρατευομένων ἐν τ.

1Pe

211 αἵτινες στρατεύονται κατὰ τ. ψυχῆς

μέλεσιν ὑμῶν

XTPATHIO’S

Lu 22 4 ἀπελθὼν

συνελάλησεν

τ. ἀρχιερεῦσι

x.

στρατηγοῖς

52 εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς. «ον ἀρχιερεῖς
Ac

κ. στρατηγοὺς τ. ἱεροῦ

4 I ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἀρχιερεῖς κ. 6 στρατηγὸς τ. ἱεροῦ
5 24 ὡς δὲ ἤκουσαν .. . 6 τε στρατηγὺς τ. ἱεροῦ
kK. οἱ ἀρχιερεῖς
26 τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τ. ὑπηρέ-

ταις
16 20 προσαγαγόντες αὐτοὺς τ. στρατηγοῖς

22 οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια
ἐκέλευον ῥαβδίζειν
35 ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τ. ῥαβδούχους

36 ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε
38 ἀπήγγειλαν δὲ τ. στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι
τὰ ῥήματα ταῦτα

16 13 εἶδον ἐκ τ. στόματος τ. δράκοντος κ. ἐκ
τ. Ψψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκά-

τ. στρατεύματος

ΣΤΡΑΤΕΥΌΜΑΙ
814 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν κ. στρατευόμενοι

34 2 ἔφυγον στόματα μαχαίρης

Ja

μετὰ...

ΣΤΡΑΤΙΑ΄

Lu
Ac

213 ἐγένετο σὺν τ. ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς
οὐρανίου

742 παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τ. στρατιᾷ τ.
οὐρανοῦ
11Co10 4 τὰ γὰρ ὅπλα τ. στρατιᾶς ἡμῶν οὐ σαρκικά
στρατείας, WHR

στρατιώτης---στύλος
4,

Lu

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ **

Mt

4

8 9 ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας
27 27 οἱ στρατιῶται τ. ἡγεμόνος παραλαβόντες τ.

28 12 ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τ. στρατιώταις
Mk15 16 οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τ.

23 στραφεὶς πρὸς τ. μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν
14 25 στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς.
'

αὐλῆς
7 8 ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας

22 61 στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψεν τ. Πέτρῳ

28 36 ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ κ. οἱ στρατιώται

πλέξαντες στέφανον ἐξ
στρατιῶται
ἀκανθῶν
23 οἱ οὖν στρατιῶται. .. ἔλαβον τὰ ἱμάτια

Jo 192

7 9 στραφεὶς τ. ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν
44 στραφεὶς πρὸς τ. γυναῖκα τ. Σίμωνι ἔφη
955 στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς
10 22 στραφεὶς πρὸς τ. μαθητὰς εἶπεν
—h. v., WHR

Ἰησοῦν

Lu

907

οἱ

28 28 στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν
Jo

ἡ NBN YW... IB, Is. vi. τὸ
20 14 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω

αὐτοῦ

23 ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος
25 οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν
32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται

138 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς . . . λέγει αὐτοῖς

12 40 ἵνα ph)... στραφῶσιν x. ἰάσομαι αὐτούς

Ac

34 εἷς τ. στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τ. πλευρὰν

ἔνυξεν
7 φωνήσας... . στρατιώτην εὐσεβῆ τ. προσκαρτερούντων αὐτῷἔ
12 4 παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν

Ac 10

6 ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν

18 ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τ. στρατιώταις
21 32 ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας κ. ἑκατοντάρχας

16 στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ ἝἙ βραϊστί
739 ἐστράφησαν
ἐν τ. καρδίαις αὐτῶν εἰς

Αἴγυπτον

42 ἔστρεψεν δὲ ὁ Θεός

18 46 ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη
Re 11

6 ἐξουσίαν ἔχουσιν

Re 18

7 ὅσα ἐδάξασεν αὑτὴν x. ἐστρηνίασεν
9. οἱ βασιλεῖς τ. γῆς οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεὺσαντες κ. στρηνιάσαντες
΄

Re 18

a

ὡς

καλὸς

ΠΤΙ2

3 συνκακοπάθησον
Χριστοῦ Ἰησοῦ

WTi2

4 ἵνα τ. στρατολογήσαντι ἀρέσῃ

στρατιώτης

non mg. R non mg.

τ.

31 πολλῶν

στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς

Lu 12. 6 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων
v0;

7 πολλῶν στρουθίων διαφέρετε
Mt 21

ΣΤΡΩΉΝΝΥΜΙ, ΣΤΡΩΝΝΥΏ
8 6 δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ
ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ"
ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους . . . κι ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ
T

8 πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν
ὁδόν
14 τς αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον

ἕτοιμον
Lu 22 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον

Ac
ὕπο στρατο-

πέδων Ἱερουσαλήμ

ΣΤΡΕΦΩ

5.39 στρέψον αὐτῷ x. τ. ἄλλην

3 ἐὰν μὴ στραφῆτε κ. γένησθε ὡς τὰ παιδία

27 3. μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια

ἥν

αἱ

se

-“

“

ΣΤΥΓΗΤΟΊΆΣ*
ΣΤΥΓΝΑΖΩ Ff

Mt 16 3 πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός
—h. v., [T] ([WH]] R mg.
Mk 10 22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τ. λόγῳ ἀπῆλθεν

6 μήποτε... στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς
9 22 ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς x. ἰδὼν αὐτήν

16 23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τ. Πέτρῳ

9 34 ἀνάστηθι x. οτρῶσον σεαυτῷ

Tit 8 3 ἐν κακίᾳ x. φθόνῳ διάγοντες στυγητοί

ΣΤΡΕΒΛΟΏ

1|Ρε8 16 ἃ οἱ ἀμαθεῖς x. ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν

18

δυνάμεως

ΣΤΡΟΥΘΙΌΝ

ἔστρωσαν,

ΣΤΡΑΤΟΊΠΕΔΟΝ

Mt

τ.

στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν

env

παρέδωκεν τ. δεσμίους τ.

Lu 21 20 ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην

ΣΤΡΗΝΟΣ
τ. γῆς ἐκ

,

Mk11

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑΧΗΣ *

τ Sense
—h. v.,. TWH

-

Mt 10 29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται;

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΕΏ *

Ac 28 16 ὁ ἑκατόνταρχος

3 οἱ ἔμποροι

σὺν τ. φυλάσσοντι

28 16 μένειν καθ᾽ ἑαυτὸν
αὐτὸν στρατιώτῃ

στρέφειν

;

ΣΤΡΗΝΙΑΏ *

32 οἱ δὲ ἰδόντες τ. χιλίαρχον kK. τ. στρατιώτας

35 συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τ. στρατιωτῶν
28 23 ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους
31 οἱ μὲν οὖν στρατιῶται. . . ἀναλαβόντες τ.
Παῦλον
κ. τ.
27 31 εἶπεν ὁ Παῦλος τ. ἑκατοντάρχῃ
στρατιώταις
32 ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία τ.
σκάφης
42 τ. δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο

ἐπὶ τ. ὑδάτων

αὐτὰ εἰς αἷμα

ΣΤΥΛΟΣ

Ga

στῦλος, T
2 9 Ἰάκωβος x. Κηφᾶς x. Ἰωάνης of δοκοῦντες
στύλοι εἶναι

908

στύλος---σύ
4

1 ΤΙ 815 στύλος x. ἑδραίωμα τ. πίστεως

Re

812 ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τ. ναῷ τ. Θεοῦ μου
101
οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός

4

Lu 22 32 σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τ. ἀδελφούς
σου
58 x. σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ

67 εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς εἰπὸν ἡμῖν

ΣΤΩΙΚΟΆΣ*

Ac 17 18 τινὲς δὲ κι τ. Ἐπικουρίων x. Στωικῶν
φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ
Στοϊκῶν,

28

Τ

Μὲ

39 οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός;
40 οὐδὲ φοβῇ σὺ τ. Θεόν

ἐγώ, ἡμεῖς, αὐτοί

2418 σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλήμ
Jo 119 ἵνα ἐπερώτωσιν αὐτὸν Σὺ τίς εἶ;

2 6 κ. σὺ Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα

AMES ὨΠΡΊΟ. NAS, Mic. v. x
x. σὺ ἔρχῃ πρός pe;

21 τί οὖν; σὺ Ἠλείας εἶ;
--σὺ, T [WH]; τί οὖν σύ; Ἠλ. εἶ;
WH mg.

314
6 6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν

21 ὁ προφήτης εἶ σύ;

σου

25 τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστός

17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τ. κεφαλήν
11 3 σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;
23 κι σὺ Καφαρναοὺμ μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;

42 σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱός Ἰωάνου"
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς

49 Ῥαββεὶ σὺ εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ,

14 28 Κύριε εἰ σὺ εἶ κέλευσόν με ἐλθεῖν

σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ
210 σὺ τετήρηκας τ. καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι

16 16 σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ τ. ζῶντος
18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος
26 25 λέγει αὐτῷ Σὺ εἶπας

20 κ. σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;
8 2 ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς
10 σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ

39 οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ
63 εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ.

Mk

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις
37 εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων σῶσον
σεαυτόν

ry’
(1) σὺ...

70 σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ;
3 σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;

26 ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας ἴδε οὗτος βαπτίζει

64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας
κ. σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τ. Γαλιλαίου
73 ἀληθῶς κ. σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ
27 4 τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ
11 σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη Σὺ λέγεις

4 9
10
12
19
6 30

14 30 σὺ σήμερον

7 52 μὴ x. σὺ ἐκ τ. Γαλιλαίας εἶ;
8 is σὺ οὖν τί λέγεις;
13 σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς
25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ;
33 πῶς σὺ λέγεις ὅτι ᾿Ελεύθεροι γενήσεσθε;

111 σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
3 II ἔκραζον λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
8 29 λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Χριστός
ταύτῃ τ. νυκτὶ...

τρίς με

ἀπαρνήσῃ
36 οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ
61 σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. εὐλογητοῦ;

67 κ. σὺ μετὰ τ. Ναζαρηνοῦ ἦσθα τ. Ἰησοῦ
68 οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις
15 2 σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις
Lu 1 28 εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν
—h. ν., TWH non mg. R non mg.
42 evr
évn σὺ ἐν
γυναιξίν
76 x. σὺδὲπαιδίον προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ
8.22 σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός

4 7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ
41 κράζοντα x. λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τ.
Θεοῦ

719 σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;
20 σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν;
960 σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τ. βασιλείαν τ.

Θεοῦ
1015 x. σὺ Καφαρναοὺμ μὴ ἕως οὐρανοῦ

on;

37 πορεύου x. σὺ ποίει ὁμοίως
15 31 τέκνον σὺ πάντοτε per’ ἐμοῦ εἶ
16 γ σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις;

ὑψω-

25 νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι
17 ὃ μετὰ ταῦτα φάγεσαι κ. πίεσαι σύ
19 19 k. σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων
42 εἰ ἔγνως ἐν τ. ἡμέρᾳ ταύτῃ κ. σύ
κ. σὺ kK. γε ἐν τ. tp. σου ταύτ., T

πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὧν παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς
σὺ ἂν ἤτησας αὐτόν
μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ
,
θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ
τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον

69 ἡμεῖς... ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τ.

48 οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ σύ

52 ᾿Αβραὰμ ἀπέθανεν x. of προφῆται x. σὺ
λέγεις
53 μὴ σὺ μείζων εἶ τ. πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ
917 τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ
σὺ τί, Τ
28 1 σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου

34 ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος,

κ. σὺ διδάσκεις ἡμᾶς;
35 σὺ πιστεύεις εἰς τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου;
10 24 εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ
33 ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὧν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν

11 27 ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ 6 Χριστός

42 ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας

12 34 πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι
18 6 Κύριε σύ μου νίπτεις τ. πόδας;

7 νυ
ἡ εόνερε ως τὰ
14 9 πῶς σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τ. πατέρα;
17 κ δόξασόν με σὺ πάτερ παρὰ σεαυτῷ

ὃ
21
21
23
23
25
1817
:

ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας
1 καθὼς σὺ πατὴρ ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί
ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας
1 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς x. σὺ ἐν ἐμοί
ἵνα γινώσκῃ ὃ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας
οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας
μὴ κι σὺ ἐκ τ. μαθητῶν εἶ τ. ἀνθρώπου
τούτου;

σύ---σοῦ
Jo 1825
33
34
37
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FID’ PINT DE, Ps. cii. 26

μὴ κ. σὺ ἐκ τ. μαθητῶν αὐτοῦ εἶ;
σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ιουδαίων;
ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις
οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;

He

111.7 afro ἀπολοῦνται od δὲ διαμένεις

TOYN ARN) WAN ABM, 2. 27

37 σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι

19 ο λέγει τῷ Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ;
2015 Κύριε εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν
21 12 οὐδεὶς ἐτόλμα τ. μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν
Σὺ τίς εἶ;
15 σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε
16 σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε
17 Κύριε πάντα σὺ οἶδας"
σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε
22 σύ μοι ἀκολούθει
Ac 124 σὺ Κύριε καρδιογνῶστα πάντων

424 δέσποτα σὺ ὁ ποιήσας τ. οὐρανόν
728 μὴ ἀνελεῖν pe σὺ θέλεις

ok AANA, Ex. ii. 14
9 5
10 15
33
11 9
14
13 33

ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις
ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος
ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ κ. πᾶς ὁ οἶκός σου
υἱός μου εἶ σὺ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε

PAID DT WN TAN ὯΞ, Ps. ii.
*

ga

8

-

o~s

v=

os

;

7

16 31 σωθήσῃ σὺ κ. 6 οἶκός σου
21 38 οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος

12 σὺ δὲ 6 αὐτὸς εἶ
NT TAN, 2. 28
5

ce

3

δὲ ἀγριέλαιος
αὐτοῖς

Cx. 4

ὧν ἐνεκεντρίσθης

ἐν

22 σὺ πίστιν ἣν ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε
1014 17 σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς
. Cis

σεαυτὸν μὴ x. σὺ πειρασθῇς

1Ti 611 σὺ δὲ ὦ ἄνθρωπε Θεοῦ ταῦτα φεῦγε
ΠῸΤῚ1 18 ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησεν βέλτιον

σὺ

γινώσκεις

14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες κ. ἐπιστώθης
5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν

15 ὃν x. σὺ φυλάσσου
:
Tit 2 1 σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τ. ὑγιαινούσῃ διδαHe

σκαλίᾳ

6
(guater), 9, 10 (d¢s), 13 —h. v.. TWHR non
mg., 17 (d¢s), 18 (ds), 21 (25), 22 (bis), 23 (d25) ;
7. 3, 4 (der), 5 (bts); 9. 2, 5, 6 (dts), 14, 18, 22;
11. το (25), 26; 12. 2, 13, 37 (425), 38, 47 (d25)
227; 18. 8 (ter), 9 (625), 15, 215, 15 (dz), 16
σεαυτοῦ, T, 33; 19. 19, 21; 20. 15, 21 (d¢s); 21.

5, 195 22 37 (quater), 39, 44 (d0s); 28. 375 25.

21, 23, 25 3 26. 42,' 52, G2, 73 5°27. 13.

Mk

1. 2 (625), 443 2 5, 9 (dts), 11 (des); 8. 5

—TWH

mg., 32 (dzs), 32 —h. v.. WH

non mg,

37 —WHR, 52; 11. 14; 12. 30 (guinguzes), 31,
36 (dts); 14. 60; 15. 4.
Lu 1. 13 (d¢s) 28, 35 —TWHR_ non mg., 36, 38, 42,

44, 61; 2. 29 (025), 30, 32, 735, 48; 4. 7, 8, 10,

2 1 σὺ οὖν τέκνον μου ἐνδυναμοῦ
310 σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου τ. διδασκαλίᾳ
4

ΣΟΥ"
(2) σοῦ αὐτῆς, ἐμοῦ x.

9. 18, 38, 43, 45, 47; 10. 19, 19 —WH, 37 (425),

15 36 σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ
I σκοπῶν

‘

R; δ. 19, 34 (dz), 35; 6. 18; 7. 5, 10 (625), 29;

ἢ κ. σὺ τί ἐξουθενεῖς τ. ἀδελφόν σου

214 εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς.

,

—h. v., [T] WH non mg. R mg.; 15. 2, 28 ; 17. 16,

24 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης
ἀγριελαίου
14 4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;
10 σὺ δὲ τί κρίνεις τ. ἀδελφόν σου;

6

-

24 (¢er), 25, 29 (quater), 30 (quater), 33, 36, 39 —
T [WH], 40, 42, 43 (des); 6. 2,13, 3 (25), 4 (675),

18 οὐ σὺ τ. ῥίζαν βαστάζεις
20 σὺ δὲ τ. πίστει ἕστηκας
22 ἐπεὶ x. σὺ ἐκκοπήσῃ

Ga

,

:
σοῦ, o. K. αὐτοῦ
Mt 1. 20; 2.6; 3.14; 4.6 (δὲ), 7, 10; 5. 23 (der),

2. 3 ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τ. Θεοῦ
17 εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ
920 ὦ ἄνθρωπε μενοῦνγε σὺ τίς εἶ

1117 σὺ

΄

γεγέννηκά σε,

717 σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδέκ, Ps. Le.
21 σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα, Ps. Lc.
Ja 2 3 σὺ κάθου ὧδε καλῶς
3 σὺ στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ
18 1 σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω
19 σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς Θεὸς ἔστιν
412 σὺ δὲ τίς εἶ ὁ κρίνων τὸν πλησίον
II Jo 3 καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς
Re 215 οὕτως ἔχεις x. σὺ κρατοῦντας τ. διδαχὴν
Νικολαϊτῶν
8 17 οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ 6 ταλαίπωρος κ. ἐλεεινός
411 ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα
᾿
7 14 εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ μου σὺ οἶδας

(1) gen. absol.

26 15 ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις

Ro

,

ΡΝΞΡ ‘MIaToy Ὀρίν SAAN, Ps.

>

λέγε μοι σὺ Ῥωμαῖος εἷ;
σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τ. νόμον
σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς
ὡς κ. σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις

ae α

Ps. it: 7
6 σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν Medχισεδέκ

22 ὃ ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις
27
23 3
21
25 10

ee

5 υἱός μου εἰ σὺ ἐγὼ σήμερον

1 5 vids μου εἶ σὺ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε,
Ps.. Ze.
10 σὺ κατ᾽ ἀρχὰς Κύριε τ. γῆν ἐθεμελίωσας

II, 12, 23; 5. 5, 14, 20, 23, 24 (dz); 6. 10, 29, 41,
42 (quinguies) ; 7. 27 (615), 44, 48, 50; 8. 20 (d25),

28, 39, 48, 49; 9. 38,.40, 41, 493; 10. 17, 21, 27

— WH
TWHR
58; 18.
21 (7s),

mg,, 27 (guinguies) ; 11. 2 (02s), 2 —h. v.,
non mg., 34 (guater), 36; 12. 20 (625),
12, 26, 34; 14. 8, 12 (Zer) ; 15. 18, τῷ Coase
21 —h. v., T [WH] R non mg., 27 (625),

29, 30 (425), 32; 16. 2 (25), 6, 7, 25 (25) ; 17. 3,

19; 18. 20,20 —WHR,

42; 19. 5, 16, 18, 20, 22,

39) 42 ed —WHR, 42, 43, 44 (28) ; 20. 43 (075) 5

22. 32 (267), 33 3 23. 42, 46.
Jo 2. 17; 8. 26; 4. τό, 18, 42 σὴν, TWH non mg. R
50, 53; 5. 8, 11; 7. 3 (2s); 8. 13, 19; 9. IC, 17,

σοῦ----ὑμεῖς

gIo

26, 37 3 38,.233 12: 155.28; 8. 7,2 58ι 17. 3, 6
(dis), 7, 8, 11, 12, 14, 26; 19. 26, 27 ; 20. 27 (δὲ!)
21. 18
Ac 2. 27, 28, A (2s); ὃ 25; 4 25, 27, 28, 28
—WH, 29 (ὀΐ5), 30 —WH, 30; 5. 3, 4.9; 7. 3

Phm 8, 11, } 11, 12, 16, 19, 21.
He 8. 5; 11. 18.
Ja 2. 18.
II Jo 5.
ΠΙ Jo 13 (δέ), 15.

TWH non mg. R non mg.; 9. 13, 14; 10.
22, 31 (212) 11.14; 12. 8 (ds); 18. 35;
16. 31; 17. 19, 32; 18. 10; 21. 21, 24, 39;
18, 20; 28. 5, 21, 30, 35 (d¢5); 24. 2,111,
26; 26. 2, 16; 27. 24; 28. 21 (d2s), 22.
Ro 2. 5, 25; 8. 4; 4. 18; 8. 36; 10. 6, 8

Re 2. 5, το, 16; 8.18; 4 ΤΡῚΣ
22 (der), 23 (615) ; 21. 9.

(dis), 32, 333 8. 20, 21, 22 (475), 34, 37 —h. v.,

4 (dz5),
14. 10;
22. 16,
19; 25.
(¢er),9

(dis); 11. 3 (d%s), 21 ; 12. 20; 18.9; 14. 10 (des),
15 (d¢s), 21; 15. 9.

Ju 9.

ΣΕ΄

(1) σὲ x. αὐτόν
Mt 4. 6; 5. 25,25 —TWHR mg,, 29, 30, 39, 41, 42;
9. 22 ; 14. 28 ; 18. 8,9, 15 —TWHR mg,, 33 (42s);

20. 13; 25. 21, 23, 24, 27, 37, 38, 39 (275), 44; 26.

I Co 12. 21; 15. 55 (225.

18, 35, 63, 68, 73 con

11 Co 6. 2.
Ga 3. 16; 5. 14.
Eph 6. 2.
τ Πν 4 12,35, 16538. 25:
ΓΤ. 3 4.) (Oss) 3 Ἐ: 22;
Tit: 2,25.
Phm 2, 4, 5, 6, 7 (d25), 13, 14, 20, 21.

He 1. 8, 8 αὐτοῦ, WH

T [WH]

non mg. R;

4. 10, II, 34; 6. 29, 30; 7. 7, 20, 50; 8. 20, 45,

R mg,, 12;

II Jo 4, 13.
ΣΙ
0.2,55,:0,

48 ; 11. 27, 36; 12. 58 (¢er); 18. 31; 14 19, 10,
12, 18, 19; 16. 27; 17. 4 (d¢s), 19; 18. 42; 19. 21,
22, 43 (ter), 443 22. 64. Jo 1. 49 (62s), κι ; 7. 20; 8. [10, [11, 57 —TWH non
mg. R; 10; 33; 11. 8,28: 15. δ 36, 90; 37. 1,
3, 4, II, 13, 25 (dzs); 18. 26, 35; 19. 10 (25) ; 21.
15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 —h. v., T.

Ac 4. 30; 5. 3, 9; 7. 27, 34, 353 8. 23; 9 6, 34;

Re 2. 2 (475), 4 (15), 5, 9, 14, 19 (2s), 19 —T, 20,

20 —TWH non mg. R non mg.; 3. 1, 2, 8 (dz),
9, 11, 15, 18 (625); & 113 5. 9; 10. 9 (Ses); 11.
17, 18 (fer) ; 14. 15, 18 ; 15. 3 (015); 4 (er); 16.7;
18. 10, 14 (¢er), 23 (625) ; 19. 10 (625); 22. 9 (ds).

(1) ἐμοὶ, ἡμῖν x. σοί
Mt 2. 13; 4.93 5.- 26, 29, 30, 40; G4,
6, 18, 23;
8.13. 10. 120; 11. 71 (ζῶ), 23, 273. 25 ;.15. 27

—h. v., [1] WH non mg. R mg.; 14. 4; 15. 28;

16. 17, 18, 19, 22 (d25) ; 17, 4, 25; 18. 8, 9, 17, 22,
26, 29, 32; 19.27; 20.14; 21. 5,23; 22. 16,17;

25. 44; 26. 17, 33, 34, 355 27. 19.

Mk 1. 11,224; 2.11; 4 38; 5.17, 9, 19, 41; 6. 18,
22, 23; 9. Ὁ, 25; 10. 28, 61; 11. 28; 12. 14; 24
Lu 1. 3, 13, 14, 19,35 ; 8. 22 —h. v.. WH

10. 19, 22, 33; 11. 14; 18. 11, 33, 47 (d¢s) ; 18. 10;
21. 37; 22. 14, 19, 21; 23. 3, I1, 18, 20, 30; 24
4 (42s), 8 —h. v.. TWHR non mg., 10, 25 ; 26. 3,
16, 17 (δὲδ), 24, 29; 27. 24.
Ro 2. 4, 27; 3:4; 4 17; 8 2 pe,
WH mg. R; &
τὴν 1. γ5:-22.:.-15; ἃ:

1Co47; 8. ro [WH]
Phl. 4. 3.
I Til. 3, 18; 8.14 [WH]; 6 14.

ΣΟΙ΄

iin
2. δ᾽ eee wie
Tits. 5: 8S. i,’ 35.
Phm Io, 18, 23.
Hel. 5,9; 2,12; 5. 5; 6 14 (d¢s) ; 13. 5 (58.
II Jo 5, 13.
TH: ΟΖ, ΤᾺΣ 15.
Re 3. 3, 9, 10, 16; 10. 11.
ὙΜΕΙ͂Σ

(1) Sp. αὐτοί, μόνοι (2) ἐγὼ, ἡμεῖς.
ὑμεῖς

mg.; 4. 6,

1.34; 5. 20, 23, 24; 7. 14, 40, 47 ;8. 128, 30, 39;
9. 33, 57, 61 ; 10. 13 (15), 21, 35, 36, 40; 11. 7, 35 ;
12. 59 ; 14. 9, 10 (d%s), 12, 14 (615); 15. 29 ; 18. 11,

22, 28, 41; 19. 43, 44 (ὀὲδ) ; 20. 2; 22. 11, 34;

28 . 43.
Jol. 51; 2.14;
8. 3, 5,7, 113 4 10 (d¢5), 26; 5. 10,
12, 14; 6 30; 9 26; 11. 22, go, 41; 138. 37, 38;
17. 5, 6, 9, 21; 18. 30, 34; 19. 11 (d¢5); 21. 3, 18.
Ac 8.6; 5. 4; 7. 3; 8. 20, 21, 22; 9.
6,17; 10. 33;
16. 18; 18. 10; 21. 23; 22. 10 (75); 23. 18; 24.
13, 143; 26. 1, 14, 16 (ό25); 27. 24.
Ro9. 7, 17; 18.4; 15.9.
1 Co-7. 21.
11 Co 6.2; 12.9.
Ga 8. 8.
Eph 5. 14; 6. 3.
1 ΤΙ1. 18; 3.14; 4 14 (25); 6 13 —T.
11 Til. 5 (ds), 6; 2. 7.

Tit 1. 5.

;

Lu 1. 19, 35 ; 2. 48 ; 8. 22 —h. v.. TWH

Ja 2. 8, 18.

30, 31, 36.

Ed mg.

Mk 1. 24, 373 8. 32; 5. 7, 19, 31, 34; 9. 17, 43 (025),
45 (dis), 47 (bis); 10. 21, 35, 49, 52; 14 31.

non mg. R mg., 9 (47s), το,

12, 13 (d¢5); 2. 7 —h. v..
10: 750:

17; 17. 1, 73 18.
:

Mt

513 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τ. γῆς

14 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τ. κόσμου
48 ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι
6 9 οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς
26 οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;

711 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα
ἀγαθὰ διδόναι
12 οὕτως κ. ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς
10 20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες.
31 πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς
18 18 ὑμεῖς

οὖν

σπείραντος

ἀκούσατε

τ.

παραβολὴν

τ.

1416 δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν
15 3 διὰ τί x. ὑμεῖς παραβαίνετε τ. ἐντολὴν τ.
Θεοῦ

μὴν κ. ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
1615 ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

ΟΙΙ

ὑμεῖς

3 ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε
βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε

Mt 19 28 1 ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι. . . καθήσεσθε κ. ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους
καθ. x. αὐτοὶ, TWH mg.
204 ὑπάγετε x. ὑμεῖς εἰς τ. ἀμπελῶνα
ὑπάγετε κ. ὑμεῖς εἰς τ. ἀμπελῶνα
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν
ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον
ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββεί
ς

~

s

297

>

‘

,

οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν
θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε
ὑμεῖς εἰς τ. κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε
ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε
ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάνην

a

ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε

ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν
ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ

πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε
ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε
οὕτως Kk. ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τ.

πιστεύετε

ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν

ἀνθρώποις δίκαιοι
k. ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τ. πατέρων

ὑμῶν
LA
ς
~
of,
οὕτως
Kx. ὑμεῖς
ὅταν

,
ἴδητε πάντα

πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι

Μωυσῆς εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε
μὴ κ. ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;
ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τ. ἑορτήν

“
ταῦτα

»

γινώσκετε
διὰ τοῦτο κ. ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι
πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοί

ἀθῷός

εἰμι ἀπὸ

ὁ πέμψας με ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
3 ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
2 ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
μὴ κ. ὑμεῖς πεπλάνησθε;

τ. αἵματος τούτου ὑμεῖς

ψεσθε

ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι
2 ὑμεῖς κατὰ τ. σάρκα κρίνετε
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν

μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς
1 δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον

τόπον
,

ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ
f ὑμεῖς ἐκ τούτου τ. κόσμου ἐστέ

δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν

ὑμεῖς δὲ Lk
ον ον
οὕτως κ. ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;

τὸ
bt

ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν᾿ τ. λόγῳ τ. ἐμῷ
ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τ. πατρός
A

ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν
non mg.

βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς
οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες

non mg.

δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς

ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν

τούτους

“

ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε
ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν . . . ὑμεῖς λέγετε

mg.

«

ὑμεῖς δὲ τίνα pe λέγετε εἶναι ;

θέσθε

>

ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ὑμῶν ἐστίν
ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη
μὴ κ. ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;
ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν

οὕτως κ. ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα
κ. ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως
ὑμ. φαγ.; WH

,

διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε
2 ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με

ὑμεῖς δὲ βλέπετε

--κ. ὑμ., WH

iy

ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τ. πατρὸς ὑμῶν
ὑμεῖς ἐκ τ. πατρὸς τ. διαβόλου ἐστέ
διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι

εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε
—h. v., TWHR

c

Lal

,

ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν
ὑμεῖς καθαροί ἐστε ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες

τ. λόγους

ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὃ διδάσκαλος

ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε

εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες
δόματα ἀγαθὰ διδόναι

οἴδατε

4

k. ὑμεῖς ὀφείλετε
€

a“

>

ἀλλήλων
>

,

νίπτειν
,

τ.

πόδας
3 ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν κ. ὑμεῖς

νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τ. ποτη-

ποιῆτε

piov . . . καθαρίζετε

ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε
πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τ. πετεινῶν;
k. ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε

ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τ.
κύριον ἑαυτῶν
κ᾿ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμι
ὃ

3 ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ἵνα x. ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους

3 ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κ. ὑμεῖς ἦτε
ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό
ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με'
2 ὅτι ἐγὼ ζῶ x. ὑμεῖς ζήσετε.

ὑμεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς

ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσθε,
νώσ. ὑμ.»
3 ὅτι ἐγὼ ἐν τ. πατρί μου κ. ὑμεῖς ἐν ἐμοί

ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.

ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε
οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

οὕτως κ. ὑμεῖς ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ
διαταχθέντα ὑμῖν
οὕτως κ. ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα
ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως
ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ

2 ἐγώ εἰμί ἡ ἄμπελος ὑμεῖς τὰ κλήματα
ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ

3 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε
ἵνα μεν τό aS Kk. καρπὸν φέρητε
κ. ὑμεῖς δὲ
εἴτε

ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι
ὑμεῖς μάρτυρες τούτων
ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τ. πόλει
©

-

s

,’

»

naked kK.ytd μονα ὑμεῖς
ὑμεῖς λυπηθήσεσθε

μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον
ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν
ε

-

τόπος

a

©

,

>

ὁ

22 ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε
27 ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε

912

ὑμεῖς

Jo 1831 λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς

ΠΟΟΙ 14 καύχημα ὑμῶν ἐσμὲν καθάπερ κ. ὑμεῖς ἡμῶν

19 6 3 λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς x. σταυρώσατε
35 ἵνα κ. ὑμεῖς πιστεύητε
Ας 1 ς ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε
215 οὐ

γὰρ

ὡς

ὑμεῖς

μεθύουσιν

ὑπολαμβάνετε

2 ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ
6 13 πλατύνθητε κ. ὑμεῖς

ίῳ

18 ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς x. θυγατέρας
125 Sinn 837, 2 Sam. vii. 14

οὗτοι

33 ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖς κ. βλέπετε x. ἀκούετε

8 9 ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε

36 τοῦτον τ. Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε

9.43 καταισχυνθῶμεν
ὑμεῖς

8 13 ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε

14 ὑμεῖς δὲ τ. ἅγιον κ. δίκαιον ἠρνήσασθε

4

25 ὑμεῖς ἐστὲ οἱ υἱοὶ τ. προφητῶν
γ ἐν ποίᾳ δυνάμει. .. ἐποιήσατε
ὑμεῖς;
10 Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Ναζωραίου ὃν
ἐσταυρώσατε

5 30 ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε

κρεμάσαντες

11

ὑμεῖς

Ga

828 πάντες

25 οὐκέτι

ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν

μου

πάντες
3 καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον

22

28 ὑμεῖς δὲ... ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ
ἡμεῖς... ἐσμέν, WH non mg. R non mg.

5 13 ὑμεῖς yap ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε
6

ἀληθείας
211 μνημονεύετε

-

>

-

ς

-"

ν»

6 ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε

16 ἵνα κ. ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τ. τοιούτοις

mg.

Phl 218 τὸ δὲ αὐτὸ x. ὑμεῖς χαίρετε
415 οἴδατε δὲ x. ὑμεῖς Φιλιππήσιοι

4

οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν...
εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι

Col 8 4 τότε x. ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε

7 ἐν οἷς x. ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε

ὃ νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε κ. ὑμεῖς τὰ πάντα

13 καθὼς x. ὁ Κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως
kK. ὑμεῖς

{Th1

4 1 εἰδότες ὅτι κ. ὑμεῖς ἔχετε Κύριονἐν οὐρανῷ
16 τὴν ἐκ Λαοδικίας iva x. ὑμεῖς ἀναγνῶτε

6 ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν εδρδήν αν
2 τὸ ὑμεῖς μάρτυρες x. ὁ Θεός
14 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε. εν τ. ἐκκλησιῶν τ. Θεοῦ
᾿
14 τὰ αὐτὰ ἐπάθετε x. ὑμεῖς ἀπὸ τ. ἰδίων
συμφυλετῶν
Ι9 ἢ οὐχὶ κ. ὑμεῖς
20 ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν κ. ἡ χαρά
3 ὃ ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν Κυρίῳ
4 9 1 αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε

5 4 ὑμεῖς δὲ ἀδελφοὶ οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει

uTh1i2

és ἐστε
5 πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ
ὅπως ἐνδοξασθῇ . .. ἐν ὑμῖν x. ὑμεῖς ἐν

avr.
313 ὑμεῖς δὲ ἀδελφοὶ μὴ ἐνκακήσητε

ἐστὲ ἐν Κυρίῳ

12 οὕτως x. ὑμεῖς. . . ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε
161 οὕτως κ. ὑμεῖς ποιήσατε

ἐγενήθητε

4.20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τ. Χριστόν

1015 κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι

ἐὰν μὴ

μακρὰν

5 33 πλὴν x. ὑμεῖς of καθ᾽ ἕνα
6 21 ἵνα δὲ εἰδῆτε κ. ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ

,

ἡ γὰρ σφραγίς μου τ. ἀποστολῆς ὑμεῖς

12 27 ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ
14 ο οὕτως x. ὑμεῖς διὰ τ. γλώσσης
εὔσημον λόγον δῶτε

ὄντες

τ. λόγον τ.

ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν

ἐγγύς
22 ἐν ᾧ κ. ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε

"»:

2

ὅτι ποτὲ

σαρκί
13 ὑμεῖς οἵ ποτε

Ro

c

1 ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τ. τοιοῦτον

Eph113 ἐν ᾧ κ. ὑμεῖς ἀκούσαντες

κ. tp, εἰδ.ι, TWH

27 31 ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε
1 6 ἐν οἷς ἐστὲ x. ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ
6 II οὕτως κ. ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι
νεκρούς
7 4. κ. ὑμεῖς ἐθανατώθητε τ. νόμῳ
8 ο ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί
9 26 οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ λαός μου ὑμεῖς
‘yd DAN, Hos. i. 9
11 30 ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τ. Θεῷ
1617 παρὰ τ. διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ,
1Co 1 30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
8 17 οἵτινές ἐστε ὑμεῖς
23 πάντα ὑμῶν ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ
410 3 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστὸν ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι
ἐν Χριστῷ:
ἡμεῖς ἀσθενεῖς ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί:
ἢ ὑμεῖς ἔνδοξοι ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι
2 κ. ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ
2 οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε
8 ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε κ. ἀποστερεῖτε
Ι οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Κυρίῳ;

Χριστῷ

412 3 γίνεσθε ὡς ἐγὼ ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς

ὑμεῖς

2815 νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τ. χιλιάρχῳ

2

γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν

Ἰησοῦ.
20 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ

ξύλου
7. 4τ. γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε
51 ὑμεῖς ἀεὶ τ. πνεύματι τ. ἁγίῳ ἀντιπίπτετε,
ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν κ. ὑμεῖς

52 οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται x. φονεῖς ἐγένεσθε

με ἠναγκάσατε

18. γ ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε
9 * ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε

ἐπὶ

8 24 δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τ. Κύριον
10 28 ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν
37 ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα
11 τό ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ
15 7 ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι... ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο
ὁ Θεός
19 15 ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;
20 18 ὑμεῖς ἐπίστασθε... πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τ.
πάντα χρόνον ἐγενόμην

7 3 ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε

12 τι ὑμεῖς

τοῦτο

ἡμεῖς ἵνα μὴ λέγωμεν

Ja

ποιοῦντες

καλο-

2 6 ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τ. πτωχόν
μακροθυμήσατε κ. ὑμεῖς

1Pe2 ο ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, Ex. xix. 6
4 1 κ. ὑμεῖς τ. αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε
11 Pe317 ὑμεῖς >i ἀγαπητοὶ προγινώσκοντες φυλάσσεσθε
1701 3 ἵνα κ. ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν

ὑμεῖς---ὑμῖν

913

I Jo 220
24
24
27
4 4
Ju
17

ὑμεῖς
χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τ. ἁγίου
Phi 1. 3, 4, 5, 7, 9,119, 125, 26, 27,128; 2. 17, 19,
ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω
20, 125, 130; 4. 5, 6, 7 (dzs), 9, 17, 18, 19, 23.
κ. ὑμεῖς ἐν τ. vid κ. ἐν τ. πατρὶ peveire | Coll. 3, 4, 7 ἡμῶν, WH non mg. R non mg., 1 8, 9,
ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ
24; 2.1,15, 5,133 8. 3, 4 ἡμῶν, WH non mg.
ὑμεῖς ἐκ τ. Θεοῦ ἐστὲ ae
R 7 mg., 8, 15, 16, 21; 4 6, 8, 9, 12 (ds),
ὑμεῖς δὲ ἀγαπητοὶ μνήσθητε τ. ῥημάτων τ.
13, 18.
προειρημένων
1 Th 1. 2, 4) 8 (42s), 9 ἡμῶν, TWH non mg. R;
20 ὑμεῖς δὲ ἀγαπητοὶ ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς
2. 6, 7, 8, 9, 11, 17 (b¢5); 8, 2,15 πίστιν ip,
4
TWH non mg., 6 (47s), 17, 9, 110, το; 8 113;

ὙΜΩ͂Ν
(1) seq. nom.
(2) dp. αὐτῶν, ip. κ. αὐτῶν,
ἐμοῦ, ἡμῶν (8) gen. abs.

4..,.ἃ 11; 5. 12, 123, 28.
aes (er), 4 (25), 11 ; 2. 13,7175 8.1 5, 8, 16, 18.
Rape a ae

Mt 5. 11, 12 (025), 16,1 τό, 16, 120, 37, 44, 45, 47, | Tit 8. 15.

48 ; 6. 1 (ὀὲδ), ὃ, 14, 15 (ὁ75), 25 (25), 26, 27, 32; | Phm 22, 25.

7. 6, 9, 11 (ὀξδ);9. 4, 11, 29; 10. 9, 13 (425), 14 | He 8.8, 9, 12, 13, 153 4.1, 7; 69, 10, 11; 9. 14

(4%s), 20,-29, 430 11, 29;

12. 11, 27: (des); 18.

ἡμῶν, WH

non mg. R mg.; 10. 34, 35; 12. 3, 13;

+16, 16[WH]; 15. 3, 6, 7; 17. 17 (dis), 20, 24;
13. 7, 17 (δέδ), 24, 25. ᾿
18. 14 pov, WH non mg. R mg., 19, 35; 19. ὃ | Ja 1.13, 5, 21; 2. 2, 6 ὑμᾶς, T, 16; 8. 14; 4 τ (625),

(dis) ; 20. 126, 1.27 ἐν ὑμῖν, TWH non mg.R, | 3, 7, 9, 14, 16; 5. 1, 2 (b45), 3 (dis), 4 (δ[5), 5,
127 5 21. 2, 43 ;28. 18,9, 19, τὸ, 11, 111, 15, 32,

34, 38; 24 20, 42; 25.8; 26. 21, 29; 28. 20.
Mk 2. 8; 6. 11 (025); 7. 6, 9, 13; 8 17; 9. 19;
10. 5, 143, 144 ἐν ὑμῖν, WHR; 11. 2, 25 (025),

oo 4s.

I Pe 1. 77,9 —WH, 13, 14, 17,118, 21, 223 2 12
(ds), 21, 24 ἡμῶν, TWH non mg. R, 25; 3. 2, 7,
15,116; 4.54, 15; 5. 7 (d25), 8, 49.

26 (dts) —h. v.. TWH R non mg.; 14. 18.
it Pel. 5,110, 193; 3.:11, 2.
Lu 3. 14; 4. 21; 5. 4, 22; 6. 22, 23, 24, 27, 35 (425), | 1 Jo 1. 4 ἡμῶν, TWH non mg. R non mg.

36, 38; 8. 25; 9. 5, 41, 44, 50 (62s); 10. 6, 11, | 11 Jo 12 ἡμῶν, TWH mg.
16, 20; 11. 5, 11, 13, 19, 119 κριταὶ μι, TWH | Ju 12, !20.

mg., 39, 46, 47, 48 ; 12. 7, 22 —T [WH], 25,130, | Rel. 9; 2. 10, 23; 18. 20.

32, 33, 34 (025), 135; 18, 15, 35; 14 5, 28, 33;

15. 4; 16.15, 2263.17. 7, 25; 21. 14, 16, 18,19
(42s), 28 (2s), 134 ai καρδίαι ὑμ., WH ; 22. 8 το,

15, 19 —h. v. [[WH]] R mg., 20 —h. v., [[WH]]

R mg,, 27, 53, 53; 29. 14, 28; 24. 38.
Jol. 26; 4 35; 5. 45 (425); 6. 49, 64, 70; 7. 19,

33; 8.[7, 21, 24 (42s), 26, 33 —TWH non mg.
R, 41, 42, 44, 46, 54 ἡμῶν, TWH mg., 55 ὑμῖν,
WH, 56; 9. 19, 41; 10. 34; 13.114, 18, 21, 33;
14, 11, 9, 16, 127, 30; 15. 11, τό, 18 —T; 16. 4,
5, 16, 20, 122, 22 (d2s), 24, 26; 18. 31 ; 19.14, 15;
20. 17 (625).
Ac 1. 7, 11; 2. 17 (quater), 22, 38 (dis), 39; 3. 16,

(1) seq. verb.

n

nite

(ὃ) ἡμῖν x. ὑμῖν

Mt 3. 7,9; 5. 18, 20, 22, 28, 32, 34, 39, 44; 6. 2, 5,
14, 16, 19, 20, 25, 29, 33; 7. 2, 7 (675), 12; 8. 10,

115 9.29; 10. 35; 10, 20,; 23, 27; 42 ¢ 1k. 9. °I8j
17, 21, 22 (2s) 24 ; 12. 6, 31, 31 —T WH non mg.
R non mg. 363: 18.421, 23 16; 21, 28; 17.212,
20 (dis); 18. 3, 10, }12, 13, 18, 19, 353 19. 8,9,
23, 24, 28 ; 20. 4, 26 (d7s), 27 ὑμῶν, WH mg., 32;
21, 13, 21, 124, 27, 128, 31, 433 22. 31, 142; 28.
3, 13 —h. v.. TWHR non mg., 14, 15, 16, 23, 25,

17, +19, 22, 25 ἡμῶν, TWH mg., 26 [WH]; 4.

27, 29, 36, 38, 39; 24. 2,123, 25, 26, 34, 473 25.

10, 11) 19; 5. 28; 6. 3; 7. 37, 51, 52; 18. 41;
14. 17} 15. 245. 17...23; 18.6, 14; 20. 18, 230;
24. 21; 25. 26; 27. 22,134; 28. 25.

9, 12, 34, 40, 45; 26. 13, 715, 21, 29, 64, 166;
27.37, 20.5) 2B. Ὁ, 28
;
Mk 8. 28; 4.411, 24 (2s); 8. 12 —WH non mg.;

Ro 1. 8 (02s), 9, 212; 6.112,

|

ὙΜΙ͂Ν

13 (625), 14, 19 (267),

9. I, 13, 41;

10. 13, 5, 15, 29, 36, 43, (ds), 44

22; 8 115; 12. 1 (025), 18; 14. 116; 15. 14, 24
ὑμῶν, T; 11. 13, 23, 24 (25), 25, 29, 333 12. 433
(d2s), 28, 33; 16. 2, } 19, 20 (42s), 24 —h. v.. TWH
AD, ὺν "21, 2. ὧν
Δ σι, 15, 715, 18.25
R non mg.
864 5°18. 9} 16.'7.
1 Co 1, 4, 11, 12, 13, 14, 26; 2.5; 8. 21, 22; 4.3; | Lu. 10, 11, 12; 8. 7, 8, 13; 4 24, 25;5. 14 adrois,
5. 2, > 4, 6,213; 6 1,15, 19, 20; 7.5 [WH], 14,
TWH non mg. R; 6. 24, 25, 127, 31, 132, 133,
28, 735;
8. 99,8 241, ἜΤΟΣ ΑἹ 218, 20, 24;
1 34, 38 (d25), 47; 7.9, 26, 28, 32; 8.110;
9. 27,
12. 21; 14. 18, 36; 15. 14 ἡμῶν, WH non mg.
48; 10. 8, 11, 12, 13, 14, 19, 120, 24; 11. ὃ, 9
R mg.,

17 (62s), 58; 16. 2, 3, 14, 117 ὑμέτερον,

TWH non mg., 18, 23, 24.
11 Co 1. 16 (dzs), 6, 811, 14, 16 (42s), 23, 124, 24;
2. 3,9; 8.1; 4 5; δ᾽ 11; 6. 12; 7. 4, 17 (νὴ,
12, 13, 14,115; 8. 7 ἡμῶν, WH non mg. R mg,,
113, 114, 16, 24 (d2s) ;9. 2 (15), 12, 3, 5, 10 (625),
13, 14; 10. 16, 8, 13, 14, 15, 16; 11. 3,18; 12.
II, 13, 14, 15, +193 18.79, 11, 13.
Ga 8. 2; 4. 12, 14, 15 (42s), 16; 6. 18.
Eph 1. 13, 16, τ8 [WH]; 2. 1, 8; 8. 1, 13 (2s), 17;

4 4, 23, 26, 29, 31; 5. 2 ἡμῶν, TWH mg. R
non mg., 19; 6. 1, 4, 5,

58

129, 14, 22.

(¢er), 41, 42, 43, 44: 1 46, 47, 51, 52 ; 12. 4, 5 (425),

ὃ, 122 λέγω ὑμ., WH non mg., 27, 31, 32, 37, 44,
51; 18. 3, 5, 24, 25, 27, 35 (des); 14 24; 15. 7,
10; 16. 9, 111, 112 δώσει ὑμ., TWH non mg.;
17. 6, 10, 23, 34; 18. 8, 14, 17, 29; 19. 26, 40;
20. 8; 21. 3, 13, 15 (dzs), 32; 22. 10,112, 16, 18,
26, 29, 37, 167; 24 6, 36—h. v., T [ΝΗΪ] R
mg; 44.
Jol. 52; 2.5;.3 12 (d75); 4 35; 5. 19, 24, 25, 38;
6. 26,127 δίδωσιν ὑμῖν, T, 32 (267), 36, 47, 53, 63,

65; 7. 19, 22 ; 8. 24, 25, 34, 37, +40, 51, 55 ὑμῶν,

T, 58; 9. 27; 10. 1, 7, 25, 323; 11. 50, 56; 12. 24,

914

ὑμῖν--- συγγενής

35; 18. 12, 15 (d2s), 16, 19, 20, 21, 133, 34; 14. 2 Ac 1, 8; 2 22, 1295 8. 122, 26; 7.433 18. 32;
(625), 3, 10, 12, 16, 17 (ὀϊ5), 20, 25 (dis), 26,°27 |
14. 15; 15. 24, 125; 17. 22, 228 ἡἡμᾶς, WH ἐςτῷ;
(ter), 28, 29 ; 15. 3, 4, 7 (os), 11 (25), 14, 15, 16,
18; 7 15, 421 ;:19, 13, 363 20. 20, 28, 29, 32;
115 28.15; 24. 222; 27. 22, 34; 28. 20.
17, 20,2
26; 16. I, 4 (ors), 2 4, 6, 7 (025), 112, 13,
14, 15, 20, 23 (045), 25 (¢er), 26, 33; 18. 8, 39. Ro 1, 110, 11 (des), 13, 1133 2 224; 7. 4; 10. 19
(ter) ; 19, 4; 20. 19, 21,26
εὐ (bts) 3 11. 25, 228; 12. 1, 2,14; 13. 11 ἡμᾶς, WH
Ac 2. 114, 39 ;3. 14, 20, 122, 126; 4. 10; 5.9, 28,
mg.; 15. 7 ἡμᾶς, WH non mg. R mg., 13 (42s),
38; 7.137, 38 ἡμῖν, TWH mg. R; 13. 1s, 26, 34,
15, 122, 123, 24, 129, 30,.132; 16. 6, 16, 17, 19,
38, 138; 18. 41,146; 14. 15, 417; 18. 7, Σ᾿ 16.
21, 22, 23 (ds), 25.
1 Col. 7, 8, 10; 2. τ; 13; 8, 2; 4. 76, 14, 15, 16,
17; 17. 3, 23; 20. 20, 26, 27, 35; 22. 25; 25.5;
26. δ: 28. 28.
175 2-18, 119,121; 7. 5, 15 ἡμᾶς, WH mg. R non
Rol, 7, 11, 12, 13, 115 ; 8. 9, τὸ 11 (6¢s) 3:21.9.735
mg., 32; 10. 1, 13 (zs), 20, 27 a fe5,14,|τὸς
1.5.3. 0. δι 10, 2; 18. 1, 10.
12.
14, 5, 16, 6; δ. 16.45,*
iy ἃ
ΤΟΣ, 3.4,δ΄ 10, 11.2; ϊ,.2: 8. ib 4, 18, 18 ; 4,
+ 12; 15, 19 (dis), 20.
Nes
᾿
18,17;δι1) 9, 11;8, 2, 15, 5,17, 193 7. 135: Co 1. 8,1 12, 1b) ver 118; 3, SA
9. 42, 1411; 10. 27; 128 33. 2; 5.3: 28, τὸ (088),
310: 3. Aus G7 x63 €: 1, 111, 17; 7.14,
ὃ (dts),
22, 23, 30; 12:3, 731; 14. 16, 26, 3 18,19Ge
112, 1 ; 8.6, 29,117, 22, 23: 9. 4, 5, 8, 14; 10.
2, 3) 12, * 34, ὅδ;
I (625), 9, 14;\ 11.2 (2s), 6, 10, 11, 20 (ό25); 12.
1 Co 4:2. 33, 36; 202 as
12. 462.5: 12 (22s),
114, 14,
15, 16 (ό25), }17, 17, 18, 20,121; 13. Is,
13... δ: 185..7.} 11, 12, 14,16; 8. 1, 7 ἡμῖν,
3, 4 [WHI 7; 12.
TWH mg.Ἔ non Mg5, +10; 18. 9. ΤᾺ. 1051.
Ga 1.6, 7,9; 2.15; 8.1; 4 11 δ. 17 (ds), 118,
15.11.7. τ. 152 12, 119, 20; 18. 3, 5.
120 3:62, 7. & 10 (42s), 12; Gag 15
Ga 1. 3, 8 — T [WH] R mg., 8, II, 20; 8. 5 (ds);
Eph 1. err 835 2.15 3.23 4.1, 17, 22; 5. 2,6; 6.
sees 10. τὸ, 10; Θ᾽. 5.2. 25,4 6.7 πὶ
31, 4.22.
Eph 1. 25 1732 17 ; 8. 16: 4. 32 ἡμῖν, WH mg. R
Phi 1. 7 (δ), 8, τὸ, 12, 224, 126, 27; 2.125, 26;
mpg. 3./5.:33 6, 12 ἡμῖν, TWH non mg- R, 213
&, 21, 22.
Col 1. 6, 12 ἡμᾶς, WH mg. R non mg., 21, 22, 25 3
ern 2, 6, 25,7 29; 2 » 5, 13, 17, 19; 3. τ, +1, 15,
2. I,4 8,13,
13 ἡμᾶς, WH mg,, τό, 18; 4 6, 18,
Col
1 :2;§;,6,-273.2.5 3:813,1634
97, 10. 16.
τὸ, ἔχο, £2, 14.
ΓΊΎΒΗ αν τ: ᾿2. 8, 110, 13. Θεά.
7
270s
0 TT
τ ΤῊ1. 525, 753 9; 2 1,12,9, 11, 12 (ὀὲδ), 118;
Tare 3.10: 11, 12;
3. 2,14, 5, 6,29, 111, 12-(d25); 4. 1 (δὲ), 3, 8, I0,
Th 1. 2, 4,7, 123 2 5; 3. 6, 7,9, 10, II, 16.
13; 5. 4, 12 (675), 14, 18, 23, 24, 27.
Phm 3, 6 ἡμῖν, WH non mg. R mg., 22,
11 Th 1. 5,6, 10, 11 5 2.1, 2, 3, +5533, 14; 8 13; 3,
He 92.25, 475.48; 7.17, 19,21 ἡμῖν, TWHR non
4, 6, 110
;
mg., 22.
He 5. 12; 9.120; 18. 21, 22, 23, 24.
Ja 2. 6 ὑμῶν, WH, 6, 7; 4. 2, 10, 15.
ye S13 4 1,8; δ᾽ 43,6, Bee
1 Pe1. 2,7 12, 12,13; 2 ΑΓ} 8 Eb ee 15.3.2
1 Pe 1... 10,12, 15, 720, 253 2193/8 83, 35,21;
(G28) 3:D,. 15! 2y.* 12, he
4.14; 5. 6, πο, 13.
1 Pe 1. 2,18, TM; 16; & 15-1335 8.71,
U Pe 1, 12, 13, 15; 2.-3; 8. 8, 29 εἰς ὑμ, WHR, 11

1 Jol. 2.3, 53 21,75 8 (25), 12 (8), 13 (ter), 14

(der), 21, τ (7s), 25 ἡμῖν, TWHR
27; 4.4; 5. 13.
11 Jo 112.
Ju 2, 3 (ό25), 18.
RelL. 4; 2 13, 23, 1.24; 22. ΤΥ

non mg. 26,

ὙΜΑ͂Σ

(1) πρὸς ὑμᾶς
(2) δι᾽, καθ᾽ ὑμᾶς
(3) Sp. μόνους

[WH :

I Jo 2. 26, 27 (ter); 3. 7, 13.
Il Jo ᾽ 10, 112.
Ju 24.
Re 2. 24; 12. 112.

wre

161 οὐδείς ἐστιν ἐκ τ. συγγενείας σου

Ac

7% 3 ἔξελθε ἐκ τ. γῆς σου κ. τ. συγγενείας σου
k. ἐκ τ᾿ συγγ. gov, TWH mg.

Mt8. 11 (47s); 4. 19;5. 11, 44, 46; 6. 8, 30; δ}
14
125.28 3 10. 113 ἐφ᾽ tu, WH non πιρ.; 14, 16,
17 (425), 19, 23, 23 —h. v., TWH non mg. R, 40; |
11. 28, 29; 12. 28; 21. 24, 3152325 νῷ 134, 353
ΜΚ 6
24. 4,9 (dts) ; 25. 12; 26. 32; 28.7,1
Mk 1. 8 (dzs), 17 ; 6. II; 9.419, 41; ἘΝ 29; 18. 5,
Lu. 2344
‘Q, 11, 36; 14 28, 1 49; 16. 7.
Lu 3. 16(dis) ; 6. 9, 22 (d2s), 26, 27, 28 (bis), 32; 333
9, 55; 24173 10. 3, 6, 8, 9, 10, 16, τος 11. 203 12.
II, 12, 14, 28; 18. 25, 27 —WHR, 28; 16.a
126; 19. 31; 20, 33 21. 125.343 22. 31, 25; 34. Lu :-1 τ8
244
9.
Jo3.7 3. 385‘pth 6. 61, 70; 7.7; 8. 32, 36;
11, Mis i
353 18.ished 3, 18, 118, 26
14 12
(25), 128; 15. πὸ12, 1 (2s), 16 (dzs), 18, 19 (62s),
21 τό

20, 21;
i 16. 3,0 [WH], }

bts), 13, 22, 27;
27 20,21.

ZYTTE’NEIA

Lu

gating qo w-qd, Gen. xii. 1
μετεκαλέσατο...

πᾶσαν τ. συγγένειαν

οἰ ΣΥΓΓΕΝΕΥΆΣ
*+

|

4 οὐκ ἔστιν προφήτης ἄἄτιμος εἰ μὴ.

τ. συγγενεῦσιν αὐτοῦ

ἐν

ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τ. συγγενεῦσιν
συγγενέσιν, T

ΣΥΓΓΕΝΗΊΣ
ἤκουσαν οἱ περίοικοι κ. οἱ συγγενεῖς αὐτῆς
ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τ. συγγενέσιν
συγγενεῦσιν, WH
μὴ φώνει + ++ τὸ συγγενεῖς σου
παραδοθήσεσθε δὲ kK. ὑπὸ ον x. ἀδελφῶν
κ.

συγγενῶν

συγγενής---συμβαίνω
Jo 18 26 συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος 1τὸὠτίον
Ας 10 24 συνκαλεσάμενος τι συγγενεῖς. αὐτοῦ
Ro 9 37. ἀδελφῶν μου τ. συγγενῶν pov κατὰ
σάρκα
16 7 ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον κ. Ἰουνίαν τ. συγγενεῖς μου
Il ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τ. συγγενῆ μου
21 ἀσπάζεται ὑμᾶς... Λούκιος x. Ἰάσων x.
Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου

915
ΣΥΛΑΓΩΓΕΏ * +

Col 2 8 βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν

ΣΥΛΑΏ **
Coll

8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα
ΣΥΛΛ.

ZYAAAMBA’NQ

ΣΥΓΓΕΝΙΣ * f
Lu

ΣΥΓΚ.

Vide XYNTNQ’MH

Vide passim XYNK.

ΣΥΓΚΥΡΙΆ *
Lu 10 31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν

ΣΥΓΧ.

Vide passim ΣΥΝΧ.

ΣΥΓΧΥΣΙΣ
Ας 19 29 ἐπλήσθη ἡ πόλις τ. συγχύσεως
ΣΥΖ.

|

|
|
.

Lu 17

ὩΣΥΚΗ,
Mt 21 το ἰδὼν συκὴν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ

19 ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ

20 πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;
οὐ μόνον τὸ τ.

συκῆς

᾿

18 28 ἀπὸ δὲ κο συκῆς μάθετε τ. παραβολήν
Lu 13 6 συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τ. ἀμπελῶνι
αὐτοῦ
7 τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι (nr@v καρπὸν ἐν
τ. συκῇ ταύτῃ
21 20 ἴδετε τ. συκῆν κ. πάντα τὰ δένδρα
Jo 149 ὄντα ὑπὸ T. συκῆν εἶδόν σε
51 ὅτι εἶπόν σοι ὅτι Biddy σε ὑποκάτω τ. συκῆς
πιστεύεις;
Ja 312 μὴ δύναται. . . συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι
Re 613 ὡς συκῆ βάλλει τ. ὀλύνθους αὐτῆς

ἴδεa συκῆ

ἣν ᾿κατηράσω

Lu 19

4 ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν iva ἴδῃ αὐτόν
ZY KON

Mt 716
Mk 11 13
Lu 644
Ja 812

Ἰησοῦν

Mt

ἐξήρανται

ZYKOMOPE’A* 7

μήτι “συλλέγουσιν “eta. ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
δ γὰρ καιρὸς οὐκ ἢν σύκων
οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα
μὴ δύναται. .. συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἣ
ἄμπελος σῦκα
᾿

ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΏ
Lu 314 μηδένα διασείσητε μηδὲ δνεικρ ἐντήνοηξι
ες
19 8 εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν

116 Ἰούδα τ. γενομένου ὁδηγοῦ τ. συλλαβοῦσιν

12 5 προσέθετο συλλαβεῖν x. Πέτρον
23 27 T. ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τ. Ἰουδαίων
26 21 ἕνεκα τούτων με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν
. ἱερῷ
:
Phi 4 3°!ides, Rh Os τ τὰ συνλαμβάνου αὐταῖς
Ja 115 ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν

ποιήσετε

.
|

21

συλλαβέσθαι αὐτοῖς

9 ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τ. ἰχθύων ὧν συνέλαβον
22 54 συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον
Jo 1812 ἡ οὖν σπεῖρα κ. ὃ χιλίαρχος . .. συνέλαβον
Ac

ZYKA’MINOZ
6 ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ

21

Mt 26 55 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε... συλλαβεῖν με;
Mk 14 48 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε͵ . . » συλλαβεῖν με;
Lu 124 συνέλαβεν ᾿Ελεισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ
31 ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρί
36 κ. αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς
᾿συνειληφυῖα,
221 πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τ. κοιλίᾳ
5 7 κατένευσαν τ. μετόχοις . 2. τοῦ ἐλθόντας

τ. Ἰησοῦν

Vide ΣΥΝΖ.

24 32 ἀπὸ δὲ τ. συκῆς μάθετε τ. παραβολήν
ΜΚΙ113 ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα
20 εἶδον ἥν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν

|.

(1) συνλαμβάνω

1 36 ἰδοὺ ᾿Ελεισάβετ ἡ ovyyevis σου
ΣΥΓΓΝΩΜΗ

Vide passim XYNA.

Lu

ΣΥΛΛΕΊΩ
μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλάς
θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;
μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε
συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια
ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια
᾿
συλλέξουσιν ἐκ τ. βασιλείας αὐτοῦ πάντα
τὰ σκάνδαλα
48 καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη
6.44 οὐ γὰρ. ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα

716
18 28
29
30
40
41

ΣΥΛΛΟΓΙΖΟΜΑΙ
Lu 20

5 οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες
ΣΥΜΒ.

Vide passim XYNB.

XYMBAI'NQ |
Mk10 32 ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ
συμβαίνειν
Lu 24 14 ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τ.
συμβεβηκότων τούτων
. ἐκστάσεως ἐπὶ τ. συμAc .8.1ο ἐπλήσθησαν .
βεβηκότι αὐτῷ
20 19 pera... πειρασμῶν τ. συμβάντων μοι ἐν
. τ. ἐπιβουλαῖς τ. ᾿Ιουδαίων ;
21 55 συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸτ. στρατιωτῶν
1Col0 I1 ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις

{ᾧὈ64 12 ὡς ξένου ὑμῖν. συμβαίνοντος

II Pe2 22 συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τ. ἀληθοῦς παροιμίας

συμβουλεύω---σύν

916

Mt

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΏ

Mt 26 4 συνεβουλεύσαντο ἵνα τ. Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν
18 14 ἦν δὲ Καιάφας ὁ συμβουλεύσας τ. ἸΙουδαίοις
Ac
Re

923 συνεβουλεύσαντο, οἱ Ιουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν
3.18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον

Mt 12 14
2215
271
7
2812

ZYMBOY’AION ** +
οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ
πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον
συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν
ἢ
ἐξαἱ
αὐτῶν
συναχθέντες μετὰ τ. πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες

Mk 8 6 of Φαρισαῖοι... συμβούλιον ἐδίδουν κατ᾽
αὐτοῦ
συμβ. ἐποίησαν, TWH mg. R
15 I συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς
συμβ. ἑτοιμάσαντες, TWH
mg.
Ac 25 12 τότε
ὁ Φῆστος συνλαλήσας μετὰτ.συμβουλίου

5 30 συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τ.
μελῶν σου
18 6 συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικός
19 10 οὐ συμφέρει ,“γαμῆσαι
Jo 1150 συμφέρειὑὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ
16 7 συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω
18 14 συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ

τ.

Ac 19
20
1Co 6
10
12

συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον
ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τ. συμφερόντων
πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει
πάντα ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει
δίδοται ἡ φανέρωσις τ. πνεύματος πρὸς τὸ
συμφέρον
11Co8 10 τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει
12 1 καυχᾶσθαι δεῖ οὐ συμφέρον μέν
He 12 10 ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον
ΣΥΜΦΟΡΟΣ *
1Co 7 35 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω
10 33 μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ZYMYAE’ THE ὅΤ

Ro 11 34 ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο

WT

I1Th214 τὰ αὐτὰ ἐπάθετε
συμφυλετῶν

INyy We, Is. xl. 13
ΣΥΜΕΩΝ

Lu

225
34
8.30
Ac 18 I
15 14
ΠΡΕῚ
1

ἄνθρωποςἦ
ἦν. ἐν Ἱερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών
εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών
τοῦ Aevei τοῦ Συμεὼν τοῦ Ἰούδα
ὅτε Βαρνάβας k. Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ
Συμεὼν ἐξηγήσατο
Συμεὼν Πέτρος δοῦλος x. ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ
Χριστοῦ

Re

Σίμων, WH non mg. R non mg.
7 7 ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες

ZYMM.

αὐτοῦ

Phi 3 21 μετασχηματίσει τὸ σῶμα τ. ταπεινώσεως
ἡμῶν σύμμορφον τ. >ia τ. δόξης αὐτοῦ
σύνμορφον,T

Vide passim ΣΥΝΠ.

ΣΥΜΠΟΊΣΙΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΩ
μελῶν σοῦ

᾿

ἵνα ἀπόληται

εξ

4

τ. ἰδίων
ch

34

τ. ὁμοιώματι

_vapiou τ. ἡμέραν
ἀπὸ τ. καινοῦ

5 9 τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα
Κυρίου ;
15 15 τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τ. προφητῶν

ΣΥΜΦΩΊΝΗΣΙΣ ὅΤ
11Co6 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ
ΣΥΜΦΩΝΙΆ
Lu 15 25 ἤκουσεν συμφωνίας x. χορῶν
ΣΥΜΦΩΝΟΣ

καὶ εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν

Ac 19 19 συνεψήφισαν τ. τιμὰς αὐτῶν

ἕν τ.

Vide ΣΥΝΨΥΧΟΣ
ΣΥΝ

(1) οἱ σύν

Vide passim ΣΥΝΦ.
γάρ σοι

ὑπὸ

13 οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;
5 367. παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ

ΣΥΜΨΥΧΟΣ

πόσια συμπόσια

529 συμφέρει

"»"

ΣΥΜΦΥΤΟΣ
5 εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν
τ᾿ θανάτου αὐτοῦ

Mk 6 39 ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλιθῆναι πάντας συμ-

Mt

ξ΄

ΣΥΜΨΗΦΙΖΩ *

8 πάντες ὁμόφρονες συμπαθεῖς φιλάδελφοι

ΣΥΜΦ,

ὑμεῖς

ΣΥΜΦΩΝΕΏ

1Co7

ΣΥΜΠΑΘΗΣ *

1Pe3

6

x.

Mt 18 19 ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τ. γῆς
συμφωνήσουσιν, δ
20 2 συμφωνήσας. δὲ μετὰ τ. ἐργατῶν ἐκ δη-

Ac

ΣΥΜΜΟΡΦΟΣ *
829 προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος τ. υἱοῦ

ΣΥΜΠ.

Ro

Lu

Vide passim XYNM.

ΣΥΜΜΟΡΦΙΖΟΜΑΙ * +
Ph] 3 10 συμμορφιζόμενος τ. θανάτῳ αὐτοῦ
συνμορφιζόμενος, T

Ro

λαοῦ

19
20
12
23
7

(2) ἅμα σύν

Mt 25. 27; 26. 35; 27. 38, 44.
Mk 2. 126; 4 10; 8. 34: 9. 4; 15. 27, 32.
Lu 1. 56; 2. 5, 13; 5.19, 19; 7. 6, 12;8. 1, 38,45
—h. v.. WHR πῆρ. 51; 9. 132; 19. 235, 20. 15

22. 14, 56; 28. 11, 323 24. 10,21, 124, 20,133, 44.

917

σύν---συναγωγή
Jo12. 2; 18.13

Jo

21. 3.

Ac 1. 14, 14 —T, 22; 2.14; 3.4,8; 4 13, 14, 27;
5. 1, *17, 221, 2637%. 353 5, 20, 31 5.10. 2, 20, 23;
11. 12; 18, 7; 14. 4 (625), 5, 13, 20, 28; 15. 22
(dis), 25 ; 16. 3, 32; 17. 34; 18. 8, 18, 27 —h. ν᾿,
TWH non mg. R; 19. 138; 20. 36; 21. 5, 16,
18, 24, 26, 29; 22.19; 28. 15, 27, 32; 24. 24; 25.
23; 26.113; 27.2; 28. 16.
Ro6. 8; 8. 32; 16.114, 115.
1Col.
2; 5.4; 10. 13; 11. 32; 15. 10; 16.
4, 19.
11 Col. 1, 21; 4 14 (ὀζ5) ; 8. 19 ἐν, WHR; 9. 4;
18. 4 ἐν,TWH non mg. R non mg,,4
Ga 1.12; 24353 8.10; 5.24.
Eph 3. 18; 4. 31.
Phi 1. 1, 23 ; %,433-4 or.

436 ὁ θερίζων .. . συνάγει καρπὸν
αἰώνιον

6 12 συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα

13 συνήγαγον οὖν κ. ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους
11 47 συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς. .. συνέδριον
52 ἵνα κ. τὰ τέκνα τ. Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα
συναγάγῃ εἰς ἕν
16
Ac

4

τὴν

αὔριον

συναχθῆναι

πέπον ἼΠΥ ΥἹΟῚ) orn, Ps. ii. 2
δ.ἃ
- €7t

T.

γιον παῖδά σου Ἰησοῦν

I ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι
11 26 ἐγένετο δὲ αὐτοῖς κ. ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τ. ἐκκλησίᾳ

18 44 σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τ.

ΣΥΝΑΊΓΩ

λόγον τ. Θεοῦ

2 4 συναγαγὼν πάντας τ. ἀρχιερεῖς... ἐπυνθάνετο
3 12 συνάξει τ. σῖτον αὐτοῦ εἰς τ. ἀποθήκην
θ 26 οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας
12 30 ὁ μὴ συνάγων per ἐμοῦ σκορπίζει
18 2 συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί
30 τ. δὲ σῖτον συνάγετε εἰς τ. ἀποθήκην μου
συναγάγετε, TWH marg.
47 σαγήνῃ . . . ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ
18 20 οὗ γάρ εἶσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς
τὸ ἐμὸν ὄνομα
22 10 συνήγαγον πάντας ods εὗρον
34 οἱ δὲ “Φαρισαῖοι . «+ συνήχθησαν ἐπὶ τὸ

14 27 συναγαγόντες τ. ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον
15

οἱ ἀρχιερεῖς ..

αὐλὴν τ. ἀρχιερέως
57 ὅπου οἱ γραμματεῖς

συνήχθησαν

κ.

ε

οἱ

-

>
εἰς

Mt

(2) de Christ.

423 διδάσκων ἐν τ. συναγωγαῖς αὐτῶν

6 2 ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν τ. συναγωγαῖς
5 φιλοῦσιν ἐν τ. συναγωγαῖς . .. ἑστῶτες
προσεύχεσθαι
9 35 διδάσκων ἐν τ. συναγωγαῖς αὐτῶν

27 τ7 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς

1017 ἐν τ. συναγωγαῖς

27 συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλην τ. σπεῖραν
62 συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς K. οἱ Φαρισαῖοι

αὐτῶν

μαστιγώσουσιν

ὑμᾶς
12 9 ἦλθεν εἰς τ. συναγωγὴν αὐτῶν
18 54 ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τ. συναγωγῇ αὐτῶν
28 6 φιλοῦσιν δὲ. .. τ. πρωτοκαθεδρίας ἐν τ.
συναγωγαῖς

πρὸς Πειλᾶτον
28 12 συναχθέντες μετὰ τ. πρεσβυτέρων

Mk 2 2 συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν
I συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος

34 ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε
ὑμῶν

5 21 συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν

ὁ νεώτερος υἱός

τ.

ΣΥΝΑΓΩΓΉ

(1) seq. nom. propr.

πρεσβύτεροι

22 66 συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τ. λαοῦ

.. ἰδεῖν

μενον Ἑ βραϊστὶ “Ap Μαγεδών
19 17 συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τ. Θεοῦ
19 εἶδον... τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τ. πόλεμον
20 ὃ συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τ. πόλεμον

T.

15 13 per οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα

ἀπόστολοι.

16 συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τ. τόπον τ. καλού-

,

συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τ. Ἰησοῦν
συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι
συναγαγεῖν τ. σῖτον εἰς τ. ἀποθήκην αὐτοῦ
ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει
οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω
τ. καρπούς μου
συνάξω ἐκεῖ πάντα τ. σῖτον

οἱ

-Ο-συνάγει, TWHR non mg.
16 14 συναγαγεῖν
αὐτοὺς εἰς τ. πόλεμον
ἡμέρας τ. μεγάλης

26 ἤδεις ὅτι. . . συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα

26 3 τότε συνήχθησαν

τε

περὶ τ. λόγου τούτου

ἐν τ. ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι
1Co5 4 συναχθέντων ὑμῶν x. τ. ἐμοῦ πνεύματος
Re 18 τὸ εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν συνάγει

41 συνηγμένων δὲ τ. Φαρισαίων
24 28 ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί
25 24 συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας

32 συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα
τὰ ἔθνη
35 ξένος ἤμην Kx. συνηγάγετέ με
38 πότε δέ σε εἴδαμεν ξένον κ. συνηγάγομεν;
43 ξένος ἤμην κ. οὐ συνηγάγετέ με

6 συνήχθησάν

30 συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τ. ἐπιστολὴν
20 7 συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον

αὐτό

6 30
7 I
Lu 817
11 23
12 17
;
18

δὲ ἐπὶ

αὐτῶν τ. ἄρχοντας

27 συνήχθησαν yap ἐπ᾽ ἀληθείας . .

π Pe 1. 18.

᾿ΠΠΑ4

5 ἐγένετο

26 οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ
τ. Κυρίου

Th 4 14,:717, 17} δ; 710,
8.1 τῖς

|
1
|
Ι

6 συνάγουσιν αὐτὰ κ. εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν

18 2 πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ

Col2. 5, 13, 20; 8, 3,4,9; 49.

Mt

εἰς ζωὴν

Mk

121 τ. σάββασιν

ἐδίδασκεν

εἰσελθὼν

ἐν τ. συναγωγαῖς
εἰς τ. συναγωγὴν

τ. σάββ. ἐδίδ. εἰς τ. συναγ., TWH

mg.

23 ἣν ἐν τ. συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ev
πνεύματι ἀκαθάρτῳ
20 εὐθὺς ἐκ τ. συναγωγῆς ἐξελθόντες
39 ἦλθεν κηρύσσων εἰς τ. συναγωγὰς αὐτῶν
8 1 εἰσῆλθεν πάλιν εἰς συναγωγήν

συναγωγή---συναναμίγνυμαι

918
ΜΚ

6. 2 ἤρξατο διδάσκειν ἐν τ. συναγωγῇ
12 39 τ. γραμματέων τ. θελόντων . . + πρῶώτοκαθεδρίας ἐν τ. συναγωγαῖς
13 9 εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε
Lu 415 αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν τ. συναγωγαῖς αὐτῶν
16 εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ . .. εἰς τ.
συναγωγήν
20 πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τ. συναγωγῇ
ἦσαν ἀτενίζοντες
28 ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τ. συναγωγῇ

33 ἐν τ. συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα
δαιμονίου ἀκαθάρτου

38 ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τ. συναγωγῆς
44 1 ἦν κηρύσσων εἰς τ. συναγωγὰς τ. Ἰουδαίας
τ. Ταλιλαίας,

6 6 ἐγένετο

TWH

δὲ...

συναγωγήν

7

5 τ. συναγωγὴν

mg.

εἰσελθεῖν

R non

αὐτὸν

mg.

εἰς

τ.

αὐτὸς φκοδόμησεν ἡμῖν

8 41 οὗτος ἄρχων τ. συναγωγῆς ὑπῆρχεν

11 43 ὅτι

ἀγαπᾶτε
συναγωγαῖς

τ.

πρωτοκαθεδρίαν

ἐν

τ.

12 11 ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τ. συναγωγάς
18 10 ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τ. συναγωγῶν
20.46 τ. γραμματέων τῶν... φιλούντων.
πρωτοκαθεδρίας ἐν τ. συναγωγαῖς
21 12 παραδιδόντες εἰς τ. συναγωγὰς κ. φυλακάς
Jo 659 ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν
Καφαρναούμ.
18 20 ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ
Ac 6 9g ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τ. συναγωγῆς
τ. λεγομένης Λιβερτίνων
9 2 ἠτήσατο.... ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς
τ. συναγωγάς
20 εὐθέως ἐν τ. συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τ. Ἰησοῦν
18 5} κατήγγελλον τ. λόγον τ. Θεοῦ ἐν τ.
συναγωγαῖς τ. Ιουδαίων
14 ἐλθόντες εἰς τ. συναγωγὴν τ. ἡμέρᾳ τ.
σαββάτων
3 λυθείσης δὲ τ. συναγωγῆς

1 κατὰ τὸ αὐτὸ

εἰσελθεῖν

συναγωγὴν τ. Ἰουδαίων
15 21 ἐν τ. συναγωγαῖς κατὰ

πᾶν

eis τ.

σάββατον

ἀναγινωσκόμενος
1} ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων
>

17

αὐτοὺς

,

10 3 εἰς τ. συναγωγὴν τ. Ἰουδαίων ἀπήεσαν
17 διελέγετο μὲν οὖν. ἐν τ. συναγωγῇ τ.

Ἰουδαίοις

18

4 διελέγετο

7
19
26
19 8
ἣ

δὲ ἐν τ.

συναγωγῇ

κατὰ

πᾶν

σάββατον

οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τ. συναγωγῇ
αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τ. συναγωγήν
ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τ. συναγωγῇ
εἰσελθὼν δὲ εἰς τ. συναγωγήν

yopevov . .. οὔτε ἐν τ. συναγωγαῖς

κατὰ πάσας τ. συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν
αὐτούς
oa:
;

Ja

2 23 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ cis συναγωγὴν ὑμῶν

Re

2 9 ! ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ

8 9 } διδῶ ἐκ τ. συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ

ZYNATQNI’ZOMAI *
Ro 15 30 συναγωνίσασθαί
ὑπὲρ ἐμοῦ

ΣΥΝΑΘΛΕΏ *
127 μιᾷ Ψυχῇ συναθλοῦντες
τ. πίστει τ.
εὐαγγελίου
4 3 αἵτινες ἐν τ. εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι

ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΩ
Ας 1212 οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι
19 25 obs συναθροίσας x. τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα
ἐργάτας

;

ΣΥΝΑΙΡΩ **

Mt 18 23 ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τ. δούλων
αὐτοῦ.
24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συϑναίρειν
25 19 συναίρει λόγον μετ᾽ αὐτῶν
ZYNAIXMA’AQTOS * +
7 domdoacbe . . . ᾿Ανδρόνικον x. Ἰουνίαν
τοὺς... συναιχμαλώτους μου
Col 410 ἀσπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου
Phm 23 ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός
Ro 16

μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΏ
Mk

5 37 οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι
14 51 νέανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ

Lu 28 49 γυναῖκες ai συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τ.
Γαλιλαίας.
ΣΥΝΑΛΙΖΟΜΑΙ

po

ἐν

τ.

προσευχαῖς
ΟἿΣ

**

Ac

1 4 συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς

Ac

7 26 συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην

ΣΥΝΑΛΛΑΎΆΣΩ *

ZYNANABAI’NQ
Mk1541 ἄλλαι πολλαὶ ai συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς
:
Ἱεροσόλυ͵
Ac 18 31 ὥφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τ. συναναβᾶσιν

αὐτῷ

‘

XYNANA’KEIMAI * +

᾿

22 19 δέρων κατὰ τ. συναγωγὰς τ. πιστεύοντας
ἐπὶ σέ
.
24 12 οὔτε ἐν τ. ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλε2611

Phl

Mt

910 πολλοὶ τελῶναι x. ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες
συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ
14 ο διὰ τ. ὅρκους x. τ. συνανακειμένους ἐκέλευσεν
,
δοθῆναι
Mk 215 πολλοὶ τελῶναι x. ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο"
τῷ Ἰησοῦ
6 22 ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ x. τ. συνανακειμένοις
Lu 7.49 ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
14 τὸ ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τ. συνανακειμένων σοι

15 ἀκούσας δέ τις τ. συνανακειμένων ταῦτα

1Co5

ZYNANAMI'TNYMAI {
. μὴ συναναμίγνυσθαι

9 ἔγραψα ὧμῖν.

πόρνοις
᾿
II viv δὲἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι
Π ΤῊ8 14 τοῦτον σημειοῦσθε
μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτῷ
- συναναμίγνυσθε, T

ς

συναναπαύομαι---σύνδουλος
Ac

ΣΥΝΑΝΑΠΑΥΌΜΑΙ
Ro 15 32 iva. . . συναναπαύσωμαι ὑμῖν

415 συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους λέγοντες
1718 ries δὲ x. τ. ᾿Επικουρίων «x. Στωικῶν
φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ
18 27 ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τ.
πεπιστευκόσιν
2014 ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν “Accor

ΣΥΝΑΝΤΑΏ

Lu

918 συνήντησαν αὐτῷ οἱ μαθηταί

συνῆσαν,
TWH non mg. R
37 συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
22 10 συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος
βαστάζων
Ας 10 25. συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος
20 22 τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντα ἐμοὶ μὴ εἰδώς
He 7 1 οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδὲκ ... ὁ συναντήσας

ΣΥΝΒΑΣΙΛΕΥΏ *
1Co4 8 ἵνα κ. ἡμεῖς ὑμῖν συνβασιλεύσωμεν
Il Ti2 12 εἰ ὑπομένομεν x. συνβασιλεύσομεν
συμβασιλεύσομεν, WH
ZYNBIBA’ZQ

Ac

10 ὅτε συνήντησεν αὐτῷ Μελχισεδέκ

ΣΥΝΑΝΤΙΛΑΜΒΑΊΝΟΜΑΙ
Lu 10 40 εἰπὸν οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται
Ro 826 τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τ. ἀσθενείᾳ

ἡμῶν

9 22 συνβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός
συμβιβάζων, T
16 10 συνβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ
Θεός
συμβιβάζοντες, T
19 33 ἐκ δὲ τ. ὄχλου συνεβίβασαν ᾿Αλέξανδρον
I Co2 16 ὃς συνβιβάσει αὐτόν
συμβιβάσει, Τ'

ZYNANA‘TOMAI
Ro 12 16 τ. ταπεινοῖς συναπαγόμενοι

Ga

213 ὥστε

x. Βαρνάβας

συναπήχθη

WII, Is. xl. 14

αὐτῶν

τ.

ὑποκρίσει
17 ἵνα μὴ τῇ τ. ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες
ἐκπέσητε
:

Pe

Eph416 πᾶν τὸ σῶμα . . . συνβιβαζόμενον
:
πάσης ἁφῆς τ. ἐπιχορηγίας
Col 2 2 συνβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ
συμβιβασθέντες, T

19 διὰ τ. ἁφῶν

“Mk 14 31 ἐὰν δέῃ pe συναποθανεῖν σοι
07
3 ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ εἰς τὸ συναποθανεῖν x. συνζῇν.
᾿
ΠΤΙ211 εἰ γὰρ συναπεθάνομεν K. συνζήσομεν
ΣΥΝΑΠΟΊΛΛΥΜΑΙ
He 11 31 πίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο
ἀπειθήσασιν

He 18

ΣΥΝΔΕΌΜΑΙ
3 μιμνήσκεσθε τ. δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι

δὲ λέγω

ἐπιταγήν

κατὰ

συνγνώμην

οὐ κατ᾽

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ac

8 23 εἰς γὰρ χολὴν πικρίας κ. σύνδεσμον ἀδικίας
'
πνεύματος

τ.

ἐν

συνδέσμῳ τ. εἰρήνης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΏ * +

Col 219 πᾶν τὸ σῶμα διὰ τ. ἁφῶν

ἐπιχορηγούμενον —

Eph 2 21 ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη
4 τό ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον

κ. συνδέσμων

814 6 ἐστιν σύνδεσμος τ. τελειότητος
»

ΣΥΝΔΟΞΑΊΖΩ *

ΣΥΝΑΡΠΑΊΖΩ
829 πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν
612 ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτόν

19 29 συναρπάσαντες Ταῖον x. ᾿Αρίσταρχον Μακεδόνας

27 τς συναρπασθέντος δὲ τ. πλοίου

Lu

κ.

ΣΥΝΓΝΩΜΗ **
6 τοῦτο

ὁρῶ σε ὄντα
:
Eph 4 3 τηρεῖν τ. ἑνότητα τ.

18 συναπέστειλα τ. ἀδελφόν

ZYNAY=A’NOMAI **
Mt 18 30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα
θερισμοῦ

. ἐπιχορηγούμενον

1Co?

τ.

XYNANOSTE’AAQ

Lu
Ac

διὰ

συνβιβαζόμενον

TYNANOONH’SKQ **

11Co12

919

Ro

817 εἴπερ συνπάσχομεν ἵνα x. συνδοξασθῶμεν

|

Y’NAOYAOE

ete

Mt 18 28 ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τ. συνδούλων
ἀεὶ),

αὐχοα

29 πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει
αὐτόν

31 ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα

ἕως τ.

ZYNBA‘AAQ
219 συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα
ἐν τ. καρδίᾳ αὐτῆς
11 54 ἤρξαντο... συνβάλλειν αὐτῷ περὶ πλειόνων
ἀποστομίζειν αὐτὸν,
TWH non mg, R
14 31 πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συνβαλεῖν εἰς
πόλεμον
τος συμβαλεῖν, T

33 οὐκ ἔδει κ. σὲ ἐλεῆσαι τ. σύνδουλόν σου
24 40 ἐὰν Se... . ἄρξηται τύπτειν τ. συνδούλους
>

αὐτοῦ

>

=

Col 1.7 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ "Exappa τ. ἀγαπητοῦ
συνδούλου ἡμῶν
΄
4 7 Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς . . . Κ. συνδουλος ἐν Κυρίῳ

Re

611 ἕως πληρωθῶσιν x. οἱ σύνδουλοι αὐτῶν

19 10 σύνδουλός σου εἰμὶ x. τ. ἀδελφῶν σου
22 ο σύνδουλός σου εἶμι κ. τ. ἀδελφῶν σου

920

συνδρομή---συνεπιτίθεμαι
ZYNAPOMH’**

1Col0 29 ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ
ἄλλης συνειδήσεως ;

Ac 21 30 ἐγένετο συνδρομὴ τ. λαοῦ
ΣΥΝΕΓΕΙΡΩ

Eph2

6 συνήγειρεν

x. συνεκάθισεν

ἐν τ. ἐπου-

ρανίοις
Col 212 ἐν ᾧ x. συνηγέρθητε διὰ τ.
ἐνεργείας τ. Θεοῦ

81

πίστεως

τ.

11Col 12 τὸ μαρτύριον τ. συνειδήσεως ἡμῶν
4 2 συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων
511 ἐλπίζω δὲ x. ἐν τ. συνειδήσεσιν ὑμῶν

πεφανερῶσθαι

ITil

εἰ οὖν συνηγέρθητε τ. Χριστῷ

συνειδήσει

5 22 ἔνοχος ἔσται τ. συνεδρίῳ
1017 παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια
26 59 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς κ. τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν
ψευδομαρτυρίαν
Mk13 9 παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια
14 55 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς x. ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν
κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν
161 συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς.
k. ὅλον τὸ συνέδριον
Lu 22 66 ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν
JO 1147 συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
συνέδριον
Ας 415 κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τ. συνεδρίου
ἀπελθεῖν
5 21 συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον x. πᾶσαν τ.
γερουσίαν
27 ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τ. συνεδρίῳ
34 ἀναστὰς δέ τις ἐν τ. συνεδρίῳ Φαρισαῖος
41 ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τ.
συνεδρίου
6 12 ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον
15 ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι
ἐν τ. συνεδρίῳ
22 30 ἐκέλευσεν συνελθεῖν τ. ἀρχιερεῖς x. πᾶν
τὸ συνέδριον
281 ἀτενίσας δὲ Παῦλος τ. συνεδρίῳ εἶπεν
τ. συνεὃρ. ὁ Π., TWH mg.
6 ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ :
:

15 ἐμφανίσατε τ. χιλιάρχῳ σὺν τ. συνεδρίῳ
,

20 ὅπως αὔριον τ. ἸΤαῦλον καταγάγῃς εἰς προς
τὸ
συνέδριον
28 κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν
—h. v., [WH] R marg.
24 20 στάντος μου ἐπὶ τ. συνεδρίου

Til
Tit
He

πονηρᾶς

1Pe2191

1Co8

πνεύματι ἁγίῳ

...

διὰ τ.

συνεί-

7 ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται
10 οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος

οἰκοδομηθήσεται
12 τύπτοντες αὐτῶν τ. συνείδησιν ἀσθενοῦσαν
10 25 μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τ. συνείδησιν
27 μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τ. συνείδησιν

28 δι’ ἐκεῖνον τ. μηνύσαντα κ. τ. συνείδησιν"

29 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ

εἰ διὰ

λύπας

συνείδησιν

Θεοῦ

ὑποφέρει

τις

8 16 συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν

21 συνεὶδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεόν

Ac

ΣΥΝΕΙ͂ΔΟΝ
5 2 συνειδυίης x. τ. γυναικός
1212 συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τ. οἰκίαν τ. Μαρίας
14 6 συνιδόντες κατέφυγον εἰς τ. πόλεις τ.
Λυκαονίας

1Co4 4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα
Lu

ΣΥΉΕΙΜΙ *
8 4 συνίοντος δὲ ὄχλου πολλοῦ

ΣΥΝΕΙΜΙ
918 συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί
συνήντησαν, WH mg.
Ac 2211 χειραγωγούμενος ὑπὸ τ. συνόντων pot
Lu

(1) συνείδ. Θεοῦ

.

3 ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ
συνειδήσει
115 μεμίανται αὐτῶν x. ὁ νοῦς x. ἡ συνείδησις
9 9 μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τ.
λατρεύοντα
14 καθαριεῖ τ. συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν

18 18 πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν

Ας 28

1 ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι
τ. Θεῷ
24 τό ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τ. Θεόν
Ro 215 συνμαρτυρούσης αὐτῶν τ. συνειδήσεως
9 I συνμαρτυρούσης μοι τ. συνειδήσεώς μου ἐν

4 2 κεκαυστηριασμένων τ. ἰδίαν συνείδησιν

ἔργων
10 2 διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν
ἁμαρτιῶν τ. λατρεύοντας
22 ῥεραντισμένοι τ. καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως

Jo

ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ

5 ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι
δησιν

Ὁ

3 9 ἔχοντες τὸ μυστήριον τ. πίστεως ἐν καθαρᾷ

Mt

18

ἀγαθῆς

19 ἔχων πίστιν x. ἀγαθὴν συνείδησιν

ΣΥΝΕ΄ΔΡΙΟΝ

,

5 ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας x. συνειδήσεως

XYNEIZE’PXOMAI
622 οὐ συνεισῆλθεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς
1815 συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τ. αὐλὴν τ.
ἀρχιερέως

ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ * +
Ac 19 29 συναρπάσαντες Ταῖον x. ᾿Αρίσταρχον . . .
συνεκδήμους Παύλου
11Co8 19 χειροτονηθεὶς ὑπὸ τ. ἐκκλησιῶν συνέκδημος

ἡμῶν
ΣΥΝΕΚΛΕΚΤΟΎΆ * +
I Pe 5 13 ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡς ἐν> Βαβυλῶνι συνεκλεκτή
ΣΥΝΕΠΙΜΑΡΤΥΡΕΏ *

He

2 4 συνεπιμαρτυροῦντος τ. Θεοῦ σημείοις τε κ.
τέρασιν
ΣΥΝΕΠΙΤΙΘΕΜΑΙ

Ac 24 9 συνεπέθεντο δὲ x. οἱ Ἰουδαῖοι

921

συνέπομαι----συνευωχέομαι
ΣΥΝΕΊΠΟΜΑΙ **

Ac 20 4 συνείπετο

δὲ

αὐτῷ

Σώπατρος

Πύρρου

Βεροιαῖος
ΣΥΝΕΡΓΕΏ **

Mk 16 [20 τ. Κυρίου συνεργοῦντος
Ro

828 τ.

ἀγαπῶσι τ. Θεὸν
Θεὸς εἰς ἀγαθόν

πάντα

συνεργεῖ

6

-ὁ Θεὸς, T [WH] R non mg.
1Col16 16 iva x. ὑμεῖς ὑποτάσσησθε . . . παντὶ τ.
συνεργοῦντι
I συνεργοῦντες δὲ κ. παρακαλοῦμεν

11Co6

Ja

ἐλαλοῦμεν
τ. συνελθούσαις
Ac 16 13 καθίσαντες
γυναιξίν
19 32 οὐκ ἤδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν
21 τό συνῆλθον δὲ κ. τ. μαθητῶν ἀπὸ Καισαρίας
σὺν ἡμῖν
22 πάντως δεῖ συνελθεῖν πλῆθος
--δεῖ συν. mrA., WHR
22 30 ἐκέλευσεν συνελθεῖν τ. ἀρχιερεῖς
20 17 συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε

28 17 συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς
ΙΟΟΙ1 17 εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε.
IS πρῶτον

222 ἡ πίστις συνήργει τ. ἔργοις αὐτοῦ
συνεργεῖ, T

33 συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν
δέχεσθε

ZYNEPIO’S **

1Co3

4 3 μετὰ κ. Κλήμεντος κ. τ. λοιπῶν συνεργῶν
μου

Col 411
ΤῊ 8 2
Phm_

1
24

Il Jo

8

οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τ. βασιλείαν τ.
Θεοῦ
ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τ. ἀδελφὸν ἡμῶν x.
συνεργὸν τ. Θεοῦ
διάκονον, TWH non mg. R non mg.
Φιλήμονι τ. ἀγαπητῷ κ. συνεργῷ ἡμῶν
ἀσπάξεταί σε Ἐπαφρᾶς. . . Δημᾶς Λουκᾶς
οἱ συνεργοί μου
ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τ. ἀληθείᾳ
ZYNE’PXOMAI

Mt

(1) συνῆλθα
118 πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς

Mk

8 20 συνέρχεται πάλιν ὁ ὄχλος

6 33 συνέδραμον ἐκεῖ κ. συνῆλθον αὐτοῦ
x. προῆλθον αὐτούς, TWH non mg. R

14 53 συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
συνέρχ. αὐτῷ, WH mg. R
Lu 515 συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν

28 55 αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τ. Ταλιλαίας
αὐτῷ
Jo 1133 ὡς εἶδεν... τ. συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους
κλαίοντας

18 20 ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται
Ac

1 6 οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτόν

21 δεῖ οὖν τ. συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν

2 6 συνῆλθεν τὸ πλῆθος κ. συνεχύθη
5 16 συνήρχετο δὲ x. τὸ πλῆθος τῶν πέριξ
πόλεων
9 39 ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς
1023 1 τινὲὸῤ τ. ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης
συνῆλθαν αὐτῷ
συνῆλθον, T
27 εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς

45 1 οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ οἱ συνῆλθαν τ.

Πέτρῳ
11 12 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά
συνελθεῖν αὐτοῖς
15 38 μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον

.

14 23 ἐὰν οὖν συνέλθῃ
αὐτό

γούς μου
9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τ. συνεργὸν ἡμῶν
21 ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου

ο Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί

ὑμῶν

ἀλλήλους

ἐν
ἐκ-

34 ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε

Ro 16 3 ἀσπάσασθε Πρίσκαν x. ᾿Ακύλαν τ. συνερ-

ΠΟΟΙ 24 συνεργοί ἐσμεν τ. χαρᾶς ὑμῶν
3 κοινωνὸς ἐμὸς κ. εἰς ὑμᾶς συνεργός
Phl 2 25 ᾿παφρόδιτον τ. ἀδελφὸν x. συνεργόν

μὲν γὰρ συνερχομένων

ἐκκλησίᾳ
20 συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτό

ἡ ἐκκλησία

ὅλη ἐπὶ τὸ

26 ὅταν συνέρχησθε
ΣΥΝΕΣΘΙΏ

Lu 15 2 ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται κ. συνεσθίει αὐτοῖς
Ac 10 41 οἵτινες συνεφάγομεν x. συνεπίομεν αὐτῷ
11 3 εἰσῆλθεν πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας
k. συνέφαγεν αὐτοῖς
εἰσῆλθες... συνέφαγες, TWH mg. R
1Co 5111 τ. τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν

Ga

212 μετὰ τ. ἐθνῶν συνήσθιεν

ΣΥΊΝΕΣΙΣ
ΜΚΙ2 33 τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν . . . ἐξ ὅλης τ. συνέσεως
ἐπὶ τ. συνέσει κ. τ.
Lu 247 ἐξίσταντο δὲ
ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ
ΙΟΟ1 το τ. σύνεσιν τ. συνετῶν ἀθετήσω
>

ἽΠΠΟΣ 13) N23, Is. xxix. 14
Eph 8 4 νοῆσαι τ. σύνεσίν μου ἐν τ. μυστηρίῳ τ.
Χριστοῦ
Col 1 9 ἐν πάσῃ σοφίᾳ x. συνέσει πνευματικῇ
2 2 εἰς πᾶν πλοῦτος τ. πληροφορίας τ. συνέσεως
ΠΤῚ2 7 δώσει γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν

EYNETO’S
Mt 11 25 ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν x. συνετῶν
-Lu 10 21 ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν κ. συνετῶν

Ac 18 7 ὃς ἦν σὺν

τ. ἀνθυπάτῳ

Σεργίῳ Παύλῳ

ἀνδρὶ συνετῷ
1Col1ig τ. σύνεσιν τ. συνετῶν ἀθετήσω

ἽΠΠΟΣ W332 ΠΣ3, Is. xxix. 14
ΣΥΝΕΥΔΟΚΕΏ **
Lu 11 48 μάρτυρές ἐστε κ. συνευδοκεῖτε τ. ἔργοις τ.
πατέρων ὑμῶν
μάρτ. ἐστ. μὴ συνευδοκεῖν, WH mg.
Ac 8 1 Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τ. ἀναιρέσει αὐτοῦ
22 20 αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς κ. συνευδοκῶν

Ro

132 ἀλλὰ κ. συνευδοκοῦσιν τ. πράσσουσιν

1Co712 εἰ... αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ
13 k. οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς

ΣΥΝΕΥΩΧΕΌΜΑΙ *
11Pe2 13 ἐντρυφῶντες ἐν τ. ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν

Ju

12 ἐν τ. ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι

922

συνεφίστημι---συνίημι
ΣΥΝΕΦΙΣΤΗΜΙ **

ZYNH’AOMAI *

Ac 16 22 συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν
Ἶ

Ro

722 συνήδομαι γὰρ τ. νόμῳ τ. Θεοῦ κατὰ τὸν
ἔσω ἄνθρωπον

ee
ΣΥΝΗΌΕΙΑ *
424 ποικίλαις νόσοις x. βασάνοις συνεχομένους
438 πενθερὰ δὲ τ. Σίμωνος ἦν συνεχομένη | JO, 18 39 ἔστιν δὲ συνήθειαὑ
ὑμῖν
πυρετῷ μεγάλῳ
1Co8 7 τινὲς δὲ τ. συνηθείᾳἕως ἄρτι τ. εἰδώλου.
8 37 ὅτιφόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο
ἐσθίουσιν
;
byt
45 οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε κ. ἀποθλίβουσιν
11 τό ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν
12 50 πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ
,
*
19 43 οἱ ἐχθροί σου.
- συνέξουσίν σε πάντοθεν
ΣΥΝΗΛΙΚΙΩ ΤΗΣ
22 63 oi ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον | Ga 114 προέκοπτον . .. ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώαὐτῷ
τας ἐν τ. γένει μου
Ac 757 συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν
᾿
18 5 συνείχετο τ. λόγῳ ὁ Παῦλος
ΣΥΝΘΑΉΤΟΜΑΙ
Mt
Lu

28

ὃ πυρετοῖς κ. δυσεντερίῳ συνεχόμενον

κατα-

κεῖσθαι

11Co5 14 ἡ
ἡ γὰρ ἀγάπη τ. Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς

Phl 1 23 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο
ΣΥΝΖΑΏ *
Ro 6 8 πιστεύομεν ὅτι K. -συνζήσομεν αὐτῷ
11Co7 3 ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ εἰς τὸ συναποθη
τεῖν ὦ

συνε

| Ro

6

1 ΤΙ 211

εἰ yap συναπεθάνομεν

u

Io

καὶ συνζήσομεν

Migs

Mk10

9 ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν

Mk

14 saa Ore

πεσὼν

ἐπ

ἐκεῖνον

τ.

Λιθον

συν-

16 τί= συνζητεῖτε πρὸς
αὐτούς
;
,
3
’

5 24 x. συνέθλιβον αὐτόν
31 βλέπεις τ. ὄχλον συνθλίβοντά σε

ΣΥΝΘΡΥΊΤΩ * +

ἃ

Ac 21 13 τί ποιεῖτε κλαίοντες κ. συνθρύπτοντές μου
τ. καρδίαν;
᾿
ΣΥΝΙΉΜΙ

τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν dvaA
=
‘
γραμματεῖς συνζητοῦντας πρὸς
ἣν.

Mt 13 13 ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν
συνιοῦσιν, T
14 ἀκοῦ dcossere =. ai ia warae
AIA~ON) : yinw wow,
15, x, 9
:

χὲ

13 28: εἰς τ᾿ γραμματέων ἀκούσας, αὐτῶν͵ συγζην
τούντων
Lu 22 23 αὐτοὶ ἤρξαντο συνζ(ητεῖν “πρὸς ἑαυτούς
2415 ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς κ. συνζητεῖν
Ac 8:9 ie tied δέ τινες... συνζητοῦντες τ.

15 μήποτε. .. τ. ὠσὶν ἀκούσωσιν x. τ. καρδίᾳ
ME 3.
;
5
Pp 3305 YO ὙΣΝΞς,
ΟἽΞ, 26. 10
19 παντὸς aBhs
begga Abyor +. Bacidelas x.
μὴ συνιέντος
23 οὗτός Pgs
ἤβο, λόγον ales ae ΑΕΒ,

929 ἐλάλει τε K. συνεζήτει πρὸςτ.Ἑλληνιστάς
,

ὁ

ΣΥΝΘΛΙΒΩ **
Mk

127 ὥστε συνζητεῖν αὐτοὺς “λέγοντας
811 ἤρξαντο συνζητεῖν αὐτῷ
5.10 ae

mas

τοῦτον συνθλαRm
enn λίθ

θλασθήσεται

XYNZEY TNYMI
δὰ ον drank aastietes
ΣΥΝΖΗΤΕΏ

οὖν αὐτῷ διὰ τ. βαπτίσματος

ΣΥΝΘΛΑΌΜΑΙ
Mt 2144 ὁ πεσὼν ἐπὶ τ. λίθον
ieee. T [WH]
Lu 2018
was ¢
ef
[ ΤΆΩΝ a

ote T
᾽

4 συνετάφημεν

Col 212 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τ. βαπτίσματι

ἧς

ΣΥΝΖΗΎΗΣΙΣ *f
Ας 28 29 ϑλλὰν ἔχοντες
ἢ
ἐν ἑαυτοῖς συνζήτησιν
—h. v.. TWHR non mg.

ZYNZHTHTH’S ἢ
1Co1 20 ποῦ συνζητητὴς τ. αἰῶνος τούτου;
ΣΥΝΖΥΓΟΣ *
Phl 4 3 vai ἐρωτῶ kK. σε
γνήσιε σύνζυγε
Σύνζυγε, WH mg.
ΣΥΝΖΩΟΠΟΙΕΏ * +

Eph 2 5 ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τ. παραπτώμασι συνε ὡοποίησεν τ. Χριστῷ
Col 213 ὑμᾶς. νεκροὺς ὄντας τ. παραπτώμασι ΩΝ
συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ

15
16
17
Mk 4

51 συν ἥκατε ταῦτα πάντα;

10 ἀκούετε K. συνίετε
12 τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν
13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταί
9 ὁ συνίων συνιέτω
—h. Vs, TWH hon mg. R
1 tog... dxodouree dave kK. μὴ συνιῶσιν,
Is. ἦε,
6 52 οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τ. ἄρτοις
714 ἀκούσατέ “μου πάντες κ. σύνετε
8 17 οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε;
21 οὔπω συνίετε;
Lu 250 αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα
810 wa... ἀκούοντες μὴ συνίωσιν, Is. Lc.
18 34 αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν
24 45 διήνοιξεν αὐτῶν τ. νοῦν τοῦ συνιέναι τ.
Ac

ραφάς

725 fvguiter δὲ συνιέναι τ. ἀδελφούς

συνίημυ---συνκληρονόμος
Ac

725 οἱ δὲ οὐ συνῆκαν
28 26 ἀκοῇ ἀκούσετε κ. οὐ μὴ συνῆτε, Is. Χ. 9

27 μήποτε.

Ro

Lu 15

6 συνκαλεῖ τ. φίλους x. τ. γείτονας
9 εὑροῦσα συνκαλεῖ τὰς φίλας κ. γείτονας
23 13 Πειλᾶτος δὲ συνκαλεσάμενος τ. ἀρχιερεῖς

. τ. ὠσὶν ἀκούσωσιν κ. τ. καρδίᾳ

σὐὐδῥε, 7b. 10

Ac

811 οὐκ ἔστιν συνίων
ὁ συν., WH mg.; ὁ συνιῶν, T

52!

WONT wHUAN Wi, Is. lil, 15

11Co10 12 συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν
Eph 517 συνίετε τί τὸ θέλημα τ. Κυρίου
ZYNISTHMI, ZYNIZTA’NQ
9 32 εἶδαν wie τ. δύο ἄνδρας τ.

συνεστῶτας

Lu 12

καὶ εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν

συνίστησιν

Θεοῦ

ὁ Θεός

16 1 συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τ. ἀδελφὴν ἡμῶν
11Co 3 1 ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν ;
=. 2%. φανερώσειτ. ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων
συνιστάντες, Ak

2 ov πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν
4 ἐν παντὶ συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ
διάκονοι
:

|

ZYNKAAY NTQ
δὲ συγκεκαλυμμένον

2 οὐδὲν

ἀποκαλυφθήσεται

ἑαυτούς

τισι

τῶν

ἑαυτοὺς

συνι-

στανόντων
18 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων ἐκεῖνός ἐστιν
δόκιμος,
ἀλλὰ ὃν ὁ Κύριος συνίστησιν

218 παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω
117 τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν
8 5 γῆ ἐξ ὕδατός κ. δι’ ὕδατος συνεστῶσα
συνεστῶτα, WH marg.

ZYNKA’OHMAI
Mk 14 54 ἦν συνκαθήμενος μετὰ τ. ὑπηρετῶν
Ac 26 30 ἀνέστη. τε ὁ βασιλεὺς. . k. οἱ συνκαθήμενοι
αὐτοῖς

Ac 25

Ἰησοῦ

;

ΣΥΝΚΑΚΟΠΑΘΕΏ * ᾿ ᾿
8 συνκακοπάθησον τ. εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν
3 συνκακοπάθησον
Χριστοῦ Ἰησοῦ

ὡς

ἐστὶν

ὃ οὐκ

ΣΥΝΚΑΤΑΌΕΣΙΣ *

11Co6

16 τίς δὲ συνκατάθεσις ναῷ Θεοῦ pera εἰδώλων

ΣΥΝΚΑΤΑΝΕΥΏ ὃ
Ας 18 27 συνκατανεύσαντος δὲ αὐτοῦ

—h. ν, TWH

καλὸς

ZYNKATATI’OEMAI

Ac

126 συνκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων

᾿
XYNKEPA’NNYMI **

1Co12 24 ἀλλὰ ὁ Θεὸς συνεκέρασεν τὸ “σῶμα͵
He 4 2 οὐκ ὠφέλησεν 6 λόγοςτ.“ἀκοῆς ἐκείνους μὴ
συνκεκερασμένους τ. πίστει τ. ἀκούσασιν
συνκεκερασμένος, TWH mg. R mg.

ZYNKINE’Q*
Ac

He 11 25 μᾶλλον EXdpevos συνκακουχεῖσθαι τι λαῷ

ΣΥΝΚΑΛΕΏ
ΜΚΙδ 16 συνκαλοῦσιν ὅλην τ. σπεῖραν ᾿
Lu 9.1 συνκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα

6 12 συνεκίνησάν τε τ. λαὸν κ. τ. πρεσβυτέρους

,
ΣΥΝΚΛΕΙΏ
Lu 5 6 συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ
Ro 11 32 συνέκλεισεν γὰρ ὁ. Θεὸς τ. πάντας εἰς
ἀπείθειαν
Ga 3 22 συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ duap-

τίαν

23 ἐφρουρούμεθα συνκλειόμενοι εἰς τ. μέλλουσαν
πίστιν ἀποκαλυφθῆναι
᾿

στρατιώτης

ΣΥΝΚΑΚΟΥΧΕΌΜΑΙ * +
τ. Θεοῦ

non mg. R

Lu 28 51 οὗτος οὐκ ἦν συνκατατεθειμένος τ. βουλῇ
kK. τ. πράξει αὐτῶν
συνκατατιθέμενος, TWH marg.

Θεοῦ

2

τ.

ΣΥΝΚΑΤΑΒΑΙΝΩ
5 οἱ οὖν ἐν ὑμῖν φησὶν δυνατοὶ συνκαταβάντες

:

ZYNKAOI'ZQ
Lu 22 55 περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τ. ithe κ.
συνκαθισάντων
Eph 2 6 συνεκάθισεν ἐν τ. ἐπουρανίοις ἐν are

ILTil

πᾶσαν

ΣΥΝΚΑΤΑΨΗΦΙΊΖΟΜΑΙ * +

12 τι ἐγὼ γὰρ ὥφειλον oe’ ὑμῶν συνίστασθαι
σα
Col
Pe

Kk.

ἼΡΟΠ WOM DMIND, Ps. Ἱχῖχ. 24

συνιστάντες, oi

11 ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι
12 συνκρῖναι

συνέδριον

δικαιοσύνην

5 ὃ συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς

|.

τὸ

ΣΥΝΚΑΜΠΤΩ
Ro 11 10 τ. νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύνκαμψον

αὐτῷ

8

γερουσίαν

ὄντας τ. Ἰουδαίων πρώτους

15 21 οἱ οὐκ ἀκηκόασιν συνήσουσιν

Ro

συνεκάλεσαν

10 24 συνκαλεσάμενος τ. συγγενεῖς αὐτοῦ
28 17 ἐγένετο δὲ. . . συνκαλέσασθαι αὐτὸν τ.

Sabn win, Ps. xiv. 2

Lu

923

ΣΥΝΚΛΗΡΟΝΟΊΜΟΣ * 7
Ro

817 κληρονόμοι μὲν Θεοῦ συνκληρονόμοι δὲ
. Χριστοῦ
Ephs 6 εἶναι τὰ ἔθνη συνκληρονόμα κ. σύνσωμα
Hell ο Ἰσαὰκ kx. Ἰακὼβ τ. συνκληρονόμων τ.
ἐπαγγελίας τ. αὐτῆς
1ὉῬ6 8 7 ὡς x. συνκληρονόμοι χάριτος ζωῆς
᾿συνκληρονόμοις, TWH mg.

924

συνκοινωνέω--- συνπέμπω

ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΕΏ *
Eph 5 11 μὴ συνκοινωνεῖτε τ. ἔργοις τ. ἀκάρποις
σκότους

ΣΥΝΟΔΕΥΏ ** +
τ.

Ac

9 7 οἱ δὲ ἄνδρες of συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί

Phl 414 καλῶς ἐποιήσατε συνκοινωνήσαντές pov τ.
θλίψει

Ἐς 18 4 ἵνα μὴ συνκοινωνήσητε τ. ἁμαρτίαις αὐτῆς

ΣΥΝΟΔΙΆ

Lu

2.44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τ. συνοδίᾳ

ZYNKOINQNO’S * +

ΣΥΝΟΙΔΑ

Ro 1117 συνκοινωνὸς τ. ῥίζης τ. πιότητος τ. ἐλαίας
ἐγένου
,

I Co 9 23 ἵνα συνκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι

Phl 1 7 συνκοινωνούς μου τ. χάριτος πάντας ὑμᾶς
ὄντας
1 ο ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν x. συνκοινωνὸς ἐν τ. θλίψει
. ἐν Ἰησοῦ

Re

1Pe8

8

ΣΥΝΟΙΚΟΔΟΜΕΏ **
τήριον τ. Θεοῦ ἐν πνεύματι

2 συνεκόμισαν δὲ τ. Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς

ΣΥΝΚΡΙΝΩ
1Co 213 πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες
11Co10 12 οὐ γὰρ τολμῶμεν... συνκρῖναι ἑαυτούς

τισι τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων,

ἀλλὰ αὐτοὶ...
συνκρίνοντες
ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν

ἑαυτοὺς

ΣΥΝΚΥΠΤΩ
Lu 1811

ἦν συνκύπτουσα κ. μὴ δυναμένη ἀνακύψαι

ΣΥΝΟΜΙΛΕΏ *

Ας 10 27 συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν

ΣΥΝΟΜΟΡΕΏ * +
Ac 18

ἦσαν συνλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ
συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες
ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ
ἀπελθὼν συνελάλησεν τ. ἀρχιερεῦσι κ.
στρατηγοῖς
Ας 2512 τότε ὁ Φῆστος συνλαλήσας μετὰ τ. συμβουλίου
Mk

9 4
4 36
9.30
22 4

8

ΣΥΝΛΥΠΕΌΜΑΙ
5 συνλυπούμενος ἐπὶ τ. πωρώσει τ. καρδίας
αὐτῶν
ΣΥΝΜΑΘΗΤΗΣ *

ΣΥΝΠΑΘΕΏ **
He

415 ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον
ἀσθενείαις ἡμῶν

συνπαθῆσαι

τ.

10 34 x. γὰρ τ. δεσμίοις συνεπαθήσατε
ΣΥΝΠΑΡΑΓΙΊΝΟΜΑΙ
Lu 28 48 πάντες οἱ συνπαραγενόμενοι

θεωρίαν ταύτην

ὄχλοι ἐπὶ τ.

ΣΥΝΠΑΡΑΚΑΛΕΌΜΑΙ *
Ro

112 εἰς τὸ... συνπαρακληθῆναι
τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως

ἐν ὑμῖν διὰ

215 συνμαρτυρούσης αὐτῶν τ. συνειδήσεως
8 16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα συνμαρτυρεῖ τ. πνεύματι

ZYNNAPAAAMBA’NQ
Ac 1225 συνπαραλαβόντες Ἰωάνην τ. ἐπικληθέντα
Μάρκον
15 37 Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο συνπαραλαβεῖν x.
τ. Ἰωάνην
38 Παῦλος δὲ ἠξίου... μὴ συνπαραλαμβάνειν

91

Ga

Jo 1116 εἶπεν οὖν Θωμᾶς... τ. συνμαθηταῖς

ΣΥΝΜΑΡΤΥΡΕΏ*
Ro

7 οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τ. συναγωγῇ

ZYNOXH’
Lu 21 25 ἐπὶ τ. γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ
02
4 ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως κ. συνοχῆς καρδίας
ἔγραψα ὑμῖν

ΣΥΝΛΑΛΕΏ

Mt 17 3 Μωυσῆς x. Ἠλείας συνλαλοῦντες per’ αὐτοῦ
ΜΚ
Lu

ΣΥΝΟΙΚΕΏ
7 οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν

Eph 222 ἐν ᾧ x. ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικη-

ΣΥΝΚΟΜΙΖΩ
Ας

Vide ΣΥΝΕΙ͂ΔΟΝ

ἡμῶν

συνμαρτυρούσης

μοι

τ. συνειδήσεως

ἐν

πνεύματι ἁγίῳ

τοῦτον
2 I ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα... συνπαραλαβὼν
k. Τίτον

ΣΥΝΜΕΡΙΊΖΟΜΑΙ *

ΣΥΝΠΑΡΕΙΜΙ

1Co 9 13 οἱ τ. θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τ. θυσιάστηρίῳ συνμερίζονται
συμμερίζονται, T

Ac 25 24 ᾿Αγρίππα βασιλεῦ x. πάντες of συνπαρόντες
ἡμῖν ἄνδρες

Eph8

ΣΥΝΜΕΊΤΟΧΟΣ * +
“
6 εἶναι τὰ ἔθνη... συνμέτοχα τ. ἐπαγγελίας

5 7 μὴ οὖν γίνεσθε συνμέτοχοι αὐτῶν
XYNMIMHTH’S * 7

Phl 317 συνμιμηταί μου γίνεσθε ἀδελφοί

ZYNNA’EXQ *
Ro 817 εἴπερ συνπάσχομεν ἵνα x. συνδοξασθῶμεν
1Co12 26 συνπάσχει πάντα τὰ μέλη
ΣΥΝΠΕΊΜΠΩ ἢ
11Co8 18 συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τ. ἀδελφόν
22 συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τ. ἀδελφὸν ἡμῶν

συνπεριλαμβάνω----συντόμως

925
ΣΥΝΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ *

ΣΥΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩ

Ac 20 10 ἐπέπεσεν αὐτῷ κ. συνπεριλαβὼν εἶπεν
ΣΥΝΠΙΉΩ
Ac 10 41 οἵτινες συνεφάγομεν κ. συνεπίομεν αὐτῷ

Phl 225 ᾿Ἐπαφρόδιτον τ. ἀδελφὸν... κ.
στρατιώτην μου
Phm
2 ᾿Αρχίππῳ τῷ συνστρατιώτῃ ἡμῶν

Lu

649 εὐθὺς συνέπεσεν

Lu

8 23 συνεπληροῦντο x. ἐκινδύνευον

ΣΥΝΣΧΗΜΑΤΙΊΖΟΜΑΙ *
2 μὴ συνσχηματίζεσθε τ. αἰῶνι τούτῳ
μὴ συνσχηματίζεσθαι, WH mg.
1ὦᾧὉῬΕ114 μὴ συνσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον. ..
ἐπιθυμίαις
συσχηματιζόμενοι, T

Ac

2

Mt 21

ΣΥΝΠΙΊΤΩ

Ro 12

ΣΥΝΠΛΗΡΟΏ*
951 ἐν τῷ συμπληροῦσθαι
λήμψεως αὐτοῦ

τ. ἡμέρας τ. ἀνα-

1 ἐν τῷ συνπληροῦσθαι τ. ἡμέραν τ. πεντη-

κοστῆς

ΣΥΝΤΑΎΆΣΩ
6 ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
προσέταξεν, T
26 19 ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς
ὁ Ἰησοῦς

ΣΥΝΠΝΙΤΩ*
Mt 18 22 ἡ ἀπάτη τ. πλούτου συνπνίγει τ. λόγον
Mk

4

συνπνίγουσιν τ. λόγον

Lu

814 ὑπὸ... ἡδονῶν τ. βίου πορευόμενοι συνπνίγονται
42 ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν

ΣΥΝΠΟΛΙΤΗΣ *
ΣΥΝΠΟΡΕΥΌΜΑΙ
:

Mk10 1
Lu 711
14 25
2415

συνπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν
συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς

Ι

ΣΥΝΠΡΕΣΒΥΊΤΕΡΟΣ * 7

|

Ι
}
|

1Pe5

1 πρεσβυτέρους οὖν ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συνπρεσβύτερος

ΣΥΝΣ.

ΣΥΝΤΕΛΕΏ
ΜΙΚΙ18 4 ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα
Lu 4 2 συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν
13 συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος
ἀπέστη
Jo 2 3 ὅτι συνετελέσθη ὁ οἶνος τ. γάμου
—h. v.. WH non mg. R
Ac 2127 ὡς δὲ ἔμελλον ai ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι
Ro 9.28 λόγον γὰρ συντελῶν κ. συντέμνων ποιήσει
Κύριος
>

Is. 04g

ΣΥΝΣΩΜΟΣ * +

Eph 8 6 εἶναι ra ἔθνη συνκληρονόμα κ. σύνσωμα

He

ΣΥΝΣΤΑΥΡΟΏ
* +

Mt 27 44 of λῃσταὶ οἱ συνσταυρωθέντες
ὠνείδιζον αὐτόν

σὺν

Mk 15 32 οἱ συνεσταυρωμένοι
αὐτόν

σὺν

Jo 19 32 κατέαξαν

κ. τ. ἄλλου

τὰ σκέλη

Ro

Ga

Ι Co 7 29 ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν

1D

ZYNTE’MNQ
928 λόγον yap συντελῶν κ. συντέμνων
Κύριος, Is. δε.

Mt

917 ἀμφότεροι συντηροῦνται

Lu

219 ἡ δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα

ποιήσει

ΣΥΝΤΗΡΕΏ

ΣΥΝΤΙΘΕΜΑΙ

Ro

ΣΥΝΣΤΕΝΑΖΩ *
822 πᾶσα ἡ κτίσις συνστενάζει
ἄχρι τοῦ νῦν

Ga

425 συνστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ

ε

mans

Mk 6 20 ἐφοβεῖτο τ. Ἰωάνην . . . κ- συνετήρει αὐτόν

5 6 dvaordyres δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτόν

a“

bene

Ro

6 6 ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη

220 Χριστῷ συνεσταύρωμαι

ae> an

Jer. xXxh 31

αὐτῷ ὠνείδιζον
τ. συν-

'

8 8 συντελέσω ἐπὶ τ. οἶκον Ἰσραὴλ . . . διαθήκην καινήν
nvan

αὐτῷ

ΣΥΝΣΤΕ ΛΛΩ **
Ac

,

ney ninay niny ye ΠΥΊΤΟΣ ΠΟΘ 2

Vide passim ΣΥΣΣ.

σταυρωθέντος αὐτῷ

ZYNTE‘AEIA
ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν
οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τ. αἰῶνος
οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τ. αἰῶνος
τί τὸ σημεῖον THs . . συντελείας τ. αἰῶνος
μεθ’ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τ. ἡμέρας ἕως τ.
συντελείας τ. αἰῶνος
926 νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τ. αἰῶνος

Mt 18 39
40
49
24 5
28 20
He

Eph 2 19 ἀλλὰ ἐστὲ συνπολῖται τ. ἁγίων

|

27 10 καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος, Zech. ΧΙ. 13

7 ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι x. συνέπνιξαν αὐτό
19 αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι

x. συνωδίνει

ΣΥΝΣΤΟΙΧΕΏ*

Lu 22 5 συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
Jo 922 ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι
Ac 28 20 οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε
ΣΥΝΤΟΜΩΣ

Ας 34 4 ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τ. σῇ ἐπιεικείᾳ

συντρέχω---συσπαράσσω

926
ΣΥΝΤΡΕΧΩ

Mk

6 33 πεζῇ

ἀπὸ

πασῶν

ΣΥΝΧΡΑΌΜΑΙ*

τ. πόλεων

συνέδραμον

ἐκεῖ
811 συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτούς

Ac
1Pe4

4 μὴ συντρεχόντων ὑμῶν
ἀσωτίας ἀνάχυσιν

εἰς τ.

Jo 4 9 οὐ γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις
h. v., T [WH] R mg.

᾿

αὐτὴν

_ZYNXY'NNQ * +

τ.
Ac

2

ΣΥΝΤΡΙΈΩ

6

συνῆλθεν τὸ πλῆθος κ. συνεχύθη

συνέχυννεν ᾿ἸΙουδαίους τ. κατοικοῦντας
Δαμασκῷ
19 32 ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία συνκεχυμένη
21 31 ὅτι ὅλη συνχύννεται Ἱερουσαλήμ

Mt 12 20 κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει

ΞΡ ND YAY] ΤΡ, Is. xlii. 3
Mk

5 4 τ. πέδας συντετρίφθαι
14 3 συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ
τ. κεφαλῆς
Lu
9.39 μόλις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν

ΣΥΝΨΥΧΟΣ * 7
Phl 2 2 σύνψυχοι τὸ ἕν φρονοῦντες

ΣΥΝΩΔΙΉΩ *

19 36 ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ

Jo

Ro

maviy xd mano nox wnbyy-by, Ps.

8 22 πᾶσα

XXXiv. 21

x.

ταλαιπωρία

ἐν

ταῖς

-

τε Ἡρῴδου

τ. τετραάρχου

μοσίαν ποιησάμενοι

ΣΥΡΙΆ
Μὲ 424 ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τ. Συρίαν
Lu 2 2 ἡγεμονεύοντος τ. Συρίας Κυρηνίου
Ac 15 23 τοῖς. κατὰ τ. ᾿Αντιόχειαν κ. Συρίαν x.
Κιλικίαν ἀδελφοῖς

σύν-

τροφος

41 διήρχετο δὲ τ. Συρίαν κ. τ. Κιλικίαν

ΣΥΝΤΥΓΧΑΊΝΩ **
Lu

18 18 ὁ δὲ Παῦλος...

8 19 οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τ. ὄχλον

21

Ga

3 ἐπλέομεν εἰς Συρίαν

121 ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τ. Συρίας x.
τ. Κιλικίας

ZYNYMOKPI’NOMAI *

ΣΥ̓ΡΟΣ
γένει
Συροφοινίκισσα,

ΣΥΝΥΠΟΥΡΓΕΏ *
11 συνυπουργούντων
"δεήσει

x. ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν .τ.

Ro

ΣΥΉΝΦΗΜΙ*
716 σύνφημι τ. νόμῳ ὅτι καλύς

Lu

ΣΥΝΦΥΌΜΑΙ **
8 7 συνφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό

τος ZYNXE’Q
Cf. συνχύννω

Ac 21 27 οἱ ἀπὸ τ. ᾿Ασίας Ἰουδαῖοι.
πάντα τ. ὄχλον

ΣΥΡΟΦΟΙΝΙΊΚΙΣΣΑ
7 26 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνὶς Συροφοινίκισσα
γένει
;
_ Σύρα Φοινίκισσα, WH mg. -

ΣΎΡΩ ὁ
Ac

5

τ.

aver

δ᾽ἃ

8 3 σύρων τε ἄνδρας x. γυναῖκας παρεδίδου εἰς
φυλακήν

14 το λιθάσαντες τ. Παῦλον ἔσυρον ἔξω τ. πόλεως
17

71δ᾽ τὸ δὲ αὐτὸ x. ὑμεῖς χαίρετε x. συνχαίρετέ.

μοι

Mk

Jo 21 8 σύροντες τὸ δίκτυον τ. ἰχθύων

9 συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τ. Spaxpnv

18 6 συνχαίρει δὲ τ. ἀληθείᾳ
Phi 217 χαίρω x. συνχαίρω πᾶσιν ὑμῖν"

non mg. R

427

"

158 συνέχαιρον αὐτῇ
15 6 συνχάρητέ μοὶ ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου

1Co12 26 συνχαίρει πάντα τὰ μέλη

TWH

εἰ μὴ Ναιμὰν ὁ Σύρος

Lu

ΣΥ̓ῬΤΙΣ
Ac 2717 φοβούμενοί τε μὴ εἰς τ. Σύρτιν ἐκπέσωσιν

ΣΥΝΧΑΙῬΩ

Lu

726 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνὶς Σύρα Φοινίκισσα τ.

Mk

313 συνυπεκρίθησαν αὐτῷ x. οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι

Col

ἐξέπλει εἰς τ. Συρίαν

20 3 μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τ. Συρίαν

ΣΥΝΤΥΧΗ
;
Phl 4 2 Εὐοδίαν παρακαλῶ x. Συντύχην παρακαλῶ
Ga

συνωδίνει

XYPA’KOYSAI
Ac 28 12 καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν

ὁδοῖς

ΣΥΉΤΡΟΦΟΣ **
I Mavany

x.

ZYNQMOEI’A *

pnidppa ravi IW, Is. lix. 7
Ac 18

συνστενάζει

Ac 28 13 πλείους τεσσεράκοντα οἱ ταύτην τ. συνω-

ΣΥΉΤΡΙΜΜΑ
816 σύντριμμα
αὐτῶν

ἡ κτίσις

ἄχρι τοῦ νῦν

Ro 16 20 ὁ δὲ Θεὸς τ. εἰρήνης συντρίψει τ. Σατανᾶν
Re 227 ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται
Ro

ἐν

9 22

:

|

6 ἔσυρον ᾿Ιάσονα

x. τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τ.

πολιτάρχας
Re 12 4 ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τ. ἀστέρων
:

τ΄. -οὐρανοῦ

:

ΣΥΣΠΑΡΑΎΊΣΩ * f
οὖν͵ συνέχεον
.

wae

ΜΚ
μα

9 20 τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν
9 42 ἔρβηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον x, συνεσπάραξεν

927

σύσσημον---σφυρίς
Mt 19 25 ἀκούσαντες

ΣΥΆΣΣΗΜΟΝ
ΜΚΙ14 44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον
αὐτοῖς

σύνσημον, T

1 ἢ μὴ χρήζομεν ..

11Co8

. συστατικῶν ἐπιστολῶν

πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν

ΣΥΣΤΡΕΦΩ
Mt 17 22 συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τ. Ταλιλαίᾳ
ἀναστρεφομένων, R non mg.
Ac 28 3 συστρέψαντος δὲ τ. Παύλου φρυγάνων τι
πλῆθος
ΣΥΣΤΡΟΦΗ΄

Ας 19 40 ἀποδοῦναι λόγον περὶ τ. συστροφῆς ταύτης
28 12 ποιήσαντες συστροφὴν οἱ ᾿Ἰουδαῖοι
Jo

Ac

4

ΣΥΧΑΡ
5 ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τ. Σαμαρίας λεγομένην
Συχάρ
ΣΥΧΕΙΜ

Ac

Ac

Ro

|

ΣΦΟΔΡΩ͂Σ*
Ac 2718 σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν
ΣΦΡΑΓΙΖΩ

Mt 27 66 σφραγίσαντες τ. λίθον μετὰ τ. κουστωδίας
8.33 ὁ λαβὼν αὐτοῦ τ. μαρτυρίαν ἐσφράγισεν
6 27 τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός
Ro 15 28 σφραγισάμενος αὐτοῖς τ. καρπὸν τοῦτον

Jo

11Col 22 6 κ. σφραγισάμενος ἡμᾶς
Eph 1 13 ἐσφραγίσθητε τ. πνεύματι τ. ἐπαγγελίας τ.
Re

8 36 ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς

Ja
Ac

7 42 μὴ σφάγια x. θυσίας προσηνέγκατέ μοι

ZATION

|

‘Sepmvin mn OI, Am. v. 25

τς

Ro

ΣΦΑΖΩ

κ. χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν;
. ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον
5 6 εἶδον.

ΣΦΡΑΓΙΣ
σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τ.
δικαιοσύνης τ. πίστεως
ἡ γὰρ σφραγίς μου τ. ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστέ
ἔχων τ. σφραγῖδα ταύτην
. κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν
βιβλίον.

ἑπτά

σφραγίδων

9 ὅτι ἐσφάγης κ. ἠγόρασας Θεῷ

3
5
7
9
2
2

6 4 ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν

9 εἶδον... τ. ψυχὰς τ. ἐσφαγμένων διὰ τ.
λόγον τ. Θεοῦ

13 3 μίαν ἐκ τ. κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην
εἰς θάνατον
+
8 τ. dpviov τ. ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου

ὅτε ἤνοιξεν τ.
ὅτε ἤνοιξεν τ.
ὅτε ἤνοιξεν τ.
ὅτε ἤνοιξεν τ.
ὅτε ἤνοιξεν τ.
ἄλλον ἄγγελον

;

σφραγῖδα τ. δευτέραν
σφραγῖδα τ. τρίτην
σφραγῖδα τ. τετάρτην
πέμπτην σφραγῖδα
σφραγῖδα τ. ἕκτην
.. . ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ

ζῶντος

᾿

ὅταν ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. ἑβδόμην
4 οἵτινες οὐκ ἔχουσιν τ. σφραγῖδα τ. Θεοῦ
Ι

18 24 αἷμα προφητῶν κ. ἁγίων εὑρέθη x. πάντων
τ. ἐσφαγμένων ἐπὶ τ. γῆς

ΣΦΟΙΔΡΑ
210 ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα
17 6 ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ . . . ἐφοβήθησαν
σφόδρα
23 x. ἐλυπήθησαν σφόδρα
. ἐλυπή18 31 ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ.
θησαν σφόδρα

411

2 τίς dos . . . λῦσαι τ. σφραγῖδας αὐτοῦ;
5 ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον κ. τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας
αὐτοῦ
9 ἄξιος ef . . . ἀνοῖξαι τ. σφραγῖδας αὐτοῦ
τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ. τ. ἑπτὰ
Ι ὅτε ἤνοιξεν

12 ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον

Mt

ἐπὶ τ. μετώπων αὐτῶν.
4k. ἤκουσα τ. ἀριθμὸν τ. ἐσφραγισμένων
4 ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ:

τς
1Co9 2
Il Ti2 19
Re 5.1

170 812 οὐ καθὼς Καὶν.... ἔσφαξεν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ"

Re

7 3 ἄχρι σφραγίσωμεν τ. δούλους τ. Θεοῦ ἡμῶν

σμένοι
8 ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσῴραγισμένοι
10 4 σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί
:
20 3 ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ
22 τὸ μὴ σφραγίσῃς τ. λύγους τ. προφητείας

ΣΦΑΓΗ΄
8 32 ὡς πρόφατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη

5 5 ἐθρέψατε τ. καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς

ἁγίῳ
4 30 ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως

5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγι-

;

ANY jN¥D ΣΟ), Ps. xliv. 23

6 7 ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τ. μαθητῶν ἐν ἹἽερουσαλὴμ σφόδρα

Re 16 21 ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἣ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα

baw nae? nye, Is. 1Π|. 7
᾿

4 ἦν γὰρ μέγας σφόδρα

Lu 18 23 ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα

7:6 μετετέθησαν εἰς Συχέμ
16 ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ.... παρὰ τ. υἱῶν Ἐμμὼρ

ἐν Συχέμ

ἐξεπλήσσοντο

27 54 ἰδόντες τ. σεισμὸν... ἐφοβήθησαν σφόδρα

Mk16

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΆΣ*

δὲ οἱ μαθηταὶ

σφόδρα
26 22 λυπούμενοι σφ: ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ

ΣΦΥΔΡΟΝ * 7
Ac

8 7 ἐστερεώθησαν ai βάσεις αὐτοῦ κ. τὰ σφυδρά
ἢ

ΣΦΥΡΙΣ *

σπυρίς, T
Mt 15 37 τὸ περισσεῦον τ. κλασμάτων ἑπτὰ σφυρίδας
_
πλήρεις
16 10 x. πόσας σφυρίδας ἐλάβετε;

928

σφυρίς---σώζω

Mk 8 8 ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σφυρίδας
20 πόσων σφυρίδων πληρώματα κλασμάτων

Mt 16 25 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τ. Ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
1811 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου σῶσαι τὸ

ἤρατε;

925 καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σφυρίδι

Ac

19 25
24 13
22
27 40
42

ΣΧΕΔΟΊΝ **
Ας 18 44 σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη

Ης

19 26 οὐ μόνον ᾿Εφέσου ἀλλὰ σχ. πάσης τ. ᾿Ασίας
922 σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ
τ. νόμον

ΜΚ

=XH MA
1Co 7 31 παράγει yap τὸ σχῆμα τ. κόσμου τούτου
Phl 2 8 σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

5 23
28
34
6 56
8 35
35
10 26
52
13 13
20
15 30
31

ΣΧΙΖΩ
Mt 27 51 τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη... εἰς δύο:
κ. ἡ γῆ ἐσείσθη x. αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν
Mk 1io εἶδεν σχιζομένους τ. οὐρανούς
15 38 τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο
κι 5.36 οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας
36 εἰ δὲ μήγε κ. τὸ καινὸν σχίσει
28 45 ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τ. ναοῦ μέσον
Jo 1924 μὴ σχίσωμεν αὐτόν
2111 τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον
Ac 14 4 ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τ. πόλεως
28 η ἐσχίσθη τὸ πλῆθος

16 [16 ὁ πιστεύσας x. βαπτισθεὶς σωθήσεται
Lu

ΣΧΙΣΜΑ *
Mt
Mk
Jo

916 χεῖρον σχίσμα γίνεται
221 χεῖρον σχίσμα γίνεται
743 σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τ. ὄχλῳ δι᾿ αὐτόν

36 ἀπήγγειλαν δὲ... πῶς ἐσώθη
νισθείς
48 ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
50 μόνον πίστευσον κ. σωθήσεται

10 19 σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τ. Ἰουδαίοις
1Colio ἵνα... μὴ ἦ ἐν ὑμῖν σχίσματα

56 οὐκ

ΣΧΟΙΝΙΌΝ

18 23
17 19
18 26
42
19 10

215 ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων
τὰ

σχοινία
:

τ.

ΣΧΟΛΑΊΖΩ
Mt 12 44 ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα κ. σεσαρωμένον
Lu 11 25 ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον
--σχολάζ., T [WH] R

1Co7

23 35
37

5 ἵνα σχολάσητε τ. προσευχῇ

39

ΣΧΟΛΗ΄
ἐν τ. σχολῇ

Jo

121 αὐτὸς γὰρ σώσει τ. λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τ.
ἁμαρτιῶν αὐτῶν
8 25 Κύριε σῶσον ἀπολλύμεθα
921 ἐὰν μόνον ἅψωμαι τ. ἱματίου αὐτοῦ σωθή-

Ac

Ac 19 9 καθ᾽

ἡμέραν

διαλεγόμενος

Τυράννου
ΣΩΖΩ

(1) οἱ σωζόμενοι
Μὲ

σομαι

22 ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

kK. ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης
10 22 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
14 30 Κύριε σῶσόν με

ὁ δαιμο-

ὃς iSἂν drodéon . . . οὗτος σώσει αὐτήν

12 25 ἵνα μὴ ἢ σχίσμα ἐν τ. σώματι
σχίσματα, T

οἱ στρατιῶται

σῶσαι ἢ

924 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι

11 18 ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν

Ac 27 32 ἀπέκοψαν
σκάφης

6 9 ἔξεστιν τ. σαββάτῳ... ψυχὴν
ἀπολέσαι;
750 ἡ πίστις σου σέσωκέν σε

8 12 ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν

916 σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς

Jo

49
8 4

ἀπολωλός
—h. v.. TWHR non mg.
ris dpa δύναται σωθῆναι;
ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ
ὁ καταλύων τ. ναὸν... σῶσον σεαυτόν
ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
σῶσαι; R mg.
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας σώσων αὐτόν
ἔξεστιν τ. σάββασιν... ψυχὴν σῶσαι
ἢ ἀποκτεῖναι;
ἵνα σωθῇ x. ζήσῃ
ἐὰν dopa κἂν τ. ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσώζοντο
ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν σῶσαι
ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει... σώσει αὐτήν
κ. τίς δύναται σωθῆναι;
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ
σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τ. σταυροῦ
ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
σῶσαι; R mg.

317
5.34
10 9
11 12
12 27
47

ἦλθεν

ψυχὰς

ἀνθρώπων

ἀπολέσαι

ἀλλὰ σῶσαι
—h. v.. TWH [WH mg.] R non mg.
1 Κύριε εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι;
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
κ. τίς δύναται σωθῆναι;
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
=
ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου . . + σωσαι
τὸ ἀπολωλός
ἄλλους ἔσωσεν σωσάτω ἑαυτόν
εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων σῶσον
σεαυτόν
οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός; σῶσον σεαυτὸν κ.

ἡμᾶς

ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ
ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε
δι᾿ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται
εἰ κεκοίμηται σωθήσεται
πάτερ σῶσόν με ἐκ τ. ὥρας ταύτης
ἦλθον... ἵνα σώσω τ. κόσμον

221 πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίον
σωθήσεται

pos nin-pyia aprawis bd, Joel iii, 5
40 σώθητε ἀπὸ τ. γενεᾶς τ. σκολιᾶς ταύτης
47 ' προσετίθει τ. σωζομένους καθ᾽ ἡμέραν
ἐπὶ τὸ αὐτό
4 9 ἐν τίνι οὗτος σέσωσται
σέσωται, T

,

a

colo—oopa
ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡἡμᾶς
ἐν οἷς,σωθήσῃ σὺ k. πᾶς ὁ οἶκός σου
ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι
ἐὰν “μὴ περιτμηθῆτε τ. ἔθει τῷ Μωυσέως
οὐ δύνασθε σωθῆναι

διὰ τ. χάριτος τ. Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν

ΣΩ͂ΜΑ
(1) σῶμα. . . πνεῦμα
(2) σῶμα. . - ψυχή
(8) σῶμ. ᾿Ιησοῦ, Χριστοῦ (4) σῶμ. ἅμαρτίας, σαρκός
Mt 529 μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν
30 μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου

,»σωθῆναι

22 ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸνἔσται
23 ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται
253 μὴ μεριμνᾶτε. .. τ. σώματι ὑμῶν τί
, ἐ’δύσησθε.
* οὐχὶ ἡ Ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τροφῆς κ.
τὸ σῶμα τ. ἐνδύματος ;
;
10 28 μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τ. ἀποκτεινόντων τὸ

πίστευσον. .. κ. σωθήσῃ «σὺ κ. ὁ οἶκός, σου

περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς
ἐὰν μὴ οὗτοι. μείνωσιν ἐν τ. πλοίῳ ὑμεῖς
σωθῆναι οὐ δύνασθε
σωθησόμεθα δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τ. ὀργῆς
καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τ. ζωῇ αὐτοῦ
τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν
τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται

σῶμα

28 8 φοβεῖσθε

δὲ μᾶλλον τ. δυνάμενον κ.
ψυχὴν κ. σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ
βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τ.

ia TW) INY, Is. x. 22
πᾶς

τ ἔπε

kK. πιστεύσῃς

γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται

,

.. .

σώματός μου
τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου

τὸ ὄνομα

Κυρίου σωθήσεται, Joel, Ae.
εἴ πως. .. σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν
οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται
lr, δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστίν

πολλὰ σώματα τ. κεκοιμημένων ἁγίων
ἠγέρθησαν
3 οὗτος .. . ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσήφ

αὐτὸς δὲ σωθήσεται οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός

προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου
ἐνταφιασμόν
μου τὸ σῶμ., T

,
διὰ: τ. μωρίας
πιστεύοντας

,
τ. κηρύγματος

Ἔ
σῶσαι

ἔγνω τ. σώματι, ὅτι ἴαται

τ.

ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. Κυρίου

ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ τ. γυναῖκα σώσεις;
ἵνα πάντως τινὰς σώσω
ἀλλὰ τὸ τ. πολλῶν
δι οὗ κ. σώζεσθε

8.ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ

ὁ λύχνος T. σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου

ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν

ἵνα σωθῶσιν

τὸ σῶμά σου σκοτεινόν
εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν
μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τ. ἀποκτεινόντων

11Co2 15 1 Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τ, Θεῷ ἐν τ.
“σωζομένοις K. €v T. ἀπολλυμένοις
Eph2 5 χάριτί ἐστε σεσωσμένοι
ὃ τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πίστεως
1Th
2 16 κωλυόντων ἡμᾶς τ. ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα
σωθῶσιν
11Th2 10 τ. ἀγάπην τ. ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς
τὸ σωθῆναι αὐτούς
Τὶ 3-55 Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τ. κόσμον
ἁμαρτωλοὺς σῶσαι

2 4

ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι

416

K. σεαυτὸν σώσεις κ. τ. ἀκούοντάς σου

, ὁ δύσησθε.
24 “γὰρ Ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τροφῆς κ.
τὸ σῶμα tT. ἐνδύματος

ὅπου τὸ σῶμα ἐκεῖ κ. οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται
τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου
δ οὗτοι 551} ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ

ἐθεάσαντο... ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ
3 εἰσελθοῦσαι

Til

Dbeh ὙΝΞ ΡΝ 1, Pr. xi. 31
Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας
ods δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες
—ois δὲ, WH

59

τὸ

σῶμα
5.μὴ μεριμνᾶτε... τῷ σώματι ὑμῶν τί

15 σωθήσεται δὲ διὰ τ. τεκνογονίας

Ὁ κατὰ δύναμιν Θεοῦ τ. σώσαντος ἡμᾶς
418 σώσει εἰς τ. βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον
Tit 35 κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς
He 5 7 πρὸς τ. δυνάμενον σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου
725 ὅθεν x. σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται
Ja 121 τ. ἔμφυτον λόγον τ. δυνάμενον σῶσαι τ.
ψυχὰς ὑμῶν
214 μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν ;
412 εἷς ἐστὶν νομοθέτης κ. κριτὴς ὁ δυνάμενος
σῶσαι κ. ἀπολέσαι
515 ἡ εὐχὴ τ. πίστεως σώσει τ. κάμνοντα
20 σώσει, ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου
1Pe382r ὃ k. ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα
418 εἰ 6 δίκαιος μόλις σώζεται

εἰς τ.

τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου

τί yap. οἶδας γύναι εἰ τ. ἄνδρα σώσεις;

Ju

εἰς γέενναν ἀπέλθῃ

6 22 ὁ λύχνος τ. σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός

κύριοι τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ

ἐὰν ὁμολογήσῃς
“σωθήσῃ

929

δὲ οὐχ εὗρον

τὸ σῶμα τ.

“Κυρίου Ἰησοῦ

μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθαν
ἔλεγεν περὶ τ. ναοῦ τ. σώματος αὐτοῦ

ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τ. σταυροῦ τὰ σώματα ἐν
τ. σαββάτῳ
ἠρώτησεν ἜΝ...

ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ

μὰςὉ
εν οὖν κι ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ
ἦλθον οὖν δ ἦραν αὐτόν, T
® ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
20 12

Ac
Ro

8 ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ

940 ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν
124 τοῦ ἀτιμάζέσθαι. τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς
419 κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρω-

évov
6 6 4%ἵνα. καταργηθῇ τὸ σῶμα τ. ἁμαρτίας
12 μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τ. θνητῷ
ὑμῶν σώματι
74° ἐθανατώθητε τ. νόμῳ διὰ τ. σώματος τ.
Χριστοῦ

σῶμα

930
Ro

724 τίς με ῥύσεται

ἐκ τ. σώματος

τ. θανάτου

τούτου
8101 τὸ μὲν σῶμα νεκρὺν διὰ ἁμαρτίαν

11Co4 ΙΟ τ. νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τ. σώματι περι-

11 ζωοποιήσει κ. τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν

13

εἰ δὲ πνεύματι τ. πράξεις τ. σώματος

τ. πνεύματι

18 πᾶν ἁμάρτημα...

ἐκτὸς τ. σώματός ἐστιν"

ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει
19 τὸ σῶμα
ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου

πνεύματος

20 δοξάσατε δὴ τ. Θεὸν ἐν τ. σώματι ὑμῶν
Ἴ 4 ἡ γυνὴ τ. ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει
4 ὁμοίως δὲ κ. ὁ ἀνὴρ τ. ἰδίου σώματος οὐκ
ἐξουσιάζει
34 1 ἵνα ἢ ἁγία κ. τ. σώματι κ. τ. πνεύματι
927 ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα x. δουλαγωγῶ
10 16 8 οὐχὶ κοινωνία τ. σώματος τ. Χριστοῦ
ἐστίν;
17 εἷς ἄρτος ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν

τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν

27 3. ἔνοχος ἔσται τ. σώματος κ. τ. αἵματος τ.
Κυρίου
29 μὴ διακρίνων τὸ σῶμα
1212 καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν
12 πάντα δὲ τὰ μέλη τ. σώματος πολλὰ ὄντα
ἕν ἐστιν σῶμα
13 πάντες εἰς ἕν σῶμα ἐβαπτίσθημεν
14 k. γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἕν μέλος
15 ὅτι οὐκ εἰμὶ χεὶρ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. σώματος"

οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τ. σώματος
>

Η͂

-

>

»

’

16 ὅτι
77
18
Ι9
20
22

οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμὸς οὐκ εἰμὶ ἐκ τ.
σώματος"
οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τ. σώματος.
εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμὸς ποῦ ἡ ἀκοή;
ἔθετο τὰ μέλη ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τ.
σώματι
εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἕν μέλος ποῦ τὸ σῶμα;
νῦν δὲ πολλὰ μέλη ἕν δὲ σῶμα
τὰ δοκοῦντα μέλη τ. σώματος ἀσθενέστερα
ὑπάρχειν

16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον

16 τ. αὔξησιν τ. σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν
ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ
5 23 αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος

28 ἀγαπᾷν

Phl

30
1 20
8.21

Col 118

44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν,
ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν"
εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικὸν ἔστιν κ. πνευματικόν

τὰς ἑαυτῶν

γυναῖκας

καθὼς

τὰ

ἑαυτῶν σώματα
ὅτι μέλη ἐσμὲν τ. σώματος αὐτοῦ
μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τ. σώματί μου
ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τ. ταπεινώσεως
ἡμῶν σύμμορφον τ. σώματι τ. δόξης αὐτοῦ
αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τ. σώματος τ. ἐκκλη-

σίας
22 * ἀποκατήλλαξεν

ἐν τ. σώματι τ. σαρκὸς

αὐτοῦ
24 ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα. . . εν>
σαρκί μου ὑπὲρ τ. σώματος αὐτοῦ
211 * ἐν τ. ἀπεκδύσει τ. σώματος τ. σαρκός

τ.

17 ὃ τὸ δὲ σῶμα τ. Χριστοῦ

19 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα... . ἐπιχορηγούμενον
23 λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν... ἀφειδίᾳ
σώματος
315 εἰς ἣν κι ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι
1Th523 1 3 τὸ πνεῦμα x. ἡ Ψυχὴ «x. τὸ σῶμα
ἀμέμπτως ἐν τ. παρουσίᾳ... τηρηθείη
He 10 5 σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι

Ὁ ΤΡῚΣ DI, Ps. xl. 7
10 ὃ διὰ τ. προσφορᾶς τ. σώματος Ἰησοῦ
Χριστοῦ
22 λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ
18. 3 ὡς κ. αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι
Ja

k. ἑκάστῳ τ. σπερμάτων ἴδιον σῶμα
40 σώματα ἐπουράνια κ. σώματα ἐπίγεια

-#

617 τὰ στίγματα τ. Ἰησοῦ ἐν τ. σώματί μου
βαστάζω
Eph 1 23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ
216 wa... ἀποκαταλλάξῃ τ. ἀμφοτέρους ἐν
ἑνὶ σώματι τ. Θεῷ
4 41 ἕν σῶμα κ. ἕν πνεῦμα
12 3 εἰς οἰκοδομὴν τ. σώματος τ. Χριστοῦ

11 τούτων

ἠθέ-

c

Ga

18 3 κἂν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυχήσωμαι
15.35 ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;
37 οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις
38 ὁ δὲ Θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς
λησεν,

ἡμῶν

3 εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τ. σώματος οὐκ
οἶδα

23 ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τ. σώματος
24 ὁ Θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα
25 ἵνα μὴ ἦ σχίσμα ἐν τ. σώματι
27 3 ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ

,

εἴτε ἐκτὸς τ. σώματος οὐκ οἶδα

δὲ

6 13 τὸ δὲ σῶμα οὐ τ. πορνείᾳ ἀλλὰ τ. Κυρίῳ
k. ὁ Κύριος τ. σώματι
15 τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν
16 ὁ κολλώμενος τ. πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστιν

2

10 ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τ. σώματος
10 10 ἡ δὲ παρουσία τ. σώματος ἀσθενής
12 2 εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα,

»"»

:

΄-΄

τ. σώμασιν, T
5 6 ἐνδημοῦντες ἐν τ. σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ
τ. Κυρίου
ὃ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τ. σώματος

ἔχομεν.
5 οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ
3: ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπὼν τ. σώματι παρὼν

4

φανερωθῇ

θανατοῦτε
23 υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι τ. ἀπολύτρωσιν τ.
σώματος ἡμῶν
12 1 παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν
4 καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη
1Co5

φέροντες,
c

iva x. ἡ ζωὴ τ. Ἰησοῦ ἐν τ. σώματι
a

τὰ σώματα

κατακαίεται

ἔξω

τ.

παρεμβολῆς
216 μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τ. σώματος

26 1 ὥσπερ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν
ἐστιν
;

8 2
3
6
1 Pe 224
Ju

δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι x. ὅλοντὸ ισῶμα
ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν. © ἡ γλῶσσα... ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τ.
σώματι αὐτοῦ
aS
9 διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωυσέως
σώματος
:

Re 1813 ἵππων x. ῥεδῶν x. σωμάτων
ἀνθρώπων

κ. ψυχὰς

σωματικός---σωτηρία
ZQMATIKO’S *

Pelt

τὴν αἰώνιον βασιλείαν τ. Κυρίου ἡμῶν x.
σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
220 ἐν ἐπιγνώσει τ. Κυρίου x. σωτῆρος Ἰησοῦ
Χριστοῦ
8 2 τῆς τ. ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τ. Κυρίου
,
kK. σωτῆρος
18 ἐν χάριτι κ. γνώσει τ. Κυρίου ἡμῶν κ.

Lu

3822 καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ
εἴδει
1Τὶ 4 87 γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον
ἐστὶν ὠφέλιμος
ΣΩΜΑΤΙΚΩ͂Σ *

Col 2 ο ἐν αὐτῷ κατοικεῖ

πᾶν

τὸ

πλήρωμα

τ.

σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ

19 414 ὁ πατὴρ

κόσμου

θεότητος σωματικῶς

Ξ

Ju

ΣΩΠΑΤΡΟΣ

Ac 20 4 συνείπετο δὲ αὐτῷ Σώπατρος

αὐτοῦ

iweoy mnh my oom, Pr. xxv. 22
6 αἰχμαλωτίζοντες
ἁμαρτίαις

γυναικάρια

σεσωρευμένα

Lu

3γ

"

ΣΩΤΗ͂Ρ
147} ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ. Θεῷτ.
σωτῆρί μου
211 ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον. σωτή
Jo 442 οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τ. κύσμου
Ac 531 τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν Re σωτῆρα ὕψωσεν
18 23 τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τ. σπέρματος Pon
ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν
Eph 5 23 αὐτὸς “σωτὴρ τοῦ σώματος
Phl 320 ἐξ οὗ κ. σωτῆρα ἀχεχδεχόμεθα Κύριον
Ἰησοῦν Χριστόν

2? cer ἐπιταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν

ἀπόδεκτον ἐνώπιον τ. σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ

4 τὸ 1 ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων μάλιστα

πιστῶν

Π Til 10 διὰ τ. ἐπιφανείας τ. σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ
Ἰησοῦ

ait

2.32

κατ᾽ ἐπιταγὴν Ts σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ

4 εἰρήνη ἀπὸ...

2101

ἡμῶ ν

Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. σωτῆρος

ἵνα τ. διδασκαλίαν τὴν τ. σωτῆρος ἡμῶν
Θεοῦ κοσμῶσιν

13 προσδεχόμενοι

τὴν

ἐπιφάνειαν τ.

δόξης τ. μεγάλου Θεοῦ κ. σωτῆρος ἡμῶν
x ἱστοῦ Ἰησοῦ
4 ᾿ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τ. σωτῆρος ἡμῶν
‘cod
6 ἐξέχεεν ee διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. σωτῆρος
ΠΡΕῚ

ἡμῶν

,

1 ἐν δικαιοσύνῃ τ. Θεοῦ ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
cot. ἡμῶν, R non mg.

κ.

σωτῆρος

(2) σωτ. αἰώνιος

PINT AYP “Np nid, Is. xlix. 6
16 17 3 οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας
27 34 τοῦτο γὰρ πρὸς. τῆς ὑμετέρας σωτηρίας

ὑπάρχει

Ro

116 δύναμις. γὰρ

Θεοῦ

παντὶ τ. πιστεύοντι

CO

τὰ

τ.

ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν
σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν
ἡ
τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τ. λαῷ αὐτοῦ
σήμε ον σωτηρία τ. οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο
ὅτι ἡ σωτη ία ἐκ τ. Ἰουδαίων ᾿ ἐστίν
οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡἡ σωτηρία
6 Θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν
αὐτοῖς
18 26 ἡ
ἡμῖν ὁ᾽ λόγος T. σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη
47 τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τ.
γῆς

,

(1) Θεὸς σωτήρ

σωτῆρα

169
71
7
19 9
Jo 422
Ας 412
725

ΣΩΣΘΕΊΝΗΣ

ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
Ro 16 21 ἀσπάζεται ὑμᾶς... Iacwv x. Σωσίπατρος
οἱ συγγενεῖς σου

τ. υἱὸν

ΣΩΤΗΡΙΆ

Ac 18 17 ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σωσθένην τ. ἀρχισυνάγωγον
1Col_ 1 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος... . k. Σωσθένης
ὁ ἀδελφός

2 3.1

abo:

(1) ὁδὸς, ἡμέρα σωτηρίας

ΣΩΡΕΥΏ
Ro 12 20 ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τ. κεφαλὴν

1Tii

ἀπέσταλκεν

25 1 μόνῳ Θεῷ σωτῆρι npav .. . δόξα

Πύρρου Be-

potatos

Tis

931

107 δέησις πρὸς τ.

ἐστὶν

Θεὸν

εἰς
ὑπὲρ

σωτηρίαν
αὐτῶν

εἰς

σωτηρίαν
10 στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν
a A
TO
αὐτῶν
παραπτώματι
ἡ σωτηρία

τ.

᾿ἔθνεσιν
13 11 νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ -σωτηρία
11Col 6 εἴτε δὲ θλιβόμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως κ. σωτηρίας
—k. σωτ., WH mg.
6 εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως κ. σωτηρίας
-πτκ. σωτ., TWH non mg. R
1 ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι

Mal ΠΡ

nia, Is. xlix. 8

2 * ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας
7 τὸ μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάCera
Eph 1 13 ἀκούσαντες . . . τὸ εὐαγγέλιον τ. σωτηρίας
ὑμῶν
Phl 119 τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν
LJ
>
Ν
>
΄“
>
,
2.
ὧν
28 ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας ὑμῶν

δὲ σωτηρίας

212 μετὰ φόβου x. τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηpi κατεργάζεσθε
1Th5 ὃ ἐν ἐνδυσάμενοι. . . περικεφαλαίαν ἐλπίδα
:
σωτηρίας
9 ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς... εἰς περιποίησιν
3

σωτηρίας

1Th2 13 εἵλατο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν
11Ti2 10 ἵνα x. αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
315 ἱερὰ γράμματα οἶδας τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι

εἰς σωτηρίαν

ία---τάλ
σωτηρία---τάλαντον

932
He

114 εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα, διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν
2 3 πῶς ἡμεῖς ἐρευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες “σωτηρίας
IO τ΄ ἀρχηγὸν τ. σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι
δ'ὁ3 ἐγένετο πᾶσιν τ. ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος
orn ias αἰωνίου
6

9 τὰ κρείσσονα

x. ἐχόμενα σωτηρίας

9 28 ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς
σωτηρίαν
a1 ἡ κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τ. οἴκου
αὐτοῦ
1Pel 5 φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν
ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι
9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τ. πίστεως σωτηρίαν
υχῶν.
Io περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν. . προφῆται
2 2 ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σῳτηρίακ
Π1Ρ68 15 τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν

ΣΩΦΡΟΝΕΏ *
Mk

515 θεωροῦσιν τ. δαιμονιζόμενον.
ἱμαΤισμένον͵ Ke σωφρονοῦντα
Lu 8 35 εὗραν καθήμενον τ. ἄνθρωπον - . + duaτισμένον kK. σωφ ονοῦντα
Ro 12 3 ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸσωφρονεῖν
11Co5 13 εἴτε σωφρονοῦμεν t
ὑμῖν
Tit 2 6 τ. νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν
1Pe4 7 σωφρονήσατε οὖν x. νήψατε εἰς προσευχάς
ΣΩΦΡΟΝΙΊΖΩ *

Tit

2 4 ἵνα σωφρονίζωσιν τ. νέας φιλάνδρους εἶναι
σωφρονίζουσιν,

Til

ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΊΣ * 7
7 πνεῦμα...
δυνάμεως κ.
σωφρονισμοῦ

a

€

-~

ΣΩΤΗΡΙΟΝ
2.30 εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου
8 6 ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τ. Θεοῦ
Ας 28 28 τ. ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τ.
Θεοῦ
Eph 6 17 τ. περικεφαλαίαν τ. σωτηρίου δέξασθε

Tit

212 ἵνα... σωφρόνως
ζήσωμεν

Lares

;

15 ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει... μετὰ σωφροσύνης

ΣΩΦΡΩΝ *
1 ΤΙ 8 2 δεῖ οὖν τ. ἐπίσκοπον

εν. σώφρονα

Tit

φρονας

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙᾺ

TAKTO’S
Ac 1221

Ja

τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης .. . ἐδημηγόρει
πρὸς αὐτούς

ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΏ
4 9 ταλαιπωρήσατε x. πενθήσατε

κι

ταλαιπωρία

ἐν ταῖς ὁδοῖς

Ro

816 σύντριμμα

Ja

5 1 ὀλολύζοντες ἐπὶ τ. ταλαιπωρίαις ὑμῶν τ.

αὐτῶν

pnibppa ἽΝ Wb, Is. lix. 7
ἐπερχομέναις

TABE’PNH * +

1Co15 23 ἕκαστος δὲ ἐν τ. ἰδίῳ τάγματι

εἶναι

5 τ. νέας φιλάνδρους εἶναι φιλοτέκνους σώ-

936 ἐν

TA‘TMA

ἀνεπίλημπτον

1 8 δεῖ οὖν τ. ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι.
σώφρονα
2 2 πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι σεμνοὺς σώφρονας

TABEIOA’

Ac 2815 ἦλθαν eis ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι ᾿Αππίου
Φόρου κ. Τριῶν Ταβερνῶν

᾿

I Ti 2 9 μετὰ αἰδοῦς x. σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς

ΣΩΤΗΡΙΟΣ **

Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι
Ταβειθά
40 ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν Ταβειθὰ
ἀνάστηθι

ὺ

x. δικαίως x. εὐσεβῶς

ΣΩΦΡΟΣΥΊΝΗ **

Tit 211 ἐπεφάνη γὰρ
ἡ χάρις τ. Θεοῦ σωτήριος
πᾶσιν ΕΣ

Ac

κ.

Ας 2625 ἀληθείας κ. σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγ-

Lu

Ταβιθά, T

ἀγάπης

ΣΩΦΡΟΊΝΩΣ **

σωτηρίαν

ἡγεῖσθε
Ju
3 πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν
περὶ τ. κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας
Re 710 ἡ σωτηρία τ. Θεῷ ἡμῶν τ. καθημένῳ ἐπὶ
τ. θρόνῳ
12 Io ἄρτι ἐγένετο 7,σωτηρία.
+ τ. Θεοῦ ἡμῶν
19 I ἡ σωτηρία x. ἡ δόξα... . τ. Θεοῦ ἡμῶν

T

ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ

Ro

7 24 ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος

Re

817 οὐκ οἶδαςὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος

ΤΑΛΑΝΤΙΑΙΓῸΣ *
Re 1621 χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία
TA’AANTON

Mt 18 24 προσήχθη

εἷς

αὐτῷ

ὀφειλέτης

ταλάντων

2515 ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα

μυρίων

τάλαντον---ταράσσω
Mt 25 16 πορευθεὶς 6 τὰ πέντε τάλαντα λαβών
16 ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα

:

-τάλ., WH

933

Eph4

2 περιπατῆσαι +. « μετὰ πάσης ταπεινοῴφροσύνης kK. πραὕτητος
Phl 2 3 τῇ ταπεινοφροσύνῃ
ἀλλήλους ἡγούμενοι

20 προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν
προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων,
κύριε πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας"
ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα
‘
©
‘
,
»
3
22 προσελθὼν κ. ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν,

ὑπερέχοντας ἑαυτῶν
Col 218 θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ κ. θρησκείᾳ τ.

ide ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα
24 προσελθὼν δὲ κ. ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰληφώς
25 ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τ. γῇ

φροσύνην mpairnra
5 ἀλλήλοις τ. ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε

”

,

,

δι

ἀγγέλων
23 λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν. . . ταπεινοοσύνῃ

ν

312 ἐνδύσασθε

κύριε δύο τάλαντά μοι παρέδωκας"

mr

,

»

»

>

,

28 ἄρατε οὖν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ τάλαντον,
x. δότε τ. ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα

1Pe5

TAAEIOA’

1

,

Mt

5 41 λέγει αὐτῇ Ταλειθὰ κούμ
6 6 εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου
24 26 ἰδοὺ ἐν τ. ταμείοις
12 3 ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τ. ταμείοις
24 οἷς οὐκ ἐστὶν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη

1 8 ἐν τῷ ἱερατεύειν

αὐτὸν

ἐν τ. τάξει τ.

5 6 ov ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδέκ

ΡΥ ΞΡΟ NITY Πρὶν |STAN, Ps.
Cx. 4

Lu

6 20 κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος
7 τι κατὰ τ. τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι
ἱερέα,
κ. ov κατὰ τ. τάξιν ᾿Δαρὼν λέγεσθαι
17 σὺ ἱερεὺς εἰς τ. αἰῶνα κατὰ τ. τάξιν
Μελχισεδέκ, Ps. Lc.
TANEINO’S

Mt 1129 ὅτι πραῦς εἶμι x. ταπεινὸς τ. καρδίᾳ
ταπεινούς

Ro 12 16 τ. ταπεινοῖς συναπαγόμενοι
11Co7 6 ὁ παρακαλῶν τ. ταπεινοὺς

Ja

ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
0011
7 ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε
12 21 μὴ πάλιν ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ pe ὁ
‘

ἡμᾶς

Phl

1ῬἘς

τ. Κυρίῳ pera πάσης ταπεινο-

φροσύνης

,

5 6 ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τ. κραταιὰν χεῖρα τ.

Phl

8 21

Ja

1106

npd wav ayn, Is. liii. 8

Mk
Jo

Ac 20 19 δουλεύων

T

2 ὃ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν
ἑαυτόν
4 12 οἶδα x. ταπεινοῦσθαι
410 ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου

Ac

ὕψει αὐτοῦ
4 6 ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΊΉ * f

id

148 ἐπέβλεψεν εἰς τ. ταπείνωσιν τ. δούλης
αὐτοῦ
8 33 ἐν τ. ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη

1 9 καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τ.

NY ONw, Pr. iii. 34

,

ΤΑΠΕΙΊΝΩΣΙΣ

Lu

παρεκάλεσεν

καὶ ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν, Pr. Lc.

4

Θεοῦ

Mt

1 ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν

ἧς

Θεός μου
ταπεινώσει,

Lu

1Pe5

k. ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
Ἂς
”
Ἢ
“
5 πᾶν ὄρος xk. βουνὸς ταπεινωθήσεται

sav myan ws, Is. xl. 4

152 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων x. ὕψωσεν

10

8

14.11 πᾶς 6 ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται"

Ja

10 προσαγορευθεὶς... ἀρχιερεὺς κατὰ τ. τάξιν
Μελχισεδέκ

Lu

4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον
τοῦτο

k. ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
18 14 πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται"

ἐφημερίας αὐτοῦ
1Col4 40 πάντα δὲ εὐσχημόνως κ. κατὰ τάξιν γινέσθω
Col 2 5 χαίρων x. βλέπων ὑμῶν τ. τάξιν

He

18

2812 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται"

ΤΑΞΙΣ

Lu

ταπεινο-

4

TANEINOQ

ΤΑΜΕΙῸΝ

Mt

χρηστότητα

>

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ 7
8 τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες . . . ταπεινόφρονες

1Pe8

Ταλιθά, T

Mk

οὖν...

ds μετασχηματίσει TO σῶμα τ. ταπεινώσεως
μῶν
δὲ πλούσιος ἐν τ. ταπεινώσει αὐτοῦ

TAPA’=3Q
2 3 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη
14 26 ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τ. θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν

650 πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδαν x. ἐταράχθησαν

112 ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών

24 38 τί τεταραγμένοι ἐστέ;
5 [4 ἄγγελος γὰρ μὴνae ἐτάρασσεν τὸ ὕδωρ
ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με
11 33 ἐνεβριμήσατο τ. πνεύματι κ. ἐτάραξεν ἑαυτόν
12 27 νῦν ἡ
Ψυχή μου τετάρακται
18 21 ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐταράχθη τ. πνεύματι

14 1 μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία

27 μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω
Ας 15 24 τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις
17 8 ἐτάραξαν δὲ τ. ὄχλον κ. τ. πολιτάρχας

ταράσσω---ταχύ

934

Ac 1713 ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες κ. ταράσσοντες τ.
ὄχλους
Ga 1 7 εἰ μή τινές εἶσιν of ταράσσοντες ὑμᾶς
5 10 ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα
1Pe314 τ. δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ
ταραχθῆτε

ὙΠ

Mt 2761

Ro

813 τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν

D4} ΓΉΠΒΓ ΣΡ, Ps. v. 10

Nd aNTncND intio-ns, Is.

TAXA **

Viii. 12
Jo

5 [4 ὁ οὖν

Ro

TAPAXH’
πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τ. ταραχὴν

τ.

ὕδατος

TA’PAXOX
Ac 12 18 ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τ. στρατιώταις
19 23 ἐγένετο δὲ. .. τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ
τῆς ὁδοῦ

ΤΑΡΣΕΥΣ
Ac

911 ζήτησον

ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον

ὀνόματι

5 7 ὑπὲρ γὰρ τ. ἀγαθοῦ τάχα tis x. τολμᾷ
ἀποθανεῖν
Phm 15 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν

TA’XEION **
τάχιον, Τ'
Jo 1327 ὃ ποιεῖς ποίησον τάχειον
20 4 ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχ. τ. Πέτρου
Ι ΤΙ 814 ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε τάχιον
ἐν τάχει, WHR

He 18 19 ἵνα τάχειον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν

23 μεθ᾽ οὗ ἐὰν τάχ. ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς

Ταρσέα

21 39 ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεύς
ΤΑΡΣΟΣ
Ac 9 30 ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν
1125 ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον

22

WPe2

Mt

Lu

3 γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τ. Κιλικίας

ΤΑΡΤΑΡΟΏ * +
4 cepois ζόφου ταρταρώσας
κρίσιν τηρουμένους

ΤΑΧΕΏΣ

Lu 14 21 ἔξελθε ταχέως εἰς τ. πλατείας x. ῥύμας τ..
16

πόλεως
6 καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα
yp. ταχ.. WH mg.

Jo 1131 ἰδόντες τ. Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη

παρέδωκεν

eis

ΤΆΣΣΩ
8 9 ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος
π-τασσόμ., T [ΝῊ] R non mg.

28 16 εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
7 8 ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος

Ι (ο 4 19 ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς
Ga 1 6 θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε
Phl 2 19 ἐλπίζω δὲ... Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν

24 ὅτι κ. αὐτὸς ταχέως ἐλεύσο

mTh2 2 εἰς τὸ μὴ ταχ. σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τ. νοός
I Ti 522 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει

ΠΤ14

9 σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως

ΤΑΧΙΝΟΣ
Pel

14 ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τ. σκηνώματός μου
2 I ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν

Ac 18 48 ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
15

2 ἔταξαν ἀναβαίνειν

18

2 διὰ

22 10
28 23
Ro 18 1
1Col6 5

Παῦλον

x. Βαρνάβαν

τὸ τεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι
πάντας τ. ᾿Ιουδαίους
διατεταχέναι, WH
πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι
ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἦλθαν
αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν
εἰς διακονίαν τ. ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς

ΤΑΥ͂ΡΟΣ
Mt 22 4 οἱ ταῦροί μου κ. τὰ σιτιστὰ τεθυμένα
Ac 14 13 ταύρους x. στέμματα ἐπὶ τ. πυλῶνας ἐνέγκας

He

913 εἰ yap τὸ αἷμα τράγων

10

Mt 27

ἁγιάζει
4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα
ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας

x. ταύρων ...

ταύρων

TA$H’
7 ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τ. ἀγρὸν
εἰς ταφὴν τ. ξένοις

κ.

καθήμεναι ἀπέναντι τ. τάφου

64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τ. τάφον
66 οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τ. τάφον
28 1 ἦλθεν Μαριὰμ... θεωρῆσαι τ. τάφον

TA’XIETA *
Ac 1715 ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτόν
ΤΑΧΟΣ

Lu 18 ὃ ποιήσει τ. ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει
Ac 12 7
2218
20 4
Ro 16 20

ἤγειρεν αὐτὸν λέγων ᾿Ανάστα ἐν τάχει
σπεῦσον x. ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ
ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι
συντρίψει τ. Σατανᾶν ὑπὸ τ. πόδας ὑμῶν
ἐν τάχει
1 ΤΙ 814 ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε ἐν τάχει
τάχιον, T

Re

1 1 δεῖξαι τ. δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν

τάχει
22 6 δεῖξαι τ. δούλοις αὐτοῦ
τάχει

τράγων

ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν

TAXY’
τ. κεράμεως

ΤΑΦΟΣ
Mt 28 27 παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις
29 οἰκοδομεῖτε τ. τάφους τ. προφητῶν

Mt

525 ἴσθι εὐνοῶν τ. ἀντιδίκῳ σου ταχύ
28

7
8
Mk 9 39
Lu 15 22

ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε
ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τ.
és... δυνήσεται ταχὺ
ταχὺ ἐξενέγκατε we

- ταχὺ,

τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
μνημείου
κακολογῆσαί με
τ. πρώτην

Jo 11 29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχύ

ταχύ---τέκνον
Re

935

216 εἰ δὲ μὴ ἔρχομαί σοι ταχύ

TEKMH’PION **

811 ἔρχομαι ταχύ
11 14 ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ

Ac

22 7 κ. ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ
12 ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ

ΤΕΚΝΙΌΝ * +
Jo 18 33 rexvia ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί

20 ναὶ ἔρχομαι ταχύ

Ga

ΤΑΧΥΣ

Ja

119 ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι

TE’
ee) i,

ee

1 3 ois x. παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα... .. ἐν
πολλοῖς τεκμηρίοις

419 τεκνία μου ods πάλιν ὠδίνω
τέκνα, TWH mg.
I Jo 2 1 rexvia pov ταῦτα γράφω ὑμῖν

12 γράφω ὑμῖν τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν

28

κ. νῦν τεκνία μένετε ἐν αὐτῷ
8 7 τεκνία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς

ως τέ

παιδία, WH mg.
18 rexvia μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ

(8) τέ solitarium
Mt 22. 10; 27. 48; 28. 812.
Lu 2. 16; 12. 45; 14. 26 δὲ, T; 15. 2; 21. 11 (615)
22. 66; 28.12; 324, 820.

4 4 ὑμεῖς ἐκ τ. Θεοῦ ἐστὲ τεκνία
5 21 τεκνία φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τ. εἰδώλων

Jo2.15; 4 %42; 6 218.

Ac 1. 1, 8, 13, 215 ; 2.9, 10 (425), ® 33,®37, 3 40, ὃ 43
—h. v., WHR

non mg., 746; 4 °13, 214, 27,

ΤΕΚΝΟΓΟΝΕΏ * +
1 Ti 5 14 βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν Texvoyoveiv

$33;5. 14, 919, 2455 35, 42;6.®7, 12, 13;
7. ὃ26,
8. 53, 12, 13, 825, $28 d&, WH, * 31, 38; 9. 2, 23,
715, 18, 24, 293 10. %22, 228, *33, 39; 11 21;
26; 12. 86, 88 δὲ, WH, *12, #17; 18. 1 (625), *4,
811 dé, WH non mg., 344 de, TWH non mg.,,
* 46,5 52 δὲ TWH mg.; 34 1,.5,% 11,*42,* 13, 21;
15. 3, 54, ὃ.5, 36 δὲ, T, 9, 32, 139 ; 16. ® 13,

7253.δὲ,

WH non mg,, ® 34, 838 de, WH ; 17. 34, 1ο, 14,
$19 δὲ, WH, 826; 18. 4, 5, 526; 19.12
—WH
mg., 13 δὲ, TWH mg,., 6, το, 511, 12, 17, 1 18, 27,
929
+ 20. ΣΑΣ
11, 21, * 35 ; 21. 12, 418 de, WH,

TEKNOFONIA * +
I Ti 215 σωθήσεται δὲ διὰ τ. Texvoyovias

(1) voc.
Mt

9 2 3 θάρσει τέκνον ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
k. ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς

28, 32, $23, 23, $25 de, WH.

11 19 3 ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τ. τέκνων αὐτῆς
ἔργων, TWHR non mg.
15 26 οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τ. ἄρτον τ. τέκνων
18 25 ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι. .. κ.
τὰ τέκνα
19 29 ὅστις ἀφῆκεν . . . πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα
21 28 ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο
δύο τέκν., TWH mg.
28 1 τέκνον ὕπαγε σήμερον ἐργάζου
22 24 ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα

Ro 1. 12, 14 (47s), 16, 20, 2 26, 227 ; 2. 9, 10, 19; 8.
9; 7.373 10. 12; 14. 78 (ozs); 16. #26,
1Co 1. 24; 9a; Ὁ an.

mg.; 12. 12 [WH].

Eph 8. 8 19.
Phi 1. 7:
He 1. *3; 2. 4, 113 4 12;5. 1 [WH], 7, 14; 6. 22,
22 —WH
non mg., 4,75, 19; 8. 3; 9 51, 2, 9,
19; 10, 33; 11. 32; 12. %2.
Ja 8. 7 (62s).
Ju 36.
Re 19. 18.
925 διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτόν

I1Co11 33 διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τ.
He
Re

τείχους
11 30 πίστει τὰ τείχη Ἱερειχὼ ἔπεσαν
2112 ἔχουσα τεῖχος μέγα κ. ὑψηλόν
14 τὸ τεῖχος τ. πόλεως ἔχων θεμελίους
δώδεκα
15 ἵνα μετρήσῃ τ. πόλιν... K. τὸ τεῖχος αὐτῆς
17 ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν
18 ἡ ἐνδώμησις τ. τείχους αὐτῆς ἴασπις
19 οἱ θεμέλιοι τ. τείχους τ. πόλεως παντὶ λίθῳ
τιμίῳ κεκοσμημένοι

ma) bm, Jer. xxxt. 15

10 21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον
kK. πατὴρ τέκνον"

(δὲ) ; 27. 1, ° 3, °5, 58, § 17, $20, ®21, 21, 9 29, ° 43 ;

Ac

Θεοῦ

218 Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς

ΠΣ

T ; 23. ὃν, 81ο —WH non mg., ὃ 12 de, TWH
non mg., 24, 2°28 ; 24. 3, 5,2 10, 15, 23, 9273 26. .
2,216 dé, WH mg., 23, 24; 26. 3, 54, 10 —WH
mg., 210, 11, 214, 216, 20 (25), 22 (dis), 23, 30

ΤΕΙ͂ΧΟΣ

(8) τέκν.

3 9 ἐκ τ. λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ
7 τι εἰ οὖν ὑμεῖς... οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι
τ. τέκνοις ὑμῶν

3 18, 8 20, 255 28, 30, $31, 910) ; 22. 4, 7, 8 8, 23 δὲ,

11 Co 10. ὃ ὃ —WH

TE’KNON
(2) metaph.

bre jay Dn IM ΠῚ, Dt. xxv. 5
28 37 2 ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα

σου

27 25 τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς κ. ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν
1
:
Le
ad
,
ς
,
Mk 2. 5 : τέκνον ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
27 ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα"
οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τ. ἄρτον τ. τέκνων
10 24 1 τέκνα πῶς δύσκολόν ἐστιν. . . εἰσελθεῖν
29 ὃς ἀφῆκεν . .. μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα
30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν. ..
μητέρας κ. τέκνα
12 19 ἐάν τινος ἀδελφὸς... μὴ ἀφῇ τέκνον, Dt. 1.6.
18 12 παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον κ.
πατὴρ τέκνον"
a

PRY

4

Ld

-

ες

>

‘4

‘

,

,

ε

7

kK. ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς

Lu

1 7 οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον
17 ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα

΄-

TEKVOV—TENELOTNS

936

248 1 τέκνον τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;
8 8 ἐκ τ. λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ
735 3 ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τ. τέκνων
αὐτῆς
τ. τέκν. αὐτ. πάντ., TWH mg.
2113 εἰ οὖν ὑμεῖς... οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι
τ. τέκνοις ὑμῶν
,
>
>
,
\
΄
2 ποσάκις
ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου
13 34
14 26 εἴ τις ἔρχεται πρός με κ. οὐ μισεῖ. .
τ.
γυναῖκα κ. τὰ τέκνα
a
3
15 31 1 τέκνον σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ
16 25
τέκνον μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου
18 29 ὃς ἀφῆκεν. .. γονεῖς ἢ τέκνα
19 44 2 ἐδαφιοῦσίν σε x. τὰ τέκνα σου ἐν σοί
20 31 ὡσαύτως δὲ x. of ἑπτὰ ov κατέλιπον τέκνα
23 28 ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε x. ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν
1O:> 2.32 8 ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι
8 39 εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε
11 52 8 va κι Ta τέκνα τ. Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα

Lu
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»

κ. τέκνοις

11Co6 13
12 14

Ga

419

éyov μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα
3 συνμαρτυρεῖ... ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ.
εἰ δὲ τέκνα x. κληρονόμοι
εἰς τ. ἐλευθερίαν τ. δόξης τ. τέκνων τ. Θεοῦ
οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα ᾿Αβραὰμ πάντες τέκνα
8. οὐ τὰ τέκνα τ. σαρκὸς ταῦτα τέκνα τ. Θεοῦ"
3.
\
᾿
a
>
΄΄
,
ἀλλὰ τὰ τέκνα τ. ἐπαγγελίας λογίζεται
εἰς σπέρμα
ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν
ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητόν
ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν
ὡς τέκνοις λέγω
οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τ. γονεῦσι θησαυρίζειν ἀλλὰ οἱ γονεῖς τ. τέκνοις
1 τέκνα μου ods πάλιν ὠδίνω
τεκνία, WH non mg.
2 δουλεύει yap pera τ. τέκνων αὐτῆς
ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου
‘

ϑ

,

aN

6

,

>

‘

8&6

A

,

,

a“

Ψ

25
27

a

an

ΠΟ IA ὈΞΎ,

2 ἡμεῖς δὲ.

Is. liv. 1

. κατὰ Ἰσαὰκ

ἐπαγγελίας

τέκνα ἐσμέν
οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τ. ἐλευθέρας

2 ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς

εὕρηκα ἐκ τ. τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν

13

ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τ. ἀδελφῆς σου τ.

ἐκλεκτῆς
llJo 4 ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τ. ἀληθείᾳ
περιπατοῦντα ᾿
ΝΥ
;
Re 223 τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ
12 4 ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ
5 ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τ. Θεόν
ΤΕΚΝΟΤΡΟΦΕΏ *
1 Ti
& Io εἰ ἐτεκνοτρόφησεν εἰ ἐξενοδόχησεν
,

TE KTQN
,
cr
υἱὸς;
Mt 13 55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ© τ. τέκτονος
Mk 6 3 οὐχ OUTOS EOTLY ὁ τέκτων ὁ vids τ. Μαρίας

2 ὡς τέκνα

ὃς περιπατεῖτε

1 τὰ τέκνα ὑπακούετε τ. γονεῦσιν ὑμῶν
4 οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν
8 τέκνα Θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς

ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν

1 τὰ τέκνα ὑπακούετε τ.
γονεῦσιν
οἱ πατέρες μὴ ἐρεθίζετε Pityτέκνα ὑμῶν
ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα
ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ παρακαλοῦντες ὑμᾶς
Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει
1 ταύτην τ. παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι
τέκνον Τιμόθεε
τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης
σεμνότητος

>

?

>

Φ

>

#8

“-

>

,

TE’AEIOZ

(1) τελειότερος
Mt

548 ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι,
ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν
19 21 εἰ θέλεις τέλειος εἶναι

Ro 12

2

τί τὸ θέλημα τ. Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν κ. εὐάρεστον
κ. τέλειον

1Co2
6 σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τ. τελείοις
13 Io ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον
14 20 ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε

Eph4 13 μέχρι καταντήσωμεν

οἱ πάντες.

. . εἰς

ἄνδρα τέλειον

Phil 315 ὅσοι οὖν τέλειοι τοῦτο φρονῶμεν
Col

128

ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον

He

412
514
91I

ἵνα σταθῆτε τέλειοι K. πεπληροφορημένοι
τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή

Ja

14

ἐν Χριστῷ

μιμηταὶ τ. Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά

8.4

4

ἀληθείᾳ

Lid

ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ... οὐκ ὄντος
αὐτῷ τέκνου
’
>
U
,
co
oa
ταύτην
ὁc Θεὸς\ ἐκπεπλήρωκεν
τ. τέκνοις
ἡμῶν
προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ
λέ

714

7170

»

parents
0 5
ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία κ. τ. τέκνοις ὑμῶν

8

κ. τὰ τέκνα τ. διαβόλου
ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τ.
Θεοῦ
x ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ κ. τ. τέκνοις
αὐτῆς

5: 12 8 γινώσκομεν

col

,

7.6

2 3 ἀγαπητοὶ νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν
10 3 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τ. Θεοῦ

6 ,

,

o

Ac

,

΄

,

»

A

1 Ti 812 τέκνων καλῶς προϊστάμενοι
5 4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει
1 ΤΙ 1 2 Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ
2 1 1 σὺ οὖν τέκνον μου ἐνδυναμοῦ
1
ἢ ἃ Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν
6 τέκνα ἔχων πιστά
Phm
10 παρακαλῶ σε περὶ τ. ἐμοῦ τέκνου
1Pel14 2 ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ συνσχηματιζόμενοι
8 6 ἧς ἐγενήθητε τέκνα
11 Pe2 14 2. κατάρας τέκνα
Ἐ]Ο8. 3 3 ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν

1 διὰ τ. μείζονος x. τελειοτέρας σκηνῆς
ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω,
ἵνα ἦτε τέλειοι κ. ὁλόκληροι

17 πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν
25 ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τ.
ἐλευθερίας
Ξ
οὐ πταίει οὗτος τέλειος ἀνήρ
8 2 εἴ τις ἐν λόγῳ
1]ο 418 ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τ. φόβον
TEAEIO’THE

Col 314 ὅ ἐστιν σύνδεσμος τ. τελειότητος
He 6 I ἐπὶ τ. τελειότητα φερώμεθα

937

TEMELOW—TE AOS
Lu

ΤΕΛΕΙΟΏ
Lu

Jo

2 43 τελειωσάντων τ. ἡμέρας
13 32 κ. τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι

434 wa... τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον
ὅ 36 τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα
τελειώσω αὐτά

4 τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω
23 ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν
19 28 ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ λέγει

7 2 ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος.
. ἤμελλεν
τελευτᾷν
7ο 11 30 λέγει αὐτῷ
ἡ ἀδελφὴ τ. τετελευτηκότος Μάρθα
Ac 229 ὅτι x. ἐτελεύτησεν K. ἐτάφη
715 ἐτελεύτησεν αὐτὸς x. of πατέρες ἡμῶν
He 11 22 πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τ.

υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν

17

Ac 20 24 ὡς τελειώσω τὸν δρόμον μου

τελειῶσαι, TWH mg. R mg.
Phl 8 12 οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι
He 210 τ. ἀρχηγὸν τ. σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων
τελειῶσαι

5 9 τελειωθεὶς ἐγένετο.

. .- αἴτιος σωτηρίας

TEAEYTH’

Mt

ΤΕΛΕΏ

Mt

μένον
.

(a

»5»ὼ

Ja

,

τούτους

,

Lu

5 ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τ. Θεοῦ τετελείωται
4 12 ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἡμῖν ἐστίν
17 ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν
18 ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τ. ἀγάπῃ

ΤΕΛΕΙΏΣ **
1 Pe 113 νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τ. φερομένην
ὑμῖν χάριν
ΤΕΛΕΙΏΣΙΣ
145 ἔσται τελείωσις τ. λελαλημένοις αὐτῇ
711 εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τ. Λευειτικῆς
ἱερωσύνης ἦν
4

2.39 ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τ. νύμον Κυρίου
12 το πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ
18 31 τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τ.
προφητῶν

22 37 τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί

Jo

222 ἐκ τ. ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη

IJo 2

Lu
He

(1) τελ. φόρους, τὰ δίδραχμα
1728 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τ. λόγους τούτους
10 23 οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραήλ
11 1 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων
18 53 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τ. παραβολὰς ταύτας
17 24 1 ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;
19 1 ὅτε ἐτέλεσεν 6 Ἰησοῦς τ. λόγους τούτους
26 1 ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τ. λόγους

αἰωνίου
719 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος
28 καθίστησιν . .. υἱὸν εἰς τ. αἰῶνα τετελειω9 9 μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τ.
λατρεύοντα
10 1 οὐδέποτε
δύνανται
τ.
προσερχομένους
τελειῶσαι
14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τ. ἁγιαζομένους
11 40 ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν
12 23 προσεληλύθατε
. « πνεύμασι δικαίων
τετελειωμένων
:

215 ἦν ἐκεῖ ἕως τ. τελευτῆς Ἡρῴδου

Ac

1928 εἰδὼς... ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται
30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
Τετέλεσται
1829 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ

Ro

227
18 6
11Co12 9
Ga
516

Ti

Ja
Re

2 8 εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικόν
10 7 ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τ. Θεοῦ

11 7 ὅταν τελέσωσιν τ. μαρτυρίαν αὐτῶν
15

1 ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τ. Θεοῦ
8 ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τ. ἑπτὰ
;
ἀγγέλων
17 17 ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι τ. Θεοῦ
5 οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ETH
7 ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη

τελειωτὴν Ἰησοῦν

ΤΕ ΛΟΣ

ΤΕΛΕΣΦΟΡΕΏ*
Mt

219 τελευτήσαντος δὲ τ. Ἡρῴδου

(1) ἄχρι, ἕως, μέχρι τέλους, εἰς τέλος
(9)
ἀρχὴ κ. τέλος, τέλ. τ. αἰώνων
(8) τέλ.
λαμβάνειν, ἀποδιδόναι
Mt 10 22 1 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται

ΤΕΛΕΥΤΑΏ
918 ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν
15.46 κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα
τελευτάτω

θανάτῳ

nov nip fox vax Spo, Ex. xxi. 17
2225 ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν.
Mk 7106 κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα
τελευτάτω, Ex. ἦς.
9 48 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ

msn xd omydin D, Is. Ivi. 24

4

4 7 τ. δρόμον τετέλεκα

He 12 2 ἀφορῶντες eis τὸν τ. πίστεως ἀρχηγὸν x.

814 συνπνίγονται x. οὐ τελεσφοροῦσιν

c

20 3 ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη

TEAEIQTH’S * +

Lu

γεγραμμένα

ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τ. νόμον τελοῦσα
1 διὰ τοῦτο yap κ. φόρους τελεῖτε
ἡ yap δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται
ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε

θανάτῳ

17 25 8 οἱ βασιλεῖς τ. γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν
τέλη ἢ κῆνσον;
24 6 ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος

13 1 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται

14 τότε ἥξει τὸ τέλος
20 58 ἐκάθητο μετὰ τ. ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος
Mk 8 26 οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει
18 7 ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος
13 1 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
Lu 1.33 τ. βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος

18

5 1 ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με

τέλος---τέσσαρες

938

΄

,

Lu 21 9 ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος
22 37 κ. γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει

Jo 18
Ro

TEAQ’NION * 7

1 1 εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς

621 τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος
22 τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον

Mt

9 9 εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον

Mk
Lu

214 εἶδεν Λευεὶν ... καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον
5 27 ἐθεάσατο τελώνην... καθήμενον ἐπὶ τὸ
τελώνιον

10 4 τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην
18

1Col

7 8 ἀπόδοτε πᾶσι τ. ὀφειλὰς . . . τῷ τὸ τέλος
τὸ τέλος

8

ὃς κ. βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους

10 11
15 24
ΠΟΟΙ 13
313

2 εἰς ods τὰ τέλη τ. αἰώνων κατήντηκεν
εἶτα τὸ τέλος ὅταν παραδιδῷ τ. βασιλείαν
1 ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε
πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τ. υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς
τὸ τέλος τ. καταργουμένου
1115 ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν

ΤΕΡΑΣ
Μὲ
ΜΚ

Jo
Ac

2454 δώσουσιν σημεῖα μεγάλα κ. τέρατα
18 22 δώσουσιν σημεῖα κ. τέρατα

448 ἐὰν μὴ σημεῖα x. τέρατα ἴδητε
219 δώσω τέρατα ἐν τ. οὐρανῷ ἄνω

pYowa ONBID ANI, Joel iii. 3
22 ἄνδρα ἀποδεδειγμένον... δυνάμεσι
ἐγίνετο

Ι ΤΙ 1 5 τὸ δὲ τέλος τ. παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη
He 8 61 ἐὰν τ. παρρησίαν
. μέχρι τέλους
βεβαίαν κατάσχωμεν
μ- TEX. βεβ., [WH]
14 1 ἐάνπερ τ. ἀρχὴν τ. ὑποστάσεως μέχρι
τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν
6 8 ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν

4
5
6
7
14

δὸς... σημεῖα x. τέρατα γίνεσθαι
ἐγίνετο σημεῖα x. τέρατα πολλὰ ἐν τ. λαῷ
ἐποίει τέρατα κ. σημεῖα μεγάλα ἐν τ. λαῷ
ποιήσας τέρατα x. σημεῖα ἐν τῇ Αἰγύπτῳ
διδόντι σημεῖα x. τέρατα γίνεσθαι διὰ τ.
χειρῶν αὐτῶν
15 12 ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα

11 | πρὸςτ.πληροφορίαν τ. ἐλπίδος ἄχρι τέλους

7 3.3 μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων
Ja 511 τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε
I Pel 9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τ. πίστεως
8 ὃ τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες συμπαθεῖς
4 7 πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν
17 τί τὸ τέλος τ. ray Linnie τῷ τ. Θεοῦ
εὐαγγελίῳ;

Re

226 1 ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου
21 63 ἐγὼ... ἡ ἀρχὴ κ. τὸ τέλος
2213 7 ἐγὼ... ἡ ἀρχὴ κ. τὸ τέλος

ΤΕΛΩΝΗΣ *
5 46 οὐχὶ x. οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
9 10 πολλοὶ τελῶναι κ. ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ
II διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν ἐσθίει
10 3 Θωμᾶς x. Μαθθαῖος ὁ τελώνης
5
11 το τελωνῶν φίλος x. ἁμαρτωλῶν
1817 ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς κ. 6 τελώνης
21 31 οἱ τελῶναι κ. αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς
εἰς τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ
32 οἱ δὲ τελῶναι κ. αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ
Mk 215 πολλοὶ τελῶναι κ. ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο
τῷ Ἰησοῦ

30
12
ὃ
36
3

κ. τέρατα ἐν τ. ἔθνεσιν

Ro 1519 ἐν δυνάμει σημείων x. τεράτων
11Co12 12 κατειργάσθη ... σημείοις τε κ. τέρασιν κ.
δυνάμεσιν
1 ΤῊ 2 9 οὗ ἐστὶν ἡ παρουσία... ἐν πάσῃ δυνάμει
kK. σημείοις κ. τέρασιν Ψεύδους
He
2 4 συνεπιμαρτυροῦντος τ. Θεοῦ σημείοις τε
κ. τέρασιν
TE’PTIOZ
Ro 16 22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Téprios ὁ γράψας τ.
ἐπιστολήν

Mt

16 ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τ. ἁμαρτωλῶν

Lu

16
812
5 27
29
30
7 20
15

34
1

κ.

τελωνῶν
T. TEA. Ke Gp, T
μετὰ τ. τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν ἐσθίει
ἦλθον δὲ x. τελῶναι βαπτισθῆναι
ἐθεάσατο τελώνην ὀνύματι Λευείν
ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν
διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε
πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας κ. οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν
τ. Θεόν
φίλος τελωνῶν x. ἁμαρτωλῶν
ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι
k. of ἁμαρτωλοί

18 10 εἷς Φαρισαῖος x. ὁ ἕτερος τελώνης

II ἢ κ. ὡς οὗτος ὁ τελώνης
13 ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν

. ἐπᾶραι

xk.

τέρασι κ. σημείοις
43 πολλὰ δὲ τέρατα κ. σημεῖα διὰ τ. ἀποστόλων

Phl 319 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια
1 ΤῊ 2 16 1 ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος

ΤΕΤΥΛΛΟΣ
Ας 24

1 μετὰ πρεσβυτέρων
τύλλου τινός

τινῶν

κ. ῥήτορος Τερ-

2 ἤρξατο κατηγορεῖν 6 Τέρτυλλος λέγων
ΤΕΊΣΑΡΕΣ
(1) τέσσερες

Mt 2431 ἐπισυνάξουσιν

τ. ἐκλεκτοὺς

αὐτοῦ ἐκ τ.

τεσσάρων ἀνέμων
ΜΚ 2 3 παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων
18 27 ἐπισυνάξει τ. ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τ. τεσσάρων ἀνέμων
Lu 2 37 αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων

Jo 1117 εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα
ἐν τ. μνημείῳ

19 23 1 οἱ οὖν στρατιῶται. εν ἐποίησαν τέσσερα

μέρη

ἶ

Vin

&

Ac 10 11 τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τ. γῆς
11 5 τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τ. οὐρανοῦ
12 4 παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν
21 9 τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι
23 εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες

Re

27 29 ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας
4 4 κυκλόθεν τ. θρόνου θρύνοι εἴκοσι τέσσαρες"
θρόνους εἴκ. τέσσαρας, T
κ. ἐπὶ τ. θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους

τέσσαρες---τετράγωνος
4 61 κύκλῳ τ. θρόνου τέσσερα ζῷα γέμοντα

Re

Ac

ὀφθαλμῶν

8 1 τὰ τέσσερα ζῷα ἕν καθ᾽ ἕν αὐτῶν
10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι
δ 6 εἶδον ἐν μέσῳ τ. θρόνου κ. τ. τεσσάρων
ov... ἀρνίον
8 1 τὰ τέσσερα ζῷα κ. οἱ εἴκοσι τέσσαρες
πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τ. ἀρνίου

14 1 τὰ τέσσερα ζῷα ἔλεγον ᾿Αμήν

1821

εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τ.
7
τέσσαρας γωνίας τ. γῆς»,
᾿
κρατοῦντας τ. τέσσαρας ἀνέμους τ. γῆς
2 ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τ. τέσσαρσιν ἀγγέλοις

4 ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες
ἐσφραγισμένοι
II κύκλῳ τ. θρόνου κ. τ. πρεσβυτέρων κ. τ.
τεσσάρων ζῴων
913 ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τ. τεσσάρων κεράτων τ. θυσιαστηρίου
—recodpov, WHR
14 λῦσον τ. τέσσαρας ἀγγέλους τ. δεδεμένους
15 ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι
τ. Θεοῦ καθήμενοι
1 per αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα
χιλιάδες

14

3
15

7

>

4
8
21 17

ς

‘

,

’

τέσσαρες
τ. ἑπτὰ

”

”

τέσσαρες
,
τέσσαρσι

τεσσερά-

ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΊΚΑΤΟΣ
Ac 2727 ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο
33 τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες
ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ

4 2 νηστεύσας ἡμέρας τεσσ. κ. νύκτας τεσσεράκοντα

Mt

τεσσ.

Mk
Lu
Jo
Ac

᾿

He

8.0

Re

422 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσ. ὁ ἄνθρωπος
7 30 πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα

36 ποιήσας τέρατα κ. σημεῖα... ἐν τῇ ἐρήμῳ

ἔτη τεσσεράκοντα
43 μὴ σφάγια κ. θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη
τεσσ. ἐν τῇ ἐρήμῳ

Dyas Tame “Sonn AN OZ
my, Am. v. 25

Mv DYES "YD WI, Ps. xcv. 9, 10

7 4 ἑκατὸν τεσσ. τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι
11 2 τ. πόλιν τ. ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσ.
x. δύο
18 5 ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσ. x. δύο
14 1 μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσ. τέσσαρες χιλιάδες
3 εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσ. τέσσαρες χιλιάδες
21 17 ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσ.
τεσσάρων πηχῶν
ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΣ *

Ας

τεσσερακονταέτης, Τ'
723 ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς

χρόνος
13 18 ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφύόρησεν

αὐτούς

TETAPTALOx *
γάρ ἐστιν
τεταρταῖος
ὄζει
ἤδη
Jo 11 30

ΤΕΊΤΑΡΤΟΣ
Mt 14 25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τ. νυκτὸς ἦλθεν πρὸς

αὐτούς

Mk

648 περὶ τετάρτην φυλακὴν τ. νυκτὸς ἔρχεται

πρὸς αὐτούς

Ας 10 30 ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τ. ὥρας
Re 4 7 τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ
6 7 ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. τετάρτην,
ἤκουσα φωνὴν τ. τετάρτου ζῴου λέγοντος
8 ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τ. γῆς

8 12 ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν

16. 8 ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τ. φιάλην ἐπὶ τ. ἥλιον
2119 6 τέταρτος σμάραγδος

ΤΕΤΡΑΑΡΧΕΏ * +
Lu

8

I τετρααρχοῦντος τ. Γαλιλαίας ρῴδου,

Φιλίππου δὲ τ. ἀδελφοῦ

αὐτοῦ

τετρααρ-

χοῦντος τῆς Ἰτουραίας κ. Τραχωνίτιδος
χώρας,
x. Λυσανίου τ. ᾿Αβειληνῆς τετρααρχοῦντος

νύκτ., Τ

τεσσεράκοντα

ἔλαβον
εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσ. ἔτη

17 τίσιν δὲ προσώχθισεν τεσσ. ἔτη;

113 ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας
.4 2 ἤγετο ἐν τ. πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας
220 τεσσ. x. & ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος
1 3 &¢ ἡμερῶν τεσσ. ὀπτανόμενος αὐτοῖς

.. ἔτη

τ. Σαοὺλ.

Palove τεσσεράκοντα

,

τέρων
εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα
χιλιάδες
ἕν ἐκ τ. τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν
ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς
1 ἔπεσαν of πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι
κ. τὰ τέσσερα ζῷα
a
᾿
»”
‘
’
πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν τ.
γωνίαις τ. γῆς
ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν
κοντα τεσσάρων πηχῶν

ὁ Θεὺς

11Co1l 24 ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσ. παρὰ μίαν

τέσσαρες.

3 ἐνώπιον τ. τεσσάρων ζῴων κ. τ. πρεσβυ-

τεσσεράκοντα

μοσίαν ποιησάμενοι
21 ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες

,

11 16 οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον

ἔδωκεν αὐτοῖς

2813 ἦσαν δὲ πλείους τεσσ. οἱ ταύτην τ. συνω-

1 ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τ. τεσσάρων ζῴων λέγοντος
6 ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τ. τεσσάρων ζῴων

6

939

TETPAA’PXHE *
1 ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τ. ἀκοὴν
Ἰησοῦ
Lu 319 6 δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης ἐλεγχόμενος
ὑπ᾽ αὐτοῦ
9 7 ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὰ γινόΗΝ
μενα πάντα
σὺνχου
τετραάρ
τ.
Ἡρῴδου
τε
Μαναήν
1
Ac 18
Tpoos
:
᾿ς
ΤΕΤΡΑΊΓΩΝΟΣ

Mt 14

Re 2116 ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται

940

τετράδιον---τηρέω
TETPA’AION * +

ΤΗΛΙΚΟΥ͂ΤΟΣ *+

Ac 12 4 παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν | 1101 10 ὃς ii
τηλικούτου θανάτου ἐρύσατο ἡμᾶς x.
VOETAL

TETPAKIEXIAlOI

Mt 15 38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες
16 10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τ. τετρακισχιλίων

Mk 8 9 ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι
20 ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους

He 2 3 mas ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας;

Ja

8. 4 κ. τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα

Re 16 18 τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτως μέγας
ΤΗΡΕΏ

Ac 21 38 ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τ. τετρακισχιλίους
aydpas τ. σικαρίων

(1) τηρ. ἐντολήν, λόγον

παράδοσιν
(8) tp.
σεαυτόν
(4) seq. ἐκ

ΤΕΤΡΑΚΟΊΙΟΙ

Ac

5 36 ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρα-

Mt

κοσίων
7 6 δουλώσουσιν αὐτὸ κ. κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια

Ga

Jo

τ. γῆν αὐτῶν ὡς ἔτεσι

τετρακοσίοις K. πεντήκοντα

817 ὁ μετὰ τετρακόσια x. τριάκοντα ἔτη γεγονὼς
νόμος
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΣ
435 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν

Mk
JO

ΤΕΤΡΑΠΛΟΌΣ *
Lu 19

8 εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν

ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα
ἑρπετὰ τ. γῆς:
11 6 εἶδον τὰ τετράποδα τ. γῆς K. τὰ θηρία
Ro 123 ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος... τετραπόδων
ἑρπετῶν

1Pe2

ΤΕΦΡΟΏ *
6 πόλεις Σοδόμων κ. Τομόρρας
κατέκρινεν

Ac 17 29

1917 1 εἰ δὲ θέλεις εἰς τ. ζωὴν εἰσελθεῖν τήρει
τ. ἐντολάς
τήρησον, TWH mg.

27 36 καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ
54 οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τ. Ἰησοῦν
28 4 ἀπὸ δὲ τ. φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ
τηροῦντες
20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα
ἐνετειλάμην ὑμῖν
7 9? wat. παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε
στήσητε, WH mg.
210 σὺ τετήρηκας τ. καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι
8 51 1 ἐάν τις τ. ἐμὸν λόγον τηρήσῃ
52 1 ἐάν τις τ. λόγον μου τηρήσῃ
55 1 οἶδα αὐτὸν x. τ. λόγον αὐτοῦ τηρῶ
9 16 ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ
12 7 ἵνα εἰς τ. ἡμέραν τ. ἐνταφιασμοῦ μου

τηρήσῃ αὐτό

1415 1 ἐὰν ἀγαπᾶτέ
τηρήσετε

ΤΕΤΡΑΊΠΟΥΣ
Ac 1012 ἐν

κ.
κ.

" σι

χαράγματι τέχνης x. ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου

18 3 ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τ. τέχνῃ
Re 18 22 πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ
ἐν σοὶ ἔτι

Ac

ΤΕΧΝΙ ΤΗΣ

Ac 19 24 παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν
38 εἰ μὲν οὖν Δημήτριος Kx. οἱ σὺν
τεχνῖται ἔχουσιν πρός τινα λόγον
He 11 10 ἧς τεχνίτης x. δημιουργὸς ὁ Θεός

δηλαυγῶς, TWH

24 23 διαταξάμενος

τῷ ἑκατοντάρχῃ

τηρεῖσθαι

αὐτόν

αὐτῷ

25 4 ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τ. Ἰπαῦλον εἰς Καισαρίαν

1Co

ΠΟΟΙ1
Eph

mg.

11 τήρησον αὐτοὺς ἐν τ. ὀνόματί σου

ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τ. ὀνόματί σου
* ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τ. πονηροῦ
ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τ. φυλακῇ
φύλακές τε πρὸ τ. θύρας ἐτήρουν τ.
φυλακήν
15 52 παραγγέλλειν
τε τηρεῖν τ.
νόμον
Μωυσέως
16 23 παραγγείλαντες τ. δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς
τηρεῖν αὐτούς

ἐν σοὶ ἔτι

Mk 8 25 ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα

6} τὸν λόγον σου τετήρηκαν

12
15
125
6

Re 1822 πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ

ΤΗΛΑΥΓΩῚΣ *

ὁ ἔχων τ. ἐντολάς μου κ. τηρῶν αὐτάς
ἐάν τις ἀγαπᾷ με τ. λόγον μου τηρήσει
6 μὴ ἀγαπῶν με τ. λόγους μου οὐ τηρεῖ
ἐὰν τ. ἐντολάς pou τηρήσητε
καθὼς ἐγὼ τ. πατρὸς τ. ἐντολὰς τετήρηκα
εἰ τ. λόγον μου ἐτήρησαν,

k. τ. ὑμέτερον τηρήσουσιν

17

--πάσ. τέχνης, [WH] R mg.

ΠΡΕΒ 12 στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται

°

-_

με τ. ἐντολὰς τ. ἐμὰς

oe
et
ee

τεφρώσας

TE’XNH

TH’KOMAI

ἐμαυτόν,

23 3 πάντα οὖν... ποιήσατε x. τηρεῖτε

mv ΓΝ. ΜΞΝ oN’ ayn Di72y, Gen.
XV. 13
13 20 κατεκληρονόμησεν

(9) τηρ. νόμον,

ἑαυτόν,

1Th

21 τ. δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι
αὐτὸν εἰς τὴν τ. Σεβαστοῦ διάγνωσιν,
ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτόν
7.37 τοῦτο κέκρικεν ... τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ
παρθένον

9 ὃ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα x.

τηρησω
Ὁ
as
4 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τ. ἑνότητα τ. πνεύ-

ματος

δ.23 ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα... ἀμέμπτως
ἐν τ. mapovoia . . . τηρηθείη

941

τηρέω-- τίθημι
I ΤΙ
Ja
1Pe

522 ὃ σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει
614 1 παραγγέλλω . . . τηρῆσαί σε τ. ἐντολὴν
ἄσπιλον
127 8 ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τ. κόσμου
210 3 ὅστις γὰρ ὅλον τ. νόμον τηρήσῃ
1 4 κληρονομίαν . . - τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς
εἰς ὑμᾶς

11 Pe 2 4 σειροῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς
κρίσιν τηρουμένους
9 ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζο-

IJo
‘

yo MT ‘AN, Is. xlii. 1
* 2244 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποκάτω

N Nu

-_

Ju

Tone DIA PI MVE, Ps. cx. 1
24 51 τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τ. ὑποκριτῶν θήσει
27 60 ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τ. καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ
Mk 421 μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τ. μόδιον
τεθῇ

21 οὐχ ἵνα ἐπὶ τ. λυχνίαν τεθῇ;
30 ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν;
6 29 ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ
56 ἐν τ. ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τ. ἀσθενοῦντας

8 25 πάλιν ἔθηκεν τ. χεῖρας ἐπὶ τ. ὀφθαλμοὺς
αὐτοῦ

ὅτι τ. ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν

ἐπέθηκεν, ΤᾺ

6 τηρῶν τ. ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει
ee
ἵνα τ. ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν
γεννηθεὶς ἐκ τ. Θεοῦ τηρεῖ αὐτόν
Oo
I τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἢγαπημένοις K. Ἰησοῦ
Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς

10 16 κατευλόγει τιθεὶς τ. χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά
12 36 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποκάτω τ.
ποδῶν σου, Ps. L.c.
15 19 2 τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ

On

6 ἀγγέλους τε “τοὺς μὴ τηρήσαντας
ἑαυτῶν ἀρχήν
13
21
1 3
2 26
3 3
8
10
12 17
14 12
16 15

46 ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι

τὴν

οἷς 6 ζόφος τ. σκότοὺς εἰς αἰῶνα τετήρηται
8 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε
of... τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα
ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας . . . K. τήρει
kK. μετανόησον
1 ὅτι.
. ἐτήρησάς μου τ. λόγον
1 ὅτι ἐτήρησας τ. λόγον τ. ὑπομονῆς μου,
4 κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τ. ὥρας τ. πειρασμοῦ
1 τ. λοιπῶν τ. σπέρματος αὐτῆς τ. τηρούντῶν τ. ἐντολὰς τ. Θεοῦ
1 ὧδε... οἱ τηροῦντες τ. ἐντολὰς τ. Θεοῦ
μακάριος ὁ γρηγορῶν κ. τηρῶν τὰ ἱμάτια

[π

ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν
τούτους

21

1 ἐφανέρωσεν

ἑαυτὸν

...

ἐπὶ τ.

θαλάσσης τ. Τιβεριάδος
ΤΙΒΕΡΙΟΣ

Lu

8 1 ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ

τ. ἡγεμονίας

ὑμῶν τ. λόγους

14 29 μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον

20 43 1} ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.
ποδῶν

σου,

Ps. L.c.

21 14 8 θέτε οὖν ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾷν
22 41 3 θεὶς τὰ γόνατα προσηΐχετο λέγων
28 53 ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ
55 ἐθεάσαντο . .. ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ

210 πᾶς

10 11

πάλιν

εἰς τὰ ὦτα

19 21 αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας
22 αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα

6 1 ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τ. θαλάσσης τ
Γαλιλαίας τ. Τιβεριάδος
23 ἀλλὰ ἦλθεν πλοῖα ἐκ Τιβεριάδος

οὖν

11 33 οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν
12 46 τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τ. ἀπίστων θήσει

Jo

TIBEPIA’S

Jo

166 8 ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τ. καρδίᾳ

9.44 3 θέσθε

7 1 μακάριος ὃ τηρῶν τ. λόγους τ. προφητείας τ. βιβλίου τούτου
9 1 σύνδουλός σού εἶμι. .. K. τ. τηρούνTov τ. λόγους τ. βιβλίου τούτου

ΤΗΗΣΙΣ * *
Ac 4 3 ἔθεντο eis τήρησιν eis τὴν αὔριον
5 18 ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ
1Co 7 19 ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ

κατέθηκεν, T
47 ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
16 6 ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν

αὐτῶν
518 ἐζήτουν. .. θεῖναι αὐτὸν ἐνώπιον αὐτοῦ
6 48 ἐβάθυνεν x. ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τ. πέτραν
8 16 οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας. . . ὑποκάτω κλίνης
τίθησιν"

αὐτοῦ
22

τ.

ποδῶν σου

μένους τηρεῖν
17 οἷς 6 ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται
3 7 πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως
2 31 ἐὰν τ. ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.
416... τ. ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν
ὃς δ᾽ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τ. λόγον
oo

Re

Mt 12 18 θήσω τὸ πνεῦμά pou ἐπ᾽ αὐτόν

"N

11 34
18 4
37

ἄνθρωπος

πρῶτον

τ.

καλὸν

οἶνον

τίθησιν
* ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τ. ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν
ὑπὲρ τ. προβάτων
τ. Ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τ. προβάτων
ὅτι ἐγὼ τίθημι τ.
ψυχήν μου
Ὁ»
Ὁ»
ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ.
4 ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν
ποῦ τεθείκατε αὐτόν;
τίθησιν τὰ ἱμάτια
δὴν
χήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω

Τιβερίου Καίσαρος

38 4 τ. ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις;
χὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τ.
1613 4 ἵνα τις τι

ΤΙΘΗΜΙ

16 ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε
19 19 ἔγραψεν δὲ κ. τίτλον ... K. ἔθηκεν ἐπὶ

φίλων αὐτοῦ

(1) c. du. accus. (2) τιθ. γόνατα (8) TO.
ἐν καρδίᾳ, εἰς ὦτα (4) 116. Ψυχήν

Mt 515 οὐδὲ ..

. τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τ. μόδιον

τ. σταυροῦ
41 ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος.
οὐδ. ἐτέθη, ΤᾺ

942

:

τίθημι---τιμάω

Jo 19 42 ἐκεῖ οὖν. . . ἔθηκαν τ. Ἰησοῦν
2 οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
Ας

13 οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
15 εἶπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν

1 7) οὺς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τ. ἰδίᾳ ἐξουσί

1Pe2
.

2.35} ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.
ποδῶν σου, Ps. dc.
8. 2 ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τ. θύραν τ. ἱεροῦ
4 3 ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον
35 ἐτίθουν παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων
37 ἔθηκεν παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων
5 2 ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων ἔθηκεν
4 ὃ τί ὅτι ἔθου ἐν τ. καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα
τοῦτο;

15 ὥστε... τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων κ. κραβάττων
18 ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ
25 οἱ ἄνδρες ods ἔθεσθε ἐν τ. φυλακῇ
716 ἐτέθησαν ἐν τ. μνήματι ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραάμ
60 2 θεὶς δὲ τὰ γόνατά ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
9.37 λούσαντες δὲ ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ

ἔθ. αὐτὴν, TWH

40
12 4
18 29
47

mg.

3 θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο
ὃν x. πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν
καθελόντες ἀπὸ τ. ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον
τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν

ὉΝ ΝΡ PANG, Is. xlix. 6
19 21 ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τ. πνεύματι
2028 1 ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο
ἐπισκόπους
36 3 θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς
προσηύξατο
21 5 3 θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τ. αἰγιαλόν
27 12 οἱ πλείονες ἔβεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν
Ro 417 1 πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε

11Pe2

ina 2 jas Pa ἼΘ᾽ ‘225, Is. xxviii. 16,
cf. viii. 14
14 13 τοῦτο κρίνατε μᾶλλον τὸ μὴ τιθέναι πρύσ-

κομμα
1Co 810 ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα

11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι
918 1 ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ
εὐαγγέλιον
1218 νῦν δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη
28 1 obs μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τ. ἐκκλησίᾳ
15 25 ἄχρι οὗ θῇ πάντας τ. ἐχθροὺς ὑπὸ τ. πόδας
αὐτοῦ, Ps. Lc.

Re

χὰς θεῖναι
᾿
117 ἔθηκεν τ. δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμέ
10 2 ἔθηκεν τ. πόδα αὐτοῦ τ. δεξιὸν ἐπὶ τ.
θαλάσσης
11 9 τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι

εἰς μνῆμα

ΤΙΚΤΩ

Mt

lat τέξεται δὲ υἱόν
23 ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει κ. τέξεται υἱόν

ia ΠΥΡῚ MI ADPYT, Is. vii. 14

25 ἕως ov ἔτεκεν υἱόν

2 2 ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τ. Ἰουδαίων;
Lu

131 συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ κ. τέξῃ υἱόν
57 τῇ δὲ ᾿Ἐλεισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ
τεκεῖν αὐτήν
2 6 ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν"
7 κ. ἔτεκεν τ. υἱὸν αὐτῆς τ. πρωτότοκον
II ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ
Jo 1621 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει
Ga 427 εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα

m9) XP Mpy 9), Is. liv. 1
He 6 7
Ja 115
Re 12 2
4

γῆ yap 7... τίκτουσα βοτάνην
ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν
κράζει ὠδίνουσα x. βασανιζομένη τεκεῖν
ὁ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τ. γυναικὸς τ.
μελλούσης τεκεῖν,
ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.
“5. καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρσεν
13 ἐδίωξεν τ. γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τ. ἄρσενα

ΤΙΛΛΩ
Mt 12 1 ἤρξαντο τίλλειν στάχυας κ. ἐσθίειν
ΜΚ 223 ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τ. στάχυας
Lu 6 I ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ x. ἤσθιον τ.
στάχυας
:

ΤΙΜΑΏ
(1) τιμ. τιμαῖς
Μι156

4 τίμα τ. πατέρα x. τ. μητέρα

FONNN) PAN NS Wd, Ex. xx. 12
5 ov μὴ τιμήσει τ. πατέρα αὐτοῦ
ὃ ὁ λαὸς οὗτος τ. χείλεσί με τιμᾷ

373d ὙΠΒΦΞ, . . mI DYN, Is. xxix. 13
19 19 τίμα τ. πατέρα κ. τ. μητέρα
27 ο ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια τ. τιμὴν τ.

1 ΤΙ 112 πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν
2 7 } εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ κ. ἀπόστολος
Tilt
1 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ κ. ἀπόστολος

τετιμημένου
Ἰσραήλ

ὃν ἐτιμήσαντο

ἀπὸ

υἱῶν

AMPN) DNV ἼΤ᾽ WN ID ΙΝ

ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων

13} ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.

ποδῶν gov, Ps. διε.
10 13 1 ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον
τ. ποδῶν αὐτοῦ,
Ps. Zc.

ΤΙΜΑΓῸΣ

Mk10 46 ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης

11Co3 13 οὐ καθάπερ Μωυσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ
πρόσωπον αὐτοῦ
5 19 θέμενος ἐν ἡμῖν τ. λόγον τ. καταλλαγῆς
ΣΤῊ 5. 9 οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργήν

1 2

ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν"

* x. ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τ. ἀδελφῶν τ.

16 2 ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω

He

6 ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς

1 Jo 8 16 * ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τ.

ANI Oa ἡπτϑὲ, Gen. xvii. 5
2 33 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος

6 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτόν, Is. Lc.
8 εἰς ὃ κ. ἐτέθησαν

ADDN OW, Zech. xi. 13
Mk

7 6 οὗτος 6 λαὸς τ. χείλεσί pe τιμᾷ, Is. Le.
ἀγαπᾷ, WH mg.

ager
leg
(Be
ye

τιμάω---Τιμόθεος
Mk

710 τίμα

τ.

πατέρα

Ex. he.

σου

xk. τ. μητέρα

σου,

10 19 τίμα τ. πατέρα σου xk. τ. μητέρα, Ex. Lc.
Lu 18 20 τίμα τ. πατέρα σου κ. τ. μητέρα, Ex. Lc.
Jo 523 ἵνα πάντες τιμῶσιν τ. υἱόν,

καθὼς τιμῶσιν τ. πατέρα"

ὁ μὴ τιμῶν
πέμψαντα
8 49 ἀλλὰ τιμῶ τ.
12 26 ἐάν τις ἐμοὶ

1Pe3 7 oxever τ. γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν
11Pe117 ? λαβὼν yap παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν κ.
δόξαν
Re 4 9.3 ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν x. τιμήν
11 3 ἄξιος εἶ... λαβεῖν τ. δόξαν κ. τ.

τιμὴν κ. τ. δύναμιν
512 7 ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον

τ. υἱὸν οὗ τιμᾷ τ. πατέρα τ.
αὐτόν
πατέρα μου
διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ

λαβεῖν τ. δύναμιν... K. τιμὴν K. δόξαν
132 τ. καθημένῳ ἐπὶ τ. Opdvov . . . ἡ τιμὴ
x. ἡ δόξα
712 3 ἡ δόξα. .. k. ἡ τιμὴ K. ἡ δύναμις K. ἡ
ἰσχὺς τ. Θεῷ ἡμῶν
21 26 3 οἴσουσιν τ. δόξαν κ. τ. τιμὴν τ. ἐθνῶν
εἰς αὐτήν

Ac 28 10 3 of x. πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς
Eph 6 2
1 Ti5 3
1 Pe 217
17

τίμα τ. πατέρα σου x. τ. μητέρα, Ex. Lc.
χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας
πάντας τιμήσατε
τὸν βασιλέα τιμᾶτε

-

943

ΤΙΜΙΟΣ

TIMH’

(1) τιμιώτατος

(1) ἀγοράζειν, ἀξιοῦσθαι, ὠνεῖσθαι τιμῆς
(2) τιμ. x. δόξα
Mt 27 6 ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν
9 ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια τ. τιμὴν τ.
τετιμημένου

ADEN Do AMPS... PN WIN, Zech.
4.33
Jo
Ας

444 προφήτης ἐν τ. ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει
434 πωλοῦντες ἔφερον τ. τιμὰς τ. πιπρασκομένων
5 2 ἐνοσφίσατο ἀπὸ τ. τιμῆς
3 νοσφίσασθαι ἀπὸ τ. τιμῆς τ. χωρίου
7161 ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου
19 19 συνεψήφισαν τ. τιμὰς αὐτῶν
28 10 οἱ κ. πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς
Ro 2 73 τοῖς μὲν. .. δόξαν x. τιμὴν x. ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν
10 3 δόξα δὲ x. τιμὴ K. εἰρήνη παντὶ τ. ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν
921 ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος
12 10 τ. τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι
18. 7 ἀπόδοτε πᾶσι τ. ὀφειλὰς... τῷ τ. τιμὴν

τ. τιμήν

Ac

5 34 Γαμαλιὴλ νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τ.
λαῷ
20 24 οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τ. ψυχὴν τιμίαν
ἐμαυτῷ
1Co3812 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τ. θεμέλιον

χρυσίον ἀργύριον λίθους τιμίους

Hei13 4 τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν
Ja 5 7 ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τ. τίμιον καρπὸν τ. γῆς
I Pe119 τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου x. ἀσπίλου
Χριστοῦ
wPel 4 δὲ ὧν τὰ τίμια κ. μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται
'
Re 17 4 κεχρυσωμένη χρυσίῳ κ. λίθῳ τιμίῳ κ.
μαργαρίταις

18 12 γόμον χρυσοῦ κ. ἀργύρου κ. λίθου τιμίου
12 + πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου

16 κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ x. λίθῳ τιμίῳ
21 τι | ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ
19 οἱ θεμέλιοι τ. τείχους τ. πόλεως παντὶ
λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι
TIMIO’THE *
Re 18 19 ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες
«ον ἐκ τ. τιμιότητος αὐτῆς

1Co 6 20 1 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς

ΤΙΜΟΘΕΟΣ

7.23 1 τιμῆς ἠγοράσθητε

12 23 τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν

24 τ. ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν

Col 2 23
1Th4 4
1Ti 117
517
6

οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τ.
τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ
? μόνῳ Θεῷ τιμὴ x. δόξα
.
1 οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι
τιμῆς ἀξιούσθωσαν
1 τ. ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς
ἡγείσθωσαν

σαρκός
κ. τιμῇ
διπλῆς
ἀξίους

16 ᾧ τιμὴ K. κράτος αἰώνιον
11 Ti220 ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν
21 ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν
He

2 7 3 δόξῃ x. τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν

WRIA

IN 23, Ps. viii. 6

9 ? βλέπομεν Ἰησοῦν
ἐστεφανωμένον

. b0&

«x.

τιμῇ

8 3 καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τ. οἴκου 6
κατασκευάσας αὐτόν

τὰ πλοῖα

5 4 οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τ. τιμήν
7 3 εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον x. δόξαν κ. τιμήν
2 7 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τ. πιστεύουσιν

Ας 16 1 μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος
17 14 ὑπέμεινάν τε ὅ τε Σίλας κ. ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ

15 λαβόντες

18

ἐντολὴν

Τιμόθεον
5 ὡς δὲ κατῆλθον

πρὸς τ.

Σίλαν

ἀπὸ τ. Μακεδονίας

Σίλας xk. ὁ Τιμόθεος

x. τ.
ὅ τε

19 22 ἀποστείλας δὲ εἰς τ. Μακεδονίαν...
Τιμόθεον x. ΓἜραστον
20 4 συνείπετο δὲ αὐτῷ ... Γαῖος Δερβαῖος x.
Τιμόθεος
Ro 16 21 ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος 6 συνεργός μου
1Co 417 διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν “Τιμόθεον
16 το ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος
11Col 1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ. .. x.
Τιμόθεος ὁ ἀδελφός
19 κηρυχθεὶς δὲ ἐμοῦ κ. Σιλουανοῦ x. Τιμοθέου
Ph] 1 1 Παῦλος x. Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ
219 ἐλπίζω δὲ... Τιμόθεον ταχέως πέμψαι

ὑμῖν
Col 1 1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ . .. x.

ΙΤῊ1

Τιμόθεος ὁ ἀδελφός
1 Παῦλος x. Σιλουανὸς x. Τιμόθεος

Τιμόθεος---τίς
ITh3

2 ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τ. ἀδελφὸν ἡμῶν

6 ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ad’

ὑμῶν
1 Παῦλος x. Σιλουανὸς x. Τιμόθεος
2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει
18 ταύτην τ. παραγγελίαν παρατίθεμαί
τέκνον Τιμόθεε

uTh1
1 Til

σοι

2 Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ

Phm

1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ x. Τιμόθεος
ὁ ἀδελφός

He 18 23 γινώσκετε τ. ἀδελφὸν
ἀπολελυμένον

ἡμῶν

Τιμόθεον

6

5 ἐξελέξαντο. .. Νικάνορα
Παρμενᾶν

x.

Τίμωνα

κ.

ΤΙΜΩΡΕ
Ac 22 5 ἄξων... δεδεμένους εἰς Ἱερουσαλὴμ ἵνα
τιμωρηθῶσιν
2611 κατὰ πάσας τ. συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς
TIMQPI’A
He 10 29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας
WTh1
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τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι;
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν;
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; προφήτην ἰδεῖν;
τίνι δὲ ὁμοιώσω τ. γενεὰν ταύτην;
οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυείδ
εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν
τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος
οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν;
τίς ἐστιν ἡ μήτηρ
pov,
᾿

κ. τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;

18 10 ὅ διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;
διατί, T

ΤΙΜΩΝ
Ac

ἐξετάσατε ris ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν

19 | μὴ μεριμνήσητε πῶς ἣ τί λαλήσητε1 δοθήσεται γὰρ ὑμῖν... τί λαλήσητε

11

6 20 ὦ Τιμόθεε τ. παραθήκην φύλαξον
ΠΤΙ1

Mt 1011

ΤΙΝΩ
9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον

14 31 © ὀλιγόπιστε

παράδοσιν τ. πρεσβυτέρων ;
διατί, T

3 ὅ διὰ τί x. ὑμεῖς παραβαίνετε τ. ἐντολὴν
τ. Θεοῦ
διατί, Τ
32 1 οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
16 ὃ τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι
13 τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τ. υἱὸν τ.
ἀνθρώπου;
15 ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος
26 i τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα
17 10 * τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν
19 ὅ διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
διατί,
25 τί σοι δοκεῖ Σίμων;
οἱ βασιλεῖς τ. γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν
τέλη ἢ κῆνσον;
τίνος, WH marg.
18 1 ris ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τ. βασιλείᾳ τ.
οὐρανῶν;
12 τί ὑμῖν δοκεῖ;
5

ΤΙΣ
(1) seq. conj.
(2) seq. optat.
(8)i. q.
ποῖος, πότερος
(4) τί μοί, cot
(5) διὰ
τί (6) εἰς, κατὰ, πρὸς τί (7) τίς, τί ἄρα,
ν (8) τίς τί (9) τί γάρ
Mt

8 7 τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τ. μελλούσης
5 13
46
47
6 3

ὀργῆς;

ἐν τίνι ἁλισθήσεται;
τίνα μισθὸν ἔχετε;
τί περισσὸν ποιεῖτε;
μή γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά

σου
25 1 μὴ μεριμνᾶτε. . . τί φάγητε ἢ τί πίητε,

--ἢ τί πίητε, T [WH
μηδὲ τ. σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε
27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι
1

28 περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε;

.

31 1 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες Τί φάγωμεν

ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα

7 3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ
τ. ἀδελφοῦ σου
9 ἢ τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος . .. μὴ λίθον
ἐπιδώσει αὐτῷ ;
14 τί στενὴ ἡ πύλη
ὅτι, TWHR non mg.
8 26 τί δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι;
29 * τί ἡμῖν κ. σοὶ υἱὲ τ. Θεοῦ;
9 58 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον
11 ὅ διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν
ἐσθίει
διατί, T
13 pe ae 28 δὲ μάθετε τί ἐστιν

14 ὅ διὰ τί ἡμεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν
vari,
,

εἰς τί ἐδίστασας ;

15 2 ὅ διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τ.
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19 7 7 τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι
16
17
20
25
27

τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;
τί με ἐρωτᾷς περὶ τ. ἀγαθοῦ;
τί ἔτι ὑστερῶ;
ἴ τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;
ἴ τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;

20 6 τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τ. ἡμέραν ἀργοί;
21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί θέλεις;

22 οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε

32 τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν ;
21 10 ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα Τίς ἐστιν
οὗτος;
16 ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν;
23 τίς σοι ἔδωκεν τ. ἐξουσίαν ταύτην;
25 ὅ ἴ διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
διατί, T
28 τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ;
31 3 τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τ.
πατρός;

40 τί ποιήσει τ. γεωργοῖς ἐκείνοις;

22 17 εἰπὸν οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ
18 τί με πειράζετε broxprral ;
20 τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη κ. ἡ ἐπιγραφή;

28 τίνος τῶν ἑπτὰ

ἔσται γυνή;

42 τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τ. Χριστοῦ;
τίνος υἱός ἐστιν;

28 17 ὃ τίς γὰρ μεΐζων ἐστὶν ὁ χρυσὸς ἣ 6 ναός

΄

945

τις

Mt 28 19 5 9. τί γὰρ μεῖζον τὸ δῶρονἢ τὸ ) θυσιαστήριον
24 3 τί τ σημεῖον τ. σῆς παρουσίας
ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος x. φρόνιμος
45 ῖ τίς ἄρα ἐ
26 ὃ 6. εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη;
10 τί κόπους παρέχετε τ. γυναικί;
15 τί θέλετέ μοι δοῦναι
62 ioοὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν ;;

ἔτι χρείαν ἔχομεν pa

65

;
66 ( ὑμῖν δοκεῖ;
68 προφήτευσον ἡμῖν

παίσας σε;

ύρων;

it
Χριστὲ

>

oO

τί οὖν

9

Χριστόν;
τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν ;
τί ἡμῖν κ. σοὶ Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;

Ἰησοῦν

τ. λεγόμενον

οἶδά σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ

3 ὥστε συνζητεῖν αὐτοὺς λέγοντας Τί ἐστιν

τοῦτο;;

τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφημεῖ:
ὅτι, WH marg.

τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας

τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν;

ὃ τί ἐστιν εὐκοπώτερον

5 διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου.... νηστεύουσιν
διατί, T
τί ποιοῦσιν τ. σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν;
οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δανείδ
τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου x. οἱ ἀδελφοί;
ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν;
τί δειλοί, ἐστε;

Σοῦ τίς ἄρα οὗτός ἐστιν;
br
ἐμοὶ K. σοὶ Ἰησοῦ
ἐπηρώτα αὐτὸν Ti ὄνομά σοι;

ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός
τίς μου ἥψατο τ. ἱματίων;
λέγεις Τίς μου ἥψατο;
τί θορυβεῖσθε κ' κλαίετε;
τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ
5

1
1

εἶπεν τ. μητρὶ αὐτῆς τί αἰτήσωμαι;
ΣΡ ΤΣ ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν

διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί
κατὰ τ. παράδοσιν
διατί, 13
μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν

εἶπεν αὐτοῖς Τί με πειράζετε;
τίνος 7 εἰκὼν αὕτη κ. ἡ ἐπιγραφή;
τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή;
τίτὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι
μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε
6 εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τ. μύρου γέγονεν;
τί αὐτῇ κόπους παρέχετε;
οὐ τί
ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ
᾿ οὐκ ἤδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ
τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
ὅτι, WH marg.
τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
ἠκούσατε Ts βλασφημίας; τί ὑμῖν φαίνεται;
οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις
ἐπίσταμαι: σὺ τί λέγεις; WH mg. R
ig
17 τί οὖν ποιήσω ὃν λέγετε τ. βασιλέα τ.
Ἰουδαίων;
ἐποίησεν

9 τί γὰρ

κακόν;

1 8 βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ

ὁ εἰς τί ἐγκατέλιπές με;

ὀργῆς;

τί ἔτι σκύλλεις τ. διδάσκαλον;

1

τί ποιήσει ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος ;

τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τ. λίθον
¢ κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο;
sgτὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό
a
dpa τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;
τέκνον τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;
τί ὅτι ἐζητεῖτέ με;
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τ. μέλλουσης

βλέπετε τί ἀκούετε

1

αὐτῷ;

διατί, TE

c

€oTiv

4

7

4

ποιήσω

ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο;

τί ποιεῖτε λύοντες τ. πῶλον ;
i τίς σοι ἔδωκεν τ. ,ἐξουσίαν ταύτην
ὃ διὰ τί οὖν ἐπιστεύσατε

τίς

70 οὐκ οἶδα τίλέγεις
27 4 τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ
17 ;* τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν;
a
τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν;
21 8 τίνα θέλετε ἀπὸ
22

Mk 10 18 τί με λέγεις ἀγαθόν;"
k. τίς δύναται σωθῆναι;
τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;
οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε
τί σοι θέλεις ποιήσω;

σου

οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν

τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον ;;
τί διαλογίζεσθεὅτι “ἄρτους οὐκ ἔχετε;
τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;
ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

5,49 πὶ γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα
1 οὐ γὰρ ἤδει τί ἀποκριθῇ

συνζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
τί συνζητεῖτε πρὸς αὐτούς;
τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε ;
πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ
Τίς μείζων

ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε;

τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς;
τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
60

17 τί οὖν ποιήσωμεν ;
1 διδάσκαλε τί ποιήσωμεν;
1 τί ποιήσωμεν ie ἡμεῖς;
4 a τί ἡμῖν κ. σοὶ Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;
οἶδά σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τ. Θεοῦ
$ τίς ὁ λόγος οὗτος
τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας;
τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι
τί διαλογίζεσθε ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν;
3 οἱ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν
5 διὰ τί μετὰ τ. τελωνῶν κ. ἁμαρτωλῶν
ἐσθίετε
διατί, T
τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν τ. σάββασιν ;

2 διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν
τῷ Ἰησοῦ

τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τ. ὀφθαλμῷ
τ. ἀδελφοῦ σου
τί δέ με καλεῖτε Κύριε “Κύριε
ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος
τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι;
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν;
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν;

τίνι οὖν ὁμοιώσω τ. ἀνθρώπους τ. γενεᾶς
ταύτης ; κ᾿ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι ;
ἐγίνωσκεν ἂν τίς K. ποταπὴ ἡ γυνή

΄
τις

2%! ris οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν;
τίς οὗτός ἐστιν ὃς kK. ἁμαρτίας ἀφίησιν;
3.8 ris αὕτη εἴη ἡ παραβολή;
7 τίς ἄρα οὗτός ἐστιν
4
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τί ἐμοὶ K. σοὶ

Δ,

2%

-

Ἴησου

τί σοι ὄνομά ἐστιν;
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ ἁψάμενός μου;

τίς δέ ἐστιν οὗτος

τίνα με οἱ “ὄχλοι λέγουσιν εἶναι;
ὑμεῖς, δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

τί γὰρ ὠφελεῖται
κόσμον ὅλον

ἄνθρωπος

2 διαλογισμὸς ...
αὐτῶν
οὐδεὶς γινώσκει

κερδήσας τ.

τὸ τίς ἂν εἴη μείζων

τίς ἐστιν

ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ
,

>

‘

€

Lu 18 41 1 τί σοι θέλεις ποιήσω;
10. 4.5 ἐζήτει ἰδεῖν τ. Ἰησοῦν τίς ἐστιν
15 5 8 ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο
γν. τίς τί διεπραγματεύσατο, T
23 5 διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ
τράπεζαν
διατί, T
5 ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε;
διατί, Τ
τί λύετε τ. πῶλον;
1 οὐχ ηὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν
εἰπὸν ἡμῖν... τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τ
ἐξουσίαν ταύτην
ταύτην ;; TR
5 ἐρεῖ Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε
διατί, ἊΝ

αὐτῷ;

κ᾿ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱός
τί ποιήσας ζωὴν. αἰώνιον κληρονομήσω;
ἐν τ. νόμῳ τί γέγραπται;
κ. τίς ἐστίν μου πλησίον ;
τίς τούτων τ. τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι
, γεγονέναι
τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον
τίνα δὲ Ἐξ ὑμῶν τ. πατέρα αἰτήσει ὁ υἱός
οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν ;
1 ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε
1 wy μεριμνήσητε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε,
ἢ τί,
~
ἢ τί εἴπητε
τίς με κατέστησεν «κριτὴν ἢ μεριστήν
1 & ἐλογίζετο ἐν αὑτῷ λέγων Τί ποιήσω
ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται

x εἶπεν δὲ ὁ
ὁ κύριος ττ. ἀμπελῶνος Τί ποιήσω;
τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τ. ἀμπελῶνος ;
τί οὖν ἐστὶν τὸ γεγραμμένον τοῦτο
τίνος ἔχει. εἰκόνα K. ἐπιγραφήν;
τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή;
τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;;
3.1 ἦρξαντο συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς
ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν
φιλονεικία oe 0 ris αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων
τίς γὰρ μείζων ὁὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν;
εἶπεν αὐτοῖς Τί καθεύδετε;
προφήτευσον τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν ;;
9 τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος;
1 ἐν τ. ξηρῷ τί γένηται;
οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν

* μηδὲ τ. σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε
τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται...
προσθεῖναι
τί περὶ τ. λοιπῶν μεριμνᾶτε;
περ. τ. λοιπ. τί, WH mg.
1 ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε. τί φάγητε κ. τί πίητε
7 τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ ppoνιμος
τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
τί δὲ x. ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸὃ δίκαιον ;
τίνι ὁμοία ἐστὶν 7,βασιλεία τ. Θεοῦ;
κ. τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;
τίνι ὁμοιώσω τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ;
τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται
τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι
ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ

τί ζητεῖτε τ. ζῶντα μετὰ τ. νεκρῶν;

dra.

we

c

cr

1 μὴ μεριμνᾶτε τ. ψυχῇ τί φάγητε.

συνβαλεῖν
ἐν τίνι ἀρτυθήσεται ;

τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν
0
ἔχων ἑκατὸν πρόβατα
ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα
3 ἐπυνθάνετο τί ἂν “εἴη ταῦτα
τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ;
; εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος Τί ποιήσω
* ἔγνων τί ποιήσω.
τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;
τὸ ἡμέτερον τίς δώσει ὑμῖν ;
τίς δὲ ἐξὑ
ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα
ἃ ἑτοίμασον τί δειπνήσω
ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τ. ἀδικίας λέγει
τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
τί με λέγεις ἀγαθόν;
x. τίς δύναται σωθῆναι;
36 2 ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο

—h. v., [[WH]] R mg.

5 Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι obs ἀντιβάλλετε
εἶπεν αὐτοῖς τί τεταραγμένοι ἐστέ;
x. διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τ.
καρδίᾳ ὑμῶν;
διατί,T
ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτὸν Σὺ τίς εἶ;
7 ἠρώτησαν αὐτὸν τί οὖν;
εἶπαν

οὖν αὐτῷ Tis εἶ;

τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ ;
εἶπαν αὐτῷ Τί οὖν βαπτίζεις
λέγει αὐτοῖς τί (ητεῖτε;;
4 τί ἐμοὶ K. σοὶ γύναι;

τίσημεῖον δεικνύεις ἡμῖν. ὅτι ταῦτα ποιεῖς;
αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τ. ἀνθρώπῳ
εἰ oes... τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι
οὐδεὶς μέντοι εἶπεν Ti ᾧητεῖς;
ἢ τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς ;
τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι
ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ἤδει τίς ἐστιν
ὐκὰν γὰρ ἤδει τί ἔμελλεν ποιεῖν
ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους ;
ᾷ εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν Ti ποιῶμεν
T si οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν κ.
πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ;
τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
Κύριε πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα;

τί με (ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;
δαιμόνιον a tis ve (ητεῖ ἀποκτεῖναι;

3 τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν
ὅ διὰ τί οὐκ aT αὐτόν;
Pema

get αν

947
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8 [5

\

by

,

,

σὺ οὖν τί λέγεις ;
>

ἔλεγον οὖν

αὐτῷ,

‘

,

3

Σὺ τίς εἰ;

ὅ διὰ τί τ. λαλιὰν τ. ἐμὴν οὐ γινώσκετε;
διατί, T
τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;
-

’

5 διὰ τί ὑμεῖς ov πιστεύετέ

,

μοι;

διατί, Τ
τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;
τίς ἥμαρτεν οὗτος ἢ of γονεῖς αὐτοῦ ;
τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ
σὺ τί, Τ
ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τ. ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ
οἴδαμεν
8

,

“

εν

«

,

“a

>J

>

a

@

"“

a

a

εἶπαν

“

>

~

‘

>

οὖν αὐτῷ Ti ἐποίησέν

cot; .

τί πάλιν θέλετε ἀκούειν;
x. τίς ἐστιν Κύριε ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν;
οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς
τί αὐτοῦ ἀκούετε;
ἔλεγον Ti ποιοῦμεν;
ti δοκεῖ ὑμῖν
5 διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων
διατί, T
’

’

>

Ψ»

,

-

’

>

”

1 x, τί εἴπω;

tis ἐστιν οὗτος ὁ vids τ. ἀνθρώπου;
Κύριε τίς ἐπίστευσεν τ. ἀκοῇ ἡμῶν ;
>

=

Ὁ

«"

>

,

,

΄“

“-

nyo? PONT ἪΡ, Is. lili. τ

mnbsa wo-oy nim yinn, 2d.
49 1 αὐτός μοι ἐντολὴν

δέδωκεν τί εἴπω κ. τί

3 διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο

προσέχετε ἑαυτοῖς... τί μέλλετε πράσσειν
τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα κ. δικαστὴν ἐφ᾽

ἡμῶν;

>

mt

,

>

Φ

>

~

[

i> VAM wyT ND, Ex. xxxii. 1
ἢ τίς τόπος τ. καταπαύσεώς μου;

‘MMW DIP As, Is. Ixvi. 1
ὑμῶν;

τ. γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται;

ΓΙ Ὁ jiscns, Is. 1Π|. 8
περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο;
ἰδοὺ ὕδωρ τί κωλύει με βαπτισθῆναι;
,

c

,

,

-

’

-

7.

\

,

>

A

δὲ Tis εἶ Κύριε;

ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν Τί ἐστιν Κύριε;

ἄρτι;

τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν
τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει μικρόν;

τοῦτ. τί ἐστ.,
οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ
λέγει αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε;
πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτοὺς Τίνα ζητεῖτε;
τί με ἐρωτᾷς;
ἐρώτησον τ. ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς
εἰ δὲ καλῶς τί με δέρεις;

τίνα κατηγορίαν
φέρετε τ. ἀνθρώπου τούτου;
:
τί ἐποίησας
;
λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Τί ἐστιν ἀλήθεια;
λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται
π

γύναι τί κλαίεις ; τίνα ζητεῖς;
τ. μαθητῶν

τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα κ. δικαστήν ; Ex.
ἐς:
40 οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ

Σαοὺλ Σαοὺλ τί με διώκεις;

ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος

᾿

andy pew ὙΦ whyd AD’ Ὃ, Ex. ii. τ4

εἶπεν

διατί, T
τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν

ἐξετάσαι αὐτὸν

Κύριε τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;
Κύριε οὗτος δὲ τί;
ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρός σε;
ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρός σε;

—h. v.,

τοῦτο;

»»᾿»

ὁ οὐδεὶς ἔγνω τ. ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν
αὐτῷ
ὅ διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν

ἀνθρώποις τούτοις;
ὁ Σατανᾶς τ. καρδίαν σου
T
καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα

τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν

΄

λέγει αὐτῷ Κύριε τίς ἐστιν;

20

1 τί ποιήσωμεν τ.
5 διὰ τί ἐπλήρωσεν
διατί,
τί ὅτι ἔθου ἐν τ.

Ν

λαλήσω
13 12 γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;
ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην
ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει
λέγει αὐτῷ Εἰπὲ τίς ἐστιν

οὐδεὶς ἐτόλμα
Σὺ τίς et;

ἢ ἡμῖν τί arevicere

εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα . .. ἐν τίνι
οὗτος σέσωσται

τίνα τ. προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν oi πατέρες

x. 6 βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;

γύναι τί κλαίεις ;

ἄνδρες
Ἰσραηλεῖται
τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳx
A £m
a)
,

΄

-

,

τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τ. οὐρανόν;
τί θέλει τοῦτο εἶναι;
1 τί ποιήσωμεν ἄνδρες ἀδελφοί;

,

3

,

>

’

23 διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα
τίς ἡ αἰτία 8v ἣν πάρεστε;
πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με
ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τ. Θεόν;
7 τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο
᾽

-

“

3

τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε

εἶναι;

ἄνδρες τί ταῦτα ποιεῖτε;
νῦν οὖν τί πειράζετε τ. Θεόν
fol

>

΄

4

“

Lad

κύριοι τί pe δεῖ ποιεῖν

-

ἵνα σωθῶ ;

2 τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν ;
3 δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ
σοῦ λαλουμένη διδαχή ;
“a
tf
γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα εἶναι
6 εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε;
-

,

ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;
>

a

,

μη

,

οὐκ ἤδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν
τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει
τί ποιεῖτε κλαίοντες κ. συνθρύπτοντες
7 τί οὖν ἐστίν;
΄“΄

2

,

ἐπυνθάνετο τίς εἴη κ. τί ἐστιν πεποιηκώς ;
>

,

,

»

ἂν

2

΄

ἐν

7 Σαοὺλ Σαοὺλ τί με διώκεις;

8 ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην Tis εἶ Κύριε;
10 1 εἶπον δὲ Τί ποιήσω Κύριε;
16 κ. νῦν τί μέλλεις;
,
’
~
26 τί μέλλεις ποιεῖν ;
-

’

La

30 γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορειται ὑπὸ
τ. Ἰουδαίων

28 το τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι;
24 20 εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα

948

a

τις

Ac 25 26 1 ὅπως

τ. ἀνακρίσεως

γενομένης

σχῶ τί.

35

τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν
,

γράψω

,

>

c

1 Co 2 16 τίς ya

δ

Σαοὺλ Σαοὺλ τί με διώκεις;

ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς εἶ Κύριε;
1 τί οὖν τὸ περισσὸν τ. Ἰουδαίου,
ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τ. περιτομῆς;
9 τί γάρ; εἰ ἠπίστησάν

τινες

τί γὰρ εἰ nm. τινες; TR
εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ
συνίστησιν τί ἐροῦμεν;

δικαιοσύνην

τίς γάρ σε διακρίνει;
τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες ;
εἰ δὲ x. ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;
,
>
ce
᾿
|
ee
τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς
4.9 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν;
7 ὅ διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε ;
διατί, Τ
5 διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;
ς ἢ διατί,ἢ T
9 σί ἫΝ οἶδας γύναι εἰ τ. ἄνδρα σώσεις;
5᾿
΄
ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ τ. γυναῖκα σώσεις;
τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ;
τίς φυτεύει ἀμπελῶνα κ. .
. οὐκ ἐσθίει;
ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην κ. . -. οὐκ ἐσθίει;
τίς οὖν μού ἐστιν ὁ μισθός;
7 τί οὖν φημί;
τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;
1 τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς;
τί ὑμᾶς ὠφελήσω
τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;
7 τί οὖν ἐστίν;
>
‘
,
?
ἐπειδὴ
τίs λέγεις
οὐκ> οἶδεν
΄

τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;
7 τί οὖν; προεχόμεθα;
7 τί οὖν ἐροῦμεν ᾿Αβραὰμ τ. προπάτορα

΄

" τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει;
τί οὖν ἐροῦμεν;
τί οὖν ; ἁμαρτήσωμεν

7

‘

«ς

cal

,

c

τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τ. ἀγάπης τ. Χριστοῦ;
τί οὖν ἐροῦμεν;

19 ἐρεῖς μοι οὖν Τί ἔτι μέμφεται ;

τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν;

σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τ. Θεῷ;
μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τ. πλάσαντι Τί με

30
32
WCo2.
2
16

614

ἐποίησας οὕτως;

7 τί οὖν ἐροῦμεν;
ὅ διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως
διατί, T
μὴ εἴπῃς .. . Tis ἀναβήσεται εἰς τ. οὐρανόν;
>

,

MOET VP-MPY Ὃ,

>

>

Dat TWN BPP

"D, 28. 13
τ.

1111. 1

IS
χό
1111

32

ἀκοῇ ἡμῶν;

Is.

. ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;

wT Nyy ANI, 7d.
JIS ἢ tis προέδωκεν αὐτῷ κ. ἀνταποδοθήσεται

αὐτῷ;
- 13) '2 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τ. Θεοῦ
14. 4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;

σὺ δὲ τί κρίνεις τ. ἀδελφόν σου;

ἢ κ. σὺ τί ἐξουθενεῖς τ. ἀδελφόν σου;

>

-

>

,

ἀδελφοί;

4

τίς γὰρ οἷδεν ἀνθρώπων τὰ τ. ἀνθρώπου

>

΄“΄

>

’

‘

Α

,

-“

΄

,

A

,

a“

4

διατί, T

29 τίς ἀσθενεῖ κ. οὐκ ἀσθενῶ;
tis σκανδαλίζεται kK. οὐκ ἐγὼ mupovpat ;
1213 9 τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τ. λοιπὰς
ἐκκλησίας
Ga 3 I ὦ ἀνόητοι Ταλάται τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν
19 Τἴ τί οὖν 6 νόμος;
4 30 ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή;
5 7 τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;
εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω τί ἔτι διώκομαι;
>

>

~

>

>

΄-

,

A

,

,

«

-

>

,

Ma

>

>

s

~

,

,

>

,

‘4

,

’

eo

εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τ.

κλήσεως αὐτοῦ
tis ὁ πλοῦτος τ. δόξης τ. κληρονομίας
αὐτοῦ ἐν τ. ἁγίοις,
x. τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τ. δυνάμεως
αὐτοῦ
3 φωτίσαι ris ἡ οἰκονομία τ. μυστηρίου
3 καταλαβέσθαι.
.. τί τὸ πλάτος κ. μῆκος
τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι κ. κατέβη
δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τ. Κυρίῳ
συνίετε τί τὸ θέλημα τ. Κυρίου
1 iva δὲ εἰδῆτε κ. ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμὲ Ti πράσσω
,

-

-

19

nim ΓΥΎΤΝ jan, Is. xl. 13

ICo211

‘

’

ἢ οὐκ οἴδατε ἐν ᾿Ηλείᾳ τί λέγει ἡ γραφή;
ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός;
7 τί οὖν; ἢ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ
τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;
τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου;

Io

>

ἐστὶν

,

ἢ Tis καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον;
ἀλλὰ τί λέγει;
Κύριε τίς ἐπίστευσεν

Aa

εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται Ti x. βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν ;
τί κ. ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;
τί μοι τὸ ὄφελος ;
x. τίς ὁ εὐφραίνων με
πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός;
τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ κ. ἀνομίᾳ;
ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;
tis δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ;
ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;
τίς δὲ συνκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων
ὅ διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς;
,

Dt; xxx.

?

νεκρῶν;

΄

,

>

‘

2

>

τίς ὁ κατακρινῶν;

20

,

>

τί οὖν

~

τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ;
ec

a

¢

5. τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε
ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τ.

εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν τίς καθ᾽ ἡμῶν ;
Ὁ

‘

“-“

ih?

ὃ γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει;
BA. τὶς τί x. ἔλπ., TWH mg. R mg.
1 TO yap τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ
οἶδεν τί τὸ φρόνημα τ. πνεύματος
τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα;
4

>

,

τούτου;

ς

΄“-

2

,

7 τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε
7 τί οὖν ἐροῦμεν ;
τίς με ῥύσεται ἐκ τ. σώματος τ. θανάτου

>

,

,

ἡμῶν κατὰ σάρκα;
7

ἔγνω νοῦν Κυρίου, Is. Zc.

7 τί οὖν ἐστιν ᾿Απολλὼς τί δὲ ἐστιν Παῦλος

3

9
18
49
5 10
17
6 21

’

A

,

,

-

-

»

‘

,

Phl 118 ® τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ.
22

Χριστὸς καταγγέλλεται
3 x. τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω
αἱρήσομαι; WH mg. R mg.

,

. .

Tis—Tis
Col

127

hip. pana ΟΦ ΓΕΡῚ,Is. xlii. 2

* γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τ. δόξης τ. μυστη-

ρίου τούτου

τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε;

τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρά
τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα
42

949

Mt 12 29 πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τ. οἰκίαν τ.

ἰσχυροῦ

38 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τ. γραμματέων
, Ῥαρισαίων
47 εἶπεν δέ τις αὐτῷ

τ. Θεῷ

>

ἀνταποδοῦναι
οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμενὑμῖν

μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται
3 Tih
11 Ti3814 εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες
He il. 's§ τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τ. ἀγγέλων
13 πρὸς τίνα δὲ τ. ἀγγέλων εἴρηκέν more
2 6 τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;

ἢ ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις
προσκυνοῦσα κ. αἰτοῦσά τι ἀπ᾽ αὐτοῦ
2 ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι
2 ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα

ps 121 OM IMS ND, Dt. xxv. 5
οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ ἐκείνης τ. ἡμέρας

ἐπερωτῆσαι

ὃ βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
᾿ τότε ἐάν τις. ὑμῖν εἴπῃ

τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες
τινὲς τ. κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τ. πόλιν
ἦσαν δέ τινες τ. γραμματέων ἐκεῖ καθή-

τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;

μενοι
οὐ γάρ ἐστίν τι κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ

DIN Ὁ NYT, Ps. cxviii. 6
τί ὄφελος ἀδελφοί μου

--τι, WH

τίς σοφὸς K ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν;
σὺ δὲ τίς εἶ ὁ κρίνων τὸν πλησίον ;
ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου
k. τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς
τί τὸ τέλος τ. ἀπειθούντων τῷ τ. Θεοῦ

συνάγονται

οἱ Φαρισαῖοι

κ.

χερσὶν Coane ἐσθίουσιν

—h. ν, TWHR non mg.
x. wives. αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν εἰσίν

πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι
ἄρτων
τ ἐπηρώτα αὐτὸν Εἴ τι βλέπεις;
τ εἴ τις θέλει “ὀπίσω μου ἐλθεῖν
ὅστις θέλ. ὄπ. μ. ἀκολουθεῖν, T
εἰσίν τινες ὧδε τ. ἑστηκότων
2 ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ βοήθησον ἡμῖν
οὐκ ἤθελεν ἵνα τις yor
2 εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι
εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
δαιμόνια
2 ἐάν τις ὑμῖν. εἴπῃ

κ᾿ τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς

* τίς οὐ μὴ φοβηθῇ Κύριε

2 ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ
ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τ. ἱεροῦ

τὴν
inf 5 εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰ τί ἐθαύμασας;
διατί, T
18 18 τίς ὁμοία τ. πόλει τ. μεγάλῃ;

3 ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος
ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τ. Φαρισαίων k. τ. ἩἫἩρῳδιανῶν
3 ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθανῇ, Dt. 4c.
3 βλέπετε ή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
μηδὲ εἰσελθάτω τι at ἐκ τ. οἰκίας αὐτοῦ

ΤΙΣ

9 3 τινὲς τ. γραμματέων. εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς

αὐτὸν

2 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

εὐαγγελίῳ ;

11 27 οὐδὲ τ. πατέρα τις ἐπιγινώσκει
12 19 οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν τ. πλατείαις τ. φωνὴν
αὐτοῦ

πρὸς

τινες τ. γραμματέων
ἰδόντες τινὰς τ. μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς

ζητῶν. τίνα καταπιεῖν
---τίνα, WH; τινὰ, WH mg.
τίς ἐστιν ὁ ψευστὴς εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος
οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα
χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν ;
τίς ἐστιν δὲ ὁ νικῶν τ. κόσμον
ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει τ. ἐκκλησίαις
Gad. &. il, 1Fy 29 > 8. 6,. 13, 22
τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
x. τίς δύναται σταθῆναι;
οὗτοι οἱ πε ιβεβλημένοι τ. στολὰς τ. λευκὰς
τίνες εἰσὶν κ. πόθεν ἦλθον;
13 4 τίς ὅμοιος τ. θηρίῳ;
ΠΑ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ;

8 28 ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν

non mg.

2 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

τί ὄφελος ;

κατὰ σοῦ

κ.

εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων
2 ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα

τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ;

τι

΄,

—h. v., [T] WH non mg. R mg.

τίσιν δὲ ὥὦμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι
διδάσκειν ὑμᾶς τίνα τὰ στοιχεῖα τ. ἀρχῆς
τ. λογίων τ. Θεοῦ
τινὰ, WHR non mg.
τίς ἔτι χρεία... ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα
1 x. τί ere λέγω;

(1) εἶναι τι, τινά, ἔχειν τι (2) εἴ, ἐάν τις
(4) c. numer.
(5) c.
(8) οὐ, μή τις
nom. propr.
(6) tis .
ἕτερος, τις
(7) τίς τι
Mt 523 } ἐὰν... μνησθῇςὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει

‘

16 24 5 εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν᾽

wWIDIND vin, Ps. viii. 5
τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν;
τίσιν δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη;

15 4

΄-

ἄραι τι, T

21 ἢ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
14

4

ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς

οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ διεπονοῦντο κ. ἔλεγον,
WH mg.
47 4 εἷς δέ τις τ. παρεστηκότων σπασάμενος

τ. μάχαιραν
χ en [WH]

51

Ἐ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ
εἷς τις veav., T

950

τις

>
,
>
,
Mk 14 57 k. τινες
wes ἀναστάντες ἐψεῦυδο͵
Ψευδομαρτύρουν κατ

αὐτοῦ
>
,
ΘΙ
a
αὐτῷ
65 ἤρξαντό , τινες ἐμπτύειν
15 21 ἢ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα
Κυρηναῖον
’

»

1

Σίμωνα

5 τινὲς τ. παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον
2 δραμὼν δέ τις. .. ἐπότιζεν αὐτόν
‘

Ee

[2

16 ἐὃ
κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν
2s ἐγένετο... ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας
‘
3
τινὲς δὲ τ. Φαρισαίων εἶπαν
72 ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος... ἤμελλεν
τελευτᾷν
΄

* προσκαλεσάμενος

Le

ς

-

9

‘

ν

>

“-

c

σ.

Ἃ

oa

ἡ

>

,

~

3

>

,

A

,

‘

3

,

,

>

,

,

A

Ὁ

4

>

¢

συκῆν
“

΄

»

-

εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τ. ἀμ-

ἐν τῷ ἐλθεῖν
ἀρχόντων

>

αὐτὸν

,

εἰς οἶκόν

τινος τ.

"“

σονται

,

ij

>

᾿

Ε
,
,
δ...
"“
ἐπηρώτησέν
τις αὐτὸν
ἄρχων
,

>

LA

Ea

‘4

>

‘

>

‘

for

a

>

»

΄-

’

>

ὑστερήσατε;
ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τ. ἀρχιερέως
τ. δοῦλον

56 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν

παιδίσκη τις καθήμενον
59 ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων
25 ὃ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινό-

μενον

/

μὴ

’

΄

τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν
7 εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι
τετραπλοῦν
ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν
μακράν
2 ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ
kK. τινες τ. Φαρισαίων ἀπὸ τ. ὄχλου εἶπαν
προσελθόντες δέ τινες τ. Σαδδουκαίων
2 ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα
ἀποκριθέντες δέ τινες τ. γραμματέων
εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν
5. k. τινων λεγόντων περὶ τ. ἱεροῦ
3 Gre ἀπέστειλα ὑμᾶς.
μή τινος

΄

πελῶνι αὐτοῦ
εἶπεν δέ τις αὐτῷ
ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι

141

’

ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος
ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος
πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος
5. ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς
* οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθή-

>

Ua

-

ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς

‘

’

1}

*

ἑαυτοῖς

/

>

΄

εἶπεν δὲ kK. πρός τινας τ. πεποιθότας ἐφ

iA

,

ἀκούσας δέ τις τ. συνανακειμένων ταῦτα
ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα
5. εἴ τις ἔρχεται πρός με

εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην
κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει

A

ry

2
ὃ
15
16
26
15 11
161
19
20
30
31

δύο τινὰς τ. μαθητῶν

αὐτοῦ
>
΄
,
>
,
ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τ. Φαρισαίων
Σίμων ἔχω σοί τι εἰπεῖν
δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινί
γυναῖκές τινες ai ἦσαν τεθεραπευμέναι
ὑπήντησεν ἀνὴρ ἐκ τ. πόλεως
[τις] ἀνὴρ, WH mg.
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν “Hard pov τις
ἔρχεταί τις παρὰ τ. ἀρχισυναγώγου
οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ
ὁ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων
ὑπό τινων δὲ ὅτι λείας ἐφάνη:
ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τ. ἀρχαίων
ἀνέστη
ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τ. ἀρχαίων ἀνέστη
“ εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι
εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων
»
,
2
ΓΕ:
,
>
΄
εἴδαμέν τινα ἐν τ. ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
δαιμόνια
ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν tis πρὸς αὐτόν
νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτόν
ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ
εἰς Ἰερειχώ
κατὰ συγκυρίαν , ἱερεύς , τις κατέβαινεν
ὅ Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ᾽ αὐτόν
αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά:
γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν
ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον,
ς
>
A
b
Seer:
“>
a
ws ἐπαύσατο εἶπέν tis τ. μαθητῶν αὐτοῦ
τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν
ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τ. ὄχλου
μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν
τι μέρος, TWH mg. ; [τι], WH mg.
ἀποκριθεὶς δέ τις τ. νομικῶν λέγει αὐτῷ
ἐνεδρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τ. στόματος
αὐτοῦ
4
᾿
Ν
τ
ζητοῦντες ἀφορμήν τινα λαβεῖν αὐτοῦ,
WH mg.
μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι
ποιῆσαι
=
΄
>
x,
“
εἶπεν δέ τις ἐκ τ. ὄχλου αὐτῷ
οὐκ ἐν τ. περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ
>
,
,
>
s
ἀνθρώπου
τινὸς πλουσίου
εὐφόρησεν
ἡ.
χώρα
παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τ. καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ
-

ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ
ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους

14

Jo

19
26
24 22
24
41

διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τ. πόλει
5 ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον
γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς
ἀπῆλθάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον
1 ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;

147 ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι

225 οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ
3 3 2. 8 ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν

2 8 ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος x. πνεύματος
3 μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;
k. ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει
ἦν δέ τις, TWH mg.

ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ

ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται
2 3 ἂν μή τι βλέπῃ τ. πατέρα ποιοῦντα
oo.

ἵνα ἕκαστος βραχύ τι λάβῃ
—n,

WH

3 va μή τι ἀπόληται
οὐχ ὅτι τ. πατέρα ἑώὠρακέν τις
ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ κ. μὴ ἀποθάνῃ

5. ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τ. ἄρτου
64 εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἱ οὐ πιστεύουσιν
7 4 οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ

17 2 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν

25 ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τ. Ἱεροσολυμειτῶν
37 3 ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με

44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν
48 3 μή τις ἐκ τ. ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτόν

>

95!

TLS

Ac

2 ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ
ΓΙ

3 ἐάν τις τ. λόγον μου τηρήσῃ

919 ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν

ἡμέρας643.5 τινάς
ὦ
,
ὦν
Ἃ
ote
33 εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Aivéay
>
Ws
,
>
»
ΕΝ
΄
Ταβειθά
ὀνόματι
μαθήτρια
ἦν
36 ἐν Ἰόππῃ δέτις
43 ὅ ἐγένετο δὲ... μεῖναι ἐν Ἰόππῃ παρά
τινι Σίμωνι βυρσεῖ

ἔλεγον οὖν ἐκ τ. Φαρισαίων τινές

2 ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν
2 ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς 1
ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεν-

,
νημένου

δι᾿ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται
οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τ. χειρός μου
ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος
2 ἐάν τις περιπατῇ ἐν τ. ἡμέρᾳ
2 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τ. νυκτί
τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν
τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τ. Φαρισαίους
4 5 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν
Καιάφας
2 ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστίν
5 ἦσαν δέ
Ἕλληνές τινες ἐκ τ. ἀναβαινόντων
2 ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω
2 ἐάν
τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ

se

,

πατήρ

ἐάν τίς μου

ἀκούσῃ

τ. ῥημάτων

2 ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τ. ὀνόματί μου
3 ἐάν τις ἀγαπᾷ με
3. 3 ἐάν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί
ἵνα τις τ. ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τ. φίλων
αὐτοῦ

Ν

—ts,

T

9

»
ἄν
τινων

αὐτοῖς"
τινος, WH mg.
2 ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται
τινος, WH mg.

k. τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
5 προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν

οὐδὲ εἷς τι τ. ὑπαρχόντων

αὐτῷ ἔλεγεν

ἴδιον εἶναι

΄

΄“-

>

δ

θα

ἃ

σι

>

τ. δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις
κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τ. ἐκκλησίας
εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην
2 εἴ τις ἔστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως

41 ? ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν
ed?

Ὁ, Hab. 1. 5

TMs

14 8 x. τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τ. ποσὶν
1561

ἐκάθητο
τινες κατελθόντες ἀπὸ τ. Ἰουδαίας
ἐδίδασκον
2 ἀναβαίνειν Παῦλον κ. Βαρνάβαν κ. τινας
ἄλλους ἐξ αὐτῶν
5 ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τ. αἱρέσεως
τ. Φαρισαίων πεπιστευκύτες
ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐτάραξαν ὑμᾶς
κι

μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν

Παῦλος
1 μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμύθεος
9 ἄνηρ Μακεδών τις
: ἦν ἑστώς
ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τ. πόλει διατρίβοντες
ἡμέρας τινάς
kK. τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία. 5. . ἤκουεν
;
παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα
k. τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν
17
προσλαβόμενοι τ. ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς
πονηρούς
τιν. ἄνδρ., T
6 ἔσυρον Ἰάσονα x. τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τ.
πολιτάρχας
~
>
6
,
‘
‘
τινὲς δὲ x. τ. Emtxoupiov κ. Στωικὼν
φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ κ. τινες
ἔλεγον
Sa
Qi
>
Ce
΄
>
,
yap, τινα εἰσφέρεις εἰς τ. ἀκοὰς ἡμῶν
ξενίζοντα
καινότερον
τι
ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν
οὐδὲ. . . θεραπεύεται προσδεόμενός τινος
ὡς x. τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν
τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπιστευσαν
18 2 ὅ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι ᾿Ακύλαν
7 ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου

16

,

+ AP

‘
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οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς
καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν
ἀνὴρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι
ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τ. πόδας τ. ἀποστόλων ἔθηκεν
wa... κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσει τινὶ αὐτῶν
παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς
ὅ ἀναστὰς δέ τις ἐν τ. συνεδρίῳ Φαρισαῖος
1 ἀνέστη Θευδᾶς λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν
ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τ. συναγωγῆς
τ. λεγομένης Λιβερτίνων
ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο
ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προυπῆρχεν ἐν
τ. πόλει
9 1 λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν
3. ὃ ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με
περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός;
ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ

9 2 3 ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας
jv δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ
᾿ *Avavias

~

\

3 παιδία μή τι προσφάγιον ἔχετε;
καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν

,

20 ὅ ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι

29
12 1
18 6
15

,

,,...“
,
ye
ἀφῆτε
τ. ἁμαρτίας
ἀφέωνται

>

>

“

2 ἄν τι αἰτήσητε τ. πατέρα δώσει ὑμῖν
οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ

>

6 ὅ οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ

κ. μὴ

ἢ τ. πτωχοῖς ἵνα τι δῷ

,

11 σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην
τινὲς τ. ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθαν
αὐτῷ.
8
FEE
ἐν ὕδ
δύ
AD
,
μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαϊ Tis
48 ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς
11 ς σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην

φυλάξῃ

3 ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει
τινὲς γὰρ ἐδόκουν

»

δέ τις ἐν Καισαρίᾳ ὀνόματι Κορνήλιος

5 ὅ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται
Πέτρος"

8

5

,

ἀνὴρ

10

2

ὀνόματι
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2 εἰ μὲν ἣν ἀδίκημά τι

ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν
5 Ἰουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι
ἐν δὲ τῇ Ἐφέσῳ ἐπιδημοῦντές τινες Κορίνθιοι
—h. v., TWH non mg. R
1 ἐγένετο δὲ... εὑρεῖν τινὰς μαθητάς
9 ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο κ. ἠπείθουν
δ
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τις

Ας 1913 ἐπεχείρησαν δέ τινες κ. τ. περιερχομένων
Ιουδαίων
14 5 ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως
ἑπτὰ υἱοί
24
31
32
38
39

5 Δημήτριος

τινες, Τ

γάρ τις ὀνόματι ἀργυροκόπος

,

τινὲς δὲ kK. τ. "Aovapyav . . . παρεκάλουν
ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον
εἰ μὲν οὖν... ἔχουσιν πρός τινα λόγον
2 εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε
20 9 καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Ἐὔτυχος
21 10 κατῆλθέν τις ἀπὸ τ. Ἰουδαίας προφήτης
16 ὅ ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι
Κυπρίῳ
34 ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τ. ὄχλῳ
37 ? εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι πρός σε
2212 ὅ ᾿Ανανίας δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τ.
νόμον
23 9 ἀναστάντες τινὲς τ. γραμματέων... διεμάχοντο
17 1 ἔχει yap ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ
τι ἀπαγγ., T
18 1 τοῦτον τ. νεανίαν... ἔχοντά τι λαλῆσαί
σοι
20 ὡς μέλλων τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι
23 * προσκαλεσάμενός τινας δύο τ. ἕκατονταρχῶν
241
ὅ μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν κ. ῥήτορος
Τερτύλλου τινός
ἮΝ,
>
«
~
k een 4
,
οὔτε ev τ. ἱερῷ εὗρόν pe πρός τινα διαλεγόμενον
ὅ τινὲς δὲ ἀπὸ τ. ᾿Ασίας Ἰουδαῖοι
1 κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ
μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ
1 5. εἴ τί ἐστιν ἐν τ. ἀνδρὶ ἄτοπον
οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον
εἰ μὲν οὖν. . . ἄξιον θανάτου πέπραχά τι
ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν
ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος
δέσμιος
οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα
ἄνθρωπον
»
,
‘
a7
,
ζητήματα δέ τινα περὶ τ. ἰδίας δεισιδαιμονίας
εἶχον πρὸς αὐτόν,
ὅ κι περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος
|
We
΄
,
»"
ἀσφαλές
τι γράψαι
τ. κυρίῳ, οὐκ> ἔχω
λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείθομαι
οὐθέν
-τι, WH non mg.
οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιόν τι πράσσει
πττι, WH non mg.
παρεδίδουν τ. τε Παῦλον x. τινας ἑτέρους
δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ.
ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς
Διμένας
νησίον δέ τι ὑποδραμόντες
καλούμενον
Καῦδα
eis νῆσον δέ twa δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν
ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς
χώραν
κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν
3 μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ
ods δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τ. πλοίου
συστρέψαντος δὲ τ. Παύλου φρυγάνων τι
πλῆθος
:
19 1 οὐχ ὡς τ. ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν
s

‘

»»

>

\

-

>

~

—

,

,

>

a

οὔτε παραγενόμενός τις τ. ἀδελφῶν ἀπήγ-

γειλεν
ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν
ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ k. ἐν ὑμῖν
2 εἰ ἠπίστησάν τινες
καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν
μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται:
ὑπὲρ ap τ. ἀγαθοῦ τάχα τις κ. τολμᾷ
>

ἀποθανεῖν

3 εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει
ὃ γὰρ βλέπει τις τί κ. ἐλπίζει;
BX. τίς ἐλπ., WH non mg. R non mg.
οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι
μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον
εἴ πως... σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν
2 εἰ δέ τινες τ. κλάδων ἐξεκλάσθησαν

2 x. εἴ τις ἑτέρα ἐντολή

εἰ μὴ τ. λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι
5. οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν

κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τ. πτωχοὺς

τ. ἁγίων
3 iva μή τις εἴπῃ
οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα
5 οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν
εἰδ. τι, T

ὅταν γὰρ λέγῃ τις

΄

ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι
εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τ. θεμέλιον
εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ,
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εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται
εἴ τις τ. ναὸν τ. Θεοῦ φθείρει

Ww
μ᾿
τὸ
ἃw

εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν

ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ
μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε
ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες
ὥστε γυναῖκά τινα τ. πατρὸς ἔχειν
2 ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἦ πόρνος
τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τ. ἕτερον
κ. ταῦτά τινες ἦτε
οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος
2 εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον
2 κι γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον
γυν. ἥτις, WHR
περιτετμημένος τις ἐκλήθη ;
ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί Tis;
2 εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον
αὐτοῦ νομίζει
2 εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι
5. εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τ. Θεόν
τινὲς δὲ τ. συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τ. εἰδώλο
ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν

2 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε τ. ἔχοντα γνῶσιν

ὅ ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τ. εὐαγγελίῳ
τ. Χριστοῦ
.
22 ἵνα πάντως τινὰς σώσω
10 7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε καθώς τινες αὐτῶν
μηδὲ πορνεύωμεν καθώς tives αὐτῶν ἐπόρ-

νευσαν
9 μηδὲ ἐκπειράζωμεν τ. Κύριον καθώς τινες
αὐτῶν ἐπείρασαν

10 μηδὲ γογγύζετε καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγσαν
19 1 ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν;
1 ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν
,
2
27 3 εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τ. ἀπίστων

TUS
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Phi 8..4.3 εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί
1Col0 28 " ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ
re: εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε
31 εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε
11 16 3 εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι
4 ὃ 3 εἴ τις ἀρετὴ Ks εἴ τις “ἔπαινος
Col 2 8 5 βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν
18 κ. μέρος τι πιστεύω
34 3 εἴ τις πεινᾷ ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω
[6.5 μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει κ. ἐν
14 24 ? εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης
πύσει
27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ
23 οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τ. σαρκός
35 2 εἰ δέ τι μανθάνειν θέλουσιν
8113 7 ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν
37 ? εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι
Ὕ ΤῊ} Ὁ ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι
29 πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν
38 3 εἰ δέ τις ἀγνοεῖ ἀγνοεῖται
15 6 τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν
515. ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ
12 πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινές
uTh2 3 9 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον
34 ἀγνωσίαν. γὰρ Θεοῦ τινὲς ἔχουσιν
8. ὃ οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος
ὃ πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν
35 ἀλλὰ ἐρεῖ τις
37 εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τ. λοιπῶν
Io ? εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι
6
ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς
II ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν
1" μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ
ἀτάκτως
22. Ὁ εἴ τις οὐ φιλεῖ τ. Κύριον ἤτω ἀνάθεμα
i
14 3 εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τ. λόγῳ ἡμῶν
᾿1ΤῚ1 3 ἵνα παραγγείλῃς τισὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν
1Co2 5 Ἔ εἰ δέ τις λελύπηκεν οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν
10 ᾧ δέ τι χαρίζεσθε κἀγώ"
6 ὧν τινὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν
2x, “γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι εἴ τι κεχάρισμαι
8 ? ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται
8 τἢ μὴ χρήζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπι10:7 εἴ τι ἕτερον τ. ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
στολῶν πρὸς ὑμᾶς
ἀντίκειται
5 οὐχ ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι
IQ ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τ. πίστιν ἐναυ517 ἢ ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις
άγησαν
714 3" εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι
ee
εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται
8 20 ὃ στελλόμενοι τοῦτο μή τις ἡμᾶς μωμήσηται
5°" εἰδέ τις τ. ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἷδεν
10 2 τολμῆσαι ἐπί τινας τ. λογιζομένους. ἡμᾶς
4 1 ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τ.
7.3 εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι
πίστεως
ὃ 3 ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι
δι. 1... εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει
12 συνκρῖναι ἑαυτούς τισι τῶν ἑαυτοὺς συνιὃ 3 εἰ δέ τις τ. ἰδίων K. μάλιστα οἰκείων οὐ
στανόντων
προνοεῖ
11.01

ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης

15 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν

16:5 μή ris pe δόξῃ ἄφρονα, εἶναι
16 ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι

20? εἴ τις
ὃ εἴ τις
3 εἴ τις
21 ἐν ᾧ δ᾽
12 6 8 py τις
11

οὐδὲν

175

24 τινῶν ἀνθρώπων

ὑμᾶς καταδουλοῖ εἴ τις κατεσθίει,
λαμβάνει εἴ τις , ἐπαίρεται,
εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει
ἄν τις τολμᾷ
εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑὑπὲρ ὃ βλέπει με

γάρ τι ὑστέρησα

στόλων
—T, TWH
μή τινα ὧν

τῶν

ὑπερλίαν

ἀπο-

non mg. R
πρὸς ὑμᾶς

αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν

6.32 εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ
7 8 ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα
10 ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τ.
πίστεως
21 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τ. πίστιν
ἠστόχησαν

ITi2
ἀπέσταλκα

ὁὀπίσω τ. Σατανᾶ

16 2 εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας

5 5. dav de x. ἀθλῇ τις
18 ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν
2

ἐὰν οὖν τις

ἐκκαθάρῃ

ἑαυτὸν

ἀπὸ τούτων

18. 8 3 ov γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τ. ἀληθείας
Tit 1 6? εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος
Ga Ὁ 7;25 εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς
12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης
Ors εἴτις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται. παρ ᾿ὃ παρελάβετε | Phm
18 3 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει
2% .6~7 ἀπὸ δὲ τ. δοκούντων εἶναί τι
He 2 6 διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων
Ρ εἰ πρὸ ἊΝ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ Ἰακώβου
ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους
ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει
6 I ae Ke ute odpanes A£ υδδὲ mapaDDN DyD ITIPON, Ps. viii. 6
9 τὸν δὲβρα ὑ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον
πτώματι
3 1? εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὧν
8.4 πᾶςyap οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος
15

4 οὔτε i deg περιτομή

Eph 2 9 *
429 ?
5 27 ὃ
6 "8:3

τι ἔστιν

οὐκ ἐξ ἔργων ἵνα μή τις καυχήσηται
εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τ. χρείας
μὴ ἔχουσαν σπίλον ἡ ῥυτίδα ἤ Te τ. τοιούτων
6 ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν
εἰδότες ὅτι
ἑκ. ὃ ἐὰν row,

R

Phil 115 © τινὲς μὲν x. διὰ φθόνον x. ἔριν,
ὃ τινὲς δὲ x. δ εὐδοκίαν τ. Χριστὸν καταγγέλλουσιν
21
εἴ τις οὖν παeae αὐ ἐν Χριστῷ,
εἴ τι παραμύθι ον ἀγάπης,
εἴ τις κοινωνία πνεύματος,
ts
τὸ
w
εἴ τις σπλάγχνα κ. οἰκτιρμοί

12

ὃ μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ

ἀπιστίας
13 3 ἵνα μὴ :σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν
ἐξ ip. τις, WH mg.
ὑστερηκέναι
ὑ
41% wy ποτε... δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν
6 ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται

τινὰς

εἰσελθεῖν

εἰς

αὐτήν
7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν
t1°? ἵνα μὴ ἐν τ. αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ
5 4 οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει T. τιμήν
12 διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τ. ἀρχῆς
τ. λογίων τ. Θεοῦ

τίνα, TR mg.
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He

TLS —TOLOUTOS
8 3:

ἀναγκαῖον ἔχειν tix. τοῦτον ὃ προσενέγκῃ

10 25 καθὼς ἔθος τισίν
27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως
28 adernoas τις νόμον Μωυσέως...

θνήσκει

ΤΙΤΙΟΣ

Ας 18 γ ἦλθεν

12 15 ὃ μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τ. χάριτος τ. Θεοῦ"
3 μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ
5 ? εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας
7 ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τ. Κυρίου
18 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ

κτισμάτων
2 εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν κ. οὐ ποιητής
26 ? εἴ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι
΄

20 τοῦτον

Τιτίου, TWH
11Co2 13 τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τ. ἀδελφόν μου

7 6 παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐν τ. παρουσίᾳ
Τίτου
13 μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τ. χαρᾷ Τίτου
14 ἡ καύχησις ἡμῶν
ἐπὶ Τίτου
ἀλήθεια

ἐγενήθη

8 6 εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον

τινὰ ὅρκον

13 κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν ; προσευχέσθω.
εὐθυμεῖ tis; Ψαλλέτω.

n
to
το
τὸ
bo
t

i διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας

12
Ga

2

-

εἴ
εἴ
εἴ
ὁ

τινες ἀπειθοῦσιν τ. λόγῳ
τις λαλεῖ ὡς λόγια Θεοῦ:
τις διακονεῖ ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ
Θεός

11 ΤΊ 4
Tit 1

16 τ. Θεῷ τ. διδόντι τ. αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ
ὑμῶν ἐν τ. καρδίᾳ Τίτου
23 εἴτε ὑπὲρ Τίτου κοινωνὸς ἐμός
18 παρεκάλεσα Τίτον x. συναπέστειλα τ.
ἀδελφόνμή τι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος;
1 ἀνέβην... συνπαραλαβὼν x. Τίτον
3 οὐδὲ Tiros ὁ σὺν ἐμοὶ Ἕλλην dy nvayκάσθη περιτμηθῆναι
10 Τίτος εἰς Δαλματίαν
4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν

15. ° μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεύς
5 ὃ

ζητῶν τινὰ καταπιεῖν
τίνα, TR; —rwa, WH

11Pe2 19 ᾧ γάρ τις ἥττηται
3 9
9
16
IJo2 1
15
27
4 20
514
16
1110 10
Il Jo 9
Ju
4
Re 320
7 1
11

5
5
13 9
10

non mg.

ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται
μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι
ἐν αἷς ἐστὶν δυσνόητά τινα
2 ἐάν τις ἁμάρτῃ παράκλητον ἔχομεν
2 ἐάν τις ἀγαπᾷ τ. κόσμον
οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς
3 ἐάν τις εἴπῃ
2 ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ
? ἐάν τις ἴδῃ τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα
ἁμαρτίαν
2 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς
ἔγραψά τι τ. ἐκκλησίᾳ
παρεισεδύησαν yap tives ἄνθρωποι
? ἐάν τις ἀκούσῃ τ. φωνῆς μου
3 ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος. .. ἐπί τι δένδρον
ἐπὶ πᾶν, TWH non mg.
? εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι
* εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι
? εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω
2 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς αἰχμαλωσίαν
ὑπάγει:
2

4

Ν

”

ει

2

τις

>

ἐν

>

,

payer?

‘

>

>

~

ATOKTEVEL

~

17 * ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι
14 9 ? εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον
2
”
,
Mee
ἃ
11 * εἴ τις λαμβάνει rd χάραγμα τ. ὀνόματος
αὐτοῦ
2015 3 εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τ. ζωῆς
γεγραμμένος
22 18 3 ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά
19 2 ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τ. λόγων τ. βιβλίου
Ν

΄“-

πολλοὶ ἀνέγνωσαν

ΤΙΤΟΣ

3 23 εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει
5 12 ὅ μὴ ὀμνύετε μήτε τ. οὐρανὸν... μήτε ἄλλον

iv)

οὖν τ. τίτλον

Ac 18 7 ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τίτου Ἰούστου

2 ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν
2 εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν
18 ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις

TZ ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τ.
πρεσβυτέρους τ. ἐκκλησίας
ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τ. ἀληθείας

Τιτίου

TI'TAOX * 7
Jo 19 19 ἔγραψεν δὲ x. τίτλον 6 Πειλᾶτος

16 ὃ μὴ τις πόρνος ἣ βέβηλος ὡς Ἠσαῦ

1

ὀνόματι

Τίτου,

18 2 ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους
Ja

τινὸς

Ἰούστου

ἀπο-

11 40 τ. Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τιπροβλεψαμένου

εἰς οἰκίαν

ΤΟΙΓΑΡΟΥ͂Ν *

Ι ΤῊ 4 8 τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ
He12

1 τοιγαροῦν x. ἡμεῖς τοσοῦτον
νέφος μαρτύρων

ἔχοντες ...

TOI/NYN *
Lu 20 25 τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι

1 Co 9 26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω
He 18 13 τοίνυν

ἐξερχώμεθα

παρεμβολῆς

πρὸς

αὐτὸν

ἔξω

τ.

ΤΟΙΟΎΣΔΕ *
ΠΡΕ1 17 φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε
ΤΟΙΟΥ͂ΤΟΣ

(1) τοιοῦτος...
Mt

οἷος, ὁποῖος, ὅστις, ὡς

9 8 ἐδόξασαν τ. Θεὸν τ. δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην

τ. ἀνθρώποις

18 5 ὃς ἐὰν δέξηται ἕν παιδίον τοιοῦτο
19 14 τ. γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν
ΜΚ 4 33 τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς
τ. λόγον
6 2 αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τ. χειρῶν αὐτοῦ
γινόμεναι
713 παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
9 37 ὃς ἂν ἕν τ. τοιούτων παιδίων δέξηται
τ. mad. τούτων, T
10 14 τ. γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ

18 19 1 οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως

Lu

9 0 τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα;

18 16 τ. γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ

955
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Jo

423 ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τ. προσκυνοῦντας
αὐτόν

8 [ς Μωυσῆς ἐνετείλατο τ. τοιαύτας λιθάζειν
916 πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα
σημεῖα ποιεῖν;
Ac 16 24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβών
ods συναθροίσας κ. τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα

“peas

aipe ἀπὸ τ. γῆς τ. τοιοῦτον
1 γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος κ. ἐγώ εἰμι
Ro 1 32 οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν

2 2 τὸ κρίμα τ. Θεοῦ ἐστὶν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ
τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας
3 ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα
πράσσοντας

16 18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι

rea
τ. Κυρίῳ

te
ἡμῶν

τι
Χριστῷ

ov

δουλεύουσιν
1 τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τ. ἔθνεσιν
5 παραδοῦναι τ. τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ
11 τ. τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν
οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν
τ. τοιούτοις
;
28 θλίψιν δὲ τ. σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι

11 τό ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν
1 οἷος ὁ χοϊκὸς τοιοῦτοι κ. οἱ χοϊκοί:

1 x. οἷος ὁ ἐπουράνιος τοιοῦτοι κ.
ἐπουράνιοι
16 16 ἵνα x. ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τ. τοιούτοις
18 ἐπιγινώσκετε οὖν τ. τοιούτους

11Co2

12
11
11 13
3.

ὑπὲρ: τ. τοιούτου καυχήσομαι

οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ
οὐ κληρονομήσουσιν
23 κατὰ τ. τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος
6 1 ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τ. τοιοῦτον
Eph 5 27 μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τ. τοιούτων
Phl 229 τ. τοιούτους ἐντίμους ἔχετε
11Th8 12 τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν
Tit 311 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος
Phm9g ! τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος πρεσβύτης
-

He

-“

,

726 τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν x. ἔπρεπεν ἀρχιερεύς

8

I τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα

11 14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν
12 3 ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα . . . ἀντιλογίαν
18 16 τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται

ὁ Θεός

Ja 4 16 πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν
111 Jo ὃ ἡμεῖς γὰρ ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν
τοιούτους
Ας 28

τ.

ΤΟΙ͂ΧΟΣ
5 τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεὸς τοῖχε κεκονιαμένε
ΤΟΚΟΣ

Mt 25 27 ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ
Lu 19 23 κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα

Lu
7ο
Ac

κατανοῆσαι

Ro

5

7 ὑπὲρ γὰρ τ. ἀγαθοῦ
ἀποθανεῖν

τάχα

τις κ. τολμᾷ

15 18 οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν
1Co

τολμῶ, WH

κρίνεσθαι ἐπὶ τ.

2 τ. πεποιθήσει ἧ λογίζομαι τολμῆσαι
12 οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐνκρῖναι ἢ συνκρῖναι

11 21

Phl

mg.

6 1 τολμᾷ τις ὑμῶν. ..
ἀδίκων

11Co10

οἱ

τοιοῦτος
πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τ.
Χριστοῦ
ἢ
ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος
3 τοιοῦτοι κ. παρόντες τ. ἔργῳ
οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι ἐργάται δόλιοι
ἁρπαγέντα τ. τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.
κ' οἶδα τ. τοιοῦτον ἄνθρωπον

22 46 οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ ἐκείνης τ. ἡμέρας
ἐπερωτῆσαι
1234 οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
15 43 τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τ. Πειλᾶτον
20 40 οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν
2112 οὐδεὶς ἐτόλμα τ. μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν
513 οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς
7 32 ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωυσῆς οὐκ ἐτόλμα

Mk

Ju

6 ἱκανὸν τ. τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη
7 μή πως τ. περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ

8 4

ΤΟΛΜΑΏ
Mt

ἑαυτούς
ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ ἐν ἀφροσύνῃ λέγω

τολμῶ κἀγώ
114 περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως τ. λόγον τ.
Θεοῦ λαλεῖν
Q οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας

TOAMHPOTE
Pax *
Ro 15 15 τολμηροτέρως δὲ ἔγραψα ὑμῖν
τολμηρότερον, T

TOAMHTH’S *
11Pe2 10 τολμηταὶ αὐθάδεις
He

ΤΟΜΟΣ *
412 τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον
TO’=ON

Re
6 2 ὁ

-

καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον

TONA’ZION
Re 21 20 ὁ ἔνατος τοπάζιον
ΤΟΊΠΟΣ

(1) τόπ. διδόναι
λαμβάνειν

(2) τόπ. ἔχειν, κατέχειν,
(8) τόπ. ἅγιος = (4) κατὰ

τόπον, τόπους
Mt 12 43 διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων
1413 ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον

τόπον

15 ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος
35 ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τ. τόπου ἐκείνου
4 ἔσονται . . σεισμοὶ κατὰ τύπους
15 3 τὸ βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως ... . ἑστὸς
ἐν τόπῳ ἁγίῳ
26 52 ἀπόστρεψον τ. μάχαιράν σου εἰς τ. τόπον͵
αὐτῆς
27 33 ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον ΤΓολγοθά,
ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος
κραν. TOT.,
28 6 ἴδετε τ. τόπον ὅπου ἔκειτο
ΜΚ 135 ἀπῆλθεν εἰς ἔ mpov τόπον κἀκεῖ προσηύχετο
45 ἀλλὰ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἦν
ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς
31 δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον

P
τόπον

τόπος---τοσοῦτος
ἀπῆλθον ἐν T. πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον
ἀπ. εἰς ἔρ. Tom. τ. πλ.,

Ac

ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος

614 Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος
τόπον τοῦτον

ΤΡῚΣ yoy TAY AAS TEN Dips

φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τ. Γολγοθὰν τόπον,
κραν. τόπ.,

NIT WIP, Ex. iii. 5

ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν
οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τ. καταλύματι
T

ἢ tis τόπος τ. καταπαύσεώς pov;
‘NMA Dip MON), Is. Ixvi.1
ἐξιλθὸν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον

γεγραμμένον

Ht

ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα
τόπον τῆς περιχώρου
ἐξελθὼν “ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον

διὰ τ. Ἰουδαίους

ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ
ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν

διδάσκων"
3 ἔτι τε κι . ..
τοῦτον

ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τ. τόπῳ

ἐγγὺς τ. τόπου ὅπου ἔφαγον τ. ἄρτον
ἀπῆλθεν . +. εἰς T. τόπον ὅπου ἦν Ἰωάνης
τὸ πρῶτον βαπτίζων

ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας
Aided
ἦν ἔτι ἐν τ. τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ
Μάρθα
ἀροῦσιν ἡμῶν κι τ᾿ τόπον k. τὸ ἔθνος

ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν.
k. ἐὰν πορευθῶ κ. ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν

noe δὲ x. Ἰούδας tee Ts τόπον
ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον
Διθόστρωτον
ἐξῆλθεν εἰς τ. λεγόμενον Κρανίου Τόπον
τόπον, ἐν

ἐν δὲ τοῖς περὶ τ. τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν
χωρία τ. πρώτῳ τῆς νήσου
ἔσται ἐν τ. τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς

DAD WON WH Dipoa mn, Hos. ii. 1

1: δότε τόπον τ. ὀργῇ
7 μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τ. κλίμασι τούτοις
σὺν πᾶσιν τ. “ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα.
ἐν παντὶ τόπῳ
14 16 6 ἀναπληρῶν τ. τόπον τ. ἰδιώτου
11Co2 14 τ. ὀσμὴν τ. γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾽
ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ
Eph
4 27 } μηδὲ δίδοτε τόπον τ. διαβόλῳ
ΤῊΒῚ .8 ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τ.
Θεὸν ἐξελήλυθεν
ETi 3. 8

He
8 7
118
12 17

Pel 19
Re 2 5
614

12 6

ὁ Ἰησοῦς
ἦν δὲ ἐν τ. τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος
χωρὶς ᾿ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον

ἐὰν μὴ . . » βάλω μου τ. δάκτυλον εἰς τ.
τόπον τ. ἥλων
τύπον, WHR
λαβεῖν τ. τόπον τ. διακονίας ταύτης κ.

βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι

τ. ἄνδρας ἐν

παντὶ τόπῳ
οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος
2 ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν
λαμβάνειν
μετανοίας γὰρ τόπον. οὐχ εὗρεν.
ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ
κινήσω τ. λυχνίαν σου ἐκ τ. τόπου αὐτῆς
πᾶν ὄρος κ. νῆσος ἐκ τ. τόπων αὐτῶν
ἐκινήθησαν
ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ
τ. Θεοῦ
οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τ. οὐρανῷ
ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τ. τόπον αὐτῆς
συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τ. τόπον τ. καλούμενον
“Εβραϊστὶ *Ap Μαγεδών
πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων
τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς
ΤΟΣΟΥ͂ΤΟΣ *

ἀποστολῆς,

τούτου

κεκοίνωκεν τ. ἅγιον τόπον

ἐκπέσωμεν

ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τ. πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη

ἀφ᾽ ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς. τ.
τόπον τ. ἴδιον
ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι
ἥ λαλῶν ῥήματα κατὰ τ. τόπου τ. ἁγίου

τόποις

περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον

τῆς βασάνου

κυνεῖν δεῖ

τ.

ματος

2 Kk. τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τ. ἔσχατον
τόπον κατέχειν
πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τ. ἔσχατον τόπον
γέγονεν ὃ ἐπέταξας kK. ἔτι τόπος ἐστίν
ἵνα μὴ κ. αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τ. τόπον τοῦτον

ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τ. τόπῳ

ἐν

μέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τ. ᾿Ασίαν
τόπους
ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς
Atpévas
᾿ φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους

διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων
1 ἐρεῖ σοι Ads τούτῳ τόπον'

ἐν ἹἹεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσ-

ὄντας

2, τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τ. ἐγκλή-

τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι

ὁμοίως δὲ κι Λευείτης κατὰ τ. τόπον
ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον
4

Jo

τ.

ἐκείνοις
ὁ κατὰ... τ. τόπου τούτου πάντας πανταχῇ

ἀπέστειλεν αὐτοὺς. .. εἰς πᾶσαν πόλιν κ.

ὡς ἦλθεν ἐπὶ τ. τόπον
* κατὰ τόπους λοιμοὶ κ. λιμοὶ ἔσονται
γενόμενος δὲ ἐπὶ τ. τόπου εἶπεν αὐτοῖς
ὅτε ἦλθαν ἐπὶ τ. τόπον τ. καλούμενον
Κρανίον

τ.

μοι ἐν τ. τόπῳ Tovr
33 ὁ γὰρ τόπος ἐφ᾽ ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν

ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενος Κρανίου Τόπος

—rov,

καταλύσει

PF λατρεύσουσίν

* ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους

εὗρεν τ. τόπον οὗ ἦν

οὗτος

(1) de temp.
Mt

810

παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ
=
εὗρον
οὐδὲ ἐν τ. Ἰσρ. too. π. εὗρ... TR
mg.

non

957

τοσοῦτος---τότε

Lu

79 οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι
ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος
1 χρσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί
τοσούτῳ χρόνῳ, TWH mg.

>

~

Re

18

τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος
=

Ba

tg

‘

c

A

,

μαρτύρων

(4) ἄρτι...

[WH mg.] R
?

-

,

3

-

τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τ. υἱῶν
Ζεβεδαίου
3 τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς
τότε λέγει τ. δούλοις αὐτοῦ
te
τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν
τ. διακόνοις
τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον
ἔλαβον
τότε λέγει αὐτοῖς
,
c
σι
,
ed
τότε 6 ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν τ. ὄχλοις
τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψιν
k. τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί
k. τότε ἥξει τὸ τέλος
τότε of ἐν τ. Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς Ta
-

,

A

,

~

΄

,

,ὕ

c

>

΄“

,

΄΄

,

ς

a“

>

,

,

,

«

>

>

’

,

>

”

(2) ἀπὸ τότε

τότε

-

τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ

ΤΟΤΕ

Mt

>

τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ
τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία

,

7 τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν κ. πένθος
16 μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη 6 τοσοῦτος πλοῦτος

(1) ὁ τότε

΄

,

He
1 4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τ. ἀγγέλων
47 1 σήμερον ἐν Δανεὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον
χρόνον, Ps. xcv. 7, ὃ
22 κατὰ τοσοῦτο κ. κρείττονος διαθήκης γέγονεν
ἔγγυος Ἰησοῦς
10 25 τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν
121

3

τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ

3 4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ;
,

“-

--Οτότε, TWH

εἰπέ μοι εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε;
ἡ δὲ εἶπεν Ναὶ τοσούτου
1Col4 Io τοσαῦτα εἰ τύ οἱ γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ
~

>

τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ

τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον

Ga

Mt 16 24 τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
27 k. τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τ. πρᾶξιν
αὐτοῦ
17 13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταί
17 τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν
,

Mt 15 33 πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι

(8) ὅταν, ὅτε, ds...
τότε, εὐθέως τότε

τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τ. μάγους
τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη
ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ιερεμίου

ἔσται yap τότε θλίψις μεγάλη
τότε ἐάν. τις ὑμῖν εἴπῃ
τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου ἐν οὐρανᾧ'
k. τότε κόψονται πᾶσαι ai φυλαὶ τ. γῆς
—rore, T
»

pn

A

,

Ἑ

ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα

,

,

/

«

»

ot

τότε ἔσονται δύο ἐν τ. ἀγρῷ
,

a

,’

5

>

΄

παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τ. Γαλιλαίας
ἀφίησιν αὐτόν
TOTE ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον
τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος
,
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος
5. ἀπὸ τότε ἤρξατο 6 ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν
τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου
τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος

τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τ. οὐρανῶν δέκα
παρθένοις
τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι
καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
|
a
4
‘
oy
>
“>
“
ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι
ἐρεῖ κ. τοῖς ἐξ εὐωνύμων

τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τ. ἀνέμοις
τότε λέγει τ. παραλυτικῷ
τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάνου
k. τότε νηστεύσουσιν
τότε ἥψατο τ. ὀφθαλμῶν αὐτῶν
τότε λέγει τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τ. πόλεις
τότε λέγει τ. ἀνθρώπῳ
τότε προσήνεγκαν
αὐτῷ δαιμονιζόμενον

τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα

k. τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς

τυφλόν

|

τότε λέγει Eis τ. οἶκόν μου ἐπιστρέψω
τότε ἀφεὶς τ. ὄχλους

τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν

τότε διεστείλατο τ. μαθηταῖς
ἀπὸ τότε ἤρξατο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς δεικνύειν
\

,

>

-“

,’

c

,

>

-“

,

ἀποκριθήσονται κ. αὐτοὶ λέγοντες
ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων
τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
ἀπὸ

δ.

τότε

A

ἐζήτει

εὐκαιρίαν

he

>

iva

,

αὐτὸν

“

><

παραδῷ
,

,

>

φ»

3

~

τότε λέγει αὐτοῖς ὁ

Inaovs

τότε ἔρχεται per αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς
τότε λέγει αὐτοῖς
τότε ἔρχεται πρὸς τ. μαθητάς
τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τ. χεῖρας ἐπὶ
τ. Ἰησοῦν
τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς
τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν
ἔφυγον
τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
ἤρξατο καταθεματίζειν κ. ὀμνύειν
ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδοὺς αὐτόν
τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ἱερεμίου
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος
εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον
τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τ. Βαραββᾶν
τότε οἱ στρατιῶται τ. ἡγεμόνος παραλαβόντες τ. Ἰησοῦν
τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί
τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι
,

©

>

~

>

©?

‘

a“

,

A

c

,

>

’

D8

τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος
τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἵεροσολύμων Φαρισαῖοι
τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν
τότε ἀποκριθεὶς 6 Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ
4

,

τότε
τότε

,

τότε πορεύεται κ. παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ
8 rére ἐφάνη x. τὰ ζιζάνια

>

c

,

κ. τότε τ. οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τ. γραμματέων

2

,

»

>

,

,

ia

A

ε

-

,

΄

-“

‘

,

>

‘

>

΄-

>

,

,

>

~

A
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τότε---τραπεζείτης

4 1 Mt-28 10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς
Mk 220 τότε νηστεύσουσεν ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ
3 27 κ. τότε τ. οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
13 14 τότε οἱ ἐν τ. Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
21 kK. τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
26 τότε ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
27 κ. τότε ἀποστελεῖ τ. ἀγγέλους
Lu 5 35 τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις τ. ἡμέραις
,

27

c

΄“

6 42 τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος...
11 24 μὴ εὑρίσκον τότε λέγει

- τότε, Τ [ΜΗ]

ἐκβαλεῖν

R

,
’
,
26 τότε
πορεύεται κ. παραλαμβάνει
18 26 τότε ἄρξεσθε λέγειν

1 Co 15 54 8 τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος

16. 2 ὃ ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται
11Co12 10 ὅ ὅταν γὰρ ἀσθενῶ τότε δυνατός εἶμι
Ga 4 8 τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεὸν ἐδουλεύσατε
29 ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν

6 4 τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει
3 4 ® τότε x. ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν

Col
1Th
Th
He

M469 τότε. ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τ. ἔσχατον τόπον

δόξ;

5 3 3 τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐπίσταται ὄλεθρος
2 8 τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος
917 ® ἐπεὶ μὴ τότε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος
μή ποτε, TWH mg. R
10 7 τότε εἶπον ᾿Ιδοὺ ἥκω

‘NIT

κατέχειν

τότε ἔσται σοι δόξα
τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν
2 ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ εὐαγγελίζεται
21 10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖς

20 τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς
25 τότε οἱ ἐν τ. Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
27 τότε ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον

23 30 τότε ἄρξονται λέγειν τ. ὄρεσιν
24 45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τ. νοῦν
Jo 710
τότε κ. αὐτὸς ἀνέβη
8 28 3 τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι
10 22 ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια ἐν τ. Ἱεροσολύμοις
δὲ, TR non mg.
1: ὁ 8 τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας
8

,

>

A

14 τότε οὖν εἶπεν
12 τό 3 ὅτε ἐδοξάσθη
,

>

3

>

αὐτοῖς

aL

ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ
ae

ae

,

Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν
18 27 τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς
191
οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τ. Ἰησοῦν
οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς
οὖν εἰσῆλθεν x. ὁ ἄλλος μαθητής

τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ

τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν
τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τ. ὑπηρέταις
ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας
ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων
ἐπετίθεσαν τ. χεῖρας ἐπ᾽ αὐτούς
τότε ἀπεκρίθη Πέτρος
τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς
13 3 τότε νηστεύσαντες κ. προσευξάμενοι

12 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν
15 22 τότε ἔδοξεν τ. ἀποστόλοις κ. τ. πρεσβυτέροις
17 14 * εὐθέως δὲ τότε τ. Παῦλον ἐξαπέστειλαν

2113 τότε ἀπεκρίθη ὁ Παῦλος
26 τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τ. ἄνδρας

ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ
ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν
ὁ Φῆστος. . . ἀπεκρίθη

ὁ Παῦλος ἐκτείνας τ. χεῖρα ἀπελογεῖτο
τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν
τότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία
διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελιτήνη
ἡ νῆσος καλεῖται
τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε
τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τ.
Θεοῦ
τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον"
* ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους τότε δὲ ἐπιγνώ15 28

σομαι
8 τότε κ. αὐτὸς 6 υἱὸς ὑποταγήσεται

IS, Ps. xl. 8

ΤΟΥ̓ΝΑΝΤΙΌΝ

ΠΟΟ2
Ga

7 ὥστε τοὐναντίον ὑμᾶς χαρίσασθαι
2 7 ἀλλὰ

τοὐν.

ἰδόντες

ὅτι

πεπίστευμαι

εὐαγγέλιον τ. ἀκροβυστίας
1 Ῥε 8 ο τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες

τὸ

TOY"NOMA

,

3...

NWN

9 Tore εἴρηκεν Ἰδοὺ ἥκω, Ps. Le.
12 26 οὗ ἡ φωνὴ τ. γῆν ἐσάλευσεν τότε
Pe 8 6! δι’ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδετι κατακλυσθείς

Mt 27 57 ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας τοὔνομα

Ἰωσήφ

He

9 12
13
19
10 4

ΤΡΑΊΓΟΣ

οὐδὲ δι’ αἵματος τράγων x. μόσχων
εἶ γὰρ τὸ αἷμα τράγων κ. ταύρων . . . ἁγιάζει
λαβὼν τὸ αἷμα τ. μόσχων κ. τ. τράγων
ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων κ. τράγων
ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας
τράγ. x. ταύρ., WH mg.

TPA TIEZA
Mt 15 27 ἐσθίει ἀπὸ τ. ψιχίων τ. πιπτόντων ἀπὸ τ.
τραπέζης τ. κυρίων αὐτῶν
21 12 τ. τραπέζας τ. κολλυβιστῶν κατέστρεψεν
Mk 7 28 κ. τὰ κυνάρια ὑποκάτω τ. τραπέζης ἐσθίουσιν
1115 τ. τραπέζας τ. κολλυβιστῶν... κατέστρεψεν
Lu 16 21 ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τ. πιπτόντων
ἀπὸ τ. τραπέζης τ. πλουσίου
19 23 διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ
τράπεζαν
-

ἡ χεὶρ τ. παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ

τ. τραπέζης
30 ἵνα ἔσθητε x. πίνητε ἐπὶ τ. τραπέζης μου
Jo 215 τ. τραπέζας ἀνέτρεψεν
Ac 6 2 οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς. . . διακονεῖν
τραπέζαις
16 34 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τ. οἶκον παρέθηκεν
τράπεζαν
Ro 11 9 γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα

ΠΕΡ OMI ὈΣΓΙροὺ ὙΠ), Ps, Ixix. 23

1Co10 21 od δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν x.
τραπέζης δαιμονίων
:
‘
He 9 2 ἐν ἣ ἥ τε λυχνία κι ἡ τράπεζα κ. ἡ πρόθεσις τ. ἄρτων

ΤΡΑΠΕΖΕΙ
THE *
Mt 25 27 ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τ. τραπεζείταις

Tpadpa—T pets
Mk 10 34 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται

ΤΡΑΥ͂ΜΑ

18

Lu 10 34 προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΩ

ΤΡΑΧΗΛΙΊΖΟΜΑΙ *
413 πάντα δὲ γυμνὰ
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ

κ.

15 29
Lu

τετραχηλισμένα

τ.

ΤΡΑΧΗΛΟΣ
6 ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τ. τράχηλον
αὐτοῦ
ΜΚ 9 42 εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τ. τράχηλον
αὐτοῦ
Lu 15 20 δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τ. τράχηλον αὐτοῦ
17 2 εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τ. τράχηλον αὐτοῦ

2 διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλος ἀναστήσεται ἄνευ
χειρῶν
—h. v.. TWH non mg. R

14.58 διὰ τριῶν

Lu 20 12 οἱ δὲ x. τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον
Ac 19 16 ὥστε γυμνοὺς x. τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν

He

Mt 18

156
2 46
425
9.33
10 36

ll

Jo

20 37 ἐπιπεσόντες ἐπὶ τ. τράχηλον
κατεφίλουν αὐτόν

5 φίλε χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους

2 61 χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς

21 11 μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα

τριῶν

Ac

11 11 ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τ. οἰκίαν
17 2 ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς
19 8 ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος
3 ποιήσας τε μῆνας τρεῖς
25 1 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα
7 ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν
tp. ἥβ.. TWH mg.
11 μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας avnxOnpev
12 καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν
ἡμέρας τρεῖς
15 ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι ᾿Αππίου
Φόρου κ. Τριῶν Ταβερνῶν
17 ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συνκαλέσασθαι

Ac 27 29 φοβούμενοί re μή που κατὰ τραχεῖς τόπους

ἐκπέσωμεν

χοῦντος

ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΣ
δὲ τ. ἀδελφοῦ

χώρας

τ. Ἰτουραίας

αὐτοῦ

τετρααρ-

κ. Τραχωνίτιδος

5
ΤΡΕΙ͂Σ

(1) δύο ἢ τρεῖς
Mt 12 40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς.

. τρεῖς ἡμέρας x.

τρεῖς νύκτας,
οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου . . . τρεῖς
ἡμέρας kK. τρεῖς νύκτας
13 33 ἣν. .. ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία
15 32 ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι
17 4 εἰ θέλεις ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς
σκην. τρ., WH mg.

[1816 1 ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν
σταθῇ πᾶν ῥῆμα

py ney ΒΓΡ ie Dy Ὁ “Boop
737 Dip’, Dt. xix. 15
20 1 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι
26 61 δύναμαι. . . διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι
27406... év τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν σῶσον

σεαυτόν

_
Mk

63 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι
8 2 ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι
ἡμέραις τρισὶν, WH mg.
31 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου .. . μετὰ τρεῖς
ἡμέρας ἀναστῆναι

9 5 ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς

I ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται

7 20 ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τ. οἴκῳ τ. πατρός
δύο, WH non mg.;—rpeis, Τ [ΝῊ mg. }

mypap oY... 1, Is. xl. 4

I Φιλίππου

5 77 ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα
9 ο ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων
10 το ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε

3 καὶ ἔσται... αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας

8

ἀχειροποίητον

19 ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν

ΤΡΑΧΥΣ

Lu

ἄλλον

20 κ. σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;

τ. Παύλου

Ro 16 4 οἵτινες ὑπὲρ τ. Ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν
τράχηλον ὑπέθηκαν

ἡμερῶν

οἰκοδομήσω
ὁ... οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις σῶσον
σεαυτόν
ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς
ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς
ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἔτη τρία κ. μῆνας ἕξ
ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς
τίς τούτων τ. τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι
γεγονέναι

12 52 * διαμεμερισμένοι τρεῖς ἐπὶ δυσὶν κ. δύο
ἐπὶ τρισίν
18 7 τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπόν
21 iv... ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία

Ac 15 10 ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τ. τράχηλον τ. μαθητῶν

Lu

959

.

αὐτόν

1Co10

8 ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες
εἰκοσιτρεῖς,

13 13 μένει πίστις ἐλπὶς ἀγάπη τὰ τρία ταῦτα
14 27 1 κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς
20 1 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν
11Co18 1 1 ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων κ. τριῶν
σταθήσεται πᾶν ῥῆμα, Dt. Lc.
118 ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα
Ga
519 ! ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων
ITi

He

10 28 1 ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνήσκει

Ja

nian, Dt. xvii. 6
517 οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τ. γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς κ.

nov oy προ ix ONY Deh ‘Boy

Ε Jo5

Re

μῆνας €
7 ὅτι τρεῖς εἰσὶν of μαρτυροῦντες
8 x. οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν

6 6 τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου
8 13 τ. σάλπιγγος τ. τριῶν ἀγγέλων τ. μελλόντων
σαλπίζειν
918 ἀπὸ τ. τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν
΄

τρεῖς---τρίστεγος

960
Rell

ο βλέπουσιν...

τρεῖς K. ἥμισυ

τὸ

πτῶμα

αὐτῶν

ἡμέρας

11 μετὰ τ. τρεῖς ἡμέρας κ. ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς
ἐκ τ. Θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς

TPIA’KONTA

Mt 18 8 ἐδίδου καρπὸν ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα
ὃ δὲ τριάκοντα
23 ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατὸν
τριάκοντα

16 13 εἶδον ἐκ τ. στόματος... πνεύματα τρία
ἀκάθαρτα
19 ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη
2113 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς"
x. ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς"
k. ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς"
κ. ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς

8 47 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν τρέμουσα

ἦλθεν
11Pe2 10 δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες
ΤΡΕΦΩ
Mt

Lu

6 26 ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά

25 37 πότε σε εἴδαμεν πεινῶντα x. ἐθρέψαμεν;
416 ἦλθεν εἰς Ναζαρὰ οὗ ἦν τεθραμμένος
ἀνατεθραμμένος, TWH

12 24 ὁ Θεὸς τρέφει αὐτούς

mg.

>
23 29 μακάριαι αἱ στεῖραι. .. K. H@OTOL Ν OL4 OUK
ἔθρεψαν
Ac 12 20 διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τ. χώραν ἀπὸ τ.
βασιλικῆς
Ja 5 5 ἐθρέψατε τ. καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς
Re 12 6 ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας
τρέφουσιν, TWH mg.
14 ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν x. καιροὺς x.
ἥμισυ καιροῦ

Mt 27
28
Mk 5
15
Lu 15
24
Jo 20

48
ὃ
6
36
20
12

TPE’XQ
εὐθέως δραμὼν eis ἐξ αὐτῶν
ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τ. μαθηταῖς αὐτοῦ
ἔδραμεν x. προσεκύνησεν αὐτόν
δραμὼν δέ tis . . . ἐπότιζεν αὐτόν
δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τ. τράχηλον αὐτοῦ
ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον

—h. v., T [ΜΉΤ] R mg.

27

4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ

4 ὃ ἔφερεν εἰς τριάκοντα x. ἐν ἑξήκοντα x. ἐν
ἑκατόν
20 καρποφοροῦσιν ἐν τριάκοντα κ. ἐν ἑξήκοντα
kK. ἐν ἑκατόν
᾿

Lu
Jo
Ga

ΤΡΙΑΚΟΊΙΟΙ

Jo 12

5 7 ἐτρέχετε καλῶς

Phl 216 ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον
ΠΤ͵ΉΒ 1 ἵνα ὁ λόγος τ. Κυρίου τρέχῃ x. δοξάζηται
Ης 12 1 δι᾽ ὑπομονῆς τρέχωμεν τ. προκείμενον ἡμῖν
ava
Re

9 9 ὧν dab ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων
εἰς πόλεμον

ΤΡΗ͂ΜΑ*
Mt 19 24 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος
ῥαφίδος εἰσελθεῖν
τρυπήματος, TWH mg.
Lu 18 25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος
βελόνης εἰσελθεῖν

5 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω
δηναρίων τριακοσίων
τριακ. δην., WH mg.
καὶ διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων
δηναρίων

ΤΡΙΒΟΛΟΣ
Mt
He

7 16 μήτι συλλέγουσιν . . . ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
6 8 ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας x. τριβόλους

Mt

8

Mk
Lu

1 3 εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, Is. Lc.
8 4 εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, Is. Lc.

TPI’BOX
3 εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ

WON? APD Awa wh, Is. xl. 3
TPIETI’A*

Ac 20 31 τριετίαν νύκτα x. ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην
μετὰ δακρύων νουθετῶν
ΤΡΙΖΩ *

Mk 9 18 ἀφρίζει x. τρίζει τ. ὀδόντας κ. ξηραίνεται
ΤΡΙΜΗΝΟΣ
He 11 23 ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τ. πατέρων αὐτοῦ

ΤΡΙΣ

26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως

2 2 μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον

8.23 ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα

5 5 tp. x. ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τ. ἀσθενείᾳ αὐτοῦ
6 19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε
ἢ τριάκοντα
317 6 μετὰ τετρακόσια x. rp. ἔτη γεγονὼς νόμος

ΜΚ14

24 οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε

Ga

3 μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τρ. ἀργύρια
9 ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια

DDT pwow AMPS, Zech. xi. 13
Mk

2 τρέχει οὖν κ. ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον

Ac 19 28 δραμόντες εἰς τὸ ἄμφοδον
—h. v.. TWH non mg. R
Ro 916 ov τ. θέλοντος οὐδὲ τ. τρέχοντος
1 (0 9 24 οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν

ὃ δὲ

2615 of δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια

TPE’MQ
Mk 5 33 ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα x. τρέμουσα

Lu

ὃ δὲ ἑξήκοντα

Mt

Mk
Lu
Jo

Ac

26 34 τρὶς ἀπαρνήσῃ pe
75 τρὶς ἀπαρνήσῃ pe

1430 ov... τρίς με ἀπαρνήσῃ
72 τρίς pe ἀπαρνήσῃ

22 34 ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι
61 ἀπαρνήσῃ με τρίς
1838 ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς

10 16 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς

11 10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς
0011 25 τρὶς ἐραβδίσθην ἅπαξ ἐλιθάσθην

τρὶς

ἐναυάγησα
12 ὃ ὑπὲρ τούτου τρὶς τ. Κύριον παρεκάλεσα

ΤΡΙΊΣΤΕΓΟΣ **
Ας 20 ο ἔπεσεν ἀπὸ τ. τριστέγου κάτω

τρίσχίλιοι---τροφή
TPIEXIAIO1
Ac

24I προσετέθησαν ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ
ὡσεὶ τρισχίλιαι

Mk
Lu
Jo

1441
28 22
2114
17
17

Re 8

1 ἐγένετο τὸ τρίτον τ. ὑδάτων εἰς ἄψινθον
12 ἐπλήγη τὸ τρίτον τ. ἡλίου K. τὸ τρίτον
τ. σελήνης κ. τὸ τρίτον τ. ἀστέρων,
ἵνα «σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν,
κ' ἡ ἡμέρα "μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς
5 ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τ. ἀνθρώπων
18 ἀπὸ τ. τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τ. ἀνθρώπων
1114 ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ
12 4 i οὐρὰ αὐτοῦ σύρει. τὸ τρίτον τ. ἀστέρων
14. 05 ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς
16 4 ὁ τρίτος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ εἰς τ.
ποταμούς
21 το ὁ τρίτος χαλκηδών

TPI’TON
ἔρχεται τὸ τρίτον kK. λέγει αὐτοῖς
ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς
τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς
λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον
ἐλυπήθη ὁὁ Πέτρος ὅτι
ὅ εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον

1Co 12 28 obs μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς... πρῶτον ἀπο-

στόλους δεύτερον προφήτας τρίτον διδασκάλους
1012 14 τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς
ὑμᾶς
13 I τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς

961

ΤΡΙΧΙΝΟΣ

Re

612 ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος

ΤΡΙΤΟΣ

(1) ἐκ τρίτου
Mt

1621
17 23
20 3
19
22 26

Mk

12 2h

Lu

(9) ἄλλος, οὗτος τρίτος

δεῖ αὐτὸν . +. 7. τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
ὁμοίως x. ὁ δεύτερος k. 6 τρίτος ἕως τῶν
ἑπτά
26 44 1 πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου
27 64 ἀσφαλισθῆναι τ. τάφον ἕως τ. τρίτης
ἡμέρας
κι

τρίτος ὡσαύτως

16 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη k. ἐσταύρωσαν αὐτόν
922 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου . .. τ. τρίτῃ
ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
12 38 κἂν ἐν τ. δευτέρᾳ κἂν ἐν τ. τρίτῃ φυλακῇ
ἔλθῃ

18 32 τ. τρίτῃ τελειοῦμαι.
18 33 τ. ἡμέρᾳ τ. τρίτῃ ἀναστήσεται
20 12 προσέθετο τρίτον πέ ψαι
31 ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν
24 7 δεῖ. .. τ. τρίτ᾽ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι
Ζι"

5 σὺν πᾶσιν

Ac

2

46 ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ
I τ. ἡμέρᾳ τ. τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ
τ, Ραλιλαίας
τι τρίτ. ἡμ.» WH mg.

215 ἔστιν yap ὥρα τρίτη τ. ἡμέρας

10 40 τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρεν τ. τρίτῃ ἡμέρᾳ
28 23 ἑτοιμάσατε . « » ἀπὸ τρίτης ὥρας τ. νυκτός
27 19 τ. τρίτῃ αὐτόχειρες τ. σκευὴν τ. πλοίου
ὑψαν

1Co15

ὃ εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος κ. ἔκστασις
3 ἐν φόβῳ κ. ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην
πρὸς ὑμᾶς
11Co7 15 ὡς μετὰ φόβου κ. τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν
Eph 6 5 ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ
φόβου kK. τρόμου
Phl 212 μετὰ φόβου κ. τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν
κατεργάζεσθε
TPONH’

Ja

117 παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα
ΤΡΟΠΟΣ

Mt 28 37 ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει 1τὰ νοσσία αὐτῆς
Lu 18 34 ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ
τ. πτέρυγας
Ac 111 οὕτως ἐλεύσεται ὃν
ὃ τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν
πορευόμενον
7 28 ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τ. Αἰγύπτιον
“TITNS

τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν

ἄγει

Jo

ΤΡΟΜΟΣ
Mk16
1Co2

4 ὅτι ἐγήγερται τ. ἡμέρᾳ τ. τρίτῃ

0012 2 ἁρπαγέντα τὶ τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ
Re
4 7 τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς
ἀνθρώπου
6 5 ὅτε ἤνοιξεν τ. σφραγῖδα τ. τρίτην,
ἤκουσα τ, τρίτου ζῴου λέγοντος
8 7 τὸ τρίτον τ. γῆς κατεκάη,
κι τὸ τρίτον τ. δένδρων κατεκάη
8 ἐγένετο τὸ τρίτον τ. θαλάσσης αἷμα:
9 κ. ἀπέθανεν τὸ τρίτον τ. κτισμάτων τῶν
ἐν τ. θαλάσσῃ
9 τὸ τρίτον τ. πλοίων διεφθάρησαν.
70 κ. ὃ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
10 ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τ. ποταμῶν
61

AI

WWD,

Ex. ii. 14

15 11
27 25
Ro 8 2
Phl 118

πιστεύομεν δωθηνὰ καθ᾽ὃν τρόπον κἀκεῖνοι
οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι
πολὺ κατὰ πάντα τρόπον
παντὶ τρόπῳ εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ
,Χριστὸς καταγγέλλεται᾿
uTh2 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον
316 δῴη ὑμῖν τ. εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ

τρόπῳ

UTi8
Hel8
Ju

8 ὃν τρόπον δὲ Ἰαννῆς κ- Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωυσεῖ
5 ἀφιλάργυρος 6 τρόπος
7 τ. ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι

ΤΡΟΠΟΦΟΡΕΏ ** +
‘Ac 18 18 ὡς τεσσερακονταετῆ ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς
ἐν τῇ ἐρήμῳ
ἐτροφοφόρησεν, TR mg.
TPO$H’

Mt

8 4 ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες x. μέλι Sore
6 25 οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τ

10 10 ἄξιος γὰρ 6 ἐργάτης τ. τροφῆς αὐτοῦ
24 45 τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τ. τροφὴν ἐν καιρῷ

τροφή---τυπικῶς

962

Lu 12 23 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τροφῆς
Jo 4 ὃ ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν
Ac 2 46 μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει κ.
ἀφελότητι καρδίας
919 λαβὼν τροφὴν ἐνισχύθη
14 17 ἐμπιπλών τροφῆς κ. εὐφροσύνηςτ. καρδίας

ὑμῶν

27 33 παρεκάλει

ὁ Παῦλος

ἅπαντας

μεταλαβεῖν

ΤΡΥΦΑΏ

Ja

5 5 ἐτρυφήσατε ἐπὶ τ. γῆς x. ἐσπαταλήσατε

τρυφη'
Lu 725 of ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ κι τὶ
ἢ ὑπάρχοντες
11Pe 213 ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυ

τροφῆς

34 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς

36 x. αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς

He
Ja

38 κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον
5 Η: χρείαν ἔχοντες γάλακτος οὐ στερεᾶς τροφῆς
4 τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή
2 Ἢ λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς

ΤΡΥΦΩΣΑ

Ro 16 12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν κ. Τρυφῶσαν
ΤΡΩΑΣ
Ac

«σαμεν

20

5 οὗτοι

εἰς

εἰς SapoOpaxny

δὲ se

Fs

ἔμενον

ἡμᾶς ἐν

τ. Χριστοῦ

Ti 4 13 τ. φελόνην ὃν ἀπέλειπον

ἐν Τρῳάδι παρὰ

Κάρπῳ

1ΤῊ 2 7 ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα

ΤΡΟΦΟΦΟΡΕΏ ὦ
Ac 18 18 ὡς “τεσσερακονταέτη ἐτροφοφόρησεν αὐτοὺς
ἐτροποφόρησεν, WHR

κατέβησαν

Τρῳάδι
6 ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τ. Τρῳάδα
11Co2 12 ελθὼν δὲ εἰς τ. Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον

ΤΡΟΦΟΊΣ

ἐν τῇ ἐρήμῳ

δὲ τ. Μυσίαν

II ἀναχ évres οὖν ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομή-

ΤΡΟΦΙΜΟΣ
Ac 20 4 ᾿Ασιανοὶ δὲ Τύχικος x. Τρόφιμος
21 29 προεωρακότες Τρόφιμον τ. Ἐφέσιον ἐν τ.
πόλει σὺν αὐτῷ
1Τὶ4 20 Τρόφιμον δὲ ἀπέλειπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα

168 παρελθόντες
Τρῳάδα

ΤΡΩΓΥΛΛΙΟΝ
Ας 2015 μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ τ. ἐχομένῃ ἤλθομεν
εἰς Μίλητον
—peiv. ἐν Τρωγ., TWH non mg. R

non mg.

non mg.

TPOXIA’
He 12 13 τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τ. ποσὶν ὑμῶν

O27 Cayo ὈΡΒ, Pr. iv. 26

TPQ’TQ*
Mt 24 38 ὡς γὰρ ἦσαν .. . τρώγοντες κ. πίνοντες
Jo 6546 τρώγων pov τ. σάρκα... ἔχει ζωὴν
αἰώνιον

56 ὁ τρώγων μου τ. σάρκα... ἐν ἐμοὶ μένει

TPOXO’S

Ja

57 ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δι ἐμέ
58 ὁ τρώγων τοῦτον τ.. ἄρτον (ζήσει εἰς τ. αἰῶνα
13 18 6 τρώγων μουτ. ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τ.

8 6 φλογίζουσα τ. τροχὸν τ. γενέσεως

TPY’BAION
Mt 26 23 ὁ ἐμβάψας per’ ἐμοῦ τ. χεῖρα ἐν τ. τρυβλίῳ
ΜΚ14 20 ὁ ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὸ ἕν τρύβλιον
ΤΡΥΓΑΏ
Lu 644 οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν
Re 1418 τρύγησον τ. βότρυας τῆς ἀμπέλου τ. γῆς
19 ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τ. γῆς

TPYTO'N
Lu

πτέ pvav

apy ὧν rar ‘ond S3ix, Ps. xli. ro
Lu 20 35
Ac 19 12
24 3
26 22

ΤΥΓΧΑΝΩ
οἱ δὲ καταξιωθέντες τ. αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν
δυνάμεις τε οὐ τ. τυχούσας ὁ Θεὸς ἐποίει
πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ
ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τ. Θεοῦ

27 3 ἐπέτρεψεν

224 ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν

ΠΣ ya δ ix OMA,

Lev. xii. 8

TPYMAAIA’ +
Mk 10 25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς
ῥαφίδος διελθεῖν
διὰ τῆς τρυμ. τῆς ῥαφ., TWH mg.

TPY’NHMA *
Mt 19 24 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος
ῥαφίδος εἰσελθεῖν
ρήματος, WH non mg.

28

2

014 10
15 37
16 6
ΠΤὶ 21ο

He

πρὸς

τ.

φίλους

πορευθέντι

ἐπιμελείας τυχεῖν
οἵ τε βάρβαροι παρεῖχαν οὐ τ. τυχοῦσαν
φιλανθρωπίαν ἡμῖν
τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν τ.
κόσ
γυμνὸν κόκκον εἶ τύχοι σίτου
πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν καταμενῷῶ
ἵνα x. αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ

8 6 νῦν δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας

11 35 ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν

ΤΥΜΠΑΝΙΖΩ *
He 11 35 ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν

TPY’PAINA

Ro 16 12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν x. Τρυφῶσαν

aut οὔ

ΤΥΠΙΚΩῚΣ * 7

1Col011

ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις

τύπος---τυφλός
ΤΥΠΟΣ

Jo 2025 ἐὰν μὴ ἴδω ἐν τ. χερσὶν αὐτοῦ τ. τύπον
τ. ἥλων,
k. βάλω
ἥλων
Ac

μου

τ. χεῖρα

εἰς τ.

τύπον

Mk 7 24 ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου x. Σιδῶνος
31 πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τ. ὁρίων Τύρου
Lu

τ.

τόπον, T
743 τ. τύπους ods ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς

pa> onyy wis... ooby, Am. v. 26

963

617 πλῆθος πολὺ τ. λαοῦ ἀπὸ... τῆς παραλίου
Τύρου κ. Σιδῶνος
10 13 εἰ ἐν Τύρῳ κ. Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις

14 Τύρῳ K. Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τ.
κρίσει

Ac 12

3 κατήλθομεν εἰς Τύρον

7 ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα

44 ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τ. τύπον ὃν ἑωράκει

ΤΥΦΛΟΣ
(1) metaph.

28 25 γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν τ. τύπον τοῦτον
Ro

514 ὅς ἐστιν τύπος τ. μέλλοντος
θ 17 ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε
τύπον διδαχῆς
ΙΟΟΙ0 6 ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν

Mt

τύπους, WH mg.
WTh3 9 ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν
1Ti 412 τύπος γίνου τ. πιστῶν ἐν λόγῳ ἐν ἀνα-

᾿

He

στροφῇ

2 7 περὶ πάντα σεαυτὸν
καλῶν ἔργων

παρεχόμενος

τύπον

8 5 ποιήσεις πάντα κατὰ τ. τύπον τ. δειχθέντα

κωφούς

σοι

ANID

AANTWS

Onna

AY,

χωλ. τυφλ. κωφ. κυλλ., ΤᾺ
31 βλέποντας. . . χωλοὺς περιπατοῦντας kK.
τυφλοὺς βλέποντας
20 30 ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὅδόν
21 14 προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ κ. χωλοὶ ἐν τ. ἱερῷ

Ex.

XXV. 40
1Pe5

3 ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τ. ποιμνιου

28 16 1 οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοί
17 | μωροὶ x. τυφλοὶ τίς γὰρ μείζων ἐστίν

ΤΥΠΤΩ
Mt 24 49 ἐὰν...
αὐτοῦ

ἄρξηται

τύπτειν

τ.

συνδούλους

27 30 ἔτυπτον εἰς τ. κεφαλὴν αὐτοῦ

Mk 15 19 ἔτυπτον αὐτοῦ τ. κεφαλὴν καλάμῳ

Lu

629 τ. τύπτοντί

12 45
18 13
28 48
Ac 18 17

σε

ἐπὶ τ. σιαγόνα

πάρεχε

kK. τ. ἄλλην
ἐὰν... ἄρξηται τύπτειν τ. παῖδας κ. τ.
παιδίσκας
ἔτυπτεν τὸ στῆθος ἑαυτοῦ λέγων
τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον
ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σωσθένην..

ἔτυπτον ἔμπροσθεν τ. βήματος
21 32 ἐπαύσαντο τύπτοντες τ. Παῦλον
28

2 ἐπέταξεν τ. παρεστῶσιν
αὐτοῦ τὸ στόμα

αὐτῷ

τύπτειν

3 τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεός
3 παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι;

Π1ΟΟ 8 12 τύπτοντες αὐτῶν τ. συνείδησιν ἀσθενοῦσαν

ΤΥΡΆΝΝΟΣ
Ac 19 9 καθ᾽ ἡμέραν

διαλεγόμενος

ἐν τ.

σχολῇ

Τυράννου
ΤΥ̓ΡῬΙΟΣ
Ac 12 20 ἢν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις x. Σιδωνίοις
ΤΥ̓ΡΟΣ

Mt 11 21 εἰ ἐν Τύρῳ κ. Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις
22 Τύρῳ κ. Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως
᾿
15 21 ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου x. Σιδῶνος

Mk 8 ὃ περὶ Τύρον x. Σιδῶνα πλῆθος πολύ

28 προσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί

11 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν κ. χωλοὶ περιπατοῦσιν
12 22 προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζόμενον τυφλὸν
k. κωφόν
προσήνεχθη αὐτ. δαιμονιζόμενος τυφλὸς
x. κωφός, TWH mg. R
15 14 } τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί:
-Ἐτυφλῶν, [WH mg.]; 68. εἰσ. τυφλοὶ
τυφλῶν, T
τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ
30 ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλοὺς κυλλοὺς τυφλοὺς

Phl 817 καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς
ITh1 7 ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τ. πιστεύουσιν

Tit

927 ἠκολούθησαν δύο τυφλοὶ κράζοντες

19
24
26
Mk 8 22
23
10 46

1 τυφλοὶ τί γὰρ μεῖζον
1 ὁδηγοὶ τυφλοὶ διυλίζοντες τ. κώνωπα
1 Φαρισαῖε τυφλὲ καθάρισον πρῶτον
φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν
ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τ. τυφλοῦ
ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης
ἐκάθητο
'
49 φωνοῦσιν τ. τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ

51 ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ

Lu

418 κηρύξαι...

τυφλοῖς ἀνάβλεψιν

Mip"MpB OMHDND ,.. NAP, Is. Ixi. 1
6 39 μήτι δύναται. τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν;

721 τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν

22 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χωλοὶ περιπατοῦσιν
14 13 κάλει πτωχοὺς ἀναπείρους χωλοὺς τυφλούς
21 τ᾿ πτωχοὺς K. ἀναπείρους K. τυφλοὺς κ.
χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε
18 35 τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν
Jo 5 3 κατέκειτο πλῆθος τ. ἀσθενούντων τυφλῶν
9 1 παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς

2 τίς ἥμαρτεν... ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

13 ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τ. Φαρισαίους τόν ποτε
τυφλόν

17 λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν

18 ὅτι ἦν τυφλὸς x. ἀνέβλεψεν
19 ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη

20 οἴδαμεν . .. ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη
24 ἐφώνησαν οὖν τ. ἄνθρωπον
ὃς ἦν τυφλός

ἐκ δευτέρου

25 ἕν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὧν ἄρτι βλέπω

32 ἠνέφῳξέν τις
ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου
39 1 ἵνα... of βλέποντες τυφλοὶ γένωνται

tupdds—vy
pos

964
Jo

9401 μὴ κ. ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν;
41 1 εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν

10 21 μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς
ἀνοῖξαι ;
11 37 οὗτος ὁ ἀνοίξας τ. ὀφθαλμοὺς τ. τυφλοῦ
Ac 1811 χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σὲ x. ἔσῃ
λός
Ro 219 ! πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν

ΤΥΦΟΌΜΑΙ *

1Ti 8 6 ἵνα μὴ τυφωθεὶς

εἰς κρίμα ἐμπέσῃ

τ.

διαβόλου

6 4 τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος

Π ΤΊ 8 4 προδόται προπετεῖς τετυφωμένοι

ΠΡΕῚ 916 γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα τυφλός ἐστιν
Re 317 1 οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος . ..

TYPQNIKO’S * jf

k. πτωχὸς K. τυφλός

Ac 27 14 ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικός

ΤΥΦΛΟΏ

Jo 12 40 τετύφλωκεν αὐτῶν τ. ὀφθαλμούς
yun WY, Is. vi. 10
11Co4

ΤΥΧΙΚΟΣ

Τυχικός, T

46

Θεὸς τ. αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ
νοήματα τ. ἀπίστων
I Jo 211 ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ

Ac 20 4 ᾿Ασιανοὶ δὲ Τύχικος x. Τρόφιμος
Eph 6 21 πάντα
γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς
ἀδελφό

Col 4 7 τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος
ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφός
Il Ti4 12 Τύχικον δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον

ΤΥΦΟΜΑΙ **

Mt 12 20 λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει

932) ND AnD ΠΗ, Is. xlii. 3

Tit

812 ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἣ Τύχικον

Lu

ὝΓΙΑΙΝΩ
531 οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ
710 οἱ πεμφθέντες εὗρον τ. δοῦλον ὑγιαίνοντα
15 27 ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν

fi
‘YAKI’NOINOZ
Re

917 ἔχοντας θώρακας mupivous κ. ὑακινθίνους
‘YA’KINOOX

Re 21 20 ὁ ἑνδέκατος

I ΤΙ 110 εἴ τι ἕτερον τ. ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται
6 3 εἴτις. . . μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις

ὑάκινθος

“YA’AINOX *
Re

4 6 ἐνώπιον τ. θρόνου ws θάλασσα ὑαλίνη
15

2 εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρι
2 ἑστῶτας ἐπὶ τ. θάλασσαν τ. ὑαλίνην

I Til 13 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων
4 3 ὅτε τ. ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται
Tit 1 9 wa δυνατὸς ἢ x. παρακαλεῖν ἐν τ. διδασκαλίᾳ

τ. ὑγιαινούσῃ

13 ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τ. πίστει
2 1 σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τ. ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ:
2 πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι .. . ὑγιαίνοντας
= τ. πίστει

ὝΑΛΛΟΣ
Re 2118 χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ

21 χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής

Il Jo

ὙΒΡΙΖΩ
Mt 22 6
Lu 11 45
18 32
Ac 14 5

κρατήσαντες τ. δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν
διδάσκαλε ταῦτα λέγων κ. ἡμᾶς ὑβρίζεις
ἐμπαιχθήσεται κ. ὑβρισθήσεται
ἐγένετο ὁρμὴ . . . ὑβρίσαι κ. λιθοβολῆσαι

αὐτούς

Φιλίπποις

εὐοδοῦσθαι x.

ὙΓΙΗΣ
Mt 12 13 ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη
15 31 βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντάς κυλλοὺς ὑγιεῖς
-π-κυλλ. ὑγ., WH non mg.

Mk 5 34 ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου
Jo 5 [4 ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς . . . ὑγιὴς ἐγίνετο
6 θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;

9 εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος
Il ὁ ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν

ὝΒΡΙΣ

14 ἴδε ὑγιὴς
νας
15 “Inooe prs ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ

27 10 μετὰ ὕβρεως x. πολλῆς ζημίας... μέλλειν
ἔσεσθαι τ. πλοῦν
21 κερδῆσαί τε τ. ὕβριν ταύτην x. τ. ζημίαν

1 Co 12 10 εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις ἐν ὕβρεσιν
ὙΒΡΙΣΤΗΣ

Ro

εὔχομαί σε

ὑγιαίνειν

ι ΤΊ 2 2 προπαθόντες x. ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε ἐν

Ac

2 περὶ πᾶντων

130 θεοστυγεῖς ὑβριστὰς ὑπερηφάνους

1 Ti 113 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον
κ. ὑβριστή

x. διώκτην

Ac

723 ὅλον ἄνθρωπον ὑγιὴ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ
410 ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν

Tit

2 8 λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον

ὑγιής

Lu 28 31 εἰ ἐν τ. ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν
--τῷ,
WH non mg.

,

ὑδρία---ὑετός
ε

Jo

ὙΔΡΙΆ
2 6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἑξ..

7

ε

Jo

7 γεμίσατε τ. ὑδρίας ὕδατος
4 28 ἀφῆκεν οὖν τ. ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνή
ὙΔΡΟΠΟΤΕΏ *

ὙΔΡΩΠΙΚΟΣ *
Lu 14

18
19
Ac 1
8

8.32 ἀπέθανον ἐν τ. ὕδασιν
14 28 κέλευσόν με ἐλθεῖν πρός σε ἐπὶ τὰ ὕδατα
29 καταβὰς ἀπὸ τ. πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν

ἐπὶ τὰ ὕδατα

17 τῷ πολλάκις yap πίπτει...

εἰς τὸ ὕδωρ

27 24 λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τ. χεῖρας
49 ἐξῆλθεν ὕδωρ κ. αἷμα

Mk

πὶ
v., T [[WH]] R non mg.
1 8 ! ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι
10 εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τ. ὕδατος

11 τό 1 Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι

Ja

τὸ ὕδωρ κ. τὸ αἷμα

ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν
2 ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων
ἔπεσεν... ἐπὶ τ. πηγὰς τ. ὑδάτων
ἐγένετο τὸ τρίτον τ. ὑδάτων εἰς ἄψινθον,
κ. πολλοὶ τ. ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τ.
ὑδάτων
11 16 ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τ. ὑδάτων
1215 ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ...

1413 ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος
βαστάζων

316 ! ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς.

ὕδωρ ὡς ποταμόν

16 24 ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος
22 10 συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος

14

2 ἤκουσα φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ ὡς φωνὴν
ὑδάτων πολλῶν
7 προσκυνήσατε τ. ποιήσαντι τ. οὐρανὸν . ..
k. πηγὰς ὑδάτων
16 4 ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ εἰς τ. ποταμοὺς κ.
τ. πηγὰς τ. ὑδάτων
5 ἤκουσα τ. ἀγγέλου τ. ὑδάτων λέγοντος
12 ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ
17 1 τ. πόρνης τ. μεγάλης τ. καθημένης ἐπὶ
ὑδάτων πολλῶν

βαστάζων

126 ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι
31 διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων
33 1 ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι
2 7 γεμίσατε τ. ὑδρίας ὕδατος

9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ

οἶνον γεγενημένον
9 οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ

8. 5 1 ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος K. πνεύματος
ὃ} πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τ. ὕδατος x. τ.
πνεύματος

ἐπὶ τῶν vd. τῶν

αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου

αἰώνιον
15 Κύριε δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ
46 ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον

εἰς ζωὴν

5 [3 ἐκδεχομένων τὴν τ. ὕδατος κίνησιν.

[4 ἄγγελος γὰρ... ἐτάρασσεν τὸ ὕδωρ"
ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τ. ταραχὴν τ. ὕδατος

T

19 6 ἤκουσα... ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν
21 6 “ ἐγὼ τ. διψῶντι δώσω ἐκ τ. πηγῆς τ.
ὕδατος τ. ζωῆς δωρεάν
22 1 2 ἔδειξέν μοι sea κ'ὕδατος ζωῆς
17 2 ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν

It 5 πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;
13 πᾶς ὁ πίνων ἐκ τ. ὕδατος τούτου διψήσει

14 τὸ ὕδωρ ὃ ἐγὼ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν

πολλ.,

15 τὰ ὕδατα ἃ εἶδες... λαοὶ κ. ὄχλοι εἰσίν

—r. v6. κι, TWH non mg. R
23 ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ
4 7 ἔρχεται γυνὴ ἐκ τ. Σαμαρίας ἀντλῆσαι ὕδωρ
10 * ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν
πάλιν"
14 ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τ. ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω

812 οὔτε ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ

I Pe 8 20 εἰς ἣν... ὀκτὼ ψυχαὶ διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος
1Pe3 καὶ γῆ ἐξ ὕδατος x. δι’ ὕδατος συνεστῶσα
6 ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο
IJo 5 6 οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι’ ὕδατος κ. αἵματος
6 οὐκ ἐν τ. ὕδατι μόνον ἀλλ᾽ ἐν τ. ὕδατι κ.
ἐν τ. αἵματι
8 1 τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες τὸ πνεῦμα κ.

7 44 ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας
8 24 ἐπετίμησεν τ. ἀνέμῳ κ. τ. κλύδωνι τ. ὕδατος
25 κ. τ. ἀνέμοις ἐπιτάσσει κ. τ. ὕδασιν

Jo

DYN DMD ἸΝΝ", Zech. xiv. 8,

cf. Is. Iviii. 11
5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τ. νιπτῆρα
34 ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα κ. ὕδωρ
καὶ! ὅτι Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι
36 ὡς δὲ ἐπορεύοντο... ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ"

Eph 5 26 καθαρίσας τ. λουτρῷ τ. ὕδατος ἐν ῥήματι
He 919 λαβὼν τὸ αἷμα. .. μετὰ ὕδατος κ. ἐρίου
κοκκίνου κ. ὑσσώπου
10 22 λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ

922 πολλάκις x. εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν x. εἰς
ὕδατα —
41 ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος
Lu

ῥεύσουσιν

x. φησιν ὁ εὐνοῦχος Ἰδοὺ ὕδωρ
38 κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ
39 ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τ. ὕδατος
10 47 μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις

ὝΔΩΡ

16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ
τ. ὕδατος

5 7 ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ

pov

2 ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ

(1) ὕδωρ. . . πνεῦμα (2) 58. ζῶν, ζωῆς
Mt 311 1 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι
εἰς μετάνοιαν

965

7 38 3 ποταμοὶ ἐκ τ. κοιλίας αὐτοῦ
ὕδατος ζῶντος

. κείμεναι

1 ΤΙ 5 23 μηκέτι ὑδροπότει ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ

’,

‘YETO’S

Ac 1417 οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδούς
28 2 προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τ. ὑετὸν τ.
ἐφεστῶτα

He

6 7 γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον

Ja

518 πάλιν προσηΐξατο x. ὃ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν
ἔδ. ter, TWH mg.

Re 11

πολλάκις ὑετόν

6 ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τ. ἡμέρας τ. προφητείας
αὐτῶν

i

966

υἱοθεσία---υἱός
ε

4

Mt 18 41 ὃ ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου τ. ἀγγέλους
αὐτοῦ
55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τ. τέκτονος υἱός ;

ὙΙΟΘΕΣΙΑ * +
Ro

Ga

815 ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας

23 υἱοθεσίαν

ἀπεκδεχόμενοι

τ. ἀπολύτρωσιν

14 33 1 ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ
15 22 * ἐλέησόν με Κύριε υἱὸς Δαυείδ

τ. σώματος ἡμῶν
9 4 ὧν ἡ υἱοθεσία x. ἡ δόξα

υἱὲ, WH nig.
16 13 ὃ τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τ. υἱὸν

4 5 ἵνα τ. υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν

ἘΡΗ1

5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν
Χριστοῦ

διὰ Ἰησοῦ

τ. ἀνθρώπου
16 1 σὺ εἶ ὁ Χριστὸς 6 υἱὸς τ. Θεοῦ τ. ζῶντος

27 ὃ μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔρχεσθαι
28 ὃ ἕως ἂν ἴδωσιν τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου

‘YIO’S

ἐρχόμενον
17 5 1 οὗτός ἐστιν ὁ vids μου ὁ ἀγαπητός
Ὁ ὃ ἕως οὗ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἐγερθῇ

(1) vids Θεοῦ
(2) vi. ὑψίστου, εὐλογητοῦ
(8) vi. ἀνθρώπου (4) vi. ᾿Αβραάμ, Δαυείδ
(5) υἱοὶ Θεοῦ, τ. πατρός (6) vi. ἀπωλείας,
γεέννης, διαβόλου
Mt

1

12 ὃ οὕτως

215 1 ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τ. υἱόν μου

30 MIP DYNO, Hos. xi. 1

20 προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τ. υἱῶν Ζεβεδαίου
μετὰ τ. υἱῶν αὐτῆς
21 εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί
28 ὃ ὥσπερ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ bev

οὗτός ἐστιν ὁ vids pov 6 ἀγαπητός
εἰ vids εἶ τ. Θεοῦ
δ

cr

2

«"

3

,

“a

>

a“

εἰ υἱὸς εἰ τ. Θεοῦ

ὅτι αὐτοὶ viol Θεοῦ κληθήσονται
a

>

‘

me

a

,

διακονηθῆναι
30 * Κύριε ἐλέησον
31 4 Κύριε ἐλέησον
21 ς ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ
ὑποζυγίου

ὅπως γένησθε υἱοὶ τ. πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν
οὐρανοῖς
:

σα
οι
μμ-

ὃν αἰτήσει ὁ vids αὐτοῦ ἄρτον
a

.

τ

©

er

>

a

a

οἱ δὲ υἱοὶ τ. βασιλείας ἐκβληθήσονται
«

‘

εν

,

>

εἰς

,

>

τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
20 8 ὁ δὲ vids τ. ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τ.
8

ς

δὲ

ey

>

6

Ul

>

»

1

6

|Fe

8

Sd

>

ι

\

»

es

ε

a

id

>

6

,

τ. γῆς
,

«

,

o

πον

a

ἄγε

΄“

37 ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τ. υἱὸν αὐτοῦ,
λέγων Ἐντραπήσονται τ. υἱόν
μου.
38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τ. υἱὸν εἶπον
22 2 ὅστις ἐποίησεν γάμους τ. υἱῷ αὐτοῦ
42 τίνος υἱός ἐστιν ;

“

Ψ»

ς

«\

>

,

45.* πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν;

2815 5 ποιεῖτε αὐτὸν

36 οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τ. οὐρανῶν
οὐδὲ ὁ υἱός

40 ὃ ἔσται 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐν τ. καρδίᾳ
τ. γῆς

18 37 ὃ ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς
βασιλείας"
τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τ. πονηροῦ

διπλότερον

30 ὃ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τ. υἱοῦ τ.
ἀνθρώπου
30 ὃ ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον

θρώπου

τ. ἀνθρώπου

υἱὸν γεέννης

ὑμῶν
31 υἱοί ἐστε τ. φονευσάντων τ. προφήτας
35 ἕως τ. αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου
24 27 ὃ οὕτως ἔσταιἡπαρουσία τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου

23 * unre οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυείδ;
27 οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν;
32 8 ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τ. υἱοῦ τ. ἀν-

38 τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τ.

υἱὸν

ix. 9
9 * ‘Qoavva τ. υἱῷ Δαυείδ
15 * Ὡσαννὰ τ. υἱῷ Δαυείδ

ἐπὶ

15 μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τ. νυμφῶνος πενθεῖν
27 * ἐλεήσον ἡμᾶς υἱὲ Δαυείδ
υἱὸς, TWH mg.
τ. ἀνθρώπου
10 23 oo ἕως =ἔλθῃ « ὁ vids
,
©
‘
»
“42
ἱλῶν υἱὸν ἢx θυγατέρα
ὑπὲρ
ἐμέ
37
On ἦλθεν
2
6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐσθίων x.
11 19
πίνων
27 οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τ. υἱὸν εἰ μὴ ὁ marnp:
οὐδὲ τ. πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ
«
Ε
ΠῚ
>
vids
xk. ᾧ ἐὰν
βούληται
ὁ vids
ἀποκαλύψαι
12 8 ὃ κύριος γάρ ἐστιν τ. σαββάτου ὁ υἱὸς τ.
ἀνθρώπου
AY

ἢ
ἡμᾶς υἱὲ Δαυείδ
ἡμᾶς υἱὲ Δαυείδ
ὄνον κ. ἐπὶ πῶλον

nishya web ion-by 334, Zech.

a

κεφαλὴν κλίνῃ
29 1 τί ἡμῖν κ. σοὶ vie τ. Θεοῦ;
ϑ
ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

μέλλει

25 ἀπὸ τ. υἱῶν αὐτῶν i ἀπὸ τ. ἀλλοτρίων;
26 ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί
18 11 8 ἦλθεν γὰρ 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου σῶσαι τὸ
ἀπολωλός
—h. v.. TWHR non mg.
19 28 ὃ ὅταν καθίσῃ ὁ vids τ. ἀνθρώπου ἐπὶ
᾿
θρόνου δόξης αὐτοῦ
2018 ὃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδοθήσεται τ.
ἀρχιερεῦσιν

1B MID AID ΠΌΡΨΠ, Is. vii. 14

3

ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

22 8 μέλλει ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοσθαι

25 ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν

>

x.

πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν
15 Κύριε ἐλέησόν μου τ. vidv

1 4 βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ
Δαυεὶδ υἱοῦ ᾿Αβραάμ
20 * Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυεὶδ μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν
21 τέξεται δὲ υἱόν
23 ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει x. τέξεται υἱόν

θεν

ev

ς

—ovd. ὁ υἱός, R mg.
37 ὃ οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
30 ὃ οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου

44 ὃ ὅτι ἣ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου
ἔρχεται

e+

967

vLosS

8 Grav δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐν τ.

δόξῃ αὐτοῦ

8 ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
σταυρωθῆναι

παραδίδοται

εἰς τὸ

ὅτι ὁ μὲν vids τ. ἀνθρώπου ὑπάγει
3 8? οὗ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοται
41 8 παραδίδοται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου εἰς τ.

Mk 14 21
21

©

.Ὶ

id

>

6

,

"

ὁ

εἶπεν yap ὅτι Θεοῦ εἰμὶ vids
>

4

a

66

A

*~

ει

x

Φ

P|

cv

Κι

1

βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τ. πατρὸς

kK. τ. υἱοῦ κ. τ. ἁγίου πνεύματος

19
28
811
17
28

5 γ

9

ce

εν

4

«

τ

>

,

©

A

12
17
31
10

«νι

;

,

6

U

>

,

»

>

ν

VHOTEVOAL 5
>

er

c

,

/

‘

8 ἐλήλυθεν
πίνων

124i
2

>

Ε2Ὶ

ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔσθων κ.
3

ἐμοὶ x. σοὶ

,

‘

‘

‘

>

Ἰησοῦ υἱὲ τ. Θεοῦ τ.
“

«"

“-

ὑψίστου;

8 δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
8 rovrov
a

σεται

ὁ vids τ. ἀνθρώπου

ἐπαισχυνθήLd

᾿

1 οὗτός ἐστιν ὁ vids μου ὁ ἐκλελεγμένος
δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τ. υἱόν μου
,

,

>

’͵

MA

cs

προσάγαγε ὧδε τ. υἱόν σου
8. ὃ γὰρ υἱὸς τ. ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι
8 ὃ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνA

’

18 26 8 τότε ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
32 οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ

>

»

3

θρώπων ἀπολέσαι
—h. v.. TWH [WH mg.] R non mg.

T [WH] R

6 λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τ. υἱόν μου
35 * ὅτι ὁ Χριστὸς υἱὸς Δαυείδ ἐστιν
k. πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν vids;

Ἰωσήφ

6 υἱὸς τ. avOp. x. τ. σαββ., TWH mg.
8 Grav ἀφορίσωσιν ὑμᾶς. . . ἕνεκα τ.
υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
2 ἔσεσθε viol ὑψίστου
ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τ.
μητρὶ αὐτοῦ

κι
> 6
4
,
33 8...
3 ὁ υἱὸς
τ. ἀνθρώπου
παραδοθήσεται
τ.
ἀρχιερεῦσιν
35 Ἰάκωβος x. Ἰωάνης οἱ δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου

48 4 υἱὲ Δαυεὶδ ἐλέησόν με
12 6 ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν

>

a

που

,

45 3. ὁ vids τ. ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι
46 ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης
47 * υἱὲ Δαυεὶδ Ἰησοῦ ἐλέησόν pe

’,

,

χεῖρας ἀνθρώπων

οὐδὲ ὁ υἱός

ε

ποίησαι

αὐτόν
1 οὗτός ἐστιν ὁ vids μου ὁ ἀγαπητός
ὃ εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἀναστῇ
3 πῶς γέγραπται ἐπὶ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
ἤνεγκα τ. υἱόν μου πρός σε
ὃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
παραδίδοται εἰς

-Ο-Οδύο,

>

5

3 κύριός ἐστιν τ. σαββάτου ὁ vids τ. ἀνθρώ-

>

9 7
9

«

ει

>

ς

’,

εἰ υἱὸς εἰ τ. Θεοῦ
>

8

3 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων 6 υἱὸς τ. Μαρίας
8.31 31 ὃ δεῖ
id τ. ἀνθρώπου
ivOpa
λλὰ παθεῖν
παθεῖ
εἴ τ. υἱὸν
πολλὰ
38 3 x. 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται
aοἱ é

ὁ

Ἰάκωβον κ. Ἰωάνην υἱοὺς Ζεβεδαίου
ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ
τ. γῆς
μὴ δύνασθε τ. υἱοὺς τ. νυμφῶνος . ..

-“

12 τί ἐμοὶ κ. σοὶ Ἰησοῦ υἱὲ τ. Θεοῦ τ.

>

,

᾿Ιωάνην τὸν Ζαχαρίου

1 σὺ εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ

7

ὑψίστου;

6

ΡΥ,

1 εἰ υἱὸς εἶ τ. Θεοῦ
οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος

ἁμαρτίας
μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τ. νυμφῶνος...
νηστεύειν;
3 κύριος ἐστὶν 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου κ. τ.
σαββάτου
1 σὺ εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
Βοανηργὲς 6 ἐστιν Υἱοὶ βροντῆς
πάντα ἀφεθήσεται τ. υἱοῖς τ. ἀνθρώπων τὰ
ἁμαρτήματα
‘

,

cr
ὃ
,
σὺ‘ εἶae ὁ3 vids
μου 6ἃ. ἀγαπητός
vids μου εἶ σύ, WH mg.
ev

1

11 1 σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς
210 3 ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἀφιέναι
Φ

ca

ὧν vids ὡς ἐνομίζετο

’

Mk 1 11 ἀρχὴ τ. εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ
Θεοῦ
—vi. Θεοῦ, TWH non mg. R mg.
‘

¢

cr

56 ἐν ais ἦν. .. ἡ μήτηρ τ. υἱῶν Ζεβεδαίου

1

4

ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ

e

-

,

k. αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς
ἐγέννησεν υἱόν
ἔτεκεν τ. υἱὸν αὐτῆς τ. πρωτότοκον

“

54 1 ἀληθῶς Θεοῦ vids nv οὗτος
vi. Θεοῦ, WH mg.
>

6

2 υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται
1 τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ

εἰ υἱὸς εἰ τ. Θεοῦ

1

>

Κύριον τ. Θεὸν αὐτῶν
συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ κ. τέξῃ υἱόν

pry mp WwW, Zech. xi. 13
>

id

πολλοὺς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ

ἁμαρτωλῶν

63 1 εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
8 ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου καθήμενον
ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ
ει

‘

καθήμενον τ. δυνάμεως
ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς Θεοῦ ἦν
ἡ γυνή σου ᾿Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι

45 ὃ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας

>?

ὁ

χεῖρας τ. ἁμαρτωλῶν

δίδ

Ζεβεδαίου

1

a

3 σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. εὐλογητοῦ ;
8 ὄψεσθε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν

ὁ μὲν υἱὸς τ. ἀνθρώπου -παραδίδοται
24 ὃ & οὗ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοται
37 παραλαβὼν τ. Πέτρον x. 1. δύο υἱοὺς
8

8

8 6 δὲ vids τ. ἀνθρώπου
κεφαλὴν κλίνῃ
10 6 ἐὰν ἐκεῖ ἢ vids εἰρήνης
"“

οὐκ ἔχει ποῦ τ.

,

οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν 6 vids εἰ μὴ ὁ
A

,

πατήρ,
,
>

id
κ. τίς ἐστιν ὁ. πατὴρiY εἰ>? μὴ‘ ὁὁ vids,

k. ᾧ ἂν βούληται 6 vids ἀποκαλύψαι
7

11 11

τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τ. πατέρα αἰτήσει 6 vids
“-

ἰχθύν

,

,

‘

’

19 οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν;
30 8 οὕτως ἔσται κ. 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου τ.
γενεᾷ ταύτῃ
:
“

if

968

es
vLosS

Lu 12 8% κ. ὁ vids τ. ἀνθρώπου

ὁμολογήσει ἐν

avr
Ι ο mas ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
4 oO 3 ἣ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
ἔρχεται
53 δύο ἐπὶ τρισὶν διαμερισθήσονται πατὴρ
ἐπὶ υἱῷ κ. υἱὸς ἐπὶ πατρί
τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται
ὄνος, R non mg.
ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς
ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου
εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ
ait. ὁ υἱὸς, T
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου
ε
οὗτος οὁ υἱός μου νεκρὸς ἦἢν
¢
ἦν δὲ ὁ
ο υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ
ὅτε δὲ ὁ vids σου οὗτος... ἦλθεν
οἱ υἱοὶ τ. αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ
τ. υἱοὺς τ. φωτός
8 ἐπιθυμήσετε
μίαν τ. ἡμερῶν τ. υἱοῦ τ.
ἀνθρώπου ἰδεῖν
οὕτως ἔσται ὁ vids τ. ἀνθρώπου ἐν τ.
ἡμέρᾳ αὐτοῦ
8
οὕτως ἔσται κ. ἐν τ. ἡμέραις τ. υἱοῦ τ.
ἀνθρώπου
2 ἡμέρᾳ ὁ vids τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται
188 8 ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει
τ. πίστιν ἐπὶ τ. γῆς;
τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ
τ. προφητῶν τ. υἱῷ τ. ἀνθρώπου
Ἰησοῦ υἱὲ Δαυεὶδ ἐλέησόν με
υἱὲ Δαυεὶδ ἐλέησόν με
καθότι x, αὐτὸς vids ᾿Αβραάμ ἐστιν.
ΝΗ
ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ζητῆσαι x.
σῶσαι τὸ ἀπολωλός
πέμψω τ. υἱόν μου τ. ἀγαπητόν
οἱ υἱοὶ τ. αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν κ. γαμίσκονται
ὄ
υἱοί εἰσιν Θεοῦ τ. ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες
4
,’

t ra,

,

i

~

Ld

΄

ε

a

»

.¢

7:

Ν

if

>

a

A

ce

4

».»

,

>

4

,

’

“

ἀνθρώπου
+6 ὧν ἐν τ. οὐρανῷ, TWH
mg.
R non mg.
14 8 οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
16 ὥστε τ. υἱὸν τ. μονογενῆ ἔδωκεν
17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τ. υἱὸν εἰς τ.
κόσμον

©

a

,

a

4

Φ

3A

»

»’

©

-

>

er

ec

,

a

ε

co

18 σὺ πιστεύεις εἰς τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου;
vi. τ. Θεοῦ, R non mg.
1
ὅτι εἶπον Yids τ. Θεοῦ εἰμί
>

»

-τοῦ,
=

Τ

-

"

“

8

,

ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ δι᾿ αὐτῆς
‘
πεπίστευκα ὅτι ov εἶ3 ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς
τ. Θεοῦ
ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τ.
ἀνθρώπου
πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τ. υἱὸν
τ. ἀνθρώπου;
,

δοθῆναι

-

«

~

e

> 6
id:
,
ὃ
>
>
οὗτος
τίς, ἐστιν
ὁ υἱὸς
τ. ἀνθρώπου
;ει

36 ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε
"

13 31 3 νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
»

non mg, R mg.

34 1 μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ vids τ. Θεοῦ
ὁ ἐκλεκτὸς, WH mg.
42 σὺ εἶ Σίμων 6 υἱὸς Ἰωάνου
45 εὑρήκαμεν Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν
ἀπὸ Ναζαρέτ
49 1 ῥαββεὶ σὺ εἶ ὁ vids τ. Θεοῦ
51 8 ὄψεσθε... ἀναβαίνοντας x. καταβαίνοντας
ἐπὶ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
΄

ε

‘

+

οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ vids ἡμῶν

-

”~

a

cn

ἀναβαίνοντα
8 ὅταν ὑψώσητε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
ὁ υἱὸς μένει εἰς τ. αἰῶνα.
ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ
οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν

λέγων τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παρα-

Μ΄

cr

”~

ἀνθρώπου

ὦ
oo

πατρός
μον. Θεὸς, ---ὅ, WH

A

ἐὰν οὖν θεωρῆτε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου

,

μονογενὴς υἱὸς ὁ ὧν εἰς τ. κόλπον τ.

A

Φ'
δ᾽.
Ud
4
σι
>
>
»
ς
οὐχὶ
οὗτός
ἐστιν
Ἰησοῦς
ὁ© vids
Ἰωσήφ
8 ἐὰν μὴ φάγητε τ. σάρκα τ. υἱοῦ τ.

[2

>.

ΩΣ

>

cn

=

΄

’

4

,

A

οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν

‘

>

»

>

‘

ταῦτα κ. ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.
ὁ yap πατὴρ φιλεῖ τ. υἱόν
οὕτως κ. ὁ vids obs θέλει ξωοποιεῖ
τ. κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τ. υἱῷ:
ἵνα πάντες τιμῶσιν τ. υἱόν
ὁ μὴ τιμῶν τ. υἱὸν οὐ τιμᾷ τ. πατέρα
1 οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τ. φωνῆς τ. υἱοῦ
τ. Θεοῦ
οὕτως K. τ. υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ:
3 κι ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν
ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν
3 ἣν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει
πᾶς ὁ θεωρῶν τ. υἱὸν κ. πιστεύων εἰς αὐτόν

oe

>

>

>

ta

~

>

cr

c

k. πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν,
τότε ὄψονται τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐρχόμενον
wa Katirxvonte ... σταθῆναι ἔμπροσθεν
τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου
ὁ υἱὸς μὲν τ. ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται
ἐλήματι τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου παραδίδως ;
ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου
καθήμενος
σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ;
«ι

>

‘

μ᾿

᾿

a

εἰς τὸ ὄνομα τ.

,

[4
‘
A
»»ὕ,
«"
ζωὴν
ἔχει
αἰώνιον"
εἰς> τ. υἱὸν
ὁe πιστεύων

A
3
ιν
cv
πῶς λέγουσιν τ. Χριστὸν
εἶναι Δαυεὶδ υἱόν ;

7

πεπίστευκεν

‘

ὁ δὲ ἀπειθῶν τ. υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν
ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τ. υἱῷ αὐτοῦ
αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν x. οἱ υἱοὶ αὐτοῦ
=
΄
οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναού
μ
ἵνα καταβῇ x. ἰάσηται αὐτοῦ τ. υἱόν
ὁ υἱός σου ζῇ
ὁ vids σου ζῇ

>

,

μὴ

a

μονογενοῦς υἱοῦ τ. Θεοῦ
ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τ. υἱόν

-

>

ὅτι

1

7

,

>

813 5 εἰ μὴ ὁ ἐκ τ. οὐρανοῦ καταβὰς ὁ υἱὸς τ.

>

,

>

.

“-

,

>

,

,

΄“

>

©

ex

,

A

8

“~

‘

Jo

-

“~

4
“>
14 13 σἵνα δοξασθῇ“ ὁ πατὴρ
ἐν τ. υἱῷ
a7 7 δόξασόν σου τ. υἱόν,

12

ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ
ὁ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ 6 υἱὸς τ.
ἀπωλείας

19 7 1 ὅτι υἱὸν Θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν
“

26
20 31

iva ἴδε ὁ υἱός σου
iva πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστὸς
[2

ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ

a

‘

a
VLOS

προφητεύσουσιν οἱ viol ὑμῶν κ. ai θυγατέρες

969
11Cos

ὑμῶν

DIMI

OID 33), Joel iii. 1

ὑμεῖς ἐστὲ of viol τ. προφητῶν
Βαρνάβας ... ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον

Ga

_

vl, παρακλ., T

τ. γερουσίαν τ.

Ἰσραήλ

τ. υἱοῖς

Χριστόν
—h. v.. TWH non mg. R non mg.
ἐνώπιον τ. ἐθνῶν te κ. βασιλέων υἱῶν τε

τ. Ἰησοῦν

ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ

υἱὸς τ. Θεοῦ
10 36 τ. λόγον ἀπέστειλεν τ. υἱοῖς Ἰσραήλ
13 τὸ ὁ υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης
21 ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τ. Σαοὺλ υἱὸν Κείς
26

ἄνδρες ἀδελφοὶ υἱοὶ γένους ᾿Αβραάμ

39 1 vids μου εἶ σύ
161
1914

MAS τ, Ps. ii. 7
Τιμόθεος vids γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς
ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως
=

:

ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες

23 6 ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι υἱὸς Φαρισαίων
16 ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τ. ἀδελφῆς Παύλου τ.
ἐνέδραν
Ro
1 3 1 περὶ τ. υἱοῦ αὐτοῦ τ. γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυεὶδ κατὰ σάρκα,

τ. ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει

ᾧ λατρεύω..... ἐν τ. εὐαγγελίῳ τ. υἱοῦ αὐτοῦ
ee
εἰ yap... κατηλλάγημεν τ. Θεῷ διὰ τ.

θανάτου τ. υἱοῦ αὐτοῦ
1 ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας

5 ὅσοι γὰρ πνεύματι
υἱοὶ Θεοῦ εἰσίν

:

Θεοῦ ἄγονται

οὗτοι

5 τ᾽ ἀποκάλυψιν τ. υἱῶν τ. Θεοῦ ἀπεκδέχεται

» προώρισεν συμμόρφους τ. εἰκόνος τ. υἱοῦ

αὐτοῦ -1 ὅς γε τ. ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο
ἔσται τ. Σάρρᾳ υἱός

ποὺς ΠΡ JIT, Gen. xviii. τὸ

26 ὅ ἐκεῖ κληθήσονται

υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος

‘aby 22 ὈΠΡ WN, Hos. ii. 1

27 ἐὰν ἢ ὁ ἀριθμὸς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος
τ.

θαλάσσης

Dn ding ONTeY TY MIDS, Is. x. 22
9 1 δι’ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τ. υἱοῦ αὐτοῦ
15 28 τότε κ. αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται
11Col 19 1 ὁ τ. Θεοῦ γὰρ υἱὸς Χριστὸς Ἰησοῦς...
οὐκ ἐγένετο ναὶ κ. οὔ

1Col

>

-“

,

δέ

i

3

2S

>

γὰρ ὅτι

|

>

>

,

ir

e

᾿Αβραὰμ δύο

τ. παιδίσκην

,

kK. τ. υἱὸν

A

4

υἱοὺς ἔσχ

αὕτης,

>

\

\

,

2 ee

,

οὐ yap μὴ κληρονομήσει ὁ vids τ. παιδίσκης
μετὰ τ. υἱοῦ τ. ἐλευθέρας

“py a-Dy NN ΠΌΜΠΤΞ Wy ND 5

ἑστῶτα τ. Θεοῦ

8 37 1 πιστεύω τ. υἱὸν τ. Θεοῦ εἶναι τ. Ἰησοῦν

Ἰσραήλ
1 ἐκήρυσσεν

«

ΠΣ ΤΙΝ NNT MONT v3, Gen. xxi. 10
ὁ εἴπας

Ἰσραήλ
8 θεωρῶ. ... τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν

20

-“

1 ἐν πίστει ζῶ τῇ τ. υἱοῦ τ. Θεοῦ
Hof ἐκ πίστεως οὗτοι υἱοί εἰσιν ᾿Αβραάμ
5 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τ. πίστεως
1 ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τ. υἱὸν αὐτοῦ
ὅτι δέ ἐστε υἱοὶ ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ
πνεῦμα τ. υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τ. καρδίας ἡμῶν
ΕἾ
σι
ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός.
εἰ δὲ υἱὸς K. κληρονόμος διὰ Θεοῦ
έγραπται γὰρ ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν

γέγραπται

οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο
ὁ Μωυσῆς

’

22
30 ἔκβαλε

ἐπισκέψασθαι τ. ἀδελφοὺς αὐτοῦ τ. υἱοὺς
ἐστιν

1 ἀποκαλύψαι τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί

1

ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ . e+ παρὰ τ. υἱῶν
Ἑμμὼρ ἐν Συχέμ
ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῷ εἰς υἱόν

οὗτός

,

4

Υἱὸς Παρακλήσεως
συνεκάλεσαν .. . πᾶσαν
υἱῶν Ἰσραήλ

7 ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τ. υἱοὺς Ἰσραήλ
πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τ. υἱοὺς Ἰσραήλ
G
ε
5 ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς x. θυγατέρας

pny’, zd.
2 τ. πνεύματος τ. νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τ. υἱοῖς
τ. ἀπειθείας
: Cae ie
>
b
,
4 σ᾽
35 ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τ. υἱοῖς τ.
ἀνθρώπων
413 1 τς ἑνότητα τ. πίστεως κ. τ. ἐπιγνώσεως
τ. υἱοῦ τ. Θεοῦ
5 6 ἔρχεται ἣ ὀργὴ τ. Θεοῦ ἐπὶ τ. υἱοὺς τ.
ἀπειθείας
Col 113 μετέστησεν εἰς τ. βασιλείαν τ. υἱοῦ τ.
ἀγάπης αὐτοῦ
wy
ς
>
‘
a
δ, Ν
a:
3 6 ἔρχεται ἡ ὀργὴ τ. Θεοῦ ἐπὶ τ. υἱοὺς τ.
ἀπειθείας
;
-ἐπ. τ. vi. τ. ἀπειθ., TWHR mg.
res
,

Eph2

-

ς

>

a

‘

,

“a

»"

2.

>

“4,

e.%

,

can

1 ἀναμένειν τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τ. οὐρανῶν
tho
5 5 πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε κ. υἱοὶ
uTh2
He

ἡμέρας
. ἀποκαλυφθῇ. 3 6 ἐὰν μὴ.
ἀπωλείας
.
1.2 ἐπ᾽ ἐσχάτου τ. ἡμερῶν τούτων
ἡμῖν ἐν υἱῷ
2

>

>

1 υἱός

αὐτὸς
wiv

’

μου εἶ σύ,

¢
O

rs ea
VLOS
T.

᾿

,

ἐλάλησεν

’

~

«ς

4,

«

Ps. Lc.

ἔσται μοι εἰς υἱόν

jab ‘bmn san, 2 Sam. vii. 14

8 πρὸς μὲν τ. ἀγγέλους λέγει . . . πρὸς δὲ
8

τ. υἱόν
a
er
>
6
,
ἢ υἱὸς ἀνθρώπου

ὅτι ἐπισκέπτῃ
o

>

,

αὑτὸν;
>

,

ΜΗ

WPAN 3 DIN, Ps. viii. 5
πολλοὺς υἱοὺς eis δόξαν ἀγαγόντα
Χριστὸς δὲ ὡς vids ἐπὶ τ. οἶκον αὐτοῦ
‘

ε

er

>

4

>

a

1 ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν. . . Ἰησοῦν
τ. υἱὸν τ. Θεοῦ
:
,
ἐς
,

-

1 vids μου εἶ σύ, Ps. il. 7

καίπερ ὧν υἱὸς ἔμαθεν... τ. ὑπακοὴν
’

«

ε

,

1 ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τ. υἱὸν τ. Θεοῦ
1 ἀφωμοιωμένος δὲ τ. υἱῷ τ. Θεοῦ
οἱ μὲν ἐκ τ. υἱῶν Λευεὶ τ. ἱερατείαν λαμAO
τ
σοῦ.
τὼ
βάνοντες
28 ὁ λόγος δὲ τ. ὁρκωμοσίας . . . υἱὸν εἰς τ.
αἰῶνα τετελειωμένον
1 ὃ τ. υἱὸν τ. Θεοῦ καταπατήσας

πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τ. υἱῶν
΄

>

‘

>

Ἰωσὴφ εὐλόγησεν

la

-

-

υἱὸς--οπάγω
cs

970
Ης 11 22 περὶ τῆς ἐξόδου
μόνευσεν

τ. υἱῶν

Ἰσραὴλ

ε

Ja

3 καὶ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει

5 ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται"

ὙΜΕΊΝΑΙΟΣ

υἱέ μου μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου

1Ti 120 ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος κ. ᾿Αλέξανδρος

DNDA-ON BAIN Iw, Pr. iii, 17

ΠΤ

6 μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται

AST NS

Lu

τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ;
8 ἄρα νόθοι κ. οὐχ υἱοί ἐστε

* ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τ. υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ
θυσιαστήριον
1 Pe 5 13 ἀσπάζεται ὑμᾶς... Μάρκος ὁ υἱός μου
ΠΡΕῚ 17 1 ὁ vids μου 6 ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν
οὗτ. ἐστ. 6 vi. μ. 6 ἀγαπ., TR
170 1 31% κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα... μετὰ τ.
υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ

7 1 τὸ αἷμα Ἰησοῦ τ. υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει

ἡμᾶς

2 22 ὁ ἀρνούμενος τ. πατέρα x. τ. υἱόν.
23 πᾶς᾿ ὁ ἀρνούμενος τ. υἱὸν οὐδὲ τ. πατέρα
ἔχει:
ὁμολογῶν τ. υἱὸν κ. τ. πατέρα ἔχει
ὑμεῖς ἐν τ. υἱῷ κ. ἐν τ. πατρὶ μενεῖτε
εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ vids τ. Θεοῦ
ἵνα πιστεύσωμεν τ. ὀνόματι τ. υἱοῦ αὐτοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ
4 917. υἱὸν αὐτοῦ τ. μονογενῇ ἀπέσταλκεν ὁ
Θεός
10 1 ἀπέστειλεν τ. υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμόν
14 ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τ. υἱὸν σωτῆρα τ.
κόσμου
15 | ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς Χριστός
ἐστιν ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
5 5 ὁ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τ.
1

>

o

a

>

I 6

ς

id

Le

,

“-

a

Θεοῦ

9 ' ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τ. υἱοῦ αὐτοῦ
101 ὁ πιστεύων εἰς τ. υἱὸν τ. Θεοῦ ἔχει τ.
μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ
10 1 ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ Θεὸς περὶ τ. υἱοῦ
αὐτοῦ
1 αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τ. υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν.

712 ὁ ἔχων τ. υἱὸν ἔχει τ. ζωήν"
1 ὁ μὴ ἔχων τ. υἱὸν τ. Θεοῦ
ἔχει

13 ἷ τ. πιστεύουσιν

τ.

ζωὴν οὐκ

εἰς τὸ ὄνομα τ. υἱοῦ τ.

15 20 εἰ τ. λόγον μου ἐτήρησαν κ. τ. ὑμέτερον
τηρήσουσιν
᾿
Ac 27 34 τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας
ὑπάρχει

Ro 11 31 τ. ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα κ. αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν

1Co15 31 νὴ τ. ὑμετέραν καύχησιν ἀδελφοί
16 17 τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν
ὑμῶν, WH mg.

11Co8 ὃ τὸ τ. ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων
Ga

613 ἵνα ἐν τ. ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται

ὙΜΝΕΏ
Mt 26 30 ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
Mk 14 26 ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τ. ἐλαιῶν
Ac 16 25 Παῦλος x. Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τ.
Θεόν

He

212 ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε

ἼΡΟΠΝ dnp ying, Ps. xxii. 23
ὝΜΝΟΣ

Eph 5 19 λαλοῦντες

Ἰησοῦ Χριστῷ

ul Jo

Re

3 1 παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. υἱοῦ τ. πατρός

9. οὗτος κ. τ. πατέρα κ. τ. υἱὸν ἔχει
113 ὃ ἐν μέσῳ τ. λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου

214
18
7 4
12 5
14 14
21

7

υἱῷ, WH mg.
βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τ. υἱῶν Ἰσραήλ
1 τάδε λέγει ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ
ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ
ἔτεκεν υἱὸν ἄρσεν
ὃ ἐπὶ τ. νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν
ἀνθρώπου
αὐτὸς ἔσται μοι vids

12 ἅ ἐστιν τ. δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ
“

>

ἑαυτοῖς

ψαλμοῖς

@dais πνευματικαῖς

Col 316 ψαλμοῖς ὕμνοις
χάριτι ἄδοντες

gdas

x. ὕμνοις κ.

πνευματικαῖς

ἐν

‘YNATQ

Mt

1) ὅπ. εἰς εἰρήνην,
γη ἐν εἰρή γῃ
(2) ἔρχεσθαι... ὑπάγειν
410 ὕπαγε Σατανᾶ
524 ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τ. ἀδελφῷ σου
41 ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο

8 4 ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τ. ἱερεῖ

Θεοῦ

20 1 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ ἥκει
20} κ. ἐσμεν ἐν τ. ἀληθινῷ ἐν τ. υἱῷ αὐτοῦ

ἐστιν

ἕτοιμος
8 17 ἐν τ. νόμῳ δὲ τ. ὑμετέρῳ γέγραπται

221

ὁ
24 κ.
3 8!
23 1

217 ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος x. Φίλητος

ὙΜΕΊΕΡΟΣ ἢ
6 20 ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
16 12 τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει;
ἡμέτερον, WH non mg. R mg.
Jo 7 66 δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ

AX, 26. 12

7 ws υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός"
Ja

“YAH

ἐμνη-

24 ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ

12

id

13 εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τ. ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε

32 εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε

9 6 ὕπαγε εἰς τ. οἶκόν σου
18 44 ἀπὸ τ. χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει

16 23 ὕπαγε ὀπίσω pov Σατανᾶ
18 15 ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ κ. αὐτοῦ
μόνου

Ρ

19 21 ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα
20

4 ὑπάγετε κ. ὑμεῖς εἰς τ. ἀμπελῶνα

7 ὑπάγετε x. ὑμεῖς εἰς τ. ἀμπελῶνα
14 ἄρον τὸ σὸν κ. ὕπαγε
21 28 τέκνον ὕπαγε σήμερον ἐργάζου
ἀμπελῶνι
26 18 ὑπάγετε εἰς τ. πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα
24 ὁ μὲν υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὑπάγει
27 65 ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε

ἐν

τ.

ὑπάγω---ὕπανδρος
ε

4

ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τ. ἀδελφοῖς μου
ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τ. ἱερεῖ

7

Re 14

4 οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες

ὑπάγει

ἄρον τ. κράβαττόν σου κ. ὕπαγε

ὕπαγε εἰς τ, οἶκόν σου
ὕπαγε εἰς τ. οἶκόν σου πρὸς τ. σούς
: ὕπαγε εἰς εἰρήνην
3 ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι κ. οἱ ὑπάγοντες

16 I

ὑπάγετε κ. ἐκχέετε τ. ἑπτὰ φιάλας τ. θυμοῦ

17 8

μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου κ. εἰς

τ. Θεοῦ

πολλοί

II

εἶδαν αὐτοὺς ὑπάγοντας
ὑπάγετε ἴδετε
διὰ τοῦτον τ. λόγον ὕπαγε
ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε

ὑπάγετε εἰς τ. κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν

παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν

ὑπάγετε εἰς τ. πόλιν
ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τ. ἀνθρώπου ὑπάγει.

ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην
κατειργάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν
ἐθνῶν

ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τ. “μαθηταῖς αὐτοῦ
ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον

Jo

ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο
εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη

αὐτόν

ὡς “γὰρ ὑπάγεις μετὰ τ. ἀντιδίκου σου ἐπ᾽
ἄρχοντα
ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν
ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην.
2 οὐκ οἶδας πόθενἔ
ἔρχεται κ. ποῦ ὑπάγει
ὕπαγε φώνησόν σου τ. ἄνδρα
ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ 7. γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον

μὴ κ. ὑμεῖς θέλετεὑ
ὑπάγειν ;
μετάβηθι ἐντεῦθεν k. ὕπαγε εἰς τ. ᾿Ιουδαίαν

γνωρισθέντος
11Co7 15 ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν

10 5 αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τ. ὑπακοὴν
τ. Χριστοῦ

ὑμῶν ἡ ὑπακοή
6 ὅταν πληρωθῇ ὑ
Phim
21 πεποιθὼς τ. ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι
He 5 8 ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθεν τ. ὑπακοήν
1Pel
2 εἰς ὑπακοὴν Kk. ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ
Χριστοῦ

14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς
ε

ὑπά @ πρὸς τ. πέμψαντά με
Ε οἷ α πόθεν ἦλθον κ. ποῦ ὑπάγω"
ἢ ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ

22

ὑπάγω

ἐγὼ ὑπάγω κι ζητήσετέ με

2 ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν

2 ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
ὕπαγε νίψαι εἰς τ. κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ
εἶπέν μοι ὅτι Ὕπαγε, εἰς τὸν Σιλωάμ
κ᾿ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ
λύσατε αὐτὸν K. ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν
πολλοὶ δι αὐτὸν ὑπῆγον. τι Ιουδαίων

ὁ περιπατῶν ἐν τ. σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ
ὑπάγει
2
2

ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθεν kK.πρὸς τ. Θεὸν ὑπάγει

ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν

Κύριε ποῦ ὑπάγεις ;
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ὅπου

ὑπάγω οὐ δύνασαί

μοι νῦν ἀκολουθῆσαι
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὅδον
Κύριε οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις
3 ὑπάγω kK. ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς

ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε k. καρπὸν φέρητε
νῦν δὲ ὑπάγω
ὑ
πρὸς τ. πέμψαντά εν
κι οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν
ὑ
ἐρωτᾷ με Ποῦ ὑπάγεις;
ὅτι πρὸς τ. πατέρα ὑπάγω
ὅτι ὑπάγω
ὑ
πρὸς τ. πατέρα
ἄφετε τούτους ὑπάγειν
ὑπάγω ἁλιεύειν
4 ὑπάγετε ἐν εἰ ἥνῃ
οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει
ὕπαγε λάβε τὸ βιβλίον
εἴ σις εἰς eo Ee. ἐς αἰχμαλωσίαν

ὑπάγει

ἀπώλειαν ὑπάγει
ὑπάγειν, TWH mg. R non mg.
eis ἀπώλειαν ὑπάγει
“YNAKOH’ +
ἐλάβομεν χάριν κ. ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν
πίστεως
διὰ τ. ὑπακοῆς τ. ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί

ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ

ὑπάγετε ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας

τ. ἀρνίῳ ὅπου ἂν

ὑπάγῃ, $y

περιπάτει, WHR

Lu

971

Mt
Mk

,

ς

a

τ. Ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τ. ὑπακοῇ τ.
ἀληϑείας

ὙΠΑΚΟΥΏ
827 κι οἱ ἄνεμοι ᾿Ξ ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν
127 ἐπιτάσσει κ; ὑπακούουσιν αὐτῷ

441 κι 6 ἄνεμος κι ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ
avr. ὑὕπακ.; ἡἐν

Lu

825 ἐπιτάσσει ἜΘΕΕΥ ἃ ὑπακούουσιν αὐτῷ
17 6 K. ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν
Ac 6 7 πολύς τε ὄχλος τ. ἱερέων ὑπήκουον τ. πίστει
12 13 προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι
Ro

612
16

εἰς τὸ ὑπακούειν τ. ἐπιθυμίαις αὐτοῦ
δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε
ὑ

17 ὑπηκούσατε δὲἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε
τύπον διδα ῆς
10 16 οὐ πάντες ὑπήκουσαν Ss -εὐαγγελίῳ
Ephé 1 τὰ τέκνα ὑπακούετετ. γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ
5 οἱ δοῦλοιὑ
ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις
Phl 212 καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε
Col 320 τὰ τέκνα ὑπακούετε τ. γονεῦσι κατὰ πάντα
22 οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ
σάρκα κυρίοις
uTh1
ὃ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τ. εὐαγγελίῳ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ

814 εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τ. λόγῳ ἡμῶν
He
5 9 ἐγένετο πᾶσιν τ. ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος
σωτηρίας αἰωνίου
1 ὃ ᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν
ὑ
ἐξελθεῖν εἰς τόπον
Ι1Ρ68 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουεν ες ᾿Αβραάμ
ὑπήκουσεν,

ὝΠΑΝΔΡΟΣ
Ro
7 2

ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τ. ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται

ὑπαντάωυ---ὑπέρ
Ας 1012 ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα κ. ἑρπετὰ
τ. γῆς

ὙΠΑΝΤΑΏ **

Mt

8 28 ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι

28
ὁ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς
5 2 εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τ. μνημείων
ἄνθρωπος
Lu 8 27 ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τ. πόλεως

Mk

εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι

τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ
1712 ὑπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες
ἀπήντησαν,
WH non mg.
Jo 451 οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ
11 20 ἡ οὖν Μάρθα. . . ὑπήντησεν αὐτῷ
30 ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα
12 18 διὰ τοῦτο x. ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος
Ας 16 16 παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα
ὑπαντῆσαι ἡμῖν
ὙΠΑΉΤΗΣΙΣ * F
8 34 macan πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ
25
airwes... ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τ. νυμφίου
Jo 1213 ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ
Mt

A

«

e

LP

ed

ι

ΑΙ

,

~>

~~

μ᾿

ὝΠΑΡΞΙΣ
Ac 245 τὰ κτήματα x. τ. ὑπάρξεις ἐπίπρασκον
He 10 34 γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείσσονα ὕπαρξιν
kK. μένουσαν
ὙΠΑΡΧΩ

(1) τὰ ὑπάρχοντα
Mt 19 21 1 ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα
24 47 | ἐπὶ πᾶσιν τ. ὑπάρχουσιν αὐτῷ καταστήσει
αὐτόν
25 14 | παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
Lu 7 25 οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ k. τρυφῇ ὑπάρχοντες

8 3.1 αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τ. ὑπαρχόντων
αὐταῖς

41 οὗτος ἄρχων τ. συναγωγῆς ὑπῆρχεν
9 48 ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων
11 13 εἰ ii ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε
21 1 ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
12 15 1 οὐκ ἐν τ. περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ

ἐστὶν ἐκ τ. ὑπαρχόντων αὐτῷ

33 ' πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν

44 | ἐπὶ πᾶσιν τ. ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει

αὐτόν
14 33 1 ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ
ὑπάρχουσιν
16 11 ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
14 οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες
23 ὑπάρχων ἐν βασάνοις

19 ὃ 1 τὰ ἡμίσιά μου τ. ὑπαρχόντων. .
πτωχοῖς δίδωμι
Ac

16

37 ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας
17 24 οὗτος οὐρανοῦ κ. γῆς ὑπάρχων κύριος
27 kK. γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν
ὑπάρχοντα
29 γένος οὖν ὑπάρχοντες τ. Θεοῦ
19 36 δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν
40 μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος
21 20 πάντες ζηλωταὶ τ. νόμου ὑπάρχουσιν
22 3 ζηλωτὴς ὑπάρχων τ. Θεοῦ
27 12 ἀνευθέτου δὲ τ. λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς
παραχειμασίαν
21 πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης
34 τοῦτο γὰρ πρὸς τ. ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει
28 7 ὑπῆρχεν χωρία τ. πρώτῳ τῆς νήσου
18 διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν
ἐν ἐμοί
Ro 419 ἑκατονταετής που ὑπάρχων

1 Co
7 26 τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν

Phl 2 6 ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων

8 20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει
He 10 34 1 τ. ἁρπαγὴν τ. ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ
χαρᾶς προσεδέξασθε
Ja 215 ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν
Pel
ὃ ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα x. πλεονάζοντα
219 αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τ. φθορᾶς

8.11 ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς

ὙΠΕΙΚΩ *
He 18 17 πείθεσθε τ. ἡγουμένοις ὑμῶν κ. ὑπείκετε

Col

ὙΠΕΡ.

c. gen.
(1) post verba dic. et prec.
εἶναι ὑπέρ
Mt

5 4 πραθὲν ἐν τ. σῇ ebovola ὑπῆρχεν
8 16 μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἷς τὸ
ὄνομα τ. Κυρίου Ἰησοῦ

(2) διδόναι,

(8) bw. Χριστοῦ

5 44 ! προσεύχεσθε ὑπὲρ τ. διωκόντων ὑμᾶς

Mk 9 4o ? ὃς yapοὐκ ἔστιν καθ᾿ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν

ἀγροῦ

755 ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου

ne iv

τίους

230 προφήτης οὖν ὑπάρχων

37 ὑπάρχοντος αὐτῷ

ὙΠΕΝΑΝΤΙΌΣ
214 χειρόγραφον τ. δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον

He 10 27 πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τ. ὑπεναν-

28 50 Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων

ἴδιον εἶναι
.
34 ὅσοι yap κτήτορες χωρίων ἣ οἰκιῶν ὑπῆρχον

διὰ τ. ἐνεστῶσαν

ἀνάγκην
11 7 εἰκὼν x. δόξα Θεοῦ ὑπάρχων.
18 ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν
12 22 τὰ δοκοῦντα μέλη τ. σώματος ἀσθενέστερα
ὑπάρχειν
18 31 κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου
11Co8 17 σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων
12 16 ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον
Ga 114 ζηλωτὴς ὑπάρχων τ. πατρικῶν μου παραδόσεων
214 εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς . . . Cis

τ.

8 2 ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων
6 ἀργύριον κ. χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι
432 1 οὐδὲ εἷς τι τ. ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν

3 ὅτι Ἕλλην ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν

20 Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες

Lu

1424 τό αἷμά μου.
πολλῶν

. . τὸ ἐκχυννόμενον

ὑπὲρ

950 3 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν
ἐστίν

22 19 2 τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ

--τὸ ὑπ. vu. διδ.,

ὑμῶν διδόμενον

[[WH]] Ε mg.

ὑπέρ
Lu

Jo

22 20 ἡ καινὴ

130

[0015 29 ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ
τ. νεκρῶν;
29 τί x. βαπτίζονται ὑπὲρ αὑτῶν ;
11Col 6 3 εἴτε δὲ θλιβόμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως K. σωτηρίας"

διαθήκη ἐν τ. αἵματί μου τὸ ὑπὲρ
ὑμῶν ἐκχυννόμενον

«

‘4

,

>

bad

,

«

s

’,

οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον

ιῖ

—h. es

[ΠΝ Ὴ]] R

973

mg.,

6 51

3 ἡ σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τ. κόσμου

10 II

»
a
,
c
s
,
τ. ζωῆς.
Ψυχὴν αὐτοῦ
τίθησιν
ὑπὲρ
τ. προβάτων
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»
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>
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ἡμῶν

οὗ προσηνέχθη
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ὑπὲρ

ς
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Ἔ
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μ᾿,

x

κατὰ

153

΄“

c

4

>

a

΄

a

τ.

ἁμαρτίαν
,

ς

4,

iz

~

ὑπὲρ
‘

εἴτε ὑπὲρ Τίτου κοινωνὸς ἐμός
m”

ς

‘

,

>

,

ἡμῶν

καυχήσεως

“

Ul

cel

cal

αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποθούντων
>

~

©

,

<

‘

-

6

>

[2

,

,

>

,

«ς

»

παραδόντος

8 13 γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα
Eph
1 16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν
81

-“

»

,

περὶ, TWH mg.
27, υἱοῦ τ. Θεοῦ Tod...
ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ

col

,

3

΄

3 τι δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν

-“

2 τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
wa...7d αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν
τὰ
μέλη
Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τ. ἁμαρτιῶν ἡμῶν
’

¢

3 τὰ δὲ πάντα ἀγαπητοὶ ὑπὲρ τῆς ὑμῶν
οἰκοδομῆς
οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τ. ἀληθείας ἀλλὰ
ὑπὲρ τ. ἀληθείας

τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;
-“

4

τ. Ψυχῶν ὑμῶν

-“

>

καταλλάγητε

ς

Χριστοῦ
ἥδιστα δαπανήσω κ. ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ

1 συναγωνίσασθαί μοι ἐν τ. προσευχαῖς
, ὑπὲρ ἐμοῦ
οἵτινες ὑπὲρ τ. Ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν
“yy.

é

1 ὑπὲρ τούτου τρὶς τ. Κύριον παρεκάλεσα
8 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις... ὑπὲρ

[4

τράχηλον ὑπέθηκαν
μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν
περὶ, WH mg.
“
Π
πων
ε
a
iva μὴ εἷς ὑπὲρ τ. ἑνὸς φυσιοῦσθε
τ. ἑτέρου
-

Χριστοῦ

’ὔ

a

A

ὑπὲρ
,

ὑπὲρ τ. τοιούτου καυχήσομαι:

Ἰσραήλ

a“

4

ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι

ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ

s

΄

ὑμᾶς

τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τ. Θεόν
3

>

a

σωτηρίαν μὴ . . . ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς
ἀπέθανεν
Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς

c

,
πάντων

2 iva μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
κενωθῇ

᾿

4

‘

ἘΞ
con
a
,
ἣν ὑπὲρ
ὑμῶν
καυχῶμαι
Μακεδόσιν

1 ἡ δέησις πρὸς τ. Θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς

ς

ς
‘
εἷς" ὑπὲρ

“

7

c

“
ὅτι

τ. οὖν ἔνδειξιν Tis...
ὑπὲρ ὑμῶν

a

«ς

ὑπὲρ

,

“

f.

ὑπὲρ τ. ἀδελφῶν μου
σαίας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ

ἮἨ

~

τ. Θεῷ τ. διδόντι τ. αὐτὴν σπουδὴν
ὑμῶν

ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τ. Χριστοῦ
1

~

εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι

΄“

,

‘

ὑμῖν καυχήματος

,

,

,

iy

τ.

ἐποίησεν
πολλή μοι καύχησις UTEP ὑμῶν
ἀναγγέλλων . .. τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ
2 +, σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς
ὑμᾶς pe A ‘ ς «
Ν
,

ἡμῶν ἀπέθανεν
κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων
3 εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν τίς καθ᾽ ἡμῶν;
ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν
1 ὃς κ. ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν
1

,

τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν

"»“"

-“

‘

0

ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ
«

ἡμῶν

ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν

,

~

>

θλίψεως

a

τοῦτο

1 δεόμεθα
Oca.

ἑνὸς ἑκάστου

~

-

κ. ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν

΄“

A

€

(dow ... τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι x.
ἐγερθέντι
ΓῊΣ
ee
a
>
΄

~

αὐτῶν ἡ προσφορά
1 ἐπιτρέπεται σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν
περὶ, TWH mg.
ἀποστολὴν. .. ἐν πᾶσιν τ. ἔθνεσιν ὑπὲρ
τ. ὀνόματος αὐτοῦ
κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν.
μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται:
ὑπὲρ γὰρ τ. ἀγαθοῦ τάχα τις kK. τολμᾷ
ἀποθανεῖν
>

bed

ἀπέθανεν

ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τ. ὀνόματός μου παθεῖν
παραδεδωκόσι τ. ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τ.
ὀνόματος τ. Κυρίου ἡμῶν
κ. ἀποθανεῖν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω
ὑπὲρ τ. ὀνόματος τ. Κυρίου Ἰησοῦ
-

ε

διδόντες

,
κρίναντας

,

κατηξιώθησαν ὑπὲρ τ.ς ὀνόματος ὁἀ τιμασθῆναι
δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τ. Κύριον
,

ἕως

>

5 12 ἀφορμὴν

“

,

s

εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν

iva τις τ. ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τ. φίλων
αὐτοῦ
ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν
συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ
τ. λαοῦ
cal

ε

,

-

“

A

γενομένης ἐν τ. ᾿Ασίᾳ
περὶ TWH mg. R
συνυπουργούντων x. ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τ.
δεήσει,
iva... τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν
a

-

’

Ld

ἀγνοεῖν... ὑπὲρ τ.

8 τὶ Ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω
8 τὶ ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις;
Ul

3

‘

>

a

‘

κλήσεως
ς
oY
δὰ
46
,
c
s
δ΄
δι
ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν

,

c

ε

εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν mapa-

τ. Wuxnv μου τίθημι ὑπὲρ τ. προβάτων
2 αὕτη ἡ ἀσθένεια. . . ὑπὲρ τ. δόξης τ.
Θεοῦ
iva εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τ. λαοῦ
ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τ. ἔθνους,
κ. οὐχ ὑπὲρ τ. ἔθνους μόνον
id

΄

a

5

ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ
ὑπὲρ ὑμῶν τ. ἐθνῶν

13 μὴ ἐνκακεῖν ἐν τ. θλίψεσί μου ὑπὲρ ὑμῶν
2 2 παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν προσφοράν
20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων

25

3 καθὼς κ. ὃ Χριστὸς... ἑαυτὸν παρέδωκεν
ὑπὲρ αὐτῆς

ὑπέρ---ὑπερβάλλω

974

Eph 6 19 1 δεήσει περὶ πάντων τ. ἁγίων κ. ὑπὲρ ἐμοῦ
20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει

Phl 1 41 πάντοτε

ἐν

πάσῃ

δεήσει

μου

πάντων ὑμῶν
7 δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ

ὑπὲρ

αὐτοῦ πάσχειν

213 κ. τὸ θέλειν κ. τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τ. εὐδοκίας
410 ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν
1 3 1 πάντοτε ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι
περὶ, TWH non mg.
7 ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ἡμῶν διάκονος τ.
Χριστοῦ
9 } οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι
24 νῦν χαίρω ἐν τ. παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν,
k. ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα... ὑπὲρ
τ. ὀνόματος αὐτοῦ

2 I ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν x. τῶν ἐν
Λαοδικίᾳ
412 1 ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τ. προσευχαῖς

13 ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν κ. τῶν ἐν

Λαοδικίᾳ
21 <srd... παρακαλέσαι ὑπὲρ τ. πίστεως
ὑμῶν
5 10 Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν
περὶ, TWH non mg.
1Th1 4 ἐνκαυχᾶσθαι.. .. ὑπὲρ τ. ὑπομονῆς ὑμῶν
kK. πίστεως
5 ὑπὲρ ἧς x. πάσχετε
2 1 ἐρωτῶμεν . . . ὑπὲρ τ. παρουσίαςτ. Κυρίου
1Th8

Ι ΤΙ 2

piel

.

a

ἡμῶν

1 ' παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι
δεήσεις.
. ὑπὲρ πάντων,
2} ὑπὲρ βασιλέων
x. πάντων
τῶν
ἐν
ὑπεροχῇ ὄντων
6 3 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων

Tit 214 3 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν

Phm
13 ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ
He 2 9 ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται
θανάτου
5 1 ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τ. Θεόν,

ἵνα προσφέρῃ

οὐδὲ δοῦλον ὑπὲρ τ. κύριον αὐτοῦ
37 6 φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ

πάντων

ὑμῶν
29 ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ οὐ μόνον
τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ κ. τὸ ὑπὲρ

Col

Cc. acc,

Mt 10 24 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τ. διδάσκαλον,

Lu

37 ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμέ
6 40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τ. διδάσκαλον

16 ὃ οἱ υἱοὶ τ. αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ

τ. υἱοὺς τ. φωτός
Jo 12 43 μᾶλλον ὑπὲρ τ. δόξαν τ. Θεοῦ
ἤπερ, TWH non mg. R
Ac 26 13 ὑπὲρ τ. λαμπρότητα τ. ἡλίου περιλάμψαν

ε φῶς
1Co4 6 ἵνα Δ ρα μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται
10 13 ὃς οὐκ ἐάσει

11Col
12

Ga

ἡμῶν

τ. Θεοῦ

ὑπὲρ

10 12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας
θυσίαν
1817 αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τ. ψυχῶν

ὑμῶν

Ja

5161

προσεύχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε

I Pe 221 ὅτι x. Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν

818 περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν δίκαιος ὑπὲρ
ἀδίκων
1 Jo 8 16 ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν"
kK. ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τ. ἀδελφῶν τ.
ψυχὰς θεῖναι
ll Jo 7 ὑπὲρ γὰρ τ. ὀνόματος ἐξῆλθαν

ὑπὲρ

ὃ καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν
6 μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με
13 ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τ. λοιπὰς ἐκκλησίας

συνηλικιώτας
Eph 1 22 αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τ.
ἐκκλησίᾳ
8 20 τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι
Phl 2 ο ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν
ovopa

Phm

16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον
21 εἰδὼς ὅτι κ. ὑπὴὶρ ἃ λέγω ποιήσεις

He

412 τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον

ὝΠΕΡ"
11Co1l 23 παραφρονῶν λαλῶ ὕπερ ἐγώ
ὑπὲρ, T

ὙΠΕΡΑΙΡΟΜΑΙ
11Co12

7 διὸ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι

1Th2

ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι
46... ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον
Θεόν

‘YME’PAKMOE * ¢
1Co 7 36 ἐὰν ἦ ὑπέρακμος
ὝΠΕΡΑΝΩ

Eph 121 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς κ. ἐξουσίας
Ης

4 τὸ αὐτός ἐστιν x. 6 ἀναβὰς ὑπ. πάντων
οὐρανῶν
9 καὶ ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβεὶν δόξης

τ.

ὙΠΕΡΑΥΞΑΊΝΩ *

9 7 ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ κ. τῶν τ. λαοῦ
ἀγνοημάτων
24 ἐμφανισθῆναι τ. προσώπῳ

πειρασθῆναι

114 προέκοπτον ἐν τ. Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς

δῶρά τε κ. θυσίας ὑπὲρ

ἁμαρτιῶν
6 20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς
725 1 πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ
αὐτῶν
27 πρότερον ὑπὲρ τ. ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας
ἀναφέρειν

ὑμᾶς

δύνασθε

uTh1

3 ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν
ς

ὙΠΕΡΒΑΙΉΩ
1Th4

6 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν

x. πλεονεκτεῖν

ἐν τ.

πράγματι

ὙΠΕΡΒΑΛΛΟΝΉΤΩΣ
11 011 23 ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως
ἐν φυλακαῖς ὑπ., T

᾿ ὙΠΕΡΒΑ'ΛΛΩ**
108 10 εἵνεκεν τ. ὑπερβαλλούσης δόξης
914 διὰ τ. ὑπερβάλλουσαν
ὑμῖν

:

χάριν τ. Θεοῦ ἐφ᾽

ὑπερβάλλω -- ὑπηρετέω
Eph 1 19 τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τ. δυνάμεως
αὐτοῦ
2 7 ἵνα ἐνδείξηται we τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος
T. χάριτος αὐτοῦ
810 γνῶναί τε τ. ὑπερβάλλουσαν τ. γνώσεως
ἀγάπην τ. Χριστοῦ

Ro 130 ὑβριστὰς ὑπερηφάνους ἀλαζόνας
Π ΤΊ 8 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι .. « ὑπερήφανοι
Ja 4 66 Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται

nen psd), Pr. iii. 34
1Pe 5 καὶ ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται,

ὙΠΕΡΒΟΛΗ΄ ἢ

Ro

713 ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ
ἁμαρτία
1Co12 31 ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὅδον δείκνυμι
Col
ὃ καθ᾽ “ὡπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν
4 η ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τ. δυνάμεως ἦ τ. Θεοῦ
17 καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος
δόξης κατεργάζεται
12 7 γ΄: ὑπερβολῇ τ. ἀποκαλύψεων διὸ ἵνα μὴ
ὑπεραί, μαι
Ga 113 καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τ. ἐκκλησίαν τ.
Θεοῦ

ὁ

Θεός

‘YNEPE’KEINA * +
11Co10 16 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι
ὙΠΕΡΕΚΠΕΡΙΣΣΟΥ +
Eph 3 20 ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπ. ὧν αἰτούμεθα
1Th 8 10 νυκτὸς x. ἡμέρας ὑπ. δεόμενοι
5 13 ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ
ὑπερεκπερισσῶς, TWH mg.

ὙΠΕΡΕΚΠΕΡΙΣΣΩ͂Σ * +

11Co10

Lu

8 37 ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν

ὙΠΕΡΟΓΚΟΣ
16 τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα
ὙΠΕΡΟΧΗ΄

1Co2
1 ΤΥ

1 ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας
2 ὑπὲρ βασιλέων κ. πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ
ὄντων
ὙΠΕΡΠΕΡΙΣΣΕΥΏ * 7

Ro 520 ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις
ΠΟο7 4 ὑπερπερισσεύομαι τ. χαρᾷ
θλίψει ἡμῶν

εἰς ὑμᾶς

ὙΠΕΡΕΧΩ
1 πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὗποτασσέσθω
Phl 2 3 ἀ λλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν
8 ὃ διὰ τὸ ὑπερέχον τ. γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ
τ. Κυρίου μου

4.9 ἡ,εἰρήνη τ. Θεοῦ i) ὑπερέχουδα πάντα νοῦν
I Pe 2 13 εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι

a
a

τ.

ὙΠΕΡΠΛΕΟΝΑΖΩ

* +

ITi 114 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν

ὙΠΕΡΥΨΟΏ +

“YNEPEKXY’NNOMAI Τ
6 38 μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον
ὑπερεκχυννόμενον δώσουσιν

ὙΠΕΡΗΦΑΝΙΆ
722 βλασφημία ὑπερηφανία ἀφροσύνη
ὙΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
bi ge διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας
αὐτῶ »

πάσῃ

ὙΠΕΡΠΕΡΙΣΣΩ͂Σ αἰ

Phl

2 9 διὸ x. ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν

ὙΠΕΡΦΡΟΝΕΏ *
Ro 12

3 μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν

ὙΠΕΡΩῸΝ
Ac

113 εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμέ-

νοντες

9 37 λούσαντες δὲ ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ
39 ὃν παραγενόμενον

20

ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον

ὃ ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τ. ὑπερῴῳ
ὙΠΕΧΩ

Ro 18

Aap

ἐπὶ

7 37 ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες

ὙΠΕΡΕΝΤΥΓΧΑΊΝΩ * +

Mk

ἀπο-

11Pe2 18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος “φθεγγόμενοι

8 26 αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς
nl ἀλαλήτοις

a

ων

οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν
στόλων
ὙΠΕΡΝΙΚΑΏ ὅΤ

Ro

Ro

ee

Ps. Lc.

ὙΠΕΡΛΙΆΝ * 7
5 μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστό-

1211

Mk

1Th 5 13 ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσῶς ἐν ἀγάπῃ
ὑπερεκπερισσοῦ, WH non mg.
ὙΠΕΡΕΚΤΕΙΊΝΩ * +
14 οὐ yap os μὴ ἐφικνούμενοι
ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς

Coll

Ju

ὙΠΕΡΕΙ͂ΔΟΝ
Ac 17 30 τ. μὲν οὖν χρόνους τ. ἀγνοίας ὑπεριδὼν

975

Ju

7 πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι

Ac

739 ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι

ὙΠΗΚΟΟΣ
1Co2

.

9 εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε

Phl 2 8 γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου
ὙΠΗΡΕΤΕΏ

**

Ας 18 36 ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τ. Θεοῦ βουλῇ
20 34 τ.
χρείαις μου... ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες
αὗται
24 23 μηδένα κωλύειν τ. ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν

αὐτδῷ

=

banpérns—ird

976
“YNHPE’THE
Mt

525 μήποτέσε παραδῷ.... ὁ κριτὴς τ. ὑπηρέτῃ
26 58 εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τ. ὑπηρετῶν

Mt 19 12 οἴτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τ. ἀνθρώπων
20 23 οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τ. πατρός μου
22 31 οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τ. Θεοῦ
28

Mk 14 54 ἦν συνκαθήμενος μετὰ τ. ὑπηρετῶν
65
1 2
420
732

Lu
Jo

45
18

46
3
[2

18
22
19
Ac

6

522

οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον
ὑπηρέται γενόμενοι τ. λόγου
ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν
ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς x. οἱ Φαρισαῖοι
ὑπηρέτας
ὑπ. οἱ ἀρχ. x. of Φαρ., T
ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τ. ἀρχιερεῖς κ.
Φαρισαίους
ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται
λαβὼν
ἐκ τ. ἀρχιερέων κ. ἐκ τ.
Φαρισαίων ὑπηρέτας
οἱ ὑπηρέται
τ. Ιουδαίων συνέλαβον τ.
Ἰησοῦν
εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι κ. οἱ ὑπηρέται
εἷς παρεστηκὼς τ. ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα
οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἡγωνίζοντο ἄν
ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ
ὑπηρέται
oi δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον

27 12 ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τ. ἀρχιερέων
k. πρεσβυτέρων
28 14 ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ὑπὸ τ. ἡγεμόνος
ἐπὶ, TWH non mg. R
Mk 1 5 ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
ποταμῷ
9 ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου
13 πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ
2 3 φέροντες... παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ
τεσσάρων
5 4 διεσπάσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τ. ἁλύσεις
26 3 πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν
8 31 ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τ. πρεσβυτέρων x.
τ. ἀρχιερέων

1813 ἔσεσθε

I οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας

Ro 18 11 ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ὙΠΟ΄

c. gen.

8 ὑπό τινων δὲ ὅτι λείας ἐφάνη

10 22 πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τ. πατρός μου

(2) post verb. act.

18 17 1 ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τ. ἐνδόξοις τ. γινομένοις

1 22 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου
215 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου

ὑπ᾽ αὐτοῦ
8 ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους
ὃ μήποτε ἐντιμότερός σου ἦ κεκλημένος ὑπ᾽
αὐτοῦ
16 22 ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τ. ἀγγέλων εἰς τ.
κόλπον ᾿Αβραάμ
17 20 ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τ. Φαρισαίων
14

16 ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τ. μάγων
3 6 ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽
αὐτοῦ
13 παραγίνεται . . . πρὸς τ. Ἰωάνην τοῦ
βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ
14 ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι
4 1 τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ

21 16 παραδοθήσεσθε δὲ κ. ὑπὸ γονέων κ. ἀδελφῶν
17 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ

τ. πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τ. διαβόλου

ὄνομά
μου
20 ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἱερουσαλήμ
24 Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν
28 81 ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινό-

δ13 εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τ.
ἀνθρώπων
6 2 ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τ. ἀνθρώπων
8 24 ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τ. κυμάτων
10 22 ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά
7 κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;
27 πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τ. πατρός μου

᾿ 14 8 ἡ “δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τ. μητρὸς αὐτῆς
24 βασανιζόμενον ὑπὸ τ. κυμάτων

1712 3 οὕτως x. ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν
ε

ur

>

>

-"

αὐτῶν

τὸ

4 2 ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τ.
διαβόλου
15 δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων
724 κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;
30 μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ
8 14 ὑπὸ μεριμνῶν x. πλούτου Kk. ἡδονῶν τ.
βίου πορευόμενοι συνπνίγονται
29 ἠλαύνετο ὑπὸ τ.
δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους
ἀπὸ, WH non mg.
9 7 διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων

124 ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τ. ὕπνου

9 32 ὁ δὲ Πέτρος κ. οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ
Jo 1113 ἔδοξαν ὅτι περὶ τ. κοιμήσεως τ. ὕπνου λέγει
Ac 20 9 Evruyos . . . καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ
9 κατενεχθεὶς ἀπὸ τ. ὕπνου

11

διὰ

αὐτοῦ
19 ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος

Lu

μου

πάντων

21 τὸ κληθὲν ὑπὸ τ. ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτόν
26 ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τ. πνεύματος
τ. ἁγίου
8 7 τ. ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ >

. ὝΠΝΟΣ

Mt

ὑπὸ

ποιμένων

αὐτούς

(1) εἶναι, γίνεσθαι ὑπό

μισούμενοι

ὄνομά μου
16[1| ἀκούσαντες ὅτι ζῇ K. ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς
Lu 218 ἐθαύμασαν περὶ τ. λαληθέντων ὑπὸ τ.

Χριστοῦ

Mt

7 καλεῖσθαι ὑπὸ τ. ἀνθρώπων Ῥαββεί

24 ο ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τ. ἐθνῶν

26 ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τ. ὑπηρέταις
18 5 εἶχον δὲ x. Ἰωάνην ὑπηρέτην
26 16 προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην κ. μάρτυρα

1Co4

rg

μένον

Jo 1421 ὁ δὲ ἀγαπῶν
Ac

;

pe

ἀγαπηθήσεται

ὑπὸ

τ.
πατρός μου
224 οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ

411 ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τ. οἶκοδόμων

5 16 φέροντες... ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων
ἀκαθάρτων

πυπο
Ας
8 6 προσεῖχον

δὲ οἱ ὄχλοι τ. λεγομένοις ὑπὸ
τ. Φιλίππου
ὑπὸ τ. Κορνηλίου
10 17 οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑ
22 μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τ. Zvous τ᾿
Ἰουδαίων,

ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου

΄

977

1 Co6 12 οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι

ὑπό
ὑ
τινος
ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι
οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ αὐτοῦ
ὑπὸ τ. ὄφεων ἀπώλλυντο
ἀπώλοντο ὑπὸ τ. ὀλοθρευτοῦ
ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται

,

33 ἀκοῦσαι πάντα Ta προστεταγμένα σοι ὑπὸ
τ. Κυρίου
38 ἰώμενος πάντας τ. καταδυναστευομένους ὑπὸ
τ' διαβόλου
μάρτυσι τ. προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τ. Θεοῦ
οὗτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τ. Θεοῦ κριτής
1 προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ
τ. ἐκκλησίας
>

a“

4

,

©

κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τ. Κυρίου παιδευόμεθα
ἐλέγκεται ὑπὸ πάντων,
ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων
ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τ. Θεοῦ
ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τ. Ἰουδαίαν
πὶ, ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τ. πλειόνων
ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τ. Σατανᾶ
ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων
ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν
ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τ. ζωῆς
χειροτονηθεὶς ὑπὸ
ὑ
τ. ἐκκλησιῶν συνέκδημος

αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τ. ἁγίου

πνεύματος
ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις
οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑὑπὸ τ. ἐκκλησίας
παρεδέχθησαν ὑπὸ τ. ἐκκλησίας κ. τ.
ἀποστόλων
ἀπὸ, WH
παραδοθεὶς τ. χάριτι τ. Κυρίου ὑπὸ τ.
ἀδελφῶν
36.°2 ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις κ.
Ἰκονίῳ ἀδελφῶν
τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τ. ἀποστόλων
k. πρεσβυτέρων
6 κωλυθέντες ὑπὸ τ. ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι
Τ᾿ λόγον ἐν τ. ᾿Ασίᾳ
προσέχειν τ. λαλουμένοις ὑπὸ Παύλου
κατηγγέλη ὑπὸ ἢ: Παύλου ὁ λόγος τ. Θεοῦ
τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη
διδαχή;
οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται
1 γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸτ.Ἰουδαίων
συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τ. στρατιωτῶν
χειραγωγούμενος ὑπὸ τ. συνόντων μοι
μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τ. κατοικούντων
Ἰουδαίων
τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τ. Ἰουδαίων
φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ
ὁ
Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν

τ. ἄνδρα τοῦτον

συλλήμφθεντα

ὑπὸ

τ.

Ἰουδαίων,

24 26
2014

26 2
6
7
2711

Ro

k. μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν
χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τ. Παύλου
ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμέ νος ὑπὸ Φήλικος
δέσμιος
περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων
ὑ
ὑπὸ
τ. Θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος
περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων
μᾶλλον ἐπείθετο ἢ τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγο-

ἡμῶν,

Phl

1 28

€ol

3 12
218

ITh1

4

24

14

νόμον ὑπὸ Μωυσέως

ἐκρύβη τρί nvov ὑπὸ τ. πατέρων αὐτοῦ
τὸν τοιαύτην. ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τ. ἅμαρτωλῶν εἰς ἑαυτοὺς ἀντιλογίαν
μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος
innzina yprmbs, Pre in. 2%

αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν

ἡμῖν

ἢ ὑπὸ

62

ἀνθρωπίνης ἡμέρας

συμφυλετῶν,

καθὼς κ. αὐτοὶ ὑπὸ τ. Ἰουδαίων
1Th2 13 ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου,
11 Ti 2 26 ἐζωγρημένοι ὑὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα
ὑπὸ τ. ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη
πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος
ἀλλὰ καλούμενος, ὑπὸ τ. Θεοῦ
προσαγορευθεὶς ὑ
ὑπὸ τ. Θεοῦ ἀρχιερεύς
τὸ ἔλαττον ὑπὸ τ.. κρείττονος εὐλογεῖται
λαληθείσης yap πάσης ἐντολῆς κατὰ τ.

ΔΙ ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τ. βίας
821 μαρτυρουμένη ὑπὸ τ. νόμου κ. τ. προφητῶν
12 21 μὴ νικῶ ὑπὸ τ. κακοῦ
13 1 1 οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ"

15 αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται
4 3 εἰς ἐλά ἱστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ

ἐν τ. χάριτι ταύτῃ τ. διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν
T. ἁδρότητι ταύτῃ τ. διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν
5 ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα
παρὰ μίαν ἔλαβον
ἐγὼ γὰρ ὥφειλον ὑφ᾽ ὑμών συνίστασθαι
τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ
διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τ. Θεοῦ
μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ
βλέπετε μὴ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε
οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τ. λεγομένης
περιτομῆς
1
τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν
τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τ. φωτὸς
φανεροῦται
μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τ. ἀντικεινων
ἐφ᾽ ᾧ κ. κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ Ἰησοῦ
εἰκῇ ᾿φυσιούμενος ὑπὸ τ. νοὺς τ. σαρκὸς
αὐτοῦ
ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ τ. Θεοῦ
δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τ. Θεοῦ πιστευθῆναι τὸ
εὐαγγέλιον
2 τὰ αὐτὰ ἐπάθετε κ. ὑμεῖς ὑπὸ τ. ἰδίων
2

μένοις

15 24 on ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ
1Coltli
ηλώθη γάρ μοι... ὑπὸ τῶν Χλόης
212 ἴ
ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τ.- Θεοῦ χαρισθέντα

ὑπὸ

λης συνειδήσεως;

Ja

114 πειράζεται ὑπὸ τ. ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκό-

μενος
29 ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τ. νόμου ὡς παραβάται
3 4 ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν ἐλαυνόμενα,
μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου

1Pe2

6 ἡ
;-prontenion ὑπὸ τ. γεέννης
4 Lan av ρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον

ea

ὑπό--- ὑπόδημα

978
ΠΡΕ1 17 φωνῆς ἐνεχθείσης αἰτῷ
μεγαλοπρεποῦς δόξης

τοιᾶσδε

ὑπὸ

τ.

21 ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν
2 7 καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τ΄ ἀθέσμων ἐν
ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς

1Co15 27 πάντα yap ὑπέταξεν ὑπὸ τ. πόδας αὐτοῦ

Ga

3101 ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων

3 2 τ. προειρημένων
Ill Jo 12
Ju

12
17

Re

6 8
13

ῥημάτων

(1) εἶναι, γίνεσθαι, ἔχειν ὑπό
515 οὐδὲ. .. τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τ. μόδιον
8 ὃ ἵνα μου ὑπὸ τ. στέγην εἰσέλθῃς
9 ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος,
1 ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας
23 37 ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία
αὐτῆς ὑπὸ τ. πτέρυγας
Mk 421 ἵνα ὑπὸ τ. μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τ. κλίνην,
οὐχ ἵνα ὑπὸ τ. λυχνίαν τεθῇ

ἐπὶ, TWH

Jo
Ac

,

δύνασθαι

ς

“YNOBA‘AAQ*

A

τ.

4

σκιὰν

>

a

αὐτοῦ

ὙΠΟΓΡΑΜΜΟΣ * * +

καὶ ' ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν
ὑπὸ τ. οὐρανόν

ὑπὸ τ.

οὐρανόν

5 21 εἰσῆλθον ὑπὸ τ. ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν
Ro

Jo 1815 ὑπόδειγμα yap ἔδωκα ὑμῖν
He 411 ἵνα μὴ ἐν τ. αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τ.
ἀπειθείας
8 5 ὑποδείγματι K. σκιᾷ λατρεύίουσιν τ. ἐπουρανίων
923 τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τ. οὐρανοῖς
Ja 510 ὑπόδειγμα λάβετε ἀδελφοὶ τ. κακοπαθείας
11Pe2 6 ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς
oe

149 ! ὄντα ὑπὸ τ. συκῆν εἶδόν σε

ἕτερον

ὙΠΟ΄ΔΕΙΓΜΑ **

‘

ὃ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος,
1 ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας
11 33 οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν
οὐδὲ ὑπὸ τ. μόδιον
13 34 ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσίαν ὑπὸ
τ. πτέρυγας
17 24 1 ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τ.
οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει

ἐστιν

8 9} προῃτιασάμεθα. .. πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι
13 1 ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν

τ.

ἐχθροὺς

ὑπὸ

TI OT PIR MVNTW, Ps. cx. 1

~

,

ὙΠΟΔΕΙΚΝΥΜΙ

8 7 τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τ. μελλούσης
ὀργῆς;

Lu

8 7 τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τ. μελλούσης

ὀργῆς;

6 47 ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος
12 καὶ ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε
Ac 916 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ. . . παθεῖν
20 35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν

ὙΠΟΔΕΌΜΑΙ **

1 iva τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω
1 1 οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τ. νεφέλην

ἦσαν
15 25 ἄχρι οὗ θῇ πάντας
πόδας αὐτοῦ

>

Mt

jonay nom away non, Ps. cxl. 4
614 | οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
15 } ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον
ἀλλὰ ὑπὸ χάριν;
714 πεπραμένος ὑπὸ τ. ἁμαρτίαν
16 20 συντρίψει τ. Σατανᾶν ὑπὸ τ. πόδας ὑμῶν
ἐν τάχει
1Co 9 20 1 ἐγενόμην... τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον,
1 μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον,

10

ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν

τὰ

7 6 ἵνα ὑπὸ τ. στέγην μου εἰσέλθῃς

4121 οὐδὲ γὰρ ὄνομά

611 τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας

1 Pe 221

πετεινὰ τ. οὐρανοῦ κατασκηνοῖν

2

518 1 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον
Eph1 22 πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τ. πόδας αὐτοῦ
Col 1.23 1 τ. κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ
τ. οὐρανόν

Ac

non mg. R
ὑπὸ

ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ
21 1 λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι

2 3ὴ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου
5 12 ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε
1Pe5 6 ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τ. κραταιὰν χεῖρα τ.
Θεοῦ
Ju
6 δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν

Mt

a

41 τ. υἱὸν αὐτοῦ... γενόμενον ὑπὸ νόμον,

Ja

Cc. acc.

ὥστε

4 21 ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν κ. οἰκονόμους
3 ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τ. κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι

1Ti 6 1 1 ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι

ὙΠΟ΄

32

ὑπὸ

23 ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα
25 | οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν

ὑπὸ τ. ἁγίων

προφητῶν
Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων κ.
ὑπὸ αὐτῆς τ. ἀληθείας
νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι
τ. ῥημάτων τ. προειρημένων ὑπὸ τ. ἀποστόλων
ἀποκτεῖναι... ὑπὸ τ. θηρίων τ. γῆς
ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη

νόμου εἰσὶν

κατάραν εἰσίν
22 συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν

17 ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι

Lu

eee

Mk 6 ο ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια
Ac 12 8 ζῶσαι x. ὑποδῆσαι τὰ σανδάλιά σου
Eph 6 15 ὑποδησάμενοι τ. πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ
εὐαγγελίου

τ.

“YMOAE’XOMAI **
Lu 10 38 γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν
19
Ac 17

Ja

6 κατέβη x. ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων
7 obs ὑποδέδεκται Ἰάσων

225 οὐκ ἐξ ἔργων

ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη

τ.

ἀγγέλους

τ.

“YNO’AHMA

Mt

811 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι
10 10 μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα

ὑπόδημα--- ὑπομένω
Mk

1 7 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τ. ἱμάντα
τ᾿ ὑποδημάτων αὐτοῦ
Lu 316 οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τ. ἱμάντα τ.
ὑποδημάτων αὐτοῦ
10 4 μὴ βαστάζετε βαλλάντιον μὴ πήραν μὴ
ὑποδήματα

ΤΙ

4

ὙΠΟ΄ΔΙΚΟΣ *
ὑπόδικος γένηται πᾶς 6 κόσμος τ.

“YNOZY’TION
5 ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον κ. ἐπὶ πῶλον
ὑποζυγίου

Ἠσαίας

22 18 τί με πειράζετε ὑποκριταί;
23 13 οὐαὶ δὲ ὑμῖν γραμματεῖς x. Φαρισαῖοι ὑποκριταί
—h. v.. TWHR non mg.
14 οὐαὶ δὲ ὑμῖν γραμματεῖς x. Φαρισαῖοι ὗποκριταί
15 οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς x. Φαρισαῖοι ὑποκριταί

υἱὸν

nishja wy-byy ἬΠΤΟΡ 35, Zech.

ὌΝ

add. 23, 25, 27, 29

ix. 9
11 Pe2 16 ὑποζύγιον

ἄφωνον

ἐν

ἀνθρώπου

φωνῇ

Mk

φθεγξάμενον

24 51 τὸ μέρος αὐτοῦ pera τ. ὑποκριτῶν θήσει
7 6 καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἠσαίας περὶ ὑμῶν τ.
ὑποκριτῶν

Lu

“YNOZQ’NNYMI **
Ac 2717 βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον

642

‘YNOKA’TQ

611 ἐκτινάξατε τ. χοῦν τὸν ὑπ. τ. ποδῶν ὑμῶν
7 28 κ. τὰ κυνάρια ὑπ. τ. τραπέζης ἐσθίουσιν
12 36 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑπ. τ. ποδῶν
gov, Ps. Zc.
ὑποπόδιον, TR non mg.
Lu 816 7ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν
10. 1 1 εἶδόν σε ὑποκάτω τ. συκῆς
He 2 8 πάντα ὑπέταξας tr. τ. ποδῶν αὐτοῦ

Ul Jo

5

3 οὐδεὶς ἐδύνατο
ὑπ. τ. γῆς
13 πᾶν

κτίσμα

ἰδ

.. - οὐδὲ ἐπὶ τ. γῆς οὐδὲ
@mit. γῆς κ.

fol

Um.

>

8 ἡμεῖς

‘

Ro

ὑπολαμβάνειν

τ.

ὙΠΟΛΕΙΠΟΜΑΙ
3 κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος

Mk12

1 apvéev ὑπολήνιον

‘129 ΝΣ MN, 1 Ki. xix. 1c

ὙΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ

ὙΠΟΈΡΙΣΙΣ **

ὀφείλομεν

Ro 11

Lu 20 20 ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους

Mt 28 28 ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως κ.
ἀνομίας
ΜΚΙ2 15 ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τ. ὑπόκρισιν
Lu 12 | προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τ. ζύμης ἥτις ἐστὶν
ὑπόκρισις τ. Φαρισαίων
(ip. τ. Φαρ. ἥτ. ἐστ. ὑπ., T
Ga 213 ὥστε κ. Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τ.
ὑποκρίσει

οὖν

ia WW “μῦν, Is, x. 22

τ.

εἶναι

ἐκ τ.

“YMO’AEIMMA
927 τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται
ὑπόλιμμα, WH

τ. γῆς

6 9 εἶδον ὑπ. τ. θυσιαστηρίου τ. ψυχὰς
ἐσφαγμένων
12 1 ἡ σελήνη ὑποκάτω τ. ποδῶν αὐτῆς

τὴν δοκὸν

τοιούτους

yoxennn may 53, Ps. viii. 7
ΖΝ

πρῶτον

Lu

Mk

‘

ἔκβαλε

“YNOAAMBA’NQ
7 43 ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο
10 30 ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν
Ac 1 ο νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τ. ὀφθαλμῶν
αὐτῶν
215 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι
μεθύουσιν

Por OT PRK MVNTW, Ps. cx. 1

>

ὑποκριτὰ

ὀφθαλμοῦ σου
12 56 ὑποκριταὶ
ὑ
τὸ πρόσωπον τ. γῆς κ. τ. οὐρανοῦ
οἴδατε δοκιμάζειν
18 15 ὑποκριταὶ ἕκαστος ὑμῶν τ. σαββάτῳ οὐ λύει

Mt 22 44 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑπ. τ. ποδῶν σου

Re

ἐν τ. συνα-

γωγαῖς
5 ὅταν προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑπο“κριταί

16 μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί
7.5 ὑποκριτὰ ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τ. ὀφθαλμοῦ
σου τὴν δοκόν
15 7 ὑποκριταὶ καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν

Θεῷ

Mt 21

mg. R

‘YNOKPITH’S
6 2 ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν

Mt

Terr yo ΤΟ ον, Ex. iii. 5

819 ἵνα...

ὑπόκρισιν

ὑποκρίσεις, TWH

13 25 οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τ. ποδῶν λῦσαι
Ro

2 διδασκαλίαις δαιμονίων ἐν ὑποκρίσει evδολόγων
I ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν. .. κ.

IPe2

15 22 δύτε. .. ὑποδήματα εἰς τ. πόδας

22 35 ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου κ.
πήρας K. ὑποδημάτων
Jo 127 ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τ. ἱμάντα τ. ὑποδήματος
Ac 7 33 λῦσον τὸ ὑπόδημα τ. ποδῶν σου

979

“YNOAH’NION ὦ

“YNOAIMNA’NQ ἢ
I Pe 221

ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν

Mt 10 22
24 13
Mk13 13
Lu 2.43

ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος
ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος
ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος
ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὃ παῖς

‘YNIOME’NQ
ες.

οὗτος σωθήσεται
οὗτος σωθήσεται
οὗτος σωθήσεται
ἐν. Ἱερουσαλήμ

ὑπομένω---ὑπόστασις

980

c

4

Ας 1714 ὑπέμεινάν τε ὅ τε Σίλας κ. ὁ Τιμόθεοςἐκεῖ
Ro 824 ὃ γὰρ βλέπει τίς x. ὑπομένει;
BA. τις τί κ. ἐλπίζει, TWH mg. alt. R
mg. alt.; BA. ris ἐλπίζει, WH non mg.
R non mg.
12 12 τ. "θλίψει ὑπομένοντες
ὑ
1Co18 7 πάντα ἐλπίζει πάντα ὑπομένει
11Ti2 10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τ. ἐκλεκτούς
12 εἰ ὑπομένομεν κ. “συμβασιλεύσομεν
He 10 32 πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων
12 2 ἀντὶ τ. προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν
σταυρόν
3 τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τ. ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτοὺς ἀντιλογίαν
7 εἰς παιδείαν “ὑπομένετε
Ja 112 μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν
511 ἰδοὺ μακαρίζομεν τ. ὑπομείναντας
I Pe 2 20 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες x. κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε;
ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες κ. πάσχοντες ὑπομενεῖτε

ε

11 Ti3 10 σὺ δὲ παρηκολούθησάς pov... τ. ἀγάπῃ
τ᾿ , ὑπομονῇ
Tit 2 2 ὑγιαίνοντας τ. πίστει T. ἀγάπῃ τ. ὑπομονῇ
He 10 36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν
12 1 & ὑπομονῆς τρέχωμεν τ. προκείμενον ἡμῖν
ἀγῶνα
Ja 1 3 τὸ “δοκίμιον ὑμῶν τ. πίστεως κατεργάζεται
ὑπομονήν"
4 ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔ
ἔργον τέλειον ἐχέτω
511 τ. ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε
Pel
6 ἐν δὲ τ. ἐγκρατείᾳ τ. ὑπομονήν,
ἐν δὲ τ. ὑπομονῇ τ. εὐσέβειαν
Re 10 συνκοινωνὸς ἐν τ. θλίψει κ. βασιλείᾳ κ.
ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ
2-2 οἶδα τὰ ἔργα σου κ.τ. κόπον κιτ. ὑπομονήν σου
3 ὑπομονὴν ἔχεις κ. ἐβάστασας
19 οἶδά σου τὰ ἔργα .΄. . κι. τ. διακονίαν x. τ.
ὑπομονήν σου
--σου,

“YNOMIMNH’SKQ ἢ
ὑπεμνήσθη ὁὁ Πέτρος τ. ῥήματος τ. Κυρίου
ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ΤΡΝΣῚὑμῖν
ταῦτα ὑπομίμνησκε
ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι
ΤΡΕῚ 12 μελλήσω ἀεὶ
a ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων
Ill Jo 10 ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ
Ju
5 ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι

ὙΠΟΝΟΕΏ
5 τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι;
25.18 οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν
πονηρῶν
27 27 ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς
χῶραν

Lu 22 61
Jo 1426
1 ΤΊ 2 14
Tit 8 1

ὙΠΟΜΝΗΣΙΣ **
ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου
πίστεως
11Pel 13 διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει
3 1 διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τ. εἰλικρινῆ
διάνοιαν

‘YNO’NOIA **
1Ti 6 4 ἐξ dv γίνεται φθόνος... ὑπόνοιαι πονηραί
ὙΠΟΠΛΕΏ * +

ALS

Lu

“YMOMONH’
815 οἵτινες ΤΕΥ ἢ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ
21 το ἐν τ. ὑπομονῇ

ὑμῶν

κτήσεσθε

τ.

ψυχὰς

ὑμῶν
Ro 2 7 τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ...
ζητοῦσιν
5 3 εἰδότες ὅτι
6 ἡ τὰ este
ὑπομονὴν κατεργάζεται,
47 δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν
8 25 δι’ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα
15 4 διὰ τ. ὑπομονῆς x. διὰ τ. παρακλήσεως τ.
γραφῶν
5 ὁ δὲ Θεὸς τ. ὑπομονῆς κ. τ. παρακλήσεως
δῴη ὑμῖν
11Col 6 τῆς ὑμῶν “παρακλήσεως τ. ἐνεργουμένης ἐν
ὑπομονῇ τ. αὐτῶν παθημάτων
6 4 συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι ἐν
ὑπομονῇ πολλῇ
1212 τὰ μὲν σημεῖα τ. ἀποστόλου κατειργάσθη
ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ
Col 111 δυναμούμενοι. .. εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν x.
μακροθυμίαν
1Th1 3 μνημονεύοντες ὑμῶν τ. ὑπομονῆς τ. ἐλπίδος
uwThl 4 ἐνκαυχᾶσθαι ... ὑπὲρ τ. ὑπομονῆς ὑμῶν
kK. πίστεως
8 ς κατευθύναι ὑμῶν τ. καρδίας... εἰς τ.
vee

Ι ΤΊ 6 11 δίωκε δὲ...

τ. Χριστοῦ

ἀγάπην ὑπομονὴν πραὔπαθίαν

Τ

3 10 ὅτι ἐτήρησας τ. λόγον τ. ὑπομονῆς μου
18 10 ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ k. ἡ πίστις τ. ἁγίων
1412 ὧδε ἡ ὑπομονὴ τ. ἁγίων ἐστίν

Ac 27 4 κἀκεῖθεν

ἀναχθέντες

ὑπεπλεύσαμεν

τὴν

Κύπρον

ἡ ὑπεπλεύσαμεν τ. Κρήτην κατὰ Σαλμώνην
ὙΠΟΠΝΕΏ ἢ
Ac 27 13 ὑποπνεύσαντος δὲ νότου
“YNONO’AION
Mt 5 35 ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τ. ποδῶν αὐτοῦ
Mk 12 36 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθούς σου ὑποπόδιον τ. ποδῶν
σοῦ
ὑποκάτω, WHR mg.

Wor? DIN PRE ΠΡ, Ps. cx. 1
Lu 2043 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.
ποδῶν σου, Ps. Lc.
235 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
ποδῶν σου, Ps. ἦε.
749 ἡ γῆ ὑποπόδιον τ. ποδῶν μου

Ac

τ.

on ὉΠ YS, Is. Ixvi. 1
113 ἕως ἂν θῶ τ. ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τ.

He

ποδῶν σου, Ps. Lec.

10 13 ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τ.
Ja

ποδῶν αὐτοῦ, Ps. Lc.
2 3 00... κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου
ὙΠΟΊΣΤΑΣΙΣ
4 μή mos... κὶ
νθῶμεν ἡμεῖς...
ἐν τ. ὑποστάσει ταύτῃ
11 17 Aad@... ἐν ταύτῃ τ. ὑποστάσειτ. καυχήσεως

11Co9

ὑπόστασις---ὑποτάσσω
He

1 3

χαρακτὴρ τ. ὑποστάσεως αὐτοῦ

Ας
28 32 τῇ

8 14 ἐάνπερ τ. ἀρχὴν τ. ὑποστάσεως... βεβαίαν

κατάσχωμεν
δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις

Si 4 ἔστιν
»

‘

,

,

981

ς
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“YNOXTE’AAQ

δὲ ἐπαύριον... . ὑπέστρεψαν εἰς τ.
παρεμβολήν
Ga. 117 πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν
He 7 1 ὁ συναντήσας ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ
τ. κοπῆς τ. βασιλέων
11Pe2 21 ὑποστρέψαι ἐκ τ. παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας
ἐντολῆς
ε

Ac 20 20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τ. συμφερόντων
27 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι
212 ὑπέστελλεν x. ἀφώριζεν ἑαυτόν
Ga

He 10 38 ἐὰν ὑποστείληται

],͵

>

ὙΠΟΣΤΡΕΦΩ
>

νι

,

΄
»
τέκνα
ἔχοντα
σεμνότητος

’

ὑποστρέψας εὗρεν αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας

πάλ. ἐλθὼν εὗρ. air. καθ., WHR

ὑπέστρεψεν"
εἰς τ. οἶκον αὐτῆς
ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες
ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς
μὴ εὑρόντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ἽἹερουσαλήμ.
Ἰησοῦς δὲ... ὑπέστρεψεν ἀπὸ τ. Ἰορδάνου
ὑπέστρεψεν 6 Ἰησοῦς... εἰς τ. Γαλιλαίαν
ὑποστρέψαντες εἰς τ. οἶκον οἱ πεμφθέντες
αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν
ὑπόστρεφε εἰς τ. οἶκόν σου
ev δὲ τῷ ὑποστρέφειν τ. Ἰησοῦν ἀπεδέξατο
αὐτὸν ὁ ὄχλος
e
,
e
3
,
,
ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο
ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα δύο μετὰ
χαρᾶς
᾿
,

©?

»

‘

«ε

~

“-

iz

,

>

,

>

‘

«

c

>

,

eis δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν ὅτι ἰάθη ὑπέστρεψεν
οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν
τ. Θεῷ
λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν κ. ὑποστρέψαι
τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον
ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα κ. μύρα
ὑποστρέψασαι ἀπὸ τ. μνημείου
ἀναστάντες αὐτῇ τ. ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς
Ἱερουσαλήμ
ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς
μεγάλης
τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους
οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι.... ὑπέστρεφον

Ac

>

«

‘

‘

δι

1Co14 32
34
15 27

28
16 16
Eph1 22
5 21

22

εἰς Ἱεροσόλυμα

ἦν δὲ ὑποστρέφων κ. καθήμενος ἐπὶ τ.
ἅρματος αὐτοῦ
Βαρνάβας δὲ x. Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς
Ἱερουσαλήμ
ἐξ Ἵερ., TWH mg. R non mg.
Ἰωάνης δὲ... ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα
μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν
>

>

‘

4

ς

΄

BY

᾿

,

ε

,

>.

%

c

,

>

Col

318

Tre

2 §

,

,

κ. εἰς ᾿Αντιόχειαν,
εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα ὑποστρέφειν εἰς τ.
᾿Ασίαν
—h. ν, TWH non mg. R
ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας

ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια

ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερουσαλήμ
,

4

καὶ

a

c

>

»“

A

3

9
1

He
2 5

8

ε

,

4

«ς

~

,

4

o

4

,

a

,

c
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,
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>
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Phil 3 21 τοῦ

9.2.5

ὑπέστρεψαν eis τ. Λύστραν κ. eis Ἰκόνιον

,

A

’

΄

‘

»

’

ε

(1) seq. ὑπό, ὑποκάτω
ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς
τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τ. ὀνόματί
σου
ὅτι Ta πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται
τῷ γὰρ νόμῳ τ. Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται
τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη,
οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τ. ὑποτάξαντα
τ. δικαιοσύνῃ τ. Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν
πᾶσα Ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω
διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι
πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται
οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν ἀλλὰ
ὑποτασσέσθωσαν
1 πάντα yap ὑπέταξεν ὑπὸ τ. πόδας αὐτοῦ:
ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται,
>
“
a
δῆλον ὅτι ἐκτὸς τ. ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ
πάντα.
Grav δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα,
τότε κ. αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τ. ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα
ἵνα κ. ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τ. τοιούτοις
1 πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τ. πόδας αὐτοῦ
ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ.
αἱ γυναῖκες τ. ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτασσέσθωσαν
--ὗποτ.,, TWH non mg. R
ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τ. Χριστῷ
σ΄

Ἁ

ὑποστρέψω
εἰς τ.ON οἶκόνΦφ μου
ὅθεν
ἐξῆλθον
+
5 ae
. «
»»ὔ
ς
,

΄
μετὰΗ͂ πάσης

4

ε

,

,

G
a
ὑποταγῇ

YNOTA 3EQ

,

a“

ἐν>

ε,

’

Θ

,

‘YNOTATH’ *

ὙΠΟΣΤΟΛΗ * +

=

-

11Co9 13 δοξάζοντες τ. Θεὸν ἐπὶ τ. ὑποταγῇ τ. ὅμολογίας ὑμῶν
eatin
2
IQS
\
CA
”
ε
“
οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τ. ὑποταγῇ
γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ

ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν
,

>

ὙΠΟΣΤΡΩΝΝΥΏ
Lu 19 36 ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ

:

npBy man, Hab. ii. 4

ς

,

δύνασθαι

,

>

αὐτὸν

κ.

,

-

ὑποτάξαι

αὑτῷ τὰ

πάντα
ai γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τ. ἀνδράσιν
πρεσβύτιδας . . . ὑποτασσομένας τ. ἰδίοις
ἄνδρασιν
δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι
ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι
ov yap ἀγγέλοις ὑπέταξεν τ. οἰκουμένην τ.
μέλλουσαν
1 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τ. ποδῶν αὐτοῦ.
ε

΄

«

,

6

>

ὃ

,

,

ec

>

,

>

c

2

>

ε

,

-“

-

yorrnnn nny 53, Ps. viii. 7
ἐν τῷ yap ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα

8 οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα

ὑποτάσσω---ὑψηλός

982
He 12

οὐ πολὺ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τ. πατρὶ
τ. πνευμάτων
Ja 4 7 ὑποτάγητε οὖν τ. Θεῷ
I Pe 2 13 ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει
18 ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τ. δεσπόταις
81 ὁμοίως γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τ. ἰδίοις
ἀνδράσιν
,

5 ὑποτασσύμεναι τ. ἰδίοις ἀνδράσιν

ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων xk. ἐξουσιῶν «.δυνάμεων
5 5 ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις
22

ιν

΄

>

~

>

ὙΠΟΤΙΘΗΜΙ
Ro 16 4 ὑπὲρ τ. ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν
;
ὑπέθηκαν
1 ΤΙ 4 6 ταῦτα ὑποτιθέμενος τ. ἀδελφοῖς

>

-“

τράχηλον

ὙΠΟΤΡΕΧΩ *
Ac 27 16 νησίον δέτι ὑποδραμόντες καλούμενον Καῦδα

ὙΠΟΤΥΊΠΩΣΙΣ * +
rT

116 πρὸς ὑποτύπωσιν τ. μελλόντων πιστεύειν

ἐπ᾽ αὐτῷ
ΠΤΙ1 13 ὑποτύπωσιν

ἔχε ὑγιαινόντων λόγων
YNOE’PQ

ποιήσει... x. τ. ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι
ὑπενεγκεῖν
1 ΤΊ 8 11 οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα
ΓΡΕ 210 εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας

11Coll ὃ παρὼν πρὸς ὑμᾶς x. ὑστερηθείς
1211 οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποPhl
He

ὙΣΤΕΡΗΜΑΤ
4 αὕτη δὲ ἐκ τ. ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τ.
βίον... ἔβαλεν
1Co16 17 τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν
11Co8 13 τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα,
74 ἵνα x. τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς
τὸ ὑμῶν ὑστέρημα
912 προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τ. ἁγίων
11 ο τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ
ἀδελφοί
Phl 2 30 ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα
Col 124 ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τ. θλίψεων τ.
Χριστοῦ
:
1Th8 10 καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τ. πίστεως ὑμῶν
ὙΣΤΕΡΗΣΙΣ * 7
Mk 12 44 αὕτη δὲ ἐκ τ. ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα
εἶχεν ἔβαλεν
Phl 411 οὐχ ὅτι καθ᾽ ὑστέρησιν λέγω
Mt

U. 30,

5 16 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις
9 10 ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην
Βηθσαιδά

ὟΣ
11Pe2 22 bs λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου

ὝΣΤΕΡΟΝ
4 2 νηστεύσας .. . ὕστερον ἐπείνασεν
21 29 οὐ θέλω ὕστερον μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν
32 ὑμεῖς δὲ
37 ὕστερον
αὐτοῦ
22 27 ὕστερον
25 11 ὕστερον

ὙΠΟΧΩΡΕΏ **

ὙΠΩΠΙΑΊΖΩ *
Lu 18 5 ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με
1Co 9 27 ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα x. δουλαγωγῶ

στόλων

μεμύημαι... x. περισσεύειν κ. ὑστερεῖσθαι
μή more... δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι
ὑστερούμενοι θλιβόμενοι κακουχούμενοι
μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τ. χάριτος τ. Θεοῦ

Lu 21

1Co1013

Lu

412
41
11 37
1215

ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον
δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τ. υἱὸν
δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή
δὲ ἔρχονται x. αἱ λοιπαὶ παρθένοι

26 60 ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο εἶπαν
Mk 16 [14 ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα
ἐφανερώθη
Lu 20 32 ὕστερον x. ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
Jo 18 36 ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον
He 12 11 ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν .. . ἀποδίδωσιν
δικαιοσύνης

ὝΣΤΕΡΟΣ

ὝΣΣΩΠΟΣ tf
Jo 1929 σπόγγον οὖν μεστὸν τ. ὄξους ὑσσώπῳ
περιθέντες
He 919 λαβὼν τὸ αἷμα... μετὰ ὕδατος x. ἐρίου
κοκκίνου

Mt
Mk
Lu

Jo
Ro
1Co

1920
1021
1514
22 35

Mt 21 31 λέγουσιν Ὁ ὕστερος
ὁ πρῶτος, TR

1 ΤΙ 4 1 ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τ.
πίστεως

kK. ὑσσώπου

ὙΣΤΕΡΕΏ
τί ἔτι ὑστερῶ;
ἕν σε ὑστερεῖ
αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι
μή τινος ὑστερήσατε;

ὙΦΑΙΉΩ
Lu 12 27 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς οὔτε νήθει οὔτε
ὑφαίνει
πῶς αὐξάνει οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθ., WH
non mg. R
j

‘Y@ANTO’S

2 3 ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τ. Ἰησοῦ
οἶνον οὐκ εἶχον, TWH mg.
323 πάντες yap... ὑστεροῦνται τ. δόξης τ. Θεοῦ
1 7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ xapi-

Jo 1923 ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾿ ὅλου
ὝὙΨΗΛΟΊΣ

σματι
8 ὃ οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα

12 24 τ. ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν
Coll 5 λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν
ὑπερλίαν ἀποστόλων

(1) ὑψηλότερος
Mt

4 8 παραλαμβάνει αὐτὸν
ὑψηλὸν λίαν

17

ὁ διάβολος

εἰς ὄρος

1 ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν

ὑψηλός---φαίνω

Lu 34 49 ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν
Eph 8 18 τί τὸ πλάτος x. μῆκος x. ὕψος x. βάθος

Mk 9 2 ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν
όνους
Lu 1615 τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον
,

τ. Θεοῦ

Ac 1817 μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ

ἐξήγαγεν

ἐξ αὐτῆς
Ro 11 20 μὴ ὑψηλὰ φρόνει ἀλλὰ φοβοῦ
12 16 μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες
1Ti 617 τ. πλουσίοις... παράγγελλε

He

ὑψηλοφρονεῖν,

1 3 ἐκάθισεν

ἐν

WH

δεξιᾷ

τ.

βάθ. x. ὕψ., TWH mg.

4 8 ἀναβὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν

αὐτοὺς
Ja

non mg.

μεγαλωσύνης

ἴσα ἐστίν

Mt

11 23 μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;
28 12 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται"

Lu

152 ὕψωσεν ταπεινούς
10 15 μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ;
14.11 πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται"
κ. ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται

x. ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται

Re 21 10 ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα
kK. ὑψηλόν
12 ἔχουσα τεῖχος μέγα κ. ὑψηλόν
ὙΨΗΛΟΦΡΟΝΕΏ * +
1 Ti 617 τ. πλουσίοις... παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν
ὑψηλὰ φρονεῖν, TWH mg.

18 14 πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται"

Jo

ὡσαννὰ ἐν τ. ὑψίστοις
τί ἐμοὶ x. σοὶ Ἰησοῦ υἱὲ τ. Θεοῦ τ. ὑψίστου ;
ὡσαννὰ ἐν τ. ὑψίστοις
οὗτος... υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται

35 δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι

76 κ. σὺ δὲ παιδίον προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ
214 δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
6 35 ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου

8 28 τί ἐμοὶ κ. σοὶ Ἰησοῦ υἱὲ τ. Θεοῦ τ. ὑψίστου;
19 38 ἐν οὐρανῷ εἰρήνη x. δόξα ἐν ὑψίστοις
Ac 7.48 ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ
16 17 οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τ. Θεοῦ τ. ὑψίστου
εἰσίν

ἐν τῇ

οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
8 28 ὅταν ὑψώσητε τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
12 32 κἀγὼ ἂν ὑψωθῶ ἐκ τ. γῆς
34 δεῖ ὑψωθῆναι τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου
Ac
233 τ. δεξιᾷ οὖν τ. Θεοῦ ὑψωθείς
5 31 τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν κ. σωτῆρα ὕψωσεν
τ. δεξιᾷ αὐτοῦ
18 17 τ. λαὸν ὕψωσεν ἐν τ. παροικίᾳ ἐν γῇ
Αἰγύπτου
Coll
7. ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε
Ja
410 ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου κ. ὑψώσει
, ὑμᾶς
:
I Pe 5 6 ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ
ς

΄“

«

,

΄-“

ὝΨΩΜΑ

7 I ὁ Μελχισεδὲκ... ἱερεὺς τ. Θεοῦ τ. ὑψίστου

Ro-

ὝΨΟΣ
Lu

ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
814 καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν τ. ὄφιν

ἐρήμῳ,

ὝΨΙΣΤΟΣ

He

κ. τὸ ὕψος αὐτῆς

ὙΨΟΏ

ev

ὑψηλοῖς
7 26 1 ὑψηλότερος τ. οὐρανῶν γενόμενος

Mt 21 9
Mk 5 7
11 10
Lu 132

2) naw pind my, Ps. Ixviii. 19
1 9 καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τ.

ὕψει αὐτοῦ
.Re 2116 τὸ μῆκος x. τὸ πλάτος

μὴ ὑψηλὰ

ρονεῖν

983

8 39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος

11Co10

5 λογισμοὺς καθαιροῦντες

κ.

πᾶν

ὕψωμα

ἐπαιρόμενον

178 ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους

Φ
ΦΑΤΟΣ
*+

Mt

Mt 11 19 ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος x. οἰνοπότης
Lu 7 34 ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος κ. οἰνοπότης

ΦΑΙΎΩ
Mt

120 ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ
2 7 ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τ. χρόνον τ. φαινομένου ἀστέρος

13 ἄγγελος Κυρίου
Ἰωσήφ

φαίνεται

κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη, WH

19 ἄγγελος

Κυρίου

φαίνεται

κατ᾽ ὄναρ

mg.

Jo

κατ᾽

ὄναρ τῷ

6 5 ὅπως φανῶσιν τ. ἀνθρώποις
ὅπως φανῶσιν τ. ἀνθρώποις
ὅπως μὴ φανῇς τ. ἀνθρώποις
οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ
τότε ἐφάνη κ. τὰ ζιζάνια
οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται

Lu

τῷ

Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ

16
18
9.33
18 26
28 27

Mk

νηστεύοντες
νηστεύων
Ἰσραήλ
ὡραῖοι

28 28 ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τ. ἀνθρώποις δίκαιοι
24 27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ . . . φαίνεται ἕως
δυσμῶν
30 τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τ. υἱοῦ
ἀνθρώπου
14 64 τί ὑμῖν φαίνεται;
16 [9 ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τ. Μαγδαληνῇ
9. 8 ὑπό τινων δὲ ὅτι ᾿Ηλείας ἐφάνη

24 τι ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ

1 5
5 35
Ro
713
1Col13 7
215
Phl
He 11 3

Ja

τ.

ῥήματα ταῦτα
τὸ φῶς ἐν τ. σκοτίᾳ φαίνει
ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος κ. φαίνων
ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία ἵνα φανῇ ἁμαρτία
οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν
ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ
εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον
γεγονέναι

414 ἀτμὶς γάρ ἐστε ἡ πρὺς ὀλίγον φαινομένη
--, WH
ε

non mg.

984

φαίνω---φαντάζομαι

1Pe 418 ὁ δὲ ἀσεβὴς κ. ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται ;

NIM PWIND AN, Pr. xi. 31
ΠΡΕῚ 19 προσέχοντες

μηρῷ Tor

ὡς λύχνῳ

18 23 φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι
21 23 ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ
ΦΑΓΛΕΚ
8 35 τοῦ Ῥαγαῦ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ
Φαλὲκ,

Τ

ANEPO’S
Mt 12 16 ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν
ΜΚ 812 ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν

4 22 ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν

Lu

Ac
Ro

11 ἵνα x. ἡ ζωὴ τ. Ἰησοῦ
θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν
510 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς

φαίνοντι ἐν aix-

IJo2 8 τὸ bas τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει
Re 116 ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τ. δυνάμει αὐτοῦ
812 wa... ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς

Lu

11Co4 10 ἵνα x. ἡ ζωὴ τ. Ἰησοῦ ἐν τ. σώματι ἡμῶν
φανερωθῇ

6 14 φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ
817 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν

γενήσεται"

οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ κ. εἰς
φανερὸν ἔλθῃ
416 πᾶσιν τ. κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φανερόν
7 13 φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος Ἰωσήφ
119 τὸ γνωστὸν τ. Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς

228 οὐ γὰρ ὁ ἐν τ. φανερῷ ᾿Ἰουδαῖός ἐστιν,

οὐδὲ ἡ ἐν τ. φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή

1Co 813 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται

φανερωθῇ

ἐν τ.

φανερωθῆναι

ἔμπροσθεν τ. βήματος τ. Χριστοῦ

δεῖ

II Θεῷ δὲ πεφανερώμεθα:
ἐλπίζω δὲ κ. ἐν τ. συνειδήσεσιν ὑμῶν
πεφανερῶσθαι
712 ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τ. σπουδὴν ὑμῶν
11 6 ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς
Eph 513 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τ. φωτὸς
pavepovrat
ἷ

πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν
Col 126 νῦν δὲAin κηλοςτ. γερά ες.

3 4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν,
τότε κ. ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε
ἐν δόξη
4 4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι
1 Ti 8 16 ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί
11Ti1 10 φανερωθεῖσαν δὲ viv διὰ τ. ἐπιφανείας τ.
σωτῆρος ἡμῶν,
’
Tit 1 3 ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τ. λόγον αὐτοῦ
He 9 ὃ μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τ. ἁγίων ὁδόν
26 ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τ. αἰώνων . . . διὰ τ.
θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται
1 Pel 20 φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τ. χρόνων
δι’ ὑμᾶς
5 4 φανερωθέντος τ. ἀρχιποίμενος
IJol 279 sg ἐφανερώθη
2

11 19
14 25
Ga 519
Phl 113

ἵνα κ. οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν
τὰ κρυπτὰ τ. καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται
φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τ. σαρκός
ὥστε τ. δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ
γενέσθαι
1 ΤΊ 415 ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ἢ πᾶσιν
I Jo 310 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τ. Θεοῦ

ἥτις

ἦν πρὸς

τ.

πατέρα

κ. ἐφανερώθη

ca

219 ἵνα φανερωθῶσιν
a

we

ἡμῶν

a“

ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ
a

>

ΕΞ

,

>

-

ΦΑΝΕΡΟΏ

(1) c. accus. pers.
Mk 4 22 οὐ yap ἔστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ iva φανερωθῇ
16 [12 δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη

ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ

[14 ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα
ἐφανερώθη
Jo 131 ἀλλ᾽ ἵνὰ φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ
211 ἐφανέρωσεν τ. δόξαν αὐτοῦ
8.21 ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα
4} εἰ ταῦτα ποιεῖς φανέρωσον σεαυτὸν τ.
κόσμῳ
9 3 ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τ. Θεοῦ ἐν αὐτῷ
17 6 ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τ. ἀνθρώποις
21 τ 1 ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τ.
μαθηταῖς

15
Mk
Jo

ΦΑΝΕΡΩΣ ἢ
145 ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι dav. εἰς πόλιν
εἰσελθεῖν
εἰς πόλ. φαν., TWH mg.
710 οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ

Ας 10 3 εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς

ΦΑΝΕῬΩΣΙΣ * F
1Co12
11Co4

7 ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τ. πνεύματος
2 τ. φανερώσει τ. ἀληθείας συνιστάνοντες
ἑαυτοὺς

Jo 18

3 ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν κ. λαμπάδων κ.
ὅπλων
é

1 1 ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως

Ro

14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τ.
μαθηταῖς
119 ὁ Θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν
8.21 χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται

16 26 σεσιγημένου φανερωθέντος δὲ νῦν

100 4 5 φανερώσει τ. βουλὰς τ. καρδιῶν
11Co2 14 τ. ὀσμὴν τ. γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δὲ

ἡμῶν

3 3 φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ

τητός σου
4 ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν

ANO’S *

ANOYH’A

Lu

2 36 ἦν Αννα προφῆτις θυγάτηρ Φανουήλ

ΦΑΝΤΑΊΖΟΜΑΙ **
He 12 21 οὕτως φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον

φαντασία----Φαρισαῖος
ANTAL!

Mt 21 45 ὃ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς κ. Φαρισαῖοι τ.
παραβολὰς

Ac 25 23 ἐλθόντος τ. ᾿Αγρίππα x. τ. Βερνίκης μετὰ
ΦΑΝΤΑΣΜΑ **

Mt 14 26 ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν

21 ἐπὶ τῆς Μωυσέως

6 49 ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν

3 5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται

Nox δ) ΟΞ, Is. xl. 4

PAPAQ’
710 ἔδωκεν αὐτῷ χάριν κ. σοφίαν ἐναντίον
Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου
13 φανερὸνἐ
ἐγένετο ᾿τῷ Φαραὼ τὸ γένος Ἰωσήφ
21 ἀνείλατο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραώ
Ro 917 λέγει yap ἡ γραφὴ τῷ Φαραώ
He 11 24 ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ

14 } οὐαὶ

Mt
Lu

1.3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τ. apes
3 Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν T. Ἑσρώμ
3 33 τοῦ ἙἭσρὼν τοῦ Φαρὲς τοῦ Ἰούδα
ΦΑΡΙΣΑΓῸΣ

(1) Φαρ. k. γραμματεῖς
(2) Φαρ. x.
Σαδδουκαῖοι (3) dap. κ. ἀρχιερεῖς
Mt

3 7 2 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τ. Φαρισαίων x. Σαὃδουκαίων ἐρχομένους
5 20 ! ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη
πλεῖον τ. γραμματέων kx. Φαρισαίων
¥ 26.7 οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν κ. οἱ
Φαρισαῖοι

—k. οἱ Papw., TWH non mg. R
ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τ. μαθηταῖς
αὐτοῦ
14 διὰ τί ἡμεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν
34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον

91

ἢ. v., [WH]

12

2 of δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ
14 ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον
ἔλαβον

24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον
38 } ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τ. γραμματέων
K. Φαρισαίων

15

1 1 προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ ἹἹεροσολύμὼν Φαρισαῖοι κ. γραμματεῖς
12 οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τ. λόγον ἐσκανδαλίσθησαν
16 1? προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι κ. Σαδδουκαῖοι
6 3 προσέχετε ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων
κ. Σαδδουκαίων
11 2. προσέχετε δὲ ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων
κ. Σαδδουκαίων
12 ? οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τ. ζύμης τ.
Φαρισαίων κ. Σαδδουκαίων,
Cop. τ. ἄρτων, WHR
2 ἀλλὰ ἀπὸ τ. διδαχῆς τ. Φαρισαίων x.
Σαδδουκαίων.
19 3 προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες

αὐτόν

οἱ Φαρ., TR mg.

δὲ ὑμῖν

γραμματεῖς

ὑποκριταί
15 1 οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς
κριταί

Ac

ΦΑΡΕΣ

καθέδρας ἐκάθισαν οἱ

γραμματεῖς κκ. οἱ Φαρισαῖοι
137 oval δὲ ὑμῖν γραμματεῖς κ.
ὑποκριταί
—h. V., TWHR non mg.

A’PAT

Lu

αὐτοῦ

2215 πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον
34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες + + + συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό
41 συνηγμένων δὲ τ. Φαρισαίων

πολλῆς φαντασίας

Mk

985

Φαρισαῖοι

Kk.

Φαρισαῖοι

x. Φαρισαῖοι ὑπο-

add. 23, 25, 27, 29

26 Φαρισαῖε τυφλὲ καθάρισον πρῶτον

27 62 3 συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς x. οἱ Φαρισαῖοι
Mk

πρὸς Πειλᾶτον
2:16 1 οἱ γραμματεῖς τ. Φαρισαίων

ἐσθίει

ἰδόντες

ὅτι

γραμ. κ. οἱ Φαρισαῖοι, R mg.
18 ἦσαν of μαθηταὶ ᾿Ἰωάνου x. οἱ Φαρισαῖοι
νηστεύοντες
18 διὰ re... τοὶ μαθηταὶ τ. Φαρισαίων
νηστεύουσιν
24 οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ
8 6 ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τ. Ἥρῳδιανῶν συμβούλιον. ἐδίδουν
7 Ι figs
πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι
3 οἱγὰρ Φαρισαῖοι κ. πάντες οἱ Ἰουδαῖοι
ἐὰν μὴ πυγμῇ “γίψωνται
5.' ἐπερωτώσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι x. οἱ
γραμματεῖς
811 ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι
15 βλέπετε ἀπὸ τ. ζύμης τ. Φαρισαίων
* λέγουσιν οἱ Φαρισαῖοι κ. οἱ γραμματεῖς
—oi Pap. κ.; WHR
10 2 προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτόν
προσ. Φαρ., [WH]; οἱ ap., T
12 13 ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τ. Φαρισαίων κ. τ. Ἡρῳδιανῶν
Lu 517 =
eens
Φαρισαῖοι κ. νομοδιδάaz * ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς

κ.

οἱ Φαρισαῖοι

30 4 ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι κ. οἱ γραμματεῖς
αὐτῶν
33 ὁμοίως K. οἱ τ. Φαρισαίων

τινὲς δὲ τ. “Φαρισαίων εἶπαν
7 ᾿ παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς
kK. οἱ Φαρισαῖοι
7 30 οἱ δὲ Φαρισαῖοι k. of νομικοὶ τ. βουλὴν
τ. Θεοῦ ἠθέτησαν
36 ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τ. Φαρισαίων
36 εἰσελθὼν εἰς τ. οἶκον τ. Φαρισαίου “κατεκλίθη
37 κατάκειται ἐν τ. οἰκίᾳ τ. Φαρισαίου
39 ἰδὼν δὲ ὁ “Φαρισαῖος, ὁ καλέσας αὐτόν
11 37 ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ
38 ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ἶ
30 ὑμεῖς

οἱ

Φαρισαῖοι

τὸ ἔξωθεν

τ.

ποτηρίου

ἜΝ “καθαρίζετε
42 ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τ. Φαρισαίοις
43 οὐαὶ ὑμῖν τ. “Φαρισαίοις
53 2 ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
δεινῶς ἐνέχειν

Φαρισαῖος---φέρω
προσέχετε

ἑαυτοῖς

,

©

ἀπὸ

ὔν

>

4

τ. ζύμης

.. . τ.

΄

Φαρισαίων
’
Cop. τ. Bap., Τ

ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι
ἐν τ. ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τ. ἀρχόνTov τ. Φαρισαίων

εἶπεν πρὸς τ. νομικοὺς κ. Φαρισαίους

1 διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι κ. οἱ γραμματεῖς
ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι
”

ΒΕ

\

Re 21

,

«

΄

ἐπερωτηθεὶς
δὲ ὑπὸ τ. Φαρισαίων
᾿
-

εἷς Φαρισαῖος x. ὁ ἕτερος τελώνης.
ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν
προσηύχετο
΄
4
”
᾽
k. τινες τ. Φαρισαίων
ἀπὸ
τ. ὄχλου
εἶπαν

ΦΑΊΣΙΣ **
Ac 21 31 ἀνέβη φάσις τ. χιλιάρχῳ τ. σπείρης

’

Ας 24

ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τ. Φαρισαίων

ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τ. Φαρισαίων Νικόδημος
ἔγνω ὁ Κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι
ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τ. ὄχλου γογγύζοντος
8. ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
ὑπηρέτας
ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τ. ἀρχιερεῖς
k. Φαρισαίους
ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι
΄
Xd
μή τις ἐκ τ. ἀρχόντων ἐπίστευσεν... ἢ
>

,

oo”

>

,

,

΄

8

AAG

>

,

ἘΠ

΄

ὸ

>

1 ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
γυναῖκα
>
3
be
~
εἶπον
οὖν
αὐτῷ
οἱ€ Φαρισαῖοι
ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τ. Φαρισαίους

πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν κ. οἱ Φαρισαῖοι

ἔλεγον οὖν ἐκ τ. Φαρισαίων τινές
ἤκουσαν ἐκ τ. Φαρισαίων ταῦτα
tives δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τ. Φαρισαίους
8
,
ιὁ
ἊΝ
συνήγαγον
οὖν
οἱΓΑ.ἀρχιερεῖςσι κ. οἱ€ Φαρισαῖοι
συνέδριον
3 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ Φαρισαῖοι
ἐντολάς
ε
>
ὧν
Ψ
Η
ς
,
οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς
διὰ τ. Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν
8 λαβὼν... ἐκ τ. ἀρχιερέων κ. ἐκ τ.
Φαρισαίων ὑπηρέτας
ἀναστὰς δέ τις ἐν τ. συνεδρίῳ Φαρισαῖος
ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τ. αἱρέσεως
τ. Φαρισαίων πεπιστευκότες
4
,
>
‘
,
9
τὸλ ἕν
μέρος
ἐστὶν
Σαδδουκαίων
τὸΗ δὲ1 ἕτερον
Φαρισαίων
ΣΝ,
“»ὕ
°
ey
,
ἐγὼ
Φαρισαῖός
εἰμι
υἱὸς
Φαρισαίων
2 ἐγένετο στάσις τ. Φαρισαίων κ. Σαὃδουκαίων
3 Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα
1 ἀναστάντες τινὲς τ. γραμματέων τ. μέρους
τ. Φαρισαίων
κατὰ τ. ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τ. ἡμετέρας
θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος
κατὰ νόμον Φαρισαῖος
4

6
7
8
9
26

5

Phil 3 5

‘

ἐξ

»

΄“

>

Lod

Lu

-

ἐκ τ. Φαρισαίων;

A

APMAKO’S
8 πόρνοις x. pappaxois x. εἰδωλολάτραις

2215 ἔξω of κύνες x. of φαρμακοὶ x. of πόρνοι

"»“»

a

A’PMAKON
921 ov μετενόησαν. .. ἐκ τ. φαρμάκων αὐτῶν
φαρμακιῶν, TWH mg. R

Re

ΦΑΊΣΚΩ
9 εν
ταῦτα οὕτως ἔχειν
ν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῆν
3.
2 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν

ΦΑΤΝΗ
2 7 ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ
12 εὑρήσετε βρέφος... κείμενον ἐν φάτνῃ
16 ἀνεῦραν
... τὸ βρέφος κείμενον ἐν τ.
φάτνῃ
:
13 15 οὐ λύει τ. βοῦν αὐτοῦ ἢ τ. ὄνον ἀπὸ τ.

φάτνης

ΦΑΥ͂ΛΟΣ
820 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς
529 οἱ τὰ φαῦλα
πράξαντες εἰς ἀνάστασιν
κρίσεως
Ro 911 μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον
11Co5 10 πρὸς ἃ ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον
Tit 2 8 μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον
Ja 316 ἐκεῖ ἀκαταστασία x. πᾶν φαῦλον πρᾶγμα
Jo

ΦΕΊΓΟΣ
Mt 24 290 ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς
Mk 18 24 ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς

Lu 11 33 ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσιν
φῶς, WHR
ΦΕΙΔΟΜΑΙ
Ας 20 29 μὴ φειδόμενοι τ. ποιμνίου
Ro 8 32 ὅς γε τ. ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο
11 21 εἰ γὰρ ὁ Θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ
ἐφείσατο οὐδέ σου φείσεται
1Co 7 28 ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι
11Col 23 φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον
12 6 φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται
18 2 ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι
ΠΡ62 4 εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ
ἐφείσατο
5 k. ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο

11Co9

ΦΕΙΔΟΜΕΊΝΩΣ * +
6 ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως x. θερίσει

ΦΞΛΟΝΗΣὅΤ
APMAKI'A
Ga
Re

εἰδωλολατρία φαρμακία ἔχθραι Epis
φαρμακεία,
921 οὐ μετενόησαν .. . ἐκ τ. φαρμακιῶν αὐτῶν
φαρμάκων, WH non mg.
ἐν τ. φαρμακίᾳ gov ἐπλανήθησαν πάντα
τὰ ἔθνη

ΠΤῚ4 13 τὸν φελόνην ὃν ἀπέλειπον... ἐρχόμενος
φέρε

520

ΦΕΡΩ

Mt

(1) φέρ. καρπόν (2) seq. εἰς. ἐπί
718! οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς
πονηροὺς ἐνεγκεῖν,

987

φέρω---φεύγω
Mt

7.181 οὐδὲ δένδρον σαπρὸν
ἐνεγκεῖν
ποιεῖν, WH

καρποὺς

καλοὺς

Ro

11 ἤνεγκεν τ. μητρὶ αὐτῆς

He

18 φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς

17 17 φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε
Mk 1 32 ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς
ἔχοντας
2 3 ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικόν
4 8 2 ἔφερεν εἰς τριάκοντα κ. ἐν ἑξήκοντα x.
ἐν ἑκατόν
6 27 ἐπέταξεν ἐνέγκαι τ. κεφαλὴν αὐτοῦ
28 ἤνεγκεν τ. κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι
7 32 φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν k. μογιλάλον
822 φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν
917 ἤνεγκα τ. υἱόν μου πρός σε
19 φέρετε αὐτὸν πρός με.
20 Kk. ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν
11 2 λύσατε αὐτὸν κ. φέρετε
7 φέρουσιν τ. πῶλον πρὸς τ. Ἰησοῦν
1215 φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω.
χό οἱ δὲ ἤνεγκαν
15 22 2 φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τ. Τολγοθὰν τόπον

Lu

A

~

,

518 ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον
έρετε τ. μόσχον τ. σιτευτὸν θύσατε

28 26 ἐπέθηκαν αὐτῷ τ. σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν
70

τοῦ Ἰησοῦ
έρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα
2. 8 ἀντλήσατε νῦν κ. φέρετε τ. ἀρχιτρικλίνῳ.
οἱ δὲ ἤνεγκαν
21 πᾶν κλῆμα
αἴρει αὐτό"

ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον

k. πᾶν τὸ καρπὸν
-

~

"-

φέρον

ἐν τούτῳ
A

~

ἐδοξάσθη
‘

ὁ πατήρ μου ἵνα

,

ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε κ. καρπὸν φέρητε
wm
co
On
18 29 τίνα κατηγορίαν φέρετε τ. ἀνθρώπου τούτου;
—

19 39 φέρων ἕλιγμα σμύρνης κ. ἀλόης
20 27 φέρε τ. δάκτυλόν σου ὧδε
27 κ. φέρε τ. χεῖρά σου

21 10 ἐνέγκατε ἀπὸ τ. ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν

Ac

18 ἄλλος... οἴσει ὅπου οὐ θέλεις
2 2 ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας
4 34 πωλοῦντες ἔφερον τ. τιμὰς τ. πιπρασκομένων

37 πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα
5 2 ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τ. πόδας
στόλων ἔθηκεν

τ. ἀπο-

16 συνήρχετο δὲ κ. τὸ πλῆθος... φέροντες
ἀσθενεῖς

12 10 2 τ. πύλην τ. σιδηρᾶν τ. φέρουσαν εἰς τ.
πόλιν

1413 3 ταύρους

κ. στέμματα

ἐπὶ τ. πυλῶνας

ἐνέγκας

15 29 εὖ πράξετε φερόμενοι ἐν τ. ἁγίῳ πνεύματι
—ep. ἐν τ. dy. πν.» TWH non mg. R
25 18 οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν
πονηρῶν

.

. ἐρχόμενος

φέρε

κ. τὰ

1 3 φέρων τε τὰ πάντα τ. ῥήματι τ. δυνάμεως
αὐτοῦ
6 13 ἐπὶ τ. τελειότητα φερώμεθα

EY TQ
Mt

213 φεῦγε εἰς Αἴγυπτον
8 7. τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τ. μελλούσης

ὀργῆς;

8 33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον

10 23 φεύγετε εἰς τ. ἑτέραν

23 φεύγετε εἰς τ. ἄλλην
—h. v.. TWH non mg. R
23 33 πῶς φύγητε ἀπὸ τ. κρίσεως τ. γεέννης:

καθαίρει αὐτό,

καρπὸν πολὺν φέρητε

φελόνην

βιβλία

9 16 θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τ. διαθεμένου

καρπὸν

ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ
καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν
φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ
ὁ μένων ἐν ἐμοὶ. οὖν οὗτος φέρει καρπὸν
πολύν

τὸν

12 20 οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον
13 13 ἐξερχώμεθα . . . τ. ὀνειδισμὸν αὐτοῦ
φέροντες
1 Pe 113 ἐλπίσατε ἐπὶ τ. φερομένην ὑμῖν χάριν
ΠΡΕῚ 17 φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τ.
μεγαλοπρεποῦς δόξης
18 ταύτην τ. φωνὴν
ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ
οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν
21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ,
ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι
ἐλάλησαν
211 οὐ φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν παρὰ Κυρίῳ βλάσῴφημον κρίσιν
το εἴ ms... ταύτην τ. διδαχὴν οὐ φέρει
Jo
Re 21 24 2 οἱ βασιλεῖς τ. γῆς φέρουσιν τ. δόξαν
αὐτῶν εἰς αὐτήν
bo οἴσουσιν τ. δόξαν x. τ. τιμὴν
τ. ἐθνῶν
Nv Oo
εἰς αὐτήν

4 33 μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν ;
12 24 | ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει
15

17 χαλάσαντες τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο
9 22 ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς

ΠΤΊ413

14 11 ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι

>

Ac 2715 ἐπιδόντες ἐφερόμεθα

24 16 τότε οἱ ἐν τ. Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη

26 56
514
13 14
14 το
52
16 8
Lu 8 7

Mk

τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον
οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον
τότε οἱ ἐν τ. Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες
ὁ δὲ καταλιπὼν τ. σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν
ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τ. μνημείου
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τ. μελλούσης

ὀργῆς:

8 34 ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον
21 21 τότε οἱ ἐν τ. Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
Jo 615 φεύγει πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος

ἀνεχώρησεν, WHR

10

5
12
Ας 729
2 30
Ι Co 618
10 14

ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ
ἀφίησιν τὰ πρόβατα κ. φεύγει
ἔφυγεν δὲ Μωυσῆς ἐν τ. λόγῳ τούτῳ
τ. δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τ. πλοίου
φεύγετε τ. πορνείαν
φεύγετε ἀπὸ τ. εἰδωλολατρείας

1 ΤΙ 611 σὺ δὲ ὦ ἄνθρωπε Θεοῦ ταῦτα φεῦγε

Il Ti2 22 τ. δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε
He 11 34 ἔφυγον στόματα μαχαίρης
Ja. 4 7 ἀντίστητε δὲ τ. διαβόλῳ x. φεύξεται
ὑμῶν
Re 9 6 φεύγει ὁ θάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν
12 6 ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον
16 20 πᾶσα νῆσος ἔφυγεν

ἀφ᾽

2011 οὗ ἀπὸτ. προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ K. 6 οὐρανός

988

Φηλιξ.---φθάνω
Ac

ΦΗΓΛΙΞ

8 36 κ. φησιν ὁ εὐνοῦχος Ἰδοὺ ὕδωρ

10 28
30
31
16 30

“Ac 28 24 ἵνα... . διασώσωσιν πρὸς Φήλικα τ. ἡγεμόνα
26 Κλαύδιος Λυσίας τ. κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι
χαίρειν
24 3 ἀποδεχόμεθα κράτιστε Φῆλιξ μετὰ
εὐχαριστίας
22 ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ

πάσης

24 μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος 6 Φῆλιξ

21 37 ὁ δὲ ἔφη Ἕλληνιστὶ γινώσκεις;
22 2k. φησιν ᾿Εγώ εἶμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος
27 6 δὲ ἔφη Ναί

28 ὁ δὲ Παῦλος ἔφη

28

Mt

926 ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τ. γῆν
np. αὐτῆς,
WH mg.
414 φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ
αὐτοῦ
4 7
8 8
18 28
29
14 ὃ

HMI’
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη
ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς
ὁ δέ φησιν Οὔ
δός μοί φησιν ὧδε ἐπὶ πίνακι

17 26 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

19 18 ποίας ; φησίν.
λέγει αὐτῷ Ποίας, WH
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη
εἶπεν, TWH mg.
21 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς
λέγει, WH mg.
ἔφη αὐτοῖς x. αὐτός
22 37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ

non mg. R

20 21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ

23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ
26 34 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
61 οὗτος ἔφη Δύναμαι καταλῦσαι

27 11 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη
23
65
Mk 912
38
10 20
29
12 24
Lu

7 40
44
16 17
2258
70
23 3
40
Jo 123
9 36
38
18 29
Ac

2 38

ὁ δὲ ἔφη Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν;
ἔφη αὐτοῖς 6 Πειλᾶτος
ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰωάνης
6 δὲ ἔφη αὐτῷ
ἔφη ὁ Ἰησοῦς
ἔφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ
ὁ δὲ Διδάσκαλε εἰπέ φησιν
στραφεὶς πρὸς τ. γυναῖκα τ. Σίμωνι ἔφη
εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη
μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη
ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη
ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη
ἔφη ᾿γὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 15.
xl
ΧΙ, 3
x. τίς ἐστιν ἔφη Κύριε
--ἔφη, TWH non mg. R
ὁ δὲ ἔφη Πιστεύω Κύριε
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Τειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς x.
φησιν
Πέτρος δὲ πρὸς αὐτοὺς Μετανοήσατε φησίν
π- φησίν, WHR

7 2 ὁ δὲ ἔφη

5 ἔφη τε ὁ Παῦλος

17 προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τ. éxarov-

᾿

ταρχῶν ἔφη
18 ἤγαγεν πρὸς τ. χιλίαρχον Kx. φησιν
35 διακούσομαί σου ἔφη

¢H’MH
Lu

,

«. φησιν

37 ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς
17 22 σταθεὶς δὲ Παῦλος... ἔ
19 35 καταστείλας δὲ τ. ὄχλον ὁ γραμματεύς φησιν

25 ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη
27 ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον'
θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τ. Ἰουδαίοις ὁ
Φηλιξ
25 14 ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος
δέσμιος
Mt

ἔφη τε πρὸς αὐτούς
κ. ὁ Κορνήλιος ἔ
ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν pov...
προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη

25 καὶ οἱ οὖν ἐν ὑμῖν φησὶν δυνατοί
22 αὔριόν φησιν ἀκούσῃ αὐτοῦ
24
1
24
25
32
8 8

26

Ro

1Co

He

κ΄ φησιν 6 Φῆστος
᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τ. Παῦλον ἔφη
ὁ Φῆστος μεγάλῃ τ. φωνῇ φησίν
ὁ δὲ Παῦλος Οὐ μαίνομαί φησιν
᾿Αγρίππας δὲ τ. Φήστῳ ἔφη
καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν

616 ἔσονται γάρ φησιν οἱ dio εἰς σάρκα μίαν

720
1015
19
15 50
11Co10 10
᾿

Ἵ

τοῦτο δέ φημι ἀδελφοί
κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι
τί οὖν φημί;
τοῦτο δέ φημι ἀδελφοί
ὅτι αἱ ἐπιστολαὶ μέν φησιν
ἰσχυραί
φασίν, WH mg.

βαρεῖαι

x.

8 5 ὅρα yap φησιν ποιήσεις πάντα κατὰ τ.
τύπον, Ex. xxv. 40

ΦΗΜΙ ΖΩ
Mt 28 15 ἐφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις
διεφημίσθη, WH non mg.
oH =TOX
Ac 2427 ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον
20 1 Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τ. ἐπαρχείᾳ
4 ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη
96 Φῆστος δὲ θέλων τ. Ἰουδαίοις χάριν
καταθέσθαι
12 τότε 6 Φῆστος συνλαλήσας μετὰ τ. συμβουλίου ἀπεκρίθη
13 κατήντησαν εἰς Καισαρίαν ἀσπασάμενοι τ.
Φῆστον
[4 ὁ Φῆστος τ. βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τ.
Παῦλον
22 ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τ. Φῆστον
23 κελεύσαντος τ. Φήστου ἤχθη 6 Παῦλος.
24k. φησιν 6 Φῆστος
26 24 ὁ Φῆστος μεγάλῃ τ. φωνῇ φησίν
25 οὐ μαίνομαί φησιν κράτιστε Φῆστε

32 ᾿Αγρίππας δὲ τ. Φήστῳ ἔφη
ΘΑΝΩ

Μὲ
Lu
Ro

12 28 ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
1120 ἄραἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ
931 Ἰσραὴλ de.
. . εἰς νόμον οὐκ

11C010 14 ἄχρι γὰρ x. ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τ.
τ. Χριστοῦ
_

ἔφθασεν.

εὐαγγελίῳ

|
1]

φθάνω---φιλάνδρος
Phl

ΦΘΟΡΑ΄
αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τ.
δουλείας τ. φθορᾶς
1Co15 42 σπείρεται ἐν φθορᾷ ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ
50 οὐδὲ ἡ φθορὰ τ. ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ

816 εἰς ὃ ἐφθάσαμεν τ. αὐτῷ στοιχεῖν

I Th 2:16 ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος
-

ἔφθακεν,

WH

Ro

mg.

415 οὐ μὴ φθάσωμεν τ. κοιμηθέντας
OAPTO’S **
Ro 123 ἐν ὁμοιώματι
1Co 925 ἐκεῖνοι μὲν
λάβωσιν
15 53 δεῖ γὰρ τὸ
ἀφθαρσίαν
54 ὅταν δὲ τὸ

τοῦτο

φθαρτὸν

Pel

4 ἀποφυγόντες τῆς ἐν τ. κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ
φθορᾶς
212 ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν κ.
οράν
12 ἐν τ.
ak αὐτῶν x. φθαρήσοντα.
19 αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τ. φθορᾶς

Re

5 8 ἔχοντες.

ἐνδύσασθαι

τοῦτο ἐνδύσηται

φθαρσίαν
--τὸ φθαρτ. τ. ἐνδ. ἀφθ., WH
mg.

ἀ-

non mg.

1Pe 118 οὐ φθαρτοῖς ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε
23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς
>

ΦΙΑΓΛΗ

16
16

ΦΘΕΊΓΟΜΑΙ
Ac

418 παρήγγειλαν καθόλου μὴ φθέγγεσθαι . ..
ἐπὶ τ. ὀνόματι τ. Ἰησοῦ
ΠΡΕ2 16 ὑποζύγιον
ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ
φθεγξάμενον
18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι
1Co 817
15
11Co7
11
Eph 4

33
2
3
22

821

Ga 6 8 ἐκ τ. σαρκὸς θερίσει φθοράν
Col 222 ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τ. ἀποχρήσει

εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου
οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον
φθαρτὸν

3

4

OEI’PQ
εἴ τις τ. ναὸν τ. Θεοῦ φθείρει φθερεῖ τοῦτον
ὁ Θεύς
φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί
οὐδένα ἐφθείραμεν
μή wos... φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν
τ. παλαιὸν ἄνθρωπον τ. φθειρόμενον κατὰ
τ. ἐπιθυμίας τ. ἀπάτης

,

>

aA

>

>

,

,

>

a

>

-

>

Ν

,

>

a

|

17 ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ.
id

17

‘

ἀέρα
1 εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων τ. ἐχόντων τ. ἑπτὰ
φιάλας
9 εἷς ἐκ τ. ἑπτὰ ἀγγέλων τ. ἔχοντων τ. ἑπτὰ
φιάλας

Tit 1 8 φιλόξενον φιλάγαθον σώφρονα

PIAAAEACI’A
Re

111

πέμψον τ. ἑπτὰ ἐκκλησίαις... εἰς Φιλαδελφίαν
8 7 τ. ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφίᾳ ἐκκλησίας

γράψον
ΦΙΛΑΔΕΛΦΙᾺ *

ΦΘΟΝΕΏ **

ἀλλήλοις

Ro 1210 τ. φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι

9 περὶ δὲ τ. φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε
γράφειν ὑμῖν
He 18 1 ἡ φιλαδελφία μενέτω
. εἰς φιλα1Pel22 τ. ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες..
τς
δελφίαν ἀνυπόκριτον
ΠΡΕῚ 7 ἐν δὲ τ. εὐσεβείᾳ τ. φιλαδελφίαν,
ἐν δὲ τ. φιλαδελφίᾳ τ. ἀγάπην

ITh4

ΦΘΟΉΟΣ **
Mt 27 18 ἤδει yap ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν

ΜΚΙ1δ 10 ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτόν
129 μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος

Ga 521 αἱρέσεις φθόνοι μέθαι
Phl 115 τινὲς μὲν γὰρ διὰ φθόνον x. ἔριν
γίνεται

,

ΦΙΛΑΊΓΑΘΟΣ **

Dip xy yINT-723, Ps. xix. 5
7 ἐὰν διαστολὴν τ. φθόγγοις μὴ δῷ

1Ti 6 4 ἐξ ὧν

>

fs

21

ΦΘΟΊΓΟΣ
Ro 10 18 εἰς πᾶσαν τ. γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν

Ro

,

,

12 δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα

γινώμεθα κενόδοξοι
doroterer
ἀλλήλους, WH mg.

γεμούσας

ποταμούς
,

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΊΣ *

526 μὴ

χρυσᾶς

θυμιαμάτων
;
ἔδωκεν τ. ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς
ἐκχέετε τ. ἑπτὰ φιάλας τ. θυμοῦ τ. Θεοῦ
εἰς τ. γῆν
ὁ πρῶτος... . ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ εἰς
τ. γὴν
ὃ δεύτερος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ εἰς τ.
θάλασσαν
ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ εἰς τ.
On τρίτος

τέταρτος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ.
ἥλιον
;
10 ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ.
θρόνον τ. θηρίου
12 ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τ. φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τ.
ποταμὸν τ. μέγαν τ. Ἑὐφράτην

Re 19 2 ἥτις ἔφθειρεν τ. γῆν ἐν τ. πορνείᾳ αὐτῆς

Ga

. . φιάλας

oO.

φθείρονται

1Col4

7.
1
2

11 Pe2 12 ἐν τ. φθορᾷ αὐτῶν x. φθαρήσονται
Ju
10 ὅσα δὲ φυσικῶς... ἐπίστανται ἐν τούτοις

Ju

989

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ **

φθόνος ἔρις

1Pe8

Tit 3 3 ἐν κακίᾳ x. φθόνῳ διάγοντες
Ja 4 καὶ πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα
1Pe2 1 ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν . . .
ὑπόκρισιν x. φθόνους

k.

8 πάντες ὁμόφρονες συμπαθεῖς φιλάδελφοι
ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

*

Tit 2 4 ἵνα σωφρονίζωσιν τ. νέας φιλάνδρους εἶναι

φιλανθρωπία--- Φίλιππος

990
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΆ **
Ας 28

2 παρεῖχαν οὐ τ. τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν

Tit 3 4 ὅτε... ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τ. σωτῆρος

ΠΤΙ217

ἡμῶν Θεοῦ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΊΠΩΣ **
Ας 27

Ja

3 φιλ. τε ὁ Ἰούλιος τ. Παύλῳ χρησάμενος

PIAA
4 4% φιλία τ. κόσμου ἔχθρα τ. Θεοῦ ἐστίν

ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΆ

ΦΙΛΙΠΠΗΊΣΙΟΣ

I ΤΊ 6 Io ῥίζα γὰρ πάντων τ. κακῶν ἐστὶνἡφιλαργυρία
ΦΙΛΑῬΓΥΡΟΣ *
Lu 1614 ἤκουον... οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρXOVTES

Π ΤΊ 8 2 ἔσονται yap οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι φιλάργυροι

ΦΙΛΑΥΤΟΣ *
Π ΤΊ 8

ΦΙΛΗΤΟΣ
ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος x. Φίλητος
Φιλητός, T

2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι φιλάργυροι

Phl 415 οἴδατε δὲ x. ὑμεῖς Φιλιππήσιοι
ΦΙΛΙΠΠΟΙ
Ας 1612 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν κἀκεῖθεν εἰς
Φιλίππους
20 6 ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν... ἀπὸ Φιλίππων
Phl 11 πᾶσιν τ. ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ. οὖσιν
ἐν Φιλίπποις

{ΤῊ 2 2 ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε ἐν Φιλίπποις

ΦΙΛΕΏ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Mt

6 5 φιλοῦσιν ἐν τ. συναγωγαῖς... ἑστῶτες
προσεύχεσθαι
10 37 ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ
37 κ' ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμέ
23 6 φιλοῦσιν δὲ τ. πρωτοκλισίαν ἐν τ. δείπνοις
26 48 ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν
ΜΚΙ14 44 ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν
Lu 20 46 τ. γραμματέων τῶν... φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν τ. ἀγοραῖς
22 47 ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν
Jo 5206 γὰρ πατὴρ φιλεῖ τ. υἱόν
11 3 Κύριε ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ

36 ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν

1225 ὁ φιλῶν τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν
15 10 ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει
16 27 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς,
ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε
20 2 τ. ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς
21 15 σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε
16 σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε
17 Σίμων Ἰωάνου φιλεῖς με;

(1) Ἡρῴδης φίλ,

3 Φίλιππος x. Βαρθολομαῖος
31 διὰ Ἡρῳδιάδα τ. γυναῖκα Φιλίππου τ.
ἀδελφοῦ αὐτοῦ
16 13 " ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρίας
τῆς Φιλίππου
Mk 8 τὸ ᾿Ανδρέαν κ. Φίλιππον x. Βαρθολομαῖον
617 1 διὰ Ἡρῳδιάδα τ. γυναῖκα Φιλίππου τ.
ἀδελφοῦ αὐτοῦ
8 27 ? ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς... - εἰς τ. κώμας Katσαρίας τῆς Φιλίππου
Lu 8 τ 3 Φιλίππου δὲ τ. ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος τ. Ἰτουραίας
6 14 Φίλιππον x. Βαρθολομαῖον

Jo

144 εὑρίσκει Φίλιππον κ. λέγει αὐτῷ
45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά
46 εὑρίσκει Φίλιππος τ. Ναθαναήλ
47 λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος

—6é, T

49 πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι
6 καὶ λέγει πρὸς Φίλιππον
7 ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος
ἀποκρίνεται air. ὁ Gidr., T
1221 οὗτοι οὖν προσῆλθαν Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ
Βηθσαιδά
22 ἔρχεται ὁ Φίλιππος x. λέγει τ. ᾿Ανδρέᾳ"

ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον

17
1Co16 22
Tit 315
Re 319
2215

Φιλεῖς με
σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε
εἴ τις οὐ φιλεῖ τ. Κύριον ἤτω ἀνάθεμα
ἄσπασαι τ. φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει
ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω
ἔξω... πᾶς φιλῶν κ. ποιῶν Ψεῦδος

—0,

ποι. κι pir., T

ΦΙΛΗΔΟΝΟΣ *

14

ΠΤΙ 8. 4 φιλήδονοι μᾶλλον ἣ φιλόθεοι
Ac

ΦΙΛΗΜΑ
Lu

745 φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας

22 48 φιλήματι τ. υἱὸν τ. ἀνθρώπου παραδίδως ;
Ro 16 16 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ
1 Co 16 20 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ

11Co 18 12 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι

1Th

(2) ὁ τετράαρχης

Mt 10
14

ὃ
9
113
6 5
8 5
6
12

ἔρχεται ᾿Ανδρέας x. Φίλιππος x. λέγουσιν
τῷ Ἰησοῦ
λέγει αὐτῷ Φίλιππος
οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε;
Φίλιππος x. Θωμᾶς
ἐξελέξαντο Στέφανον... κ. Φίλιππον
Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς τ᾿ πόλιν τ. Σαμαρίας
προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τ. λεγομένοις ὑπὸ
τ. Φιλίππου
ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τ. Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ
;

5 26 ἀσπάσασθε τ. ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ
514 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης

13 βαπτισθεὶς ἣν προσκαρτερῶν τ. Φιλίππῳ

1Pe
Phm

ΦΙΛΗΜΩΝ
1 Φιλήμονι τ. ἀγαπητῷ κ. συνεργῷ ἡμῶν

26
ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον
29 εἶπεν δὲ τὸ Πνεῦμα τ. Φιλίππῳ
᾿
30 προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ
31 παρεκάλεσέν τε τ. Φίλιππον ἀναβάντα
καθίσαι σὺν αὐτῷ

ἡ

Φίλιππος---φλόξ
Ac

8 34 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος T. Φιλίππῳ
35 ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ
37 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Φίλιππος
—h. v..
TWH non mg. R non mg. ; ὁ

Φίλ., [WH mg.]

38 κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ
Φίλιππος κ. 6 εὐνοῦχος

ὕδωρ 6 τε

39 πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν. τ. Φίλιππον

40 Φίλιππος δὲ εὑρέθ εἰς "ACwrov
21 ὃ εἰσελθόντες εἰς τ. οἶκον Φιλίππου τ. εὐαγγελιστοῦ

_

ΦΙΛΟΘΕΟΣ ἢ

ΟΟΙ

Ας 1024 ὁ

δὲ

Κορνήλιος

ἦν

προσδοκῶν

αὐτοὺς

συνκαλεσάμενος.. . . τ. ἀναγκαίους. φίλους
19 31 τινὲς δὲ κ. τ. ᾿Ασιαρχῶν ὄντες αὐτῷ φίλοι

27

3 ἐπέτρεψεν πρὸς τ. φίλους πορευθέντι
ἐπιμελείας τυχεῖν
Ja 223
(dos Θεοῦ ἐκλήθη
4 4 ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τ. κόσμου
Ill Jo 15 ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι.
ἀσπάζου τ. φίλους κατ᾽ ὄνομα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΆᾺ*
Col

Π ΤΊ 8 4 φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι

2 8 ὁ συλαγωγῶν
ἀπάτης

διὰ τ. φιλοσοφίας

κ. κενῆς

Ro 1615 ἀσπάσασθε Φιλόλογον x. Ἰουλίαν

ΦΙΛΟ ΣΟΦΟΣ*
Ac 1718 τινὲς δὲ x. τ. ᾿Επικουρίων x. Στωικῶν
φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ

ΦΙΛΟΝΕΙΚΊΑ **
Lu 22 24 ἐγένετο δὲ x. φιλονεικία ἐν αὐτοῖς

Ro 12 10 τ. φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΦΙΛΟΊΆΤΟΡΓΟΣ *

ΦΙΛΟΊΝΕΙΚΟΣ

ΦΙΛΟΎΤΕΚΝΟΣ *

Ι[Ο(Ο11 16 εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι
ΦΙΛΟΞΕΝΙᾺ *
Ro 12 13 1. φιλοξενίαν διώκοντες
He 18 2 διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν
ἀγγέλους

τινες

Tit

ξενίσαντες

ΦΙΛΟΊΞΕΝΟΣ *
i Ti 8᾽.2 κόσμιον φιλόξενον διδακτικόν
Tit 1 8 py αἰσχροκερδῆῇ ἀλλὰ φιλόξενον
1Pe4 g φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ

ΦΙΛΟΤΙΜΕΌΜΑΙ *
Ro 15 20 οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον. εὐαγγελίζεσθαι
11Co5 9g διὸ κ. φιλοτιμούμεθα.. Aianaataise αὐτῷ εἶναι
ITh411 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς.
. φιλοτιμεῖσθαι
ἡσυχάζειν

ΦΙΛΟΦΡΟΊΝΩΣ **
Ας 28

ΦΙΛΟΠΡΩΤΕΥΏ * +
IljJo

96 φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς

ΦΙΛΟΣ
Mt 11 19 τελωνῶν φίλος x. ἁμαρτωλῶν
Lu 7 6 ἔπεμψενφίλους ὁ ἑκατοντάρχης
34 φίλος τελωνῶν kK. ἁμαρτωλῶν
11 5 τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον
5 κι εἴπῃ αὐτῷ Φίλε χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,
ό ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με
ὃ εἰ K. οὐ δώσει . . . διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ
12 4 λέγω δὲ ὑμῖν τ. φίλοις μου
14 τὸ φίλε προσανάβηθι ἀνώτερον
12 μὴ φώνει τ. φίλους σου
15 6 συνκαλεῖ τ. φίλους κ. τ. γείτονας
9 εὑροῦσα συνκαλεῖ τ. φίλας kK. γείτονας
29 iva μετὰ τ. “φίλων μου εὐφρανθῷ
16 9 ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τ. μαμωνᾶ τ.
ἀδικίας

21 16 παραδοθήσεσθε δὲ x. ὑπὸ γονέων. .. κ.

.
—

Jo

2 4 ἵνα σωφρονίζωσιν τ. νέας φιλάνδρους εἶναι
φιλοτέκνους

7 ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν

Mt 22 12
34
Mk 125
4 39
Lu 435
1Co9 9

ΦΙΜΟΏ
6 δὲ ἐφιμώθη
ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν. τ. Σαδδουκαίους
φιμώθητι x. ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
εἶπεν τ. θαλάσσῃ Σιώπα πεφίμωσο
φιμώθητι κ. ἔξελθε ἀπ᾽ αὐτοῦ
οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα
κημώσεις, TWH mg.

wma Tie’ DDNN-ND, Dt. xxv. 4
Ι Ti 518 βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, Dt: £e.
1Pe 215 ἀγαθοποιοῦντας φιμοῖν τὴν τ. ἀφρόνων
ἀνθρώπων ἀγνωσίαν
φιμοῦν, T
AE TON

Ro 16 14 ἀσπάσασθε

᾿Ασύνκριτον

Φλέγοντα Ἑρμῆν

ΦΛΟΓΙΖΩ

φίλων
23 12 ἐγένοντο δὲ φίλοιὅτε Ἡρῴδης x. ὁ Πειλᾶτος

Ja

11 11 Λάζαρος 6 (dos ἡἡμῶν κεκοίμηται
15 13 ἵνα τις τ.
χὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τ. φίλων
αὐτοῦ.
I4 ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ
15 ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους
19 12 ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς οὐκ εἶ φίλος τ.
Καίσαρος

Lu 16 24 ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τ. φλογὶ ταύτῃ
Ac 730 ὥφθη αὐτῷ... . ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς
βάτου
uThi 8 ἐν πυρὶ Phos διδόντος ἐκδίκησιν
He 1 7 ὁποιῶν.... τ. λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα

329 ὁ δὲ φίλος τ. νυμφίου...

χαρᾷ χαίρει

8 6 φλογίζουσα τ. τροχὸν τ. γεν'΄σεως

ΦΛΟΞ

pad οἷς rn... MY, Ps. civ. 4

φλόξ---φοβέομαι

992
Re

114 οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός

218 ὁ ἔχων τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός
λὸξ, T

Lu

8 35 εὗραν

45

ΦΛΥΑΡΕΏ*
Ill Jo 10 λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς

12

ἀλλὰ

x. φλύαροι

18

(2) seq. ἀπό

8) seq. μή
Mt

120 μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τ. γυναῖκά
σου
222 ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν
59 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι “ἐφοβήθησαν
10 26 μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς
28 2 μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τ. ἀποκτεινόντων τὸ

Jo

τούτου

φοβηθῆτε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα
ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τ. γέενναν"
ναὶ λέγω ὑμῖν τοῦτον φοβηθῆτε
μὴ φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε
μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον
κριτής τις iv... τ. Θεὸν μὴ φοβούμενος
αἱ κι᾿ τ᾿ Θεὸν οὐ φοβοῦμαι
ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ
ἐφοβήθησαν τ. λαόν
ἐφοβοῦντο γὰρ τ. λαόν
οὐδὲ φοβῇ σὺ τ. Θεόν

9

19

κ. σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ

5 θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τ. ὄχλον

ὙῈ 27 ἐγώ εἶμι μὴ φοβεῖσθε
30 βλέπων δὲ τ. ἄνεμον ἐφοβήθη
17 6 ἀκοίσαντες οἱ μαθηταὶ. . . ἐφοβήθησαν
σφόδρα
7 €yepOnre κ. μὴ φοβεῖσθε
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἔξ ἀνθρώπων φοβούμεθα
τ. ὄχλον
ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τ.
ὄχλους
ΣῊΝ ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου
ἰδόντες τ. σεισμὸν κ. τὰ γινόμενα ἐφοβήθησαν
ὀδρα
μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς
λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε
ig ἐφοβήόησων φόβον μέγαν
a
δαιμονιζόμενον καθήμενον
τς
ἐφοῤόθησαν
ἡ δὲer ᾿φοβηθεῖσα κι τρέμουσα. . ἦλθεν
μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε
ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τ. Ἰωάνην
ἐγώ εἶμι μὴ φοβεῖσθε
ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο
ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν
ἀλλὰ εἴπωμεν Ἔξ ἀνθρώπων ; ἐφοβοῦντο
τ. ὄχλον
12 12 ἐ Bidets τι . ὄχλον
16 ὃ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον ἐφοβοῦντο γάρ
Lu 113 μὴ φοβοῦ Ζαχαρία
50 τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς κ. γενεὰς τ.
φοβουμένοις αὐτόν
29} ἐφοβήθησαν φόβον μέγα
‘10 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελον.δὴ φοβεῖσθε
5 10 εἶπεν πρὸς τ.
ova Ἰησοῦς Μὴ φοβοῦ
8 25 φοβηθέντες ae ἐθαύμασαν

k. ἐφοβήθησαν

μὴ φοβοῦ θυγάτηρ Σιών
fPs"na ἽΝ ry Zech. ix. 9

φοβεῖσθε,T
28 φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τ. “δυνάμενον κ. Ψυχὴν
31 μὴ οὖν φοβεῖσθε

19
20
22
23
6

7
32
2
4
21
19
2
40
19 θεωροῦσιν τ. Ἰησοῦν...
20 ἐγώ εἰμι. μὴ φοβεῖσθε
22 ὅτι ἐφοβοῦντο τ. Ἰουδαίους

1215

σῶμα

30 μὴ φοβοῦ Μαριάμ

ehophOnoav δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς eis
τ. νεφέλην
ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τ. ῥήματος

4? μὴἡ φοβηθῆτειἀπὸτ. ἀποκτεινόντων τὸσῶμα

x.

ΦΟΒΕΌΜΑΙ

¥14

κ.

5 ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε:

ΦΛΥΆΡΟΣ*

(1) φοβ. φόβον, πτόησιν

. ..

50 μὴ) φοβοῦ μόνον πίστευσον

9 34

19 12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός

1 ΤΊ 513 οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ
περίεργοι

καθήμενον τ. ἄνθρωπον

“ἐφοβήθησαν

Ac

8 ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πειλᾶτος..

. μᾶλλον

ἐφοβήθη

§ 26 8 ἐφοβοῦντο γὰρ τ. λαὸν μὴ λιθασθῶσιν
9 26 πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν
10 2 φοβούμενος T. Θεὸν. σὺν παντὶ τ. οἴκῳ

αὐτοῦ
22 ἀνὴρ δίκαιος kK. φοβούμενος τὸ Θεόν
35 ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν. ..
Py aie αὐτῷ ἐστίν

18 16o
βούμενοι τ. Θεὸν ἀκούσατε
26 οἱ ἐν ὑμῖν φοβού ενοι τ. Θεόν

16 38 ἐφοβήθησαν

εἰσιν

δὲ ἀκούσαντες

Ῥωμαῖοί

ὅτι

18 9 μὴ φοβοῦ ἀλλὰ λάλει
22 29 ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη

23 τὸ 8 φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ
27 17 . φοβούμενοί τε μὴ εἰς τ. Σύρτιν ἐκπέσωσιν
a4 μὴ φοβοῦ Παῦλε

29 ὃ φοβούμενοί

τε

μή που

τόπους ἐκπέσωμεν

Ro

Eph
Col
He

τραχεῖς

11 20 μὴ ὑψηλὰ φρόνει ἀλλὰ φοβοῦ
18. 5 θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τ. ἐξουσίαν;

10 011
Ga

κατὰ

ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς φοβοῦ
3 8 φοβοῦμαι. δὲ μή πως...

-

νοήματα ὑμῶν

φθαρῇ τὰ

12 20 8. φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν.
- εὕρω
212 ἀφώριζεν
ἑαυτὸν φοβούμενος τοὺς ἐκ

περιτομῆς

411 Η φοβοῦμαι. ὑμᾶς μή πως εἰκῇ κεκοπίακα
5 33ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τ. , ἄνδρα
$822 ἐν ἁπλότητι καρδίας
ύμενοι τ. Κύριον
41 : φοβηθῶμεν οὖν μὴ ποτε. .. δοκῇ τις
ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι
11 23 οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τ. βασιλέως
27 μὴ φοβη θεὶς τ. θυμὸν τ. βασιλέως
13 6 Κύριος ζω. βοηθὸς οὐ φοβηθήσομαι

NTS xb δ mm, Ps. exviii. 6
1 Pe δ. r. ‘civ φοβεῖσθε
9
1 μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν

|

ονεύς

φοβέομαι
ἈΕΠΓΝΟ inion, Is. viii. 12
1Jo418
Ὡπ
ἠβῆ
πο
πε
τον"
EO
OO

ὁ δὲ φοβούμενος

ἀγάπῃ
117 ἔθηκεν τ.

Re

Μὴ φοβοῦ

δεξιὰν

od τετελείωται
αὐτοῦ

ἐπ᾽

3 κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ x. ἐν φόβῳ... . ἐγενόμὴν πρὸς ὑμᾶς

1Co2

1Pe 3141 τ. δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε
ἐν τ.

»

τὸ

ὄνομά σου
14 7 φοβήθητε τ. Θεόν
15 4 τίς οὐ μὴ φοβηθῇ Κύριε

19 5 αἰνεῖτε τ. Θεῷ ἡμῶν ... οἱ φοβούμενοι
αὐτόν
ΦΟΒΕΡΟΣ

He 10 27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως
31 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος
12 21 οὕτως φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον
ΦΟΒΗΤΡΟΝ

Lu 21 11 φόβητρά τε x. ἀπ᾽ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα

11 πόσην

8 ἀπελθοῦσαι
Mk
Lu

19 38
2019
Ac

243
43

ἐσείσθησαν

οἱ

23 ods δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ

Re 1111 φόβος μέγας ἐπέπεσεν
αὐτούς

3 ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες
ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας
ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο
ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου
οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
διὰ τ. φόβον τ. Ἰουδαίων τ.
κεκρυμμένος δὲ διὰ τ. φόβον τ. Ἰουδαίων
τ. θυρῶν κεκλεισμένων... διὰ τ. φόβον
τ. Ἰουδαίων
ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος
φόβος τε ἦν μέγας ἐπὶ πάντας
—h. v.. WHR non mg.

11 ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τ. ἐκκλησίαν
9.31 3 πορευομένη τ. φόβῳ τ. Κυρίου
ἐπληθύνετο
Θεοῦ

ἀπέναντι

815 οὐ yap ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς
βον
13 3 οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τ. ἀγαθῷ

ργῷ
7 ἀπόδοτε πᾶσι τ. ὀφειλὰς ΄. . . τῷ τ. φόβον
τ. φόβον

63

1 συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τ. ἀδελφὴν ἡμῶν

ΦΟΙΝΙΚΗ
Ac 11 19 διῆλθον ἕως Φοινίκης x. Κύπρου x. ᾽Αντιοχείας
15 3 διήρχοντο τήν τε Φοινίκην κ. Σαμαρίαν
21 2 εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην

ΜΚ

ΦΟΙΝΙΚΙΣΣΑ
726 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἕλληνις Σύρα Φοινίκισσα τ.
γένει
Συροφοινίκισσα, TWH non mg. R
ΦΟΙ͂ΝΙΞ

Ac 2712 εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα
παραχειμάσαι

ΦΟΙ͂ΝΙΞ

τ.

VY 1332 pox INE}, Ps. xxxvi. 2

ἐπὶ τ. θεωροῦντας

ΦΟΙΒΗ

Ro 16

1917 ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς
8:18 3 οὐκ ἔστιν φόβος
ὀφθαλμῶν αὐτῶν

. . . μετὰ

18 το ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τ. φόβον τ.
βασανισμοῦ αὐτῆς
15 ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τ. φόβον τ.
βασανισμοῦ αὐτῆς

τ. μνημείου μετὰ

5 5 ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τ. ἀκούοντας

Ro

ἀπολογίαν

ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει

Ju

αὐτούς

el
a

πρὸς

I Jo 418 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τ. ἀγάπῃ,
ἀλλ᾽ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τ. φόβον,

φόβου κ. χαρᾶς μεγάλης
441 1 ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
112
φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν
65 ἐγένετο͵ ἐπὶ πάντας φόβος τ. περιοικοῦντας

2 ο
5 26
716
8 37
21 26
Jo 713

ἀεὶ

mpavtnros κ. φόβου

(9) φόβ. Θεοῦ, Κυρίου,

ταχὺ ἀπὸ

σπουδὴν

ANTNTND ΕΟ ΠΙΝῚ, Is. viii. 12
15 ἕτοιμοι

Χριστοῦ
Mt 14 26 ἀπὸ τ. φόβου ἔκραξαν
28 4 ἀπὸ δὲ τ. φόβου αὐτοῦ
τηροῦντες

ὑμῖν

15 ὡς μετὰ φόβου x. τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν
Eph 5 21 3 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ
6 5 ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ
φόβου κ. τρόμου
Phl 212 μετὰ φόβου x. τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν
κατεργάζεσθε
I Ti5 20 ἵνα κ. οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν
He 215 ὅσοι φόβῳ θανάτου
ἔνοχοι ἦσαν
δουλείας
1Pe117 ἐν φόβῳ τὸν τ. παροικίας ὑμῶν χρόνον
ἀναστράφητε
218 ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τ. δεσπόταις
8 2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν
14 1 τ. δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε

φόβηθρά, WH

(1) φόβ. φοβεῖσθαι

κατειργάσατο

ἀλλὰ φόβον

ἔσται
ΦΟΒΟΣ

,

11Co5 11 3 εἰδότες οὖν τ. φόβον τ. Κυρίου
7 1 3 ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ
5 ἔξωθεν μάχαι ἔσωθεν φόβοι

ἐμὲ λέγων

210 μὴ φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν
μηδὲν φοβ., TWH mg.
11 18 δοῦναι τ. μισθὸν. .. τ. φοβουμένοις

993

Jo 1213 ἔλαβον τὰ Baia τ. φοινίκων
Re 7 9 φοίνικες ἐν τ. χερσὶν αὐτῶν
φοίνικας, T

ONEY’S **
7 πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν
τ. φονεῖς ἐκείνους
814 ἠτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν

Mt 22
Ας

φονεύς. φρήν

994
Ac

7 52
28 4
1Pe415
Re 21 ὃ

οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται x. φονεῖς ἐγένεσθε
πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος
μὴ γάρ. τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεύς
τοῖς δὲ δειλοῖς... Kk. φονεῦσιν .. . τὸ

μέρος αὐτῶν ἐν τ. λίμνῃ
2215 ἔξω... οἱ πόρνοι κ. οἱ φονεῖς
εἰδωλολάτραι

521 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
νεύσεις, Ex.

τ. ἀρχαίοις Οὐ φο-

Lc.

ΦΟΡΤΙΌΝ
23 4 δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα
Lu 11 46 φορτίζετετ. ἀνθρώπους φορτία δισβάστακτα,

kK. αὐτοὶ... οὐ προσψαύετε τ. φορτίοις

Ga

ANIN nb nyan Nd, Ex. xx. 33; 14
23 31 υἱοί ἐστε τ. φονευσάντων τ. προφήτας
35 ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τ. ναοῦ x. τ. θυσι-

ΦΟΡΤΟΥΊΝΑΤΟΣ
1Col617 χαίρω

vevons, WH mg.
Lu 18 20 τ. ee οἶδας Μὴ μοιχεύσῃς μὴ φονεύσῃς,
ἐς.

Ro 18 9 τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις οὐ
Ja

φονεύσεις, Ex. 1.c.

211

ὁ γὰρ εἰπὼν Μὴ μοιχεύσῃς εἶπεν
φονεύσῃς, Ex. Lc.
εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις φονεύεις δέ
4 2 φονεύετε x. ζηλοῦτε

κ. Μὴ

δὲ ἐπὶ τ. παρουσίᾳ

Στεφανᾶ x.

Φορτουνάτου

Μὴ φονεύσῃς μὴ μοι-

μὴ μοιχ. μὴ φον., T 5 μὴ μοιχ. μὴ πορ-

κ.

6 5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει

χεύσῃς, Ex. Lc.

X.

x.

Ac 27 10 μετὰ... ζημίας οὐ μόνον τ. φορτίου
τ. πλοίου

19 18 τὸ Οὐ φονεύσεις οὐ μοιχεύσεις

οἶδας

οἱ κοπιῶντες

st τ. ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα

Mt 11 30 τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν

ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ ἔνοχος ἔσται τ. κρίσει

αστηρίου
Mk10 19 τ. ἐντολὰς

Lu 11 46 Pt

x. οἱ

ΦΟΝΕΥΏ

Mt

ΦΟΡΤΙΖΩ
Mt 11 28 δεῦτε πρός με πάντες
πεφορτισμένοι

Jo 2

ΦΡΑΓΕ΄ΛΛΙΟΝ * Ὁ
15 ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων

ἄρνα.
Ὁ...
ὦ.
““-

ΦΡΑΓΕΛΛΟΏ * +
Mt 27 26 τ. δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα

σταυρωθῇ
Mk15 15 παρέδωκεν τ.
σταυρωθῇ

Ἰησοῦν

φραγελλώσας

wa

ΦΡΑΓΜΟΊΣ
Mt 21 33 φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν
Mk12 1 περιέθηκεν φραγμόν

5 6 κατεδικάσατε ἐφονεύσατε τ. δίκαιον

ΦΟΊΝΟΣ
Mt 15 19 ἐκ γὰρ τ. καρδίας ἐξέρχονται. . + Φόνοι
Mk 721 ἐκ τ. καρδίας τ. ἀνθρώπων .. . ἐκπορεύονται πορνεῖαι κλοπαὶ φόνοι
15 7 οἵτινες ἐν τ. στάσει φόνον πεποιήκεισαν
Lu 28 19 διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τ. πόλει κ.
φόνον
25 τὸν διὰ στάσιν κ. φόνον βεβλημένον εἰς
φυλακήν
Ac 9 I ἔτι ἐνπνέων ἀπειλῆς x. φόνου
Ro 129 μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος
He 11 37 ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον
Re 921 οὐ μετενόησαν ἐκ τ. φόνων αὐτῶν

Lu 14 23 ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς κ. φραγμούς
Eph 2 14 τὸ μεσύτοιχον τ. φραγμοῦ λύσας

ty

PA’ZQ
Mt 18 36 φράσον ἡμῖν τ. παραβολὴν
ἀγροῦ
διασάφησον, WHR
1515 φράσον ἡμῖν τ. παραβολήν
ΦΡΑΊΆΣΩ

Ro

βασιλέων

Jo 19 5 φορῶν τ. ἀκάνθινον στέφανον
Ro 18 4 οὐ γὰρ εἰκῇ τ. μάχαιραν φορεῖ
1Col5 49 καθὼς ἐφορέσαμεν τ. εἰκόνα τ. χοϊκοῦ,

He

PE’AP
Jo

Re

κ. ἀνέβη καπνὸς ἐκ τ. φρέατος
2 ἐσκοτώθη 6 ἥλιος κι΄ 6 ἀὴρ ἐκ τ. καπνοῦ
τ. φρέατος
ΦΡΕΝΑΠΑΤΑΏ * +

ΦΟΡΟΝ * +
ἡμῖν ἄχρι ᾿Αππίου

?
ΦΟΡΟΣ
Lu 20 22 ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἣ οὔ;
23 2 κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι

Ro 18

6 διὰ τοῦτο γὰρ κ.

φόρους redeire

7 ἀπόδοτε πᾶσι τ. ὀφειλὰς τῷ τ. φόρον τ.
φόρον

411 τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ
12 ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ
9 1 ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τ. φρέατος τῆς ἀβύσσου"

-2 k. ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου,

φορέσομεν, WH mg.
2 3 ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τ. φοροῦντα τ. ἐσθῆτα
τ. λαμπράν

Ac 2815 ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν
Φόρου

11 33 ἔφραξαν στόματα λεόντων

Lu 14 καὶ τίνος ὑμῶν vids ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται

φορέσωμεν x. τ. εἰκόνα τ. ἐπουρανίου

Ja

3819 ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ

ΠΠΟΟῚ1 10 ἡ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἷς ἐμὲ

ΦΟΡΕΏ

Mt 11 8 οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τ. οἴκοις τ.

τ. ζιζανίων τ.

Ga

6 3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὧν φρεναπατᾷ ἑαυτόν

Tit

110 parawddyo x. ppevardra

PENAMNA’THE * +
®PH’N

1Co14 20 μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν
20 ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε

φρίσσω---φυλακή
ΦΡΙΊΣΩ
219 τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν

Ja
Mt

Mk
Ac

ΦΡΟΝΙΜΩΣ *
κ. φρίσσουσιν

ΦΡΟΝΕΏ
16 23 ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τ. Θεοῦ
8

5 οἱ γὰρ κατὰ σάρκα
φρονοῦσιν

ὄντες

τὰ τ. σαρκὸς

11 20 μὴ ὑψηλὰ φρόνει ἀλλὰ φοβοῦ
12 3 μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν,

15

11 011 32 ὁ ἐθνάρχης ... ἐφρούρει τ. πόλιν Δαμασκηνῶν
Ga
8423 πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τ. πίστιν ὑπὸ νόμον
ἐφρουρούμεθα

4 7 % εἰρήνη τ. Θεοῦ . . . φρουρήσει τ. καρδίας

μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες
6 ὁ φρονῶν τ. ἡμέραν Κυρίῳ φρονεῖ

1Pe

1

5 δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις
Ac

2 2 ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε
2 σύνψυχοι τὸ ἕν φρονοῦντες
5 τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ κ. ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ

815 ὅσοι οὖν τέλειοι τοῦτο φρονῶμεν"

k. εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε
19 οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες
4 2 παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ
10 ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν"

᾿ς

ς

ἀπειθεῖς

δικαίων
8 ἧς ἐπερίσσευσεν

k. φρονήσει

ἐν

φρονήσει

εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ

PO’NIMOZ

Lu

Ro
1Co

7 24 ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ

10 16 γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις
24 45 τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος κ. φρόνιμος
25 2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ κ. πέντε
φρόνιμοι
4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τ. ἀγγείοις
8 αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν
9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι
12 42 τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ φρόνιμος
16 ὃ οἱ υἱοὶ τ. αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ
τ. υἱοὺς τ. φωτός

1125 ἵνα μὴ ἦτε ἐν ἑαυτοῖς φρόνιμοι

12 16 μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς
410 ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ

10 15 ὡς φρονίμοις λέγω

Coll

19 ἡδέως ye ἀνέχεσθε τ. ἀφρόνων

μοι

VTES

φρυγάνων τι

210 Φρυγίαν τε x. Παμφυλίαν

16 6 διῆλθον δὲ τ. Φρυγίαν κ. Γαλατικὴν χώραν
18 23 διερχόμενος καθεξῆς τ. Ταλατικὴν χώραν

ΦΥΎΓΕΛΟΣ

φυλαάκη'

(1) de nocte
Mt

ΦΡΟΝΗΣΙΣ
Eph1

PY’TANON
3 συστρέψαντος δὲ τ. Παύλου
πλῆθος
ΦΡΥΓΙΆ

kK. Φρυγίαν

φρόνημα τ. πνεύματος

Mt

pia wan md, Ps. ii. x

φυγη'
Mt 24 20 ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος

8 6 τὸ γὰρ φρόνημα τ. σαρκὸς θάνατος"
τὸ δὲ φρόνημα τ. πνεύματος ζωὴ κ. εἰρήνη.
7 διότι τὸ φρόνημα τ. σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν
27 ὁ δὲ ἐραυνῶν τ. καρδίας οἶδεν τί τὸ

117 ἐπιστρέψαι

διὰ

ΠΤῚ1 15 ὧν ἐστὶν Φύγελος x. “Ἑρμογένης

PO’NHMA **

Lu

φρουρουμένους

ΦΡΥΑΊΎΣΩ
425 ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη

Ac 28

Ac

ὑμῶν
5 τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ
πίστεως

ἐφ᾽ ᾧ κ. ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ

8 2 τὰ ἄνω φρονεῖτε μὴ τὰ ἐπὶ τ. γῆς
θ 17 παράγγελλε μὴ ὑψηλὰ φρονεῖν
μὴ ὑψηλοφρονεῖν, WH non mg.

Col
Τὶ

καλῶν ἔργων προΐστασθαι

ΦΡΟΥΡΕΏ **

510 πέποιθα... ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε
1 7 δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων
ταν
ὑμῶν

Phl

Ro

3 8 ἵνα φροντίζωσιν

Phl

1Co 1811 ἐφρόνουν ὡς νήπιος
11C013 11 τὸ αὐτὸ φρονεῖτε εἰρηνεύετε

Ga

Tit

ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν

16 τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες"
14

Lu 16 8 ἐπήνεσεν ὁ κύριος... ὅτι pp. ἐποίησεν
PONTI’ZQ

8 33 ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τ. Θεοῦ
28 22 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς

Ro

995

525
14 5
10
25

μήποτε... . εἰς φυλακὴν βληθήσῃ
ἔδησεν x. ἐν φυλακῇ ἀπέθετο
πέμψας ἀπεκεφάλισεν Ἰωάνην ἐν τ. φυλακῇ
| τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τ. νυκτὸς ἦλθεν πρὸς

αὐτούς

18 30 ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν
24 43} εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ
κλέπτης ἔρχεται
25 36 ἐν φυλακῇ ἤμην x. ἤλθατε πρός με
30 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ
43 ἀσθενὴς x. ἐν φυλακῇ κ. οὐκ ἐπεσκέασθέ με
44 πότε σε εἴδομεν... ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ
ΜΚ 617 ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ
28 ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τ. φυλακῇ
48 1 περὶ τετάρτην φυλακὴν τ. νυκτὸς ἔρχεται

πρὸς αὐτούς

Lu

2 81 φυλάσσοντες φυλακὰς τ. νυκτὸς ἐπὶ τ.
ποίμνην αὐτῶν
8 20 κατέκλεισεν τ. Ἰωάνην ἐν φυλακῇ
1238 1 κἂν ἐν τ. δευτέρᾳ κἂν ἐν τ. τρίτῃ
φυλακῇ ἔλθῃ
κ. ἐὰν ἔλθ. τ. ἑσπερινῇ φυλ., WH mg.
58 ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν

21 12 παραδιδόντες εἰς τ. συναγωγὰς Kx. φυλακάς
φρόνι-

22 33 μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἶμι x. εἰς φυλακὴν . ..

πορεύεσθαι

996

φυλακή-- φυλή

Lu 28 19 ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ... βληθεὶς ἐν
τ. φυλακῇ

25 τὸν διὰ στάσιν... βεβλημένον εἰς φυλακήν
324 οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τ. φυλακὴν

Jo

Ἰωάνης
519 ἄγγελος δὲ Κυρίου .. « ἤνοιξεν τ. θύρας
τ. φυλακῆς
22 οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τ. φυλακῇ
25 ἰδοὺ οἱ ἄνδρες ods ἔθεσθε ἐν τ. φυλακῇ

Ac

8 3 σύρων τε ἄνδρας κ. γυναῖκας παρεδίδου εἰς

Jo 12 47 ἐάν sieμου ἀκούσῃ
υ;

25 κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον

12 4 ὃν κ. πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν

22 20 φυλάσσων τὰ ἱμάτια τ. ἀναιρούντων αὐτόν
23 35 κελεύσας ἐν τ. πραιτωρίῳ τ. Ἡρῴδου

5 ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τ. φυλακῇ

τ. θύρας ἐτήρουν τ. Scars

10 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν x.

17 πῶς

ὁ Κύριος

αὐτὸν

ἐξήγαγεν

ἐκ

37 δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ... ἔβαλαν εἰς
φυλακήν
|
40 ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ τ. φυλακῆς εἰσῆλθον
22 4 παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε κ. γυναῖκας

ΠΟΟΘ

ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως
ἔτι δὲ δεσμῶν x. φυλακῆς
τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν
μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς
φυλακήν

18 2 ἐγένετο...

φυλακὴ

παντὸς

πνεύματος

ἀκαθάρτου,
x. φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου
7 λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τ. φυλακῆς αὐτοῦ

Ac 22 19 ἐγὼ ἤμην φυλακίζων

6 20 τ. παραθήκην φύλαξον

ΠΤῚ1 12 δυνατός ἐστιν τ. παραθήκην μου φυλάξαι
14 τ. καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος

ίου

523 εὕρομεν... τ. φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τ.
θυρῶν
12 6 φύλακές τε πρὸ τ. θύρας ἐτήρουν τ. φυλακήν
19 ἀνακρίνας τ. φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι
©

-

>

15 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη x. ἐφύλασσον αὐτόν
ἐσταύρωσαν, TWH

φυλακὰς

non mg. R

τ.

ΠΡΕ2

5 ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν

8.17 ὑμεῖς οὖν ἀγαπητοὶ προγινώσκοντες φυλάσσεσθε
I Jo 521 τεκνία φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τ. εἰδώλων
Ju
24 τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους
φυλη'

Mt 19 28 κρίνοντες τ. δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ

᾿

ΦΥΛΑΊΣΣΩ
Mt 19 20 ταῦτα πάντα ἐφύλαξα
Mk10 20 ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου

2 8 φυλάσσοντες

415 ὃν x. σὺ φυλάσσου

He

ΦΥΛΑΞ
LA

3 ὃς στηρίξει ὑμᾶς x. φυλάξει ἀπὸ τ. πονηροῦ

24 30 κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τ. γῆς
2.36 ἦν "Avva προφῆτις... ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ

κρίν. τ. δώδ. φυλ., T
Ac 18 21 Σαοὺλ... ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμείν
Ro 11 1 ἐκ σπέρματος ᾿Αβραὰμ φυλῆς Βενιαμείν
Phl 8 5 ἐκ γένους Ἰσραὴλ φυλῆς Βενιαμείν

Mt 23 5 πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν

Lu

I1Th3

1ΤΙ 521 ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος

22 30 τ. δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ

x. δέρων

YAAKTH’PION *

Ας

Ga

Lu

ΦΥΛΑΚΙΖΩ ** +

στρατιώτῃ
226 ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τ. νόμου
φυλάσσῃ
613 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον
φυλάσσουσιν

Ro

5 ἐν πληγαῖς ἐν φυλακαῖς ἐν ἀκαταστασίαις

11 23
He 11 36
I Pe 8 19
Re 210

20

ἐγὼ ἐν φυλακαῖς

κατέκλεισα

28 16 μένειν καθ᾽ ἑαυτὸν σὺν τ. φυλάσσοντι αὐτὸν

τ.

27 ἰδὼν ἀνεῳγμένας τ. θύρας τ. φυλακῆς

τε τ. ἁγίων

φυλάσσεσθαι αὐτόν

δευτέραν

φυλακῆς
16 23 ἔβαλον εἰς φυλακήν
24 ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τ. ἐσωτέραν φυλακήν

26 10 πολλούς

κ. μὴ

1712 ἐφύλαξα κ. οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο
Ac 7 53 οἵτινες ἔλάβετε τ. νόμον... κ. οὐκ ἐφυλάξατε
12 4 παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν
φυλάσσειν αὐτόν
16 4 παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα
21 24 στοιχεῖς x. αὐτὸς φυλάσσων τ. νόμον

φυλακήν

6 φύλακές τε πρὸ

τ. ῥημάτων

νυκτὸς

ἐπὶ τ.

ποίμνην αὐτῶν
8 29 ἐδεσμεύετο ἁλύσεσι κ. πέδαις φυλασσόμενος
11 21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς... φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ
αὐλήν
28 μακάριοι οἱ ἀκούοντες τ. λόγον τ. Θεοῦ κ.
φυλάσσοντες
12 15 ὁρᾶτε φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας
18 21 ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος

Jo 1225 εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτὴν

Ja
Re

713 ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας

μετέσχηκεν
14 εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς
ἐλάλησεν
1 I Ἰάκωβος...
τ. δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τ.
διασπορᾷ
1 7 κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τ. γῆς
5 5 ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τ. φυλῆς Ἰούδα

9 ἠγόρασας τ. Θεῷ... ἐκ πάσης φυλῆς x.
γλώσσης

7 4 ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ.
5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι"
ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες-

ἐκ φυλῆς Tad δώδεκα χιλιάδες"
6 ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες"

ἐκ
ἐκ
7 ἐκ
ἐκ

φυλῆς
φυλῆς
φυλῆς
φυλῆς

Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες"
Μανασσὴ δώδεκα χιλιάδες"
Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες"
Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες"

ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες"
& ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες"

T

-

φυλή---φωνέω
Re

7 ὃ ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι

9 ὄχλος πολὺς.
11

κι. φυλῶν...

4 8 ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσιν θεοῖς

Ja

8

Pel

τὸ

7 πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων
.. « δαμάζεται
4 ἵνα διὰ τούτων γένησθε

φύσεως

Y’AAON
Mt 21 19 οὐδὲν εὗρεν
24 32 ὅταν ἤδη ..
Mk11 13 ἰδὼν συκῆν
13 οὐδὲν εὗρεν
18 28 ὅταν ἤδη.

ΦΥΤΕΙΆ
ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται
ΦΥΤΕΥΏ

Mt 1513 φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου

ΦΥΡΑΜΑ
921

ἐκ τ. αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι
τιμὴν σκεῦος

ὃ μὲν εἰς

11 16 εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία κ. τὸ φύραμα
1Co5

Ga

21 33 ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
Mk12 1 ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν
Lu 13 6 συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τ. ἀμπελῶνι
αὐτοῦ

17 6 ἐκριζώθητι κ. φυτεύθητι ἐν τ. θαλάσσῃ
28 ἐπώλουν ἐφύτευον φὠκοδόμουν

20
1Co8

9
6
7
8
9 7

6 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ

ἵνα ἦτε νέον φύραμα
5 9 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ

'ΦΥΣΙΚΟΊΣ *
126 μετήλλαξαν τ. φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ
φύσιν.
27 ὁμοίως τε κ. οἱ ἄρσενες ἀφέντες τ. φυσικὴν
χρῆσιν τ. θηλείας
11Pe2 12 ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικά

ΦΥΏ
Lu

ΦΩΛΕΟΣ ἢ

Ju

10 ὅσα δὲ φ. ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται

1Co4

6 ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τ. ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τ.
ἑτέρου
18 ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώησάν τινες
9 γνώσομαι οὐ τ. Adyov τ. πεφυσιωμένων
2 κ. ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ
Ι ἡ γνῶσις φυσιοῖ

Mt
Lu

ἰ

4 οὐ περπερεύεται οὐ φυσιοῦται
8 εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τ. νοὺς τ. σαρκὸς
αὐτοῦ

ΦΥΊΣΙΣ **
126 μετήλλαξαν τ. φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ

φύσιν
214 ὅταν γὰρ ἔθνη...

φύσει τὰ τ. νόμου

ποιῶσιν
:
27 κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία

γὰρ ὁ Θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ
ἐφείσατο
24 εἰ yap σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης
‘

‘

>

ἀγριελαιου,
κ. mapa φύσιν
A

f

λαιον, “

bod

‘

,

>

,

ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέ>

8 20 αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν
958 αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν
ΦΩΝΕΏ

(1) de voc. animal.
Mt 20 32 στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς
26 34 1 ἐν ταύτῃ τ. νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
74 1 εὐθὺς ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
75 1 πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
27 47 Ἠλείαν φωνεῖ οὗτος
Mk 126 φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ
9.35 καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα
10 49 στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν"
κ. φωνοῦσιν τ. τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ,
θάρσει ἔγειρε φωνεῖ σε
1430 1 ταύτῃ τ. νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα
φωνῆσαι
68 1 x. ἀλέκτωρ ἐφώνησεν

—h. v., WHR

11 21 εἰ

>

8 6 φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα
υὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα

He 12 15 μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ

ΦΥΣΙΚΩ͂Σ *

Ro

ἄνθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
ἐγὼ ἐφύτευσα ᾿Απολλὼς ἐπότισεν
οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ ποτίζων
ὁ φυτεύων δὲ x. ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν
τίς φυτεύει ἀμπελῶνα kK. τ. καρπὸν αὐτοῦ
οὐκ ἐσθίει;

Ro

ΦΥΣΙΟΏ

κοινωνοὶ

Mt 15 13 πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου

ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον
. τὰ φύλλα ἐκφύῃ
ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα
εἰ μὴ φύλλα
. . ἐκφύῃ τὰ φύλλα

Re 22 2 τὰ φύλλα τ. ξύλου εἰς θεραπείαν τ. ἐθνῶν
Ro

θείας

ΦΥΣΙΏΣΙΣ * +
11Co12 20 μή πως ἔρις ζῆλος .. . φυσιώσεις

14 6 εὐαγγελίσαι . . . ἐπὶ πᾶν ἔθνος κ. φυλήν
21 12 ἅ ἐστιν τ. δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ
αν

τε κ. πετεινῶν

΄

18 7 ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλήν

4)

Ga

Eph 2 3 ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς

. . ἐκ παντὸς ἔθνους κ.

φυλῶν x. λαῶν
9 βλέπουσιν ἐκ τ. λαῶν
πτῶμα αὐτῶν

997

,

>

2

πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεν[4

τρισθήσονται

1Coll 14 οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς
Ga 215 ἡμεῖς φύσει ᾿Ιουδαῖοι

mg.

72 1 εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
72 1 πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι τρίς με
ἀπαρνήσῃ
φων. dis, T

15 35 ide Ἠλείαν φωνεῖ
Lu 8 8 ταῦτα λέγων ἐφώνει Ὁ ἔχων ὦτα
54 κρατήσας τ. χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων

1412 μὴ φώνει τ. φίλους σου
16 2 φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ
24 κ. αὐτὸς φωνήσας εἶπεν

φωνέω--- φωνή

998

Lu 1915 εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τ. δούλους τούτους
22 34 1 οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ

Lu

60 1 ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ
61 1 πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον

28 46
Jo 149
2 9
4 τό
918
24
10 3
11 28
12 17
13 13
38

φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι... εἶδόν σε
φωνεῖ τ. νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος
ὕπαγε φώνησόν σου τ. ἄνδρα
ἕως ὅτου ἐφώνησαν τ. γονεῖς αὐτοῦ τ.
ἀναβλέψαντος
ἐφώνησαν οὖν τ. ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου
τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα
ἐφώνησεν Μαριὰμ τ. ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ
εἴπασα,
ὁ διδάσκαλος πάρεστιν κ. φωνεῖ σε
ὅτε τ. Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τ. μνημείου
ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος
1 οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ
με τρίς

Jo

9 36 ἐν τῷ γενέσθαι τ.

15 ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων
τ. Θεόν
19 37 ἤρξαντο... αἰνεῖν τ. Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ
28 23 οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις
23 κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν
46 1 φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν

123 ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Is. Lc.

8 ὃ τ. φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις
29 χαρᾷ χαίρει διὰ τ. φωνὴν τ. νυμφίου
5 25 ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τ. φωνῆς τ. υἱοῦ
τ. Θεοῦ

28 πάντες

10

18 27 1 εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν

33 εἰσῆλθεν οὖν πάλιν
. κι ἐφώνησεν τ.
Ἰησοῦν
Ac 941 φωνήσας δὲ τ. ἁγίους κ. τ. χήρας
10 7 φωνήσας δύο τ. οἰκετῶν... ἀπέστειλεν
18 φωνήσαντες ἐπύθοντο
16 28 ἐφώνησεν δὲ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ
Re 1418 ἐφώνησεν
φωνῇ μεγάλῃ τ. ἔχοντι τὸ
δρέπανον τὸ ὀξύ

2QNH’

αὐτοῦ
424 3 ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τ. Θεόν

7 31 8 ἐγένετο φωνὴ Κυρίου
57 1 κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ
60 1 θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ

8 7 1 πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ
ἐξήρχοντο
-

Sip, Jer. xxxi. 15

3 3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ

ama Nip dip, Is. xl. 3
17 ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τ. οὐρανῶν λέγουσα
12 19 οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν τ. πλατείαις τ. φωνὴν
αὐτοῦ

‘Dip jana wove, Is. xii. 2
17 5 ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τ. νεφέλης λέγουσα
24 31 ἀποστελεῖ τ. ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος
φωνῆς μεγάλης
v., TWH non mg. R mg.
27 46 1 ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων
50 1 6 δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ
Mk 1 3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Is. xl. 3

11

φωνὴ ἐγένετο ἐκ τ. οὐρανῶν

26 1 φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ
5 7 1 κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει
9 7 ἐγένετο φωνὴ ἐκ τ. νεφέλης
15 34 | ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ

37 ὁ δὲ Ἰησοὺς ἀφεὶς φωνὴν
πνευσεν

Lu

μεγάλην ἐξέ-

1 44 ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τ. ἀσπασμοῦ σου
τὰ ὦτά μου
8 4 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Is. Lc.

τ.

27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τ. φωνῆς μου ἀκούουσιν

218 φωνὴ ἐν ‘Paya ἠκούσθη

ΝΟ) m2

37
3
4
5
16

οἱ ἐν τ. μνημείοις ἀκούσουσιν

φωνῆς αὐτοῦ
οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε
τὰ πρόβατα τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει
ὅτι οἴδασιν τ. φωνὴν αὐτοῦ
ὅτι οὐκ οἴδασιν τ. ἀλλοτρίων τ. φωνήν
κἀκεῖνα... τ. φωνῆς μου ἀκούσουσιν

11 43 1 ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν
12 28 ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τ. οὐρανοῦ
30 οὐ δι’ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν
18 37 πᾶς 6 ὧν ἐκ τ. ἀληθείας ἀκούει μου τ.
φωνῆς
Ac 2 6 γενομένης δὲ τ. φωνῆς ταύτης
14 * σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος... ἐπῆρεν τ. φωνὴν

(1) Body, κράζειν, φωνεῖν φωνῇ
(2) φωνὴν
αἴρειν, ἐπαίρειν
(8) φων. Θεοῦ, Κυρίου
(4) φωνὴν βλέπειν
Mt

φωνήν

11 27 ? ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τ. ὄχλου
17 13 3 αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες

εἰς

22 ἐγένετο δὲ. . . φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι

4.331 ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
8 28 προσέπεσεν αὐτῷ κ. φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν
9 35 φωνὴ ἐγένετο ἐκ τ. νεφέλης λέγουσα

9 4
7
10 13
15.
11 7
9

ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ
εἱστήκεισαν ἐνεοὶ ἀκούοντες μὲν τ. φωνῆς
ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν
φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν
ἤκουσα δὲ x. φωνῆς λεγούσης μοι
ἀπεκρίθη δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ τ. οὐρανοῦ
φων. ἐκ δευτ., TWH mg.
1214 ἐπιγνοῦσα τ. φωνὴν τ. Πέτρου
22 ὃ Θεοῦ
φωνὴ κ. οὐκ ἀνθρώπου
18 27 τοῦτον ἀγνοήσαντες x. τ. φωνὰς τ. προ-

ὧν

14 το ἰδὼν

ὅτι ἔχει πίστιν

μεγάλῃ φωνῇ

11 3 ἐπῆραν
16 28
19 34
22 7
9
14

τ.

φωνὴν

τοῦ σωθῆναι
>

A

αὑτῶν

εἶπεν

Λυκαονιστὶ

λέγοντες
;
1 ἐφώνησεν δὲ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ
μεγ. por. Παῦλ., T
φωνὴ ἐγένετο pia ἐκ πάντων
ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι
τ. δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τ. λαλοῦντός μοι
ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τ. στόματος αὐτοῦ.

22 " ἐπῆραν τ. φωνὴν αὐτῶν λέγοντες

2421 1 ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα
26 14 ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με
24 ὁ Φῆστος
iAn τ. Aage φησίν

1Col4

7 ὅμως τὰ

χα φωνὴν διδόντα

ὃ κ. bpomg ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ
ν. σάλπ.,
mg.

10 τοσαῖτα εἰ τύχοι γένη
κόσμῳ

av εἰσὶν ἐν

4

999

φωνή---φῶς
1Col14 11 ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τ. δύναμιν τ.

Re 14 ο ἄγγελος τρίτος. . . λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ

φωνῆς

13 ἤκουσα φωνῆς ἐκ. τ. οὐρανοῦ Λαοῦ
15 κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τ. καθημένῳ ἐπὶ
τ. νεφέλης
18 1 ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τ. ἔχοντι τὸ

Ga 420 ἤθελον δὲ... ἀλλάξαι τ. φωνὴν μου
1Th 4 16 ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου . . . καταβήσεται ἀπ᾽
οὐρανοῦ
He 8 7 σήμερον ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε

δρέπανον τὸ ὀξύ

youn ibpa-pN ΡΠ, Ps. xc. 7

16

15 σήμερον ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε,
Ps. Lec.
4 7 σήμερον ἐὰν τ. φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε,
Ps. dc.
12 19 ov yap προσεληλύθατε. . . φωνῇ ῥημάτων
Pel

26 οὗ ἡ φωνὴ τ. γῆν ἐσάλευσέν ποτε
17 φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε
18 ταύτην τ. φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν
οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν

18 ἐγένοντο ἀστραπαὶ x. φωναὶ x. βρονταί
18

σοὶ ἔτι

ἐξ

Edpevov
110 ἤκουσα ὀπίσω pov φωνὴν μεγάλην ὡς
σάλπιγγος
φων. μεγ. ὄπισθεν μ., WH mg.
12 * ἐπέστρεψα βλέπειν τ. φωνὴν ἥτις ἐλάλει
μετ᾽ ἐμοῦ ©
15 ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν
8 20 ἐάν τις ἀκούσῃ τ. φωνῆς μου
4 1 ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος
5 ἐκ τ. θρόνου ἐκπορεύονται. . . φωναὶ κ.
βρονταί
5 2 εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ

ἐν σοὶ ἔτι

19

μεγάλῃ

φωνῇ

μεγάλῃ

τ.

τέσσαρσιν

ἀγγέλοις

10 ! κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες
8 5 ἐγένοντο βρονταὶ x. φωναὶ x. ἀστραπαί
dorp. k. φων., WH
13 ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ .

mg.
. λέγοντος

φωνῇ

μεγάλῃ,

οὐαὶ. . . ἐκ τ. λοιπῶν φωνῶν τ. σάλπιγγος
9 9 ἡ φωνὴ τ. πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων
ἵππων πολλῶν
13 ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τ. κεράτων τ.

θυσιαστηρίου

10

53 3 ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται
3 ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς
4 ἤκουσα φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ λέγουσαν
7 ἐν τ. ἡμέραις τ. φωνῆς τ. ἑβδόμου ἀγγέλου

8 ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τ. οὐρανοῦ

11 12 ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τ. οὐρανοῦ
φωνὴν μεγάλην, TWH mg.
15 ἐγένοντο
φωναὶ μεγάλαι ἐν τ. οὐρανῷ
19 ἐγένοντο ἀστραπαὶ x. φωναὶ x. βρονταί
12 τὸ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τ. οὐρανῷ
14 2 ἤκουσα φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ ὡς φωνὴν
ὑδάτων πολλῶν
κ- ὡς φωνὴν βροντῆς

μεγάλης"

κ. ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν

7 εἶδον ἄλλον ἄγγελον... λέγων ἐν φωνῇ

μεγάλῃ

1 ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τ.

οὐρανῷ

5 φωνὴ ἀπὸ τ. θρόνου ἐξῆλθεν

6 ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ,
k. ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν,
K. ὡς meg βροντῶν ἰσχυρῶν

17 1 ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ
21

3 ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τ. θρόνου

25
(1) φῶς τ. κόσμου, τ. ἀνθρώπων
(2) υἱοὶ,
τέκνα φωτός (8) φῶς ζωῆς, Θεοῦ
Mt

11 ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν
as φων., TWH mg.
12 χιλιάδες χιλιάδων λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ
6 I ἤκουσα... λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς
φωνὴ, T
6 ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τ. τεσσάρων ζῴων
7 ἤκουσα φωνὴν τ. τετάρτου ζῴου λέγοντος
10 | ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες

7 21 ἔκραξεν

2 1 ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων
4 ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ
22 φωνὴ κιθαρῳδῶν... οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν
22 φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι
23 φωνὴ νυμφίου κ. νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ

2 16 ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγRe

I ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τ. ναοῦ
17 ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τ. ναοῦ

416 ὁλαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα,

Sing vie wed AINE OAT OY,
Is.ix.1
kK. τ. καθημένοις ἐν χώρᾳ κ. σκιᾷ θανάτου
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς

DIY ΤῺ TAN NySPY PINS Bw, ἐδ.

5 14 1 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τ. κόσμου
16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν
6
10
17
Mk14

Lu

23
27
2
54

τ. ἀνθρώπων
εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τ. σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τ. φωτί
τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς
ἦν. .. θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς

2.32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν

8 16 ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς
11 33 ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν
φέγγος, T
35 μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν

12 3 ὅσα ἐν τ. σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τ. φωτὶ ἀκου-

σθήσεται
16 8 3 φρονιμώτεροι ὑπὲρ τ. υἱοὺς τ. φωτός
22 56 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον
πρὸς τὸ φῶς
Jo 1 41% ζωὴ ἢν τὸ φῶς τ. ἀνθρώπων,
5 «. τὸ φῶς ἐν τ. σκοτίᾳ φαίνει

ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τ. φωτός

8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς,

;

ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τ. φωτός"

9 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν...

ἐρχόμενον εἰς

τ. κόσμον
819 ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τ. κόσμον,
,

k. ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος
ἢ τὸ φῶς
20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς,
_K. οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς
21 6 δὲ ποιῶν τ. ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς

pas—yaipw
Jo

535 ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τ.
wri αὐτοῦ
8112 Ἶ ἐγώ εἶμι τὸ φῶς τ. κόσμου"
9

5

ὃ. 6 ἀκολουθῶν por. . . ἕξει τὸ φῶς τ. ζωῆς
ὅταν ἐν τ. κόσμῳ ὦ φῶς εἰμὶ τ. κόσμου

11 9 ! ὅτι τὸ φῶς τ. κόσμου τούτου βλέπει

10 ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ
12 35 ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν"
περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε

Re 18 23 φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι
21 24 περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τ. φωτὸς αὐτῆς
22 5 οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου κ. φῶς
ἡλίου
φωτὸς ἡλ., T
ΦΩΣΤΗ͂Ρ fF

36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς,
3 ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε

46
Ac 9 3
12 7
18 47

170 2 9 ὁ λέγων ἐν τ. φωτὶ εἶναι
10 ὁ ἀγαπῶν τ. ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τ. φωτὶ μένει

Phl 215 ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ

Re 2111

ἐγὼ φῶς εἰς τ. κόσμον ἐλήλυθα
αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τ. οὐρανοῦ
φῶς ἔλαμψεν ἐν τ. οἰκήματι
τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν

ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ *

Pel 19 ἕως.

OM INP TANI, Is. xlix. 6

QTEINO’S **

16 29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν

φωτινός, WH

φῶς ἱκανόν
οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντε; τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο
οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τ. δόξης τ. φωτὸς ἐκείνου
κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον... περιλάμψαν pe φῶς
τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς
εἰ πρῶτος... φῶς μέλλει καταγγέλλειν
φῶς τῶν ἐν σκότει
ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ ὅπλα τ. φῶτος
ἐκ σκότους φῶς λάμψει
ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;
αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς
ἄγγελον φωτός

Eph 5 8 ἦτε γάρ ποτε σκότος νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ"
5. ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε"

πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν
Col 112 τ. μερίδα τ. κλήρου τ. ἁγίων ἐν τ. φωτί
ΤΉ δ᾽ 5 5 πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε
1 Ti 6 16 φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον
117

1Pe2

καταβαῖνον

Mt

6 22 ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται

17 5 νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς

Lu 11 34 ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν
36 εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν
36 ἔσται φωτεινὸν ὅλον
»

A

ΦΩΤΙΖΩ
Lu 11 36 ὡς ὅταν ὁ λύχνος τ. ἀστραπῇ φωτίζῃ σε
Jo 1 9 τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πάντα ἄν-

ρωπον
1Co4 κὶ ὃς x. φωτίσει τὰ κρυπτὰ τ. σκότους
Eph 118 πεφωτισμένους τ. ὀφθαλμοὺς τ. καρδίας ὑμῶν

22

5 ὅτι Κύριος 6 Θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς
φωτιεῖ, T

ἀπὸ τ. πατρὸς τ. φώτων

9 3 τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος
θαυμαστὸν αὐτοῦ φώς
170 1 5 ὁ Θεὸς φῶς ἐστίν
7 ἐὰν δὲ ἐν τ. φωτὶ περιπατῶμεν,
ὡς αὐτὸς ἔστιν ἐν τ. φωτί

μὴ

3 9 φωτίσαι τίς ἡ οἰκονομία τ. μυστηρίου
11 Til 10 φωτίσαντος δὲ ζωὴν x. ἀφθαρσίαν διὰ τ.
εὐαγγελίου
Ης 6 4 ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας
32 ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε
Re 18 1 ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τ. δόξης αὐτοῦ
21 23 ἡ γὰρ δόξα τ. Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν

9 ὁ γὰρ καρπὸς τ. φωτὸς ἐν πάπηῃ ἀγαθωσύνῃ
13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τ. φωτὸς
φανεροῦται:

Ja

. . φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν τ. καρδίαις

UPL@V

22 6 ἐγένετο. .. ἐκ τ. οὐρανοῦ περιαστράψαι
9
II
26 13
18
23
Ro 219
13 12
11Co4 6
6 14
1114

e

εἰς τὸ

ΦΩΤΙΣΜΟΊΣ +
ΠΟΟ4

2 ὃ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει.

4 εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τ. φωτισμὸν τ. εὐαγγελίου
τ. δόξης τ. Χριστοῦ
6 ἔλαμψεν ἐν τ. καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τ. γνώσεως τ. δόξης τ. Θεοῦ

Χ
᾿

ΧΑΙῬΩ

(1) χαῖρε, χαίρετε, χαίρειν λέγειν
Mt

210 3 ἰδόντες

ε

ΜΚΙδ 18 1 χαῖρε βασιλεῦ τ. Ἰουδαίων

(9) χαίρ.

Lu

114 πολλοὶ ἐπὶ τ. γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται

28 1 εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε κεχαριτω-

χαράν, χαρᾷ
δὲ τ. ἀστέρα

ἐχάρησαν χαρὰν

μεγάλην
5 12 χαίρετε x. ἀγαλλιᾶσθε
18 13 χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον
26 49 1 προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε ῥαββεί
2729} χαῖρε βασιλεῦ τ. ᾿Ιουδαίων

28 9} ἰδοὺ Ἰησοῦς

ὑπήντησεν

Χαίμετε
ΜΚ14 11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν

αὐταῖς λέγων

μένη

6 23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ K. σκιρτήσατε

10 20 ἐν τούτῳ

μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν
᾿

-

ὑποτάσσεται"
χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται

ἐν τ. οὐρανοῖς
18 17 πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τ. ἐνδόξοις
15 5 ἐπιτίθησιν ἐπὶ τ. ὥμους αὐτου χαίρων
32 εὐφρανθῆναι δὲ κ. χαρῆναι ἔδει
19

6 ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων

χαίρω---χαμαΐ
Lu 19 37 ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθοςτ.μαθητῶν χαίροντες
αἰνεῖν τ. Θεόν

22

Jo

Re 16 21 χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ

τ. οὐρανοῦ ἐπὶ τ. ἀνθρώπους"

5 ἐχάρησαν x. συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι

x. ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τ. Θεὸν ἐκ τ.
πληγῆς τ. χαλάζης

28 8 ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τ. Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν
829 ? χαρᾷ χαίρει διὰ τ. φωνὴν τ. νυμφίου

ΧΑΛΑΏ

4 36 ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ κ. ὁ θερίζων

8 56
1115
14 28
16 20
22

εἶδεν κ. ἐχάρη
χαίρω δι’ ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε
εἰ ἡγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν
ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται
χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία

19 3 1 χαῖρε ὁ βασιλεὺς τ. Ιουδαίων

20 20 ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τ. Κύριον
Ac 541 ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τ.
συνεδρίου
8 39 ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων
11 23 ἰδὼν τ. χάριν τὴν τ. Θεοῦ ἐχάρη
18 48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον

15 23 1 rois . . . ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν

31 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τ. παρακλήσει
23 26 1 Κλαύδιος Λυσίας τ. κρατίστῳ ἡγεμόνι
Φήλικι χαίρειν
Ro 12 12 τ. ἐλπίδι χαίροντες
15 χαίρειν μετὰ χαιρόντων
16 19 ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω
1 Co 7 30 οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες
18 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τ. ἀδικίᾳ
16 17 χαίρω δὲ ἐπὶ τ. παρουσίᾳ Στεφανᾶ
1Co2 3 ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει με
χαίρειν
6 10 ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες
Ἴ 7 ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι
viv χαίρω οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε
13 μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τ. χαρᾷ Τίτου
16 χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν
18 9 χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν
11 1 λοιπὸν ἀδελφοὶ χαίρετε καταρτίζεσθε

Phl 118 ἐν τούτῳ χαίρω ἀλλὰ κ. χαρήσομαι

217 χαίρω κ. συνχαίρω πᾶσιν ὑμῖν"
1ὃ τὸ δὲ αὐτὸ x. ὑμεῖς χαίρετε x. συνχαίρετέ

μοι

28 ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χάρητε
8 1 τὸ λοιπὸν ἀδελφοί μου χαίρετε ἐν Κυρίῳ
4 4 χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε"
πάλιν ἐρῶ χαίρετε
10 ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως
Col 124 νῦν χαίρω ἐν τ. παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν
2 5 χαίρων x. βλέπων ὑμῶν τ. τάξιν
1Th8 9 2 ἐπὶ πάσῃ τ. χαρᾷ 7} χαίρομεν Ov ὑμᾶς
5 16 πάντοτε χαίρετε

Ja

1 1

Mk
Lu
Ac

1 Pe 4 13 καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τ. Χριστοῦ παθήμασιν
4 ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα
10 | χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε"

IZ 16 λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τ.
ΠῚ Jo

ἔργοις αὐτοῦ

3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν

Re 11 τὸ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τ. γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽
αὐτοῖς
:
19 7 χαίρωμεν κ. ἀγαλλιῶμεν

ΧΑΛΔΑΙῸΣ

7 4 ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων
Χαρράν

Mt

8 28 ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι.
χαλεποὶ λίαν

11 19 ἐγένοντο. .. σεισμὸς x. χάλαζα μεγάλη

κατῴκησεν ἐν

ΧΑΛΕΠΟΣ

ΠΤΙ8

1 ἐν ἐσχάταις

ἡμέραις

ἐνστήσονται

..

καιροὶ

χαλεποί
Ja

ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΕΏ * 7
126 μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν ἑαυτοῖ
8. 2 δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι κ. ὅλον τὸ σῶμα

XAAINO’S
8 3 εἰ δὲ τ. ἵππων τ. χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα
βάλλομεν
Re 14 20 ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τ. χαλινῶν
τ. ἵππων

Ja

ΧΑΛΚΕΟΣ
Re

920 τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ
χαλκᾶ

κ. τὰ ἀργυρᾶ κ. τὰ

ΧΑΛΚΕΥΣ
11 Ti4 14 ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς
ἐνεδείξατο

πολλά

μοι

κακὰ

XAAKHAQ’N *

Re 21 19 ὁ τρίτος χαλκηδών

ΧΑΛΚΙΌΝ *
Mk

7 4 βαπτισμοὺς ποτηρίων x. ξεστῶν κ. χαλκίων

Re

115 οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ
218 οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ

ΧΑΛΚΟΛΙΒΑΝΟΝ *

ΧΑΛΚΟΣ
Mt 10 9 μὴ κτήσησθε . . . χαλκὸν εἰς τ. ζώνας ὑμῶν
Mk 6 8 iva μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν... μὴ εἰς τ.
ζώνην χαλκόν

12 41 ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον

1Co13 1 γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον
Re 18 12 πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου κ. χαλκοῦ

XA’AAZA

8 7 ἐγένετο χάλαζα x. πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι

27 17 χαλάσαντες τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο

Ας

χαίρετε

Jo

2 4 ἐξορύξαντες χαλῶσιν τ. κράβαττον
5 4 χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν
5 ἐπὶ δὲ τ. ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα
925 καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σφυρίδι

30 τ. δὲ ναυτῶν... χαλασάντων τ. σκάφην
εἰς τ. θάλασσαν
11Co11 33 διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τ.
τείχους

ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τ. διασπορᾷ
χαίρειν

Re

ΙΟΟΙ

Jo

XAMAI’
9 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαί

18 6 ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω κ. ἔπεσαν χαμαί

1002

Xavadv—yapilopar
Ga

ΧΑΝΑΑΝ

Ac

711 ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τ. Αἴγυπτον
Χαναάν
18 19 καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναάν

x.

ΧΑΝΑΝΑΙῸΣ

Mt 15 22 γυνὴ Xavavaia ἀπὸ τ. ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα

XAPA’

(1) xap. ἔχειν, moretv
(9) χαρὰν, χαρᾷ,
ἐπὶ χ. χαίρειν
Mt 210 ® ἰδόντες δὲ τ. ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν

μεγάλην
6... εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν
ἀπὸ τ. χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει
εἴσελθε εἰς τ. χαρὰν τ. κυρίου σου
εἴσελθε εἰς τ. χαρὰν τ. κυρίου σου
ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τ. μνημείου μετὰ
όβου κ. χαρᾶς μεγάλης
416 εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
114 ἔσται χαρά σοι x. ἀγαλλίασις

1820
44
25 21
23
28 ὃ
Mk
Lu

2 10 εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην

8 13 μετὰ χαρᾶς δέχονται τ. λόγον
1017 ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα

δύο μετὰ

Xapas
15

7. χαρὰ

"

>

ev

>

~

τι ουὐρανῳ

+

εσται

ark,

ἐπὶ

Δ

ΑΝ

EVL

σι

ἁμαρτωλῷ

μετανοουντι

10 γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τ. ἀγγέλων τ. Θεοῦ
ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι

25 εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν κ. χαρὰν τ. πίστεως

2 2 πληρώσατέ μου τ. χαράν
29 προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ
πάσης χαρᾶς
4 1 ἀδελφοί μου... χαρὰ κ. στέφανός μου
Col 111 εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν κ. μακροθυμίαν μετὰ
χαρᾶς
ITh1 6 δεξάμενοι τ. λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ
χαρᾶς πνεύματος ἁγίου
2 το τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος

καυχήσεως;

ΠΤΙ1

Ας

12

4 μεμνημένος

2
[1

13
1
4
1Pel
101
Jo
MI JO

Ja

17
2
9
8
4
12
4

ἐλθ. ἐν χαρ., T
Col 15 1 ἵνα δευτέραν χαρὰν σχῆτε

χάριν, TWH mg. R non mg.
24 συνεργοί ἐσμεν τ. χαρᾶς ὑμῶν
2 3 ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν
7 4 ὑπερπερισσεύομαι τ. χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ
θλίψει ἡμῶν
13 32 μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τ. χαρᾷ Τίτου

8 2 ἡ περισσεία τ. χαρᾶς αὐτῶν...
σευσεν

ἵνα

χαρᾶς

αὐτοῦ

II εἴ τις λαμβάνει

τὸ χάραγμα

τ. ὀνόματος

αὐτοῦ
. 16 2 ἕλκος κακὸν κ. πονηρὸν ἐπὶ τ. ἀνθρώπους
τ. ἔχοντας τὸ χάραγμα τ. θηρίου

19 20 ἐν οἷς ἐπλάνησεν τ. λαβόντας τὸ χάραγμα
τ. θηρίου

20 4 οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον
ΧΑΡΑΚΤΗ͂Ρ

He

1 3 és dv... χαρακτὴρ τ. ὑποστάσεως αὐτοῦ

ίῳ

32 ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ipas .. . συναναπαύσωμαι ὑμῖν

τ. δακρύων

XA’PATMA *

XA’PA=

15 13 ὁ δὲ Θεὸς τ. ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης

͵, χαρᾶς x. «ἰρήνης

σοὺ

πληρωθῶ
! χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον
τ. ἁρπαγὴν τ. ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς
προσεδέξασθε
A
,
>A
*
ε
΄
ὃς ἄντι
τ. προκειμένης
αὐτῷ
χαρᾶς ὑπέμεινεν
σταυρόν
πᾶσα μὲν παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ
δοκεῖ χαρᾶς εἶναι
ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν
πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί μου
μετατραπήτω.... ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν
ἀγαλλιᾶτε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ x. δεδοξασμένῃ
ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἦ πεπληρωμένη
ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη ἢ
μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν
χάριν, WH non mg. R mg.

Ac 17 29 χαράγματι τέχνης x. ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου
Re 13 16 wa δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τ. χειρὸς
αὐτῶν τ. δεξιᾶς
17 εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα τ. θηρίου
14 ο εἴτις... λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τ. μετώπου

8 ὃ ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τ. πόλει ἐκείνῃ

12 14 ἀπὸ τ. χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τ. πυλῶνα
18 52 of τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς κ. πνεύματος ἁγίου
15 3 1 ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τ. ἀδελφοῖς
Ro 14 17 δικαιοσύνη x. εἰρήνη x. χαρὰ ἐν πνεύματι

20 ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν κ. ἡ χαρά
8. ο 3 ἐπὶ πάσῃ τ. χαρᾷ Ff χαίρομεν δι᾿ ὑμᾶς

Phm_
7
He 10 34

24 41 ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τ. χαρᾶς

52 ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς
μεγάλης
Jo 829 * χαρᾷ χαίρει διὰ τ. φωνὴν τ. νυμφίου:
αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται
15 11 ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν F,
K. ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ
16 20 ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται
21 οὐκέτι μνημονεύει τ. OXivews διὰ τ. χαράν
22 τ. χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς ἀρεῖ ἀφ᾽ ὑμῶν
24 λήμψεσθε ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἦ πεπληρωμένη
1713 1 ἵνα ἔχωσιν τ. χαρὰν τ. ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς

ὅ 22 ὁ δὲ καρπὸς τ. πνεύματός ἐστιν ἀγάπη χαρά

Phil 1 4 μετὰ χαρᾶς τ. δέησιν ποιούμενος

Lu 19 43 παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί cov χάρακά σοι
Lu

ΧΑΡΙΖΟΜΑΙ **
721 τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν
42 μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις
ἐχαρίσατο

Ας

814 ἠτήσασθε ἄνδρα

43 ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο

τ.

ἐπερίσ-

φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν

25 11 οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι
16 οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα
ἄνθρωπον

27 24 κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς πάντας τ. πλέοντας
μετὰ σοῦ

,

1003

χαρίζομαι----χάρις
σὺν

832 πῶς οὐχὶ κχαρίσεται;

Ro

αὐτῷ τὰ πάντα

ἡμῖν

1Co212 ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τ. Θεοῦ χαρισθέντα

ἡμῖν

uCo2

7 ὥστε τοὐναντίον ὑμᾶς χαρίσασθαι
10 ᾧ δέ τι -χαρίζεσθε -κἀγώ"
kK. γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι εἴ τι κεχάρισμαι

12 13 χαρίσασθέ μοι τ. ἀδικίαν ταύτην
318 τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται

Ga

ὁ Θεύς
Eph 4 32 γίνεσθε δὲ. .. χαριζόμενοι ἑαυτοῖς,

Ac 15 11 3 διὰ τ. χάριτος τ. Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν
σωθῆναι
40 3 παραδοθεὶς τ. χάριτι τ. Κυρίου ὑπὸ τ.
ἀδελφῶν
18 27 συνεβάλετο πολὺ τ. πεπιστευκύσιν διὰ τ.
χάριτος
20 24 2 διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τ. χάριτος
τ. Θεοῦ
32 38 παρατίθεμαι ὑμᾶς τ. Κυρίῳ κ. τ. λόγῳ
τ. χάριτος αὐτοῦ
24 27 * θέλων δὲ χάριτα καταθέσθαι τ. ᾿Ἰουδαίοις

25 3 αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ

καθὼς κ. ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν
Phl 1 29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ
29

ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα

ὄνομα

Col 213
313
13
Phm 22

τὸ ὑπὲρ

πᾶν

χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων κ. χαριζόμενοι ἑαυτοῖς
καθὼς κ. ὁ Κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν
διὰ τ. προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν

ΧΑΡΙΝ
Lu

747 οὗ χάριν λέγω

αὐτῆς

Ga

σοι

ἀφέωνται

αἱ ἁμαρτίαι

Ro

9 ὁ Φῆστος δὲ θέλων τ. Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι
1 καὶ δὲ οὗ ἐλάβομεν χάριν κ. ἀποστολήν.
7 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν

824 2 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι
4 4

16:-ὅ διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως ἵνα κατὰ χάριν
5 2 τ. προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν
τ. χάριν ταύτην

15 2 πολλῷ

1 τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος

14 τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου
1Ti 514 μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τ. ἀντικειμένῳ
1

5 τούτου χάριν ἀπέλειπόν σε ἐν Κρήτῃ
11 διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν
17ο 312
χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν;
Ju
16 θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν
:

XA’PIZ

(1) xdp. ἔχειν, εὑρίσκειν
(2) xdp. Θεοῦ,
Κυρίου, Χριστοῦ
(8) λόγος χάριτος
(4) χάριτα (5) κατὰ, ὑπὸ χάριν
Lu

130 ! εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τ. Θεῷ
2 40 2 χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό

21
6 1
14
15
17
725
11

5
6

12

3
6

52 Ἰησοῦς προέκοπτεν . . . χάριτι παρὰ Θεῷ
k. ἀνθρώποις

422 ὃ ἐθαύμαζον ἐπὶ τ. λόγοις τ. χάριτος

Jo

6 32
33
᾿ς 34
17 9

ποία
ποία
ποία
} μὴ

ὑμῖν
ὑμῖν
ὑμῖν
ἔχει

χάρις
χάρις
χάρις
χάριν

ἐστίν;
ἐστίν;
ἐστίν;
τ. δούλῳ

1515
16 20
24

114 ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο . .. πλήρης χάριτος
kK. ἀληθείας
τ. πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες
ἐλάβομεν κ. χάριν ἀντὶ χάριτος
17 ἡ χάρις Kk. ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐγένετο

3

1Col

16 ἐκ

Ac

247 | ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τ. λαόν

4 33 χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς

6 ὃ Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος κ. δυνάμεως
710 ἔδωκεν αὐτῷ χάριν κ. σοφίαν ἐναντίον

Φαραώ
46 1 ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τ. Θεοῦ
11 23 32 ἰδὼν τ. χάριν τὴν τ. Θεοῦ ἐχάρη
18 43 ? ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τ. χάριτι τ.
Θεοῦ

.Μ[14 5.8 τ΄ Κυρίῳ τ. μαρτυροῦντι τ. λόγῳ τ.
χάριτος αὐτοῦ
26 3 ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τ. χάριτι τ. Θεοῦ

εἰς

ἡ χάρις τ. Θεοῦ κ. ἣ

20 οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία ὑπερεπερίσ-

λοιδορίας χάριν

Tit

μᾶλλον

τ. πίστει

δωρεὰ ἐν χάριτι. . . εἰς τ. πολλοὺς
ἐπερίσσευσεν
17 οἱ τ. περισσείαν τ. χάριτος κ. τ. δωρεᾶς
τ. δικαιοσύνης λαμβάνοντες

819 τ. παραβάσεων χάριν προσετέθη

Eph8

τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται
κατὰ χάριν

σευσεν ἡ χάρις
οὕτως K. ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης
ἐπιμένωμεν τ. ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡχάρις πλεονάσῃ
ὅ οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
ὅ ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον
ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
χάρις δὲ τ. Θεῷ
χάρις δὲ τ. Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
εὐχαριστῷ τ. Θ.. WH mg.
λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν᾽
εἰ δὲ χάριτι οὐκέτι ἐξ ἔργων"
ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις
λέγω γὰρ διὰ τ. χάριτος τ. δοθείσης μοι
ὅ χαρίσματα κατὰ τ. χάριν τ. δοθεῖσαν ἡμῖν
διάφορα
ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς διὰ τ. χάριν τ.
δοθεῖσάν μοι ἀπὸ τ. Θεοῦ
3 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν
3 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
μετὰ πάντων ὑμῶν
—h. v.. TWHR non mg.
χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς

ἡμῶν

4. 3 ἐπὶ τ. χάριτι τ. Θεοῦ τ. δοθείσῃ ὑμῖν

810 25 κατὰ τ. χάριν τ. Θεοῦ τ. δοθεῖσάν μοι
10 30 εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω
15 10 3 χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμὶ ὃ εἰμι,
2k. ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ
ἐγενήθη
a

ε

>

>

‘

οὐ

>

κενὴ

‘

το 3 οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τ. Θεοῦ σὺν ἐμοί

57 τῷ δὲ Θεῷ χάρις τ. διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος
1673 πέμψω ἀπενεγκεῖν τ. χάριν ὑμῶν εἰς

Ἱερουσαλήμ
23 3 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν

11Col

2 χάρις ὑμῖν k. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν

12 3 οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ᾽ ἐν χάριτι Θεοῦ
15 1 ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε
᾿ χαρὰν, WH non mg. R mg-

‘

1004

χάρις

11Co2 14 τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι

ὑμᾶς
415 ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα...

ΠΤ

12 3 ὅ κατὰ τ. χάριν τ. Θεοῦ ἡμῶν x. Κυρίου
2166

,

. περισσεύσῃ

εἰς τ. δόξαν τ. Θεοῦ
6 1 3 παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τ. χάριν τ.
Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς
8 1 3 γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν ἀδελφοὶ τ. χάριν τ.
Θεοῦ
4 δεόμενοι ἡμῶν τ. χάριν κ. τ. κοινωνίαν τ.
διακονίας τῆς εἰς τ. ἁγίους

Ἰησοῦ Χριστοῦ

ἀγαπήσας ἡμᾶς x.
ἀγαθὴν ἐν χάριτι

δοὺς...

ἐλπίδα

318 3 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

μετὰ πάντων ὑμῶν
1Ti 1 2 χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
i124 χάριν ἔχω τ. ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ
Ἰησοῦ

6 iva... . οὕτως x. ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς x.

τ. χάριν ταύτην
7 ἵνα κ. ἐν ταύτῃ τ. χάριτι περισσεύητε
9 * γινώσκετε γὰρ τ. χάριν τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
16 χάρις δὲ τ. Θεῷ τ. διδόντι τ. αὐτὴν σπουδήν
19 ἐν τ. χάριτι ταύτῃ τ. διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν
9 8 δυνατεῖ δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι

χάρις μεθ᾽ ὑμῶν
dpis x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τ. Θεοῦ σωτήριος
ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι
x dpis μετὰ πάντων ὑμῶν
pis ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν
ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
τ. πνεύματος ὑμῶν

εἰς ὑμᾶς
>

14
15
12. ο
1813

ς

a“

διὰ τ. ὑπερβάλλουσαν χάριν τ. C&G’ ὑμῖν.
χάρις τ. Θεῷ ἐπὶ τ. ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ
* ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου
3 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ...

μετὰ πάντων ὑμῶν
A

Ga

,

c

΄-

1 3 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός
6 * μετατίθεσθε ἀπὸ τ. καλέσαντος ὑμᾶς ἐν
χάριτι Χριστοῦ

He

2 9 3 ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ πάντος γεύσηται

θανάτου
Be
ae
416 προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τ. θρόνῳ

15 ? ὁ Θεὸς 6... καλέσας διὰ τ. χάριτος αὐτοῦ

2 9
21
5 4
618
Eph1

γνόντες τ. χάριν τ. δοθεῖσάν μοι
bo:
2
οὐκ ἀθετῶ τ. χάριν τ. Θεοῦ
τ. χάριτος ἐξεπέσατε
3 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

μετὰ τ. πνεύματος ὑμῶν

2 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν
6 * εἰς ἔπαινον δόξης τ. χάριτος αὐτοῦ
7 2 ἔχομεν τ. ἀπολύτρωσιν... κατὰ τὸ
πλοῦτος τ. χάριτος αὐτοῦ
5 χάριτί ἐστε σεσωσμένοι
7 * ἵνα ἐνδείξηται... τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος
τ. χάριτος αὐτοῦ
8 τ. γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πίστεως
2 5. εἴ ye ἠκούσατε τ. οἰκονομίαν τ. χάριτος
τ. Θεοῦ
7 “ οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τ. δωρεὰν τ.
χάριτος τ. Θεοῦ

1

Κύριον ἡμῶν

8 16 ἐν χάριτι ᾷδοντες ἐν τ. καρδίαις ὑμῶν τ. Θεῷ

ἐν τῇ χάρ., TWH mg.
4 6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι

18 ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν

1Th1

1 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη

UTh1

ped” ὑμῶν
2 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός

5 28 2 ἡ

χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

εὔκαιρον
᾿

ITIP ONY, Pr. ili. 34

2 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη πληθυνθείη
10 προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος
προφητεύσαντες
13 ἐλπίσατε ἐπὶ τ. φερομένην ὑμῖν χάριν
2 19 τοῦτο γὰρ χάρις εἰ. . . ὑποφέρει τις
20 «i . . . ὑπομενεῖτε τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ
3 7. ὡς K. συνκλημονόμοι χάριτος ζωῆς
410 3 ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ
5 5 ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν, Pr. Lc.
10 ὁ δὲ Θεὸς πάσης χάριτος... αὐτὸς
καταρτίσει
Ἐν

12 2 ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθὴ χάριν

ΠΡΕῚ

τ. πνεύματος ὑμῶν

* ἐπέγνωτε τ. χάριν τ. Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ

εἰς

IPel

Phl 1 2 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν
7 συνκοινωνούς μου τ. χάριτος πάντας ὑμᾶς

Col 1 2 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν

εὕρωμεν

10 29 τὸ πνεῦμα τ. χάριτος ἐνυβρίσας

τ.

ὄντας
423" ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

χάριν

1215 3 μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τ. χάριτος τ. Θεοῦ
28 1 βασιλείαν ἀσάλευτον
παραλαμβάνοντες
ἔχωμεν χάριν
18 9 καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τ. καρδίαν
25 ἡἣ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν
Ja 4 6 μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν
6 ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν

ὃ ἐμοὶ τ. ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη

ἡ χάρις αὕτη
4 7 ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις
29 ἵνα δῷ χάριν τ. ἀκούουσιν
624 ἡ χάρις μετὰ πάντων τ. ἀγαπώντων

τ. χάριτος,

ἵνα...
βοήθειαν

8 18 * αὐξάνετε δὲ χάριτι K. γνώσει τ. Κυρίου

WJo

Re

3 tora μεθ᾽ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ
Θεοῦ πατρὸς
ἡμῶν

Il Jo
Ju

τ. Θεοῦ
2 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη πληθυνθείη

“2:

‘

41 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χάριν

χαράν, TWH mg. R non mg.
4°24 τὴν τ. Θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες
εἰς ἀσέλγειαν
1 4 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὧν κ. 6 ἦν κ.

“ὁ ἐρχόμενος

ee

2221 3 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
τ. ἁγίων

1005

χάρισμα---χείρ
Ro

XA’PIEMA * +
111 iva τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν
515 οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα οὕτως κ. τὸ χάρισμα
16 τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων
εἰς δικαίωμα
6 23 τὸ δὲ χάρισμα τ. Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος
11 29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα ... τ.
Θεοῦ

12
1Col

6 ἔχοντες δὲ Xapiopara κατὰ τ. χάριν τ.
δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα
7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ xapi-

σματι
7 7. ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ Θεοῦ

12

4 διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν
9 ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
Jo 18

1 ἐξῆλθεν... πέραν τ. Χειμάρρου τ. Κέδρων
χεΐμ. τ. κέδρου, T

Mt 16

3 κ. πρωὶ Σήμερον χειμών

XEIMQ’N

χειμὼν ἦν
Ας 2720 χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου
11 Ti4 21 σπούδασον

τ.

31
ΠΟΟῚῚΙ
’
1Ti 414
UTil 6

ζηλοῦτε δὲ τὰ χα iopara τὰ μείζονα
iva... τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν
“εὐχαριστηθῇ
μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος
ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα
τ. Θεοῦ
1 Pe 410 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα

ΧΕΙ͂Ρ

(1) x. Κυρίου, Θεοῦ, τ. πατρός
(2) διὰ
χειρός, χειρῶν (8) χεῖραν
Mt

TAN D'BD-Y, Ps. xci. 12

τωμένη

Eph 1 6 ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τ. ἢγαπημένῳ
Ac

8:12 1 οὗ τὸ πτύον ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ
4 6 ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε
5 30 εἰ ἡ “δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε
8 3 ἐκτείνας τ. χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ
15. ἥψατο τ. χειρὸς αὐτῆς
918 ἐλθὼν ἐπίθες τ. χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν
25 εἰσελθὼν ἐκράτησεν τι χειρὸς αὐτῆς
12 1ὸ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν
13 ἔκτεινόν σου τ. χεῖρα

ΧΑΡΙΤΟΏ ** +
128 εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε κεχαρι-

ΧΑΡΡΑΝ
7 2 πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν
4 ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν
Χαρράν

49 ἐκτείνας

14 31
15 2

ἐν

20

XA’PTHE

11 Jo

12 οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου κ. μέλανος

17 22

XA’EMA

18

Lu 16 26 μεταξὺ ἡμῶν κ. ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται
ΧΕΙ͂ΛΟΣ

Mt 15

‘WIAD WEVA... TIT OYA, Is. xxix. 13
Mk
Ro

7 6 οὗτος ὁ Sake τ. χείλεσίν με τιμᾷ, Is. ἐς.
3 13 ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν
ἸὉΠΕΨ non away non, Ps. cxl. 4
1Col4 21 ἐν ἑτερογλώσσοις K. ἐν χείλεσιν ἑτέρων
λαλήσω τ. λαῷ τούτῳ

pyn-bs Tay mons eda nay sayba
mo, 15. xxviii. 11
He 11 12 ὡς ἡ ἄμμος ἡ mapa τὸ χεῖλος . θαλάσσης
1815 καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τ. ὀνόματι
αὐτοῦ
I Pe 310 παυσάτω..... χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον

Πρ

Whey... 8,

XXXiv. 14
XEIMA’ZOMAI

Ac 2718 σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν

Ps.

8
ὃ

19 13
15
2213
2023
45

8 ὁ λαὸς οὗτος τ. χείλεσίν με τιμᾷ

ΠΟ

πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν

ἑνὶ

πνεύματι.
28 ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων
30 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων;

Lu

—h. v., T [[WH]] R mg.

24 20 iva μὴ͵ γένηται 7,φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος
_Mk13 18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος
Jo 1022 ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια ἐν τ. Ἱεροσολύμοις

50

T.

χεῖρα

αὐτοῦ

ἐπὶ

τ.

μαθητὰς

αὐτοῦ
π- αὐτοῦ, T [WH]
6 Ἰησοῦς ἐκτείνας T. χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ
οὐ γὰρ νίπτονται τ. χεῖρας ὅταν ἄρτον
ἐσθίωσιν
τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τ.
ἄνθρωπον
μέλλει ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοσθαι
εἰς “χεῖρας ἀνθρώπων
εἰ δὲἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε
ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
ἵνα τ. χεῖρας. ἐπιθῇ αὐτοῖς
ἐπιθεὶς τ. χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν
δήσαντες αὐτοῦ πόδας K. χεῖρας ἐκβάλετε
ὁ ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ τ. χεῖρα ἐν τ. τρυβλίῳ
ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
ἁμαρτωλῶν
προσελθόντες ἐπέβαλον τ. χεῖρας ἐπὶ τ.
Ἰησοῦν

51 εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τ. χεῖρα
27 24 ἀπενίψατο τ. χεῖρας κατέναντι τ. ὄχλου
Mk

1 31
41

3

ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τι χεῖρος
ἐκτείνας τ. χεῖρα αὐτοῦ ἥ aro

I ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔἔχων τ. -χεῖρα
3 λέγειτ. ἀνθρώπῳ τῷ τ. χεῖρα ἔχοντι

ξηράν

τὴν ξηVip χεῖρ. ἔχ.,T

5 λέγει τ. ἀνθρώπῳ "Exrewov τ. χεῖρά σου"
—oov,

TWH

mg.

x. ἐξέτεινεν κ. ἀπεκατεστάθη ἡ “χεὶρ αὐτοῦ
5 23 ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τ. χεῖρας αὐτῇ

41 κρατήσας τ. χειρὸς τ. παιδίου λέγει αὐτῇ

6 4,3 ai δυνάμεις τοιαῦται διὰ τ. χειρῶν αὐτοῦ
γινόμεναι

χείρ
5 εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τ. χεῖρας
2 κοιναῖς χερσὶν τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις ἐσθίουσιν

Jo 18

3 ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τ. χεῖρας

20 20 ἔδειξεν κ. τ. χεῖρας κ. τ. πλευρὰν αὐτοῖς
25 ἐὰν μὴ ἴδω ἐν τ. χερσὶν αὐτοῦ τ. τύπον τ.

5 ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τ. ἄρτον

32 ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τ. χεῖρα

ἥλων
25 x. βάλω μου τ. χεῖρα εἰς τ. πλευρὰν αὐτοῦ

8 23 ἐπιλαβόμενος τ. χειρὸς τ. τυφλοῦ

23 ἐπιθεὶς τ. χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτόν
25 πάλιν ἔθηκεν τ. χεῖρας ἐπὶ τ. ὀφθαλμοὺς

αὐτοῦ
9 27 κρατήσας τ.

27 φέρε τ. δάκτυλόν σου ὧδε κ. ἴδε τ. χεῖράς

pov:

k. φέρε τ. χεῖρά σου κ. βάλε εἰς τ. πλευράν

χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν

31 ὁ υἱὸς τ. ἀνδκώνοῦ παραδίδοται εἰς χεῖρας
Ac

ἀνθρώπων
43 ἐὰν σκανδαλίσῃ σε ἡ χείρ σου

43 ἣ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τ.

γέενναν
10 16 κατευλύόγει τιθεὶς τ. χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά
18 2 διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλος ἀναστήσεται
χειρῶν
—h. v. TWH non mg. R

14 41 παραδίδοται

ὁ vids τ. ἀνθρώπου

ἄνευ

eis τ.

χεῖρας τ. ἁμαρτωλῶν
46 οἱ δὲ ἐπέβαλαν τ. χεῖρας αὐτῷ
10[1τ8 ἐν τ. χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν"

2118 ὅταν δὲ γηράσῃς ἐκτενεῖς τ. χεῖράς σου
223 2 διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε
8 7 πιάσας αὐτὸν τ. δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν

4 3 ἐπέβαλον αὐτοῖς τ. χεῖρας

2ὃ 1 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ ἴσου κ. ἣ βουλὴ
προώρισεν γενέσθαι
30 1 ἐν τῷ τ. χεῖρα ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν
5 12 διὰ δὲ τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα

18 ἐπέβαλον τ. χεῖρας ἐπὶ τ. ἀποστόλους

6 6 προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τ. χεῖρας
725 ὁ Θεὸς
ΣΕΙ͂Σ διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν

αὐτοῖς

35 ἄρχοντα κ. λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν σὺν χειρὶ
ἀγγέλου
41 εὐφραίνοντο ἐν τ. ἔργοις τ. χειρῶν αὐτῶν
50 οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα;

--ἐν τ. χερσ., Τ [WH] R

[18 ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν
>

Lu

4

>

,

-

>

6n

166 1 κ. γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ
71 σωτηρίαν.

.. ἐκ χειρὸς πάντων τ. μισούν-

των ἡμᾶς
74 ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν
γος
αὐτῷ
8 17
, 411
40
5 13
6 I
6
8

ῥυσθέντας

λατρεύειν

1 οὗ τὸ πτύον ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ
ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, Ps. Lc.
ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τ. χεῖρας ἐπιτιθείς
ἐκτείνας τ. χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ
ἤσθιον τ. στάχυας Ψώχοντες τ. χερσίν
ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά
>
‘
.
»»
“
εἶπεν δὲ> τ. ἀνδρὶ
τῷ~ ξηρὰν
ἔχοντι
τ. χεῖρα

10 εἶπεν αὐτῷ Ἔκτεινον τ. χεῖρά σου

nnivy 51) ΠΡ ΟΞΤΙΝῚ, Is. Ixvi. 2
817 τότε ἐπετίθεσαν τ. χεῖρας ἐπ᾽ αὐτούς
18 διὰ τ. ἐπιθέσεως τ. χειρῶν τ. ἀποστόλων
δίδοται τὸ πνεῦμα
19 ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τ. χεῖρας λαμβάνῃ
912 εἶδεν ἄνδρα. .. ἐπιθέντα αὐτῷ τ. χεῖρας

-- τὰς, T [WH]
:
17 ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας εἶπεν

41 δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν
11 21 | ἦν χεὶρ Κυρίου per αὐτῶν

30 2 ἀποστείλαντες πρὸς τ. πρεσβυτέρους διὰ
χειρὸς Βαρνάβα κ. Σαύλου

10 ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ

8 54 αὐτὸς δὲ κρατήσας τ. χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν
944 ὁ γὰρ υἱὸς τ. ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
62 οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τ. χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον
—air., WH non mg. 13 13 ἐπέθηκεν αὐτῇ τ. χεῖρας
Ἶ

15 22 δότε δακτύλιον εἰς τ. χεῖρα αὐτοῦ

20 19 ἐζήτησαν ... ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας
21 12 ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τ. χεῖρας αὐτῶν
2221 ἡ χεὶρ τ. παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ
τ. τραπέζης
53 οὐκ ἐξετείνατε τ. χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ
28 46 εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου
24 7 δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
ἁμαρτωλῶν
30 ἴδετε τ. χεῖράς μου x. τ. πόδας μου

40 ἔδειξεν αὐτοῖς τ. χεῖρας x. τοὺς πόδας
—h. v., T [[WH]] R mg.
50 ἐπάρας τ. χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς

8 35 πάντα δέδωκεν ἐν τ.

χειρὶ αὐτοῦ

7 30 οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρα
44 οὐδεὶς ἔβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας
10 28 οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τ.

3 πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τ. χεῖρας
9 ἀλλὰ κ. τ. χεῖρας κ. τ. κεφαλήν

χειρός μου

29 1 οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τ. χειρὸς τ.
πατρός

39 ἐξῆλθεν ἐκ τ. χειρὸς αὐτῶν
11 44 δεδεμένος τ. πόδας κ. τ. χεῖρας κειρίαις

12

1 ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τ. χεῖρας

7 ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τ. χειρῶν

11 ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου
17 κατασείσας δὲ αὐτοῖς τ. χειρὶ σιγᾷν
18 3 ἐπιθέντες τ. χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν

11 1} νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ

16 κατασείσας τ. χειρὶ εἶπεν
14 53 3 διδόντι σημεῖα κ. τέρατα γίνεσθαι διὰ τ.
χειρῶν αὐτῶν

15 23 3 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν
17 25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἄρ ρυκίνων θεραπεύεται
19

6 ἐπιθέντος αὐτοῖς τ. Παύλου χεῖρας

11 3 δυνάμεις τε. .. 6 Θεὸς ἐποίει διὰ τ.
χειρῶν Παύλου

26 3 λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν
γινόμενοι
33 ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος κατασείσας τ. χεῖρα
20 34 τ. χρείαις pou... ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες

αὗται
2111 δήσας ἑαυτοῦ τ. πόδας x. τ. χεῖρας
11 παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν
27 ἐπέβαλαν én’ αὐτὸν τ. χεῖρας

40 ὁ Παῦλος. . . κατέσεισεν τ. χειρὶ τ. λαῷ
28 19 ἐπιλαβόμενος δὲ τ. χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος

24

7 μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τ. χειρῶν ἡμῶν ἀπή»ν

ἐπ ἡ v.. TWHR

non mg.

me
hee
se
Mae

χείρ---Χερουβείν
Ac

26

1 ὁ Παῦλος ἐκτείνας τ. χεῖρα ἀπελογεῖτο

28

3 ἔχιδνα...

θηρίον ἐκ τ. χειρὸς αὐτοῦ
8 ἐπιθεὶς τ. χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν
17 δέσμιος... παρεδόθην εἰς τ. χεῖρας τ.
“Ῥωμαίων

αὐτῶν τ. δεξιᾶς

14 9 εἴ τις... λαμβάνει χάραγμα...

1Co

412
1215
21
1621
11Coll 33
Ga
810
6 11

oP ABB, Is. Ixv. 2

κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι τ. ἰδίαις χερσίν
ὅτι οὐκ εἰμὶ χεὶρ οὐκ εἰμὶ ἐκ τ. σώματος
οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τ. χειρί
ὁ ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου
ἐξέφυγον τ. χεῖρας αὐτοῦ
διαταγεὶς δι ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου
πηλίκοις ἡμῖν γράμμασιν ἔγραψα τ. ἐμῇ

Eph

ειρί
4 28 ἐργαζόμενος τ. χερσὶν τὸ ἀγαθόν

Col
1Th

τ. ἰδίαις χερσ., TWH mg.
418 ὁ ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου
411 παρακαλοῦμεν .. . ἐργάζεσθαι τ. χερσὶν

ὑμῶν

19 2 ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τ. δούλων

ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΏ **
Ας 9 8

χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς
Δαμασκόν
2211 χειραγωγούμενος ὑπὸ τ. συνόντων μοι ἦλθον
εἰς Δαμασκόν

XEIPAraro’s *

2 8 ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς κ.
διαλογισμῶν
4 14 ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως
τ. χειρῶν τ. πρεσβυτερίου
5 22 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει

1 6 ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τ. ἐπιθέσεως τ. χειρῶν
μου
19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τ. ἐμῇ χειρί
1101!
ἔργα τ. χειρῶν σού εἶσιν οἱ οὐρανοί

DD WI ΠΟ, Ps. cii. 26

XEIPO’TPA®ON **
Col

2 14 ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν
δόγμασιν

TT wyoa Pw, Ps. viii. 7
ora pwn oA, Jer. xxxi. 32
10 31 1 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ

He

911

nipy DYN APN, Is. xxxv.

3

τ. Θεοῦ

1

Re

1

:
χεῖραν, T
I ai χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τ. λόγου
τ. ζωῆς

16 ἔχων ἐν τ. δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἕπτά

6 5 ἔχων ζυγὸν ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ
7 9 φοίνικες ἐν τ. χερσὶν αὐτῶν
8 44 ἀνέβη ὁ καπνὸς .. . ἐκ χειρὸς τ. ἀγγέλου
»

ν

>

ἐνώπιον τ. Θεοῦ

9 20 οὐ μετενόησαν ἐκ τ. ἔργων τ. χειρῶν αὐτῶν

10 2 ἔχων ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἤνεῳγμένον

5 ἦρεν τ. χεῖρα αὐτοῦ
οὐρανόν

τ. δεξιὰν

περιτομῆς

ἐν σαρκὶ

χειρο-

ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΏ *
Ac 14 23 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν
πρεσβυτέρους
11Co8 19 χειροτονηθεὶς ὑπὸ τ. ἐκκλησιῶν συνέκδημος

ἡμῶν

ΧΕΙΡΩΝ **

(1) εἰς, ἐπὶ τὸ χεῖρον
:
916 χεῖρον σχίσμα γίνεται
12 45 γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου ἐκείνου
χείρονα τ. πρώτων
27 64 ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τ. πρώτης
Mk 221 χεῖρον σχίσμα γίνεται
5 26 1 ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα
Lu 11 26 γίνεται τὰ ἔσχατα τ. ἀνθρώπου ἐκείνου
χείρονα τ. πρώτων

Mt

4 8 καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί
5 6 18 ταπεινωθῆτε οὖν ὑπὸ τ. κραταιὰν χεῖρα

1 Jo

ποιήτου

σκηνῆς οὐ χειροποιήτου τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ
ταύτης τ. κτίσεως
24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός

ζῶντος
12 12 τ. παρειμένας χεῖρας . . . ἀνορθώσατε

Ja
1Pe

τ.

17 24 ὁ Θεὸς. - . οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς
κατοικεῖ

T [WH] R mg.

6 2 βαπτισμῶν διδαχὴν ἐπιθέσεώς τε χειρῶν
8 9 ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τ. χειρὸς αὐτῶν

χειρόγραφον

ΧΕΙΡΟΠΟΙΉΤΟΣ
ΜΚ 14 58 ἐγὼ καταλύσω τ. ναὸν τοῦτον τ. χειροποίητον
Ας 748 οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ
Eph 211 τ. λεγομένης

2 7,1 κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τ. χειρῶν

σου
—h. v.,

αὐτοῦ ἐκ

χειρὸς αὐτῆς
20 1 εἶδον... ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τ. χεῖρα αὐτοῦ
4 οἵτινες... οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα.
..
ἐπὶ τ. χεῖρα αὐτῶν

Ac 18 11 περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς

1Π ΤῊ 817 ὁ ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρὶ Παύλου

Phm.
He

ἐπὶ τ.

χεῖρα αὐτοῦ
14 ἐν τ. χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ
17 4 ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τ. χειρὶ αὐτῆς

θοῦντα κ. ἀντιλέγοντα

ΠΤΙ

8 λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τ.
χειρὶ τ. ἀγγέλου
10 ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τ. χειρὸς τ.
ἀγγέλου

18 16 ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τ. χειρὸς

1021 ἐξεπέτασα τ. χεῖράς μου πρὺς λαὸν ἀπει-

snip ὈΡΓΟΝ.

1 ΤΊ

10

καθῆψεν τ. χειρὸς αὐτοῦ.

4 ὡς δὲ εἶδαν οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ

—

Ro

Re

1007

εἰς τ.

Jo

514 ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται

He

9

1 ΤΊ 5 8 τ. πίστιν ἤρνηται x. ἔστιν ἀπίστου χείρων
ΠπΤὶ8 13 1 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι κ. γόητες προκόΨουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον
He 10 29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας
11Pe2 20 γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τ. πρώτων
ΧΕΡΟΥΒΕΙΝ

5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβεὶν δόξης

χήρα---κχιτών
ΧΗΡΑ
Mt 28 13 ὅτι κατεσθίετε τ. οἰκίας τ. χηρῶν
—h. v.. TWHR non mg.
Mk 12 40 οἱ κατέσθοντες τ. οἰκίας τ. χηρῶν

42 ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο
43 ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν

Lu

2.37 αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων
425 πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν τ. ἡμέραις Ἠλείου
26 εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τ. Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα

χήραν

712 αὐτὴ ἦν χήρα
18 3 χήρα δὲ ἦν ἐν τ. πόλει ἐκείνῃ

5 διά γε τὸ παρέχειν
ταύτην

μοι κόπον τ. χήραν

20 47 οἱ κατεσθίουσιν τ. οἰκίας τ. χηρῶν

21 2 εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν

ἐκεῖ λεπτὰ δύο
3 ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων
ἔβαλεν
Ac 6 I παρεθεωροῦντο ἐν τ. διακονίᾳ τ. καθημερινῇ
αἱ χῆραι αὐτῶν
9.39 παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι
I φωνήσας δὲ τ. ἁγίους K. τ. χήρας
1Co7 ὃ λέγω δὲ τ. ἀγάμοις κ. τ. χήραις
1 ΤΊ 5 3 χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας.
4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει
5. ἡ δὲ ὄντως χήρα κ. μεμονωμένη ἤλπικεν
ἐπὶ τ. Θεόν
9 χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα
II νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ

Ja

θλίψει αὐτῶν
7 κάθημαι βασίλισσα x. χήρα οὐκ εἰμί

621

Jo 18 12
Ac 21 31
32
33
37
2224

ΧΙΛΙΆΡΧΟΣ
δεῖπνον ἐποίησεν τ. μεγιστᾶσιν αὐτοῦ x.
τ. χιλιάρχοις
ἡ οὖν σπεῖρα κ. ὁ χιλίαρχος . . . συνέλαβον
τ. Ἰησοῦν
ἀνέβη φάσις τ. χιλιάρχῳ τ. σπείρης
οἱ δὲ ἰδόντες τ. χιλίαρχον κ. τ. στρατιώτας
τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ
ὁ Παῦλος λέγει τ. χιλιάρχῳ
ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν
εἰς τ. παρεμβολὴν

--ὡς T
1Col0 8 ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες
Re 511 ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων x,
χιλιάδες χιλιάδων
7 4 ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες
ἐσφραγισμένοι
5. ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι:'
ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες"
6 ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες"
ἐκ φυλῆς Μανασσὴ δώδεκα χιλιάδες"
7 ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδεςἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδεςἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες"

8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες"

ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδεςἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι
11 13 ἀπεκτάνθησαν ἐν τ. σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά

14

1 μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες

χιλιάδες
:
3 εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες
χιλιάδες
21 τό ἐμέτρησεν τ. πόλιν τ. καλάμῳ ἐπὶ σταδίων
δώδεκα χιλιάδων
11Pe3

ΧΙ ΛΙΟΙ
8 μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη,
k. χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία

Mons oD Prva ow Abe, Ps. xc. 4

Re 11 3 προφητεύσουσιν
ἑξήκοντα

ἡμέρας χιλίας διακοσίας

12 6 ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν
14 20
20

26 προσελθὼν τ. χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν

27 προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ
28 ἀπεκρίθη δὲ ὁ χιλίαρχος
29 κ. ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη

2
3
4
5
6

28 10 φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ
15 ὑμεῖς ἐμφανίσατετ. χιλιάρχῳ σὺν τ. συνεδρίῳ

17 τ. νεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὸς τ. χιλίαρχον
18 ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς
τ. χιλίαρχον
19 ἐπιλαβόμενος δὲ τ. χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος
22 ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσεν τ. νεανίσκον
24 7 παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλίαρχος
—h. ν., TWHR non mg.
22 ὅταν Λυσίας 6 χιλίαρχος καταβῇ
25 23 σύν τε χιλιάρχοις κ. ἀνδράσιν τοῖς κατ᾽ ἐξοχήν
Re 615 οἱ μεγιστᾶνες x. οἱ χιλίαρχοι x. οἱ πλούσιοι
19 18 ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων x. σάρκας
χιλιάρχων

τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ
4 4 ἐγενήθη ἀριθμὸς τ. ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε

Ac

16 εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας ἐπαρκείτω αὐταῖς
16 ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ
127 ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς x. χήρας ἐν τ.

Re 18

Mk

ΧΙΛΙΑΣ
Lu 14 31 εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι

7

αὐτὴν ἡμέρας χιλίας

διακοσίας ἑξήκοντα
ἐξῆλθεν αἷμα... ἀπὸ σταδίων χιλίων
ἑξακοσίων
ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη
ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη
ἐβασίλευσαν μετὰ τ. Χριστοῦ χϑα ἔτη"
οἱ λοιποὶ τ. νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ
τὰ χίλια ἔτη
βασιλεύσουσιν
μετ᾽ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη.
-τὰ, [WH R non mg.
x. Grav τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη

ΧΙΌΣ
Ας 2015 τ. ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου
Mt

XITQ’N
540 τ. θέλοντί σοι κριθῆναι x. τ. χιτῶνά σου
λαβεῖν

10 10 μὴ κτήσησθε χρυσὸν... μηδὲ δύο χιτῶνας
Mk
Lu

6 9 μὴ ἐνδύσασθαι δύο χιτῶνας

᾿

,

14 63 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρήξας τ. χιτῶνας αὐτοῦ

811 ὁ ἔχων Mio χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι
6 29 κ. τ. χιτῶνα μὴ κωλύσῃς
9 3 μήτε Seo χιτῶνας ἔχειν

————=—————
OO

χιτών---χόρτος

1009

%

Jo 1923 ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ... κ. τ. χιτῶνα.
ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος
Ac 9 39 ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας x. ἱμάτια ὅσα ἐποίει
Ju

ΧΟΛΑΏ *
Jo

23 μισοῦντες κ. τὸν ἀπὸ τ. σαρκὸς ἐσπιλωμένον

χιτῶνα

ΧΙΩΝ
Mt 28 3 τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών
Re 114 αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκὸν ὡς χιών
ΧΛΑΜΥΆΣ **
Mt 27 28 χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ
31 ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα

723 ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα
ἐν σαββάτῳ;

XOAH’
Mt 27 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον
Ac 823 εἰς γὰρ χολὴν πικρίας x. σύνδεσμον ἀδικίας
ὁρῶ σε ὄντα
ΧΟΡΑΖΕΙΝ
Mt 11 21 οὐαί σοι Χοραζεὶν οὐαί σοι Βηθσαιδάν
Lu 10 13 οὐαί σοι Χοραζεὶν οὐαί σοι Βηθσαιδά

XAEYA’ZQ **
Ac 17 32 ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν
ἐχλεύαζον

νεκρῶν

οἱ μὲν

ΧΛΙΑΡΟΣ*
Re

ΧΟΡΗΓΕΏ
11Co9 Io κ. ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσει
I Pe 411 ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός

ΧΟΡΟΊ

816 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ

Lu 15 25 ἤκουσεν συμφωνίας κ. χορῶν

ΧΛΟΉ
1Co 1 11 ἐδηλώλη γάρ μοι περὶ ὑμῶν.

.. ὑπὸ τῶν Χλόης

Mt

ΧΛΩΡΟΣ
Mk
Re

15 33 ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον

6 39 ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλιθῆναι. .. ἐπὶ τ.
χλωρῷ χόρτῳ
3.
εἶ
cae
,
8 εἶδον x. ἰδοὺ ἵππος χλωρός
7 πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη
4 ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τ. χύρτον τ. γῆς οὐδὲ
coon
πᾶν χλωρόν
“

΄

XOIKO’S * +
oe

/

1Co15 47 6 πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός
48 οἷος 6 χοϊκὸς τοιοῦτοι κ. οἱ χοϊκοί
49 καθὼς ἐφορέσαμεν τ. εἰκόνα τ. χοϊκοῦ
ΧΟΙ͂ΝΙΞ
Re

6 6 χοῖνιξ σίτου δηναρίου,
κ. τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου

Mt

7 6 μηδὲ βάλητε τ. μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν
τ. χοίρων

Jo
Phl
Ja
Re

ΧΟΙ͂ΡΟΣ *

8 30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν

Mk

ἀγέλη χοίρων

πολλῶν βοσκομένη
31 ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τ. ἀγέλην τ. χοίρων
32 οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν εἰς τ. χοίρους
511 ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τ. ὄρει ἀγέλη χοίρων
μεγάλη βοσκομένη
12 πέμψον ἡμᾶς εἰς τ. χοίρους
'

13 ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον
εἰς τ. χοίρους

16 διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες... περὶ τ.
Lu

χοίρων
8.32 ἢν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη
ἐν τ. ὄρει
33 ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια. .. εἰσῆλθον

εἰς τ. χοίρους

15 15 ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τ. ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν

οίρους.

τό κ. ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τ. κερατίων ὧν
’

ἤσθιον οἱ χοῖροι

64

-“᾿

»

,

XOPTA’ZQ
5 6 ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται
14 20 ἔφαγον πάντες x. ἐχορτάσθησαν

37 ἔφαγον πάντες κ. ἐχορτάσθησαν
6 2 ἔφαγον πάντες x. ἐχορτάσθησαν
7 27 ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα
8 4 πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι
ἄρτων
ὃ ἔφαγον κ. ἐχορτάσθησαν
I μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν ὅτι χορτασθήσεσθε
917 ἔφαγον κ. ἐχορτάσθησαν πάντες
15 16 ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τ. κερατίων
ἐπ. γεμίσαι τ. κοιλίαν αὐτοῦ, TWH mg.
16 21 ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τ. πιπτόντων
ἀπὸ τ. τραπέζης
626 ὅτι ἐφάγετε ἐκ τ. ἄρτων κ. ἐχορτάσθητε
412 μεμύημαι x. χορτάζεσθαι x. πεινᾷν
216 θερμαίνεσθε x. χορτάζεσθε
19 21 πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τ. σαρκῶν
αὐτῶν
ἢ
XO’PTAZMA

Ac

711 οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν

Mt

6 30 εἰ δὲ τ. χόρτον τ. ἀγροῦ. .. ὁ Θεὸς οὕτως

ΧΟΡΤΟΣ

ἀμφιέννυσιν
18 26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος
14 το κελεύσας τ. ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τ. χόρτου
Mk 428 ἡ γῆ καρποφορεῖ πρῶτον χόρτον εἶτεν

στάχυν

6 39 ἐπέταξεν

αὐτοῖς

ἀνακλιθῆναι .. . ἐπὶ τ.

χλωρῷ χόρτῳ

Lu 12 28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τ. χόρτον ὄντα...

ὁ Θεὸς

οὕτως ἀμφιάζει

Jo 610 ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τ. τόπῳ
1Co 8 12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τ. θεμέλιον . ..
ξύλα χόρτον καλάμην

Ja

110 ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται
11 ἐξήρανεν τ. χόρτον

χόρτος---χρῆμα

IOIO
ὦᾧἑῬΕῚ 24 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος,

|

ὙΠ nwan-ba, Is. xl. 6

Ac

x. πᾶσα δόξα αὐτῆς ws ἄνθος χόρτου"

6 3 obs καταστήσομεν ἐπὶ τ. χρείας ταύτης
20 34 τ. χρείαις pov... ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες

min yyp fron 91, 2.

ἐξηράνθη ὁ χόρτος
Re

ὙΠ Wa, 2b. 7
8 7 πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη
9 4 ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τ. χόρτον τ. γῆς

Lu

8 3 Ἰωάνα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου

Mk

611

ΧΟΥΖΑΣ

ΧΟΥ͂Σ

ἐκτινάξατε τ. χοῦν τὸν ὑποκάτω τ. ποδῶν
ὑμῶν
Re 18 19 ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν

αὗται

28 10 ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τ. χρείας
Ro 12 13 τ. χρείαις τ. ἁγίων κοινωνοῦντες
1Co12 21 χρείαν σου οὐκ ἔχω
21 χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω
24 τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει
Eph4 28 ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι
29 εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τ. χρείας
Phl 225 ᾿Επαφρόδιτον τ. ἀδελφὸν...
κ. λειτουργὸν
τ. χρείας μου
416 ἅπαξ x, δὶς εἰς τ. χρείαν μοι ἐπέμψατε
ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν

3 φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος τ. Παύλῳ
χρησάμενος
17 βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον

1Co7 21 εἰ x. δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι μᾶλλον
31
9 12
15
11Col 17
8.12
18 10
ι ΤΊ Ll ὃ
5 23

χρῆσαι

οἱ χρώμενοι τ. κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι
οὐκ ἐχρησάμεθα τ. ἐξουσίᾳ ταύτῃ
ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων
μήτι ἄρα τ. ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην;
πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα
ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι
καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται
οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τ. στόμαχον

ὑμῶν
ὃ ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι

ITh1

Tit

4 9
12
5 I
314

He

512 πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς

ΧΡΑΌΜΑΙ

Ac 27

245 καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν
435 διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν
εἶχεν

12
7 τὶ
10 36
I Jo 227

ov χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν
ἵνα... μηδενὸς χρείαν ἔχητε
οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι
καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τ. ἀναγκαίας
χρείας

γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος
τίς ἔτι χρεία... ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα
ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν
οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς

317 ὃς δ᾽ ἂν...

XPEO@EIAE’
THE Ὁ

5 φίλε χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους

ΧΡΕΙΆ
814 ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι
6 ὃ οἶδεν γὰρ ὁ Θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν
ἔχετε
9.12 οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
14 τό οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν
21 3 ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει
26 65 τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ;
Mk 217 οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
25 τί ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε χρείαν ἔσχεν
11 3 ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει
14 63 τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
Lu 5 13 οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ

Χρεοφιλέτης, WH
Lu

Μι

911 τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο

10 42 ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός
ἑνὸς δέ ἐστ. χρ., TR non mg. ;—h. v.,
WH mg. R mg. alt.
15 7 οἵτινες-οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας
19 31 ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει

225 οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ

5 προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τ. χρεοφειλεXPH’*

a

310

οὐ

χρὴχρὴ

ἀδελφοί

μομου

ταῦτα οὕτως

γ γίνεσθαι

ΧΡΗΖΩ*
Mt

6 32 oidev γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν .. . ὅτι χρήζετε
τούτων ἁπάντων

Lu 11 8 ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει

12 30 ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρήζετε τούτων
Ro 16 2 ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήζῃ πράγματι
1Co8 I ἢ μὴ χρήζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπι-"
στολῶν
ΧΡΗ͂ΜΑ

ΜΚΙ0 23 πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς
τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσελεύσονται
24 πῶς δύσκολόν ἐστιν τ πεποιθότας
ἥμασιν . .. εἰσελθεῖν

22 71 τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν;

18 10 ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τ.
πόδας νίψασθαι
29 ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τ. ἑορτήν
16 30 οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ

7 41 δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινί

16

τῶν τ. κυρίου ἑαυτοῦ

34 ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει

Jo

αὐτοῦ

ἡλίου

ΧΡΑΏ
Lu 11

θεωρῇ τ. ἀδελφὸν

χρείαν ἔχοντα
Re 317 πεπλούτηκα x. οὐδὲν χρείαν ἔχω
21 23 ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τ. ἡλίου
22 ς οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου κ. φῶς

ἐπὶ

pea ἐπ. χρημ., TWHR mg.
Lu 18 24 πῶς δυσκόλως οἱ ἊΣ χρήματα ἔχοντες εἰς
Ac

τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ εἰσπορεύονται
437 πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα

8 18 προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα λέγων

—

;;

1011

χρῆμα---Χριστός
Ac

820 τ. δωρεὰν τ. Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων | Tit
κτᾶσθαι
24 26 ἐλπίζων ὅτι
τα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ
t
?
τι ἜΗΝ χρῆμα

Mt

212 χρηματισθέντες κατ᾽ “ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι
22 χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν
226 ἢν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τ. πνεύματος Ts ἁγίου
10 22 ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου
11 26 χρηματίσαι τε πρώτως ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τ.
μαθητὰς Χριστιανούς
7 3 ζῶντος τ. ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει
8 5 καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς.
11 7 πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω
βλεπομένων
12 25 ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τ. χρηματίζοντα

8 4 ὅτε δὲἡ χρηστότης... ἐπεφάνη τ. σωτῆρος
ἡμῶν Θεοῦ
᾿
ΧΡΙΣΜΑ

Χρῖσμα, Τ'

ΧΡΗΜΑΤΙΖΩ
Lu
Ac
Ro
He
~

Ι Jo 2 20

27 τὸ χρίσμα

27 ὡς τὸ αὐτοῦ

πάντων

126 μετήλλαξαν τ. φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ

ύσιν"

17 ἀπὸτ. μετοικασίας Βαβυλῶνος ἔ
εως τ. Χριστοῦ

2 4 ἐπυνθάνετο
11

16 18 διὰ τ. χρηστολογίας κ. εὐλογίας ἐξαπατῶσιν

Mt 11 30 6 yap ζυγός μου χρηστός
Lu 5 39 λέγει yap Ὃ παλαιὸς χρηστός ἐστιν

_xpnororepos, R mg.; h. v., [WH]

6 35 αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τ- “ἀχαρίστους

2 4 τὸ χρηστὸν τ. Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει

ἸΟΟΙδ 33 φθείρουσιν ἤθη “χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί
Eph 4 32 γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί
1Pe2 3 εἰ ἐγεύσασθεὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος
ΧΡΗΣΤΟΊΤΗΣ

αὐτοῦ...

rip-“nvy PX, Ps. xiv. 3
11 22 ἴδε οὖν χρηστότητα ΓᾺ ἀποτομίαν Θεοῦ
22 ἐπὶ δέ σε χρηστότης Θεοῦ,
ἐὰν ἐπιμένῃς τ. “χρηστότητι
1Co6 6 ἐν μακροθυμίᾳ ἐν χρηστότητι
Ga 522 ὁ δὲ καρπὸς τ. γραμηθής €or...
μακροθυμία χρηστύότη
Eph2 7 ἵνα ἐνδείξηται τῶν - τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος
τ. χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς
Col 312 ἐνδύσασθε οὖν... σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ

χρηστότητα

τ.

ποῦ ὁ Χριστὸς

δεσμωτηρίῳ

τὰ

ἔργα

τ.

16 τό σὺ εἶ ὁ Χριστὸς 6 υἱὸς τ. Θεοῦ τ. ζῶντος

22
23
24
26

XPHETO’S

τ. πλούτου τ. χρηστότητος
καταφρονεῖς
8112 οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα

παρ᾽ αὐτῶν

Χριστοῦ

4 ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ χρηστεΐεται

2 4%

γεννᾶται
2 ἀκούσας ἐν

20 ὅτι αὐτός ἐστιν 6 Χριστός.

ΧΡΗΣΤΟΛΟΓΙΆ * +

Ro

(2) Xp. ᾿ἸΙησοῦς
(4) anarthr.

3? βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
16 ἐξ jj
ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός

ΧΡΗΣΤΕΥΌΜΑΙ * 7

Ro

περὶ

18 4 7 +, δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἢν
Xp. Ἰησ., WH mg.

27 ὁμοίως τε κ. οἱ ἄρσενες ἀφέντες τ. φυσικὴν
χρῆσιν τ. θηλείας

Ro

ὑμᾶς

XPIZTO’S

(1) *Ino. Χριστός
(8) Xp. Κύριος
ΜῈῚ

ΧΡΗΊΣΣ

1Col3

διδάσκει

XPIZTIANO’S

Η ΤΙ 2 14 μὴ λογομαχεῖν ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον

Ro

χρίσμα

μένει ἐν

Ac 11 26 χρηματίσαι τε πρώτως ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τ.
μαθητὰς Χριστιανούς
26 28 ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι
1 Pe 4 ό εἰ δὲ ὡς Χριστιανὸς μὴ αἰσχυνέσθω

4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός;
ΧΡΗΊΣΙΜΟΣ

ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ

ὑμῖν

XPHMATIEMO’S **
Ro 11

ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ Τ, ἁγίου

27

21 1 ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν
,ἦρξ. 6 “Ino. deux., TR non mg.
42 τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τ. Χριστοῦ;
τὸ καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἷς ὁ Χριστός
5 λέγοντες Ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός
23 ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢἢ ὧδε
63 ἵve ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός
68 4 προφήτευσον ἡμῖν Χριστέ
17 Βαραββᾶν ἢ
ἢ Ἰησοῦν τ. λεγόμενον Χριστόν ;;
22 τίοὖν ποιήσω Ἰησοῦν τ. λεγόμενον Χριστόν;
a xt, ΄ς εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
44 * ὅτι ἤδεισαν αὐτὸν Χριστὸν εἶναι

—Xp. εἶν., T WH]

R non mg.

8 29 λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Χριστός
941

* ποτήριον ὕδατος

ἐν ὀνόματι

ὅτι

Χριστοῦ

ἐστέ
12 35 ὅτι ὁ Χριστὸς vids Δαυείδ ἐστιν
13 21 ἴδε ὧδε ὁ Χριστὸς ἴδε ἐκεῖ
1461 σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τ. εὐλογητοῦ ;
15 32 ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω
νῦν ἀπὸ τ. σταυροῦ
La 2115 σωτὴρ ὅς ἐστιν Χριστὸς Κύριος
26 πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ τ. Χριστὸν Κυρίου
315 μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστὸς
441

ὅτι ἤδεισαν

τ. Χριστὸν

9 20 Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς
τ. Θεοῦ

αὐτὸν εἶναι

εἶπεν

Τὸν Χριστὸν

20 41 πῶς λέγουσιν Ts Χριστὸν εἶναι Δαυεὶδ υἱόν;
22 67 εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς εἰπὸν ἡμῖν
23 24 λέγοντα ἑαυτὸν “Χριστὸν. βασιλέα εἶναι
35 σωσάτω ἑαυτὸν εἰ οὗτός ἐστιν 6 Χριστός
39 οὐχὶ σὺ εἶ 6 Χριστός;

24 26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τ. Χριστόν

Χριστὸς

IOI2

Lu 24 46 οὕτως γέγραπται παθεῖν τ. Χριστόν
ia * ἡ χάρις k. ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐγένετο
20 ἐ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός
25 τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστός
41 * 7. Μεσσίαν 6 ἐστιν μεθερμηνευόμενον
Χριστός
8 28 οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός
425 Μεσσίας ἔρχεται ὁὁ λεγόμενος Χριστός
29 μήτι οὗτός

726 ἔγνωσαν

ἐστιν

ὁ Χριστός;

οἱ ἄρχοντες

ὅτι οὗτός ἐστιν

ὁ

Χριστός;

27 ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται
31 ὁ Χριστὸςὅταν ἔλθῃ
41 ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός.
οἱ δὲ ἔλεγον Μὴ γὰρ ἐκ τ. Γαλιλαίας

Ac 17

3? ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Ἰησοῦς
ἐστ. Xp. Ἰησ., TWH mg.
18 5 8 διαμαρτυρόμενος τ. Ἰουδαίοις εἶναι τ.
Χριστὸν Ἰησοῦν
28 2 ἐπιδεικνὺς διὰ τ. γραφῶν εἶναι τ. Χριστὸν
Ἰησοῦν

δι 9 διαμαρτυρόμενος - + + miotw els Ὁ,
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν
—Xp., WH non mg. R mg.
3 ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν
Ἰησοῦν

18 διδάσκων

ὁ

1

42 ἀπὸ Βηθλεὲμ . . . ἔρχεται ὁ Χριστός
9.22. ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστὸν
10 24 εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ
11 27 ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστός
. ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν

Χριστόν

20 31 ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστός
Ac 231 προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τ. ἀναστάσεως τ.
Χριστοῦ

36 8.1 x. Κύριον αὐτὸν x. Χριστὸν ἐποίησεν ὁ
Θεός

38 } βαπτισθήτω ἕκαστος
€
ὑμῶν ἐν τ. ὀνόματι
Ἰησοῦ Χριστοῦ

5.65

ἐν τ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦτ. Ναζωραίου
περιπάτει
18 ἃ προκατήγγειλεν Greg παθεῖν τ. Χριστὸν
αὐτοῦ
20 2 ὅπως ἂν oe ἀποστείλῃ τ. προκεχειρι-

κατὰ τ. Χριστοῦ

αὐτοῦ

3 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ...

cs otis ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι
τ. ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Κυρίου
τ. Κυρ. "Ing. τ. avaor., WHR non mg.
5 42 3 οὐκ ἐπαύοντο... εὐαγγελιζόμενοι ¥.
Χριστὸν Ἰησοῦν
8 5 ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τ. Χριστόν
12 εὐαγγελιζομένῳ περὶ .
. τ. ὀνόματος
Ἰησοῦ Χριστοῦ
37 1 πιστεύω τ. υἱὸν τ. Θεοῦ εἶναι τ. Ἰησοῦν
Χριστόν

Κυρίου

Ἰησοῦ Χριστοῦ

- εὐχαριστῶ τ. Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ

ee

ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τ. ἀνθρώπων

. διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ
53 Xp. WH mg. R
1 δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ

τ δικαιούμενοι ... διὰ

τ.

ris ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

1 8 εἰρήνην ἔχωμεν...

ἀπολυτρώσεως

διὰ τ. Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

εἴ γε Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι
‘ ἔτιἁμαρτωλῶν ὄντων
6
ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ
ἡμῶν ἀπέθανεν.
a

καυχώμενοι ἐν τ. Θεῷ
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

διὰ τ. Κυρίου

Χριστ., LW Η]
a ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τ. ἑνὸς ἀνθρώπου
ἰησοῦ Χριστοῦ

1.5

imvio~
Dy ninby InN, Ps. ii.2

-Χριστ., T
3 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ
Χρ. Ἶησ., TWH mg.
ar. υἱοῦ αὐτοῦ... Ἰησοῦ Χριστοῦ τ.
Κυρίου ἡμῶν

σμένον ὑμῖν Χριστὸν Ἰησοῦν

410.! ἐν τ. ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τ. Ναζωραίου
. . οὗτος “παρέστηκεν
26 συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τ. Κυρίου κ.

Ἰησοῦ

Σ ἐν οἷς ἐστὲ ἃς ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ

12 34 ὅτι ὁ Χριστὸς ae eis τ. αἰῶνα

31 ἵνα γινώσκωσιν.

τὰ περὶ τ. Κυρίου

Χριστοῦ

Χριστὸς ἔρχεται;

17

πίστεως

εἰ παθητὸς ὁ Χριστός

ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τ. ἑνὸς Ἰησοῦ
Χριστοῦ

Xp. Ἶησ., WH

mg.

21 1 8 ἡ χάρις βασιλεύσῃ . . . διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν

6 3 μ ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν

4 . ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν
εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ

9 4 Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀπο-

θνήσκει
II Ξ ζῶντας δὲ τ. Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
23° 5 ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ. Κυρίῳ

ἡμῶν

mg. R non mg,;

74 ἐθανατώθητε τ. νόμῳ διὰ τ. σώματος τ.

9 22 συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν 6 Χριστός
34 1 Αἰνέα ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός
10 36 } εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
48 1 προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τ. ὀνόματι
Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι
111
1 ὃ. ἡμῖν πιστείσασιν ἐπὶ τ. Κύριον Ἰησοῦν
Χριστόν

1 8.χάρις δὲ τ. Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τ.

—h.

v.. TWH

non

Xp., [WH mg.

15 26 1 ® ὑπὲρ τ. ὀνόματος τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ

16 181
Aw σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
17 3 χάρο θέμενον ὅτι
Ὁ τ. Χριστὸν ἔδει παθεῖν

Ἄριστοῦ

Κυρίου ἡμῶν

3 οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ"

26 γὰρ νόμος τ. πνεύματος τ. ζωῆς
Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε

ἐν

> εἰ.δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει
te be Χριστὸς ἐν ὑμῖν

ἢ 6 ἐγείρας ἐκ νεκρῶν Χριστὸν "yoga
ζωοποιήσει
17 * συνκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ

Χριστός
Ro

8 34 * Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ ἀποθανών

1013

1Gol

4.3.1

35 τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τ. ἀγάπης τ. Χριστοῦ;

Θεοῦ, WH

mg. R mg.

δὶ Κυρίῳ ἡμῶν

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Χριστ., [WH]
ἐν +. ἡμέρᾳ τ. Κυρίου

813

T. Χριστοῦ

914% εἰς κοινωνίαν τ. υἱοῦ
Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν.

6 1 τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν

τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν
7 δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ
οἱ πολλοὶ ἕν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ
3 ὃ ἐνδύσασθε τ. Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
Xp. ‘Ine, WH mg.

14.94 cis τοῦτο yap Χριστὸς ἀπέθανεν
15 * μὴ... ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς
ἀπέθανεν
18 ὁ γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων T. Χριστῷ
15 3k. yap ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν

5 2 τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν
"Ino. Xp., WH

δι δας,

e

17 ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τ. Χριστοῦ
25." ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον
244 Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν. ks Θεοῦ σοφίαν
30 Ὁ ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

2 21 οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ
Ἰησοῦν

x. πατέρα

8

14 os σαρκίνοις ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ
ἘΠῚ

ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός

23.4 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ Χριστὸς δὲ Θεοῦ.
4 1 * οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπη-

περιτομῆς

ρέτας Χριστοῦ

ἴδ 5 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ
εἰς τὰ ἔθνη
17 2 ἔχω οὖν τ. καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
18 * ὧν ov κατειργάσατο Χριστὸς δι᾿ ἐμοῦ
19 ὥστε με. . . πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον
τ. Χριστοῦ

10 * ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν,
4 ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ
15 * ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν
Χριστῷ
5. ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ... ἐγὼ ὑμᾶς
ἐγέννησα

20 * οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός

20. ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι.
ὅ0 1 ὃ παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς.
διὰ τ. Κυρίου

17 2 ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν

5 413

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

3.3 ἀσπάσασθε. . . τ. συνεργούς μου ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
ΟΣ ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τ. ᾿Ασίας εἰς Χριστόν

-Χριστ.; WHR
Ξ Ks yap τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός
611} ὃ ἐδικαιώθητε ἐν τ. ὀνόματι τ. Κυρίου

7 * of K. πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

15 * τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν;

ἐν Χριστῷ

10 4 ἀσπάσασθε
᾿Απελλῆν
τ. δόκιμον ἐν
Χριστῷ
16 ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τ.
Χριστοῦ
18 3 7, Κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ, οὐ δουλεύουσιν
20134 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
μεθ᾽ ὑμῶν
oer TWH non mg.
δὴ 1 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμων Ἰησοῦ Χριστοῦ
μετὰ πάντων ὑμῶν
—h. v, TWHR non mg.
2 Βτῷ στηρίξαι κατὰ. .. τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ

Χριστοῦ

27 | μόνῳ σοφῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
1Col
1 12 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
Xp. Ἰησ., TWH mg.
a4 ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
21 Fx, ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

3.13 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ. .. Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ

Χριστῷ Ἰησοῦ
σὺν τ. δυνάμει τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ

δ" ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τ. συνεργὸν ἡμῶν
᾿

Χριστόν

16 4 ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν

7 καθὼς x. ὁ Χριστὸς προσελάβετο ἡμᾶς
8 * λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι

16

᾿ἸΙησοῦ
.

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
124 ἐγὼ δὲ Κηφᾶ ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.
ZZ μεμέρισται ὁ Χριστός
Χριστός ; TWH mg. R non mg.
1740 yap ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν

mg.

α . δοξάζητε τ. Θεὸν

αὐτοῦ

710 1 8 παρακαλώ..... διὰ τ. ὀνόματος τ. Κυρίου

τ. Κυρίου. ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

|
:
;

ἡμῶν Ἰησοῦ

Χριστοῦ

5 ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα
4* τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην

Ἰησοῦν"

ἐν

7 > ® ἀπεκδεχομένουςτ.ἀποκάλυψιντ.Κυρίου

e214 ἀλήθειαν “λέγω ἐν Χριστῷ
3 ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ

νος
Ἐ 1
12 5 *
13 14 1

ὑμῖν

6 καθὼς τὸ μαρτύριον τ. Χριστοῦ ἐβεβαιώθη

30 ὃ 3 τ᾽ ἀγάπης τ. Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

10

χάριτι τ. Θεοῦ τ. δοθείσῃ

Χριστῷ Ἰησοῦ

ἄρας οὖν τὰ μέλη τ. Χριστοῦ

722
4.6 ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ
8.6.1 εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός
ar Pls
4
ὃν Χριστός ἀπέθανεν
12 “
εἰς Χριστὸν duapravere
912 ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τ. εὐαγγελίῳ
$i Χριστοῦ
21 * μὴ dv ἄνομος Θεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστοῦ
10 4 ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ Χριστός
9 μηδὲ ἐκπειράζωμεν τ. Χριστόν
Κύριον, TWHR non mg.
16 οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τ. αἵματος τ. Χριστοῦ;
τ. αἵμ. τ. Xp. ἐστ., TE

16 οὐχὶ κοινωνία τ. σώματος τ. Χριστοῦ ἐστίν;

11

1 * μιμηταί μου γίνεσθε καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ
3 παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν
—dé, WH mg.
3 κεφαλὴ δὲ τ. Χριστοῦ ὁ Θεός
1212 οὕτως Kk. ὁ Χριστός
27% ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ

15 3 4 ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τ. ἁμαρτιῶν

ἡμῶν

1014

Χριστός
* εἰ δὲ Χριστὸς
“ynnyeprat
13 * οὐδὲ Χριστὸς
14 * εἰ δὲ Χριστὸς
15 ἐμαρτυρήσαμεν

1Col5 12

κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν
ἐγήγερται"
οὐκ ἐγήγερται
κατὰ τ. Θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τ.

~

11Co9 13 τ. ὑποταγῇ τ. ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγ-

5 αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τ. ὑπακοὴν

Χριστόν

τ. Χριστοῦ

16 * οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται"
17 * εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται
18 # ἄρα kK. οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.
Ig * εἰ ἐν τ. ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες
ἐσμὲν μόνον
20 * νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν
22 ἐν τ. Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται
23 * ἀπαρχὴ Χριστός,
ἔπειτα οἱ τ. Χριστοῦ ἐν τ. παρουσίᾳ αὐτοῦ
31 3 ὃ ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τ. Κυρίῳ ἡμῶν
57 1 8 τ. διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
16 23 1 8 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽
ὑμῶν.
ες,
Ζριστ., TWH
:

7 * εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι
7 * καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως κ. ἡμεῖς
14 ἄχρι γὰρ κ. ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τ. εὐαγγελίῳ
τ. Χριστοῦ
11 2 παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τ. Χριστῷ
3 * φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τ. ἁπλότητος
. +. τῆς εἰς τ. Χριστόν
—rov, TWH mg.

10 ὁ ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί

* μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους
στοῦ
23 * διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν;

* οἶδα

5 1? οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς

Ἰησοῦ Χριστοῦ
5 καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τ. Χριστοῦ
εἰς ἡμᾶς,

1

οὕτως διὰ τ. Χριστοῦ περισσεύει κ. ἡ παρά-

κλησις ἡμῶν
19 1 3 ὁ τ. Θεοῦ γὰρ υἱὸς Χριστὸς Ἰησοῦς
‘Ino. Χρ., R
21 * ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν eis Χριστόν
* εἴ τι κεχάρισμαι δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ
Χριστοῦ

1
1
*

N
We

* ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν

πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τ. Χριστοῦ
4 ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται
τ. φωτισμὸν τ. εὐαγγελίου τ. δόξης τ. Χριστοῦ

ἀλλὰ

Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων
ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν

δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ
τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ

8. γινώσκετε γὰρ τ. χάριν τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ

ῦ
Χριστ., [WH]
* εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν .΄.. δόξα Χριστοῦ

μεταστρέψαι

τὸ εὐαγγέλιον

τ.

Χριστοῦ
* Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην
~
_N
ἀλλὰ δι ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἀγνοούμενος τ. προσώπῳ τ. ἐκκλησίαις τ.
Ιουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ
yj
.
ἷν
ἀ
ΒΗ
τ. ἐλευθερίαν
ἡμῶν
ἣν
ἔχομεν ἐν> ΧριστῷἸησοῦ
16 1 3 οὐ δικαιοῦται. . . ἐὰν μὴ διὰ πίστεως
Χριστοῦ Ἰησοῦ,
Ino. Χρ., R
E
12. ἡμεῖς eis Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύ-

τ. Χριστοῦ
τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τ. Χριστῷ
* Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τ. Θεῷ
ἢ
* κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν

κηρύσσομεν

Χριστὸς ἐν ὑμῖν;
Xp. Ἶησ., TWH mg.
3-4 χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ...
μετὰ πάντων ὑμῶν
Χριστ.,
Η]
Παῦλος ἀπόστολος... διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
8 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ. .. Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
μετατίθεσθε ἀπὸ τ. καλέσαντος ὑμᾶς ἐν
χάριτι Χριστοῦ

7 θέλοντες

ἐλθὼν δὲ εἰς τ. Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον

γὰρ ἑαυτοὺς

πρὸ ἐτῶν

ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος
Χριστοῦ

3 1% εὐλογητὸς 6 . . . πατὴρ τ. Κυρίου ἡμῶν

Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον
.
"Ino. Xp., WH mg.
3 πρὸς
φωτισμὸν τ. γνώσεως τ. δόξης τ.
Θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ
φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τ. βήματος τ.
Χριστοῦ
γὰρ ἀγάπη τ. Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς
εἰ kK.
ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν
ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις
τ. Θεοῦ τ. καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ
Χριστοῦ

ἐν Χριστῷ

19 * κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν

Ἰησοῦ

1 ? Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
2 1 ὃ χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ... Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

123 οὐ

ἄνθρωπον

Χρι-

δεκατεσσάρων
9 ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τ. Χριστοῦ.
4 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις... ὑπὲρ Χριστοῦ

24? ἡ ἀγάπη pov pera πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ

11Col

γέλιον τ. Χριστοῦ
παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τ. πραὕτητος x. ἐπιειἰκίας τ. Χριστοῦ

101

»

σαμεν,

"Inc. Χρ., WH mg.
* ἵνα δικαιωθώμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ
17 * εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ

17

ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος;

20 * Χριστῷ συνεσταύρωμαι
20 * ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός

21 * ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν
8

1 | Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος

13 * Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τ. κατάρας
τ. νόμου

141 3 wa. . . ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Αβραὰμ. γένηται
ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ
Xp. Ἶησ.; TWH mg. R
16 * τ. σπέρματί σου ὅς ἐστιν Χριστός
NN

Ll

᾿

ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ

ὁ νόμος παιδαγωγὸς
Χριστόν

ἡμῶν

γέγονεν

εἰς

1015

Χριστός
Ga

εἰς οἰκοδομὴν τ. σώματος τ. Χριστοῦ
εἰς; μέτρον ἡλικίας τ. πληρώματος τ. Χριστοῦ
* ὅς ἐστιν a κεφαλὴ Χριστός
ipeis δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τ. Χριστόν

826 2 υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τ. πίστεως ἐν Χριστῷ | Eph4 12
13
᾿Ιησοῦ'
15
27 * ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν
20
ἐνεδύσασθε

32 * καθὼς x. ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο

28 3 πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ

Ἰησοῦ:
20 * εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ
414? ἐδέξασθέ, με ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν

ὑμῖν
2 καθὼς κ. ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶς
5 οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τ. βασιλείᾳ

5

τ.

Χριστοῦ

19 * μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν

δ. Et τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν
2 * ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν
ὠφελήσει
κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ
4

14 ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός
35... ὃ| εὐχαριστοῦντες . .. ἐν ὀνόματι τ: Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
24 Ὁ ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ

ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία
24 3 οἱ δὲ τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ τ. σάρκα ἐσταύ-

24 ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται T. Χριστῷ
25 καθὼς κ. ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τ. ἐκκλησίαν

23 ὡς x. ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τ. ἐκκλησίας

6 * ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι

32 * ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστόν

12 3 ἵνα τ. σταυρῷ τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ μὴ
διώκωνται
στ σ., T [WH] R
1413 εἰ μὴ ἐν τ. σταυρῷ τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
‘
18

1.8.ὴ χάρις τ. “Κυρίου, ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

μετὰ τ. πνεύματος ὑμῶν

1 3 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ

Eph1

καθὼς kK. 6 Χριστὸς τ. ἐκκλησίαν

29

pacar

6 2 οὕτως ἀναπληρώσατε τ. νόμον τ. Χριστοῦ

6

5 ἐν ἁπλότητι τ. καρδίας ὑμῶν ὡς τ. Χριστῷ
6 ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ
23 1% ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ... . Κυρίου
ie Χριστοῦ.
8 ἡ χάρις μετὰ πάντων τ. ἀγαπώντων τ.
22

1

1 ? Ἠαῦλοεικ. Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ,

Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν

Phl

. τᾶσιν τ. ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

ι 3 τοῖς... πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ"
21% χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ. .. Κυρίου
, Ἰησοῦ Χριστοῦ.
3} 8 εὐλογητὸς ὁ Θεὸς x. πατὴρ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ὁ εὐλογήσας pas . . . ἐν τ. ἐπουρανίοις
ἐν Χριστῷ

213 χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη amd. . . Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
6 1 3 ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
Xp. Ἴησ., WH mg.
8 2 ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις
;
Χριστοῦ Ἰησοῦ
10 ὁ ἵνα fre . . . ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν

Χριστοῦ
10 ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τ. Χριστῷ
12 ἡμᾶς. . . τ᾿ προηλπικότας ἐν τ. Χριστῷ

11

5 | προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ ᾿Ιησοῦ

17 1 8 ὁ Θεὸς τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

. « » ὄψη ὑμῖν
20 ἣν ἐνήργηκεν ἐν τ. Χριστῷ
2 5 συνεζωοποίησεν τ. Χριστῷ
6 3 συνεκάθισεν ἐν τ. ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
7? ἐν χρηστότητι ep ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

10 2 κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

ἐπὶ ἔργοις

ἀγαθοῖς
12 * ὅτι ἦτε τ. καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ
13 7 νυνὶ

δὲ ἐν Χριστῷ

Ἰησοῦ ὑμεῖς.

Χριστοῦ

πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ
13. τ. δεσμούς μου φανεροὺς ἐν apr’
γενέσθαι

15 δὲ εὐδοκίαν τ. Χριστὸν κηρύσσουσιν
17 * οἱ δὲ ἐξ ἐριθίας τ. Χριστὸν καταγγέλλουσιν
—rov, WH mg.
18 4 εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς καταγγέλλεται
19

21 ὁ ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῇν Χριστός
23 * εἰς τὸ ἀναλῦσαι κ. σὺν Χριστῷ εἶναι

26 3 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ

Ἰησοῦ

ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τ. αἵματι τ. Χριστοῦ

20:4

o

ὄντος ἀκρογωνιαίου

αὐτοῦ

Χριστοῦ Ἰησοῦ

3% ἐγὼ Παῦλος ὁ ,δέσμιος. τ. Χριστοῦ Ἰησοῦ

4 νοῆσαι τ. σύνεσίν μου ἐν τ. μυστηρίῳ τ.
Χριστοῦ

Bh εἶναι τὰ ἔθνη . . « συνμέτοχα τ. ἐπαγγελίας
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
8 εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος

τ. Χριστοῦ
τι 5. 3 ἣν ἐποίησεν ἐν τ. Χριστῷ Ἰησοῦ τ.

Κυρίῳ ἡμῶν
17 κατοικῆσαι τ. Χριστὸν διὰ τ. πίστεως ἐν τ.
καρδίαις ὑμῶν
19 τ. ὑπερβάλλουσαν τ. γνώσεως ἀγάπην τ.

Χριστοῦ

21 3 αὐτῷἡ δόξα ἐν τ. ἐκκλησίᾳ κ. ἐν Χριστῷ

Ἰησοῦ

4 7 κατὰ τὸ μέτρον τ. δωρεᾶς τ. Χριστοῦ

ἐπιχορηγίας τ. πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ

20 *# μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τ. σώματί μου

27

ἀξίως τὸ εὐαγγελίου τ. Χριστοῦ πολιτεύεσθε

29 * ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ

2 τ * εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ
5 3 τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ x.

Χριστῷ

ἐν

Ἰησοῦ
11 1% ἵνα... πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται
ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστός

16 * εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ
21 1 3 τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν οὐ τὰ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ
"Ino. Xp. WH mg. R
30 4 διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ μέχρι
ἤγγισεν
Κυρίου, WH non mg. R mg.

θανάτῳυ

3 37 οἱ... καυχώμενοι ἐκ Χριστῷ Ἰησοῦ
7 ταῦτα ἥγημαι διὰ τ. Χριστὸν μίαν

8 2 > διὰ τὸ ὑπερέχον τ. γνώσεως
Ἰησοῦ τ. Κυρίου μου

Χριστοῦ

1016
Phl 3

Χριστός
8 * ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω

9 * μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην... ἀλλὰ τὴν

{ΤῊ 8. 2 Τιμόθεον

12 * ἐφ᾽

ἡμῶν...

ἐν τ.

4 τό * οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον

x. κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ

5 9} 3 εἰς περιποίησιν σωτηρίας δια τ. Κυρίου

14 3 εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τ. Θεοῦ
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
18 τ. ἐχθροὺς τ. σταυροῦ τ. Χριστοῦ
20 1 ὅ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν
Χριστόν
4 γ " φρουρήσει τ. καρδίας ὑμῶν... ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
19 ? κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ | UTh1
Ἰησοῦ
21 3 ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
23 1 ὃ ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
τ. πνεύματος ὑμῶν
Col 1 1 3 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
2 “ τοῖς... ἁγίοις x. πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν
2

Χριστῷ

3.1 ὃ εὐχαριστοῦμεν τ. Θεῷ πατρὶ τ. Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Χριστ., [WH]
18 2 τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
23 ' * ἐν τ. παρουσίᾳ τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ
28 1 8 ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
μεθ᾽ ὑμῶν
11% τὶ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν. ..
Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ:
2.1 ὃ χάρις ὑμῖν x. εἰρήνη ἀπὸ... Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ
121% κατὰ τ. χάριν τοῦ... Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ
113 ὑπὲρ τ. παρουσίας τ. Κυρίου ἡμῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ

14 1 ὃ εἰς περιποίησιν δόξης τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ

Χριστ., [WH]

16 1 8 αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς

4 " ἀκούσαντες τ. πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
7 πιστὸς ὑπὲρ ἡμῶν διάκονος τ. Χριστοῦ
24 τὰ ὑστερήματα τ. θλίψεων τ. Χριστοῦ

- + + παρακαλέσαι
8. 5 κατευθύναι ὑμῶν τ. καρδίας. . . εἰς τ.
ὑπομονὴν τ. Χριστοῦ
6 1 8 παραγγέλλομεν .... ἐν ὀνόματι τ. Κυρίου

28 * ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον

12 1 ὃ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ

27 * Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τ. δόξης

Ἰησοῦ Χριστοῦ

ἐν Χριστῷ

2 24 εἰς ἐπίγνωσιν τ. μυστηρίου τ. Θεοῦ
Χριστοῦ
5 4 τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως
ὑμῶν.
6 5 8 ὡς οὖν παρελάβετε τ. Χριστὸν Ἰησοῦν

18 1 ὃ ἡ χάρις τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ΤΙ

τ. Κύριον

ὃ * κατὰ τὰ στοιχεῖα τ. κόσμου κ. οὐ κατὰ
Χριστόν
II περιετμήθητε.... ἐν τ. περιτομῇ τ. Χριστοῦ
17 τὸ δὲ σῶμα τ. Χριστοῦ
20 * εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τ. στοιχείων
τ. κόσμου
8.1 εἰ οὖν συνηγέρθητε τ. Χριστῷ,
τὰ ἄνω ζητεῖτε οὗ ὁ Χριστός ἐστιν
3 ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τ. Χριστῷ ἐν
τ. Θεῷ:
4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν
11 * ἀλλὰ πάντα κ. ἐν πᾶσιν Χριστός
13 καθὼς κ. ὁ Χριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῖν
Κύριος, WH non mg. R non mg.
15 ἡ εἰρήνη τ. Χριστοῦ βραβευέτω ἐν τ. καρδίαις
ὑμῶν
16 ὁ λόγος τ. Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν
Κυρίου, WH mg.; Κυρίου vel Θεοῦ, Ἐ
mg.

24 3. τ. Κυρίῳ Χριστῷ Sovdevere

4 3 λαλῆσαι τὸ μυστήριον τ. Χριστοῦ

12 2 ᾿Ἐπαφρᾶς

1ΤῊ1

τ. ἀδελφὸν

εὐαγγελίῳ τ. Χριστοῦ

wa πίστεως Χριστοῦ

ὁ ἐξ ὑμῶν

δοῦλος

Ἰησοῦ
11 δ τ. ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονίκέων
Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ
εἶναι

ὡς

Ἰησοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν

12 3 ὃ χάριν ἔχω τ. ἐνδυναμώσαντί pe Χριστῷ
Ἰησοῦ τ. Κυρίῳ ἡμῶν
’
14 2 μετὰ πίστεως κ. ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
15. 2 Χριστὸὸ Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τ. κόσμον
ἁμαρτωλοὺς σῶσαι
16 1 5 ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς
Ἰησοῦς τ. ἅπασαν μακροθυμίαν
"Inc. Xp.. TWH mg. R
2 5 3 εἷς κιμεσίτης... ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς
8113 3 πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
4 6 3 καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ
5 11 ὅταν yap καταστρηνιάσωσιν τ. Χριστοῦ
21 5 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τ. Θεοῦ κ. Χριστοῦ
Ἰησοῦ
:
6 31 ὃ ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
13.1 ? παραγγέλλω σοι ἐνώπιον. . . Χριστοῦ
"Ino. Χρ., WH

Χριστοῦ
ἐν .

Χριστοῦ

14? τ. ἐκκλησιῶν τ. Θεοῦ τ. οὐσῶν ἐν τ.
Ιουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

μετὰ πάντων ὑμῶν
1 ? Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ,
3 κατ᾽ ἐπιταγὴν
. Χριστοῦ Ἰησοῦ τ.
ἐλπίδος ἡμῶν
2 " ὃ χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ. . . Χριστοῦ

Ἰησοῦ

3.1% τ. ὑπομονῆς τ. ἐλπίδος τ. Κυρίου ἡμῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ
2 6 * δυνάμενοι ἐν βάρει
ἀπόστολοι

1

mg.

14 1 ὃ μέχρι τ. ἐπιφανείας τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
. | 1ΠΤ|1

Χριστοῦ
1 3 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
1 3 κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ

Ἰησοῦ

2 3 ὃ χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ...
Ἰησοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν
Κυρίου Ἰησ., WH mg.

9 " κατὰ.

..

Χριστοῦ

χάριν τ. δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν

Χριστῷ Ἰησοῦ

L's.
δ.

,
l
e

a

ΙΟΙ7

Χριστός
ΠΤΙ1τὸ 2 διὰ

τ. ἐπιφανείας τ᾿ ἰάχων al ἡμῶν
Χριστοῦ Ἰησοῦ
3 ἐν πίστει kK. ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
bo ἐνδυναμοῦ
ἐν τ. χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ

1Pelzz 4 προμαρτυρόμενον. τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα

13

Ἰησοῦ

ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ
᾿ μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον
ἐκ νεκρῶν

2 ἵνα x. αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν
bo
τὸ

Χριστῷ Ἰησοῦ
οἱ θέλοντες ὧν εὐσεβῶς ἐἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
σοφίσαι .. . διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ

to

διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τ. Θεοῦ κ. Χριστοῦ

1

3 Παῦλος δοῦλος Θεοῦ ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ

Ἰησοῦ
Ἰησοῦ

Χριστοῦ

καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τ. Χριστοῦ παθήμασιν
5 ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ
ὃ... . μάρτυς τῶν τ. Χριστοῦ “παθημάτων
= 6 καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ
δύξαν ἐν Χριστῷ
τῷ Χρ., WH mg.

Χριστοῦ

Xp. [Ἰησοῦ], WH

mg.

χάρις k. εἰρήνη. ἀπὸ...

Χριστοῦ

Ἰησοῦ

τ. σωτῆρος ἡμῶν
> ἐπιφάνειαν τ. δόξης τ. “μεγάλου Θεοῦ κ.
σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ

"Ino. Xp.. WH mg. R
ἐξέχεεν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ

>

3 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
. Κυρίου
3 χάρις ὑμῖν κ. εἰρήνη ἀπὸ.

1 ἐν δικαιοσύνῃ τ. Θεοῦ ἡμῶν K. σωτῆρος

Χριστοῦ

ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν
εἰς Χριστόν

πολλὴν ἐν
νυνὶ δὲ κ.
ἀνάπαυσόν
᾿Επαφρᾶς

3 καθὼς x. ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς
ἐδήλωσέν μοι
8 ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν
3 ἐν ἐπιγνώσει τ. Κυρίου x. σωτῆρος

mae
Ἰησοῦ
3.8 ἡ χάρις T. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

Ἰησοῦ Χριστοῦ

τ. πνέυματος ὑμῶν
Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τ. οἶκον αὐτοῦ
μέτοχοι γὰρ τ. Χριστοῦ γεγόναμεν
οὕτως κ. ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν
ἀφέντες τὸν τ. ἀρχῆς τ. Χριστοῦ λόγον
$ Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τ.
γενομένων ἀγαθῶν
πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τ. Χριστοῦ
* οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια

® αὐξάνετε δὲ ἐν γνώσει τ. Κυρίου ἡμῶν
Ke σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
1 ἡ κοινωνία.

.«. μετὰ τ. υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ
μ- παράκλητον εἰς
Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον
64, νούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὃ Χριστός

1 iva πιστεύσωμεν τ. ὀνόματι τ. υἱοῦ αὐτοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ
ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ
ἐληλυθότα

Xplor os:

οὕτως x. 6 Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθείς
1 διὰ τ. προσφορᾶς τ. σώματος ᾿ἸΙησοῦ
Χριστοῦ ἐφάπαξ
μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος ... . τ. ὀνειδισμὸν τ᾿ Χριστοῦ
3 Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς Ks σήμερον ὁ αὐτός
1 ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον
αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
3 Ἰάκωβος Θεοῦ x. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
δοῦλος
3 το πίστιν τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
τ. δόξης
Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
ὑπακοὴν Kk. ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ

: ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι
ἐστιν 6 υἱὸς τ. Θεοῦ

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
be ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν
eeτιμὴν
NTO
m

ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ,

Ἰησοῦς

Χριστός

—Xp., T [WH] R
πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστός
16 ἐλθὼν δὲ ὕδατος x. αἵματος ᾿Ιησοῦς
Χριστός

1 x, ἐσμεν ἐν τ. ἀληθινῷ ἐν τ. υἱῷ αὐτοῦ
Ἰησοῦ Χριστῷ
-- χάρις ἔλεος εἰρήνη ... παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
τ: υἱοῦ τ. πατρός
οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν
Χριστὸν

ἐρχόμενον ἐν σαρκί

"»

Χριστοῦ

> εἰς τὴν τ. Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐπίγνωσιν
3 τι αἰώνιον βασιλείαν τ. Κυρίου ἡμῶν
= σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ

Χριστῷ παρρησίαν ἔχων
δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ
ὁ συναιχμάλωτός
μου ἐν

ὃ_ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς xk. πατὴρ τ. Κυρίου

f

Ἰησοῦ Χριστοῦ
-

Ἰησοῦ Χριστοῦ

πεν
"τ

τοῖς ἐν Χριστῷ

Σίμων Πέτρος δοῦλος x. ἀπόστολος Ἰησοῦ

ἡμῶν

ΙΡΕΙ

εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν

τ. σωτῆρος

~

a
EE

τ. φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει
Ἰησοῦ Χριστοῦ
ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου κ. ἀσπίλου Χριστοῦ
1 θυσίας εὐπροσδέκτους Θεῷ διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ
ὅτι κ. Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν
Κύριον δὲ τ. Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν τ.
καρδίαις ὑμῶν
» οἱ
ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τ. ἀγαθὴν ἐν
Χριστῷ ἀναστροφήν
4 fh Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν
1 δι᾿ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
4 Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκί
1 ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁΘεὸς διὰ Ἰησοῦ

-

πᾶς ὁ ... μὴ μένων ἐν τ. διδαχῇ τ.
Χριστοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος
"» 1 Ἰούδας
Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις
-_ 1 trois ἐν...
κλητοῖς
4 ΡῈ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι

OD
SMF

Ju

Χριστός--- χρύσεος
Ju

Re

17 13 ὑπὸ τ. ἀποστόλων τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
21 1 ὃ. προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τ. Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
25} ὅ μόνῳ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ τ. Κυρίου ἡμῶν

Ac

8.21 δέξασθαι

12 10
20 4
6
2221

418 οὗ

εἵνεκεν

πτωχοῖς

με

Ac

427
10 38
11Col 21
Ης 1 ο

αὐτούς

14

τ. ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν ὃν ἔχρισας
ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς πνεύματι ἁγίῳ
ὁ δὲ... χρίσας ἡμᾶς Θεός
διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ Θεός

DDN WN ἸΞΓῸν, Ps. xlv. 8

531 ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν
28 διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν
μαθηταῖς

15 33 ὃ ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν

20 18 πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τ. πάντα χρόνον ἐγενόμην
Ro

27 οἷ ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου
7 1 ὁ νόμος κυριεύει τ. ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον

χρόνον (ζῇ

1625 * κατὰ
ἀποκάλυψιν
μυστηρίου χρόνοις
αἰωνίοις σεσιγημένου
1Co 7 39 ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς
16 7 ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς
Ca SF ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιύς

ἐστιν

XPONI’ZQ

4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τ. χρόνου
1 περὶ δὲ τ. χρόνων κ. τ. καιρῶν

Mt 24 48 χρονίζει μου ὁ Κύριος
25 καὶ χρονίζοντος δὲ τ. νυμφίου ἐνύσταξαν

1Th5

5 χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι
He 10 37 ὁ ἐρχόμενος ἥξει κ. οὐ χρονίσει

Tit

πρὸ χρόνων αἰωνίων
1 2 4 ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς

TNs) ND N32 NB, Hab. ii. 3

He

4

Lu

121 ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τ. ναῷ αὐτόν

Mt

2

7 ἠκρίβωσεν

(2) ἐπὶ, κατὰ χρόνον
(4) χρ. αἰώνιοι

παρ᾽ αὐτῶν

τ. χρόνον τ. φαινο-

μένου ἀστέρος

16 "' κατὰ τ. χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τ.
25 το
Mk 2 19
9.21
Lu 157
4 5

μάγων
μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος
ὅσον χρόνον ἔχουσιν τ. νυμφίον per’ αὐτῶν
πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ;
ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν
ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τ. βασιλείας τ. οἰκου-

18 4.3 οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον

Ac

7 σήμερον ἐν Aaveid λέγων
χρόνον, Ps. xcv. 7

>

Θεὸς

πρὸ

μετὰ τοσοῦτον

' ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς
! ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτόν
ὃ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει
᾿ ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί
| ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν
τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί

τοσούτῳ χρόνῳ, TWH mg.
1 6 εἰ ἐν τ. χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τ.
βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;

>

4

ἀρκετὸς γὰρ ὁ παρεληλυθὼς χρόνος

Ju
Re

18 ἐπ᾽ ἐσχάτου χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται
221 ἔδωκα αὐτῇ χρόνον iva μετανοήσῃ
6 11 1 ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν

10 6 ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται
20 3 1 μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν
χρόνον

29 πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν

9
ὃ
Jo
6
7 33
1235
14 9

χρόνων αἰωνίων

11 32 ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος
1Pe117 ἐν φόβῳ τὸν τ. παροικίας ὑμῶν χρόνον
ἀναστράφητε
20 φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τ. χρόνων |
δι’ ὑμᾶς
4 2 θελήματι Θεοῦ τ. ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ
βιῶσαι χρόνον.

μένης ἐν στιγμῇ χρόνου
8 27 | χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον

20
23

9 * χάριν τ. δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

5 12 ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τ. χρόνον

XPO’NOE

(1) xp. μικρός, ἱκανός
(8) χρ. ἔχειν, ποιεῖν

τ.

17 30 τοὺς μὲν οὖν χρόνους τ. ἀγνοίας ὑπεριδὼν
ὁ Θεός
18 20 ? ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον
μεῖναι
23 * ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν
19 22 αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον eis τ. ᾿Ασίαν

εὐαγγελίσασθαι

Dy Twa ὟΝ nin Mvp I, Is. Ixi. 1

ἀποκαταστάσεως

18 18 ὡς τεσσερακονταετὴ χρόνον ἐτροποφόρησεν

T [WH] R non mg.
ΧΡΙΏ
ἔχρισέν

χρόνων

811 1 διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ τ. μαγίαις ἐξεστακέναι
αὐτούς

Χριστοῦ
ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ μάρτυς ὁ πιστός
ἐγένετο ἡ βασιλεία τ. κόσμου τ. Κυρίου
ἡμῶν κ. τ. Χριστοῦ αὐτοῦ
ἄρτι ἐγένετο... ἡ ἐξουσία τ. Χριστοῦ αὐτοῦ
ἐβασίλευσαν μετὰ τ. Χριστοῦ χίλια ἔτη
ἔσονται ἱερεῖς τ. Θεοῦ κ. τ. Χριστοῦ
1 8 ἡ χάρις τ. Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
τ. ἁγίων

—Xp.,

ἄχρι

πάντων
717 καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τ. ἐπαγγελίας
23 ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς
χρόνος

1 1 ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ ἣν ἔδωκεν
2 ' ὃς ἐμαρτύρησεν .. . τ. μαρτυρίαν Ἰησοῦ
1115

χρόνους ἢ καιρούς

21 ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν kx. ἐξῆλθεν

1

Lu

1 7 οὐχ ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι

ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΕΏ *

Ac 2016 ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν
τ. ᾿Ασίᾳ

:
ΧΡΥΊΣΕΟΣ

11 ΤΙ 2 20 οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ x. ἀργυρᾶ
He 9 4 σκηνὴ .. . χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον
Re

4 ἐν ἣ στάμνος

χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα

112 ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς
13 περιεζωσμένον πρὸς τ. μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν

1019

χρύσεος---χώρα
Re

20 εἶδες... kK. τ. ἑπτὰ λυχνίας τ. χρυσᾶς
Ι ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τ. ἑπτὰ λυχνιῶν τ.

4 κεχρυσωμένη χρυσῷ κ. λίθῳ τιμίῳ
χρυσίῳ, WH non mg. R
18 12 γόμον χρυσοῦ K. ἀργύρου x. λίθου τιμίου
16 κεχρυσωμένη ἐν χρυσῷ κ. λίθῳ τιμίῳ
χρυσίῳ, WH non mg. R

8 φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων
3 ἄλλος ἄγγελος.. - ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν
3 ἵνα δώσει... . ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ
χρυσοῦν
3 ἐκ τ. “κεράτων τ. θυσιαστηρίου τ. χρυσοῦ

oor
nr

2

Oo

ἵνα μὴ

προσκυνήσουσιν

LY

Ta

εἰδωλα

Let

,

ΧΡΥΣΙΌΝ
8 6 ἀργύριον K. χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι
20 33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς
ἐπεθύμησα
1Co312 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τ. θεμέλιον
χρυσίον
1Ti2 ο μὴ ἐν πλέγμασιν kK. χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις
χρυσῷ, TWH mg.
He 9 4 τὴν κιβωτὸν τ. διαθήκης περικεκαλυμμένην
πάντοθεν “χρυσίῳ

Ac

rPe £7

τὸ δοκίμιον ὑμῶν
ὑ
τ. πίστεως πολυτιμότερον

χρυσίου τ, ἀπολλυμένου
18 οὐ φθαρτοῖς ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε
8 3 οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν κ. περιθέσξως χρυσίων

Re

ΧΡΥΣΟΏ
ee cnt χρυσίῳ
. κεχρυσωμένηἐν χρυσίῳ

τὰ

χρυσᾶ κ. τὰ ἀργυρᾶ
14 14 ἔχων ἐπὶ
κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον
χρυσοῦν
15 6 περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς
7 ἔδωκεν τ. ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας
χρυσᾶς
17 4 ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τ. χειρὶ αὐτῆς
2115 ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον
χρυσοῦν
»

318 ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον
17 4 κεχρυσωμένη χρυσίῳ κ. λίθῳ τιμίῳ
χρυσῷ, TWH mg.
18 16 κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ κ. λίθῳ τιμίῳ
χρυσῷ, TWH mg.
21 18 ἡ πόλις χρυσίον καθαρόν
21 ἡ πλατεῖα τ. πόλεως χρυσίον καθαρόν

XPQ’S
Ac 19 12 ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τ. χρωτὸς αὐτοῦ covdapia
ΧΩΛΟΣ
Mt 11 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν kK. χωλοὶ περιπατοῦσιν
15 30 ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς
31 βλέποντας “κωφοὺς λαλοῦντας κ. χωλοὺς
περιπατοῦντας
18 ὃ καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τ. ζωὴν κυλλὸν
ἢ χωλόν
2114 προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ κ. χωλοὶἐν τ. ἱερῷ
Mk 9 45 καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τ. ζωὴν χωλόν
Lu 722 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν ,χωλοὶ περιπατοῦσιν
14 13 κάλει πτωχοὺς ἀναπείρους χωλούς
21 τυφλοὺς κ. χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε
Jo 5 3 πλῆθος τ. ἀσθενοῦντων τυφλῶν χωλῶν ξηρῶν
Ac

2

2 ἐὰν yap εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν

ἐκ

κοιλίας

μητρὸς

αὐτοῦ

416 τ. καθημένοις ἐν χώρᾳ κ. σκιᾷ θανάτου

8 28 ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τ. χώραν
τ. Γαδαρηνῶν
5 ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα
I ἦλθον εἰς τὸ πέραν τ. θαλάσσης εἰς τ. χώραν
τὶ Ρερασηνῶν

Lu

ΧΡΥΣΟΊΠΡΑΣΟΣ * +
ΧΡΥΣΟΣ
π οσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσὸν k. λίβανον
μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον
ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τ. χρυσῷ τ. ναοῦ
τίς γὰρ μείζων ἐστὶν ὁ χρυσὸς ἢ 6 ναὸς
ἁγιάσας τ. χρυσόν ;
Ας 17 29 οὐκ ὀφείλομεν νο ίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ
«+ + τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον
Ι ΤΙ 2 9 μὴ ἐν πλέγμασιν K. χρυσῷ ἢ μαργαρίταις
χρυσίῳ, WH non mg. R
Ja 5 36 χρυσὸς ὑμῶν x. ὁ ἄργυρος κατίωται

χωλὸς

myoby y783 we, Is. ix. I

10
6 55
2 ὃ
3 1
8 26
12 τό
15 13
14
15
19 12

Re 21 20 ὁ δέκατος χρυσόπρασος

211:
10 9
28 16
17

ἀνὴρ

212 δι᾽ ἄλλης ὁδοῦἁ
ἀνεχώρησαν εἰς τ. χώραν αὐτῶν

ὑμῶν ἀνὴρ

ΧΡΥΣΟΓΛΙΘΟΣ
Re 21 20 ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος

τὶς

ΧΩΡΑ
Mt

χρυσοδακτύλιος

Mt

8 2

ὑπάρχων ἐβαστάζετο
8 7 πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι κ. χωλοὶ ἐθεραπεύSates
14 ὃ ἀνὴρ.
. χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὺς αὐτοῦ
He 12 13 ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ

ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΙΟΣ *
Ja

χρυσῷ

17

χρυσῶν
4 ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς

91

9 7 ἐπὶ τ. κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι

ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τ. χώρας
περιέδραμον ὅλην τ. χώραν ἐκείνην
ποιμένες ἦσαν ἐν τ. χώρᾳ τ. αὐτῇ
Φιλίππου... τετρααρχοῦντος τ. Ἰτουραίας
K. Τραχωνίτιδος χώρας
κατέπλευσαν εἰς τ. χώραν τ. Τερασηνῶν
ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα
ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν
ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ
i
κατὰ τ. χώραν ἐκείνην
ἐκολλήθη ἑνὶ τ. πολιτῶν T. χώρας ἐκείνης
ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν
μακράν

21 21 οἱ ἐν τ. χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν
Jo

435
11 54
55
Ας 8 1

θεάσασθε τ. pas ὅτι λευκαί εἶσιν
ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τ.χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου
ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκἐ τ. χώρας
πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τ. χώρας τ.
Ιουδαίας. K. Σαμαρίας
10 30 ἐποίησεν ἔν τε τ. χώρᾳ τ. Ἰουδαίων κ.
Ἱερουσαλήμ

Xapa—y@pos

1020

Ac 12 20 διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τ. χώραν ἀπὸ τ.
βασιλικῆς

18 49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τ. Κυρίου Seὅλης τ. χώρας
καθ᾽ ὅλ. τ. χώρ., T
16 6 διῆλθον δὲ τ. Φρυγίαν κ. Ταλατικὴν χώραν
18 23 διερχόμενος καθεξῆς τ. Ταλατικὴν χώραν
k. Φρυγίαν

26 20 πᾶσάν τετ. χώραν τ. Ἰουδαίας... ἀπήγγελλον
μετανοεῖν
27 27 ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς
Ja

χώραν
5 4 ὁ μισθὸς τ. ἐργατῶν τ. ἀμησάντων τ. χώρας

ὑμῶν

2 6 χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς

8.37 ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν
21 25 οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τ. κόσμον χωρήσειν
γραφόμενα βιβλία

—h.

11Co7
Pes

v.,

2 χωρήσατε ἡμᾶς
ο ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι

ΧΩΡΙΖΩ
Mt 19 6 ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
Mk10 9 ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
Ας 1 4 παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ
χωρίζεσθαι

18

Ro

τὰ

Mk

Lu
Jo

Ro

παιδίων
a

ἴων

ἄνδρες x. γυναικῶν x. παι-

4 34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς

649 οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τ. γῆν x: θεμελίου
1
15

8 χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν
5 χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν

20 7 χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον
321 x. νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται
28 λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωTov xX. ἔργων νόμου
4 6 ᾧ ὁ Θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην x. ἔργων
7 ὃ χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά'
9 ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ

1014 πῶς δὲ ἀκούσωσιν

χωρὶς κηρυσσόντος;

1Co

4 ὃ χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε;
1111 πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς
γυναικὸς ἐν Κυρίῳ
11Co1l 28 χωρὶς τῶν παρεκτὸς
12 3 εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τ. σώματος
Eph 212 ἦτε τ. καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ
Phl
214 πάντα ποιεῖτε x. γογγυσμῶν x. διαλογισμῶν
1Ti 2 8 ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας x. ὀργῆς κ.
διαλογισμῶν

5.21 ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος

Ἱεροσολύμων

μὴ

1 μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τ. ᾿Αθηνῶν

ΡΗπΠ]

He

1Co 7 10 γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι:

χωρ. Αἵμ., WH

4 ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον
3 νοσφίσασθαι ἀπὸ τ. τιμῆς τ. χωρίου

ὃ εἰπέ μοι εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε

7 ὑπῆρχεν χωρία τ. πρώτῳ τῆς νήσου

οὐδὲν

ἠθέλησα

ποιῆσαι
415 πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιό-

χωρὶς αἵματος

ἐὰν δὲ Kk. χωρισθῇ μενέτω ἄγαμος
εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται χωριζέσθω
τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν
ἀρχιερεὺς... κεχωρισμένος ἀπὸ τ. ἁμαρτωλῶν

ΧΩΡΙΌΝ
Mt 26 36 ἔρχεται... εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί
Mk 14 32 ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Τεθσημανεί
Jo 4 5 πλησίον τ. χωρίου ὃ ἔδωκεν Ιακὼβτῷ Ἰωσήφ
Ac 118 ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τ. ἀδικίας
19 ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ διαλέκτῳ
αὐτῶν ᾿Αχελδαμὰχ τοῦτ᾽ ἔστιν χωρίον
αἵματος

14 χωρὶς δὲ τ. σῆς γνώμης

τητα χωρὶς ἁμαρτίας
7 7 χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας.
20 καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας"
οἱ μὲν γὰρ χ. ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες
9 7 ἅπαξ τ. ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεὺς οὐ

2 διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι
πάντας τ. ᾿Ιουδαίους ἀπὸ τ. Ῥώμης
8.35 τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τ. ἀγάπης τ. Χριστοῦ ;
39 οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς
χωρίσαι ἀπὸ τ. ἀγάπης τ. Θεοῦ

rr
15
Phm
15
He 727

18 34 χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς
1421 ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χ. γυναικῶν κ.
15 38 a

ΧΩΡΕΏ

Mt 1517 πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς
τ. κοιλίαν χωρεῖ
1911 οὐ πάντες χωροῦσιν τ. λόγον.
12 ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω
Mk 2 2 ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τ. θύραν

Jo

ΧΩΡΙΣ

Mt

18 οὐδὲ ἡ πρώτη χ. αἵματος ἐνκεκαίνισται
22 χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις

28 ἐκ δευτέρου x. ἁμαρτίας ὀφθήσεται

Ja

10 28 ἀθετήσας τις νύμον Μωυσέως χωρὶς οἰκτιρpov... ἀποθνήσκει
11 6 χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι
40 ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν
12 ὃ εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας
14 οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τ. Κύριον
218 δεῖξόν μοι τ. πίστιν σου x. τ. ἔργων
20 ἡ πίστις χ. τ. ἔργων ἀργή ἐστιν
26 ὥσπερ τὸ σῶμα χ. πνεύματος νεκρόν
ἐστιν,
οὕτως κ. ἡ πίστις x. ἔργων νεκρά ἐστιν
ΧΩ͂ΡΟΣ
*+

Ac 27 12 λιμένα τ. Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα x.
κατὰ χῶρον

ψάλλω---ψευδόχριστος

1021

Ψ
WA‘AAQ

WEYAOMA’PTY= *
Mt 26 60 πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων
1Col5 15 εὑρισκόμεθα δὲ x. Wevdopdprupes τ. Θεοῦ

Ro 15 9 τ. ὀνόματί σου Wadd

VOI Tow, Ps. xviii. 50
1Co14 15 ψαλῶ τ. πνεύματι ψαλῶ δὲ κ. τ. νοΐ

WEYAOMAPTYPE’Q

Eph 5 19 ἄδοντες x. ψάλλοντες τ. καρδίᾳ ὑμῶν τ. Κυρίῳ
Ja 513 εὐθυμεῖ τις; Ψαλλέτω

Mk 10 19 μὴ κλέψῃς μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Ex. Zc.
14 56 πολλοὶ yap ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ
57 τινὲς ἀναστάντες
ἐψευδομαρτύρουν
κατ᾽
αὐτοῦ

k. τ. προφηταῖς x. Ψαλμοῖς

120 γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν
18 33 ws x. ἐν τ. Ψψαλμῷ γέγραπται τ. δευτέρῳ
ἐν τ. πρώτῳ Ψ. yéyp., T

Lu 18 20 μὴ κλέψης μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Ex. /.c.

ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΆ *

1Co14 26 ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει

Eph 5 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς Ψαλμοῖς x. ὕμνοις κ.
@dais πνευματικαῖς
Col 8 16 ψαλμοῖς ὑμνοῖς @dais πνευματικαῖς ἐν χάριτι
ἄδοντες
eee
EEO
WEYAA’AEAGOS * +
I11Co11 26 κινδύνοις ἐν Ψευδαδέλφοις
Ga
2 4 διὰ δὲ τ. παρεισάκτους ψευδαδέλφους

προφῆται

Lu

626 κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τ. ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν
Ac 18 6 εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον Ψευδοπροφήτην
Ἰουδαῖον
ἐγένοντο δὲ x. ψευδοπροφῆται ἐν τ. λαῷ
Il Pe2
IJo 4 — πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τ.
κόσμον
Re 1613 ἐκ τ. στόματος τ. Ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα

WEYAH’S
613 ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας
2 2 εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς
21 8 εἰδωλολάτραις κ. πᾶσι τ. ψευδέσιν

WEYAOAIAA’SKAAOX * +
1Pe2

1 ὡς κ. ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι

19 20 μετ᾽ αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ

ΨΕΥΔΟΛΟΊΓΟΣ *
1 Ti4

2 διδασκαλίαις
δολόγων

δαιμονίων ἐν ὑποκρίσει ψευ-

WEY’AOMAI

Mt

511 ὅταν.

Ac

ψευδόμενοι
5 3 ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
4 οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τ. Θεῷ

Ro

91

. εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν

ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ οὐ ψεύδομαι

11Coll 31 ὁ Θεὸς x. πατὴρ τ. Κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν
. ὅτι οὐ ψεύδομαι

Ga

120 ἰδοὺ ἐνώπιον τ. Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι

Col

3 9 μὴ Ψψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους

He
Ja

618 ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν
814 μὴ κατακαυχᾶσθε x. Ψψεύδεσθε κατὰ
ἀληθείας

1Ti

2 7 ἀλήθειαν λέγω οὐ ψεύδομαι

κατακ.

1Jo 1 6 ἐὰν...

δόμεθα

Re

περιπατῶμεν

8 9 οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται

σημεῖα
ὁ per αὐτ. ψευδ., WH mg.
20 10 ὅπου κ. τὸ θηρίον κ. 6 ψευδοπροφήτης
Jo 844
Ro 125
Eph 4 25
WTh2 9
11
I Jo 221
27
Re 14 ς
21 27
22 15

τ.

τ. ἀλ. κ. ψεύδ., T

ἐν τ. σκότει

WEYAONPO¢H’THE ἢ

715 προσέχετε ἀπὸ τ. ψευδοπροφητῶν
24 ΤΊ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται
24 ἐγερθήσονται yap Ψευδόχριστοι x. Wevdoπροφῆται
ΜΚ18 22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι κ. Wevdo-

11Coll 13 οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι

Ac
Re

Mt 15 19 ἐκ γὰρ τ. καρδίας ἐξέρχονται... ψευδοαρτυρίαι
26 59 τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν Ψψευδομαρτυρίαν
κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
Mt

ΨΕΥΔΑΠΟΊΎΤΟΛΟΣ ὁ

nee
rer
er
ee

"py WW Aa Mynx? adn Nd, Ex.
XX. 15, 16

WAAMO’S
Lu 20 42 αὐτὸς yap Aaveid λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν
24 44 πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τ. νόμῳ Μωυσέως
Ac

Mt 19 18 οὐ κλέψεις od ψευδομαρτυρήσεις

ψευ-

ΨΕΥ͂ΔΟΣ
ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος
μετήλλαξαν τ. ἀλήθειαν τ. Θεοῦ ἐν τ. ψεύδει
ἀποθέμενοι τὸ Ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν
ἐν πάσῃ δυνάμει x. σημείοις κ. τέρασιν
ψεύδους
εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τ. ψεύδει
πᾶν ψεῦδος ἐκ τ. ἀληθείας οὐκ ἐστίν
ἀληθές ἐστιν κ. οὐκ ἔστιν ψεῦδος
ἐν τ. στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος
οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν . . κ. ψεῦδος
πᾶς φιλῶν x. ποιῶν ψεῦδος

ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΟΣ ὅΤ
Mt 34 24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι

x. ψευδο-

ΜΚ 18 22

κ. Ψευδο-

προφῆται
ἐγερθήσονται
προφῆται

γὰρ Ψευδόχριστοι

1022

ψευδώνυμος---ψυχή

ΨΕΥΔΩΝΎΜΟΣ *
I Ti 6 20 ἐκτρεπόμενος ras . . . ἀντιθέσεις τῆς ψευ-

δωνύμου γνώσεως

ΨΕΥΣΜΑ *
3 7 εἰ δὲ ἡ ἀλήθεια τ. Θεοῦ
σματι ἐπερίσσευσεν

Ro

Jo

844
55
8 4

Ro

1 Ti lito
ret 12
01

ἐν τ. ἐμῷ ψεύ-

ἀργαί

1ο ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν
2 4 ὁ... ..τ. ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης

ἐστίν
22 τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος
ΠΩΣ

τ. ἀδελφὸν

αὐτοῦ μισῇ ψεύ-

ἐστίν

510 ὁ μὴ πιστεύων τ. Θεῷ ψεύστην πεποίηκεν
αὐτόν

ΨΗΛΑΦΑΏ
Lu 24 39 ψηλαφήσατέ με κ. ἴδετε
Ἂς 1727 εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν x. εὕροιεν
He 12 18 οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ
101
16... αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ
τ. λύγου τ. ζωῆς
ΨΗΦΙΖΩ *
Lu 14 28 οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τ. δαπάνην
Re 13 18 6 ἔχων νοῦν Ψψηφισάτω τ. ἀριθμὸν τ.

npiov

ΨΗ͂ΦΟΣ
Ac 26 Io ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον
Re 217 δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν,

kK. ἐπὶ τὴν ψῆφον
μένον

ὄνομα καινὸν γεγραμ-

WVIOYPIZMO’S +
11C012 20 καταλαλιαὶ ψιθυρισμοὶ φυσιώσεις

ΨΙΘΥΡΙΣΤΗΊΣ*
Ro

130 ψιθυριστὰς καταλάλους θεοστυγεῖς

ΨΙΧΙΌΝ * +
Mt 15 27 «. yap τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τ. ψιχίων

τ. πιπτόντων

Mk

7 28 x. τὰ κυνάρια ὑποκάτω τ. τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τ. ψιχίων τ. παιδίων
WYXH’

(1) ψυχὴ ... σῶμα (2) ψυχὴ ... πνεῦμα
(8) ψ. διδόναι, edit (4) ψ. ζῶσα, ζωῆς

(6) ἐκ ψυχῆς

Mt

εὑρήσει αὐτήν

11 29 εὑρήσετε ἀνάπαυσιν τ. ψυχαῖς ὑμῶν
ὑ
12 18 ἀγαπητός μου ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου

ΨΕΥΣΤΗΣ
ὅτι ψεύστης ἐστὶν k. 6 πατὴρ αὐτοῦ
ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης
γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθὴς πᾶς δὲ ἄνθρωπος Ψεύστης
ἀνδραποδισταῖς ψεύσταις ἐπιόρκοις
Κρῆτες, ἀεὶ ψεῦσται κακὰ θηρία γαστέρες

420 ἐάν τις...

Mt 10 39 6 εὑρὼν τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν.
κ. ὁ ἀπολέσας τ. Ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ

220 τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τ. ψυχὴν τ.
παιδίου
625 1 μὴ μεριμνᾶτε τ. Ψυχῇ ὑμῶν
25 | οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τροφῆς
10 28 1 τ, δὲ Ἴων μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι"
1 φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τ. δυνάμενον x.
ψυχὴν κ. σῶμα ἀπολέσαι.

>>) nny} na,

Is. xlii.2

16 25 és yap ἐὰν θέλῃ τ. Ψυχὴν
ἀπολέσει αὐτήν"

αὐτοῦ

σῶσαι

ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τ. Ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν

26 τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ;
ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τ. ψυχῆς

αὐτοῦ;
20 28 * δοῦναι τ. ψυχὴν

αὐτοῦ

a

λύτρον
’

ἀντὶ

πολλῶν
22 37 ἐν ὅλῃ τ. καρδίᾳ σου κ. ἐν ὅλῃ τ. ψυχῇ σου

Wwran yadda, Dt. vi. 5
26 38 περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου
Mk 8 4
χὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι ;
8 35 ς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν σῶσαι
ἀπολέσει αὐτήν"
. Ψυχ. αὐτοῦ, TWH mg. R
ὃς δ ἂν ἀπολέσει τ. Ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
«

ἐ οὔ... σώσει αὐτήν.

36 τί γὰρ ὠφελεῖ... ζημιωθῆναι

αὐτοῦ;

τ. ψυχὴν

37 τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τ. ψυχῆς

αὐτοῦ;

10 45 ὃ a Κς τ.

Ψυχὴν

αὐτοῦ

λύτρον

ἀντὶ

ῶν

12 30 ὅ ἐξὅλης καρδίας σου κ. ἐξ ὅληςτ.ψυχῆς
σου,

Dt. be.

14 34 περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου
Lu 146? μεγαλύνει ἡ Mun μου τ. Κύριον
2.35 x. σοῦ αὐτῆς τ. ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία
6 9 υχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι;
924 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
ἀπολέσει αὐτὴν"
ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν

ἐμοῦ οὗτος σώσει αὐτήν

56 ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς
ἀνθρώπων ἀπολέσαι
—h. v.. TWH [WH mg. ] R non mg.
10 27 ἐξ ὅλης xaptias gov x. ἐν ὅλῃ τ. ψυχῇ
σου, Dt. Le.

12 19 ψυχὴ ἔχεις
ἔ
πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα
20 ταύτῃτ. νυκτὶτ.ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ

22 } μὴ μεριμνᾶτε τ. Ψυχῇ τί φάγητε

23 1 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τ. τροφῆς
14 26 ἔτι τε κ. τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν

17 33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τ. Ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι
2119 ἐν τ. ὑπομονῇ

ὑμῶν

ὑμῶν

κτήσεσθε

τ. ψυχὰς

Jo 10 11 8 6 ποιμὴν ὁ καλὸς τ. ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν
ES Fe ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τ. προβάτων

17 ὃ ὅτι ἐγὼ τίθημι τ. ψυχήν

24 ἕως πότε τ. ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις;
12 25 ὁ φιλῶν τ. ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν"

κι 6 μισῶν τ. ψυχὴν αὐτοῦ... φυλάξει
αὐτήν

27 νῦν ἡ

XN μου “Τετάρακται

18 5 ἃ
8 Γ᾿ aay μου ὑπὲρ σοῦ θήσω
τ. be.» σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις;

o

_

ψυχή---ψωμίζω
Jo 1513 ὃ ἵνα τις τ. “Ψυχὴν
Ac

αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τ.
pir ων αὐτοῦ
227 οὐκ ἐνκαταλείψεις τ. ψυχήν μου εἰς ἅδην

Pine ‘WE? aiN-N, Ps. xvi. 10
41 προσετέθησαν

ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ

ὡσεὶ τρισχίλιαι
43 ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος
8 23 πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τ. προφήτου

TET, WN TITAN MEW? We ANT
‘mwa, Dt. xviii. 19

432 τ. δὲ πλήθους τ. πιστευσάντων

ἦν καρδία

kK. Ψυχὴ μία

714 πᾶσαν τ. συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε
14 2 ἐκάκωσαν τ. ψυχὰς τ. ἐθνῶν Κατα T.
ἀδελφῶν
22 ἐπιστηρίζοντες τ. ψυχὰς τ. μαθητῶν
15 24 ἀνασκευάζοντες τ. Ψυχὰς ὑμῶν
26 ὃ ἀνθρώποις mapadedaxdot τ. ψυχὰς αὐτῶν
20 10 ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστίν
24 οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τ. ψυχὴν τιμίαν
>

-

A

1Pel

᾿

ΕΣ ΤΙΝ WP,
13
16

‘

“

A

ec

-~

,

1Co15 45 “ “ ἐγένετο 6 πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς
ψυχὴν ζῶσαν
ἐπικαλοῦμαι

“

ς

,

>

δ᾽

a”

τ.

25 ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τ. ποιμένα κ. ἐπίσκοπον τ. ψυχῶν. ὑμῶν
8 20 εἰς ἣν ὀλίγοι τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαὶ
διεσώθησαν
419 πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τ. ψυχὰς ἐν
ἀγαθοποιίᾳ
τ. ψυχ. αὐτῶν, TWH mg. R
ΠΡΕ2 8 ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν
14 δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους
IJo3 sa? ἐκεῖνος; ὑπὲρ ἡμῶν τ. “Ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν"
κ. ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τ. ἀδελφῶν τ.
—— θεῖναι
Ill Jo 2 καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή
Re 6 9 εἶδον ὑποκάτω τ. θυσιαστηρίου τ. ψυχὰς τ.
ἐσφαγμένων

8 9 ἀπέθανεν τὸ τρίτον τ. κτισμάτων τῶν ἐν
¥., θαλάσσῃ τὰ ἔχοντα ψυχάς

12 τι οὐκ ἠγάπησαν τ. ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου
16

3 * πᾶσα ψυχὴ
αλάσσῃ

ζωῆς ἀπέθανεν

τὰ

ἐν τ.

18 13} σωμάτων kK. ψυχὰς ἀνθρώπων.
714. κι
20

ἡ ὀπώρα σου τ. ἐπιθυμίας τ. ψυχῆς
ἀπῆλθεν
4 εἶδον... τ. ψυχὰς τ. πεπελεκισμένων
WVYXIKO’S *

1Co214 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος

οὐ δέχεται τὰ τ.

15 44 σπείρεται σῶμα ψυχικὸν ἐγείρεται σῶμα
πνευματικόν"
εἰἔστιν σῶμα ψυχικὸν ἔστιν
&
κ. πνευματικόν
46 οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν
ja 33 ἐπίγειος ψυχικὴ δαιμονιώδης.
Ju
19 οὗτοί εἰσιν... Ψυχικοὶ πνεῦμα μὴ ἔχοντες

mn wid DINT ὙΠ), Gen. ii. 7
11Col 23 μάρτυρα τ. Θεὸν

σωτηρίαν

υχῶν
22 τ. Pe wdὑμῶν ἡγνικότες ἐν τ. ὑπακοῇ
elas
211 αἵτινες στρατεύονται κατὰ τ. ψυχῆς

πνεύματος τ. Θεοῦ

1 Ki. xix. 10

1 πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις trepexovoas ὑποτασσέσθω
43 ὑπὲρ τ. ψυχῆς pou τὸν ἑαυτῶν τράχηλον
ὑπέθηκαν
La

9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τ. πίστεως
΄

ἐμαυτῷ

27 10 οὐ μόνον τ. φορτίου k. τ. πλοίου ἀλλὰ x.
τ. ψυχῶν ἡμῶν
22 ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται
ἔ
ἐξ ὑμῶν
37 αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τ. πλοίῳ ὡς ἑβδομήκοντα ἕξ
Ro 2 9 ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τ. κατεργαζομένου τὸ κακόν
11 3 ζητοῦσιν τ. ψυχήν μου

1023

ἐπὶ τ. ἐμὴν

ΨΥΧΟΜΑΙ

Mt 24 12 ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τ. πολλῶν

χήν

1215 ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τ. ψυχῶν ὑμῶν
Eph 6 6 ὅ ποιοῦντες τὸ θέλημα τ. Θεοῦ ἐκ ψυχῆς
Phl 127 μιᾷ Ψυχῇ συναθλοῦντες τ. πίστει τ.
εὐαγγελίου
2 30 gy gh egglanabar τ. ψυχῇ
Col 8.23 ὅ ὃ ἐὰν ποιῆτε ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε
1Th2 8 % μεταδοῦναι ὑμῖν , οὖς Tas ἑαυτῶν , ψυχάς
5 23 } ἡ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα κ. ἡ ψυχὴ
kK. τὸ σῶμα.
.. τηρηθείη
He 4123 . δικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς κ.

πνεύματος
6 19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τ. “Ψυχῆς

10 38 οὐκ εὐδοκεῖ ἡ χορ μου ἐν αὐτῷ

ia iviny mmwirND, Hab. ii. 4
39 ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς
12 3 ἵνα μὴ κάμητε τ. ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι
13 17 αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τ. Ψυχῶν
ὑμῶν
Ja 121 τ. δυνάμενον σῶσαι τ. Ψυχὰς ὑμῶν
5 20 σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου

ΨΥΧΟΣ
ψῦχος, T
Jo 1818 ἀνθρακιὰν πεποιηκότες ὅτι ψύχος ἦν
Ac 28 2 διὰ τ. ὑετὸν τ. ἐφεστῶτα x. διὰ τὸ τὶ
Coll 27 ἐν ψύχει κ. γυμνότητι

ΨΥΧΡΟΊΣ
Mt 10 42 ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τ. μικρῶν τούτων ποτήριον
Re

ψυχροῦ μόνον
315 ὅτι οὔτε ψυχρὸς. εἶ οὔτε ζεστός:"
ὄφελον ψυχρὸς ἧς ἢ ζεστός"
16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ Kk. οὔτε ζεστὸς οὔτε

ψυχρός

ΨΩΜΙΖΩ
Ro 12 20 ἐὰν πεινᾷ 6 ἐχθρός σου Ψώμιζε αὐτόν

PINT WN AVION, Pr. xxv. 21
1Co13

3 κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά pov

ψωμίον -ὠδή

1024
ΨΩΜΙΌΝ * +

Jo

18 27 μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν
30 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν

Lu

6 1 ἤσθιον τ. στάχυας ψώχοντες τ. χερσίν

Jo 18 26 ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον x.
δώσω

W2’XQ
*+

αὐτῷ.

βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει

Q
Ὦ

Mk13

Mt 15 28 ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις
17 17
919
941
24 25
Ac 1 I
Mk
Lu

18 10
18 14
Ro

27 21
2 I
3
920

ὦ γενεὰ ἄπιστος x. διεστραμμένη
ὦ γενεὰ ἄπιστος
ὦ γενεὰ ἄπιστος x. διεστραμμένη
ὦ ἀνόητοι x. βραδεῖς τ. καρδίᾳ
τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην. .. ὦ
Θεόφιλε
ὦ πλήρης παντὸς δόλου
εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρὸν
ὦ Ἰουδαῖοι
ἔδει μὲν ὦ ἄνδρες πειθαρχήσαντάς μοι
ἀναπολόγητος εἶ ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων
λογίζῃ δὲ τοῦτο ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων
ὦ ἄνθρωπε μενοῦνγε σὺ τίς εἶ

11 33 ὦ βάθος πλούτου

14 32 καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι
34 μείνατε ὧδε κ. γρηγορεῖτε

Lu

x. σοφίας κ. γνώσεως

Θεοῦ
Ga 3 I ὦ ἀνόητοι Ταλάται
1 Ti 620 ὦ Τιμόθεε τ. παραθήκην φύλαξον
Ja 220 θέλεις δὲ γνῶναι ὦ ἄνθρωπε κενέ
ἄλφα, ὦ, T
1 ὃ ἐγώ εἰμι τὸ "Adda x. τὸ Ὦ
21 6 ἐγὼ τὸ "Adda x. τὸ Ὦ
22 13 ἐγὼ τὸ ΓΛλφα κ. τὸ Ὦ.

ὯΔΕ
Mt

8 29 ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
12 6 τ. ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν
ὧδε
41 ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
42 ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
14 ὃ δός μοί φησιν ὧδε ἐπὶ πίνακι
17 οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους
18 φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς
16 28 εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων
17 4 καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι:
εἰ θέλεις ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς

Mk

6 3 οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς;
8 4 πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι

ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας;
91
εἰσίν τινες ὧδε τ. ἑστηκότων
5 καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
11 3 εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε

ποίησον x. ὧδε ἐν τ. πατρίδι σου
ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν
καλόν. ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
προσάγαγε ὧδε τ. υἱόν σου
ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
τυφλοὺς κ. χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε
ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι
νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται
οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἢ ἐκεῖ
ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ἐκεῖ ἢ Ἰδοὺ ὧδε
τ. μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς
ἀγάγετε ὧδε

—h. v., [[WH]] R mg.

Jo

Ac

6 9
25
11 21
32
20 27

914

ἔστιν παιδάριον ὧδε
ῥαββεὶ πότε ὧδε γέγονας;
Κύριε εἰ ἧς ὧδε
Κύριε εἰ fs ὧδε
φέρε τ. δάκτυλόν σου ὧδε

ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τ. ἀρχιερέων

21 ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει
1Co4 2 ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τ. οἰκονόμοις

Col 4 9! πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε
He

7 8 ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι
λαμβάνουσιν
1814 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν
Ja 2 3 σὺ κάθου ὧδε καλῶς
Re 4 I λέγων ᾿Ανάβα ὧδε x. δείξω σοι
1112 λεγούσης αὐτοῖς ᾿Ανάβατε ὧδε
18 τὸ ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ κ. ἡ πίστις τ. ἁγίων

18 ὧδε ats
ἡ σοφία ἐστίν

17 φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε
20 6 τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τ. ἡμέραν ἀργοί

2212 πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;
24 2 οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
23 ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε
26 38 μείνατε ὧδε x. γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ
28 6 οὐκ ἔστιν ὧδε ἠγέρθη γάρ

423
912
33
41
11 31
32
14 21
1617
16 25
17 21
23
19 27

.—&de, T
22 38 ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο
23 5 ἀρξάμενος ἀπὸ τ. Ταλιλαίας ἕως ὧδε
24 6 οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλὰ ἠγέρθη

ὯὮΒΗ Δ "46 ΩΒΗΔ
(1) τὰ ὧδε

16 6 ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε

21 6 οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε

Ὦ

Re

2 οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
-π-ὧδε, T
21 ἴδε ὧδε ὁ Χριστὸς ἴδε ἐκεῖ

14 12 ὧδε ἡ ὑπομονὴ τ. ἁγίων ἐστίν
17 9 ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν

"OAH.
Eph 5 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς Ψαλμοῖς x. ὕμνοις x.
δαῖς mvevparixais
Col 3 16
is ὑμνοῖς @dais πνευματικαῖς ἐν χάριτι

ες

Re

5 9 ddovow

φδὴν καινὴν λέγοντες

14 3 ddovow ὡς δὴν καινὴν ἐνώπιον τ. θρόνου
3 οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τ.

15 3 ddovow
Θεοῦ

ὠδή

τ. ὠδὴν Μωυσέως τ. δούλου τ.

᾿

1025

ὠδίν--- ὥρα
>

4

ὯὮΔΙΝ
Mt 24 8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων
Mk13 ὃ ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα
Ac 224 λύσας τ. ὠδῖνας τ. θανάτου

ΤῊ δ 3 ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ

ὨΔΙΝΩ
Ga

419 τεκνία pov ods πάλιν ὠδίνω
27 ῥῆξον x. βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα

mon-nd ὌΠΙΝ ΠΡῚ ΝΒ, Is. liv. 1
Re 12 2 κράζει ὠδίνουσα x. βασανιζομένη τεκεῖν
ὮΜΟΣ

Mt 28 4 ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τ. dpous τ. ἀνθρώπων
Lu 15

καὶ ἐπιτίθησιν ἐπὶ τ. ὥμους αὐτοῦ χαίρων

ὨΝΕΌΜΑΙ *
Ac

7167.

: μνήματι

ἀργυρίου

ᾧ

ὠνήσατο

᾿Αβραὰμ

τιμῆς

Lu 11 12 ἢ κ. αἰτήσει gov
ὭΡΑ

813 ἰάθη 6 παῖς ἐν τ. ὥρᾳ ἐκείνῃ
9 22 ἐσώθηἡ γυνὴ ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης
10 19 δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ τί
λαλήσητε
1415 ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν
15 28 ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης
17 18 ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τ. ὥρας ἐκείνης
181 ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταί
20 3 3 ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους
5 3 πάλιν δὲ pave περὶ ἕκτην κ. ἐνάτην

ὥραν

9? ἐλθόντες “δὲ οἱ περὶ τ. ἑνδεκάτην ὥραν

12 2 οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν

24 36 περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης x. ὥρας οὐδεὶς
οἶδεν
44 ἣ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ 6 υἱὸς τ. ἀνθρώπου

ἔρχεται
50 ἥξει ὁ κύριος... ἐν ὥρᾳ ἣἧ οὐ γινώσκει

2513 οὐκ οἴδατε τ. ἡμέραν οὐδὲ τ. ὥραν
26 4o ? οὐκ
anon μίαν ὥραν γρηγορῆσαι per
45 ἰδοὺ 4
ἤγγικεν ἡἡ ὥρα
55 ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ εἶπεν 6 Ἰησοῦς τ. ὄχλοις

2745 " ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ
Mk

πᾶσαν ἧς γῆν ἕως ὥρας ἐν ἀτης"
46 3 περὶ δὲ τ. ἐνάτην ὥραν ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς
635 1 ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης

35} ἤδη ὥρα πολλή

1111 ὀψὲ ἤδη οὔσης τ. ὥρας
13 11 ὃ ἐὰν δοθῇὑ
ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ
32 περὶ δὲ τ. ἡμέρας ἐκείνης ἢ τ. ὥρας οὐδεὶς

οἶδεν

1435
37
41
15 25

wa... παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὥρα
? οὐκ ἴσχυσας “μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;
ἀπέχει ἦλθεν 7 ὥρα
3 ἦν δὲ ὥρα τρίτη x. ἐσταύρωσαν αὐτόν

65

Aa
..-...».
i

53 αὕτη ἐστὶν ὑμῶν. 7 ὥρα

2

(2) c. numer,

(8) πρὸς ὥραν, καιρὸν ὥρας
Mt

Mk 15 33 ” γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο
ep ὅλην τ, γὴν ἕως ὥρας ἐνάτης"
34. 3 κι. τ. ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς
Lu 110 πᾶν τὸ πλῆθος ἦν
ἦ τ. λαοῦ προσευχόμενον
ἔξω τὶ ὥρᾳ τ. θυμιάματος
2 38 αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο
721 ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ
νόσων
10 21 ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τ. πνεύματι τ.
ἁγίῳ
1212 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ
T. ὥρᾳ
39 εἰ ἤδει the ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται
40 ἧ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου ἔἔρχεται
46 ἥξει ὁ κύριος... ἐν ὥρᾳ ἧ οὐ γινώσκει
13 31 ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι
1417 ἀπέστειλεν τ. δοῦλον αὐτοῦ τ. ὥρᾳ τ.
δείπνου
2019 ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τ. χεῖρας ἐν αὐτῇ τ. ὥρᾳ
22 14 ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα ἀνέπεσεν
59 ? διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς
23 44 " ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη k. σκότος ἐγένετο
26 ὅλην τ. γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
24 33 ἀναστάντες αὐτῇ τ. ὥρᾳ ὑπέστρεψαν
Jo 140? ὥρα ἦν ὡς δεκάτη

ἾὮΟΝ

(1) ὥρ. πολλή, ἐσχάτη

-

4 οὔπω

ἥκει ἧ ὥρα μου

4.06.3 ὥρα ἦν
ἢ ὡς ἕκτη
21

πίστευέ

μοι γύναι ὅτι ἔρχεται. ὥρα

23 ἀλλὰἔἔρχεται ὥρα kK. νῦν ἐστίν
52 ἐπύθετο οὖν τ. ὥραν παρ᾽ αὐτῶν
5223 ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ
πυρετός.
53 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ
5.25 ἔρχεται ὥρα κ. νῦν ἐστίν
28 ἔρχεται
ἔ
ὥρα ἐν ἧ πάντες... ἀκούσουσιν
35 ὃ ἠθελήσατε ,ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν
τ. φωτὶ αὐτοῦ
7 30 ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ
8 20 ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ
11 9? οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τ. ἡμέρας;
12 23 ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ
27 πάτερ σῶσόν

με Ἐκ,

ὥρας ταύτης.

ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τ. _ Spay ταύτην
181 εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα
16 2 ns ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς
_ δό
4 ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε
τ-αὐτῶν,
21 λύπην ἔχει
ἔ
ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς
25 <pxerau ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίας λαλήσω
iy
32 ἰδοὺ ἔρχεται
ὅ
ὥρα κ. ἐλήλυθεν
171 πάτερ€ἐλήλυθεν ἡ ὥρα
19 14 3 ὥρα ἦν ὡς ἕκτη
27 ἀπ᾽ ἐκείνης τ.. ὥρας ἔλαβεν ὁὁ μαθητὴς αὐτήν
Ac 215 ? ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τ. ἡμέρας
8 1 3 ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τ. ὥραν τ.
προσευχῆς τ. ἐνάτην
. yg δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα
"o
εἶδεν. .. ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τ. ἡμέρας
τὸ
to
ounἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι
περὶ ὥραν ἕκτην
ἕ
30 2 ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης T.
ὥρας ἤμην. τ. ἐνάτην προσευχόμενος
16 18 ἐξῆλθεν αὐτῇ τ. ὥρᾳ

1026

bd

ε

Ac 16 33 παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ τ. νυκτός
19 9 * διαλεγόμενος... ἀπὸ ὥρας ε ἕως δεκάτης
-- ἀπ. ὥρ. € ἕως δεκ., TWH non mg. R

1 x. ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ

12 13 ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη

18 43 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος

κἀγὼ αὐτῇ τ. ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν
* ἑτοιμάσατε... ἀπὸ τρίτης ὥρας τ. νυκτός
ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ἄχρι τῆς ἄρτι Spas x. πεινῶμεν x. διψῶμεν
τί κ. ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;
8 ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ κι. πρὸς ὥραν
ἐλύπησεν ὑμᾶς

14 καὶ ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον
15 28 γενηθήτω σοι ὡς θέλεις

38 ὅ οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ὡς τετρακισχίλιοι
ἄνδρες
---ὡς, TWH non mg. R

17 2 ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος,

τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς
20 ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
18 31 ἐὰν μὴ στραφῆτε x. γένησθε ὡς τὰ παιδία
4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον
τοῦτο

2 5 ® οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τ. ὑποταγῇ

1Th2 17 ὃ ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν
ὥρας
8 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν
1Jo 218! παιδία ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
18 1 ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
Re 8 3 οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπί σε
10 κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τ. ὥρας τ. πειρασμοῦ
915 οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τ. ὥραν κ. ἡμέραν
11 13 ἐν ἐκείνῃ τ. ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας

33 ὡς κἀγώ σε ἠλέησα

3 wr AIIN, Lev. xix. 18
20 14 θέλω δὲ τούτῳ τ. ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς K. σοι
21 26 πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τ. Ἰωάνην
22 30 ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι ἐν τ. οὐρανῷ εἰσίν
>

ὥραν

βάνουσιν

21 38
26 19

Ι6 3 μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος

39
55

19 ” ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη

ap ΡΞ... ὍΣ. ODToy ΜΒ ΠΟ
Is. li. 7

ὯΣ
(1) εἶναι, γίνεσθαι ὡς
(2) ὡς... καί
(3) ὡς. .. οὕτως
(4) ὡς οὐκ, οὐχ ὡς,
μὴ ὡς (5)c numer.
(6) ὡς ἄν (7) ὡς
ὅταν, ὅτι
(8) c adj. et partic.
(9) c. adv

2 ὡς ἐν οὐρανῷ κ. ἐπὶ γῆς

6

«

>

>

-

>

4

“

ὡς κ. ἡμεῖς ἀφήκαμεν τ. ὀφειλέταις ἡμῶν
* μὴ γίνεσθε ws οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί
οὐδὲ Σολομὼν... περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων
4 8 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν
ἔχων κ. οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν
Ma

1

‘

»

s

,

-

>

6
4

,

ε

ws

΄

σεαυτον,

»

ΔΑ

᾿

ς

‘

,

΄

6

©

a

3.1 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή,
x. τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών
4 1} ἐγενήθησαν ὡς νεκροί
15 οἱ δὲ λαβόντες ἀργύρια evToingavy
τς
ἐδιδάχθησαν
110 τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον
αὐτόν
>

Mk

,

ὡς

εἰς

22 “ ὃ ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων

615 ὅ προφήτης ὡς εἷς τ. προφητῶν
34 | ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα

124 ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος
Κυρίου
5 48 ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν
6 5 | Grav προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ
ὑποκριταί
ε

c

gov

K. οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς
4 76 8 οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τ. Θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τ. σπόρον
27 * ὁ σπόρος βλαστᾷ x. μηκύνηται ὡς οὐκ
οἶδεν αὐτός
31 ὡς κόκκῳ σιναπέως
.
36 παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τ. πλοίῳ
513 ° ὥρμησεν ἡ ἀγέλη... ὡς δισχίλιοι

ὮΡΥΌΜΑΙ
8 ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ

ο

,

πλησίον

28

Mt 28 27 οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι
Ac 8 2 τ. θύραν τ. ἱεροῦ τ. λεγομένην ‘Qpaiav
10 καθήμενος ἐπὶ τ. ‘Qpaia πύλῃ τ. ἱεροῦ
Ro 10 15 ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τ. εὐαγγελιζομένων
ἀγαθά

12
10
29
729

‘

Tov

Lev. ἐξ:
ὡς γὰρ ἦσαν ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις
ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς
ὁ Ἰησοῦς
* πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ
ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν

27 65 ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε

ὩΡΑΓῸΣ

Mt

,

39 ἀγαπήσεις

λαμ-

18 10 3 μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου
μίαν ὥραν, WH mg.

1Pe5

a

19 19 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν

14 7 ἦλθεν ἡ ὥρα τ. κρίσεως αὐτοῦ
15 ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι
17 12 2 ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν

Ἐ

Mt 10 25 1 ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ,

34 32 ὡσεὶ ἐπὶ ὥρας δίο κραζόντων

2213
23 23
Ro 13 11
1Co4 11
15 30
ΠΟΟΥ͂ ὃ

Ga

‘

WPA—WS

4

’

8 13 ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι

10 16 ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων"
γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις,
kK. ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί

7 6 ὡς γέγραπται
37 ὡς κ. τ. κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν
—os, TWH non mg. R

8 9 © ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι
10

24 ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας

1 ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αἰτούς

15 ὃς ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ὡς
παιδίον
12 25 1 ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τ. οὐρανοῖς
31 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν,
Lev. Zc.
33 τὸ ἀγαπᾷν τὸν πλησίον ws ἑαυτόν
13 34 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τ. οἰκίαν

αὐτοῦ

;

14 48 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
Lu 156 ὅ ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ
μῆνας

τρεῖς

8 4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἦσαίου

.

-

Lu

ως

822 τὸ πνεῖμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς |Ac

215 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύ-

περιστεράν
23 ὧν υἱὸς ὡς ἐνομίζετο Ἰωσήφ
6.22 ὃ ὅταν. .. ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς

ουσιν
812 8 ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς
εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν

πονηρόν

22 προφήτην

40} κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ
ΚΝ
8
42° θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ
ὡς ἐτῶν δώδεκα
954 ὡς κ. Ἠλείας ἐποίησεν
—h. v., TWH non mg. R non mg.
10 3 ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων
18 ἐθεώρουν τ.

Σατανᾶν

ὡς ἀστραπὴν

ἐστ.

LY.

QO0.,

mg.

12:27 οὔδὲ᾽ Σολομὼν.» ο΄. περιεβάλετο
πονῶν
15 19 ποίησόν pe ὡς ἕνα τ. μισθίων σου
21 ποίησόν pe ws ἕνα τ. μισθίων σου

~-h. v., Τ[ΝΗ]

16.
17
18

21
22

ὡς ἕν

R non mg.

1.8 διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρΟΝ
Ξ
»
6 εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
11 οὐκ εἰμὶ ὡς οἱ λοιποὶ τ. ἀνθρώπων
ὥσπερ, TWH non mg. R
Il ἢ kK. ὡς οὗτος ὁ τελώνης
17 ὃς ἂν μὴ δέξηται τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ ὡς
. παιδίον ,
Sige singe
Map Se
Rete as
35 μήποτε... ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡἡμέρα
ee
ee
26}: ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς
ἁ ὁ νεώτερος"
κι ὁ ἡγούμενος ὡς ό διακονῶν
271} ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ ὡς ὁ διακονῶν
3! ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τ. σῖτον
52 ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν

2514

114
32
4 610
19
7 τὸ
6
aA
1118
Ι

8 προσηνέγκατέ

μοι

τ.

ἄνθρωπον

τοῦτον

ὡς ἀποστρέφοντα τ. λαόν
δόξαν ὡς “μονογενοῦς παρὰ πατρός
τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστεράν
5
>
3 ὥρα τ ὡς δεκάτη
ys ga τα ὡς ἕκτη ᾿
:
+
° ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τ. ἀριθμὸν ὡς
πεντακισχίλιοι
5 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε
ἢ τριάκοντα
οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ
8 ὡς
of
anaes 8
ΟΣ ore oe WHR
5 ey ἐτῶν 1 i abt Gp
nym
<1 Τὸ
j
pes τονεδρρας eg ὡς ἀπὸ σταδίων

. 6 ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα

14 ° ὥρα ἦν ὡς ἕκτη

39 ὅ φέρων ἕλιγμα
λίτρας ἑκατόν

σμύρνης

κ.

Soe

ἀλόης

ὡς

21. 8° οὐ γὰρ ἦσαν grt ἀπὸ τ. γῆς ἀλλὰ

Kets
ς

ὦ ἃ ὡς ἀπὸ Hetty

15

ἦν τε

ὄχλος

ακοσίων

ὀνομάτων

ἑκατὸν εἴκοσι
ὡσεὶ, T

ἐπὶ τὸ

αὐτὸ

ὡς

ἰδίᾳ

ὑμῖν ἀναστήσει

δυνάμει

Κύριος

ἢ

ὁ Θεὸς

ενν ὡς ἐμέ
poe nim 9 Dp’ wid. . ND, Dt.
πεν
ak
i
re
ἘΣ
XVI. 15
4 4-5 ἐγενήθη ἀριθμὸς τ. ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες
πέντε

ἐκ τ.

οὐρανοῦ πεσόντα
ἐκ τ. οὐρ. ὡς ἀστρ., WH mg.
27 ἀγαπήσεις. . . τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν,
Lev. λα
11 2 1 ὡς ἐν οὐρανῷ x. ἐπὶ γῆς
—h. ν., TWHR non mg.
36 7 ὡς ὅταν ὁ λύχνος τ. ἀστραπῇ φωτίζῃ σε
44} ὅτι ἐστὲ ον, os τὰ ἄδηλα

Jo

1027

—os,

T

5 7 ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα
36 ὅ ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων
737 προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει ὁ Θεὸς. ..
ὡς ἐμέ, Dt. Le.
51 7 ws of πατέρες ὑμῶν x. ὑμεῖς
8.32 ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη,
Say naw ΓΩΞ, Is. lili. 7
Υ̓
τ
ΝΟΣ
;
᾿
Εν
ε K. ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τ. κείροντος αὐτὸν
ἄφωνος
mys mrs spd brs, 2b.
310 dvinccas αὐτοῦ δῇ"
ἡφθαλμῶν
‘Os
1011
47
ΕἾ ραν
17

λεπίδες

ΤΟΝ

σκεῦός 4: be ὀθόνην μεγάλην
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς κ. ἡμεῖς
σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην.
ἘΣ ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς
Ke ἡμῖν
49:59) ὧς τεσε
κδν
:
φόρησεν cm EH, Ἄδα,
ταν
5 κατεκληρονόμησεν τ. γῆν
eae αὐτῶν
e e ὡς ἔτεσι
ee
20 “
τετρακοσίοις
πεντήκοντα
33 ὡς ὥς ἐν τ. value γέγραπται τ. δευτέρῳ
1715 ° ἵνα ὡς τάχιστα ᾿χδώσι πρὸς pitta,
22 ὃ κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς
θεωρῶ
28 ὡς κ. τινες. τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν
19 34 5 ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντες
ὡσεὶ ΩΣ
κραζόντων » WH
non mg.
22 5 ὡς κ. ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι
28 11 3 ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς
Ἱερουσαλήμ
15 ὃ ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον
20 8 ὡς μέλλων τι ἀκριβέστερον ͵ πυνθάνεσθαι
25 1 ὡς det ΧΩ: ἐπιγινώσκεις
27 20
ArA¥dSv3
eee
Metre, Ahan μέλλον
5
λ
57
SkeneP Sn are
ee
διακοσίαι, TWH mg. R non mg.
28 19 * 8 οὐχ ὡς τ. ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν
Ro 1 τ ϑ ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι
21 4 οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν
3 77. τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι
417 ὃ rod... καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα

515 85’ ody ὡς τὸ παράπτωμα

οὕτως

K. τὸ

ἄάρισμα
:
oDοὐχ ὡς Ov nasἑνὸς ἁμαρτήσαντος
,
Re
16 4
τὸ. δώρημα
18 8 ὡς δι’ ἑνὸς ᾿παραπτώματος εἰς πάντας

ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα

8 36 ἐλογίσθημεν

ΠΣ

ὡς πρόβατα

σφαγῆς

jN¥D ὍΣΣ), Ps. xliv. 23
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Ro

@S

925 ὡς κ. ἐν τῷ Qone λέγει
«

>

~

2?

‘

1 ἐὰν 7 ὁ ἀριθμὸς τ. υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ
΄

“

Col

«

kK. τ. παρακλήσεως
217 1 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοί
17 ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινίας ἀλλ᾽ ὡς ἐκ Θεοῦ
8 τἢ μὴ χρήζομεν ὥς τινες συστατικῶν

ἄμμος τ. θαλάσσης

Dit ΟἿ Ὁ ΊΣΛ ἼῸΡ AMOR, Is. x. 22

ἐπιστολῶν

29 1 ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν,
ὌΠAF. DIDS,
Is. i. 9
> >

5 λογίσασθαί τι ὡς ἐξ αὑτῶν
2
ὡς τ. Θεοῦ παρακαλοῦντος δ ἡμῶν
an
συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι
ς πλάνοι κ. ἀληθεῖς,
ς ἀγνοούμενοι κ. ἐπιγινωσκόμενοι,
ὁ
oF
©
ς ἀποθνήσκοντες x. ἰδοὺ ζῶμεν
ς παιδευόμενοι x. μὴ θανατούμενοι,
0
&*
S&
&8+ς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες,
ς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες,
8.8»
ς μηδὲν ἔχοντες κ. πάντα κατέχοντες
ς τέκνοις λέγω

k. ὡς Τόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν

wT Mbp, 2.
32 ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων
1015 S ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τ. εὐαγγελιζομένων
ἀγαθά

mip eID...

onoΓΟ» meray

Is. lii. 7
ὡς ἐντυγχάνει τ. Θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ
ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ
ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν,
if

>

,

“

7 * ὡς κοινωνοί ἐστε τ. παθημάτων οὕτως

4

-

>

ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν

,

CE©ὦὦας
ὦ

ον

Lev. Le.

ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν
ao
ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς
8 οὐκ ἠδυνήθην
λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς
8 ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις
ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ
ἑκάστῳ ὡς ὁ Κύριος ἔδωκεν
ws σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα
8. αὐτὸς δὲ σωθήσεται οὕτως δε ὡς διὰ πυρός
>

>

«ε

,

4

>

οὕτως

8

7

-

ec

a

«ς

,

ἡμᾶς

4

λογιζέσθω

ὑπηρέτας Χριστοῦ

ἄνθρωπος

ὡς

4 8 τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

ἡμᾶς τ. ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν
ὡς ἐπιθανατίους
1
εἷς περικαθάρματα τ. κόσμου ἐγενήθημεν
ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν
4 8 ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς
8 ἤδη κέκρικα ὡς παρών
1 θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς κ.
ἐμαυτόν

καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ
‘

>

a

PB)

,

«

>

,

εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν ὁ Κύριος:
5. ἕκαστον ὡς κέκληκεν 6 Θεός
γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος
ὃ ἵνα x. οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς
ἔχοντες ὦσιν"
,

‘

’

«ε

>

Φοὐ

11

16 ὃ κἀν ὡς ἄφρονα δέξασθέ

8 16 ὅ οὐλέγει.... ὡς ἐπὶ πολλῶν ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός

412 1 γίνεσθε ὡς ἐγὼ ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς

14 ἀλλὰ ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με

5 14 ἀγαπήσεις

,

«

9

-“΄

,

¢

>

μὴ

2o7

28 ὃ οὕτως... ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς
τὰ ἑαυτῶν σώματα
33 ὃ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω

ἑαυτόν

ἐφρόνουν ὡς νήπιος ἐλογιζόμην ὡς νήπιος
ὡς ἐν πάσαις τ. ἐκκλησίαις τ. ἁγίων
τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς ἐγώ

ὡς

6 5 ἐν ἁπλότητι τ. καρδίας ὑμῶν ὡς τ. a
6 ὃ μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπά-

ρεσκοι,

Phl

ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ
7 μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τ. Κυρίῳ
20 ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι
120 3. ® ὡς πάντοτε x. νῦν μεγαλυνθήσεται
Χριστός

2 8 σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

8 ὡς φρονίμοις λέγω
δ πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε
ἀπαγόμενοι
a
,
»
ε
,
ὅτε ἤμην νήπιος ἔλάλουν ὡς νήπιος,
ul

ὡς σεαυτόν,

22 αἱ γυναῖκες τ. ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τ. Κυρίῳ
23 ὡς κ. ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τ. ἐκκλησίας
24 3 ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τ. Χριστῷ

,

,

σου

15 4 ὃ περιπατεῖτε μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί

1 8 το ἀνόμοις ὡς ἄνομος
οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως"
5. 4.8 οὕτως πυκτεύω ds οὐκ ἀέρα δέρων
4

πλησίον

Eph2 3 ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς x. οἱ λοιποί
8. 5 ὡς viv ἀπεκαλύθη τ. ἁγίοις ἀποστόλοις
5 I μιμηταὶ τ. Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά
ὃ ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε

κ. οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες"
kK. οἱ χρώμενοι τ. κόσμον ὡς μὴ καταρώμενοι
Ξ te εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν
γυναῖκα περιάγειν ὡς κ. οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι
ἐγενόμην τ. Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος
τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον
3

τὸν

Lev. Z.c.
6 10 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχωμεν

k. οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες"
κ. οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες"
Η

3
15

17 οὐ κατὰ Κύριον λαλῶ ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ
[Ὁ] -- - κατὰ ἀτιμίαν λέγω ὡς ὅτι ἡμεῖς ἦσθε νήκαμεν
13 2 " ὃ προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον
8 ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν
Ga 1 9 2 ὡς προειρήκαμεν κ. ἄρτι πάλιν λέγω

s

»»

1 τῆι
148
1 48
1

9
14

8 * οὕτως ὡς εὐλογίαν κ. μὴ ὡς πλεονεξίαν
8 τι λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας
© ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς
4 ὃ οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς
ὡς γὰρ μὴ, WH mg.
ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Ἐὔαν
μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης

12 * μὴ ὡς ἐν τ. παρουσίᾳ μου μόνον

--ὡς, [WH] R mg.
15 ἐν ois φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ
23 ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν
Col

220 ὃ τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε;

3 12 § ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τ. Θεοῦ
18 ὑποτάσσεσθετ. ἀνδράσιν ὡς ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ

᾿
:

ὡς
Col 3 22 § μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι

23 ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε ὡς τ. Κυρίῳ

4 4 ἵνα
φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι
1Th2 4.5.
® οὕτως λαλοῦμεν οὐχ ὡς ἀνθρώποις
ἀρέσκοντες
᾿
6 δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι
7 3% ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα

10 9 ὑμεῖς μάρτυρες x. ὁ Θεὸς ὡς ὁσίως κ.
δικαίως... ἐγενήθημεν

11 ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ παρακαλοῦντες ὑμᾶς
23 ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως
ἔρχεται
4 ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτας καταλάβῃ
6 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί
2 μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς Ov ἡμῶν,
1 ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τ. Κυρίου
315 * μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε,
Ὶ
ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν
δ. πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξης ἀλλὰ παρακάλει
5

τ

᾿
He 18

3 ὃ μιμνήσκεσθε τ. δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι".
3.8 τ. κακουχουμένων ὡς κ. αὐτοὶ ὄντες ἐν

σώματι

17 ὃ ἀγρυπνοῦσιν

Ja

τ. ψυχῶν

2

ὃ ἀγαπήσεις

Lev. Lc.

τὸν

πλησίον

σου

ὑμῶν

ὡς

ὡς σεαυτόν,

9 ἐλεγχύμενοι ὑπὸ τ. νόμου ὡς παραβάται
12 ὃ. 8 ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι
;
5 3 φάγεται τ. σάρκας ὑμῶν: ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις
tp. ὡς πῦρ' ἐθησ., TWH mg. R
I Pel 14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ συνσχηματιζόμενοι
19 τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου κ. ἀσπίλου
Χριστοῦ
24 1 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος,

ὙΠ rwanda, Is. xl. 6

1 xk, πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου

νεωτέρους ὡς ἀδελφούς"
2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας"

min psa iD, 2.

νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ

11Ti2

3 συνκακοπάθησον
ὡς καλὸς στρατιώτης
Χριστοῦ Ἰησοῦ
Ne} κακοπαθῷ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος
17 ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει
3 ο ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ... ὡς κ. ἡ ἐκείνων
Tit 1 5 ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην
7 ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον
Phm_ ο τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος πρεσβύτης
14 4 9 ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ἦ
16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον
17 προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ
He 111 πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται

2) 1332 D>s, Ps. cii. 27
12 ὡς ἱμάτιον κ. ἀλλαγήσονται

2 2
5
11
12
13

ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη . . . ἐπιποθήσατε
kK. αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε
παρακαλῶ ὡς παροίκους κ. παρεπιδήμους
ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν
ὃ εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι"
εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι’ αὐτοῦ πεμπομένοις
my
On 8 ὡς ἐλεύθεροι κ. μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες
τ. κακίας τ. ἐλευθερίαν ἀλλ᾽ ὡς Θεοῦ δοῦλοι
1 ἦτε yap ὡς πρόβατα πλανώμενοι
5 1
""»
©

8 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουεν τῷ ᾿Αβραάμ
7 ὃ ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τ. γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν,
ὡς κ. συνκληρονόμοι χάριτος ζωῆς
410 ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ.
ZI εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια Θεοῦ:

εἴτις διακονεῖ ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός
12 § ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος

—os ip, T

OM, 2b.

ὡς K. Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τ. οἴκῳ αὐτοῦ
k. Μωυσῆς μὲν πιστὸς.
. ὡς θεράπων

Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τ. οἶκον αὐτοῦ

μὴ σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τ.
παραπικρασμῷ

coQourn

mas D223 wipn-dy, Ps. xcv. 9
11 ὡς @pooa ἐν τ. ὀργῇ μου
15 μὴ σκληρύνητε τ. καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τ.
παραπικρασμῷ, Ps. dc.
4 3 ὡς ὦμοσα ἐν τ. ὀργῇ pov, Ps. Le.

ὡς

ἀλλοτρίαν

12 ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τ. θαλάσσης
27 ὅ τ. γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν
29 διέβησαν τ. ἐρυθρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς
γῆς
12 5 ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται
7 ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός
16 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς Ἦσαῦ

27 ὃ δηλοῖ τὴν τ. σαλευομένων μετάθεσιν ὡς
πεποιημένων

ὑπὲρ

λόγον ἀποδώσοντες
110 ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται

ὡς πατέρα:

6 19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τ. ψυχῆς
11 9 ὃ παρῴκησεν εἰς γῆν τ. ἐπαγγελίας

1029

15 μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεύς,
ἢ κλέπτης .
. ἢ ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος"
76 εἰ δὲ ὡς Χριστιανὸς μὴ αἰσχυνέσθω
5 3.4 8 μηδ᾽ ὡς κατακυριεύοντες τ. κλήρων
ὃ ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος
περιπατεῖ
12 τ. πιστοῦ ἀδελφοῦ ὡς λογίζομαι
ΠΡΕῚ 3 8 ὡς πάντα ἡμῖν τ. θείας δυνάμεως αὐτοῦ
. . « δεδωρημένης
19 ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ
21 ὡς x, ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι
12 οὗτοι δὲ ὡς ἄλογα ζῷα
8 8 ὅ μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη,
5k. χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία

Dion DD PAPI OW AN, Ps. xc. 4
9 ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται
10 ἥξει δὲ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης

16 ἔγραψεν ὑμῖν ὡς κ. ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς
16 στρεβλοῦσιν ὡς κ. τ. λοιπὰς γραφάς
IJo1 7 ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τ. φωτί
227 ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς
-ὡς, WH mg.
Jo
5 * 8 οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν
Ju
7 ὡς Σόδομα x. Τόμορρα. .. πρόκεινται δεῖγμα
10 ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται

1030

ως

Re 1613 πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι

15 ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης

21 ὃ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει
17 12 ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν
18 6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς x. αὐτὴ ἀπέδωκεν
19
mega πρὸς τ. πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός
2 τὸ ὁ ἔχων τ. ὀφθαλμοὺς αὐτοῦὡς φλόγα πυρός
24 τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ ὡς λέγουσιν
27 ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται,
ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τ. πατρός μου
8 3 ἥξω ὡς κλέπτης
21 ὡς κἀγὼ ἐνίκησα
4 1 ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος
ἐνώπιον τ. θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη

7 τὸ τρίτον

ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον

kK. ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν

ἀνδρὶ αὐτῆς

ὡς

22

5 6 8 εἶδον... ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον
non

mg.

ἤκουσα. . . λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς
ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τ. τεσσάρων ζῴων
οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς κ. αὐτοί
1 ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος,
k. ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα
13 ὡς συκῆ βάλλει τ. ὀλύνθους αὐτῆς
14 ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἕλισ-

σόμενον
/

1
ὃ
10
9 2

ὅ ἐγένετο σιγὴ ἐν τ. οὐρανῷ ὡς ἡμίωρον
ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη
ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς
ἀνέβη καπνὸς
. ὡς καπνὸς καμίνου
μεγάλης
3 ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τ. γῆς
5 ὁ βασανισμὸς αἰτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου
7 ἐπὶ τ. κε φαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι
χρυσῷ,

,

κι Ta πρόσωπα

>

on

αὐτῶν

ε

,

ὯΣ

conj.
(1) seq. infin.

6 4 ὡς εἰσῆλθεν εἰς τ. οἶκον τ. Θεοῦ
[ὡς], WH
7112 ὡς δὲ ἤγγισεν τ. πύλῃ τ. πόλεως

8 47 ἀπήγγειλεν... ὡς ἰάθη παραχρῆμα
9.52 1 εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν ὡς érosμάσαι αὐτῷ

>

ὡς πρόσωπα ἀν-

αὐτῶν

ὥστε, T

11 1 ὡς ἐπαύσατο
12 58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τ. ἀντιδίκου σου
15 25 ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τ. οἰκίᾳ
19 5 ὡς ἤλϑεν ἐπὶ τ. τόπον
29 ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγή
41 ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τ. πόλιν ἔκλαυσεν
20 37 ὡς λέγει Κύριον τ. Θεὸν ᾿Αβραά
22 61 ὑπεμνίσθη ὁ Πέτρος... ὡς εἶπεν αὐτῷ
66 ὡς ἐγένετο ἡμέρα

ὡς φωνὴ

17 αἱ κεφαλαὶ τ. ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων
101

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος,
κ. οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός

7 ὡς εὐηγγέλισεν

τοὺς ἑαυτοῦ

δούλους

προφήτας
9 ἐν τ. στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι
10 | ἦν ἐν τ. στόματί.
μου ὡς μέλι
1215 ἔβαλεν ὁ ὄφις. .. ὕδωρ ὡς ποταμόν
18

τ.

23 26 ὡς ἀπήγαγον αὐτόν
24

2 οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου,

αὐτοῦ ὡς ἐσφαγ-

μένην εἰς θάνατον
II ἐλάλει ὡς δράκων

14 2 ἤκουσα φωνὴν ἐκ τ. οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδά-

15

τῶν πολλῶν κ. ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης"
κ. ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν
3 ἄδουσιν ὡς φὠδὴν καινὴν ἐνώπιον τ. θρόνου
-—os, T
2 εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίμην μεμιγμένην πυρί

16 3 ὃ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ

55 ἐθεάσαντο. .. ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ
6 μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν
32 ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ,

ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τ. γραφάς

k. τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος

3 ὃ μίαν ἐκ τ. κεφαλῶν

(2) ὡς ἄν

921 πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ
14 72 ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ
Lu 123’ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι
41 ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ ᾿Ἐλεισάβετ
44ὡς ἐγένετο ἣ φωνὴ τ. ἀσπασμοῦ σου
ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν. ... οἱ ἄγγελοι
215
39 ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τ. νόμον Κυρίου
425 ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τ. γῆν
5 4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν

9 κι εἶχαν θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς:
τ. πτερύγων

e
a
ee
*.4 neece

Mk

θρώπων"
κ. εἶχαν τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν"
κ. οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν"

κι ἡ φωνὴ
ἁρμάτων

1 ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λάμπρον ὡς κρύσταλλον

R

6 I
6
II
12

8

11 ὁ φωστὴρ αὐτῆς.
. ὡς λίθῳ ἰάσπιδι
κρυσταλλίζοντι
21 χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής
12 ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ

II ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν
WH

1 ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ
6 ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ,
k. ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν,

12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός
π-ὡς, TWH non mg. K
20 ὃ ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τ. θαλάσσης
21 2 ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τ.

ἀνθρώπου
—os,

21 ἦρεν... λίθον ὡς μύλινον μέγαν

Jo

35 αὐτοὶ ἐξηγοῦντο... ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς
2 9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ

23 ὡς δὲ ἦν ἐν τ. Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα
.
4 1 ὡς οὖν ἔγνω ὁ Κύριος
40 ὡς οὖν
45 ὡς οὖν

ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται
ἦλθεν εἰς τ. Ταλιλαίαν
ὅτε, WHR
6 12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν

16 ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο

710 ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
8 [7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν

1031

ε
ε
΄,
WS—Waet

uTh2 2 ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τ. Κυρίου
Til
3 ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν
me 7.0 1 ὡς ἔπος εἰπεῖν
«

ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι... ὡς ἡμέρα ἐστίν
ἕως, TWH non mg. R
ς

μοὶ

φ-

>

,

c

ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ
>

€

>

,

ἡ οὖν

6

ς

Μάρθα

«

,

>

,

΄

110

’

ὠσαννά,

Mt 21

ε΄

Mkil1

»

-

>

,᾿

ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τ. οὐρανόν
ὡς δὲ ἤκουσαν τ. λόγους τούτους
ὡς δὲ ἐπληροῖτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς
χρόνος
ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν
ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί
ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος
ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος
ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τ. Πέτρον
ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ
ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς πνεύματι ἁγίῳ
ἐμνήσθην δὲ τ. ῥήματος τ. Κυρίου ὡς ἔλεγεν
ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάνης τ. δρόμον
ε

‘

>

>

,

,

ς

‘

>

,

,

‘A

ia

>

\,

>?

,

΄

cr

‘

,

ὡς δὲ ἐτέλεσαν

ὡς
ὡς
ὡς
«ς
ὡς
ds

,

>

΄

,

γεγραμμένα

πάντα

τὰ περὶ

αὐτοῦ

δὲ ἐγένετο ; ὁρμὴ τ. ἐθνῶν
δὲ διεπορεύοντο τ. πόλεις
‘
3
δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν
TP
,
°
μ
ας,"
δὲ ἐβαπτίσθη κ. ὁ οἶκος αὐτῆς
δὲ ἔγνωσαν of ἀπὸ τ. Θεσσαλονίκης
ἸΙουδαῖοι
ὡς δὲ4 κατῆλθον ἀπὸ τ. Μακεδονίας
ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο κ. ἠπείθουν
ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα
ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν eis τὴν ΓΑσσον
ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν
ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τ. συμφερόντων
1 ὡς τελειώσω τ. δρόμον μου
τελειῶσαι, TWH mg. R mg.
ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς
ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα
ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι
ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τ. δόξης τ.
φωτὸς ἐκείνου
αὐτὸν τ. ἱμᾶσιν
ao δὲ προέτειναν
ς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ
8.8»
»ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς
ὡς
δὲ
νὺξ ἐγένετο
Ὁ» τεσσαρεσκαιδεκάτη
ὡς δὲ
mM εἶδαν οἱ βάρβαροι
mM,
a
ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι
ε

«

«

‘

>

‘

΄

»

.ς

A

>

ε

>

-

‘

,

s

2 ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τ. Σπανίαν

1Coll 34 2 τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω
11Co5 19 ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ
λάσσων ἑαυτῷ
715 ὡς μετὰ φόβοὐύ x. τρόμου
Phil 1 ὃ μάρτυς γάρ μοι ὁ Θεὸς ὡς

ὑμᾶς

©

,

,

ὭΣΑΝΝΑ * ¢

ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς TO μνημεῖον
ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τ. γὴν

Ac

c

”

-~

>

δι

ὡς ἤκουσεν

ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν
ς
>
‘
¢
>
a
>
ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν
3
Ἰησοῦςa οὖν7 ὡς εἶδεν
αὐτὴν κλαίουσαν
περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε
ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς
ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς ᾿Εγώ εἰμι
ε
3
a
>.
,
ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα
«

“

διατάξομαι
κόσμον Karadἐδέξασθε αὐτόν
ἐπιποθῶ πάντας

2 23 3 ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περί ἐμέ
Col 2 6 ὡς οὖν παρελάβετε τ. Χριστὸν Ἰησοῦν
1Th2 10 ὑμεῖς μάρτυρες k. ὁ Θεὸς ὡς ὁσίως κ.
δικαίως.
. ἐγενήθημεν,
17 καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν . ..
παρακαλοῦντες

T

9 ὡσαννὰ τ. υἱῷ Δαυείδ

9
15

ε

4

«

4

ὡσαννὰ
ὡσαννὰ

cn

᾽

id

5 iy

,ὔ

ἐν τ. ὑψίστοις
τ. υἱῷ Δαυείδ

9 οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον

᾿ὥσαννά

10 ὡσαννὰ ἐν τ. ὑψίστοις

Jo 1213 ἐκραύγαζον
»

La

ε

‘Qoavva

,

“QEAY’TQE
,

. ἐποίησεν aoaitas
Mt 20 5 πάλιν δὲ ἐξελθὼν.
εἶπεν ὡσαίτως
21 30 προσελθὼν δὲ “ τ. δευτέρῳ
,
36 ἐποίησαν αὐτοῖς ,ὡσαύτως
,
»
a
\
e
,
ς
25 17 ὡσαύτως ὁ τὰ ; δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο

ὡσαύτως
Mk 1221 ὁς τρίτος
4
‘
,
14 31 ὡσαύτως δὲ κ. πάντες ἔλεγον
Lu 18. 5 ἐὰν μὴ peravononte πάντες oo. ἀπολεῖσθε
ὡσαύτως δὲ κ. of ἑπτὰ ov κατέλιπον τέκνα
k. τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι
—h. v., [[WH]] R mg.
ὡσαύτως δὲ Kk. τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τ. ἀσθενείᾳ ἡμῶν
1Co1125 ὧσ. Kk. τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι
I1Ti2 9 ὡσαύτως γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ
3 ὃ διακόνους ὧσ. σεμνοὺς μὴ διλόγους
II γυναῖκας ὧσ. σεμνὰς μὴ διαβύλους
5 25 ὡσαύτως κ. τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα
;
Ti
2 3 πρεσβίτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἵεροπρεπεῖς
6 τ. νεωτέρους ao. παρακάλει σωφρονεῖν
,

La
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«ε
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,

os

ὭΣΕΙ
5:
a
a
“
ε
‘
16 εἶδεν πνεῦμα Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ meptστεράν
>
,
ς
‘
,
.
,
9 36 ἐριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
οἱ
δὲ
ἐσθίοντες
ἦσαν
ἄνδρες
ὡσεὶ
πεντα14 21
κισχίλιοι
,
Mk 9 26 ἐγένετο > ὡσεὶ νεκρός
a
ἃ ae
Eas
33 αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν
τριάκοντα
3
\
©
ἊΨ
914 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι
κατακλίνατε
αὐτοὺς
κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντῆ14
κοντα
-- ὡσεὶ, T
,
>
.8
ἃ, - δι
ε
,
,
μετὰ4 τ. λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ
βολήν
λίθου
ὡσεὶ
ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν
ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος

"7

"

ia

΄-

΄

,

-

Ld

—h. v., [TWH] R mg.

διαστάσης ὡσεὶ Spas μιᾶς
ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη
ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ
ματα ταῦτα
‘
©
4:
> ν
,
>
»
> Pp"
ἦν
τε ὄχλος
ὀνομάτων
ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡσεὶ
ἑκατὸν εἴκοσι
ὡς, ΝΗ
διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς
προσετέθησαν ἐν τ. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ
ὡσεὶ τρισχίλιαι
εἶδαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον
ἀγγέλου
>

a»

«

\e@

“

~

er

‘

,

a

ε

Ν

΄

εἶδεν.

-

»

“-

,

>

,
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ε

,

>
,\a
‘
ς
. ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην T. ἡμέρας
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Ac 19

ὡσεί.---ὦστε

7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα

34 ὡσεὶ ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων
ὡς... κράζοντες, TWH mg.

Ro

(1) ὥστε μή

6 13 παραστήσατε ἑαυτοὺς τ. Θεῷ ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν
ζῶντας
112 ὡσεὶ περιβόλαιον ἕλίξεις αὐτούς

He

DENA ΕἾΣΡΞ, Ps. cil. 27

28 1 ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν
10 1 ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν... ὥστε ἐκβάλλειν
1212 * ὥστε ἔξεστιν τ. σάββασιν καλῶς ποιεῖν

22 ἐθεράπευσεν αὐτὸν ὥστε τ. κωφὸν λαλεῖν

925 ὡς x. ἐν τῷ ᾿Ωσηὲ λέγει
Ὡσηὲ, T

18. 2 ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
32 ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τ. οὐρανοῦ
54 ἐδίδασκεν αὐτοὺς... ὥστε ἐκπλήσσεσθαι

ὭΣΠΕΡ
6 2 ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν τ. συναγωγαῖς
7 μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί
12 40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τ. κοιλίᾳ τ. κήτους

Mt

αὐτοὺς

15 31 ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ὥστε τ. ὄχλον θαυμάσαι
33 ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦ-

18 17 ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς κ. ὁ τελώνης

ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου

οὐκ

ἦλθεν

:
διακονηθῆναι
2427 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ
ἀνατολῶν
37 ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε
2514 ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν
32 ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα
Lu 17 24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ
τῆς ὑπὸ τ. οὐρανόν
18 11 οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τ. ἀνθρώπων
ὡς, ε WH mg.

Jo

23 31 ὃ. ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς

28 ° ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τ. ἀνθρώπου x.
τ. σαββάτου

8 10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν ὥστε ἐπιπίπτειν
αὐτῷ

20} ὥστε μὴ δύνασθαι

Ac

16 1
11Co8 7
Ga 420
(Th5 3
He 410
727
Ja

σκουσιν

ὥσπερ διέταξα τ. ἐκκλησίας τ. Ταλατίας
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε
ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν
ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ
ὥσπερ ἀπὸ τ. ἰδίων 6 Θεός
οὐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγκην ὥσπερ οἱ
ἀρχιερεῖς

4

1Col5

8 ἔσχατος

ὥφθη κἀμοί

αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον

φαγεῖν
ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τ. σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ
τ. οὐρανοῦ κατασκηνοῖν
ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
ὥστε τ. πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν
ὅ ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ
οὐδὲν ἀπεκρίθη ὥστε θαυμάζειν τ. Πειλᾶτον
ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν
ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι

αὐτά

9.52 εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν ὥστε ἕτοι-

σαι avr

12

1

Dey WH
ἐπισυναχθεισῶν

τ. μυριάδων τ. ὄχλου ὥστε

καταπατεῖν ἀλλήλους

Jo
Ac

20 20 ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τ. ἀρχῇ

316? 8 ὥστε τ. υἱὸν τ. μονογενῇ ἔδωκεν
119 ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο... ᾿Αχελ-

δαμάχ

515 ὥστε x. εἰς τ. πλατείας ἐκφέρειν τ. ἀσθενεῖς
14 1 3 λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι... πολὺ
πλῆθος
15 30 ἐγένετο δὲ παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι

αὐτούς

16 26 ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τ. δεσμωτηρίου
19 10 ὥστε πάντας τ. κατοικοῦντας τ. ᾿Ασίαν
ἀκοῦσαι

νεκρόν

ἐστιν
Re 10 3 ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται
ὭΣΠΕΡΕΙ *
δὲ πάντων Som.

1
32

37
926
10 ὃ
15 5
Lu 429
5 7

925 ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια

226 ὥσπερ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος

6 8 ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία

24 24 ὥστε πλανᾶσθαι εἰ δυνατὸν κ. τ. ἐκλεκτούς
27 τ συμβούλιον ἔλαβον... ὥστε θανατῶσαι αὐτόν
14 οὐκ ἀπεκρίθη... ὥστε θαυμάζειν ἡγεμόνα
λίαν
Mk 127 ἐθαμβήθησαν ἅπαντες ὥστε συνζητεῖν αὐτούς
45 ' ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς
πόλιν εἰσελθεῖν
2 21 συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν
12 ὥστε ἐξίστασθαι πάντας

521 ὥσπερ yap ὁ
ο πατὴρ ἐγείρει τ. νεκρούς
©

26 ὥσπερ γὰρ ὁ
ο πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ
2 2 ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας
317 κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε ὥσπερ x. οἱ ἄρχοντες ὑμῶν
1115 ὥσπερ x. ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ
Ro 512 ὥσπερ δι’ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία...
εἰσῆλθεν
19 ὥσπερ yap... ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν
οἱ πολλοί
!
21 ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τ. θανάτῳ
6 4 ὥσπερ ἐγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν
Ι9 ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν
δοῦλα
11 30 ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τ. Θεῷ
1Co8 5 ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ κ. κύριοι πολλοί
10 7 ὥσπερ γέγραπται
1112 ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τ. ἀνδρός
15 22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνή-

τον

19

13 40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια

2028 ὥσπερ

(8) seq.

indic.
(4) seq. conj.
(5) seq.
imper.
8 24 ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τ. κυμάτων

Mt

ὮΣΗΞΕ΄.
Ro

ὭΣΤΕ

(2) οὕτως... ὥστε

12 ὥστε κ. ἐπὶ τ. ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι
.. + σουδάρια

τ.

ἐκτρώματι

Ro

16 ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν ὥστε... ἐκφυγεῖν
7 4.3 ὥστε... x. ὑμεῖς ἐθανατώθητε τ. νόμῳ
6 ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος

παν
E

ὥστε---ὠφέλιμος
Ro

15

©

we

>

,

>

a

©

λὴ

Xr

τὸ εὐαγγέλιον τ. Χριστοῦ
γ} ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι
χαρίσματι

1Col

-“

Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν
19 ὥστε pe ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ . . . πεπληρωκέναι
a

,

ἐν

μηδενὶ

8 γ 8 ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι
8

a

Ε

ε

,

>

,

,
> 6
,
21 1528ὥστε μηδεὶς‘ καυχάσθω
ἐν> ἀνθρώποις
4 ς 1 ὅ ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε
5 1 ὥστε γυναῖκά τινα τ. πατρὸς ἔχειν
ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ev ζύμῃ παλαιᾷ
7 38 ὃ ὥστε x. ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον
καλῶς ποιεῖ
1012 ὅ ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ
11 27 ὃ ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τ. ἄρτον... ἀναξίως
33 ὅ ὥστε... συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν
8

4

a

c

,

4

>

,

a

ἀλλήλους ἐκδέχεσθε
πᾶσαν
τ. πίστιν
ὥστε
ὄρη
μεθι18 2 κἂν
ἂν ἔχω
€
ᾶ
i
ὥ
ὄ
θ

στάνειν
14 22 ὃ ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν
30 ὃ ὥστε ἀδελφοί μου ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν

15 58 ὅ ὥστε... . ἑδραῖοι γίνεσθε

Col

"QTA’PION *
Mk 14 47 ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον
Jo 18 10 ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν
ὮΤΙΌΝ
Mt 26 51 πατάξας τ. δοῦλον τ. ἀρχιερέως ἀφεῖλεν
αὐτοῦ. τὸ ὠτίον
Lu 22 51 ἁψάμενος τ. ὠτίου ἰάσατο αὐτόν
Jo 18 26 συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον

ὨΦΕΓΛΕΙΑ
ὠφελία, ΝΗ
Ro
Ju

a

ΓΙ

8

«

ε

θά

ς

-~

κατὰ σάρκα
”

>

>

>

‘

c

“a

~

>

-“

νυν
υἱοὺς

Mk

κ

΄“΄

ὑδέ

\

,

17 ὃ ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις

4 τὅ ὥστε... οὕτως στήκετε ἐν Κυρίῳ
7 ὥστε

γενέσθαι ὑμᾶς τύπον

στεύουσιν

πᾶσιν

8.1 ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι

WTh1 4 ὥστε αὐτοὺς ἡμᾶς ἐν ὑμῖν ἐνκαυχᾶσθαι
2 4 ὥστε αὐτὸν εἰς τ. ναὸν τ. Θεοῦ καθίσαι

ee
PS

27 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ
5 26 δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα κ. μηδὲν
ὠφεληθεῖσα
7 11 KopBav .. . ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
ὠφελήσει τ. ἄνθρ., WH

Lu

mg.

925 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος

ὠφελεῖ, WH mg.
663 ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν
12 19 θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελέϊτε οὐδέν;
Ro 225 περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν

Jo

νόμον

πράσσῃς

1Col8

3 ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω οὐδὲν ὠφελοῦμαι

14 6 τί ὑμᾶς ὠφελήσω

Ga

5 2 ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει
He 4 2 οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τ. ἀκοῆς ἐκείνους
18 ο ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες

τ. πι-

418 ὅ ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τ. λόγοις
τούτοις
Ης 18 6 ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν

5 δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς

8 36 τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον

ἴδ

7 7 ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι
Ga 2:13 3 ὥστε x. Βαρνάβας συναπήχθη
8 9 3 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται
24 8 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν
4 73 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός
16 8 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;
Phl 113 ὥστε τ. δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ
γενέσθαι
212 ὅ ὥστε. .. μετὰ φόβου κ. τρόμου τὴν
ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε
1Th1

1 ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τ. περιτομῆς;
16 θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν

᾿ὮΦΕΛΕΏ
Mt 15

Ἰσραήλ
412%
ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται
516 8 ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν
8

8

16 26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος

8 ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς κ. τοῦ ζῆν
2 7 ὥστε τοὐναντίον ὑμᾶς χαρίσασθαι
>
,
8 7} ΝΑὥστε μὴ‘ δύνασθαι ἀτενίσαι
τ.
8

1033

ὥστε τ. πίστιν ὑμῶν x. ἐλπίδα εἶναι εἰς
Θεόν
419 ὅ ὥστεκ. οἱ πάσχοντες. .. παρατιθέσθωσαν
τ. ψυχάς

2 3 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τ. ἐξουσίᾳ τῇ τ.
a

|

1Pel2i

712
3. ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος

18

,

ὮΦΕΓΛΙΜΟΣ ἢ

Ι ΤΊ 4 8 ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν
ὠφέλιμος"
ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν
11 ΤΊ 8 16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος κ. ὠφέλιμος πρὸς
διδασκαλίαν
«ε

s

>

,

A

,

>

fa

,

>

Tit 8 8 ταῦτά ἐστιν καλὰ x. ὠφέλιμα τ. ἀνθρώποις

δι

Ras

ie

> ἢ

vibes αν υγῦν

——

a

eae

τοςτὸ ὁ kage

CORRIGENDA.

ET

ADDENDA

I.

Owing to the appearance of Part VI. of the Oxford Concordance, 1 am able to
supply corrections in the LXX usage of New Testament words from page 860
See Preface, page viii, swpra.
onwards.
Add ** to the following :---πρωτοτόκια, συνακοhovbéw, ὑπονοέω, φιλαδελφία, φιλαργυρία.
In the following instances ead ** for * :--προσἀπειλέομαι, προσηλόω, πρόσκαιρος,
προσκλίνομαι,
προὔπάρχω, πτύον, σεβάζομαι, σιτιστός, σκευή, στατήρ,
στιβάς, στρηνιάω, συγγενεύς, συγκυρία, σύμφορος,
συνανάκειμαι, συνβασιλεύω, σύνζυγος, συνήθεια, συνπάσχω, συνχράομαι, συνωμοσία, σωματικός, σωφρονίζω, σώφρων, τάχιστα, τελεσφορέω, τηλικοῦτος, τίτλος,
τρίζω, ὑπείκω, ὑπερβολή, ὑπερνικάω, ὑπερφρονέω,
ὑποβάλλω, ὑποταγή, ὑστέρησις, φανερῶς, φιλάργυρος,
φιλοσοφία, φιλόστοργος, φιλότεκνος, φιλοτιμέομαι,
φλυαρός, φρονίμως, χάρισμα, χοῖρος, χολάω, ψευδοevopa,
ψυχικός.
| μάρτυς,
For τύφομα!ΣῈ read τύφομαι.
©
A. δὲ G.

Delete * from the following words :---ῥιπίζομαι,
στήκω, συμψηφίζω, cvv(nréw, συνμερίζομαι, συνπληρόω, σφοδρῶς, τεταρταῖος, τοιγαροῦν, τοίνυν, τοιόσδε,
τοσοῦτος, τυμπανίζω, ὑδροποτέω, ὑμέτερος, ὑπάντησις,
χαλκίον, χρή, χρήζω,
φιλόσοφος,
ὑπομιμνήσκω,

ψηφίζω.

᾿

Delete ** from the followin:g— προσάββατον,
σάτον, σκανδαλίζω, σπαταλάω, σπλαγχνίζομαι, στάδιος,

στρατιώτης,

συνεφίστημι,

συναίρω,

συνθλίβω,

συνκεράννυμι, συνοδεύω, συνστέλλω, σύντροφος, σω-

τήριος, τροποφορέω, ὑπαντάω, ὑπερβάλλω, ὑπόδειγμα,
ὑποδέομαι, ὑπόμνησις, ὑπόνοια, ὑποχωρέω, φάντασμα,
φάσις, φθαρτός, χαρίζομαι, χειραγωγέω, χείρων, χρηματισμός.
Add* to the following words :-ττὑπερεκπερισσοῦ,

φημίζω.

Il.

“μ,)ῖτυαῳρε

This list includes, it is hoped, all the places in which
mistake for a reading which the Revisers did not adopt.
PAGE

PAGE

1226
123a
1246
125d
126a
129a@
1306
1706
2116
213a@
222a
244a

Mk
Lu
Jo
Jo
Re
Re
Ac
Mk
Mk
Jo
Ja
1Jo

255a

1Jo

2908

Mk

pao Lu

6 4 DeleR.
424
3
1832(2nd);Eph215; Phi321. De/eR.
224 DeleR.
18 7
Ἔ
8 6
=
1534 For Rmg. read R non mg.
543 Dele γνῷ, R.
8 6 DeéleR.
17 2
99
1 8 For R read R non mg.
3815 For WH non mg. read WH
non mg. R.
3821 For 21 (dis) —WH read 21
—W HR, 21 —WH.
1469 For λεγει (sic) read ἤρξατο
πάλιν λέγειν.

Ja

219

309a

Mk

4 8

1Co

912

Lu

5

346a

Mk

4 8

1

4266
5236

Mt
Mk

543
5636
5666
6816
6926

For WH mg. R non mg. read
WH mg.
For T read TR non mg.
mg. read TWH
For TWH
mg. R.

yoza
7836
784a
8176

Dele ἐκ, R, add 3 ἐκ, WHR.

818a

For WH read WHR.

318a
3316

“ESPQ’N
Phm
16
Ro
725
Mt
2746
Ro
811

Add εἰς €&., TWH
ἕν, WH mg. alt.
381a Add Mt 9 18 ἄρχων eis ἐλθὼν
a»

?

>

‘

marg.

R.,
832a
877a

προσεκύνει
Ld

αὐτῷ
>

is

525a)
33255 IJo

2817 Add ver.19 R mg. alt.

3034

391a
394a@
4056
417a
4206

-“

[εἷς]
προσελθὼν,
WH;
εἰσελθὼν, TWH mg.

Jo
Lu

Dele ‘Eapov, R.
Dele R.
For R read R marg.
Dele depa.
For WH nonmg. R read WH
non mg.
For T read TR.
Dele R.

ae tice \Dele R.
821

DeleR.

Dele Kedpov, R non mg.
Read ἤρατε, TWH
non mg.
R.
Mt
28 6 For R read R mg.
Lu
115 Dele R.
11Co 122 ForRmeg. read R.
Ac
837 For WH mg. R mg. read WH
non mg. R. non mg.
Ac
912
For R mg. read R.
Mk
6 4 DeleR.
Lu
424
Lu
5 2 For WH non mg. read WH
non mg. R.
Lu
5 3 Add ἐκ τ. πλοίου, WHR.
Jo
623 Add
ἀλλὰ
ἦλθε
πλοιάρια,
R.
Ja
414 Add —yap (after ποία), R.
Mk
949 Dele R mg.
:

oie }Ac
1035

2746
12 30,

R has been cited by

18 1
1152

2024

For Κὶ τῇς. read R.

1036

ADDENDA

ET

CORRIGENDA

Ill.
No notice is here taken of differences in verse-numbering between TWHR;;

these

will cause no confusion or difficulty. The editions of WH also vary in this respect
inter se. A few instances, it is feared, will be found in which letters have dropped out

after the final proof-reading.
PAGE

314, for 1 Co 12 21 vead 11 Co 12 21.
36a, for Jo 9 3 read Jo 9 31.
374, line 3 for YIN. read WIN,
‘426,

,, 40,/or 33, 42; 11 4 —h. v. TWHR
non mg. vead 11 4 —h. v. TWHR
non
mg., 33, 42.
466, for Ac 25 17 read Ac 25 27.
47a, for Mk 2 18 read Mk 8 18.
786, for Ro 8 36 read Ro 8 26.
89a, for He 10 50 vead He 10 35.
926, line 36, dele ὁ δὲ.
1200, ,, 28, add Mt: 11 τὸ:
1234, lines 11, 23 add Lu 6 40, 16 I.
"ὦ
»
10,11 a fin., for 27,727 —h. v. read
727, 27 —h. v.
126a, line 14 a fin., add 11 Co 7 111.
1276,
,
2a
fin. for 13 (215) read 13 (er).
1284, ,, 31, for 8 αὐτῷ read 8 3 αὐτῷ.
1285, ,, 27, for 1 Pe read II Pe.
1300, for 1 Co 14 14 read 1 Co 11 14.
»
line 6 a fin., for Mk read Mt.
132a, for 11 Th 1 10 vead 11 Ti 1 Io.
» Jor! Th117 read1 Til
17.
1384, for Mt 8 το read Mt 28 το.
1524, βροντή, add Re 14 2 ἤκουσα... ὡς φωνὴν
βροντῆς μεγάλης.
166a, for Lu 19 20 read Lu 19 29.
173a, for Re 17 κα read Re 17 15.
1944, line 16 a fin., for 25 read 28 25.
197a, ,, 38, for 12 11 read 12 1.
2046, , 4a
fin., for Mk read He.
210a, ,, 1, for ἐν τ. πλοίῳ read ἐκ τ. πλοίου.
2106, for Mt 22 23 read Mt 22 33.
2266, for Ro 15 16 read Ro 15 6.
2334, line 36, for 10 4 read 11 Co 10 4.
251a, ,, 18 a fin., for 23 read 2 23.
2514, ,, 3, for 8 4, 6 read 8 46; 10 τό.
ἣν
» 9 8 fin., add Jo 14 28.
2544, for He 2 6 read He 8 6.

257a, add Ro 4 18 εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα
πολλῶν ἐθνῶν.
260a, add τὶ Co 8 12 εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται.
266a, for τ Pe 1 18 read 1 Pe 1 8.
2746, 1 Co 15 19 add ἔλεεινότεροι πάντων ἀνθρώTov ἐσμέν.
᾿
2806, for Ac 20 24 read Ac 20 34.
2814, line 35, for 11 read 3 11.
2994, ,, 21 afin., for 8,9 (dis) read ὃ (bis), 9 (dz).
2994, 5, 15 a fin., for ἐλθὼν read προσελθὼν.

303,

,, 6a

fin., for ἄρχ. εἷς ἐλθὼν, WH non mg.

R, read ἄρχ.

els] προσελθὼν, WH

ἐλθὼν, R

non mg.; ἄρχ. εἷς

PAGE

3074, line 2 a fin., dele WH.
317a,
3234,
3256,
3314,
3316,
3324,
»

»

5, Ὁ ἃ fin., for Ti read 1 Ti.
for 1 Co 1 17 read 1 Co 1 17.
for Jo 19 29 read Jo 19 39.
line 1, for Th read 1 Th.
lines 31, 45, add Mk 2 15, 1 11.
line 20, for 20, 21 (dis) read 20
21 (25).
:
line 26 for 8[5 read 8 [3 [5.

»

ii,

6a

(bis),

fin., for 27 —h. v. read 27 (bis)

Ve

3326, line 10, for 5 (47s), 5 read ς (bis).
»
_»9 13, for 20 read 20 (625).
:
πεν 16, 19 a fin, add Ro 14 18, Ga
3)

»

10.
line 3 a fin., for 15, 19 read 15 (bis), 19.

3334 5, 4, for 12 (ter) read 12 (bis).
»
» 13, for 12 (ter) read 12 (675).
» lines 15, 21, add 1 Ti 27, 11 Ti 8 15.
» last line, for ter read bis.
3384, for Mk 8 39 read Mk 8 20.
3394, for Mt 28 36 read Mt 28 26.
348a, for 1 Th 8 9 read 11 Th 8 9.
» fort Pe 8 32 read 1 Pe 8 22.
352a, for 1 Co 15 16 read 1 Co 15 6.
3594, line 2 a-fin., for 34 read 22 34.
363a, for 11 Ti 2 4 read τι Ti 2 14.
364a, add Re 717 ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς

ὑδάτων.

3694,
3934,
4ΙΟΩ͂,
428a,

line 11 a fin., for 8 16 read Ac 8 16.
for Mk 14 68 read Mk 14 63.
last line, for 11 read 4 τι.
add Mt 24 22 διὰ δὲ τ. ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται ai ἡμέραι ἐκεῖναι.
4416, for 1 Co 1 27 read Col 1 27.
4454, line 10 a fin., for Θεοῦ read οὐρανοῦ
4476, for Ac 2821 read Ac 28 31.
4554, line 19 a fin., for 5 read 8 5.
4584, for Mt 27 25 read Mt 27 55.
4656, for Mt 8 3 read Mt 10 3.
489a, line 17 a fin., add Jo 8 16 ἵνα πᾶς ὁ πιorevov ... ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
4954, for Re 16 5 read Re 16 15.
5114, line 18 a fin., for Re 14 16 vead Re 14 6.
5114, 4, 25 ἃ fin., for ἐν τ. πλοίῳ read ἐκ τ.
πλοίου.
526α line 14
.,, for 55 read 14 55.
5334, for Re 17 6 read Re 17 τό.
5354, last line, read Ro 11 4.
5534, for Mk 41 65 vead Mk 14 65.
πόζα, for Mt 12 44 read Mt 12 42.
κόρα, for Ac 18 14 vead Ac 18 44.
5996, for Mt 21 4 read Mt 21 44.
6354, for Jo 21 21 read Jo 21 1.

a
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PAGE

7946, lines 26, 27, dele '7 17 ἐπηρώτων...

6526, for 1 Th 8 9 read τι Th 8 9.
6550, for He 18 14 read He 18 4.
656a, for Ja 14 2 read Jo 14 2.

βολήν
ἦν.

6584, line 28, add Re 18 13 θυμιάματα x. μύρον
674a,
6770,
»
678a,
=
682a,
6825,
6866,
7000,
»,
7010,
»
702a,

k. λίβανον
for τι Ti 2 29 read τι Ti 2 20.
line 17 a fin., for 13 48 read 13; 7 48.
last line, add 1 Co 14 27.
line 9, dele bis.
» 16, add 1 Til 13.
,, 25 a fin., dele 8 8 (dé).
., 9, for *7 réad* 3
,, 24 a fin., for 15 read 18 15.
for Mt 24 18 read Mt 24 28.
Jor Mk 2 5 read Mk £5.
for Ga 1 14 vead Ga 1 4.
jor Mt 17 19 read Mt 17 9.
line 9 a fin., add Lu 1 22 ἐπέγνωσαν ὅτι
ὀπτασίαν

"Ὁ

7020,
ἣν
7150,
718a,
718,
720a,
+s
726a,
734a,

line
ἡ
for
for
add
line
»
,,
add

ἑώρακεν

ἐν τ. ναῷ.

14, for 49 μείζων read 50 μείζω.
15, for 50 read Sl.
1 Co 12 7 read 1 Co 12 17.
Mk 2 1 read Mk 2 7.
Ac 15 1.
21, for 135 read 135 (75).
34, for 22 read 22 (bis).
28, for 23 22 read 23 16, 22.
Lu 7 46 αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τ. πόδας

μου.

736a, line 6, for 22 2 read 20 2.
ΓΞ
» 8, add Ac 18 32.
7376,

,,

7430,

4, 11 a fin., for ἐν τ. πλοίῳ read ἐκ τ.

2a

fin. for 4 6 read 46.

πλοίου.

751a, for Ac 17 19 read Ac 17 9.
759a, for Jo 19 6 read Jo 19 16.
788a, for 1 Co 7 9 read 1 Co 10 9.

791a, for Ac 18 25 read Ac 14 25.
792a, line 12, for 14 read 19.
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AND

παρα-

.

799a, for τ Co 7 8&1 read 1 Co 7 18.
8130, for Ro 2 19 read Re 2 19.
818a, line 22, for ἐν τ. πλοίῳ read ἐκ τ. πλοίου,
and add ἐν τ. πλοίῳ, T.
8194, line 29 a fin., for 43 read 22 43.
8296, add Eph 2 3 ποιοῦντες τὰ θελήματα τ.
σαρκὸς κ. τ. διανοιῶν.
» fori Ti 4 46 read Ὁ Ti 4 16.
8476, for 1 Co 11 3 read 1 Co 11 13.

8614, last line, add Mt 9 18 ἄρχων eis προσελθὼν
προσεκύνει αὐτῷ.

ἄρχ. εἰσελθὼν, TWH mg.; εἷς ἐλθὼν, ἈΚ...
for He 4 25 read He 7 25.
for Ac 1 4 read Ac 1 14.
for Mk 14 6 read Mk 14 65.
for Lu 315 read Lu 8 17.
line 9, for 38; 18 41 read 38, 41.
,, 20 a fin., for Ju 24 read Ju 5, 24.
4, 4, for 18 14 read Jo 18 14.
., 4a fin., for ἀποστομίζειν read ἀποστοματίζειν
9234, line 28, for 11 read 7 τι.
a
» 29, for 12 read 10 12.
926a for Ga 3 13 read Ga 2 13.
934a, for 1 Co 16 5 vead 1 Co 16 15.
g4la, line 3, add τὶ Ti 4 7 τ. πίστιν τετήρηκα.
945a,
,, 12 a fin. add Mk 8 36 9 τί yap ὠφελεῖ
ἄνθρωπον.
9464, line 8 a fin., add Jo 6 64 τίνες εἰσὶν οἱ μὴ
πιστεύοντες κ. Tis ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.
9634, for Ac 12 3 γεαά Ac 21 3.
964a, for 1 Ti 2 2 read 1 Th 2 2.
9654, for Re 11 τό read Re 11 6.
10004, for He 6 32 read He 10 32.
10094, for Mk 6 2 read Mk 6 42.
1o10a, for Lu 5 13 vead Lu 5 31.
1020a, for Ro 3 35 read Ro 8 35.
8624,
8634,
869a,
8756,
g14a,
9146,
gi6a,
g19a,

GIBB

LIMITED,

EDINBURGH,

T. ἃ T. CLARK’S PUBLICATIONS.

The International Critical Commentary
on the Holy Scriptures of the Olv and New
UNDER

THE

EDITORSHIP

Testaments,

OF

The Rev. 8, R. DRIVER, D.D., Oxford; the Rev. A. PLUMMER, M.A., D.D., Durham;
and the Rev. C. A. BRIGGS, D.D., New York.
or

eee

The time has come, in the judgment of the projectors of this enterprise, when it is practicable
to combine British and American scholars in the production of a critical, comprehensive Commentary that will be abreast of modern biblical scholarship, and in a measure lead its van. The
Commentaries will be international and inter-confessional, and will be free from polemical and
ecclesiastical bias. They will be based upon a thorough critical study of the original texts of the
Bible, and upon critical methods of interpretation.

‘The publication of this series marks an epoch in English exegesis.’ —British Weekly.
‘This series seems likely to surpass all previous enterprises of the kind in Great

Britain and America.’— Methodist Times.
The First Five Volumes are now ready, viz, :—

Deuteronomy.

By 5. R. Driver, D.D., Regius

Hebrew, and Canon of Christ Church, Oxford;
of New College, Oxford.
Price 12s.

Romans.

Professor

of

formerly Fellow

By W. Sanpay, D.D., LL.D., Lady Margaret Professor

of Divinity, and Canon of Christ Church, Oxford ; and Rev. A.C.
Heaptam, B.D., Fellow of All Souls College, Oxford.

Price 12s.

By G. F. Moors, D.D., Professor of Hebrew in Andover
Judges.
Price 12s.
Theological Seminary, Andover, Mass., U.S.A.
By E. P. Goutp, D.D., Professor of New Testament
St. Mark.
Price
Exegesis in the P. E. Divinity School, Philadelphia, U.S.A.

10s. 6d.
St. Luke.
Durham.

ne

————

By A. Pruner,

D.D., Master of University College,

Price 12s.

(1) Of Professor Driver’s ‘DEUTERONOMY,’ Professor G. A, SmirH (in The
Critical Review) says: ‘The series could have had no better introduction than
this volume from its Old Testament editor. . . . Dr. Driver has achieved a
commentary of rare learning and still more rare candour and sobriety of
judgment. :..It is everywhere based on an independent study of the text
and history... it has a large number of new details: its treatment of the
religious value of the Book is beyond praise. We find, in short, all those virtues
which are conspicuous in the author’s previous works, with a warmer and more
interesting style of expression.’
(2) Of Professor Sanpay’s ‘ROMANS,’ Principal F. H. Case, D.D., Cambridge,
says: ‘ We welcome it as an epoch-making contribution to the study of St. Paul.’
(3) Of Professor Moore’s ‘JUDGES,’ Professor H. BE. Ryte, D.D., says: ‘I think it
may safely be averred that so full and scientific a commentary oes the text and
in the English
subject-matter of the Book of Judges has never been produce
language.’
(4) Of Professor Goutp’s ‘MARK,’ The Baptist Magazine says: ‘As luminously
‘The commentary proper is thoughtful.
suggestive as it is concise and sober.
judicious, and erudite—the work of a master in hermeneutics.’

*.* A Prospectus giving full details of the Series, with list of Contributors, sent Free
on application to the Publishers, Messrs. T. & Τ. Clark, 38 George Street, Edinburgh.

T. ἃ Τ᾿ CLARK’s

PUBLICATIONS.

Che International Theological Library
EDITED

Proressors 5. Ὁ. F. SALMOND,

BY

D.D., anp ©. A. BRIGGS,

D.D.

This Library is designed to cover the whole Sield of Christian Theology.
Each volume is to be
complete in itself, while, at the same time, it will form part
of a carefully planned whole. It is
intended to form a Series of Text-Books for Students of Theology.
The Authors will be scholars of
recognised reputation in the several branches of study assigned
to them.
They will be associated
with each other and with the Editors in the effort to provide
a series of volumes which may
adequately represent the present condition of investigation.

‘The ‘International Theological Library,” to which we have
for the best and most recent in the historical, literary, and already learned to look
linguistic study of the
Bible.’—President W. R. Harper, of Chicago University,
in The Biblical World.

An

The First Four Volumes of the Series are now ready, viz. :—

Introduction to the Literature of the Old Testament.
By 5. R. Driver, D.D., Regius Professor of Hebrew, and

Canon of Christ Church, Oxford.

Fifth Edition,

Post 8vo, price 12s.

with Appendix.

Christian Ethics.
By Newman Smytu, D.D., Author of ‘Old
Faiths in New Light,’ ete. Third Edition. Post 8vo, 10s. 6d.

Apologetics ; or, Christianity Defensively Stated.

By A. B. Bruce,

D.D., Professor of Apologetics and New Testament Exegesis, Free
Church College, Glasgow. Third Edition. Post 8vo, 10s. 6d.

History

of Christian

Doctrine.

LL.D., Professor of Ecclesiastical
Haven, U.S.A.
Post 8vo, 12s.
(1) Of Professor Driver's

By G. P. Fisner, D.D.,

History,

Yale College, New
Just Published.

‘INTRODUCTION,’ The Times says :—‘ The service

which
on Driver’s book will render in the present confusion of mind
on this great
subject, can scarcely be overestimated.’
The Guardian says:—‘ By far the best account of the great
connected with the Old Testament that has yet been written... critical problems
. Itisa
rfect
marvel of compression and lucidity combined:
A monument of learning and wellbalanced judgment.’

(2) Of Dr. Newman Smyrta’s ‘CHRISTIAN

ETHICS,’ The Bookman says:—‘ There

is not a dead, dull, conventional line in the volume.

It is the work of

informed, independent, and thoroughly competent writer. It removes a wise, wella reproach
from our indigenous theology,
fills a glaring blank in our literature, and is sure
to become the text-book in
istian Ethics,

(3) Of Professor Brucr’s ‘APOLOGETICS,’

The Ex,

itory Times says:
—‘

The
force and the freshness of all the writings that Dr. Bruce has hitherto published
have doubtless led many to look forward with eager hope to this work; and there
need not be any fear of disappointment.
It has all the characteristics of the
author’s personality. . . . It will render an inestimable service.’
(4) Of Professor Fisngr’s ‘CHRISTIAN DOCTRINE,’ The Critical Review
ὡς ξένε
‘A clear, readable, well-proportioned, and, regarding it as a whole, remarkably
just and accurate account of what the course and development of doctrine throughout the ages, and in different countries, has been.’

᾿ς ΠΑ. Prospectus giving full details of the Series, with list of Contributors, sent
free
on application to the Publishers, Messrs. T. & T. Clark, 38 George Street, Edinburgh.

T. & T. CLARK’S

PUBLICATIONS.

The Christian Doctrine of Immortality. By Rev. S. D.
F. Satmonp, D.D., Professor of Systematic Theology, Free Church
College, Aberdeen.

Second Edition.

Demy 8vo, price 14s.

‘For convenience’ sake the subject of the book is described as the Christian Doctrine of Immortality. But it will be seen that the word “Immortality” is used in the large sense which Paul
gives it when he speaks of “this mortal” putting on “immortality.”
Life, eternal life, the
immortality of the man, not the immortality of the soul, is the message of the Bible, alike in Old
Testament and in New, in Christ and in apostle, in John and in Paul... . The questions with
which this book deals are not questions to be taken up lightly or disposed of easily. No one who
understands their seriousness will be in haste to write of them. . . . The studies which its preparation have occasioned have been at times an anxious discipline.
The result has been to confirm
me in the conviction, that the teaching of Christ and the whole burden of the Christian Revelation
make the present life decisive for the future.'—From the AUTHOR’s PREFACE.
‘ Dr. Salmond’s

=

el
Ses

“ Christian

Doctrine

of Immortality”

is an able, truth-loving, and,

from many points of view, comprehensive work.’—The Right Hon. W. E. GLApsTonE.
‘This is beyond all doubt the one book on the transcendent subject of which it treats.
There is none like it—sound, frank, fearless, and yet modest in every page.’ —The
Methodist Times.
‘Professor Salmond has rendered a service which merits the amplest recognition.
Worthy of recognition are the courage which chose a subject bristling with difficulties,
the patience and resolution which have weighed, sifted, and disposed of these difficulties,
the method and scholarship which fit him to be a safe pioneer, the fairness of mind
which inspires confidence, the lucidity and completeness of treatment which tell of a
thorough digestion of the entire, multifarious material connected with the subject.
The volume presents one of the very finest specimens of biblical theology that we
have.’-—Professor Marcus Dons, D.D., in The Bookman.
‘The greatest work we have had for many a day on this great doctrine of Immortality. —The Expository Times.
;
‘he book steps at once into the front rank, and even into the first place.’—Principal
Cave, D.D., in The Critical Review.
‘This strong and impressive book has already, we believe, obtained a wide circulation . . . its great and obvious merits.’—Guardian.
:

The Brotherhood

of Mankind:

A Study towards a Christian

Philosophy of History.
By Rev. J. Howarp Crawrorp,
Abercorn.
Just published, in post 8vo, price 5s.
Ss
——

|

M.A.,

*.* The object of this book is to show that the end towards which mankind are progressing
is a united brotherhood,
This goal of mankind is the key to human history, which unfolds
a steady progress towards its realisation.

‘A remarkable book. . . . The Church of Scotland has reason to congratulate herself
that a book marked by such a truly catholic spirit, such a cultured tone, and full of
such courageous criticism, should have issued from one of its country manses.’—
Glasgow Herald.
‘Mr. Crawford has done his work with highly commendable pains and skill; and he
has succeeded in giving to it a charm which often amounts to a fascination. . . . The
book is helpful and inspiring to an uncommon degree.’—Literary World.
‘A very helpful book, and very timely. It is full of pregnant lessons from history
and life.’—Methodist Times.

The

Threshold

Covenant;

or, The Beginning of Religious

Rites. By H. Cray Trumpuit, D.D., Author of ‘ Kadesh Barnea,’
ete., Editor of the American Sunday School Times. Just published,
post 8vo, 6s. 6d.
Professor A. Η, SAycE writes:—‘A thousand thanks fur the advance sheets of ‘‘ The
Threshold Covenant.” Like all your work it is brimful of accurate knowledge and new
points of view, and is so charmingly written that a child could understand and follow
you. I need not say I have been deyouring the pages and admiring their wealth of
references.’
Canon CHEYNE writes :—‘I am delighted to have been able to make early acquaintance
with a book so full of facts which really illuminate the dark places of primitive times.’

——-

T. & T. CLARK’s

The

PUBLICATIONS.

Earliest Life of Christ ever Compiled from the Four
Gospels, being ‘The Diatessaron of Tatian.’ Literally
translated from the Arabic Version, and containing the Four
Gospels woven into One Story. With an Historical and Critical
Introduction, Notes, and Appendix, by Rey. J. Hamiyn πα, D.D.
In demy 8vo, price 10s. 6d.

Tue ΒΙΒΗΟΡ or GLoucestER AND ΒΕΙΒΤΟΙ, writes :—‘ This is a work of very great
importance, and of unique interest. It has been
given to the world in an admirable
form, and reflects the greatest credit on the able οἷν.ἐμκιράρἀνἦν,νος. Editor. The history
of the work, as told in a clear and well-written Introduction, will enable the reader to
appreciate the vast care and pains that have been bestowed on this singular recovery of
the first Harmonyof the Gospels. The Notes are short, clear, and helpful; and the
eleven Appendices of a practical value, which the general reader will as fully recognise
as the scholar and critic. Mr. Hamlyn Hill has performed the difficult duty of Editor
with conspicuous success.’
‘ Truly an excellent piece of work, which we commend most warmly to the student
and to the general reader. . . . A fascinating volume.’-—Church Bells.

A Dissertation on the Gospel Commentary of S. Ephraem the Syrian. With a Scriptural Index to his Works,
By Rev. J. Hamiyn Hitt, D.D., Author of an English Version of
‘Tatian’s Diatessaron,’ ete.
Just published, in demy 8vo, price
7s. 6d.
Tur BisHop oF GLOUCESTER AND BrisTou writes:—‘ This work forms a valuable
appendix to Dr. Hill’s English Version of the ‘ Diatessaron.’ . . . It is a monument of
patient research and intelligent industry, which deserves very hearty recognition.’

Syntax

of the Moods

Greek.

and

Tenses

in New

By Ervzst D. Burron, Professor of

Literature and Interpretation, Chicago University.
pp. xxii-215, price 5s. 6d. net.

Testament

New Testament
In large 12mo,

‘A valuable book. . . . I venture to express the hope that arrangements may be made
to facilitate its circulation in this country.’-—Professor W. Sanpay, D.D., Oxford.
‘ A full, careful, and serviceable book.’—Professor MArcus Dops.
‘For use in colleges, for ministers, and all who desire to arrive at the exact meaning
in English of the sacred text, this scholarly volume will be of the greatest service.’—
Methodist Recorder.

Sources of New Testament Greek; or, The Influence of
the LXX. on the Vocabulary of the New Testament.
By Rev.
H. A. A. Kennepy, D.Sc. In post 8vo, price 5s.
‘Dr. Kennedy urges his case with a wealth of learning, the result of much patient
investigation on his ae ...- A most valuable contribution to a very important
subject. His book will be a sine qua non to all ministers who can read the original.’—
Methodist Times.
‘Dr. Kennedy bas furnished us with a help to the knowledge of the Greek of the New
Testament, which was urgently needed, and which satisfies the requirements.
No
investigation of the subject, either so thorough or so lucid, exists in any language.’"—
British Weekly.

T. & T. CLARK’S

PUBLICATIONS.

BROCKELMANN’S SYRIAC LEXICON.
Lexicon

Syriacum.

Auctore Caroto Brockxermann.

Prefatus

est ΤῊ. NOtpekz.
In handsome roxburghe binding, price 30s. net;
or in Seven Parts, price 4s, each, net.
‘ The appearance of a new Syriac Lexicon, designed to meet the wants of students, is
an event of considerable importance for the progress of Semitic studies at home and
abroad. The work will be welcomed on all hands as fulfilling what has long been the
most conspicuous lacuna in Semitic bibliography. . . . The publishers have earned,
and will certainly receive, the thanks of every Semitic student for thus coming forward
to remove what had almost become a scandal to international scholarship, the lack of a
student’s dictionary of a language so important: to the philologist, the historian, and
the theologian.’
—A. R. 8. Kgennepy, D.D. (Professor of Oriental Languages in the
University of Edinburgh), in The Expository Times,
‘Vastly superior to anything else within reach... . Nothing is spared to ensure
that the book shall serve all the purposes of a reliable, adequate, and convenient
dictionary.
It is certain to take its place at once as the best of its kind.’—The Critical
Review,
‘The thanks of Syriac students are due alike to the editor and publishers of the
‘* Lexicon Syriacum” which has just appeared. In these days of growing interest in
Semitic studies, especially in England, every attempt to smooth the way of learning
meets with a warm welcome, and such a welcome can on every ground be offered to the
Syriac Lexicon of Brockelmann. . . . A beautiful and valuable contribution to Semitic

learning.’—R. H. Cuarues, M.A., Oxford.

BY PROFESSOR A. B. DAVIDSON, D.D., LL.D., EDINBURGH.
An

Introductory

Hebrew

Grammar

with

Progressive

Exercises in Reading and Writing.
By A. B. Davinson, M.A.,
LL.D., Professor of Hebrew, etc., in the New College, Edinburgh.
In demy 8vo, Thirteenth Edition, price 7s. 6d.
‘A text-book which has gone into its tenth edition needs no recommendation here.
. . . Certain changes, in the introduction of new examples and the enlargement of some
parts where pak tended to obscurity, will add to the already great merits and widely
acknowledged usefulness of the book,’—Critical Review.
‘The best Hebrew Grammar is that of Professor A. B. Davidson.’—British Weekly.

Hebrew

Syntax.

In demy 8vo, Second Edition, price 7s, 6d.

‘The whole is, it is needless to say, the work of a master; but it is the work of a
master who does not shoot over the learners’ heads, but one who by long experience
knows exactly where help is most needed, and how to give it in the simplest and
clearest fashion.’— Methodist Recorder.
‘A book like this, which comes from the hands of our first Hebraist, is its own

best recommendation.

It will be eagerly welcomed by all students and teachers of

Hebrew.’—Critical Review.

The Epistle to the Hebrews.

(Handbook Series.)

In crown

8vo, price 2s. θα,
‘For its size and price one of the very best theological handbooks with which I am
acquainted—a close grappling with the thought of the epistle by a singularly strong and
candid mind,’—Professor SAnDAY in The Academy.

T. & T. CLARK’S

rll.
oe

PUBLICATIONS.

om
,

GRIMM'S
Greek-English

Lexicon

LEXICON.

of the New

Testament,

Being

Grimm’s Wilke’s Clavis Novi Testamenti.
Translated, Revised,
and
Enlarged by Joseph Henry
Tuayer,
D.D., Bussey
Professor of New Testament Criticism and Interpretation in the
Divinity School of Harvard University,
Now ready, Fourth
Edition, demy 4to, price 36s.
‘The best New Testament Greek Lexicon. . .. It is a treasury of the results of
exact scholarship. —Bishop Werstcort.
‘I regard it as a work of the greatest importance. . . . It seems to me ἃ work showing the most patient diligence, and the most carefully arranged collection of useful and
helpful references..—_THE BisHop OF GLOUCESTER AND BRISTOL.
‘ An excellent book, the value of which for English students will, I feel sure, be best
appreciated by those who use it most carefully.’—Professor F. J. A. Hort, D.D.
‘This work has been eagerly looked for. . . . The result is an excellent book, which
I do not doubt will be the best in the field for many years to come.’—Professor W.
Sanpay, D.D., in The Academy.
2
‘Undoubtedly the best of its kind. Beautifully printed and well translated, .. . it
will be prized by students of the Christian Scriptures.’—A theneum.

CREMER'S
Biblico - Theological

LEXICON.

Lexicon

of

New

Testament

Greek.
By Hermann Cremer, D.D., Professor of Theology in
the University of Greifswald. Translated from the German of the
“ Second Edition by Witt1am Urwicx, M.A. In demy 4to, Fourth
Edition, with SuepLement, price 38s.
This Lexicon deals with words whose meaning in the Classics is modified or changed in
Scripture, words which have become the bases and watchwords of Christian theology, tracing their
history in their transference from the Classics into the LXX., and from the LXX. into the New
Testament, and the gradual deepening and elevation of their meaning till they reach the fulness

of New Testament thought.
‘Dr. Cremer’s work is highly and deservedly esteemed in Germany.
It gives with
care and thoroughness a complete history, as far as it goes, of each word and phrase
that it deals with. . . . Dr. Cremer’s explanations are most lucidly set out.’—Guardian.
‘It is hardly possible to exaggerate the value of this work to the student of the Greek
Testament.
... The translation is accurate and idiomatic, and the additions to the
later edition are considerable and important.’—Church Belts.
‘We cannot find an important word in our Greek New Testament which is not
discussed with a fulness and discrimination which leaves nothing to be desired.’—
Nonconformist.

A

Treatise
_

on

the

Grammar

of

Greek, Regarded as a sure Basis for

New

Testament

New Testament Exegesis.

“Ὁ Translated from the German of Dr. G. B. Wiyzr.

Edited by Rev.

W. F. Mourtoy, D.D.
With large additions
and full Indices.
One large 8vo Volume, Ninth English Edition, price 15s.
‘We need not say it is he Grammar of the New Testament.

In

It is not only superior

to all others, but so superior as to be by common consent the one work of reference on
the subject. No other could be mentioned with it.’—Literary Churchman.

Greek

and

English

By Professor Epwarp

Lexicon

of the New

ΒΟΒΙΝΒΟΝ, D.D.

Testament.

In demy 8vo, price 985,

‘ Excellent.’—Principal Cave, D.D., Hackney College.
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