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ΑΥΑΝΤ-ΡΒΟΡΟδ 

Ιιδί οοΠθοΙίοη (1β8 Είίίά68 οοηΐίθπί (1θ]α πη ΟοιπιτίΘη- 

ΙαίΓθ (1θ 8&ίηί ^6ειη άύ α Ια ρΙτιηΐΘ άιι Κ. Ρ. Τΐι. Οαίπιβδ. Αναηί 

(1’α1)0ΓάθΓ 1θ8 θναη^ί1β8 (ϋΐ8 8γηορΙί(5ΐΐ68, 8αίηΙ ΜαΙίΙιίθιι, 8αίηί 

Μαρο βΐ; 8αίηΙ Ιιπο, ί1 ΓαΙΙαίΙ ά’αΒορά 8β άβοίάθΓ 8ιιγ πηβ (^υΘ8ι^οη άθ 

πίΘϋιοάθ. ΟοηνίβηΙ-Π άβ 1θ8 Θχρ1ί(|ΠΘΓ Ιουδ 1θ8 ίροΐδ βη πιθιηθ Ιβιηρδ, 

Θί ροπΓ αίηδί (ϋρθ άβ ΓγοπΙ, οοπιπιθ Γα Γαίΐ Μ. Ιιοίδ^ άαηδ δβδ Εναη- 

§ίΙβ8 8ΊβηορΗςΐίβ8, οιι ναπί-ίΐ ιηίθαχ, δβίοη Γαηοίβη δγδίβηΐΘ, θχρίί- 

(|ΐΐθΓ οΐιαί^υθ Θναη^βΐίδΐβ δβραΓβιηβηΐΡ Α 1θ8 βΙαάίβΓ θη8θΐη1)1θ, 1β 

οοηΙαοΙ; θπΙγθ βαχ 8’θΙα1)1ίΙ ρ1ιΐ8 αίδβιΠΘηΐ, θΙ Ιθδ οοιηραΓαίδοηδ 8οηΙ 

ρ1υ8 ίπΐϊηθάίαΙθδ. II δβΐϊίΒΙβ (|ιιθ ο’θδΐ Ιβ πίθίΙΙθίΐΓ ηιογθη άβ δαίδίρ 1θ 

δθΟΓθΙ (Ιβ ΙβιΐΓ οοιηροδίΐίοη. Εη Γβναηοΐΐθ, Ια ηβοθδδίΐβ ού Γοη βδΐ άβ 

ραδδθΓ 8αη8 οβδδβ άβ Γαη α 1’ααΐΓΘ ηβ Ηίθηαοθ-Ι-βΙΙβ ραδ ά’βη^βη- 

(Ιγθγ άαηδ ΓβδρΓίΙ υηβ οθΓίαίηβ οοηΓαδίοηΡ ΕδΙ-ίΙ ροδδίΜβ, ανθο οβ 

ρροοβάβ, άθ ρβπθίΓθΓ απδδί ίηΙίηΐθΐηΘηΙ άαηβ Γβχρίίοαίΐοη ^ραιηιηα- 

Ιίοαίβ (1θ8 ΐθχίθδ, άβ δαίδΐΓ Ια δτιίΐβ άβδ ίάθβδ άαηδ οΐιαί^ιΐθ βναη^Πθ, 

άβ 8θ ΓατηίΙίαηδθΓ ανβο Ια ιηαηίβΓθ ρρορρβ άβ ο1ια(|αθ αυίθΠΓΡ Οη ρβπί 

θΐι (ΙοπίβΓ. δί ΓβίικίΘ οοΐϊΐραραίίνθ βδΐ αα ρρθΐηίθΓ ρΐαη, Ιθδ Γαίίδ θΙ 

Ιβδ (ϋδθοπΓδ άθδ θναη^Πβδ, θθ (^ιι’οη ηοιηπίθ Ια ιηαίίθΓβ 6ναη^6ΐί(|ΠΘ, 

Γί8(|πθ ά’αρραραίΐΓθ θοιϊιπιθ τιηθ ιηαΙίθΓΘ αιηοΓρΙίΘ, άβρουΓνπβ άα 

ρήποΐρβ ίηάίνίάπθΐ (ΐα’θΠβ α άαπδ ο1ια(|ΐΐθ θναη^Πβ. Εθ άίαΙβδδαΓοη 

Θχβ^βΙί(|ΐιβ — ίοί Ιβ (ΙίαΙηοη — η’βδί ^ιιθγθ ρΙαδ Ηθπγθιιχ (^ι1Θ 1θ 

(ϋαΙβδδαΓοη Θναη^6ΐί(5Π6. Οβ η’βδί ραδ (|ιιθ οβΙΙβ οοιηραΓαίδοη ηβ δοίΐ 

ίιηροδΘΘ ραρ Γβίαΐ; άβδ (|υ.β8ΐίοη8 6ναη§^Θΐί(|αθ8. Μαίδ οη δβΓα πιίθΐιχ 

ρΓβραρβ ροιίΓ 1’θηΐΓβρΓθηάΓβ 1ογ8(51ιθ Ιθδ ΙραίΙδ άβ θ1ΐ8(5ΐιβ βναη^ίΐβ 

δθΓοηΙ άίδΐίηοΐδ άαηδ Ια ρβηδββ, βΐ αηίπιβδ ά’ηηβ νίβ ρρορΓβ. Οη 

ροπΓΓα α1θΓ8 Ιβδ ηιβίΐΓβ βη ρρβδβηββ Ιβδ ηηδ άβδ αηΐΓβδ δαηδ βοηΡίΓ 

Ιβ Ηδί^ηβ άβ Ιβδ νοίΓ βδΙοηιρβδ άαηδ ηηβ β^'αρβ ίηάββίδβ (|ηί ηβ Γβ- 

ροηάραίί α αηβηηβ Γβαΐίΐβ 1ιίδίοη€[ηβ. 

ΕΥΑΝ&ηΕ δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. α 



II Α\ΑΝΤ“ΡΚ0Ρ08. 

Ιιβ άββδβίη &ΓΓ6ΐΘ άβ οοιηπίΘηΙβΓ ΒβρδίΓβιηβηΙ οΐιαουη άθ8 δγηορ- 

Ιί(|υΘ8, 1θ οΙιοίχ άθ δδιίηΐ ΜδίΓΟ ροιίΓ οοιηιηβηοβΓ δ’βχρίίιιιΐθ ραρ Ια 

ηβΟΘδδίΙβ ά’αΒοπΙίρ α ηηβ άίδοπδδίοη άπ ρΓοΜβηΐΘ δγηορίίο^ιΐθ Ιυί- 

ΐϊίβιηβ. 1^68 0ΓίΙί(|ΐιβ8 ιηάβρβπίΐαηΐδ δοηί ά’αοοορά ροπΓ ΓΘ§·αΓάθΓ 

1β 8βοοη(1 βναη^ίΐΘ οοπιπιθ 1θ ρρβιηίβΓ άαηδ Γογ^γθ άπ Ιθιηρδ. Εη 
οοιηιηβηςαηΐ) ραΓ δαίηΐ Μαρο ηουδ η’βηίβηάοηδ ρα8, άβδ αιΐ]ουΓ- 

ά’Ηυί, αΙίήΙιυΘΓ υηβ ναΙθΠΓ άβοΐδίνθ α οθΙΙθ Ιιγροίΐΐθδθ. ^’β81; ρΓβοί- 

δβιηβηί Ια ρηηοίραΐβ (^αβ81^οη ψιβ δθτιΐβ Ια οοιηραΓαίδοη άβδ ίΓοίδ 

θναη^Πθδ ρβΓίηβΙίΓα άβ ΓβδοτιάΓβ. Νουδ βηίθηάοηδ δβπΙθίΠΘηΙ; ροδθΓ 

οβΙΙθ (^πβδίίοη Ιβίΐβ (^π’θΠθ βδΐ αυ]ουΓάΊιυί ροδθθ. Ρουρ (^η’πηΘ 

(Ιίδουδδίοη αίΐ οΐιαηοθ ά’αΡουΙίρ, δοίί α υη αοοορά, 8θί1 α υηβ άίνβρ- 

^βηοθ ηβΙΙβπιβηΙ αοουδββ, ί1 ίαυΐ ηβββδδαΐρβπίθηί ι^υ’οη δ’βηίβηίΐβ 

άυ πιοίηδ 8υρ 1θ8 Ιθρπιθ8 βΐ ^υ’οη 8θ ρΐαοβ δυρ Ιβ πιθπιθ ίβρραίη. 

Β’αίΠβυΡδ ί1 ίαυί 1)ίβη οοηνβηίρ €[υθ ίπδςυ’ίοί δαίηΐ Μαρο α βίβ υη 
ρβυ ηβ^Ιί^Θ, θΐ (|υ’οη Ιυί άοίΐ υηβ ρβραραΐίοη. νβηαηί αρρβδ δοίηΐ 
ΜαίΙΐιίβυ άαηδ Γοράρβ βοηδαβρό ραρ Γυδα^β, ί1 η’α ροίηΐ βίβ βοιη- 

πιβηΐβ ραρ Ιβδ ΡβΡβδ Ιβδ ρΐυδ ίΠυδΙρβδ. Ορί§;'βηβ, δαίηΐ Αυ^υδΙίη, 

δαίηί ΟΙΐργδΟδΙοηιβ, ρουρ ηβ βίΙβΡ ςυβ Ιβδ ρΐυδ ^ραηιΐδ, ηβ δβ δοηΐ 
ραδ οββυρβδ άίρββίβπιβηΐ; άυ δββοηά βναη^ίΐβ. Ιι0Ρδ(|υ’ί1 βηΐρβ, ραρηβ- 

ββδδίΐβ, άαηδ υηβ βοΠββΙίοη, 1β βοηιπιβηΙαΙβυρ α άβ]α ΙραίΙβ α ρροροδ 
άβ δαίηΐ Μαΐΐΐιίβυ ρρβ8(^υβ ΙουΙβδ Ιβδ (5υβδίίοηδ (^υβ δουΐβνβ δοη 
ΙβχΙβ. Οη δβ βοηίβηΐβ δουνβηΐ άβ ρβηνογβρ αυ ρρβηιίβρ βναη^ϋβ, 
δαηδ ίβηιρ αδδβζ βοιηρΙβ άβδ ηιοάαΐίΐβδ άυ δββοηά. Νβ δβραίΐ-ββ ραδ, 
ρουρ υηβ ίοίδ, ρβΙαΒΙίρ υη ρβυ Γβ(|υί1ίΙ)Ρβ, άυ ηιοίηδ ηιαΙβΡίβΠβπιβηί, 
βηΐρβ Ιβδ νοΙυπιβδ ά’υη βοηιπιβηΙαίρβ, (}υβ ά’βχρ1ί(}υβρ ά’αΐ3θρά α 
ρροροδ άβ δαίηΐ; Μαρβ Ιβδ (^υβδίίοηδ ρββΐΐβδ βοηιηιυηβδ αυχ άβυχ, δαυί 
α δ’βίβηάρβ βηδυίΐβ δυρ Ιβδ ραρΙίβδ ρρορρβδ α δαίηί ΜαίίΙιίβυΡ 
ΕηΓιη η’αρρίνβ-ί-ί1 ραδ αδδβζ δουνβηΐ (|υ’οη δοίί βηίραίηβ ραρ υηβ 

ββρίαίηβ δγηιραΐΗίβ ρρβδ(|υβ ίηδΙίηβΙίνβΡ Ιι’αυΙβυρ άβ ββδ Ιί^ηβδ 
ανουβ (|υ’ί1 α ίουίουρδ ^ουίβ άαηδ Ιβδ ρββίΐδ άβ δαίηί Μαρβ υη βΐιαριηβ 
δί ρβηβίραηί, υη αβββηί δί νραί, υηβ ίπιρρβδδίοη άβ άβδυδ δί ίου- 

βΐιαηίβ, ςυ’ίΐ α βηίρβίβηυ Γβδροίρ, — ρβυί-βίρβ ί*αυάραίί-ί1 άίρβ (|υ’ί1 

α ββάβ α Ια ίβηίαίίοη, ίαηί Ια ίαβίιβ βδί άίίϊίβίΐβ, — ά’βηίρβρ βη βοηι- 

πιυηίβαίίοη ρΐυδ ίηίίιηβ ανββ 1β άίδβίρΙβ άβ δαίηί Ρίβρρβ, ρουρ 1β Γαίρβ 
βοηηαίίρβ βί αρρρββίβρ άαναηία§^β. 
Οβ ί^υ’οη νίβηί άβ άίρβ ίηάί€[υβ αδδβζ (^υβ Γο1)3βί ρρίηβίραί άυ βοηι- 



ΑΥΑΝΤ-Ι^ΚΟΡΟδ. III 

ιηθηΙδίίΓΘ η’θ8ΐ ροίηΐ (Ιβ οοιηραΓβΓ 8&ίηΙ Μ&γο α 8ειίηί ΜαϋΜθυ οιι 4 

88ίηΙ 1.110. Οβ8 οοιηρ8ΐΓ8ί8οη8, (}υδΐη(1 θ11β8 8βΓοη1 68(5υί88θβ8, η’αιι- 

Γοηί ρουρ ΙτιΙ (|υ6 άβ Γαιρβ ιηίθυχ Γθ8δθΓΐίΓ Ιβδ οαΓαοΙβήδϋί^ιΐθδ άβ 
88ΐίη1 ΜβΓΟ. Οη 1β ρρβηά ίοί, ραρ Ιι^ροΐΐιβδβ, ρουρ υηβ ΙέΙθ άβ ϋ^ηβ, 
δίηοη ρουρ υηβ 1)£ΐ8β, βΐ οβΙΙβ Ιι^ροίΗβδβ βδί ηδδυρβηίΘηΙ Ιβ^ίΙίπΐθ, 
ρυίδ^υβ Ιη ρΐυρ&ρί άβδ οοπιηιβηΐΒίβυρδ 08ΐ11ιο1ί(|υθ8 η’ηάιηβίίθηΐ ρηδ 

βηοορβ Ιη άθρβηθ&ηοβ ά’υη βνηη^βΐίδΐβ ραρ ρβρρορί ηυχ ηυΐρβδ 
βναη^ίΐβδ βορίΐ8. 

Ρβυΐ-βίΡΘ ιηβπιΘ ο1)]βοΙθΡ£ΐ-1οη ψιβ οβ ροίηΐ άβ άβραρί βδΐ Ιρορ 
ίρδκϋΐΐοηηβΐ, βΐ (^υβ Ια ορίΙί(|υ6 αοΙυβΠβ α ρβυδδί α άβίβρπιίηβρ άαηδ 
υηβ οβρίαίηβ ηιβδυρβ Ιβδ δουροβδ βορίΐβδ άβ δαΐηί Μαρο. 

Ιβ δυίδ ρβρδυαάβ ρουρ πια ραρί (5υβ οβΙΙβ οριίΐί^υβ αίίιρπιβ Ββαυ- 

οουρ ρ1υ8 (|υ’β11β η’βδί βη έΐαΐ άβ ρρουνβρ. II δυίΤιί (^υβ 1β ρροΐιίβηιβ 
αίΐ βίβ α^ίΐβ ρουρ ςυ’ίΐ δ’ίπιροδβ α ηοίρβ αΙΙβηϋοη, πιαίδ ί1 βδί 
ίπιροδδίΜβ, οβίίβ ίοίδ βηοορβ, άβ άβάυίρβ υηβ οοηοΐυδίοη δοΐίάβ- 

πιβηί βίαγββ, αναηΐ ά’ανοιρ βχαπιίηβ, ά’αρρβδ δαΐηί Μαΐίΐιΐβυ βί 

ά’αρρβδ δαΐηί Ιυο, Ια (}υβδίΐοη άυ ρβουβΐΐ άβδ άΐδοουρδ. Ιβδ α 
ρρβδβηί, οβρβηάαηί, 3’αΐ ορυ ρουνοΐρ ρροροδβρ υηβ ίΐη άβ ηοη-ρβοβ- 

νοΐρ; άβδ ραΐδοηδ αδδβζ ^ρανβδ (^υ’οη ίρουνβρα ρΐυδ Ιοΐη πιοηίρβηί 

ςυ’οη ηβ ρβυί ^υβρβ ρβοοηηαίίρβ ανβο δύρβίβ άαηδ δαΐηί Μαρο (ΐυβ 
Γβοΐιο ά’υηβ ίραάΐίΐοη οραΐβ (|υΐ ρβρρβδβηίβ, δβίοη ίουίβ νραΐδβπι- 

Μαηοβ, Ια οαίβοΐιβδβ άβ βαΐηί Ρΐβρρβ. 
^β άοΐδ αίουίβρ υη ηιοί δυρ πια δΐίυαίΐοη ραρ ραρρορί α Ια ορΐίΐ(}υβ 

πιοάβρηβ, βί δρβοΐαΐβπιβηί ραρ ραρρορί α Μ. Ιοΐδγ (5υΐ Ια ρβρρβδβηίβ 
βη Ρραηοβ ανβο 1β ρΐυδ ά’βοΐαί βί δουδ δοη αδρβοί 1β ρΐυδ ραάΐοαί. 

άβ ηβ νοΐδ πιβηιβ αυουη ΐηοοηνβηΐβηί α ανουβρ (|υβ ]β πιβ δυΐδ ΐπι- 

ροδβ ά’βχαηιΐηβρ ά’αδδβζ ρρβδ δβδ ορΐηΐοηδ ρουρ γ οοηίρβάΐρβ δ’ΐΐ 
γ αναΐί Ιΐβυ. Οη ρβοοηηαίί §^βηβρα1βηιβηί — ηιβπιβ ραρπιΐ Ιβδ 

ορΐίΐ(^υβδ — (^υβ οβ δαναηί, βχίρβπιβπιβηί ΐη^βηΐβυχ βί δυΒίΐΙ, δ’βδί 

1)βαυοουρ ίρορ αΐιαηάοηηβ α άβδ οοπιΐιΐηαΐδοηδ άβδ ίβχίβδ βηίρβ βυχ 
'βί ανβο Ιβδ ροδδΐΐιΐΐΐίβδ άβ Γΐιΐδίοΐρβ. Ανβο οβδ ρροοβάβδ, οΗαουη 
ρβυί ρβίαΐρβ οοπιπιβ ΐ1 Γβηίβηά ΓΚΐδίοΐρβ βναη^β1ΐ(|υβ, βί η’βη 
Ιαΐδδβρ δυΒδΐδίβρ (|υβ οβ ^υ’ΐΐ Ιυΐ ρΙαίί. άβ η’αΐ οβρβηάαηί ραδ ρουρ^ 

δυΐνΐ Ια ΡβΓυίαίΐοη ρΐβά α ρΐβά. Ια άΐίΤβΡβηοβ άβδ πιβίΗοάβδ ίΐβηί 
βη οβοΐ (^υβ Μ. Ιοΐδγ ίραΐίβ Ιβδ ίβχίβδ οοπιπιβ άβδ αοουδβδ, ίαηάΐδ 
(|υβ 3β Ιβδ ρβ^αράβ οοπιπιβ άβδ ίβπιοΐηδ. Μα^ΐδίραί ΐηδίρυοίβυρ^ ΐ1 



IV ΑΥΑΝΤ-ΡΚΟΡΟδ. 

ίηΙθΓΓΟ^β δβνθΓΘιηβηΙ Ιββ ρρβνθπυδ, δαηβ πίθΐηβ Ιθπγ όρθΓ^ηθΓ 

οθΓίαίηβδ ΙθΓΐιΐΓθ8, β1 ηβ Ιθδ ρβηνοίθ ειΒδοιίδ (^α’αρρβδ αη ΘχειπίΘΐι 

Ιου3θΐΐΓ8 ή^ουΓβυχ, ραΓίοί8 Ιιοβΐίΐβ. 

υη ρΓΟΟθίΙθ οοΐϊΐρίβίθπίθηΐ ίηνθΓ8β οοη8ί8ΐθΓαίΙ α ηβ νοίρ άαηδ 1θ8 

θναη^ίΐθδ (^ιΐθ Ια ραροΐβ άβ Βίβυ, βΐ ηοίρθ ίοί α ΓίηδρίΓαΙίοη ηοπδ 

ίαίί πη άθνοΐΓ άβ Ιθιιγ Γθοοηηαίΐρθ οβ οαραοΙθΓβ. 

Μαίδ, 8αη8 ΐϊίΘΟοηηαίίΓβ πη ίηδίαηΐ Ιβπρ απΙοΓίΐβ δπρΓβιηΘ, άαηδ 

Ιθ8 ΐΘΓΠίθδ (}Πθ ΓΕ§^1ί8β οοηβαοΓθ ραρ δοη ίηΙθΓρΓβίαΙΐοη, ί1 ιη’α 

ραΓπ (^πθ, ρΓΟΟθάαηΙ ίοί οοπιπιβ 0ΓίΙί(|Πθ, βΐ ηοη οοπιτηβ Ιΐιβοΐο^ίθη, 

]θ ροπναίδ θχαπιίηβΓ ά’αίιορά Ιβδ ΙίΐΡθδ άβ Μαρο α θΙρθ ορπ, θΙ, οβΙΙβ 

ρρΘπνβ ίαίΐβ, ρβοπθίΐΐίρ 8οη 1;θπιοί^ηα§·θ οοηιιηβ πη βίβπίθηΐ άθ 

οθΡίίίπάβ ΙιίδΙορίί^πβ, 8αη8 θχβ^θρθρ δα ρρβοίδίοη οοπιπιβ ΜδΙορίβη, 

ιηαίδ δαπδ ρβνο(}πθΡ βη άοπίβ δα ορβάίΒίΠΐθ ραροβ ςπ’ίΐ πιβί βπ 

δοβηβ 1θ δπρηαίπρβί. 

Νβ ροπναπί Γβρρβηάρθ οΙιαιιπΘ Γοίδ Ια οοηίρονβρδβ ραρ δβδ ρρίπ- 

οίρβδ, ί’αί άπ πίΘ ΐ30ΡηθΡ α ίηάί(|πθΡ Ιβδ οαδ οπ, δβίοη πιοί, Μ. Εοίδγ 
ρβΓπδαίΙ δαπδ ταίδοη άβ ρρβηάρβ Ιβ δβοοηά θναη^Ήβ ροπρ πη Ιβπιοίη 
δβρίθπχ. Εη πίΘΠΐθ Ιβιηρδ ί1 ιη’α ραρπ βχί§·θ ραρ Ια Ιογαπίβ Ια ρίπδ 
βΙβηιβηίαίΡΘ άβ δί^ηαΐβρ απδδί Ιβδ ροίηΐδ οπ οβ δαναηί α Ιοποΐιβ 

3Πδΐ6, δοπνβηί ανβο πη ραρβ ΙιοηΙιβπρ ά’βχρρβδδίοη. Ιβ πιβ δπίδ 
άοηο ρβρπιίδ άβ Ιπί βηιρρπηίβρ ΙίΙΙβραΙβπίθηΙ άβδ ίρθίΐδ ηοπι1)Ρθπχ 
(|πί πιοηΐρβηΐ (^πβίδ δβρνίοβδ ίηαρρρβοίαΒΙβδ ί1 βπΐ ρβηάπδ α ΓΕ^ϋδβ, 
θΐ ά Ια ορί1;ί(|ΠΘ βΙΙβ-ηιβπΐΘ, δ’ίΐ η’αναίί βίβ βηΐραιηβ α ρρθηάρθ, 
ρρΘδ(}Πθ α ΓβχίΡΘπιίΐΘ άβ Ια ^αποΙίΘ Ια ρίπδ ραιΙίοαίΘ, πηβ ροδΐίίοη 
(|πί ΘδΙ πηβ δΟΡΙβ άβ άββ απχ Ρβ^ΐβδ οράίηαιρβδ άβ Ια οβρίίΐπάβ 
βίδίορί(|πβ. δβδ Ιραναπχ οηΐ πηβ Ιβίΐβ Ιπιρορίαηοβ βΐ οηί βχοϊίβ 
Ιαηί άβ οπριοδΐίβ, ^π’ίΐ γ απραίΐ βπ ρβπΐ-βίρβ ρίπδ ά’αίΤβοΙαΙίοη α 
ίβίηάρβ άβ Ιβδ ί^ηορβρ, (}π’α πιαρ(5πβρ πιοη άίδδβηΐίπιβηΐ. 

II ίαΙΙαίΙ ρρβηάρβ ραρίί. ^β Γαί ΓαίΙ, βΐ 1β ΙβοΙβπρ δ’αρβροβνρα 

αίδβηιβηΐ; (|πβ η’αί ραδ Ια ιηβπιβ ορίηίοη ί^πβ Μ. Εοίδγ δπρ 1β 

δβοοηά βναη§'ί1β. 

Αρρπγβ δπρ Ιβδ δοπνβηίρδ άπ Ρρίηοβ άβδ Αρόΐρβδ, ίηδρίρβ ραρ 1β 

Γβρπιβ άβδδβίη άβ ρβρροάπίρβ Ιβδ ΓαίΙδ ανβο πηβ βηΐίβρβ δΐηοβριίβ, δαίηΐ 

Μαρο δβ ρρβδβηίβ οοπιπιβ πη Ιβηιοίη, ηοη ραδ οοπΙαίρβ, ηιαίδ ίηίορπιβ 

βΐ ίρρβρροοΙιαΜβ άβ Ια νίβ άπ Γίΐδ άβ Βίβπ ραρπιί ηοπδ. Οπ ρΙπΙόΙ, 

άαηδ δοη ίβχΐβ, ο’βδί Ρίβρρβ Ιπί-πιβπιβ ςπί ρβηά άβ ηοπνβαπ Ιβπιοί- 



ΑΥΑΝΤ-ΡΚΟΡΟδ. V 

ειπ ΟΙιπδΙ ^θ8υ8. Ο’βδΐ άοηο θποογθ οΙθ οθϊϊθ ΓηαηίβΓβ (|υΘ 1β 

βάθΐβ ΑρόίΓΘ 8Θ Ιγοπυθ θΙγθ 1β ίοηάθΐϊΐθπΐ ρο8θ ραΓ 1θ δαιινθαΓ. 

Εη β888ΐγ&ηί άθ οοηιρΓβηάΓθ οβ (}π’δΐ βοηί Μειρο, θοΙιο άβ οβ (|ΐι’α 

άίί ΡίβΓΓΘ, Ιβπιοίη άβ ^68υ8, ]β η’δΐί βπ ά’απίΡθ ίηίβηΐίοη {|αΘ άβ ηαίβπχ 

θιιΙθικΙγθ 1θ8 ραΓοΙβδ άβ νίβ. ^θ 8θππΐθΐ8 ΟΘ (}αΘ ί’θπ αί θοηΐ, 8αη8 

αυουηΘ ρβδβΓνβ, αιι ]υ^ΘΐηοηΙ άυ 8υοοβ88θυΓ ίηίδΐίΙΙίΜθ άβ δαίηΐ 

ΡίθΓΓθ, ηιιί θδΐ οοιηηΐΘ Ιιιί 1θ ΥίοαίΓθ άθ ^θ8Π8-^11^^δι. 

^6η1δ&1β^η. 

8 (160. 1910, βη Ια ίβΐβ άθ Ππαπιαουΐθβ ΟοηοβρΙΐοη. 

Ρ.-^. — ^β 8^1818 οθΙΙθ οοοαδίοη ά’βχρηηΐΘΓ Ιοιιίθ πια ^ΓαΙίΐπάβ 
βηνβΓδ Μ. ΟειΠό, Ιβ ίρβδ άίδΐίη^υβ οογγθοΙθπγ άβ Ια ιηαίδοη Όίάοί, 

ροπΓ Ιθ ρΓΘθίθυχ οοηοοπΓδ (^ιι’ίΐ νθυΐ βίβη ηουδ άοηηβΓ αβη ά’αδ- 

δΐΐΓθΓ Ι’ίτηρΓθδδίοιι οοΓΓβοΙθ άθ ηο8 ρπβΐίοαίίοηδ. 
^θ ΓθπίθΓθίθ απδδί 1θ Κ. Ρ. Κβ^ίηαίά νίηοθπΐ, (^πί α Ια άθαχ 

βρρθπνθδ άθ ΟΘ οοιηπίθηΙαίΓθ θΙ άρθβδβ 1θ8 Ιαβίθδ. 



ΒΙΒΠΟΟΚΑΡΗΙΕ (ΐ) 

ΤΕΧΤΕδ 

Ογ608 βΐ §?'ββ8·1αΐί718 : 

ΤΕχτϋδ κΕΟΕΡΤϋδ, Νονιιτη Τβ8ΐαπΐ6ηΙΐίηι, Οχοηϋ, β Ιγρο^ΓδίρΙιβο ΕΙδίΓθη- 

άοηίαηο, 1891. 

ΤΐδΕΗΕΝοοκρ, Νο^αητ Τβ8ΐαιηβηΙαιη §Γαβοβ^ Ε(ϋΙίο οοίανα ΟΓίΙίοα ιηαίοΓ, 

Είρδΐαβ, 1869. 

λΥΕδτοοττ βΐ Ηοκτ, ΤΗβ Νβίν Τβ8ΐαΊη6ηΙ ίη ΐΚβ οΗ^ίηαΙ ^Γββΐ^, Εαπι- 

1)Γίά^Θ &η(1 Εοικίοη, 1892. 

ΝΕδΤΕΕ, Νονηηι Τ68ΐαηιβηΙΐί7η ^ναβοβ, βάίΐίο ΙθΓΐία Γβοο^ηΐΙα, δΙπΙΙ^αΓί, 
1901. 

ΝΕδΤΕΕ, ^Vορ^ί/?2 Τ68ΐαιηβηίιιιη ^Γαβοβ βΐ Ιαίίηβ, δΙαΙΙ^αΗ, 1906. 

ΒκΑΝΒδΟΗΕΐΒ, Νο^ιπι Τβ8ΐαιηβηΙιΐϊη ^ηαβοβ βί Ιαίίηβ, Εγϊ^ιιγ^ϊ Βπδ^Ό- 

νίδΐβ, 1893. 

δακίΥΕΝΕΐι, Ββζαβ Οοάβχ €αηΙαΙ>Γί§ίβη8ί8, βάίΐβά... Οδίτη^Γίά^β, 1864. 

1>α1ίη8 : 

ΟΜ-ΙαΙϊη 6ί1)1ίοα1 ΤθχΙδ II, ΡοΗϊοηδ οΐ Ιΐιβ Οοδρβίδ αοοοΓοΙίη^ Ιο δΐ. 
Μ&ρΐίδΐηά δΐ. ΜαΙίΕβλν,ίροιηΐΐιβ Βο66ίοΜ8. (1ί)βίο., Οχίορά, 1886. 

Οΐά-Ι&ϋη 6ί6ΙίοαΙ Τβχίδ III, ΤΕβ Γοπγ ΟοδρβΙδ Γγοπι ΙΕθ Μαηίοΐι Μδ. 
(ς) Θΐο., ΟχΙοΓίΙ, 1888. 

ΟΙά-ΙδίΙίη 1)ί61ίο&1 Τβχίδ V, ΤΕβ ίοιίΓ ΟοδρβΙδ ίροιη ΐΕβ Οοίΐβχ ΟοΓ^βίβηδίδ 
(ί¥ ΟΓ ίϊ^) βΙο., Οχίορά, 1907. 

Βαδ ΙαΙβίηίδβΙΐθ ηβαβ ΤβδΙ&πίθηΙ ΐη ΑΓηΙία ζην ΖβίΙ ΕγρΗ&ηδ... νοη Ηαηδ 
ΡΓβίΕβΓΓ νοΝ δοΒΕΝ, Εβίρζί^·, 1909. 

ΒίΜία δδίΟΓα ναΙ§·£ΐΙαβ βάίΐίοηίδ δίχΙί V βΙ ΕΙβιηβηΙίδ VIII Ροηΐίίϊ. 

Μαχχ. ιιΐδδυ. Γβοο^ηίΙ& £ΐΙ(}αβ βάίΐα, ΚοπίδίΘ, ΜΒααβΕχι {Υβ/ΌβΙ- 

Ιοηβ). 

Νοναιη Τβδίδΐιηθηΐιιιη Βοιηίηί ηοδίΓί Ιβδπ ΟΕρίδΙί Ι&Ιίηβ δββιιικίαιη θάί- 

Ιίοηβιη δαηβΙί ΗίβΓοηγιηί &(1 βοάίοιιιη ιηαηαδοηρΐΟΓαιη Γκίβιη 

ΓβββηδυίΙ ΙοΕ&ηηβδ ^ΥοκοδΥΥοκτΗ... ίη ορβηδ δοοίβίαΐβπι αά- 

(1) 1β η’ΐηάΐςυθ ςιΐθ 1θ8 οιινΓ&§68 ςυϊ ιη’οηΐ ραηι Ιβδ ρΐυδ ιηαΓίϊααιιΐΒ ου Ιβδ ρΐυδ 
υΙίΐΘ8 ρυΓηαί οβυχ ςυβ ΐ’υΐ ά ιηα άίδροδίΐίοη. 



ΒΙΒΙ.ΙΟΟΚΑΡΗΙΕ. νπ 

δΐΐΓπΙο Ηβηηοο Ιαίΐειηο λΥπιτΕ... Ρ&Γΐίδ ρΓίοΓίδ ίαδοίοαίιΐδ αΙΐΘΓ 

Εν&η^βΐίιιιη δβοπηάιιιη Μ&γοππι, Οχοηϋ, 1891. 

8]^^ία^αβ8 : 

Εναη§·β1ίοη Οα-ΜβρΕ&ΓΓθδΙιβ, ΤΕθ ΟιΐΓβΙοηΐ&η ΥθΕδίοη οί Ιΐιβ Εοιιγ Οοδ- 

ρβίδ (1), -ννίΐΕ ΐΕθ ΓΘδΐίϋη^δ οί Ιΐιβ δίη&ϊ ΡαΙίιηρδΘδΙ αικί ΐΕβ βο.νΙγ 
δ^^Γΐ&ο ΡδίΙηδΙίο βνΐίΙθηοΘ βάίίθά, οοΠθοΙβά ατιά είΓΓαη^βίΙ Εγ Ε. 

ΕρβίλνΓοΓά Βυκκιττ, Μ. Α. ΥοΙππιθ I, ΤβχΙ, ΟαιηΕηίΙ^Θ, 1904. 

ΤβίΓ&βν&η^βΠιιιη δαηοίππι 3πχΐ3. δίπιρΙίοΘιη δ^τΓοηιιη νβΓδίοηβπι 9.(1 β(1βιη 

οο(ϋοππι, ιη9δ80Γ96, β(1ίΙίοηαιη άθηιιο Γβοο§·ηΐΙαπι (ΡυδΕΥ βΐ 

Βλυιβειαμ), Οχοηϋ, μόοοοοι. 

ΤΕβ ραΙθδΙίηίαη δ^τΓΐηο ΕβοΙίοηαΓγ οί ΐΕβ Οοδροΐδ, ΓΘ-β(1ίΐ6(1 ίροπι ί^νο 

δίηηϊ Μδδ. 9η(1 ίροιη Ρ. (1θ Εη^αρίΐβ’δ Θ(1ϋίοη οί ΐΕβ « Ενηη^β- 

Ιίαηηιη ΗίβΓΟδοΙ^πιϋηηπηι » Εγ Α^'ΠθδδιηϋΕ ΕΕ^νίδ... 9η(1 Μαρ- 

^9Ρ6ΐ ΟαηΙορ Οιβ8ον..., Εοη(1οη, 1899. 

ΕΙοραβ δβπιϋίοαβ η° VIII. Οο(1θχ Οϋιηαοί ρβδορίρίπδ (2), ... Εγ Α^ηβδ 

δπιίΐΕ ΕΕλνιδ..., ΟαπιΕρΜ^β, 1909. 

ΤΕβ οΐά δ^ρίαο Οοδρβίδ ορ Εναη^βϋοη (Ια-ηιβρΕαρρβδΕβ; Εβίη^ ΐΕβ ΙβχΙ 

οί ΐΕβ δίηαί ορ δγρο-ηηΙίοοΕβηβ ραϋπιρδθδΐ, ίηβΐιιάΐη^ ΐΕβ ΙαΙβδΙ 

αάάίΐίοηδ 9η(1 βιηβηάαΐίοηδ, ΛνίΐΕ ΐΕο ναρίαηΐδ οί ΐΕβ οηρβίοηίαη 

ίβχΐ, βορροΕορηίίοηδ ίροπι ιηαηγ οΙΕθρ πίδδ., 9η(1 9 Ιίδί οί (|αοΐ9- 

Ιίοηδ ίροπι 9ηοί6η1 9ΐιΐΕθΡδ, Θ(1ϋ6(1 Εγ Α§·ηθ8 δπιίΐΕ ΕΕΛνιδ, 

Εοη(1οη, μομχ. 

Οορίββ : 

ΤΕβ βορΙίβ νβΡδίοη οί ΐΕβ ηβλν Τβδΐ9πιβηί; ίη ΐΕβ ηορίΕβρη (ϋ9ΐββ1 οίΕβΡ- 

Λνίδβ β9ΐ1β(1 ιηβιηρΕίΙίβ 9η(1 ΕοΕ9ίρίβ. Υοΐ... 1. ΤΕβ Οοδρβίδ οί 

δ. ΜαΙίΕβτν 9ηά δ. Μ9ρΕ, Οχίορά, 1898 {Ηοβνεκ). 

δ9βΡ0Ρΐιπι ΕίΕΗορηηι ίρ9^πιβηΐ9 βορΙο-δ9Είάίθ9 πιιΐδβί ΒθΡ^ί9ηί, Υοΐ. III; 

Νονπιη Τβ8ΐ9ΐηβη1ππι β(1ί(1ϋ Ρ. I. Βαεε8τκι ορ(1ίηίδ βΡβπιϋ9Ραπι 

δ9ηοΙί Αη^πδΙίηί, Κοηΐ9β, 1904. 

ΒίαΙβ88αΓοη άβ ΤαΙίβη : 

ΤαΙίηηί βν9η^β1ίθΡαηι Ε9ρηιοηί9β 9Ρ9Είββ, ηπηβ ρριιηαπι β (ΙπρΙίβί βοάίββ 

. β(1ίϋίΙ βΐ ΐΡ9ηδΐ9ΐίοηβ Ι9ΐίη9 άοη9νϋ Ρ. Απ^αδΙίηιΐδ ΟΐΑ8αΑ..., 

Κοιη9β, ΜΒβοαΕχχχνιιι. 

Εν9η§*β1ϋ βοηβορά9η1ίδ βχροδίΐΐο ί9βΐ9 9 89ηβΙο ΕρΕρ9βηιο άοβίορβ δγρο 

(1) Βπ πιαηπδΟΓϋ ΟιΐΓβΙοη ΐ1 ηβ δΐι1)δΐ8ΐβ ροπΓ δειΐηί Μαρο ςιιβ χνι, 17-20. Ββ Μδ. δϊ- 
ηαϊΐΐίΐυβ θδΐ οοιηρίΘΐ δαιιί ι, 1-12^; ι, 44-ιι, 21; ιν, 18-41; γ, 26-νι, 5. II δο ΙβΠΏΐηβ 
4 XVI, 8. 

(2) Μο. I, 1-10»; I, 20’'-30»; ιι, 2'=-11; ιι, 18''-22, 23. 24»; XV, 16-19». 



VIII ΒΙΒΕΙΟΟΚΑΡΗΙΕ. 

ΐη ΙαΙΐηηιη ΐΓαηδΙαΙα α Κ. Ρ. Ιο&ηηβ ΒαρΙίδΙδί ΑιιοΙιθγ, ιη6θ1ιίΙ&- 

ΓίβΙα 0111118 νθΓδίοπθΓϊΐ ΘΐϊΐθΐΐίΙ&νίΙ, &άηοΐ3ΐΙίοηίΐ3ΐΐ8 ΐΙΙιΐδίΡΒνίΙ βΐ 

βάίάίΐ Β*· Οβ0Γ§·ίιΐ8 ΜοΕδίΝΟΕκ..., νβηβΐϋδ, 1876. 

3ι/ηορ8β8 : 

\νΒΐαΗτ, Α 8ρηορ8Ϊ8 ο^ΐΗβ Οο8ρ6ΐ8 ίη ΟΓββΤί, Βοηιΐοη, 1903. 

Ηυοκ, 8]^ηορ8β άβν άνβί βΓ8ΐβΊΧ Εναη^βΙίβη, 3® βά.., Τπ6ίη^θη, 1906. 

ΑΐίΐΓ68 ΙβχΙβ8 : 

Τΐιβ ΟΜ ΤβδΙαπίθηΙ ίη ^Γβθΐί, &οοθΓ(1ίη§· ίο Ιΐιβ δβρ1ιι&§'ίηί, βάίΐθίΐ... 
Ηβηρ}^ Β&ΓοΙαγ δ^νΕτΕ, 3 νοί., ^&Iη6^^ά^β, 1901, 1896, 1905. 

Ρΐανϋ Ιοδθρίιί ορβΓδΐ Γβοο§^ηονίΙ Ββηβάίοίπδ Νιεβε, 3 νοί., Ββρίίη, 

ΜΒΟΟΟΕΧΧΧνίΙΙ, ΜΒΟΟΟΕΧΧΧΧΙΙ, ΜΒΟΟΟ^Ον. 

ΑηΙί1β§Όπιβη&, Βίβ ΚθδΙβ άβρ ηιΐδδβρΙίειηοηίδοΙιβη Εναη^^βΐίβη ιιη(1 ιιρ- 

οΐιρίδίΐίοΐιβη ϋβ^θρίίβίβρπη^βη Ιιβραιΐδ^β^β^θη πηά ϋ^ορδοίζΐ 

νοη Ερ’ννίη ΡκΕυδοπΕΝ, Οίβδδβη, 1901. 

Νονί ΤθδΙηπιβηίί ^ΡΒβοί δπρρίθιηθηίπιη θάίΙίοηίΒιΐδ άβ Οβ^Ιι&ράΙ-ΤίδοΕβη- 

άορΓι&ηίδ αάοοπιηιοάανίί Ε1)θρΕΒΡ(1πδ Νεβτεε, Είρδίαβ, 1896. 

ΟυνΚΑΟΕδ δϋΚ ΕΕ ΤΕΧΤΕ 

Οβεοοκυ (Οβδρ&ρ Κβηό), ΤβχΐΙ^ΗΐίΙί άβ8 ηβαβη Τ68ΐαΊηβηΐ68,?> νοί., 1900- 

1909. ϋίβ ξΗβοΜ8οΚβη Ηαηά8θΙΐΓίβ6η άβ8 ηβηβη Τβ8ΐαιη6ηΐ8, 

Εβίρζί^·, 1908. 

δοΒΕΝ (ΗβΡίη&ηη ΕρβίΕβΡΡ νοχ), Ώίβ βοΗΗββη άβ8 ηβηβη Τβ8ΐαηιβηΐ8 ίη 

ίΚνβν άΙΐβ8ΐβη βπ'βίβΚ^ανβη Τβχΐ§β8ΐαΙί, ΕβΡ^βδίβΠΐ ααί Οριιηά 
ίΕρβΡ ΤοχΙ^ΌδοΚίοΕίβ, I Τβίΐ υηΙβΡδποΕπη^βη, 1902-1910. Εβ 
ΙβχΙβ 1ιιί-πΐ6Πΐβ βδΐ δΐΐίβηάπ ροπρ 1β ί1β6ιιί άβ 1911. 

λΥΕίδδ (Ββρη&ρά), ΤβχΐΙίΗΐίΙί άβν υίβΓ ΕναησβΙίβη, Εβίρζί^*, 1899. 

ΟΒΑΜΜΑΙΚΕδ ΕΤ ΕΕXI^υΕδ 

ΒΕΑδδ, Οταηιηιαίίΐί άβ8 ΝβηΙβ8ΐαΊηβηΐΙίβΚβη βΗββΜ8β}ι, ΟοΙΙίη^βη, 1902. 

Βοαττι, ΟνατηπιαΙίβα άβΐ §ΐ'ββο άβΐηηονο Τβ8ΐαπΐ6ηΙο, ΤρβηΙβ, 1908. 

ΚοοΗ, ίραάπίί ραρ Κουρρ, ΟΓαηυηαίΓβ ^Γβ€(}ηβ, 2® θά., Ρδίρίδ, 1887. 

ΚπΗΝΕΒ, Αη8(ηΚΓΐίβΚβ ΟναιηπίαΙίΙί άβν ^Ηβο}ιί8βΚβη 8ρΓαοΗβ, 3® βά., 

ΗαηηονβΡ, 1890-1898. 

ΜΑΥδΕΒ, ΟναΊηηιαίίΙί άβν §ϊ'ίβ€Ϊιί8€Κβη ΡαρρΗ αη8 άβΐ' ΡίοΙβπιάβνζβίΐ, 

Εβίρζί^, 1906. 

ΜοϋΕτοΝ, Α Οναπιπιαν οβηβνν Τβ8ΐαηιβηΙ Οΐ'ββοΙο, νοΕ I, ΡροΙβ^οπίΘηα, 

ΕάίηΙιαρ^Ε, 1906. 
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ΚίΕΜΑΝΝ Θΐ ΟοΕΕΖΕΚ, ΟγαΥΠΊΠαίΓ6 ΟΟΊΠραΓββ άΐΐ §Γβ€ βί άΐλ Ιαίίιι, ΡΚοΠΘ- 

Ιΐ(ίπβ, 1901; δγηΐ&χβ, 1897, Ραηδ. 
ΚυτΗΕκροκο, ΤΗβ Νβ^ν ΡΗΐ'ρηίαΗΐίβ, Ροηάοη, 1881. 

δοΗΜίΌ, ΌβΓ Αΐΐίβίβπιηβ ίη ββίηβη ΗαιιρΙ^^βνΙνβΙβηι.,.., 4 νοί., δΙπΙΙ§·9.Γΐ, 
1887-1897. 

δακΜίΕΒΕΕ, Ο. Β. νΥίηβΡβ Οΐ'αιητηαΙίΙί άβ8 ηβηΙβΒίατηβηίΙίοΗβη 8ρΓαβΙι- 

ίάίοτπβ, ΟοΙΙίη^βη, 1897 [ίηαοτηρίβΐ). 

δΕΗΛΥΕίζΕκ, ΟΓαπίΠίίαΙίΙί άβν ρβΓ^απιβηίβοΚβη ΙηβοΤιηββη, ΒβΓίίη, 1898. 

ΤπυΜΒ, Ώίβ ^ΗβοΗίβοΊιβ 8ρΓα€ΐιβ ίηι ΖβίίαΙΐβν άβ8 ΗβΙΐ6ηί8πιη8, δΐΓ2ΐ88- 

1)ΠΓ§·, 1901. 

ΥιτΕΑϋ, Εΐηάβ 8ΐίΓ Ιβ ^Γ6€ άιι Νοη^βαυ, Τβ8ΐαπιβηΙ, I, 1893; Ιί, 1896, 

ΡαΓί8. 

Βαιεευ, ΏίοΙίοηηαίΓβ ^Γ6ο-Ρ'αηβαί8, 5® 6(1., Ρ£ΐΓί8, 1906. 

ΗΕΗλΥΕΚΒΕΝ, Εβχίοοπ ^Γαβοηπίΐ 8ηρρΙβΙοΗΐίΊη βΐ άίαΐβοΐίοηπτ, 1ιΐι^(1ιιηί 
ΒαΙδίνοπιπι, μβοεοοπ. — Αρρβηάίχ, μό€Ε€€ιι. 

ΡκΕϋδΟΗΕΝ, VοΙΐ8ΐαηάί^β8 θΗ6€Μ8θΚ-Ώβηΐ8θΚ68 Ηαηά^νόΓίβΓΒιιοΗ ζη 

άβη 8οΚΗββη ά68 ηβιιβη Τβ8ΐατη6ηΐ8 ηηά άβν ύΒΗ^βη ηΓθΚΗ8ΐ- 

ΙίοΚβη ΕίΙβναΙιΐΓ^ ΟίΘ88θη, 1910 (1). 

ΤκΕΝΕΗ, 8ρηοηρτηα άβ8 Νβηβη Τ68ΐαΊηβηΐ8... 8ΐιΐ8^βλν3.1ι11 υηά ϋ6βΓ8βΙζΙ 
νοη ΗβίηΓίοΙι ΛΥεπιβΓ..., Τϋ6ίη§·6η, 1907. 

Ββ ΤΚ68αηηΐ8 άβ Βιβοτ. 

Α ΒοηοοΓάαηοβ Ιο Ιΐΐ6 §γθθ1£ Τβ8ΐ£ΐιηθη1;... β(ϋ1;β(1 Κβν. ΛΥ. Ρ. Μοεε- 

τοΝ... 3ΐη(1 Κβν. Α. δ. Οεβεν, 2® θ(1., Ε(ϋη1)ΐΐΓ^1ι, 1899. 

Όαεμαν, ΟταηιηιαΙίΙί άβ8 ^ηάί8^^ι-ραιά8ι^η^8^Κβη ΑΓαηιάί8ο}ι, ηαοΐι άβη 

Ιάίοιηβη άβδ ρα1α8ΐ;ίηί8β1ιβη Ταίιηπά, άβ8 Οη1ίβ1θ8ΐ3ίΓ^ηιη ηηά 

ΡρορΙιβΙβηΙαΓ^ηηι ηηά άβρ 3βρη8&1βπιί8β1ιβη Τηρ^-ηπιβ, 2® βά., 

Ββίρζΐ^, 1905. 

ΜΑΚίϊΟΕΙδ, ΕβΗΓίηοΗ άβν αναηιαί8€Κβη 8ρΓαοϊιβ άβ8 ΒαΙ)ρΙοηί8θΗ6η ΤαΙ~ 

τηΐίά8, ΜηηβΙιβη, 1910. 

Μακτι, ΚΐίΓζ^β(α88ΐβ &ΓαΊΐτπιαΙίΙί άβν ΒίΜί8οΚ-αΓαηιάί86}ιβη 8ρΓα€Ηβ..., 

ΒβρΙίη, 1896. 

Βαεμαν, ΑΓαη2άί8θΗ-Ν6ΐίΗ6ΐ)Γάί8€Κβ8 ΥίονίβνΙίηβΚ ζη Τηρ^ηηι, Ταίιηηά 
ηηά Μίάρ8ΐ8β1ι, ΡραηΜηρΙ, 1897 βΐ 1901. 

Βευυ, Νβΐί}ιβ1)Γάί8οΗ68 ηηά €ΗαΙάάί8θΗβ8 ν/οηβΓΐ)ηοΚ ύ6βρ άίβ Ταίιηηάίηίΐ 
ηηά ΜίάΡ38β1ιίηι, I, 1876; II, 1883, Ββίρζί^. 

ΡΑΥΝΕ-δΜίτΗ, ΤΚβ8αηνη8 8ρΗαοη8. 

(1) ^β η’αϊ £·υ6Γθ ρπ 1β ιώθΙΙγθ 4 ρΓοΓιΙ, 
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Ερί^ναρΠίβ : 

Βιττενβεκοεκ, 8ρΙΙο^β ΰΐΒβΓίρΙίοηητη ^ναβοαπιτη, 3 νοί. 
— 0ΓίβηΙΪ8 ^Γαββί ίη8θΗρΙίοηβ8 8βΙβοΙαβ, I, Μοααααιιι; II, Μοααααν, 

Είρδί&β. 
Οθ7ριΐ8 ίη8€ΐ'ίρΙίοηιιηι 8βΊηίΐίοαηιτη, Ρ&Γΐδ, βη οοιιΓδ άβ ραΜίοαΙΐοη. 

ΟοοκΕ, Α ΙβχΙ-}}οοΙί ΝογΙΗ“8βιηίΐίο ίη8θΓίρΐίοη8. 

Ειοζβακβκι, ΗαηάΙ)ΐιοΊι άβν ηοΓά8βηιίΐί8θΗβη Ερί^ιαρΗίΗ. 

Ραρρηΐ8, ρηηοΐραιιχ Γβοπβϋδ : Αθ^γρίίδοΐΐθ Ιΐρΐίπηάβη αιΐδ άβη Κοθ- 

ηί§·Ιίο1ΐθη Μπδββη ζιι ΒθγΙιιι. — Οηβοΐιίδοΐιβ ΙΐΓΐίπηάβη, 4 νοί., 
άβ 1895-1910. 

Ραγύιη ΙοΛνηδ αηά Ιΐιβίτ ραρ^η, Βοικίοη, 1900. 

ΡΙίηάβΓδ ΡβίΓΐβ Ραργη, 1 νοί., Βπ1)1ίη, 1905. 

ΟΓΘθΙί Ραργη ΐη Ιΐιβ ΒηΙίδΙι Μαδβαιη, 3 νοί., ΒοηάΓθδ, 1893, 1898, 1907. 

ΗΐΙ)θ1ι Ραργρί, νοί. 1, Βοηίΐοη, 1906. 

Οχγρίιγηοΐιιΐδ Ραργπ, 7 νοί., Βοπάοη, 1898-1910. 

Ραργραδ (1β Ραήδ, (Ιαηδ Ιβδ ΝοΙίοβ8 βΐ βχίΓαίΐ8, XVIII, ραρί. 2, Ρ&πδ, 
1865. 

ΤθΡίηηίδ ΡοΐργΗ, 2 νοί., Βοηάοη, 1902-1907. 

αΟΜΜΕΝΤΑΙΒΕδ Ου ΟυΥΚΑΟΕδ δΡΕΕίΑυΧ δυκ δΑΙΝΤ ΜΑΒΟ 

€αΐΗοΙί^η68 : 

Τρβδ ρβπ 6β ΡβΓβδ αηοίβηδ δο δοηί οοοιιρβδ άίΓβοΙβιηοηΙ (Ια δβοοηά Εν&η- 

8·ί1θ. 
Β&Πδ Ιθδ ΟαΙβηαβ ^Γαββοηιπι ραίηιπι 6β 0γ8.πιθγ, I, Οχοηϋ, ΜοαααχΕιν : 

ΟαΙβηα ίη βναη^βΐίιιπι δ. Μ&γοι θ οοάά. Βο61. β1 Ραπδ., αΒή- 

6α6β α Υιοτοκ β’Αντιοοηε οα α δ. ΕγηΠο ά’ΑΙβχαικΙπβ, οίΐθθ 
δοαδ 1β ηοιη (Ιβ ΥίοΙοΓ. 

Τηεορηυεαοτε, (Ιαηδ Μί^ηβ, ΕΧΧΙΙΙ, 492-681. 

ΕυτΗΥΜίυδ, (Ιαηδ Μΐ§·ηθ, ΕΧΧ1Χ, 769-852. 

€Ιΐθζ Ιβδ ΙαΙίηδ : 

Εβδ ΤΓαοΙαΙη8 ίη Μαΐ'βί β^αη^βΐίιιιη ραΕΙίβδ ρείΓ άοιη Οθππαίη Μορίη, 

άαηδ Ιβδ ΑηβοάοΙα ΜαΓβά8θΙαηα ^ νοί. III, ρειΓδ II, ρ. 319-370 : 

Ώβ ρνίηοίρίο ΜαΓοί ι, 1-12, βΐ ίη Μανο. ι, 13-31; ν, 30-43; 

VIII, 1-9; VIII, 22-26; ιχ, 1-7; χι, 1-10; χι, 11-14; χι, 15-17; 

XIII, 32-33 βΐ XIV, 3-6. 

Εβδ Ιραίΐβδ οηΐ β^αρβ οοιηιηβ Ιρεκίαοΐίοη ΙαΙίηβ (Ιαηδ Ιβδ (]βα- 

νΓβδ άβ δ&ίηΐ ΟΗργδΟδΙοπίθ. Βοιη Οβηηαίη Μοηη (}αΐ Ιβδ & 

οοιηπίΘ (ΙβοοανβΓίδ α ρροανβ (}α’ί1δ βΐ&ίβηΐ (1β δαίηΐ Ιβρόαιβ βΐ 
αναίθηΐ βίβ ρΓβοΚβδ α ΒθίΕΙβθΐη, (ΙβναηΙ (Ιβδ ιηοίηβδ. Ε’βχρίί- 

οαΐίοη βδΐ ΙοαΙ βηΙΐβΡβ οοοαρββ άβδ δβπδ δρίηίαβίδ, (Ιβ δΟΓίβ 

(}α6 Ιβδ ΤΓαοίαΙιΐ8 δαρ Μαρο η’οηΐ ρ&δ, πιβιαβ ροαρ Γβχβ^βδβ 
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ρΓορΡΘ 3. Μαρο, ΓίηΙθΡβί (Ιιι οοιηιηΘηΙαίρΘ άβ δαίηΐ Ιθροιώθ δπρ 
δαίηΐ ΜαΙΙΙιίβπ (ο£. Ζ/β5 τηοηιυηβηΐβ άβ Ια ρΐ'βάίοαίίοη άβ 
8αίηΙ ΙβΓοπιβ, ρ3Ρ άοιη Οθρπιαίη Μοκιν, άαηδ Ια Ηβ^αβ 
Ιοιρβ βΐ άβ ΙίίΙβΓαΙαΓβ ΓβΙί^ί6ΐΐ8β8^ 1896, ρ. 393-434). 

Εθ οοιηιηθηΐ&ίρβ ίααδδβιηβηΐ &Ιΐρί1)αΘ 4 δαίηΐ Ιβροπίθ, άαηδ Μί^ηβ, 
XXX, 589-644. Οβϋβ ρΐβοβ α έίβ ΘίικϋβΘ ΡθοβιηιηβηΙ ραρ 
Μ. Ο·. λΥοΙαΙβη^θΡ^ {Είη 9βΓ^β88βηβΓ ΙαΙβίηί8βΚβΓ ΜαΓΗιΐ8-ΊίθΊη~ 

τηβηΙαΓ,Νβαβ ΚιγοΜ. Ζ6ίΐ8βΚΗβΎ^\\\. [1905], 457-469) 

(^ιιί Ια άαΐβ άα Ιβιηρδ άβ Τΐιβοάορβ άο ΟαηΙορ^θργ. Οοιη Οθρ- 

ιηαίη Μορίη [ϋη βοπιηιβηΙαίΓβ νοιπαίη 8αΓ 8αίηί Μανβ, άβ Ια 
ρνβπιίβΓβ τηοίΐίβ άη 7® 8ίββΙβ, άαηδ ΐΐβ^αβ ΒέηβάίοΗηβ, ίπίΐΐβΐ 
1910, ρ. 352 88.) ορίηβ ροιιρ Ιβ άβ^πΐ άα ν® δίβοΐβ, ραροβ (|Π8 

Οθ οοιηιηβηίαίρβ ααραιΐ άΘ]3. βίβ αΐίρι^αβ α βαίηΐ Ιθροπιθ ραρ 
8αίηΙ Οθδαίρβ άΆρΐΘ8 (ά’£ΐρρβ8 Α. Εη^β16ρθθ1ιί, ,ΡαπδίΘ άβ Κίβζ, 
άαηδ 1β €θ7ρα8 άβ Υίβηηβ, ρ. 296 88.). Οβ βοιηιηβηίαίρβ, ίοπί 
βηΐίβρ αΙΙό^Όρΐί^αβ, η’βδί ά’αιιοπηβ πίΐΗΐβ ροιιρ Γβχθο·β8β ΙΐΙΙβ- 

ραΐβ. 
Βεβε, άαηδ Μί^ηβ, ΧΟΙΙ, 133-302. 

Α άβίαπί άβ βοιηιηβηίαίρβδ 8ρββίαιιχ βαρ Μαρο, οη α βίΐβ Ιρβδ δοπνβηΐ : 

ΟκιοΕΝΕ, δπρ δ. ΜαΙίΜβιι, χ-χνιι, άαηδ Μΐ^ηβ, XIII, 835-1600; βΐ Ια Ιρα- 

άηβΐίοη Ιαίίηβ, 8β7'ίβ8 νβΙβΗ8 ί7ΐΙβΓρΓβΙαΐίθ7ΐί8 βθ7η7ηβ7ΐΙα7'ίθ7'ΐί7η 
07'ψβ7ΐί8 ίτι ΜαΙΐΚβιίτη, άαηδ Μί§^ηβ, XIII, 1600-1800. 

δ. ΟπκγδΟδτοΜΕ, ΙιοιηβΙΐβδ 8ηρ δ. ΜαΙΙΙιίβη, άαη8 Μΐ§·ηβ, ΕΥΠ βΐ ΒΥΙΙΙ. 

δ. Ιεκομε, βοπιπιβηΙαίρβδ δπρ δ. ΜαΙΙΙιΐβιι, άαηδ Μί§*ηβ, ΧΧΥΙ, 15-218. 

ΡαρπιΙ Ιβδ βοπιπιβηίαΐβιιρδ άπ ιηογβη α§·β, Ια Οαίβτια αα7'βα^ α11ρΐ6ιιββ α 
δ. Τηομα8 ^Ά^υIΝ. 

Ραρπιί Ιβδ οοπιηιβηΙαΙβηΡδ ηιοάβρηβδ, Εαιεταν, Μαεοονατ, ΟοιίΝΕΕίυδ α 
Εαριοε, Εαεμετ, βοή! άαηδ ΙοηΙβδ Ιβδ ιηαΐηδ. 

ΟοιηπιβηΙαίΡθδ ΡβοβηΙδ : 

ΡΐΕΕίοΝ, Σ,α 8αίηΙβ ΒίΒΙβ (ΙβχΙβ ΙαΙίη βΐ Ιραάηοΐίοη ίραηςαίδβ) βοιηπιβηΐβθ 
ά’αρρβδ Ια Υηΐ^αΐβ, Ι. ΥΙΙ, 1901. 

Κναβενβαεεκ, 0αΓ8α8 8βΗρΙιΐΓαβ ΒαβΓαβ... €θ7η7η67ΐΙα7'ίιΐ8 ίη (}ααίιΐ07' 

8. Ενατι^βΙία... Ε^ατι^βΙίητη 8ββη7ΐάα7η 8. Μα7Όα7η, Ραρίδϋδ, 
1894. 

Κθ8Ε, ΕνατιξίΙβ 8βΙθ7ΐ 8αίηΐΜα7'β^ Ιραάηβΐίοη βΐ βοιηπιβηΙαίρβ, Ραρίδ, 1904. 

δοΗΑΝζ, €θ7η7ηβ7ΐΙα7' αΒβν άα8 ΕνατχξβΙίαπι άβ8 ΗβίΙί^βτι ΜαΓβα8^ Ρρβί- 

1)ηρ§“ ΐπι Βρθίδ^απ, 1881. 

Νοτι βαΐΗοΙί(^ιιβ8 : 

Βαοον, ΤΗβ Ββ§ί7ΐ7ΐί7ΐ^8 ο/Όθ8ρβΙ Ηί8ΐθ7'7^..,, ΝβΛν Ηανβη, 1909. 

ΟοοϋΕΕ, ΕΕ^ατχ^ίΙβ άβ 8. Μανβ β1 δβδ ραρρορίδ ανββ ββηχ άβ Μαΐΐιίβυ. βΐ 
άβ Ιιΐιβ..., Ραρίδ, 1909. 
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Ο οϋΒΒ, 5. Μα7'1ί8 Οο8ρβΙ (Τΐιβ ίηίβηΐδΐΐίοηειΐ ΟΓΐΙίο&Ι ^ΟIηIηβηι&^^), Εάίιη- 

ΕουΓ^. 

Ηορρμανν, Ώα8 ΜαΓ0ΐΐ8 βναη^βΐίηπι ηηά8βίηβ ^ι^βιιβη, Κοηί^δΒθΓ^*, 1904. 

Ηοβτζμανν (Η. Ηαηά-ΟοπιπιβηΙαΓ ζαηι ηβηβη Τ68ίατηβηΙ, I, 1, Ζ)/β 
8'ρηορΙίΙίβΓ^ 3® θά., ΤϋΙ^ίη^Θη, 1901. 

ΚΒΟδΤΕΚΜΑΝΝ (ΕποΙι), ΗαπάΙΐίοΙι ζιίτη ηβηβη Τβ8ΐαηιβηΙ, Π, Ώίβ Εναη^ 

^βΐίβη, ΜατΊίηβ, Τύ1)ίη^βη, 1907 (ανθο Ια οο1ΐ3ΐ1)θΓ£ΐίίοη άβ 
Η. ΟΓβδδιηειηη). 

ΕοΐδΥ, Εβ8 Εναη§ίΙβ8 8ρηορΐί^ηβ8, I βΐ II, Εβίίοηάδ, 1907-1908. 

Μεκχ, Ώίβ ήβη 1<.αηοηί8βΚβη Εναη^βΙίβη ηαοΕ ίΕρθΐη άΐίβδίβη Εβίί&ηηΐθη 
ΤβχΙβ,υβ1)ΘΓ86ΐζπη^πη(1ΕΓΐ9,ιιΙβΓΐιη^άβΓ δ^^ηβοΐιβηίιη δίηαίΜοδ- 

ΙθΓ ^βϊιιηάβηθπ ΡδΐΙίπιρδβδΙΙΐΒίκΙδθΕπίΙ, ΤΓ&άιιοΙίοη, ΒθγΙϊιι, 
1897; βχρΙίοΒίίοηδ δΠΓ Μβγο βΐ Επθ, ΒθγΙιπ, 1905. 

δθΟττ-ΜοΝοκίΕΡΡ, 45". Μανίί αηά ΐΚβ ΐΗρΙβ ΙναάίΙίοη, Εοηάοη, 1907. 

δ^νΕΤΕ, ΤΚβ Οο8ρβΙ αββονάίη^ Ιο 8. Μαρίϊ^ ΐΕβ ^Γββΐί ΙθχΙ λνίΐΕ ΙπΙγο- 
άποΐίοη, ηοΐθδ &η(1 ίηάίοβδ, 2® βά., 1908 (1). 

ΤΗΟΜΡδΟΝ, Ιβ8η8 αββοτάίη^ Ιο 8. ΜανΊ^, Εοηάρβδ, 1909. 

λΥΕίδδ (ΒθρηεΐΓά), ΚΓίΙί8βΚ-βχβ^Βΐί8βΚβΓ ΚοιητηβηΙα?\., άβ Μβγβρ, Ώίβ 

Εναη^βΙίβη άβε Μανίίηβ ηηά Εη1ία8, νοη άβρ 6 Αιιίΐ&^β ηβιι 
1)θ8ΐΓΐ)6ίΙθΙ..., ΟόΙΙίη§·βη, 1901 (9® άάίΐίοη). 

— Ώίβ 0β8βΜβΚΐΙίβΚΊ<,βίΙ άβ8 ΜαΓ}ίη8β^αη§βΙίηΊη8, Ογ. ΕίοΙιΙβΓίβΜ, 
ΒθΓΐίη, 1905. 

ΛΥΕίδδ (^οΕαηηθδ), Ώα8 άΙΐβ8ΐβ ΕναηξβΙίηΉΐ, βίη ΒβίΐΓ&0· ζυιη νβΡδΙέΙηάηΐδ 
άβδ Μ&ΓΕυδ-ΕνΒΠ^θΙίυπίδ ιιικί άβρ αΐίβδίβη βν&η§·βΙίδθ1ΐθη υβ1)βΓ- 

Ιίβίβριιη^, ΟοΙΙίη§·βη, 1903. 

'ΝνΕΕΕΗΑϋδΕΝ, Ώα8 Εναη^βΙίηπι Μανβί, Βθρίίη, 1903. 

— ΕίηΙβίίηη§ ίη άίβ άνβί βΓ8ΐβη Εναη^βΙίβη^ ΒθρΙίη, 1905. 

ΛΥενοεινο, ϋν-Μανοηβ, ΤπΙ)ίη§^βη, 1905. 

— Ώίβ Εηΐ8ΐβΚηη§ άβ8 Μανβηβ-Εναη^βΙίηηιβ, Τπ5ΐη§·βη, 1908. 

ΛΥκεβε, Ώα8 Μβ88ία8^βΚβίηιηί8 ίη άβη Εναη^βΙίβη, Ζυ§^1βίθΕ βίη Ββί- 
Ιρ&^ ζπιη ΥθΡδΙέίικΙηίδ άθδ Μ&ρΕπδβναη^βΗιιιηδ, ΟοΙΙίη^^θη, 1901. 

λνοΗΕΕΝΒΕΒΟ, Ώα8 Ε^αη^βΙίηηι άβ8 ΜαΓΐ<,η8 αη8^βΙβ§1, Εβίρζί§·, 1910 (2). 

ΟυνΒΑΟΕδ ΡΕΌδ ΟΕΝΕΚΑυΧ 
ΟαΐΗοΙί^ηβ8 : 

Βατιρροε 8ίχ Ιβοοη8 8ηΓ Ιβ8 Εναη^ίΙβ8, Ρ&ρΐδ, 1897. 

— υβη8βί§ηβιηβηΙ άβ Ιβ8η8, ΡθΡίδ, 1905. 

— 0ΓρΚβη8 βΐ ΓΕναη^ίΙβ^ Ραρίδ, 1910. 

(1) ϋ’θδΐ 4 οβί βχοθΠθπΙ οοιηιηβιιΙ&ίΓβ ςυθ ]6 άοΐδ 1β ρΐυδ ρουΐ’ ΓίηΙβί’ρΓθΙίΐίΐοη ΙΐΙ- 
ΙόΓ&Ιβ άπ §ΓΘΟ. 

(2) ^Θ η’αΐ Γβςπ ΟθΙ οιινΓα§β ςυ’αρρέδ Ια οοιτβοϋοη (Ιθδ έρΐ’βυνβδ άυ Οοιηιηβη- 
Ι&ΐιβ, βΐ η’δί ρπ ςυθ ]β ιτιβηΙίοηηθΓ άθπδ ΓΙηΐΓσάυοΙίοη. 



ΒΙΒΙ.ΙΟΟΚΑΡΗΙΕ XIII 

ΐΑορυΐΕκ, ΗίΒίοίΓβ άβ8 Ιί^ΓβΒ άιι Νοιινβαιι ΤβΒίατηβηί, II, 2® θά., Ραπδ, 
1905. 

Ραοκανοε, Ζ/β ιηβ88ίαηΐ8τη6 οΚβζ Ιβ8 Ιαίβ (150 αν. 1.-0. 5 200 αρ. Ι.-Ο.), 
Ραπδ, 1909. 

Ρε ΟΑΜϋδ (Μ®··), Ε,α νίβ άβ Νοί?'6-8βί^ηβιΐΓ ΐ68α8~€Ηη8ΐ^ 3 νοί., Ραρίδ, 
1901. 

Νοη βαΐΗοΙί(ΐΐί68 : 

Ββανβτ, Όίβ βναη^βΙηοΊιβ Οβ8οΗίοΗΐβ ιιηά άβρ υρδρριιη^ άβδ ΟΙΐρίδίβη- 

Ιΐιαπίδ αιιί Οηιηά βίηθΡ Κρίΐΐΐί άθρ ΒθΡίοΙιΙβ ύϊιθρ άαδ Ρβΐάβη 
ιιηά άίθ ΑηίβΡδΙβΙιιιη^ Ιθδη, Ρβίρζί^*, 1893. 

Βυκκιττ, Τ^νο ί,βΓΛιΐΓβ8 οη ΐΚβ Οο8ρ6ΐ8, Ροηάοη, 1901. 
— ΤΚβ Οθ8ρβΙ Ηί8ΐ0Γρ αηά ίΐ8 ΐΓαη8ΐηί88ίοη, 2® βά., Εάίη1)ΐιρ§*1ι, 

1907. 
Βαεμαν, Βίβ ννοΓίβ Τβ8ΐί, I, Ρβίρζί^, 1898. 
ΒΕίδδΜΑΝΝ, Βί})βΐ8ΐηάίβη, Μαρίιπρ^, 1895. 

— Νβαβ ΒίΙ)βΐ8ΐαάί6η^ ΜαρΒπρ^*, 1897. 
— ΒίοΗΐ νοητ 08ΐβη, Τηΐιίη^βη, 1908. 

ΡΐΕΕΒ, Νοίβ8 οη ΐΚβ ΐΓαη8ΐαΐίοη ο/* ΐΗβ ηβνν Τβ8ΐαΊηβηΙ, ΒβθάίΙίοη, 
ΟαπιΜά^θ, 1899. 

ΗΑΛνκιΝδ, Ηοναβ 8ρηορΙίοαβ, 2® βά., ΟχΓορά, 1909. 
ΡιοΗΤΡοοτ (Ιοίι.), Ηοναβ ΗβΙναίβαβ, υΐΐρα]βοΙί, Μοαχοιχ. 

δοοΕΝ (νοΝ), υνβ1ινί8ΐΙίβΚβΒίίβναΙιιν§β8βΊιίβΊιΙβ, ΒβρΙίη, 1905. 
δτΑΝτοΝ, ΤΚβ βθ8ρβΐ8 α8 Μ8ΐονίβαΙ Βοβαιηβηΐ8, I, 1903; II, 1909, Οαιη- 

Ρρίά^β. 
λνύΝδθΗΕ, Ηβιιβ ΒβίΙνά^β ζην Εν1ααίβνηη§ άβν Εναη^βΙίβη αη8 ΤαΙπιηά 

ηηά Μίάνα8βΚ, ΟοΙΙίη^^βη, 1898. 
Ρθδ Βίαίοηηαίνβ8 άβ ΜΜ. Υιοουκουχ, ΗΑδτίΝΟδ, Οηευνε, ΟυτπΕ βίο. 
Κβναβδ : Ββνηβ ύίΙΙίί^ηβ, ΤΚβ Εχρο8ίΙον, ΤΚβ βχρο8ίΙονρ Τίιηβ8, ΖβίΙ- 

8βΚνίβ (ΐίν άίβ ηβηΙβ8ΐαΊηβηΐΙίβΚβ \νί88βη8βΚαβ. 



ΤΑΒίΕ ΒΕ8 8ΙΟΕΕ8 ΕΤ ΑΒΒΕνΐΑΤΙ0Ν8 

Μαηΐ186ϊ'ίΐ8 §Γ668. 

Α) Οηοίαηχ : 

Β. — €θ(1. ν&Ιίο&ηιΐδ (ιν® 8.), δοάθη δ 1. 

— ^ο(1. δίη&ίΙίοιΐ8 (ιν® δ.), δοάβη δ 2. 

Α. — ^οά. Αΐβχαηάηηιΐδ (ν® δ.), δοάβη δ 3. 

— ϋοά. ΕρΚΓ&βηιί (ν® δ.), δοάβη δ 4. 

Β. — Οοά. Ββζηβ (νι® δ.), δοάβη δ 5. 

Ε. — Εοά. Β&δΠίβηδίδ (νι® δ.). 
Ρ. — Ροά. ΒοΓββΙΐαηιΐδ (ιχ® δ.). 
Ο. — Ροά. δβίάβΐίηηπδ I (ιχ® οη χ® δ.). 
Η. — Ροά. δβίάβΐίδΐηιΐδ II (ιχ® οα χ® δ.). 
I, — ΡΓ3§·ηι. ΡβίΓοροΙίΙηηηηι (ν® δ.). 
ι^. — Οοά. Κβ^ίιΐδ (νιιι® δ.). 
Μ. — Εοά. Οηηιρί&ηηδ (ιχ® δ.). 
Ν. — Οοά. ΡπΓρηΓβιΐδ (νι® δ.). 
Ρ. — Εοά. ΟηβΙρΙιβΓΕγΙηηηδ (νι® δ.), 
δ. — Ροά. ναΐίβηηηδ 354 (χ® δ.). 

— Ργ&^πι. θ£ΐηΙ&1)η§ίβηδβ (ιχ® δ.). 
Γ. — Οοά. Οχοηίβηδϊδ (ιχ® οη χ® δ.). 
Δ. — Οοά. δ&η^ηΐίβηδίδ (ιχ® οη χ® δ.). 
Σ. — Οοά. Κοδδ3ηβηδίδ (νι® δ.). 
Φ. — Ροά. ΒθΓδΙίηηδ (νι® δ.). 
X. — Εοά. Μοηηββηδΐδ (χ® δ.). 
Ψ. — Εοά. ΑΐΙιοηδ ΕαηΓηβ (νιιι® οη ιχ® δ.). 
Β) €ιΐΓ8ίβ : 

1 (Βαίβ, ΒίΜ. άβ ΓΙΙηίνβΓδίΙβ) (χ® δ.). 
2ρ® οη 565 (δ^-ΡβΙβΓδ6οηΓ§·) (ιχ® οη χ® δ.). 
Εβδ ηηΐΓβδ βΙιίίΤΓβδ ά’ηρΓβδ Ιη ηηπιβΓΟίηΙίοη ηηβίβηηβ άβ Ορβ^ΟΓγ. 

νβΓ8ίοη8 ΙαΙίηβ8 [ΙαΙΙ.). 

Αηβίβηηβ Ι&Ιίηβ άίΐβ ίΐηϋί^ηβ [ίΐ.). 

α. — Οοά. νβΓββΙΙβηδίδ (ιν® δ.). 
Ι, — €οά. ΥβΓοηβηδίδ (ν® δ.). 
ο. — Οοά. ΟοΙΙ)βΓΐΐηηδ. 



ΤΑΒΙ.Ε ΒΕ8 δΙΟΕΕδ ΕΤ ΑΕΚΕΥΙΑΤΙΟΝδ. XV 

ά. — Οοάβχ Βθζδΐβ (νι® 8.). 1^3^ νβΓδίοη ΙαΙίηβ άιι 0θ(1. Β. 

/*. — Οοάβχ Βηχίδΐηπδ (νι® 8.). 

— (ά’&ρΓΘδ (^ιιβίςπβδ-υηδ ^0(^. ΟοΛβίβηδίδ II (ν® 8.). 

— Οοά. δαη^βηη&ηβηδίδ I (νιιι® 8.). 

ί. — ^ο(^. νΐη(1οΙ)οη6η8ί8 (νι® οπ νιι® 8.). 

Ι. — Οθ(Ι. νΓΒΐίδίΒΥίβηδίδ (νιι® 8.). 

η. — Οοά. δ&η^αΐίβηδίδ I (ν® 8.). 

ο. — 0θ(Ι. δαη^αΐίβηδίβ II (νιι® 8.). 

(Ι. — Οοά. Μοηαοβηδίδ (νιι® 8.). 

ΐ'. — €ο(1. ΒιιΜίηβηδίδ (νι® οπ νιι® 8.). 

ι. — Οοά. ΒβΓηβηδίδ (ν® οπ νι® 8.). 

νβΓδίοη (ϋΐβ πίρίοοίίηβ («/■-)· 
6, — ΟοοΙ. Ρπίαΐίηπδ (ν® δ.). 
Α:. — Οοά. ΒοΜβηδίδ (ιν® οπ ν® δ.). 

ΥηΙ^αΙβ {¥§".). 

ΟΙέηι, — ΥπΙ^αΙβ €1βιηβη1ίηβ, βάίΐίοη ΥβΓΟβΠοηβ. 

Υννν. — Εά. λΥοΓάδλνοΓίΕ βΐ λΥΕίΙβ. 

νβΓ8ίοη8 8ψ'ία(ΐηβ8 

Αηβίβηηβ νβΓδίοη : 

8'ΐ^Γ8ίη, — Μδ. άπ δίηπϊ, βάίΐίοη ΒπΓΕίΙΙ; βί. βά. Εβ\νίδ. 
8ΐ/Γ0ΐίΓ, — Μδ. άβ ΕπΓβΙοη, βάίΐίοη ΒπΓίάΙΙ. 
ρβ8. — Ρβδβΐιίΐΐπ, βά. ΟΛνίΙΙίαπι. 
ΚγοΙ. — ΥβΓδίοη Ε&ΓβΙββηηβ οπ ΕβΓπβΙββηηβ. 

8'^ΓΜβΓ, ΕββΙίοηη&ίΓβ άίί ΕίβΓΟδοΙγπιίΙαίη οπ δ^ΓΟ-ρ&ΙβδΙίηίβη, βά. 

Εβ^ίδ Θΐ Οί1)8οη. 

νβν8ίοη αηηβηίβηηβ [ανπι.'). 

νβΓ8ίοη8 6^'ρρΙίβηηβ8 : 

Ιο. οπ τηβ. — ΥβΓδίοη 1)οΕ8ΐϊΓί<5πβ οπ ηιβπιρΕίΙίςπβ, βά. ΗοΓηβΓ. 

8αΚ. — 8&Είάί(}πβ, βά. ΒαΙβδΙη* 

νβτ8ίοη ξοιΚίίΐηβ [§ο,). 

νβΓ8ίοη βΐΗίορίβηηβ [αβίΗ.). 

ΑΙ)Γβ9ίαΙίοη8 : 

Ρ. Ο. βΙ Ρ. Ε. — ΡαίΓοΙο^ίβδ άβ Μί^ηβ. 

ΒΒ. — Κβνπβ ΜΜίίϊπβ. 

ΖΟΜΟ. — Β.βνπβ ΟΓίβηΙπΙβ πΐίβηιπηάβ. 

ΖΝΤΨΥ. — Κβνπβ πΐΐβπι&ηάβ ροπΓ 1β Νοπνβππ ΤβδΙαηιβηΙ. 
ΕΒ>5. — Εαοκανοε, ΕΙπάβδ δΠΓ Ιβδ Γβΐί^^ίοηδ δβηιί1ί(5πβ8, 2® βά. 



ΧΛ I ΤΑΒΙ.Ε ΒΕδ δΙΟΕΕδ ΕΤ ΑΒΒΕΥΙΑΤΙΟΝδ. 

Ι«Θ8 οοιηιηβηΙδΐΪΓ68 8οηΙ ΟΓάίηαΐΓβπιβηΙ οίΐΘ8 (1’3.ρΓ68 Ιβ ηοιη άβ ΙβιΐΓ 
αιιΙβιΐΓ, δοπνβηΐ α1)Γβ§“θ. Εβδ ΙίνΓβδ ΐ3ί1^1ί(5Π68 8οηΙ οίΐβδ ά’&ρΓβδ 1θ8 βΒγθ- 
νίβΐίοηδ οοιίΓαηΙβδ. Κθ§*. δ’αρρΙίςιΐΘ ειπχ άβιιχ ΙίνΓβδ άβδ Κοίδ ά’αρΓβδ Ιδί 
άβηοιηίη&Ιίοη ιη8ΐδδθΓβίί(|αβ; Κβ^η. 8’8ΐρρ1ί(ίυ6 απχ (|υ&ΐΓβ ΙίνΓβδ άβδ 
Γβ^ηβδ ά’διρΓβδ Ιβδ δβρί&ηΐβ, οοιηρΓβηαηΙ δαίϊΐιιβΐ βΐ Ιβδ Κοίδ, βΐ οοΓΓβδ- 
ροηάαηΐ απχ ςιιαίΓβ ΙίνΓβδ άβδ Κοίδ άβ Ια νυ1§*α1β. Νβ ραδ οοηίοηάΓβ 
V. 21 (— νβΓδβΙ 21) βΐ V, 21 (= βΙιαρίΐΓβ βίικ^ιιίβιηβ, νβΓδβί νίη^Ι βΐ 
ιιηίβιηβ). 
Κβδ α1)ΓβνίαΙίοηδ ροοΓ Ιβδ ραργηΐδ δοηΐΐβδ ρΐιΐδ ΟΓάίηαίρβιηβηΙ τβςαβδ, 

ραΓ βχβιηρΙβ : 

Κυ. — Ραρ^ΓΠδ άβ ΒβΓίίη (άαηδ β1ια(5υβ ρπ1)1ίοαΙίοη, Ιβδ ραργΓΟδ 
δοηΐ ίπίΐίςιιβδ ραΓ ΙβαΓδ ηπιηβΓΟδ). 

ΒΗΐ. Μιΐδ. — Ραργηΐδ άιι ΒΓίΙίδΙι Μιΐδβαιη. 

ΟΡ. — Ραργηΐδ ά’ΟχγΓίιγηβΙιοδ. 
Ρ. ΡαΓ. — Ραρ^Γαδ άβ ΡαΓίδ. 

Ρ. ΡίοΓ. — ΡαργΓΠδ άβ ΡΙοΓβηββ. 

Οη ΐΓΟίινβΓα ίαοίίβιηβηΐ ΓβχρΙίβαΙίοη άβδ αιιΐΓβδ α1)ΓβνίαΙίοη8 βη δβ 
ΓβροΓίαηΙ απχ ΙίδΙβδ βί-άβδδπδ, ραΓ βχβιηρΙβ : = δ5Γΐ1ο§“β άβ ΒίΚβη- 
1)βΓ^βΓ; ΒΙαδδ = ^ταπιπιαίΓβ άβ ΒΙαδδ, βίο. 

*1* ίηάίηπβ (|πβ ίοπδ Ιβδ ραδδα^βδ άπ Ν. Τ. δοηί βίΐββ. Βα Ιίοίηβ βδΐ Ια 
Ιαη^αβ 1ιβ11βηί8ΐί(|πβ βιηρΙογΘβ δαπδ ρΓβοοοπραΙίοηδ ΙίΚβΓαίΓβδ. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

ΟΗΑΡΙΤΚΕ ΡΚΕΜ1ΕΚ 

8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ ΕΤ 80Ν ΕΥΑΝΟίΕΒ β’αΡΚΕ8 Ε’ΕΕΚΙΤυΚΕ ΕΤ ΕΑ ΤΚΑΒΙΤΙΟΝ. 

I. — Ι^α ρβΓβοηηβ άβ Μανο ά'αρΓββ ΙΈοτίΙιΐΓβ. 

Εβ Νοανβαα Τθδίβ,ιηβηΙ ραρίβ ά’ιιη ρβΓδοηηα^θ ηοηιηιβ ΙαηΙόΙ Ιθ&η (1), 

Ι&ηΙόΙ ^β^ιη δπηιοιηιηΘ Μ&γο (2), Ι&ηΙόΙ Μαρο (3). II βδΐ ά’ιΐδίΐ^'Θ (Ιβ δβ 

(ΙθιηβικΙβΓ δί Ιβαη Μ&γο θΙ Μ&γο δοηΐ Ιβ πιέπΐθ ρβΡδοηη&ο’θ. Β&ηδ οβδ 

ΙβΓπίθδ Ια (}ΐιβδΙίοη βδΐ ιηαΐ ροδββ, οαΓ οη ροαΡΓαίΙ ογοιγθ ςαβ Ιβαη Μαρο 

α θΙθ ρρΘοίδόιηθηΙ ηοηιπιΘ ά’αη (1οιιΙ)1θ ηοιη ροιιρ βίΡβ (ϋδΐίη^αβ άβ Μαρο 

ΙοαΙ οοιίΓΐ. Εη ρβαΐϊΐβ Ιβ οοιηροδβ Ιβαη Μαρο ηβ δβ ρβηοοπίρβ ηιιΐΐβ ραρί. 

II α δβαΐβπίθηΐ βχίδΐβ άαηδ Ια οοιηρα^αΐβ (Ιβδ ΑρόΐΡβδ αη ]ιιίί ηοΐΏπιβ 

Ιβαη, άβ δοη ηοιη ά’ΐδραβίίΐβ, βΐ δΐιρηοπιπιβ Μαρβ, ά’πη ηοπι ροπιαίη. Ρβη 

άβ ρβΡδοηηβδ άοαΙβηΙ βηβορβ (}ΐιβ ββ δοίΐ Ιβ ηιβπιβ ρβΡδοηηα§·β ςπβ Μαρβ. 

Βαηδ Ιβδ ΑβΙβδ, ί^ααηά ί1 βδΐ ^βαη, οη νοΐΐ Ιρβδ 1)ίβη ςαβ β’βδί Ιβ πιβηιβ 

(^αί α απδδί Ιβ ηοηι άβ Μαρβ, βΐ (|ηβ β’βδί Ιβ ηιβπιβ €{ηί βδΐ ηοιηπιβ Μαρβ 

ΙοηΙ βοιίΓΐ. Βαηδ Ιβδ βρίΐρβδ άβ δαίηΐ ΡαηΙ, ί1 βδΐ δβηΐβπιβηΐ ηοηιηιβ Μαρβ, 

ηιαίδ ί1 βδΐ άίΐ-βοαδίη άβ ΒαρηαΒβ; ορ Ιβδ ΑβΙβδ ρροηνβηΐ ρρββΐδβπιβηΐ 

Γηηίοη ίηΐίηιβ άβ ΒαΓηα1)β ανββ Ιβαη, δαρηοηιηιβ Μαρβ, βΐ ανββ Μαρβ. Οη 

δαίΐ (}αβ Ιρβδ δοηνβηΐ Ιβδ Ιηίίδ ρρβηαίβηΐ ηη ηοπι ^ρββ. Ιβαη αναίΐ, άοηβ 

αάορΙβ βοπιπιβ ηοπι βοιιραηΐ ηη ρΓχηοιηβη ΙαΙΐη, άβ]α Ρβραηάη άαηδ Ιβ 

(1) ΑοΙ. XIII, 5 : ειχον δέ και Ίωάνην υπηρέτην, θΐ ΑοΙ. ΧΙΙΙ, 13 : Ίωάνης δέ άποχωρή- 

σας απ’ αυτών ύπέστρεψεν εις 'Ιεροσόλυμα. 

(2) ΑοΙ. XII, 12 : Ρϊθίτβ ήλθεν επί την οικίαν της Μαρίας της μητρός Ίωάνου του επι¬ 

καλούμενου Μάρκου,.. Χΐΐ, 25 : Βαρνάβας δέ καί Σαυλος ύπέστρεψαν έξ ^Ιερουσαλήμ, πληρώ- 

σαντες την διακονίαν, συνπαραλαβόντες Ίωάνην τον έπικληθέντα Μάρκον, χν, 37 5. : 

Βαρνάβας δέ έβούλετο συνπαραλαβεϊν καί τον Ίωάνην τον καλούμενον Μάρκον Παύλος δέ ήξίου, 

τον άποστάντα άπ’ αυτών άπδ Παμφυλίας... μ.ή συνπαραλαμβάνειν τούτον. 

(3) Αοΐ. XV, 39 : έγένετο δέ παροξυσμός, ώστε άποχωρισθήναι αύτούς άπ’ άλλήλων, τόν τε 

Βαρνάβαν παραλαβόντα τόν Μάρκον έκπλευσαι εις Κύπρον. ΜείΡΟ η’β8ΐ ηοΐΏΐΏΘ ΜαΡΟ Ιοπί 

οοιιιΊ οΙαηδ Ιβδ ΑβΙβδ ςπβ ββΙΙβ ίοίδ, ςιι&ικί ί1 δ’βηιΒαΡΕίυβ ροπρ ΟΙιγρρβ ού ραραιί 

ααδδί ροπρ Ια ρρβιηϊβρβ ίοίδ Ιβ ηοιη άβ Ραπί αυ. Ιίβα άβ δαιιΐ. ϋαηδ Ιβδ βρίΐρβδ, ί1 βδΐ 

ΙοιάουΡδ ηοΐΏΐηβ δβπίβιηβιιΐ Μαρβ : Οοΐ. ιν, 10, Ραιιΐ δαίπβ Ιβδ Οοΐοδδίβιΐδ, βΐ ανββ 

Ιΐιί : Μάρκος ό ανεψιός Βαρνάβα (περί ού έλάβετε έντολάς, εάν έλθη προς υμάς, δέξασθε αύ- 

ΕΥΑΝΟΙΕΕ δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 1) 



XVIII ίΝΤκοΒυατιΟΝ. 

ιτιοικΙθ οηβηίαΐ 8οαδ 8α Γορπιθ ^Γβοςπβ (1). ηοιη άβ Μαροοδ βδΐ ά’αϋ- 

ΙβιΐΓδ ΐΓορ ΓδίΓβ οΐΐθζ 1β8 Ιαίίδ (2) ροπρ ί^ιι’οη ρυίδδβ αίδβπίθηΐ δπρροδθρ 

ρΙιΐδίθιΐΡδ Μαρο άαηδ 1Έναη§“ί1θ. ίιΟ. δβηΐβ ραίδοη άθ δαρροδβρ άβιιχ Μαρο, 

οβ ηθ δοηΐ ρ&δ Ιβδ ΙβχΙθδ άιι Ν. Τ., ο’βδί Ια (ϋίΤιοαΙΙβ ά’αΙΙρΛπθΡ α Ια 

πίΘΐηΘ ρβΡδοηηβ ΙοαΙ οβ ςαβ ραοοηΐβ Ια Ιραάίΐίοη, βΐ, ρβηδαίΐ-οη, ά’βη 

ίαιρβ α Ια Γοίδ ηη (ϋδοίρΐβ άβ δαίηΐ Ριθρρθ θΙ άβ δαίηΐ Ραυί. 1.6 ίαίΐ βίαηΐ 

ανθΡΘ, ΐ1 ναπάραίΐ ιηΐβιιχ ρβηοποβρ α οβΡίαίηβδ άοηηέβδ ΐραάΐΙίοηηβΠβδ δί 

βΠβδ βίαίβηΐ ραρ Ιρορ ίηνραίδθΐη1)1α1)1θδ, θΐ Ρθοοηηαίΐρβ (}αβ δαίηΐ Ριθρρθ βΐ 

δαίηΐ Ρααί δ’βηίθηάαίβηΐ ιηίβιιχ δΐιρ Ια (Ιοοίρίηβ (5ΐι’οη ηβ Γα ίΐϊΐα^ίηβ άβ 

ηοδ 3011Ρ8. 

Ια ρρθΐϊΐίβΡθ ίοίδ (}αβ Μαρο βδΐ ηοιηπίθ, ο’βδί α ρροροδ άβ δα πιθρθ, 
ρροΙ^αΜβπίΘηΙ αηβ νβιινβ. Ο’βδΙ (Ιαηδ Ια ιηαίδοη άβ Μαριβ, άίδΐίη^αββ άβ 

ΙαηΙ ά’αιιΐρβδ Μαρίβ ραρ 1β ηοιη άβ δοη Γιΐδ, ςηβ 1)οη ηοιηΙ^Γβ άβ βΐιρβίίβηδ 

βίαίβηΐ ραδδβιη1)1βδ βΐ ρρΐαίβηΐ, ρβηάαηΐ (ριβ δαίηΐ Ρίβρρβ βΙαίΙ βη ρρίδοη. 

Ββΐίνρβ ραρ Γαη^β, ο’βδί, Ια (^υ’ίΐ δβ ρβηάίΐ ΙοιιΙ ά’αΐ^ορά; Ια δβρναηΐβ 

ρορίαίΐηη ηοιη ^Ρβο, Ηοάβ. Μαρίβ, ιηβΡβ άβ 3βαη, δΐιρηοιηιηβ Μαρβ, βΙαίΙ 

άοηβ οΐιρβίίβηηβ βΐ δρββίαΙβπιβηΙ αΙΙαβΙιββ α Γαρόΐρβ ΡίβΡΡβ. Μαρβ, ρρο- 

1)αΐ3ΐβιηβηΙ οοηνβρίί βΐ ρβηΐ-βίρβ 1)αρ1ί8β ραρ ΓΑρόΐΡβ, άβναίΐ Ιοπ]οηΡδ δβ 

ρβ^αράβρ βοιηιηβ δοη βίδ. Όβδ ββΙΙβ βροςπβ, ί1 α άύ ΓβηΙβηάρβ ραοοηΙβΡ 

Ιβδ βρίδοάβδ άβ Ια νίβ άβ ^βδη8. II άβναίΐ βίΡβ αδδβζ ]βιιηβ, βαρ ηοηδ 1β 

νο^οηδ άββηΙβΡ άαηδ Ια νίβ αρο8ΐο1ί€[ηβ δοιίδ Ιβδ απδρίββδ άβ δοη βοιΐδίη 

Βαρηαββ. Βαρηαββ, ΙβνίΙβ άβ Οΐιγρρβ (ΑοΙ. ιν, 36), ίηΐ ά’αβορά άαηδ Ια 

οοηιπιιιηαιιΐβ ηη ρβΡδοηηα^β ρΐηδ ίιηρορίαηΐ €[ηβ δαίηΐ Ραηΐ Ιηί-ιηβηιβ. 

Ι’βδΙ Ιηί ςηί να βΙιβΡοΙιβΡ ά’αβορά δαηΐ α ΤαΡδβ (ΑβΙ. χι, 25). ^ηαηά Ιβδ 

άβηχ αρόΐρβδ ρβνίβηηβηΐ άβ Ιβρηδαΐβιη α Αηΐίοοίιβ ίΐδ ρρβηηβηΐ Μαρβ ανβο 

βηχ (ΑβΙ. XII, 25). Ια ροδίΐίοη δπβοράοηηββ άβ οβ άβρηίβρ βδΐ άβ]α ίηδίηηββ 

ραρ 1β πιοί συνπαραλαβεϊν (βί. Οαΐ. ιι, 1) (^ηί Ρβνίβηάρα ρΐηδ Ιαρά α δοη ρρο- 

ροδ (ΑβΙ. XV, 37 8.), βΐ βηοορβ ρΐηδ ραρίβίβρπιβ άβοπηρέτης. Ο’βδΙ α οβ ΙίΐΡβ 

ηηβ Βαρηαββ, Ιοη]οηΡ8 1β ρρβιηίβρ, βΐ δαηΐ αναίβηΐ Μαρο οοιηιηβ οοιη- 

ρα§·ηοη άαηδ 1β ρρβιηίβΡ νο^α^β αροδΙοΙίςηβ (ΑοΙ. χιιι, 5). Μ. ΙΙιαδβ (3), 

ί1 βδΐ νραί, βηίβηά οβ ηιοί άαηδ ηη δβηδ οίΓιοίβΙ, οοπιιηβ δί ,Ιβαη αναίΐ βίβ 

τόν). ΡΜΙθΠΐ. 24 : Μάρκο;, Άρίσταρχος, Δημ,άς, Λουκάς, οί συνεργοί μου. II Τΐιη. ΐν, 11 : 

Μάρκον άναλαβών άγε μετά σεαυτοΰ· εστιν γάρ μοι εύχρηστος ε?ς διακονίαν. I ΡθΙ. V, 

13 : Άσπάζεται υμάς ή εν Βαβυλώνι συνεκλεκτή καί Μάρκος ό υίός μου. 

(1) δλνβΐΘ ραΓίθ δθυΙθϊΠΘηΙ άα Ιθπιρδ ά’Αιι^πδΙθ. Αιιχ θχβηιρίβδ ςυ’ϋ οΐΐο, οη ρβπί 

0ΐ3θπ1θΓ υη Μάρκος, ρΓβίΓΘ άΈΙβυδΐδ, α ϋβΙοδ δοπδ ΡΙοΙθπιθθ VIII ΕνΘΓ§·θΐΘ II (146- 

116 αναπί ^βδυδ-^11^^δι), Όιττ., Ογ., 170, βΐ ιιη Μ&ΓΟΟδ, Γιΐδ άθ Μειζ&1)1)ειηεΐδ, α Ραΐ- 

ιηγΓθ (196 αρρβδ άβδίΐδ-ΟΙιΠδΙ), Βιττ., Ογ., 637; οί. βοά. Ιοο., η» 577. 

(2) Οη ηθ οΐΐθ ςηθ Μάρκος, ΓιΙδ άθ ΓηΙηΒειί’ςπθ ΑΙθχηηάΡθ (άοδ. ΑηΙ. XIV, ν, 2) θΙ 

ραΐ’ οοηδέςηθηΐ ηθΥθπ άβ ΡΜΙοη {ΑηΙ. XVIII, νιιι, 1). 8ννβ1β, ΒΙαδδ, ΒΐΙΙβηΒβΓ- 

§βΓ, θΐο., ηοοβηίηβηΐ Μάρκος, βΐ ηοη Μάρκος, ά’&ρρβδ Ια §:ΓαρΐΊίβ Μααρκος ςηΐ δβ ΐ’βη- 

οοηΐΓθ Ο/Ο., 5644, 6155. Νοπδ η’ανοηδ ραδ νίδό ά ηηβ αοοθηΐηαΐΐοη ιιηίίοηηβ ροιίΓ 

ηβ ραδ οΙιαη^θΓ Ιβδ ΙβχΙβδ οίΐβδ ά’αρρβδ οβΓίαίηβδ έάΐΐίοηδ. 

(3) ΟΐοΙίοηα7''υ ΙΗβ ΒίϋΙβ, III, 245. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. XIX 

ιηίηίδίΓΘ άβ δγη&^ο^Ίΐθ. Μαίδ οβ η’βδί ροίηΐ Ιβ δβηδ, οαρ υπηρέτην βδΐ 

Γ&ΙΙαοΙίΘ & εΤ)(ον. Ο’βδί; άοηο α Β2ΐΓη3ΐ1)θ βΐ & Ρααΐ (}ΐΐ6 Ιβαη Γβηά&ίΙ δβδ 

δβΓνίοβδ, ηοη ραδ ίΐδδΐΐΓθΐηΘηΙ οοπιπιθ (ΙοπίθδΙίίϊΐΐΘ, πιαίδ δοίΐ βη δβ 

οΙΐίΐΓ^βαηΙ άθδ ίοηοΙίοηδ βχΙβΓίβιΐΓθδ άβ ΓαροδΙοΙαΙ, οοΓηΐΏβ 1β 1)8ΐρΐΘΐηΘ, 

δοίΐ ιπέπΐΘ βη Γβηιρίίδδηηΐ ΓοίΓιββ άβ ρΓΟβπΡβιΐΡ, οΙι&γ^-θ άβδ ηΓΓ&η^β- 

ηιβηΐδ Γβίαΐίίδ & Ια ηοιίΓηΙιΐΓθ, αιιχ νο^α^^βδ βίο. (1). 

Α ΡθΓ^α (1β Ραιηρίιγίίθ, Ιβαη δβ δφαί'α άβδ άβπχ αρόΐΓβδ βΐ ΓβνίηΙ α 

ΙβΓίΐδαΙβιη. Νοπδ ί^ηοΓοηδ αΐ^δοίππιβηΐ δβδ ιηοΐίίδ. Οη α (ϋΐ ςη’ίΐ ίηΐ αΙοΓδ 

οΐιοί^πβ άβδ ΙβηοΙαηββδ ιιηίνβΓδαΙίδΙβδ άβ δαίηΐ Ραπί, (^ιι’ίΐ Ιιιί βη βούΙαίΙ 

άβ 1β νοΪΓ ρρβηάρβ 1β ραδ δΠΓ Βαρηαΐ^β; αιΐδδί 1)ΐβη ροηρραίΙ-οη αΐΐβ^ηβρ 

(}π’ί1 Ιπί ΙαράαίΙ άβ ρβνοΐρ δα ιηβΡβ. Οη 1)ίβη ίηΐ-ββ δίιηρίβπιβηΐ (^η’οη ηβ 

δ’βηίβηάίΐ ραδ δηρ Γί1ίηβραίρβ? Μ. Ββίδβρ [ΕίηΙβίΙαη^..., ρ. 71) δηρροδβ 

αρρβδ Μ. Καπίδαγ θ[ηβ Μαρβ δβ Ρβίπδα α ηηβ ιηοάίββαΐίοη άη ρρο§*ραιηιηβ. 

Ββδ νογα^βδ δοηΐ Γβρρβηνβ άβδ βαραβίβρβδ, β1 Γοη νοίΐ, ροπρ άβ δβπιβία- 

Μβδ ραίδοηδ, άβδ άίδβηδδίοηδ 1ρβ5 νίνβδ ββΙαΙβΡ βηΐρβ άβδ αιηίδ άβ Ια 

νβϋΐβ — (}ηί δβροηΐ αηδδί άβδ απιίδ άη Ιβηάβπιαίη. Οβ €[ηβ Γοη δαίΐ, β’βδί 

οίηβ Ιβαη βΙαίΙ Ρβνβηη α Αηίΐοβίιβ, αη πιοπιβηΐ οη Ραηΐ ρροροδα α Βαρ- 

ηα1)β άβ ρβνοίρ Ιβδ βοηΐρββδ (^η’ίΐδ αναίβηΐ βναη§*β1ίδββδ, ι^ηβ Βαρηαββ 

άβδίρα Γβπιπιβηβρ, βΐ (}ηβ, δηρ 1β ρβίηδ άβ δαίηΐ Ραηΐ, ί1 ρρβίβρα δβ δβρα- 

ρβρ άβ ΓΑρόΐΡβ άβδ Οβηΐΐΐδ. II δβπιΜβ βΐβη (}ηβ Ραηΐ ]η^βα αίορδ ι^ηβ 

Μαρβ η’αναΐΐ ραδ ΙοηΙβδ Ιβδ (|ηα1ί1βδ άβ ΓαρόΐΡβ, ηηί(}ηβπιβηΙ αάοηηβ ά 

ΓΕναη^ίΙβ. Βαρηαββ βΐ Μαρβ ρριρβηΐ άοηβ Ιοηδ άβηχ 1β βΐιβπιΐη άβ 01ι^- 

ρρβ, ραΐρΐβ άβ Βαρηαββ, βΐ ρβηΐ-βίρβ αηδδί άβ Μαρβ, άη ιηοίηδ ραρ ι^ηβΐ- 

ηιΓιιη άβ δβδ αδββηάαηΐδ. Οβία δβ ραδδαίΐ νβΡδ 1β ρρίηΐβπιρδ άβ Γαη 52. 

II δ’ββοηίβρα άοηβ ηηβ άίζαίηβ ά’αηηββδ αναηΐ (}ηβ ηοηβ ρβίροηνίοηδ 

Μαρβ α Κοπιβ βη 62 οη 63. Α οβ πιοιηβηΐ, ηοη δβηίβιηβηΐ ΡαηΙ Γα αηρρβδ 

άβ Ιηί, ιηαίδ ίΐ βδΐ, ανββ ΑρίδΙαρςηβ βΐ Ιβδηδ άίΐ Ιβ ΙηδΙβ, Ιβ δβηΐ |ηίί ά’ο- 

ρί^ίηβ ςηί Ιραναίΐΐβ ανββ Ιηί ροηρ Ιβ Ρβ^ηβ άβ Βίβη, οβ (}ηί Ιηί βδΐ ηηβ 

βοηδοΐαΐίοη (ΟοΙ. ιν, 10; ΡΙιΠβπι. 24). Ραρ Γβρίΐρβ αηχ Οοΐοδδίβηδ, οη νοϋ 

€[00 Μαρβ δ’βΙαίΙ ρροροδβ άβ νίδίΙβΡ Ιβηρ β^ΐίδβ. Ββ]α οη Ιβηρ αναίΐ Ρββοηι- 

πιαηάβ άβ Ιβ Γίβη ρβββνοίρ. δαίηΐ Ραηΐ ηβ άίΐ ραδ (^ηβ Μαρβ δοη§^β βηβορβ 

α ββ νο^α^β, (}ηί η’α ραδ βη Ιίβη α ββΙΙβ βροςηβ; ββρβηάαηΐ, βη ραρίβ- 

ραίΙ-ί1 αηχ Οοΐοδδίβηδ ραρ ραρβηΐΐιβδβ, δί Μαρο η’αναίΐ ραδ Γίηίβηΐίοη άβ 

Ιβ ρβαΐίδβρ (^ηβίςηβ ]οηρ (2) ? 

Εη βίίβΙ ηοηδ Ιβ Ιροηνοηδ βη ΟρίβηΙ, αη ιηοηιβηΐ οη Ραηΐ, ββρίναηΐ άβ 

Κοπιβ α ΤίπιοίΕββ, €[ηί βδΐ αίορδ, δβπι61β-1-ίΙ, α ΕρΕβδβ, Ιηί άβιηαηάβ 

ά’απιβηβρ Μαρβ, Ιοηίοηρδ ηΐίΐβ βη νηβ άη ιηίηίδΙβΡβ (II Τίπι. ιν, 11). 

(1) ϋ&ηδ Ρ. 0Γ6η[.^ II, 77 (ιιι® δΐβοΐβ αρΓβδ Ιβδπδ-Οΐιπδΐ), ύπηρετήσαι θδΐ θΐηρίογβ 

άαηδ Ιο δβηδ άβ ίοπρηϊΓ άβδ ηΐίιηβηΐδ, άη νΐη, άβ Γίιηΐΐβ ό. ηηβ ρβΓδοηηβ άβδΐ^^ηββ : 

ύπηρετήσαι... έν ψωμίοις και [οι]ναρίω και έλαίφ. 

(2) Ιιβ δβηδ βδΐ : « Μ&γο, βοηδΐη άβ ΒηΓηηΙιβ (αη δηΐβΐ άης[ηβ1 νοηδ ανβζ ρβςη άβδ 

ΓββοηιπιαηάαΙίοηδ άβ Ιβ Ι)ΐβη ΓβββνοΐΓ δ’ΐΐ νβηαίΐ αηρί’βδ άβ νοηδ) », βΐ ηοη ραδ : 

« Κβββνβζ-ΐβ 1)ίβη, δ’ΐΐ νίβηΐ αηρρβδ άβ νοηδ ». 



XX ΙΝΤΠΟΒϋΟτίΟΧ. 

ΜαΓΟ, £ΐ1θΓ8, η’βΙαίΙ ρ1π8 ίβπηο, βΐ 81 Ρ&ιιΐ ΐικίίςπβ 8ΐ88βζ οΐ&ίρβιηβηΐ 

([π’ίΐ δβ οοηίβηΐβ ά’πηθ ροδίΐίοη δΐι1)θΓ(1οηηθβ, ο’βδί ομι’ίΐ βΐ&ίΐ άβ οβδ 

Ιιοπιιηβδ &(1ιηίΡ8ί1)1β8 (ϊπί 1)Γί11βηΙ αιι δβοοικί Γ&ηο’, οιι ρΐαίόΐ (]ΐιί ΓβηοηοβηΙ 

Ά Ι^γιΙΙθγ ροαρ δβ οοηδ&ΟΓβρ 3. άβδ ρβΓδοηηαΙΐΙβδ ρ1π8 1ΐ3ΐι1θ8, 8’388ΐΐΓ3ηΙ ά 

1& ίοίδ Ιβ ΓαβΓίΙθ άβ Ια ιηοίΙθδΙίβ, βΐ ιιηβ &οΙίοη ρίπδ ίβοοπίΐβ ^|πο^(^ι1^ 

ΐΏοίηδ ρβΓδοηηβΠθ. 

ΕηΓιη Μ&γο, δί ΒρρΓβοίβ άβ Ρβιιΐ 3ρΓβ8 ιιη ιηοιιιβηΐ άβ ιηβδΐηΐβΐΐί^βηοβ, 

3 βηοοΓβ 1β ΐ3θη1ΐ6ΠΓ (Ι’βίΓθ 3ρρβ1θ (( ηιοη Γιΐδ » ρ3Γ 83ίηΙ ΡίβΓΡβ (I ΡβΙ. 
V, 13), (5111 83ΐαβ (Ιβ 83 ρ3Γΐ 1β8 Ε§·1ί868 άα ΡοηΙ, (Ιβ 13 θ3ΐ3ΐίβ, (Ιβ 13 

Ε3ρρ3(1οοΘ, (Ιβ ΓΑδΐβ βΐ (1θ 13 ΒίΐΕγηίβ; οπ Γοη ρβπΐ νοίρ ιιηβ ρρβιινβ 
ηοπνβΠβ άβ δοη 3β1ΐνί1β βροδΙοΙίςπβ (Ι3η8 ΓΑδΐβ ΑΙΐηβπρβ. Α ββ πιοιηβηΐ 
ββρβη(ΐ3ηΙ, Μ3Ρβ βδΐ 3 Κοιηβ, ρηΐδί^ιιβ β’βδί Κοηιβ (}πβ (Ιβδΐ^ηβ ΒηΓγ- 

Ιοηβ, (Ι’ού 83ΪηΙ Ρΐβρρβ ββρΐΐ. Β’3ρρβ8 Γορΐηΐοη 13 ρ1π8 βοηιιηπηβ 3ΐι]οιΐρ- 

(ΙΈυΐ [ΖαΚη, ΗαηιαοΙι, Βιΐϋΐιβεηβ)^ 83ΪηΙ ΡΐβΡΡβ ίπΐ ηΐ3Ρΐ^ρ, βη Γ3η 64, 

1οΡ8 (Ιβ 13 ρβΡδββηΙΐοη (Ιβ Νβροη. Εβ ηιβιηβ 3ββ0Ρ(1 ηβ Ρβ^ηβ ρ38 3Π 8ΐΐ]βΙ 
(Ιβ 13 ηορί (Ιβ 83ΪηΙ Ρ3π1. δΐ ΗβρηαβΕ ρΐ3ββ 3ΐΐ88Ϊ 8οη ηΐ3Ρΐ^ρβ βη Γηη 64, 

Ιβ ρ1π8 §^Ρ3ηά ηοιηΓρβ Ιβ ρββηΐβ ίηδί^π’έι Γηη 67 οη 68, 388Ϊ^ηβ ρ3Ρ ΕιΐδβΓβ 
ροπρ Ιβ ιηηρΙ^ΓΡβ (Ιβδ άβπχ Αρόΐρβδ. 
Ο’ηρρβδ Μ. δινβΐβ, βη βοηΐΡ3ΪΡβ, β’βδί 83ίηΙ ΡΐβΡΡβ (^ηΐ βδΐ ηιΟΓΐ Ιβ 

(Ιβρηΐβρ. II 3αΡ3ΪΙ Ρββαβΐΐΐΐ Ιβδ άΐδβΐρΙβδ (Ιβ δ3ΪηΙ Ρηηΐ, Μηρβ βΐ δΐΐνηηιΐδ, 

(ΙοηΙ ΐ1 ρ3ρ1β (Ιηηδ 83 ρρβηιΐβρβ βρίΐρβ. 

Π βδΐ η[ΐ3ΐΕβιΐΡβιΐ8βηίΐβηί (ϋίΤιβΐΙβ (Ι’οΓΙβηΐρ ηηΐΡβ βΐιοδβ ({ηβ άβδ ρρο63- 

6ΐ1ΐΙβδ δηρ ββδ ροΐηΐδ. 

II. — Εα ΐΓαάίΙίοη 8ιιγ 8. Μανο βί 8α?' 8οη έναη^ιΐβ, 

ΕΐΙοηδ (1’36ορ(Ι Ιβδ ΙβχΙβδ. 
Εβ ΙβχΙβ Ιβ ρΐηδ 3ηβΐβη βΐ Ιβ ρΐηδ ΐηιρορ1;3ηΙ βδΐ ββίαΐ (Ιβ Ρ3ρΪ3δ, Ρ3ρ- 

ρορίβ ρ3Ρ ΕηδβΓβ [Η. Ε. III, χχχιχ, 15) (1) : « Ο’βδΙ Γΐβη ββ ({ηβ Ιβ ρρβδ6}^1ρβ 
3ν3Ϊ1 βοηΐηιηβ άβ άΐρβ : Μηρβ, ({ηΐ 3ν3ΪΙ βίβ ΐηΙβρρρβΙβ άβ ΡΐβΡΡβ, ββρΐνΐΐ 
βχηβΙβιηβηΙ ΙοηΙ ββ άοηΐ ΐΐ δβ δοηνΐηΐ, ηΐ3Ϊδ ηοη άηηδ Γοράρβ, άβ ββ ({ηβ 
Ιβ δβΐ^ηβιιρ 3ν3ΪΙ άΐΐ οη ίηΐΐ. — Οηρ ΐ1 η’ηνηΐΐ ρ3δ βηίβηάη Ιβ δβΐ^'ηβηρ 
βΐ η’ηνηΐΐ ρ3δ βίβ δοη άΐδβΐρΐβ, Π13Ϊ8 Γΐβη, ρΐηδ Ι3ρά, βοηιιηβ {β άΐδ3ΐδ, 
ββΐηΐ άβ ΡΐβΡΡβ. Εβίηΐ-βΐ άοηηηΐΐ δοη βηδβΐ§·ηβιηβηΙ δβίοη Ιβδ Ιιβδοΐηδ, 

(1) II 8’&§ΐΙ, (1αη8 Ιβ οοηΐθχΐβ, άβδ Ιραάΐΐΐοηδ άη ρΓθδΐ3γΐΓβ Ιβαη. Ειΐ8βΐ3β 8β ριυ- 

ροδβ ά’βη ΓαρροΓίβΓ πηβ ΐ'βΐ&ΐΐνβ & Μάιο, Ιβίΐβ ςαβ Ια άοηηβ Ραρΐαβ : καΐ τοΰθ’ ό 

πρεσβύτερος έλεγεν Μάρκος μεν ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος, δσα έμνημόνευσεν, άκριβώς 

έγραψεν, ου μέντοι τάξει τά υπό του κυρίου ή λεχθέντα ή πραχθέντα. Ούτε γάρ ήκουσεν 

του κυρίου ούτε παρηκολούθησεν αύτω, ύστερον δε, ώς έφην, Πέτρω· δς προς τάς χρείας 

έπο',εΐτο τάς διδασκαλίας, άλλ’ ούχ ώσπερ σύνταξιν τών κυριακών ποιούμενος λογίων, ώστε 

ούδέν ήμ.αρτεν Μάρκος ούτως ένια γράψας ώς άπεμνημδνευσεν. 'Ενδς γάρ έποιήσατο πρό¬ 

νοιαν, τού μηδέν ών ήκουσβν παραλιπεΐν ή ψεύσασθαί τι έν αύτοΤς. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. XXI 

8αη8 8β ρΓοροδΘΡ (Ιο ιηβΙΐΓθ βη ΟΓάΓβ 1θ8 (ϋδοοιίΓδ άα δθί^ηβυΓ. Ββ 80γΙθ 

€[ΐΐΘ ΜαΓΟ ηβ ίαΐ ρ&8 βη ίαπίβ, αγειπΐ βοΓίί οβΓίηίηβδ βΐιοδβδ δβίοη (|ΐι’ί1 δβ 

Ιβδ ΓαρρβΙ&ΐΙ. II ηβ δβ δοηβίηίΐ (}ηβ ά’ηηβ βΐιοδβ : ηβ τίβη οπιβΙΙΡΘ άβ ββ 

(}η’ί1 αν&ίΐ βηίβηάα, βΐ ηβ ηβη ταρροΓίβΓ (}ηβ άβ νβηΙ;&Ι)1β ». Μαΐΐιβη- 

ΓβηδβπιβηΙ; ηοηδ η’ηνοηδ Ια ({π’πη ίρ8§·πιβηΙ, βΐ Γοη ηβ ρβπΐ πιβπιβ ραδ 

άιρβ ανβο οβρίΐίικίβ δ’ίΐ ίαηΐ Γηΐΐρϋίΐιβρ ΙοαΙ βηΐίβρ ηη ρρβδίιγίρβ 3β£ΐη, (^πί 

ρρβηά Ια ρηροΐβ ηη άβΐιηΐ, οη βη ρηρίΐβ η Ρηρίδΐδ Ιηί-ιηβπιβ. δί Ρηρί&δ 

η’βΐηίΐ (}α’ιιη βοΠβοΙίοηηβιΐρ άβ Ιρηάίΐίοηδ, β’βδΐ 1β ρρβδΙ)γΙρβ (^ηί ρ&ρΙβ Ιοηί 

1β Ιβηιρδ. Μηίδ ηβ ρβηΐ-οη ρβδ δηρροδβρ (}ηβ β’βδί Ρβρί&δ Ιαί-πιβιηβ (|ηί 

δνβΐΐ ροδβ Γο1)]ββΙίοη ίηίΐβ η Μαρβ, άβ ιηαη(|ηβρ ά’οράρβ, βΐ ς[πί γ ρβροη- 

άηΐί ρειρ ΓαηΙορίΙβ άη ρρβδίιγίρβ, βη ιηοη1;Ρ3.ηΙ (^η’βΠβ οοηΓίΡίηαίΙ ββ (}η’ί1 

δίνηίΐ 8ίν&ηββ?Β&η8 ββ βαδ, ώς εφην ιη&Ρί^ηβρειίΐ (][ηβ Ρ&ρίαδ ρβρρβηά Ια 

ραροΙβ η Ια δββοηάβ ρΐιρ&δβ. 

Εΐ β’βδί βη άββηίΐίνβ ββ (^η^ ρ&ρηίΐ Ιβ ρΐιΐδ νρηίδβιηβΙ&Μβ [ΖαΗη, 

βοΚηιίβάβΐ). βαρ Ραρΐαδ ηβ ροην&ίΐ ρΐαββρ ββ « άίδ&ίδ-]β » άαηδ Ια Βοηβΐιβ 

άη ρρβδβγίρβ, αίορδ ι^ιι’ίΐ νβηηΐΐ δβηΐβπιβηΐ άβ Ιηί άοηηβρ 1η ρηροΐβ. 

Β’ηίΐίβηρδ ββ ςηί δηίΐ βδΐ βοπιιηβ ηη βοπιπιβηΐηίρβ, ρΐηΐόΐ ςη’ηηβ δηίΐβ, 

άβ 1η ρρβηιΐβρβ ρΐιρηδβ. Εβ ρρβδβγίρβ βδΐ άοηβ βίΐβ ροηρ βοηΓίΡίηβΡ ββ 

(^ιι’ηνηη^η^ι Ρηρίβδ. Εη άίδβηδδίοη δΐιρ Γοράρβ άβδ ΓηΐΙδ άηηδ Ιβδ βνηη- 

0“ΐΐ68 δηρροδβ άβδ ΙβχΙβδ βΐ ηηβ ββρίηίηβ ρβίΐβχίοη. II δβρηίΐ βίρηη^^β 

(|ηβ ΓΑρόΐΡβ δ. ^βηη Ιηί-πιβπιβ, βοηιηιβ 1β δηρροδβ Μ. Ββίδβρ, ηίΐ βίβ 

•οΕΙί^β άβ άβίβηάρβ δη βηΐββΐιβδβ ορηΐβ βοηΐΡβ δβδ άΐδβίρΙβδ (}ηΐ Ιηί ηη- 

ρηίβηΐ ορροδβ Γοράρβ άίίίβρβηΐ άβ Μηρβ. Ε’βδΙ Είβη ρΐηΐόΐ ηρρβδ ι^ηβ 

Γβνηη^ϋβ άβ δ. Ιβηη βηΐ βίβ ββρίΐ, (}η’οη ρβηιηρςηη ββδ άίνβρ^βηββδ 

ά’οράρβ, βΐ ςηβ 1β ρρβδΕ^ΐΡβ ^βηη άβίβηάΐΐ ρροΕηΜβηιβηΙ Γοράρβ άη (}ηη- 

Ιριβπιβ βνηη0·ί1β, δηηδ Ιηί δηβρίΠβΡ ΓηηΙορίΙβ άβ Μηρβ βοπιιηβ ορ^'ηηβ νβ- 

ρίάί€[ηβ άβ 1η Ιρηάίΐίοη. 

Οη δ’βδί ηηδδί άβπιηηάβ ββ €[ηβ 8ί§·ηΐΓιηίΙ; ερμηνευτής. Β’ηρρβδ Μ. Ζηΐιη, 

β’βδί ρρββίδβπιβηΐ βη ββΡίνηηΙ δοη βνηη^'ίΐβ ε[ηβ Μηρβ βδΐ άβνβηη Γίηίβρ- 

ρρβίβ άβ 1η ρβηδββ άβ Ρίβρρβ. Μηίδ οη η ρβροηάη, δοίΐ ρηριηί Ιβδ βΡί- 

Ιί(}ηβ8 ρηάίβηηχ (ΞοΗπιίβάβΙ)^ δοίΐ ρηριηί Ιβδ ηη^άίβηηδ [8^βΙβ), δοίΐ ρηριηΐ 

Ιβδ βηίΕοΙίί^ηβδ βοηδβρνηίβηρδ [ΒβΙββΓ), (|ηβ ββΙΙβ βχρΗβηΙίοη ίηίΐ νίο- 

Ιβηββ ηη δβηδ άη ιηοΐ ερμηνευτής ςηί δΐ^ηίββ « ίηΙβρρρβΙβ », βΐ ηηδδί ηη 

ρηρίίβίρβ ρηδδβ γενόμενος. Ο’βδΙ ρηρββ ςη’ίΐ ηνηίΐ βίβ ίηΐίιηβηιβηΐ πιβίό 

η Γβη8βί§·ηβπιβηΙ άβ δηίηΐ Ρίβρρβ, ηοη δβηΐβπιβηΐ βοπιιηβ ηηάίίβηρ, πιηίδ 

βηβορβ βοηιπιβ Ιρηβΐιβιηβηΐ, οη άη πιοίηδ βοπιπιβ βηΙββΕίδΙβ βη δοηδ- 

οράρβ, 0{ηβ Μηρβ ίηΐ βη βΐηΐ ά’ββρίρβ δοη βνηη§*ί1β. Μ. ΖηΕη η βηβορβ 

βδ8η;^β άβ Ιίρβρ άβ ενια 1η ρρβηνβ €[ηβ Μηρβ ηνηίΐ ββρίΐ « ββρίηίηβδ βΐιοδβδ » 

ά’ηρρβδ 8. ΡίβΡΡβ, ά’ηηΐρβδ ά’ηρρβδ* ά’ηηΐρβδ. Μηίδ ί1 δβπιΕΙβ (^ηβ ενια 

ίηίΐ ηΐΐηδίοη η ββδ ρηδ8η§·βδ οιηβ Γοη ηββηδηίΐ Μηρβ ά’ηνοίρ ιηίδ άηηδ 

ηη οράρβ ΡβρροβΕηβΙβ. Ρηρίηδ ηβ δοη^β ηηΐίβιηβηΐ η άίδΐίη^ηβρ ββ ςηβ 

Μηρβ ροηρρηίΐ άβνοίρ η ΡίβΡΡβ οη η ά’ηηΐρβδ. Εβδ άβίηηΐδ ί^η’οη Ιηί Ρβ- 

ρροβΕβ δ’βχρίίί^ηβηΐ ρηρββ ι^ηϊΐ η ρβρροάηίΐ ηηβ βηΐββΐιβδβ άοηηββ δηηδ 



XXII ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. 

ΟΓίΐΓβ οΚΓοηοΙο^ίι^ιΐθ, θΐ οβ ηβ δοηΐ ΐϊίβιηβ ρ&8 (1β8 άθΓαπΙδ δί Γοη ΙίβηΙ 

οοιηρΙβ άβ Ια ηαίαρβ άβ 8οη ΐΓδίν^ίΙ βΐ <1β 8οη ο1)]6ΐ (1). 

^υο^ ςα’ίΐ βη 8θίΙ άβδ άίίΤιοιιΙΙβδ άβ άβΐ&ϋ ςαβ ρΓβδβηΙβ Οθ ΙθχΙβ, 

ΐ1 ί&υΐ ΓβοοηηβίΐΓβ Ια ίβηηβΙβ άυ Γβηδβί^ηβιηβηΙ βΐ ΓαπΙοπίβ άβ Ια δοιιροβ. 

δί 1β ^αΓαηΙ άβ Ραρίαδ βΙαίΙ ^βαη, Γιΐδ άβ Ζβΐίθάββ, ββΐίβ απίοηΐβ δβΓ&ίί 

βΐ38θ1ιιιηθηΙ άββίδίνβ. 3θ ρβηδβ ροιίΓ ιηοη οοιηρΙβ (^ιιβ οβ Ιβαη ΓΑηβίβη 

η’βδί Ρ&8 ΓαρόΐΓΘ, απίβυρ άα (}ΐΐ3ΐ1ηβιηβ βνδΐη§“ί1β, βΐ ]β ηβ ριιίδ ιηβ ρΙαββΓ 

άαηδ ββΙΙβ Ιι^ροΐΐιβδβ. II η’βδί ραδ ιηοίηδ γραί (ϊπβ Ιβαη 1β ρρβδίιγίρβ οιι 

ΓΑηβίβη βδΐ ηη άίδβίρΐβ άβδ αρόΐρβδ, ηη Ιιοιηιηβ άβ Ια ^βηβραΐίοη αη- 

Ιβρίβυρβ 3. ββΠβ άβ Ραρίβδ, (|ηί βΙαίΙ Ιρβδ Γίβη ίηίοριηβ δπρ Ιβδ ορί^ίηβδ 

βΐ ςηβ Ραρίαδ βοηδηΐΐ&ίΐ ροπρ ββία ιηβιηβ. Εΐ ββ Ιβιηοίη ρρβδ€[πβ οβη- 

Ιαίρβ δ’βχρρίιηβ δαηδ Ια ιηοίηάρβ ΕβδίΙαΙίοη δπρ ηη ίαίΐ (^ηί ροηναίΐ βίρβ 

άβ ηοίορίβΙβ ρηΕΙίςηβ (2). 

δ. 3ηδ1ίη ηβ ηοιηιηβ ραβ δ. Μαρβ, πιαίδ ί1 βδΐ ΙβΙΙβιηβηΙ ρβΡδπαάβ 

ςηβ 1β δββοηά βναη^ίΐβ ρβρρβδβηΐβ Ια βαΙββΙιβδβ άβ Ρίβρρβ ςη’ίΐ αΐΐρίηηβ 

αηχ « Μβηιοίρβδ άβ ΡίβΡΡβ » ηη Ιραίΐ ςηί ηβ δβ Ιροηνβ ({ηβ άαηδ 

δ. Μαρβ (3). II βδΐ νραί ςηβ, άβρηίδ Ια άββοηνβρΙβ ά’ηη ίρα^ιηβηΐ βοηδί- 

άβραΕΙβ άβ Γβναη^ίΐβ αροβΡ^ρΕβ άβ ΡίβΡΡβ (4), οη α βοηίββΐηρβ (5) (5ηβ 
8. ΙηδΙίη βίΙαίΙ ρρββίδβιηβηΐ ββΐ αροβΡ^^ρΕβ άαηδ ηη βηάροίΐ ρβράη. 

Μαίδ Μ. δίαηΐοη ηοηδ δβιηΕΙβ ανοίρ άβιηοηΐρβ (}ηβ δαίηΐ ΙηδΙίη ηβ άβ- 

ρβηά ραδ άβ ΓαροβΡ^^ρΕβ (6) βΐ (}η’ί1δ οηΐ ρΐηΐόΐ βη ηηβ δοηρββ βοιη- 

πιηηβ, άβδ ΑοΙα ΡίΙαΐί, αηΙβρίβηΡδ α ββηχ ςηβ ηοηδ ροδδβάοηδ. 

δ. Ιρβηββ βδΐ Εβαηβοηρ ρΐηδ βχρΙίβίΙβ [ΟοηΙνα Ηχϊ'. III, ι, 1): « Αρρβδ 

Ιβηρ ιηορί — άβ ΡίβΡΡβ βΐ άβ ΡαηΙ — Μαρβ, άίδβίρΙβ βΐ ίηΙβρρρβΙβ άβ 

ΡίβΡΡβ, ηοηδ Ιραηδίηίΐ Ιηί αηδδί ραρ ββρίΐ ββ ςηί αναίΐ βίβ ρρββΕβ ραρ 

ΡίβΡΡβ ». Εβ ΙβχΙβ ρορίβ μετά δέ την τούτοιν εξοδον. Νοηδ Ιραάηίδοηδ δαηδ 

(1) βιΐΓ 1β ΙθχΙβ άβ Ρ&ρί&8, νοΐρ Γ&ΓΐίβΙβ άβ άοιη άοΐιη Οΐιαριη&η, « Ιιβ Ιβιηοΐ^ηα^β 

άβ ^βειη 1β ΡρβδΙί^άΓβ αυ δΐιΐβΐ άβ δ. Μαρβ βΐ άβ δ. Ευβ » (Π,βναβ 1)6ηέάΐ€αη6, ]ηΐ\1βί 1905, 

ρ. 357-376). Α Ια δυΐΐβ άβ Μ. Αΐ3ΐ)οΙΙ, άοιη Οΐιαριηαη ρβηδβ ςυβ 1β ρρβδ1)γ(Γβ α 

νουΐπ βοιη1)&ΙΐΓβ ηηβ ρρβίέρβηββ ΐΓορ βχβΐπδίνβ αββοράόβ α δ. Ευβ, βΐ ί1 βδδαγβ άβ 

ρροηνβρ ςιιβ ΓαπΙβηρ άπ ςιιαίπβπιβ βναη^ίΐβ δ’βδί ρροροδβ ά’ΙιαΓΠίοηΐδβΓ Εηβ βΐ 

ΜαΡβ, βη ιηβΙΙβηΙ βη Ρβΐίβί ΓβχαβΙίΙηάβ άβ ββ άβΓηΐβΡ. 

(2) Μ. Εοίδγ, ςηβ ββ ίβηαοί^^ηα^β §;βηβ Ιιβαηβουρ, άΐΐ (ιαβ Ια ηοΙίββ βδΐ Γαυδδβ 

(I, 26), ραρββ ςυβ βοηΐραΐρβ α ββ ςυ’ΐΐ βοηβΙυΙ άβ Γβχαηββη άβ Γβναη^ίΐβ. II βδΐ ρβιιΐ- 

βΐΓβ βηβΟΓβ ρΐηδ Ιβ^βρ άβ άΐρβ : « Ε’οη βδΐ πιβηιβ βη άροίΐ άβ δβ άβπιαηάβΓ δΐ ββ 

ηβ δοηΐ ραδ άβδ άβπιΐ-βοηΐββΙυΓβδ, βοιηρίβίαηΐ άβδ άβπιί-Γβηδβΐ^ηβπιβηΙδ » (I, 24). 

(3) ϋίαΙ. 106 : τδ ε?πεΤν μετωνομακέναι αυτόν Πέτρον ένα των αποστόλων και γεγράφθαι 

εν τοϊς άπομνημονευμασιν αύτοϋ γεγενημένον και τοΰτο μετά του και άλλους δυο αδελφούς 

υιούς Ζεβεδαίου όντας μετωνομακέναι όνόματι τού Βοανεργές, ό έστιν υίοι βροντής, σημαν¬ 

τικόν ήν τον αυτόν εκείνον είναι, δι’ ου και τό έπώνυμον Ιακώβ τφ Ισραήλ έπικληθέντι έδόθη. 

(4) άϋδτίΝ, ΑροΙ. I, 35, αυραίΐ άβ3α βΓηρΙο^^β Γαροβργρίιβ (ιιι). ϋαηδ ^υδι^η : διασύ- 

ροντες αύτδν έκάθισαν έπι βήματος και ειπον* Κρίνον ήμϊν. ϋαηδ ΓαροβΡγρΙίβ ; καί έκά- 

βισαν αύτδν έπι καθέδραν κρισέως, λέγοντες* Δικαίως κρίνε, βασιλεύ τού Ισραήλ. 

(5) Ηαρηαβίί, Εοάδ, ν. 8οάβη, βαηάαγ. 

(6) Τ1ΐ6 Οο$ρ€ΐ8 α8 ΜεΙοΗοαΙ άοοιιπιβηΐδ, I, 93 δδ. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. XXIII 

ΙΐΘδίΙβΓ ^οδος ρ&ρ ηιΟΓΐ (1). Εη 8θί 1β Ιβηηβ ροιίΓΓαίΙ δΐ^ηίββΓ (ΙβραΓί. Μαΐδ 

ί1 68ΐ ΟΘΓΐ&ίη (|α’ί1 δί^ηίββ ηιΟΓΐ, άαηδ 1β Ν. Τ. 1ιιί-πΐ6ΐηβ (2). Εβ οοηίβχΐβ 

βοίΐ ΐΓ&ηοββΓ 1& ({ΐΐΘδΙίοη. ΜαΙίΕίβη, 1β ρΓβΐϊΐίβΓ βν&η^θΗδΙβ, α έάιΐέ 8οη 

βν&η^ίΐβ ρθηάίΐηΐ (^υβ ΡΐβΓΓβ βΐ Ραπί ρΓβοΙι&ίβηΙ α Κοιηβ βΐ γ ίοηά&ίβηΐ 

ΓΕ^Ιΐδβ. ^α£Iη(^ ΐΓβηββ ραρίβ βπδΐιΐΐβ άθ ΙβαΓ άβραΓί, ί1 ί3ΪΙ αΐΐαδίοη & οβ 

8θα1 άβραΗ (ρ1ιΐ8 οιι ιηοίηδ δίιηιιΙΙδιηΘ) άβδ ββιιχ βρόΐΓβδ άοηΐ ραρίαίΐ 

Γ&ηΙί(}ΐπΙθ, ΙβιΐΓ ιηοΓΐ ρδίρ 1β πιαρίγρβ (3). 

Ιγθπθθ άίΐ βηοοΓΘ αίΐΐβαρδ (III, χ, 6) : ^ιιαρ^οριβ^ βΐ ΜαιχιΐΒ ίηΐβν- 

ρνβ^Β 61 8βοΙαΙθΓ ΡβΐΗ ίηιΐίιιπι βναη^βΐίοαβ οοηβΟΓίρΙίοπίΒ ^βοίΐ βίο. 

ΤβΓίηΙΙίβη [Αά^. Μανο. ιν, 5) αΙΙηβπβ Ιυί ααδδί α ΡΐβΓΓβ ββ (ϊΐι’£ΐ βθΓΪΙ 

ΜβΓβ : ΙίοβΙ βΐ ΜανοΗΒ ςιιοά βάίάίΐ Ρβίνί α^ηηβΙιΐΓ, οιιίιιβ ίηΙβΓρί'ββ 

ΜαΓαιΐ8. 

Εβ θ[ΐι’οη ηοιηιηΘ Ιβ Εαηοη άβ ΜπΓβΙοΓΐ άββιιΐβ, αρΓβδ ιιηβ Ιαβπηβ, ρ&Γ 

πηβ δβυΐο Ιΐ^ηβ (^αΐ βοίΐ δ’βηΙβπίΐΓβ ββ ΜβΓΟ : ς'αίΙ)ΐΐ8 Ιαπιβη ίηΐβν^αίΐ βΐ 

ίΐα ρο8ηίΐ. 

Μ. Ζ&ΐιη Ά δαρροδβ (}α’ΐΙ ΜΙβΐΙ δΐιρρΙββΓ αίί, ββηδβ ββΓΪΙ β Ια Ιΐ§^ηβ 

ρΓόββββηΙβ, άβ ίαςοη (ιαβ Ιβ 8βη8 δθΓβΐΙ: Μαρβ η’α ραδ βίβ βΐδοΐρΙβ αδδΐάιι 

ββ ^β8ΐιδ, ΐΐ β ββρβηβαηΐ αδδΐδίβ α ςαβίί^ιιβδ {αΙίςιιίδα8) βρΐδοββδ (ΐιι’ΐΐ α 

ΓαβοηΙβδ. Μαΐδ βοιηπιβηΐ δΐιρροδβΓ (^ιιβ Ιβ ίΓα^ιηβηΙ ββ ΜιίΓαΙΟΓΐ βδΐ αδδβζ 

βΐβη ΐηίοΓιηβ ρουΓ ίαΐρβ ββΙΙβ βΐδΙΐηβΙΐοη δΐιβίΐΐβ (4) ? Εβ ρΙαδ δ&^β βδΐ ββ 

ΤΐηΙβΓρΓβΙβΓ δβίοη Ιβδ Ιΐ^ηβδ ββ Ια ΐΓαβΐΙίοη βη δαρροδαηΐ ςυ’ΐΐ δ’α§·ΐ1 ΐβί 

ββδ βαΙββββδβδ ββ ΡΐβΓΓβ. ΜαΓβ η’α ραδ βίβ Ιβιηοΐη ββδ ίαΐΐδ, ιηαΐδ ΐΐ βη 

α βπ Γβββο β&ηδ Ιβδ βαΙββββδβδ ββ ΡΐβΓΓβ, βΐ ΐΐ α ββΓΪΙ βοιηιηβ ΐΐ αναΐΐ 

βηίβηβη. Εβ ιηοΐ ΐατηβη δβΓαΐΙ ββρβηβαηΐ βΐΠιβΐΙβ α βχρΙΐ(5ΐιβΓ. Μαΐδ, 

ιηβιηβ βη δυρρίβαηΐ αΙίςαίδΐί8, ΐΐ ροιίΓΓαΐΙ βΐΓβ ςαβδίΐοη ββδ βαΙββββδβδ 

ρΐηΐόΐ (}αβ ββδ ίαΐΐδ βηχ-ιηβιηβδ. Αΐί^ηίδιΐ8 δβΓ&ΐΙ ηηβ Γβιηΐηΐδββηββ ββδ 

ενια ββ Ραρΐαδ. 

^αο^ ςιη’ΐΐ βη δοΐΐ, Ιβ ρρβδβγίΓβ Ιβαη, Ρβρΐαδ, δαΐηΐ βαδίΐη, δαΐηΐ Ιρβηββ, 

ΤβΓίηΙΙΐβη Ιβιηοΐ^ηβηΙ αδδβζ ροπΓ Ιβδ β^Ιΐδβδ β’Αδΐβ βΐ β’Οββίββηί. 

(1) Ο’θδΙ αυδδί Ιο δβηδ αάΐΏίδ ραΓ Μ. ΒβΙδθΓ, δβπίβιηβηΐ ΐ1 αοουδθ δ&ΐηΐ Ιγθπθθ άβ 

δ’έΐΓβ ΐΓΟΠίρβ. 

(2) II ΡβΙ. I, 15; Ι,ο. ιχ, 31. 

(3) νοίοί ΙοίιΙ 1θ ρπδδπ^θ : 'Ο μεν δή Ματθαίος έν τοϊς Έβραίοις ιδία αυτών δια- 

λε'κτφ καί γραφήν εξήνεγκεν ευαγγελίου, τοϋ Πε'τρου καί του Παύλου έν *Ρώμ·^ εύαγγελιζο- 

μενών καί θεμελιούντων την Εκκλησίαν, μετά δε τήν τούτων εξοδον Μάρκος, ό μαθητής 

καί έρμηνευτής Πέτρου, καί αυτός τα υπό Πέτρου κηρυσσόμενα έγγράφως ήμϊν παραδέδωκε. 

καί Λουκάς δέ ό άκόλουθος Παύλου, τό ύπ’ εκείνου κηρυσσδμενον εύαγγέλιον έν βιβλίιο 

κατέθετο. 

Βπηδ Ια ΐΓαάποίίοη ΙαΙϊπΘ : ρο8ΐ νβτ'ο Ηοηιπι 6Χ€β88ηιη... Οη α αΓ^πιπΘηΐΘ άπ ρΓβ- 

δθπΐ, κηρυσσόμενα, ροπΓ ρΓΟπνθΓ (^ΠΘ Ιβδ ΑρόΐΓβδ βΙαίΘπΙ; βηοοΓΘ νίναηΐδ. Ββ ΙοπΙθ 

Ιαςοη, ΟΘρβηάαηΙ, Ια Γέάαοϋοη βδΐ ροδίΘΓΐΘΠΓΘ α Ια ρΓβάίοαΙίοη. Ββ δΟΓίβ ςπβ Ιβ 

ραΓίίοίρβ α ρΙπίόΙ ιοί Ιβ δβπδ (1π ραδδβ, οοηιρβ αδδβζ δοπνβηΐ <1αηδ Ια Ιαη^υβ οοπι- 

ϊπυηΘ, βί ο’βδί οβ ςπ’α οοηαρπδ Ια ΐΓαάποΙίοη : φιαβ, αΡβίνο αηηηηοίαΙα βΓαηΙ... 

(4) II άίΐ ρίπδ Ιοίη άβ Βπο : ηβο ίρββ άοτηίηηηι νίάίΐ ίη βαί'πβ : άοηο δαΐηΐ Μαρο 
ηοη ρίπδ, βη ΓβΙοπΓπαηΙ Γοράρβ δΐιίνί ραΐ’ ΓαυίβπΓ. 



XXIV ΙΝΤΙΙΟΟυΟΤΙΟΝ. 

Οΐβπίθηΐ; (Ι’ΛΙβχαικίΓίΘ 1;6Πΐοί§“ηΘ ροιίΓ 1Έ0·γρΐ6, (}αοί(}αβ 8β8 1θχ1β8 ηβ 
8θίΘηΙ ρα8 ραΓΓαΐΙθπίθηΙ βη ΙιαηηοηίΘ βηΐΓβ βαχ, Ιθ18 ςα’ΐΐδ 8οηΙ ταρροΓίβδ 
ραΓ Εα8θ1)β. Οη δαίΐ (^αβ ΓΜ8ΐθΓίθη ίαίΐ νβηίρ 8αίηΙ ΡίβΡΓβ α Κοιαβ 8θα8 

1θ ρθ§ίιθ άβ ΕΙααίΐΘ, βΐ β’68ΐ (1β8 Ιβ (1βΐ3αΙ άβ 8α ρρθάίβαΐϊοη (}α’ί1 

α]οαΐβ (1) : « Εα ΙαηιίθΡβ άβ Ια ρίβΙβ Ερίΐΐα 8ί ίορί άαηδ 1θ8 αιηβδ άβδ 
ααάΐΐβαρδ (ίβ Ριθρρθ, (^α’Πδ ηβ νοαίπρβηΐ ροίηΐ 8β βοηΙβηΙβΡ ά’αηβ ααάίΐίοη 
ία^ίΐίνβ βΐ (1θ Γβηδβΐ^ηβιηβηΙ οραί άβ Ια ρρβίϋβαΐίοη άΐνΐαβ, δί Είβη (^α’ίΐδ 
86 ηιίρβηΐ α δπρρΗθΡ άβ ΙοπΙβδ ίαςοηδ Μαρβ, άοηΐ οη ροδδβάΘ Γβναη§·ίΐΘ, 
βΐ €[αί βΙαίΙ οοπιρα§“ηοη άβ Ρίβρρβ, 1β ρρίαηΐ άβ Ιβαρ Ιαίδδβρ ραρ ββρίΐ πη 
ηιοηπιηβηΐ άβ Γβη88ί§“ηβπΐθηΙ (^αί Ιβαρ βίαΐΐ άοηηβ άβ νίνβ νοίχ. Ιΐδ ηβ 
βοηδβηΐίρβηΐ ραδ α 1β ΙαίδδβΡ βη ρβροδ δαηδ ανοίρ δαίίδίαβίίοη, δί Ρίβη 
(|α’ίΐ8 ίαρβηΐ βααδβ (^αβ Μαρβ ββρίνίΐ Γβναη^ίΐβ €[αί ρορίβ δοη ηοηι. Οη (ϋΐ 
οιαβ ΓαρόΐΡβ αρρρϊΐ ββ (|αί δβ ραδδαίΐ ραρ αηβ ρβνβίαΐίοη άβ ΓβδρρίΙ, (^α’ίΐ 
ίαΐ δαίίδίαίΐ άβ ββ ζβΙβ βΐ (^α’ίΐ βοηβριηα Γβναη^ίΐβ άβ δοη ααίορίΐβ ροαρ 
δβρνίρ άβ βαδβ α Γβηδβί^ηβηιβηΙ άαηδ Ιβδ β^ΐίδβδ. Οίβιηβηΐ; βχροδβ Ιβδ 
ΓαίΙδ αα δίχίβιηβ Ιίνρβ άβδ ΗγροΙγροδβδ, βΐ Ραρίαδ, βνβί^αβ άβ Ηίβραροΐίδ, 
βδΐ ά’αββορά ανββ Ιαί ». 

Π δαίΤιΙ άβ Ιίρβ ββ ΙβχΙβ ανββ αΐίβηΐίοη — δαηδ οηιβίΐρβ 1β να^αβ ρβηνοί 
φιί 1β ΙβΡίηίηθ, — ροαρ ρββοηηαίΐρβ ηαΈαδβΕβ γ ιηβΐ άα δίβη, οα ρΐαίόΐ 
β[α’ί1 βοιηρίβΐβ ΕΙβηιβηΙ ραρ Ια Ιραάίΐίοη. Π η’γ α άοηβ ραδ Ιίβα άβ δ’βίοη- 

ηβρ (^αβ 1β Ιβχίβ άβ ΕΙβιηβηΙ δβρρβ άβ ρΙαδ ρρβδ ραρ Εαδβββ (Υί, χιν, 5-7) 

ρβηάβ αη δοη αη ρβα άίίϊβΡβηΙ. ΕβΙΙβ Γοίδ Ιβ ηιαίΐρβ ά’ΑΙβχαηάρίβ βδΐ βίΐβ 
βοηιηιβ Γββΐιο άβ Ια Ιραάίΐίοη άβδ αηβίβηδ βΐ ββΙΙβ Ιραάίΐίοη ηβ δβ ρρβδβηΐβ 
ραδ α δοη αναηία^β βη άββίαραηΐ Ιβδ ρΙαδ αηβίβηδ Ιβδ άβαχ βναη^ίΐβδ ({αί 
βοπιιηβηββηΐ ραρ αηβ §*βηβα1ο^ίβ (2). Υοίβί ββ (^αί ρβ0“αράβ δαίηΐ Μαρβ (3) : 

« Αρρβδ €[αβ ΡίβΡΡβ βαί ρρββΐιβ ραΕΙίί^αβιηβηΙ α Κοιηβ, αηηοηςαηΐ Γβναη- 

§·ί1β δβίοη ΓβδρρίΙ (^αί ΓαηίιηαίΙ, άβδ αδδίδΙαηΙδ, βη ^ραηά ηοπιβρβ, 

άβπιαηάβΡβηΙ α Μαρβ άβ Ρβάί§*βΡ ραρ ββρίί ββ ς[αί βΙαίΙ άίΐ άβ νίνβ νοίχ, 

Ιαί (}αί δαίναίΐ ΡίβΡΡβ άβραίδ Ιοη^Ιβιηρδ βΐ αναίΐ βοηδβρνβ Ιβ δοανβηίρ άβ 
ββ (}αί δ’βΙαίΙ άίΐ. ΜαΡβ Ιβ βΐ άοηβ, βΐ ρβιηίΐ Γβναη^ίΐβ α ββαχ (^αί Γβη 
αναίβηΐ ρρίβ. ΡίβΡΡβ Ιβ δαί, ιηαίδ ί1 ηβ νοαίαΐ ίηίβρνβηίρ ηί ροαρ Γβη 
βιηρθβββρ, ηί ροαρ Γγ βη§^α§^βρ ». 

ΕηΓιη νοίβί αη Ιβχΐβ άβ ΕΙβιηβηΙ, (}αβ ηοαδ ηβ ροδδβάοηδ ρΙαδ (^α’βη 

(1) Η. Ε. II, XV, 2. νοίοί βη ^γθο Ιθ ρηδδ&^β Ιβ ρ1ιΐ8 ϊιηροΓίηηΙ : γνόντα δέ τό πρα- 

χθέν φασι τον απόστολον άποκαλύψαντος αύτω του πνεύμ.ατος, ήσθίίναι τη των άνδρών 

προθυμία κυρώσαί τε την γραφήν εις έντευξιν ταϊς έκκλησίαις. 

(2) ... ό Κλήμης... περί τής τάξεως των ευαγγελίων παράδοσιν των άνέκαθεν πρεσβυτερών 

τέθειται... προγεγράφθαι ελεγεν των ευαγγελίων των τα περιέχοντα τας γενεαλογίας. 

(3) του Πέτρου δημοσία εν 'Ρώμ-Γ, κηρύξαντος τον λόγον και πνεύματι τό εύαγγέλιον εξει- 

πόντος, τούς παρόντας, πολλούς όντας, παρακαλέσαι τον Μάρκον, ώς αν άκολουθήσαντα αύτω 

πόρρωθεν και μεμνημένον των λεχθέντων, άναγράψαι τα ειρημ.ένα· ποιήσαντα δέ, τό εύαγγέ¬ 

λιον μεταδοϋναι τοϊς δεομένοις αύτοΰ* δπερ έπιγνόντα τον Πέτρον προτρεπτικώς μήτε κωλύσαι 

μήτε προτρέψασθαι. 



ΙΝΤΚΟΒϋΟΤΙΟΝ. XXV 

Ι&Ιίη : Μαΐ'οη8^ ΡβΙνί ββοΙαίοΊ', ρΓαβάίβαηΙβ ΡβΙνο βναη^βΐίιιηι ραΐαηι 

Κοιπαβ οοναπι (^ιιίΙιΐΒάαηι ΟαβδανβαηίΒ 6(^ΐίίΙίΙ)ΐί8 βΐ πιαίΐα €}ιΗ8ΐί Ιβ8ΐί- 

ιηοηία ρνο^βΐ'βηΐβ, ρ6ΐίΙιΐ8 αΐ) βί8, ηΐ ρθ88βηΙ ^ηαβ άίοβύαηΐιιΐ' ΐΎΐβτηοΊ'ίαβ 

οοιηηιβηάανβ, 80Τ'ίρ8ίΙ βχ Ιιί8, ^ηαβ α ΡβίΓΟ άίοΙα 8ΐιηΙ, βναη^βΐίιιπι ([ΐιοά 

8βοιιηάιιΐ7ΐ Μανοαιη νοϋίΐαίιιν (1). Ι^Θ8 ίτοίδ ΙθχΙθδ 8θηΙ ά’δίοοοΓά δΐΐΓ οβ 

ροίηΐ; (|ΐιβ Μαρο & θογϊΙ ρβηά&ηΐ φΐβ Ριθγγθ νίν&ίΐ θποογθ. ΕπΙγθ 1β8 άβπχ 

ρρβιηίβΓδ ί1 7 & οθΙΐΘ (1ίνΘΓ§“θηοΘ ςιΐΘ (1’8ΐρΓθ8 Γπη, ΡίβΓΓβ αρρΓοανει ροδί- 

Ιΐνβιηβηΐ; Γβναη^ίΐβ, Ι&ηάίδ (^πβ ά’αρρΘδ Γαπίρο, ΐ1 άβιηβιιρει ηβιιΐΡθ. 

Μ. Ββίδβρ [ΕίηΙβίίαη^...^ ρ. 75) Ιβδ οοποιΗθ βη οβ δβηδ (^πβ Ριθρρθ §·οΙΡ(1& 

1β δίίβηοβ ά’δΐΐ^ορίΐ βΐ αρρροπνβ. βηδυίΐβ. Ο’βδΙ ΪΡΘ8 ρ1ειπ8ίΐ3ΐΘ βη 8θί, ιηαίδ 

ρβα οοπίορπίΘ 9. οΐιαουη άβδ 1βχ1θ8. II ίαιιΐ ρΐαίόΐ ρβοοηηαίΐρβ άαηδ Ιβ 

ρρβιηίΘΡ ιιηβ &Γηρ1ίβο&Ιίοη άβ Ια Ιραάίΐϊοη (φασι), (|αί α βηοορβ α]οπ1;6 Ια 

ρβνβίαΐίοη ραρ ΓΕδρρίΐ-δαίηΙ. 

Ορί^βηΘ δ’βη ΙίβηΙ ααχ §*ραη(1θ8 1ί§·ηθ8 άβ Ια Ιραάΐίίοη φιαικί ί1 ρΐαοβ 
απ δβοοηά ραη§“ « ΓΘναη§*ί1β δβίοη Μαρο, οοπιροδβ 8β1οη (|αΘ Ριθρρθ Ιιιί 
αναίΐ βΒεβί^ΉΘ (2) ». 

δ. Ιθροιϊιθ η’αρρορίΘ αποπηβ ίηίορπιαίίοη ηοανΘίΐΘ. 11 ιηαίηΙίΘηΙ, ά’α- 

ρρΘ8 Ραρίαδ, (^πθ 8. Μαρο η’αναΐΐ ραδ οοηηιι ρΘΡδοηηΘίΐΘπίΘηΙ Ιβ8Π8 (3). 

δα ηοΙίοΘ 8πρ Μαρο [Οβ {>ί?'ί8 ίΙΐΗ8ΐ?'ίΒ. νιιι) βδΐ θοριΙθ (Ι’αρρβδ Εαδβββ, 

ανβο ΟΘΐΙβ οοηίιΐδίοη ίορί §'ρανΘ €[αΘ Μαρο δΘΡαΐΙ ιηορί Ια ΕπίΙίΘίπΘ αηηββ 
(1θ Νθροπ. 

Εθ ροίηΐ αρραρΙίΘηΙ α Ια Ιραάίΐίοη φΐί ίαίΐ άβ Μαρο 1θ ίοικΙαίΘΐΐρ (Ιβ ΓΕ- 

^ΙίδΘ (ΙΆΐΘχαηάρίΘ. 
11 η’γ α αποαηβ Ιραοβ άβ οθΙΙθ Ιραάίΐίοη (1αη8 ΕΙβπίΘηΙ (ΙΆΐΘχατκΙρίΘ ηί 

άαηδ Ορι^θηθ — άιι ιηοίηδ (Ιαηδ Ιβδ ΙβχΙβδ (ΐαβ ηοαδ ροδδβάοηδ, — βΐ 
Ββηγδ (1ΆΐΘχαη(1ρΪΘ ραρίβ άβ Ιβαη, ηοιηπίΘ ααδδί Μαρο, δαηδ αυοιιηβ 
αΐΐιΐδίοη α Ια Ιραάίΐΐοη αίΘχαηάρίηΘ (αρ. Ευδ. Η. Ε. VII, χχν, 15). Απδδί 

ΒαοΕβδηβ ηβ δΘΓπΜβ-Ι-ίΙ ραδ Ιιιί αοοορίΐβρ ββαιιοοιιρ άβ ορβίϋΐ (4). 

ΕβρΘΐκΙαηΙ θΙΙθ δβιηΜΘ ανοιρ θΙθ βχβο α Κοπιθ ββδ Γαη 200 (5). ΕπδββΘ, 

οιαί Ια Ρβίαΐβ, ΓαναίΙ ρροΡαβΙβιηΘηΙ Ιροπυθθ άαηδ Ιυΐβδ Αίρίοαΐη, θΙ Γα ραΐ- 
ΙαοββΘ ά δα οΙΐΡοηοΙοφΘ (6). Εα ιηίδδίοη ά& Μαρο α ΑίΘχαηβρίΘ απραΐΐ θπ 

(1) Εά. 81ϋ1ι1ίη, III, 206, ΑάιηηΙ)Γα(ίο ίιι βρ. ΡβΙΗ ρΗπια οαί/ιοΙίβα (ν, 13). 

(2) Ευ8ΕΒΕ, Η. Ε. VI, χχν, 5 : δεύτερον δε τό κατά Μάρκον, ώς Πέτρος ύφηγήίατο αύτω 

ποιήσαντα. 

(3) Βαηδ Ιβ οοιηηίθηίαΐΓΘ δΠΓ δειίηΐ ΜαΙΙΙιίθυ : δβοηιιάιΐΒ ΜαΓΟίιε, ίηίβνρι^βΒ αρο8(οΙί 
ΡβίΗ, βί ΑΙβχαηάΗηαβ βΰαΐββΐαβ ρνίιηιΐΒ βρίεοοριίΒ, ^ηί ϋοιηίηητη ςαίάβιη 8αΙναΙο- 
Γβηι ίρ86 ηοη νΐάτί, 86ά βα ^ηαβ Ίηα§ί8ύΓαηι αηάίβναΐ ρΓαβάίοαηΙβηι, ]αχ(;α βάβιη 
Μα§ΐ8 §68ΐοηιιη ηαΐ'ρανίΐ (ΐ^αηι οΓάίηβπι {Ρ. Ε. XXVI, 18); οί. αά Ηβάίϋίαιη, χι, βΙ 

Ιβδ ρείδδβ^^βδ οίΐβδ ρίπδ Ιοίη. 

(4) Ηί8ΐοίΓβ αηοίβηηβ άβ ΙΈ^ΙΪ86, I, 331. 

(5) Ο’βδί οβ (^ιιβ οοηοβάθ 1. Λνβίδδ {Οα8 αΐΐ68ΐ6 Εν., ρ. 400), ςποίηιι’ϊΐ ίηδΐηαβ 

ςα’βΠβ ροιίΡΓαΐί; 1)ίβη νβηίρ άβδ ΑοΙβδ αροοί’γρίιβδ άβ ΡίβΓΓβ. 

(6) Ευδ. Η. Ε. II, XVI : Τούτον δε [Μάρκον] πρώτον φασι έπ'ι της Αίγυπτου στειλάμενον, 

τδ ευαγγέλιον, δ δή και συνεγράψατο, κηρύξαι, εκκλησίας τε πρώτον επ’ αυτής Αλεξάνδρειάς 
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Ιίθΐι, (Ι’αρΓβδ Ιθ ΙβχΙβ αΓητίθηίβη, Ια ργθιϊιιθγθ βηηββ άβ ΟΙααάθ, ά’βρΓβδ 

8. ΙβΓοιηβ Ια ΐΓοίδίβιηθ, βΐ ί1 ααΓαίΙ βιι ροιίΓ 8ΐιοο688βιΐΓ Αηηίαηιΐδ, Ια 

ΚιιίΙΐθΐηβ αηηββ άβ Νθγοπ, βη 62 (1). Ειΐδβΐιβ 8β ^αΓοΙαίΙ 1)ί6η άβ άΐΓβ (ϊαο 

ΜαΓΟ ίύΐ ιηοΓΐ οβΙΙβ αηηβθ-ΐά, ά’αηίαηΐ (|ΐι’οη 1β ΓβίΓοανΘ ά οβ ιηοιηβηΐ α 

Κοιηβ, (Ι’αρΓβδ 1β Ν. Τ., οοιηιηβ ηοιίδ νβηοπδ άβ 1β νοίΓ. 

Ο’βδΙ οβ ςιι’α ίαίΐ δ. ΙβΓοιηβ, δαρροδαηΐ δαηδ άοιιΐβ ςιιΆηηίαηιΐδ η’α- 

ναίΐ ΓΘιηρΙαοΘ Μαρο ς[ΐι’αρΓΘδ δα ιηοΓΐ (2). Εα ΐΓαάίΙίοη (Ιβ Ια ίοικίαΐίοη 
άβ Γβ^Ίίδβ ά’ΑΙβχαηίΙηβ ραρ δ. Μαρο άοιηίηα άβραίδ δαηδ οοηίβδΐβ (3). 

Ηίρροίγΐβ ηοιίδ α Ιραηδπιίδ ηη άβίαίΐ αδδβζ θηί§“ηιαΙίς[ΐΐΘ. Μαρο βίαΐΐ 

κολοβοδάχτυλος (4). Εβ ρροΙο^ΉΘ άα οοάβχ ΤοΙβΙαηη8 α βηίβηάη ραρ Ια ςηβ 

Γβναη^βΗδΙβ αναϋ Ιβδ άοί^Ιδ οοηρΙ^δ (5). Βαηδ 1β ρροΐο^ηβ (ΐαβ, άβρηίδ 

Μ. Οορδδβη, οη ηοιηιηβ ιηοηαροΐιίβη (6), βΐ (ϊΐιί άοίΐ ρβιηοηΐβρ αηχ βηνί- 

ροηδ άβ Γαη 230, ηηβ αηΙίΙΙΐΘδβ αδδβζ οΐιβροΐιββ ρρβίβηά ςη’βίαηΐ ά’ορί^ΐηβ 

1βνίΙί€[ΐιβ, βΐ ρρβίρβ, ί1 δ’βΙαίΙ οοηρβ 1β ροηοβ αρρβδ δα οοηνβΡδίοη ροηρ 

συστήσκσθαι. Εβ ρΐ'θίπίθΓ πρώτον ηβ ρβυΐ 8ί§ηίΓιβΓ ((ΐιβ ΜαΓΟ νίηΐ Ιβ ρρθΐηίβΓ ρΓβοΙίθΓ 

βη Ε§;)'ρ1β; ο’βδί οβ ςυβ δί§’ηίββ Ιβ εβοοηά. Εβ ρΓβπιίθΓ άοίΐ δ’βηΙβηοίΓΘ ΓθΙαΙίνβπιβηΙ 

4 οθ ςηΐ ρΓόοβάθ άαηδ Ιβ ΙβχΙβ ά’Ευδβββ, Ια πιβηΐίοη άβ ΜαΓΟ άαηδ Ια ρηηια Ρβίη. 
Οβ ΙβχΙβ βδΐ αίηδί ά’αοβοΓά ανβο οβ ςπί βδΐ άΐΐ α ροοροδ ά’Αηηίαηπδ (II, χχιν) : 

Νέρωνος δΙ δγδοον άγοντος τής βασιλείας έτος, πρώτος μετά Μάρκον τον ευαγγελιστήν τής 

έν Άλεξανδρείί^ παροικίας Άννιανδς τήν λειτουργίαν διαδέχεται. 

(1) δαίηΐ ^β^όπ1θ αηιβηβ δαίηΐ ΡίβΓΓβ α Κοηιβ Ια άβηχίβπιβ αηηββ άβ Οΐαηάβ, βΐ οοη- 

άηίΐ Μ&γο α Αΐβχαηβπβ άβδ Ια ΐΓοίδίβηιβ αηηόβ : Μανοιιε βναη§βΙί8ΐα ίηΐβΓρΓβε ΡβΙΗ 

Αβ§υρίο 6ί ΑΙβχαηάηαε ΟΙιηβΐιΐΊη αάηηηΐίαΐ {Εαεεύί ΟίΓοηίεοηιιη εαηοηηπι, έά. 

δοΐιοβηβ, II, 153), Εα νβΓδΐοη αρπιβηΐβηηβ α Ια ΐΓοΐδίβπιβ αηηββ άβ Οαΐί^πία βΐ Ια 

ρΓβηιΐβΓβ άβ ΟΙαηάβ. 8αίηΙ ^έ^όη1θ α δηρροδβ ςηβ δαΐηΐ ΜαΓΟ αναίΐ αρροΓίβ δοη 

βναη^ίΐβ (Ζ)β νίΗε ίΙΙαβίΓ. νιιι), ραΓΟβ (^η’ΐΐ α Ιη υη ρβπ νΐΐβ Ιβ ΙβχΙβ άΈιΐδβββ. Β’α- 

ρΓβδ οβ άβΡηίθΓ, ΜαΓΟ α ργθοΙιθ α ΑΙβχαηάΓϊβ Γβναη^ίΐβ ςηβ, ά’αίΙΙβιΐΓδ, ίΐ α οουοίιβ 

ραΓ βοΓίΙ. 

(2) Όε νίή8 ί11ιΐ8ίι\ νιιι. Μαΐδ, άαηδ Ια ΟβΓοαΐςυβ, ί1 άίΐ δίιηρίβηιβηΐ : Ρθ8(: Μαν- 
εηπι εναη§εΙί8ΐαιη ρΗιηη8 ΑΙεχαηάΗηαε εεεΙε8ίαε οΓάίηαίην ερί8εορη8 Αηηίαηη8 
(ΐηί ρΓαεβείΐ αηη. ΧΧΤΙ (βά. 8εΊιοεηε, 155). 

(3) Οί. €ο718(. Αρ. VII, 46 : τής δε Άλεξανδρέων ’Λννιανος πρώτος ύπδ Μάρκου του εύαγ- 

γελιστου κεχειροτδνηται. 8αΐη1 ΕρίρΙιαηβ, Ηαεν. ηι, 6 : ό Μάρκος... γράψας (τδ εύαγγέλιον) 

άποστέλλεται ύπδ του άγιου Πέτρου είς τήν των Αιγυπτίων χώραν. 

(4) ΗίΡΡΟηΥΤΕ, ΡΙιίΙθ8. νιι, 30 (Ρ. Ο. XVI, 3334). 
(5) Ο’βδΙ Γθχρίΐοαίίοη ά’υη ρΐ'οΐο^ηβ άη Οοάεχ ΤοΙεΙαηιΐ8 [ΤνοΓά8υ)θΗ}ι εΐ ϊΓΙιίίε, 

ρ, 171) ςηβ ηοπδ άοηηοηδ ιοί οοπιπαβ \ιη οηπβυχ Γβδηιηά άβ Ια ΐΓαάίΙϊοη : Μανειιε 
η[ηί εί εοΙοΙ)οάαεαΐιΐ8 ε8( ηοηιίιιαΙιΐ8 ίάβο (^ηοά α εεΐεΐ'α εοΓροΗ8 ρΐ'οεετ'ϋαίειιι άΐ^ί- 
ΐθ8 τηίηοΓε8 ]ια1)ηί88εΙ; Με άί8εψαΙιΐ8 ε( ίηίεΐ'ρΓεΙε8 [υ,Η ρείΗ; ςιζειη 8εςιιίϊΐ8 8ί~ 
εηΐ ίρ8ΐιπι απάίεναΐ νε^ενεηίετϊΐ. νο§αίιΐ8 Γοιηε α (γιΙ>; Ηοε ϋΓεϋε εηαη^εΐίητη ίη 
ίίαΙίε ραταύα8 8εΓίΙ)8ίί; ςιιοά (ΐαιιτη ρε(ηΐ8 αηάί88εί ρτούαΜΙ εε1ε8ΐε ςηε Ιε^εηάιιπι 
8ΐια αηεΐονϋαίε βΓτηαΜΙ; ηεηιιη ρο8ΐ άί8εε88ΐιτϊΐ ρε(η, α88ητηΐο Ιιοε εηαη^εΐίο ([ΐιοά 
ίρ8ε εοη^εεεναί ρειτεχΗ ε^ίρίηπι; εί ρηιηΐΐ8 αΙεχαηάΗε ερί8εορη8 οΓάίηαία.8 ΧΡΜ 
αηηηηίίαη8 εοη8ίίίιιίί ίΙΙΐε εεΙε8ίατη... Εβ Ροάεχ βδΐ άπ νιιΐ” δίβοΐβ. Εβδ 6, αη Ηβη 

άβ V, ΓηαΓίϊηβηΙ Μβη Γοπ^ΐηβ βδρα^ηοΐβ. 

(6) ΤεχΙε ηηά υηΙεΓ8ηεϊιηη^εη, XV, 1. 
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βοΙίδίρρθΓ 3ΐα δαοΘΓίΙοοβ ]αίΓ (}ΐι’ί1 ΓβίΓΟίινα (Ι&ηδ ΓβρίδοοραΙ οΐιρβίίβη ά’Α- 

ΙβχβπίΐΓίβ (1). 

Αιιουη Ρβρβ αηοίβη, ρβδ πιέπΐθ 8. ^β^όIηΘ, ηβ ί&ίΐ άβ 8. ΑΙ&γο ηη ιώ&γ- 

€θρβη(ΐ£ΐηΙ 8οη ιη&ΓίγΓβ βδΐ αίϊΐΓΠΐΘ ρείΓ Ιβ Οινοηίαοη ραβοαίβ (2), βΐ 

ίδιίΐ ιηβιϊΐβ 1β Ιΐιβιηβ ά’ιιη αροοργρίιβ ρβαΙ-έΐΓβ αηΙβΓίβιΐΓ α Γαη 400 (3). 

Ρβ8 αροοΓ^τρΙίθδ Γβίαΐΐίδ & 8. Β&γπ&Ιιθ (ΙβνβίβηΙ Ιαί ί&ΐΓβ πηβ ρΐαοβ. Ο’βδΙ 

ηΐθπΐΘ Ιαί ςαί ρΓβηά Ια ραροΐβ άαηδ 1β8 περίοδοι άβ ΒαρηαΙΐΘ, οοπιροδθδ 

αρΓβδ 488 (4). 

Νοαδ ροδδθάοηδ βη ΙαΙίη αη έΐο^β άβ 8. Βαπιαί^β, βοπΐ αα νι® δίββΐβ 
ραΓ 1β ιηοίηβ ΑΙβχαηάΓβ (5). Α οβ ιποιαβηΐ οη ίάβηΙίΓιαίΙ 1β ^βηα^1β ανββ 
Ια ιτιαίδοη άβ Μαπβ, ΜβΡβ άβ Τβαη, δΠΓηοιηιηθ Μαρβ (6), βΐ ββ άβηιίθΓ 
βΙαίΙ 1β ροΓίβπΓ ά’βαα ΓβηοοηΐΓβ ραρ 1θ8 Αρόΐρβδ αναηΐ Ια ^βηβ (7). Ββ 
ιηοίηβ Αΐβχαηάρβ ίαίδαίΐ άβ Μαρβ αη βοηιρα^ηοη άβ 8. ΒαρηαΒβ βΐ άβ 
8. Ρααΐ; ραίδ Μαρβ δ’αΙΙαβΙιαίΙ; α 8. ΡίβΓΓβ, βΐ βοιηροδαίΐ 8θη βναη^ίΐβ α 
Κοιηβ, Εηνογβ ραρ 8. Ρίβρρβ α Αΐβχαηάρίβ, ί1 γ ηιοαραίΐ; ηιαρί^τρ αρρβδ 
ηβαί αηηββδ. 

ΙίΙ. — Εχαΐϊΐβη άβ Ια Ιΐ'αάίΐίοη. ΟοηυηβηΙ βΙΙβ 86 οοηοίΐίβ 

αν66 168 16Χ168 άα Ν. Τ. 

Βα Ιραάίΐίοη άοηΐ οη νίβηΐ ά’βηίβηάρβ Ιβδ ρΙαδ αηβίβηδ Ιβηιοί§·ηα§'βδ 
α βίβ άίνβΡδβιηβηΙ ίηίβρρρβίββ. 

II ίααΐ ά’α1)θρά ρββοηηαιΐρβ ςα’βΠβ αΙΙρίΒαβ αηαηίιηβηιβηΐ αη βναη^ίΐβ α 
Μαρβ. ΕΙΙβ αίοαίβ ς^αβ Μαρβ α ββρίΐ βοιηηιβ άίδβίρΙβ άβ ΡίβΡΡβ. Εβ ροίηΐ 
ραρίίβαΐίβρ ααραίΐ ρα ανοίρ 8οη άβραρί άαηδ Γβχβ^βδβ άβ ΓΕβρίΙαρβ α 
βαα8β άβδ ραρρορίδ άβ ΡίβΡΡβ ανββ Μαρίβ, ηιβΡβ άβ ^βαη δαρηοπιηιβ Μαρβ. 
Μαίδ ββ η’βδί ραδ 1β βαδ. Μαρβ βδΐ ρβ^αράβ βοιηηιβ ίηΙβρρρβΙβ άβ Ρίβρρβ 
άαηδ 8β8 βαίββΐιβδβδ, βΐ άαηδ 8β8 βαΙββΙιβδβδ άβ Βοηιβ. Ββ 8. Ρααΐ ί1 

η’βδί (|αβ8ΐίοη ηαβ άαηδ αη ραδδα^β άβδ ΕοηδΙίΙαΙίοηδ Αροδίοΐίίΐαβδ (8) 

(1) Οβηΐ^αβ αηιριιΙα88β 8ΪΜ ρο8ΐ ρ,άβπι ροΙΙίοβτη άίοϋιιΐ' ιιί 8α66ΓάοΙίο ϊ'6ρΓθ1)ΐΐ8 1ια- 
1)€Γ6ίαΐ’; 86ά ίαηΐηηι 6οη86η(ίβη8 ράβί ρΓαβάβ8ΐίηαία ροίηΗ βίβϋϋο, ιιί ηβο 816 ίη 
ορ€Γ€ νβνΜ ρβΓάβΓβί ((ΐιοά ρΓίη8 ιηβηιβΓαΙ ίη ^βηβνβ; ηαιη ΑΙβχαηάΗαβ €ρί8€οριΐ8 
(ιιίί (βά. Ι,ίβΐζηιαιιη). 

(2) Ρ. Ο. ΧΟΙΙ, 608 8. : έπΙ τούτου τού Τραϊανού και Μάρκος ό ευαγγελιστής καί επί¬ 

σκοπος Αλεξάνδρειάς γενόμενος... κατεκαύθη... καί ούτως έμαρτύρησεν. 

(3) Ρ. Ο. αχν, 164 88. 

(4) 1>ίρ8ίιζ8, II, 2, 270 88. 

(5) Ιαιιάαϋο ίη Αρο8(. ΒανηαΜηι, Ρ. Ο. Ι,ΧΧΧνίΙ, 4087 88. 

(6) διιρ οβΙΙθ ςυβδίΐοη, οί. Τ1ι. Ζαΐιη, Οίβ ΟοηηίΗο 8αη6ΐαβ νίΓ§ίηί8, ηηά άα8 
Ηαιΐ8 ά68 ΙοΙιαηη68 ΜαΓ€ΐΐ8, άαηδ Νβηβ ΚίνοΜ. Ζ6ίί86ΐΐ7'ίβ, X, 5, θΙ ΗΒ. 1899, ρ. 598- 

600. 

(7) Ββνιηο βηίπι (ΐηίάαπι α Ραίηί)ΐΐ8 ΐΓαάίΙη8 αά ηο8 ρβννβηίΐ, βητη ^ηί Ια^βηαπι 
αιιηαβ ροΓίαύαί.... Μανοητη ^ηί88β 1)βαία6 ί11ίιΐ8 Μανίαβ βΐίιιηι, ο. 4092. 

(8) II, 57 ; τα ευαγγέλια α... οί συνεργοί Παύλου παρειληφότες κατέλειψαν ύμΐν Λουκάς 
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(|ΐιί Γβρρβίΐβ 8βαΙθηΐθηΙ (}ΐιβ Μ&γο & όΐβ 8οη άίδοίρίβ. Ι,ΓαάϊΙΐοη η’βδί 
ροίηΐ πηβ ΐΓ&άίΙίοη Θχβ^6ΐί(|ΐιβ, ο&γ 1θ8 ΙθχΙβδ αιίΓαίβηΙ οοηάαίΐ & ίαΐΓΘ άβ 
Μ&γο ρΙπΙόΙ πη (ΙίδοίρΙβ άβ Ραιιΐ. Νοιίδ ηοπ8 ΐΓοπνοηδ άοηβ βη ρρθδβηββ 
άβ δΟπνβηΐΓδ (|πί ΓβιηοηΙθηΙ ρ&ρ Ρβρί&δ βΐ 1θ ρρβδΙ^γίΓβ ^β£ιη βπχ Ιβιηρδ 
αρο8ΐο1ΐ(}ΐιβ8. ΕνίάβιηιηβηΙ 1β δπβββδ άβ ββΐίβ ΐΓ&άίΙίοη ά βίβ ίανοΓΪδβ 
ρ&Γ Ια ΐβηάαηββ δί νίδίΐιΐβ αιι Ιβιηρδ άβ ΤβΓίπΙΙίβ'η βΐ άβ δ. Ιρβηββ άβ 
ΓβηΓοΓββΓ ΓαπΙορίΙβ ά’πη άίδβίρΙβ ραρ ββΠβ ά’πη αρόΐΓβ. Ο’βδί, α ββΙΙβ 
άίδροδίΐίοη ά’βδρηΐ ε[ΐι’βδΙ άπβ ΓαάάίΙίοη Γβίβνββ άαηδ ΕΙβιηβηΙ ά’Αΐβχαη- 

άριβ, €]πβ δ. ΡίβΓΓβ αναίΐ ταΐίββ Γβναη§*ί1β άβ δοη άίδβίρΙβ. Μαίδ ββΙΙβ 
ΐβηάαηββ η’αρραραίΐ ηηΐίβηιβηΐ α Γοη^ίηβ, άαηδ 1β ΙβχΙβ άβ Ραρίαδ; ββ 
η’βδί άοηβ ροίηΐ βΠβ (^ηί α άοηηβ ηαίδδαηββ ά Ια Ιραάίΐίοη βΐΐβ-ιηβιηβ. 

Ρρίδβ α δβδ άββηΐδ, Ια Ιραάίΐίοη ηβ ρορίβ αιιβηηβ Ιραββ ά’ηηβ αηΐρβ 
ΐβηάαηββ ίρβιιιιβηΐβ άαηδ ΓαηΙίι^ηίΙβ. Ροπρ ρβΐιαηδδβρ Γαπρβοΐβ άβδ ρρβιηίβΡδ 
ρρβάίβαΐβπρδ άβ Γβναη^ίΐβ, οη αίηιαίΐ α βη ίαίρβ άβδ άίδβίρΙβδ ίπιηιβάίαΙδ 
άη ΟΙιρίδΙ. Οη άβναίΐ ηαΙπρβΠβπιβηΙ 1β άίρβ άβ δ. Μαρβ (1). Εβδ ρβ^ΐβδ 
ρορηΙαίρβδ άβ Γαηα1ο§·ίβ βΐ άη ιηαίηΐίβη άβδ βαραβίβρβδ άβναίβηΐ βη 
ίαίρβ ηη άίδβίρΙβ αιΐδδί ρβη δοΙίάβ άβ Ιβδίΐδ ι^η’ίΐ αναίΐ βίβ ηη βοπιρα§·ηοη 
ιηοίηδ ΡβδίδΙαηΙ ανββ δ. Ραηΐ. Εΐ δ. ΕρίρΙιαηβ δ’βδί ίαίΐ Γββΐιο άβ ββΙΙβ 
1β§·βηάβ (2). Μαίδ βΐΐβ βδΐ ρβίηΐββ ραρ Ια Ιραάίΐίοη βΠβ-ηιβηιβ. 8ί άοηβ 
οη άίδΐίη^ηβ Ια Ιραάίΐίοη ρρίπιίΐίνβ άβδ βίβπιβηΐδ 8ηρα]οηΙβ8, άίδββρηβ- 

ιηβηΐ (}ηί δβ ΓαίΙ ά’αρρβδ Ιβδ ΙβχΙβδ Ιβδ ρΐηδ αηβίβηδ, βΐΐβ δ’ίιηροδβ α 
ΓΙιίδΙορίβη, α πιοίηδ (^ηβ δοη αίΤίΡίηαΙίοη ηβ δοίΐ άβίρηίΐβ ραρ Γβναη§·ί1β 
1ιιί-Γηβπιβ. Νοπδ νβρροηδ (^ιι’ίΐ Ια βοηΠρπιβ ρΐηΐόΐ. 

Μαίδ Γαββορά ββδδβ, ηιβιηβ ραρπιί Ιβδ αηίβιιρδ βαίΕοΙίίΐηβδ, <][ηαηά ί1 

δ’α^ίΐ άβ ρρββίδβρ Ια άαΐβ ς[ηβ Ια Ιραάίΐίοη αδ8ί§·ηβ α Γβναη^ίΐβ. δ’ίΐ 
δ’α§·ίΙ δβηΙβπίΘηΙ άβ Ια Ιραάίΐίοη, β’βδί-α-άίρβ άβ βοοράοηηβρ Ιβδ άοηηββδ 
άβ Ια Ιραάίΐίοη οη άβ Ιβδ βχρίίι^αβρ, άβηχ άαΐβδ δβηίβηαβηΐ δοηΐ ροδδίΜβδ, 
οη βίβη 42 οη 43, οη Είβη βηΐρβ Ια ιηορί άβ 8. Ρίβρρβ βΐ άβ δ. Ραηΐ 
βΐ Γαη 70. ΚηαββηΕαηβΡ (}ηί ηβ δβ ρροηοηββ ραδ βίΐβ βη ίανβηρ άβ Ια 
δββοηάβ ορίηίοη άβδ βχβ^βίβδ αιΐδδί ρβδοίηηιβηΐ βοηδβΡναΙβηρδ ι^ηβ 
δβΐιαηζ, ΕίΠίοη, βΐ Κβίΐ. 
Εα ρρβηιίβρβ ορίηίοη α βΙβ δοηίβηηβ ΡβββιηηιβηΙ ανββ ββαηβοηρ άβ 

ίορββ ραρ Μ. Ββίδβρ (3). δηρροδαηΐ βοπιηιβ ββρίαίη €[ηβ δ. ΡίβΡΡβ βδΐ 

καί Μάρκος. Ηιρρ. ΠαοΓβδ. νιι, 30, α (Ι6]4βΐ6 ηοΐβ θΐ ηβ ΓαΐΙ ηπβ οϊΙβΓ ΜαΓΟ 4 οόΐβ άθ 

Ραιιΐ, ρβπΙ-έΐΓθ θπ οοπΓοηάίΐηΙ 1θ ΐΓοίδΐθΙΏβ Θναη^ϊΐθ, ΐ’βςα βη ραΓίΐβ ραΐ’ Μαροίοη, 

ανβο Ιβ δθοοηά. 

(1) ΑοΑΜΑΝΤίυδ, Οβ ΓβοΙαβάβ, ν : Μάρκος ούν καί Λουκάς έκτων έβδομήκοντα καί δυοΐν 

δντες Παυλφ τω άποστόλφ εύηγγελίσαντο (0(1. Βαίνΐι^εβη). 
(2) Εριρη. ΙΙαβΓββ. Ι.Ι, 6 : είς έτύ'^χανεν έκ τών έβδομήκοντα δυο τών διασκορπισθέντων 

επί τ(5 ρήματι ω είπεν ό κύριος Έάν μή τίς μου φάγη τήν σάρκα κτλ. (Ρ. Ο. ΧΕΙ, 900). 

(3) ΕΐηΙβϋιιηβ'..., ρ. 57 δδ. ΕΙΙβ Γι^υΡθ άαηδ πη δοΐιοΐ. άπ Οοά. Ε : Τό κατά Μάρκον 

Εύαγγέλιον συνεγράφη από Μάρκου μετά δε'κα χρόνους τής Χριστού άναλήψεως {Ονατηβΐ’, 
ρ. 264). 



ίΝτηοουοτιΟΝ. XXIX 

νβηιι α Κοπίθ βη Γβη 42, Μ. Ββίδθΐ' ρΙαοθ άβδ οβΙΙθ βροςιιβ 8β8 ο&Ιθ- 

οΐΐθδβδ βΐ 1& οοιηροδίΐίοη θβ Γβναη^ίΐβ (1β 8. Μαρο. Ο’θδΙ 4 οβ πιοιηβηΐ, 

ηοη βη Γ&α 62 οα ρ1π8 ΙθΓίΙ, ςιιβ δ. ΡίβΡΓβ αν&ίΐ Ββδοίη ά’υη ίηΙβΓρΓβΙβ 

Γ{αί βχρ1ΐ€[ΐι&1 βη ^Γββ ββ ςα’ίΐ βχροδηίΐ βη ηραηιββη, β’βδί 4 ββ πιοηιβηΐ, 

ηοη ηρρβδ ί^ιι’ΐΐδ βπΓβηΙ Γβςιι Γβη8βί§·ηβπιβηΙ (3β 8. Ρηιιΐ, ομιβ Ιβδ Κο- 

πίδΐΐηδ, (Ιηηδ Ιβπρ ρρβπιίβρ βηΐΐιοηδί&δπιβ, (Ιβπι&ηάβΡβηΙ ςηβ Ια βαίββΐιβδβ 

(1β Ρίβρρβ ίαΐ Γιχββ ραρ ββρίΐ. Ρίβρρβ α βοηΓίΡΠίβ Γβναη§·ί1β, ί1 α (Ιοηβ βίβ 

ββΡίΙ αναηΐ 8α πιορΙ. 

ΜαΪ8 ββ δγβίβπιβ β’αρριιίβ ρρββίδβπιβηΐ 8ΐιρ Ιβδ βίβπιβηΐδ Ιβδ ηιοίηδ 

8ύΡ8 άβ Ια ίραάϊΐίοη, βη δαβρίΓιαηΙ 1β8 ρΐιΐδ αηΐΐιβηΐίςιιβδ. Οη δαΐΐ ομιβ 

81 ΓαροδΙοΙαΙ άβ 8. ΡίβρΡβ βΐ 8θη ηιαρί^ρβ 4 Κοπιβ 8οηΙ (1β8 ίαίΙδ ββρΙαίηδ, 

ϋ η’βη β8ί ρα8 άβ πιβηιβ άβ Ια άαίβ άβ Γαη 42 α88ί§·ηθβ 4 8οη αρρίνββ (1). 

Ρα βοηΠρπιαΙίοη άβ Γβναη^ίΐβ ραρ 8. ΡίβΡΡβ βδΐ, ηοπ8 Γανοηδ νη, ιιη 

Ιραΐί α]οιιΙβ ο|πί 8β βοηβίΐίβ πιαΐ ανββ 1β8 Ιβρηιβδ ρ1π8 αηβίβηδ άβ Ια 

Ιραάίΐίοη. Αιΐ88Ϊ Ρίβη Μ. Ββίδβρ, ςιιί αΐΐρίΐ^ιιβ 4 8. Μαρβ Ια Γιηαΐβ άβ 

Γβναη^ίΐβ (χνι, 9-20), βδΐ ο1)1ί^β άβ 8ΐιρρο8βρ πηβ δββοηάβ βάίΐίοη άβ 

Γβναη^ίΐβ βη 63 οιι 64. 

Μαίδ ββία πιβηιβ ηβ δΐιίΤιΙ ραδ βη ρρβδβηββ άβ8 Ιβπιοί§·ηα^β8 άβ Ραρίαδ 

βΐ άβ δ. Ιρβηββ. Οη ίαίΐ άιρβ 4 Ραρίαδ : « Μαρβ, ίηίβρρρβίβ άβ Ρίβρρβ, 

ββρίνίΐ βχαβίβπιβηΐ ΙοπΙ ββ ηπβ ΡίβΡΡβ ραβοηΙαίΙ ». Ογ δί Γοη ηβ ρβιιΐ 

ηίβρ θ|πβ ΙίΛνημόνευσεν ρβιιί ανοίρ 1β 8βη8 άβ ραβοηΐβρ, ί1 ίαιιΐ, ροαρ 1β Ιηί 

άοηηβρ ίβί, βιιρροδβρ ηη βΡαη^-βαιβη!; άβ 8ΐι]βΙ αδδβζ άιιρ. Εΐ ρ1ιΐ8 Ιαρά, 

ιμιαηά Μαρβ βδί βχβιΐδβ ά’ανοίρ ββρίΐ βοηιηιβ ί1 δ’βδΐ δοιινβηιι, ώς άπομνη- 

μονευσεν, 1β 8ΐΐ]βΙ ηβ ρβιιΐ ρ1π8 άιι ΙοαΙ βίρβ 8. ΡίβΡΡβ (2). Β’αίΠβιΐΡδ Ιβδ 

άβπχ νβρίιβδ δοηΐ 4 Γθορίδΐβ; άβ ΙοιιΙβ ίαςοη Γββρίΐιιρβ άβ Μαρβ δβ ταρ- 

ρορίβ 4 πη ίαίΐ άβ ΡίβΡΡβ €[ΐιί βδΐ άβ]α ραδδβ. 

Π βδί νραί (}αβ Ιβδ ρρβδίι^τίρβδ ά’ΑΙβχαηάρίβ βρογαίβηΐ δανοίρ ομιβ 

8. Ρίβρρβ, αγαηΐ αρρρίδ Ια ίβηίαΐίνβ άβ 8οη άίββίρΐβ, ηβ ΓαναίΙ ηί αρρροιι- 

νββ ηί άβδαρρροπνββ. Ο’βδί, ηοιίδ Γανοηδ νπ, Ια ρρβηαίβρβ ίορπιβ άβ Ια 

ίραάίΐίοη αΐβχαηάρίηβ. Εΐΐβ ραραίί ηιοίηδ Ρίβη αδδίδβ θ[πβ ββΠβ άβ Ραρίαδ, 

ριιίδςπβ ββδ ηίΘηιβδ ρρβδΡ^^ίΡβδ αΐβχαηάρίηδ βίαίβηΐ αδδβζ ηιαΐ ίηίορπιβδ 

ροπρ ρΙαββΡ αναηί 1β δββοηά βναη^ίΐβ ββιιχ (^πί αναίβηί άβδ ^βηβαίο^ίβδ. 

Ρρβίβηά-οη άίρβ (ϊπβ δ. Ειιβ α ββρίί αναηί Γαη 44? δί Γοη Ιίβηί 4 ίοιιί 

(1) Με*· Όπο1ΐθ8ηβ {[ίίείοίνβ αηοίβηηβ άβ ΓΕ^Ιίββ), ίίρρβδ ανοΐΓ άΐί (ρ. 55 δ.) : « Όβδ 

ο&ίοιιΐδ ίΓορ ρθΐι ίοηάθδ ροπρ βηίΓαιηβΓ 1θ δπίΓρ&^ζ’Θ άβ ΓίιΐδΙοίΡβ ΐραηδροΓίβηΙ έι 

Κοιηβ Γ&ρόΐΡβ ΡΐθΓΓβ άβδ Ιβδ ρρβιηϊβΓδ Ιβπιρδ άβ ΟΙ&πάβ (42), οα πιβηηβ δοπδ Οα- 

Ιί,ζαΐα)), ^^οαίβ βπδαΐΐβ (ρ. 61) : « ΥβΓδ 1β ίβιηρδ οα δβίηΐ Ρααΐ Γβοοανί’ειΐΙ; βα ϋ- 

ί)βΓΐβ, δαΐηί ΡίβΡΓβ δβ ίραηδρορία 4 Κοαιβ ». 

(2) Ρβ δβηδ άβ « δβ δοανβηΐΓ » βδί ββίαί ςα’α Ρβίβηα ΚαΓιη άαηδ δα ΐΓαάαβΙίοη 1α- 

Ιϊηβ : ^ιιαββιιηιβμιβ ιηβΊπίηβΓαί... μια8Ϊ (μύ 8ραΓ8Ϊιη αιιάίΐα Γββοΐ'άαη νίάβαίιΐΓ, βί 
ραρ ΟΙβίΏβηΙ, μεμνημένον (//. Ε. VI, 14), β’βδί-α-άΐρβ ηαβ β’βδί αΐηδί ^|αβ βοητρρβηαΐβηΐ 

Ιβδ αηβΐβηδ. 



XXX ίΝτκοουατιοΝ. 

οοηοίΙίβΓ, οη ρβπΐ δπρροδθρ (}ΐΐθ, άθ8 1β νίναηΐ άθ 8. Ριθγγθ, 8. Μ&γο & 

οοιηιηΘηοθ ά ρρθΐκΐΓθ (1θ8 ηοΙθ8 βΐ ιηβιηβ & 1θ8 Γβίϋ^βΓ. 

Μαίδ, 81 Γοη 8’6η ΙίβηΙ α Ρ&ρί&8, 8. ΜοΙΓΟ α βοηΐ ά’αρΓβδ 1θ8 80ΐιν6ηίΓ8 

€[ΐΐθ Ιπί αναίΐ 1318868 Ια οαΙβοΚββθ άβ ΡίβΓΓβ. €’β8ΐ 3Π ιηοιηθηΐ ού Ι’οΓ^αηβ 

νίναηΐ άβ οβΙΙβ ΐΓαάίΙίοη άΪ8ρ3Γ3ίΙ (|ΐΐΘ 1θ8 Κοιη3ίη8 νβπίβηΐ βη ρθρρβΙιιβΓ 

1β 80ΐιν6ηίρ. Ταπί (}πβ Ρίβρρβ βΙαίΙ ρρΘ8βηΙ, ο’βδί 3 Ιπί ςιι’οη 3ν3ίΙ 

ΡΘ0011Ρ8. 

Εΐ ο’β8ΐ 311881 06 (^ιιβ (Ιίΐ 1ρβ8 οΐ3ίΡθΐηβηΙ 8. Ιρβηββ. Εθ Ρ. 0ορη6ΐγ (1) 

ηβ ν6ΐιΙ ρ38 Γ3(1ιη6ΐΐΓ6. II Ρβιη3ρςιΐ6 ς[ΐιβ ά3η8 1β ^β1)111; άιι ο1ΐ3ρίΐΡβ ι®^ 

(άιι Ιίν. III), 8. Ιρβηββ ρ3Ρΐθ (Ιβ 13 άί8ρβΡ8ίοη άβδ ΑρόΐΡθ8 ά3η8 16 ιηοικΙθ 

βηΙί6ρ; 16ΠΡ βχοάβ β8ΐ άοηο Ιθπρ (Ιβρ3Γΐ άβ Ρ3ΐβ8ΐίηβ. Μ3ί8 οβΙΙβ βχβ- 

^686 83θρίββ 1β οοηΐβχίβ ρροο1ΐ3ΐη 3Π οοηΐβχΐβ βίοί^ηβ, οβ (}αί η’βδί ρ3δ 

3άιηί8δί1)1β. Εβ « άβρ3Ρΐ » 8βΡ3ίΙ 3 ΙοπΙ 1β ιηοίιΐδ πη άβρ3Ρΐ άβδ 3ρό1ρθ8 

άβ Κοιηβ. Ορ οη η’βη οοηη3ΐ1 ρ38 ά’ηιιΐρβ οιιιβ Ιβιιρ πιορΕ Αιΐδδί Μ. Ββίδβρ 

ΐΡ3άιιίΙ-ί1 « 3ρρβ8 13 ιηορί » άβδ ΑρόΐΡβδ Ρίβρρβ βΐ Ρηιιΐ. δβηΐβπιβηΐ ί1 

ηίΤίρπιβ (ίΐιβ δ. Ιρβηββ δ’βδί ΐΓΟιηρβ (2)... 

Μ3ί8 ο’βδί 13 ηηβ ηίϊιριηηΐίοη βιβη 0·Ρ3νθ, βΐ ά’3ΐιΐ3ηΙ ηιοίηδ ]ιΐ8ΐίβββ, 

φΐβ Ια ά3ΐβ ιη3Ρ(}πββ ρ3Ρ 8. Ιρβηββ οοηοοράβ ρ3ρΓ3ίΙβιηβηΙ ηνβο 1β8 ΙβχΙβδ 

άη Ν. Τ. Β’ηρρβδ 1β8 ΑοΙβδ, Ιβηη, δΐιρηοιηιηβ Μηρο, ρ3Ρ3ίΙ βίβη άββηΐβρ 

άηηδ ΓηροδΙοΙηΙ 3νβο 8οη οοπδίη Βηρηηββ (}ΐιί 1β ρρβηά δοπ8 δοη β^ίάβ, 

βΐ 3νβο Ρηιιΐ. δοη ροΙθ 3 ββ ιηοπιβη! βδΐ ΙοηΙ 3 ίηίΐ δΐιβοράοηηβ. Οοπι- 

πιβηί νοιρ βη Ιπί ΓίηΙβρρρβΙβ άβ δ, Ρίβρρβ, ίηνβδίί ρ3Ρ 13 οοηβηηοβ άβδ 

βάβΙβδ άη 8θίη ά’βοριρβ ηη βνηη^ίΐβ, 1β ίοηάηίβηρ άβ ΓΕ^Ιίδβ ά’ΑΙβχηη- 

άρίβ, (ίη’ίΐ 3ηΡ3ΪΙ άίρί^ββ ρβηάηηΐ ρΐηδίβηρδ 3ηηββδ? ΜηηίίβδΙβιηβηΙ, 13 

Ιρηάίΐίοη (}ηί ρΐηββ βη Γηη 42 13 ίοηάηΐϊοη άβ Γβ^ΐίδβ ά’ΑΙβχηηάριβ ρ3Ρ 

Μηρο η’βδί ρ38 βη β3Ρΐηοηίβ 3νβο 1β8 ΑοΙβδ. ΕΠβ 8’βχρ1ί(|ηβ ρ3Ρ0β (}η’οη 

3 νοηΐη ρΐηββρ 3 Ιη ιηβπιβ βρο(|ηβ 13 Γοηά3ΐίοη άβδ ^Ρ3ηά8 8ίβ§·β8 ρη- 

ΐρΪ3Ρ03ηχ, Αηΐίοοίιβ, Κοιηβ βΐ Αΐβχηηάρίβ. Ι’ββδίΙβρηίδ πιβπιβ 3 ρΐ30βρ 

1β ρό1β άβ Μ3Ρ0 3 Αΐβχηηάρίβ 3ρρβ8 δοη ρβίοπρ βη Εβγρρβ 3νβο δ. Βηρ- 

ηηββ (3), β3Ρ ηοηδ ρβίροηνοηδ βηδπίΐβ Μ3ρο 3 Κοπιβ, οοπιιηβ ηη δίπιρΙβ 

οο1ΐ3βορ3ΐβηρ άβ 8. Ρηηΐ, βί, άηηδ 13 II® βριίρβ 3 Τίηιοΐΐιββ, ί1 1β ρβάβ- 

πΐ3ηάβ βηοορβ βοπιιηβ ηη ηΐίΐβ ηηχίΐίηίρβ. δΐ ηη ρρβηιίβρ 8β]οηρ άβ Μηρο 3 

Κοιηβ βη Γ3η 42 βδΐ ηηβ ρηρβ βοη]βο1ηρβ, (}ηί δ’ηβοοράβ πιηΐ ανβο οβ ςηβ 

άίδβηΐ 1β8 ΑοΙβδ, ί1 βδΐ 3η οοηίρηίρβ οβρίηίη ρ3Ρ 13 Ρ Ρβίρί (5η’ΐ1 βίηίΐ 3 

Κοιηβ 3ηρρβ8 άβ 8. ΡίβΡΡβ ρβη ηνηηΐ 83 πιορΙ. Μβιηβ 3ρρβ8 3νοίρ βηίβηάη 

8. Ρ3η1, 1β8 Κοηιηίηδ ηβ ροηνηίβηΐ 3ΐ1;3θ1ιβΡ ηιοίηδ ά’ίιηρορίηηοβ ηηχ 

δοηνβηίρδ ρβΡδοηηβΙδ άβ 8. Ρίβρρβ. Εβ ρρίηββ άβδ ΑρόΙρβδ 83ν3ίΙ δηηδ 

(1) Ιη(νοά., III, ρ. 76 δδ. 
(2) ΕΙγ&π^θ 3Γ§:αηηΐ6ηΐ0ΐΙΐοη! Ρουρ οοηναΐηοΓθ δαίηΐ Ιΐ’έηββ ά’θίτβυΐ', Βθίδβΐ' ρρΘ- 

ίθηά ρΓΟίινβΓ, (Ι’3ρΓβδ άθδ ΐπάΐοαίΐοηδ δροΓ3(ϋ(ΐπθδ δπδρθοίβδ, ςπβ ΓαηΙίςιιίΙέ ρΐαςαΐΐ 
θη 58 Ια ιώογΙ (Ιθδ δ&ίηΐδ ΑρόΐΓβδ. ΐΓθΠθβ αυραίΐ ραιΊό ααΐΐ’θπίθηΐ; δ’ΐΐ αναΐΐ οοηηπ 
Ιβδ ΙαΐΙδ, βίο. (Ι. Ι., ρ. 77). 

(3) Ορΐηΐοη άβ 8\νθ1β. 



ΙΝΤΚΟΌϋαΤΙΟΝ. ΧΧΧΪ 

άοπίβ αΙοΓδ δδδβζ (1θ ^γ€0 ροιίΓ δ’βχρΗηΐθΓ οοιίΓ&ιηιιίθηΙ. Αιΐδδί 1)ΐθη 

Ιρμηνευτης ηβ δί^ηιίιβ ρ&δ ιίθΟΘδδ&ΪΓβιηβηΙ (}πβ δ. Μ&γο ΐΓαάιιίδδΐίΙ; δβ&ηοθ 

Ιβη&ηΙβ οΐι&οιιηβ (1θ δβδ ραΓοΙβδ. ΡίβΓΓβ ρουναίΐ Ιυί θχροδβΓ βη (^ιιβίίΐαβδ 

ιηοΐδ 1θ ΙΙίΘιηΘ & Ιγ&ιΙθγ, βΐ δ. Ιθροιήθ α ογπ (^ιιθ ίπδ(}α’£ΐ Ια Γιη δ. Ριθγγθ 

αναίΐ 611 Ιιβδοίη άβ δΘΟΓβΙαίΓβδ (1). 

Οβ οβΙΙβ Γαςοη, ί1 θδΐ νΓ&ί, οη ηβ οΙιθγοΙιθ ρ&δ α οοοΓίΙοηηβΓ Ιοτιδ Ιβδ 

βίβιηθηΐδ άβ Ια ΐΓαάίΙίοη, οβ (|ΐιί βδΐ ίιηροδδΐΜθ, οαΐ' βΠβ δ’βδί άβγθίορρέβ 

άδΐηδ (Ιβδ δθπδ (ΙίίΪΘΓβηΙδ, ιηαίδ οη οοηδίαΐβ (|ιιθ Ιη ΐΓδκΙίΙίοη ρπιηίΐίνβ, 

(Ιβ^β^θβ (1β δθδ βΙβπίΘηΙδ ρηΓ&δίΙβδ, οοηοοράβ ΐΓβδ Μβη ηνθο Ιβδ ίθχΙθδ 

άα Νοιινβαιι ΤθδΙαπιβηΙ. Ο’θδΙ ηίηδί (Ι’ηΐΠθΠΓδ (}ιιθ Γη θηίβηάηβ 1β ΐΗβηιβ 

ηΙΐΓΐΙιιΐθ (Ιηηδ Ια Οαίβηα δοίΐ α ΥίοΙΟΓ (ΙΆηΙίοοΙιβ, δοίΐ α δ. ά’Α- 

1θχαη(1ηΘ (2). 

Ο’θδΙ α Κοπιθ, (Ι’αρρΘδ Ια ΐΓα(1ίΐίοη αΙβχαηίΐΓΐηθ, Γβςηβ ραρ ΕπδΘΐ)β θΐ 

δ. ΙβΓοπίθ, (|πθ Μαΐ'ο αιίΓαίΙ θογΗ δοη Θναη^Πβ. Κίβη η’θπιρβοΐιβ (|η’ί1 δβ 

δοίΐ αρρθδ οθία ρβηίΐιι α Αΐβχαηίΐριβ ροιιρ γ ρρβοΙιθΡ Ια ίοί (3). Β’αρρβδ 

1β ΟΚνοπίοοη Ρα8οαΙβ, Π πιοηραί δοιίδ Τρα^αη (4). 

Ροιιρ ρΐηδ (1θ οίαρίβ, ηοιίδ ίη(1ί(|αβΡοη8 ίοί Ιβδ §'ραη(1θδ Ιί^^ηβδ (1β Ια 

Ιραοΐίΐίοη αιι11ΐθηΙί€[ΐΐΘ βη ηιαΓ(|ααηΙ Ιβδ (Ιίνβρ^βηοθδ (1β Ια Ιρα(1ί1,ίοη ίη- 

οοηοίΙίαΙιΐΘ ανβο οβΙΙβ Ιραάίΐίοη ρρίηιίΐίνβ βΐ ανβο ΓΕορίΐιΐΡθ. Εαηδ ρΐιΐδ 

(1’πη οαδ οη δαίδίΐ οΙαίρβπίΘηΙ Γορί^ίηβ (Ιβ Γβρρβηρ, ηέβ (1’ηη ΙβχΙβ πιαΐ 

ίηίβρρρβίθ. 

δ. Μαρο βΙαίΙ (ϋδοίρΙβ (1β δ. Ρίβρρβ βΐ η’αναίΐ ραδ βίβ (Ιίδοίρΐβ άη δβί- 

^ηβιιρ (5). — Μαΐ^ρβ οθία Ια ΐρα(1ίΙίοη βη α ίαίΐ ηη (ίίδοίρΙβ (1β Ιβδίΐδ (6). 

II α βορίΐ ά’αρρβδ δβδ δοηνβηίρδ ββ (|πβ ΡίβΡΡβ αναίΐ βηδβί§'ηβ (7). — 

Οη νβιιΐ (}ΐιβ ΡίβΡΓβ αίΐ οοηηη δα ΙβηΙαίίνβ (8), (}η’ί1 ΓαίΙ οοηηηβ ραρ 

ρβνβίαΐίοη, (}π’ί1 αίΐ αρρροηνβ Γβναη^ίΐβ Ιβρηιίηβ (9), αίορδ (^ηβ, (1’αρρβδ 

Ραρίαδ βΐ δ. Ιρβηββ. Μαρβ α ββρίΐ αρρβδ Ια πιορΙ (1β δ. Ρίβρρβ. 

Μαρβ α ρρβοΕβ α Αΐβχαηάρίβ (10), ού ί1 α βη ροπρ δηβοβδδβηρ Αηηίαηοδ, 

αδδβζ ρροΙ)α1)1βηιβηΙ αρρβδ δα πιορΙ. II βδΐ ηαΙηρβΙ (^η’ίΐ γ αίΐ αρρορίβ 

δοη βναη§·ίΙβ. — Α ββΙΙβ ρρβ(1ίβαΙίοη οη α νοηΐη αδδί^ηβρ ηηβ (ΙαΙβ Ιρβδ 

(1) Αά Ηβάίΐ). 11 ; βχ (^ιιο ίηίβ11ί§ίιηιΐ8 ρνο ηβοββείίαίβ Γβηιτη άΐνβΓ8ί8 βιιηι η$ιιιιι 
ίηίβνρΓβίίϋαβ. 

(2) ΟνατηβΊ', I, 263 8. : Και τάς μέν άρχάς τω Βαρνάβα, άνεψιω δντι αύτοΰ καΐ τω Παύ>(ρ 

συνείπετο... έπι τής 'Ρώμης δε μετά ταυτα συνήν τω Πέτρω. 

(3) 8&ίη101ιΐ78·, Ρΐ'οοβιη ίη ΜαΙίΙι. [Ρ. Ο. Ι.νΐΙ, 17), δυρροδθ πιθιώθ ςπ’ϋ αοοιηροδΘ 
δοη βναη^ίΐθ θη Ε^γρΙβ. Μαίδ ί1 βδΐ ρΓθ1)α1)1β (ΐα’ΐΐ α 1π ΕπδβΒβ {Η. Ε. II, χγι) αιΐδδΐ 
Ιβ^θΓβιηβηΙ ςηθ δ&ίηΐ Ιθροοιθ [Οβ νίΐ'. ί11ιΐ8ίΐ’. νιιι). 

(4) Ηακνλοκ, ΟίΓοηοΙο^ίβ..., 652. 
(5) Ραρίαδ, ΜπραΙοπ, δαίηυβΡοΐΏβ. 
(6) ΑάαιηαηΙίιΐδ, δαίηΐ ΕρίρΙιαηθ. 
(7) Ραρίαδ. 
(8) Εβδ ρΓβδ1)^ΐΓβδ αίΘχαηάΐ'ίηδ οίΐβδ ραρ ΟΙβίΒβηΙ. 
(9) ΑάάίΙίοη αία ΐΓαάίΙίοη αίθχαηάπηβ άαηδ Ευδθ1)6, 
(10) Εβ ρροΐο^ιιβ ΐΏοηαροΙιίθΐΊ, Ειΐδβ1)θ, δαίηΐ ΙβΓόιηΘ, βίο. 



XXXII ίΝτκοουατιΟΝ. 

ΙΐδΐιιΙβ (1), ά’οίι Γθΐηΐ3εΐΓΓαδ ο1ΐΓοηο1ο^ΐ(5ΐιβ (2) ςπί 8 ίαΐΐ ιηουηΓ Μ^γο 
βη 62, βΐ Γίάββ ςιΐθ Μ&γο δν&ίΐ οοηιροδβ δοη ΘΥβη^ϋβ αν^ηΐ 43 (3). 

Εΐ ςποΐ(|αβ Γβηοΐβηηβ ΐΓαάΐΙίοη 8Ϊί ρΙαοβ Ια οοιηροδίΐίοη άβ Γβναη^’ίΐβ 

8 Κοιηβ οιι βη Ιΐαΐίβ (4), οη 8 άίΐ 8ΐΐδδΐ (ίπβ οβί βν8η§·ί1β 8ν8ίΙ βίβ βοΓΪΙ 

βη Ε§·γρΐ6 (5). 

Μ. ^θ8η Λνβίδδ 8 8Γ§^πηΐΘη1;β (Ιβδ βοηίΓηάίβΙίοηδ άβ 18 ΐΓηάίΙίοη ροιίΓ 

ιηβΙΐΓβ βη άοπίβ 1β ροΐηΐ ίβΓΠΐβ ςαί Γβδίιΐΐβ άβδ άοβιιηίθηΐδ, 18 βοιηρο- 

δίΐίοη άη δβοοηά βναη^ίΐβ ρ8Γ 3β8η, δΐίΓηοηιπιβ Μ8Γβ, (ϋδβίρΙβ άβ δ. Ριογγο 

βΐ άβ δ. Ρηιιΐ (6). Μ8Ϊδ, 8ρΓβδ ηνοΐΓ βίοί^ηβ Ιβδ δΐιρβΓίβΐ8ΐίοηδ 0Γ(1ί- 

η8ίΓβδ άβ 18 1β§·βη(1β, ί1 δΐιίΤιί άβ τβροΓίβΓ 8ρΓβδ 18 πιογϊ άβ δ. Ρίβπ’β 

ΓηροδΙοΙηΙ 8ΐβχ8ηάΓίη, δί οη 1β τβ^ηράβ βοιηιηβ Ιίίβη βΐ861ί, ροιίΓ ςαβ Ιβδ 

£8ΪΙδ βοηβοράβηΐ ά’ηηβ Γηςοη Ιρβδ δ&Ιίδί8Ϊδ8ηΙβ. Εβ η’βδί ρ8δ πηβ ορβΓ8ΐίοη 

8Γΐ)ίΐΓ8ίΓθ, ρηίδςπ’ηηβ ρ8Γΐίβ άβ 18 ΐΓ8άίΙίοη βδΐ άβπιβιΐΓββ βάβΙβ 8 ββί 

οράρβ, βΐ ςηβ 1& ά8ΐβ άβ 42 8δδί^ηββ 8 18 ίοηά8ΐίοη άιι δίβ^β άΆ1βχ8ηάπβ 

ρ8Γ Ιβδ ββΓοηοΙο^ίδίβδ δ’βχρΗί^ιιβ Ιρβδ Είβη ρ8Γ 1β άβδίΓ άβ ιηβΙΐΓβ οβΙΙβ 

ιηβίΓοροΙβ δΐΐΓ 1β ιηβηιβ Γ8η^ (|ΐιβ Κοιηβ βΐ Αηΐίοβίιβ. 

(1) ΟϊίΓοηΐ^ιιβ ά’Ειίδέϋβ (νβΓδίοη αηΉΘπΐβηηβ βΐ δαΐηΐ ^θ^όη^Θ). 
(2) δαΐπΐ ^6^ό^ηβ, ίηΙθΓρΓθΙαηΙ ιή&Ι Ειΐδβΐΐθ. 
(3) 8&ϊηΙ ^β^ό1Ή6. 
(4) ΤΓ&άΐΙίοη αΐβχ&ηάπηθ, άβ ηοιηΙΐΓβπχ ιη&ηιΐδβΓΪΙδ. 
(5) 8αίηΙ ΟΙίΓγδΟδΙοΐϊΐβ, ρΓθ]33ΐ3ΐ6ΐΏβηΙ ραΓββ Γ{π’ΐ1 ίηΙβΓρΓβΙβ ιτίΐαΐ Ειΐδβΐΐθ. 
(6) Οαβ αΙΐ68(6 Εναη^βΙίιιτη, 385-414. 



0ΗΑΡ1ΤΚΕ Π 
/«· 
ίί. 

Ι.Α αΟΜΡΟδΙΤΙΟΝ ου δΕΟΟΝΟ ΕΥΑΝΟΙΕΕ ΕΤ ΕΑ ΟΕΙΤίρυΕ ΚΕΕΕΝΤΕ. 

Βθ8 ΙβΓηοί^ηο^θδ άθδ ρρβπιίβΓδ δίβοΐβδ ηοιίδ ρ&δδοπδ ααχ βίαοΐβδ ογϊ- 

Ιΐ(|πθ8 (ΙαΙδιηΙ άιι (ΙθΒιιΙ άβ ηοίΓβ δΐβοΐβ. Π ηβ δβΓ&ίί; ρ&8 δαηδ ιπΙθγθΙ άβ 
δπίνΓΘ Ιθ. δβΓίβ άβδ ΘΟΓίν&ίηδ (}ΐιί οηΐ ΓβρθΙβ ρ1ιΐ8 οα ιηοίηδ 1θ8 βχρΓβδδίοηδ 
(1β8 ΡβΓ68, ΙΏΟίδ Οβ 8βΓ&ίΐ ]36£ΙΠΟΟΠρ ΐΓΟρ Ιοίΐ^. Εΐ ί1 δΕΓνίΓΟΐΐ βΠΟΟΓβ 
ιηοίηδ άθ ΓαοοηΙβρ ίοί Ιθδ ΙαΙοηηβιηβηΙδ άθ Ια οηΐίςπβ απ χιχ® δίβοΐβ. 

Α δ’βη ΙβηίΓ αιιχ (ΙβΓπίβΓβδ αηηββδ, Ια ηιαΙίθΓβ βδΐ (1θ]α αδδθζ ΙουίΤηβ βΐ 
ρΓθδςπΘ ίηβχΙηοαΜθ. Ο’αρρβδ οβοίαίηδ ΓβδίιιηΘδ, οη οροίραίΐ (^υο Ια ορίΐίί^ιιβ 
α δαηδ οβδδβ ρρο^ρβδδβ ροπρ θΙαΕΗρ ανβο ςπβΐίϊΐιβ οβρίίΐαάβ άβδ οοη- 

οΐιΐδίοηδ ΐΡΘδ άβίανοραΕΙβδ α Ια ναΐβυρ ΙίΙΙβραίρβ βΐ ΕίδΙορίςυβ άη δθοοηά 
βναη^ίΐβ. Εη ρβαΐίΐβ Ιβδ ορίηίοηδ δβ οροίδβηΐ άαηδ Ιοτιδ Ιβδ δθπδ. Οη 
οοηοβνραίΐ Ιρβδ 1)ίβη ςηβ Ιβ δθοοηά βναη§*ίΐΘ αίΐ βίβ θοριΙ ά’αρρβδ άβδ 
δοιιροβδ δαηδ ρβράρβ ροηρ οθία άβ δοη αηίορίΐβ. Ρα^8(^11’^1 η’βπιαηΘ ραδ, 
δβίοη Ια Ιραάίΐίοη, ά’ηη Ιβηιοίη οοηΙαίρθ, ρβη ίηιρορίΘ (}ιιθ δοη αηίβηρ 
δβ δοίΐ δβρνί ροηρ Ιβ οοπιροδβρ (1β άοοηηιβηΐδ βορίΐδ οη άβ δοηνβηίρδ 
οραηχ. Οβρβηάαηί, βη ίαίΐ, Γ^ροΐΐιβδβ άβ άοβηπιβηΐδ ββρίΐδ δηίνίδ ραρ 
Μαρο α δηρΙοηΙ βίβ πιίδβ βη οβηνρβ ροηρ άβρρββίβρ Ια ρορίββ άβδ ρββίΐδ. 
Εηβορβ ή’βδί-ίΐ ραδ άίίΤιοίΙβ άβ δ’αρβροβνοίρ άη ρρίηοίρβ ςηί άοπιίηβ 
ΙοηΙβ ηηβ ββοΙβ άβ ορίΐίί^ηβ. δί Ιβδ οα11ιο1ί(}ηβδ οηΐ πιοηΐρβ (^ηβίςηβ 
ηβ^1ί§·βηββ α α1)0ράβρ άβ ΓροηΙ Ιβδ (^ηβδίίοηδ ΙίΙΙβραίρβδ, ί1 βδί, βηβορβ 
ρΐηδ ηιαηίίβδίβ (|η’ηη Ιρβδ ^ραηά ηοπιΐ3Ρβ άβ δαναηΐδ ηοη οα11ιο1ί(}ηβδ 
βη νβηίβηΐ α Μαρβ ά’ανοίρ ββρίΐ Γβναη^ίΐβ άβ Ιβδηδ-ΟΙίρίδΙ, Είΐδ άβ Βίβη. 

Οβδ 0ρί1ί(^ηβδ δβ άίδΐίη^ηβηΐ ρρββίδβπιβηΐ άβδ αηΐρβδ ραρββ €[η’ίΐ8 ΡβίηδβηΙ 
ά’αοβοράβρ ηη βΡβάίΙ (^ηβίβοηςηβ αη ΡββίΙ άβδ ίαίΙδ δηρηαΙηρβΙδ. Ο’βδΙ Ια 
ηη ρρβίη^β (|ηβ ηοπδ η’ανοηδ ραδ α βοπιΐ3αΙίΡβ ίοί, α^ταηΐ δηρΙοηΙ βη νηβ 
άαηδ οβ ηιοπιβηΐ Ια οοπιροδίΐίοη ΙίΙΙβραίρβ άβ ΜαΡΟ. ^ηαηά ί1 δ’α^ίΐ άβ 
ορίΐίί^ηβ ΙίΙΙβραίρβ, ΙοηΙ Ιβ ηιοηάβ δβ Ιροηνβ δηρ Ιβ ηιβηιβ Ιβρραίη — οβ ςηί 
ηβ νβηΐ ραδ άίρβ (|η’οη δοίΐ ά’αοοορά! 

ΙΙηβ οαηδβ Ιρβδ §·ρανβ άβ οοηίηδίοη, ο’βδί (}ηβ Ια (^ηβδίίοη δγηορΙίίϊηβ 

βδΐ ηβοβδδαίρβηιβηΐ ηιβίββ α οβΠβ άβ Ια οοηιροδίΐίοη άη δβοοηά βναη^ίΐβ. 

Οη ηβ οοηιρρβηάραίΐ ηιβηιβ ραδ Ιβδ Ιβρηιβδ βηιρίογβδ ραρ οβρίαίηδ 

ορίΙίςηβδ πιοάβρηβδ δί Γοη η’αναίΐ ρρβδβηΐδ α ΓβδρρίΙ Ιβδ Ρβδυΐΐαΐδ αηχςηβΙδ 

ίΐδ αΙΙρΛηβηΙ ηηβ ναΙβηρ άββηίΐίνβ. 

Οη οοηδίάβρβ βη βίϊβΐ οοπιπιβ αοί]^ηίδ (}ηβ Ιβ δβοοηά βναη^ίΐβ, — ηοηδ 

άίροηδ ςηβΙςηβΓοίδ Μο. βη αΕρβ^^β, — οη ηη βναη§·ί1β ρΐηδ δβπι1)1α1)1β α 

ΕΥΑΝΟΙΕΕ δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΙΙΟ. Ο 



XXXIV ίΝτποΒυετιοχ. 

οθΐιιί-ΐέι (^ιι’α αποιιη &πΐΓβ, βδΐ Ια δοπΓΟβ οοιηπιιιηβ άη ρΓβιηίβΓ θν&η§'ί1β 

(Μί.) θΐ (Ια ΐΓοίδίβιηβ (Εο.). 

Βθ ρίπδ, Μι. θΐ Εο. οηΐ αηβ ααΐΐ’β δοαροβ οοιηιηαηθ, (^α’οη α ηοπιπιββ 

(1’&1)0Γ(11θ8 Εο^ία, (^α’οη ηοπιηΐθ άβ ρΓβΓβΓβηοβ 1θ ΚθοπθϊΙ (1β (ϋδοοαρδ, 

οα δίηιρίθιηβηΐ Ια Βοαιοθ (^, ^αβιι6). Οη η’βδί πιθπιθ ραδ (1’&οοογ(1 δΠΓ 

Γβίβικίαθ ίΐβ οβΙΐΘ δοαροβ. Ταικίίδ Γ[αβ (}αΘΐ(}πθδ-αηδ δ’βη ΙίβηηθηΙ α (Ιβδ 

(ΙίδΟοαΓδ, (Ι’ααΐΓθδ εκΙιηβΙΙθηΙ (Ιβδ οαοΐρθδ Ιρβδ δαοοίηοΐδ, (1’ααΐΡθδ γ α]οαΐ6ηΙ 

Ιβ ΡΘοίΙ άβ Ια ρρβάίοαίίοη (1β δ. Ιβαη, Ιβ ΙιαρΙβραβ (1β ,Τβδπδ, Ια ΙθηΙαΙίοη, 

νοιρβ Ια Ραδδίοη βΙΙβ-ιΠΘΐΐΐΘ. 

Ββ οβδ οοηοΙαδίοηδ οη α (1’αΐ30Ρ(1 βδδαγό (Ιβ Ιιρβρ αη βοροΠαΐΡβ ρβίαΐίνβ- 

ηίθηΐ ά Ια οοιηροδίΐίοη (Ια δββοη(1 βναη§·ί1θ Ιαΐ-ηιβιηβ. ΡαρΙαηΙ (Ιβ οβ ίαίΐ 

(}αθ Μαρο α βίβ Ια δοαροβ άβ ΜαΙΙΙιίβα βΐ άβ Βαβ, βΐ δαρροδαηΐ βοπιπιβ 

αη αχίοΓηβ (|αβ Ια ΗΐΙβραΙαρβ βναη§·β1ΐ(ίαβ δβ ρροροδαίΐ Ιοα]οαΡ8 άβ άίρβ 

ΙοαΙ ββ (^α’βΐΐβ δαναίΐ άβ Ια νίβ βΐ άβδ ρβροΐβδ άβ Ιβδαδ, οη α ρβηδβ (|αβ ΙοαΙ 

ββ (}α’οη Ιροανβ άαηδ ηοΐρβ Μαρο αβΙαβΙ βΐ €[αί η’α ραδ βίβ ΡβρροάαίΙ ραι* 

ΜαΙΙΙιίβα οα ραρ Βαβ ηβ ίαίδαίΐ άοηβ ραδ ραρίίβ άα Μαρβ ορί§“ίηαΒ Β’βδΙ 

αίηδί (^αβ ΜΜ. Β. βΐ I. λΥβίδδ η’αΙΐΡίΒααίβηΙ αα Μαρβ ρρίηιΐΐίί οα ΡροΙο- 

Μαρο [υηηαν}ίη8) ηί ββρίαίηδ βρίδοάβδ, ηί οβδ ΙραίΙδ ρίΙΙθΡβδ(|αβ8 (^αί 

άοηηβηΐ αα δβοοηά βναη^ίΐβ ΙαηΙ άβ ηαΙαρβΙ βΐ άβ νίβ. Βαηδ οβΙΙβ ρί^'αβαρ, 

οη ρβαί άίρβ (}αβ Γΐιγροΐΐιβδβ άα ΡροΙο-Μαρο α νβοα. Οη ηβ Ια ταρρβΠβ 

ίοί (^αβ οοπιιηβ αη βίβπιβηΐ άβ Ια άίδοαδδίοη άβδ άβρηίβρβδ αηηββδ (1). 

Βαηδ Ια ραρίάβ Ρβναβ (^αί να δαίνρβ, οη ίρα βη €[αβ1^αβ δορίβ άβ ΓβχΙρβιηβ 

άροίΐβ α ΓβχΐΡβιηβ ^ααοΐιβ, βη οοπιηιβηςαηΐ ραρ Ιβδ βχβ§·β1βδ οα11ιο1ίθ[αβ8 

Ιβδ ρΙαδ οοηδβρναΐβαρδ, βη ραδδαηΐ ραρ ΓβοοΙβ αη^ΐίοαηβ, ροαρ α1)οαΙίΓ 

α Ια θρίΙί(^αβ Ια ρΙαδ βίοί^ηββ άβ Ια Ιραάίΐίοη. 

Β’ορίηίοη Ια ρΙαδ ίηΐραη8ί§·βαηΙβ, ιηβπιβ βη ηιαίίβρβ ΙίΙΙιίΓαίρβ, βδΐ οβίΐβ 

άα Κ. Ρ. ΟορηβΙγ (2). II δβ ρβΙαδβ α ρβοοηηαίΐρβ άαηδ δ. Μαρο ΓίηΠαβηοβ 

ά’ααοαηβ δοαροβ αηίβρίβαρβ, ραδ πιβηιβ οβίΐβ άβ δ. ΜαΙΙΙήβα. δαηδ οοη- 

άαπιηβρ αΒδοΙαιηβηΙ οβαχ (^αί ρβηδβηΐ (}αβ δ. Μαρο α οοηηα δ. ΜαΙΙΙιίβα, 

ί1 βδΙίιηβ οβ δ^διβΠ1β οοηΐραίρβ α Ια Ιραάίΐίοη άβδ Ρβρβδ, βΐ δί οη Ιαί ορροδβ 

Ιβ ίβχΐβ οβΙβΒρβ άβ δ, Αα^αδΙίη €[αί ΓαίΙ άβ δ. Μαρο « ρβάίδβ(^ααιη βΐ 

(1) ΟβρθπάΒΐιΙ ιιη οθΓίαίη ηοιηΙΐΓβ άβ οπίΐςαβδ, Γβ§:&ρά£ΐηΙ, βυχ απδδΐ, Μο. οοηιιηβ 
υη οοιηροδΘ άθ πιογοθ&πχ οπ^ΐηαυχ βΐ άβ πιοΓΟβαίιχ δθοοηά&ϊΓβδ, η’οηΐ; ρ&δ Γβηοηοβ 
ϊι δβ δβΓνίΓ, ρουΓ Ιθδ άΐδίίη^υβρ, άπ οπίβπυιη άθ Ια οοιηραΓαΐδοη ανβΰ ΜΙ. βΐ Ι,ο. 
Ο’βδΙ Ιβ 03.8 άθ Μ. δΙαηΙοη. Μαΐδ ΐΐ ίαπί 1)ΐθη ΓβοοηηαιΐΓβ ςπ’βη ίαϋ ΐ1 ηβ δβ ροο- 
ηοηοβ §υβΓ8 (^πβ ά’αρρβδ Γβχαιηβη ϊηίπηδβςυβ άβ Μο., οαο ΐ1 ίΐΐΐπΐιυβ απ ΡγοΙο-Μθ-Γο 
ιιη 1)οη ηοιη1)Γβ άβ ΐΓαΐΙδ οπιΐδ ραρ Ρο. ΟΓ. Ύΐΐβ ΟοβρβΙβ α8 ΙιίδΙοηβαΙ άοοαηΐ6ηΐ8, 
II (1909), 170-219. ϋαηδ Ια ^ραηάβ δβρΐβ ρρορρβ ά Μο. ραρ ραρρορί ά Ρο. βΐ ςιι’οη 
ρβηΐ άβηοπιπιΘΡ Ια §ραηάβ Ιαουηβ άβ Ρο. (άαηδ Μα., νι, 45-νιιι, 26), Μ. 81αηΙοη ρβ- 
νβηάίιιηβ ροηρ Ιβ Ρροΐο-Μαρο, νιι, 24-37; νιιι, 11-13. 15; νιιι, 22-26. Ρβ ρΐυδ ^ραηά 
ηοπιΙ)Ρβ άβδ 0ΡίΙί(ΐιιβδ ραάΐοαηχ ρΙαοβηΙ ρρόοΐδβιηβηΐ Ιβ δοηρά-ΐ3β§αβ βΐ Γαν6ΐι§;1β άβ 
ΒβΙΙΐδαϊάα άαηδ Ιβδ ιηοροβαηχ ορββδ ραρ Ιβ ΡβάαοΙβπρ. 

(2) ΙηίΓοάιιοΗο 8ρβοίαΙί8 ίη 8ίΊΐ§ιιΙθ8 .Υογϊ Τ€8ΐαιηβιιΙί ΙίϋΐΌ8, ρ. 89 δδ., 179 δδ. 
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1)ΓβνίαΙθΓβηι Μ&ΙΙΙι&θί », ΐ1 Γβηίβικί ά&ηδ οθ 8βη8 (^αβ Μο., Γ6(1ί§·β3ΐη1 

Ια οϋίβοΙίΘδΘ άβ ΡίβΓΓβ, Ά &1)Γβ§·β 8. ΜαΙΐΚίθα δειηδ δ’βη (ΙοαίβΓ. 

Ρθ Κ. Ρ. Κη&1)6ηΐ33ΐαθΓ δβ ιχιοιιΙγθ πιοίηδ ίβηηΘ. ΤοαΙ βη οοηοΐιι&ηΐ ςαβ 

Μο. α δαίνΐ Ια δβηΐβ οΜθοΚθδθ ογΜθ, ί1 βδΙίιηθ (|ΐιβ Ια ΓβδδβιηΜαηοΘ 

ά’οΓίΐΓβ βηΐΓΘ Μο. 6ΐ Μι. δ’θχρΙίςπθΓαίΙ ιηίθπχ δΐ Μο. αναίΐ δπΐνί Μΐ. (1). 

Μ. ΒβΙδθΓ δ’βδί θρρΚί^αθ α πιοπΙγογ οοιηπίθηΐ 1β οοηίβηυ (1θ Μο. γθ- 

ροηάαίΐ βχαοΐοπίθηΐ α Ια ΐΓαάΐΙίοη. δοη βναη0·ί1θ βδΐ 1)ίθΐι οβ (^πβ 8. Ριθγγθ 

άβναίΐ ρΓθοΙίΘΓ α Κοπιβ άβ Γαη 42 α Γαη 44 (2), ραρ οοηδοί^αοπΐ ί1 ηβ (Ιβροικί 

ραδ (1θ Μι. 
Ρβδ απΙβιιΓδ (}\ΐ6 110118 νβηοηδ άβ οίΙβΓ ηβ νβηίβηΐ πιβιηβ ραδ βηνίδα^βρ 

Ια ροδδίΐιίΐίΐβ ροηρ Μο. ά’ανοίρ οοηδίιΐΐβ Γορί^ίηαΐ αραιηββη άβ δ. ΜαΙ- 

Ιΐιίβα. Ο’βδΙ άαηδ οβΙΙβ νοίβ (|ΐι’68ΐ βηΐρβ δοΐιαηζ, (}αΘ ηοιίδ ραρρβίοηδ ιοί 
οοπιηιβ ηη άβδ ραρβδ οοπιιηβηΙαίΘΐΐΡδ οα11ιο1ΐ(ϊΐΐθ8 άβ δ. Μαρο, ςιιοίίΐαΘ 
8οη οιινρα§“6 (ΙαΙβ (1β3α άβ 1881 (3). Οη ρβιιΐ πιθοιθ άίρβ (^αβ δοη δοηοί 
ρβρρβίιιβΐ (Ι’βχρΙΐίίΐιθΡ οοπιπιβηΐ Μο. βδΐ δβοοηάαΐρθ ραρ ραρρορί α Μΐ. βδΐ 
Ια ρρίηοίραΐβ Ιαοΐιβ ά’ηη οιινρα§·6 ά’αίΠβιΐΡδ βχοβίίθηΐ. 
Οβρβηίΐαηΐ Ιβδ βχθ^βίθδ οαΙΙιοΗί^ιΐθδ ηβ ροαναίβηΐ ρβΓιΐδβΡ ά’αίιορίΐβρ 1β 

ρρο1)1θπΐ6 δ7ηορΙί(5αβ. δοΐιαηζ αναίΐ βΙαΜι ανβο Μ®*· Αΐιβρίβ (}ΐΐθ Ια Ιραάί- 

Ιίοη η’βδί ροίηΐ ΙιοδΙίΙβ αη δγδίβπιβ άβ Ια (Ιβρβηίΐαηοθ Γηηίαβίΐβ. Ορ, δΐ 

Γοη δβ Ιιαδαρίΐαΐΐ α άΐρβ, ανβο δ. Λιι§·πδΐΐη, €[116 δ. ΜαΡΟ αναΐΐ οοηηιι βΐ 

ηΐΐΐΐδβ δ. ΜαΙΙΙιΐβη, ΐ1 ραραΐδδαΐΐ ρΐιΐδ άΐίίΐοΐΐβ ά’αάπιβίΐρβ 1β ραρρορί 

ΐηνβΡδβ, α οαηδβ άβ Ια Ιραάΐΐΐοη δπρ ΓαηΙβρΐορΐΙβ άβ δ. ΜαΙΙΙιΐβιι (4). Μαΐδ 

οη βΐ ρβπιαρ(}ΐιβρ (|πβ Ια Ιραάΐΐΐοη βοο1β8Ϊα8ΐΐ(}ΐιβ ηβ ραρΙβ, α ρροροδ άβ8 

ορΐ^ΐηβδ άιι ρρβηιΐβρ βναη^ΐΐβ, (|ηβ άβ Γορΐ^ΐηαΐ βββρβη οη αραπιββη, 8αηδ 

^ηά^(^ηβρ 1β~ ραρρορί βχαοί (|ηΐ α βχΐδίβ βηΐρβ οβί θΡΪ§*ΐηαΙ βΐ Ια νβΡδΐοη. 

Οη ρΐηΐόΐ Ιβδ Ρβρβδ ηβ ροηναΐβηΐ ρβηάρβ α οβ δη]βΙ αηοηη Ιβπιοΐ§·ηα^β, 

ρηΐδ(}ηβ αηοηη ά’βηχ η’α βη οβί ορΐ§·ΐηα1 βηΐρβ Ιβδ ιηαΐηδ. 

Ρβ ρρβπιΐβρ βναη^^ΐΐβ οαηοηΐςηβ §·ρβο ροηναΐΐ άοηο βίρβ ροδίβρΐβηρ α 

Μαρο, βΐ Γανοΐρ ηΐΐΐΐδβ. Ο’βδΙ οβ (}η’οηΙ αάπιΐδ Μ«^ ΒαΙΐίΓοΙ (5), Μ^*" Βαρ- 

ηβδ (6), Μ. Οΐ^οΙ (7), βΐ ο’βδί ροηρ(|ηοΐ 1β Β. Ρ. άβ Οραηάηιαΐδοη οοηδία- 

ΙαΐΙ ηα^ηβΡβ ά ρροροδ άη 8. ΜαΙΙβΐβη άβ Μ. ΑΠβη : « ί1 αάπιβΙ, ανβο Γίπι- 

πιβηδβ πια]θρίΙβ άβδ ορΐΐΐί^ηβδ ρροίβδίαηΐδ οοηΐβπιροραΐηδ, βΐ ανβο ηη 

ηοπιβρβ οροΐδδαηΐ ά’βχβ§“β1β8 οαΐβοΐΐί^ηβδ, (}ηβ ηοΐρβ ρρβηιΐβρ Εναη^ΐΐβ 

άβρβηά ΙΐΙΙβραΐρβιηβηΙ άη δβοοηά » (8). 

(1) ΟοτητηβηύαίΓβ, ρ. 15 δ. 

(2) ΕίηΙβΐΙιιη§, ρ. 78 δδ. 

(3) Οοτητηβηίαΐ’ ύύβΓ άα8 Εναη^βΙΐιιιη ά68 ΙιβίΙί^βη ΜαΓ€α8. 
(4) Ο’βδΙ Γο1)]θο1ίοη άβ Μ. ΡΐΠίοη, ΙηΐΓοάηοΙίοη..., ρ. 42, βΐ (Ια Ρ. ΟοΓΠθΙγ, Ζ/ζί/Ό- 

άιιοΗο..., III, 180. · 

(5) 3ίχ Ιβ€οη8 8ΐΐΓ 168 βυαη§ίΐ68, 1897, ρ. 66. 

(6) Ιου,ΓπαΙ ο[ ΙΙιβοΙο^ίοαΙ 8ΐηάί68, 1905, ρ. 188 δδ. 

(7) 8ίαάί68 011 Ιΐιβ 8ί^ηορα€8, Ν6\ν-ΥθΓΐί ΚβνΐθλΝ^ I ά III. 
(8) ΚΒ., 1907, ρ. 438, 
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ΡθΓΐηί 068 θχβ^βίβδ ί1 ίαιιΐ οιΙθγ θποογθ ΜΜ. ϋαπίθΓΐ^ηοΙί βΐ Οορρίβ- 

ΙβΓ8 (1). Β’&ιιΐΓβ ρ&γΙ 068 (Ιίδΐίη^ιιβδ 3ΐιιΐ6υΓ8 68ΐίιη6ηΙ ςιι’οη η6 ρ6ΐιΙ ρ&δ 

ρΓ01ΐν6Γ ρΟΙΙΓ 8. Μ&ΓΟ (16 80111Ό68 βθηΐ68. Μ. ΐ810(}αί6Γ, δ’ίΐ 116 86 ρΡΟΠΟΠΟβ 

Ρ&8 0Πν6Γΐ6ΐη6η1; ρΟΙΙΓ 16 8^8161116 (168 ά6αχ δ0ΠΓ068, 16 8Πρρ086 ΐΓβδ οΙ&ΙΓβ" 

ιη6ηΙ ΙοΓδςιι’ίΙ βοΓίΙ : « Βίΐιΐδ 168 ρ2ΐ8δα§^68 ρ&Γ3ΐ1βΐ68 Μ&111ιί6ΐι 6ΐ Ρπο οηΐ 

δηρρΓίιηβ Γ£ΐ8γη(ΐ6ΐοη 6η ίηδβραηΐ Ια οοριιΐ6 ηβ0688αίΓ6 » (2), 6ΐ 6ηοοΓ6 : 

« Μαρο ραραίΐ ανοΐΓ, 6η §·βηβρα1, Ιαίδδβ (16 οόΐβ 168 Ιοη^δ (ϋδοοηρδ, 8θίΙ άβ 

ραιΊΐ ρΗδ, 8θΐΙ ςα’ίΐ ηηίΐ ραδ οοηηπ 16 Γβοη6ί1 (16 (ϋδοοπρδ ού ρηί8αί6ηΙ 

Μα111ιΪ6α 6ΐ Ρηο » (3). 

Οη νοίΐ ιοί (}ΐΐ6 Μ. ^αο(^η^6^ 8’α1)8ΐί6ηΙ (1’αΓβΓΐη6Γ Ια (1βρ6η(1αηο6 (16 Μο. 

α Γ6η(ίΓθίΙ άα Καοηαίΐ άαδ άίδοοηΓδ. Μαίδ ί1 αάπιαΙίΓαίΙ νο1οηΙί6Γ8 (ϊη6 

ΓαπΙαηρ (1η δ6θοη(1 έναη^ίΐα 8’68ΐ 86Γνί (16 8οηΓθ68 βθΓίΐ68. Βαηδ Γ6ηδ6Πΐ- 

1)ΐ6, ΐ1 άβρ6ηά (16 8. Ρί6ΓΓ6 6ί (16 8. Ραπί. Ρ’ίηί1η6η06 (16 Ρί6ΓΓ6 « 68ΐ 

ΐηάβηίαΙιΙα βί 8β ΐΓαΙιίΙ ραρ ηη6 ηιη11ί1η(ΐ6 (1β (Ιβίαΐΐδ, 06ΐΐ6 (1β Ραηΐ 68ΐ 

ιηοΐηδ 86η8ί1)1β. ΕΙΙβ δβ ηιοηΙΡ6 06ρ6η(1αηΙ (Ιαηδ 16 οΙιοίχ (16 (|η6ΐ(}η68 

ίαίΙδ, 6ΐ δπρίοηΐ άαηδ ΓαΙΐ6ηΙίοη (|η6 Μαρο ρορΐ6 8ρβοίαΐ6ΐη6ηΙ 8ηρ 06ρ- 

Ιαίηδ 6η86ί§^η6ηΐ6ηΐ8 : Ια πιορΙ (16 Ιβδηδ-ΕΙιρίδΙ, ρρβο1ιβ6 οοπιιηα ηβ068- 

δαίΡ6 6ΐ οοιηπΐ6 ρβάαιηρίίοη ροηρ Ιοηδ, 16 ρογαηιηβ άβ 0Ϊ6η, αηνο^β αηχ 

Ιηίίδ ά’αβορά 6ΐ οηναρί αηχ ηαΐίοηβ; 6ΐΐ6 86 Ρ6ΐροην6 6ηοοΡ6 οΐαηδ 16 ραρ- 

ρ6ΐ ρβρβΙβ άβ Γ6η(1ηροί88βιη6ηΙ άη ρ6ηρΐ6 ίηίί » (4). Ρ6ηΙ-βΐΡ6 Μ. Ιαο- 

(|ηί6Ρ Ρ68ΐΡ6ίηΙ-ί1 Ιρορ Ια ραρί (16 ΡΪ6ρρ6 €[ηαη(1 ί1 8ηρρθ86 ςηα 06Ρΐαίη68 

(5η68ΐίοη8 δθο1α8ΐί(}η68 η6 1β ρρβοοοηραί6ηΙ ραδ (5). 

Εη Ε8ρα§·η6, Μ. 16 οΙιαηοίη6 ΥαΙβηαηα αρρορία 8οη 8ηίίρα§*6 α ΓαηΙβ- 

ρίορίΐβ (16 Μαρο ςηί α ίηΠηβ 8ηρ 16 Μα111ιί6η οαηοηί(}η6 ηοη 86ηΐ6πΐ6ηΙ 

ροηρ Ια ίορηΐ6, ιηαΐδ βηοοΡ6 ροηρ Ιο ίοηά. Όβ δοη οόΐβ Μο. α ρρίδ 06 (^η^ 

Ιηί οοηνβηαίΐ α Γβναη^ίΐβ αραπιβοη (Ιο Εβνί-ΜαΙΙΙιίοη (6). 

Εη Ιΐαΐίο, Μ. Ιο οΐιαηοίηο Εραοαδδίηΐ βδΙίιηο (5η6 Γβναη^ϋο άο 8. Μαρο 
βδΐ Ιραηδρορίβ ρρβ8(5η6 οη οηΐίορ, ίοηά οΐ ίοριηο, άαηδ 8. Μαΐΐΐιίοη οΐ άαηδ 
8. Εηο. II ηο 86 ρροηοηοο ραδ δηρ Γηδα^^ο, ραρ Μαρο, άη ροοηοίΐ άο 
άΪ8θοηΡ8 (7). 

Εη ΑηβΊοΙορρο, άοιη ΙοΕη ΕΕαριηαη η’οδί ραδ ηιρίηδ άβοίάβ. II οίΐβ α 
ρροροδ άο Μαρο άβδ ραδδα^οδ ραραΙΙβΙοδ άβ ΜαΙΙΕίοη, α ραροο ςη’ίΐ οδΙ 
ίηΙβΡ688αηΙ άβ νοιρ οοπιβιβη ΙιαΙιίΙηβΙΙβηιβηΙ Π οορίβ Μαρο » (8). 

(1) δ^ηορβΐΒ..., 1908, XXI δ. 

(2) ΗΪ8(οίΓ€ άβ8 ΙίνΓ68 άιι Νοιινβαιι Τ68ίαπΐ€ηί, 1905, II, 416. 

(3) Ορ. Ιαιιά., ρ. 420. 

(4) Ορ. Ιαυ,ά., ρ. 408. 

(5) Ορ. Ιαιιά., ρ. 429; Οθ δοηΐ π, 23-28; νιι, 1-23; χ, 1-12; χιι, 18-27; χιι, 13-17. 

(6) Ι^α. αν^ηβοΐο^ΐα §ΐ'6€0-1α1ίηα ίΙη8ΐναηάο βΐ Εναη^βΙίο, 1909, ρ. 172 δ. ΟβΙ οιι- 
νΓβ^Θ Ά βίβ ΙιοηοΓΘ (Ι'απΘ ΙθΙΐΓβ ΐΓέδ ίΙαΙΙβυδΘ (1β 8οη ΕΐΏίηθηοβ 1β οαΓίΙΐη&Ι ΜβΠ7 

(Ιβί ν&ι. 
(7) ^Λβ €08’ β Ια Βίϋϋΐα, 1910, ρ. 140. 

(8) Ηβνιιβ ϋέηβάΐοίίηβ, 1905, ρ. 365, ηοΙβ 1. 
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Εβ Κ. Ρ. Ηπ1)γ, 8. I., 8Θ ρΙαοβ ριΐΓβιηθηΙ βΐ δίιηρίβιηβηΐ άαηδ Γΐιγρο- 

ΐΚέδΘ (1θ8 άθαχ 80ιιγοθ8 θΙ ροαΓ8ΐιίΙ, (ΐ£ΐη8 ιιη 8βη8 ηβ^αΐίί, Ια ςιιβδΙίοη άβ 

Γηΐίΐίδαΐίοη ραρ Μαρο άα Κθοαβίΐ άβδ άίδοοιίΓδ (1). 

Ρ’αηΐΘΓίοηΙβ άβ Μαρο βδΐ αιΐδδί βηδβί^πθβ ραρ Ιβ ΡροΓ. 8ίο1ίβη1)ΘΡ§·0ρ 

α Βρβδίαυ, θΙ ραρ Μ. Μαη^βηοΙ α Ραρίδ (2). Οη ρθΐιΐ άοηο άίρβ (^α’θΠβ α 

αο(|ΐιίδ (ΙροίΙ άθ οίΐβ άαηδ Ιοπ8 Ιβδ ραγδ οαΐΐιοΐΐί^αβδ, θΐ ί1 ηοιίδ δθρα ρβριηίδ 

άβ ΓβιηΙΐραδδθΡ, άα ιηοίηδ βοιηπιΘ α Ητ^ροΐΙιβΒίΒ, αίη8Ϊ(|ΐιβ άίδβηΐ 

Ιβδ Αη^Ίαίδ, ριιίδιιαΘ Ια άβιηοηδίραΐίοη ηβ ρβιιΐ βη βίρβ ίαίΐβ (^ιιΘ άαηδ 

υηβ βΙπάβ άβΙαίΠββ άβ Ια ςιιβδίίοη 8γηορι^(^ι1Θ. 

δί Γοη βηνίδα^Θ άαηδ δοη Θη8βιη1)1β ΓαΙΙΐΙυίΐΘ άβδ βχβ^βίβδ βα11ιο1ί(}αΘ8, 

οη ηβ ρβυΐ γ ιηββοηηαίΐΓθ ηηβ Ιρβδ δίηββΡβ ρρορβηδίοη α ηΐϋίδβρ Ιβδ βίαάβδ 

βρίΙί(}υβ8. II ίαηΐ βηοορβ Ιβιιρ ρβηάρβ ββΙΙβ ]ιΐδΙίβΘ ςα’ίΐδ δβ δοηΐ δθί§·ηΘΐι- 

δβιηβηΐ α1)δίβηπ8 άβδ Ιιγροΐΐιβδβδ ανβηίπρβπδβδ βοπιπιβ Ιβ ΡροΙο-Μαρο, Ιβ 

ραηΙίηίδπΐΘ βχα^^βρβ άβ Μαρβ, Ια άββοιηροδίΐίοη βη ιηβιηΐιρβδ βραρδ ά’ιιη 

οιινρα^β ραρΓαίΙβιηβηΙ ηη. Τοπδ δοηΐ ά’αββορά ροαρ νοιρ άαηδ Ια βαΙββΙιβδβ 

άβ Ρίβρρβ Ιβ ίοηάβιηβηΐ άβδ ρββΐΐδ άβ Μαρβ, ροιιρ αΙίρΛιιβρ Γβναη§·ΐ1β 

ά δοη άίδβΐρΙβ, €[ΐιί Γηί; αιΐδδί ββΐηί άβ Ραηΐ. Ιΐδ δοηί άίνίδβδ οη Ιιβδίΐαηΐδ 

δηρ Ια (^ηβδίίοη ίΡβδ άβΐίβαΐβ άβ ΓβιηρΙοί, ραρ Μαρβ, άη Κββηβίΐ άβδ άίδ- 

βοηρδ οη άβ Γβναη^ίΐβ αραιηββη άβ δ. Μαΐΐΐιίβη. 

ΤοηΙ ρρβδ άβδ βα11ιο1ί(}ηβδ, βΐ ιηβπιβ ρΐηδ νοίδίη άβ δβΐιαηζ ςηβ άβδ 

αηίβηρδ ρΐηδ ΡβββηΙδ, δβ ΙίβηΙ Μ. Ζαΐιη, ρροίβδίαηΐ βοηδβρναΙβηρ αηι^ηβΐ 

δοη ίιηιηβηδβ βρηάΐΐίοη ρβριηβΐ ά’οββηρβρ ηηβ ροδΐΐΐοη α ραρί άαηδ ηη 

8ρΙβηάίά ί8θΐ6ηΐ6ηΙ[Ζ). ΟβΙίβ ροδίΐίοη, 3η§“ββ ηΙΐραβοηδβρναΙρίββ ραρ Ι)βαη- 

βοηρ άβ ραάίβαηχ, δηρροδβ βη ρβαΐίΐβ ηη ]η^βιηβηΙ αδδβζ δβνβρβ δηρ Ιβδ 

ρροββάβδ άβ βοιηροδίΐίοη άβ δ. Μαρβ. δοη οηνρα§“β η’βδί (}η’ηηβ « πιοδαϊ- 

(ίηβ ίαΐ3Ρί(5ηββ άβ ρΐηδίβηρδ ιηορββαηχ » (4). Όηβ άβδ ρρβηνβδ (5η’ί1 άβρβηά 

άβ ΜαΙΙΙιίβη, β’βδί €[ηβ Μΐ. α ρΐηδ άβ ΙβχΙβδ άβ ΓΑ. Τ.; ορ β’βδί Ιβ ραηνρβ 

(}ηί βπιρρηηΐβ αη ρίβΙιβ. δί Μβ. βδΐ ρΐηδ βοιηρίβΐ άαηδ Ιβδ ΡββίΙδ βΐ ρΐηδ 

ρίΙΙορβδί^ηβ, Μ. Ζαΐιηηοΐβ αηδδίΐόΐ (|ηβ Γβδςηίδδβ ρρβββάβ Ια ρβίηΙηρβ. — 

Οβδ άβηχ αρ^^ηιηβηΐδ άοίνβηΐ βίρβ ΡβΙοηρηβδ. Εη βίϊβί, Μΐ. άβνβίορρβ Ιβδ 

ρρορίιβίίβδ; οβ δοηβί ά’βίρβ ρΐηδ βοιηρίβΐ άαηδ Γοράρβ αροΐο^βΐίΐϊηβ άβββΙβ 

(1) ΚβοΙιβΓΟΪιβΒ άβ Ββίβηββ ΓβΙψίβιΐΒβ, 1910, ρ, 168 88. 

(2) ΒαΙΙβίίη άβ ΓΙη8ΐί(α(: βαίΙιοΙίς[αβ άβ Ρω'ί8, 25 ιη&ί 1910, ρ. 61. 

(3) Ι,’βχρΓθ88ΐοη θδΐ ρβυΙ-βίΓβ βχ&^βρέθ. ΡβαοΙΐοη οοηδθΓναΙποβ ρειραίΐ 8β άέ- 

νθΙορροΓ ά&η8 1θ ρΓοΙθδΙαηΙίδΓΩθ αΐΐθπι&ηά. Μ. \νοίιΐΘηΐ3βΓ§, άΐδοίρΐβ άβ Ζαΐιη, νίβηΐ 

άθ ρυΐ3ΐΐθΓ άαηδ Ια δβΓίβ άΐΓΐ^βθ ραρ ΓΐΠιΐδίΓβ ΐΏαίΐΓβ άΈρΙαη^βη υη οοΓΩπιβηΙαίΓβ 

ςπβ 3β ηβ ρπίδ ηηβ δΐ^ηαΐβρ βη βοΓπ^βαηΙ Ιβδ βρρβηνβδ (νοίρ Ια ΒίϋΙώ^ΓαρΙιίβ). II Ιηί 

ραραιΐ δηρβρίΐη άβ ΡβΓαΙβΡ βηβορβ Ια άηαΐΐΐβ άβ ΜαΡβ βΐ άβ άβαη-ΜαΡβ. Μβ. δ’βδί 

δβρνί άη ΜΙ. αραπιββη, βί α βίβ βηαρίογβ βηδηίΐβ ραρ Ιβ Μί. βαηοηΐςηβ. Ι,ΊιγροΙΙιβδβ 

άβδ άίνβΡδβδ βοπβΐιβδ άη ΙβχΙβ άβ Μβ. η’βδί πιβπιΘ ραδ ίη^ββ άΐ^ηβ ά’ηηβ ΡβίηΙαΙίοη. 

Βαηδ ρΐηδ ά’ηη βαδ, Μβ. α α1)Ρ6§6 Ιβδ ΡββίΙδ άη ΜΙ. αραπιββη. Βα Γιηαΐβ (Μβ. χνι, 9-20) 

η’βδί ραδ αηΐΐιβηΐϊςηβ; Μβ. α βίβ ίηίβρροηιρη ροιίΡ ηηβ ραΐδοη άβιηβηΡββ ΐηβοηηηβ. 

(4) ΕίηΙβίΙηη^..., II, 325. 



XXXVIII ϊΝτηοουατιοΝ. 

11110 ρΓβοοοπρ&Ιίοη βηοοΓβ βΙΐδΘηΙβ άαπδ Μο. Απ οοηίΓειίΓβ, δί Μο. (Ιβνβ- 

Ιορρβ (Ιδιηδ 1β δβηδ (Ιβ Ια νίβ βΐ δαίΐ απίπιβρ Ιβδ δοβηβδ, ο’βδί (:[π’ΐ1 Γβίΐβΐβ 

ρΐυδ (ΙίΓβοΙβιηβηΙ Ιβδ ίαΐΐδ (ΙοηΙ Μΐ. ηβ ^αράβ (^αβ ΓοδδαΙιΐΡΘ. Οβρβικίαηΐ, 

οοιηιηβ Μ. Ζαΐιη αάιηθί Γίηίΐιΐθποβ (Ιβ Μο. δΐιρ 1β Μΐ. οαηοηΐίιαΘ §“Ρβο, 

βΐ (^ιιΘ ρΐιΐδίβαρδ οριΙΐίϊΠΘδ ραάίοαηχ δοηΐίθηηβηΐ ςπβ Μο. δ’βδί δθργΐ άπ 

Κβοιιβίΐ άθδ (ΙίδοοιίΡδ, Ιοιιΐβ Ια (5ΐΐθδΙίοη βηΐρβ βαχ θΐ Ιπί άβρβικί άβ ΓβΙθη- 

(Ιυβ άπ Κβοιιβίΐ (Ιβδ (ϋδοοπρδ. ^6ιι6 ςπβδΙίοη ρβ§·αρ(ΐ6 ρΐιΐδ (ΙίρθοίβπίθηΙ Ιβ 

ρρβπιίβρ βναη^ίΐβ €{ΐΐ6 Ιβ δβοοηά. 

Μ. δ\νβ1θ, αηΐβπρ ά’πη αάιηίραΙιΐΘ οοιηιηβηΙαίρβ ά& δ. Μαρο (1), δο 

Ιιορηβ α βχαιηΐηβρ Ιβ δβοοικί βναη^ίΐβ βη Ιπί-ιηβιηθ. Ορ βΐ Ια ορίΐίςπβ 

ίηίβρηβ ηβ ρβιιΐ ρροηνβρ ά βΐΐβ δβιιΐβ (5110 Γβναη^ίΐβ α δοη ορί^ίηθ άαηδ 

Ια οαΐβοΐιβδβ άβ Ρίβρρβ, οβ δβηΐίιηβηΐ άτι ιηοίηδ οοηοοράβ ραρίαίΙβιηβηΙ 

ανβο πηβ Ιραάίΐΐοη ραρ αίΠβπΡδ Ιρβδ αδβπρββ. Ρ’ίΠιΐδΙΡβ βχβ^βΐβ ηβ ρρβ- 

Ιβηά ραδ ςιιβ ΙοιιΙ Ιβ δβοοηά βναη^Πβ νίβηηβ άβ οβΙΙβ οαΐβοΐιβδβ, πιαίδ 

Π ηβ δβ ίαίΐ ραδ ίορί (Ιβ ηιβίΐρβ Ιβ (Ιοί^Ι δπρ ίοπίβδ Ιβδ ρβίοηοΐιβδ ρρορρβδ 

ά Μαρο δοη βιΐίίβυρ (2); ί1 α πη δβηΐίπιβηΐ; Ιρβδ αδδπρβ (Ιβ ΓπηΐΙβ άβ 

ΓοβπνΡβ, βΐ ί1 ρροηοηοβ δαηδ Κβδίΐβρ Ιβ νβί^ηίβΒοαΙ ΌππαΓοηΒ. Β’αίΙΙβπρδ 

Ιβ δβοοηά βναη^ίΐβ ηβ Ιιιί ραραίΐ ραδ ανοίρ (Ιβ Ιβηάαηοβδ (1ο§·ιηα1;ί(}ΐιβδ 

Ιρβδ αοοπδββδ; ί1 η’βδί (Ιοηο ραδ ρααΐίηιβη. 

Μ. Ηα\ν1ίίηδ, (^πί α οοηδαορβ άβδ βίικίβδ δί ιηίηιιΐίβπδβδ α Ια Ιαη^ηβ βΐ 

αη δΐ^ΐβ (Ιβδ δγηορΙί(5Π0δ (3), η’βδΐ ραδ πιοίηδ ίανοραίιΐβ α Ια ναΐβιιρ (1ιι 

δβοοηά βναη^ίΐβ. II ηβ ΡβΓιΐδβ ραδ ά’γ ΡβοοηηαιΐΡβ (|ΐιβ1(}ΐΐ0δ Ιραοβδ άβ 

οοιηρίΐαΐίοη (4), ιηαίδ αηίβρΐβπρβδ α Γβηιρίοΐ άβ Γβναη^ίΐβ ραρ Μΐ. βΐ 

ραρ ίιΟ. Βοηο Μαρο βδΐ Ιιίβη δοιιροβ άβδ άβυχ αιιΐρβδ, ηιαίδ ί1 η’^ α ραδ 

άβ ΡροΙο-Μαρο. Ρβ δβοοηά βναη^ίΐβ Ρβροδβ δΐΐΡίοπΙ δπρ Ιβδ δοηνβηΐΡδ άβ 

δ. ΡίβΡΡβ; οη η’γ α ραδ βπιρίογβ Ιβδ Εο^ία. Ρ’βδΙ άαηδ Μο. (|ΐι’οη 

Ιροηνβ Ιβδ ιηοίηάρβδ Ιραοβδ, — δί πιβιηβ ί1 γ βη α, — ά’αάαρίαΐίοη ρουρ 

Ιβδ ηβοβδδίΐβδ άβ Ια οαΐβοΐιβδβ οπ ά’αηΐρβδ άοοίριηβδ (5). Βοηο αιιοιιηβ 

Ιραοβ άβ ραηΐίηίδιηβ οαραοίβρίδβ. Ρ’βδΙ α ρβιι ρρβδ απδδί Ια 1ί§“η0 άβ 

Μ. δαίιηοηά άαηδ Ιβ ΒίοΙίοηαΓ^ ΐΗβ ΒίΜβ (6). 

Μ. δίαηΐοη α ρβρρίδ Ιβ ρροΜβιηβ άβδ ορί^ίηβδ άβ Μο. βΐ άβ βοη οαραο- 

ΙβΡβ. ΟβΙΙβ βΐηάβ α οβία άβ ραρΙίοιιΙίβρ (]ΐιβ ΙοπΙ βη ίαίδαηΐ Ιρβδ Ιαρ^β, 

Ιρορ Ιαρ^β, Ια ραρί άβδ ΡβιηαηίβιηβηΙδ, Μ. δίαηΐοη βδΐ Ιρβδ ίβΡίηβ δΐιρ 

(1) ΤΗβ ΟοβρβΙ αοοονάίη^ Ιο &ΐ Μαι% 2* όάϊΐΐοη, 1908. 
(2) ΑΙΙπΙιυΘδ 4 δαίηί ΜαΓο ρΐηΐόΐ ςυ’4 δ&ΐηί ΡίοΓΓβ : 1θ πι&ΐ’ΙγΓθ (1υ ΒαρΙίδΙβ; 1θ 

3βπηβ Ιιοιηιηβ 4 (3Γβ11ΐδ6Πΐ&ηΐ; νιι, 3-4, ΙΟ'*; Ιβδ ίηΙβΓρΓβΙαΙΐοηδ άθδ πιοΐδ ιίΓαηιββηδ; 
ρβηΙ-έΐΓβ Ιβ 1οη§ άίδοοιιΓδ άιι οΐι. χιιι. — χιλ% 1 δθπι1)1β ΐηάΐίΐπθΓ ηηβ απίΓβ δοπΓΟΟ 
[Ιοο, Ιαηά., ρ. Σχν). 

(3) Ηοναβ βί/ηορίΐοαβ, 2* βά., 1909. 

(4) Ορ. Ιαηά., ρ. 116. 
(5) Ορ. Ιαηά.^ ρ. 218. 
(6) ΑγΙϊοΙθ Μαΐ'Τί. 



ΙΝΤΙΙΟΟυΟΤΙΟΝ. XXXIX 

ν&ΙβιΐΓ (1β Μοιγο (1). δοη βναη^ίΐβ η’θδΐ βη βΐίβί (Τ^ιιο 1θ Γβίΐθΐ άβ Ια 

οαΐβοΐιβδβ αρο8ίο1ίθ[ΐιβ, δΐΐΓίοιιί (Ιβ οβΠθ (Ιβ 8. ΡίβΓΓβ : « δί Ια ρΓβάίοαΙίοη 

(Ιβδ ρΓβιηίβΓδ (Ιίδοίρίβδ άβ ^68ιι8 η’α ραδ βυ. βη δΐιΐΐδίαηοβ οβ οαραοΙβΓθ, 

Ιοπίβ ΓΙιίδΙοίΓΘ άβδ οη^ίηβδ άιι οΙΐΓίδΙίαηίδπΐΘ βδΐ ίηίηΐΘΐΙί^ίΜΘ » (2). 

Οαηδ ρΙπδίβιιΓδ βηιίΓοίΙδ, Ιβί 0ΓΪΙί€[ΐΐ6 α Γβίπδβ άθ ΓθΟοηηαίΐΓβ Ιβδ δοπνβ- 

ηΪΓδ άβ ΡίβΓΓβ, ραΓοβ 0[ΐι’ί1 η’γ ΐΓΟίινβ ραδ άβ ΐΓαίΙδ ρβΓδοηηβΙδ α ΓαρόΐΓβ. 

Μαίδ ΡίβΓΓβ ηβ ρΓβοΙιαίΐ ραδ Γβναη^ίΐβ οοιηπιβ ιιη νίβιιχ δοΜαΙ ταβοπίβ 

δβδ οαϊηρα§“ηβδ; ί1 βηδβί^ηαίΐ ςιιβ 3βδπδ βδΐ 1β ΟΙιΓίδΙ, Ρίΐδ άβ Βίβιι, βΐ 

II 1β ρΓοιιναίΙ ραΓ δβδ ιηίΓαβΙβδ. δί Ιβδ ΐΓαίΙδ άβδΟΓίρΙίίδ δοηΐ ρίπδ αββπ- 

ιηιιΐβδ α οβΓίαίηδ βηάΓοίΙδ, ο’βδί ροιίΓ €[πβ Ια ρΓβπνβ δοίΐ ρΐιΐδ δοΙίάβ (3). 

Ρ’οΓάΓβ (1β ΜαΓΟ βδΐ 1ιίδί;0Γί(|αβ, ά’ιιηβ ιηαηίβΓβ ίηβοηδοίβηΐβ, οβ 0{πί η’βδί 

Γ{ΐιβ ρΙαδ ΓβιηαΓί^παΙ^Ιβ. ^ι1οί(^11α1 αίΐ βιι ροπΓ Ι3ΐι1 (1β ΐΏβΙΐΓβ βη Γβΐίβί 

ΓαοΙίοη (1β ^β8Πδ, ΟΙιΓίδΙ βί, Ρίΐδ άβ Οίβπ, ί1 ηβ £αηΙ ραδ βχα^βΓβΓ δοη 

ραιιΐίηίδιηβ. Βοδ ΓοΓί^ίηβ, οΡαοηη α άύ τβίΙβοΡίΓ δΐΐΓ Ιβδ ταίδοηδ βΐ 8πγ 

Ιβδ οοηδβςιιβηοβδ (1β Ια πιογΙ άπ ΟΙιΓίδΙ. Β’αίΙΙβπΓδ Μο. ηβ δ’βδί ραδ δβΓνί 

3ιι Κβοπβίΐ άβ άίδοοηΓδ. 

Ρΐιΐδ οη δ’βίοί^ηβ άβδ ιηίΐίβπχ ού Ια ΐΓαάίΙίοη οοηδβΓνβ ιιη οβΓίαίη 

βιηρίΓβ, ρίπδ Ιβδ ορίηίοηδ δοηΐ άίνβΓ^βηΙβδ βΐ ρΙπδ ί1 βδΐ ηιαΙαίδβ άβ Ιβδ 

^ΓοηρβΓ. €β η’βδί ραδ ςηβ Ιβδ δγδίβπιβδ δΟΓίβηΙ ΙοπΙ βηΙίβΓδ άιι οβΓνβαη 

άβδ ρΐηδ ΓβοβηΙδ βχβ^βίβδ. ΡΙπδ ά’αη, Γβ^αΓάβ οοπιπιβ ΓβνοΙηΙίοηηαίΓβ, 

δβ ίιΟΓηα ά άβνβΙορρβΓ ηηβ ίάββ ά6]α βιηίδβ (4), πιαίδ οβδ βΙίαΙίοηδ δβΟΓβΙβδ 

ηβ ίοηΐ ({ΐιβ οοπιρ1ί(]ηβΓ 1β ΟΓοίδβπιβηΙ άβδ βίδ άη ρΐιΐδ βπιβΓοηίΙΙβ άβδ 

όοΡβνβαιιχ. 

ΤοηΙ 1β ιηοηάβ οοηνίβηΐ οβρβηάαηΐ €[ηβ Γβχβ^βδβ άβδ ίαοηΐΐβδ ρΓΟ- 

ΙβδΙαηΙβδ ά’ΑΠβηια^ηβ βδΐ άοιηίηββ ραΓ Βανίά δίΓαπδδ, άοηΐ ΓίηΠηβηοβ 

η’α οβδδβ άβ ^ΓαηάίΓ. Ο’βδΙ α Ιηί ΐ{ηβ τβιηοηΐβ 1β ρΓίηοίρβ άβ ΙοηΙβ 

οβΙΙβ 0ΓίΙί(|ΐιβ ίηάβρβηάαηΐβ : Ιβδ ίαίΙδ, Ιβίδ ΐ[πβ Ιβδ ΓβρΓοάηίδβηΙ Ιβδ 

βναη^βΐίδίβδ, οηΐ βίβ ίάβαΐίδβδ; ηοηδ ηβ Ιβδ οοηηαίδδοηδ ρΙπδ ηη’ά 

ΐΓανβΓδ Ιίβ ρΓίδπιβ άβ Ια Ιβ^βηάβ βΐ άιι άο^ηιβ. ΒίβηΙόΙ ιιη οοηΙίηηαΙβιΐΓ 

άβ δίΓαιΐδδ, Ηβηη. ΛΥβίδββ (5), αβίΓηιαίί ΓαηΙβΓίοΓίΙβ άη δβοοηά 

βναη^ίΐβ, (}ΐιί ρΓβηαίΙ άβδΟΓΠιαίδ ηηβ ίιηροΓίαηοβ οαρίΐαΐβ. Ο’βΙαίΙ άαηδ 

οβί βναη^ίΐβ (|η’οη ΐΓοηναίΙ 1β άβ^τβ 1β ιηοίηδ βίβνβ ά’ίάβαΐίδαΐίοη βΐ 

άβ άο^πιαίίδΐηβ, οβίηί ΐ[ηί ροηναίΐ Ιβ ρΐιΐδ δύΓβπιβηΙ δβΓνίΓ άβ βαδβ α 

ηηβ βίδΙοίΓΘ άβ Ιβδηδ. Ββδ Ιβπιρδ άη ΓαίίοηαΙίδπΐΘ ριΐΓ βΙαίβηΙ ραδδβδ, 

βΐ Ιβδ ρΓαίβδδβηΓδ άβ Ιΐιβοΐο^ίβ (|ηί ΐΓαίΙαίβηΙ άβ οβ Ιΐιβπιβ βηίβηάαίβηΐ 

οοηδβΓΥβΓ αη ΜαίΐΓβ ηη οβΓίαίη αδοβηάαηΐ δηΓ Ια ρβηδββ Γβΐί^ίβηδβ 

(1) Τΐιβ ΟοερβΙβ, αε ΙιίεΙονίααΙ άοοαηιβηύε, II, ρ. 131 §8. 
(2) Ορ. Ιαιιά., ρ. 184. 

(3) ΟοηΐΓβ νοη 8οάβη, ςυΐ Γβ^αΓάαίΙ; ι, 14-ιν, 34 οοηιΐΉβ ρίπδ ρβίπηΐβη ςυβ ιν, 
35-V, 43. 

(4) Ρ&Γ βχβπιρίΘ, λΥιβάβ ΓθοοηηαιΙ 88. άβρβηάαηοθ νίδ-ά-νίδ ιίβ Βηιηο ΒααβΓ. 

(5) Οίβ βυαη^βΐίεοΐίβ ΟβεϋΙιίβΜβ ΊΐνίΙίεϋΗ ιιηά ρΗίΙοεορϊιίεαΙι ϋβαΓϋβίίβΙ, βη 1839. 



XI. ίΝτκουυετιοΝ. 

ιηοάθΓηθ. ί.6 ΐϊΐβίΙΙβαΓ τηογβη θίαίί; άβ ΓαδδίιηίΙβΓ & οβπχ ςπ’ϋ βΐ^ίΐ οβηδβ 

ίηδρίΓβΓ θηοοΓθ, ά’βη ί&ίρβ δΠΓίουί; πη άοοΙβπΓ άθ ιπογ&Ιθ, 1θ ίοηά&ΙβαΓ 

(1π ΓΘ^ηβ (Ιο ϋΐβα (Ιαηβ Ιοδ απιοδ, νίοΙίπΐΘ ρ&Γ δα πιογΙ (Ιο οθΗθ ^γβικΙθ 

οειιΐδβ; ί1 δ’ίίΙαίΙ άίΐ Ιο Μβδδίο, ροπΓ Γ6ροη(ΐΓ6 ειπχ βδρίΓ&Ιίοηδ άβ δοη 

ρβυρΙβ, ιη&ίδ ϋ ΓβΙ&ίΙ δί ροιι! ΟοιηπίΘ Μ&γο όΐ&ίΐ Γοοοηηπ Ιο άοοπίϊΐοηΐ; 

1β ρίπδ δύρ, βΐ (^α’οη νοπΙαίΙ δ’βη θο&ρΙθρ Ιο ιηοίηδ ροδδίΜο, οη δ’οΙπάί&ίΐ 

& 1β Γ&ιηθηΘΡ Ιαί-πίθΐηθ (Ι&ηδ Ιοδ ΗιηίΙβδ ρροδοριίοδ, βη αΙΙοηπαπΙ δοη 

ρ&Γΐί ρρίδ (Ια δαρηαίιιρθΐ βί Ιοδ οδρβρ&ηοθδ Θδθ1ι&Ιο1ο^ί(|ΐΐθδ (ΙοηΙ ί1 ΟδΙ 

ρβιηρίΐ. Ο’οδΙ (Ιαηδ οβί οδρρίΐ, έ. ρρβικίρβ Ιοδ οΐιοδβδ βη ^ΡΟδ, (]η’οηΙ 

βορΐΐ ΜΜ. λνβίζδαοίνορ, Β. ΛΥθίδδ, ΑΥορπΙβ, ΒοπδδοΙ, ΙπΗοΙιβρ, βΐ, άαηδ 

1β δβηδ Ιο ρίπδ ηοοιίδΘ, λΥοΙΠίδαδοη, Ιαηιΐίδ (}ΐιβ Η. Ηοΐίζιηαηη Ιβηηϊΐ 

ηηβ ροδίΐίοη τηογοηηβ, αδδπροβ ρ&ρ (Ιβδ οοπιπιβηΙαίΓΘδ (Ι’πηβ ναΐοπρ 

ίηοοηίβδίβθ. 

ΟβΙ 3ΐοοοΓ(1 ίιιΐ βΐ^ρηηΐβ υη ηιοπίΘηΙ ρ&ρ Ια 1)Ρΐΐδ(5ΐΐΘ αΙΐα(}ΐΐΘ άο 

Μ. λνρβ(1β (1), δοΐοη 00 ραάίοαΐ ίηΐραηδί§*βαηΙ, Ια ορΐΐίί^πο ΙΛοραΙβ βΐ Ια 

11ιβο1ο§“ΐβ πιθ(1βΓηβ ίηΙΟΓρρβΙβηΙ α Ιβηρ ^ηίδβ Ιβδ (ΙοοπηιβηΙδ ροπρ γ Προ 
00 (|ΐι’β11θδ ροηδβηΐ βΙ βη Ιίρβρ οβ ορ’βΠβδ νβαΙβηΙ. Μ. λΥρβάο, Ιηί, οΙαΜίΙ 

ηοΙΙβιηβηΙ Ιο οαραοίβρο (1ο§·ΓηαΙΐ(5ΐιβ (1η δβοοηίΐ βναη§·ΐ1β, ]3βαηοοηρ πιοίηδ 

βίοί^ηβ (Ιο ΓβδρρίΙ (1η (^ηαΐρίβπιβ Γ{η’οη ηβ ΓβδΙΐπιαίΙ άβρηίδ δίραηδδ. Ρηίδ 

ί1 βδδαγο (1’βχρΗ€[ηβΓ α δοη Ιοηρ οοιηπιβηΐ δβ δοηΐ ρρο(1ηίΙδ Ια 1β^βη(1β 

βΐ Ιο (Ιο^ιηβ, Ια Ιβ^βηάβ βίαηΐ ίδδηβ άη άο^ιηβ οί (ΙβδΙΐηοβ α Γαρρηγβρ. 

Ιβδηδ η’α έΐέ Ρβοοηηη οοιηπιο Μβδδίο (^η’αρρβδ ε[ηβ Ιβδ αρόίτβδ δβ δοηΐ 

Γι§*ηρβ ς[η’ί1 βΙαίΙ ρβδδηδοίΐβ. ΕΐαηΙ άβνβηη Μβδδίβ ραρ Ια Ββδίιρρβοΐίοη, ί1 

ΓβΙαίΙ (Ιοηο αηραραναηΐ βη βχρβοΐαΐίνβ; οη βη νίηΐ 1)ίβη νίΐβ α (Ιίρβ (}η’ί1 

ΓβΙαίΙ: (ΐ6]α αναηΐ δα ιηορί. δί οη ηβ ΓαναίΙ ραδ οοηηη ροηρ Ιβί — οαρ 

οη δβ δοηνβηαίΐ βηοορβ ά οβ πιοηιβηΐ ιρβ ρβΡδοηηβ ηβ ΓαναίΙ οοηηη ροηρ 

ίβΐ — ο’βδί €[η’ί1 αναίΐ βίβ ηη Μβδδίβ οαοΚβ, βΐ (}ηί αναίΐ νοηΐη ΓβίΡβ. 

Ρΐηδ 1αρ(1, (5ηαη(1 οη ίιηα^ίηα ορβ Ιβδ άίδοίρΙβδ αναίβηΐ, (1β δοη νίναηΐ, 

οοηίβδδίί δοη πιβδδίαηίδπιβ, οη οοηδβρνα 1β δοηνβηίρ (Ιβ οβ δβοΡβΙ, βΐ 

νοίΐα οοιηπιβηΐ Μαρο α ρη βορίρβ ηη Εναη^Ήβ (ΙοηΙ Ιοηδ Ιβδ Ιραίΐδ ρρο- 

οίαιηβηΐ (^ηβ Ιβδηδ βδΐ 1β Είΐδ άβ Βίβη, βη ηκίηα^βαηΐ Γορίηίοη αηοίβηηβ 

(}η’ί1 η’βΙαίΙ (Ιβνβηη Μβδδίβ (}ηβ ραρ Ια ρβδηρρβοΙίοη. 

II βδΐ (1β πιο(1β άβ ραρΙβΡ άβ Ια ίαίΠίΙβ άβ Μ. λΥρβάβ. Εβ πιοί βδΐ 

ραρίαίίβιηβηΐ ^ηδιβ βη οβ (^ηί ρβ§·αράβ ΓβχρΙίοαΙίοη άβ δοη ορη. Οη α ίαίΐ 

ρβπιαρ(5ηβρ (|ηβ ο’βίαίΐ Ι)ίβη Ιηί (|ηί ΙίδαίΙ Μαρο ά δα §·ηίδβ, οαρ 1β Ιβδηδ 

άβ Μαρο, δ’ίΐ δ’βδί οαοΕβ 1οη§·Ιβπιρδ οοηιιηβ Μβδδίβ α Ια ιηηΐΐίΐηάβ, βδΐ 

άη πιοίηδ βηΐρβ α Ιίίρηδαΐβπι ανβο ηη οβρίαίη αρραρβίΐ πιβδ8ίαηίς[ηβ, βΐ 

δηρίοηΐ ί1 η’α ραδ οαοΐιβ δβδ ρρβίβηΐίοηδ α δβδ άίδοίρΙβδ. Εηάη οη α 

άβπιαηάβ οοιηπιβηΐ Ιβδ αρόΐρβδ δβ δβραίβηΐ πιίδ άαηδ ΓβδρρίΙ €[ηβ Ιβδηδ 

ρβδδηδοίΐβ βΙαίΙ 1β Μβδδίβ, οη ιηβπιβ οοπαπιβηΐ ίΐδ αηραίβηΐ βη δβηίβιηβηΐ 

(1) Οαε Μ688ΐα8^β1ΐ6ίηηιί8 ίιι άαι Εναη^βΙίβη, ζυ^ΐβΐοΐι θίη ΒβΐίΓα^ ζιιηι Υθγ- 

δΐϋηιΐηίδ άβδ ΜίΐιΊοΐδβναη^βΙΐαηΐδ, ΟοΙΙΐη^βη, 1901. Οί. ΗΒ., 1903, ρ. 625 δδ. 



ίΝτκοΒυατιοΝ. ΧΒΙ 

Γίάθθ (1θ δ’ίιηβ^ίηθΓ 8& ΓθδυΓΓβοΙίοη, δ’ίΐδ η’&ναίθηΐ θρρΗδ (1β δοη νίναηΐ 

3 1β Γθ^3Γ(1βΓ 3Π ιηοίηδ οοιηπιβ ιιη Μθδδΐβ (^β^3 (Ιθδΐ^ηβ ηιιΐ η’3ΐΙβη(1&ίΙ 

ρίπδ (]11β δ3 §·1οίΓβ. 

Όοηο Ια ραΓίίβ ροδίΐίνβ άιι ΐΓαν^ίΙ (3β Μ. λΥρθάβ ά βοΐιουβ, ιπαίδ οη 
ηθ ρΘπΙ θπ άΐΓβ ααΐ3ηΙ άβδ οοιιρδ €[π’ί1 3 ρορίέδ 3 13 0ΓίΙί(}αβ Η1)θΓ3ΐβ. 

II ιη3Γ(}αθ ηηβ (Ι3ΐθ, δοιι1ί§·ηβ6 ρ3Γ 1θ ΙιΙγθ πίθΐηβ ά’ιιηβ βδ(}3ίδδβ άβ 
ΙοιιΙ Ιθ ιηουνβιηβηΐ (Ιβ Ιλ ηΐΒΐη άβ Μ. δο1ι\νθίΙζ6Γ : « άβ Κβίηταηιε ά 

\νΓβάβ ηο (1). 

Νοιίδ, θ3ΐΙιο1ί(ίαβδ, ηβ ρουνοηδ (}ΐι’3ρρΐ3Π(ϋΓ 3 13 Γβ3θ1:ίοη (Ιβ ρΐυδ βη 

ρΐιΐδ ^βηΘΓαΙβ (^πί Ιοηίΐ 3 ηιθΙΙγθ βη Γβΐίβί Ιβ 03Γ3οΙθγθ δυΓη3ΐπΓΘΐ άβ 

ϊβδίΐδ, Ιθΐ ςαβ Γ3 ΙΓ306 Ιβ δβοοπίΐ βν3η^ί1θ, βΐ οβ ςη’οη ρβηΐ Ιρβδ 1)ίβη 

ηοιηιηβΓ Ιβ άο^ηαθ ρροίβδδβ οιι δοπδ-βηίβηάιι ρ3Ρ Μβρο. Μ3ίδ ί1 ηβ ί3ηί; 

ρ3δ οιιΜίθΡ ς[αΘ ροπρ Ιβδ (ΙίδοίρΙβδ άβ δΐΡ3ΐΐδδ οπ δίπιρίβπίθηΐ ροιιρ (Ιβδ 

Θχθ^θΙβδ (Ιοπιίηβδ ρ3Ρ Γβχοίπδίοη (Ιο§·πΐ3ΐί(}ΐΐΘ άυ. δΐΐρη3ΐυΡ8ΐ βΐ άη ιηί- 

Ρ3ο1θ, ΙοηΙβ (^η31^ί^^3ι^οη οοπιπιβ οθΠθ άβ Ιΐίθοίο^ίβη (Ιο^πΐ3ΐί(5ΐΐΘ ρβηά 

Μ3ΡΟ 3ΐ)δθ1ιιπΐθηΙ δηδρβοΐ. ^’βδι άηηδ οβ δβηδ 0[α’ορθΡ6 Πΐ3ίηΐ6η3η1 13 

ορίΙίο[ΐιβ, βχ3§·6Ρ3ηΙ (Ι’αίΐΐβπρδ 3 ρΐ3ίδίρ Ιβ (Ιο^ιη3ΐίδπιβ, δρβοίηΐβπιβηΐ Ιβ 

ρ3π1ίηίδπιβ άβ Μ3Ρβ, ροπρ 3θ1ιβνβρ άβ ριιίηβρ δοη 3ΐιΙορίΙβ οοπιπιβ Ιιίδ- 

Ιοριβη οπ ρΙπΙόΙ οοπιπιβ βάβΐβ ραρρορίβπρ άβ ίπίΐδ νβρΐΐπβίβδ. 

Ροπρ οθΙΙβ οθπνρβ άβ άβπιοΐίΐίοη, 13 οριίΐί^πβ Ιίΐίβρπίρβ βδΐ πιίδβ 3π 
δβρνίοβ άβ 13 ορΐΐΐί^πβ 11ιβο1ο§·ίςπβ. Μπρο βδΐ πΙΙπί^πβ άβ άβπχ οόΐβδ 3 Ιπ 
ίοίδ. Οη ηίβ (^π’ίΐ δοϊΐ Γβοΐιο ά’πηβ ΙρπάίΙίοη ππίββηΐΐί^πβ, ρπροβ ηπ’ίΐ 
η’βδί ηπ’πη οοπιρίΐπίβπρ άβ δοπροβδ ρίπδ οπ πιοίηδ 1ιβΙβΡ0§·6ηβδ, βΐ δπρ- 

Ιοπΐ ρ3Ρ0β (}πβ οβδ δΟΠΡΟβδ δοηΐ άΘβ§·πρββδ ρ3Ρ δοη ρπρίί ρρίδ άοοίριηπί. 
Οβ δοηΐ Ιβδ άβπχ 03Ρ30ΐβΡβ8 ςπβ ρρβδβηΐβ 3Π]θπράΊιπΐ Γβχβ^βδβ ρπάίοπίβ 
ρβΐπΐίνβπιβηΐ 3 Μ3ΡΟ. Νοπδ ηβ οίίβροηδ θ[πβ Ιβδ ηοπιδ Ιβδ ρίπδ ρβρρβ- 

δβηΐ3ΐίΓδ. 
Μ. Ιβ3η λΥβίδδ βδΐ Ρθΐ3ΐΐνβπιβηΙ πιοάβΡβ, βΐ δοη οπνΡ3§·β δπρ Ιβ 

ρΙΐί8 αηοίβη έναη^ίΐβ (2) οοηΐίβηΐ ηοπιβρβ ά’οβδβρνηΐίοηδ ]πδ1βδ βΐ ίη- 

^βηίβπδβδ. II βδΐ οοπιπιβ πη 3ηηβ3Π βηΐρβ Ιπ ίΐιβοΐο^ίβ Ιίββρπίβ βΐ Ιβδ 

Ρ3άίθ3πχ. Νοίρβ 3ηοίθη άίΐβπιπιβ Ιίβηΐ ίοπίοπρδ : δί Ιβδπδ η’βδί ρπδ Ιβ 

Ρΐΐδ άβ Βίβπ, ϋίβπ θ1 Ιιοηπιβ, ί1 βδΐ βίβη ρρβδ ά’βίρβ πη ίΠππιίηβ. Ρβδ 

βδθΙΐ3ΐοΙο§·ΐδΙβδ ρπρδ η’πίπιβηΐ ρ3δ 4 ρροηοηοβρ οβ πιοί, πΐ3Ϊδ ΐΐδ οοηοβ- 

άβηΐ ςπβ Ιβδπδ η’3 ρίπδ ά’3π1ρβ πΐίΐίΐβ ροπρ ηοπδ ςπβ ρ3Ρ ΓίπιρπΙδίοη 

(^π’ΐΐ 3 άοηηββ 3πχ ΐάββδ Ρβΐί^ίβπδβδ άβ δοη Ιβηιρδ. Μ. I. \νβίδ8 Ιβ ρβ- 

^3ράβ δβπίβπιβηΐ οοπιπιβ πη βηΙβοπδί38ΐβ, ά Ιπ ίπςοη άβδ ρρορββίβδ, βΐ 

ί1 ΙίβηΙ δπηδ άοπίβ βηοορβ 3 δ’ΐηδρίρβρ άβ δβδ Ιβςοηδ. Οοπιπιβ ορΐΐίι^πβ, 

οβ δ3ν3ηΙ ρ3Ρ3ίΙ ά’αβορά 3δδβζ Ρ3άίθ3ΐ, ρπίδ(|π’ίΙ ρροίβδδβ Ιπ Ιΐιβορίβ άπ 

(1) Υοη ΚβίηιαηΐΒ ζιι ΤΓτβάβ. Είηβ ΟβεοΗίοΙιίβ άβν Εβϋβη-Ιβεη-ΕοΓΒοΙιιιιψ, Τϋ- 
1)ΐη§βη, 1905. 

(2) Οα8 αΐί68(6 ΕναιψβΙίαηι. Εΐη ΒβΐΐΓ3§ ζπιη ΥθΓδΙ&ηάηίδ άβδ Μ&ΓΚυδ-Ενίΐη^β- 

ϋυπίδ πηά άθΓ δΐίβδίβη βνΗπ^βΙΐδοΙίθη υ6ΐ)ΘΓΐίβΓβηιη§, αοΙΙΐη^βη, 1903. 



ΧΙ.ΙΙ ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. 

ΡΓΟΙο-ΜβΓΟ. Μαίδ οβ δ^δΙβιηΘ ηβ ΙίβηΙ ρ&δ πηβ ^ταηςίβ ρΐδοβ (Ιαηδ δοη 

αρρΓβοίαΙίοη άβ Γβναη^ίΐθ (Ιβ Μ&γο, ηπί, ιηβΓηθ ά ΓβΙ&Ι άβ ΡγοΙο-Μβγο, 

ηβ (ϋίίβΓβΓ&ίί ρ8.δ 1)θ8ΐιιοοιιρ (1β ΓθΙ&Ι αοίιΐθΐ. Μθπιθ αΙΙίΙΐκΐΘ ιηογθηηΘ 

ί{Π&η1; ίΐιι ρ&πΙίηίδΙΉΘ. II δβΓαίΙ ΓογΙ βχα^θΡβ άβ (Ργθ εινβο ΜΜ. ΥοΙΙίπιαΓ 

βΐ ΗοΙδΙθη €[αβ Μαρο & ιηοάβΐβ δα ηαρραΐίοη (Ι’αρρβδ Ιβδ ίιηβδδθδ (Ιβ Ια 

(Ιοοίρίηβ 11ΐθο1ο^ί(}ΐΐ6 (Ιβ δ. Ρααΐ. Ε’ίηίΐαθποβ άβ δ. Ρααΐ, δαηδ αΙΙβρ 

3υ8(5πβ-1ά, (ΙοηαίηΘ δΐιρίοιιΐ Γΐάββ 0[αΘ Μαρο 86 ίαίΐ άβ Γθναη^ίΐβ βί άβ 

^68υδ. Ββ ρΙαδ λΥβίδδ α11ρί1)αβ α Μαρο υηβ δΟΡΙβ άβ ραπίίηίδίϊηβ ρβρ- 

δοηηβΐ, Ια Ιβηάαηοθ ά νοίρ βη Ραηΐ Γΐάβαί άβ ΓαρόΐΡβ, Ιαηάίδ (}πβ Ιβδ 

απίρβδ, Ρϊβρρβ βη ραρίίβπΐίβρ, αναίβηΐ πιοηΐρβ ρβιι ά’ίηΙβΠί^βηββ βΐ άβ 

βοπρα^β. Νοιίδ Γβίροπνβροηδ οβίΐβ δίη^ηΐίβρβ ορίηίοη, ^ροδδίβ ]ιΐδΓ^η’α 

Γβχ1ρανα§·αηββ, άαηδ Ιβδ δ^ηορΙί(|ΐιβ8 άβ Μ. Βοίδγ. ΕΠβ η’βδί §·ιιβΡβ 

ά’αββορά ανββ Ια δίπιρ1ίβίί}β άβ Μαρβ (1), άοηΐ Μ. λΥβίδδ άίΐ δΐ ΐ3ίβη (}α’ί1 

ηβ νβηΐ ραδ ρρββίδβηιβηΐ ρροηνβρ (^αΘ Ιβδίΐδ βδΐ Ιβ Είΐδ άβ Βίβη, βαρ οη 

ηβ ρροηνβ ραδ βη ραβοηίαηΐ, πιαίδ Ρ[α’ί1 νβηί αΐάβρ ββηχ (|ηί αίηιβηΐ Ιβδπδ 

βΐ βροίβηΐ βη Ιαί, βΐ δοηΐιαΐίβηΐ άβ Ιβ ηιίβηχ βοηηαίΐΡβ (2), άβ Μαρβ, τρί 

η’α ρίβη ΐηνβηΐβ, ραρββ (|η’ί1 δ'βη δβραίΐ ίαίΐ δβρηρηΐβ, βΐ ςιιί ά’αίΠβπΡδ 

η’αναίΐ ραδ αδδβζ ά’ίηια^ΐηαΐίοη ροηρ ββία. €βρβηάαηΙ, δί "νΥβίδδ αΙΙβηηβ 

Ι)βαηβουρ Ιβ ροΐβ άβ Ρΐβρρβ άαηδ Ιβ δββοηά βναη§^ί1β, ίΐ ηβ ΡβΓιΐδβ ραδ 

άβ Ιηί ίαίρβ ηηβ ραρί δρββίαΙβ άαηδ Ιβδ ορί^ίηβδ άβ ββΐ ββρίΐ. Εη δοπιπιβ, 

Ιβ ΡροΙο-Μαρβ Ιηί-ηιβπιβ βδί ηηβ βοπιρίΐαΐίοη. ΥίβηηβηΙ ά’αΕορά Ιβδ 

άοβηπιβηΐδ ά’ηηβ Ι)οηηβ ΙραάίΙίοη αηβίβηηβ. ^ηαιορζβ ηιορββαπχ βηνίροη 

οη §·ροηρβδ ά’βρίδοάβδ δοηΐ βπιρρηηΐβδ αηχ δοηνβηίρδ βί αηχ ΡββίΙδ άβ 

Ρίβρρβ (3). Β’αηΐΡβδ ραδδα^βδ ηβ νίβηηβηΐ ραδ άβ Ρίβρρβ, δαηδ Ιαίδδβρ 

ά’έΐρβ ίορί ρρββίβηχ. Οβ δοηΐ άβδ άΐδβηδδΐοηδ ά’αΐΐηρβ ρΐηδ δβοΙαδΙίςηβ 

οη ρΐηδ ΐΕβο1ο§·ί€[ηβ, βοηαπιβ ββ €[ηί βοηββρηβ Ιβ δαΙ)Ι)αί, Ια ρηρβΙβ άβδ 

πιαίηδ αναηΐ Ιβ ρβραδ, Ια ρβρηάίαΙίοη άβδ ίβπιηιβδ, Ια ρβδηρρββΐίοη άβδ 

ηιορίδ. ΤοηΙ ββία βδΐ ά’ηηβ ΐραάίΙίοη αδδβζ ρβΡδοηηβΠβ ροηρ βίρβ βχββΐ- 

ΙβηΙβ, δαηδ βίρβ α11ρΐ1)ηβ α ΡίβΡΡβ. 

(1) Μ. λΥβίδδ α-ί-ΐΐ ρρβνιι οβΙΙβ (ϋίΓιου11β? II δβΐΉΜβ 1)ϊ6γι ηπ’ϋ 3. νουΐπ γ γθ- 

ροηάρβ ά’αναηοΘ βη δυ^^βραηΐ ανββ 1)β3ΐιβουρ ά’βδρρίΐ ςυβ Ιβ πιαΓίγΓβ άβ Ρΐβιτβ 

αναϋ Ιοηί βίΤαββ; δ&ηδ ββία, ΑΓαΓΟ η’^πραίΐ ραδ οδβ Ιβ ΐραίΙβΓ δί ηααΐ. 8ί ΜαΡβ αναίΐ 

ίαΐΐ ββ βαΙβυΙ, δα ηααΐνβΐΐΐαηββ ροηρ ΡϊβΓΓβ η’βη δβραΐΐ ^μιβ ρΐυδ ρβηΐΐ^ΐβ. 

(2) Ορ. Ιαιιά., ρ. 44. 

(3) Ορ. Ιαιιά., ρ. 350 δ. άβδπδ βη Οαΐίΐββ, νοβαΐΐοη άβδ ςηαί,Γβ ρββΐιβηΐ’δ; Ιβ δα1)1)α1: 

α Οαρίιαρηαηπι; Ιβ ραραΐγΐΐςηβ; ίοπίβ, 1)1αδρ1ιβπιβ άβ ΓβδριάΙ; Ιβδ νραΐδ ραρβηΐδ; ρρβ- 

άΐβαΐϊοη αιι ΐ30Γά άβ Ια ιηβΓ, ΙβανβΓδββ, ΙβηιρβΙβ αραίδββ, ΟβΓαδα, Ια ίιΠβ άβ άαϊΓβ; 

Γβ]βί ά ΝαζαρβΙίΐ; ρρβηιίβΐ’β ηιηΙΙΐρΠβαΙΐοη άβδ ραΐηδ; Ιΐ’ανβΡδββ; Ιβδηδ δπρ Ια ηαβρ; 

άβΙ)αΓ(ϊυβηιβηΙ ά ΟβηβδαΓβΙΙι; άβιηαηάβ ά’ιιη δΐ§ηβ; νογα§,·β αη ηοΓά; βοηίβδδΐοη άβ 

ΡϊβΓΓβ; ΐΓαηδβ^ηΓαΙϊοη, ^ιιβπδοη άβ 1’όρ^1βρι^^ίαβ; άβηχϊβηιβ αηηοηββ άβ Ια Ραδδίοη; 

άϊδρπίβ δαΓ Ια ρτβδβαηββ, απιβίΐίοη άβδ ΓιΙδ άβ Ζ61)βάββ; βηΐΓββ ά .ΤβΓηδαΙβπΐ; Ιβ 

ΐΓΪβηΙ; Ιβδ νβηάβιΐΓδ βϊιαδδβδ; Ια €[υβδΙϊοη δΐΐΓ Ιβ ροηνοϊΓ άβ ^6δυδ; Ιβ Γιΐδ άβ ϋανίά; 

Ια ραΓοΙβ δΐΐΓ Ιβ ΤβηηρΙβ; (ΐΓαΙιϊδοη άβ .Ιηάαδ); ΟβΙΙΐδβιηαηί; ΓβηϊβπιβηΙ; βοηαραηι- 

ϋοη άβναηΐ ΡΠαΙβ; βιαιβΙΓιχΙοη. 



ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ. ΧΙ.ΙΙΙ 

Π ΓβδίΘ, (Ιειηδ 1θ3 ρείΓΐΐβδ αηοίβηηβδ, υη ρβα ρίπδ άθ νίη^ί ραδδβ^βδ 
Γ|ΐιί οηΐ (Ιθδ ρ&Γ&ΙΙβΙβδ ά&ηδ Επο θΐ άαηδ ΜειΙΙΙιίβυ βΐ ςιι’Π γ ά άθδ ταίδοηδ 
(1’ίηοΙιΐΓβ (Ι&ηδ 1β Κβουβί! (Ιβ (ΙΐδΟοπΓδ. δοηΐ-ϋδ νβηπδ & Μαρο άβ Ια οαΐβ- 

οΐιβδβ άθ ΡίβΓΓΘ οιι Ιθδ α-ΐ-ίΐ βιηρΓίιηΙβδ & οβ Γβοιΐ6ί1? I. 'ΝΥβίδδ, ηοη 
δειηδ ΙιβδίΙειΙίοη , ρρβικί 1β δβοοικί ρ&Γΐί, βΐ ορίηβ ςιιβ 1β ΙβχΙβ άβ Μ&γο 
βδΐ δβοοϊκΙαίΓβ ρ&Γ Γ&ρροΓί δπ ΙθχΙβ ρηιηίΐίί άβδ Ρο^ίδ. 

Εη ρΐιΐδ άιι οοη^ΙοηιβΓδΙ άβδ ιηθίΙΙθυΓθδ δοπροβδ, λΥβίδδ (ϋδΐίη^ιιβ άθδ 
ϊϊίοροθδΐιχ δβοοηάδίρβδ (^αί Ιιιί δοηΐ δπδρβοΐδ, οα οοιηιΏβ (Ιβδ πιίρδοΐβδ 
ά’ιιη ^βηρβ δρθοίδΐ, οιι οοπιπιθ (Ιβδ (ΙοπΜθΙδ, οπ οοιηιηΘ ίιηίΐΘδ (Ιβ ΓΑ. Τ., 

οα οοιηπιΘ (Ιθδ δ7ΐηΐ3θ1βδ (1). ΜδΡο βδΐ (Ιοηο Ι^ίβη αη οοιηρϋδΙβαρ; ί1 

ρβοαβΐΐΐβ (Ιβδ ιηοροβδαχ (501 βίδΐβηΐ (1β]δ βορίΐδ. Ροπρ αη ρβα, λΥβίδδ 
δάπιβΙΐΡδίΙ θ[αβ 1δ ρρβιηίβρβ βορΐίαρβ βδΐ (Ιβ ΜδΡΟ Ιαί-πιβΓηβ (2), θ[αδηά 
ΐ1 θθρίνδίΐ οβ (^αβ ΡίβΡΡβ ΡδθοηίδΐΙ, 1δη(1ίδ (|αβ 1δ Ρ(3(1δθΙΐοη άβΓιηίίίνβ 
δβΡδίΙ ροδίβρίβαρβ δ 1δ πιορί (Ιβ ΡίβΡΡβ. Μδίδ, βη δοπιπιβ, ί1 η’οδβ δβ ρρο- 

ηοηοθΡ δαρ 1δ ρβΡδοηηδΠΐβ (Ιβ οβ Ρθ(ίδθίβαρ, βΐ ί1 Ιαί δβιη1)1β Ι^ίβη ρβα 
νΡδίδβηιΜδΗβ (|αβ Ιβδη, δαρηοπιτηβ ΜδΡΟ, αη 1ΐδΐ3ίΙδηΙ (Ιβ ^βραδδ1βπ1, δΐΐ 
ββρίΐ Ιβδ ρδδδδ§·βδ (^α’οη νΐβηΐ άβ δί^ηδίβρ οοπιπιβ δββοη(1δίρβδ. 
Ε’οανρδ^β δβ Ιβρπιίηβ άοηο δαρ αη ροίηΐ ά’ίηΙβρΡθ§·δΙίοη. Εβ δββοηοΐ 

βνδη^ϋβ βδΐ Γοβανρβ (1’αη (ϋδβίρΙβ (Ιβ ΡίβΡΡβ βΐ άβ Ρδαί (5αβ 1δ Ιρδάίΐίοη , 

ηοπιηιβ ΜδΡΟ. ΕίδΐΙ-οβ Ιβ πιβπιβ (^αβ Ιβδη, δαρηοπιπιβ ^ίδΡβ? Ε’ίηιρρβδ- 

δίοη βδΐ ρΐαίόΐ ηβ^δΐίνβ. 

Ρρβδ(}αβ βη πιβπιβ Ιβηιρδ ({άβ Μ. I. λΥβΐδδ, Μ. ΚίβΕδΡοΙ ΑοΙοΙί' Ηοίϊηίδηη 

ρροροδδίΐ αηβ δοΐαΐίοη ηοανβΠβ (Ιβ Γορί^ίηβ (Ια δβοοη(1 βνδη^ίΐβ (3). Βδπδ 

αη νοΙαπιΘ οοηδΐίΙβΡδΜβ, ί1 δ βδδδγβ (Ιβ ρροανβρ (^αβ Γβνδη^^ΐΐβ δβΙαβΙ (Ιβ 

δ. ΛΙδΡΟ (Μβ.) δ βίβ οοπιροδβ (1’δρρβδ αη ορί^ίηδΐ δΡδπιββη (}αΐ Ιαί-ηιβηιβ 

δ ρδρα'δοαδ αηβ (1οα1)1β ίορπιβ (ϋ 1 βΐ ϋ 2). Εβ ρρβπιίβρ βίδΐ βπίδηδίΐ ρβαΐ- 

βίρβ ά’αη (ΙίδοίρΙβ (Ιβ δ. Ρίβρρβ, ρβαΐ-βίρβ (Ιβ ΜδΡβ, δ 1δ βοηίΐΐΐίοη άβ ηβ 

ρδδ Γί(1βη1ίββρ δνββ ΜδΡβ Ιβ (ϋδβίρΙβ (Ιβ δ. ΡδαΕ Εβ ρρβπιίβρ βνδη§·ίΐ6 δΡδ- 

Ηΐββη δ βίβ Ιρδπδίορπιβ, Ιοα]οαΡδ βη δΡδπιββη, (ΙδΠδ αη δβιΐδ ρΙαδ ρδαΐί- 

ηίβη. Ε’βδρριΙ ρδαΐίηίβη ββΐδίβ δαρίοαΐ (ΙδΠδ 1δ ρβίΐδβΐίοη ^Ρβθ(]αβ, (^α’οη 

ρβαί Ιρβδ βίβη βροίρβ δηίβρίβαρβ δ Γδη 70. Μ. ΗοίΤπίδηη βδΐ (Ιοηο δδδβζ 

βοηδβργδίβαρ (|αδηΙ δ 1δ (ΙδΙβ (Ιβ 1δ οοπιροδίΐίοη (Ιβ ηοΐρβ δββοη(1 βνδη§·ί1β. 

11 βδΐ δρρίνβ δ δδ ΐΕβοριβ, θ[αί η’δ ]αδ(|α’·δ ρρβδβηΐ βίβ δάπιίδβ ρδΡ δαβαη 
βριίίί^αβ (Ιβ ηΐδρςαβ, ρδΡ αηβ οοηιρδΡδΐδοη βηΐρβ Ιβδ Ιροίδ δγηορΙΐ(}αβδ. 
II Ιαί ρδΡδίΙ ίπιροδδίΜβ 0{αβ Μβ. δίΐ δβρνί (Ιβ δοαρββ δ ΜΕ βΐ δ Εβ. δοαδ 

δδ ίορπιβ δβΙαβΠβ, ρδΡββ (5α’ί1δ ηβ δβρρβηΐ ρδδ δοη Ιβχίβ (Ι’δδδβζ ρρβδ. Ιΐδ 

(1) Οθ δοηί : 1θ ΓβοίΙ άβ Ια ιηοιΊ άβ άβαη-ΒαρΙίδΙβ; Ιβ Γι^υΐβρ άβδδβοΐιβ; Ιβδ ρρο- 
άί^βδ ά Ια ιηοΓί άβ άβδπδ; Ιβ ραιΊα^β άβδ νβίβηιβηΐδ, βίβ.; Ιβ, Ιοπι1)βαπ νίάβ; Πιοιηπιβ 
α Ια ιηαΐη άβδδέβΙιββ; Γανβιι^ΐβ άβ άβρίοΐιο. Όπ ΓβάαοΙβυρ, αρρβδ Ιβ Ρροίο-ΜαΓΟ, Ιβ 
δθΐΐΓά-1)β§ιιβ βΐ Γανβυ,ι^ΐβ άβ ΒβΙίΐδαϊάα (ορ. Ιαιιά., ρ, 380 δ,). 

(2) Ορ. Ιαηά., ρ. 349. 

(3) Οα8 ΜαΓ€η8βναη§€ΐίΐίΊη ιιηά 86ίηβ ^ιι6ιιβη, Εΐη ΒβΐΐΓα§ ζπγ Εδδΐιη§ άβΓ ϋτ- 
Ηΐατουδίρα^β, ίη-8“ άβ ιχ-644 ρρ. Κδηί§δΙ)βΓ^, 1904. 



χι,ιν ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

&ν£ΐίθηΙ (Ιοηο 80ΐΐ8 1θ8 γβυχ υη 0Γί§·ίη&1 εΐΓ&πίΘβη. Μαίδ άβ ρ1π8 οθί οη^ί- 

ηαΐ & άύ ραΓαίΐΓβ 80Π8 υηβ ίοηηβ (1οιι1)1θ, ρ&ΓΟθ (}ΐΐ6 Μΐ., βίαπί ρ1υ8 

οοτίΓΐ, α άύ οοηηαίΐΓθ οβ ΙβχΙβ 8οα8 υηβ Γογπιθ ρΐυβ βουρίβ (^υβ ββΠβ ςυ’οηΐ 

δυίνίβ Μβ. βΐ Εβ. — Μ. Ηοίϊιη&ηη ανηΐΐ άοηβ η ρΓουνβΡ 0{υβ Μΐ., Εβ., βΐ 

Μβ. Ιυί-πίθπιο 8θηΙ (1θ8 αά&ρΙ&Ιίοηδ 1ί1)Γθ8 άβ ΓυΓ&πίΘθη ρΙυΙόΙ (ΐυβ άυ 

^Γββ, θΐ ο’βδί ββ €[α’ί1 Θ8ΐ ίπιρο88ΪΜ6 άβ ίυΐΓΘ, β&Γ, 81 οθ 8οηΙ (1β8 υά&ρία- 

Ιίοηδ 1ί1)Γθ8 — βΐ β’θ8ΐ 1β ίοηάβπίθηΐ άβ Μ. Ηοίϊπιηηη, — οη ηβ ρβυΐ θΙγθ 

βθΓΐηίη άυ ΙβχΙβ (^α’βΠθδ δυρροδβηΐ. ^υ&ηι αυχ ίηάίββδ (1β ΐΓ&άυοΙίοη άυηδ 

1β8 ΐθχΙβδ 8γηορΙί(ίΐΐθ8, ηου8 ΓβίΓουνβΓοηδ ββΙΙβ (|υ68ΐίοη βη ΐΓ&ίΙυηΙ άυ 

βδίΓυοίΘΓΘ &Γυπΐθβη άβ Γβν&η§“ί1β άβ 8. Μ&γο. Ι^β δ^δίβπιβ άβ Μ. ΗοίΓπι&ηη, 

βοιηπιβ Ιουδ ββυχ (|υί ίηια^ίηβηΐ υη ΡροΙο-Μυρβ, οΜί^β 1β8 βνυη^βϋδίβδ 

8. δοίνΓβ άβ ΐΓβ8 ρΓβ8 1β ΙβχΙβ άοηΐ Πδ 8β δβΓναίβηΙ. Ογ οη ηβ ρρουνβΓη 

^&Π18^8, ρ8Γ βχβπιρΙβ, (ΐυβ Μι. η’η ρηδ νίδβ 3 Ιυ ΙιηβνβΙβ ρΐυδ (}υβ Ρβ. ρουρ 

άβδ ρυίδοηδ (}υβ ηουδ ηβ δοηαηιβδ ραδ οΐ)Η§·β8 άβ ρβηβίρβρ. 

11 ηβ ΓαυάραίΙ άοηβ ρηδ Ιρορ ίηδίδίβρ 8υρ Ια πιοάβραΐίοη άβ ΜΜ. I. λΥβίδδ 

βΐ ΗοίΤηιηηη (^υί ηβ 8β βαβίιβηΐ ρ38 άβ δυίνρβ 1β ορίίβρίυπι άβ δίρυυδδ. ΟβΙΙβ 

€[υ3Ηββ3ΐίοη, ηνββ ΓβρίΙΙιβΙβ άβ Ρβΐηΐίνβ, πΐ3Ρ€[υ3ίΙ Ιβυρ ρο8ίΙίοη(1), 

βοπιρηρββ 3 ββΠβ άβ ΜΜ. ΛΥβηάΙίη^ βΐ Ροίδγ. 

Μ. \νβηά1ΐη§* α άοηηβ ά’αβορά υηβ βδί^υΐδδβ άβ 8β8 Ρβδυΐΐηΐδ άηηδ υηβ 

ρβΐίΐβ βροβίιυρβ (2); ί1 α ρρβίβηάυ Ιβδ ]υ8ΐίΓιβΡ άαηδ υη νοΙυπιβ ίορί άβηδβ 

ρ3Γ άβδ οβδβρνηΐΐοηδ άβ βριίίί^υβ (3), βΐ ί1 ηηηοηββ βηβορβ υη νοίυιηβ ρΐυδ 

δρββΐηΐβπιβηΐ ρ1ιί1ο1ο§·ίςυβ. 

ΡρβηαηΙ 1β βοηΐρβ-ρίβά άβ Ια Ιΐιβοριβ άυ ΡροΙο-Μηρβ, Μ. λνβηάΐίη^* 

ρβ^αράβ βοπιπιβ υη Ρβδυ1ΐ3ΐ υδδυρβ άβ Ια ^ρ^ι^(^υβ (|υβ 1β δββοηά βναη§·ί1β, 

Ιβί (}υ’ί1 βδΐ, δαυί άβδ άβίαϋδ ΙουΙ α ίαίΐ ίηδί§·ηίΓιαηΙδ, α δβρνί άβ βαδβ α 

Μι. βΐ α Ρβ. Ρ’βδί βηβορβ α Γβηβοηΐρβ άβ I. λΥβίδδ (^υ’ίΐ ρβίυδβ άβ ρρβηάρβ 

ρουρ βρΐίβρίυπι άυ Μαρβ ρρίπιίΐΐΓ Ια ρβίαΐίοη άβ ββρίαίηδ πιορββαυχ ανββ 

Ρΐβρρβ. Οβ δβραΐΐ Ιρορ 8υ1)]ββ1ίί. Ρα νραίβ πιαηίβΡβ βοηδίδΙβ άοηβ αάίδββρ- 

ηβρ Ιβδ αάάίΐίοηδ άυ ρβάαβίβυρ. Ρβ ροίηΐ οΡίβηυ — βΐ ββδ αάάίΐίοηδ δοηΐ 

βοηδΐάβραΡΙβδ, — Π ΡβδΙβ υηβ πιαίίβρβ ρρίπιίΐίνβ ςυί ρβρρβδβηΐβ βηβορβ 

άβυχ βουβΡβδ άβ ρβάαβίΐοη βΐ άβυχ ίηάΐνίάυαίίίβδ. Εη ίηάίηυαηΐ Ιβδ 

Ρβδυΐΐαΐδ άαηδ Γοράρβ ίηνβΡδβ, οη άίδ1ίη§·υβ « υη ΙιίδΙορίβη », « υη ροβΙβ », 

« υη ΐΡβοΙο^ίβη άο§·ιηαΙί€[υβ ». Ρβ ρρβπιΐβρ α ραβοηΐβ ρβυ άβ πιίραβίβδ; 

ί1 ηβ ραβοηΙαίΙ ά’αίΙΙβυΡδ (^υβ ρουρ ρβρροάυίρβ Ιβδ ραροΐβδ άβ Ιβδυδ, 

βχββΠβηΙ ρρθάΐβαίβυρ άυ Ρβ^ηβ άβ Βΐβυ. Ρβ ροβΙβ βχββΠβ άαηδ Ιβδ ρββίΐδ 

άβ πιίραβίβδ, (5υ’ί1 αΙΙρίΡυβ α 3βδυδ, Μβδδίβ βΙΡίΙδ άβ Βίβυ. Ρβ 11ιβο1ο§·ίβη 

(1) Οη ροπιταΐΐ ρΐαοβρ ιοί : Ι,Έναη^ίΙβ άβ Μανβ θΙ 8θδ ταρροΓίδ ανβο οβυχ άβ 
ΜηΙΙΙιΐβιι βΐ άβ Ι,υο, βδδαί ά’υηβ ΐηΐροάηοΐΐοη οπίίοιυθ ά ΓβΙαάβ άπ δββοηά βνηη^Πβ, 
ρείΓ Μθΐιπββ ΟοουΕΡ, βΐ ά68ΐΐ8 αββονάίη^ ίο 8. Μανίί, ΐ3γ ά. Μ. Τάοηιρδοη. 8υΓ ββδ 
οηνΓα^βδ ςυβ ΐβ η’ηί ρπ ηιβΙΐΓβ ά ρΓοάΙ, υοιγ Β.Β., ΐαηνΐβΓ 1911. 

(2) 6>-ΛίαΓβζζ5,ΤϋΙ)ίη§βη, 1905. 
(3) Οίβ Εηί8ΐβ1ιιιιι§ άβ8 Μαΐ'βη8-Ευαη§βΙίιιιη8, Τύΐ^ίη^βη, 1909. 



ΙΝΤΚ00υ€ΤΙ0Ν. χι.ν 

ηθ 8£ΐίΙ ρδΐ8 Γ&οοηΐΘΓ, βΐ, Ιβη&ηΙ & 1θ ίαΐΓβ, βη θδΐ τέίΐηίΐ & ΓβοΙί^βΓ άβδ 
ΙιίδΙοίΓΘδ ά’&ρΓθδ 1β δο1ΐΘπι& (1β 868 (Ιβν&ποίβΓδ; ροπρ Ιαί 3β8α8 βδΐ 1β Ρΐΐδ, 
βΐ 1β Ρίΐδ (1θ ΓΙιοιηιηΘ (Ιβδ βροο&Ι^^ρδβδ (1). ϋο ρ1ιΐ8 οβ Γβά&οΙβπΓ δ’βδί 
δΘΓνί (1π Κθουβίΐ (1θ8 (ϋδοοιίΓδ, ιηειίδ ί1 Γα θχρΙοίΙβ Ιγθ8 ΙΛρβπίθηΙ βη ΐΓδίηδ- 

ίθΓΠΐ3ηΙ Ιβδ ρβηδββδ. 
II βδΐ δηρβΓβιι άβ ί&ΐΓβ ΓβηιηΓςιιβΓ οοπιΜβη Ιβδ ΟΓΐΙθΓθδ ββ Μ. λΥβη^Ηη^ 

δοηΐ δαΙ)]β6ΐί£δ. Ρβ δβηδ βδίΡβΙίο^ιΐΘ ηβ Ιηί ί&ιΐ ρ&δ άβί&ηΐ; πιβίδ οθΙΙβ βείδβ θδΐ 
ίΓ&^^ίΙβ. Ρβ ρηηνΓΘ ΓβάηοΙβιΐΓ βδΐ ΙβΠβπιβηΙ πιαίπίθηβ (ίπθ ΙοΓδί^π’ϋ ΓβιΐδδίΙ 
4 ρβη ρρβδ (|ΐΐθ1(5ΠΘδ δοβηβδ, οη Ιαί ΓβρΓΟοΙιβ (1’βη ανοίρ βπιρΓαηΐΘ Ιοπδ 
Ιθδ ΐΓ&ίΙδ; Μ. λΥβηίΙΙίη^’ ΟΓοίΙ βοΙιαρρβΓ αίηδί 4 ΓαΓ^απιβη! ά’αηίΐβ Ιίρβ (Ιβ 
ΓίάθηΙίΐβ (Ια δίγΐβ. Όα ηιοίηδ δθδ ραίδοηηβπίΘηΙδ δοηΐ, ΐΓβδ ίαοίΐθδ 4 δαίνρβ, 
βΐ 868 ροδίΐίοηδ οΐαίρβπιβηΐ ίηάί(5αββ8. 

Οη ηθ ρβαί βη (Ργθ ααΐαηΐ (1β Ια (ΙοαΗβ οΡαίηβ (Ιβ ταίδοηηβπιβηΐδ ραρ 
1β8(ίαβΐ8 Μ. Ροίδγ (Ιίδοβρηβ (Ιαηδ Μαρβ ββ (|αί βδΐ 8β6οη(1αίρβ οοηιπιβ 
ρβ(1αβίίοη, 6ΐ οβ <}αί η’α ραδ (Ι’ααΙορίΙβ Ρί8ΐορί(}αβ. Ααδδί Ιβ οίίβροηδ-ηοαδ 
■νοΙοηΙίβΡδ ίβχΙαβΠβηιβηΙ. Ρβ Ρροιο-Μ&ρο βδΐ Ιρβδ Ρίβη βχβοαίβ, βη ίαηΐ 
(}α’βχΐραίΙ ά’αηβ οοπιραραίδοη ανβο Ραο βΐ ΜαΙΙΡίβα : « Ορ ί1 δβπιβΙβ (^αβ 
Γοη ρβαί Ιροανβρ (Ι’ααΐΡβδ βχρΙίοαϋοηδ δαίίδίαίδ&ηΐβδ ροαρ Ιβδ οηιίδδίοηδ 
άβ ρβοίΐδ βηΙίβΡδ... ^ααηι ααχ οηιίδδίοηδ άβ Ιρ&ίΐδ (ΙβδΟρίρΙίίδ, Ια 
ρίαραρί, δίηοη ΙοαΙβδ, ρβανβηΐ δ’βχρ1ί(5αβρ ραρ Ια (ΙίίϊβΡβηοβ (Ι’βδρρίΙ βηΐρβ 
Ιβδ βναη^βΐίδίβδ » (2). Ο’βδΙ Ιβ δβ6οη(1 βναη^ίΐβ Ιαί-πιβηιβ (}αί δβ ΡβνβΙβ 
οοηιηιβ αηβ οοπιρίΐαΐίοη. II α βίβ οοπιροδβ (Ι’αρρβδ (Ιβαχ δοαροβδ ρρίηοί- 

ραΐβδ : « Οβ (^αί Ρβ^αρ(Ιβ Γβηδβί^ηβηιβηΙ ρροοβ(1β, δβίοη ΙοαΙβ νραίδβπι- 

Ρΐαηοβ, (Ιβ Ια δοαροβ οα ΜαΙΙΙιίβα βΐ Ραο οηΐ ραίδβ ρΙαδ Ιαρ^βπιβηί, »... 

« Οβ (ίαί ρβ^αρ(1β Ιβδ ίαίΙδ δβπιβΙβ νβηίρ (Ι’αηβ ααΐρβ δοαροβ (}αί ρρβδβηΙαίΙ 
αηβ βδ(}αίδδβ (Ιβ Ια οαρρίβρβ (Ια δαανβαρ ]αδ(|α’α δα πιορΙ » (3). 

(1) Βυ ρΓΘΐΏ,ΐβΓ Μο,, Ιβ (Ι6ΐ)υ1 (Ιβ ΓΙιίδΙοίΓθ βναη^βΐίςπβ (ι, 16-ιιι, 5), (Ιοηο αυδδί Ιβδ 
οίιΐ(5 οοηίΐίΐδ, ιιι, 20-21; 31-35; ιν, 1-9; 26-29. 33; νΐ, 32-34; γιιι, 27-37 (δαπΠα ρΐ’θ- 

(ΙίοΙΐοη άβδ δοπίΤΓ&ηοβδ); χ, 1; 13-44 (δαυί ρβΙοποΙίΘδ), άοηο Γέρΐδοάβ (Ιβδ Γιΐδ (Ιβ 
Ζβ1)6άβθ; XI, 15-17; 27-28; χιι, 1-37, άοηο Ια ραραΐ^οΐβ άβδ νΐ^ηβροηδ, Ια άΐδρπίβ 
ανβο Ιβδ δαάάιιοββηδ, Ιβ ρΓβηιΐβΓ οοηαπιαηάβιηβηΐ; χιιι, 1-2; 33-36, άοηο Ια ραΐ’αϋοΐβ 
άη ίΐ§;ηΐβΓ δαηδ αυοηηβ αΐΐυδϊοη ά Ια Γιη άη ιηοηάβ; χιν, 1-2; 3-7, άοηο ΓοηοΙΐοη άβ 
ΒβΙΙιαηΐβ; 10-11. 22-25; ΓΐηδΙΐΙυΙΐοη άβ ΓΕυοΙιαπδΙΐβ; βηΐΓβ δβδ άβηχ οηνΓα^βδ, 
Μ. ·ννβηά1ϊη§; δ’βδί αρβρςπ (^π’ίΐ ίαΐΐαϋ ταγβΓ ν( Γβραηάη ρουρ Ιιβαυοουρ », (ΐηΐ δβηΐ 
δοη ραυϋηίδηαβ, 43-50. 65; χν, 1-15, άοηο ΒαΓα1)]3αδ; 21. 22. 26. 27. 31. 32. 37% άοηο 
Ιβδ ΐηδπΐΐβδ άβδ ^Γαηάδ ρρβίΓβδ απ ρΐβά άβ Ια οΓοίχ. — Ββ δβοοηά Μαρο βδί Ιβ ίανορΐ 
άβ Μ. ΛΥβηάΙΐη^ (}ηί α Βΐβη ιηΐδ βη ΙηπιΐβΡβ δβδ αάιηίραΜβδ ςηαΐίΐβδ άβ ηαρραΐβπρ, 
ηαρραίβυρ άβ οοηΐβδ, ά’αρρβδ Ιηί. II Ιηί άοηηβ ιν, 35-41; ν, 1-43; νι, 14-30, άοηο Ια 
ιηορί άη ΒαρΙίδΙβ; 35-44; ιχ, 2-8 βΐ 14-27, άοηο Ια Τραηδβ^πραΙΐοη; χ, 46-52, Γα- 
νβη§ΐ6 άβ ΙβρίοΙιο; χι, 1-10; χιν, 12-19, 26-42, 51-56; 60-64; 66-72; χν, 16-20. 23. 24. 
25. 29. 31. 33. 35-47 (δαιιί ΐηοΐδβδ); χνι, 1-8. 

ΤοηΙΙβ ΡβδΙβ βδΐ άβ Γβναηε^βΐΐδίβ, γ οοιηρρίδ (ΐηβίςηβδ ιηοΐδ δβηιβδ ραρίοηΐ, βΐ άοηΐ 
Ιβ ηοιη1)Γβ δ’βδί ηοΙοΒΙβηιβηΙ αη^πιβηΐό άαηδ Ιβ δβοοηά Ιραναΐΐ άβ Μ. λνβηάΐΐη^. 

(2) 1^6$ έναη§ΐΐ68 βΊΐηορα^αββ, I, 118. 
(3) Ιιοο. Ιαιζά., ρ. 106. 



XI. VI ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

€β ρΓβιηΐθΓ δίπΙβιΐΓ άβδ ΡθοΐΙδ ει ριι βιηρΓαηΐΘΓ (Ι&ναηΙ&^Θ & Ριθγγθ, (}πί 

ά’αίΙΙβιΐΓδ 3. βα « πηβ ραρί ρΓθροη(1θΓ3η1β άαηδ Ια ίοΓίϊίαΙίοη άβ Ια οαΙθοΚθδθ 

αροδΙοΙίςυβ » (1), ιηαίδ οη ηβ νοϋ ραδ €[ιιθ Ρϊθγγθ αίΐ ίηίΐαβ άαναηΙα§·Θ 

δΐΐΓ Ια ραΓίίθ ηαΓΓαΐΐνθ ςιιβ δΐΐΓ Ιβδ Ι^ο§ία. 

Οβ ί^ιι’οη οοηδίαΐβ, ο’βδί (^ιΐθ 1θ δθοοηά έναη^ϋβ βδΐ « πηβ βοηιρίΐαΐίοη 

αηοηγπΐθ, πη ρβδίάπ ρίπδ οπ πιοίηδ 1ΐθΐ6Ρ0§“βηΘ άβ Ια ΐΓαίϋΙΐοη ΙιΐδΙΟΓίί^πΘ 

(Ιβ ΓΕναη^ίΙβ βΐ άβδ ίηΙβΓρΓβΙαΙίοηδ, άβδ οοιηρίθηίθηΐδ (^π'^ αναίΐ ίηίΓΟ- 

(ΙπίΙδ 1β ΐΓαναίΙ άβ Ια ρβηδθβ οΙΐΓβΙίβηηβ, δοΐΐ Ιβ ΐΓαναίΙ αηοη^τηΐΘ άβ Ια ίοί 

άαηδ Ιβδ ρΓΘιηίβΓθδ οοπίΓηπηαπΙθδ, δοίΐ Γΐηίΐπβηββ ίη(ϋνί(1πβ11β (Ιβ ιηαίΐΓβδ 

Ιβίδ ςπΘ Ραπί, δοίΐ Ιβδ Γβίϊβχΐοηδ ρβι-δοηηβΠβδ άβδ Γβ(1αβΙβΠΓδ βναη§·β- 

1ί(|πβδ » (2). Μ. Ροΐδ^ 8αίί ραΓίαίΙβιηβηΙ βοιηϊ)ΐβη ββΙΙβ ίιηα^β άπ δββοηά 

βναηο-ίΐβ άίίϊβΓβ άβ ββΠβ ί^π’οηΐ ΐΓαβββ (Ιβ ΐΓβδ βδΙίιηαΙιΙβδ δαναηΐδ. II 

ρΓβΙβη(1 Ια ]πδΙίΠβΓ : « Όαηδ πηβ (ΒπνΓβ απδδί ρβπ ΙίΙΙβΓαΐΓβ, Ιβ (ΙβίαπΙ 

άβ βοΐιβδίοη η’βδί ραδ πηβ ρΓβπνβ (Ιβ Γβ(1αβΙίοη ιηπΙΐίρΙβ. Μαίδ Γίηβοΐιβ-- 

Γβηββ (|π’οη ροπΡΓαίΙ αρρβίβρ ροδίΐίνβ, Ιβ άβδαοβθΓ(1 βηΐΓβ Ιβδ ηορββαπχ 

]πχΙαροδβδ (ϊπί ρροββάβηΐ (Ιβ βοπραηΐδ (Ι’ί(ΐ6βδ ΐΓβδ (ΙίίίβΓβηΙδ, Γαββπιηπία- 

Ιίοη άβ (Ιοηηββδ (ΙίδραραΙβδ (}πί δβ ΙαίδδβηΙ ΓβοοηδΙίΐπβΓ βη ^Γοπρβδ Ιιοηιο- 

^βηβδ, βαΓαβΙβρίδβδ βΙιαβπη ραρ πηβ ίηδρίραΐίοη (ϋδΐίηβΐβ, Ιβδ (ΙοπΡΙβ 

βπιρΙοίδ ρβπνβηΐ αΙΙβδΐβρ, ίβί βοΓηιηβ αΐΠβπΡδ, Ια βοηιΐιίηαίδοη (Ιβδ 1ρα(ϋ- 

Ιίοηδ οπ (Ιβδ δοπρββδ ββρίΐβδ β1 Ια βοιηρίβχίΐβ (Ιπίραναίΐ ρβάαβίίοηηβΐ » (3). 

Π βδΐ δβπίβιηβηΐ ρβ^ΡβΙΙαΜβ (^πβ Μ. Ροίδγ η’αΐΐ ραδ ίηιίΐβ ΓβχβιηρΙβ 

Ιιβροιςπβ (Ιβ Μ. ννβη(11ίη§· βη ρββοηδΙίίπαηΙ ββδ §·ροπρβδ βαραβίβρίδβδ. 

^παη(1 οη δπίΐ (Ιαηδ Ιβ (Ιβίαΐΐ δοη (Ιοπίιΐβ Ρβ(ίπίδίΙοίρβ, οη νοίΐ ςπ’ίΐ βδΐ 

δοπνβηΐ (}πβδΙΐοη (1’απιρΐΐββαΐίοηδ, (Ι’ίηΙβΡβαΙαΙίοηδ, (Ιβ πιαη(}πβ (Ι’β(}πί- 

Ιίβρβ, (Ιβ (ΙοπΡΙβΙδ, (Ιβ ββ (^πί νίβηΐ βη δπρβίιαρ^β, άβ ββ (^πί βδΐ ^απβΐιβ- 

ιηβηΐ αιηαΐ^απιβ; ΙοπΙ ββία Ιβηά α ιηβΙΐρβ βη δπδρίβίοη Ια ναΐβπρ άβδ 

ρββΐΐδ, ιηαίδ ηβ ρροπνβ ραδ, άπ ιηοίηδ α Γοράίηαίρβ, ΓαβΙίοη ά’πη ρβάαβίβπι* 

ορβραηΐ δπρ άβδ δΟΠΡββδ ββρίίβδ. Εΐ ββρβηάαηΐ Μ. Εοίδγ βροίΐ ροπνοίρ 

άίδΐίη^πβρ ββ (ΐπί αρραρΙίβηΙ ά πηβ ΡβάαβΙίοη ίηίβριηβάίαίρβ, δαηδ ραρΙβΡ 

ά’πηβ άβρηίβρβ ρβνίδίοη, ροδίβρίβπρβ ά Ια ΡβάαβΙίοη άβ Γβναη^ίΐβ. 

δπρ Ιβ ρβάαβίβπρ Ιπί-ιηβιηβ, οη δβ Ιροπνβ βη ρρβδβηββ άβ άβπχ Ιΐιβορίβδ 

(}π’ί1 ίαπί 1)ίβη ρβ^αράβρ βοιηιηβ ροδίΐίνβιηβηΐ ίηβοΐιβρβηΐβδ βΐ βοηΐρα- 

άίβίοίρβδ. Ο’αΕορά οη βροίραίΐ (^πβ Μ. Εοίδ^ Ιπί ρρβΙβ Ιβ ηιβιηβ ρό1β €[πβ 

Μ. λΥβηάΙίη^ : II « βηβαάρβ... βΐ βοιηρΙβΙβ Ιβδ ιηαΙβρίαπχ άβ Ια Ιραάίΐίοη, 

ηβ Ιβδ αΐίβραηΐ (|πβ Ιρβδ δπρβρΓιβίβΠβιηβηΙ ροπρ Ιβδ ίαίρβ δβρνίρ απχ Ρβδοίηδ 

άβ δα άβιηοηδίραΐίοη, γ ίαίδαηΐ δΠΡίοπΙ άβ ηοΙαΜβδ αάάίΐίοηδ €[πί δβρνβηί 

άίρββίβπιβηΐ δβδ ίηίβηΐίοηδ άίάαβ1ί(|πβδ, αρο1ο^βΙί(5πβδ βΐ ροΙβιηί(}πβδ » (4). 

Οη βροίραίΐ (|πβ Ιβ βΕαρηιβ άβδ ΡββίΙδ, δί Ρίβη δβηίί ραρ Μ. λΥβηάΙίη^ Ιπί- 

ηιβιηβ, Ιβπρ βοπίβπρ, Ιβπρ ρίΙΙθΡβδ(][πβ, αρραρίίβηηβηΐ απχ δοπρββδ. Νοπδ 

ροπρρίοηδ άοηβ Ιροπνβρ άαηδ Ιβ δββοηά βναη§·ίΙβ (5πβ1(5πβ βΐιοδβ άβ ρβίαΐίνβ- 

ιηβηΐ ρρίιηίΙίΓ. Μ. Εοίδ^ η'γ βοηδβηΐ ραδ, βίνοίβί βοιηιηβηΐ βδΐ βαραβίβρίδβ 

(1) Ρ. 114. — (2) Ρ. 112. — (3) Ρ. 85 δ. — (4) Ρ, 116. 



ΐΝϊκοουατιοχ. ΧΕΥΠ 

ιηειίηίθη&ηΐ Ιο ΐΓαναΐΙ άιι Γβά&οΙβπΓ: « II ΐΓαίΙβ Ιβ» δουροθδ ρΙαδ 1ΐΒΓ(1ίιη6η1; 

Θΐ ηιοίηδ οκίΓοίΙβΓηβηΙ ςαβ Μαΐΐΐιΐθπ βΐ €[αθ I^11^ », βίειηΐ « Ιβ ρΐιΐδ ρβρ- 

δοηηβΐ » άβδ ΐΓοίδ δγηορΙΐί^ηΘδ. « II αίπΐθ Ιει οοπίβπι*, οη ροπιτειίί ρρθδί^υβ 

(ΙΐΓβ 1θ Γθοίΐίδιηθ, βΐ ΐ1 Ιυί 3ΐΓηνβ (Ιβ ο1ι&Γ§·βΓ δβδ (Ιβδοηρίΐοηδ (Ιβ (Ιβίίΐΐΐδ 

ηπΐ ρβπνβηΐ δΘΐη1)ΐ6Γ ρηδ δΠΓ Ιβ νίΐ, ιιιειίδ ςιιί η’αΐίβδίθηΐ ρβπί-βίΓβ (^πβ 

Ιβ νί§·αβΠΓ ηη ΙβηΙ δοίΐ ρβα ηΐδΙίςυβ άβ δοη ίιηβ§·ίηβΙΐοη » (1)... Εΐ οη 

οίΐβ 611 ηοΐβ 1θ ροδδβάΘ άβ ΟβΓβδα (ν, 1-21), Ια ΓιΠβ (Ιβ ΙαϊΓβ (ν, 22-43) 

(^ιι^ οβρβηίίβηΐ νίβηηβηΐ άβ δοπροβ! 

II να δαηδ (ϋρβ ςηβ Μ. Εοίδγ η’βδΐ ραδ ά’αβοοΓίΙ ανβο Μ. λΥβη^ϋη^· δΠΓ 
Ιβ οαΓαοΙβΓΘ ρίπδ οιι ηιοίηδ δβοοηάαίρβ (Ιβδ πιοΓΟβαηχ. Αηδδί 1)ίβη, (Ι’αρρβδ 
Ια (ΙβΓηίβΓΘ οίΐαΐίοη, ο’βδί ΙοηΙ Μαρο ςηί άβνίβηΐ δπδρββΐ, ά’αηίαηΐ 05ηβ δα 
Ιιοηηβ Ιοί η’βδί ^ιιβΡβ αδδπρββ. δ’ίΐ α οίΐβ (Ιβδ ηιοΐδ « ΙιβΙΐΡβηχ οη αρα- 

πιββηδ )) (( ίΐ δβπιΜβ 1)ίβη (}ηβ Ιβ ρβίΐαοΐβπρ γ πιβΐ άβ ΓαίΙββΙαΙίοη, ροπρ Ια 
οοηίβιιρ Ιοοαίβ, βΐ (^ηβ οβ η’βδί ροίηΐ δοηνβηίρ ΐρα(1ίΙίοηηβ1 » (2). Ε’βναη- 

§·ί1β αηοηγιηβ, αΐΐρίΐιηβ α Μαρο, β1 οοηιροδβ νβΡδ Γαη 75, Ιιβιιρίαίί δί νίο- 

ΙβπιηιβηΙ Ια ΐρα(ϋΐίοη ρρίηιίΐίνβ (^ηβ « ί1 δβπιΐιΐβ ίιηροδδίΙ)1β €[η’ί1 αίΐ βίβ 
(3βρίί βη Ραίβδίίηβ οη (Ιαηδ ηη βηάροίΐ οη Ια ΐρα(ϋΙίοη άβδ ρρβπιίβΡδ αρό- 

Ιρβδ βΐ άβδ άίδβίρΙβδ ίιηπιβάίαΙδ άβ Ιβδηδ αηραίΐ βΙβ Ιαρ^βηιβηΙ ρβρρβδβη- 

ίββ » (3). Ε’βδΙ (^ηβ Ια Ιραάίΐίοη άοηΐ άίδροδαίΐ ΓαηΙβηρ βδΐ οοπιρΙβΙβπίΘηί 
Ιραηδίορπιββ ραρ Ιβ ροίηΐ άβ νηβ άβ δ. Ραηΐ. Ο’βδΙ ρβη (^ηβ Μβ. βηνίδα§·β 
Ια πιίδδίοη άβ Ιβδηδ α Ια ΙηηιίβΡβ άβ ββΙΙβ Ιΐιβοΐο^ΐβ ίορί βνοίηββ, β’βδί 
ροηρ Ια ρΐιΐδ §*ραηάβ §·1οίρβ άβ ΓαρόΐΡβ άβδ Οβηΐίΐδ (^ηβ βοηΐ άββοβίιβδ βη 
δοηράίηβ Ια ρΐηραρί άβδ Ιραίΐδ (}ηί α11βί§·ηβηΙ Ιβδ Βοηζβ βΐ δηρίοηΐ δίιηοη 
Ρίβρρβ. 
Εβδ ^ραηάβδ Ιΐιβδβδ άβ Μ. Εοίδγ δβ ΡβΙροηνβηΙ άαηδ Γοηνρα^β άβ 

Μ. ΝίβοΙαράοΙ : Σιβ^ ρΐ'οοβάββ άβ νέάαβίίοη άβ8 ΐΓοίβ ρΓβτηίβΓΒ έναη^β- 

Ιί8ΐβ8 (4). Ε’βδΙ Ιβ ηαβιηβ βιηρίοί άη ΚββηβίΙ άβδ άίδβοηρδ βΐ ά’αηΐρβδ 

δοηρββδ ββρίΐβδ (|ηί η’οηΐ ραδ ηη ραρρορί δρββίαΐ ανββ δ. ΡίβΡΡβ, Ιβ πιβπιβ 

ραηΐίηίδπιβ άβ Μαρβ, ΙΙιβο1ο^ί{5υβ βΐ ραδδίοηηβπιβηί ραρίίαΐ, Ια πιβηιβ 

ορίηίοη άβ Ια ναΙβηρ ΙίίΙβραίρβ άβ Μαρβ, « Ιβηιρβραηιβηΐ βχηΕβραηΙ β1 

ίρηδίβ » (5), €ΐηοί(}ηβ, α νραί άίρβ, ββ ΡβπιαηίβηιβηΙ άβ Ια Ιραάίΐίοη, νβρί- 

ΙαΕΙβ Ιραναίΐ άβ ιηαρί^ηβίβρίβ, δηρροδβ ρΐηΐόΐ άη δαη§·-ίροίά βΐ ηηβ ββρίαίηβ 

ροηβρίβ. Εβ βΐιαριηβ άβδ Ρββίίδ ββΐιαρρβ βοηιρίβίβπιβηΐ α Μ. ΝίβοΙαράοΙ, 

(^ηί δ’βνβρίηβ α ρβίβνβρ άαηδ Ιβδ ραδδα^βδ άη « ροβΙβ » άβ Μ. λ4^βηά1ίη^ 

άβ ηοπιΐιρβηδβδ Ιραββδ ά’ίηίβρροΐαΐίοηδ. Μβπιβ « Ιβ ΡββίΙ άβ Οβραδα ρρβ- 

δβηΐβ ηηβ ηΙίΠδαΙίοη ηοηνβΐΐβ άβ Ια ρρβπιίβρβ δββηβ ά’βχορβίδπιβ » (6). Εΐ 

Γοη δηίΐ άβ δί ρρβδ Ιβ ΙραναίΙ άβ Ια Ιραάίΐίοη βΐ άβ Μαρβ €[η’ί1 ηοηδ βδΐ 

άοηη(3 ά’αρρρβηάρβ (^ηβ Ια ΤραηδΓι^ηραΙίοη βΙαίΙ ρβηί-βίρβ ά’αΕορά ηηβ 

αρραΐ'ίΐίοη άη Ρβδδηδβίΐβ, (^ηβ ββΐ βρίδοάβ, Ιραηδίορπιβ, βΐ η α^αηΐ ρΐηδ 

ρίβη (|ηί ραρρβΠβ Ια ρβδηρρββΐίοη, α βίβ ΐροηνβ ΙοηΙ ββρίΐ α ββϋβ ρΙαββ ραρ 

(1) Ρ. 257 8. — (2) 1\ 258, η. 3. — (3) Ρ. 119. — (4) Ραπ8, 1905. — (5) Ορ. Ιαιιά., 
ρ. 264. — (6) Ρ. 256. 



ΧΕΥΙΙΙ ίΝτηοουαΤίοΝ. 

Μαρο (:[πί Γα ΐΓ&ίΙβ βη δοθηβ (Ιβ οΊοίρβ οοιηπίΘ ιιη ργθΙικΙθ άθ Ια ΓβδαΡΓβο- 

Ιΐοη! ΤαηΙ άθ ίιηβδδβ ΟΓίΐίί^ιΐΘ ΙοιιοΙίθ ά πηβ οαηίΙθΠΓ ςιιί (ΙβδίΐΓΠίβ. 

ΟβρβηάδΐηΙ Μ. ΝίοοΙ&ΡίΙοΙ ρβηδβ ρ&ρ Ιαί-ιηβιηβ, βΐ ραΐΐαοΐΐθ α Ια 1ρ£ΐ(ϋ- 

Ιίοη βορίΐβ αηΙβρίβαΡΘ ά Μαρο 1θ δουρά άβ Ια Βθοαροΐβ οΐ Γ&νθπ^ΐβ (1β 

Ββ11ΐδ£ΐϊά3. : « ^6δ (Ιβιιχ §·ιιβρίδοηδ ραρ&ίδδ&ηΐ, 3*6 ηβ (Ιίδ ρ&δ Ιρορ οίροοηδ- 

Ι&ηοίΘΘδ, πΐ3ίδ Ιρορ ΡβαΙίδΙβδ βΐ Ιρορ 1&1)θρίβιΐδ6δ ροιιρ θΐρβ αΙΙρΛιιββδ & 

ΓίηνβηΙίοη ά’πη ρβάαοίθΐιρ » (1). Ο’θδΙ ΓίηνβΡδβ (^ιΐθ ρβηδβηΐ ΜΜ. ΛΥβίβδ, 

λΥβικΙΗπ^ βΐ Βοίδγ. 

Μ. Βαοοη βδΐ ρΐιΐδ ΐηΐίίρθδδβηΐ, βΐ πίθιηθ αιηιΐδ&ηΐ ραρ δοη οπίραηοθ (2). 

δοη Ιραναίΐ ΙβρηιίπΘ, ί1 δ’βδί αρβρςπ άβ Ια οοϊηοίάβηοβ θχΐραορίϋηαίρΘ άβ 

δβδ Γβδπΐΐαΐδ ανβο οθπχ άβ Μ. Βοίδγ. Ββ ρβάαοίβιιρ ά βπιρραηΐΘ α πηβ 

δοπροβ βορίΐθ νβηαηΐ (1θ Ια ΐραάίΐίοη ροιηαίηθ, αα Κβοιιβΐΐ άβ άίδοοαρδ, 

Θΐ α πηβ δοπρββ ίηβοηηπβ. ΜαΡβ βδΐ πη ραπίίηίβΐβ, πη ραπίίηίδΐβ αράβηΐ, 

πη ραπΙίηίδΙβ ρα(3ίβα1, πη ραπίίηΐδίβ πΐΐρα. II η’α ραδ βπ Ια πιοΐηάρβ αβ- 

βοίηίαηββ ρβΡδοηηβΠβ ανββ Γπη άβδ Βοπζβ, βΐ ραρ βοηδβςπβηΐ δοη ΙβηΐΘί- 

0'ηα§·θ βδΐ Μβη ρρβδ ά’έΐΡβ ηπί (^παηΐ α Ια ρβαΐίΐβ άβδ ίαίΙδ. 

Β’απίρβδ δοηΐ αΐΐβδ ρίπδ Ιοΐη βηβορβ άαηδ ββΙΙβ νοίβ (}Π8 Μ. Βαοοη, 

θΐ οηΐ αίΤίρηΐΘ ςπβ ηοπδ ηβ δανοηδ ριβη (Ιβ Ιβδπδ. Μαΐδ οη« Ιροπνβρα 

δαηδ (ΙοπΙβ (^πβ νοίΐα αβδβζ ά’βχοβηΐρίοίίβδ. 

II δβραίΐ (Ι’αίΠβπΡδ ίαπχ άβ οροιρθ (}πβ ΙοπΙβ Ια ορίΙί(}πΘ, ηιβηΐΘ Ια ρίπδ 

ίηάβρβηάαηΐθ, αίΐ δπίνί Ια Ιί^ηβ άροίΐβ (5πβ ηοπδ ανοηδ Ιραοββ ροπρ Ρβρρβ- 

δβηΐβρ Ιβ ρηοπνβηιβηΐ άπ ραάίβαΐίδπιβ (Ιαηδ πη δβηδ άοηηβ. 

Ββδ ηιαίΐρβδ άβ ΓβοοΙβ ΙίΒβΡαΙβ η’οηΐ ροίηΐ α1)αη(Ιοηηβ ΙβπΡδ ροδίΐίοηδ. 

λΥβΠΙιαπδβη α ηιβπιβ άοηηβ πηβ δα§'β Ιβςοη άβ οριίίί^πβ ΙίΐΙβραΐρβ α οβπχ 

(}πΐ δανβηΐ δί Βίβη βοηιηιβηΐ Μαρο α βίβ βοηιροδβ. Ββ δαναηΐ αάηιβΐ Ιπί 

απδδί άβδ βίβηιβηΐδ ρρϊηιαίρβδ βΐ άβδ βίβηιβηΐδ δββοηάαίρβδ άαηδ Ια Ιραάί- 

Ιίοη, δπρροδαηΐ δαηδ άοπίβ (ϊπ’οη Ιβδ άίδ1ίη§·πβρα ίαβίίβηιβηΐ ά’αρρβδ 

Ιβ ορίίβρίπηι άβ δίραπδδ, Μαΐδ ί1 αΐοπίβ : « Οβδ βίβηιβηΐδ δβοοηάαίρβδ Ιβ 

δοηΐ-ίΐδ απδδί άαηδ Ιβ δβηδ 1ί11:βραίρβ? Ο’βδΙ πηβ ςπβδΙίοη ηιοίηδ ίηιρορ- 

ίαηΐβ, (}π’οη ηβ ρβπΐ Ιβ ρίπδ δοπνβηΐ ρβδοπάρβ ανβο αδδπραηοβ. Εη ΙοπΙ 

οαδ ίΐ ίαπί ρβηοηοβρ α ρβίροπνβρ Ιβ ΡροΙο-Μαρο άαηδ δα ρπρβΙβ, βΐ ηιβπιβ 

ά ηιαρίΐπβρ Ιβδ δίαάβδ άβ Ια ρβάαβίΐοη. Βαηδ Ιβδ Ιίνρβδ α ρββίΐδ άβ ΓΑ. Τ. 

ίΐ βη να ΙοπΙ απίρβηιβηΐ; οβρβηάαηΐ ηιβηιβ δπρ ββ Ιβρραίη Ια βρί1ί€[πβ ΙίΙΙβ- 

ραϊρβ ροπρραΐΐ άβ0·βηβρβρ βη πη 3βπ ά’βηίαηΐδ » (3). 

ΕηοορββδΙ-ΐΙ (}πβ ^νβΙΠιαπδβηοροίΙ ροπνοίρ ρβοοηηαίΐρβ πηβ άβρβηάαηοβ 

ΙίΙΙβραίρβ βηΐρβ Μαρο βΐ Ιβ Κββπβίΐ άβ άίδοοπρδ, άβρβηάαηοβ άπ ΚβοπβίΙ νϊδ- 

α-νίδ άβ Μαρο, ςπί δβραίΐ Ιβ ρίπδ αηοίβη. 

(1) Ρ. 268. 
(2) Τ/ΐ6 1>6§ίηηίΊΐ§8 ο[ ΟοβρβΙ Ξίοι-ρ α ΙιίδΙοΓίοο-ΟΓίΙίοαΙ ίηςπίΓγ ίηΐο ΙΙΐθ δοιίΓΟθδ 

αικί δίΓυοΙυρβ οΓ Ιΐιβ ΟοδρβΙ αοοοΓάΐη^^ Ιο ΜορΚ, λνίΐΐι θχροδΐΙοΓγ ηοΐβδ υροη Ιΐιβ 
ΙΘΧΙ, ίοΓ βη^ΐΐδίι ΡβεκΙβΓδ, Νθλυ Η&νβη, ΟοηηθοΙΐοιιΙ, 1909. ΟΓ. ΗΒ., 1909, 650 δδ. 

(3) ΕΐηΙβΐίαη^, ρ. 57. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. ΧΙ.ΙΧ 

Ορ Μ. Η&ΓΠ&οΙί (1), (ΙίδοιιΙειηΙ Ια Ιΐιβδβ άβ λΥβΙΙΙιαπδβη, α δοαΙβηιι αιι 
οοηίΓαΐΓΘ ςαβ άβδ άθΐιχ ο’βδί 1β Κβοπβίΐ άβ άΐδοοτίΓδ, βχίΓαίΙ (Ιβδ ταρρροοίιβ- 

πίΘΐιΙδ ρΓ0ρΓ68 α 8. Μαΐΐΐιίθα 8ΐ ά 8. Ι^υο, (5111 α ιηίβαχ ^αρίΐβ Ια ρΐι^^δίοηοιηίβ 
ρηιηίΐίνβάθδ ραροΐδδίΐβ Ιβδτΐδ, ΙθΙΙθ (^π'οη ρβαί Ια (ΙβάαΐΓβ (Ιβ ΙβιΐΓ οοηΐβχΐβ. 
Β’αΐΙΙβπΓδ ί1 η’αίΤίΓΐηβ ραδ ροαρ οθία Ια άβρβικΙαηοΘ ΙίΙίΘΡαΐΓβ άβ Μαρο. 
Εΐ οβΙΐ6 ορίηΐοη, οοηΐραίρβ α οβΠβ ςυβ ΜΜ. Εοίδγ, Νίοοίαράοΐ, Βαοοη, 

δοιιΐίβηηθηΐ ανβο ΙαηΙ ά’βηΐραίη, Θ8ΐ αιΐδδί οβίΐβ άβ ΜΜ. Ηοΐίζιηαηη, 

λνβριιΐβ, ^ύ1^^11βρ, Κ. Α. Ηοίϊιηαηη, ΒοιίδδβΙ, βίο. Α ΙοιιΙ 1β ιηοΐηδ Ιβ ρΐιΐδ 
§*ραηά ηοιηΙ)ΡΘ (Ιβδ ορίΙί(}υθ8 η’αάιηβΐ (}ΐι’υη6 ίηίΐαβηοβ άβ ΐϊίβιηοίΡΘ άβδ 
ΙαΟξία 8αρ ΜαΡΟ, οα Ρθίαδβ άβ 86 ρροηοηοβρ. 

ΟβΙ αρθρςπ, ίορί ίηοοιηρίΘΐ, ρρουνβ οβρθηάαηΐ (}ΐι’οη ηβ δαιιραίΐ αΐΐβ- 

^υβρ (1θ8 ΡΘδπΙΙαΙδ ορίΐΐςπβδ §·6ηβραΐ6ΐηβηΙ ρβςιΐδ 8ιιρ Ια οοιηροδίΐίοη ΙίΙ- 

Ιβραίρβ άα δβοοηά βναη^ίΐβ (2). Εηοορβ ΓβηΙβηίθ, ΙθΠθ ςαβΠβ, ^α’οη οροίΐ 

οοηδΙαίβρ άαηδ Ιβ οαιηρ (Ιβ Ια ορΐΐίςαβ ςαί 88 (ΙΐΙ ίηάβρβηάαηΐβ, (Ιβρβηά- 

βΐΐβ βηΐίβρβηιβηΐ ά’ιιη ρρβ]π§·β ρ1ιί1θ8ορ1ιΐ(}ΐιβ βΐ άβ ΓαρρΙίοαΙίοη ιηαΐ 

ίαΐΐβ ά’ιιη ρρίηοίρβ άβ βριίΐίϊαβ 1ιί8ΐορί(|πβ ςιιί α βα ναΐβιιρ. 

Εβ ρρβ]ιι§*β, β’βδί ΓίιηροδδίΕΐΙίΙβ άπ ιηίραβΙβ, (ιαβ λΥρβάβ ρρβηά οανβΡίβ- 

ιηβηΐ ροιιρ βρΐίβρίυιη άβ ββ (^πί ρβπΐ βίρβ ΙιίδΙορίί^ιΐΘ βΐ ραρ οοη8β(}ΐιβηΙ άβ 

ββ (}ΐιί ρβπΐ βίρβ ραβοηΐβ ραρ υη Ιβιηοίη άί^ηβ άβ ίοί. Τοαδ ηβ ραρίβηΐ ραδ 

αιΐδδί βρύιηβηΐ βΐ Μ. Εοίδγ βδΐ ρΐιΐδ δοιιβίβιιχ (^υβ ρβΡδοηηβ άβ ηιβίΐρβ 

Ιοιΐ]θαΡ8 βη αναηΐ άβδ ραίδοηδ ΙίΙΙβραίρβδ; απ ίοηά ΐ1 ηβ ρβηΐραδ ββΐιαρρβρ 

ρ1α8 (^ιιβ Ιβδ αηΐρβδ α Γβίρβίηΐβ άβ Ια 1ο§·ί(5ΐιβ. ^ιιαηά οη ρβ^αράβ Ια 

ηβ^αΐίοη άη δπρηαίπρβΐ βοπιπιβ Ιβ ρρβπιίβρ αχίοηιβ άα Εοη 8βη8, ί1 ίαηΐ 

Είβη βίρβ ^οη8β(^αβηι ανββ 8θί-πιβπιβ. 

Εΐ νοίβί Ιβ ρρίηβίρβ ]ιΐ8ΐβ ςη’οη βπιρΙοίβ πιαΐ ά ρροροδ. Β’ΙιΐδΙοΐρβ άβ 

ΓΕ^Ιίδβ βΠβ-πιβπιβ, βΐηάίββ ανββ δΐηββρίΐβ, ρροηνβ (|ΐιβ Ια ρβίΐβχίοη άβνβ- 

Ιορρβ Ιβ άο^πιβ βΐ (^ηβ Ιβδ ΡββίΙδ πιίραβιιίβηχ 8πρ ηη Ιΐιβπιβ άοηηβ νοηΐ 

ΙουίοιίΡδ βη απ^ηαβηίαηί. Εβ ΙογΙ άβδ βοηδβρναΐβαρδ βδΐ άβ ηβ ραδ Ιβηϊρ 

αδδβζ βοπιρίβ άβ ββδ Ιοΐδ άβ Ια ρβηδββ βΐ άβ ΓΕίδΙοίρβ; Ιβ ΙορΙ άβδ βρί- 

Ιίςχιβδ ραάΐβααχ βδΐ ά’άρρ1ί(}ΐιβρ ββδ Ιοΐδ άβ άβνβίορρβπιβηΐ α Ια ηαίδδαηββ 

πιβηιβ άιι ^βρηιβ. Εβδ πιίραβίβδ νοηΐ βη δβ πιηΐΐίρΐίαηΐ, πιαίδ Ιβδ πιίραβίβδ 

άβδ αροβρ^ρΐιβδ δηρροδβηΐ, ρΐηΐόΐ (^η’ΐΐδ η’βχβΐηβηΐ, άβδ πιίραβίβδ ΐ3ίβη 

βΙαΕΙίδ. II ίαηΐ πη ββρίαίη Ιβηαρδ ροπρ ςπβ Ιβ άο^πιβ ρρβηηβ ηη ββρίαίη 

αδρββΐ. δοίί, πιαίδ ςηβΐ βδΐ Ιβ άο^πιβ ρρίπιί1ίί? Εβ άο^πιβ δβ άβνβίορρβ 

ρΐηδ οη πιοίηδ νίΐβ, πιαίδ ί1 ηαίΐ δοηδ ηηβ ββΡίαίηβ ίορπιβ, βΐ ραρββ (}η’ί1 

(1) Βρι^ύβΐιβ ηηά Ηβάβη Ιβειζ, 1907, ρ. 136 δδ. 
(2) Ι*Θ άβΓπίθΓ βχαιιΐΘη άβδ ροδΐΐΐοηδ οπϋίΐυθδ βδΐ άβ Μ. \\^αΓΓθη ά. ΜουΙΙοη : ΤΙιβ 

ΚβΙαϋοη ο/* (Ηβ ΟοερβΙ Μανίι ίο ΡΗιηίϋνβ ΓΛηβΗαη ΐΓαάΐΙίοη, άαηδ ΤΙιβ Μαννανά 
ΐΐιβοΐο^ΐΰαΐ Κβνίβν), οοΐ. 1910, 403-436. Ι,’ίΐυΙθΠΓ ΐηοΐίηβ νβΓδ Ιβδ δοΐυ,ΐΐοηδ άίΐβδ 1ί1)6- 

Γαΐβδ, βδΐΐηιβ ςπ’οη α 1)βαπβουρ ίαίΐ βΐ ςυ’ϋ ΓβδΙβ 1)βειπβουρ 4 ίαϊΓβ. (Νοίβ βη βορπ- 

§βοΐη1; Ιβδ όρρβηνβδ.) 

ένΑΝ&ΠΕ δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. ά 



1. ίΝτκοΒυατιοΝ. 

δ’βδί (Ιβνβίορρβ 11 η’βδί ραδ ρβηηΐδ οΐβ οοηοΙιΐΓβ ορΊΙ βδΐ ηβ & ΓβίαΙ ΙιηρβΓ- 

οβρίΜθ. €’β8ΐ ηη ίαΐΐ Κΐδίορίίϊπθ, ΓβρβΙβ τηαΐηΐβδ ίοΐδ, (}ΐι’αη Ιιοιππιθ ρβαί 

βΐΓβ Γβοοηηιι Βίβπ αυ ΙβηάβπιαΙη άβ δα πιογΙ. II ρ&δδβ δαηδ Ιρ&ηδίΐΐοη άα 
Μοίιβρ αυχ ΙιοηηβιΐΓδ (Ιβ Γαροΐΐιβοδθ. Όαηδ οβ οαβ βηοοΓβ, 1β Ιβιηρδ ηβ 

ίαΐΐ ήβη & Γηίϊαΐρβ. ϋΐχ ηηδ οη β1η(|ΐι&η1θ η’3ΐ]οηΙθΓοηΙ ήβη, δΐ ββ η’βδί, α 

ΓθΓ(11η8ΐΐΓβ, πη ΓβίΓθ1(ϋδδβπιβηΙ ^βηβΓδίΙ η Γβηάροΐΐ άιι βιιΐΐβ οΙββΓθΙβ ά’βη- 

Ιΐιοηδί&δπιβ. Ε’ΙιΙδΙοίΓβ, βοηιπιβ ΙβΠβ, η’η &1)δθ1ηπιβηΙ ήβη & ο1)]ββΐ0Γ & ββ 

ςυβ ^6δη8 θΐΐ βίβ Γββοηηη ροιίΓ ΡΙΙδ άβ ΒΙβη ρ&Γ δβδ ρΓβπιΙβΓδ άΐδβίρίβδ. 

ΤοηΙ ββ (]η’οη ρβηΐ άβηιηηάβΓ, ηη ηοηι άβ 1η βοηδβίβηββ ηιοΓηΙβ, β’βδί 

(|ηβ 1β ^η^βΠ1βηι ρροηοηββ ρηΓ Ιβδ ΑρόΐΡβδ ηΐΐ βίβ ηρρηγβ δηρ άβδ ίηΐΐδ 

βοηδΙηΙβδ, 0[ηΊ1δ ηίβηΐ βη (|ηβ1(|ηβ δοήβ ΙοηβΙιβ άη άοΐ^ΐ 1β δηΓηηΙηΓβΙ. δ1 

Ιβδ ΑρόΐΓβδ οηί ρΓββΙιβ 1η τβδηΓΓββΙΙοη άβδ 1β ρρβπιΙβΓ ίοπΓ, 1β ηιίρηβΐβ δβ 

ΐΓοηνβ άοηβ ηηδδί άβδ Γοή^ΐηβ, βΐ 11δ η’οηΐ ρη βίρβ άΐδροδβδ η ηβββρίβρ 

ΓβνΙάβηββ άβ ββΐηΐ-ΐη (|ηβ δ1 άβ]η 11δ ηνηίβηΐ βοηηη ^βδηδ βοηιπιβ ηηΙβιΐΓ 

άβ ηιίρηβίθδ δ1§·ηη1βδ. 

1^0Γ8(}ηβ 1η οή11(}ηβ τβίηδβ άβ ΓββοηηηίΐΓβ η Γβνηη^ϋβ άβ Μηρβ ηη 

οηρηβΙβΓβ ρήηιΐΐΐί ρηρββ (ΐηβ β’βδί ΓΕνηη^ϋβ άβ Ιβδηδ-ΟΙιήδΙ, ΡΠδ άβ 

ΌΙβη, βΐΐβ δ’ΐηδβήΐ βη Γβηΐΐΐβ βη ίηηχ , ηοη ρηδ δβηίβηιβηΐ βοηΐΓβ 1β 

Ιβπιοΐ^ηη^β άβ Μηρβ, πιηΐδ ηηδδί βοηΐΓβ ββΐηΐ άβδ ρρβηιΙβΓδ ΑρόΐΡβδ, 

βΐ Ιορδςη’βΐΐβ άββΙηρβ ββρίηΐηβδ ρηρίΐβδ δββοηάηΙρβδ ρηρββ ςη’βΐΐβδ δοηΐ 

ιηίρηβηίβηδθδ, βΐΐβ ρβπιρίηββ Ιβδ βρίίβρβδ ρρορρβδ η Γηηηΐ^δβ Ιΐΐίβρηΐρβ 

ρηρ Ιβδ ρΓβ]η^βδ άβδ ΙηβρΜηΙβδ άη νΐη^ΐΐβπιβ δΙββΙβ (1)· 

(1) ^β ηβ ρβρίβ ροΐηΐ βηοοΓβ άβ 1η νηΙβπΓ άυ Ιβιηοΐ^ηη^β άβ Μηρο; 3β άίβ (}ΐιβ 

ρρόίβηάρβ ςιιβ άβδ ρέοίΐδ πιίΓηβηΙβπχ ηβ ρβηνβηΐ βπιηηβρ άβδ οοηΙβπιροΓηίηδ βΐ άβδ 

ΙβΓποίηδ άβδ ίαίΙδ, β’βδί ηίβρ ρηρ βχβπιρΙβ ςπβ 1β 30ΐΐΓηη1 £>α Ογοιχ ηίΐ ρηβοηΐβ άβδ 
πήρηοΐβδ βοαιωβ δ’βΐηηΐ ρηδδβδ η Ι,ουράβδ άβνηηΐ δβδ βορρβδροηάηηΐδ άηπδ 1η 

δβπιηίηθ άβ 1η ριι1)1ίοηίίοη. 



ΟΗΑΡΙΤΚΕ III 

^ΚIΤI^υΕ ΤΕΧΤϋΕΕΕΕ. 

Εα. 1)8186 (Ιβ ΙοιιΙβ βίικίβ 8ιιγ Ιβ ΙβχΙβ άα δθοοηά θν8ΐη§’ΐΙβ βδΐ ηαΙπΓβΙΙο- 

πιβηΐ Ιβ ΙβχΙβ 1πί-πΐΘΐη6. Μαίβ ίΐ 86 ΐΓθπν6 ρρβοίδβιηβηΐ 0{ΐΐ6 Ι6 ροίηΐ Ιβ 

ρ1υ8 (ΙίίΓιοϊΙβ β8ΐ ΓβΙ&ΜίδδβιηβηΙ (Ιιι ΙβχΙβ. ΑδδΠΓβιηβηΙ ηοπ8 δοιηιηβδ 

οβΓίαίπδ άβ ροδδβάβΓ Ιβ ΙβχΙβ δΟΓίί άβ Ια ρίαιηβ (Ιβ ΓαιιΙβιΐΓ (Ιαηδ πη βΐ8ΐΙ 

δπίΤίδατηιηβηΙ ριΐΓ. Μαίδ βηΐΓβ οβΙΙβ ριΐΓβΙβ δπΕδΙδιηΙίβΙΙβ (}πί 8βΓΐ (Ι’αρ- 

ρπί αιιχ άβοίπβΐίοηδ Ιιί8ΐθΓί€[αβ8 βΐ Ιΐιβοΐο^ίί^ιιβδ βΐ πη ΙβχΙβ ΙοπΙ α ίαΐΐ 

οοηΓορπιβ α ΓοΓί^ίηδίΙ, ΐΐ γ 8ΐ πηβ (ϋδίδιηββ είδδβζ αρρΓβοί&ΕΙβ. Ογ Π ίαΐΐαίΐ 

86 (ΙβοΐίΙβΓ 811Γ Ιβ βΙιοΐχ (Ι’ΠΠ ΙβΧΐβ §·ΓβΟ (}πί δβΓΥίΙ (Ιβ 1)8186 &Π βΟΠΙ- 

ϊηβηΐ8ΐίΓβ. 

Ιβ ηβ ροπν8ΐί8 ρβΓδοηηβΙΙβηιβηΙ δοη^βΓ α βΙδίΜΐΓ οβ ίβχΐβ (Ι’βιρρβδ Ιβδ 

ιηαηπδοηΐδ. δβΓαίΐ πηβ Ιαβίιβ (Ιβ ρΙπδίβπΓδ 8ΐηηββ8, (ίπί (ΙβραδδβΓπίΙ 

(1’8ΐίΙΙβπΓ8 ηΐ8ΐ οοηιρβίβηββ βΐ ηιβδ ΓβδδοπΓββδ. Ιβ η’εινδιίδ (}πβ Ιβ βΙιοίχ 

βηΐΓβ Ιβ3 ΙβχΙβδ βχίδΙειηΙδ, α ηιοΐηδ (Ι’8ΐΙΙβη(ΐΓβ Ιβ ΙβχΙβ (Ιβ ΓεινβηίΓ. 

Εη ίδιίΐ Ιβδ ΙβχΙβδ βχίδΙειηΙδ 8θη1 (Ιβ (Ιβπχ δΟΓίβδ : Ιβ ίβχΐηε Γβοβρίηβ 

βΐ Ιβδ β(ϋΙίοη8 0ΓίΙί(5πβ8. Εβ ΙβχΙα8 ΓβοβρΙηβ (ΙΈγ8ι8π16 βδΐ ειΕαηάοηηί) 

8ΐπ]οπΓ(ΙΈπΐ (Ιβ Ιοπ8 Ιβδ 0ΓίΙί(}πβδ, βΐ Μ. ΒΓ8ΐη(ΙδβΕβί(1 Ιπί-ηιβπιβ ηβ Γα 

ραδ ΓβρΓοάπίΙ δ8ΐη8 πηβ Γβνίδίοη. Εη βίϊβΐ οβ ΙβχΙβ ΓβρρβδβηΙβ (Ιβδ πίθΐιπδ- 

οηΐδ Γ(30βη1δ : ίΐ δ’βδί απ^ηιβηΐβ 8ΐνβο Ιβ Ιβηιρδ (Ι’βηάροΐίδ βηιρρπηίβδ δίπχ 

ρ8ΐδ88ΐ^βδ ρ8ΐΓ8ΐΙ1βΙβ8, ίΐ 81 βίβ ΓβΙοποΚβ (ΐ8ΐηδ Ιβ δβηδ (Ιβ Ια οίαρίβ βΐ (Ιβ Ια 

ρπΓβΙβ (Ιβδ ίοΓπιβδ, δβίοη πη οβΓίαίη ίάβαί ^ταηιπιαίίοαί. II ηβ δβ ηιαίη- 

ΙίβηΙ (Ιοηο ςα βί Ια (^πβ ραρ πηβ Γοπίίηβ (|πί η’βδί ραδ ηαβπιβ 87ηοηγιηβ 

(Ιβ οοηδβΓΥαΙίδπιβ, (Ιαηδ Ιβ δβηδ οπ οοηδβΓΥαΙίδπιβ 8ί§·ηίΠβ ΓβδρβοΙ άβ 

Ια ΐΓα<ϋΐίοη δβίοη Ια Ιβη(1αηοβ οαΐΕοΙί€[πβ, οαρ Ιβ Ιβχίυ,Β ΐ'βοβρΙιΐΒ δ’βίοί^ηβ 

αδδβζ δβηδίΕΙβπιβηΙ (Ιβ ηοίΓβ ΥπΙ^αΙβ ΙαΙίηβ ([πί Ιπί βδΐ δπρβηβπρβ (1). 

Οη ηβ δβραίΐ απΙΟΓΪδβ α δ’βη Ιβηίρ α οβ Ιβχίιΐ8 νβοβρΙιΐ8 (5πβ δί Ιβδ 

βάίΐίοηδ 0ρί1ΐ(}πβδ η’αγαίβηΐ ραδ (Ιβ οΕαηοβδ δβρίβπδβδ (Ιβ ΡβρρβδβηΙβΡ 

πιίβπχ Ιβ ΙβχΙβ ρρΐηιΐΙίΓ. Ιβ οροίδ ροπρ πια ραιΊ (^π’βΐΐβδ πιαρ(}πβηΙ πη 

ρρο^ρβδ Ιρβδ οοηδΐάβραΕΙβ, βΙ (Ιβδ Ιορδ Ιβπρδ ίπιρβρίβοΐΐοηδ ηβ δοηΐ ραδ 

πηβ ραίδοη (Ιβ ρβηοηοβρ α Ιβπρδ αγαηία^βδ. Ραρπιί Ιβδ β(1ίΙίοη8 (ϋΐβδ ορί- 

Ιΐ(}πβδ, οβίΐβ (Ιβ ΤΪ8θΕβη(1ορΓ βΐ οβίΐβ (Ιβ ΛΥβδΙοοΙί-ΗορΙ δοηΐ ρΙαοββδ απ 

ρρβηιίβρ ραη^ (Ιαηδ ΓβδΙΐπιβ ^βηβραΐβ. 

(1) Οη δαίΐ (ΐϋθ Μ. ΒΓαηάδοΙιβΐίΙ α οογπ^θ (Ιαηδ δοη θάίΐΐοη οβ ίβχΙιΐΒ τβοβρΙαΒ βη 
δ’αρρυ^'αηΐ δυρ Ια Υηΐ^αΐβ; ιηαίδ 06 ηβ ρβυΐ έΐΓβ Ιβ ρρΐηοίρβ δυίΤίδαηΙ ά’υηο βίϋΐΐοη 
οπΙΐ({ΐΐθ (οΓ. ΗΒ., 1901, 641). 
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^βρβη(12ιηι οη Γβοοηηαίΐ; — ιηοίη8 νοΙοηΐίβΓδ βη Α11βιη£ΐ§*ηβ €[α’3Ϊ1ΐ0αΓ8 

— (^ΙΙβ ΤίδΟΐΐβΠίΙΟΓΓ 8’βδΙ 131886 βηΐΓ3ίη6Γ ρ3Γ 83 83ΓΙΏρ3ΐ1ΐίΘ ρθΓδΟηΐΙβΙΙθ 

ροιίΓ Ιβ Οοάβχ 8ίηαίΐίοη8 (^ί), Ιαηάίδ (|αβ ν^βδΙοοΙΙ-ΗοΓΐ Ιπί οηΐ ργθΓθγθ 

1θ Οοάβχ ναΙί€αηΐί8 (Β), ίηοοηΙθδίαΜβπίΘηΙ δπρβΓίβιΐΓ. 

Αυδδί βδΙ-66 ρΓβδί^ιΐΘ ^^θδΙοοΙΙ-ΗοΓΐ (|υ6 ΓβρΓβδβηΙβ Μ. Νβδίΐβ. δβδ 

βίΐίΐίοηδ Ιρβδ οοΓΓθοΙθδ, 3 Ι^οη ιηαΓοΙιβ, 8οηΙ οοηςπβδ ά’αρρβδ ιιη ρηηοίρβ 

ΐΓθδ 6οηΙβ8ΐ3ΐ)ΐΘ, οβίιιί ά’πηβ δΟΓίβ άβ Ι33ΐ3η6β θπΙγθ Ιθδ βάίΐίοηδ οΗΒ- 

(^αβδ. Εη ί3ίΙ ί1 8αίΙ (1β Ιγθ8 ρΓβ8 1β8 δ3ν3ηΐ8 3η§·ΐ3ίδ βΐ ΓθρΓβδβηΐθ 

(Ι’ιιηβ ίαςοη 83ΐΪ8ί3ί83ηΙθ Ιβ ΐΓ3ν3ί1 άβ ΙοπΙβ Ια οηΐΐί^πΘ ]α8(];ΐι’3ΐι §·Γ3η(1 

βίΤοΓΐ ΙβηΐΘ ρ3Γ Μ. νοη δοάβη. 

Αν3ηΙ ά’θπ νβηΐΓ 3 οθίαί-οί, Γ3ρρθ1οη8 1β8 ρηηοίρβδ (1θ8 βάίΐβαρδ 3η- 

§“1318, ΓβΙοαοΙίΘδ ρ3Γ Μ. 0Γβ§0Γγ, Ιθπγ ίβΓΥθπΙ (Ιΐδοίρΐθ, βΐ 1ιιί-πΐ6ηΐθ υη 

ηΐ3ίΐΓ8. 

Α Γοη^ΐηβ 6ΐ3ίΙ Ιβ ΙθχΙβ ρηιηίΐίί. Εοπιπιθ οη ηβ Ιβ Γβ§3Γά3ίΙ ρ38 (1’3- 

1)0Γά οοιηπιθ ίηΐ3η§ί1)1β, ιηηίδ ρΙπΙόΙ οοΐΏΐηβ Γβχρρβδδϊοη βοπίβ ά’ιιηβ 

άοοίηηβ νίνηηΐβ (^η’οη 3ν3ίΙ οοηδοίβηοβ (Ιβ ροδδβάθΓ (Ιηηδ 1Έ§1ί8β, οη 8β 

ρβΓΠΐίΙ, άθ 1θ ΓβΙοηοΙίθΓ, ά’γ 3]οιιΙβΓ, ρΐιΐδ Γ3Γ6ΐηθηΙ (1’βη οηαβΙΐΓβ 6βΓΐ3ίηδ 

ρ38δ3§68. Εθ δθοοηά ΙβχΙβ, Γ6ρ3η{1ιι ηη ρβη ρ3ΓΐοιιΙ (Ιθδ 13 βη (Ια δβοοηιΐ 

δίβοΐβ, ΘδΙ οβίιιί (}ηβ λν.-Η. ηοιηπιηίβηΐ οβοίάβη1;3ΐ. Εη (ΙββοιινβΓίβ (1ιι πίδ. 

87Γί3(|ΐιβ δίηηϊΐίι^ιιβ ηρρβδ ββΠβ (1ιι 8γΓί3(|αβ (Ιβ ΟιΐΓβΙοη 3 ιΐββηίΐίνβιηβηΐ 

ρΓΟπνβ ΓβχίδΙβηββ ά’ηηβ ρΓβιηίβΓβ νβΡδίοη δ^Πηι^πβ, ηηΙβηβιΐΓβ 3 Ιη ρβ- 

δβΐιίΐΐη, ςηί ηνηίΐ (Ι’βΙοηηηηΙβδ ηηηΐο^ίβδ ηνβο Ιβ ΙβχΙβ οοοίάβηΐηΐ, τβρρβ- 

δβηΐβ δΐΐΓίοπΙ ]ιΐδςιι’3ΐθΓ8 ρ3Γ Ιβ πίδ. §Γββο-ΐ3ΐίη Οοάβχ Ββζαβ (Β) βί ρ3Γ 

Γηηβίβηηβ νβΓδίοη ΙηΙίηβ ηηΙβΓίβιΐΓβ 3 Ιη Γβνίδίοη (Ιβ δ. ΙβΓοιηβ. 

Εβρβηιΐηηΐ, 3 οόΐβ άβ Ιη Γβνίδίοη βηΓίΙίβ βΐ ΙηηιιιΙΙπηίΓθ (^ηί δβ ρροιίαί- 

83ίΙ ηη ρβη ρηρίοηΐ, οη ρΓΟΟβάηίΙ, 3 Αΐβχηηιΐρίβ, 3 ηηβ Γβνίδίοη (Ιβ ρηρίδ- 

Ιβδ : β’βδί Ιβ ΙβχΙβ ηΐβχηηβρίη, (^ηί ρρίΐ ηηίδδηηοβ νβΓ8 Γηη 200 βί (|ηί 

βδΐ ΓβρΓβδβηΙβ ρ3Γ Ιβ Οοάβχ Αΐβχαηάΐ'ίιιιΐ8 (Α) βΐ (Ι’ηηΐΓβδ (Ιβ πιβπιβ 

ίηηιίΐΐβ. Α ΑηΙίοοΕβ, οη ηΐΐη ββηηβοηρ ρΐηδ Ιοίη. Εη ρρβδβηββ (Ιβδ ΐΓοίδ 

ΙβχΙβδ, Ιβ ΙβχΙβ Ιβ ρΐηδ ηηβίβη, Ιβ ΙβχΙβ άίΐ οββίάβηΐηΐ βΐ Ιβ ΙβχΙβ (Ιβδ 

ρηΓίδΙβδ, οη δ’ββοΓςη (1’βΐΓβ οοηιρίβΐ, ά’βίΓβ οΙηίΓ, βΐ (Ιβ δηίνρβ Ιβδ ηδ3- 

§βδ (1η §Γββ ΙίΙΙβΓηίΓβ. Οη ηβοηΐίΐ 3 Ιη τβοβηδίοη (|ηί ρρβνηΐηΐ, §Γ3ββ 3 

Γίηβηβηοβ άβ ΟοηδΙηηΙίηορΙβ, βΐ €[ηί άβνίηΐ βηβη Ιβ Ιβχία8 Ί'βββρΙα8. 

Βηηδ ββΙΙβ 1βη(ΐ3ηββ §βηβΓ3ΐβ 3 ΓβνίδβΓ (Ιβ ρβΓίί ρρίδ, ββηχ Ιβιηοίηδ 

δηβδίδΙβηΙ (^ηί ηβ ροΓίβηΙ €[ηβ Ιβδ ΐΓ30βδ 0Γ(1ίη3ίΓβδ άβ ΓΕηηιηίηβ ίηίβΙβδδβ, 

ββ δοηΐ Ν' βΐ Β, Β δηΓίοηί, (|ηί δβ τηρρΓΟβββηΙ ρΐηδ (^ηβ Ιοηδ Ιβδ ηηΐΓβδ άη 

ΐβχΐβ ρΓίιηίΙίΓ, (^ηί ηβ ΓβρΓβδβηίβηΙ ηηβηηβ Ιβηάηηοβ; β’βδί Ιβ ΙβχΙβ /ιβζ^- 

ΐΓαΙ. 

Ε’βάίΙίοη άβ ^V.-Η. βδΐ άοηβ δηΓίοηΙ ίοηάββ δηΓ οβδ άβηχ ιηηηηδβΓίΐδ. 

ΕΙΙβ ηβ Γβίηδβ ρ3δ άβ ΙβηίΓ οοιηρΙβ άη ΙβχΙβ οβοίάβηΐηΐ, δηΓίοηΙ 1θΓδ(][ηβ, 

οοηΐΓβ δοη §βηίβ οράίηηίΓβ, ί1 βδΐ ρΐηδ οοιιγΙ, ο’βδΙ-3-άίΓβ ηοη ίηΙβΓροΙβ; 

πιηίδ βΐΐβ δβ ΙίβηΙ 3 Γββ3Γΐ άβ ρΓβδ(5ηβ ΙοηΙβδ δβδ Ιβςοηδ ρηΓίίβηΙίβΓβδ. 

Ογ ο’βδί δηΓ ββ ροίηΐ ηηβ ββΓίηίηδ βΓίΙί€[ηβδ οηΐ 3113(53(3 Ιβ ρΐηβ δ(3νβΓβ- 
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ιηβηΐ Ια πίΘΐΙιΟίΐΘ άβδ δαναηΐδ αη^Ιαίδ. II ΙβιΐΓ 8βπι1)1αίΙ ςα’ιιη ΙβχΙβ άοηΐ 

οη ΓΘΟοηηαίΙ ΓθχίδΙβηοθ & Ια Γιη άα ιι® δίβοΙβ αιι ρΐιΐδ ΙαροΙ, βΐ €[αί βδΐ αρ- 

ρυγβ ραΓ ΟΙβιηβηΙ ά’ΑΙβχαικίΓίθ, ιηβΓίΙο Ι)θαιιοοπρ ρΐιΐδ ά’β^αΓάδ. λΥβΙ!- 

Ιιαιΐδβη α ρΓβΙό δοη αρραί α οβΙΙβ ρΓοΙβδΙαΙίοη βη ηοΐαηΐ (Ιαηδ 1β Οοάβχ Β 

(Ιβδ ΐΓαοθδ (Ιβ δβπιίΙίδπιΘ ςιιί ΓορΓθδβηΙβΓαίθηΙ ΓβΙαΙ ρηιηίΐίί άιι ΙβχΙβ (1). 

Ββδ οΐιοδβδ βη βίαίθπΐ Ια ςπαηά Μ. νοη δοάβη α οοιηιηβηοΘ δβδ §ά^αη- 

Ι680[υβ8 ΐΓαναιιχ (2). Νθ δθΓαίΙ-ίΙ ραδ 8α§·Θ ά’αΙΙβικίΓΘ δοη βάίΐίοη αναηΐ (1θ 

ριιΜΐβΓ πη €οιηιηβηΙαίΓβ βυρ δ. ΜαΓ0? 

Ιβ ηβ 1β ρβηδβ ραδ, οαρ ίβ Ιίθπδ ροαρ αδδΐΐΓβ 0[ΐΐ6 ΓθάίΙίοη άβ Μ. νοη 

δοάβη οιι Ηβη ηβ δ’ββαΓίβρα ραδ Ιρβδ δβηδίΜβπιβηΙ άβ ΓβάίΙΐοη άβ \ν.-ΓΙ., 

οη δ’βη βίοί^ηβρα α δοη άαπι α πιοίηδ 0{η’ί1 ηβ δοίΐ δίηιρίβπιβηΐ ςηβδ- 

Ιίοη (Ι’θΡΐ1ιο§“Γαρ1ιβ, άβ ρ1ιοηβΙί(|ηβ οη ηιβπιβ άβ ^ραπιηιαίρβ, οη άβ Ια 

ρΙαββ άβδ πιοΐδ. 

Ββ 8}^8ΐβπιβ άβ Μ. νοη δοάβη δβ ρρβδβηΐβ αη ρρβηιίβρ αΙ)θρά βοπιπιβ 

ηηβ Ρβνοίηΐΐοη; οη Γα βοηβΙη άη πιοίηδ άβ Ια βΙαδδίββαΙίοη ΙοηΙ α ίαίΐ 

ηοηνβΐΐβ <}η’ί1 ρροροδβ. 

Μαίδ, €[ηαηά οη γ ρβ^αράβ άβ ρρβδ, οη δ’αρβρςοίΐ (}ηβ 1β δ^^δίβπιβ βδΐ 

ρβπιαροιηαΜβηιβηΙ βοηδβρναίβηρ. 

ΤοηΙ ά’αβορά ί1 η’αάιηβΐ ραδ ηηβ Ιβδ ΙβχΙβδ αίβηΐ βίβ ΙραίΙβδ αηδδί 1ί- 

βρβπιβηΐ ηηβ 1β ρρβίβηά Μ. Ορβ^οργ. Ο’βΙαίβηΙ άβδ ΙβχΙβδ, δίηοη άβδ 1β 

ρρβπιίβρ 3θηρ βαηοηίηηβδ, άη πιοίηδ βηιαηαηί ά’αηίβηρδ ΡβδρββΙβδ, βΐ, ρρβ- 

βίδβπιβηΐ ραρββ ηη’ίΐδ η’βΙαίβηΙ ραδ βαηοηίηηβδ, οη ηβ δ’ίηηηίβΙαίΙ ραδ άβ 

ναρίαηΐβδ βΐ οη ηβ δοη^βαίΐ ραδ α Ιβδ βορρί^βρ. δί Ια §*ραηάβ β^Ιίδβ α 

ορροδβ δί ίορίβπιβηΐ αηχ ^ηοδίίηηβδ Ιβηρ ρρηρίΐ ά’ίηηοναΐίοη, β’βδί ηη’βΐΐβ 

δβ δβηίαίί βη ροδδβδδίοη ά’αη ΙβχΙβ άβπιβηρβ ίηΙαβΙ. 

Υοίΐα ηηί βδΐ Ιρβδ βίβη, βΐΜ. Ορβ^ορ^ η’α ββρίβδ ραδ βχρΙίηηβ βοπιπιβηΐ 

άβδ βορρββΐίοηδ ίαίΙβδ ΙιαράίπιβηΙ ηη ρβη ραρίοηΐ οηΐ ρη βοηδΙίΙηβΡ 1β 

ΙβχΙβ οββίάβηίαΐ οη δ^ρο-οββίάβηίαΐ. Μαίδ αίορδ ά’οη βδΙ-ί1 νβηη? 

Μ. νοη δοάβη ρβροηά : άη ΒίαΙβδδαροη άβ ΤαΙίβη. Ο’βδΙ ββΙΙβ βοηβορ- 

άαηββ, Ρβάί^ββ ά’αβορά βη ^Ρββ ά’αρρβδ νοη δοάβη, ηηί α βχβρββ δα 

ίηηβδίβ ίηάηβηββ δηρ Γαηβίβηηβ ΙαΙίηβ βΐ δηρ Γαηβίβηηβ δγρίαηηβ, δηρ 

Ιρβηββ βΐ δηρ ΟΙβπιβηΙ ά’ΑΙβχαηάριβ, ηιβπιβ δηρ Ιβδ πίδδ. ^Ρββδ. Ββδ ρρβ- 

πιίβΡδ, Τβρίηΐΐίβη βη Αίρίηηβ, Ορί^βηβ βη Ε^}^ρ1β βΐ βη ΡαΙβδΙίηβ, οηΐ 

ρβα^ί βοηΐρβ ββΙΙβ βοηίηδίοη. ΕΠβ βδΐ άβπιβηρββ ρρβάοπιίηαηΐβ βη δ^ρίβ 

βΐ βη Αδίβ Μίηβηρβ, αηδδί 1β ΙβχΙβ αηΙίοβΕίβη, ηιβπιβ αρρβδ ανοίρ βίβ 

ρβνίδβ ραρ Εηβίβη (^αναηΐ 312 αρ. Ι.-Ε.), βδΐ άβηιβηρβ ίορί ίηίββΐβ ραρ Γίη- 

Ιρπδίοη άβδ ραδδα^βδ ραραΐΐβίβδ. 

Μαίδ αίΠβηΡδ, ΗβδγβΙιίηδ βη Ε§·γρ1β, Ραπιρίιίΐβ βη ΡαΙβδΙίηβ, δβ δοηΐ 

ρρβοββηρβδ άβ ΡβνίδβΡ 1β ΙβχΙβ ρΐηδ δθί§·ηβηδβπιβηΙ. Αη πιοπιβηΐ οη Ιβδ 

ΐΓοίδ Ρβββηδίοηδ δβ δοηΐ ρροάηίΐβδ, οη ροδδβάαίΐ βηβορβ ηη ΙβχΙβ αδδβζ 

(1) νοίΓ Ια (ϋδοιίδδίοη άβδ δέπιίΐϊδιηθδ άβ Μο. αυ οΙιαρΐΐΓβ ν άβ οβΙΙβ ΙηΙΐ’οάυοίΐοη. 

(2) Οί. ΒίϋΙΐο^ΓαρΙιίβ, ρ. ιχ. 



ι.ιν ίΝτκοϋυετιοχ. 

]3οη. Αιΐδδί 1)ΐβη ί1 η’γ βη αν&ίΐ ]ειιη3ί3 βυ €[ΐι’πη, Ιβ ιηβΐϊΐβ άοηΐ δ’βΐ&ίΐ 

8ΘΓνί ΤοίΙίθη ροιίΓ 8οη ΒίειΙθ883ΐΓοη. Μ&11ΐθΠΓΘΠ8θΐη6ηΙ ειιι]οπΓ(1Ίιυί ηοιΐ8 

ηβ ροδδΜοηδ ρ1π8 «ιποπη ιη&ηυδθΓΪί; (ϊαί Ιβ ΓβρΓβδβηΙβ. Τουδ δοηΐ Ιβδ 

Ιβιηοίηδ ά’πηβ άβδ ΐΓοίδ Γβνίδίοηδ, δ&ιΐδ ραρΙβΓ (Ιβδ οοηίαιηίηδίΐίοηδ ροδδΐ- 

1)1β8 άθ Γπηβ & ΓαιιΐΡβ. 

^αθ ροιινοιίδ-ηοαδ ίαίΓ6? ΟΙείδδθΓ Ιβδ ιηειηιΐδοηΐδ βχίδΐ&ηΐδ ά’&ρρβδ οβδ 

ΐΓοίδ Γβνίδίοηδ, ρείΓ οΐ^δδβδ (}πί δβ Γαρρροβίίθηΐ ρΐηδ οιι ιηοίηδ άπ ίβχΐβ 

Γβνίδβ. Οβ ρΓβΐϊΐίβΓ ΐΓ&ναίΙ αοβοιηρίί, οη (Ιθυγ» οοιηρείΓθΓ βηΐρβ βυχ Ιβδ 

ί'ροΐδ ΙβχΙβδ Γβνίδβδ, βη ΙβηαηΙ βοπιρΙβ άβ ββ ί&ίΐ (^ιιβ Ιβ Ρδΐίβδίίηίβη βδΐ Ιβ 

ιηβίΠβυρ (I), ορβ ββΐηί (ΙΉβδγβΙιίιΐδ (Η) βδΐ ρρβδ(^υβ ηιΐδδί 1)οη, Γ{πβ οβίιιί 

ά’ΑηΙίοβΙιβ (Κ) βδΐ Ιβ ρΐιΐδ βοηί&πιίηβ. Οη η βΐιαηββ ά’&ρρινβρ (Ιβ ββΙΙβ ί&ςοη 

η ρβΐροηνβρ Ιβ ίβχΐβ (Ι-Η-Κ) διηΐβββάβηΐ &ηχ ρβνίδίοηδ, Ιβ ηιβπιβ(}ηβΤοΐΙίβη 

ανηίΐ ροδ8β(1β (Ι&ηδ δοη βίαΐ ηηίβρίβηρ. ΝαΙηρβΠβιηβηΙ Ιβδ (ΙβίορπιαΙΐοηδ 

ρρο(1ηίΙβδ ρ&Γ Ιβ Όί&Ιβδδηροη δβροηΐ & βΐΐπιίηβρ, πιαίδ ί1 ροηρρη δβ Ιροηνβρ 

ά&ηδ οβΙΙβ πιηδδβ (^αβίί^ηβδ ΙβχΙβδ ρρίπιίΙίΓδ (ΙοηΙ Ιβδ ΙβχΙβδ Ρβνίδβδ η’ηιι- 

Γ&ΐβηΙ ραδ βοηδβρνβ Ιη Ιρ&ββ. Οβ δβροηΐ, δβπιΜβ-Ι-ίΙ, (Ιβδ βαδ ΐΡβδ ρ&ρβδ. 

Οη Ιβ νοίΐ, Μ. νοη δθ(1βη ηβ βοηηδίΐ αηβηη Ιβηιοίη (1η ΙβχΙβ ηβιιΐναΐ. 

Β βΐ Κ ηβ δοηΐ ρΐηδ (}ηβ (Ιβδ ΡβρρβδβηΙηηΙδ (ΙηίβχΙβ (ΙΉβδνβΙιίαδ, Ρβνίδβ. 

Μαίδ (1’ηηβ ραρί ββ δοηΐ Ιβδ ρΐηδ β(1β1βδ ΡβρρβδβηΙ&ηΙδ (Ιβ ββ Ι^ρβ βί (Ι’ηη 

Ιγρβ βη §·βηβρη1, βΐ Ια ρβνίδίοη (ΙΉβδγβΙιίπδ η βίβ βΠβ-ηιβπιβ βοικίαϋβ 

ανββ ρρικίβηββ. 

Ρβρ βοηδβ(ίηβηΙ Β βΐ Ν ηβ δοηΐ §'αβΡβ (Ιββΐιιΐδ (Ιβ Ιβηρ ηπίορίΐβ, δί ββ 

η’βδί (|πΐ1δ δβροηΐ δηδρββίδ (1’θΡΐβο§·ραρ1ιβ, (Ιβ ρβοηβΐΐί^ηβ, βΐ ηιέπιβ (Ιβ 

§“Ρ8Πΐπι&ίρβ ^ρββο-β^γρίίβηηβ, βΐ Ιβδ ρ&ργρπδ, νβηηηΐ (ΙΈ^γρΙβ, ηβ ροπρ- 

ΓοηΙ Ιβιιρ αρροΓίβΡ (^η’ηηβ βοηΠρπιηΙίοη ρΐηΐόΐ ΐη(5ΐιίβ1αη1β, δί βΐΐβ νδΐ 

βοηΐρβ Γηδει^β βοηδΙ&Ιβ (1ιι ^Ρββ 1ιβ11βηίδ1ί(5ηβ βη Ιοηδ ρ&^β* 

Ο’ηίΐίβιιρδ δί Μ. νοη δθ(1βη & ρορίβ αΐΐβίηΐβ αη ρρβδίί^β (Ιβ Β βΐ δηρίουΐ 

(Ιβ Ν, ί1 ηβ δβ πιοηΐρβ ραδ ροπρ ββία ρίπδ δγπιρ8.11ιί(|αβ η Β (|ηί Ιπί ρηρηίΐ 

αΐίβρβ δίδδβζ δοπνβηΐ (Ι’αρρβδ Ιβ ΙαΙίη (1), δίηοη (Ι’ηρρβδ Ιβ δγρίεκ^πβ (2). Π 

βδΐ ίπιροδδίβΙβ, (1’ηρρβδ δβδ 1οη§·δ ρροΐίί^οπιβηβδ, (|η’ί1 ίαδδβ ηηβ §“Ρ3η(1β 

ραρί (Ιαηδ δοη ΙβχΙβ πιβπιβ ηηχ Ιβςοηδ δ7Ρθ-οββί(1βηΐ3ΐβδ. 

II βδΐ νραί ςηβ ροηρ ρίπδίβπρδ δ&νηηΐδ Ιβ ρροΜβπιβ η’βδί ραδ ρβδοίη. 

II ραρ&ίΐ ίηιροδδίΜβ ά’ηοίπιβίΐρβ (^ηβ ΤηΙίβη ηίΐ βη ΙηηΙ (1’ίηΠηβηββ δπρίοηί 

βη Οββί(1βηΙ. Μ. ΒοπδδβΙ βοηΐίηηβ (Ιβ ρηρΙβρ (1’ηη ΙβχΙβ ρρορρβηιβηΐ οββί- 

άβηΐηΐ, ά’ηη ΙβχΙβ ροπι&ίη, Ιβ ΙβχΙβ β (Ιβ ΒΙαδδ, β^πί ηηρηίΐ βίβ βοηηη (Ιβ 

ΤηΙίβη. ΤαΙίβη ΓηηρηίΙ ρορΙβ βη ΟρίβηΙ, ά’οΐι Ια ρηρβηΐβ άβ Γηηβίβηηβ 

ΙαΙίηβ βΐ (Ιβ Γηηβίβηηβ δ^ρίηί^ηβ. Μαίδ (Ι’οΐι νβηηίΐ ββ ΙβχΙβ ροπιαίη, βΐ 

(1) Ορ. Ιαιιά., ρ. 13. 
(2) ΤΓοίδ 038 δθυΙθίΏβηΙ 8θηΙ ^η(^^^ίι168 ροηρ Μο. : ι, 34, οιϊι. κακως-νοσοι;; ιιΐΘΐϊΐβ 

νβΡδβΙ, αυτα (άβνίΐηΐ λαλειν), απ Ιΐθπ (,Ιθ τα δαιμόνια; ιιι, 5, νεκρώσει, αιΐ Ιίβιι (Ιθπωρωσει. 

Ιια ΙΙιβδΘ (Ιβ Γίηίΐηβηοβ δ^ρΐειςυβ δπΐ' Ιβ Οοάβχ Βοζαβ β δυρίουί έΐβ δοιιίβηυβ ραι 

Μ. Οίιβδθ : ΤΙιβ οΐά β^ηαο βίβηιβηΐ ίη ΐΐιβ ΙαχΙ ο( Βοάβχ Ββζαβ, 1893 (ά ρΓοροδ άθ8 

ΑοΙβδ (Ιβδ ΑρόΐΡθδ) βΐ ΤΗβ ΒρΓΟ-ΙαΙίη ίβχί ίΐιβ ΟοερεΪΒ, 1895. 



ίΝτκοΒυατιοΝ. ι.ν 

ροπΓ(}αοί Θ8ΐ-ί1 81 άίίϊβΓθηΙ άα ΙβχΙβ ςιΐΘ ΓβρΓβδθηΙβηΙ 163 ρΐιΐδ αηοίβηδ 

ιη&ηυδΟΓίίδ §·ρβθδ? ΡαπάρΗ-Ι-ίΙ άθοίάόπίθηΐ ρβνθηίρ 4 Ι’ΙιγροΙΙΐΘδΘ, ρρορο- 

δβθ ραρ Μ. ΒΙαδδ & ρροροδ άβ δ. Βπο, ά’αηβ (1οιι1)1θ βάίΐίοη ραρ ΓαπΙθαρ 

1πί-ιηΘΐηθ? 

Εΐ δί οβίει 68ΐ Ιοπί α ί&Η ίιηροδδίΜθ, η’θδΙ-ί1 ρ&δ ΘίοηηαηΙ (^ιιβ 18. 

ΟΡίΐίΐ^ΙΙΘ 116 δοίΐ ρ88 ρΐΐΐδ β,νβΙΙΟβΘ αρρβδ Ι8η1 (1’ΘίίθΡΐ8? 

^β (^π^ ρρβοθίΐβ δΐιίΤιΙ Β ΙΪ1Θ ]π8ΐίββΓ (1β ηβ ραδ ΒΐΙβηάΡΘ, ριιίδ(}ΐι’οη ηβ 

δΒΐΐραίΙ Θδρβρβρ αίίβίηάρθ άβ δίΐόΐ ββδ ΡβδίιΙΐΒίδ βββηίΙιΓδ. 

€βρθηά3ΐηΙ, φΐβΐΐβ 0{υΘ δοίΐ ιηοη ίηοοπιρθίΘηοΘ ρθΡδοηηβΠβ (1), ]β άοίδ 

άίρβ ιοί Ια ΡΒίδοη οβ]βο1ίνβ (5111 ιη’οβ1ί§*β & ΒοοβρΙβρ Ιβ νβράίοΐ άβ λΥ.-Η. 

βΐ ββ Μ. νοη δοάβη, (^ιιαηΐ β 1β δυρβρίορίΐβ ββδ Ιβςοπδ άβδ πίδδ. ^ρβοδ 

Βηοίβπδ δπρ Ιθδ Ιβςοηδ δγρο-οοοίββηΐδίίβδ. II βδΐ νραί (^αβ δουνβηΐ οη ροαρ- 

ρβΗ ββδίΙθΡ βηΐΡΘ πηβ Ιβςοη ββ Β βΐ άβ Β, ροπρ ηθ ηοιηπιβΓ (^αβ Ιβδ ΡΘρρβ- 

δβηΐΒΠΙδ ρριηοίρ&υχ. Μδΐίδ Οθδ ΟΒδ βοαΙβιιχ βοίνβηΐ θΙρθ ίρ&ηοββδ βη 

ίαίΐ, δΒπί ΡΘδθΡΥθ ββδ ροδδίβίΐίΐθδ ρειρίίοαίΐβρβδ, ρΒΡ Ιβ δπρβρίορίΐβ ^βη&- 

ρβΙθ βΟΓΒδΒπΙβ βθδ Ιθχίβδ ^Γβοδ δϋΡ Ιβδ ίθχΐβδ δ^ΓΟ-ΐΒΐίηδ. ^ι1’οη η’οα- 

βΐίβ ρΒ8 (|π’ί1 δ’Β^ίΙ β’αη ΙβχΙβ ρριιηίΙίΓ ^γθο. 11 γ β Ιοιιίβ ΒρρΒΡβηοβ 

(}ΐι’ί1 δ’βδΐ ηιίβυχ οοηδβρνβ βΒΠδ 8Β ΐΒη§·αΘ (}αΘ βΒΠδ ββδ ΐΡΒβιιοΙΐοηδ οιι 

ββδ ηΐδδ. ίηΠιιβηοβδ, βοιηηιβ Β, ρΒΡ ββδ ΐΡΒβπβΙίοηδ. 

Ββ ρρίηβίρΒίβ βίβιβπΐΐβ (^π’οη ΓβιΙ βπ ΙβχΙβ βρί1ί(|αβ ίδδπ ββ Β βΐ κ, 

(^α’οη 1β ηοιηπιβ ηβιιΐναΐ οιι ΒίβχΒπβριη, β’βδί Ι’Βββορβ βοηΐρβ Ιπί ββδ 

νβΡδΐοηδ ΐΒΐίηβδ Βπβίβηηβδ, β’Αίρίί^ιιβ βΐ β’ΙΐΒΐίβ (α/*. βΐ ίΐ.]^ Βνββ ΓΒΠβίβηηβ 

νβΡδίοη δγρίΒί^πβ. Οβ δβΡΒίΙ βη βίΤβΙ ορροδβρ β ββδ πίΒηπδβρίΙδ βιι ιν® δ. 

ββδ νβΡδίοηδ (^πί βΒίβηΙ βιι ρΐιΐδ ΐΒρβ βπ βββυΐ βπ ιιι® δ. 

Ορ, βη ΓβΒΐίΙβ, ββΐ Βββορβ η’βδί ρΒδ δί βΒβίΙπβΙ ς[ΐι’οη ρηίδδβ ρΒΡίβΡ 

β’ηηβ Γβββηδίοη δ^ρο-ΐηΐίηβ, βΐ ί1 ΓβπΙ δπρβηιβηΐ Γβ§·ΒΓββρ Γίπιπιβηδβ 

πΐΒ]ορίΙβ ββδ Ιβςοηδ βίΐβδ οββίββηΐΒίβδ ββ Ι’Βηβίβηηβ νβΡδίοη 85^ΓίΒ(5ΐιβ 

βοιηπιβ βΐ&ηΐ νΡΒίπιβηΙ οββίββηΐΒίβδ. δί Γοη βίί Βνββ Μ. νοη δοββη (|ΐιβ 

Ιβδ Ιβςοηδ ΙηΙίηβδ βΐίβδ-ιηβπιβδ νίβηηβηΐ 'βη ΒίηΙβδδΒΡοη ββ ΤηΙίβη, Ιβιιρ 

ΒπΙορίΙβ η’βδί ρΒδ §*ΡΒηββ; δί Γοη ΙίβηΙ Βνββ Μ. ΒοιίδδβΙ (}ΐιβ ΤΒΐίβη β β^ι 

ρβΡδοηηβΠβπιβηΙ δΐιρ Ιβδ νβΡδίοηδ δγρίαί^ηβδ βη Ιβδ βοΐΒηΙ, ρΒΡ 1β ΒίηΙβδ- 

8ΒΓθη, β’πη ΐβχΐβ οββίββηΐΒΐ, δβδ Ιβςοηδ βοιηπιπηβδ Βνββ ΓοββίββηΙ οηΐ 

Ιοηίβ ββΒΠββ β’βη βίρβ ββρίνββδ. Εη βίίβΙ, (^ηβ Ια νβΡδίοη δ}^ΓίΒ(}ΐιβ 

Βηβίβηηβ (87ΓίΒ(}ΐιβ 8ίηΒϊΙί(}ηβ βΐ ΕηρβΙοη) βηΐβ βηνίροη ββ Γββ 200 βΐ 

δοίΐ; ρΒΡ βοηδβί^ιιβηΐ ροδίβρίβιιρβ βπ ΒίΒίβδδΒΡοη 8γρίΒ(}Π6 ββ ΤΒΐίβη, οη 

ρβπί ΓηβηιβΙΐΓβ δπρ ΓΒΐιΙορίΙβ ββ δΒνΒηΙδ βοιηπιβ ΖβΕπ, ΒπρΓίΙΙ, ΒοπδδβΙ, 

(1) II ηβ ίηιιί; ροίηΐ θχη^βΡβΡ ΓιιηίΙβ άιι ΙβχΙβ δγρο-οοοί(ΐ6ηΐΒΐ; οη άβνρ&ϊΐ ρΐηΐόΐ 

άΐΓΘ 1&5 ΙβχΙβδ δγπαςηβδ αηοίβηδ βΐ Ιβ8 ΙβχΙβδ ΙηΙίηδ αηοΐβηδ. Ββδ ΙοΓδ, αη Ηβη άβ 

ΙοηΙ &ΙΐΓί1)ηβΓ 4 Γΐηίΐηβηββ άη ΒίΒίθδδηΓοη, ηβ νηοάΓαίΙ-ΐΙ ρειδ ιτηίβηχ ρείΓΐβΡ ββ 

ΓβδρρίΙ ςηΐ η βοηηβ ηηίδδ&ηοβ ηη ΒίηΙβδδΒΡοη ? Οη δβ δβΓηίΙ ΒΓΓβΙβ β’ηΙιΟΓβ βΐιβζ Ιβδ 

ΙαΙίηδ 3, υηβ ΙιβΓπιοηίβ ηιοίηδ οοπιρΙβΙβ, πιβηη^βηηΐ Ιιβαυοοηρ ρΐιΐδ 1β ΙβχΙβ άβδ όνδίη- 

^Πβδ, βΐ δβ ρΓοροδηηΙ ββ Ιβδ ηηΐββΓ δαηδ Ιβδ βοηίοηβρβ. 



ι.νι ΙΝΤΚΟΟυοΤΙΟΝ. 

νοη δοάβη, βίο. ία (^ιΐθδίίοη ά γθ8οιι(1γ6 Θ8ΐ άοηο πηίί^ιΐΘΐηΘηΙ οθΠθ ά’ηη 
ΙβχΐΘ ρρορΓβιηβηΙ; οοοΐίίβηΐ&ΐ. 
Α-Ι-ϋ βχίδΙβ, &ν&ηΙ ΤβΙίβη, υη ΙβχΙβ ^Γβο ροιιναηΐ άίδρπΙβΓ Ια 8αρβ- 

ΓίοηΙβ 8111 ΐΘχΙβ (168 ιη&ηιΐδοηΐδ ^γ608 ηβιιΐΓβδ θΐ Β) άβ ^ΑβδΙοοΙΙ-ΗοΓΐ, 
011 αιι ΐΘχΙβ Ι-Η-Κ άβ Μ. νοη δοάθη? 

1.Θ8 βΐπάβδ ρΐιίΐοΐο^ίςαβδ (Ιβ ΛΥβΙΙΙΐδίπδβη οηΐ βηοοΓβ ρΓβοίδβ Ια (|υ68- 

Ιίοη : Ββ ΙθχΙθ άίΐ οοοίάβηίαΐ, ΓορΓβδθηΙθ ρ&Γ Β (βΐ Ιβδ νβΓδίοηδ ΙαΙίηθδ), 

ηβ 8βΓ&Η-ί1 ρ8ΐ8 1β ΙβχΐΘ ρηπιΗίΓ, ρ1ιΐ8 νοίδίη άβ δβδ ΟΓΐ^ίηβδ αΓαηΐθβηηβδ, 

Ι&ηάίδ (|Π6 Ιοαδ Ιβδ αιιΐΓβδ ηιαηπδοπίδ διηΓαίθηΙ ρΙαδ οα ιηοίηδ δηΐιί άβδ 

Γθίοιιοΐΐθδ άαηδ 1θ δβηβ άτι §'Γ60? 

Οη νοίΐ ςιι’βη ίαίΐ ί1 δ’α^ίΐ δυρίοπΐ άβ δδίνοίΓ (|ΐιβ1ΐΘ βδΐ Ια ναΙβπΓ άβ Ό 
(δ 5 (Ιαηδ δοάβη). 

Οβ ιηαηιΐδΟΓίΙ α βίβ Γοΐ3]βΙ άβ ηοπιΙΐΓθΠδθδ βίπάβδ. Οη δαίΐ ςη’ίΐ θδΐ 

^ΓΘΟΟ-ΙαΙίη βΐ δοη αίϊιηίΐβ ανβο 1β ΙαΙίη βδΐ ίηοοηΙβδΙαΜβ. Οβ (^η^ ίπιροΓίβ 

1β ρΐιΐδ, ο’βδί άβ άβΙβΓΠΐίηβΓ Ια ναΙβπΓ άβδ ρρΐηοίραΐβδ Ιβςοηδ βοιηπιυ- 

ηβδ α Ο βΐ αη ΙαΙϊη αηοίβη, ραρΓοίδ απδδί αιι δγΓίαςηβ αηοίβη, βΐ βίραη- 

§“βΓ68 αηχ απίΓβδ πίδδ. ^Γββδ. Μ. νοη δοάβη α βοηιρίΐβ ανβο δοίη 

Ιβδ ραΓίίοηΙαπΙβδ ^Γαρ1ιί€[ΐιβ8, Ιβδ οπιίδδίοηδ, οΐιαη^βπιβηΐδ άβ ρΙαοβ 

άβδ ιηοΐδ, ίηίΐπβηοβδ άη Ιβχίβ Κ, άβδ ραΓαΙΙβΙβδ, άιι ΙαΙίη βίο., πιαίδ 

Π η’α ραδ άρβδδβ Ια 1α1)1β ςηί ηιβ ραΓαίΙ Ια ρΐηδ ίηδίηιοΐίνβ: ο’βδί οβΠβ 

άβδ οαδ ού Β, οράίηαΐΓβηιβηΙ ανβο Ιβδ ΙαΙίηδ, δΐιρρηπιβ πηβ άίίΤιοηΙΙβ 

άη ΙβχΙβ άβ Μο., (}π’β11β δοίΐ Ιΐιβο1ο§·ΐ(|ηβ, οη νίβηηβ ά’ηη ιηοΐ άίίΤιοίΙβ, 

οη ά’ηη οράρβ άβδ ιηοΐδ βίΓαη§·β; βη δοπιηιβ, Β βδΐ Ιοη]οηΓδ ρΐηδ 

οοηίαηΐ; Ιβδ ραδ8α§^βδ (ΐηί ίοηΐ άβρηίδ Ιοη^Ιβπιρδ 1β άβδβδροΐΓ άβδ 

ίηΙβρρΓβΙβδ ηβ ρρβδβηίβηί ρΐηδ οΐιβζ Ιηί άβ άίίΤιοηΙΙβ. Οη ]η^βΓα αρρβδ 
οβία δΐ δβδ Ιβςοηδ δοηΐ Ιβδ ιηβίΠβηΓβδ. Βα ΙίδΙβ (|ηί δηίί, βδΐ βχΐραίΐβ 

άβ Υαρραναίιΐβ ΟΓίΙίςηβ άβ δ^νβίβ. Οη νοηάρα Ιιίβη ΓβοοηηΓ αη οοπι- 

ηιβηΙαίΓβ δί Ια άίίΤιοηΙΙβ βνίΐββ ραρ Β η’βδί ραδ αρραρβηΐβ άη ρρβπιίβΓ 

οοηρ. 

I, 6 τριχ“<^] δερρην Β ρβΙΙβπι α. 

I, 10 σχιζόμενους] ηνυγμενους Β ΙαΙΙ. ΡβηΙ-βίΓβ ά’αρΡβδ Μΐ. 
I, 20 απηλθον οπισο) αυτου] ηκολουθησαν αυτοί Β ΙαΙΙ. 
I, 38 εχομενας] εγγύς Β. 

I, 38 κωμοπολεις] κωμας και εις τας πόλεις Β ΙαΙΙ δγΡδίη ρβδ. 
II, 4 εξορυξαντες] οητ. Β ΙαΡ®^ ρβδ αβίΐι. 

III, 21 ακουσαντες οι παρ αυτου] οτε ηκουσαν περί αυτου οι γραμματείς και οι 

λοιποί Β ΙαΡ^^ ^ο. Οβ ςηί ΓβιηρΙαοβ Ιβδ ραρβηΐδ άβ Ιβδηβ ραρ άβδ 
δορίΐιβδ βΐ αηΐρβδ. 

VI, 32 και απηλθον εν τοί πλοιοί εις έρημον τοπον κατ ίδιαν] αΙΙβΡ αη άβδβΡί 
βη ίΐαΐβαη! και αναβαντες εις το πλοιον απηλθον εις έρημον τοπον Β ΙαΙΙ (βΧΟ. 1)). 

VI, 39 συμπόσια συμπόσια] κατα την συμποσιαν Β. 

VII, 19 αεδροίνα] οχετον Β. 

VII, 28 ναι κύριε] κύριε αλλα και Β Τ) Ο ίί ί Ρ. 



ίΝτιιοΒυατιΟΝ. ι,νιι 

IX, 3 γναφευς] (βχρΓθδδίοη ρβπ ηοΐιΐβ) τις Β 1) ί; οηι. X α ηη δγρδΐη. 

X, 16 εναγκαλισαμενος] προσκαλεσαμενος Β ϋοηνίΙαΠΒ 1) οοη{>θοαη8 ο (1 ί* ίϊ (| γ 

δ^^Γδίη. 

X, 51 Ραββουνει] κύριε ραββει Β 81 6 ίϊ ί. 
XI, 13 ει αρα τι ευρησει] τηβΐ βη Γθΐίβί άαν&ηΐ&^β Ια άβοβρίίοϊΐ ςπβ ιδειν εαν 

τι εστιν Β 1) Ο £Ρ ί 1ί Γ. 

XI, 23 πιστευη ο τι ο λαλει γίνεται εσται αυτοί] 1β ρΓβδβηΙ γίνεται βδΐ ΐΓβδ 

ΙίαΓ^ί; το μέλλον ο αν ειπη γενησεται ουτω Β 1) Ο ίϊ ί ρΓοΙίαΜβΠΙΘηί δΟΙίδ 

Γίηίΐιιβηοβ (Ια ΙαΙίη 8βά ονβάίάβνίΐ ριΐηηιπι. 

XII, 14 κηνσον] επικεφαλαιον Β 124 οαρίΐυ,Ιατ'ίαπι 1ί. 

XII, 28 παντοιν] §·6ηαηΙ οοιηιιΐΘ ίοηηθ ^^Θ^(^α6; οηι. Β 604 2ρ® α Ιαο ίί 
ί 1ί δγΓδίη αηη. 

XIII, 7 μη θροεισθε] μη θορυβεισθε Β ΐϊΐίπ ραπο ηοίίίβ ΐιινύα7'ί α η ηοΙίίβ 
ΙίητβΓβ νβΐ ηβ ύπΐίά8ΐί8 1)0(1ί£^ΐ1ί1§“ ν§·. 

XIII, 14 εστηκοτα] εστηκος Β Ψ. 

XIII, 14 νοειτοι] τι αναγεινωσκει Β α (π) 1)ίβη οΙίαΠίαΜβ! 

XIV, 1 το πασχα και τα αζυμα] οπί. και τα αζυμα Β. 

XIV, 3 αλάβαστρον μυρου] οηΐ. νάρδου πιστικης πολυτελούς Β Πΐαίδ (1 παί'άί 

ρΪ8ίί€ί ρΓ6ίίθ8Ϊ. 

XIV, 4 ησαν δε τινες αγανακτουντες προς εαυτους] οι δε μα6ηται αυτου διεπονουντο 

Β 2Ρ® α ίΤ ί (αηη). 

XIV, 41 απεχει ηλθεν η οιρα] απεχει το τέλος και η ο^ρα Β 1071 (ο) (^. 

XIV, 65 οτη. και περικαλυπτειν αυτου το προσο)πον Β α £ δγΓδίη. 

XIV, 72 και επιβαλοιν εκλαιεν] και ηρξατο κλαιειν Β ΙαΙί δγΡδίη ρθδ 1ΐθ1 απη 

δαίι §0. 

XV, 11 ανεσεισαν] επεισαν Β δίΓηίΙίΐΘΓ α ο ίϊ 1ζ Γ δ;^Γδίη 1ιο1 αηη δαίι. 

XV, 22 φερουσιν] αγουσιν Β 13 69 846 2^® ΙαΙΙ (βχο. 1(). 

XV, 25 εσταυροισαν] ΓΘρβΙίΙίοη αρραΓβηΙβ, εφυλασσον Β Γί η Γ. 

χν, 26 ο βασιλεύς] ρρ. ουτος εστιν Β (33) δγΡδίη ρβδ ^Ο. 

XVI, 2 ανατειλαντος] ανατελλοντος Β Ο η (| Τ^Ο Αα§·. 

XVI, 3 δ. ην γαρ μεγας σφοδρά Β 2ρ® Ο ίϊ η δγΡδίη δγρΙίίβΡ (Εαδ.) αρΡβδ 

1θ V. 3 ού ί1 ραραίΐ ιηίβαχ α δα ρΙαοβ. 

Οθ ηβ δοηΐ Ια (|αΘ (Ιθδ βοΐιαηίϋΐοηδ; ίΐδ δαίΠδβηΙ α ιηοηΐρβρ (|αθ δί Ιθδ 

Ιβςοηδ οοοί(1βη1α1βδ δοηΐ ρίπδ αίδββδ, βΠθδ δοηΐ βη ιηβηΐΘ Ιβηιρδ ρΙαδ ρΐα- 

Ιβδ βί ρΙαδ Ιβρηβδ; βη (Ι’ααΐΡβδ ΙβΡίηβδ ββ δοηΐ άβδ Ιβςοηδ δββοηιίαίρβδ. 

Οη δβρα (Ιοηβ Ιρβδ ρβα (ϋδροδβ (Ι’αναηββ α αβββρΙβΡ Ιβδ Ιβςοηδ (Ια βο(1βχ 

Β (5ααη(1 βΠβδ δβ ρρβδβηίβροηΐ δβαΙβδ. 

11 η’βη βδΐ ραδ ιηοίηδ νραί (}α6 ββ ηΐδ. ρβηίβριηβ (1’βχββΐΐβηΐβδ Ιβςοηδ, 

βΐ ρρββίδβιηβηΐ ραρββ (}α’ΐ1 ρβρρβδβηΐβ αηβ ΐρα(ϋΙίοη δρββίαΙβ, — Ια ρθ- 

νίδίοη ραΙβδΙίηίβηηβ οΐ’αρρβδ Μ. νοη δθ(1βη, — δοη Ιβηιοί^ηα^β δβΡα (Ια 

ρΙαδ ^ραηίΐ ροί(1δ δ’ίΐ νίβηΐ αρραγβρ (1’ααΐΡβδ ααίοριίβδ. 

Βα ({αβδΙίοη δβ ροδβ ιηαίηίβηαηΐ (1β δανοίρ δ’ίΐ α βοηδβρνβ (Ιβδ Ιβςοηδ 

ΙβΠβηιβηΙ ρρΐιηίΐίνβδ (^α’βΠβδ §·αρ(1βηΙ ιηΐβαχ €[αβ ΙοαΙβδ Ιβδ ααΐΡβδ Ια βοα- 



ΕνίΙΙ ίΝΤΒΟΒυατιοιν. 

ΙβπΓ £ΐΓ9ΐπΐ6βηη6. II ίίΐιιΐ ιοί ρροοβάθΓ οοιηηιβ ρΓβοβάβιτιιηθηΙ. Αν&ηΙ ά’ει- 

Ι)0ΓάΘΓ Ιβδ 0&8 (ΙουΙοπχ, ί1 ί&αΐ οοηδΙ&ΙβΓ Ιβδ Ιι&Ι^ίΙπάθδ. 

Ογ ί1 βδΐ άβοΐίίβιηβηΐ ανβΡβ (^πθ 1β Οοάβχ Ββζαβ ΙαΙίηίδβ. Ο’θίαίί Γορί- 

ηίοη &ηοίΘηηβ. ΕΠβ α βίβ Γθρηδβ ανβο 1)βατιοοπρ (Ιβ Ιειίβηΐ ραρ Μ. Κβηάβΐ 

Η&ΓΓίδ (1), θΐ Μ. νοη δοάβη γ αάΙιβΓβ ρΙβίηβΓηβηΙ (2). 

νοίοί οθ ςπ’οη ρβπΐ ποΙθγ 83.η8 βΟΓίΐΓ (1β Μο. 

Ο βΓηρΙοίβ (1β8 ρροηοιηδ (|αί ηβ δ’αοοοΓάθπΙ ρα8 βη ^βιΐΓβ ανβο Ιθ ηοπι 

ρ&ΓΟθ (|α’ΐ1 Θ8ΐ; δθΐΐ8 Γίηίΐιιβηοθ άα ΙαΙΐη (^α^ ραρΓοίδ ηβ (ϋδΐίη^'αβ ραδ. 
VIII, 7 αυτους ροιίΓ αυτα ^ ίΙΙο8. 

IX, 36 αυτόν (ΙβναηΙ παιδιον, βιιηι. ' 

XVI, 3 εαυτους ροΠΓ εαυτας, 86, 

XVI, 6 αυτοις ροπΓ αυταις, ι11ί8, 

II 7 α (1θ8 οοηΓαδίοηδ ά’ιιη δΐιιΐΓβ §·βηΓβ, ιη&ΐδ ςαί ηβ ρβηνβηΐ ηίΤδΐί^ΙίΓ 

ΓΐπιρΓΘδδίοη ρΓοάπίΙβ ρηρ οβΙΐΘδ-Ια. 

Εβ β&8 Θΐηρίογβ Θ8ΐ οβίαί άτι ΙηΙίη, ηοη ίΐα ^γθο. 

V, 41 και κρατησας την χεφα του παώ'ιου βΐ (Ιβ ΐηβΠΙΘ νιιι, 23, ροαΡ της 

χεφος. 

X, 21 εν σε υστερεί βΙβ ΐρεκΙηίΙ ΐίπΐίΐϊΐ ίίΜ ά6β8ΐ, (Ιβνίβηΐ (Ι&ηδ Ώ εν 

σοι υστερεί. 

ΟβΓίηίηβδ ΙοιίΓηπΓΘδ ηβ δ’βχρίίι^πβηΐ (^ηβ οοιηπιβ πηβ ΐΓ&άηοΙίοη άιι Ια- 

Ιίη, ΐΘ(}ΐΐ6ΐ Ιηί-πίθπΐΘ δ’βχρϋίΐαΘ ΐΓβδ Είβη βοπιτηβ Ιραάιιοΐίοη άιι ΙβχΙβ 

^Γββ ΟΓάίηαίΓΘ. 

VIII, 2 ημεραι τρεις προσμενουσιν ροαναίί 8β ΓθΠίΐΓβ ΐΓίάηιιιη 681 6Χ (^ΐίο Ίιίο 

8ηηί, (Ι’οπ ΓβΐΓ3.η§*β ίβχΐβ άβ Β ημεραι τρεις εισιν απο ποτέ ωδε εισιν [8^Γ8ίη 

ανβο Ιβ §·Γββ ηοΓιηαΙ). 

VI, 36 εις τους κύκλω αγρούς, ΐΓαάιιίΙ πη ρβπ Ι&βΐιβιηβηΐ ίη ρΓθχίηια8 νίΐ- 

Ια8, βδΐ άβνβηυ. εις τους έγγιστα αγρούς [8ρΐ'8ίη ανββ Ιβ §·Γβθ ηΟΓιηαΙ). 

VIII, 3 και τινες οπ τινες δε οπ τινες γαρ Ιραάηΐΐ (ΐηοηίατη ^αίάαηι θδΐ άβ- 

νβηπ οτι και τινες [8ψ'8ίη : και τινες). 

VII, 4 α παρελαβον κρατειν — Ιΐ'αάίία 8ΐιηΙίΙΙί8 86η>αΐ'β^ άβνβηυ 

α παρελαβον αυτοις τηρειν [8ΐ/Γ8ίη : « βΐ 6β&ΐΐ00ΐΐρ (Ιβ οΐΐοδβδ (^π’ίΐδ αναίβηΐ 

Γβςιιβδ ίΐδ οΕδβΓναίβηΙ », ΐΓ&άηβΙίοη 1οΐΓ§·β άη §·Γβο ηοΓιηαΙ). 

VII, 25 ακουσασα περί αυτου, ηΐ αηάίίΐ άβ 60, ως ακουσασα περί αυτου. 

8Ϊη : Ϊϊαά, (^ιι^ α υη 8βη8, βοηιιηβ ηΐ^ Ιαηάίδ ί^ηβ οις η’βδί €[ΐι’υηβ ΓβρΓβ- 

δβηίαΐίοη ιηαΙβΓίβΠβ άβ ιιΐ. 

Μ. ΚβηάβΙ ΠαρΓίδ α Μβη ιηίδ βη Γβΐίβί* Ια ιηαηίβ άβ Β ά’3.]οη1βΓ Ιβ νβΛβ 

6ίΐ'6 ραρββ (}η’ίΙ βδΐ βη ΙαΙίη, ροηρ ανοίρ Ιβ ιηβιηβ ηοιηΕρβ άβ ιηοΐδ, (}αοίΓ- 

(}α’ί1 8θί1 ΙοηΙ αίαίΐ δηρβρβα βη ^Ρββ, β1 ιηβιηβ, άαηδ ηη βαδ, αη ρίδ^τιβ 

άβ βοιηιηβΙΐΓβ πη δοΐββίδπιβ. 

(1) Α 8ίιιά'υ ο/· Οοάβχ Ββζαβ, άειη3 Τβχΐ8 αηά 8ΐηάίβ8 άβ Οαιηϋπά^β, II, 1, 1891, 
0111Ϊ οίΐβ Μΐΐΐ βΐ λΥβΙδΙθΐη, α^αηάοηηβδ άβρηίδ. 

(2) Ορ. Ιαηά., ρ. 1334 85. 



ΙΧΤΙΙΟΒϋΟΤΙΟΝ. Ι.ΙΧ 

II, 25 αυτός και οι μετ αυτου -|- οντες, ίρ86 βΐ (][1ΐί οιιΐη ίΙΙο βναηΐ [8ρΊ'8ίη). 
V, 40 και τους μετ αυτου -|- όντας [8ρΓ8ίη ΐηαΐΚ^ΙΙβ). 

II, 4 οττου ο παραλυτικός κατεκειτο, ίη (^ιιο βΐ'αΐ ραΓαΙιΐΙΐ€Ιί8 ίαθ6η8, οπού ην 

ο παραλυτικός κατακειμενος [8'ρΓ8ίη Π1οΐη(|ΐΐβ). 

V, 9 τι σοι ονομα και απεκριθη ονομα μοι λεγεων, <^ΐίίά ΙιΒΐ ηοιηβη 68ί βΐ νβ~ 

8ροηάίΐ 68ΐ πιίΐιί ηοητβιι Ιβ^ϊο, τι σοι ονομα εστιν και απεκριθη εστιν μοι ονομα 

λεγιο)ν [8ΐ)Γ8ίη &ν60 §·γθο ηοηπείΐ). 

XIV, 36 παντα δυνατα σοι, ρθ88ίΜΙία οιηηία Ιί1)ί 8ίίηΙ, δυνατα παντα σοι 

εισιν (ανβο ΟΘ ρΐαηβΐ!) [8ρ7'8ίη ανβο §*Γβο ηοΐ'ηι&Ι). 

Οη ίΐβηΐ άοηο 4 οβ (|πθ 1β υθΛθ 8θίΙ αιι πίθΐηβ ηοιη]3ΓΘ, δ&ιιΓ ά ογθθγ 

ιιη 08.Γΐ)£ΐΓίδΐηθ : 

IV, 36 και αλλα πλοία ην, βί αΙίαβ αιιίβηι ηανβ8 ΏΐηΙίαβ βναηί, και αλλαι δε 

πλοία ι πολλά ι ησαν [8ρΓ8ί?ι ΓΠειηί^ΐΐβ). 

II ίαπί &Π88Ϊ (}πθ 1θ νβΛβ 3θίΙ & Ια ηιβπΐθ ρΐαοβ (5υ.’βη ΙαΙίη, βΐ 1β8 ραΓίΐ- 

οαΐβδ άτι ΙαΙίη Ιραιΐιιϊΐβδ ρ1ιΐ8 ΙίΙΙβραΙβιηΘηΙ (}Π6 1β ΙαΙΐη Ιπί-ηιβπΐθ ηβ δ’βη 

β8ΐ 8011016, βΐ α 6οη άροίΐ : 

VI, 3 και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου οιδε προς ημάς, ηοηηβ βΐ 80ΓΟΓ68 βίΐΐ8 

Ιιίο ηοΒί8θαπΐ 8ΐΐηί, ου/ι και αι αδελφαι αυτου ο^δε προς ημάς εισιν {81/Γ8ίη Πΐαη- 

(ίαθ). 

Εθ ίβχΐβ §·Ρ60 8Θ ίαρ^πΘ άοηο ραρ βηιΐροίΐδ, α Γ6§“αρ(1 (1β 1& Ιραάαοΐίοη 

ΙαΙίηβ, (1θ οθΙΙθ θχαοΙΐΙικΙθ 80Ρΐιρα1θΠ86, οπ ρΙαίόΙ Ιαρ^Ίΐιτιΐί^ιιβ, (|πί νβπΐ 

ςπ’ιιη ιηοΐ Ρβρρβ8βηίβ πη ιηοΐ. 

Οη βη α πηβ αιιΐρβ ρρθηνθ βηοορβ ρΐιΐδ δβηδίΟΙβ 1ορ8(}ιι6 Β αίοπίβ και 

ροηρ ρβρρθδβηΐβρ 1θ βΐ Ιαίίη πιθιώθ ΙοΡδί^π’ίΙ α οοιηιηΘηοΘ Ια ρΐιραδθ ραρ 

ηη ραρίίοίρβ. ί.θ8 οαδ 8θηΙ ηοιη6ρθΐιχ άαηδ 1θ 86π1 Μο. 

V, 27 ελθουσα... και ηψατο, νβπίΐ.,. βΐ Ιβίί^ίί. 
VII, 25 ελθουσα και προσεπεσεν, ίηίΓανίΙ βίρνοοίάίΐ. 

XI, 2 λυσαντες αυτόν και αγαγετε, 8θΙνίΐβ ίΙΙιΐΏΐ 6ΐ αάάαοίΐβ. 

XIV, 1 κρατησαντες αποκτεινωσιν], άοίο Χβηβΐ'βηΙ βί οββίάβΐ'βηΐ, κρατησαντες 
και αποκτεινωσιν Β. 

XIV, 63 διαρρηξας τους χειτοινας αυτου και λεγει, 8βίάίί {>β8ΐί/η6ηία 8ΐΐα 6ΐ 

αίΐ. 

XVI, 14 πορευθεντες εις τον κοσμον και κηρύξατε... 1θ ΙθχΙθ ΙαΙίη (1θ Β Πΐαη- 

φΐ6, ηιαίδ οη νοίΐ ραρ Ιβδ αηΐρβδ ιη88. (Ιβ Γαηοίβηηβ ΙαΙίηβ (|η’ΐ1 βίαίΐ ίίβ... 
βΐ ρναβάίβαΐβ. 
Ενί(1βίηπιβηΙ οθ8 ίαίΙδ ρροοβάβη! ά’ηη βίαΐ ά’βδρρίΐ ραρίίοαίίβρ, ΓβδρρίΙ 

(1η Ιαρ^ηιη; ΐ1 δβραίΐ δηρβρίϊη (1θ οΙιθροΙιθρ ρίβη (Ιβ 8βιη61α6ΐ6 (Ιαηβ Ιβ 

ΙΛρθ 6ΐ ίη^ίίηη Ιραιΐηοίβηρ δ^Ρίαι^ηθ αηοίοη. δ’ϋ ιηβΐ Ια οορηΐβ (χι, 2; 

XIV, 1; XIV, 63), άη ιηοίηδ ί1 ηβ οοηδβρνβ ρα8 Ιβ ραρΙίοΐρθ. II ηβ Γα ρα8 α 

VII, 25; 1β8 άθπχ αηΐρθδ ρα88α^β8 ιηαηι^ηβηΐ. 

Νοηδ ροηνοηδ ιηαίηίβηθηΐ αρρρβοίβρ Ια ηαίπρβ (Ιβ οβρΙαίηδ ίαίΙδ (^ηβ 

λΥβΠΙιαηδΘη α Ρβίβνβδ οοιηιηβ άβδ ρρβηνβδ ά’αραπιαϊδιηθδ ρρίιηίΐίίδ. 

Οβ δοηΐ ά’α1)0Ρ(Ι Ιβδ οαδ οη 1θ8 ΙβχΙβδ σ·ρβ08 ορίϋηαιρβδ οηΐ Ιβ ραρίίοίρβ 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. Ι.Χ 

βΐ ιιη Ιθιηρδ άβΓιηί, Ιαηάίδ €[α6 Β & (Ιβαχ ν6Γΐ)β8 & πη 1βιηρ3 άβΓιηί Γβπηίδ 

ρ8Γ Ιδί οορυΐβ. 

ΟβρβικΙ&ηΙ (^ιι61(^α68 οαδ ίηνθΓ8Θ8 άοηηβηΐ & ΓβίΙβοΙιΐΓ. Ο’βδΙ Β €{πί & 

ιηίδ 1β ρ&Γΐίοίρβ αα Ιίβπ άα νΘΓΐ)6 άβίιηΐ, θΐ οβία ροιιρ δβ τειρρΓΟοΙίΘΓ άα 

Ι&Ιίη! 
II, 15 και γίνεται κατακεισθαι αυτόν], βΐ (αοίηηΐ 68ΐ ΓβοαΊηΙ)βηΐίΒΐΐ8 ί11ί8, 

και εγενετο κατακειμενων αυτουν Β [8^Γ8ίη ΐϊΐαΐΚ^ΙΐΘ). 

V, 28 ελεγεν γαρ], άίοβη8 ίηΐνα 8β, λεγουσα εν εαυτη [8^7'8ίη ιη3ΐηο[ΐΐ6). 

XIV, 13 και αποστέλλει... και λεγει] (5^Γ5/λ), βί 1711811,.. άίοβη8, και απο¬ 

στέλλει... λεγων. 

Βδιηδ οβ8 0318 οη ηο (ϋρα οθγ1θ8 ρ3ΐ8 (^αο Β οδΐ ρ1ιΐ8 αΓ&ιη3ΐϊ83ΐη1;. Ογ δί 

Ια ίρβι^ΠΘηοΘ άβ Ια ΙοιίΓηυΓβ ηοη ρβΓίοίϋίίαΘ ανβο και ρβηΐ βΐΓβ πη αρα- 

ιηαϊδίηΘ, οβ ρβπΐ βίρβ απδδί πη ΙαΙίηίδπΐΘ! οη Ιραηοΐιβρα άοηο Ιβδ οαδ 8β- 

Ιοη 1θ ρΓβ3π^θ (}πΐ Γβδπΐΐβ (Ιβ Ια Ιαίίηίδαΐΐοη οοηδίαΐββ (1β Β, €[ποί^πθ, 

δΠΓ 06 Ιβρραίη, Ιβ δγριαι^πβ αηοίβη οοϊηοίάβ δοπνβηΐ ανβο Ιβ ΙαΙίη. 

II, 12 λέγοντας], 6ΐ άίοβΓβηΙ, καιλεγειν [87^Γ8ίη ιηαηςπβ). 

II, 16 και ιδοντες... ελεγον], βί νίάβηιηί... βΐ άίοβ})αηΙ, και είδαν... και ελεγον 

[8ρΓ8ίη ιηαηι^πθ). 

III, 21 και ακουσαντες... εςηλθον], βί βηηι αυ.άί886ηί... βχίβνηηί, και οτε 

ηκουσαν... εξηλθον {8ψ'8ίη ροπρ Ια οοηδίρποΐΐοη, ηιαίδ ανβο Ιβδ §'Ρ608 ροπρ 

Ιβ δβηδ). 

IV, 36 και αφεντες τον οχλον παραλαμβανουσιν αυτόν], βί άίΐπίίίηιΐί ίιινΒαπί 

βί αβββρβηιηί βιιτη, και αφιουσιν τον οχλον και... [8υΓ8ίη ιηαηί^πβ). 

VIII, 26 και απεστειλεν αυτόν... λεγων], βί άίπιί8ίΙ ίΙΙαπι... βί αίί^ και απε- 

στειλεν... και λεγει [8^Γ8ίη : βί άίχίί). 

IX, 25 ιδων δε], βί βιιητ νίάβνβΐ, και οτε ειδεν {ρρΓ8ίη : « ςπαηίΐ ί1 νίΐ »). 

X, 16 κατευλογει, τιΟεις], ΐΊΐΐροηβϋαί τηαηΐί8 8ΐιρβΓ ίΙΙθ8 βί ΒβηβάίββΙαί^ 

ετιθει... και ευλογεί (8ρΓ8ίη : βί ίίηρ08ΐίίί πιαηιΐ8 8ηα8 8ΐιρβΓ ίΙΙθ8 βί βταί 

Ββηβάίοβηβ βί8). 

X, 22 ο δε στυγνασας επι τω λογω απηλθεν], αί ίΙΙβ βοηΐΤ'ί8ίαίιΐ8 [βδΐ] ίπ Ηοο 

νβΓ})0 βί αΙ)ίίί, οδε εστυγνασεν επι τούτοι το) λογω και απηλθεν [8ρΓ8ίη : βί ίαβ8ΐιηΐ 

β8ί ίρ8αιη ίη Ηοβ νβνΒο βί αΗίί). 

XIV, 57 εψευδομαρτυρουν... λεγοντες], /'αΐ8απι Ιβ8ΐίιηοηίαιη άίββύαηί, εψευ- 

δομαρτυρουν... και ελεγον {8ΐ/7'8ίη : « βΐ ίΐδ άΐδαΐβηί »). 

€β οαδ δβραίΐ ίορί ο6δοπρ δ’Π η’βΙαίΙ βχρ1ϊ(|πβ ραρ Vα8ρηάβίοη (1π 

V. ρρβοβοίβηΐ : 

XIV, 56 εψευδομαρτυρουν], /αΐ8ΐιιη ίβ8ΐίίηοηίΐί7η άίοβΙ)αηΙ, εψευδομαρτυρουν 

ελεγον [8Ί^^8^η : (αΐ8ΐιιη ίβ8ΐίηιοηίαηι άίββΒαηί], οΐι, Ιβ ΙαΙΐη αγαηΐιηίδ <1βπχ 

ιηοΐδ, Ιβ ^Ρβο βη ιηβΐ άβπχ απδδί. Ββ ιηβιηβ : 

X, 4 γραψαι], άαΐ'β 8βΗρίηιη, δούναι γραψαι [8'ΐ)Γ8ίη: « (|πβ ηοπδ βορίνίοηδ... 

βΐ (|πβ ηοπδ (Ιοηηίοηδ »). 

Οη ρβπΐ οίΙβΡ βηοοροάαηδ Ιβ ιηβιηβ ^βηρβ χν, 23 ος δε ουκ ελαβεν], βί ηοη 

αβββρίί., και ουκ ελαβεν (ιηαίδ 8ΐ/Γ8ίη : βί ίρ8β ηοη ββρΐί). 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. ΕΧΙ 

ϋη α οοηδίαΐβ οιιιβ (Ιαηδ ρΙπδίβπΓδ ο&δ Γ&ηοΐθηηβ δγΓία(}ΐιβ θΐ Γ&ηοίβηηΘ 

ΙαΙίηβ δβ Γαρρροοίίθηΐ, δΠΓίουΙ (^ααηΐ α Γβηιρίοί άβ Ια οοραΐβ βΐ άβ οηηι, 

βη δ^παί^αβ Ι^αά. Α δπρροδβΓ (^αβ οβΐ αοοορά ηβ δοίΐ ραδ (Ια απ 1ιαδαΓ(1, 

θΙ δ’ΐΐ βΙαίΙ ρΓΟπνβ €[Π6 Ο δ’βδί ίηδρίΓβ (Ια δγΓία(|ΐιβ, ί1 ΓβδΙβΓαίΙ (|π’ί1 δβ 

βοηίοΓιηθ α ιιηβ ΐΓα(1ιιβΙίοη, βΐ (|α’ί1 η’βδί (Ιοηβ ραδ ρΓΐιηίΙίί. Α ββ ροίηΐ 

(1θ νπβ ί1 ίπιροΓίβ ρβπ €[ΐιβ Ια Ιβςοη (}π’οη ρΓβΙβικΙ βίρβ Γορί^ίπαΐ (1β Μαρβ, 

δΟΓίί ά’υηβ ρΐιιπιβ βηβΟΓβ ίιηΐ3ΐιβ (1β δβιηίΐίδΐηθ, δ’Θχρ1ί(5Π6 ραρ Γίηίΐαβηββ 

(1β Γαηβίβηηβ ΙαΙίηβ οιι (1β Γαηβίβηηβ δγΓία(}αβ. 

V, 16. Οαηδ αυτόν τον δαιμονιζομενον, αυτόν, α]θΙΐΐ6 ραρ Ο, ΘδΙ ρΓθ1)α- 

ΙίΙβΓηβηΙ (1ύ α ίΙΙαιη η^ηί α άαβπιοηίο νβχαΐαΐηΐ', βΐ (Ιβ ιηβπιβ αιι ν. δπί- 

ναηΐ, αυτοί τω δαμονιζομενω, βί ^ιιί α άαβηιοηίο νβχαΒαΙιΐΓ. 8]^Γ8ίη α]οιιί;Θ 

αιΐδδί ηη ρροηοπι, ιηαίδ δοη ΙβχΙβ βδΐ ίοΓΐ Ιί^Γβ βΐ η’α ρα δθΡνίΓ (Ιβ ιηοάβΐβ 

αΟ. 

I, 41 σπλαγχνισθεις (1θ Ια Ιβςοη οοιηπιιιηΘ άβνίβηΐ οργισθει; (Β α ίϊ ΤαΙίβη 

ά’αρΓβδ ΕρΙίΓ. \βΙοβήη^βΓ, 144]). Μ. νοη δοάβη βχρ1ί(}ΐΐ6 οργισθεις βοιηπίΘ 

ίηδρίΓθ ραΓ Ιβδ ραΓαΙΙβΙβδ ΜΙ. χνπι, 34; Εβ. χιν, 21. Μαίδ ββδ ραδδα§“θδ 

ηβ δοηΐ ραδ (1ιι ίοιιί ραραΐΐβίβδ. Μ. Κβηίΐβΐ ΗαΓΓίδ (1) α δπρροδβ ιιηβ ΐΓα- 

(ΙιιβΙίοη άβ σπλα-^χνισΟεις ραΓ πιοΐαβ, ΙβΓπιβ (^ηί ρβηΐ δΐ^ηίίιβΓ ΙοηβΙιβ (Ιβ 

ρίΐίβ 011 ΐΓΓίΙβ. Β’οίι Ια ΐΓαιΙηβΙίοη οργισθεις απιβηαηΐ α δοη Ιοιιγ ίναΙαΒ (Ιαηδ 

Ιβ ΙαΙίη. Μαίδ Ιβ ρΐιΐδ δίπιρΙβ βδΐ (Ιβ βυρροδβρ ανββ Νβδίΐβ πηβ οοηΓιΐδίοη 

βηΐΓβ ϊπίεβΓαΙιΐΒ 68ί βΐ ίΓαΙιΐ8 68ΐ. δβπίβπιβηΐ, αιι Ηβη άβ 

ρΓβΙβηάρβ ηιιβ ββΙΙβ βοηίηδίοη ΓβπιοηΙβ α Ια δΟΠΓββ άβ Μαρβ, (|ηί, Ιηί, α 

άύ ορΙβΓ, οη βοηβΙπΓα άβ Ια ρρβδβηββ άβ Ια Ιβςοη οργισθεις άαηδ ΤαΙίβη 

€[η’β11β άοίΐ δοη οη^ίηβ αιι ΒίαΙβδδαΓοη. ΕΠβ βδΐ ά’αίΠβηΐδ ΐΓορ βοηίΓαίρβ 

αη βοηΐβχΐβ ροιιρ ανοίρ βΐιαηββ ά’βίΓβ ρρίπιίΐίνβ. 

Αη Ηβη άβ [ουκετι] ου μη πιοί (χΐν, 25) οη Ηΐ ου μη προσθω πειν άαηδ Β (2ρ®) 

α ί απη. Εα Ιοηρηηρβ άβ Β βδΐ ίηβοηΙβδΙαΗΙβηιβηΙ; ρΐηδ δβπιίΐίι^ηβ, πιαίδ 

1ιβ1)Γαϊ(}ηβ, ηοη αραπιββηηβ. δί Ια Ιβςοη βδΐ οΗ^ίηαΙβ, ο’βδί δίηαρίβπιβηί 

ραρ Ρβηιίηίδββηββ άβδ δβρΐαηΐβ. Μαίδ Ια ρβπιίηίδββηββ ρβηΐ νβηίρ άη Ιρα- 

άηβίβηρ ΙαΙίη. Εα Ιοηρηιιρβ ΗβΗραϊςηβ βΙαίΙ άβνβηηβ ίαπιίΐίβρβ αηχ ΕαΙίηδ, 

πιβηιβ βη άβΗοΡδ άβδ νβΡδίοηδ 1)ίΗΗ(5ηβδ; Ιβ ΤΗ68. βίΐβ Οαντη. βρί§ν. 

1549, 5 αιΐίβαίΐ ΟιΙοΙο ίΐβναίιιητ ηιτηρβΓβ βΐιιπι {ροηρα βηοονβ). ουκετι 

μη πιω ροηναίΐ άοηβ βίρβ Ιραάηίΐ βΐ α βίβ ΙραάηίΙ ηοη αάίοίαηι (ί) ηοη αρρο- 

ηαπι (ά) Μίβνβ^ ρβηΐ-βίρβ βη ραρίίβ §·ρ4οβ α Γίηίΐηβηββ άη δ^ρία(^ηβ : « άβ 

ηοηνβαη ]β ηβ Ηοίραί ραδ «.ΕβΙΙβ ίοίδ βηβορβ Ιβ ρρβίβηάη δβπιίΐίδπιβ άοίΐ 

δοη ορί^ίηβ αη ΙαΙίη. 

Ιβ ΡββοηηαίΙραίδ νοΙοηΙίβΡδ ηηβ ίηίϊηβηββ δγρία€[ηβ άίρββΐβ άαηδ νι, 53 

Γεννησαρ (Β Η 0 ί£ δ^τΡδίη ρβδ) αη Ηβη άβ Γεννησαρετ. ΕβΙΙβ Ιβςοη αρραρίίβηί 

ρβηΐ-βίρβ α Ια Ρβββηδίοη ραΙβδΙίηίβηηβ 1 άβ Μ. νοη δοάβη. 

Ββ ηΐβπΐβ XVI, 7 προάγει] ιηαίδ ιδού προαγοι Β δγρΗίβΡ. 

(1) Ι,οα. Ιαιιά., 186 δ. ϋ&πδ Ιθδ ΑοΙθδ άβ δαίηίβ ΡβΓρβΙπβ, ιηοΙιΐ8 ροπί' « ηπίβ » 
βΐ τηοίι ροπΓ «ίουοίΐθδ άβ οοιηρ&δδΐοη ». 



Ι.ΧΙΙ ίΝτκοουοτιοχ. 

Α οβιιχ (|ΐιΐ βχ&^ΘΓθηΙ 1β δβΐϊΐίΙΐδίΠΘ οΐβ Β οη ρβηΐ ά’αΐΙΙβιΐΓβ ορροδοτ 
οβΓί&ίηβ 0218 : 

VIII, 10 οΐι Ό η’& ρ&8 Οαίιη&ηοιιΐΐΐοΐ (οί. ΟοπιιηβηΙαίΓβ). 

I, 20 απηλθον οπισω αυτου] ηκολουθησαν αυτω Β. 

II, 1δ γίνεται κατακεισθαι] κατακειμενοιν αυτοιν. 

IV, 21 ερχεται] απτεταιΒ, ρβπΙ-θίΓβ ρ&Γ ΠΠΘ ΟΟΓΓβοΙίοη νοίΐΐΐΐβ, ρβαΙ-θίΓΘ 

(Κβικίβΐ Η&ΓΓίδ) ρ&Γ 8πίΐΘ Ο’ιιιΐΘ οοϊΐίιΐδίοη Ι&ΐίηβ θπΙγθ αοοβάίΐ βΐ αοοβη- 

άίΐΐίτ'. 

II βίδιίΐ άθ Ια ρΙαδ ΙιαιιΙβ ίπιροΓίαποβ άβ ιηοηίΓθΓ Ιβ οαΓαοΙβΓβ (ΙβΓίνβ άβδ 
Ιβςοηδ (Ιβ Β άίΐΘδ οοοίάβηίαΐβδ; ί1 ίπιροΓίβ ιηοίηδ άβ δανοΐΓ δί βΐΐθδ δοηΐ 
άιΐΘδ α Γίηίϊυβηοβ άα Ιαίίη οιι (1ιι δγριαί^αθ. Εη ίαίΐ Ια ΙαΙίιιίδαΙίοη βδΐ οοηδ- 

ΙαΙββ, ιηαίδ ί1 ίαπί απδβί αάΐϊίβΙΐΓθ υηβ ίηίΐπβηοβ ρΓθ1>α1)ΐΘΐηβηί ρΐιΐδ ίικϋ^ 

ΓΘοΙθ (1π δ^^ήαο^πθ. 
Εα ^ραικίο οΙ)]6θΙίοη ι^ιι’οη α 1οπ]θΐΐΓδ ίαίΙβ α Ια ΙαΙίηίδαΙίοη άα Οοάβχ 

Ββζαβ, ο’βδί ΓβΙαΙ ά’θδρηΐ ίηνΓαίδβιηΙιΙαΜβ (^α’βΐΐβ δΐιρροδθ. ^α61 οβρνβαα 

α ριι δβ ΟΓΟίΓβ ο1)1ί§·β α 00Γη§*βΓ πη ΙβχΙβ ρηιηίΐίί Ο’αρρβδ πηβ νθΓ8ίοη? 

^ι1αη(^ υηβ νβΡδίοη βδί αΐΐδοΐιιιηβηΐ βαηοηίδββ, οοπιπιθ Γβδί αυ]ουΓά’}ιυί 

Ια Υηΐ^αΐβ, οη οοιηρΓΘηίΙ α Ια Γί§“ηβυΓ — δαηδ Γαρρρουνβρ — ςυβ ά’αιι- 

ΐΓβδ νβΓδίοηδ δοίβηΐ ΓβΙουοΙίθΘδ ά’αρρβδ ββ ΙβχΙβ βαηοηί(|υθ. Μαΐδ Ιβ ΙβχΙβ 

ρΗπιΐΙίί! ΟβίΙβ ίηνΓαίδβιηΙ)1αηββ άοίΐ ββρβηάαηΐ ββάβρ αυ ίαΐί άύιηβηΐ 

βοηδίαΐβ. ΕΠβ βδΐ ιηοίηδ βΐιοι^ηαηΐβ δί Ιβ οοΓΓβοΙβυΓ α βρυ Ια δυρβρίορίΐβ 

άυ ΙαΙίη άβιηοηΐρββ ραροβ ςυ’ίΐ Ρβδδβιηΐιίαίΐ ρΐιΐδ αυ δγρία(|υβ άαηβ ββΡίαίηδ 

βαδ. Εβ βορρββίβυρ ιηαΐ ίηδρίρβ α δυίνί ρβυΐ-βίρβ Ιβ ρρίηβίρβ άβ ςυβίί^υβδ 

βρίΙί(|υβ8 ιηοάβρηβδ, (^υ’υηβ Ιραάίΐίοη ρφαηΟυβ άβ ΓΟββίοΙβηΙ α ΓΟρίβηΙ 

(ΙβναίΙ Γβηαρορίβρ δυρ υη ΙβχΙβ §*ρββ βοηΐρβίϋΐ Ιυί-ιηβιηβ ραρ ά’αυίΡβδ ρβββη- 

δίοηδ ^ρββ(|υβδ. 

^υο^ ς[υ’ί1βη δοίΐ, ηουδ βρογοηδ ανοίρ ρρουνβ ςυβ Ιβ ΙβχΙβ άβ λΥβδΙοοΙΙ- 

ΗορΙ (}υί δβρα, δυρ ββ ροίηΐ, ββΐυί (Ιβ Μ. νοη δοάβη, ηβ άοίΐ ραδ βίρβ αΕαη- 

Οοηηβ αυ ρροΟί Ο’υηβ Ιβςοη ρυρβιηβηΐ οββίάβηίαΐβ, ου ιηβπιβ δ^ρο-οβοί- 

(Ιβηίαΐβ, βΐ ςυ’ίΐ βδΐ αδδβζ αδδυρβ ρουρ δβρνίρ άβ Εαδβ α υη βοιηιηβηίαίρβ. 

II ίαυΐ ββρβηάαηΐ ρβδβρνβρ βηβορβ Ιβδ (|υβδϋοη8 (Ιβ ρΐιοηβΐίί^υβ, ά’ορίΕο- 

^ραρΕβ, βΐ ηιβπιβ άβ ^ραπιηιαίρβ. δί νραίιηβηΐ βΐ Β ηβ δοηΐ ςυβ Ιβ (ΙουΕΙβ 
βοΕο ά’υη ιηβιηβ ηιαηυδβρίΐ ΡβρρβδβηΙαηΙ Ια Ρβββηδίοη β^^ρΐίβηηβ, ίΐ δβ 
ρβυΐ (|υ’ί1δ οοηΐίβηηβηΐ άβδ ραρίίβυίαρίίβδ άυ ^Ρββ β^γρίίβη. ΕβΙΙβ (|υβδ- 

Ιίοη η’βίαηΐ ραδ βηβορβ ιηύρβ, βη αΙΙβηάαηΙ Ιβδ βίβιηβηΐδ ρροιηίδ ραρ 
Μ. νοη δοάβη, ηουδ ηουδ δοιηιηβδ αΐΐδίβηυ ά’ίηδίδίβρ δυρ ββδ ραρίίουΐα- 

ρίίβδ. 
II ίαΙΙαίΙ οβρβηάαηΐ βη νβηίρ α ίαίρβ βΙιοίχ Ο’υη ΙβχΙβ βχίδΙαηΙ. ΙΙηβ δοΐυ- 

Ιίοη δρββυΙαΙίνβιηβηΙραρίαίΙββΙαηί ίιηροδδίΜβ, οη α άύ δβ βοηίβηίβρ^ά’βίρβ 
ρραΐί(|υβ. Βαηδ ββΐ οράρβ, ΓβάίΙίοη (Ιβ Νβδίΐβ βίαίΐ ΙουΙ ίηάίίιυββ. Ιβ Γαί 
(Ιοηο ρρίδβ βοιηιηβ ΙβχΙβ Ρβςυ, ΡβρρβδβηΙαηΙ βη (^υβ1(}υβ δΟΡίβ Ιβ ΙβχΙβ 
πιαδδθΡβΙί(}υβ άβ ΓΑ. Τ. Ιβ ηβ Γαί ραδ αβοοιηρα^ηβ Ο’υη αρραναΙιΐΒ οΗΐί- 



ΙΝΤΚΟΒυΟΤΪΟΝ. Ι.ΧΙΙΙ 

€118 οοηδίαηΐ. Όη 8βπιΐ3ΐ2ΐ1)1β αρρ&Γ&ΐ ηβ Γβικί ΥΓ&ίιηβηΙ δβρνίοβ (}πθ δ’ίΐ 

βδί οοιηρίεΐ;. ΑΐΙβηάοηδ οβίιιί (^ιι’οη ηοιίδ ρροπίθΐ. Ό&ηδ οβΓίδίηδ ο&δ, 

]θ ιηβ 8\ιίδ βοαρίβ άβ ΓααίΟΓίΙβ (Ιβ Νθδΐΐβ. Ι’ΐηάΐί^ιΐΘ αΙοΓδ Ιθδ ταίδοηδ 

άαηδ 1β οοιηιηβηΙ&ίΓβ, βη δί^η&ΐαηί δοπδ Ια ΐΓαάιιοΙίοη 1θ ΙβχΙβ ςπ’βΠθ 

δΐιρροδβ. 

Οβδ 08ΐδ δοηΐ ΐΓβδ Γ3ΐΓβδ; ]Θ η’φΓοανβ αιιοιιη αΙίΓδίίΙ ροιίΓ Ιβδ οογγθο- 

Ιίοηδ δ&ν&ηΐβδ (Ιβ Μ. ΒΙ&δδ (1), άβδίΐηβθδ & Γβηάρθ 1β δίγΐβ (Ιβ Μοιγο ιγγθ- 

ρΓβΙιβηδίΜβ. Μ. Βίδδδ θίαίΐ ιιη ΙιβΙΙβηίδΙβ (Ιβδ ρΐιΐδ άίδΐίη^πθδ, βΐ ΐ1 βύί 
ρα ΓβηάΡΘ άβδ δβΓνΐοθδ & Μαρο δί οθΐιιί-οί ΓαναίΙ οοηδίιΐΐθ. Μαίδ ί1 θδΐ 
ίρορ Ιαρά ροιιρ ί&ίΡΘ άΐδραρ&ίΐρβ οβρίαίηβδ αδρβρίΐβδ (Ιβ 8& ΐ8ΐη§“πβ. 

(1) ΤβχίΙαΉΐβϋΙιβ Ββπιβνΐίΐιη^βη ζιιΜανΙίΐιβ, ά&ηδ ΒβίΐΓα^β ζην Ρόνάβηιη^ οΙΐΓΐβίΙί- 
€/ΐ€Γ ΤΗβοΙο^ίβ, 1899, ρ. 51-93. 



^IIΑΡIΤΚΕ IV 

Ι.Ε 8ΤΥΕΕ ΕΤ ΕΑ ΟΟΜΡΟδΙΤΙΟΝ ΟΕ ΜΑΚΟ (1). 

Ρ1ιΐ8 οη ρΘηβίΓΘ (Ιαηδ Ιβδ 08ίΓ&0ΐ6Γί8ΐί(}αΘ8 άα 8Ι7Ι6 (1ιι δβοοηά 6ν&η§·ίΐΘ, 

ρ1ιΐ8 ϋ βρρ&ΓαίΙ οοιηιηθ Γοβανρθ ά’ιιη 8θπ1 αιιΙθαΓ. Ο’βδΙ οβ (^α’οη βδδαίβΓδΐ 
(Ιβ πίθΙΐΓβ βη ΙιιιηίθΓΘ άειηδ Ιβδ ο1)8βΓναΙίοη8 €[αί δΐιίνβηΐ, βη νβΓίΠ&ηΙ, 
ά’αρΓΘδ 1β8 ί&ίΐδ, 1β8 Γ68ΐι11αΐ8 οΜβηιΐδ ρ&Γ Μ. 'ΝΥβικΙΙίη^, &πΙθιιγ άβ 
Γβδδαί 1β ρΐιΐδ δοί^ηβαδβιηβηΐ; θ1£ι1)ογ6 (1β άίδΙίη^πβΓ άαηδ 8. Μ&γο ΐΓοΐδ 
δοτίΓΟβδ βΟΓίΙθδ : πη ρρθΐηίθΓ ΓβοίΙ (Μ^), ιιη δβοοικί γθοιΙ ρ1ιΐ8 άθνβίορρβ 
(Μ^), ηηβ Γθά&οΙίοη οοιηρΓβη&ηΙ άβδ ρ&Γΐίθδ Ιγ68 ίιηροΓΐ3ηΙβδ άιι Μ&γο 
αοίαβί (Εν.) (2). 

1. ί,68 ΊΠΟΐβ. 

Α) Μο. ΘιηρΙοίθ οβρί&ίηδ ιηοΐδ ςηί ηβ 8β ΓβίΓΟίινθηΙ ρ&δ &ί11θΠΓ8. Εη 

νοίοί Ια ΙίδΙβ : εκπερισσώς, εννυχα, επιράπτειν, επισυντρέχειν, χεφαλιοΰν, προμε- 

ριμναν, υπερεκπερισσώς (3). 

Εβδ Ηαραχ Ιβ^οηιβηα ηβ ρβιινβηΐ ηαΐυρβίίβιηθηΐ πιαηίίβδΙβΓ ΓιιηίΙβ άα 

8ΐγ1β. Οη ΓβΓηαρςαθΓα δθπίβιηβηί (|ΐι’ίΐ8 η’οηΐ ηβη (Ιβ ρβοΕβΓοΕβ. Εβ ρ1ιΐ8 

§“Γαηά ηοΓη1)Γθ η’βδί Καραχ (}ΐιβ ραρ ΓαάάίΙίοη (Ι’πηβ ρΓβροδίΙίοη. Οβ 
8οηΙ άοηο ρΓθ1)αΜβιη6ηί; άθδ βχρρθδδίοηδ ροραΙαίΓβδ; ο’βδί Ιβ βαδ δύρβ- 

ιηβηΐ άβ κεφαλιοΐίν βΐ ρροΕαΜβηίθηΙ άβ εννυχα. II η’^ α τίβη Ια (Ιβ ίθβ1ιηί(}ηβ 

ηί (Ιβ ΓαίΤιηθ. 

Β’αρρβδ δΛνβΙβ, 8ΠΓ 1270 πιοΐδ Θΐηρίογβδ ραρ Μο., Ιβδ ηοηΐδ ρρορρβδ 

ηοη οοπιρίθδ, ί1 γ βη α βηνίροη 80 (}ΐιί ηβ ρβραραίδδβηΐ ραδ άαηδ Ιβ Ν. Τ. 

Οαηδ οβ ηοηιΙ)Ρβ δοηΐ οοπιρρίδ Ιβδ ηιοΐδ ί1β]α οίΐβδ, Ιβδ πιοΐδ αραηιββηδ, 

Ιβδ πιοΐδ (1’θρί§“ίηβ ΙαΙίηβ; 41 δβ Ιροηνβηΐ άαηδ Ιβδ δβρίαηΐβ. ΟβΙΙβ ΗδΙβ 

πιβίΐραίΐ δηρίοηΐ βη ρβϋβί Ιβ ^ούΐ άβ Μαρο ροηρ Ιβδ νβρΙ)βδ οοπιροδβδ αη 

πιογβη ά’πηβ ρρβροδίΐίοη (4). 

Β) ΡΙαδ ίηιρορίαηίβ βδΐ Ια ΙίδΙβ (Ιβδ πιοΐδ οΐιβρδ α Μο. (5). 

(1) Ηα\υκιν8, Ηοναβ εί^ηορίίοαβ, ραεβίηι. 
(2) 8υΓ Ιβδ θΕΓαοΙβπδΙίς[πθδ άβ οθδ ΐΓοΐδ δΟΠΓΟβδ ρΓέΙβηάπθδ, νοίΓρΙπδ ΜυΙ, ρ. ΧΕίν. 
(3) Ιβ ηβ δ&ΐδ ροτιρςηοΐ 8\νβΐ6 (ρ. χηιν) α30ΐι1β πυγμή, βΐ τηλαυγώς ρουΐ’ Ιβίϊΐΐθΐ 

Ιιιΐ-πιέπΐΘ οΐΐβ 8ίΓη1)οη, XVII, ι, 30. 

(4) ϋ’αρί’βδ Μ. 1.-Η. ΜοπΙΙοη {ΕχροείΙον, πιαΐ 1909, ρ. 412, οίΐβ ρ&Γ ΙΙείΛνΙίΐηδ, 

ρ. 174, η. 3), Ια ρΓοροΓίΐοη άβδ νθΓΐ)θδ οοπιροδόδ ρ&Γ ρ&§θ άιι Ν. Τ. άβ ΛΥβδΙοοΙΙ- 

ΗογΙ βδΐ Ια δπίναηΐθ : Ηβ1)Γβιιχ, 8. 0; ΑοΙβδ, 6. 15; Ι,ο. βΐ Μο. 5. 7; Ραυΐ, 3. 8; ΜΙ. 

3. 55; Ιο. 1. 97. 

(5) Η&λνΙίΐηδ (ΐΓθδδβ (ρ. 10) ηηβ ΙΐδΙβ άβ 41 πιοΐδ ςπί νΐβηηβηΐ άαηδ Μο. ρΐιΐδ άβ 

ΐΓοίδ ίοΐδ βΐ ρΐυδ δουνβηΐ άαηδ Μο. ορβ άαηδ ΜΙ. βί Βο. Γόυηΐδ. 



ΙΝΤΚΟΒυ€ΤΙΟΝ. ι.χν 

Υοίοΐ €[ΐΐ6ΐ(}ΐΐΘ8-πη8 άβδ ρπηοίραπχ. 

Ικθαμβέομαι, ς[ΐιαΐΓβ ίοίδ (Ι&ηβ Μο., Καραχ ροιίΓ Ιβ Ν. Τ.; Ιβηηβ βχρΓβδ- 

δίί €[πί Θ8ΐ (1θ Ια ιηαηίΘΓΘ ίοΓίβ άβ Μο., ιχ, 15; χιν, 33; χνι, 5. 6 (άβ Μ ^ (1β 

ί%.)· 
ερχεται οα έρχονται, νίη^Ί-ςυαίΓβ ίοί8 άαη8 Μο., Μΐ. 3 ίοί8, Εο. 1. ΚβραρΙί 

ΘπίΓθ 1β8 ΐΓθί8 8θΠΓθβ8 άβ \¥β\\ Μ^ : I, 40; ιι, 3, 18; ιιι, 20, 31; χι, 15. 

27; XII, 18; Μ^ : ν, 15.22.35.38; χ, 1.46; χιν, 17.32.37.41. 66; χνι, 2; 

Εν. VI, 1; VI, 48; νιιι, 22; χι, 27. 

ευθύς, (^ααΓαηΙβ-άβιιχ ίοί8 (1), Μΐ. 18 ίοί8, Εο. 7 ίοί8, Θ8ΐ ηαΙΠΓβΠθΐηβηΙ 

ρ1ιΐ8 ίΓβί^ιιβηΙ (1αη8 1β8 ίαίΐ8 (Ια ο1ι. ι®*· ςιιί 8θ 8ΐιίνθηΙ ραρίιΐβπίθηΐ. Μο. βη 

α ρβπ α ρβα Γβ8ΐΓβίη1 Γα8α^Θ, (1β 80Γΐβ (|πβ άβ χ α χνι ί1 ηβ 8β ΓβηοοηΐΓβ 

ρ1π8 ςπθ 8βρΙ ίοί8. Τοπ]οπΓ8 β8ΐ-ί1 €|ΐι’ί1 86 ΐΓοανβ 11 Γοί8 (1αη8 (1θ8 ρα88α- 

^68 αΙΙήΙιιΐΘδ ραΓ ]¥§. α ΙΈναη^βΙΐδΙβ-ΓβίΙαοΙβυΓ : ι, 28; ιιι, 6; ιν, 15.16. 

17; VI, 45. 50.54;νιι, 25. 35;νιιι, 10. Μ^ (ι, 18.20. 21.23.29. 30.42.43; 

II, 8. 12; IV, 5. 29; χιν, 43.45; χν, 1) θΐ Μ^ (ι, 10. 12; ν, 2.29.30. 42 [Μέ]; 

VI, 25.27; ιχ, 15. 20.24; χ, 52; χι, 2. 3; χιν, 72) 8β ραΓία^βαηΙ 1β ΓΘ8ΐβ ραρ 

ραΓίίθδ Θ§·α1β8 (15 βΐ 16). 

ο Ιστιν 6 £018, βΐ ηιιΠβ ραΓί άαηδ 1β Ν. Τ., δί οβ η’βδί ρβιιΙ-βίΓβ ΐΓοίδ ίοίδ. 

Ο’θδΐ αίηδί ηαβ Μο. Θχρ1ί€[ΐιβ Ιβδ ιηοΐδ βίΓαη^βΡδ : ιιι, 17; νιι, 11. 34; 

XII, 42; XV, 16. 42. αΙΐΗΙιπΘ Ιουδ οβδ οαδ α 8α ΐΓοίδίβιηβ δΟΠΓΟβ, 1β 

ΓβάαοΙβπΓ, θΐ οβία βδΐ βη βίίβΙ ΐΓβδ ηαΙΠΓβΙ. II ίαιιί ΙοαΙβίοίδ ηοΐβρ ^πθ 

1θ8 πιοΐδ α 6χρΗ(}ΐιβΓ 8Θ ΐΓΟπνβηΙ πιβιηΘ (Ιαπδ (Ιβ8 ραδδα^βδ αΙΐΓί1)υ.68 ραρ 

α 06 ρΓβΐ6η(1ιι Γβ(1αοΐ6ΐΐΓ. Εα ρΓβπν6 (16 ΓιιηίΙβ οοη8ί8ΐ6 άαηδ Γ6ΐη- 

ρΐοί (16 ιηοΐδ α 6χρ1ί(}ΐΐ6Γ, 8θίΙ άαηδ Μ^ (χν, 16. 42) 8θίΙ άαηδ Εν. (πι, 

17; VII, 11. 34; χιι, 42). 

περιβλέπομαι 6 ίοίδ-, Εο. 11116 ίοίδ. 06 ιηοΐ 68ΐ 6ΐηρ1ογβ ραΓ Μο. ροιίΓ 1β 
Γβ§^αΓ(1 (}ΐΐ6 Ιβδπδ ί6ΐΐ6 ααΙοπΓ (Ιο Ιιιί οοιηηιο ροπρ δ’αδδΠΓΟΓ άοδ άΐδρο- 

δίΐίοηδ (16 868 απάίΐ6ΠΓ8 (ιιι, 5. 34; χ, 23, Μ^); (ν, 32; ιχ, 8 [ά68 άΐδοίρίβδ], 

Μ^), 011 (16 ΓβΙαΙ (Ιβδ οΕθ868 (χι, 11, Εν.). 

πολλά, ρΓΪ8 αάνορίιίαίοιηοηΐ, 9 ίοίδ, άαηδ 8. Ραπί 4 ίοίδ. Εο ίοηηο θδΐ 
οχίΓέιηοιηοηΙ οαραοίβηδίίι^ιιο; ογ οη Ιο Ιροιινο άαηδ Εν. (ι, 45; ιιι, 12; 

V, 43), άαπδ Μ^ (χν, 3), άαπδ Μ^ (ν, 10. 23. 38; νι, 20; ιχ, 26). 

συνζητέω, 6 ίοίδ, Εο. 2 ίοίδ. Όαπδ Εν. (νιιι, 11; ιχ, 10), άαηδ Μ^ (ι, 27; 

χπ, 28), άαηδ Μ^ (ιχ, 14. 16). Ραρία^ο νραίιηοηΐ ίραίορηοΐ. 

Α 068 ιηοΐδ οΙιοίδίδ ραρ Ηα^νΕίηδ ά’αρρβδ ιιη ΟΓίΙβηιιιη δρβοίαΐ, ί1 ίαιιΐ 
α]ου1βΓ, ά’αρρβδ Ιο ιηβιηο απΙοιίΓ : 

οίκία οπ οΤκος δαπδ ίηάίοαίίοη άπ ρρορρίβίαίρο, 7 ίοίδ, Μΐ. 5 ίοίδ. Όαηδ 

Εν. (νιι, 17. 24; ιχ, 28. 33; χ, 10) 6ΐ άαηδ Μ^ (ιι, 1; ιιι, 20). 

(1) 1. \νβΐδ8, Ευθυς Ι)6ί ΜανΙίΐΐΒ (άαηδ Ια ΖβίίεοΊιΗβ βν άίβ Νβιιΐ. ΤνΐεββηβϋΗαβ, 
ηιαΐ 1910, ρ. 124 δδ.), οοηαρίθ 48 οαδ, ςιι’ίΐ ΓέάυΐΙ α 10, ροιίΓ 1β ΜαΓΟ ρπιηΐΐίί, δΐιρ- 

ροδαηΐ ςπΘ Ιβδ απίΓΘδ οηΐ όΐό αΐουΐβδ άβρπΐδ. Τβ οΓοΐδ ΐηυίΠβ άβ άΐδουΙβΓ οβδ οοη- 

οΐιΐδίοηδ ςυί δ'αρρυΐβηΐ βη §;Γαη(1β ραΓίίβ δΟΓ Γοαιίδδίοη άβ ευθύς άαηδ 8'ΐ^Γ8ίη. 
ένΑΝΟΙΕΕ 8ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 6 



ι,χνι ίΝτκοΒυοτιοχ. 

ηρξατο 011 ηρξαντο, 26 ίοίδ, (Ιδίηδ ί.0. 19 ίοίδ, (1&118 Μΐ. 9 ίοίδ. Ό&ηβ Εν. 
(ι, 45; VI, 2. 7. 55; νιιι, 11. 31. 32; χ, 28. 32; χιιι, 5); άαηδ ιι, 23 ; ιν, 

1; VI, 34; χ, 41; χι, 15; χιι, 1; χιν, 65; χν, 8), άαηδ (ν, 17. 20; χ, 

47; XIV, 19. 33. 69. 71; χν, 18), δοίί ΙΟίοίδ, 8 Γοίδ βΐ 8 ίοίδ. ^πο^ άθ ρίπδ 
οΙ&Ιγ ροιίΓ ΓιιηίΙβ (1)? 

Ε’βιηρίοί άβ καί 8ΐιι Ιίβα άβ δέ βδΐ ιιη ΐΓ&ίΙ δίη^-ιιΙίβΓ άο ΓιιηίΙβ άβ Μο. 

Β’&ρρθδ Ιβδ οηίουίδ άβ Μ. Ηηλνΐίίηδ, ί1 η’βιηρΙοίΘ δέ ςιιβ 156 ίοίδ, ηη 
Ιίβπ άβ Μι. 496 βΐ Εο. 508. II βδΐ νραί ςιιβ Μο βδΐ ρΐιΐδ οοιιγΙ; ηβαηπιοίηδ, 
βη δαίναηΐ Ιη ιηέηΐΘ ρρορορίίοη ι^αβ Ιβδ ηιιΐΓβδ, ί1 άβνρηίΐ ηνοίρ δέ βηνί- 
Γοη 300 ίοίδ. δα ρΓβίβΓβηοΘ ροιίΓ καί δβ ηιαηίίβδίβ βη οβοί (}ΐι’ί1 ΓβπιρΙοίβ 
26 ίοίδ (}ΐιειη(1 Μΐ. βΐ Εο. οηΐ δέ. 
Β&ηδ ΓβάίΙίοη Μο. η 88 δβοΐίοηδ; 80 οοίΗΐηβηοβηΙ ρηρ καί, 

6 δβηΙβπίΘηΙ οηΐ δέ οοιηηΐθ δβοοηά ιηοΐ, Ιαηάίδ ςηβ ά&ηδ Μΐ. δΐΐΓ 159 άίνί- 

δίοηδ, 38 οοιηιηβηοβηΐ ρ&Γ καί, 54 οηΐ δέ οοιηιηβ δβοοηά ιηοΐ; (Ιηηδ Εο. Ιβδ 
οΕίίίρβδ δοηΐ 145, 53 βΐ 83. Μο. βδΐ άοηο Εβ&ιιοοιιρ ιηοίηδ ναρίβ €[ΐΐθ Μί. 
βΐ Εο. 

2. Ελ ΒΊ^ηΙαχβ, 

Εβδ ρπηοίραΐβδ ραΓίίοαΙηηΙβδ οηΐ βίβ Γβίβνββδ ρηρ ΜΜ. δλνβΙβ βΐ 
Η&ΛνΕίηδ. Μο. βιηρίοίβ νοΙοηΙίβΡδ εΤναι βΐ ΙλθεΤν α,νβο ιιη ραρίίοίρβ. Οη 
ΐΓοηνβ ΟθΙΙθ ΙοηρηπΓβ άηηδ Μ^ (ι, 6. 33. 39. 40; π, 3. 6; χ, 32), ηιαίδ 
ηπδδί άαηδ Μ^ (ν, 5; ιχ, 4) βΐ ά&ηδ Εν. (χιιι, 13. 25; χν, 43). 

Εβδ ραρίίοίρβδ δοηΐ πιηΐΐίρΐίβδ. Βαιΐδ Μ^ (ι, 31. 41) βΐ άηηδ Μ^ (ν, 25 δ. 
δορί ρ&Γΐίοίρβδ!; χιν, 67; χν, 43). 

Μο. βπιρΙοίθ Γ&ΓΐίοΙβ ηνβο ΓίηΓιηίΙίί οη ιιηβ ρροροδίΐίοη. Βαηδ Μ^ (ιν, 

6), άηηδ Μ^ (ι, 14; ν, 4: ιχ, 23) βΐ άηηδ Εν. (χιν, 28). 

Ε’βπιρΙοί άη ρρβδβηΐ ΕίδΙοΠι^ηβ βδΐ ρ^θδ(^ηβ δρβοίΜ η Μο., άη ιηοίηδ 
4 ΟΘ (Ιβ^ρβ (2). Μ. ΗηΛνΕίηδ τβίβνβ 151 ο&δ, άοηΐ δβηΙβπίΘηΙ 72 οηδ ροιιρ 
Ιβδ νβρΕβδ λέγει, λέγουσιν, Ιηηάίδ (}ηβ ΜΙ. δΐιρ 78 ο&δ βη η 59 ροιιρ οβδ νβιώβδ 
(ρΐηδ έφη), ρΐιΐδ 15 ο&δ (Ιηηδ Ιβδ ρηρ&ΕοΙβδ οΐι Μο. η’βιηρΙοίβ ρ&δ 1β ρρβ- 

δβηΐ ΙιίδΙθρί(}ΐιβ, βΐ Εο. 4 οη 6 ο&δ, ρΐηδ 5 ο&δ ά&ηδ Ιβδ ρ&ρ&ΐιοίβδ. ΕβΙΙβ 
ρρορορΙίοη ά&ηδ Μο. βδΐ άοηο νρ&ίηιβηΐ βχΐρ&οράίη&ίρβ. Εΐ Γβ§·&1ί1β 
άβ 1& ρβρ&ρΐίΐίοη βδΐ ρβηΐ-βίρβ βηοορβ ρΐηδ ρβιη&ρί^η&ΐιΐβ. δ&ηί 1β ο1ι. 
ΧΙΙΙ® ςηί βδΐ ηη άίδοοηρδ βΐ (^ηί η’& ι^η’ηη ο&δ, οη Ιροιινβ ά&ηδ Ιβδ &ηΐΡβδ 
οΕ&ρίΙΡβδ οβδ ί&ίΐδ : 

(1) έπερωτάω ά&ηδ Μο. 25 ίοίδ, άαηδ Μί. 8 ίοίδ, άαηδ Εο, 17 ίοίδ, ΓβραηοΙιι ρ&ιΊοαΙ 
άαηδ Μο., ά&ηδ Εν. VII, 17; γιιι, 23,·ιχ, 11. 28. 32. 33; χ, 2. 10; χιιι, 3; άαηδ νιπ, 
27. 29; X, 17; χι, 29; χιι, 18. 28. 34; χν, 2. 4; άαηδ Μ^ ν, 9; νιι, 5; ιχ, 16. 21; χιν, 

60. 61; XV, 44. 
(2) Μ. ΗαΛΥίνίηδ ηοΐθ άαηδ δα δθοοηάβ άάίΐίοη ςυβ 1θ ρΓόδβηΙ 1ιίδΙθΓίε[υθ δβ ΐΓΟπνο 

αηδδί 151 ίοίδ άαηδ I ϋβ^ηοΓ. ρΐυδ 1οη§ ά’βηνίοοη υη Ιίβίδ. Ο’βδΙ ά’αίΙΙβυΓδ Ιβ ίαίί 
ά’ηη ΐΓβάηοΙβιΐΓ ραΓίίοιιΙίβΡ, ο&γ 1θ ριβδβηί 1ιίδίθΓί(ϊΐιβ ηβ δβ ίΓοπνβ ριβδ^υβ ρΐηδ άαηδ 
Ιβδ άβιηίβΓδ Ιίλτβδ άβδ Κοίδ. 



ίΝΤκοουατιοχ. ι,χνιι 

I λέγει οα λέγουσιν (5) (1) ερχεται (1) αιιΐΓθδ νβΛβδ (2); ιι (7) (2) (2); ιιι, 
(6) (2 + συνέρχεται) (2); ιν, (3) (») (3); ν, (6) (4) (5); νι, (5) (2) (4); νπ, 

(3) (») (4); VIII, (7) (1) (3); ιχ, (3) (») (2); χ, (5) (2) (3); χι, (5) (3) (5); 

XII, (2) (1) (1); XIII, (1); χιν, (12) (5 + συνε'ρχονται) (5); χν, (1) (») (9 1β8 

ειοΙθ8 (1θ Ια ρ&δδίοη); χν, (1) (1) (1). 

Οη α άβ]» να (^αΘ ερ/εται, έρχονται 8θ ΓθίΓΟανβηΙ (Ιαηδ 1β8 ΐΓοίδ 8θαΓθβ8 

άβ ΐν^.; ί1 βη Θ8ΐ άβ πίΘΐηβ (1θ8 ααΐΓβδ βιηρΙοίδ άα ρΓβδβηΙ. 
Οθ ρρβδβηΐ ΚίδΙοηο^αΘ 8β οοηΐίηαβ ρ&Γίοίδ άαΓαηΙ Ιοαΐβ αηβ ρβΐίΐβ 

ρβΓΪοορβ; νογβζ ρ&Γ βχθηιρίβ π, 3-10, βΐ χν, 20-24. Ογ, άαηδ οβ άβΓπίΘΓ 
ρεΐ88£ΐ^θ, ΙΥβ". ηβ άίδΐΐη^αβ ρ&8 ιηοΐηδ (1θ οίικ} ίΓ&^ΓηβηΙδ αΙΙβΓηαηΙδ 
άβ Μ’ βΐ Μ2. 

δ^νθίθ α ηοΐΘ οβρί&ίηδ οαδ οα Γοιηρίοΐ άα ρρβδβηΐ οα άα ραρίαιΐ α ροαρ 
1)αΙ άθ πίθΙΐΡΘ 1θ ΙθοΙβαρ θπ ρρβδθποθ άβδ ί&ίΐ8, ρ&ρ βχβιηρίβ ιι, 1 (Μ’); 

XV, 47; XVI, 4 (Μ^) βΐ χν, 44 (Εν.). Νοη ιηοίηδ Ρ6ΐη8.Ρ(}αα1)ΐ68 8θη1 Ιβδ 
ο&δ οίι ΓίιηραρίαίΙ βδΐ θίαρίογβ αα Ιίβα άβ ΓαορίδΙβ. Εη ΙοαΙβ ρί^αβαρ 
ΓαοΙίοη άοηΐ ραρΙβ Μο. βδΐ ραδδββ; βη ιαβΙΙ&ηΙ ΓΐιηραρΓ&Η, Ιβαιρδ (|αί 
ΐΉ&ρ(|αΘ αηβ ΟθΡίαίηβ δίιηαΙΙαηθίΐΘ, οη άιραίΐ (}α’ί1 ροδβ ΓαοΙίοη 8οα8 Ιβδ 
γβαχ άα δρβοΐαΐβαρ {8ίνβΐβ). Ορ οβδ οαδ η’αρραρίίβηηβηΐ ρ&δ δβαίβηιβηΐ 
ααχ δοαροθδ ορί^ίηαΐβδ βΐ ρίΙΙορβδί^αβδ άβ χ, 17 (Μ^); ν, 18; χιν, 55 

(Μ^); ο’βδί ααδδί 1β Γαίΐ άα ρβάαοΐβαρ αα€[αθ1 ί1 ΡβΓαδβ Ιβ άοη ά’αηίηιβρ οβ 
φΓίΙ νοίΐ, VII, 17; χιι, 41 (2). 

Β’ααΐΡβδ ίοίδ, Μο. βιαρίοίβ Ιβδ ίβιηρδ ά’αηβ ιηειηίβΡβ ρΙαδ οοηΓοριηβ αα 
1)οη αδα^β άβ Ια Ιαη^^αβ, ανβο άβδ ηααηοβδ ίηίβρβδδαηίβδ. ΕίΙοηδ ιχ, 15 

άβ Μ^, πιαίδ ααδδί νιι, 35 βΐ χν, 44 άβ Εν. 

3. €οη8ΐϊΊΐοΙίοη άβ Ια ρΙίΓαββ. 
Τροίδ ραρίίοαίαρίΐθδ άίδί;ίη§·α6ηΙ 1β δΐ^ΐβ άβ Μο. : Ια οοηδίραοΙίοη δβ 

ίαίΐ δαηδ Ιίαίδοηδ [αει/ηάβίοη)^ οα βΐΐβ οΐιαη^β 1)ραδ^αβιη6ηΙ [αηαβοΐιι- 

ΐΊιβ), οα ί1 γ α Ρβάοηάαηοβ άβδ Ιβρηιβδ [ρΐέοηαεηιβ). 

α) ΠαβρηάβΙοη. Π δβ ρβηοοηΐρβ άαηδ Ια ηαρραΐίοη (νιιι, 19. 29 ί.; ιχ, 24. 

38; X, 27. 28. 29; χιι, 24. 29; χιν, 3 ί.) δαηδ ααΐρβ οαοΐιβΐ (^αβ ρΙαδ άβ 
ραρίάίΐβ. Βαηδ αη οαδ, χιν, 19, ί1 ρροάαίΐ αη οβΡίαίη βίϊβΐ οοιηιηβ αη 
δίίβηοβ άαηδ Ια οοηνβΡδαΙίοη (γααηά οη α Ιοαοΐιβ αη ροίηΐ άβΠοαΙ. Μαίδ 
ΓαδγηάβΙοη δβ Ιροανβ δαρΙοαΙ άαηδ 1β 1αη§'α§*β ραρΙβ, βΐ ίρβδ βρβοίαΐβ- 

ιηβηΐ άαηδ 1β 1αη^α§·β άβ Ιβδαδ. Μ. Ηα\ν1ίίηδ (3) α ίηάί(}αβ αηβ νίη§·1αίηβ 
άβ οαδ οα Μο. οιηβΐ ΙοαΙβ Ιίαίδοη, Ιαηάίδ ^αβ Ιαηΐόΐ Εο. ΙαηΙόΙ Μΐ. ιηβΐ- 

ΙαηΙ οέ, οα γάρ οα καί, οα ούν. Βαηδ 1β ρΙαδ §·ραηά ηοιηΐιρβ άβ οβδ οαδ, 
Γοιηίδδίοη α ροαρ ρβδαΐΐαΐ άβ ρβηάρβ 1β δίγΐβ ρΙαδ ραρίάβ, β1 ραρ δαίΙβ 

(1) Ιιβ ρΓΘΐΉΪβΓ οίιΐίΤΓΘ βιιΐΓΘ ραΓθπΙΙιβδθδ ΐίκϋί^αΘ λέγει οα λέγουαιν; 1β δβοοικί έρ¬ 

χεται οα έρχονται; 1θ ΐΓοΐδΐΘΟίβ, Ιβδ ααΐΓθδ νβΛβδ. 

(2) Οί'. δαρΙοαΙ ν, 18 : και έμ,βαίνοντος αύτοΰ εις τό πλοΐον, παρεκάλει αυτόν ό δαιμο- 

νισθείς βΐ νΐΐ, 17 : καί οτε είσηλθεν εις τον οίκον... έπηρώτων αυτόν οί μαθηταί, 
(3) Ορ. Ιαηά., ρ. 137, ά’αρρβδ Μ. ΑΙΙβη. 



ι,χνιιι ίΝτκοουατιοχ. 

ρΐιΐδ οχρΓΘδδίί. Ι^’βίϊβΙ ο1)ΐΘηπ ββΐ ρ&Γίοΐδ αδδβζ δ&ΐδίδδ&ηΐ. Ιβδπδ δ’βχ- 

ρηιηβ διΙοΓδ ανβο πηβ δΟΓίβ ά'ϋηρβΓαΙΟΓία ΐΓβήΙαβ; ί1 η’γ α ρ&δ (Ιβ 

ΓαίδοηηβιηβηΙ αρρπγβ 8ιιγ ΙβΠβ οοηδΐάβΓαΙΐοη, ιη&ίδ πηβ αίΓιηη&Ιίοη νβ- 

η&ηΐ (Ι’αιιΙοηΙθ, οιι, β’ίΐ ^ & Γ&ίδοηηβιΠΘηΙ;, ϋ βδΐ ρίπδ ρΓβδδαηΙ. Ραρ 

βχβηηρίθ, V, 39 το παιδίον ούκ άπεθανεν (Μΐ. ιχ, 24; Ρο. νιι, 52 γάρ); χ, 14 

αφετε τα παιδία... μή κοίλύετε αυτά (Μΐ. XIX. 14; Ρο. χνιιι, 16 καί); χιι, 27 

ουκ εστιν θεδς νεκρών... (Ρο. χχ, 38 δε), βΐ Οθ (^ιΐϊ ΘδΙ ρΓΟρΓβ & Μο., δί ηβΐ 

β1 δί οίη^ΐαηΐ : πολύ πλανασθε; χιιι, 7 δει γενε'σθαι (Μί. χχιν, 6; Ρο. χχι, 9 

γάρ); XIV, 6 καλόν εργον ήργάσατο (Μί. χχνι, 10 γάρ). 

Ρβδ αβ^ηάβία δβ ΓβηοοηΐΓβηΙ πη ρΘτι ρείΓίοιιΙ. δί οη Ιβδ Γβρ&Γΐίί (Ιαηδ 

Ιβδ (ΙίίϊβΓβηΙβδ δοπΓΟθδ άβ νν^. οη ΐΓΟπνβ Ιβ ρίπδ §^Γειη(1 ηοιηΙΐΓβ (Ιαηδ 

1θ ρΐιΐδ ηηοίβη άοοιιιηβηί, οβ (ιαί βδΐ ηδδβζ ηαΙπΓβΙ, ρηίδςπ’ίΐ δβ οοιη- 

ροδβ δΐΐΓίοιιΙ άβδ ΓΘοίίδ Ιθδ ρΐιΐδ 1)Γβίδ ρηΓ ορροδίΐίοη 5 οθπχ ςηί δοηί 

ρίπδ άβΙαίΠβδ. Β’&ίΠβιΐΓδ ίΐδ ηβ δοηί ροίηΐ βίΓδη^θΓδ ηηχ άβπχ ηπίΓβδ 
θοοηπίθηΐδ. Οη ΐΓοηνθΓη Ιη ρροροΓίίοη βη ηοΙβ (1). 

II ίηπΐ ηοΙθΓ βηοοΓβ (^ηβ Ιβδ αβ^ηάβία (Ιηηδ Ιβ δίγΐβ ηδΓΓ&Ιίί δοηΐ 

βηβοΓβ ρΐηδ ίΓβ(}ΐιβηΐ8 ά&ηδ Μί. βΐ άαηδ Ιο. Ρα οηΓηβίβΓίδίίςπβ άβ Μβ., 

ββ δοηΐ άοηβ Ιβδ αβρηάβία ά&ηβ Ιβδ ραροΐβδ τηρροΓίββδ. Ογ Ιβδ ραροΐβδ 

Γ&ρροΓίββδ ά&ηδ Γβνηη^ίΐβ (Ιβ Μβ. ηβ δοηΐ ροίηί (Ιβδ (ΙίδβοηΓδ οΐι Ια 

ρβηοάβ Ιίββ δβΓ&ίΙ (Ιβ Γί^πβπΓ, ηιαίδ (Ιβ ΙΐΓβνβδ δβηίβηββδ, βί ιηβιηβ δί 

ιιη ββΓίηίη ηοιη^Γβ (Ιβ ββδ ρ&ΓοΙβδ βδΐ πηί ροπρ ίορπιβρ ηη άίδβοπρδ, 

βοιηιηβ (Ιαηδ Ιβ βΙιηρίΐΓβ χιιι, ΙβπΓ ηδρββΐ ίη(1ίνί(1ιιβ1 η’βη βδΐ ρηδ δβη- 

δίΜβιηβηΙ ιηοίΙίΓιβ. II βδΐ άβ Ια ηαΙιΐΓβ (Ιβ ββδ ραροΐβδ η’βίΡβ ροίηί 

βοπδπβδ βηδβηιΜβ. Μβ. α άοηβ δΠΓ ββ ροίηί βοηδβρνβ ρΙαδ β(1β1βπιβηΙ 

Γαδρββί ρήιηίίίί ά’ηηβ βοηνβΓδαίίοη. 

I)) Σβ8 αηαοοΙαίΙιββ. 

Ο’βδί βηβΟΓβ πηβ β^πΓβ (|πί ταρρβίΐβ Ιβ 1αη^α§·β ραρίβ. ΙΙηβ ρΙίΓαδβ 

βοιηιηβηβββ, ί1 Γαπί βίβη (}πβ Ι’οΓαίβπΓ Ια βηίδδβ, δαπί α βΓπδθ[πβΓ Ιβ 

άβηοπβιηβηί δ’ίΐ βδί άίβίβίΐβ (Ιβ ίροπνβΓ πηβ βη (}πί βΟΓΓβδροηάβ βχαβίβ- 

ιηβηΐ απ βββπΐ. Ρ’αηαβοΙπίββ βδί άπ ηιοίηδ Ιβ άβίαπί ββ ββπχ (γπί ββη- 

νβηί νίίβ, βί (|πβ Ια ρβηδββ ρΓβοββπρβ ρίπδ (|πβ Ια ίοηηβ. δ. ΡαπΙ βη 

ίοπΓηίΙ άβ ηοιηβΓβπχ βχβιηρίβδ. Ιΐδ ηβ δοηί ραδ ταρβδ άαηδ δ. Μαρβ. 

Τοπίβδ ββδ αηαβοΙπίββδ η’οηί ραδ Ιβ ιηβπιβ αδρββί. Ο’βδΙ ά’αβορβ πη 
δίιηρΙβ βιηβαρραδ (Ιβ βοηδίρπβίίοη, βοιηιηβ ιν, 31 δ., οΐι Ια ρβραδβ βδί 
πη ρβπ βιηβροπίΠββ, βί ρβπί-βίρβ απδδί νιι, 19. Βαηδ χ, 29. 30, ί1 δβιηβΐβ 
(}πβ ΓαηαβοΙπίΚβ εάν μή λάβη ίηβί(5πβ (|π’πηβ αβίριηαΐίοη ρίπδ δοΙβηηβΙΙβ 
βδί δοπδ-βηίβηάπβ. Βαηδ χιι, 19, Γβιηβαρραδ άπ δίγΙβ βδί Ιβ Ρβββί ά’πηβ 
δίίπαίίοη βοιηρ1ί(]πββ, άίβίβίΐβ α βχροδβρ. Βαηδ χιι, 38-40, Ιβ βΙιαη^Ό- 

(1) Ραρίΐθδ ηαιταΐΐνβδ : νιπ, 29^; χιι, 24. 29; χιν, 3’'; ιχ, 24; χιν, 19; Εν. νιιι, 
19; IX, 38; χ, 27. 28. 29. — Βαηδ Ιθδ ραΐ’οίθδ οπ άΐδΟουΓδ : ι,'^7; π, 21; ιιι, 35; 
IV, 28; X, 14. 25; χιι, 9. 20. 23. 27. 26. 36. 37; χιιι, 33. 34; χιν, 6; Μ2 ν, 39; χιν, 41; 
XVI, 6; Εν. VIII, 15; χιιι, 6. 7, 8'>. 8'. 9; χιν, 8. 



ίΝτκοουατιοΝ. Ι.ΧΙΧ 

ιηβηί οΐ κατέσθοντες πθΐ ρΐιΐδ (ϋρβοίβιηβηΐ βη νθάβΙΙβ ΟΘ11Χ (}ΐΐΘ Τβδίΐδ θπ- 

ΐβηίΐ 1)1&ιη6Γ. 

ΕηΓιη ΐ1 88ΐ άθ8 ο&8 ού ΓαηαοοΙαΙΙΐΘ βχρηηΐθ 8ΐάιηΪΓδΐ1)1βιηθηΙ Ιβ ιηουνβ- 

ιηβηΐ άβ Ια ρβηδΘβ, Γίάββ ηοιινβΠθ ςαί 8θ ρΓθββηΙβ α ΓθδρηΙ. Ραρ βχβιηρίΘ 
V, 23 ού 3αϊΓβ αη^οίδδβ ίηΙβΓΓΟιηρΙ ΓθχροδίΙίοη άβ ΓβΙαί άβ δα βΠβ ροπΓ 
γθοοπγϊγ α Ια ρΓΐβΓβ; νι, 8 δ. ού Ιο (ϋδΟΟτίΓδ ίικΙίΓθοΙ βοΐαΐβ βη (ϋδοοαρδ 
άΐΓθοΙ άαηδ Ια Παιηιηβ άβ ΓβχΙιοΓίαΙίοη; χι, 32 (}ΐιί Γβηά δί βίοη Γβιη- 

βαΓΡαδ άβδ 8αη1ΐ6(ΐΓΪΙβδ αα ιηοιηθηΐ ού ίΐδ νοηΐ οοιηιηβΙΐΓβ πηβ ίαιΐδδβ 
ιηαηοβηνρβ; χιν, 49 ού Ιβδ άβορθΐδ (ϋνίηβ βηΐΡβνπδ ]βΙΐ6ηΙ πηβ ΙππιίθΓθ 
δπρ Ια δίίπαΐίοη. ^β άθΓηίβΡ βηάροίΐ βδΐ πίθβοηηπ ραρ (}πί αΙΙρίβπβ 
α Γβναη^βΐίδΐβ δβπΙβΠΙΘηΙ, : άλλ’ Ινα πληρο^θώσιν αί γραφαι. Νβαηπιοίηδ 
οη ΡθίΓΟπνβ (Ιβδ αηαοοίπΐΐιβδ ύαηδ Ιβδ Ιροίδ άοοππίθηΐδ (}π’ί1 α άίδΐΐη- 

^1168 (1). 
ο) ΡΙβοηαβπιβΒ. — Ν’βδΙ-ίΙ ραδ βΐΓαη§·β (}π’πη δίγΐβ απδδί ταρΐύβ (^πβ 

ββΐπί άβ Μβ., (}πί βνίΐβ Ιβδ Ιίαίδοηδ, (^πί ΙβΡπιίηΘ δβδ ρΐιραδβδ 1)ΓΠδ(}πβ- 

ηιβηΐ, δοίΐ βη πίθπιβ Ιβπιρδ οαραβΙβΓίδβ βηοορβ ρίπδ ηβΙΙβπίΘηΙ ραρ πηβ 
οβΡίαίηβ Ρβάοηύαηββ άβδ 1βρπΐθδ? Εβ ίαίΐ βδΐ ηβαηηιοίηδ Ιρβδ ββΡίαίη, 

βΐ ββΙΙβ πηίοη άβ άβπχ οαραβίβρβδ δί ορροδβδ ηβ δ’βχρΙίίίΠθ, δβιηύΐβ-ΐ-ίΐ, 
(^πβ ραροβ (}ΠΘ Ιβ δΐ^ΐβ άθ Μβ. βδΐ δΠΡίοπΙ πη δίγΐβ ρορπΙαίρβ βΐ 1β ρίπδ 
δοπνβηΐ ραρίβ. Απ βοηΐραίρβ, ΓαρΙ (}πί ρβίραηβΙιβ Ιβδ πιοΐδ ίηπίίΐβδ &]οπ1;β 
ββπχ €{πί άοηηβηΐ ρίπδ ύβ βοΐιβδίοη απ (ϋδβοπΡδ. II ίαπί απδδί Ιβηίρ 
βοπιρΙβ ύβ Ια ρρββίδίοη άπ βοηΐβπρ (^πί ΙίβηΙ α ^αράβρ απχ βΐιοδβδ ΙβπΡδ 
βοηΐοπρδ βΐ ΙβπΡδ βοπίβπρδ, βαρ ί1 Ιβδ βηνίδα^β βη βΐίβδ-ηιβηιβδ βΐ ηοη 
ραδ δβπίβηιβηΐ βοηιηιβ άβδ βίβηιβηΐδ βοπιΕίηβδ βη νπβ ά’πηβ ίηιρρβδδίοη 
^Ιοβαΐβ οπ ά’πηβ ρρβπνβ. 
Β’αίΠβπρδ οη ηβ δαπραίΐ ραη^βρ ΙοπΙβδ Ιβδ βχρρβδδίοηδ ρίπδ ρΙβίηβδ 

ύβ Μβ. ύαηδ Ια βαίβ^ορίβ άβδ δίηιρίβδ ρΙβοηαδπιβδ. 
Οη ρβπΐ ρβ^αράβρ βοηιηιβ άβδ ρΙβοηαδηιβδ ραρίαίΙβηιβηΙ 3Π8ΐίΠβδ ρ&ρ 

Ιβ ^βηίβ άβ Ια Ιαη^πβ Ιβδ ηβ^αΐίοηδ ΡβάοπΜββδ. Οβ βαδ βδΐ ββρβηάαηΐ 
ραρίίβπΐίβρβηιβηΐ ίραρραηΐ άαηδ Μβ. 

ουκ... ουδείς, ούδε'ν ιιι, 27; ν, 37; νι, 5; χιι, 14; χιν, 60. 61; χν, 4; 

ούκε'τ’ ουδείς ν, 3; νιι, 12; ιχ, 8; χν, 5. 

μηκε'τι... μηδε ΙΙ, 2. 

μηκε'τι... μηδείς χι, 14. 

μη... μηδε (οπ μήτε) III, 20. 

ου δεν ι ου δεν χνΐ, 8. 

ούκέτι ού μή χίΛ^, 25. 

μηδενι μηδέν Ι, 44. 

Οβδ 17 βαδ ηβ δοηΐ ραδ δαηδ ίηΙβρέΙ, ά’απίαηΐ (|πβ ΗαλνΙίίηδ η’βη ρβίβνβ 

(1) ΜΙ XI, 32; χιι, 19; ν, 23; Εν. ιν, 31 8.; νι, » 8.; νιι, 19; χ, 29 8.; χιι, 
38-40. 



Ι.ΧΧ ΙΝΤΙΙΟΟυΟΤΙΟΝ. 

(^ιιβ 3 (Ιαηδ Μΐ. βΐ 8 οΐ&ηδ Ι^ο. Ιΐδ δοηΐ ΓβραρΙίδ άβη» Ιβδ ΐΓοίδ (ΙοουηίθηΙδ 

(1β (1). 

ΙΙη ααΐΓβ ρΙβοη&διηβ άβ Γοράρβ ^ραιηιη&Ιίο&Ι, βΐ ςυί ιηβοοηηβίΐ Ια 

ΥΓαίθ ναΙβπΓ άβδ ίοηηβδ, οθ δοηΐ Ιβδ βχρΓβδδίοηδ εκ παιδιοθεν ιχ, 21 (Μο. 

δβαί) 011 »πδ μακρόθεν (ν, 6; νιιι, 3; χι, 13; χιν, 54; χν, 40). 

Β’απίΓβδ βχρΓβδδίοηδ τβδδβηιΜβηΙ; αδδβζ & άβ νβπΙβΜβδ ρΙβοη&δΠίβδ : 

II, 25 /ρείαν εσχεν και επεινασεν. 

III, 26 ού δύναται στηναι άλλα τέλος έχει. 

IV, 2 και εδίδαοικεν αυτούς... και ελεγεν αύτοΤς εν τη διδαχή αύτοΰ. 

IV, 5 τδ πετρώδες οπού ούκ εϊχεν γην πολλην. 

V, 15 τον δαιρ,ονιζομενον... τον εσχηκοτα τον λεγιώνα. 

VII, 15 έξωθεν... είσπορευομενον. 

VII, 21 έσωθεν γάρ εκ της καρδίας. 

VII, 33 άπδ τού οχλου κατ’ ιδίαν. 

IX, 2 κατ’ ιδίαν μονούς. 

XIV, 1 τδ πάσχα και τα άζυμα. 

XIV, 43 εύθυς έτι αυτού λαλούντος. 

XIV, 61 εσιώπα και ούκ άπεκρίνατο ούδέν. 

XV, 26 ή επιγραφή... έπιγεγραμμένη. 

Μαίδ άαηδ ββδ β&δ ιηβπιβδ Ια Γβάοηάαηββ η’βδί ραδ βαηδ αρρηγβΓ 

ιιΐίίβιηβηΐ δΐΐΓ Γίάββ; ά’αηΐΓβδ ΙοιίΓηιΐΓβδ βη αρραρβηββ ρΐβοηαδίίί^ιιβδ 

βοπιρίβίβη! νΓαίιηβηΙ Ια ρβηδββ. 

I, 42 άπηλθεν απ’αυτού ή λέπρα, κα\ εκαθερίσθη. 

IV, 39 σιώπα, πεφίμωσο. 

IV, 40 τί δειλοί εστε ούτοις; πώς ούκ έχετε πίστιν; 

V, 19 εις τδν οίκον σου πρδς τους σούς. 

V, 39 τί θορυβεΐσθε και κλαίετε; 

VI, 4 εν τη πατρίδι αυτού και Ιν τοϊς συγγενεύσιν αύτού καΐ εν τη οικία αύτού. 

VIII, 17 ούποι νοείτε ούδέ συνίετε; 

XIV, 6 άφετε αύτην. τί αύτη κόπους παρέχετε; 

XIV, 15 άνάγαιον... έστρωμένον έτοιμον. 

Αδδβζ δοιινβηΐ ί1 δ’α0“ί1 άβ ιηαΓί^πβΓ ηηβ ρΓββίδίοη : 

ΡαΓ ΓαρροΓΐ αιι Ιβηιρδ : 

I, 32 όψίας δέ γενομένης, οτε έδυσεν δ ήλιος. 

I, 35 πρωί έννυχα λίαν. 

XVI, 2 λίαν τΐ^ωί... άνατείλαντος τού ήλίου. 

^πβ1^[ι1βίο^δ ανββ ηηβ αΐΐηδίοη ηι^δίβηβιΐδβ αηχ άβΐ’ηίβΓδ Ιβηιρδ : 

II, 20 τότε νηστεύσουσιν εν εκείνη τη ήμέρα. 

X, 30 νύν εν τώ καιρω τούτω (ραρ ορροδίΐίοη α ΓαηΐΓβ βοη). 

XIII, 29 γινώσκετε οτι εγγύς εστιν επ\ θύραις. 

(1) ΜΙ XII, 14; XV, 4; χν, δ; π, 2; ιιι, 20; χιν, 25; ι, 44; ν, 37; χιν, 60. 61; 
V, 3; XVI, 8; Εν. ιιι, 27; νι, 5; νιι, 12; ιχ, 8; χι, 14. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. Ι.ΧΧΙ 

ΡαΓ Γ&ρροΓΐ εια Ηβη : 

I, 28 πανταχοΰ εις ολην την περίχο)ρον τ. Γ. 

I, 38 αλλαχού εις τας Ιχομένας κο)|Λθπο'λεις. 

I, 45 Ιξω επ’ ερη{Λθΐς τόποις. 

Β’&ιιΐΓβδ ίοΪ8 βηβη 1θ8 ρίθοηαδίπθβ, αιι Ιίθιι (Ι’δΐΙοιίΓάίρ υη ρβιι Ια 

ρΙίΓαδβ, Ιαί άοηηβηΐ ιιη τβΐίθί βαίδίδδαηΐ, δοίΐ οοιηιηβ Ιραίΐδ ρίΙΙθΓβδ(|ΐιβ8, 

δοίΐ ροπΓ ηβ ΙαίδδθΓ αιιοπηβ έοΙιαρραΙοίΓβ, δοΐΐ οοιώπιθ βχρρβδδίοη άβ 

δθηΐίιηβηΐδ ίηΙθΓίβυΓδ : 

V, 19 οσα δ κύριός σοι πεποίηκεν και ήλέησέν σε. 

V, 23 ινα σοίθη κα\ ζηση. 

VI, 25 εύθυς ίΛετά σπουδής. 

X, 22 δ δε στυγνάσας... άπηλθεν λυπούμενος. 

ΧΠ, 14 εςεστιν... δωμεν η μή δώμεν; 

XII, 44 πάντα δσα ειχεν εβαλεν, δλον τον βιον αυτής. 

XIV, 30 σήμερον ταύτη τη νυκτί. 

XIV, 68 ούτε οϊδα ούτε επίσταμαι συ τί λέγεις. 

Οθδ (ΙβΓηίβΓδ οαδ, θ[αί δοηΐ Ιβδ ρΐιΐδ ΐηΙβΓβδδαηΙδ, βΐ ηη ρβίΐβΐ αηίιΠΘ 
(Ιβδ οίΓΟΟΠδΙαηοθδ, 86 ΓβίΓΟπνθπΙ <1αηδ Ιοιιΐθδ Ιβδ οουοίιβδ (1β (1). 

ΕηΓιη Μ, ΑΠβη [Εχρο8ίΙον]^ Τίπιββ [1902], XIII, 328 δδ.) α ηοΙβ οβΓίαίηβδ 
ΓβάοϊκΙαηοβδ (^α’Π ρβ^αράβ οοιηπίθ οΐθδ ρρβανβδ (^ιΐθ Μο. θδΐ Ιραάαίΐ (1β 
Γαραΐϊΐββη. δαηδ αΙΙβΡ δί Ιοίη, οη ρβαί γ νοίΓ (Ιβδ ίηάίοβδ άα ^θηίβ 
δβιηίΐίιγιΐθ, δυρΙοαΙ 1οΡ8(|ΐιβ 1β νβρββ δβπιΜβ οοιηρίβίβρ Ιβ δαίΐδίαηΐίί : 

V, 12 πέμψον ήμας εις τούς χοίρους, ίνα εις αυτούς εισέλθωμεν. 

VI, 3 ώδε προς ήμας. 

VII, 13 τη παραδόσει υμών ή παρεδιόκατε. 

XIII, 19 απ’ αρχής κτίσεοις ήν έκτισεν δ θεός. 

XIII, 20 διά τούς εκλεκτούς ούς Ιξελέξατο. 

XIV, 18 και άνακειμένων αυτών και εσθιόντοιν. 

4. Ζ/β 8ίρΙβ. 
^11α(^αβ βορΐναΐη α δα πιαπίβρο άθ ρρβδβηίβρίθδ οΐιοδθδ. ΤοηΙ βίο^ταρΙίΘ 

(ΙϋίΙ ιηβΙΐΡΘ βη δοβηβ δοη ΙιβΡΟδ. Μαίδ ΐ1 ρβιιΐ οΚβΡοΙιβΡ α Γβχρ1ί(|ΠΘΡ, οα 
Ιαίδδθρ ραρίβρ Ιβδ ίαίΙδ. Μαρο α ρρΐδ οθ άβρπΐθρ ραρίί. ΚβηοηςαηΙ α Ιβδ 
^Ιοδβρ, ί1 βΙαίΙ Ιβηπ άβ Ιβδ ηιβίΐρβ ίΐαπδ πη Ιβί ρβϋβΐ (^α’ίΐδ ραρΙαδδβηΙ 
αδδβζ ά’βπχ-ιηβιηβδ. Εΐ β’βδί ββ (|ΐι’ί1 α ίαίΐ ά’αηβ ίαςοη δυρβΡίβιΐΡβ. Εβ 
βόΐβ (1β δοη ^βηΐβ α βίβ Ρβοοηηα (Ιβριιίδ Ιοη^Ιβιηρδ. Μαΐδ ί1 α ηη ααΐρβ 
αδρββΐ (ΐιι’οη η’α ρβηβίρβ (^ιιβ ρβββιηιηβηΐ. ΕβΙ αιιίβιιρ, άοηΐ Ιβδ Ρββίίδ 
δοηΐ δί νίναηΐδ, βοιηροδβ ά’αρρβδ (Ιβδ δβΐιβιηβδ Ιρβδ δίηιρίβδ βΐ Ιβδ βίϊβίδ 
(ΐη’ίΐ οβίίβηΐ, βίϊβίδ (}ΐιί δορίβηΐ άβ Ια ηαίπρβ, δοηΐ ρροάιιίΐδ ραρ (Ιβδ 
ίοριηιιΐβδ ρρβδί^πβ δίβρβοΐ^^ρββδ. Ε’βδΙ (Ιαηδ ββ βοηΐραδίβ (}υβ ^ίΐ ΓθΡί§·ί- 

ηαΐίΐβ βΐ 1β δίγΐβ ρρορρβ (Ιβ Μαρο, βΐ β’βδί οβ €[α’ί1 ίαηΐ νοίρ (1’αρρβδ Ιβδ 
ΙβχΙβδ. 

(1) ΜΙ X, 22; χιι, 14; λΡ ν, 19. 23; νΐ, 25; χιν, 30. 68; Εν. χΐι, 44. 



Ι.ΧΧΙΙ ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. 

^ιιαη(^ Μ&γο ταοοπίβ, βΐ ο’βδί ιιη^(^ι16Π1θηι άβδ ΓβοίΙδ (:[υ’ίΙ βδΐ ιοί (}ΐιβδ- 

Ιίοη, οη βηΐΓβ βη οοηίαοί &νΘ0 Ιθδ ρθΓδοηηβδ ΙαηΙ ί1 δαίΐ Ιθδ αηίπίθΓ. Εα 
ιηαηίθΓβ άοηΐ βΠβδ δβ ρΓβδβηΙβηΙ, ιιη ^βδΐβ, ιιηβ ρ^ΓοΙβ, ηοαδ ίοηΐ βδδίδίβρ 
Ά Γ&οΙίοη. Οη νοίΐ οοηιπίΘηΙ Ιθδ οΐιοδθδ δβ δοηΐ ρ&δδββδ, οη ρθηβίΓβ άαηδ 
Ιθδ δβηΐΐηιβηΐδ άβδ ρβΓδοηηα^θδ. II να δηηδ άΐΓβ (}ηΘ Ιθδ δοβηβδ δοηΐ Ιρβδ 
δίπιρίβδ, οοπιηιβ Ιβδ ηοΐβπρδ, βΐ (}ΐΐ6 Ιβδ δβηΐίπιβηΐδ δοηΐ Ιρθδ ρβη ν&ρίβδ. 
Εη δοί, 06 άοη η’οΜί^β ραδ άθ οοηοίηρβ η 1η ρβηΐίΐβ άβδ ΓηΐΙδ. II η’βδί 
ρ&δ 1)βδοίη (Ι’ηνοίρ βίβ Ιβπιοίη οοαΙηίρθ ροηρ ορθθρ (Ιβδ ρβΡδοηηη§·βδ βΐ 
ροπρ (Ιοηηβρ η ΙβηΡδ ηοΐβδ Ιβ πιοηνβπιβηί; βΐ Ια νίβ. Νοηδ δηνοηδ Ιρβδ 
δοηνβηΐ οβ (}αβ ίηΐδηίβηΐ; Ιβδ άηπιηβδ βη ρηρίηηΐ η ϋηηΐβ, βΐ 1β ^ροηρβ (}α’ί1δ 
ίορηιηίβηΐ ηνβο Ιβδ (Ιβηχ ροβίβδ δβ (Ιβδδίηβ Ιρβδ ηβΐίβηιβηΐ;. Μηίδ (Ιηηδ δοη 
ροβηιβ Π βδΐ ίπιροδδί1)1β (1β πιβοοηηηίΐΡβ ΓηρΙ (^η^ η άίδροδβ οβδ §^ροιιρβ- 

πιβηΐδ βΐ οβδ δοβηβδ. Ε’ίπιη^ίηηΙίοη η δηρρίββ η Ια Ρβηΐίΐβ, οη ρΐηΐόΐ βΠβ 
η οοπι1)ίηβ ηνβο ηηβ ριοΐιβδδβ ΐηβηίβ (Ιβδ (Ιβίηίΐδ βη βηχ-πιβπιβδ Ιρβδ ηηΐη- 

ρβίδ. Οβ η’βδί ρ&δ βνίάβπιπιβηΐ 1β οηδ (Ιβ Μηρο. Ε’ίη(1ί§“βηοβ (Ιβ δοη ίπιη- 

§^ίηηΙίοη ρβδδορίιρη Ιρβδ οίηίρβηιβηΐ άιι οηρηοίβρβ δίβρβοίγρβ (Ιβ δβδ 
δοΐιβπιβδ. Εβδ Ιρ&ίΐδ (5η’ί1 η βδ(}ηίδδβδ δβ ρβίροηνβηΐ ςα βΐΐηηοη οοπιπιβ 
άβδ Ιοηοΐιβδ άβδίΐηββδ η ηη βίΤβΙ ά’βηββπιΜβ,, ηι&ΐδ οοπιπιβ άβδ δοηνβηΐρδ 
ρββίδ (}ηί δβ δοηΐ ηοοροοίιβδ η Ια ηιβπιοίρβ. Οβ δοηΐ άβδ ίηίΐδ (^ηί η’&]οηΙβηΙ 
ρΐβη η Ιη Ιβςοη ηαορηΐβ, οη 8.ρο1ο^βΙί(|ηβ; ίΐδ ηβ ΡβηάβηΙ ρηδ Ιβ ιηίρ&οΙβ 
ρΐηδ βΙοηηηηΙ, ίΐδ ηβ ρβΕηηδδβηΙ ρηδ 1η ρβΡδοηηηΙίΙβ άβ 3βδηδ; ίΐδ δοηΐ 
άηηδ Ιβ ρβοίΐ, ρηροβ (^η’ίΐδ οηΐ βίβ άηηδ 1η ηηΙηρβ. Ροηρ βίβη ηρρρβοίβρ 1η 
νηίβηρ άβ οβΡίηίηβδ ρρβοίδίοηδ, Π ίηηΐ δβ ρηρρβΙβΡ ΓίηάίίϊβΡβηοβ άβδ 
βοοίβδ ]ηίνβδ ροηρ οβ (|ηί η’βδί (^η’ηη ίηίΐ. Οη ίηάΐ(}ηβρη ιοί Ιβδ ρΐηδ Ρβ- 

πιηρ(}ηη1)1βδ άβ οβδ Ιρηίΐδ, βη άίδΐίη^ηηηΐ οβηχ (}ηί δοηΐ δηρίοηΐ η ΓβχΙβ- 

ρίβηρ άβδ ίηίΐδ (Α), βΐ οβηχ (^ηί ηίάβηΐ η οοπιρρβηάρβ Ιβδ δβηΐίηιβηΐδ άβδ 
ρβΡδοηηη^βδ (Β). Οηβ βχρΙίοηΙίοη άβΙηίΠββ ίβρηίΐ άοηβΙβ βπιρίοΐ ηνβο Ιβ 
οοπιπιβηΐηίρβ. 
Α) I, 19. 20. 29. 33; ιι, 3 δ. 14. 23; ιιι, 9. 20. 32; ιν, 1. 38; ν, 6. 15. 

32. 42; VI, 3. 28. 31. 33. 39. 40. 48; νιι, 30. 33; νιιι, 14. 24; ιχ, 3. 14. 

15. 20. 26; χ, 17. 46. 50; χι, 4. 7. 13. 16. 20; χι, 41; χιιι, 1; χιν, 3. 13. 

40. 51. δ. 54. 68; χν, 8. 21. 36. 

Β) I, 41; III, 5. 34; νι, 20. 25. 34; νιιι, 2. 12. 32. 33; ιχ, 19. 36; χ, 14. 

16. 22. 23. 27. 32. 41; χι, 11; χν, 43. 

Εβδ βχβ^^βίβδ (^ηί η’οηΐ ρηδ ρβράη ΙοηΙ δβηδ βδΐΕβΙί(}ηβ ρβοοηηηίδδβηΐ η 
Γβηνί Ιβ οΕηριηβ άβδ ΙηβΙβηηχ άβ Μηρο. Μ. Λνβηάϋη^ βδΐ ηη άβ οβηχ-ΐη. 

Οη ρβηΐ δβηΙβιπΘηΙ δ’βΙοηηβρ (^η’ίΐ ηΐΐριβηβ η Γβνηη^βΐΐδίβ, ο’βδί-η-άίρβ, 
ά'ηρρβδ Ιηί, η ηη οοπιρίΐηίβηρ (^ηί ηβ δηίΐ (}η’ΐιηί1βρ, βΐ ιηβοηηί€[ηβιηβηΙ, βΐ 
ιηηΐηάροίίβιηβηΐ, άβδ ΙρηίΙδ ηηδδί ρβη δηδρβοΐδ (}ηβ οβηχ (|η’οη ρβηοοηΐρβ 
άηηδ Ιβδ ιηβίΐίβηρβδ ρηρίίβδ άβ Μο. Ρηρ βχβιηρίβ ιιι, 9 οβ 6η1βηη άοηΐ ί1 

ηβ δβρη ρΐηδ (}ηβδΙίοη βΐ (^η’ηηοηη ηηίβηρ η’ηηρηίΐ ιηίδ 1η δί οβ η’βδί ροηρ 
ρηρρβΙβΡ ηη ίηϋ οηρηοίβρΐδίίίίηβ; νι, 3 « Ιβ οΐιηρρβηΐίβρ » βη ρηρίηηΐ άβ 
Ιβδηβ, ηνβο Γίηάΐοηϋοη άβ δη ιηβΡβ βΐ άβ δβδ ίρβρβδ; νι, 48 Ι(3δηδ ίηίδηηΐ 
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ιηίηΘ άβ ρδίδδβρ; νιι, 30 Ια ]βαηβ ΓιΙΙθ ]βΐ66 δαρ δοη ΙίΙ; νιι, 33 1β ^βδΐβ 
(1β Ιθδπδ ροπρ §·ιΐ6ρίρ 1β δουρά-1)6^ιιβ; νιιι, 14 Ιβδ άΐδοίρίβδ ςιιί η’αναίβηΐ 
ρρΐδ (|α’ιιη ραίη; νπι, 24 Γίιηρρβδδίοη θΐραη^β άβ Γανβιι§ΊΘ ^ιιβρΐ; χι, 13 

1β ιηοπνβιηβηΐ άθ Ιβδαδ νβΡδ 1β β^αίθΡ, οα βηοορβ χ, 32 1β ιηοιινβιηΘηΙ 
άβ Ιβδίΐδ ρρβββάαηΐ δβδ άΐδοίρίβδ. Εΐ, βηοορβ ιιηβ ίοίδ, ΓαρΙ ροτιρραίΐ ίπιί- 

ΙβΡ Ια ηαΙαΡΘ. Μαίδ ϋ δ’α§·ίΙ ίοί άβ ίαίΙδ άοηΐ ΓβηδβιπΜβ ηβ δααραίΐ ιηέιηβ 
βίρβ βοηίβδίβ (1). ΕβΙΙβ ιηαηΐβΡβ άβ Ιβδ ραβοηΙβΡ, η’βίαηΐ ραδ ΓίηνβηΙίοη άβ 
^βηίβ ά'ιιη ^ραηά αρίίδΐβ, άβββΙβ αη δοιινβηίρ αδδβζ ρρββίδ άβ Ια Ρβαΐίΐβ 
νββπβ ρουρ (}ΐι’οη βη αΙΙρίβαβ Ια ρρβιηίβρβ βδ(}ΐιίδδβ α πη Ιβπιοίη οβαΐαίρβ. 
Νουδ ανοηδ άβ]α άίΐ (}πβ ΓίηβχρβΡίβηββ άβ Γββρίναίη δβ Ιοποΐιβ άιι άοί^Ι 

(}ΐιαηά οη α ρββοηηα βοιηιηβιιΐ ββδ δββηβδ δΐ νίναηΐβδ οηΐ βίβ ]β1ββδ άαηδ 
1β ιηοπίβ ά’ηηβ ρβηδββ Ιρβδ δίπιρίβ, ίηβαραΜβ άβ ναρίβρ δβδ ρροοβάβδ. 
Εβ δυ]βΙ, βδ(}αϊδδβ ραρ Μ. Ιβαη ^Υβίδδ, α βίβ ρβρρίδ ραρ Μ. λΥεπάΚη^. 

Εβ δβΐιβιηαΐίδιηβ βδΐ ίαβίΐβ α βοηδΙαΙβΡ δοίΐ άαηδ 1β ρΐαη άβδ ΙαΕΙβαπχ, 

δοίΐ άαηδ ββρίαίηβδ Ιοπρηπρβδ. 
II να άβ δοί (|αβ άβηχ δββηβδ δβηιΕΙαΜβδ, βοπιπιβ Ιβδ άβηχ πιιιΐΐίρΐίβα- 

Ιίοηδ άβδ ραίηδ, δοηΐ Ιραβββδ ά’αρρβδ Ιβδ ηιβηιβδ Ιΐ^ηβδ. Ε’βδΙ ηιβηιβ 1β 
δβηΐ βαδ ού Μ. \νβηά1ίη§· ηιβ δβηιΜβ ανοίρ ρροηνβ ά’ηηβ πιαηίβΡβ άβ- 

βΐδίνβ (}πβ Γαηίβιιρ ς[αί α ραβοηΐβ Ια δββοηάβ ηιηΐΐίρΐίβαΐίοη αναίΐ άβ]α 
δοιίδ Ιβδ γβαχ 1β ΡββίΙ άβ Ια ρρβπιίβρβ. Ροπρ ηοηδ ρίβη ά’βΙοηηαηΙ, ριιίδ€[υ.β 
ηοπδ αάπιβΙΙοηδ (|ηβ β’βδΐ 1β ηιβηιβ αηΐβπρ. Οη δ’βχρΠί^αβ αυδδί αδδβζ 
ηαΙαρβΠβηιβηΙ Ια Ρβδδβηιβίαηββ βηΐρβ Ιβδ ηιηΙΙίρΙίβαΙίοηδ άβδ ραίηδ βΐ Ια 
ββηβ, δπρίοηΐ άαηδ Ιβδ ^βδίβδ άβ Ιβδίΐδ, ρρβηαηΐ 1β ραίη, ρβηάαηΐ §^ραββδ, 
1β βρίδαηΐ. 
Οβ (^ηί βδΐ νραίπιβηΐ ρΐιΐδ βΐραη§*β, β’βδί (}ηβ άβηχ ηιίραβίβδ ά’ηηβ ηα- 

Ιηρβ άίίϊβρβηΐβ δοίβηΐ ββρίΐδ βηρ 1β ηιβηιβ ραΐροη. 

Υοίβί ραρ βχβπιρΙβ 1β δοηρά-Εβ^ηβ βΐ Γανβη^ΐβ άβ Ββΐΐΐδαϊάα (2) : 

VII, 32 Και φέρουσιν αύτώ κοιφον 

και [Λογιλάλον, 

και παρακαλοΰσιν αυτόν ινα 

επιθ^ αύτίρ την χεϊρα. 

33 και άπολαβόμενος αυτόν άπο 

του οχλου κατ’ ιδίαν 

εβαλεν τους δακτύλους αυτού 

εις τα ώτα αυτού 

και πτύσας ηψατο της γλώσσης αυτού, 

34 και άναβλεψας εις τον ούρανδν εστέ- 

ναξεν και λέγει αύτω* 

VIII, 22 Και φέρουσιν αύτω τυφλόν, 

και παρακαλούσιν αύτδν ινα αυτού αψηται. 

23 και επιλαβο'μενος της χειρδς τού 

τυφλού έξηνεγκεν αυτόν Ιξοί της κώμης, 

και πτύσας εις τα ομματα αυτού επιθεις 

τας χεΤρας αύτω, 

επηρώτα αύτόν' εί τί [δλέπεις; και άνα- 

βλέψας ελεγεν... 

(1) Οί. ο1ι. VII. 

(2) λΥΕΝοι^ΐΝα, Βίβ Εη(8(€Ηαη^..., ρ. 77. 
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35 ... και ελάλει ορθως. 

36 και διεστείλατο αύτοΤς ινα μηδενι 

λέγοίσιν. 

25 και ενέβλεπεν τηλαυγίος απαντα. 

26 και άττέστειλεν αυτόν... λέγο)ν· μηδέ 

εις την κο)μην εισελΟτ^ς. 

δβηβ νοίΓ ανβο Μ. \νβη(11ίη^ πηβ ίιηίΐαΐίοη άαηδ Ια ΓβηοοηΐΓβ (1θ8 (Ιθιιχ 

άναβλε'ψας άοηΐ οΐι&οιιη 3. ιιπθ ροΓίββ ΙοπΙβ άίίίβΓθηΙβ, ί1 ίατιΐ 1)ΐβη Γβοοη- 

ηαιΐΓΘ Ιβ ραραΐΐθΐί81116 άβδ άβαχ Γβοίΐ8. Β’9.ρΓβ8 Γαιιίβιιρ β8ΐ Γέναη- 

^θ1ί8ΐβ, ςιιί 8’β8ΐ ΓβρΘΐβ πίθοαηίί^αθίηθηΐ. Μαί8 οβ 8αν3ηΙ Ιιιί-ΐϊΐβϊηβ α 

81^11316 663α0ΟΙΐρ (1’31ΐΐΓβ8 038 άβ ρ3Γ3ΐΐ6ΐί8ΐηθ 8ΐΘΓΘθΙγρ6, βΐ β’ΪΙ Ιπί ρΐ3ίΐ 

άβ άΐΓβ ς[ΐΐΘ ΓίηιίΙαΙίοη γ β8ΐ 1)θ3ΐιοοαρ ρ1π8 0Γί§·ϊη3ΐβ ραροβ ςαβ ΓαιιΙβυΓ 

β8ΐ Μ^, 8οη ροβΙβ, ο’β8ΐ 14 ιιηβ 3ρρΓθοί3ΐΐοη ΙοαΙ 3 ί3ί1; 8α63θο1;ίνβ €[ΐιί ηβ 

8’ίΐηρ086 ρ38. 

νοίοί (|αθ1ςαβ8 038 : 

I, 25 Και ετετίμησεν αύτω δ Ιησούς* 

φιμώθητι και εξελθε εξ αύτοΰ... 

27 Και εθαμβηθησαν απαντες, 

ώστε συνζητεΐν αύτους λέγοντας* 

τί εστιν τούτο;... 

καί τοΐς πνεύμασι τοΐς άκαθάρτοις 

επιτάσσει, και υπακουουσιν αύτω. 

IV, 39 Και... επετίμησεν τω άνέμω 

και εΤπεν τη θαλάσση* σιώπα, πεφίμοισο. 

41 Και εφοβηθησαν φόβον μέγαν 

και ελεγον προς άλληλους* 

τίς άρα ούτός εστιν, 

ότι και δ άνεμος και ή θάλασσα 

υπακούει αύτω; 

0θ8 Γ3ρρΓθο1ιβιηΘηΐ8 οοη8ΐ3ΐ68 θπίΓβ ιιη 6Χ0Γ0Ϊ3ΐηθ βΐ υηβ ΙθΐηρβΙβ 

3ρ3ί8Θ6, οη 8ΘΓ3 1)Θ3110θαρ ΐηθίη8 8αΓρΗ8 (1β ΓθηΟΟηΐΓΘΓ ηη ρ3Γ3ΐΐ6ΐί8ΐηβ 

βηοοΓβ ρΐ38 βίροϋ βηΐΓβ άβαχ βχοΓθί8πΐ68. ^οιηρ3^β^ ι, 23. 24. 25. 26.27 

θΐ V, 2. 7. 8. 13. 20. Ι^β 86θοη(1 038 β8ΐ ρ1π8 άβνβίορρβ, 1X1318 1β8 βχρρβδ- 

810118 1β8 ρ1α8 03Ρ30ΐ6Ρί8ίί(}αθ8 8οη1 δ6ΐηΙ)ΐ3ΐ)1θ8. ΙΙη 3ΐι1βιιρ 3 Ιβ άροίΐ (1β 

8’ίιχιίΙθΡ Ιαί-ΐϊΐθΐηβ; 81 Γοη 3ν3ί1 3Γί3ΪΡΘ 3 ιιη δθοοηοΐ 3ΐιΐΘΐΐρ, ί18ΘΡ3ίΙ (ϋίΤιοϋβ 

Οβ Ιαΐ 3θοοράβρ Ιβ άοη (Ιβ Γορΐ^ίηηΙίΐΘ. 

Οβ ηβ 8θηΙ ρ38 δβηΐθΐιιβηΐ 1β8 πιίρ3θ1β8 (}ΐιί δΐιίνβηΐ 13 ρηβιηβ ιη3Ρθ1ιβ. 

Υοίοΐ ροιιρ 13 ρρθ(1ίθ3ΐίοη : 

I, 21 Και εϊσπορεύονται εις 

Καφαρναούμ* 

και εύθύς τοΐς σάββασιν 

εΐσελθών εις την συναγιογήν 

εδίδασκεν. 

22 καΐ Ιξεπλησσοντο επί τη 

διδαχή αυτού.... 

27 Και εθαμβηθησαν απαντες, 

ώστε συνζητεΐν αύτους λέγοντας* 

τι εστιν τούτο; 

διδαχή καινή κατ’ εξουσίαν; 

κα\ τοΐς πνεύμασι τοΐς άκαθάρτοις 

επιτάσσει, και υπακούουσιν αύτω. 

VI, 1 ... και έρχεται εις τήν πατρίδα 

αύτού... 

2 και γενομένου σαββάτου ήρξατο διδά- 

σκειν εν τη συναγοιγή* 

και οί πολλοί άκούοντες Ιξεπλησσοντο 

λέγοντες* 

πόθεν τούτω ταύτα, και τίς ή σοφία ή δο- 

θεΐσα τούτω 

και αΐ δυνάμεις τοιαύται διά των χειρών 

αύτού γινόμεναι; 
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II β8ΐ (ΙίίΓιοίΙβ (3β ηβ ραδ Γβοοηη&ίΐρβ Ιβ πίΘΐηβ αιιΙβιΐΓ. δί 1θ δβοοπίΐ 
ρα88α§^β Θ8ΐ ά’ιιη ίιηίΙ&ΐΘΐΐΓ-οοιηρίΙ&ΐΘΐΐρ οοιτιπιβ 1β νβαί ά’οπ 

βΐΏρηιηΙβ 1θ ΐΓ&ίΙ 8Ϊ η&ΙιΐΓβΙ ςιπ 8ΐιίΙ ειιι ν. 3? 

Μ&ίδ νοΐοί ρβιιΙ-ΘίΓβ ΓβχθιηρίΘ 1β ρ1α8 βίΓαπ^’β ίΐβ οβ ρ&ΓαΙΙβϋδΐηβ άιι 
ΓβοίΙ : 

XI, 1 ... αποστέλλει δύο 

των μαθητών αύτοΐί 

2 κα\ λεγει αύτοϊς* 

υπάγετε εις την κιόμην 

την κατέναντι υμών, 

και ευθύς εισπορευόμενοι εις αυτήν 

ευρήσετε πώλον δεδεμένον εφ’ δν 

ούδεις ούποί άνθροιποίν εκάθισεν* 

λύσατε αυτόν και φέρετε* 

3 και εάν τις ύμϊν ειπη* 

τί ποιείτε τούτο; 

είπατε* 

δ κύριος αύτου χρείαν εχει, 

4 και άπήλθον και ευρον 

πώλον δεδεμένον προς θύραν... 

και λύουσιν αυτόν... 

6 οί δε είπαν αύτοϊς καθώς 

είπεν δ Ιησούς. 

Ιοί (Ιπ ιηοίηδ ΙΨβ’. £ΐ11ηΐ3ΐιβ Ιοδ (Ιβιιχ ΓθοίΙδ αα ιηβιηΘ &ιιΙβαΓ. Μαίδ 
οοιηπιΘ οβί ααΙθίΐΓ βδΐ Μ-, ί1 η’γ α ρ1ιΐ8 (1β (Ιβο&ΐςιιβ, ί1 γ α πη ηοπνβΐ 
βιηρΙοί (Ια δοΐιοιηθ 1ίΐ3Γθ βΐ οη^ίπαΐ. Ν’βδΙ-οβ ρ&δ αηβ ^α^βαρβ^ γ α-ΐ-ίΐ 
αηβ άίίίβΓβηοβ (5α6ΐοοη(|αβ βηΐΓβ οθ8 (Ιθαχ ο&8 βΐ οβίαί άα 8οαΓ(1-ΐ36^αβ 
&νθο Γανβα^ΐβ (Ιβ Ββ11ΐ8αϊ(1α? 

II ίααΐ 1)ίθη ρΐαίόΐ Γβοοηη&ίΐΓβ ςα’ίΐ γ α Ια αηβ ιηαηίβΓΘ 0{αί 8β ΓθίΓοανβ 
βη ρΙαδίβαΓδ θΐκίροίΐδ άβ Γβναη^ίΐβ βΐ ανβο ίΐβδ αρρΗοαΙίοηδ ναηββδ. Ββ 
00 ίαίΐ οη άοίΐ οοηοίαρβ α ΓαηίΙβ ά’ααΐβπρ, (Ια ιηοίηδ ροπρ Ιβδ ΡβοίΙδ, θΙ, 
βη οοιηΐιίηαηΐ οθΙΙθ νβρίΙαΙιΐΘ ρβηαρίβ (Ιβ ρροοβ(Ιβ8 ΙίΙΙβρ&ίρβδ ανβο Ια 
νίβ €[αί αηίιηβ ο1ια(}αβ Ρβοίί, ΡβοοηηαίΐΡβ Ιβ βΐγΐβ (Ια Ιβιηοίη οοαίαίρβ ρβα 
οαΐΐίνβ, (}αί ΡβοίΙβ ΙοαΙ οβ ο^α’ίΐ δαίΐ 8αρ Ιβ ιηβιηβ Ιΐιβιηβ. Εΐ ραρ οοηδβ- 

(|αβηΙ Ια οοαΙβαρ βΐ Ια νίβ ηβ 8οηΙ ραδ (Ιβδ ρροοίαίΐδ (Ιβ δοη ίιηα^ίηαΐίοη, 

ιηαίδ (Ιβδ ρβίϊβίδ (Ιβ Ια ρβαΐίΐβ. 
ΕβΙΙβ ίιηρρβδδίοη δβ ίορίίββ βηοορβ δί Γοη ηοΙβ οοπιιηβηΐ; Ιβδ Ιοαρηαρβδ 

βΐίβδ-πιβπιβδ δοηΐ δίβρβοίγρββδ. 

ϋη (Ιβδ Ιραίΐδ ρρορρβδ α Μαρο, ο’βδί οβ ρβ^αρ(1 (^αβ Ιβδαδ ρροπιβηβ αα- 

Ιοαρ (Ιβ Ιαί, οοιηιηβ ροαρ 8θη(1βΡ Ιβδ (Ιίδροδίΐίοηδ ίΐβ δβδ ααάίΐβαρδ. Ορ οβί 
βίϊβΐ, αδδβζ δαίδίδδαηΐ, βδΐ οΜβηα ρρβ8€[αβ ΐοα]οαΡ8, ηοαδ Γανοηδ (1β]α (ΙίΙ, 

XIV, 13 Και αποστέλλει δύο 

τών μαθητών αυτού 

και λέγει αύτοϊς* 

υπάγετε είς την πόλιν, 

καί άπαντκ^σει υμϊν άνθρο^πος 

κεράμιον ύδατος ^αστάζων* 

ακολουθήσατε αύτώ, 

14 και δπου εάν εισέλθο) είπατε 

τώ οικοδεσπότη ότι δ 

διδάσκαλος λεγει* 

πού εστιν τδ κατάλυμά μου; 

16 και εξήλθον οί μαθηταί καί 

'ήλθον εις την πόλιν και εύρον 

- καθώς είπεν αύτοϊς.... 
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ραΓ Ιβ ιηβιηβ νβΓΐ)θ περιβλέπομαι. Ο’βδΙ ά’δρΓθδ 1θ οοηΐβχΐβ (ΐιι’ίΐ ίαιιΐ νοίρ 
81 1β ΓΘ^21Γ(1 άβ 16811,8 Θ8ΐ 6ΐΐ&Γ§“β άβ ΗΙΘη&ΟΘδ 011 (1’βη6011Γα^6ΐηθηΐ8 (ιιι, 5. 

34; V, 32; χ, 23; χι, 11). Οη ΐΓοανβ 8βυΐ6ΐηβηΙ Ια ναΓί&ηΙβ εμβλέπω, (^ααικί 
1θ Γβ^&Γά ρθΠθίΓΘ (3&η8 Γ&ΐηβ : χ, 21 δ δέ Ιησούς εμβλέψας αύτω ; χ, 27 εμβλέ- 

ψας αύτοΐς·δ Ίησοΰς. 
ίθΓ8(}Π6 Ιθ8Π8 νθπΐ (ΙοηπθΓ ιιπ θη8βί^ηΘϊηθηΙ, ΐ1 « αρρβίΐβ », προσκαλεί¬ 

ται. 
III, 13 προσκαλείται ούς ηθελεν αύτο'ς, βΐ προσκαλείται βηοορβ νι, 7. 

III, 23 προσκαλεσάμενος αυτούς βΐ 1θ ΙΏΘΠΙβ ραΓίίοίρβ βηοΟΓβ νΐι, 14; Λ^ΐιι, 1. 

34; X, 42; χιι, 43; χν, 44 (άβ Ρΐΐαΐβ) (1). 

^11δη(^ 6β1 βη8Θί^η6ΐηΘΐιΙ β8ΐ οοηΜβηΙίβΙ θ1 ΓβδθΓνβ απχ άίδοίρίβδ, 1β8 

6ΐΐ08β8 86 ρα886η1; (ΐ£ΐη8 πη6 ΐη8ΐί80η άοηΐ 16 ρΓ0ρηβΐ8.ίΓ6 η’68ΐ ρ818 £1111Γ6γ 
πΐ6η1 (1β8ί§·ηβ (2). 

VII, 17 και οτε εισηλθεν εις οίκον άπδ του οχλου. 

IX, 28 και είσελθο'ντος αύτοΰ εις οίκον... 

IX, 33 και εν τη οίκία γενομενος... 

X, 10 καί εις την οικίαν πάλιν... επηριότων αυτόν. 
Β’8ΐυΐΓ68 ίθί8 6η60Γ6 ΟΠ 68ΐ ί8θ1β ρ£ΙΓ66 €[1ΐ’θη 68ΐ 611 Γ0Πΐ6 : 

^ VIII, 27 εν τη δδω έπηρο^τα... 

IX, 33 τί εν τη δδω διελογίζεσθε; οΓ. V. 8αίν£ΐη1. 

X, 32 ήσαν δέ εν τη δδω. 

Α Γίην6Γ8β, Γ6ΐηρΓ688βιη6ηΙ ά68 ίοαΐ68 68ΐ ιηαΓ(|υβ (1’ιιη6 ιη8ΐηίβΓ6 

6η60Γ6 ρ1ιΐ8 ιηοηοΙοη6. Ιι6 ιηοΐ ά6 ίοιιΐ6, δχλος, η6 8β Γ6ΐΓθπν6 ρ&8 ιηοΐηδ 
(16 37 ίοίδ (3) ροαΓ (1β8ί^ηβΓ οβ §“Γθπρ6ΐηβη1 £ΐηοηγιη6 (5111 86 ίοΓιη&ίΙ αιι- 

ΙουΓ (16 16808, (^ιιΐ Γβοοαίαίΐ νο1οηΙίβΓ8, (}ΐιί 1ιιί (Ι6ΐη3.ηάειί1 ά68 ιηίΓ3ί6ΐ68, 

6ΐ ςπί Γαΐιειικίοηηει οιι (ΐ6Γηί6Γ ιηοιη6ηί, 8£ΐη8 (}α6 Μογο οίΐ ίη(1ίί}ΐιβ 168 

63.11868 (16 66 Γ6νίΓ6Π16ηΙ 800(13111. ^061(^068 ν6Γ8 άΆπ8ΐθρ1ΐ3η6 0008 ίοοί 
60ΐηρΓ6ηάΓ6 168 ρ388ίθη8, 163 ρΓβΙΟΠίίοΟδ, 13 νθ1^3ΓίΙβ,* 13 8011186, 168 

1)0111168 ίηΐ6ηΙίοη8 (Ιο 1)οιι1ιοπιπΐ6 Ββιηοδ; (1308 ΙιιΙββ ΟββαΓ οη 8θίί; ά’ίη8- 

Ι3η1 60 1081301 600101601 16 ρ6θρΐ6 68ΐ Γ6ηΐΟβ 6ΐ οΙΐΟΟ^β ρ3Γ 13 Ιΐ3Γ3η^06 

(1ΆηΙοίη6. Κί6η (16 86ηι1)ΐ3ΐ)ΐ6 (1308 Μ3Γ6. Ρο ίοοΙβ 86 1“θΓηΐ6 6οηιηΐ6 ροΓ 
βηο1ΐ3ηί6ηιβηΙ, — 66 (|οί 68ΐ (1’3ί1ΐ6ηΓ8 οη ΐΓοίΐ ρ3ΓΓ3ίΐ6ηΐ6ηΙ Γβ6ΐ 6η 
0η6ηί, οΐΐ Γοη νίΐ 1)63Ο60θρ (ΐ6ΐΐΟΓ8 6ΐ 8308 066θρ3ΐίθη 36ΐίν6, — οη 8’β- 

101^06 ά’οΠο ΟΟ οη 13 τοηνοίο, 8308 γ Γβ088ίΓ ι00^00^8, ρΟΟΓ §“3§·η6Γ (168 

Ιίοοχ (1β86Γΐ8 ΟΟ 6ΐΐ6 8θίΐ ΟΟΟΟΓΟ (4) : 

I, 35 καί άπηλθεν εις έρημον τόπον. 

I, 45 ιξοί επ’ ερημοις τόποις. 

(1) ΛΥενοεινΙτ βη ΓειΐΙ ιηβπιΘ υη ΙβηηΘ ρρορΓθ α Εν. ΟβρθπάαηΙ Ιπί-ιηβπιβ γθοιιΙθ 
ρουΓ X, 42, βΐ ί1 ί3υ(ΐΓ3ΪΙ; ίβΐΓβ άβ πίΘΙΏβ αυ ιηοίηδ χν, 44. 

(2) 1. ΛΥΕίδδ, Οα8 αΐίβείε..., 116. 

(3) XIV, 43 ΘδΙ υη οειδ ραΓίίουΙίβΓ. 

(4) ΛΥΕίδδ, Ι. Ι., 116. 



ίΝτηοουοτιοΝ. ίχχνιι 

VI, 31 δεΐίτε υμείς αυτοί κατ’ ιδίαν εις έρημον τόπον, βΐ νι, 32. 

III, 7 άνεχώρησεν. 

IV, 36 και αφέντες τον όχλον. 

VIII, 13 και άφεις αυτούς. 

VI, 45 εως αυτός απολύει τον οχλον. 

VII, 17 από του όχλου. 

VII, 33 από του όχλου. 

II ίαπί οοποβάβΓ 3. Μ. I. ςαβ Μ^γο άίδροββ άβ 6ίβη ρβιι άβ οοα- 

1βαΓ8, (ίΐι’Π 8. ρβπ (1’ίιη3^ίηαΙίοη βΐ η’αραδ 1β άοη (1β ΓίηνβηΙίοη ϋΓβαΙΐ'ίοβ; 

ιη&ίδ οοιηπιβηΐ Ιβ ιηβιηβ δαναηΐ ρθΐιΙ-ί1 οοποΙιιγθ (^ιιο 1β8 ΐΓ3ίί8 (5αί αηί- 

ιηβηΐ ΟΘ8 8θ1ΐθΐηθ8 ίοηΐ ΓίιηρΓβ88ίοη ά’βίΓβ 3Γΐίβοίθΐ8 (1) ? ϋ’βδί βχ&οίβηίθηΐ 

1θ οοηΐΓ&ΐΓβ (|α’ί1 ΓααΙ (ΙίΓβ. Μαρο 68ΐ ίηο8ΐρ3ΐ)1θ ά’ΘχρπιηβΓ 1β8 8βη1ίιηβηΐ8 

(188 ίοιιΐβδ; ί1 ΓΘΙκΙ ρ1α8 (}αΘ 8θ1)Γθΐη0ηΙ βΐ Ιοα]οιΐΓ8 (1β Ια ιπΘΐηΘ ιη3ηί6Γβ 

οβαχάβδ άίδοΐρίβδ βΐ άβ Ιβδίΐδ. Εΐ οβρβηάαηΐ ί1 δβίΓΟίινβ (Ι3η8 8β8 ΓβοΐΙδ (1θ8 

ΐΓαίΙδ βχρρβδδίίδ, (Ιβδ ίαίΙδ ίη8ί§·ηίβ3ηΐ8 ιηαίδ ΙοαΙ 5 ίαΐΐ βη δίίπαΐίοη, ββδ 

ρο8β8 8318168, βίΓαίΙ-οιι, ά’δρΓβδ παΙπΓΘ. Εβδ ββυχ 03Γ30ΐβΓ68, ίηοοηοίΐία- 

βίβδ βη ηρρ&Γβηοβ, ηβ 8οηΐ-ίΐ8 ρηδ Ια ρΓβανβ ςηβ οβδ ΓβοίΙδ οηΐ θΙθ ρηρ- 

1β8 ρ3Γ ιιη Ιβιηοίη οοιιΙ&ιγθ, ρΐιΐδ &ρ1β 4 ΓΘίβηΐΓ οβΓίαίηδ άβίαίΐδ ρΐηβίίι^ιΐθδ 

άβδ δοβηβδ ςη’α 68(ίΐιΪ886Γ Ια ρ8^οβο1ο§*Ϊ6 άθδ ηοΙβιιΓδ ? II (ϋΐ οβ €[ΐι’ί1 η νη, 

βΐ ΐ1 Ιβ βίΐ Ιοιι]οιΐΓ8 8ΠΓ 1β ιηβηΐΘ ΐΕβαιβ βΐ άβ Ια ιηβπιβ ίαςοη. 

II ίαπί ίηδίδΙβΓ 8ιιρ οβΡίαίηδ αδρβοΐδ δβοοηάαίρβδ (}πί οοιηρΙθΙβηΙ βίβη Ια 
ρβγδίοηοιηίΘ άβ οβ δίγΐβ. Μαρο ηβ δαίΐ ρα8 ρρβραρβρ 8β8 ηαρραΐίοηδ. Αη 
Ηβη άβ ρρβδβηΙβΡ 8β8 ρβΡδοηηα^βδ, Ηβ ρρβηβρβ Ιβδ οΗοδβδ Η’ηη ρβη 
ΗαηΙ ροηρ η’ανοιρ ραδ α 8β ρβρρβηάρβ, ϋ β8ΐ ροηρ αίηδί ΗΐΡβ Ηοιηίηβ ραρ 
Ιβδ ίαΐΐδ. II Ιβδ δπίΐ, Ιβίδ (|η’ί1δ δβ ρρβδβηίβηΐ α δα νηβ, δαηί α άοηηβρ Ιβδ 
βχρΗοαΙίοηδ ηβοβδδαίρβδ Ιορδςη’ίΐ δ’αρβρςοΐΐ ςη’ίΐ βη βδΐ Ηβδοίη, οη Ιορδ- 

φΐβ Ια πιαροΗβ άβδ οΗοδβδ Γβχί^β. Οβ Ια άβ ηοιηΗρβπδβδ ραρβηΐΗβδβδ : 

I, 16 ήσαν γαρ άλεεΐς. 

III, 21 ελεγον γαρ 0τι εξέστη. 

V, 2 δδ., Ιβ άβιηοηίας[ηβ αρραραίΐ, ρηίδ δα ηιίδβρβ βδΐ άβοριίβ. 

V, 8 ελεγεν γαρ αύτω. 

V, 28 ελεγεν γαρ 0τι ε^ν αψωμαι... 

V, 42, Ια βΠβ άβ ΙαϊΡβ ηιαροΗβ... ο’βδί (^η’βΐΐβ αναίΐ άοηζβ αηδ! 

VI, 14 φανερόν γαρ εγένετο τό όνομα αύτοΰ. 

VI, 17 δδ., δπίΐβ ά’βχρΗοαΙίοηδ ςαί ρβηιοηίβηΐ; άβ οαηδβ βη οαηδβ. 

VI, 31 ήσαν γάρ οί ερχόμενοι και οί υπάγοντες πολλοί... 

VII, 3 δ., βχρϋοαίίοη δπρ Ιβδ πδα^βδ άβδ Ρΐιαρίδίβηδ. 

X, 22 ήν γαρ εχων κτήματα πολλά. 

XI, 13 δ γάρ καιρός ούκ ήν σύκων. 

XIV, 2 ελεγον γάρ* μή εν τή εορτή... 

(1) 1. \νΕΐδ8, Ι. Ι., ρ. 118, 6ΐη ^βΜιιβίβΙίβΓ ΕίηάηιοΙί. 



ι,χχνιιι ΙΧΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ. 

XIV, 66, ηοαδ αρρΓβηοηδ ραΓ ορροδίΐίοη (}αθ Ιβδίΐδ βίαίί ]υ§*6 ά&ηδ πιιβ 

οΙιαιη^Γβ ΚειαΙβ. 

XV, 3, Ιβδ £ΐοοιΐ88.1ίοη8 άθ8 οίάνβΓδ&ίΓβδ άθ ^θ8ιι8 ηβ 8θηΙ ιηβιιΙΐοηηΘθδ 

(}αβ 1θΓ8(|ΐι’β11β8 άΘΐΘΓΐηίηβηΙ υηβ (}ΐΐΘ8ΐίοη άβ Ρίΐαίθ. 

XV, 40, βχρΙίο&Ιίοη άβ Ια ρΓ68θηο6 (1θ8 δαίηΐβδ ίβιηιηβδ. 

XVI, 4, Μο. (ΙίΙ (^πβ Ια ρίθΓΓβ ΟδΙ §·ΓθδδΘ αιι ιηοπίΘηΙ ού οβία ίαίΐ ίιηρΓβδ- 

δίοη δαρ Ιβδ ίθπιιηβδ. 

XVI, 8 I^ροβοΰντο γάρ... 

Α ρροροδ άβδ ρίθοη&διηβδ, ηοπδ αιιποπδ ρπ οΗθγ υηβ οβΡίαΐηΘ ηια- 

ηίθΓβ ΙαΓ^Θ άβ ραΓίβΓ ςπΐ Γβρρθΐκΐ Ιβδ βΐιοδβδ άαπδ Ιβδ ιηβιηβδ Ιβηηβδ. 

δί οη Γα ΓθδβΓΥββ ]υδ(ϊΐι’ίβί, β’βδί (ϊΐι’βΐΐβ βδΐ υη άβδ ίηάΐββδ Ιβδ ρΐιΐδ δύρδ 

άιι δΐ^ΐβ ρορπΙαίΓβ δρββίαΙβιηβηΙ άαπδ Ιβδ ΓββίΙδ. 

Εη νοίβί άβδ βχβιηρίβδ : 

II, 6 δδ. ήσαν δέ τινες... διαλογιζδμενοι εν ταϊς καρδίαις αυτών... 

επιγνους δ Ιησούς... δτι ούτως διαλογίζονται εν εαυτοΐς... 

τί ταΰτα διαλογίζεσΟε εν ταΐς καρδίαις υμών; 

II, 15 δδ., Ιιβαιιβοιιρ άβ ραΜίβαίηδ βΐ άβ ρββΙιβιίΓδ... νο^αηΐ (}π’ί1 ιηαη^^β 

ανββ Ιβδ ρβοΙιβαΓδ βΐ Ιβδ ριι1)1ίβαίη8,... ροιίΓςποί ιηαη^β-ΐ-ίΐ ανββ Ιβδ ριι- 

6Πβαίηδ βΐ Ιβδ ρββΙιβυΓδ ? 

II, 19 : ρβιινβηΙ-Πδ ]βύηβΓ ρβηάαηΐ (|ΐιβ Γβρουχ βδΐ ανββ βιιχ? ΙαηΙ 

ηιι’ϋδ οηΐ Γφοιιχ ανββ βπχ ίΐδ ηβ ρβπνβηΐ ραδ 3βύηβΓ. 

VI, 31 δ., ΓβχββηΙίοη άπ ρΓθ]βΙ άαηδ Ιβδ ιηβιηβδ Ιβηηβδ ιγαβ 1β ρΓθ]βΙ. 

VI, 35 και ηδη ώρας πολλής... γενομένης... και ηδη ώρα πολλή, 

IX, 11 δ., Ιανβηιιβ άΈΠβ; Γβρβίΐΐίοηδ. 

IX, 38 δς ούκ ακολουθεί ήμϊν... δ'τι ούκ ήκουλούθει ήμϊν... 

XI, 28-33 εν ποία εξουσία... Ιν ποία εξουσία... εν ποία εξουσία. 

XII, 41-43, « ίβΙβΓ άαηδ 1β ΐΓοηβ ». Εβ ιηοΐ βάλλω ηβ τβνίβηΐ ραδ ηιοίηδ 

άβ δβρί ίοίδ. 

XV, 44 εθαύμασεν ει ηδη τέθνηκεν... Ιπηρώτησεν... εί άπέθανεν. 

Οαηδ ββ άβηιίβΓ βαδ, ηη ^Γ&ηά ηοιη^Γβ άβ Ιβιηοίηδ άιι ΙβχΙβ, βΙοηηβδ 

άβ ββΙΙβ δίιηρΙίβίΙβ, οηΐ α]οιιΙβ πάλαι. Ρίΐαΐβ αρρρβηαηΐ ι^αβ ΙβδΠδ βίαΐΐ 

ιηοΓΐ ηβ άβιηαηάαίΐ ραδ δ’ϋ βίαίΐ πιογΙ, ιηαίδ δ’ϋ βίαίΐ πιογΙ άβρπίδ Ιοη^- 

Ιβιηρδ. Μ&γο αναίΐ ββρβηάαηΐ ΐηάΐςαβ ηηβ ηιιαηββ ραρ ΓβιηρΙοί άβ Γαο- 

ΓίδΙβ αρρβδ 1β ραρΓαίΙ, βοιηιηβ ί1 γ βη α πηβ άαηδ Γβιηρίοΐ άιι νβΛβ 

βοιηροδβ : 

XVI, 3 τίς άποκυλίσει... τον λίθον... ότι άνακεκύλισται δ λίθος. 

Οβδ άβρηίβΓδ βχβιηρίβδ δοηΐ άοηβ ιηοίηδ βαΓαβΙβηδΙίςαβδ; Ιβδ αιιΐΐ'βδ 

ιηοηΐΓβηΙ αδδβζ α ιγιιβΐ ροίηΐ Μβ. δβ δοιιβίαίΐ ρβη άβ ν&ΓΐβΓ δοη δΙ}άβ. 

ΕβΙΙβ δίιηρΙίβίΐβ ηβ ταρρβίΐβ (}ΐιβ άβ ΐΓβδ Ιοίη Ια ^Γαηάβ πιαηίβΓβ βριι^αβ 

άβδ άίδβοιιΓδ ΓαρροΓίβδ ΙβχΙπβΠβιηβηΙ; βΐΐβ βδΐ ρΐαίόΐ ΙοιιΙβ ρορπίαΐρβ. 



0ΗΑΡ1ΤΚΕ V 

Ι.Ε ΕΑΚΑΟΤΕΚΕ 5ΕΜIΤI^υΕ ΕΤ δΡΕΕΙΑΕΕΜΕΝΤ ΑΚΑΜΕΕΝ ΒΕ Ε^ΕΥΑΝΟΙΒΕ 

ΒΕ 8. ΜΑΚΕ (1). — 5Ε8 ΕΑΤΙΝΙδΜΕδ. 

Εβ 86ΐηί1ί8ΐηθ (Ιβ Μαρο άοίΐ βΐΓβ βχαιηίηΘ αναηΐ 8Θ8 1&ίίηί8ΐη68. 

ΟβΙΙβ θΙικΙθ, ίοΓΐ (Ιβίίοοίΐβ, β ηη ίηΙβΓβΙ οοηδΐάβραΕΙθ. 

II δ’Β^ίΙ (1’α1)0Γ(1 (1θ ο1&886γ & 8α ρΐαοβ αη βοηΐ ά’πηβ ΙιαπΙβ ναΙθίΐΓ, 

(Ιβ άθΙθΓΐηίηθΓ <1αη8 (^αβΠβδ ρΓοροΓίίοηδ ί1 8β ραΐΐαοΐιβ 4 Ια 1αη§·αΘ 1ιβ1- 

ΙθΐήδΙίί^ιιβ οοιηηιιιηθ, θΐ ιΐαηδ (|αθ1ΐΘ ιηβδίΐΓΘ ίΐ βδΐ αίίβοΐΘ ραρ ΓοΓί^ίηβ 

ηαΐίοηαΐβ άβ Γθοηναίη. Ε’βδΙ δαρ οβ Ιβρραίη δρβοίαΙβιηβηΙ ςπβ Ια ΙαΙΙθ 

δ’βδί βη§'α§^βΘ βηΐΡβ οβιιχ (|πί αάιπΘΐίΘηΙ βΐ οθπχ (^ιιί βχοίπθπΐ Ιβ ρ1π8 

ροδδίΜθ Γίηίΐιιβηοβ 8θΐηίΙί(}Πθ. 

Εοδ ραρίίδαπδ άβ Γΐηίΐιιβηοβ δβιηίΐίί^ιιβ, ρβΡδίιαάβδ (^ιΐθ Ιβ ΙβχΙβ §Τ0Ο 

ηβ ρβρρΘδβηΙβ (^α’ίιηραρΓαίΙβιηβηΙ Ιβδ ραροίθδ απ11ιβηΙΐς[Π63 άβ ^θ8ι18, 

ρροηοηοΘΘδ βη αραιηβθη, θδΙίιηβηΙ ηαίπρβίίβιηθηΐ (}ΐι’οη ηβ 1θ8 οοηιρρθπ- 

άρα 1)ίθη (}ΐΐ6 Ιορδί^ιι’οη αιιρα ρθΙροπυθ, δοιίδ ΓαάαρΙΐοη §·ρβθ(}ΐΐ6, Ιβ 8θη 

ρρίπιίΐίί άβδ ραροίθδ αραΐϊΐβθηηβδ. 

ΕηΓιη ί1 ίιηρορίβ άβ δανοίρ 8Ϊ Ιβ δβοοικί βναη^ίΐβ βδΐ ιιη ββρΐΐ ορι^ί- 

ηαΐ 011 πηβ Ιραάπβΐΐοη, βΐ βοΓηπιβ ηαΐ ηβ ηίβ βηΐίβρβιηβηΐ 8οη ορί§·ΐ- 

ηαΐίΐβ, δ’ίΐ α δΐιίνί άβδ δοηροβδ δβπιίΐίίϊΐΐθδ οραΐβδ οπ ββρίίβδ. ΡβΡδοηηβ 

ηβ άοαίβ αιι]οιΐΡ(1Έπί (}ΐιβ ^βδι1δ δβ δοίΐ βχρρίπιβ βη αραηιββη, ςηί βΙαίΙ 

Ια Ιαη^ηβ βοιιραηΐβ άη ρβαρΙβ, ηιαίδ ββρίαίηδ δαναηΐδ οηΐ δοηίβηη (}ηβ 

Ιβδ ρρβπιίβΡδ ββριναίηδ (^ηί οηί ρββηβίΐΐί δβδ ραροΐβδ οηΐ Ιβηη α άοηηβρ 

α Ιβιιρ οβιιγρβ Ια δαίηΙβΙβ (Ιβ Ια 1αη§“ηβ δαβΡββ (}ΐιΐ βΙαίΙ βηβορβ Γΐιβίιρβη. 

11 βδΐ (Ιοηβ ίηάίδρβηδα1)1β (Ιβ ηβ ραδ δ’βη Ιβηίρ αη βοηββρί §·βηβρα1 

(Ιβ δβπιίΐίδηιβ, ηιαίδ (Ιβ (ΙίδΙίη^αβΡ ανββ ΙοηΙβ Ια ρρββίδίοη ροδδίΐιΐβ ββ 

(^ηί βδΐ Ιοιιρηηρβ 1ιβ1ιραϊ(5αβ βΐ ββ (:[ΐιί βδΐ ΙοπρηιΐΡβ αραπιββηηβ. ΜαΙΙιβα- 

ΡβηδβηαβηΙ πηβ ΙίΙΙβραΙηρβ αραηιββηηβ ΙοηΙ α ΙαίΙ βοηίβηιροραίηβ (Ιβ Ιβδίΐδ 

(1) ςυθδΐϊοη η’α θΙβ ίΓαίΙβθ ΐιΐδςπ’α ρΓβδβηΐ ςπ’ά ρΐ'οροδ (1ιι Ν. Τ. θη ^βπΘΓ&Ι, 

δαπί Ιθδ οΐΐαΐίοηδ Γβίαΐίνβδ ά Μο. Ροιιγ ιιη οπ^ϊηαΐ ΙιβϊΐΓθπ άβ Ια ΐΓαάΐΙΐοη βναη^β- 

1ΐ€[ηβ, ΚΕδβΗ, Α^ΓαρΗα, 2® βά., 1906, βΐ Οηαιε8, ΜαιΊίΐΐ8-8ΐιιάί6η, ΒθγΙιπ, 1899. — 

Μ. ϋαίπιαη α έΐβ 1θ ρρβπιίθΓ α βδδα^βΓ άβ άίδΙίη^υβΓ ηβΙΙβηιβηΙ Ιβδ βίβπίθηΐδ 1ιέ- 

Ι^Γβυχ βΐ Ιβδ βίβηιβηΐδ αραπιόβηδ, άαηδ Οίβ ΐνοΗβ Ιββυ, I, 13-57. II η’α βίικϋβ ά’αϋ- 

ΙβηΓδ ςιΐθ (ΐυβ1(ϊΐΐθδ οεΐδ. Βει Γβνιιβ Ια ρΐιΐδ οοπιρΙβΙθ βδΐ ββΠβ άβ ·\νβ111ιαιΐδβη, άαηδ 

ΕίηΙβϋαη^ ίη άίβ άνβί βΓβίβη Εναη^βΙίβη, ΒβΓίΐη, 1905, ρ. 14-43. II ηβ ΙίβηΙ ραδ 

αδδβζ βοηαρίβ άβδ βαδ Γβίβνόδ άαηδ Ιβδ ραργΓηδ, ηιαίδ ί1 α ηη δβηδ ΐΓβδ βχβΓββ άβ Ια 

ρΐιίΐοΐο^ίβ 86πιίϋς[ηβ. Ββδ ηβο-ΒβΠβηίδΙβδ δοηΐ δΠΓίοηΙ ΜΜ. Ββίδδηιαηη βΐ ΜοηΙΙοη. 

Βα §ΓαπιπιαίΓβ άβ Μ. Τ.-Η. Μοηΐίοη, I, ΡνοΙβ^οηιβηα, βοηΐϊβηί Ιβδ οΙΐδβΓναΙίοηδ Ιβδ 

ρΐηδ ρρόβίδβδ. ΥοΐΓ αηδδί Ιβδ αηΐΓβδ §ΓαπιπιαίΓβδ ΓβββηΙβδ, ΒΙαδδ, ΒοαΙΙί, βίο. 



ίΧΧΧ ΙΝΤΚΟΒυΟΤΙΟΝ. 

ηοπ8 ίαίΐ οοιηρίβίβιηβηΐ οΐβίαηΐ. Μ. Οαίιηαη & βπ Γβίδοη άβ ιηβΙΐΓΘ βη 

^αΓάβ οοηΐΓβ ΓθπιρΙοί άβδ Τ&Γ^αιηδ ροιίΓ Ια οοηη&ίδδαηοβ άβ οβΙΙβ 

Ιαη^ιιβ, ραΓΟβ (^π’ίΐδ δοηΐ δαίχιρέδ άβ ΙουΓΠΠΓβδ 1ιβ1)Γ8ΐϊ€[πβ8; ιηειίδ Ια 

Ιαη^ιιβ (1β8 Γα1)1)ίη8 8ιιγ 1α(ΐπ6ΐΐΘ ί1 δ’αρρυίβ ςα βΐ Ια ηβ ρβαί θΙγθ ηοη ρΐιΐδ 

Γβ^αΓάββ οοιηιηθπηβ δοιίΓΟβ Ιγ68 ραΓβ. Εβδ ραΓίίβδ αΓαΐϊΐββηηθδ άθ Βαηίβΐ 

βΐ άΈδάραδ, 1β8 ραρ^ΓΠδ ά’Αδδουαη, ίοπΓηίδδβηΙ άβδ ροίηΐδ άβ οοιηρα- 

Γαίδοη (^αί ηβ ρβιινβηΐ ραδ βΐΓβ ηβ^ΐί^βδ, βαρ ί1 βδΐ 1)ίβη ιηαΐαϊδθ άβ 

άβΙβΓιηίηβΓ 1β άίαΙββΙβ άβδ Οαΐίΐββηδ αα Ιβπιρδ άβ άβδυδ. Ροπγ ββ (}ΐιί 

Γβ^αράαίΙ Ιβδ ίάββδ, Ια Ροί, ΓΚίδΙοΐΡβ, Ιβδ ΓββίΙδ, ΐ1 η’γ αναίΐ δαηδ άοιιΐβ 

(|ΐι’ιιηβ 1αη§“ΐιβ αραιηββηηβ ΙίίΙβΓαΐΓβ, ςιιί άβναίΐ βΟΓΓβδροηάρβ α ββΠβ 

άβ ΒαηίβΙ αιι ιηοίηδ βη ραρίίβ. 

δ’ίΐ δ’α^Η άΊιβ1)Γαϊδΐηβδ, ί1 ίαηΐ βηβοΓβ άϊδΙίη^ιιβΓ οβυχ ςπί νΐβηηβηΐ 

άΐΓββΙβπιβηΙ άβ Γ1ιβ1)Γβπ, οιι ββηχ (^η’ιιη ]πίί, πιβπιβ ραρίαηΐ ^Γββ ΐΓβδ 

οοΓΓβοΙβπιβηΙ, πιβπιβ ί^ηοραπί Γ1ιβ1)Γβα, ροπναίΐ ΙβηΐΓ άιι οοπιπιβΓΟβ άβδ 

δβρίαηΐβ. δβίοη Ια οοπιραΓαίδοη άβ ΒΙαδδ, πη ΙιβΠβηίδΙβ ]πίί δ’ίπδρίΓαίΙ 

άβ Ια ΒίΜβ ^ρβοί^πβ βΐ βη ΓβρΓοάπίδαίΙ Ιβδ ΙοπΓδ; ί1 ηβ Ιπί άβναίΐ ραδ 

ηιοίηδ ςη’ηη ΙιβΠβηίδΙβ ρπΗδΙβ ροηναίΐ άβνοΪΓ απχ α11ί(5πβδ (}η’ί1 ΙίδαίΙ 

αδδίάύπιβηΐ. 

11 ίαπί άοηο ΙβηΐΓ βοπιρΙβ άβ ρΙπδίβιΐΓδ βίβπιβηΐδ ροπΓ αρρρββίβΓ 1β 

οαραοΙβΓβ βΐ Ιβδ οπ^ίηβδ άβ Ια Ιαη^^ηβ άη Ν. Τ., βΐ δρββίαΙβηιβηΙ άβ 

οβίΐβ άπ δββοηά βναη^ίΐβ. 

11 ίαιιΐ δΐΐΓίοηί άίδΙίη^ηβΓ άβηχ (^ηβδίίοηδ : ^ιιβ1 βδΐ 1β οαραοΙβΓβ άβ 

Ια Ιαη^ηβ άβ ΜαΓβ? βΐ : 1β δββοηά βναη^ίΐβ αββπδβ-ΐ-ίΐ ραρ δα 1αη§^ηβ 

ΓβπιρΙοί άβ δοπΓββδ ββΓίΙβδ? Βα δοΙπΙΐοη άβ Ια δββοηάβ €[αβδΙίοη άβρβηά 

βη ραρίΐβ άβ ββΠβ ςη’οη απρα άοηηββ α Ια ρρβηιΐβρβ. ΕΠβδ δοηΐ ββρβη- 

άαηΐ άίδΙίηβΙβδ, βΐ ί1 γ α ίηΙβΡβΙ α Ιβδ Ιραίίβρ δβραρβηιβηΐ. 

Α. Ζ/β οαναοίβΓβ Βέτηϋίί^ΐίβ, ΊιέΐΓβη οιι αναπιέβη άβ Γέναη^ίΙβ άβ 
Μαΐ'β. 
Ραρπιί Ιβδ Ιοπρηπρβδ δβπιίΐίί^ιιβδ, Ιβδ ηηβδ, βΐ β’βδί 1β ρίπδ ^ραηά ηοηι- 

ΐ3Ρβ, δοηΐ βοπιπιηηβδ α Γ1ιβ1)Ρβιι βΐ α Γαραηιββη, ά’αηΐρβδ δοηΐ ρρορρβδ 

α βΙιαβπηβ άβ ββδ 1αη§·ηβδ. Νοπδ βχαηιίηβροηδ ά’α1)θρά ββΠβδ (^αί δοηΐ 

ρρορρβδ α ΓΙιβΕρβη. ΒθΡδ€[ΐιβ ηοπδ απροηδ ρροηνβ (^πβ Μβ. η’α αηβηηβ- 

πιβηΐ 1β βαραβίβρβ 1ιβΐ3Ραϊ8αηΙ, α ]η§·βρ ά’αρρβδ Ιβδ Ιοπρηπρβδ ρρορρβδ 

α Γ1ιβ1)Ρβιι, ηοπδ βηνίδα^βροηδ ΙοιιΙβδ Ιβδ αηΐρβδ ίραββδ άβ δβπιίίίδπιβ 

δοπδ Γαη^ΐβ άβ Γαραηιββη. Εβ ρροββάβ βδΐ αδδυρβπιβηΐ 1β§*ί1ίπιβ, ρηΐδί^ιιβ 

Ιβδπδ, ΙοηΙ 1β ηιοηάβ 1β βοηββάβ, α ραρΙβ βη αραηιββη, βΐ (5πβ Γαραηιββη 

βίαΐΐ Ια Ιαη^ηβ πιαΙβρηβΠβ άβδ βρόΐΡβδ βΐ άβ Ια βαΙββΙιβδβ ρρίηιίΐίνβ. 

1. — Τουτηιυ'β5 ρνβίβηάηββ ΗβΙ)?'αϊ^ιιβ8. 

Οη α ρρβίβηάη ρβίβνβρ άαηδ Μαρβ ηη ββρίαίη ηοπι1)Ρβ άβ ΙοπΡδ βχβία- 

δίνβπιβηΐ 1ιβ1)ραϊ(5αβδ. 

1) και εγένετο ανββ πη νβρ1)β, ββ (}ηΐ ραρρβΠβ Γ1ιβ1)Ρβη : Π1Τ'’Ί ... 

{I 8αηι. ι, 4 βΐ ραββίηί). Υοίβΐ Ιβδ βαδ άβ Μβ : ι, 9 και εγε'νετο... ήλθεν...; 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. Ι.ΧΧΧΙ 

π, 15 και γίνεται κατακεϊσθαι αυτόν... ; ιι, 23 και έγένενο αυτόν... παραπορευεσθαι... 

IV, 4 και εγενετο Ιν τω σπείρειν ο μεν επεσεν... 

Μ&ίδ Μ. Μοιιΐΐοη (/. Λ, 16 8.) & ί'ειίΐ τβηΐδίΓςαβΓ ςιιβ 1& ΙοπΓπυΓβ Ιδί ρ1π8 
1ΐβΐ3ΓειΪ€[ΠΘ θύΐ Θΐ6 και εγε'νετο και ήλθεν ηιιί ρΓβοίδθίΠθηΙ ηβ 8θ ΐΓΟίΐνβ ρ&8 

(Ιειηδ Μο. Εβ νβΛβ εγε'νετο δαίνί άβ ΓίηβηίΙίί βίβίΐ 8πίΓΐ8&ιηπιβηΙ ^γθο; 

οί. Ρ. ΡείΓ. 49 (ΐΐ® 8. αν. 1.-0.) γίνεται γαρ εντραπηναι; ο’βδίΐβ 0α8 άβ Μο. II, 15 
β1 II, 23. Ρα ΙοιίΓΠΠΓβ και εγε'νετο ήλθεν (ι, 9 βΐ ιν, 4) ρθπΐ ανοΐΓ βίβ αιΐ88ί 
αηο ίοΓίηβ άβ ηαΓΓαΙίοη ροριιΙαίΓθ : « βΐ ί1 αΓηνα »... ^πο^ ςιι’ίΐ βη 
8θίΙ, ο’βδί ρΐιιΐόΐ πηβ ΓβιηΐηίδΟθηοΘ 668 ΡΧΧ ορ’αηβ ΐΓαάποΙίοη ΙίΙΙβΓαΙβ, 

ριιίδςιΐΘ Ρο. ΘΠίρΙοΐθ 38 ίοίδ και εγε'νετο, δοανβπΐ ΓηθΠΐΘ 8ΐιίνΐ 66 καί αναηΐ 
16 8660η6 νβΓΡ6. 

2) εν τίο αν66 Γίπβηίΐίί. 06116 ΙοιΐΓηυΓ6 8β ΐΓθπν6 80ΐιν6ηΙ 6αη8 1θ8 ΡΧΧ 

ροιίΓ ΐΓα6ιιίΓ6 ΓίηβηίΙίί ρΓβοβββ 66 3. Ε1ΐ6 η[ΐαη(}ΐΐ6 6’αρΓβδ Βαίιηαη (/. Ι., 

27) 6αη8 ΓαΓαπιβ6η ραρίβ. 06ρ6η6αηΙ 66 δαναηί οίΐβ Ια ΙοπΓηπΓβ αηα- 

1ο^ιΐ6; 3 αν66Γίηί.,Οαη. νι, 21, 66 (5α6 Τ1ιβο6οΐίοη α ΐΓα6ιιίΙ: εν τζΐ εγγίζειν. 

II ηγ α 6’αί1ΐ6ΐΐΓ8 ςα’πη 6α8 6αη8 Μ6. ιν, 4, Ιν τω σπείρειν, 61 ηη 6α8 

6αη8 Μί. (χιιι, 4, ραΓ.), 6ηνίΓοη 25 6α8 6αη3 Ρ6. ^ηο^^[I1β ΒΙαδδ (Ι. Ι., 

242) 6ί86 6β11β ΙοιίΓηηΓθ βΐΓαη^βΓ6 αιιχ α11ίςιΐ6δ, β’αρρβδ Μοιιΐΐοη (ρ. 14, 

η. 2 6ΐ 215 8.) θ1ΐ6 86 ΐΓοηνβ 6 ίοίδ 6αη8 Τ1ιπ6γ6ί6β, 26 ίοίδ 6αη8 ΡΙαΙοη, 

16 ίοίδ 6αη8 Χβηορβοη, 6η8ΐιί1β 6αη8 Ρο1γβ6 6ΐ 6αη8 Ιβδ ραργρηδ. Β’αίΐ- 

ΙβιΐΓδ Γβηαρίοί 66 ΓίηΓιηίΙίί αν66 ηη αΓΐί6ΐ6 (13 ίοίδ 6αη8 Μο., ρΐηδ ηηο 

ίοίδ 6αη8 Μο. χνι, 9-20) βδΐ α ροη ρρβδ αη ιηβπιο ηίνοαη 6αη8 Μο. 6ί 

6αη3 Ια ρίοΓΓΟ 66 Κθ36ΐΐ6. 

3) Ρ’βθΡΓ6π 6ΐηρ1οίβ 16 ν6ΓΡ6 131 α ηη6 ίθΓΐη6 ρ6Γ8οηηβ1ΐΘ δπίνίβ 66 

ΙΌίί^. 06ΐ1β ΙοηΓηηΓ6, ι^ηί η6 3βΐΓοην6 ρα36αη8ΓαΓαιηβ6η(1), 86ΐηβΐ6βχρ1ί- 

ί^ηβΓ Μο. VIII, 28 οι δέ είπαν αύτω λεγοντες βΐ Χΐι, 26 πως είπεν αύτω δ Θεός 

λέγοιν. Οη ροηΐ 06ρ6η6αηΙ οοιηραρβΓ ΟΡ. 717 (ι®·* 8. αν. 1.-0.), Ρ 2 : [ ] 

ψατο με λεγων, οη Ια Ιαοηηο 6οίΙ βΐΓ6 ΓθιηρΙίβ ήμείψατο; ΒΙΙ. 624, 1. 15, 

523, 1. 5, 6ΐο. 

4) Οη ροηΐ Γ0^αΓ66Γ οοιηιηο ηη ββΡΓαϊδιηο ΓοιηρΙοί 6η δηΡδΙαηΙίί 
ροηΓ ίοΓίίβοΓ Γί6ββ 6η νθΛο : Μο. ν, 42 Ιξε'στησαν ευθυς Ικστα'σει μεγάλτ). 

^ηαηι α θανάτω τελευτάτο^ (Μο. νιι, 10), ο’οδί ηη6 οίΐαΐίοη 66 Εχ. χχι, 17; 

οί. Μο. IV, 12, 6’αρΓβ8 Ιδ. νι, 9 8. Ο’αίΐΐοηρδ οβΙΐ6 ΙοηΓηηΓβ δβ ΐΓοηνβ 

6αη8 168 ραρ^Γηδ : και βεβαιώσει πάσγ] βεβαιώσει (ΒΙ). 427, Ρ 22 6ΐθ.). 

5) εϊ 6αη8 εϊ δοθήσεται βςηίναηΐ α ΠιβΡΓβη Πίί 6αη8 1β 8βη8 6β « οβΓίβδ 

ηοη », οχρρίιηαηΐ ηηο δορίο 66 δοηηοηΐ. Ρ’αραιηβοη η’α τίοη 6β δΟιηΡΙαΡΙβ 

8αηί 168 ΙαΓ^ηπίδ. Ο’οδΙ 6’αί1ΐ6ηΓ8 Ιο δοηΐ οαδ 6η Ν. Τ. οη Ια ΙοηρηηΓΟ 

ΡβΡΓ. 86 8θίΙ οοηδΟΓνβο (δαηί Ια οίΐαΐίοη 6η Ρδ. χην, 6αη8 ΗβΡ. ιιι, 11; 

IV, 3. 5); ί1 βδΐ νραίδοιηβΙαΡΙο ςηο ο’θδΐ ηηο Γβιηίηίδοοηοβ 6β8 ΡΧΧ : 

Οοη. XIV, 23 οΐο. 

εί οοιηιηβ ίηΙβΡΓο^αΐίοη 6ίΓ60ΐ6 8β ΐΓοηνο 6αη8 Μο. νιιι, 23 εϊ τι 

(1) Οη ΐΓοηνβ οβρβηάαηΐ άαηδ Ιβδ ραργιαδ ά’Αδδοπάη ΐα^ν.. ΙΌΝ. 

ΕνΑΝΟΙΙΕ δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 



Τ.ΧΧΧΙΙ Ί^ΤΓ>0^υ^ΤI0Ν. 

βλέπεις; Β’ίιρΓβδ Β1&88 (/. Ι., 265) οβίίβ ΙοπΓπιΐΓΘ η’βδί ραδ ο1εΐδ8ί(}ΠΘ; οβ 
δΘΓ&ίΙ πη 1ΐ6]3Γ£ΐϊ8Γη6 ΓΘπά&ηΙ π ; οη ροπΓΓ&ίΙ ειπδδί 1)ΐβη ρ&γΙθγ ά’είΓα- 

ιηαϊδίϊΐΘ; οί. Ό&η. ιιι, 14, οίι βδΐ γθικΙπ ει αληθώς [ΤΚέοά., ά&ηδ ΒΧΧ 

διά τί). Β’&ϋΙβπΓδ οβί πδ£ΐ§·6 θδΐ (1β 1& Ιίοΰιβ (ΚϋπΝΕκ, 1Ρ, 534, ηοΐβ 14). 

Ββδ 1ιβΐ3Γ8.ϊ8ΐηθ8 άβ Μθ-ΓΟ δοηΐ άοηο ΐΓβδ ρθπ ηοπι1)Γβπχ, οΐ ΐΐδ δ’βχρΗ- 

(}αβη1 ΒίδβιπθηΙ οοηαηΐθ άθδ ΓβιηίηίδΟΘηοΘδ άβδ ΒΧΧ; θποογθ οβδ Γθΐηίηίδ- 

οβηοβδ δοηΙ-βΠθδ ΐ36αυοουρ ιηοίηδ ί*Γθ(|πβηΙβ8 (^ιΐθ οΐαηδ Βο. δΐΐΓίοπΙ. δί 

Γοη 8οη§“β3.ίΙ πη ίηδίαηΐ 5 δπρροδθΓ 5 Μο. ιιη οη§·ίηπ1 Ιιβ^Γβπ, Π ί^πάρπί! 

δβ Γ&ρρθΙβΓ ςπ6 ΙιΟ., οβΓίαίηβπίΘηΙ θογϊΙ βη §·Γβο, βιηρίοίβ δοπνβηΐ και 

ιδού (}πί η’βδί 3ππΐ£ΐί8 άπηδ Μο., ςπ’ϋ οπιρίοίβ 6θειποοπρ ρίπδ δοπνβηΐ και 

εγένετο δπΐνί (1’πη ΥθΛθ, βΐ ηΐθπιβ ΠΥΘΟ Ια οορπίβ θηΐΓβ Ιβδ άθπχ, (^α’ίΐ α 

άοδ Ιοοπίίοηδ ΟΟΠΙΠΙΘ Ιπι προ'σωπον πάσης της γης (χχΐ, 35), επιθυριία επεθύμησα 

(χχιι, 15)... Οη ηβ ρβπΐ άοηο αΐΐπ^πβρ α Μο., απ ηιοίηδ ά’αρρθδ δα Ιαη- 

§·πθ, ηί βηιρΙοί ά’πηβ δοπΓοβ 1ΐΘΐ)Γαϊ(}ΠΘ, ηί Πδα^β ηοΙα1)ΐΘ άπ δΐ^ΐβ άβδ 

ΒΧΧ (1). 

Ει άθ ηΐθπΐθ Μο. βηιρΓαηΙβ ρβπ (Ιο ηιοΐδ απχ ΕΧΧ. Μ. ΗαΛγΙίΐηδ α ηοΙβ 
ςπβ (Ιβδ 71 ΐΘπηβδ ηπί Ιπί δοηΐ ραΓίίοπΙίοΓδ ραρ ταρροΓΐ απχ απίρβδ δ^^ηορ- 

Ιί(5Πβδ οπ απχ ΑοΙθδ, ΐ1 γ οη α 31 (}πί ηβ δβ ΐΓΟΠΥβηΙ ραδ άαηδ Ιβδ ΕΧΧ (2). 

ΜαΓΟ η’βδί ραδ ΓΕοηιηΐΘ.άβδ ΙίγΓβδ. 
2. ^— Ζ/05 α7'αιηαΐ8?7ΐβ8 άβ Μανο. 

Οη βηΐΓβ ιοί άαηδ Ιβ γΐί ά’πηβ (^πβδίίοη οοηίΓονβΡδββ, ά’οπ Ια ηβοβδδίίβ 

(1β (ϋΓΘ πη πιοί άβ Ια ηιβίΐιοάβ. Ρίπδ δ’απ^πιβηίβηΐ Ιβδ οοΐΐβοΐίοηδ άβδ ρα- 

ργΓΠδ βΐ άβδ ίηδΟΓίρΙίοηδ, ρίπδ οη γοΐΐ άΐηιΐηπθΓ Ιβ ηοπιΕρβ άβδ βχρρβδ- 

δίοηδ ςπΘ Γοη βίαίΐ οοηγβηπ άβ (^παΙίββΓ άβ ^Γβο ΕίβΙίι^πΘ οπ άβ δβηιΐΐίδ- 

ηιβδ. Α δ’βη ΙβηΐΓ Ια, ί1 η’γ απραίΐ ρΓβ8(|πβ ρΙαδ τίβη άβ δρβοίβ(}πβπιβηΙ 

δβηιΐΐίίϊπβ άαηδ Ιβ Ν. Τ. Μαίδ ^Vβ1111απδβη α βπ ταίδοη άβ ρροίβδίβρ (}πβ 

Ια άβοοπγβΓίβ άαηδ πη οοΐη ΐ§'ηοΓβ άβ Ια 1αη§*πβ §·Γβθ(|πβ, ά’αίΠβπΡδ δί 

τίοΕβ βΐ δί γαηββ, ά’πηβ βχρρβδδίοη οοπΓαηΙβ οΐιβζ Ιβδ δβηιίΐβδ, η’βη οΐιαη- 

§*βαίΙ ραδ Ιβ οαραοΙβΓβ 0Γί§·ίηαΕ 

Ο’βδΙ Ιοπ]οπΓδ οβρβηάαηΐ πηβ ρρβπγβ ςπβ Γβχρρβδδίοη βΙαίΙ ροδδίΕΙβ 
βη ^Γβο, δίηοη Ιοπ]οπγ8 ΙίΙΙβΡαίρβ, βΐ Μ. Μοπίΐοη α Είβη ρρβοίδβ Ιβ ροίηΐ 
βη ηοηιηιαηΐ οβδ βχρρβδδίοηδ « ροδδίΕΙβδ, ηιαίδ ηοη ραδ άαηδ Ιβ «“βηίβ άβ 
Ια 1αη§·πβ » (3), οοηιηιβ Ιβίΐβ ΙοπρηπΓβ βηιρίογββ ραρ πη ΙραάποΙβπρ 
ηογίοβ, ρίπδ δοποίβπχ άβ ρβηάρβ Ιβ ΙβχΙβ ΙίΙΙβΡαΙβηιβηί (}πβ άβ άοηηβρ α 
δα Ιραάποΐίοη Ιβ οαοΐιβΐ άβ Γίάίοπιβ. Οη άοίΐ άοηο αδδπρβπιβηΐ ρρβηάρβ α 
Ιαοΐιβ άβ ηοΙβΡ Ιοπδ οβδ οαδ, δαηδ ρβηοηοβρ ά Ιβδ (^παίίββρ άβ δβηιίΐίδ- 

πιβδ (}παηά ίΐδ ρβίβνβηΐ άαγαη1α§·β άπ 0·βηίβ άβδ Ιαη^πβδ ββηιίΐίι^πβδ, βΐ 
(|π’οη Ιβδ ρβηοοηΐρβ ά’αίΠβπΡδ δοπδ Ια ρίπιηβ ά’πη δβηιίΐβ. 

(1) ΛνΕΕΕΗΑυδΕΝ,£’ί«Ζθί7Μ7?5'..., 15 : ΒίϋΙΐδϋίιβ Ρ]ΐΓα86θΙο§Ϊ6 υοοί ϋβί ΜαΙΙΜΐί8 ηηά 
1)6Ϊ Ι,ηΙχαΒ, αΙ)βΓ ηίοΜ ϋβί ΜαιΊίη8. 

(2) //οΓαβ 8])ηορΙί€αβ, 198 83. 
(3) Ε. Ι., ρ. 76 : « ρο3δΐ1)ΐ6, ΙηιΙ ιιηΐιΐΐοηι&ίΐο ». 



ΙΝΤΙΙΟΟυΟΤΙΟΝ. Ι.ΧΧΧΙΙΙ 

Βαηθ ΟΘ ρΓοΒΙβηιβ (1β]έι άβΐίο&ΐ, Ιβ €οάβχ Β [ΟαηΙαΒη^ίβηβίβ οηΒβζαβ] 

ίηίΓοάαίΙ υηθ ςιΐδΐηΐίΐβ ρβΓίιΐρΙίαΐΓίοβ. Ο’βδΙ βη δ’αρριιγ&ηΐ 81ιγ οθ ιη&ηαδ- 

ορΐΐ ςπθ Ανθίΐΐιαπδβη & Γβίβνβ Ιθβ 3.Γ8ίΐη3ΐϊΐδπιβ8 (οα δίιηρΙθιηΘηΙ Ιβδ δβιηί- 

Ιίδΐηβδ) 168 ρ1α8 οϋΓ&οΙβΓΐδΙίςπβδ. Π βη οοηοίπΐ €[π’ί11θπιοί^ηΘ ά’ιιηθίαΐ άα 

ΙβχΐΘ ρ1ιΐ8 νοίδίη άβ 89. δΟΐίΓΟβ 9Γ9ίηβθηηβ, αναηΐ (^αβ Ιβδ ΓβνίδβιΐΓδ οπ Ιβδ 

οορίδΙβδ 9ίθηΙ 9θ1ΐθν6 άβ Ιβ ΐΓαηδΓοηηβΓ βη ηη §·Γβο ρΐιΐδ ρτίΓ. Νοιίδ 

ηνοηδ να οβ (^α’ίΐ ίαΙΙαίΙ βη ρβηδβρ (1). Ββδ Ιβςοηδ (1β Β δβροηΐ (Ιοηβ βί- 

Ιββδ άαηδ ββ (^α^ δαίΐ ροαρ Ιβπρ ίηΙβΡβΙ ΙβχΙαβΙ ρΐαίόΐ €[αβ βοπιηιβ (Ιβδ 

ΓβδΙβδ άβδ 9Γ9ηΐ9ϊδπιβδ ρρίπιίΐίίδ. Εη άίδαηΐ 9Ρ9πΐ9ϊδπιβδ, οη η’βχβίαΐ 

ρ98 Ια ρρβδβηββ βη 1ιβ1)Ρβα άβ Ιοαρηαρβδ 9η9ΐο§*αβδ; βΠβ βδΐ ρΐαίόΐ 

δαρροδββ, δααί 9 ίη(1ί(^αβρ ββ (^αί η’βδί (}α’9Ραπιββη. Εβδ 9Ρ9πΐ9ϊδπιβδ άβ 

Μβ. Γβ^9Γ(1βηΙ δοΐΐ 1β δΐ^ΐβ, δοίΐ 19 ^Ρ9Γηπΐ9ίρβ, β’βδΙ-9-(ϋΓβ Ια δ^η- 

Ιαχβ (Ιβδ άίίίβΡβηΙβδ ρ9Γΐίβδ (Ιβδ άίδβοαρδ, δοίΐ Ιβδ πιοΐδ βαχ-πιβηιβδ. 

Ξΐί^Ιβ. — Β9ηδ 1β δΐ^ΐβ οη ρβαί βοπιρρβη(1ρβ ΓβπιρΙοί άα ρ9Ρ9ΐ1β1ίδπιβ, 

9νββ Ιβδ (ΙίνβΡδβδ Ιοίδ (Ια ργΐΐιηιβ (Ιβδ ρβρίθ(1β8, πιηίδ ββ ροίηΐ βδΐ δαΓ- 

Γΐδ9πιπιβη1 ΙοαβΕβ ά9ηδ 1β ΟοπιπιβηΙαίρβ (2). 

Εθ ^βηρβ (Ιβδ ρ9Ρ9ΐ)θ1βδ 9 άβ ρροίοηάβδ Γ9βίηβ8 (ΐ9ηδ ΓβπιρΙοί (Ια 

ιηάοΗάΙ δβπιί1ί(}αβ. Εβ η’βδί ρ9δ ίβί 1β Πβα (Ι’ίηδίδΙβΡ (3). Οη Ρ9ρρβ11βΡ9 

δβαΐβπιβηΐ Ιβδ ίορπιαΐβδ (1’ίηΐΡθ(1αβΙίοη <1βδ ρ9Ρ9ΐ)ο1βδ, δί δβπιΜαΜβδ 9 

ββΐΐβδ (Ιβδ Γ9ΐ)1)ίηδ : Μβ. ιν, 26 ουτιος Ιστιν ή βασιλεία του θεού, ως άνθρωπος...; 

βί. ΜβΜΙία (β(1. Λνβίδδ, ρ. 76) : « 9 (^αοί ββΐ9 Ρβδδβπι^Ιβ-Ι-ίΙ? 9 αη 

Γοί... » (4) βΙ Μβ. ιν, 30, ΓίηΙβΡΓθ§·9ΐίοη, δί £ρβ(|αβη1β (ΐ9ηδ Ιβδ ρ9Γ9ΐ)θ1βδ 

(Ιβδ Γ9ΐ)1)ίηδ. 

Εβδ 9αΐΓβδ δβπιίΐίδηιβδ δοηΐ πιοίηδ 09Ρ90ΐβρίδίί(}αβδ. 

Οη 9 9ΐ14§“αβ Ιβδ ρ1βοη9δπιβδ (5) (1β Μβ., βοπιπιβ αη Ιρπίΐ δβηιίΐ;ί(}αβ 

(}αβ Γββρίνηίη ^Ρββ (1β δ. Μ9ΐΐΕίβα ηαρηίΐ βΐη^αβ άβ δοη πιίβαχ. II βδΐ 

(ΙίίΓιβίΙβ (1β (ϋρβ άηηδ (^αβΠβ πιβδαρβ ββΙΙβ ρ1βηί1α(1β (Ι’βχρρβδδίοη, (}αβ 

ηοαδ 9νοηδ ναβ Ιρβδ δοανβηΐ ]αδ1ίβββ, ρρονίβηΐ (1’αη Ιβπιρβρηπιβηΐ; δβ- 

ηιίΙί(}αβ. Ιΐη Αΐ1ί(}αβ 9αΡ9ίΙ βα αδδαρβπιβηΐ ρΙαδ άβ ρρββίδίοη, βΐ ί1 βδΐ 

δύρ βη βίϊβΐ (^α’ίΐ ίηαΐ Ιβηίρ βοπιρΙβ άβ ββΐ βίβπιβηΐ, δ9ηδ οαβίίβρ (|αβ11β8 

δοηΐ Ιβδ ΕηΕίίαάβδ ά’αη η9ΡΡ9ΐβαρ ηονίββ. 

Α ΓίηνβΡδβ, οη ροαΡΓ9ίΙ ρβ^ηράβρ Ιβδ αΒί^ηάβΙα άβ Μβ. βοπιηιβ άβδ 

9Ρ9ηΐ9ϊδπιβδ. II βδΐ νρηί (ΐαβ Μβ. η’ίηιίΐβ ρ9δ Ι9 πιαηίβρβ άα ΒηηίβΙ 9Ρ9- 

πιββη (}αί βοηιπιβηββ αηβ ρ1ΐΡ9δβ δ9ηδ Ηβη ηνββ Ια ρρβββάβηΐβ (6), πιηίδ 

οη 9 να βοπιΗίβη δοανβηΐ ίΐ Ιαί αρρίνβ άβ ηβ ρ98 Ηβρ Ιβδ βίβπιβηΐδ άα 

άίδβοαρδ. ΕΊιβΗρβα βοηηαίδδαίΐ ββΙΙβ Ιοαρηαρβ, δαρΙοαΐ 9νββ ββρίαίηβ 

νβρΗβδ, οα 9 ΓίπιρβΡ9ΐί£, ηαοί(}αβ, ά’αηβ ί9ςοη ^βηβΡ9ΐβ, ί1 ίαί ρΙαίόΙ 

(1) Οί. ΟΗϋίΐηβ ΐβχίαβΙΙβ, ρ. ι,νι. 
(2) Οί. Ο. Η. ΜϋρρΕΚ, Οΐβ ΒβΓ^ρνβάψΙίηι Ι,ίοΜβ άβν δίνορίιβηίΐιβοηβ, 1908. 
(3) ΚΒ., 1909 6ΐ 1910, αρίίοίθδ δυρ Ιβδ ραΡ9ΐ)θΐ0δ. 
(4) Εη 1ΐ6ΐ)ΡΘυ. 

(5) νοΐρρίαδ ΙιαυΙ, οΐιαρΐΐΐ’β ιν, ρ. εχιχ δδ. 
(6) Ο’βδΙ αΐηδΐ ηυβ ΐβ οοΓπρρβηάδ Γο1)δβΓν9.1ΐοη άβ \νβ111ι., Ι. Ι., ρ. 20. 



ι,χχχιν ΪΝΤΚΟΒυΟΤΙΟΧ. 

ρο1^8^ηάβΙοη (1). Μ&ίδ ΓαΓ&πιββη αΓίβοΙβ είδδβζ δοπνβηΐ άβ ]αχΙειροδβΓ 

Ιβδ νβΓΐ)6δ δ&ηδ Ιοδ ιιηίΓ ρ&Γ Ια οοριιΐβ (2). II γ α (Ιοηο 14 νΓ&ίδβιηΜειΜβ- 

ηίθηΐ πη ΐΓ&ίΙ ά’οη^ίηβ. Οβρβηά&ηΙ οβίει ηβ να ραδ ^ιι8(}π’4 άθδ ΙοπΓΠΠΓβδ 

οίη’οη ηθ δαπΓαίΙ ]υ8ΐΐΓΐ6Ρ βη ^τβο. Ραρ βχβιηρίΘ Μο. χ, 36 τί θελετέ με 

ποιήσω υμΐν; χ, 51 τι σοι θέλεις ποιήσω; χιν, 12 που θέλεις... έτοιμόίσο)μεν; χν, 12 

(Ο) τί οΟν θέλετε ποιήσου ηβ δοηΐ ραδ βοηίΓαΐΓθδ 4 Γπδ3§·β ^Τββ; βί. βούλει σοι 

ειποί; (Ιαηδ Ρΐαίοη 521 Ώ) (3). ΟηδβΓαΐΙ δπρία Ιραββ ά’υηβ νβηΙαΜβ 

ΐΓαάαβΙίοη δί Μβ. αναίΐ ΐΓαάαίΐ (Ιβπχ ραΓίίβίρβδ αΓαπιββηδ ραΓ άβηχ 

ρΓθδβηΙδ απ Ηθπ άβ πιβΙΐΓβ Ιβ δββοηά νβΛβ απ ραΓίίβίρβ. €’ΘδΙ ββ ορβ 

ρΓβΙβηάλνβΠΙιαπδΘη (έ. Ι., 22) ο|ΐιί ρΓβηά λαλεΐ βλασφημεΐ (π, 7) άαηδίβ δβηδ 

6θ λαλεϊ βλάσφημων. Μαίδ ί1 βδΐ 1)βαηβοιιρ ρΐιΐδ δίπιρΙβ (Ιβ πιβΙΐΓΘ ηη ροίηί 

(1’ίηΙθΓΓθ^αΙίοη αρρβδ λαλεϊ. 

Οβ (}ηί βδΐ οβΓίβδ ρβπ ^Γθβ, β’βδί (Ι’βηαρΙογβΓ δΐ ταΓβπιβηΙ Ιβδ ραρίί- 

βηΐβδ ούν ((^ηαΐΓθ οη βίη€[ ίοίδ), άρα (οίβηχ ίοίδ), μέν β1 δέ βη ορροδίΐίοη 

(ΐΓοίδ ίοίδ) βΐ (Ιβ ΓβπιρΙαββΓ δέ ραΓ καί (4). ΟβΙ βηιρΙοί άβ καί η’βδί ροίηΐ 

ηηβ βοηίΓανβηΙίοη ίορπιβίΐβ 4 Ια δγηΙαχβ, βΐ οη ρβαί ΟΓοίρβ (}ΐι’ί1 βΙαίΙ 

Ι)βαηβοιιρ ρΐηδ ίρβί^ιιβηΐ βΐιβζ Ιβδ §“βηδ ρβη βηΐΐίνβδ (|ΐιί ταβοηίαίβηΐ (Ιβδ 

Ιιίδίοίρβδ. Μαίδ ί1 η’βη βδΐ ραδ ηιοίηδ ηη δί^ηβ άβ βοηδίΓηβΙίοη δβηιίΙίςηβ, 

βνίΐβ ραΓ Μι. βΐ ραΓ Ρβ. (Ιαηδ ηηβ ββΓίαίηβ ηιβδηΓβ (5). 

Ρα δίπιρΙίβίΙβ (Ιβ ββΙΙβ βοηδίΓηβΙίοη : άβηχ νβΓΐ)β8 ηηίδ ραΓ καί, βδΐ 

δί ρβη (1η ^ούΐ (Ιβδ ΟΓββδ (^ηβ ρΐηδ (1’ηηβ ναΓίαηΙβ βδΐ νβηηβ (1η (ΙβδίΓ 

(Ιβ ΓβνίΙβΓ. ^ΥβΙΙΡαηδβη α ηοΙβ (Ιβδ βαδ οη Ο α αΙΙβηηβ Ια ραναΐαχίβ, 

ά’ααΐΓβδ οΐι βΐΐβ δβ ΐΓοηνβ βη Β ηοη άαηδ Ιβ ΙβχΙβ βΓίΙί([ηβ. Ρβδ βαδ βΐ 

(1’αηΐΓβδ οηΐ βίβ βχαηιίηβδ ρΐηδ ΙιαηΙ (6). 

ϋη νβΓΡβ αη ραδδβ (Ιαηδ Ιβ δβηδ (1η ρΓβδβηΙ δβΓαίΙ ΐΓβδ βαΓαοΙβΓί8ΐί([ηβ 

(Ι’ηηβ ΐΓα(1ηβΙίοη ΙίΙΙβΓαΙβ (7); ββρβηάαηΐ \νβ111ι. Ιηί-ηαβπιβ (8) η’οδβ ίη- 

ΙβΓρΓβΙβΓ άαηδ ββ δβηδ Ιβάπτισα (ι, 8). 

Ρα βοηδίΓηβΙίοη ρβΓίρΡΓαδΙί(|αβ, β’βδΙ-4-άίΓβ Ιβ νβΓΡβ βΐΓβ ανββ Ιβ 

ραΓίίβίρβ, βδΐ §·βηβΓα1βπιβηΙ τβ^αΓάββ βοπιπιβ αΓαηιαϊδαηΙθ. Ρβ η’βδί ραδ 

({ΐι’βΐΐβ η’αίΐ βίβ βοηηηβ άβδ ΟΓββδ (5ηί πιβπιβ Γβπιρίο^αίβηΐ ρΐηδ νοίοη- 

(1) ΚΑυτζδΟΗ, § 154, ηοίβ 1 βΐ § 120, 2. 
(2) ΜΑΗΟΟΒίδ, Ι,βΊινύιΐϋΙι ίΪ€Γ αΐ'αιηαίεοΙιβη δρι^αοΐιβ άβε 1)αΙ)'υΙοηί8€ΐΐ6η ΤαΙιηιιάε, 

ρ. 92 δ. 
(3) Βαηδ δρα μηδενι εϊπης (ι, 44), δρα θδΐ ρΓθδ(ϊυβ ΐΐηβ δΐιπρίβ ρ&ΓΐίουΙβ {ΜοιιΙΙοη, 

124). Οί. θηοοΓΘ τ- θέλεις άπενένκω αύτω; (ΒΠ. 38, 1. 22). 
(4) ΥοΐΓ οΐ-άθδδΐΐδ, ρ. ιχνι. 
(5) ΜουΒΤΟΝ, ι. ι., ρ. 12. Ρουΐ’ ηβ ραδ ΓβνθπΐΓ δΐΐΓ οβ καί, οη ηοΙβΓα ίοΐ (^υβ Ια Ιοπγ- 

ηιΐΓβ άβ Μο. XV, 25 ού Γοη α νοιιΐη νοίΓ ηη ρηΓ δβαιΐΐίδηαβ η’βδί ραδ δαηδ αηα1ο§Ϊ6δ 
βη §ΓβΟ. Οί. Χεν. Αη. I, ΐΐ, 6 : ενταύθα μειναν ήμέρας επτά και ήκε Μενών, οη Ιβ ραρ. 
ΡαΠδ, 18 : έτι δυο ήμέρας έχομεν και φθάσομεν εις Πηλοόσι. 

(6) ΟΓ. ΟΗϋ^ιιβ ΙβχίηβΙΙβ, ρ. ηχ. 
(7) Οί. Οοτηίηηε τβ^ηανίί, ροηΓ Οοιηίηιιε Γ6§ηαί. 

(8) 1.1., ρ. 25. 



ίΝτκοουατιοΝ. ι,χχχν 

ΙίβΓδ (}ΐιβ 1θ8 ίιδίΐίηδ (1), ηιαίδ βΠβ Θ8ΐ 8ρ6θία1βηΐθηΙ ίΓθ(|ΐιβηΙθ (1&η8 Μο. 
ϋ’οΐρΓθ8 Μοπίΐοη [Ι. Ι., ρ. 227), οη ΐΓοιινβ 16 £οί8 (ΐ£ΐη8 Μο. Ιβ ρείΓΐ. 

ρρβδ. ανθο Γίηαρ&ΓίαίΙ άβ εΤναι, 3 ίοίδ άβηδ Μΐ., 30 ίοίδ άαηδ Γ.ο. ΡβαΙ- 

θΙγθ Ιο ^γθο, άπ πιοίηδ οΙιθζ 1β8 ο1&88ί(ίΐΐθ8, η’βιηρίο^&ίΐ-ίΐ οθΙΙθ Ιοπγιιιιγθ 
Γ[ΐι’εινβο αηθ οβρίαΐηθ βιηρίΐίιδο, Ιειπάΐδ ςιΐθ άειηδ Μο. βΐΐβ Θ8ΐ ΙοαΙ α ίδιίΐ 
(1&η8 1β δίπιρΙβ δΐ^ΐβ ηαιτ&Ιίί; οί. ι, 22. 33; ιι, 6. 18; ιν, 38; ν, 5. 11; 

IX, 4; X, 22. 32; χιν, 4. 40. 49. 54; χν, 40. 43. Β&ηβ Γαραιηβθη, ΟθΙΙθ 
ΙοπΓηιΐΓθ βχρηπίθ δΠΓίοπΙ Ια άπΓΟΘ βΐ ΓΙιαΙιΐΙπάΘ. ΕΙΙβ βίαίΐ δί ίαΐϊΐΐΙίβΓΘ 
([Π6 1θ νθΛθ ΠΊΠ ηβ δβ ιηθίΐαΐΐ ιηβπιΘ ραδ Ιοπ]οπΓδ α Ια ρβΓδοηηβ Θχί§·θΘ 
ραΓ 1θ δθΠδ. 
ΕθΓδ(|πβ 1β ραΓίΐοίρθ βδΐ απ ραρίαίΐ, ί1 βδΐ ηαΙαΓβΠβηίΘηΙ ρίπδ αίδβ 

Οβ ΐΓΟΙίνβΓ άβδ θί^πΐναίβηΐδ ^ΓβΟδ : βν ημην ενδεδυμένος χιτώνα ΟΡ. 285 

(ι®** δ. αρ. 1.-0.) ΓαρρθΠβ Ι, 6 Έν δ Ίο^άνης Ινδεδυμένος τρίχας καμηλού. ΟΓ. 

VI, 52; XV, 7. 26. 46. 

Μ. ΑΠβη (2) α ρρθίβικίιι βχρΙίςιιβΓ α Ια ίοίδ Ιβδ ρΓβδβηΙδ ΙιίδΙοηςιΐΘδ 
β1 Ιβδ ίιηραΓΓαίΙδ άβ Μο. οοιηιηβ άβδ αραπιαϊδπιβδ. Νοαδ ανοηδ (1θ]α 
6ίΙ (3) οοπιΒίβη δοηΐ ίΓβΐ{Π6ηΐ8 (151) Ιβδ ρΓβδβηΙδ 1ιίδΙοη(|ΐΐ6δ (Ιαηδ Μο.; 

Ιβδ ίιηραΓΓαϊΙδ δοηΐ βηοοΓβ ρΙαδ ϊιοιπΒγθπχ, θΙ ηοπδ ανοηδ ιηβιηΘ οοηδίαΐβ 
(|ΠΘ (^ηβΙί^πΘίοίδ ΓίπιραΓίαΐί Γβπιρίαςαίΐ ΓαορίδΙβ. Οη Γβοοηηαίί (^ηβ Γαρα- 

πίθβη, αρρθδ ανοιρ οοιηηίΘηοβ ηηβ ρΐιραδβ ραρ Ιβ ραρΓαίΙ, Ια οοηΐίηηβ ραρ 
1θ ραρίίοίρβ (^116 Γοη ρβ^^αράβ οοπιπιβ ηηβ δΟΡίβ άβ ρρβδβηΐ ΚίδΙοριιιηΘ (4). 

Ο’βδΙ αίηδί, άΐΐ Μ. ΑΠβη, (5ηο Τΐιβοάοϋοη (^αί η’βιηρίοίβ (ΐηβ 9 ίπιραρί. 

ροηρ Ιραάηίρθ Ιβ ΒαηίβΙ 1ΐθ1)Ρβη (149 νβΡδβΙδ) βη βιηρίοίβ 64 ροηρ Ιβ 
Βαη. αραπιββη (206 νβΡδβΙδ). Ββ οβδ 64 ίπιραρί., 4 οορρβδροηάβηΐ α ηη 
ραρΓαίΙ, 12 α ηη ίπιραρί., ιηαίδ 27 α ηη ραρίίοίρβ. Ββηχ οη ΐροίδ ίοίδ 
(Οαη. II, 10; νι, 65; ιιι, 27) Τΐιβοά. ΐΓαάηίΙ Ιβ ραρίίοίρβ ραρ Ιβ ρρβδβηΐ. 
Τοηδ Ιβδ Ιβιηρδ βιηρίογβδ ραρ Μο. δ’βχρ1ί€[ηβη1; (Ιοηο δ’ίΐ Ιραάηίδαίΐ ηη 
θρί§“ίηα1 αραπιββη. 

Οβ ραίδοηηβιηβηΐ βδΐ Ιρβδ ίρα§“ί1β. Π ρροηνβ δβηίβιηβηί (}ηβ Ιβδ άβηχ 
1αη§^ηβδ ρβηνβηΐ ρβηάρβ Ιβδ πιβιηβδ ιηοάαΐίΐβδ, οΙιαοηηβ α δα ιηαηίβρβ. 
ί1 ρροηνβ ρβηΐ-βίρβ αηδδί θ[ηβ Ιβ ραρίίοίρβ δηίναηί Ιβ νβρ6β η’βΙαίί ραδ 
οοιηρρίδ ραρ ΤΙιβοάοΙίοη οοιηιηβ ηη ρρβδβηΐ ΙιίδΙορίςηβ. 

Εη δοί, Γβιηρίοί (1η ρρβδβηί 1ιίδΙορί(5ηβ (Ιαηδ Μο. ηβ δ’βχρίίι^ηβ ραδ 
ηβοβδδαίρβιηβηΐ ραρ Γαραιηββη. Π βδΐ ίρβ(}ηβηΙ οΐιβζ Ιβδ Αί1ί€[ηβδ, (Ιαηδ 
ΙοδβρΕβ, βί δβ Γβίροηνβ άαηδ οβρίαίηδ ραργρηδ. Μ. ΑΠβη οΠ]βοΙβ (}ηβ 
δί Μι. βί δηρίοηί Εο. βη οηί οοηδίάβραΠΙβηιβηί άίιηίηηβ Ιβ ηοηαΠρβ, ο’βδί 
(^η’ίΐδ ηβ Ιβ Ρβ§'αρ(1αίβηΙ ραδ οοιηιηβ αρραρίβηαηί α Γηδα§^β ηοριηαΐ (Ιβδ 
βορίναίηδ (1η ίβπιρδ. Εί ο’βδί οβ (|η’ί1 ίαηί οοηοβάβρ. Μ. Μοηΐΐοη α ίοη- 

(1) ΚίΕΜΛΝΝ θΐ ΟοΕΡΖΕα, 8ψιΙαχβ, ρ. 665 δ. 
(2) Εχρ08. ΤίιηβΒ, XIII, 329. 
(3) ΥοΙγ ρίπδ ΙιαυΙ, ρ. Εχνι. 
(4) Μακοοειβ, 1.1., ρ. 80. 



ι,χχχνι ΙΝΤΗΟΟυΟΤΙΟΝ. 

οΙΐΘ 3Π8ΐβ βη ηοΐ&ηΐ (}\ιβ ΓβιηρΙοί άπ ρΓβδβηΙ ΗίδΙοήςιιβ ροπναίΐ οοηδ- 

ΙίΙιιβΓ πηβ ΓηαηίβΓβ άοοίθ, οοιηιηθ ά&ηδ Ιοδβρίιβ (|ΐιί ΐιηΐΐβ 1β8 ο1&88ί(}αβ8, 

ου υηβ ιη&ηίβΓβ ρορυΙ&ΐΓβ, θΐ ο’βδί 1β ο&β άθ Μο. ε[υί βχρήιηβ 1θ8 οΐιοδβδ 

ΐΓβ8 νΐνβπίΘηΙ. Βυ ραργΓΠδ ΟΡ. 717 ςπί βιηρΙοίβ 1)βοΐυοουρ Ιβ ρΓβδβηΙ, 

1β8 βάίίβυΓδ ηοίβηΐ (}υβ 8οη υπίβυρ βίαΐΐ βηοοΓβ ΐΓβδ βχοΐΐβ βη ββη- 

νβηΐ. II δ’η^ΐΐ (Ιοηο άηηδ Μο. ρΙυΙόΙ άβ ΓίιηρΓβδδίοη οαυδββ ρ&Γ Ιβδ ίηίΐδ 

€{υθ ά’υηβ ΙουρηυΓβ είΓυηιββηηβ (}ιιθ 1β ΐΓ&άυοΙβυΓ άβ Βδηίβΐ η’α ρ&8 πιβιηθ 

ρβΓρυβ. 

^υ&ηι 3 ΓβπιρΙοί άβ ΡίπιρυΓίηίΙ; ηρρβδ υη Ιβηιρδ ρ388β (ν, 18; νιι, 17; 

X, 17; XII, 41; χιν, 35), οη Γη άβ]3 βχρ1ί(}υβ (1) οοιηιηβ υηβ ιυηηίβΓβ άβ 

ίαίΓβ'ηδδίδΙβΓ 1β 8ρβοΐ3ΐβυΓ α ΓαοΙίοη. Εη 3Γ3ΐηββη, ΓίιηρυΓίηίΙ δυίΐ άβ 

Ια ιηβιηβ ιηαηίβΓβ 1β ρυρίαιΐ (οί. Βηη;- ιν, 30; νιι, 16), ιηηίδ Ϊ1 α βη 

80ΐηηιβ 1θ 8βη8 άυ ρ388β, βΐ Ια ηοΙίοη ά’ίιηρυΓίαΐΙ ηβ 8β ιηυίηΐίβηΐ ςυβ 

ρ3Γ υηβ ηυηηοβ άβ άυρββ ου άβ ΓβρβΙίΙίοη. Α 8υρρο8βΓ (}υ’υηβ δΟΓίβ 

ά’ΐιηΐιίΐυάβ οΓηιηββηηβ υίΐ οοηάυίΐ Μβγο 3 οβδ ίουρηυρβδ, βΐΐβδ 8οηΙ 

οβρβηάηηΐ Ιρορ βχρρβδδίνβδ ρουρ η’βίρβ ρ3δ νουΙυβδ ρουρ βΐίβδ-ηιβπιβδ. 

Εβδ ίιηρυρΓαίΙδ οουρυηΐδ άβ Μο. ρβυνβηΐ βίρβ Ρ3ρρροο1ιβ8 άβ Γυδη^β 

^ρβο, δυρίουί ρουρ Ιβδ νβρίιβδ €{υί δί§*ηίββηΙ άίρβ ου ίηΙβΡΡθ§*βΡ : Χεν. 

ΑηάΙ). I, IV, 11 ελεγεν οτι; III, ιι, 7 του λογου δέ ήρχετο ώδε; II, ιιι, 19 

ήροίτα τί πάθοιεν. 

δυρ Γυδ3§·β άυ ραδδίί, Ιβδ ρβηχαρςυβδ ίρβδ ρβηβίρυηΐβδ άβ λΥβΡΕαυ- 

δβη (2) ηβ άοίνβηΐ ρ3δ βίρβ ρρΐδβδ Ιρορ 3 Ια Ιβίΐρβ. Εα οοηδίρυοίΐοη νρηί- 

ηιβηΐ ^ά^ο^η3ι^(^υβ άβ Γορηιηββη βδΐ 1β ρηρίίοίρβ ρηδδίΓ δΐιίνί άβ ^ ςυί ιη3Ρ- 

(]υβ 1β δυ]β1; αηάίΐιιτη πιίΚί δί^ηίββ « ]’3ί βηίβηάυ ». Βηηδ οβ δβηδ ^ΥβΡΕ. 

άίΐ ΙΡβδ βίβη (}υβ εστιν πεπραγμέναν αύτω (Εο. χχιιι, 15) βδΐ υη ρυρ 3Ρ3- 

πΐ3ϊδΐηβ. Μυίδ Ιυ Ιουρηυρβ ηβ δβ Ιρουνβ ρ38 άβηδ Μο. Εβ ρυρίίοίρβ βεβλη¬ 

μένος, « ^ίδ3η1 » (νιι, 30) δβρηίΐ (ΓΓβέ/Λ.) ά’3ρρβ8 Γηηηΐο^ίβ άβ Γ3Ρ3πι. 

Γ*πιέ; οβρβηάηηΐ ί1 βδΐ ρροβ^ΕΙβ 9^β Μο. νβυΐ άΐΡβ ςυοίί^υβ οΕοδβ άβ 

ρΐυδ, «]β1β δυρ υη Ηΐ ». 

Ε’3Ρ3ΐηββη η’βιηρΙοίβ ρ3δ 1β ρηδδίί ςυυηά 1β δυ]β1 βδΐ βχρρϊηιβ. λΥβΗΚ. 

ρβηδβ ςυβ ο’βδί ρουρ οβίυ ηυβ 1β ρηδδίΓηνβο υπό βδΐ Ρ3Ρβ άηηδ Μο. (ι, 5. 9 

βΐ VIII, 31, ρΐυδ ν, 4 άοηΐΐη Ιβςοη βδΐ Ρβ]’β1ββ ρ3Ρ ν\Ε; — ι, 13; π, 3; χιιι, 

13 οίι ί1 γ 3 άβδ ρυρίίοίρβδ), βη οοιηρηρηίδοη άβ Εο. βΐ άβ Μΐ. II δβρηίΐ 

ιηοΐηδ δύρ άβ Ρβ^3ράβρέλεγον (νι, 14), προσέφερον (χ, 13), οψονται (χιιι, 26) (3) 

οοιηιηβ άβδ Ιουρηυρβδ 3Ρ3ΐηββηηβ8 ρουρ ρβιηρίηοβρ 1β ρ3δδίί. Εβ δυ]βΙ 

ΐηάβΙβΡίηίηβ, (ϊυβ ηουδ Ρβηάοηδ ρ3Ρ « οη », βδΐ ρβηάυ ρ3Ρ ΙβρΙυρίβΙ ηυδδί 

βη βββρβυ. Εβ §·ρβο βδΐ ρβυ ρορίβ 3 οβΙΙβ Ιουρηυρβ, 'δαυί άηηδ 1β οαβ άβ 

λέγουσι, φασι, β1, ά’ηρρβδ Βηΐιηηη, Γηρβιηββη Ρ3ββίηί(}υΘ 3]ουΙβ νοΙοηΙίβΡδ 

ου ί<η'’η:ι, « Ιβδ ^βηβ » (4). Βαηδ Μο. ο’βδί υηβ ηΐΐιΐδίοη — βη 

(1) ΥοΐΓ ρ1π8 ΙιαυΙ, ρ. ι,χνιι. 

(2) ι. ι., ρ. 25 δ. 

(3) Όαηδ σταυροΰσιν, χν, 27, Ιβδ δοΜαΙδ δοηΐ 1β 8υ3βΙ. 
(4) ΟΓαπίΜ., ρ. 122. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. ιχχχνιι 

δΟΐηΠΙΘ ΙΓΘ8 Γ&ΓΟ — & ΟβΙ ίΙΟίθΙΙΓ ΐΠΐρ6Γ80ηηβ1 ΙθΙΐ]θΙΙΓ8 ρΓ68βηΙ, Ιθ ^γοιι- 

ρβηίθηΐ ίη8ΐοΐηΙ&η0. Ιβ ηβ θΓθί8 ρ3.8 ηοη ρ1ιΐ8 (}ιιθ άπελθεϊν (ά&η8 ιχ, 43) 

ΓθΐηρΙαοΘ βληθηναι (1β8 (Ιοιιχ νβΓ8Θΐ8 8ΐιίν&ηΐ8. Ι^β ϊϊΐοΐ β8ΐ βη ραρΓαίΙ ραραΐ- 

Ιβίίδΐηβ ανβο εισελθεϊν; ί1 α οΐύ θΙγθ ΓβιηρΙδίΟΘ ρ&Γ βληθηναι ροπΓ ςαί η’&νίΐίΐ 
ρ1π8 (1β ίαΓη1)β8. ΌθΠδ έρχεται ό λύχνος (ιν, 21) οη 8βΓ£ΐίί ρ1ιΐ8 ΙβηΙβ άθ Γβοοη- 

ηαιΐΓΘ &νθθ ΑΠβη βΐ \νβ111ι. ιιη νβΛβ αΓ&ιηΘΘη ηι&Ι γθικΙπ, ιηδίίδ ροτίΓί^ιιοί 
οβΙΙβ ΘΓΓβαρ, β1 η’β8ΐ-08 ρ&δ ρΙπΙόΙ γ[πθ ά&πδ Μο. Ια Ιαιηρβ Θ8ΐ ρβΓδοηηα- 

Ηδββ θΐ α§·ί88αηΐ6 (1)? 

Βαίπιαη (2) α αρρβίβ ΓαΙΙβηΙίοη 8αΓ οβΓίαίπδ ραΓίίοίρβδ ]οίηΐ8 απχ 

νθΓΐ)θ8 ά’τιηβ ιηαηΐβΓβ ρΐιΐδ οιι ιηοίηδ δπρβΓίΙπβ, άβ ίαςοη α ίοΓπίΘΓ πη 

ρΙθοηαδπίΘ. II 1θ8 ταΐΐαοΐιβ α Γηδα^β άβ ΓΑ. Τ. οα α ΓαΓαΐϊΐββη. II 8θΐη1)Ιβ 

οβρβηιίαηΐ (|π’ίΙ βη α ΐΓορ ^τοδδί 1β ηοιη1)ΓΘ. Καθίσας (Ιαηδ Μο. ιχ, 35 βΐ 

XII, 41 βδί ραΓίαίΙβπίθηΙ ]Π8ΐίίΐθ; Ιβ ΙβΓΠΐΘ α 8α ναΙβπΓ ρΓορρβ. Οη ρβιιΐ 

βη (ΙΐΓθ απίαηΐ άβ αφέντες (ιν, 36) βΐ άφείς (νιιι, 13); ΓίηΙβηΙίοη (1β 8β άβΙ^αΓ- 

Γα88θΓ (1β Ια ίοιιΐβ οη άβ ρΙαηΙβΡ Ια Ιβδ ρΐιαηδίβηδ βδΐ αδδβζ νίδί^ΐβ ροηρ 

ςη’ίΐ 8θΐΙ ίηηΐίΐβ (1β δπρροδβρ Ια Ιοαρηηρβ ]η(ΐ60-αΓαιηθβηη6. ΟβρβηάαηΙ ί1 

ίαηΐ ΡβοοηηαίΐΡβ ςηβ άφίημι βΐ απέρχομαι ΓβροηάβηΙ Ιιίθη α δηίνί άβ 

Ι^β ραρί. Ιλθών 68ΐ ρ1η8 οαΓαοΙβρίδΙίςηβ : ινα έλθών Ιπιθης (ν, 23), ελθουσα 

προσέπεσεν (λ'ΐι, 25), πάλιν Ιλθών ευρεν (χιν, 40), ελθών ευθυς προσελθοιν (χΐν, 45), 

ινα ελθουσαι άλείψο^σιν (χνι, 1). Βαηδ οβδ οαδ ελθών η’θδΐ ρα8 α1)8θ1ηιηβη1 

ίηηΐίΐβ, ηιαΪ8 οη οροίΐ δβ Ιγοπυθρ βη ρρβδβηββ (Ι’ηηβ Ιοηρηηρβ Ιοηΐβ ίαίΙβ 

0|ηί βχίδΙαίΙ βη 1ιβ1)Ρβη β1 βη αραιηββη οη ανβο ηη 

αηΐρβ νβΓΐ)β); Γαηαίο^ίβ βδί ρΐηδ βοιηρΙβΙβ ανβο Γαραιηββη ^{η^ η’βιηρίοΐβ 

ραδ άβηχ νβρίιβδ (Ιβ δηΐΐβ ανβο 1β δβηδ (Ι’αΐίβρ. ΟβρβηάαηΙ οη ηοίβρα Ρ. 

ΤβΜ. 42Α (ιιι® 8. αρ. Ι.-Ο.), 1. 12 δ. : ε’ρχομενος δε έρχου, « ηβ ιηαηι^ηβ ραδ 

(Ιβ νβηιρ », ςη’οη άΐραίΐ (Ι’αίΙΙβηΡδ αηδδί δβπιίΙίςηβ ({ηβ βλέποντες βλέπΐι>σιν 

(ιν, 12, οίΐ. άΊδ. VI, 9). 

Άναστάς βδΐ βηοορβ ρΐηδ δρβοΐβ({ηβ, δίηοη άαηδ ι, 35; ιι, 14; χιν, 57. 60, 

οίι Ιβ νβρββ α δα ταίδοη ά’βίρβ, (1η ιηοίηδ άαηδ νιι, 24 άναστάς άπηλθεν β1 

X, 1 άναστάς ερχεται, ({πί ραρρβίίβηΐ Γβιηρίοί, βη Ιιββρβη οη βη αραπιββη, άβ 
□ΐρ βΐ (Ιβ πρ. 

Ρβ οαδ Ιβ ρΐηδ ίρβςηβηΐ βδΐ άποκριθείς δηίνί (Ι’ηη νβρ6β. ΟράίηαίρβιηβηΙ 

οβ ραρίίοίρβ ραδδίί α Ιβ δβηδ (Ιβ ρβροηίΐρβ (ηδα^β οοηιίαιηηβ ραρ Ρΐιργηί- 

οΐιηδ, οΓ. ΚυτΗΕΚΡοκο, 186). ΟβΙΙβ Ιοηρηηρβ ραρρβίΐβ ίηοοηίβδίαίιίβιηβηΐ 

Γβιηρίοί (Ιβ Π327 δηίνί (Ιη νβρΓβ ΊΌΚ. Όαηδ Γΐιββρβη ΡβοβηΙ, ιηαίδ βηοορβ 

1)ί1)1ί([ηβ, Π27 δ’βιηρΙοίβ δαηδ ίηίβρρο^αΐίοη αηΙβοβ(1βηΙβ, βΐ δί^ηίΓιβ δίιη- 

ρίβιηβηΐ : « ί1 ρρίΐ Ια ραροΙβ » βΐ (ΙίΙ. Ο’βδΙ Ιβ οαδ (ΙαηδΜο. ιχ, 5; χ, 24. 51; 

XI, 14; XII, 35; χιν, 48; χν, 12. 

^ηβ1 ({ηβ δοίΐ Ιβ δβηδ, ρβροηάρβ οηρρβηάρβ Ιαραροΐβ, Όαίιηαη (/. Λ, 19) 

(Ιβοίαρβ οβίΐβ ίοριηηΐβ οοιηρίβίβηιβηΐ βίραη^βρβ αη 3η(1βο-αραιηβ6η. Μαίδ 

(1) ϋί. ίπ/'Γα, ρ. χονι. 
(2) ΙνοΓίβ..., 16 88. 



ι,χχχνιιι ΙΝΤΚΟΒυ€ΤΙΟΝ. 

βΐΐβ 86 ΐΓΟπνβ &88ΘΖ ίΓ6(}ΠθΐητηθηΙ ά&ηδ Β&ηίβΐ (1), οβ (|ΐιί ρΓοπνβ Ι^ΐβη 

ς[ΐι’β11θ ειρρ&ΓΐίθηΙ & Γ&Γ&ηΐθβη Βπΐΐίθηΐίςαθ. Β’&ΐΠβπΓδ ί1 βδΐ ροδδΐΒΙβ 

διαδδί ςιΐΘ Ια Ιοιιγππγθ δοίΐ νβηιΐΘ & Μο. (Ι’ιιηβ Γθιηίηίδοβηοβ άίρβοΐβ οπ 

ΐπάΐΡβοΐΘ άθδ ΕΧΧ. 

ΙΙη άβδ ροίηΐδ ιη&]βυΓ8 άβ Ια §“Γαιηιη&ίΓ6 8βιηίΙί(|ΠΘ, ο’βδί Ια (ΙίδΙίηοΙίοη 

άβδ ρΙίΓαδθδ θπ νθΛαΙβδβΙηοΓηίηαΙβδ. Όαηδ ΙβδρΙίΓ&δβδ νβρΜθδ, Ιβ νθΛβ 

ρΓΘΟβάΘ 1θ δπίβΙ;. λΥβΠΙιαιΐδθη α θδΙίιπΘ (}ιιθ ο’θδΐ Ιβ οαδ άαηδ Μο., δαπί άθ 

ΓαΓβδ ΘχοθρΙίοηδ (2). 

ΟβΙΙθ άβοίδίοη ηβ ρβπΐ θΙγθ αοοβρίββ δαηδ (^υβΐί^ιιβδ ηπαηοβδ. ΤοπΙ 

(1’αΐ30Γ(1 Ιβ ρηηοίρβ δ’αρρΠί^ιΐθ ρΐυδ α Γαραΐ^β 6ΐ α ΠιβΙ^Γβπ (}π’α Γαδ- 

δγρΐθη 011 α Γαραιπθθη. ^ιιβ11β (ΐπβ δοίΐ Γβχρίίοαίϊοη ^ταιηιηαΙΐοαίΘ άιι 

ίαίΐ (3), Ιβδ δΐι]Θΐδ δοηΐ ρίπδ δοανοηΐ αναηΐ 1θ νβΛβ (^ιι’αρΓβδ άαηδ Ιβδ 

ραΓίΐθδ αΓαιηθβηηβδ άβ ΒαηίθΙ. Ό’αΐΠθΐΐΓδ Ιο νβΓίιβ βδΐ αδδβζ δοιινθπΐ 

ρΙαοβ αναηΐ Ιβ 8ιι]θ1; βη §*Γβο, ανβο ία ιηβιηβ τβ^Ιβ (^ιιβ οΙιθζ Ιβδ δβιηίΐβδ, 

άβ Ιβ ΙαίδδθΓ αυ δίη^'αΙίβΓ ιηβιηβ δ’ίΐ α άβιιχ δπ^βι8. Βαηβ Μβ., ί1 αΓπνβ αδδβζ 

δοανβηΐ (^πβ Ιβ δπ]β1; βδΐ ρΙαββ αναηΐ Ιβ νβΛβ. Εη Γβαΐϋβ, ί1 βιηρΙοίβ ΐΓοίδ 

ΙοιίΓππΓβδ : 1) Εβ νβΛΘ βδΐ ρΙαοβ Ιβ ρρβιηίβΓ; 2) Ιβ δΐΐ]βΙ βδΐ ρΙαοβ Ιβ ρρβ- 

ιηίβΓ. Όβ οβδ άβτιχ Ιιγροΐΐιβδβδ Ια ρρβιηίβΓβ βδΐ Ια ρίπδ ίρβί^πβηΐβ, (}ΐιοί(}ΐιβ 

ηοη ραδ άαηδ Ια ρρορορίΐοη ςηβ άίΐ λΥβΠΙιαιΐδβη. Μαΐδ Ιρβδ δοπνβηΐ 

απδδί 3) Ιβ 8η]β1; ρρβοβάβ ρββΐΐβπιβηΐ, δοπδία ίορπιβ ά’ηη ραρίίοίρβ. διΓοη 

αάάίΐίοηηβ Ιβδ οαδ άβ Ια δβοοηάβ βΐ Ια Ιροίδίβιηβ Ιιγροΐΐιβδβ, ίΐδ Γβιη- 

ρορίβηΐ δπρ οβηχ άβ Ια ρρβιηίβρβ (4). Οη α Ιοπ]οηΡδ Γίιηρρβδδίοη ά’πη 

δΐ^ΐβ 8βπιί1;ί€[αβ, ηααίδ βη γ ΐηΐροάηίδαηΐ πηβ πιαηίβΡβ ραρίαίΙβπιβηί §“Γβο- 

(}ηβ. ^πβ Γοη οοιηραρβ δΐιρ οβ ροίηΐ Μο. βΐ Ιβ ρρβιηίβρ Ηνρβ άβδ Μαο- 

οΙιαΙΐΘβδ, οη αρρρβοϊβρα Ια άίίίβΡβηοβ βηΐρβ ηη οηνρα§·β βορίΐ βη §ρβο βΐ 

ηηβ Ιραάποίίοη. 

(1) ΡοηοΙπθ ΊΌΝΙ οοιήιώθ άθυχ ρ&Γΐίοΐρβδ, απ δΐη^υΙΐβΓ, ιηειΐδ '^Ί’ηΌΝ'ΐ 

απ ρίππθΐ, ο’θδΙ-α-άΪΓβ Ιβ ραΓίαΐΙ; θΐ 1θ ραΓίϊοΐρθ. ΛΥβΙΙΙιαπδθπ (ανβο Μ&γΙι, Ονατη- 

Ίΐιαίΐ'β) ρβηδΘ ςυ’αυ δίη§. ί1 ίαπί αιΐδδΐ ροηοΙπβΓ 1θ ρείΓί. βΐ ΐ1 βη βοηοΐιιΐ (ίΐιβ 

Ια ΙοπΓηπΓβ ή δέ άπεκρίθη και λέγει (οί. VII, 28) βδΐ ηη οαΐς^ηβ άβ ΓθχρΓβδδΐοη αραπιββηηθ. 
ΟβρβηάαηΙ, άαηδ οβ οαδ, Ιβ ραΓίϊο. ηβ δΐ^ηίΓιβ ραδ ηβοβδδαΐΓβπιβηΙ Ιβ ρΓβδβηί, βΐ ΐ1 
οοηνϊβηΐ άβ δοπδ-βηίβηάΐ’β Ιβ νβΛβ « βΐΓβ » αη ραρίαΐΐ; οί. Όαη. ιι, 8 (Τΐιβοά.) : καϊ 

άπεκρίθη... και είπεν. Ι,β ρΓβδβηΙ άβ Μο. βδΐ άοηο δϊιηρίβπιβηΐ άύ α δοη §·οίιΙ ροιίΓ Ιβ 
ρρβδβηΐ 1ιίδΙοπ(ΐηβ, οοπιπιβ άαηδ νι, 1 : καί έξήλθεν... καί έρχεται. 

(2) Ι. Ι., ρ. 19. 

(3) Οη ρβηΐ αΙοΓδ Γβ^αοάβΓ Ιβ νβΛβ οοπιπιβ Ιβ ρΓβάΐοαΙ ά’ηπβ ρΐιοαδβ ηοπιίηαΐβ. 
(4) νοϊοΐ Ιβ ΓβδπΙΙαΙ άβ Γβχαπιβη άβδ άβηχ ρΓβιηΐβΓδ οΙιαρϊΐΓβδ : 

1) 8η]βΙ αρί’βδ Ιβ νβΛβ : ι, 4. 5. 6. 7. 9. 14. 15 φίε). 17. 23. 25. 27. 28. 31. 32. 33. 
36. 40. 42; π, 2. 6. 10. 16. 18. 19. 20. 22. 

2) 8υ]βΙ ρΓβοβάαηΙ Ιβ νβΛβ ; ι, 8 {Μβ). 11 (?). 12 {Μβ). 30. 37; π, 4. 13. 15. 16. 

21 {Μβ). 22 {Μβ). 23 {Μβ). 27. 
3) Ρα ρΐιΐ'αδβ οοπιηιβηοβ ραο ηη ραοΐίοΐρβ : ι, 10. 16. 18. 19. 20. 21. 27. 29. 31. 

35. 41. 43. 45; ιΐ, 4. 5. 8. 14. 17. 
Οη Ιΐ’οηνβ Ιιβαηοοηρ ιηοΐηδ δοηνβηΐ Ιβ νβΓΐ3β αναηΐ Ιβ δη]βΙ; άαηδ Ιβ ΓόοΐΙ άβ Ια 

Ραδδϊοη. 



ίΝΤΚΟΒυατιοΝ. ΣΧΧΧΙΧ 

Ζ/β ρΓΟΊίοιη. 

Οη δ&ίΐ οοιηΒίθη ΐηιροΓί&ηΙ βδΐ Ιβ τόΐβ (1ιι ρΓοηοιη άαηδ Ιβδ ΐ£ίη§·αθ8 

8θΐηίΙίΓ[ΐιβ8. ΚβάιιίΙ & ΓβΙ&Ι άθ 8ΐιίΓιχθ, ί1 Ιπί 68ΐ ρ1ιΐ8 ί&οίΐθ ά’&άΙιβΓθΓ άό 

ηοιη; &α88ί Ιο ιηιι11ίρ1ίβ-1-οη 82ΐη8 δορυραΐβ. Αρρθδ 1β νθΛβ, ίΐ (ϋδρβηδβ 

(1’οπιρΙο^βΓ Ιθ πιοάβ Γβίΐβοΐιί; αρρθδ 1β ηοιη, ί1 δορη ρροάί^ιιβ Ια οΐι Ιβ §·γθο 

88 οοηίβηίαίΐ άβ Γ&ρΐΐοΐβ (1). Μ&ρο άιρη οι μαθηται αύτοΰ ηη Ιίβιι άθ ο! 

μαθηταί (2). Οβρβηά&ηΙ Ιθ. ΐοπρηπρβ ρΐηδ ^^Ρβοί^ηθ δβίροιινθ ςηβΙί^ΠΘΓοίδ (3), 

πιοίηδ δοηνβηΐ ςαβ άαηδ Μΐ. Εη Ρθναηοΐιβ Ιβ ρροηοπι αη §·θηί1ίί δΐιίΓιΙ 

η Μο., α 1η πιηηίβΓβ δβηιίΐίι^ηο, βΐ ί1 η’βηιρίοΐβ ρηδ Ιβδ ρροηοηΐδ ροδδβδδίίδ 

ήμέτερος, υμέτερος (4). Οη η ηΐθπΐθ ρβρρβδβηΐβ οοηιπιΘ δβπιίΐίςηβ ηηβ Ιοιιγ- 

ηιιρβ ρ&ρίηίΙθηίΘηΙ; ^ΡθΟί^ηβ, αύτος δ. λΥβΙΙΕ. (5) οίΐβ Μο. νι. 17 αύτδς γάρ δ 

'Ηρώδης; νι, 22 αυτής της Ήρωδιάδος, βΐ ά&ηδ Ιβ ΟοίΙβΧ Ο V, 16 αυτοί τω 

δαιμονιζόμενα); νι, 18 αυτήν γυναίκα του αδελφού σου. Οβ 8ΘΡ9.ίΙ Ιθ. ΙοηρηπΡΘ 

ίίρηηΐΘΘηηθ νΊΠ (Οηη. π, 32) « βΐΐβ, Γίηι&^β », βΐ ροηρ νι, 22 ΠΠΙ! 

« Ιη βΐΐβ ά’βΠθ, ά’ΗβΡΟίϋηίΐΘ » (6). δί οβδ οηδ βΙηίΘηΙ οίηίρδ, Ϊ1 

ίηηάρηίΐ οοηοίπρβ ηοη δβηΐθπίθηΐ η ηηβ Ιοιιρηπρβ δέηιΐΙίςηβ, πιηίδ βηοορβ 

η ηηβ Ιρηάιιοΐίοη. Μηίδ, δηηδ ίηδίδΙβρ δΐιρ Ιβδ Ιβςοηδ (Ιβ Ο (^πί δοηΐ Ιρβδ 

ρβιι δύρβδ (7), ρίβη άβ ρ1π8 οοηιηιιιη βη ^Ρβο ς[η6 αύτδς δ βασιλεύς, Ιβ ροί 

ηιβπιθ, οη, ρΐηδ δίπιρίβηίθηΐ;, οοπιπιβ άηηδ νι, 17 βΐ νι, 22, Ιβ δηδάίΐ οη 1η 

δηδίϋΐβ. ΕχβπιρΙβ (Ιβδ ρηργρηδ οΐΐβ ρηρ Μοηΐΐοη : ΟΡ. 745 8. ην. 

Ι.-Ο.) αύτδν τον Άνταν, « Ιβ δΐΐδάίΐ ΑηΙηδ ». 

ΡΙηδίβηΡδ Ιοηρηηρβδ ψιι ρηρηίδδβηΐ πιοίηδ οτβοί^ηβδ οηΐ βίβ ρρίδβδ 

ροηρ άβδ β(|ηίνη1βηοβδ άη ΡβΙηΙίΓ ηρηπιββη άβ (“τ). 

I, 7 ου ούκ ειμι ίκανο'ς... λΰσαι τον ιμάντα... αυτού. 

VII, 25 ής είχ,εν τδ θυγάτριον αυτής. 

XIII, 19 οια ού γέγονεν τοιαύτη. 

Βηηδ 088 οηδ Γίάββ οοηίβηηβ (Ιηηδ Ιβ ΡβΙηΙίίβδΙ ρβρβίββ ρηρ ηη ρροηοιη. 

II η’}^ η ρηδ άβ άοηίβ 9^β οβίΐβ Ιοηρηηρβ ηβ 8θίΙ 8βιηί1ί(}ηβ. ΟβρβηάηηΙ 

ηνηηΐ άβ ρβ§·ηράβρ οβδ ρΐιρηδβδ οοιητηβ άβδ ΐρηάηοΙίοηδ, ί1 ίηηΐ δβ τηρρβίβρ 

ηνβο (^ηβΠβ ίηοίΐίΐβ Μο. ιηηΐΐίρΐίβ Ιβδ ρροηοπίδ. 

II ρηρηίί Ιιβηηοοηρ ιηοίηδ δηρ άβ οοηδίάβΡβΡ ούδείς εστιν δς (χ, 29) οοιηιηβ 

ηηβ ΐρηάηοΙίοη άβ Γηρηιηββη Ιέΐ άβ. 11 δηίϊιρη άβ οίΙβΡ ούδείς δς ού άβ 

δορΕοοΙβ [(Εά. Γοί, 373). Εβ Ρβΐηΐίί η’βδί ηηΐίβιηβηΐ δηρβρβη οοιηιηβ Ιβ 

ρρβίβηά λΥβΙΙΕηηδβη (8). 

(1) Βι,Αδδ, Ι. Ι., ρ. 167. 

(2) ΛΥει^εη., ι. ι., ρ. 29. II νηπβ δβπίβηαβηΐ ροπΓ άΪΓβ σοι μαΟηταί (π, 18) οιι τοΐς 
Ιδίοις μαθηταϊς (ΐν, 34), 

(3) VI, 41; VIII, 1; ιχ, 44; χ, 10. 13. 24; χιν, 16. 
(4) Νοη ρίπδ ςυβ ΜΙ.; ΐΓβδ Γηΐ’βδ ά&ηδ Βο. 
(5) ι, ι., ρ, 27. 

(6) ΑηηΕΝ, Εχρ. Τΰηβ^, XIII, 328 δ- 

(7) ΟΓ. €ΓΪ(,ί(^ιΐ6 (βχίιιβΙΙβ, ρ. εχι, ού ν, 16 βδΐ οχρίίςυβ ρ&Γ Γΐηίΐπβηοθ άιι Ι&Ιίη. 
(8) ι. ι, ρ. 31. 



Χ€ ΙΝΤΚΟΒϋΟτίΟΝ. 

^β δδίν&ηΐ; Γθ^’βΓάβ οτι οοιηηιβ ηηβ ίίΐπ88β ΐΓαάιιοΙίοη άβ άβ (Ιθ,ηδ Ια 

ρΙΐΓβδΘ IV, 41 χίς αρα ουτος Ιστιν, οτι... ού ί1 βύΐ ίεΐΐΐΐΐ ΐηβΙΐΓβ ώ... αύτω & Ια 

ιη&ηίβΓβ 8θΐηί1ί(}υθ. Μαΐδ οη ΙίΙ αιΐδδί άαηδ ΡΙαΙοη [Εηΐ'^ρΚτ. 2 Α); τί 

νεώτερον, ώ Σοικρατες, γεγονεν, οτι συ... διατριβάς...; 

Ο’βδΙ βηοοΓβ \νβ111ι. (1) οιυϊ α ίοηηιιΐΘ Ια νίάίΐ Ιηοβπι ^ιιοά Ιοηα 

βναΐ. Ρθ 811]θί άβ Ια ρΐιραδβ άβρβπίΐαηΐβ βδΐ αΙΙΐΓβ ραρ Ιβ νβρΙίΘ άοηΐ ί1 

άβνίθηΐ 1β Γβ§·ίιηβ, βΐ Ιαρίιραδβ δαίΐ ανβο δτι : 

Μο. VII, 2 και ϊδδντες τινάς... ότι κοιναϊς χερσίν... εσθίουσιν. 

XI, 32 απαντες γαρ ειχον τον ’ίωάνην οντοίς ότι προφήτης ήν. 

XII, 34 ϊδών αυτόν οτι νουνεχώς άπεκρίθη. 

Ρα ΙοπΓΠΐΐΓβ αραιηθβηηβ βδΐ-βΐΐβ ίηοοηΙθδΙ&Μβ, €[ααηά βι/ϊ'βίη. ΓαβνίΙββ 

άαηδ Ιβδ ΐΓοίδ οαδ, βΐ (^πβ Ια ρββ. ηβ Γα ΓβρροάυίΙβ ο^αβ χιι, 34, ςπαηά 

βηοοΓβ αυτόν βδΐ άοπίβυχ βη οβί βικίροίΐ (οιηίδ ραρ Ο Ρ α/. ηοηιι.]Ί 

Β’αηίαηΐ ςπβ οβίίβ ρροίβρδβ βΙαίΙ Ιιΐβη βοηηπβ άβδ Ορθο8. 

Ρβ €α8α8 ρβηά6η8 ρβρρίδ ραρ υη ρροηοπι βδΐ 1)ΐβη πηβ Ιοιιρηπρβ δβιηί- 

Ιί(|πβ, βΐ Ανβΐΐΐι. βη άοηηβ οΐβ Ιιοηδ βχβιηρίβδ Μΐ. χιι, 36; Εο. χιιι, 4; 

XXI, 6; ιηαίδ άβ Μβ. ί1 αΙΙβ^Ίΐβ δβπίβιηβηΐ ι, 34 άαηδ 1β ΙβχΙβ άβ Β : και 

τοός δαιμόνια έχοντας εξέβαλεν αυτίι απ’ αυτών. Ορ ΓβΠδβΠίΜβ άΐ1 ΙβχΙβ άβ Β βδί 

αδδβζ βη άβδοράρβ βη ββΐ βηάροίί. 

Ρβ ηοιη άβ ηοιηΐιρβ εΤς βη βδΐ νβηη άαηδ 1β §·ρββ πιοάβρηβ α ρβιηρΙαββΡ 

1β ρροηοιη ΐηάββηί τις. Βαηδ 1β §·ρββ 1ιβ11βηί8ΐί€[αβ εΤς 8β Ιροπνβ αδδβζ 

ίρβ(|ΐιβηιιηβηΙ άαηδ ββ δβηδ ανβο πη §·βηί1ίί ρίπριβΐ, ιηαίδ Ιβδ βχβιηρίβδ 

άβ εΤς βοιηιηβ ρροηοιη ίηάββηί δοηί δαηδ άοπίβ ββαηοοηρ ρΐυδ ραρβδ (3). 

Βαηδ Μβ. χ, 17, εΤς « ηη (^ηίάαιη », « ε[αβ1(|ΐι’ηη » δ’βχρ1ί(|αβ Ιρβδ ηαΙιΐΡβΠβ- 

ιηβηΐ βοιηιηβ Ρβπιρίαςαηΐ “τπ (αραιηββη, βί. Ιιββρβη). Β’αίΠβπρδ Μβ. άίΐ 

ρΐηΐόΐ εις των άρχισυναγιόγο^ν (ν, 22 ; Μΐ. ιδού αρχο)ν) 011 εις των γραμματέ'ων 

(χιι, 28; Μί. είςΙξ αυτών νομικός) οη μία των παιδισκών (χΐν, 66; Μΐ. μία παιδίσκη), 

ββ 0|ηί βδΐ ρΐιΐδ §·ρββ. 

^ιιαηί α εΤς ροιιρ άίρβ ρρβιηίβρ, άαηδ τη μια τών σαββάτων (χνι, 2), β’βδί 

ηηβ βχρρβδδίοη Ιοηΐβ ΐαίΙβ, βαίοριββ ά’αρρβδ Γαραιηββη, άοηΐ οη ρβπΐ άίρβ 

δβπίβιηβηΐ ςη’βΠβ ηβ ράρη^ηαίΐ ραδ βοιηρίβίβηιβηΐ αα ^βηίβ άη ^Ρββ (4), 

ού Ιβδ ηοιηβρβδ βαράίηαηχ αη-άβδδΐΐδ άβ 3 οηΐ, α ραρΙίρ άβ Γβροομιβ 

β^ζαηΐίηβ, ρβιηρΙαββ Ιβδ ηοιηβρβδ οράίηαηχ. Οη ρβηΐ ρΙαββΡ ίβί Γπδα^β 

άίδίρίβηΐίί άα ηοιη άβ ηοιηΐ3Ρβ, δύο δύο « άβπχ ραρ άβιιχ » (νι, 7), βΐ α ββ 

ρροροδ Ιβδ ηοπίδ βΐηρίο^βδ άίδίρίβηίίνβΐηβηΐ συμπόσια συμπόσια (νι, 39) β1 

πρασιαι πρασιαί (νι, 40). Οη α Ιοη|οαΡ8 ρβ^αράβ ββΐΐβ Ιοηρηηρβ βοιηιηβ 

δβιηίΐίοιιιβ; βΐΐβ Γβδί βοηίβδίαβίβιηβηΐ, βΐ, Ιβδ ορί^ίηβδ άβ Ια Ιραάίΐίοη 

(1) Ζ.. Ι,, ρ. 23. 

(2) Ρθ,Γ βχβηηρίβ Χεν. Αηαϋ. I, νιΐι, 21 ήδει αυτόν ότι μέσον έχοι κτλ. 

(3) ΜουΕΤΟΝ,ρ. 97, ηοΐθ 1, οΐΐβ Βϋ. 1044 (ιν® 3. αρρθδ 1θ8Π8-ΟΙΐΓΪ8ΐ) : Ινος [8ίο = ε'ις) 

λεγόμ£νον(— ος) Φαησις. 8ιΐΓ Μο. XIV, 10, νοΪΓ ΟοηιιηβηΙαίνβ. 

(4) ΜΟϋΕΤΟΝ, ρ. 96, οΐΐΘ Βϋ. 623 (ΐΐ® 8. ίΐρΓθ3 168Π3-01ΐΠδΙ) : τη μια και εΙκάδι. 



ΙΝΤΙΙΟΟυΟΤΙΟΝ. Χ€Ι 

6ν&η^β1ί€[ΐΐθ βίειηΐ δίΓ&ιηββηηθδ, ί1 8θηι1)ΐ6 1)ίοη ο^αβ ο’θδΐ Ια ο|ΐιβ Μο. Γ& 

βιηρΓπηίΘθ. Μ&ίδ Ιβδ βχβιηρίβδ δβ ιηπΙΙίρΙίθηΙ άβ οβί θιηρΙοί βη ^Γβο. 
δβηδ ρ&γΙθγ (Ιβδ ΙθχΙθδ οΐαδδίί^πβδ μίαν μίαν (Ι&ηδ δορίιοοίβ {Ρνα^πι. 201), 

μυρία μυρία πεμπαστάν (ΙΈδοΙίγΙβ [ΡβΓ8β8, 981) (1), οη ρθΠΐ ΓθΙβνβΓ (Ι&ηδ Ιβδ 
ρβρ^^Γυδ ΟΡ. 121 (ιιΡ δ. αρ. 1. 19, τρία τρία (2), βΐ ΟΡ. 886 (ιιι® δ. αρ. 
3.-0.), 1. 19 δ., ερε (ροπΓ αΤρε) κατ^ δύο δύο, δίΐηδ ρ&ΓΐβΓ άβ ΟΡ. 940 (ν® δ. αρ. 
3.-0.), 1. 6, μίαν μίαν ροϋΓ δί§“ηΐΓιβΓ βηδβιπΜβ. Ανββ \νβ111ιειιΐδβη(3) ηοπδ 
ανοηδ Ια ά&ηδ Μο. ιν, 8 βΐ 20 Ιροίδ ίοίδ εν ανβο Β βΐ αηο. ΐΜ. Οβ δβπδ 
βδΐ &η8ΐ1ο§·αθ & οβίαί άβ Οβη. ιιι, 19 ΤΠ επτατΓλασίο)ς, αη ρ&Γ Γ&ρροΓΐ 
Ά δβρί, δβρί ίοίδ ρίπδ. 
υανίίοΐβ. — ΑΥβΙΙΙιειαδβη Γ&ρρβίΐβ Ια τβ^ΐβ δβιηίΙί(}ΠΘ : ροίηΐ ά’αρίίοΐβ 

αα ηοιη άβΙβηηίηΘ ραρ αη ^βηίΐίί; βασίλισσα νο'του (Μΐ. χιι, 42 βΐ Οο. 
ραραΐ.), « Ια ρβίηβ άιι πιίάί », βδΐ (Ιοηο 1)ίβη δβπιίΐίςαβ. Μαίδ οη ηβ ρθ- 

Ιβνβ ραδ ά’βχβηιρίβ δβηι1)1α1)1β άαηδ Μο. (4). 

Αα οοηΐραίρΘ Γ1ΐθ1)Γβα πιβΐ νοίοηΐίβρδ Γαρίίοΐβ (βΐ Γαραηιββη ΓβΙαΙ βηα- 

ρ1ιαΙί(5αβ ςαί 1β Ρβπιρίαοβ) (ΐααηά ί1 δ’α^ίΐ ά’αη ο13]θΙ (^αί ρβρρβδβηΐβ 
ίοαίβ Γβδρβοβ, οοπιαίΘ ηοαδ άίδοηδ βη ίραηςαίδ : « βηΐρβ <3αηδ Ιβ 1)θίδ, 

ί1 ΓβηοοηΙρα Ιβ Ιοαρ ». Μαίδ οη ηβ νοίΐ ραδ ηοη ρΙαδ Ο’βχβπιρίβ Μβη 
οαραοίβρίδβ άαηδ Μο. Βαηδ δια της τρυμαλίας οίΐΘ ραρ ^νβΐΐΐΐ., Γαρΐίοΐβ 
η’βδί ραδ οθΓίαίη. II βδΐ νραί ςαβ Ιβ Οοάθχ Β α αίοαίβ ΓαρΙ. (Ιαηδ ρΐα- 

δίβαΡδ οαδ : ΐιι, 26 τδ τέλος; νιιι, 11 τδ σημεΐον; ιχ, 36 τδ παιδίον; χιι, 1 τοϊς 
γεοίργοΤς, ηιαίδ ί1 βδΐ (ΙίίΓιοίΙβ άβ Ιαί άοηηβρ ραίδοη (5). Βαηδ Μο. ιν, 41, 

ΓαρΙίοΙβ αα Ιίβα άα νοοαίίί, ηοαδ ανοηδ 1)ίβη αηβ Ιραηδορίρΐίοη Ιίίίβραΐβ 
άβ Γαραηιββη, ηιαίδ Γαραηιββη β§·αρβ άαηδίβ ΙβχΙβ τδ κοράσιον = ΙαΙίΐΗα; 

βΐ οβ οαδ ίηάί(5αβραίΙ ρΐαίόΐ Ια άίίίβρβηοβ βηΐρβ Ια ηιαηίβΡβ ρΙαδ Ιίβρβ άβ 
Μο. βΐ Ιβδ οαδ οα ί1 Ιραάαίΐ ΙίΙΙβραΙβηιβηΙ. 
υαά]βοΙίγ. — Οη ρβαί δί^ηαΐβρ ΓβηιρΙοί άα ροδίΐίί αα Ιίβα άα οοηι- 

ραραίίί; οί. Μο. ιχ, 43. 43. 47 καλο'ν... η, οβ ςαβ λΥοΙΠι. ρβίροανβ βηοορβ 
άαηδ X, 25 οίΐβ ραρ ΟΙβηιβηΙ ά’Αΐβχαηάρβ : εύκόλο)ς... αα Ιίβα άβ εύκοπώ- 

τερον, ηιαίδ ΙοαΙ Ιβ ραδδα^^β ραραίΐ οίΐβ ίορί ΙίΓρβηιβηΙ, βΐ ρροανβραίΐ ρΐαίόΐ 

(1) ΟΐΙόδ ραρ Μουΐίοη, ρ. 97. 

(2) Οβ ΙβχΙβ Θ8ΐ οπρίβυχ ροπρ ιιηβ Ρβ88ΘΓΏΐ)1αηοβ, δβυίβιηβηΐ ιηαίΘΓΐβΙΙβ, δβπιΓΙβ- 

Ι-ΐΙ, ανββ XI, 8 : τούς κλάδους ενικόν (ένεγκον) είς τήν οδόν πάντα ε-'να (ί'να) δήση τρία 
τρία κέ (και) έλκύση. 

(3) Ζ/. ί., ρ. 31, ΛνβΠΙι. 68ΐ ηαοΐπδ Ιιβυρβπχ ςπαηοΐ ΐ1 Ρβ§·αΡθΐ6 εΤς κατά εις (χιν, 19) 
ΟΟΠ1Π1Θ υηβ ίορίΏ&Ιΐοη Ιι^^^ρΐάβ βηΐΡβ είς είς ροπρ “η “Π βΐ Ιβ νυΙ^αίΡβ καθείς. ΥοίΡ 
Ιβ ϋοτηπιβιιΐαίΓβ. 

(4) Ιβ ηβ νοΪ8 ρεΐ8 ροιιρςποϊ ί1 δβραϊΐ δβπιΐΙίςιιβ ά’οιηβΙΐΡβ ΓαρΙ. άβναηΐ οΤκος άαηδ 
II, 1; III, 20; νιι, 17; ιχ, 28. 

(δ) ϋ’αρρβδ νοη 8οάβη (ρ. 1306), Β οιηβΐ ΓαρΙϊοΙβ άαηδ Ιβδ οαδ δπίναηΐδ : ι, 5; ιχ, 
25; X, 28; νι, 18. 35; ιχ, 15. 31; χιι, 26 (ίβρ). 36; χν, 43; ιιι, 16. 17; νι, 41; Υΐι, 6; 
VIII, 33; XII, 40; χιν, 62. 64; χν, 11. 47; χνι, 2. 6 (τοπον αυτου, ά’ηηβ ίαςοη 1)ΐβη δβ- 
πιίΐΐςηβ, ιηβΐδ (5πί ρβπΐ βίΡβ αιΐδδΐ 1)ΐβη υη ΙαΙΐηΐδπιβ). Β’αρίΐοΐβ α βίβ α3θπΙβ ραρ Β : 
I, 16; II, 7. 15; ιιι, 17; νιιι, 11; ιχ, 36; χ, 41; χι, 20. 22; χιι, 1. 23. 25; χν, 6; χνι, 6. 



ΧΟΙΙ ίΝτκοουατιοΝ. 

ί}Π6 ΟΙβιηθηΙ η’&νειίΐ ίΐιιοπηβ Γθρπ§·η8ΐηοβ & βιηρΙογθΓ η αρΓβδ πη ροδίΐίί', 

06 ηιιί βδΐ α88βζ ίΓβί^υβηΙ βη §·Γβο (δοΡΗ. Α]. 966). 

Α ρ1ιΐ8 ΓογΙο Γαΐδοη η’βδΙ-Π ρ3.8 ηθοβδδ&ΐΓβ άβ νοίΓ ιιη δβιηίΐίδιηβ άαηδ 
Γβιηρίοί άβ η, Μο. ιιι, 4. 

= Ο’βδΙ αα οοηΐΓ&ΐΓΘ ιιη δβπιίΐίδπΐθ οηραοίβηδό ςαβ ΓβπιρΙοί άβ οθΡίαίηδ 

8η68ΐ&ηίίΓ8, οοπιπιθ Γιΐδ, ρβΓβ, ροιίΓ ΐηάΐί^ηβΓ πηβ Γβίειίίοη δοπνβηΐ Ιοπί 

ηηΐΓΘ (}ΐιβ άβ ρ&ρβηΐβ; 1θ8 Αγ3.6θ8 άΐδβηΐ; βηοορβ « Ιβ ρβΓθ 6θ Ια ρίρβ » 

ροιίΓ ιιη ίηηΐθΐΐΓ ΓβηίοΓΟθ; βη Ιιβ^Γβη « βίδ άθ Ια πιογΙ » ίηάΐ(|ΐιβ οβίπί 

ςπί ΓβηοοιίΓΐ (I δ&πι. χχ, 31). II Γ&ηΙ οιΙθγ άηηδ Μο. ιι, 19 οί υίοΙ του 

νυμφωνοςβΐ Π1ΘΠ1Θ III, 28 τοϊςυίοϊς των άνθρ(οπων, ιη&ίδ ηοη υίοι βροντής (ιιι, 17), 

ηηί βδΐ άοηηβ οοιηιηβ Ιη Ιρηάιιοΐίοη άβ βοανηργες. Βηηδ οβ άβρηίβΓ οηδ 

Ιβ δβιηίΐίδΐηβ βδΐ βνίάβηΐ πιαίδ ηβ (ΙοίΙ ρ&δ θΙγθ ηιΪ8 δΐιρ Ιβ οοπιρΙβ 6β 

Μο. ΟΟΠΙΠΙΘ πηΙθίΐΓ. 

Οη ΓβρρβΙΙβΓΠ ππδδί ηνβο ϋβί88ΐη8.ηπ (}πβ δί οβδ βχρρβδδίοηδ οηΐ χιηβ 

οη^^ίηβ δ6ΠΐΗί(5ΐΐ6, βΠβδ ηβ δοηΐ ροΐηΐ οοηΐΓπίρβδ αη §·θηίβ άβ Ια 1αη§·π6 

^ΤΘΟί^ΠΘ ί}!!! α ΟΟηηη υιός γης γερουσίας.,., της πόλεο^ς... του δήμου βίο. (1). 

Ζ/β5 αά^βνίββ. — ΛΥβΙΙβαπδΘη ραραίΐ Γθ^^αράβΓ οοπιπιθ 6βδ δβιηίΐΐδίηθδ 

πολλά, αάνΘΓβίαΙβπίθηΙ βαηδ 1θ δβηδ 6β 8α^§ί αραπιέβη, πάλιν, ίηάί€[παηΙ 

οοπιπιθ ΙοηΙ) ηοη δΘΐιΙβιηΘηΙ « άβ ηοπνοαπ », ιηαίδ βηοορβ α βηδπίΐβ », 

ηδη ανθο 1θ ηοπιίηαίίί οοπιπιθ ιδού, βηβη ιδού 1πί-πιβπΐΘ. 

II ίαιιΐ οβρΘηάαπΙ ΡΘΟοηηαίΐΓΘ ςαβ πολλά ρηδ αβνβΓβίαΙβπίΘηΙ ΘδΙ ραρ- 

ίαίΙβπίΘηΙ ^τθο θΙ άβ ΙοτιΙ Ιβιηρδ, Θΐ ι{πθ πάλιν α Ιοπ]οιΐΓδ άαιΐδ Μο. Ιθ 

δβηδ ίΐΘΓαΙίί. ία ΙοπρηιΐΓΘ ηδη ήμε'ραι τρεις (νιιι, 2; οΐ. VI, 35) ΘδΙ ]τΐδΙίβθΘ 

ραρ έτος τόδ’ ηδη δε'κατον (ΒοΡΗ. ΡΗίΙ. 312). ^υ.αη1; α ιδού, ί1 ηβ δΘ ΙγοΠΥΘ (^ΠΘ 

7 ίοίδ άαηδ Μο., ςαί η’α ]απιαίδ και ιδού, θ1 οθ8 δβρί οαδ δοηΐ ]ιΐδΙίβΘδ (2). 

Οπ ρΘπΙ δΘπΙβπίΘηΙ ΓβοοηηαίΐΓβ (}ΐι’ηη Ογθο η’απΓαϊΙ ραδ Θπιρίογβ δΐ 

δοπνβηΐ οθΙΐΘ ραΓίίοηΙβ, θΙ ΓαπραίΙ οπιίδΘ ραρ βχΘιηρίΘ άαηδ ιν, 3 βΐ χιιι, 

23. 

II δΘΡαίΙ ίηίΘΡΘδδαηΙ άβ δανοιρ α (}αοί Ρβροηά βη αραπίΘΘΠ Ιθ ευθύς ββ 

Μο. Μ. Βαίιηαη ρροροδβ δαηδ ΙΐΘδίΐβΡ 'τ^'Ό, 9^1 δΐ^πίββ « δαηδ Ιαράβρ », 

« απδδίΐόΐ αρρβδ ». Εη αραπίΘβη οβί αάνορίβ βδΐ ββαηοοηρ ιηοίηδ Ιγθ- 

ςιιβηΐ 9^θ ευθύς άαπδ Μο. Οη ηβ ρθπί βοηο ραδ βίΡΘ Μο. βηιρΙοίθ 

ευθύς ραροΘ ςη’ίΐ αναίΐ δοπδ Ιβδ γβηχ ιιη ΙβχΙβ αραπίθθη. Όαηδ ΟΘΡίαίηδ 

οαδ ευθύς δΐ§·ηίβΘ ρθπΙ-ΘΐΡΘ δίπιρίΘπίθηΙ « αίορδ » (ι, 21. 23. 29), βΐ ροπρ- 

ραίΐ θΐρβ ιιη ΘηηίναίΘπΙ άβ οπ "[ΠΝΙ 9^^ ΡΘνίθηΙ δί δοηνΘηΙ άαηδ 

Όαηίβΐ. ία οοη]θθΙπρβ άβ Μ. ΒιιρίίΙΙ (3) 9^β ρβιηίηίδΟβηοΘ 

άιι οοη86οηΐί{>ηιη ΙΐθβρΘιι η’βδί 9^^’^^β οοη]ΘθΙπΡΘ βρίΐΐαηΐβ ιηαίδ 

ί'ρα^ίΐΘ. 

(1) ϋΕΐδδΜΑΝΝ, ΒΐϋβίΒΐιζάίβη, 166. 
(2) [ι, 2, οίΐαΐΐοη]; ιιι, 32; ιν, 3; χ, 28. 33; χιιι, 23; χιν, 41. 42. ΡβυΙ-θίΓθ απδδΐ 

XVI, 7, Ό Κ δγΓΪιϊοΓ. δγΓδΐη. ρβδ. αηιι. 
(3) Εναη^βΙΐοη (Ια-ιηορΙιαΓΓβδΙιβ, I, 89. 



ΙΝΤΚΟΟΙ]€ΤΙΟΝ. χαιιι 

λνβ111ΐα.Π86η 8. ίηάίςΙΙΘ &νβΟ 88 ρθΓ8ρίθ8θίΐβ 0Γ(1ΐη&ίΓ6 1β8 (ϋίί6Γβηΐ8 088 

ού Γοη ρβυΐ 8ΐιρρο8θΓ οοιηιηβ οπ^ίηαΐ Γ8Γ8πιββη οπ χ^χΊ, ο’6δΙ-8- 

(ΙΪγθ αλλά Μο. IX, 8 βΐ IV, 22; ει δέ μη ιι, 21. 22; ει μη &νβθ ούκ νιιι, 14; 

εάν μη VII, 3. 4; εΐ μη VI, 5. Α νΓ8ί άΐΓΘ 1β8 088 (1θ Μο. II, 21. 22 ηβ 8οηΙ 

^ιΐθΓβ οοηίΐΓΐηβδ ρ8Γ Ια ΐΓ8(1ιιοΙίοη ρββ. [βρί'βίη. πΐ8η(}Π6). ^αο^ (}π’ί1 

βη 8θίΙ, ΙοηΙθδ οβ8 ΙοοπΙίοηδ 8οηΙ ρ8ΓΓ8ίΙθπιβηΙ §·Γ60€[ΐιβ8. Εα ρ1α8 βίοη- 

η&ηΐβ, IX, 8 ούδένα είδον άλλα τον ’ίησουν μόνον [8ρ?^8ίη. IX Χ^Χ), β8ΐ 1118111- 

1βη8ηΙ ]118ΐίβ66 βη ^ΓΘΟ Ρ8ΓΤβ. Ρ. 104 (ΐ®"· 8. αν. ^.-^.) : και μή εξέστω Φιλί- 

σκωι γυναίκα άλλην επαγαγε'σθαι άλλα Απολλωνίαν (1). 

Ρβ 088 άβ ού μη Θ8ΐ δρβοίαΙβηίΘηΙ (Ιίίβοίΐβ. Μ. Μοπίΐοη (2), 81 ροΓίβ α 

^βνθη^ι^(^πθ^ 168 ΙοαΓπιΐΓβδ ^Γβοςυβδ (Ιαηδ Ιβ Ν. Τ., ίηοΗηβ οθΙΙθ ίοίδ νβΓδ 

1β δβιηίΐίδΐηβ. II ηβ 8β ταρρβΠβ ^ηβρβ (}ΐι’ηηβ (Ιβιηί-οΙοπζαίηβ (1β 088 (Ιαηδ 

Ιβδ ραργΓίΐδ (3), οοηΐΓβ 93 088 άαηδ ΙβΝ. Τ. άβ "ΝΥ.-Η., γ οοιηρηδ 11 οίΐα- 

Ιίοηδ άβδ δβρίαηΐβ. Εΐ ροηΓίαηΙ ί1 δ’α^ίΐ ά’ηηβ ΙοοιιΙίοη ςα’α ρρορΓβιηβηί 

ρ&ΓΐβΓ ί1 βδΐ ίιηροδδίΐιΐβ άβ ΐΓαάηίΓβ βη ΙιβΙΐΓβιι οιι βη αραιηββη, ρηί8(}ΐι’β11β 

ηβ ρβηΐ ανοΐΓ οοιηιηβ βςηίναίβηΐ ςη’ηηβ 8βη1β ηβ^αΐΐοη ^χ οπ ρ1π8 δοπ- 

νβηΐ χ^! II 8βϊη1)ΐ6 άοηο ηβοβδδαΐΓβ άβ οοηοΙπΓβ ςπβ οβδ άβπχ ηιοΐδ — 

(}πβΙ (^πβ 8θΐί ΙβΠΓ 8βη8 ρρίιηίΐίί — βναίβηΐ ρΓβναΙπ άαηδ 1β δΐ^^ΐβ ΙιβΠβ- 

ηίδΐίςπβ ίαηιίΙίβΓ ηοη βΟΓίΙ ροπΓ ΐηάίίΐπβΓ πηβ ηβ^αΐΐοη ΐΓβ8 ίβηηβ. Εβδ 

βναη^βΐίδίβδ δ’βη δοηΐ δβΓνίδ ροπρ οαραοΙβηδβΓ Ια ιηαηΐβΓβ (Ιβ δ’βχρρίιηβΓ 

άβ Ιβδπδ, 08Γ, άβ 60 088 ροπΓ Ιβδ βναη^ϋβδ, 54 &ρρ8ΓΐίβηηβηΙ απχραροΐβδ 

άπ ΕΡήδΙ. Ο’βδΙ Ιοπ]οπΓ8 Ιβ ίαίΐ άαηδ Μο. ιχ, 1. 41; χ, 15; χιιι, 2. 19. 30; 

XIV, 25. 31; πιβηιβ χνι, 18. 

δί άοηο ί1 γ 8 άπ δβιηίΐίδηιβ άαηδ ού μη', ί1 Γαπάρπ ρΙπΙόΙ Ιο νοίρ οΐαηδ 

πηβ ίιηίΐαΐίοη άβδ ΕΧΧ (}πβ άαηδ πηβ ΐΓαάποΙίοη άβ Γαραιηββη. 

Μαίδ ίΐ δ’α^ίΐ ρΙπΙόΙ ά’πηβ Ιβηάαηοβ α δ’βχρρίιηβρ ίορίβτηβηΐ βΐ ά’πηβ 

πιαηίβΡβ άβοίδίνβ, ρΙπ8 Ιιαίιίΐπβΐΐβ απχ 3πίί8 (^π’απχ Ορβ08 (4), β1 ρβπΐ-βίρβ 

οΙιοίδίβ ροπρ πΐ8Ρ(}πβΓ Ιπ οβρίΐΐπάβ άβ Γβηδβί^ηβιηβηΙ άβ 3βδπ8. 

Ε68 ρΓέρθ8ίΐίθη8. 
Εβ 088 Ιβ ρ1π8 ηοΙαΜβ βδΐ οβίπί άβ εν οοπιραρβ 8 εις. Β’αρρβδ οβρίαίηβδ 

δΙαΙΐδΙίςπβδ, Ιβδ άβπχ ρρβροδίΐΐοηδ ΡβνίβηηβηΙ α ρβπ ρρβδ απδδί δοπνβηΐ 

Γπηβ ηπβ ΓαπίΡβ άαηδ Ιβδ ΕίδΙορίβηδ οΐ888ί(5πβ8, είς ΓβιηροΓίβ Ιιβαποοπρ 4 

Γβροί^πβ ΕβΙΙβηίδίΐςπβ, ηιαίδ Ιβδ ΕΧΧ οηΐ πηβ ρρβίβΡβηοβ ηι&ρςπββ ροπρ 

εν. Βαηδ Ια οοηοοράαηοβ άβ ΗαΙοΙι βΐ Κβάραΐΐι, εις οοοπρβ ΕπίΙ οοΙοηηβδ βΐ 

άβηιίβ, ηιαίδ Ιν (^παΐορζβ βΐ άβιηίβ. Βαηδ Ιβ Ν. Τ., ά’αρρβδ Μ. Μοπίΐοη 

(1) ΜουοτοΝ, 241. 
(2) Ι. Ι., 187-192. 

(3) Ραηηί Ιβδςπβίδ ΟΡ. 119 (ΐΓ δ. αρί'θδ ^θδΠδ-^11Πδι), 1. 4 : ού μή γράψω ανβο υη 
δβηδ ηΘ^αΙΐί Ιρθδ άβίβηΏίηβ. 

(4) 8’ΐ1 δ’α^ΐΐ άβδ ΡΧΧ Γβχρρβδδίοη άθ Μ. ΟΐΙάθΓδΙββνβ, οΐΐβ ρ&ρ Μ. ΜουΙΙοη 
(ρ. 188), ρ&ΓΕίΙ ραΓίαϊΙβπίθηΙ 3ΠδΙθ : « Τΐιΐδ Ιβηάθηογ Ιο βχαι^^βΓαΙϊοη ΐη Ιΐιβ υδο οί αη 
&(1ορΙβ(1 Ιοίη^υα^β ΐδ η&ΐυραί ». Ι,βδ θΙραη^βΡδ αΐοπίεηΐ νοΙοηΙΐβΓδ υη « ρυδ » ού ηοπδ 
ηουδ οοηΙθηΙοηδ ά’υη « ηο ». 



χοιν ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. 

(ρ.62), εις δβ ΓθηοοηΐΓΘ 1.743 ίοίδ βΐ εν 2.698 ίοίδ. Οη οοηοΐιιΐ ηαΙυΓβΠβηιβηΙ 

άβ 0Θ8 ί&ίΐδ ςιΐΘ εν άοΐϊΐίηβ (Ι&ηδ Ια ΒίΜβ οοπιπιθ πη θί^ιιίναίβηΐ άα δθπιί- 

Ιί(|ΐΐθ 3. Ογ ί1 βδΐ αδδΐΐΓβηηβηΙ 1)ί6η ^6Iηα^(^ιIα1)16 (}πβ άαηδ Μο. Ια ρΓοροΓ- 

Ιίοη ΘδΙ ΓβηνθΓδθΘ. II βδΐ άίίΤιοίΙθ ά’αρηνβΓ α (Ιβδ οΙιίίίΓβδ ρΓβοίδ α οαπδβ 

(1θ ΓΐηοβΓίίΙικίΘ άθ Ια ΐΓαάίΙίοη, πιαίδ ί1 8θΐη1)1β €[π’οη ρβαί οοπιρίβρ ©η- 

νίΓοη 167 εις ροπΓ 140 εν. Κίβη ηβ πιοηΐΓβ ρ1ιΐ8 οΙαίΓΘΠίΘηΙ (^αβ Μο. δΐιίΐ 1θ 

οοπΓαηΙ άβ Ια 1αη§·π6 1ιβ1ΐ6ηί8ΐί(}ΐΐ6. 

Βαπδ ΟΘΓίαίπδ οαδ εν βδΐ οοτηπίΘ ηβοβδδίΐβ ραρ ΓαπιΜαηοο 86ΐηί1ΐ(}πθ : 

I, 23 βΐ V, 2 εν πνεύρ,ατι άκαθάρτω; IV, 2 θί 11 εν παραβολαϊς; ιν, 30 εν τινι... 

παραβολή·; VI, 3 εσκανδαλίζοντο εν αύτω; ν, 25 ούσα εν ρύσει; ιχ, 1 εν δυνάμει; χι, 

28 εν ποια εξουσία ; χιν, 1 εν δόλω. Μαίδ ιν, 38 Ιν τη πρύμνη βδΐ ]ΐΐ8ΐΐβ6 ραΡ 

Π8α§'β άΉοιπθΡθ [Οά. Ο', 285), οΙ (|ΐιβ1(5ΐιβίοί8 οηΐροανβ είς ού Γοη αΙΙθπ- 

άραίΐ εν, ραρ θχβιηρίβ ι, 9; ι, 39 ρνίτηο Ιοοο; ιν, 15 (εν β8ΐ Ια Ιβςοη άο 

Τί8θ1ΐ6η(1ορ£); ιν, 18; νι, 8. Ο’βδΙ βη βίϊβΐ Ια ΙβικΙαηοΘ άα 0·Ρ8Ο ΙιβΠβηίδ- 

Ιίι^ιΐθ, (^αί α αβοιιΐί, άαηδ Ιβ §·Ρ60 ιηοάβρηο, α Ια δπρρρβδδίοη άιι (ΙαΙίί. 

Εη §^βηθρα1 οβρβικίαηΐ εις θ1 εν 8θηΙ Θΐηρίογβδ οοιηιηβ ί1 οοηνίβηΐ. 

οπίσω οοΐϊΐιπθ ρρβροδ. ανβο Ιβ ^όηίΐίί άαηδ Ιβ 8βη8 άβ δαίνρβ €[αθΐ€[ΐι’ιιη 

βδΐ ΙΡΘ8 ίρθ€[α6ηΙ άαηδ Ιβδ ΕΧΧ, ροπρ ρβηάρβ ηπΝ οιι Οη ηβ ροαΐ 

^ιΐΘΓΘ ΓοχρΗί^ιΐΘΡ (Ιαηδ Μο. ι, 7.17. 20; νιιι, 33. 34, (|ΐιβ οοιηπιβ ηηβ Ιοιιγ- 

ηπρβ δΘιηΐΙίςπβ (ΕθΙιρ. οη αραιη.). 

διά των χειρων (νι, 2), « ραρ 8θη ιηΐηίδΙθΡβ », βδΐ 8βΓηίΐί(}ηβ (ΤΕβ//Λ.), οαρ 

81 Γοη α Ιροηνό (Ιαηδ 1θ8 ραρ^ραδ διά χειρός, ο’βδί (Ιαηδ Ιβ 8βηδ άβ « άβ Ια 

ηιαίη α Ια ιηαίη » (1). Αη οοηΐραίρβ οη ηβ ρβηΐ §“ηβΓβ ίηδίδΙβΡ δηρ Ιβ οαραο- 

ΙβΡβ αραπιββη άβ άνά με'σον (νιι, 31) οη άβ από άαηδ ν, 35; νι, 43. 

βλε'πειν από, « 86 Ιβηίρ βη §·αράβ οοηΐρβ », ρβ§“αράβ ραρ λΥβΙΒι. οοιηπιβ 

8βιηίΙί(|η6 (Μο. νιιι, 15 βΐ χιι, 38), α ηη Γοη Ρβροηάαηΐ ΒΙΙ. 1079 (41 αρ. 

1.-0.), 1. 24 8. : και σύ βλεπε σατδν από των Ίουδαίο)ν. 

Σι68 7ηθΐ8. 

Ε’ορί§*ίηβ αραπιββηηβ άβ Ια Ιραάΐΐίοη ςηί β8ΐ α Ια Ιιαδβ άη δβοοηά βναη- 

§·ί1β 8β ιηαηίίβδίβ αηβδί ραρ οβρίαίηβδ βχρρβδδίοηδ. 

1. II ίαηΐ ρβίβνβρ ά’αΓορά Ιβδ ιηοΐδ αραιηββηδ οίΐβδ άαηδ οβΙΙβ Ιαη^^ηβ : βοα- 

νηργες (ιιι, 17), ταλιθα κουμ (ν, 41), κορβαν (νιι, 11), εφφαθα (νιι, 34), αββα (χιν, 

36), ελωι βίο. (χν, 34), ραββει (ιχ, 5; X, 51; χι, 21; χιν, 45). Οη ρβηΐ α]οη- 

Ιβρ βαρτιμαιος (χ, 46). ^ηο^(5η’οη ραρΙβ ςηβΐί^ηβίοίδ άβδ ιηοΐδ αραιηββηδ βΐ 

Ιιββρβηχ άβ Μο., Ιοηδ Ιβδ ιηοΐδ οίΐβδ δοηΐ οη ρηρβιηβηΐ αραιηββηδ, οη ρβη- 

νβηΐ Γβίρβ, οοιηπιβ ταΒύί, ςηϊ βδΐ ρβηΐ-βίρβ ά’ορί^^ίηβ Ιιβίιραϊςηβ, ιηαίδ 

ςηί α άύ βίρβ οοηδβρνβ άαηδ Ιβ άΐαΙβοΙβ αραπιββη ραρΙβ ραρ Ιβδ Ιηίΐδ. 

δη^^βρβρ €[ηβ Μο. α αδρβρ^β δοη δίγΐβ άβ οβδ βχρρβδδίοηδ βχοΐί^ηβδ 

ροηρ Ιηί άοηηβΡ ρΐηδ ά’αηίορίΐβ , ο’βδί Ιηί αΐΐριίιηβρ άβδ ίηίβηΐίοηδ βίβη 

δηβιίίβδ. II βδΐ ΙοηΙ δίιηρΙβ (}ηβ οβίηί ^ηί ραοοηΙαίΙ αίΐ βιηρίο^β ςα βΐ Ια, 

(1) Μουι^τοΝ, ρ. 100. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. χαν 

βί ρθτιΙ-βίΓβ ΐ30ίΐιιοοπρ ρ1ιΐ8 δοπνβηΐ, 1β8 θχρΓΘδδίοηδ οη^ίηειίθδ ςηΐ Ιαί 

βΐ&ίθΐιΐ ΓβδΙβΘδ άειηδ ΓογθϊΙΙθ, ηιβηΐθ δ’ίΐ ρ&ΓΐίΐίΙ βη ^γθο. 

2. Νοιι8 ιηβΙίΓοηδ (Ιαηδ ιιηβ δβοοηοΐβ οειΐΘρ;·θΓίΘ Ιβδ βχρΓθδδίοηδ ού Γοη ' 

8. ΟΓ11 ΓβοοηηαίΐΓΘ υηβ 88.ν6ΠΓ δβιηί1ΐ(|ΐιβ. 

άρτον φαγεϊν απ 8βηδ άβ ιη&η§·6Γ, ρΓθπάΓβ δοη Γ6ρ&8 (ιιι, 20; VII, 2. 5). 

βλέπειν εις προσο^πον (χιι, 14). 

δίδωμ,ι εινθο καρπόν (ιν, 7. 8) (Τ7β//Λ.); οΐίΐηδ ιιη 8θη8 Ιγθ8 ν&§·αΘ οοιηπίΘ 

(ιπ, 6; XII, 9). 

εϊρηνη (γ, 34). 

ένοχος (ιιι, 29; χιν, 64) & βίβ ιηίδ άβιΐδ οβίίβ ΙίδΙθ {ΐνβΙΙ/ι.), ιη&ίδ οΓ. ΟΡ. 

275 (66 αρ. !.-€.), 1. 32 8. : ένοχος εστοι τοΐς ισοις επιτε[ί]ριοις. Μο., Π Θ8ί ΥΓαϊ, 8. 

1θ ^-βηίΐΐί. 

διαλογιζόμενοι εν ταϊς καρδίαις αυτών (ιι, 6;'θί. II, 8). 

θάλασσα ροπΓ 1β 1αο (1θ Οαΐίΐβθ [ραββί/η); ροιιρ Ια ιϊιθγ ΜογΙθ (χι, 23). 

δδός (χιι, 14) άαηδ 1β δβηδ άβ Ια οίΐαΐίοη άβ ι, 2. 3. 

οι εξω (ιν, 11). ^ί. άαηδ Τίιιιο^ά. (V, 14) οΐ Ιξω Ιβδ αάνβΓδαΐΓβδ, οπ Ιβδ 
βχίΐθδ (IV, 66). 

σοιζειν (1) άαηδ Ιβ δβηδ άβ ΓβικίΓβ α Ια νίβ, οοιηπίΘ ΓαραιΠΘΘη ΙΠΝ (ΐνβΙΙ/ι.), 

δΐΐΓίοιιί (Ιαηδ Μο. ιιι, 4, ιηαίδ ααδδί ν, 23. 28. 34; νι, 56; γιιι, 35* 

X, 52; XIII, 20; χν, 30. 31. 

3. Β’αιιΐΓΘδ ΘχρΓθδδίοηδ ρορίβηΐ βηοορβ άαναηία^β Ια πιαρί^αβ (Ιβδ ίάββδ 
Γθ1ί§“ίβιΐ86δ άθδ Ιαΐίδ. 

άνάστασις (χιι, 18), άναθεματίζειν (χιν, 71), βασιλεία του θεοΰ [ραββίηι), βιβλίον 
άποστασίου (χ, 4; οβρβηίΐαηΐ οί. ΟοιηηιβηΙαίΓβ], δίδωμι απ ραδδίί, άαηδ 1β 
δβηδ ά& (Ιοη (Ιίνίη (ιν, 11. 25; νι, 2; νιιι, 12; χιιι, 11), ζωη άβ Ια νίβ βΙθΓ- 

ηβΠβ (ιχ, 43. 45; χ, 17. 30), παρασκευή (χν, 42), πνεύμα {ρα88ΰη), προσάββατον 
(χν, 42),σάββατον {ρα88πη), σκανδαλίζειν (/?α5δί'/?2), σώζειν, άαΠδ Ιβ δβηδ βδοΐΐα- 
Ιοίο^ίοίπβ (νιιι, 35; χ, 26; χιιι, 13; [χνι, 16]). 

Β. ΜαΡΰ 8αρρο86-1-ίΙ ιιη οΗ^ίηαΙ αναπιέβηΡ 

ίΐ ίαποίΓαίΙ ιηαίηίθηαηΐ δβρρβΓ άβ ρΐιΐδ ρρβδ Ια (}ΐΐ6δ1;ίοη άβ δανοίρ δί Μο. 

α βιι δοιίδ Ιβδ γβπχ πη ορί^ίηαΐ αραιτιββη βοριΐ, οα δί δβδ αραιηαϊδιηβδ δ’βχ- 

ρ1ί€[αβηΙ δΐιίΤίδαιηιηβηΙ ραρ Γθρί§ΐηβ αραιηββηηβ άβ Ια Ιραάίΐίοη. Οη α 

ρβηοοηΐρβ (1β]α (ΐιιβίίίαβδ βίβιηβηΐδ (^αί ρβπνβηΐ αίάβρ α Ια δοΐαΐίοη άβ Ια 

(}ΐιβδΐίοη. 

ΤοαΙβΓοίδ ίΐ οοηνίβηί άβ άΐδοαΙβρ α ραρί Ιβδ οαδ Ιβδ ρΙαδ οαραοίβρίδ- 

Ιίίϊαβδ, ο’βδί-ά-άίρβ οβιιχ (^αί δα§·§·βρβη1 άίρβοίβιηβηΐ ΓβχίδΙβηοβ ά’ιιη 

ορί^ίηαΐ βορίΐ. Ββδ οαδ Ιβδ ρΙαδ Ιορΐιιυβδ δοηΐ ηαΙαρβΠβιηβηΙ οβιιχ ού 

άβπχ ΙβΡίηβδ άίίίβΡβηΙδ άαηδ άβηχ δγηορΙίΐϊαβδ δ’βχρ1ί(}ΐιβηΙ οοπιπιβ άβηχ 

ΙβοΙπρβδ άα ιηβιηβ ιηοΐ αραιηββη ρρίδ άαηδ άβηχ δβηδ άίίϊβρβηΐδ. Οη ραρ- 

ρβΠβρα ίοί ρουρ Ια οίαρίβ ΓβχβιηρΙβ Ιροηνβ ραρ λΥβΙΙΙιαηδβη. Οαηδ Μΐ. 

(1) Οί. ΛΥΑ&ΝΕη, ί/β&(?Γ σωζειν ηηά 8βίηβ ΟβηναΙβ ϊτη Νβιιβη ΤβΒίαιηβηΙ, ΖΝΤίν. 
1905, ρ. 205 88. 



χονι IΝΤΚΟ^υ^ΤIΟΝ. 

ΧΧΪΙΪ, 26 οη Ιίΐ καθάρισον βΐ ά&ηδ Εο. Χΐ, 41 δοτέ ελεημοσύνην. ΤοπΙ δ’βχρΗ- 

(|ΐΐ6 1)ίβη δί Γυη α Ιιι θΐ ΓαηΐΓβ 

ΡοπΓ 8. ΜαΓΟ 1θ8 ροίηΐδ (1β ΓβρβΓβ 8οηΙ ρ1α8 ΓβΓβδ. Εβδ ο&δ ρΓοροδβδ 

Ρ&γΜ. Νβδίΐβ βαοΓα, ΒβΓίίη, 1896) οηΐ βίβ βχαΓηίηβδ βΐ Γβ]β- 

Ιθ8 ραΓ Μ. Ο&ΐιηειη {Οίβ ^ΥοΓίβ ΙβΒΐι, I, 45 88.). Μ. ΑΙΙβη β8ΐ τβνβηπ ά Ια 

οΙι&Γ^Θ [ΕοοροΒ. Τίπΐ68, XIII [1902], 328 88.). 

Νοπ8 η’βχ8ΐηΐη6Γθη8 ιοί ςπβ οβ φιί & Ιβ ρ1ιΐ8 (Ιβ νΓ&Ϊ8βιη6Ι&ηοθ. ^6 

η’βδί ραβ οβρβηά&ηΐ Ιβ 0£ΐ8 άβ άθαχ θχβιηρίθδ ΓβοβηΙδ άθ ΑΧθΠΙι&πδβη, ςιιί 

Ο^υΓβηΙ ιοί α ο&ιΐδβ άβ 83. ^Γ3η(1β ααΙοΓίΙθ. 

Μο. νΐί, 19, βη ρΓβίθΓΒηΙ Ιβ ΙβχΙβ άβ Β εις τον οχετόν. Ββ 8θη8 ρηπιίΐίί 

βίαίΐ : βθΐ3 80γΙ ραΓ ΓίηΙβδΙίη. Ββ ΐΓαάιιοΙβιΐΓ 3 ιιΐ3ΐ οοιηρΓίδ υη ^ 3Γ3- 

πιέβη. 

— Κβροηδβ. Ββ ΙβχΙβ άβ Ό βδΐ ΐηοίηδ 6θη (^υβ εις τόν άφεδρωνα, Γβΐηρΐ30β 

ρ3Γ πη ΙβΓίηβ ρ1ιΐ8 ηο61β. 

Μο. VII, 31 δια Σιδωνος β8ΐ Πΐΐβ ί31188Θ ΐΓ3(1ΐΐθΙίοη άβ βησσαιδαν. 

Κίβη άβ ρ1π8 1ΐ383Γ(1βπχ; οΓ. ΟοπιπιβηΙαίΓβ. 

ΡβΓιηΐ 1β8 038 ρΓοροδβδ ραΓ Μ. Νβδίΐβ Ιβ ρΐηδ δβηβπχ (ςιιβ ρΓβοίδβ- 

ΓΠβηΙ Μ. Ό3ΐϊη3η η’3 ρ38 νίδβ) βδΐ 8ΠΓ Μο. νΐ, 40, πρασιαι πρασιαί « Γ3η§·β8 

βη ραΓίβΓΓβδ )), συμπόσια συμπόσια (νι, 39) « Γ3η^β8 ρ3Γ 00Πΐρ3^ηίβ8 άβ 

Ι361β ». Β3η8 Ιβ ρ3883^β ρ3Γ3ΐ1β1β, Ρο. 3 κλισίας « ρ3Γ Ιίΐδ άβ ΙβΡΙβ ». Ογ 

Ιβ 83’'Γί3(|ηβ 3π ρΐιιηβΐ 3 Ιβ άοπ61β δβηδ άβ « ΙϊΙδ » βΐ άβ « ρ3Γ{;βΓ- 

Γβ8 ». II βδΐ άοηο 6ΐβη ρο88ί61β (|ΐιβ Μο. 3ίΙ ηιίδ πρασιαί ρ3Γ0β (}ΐι’ί1 3ν3ίΙ 

βηίβηάπ πΐ3ί8 ίΐ βδΐ 6ΐβη άίίΤιοίΙβ άβ δπρροδβΓ ιιη ΙβχΙβ 3Γ3πιββη 

ηηί 3ΐΐΓ3ίΙ 8βΓνί άβ δοπΓοβ 3 Ρο. βΐ 3 Μο. 

Ρα πιβπιβ άίίΤιοηΙΙβ, ςπ3ηΙ 3ηχ Γ3ρροΓΐ8 άβ Μο. β1 άβ Ρο., 8β ρρβδβηΐβ 

ά3η8 Ιβ Γ3ρρΓΟθΡβΐηβη1 81ΐίν3ηΙ: Μο. ν, 10 εξω της χοιρας βΐ Ρο. VIII, 31 είς 

την άβυσσον 8βΓ3ίβηΙ 13 ΐΓ3άυοΙίοη άβ Ν'ΏΙΠΠ^ « 3 Ι3 ίΓοηΙΐβΓβ » β1 ^ΝαΐΠΠ^ 

« 3 Γ36ίιηβ )). ΙΙη π 3ΠΓ3ί1 βίβ ρηδ ροαρ πη π οπ νίοβ {’βΐ'βα [ΝβΒΐΙβ). Μβΐδ 

οβ ροπΓΓ3ίΙ 6ίβη βΐΓβ Ι3 πηβ οοϊηοΐάβηοβ; Ιβδ άβπχ ΙβχΙβδ ^τβοδ οηΐ ΙβΠΓ 
Γ3ί80η ά’βίΓβ. 

II 7 3 ρίπδ άβ νΓ3ί8βιη6ΐ3ηοβ 3 8πρρο8βΓ (^πβ Μο. βη βθΓΪν3ηΙ άλλα (νι, 9) 

ρΟΠΓ 3ΠίθΓί8βΓ Ιβδ θΡ3Π8δΠΓβ8 3 Γβηάπ Πη 3Γ3ηΐββη (^πβ Ιβ ΐΓ3άπθΙβ11Γ 

άβ8 Εθ§ία 3 Ια ά’οΐΐ μηδέ υποδήματα, « ρ38 ΠΙβΠΙβ άβ8 θΡ3Πδ8ΠΓβ8 », 

ά3η3 Μι. X, 10 [ΑΙΙβη). 

Μ. ΑΙΙβη 3 βηοοΓβ ρΓοροδβ άβ ρΓβηάρβ ερχεται (ΑΙο. ιν, 21) ροπΓ πηβ 

ί3Π88β ΐΓ3άποΙϊοη άβ Αρίι'βΐ οπΙΙΙηρΡ'πΙ άβ 3νβο Ιβ 8βηδ ά’ηρροΓίβΡ 

οπ ά’βίΓβ 3ρρθΓΐβ. ΡΓβοΪ83η1 οβ άίΓβ,]β ρΓορο8βΓ3ίδ άβ 8πρρο8βΓ ςπβ Ιβ 

ΙβχΙβ ροΓίαίΙ *ΐΊη\"ΐ (ΑρΡ. 3® ρβΓ8. ρΙπΓ. οοηαηιβ άπηδ Βηη. ν, 3), « βδΐ-οβ 

ηπ’οη 3ρρθΓΐβ », οΐΐ π 3ΠΓ3ΪΙ βίβ ρρίδ ρΟΠΓ ΓίηΙβΓΓ0^3ΐίθη (}πί ηβ β^ΠΓβ 

ρ38 άβηδ Ιβδ ΙβχΙβδ ρ3Γ3ΐ1β1β8. ΑΙηίδ ί1 ί3πάΓ3Ϊΐ δπρροδβρ (^πβ Μο. η’3 

Γΐβη ί3ίΙ άβ 13 ηβ^3ΐίοη (|πΐ άβν3ί1 ρρβοβάβΓ. Ρβδ άβπχ άβΓηίβΓβδ οοη- 

]βθίΠΓβ8 80ηΙ ρίπδ νΓ3ί8βηΐΡΐ3Ρ1β8 βη οβοί ςπβ Μο. 3 ρπ Οθηη3ΐΐΓβ 1θ8 

Εο^ία 3Γ3Πΐββη8, ηΐ3ί8 οβδ άβπχ 1ι^ρο11ιβ8β8 ηβ 83ΠΓ3ίβη1 Ιβ ρΓΟπνβρ 



ΙΝΤΚΟΒϋαΤΙΟΝ. χανιι 

οδιΓ, άαηδ 168 άβηχ 08ΐ8, Μο. ρθΐιΐ ανοΐΓ θιι 8β8 Γ£ΐί8οη8 θη άβΙιοΡ8 ά’υηθ 

οοηΓιΐδίοη ςη’οη η’& ρ&8 1β (ΙγοιΙ άβ Ιυί ίτηραΙβΓ (1). 

ΟοηοΙιιΒίοη. 

Οη ρθΐιΐ Γθ^δίΓάβΡ οοιηπιβ ΙοαΙ α ί&ΐΐ οθγΙ&ιπ ςαβ Μο. Θ8ΐ θχβιηρί ά’Ηβ- 

1)Γ3ϊ8ΐηβ8 άβΓίν68 άΐΓβοΙβιηβηΙ ά’ιιη ίβχΐθ 1ιθΙ)γθιι. Εβ ροτι (1β ΙοαρηιΐΓΘδ 

ρΙπΙόΙ 1ιβΐ3Γειϊ(|πβ8 (^α’&Γ&ιηββηηθδ ςυ’ίΐ οοηΐίοηΐ β8ΐ βχρίίςαβ δΐιίίΐδ&ιη' 

ΐϊίβηΐ ρ&Γ Ια οοηηαίδδαηοβ άβδ δβρίαηΐβ οη άβδ ΙοηρηηΓβδ ςηβ Ια νοΓδίοη 

^Γθθί|η6 αναίΐ Γοηάηβδ οοπΓαηΙβδ ραηηί Ιβδ 3ηί£8 ραΗαηΙ; §·Γβο. 

Οη ρβηΐ βηοοΓθ Γθ^αράβΓ οοπιπιθ οθΓίαίη ςηβ Ιβ δβοοηά 6ναη§·ί1ο 

η’θδΐ Ρ&8 Ια ΐΓαάαοΙίοη ά’ηη ΙθχΙβ αραπιβοη. II βδΐ Ιίβαηοοηρ Ιρορ ΙϊΙιρθ 

(1’αΐΐυρβ ροηρ οβία. Εη ραρΙίοηΠβΡ ΓβτηρΙοί ίηΙβΠί^ΘηΙ (1θ8 ρρβροδίΐίοηδ 

βΐ άβ8 ίορπιβδ νβρ1)α1θ8 βχοίηΐ ΓΙιγροΙΙΐθδβ (1’ηηβ Ιραάηοΐίοη ΐίΐΐ^ραίθ. Οη 

(ΙοίΙ δοηΐβπιβηΐ ροδθρνβρ Ια ροδ8ίΐ3ί1ίΙθ ςηβ Μο. αίΐ οοηδηΐΐβ (Ιβδ άοοη- 

πιβηΐδ αρατηββηδ. 

Βαηδ ΓβιΐδθπιΜθ δοη ΙβχΙβ βδΐ πιοίηδ §·ρθο €[ηΘ οθΙηί άβ Μΐ. βΐ Εο. (2). 

^ηο^φι6 Ιβ ηοπι1)Ρβ άβδ πιοΐδ οη άβδ ίοηρηηρβδ §·ρβοςηθδ αηαίο^^ηβδ αη^- 

ηιβηΐβ άβ ]οηρ βη ]οηρ ραρηιί Ιβδ άοοηπιβηΐδ άη ^ρβο 1ΐ6ΐ1βηί8ΐί€[ηθ, ί1 

άοπιβηΡΘ (^ηβ Μο. αίραηοΚβπιβηΙ ΓαδρβοΙ δθηιί1ί€[ηβ. Β’αηΐρβ ραρί Μ. Μοηΐ- 

Ιοη α Ιρβδ ρροΕαΜβηίΘηΙ ραίδοη άβ ηίβρ ΓβχίδΙβηοβ ά’ηη άίαΙβοΙβ ίηάβο- 

^ρβο. δ’ϋ α βχΐδίβ άαηδ Ια οοηνβΡδαΙίοη, Ιβδ βορίναίηδ άη πιοίηδ άβναίβηΐ 

δ’βίϊοροβρ άβ ηβ ραδ Ιβ βηίνρβ άαηδ Ιβηρδ οηνρα^βδ. II ΓαηΙ άοηο οοηοίηρβ 

(}ηβ Ιβ ^Ρβο άβ Μο. άοίΐ δοη οαραοίβρβ δβπιί1ί(}ηβ α οβ ίαίΐ €[η’ί1 ρβρροάηίΐ 

ά’αδδβζ ρρβδ άβδ οοηνβΡδαΙίοηδ οη άβδ ρβοίΐδ βη Ιαη^ηβ 8βπιίΐ]’(}ηβ, βΐ 

δρβοίαΙβπιβηΙ βη Ιαη^ηβ αραπιββηηβ. δοη ^Ρβο βδΐ Ιοη]οηΡδ άη ^Ρβο, πιαΐδ 

άη ^ρβο άβ Ιραάηοΐίοη, ηοη φΐ’ϋ Ιραάηίδβ ηη βορΐΐ αραπιββη, πιαΐδ ραροβ 

0|η’ΐ1 ρβρροάηΐΐ ηηβ οαΐβοΐιβδβ αραπιββηηβ. 

Οη Ιβρπιΐηβρα βη οΐΐαηΐ Ιβδ ρρηάβηΐβδ ρβδβρνβδ άβ λ^^βΐΐΐιαηδβη (3). 

II βδΐ ΐηιροδδΐΜβ άβ ρβίραάηΐρβ ανβο οβρίΐίηάβ Ιβ ΙβχΙβ άβ Μο. βη αρα- 

πιββη. Οαράοηδ-ηοηδ άοηο ά’αΙΙβηάρβ άβ Γβηο[ηβΙβ αραπιββηηβ άβδ Ρβδηΐ- 

ΙαΙδ (}ηΐ οΐιαη^βηΐ Ιβ δβηδ άη ^ρβο. Μαρο δαναΐΐ Γαραπιββη πιΐβηχ (|ηβ 

ηοηδ, βΐ ηοηδ ροηνοηδ ηοηδ βη ραρρορίβρ α δοη §·ρβο (4). 

Αρρβηάίαβ. — Ι^β8 ΙαΙίηί8ΐηβ8 άβ Μανβ. 
Εα φίβδίΐοη άβδ ΙαΙΐηΐδπιβδ άβ Μο. δβ Ρβΐΐβ α οβίΐβ άβ Γΐηάηβηοβ άη 

(1) Οί. ΟοιηηιβηΙαίΓβ. 
(2) Εη Γβνηηοΐιβ, ίΐ πιβ ρ&Γαίί; ςυο οβΓίαίηδ Ι,οβ'ΐα άβ ΜΙ. δυρίοαΐ, οηΐ ρΐιΐδ Γαρ- 

ραΓβηββ ά’θίΓβ ΐΓαάπίΙδ άΐΓββΙβηιβηΙ ά’υη ΙβχΙβ δβπιίΐΐςυβ. Μαίδ οβ η’βδί ραδ Ιβ ιώο- 
ΐΉβηί άβ ΐΓαίΙβΓ οβ ροίηί. 

(3) ΕΐηΙβίίιιη§, ρ. 42. 

(4) Νουδ ΐηάίςποηδ ιοί Ιβδ ραδδα^βδ ού Ιβ ΟοπιιηβηίαίΓβ ίαίΐ αΐΐιΐδΐοη α άβδ δβηιί- 
Ιΐδίηβδ, ΓέβΙδ οη δηρροδβδ : ι, 9. 15. 16. 19. 23. 28; ιι, 15; ιιι, 7. 33; ιν, 41; νι, 37; 
VII, 24. 25. 31; νιιι, 12. 17. 23. 33 ; ιχ, 5. 11. 41.43; χ, 43; χι, 14. 24. 29. 32; χιι, 11. 
14. 28. 35. 36. 38; χιιι, 2. 12. 20. 25. 34; χΐν, 1. 8. 25; χν, 40; χνΐ, 2. 

ΕνΑΝΟΙΙ.Ε 8ΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΠΟ. ^ 



χονιιι ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. 

1α.1ίη 8αΓ 1β άένβίορρβπίθηΐ άπ ^Γβο, ρΓοΜβπΐθ ςαβ ηοιΐ8 ηβ ροηνοηδ 

8οη^6Γ Ά ει1)0Γ(1βΓ ιοί (1). Νοπ8 ηοιΐ8 οοηΙβηΙβΓοηδ άοηο άθ δί^ηαΙβΓ 1β8 

ΙοπΓπαΓΘδ €[ΐιί οηΐ ραηι δίνοΐΓ πηβ δ&νβαΓ ΙαΙίηθ, βΐ (1’ΐηάΐςαθΓ βηδίιίΐβ 1β8 

ιηοΐ8 Ιαίίηδ ΐΓ&ηδΟΓίΙδ βη §·Γβο. 

II, 23 οδον ποιεΐν, οΓ. ΟοτππιβηΙαίΓβ. 
V, 43 εΤπεν δοθηναι αύτη φαγεΐν, ΟΟΓΩΠΙΘ άΐΐοί βητϊΐ 1118811 (θί. Β1α88, 4). 

X, 33 κατακρινοΰσιν αύτδν θανάτω, οαρίΐβ άατηηανβ (?) [Β1α88, 113). 

XI, 32 εϊχον... δτι, }ιαΐ>6Γβ [Β1α88^ 236). 

XV, 15 τδ ικανόν ποιησαι, 8αΐί8^αθ6Γβ. 
XV, 19 τιθε'ντες τά γόνατα, ^βηη ροηβΓβ. 

ΝοΙβΓ &Π88ί Ια ΐΘΓιηίηαίδοη (1αη8 Ήρωδιανοί (ιιι, 6; χιι, 13) ηοίθθ ραρ 
Β1α88 (ρ. 4) οοιηπίΘ ΙαΙίηβ. 

Βθ οα8 1β ρ1α8 ΐηΐ6Γθ88αηΙ Θ8ΐ Γβιηρίοί άβ ινα. οοη]οηοΙίοη βηαΐβ 
βη β8ΐ νβηαβ α δί^^ηίβθΓ πηβ οοη8θ(}ΐΐΘηοθ, οοιηπιΘ άαηδ Ακκ. Όί88. ΕρίοΙ. 
II, II, 16 ουτοι μοιρδς ήν, ινα ριή ιδη. « €β1α, (ΙίΙ Β1α88 (ρ. 229), ρα88θ 1β8 ]υ8ΐθ8 

βοΓΠθδ άβ Γπ8α§·ο άβ ινα; οί. ΙαΙΐη ». 

Μ. Μοπίΐοη ΓθοοηηαίΙ Ιβ ιηβιηβ ρβόηοπιβηβ : ϊνα βη βδΐ αρηνβ α Ιβηίρ 

Ια ρΐαββ άβ Γαηβΐβη ίηβηίΙίΓ, βοηιιηβ βη ΙαΙίη ηΙ (ρ. 206). Μαίδ Π βχρΗι^υβ 

Ια ΐΓαηδίΙίοη δαηδ Γίηβηβηββ Ιαίίηβ. Οη αιίΓαίΙ ραδδβ άβ ινα βηαΐ α ίνα 

ανββ 1β 8ΐιβ].]η88ίί, αη Ιίβη άβ δποις ανββ 1β ίπΙιΐΓ ΐηάίβαΐίί βοηιιηβ Ιβδ βίαδ- 

δΐςηβδ, ΕηδπίΙβ οη 8β δβΓαίΙ βοηίβηΐβ άη δίιηρΙβ 8ηβ]οηβΙΐ£. 

^ηο^ ςη’ίΐ βη δοίΐ, ββΐ βιηρΙοί άβ ινα βδΐ ΓβΙαΙίνβιηβηΙ ίράςηβηΐ άαηβ 

Μβ. ΜαΙ^Γβ Ιβδ ΓβδίδΙαηββδ άβ Γαηβίβηηβ βχβ^βδβ, (^ιιί ρΓβίβραίΙ Ρββοπ- 

Ηγ α άβδ δηβιίΐϊΐβδ, οη ρβηΐ 1β Γββοηηαίΐρβ άαηδ ιιι, 9. 12; ν, 10. 43; νι, 

8; VII, 36; νιιι, 30; ιχ, 9. 30; χι, 16, βΐ ρβπΙ-βίΓβ βηβΟΓβ αίΠβπΓδ. 

Εΐαηΐάοηηββ ββΙΙβ ίρβςηβηββ, οη βοηβίαραίΐ νοίοηΐίβρδ α Γίηβηβηββ άη 

ΙαΙίη άαηδ 1β βαδ ραρΙίβηΙίβΓ άβ Μβ. 

II η’βδί ραδ δηρρρβηαηΐ άβ ΓβηβοηΐΓβΓ άβδ ηιοΐδ ΙαΙίηδ άαηδ Μβ., βοπιπιβ 

άαηδ Ιβ ^Γββ ββΐίβηίδΐίι^ηβ άη Ιβηιρδ (2). Εβ ΙαΙίη βίαηί Ια Ιαη^ηβ άβ 

Ι’αάπιίηίδίΓαΐίοη βΐ άβ Γαρπιββ άαηδ ΙοηΙ Ιβ ιηοηάβ Γοηιαίη, οη ηβ 

δ’βΙοηηβ ραδ άβ ίροηνβρ άαηδ Μβ. κεντυρι'ων (χν, 39. 44. 45), λεγιών (ν, 9. 15), 

σπεκουλάτωρ (νι, 27), δηνάριον (νι, 37; χιι, 15; χιν, 5), κοδράντης (χιι, 42). 

Εβ ηαοί ξε'στης (νιι, 4), ηοιη ά’ηηβ πιβδηρβ, ρβηΐ βηβΟΓβ δβ ραΙΙαοΕβΡ 

α ΓαάιηίηίδίΓαΙίοη, πιαίδ οη ηβ ρβηΐ βη άίρβ αηίαηΐ άβ κράβαττος (π, 4. 9. 

11. 12; VI, 55). 

φραγελλώσας (χν, 15) Ιοηβββ βίβη α ΓβχβΡβίββ άβ Ια ]ηδ1ίββ, ιηαίδ 

ΓβπιρΙοί άβ (Ααστιγοΰν (βπιρίογέ ραΓ Μβ. X, 34) βΙαίΙ δί ηαΐηρβΐ βΐ δί 

ρβραηάη €[η’οη ηβ δ’βχρίίί^ηβ ραδ Ιβ ββοίχ ά’ηη ιηοΐ ΙαΙίη. 

(1) Ιιθδ πίθΐΙΐΘΐΐΓβδ απΙΟΓϊΙέδ ΓβδίΓθΐ^ηβηί ϋθαιιοοπρ οθΙΙθ ΐηίΐυθηοβ. Οη ρβπΐ νοίΐ’ 

άαηδ Α ΟίοΙίοηαΓίί ο( ΙΚβ ΒίϋΙβ, III, 40,1’ίηίϋοειΙίοη άβ οθ ςηβ οβΓίαίηδ αυίβυρδ Γβ- 
^εΐΓάβηΙ οοπιαιβ άθδ ΙαΙίηΐδίηβδ. 

(2) Ρι.υτΑΗθυΕ, Ροτηρέβ, χχιν, καλκίοις ααΙοβίβ, θδΐ υη βχβηιρίθ Ιΐ’όδ ίοιΊ. 



ΙΝΤΚΟΒϋΟΤΙΟΝ. ΧΟΙΧ 

Εΐ 81 Γοη βηίβηίΐ & Ια η^^ιιβιΐΓ (ίΐι’ιιη ιηοΐ ^Γβο 8θίΙ ^1θ8β ρ&Γ αη ιηοΐ 

Ιβοΐΐηίςΐΐθ άβ ΓαηΠΘβ ΓΟΤη&ϊηθ, εσω της «ύλης, ο Ιστιν πραιτώριον (χν, 16), οη 

ΠΘ νοίΐ ρ£ί8 (1ιι ΙοιιΙ ροχίΓ^αοί Μο. αιΐΓβίΙ ΐΓδάιιίΙ (Ιαηδ ΓιπΙθγθΙ (Ιθ θΓβ08 

οπβηΐ&ιιχ ΙβρΙοη ρ&Γ <ιηαάΓαη8 : λεπτλ δύο, ο εστιν κοδράντης (χιι, 42). 

II 681 ΥΓ&ί ςιΐθ Μι. & χουστο)δια (Μΐ. XXVII, 65. 66; χχνιιι, 11); ιηειίδ 

οθ ΐΉοΙ 8β Γ&ΙΙαοΙιβ & Γαηηβθ. 

Ββ 80Γΐβ (^υ0, α ΙοαΙ ρΓθΐκΐΓθ, 81 1θ8 ΙαΙίηίδΐηθδ (1ιι δβοοηά βν&η^ϋβ 
ηβ ρΓΟίινβηΙ ραδ ίηνΐηοί61θΐηθηΙ (|ΐι’ί1 ά θΙθ βοηΐ α ΚοηΐΘ, άα ιηοίηδ 

8ΐι§·^θΓθηΙ-ί1δ (|αθ ΓαυΙθΠΓ θΙαίΙ ρΐιΐδ ίαιηίΙίΒηδΘ ανβο 1θ ιηοηάβ Ι&Ιίη 
(ίπβ ΠΘ Γθΐ8.ίΙ ά’οΓάίηαΐΓβ πη Ογθο άβ Ραίθδΐίηθ, βΐ ΙοπΙ δ’βχρΙίςιιβΓ&ίΙ 

&ί8βΓηβηΙ δ’Π αναίΐ βοηΐ » Κοπιβ. 



αΗΑΡΙΤΗΕ VI 

Ι.Ε8 δΟυΚΟΕδ Βϋ 8ΕΕΟΝΒ ΕΥΛΝΟΤΕΕ. 

II δθΐϊΐΗθ ίΓηρθ88ί1)ΐ6 άβ ρο88θ(ΐ6Γ υηβ οοηηειί88ίΐηοβ αρρΓοίοηάίβ άα 

δθοοηά θν&η^ΐΐθ 8&η8 ανοιρ αα ρρέαΙειΜβ άβίβηηίηβ 8β8 Γθίαΐίοηδ, 8Ϊηοη 

£ΐνθθ 1θ (}ΐι&1;Γί6ΐηθ, οΐπ ιηοίη8 ανβο 1θ ρΡΘΓηίβΓ θΐ 1β ΐΓθί8ίθΐη6, (|ΐΐθ Γοη 

β8ΐ οοηνθπη άβ (ΐ68ί^ηβΓ εινβο Ιπί 80Π8 1β ηοιη άβ 87ηορΙί(}ΐΐ68. 

Β’&πΙγθ ρδίΓΐ Ιθ. οοιηρείΓ£ΐί8οη 8υρρο86 (|υθ ΓβΙικΙθ (1β8 ΐΓοίδ Θν£ΐη§“ί1β8 

β8ΐ &ο1ιβν66; 1& (5πβ8ΐ;ίοη 8^ηορΙίςπθ 8ΐιίΙ η&ΙαΓβΙΙβπίθηΙ; 1β οοιηιηθηΙαίΓβ 
(1β8 ΐΓοίδ 8γηορΙίς[πβ8. 

II ^ ίΐ Ια ιιηβ άίίΤιοιιΙΐΘ (ΐπί αα ρΓθΓαίβΓ α1)0Γ(Ι ραραίΐ ίηδοΙπΜθ. 

Εα ιηβίΙΙβιΐΓβ ιηαηίθΓβ (Ιθ δΟΓίΐΓ άβ οβ οθγοΙθ, ο’βδί άβ δπρροδθρ 1θ 

ρροΜθΠΐθ Γβδοΐιι, οοιηπίθ οη ίαϋ Γ{Π6ΐ(}η6ίοΪ8 βη ιηα11ΐθΐηα1ί(}πθ8, οιι άιι 

ιηοίηδ άβ Γβ^αράθρ Μ&ρο οοΐΏΐηβ ΙέΙβ άβ 1ί§“ηβ. Οβία η’α αιιβυη ίηβοη- 

νβηίβηΐ αα ροίηΐ άβ ναβ άβ Γβχβ^βδβ Ιρ&άίΐίοηηβΐΐβ, ραίδςα’βΐΐβ α 

Ιοπ]οπΡδ ρ1ιΐ8 οοηιιηιιηβΓηβηΙ; αάιηίδ Γίηάβρβηάαηββ άβ Μαρβ; οη βδΐ 

άοηβ αηίορίδβ α ΓβΙαάίβΡ βη Ιαί-πιβπιβ, βοηιπιβ δ’ΐΐ βΙαίΙ πη ροίηΐ άβ 

άβραρί. 

Οβία βδΐ 8&η8 άοηΐβ απδδί Ιβ^ΐίΐπιβ απ ροίηΐ άβ ναβ βρίΙίςαβ, ραίδί^αβ 

Ια βρΐΐίί^αβ βδΐ απ^οαράΊ1α^ αηαηίηιβ 8αρ ββ ροίηΐ (}αβ Μαρβ α δβρνί 

άβ δοαρββ α Εαβ βΐ αα ΜαΙΙΙιΐβα §^ρββ ςαί βδΐ ηοΐρβ ρρβηιίβρ βναη^ίΐβ. 

II ρβδίβ ββΐ ίηβοηνβηίβηΐ €[α’οη ηβ ρβαί βχαπιίηβρ δοπδ ΙοπΙβδ 8β8 

ίαββδ 1β ρροΐ^ΐβπιβ άα ΡροΙο-Μαρβ, βΐ (^α’οη ηβ ρβαί αΐ^οράβρ ςαβ ά’αηβ 

ίαςοη ρρονίβοίρβ 1β ραρρορί άβ Μαρβ ανββ ββ ςαβ Ια βρίιίςαβ ηοηιπιβ 

1β Γβοαβίΐ άβ άίδβοαΡδ. Μαίδ ββΐ ίηβοηνβηίβηΐ βδΐ ίηΐιβρβηΐ αα 8α]βΙ, 

βΐ ί1 ίααΐ βη ρρβηάρβ 8οη ραρίί. 

Νοαδ ανοηδ βρα ροανοίρ, ά’αρρβδ 1β 8βα1 βχαηιβη άα 8ΐ^1β άβ Μαρβ, 

ρββοηηαιΐρβ 8οη αηίΐβ, βΐ ραρ βοη8β(5αβηΙ Ρβ]β1βρ ΓΚ^τροΙΙιβδβ άβ άβαχ 
οα άβ Ιροίδ βοαβίιβδ Ρβαηίβδ βη αη δβαί οανρα^β. Ορ άβ ββ (^αβ 1β 
δββοηά βναη§·ί1β βδΐ Γοανρα^β ά’αη 8βα1 ααΐβαρ, ί1 ηβ δ’βηδαίΐ ρα8 ςα’ίΐ 
ηβ άβρβηάβ άβ ρβΡδοηηβ. Β’οΐι Ια ςαβδίίοη άβ 8β8 δοαρββδ. Βαηδ ΓβΙαΙ 
αβΙαβΙ άβ Ια βρίΐίί^αβ, β’βδί, βη ίαίΐ, Ια ςαβδΙίοη άβ8 ρβίαΐίοηδ άβ Μαρβ 
ραρ ραρρορί α Ια βαΙββΙιβδβ άβ Ρίβρρβ βΐ αα ρββαβίΐ άβ άίδβοαΡδ. 

II ηβ ρβδίβρα ρ1α8 ςα’α 8β άβηιαηάβρ (}αβ11β ρβαί βίΡβ Ια ραρί ρρορρβ 

άβ ΓααΙβαρ. 

Εβ8 άίδβαδδίοηδ (^αί δαίνβηΐ 8αρρθ8βηΙ αηβ βοηηαίδδαηββ ^βηβραΐβ άβ 

Ια ({αβδΙίοη δ^τηορίίί^αβ. II δαίΤίρα άβ ραρρβΙβΡ €[αβ Μβ. ηβ βοηΐίβηΐ ςα’αη 



ΙΝΤΚΟΒϋΟΤΙΟΝ. 01 

Ιγθ8 ρθΐΐΐ ηοπιΒΓΘ (1θ (ϊαί ηβ 8β ΐΓΟπνβηΙ β€[αίν8ΐ1βιηπιβηΙ άαηδ 

1^0. βΐ Μι. οα (1&η8 Ι^ο. 8βιι1 οιι (Ιαηδ Μΐ. 8βιι1. Οη η’βδί ρ3ΐ8 (Ι’&οοοΓίΙ 

δαΓ 1β ηοιη1)ΓΘ άβ οθ8 ρ£ΐ88&§*β8, ρδίΓΟβ (}αβ Ιοιίδ ηβ άίνΐδβηΐ ρ&δ Ιβδ 

ρβποορβδ άβ Ια πίθΐηΘ ίαςοη, βΐ (^α’οη ηβ Γβ^αΓάβ ρ&δ βοπιπιβ ρ&δδ&^β 

ρΓορΓβ α Μβ. αη δίιηρΙβ άβΐηίΐ βη ρΐηδ άαηδ πη ΓββίΙ ρηΓθΠβΙβ. 

Κβίβνοηδ βοπιπιβ άί§·ηβ8 ά’πηβ πιβηΐίοη ρ&ρΙίβπΙίβΓβ Ιβδ βηάΓοίΙδ 

δπίναηΐδ, ρΓορρβδ α Μβ. : ι, 1 (ΓΐηίΓοάπβΙΐοη); ιιι, 20. 21 (ορίηίοη 8Πγ 

ΙβδΠδ); IV, 26-29 (ραβαίιοΐβ άβ Ιίΐ δβπιβηββ); νιι, 2-4 (πδπ^βδ άβδ Ιπίίδ); 

VII, 31-37 (1β 80ΠΓά-1)β^πβ); νιιι, 22-26 (Γανβπ^ΐβ άβ Ββΐΐΐδβϊάα); 

XIV, 51-52 (1β ]βπηβ Ιιοιηηηβ άβ Οβίΐΐδβιη&ηί). 

I. — ΗαρροΓίΒ άα 8βοοηά β^αη^ίΐβ αΛ^βο 8. ΡίβΓΓβ, 

Οη ηβ 8θη0’β ροίηΐ ίβί η βηΐΓβρρβηάΓβ 1η 14β1ιβ ίιηροδδίΐιΐβ άβ άβΙβΓ- 

ιηίηβΓ βχηβίβπιβηΐ, άηηδ 1β δββοηά βνηη^ίΐβ, Ιβδ ρηδδη^βδ €[ηί ρΓονίβη- 

ηβηΐ άβ 1η βηΐββΐιβδβ άβ ΡίβΓΓβ, βΐ ββυχ ο^αΐ η’βη νίβηηβηΐ ρηδ. Οη δβ 

βοηΙβηΙβΓη άβ τηδδβπιΙιΙβΓ Ιβδ βηάΓοίΙδ (^ηί ιηοηΐΓβηΙ ΓηβΙίοη άβ ΡίβΓΓβ 

βΐ άβ ^ΓοηρβΓ Ιβδ ίηίΐδ (|αί δΐι^^βΓβηΙ άβ Ιηί ηΙΐΓίΙιηβΓ ηηβ ρηΓΐ ρΓβροη- 

άβΓηηΙβ άηηδ Ιβδ 0Γί§*ίηβδ άβ Μβ. 

ΡίβΓΓβ ρηΓηίΙ ά’η1)0Γά δοπδ 1β ηοιη άβ δίηιοη. δίηιοη βδΐ ηρρβίβ 1β 

ρΓβιηίβΓ (ι, 16), ηνββ ΑηάΓβ δοη ίΓβΓβ. Ο’βδΙ άηηδ ΙβπΓ ιηηίδοη (ι, 29) 

(:[ΐιβ δβ Γβηά Ιβδπδ; ί1 ^ηβΓίΙ 1η 6β11β-ιηβΓβ άβ δίηιοη (ι, 30), βΐ δίηιοη 

βδΐ άβ]η η 1η ΙβΙβ άβ ββηχ ηηί 1β βΙιβΓβΙιβηΙ (ι, 36). Αιΐδδί βδΐ-ίΐ 1β ρΓβ- 

ιηίβΓ άβδ Βοηζβ, ΙοΓδ^ηβ δοη ηοιη άβ δίιηοη, ι^ηί ηβ ΓβρηΓηίίΓη €[ΐι’η 

Οβίΐΐδβιηηηί (χιν, 37), βδΐ βΐιηη^β βη ββΐπί άβ ΡίβΓΓβ (ιιι, 16). II βδΐ ρΐηββ 

η ρηΓΐ, Ιοιι]οηΓδ 1β ρΓβιηίβΓ, ηνββ 3ηβ9νιβδ βΐ Ιβηη, Ιβδ Γιΐδ άβ ΖβΒβάββ, 

άηηδ ΐΓοίδ βίΓβοηδΙηηββδ δοΙβηηβΙΙβδ άοηΐ ίΐδ δοηΐ δβπΙδ Ιβπιοίηδ (ν, 37; 

IX, 2; XIV, 33). ΑηάΓβ ηβ ρηΓηίΙ δβηΐ ηηΐΐβ ρηβΐ. Ρβδ άβηχβίδ άβ Ζβββάββ 

ρηΓηίδδβηΙ βηββιηΜβ ηηβ ίοίδ (χ, 35), βΐ Ιβηη ρΓβηά δβηΐ 1η ρηΐ'οΐβ ηηβ 

ηηΐΓβ ίοίδ (ιχ, 38). δπΓ 1η πιηδδβ άβδ ΑρόΐΓβδ άοηΐ Μβ. ηβ άίΐ (|αβ Ιβδ 

ηοηΐδ, ΡίβΓΓβ δβ άβ^η§·β άηηδ ηη τβΐίβί δίη^ηΙίβΓ. Ο’βδΙ Ιηί (;{ηί βοηίβδδβ 

ςηβ Ιβδηδ βδΐ 1β Μβδδίβ (νιιι, 29), η^ί ΓβρΓοβΙιβ η Ιβδηδ Γηηηοηββ άβ 

δβδ δοηίΪΓηηββδ (νιπ, 32) βΐ €{ηί βδΐ νίνβιηβηΐ ΓβρΓίδ ρηΓ 1β ΜηίΐΓβ 

(νιιι, 33). II βδΐ 1β δβηΐ ςηί ρΓβηηβ 1η ρηΓοΙβ η 1η ΤΓηηδβ^ηΓηΙίοη [ιχ, 5) 

βΐ ηηί δβ νηηΐβ ά’ηνοίΓ ΙοηΙ οιηίΙΙβ ροηΓ δηίνΓβ Ιβδηδ (χ, 28). 11 δ βδΐ 

δοηνβηη άβδ ρηΓοΙβδ άη ΜηίΐΓβ ηη β^ηίβΓ (χι, 21), ί1 βδΐ 1β ρΓβιηίβΓ 

ηοιηιηβ άβ ββηχ (^ηί ίηΙβΓΓΟ^βηΙ δηΓ 1η τηίηβ άη ΤβπιρΙβ, ΡίβΓΓβ, Ιηβ(}ηβδ 

βΐ Ιβηη βΐ ΑηάΓβ (χιιι, 3). Π ρΓοΙβδΙβ ηνββ ηβάβπΓ άβ δοη άβνοηβπιβηΐ 

(χιν, 29) ηνηηΐ Ιβδ ηηΐΓβδ, ηηδδί βδΙ-ί1 δρββίηίβιηβηΐ ΓβρΓίδ ρηΓ Ιβδηδ 

δοηδ 1β ηοιη άβ δίηιοη (χιν, 37); ββρβηάηηΐ ί1 δηίΐ 1β ΜηίΐΓβ, ^^οίςηβ 

άβ Ιοίη (χιν, 54), ηιηίδ ί1 1β Γβηίβ ΐΓοίδ ίοίδ (χιν, 66. 67. 70) ηνηηΐ άβ 

ρΙβηΓβΓ δη ίηηΐβ (χιν, 72). II βδΐ δβηΐ ηοιηπιβ ηνββ Ιβδ άίδβίρΙβδ (}ηηηά 



αιι ίΝτκοΌυατιοΝ. 

Γαη^’β άθ Ια ΓβΰυΓΓβοΙίοη Ιθιιγ βηνοίβ Ιβδ δαίηΐββ ίβιηιη68 (χνι, 7). 

II ίειιιΐ άοηο οοηνβηΐΓ (|ΐΐ6 ΡίθΡΓβ βδΐ Ια δβπΐβ ρβΓδοηη&Πΐβ (}πί δβ 

(ΙβΙαοΚβ (Ιοίηδ Ιβ §^Γ0ΐιρβ άβδ άίδοίρίθδ. 11 α ΓΐηΐΙίδιΙίνθ, ί1 δβ πιβΐ βη δββηβ, 

βΐ οβΙΙβ ρΓΘΘιηίηΘηβΘ ρ&ΓαίΙ 1)ίβη Γ&Ιίβββ ρ&Γ Ιβδπδ άβδ Ιβ άββπΐ (ιιι, 16) 

βΐ ρ&Γ Γαη^β & Ια βη (χνι, 7). 

^θρΘη(^&ηι ΡίβΓΓΘ η’βδί ^8ιη1&^δ βαΙΙβ. Ρβ ιηοηιβηΐ ΙίβΓΟΪςηβ άβ δα βαρ- 

ρίβρβ, οθίαί ού ΐ1 ΡββοηηαίΙ Ιβ Μβδδίβ, βδΐ Γοββαδίοη ροπρ Ιηί β’αηβ δβ- 

νβρβ ρβρριπιαηββ, ραρββ (^αΊΙ η’α ραδ άη ροΙθ άπ Μβδδίβ Ια πιβηιβ ίάββ 

€[116 Ιβδίΐδ. Μβ. βίΐβ Ρίβρρβ άαηδ ςπαΐρβ ραδδα^βδ ού ηί Μί. ηί Ρβ. ηβ 

ραρίβηΐ άβ Ιηί (ι, 36; χι, 21; χιιι, 3; χνι, 7), πιαίδ δί ββδ ραδδα^βδ πιαηί- 

ίβδίβηί; α Ιβαρ ίαςοη δα δίΐααΐίοη ρρβροηύβραηΐβ, ίΐδ η’οηΐ ρίβη άβ δρβ- 

βίαΐβπιβηΐ §·1ορίβιιχ ροιιρ δα ρβΡδοηηβ. Βαηδ Ρβ. Ρίβρρβ βδΐ ηοιηπιβ α ρρο- 

ροδ άβ ΓΡβπιορροϊδδβ (Ρβ. νιιι, 45), α Γοββαδίοη άβ Ια ρρβραραΐίοη άβ Ια 

Ρα(|ΐιβ (Ρβ. XXII, 8), άαηδ Ια άβρηίβρβ Ρβηβ (χχιι, 31), αρρβδ Ια ρβδυρρββ- 

Ιίοη (χχιν, 12. 34). Οβ δοη βόΐβ ΜΡ α βη ρρορρβ ΡίβΡΡβ πιαρβίιαηΐ δπρ Ιβδ 

βαπχ (Μι. XIV, 29), Ιβ δρίβηάίάβ β1ο§*β άβ Ιβδηδ α ΡίβΡΡβ (Μΐ. χνι, 18 δ.), 

Ιβ ραίβιηβηΐ άα δΙαΙβΡβ ροπρ Ιβδπδ βΐ ροηρ Ιηί (Μΐ. χνιι, 24-27). 

II βδΐ άοηβ βνίάβηΐ ςαβ ΡίβΡΡβ ηβ ]οιιίΙ ραδ άαηδ Μβ. ά’ηη Ιραίίβηιβηΐ 

άβ ίανβηρ. 

Μ. Ροίδ}^, δΐιίναηΐ ά’αδδβζ ηοιηβρβιιχ βρίΙίςηβδ, α ηιβιηβ ρρβίβηάη (];ηβ 

Ιβ δββοηά βναη^ίΐβ βΙαίΙ βοδΙίΙβ α ΡίβΡΡβ, ραρ δ^τιηραΐΡίβ ροιιρ Ραηΐ, βΐ α 

βρη άββοηνρίρ άαηδ Μβ. ηη ραρίί ρρίδ άβ ραΡαίδδβΡ Ιβ ρρίηββ άβδ ΑρόΐΡβδ. 

Ο’βδΙ δηρροδβρ α Μβ. άβδ Ιβηάαηββδ Ρίβη ρβη βΐιρβίίβηηβδ, βΐ ηη βδρρίΐ 

ίορί β1ραη§·βρ α ββΐηί άβ δ. ΡαηΡ 

Εηβορβ δί Γοη ρρβίβηάαίΐ ([πβ Ιβ δββοηά βναη§ά1β α βίβ ββρίΐ αη ιηοπιβηΐ 
ού Ρίβρρβ βΐ Ραηΐ δβ δοηΐ Ιροηνβδ βη άίνβρ§·βηββ ά’ίάββδ! Μαίδ, αη Ιβη- 

άβπιαίη άβ Ια ιηορί άβ δ. ΡίβΡΡβ, ςηαηά δοη §*1ορί6ηχ ιηαρί^ρβ βηΐ αβιριηβ 
δοη αιηοηρ βΐ άοηηβ ραίδοη α δβδ ρροίβδίαΐίοηδ ίαάίδ άβιηβηΐίβδ, (|ηαηά 
δ. Ραηΐ βηΐ βίβ αδδοβίβ α δα ραδδίοη βΐ α δα βοηροηηβ, (5ηβ1 ββρβίίβη 
αιιραίΐ βη Γαιηβ αδδβζ Ραδδβ ροηρ ββρίρβ ΓΡίδΙοίρβ άβ Ιβδηδ άαηδ Ιβ άβδδβίη 
άβ άβηί^ρβρ Ρίβρρβ? δί, βη ρβαΐίΐβ, Μβ. η’α ραδ ρββηΐβ άβναηΐ Γανβη άβδ 
ίαηΐβδ άβ ΡίβΡΡβ, β’βδί ςη’ίΐ Ιβ άβναίΐ α Ια νβρίΐβ, βΐ (}ηβ βΙιαβηη δαναίΐ 
βοιηιηβηΐ βΐΐβδ αναίβηΐ βίβ ραβΡβΙββδ. Εΐ δ’ίΐ η’α ραδ ίηδίδΙβ δηρ Ιβδ βόΐβδ 
^Ιορίβηχ άβ Ια βαρρίβρβ άβ ΓΑρόΐΡβ, β’βδί βαηδ άοηΐβ ςηβ Ρίβρρβ Ιηί-ηιβπιβ 
η’γ ίηδίδΙαίΙ ραδ βΐ (}η’ί1 δηίναίΐ Ια βαΙββΡβδβ άβ ΡίβΡΡβ. 

11 δηβίΐ ά’ανοίρ άβδ δβηΐίιηβηΐδ βΡρβΙίβηδ ροηρ Ιροηνβρ ββΙΙβ βχρίίβα- 

Ιίοη ΙοηΙβ δίιηρίβ; βΠβ βδΐ άαηδ ΓβδρρίΙ άβδ ρρβιηίβΡδ βΡρβίίβηδ. Αηδδί 
α-1-β11β βίβ ρροροδββ ραρ ΕηδβΡβ (1). ^ηαηά ί1 δ’α^ίΐ άβδ βίο^βδ άβ Ιβδηδ 
α ΡίβΡΡβ : δ Μάρκος μηδενδς τούτοιν ιχνημονεύσας, οτι [χηδ’ δ Πέτρος ταοθ ώς ειχο'ς, 
εν τοΤς αύτοΰ διδασκαλίαις εξηγο'ρευσεν... ^ηαηά ί1 δ’α^ίΐ άη ΡβηίβΐηβηΙ : Μάρκος 
μέν ταΰτα γράφει, Πέτρος δέ ταΰτα περί έαυτοΰ μαρτυρεί. 

(1) Ο6ΐηοη8ΐ}\ βυαη§., III, ν, 91 βΐ 95, 6(1. ΟΐικΙοΓί’. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. ΟΙΠ 

Ο’αίΠβιΐΓδ ί1 η’γ αν&ίΐ αποιιηβ Γαίδοη άβ ΙαίΓβ 1β ΓβηίβιηβηΙ άβ Ριθγγθ 

ρΙυΙόΙ €[116 1β ρβοΐιβ άβ Β&νίά, ραί8€[π’ΐ1 Γ&ν&ίΙ δί αιηβΓθΐηβηΙ ρΙβιΐΓβ : 

ταυτα (Ιβδ β1θ§·βδ) μεν ουν ό Πέτρος εικο'το^ς παρασιοίττασθαι ήξίου. διο και Μάρκος 

αύτά παρε'λιπεν, τά δέ κατά την άρνησιν αύτοΰ εις πάντας εκηρυξεν ανθρώπους, επει 

και εκλαυσεν επ’ αύτη πικρώς (1). 

Οη &ΓΓΪν6 απ ιηθιηθ οοηοθρΙ βη βηνίδ&^’θ&ηΐ δθαίβτηβηΐ (|ΐΐθ1ΐ6 δΟΠΓΟβ 
ά’ΐηίοΓίηαΙίοη οη η ρη οοηδίιΙΙβΓ ροιίΓ ΓβηδβπιΙ)!© άβδ ίαίΐδ ταοοπίβδ ρείΓ 
Ιθ δβοοηά βναη§·ί1β. 

Π’ηηΙβιΐΓ ά’ηηβ ΙιίδΙοίΓβ η’θδΐ ρηδ ΟΓάΐη&ίΓβηιβηΙ οβίαί (}ΐιί γ ]θΐιβ 1β 

Γοΐβ ρπηοίρειΐ, πιαΐδ (^υ&ηά ί1 δ’η^ίΐ ά’ηηβ ΙιίδΙοίΓβ ρΓβδί^ιιβ οοηΙβηιροΓηίηΘ 

(Ιβδ ίηίΐδ, οη (Ιοίΐ δβ €ΐβηιηη(1βΓ (^ηί η ρη βΐΓβ βη βΐηΐ άβ ΓοηΓηίΓ Ιβδ Γβη- 

8βί^ηβπιβηΐ8? Α ρΓοροδ (1β Ιβδηδ, ΡίβΓΓβ βδΐ ρΓββίδβηαβηΙ (Ιηηδ ββΙΙβ δί- 

Ιηαίίοη. Ρ’ΙιίδΙοίΓβ οΐβ Ιη ρΓβ(1ίβ3.1ίοη άη δ&ηνβπΓ βοπιπιβηββ βχηβΙβπιβηΙ 

ηνββ Ια νοβαΐίοη (1β ΡίβΓΓβ. ΟβδΟΓΠιαίδ ί1 βδΐ 1β οοπιρα§^ηοη (1β Ιοηδ Ιβδ 

ίηδίαηΐδ, βΐ Ιβδ ρΓβπιίβΓβδ δββηβδ δβ ραδδβηΐ οΐαηδ δα νίΠβ βΐ άαηδ δα ηααί- 

δοη. ϋαηδ 1β Γββίί (1β ββ (|ηί δ’βδί ραδδβ α ^βΓηδα1βη1, ΡίβΓΓβ ίηΙβΓνίβηΙ 

ρΐηδ δοηνβηΐ βηβΟΓβ (^ηβ άΊια1)ίΙη(1β. ΤΓοίδ βρίδθ(1βδ η’οηΐ βη (|ηβ ΐΓοίδ 

ίβπιοίηδ, ΡίβΓΓβ βΐ Ιβδ (Ιβηχ Γιΐδ (1β Ζβΐιβοΐββ. Ιαθ€[ηβ8 βδΐ βχβΐη ραΓ δοη 

πιαΓί^^Γβ ρΓβπιαΙηΓβ (ΑβΙ. χιι, 2). Ιβαη ηβ δαηΓαίΙ βΐΓβ ΓαηΙβηΓ άη ΓββίΙ άη 

ΓβηίβηιβηΙ, ρηίδίϊη’ίΐ α ΓαβοηΙβ Ιβδ ίαίΙδ δοηδ ηη αη^ΐβ αδδβζ άίίϊβΓβηΐ 

(Ιο. XVIII, 15 δδ.). II ΓβδΙβ ΡίβΓΓβ. δί ββΐ βρίδοάβ βδΐ βιηρΓηηΙβ α δα βαίβ- 

βΐιβδβ, ί1 η’γ α ραδ άβ ταίδοη άβ οΙιβΓβΙιβΓ ηηβ αηΐΓβ 0Γί§·ίηβ ά Γβηδβιηΐιΐβ 

άη Γββίΐ. δαηδ α3οηίβΓ ΐΓορ ά’ίιηροΓίαηββ α ηηβ ραΓβίΙΙβ βαΓαβ1βΓίδΐί(|ηβ, 

οη ρβηΐ άΐΓβ (^ηβ Ιβδ ηοΐβδ (^ηβ ββΓίαίηδ βΓίΐ;ί(}ηβ8 άοηηβηΐ αη δβοοηά βναη- 

^ίΐβ, ίΓηδΙβ βΐ βχηΙιβΓαηΙ, δίιηρΙβ βΐ ραδδίοηηβ, οοηνίβηηβηΐ αδδβζ αη 

ΙβιηρβΓαιηβηί άβ δίιηοη-ΡίβΓΓβ. 

δαηδ άοηΐβ ΙοηΙ ββία η’βδί ραδ άβηιοηδίΓαΙίί, βΐ ηοηδ ηβ νοηάΓίοηδ ραδ 

βχα^βΓβΓ Ιβδ ΓβδδοηΓΟβδ άβ Ια ΟΓίι^(^ηβ ίηΙβΓηβ, ηιαίδ ί1 ίαηΐ τββοηηαίΐΓβ 

άη ηαοίηδ (^ηβ Ιβδ Γβδηΐΐαΐδ άβ Γβχαιηβη 0Γίίί(ϊηβ οοηοοΓάβηΙ ραΓίαίΙβιηβηΙ 

ανββ Ιβδ άοηηββδ άβ Ια ΐΓαάίΙίοη. 

II. — 8αίηί Μαΐ'β βΐ Ιβ νβοαβίΐ άβ άί8βοιΐΓ8 (^). 

Ρ’βίαΐ άβ Ια βΓίΙί(}ηβ ηοηδ οΐιΐί^β α ΐΓαίΙβΓ Ια (|ηβδΙίοη άβδ ταρροΓίδ άβ 

Μβ. ανββ Ια δοιίΓοβ οοιηιηηηβ α Μΐ. βΐ α Ρο. (}ηβ Γοη α ηοιηιηββ Εο^ία^ (^ηβ 

Γοη ηοιηηιβ ρΐηΐόΐ αη]οηΓάΊιηί Γβοηβίΐ άβ άίδβοηΓδ οη δίηιρίβιηβηΐ δοηΓΟβ 

{^ιιβΙΙβ, ^). Ταηάίδ (}ηβ Ιβ ρΐηδ ^Γαηά ηοιηΙΐΓβ άβδ βΓίΐ;ί(|ηβδ δβ ΓβδβΓνβηΙ 

οη ηίβηΐ Ια άβρβηάαηββ άβ Μο. ραρ ταρροΓΐ α ββίίβ δοηΓΟβ, ά’αηΐΓβδ τβ- 

^αΓάβηΙοβΠβ άβρβηάαηββ οοιηπιβ ηη ίαίΐανβΓβ (2). 

(1) Εοά. Ιθ€., 92. 
(2) Οη α ΐηδΐδΐ^ δρβοΐαίβιηβηί δπΓ οβ ροΐηΐ α ρΐ’οροδ (Ιβ Ια 0ΓΐΙί€[υ6 ιηοίΐθΐ’ηβ, οί. 

ο1ι. II. Οοιηιηβ οιΐΥΓα^β δρβοίαΐ άαηδ Ιβ δβηδ άβ Ια άβρβηάαηββ άβ Μαΐ'β οη βοηδηΐ- 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. €ΐν 

Νοαδ δοιηιηβδ άοηο ο1)1ί^β3 ά’θχαιηίηθΡ Ιβδ ίαίΙδ, ιη&ίδ ηοιίδ Ιβηοηδ & 1β 
ί&ΐΓΘ ανβο Ιβδ ρΐιΐδ βχρρβδδβδ ΓθδβΓνβδ. Ε’ΘχίδΙβηοβ άβ Ια δοιίΓοβ βδΐ ιιη 
ροδίαΐαΐ ίονί ρΓθ1)α1)ΐ6 ροπΓ βχρΙίςαθΓ Γαοοορά άβ 1.ο. βΐ άβ Μΐ. βη άβ- 

ΙιοΓδ άβ Μο., οαΓ οη ηβ ρβπΐ ^ιιθρθ δΐιρροδθΓ ιιη ταρρορί άιρβοΐ βηΐΡβ Μΐ. 
(1β ρρβίΉΐΘΡ Εναη^ΐΐβ οαηοηί(}ΐιβ ^ρθο) θΙ Εο. Μαίδ οβΙΙβ δοιιροβ η’βχίδΐβ 
ρίπδ. Οη η’βη οοηηαίΐ ηί ΓβΙβηάπβ, ηί Ιβδ Ιθρηΐθδ, ηί ΓοριΙρθ (Ιβδ Εο^ία οιι 
άβδ άΐδΟΟίίΓδ. Οη ροιιρραίΐ, ί1 6δΙ νραί, ρρθηάρβ ροαρ ροίηΐ ιΐβ (ΙβραρΙ Γορ- 

άρβ βΙ Ιβδ ίθΡΠίΘδ (1θ Μι., ηιαίδ Ια βρίΐίςηβ ηβ νβρραίΐ Ια ({ΐι’ιιηβ ΙιγροΙΙιβδβ, 

βΐ ββ η’θδΐ ραδ 1β ηιοπιβηΐ ά’βη βΙαΕΙΐρ 1β Είβη-ίοηάβ. Ββ ρίπδ Ιβδ ραδδα- 

^6δ ΘΠίρρηηΙβδ ραρ Μΐ. βΐ Ββ. α Ια δοπρββ ρορίβηΐ ρβηΐ-θΐρβ, άπ ηηοίηδ άαηδ 
ββρίαίηδ βαδ, Ια ηιαρςπΘ οΐ'ηη βπιρρπηΐ δββοηοΐαίρβ ίαίΐ α Μβ. ΟοηιιηβηΙ 
ροηρρα-Ι-οη, ανββ ςπβΙιιιΐΘ δύρβΙβ, άβίβρπιίηβρ Ιβ ραρρορί άβ Μβ. ανββ 
άβδ ΙβχΙθδ (|πί οηΐ βίβ ρβιιΙ-θΐΡθ Ιραηδίορπιβδ ά’αρρβδ δοη ρρορρβ ΙβχΐΘ? 

Οη βοπιρρβηεΐ ΐ[αβ ηοαδ ρβίιΐδίοηδ άβ ηοπδ βη^α^βρ α ίοηιΐ δΐιρ ιιη Ιβρ- 

ραίη απδδί ηιοηναηΐ. II βδΐ βΙαίρ βη ραρΙίβπΗβΡ ςπβ Ιβδ Βο§^ία, Ιβίδ (}ΐι’ί1δ 
οηΐ βίβ ΓβδΙίΙιιβδ ραρ Μ. ΗαρηαβΒ, ηβ ρβηνβηΐ ΡβρρβδβηΙβΡ Ια δοηρββ ρρί- 

ιηίΐίνβ (1). Αιιβιιη Πνρβ, δί ββ η’βδί ηη Ρββηβϋ άβ ρρονβρΒβδ, η’α ρη βίρβ 
ββρίΐ άβ Ια δΟΡίβ βΐ ί1 βδΐ ίπιροδδίΜβ άβ δηρροδβρ ςηβ ρρβδί^ηβ ΙοηΙβδ Ιβδ 
δβηίβηββδ άβ Ιβδηδ οηΐ βίβ ρροροδββδ δαηδ 1β βαάρβ ΐ[ηί βχρϋί^ηβ Ιβηρ 
ορί^ίηβ. 

11 βδΐ ββρβηάαηΐ άβδ βαδ ςαί ρβρπιβίίβηΐ άβ ρροββάβρ ανββ ηηβ ββρίαίηβ 
πιβίΚοάβ. Οη Ιροηνβ άβδ ΙβχΙβδ άβ Μβ. (|πί οηΐ άαηδ Μΐ. οη άαηδ Ββ. άβδ 
ραραΐΐβίβδ δί βίροίΐδ (}η’οη βδΐ οΒΙί^β άβ βοηβΙηρβ α ηηβ άβρβηάαηββ ΗΐΙβ- 

ραίρβ. Β’αρρβδ ΓΒ^ροΙΙιβδβ ηηίνβΡδβΠβπιβηΙ ρβςηβ, Μΐ. βΐ Ββ. δβ δοηΐ ίηδ- 

ρίρβδ άβΜβ. Ορββδ πιβηιβδ ΙβχΙβδ δβ ρβίροηνβηΐ, δοίΐ άαηδ Μΐ., δοίΐ άαηδ 
Ββ., οράίηαίρβπιβηΐ άαηδ Ιοηδ Ιβδ άβηχ, δοηδ ηηβ ίορηιβ ηη ρβη άίίϊβρβηΐβ. 
Βα ρβδδβπιΜαηββ βηΐΡβ Μΐ. βΐ Ββ. βδΐ Ιβίΐβ (5η’οη δηρροδβ (}η’ί1δ δβ δοηΐ 
ίηδρίρβδ άβ Ια βοηρββ ^. Ββδ Ιορδ οη α βοπιηιβ άβηχ ορί^ίηαηχ ραραΐΐβίβδ, 

Ιβρα ; Τιτιυδ, Οα$ νβΗιΙΙΙύηίβ άβν ΗβιτηυοοΗβ ίιη ΜανΗιΐΒβναη^βΙίιιιη ζα άβη Ι^ο§ΐα 
ά68 ΜαΐΙΜιΐ8, ΟοΙΙΐη^θη, 1897. Υοίοΐ Ιβδ ρπηβΐρ&ιιχ αΓ^υιηθηΙδ άβ Μ. ΤίΙΐυδ. 

1) Ρΐυδ άβ Ια ιηοίϋό άβδ ραιοΐβδ άυ 8βί§ηβιΐΓ πη ρβη Ιοη^υβδ βοηδβινββδ ραΐ' Μβ. 
δβ ΐΓοπνβηΙ απδδΐ άαηδ Ιβδ Ι.ο§ία. 8ΐ Μβ. η’αναίΐ δυίνί ςαβ Ια ΐΓαάΐϋοη, ςυί άβναίΐ 
έΐΓβ ΐΓβδ Γΐβΐιβ, ΐ1 βη άίίΓβΡβΡαΐΙ Ιιβαηβοηρ ρΐηδ. — Μαίδ ηοηδ ηβ δανοηδ ραδ άαηδ 
ςηβΐΐβ πιβδυρβ Ια βαΙββΙιβδβ η’α ραδ ΡβδίΡβίηΙ Ια ΙιαάίΙίοη βη Ια δίβρβοίγραηΐ. 

2) ^ηβ1(Iηβδ ραιοΐβδ άβδ Ι,ο^ία η’οηΐ ρΐυδ άαηδ Μβ. Ιβηρ δβηδ ρππιίΐίί; ογ δβυίδ Ιβδ 
πιοΐδ άβ]α Γιχβδ ραι ΓόβρίΙηΐ’β δοηΐ αδδβζ αιρβίβδ άβ βοηΐοηΐδ ροηρ βΐΐ’β ΙραηδροΓίβδ 
Ιβίδ ςηβίδ άαηδ άβδ βοηΙβχΙβδ βίραη^βΡδ. — Οη ροπριαίΐ άίρβ ρΙυΙόΙ ςπβ δβυίδ Ιβδ 
πιοΐδ ΐΓαηδπιίδ οιαίβπιβηΐ ηβ δοηΐ ραδ αδδβζ πνβδ α Ιβηρ βοηΐβχΐβ ροηρ βίρβ Ιραηδ- 
ρορ16δ άαηδ άβδ βοηΙβχΙβδ όΙραη^βΡδ. 

3) Μβπιβ ΐραηδΓορπιέβδ ραρ Μβ., ββδ ραροΐβδ Ρβδδβπι1)1βηΙ ΙβΠβπιβηΙ α ββ ({η’οη αΐΐρί- 
1)υβ αηχ Ρο^ία ά’αρρβδ ΜΙ. βΐ Ιιβ., ςη’ίΐ ίαηΐ βοηβΙυρβ ά ηηβ δοηρββ βοηαπιηηβ. — 
ΝοΙρβ βχαηηβη ρροηνβ ρΐηΐόΐ 1β βοηΐραίρβ. 

4) Ι,β πιαΙόρίβΙ άβ Ια Ιαη^ηβ βδΐ 1β ηιέπιβ, ββ ςηί ρροηνβραίΐ άβ ρΐηδ ΐίηβ Μβ. α 
βοηηη Ιβδ Ι,ο^ία βη §Ρββ. — Μβιηβ ρέροηδβ, βΐ ρΐηδ αδδηρββ. 

(1) 8ρΓ&€ΐιε ιιηά Ηβάβη Ιβ8ΐι, Ββίρζί^, 1907. 



ίΝτηοουοτιΟΝ. εν 

οβίπί άβ Μο., βΐ οθΐιιί ςαί γθθπΙΙθ (1β ΙιΟ. βΐ άβ Μΐ. ςιι’οη ηοιηιηβΓα Οη 

ρβαί δβ (Ιβιη&ηίΐβρ δί Μο. δ’βδί ίηδρίΓβ άβ 

Νοπδ (Ιθνοηδ (Ιοηο ραδδθΓ οη Γβνιιο Ιβδ ΙθχΙβδ άβ Μο. (|αΐ δβ ΐΓΟίινβηΙ 

άαηδ ΟΘΐΙβ δίΐιΐδΐΐίοη. Μ&ΐδ ιιη ίΐιιΐΓβ βίβηιβηΐ νιβηί βηοοΓβ οοιηρΙίί^πβΓ Ιβ 

ρροΜθΐηθ. Οη ηάιηβΐ §·βηθΓη1θΐτΐθηΙ 0[ΐΐ6 ^ η βίβ Ιρηάιιίΐ άβ Γ&ραπιββη. δί 

Μο. δ’βη βδΐ δβρνί, αν&ίΐ-ίΐ δοιίδ Ιβδ γβιιχ Γοπ^ίη&Ι &Γ&ηιββη οπ Ια ΐΓ&άπο- 

Ιίοη ^Γβοο[ΐιβ? 

Η&ηΐδοΐί ίαίΐ β^ΊΐΓβΡ άηηδ 1η δοιιροβ ^ 1η ρρβάίοηΐίοη άιι ΒηρΙίδΙβ βΐ 1η 

ίβηΐηΐίοη άβ Ιβδίΐδ. Βοίδγ βΐ ά’ηιιΐΓβδ ρρβίβηάβηΐ; ο^ιιβ ο’βδί ά’ηρρβδ ^ 0{ΐιβ 

Μο. η Γβάίσ*6. δί ο’βΐηίΐ 1β οηδ, ί1 ίηιιάρηίΐ; ρβοοηηηίΐΓβ (}ΐιβ Μο. ητόδαπιβ 

βίΓηη^βιηβηΙ, ΙοπΙ βη η]θΐιΙηηΙ άβδ Ιρηίΐδ ρηΗίοπΙίβΡδ, οοηιπιβ Ιβδ ββίβδ 

άηηδ 1η ΙβηίηΙίοη (ι, 13). Βηηδ οβ οηδ ροίηΐ άβ άοπΜβΙ, ηιΐδδί ηβ ρβπΐ-οη 

ίηδίδίβρ (1). 

II η’γ η ρηδ ηοη ρΐιΐδ άβ άοηβίβΐ ρρορρβηιβηΐ άίΐ η ρροροδ άιι άίδοοιιρδ 

δΐΐΓ 1β Γβ^ηβ άβ δηΐηη (Μο. ιιι, 23-29). II δβηιΜβ οβρβηάηηΐ ςιιβ Βο. βΐ Μΐ. 

οηΐ δπίνί, βη πιβηιβ Ιβηιρδ (}ΐιβ Μο., 1η δοηοοβ ριιί8€[η’ίΐ8 οηΐ βη οοηι- 

ιηαη ιιη ρηβδη^^β €[ηί ηβ 8β ΐΓΟπνβ ρηδ άηηδ Μο. Β’ηρρβδΜ.Ο. Η. Μϋΐΐβρ (2), 

1β άίδοοπΓδ 8β οοπιροδβ άηηδ Μΐ. άβ ΐ{ΐιηΐΓβ δίΓορββδ (3) (Μΐ. χιι, 25 βΐ 

26; 27 βΐ 28; 29; 31 βΐ 32). Βη ρρβηιίβΓβ βδΐ οοηιηιιιηβ η Μΐ., Μο., Βο. Βη 

άβιιχίβηιβ ηιηη(|ηβ η Μο. Βη Ιροίδίβπιβ βδΐ οοηιηιιιηβ. Βη (}πηΐΓίβηιβ ηιηηςιιβ 

η Βο. (}αί γ ΓβνίβηΙ χιι, 10. Ογ ρρβοίδβιηβηΐ ηη ΐΓηίΙ άβ οβ ρηδδη^β άβ 

Βο. XII, 10 ρηρηΐΐβΐβ η Μΐ. χιι, 32 (1β Μηδρίιβηιβ οοηΐΓβ 1β Ρίΐδ άβ Γΐιοιηηιβ) 

βδΐ η1)8βηΙ άβ Μο. Βηηδ οβΙΙβ δίΐηηΐίοη ί1 βδΐ ίηιροδδίβΙβ άβ οοηοΙιΐΓβ φΐβ 

Μο. η οοηηη Ιβδ Βο^ίη. Ββ ΙβχΙβ άβ Μο. ιιι, 27 βδΐ δηηδ άοηΐβ ΐΓβδ δβιη- 

ΜηΜβ η οβίπί άβ Μΐ. χιι, 29; ηιηίδ οβίπί άβ Βο. δ’βοηρίβ δβηδίΜβιηβηΙ άβ 

Ιοπδ άβπχ. Οη ρβπΙΙοπΙ ηπδδί βίβη δοπίβηίρ (}πβ Μΐ. δ’βδί ίηδρήβ άβ Μο., 

ηπβ ρΓβΙβηάρβ ςπβ Μο. η βχρΙοίΙβ Ιβδ Βο^ίη. ΕΐροπΡ(}ποί ηπρηίΙ-ί1 οιηίδ 1η 

δβοοηάβ δίρορίιβ βΐ 1β ΒΙηδρΒβιηθ οοηΐρβ 1β Ρίΐδ άβ Γ1ιοπιιηβ? 

Υβηοηδ η πη οηδ οΐι 1η άίδοπδδίοη ρηρηιΐ δπρ πη ίβρρηίη ρίπδ δοΙίάβ. Ββ 

ρβΐίί άίδοοπρδ άβ Μο. ιν, 21-25 ρηρηίΐ ίοπΙ βηΐίβρ ρβΐηΐίί ηπχ άβδΙίηββδ άβ 

1η ρηΡοΙβ άβ Ιβδπδ. II δβ οοιηροδβ άβ (^πηΐΡβ δβηίβηοβδ (4). 

Μο. IV, 21 (1η Ιηιηρβ) βδΐ ΡβρροάπίΙ ρηρ Βο. νιιι, 16, (}πί δπίΐ Γοράρβ άβ 

Μο., βη οηιβΙΙηηΙ δβπίβιηβηΐ Μο.ιν, 24*^, βΐ ςπί βηίβηά 1β ΙοπΙ οοιηπιβ Μο. 

άβ 1η ρηροΙβ άβ Τβδπδ. 

Βη οοηιρηρηίδοη άβ 1η Ιηιηρβ β§^πρβ άηηδ Μΐ. ν, 15, οίι βΐΐβ δ’βηίβηά άβδ 

ηιοβπρδ άβδ άίδοίρΙβδ, βΐ άηηδ Βο. χι, 33, οΐι 1η Ιηιηρβ ΡβρρβδβηΙβ Γοβίΐ. 

Μο. IV, 22 = Βο. VIII, 17, ηιηίδ 1η ρβηδββ : « οβ φΐί βδΐ οηοΒβ δβρη ηιηηΒ 

ΓβδΙβ », δβ ΡβίΡΟπνβΜΒ X, 26βΐΒο. χιι, 2, Ιοπ]οπΡδ ηρροροδ άβ ΙηρηροΙβ ». 

(1) νοίΓ 1β ΟοπίΏίβηΙαίΓβ. 

(2) Οίβ ΒβΓ^ρΐ'βάψί ίπι Ι,ίοίιΙβ άβν 8ίΓορ1ί6ηί1ιβοΗ6, \νίβη, 1908, ρ. 58 88. 
(3) Ι,β πιοί άθ 8ΐΓθρ1ιβ β8ΐ βπιρίογό ιοί ρουι* ά68Ϊ§η6Γ υηβ οουριιρβ τ^ΊΙπϊΐέθ, 8£ΐη8 

Βΐιουηβ η11ιΐ8ίοη 4 Ια ροβδίβ οοοΐάβηΐ&ΐβ. 
(4) Ι,β νβΓδβΙ 23 η’βδί ςα’υη βρρβΐ 4 οοπιρΐ’βη(ΐΓ6. 



ονι ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. 

Μο. IV, 24 ηβ Γι§’αΓΘ άειηδ νιιι, 18^ ({ΐιβ ροιίΓ ΓίηνίΙ&Ιίοη α βοοπίθΓ. 

Μδΐδ Ια ρβηδββ: « οη δβ δθΓνίΓει θηνβΓδ νοιίδ 8β Ια ιπΘδΐΐΓβ ςπβ νοπδ απΓβζ 

Θιηρίογόβ » δβ ΓβίΓοανβ άαηδ Μί. νιι, 2 βΐ Ι^β. νι, 38, αρΓοροδ άβδ ταρ- 

ροΓίδ ανββ 1β ρΓΟοΙιαΐη. 

Μβ. IV, 25 = Μί. XIII, 12 βΐ Εβ. νιιι, 18, βΐ Ια ρβηδββ : « οη άοηηβ α 

ββΐηΐ ΐ}!!! α, οη βηΐβνβ α ββΐηί (^ηί η’α ραδ » δβ ΓβίΓΟπνβ άαηδ Μΐ. χχν, 29 

βΐΐιβ. XIX, 26. Οαηδ Ιβδ ρΓβπιίβΓδ ΙβχΙβδ, Μΐ. βί Εβ. ΓβηΙβηάβηΙ βοιηιηβ 

Μβ. (Ιβία ραΓοΙβ, άαηδ Ιβδ δββοηάδ άβδ ΙαΙβηΙδ οη άβδ ιηΐηβδ βοηΓιβδ αηχ 

δβΓνΐΐβΠΓδ. 

ϋαηδ ββδ βαδ, άαηδ 1β άβρηίβΓ δηρίοηΐ, ηοηδ ανοηδ ΓβχβιηρΙβ βοπιρίβΐ 

ά’ιιη άοηΜβΙ. Ηίβη η’βιηρββΐιβ (^ηβ 3βδΐΐδ αίΐ Ιιιί-ιηβιηβ αρρ1ί(|ΐιβ Ιβδ 

πιβπιβδ ρρίηβίρβδ ^βηβραηχ α άβδ ιηαΙίβΓβδ άίίίβΓβηΙβδ. Β’απίρβδ ρρβίβΓβ- 

ΓοηΙ άΐΓβ ανββ 1β Κ. Ρ. Ηαΐ)^, δ. I. : « Οη δ’βχρ1ί(|αβ 1)ίβη (^ηβ ββδ δβη- 

Ιβηββδ, άαηδ Ια ρΓβάίβαΐίοη αροδίο1ί(5ηβ, δβ δοϊβηΐ ρβιι α ρβη άβ^α^ββδ άβ 

ΙβιΐΓ βοηΐβχΐβ ίιηηιβάίαΙ. Ο’βΙαίβηΙ άβ ββδ ΙβχΙβδ ρΓβ§“ηαηΙδ, Γΐβΐιβδ ά’βη- 

δβί§^ηβιηβηΐδ ροπΓ ΙοηΙβ Ια νίβ βΐιρβίίβηηβ, δοηνβηΐ άβνβίορρβδ άαηδ Ιβδ 

βαΙββΚβδβδ. Οη άβναίί δ’ΙιαΙιίΙηβΓ α Ιβδ βίΐβρ δαηδ Ιβδ ραΙΙαβΙιβΓ Ιοπ3οηΓδ α 

ΙβΠΓδ αΙβηίοηΓδ ΙιίδΙΟΓίί^ηβδ.... Εί, άβ ίαίΐ, ββδ ΙβχΙβδ άβ1)0Γάαίβηΐ βη ι^ηβΐ- 

ςιιβ δΟΓίβ βΐ άβραδδαΐβηΐ ΙβπΓ βαάρβ 1ιίδΙοπ(5ηβ » (1). 

^ηο^ ςη’ίΐ βη δοίΐ, Ια (ΐηβδΙίοη βδΐ άβ δανοΐΓ δί Μβ., άαηδ Ια ΓβάαβΙίοη 

(}η’α ίιηίΐββ Εβ. ββηΐ, δ’βδί ίηδρίρβ άβ Ια ΓβάαβΙίοη (5πβ ΙαίδδβηΙ άβνίηβΓ 

Εβ. βΐ Μι. άαηδ Ιβδ ρβηδββδ ραΓα11β1βδ? 

Νοηδ Γβρροάηίδοηδ Ιβδ ΙβχΙβδ ροηρ 1β άβρηίβΓ βαδ ηηί βδΐ 1β ρΐηδ βαραβ- 

ΙβρίδΙίςηβ. 

Α ρροροδ άβ Ια « ραροΐβ » : Μβ. ιν, 25 δς γαρ ε/ει, δοθησεταν αύτω· κα\ δς ούκ 

εχει, και δ εχει άρθησεται άττ’ αύτοΰ. Μΐ. Χΐιι, 12 δστις γάρ εχ^ει, δοθησεται αύτω 

και περισσευθησεται* δστις δε ούκ εχει, και δ εχει άρθησεται απ’ αύτου, Εβ. VIII, 18 

δς άν γάρ εχγ), δοθησεται αύτω, και δς άν μη εχη, και δ δοκεΐ εχειν άρθησεται άπ’ 

αύτού. 

Α ρΡΟρΟδ άβδ ΙαΙβηΙδ οη άβδ ΐηίηβδ : Μΐ. χχν, 29 τω γάρ εχοντι παντι 

δοθησεται και περισσευθησεται* του δε μή εχοντος και δ εχει άρθησεται άπ’ αύτοΐί. 

Εβ. XIX, 26 παντι τω εχοντι δοθησεται, άπδ δε του μή εχοντος και δ εχει άρθη- 

σεται. 

Εα ρβηδββ βδΐ Ιοη]οηΓδ Ια ηιβιηβ. Μαίδ ί1 βδΐ βίαίρ ςηβ άαηδ 1β δββοηά 

βαδ 1β ραρροΓΐ βηΐρβ Μβ. βΐ Εβ. βδΐ αηδδί βίροίΐ ςη’ίΐ ΓβδΙ βηΐρβ Ιβδ Ιροίδ 

άαηδ 1β ρρΘΐηίβΓ βαδ, βΐ ςηβ, βηΐρβ Ιβδ άβηχ Μοβδ, Ιβδ άίίϊβΡβηββδ δοηΐ 

αδδβζ δβηδίΜβδ; ραρ βχβιηρΙβ, άαηδ 1β δββοηά Μοβ δβηΐβπιβηΐ ΓβιηρΙοί άη 

ραρίίβίρβ αη άαΐίί βΐ αη £^βηί1ίί, ρβηβοηΐρβ ^ηί ηβ ρβηΐ βίρβ ίορίηίΐβ. Εβδ 

πιβπιβδ ραίδοηδ ςηί ηοηδ ο1)1ί^βηΙ α βοηβΐηρβ α ηη βηιρρηηΐ ΙίΙΙβραίρβ άαηδ 

(1) Β.βο1ΐ6Γ€Ίΐ6$ άβ 8βΐβηββ Γ6ΐί§ίβη86, 1.1, ρ. 174, άαηδ ιιη αρΙίοΙθ ού 1β Κ. Ρ. Ηιιΐ^γ 

βΐηάΐβ ρΓόοΙδόΐΏβηΙ Μο. ιν, 21-25, βΐ οοηοΐαΐ οοηΐΓβ Ια άέρβηάαηοβ άθ Μο. νίδ-^-νίδ 
άβδ Ι,ο^ίίΐ, Εη δβηδ οοηίΓαϊΓβ, 1. ΛΥΕίβδ, Οα8 (ΐΗβ8ΐβ Εν., 370. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. ονιι 

ΓίηΐΘΓΪθΐΐΓ άβ οΐΐδίοπη άβδ άβιιχ 1)1οθ8 δβπιΜβηΙ ηοιΐ8 ίηΙβΓάΐΓβ άβ Γβ^^αράβΓ 

Ιθ ρΓβηιίθΓ ί^ρβ οοιηιηβ ίιηίΐΘ άπ 86θοη(1, απ ιηοίη8 80ΐΐ8 83. ίοηπΘ ^Γβο- 

ηαβ. 03Γ βη 3Γ3ΐηθβη, οοπιπιθ οη ρθπΐ θπ ]ΐι^βΓ ραρ βι/Γβίη., « οβίιιί 

0[πί 3 » 86 Γβηά Ιοπ]οαΓ8 ηΐΝΤ 1Ώ. Οη ρβηΐ άοηο οοηοΙυ,Γβ (ΐαβ Μο. 

η’3 ρΓθΐ33ΐ)1βηΐΘηΙ ρ38 Πΐΐ1ί86 168 Εθ§^ί3 80118 ΙβΠΓ ίΟΓΠΙβ ^ΓΘ6(511Θ, ΐη3ί8 ΟΠ 

(ΙοίΙ βΐΓβ ρ1π8 Γ68βΓνβ 8’ί1 8’3^ίΐ ά’ππΘ ίΟΓΠΙβ 3Γ3ηΐθθηηθ. 

Μ3ί8, βη 3Γ3Πΐ66η οη βη ^Γββ, 1β8 8βη1βηββ8 άβ Μβ. οηΐ ηηβ ηρρίίβη- 

Ιίοη ρ3Γΐίβη1ίβΓβ 3 13 « ρ3Γθ1β » άβ 16838. II β8ΐ ρβη νΓ3ί86ηΐ1)ΐ3ΐ)1β (}ηβ 13 

8οηΓββ ^ 311 ΓββΐΙβ άβηχ ίοΪ8 1β πιβηιβ Ιο^ίοη. Ροηρςηοί Μβ. 3ηΡ3ίΙ-ί1 

(Ιβΐ3βΙιβ άβ Ιβηρ βοηΐβχΐβ 13 βοπιρ3Ρ3ί8οη άβ 13 ΐ3πιρβ €[ηί ρ3Ρ3ίΙ δί Ιιίβη 

ρΐ3βββ (Ι3η8 Μι. V, 15 βΐ 13 δβηίβηββ ςη’οη νίβηΐ άβ βίΙβρ (ιν, 25), Ιβρπιβ 

81 η3ΐηρβ1 άβ 13 ρ3Ρ3ΐ)θ1β άβδ πιίηβδ οη άβδ Ι3ΐβηΐ8? 

ΡοηΡ€[ηοί Μβ. 3ηΡ3ίΙ-ϊ1 βοηιροδβ δοη άίδβοηΡδ 8ηρ Ιβδ άβδΙίηββδ άβ Ιη 

« ρ3Ρθ1β » άβ πιορββηηχ βπιρρηηΐβδ 3 άβδ βοηΙβχΙβδ 8Ϊ άΐίίβρβηΐδ, βΐ άβ]3 

Ρβάί^β8? ββ8 ο1)]ββΙίοη8 8θηΙ ^Ρ3νβ8; ά’3η1ρβ ρ3Ρΐ, 68ΐ-ί1 ββρΐ3ίη (^ηβ Ρβ. 

η’3 ρ38 ροπιρη 1β Ρβΐ οράρβ άβδ άίδβοηΡδ άβ ^ Ιβί ςη’ίΐ δβ Ιροηνβ ά3η8 

ΜΙ.? 
Ρ3 Γηίδδίοη άβδ άίδβίρΙβδ. Ρ3 ιηίδδίοη άβδ Βοηζβ (Μβ. νι, 8-11) βδΐ Ρβ- 

ρρίδβ ρ3Ρ Μι. (χ, 9-14) ςηί 3]οηΙβ Γβν3η^β1ί83ΐίοη άβδ νίΠβδ, βΐ ρ3Ρ 

Ρβ. IX, 3-5. Ρβ. 3 ηη άΐδβοηρδ ρΐιΐδ άβνβίορρβ 3άρβ88β 3ηχ 8θίχ3ηΙβ-άοηζβ 

άίδβίρΙβδ. Ρ’βΐ3ΐ άβ ^ βδΐ ίβί Ιρορ ίηββρΐ3ίη — 3 ιηοίηδ ςη’οη ηβ 1β Ρβ- 

βοηη3ίδδβ ά3ηδ 1β ΙβχΙβ άβ Μΐ. — ροηρ ρβρπιβίΐρβ ηηβ άίδβηδδίοη. 

Ρρβηάρβ 83 βροίχ βΐ 83ηνβρ δοη 3ΐηβ βδΐ 3η βοηίρηίρβ ηη β38 Ιρβδ 

Ιορίίίηβ. Μβ. VIII, 34-36 βδΐ ΡβρροάηίΙ ρ3Ρ Μΐ. χνι, 24-26 βΐ Ρβ. ιχ, 23- 

25. Ββ ρΐηδ Ιβδ άβηχ ρβηδββδ άβδ άβηχ ρρβιηίβΡδ νβΡδβΙδ άβ ββδ Ιροίδ 

ρ3δδ3^βδ Ρβρ3Ρ3ίδδβηΙ άηηδ Μΐ. χ, 38. 39 βΐ Ρβ. χιν, 27 βΐ χνιι, 33. 

Ρ3 ρρβηιίβρβ ρβηδββ βδΐ άηηδ 1β ρρβιηίβρ Μοβ δοηδ ηηβ ίοριηβ ροδί- 

Ιίνβ : ββΐηί (^ηί νβηΐ δβ δηηνβρ άοίΐ δβ ΡβηοηββΡ βΐ ρρβηάρβ 83 βΡοίχ βΐ 

ιηβ δηίνρβ. Ρ’ίάβηΙίΙβ βδΐ ρ3ρί3ί1β βηΐρβ Ιβδ Ιροίδ δγηορΙίςηβδ. ΟβΙΙβ 

ιηβιηβ ρβηδββ βδΐ βχρρίιηββ ηβ^βΐίνβιηβηΐ άηηδ 1β δββοηά Μοβ : Οβίηί (^η^ 

ςηί ηβ ρορίβ ρ3δ 83 βΡοίχ βΐ ηβ ιηβ δηίΐ ρ3δ η’βδί ρ3δ άί^ηβ άβ ιηοί (οη 

ηβ ρβηΐβίρβ ιηοη άίδβίρΐβ). Βηηδ ββ β3δ ί1 δβπιΜβ Ρίβη ι^η’οη ρβηΐ ιηβΙΐΡβ 

βη ρβ^3Ρά άβηχ ίοριηηίβδ. δ’ίΐ βδΐ ββρίηίη ςηβ Μΐ. βΐ Ρβ. ηβ δβ δοηΐ ρ38 

ρβηβοηΐρβδ Ιβδ άβηχ ίοίδ δβηδ ηηβ δοηρββ βοιηπιηηβ, βδΙ-ί1 νρηίδβηιΙιΙηΜβ 

ςηβ Γηηβ άβ ββδ δοηρββδ, 3 δβνοίρ Μβ., άβρβηά άβ Γ3η1ρβ, 3 δανοίρ άβ 

^? Κίβη ηβ ρβΡίηβΙ άβ ΓηίΓιριηβΡ, (^η’ίΐ δ’η^ίδδβ ά’ηη ΙβχΙβ §^Ρββ οη πιβηιβ 

ά’ηη ΙβχΙβ 3Ρ3Πΐββη. 

Μβιηβ ρηίδοηηβιηβηΐ ροηρ Μβ. ιχ, 37 = Μΐ. χνιιι, 5 βΐ Ρβ. ιχ, 48, άοηΐ 

13 ρβηδββ δβ ρβίροηνβ Μΐ. χ, 40. 

Ρβ άίδβοηΡδ δηρ 13 ηβββδδίΐβ άβ δηβρίββρ ηη άβ ββδ ιηβιη1)Ρβδ, ιηαίη, 

ρίβά οη οβίΐ, ρΐηΐόΐ (ΐηβ ά’ηΙΙβρ άηηδ Ιη ΟβΡβηηβ, άηηδ Μβ. ιχ, 43-47, βδΐ 

ρβδηιηβ ρ3Ρ Μΐ. χνιιι, 8-9 (ϊηί Ρίοςηβ 13 ιηηίη βΐ 1β ρίβά. Αη Ιίβη άβδ Ιροίδ 

δίΡορΡβδ άβ Μβ., ά’ηη ιηοηνβιηβηΐ Ρβ^ηΙίβΡ βΐ ρβηΐ-βίρβ ΙβΡίηίηββδ ρ3Ρ ηη 



ενιιι ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. 

ΓβίΓ&ίη (1), Μι. η’α ςπβ άβαχ δίΓορΚβδ. ΜΜδ Ια ιηβιηβ ρβηδβθ, & ρΓοροδ άβ 

Γοβΐΐ (ΙγοιΙ βΐ άβ Ια ιηαίη άΓοίΙβ, δβ ΓθίΓουνθ ά&ηδ Μΐ. ν, 29 βΐ 30, ίΐνβο υη 

ΓγΙΙιιηΘ άίίϊβΓβηΙ, ιηειίδ ηοη ιηοίηδ ίοηηβΐ (ΐαβ άαηδ Μο. Οη αοοοράο 
νοΙοηΙΐΘΓδ (^116 Μι. χνιιι, 8-9 άβρθηά άβ Μο., πι&ίδ ί1 η’γ α Βΐιοαηβ Γ&ίδοη 

άβ ρβηδΘΓ (ϊΐιβ Μο. δβ δοίΐ ίηδρίΓβ άιι ΙβχΙβ άβ Μΐ. ν, 29-30. II α ρα 1θ 
οοηηαίΐΓθ, ροΓδοηηβ η’βδί &αΙοηδβ έιΐβ ηίθΡ, ιτι&ίδ ά&ηδ οθ Οίΐδ ί1 ο. ρΓοίορβ 

υηβ αιιΐΓθ ΐΓειάΐΐίοη ςιιί ηο ραΓβίΙ ρ&δ ιηοίηδ οπ^ίη&ΐβ, ηί ηιοίηδ ρηπιίΐίνθ. 

ΤοιιΙ ΟΘ άίδοοπΓδ δβ Ιβηηίηθ άηηδ Μο. ρ&ρ ηη αρίιοπδηΐθ δΐΐΓ Ιο δβΐ (}α’ί1 

βδΐ ΘχίΓβηίΘηιβηΙ άίίΤιοίΙβ (Ιθ γΜΙ&οΙιθγ ειη οοηΐθχΐβ (ιχ, 49-50). πιθπιθ 
ρβηδβΘ άπ δβΐ αίΤ&άί δβ ΓβίΓοιινβ (Ι&ηδ Μΐ. ν, 13 βΐ Ι^ο. χιν, 34-35, ού βΠβ 
δ’&ρρίίί^ιΐθ ηιιχ (ΙίδοίρΙβδ. Ι^α ΓβδδβπιΙ)ΐ£ΐηοΘ βδΐ Ιβίΐβ θιιΙγο Μΐ. βΐ Ι^ο. 

(]αβ 1β ρίΐδδΘ^θ & άίι βΐΓβ βπιρηιηΐβ ρ&Γ βαχ 5 ^. ΡοιΐΓ(5ΐιοί Μο. ΓηυΓ&ίΙ- 

ί1 βηΐβνβ 5 πη οοηΐβχΐβ ΙουΙ 5 ίαίΐ ηαΙπΓβΙ ροαΓ βη ί&ίΓβ 1β ηιοί άβ Ια Γιη 

(1’αη (ΙίδοοιιΓδ ίηαυ§“ΐΐΓβ ραρ Ια ρβηδβθ άβ Ια οοηοοΓ(1β? 

Ρα ραροΐβ άβ Ιβδίΐδ δΐΐΓ Ια ρβρποΐίαΐίοη χ, 11-12 == Μΐ. χιχ, 9 βΐ οΓ. 

Μι. V, 32 βΐ Ρο. XVI, 18, βδΐ (1’υηβ (Ιίδοιίδδίοη (ΙίίΓιοίΙβ βΐ ίοαπΊίΙ ρβα άβ 
ΙπιηίβΓΘ δΐΐΓ Ια ςπβδίίοη. Οη ρβηΐ βη άίρβ αηίαηΐ (Ιβδ ρρβοβρίβδ δπρ ΓΙηι- 
ηιίΐίΐβ X, 42-44 = Μΐ. χχ, 25-27 βΐ οΓ. Ρο. χχιι, 25-26, βΐ δΐιρ Ια ίοί 

(Ιαηδ ΙαρρίβΡβ χι, 22-24 = Μΐ. χχι, 21-22; ο£. Μΐ. χνιι, 20 βΐ Ρο. χνιι, 6. 

II ρβδίβ 1β άίδοοιίΡδ αροοαί^ρΐίί^πβ. Οη άίραίΐ Μβη ςαβ Μο. χιιι, 9-13 

δΐιίΐ άβ Ιρορ ρρβδ Μι. χ, 17-21 ρουρ ηβ ραδ δ’βη βίρβ ίηδρίρβ. ΤοαΙβίοίδ, 
ίοί βηοορβ, ί1 ηιαηίίβδίβ δοη ίηάβρβηάαηοβ. Ρβ άίδοοηρδ άβ Μΐ. βδΐ 1β άίδ- 

οοιίΡδ (|αί ίηαη^αρβ ηηβ ηιίδδίοη ΗιηίΙββ α Ια νίβ ηιορίβΐΐβ άη δαηνβιΐΓ. 

Οβίπί άβ Μο. βδΐ ηη άίδοοπρδ βδοΐιαίοΐο^ίςηβ. Αηδδί Μο. α α]οηΙβ 1β 
V. 10 (5ηί1ηί άοηηβ οβ οαραοίβρβ, βΐ ρβηΐ-βίρβ αηδδί 1β ν. 13^ θ|ηί α ρη ραδ- 

δβρ άαηδ Μι. χ, 22*^ δοίΐ άβ Μΐ. χχιν, 13, δοίΐ άβ Μο. ραρ ίιηίΐαΐίοη. 

Π βδΐ οβρβηάαηΐ άίβίοίΐβ άβ Ιίρβρ ηηβ οοηοίηδίοη ίβρηιβ άβ οβ δβηΐ 
ροίηΐ, δοίΐ ραροβ (^ηβ Εο. ηβ άοηηβ ςη’ηη 1β§·βρ αρρηί (Ρο. χ, 3-11 βΐ χιι, 
11 βΐ 12) ροηρ ρροηνβρ ΓβχίδΙβηοβ άη άίδοοηΡδ βηΐίβρ άαηδ Ιβδ Ι^ο^ια, 

δοίΐ ραροβ ({ηβ Ιβδ Ρο^ία οηΐ ρη θΙρθ ρβρροάηίΐδ άαηδ Μΐ. ρβΙοηοΙιβδ ά’α- 

ρρβδ Μο. ^ηαηι αη άίδοοηΡδ δηρ Ια νί^ίΐαηοβ, χιιι, 33-37, ί1 βδΐ 1)βαη- 

οοηρ ρΐηδ β1οί§·ηβ άβ Μΐ. χχν, 14; χχιν, 42; χχν, 13 ({ηί η’βδί ραδ ηοη 
ρΐηδ Ιρβδ νοίδίη άβ Εο. χιχ, 12-13 βΐ χιι, 40. 

Εη ρρβδβηοβ άβ οβδ ίαίΙδ άοηΐ ΓβΙηάβ αρρροΓοηάίβ βδΐ δηΐιοράοηηββ α 
ηηβ οοηηαίδδαηοβ ρΐηδ ίβρηιβ άβ Ια δοηροβ ^ ({ηί ηβ ρβηΐ βίΡβ οΜβηηβ 
({ηβ ραρ 1β οοηιηιβηΙαίρβ άβ δ. Μαΐΐΐιίβη βΐ άβ δ. Εηο, ηοδ οοηοίηδίοηδ 
ηβ ρβηνβηΐ βίΡβ ^ηβ ηιοάβδίβδ βΐ ρρονίδοίρβδ. 

1) Π βδΐ ίορί ροδδίΜβ ά’αρρβδ Ιβδ 0ΡίΙί({ηβδ, ί1 βδΐ οβρίαίη ά’αρρβδ Ια 
Ιραάίΐίοη, ({ηβ Ια δοηροβ ^ οηΓορί^ίηαΙ αραηιββη άβ δ. Μαΐΐΐιίβη αρρβοβάβ 
Ια ΓβάαοΙίοη άβ Μαρο. Μ. 1. ^Vβίδδ ρβηδβ ({ηβ δί Μαρο η’αναίΐ ραδ οοηηη 
ΓβχίδΙβηοβ άη ρβοηβίΐ άβ άίδοοηΡδ, ί1 ηβ δβ δβραίΐ ραδ άβοίάβ α ίαίρβ αηχ 

(1) ϋυ αιοΐηδ ά’αρΓβδ οβΓίαΐηδ πιαηαδΟΓΪΙδ; νοΪΓ 1β ϋοταηιβηΙαίΓβ. 



ίΝτκοουατιοΝ. αιχ 

ρ&ΓοΙθδ (Ιθ ]68118 ιιηβ 81 ρθΐΐΐβ ρΐδίοβ (Ι8ΐη8 8011 οιινΓα§*θ. ΟβΙΙθ 8αρρο8ίΐίοη 

ηθ ιη3ίη(|ΐΐ6 ρ&3 (Ιθ ΥΓ&ίδθΐηΙιΙ&ηοθ. II βδΐ <1οιιο ρροΐι&ΐιΐβ (5116 Μο. α 

οοηηπ 

2) Μ&ίδ δί Μαρο η’& ραδ ρβάί^β ρΙαδ άβ (ϋδοοιίΡδ ρ&ροθ (}ΐιβ οβ Ιραναίΐ 
θΐδΐΐ (Ιθ3& ίαίΐ 6ΐ Ηβη ίβίΐ, βδΐ-ίΐ νρ&ίδβιηΐιΐ&ΐιΐθ (ϊΐι’ίΐ 8. ρρίδ ςα βΐ Ια άαηδ 
Ιθ Ρβοαθίΐ ^ ροπρ οοιηροδθΡ άθ ηοπνβαιιχ (ϋ3θοπρδ? II βδΐ άοηο ρροΐιαίιΐθ 

€{ΐιβ Μο. ηθ δ’βδί ραδ δβρνί άβ 
3) δαιιΓ ιιη ραδδα§·β άπ άίδοοιίΡδ βδθΙιαΙο1ο^ί(|ΐΐΘ, άίδοοπρδ (ϊαί δβ ρρο- 

δθηΐβ δθΐΐ8 ΙαηΙ ά’αδρβοΐδ ανβο ιιη οαραοίθρβ βχοβρΙίοηηθΙ, ί1 η’γ α βηΐρβ 
Μο. Θΐ 06 (ϊΐι’οη ρ6πΙ Ρ6§“αρ(ΐΘΡ οοιηηΐΘ 16 ΙβχΙβ ά6 ^ αιιοπη6 Ρ6δδ6πιΐ3ΐ&ηοβ 
1ίΙΙβραΪΡ6 Ι6ΐΐ6 ηιι’οη (Ιοίν6 οοηοΐιιρβ α πη 6ηιρριιηΙ ίαίΐ ραρ Μο. αη Ι6χΐ6 

(Ιο ^. Βίβη ρΐιΐδ, α δβ δθρνίρ (Ιοδ ορίίβρβδ ορίΙίηαίρΘδ, οη οοηοΐιιραίΐ (|ΐΐ6 

Μο. η’α ραδ αΐίΐίδβ Ιο ΙοχΙο άβ (Ια ιηοίηδ δουδ δα ίορηΐΘ (1β Ιραάαοΐίοη 
^ροοςιΐθ. Βα (ΙβιΙιιοΙίοη δορο,ίΐ ηαΙπρβΠβιηθηΙ Ιιοαποοιιρ ηιοίηδ ρΐ^^οιιρβπδο 
δ’ίΐ δ’α^ίδδαίΐ άιι ΙβχΙο αραπιβοη, οβ ςπί 6δΙ Γΐιγροΐΐιβδο ηορπιαίο. 

4) Νοπ8 8θηιιη68 άοηο αηιοηβδ α οβ άίΐβπιηιβ. Οπ 1)ίβη Μο. η’α ραδ βιι 

80118 Ιβδ γβιιχ 1β ΙβχΙβ (1β πιβηιβ βη αραπιββη, βΐ ί1 ηβ δ’βη βδΐ άοηο ραδ 

δβρνΐ, οπ 1)ίβη ί1 Γα βπ δοπδ Ιβδ ;γ^βπχ, ιηαίδ ί1 Γα Ιραίΐβ ανβο πηβ βηΐίβρβ 
ίηοίβρβηάαηοβ. Όαηδ οβΙΙβ δβοοηάβ ^ροΐΐιβδβ, ϋ ίαπί βηοορβ βχρΗί^πβρ 

οβΙΙβ ίηάβρβηοΐαηοβ άβ Μο. Α ηιοίηδ άβ δπρροδβρ ςπ’ίΐ α α^ί ραρ ρπρ αρ- 

Ιιίΐραίρβ, οβ φΐβ άβδ ορίΙί(|πβδ Ιρβδ ίηάβρβηάαηΐδ η’αοοοράβηΐ ραδ νοΙοη- 

ΙίβΡδ απχ πΐίρα-ραάίοαπχ οοηιπιβ Βοίδγ, Μο. ηβ δ’βδί βίοί^ηβ άβδ Βο^ία 

(^πβ ραροβ φΐ’ίΐ δπίναίΐ πηβ απίρβ ΙραάίΙίοη. Ο’βδΙ Ια δβπΐβ δπρροδίΐίοη 

ραίδοηηαΙ)1β, βίαηΐ άοηηβ 1β ρβδρβοΐ ανβο Ιβφίβΐ Ιβδ βναη^βΐίδίβδ οηί ρβ- 

οπβίΠί Ιβδ ραροΙοδ άβ Τβδπδ. Ραρ οοηδβςπβηΐ, βη άβρηίβρβ αηαίγδβ, ΓαπΙο- 

ρίΐβ ρρβΓβΡββ ραρ Μο. βΙαίΙ πηβ Ιραάίΐίοη άίδΙίηοΙβ, Ιρβδ ρροΒαΜβηιβηΙ 

ΟβΙΙβ άβ Ρίβρρβ, ροπρ Ιβδ ραροΐβδ άβ Ιβδπδ, οοιηιηβ ροπρ Ιβδ ρβοίΐδ. 

Όοηο οβ ςπί άβηιβπρβ 1β ρίπδ ρροΒαΜβ, ο’βδί; φΐβ Μο. ηβ άβρβηά ραδ 

άβδ Ρο§^ία. Μαίδ δ’ίΐ βη άβρβηά, οβ η’βδί αδδπρβηιβηΐ ραδ οοιηηιβ πη οοιη- 

ρίΐαΐβπρ οπ πη ίπιίΐαΐβπρ δβρνίΐβ, βΐ ο’βδί, δβίοη ΙοπΙβ αρραρβηοβ, οοιηπιο 

πη απίβπρ ηπί α δβδ δοπροβδ α Ιπί. 

ΡΊιγροΙΙιβδβ άβ Ια άβρβηάαηοβ άβ Μο. ραρ ραρρορί απχ Ρθ0*ία βδί άβ 

ρίπδ ηιίδβ βη βοΐιβο ραρ οβ ίάίί, οοηοβάβ ραρ I. νΥβίδδ (1), (}πβ Ιβδ ραροΐβδ 

άβ Ιβδπδ ραρρορίββδ ραρ Μο. ρβπνβηΐ ανοίρ ίαίΐ ραρίίβ άβ Ια οαΐβοΐιβδβ 

άβ ΡίβΡΡβ; οβΙΙβ οαΐβοΐιβδβ άβναίί Ιιίβη οοηιρρβηάρβ απ ηιοίηδ Ιβδ ρπάί- 

ιηβηΐδ άβ άίδοοπρδ ςπβ ηοπδ Ιροπνοηδ άαηδ Μο. 

Α ΙοπΙ Ιο ιηοίηδ, οοηιπιβ άβρηίβρ πιοί, βδΐ-ίΐ ρβρπιίδ άβ δ’βΙοηηβΡ άβ 
Γαδδπραηοβ ανβο Ιαί^πβΐΐβ οβρίαίηδ βχβ§“β1βδ ΙραηοΚβηΙ πηβ ςπββΐίοη δί 
άίίΤιοίΙβ, βΐ άβ Γαρίοιηΐ) ανβο Ιβφίβΐ ίΐδ δβ δβρνβηΐ ά’πη Ιραίΐ δί πιαΐ αδδπρβ 
ροπρ α11α(|πβρ ΓαπΙορίΙβ άβ Μαρο. 

(1) Οα8 ύ,ΙΙβείβ Εν,, ρ. 372 : Οθ^θπ άΐβδθ Η>φθ11ΐθ86 18881 8ΪοΙι π&ΙϋΓΐΐοΙι ηίοΙιΙδ 

8θ1ι1&§^θη{1θ8 βΐηλνβηάθη. 



αχ ίΝτκοουατιΟΝ. 

III. — Ώα ραΗ ρνορνβ άβ ΓαΐίΙβην. 

Εα 0ΓίΙί(ίυθ άοηηθ βοανβηΐ 1θ ηοιη άβ « Γβά&βΙβηΓ » δια οοιηρίΙ&ΙθαΓ (^ιιί 
πίθΐ 1)ουΙ & 1)θπΙ άβδ άοβυτηβηΐδ άοηΐ ί1 άβδίρβ οοηδβΓΥβΓ Ια ΙβηβΠΓ ρΓορΓβ. 

II 8β βοηίβηΐβ άοηβ ά’βηΐβνβρ βΐ ά’αίοηΙβΓ ροπΓ άοηηβρ α 8οη ΓβοίΙ ρ1π8 

ά’πηίΐβ θΐ άβ δΐιίΐβ. 0’β8ΐ αίη8Ϊ (|ΐιβ οβΓίαίηδ βηΙίςαβδ δβ δοηΐ ΓβρρβδβηΙβ 
Γοθΐινρβ άβ ββίτιί (^τιί α ββηΐ 1β δββοηά βναη^ίΐβ. Νοπδ βρογοηδ ανοΐΓ 
ιηοηΐΓβ (}πβ β’βδί α ΙογΙ. ΜαΓβ η’βδί ραδ υη ΓβάαβΙβυρ, β’βδί ιιη αηΐβπρ. Εα 
βοιηραΓαίδοη άβ Μβ. ανββ Εβ. βΐ Μΐ. η’αιηβηβΓαίΙ ραδ α πηβ βοηβΙπδίοη 
άίίίβΓβηΙβ; ΓΙιγροΙΙιβδβ άα ΡροΙο-Μαρβ 8β ]3ΓίδβΓαίΙ Ι^ίβη ρΐηΐόΐ βοηΐΓβ 
Γιιηΐΐβ άιι δΐ^άβ, άβδ ρροββάβδ βΐ άβ Ια βοιηροδίΐίοη άαηδ ΙοηΙ 1β δββοηά 
βναη^ίΐβ. 

αηΙβαΓ α ββηΐ βη ^Γββ 1ιβ11βηίδ1ί(5ηβ άη Ιβπιρδ, (|ΐι’ΐ1 βοηηαΐδδαίΐ ΐΓβ8 

δπίΤίδαπιηιβηΙ. Μαίδ οη ρββοηηαίΐ βη Ιηΐ ηη δβπιίΐβ, βΐ ά’ηηβ πιαηΐβΓβ δί 

αββηδββ ί^ηβ ββ δβπιίΐίδιηβ — βη ίαίΐ ββΐ αραηιαϊδηιβ — ηβ ΙίβηΙ ραδ δβπίβ- 

πιβηΐ α δοη οη^ίηβ βΐ α 8οη βάηβαΐίοη ρρβπιίβΓβ; ΐ1 δβηιΗβ ςηβ Ια ιηαΙίβΓβ 

άοηΐ ί1 ΐΓαίΙαίΙ Ιηί βδΐ αΓΓίνββ ανββ ηηβ βπιρΓβίηΙβ δβη1^ΐ^(^ηβ ςη’ίΐ ΙβηαίΙ 

α βοηδβρνβΓ. Νοηδ η’ανοηδ νη ααβιιηβ ταίδοη δβπβπδβ άβ βοηβΐηρβ €{ηβ 

ββΙΙβ ηιαΙίβΓβ βΙαίΙ άβ]α ββρίΐβ, (|αοί(ΐιιβ, δ’ϋ 8'α§·ίΙ άβδ άίδβοηρδ δτίΓίοηΙ, 

Ια βοηβΙηδίοη ηβ^αΐΐνβ δοίί πιοίηδ αδδΠΓββ. ^βρβηάαηι, ηαβηιβ άαηδ 

Γΐιγροΐΐιβδβ οη Μβ. 8β δβΓαίΙ δβρνί άη ΓββηβΠ άβ άίδβοηρδ, Π ΓαηΓαίΙ ίαίΐ 
ανββ Γίηάβρβηάαηββ ά’ηη αηίβηρ, ηοη ραδ βη ΓβάαβΙβηρ. Α ρΐηδ ίορίβ 
Γαίδοη βΙαίΙ-ίΙ 1ϋ)Γβ άβ ΓβάΪ0·βΓ α δοη ^τβ Ιβδ βίβηιβηΐδ ςηί Ιηί δοηΐ 

ραρνβηηδ ραρ νοίβ οραΐβ. ΤοηΙ ροΓίβ α βροίΐ'β ββρβηάαηΐ ςη’ίΐ δ’βδί βοη- 

ΙβηΙβ άβ Ιβδ ΐραηδηιβΙΐΓβ Ιβίδ ς[η’ί1 Ιβδ α Γβςηδ. 

Βαηδ ββδ βοηάίΐίοηδ ηοηδ η’ανοηδ ραδ α ΓββΙιβΓβΙιβΓ ςηβίδ νβΡδβΙδ 

η’αρραΓίίβηηβηΙ ραδ αηχ δοηΓββδ. Ιι’αηΙβηβ α Ιοη]οηΓδ δηίνί άβδ δοηρββδ, 

ΐΓβδ ρΓθΙ)αΜβπιβηΙ άβδ δοηρββδ οραΐβδ; ί1 η’α ραδ ΐΓαηδβρίΙ δβρνίίβηιβηΐ 

άβδ άοβηηιβηΐδ ββρίΐδ, δαηί α Ιβδ δοηάβρ ραρ άβ ρβΐίΐβδ α]οηΙβδ. 

Οη ρβηΐ ββρβηάαηΐ ίηάί(}ηβΓ (|ηβ1(^ηβ8 βηάροίΐδ οη ΓαηΙβηρ ραραίΐ ρΐηδ 

άιρββίβηιβηΐ βοηιπιβ ίαΐδαηΐ ΓοίΤιββ ά’βάίίβηρ ά’ηηβ Ιραάίΐίοη β[ηί δ’ίηι- 

ροδαίΐ έι Ιηί βη ςηβΙςηβ ηιαηίβΡβ. Ραρ βχβπιρΙβ 1β άβΙ)ηΙ (ι, 1), 1β ρβδηηιβ 

άβ Ια ρρβάίβαΐίοη άη ΒαρΙίδΙβ, 1β Ι)αρίβηιβ βΐ Ια ΙβηΙαΙίοη (ι, 1-13), Ιβδ 

βχρίίβαΐίοηδ δηρ Ιβδ ηβα^^βδ άβδ Ιηίίδ (νιι, 2-4), Γθχρίΐβαΐίοη άβδ ηιοΐδ 

αραηββηδ, Γβρίδοάβ άη ]βηηβ Ιιοπιηιβ άβ Οβίΐΐδβπιαηί (χιν, 51-52). 

^ηαηι α Ια (^ηβδίίοη άβ δανοϊρ άαηδ ςηβΙΙβ πιβδηρβ Μαρβ δ’βδί δβρνί άβ 

δβδ δοηρββδ, οραΐβδ οη ββρίΐβδ, ροηρ άοηηβρ α δοη οηνρα^β ηη αδρββΐ 

ραρΙίβηΙίβΡ, ά’αρρβδ Ιβδ Ιβηάαηββδ άβ δοη βδρρίί οη δοη 1)ηΙ, βΐΐβ δβ 

βοηίοηά ανββ ββΠβ άη βαραβίβρβ ΙιίδΙορΐςηβ βΐ 11ιβο1ο§·ί^ηβ άβ δοη οβηνρβ. 



αΚΑΡΙΤΚΕ VII 

Ι.Ε ΤΕΜΟΙΟΝΑΟΕ ΗΙδΤΟΚίρυΕ Όϋ δΕΕΟΝΌ ΕΥΑΝΟΙΕΕ. 

II δ’α^ίΐ ίοί, δοίΐ (Ιβδ ίηίβηΐίοηδ ΙιΐδΙοηί^ιΐθδ άβ ΓααΙβπΓ (1π δβοοικί 

θΥδίη^ίΙθ, δοίΐ δΠΓίοπΙ άβ δα υ&Ιθπγ 1ιί8ΐθΓί(}αβ, (^ααηΐ απχ ί&ίΐδ οα α Γογ- 

άρβ άβδ ίαίΙδ. 

Οη ροπΓΓ&ίΙ αδδΐΐΓβιηΘηΙ ρΓβηάΓβ ροιίΓ 1)£ΐ8β Ια ΐΓαάίΐίοη βββίβδΐεΐδΐίίϊαθ. 

Ε’&πΙθπγ άιι δββοηά βγ&η^ίΐβ βδΐ 3θ&η δΠΓηοιΏΠΙΘ ΜεΐΓβ, (}υί α ΓβρΓοάπίΙ 

!& ο&ΙββΙιβδΘ άθ ΡίθΓΓβ; ί1 βίαίΐ άοηβ Ι^ίβη ίηίοΓιηβ. Ό’&ιιΙγθ ρείΓΐ ί1 ρ&Γ&ίΙ 

(ϋ§^ηβ άβ Ιοί. δοη ΐ6ΐηοί^ηα§·β άοίΐ άοηβ θΙγθ Γβςπ. ΕβΙ 2ΐΓ^ιιιηβηΙ βδΐ 

δοΐίάβ. Νουδ 1β ΓβίΓΟίΐΥΘΓοηδ αη ΙβητίΘ άβ ββΙΙβ ίηίΓοάιιβΙίοη. Μ&ίδ ΐ1 

η’&ιιΐ'δΐ Γΐβη ρβράιι άβ δα ΓοΓββ — αα βοηίΓαΐΓβ — ροιίΓ αγοίΓ βίβ ρΐ’βββάβ 

ά’ιιη βχαιηβη βηΐΐί^πβ άβ Ια ςπβδίίοη. 

I. — υορίηίοη άβ Ια βηΐίί^ΐίβ Ιί})έΓαΙβ ρΓ0ΐβ8ΐαηΙβ. 

Εβδ βηΐΐί^πβδ — ββία γα δαηδ άΐΓβ — ηβ δοηί ραδ ά’αββΟΓά δΠΓ Ια γαΙβιΐΓ 

ΙιίδΙΟΓίςιΐιβ άα δββοηά βγαη^ίΐβ. Εί ββ (^υ’ϊΐ γ α ίβί ά’αδδβζ ρί(|παηΙ, β’βδί 

(|πβ ββΓίαίηδ βοηδβΡγαΙβαΓδ Γβ]οί^ηβη1 ββΓίαΐηβ ίηΐΓαηδί§·βαηΐ8, οραηΐ αιι 

οαΓαβΙβΓβ ςυβ ΓατιΙβιΐΓ Ιυί-ιηέιηβ αιίΓαΐΙ ρρβίβηάπ άοηηβρ οπ αυραίΐ, δαηδ 

ρΓβηάρβ ^αράβ, άοηηβ α δοη οβιΐΥΓβ. 
Ι’αί άβ]α ΐηάί(|αβ 1β δββρΙίβίδπιβ αΐ^δοΐπ άβ λΥρβάβ. Νουδ ηβ βαγοηδ α 

ρβυ ρρβδ πβη άβ Ιβδυδ ραρββ (^υβ Μαρβ η’α ρίβη ά’υη ουγρα§“β 1ιί8ΐθΡί€[υβ; 

ΙουΙ ββ ςυ’ίΐ δθηι1)1β ραβοηΙβΡ βοηιηιβ ίαίΙδ η’βδί (^υβ Ια Ιραάυβίίοη ραρ 

πιοάβ άβ Ιθ^βηάθ άυ άο^πιβ άβ Ια ηιβδδίαηίΐβ άβ Ιβδηδ. Εβ δγδίβπιβ η'α 

ραδ βίβ αβββρΙβ Ιβί (}υβ, πιαίδ Ιβδ αρ^υπιβηΐδ (|υί ΓαρρυίβηΙ οηΐ βΕραηΙβ Ια 

βοηΓιαηββ (^υβ Γοη αγαίΐ ^βηβραΐβπιβηΐ άαηδ Ια γαΙβυρ ΕίδΙορίςυβ άη δβ¬ 

βοηά βγαη^ίΐβ. ννβΙΙΕαπδβη βΐ Ηαρηαβίί ηβ Ιυΐ δοηΐ ^ηβρβ ρίπδ ίαγοραΕΙβδ, 

βΐ Μ. Ββρηαρά ^Υβίδδ, ΙουΙ βη άβπιβυραηΐ ΓιάβΙβ α Μαρβ βοιηπιβ ΙιΐδΙο- 

ρίβη άβδ ίαίΙδ, α ίηδίδΙβ άαγαηία^β δπρ δοη άβίαηΐ ά’οράρβ βΚροηοΙο- 

§^ί(:[υβ (1). Οη Ιρουγβραίΐ ^1υβ1(^υβ βΐιοδβ άβ ββΙΙβ Ιβηάαηββ οΕβζΜ. Εβρίη, 

άΐδροδβ α ρρβίβρβρ Γοράρβ άυ ςυαίριβπιβ βγαη^ίΐβ (2). 

ϋαηδ ββΙΙβ δίΐυαίίοη, 1β ηιαίΐρβ 1β ρΐυδ αυΙορίδβ άβ Ια βριίΐίϊυβ άίΐβ ΙΛβ- 

(1) Οίβ ΟβΒαΜοΙιΙΙίοΊιΙίβα άβ8 ΜαΓοιιεβναη^βΙίιυηβ, 1905. 
(2) Ι,α υαΙβιΐΓ }ιί8ΐθΓί<ιηβ άη (^ηαΙΗβπιβ έναη^ίΐβ, 1910; οί. ΗΒ., 1910, ρ. 272. 



οχπ IΝΤΚΟ^υ^ΤIΟΝ, 

ΐ3βΓ&1θ, Μ. Η. Ηοΐίζιη&ηη, ά ογιι (Ιθυοιγ ρρθοίδβΓ δει ροδίΐίοη (1), ({ΐιί βδΐ 

(Ιβηδ ΓβηδβιηΜθ οβΠβ άβ ΜΜ. λνβηιΐβ, ΙϋΙίοΙιβΓ βίο. 

Μ&γο η’βδί ραδ πη Ιθιηοίη ίιηιηβάίειΐ, ίΐ βοηΐ ά’αρΓβδ Ιθδ ΟΓογαηοβδ άβ 

Ια οοιηιηαηααΐβ ρρίπιΐΙίνΘ. δί ΜαΙΙΙιίβιι βΐ I^ι1^ οηΐ βρΓοηνθ ρΐυδ (}ΐΐθ Ιιιί 

Ιβδ θίϊβίδ (1θ Γβνοίπΐίοη άο§“πι&Ιί{}ΐιβ, οη ηβ ρβαί δΐιρροδθΓ €[ΐι’β11θ & βα 

βη Ιαί δοη ροίηΐ άβ άβρ&Η &1)δο1α. Ευί ααδδί βδΐ ίηβιιβηοθ ρβρ δει ίοί βΐ 

δοη ίηΙθΓρΓθΙαΙίοη άβδ ΓειίΙδ. Οβ ρΐηδ οη ΓβοοηηειιΙ ηίδβπιβηΐ οβΓίειίπδ 

^τοπρθπιβηΐδ, δυΓίοπΙ άηηδ Ιβδ άίδοοιίΓδ άβ Ιβδίΐδ, ού Γοη άβνίηβ ΓίηΙβη- 

Ιΐοη άβ ίειίΓβ ηη βηδβπι1)1β ΙίΙΙβΓειίΓβ ςπί ροηΓΓειίΙ 1)ίβη βίρβ &ιι άβΐηηιβηΐ 

άβ Ιει ο1ΐΓοηο1ο§·ίβ. ΕηΓιη Μ. Ηοΐΐζπι&ηη ηβ οοηίβδίβ ρειδ ^ηβ Μηρό ειίίπιίδ 

οβρίειίηδ ΓειίΙδ ού ί1 α ρη, δειηδ βίρβ δίιρ άβ Γοράρβ, βΐ ί1 η’αάηιβΐ βοηιπιβ 

ρββΐ Γΐβη άβ ββ (^ηΐ βδΐ ριιρβηιβηΐ πιίρειοηίβιιχ, οοηιηιβ Ιη Τρειηδβ^ΊίρηΙίοη. 

Οβδ οοηοΘδδίοηδ ίηίΐβδ 4 Ιη ορΐΐΐί^αβ ρειάίοηΐβ, ί1 δοηΐίβηΐ Θηβρ§·ί€[ηθπΐθηί; 

Ιει νηίβηρ ύίδΙορίιιηΘ άβ Μειρο. δπρ Ιο άββαί (ι, 21-39) βΐ Ιει οειίεΐδίρορύβ 
(χι, 1 δδ.) ί1 η’γ ει ρειδ άβ άοηΐβ. Εβδ ΓειίΙδ δβ δηίνβηΐ άειηδ Ιβηρ οράρβ βΐ 
εινββ ηηβ γρειίδβηιβί&ηββ ίηβοηΙβδΙειΜβ (2). Μειίδ 1β ρβδίβ ειηιΐδδί Ιβδ ειρρει- 

ρβηββδ ά’αηβ ΙιίδΙοίρβ γρειίβ. Ε’βδΙ ββΐΐβ άα πιβδδί&ηίδπιβ άβ Ιβδπδ, (|ηί 
άοηηβ Ιει βΙβΓ άβ δει Ιρει^ίι^ηβ άβδΙίηββ. Ο’ειβορά, β’βδί Γειηηοηββ άη ρβ^ηβ 
άβ ϋίβη, ρροβίιβίη, βΐ δθπΙι&ίΙει1)1β, άβδ ^ηβρίδοηδ ηοπιΕρβηδβδ, Ιει δγηιρει- 

Ιΐιίβ, ΓβηΐΙιοηδίειδπιβ άβδ Γοπίβδ. Βειηδ ββΙΙβ ρρβπιίβΡβ ρειρίίβ Ιοηΐ βδΐ ]οίβ, 

ΙππιίβΡβ, βδρβρειηββ. Εβ ηιοηιβηί ΙοιίρηειηΙ βδΐ Ιει βοηΓβδδίοη άβ Ρίβρρβ ύ 
Εβδειρββ. Εβδ άίδβίρΙβδ δβ δοηΐ ρβΡδπειάβ ςαβ Ιβδαδ βδΐ 1β Μβδδίβ, βΐ 
.Τβδπδ η’γ βοηΐρβάίΐ ρειδ; ββΐΐβ ορίηίοη δβ Ρβρειηά ρειρηιί 1β ρβπρΙβ, βΐΐβ 
ββίειίβ ύ ΓβηΐΡββ άβ Ιβδίΐδ α ΙβΡίΐδειΙβηι. Ε’βδΙ ύ ρείρΙίρ άβ ΕβδβΡββ (^ηβ 
ΙοηΙ δ’εΐδδΟπιΕρίί, βΐ ς[αβ Ιβδίΐδ ειηηοηββ Ιβδ ηιαΙΕβπΡδ (^ηί ΓβΙΙβηάβηΙ, Ιβδ 
δοηίίρειηββδ ειηχ€[ΐιβ11βδ δβδ άίδβίρΙβδ άοίγβηΐ δβ ρρβρειρβρ; ί1 η’βδί ρΙαδ 
ςιιβδΙίοη άιι ρβ^ηβ ςαβ ροαρ ηηβ βροοιηβ ηΐίβρίβηρβ; Ια ΡβΡδοηηβ άη Μβδ¬ 

δίβ ραδδβ αη ρρβπιίβρ ρΐαη ; ββρβηάαηΐ Ιβδ πιίραβίβδ άίηιίηηβηΐ, ΙοηΙβ ΓαΙ- 

ηιοδρίιβρβ δ’οβδβηρβίΐ. 
Τβίδ δοηΐ, ά’αρρβδ Μ. Ηοΐΐζπιαηη, Ιβδ ^ραηάδ Ιραίΐδ ε[ηβ Μαρβ α Ιραββδ, 

βΐ ίΐδ δοηΐ δαηδ αηβηη άοηΐβ βοηίορπιβδ α ΓΙιίδΙοίρβ. 

ΕβίΙβ βδςηίδδβ βδΐ αδδβζ δβάηίδαηΐβ. Οη δβ άβηιαηάβ δί Γοη ηβ ροηρραίΐ 

ραδ Ια ρρβηάρβ άη πιοίηδ βοπιηιβ ηη ροίηΐ άβ άβραρί, οοηιηιβ δηβδίραΙηηι 

δοΙίάβ βοηδίρηίΐ ραρ Ια βρί1ί(5ηβ βΠβ-ηιβηιβ, δαηΓ α γ α]οηΙβΡ Ια ίοί αη δηρ- 

ηαΐηρβΐ; βη ά’αηΐρβδ Ιβρηιβδ, δί ηοηδ ηβ άβγοηδ ραδ βίρβ ΡββοηηαίδδαηΙδ 

α Γβχβ^^βδβ ΠΕβΡαΙβ άβ δβ ηιοηΐρβρ δί ίβρπιβ α δοηίβηίρ Ιβ βαραβίβρβ Είδ- 

Ιορίιιηβ άβδ ίαίΙδ ρρίηβίραηχ άβ Ια γίβ άβ Τβδίΐδ, άαηδ Γοράρβ οη Ιβδ α ρΐα- 

ββδ 1β δββοηά βγαη§*ί1β. 

ΑναηΙ ά’αβββρΙβΡ ββ Εΐοβ δαηδ βοηΐροΐβ ί1 ίαηΐ βοηδΙαΙβΡ άβηχ ροίηΐδ. 

(1) Οΐβ ΜαΓ€ΐΐ8~Κοη{Γθΐ'6ΐ'86 ίιι ίΙΐΓβΓ Ιιβυίίβ'βη ΟββΙαΙέ, (Ιαηδ ΑνοΙάν βν ΗβΙίβ'ΐοηε- 
ΊνίβΒβηεοΗαβ, X (1907), ρ. 18-40 βΐ 161-200. 

(2) δαυί Ια ΓόδβΓΥβ ρθΐ’ρόίυβΙΙθ δυτ Ιβ οαΓαοΙέΓβ δΐΐΓπαΙϋΓθΙ άβδ ΓαΐΙδ, 



ίΝτκοουατιΟΝ. ΟΧΙΙΙ 

^α&ηι αυ ηΐθδδί&ηίδΐηθ, Γβνοΐαΐίοη βδΐ ά’υηο η^ΐίΐίΐβ βχοβδδίνθ. Ι^βδ 
0ΐΐΟ8β8 86 8βΓ2ΐίβηΙ ρ&88Θβ8 δβίοΐΐ ΙΙΠ 86ΐΐβΓηβ ίηίΙβχίΜβ. II 8ΘΓ8ΐίΐ ίηΙβΓάίΐ 
άβ 8ΐιρρο86Γ (}α’& Ιβί ιηοιηβηΐ, ραρ βχβιηρίβ 3ΐρΓβ8 Ια ρΓβιηίβΓβ ιηαΐΐίρΐΐοα- 

Ιίοη (1β8 ραίη8, 1θ ιη688ίαηί8ΐηθ απΓαίΙ ίαίΐ βχρ1θ8ίοη ραηηί 168 ίουΐββ (1β 
ΟαΙίΙβΘ. ^’β8ι ΐΓορ ΙόΙ, ηουβ άιραίΐ-οη, βΐ ί1 681 ηβ απ 8βίη (1β8 6θΐηρα^ηοη8 

(1β 168118. Μαί8 α1θΓ8 ί1 ίαιιΐ α(Ιιη0ΐΐΓ6 Ι)ί6η (168 6ΐΐ0868 ηιιί η6 86πι1)1βηΙ 
§υβΓ6 86 6οη6ί1ί6Γ ανβο 1β 1βχΐ6 (16 ΜαΓΟ 1ιιί-ιηβιη6. Ιβ8α8 θΓάοηη6 α 868 

άί86ίρΐ68 ά6 86 ΙαίΓ6, 6ΐ οπ η6 νοίΐ ρα8 ςιι’ίΐ8 αί6ηΙ Γί6η άίΐ. Ού Ια ίοιιΐ6 

α-1-6ΐΐ6 ρυί8β ρ1π8 Ιαρίΐ 868 οοηνίοΐίοηβ ιη688ίαηί(}Π68? ^β8ι18 α-1-ί1 άοηο 
1υί-ιηβιη6 αΙΙίδβ 66 ί6υ? 8οη 8ΐη1)ίΙίοη 8’β8ΐ-6ΐΐ6 (1β6ΐιαίηβ6 αρΓβ8 α 6π 
16 ρΓβδ86ηΙίιτΐ6ηΙ (Ι6 Γβ6ΐΐ66?Ι^6 ρ6ΐιρ1β 8’β8ΐ-ί1 6η11ιοα8ία8Γηβ αα ιηοιη6ηΙ 
ού 1β8 ΐϊΐίΓαοΙβδ (Ιίηιίηιιαί6ηΙ, ού ΓΙιοηζοιι 86 6ΐιαΓ^6αίΙ (16 ηιια^68? 

δοηΐ 1)1611 (ΐ6δ ίηνΓαί8βπι1)1αη668, 6ΐ 6ΐ1θ8 η6 8θηΙ ρα8 άαηδ Ια ρ6η8β6 ύβ 
ΜαΓΟ. 

ϋ6 ρ1ιΐ8, Ια 8^ηιρα11ιίβ (16 Μ. Ηοΐίζιηαηη 61 (168 αυΐΓ68 6ΓίΙί(ϊΐΐ68 Ιίΐιβ- 

Γαυχ α πη6 Γαΐδοη ςπ’ϋδ ηβ (ϋ88ίπιπΐ6ηΙ ραδ. Ιΐδ 68ΐίιη6ηΙ (^ιΐ6 66 ρΐαη 
ρ6Γπΐ6ΐ (16 Γβ6οηηαίΐΓ6 (Ιαηδ Γ1ιίδΙοίΓ6 (16 Ιβδίΐδ πη6 1ιί8ΐοίΓ6 0ΓάίηαίΓ6, 

Γ[ΐΐ6 ^β8ι18 γ ραΓαίΙ 6η60Γ6 αδ86ζ ύυηιαίη ροιίΓ ςιι’οη Γ66οηηαί886 6η Ιηΐ 16 

ρυΓ 1ιοπιηΐ6. ΜαΓΟ αηΓαίΙ ύοηο ίαίΐ (16 Γ1ιί8ΐοίΓ6 νΓαί6 8αη8 16 νοηΙοΐΓ, 6ΐ 
Μ. 'ννΓ6ά6 α ρΓΟηνβ (}η6 66ΐΐ6 ύίδΙοίΓβ η6 ρΓ6η(1 άαηδ Μαρο (}αβ 66 (ΐτι’ίΐ 
Ιηί ρίαιΐ, βη ΙαίδδαηΙ ύαηδ Γοπι1)Γ6 16 Ιραίΐ 16 ρΐηδ 6αΓαο1;βΓί8ΐί(ίΐΐ6 (16 Ια 
ρ1ι^8ίοηοπιί6 (16 Ιβδπδ, δα 6οηβαη66 ΙοηίοιίΓδ Ια ιηβπΐ6 άαηδ Γίηΐ6Γν6ηΙίοη 
(16 Όί6π βΐ άαηδ Γανβη6πΐ6ηΙ; ρροοίιαίη ά6 8οη Γβ^η6, 6η Γ6ίιΐ8αηΙ ά6 ΐ6ηίΓ 
6θπιρΐ6 (16 66 (5η6 ΜαΓΟ α Ιο ρ1ιΐ8 α οοβιΐΓ, 168 παίΓαοΙοδ 6ΐ Γαίϊαίύΐίδδοπιοηΐ 
άη Γθ^ηο ά6 δαίαη. Εο Μοδδίο άο Γβοοίο ΙίύβΓαΙο, ηοιίδ Ιο άίδοηδ ανοο Ιβδ 
Γαάίοαιιχ, ο’βδί Ια Γαΐίοηαΐίδαΐίοη ά’ηηο β^ηΓΟ ρΐιΐδ ύαηΐο ςη’ϋ ίαηΐ ρροη- 

βΓ6 οη 1αί886Γ Ι6ΐ1β €[116 ΜαΓΟ Γα ύοδδίηβο. 

1^68 Γαάίοαηχ η’βη οοηδΟΓνοηΙ τίοη, ηοηδ 688αί6Γοη8 άο πιοηίΓΟΓ ςη’ίΐδ 
οηΐ ΙΟΓΐ, 6ΐ ηοηδ δβΓίοηδ βίοη ηιαίανίδεδ ύο Γοπιρρο ηη ΟΓ^αηίδΐηο νίναηΐ 
ροηΓ ρΙαςηοΓ Ιο δηΓηαΙΠΓβΙ 8ηΓ ηηβ βίβΙοίΓΟ οοηδίΓηίίο ά’αρρβδ Ιβδ ρηη- 

οίροδ δηύίοοίίίδ (16 Ια ΟΓίΙίί^ηο ΙίύθΓαΙο. 

II. — Ζ/β ξβηνβ ΙίΙΙβΓαίΐ'β. 

Εΐ ά’αβοΓά έ ςηοΐ ^6ηΓ6 βίβΙοΓίςηο 86 Γα11α6β6 16 866οη(Ι βναη^ίΐ6? 

δ. ΙηδΙίη, ροπΓ ββ8ί^η6Γ 168 βναη^ϋ68, 168 ηοπιηιβ « 168 πιβηιοίΓ63 β68 

Αρ0ΐΓ68 », άπομνημονεύμ,ατα των αποστόλων (1), 6ΐ 8ρβ6ίαΐ6ηΐ6ηΙ, ί1 ραρίβ ^68 

« ΜβπιοίΓβδ » ά6 Ρί6ΓΓ6 (2). II168 οοπιραΓαίΙ άοηο αηχ άπο(Ανη(Λονεύματα (16 

(1) ΡνβπίΐίβΓβ ΑροΙο§ίβ, ι,χνιι, 3 β1 οΓ. ι.χνι, 3. 
(2) ΟίαΙ., ανι, 3 : έν τοϊς άπομνημονεύμασιν αύτοΰ, ο’βδΙ-α-άΐΓβ άβ ΡΐβΓΓβ, ηοιηιηβ 

ρθπ ειυραΓαναηΙ. 
ΕνΑΝσΐ€Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. Η 



αχιν ίΝτκοουατιοΝ. 

Χβηορίιοη, (}υί 8οηΙ άθδ δοιινβηΐΓδ οα άβδ τηβιηοίΓθδ δΐΐΓ δοορίΐΐβ (1). Εα 

οοιηρ&Γ&ίδοη η’βδί ρ&δ Ιγθ8 ΙΐΘΠΓβαδβ. ΧΘηορΙιοη η’α ρα8 πιέπΐθ βδί^αίδδΘ 

Ια νίβ άβ δοοΓαΙβ. II άίΐ 1)ίθη απ (Ιβ1)ΐιΙ ςιιβΙίΐιΐΘδ ιηοΐδ 8ιιγ Ιβδ βχβιηρίβδ 

άβ δα νίβ, πη ρβα άαηδ Ιβ ^θιιγθ άβ οβΗαίηδ οΙιαρίΐΓβδ ς[αί δΐιίνβηΐ Ιβδ νίβδ 

άβδ δαίηΐδ, ιηαίδ δοη γθοιιθιΙ ηβ οοιηρΓΘηά ςιιβ άβδ άϊαίο^ιιβδ άβ δοοραΐβ 

δυρ άίίΪΘΡβηΙδ δα]θΐ8. ί.’οοοαδίοη άα άία1ο§*α6 βδΐ ίηάί(5ΐιββ, ιηαίδ ηβ δαη- 

ραίΐ ΓθπιρΙαοθΓ ηηβ 1)ίο^ραρ1ιίβ. Ραρ αίΠβιΐΡδ Χβηορίιοη δβ άοηηβ βχρρβδ- 

δβπιβηΐ ΟΟΠ1Π1Θ Ιβηιοίη οοηίαίρβ βΐ §·αραηΙ άβδ ίαίΙδ, οβ (}ΐιί η’βδί ραδ 1β 

οαδ άβδ δ^τηορίίίΐιιβδ. 

Ροπρ Ιροηνβρ άαηδ Ια ΙίΙΙθραΙαρβ ^^ρββο-ροπιαίηβ ιιη ροίηΐ άβ οοπιρα- 

ραίδοη ρΐηδ ίβρπιβ, οη α ραρρβΙβ Ιβδ άβηχ §·βηρβδ άβ 1)ίο§·ραρ1ιίβ (}ΐι’α ρρα- 

Ιί(}αβδ ΓαηΙίί^ηίΙβ. Ρ’ιιη, α Ια ηιαηίβρβ δΙοϊβίβηηβ, δ’αΙΙαβΙΐΘ α ρβρροάαίρβ 

βάβΙβπιβηΙ ηηβ §^ραηάβ ρβΡδοηηαΙίΙβ, δαρίοαΐ άαηβ 1β βιιΐ άβ άβ^α§·βρ υηβ 

Ιβςοη πιοραΐβ, ββΙΙβ Ιβςοη άύΐ-βΐΐβ ρβδίιΙΙβΡ άβδ πιαπναίδ βχβπιρίβδ άα 

ΗβΡΟδ; 06 δοηΐ Ιβδ ΥίβΒ άβ ΡΙαΙαρςαβ (2). Ρ’ααΐρβ, αία ηιαηίβρβ άβδ §“ραπι- 

ηιαίρίβηδ ά’ΑΙβχαηάρίβ, δ’βη ΙίβηΙ α άβδ αηβοάοΙβδ (}αί 3βΙΙβηΙ αη οβρίαίη 

^οαρ δπρ Ια ρβΡδοηηβ βΐ Ιβδ άοοΙρίηβδ; οβ ίαΐ Γβρρβαρ άβ δαβΙοηβ άβ Ιραί- 

Ιβρ άαηδ οβΙΙβ ίαςοη Ιβδ νίβδ άβδ ρρβηιίβΡδ Οβδαρδ (3). Ρβδ άβαχ βχβηιρίβδ 

Ιβδ ρΐαδ ηοΙοίρβδ δοηΐ άοηο ροδίβρίβαρδ α Μαρο; βΐ οβδ άίδΙίηοΙίοηδ Ιαί 

ααραίβηΐ δαηδ άοαίβ βοΐιαρρβ. 

Αα δαρρΙαδ, Ιβδ άβαχ ^βηρβδ άβ 1)ίο§·ραρΙιίβ δβ ρρβοοοαρβηΐ άβ οοη- 

άαίρβ Ιβαρ ββΡΟδ άα ββροβαα ]αδςα’α Ια Ιοηίββ. Οη ίηδίδΙβ δαρ δα ραρβηΐβ, 

δα ηαίδδαηοβ, δοη βάαοαίίοη; οη άβορίΐ ρΙαδ οα ηιοίηδ δα ρβΡδοηηαΙίΙβ, 
οη ραρΙβ άβ δα ηιορί β(; άβδ δαίΙβδ άβ δοη αοΙίνίΙβ. Οβ η’βδί ροίηΐ οβία 
ηοη ρΙαδ ςα’α νοαίαίβίρβ ΓααΙβαρ άα δβοοηά βναη§^ί1β. 

ΡΆηοίβη ΤβδΙαηιβηΙ Ιαί ίοαρηίδδαίΐ άβδ βχβηιρίβδ ρΙαδ ίαηιίΙίβΡδ. Ρα 
νίβ άβΜοϊδβ 1β άοηιίηβ ΙοαΙ βηΐίβρ. Μαίδ οβ (|αί ρβδδβηιΜβ 1β ρΙαδ α Μαρο, 

ο’βδί Ια οαρρίβρβ άΈΙίβ. II αρραραίΐ δοαάαίη, βΐ ο’βδί ά ρβίηβ δί Γοη ίηάί- 

(|αβ δοη ορί^ίηβ. Ραίδ ί1 ρβηιρΙίΙ Ια ηιίδδίοη (^αβ Βίβα Ιαί α οοηβββ βΐ 
άίδραραίΐ, βηιρορίβ ραρ αη οΡαρ άβ ίβα (4). Ρ’ααΙβαρ ίηοοηηα (|αί α βορίΐ 
Ια ηιίδδίοη άΈΙίβ 1β Ρβ^αράαίΙ βνίάβηιηιβηΐ οοηιηιβ δοη ρβΡδοηηα^β ρρίη- 

οίραί, βΐ οβρβηάαηΐ ίΐ Γα ηιβίβ ααχ βνβηβηιβηΐδ άβ δοη Ιβηιρδ; ί1 βηίβηάαίΐ 
βίβη βορίρβ αηβ βίδίοίρβ δαίνίβ, δβίοη Γοράρβ βί Ιβδ βνβηβηιβηΐδ άβδ 
ρβ^^ηβδ. Τβΐ ραραίΐ ααδδί ανοίρ βίβ 1β βαί άβ Μαρο. δ’ίΐ η’ίηδίδΙβ ραδ δαρ 
Ιβδ ορίρ^ίηβδ άβ 3βδαδ, ηί δαρ δοη βάαοαίίοη, οβ η’βδί ραδ ρρβοίδβπίθηΐ; 

ραροβ ςαβ οβδ ορί^ίηβδ δοηΐ άίνίηβδ — ί1 ααραίΐ ρα 1β άίρβ, οοηιηιβ οηΐ 
ίαίΐ Ιβδ ααΙρβδ βναη^βΐίδίβδ, — ηί ραροβ ({αβ ΓβάαοαΙίοη ςα’ίΐ α ρβςαβ 

(1) Ο’βδΙ ραΓ δυίΐβ ά’υηβ οοηίιΐδίοη ΐΓαάΐΙίοηηβΙΙβ ςιι’οη ΐΓαάαϊΙ οΓάΐηαΐΓβηιβηΙ 
« Ιθδ Μ6ίηοΓα1)1θδ ». 

(2) ΝοΙθγ δβδ ρΓόοαιιΙΐοηδ οΓαΙοίΐ’βδ 4 ρΐ'οροδ άβ ΒβιιίθΙπαδ βΐ ά’ΑηΙοίηο. 
(3) ΛΥΕίδδ, Ζ)α5 (11ΐ€8ί6... (ρ. 11), οΐΐαηΐ Ρ. Βεο, Οίβ §ΐ'ίβοΜ8θ}ι-Γότηί8€ΐΐ6 Βίο^να- 

ρϊιίβ ηαοΐι ίΙΐΓβΐ' Ιίΐ6ΓαΐΊ8θ}ΐ6η Ροπή (1ίθΐρζί§, 1901). 
(4) I Κβ§. XVII, 1 4 II Κβ§·. II, 12. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. €Χν 

η’ανδίίΐ ααοιιη ταρροΓΐ ανβο 8α ιηίδδίοη, — 8. Ειιο ηβ Γα ραβ ρβηδβ, —· 

ο’β8ΐ 8Ϊπιρ1θΐηθηΙ ραΓΟβ (}α’ί1 α νοαίπ ταοοπΙβΓ, οοιηιηθ ί11β (ϋΐ ΘχρΓΘ83θ- 

πίΘηΙ, « 8οη βγαη^^ϋβ », ο’θ8ί;-α-άίΓΘ Ια ιηί88ίοη ριιΜίςιιβ άα Κίΐ8 άβ Βίβιι, 
8α ρΓβάίοαΙίοη, ανβο 8Θ8 δαίΐθδ, 8α πιογΙ €[αί βη βίαίΐ 1β ροίηΐ άβοί8ίί. 

II α 8θΐι1βιηβηΙ ρΗδ 8θίη ά’βη (ΙαΙθΓ 1θ (1θ1)ιιΙ, βη Ιβ ταΐΐαβίιαηΐ αη πιίηίδΙβΓβ 
άη ΒαρΙίδΙβ, βΐ ί1 α πίθηΙίοηηΘ (}αθ1(}αΘ8 ΐΓαίΙδ ά’ΙιΐδΙοίΓβ ^^βηβΓαΙβ, (^ηαηά 
ίΐ 1θ8 α ΓβηβοηΐΓβδ. δοη ίηίβηΐίοη η’βίαίΐ άοηβ ρα8 άβ Γβηίΐρβ ΙβδΠδ δ^πι- 

ραΙΙιίί^ηΘ βη βχροδαηΐ 8α άοβίΓΪηβ, βοηιπιβ α ΓαΐΙ Χβηορίιοη ραρ ταρ- 

ροΓΐ α δοβραΐβ, ηί άβ ^ΓοηρβΓ άβδ αηββάοΙβδ ροηρ βδςηίδδβρ Ια δίΐΐιοηβΐΐβ 
ά’ηη ^Γαηά ρβΓδοηηα^β, ηί άβ ίαίρβ ηηβ Μο^ραρίιίβ βοηιρΙβΙβ, πιαίδ άαηδ 
Ια ΙαβΙιβ (ΐη’ίΐ δ’βδί βχββ οη ηβ ρβηΐ άοηΙβΓ (ϊη’ίΐ αίΐ ρρβίβηάα ταβοηΙβΓ Ια 
ρ1η8 ^Γανβ άβ ΙοηΙβδ Ιβδ ΙιίδΙοίΓβδ, ββΐΐβ άβ ΓίηΙβρνβηΙίοη άβ Βίβη βη Ια 
ΡβΡδοηηβ άβ 8θη Ρίΐδ. 
ΑηΙβιΐΓ ίηδρίρβ, 8. Μαρβ η’α ρα ΓαίΙΙίρ α ββΙΙβ ΙαβΡβ, ηιαίδ οη δαίΐ (^αβ 

Ια πιβίΐιοάβ αρο1ο^βΙίί}ηβ αηίορίδβ Ιβδ βρί1ί(}ΐιβ8 βαίΡοΙίςαβδ α ρβ§·αράβρ 

απδδί Ιβδ βναη^ίΐβδ βοηιπιβ άβδ άοβηπιβηΐδ ΡίδΙορίςτιβδ, δβρναηΐ α βΙαΜίρ 

Ιβδ πιοΙίΓδ άβ βΡβάίΜΗΐβ βοηάαίδαηΐ α Ια ίοί. Ο’βδΙ 80ΐΐ8 ββΐ αδρββΐ ψιβ 
ηοαδ άβνοηδ ηοπδ άβπιαηάβρ ίβί δί Μαρβ ρβπιρΙίΙ Ιβδ βοηάίΐίοηδ ^α’οη βδΐ 

βη άροϋ ά’βχί^βρ άβ ΙοηΙ ΜδΙορίβη : (}ΐι’ί1 ηβ δοίΐ ραδ βηΐραίηβ ραρ ΓβδρρίΙ 

άβ δγδίβπιβ, ςηβ Ιβδ ίαίίδ ςη’ίΐ ραβοηΐβ δοίβηΐ βοΙιβΡβηίδ βΐ νραίδβπιβία- 

βΐθδ βη βηχ-ρηβπιβδ, ςη’ίΐδ δοίβηΐ βη Ιιαρπιοηίβ ανββ ΓΙιίδΙοίρβ ^βηβραΐβ, βΐ, 

δ’ίΐ δβ ρβηΐ, ςηβ 1β ΡββίΙ Ιηί-ιηβπιβ δβ ΡβνβΙβ βοηιπιβ Γοβηνρβ ά’ηη Ιβπιοίη 

ρΐιΐδ οη ηιοίηδ άίρββίβπιβηΐ βη βοηίαβί ανβο Ιβδ ίαίΙδ. 

III. — Τβηάαηοβ8 ρβΐ'ΒοηηβΙΙβΒ ο η οΙ)]β6ΐίνίΐέ? 

Β’ο1)]βοΙίνίΙβ βδΐ Ια ρρβπιίβρβ βοηάίΐίοη βχί^ββ ραρ Ια βρίΙίθ[ηβ, δηρίοηΐ 

δ’ίΐ δ’α^^ίΐ ά’ηη άίδβίρΙβ. Οη αρρϋί^ηβ ββ ορίίβρίηπι α Χβηορίιοη βΐ ηη βοη 

ίη^β βοηοίηΐ (1) : « Ο’βδΙ ΧβηορΡοη αηδδί (ΙοηΙ αηίαηΐ (5ηβ δοοραΐβ) άοηΐ 

Γίπια^β ηοηδ αρραραίΐ α ΐρανβΡδ ββδ δοηνβηίρδ... Οοπιπιβ ί1 α νοηΐη, άαηδ 

ββ Ηνρβ, ηοη ραδ ΙαηΙ ίαίρβ βοηηαίΐρβ ΙοηΙ δοοραΐβ (}ηβ 1β ρβηάρβ αίηια- 

βίβ βΐ νβηβραΡΙβ αηχ Αΐΐιβηίβηδ, ί1 α ρρίηοίραΐβπιβηΐ ίηδίδΙβ δηρ ββ (^ηί Ιηί 

δβηιβίαίΐ α Ιηί-πιβπιβ 1β ρΐηδ άίρ^ηβ ά’βίο^βδ άαηδ Ια ρβΡδοηηβ άβ δοη 

ηιαίίρβ ». ΝαΙηρβΠβπιβηΙ Χβηορίιοη α βη δοηΛΥρβάβ, Μ. Ε. ΚίβΙιΙβρ ςηί 

α ηίβ ΙοηΙβ ρβίαΐίοη άβ Χβηορίιοη ανβο δοοραΐβ (2), πιαίδ ηοηδ ηοηδ βη 

Ιβηοηδ αηχ ορίηίοηδ ρΙαηδίΜβδ. ΡβηΙ-οη δοηρςοηηβρ Μαρβ ά’ανοίρ αΐίβρβ 

Ιβδ ίαίίδ άβ Ια νίβ άβ ^βδηδ αη ρροβΙ άβ ςηβΐί^ηβ δγδ1βπιβ? 

Οη Γα βδδαγβ, βη αββηδαηΐ Μαρβ άβ ραηΐίηίδπιβ. Νοηδ δοπιπιβδ οΓΙί^^β 

(1) Α. ΟκοΐδΕΤ, ΗΪ3ΐοίΓ6 άβ Ια ΙίΙΙέΓαίηΐ'β ^νβββιηβ, IV, ρ. 365 8., 368. 
(2) ϋ’αρΓΘδ ΟκοΐδΕΤ, ορ. Ιαηά., ρ. 342, η. 2, Μ. Ε. ΚίοΙιΙθΓ (ΧβηορΗοη-Ξΐαάΐβη, 

Εβΐρζΐ^, 1893) « ηίθ ει1)3θ1υπΐθηί Ιβδ ΓβΙ&Ιίοηδ άβ Χβηορίιοη ηνββ βοοΓ&Ιβ. II βοη- 

δΐάβΓβ Χβηορίιοη βοπιηιβ ηηβ δΟΓίβ άβ δορίιΐδίβ ςοί, η’ηγαηΐ ηηΐΐβπιβηΐ βοηηη 8ο- 

βραΐβ, δ’βδί δβΓγί άβ Ιηΐ βοπιηιβ ά’ηη ρρβίβ-ηοπι ροηΓ Ι’βχροδό άβ δβδ ρρορρβδ ΐάββδ «. 



ϋχνί ίΝτκοουατιοΝ. 

(1θ ΓβηνογβΓ αιι οΙίθρίΐΓθ βυίν&ηΐ Γβχ&ηΐθη άβ οθΙΙβ (}αβ8ΐίοη. Μ&ίδ ηουδ 

ροιινοηδ άβδ πιαίηίβηδιηΐ βχροδβρ Ιβδ ταίδοηδ ^βηβΓ&Ιβδ ςαί ρΓοιινβηΙ 

ςιι’ίΐ βίαΐΐ ΐηοβρδίΗβ άβ οβάβΓ ααχ δυ^^βδίίοηδ άβ ΓβδρΓίΙ άβ ρ&Γΐί. 

Κβιη&Γςαοηδ ά’8ΐ)0Γά ςαβ Μ&γο θδΐ άαηδ Ια ιηέιηβ δίΐυαίίοη €[πβ Χβηο- 

ρΐιοη, 6ΐ ςυβ οβρβηάαηΐ ί1 ηβ δαίΐ ρβδ Ια πιβπιθ ιηβΐΐιοάθ. Ι^β ΐϊΐαίΐρβ άβ 

Ιοιίδ άθΐιχ θδΐ ιηοΓΐ, βοηάαιηηβ ρ&ρ δοη ρβυρίβ. Αιΐδδί Χβηορίιοη δ’θιη- 

ρΓβδδβ-1-ΐ1 άβ ΜαηβΙιίΓ 1β δίβη. δοβραΐβ α βίβ βοηάαιηηθ βοιηιηβ ρβιι Ρβδ- 

ρβοΐαβαχ άβδ άίβυχ ά’ΑίΙίΘηβδ βΐ βοιηιηβ βορριιρίβαρ άβδ ίβυηβδ ^βηδ; 

β’βδί άοηβ ραρ ββδ άβπχ ^ριβίδ ςυβ Ια 3ΐΐδΙίΓιβαΙίοη βοηιπιβηββ. Ιι’ίηΙβη- 

Ιίοη αρο1ο§·ί(}πβ βδΐ ηιαηίίβδίβ. 

II η’βη βδΐ ραδ άβ ηιβπιβ άαηδ Μαρβ. Ιβδυδ α*β1β βοηάαπιηβ βοπιιηβ 

δ’βίαηΐ άοηηβ α Ιορί ροιιρ 1β Μβδδίβ. Μαρβ βύΐ ρα ηίβρ (}ΐΐΘ Ιβδίΐδ αίΐ βιι 

ββΙΙβ ρρβίβηΐίοη οα ρροηνβρ (^π’βΐΐβ βΙαίΙ ίοηάββ.* II η’α ίαίΐ ηί Γηη ηί 

ΓαιιΐΡβ. II ρβ^αράβ 3βδα8 βοηιπιβ Ιβ Μβδδίβ, πιαίδ ηπΠβ ραρί ίΐ ηβ δβ 

δοτιβίβ άβ ρροπνβρ €[α’ίΙ α Ρβαΐίδβ ββ (5α’οη αΙΙβηάαίΙ άυ Μβδδίβ. ϋηβ 

δβυΐβ ρρβανβ βίαίΐ ΡβββναΜβ, ΓαββοηιρΙίδδβπιβηΙ άβδ ρρορίιβίίβδ. Οη 

η’βη νοίΐ αηβηηβ Ιραββ άαηβ Μαρβ, δαπί ββ (^ηί ρβ^^αράβ Ια ηηίδδίοη άβ 

3βαη (ι, 2) βΐ ηηβ ίηίβρρρβίαΐίοη δ3Γηι1)ο1ίηπβ άπ ρό1β άΈΙίβ, βηβορβ 

ρβίαΐίνβ α Ιβαη (ιχ, 12 δ.). Ρβηΐ-βίρβ άίρα-Ι-οη ςιιβ Ιβδπδ α βίβ βοη- 

άαπιηβ βη ρβαΐίΐβ ροιιρ δ’βίΡβ άίΐ Ρίΐδ άβ Βίβη. Ο’βδΙ αηδδί Ια νβρίΐβ ριιρβ, 

(^ηοίςηβ ββ δοίΐ ηηβ νβρίΐβ €[ηβ Ιβδ βρίΙίςηβδ 1ί1)βραηχ ηβ νβηίβηΐ ραδ 

αάπιβίΐρβ. Ρΐαςοηδ άοηβ Γο1)]ββΙίοη δαρ ββ Ιβρραίη. Ιβδηδ α βίβ βοηάαηιηβ 

βοηιπιβ Ρίΐδ άβ Βίβη, βΐ Μαρβ ρροηνβ ρρββίδβηιβηΐ ςη’ίΐ βΙαίΙ Ρίΐδ άβ 

Βίβη; ίΐ βδΐ άοηβ αροΐο^ίδίβ. Μαίδ βδΙ-ί1 ββρίαίη ςηβ Μαρβ α βη ΧίηΙβη- 

Ιίοη άβ ρΓοη\>βΓ? Εηβορβ ίαηάραίΙ-ί1 δβ άβπιαηάβρ δ’ίΐ α Ιραηδίορπιβ Ιβδ 

ίαίΐδ ροηρ ςη’ίΐδ Ιηί δβρνίδδβηΐ άβ ρρβηνβ, βΐ δ’ίΐ Γα ίαίΐ βοηδβίβπιπιβηΐ 

οη ίηβοηδβίβπιπιβηΐ. 

δ’ίΐ ΓαναίΙ ίαίΐ α άβδδβίη, δ’ίΐ αναίΐ βδςηίδδβ ηηβ νβρίΙαΜβ άβπιοηδίρα- 

Ιίοη, ί1 βδΐ Ιρορ βνίάβηΐ ηηβ, βοηιπιβ ΧβηορΡοη, ίΐ η’βηΐ ηιίδ βη οβηνρβ 

ηηβ Ιβδ βίβπιβηΐδ ηΐίΐβδ α δοη 1)ηΙ. 

Οβ δβραίΐ ηιβπιβ 1β ηιίηίπιηπι άβ Ια Ιβηάαηββ. Οη ηβ ρβηΐ αββηδβρ άβ 

ίαηδδβΙβ οΙ)]ββΙίνβ άαηδ Ιβδ άβΙαίΙδ ββΐηί ηηί βΡοίδίΙ ραρπιί Ιβδ ίαίΙδ ββηχ 

ηηί βοηνίβηηβηΐ α δα ΐΡβδβ βΐ ηηί βΐίπιίηβ Ιβδ αηΐρβδ. Ορ ββ η’βδί ραδ ββ 

ηη’α ίαίΐ Μαρβ. II α Ιαίδδβ 8η1)8ίδ1βρ άαηδ δοη ΡββίΙ ηη ββΡίαίη ηοηι1)ρβ άβ 

Ιραίΐδ ηηί δοηί Ιοη]οηρδ άβπιβηρβδ ηηβ άίίΤιβηΙΙβ ροηρ Γβχβ^βδβ βαίΡο- 

Ιίηηβ. Νοη ηηβ Ιβδ Ιβρπιβδ βη δοίβηΐ ίηβοηβίΙίαΜβδ ανββ Ια ρροΓβδδίοη άβ 

ίοί βη Ια άίνίηίΐβ άβ Ιβδηδ, πιαίδ ίΐδ ηβ δοηΐ ββρίβδ ραδ άβ ηαΙηρβ α ί'αίρβ 

ηαιΐρβ ββΙΙβ βρο^αηββ. Οβδ ΙβχΙβδ οηΐ βίβ δοηνβηΐ ^ροηρβδ. Μ. δβΐιπιίβ- 

άβΐ Ιβδ ρβ^αράβ βοηιπιβ Ιβδ βοΙοηηβδ ίοηάαπιβηίαΐβδ ά’ηηβ νίβ δβίβηΐί- 

βηηβ άβ Ιβδηδ ραρββ ηη’ίΐδ Ιηί ραραίδδβηΐ ρροηνβΡ ηη’ίΐ η’βΙαίΙ ηη’ηη 

Κοπιπιβ (1). Ιβ ρηίδ βίβη Ιβδ ρβ^αράβρ βοηιπιβ Ιβδ ροίηΐδ βαράίηαηχ άβ Ια 

(Ι) Όα& 4 Εναη^βΙίιιτη ^β^βηύδβΓ άεη 3 βΓβίβη, 1906, 16-22, 31-33. 



ΙΝΤΙΙΟΒϋΟΤΙΟΝ. αχνιι 

0Γθ(1ί1)ί1ίΐΘ άοοίΓΪη&Ιβ άβ Μ&γο. 1ι08 νοίοί (Ι’αρΓθβ Μ. Ηοΐΐζπι&ηη. 1. ί.3. 

ΓβοΙίθΓοΙιβ (1β8 ρεΐΓβηΐ8 άβ Ι68ΐΐ8 (ϊαί 1β Γθ^αΓίΙβηΙ οοιηιηβ 1ιογ8 (1β Ιυί 

(ιιι, 21). 2. Ιθ8Π8 Θ8ΐ 1β οΙιαΓρβηΙίΘΓ, 1β βΐ8 άβ Μαρίβ (νι, 3), οηραρίβ άβ 
8Θ8 ίΓ6Γβ8 βΐ άβ 86 8 808αΓ8. 3. ΐΘ8α8 π’α ρΠ ί&ΙΓΘ (1θ8 ΙπίΓδΙοίΘδ ρΡΟρΓΘ- 

πίΘηΙ άΐΐ8 α Ναζειρβίβ (νι, 5 8.). 4. II α ΓβίιΐδΘ ιιη δί^ηβ (νιιι, 12). 5. Π η’α 

Ρ&8 νοιιία (^ιι’οη Ιβ ηοιητηβ βοη, ΓβδθΓναηΙ οβί βοηηβαΓ α Οίθΐι (χ, 18). 

6. 1ι6 Ρΐΐδ ηβ 83ΐί1 ρΒ8 ΠιβιΐΓβ άα ]π^6πΐθη1 (χιιι, 32). 7. II δ’θδΐ ρΙαίηΙ & 

Βιθπ άβ ΓδίνοΐΓ δίβαπίΙοηηΘ (χν, 34). 

Οη νοπάρδί βίβη νοίρ άειηδ Ιβ ΟοτητηβηΙαίΓβ ΓβχρΙίο&Ιίοη άβ οβδ 

Ρ&888ΐ^β8. 

ΕνίάβιηιηβηΙ Μαρο ηβ Ιβδ θδΐΐπίδΐίί ραδ οοηΐραίρθδ α δα ορογαηοβ, ίΐ 

ρθηδαίΐ ^αβ Ιβδ βάβίβδ η’βη δβραίβηΐ ροίηΐ οβοςαβδ, (}ΐι’ίΙδ δαναΐβη! Ιβδ 

οοηοίΐίβρ ανβο Ιβιιρ ίοί βη Ιβ Ρίΐδ άβ Βίβα, ιηαίδ βηβη, βη Ιβδ ρβίαΐαηΐ 

Ιβίδ (}ΐιβΙδ, ίΐ α ίαίΐ Ια ρρβιινβ ά’υηβ βχΐραοράΐηαίρβ ρροβίΐβ. Οβίαί (|αί 

η’α ραδ βΙίιηίηΘ άβ Ιβίδ Ιραίΐδ οιι η’βηίβηάαΐΐ ραδ ρροιινβρ (|αβ Ιβδίΐδ 

βΙαίΙ Ρίΐδ άβ Οίβιι, οα ηβ δβ βρο^αίΐ ραδ ρβρπιίδ ά’βΐίηιίηβρ ββ ςαί 

ηβ βοηάηΐδαίί ραδ α δα Ιββδβ. Α ρΐηδ ίορίβ ραίδοη ηβ δβ βρογαίι-ίΐ ραδ 

ρβρπιίδ άβ Ιραηδίορηιβρ οη ά’αΐίβρβρ Ιβδ ίαίΙδ ά’ηηβ ίαςοη ροδίΐίνβ. 

Αηδδί βίβη ΓαηΙβηρ βδΙ-ί1 βνίάβπιηιβηΐ πη βδρριΐ άβ δββοηά οράρβ βΐ 

(|ηί η’α ραδ δα άοβίρίηβ α Ιηί. δ’ΐΐ η’α ραδ ρρίδ Ια ρΙαπιβ ροηρ ΓαΐΡβ 

ρράναίοιρ οβίΐβ άβ ΡαηΙ, βοηιηιβ οη Ιβ νβρρα ρΙαδ Ιοίη, ίΐ η’αναίΐ άοηβ 

αηβηηβ ραίδοη άβ βοΙορβΡ Ια άοβίρίηβ άαηδ δοη δβηδ ραρΙίβηΙίβρ. 

Βίρα-Ι-οη ςη’ίΐ α Ιραηδίορηιβ Ιβδ ίαίΙδ ίηβοη8βίβπιη[ΐβηΙ? Ο’βδΙ βίβη 

Ια ιββδβ Ιίββραΐβ. Μαρβ βδΐ ΓίηδίραηιβηΙ βΐ Γορ^αηβ άβ Ια Ιραάίΐίοη ρρί- 

πιίΐίνβ α ηη ηιοπιβηΐ άοηηβ. Μαίδ αίορδ (|α’οη δοίΐ βθΩ8β(|ηβηΙ. ΜαΡβ η’α 

άοηο, οοπιτηβ έοΗναίη, αηβηηβ ρρβοββηραΐίοη άο§·η[ΐαΙί(}ηβ, αηβηηβ 

ραίδοη άβ Ιραηδίορπιβρ οη ά’αΐίβρβρ Ιβδ ίαίΙδ. Ε’βδΙ ηη Χβηορβοη (|ηί δβ 

δβραίΐ δίηιρίβπιβηΐ ίαίΐ Γβββο άβ Γορίηίοη άβδ απιίδ άβ δοβραΐβ, ορίηίοη 

(}ηί ηβ ροηναίΐ βίρβ ηηαηίπιβ (}ηβ δηρ άβδ ίαίΙδ ραρΓαίΙβηιβηΙ ανβρβδ. 

Ορ οη ηβ δαηραίΐ άοηΙβΡ (ϊηβ δοβραΐβ, δί ηοηδ Ιβ βοηηαίδδίοηδ ίηάβρβη- 

άαηαπιβηΐ άβδ νηβδ ραρίίβηΐίβρβδ άβ Χβηορβοη βΐ άβ ΡΙαΙοη, δβραίΐ 

ββαηβοηρ ρΐηδ Ιβ νβρίΙαβΙβ δοβραΐβ (|ηβ ββΐηί άβ ηοδ βίδΙοίρβδ άβ Ια 

ρβίΐοδορβίβ, βΐ, βη άββηίΐίνβ, αηδδί ρρβδ ({ηβ ροδδίβΙβ άβ Ια ΡβαΙίΙβ. 

Μαρβ βδΐ άοηβ άβ ββ βββί α ηη ραη^ ΙοηΙ α ίαίί α ραρί άβ βΡβάίβίΙίΙβ 

βίδίορίί^ηβ; ίΐ ηοηδ ίαίΐ βοηηαίΐρβ Ιβδηδ ρΐηδ βχαοίβηαβηΐ (}ηβ Χβηορβοη 

βΐ ΡΙαΙοη ηβ ηοηδ ίοηΐ βοηηαίΐρβ δοβραΐβ. 

Εη ββ πιοπιβηΐ ηοηδ ηβ ΓβΙηάίοηδ ραδ βοπιπιβ ηη αηίβηρ ίηδρίρβ, 

ιηαίδ ηοηδ άβηααηάοηδ αηδδί (^η’οη ηβ δοίΐ ραδ ρΐηδ δβνβΡβ ροηρ Ιηί 

ηηβ ροηρ ηη ββρίναίη ρροΓαηβ. Υβηοηδ α Γβχαηαβη άβδ ίαίΙδ. 



€ΧνΐΙΙ ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. 

IV. — ντ'αίββητΙΙαηοβ άββ (αίΐ8 βη βιιχ-τηβιηβΒ οιι ραν ναρροη 
α νΗίβίοίΓβ. 

Μ&γο α ίηοοηΙβ8ΐ&Ι)ΐ6ΐη8ηΙ ΓΐηΙβηΙΐοη άβ ρΙ&οβΓ οβ ςα’ϋ α & άίρβ άβ 

3Θ8υ8 (1&η8 υη οαάΓβ ΙιίδΙΟΓίίϊΐΐΘ, & ρΓβηάΓβ οβ ιηοΐ ά&ηδ υη 8βη8 ΐΓβ8 

Ι&Γ^β. ^ι10^(ϊιιΘ 1β8 ΟΓΐΙίί^πβδ πθ δ’βπίβηάβηΐ §Ίΐ6Γβ 8αΓ 1β8 (Ιίνίδίοηδ 

άβ Γβν&η^ϋβ, ί1 ίαπί οβρβηά&ηΐ (ϋδΟβΓΠθΓ αρΓβδ ΓίηΐΓθ(1ιιοΙίοη (ι, 1-13) 

άθυχ §·Γθυρβ8 άθ ί&ίΐδ : 1θ ιηίηίδίΘΓβ βη Οηΐίΐθβ ηνβο άβ8 ροίηΐβδ νβΓδ 

1β ηορά βΐ 8Π άβία (1π ΙοπΓίΙ&ΐη (ι, 14-ιχ, 50), Ιβ πιίηίδίΘΓβ βη Ιυάββ 

βΐ Ια (ΙβΓηίβΓβ δβπιηίηβ η Ιβηΐ8&1βπι (χ, 1-χνι, 8). 

0’θ8ΐ (Ι&ηδ ββ β&(ΐΓΘ (}υ6 Μ&γο α δΐΐηβ Ιη ρΓβάίοαΙΐοη άβ Ιββιΐδ, 8β8 

ΓηΐΓ&βΙβδ, 8β8 ΓηρροΓίδ ανββ Ια ίοπίβ, ηνββ 1β8 8βΓί1)β8 βΐ ηνββ 8β8 

(ϋδβίρΙβδ. 
Οη δ’βδί άβηι&ηάβ, ανοηβ-ηοηδ άίΐ, δ’ίΐ η’γ δίν&ΐΐ; ρηδ ςπβΐί^ιιβ άίνί- 

δίοη ςπί ΙίηΙ ρ1ιΐ8 3ΐι ίοηά άβ8 β1ΐ08β8, ςηί ίύΐ άηηδ Ια νίβ άβ 1β8Π8 

βοιηιηβ υη ροίηΐ ΙουΓηαηΙ [^βηάβριιηΐίΐ]^ 1β ροίηΐ; άβ άβραΗ ά’υηβ 
οηβηίαΐίοη ηουνβΐΐβ, Ια Ιί^ηβ άβ ραΓία§'β άβ 8οη αβίίνΐΐβ. 

δ’ίΐ 8’α§·ίΙ άβ Ιβδπδ Ιυί-ηιέηιβ, Ια Γβροηδβ άοίΐ βΐΓβ ηβ^^αΐίνβ. Κίβη 
άαη8 1β ΓββίΙ άβ Μαρβ ηβ ηουδ αυΙΟΓΪδβ α ρβηδβΓ ςη’ΐΐ βαί άαη8 1β βουρδ 
άβ 8οη ηιίηίδΙβΓβ ηηβ ΐηδρίΓαΙίοη, υηβ Γβνβίαΐίοη, υηβ νυβ ηουνβΠβ 
άβ 8α πιίδδΐοη. Μαίδ οη νοίΐ ΐΓβδ Βίβη άαηδ 8α οαΓΠβΓβ άβδ ηιοηιβηΐδ 
άββίδίίδ ςυί ΓηαΓί^υβηΙ; υη βΐιαη^βηιβηΐ άαηδ δοη αΐΐίΐυάβ νίδ-α-νίδ ά’αυ- 

ΐΓβδ ρβΓδοηηβδ ου άαηδ ΓαΙΙίΙυάβ άβ ββδ ρβρδοηηβδ νίδ-α-νίδ άβ Ιυί. 
Ββδ 1β άβΙ)υΙ, βη βίϊβΐ, Ια πιαηίΓβδΙαΙίοη άυ ΒαρΙβηιβ ίαίΐ βοηηαίΐΓβ αη 

ΙββΙβυΓ €[υβ Ιβδυδ δαναίΐ βΐΓβ Ρίΐδ άβ Βίβυ. ^β ροίηΐ ηβ ρουναίΐ βίρβ 
άβραδδβ. Αυδδί α^ίΙ-ί1 άβδ ΙοΓδ ανββ υηβ αυίορίίβ δουνβραίηβ, βη πιαίΐρβ 
άβ Ια ηαΐυρβ, βη άοπιίηαΙβυρ άβδ άβηιοηδ, €’β8ΐ Μ. ΗοΙίζπιαηη (^υί 
ρββοηηαίΐ ςυβ Ιβδ πιίραβίβδ, Ιοίη ά’αυ^ηαβηΐβρ, δοηΐ ρΙυΙόΙ πιοίηδ ηοπι- 

1)Ρβυχ νβΡδ Ια ίίη. Οη α αΐΐβ^υβ (|υβ 3βδυδ, α υη ββρίαίη ηιοπιβηΐ, αναίΐ 
βοηιρρίδ ςυ’ίΐ ηβ Ιυί δβραίΐ ραδ άοηηβ ά’βΙαΜίρ 1β ρβ^ηβ άβ Βίβυ άβ δοη 
νίναηΐ βΐ ςυ’ίΐ Ιυί ίαυάραίΐ ραδδβρ ραρ Ια πιορΙ. Οβ βΐιαη^βπιβηΐ βδΐ αΙ)δθ- 

ΙυηαβηΙ βίραη^βρ α Ια ρβηδββ άβ Μαρβ. Ιβδυδ ρρένοίΐ δα ηιορί βΐ 1β άβυίΐ 
άβ δβδ άίδβίρΙβδ ΙουΙ α ίαίΐ α ΓβηΐΡββ άβ δα βαρρίβρβ (π, 19 δ.) (1). 

11 βδΐ άοηβ ίηιροδδίΜβ άβ δυρροδβρ, άυ ιηοίηδ ά’αρρβδ Μβ., (|υβ Ιβδυδ 
αίΐ βυ α πιοάίΓιβΡ δα βοηββρΙίοη άυ ρβ^ηβ άβ Βίβυ. Οη νοίΐ δβυίβηιβηΐ 
ςυ’ίΐ Ια άβνβίορρβ β1 Ια ίαίΐ βοηηαίίρβ ρβυ α ρβυ, βοπιπιβ υη πιαίΐρβ 
ρρυάβηΐ. Ο’βδΙ ά’α1)θρά Ια δίπιρίβ αηηοηββ άυ ρβ^ηβ, ανββ ΓίηνίΙαΙίοη 
α Ιουδ άβ δ’γ ρρβραρβρ ραρ Ια ρβηίίβηββ βΐ Ια ίοί (ι, 15). Ρυίδ, α^αηΐ 
βΙιοίδί άβδ άίδβίρΙβδ, Ιβδυδ ρβυΐ άί8ΐρί1)υβρ δυρ 1β Ρβ^ηβ βοπιπιβ υη 
άου1)1β βηδβί^ηβπιβηΐ, Γυη ςυί άββρίΐ Ιβδ βοηάίΐίοηδ ^βηβραΐβδ άαηδ 

(1) νοΪΓ άαηδ 1β ΟοπιτηβηΙαίΓβ Γβχρίίοαϋοη άβ οβ ΙβχΙβ. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. €ΧΙΧ 

1θ8(}ηβ11θ8 ί1 β8ΐ ρΓΟρΟδΘ, ΟΓΟίΙ θΐ 8β άβνθίορρβ (1β8 ρ21Γ2ΐ1)θ1β3 άα ο1ι. ιν), 

ΓααΐΓβ ΓΘδβΓΥΘ & 8Θ8 (Ιίδοίρίβδ. Αιΐδδίΐόΐ; ςα’ίΐ ΙβιΐΓ α Γθνβΐβ ςυ’ίΐ άοίΐ 

δουίΤρίΓ βΐ ιηουηΓ, Ια ρβΡδρβοΙΐνβ άα τβ^ηβ β8ΐ Γιχβθ α ιιη Ιβπιρδ ρρο- 

ο1ΐ3ίη, ςηί δυίγΓα 83 ΓβδΠΓΓθοΙίοη (ιχ, 1), βΐ ίΐ ΐηάίίϊαθ Γ3ΐ)ηβ^3ΐίοη 

ηβθθ883Ϊι·β 3 οβιιχ (ίπΐ γβιιίβιιΐ 1β δΐιίγΓβ. ΤοιιΙ οβΐ3 68ΐ 1)Ϊ0η ΟΓίΙοηηβ βΐ 

ΥΓ3ί8βιη1:)ΐ3ΐ)1β, Οη βδΐ δβυίβιηβηΐ δΐίΓρπδ (|ΐΐθ 1β8 ίοιιΐβδ δοίβηΐ 3άιηί8θ8 

(VIII, 34-38) 3 13 Ιθςοη δπρ 13 Πθοβδδίΐβ άβ ΓβηοηοβΓ 3 ΙοαΙ ροπΓ δΐιίγΓβ 

1β Μ3ίΐΓβ. Ε’6ν3η^θ1ί8ΐΘ ΓβδΙβ οβρβηάαηΐ άαηδ 8οη ΐΗβιηβ, 03γ 1β8 ΙβΓΠίΘδ 

8θηΙ 388ΘΖ βηί^ιη3ΐΐ(}υβ8; ί1 8'3§“ίΙ ιηοΐηδ (1’ιιη βπδβί^'ηβιηβηΐ άοηηβ 3 

13 ίοΐΐΐβ €[116 ά’υηβ ίηνίΐ3ΐίθη 3 βΠβ 3(ΐΓ6886β (Ιβ 86 ίοίϊΚΐΓΘ 33 ΟΘΓΟΙβ 

άβδ (ΙίδοίρίΘδ. 

δί άοηο οη νβπΐ 3ΐ38θ1ηιηβηΙ ιη3Γ€[ΐιβΓ (1β8 τηοπιβηΐδ (Ι3η8 Γβηδθί^ηβ- 

ηιβηί (Ιβ Ιβδπδ, ί1 ί3π1; Γβοοηηηίΐρβ ςη’ίΐδ 8θηΙ 8ΐιίΓΐ83Πΐιη6ηΙ βχρϋίίΐιβδ 

ρ3Γ Ιβδ 1)θ8θίη8 άθδ 3η(ϋΙθΐΐΓ8, ηιιΐΐβπίθηΐ ρ3Γ0Θ ςη’ηηβ δοιηΙΐΓβ ρΓβνίδίοη 

άβ Γ3νβηίΓ 311Γ3ίΐ ΙΟηΙ 3 ΟΟηρ ΐΓ3νΘΓ8β 13 ρβηδββ άΐΐ Μ3ίΐΓΘ. 

δβ8 Γ3ρρ0Γΐ8 3νΘ6 Ιβδ δΟπΙΐβδ ΐη3Γ(ΪΙ16ηΙ, βαχ 311881, Ιΐηβ ρΓΟ^ΓΘδδίοη, 

(Ι3η8 ΙβπΓ ρ3Γΐί ρηδ βηνθΓδ Ιβ ηοπνβ3ΐι άοβίβιιρ. 

11,3 ΙηΙΙβ βοιηιηβηββ ρ3Ρ Ιβδ βίη(:| βοηίΐΐΐδ ρΐ3ββ8 3υ άβΐιιιΐ άιι ιηίηίδΙβΡβ 

3 ρροροδ άβ 13 ^ιίθρϊδοη άη ρ3Ρ3ΐγΙί(|αβ, (1βΐ3 νοβ3ΐΐοη άβ Εβνΐ, (1α]βύηβ, 

άη 83ΐ)1)3ΐ, βΐ άβ Γΐιοιηιηβ 3 13 ιη3ίη (Ιβδδββΐιββ (π, Ι-ιιι, 6). 03η8 ββΙΙβ 

8βρΐβ βΠβ-ιηβιηβ, ϋ γ 3 ^Γ3(ΐ3ΐίοη, β3Ρ Ιβδ δβρίΐιβδ €[ΐιί (1’3ΐ)0Ρ(1 βοη(ΐ3ϊηηΘηΙ 

(Ι3η8 Ιβιιρ βοβαρ, ίηίβρρο^βηΐ βηδαίΐβ Ιβδ (ϋδβίρΙβδ δΐιρ Ιβδίΐδ, ρηίδ Ιβδπδ 

811Ρ 8β8 (ϋδβίρΙβδ, βΐ βηϋη Γοΐΐδβρνβηΐ (ΐ3ηδ ΓίηΙβηΙίοη (Ιβ Γ3ββιΐδβρ. ΤοηΙ 

ββΐ3 βδΐ ρ3ρί3ίΙβιηβηΙ η3ΐιιρβ1. Όη ρρβ(ϋβ3ΐβαρ βοιηιηβ Ιβδίΐδ, (^ηί ηβ 

8’3ΐ1;3β1ΐ3ί1 ηί 3 13 ηιβ11ιθ(1β ηί 3 Ιη ρβΡδοηηβ (Ιβδ ιη3ί1ρβδ, (1βν3ίΙ Ιβιιρ 

βίρβ δΐΐδρββΐ. II ί3ΐΐ3ί1;, βΐ Ιβ ρΐιΐδ ΙόΙ ροδδϋιΐΘ, δ’38δΐιρβρ (Ιβ δοη βδρρίΐ 

βΐ (Ιβ δβδ (ϋδροδίΐίοηδ. Ι,β βίη(5ΐιίβιη6 βοηίϋΐ βΐ3ίΙ (Ιβ 1)β3ΐιβοιιρ Ιβ ρΐιΐδ 

^Ρ3νβ. ΙβδΠδ 3ν3ίΙ 1)Ρ3νβ Ιβδ δβρίΐιβδ βΐ Ιβδ 3ν3ίΙ βοηίοη(1ιΐδ, Ιΐδ ηβ ροη- 

νηίβηΐ πιοίηδ ίηίρβ (^ηβ άβ δ’βη1βη(1ρβ ροιιρ Ιβ ρβΡ(Ιρβ (ιτι, 6). ^β ιηοιηβηΐ 

βδΐΐβ « ροίηΐ ΙοπρηηηΙ » άβ Μ. ΒηρϋίΙΙ (1). ϋ’ίάββ ά’ηη ίηδΙηηΙ ^ρ^ϋ(^αβ 

βδΐ ρ3Ρί3ίΙβπιβηΙ ]ιΐ8ΐΘ, ηΐ3ί8 ί1 ηβ ΓηηΙ ρ3δ βη βοηβΙιΐΡβ, βοιηιηβ οη Γη ίηίΐ, 

(5116 Μηρβ 3 ίηάί(5υΘ Ιρορ ΙόΙ Ιη ριιρίιιρβ βοηιρΙβΙβ άβδ δβρίΒβδ ηνββ Ιβδίΐδ, 

βοιηιηβ δί άβδ ββ ιηοιηβηΐ οη δβ ίύΐ Ιροηνβ 3ΐι ηιβιηβ ροίηΐ (}ΐι’3 Ιβριίδηίβιη, 

3 13 νβίΐΐβ άβ 13 Ρηδδίοη (χιι, 13), οΐι άβ ηοηνβηπ Ιβδ Ρϋηρίδίβηδ δβ 

οοηββρίβηΐ ηνβο Ιβδ Ηβροάίβηδ. 

ϋβδ Ιβ βίη(5ΐιίβιηβ βοηϋίί;, Ιβδ Ρϋηρίδίβηδ οηΐ Ιη βοηδβίβηββ ίοριηββ; 

Ιβδίΐδ η’βδί ρ38 3νββ βαχ, ί1 βδΐ 1ιβΡβΙί(}αβ, ί1 άοίΐ άίδρηρηίΐρβ. Μηίδ 

βηβορβ ίηΐΐηϋ-ίΐ Ιροανβρ Γοββηδίοη, δ’ηδδαρβρ άβδ πιο^βηδ, ρββοαρίρ ηαχ 

^ρηηάδ βϋβίδ άβ Ιβρπδηΐβπι. ^β δοηΐ ββδ άβρηίβΡδ, ρρβνβηαδ, (^αί βηίρβηΐ 

βη δββηβ; ίΐδ βχρϋ(}αβη1 Ιβδ βχορβίδΐηβδ άβ Ιβδαδ ρ3Ρ αηβ βηίβηΐβ ηνββ 

ΒββΙζβΙιοαΙ (ιιι, 22), βΐ ρβρροβϋβηΐ 3 ]βδαδ ςαβ δβδ άίδβίρίβδ ιηβρρίδβηί 

(1) Τ/ΐ€ ΟοερΗ ΗΐβΙοΐ'ΐ) α?ιά ϊ(8 Ιΐ'αη8ΐηί88ίοη, 2® 6(1., 1907, ρ. 81. 



οχχ ίΝτκοουατιΟΝ. 

Ιθδ ΐΓαάίΙίοηδ άβδ αηοίβηδ (νιι, 1 88.). Α οβ,ιηοιηθηΐ Τθδπδ ρρβηά νίνθπίΘηΙ 

Γοίϊβηβϊνβ (νιι, 6 88.); ο’θ81 ιιηβ οοηάαιηηδίΐίοη βη Γθ§·1β άβ ιηαίηΐβ ρρα- 

Ιί(|ΐιβ (1θ8 Ρ1ΐ8ΐη8ίβη8. Βθ8 1ογ8 οη άίΓαίΙ (^ιι’ίΐ γ α 1;οα]οιΐΡ8 (ίθ8 Ρ1ΐ8ΐΓί8ί6η8 

(^πί δ’αΐΐ&οΐίθηΐ ά 868 ρεΐ8 οιι (|αί ^αβίίθηΐ; 8θη αΓρΐνόβ (νιιι, 11 8.). Ιΐ8 

Ιπί άβιη&ηάβηΐ ίη8ί(1ίθΐΐ8θηιβηΙ πη 8ί^ηβ. 

Οη 681 άοηο 1)ί6η ίηΓορπιβ η 3βηΐ82ΐ1βπι, οΐι 1β8ΐΐ8 £ΐΓΓΪνβ 6ηβη. Ρ6 1ββ4- 

Ιγ6 68ΐ οβηη^β βΐ αΐ188ί 168 &0ΐ6υΓ8. 

δ6ΐοη 8& οοιι1απΐ6, Μ&γο η’6ηΐΓβ ά0ΐη8 ειηοιιη6 6χρ1ίο&1ίοη βί8ΐθΓί(ΐιΐ6. II 
ηβ (ϋΐ Ρ&8 1β8 άΐίί0Γβη(ΐ8 β1 168 1ΐεΐίη68 6ηΐΓ6 1β8 ρΓβΐΓ68 βΐ 168 86Γί1)68, 

168 δ3ΐά(1ιιοββη8 6ΐ 168 Ρβ&π8ί6η8. Μαί8 ί1 168 πιβΐ βη 80βηβ ά’ηηβ ίαςοη 

βοηίοΓΠΐβ η Γβί8ΐοίΓθ. Ρ68 ρ£ΐΓΐί8 βοη8βΓν6ηΙ ΙβπΓ αηΙοηοπιίη 6ΐ &^ί886η1 

ρΓββίδ6Π16ηΙ 86ΐθη 1611Γ 68ρΓίΐ 6ΐ ΐ6ηΓ8 (1θβΐΓίηβ8 ; 1β8 Ρ1ΐ€ΐΠ8ί6η8 86 ρρβοβ- 

οηρ6ηΙ (1ιι 6ΐΓ£ΐη^6Γ, 168 δεΐ(1άιιοβ6η8 ρΐηϊδαηίβηΐ 8ιιγ Ια Γβ8ηΓΓ6βΙίοη. 

1.& β&ίηβ (Ι68 Ρβ&η8ί6η8 ηοιΐ8 68ΐ ά6ριιί8 1οη^ΐ6πιρ8 οοηηιΐ6. Ι/βηαοί (168 

^Γ3ΐηά8 ρΓβΐΓ68 8’βχρ1ί(}ΐΐ6 ρηΓ ΓβηΐΓβ6 ΐΓίοηιρ1ιαΐ6 (1β Ιβδαβ, βί ρ&Γ Γ6χ- 

ριιΐ8ίοη (168 ν6η(ΐ6ηΓ8 άη Τ6ηιρ1θ. ΐ1 η’68ΐ ρ1η8 {^α68ι^οη άβ 8οη(ΐ6Γ Ιβ8Π8, 

πιηίδ 86πΐ6πΐ6ηΙ ά6 16 ρΓ6ηάΓ6 ηη ρίβ^β (χιι, 13). 00Π1Π16 οη 68ΐ η Ιβρα- 

8&16Π1, 06 8οηΙ 168 ^Γδΐηίΐδ ρΓβΐΓβ8 (|ηί πιβη6ηΙ 1β ]βιι; 1β8 Ρ1ι&Γί8ί6η8 6ΐ 

168 ΗβΓθάί6η8 (1β]& 1ί^ιιβ8 86 ίοηΐ νοΙοηΙίβΓδ ΐ6ΐΐΓ8 ίη8ΐΓαπΐ6ηί8 (χιι, 13). 
II γ 3. Ια, ραΓ ταρροΓΐ & Ια δίΐιιηΐίοη ρΓβοβ(1βηΐ6 (ιιι, 6), ηηβ ηυ.3ηο6 ΐΓβ8 

Γιη6 (ΐη’ίΐ Γ&ηΙ δαίδίρ, οαρ 6ΐΐ6 η’βδί ρ38 ρ683ηιπΐ6ηΙ πΐ3Γ0[αβ6. Εηβη Γοο- 

οηδίοη ΙηηΙ ββ8ΪΓβ6 68ΐ ίοιιρηίβ ρ&ρ 3αά38. ίι68 Ρβ3ΓΪδΪ6η8, ρραάβηΐδ, η’οηΐ 

(^ιι’η ΐ3ί886Ρ ίαίρβ Ιβ §·Ρ3ηά ρρβίρβ. 

Ε68 Γ&ρρορΙδ (Ι6 Ιβδίΐδ ανβο 1β8 ΑρόΐΡ68 η6 8οη1 ρηδ ηιοίηδ οοηίορπιβδ 
α Ια 8αίΐ6 Ιο§·ί(ΐιΐ6 (Ι68 οβθ868. ΙβδΠδ α άβδ Ιβ άββηΐ Ια οΐ3ίρ6 να6 ά6 8θη 
081ΐνΡ6, 311881 θβθί8ίΐ-ίΙ 0ΙΠ6ΐ(ϊη68 βί8θίρΐ68 άβ8 Ι6 ρΡ6ηηί6Ρ ]θ11Ρ. Μ3ί8 θ’68ΐ 

861ΐ1βΠ16ηΙ ΙθΡ8(|116 13 ΡΙΐρ1αΡ6 3νβ0 1β8 80Ρίββ8, Ρ6ρρβ86ηΐ3η1 Ι3 ΙιΟί 3η- 

016336, 68ΐ άββηίΐίν6, (^Ιΐ’Π θ1ΐθί8ίΐ Ι68 ΒθΙΙΖ6 ρΟΙΙΡ (|1ΐ’ίΐ8 801631 3ν60 Ιαί, 

6ΐ ς[η’3ίη8ί £θΡΐηβ8 ρ3Ρ Ιηί ϋ ρηΪ886 Ιβ8 6ηνογ6Ρ ρρβοβ6Ρ (ιιι, 14). II γ 3 βί6η 

Ι3, 00Π1Π16 Γ3 νιι Μ. ΒηρΙίίΙΙ (1), ηη ιηοηΐ6η1 ά’ηηβ 8ΐιρρ6Πΐ6 ίπιρορΐ3ηο6. 

06 8θηΙ βίηη Ι68 ρρ6ΐηί6Ρ8 Ιίηβ3ΐη6ηΐ8 άη Ι3 ίοηβ3ΐίοη άη ΙΈ^Ιί86, 6ΐ 

ηΐΘΐηβ ά6 Ι3 βίβΡ3Ρθ1ΐί6 60θ1β8ί38ΐί(|116. 16838 0Ρβ6 33 ^Ρ03ρ6ΐηβηΙ η03ν633, 

β^3ΐ6ΐη6ηΙ άί8ΐίηοΙ άη οβίηί ά6 868 ρ3Ρ6ηΐ8 (ιιι, 20. 21. 35), ά68 80Ρίβ6δ 

ιη3ΐν6ί1ΐ3ηΐ8 (ιιι, 22 88.) βΐ ά6 Ι3 ίοηΐβ ς[3ί νηβΐ νίβηΐ; ίΐ β8ΐ οοη8ΐίΐ3β ρ3Ρ 

Γ3ΐΐ3θβ6ΐη6ηΙ 3 1β838, 6η ν36 ά’3η6 31188103 8ρβθί3ΐ6. Μ3Ρ0 Γοηίοηβ 81 

βίοη 31381 €[36 ββ8 ΙθΡ8 ίΐ ^18113^36 6ηΙΡ6 Γβη86ί§·η6ΐη6ηΙ θβ6Ρί 3 1θ38 β1 

06131 ς[3ί 68ΐ Ρβ86Ρνβ 33Χ άί8θίρΐ68, Ρβ86Ρν6 ά’3ί1ΐ63Ρ8 ΐ6ΐηρθΡ3ίΡ6, ρ3ί8(136 

Ιβ ιηοιηβηΐ νίβηάρ3 ού Ι3 Ι3ΐηίβρβ (ΙβνΡ3 βίΡβ ιη3ηίΓβ8ΐββ. 

Εη 3ΐΙβηά3ηΙ, θ’β8ΐ Ιθ3]θ3Ρ8 1β838 (}3ί ρρβοββ 8β3ΐ. Μ3ί8 33 η03νβ33 

ρ3Ρ3ΐΙβ1ί8ΐηβ ιηβΐ βη ρβΐίβί 83 ρηρΙηρβ 3νβο 13 δγη3^ο^3β β1 ΓίΓηρορΐ3ηοβ 
ρΐ38 ^Ρ3ηββ ββ8 (1ί8θίρ1β8. 1β838 ρΡβοΙίβ βηΟΟΡβ 3 Ν3Ζ3Ρβΐβ ^338 336 

(1) Ιιοο. Ιαιιά. 



ίΝτκοΒυατιΟΝ. αχχι 

δγα&^ο^ιιβ, ΐΉαίδ οη ηβ Γγ νβΓΓα ρΙαδ άαηδ 1β γθοιΙ άβ Μ&γο (νι, 2). 

ΑαδδϋόΙ αρρθδ οβΙΙβ δΟΓίβ ά’βοΐίθο ρβΡδοηηβΙ, Π δκΐΓβδδβ ιιη δπρΓθΐηβ 
αρρβΐ α Ιο. Οαΐίΐββ ρ&ρ Ια νοίβ άβ δθδ άΐδοίρίβδ (νι, 7 δδ.). 
Α ρ&ΓΐΐΓ άβ οβ ιηοιηβηΐ, οη άίραίΐ (}ΐι’ίΙ Γβ^ηράβ δα πιίδδΐοη βη ΟαΗΙβθ 

οοπιπιβ Ιβρπιίηθθ; ί1 δβ ρθΙιρθ βη ηη Ηβη άβδβρί. 

£.& ρρβίΐΐβαΐίοη άβδ ηρόΐρβδ ηβ ρβροηά βνίοΙβπιηίΘηΙ ρηδ άηηδ Ιη ρβηδββ 

άβ Μηρο η Ια ΗΐαηίίβδΙαΙίοη ρροηιίδβ άβ Ια ΙαηαίθΡβ (ιν, 21 δδ.). Ιΐδ οηΐ 

δβηΐβτηβηΐ ρρβοΐΐθ Ια ρβηΐίβηοβ (νι, 12). ίιβ ο&ραοίβρβ άοπιίηαηΐ άβ Ιοηί ββ 

(|ΐιί δαίΐ βδΐ ρρΘοίδβηίΘηΙ Ια ίορηιαίίοη άβδ Αρόΐρβδ. Ιβδηδ η’α ραδ ]η^Θ α 

ρροροδ (1β Ιβηρ Γβνβίβρ Ιβ ηαγδίβρβ αηηοηββ (ιν, 12) αναηΐ Ιθιιρ ρρβπιίβρβ 

οοιίΓδβ αροδ1ο1ί(}ηΘ. 11δ ηβ Γαηραίβηΐ ραδ βοπιρρίδ βΐ ααραίβηΐ ρΐδίΐιιβ άβ 

Ιοηΐ; οοηΓοηάρβ. ΜαίηΙβηαηΙ ί1 δ’αΙΙαβΙιβ α βηχ, β1 δβπι1)1β δ’ίηίβρβδδβρ ρΐιΐδ 

α οβδ (|ΐιβ1(ϊαβδ ρβΡδοηηβδ ςη’α Ια πιαδδβ άα ρβαρίβ. Ο’βδΙ Ιβ πιοπιβηΐ άβδ 

Ρβνβίαΐίοηδ. Εα βοηίβδδίοη πιβδδίαηίί^αβ άβ Ρίβρρβ, Ιοίη ά’βη τηαρί^αβρ Ιβ 

ροίηΐ βηίπιίηαηΐ (νιιι, 27 δδ.), βη βδΐ ρΐηΐόΐ Ιβ ροίηΐ άβ άβραρί. Ιβδαδ 

αβββρΙβ Ια άββίαραΐίοη άβ ΡίβΡΡβ, πιαίδ ί1 Ιαί βη]οίηΙ άβ δβ Ιαίρβ, βΐ, Ιοίη 

ά’αβοβηΐηβρ δοη ρό1β η1βδδ^αη^(^αβ ηαΐίοηαΐ, ίΐ βχροδβ α δβδ άίδβίρΙβδ Ια 

νραίβ ηαΐυρβ άβ δα πιίδδίοη. Ρβ ροίηΐ βηίπιίηαηΐ άβ οβί βηδβί§*ηβπιβη1 βδΐ 

1)ίβη ρΐηΐόΐ Ια Τραηδβ^ιιραΐίοη, νίδίοη ρβδβρνββ α ΡίβΡΡβ, α Ιαβί^πβδ βΐ 

^βαη. ΟβρβηάαηΙ Ιβδ άίδβίρΙβδ οηΐ βηβορβ ββδοίη άβδ Ιβςοηδ άη Μαίΐρβ 

(}αί δ’ίδοΙβ ροπρ Ιβδ Ιβηρ άοηηβρ ρΐηδ ΙίβρβπιβηΙ (ιχ, 30). Τρβδ βνίάβπι- 

ηβηΐ Μαρβ α βη ναβ Ια ίοηάαΐίοη άβ ΓΕ^^Ιίδβ; Ιβδπδ η’αηραίΐ ραδ ρρίδ 

ΙαηΙ άβ δοίηδ ροηρ ίορπιβρ δβδ άίδβίρΙβδ δ’ίΐδ αναίβηΐ βίβ δβηΐβπιβηΐ άβδ- 

Ιίηβδ α ραρία^βρ δα ^Ιοίρβ άαηδ Ιβ ^ραηά ανβηβηιβηΐ, οβηνρβ άβ ΙαΤοηΙβ- 

Ραίδδαηββ άβ Οίβη α§·ίδδαηΙ δβαΐ. Μαίδ ββ η’βδί ροίηΐ Ια ηηβ ίηνβηΐίοη άβ 

Γβναη^'βΐίδίβ. Εβδ νραίδβπιΕΙαηββδ δβ βοΡΡοΕορβηΙ πιηΙηβΠβπιβηΙ. δί Τβδπδ 

α ρβηδβ α δα πιορΙ, ί1 α άύ ρρβραρβρ δβδ άίδβίρΙβδ ροπρ βοηΐίηηβρ δοη 

οβηνΡΘ. δί, οοπιπιβ ί1 ρβδηΐΐβ δί βΙαίρβπιβηΙ άβδ ΙβχΙβδ, ί1 α άοηηβ Ιαηΐ άβ 

Ιβπιρδ α Ια ίορπιαίίοη άβδ άίδβίρΙβδ, β’βδί άοηο (ΐη’ίΐ ρρβνογαίΐ δα πιορί. 

Αηδδί βίβη Ιβδ βηδβί^ηβπιβηΐδ άοηηβδ αίορδ δοηΐ ρρββίδβπιβηΐ ρβίαΐίίδ 

α Ιβηρδ Ρβίαΐίοηδ πιηΙηβΠβδ άαηδ ηηβ δοοίβΙβ βη (|ηβ1(^ηβ ίαςοη δβπιβΙαβΙβ 

α Ια ηόΐρβ, ρηίδς[η’ί1 γ αηρα άβδ ρβΡδοηηβδ δβρνίβδ βΐ άβδ δβρνίίβηρδ (χ, 

31 δδ.). Εβ ρΐηδ 1οη§· άίδοοηρδ άβ Μαρβ, Ιβ δβηΐ, ροηρραί1-οη άίρβ, βδΐ 

άβδΙίηβ (χιιι) α ίηδίρηίρβ Ιβδ άίδβίρΙβδ ροηρ Ιβδ Ιβπιρδ α νβηίρ. Αη άβρηίβρ 

ρβραδ, Ιβδηδ Ιβδ ρρβπιηηίΐ βηβοΡβ βοηΐρβ Ια ρβηρ βΐ Ια άβίβοΙίοη. 

Ε’ΜδΙοίρβ ηβ ροηρραίΐ δαηδ άοηΐβ οίΙβΡ αηβηη βχβπιρΙβ ά’ηηβ ραρβίΠβ 

ρβάα^ο^ίβ. Ιαπιαίδ ΜαίΐΡβ ηβ οοηδαορα Ιαηΐ άβ δοίηδ α άβδ άίδβίρΙβδ 

βΙιοίδίδ. ΟβρβηάαηΙ ί1 η’γ α τίβη Ια ά’ίηνραίδβπιΕΙαΜβ, βΐ, Ιορδί^η’οη οοηδ- 

ΙαΙβ Ιβ Γβδηΐΐαΐ, (|ηί βδΐ Ια ίοηάαΐίοη άβ ΓΕ^Ιίδβ, οη ρββοηηαϋ βηΐρβ Ια 

ρρβραραΐίοη άβ Γοβηνρβ βΐ δοη ββίοδίοη ηηβ Εαρπιοηίβ 1ιίδΙορί(|ηβ ραρίαίΙβ. 

Οη α ββρβηάαηΐ ίηάίί^ηβ άαηδ Ια ΓορπιαΙίοη άβδ άίδβίρΙβδ άβηχ οΐιοδβδ 

(}ηί βΙοηηβηΙ : ίΐδ δοηΐ Ιρορ οοηδίαηιηιβηΐ ίηίηΙβΠί^βηΙδ; ίΐδ δοηΐ Ιρορ 

άβςηδ αη άβρηίβΡ πιοπιβηΐ, βη άβρίΐ άβ ΙοιιΙβδ Ιβδ ρρβάίβΐίοηβ άη Μαίΐρβ. 



ΟΧΧΙΙ ίΝτκοουατιοΝ. 

Νοιίδ Γβνίβηάροηδ δΠΓ 1θ ρΓβιηίΘΓ ροίηΐ & ρροροδ άα ραπίίηίδπιβ άβ 

ΜδίΓΟ. Ρ&πί-ίΐ (Ιοηο δ’βίοηηβρ ςαβ Ιβδ (Ιίδοίρίβδ η’οηΐ ρ&δ βΙθ ρΐιΐδ 1)Γ£ΐνβδ 

ρ&ΓΟβ (|ΐΐ6 Ιθδΐΐδ Ιθυρ αν&Η ρρθάίΐ δ& τηοΓΐ θΙ Ιθπι* ρρορρβ 14οΙιβΐΘ? ^ι18ιη(^ 

οη ΙίΙ άαηδ Μ&γο 1β οαδ Ι^τρίίϊυΘ άβ Ριθγγθ, ηβ δθ δβηΐ-οη ρ&δ απ οοη- 

ΐΓΒίΡθ βη οοηΐ&οΐ: ανβο Ια νΓαίδΘΐη1)1αηοβ, ανβο Ια Γθαίίΐβ θΐ Ια ν6ΐ’ί1β? 

Μαίδ Ιθδπδ αναϋ ρρβίϋΐ ςπ’ίΐ ρβδδΐΐδοίΙβΓαίΙ; ριιΐδί^π’ΐΐ αναίΐ <ϋΙ νραί βη 

αηηοηςαηΐ δα πιογΙ, ί1 ίαΙΙαίΙ άοηο Γβη ογοϊγθ απ δη]Θΐ άβ δα ΓβδίίΓΓβο- 

Ιίοη. 11 ίαιιΐ ρουΓίαηΙ ανοαβΓ (|πβ Ια πιογΙ βΐ Ια ΓβδίίΓΓββΙίοη ηβ δοηΐ 

ραδ άβδ ίαίΐδ άπ πιβπιβ οράρβ. Ρρβνπβ οη ηοη, Ια ηιορί άβ 3βδηδ βίαίΐ 

ΓβίϊοηάρβηιβηΙ άβδ βδρβραηββδ ςηβ Ιβδ άΐδοίρΙβδ δ’βΙαίβηΙ ο1)δΙίηβδ α οα- 

ρβδδβρ. Εηβορβ 1β άβδαρροί ηβ ίπΐ-ίΐ ραδ Ιβί φιβ Ιβδ ΑρόΐΡβδ ηβ άβπιβη- 

ραδδβηΐ ^Γοηρβδ βΐ, δβπιΜβ-Ι-ίΙ, Ιοη]οηρδ δοπδ Ια άίρβοΙίοη άβ Ρίβρρβ (χνι, 

7). Ρ’βδρβραηββ η’βΙαίΙ άοηο ραδ πιορίβ άαηδ Ιβπρ οοθπρ, ςηοί(|η’ί1δ αίβηΐ 

βρροηνβ αηίαηΐ άβ άίίΤιβηΙΐβ α ρβηαίΐρβ α ηη οράρβ άβ βΐιοδβδ ηοηνβαη 

ςη’ϋδ αναίβηΐ βη άβ ρβίηβ α ρβηοηββρ α Ιβπρ αηβίβη ίάβαΐ. Εΐ ββία βδΐ 

βηβορβ άβ Ια ρίπδ ηαΙηρβΠβ ρδγοίιοΐο^ίβ. 

Εβδ Ρβίαΐίοηδ άβ ΙβδΠδ ανββ δβδ βηηβηιίδ βΐ ανββ δβδ άίδβίρΙβδ δπίνβηΐ 

ηηβ πιαρβίιβ αδοβηάαηίβ, άαηδ Ια Εαιηβ βΙάαηδ Γαπιοηρ, ανββ άβδ « ροίηΐδ 

ΙοηρηαηΙδ » (^η^ ηιαρςηβηΐ Ιβδ βροί^ηβδ. 

Εη βδΐ-ϋ άβ πιβπιβ άβ δβδ ρβίαΐίοηδ ανββ Ια ίοη1β? Μ. Ηοΐΐζπιαηη 

δβπιΜβ 1β άίρβ, ρηΐδίϊπβ, δβίοη Ιηί, β’βδί άβδ άίδβίρΙβδ (}ηβ Γίάββ πιβδ- 

δίαηί(5ηβ §^α^ηβ Ια ίοηΐβ, ροηρ ίαίρβ βχρίοδίοη α ΓβηΙρββ άβ ΙβδΠδ α Τβ- 

ΓΠδαΙβίΏ. ΤοηΙβ πιαηίίβδίαΐίοη ροηρ 1β ίαίρβ ροί βη Οαΐίΐββ, βοπιπιβ 1β 

άίΐ δαίηΐ 3βαη (νι, 15), δβραίΐ άοηο βχοίηβ ραρ ββΙΙβ βνοίηΐίοη ίηββχί1)1β. 

Β’αηΐρβ ραρί, ηη Ιρβδ ^ραηά ηοπϊΙ)Ρβ ά’βχβ^βίβδ, οαΐΕοΙίςηβδ βΐ ρροίβδ- 

ΙαηΙδ, νοίβηΐ αη άβΜίάη βΐιαρίΐρβ άβδ ραρα1)ο1βδ ηηβ δορίβ άβ ρηρίηρβ άβ 

Ιβδηδ ανββ Ιαίοηΐβ. Ββδορηιαίδ ί1 ηβ Ιηί ραρίβρα ρΐηδ (}η’βη ραρα1)ο1βδ. ΕΙΙβ 

δβρα ρηηίβ, ραρ άβδ ραροΐβδ ο1)δβηρβδ, άβ δ’βίρβ ηιοηΐρββ ίηάοβίΐβ αηχ 

ραροΐβδ βΙαίρβδ. 11 γ α ββρβηάαηΐ ββΐΐβ άίίϊβρβηββ βηΐρβ Ιβδ βαΙΙιοΙίςηβδ 

βΐ Ιβδ ρροίβδίαηΐδ, (:[ηβ Ιβδ άβρηίβΡδ ηβ νοίβηΐ άαηδ ββΙΙβ βοηββρΙίοη 

(^η’ηηβ νηβ 11ιβο1ο^ί€[ηβ άβ Μαρο βοηΐραίρβ α ΓΙιίδΙοίρβ, Ιαηάίδ (ΐηβ Ιβδ 

ρρβπιίβΡδ βη άοίνβηΐ Ιο^ίί^ηβπιβηΙ αάπιβίΐρβ Ια ρβαΐίΐβ. . 

' 11 ηοηδ α δβπιΜβ (ϊη’ίΐ η’γ α ραδ αη ροίηΐ νοηΐη ηη βΐιαη^βπιβηΐ ά’αΐ- 

Ιίΐηάβ άβ Ιβδηδ α Γβ§·αρά άβ Ια ίοηΐβ (1), ηί άαηδ Ια ρβηδββ άβ Μαρβ, 

ηί άαηδ Ια Ρβαΐίΐβ άβδ ΓαίΙδ. Μαρο ςηί ρβδβρνβ αηχ άίδβίρΙβδ ρΐηδ άβ 

βίαρίβ δηρ Ιβδ πιγδίβρβδ, η’α ίαπιαίδ ίηδίηηβ ςηβ Ιβδηδ αναίΐ ά’α1)θρά άΗ 

βΙαίρβπιβηΙ ββ (^ηί ίηΐ ρΐηδ Ιαρά Ρβδβρνβ αηχ άίδβίρΙβδ. Ε’βηδβί§“ηβπιβηΙ 

άβ 3βδηδ α ά’α1)0Ρά βίβ Ιρβδ ^βηβραΐ. Α ραρίίρ ά’ηη ββΡίαίη πιοπιβηΐ; 

ηη βηδβί^ηβπιβηΐ δρββίαΐ βδΐ Ρβδβρνβ αηχ άίδβίρΙβδ, ηιαίδ Ιβδηδ βοη- 

Ιίηηβ α άοηηβρ α Ια ίοηΐβ Γβηδβί^ηβπιβηΙ ςηί Ιηί βοηνίβηΐ. Μβπιβ ςηαηά 

(1) Οί. ΗΒ., 1910, ρ. 5 88. : Ββ ΙηιΙ άβδ ραΓα1)θΙβ8 ά’αρνβδ Γβναη^ίΙβ δβΙοη δαίηί 
Μαΐ'β. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. ΟΧΧΙΙΙ 

ί1 ρ&ΓδίιΙ; 1θ ρ1ιΐ8 ρΓθΟΟΟίιρβ (1θ δθ άοηηβρ ΙοαΙ βηΙίβΓ 3 δβδ (ΙίδοίρίΘδ, 

ί1 ΓβρΓθΠίΙ δοη ιηίηίδΙβΓβ αυρρβδ (Ιβδ ίοαίβδ (χ, 1); οθ ροίηΙ; θδΐ 03ρίΐ3ΐ. 

II 3 ιηθίΏΘ 3ρρθΐ6 ΘχρΓβδ 13 Γοπίβ ροιίΓ Ιπί (ΙοηηβΓ υη βηδβί^ηβιηβηΐ 

ΐΓβδ Γθΐβνθ ςΐΐΐ ρ3Γ3ίΐΓ3ίΐ ΓβδβΓΥΘ 3ΠΧ (Ιίδοίρίβδ (ΥΠΙ, 34), βΐ ]118(}α’3Π 

άβΓϊΐίβΓ 30ΠΓ ί1 ί3ίΙ 3ρρθ1 3π 8βη8 (ΙγοιΙ άβ 13 Γουΐβ ροιιρ Ια ίαΐΓβ ]ΐι^6 

(Ιθ ΓίηδΐιίΓΐδ3ηοΘ άβ Γβηδβΐ^ηβιηθηΙ (Ιβδ δΟρΛβδ (χιι, 35). Νοαβ η’3νοη8 

(Ιοηο ρ38 3. ΓθδουάΓΘ ΟΘΐΙβ (ΙίίΓιοπΙΙβ ίη8θ1αΐ3ΐ6 ά’πη ρΐ'βίϋοαίΘΐΐΓ (}αί ρΓβοΙιβ 

ρΟΠΓ η’βίΓβ ρ38 ΟΟίηρηδ, ά’πη Μ3ίΐΓΘ (^πί 3ΠΓ3ίΐ; (Ι’3ΐ)0Γ(1 ρΓΟάί^ΙΙΘ 3 

Ιουδ Ιβδ νβηΐβδ (}ΐΐ6 Ιοιίδ ηβ ροπν3ίθηΙ δ3ΪδίΓ, βΐ ςιιί 86 δθΓ3ίΙ, 3ρΓθδ 

οβΙΙβ ίΑοΙιβυδβ θχρβΓίβηοθ, (Ιβοΐίΐβ 3 ρΓβπίΐΓβ 1β 1)οη ιηογβη, 3 ί3ίΓβ (Ιβυχ 

δβηβδ (Ι’3Π(1ίΙβυΓδ. ί’3ΐΙΐΙιΐ(ΐΘ άβ Ιβδαδ, Μ3Γ6 3ίηδί οοΓηρηδ, βδΐ οβΙΙβ άπ 

άοοίΘΙΙΙ· 3νίδβ (}πί 86 £311 δίπίρΐβ 3νβ6 1β8 δίπίρίβδ, άπ 1)011 Ρ38ΐβ11Γ €[31 

3 ρίΐίβ άβ 868 1)Γβ1)ί8. 

Μ3ί8 οοιηιηβηΐ βχρίΐί^πβρ Γ3ΐ1ί1πάβ άβ 13 £οιι1β?Ββ3χ ροίηΐδ άβιηβπ- 

ΓβηΙ θ1)863Γ8, ρ3Γ6β €[36 Μ3Γ6 36 δ’βδί ρ38 803616 άβ Ιβδ βΧρ1ί(|3βΓ : 

ΟΟίηΐηβηΙ 13 ίθ3ΐβ 3-1-β11β ρηδ Ιθ3ΐ 3 603ρ 1β ρ3Γΐί ά’366ΐ3ΐηβΓ Ιβ838 

ΟΟίηΐηβ Μβδδΐβ, 8338 (|3β 31 Μ 31 868 άίδοίρΙβδ 31631 ίθ3β 1β Γοΐβ ά’3^ί- 

ΐ3ΐβ3Γ8? €θ31Ι3β3ΐ 6383116 Γ3-ί-β11β 3ΐ)33άθ33β 3 803 άβ8ΐΪ3? Α νΓ3ί άΐΓβ 

Γ3ΐ)33άθ3 βδΐ ΐΓΟρ 11313313 ρ03Γ βοΙΙίοίΐβΓ 336 33ΐΓβ βΧρ1ί63ΐίθ3 (^36 

Ι3 νβΓ83ΐ;Πίΐβ άβ8 ίθ3ΐβ8 (1). δ3Γ 1β ρΓβΙ3ίβΓ ροίοΙ 03 36 ρβ3ΐ 3ΐ1β^3βί 

(|3β άβ8 νΓ3ί5βΙ3ΐ)ΐ336β8. ίι’θρί3ίθ3 βΐ3ίΐ ΐΓβδ Ϊ03Γ3ββ ΥβΓδ 1β8 βδρβ- 

Γ33668 316881331(5368; 63 άβρίΐ άβ Γ3ΐΐίΐ3άβ 31θάβ8ΐβ άβ Ιβ838, 868 131- 

Γ36ΐβ8 36 ρ03Υ3ίβ3ΐ ΐ3ί88βΓ 13 ίθ3ΐβ ί3άίίίβΓβ3ΐβ. Β’3ΓΓίγββ 3 ΙβΓΙοΙίΟ, 

ρΓβΐ3άβ ά3 ρβ1βΓί33^β 3 ΤβΓ383ΐβ31, 13 ^3βηδ03 άβ Β3Γΐί31ββ, Γ3ρρΓ06ΐΐβ 

άβ 13 Ρ3(}3β 03ΐ ρ3 83Γ6Χ6ΪΙβΓ 1β8 ί313§·ί33ΐίθ38. €β 36 803ΐ 15 (^36 άβ8 

ΥΓ3ί8βΠΐ1)ΐ336β8. 1136 8βΙ3ΐ)ΐ3ΐ)1β ίβΓΙ3β3ΐ3ΐίθ3 3 ρ3 86 ρΓθά3ΪΓβ 63 θ3- 

Ιΐΐββ, 83Γ 33 8θ1 ρΐ38 ί3Υ0Γ3ΐ)1β 33Χ 1β3ΐ;3ΐίγβ8 άβ 1ί1)βΓ3ΐίθ3. 03 3’βύΙ 

ρ38 βίβ Θΐ033β άβ ΙΐΓβ (}3β1(53β οΙΐΟδβ ά’333ΐθ^3β ά338 Μ3Γ6 33 31031631 

άβ 13 ρΓβ3ΐίβΓβ 3ΐ3ΐΐίρ1ί63ΐίθ3 (γΐ, 33; βί. ΥΙ, 45). δθ3 8ί1β36β 36 833Γ3ίΐ 

βΐΓβ 336 3η3β 603ΐΓβ 66 €[3β Γ3603ΐβ 83131 ^β33. ΡθΓ8(53’ί1 8’3§^ίΐ άβ 13 

ίθ3ΐβ, 13 νΓ3ί8βΙ3ΐ)ΐ330β βδΐ ]38ΐβ31β3ΐ ά338 668 631110381383168 ΙΓΓβίΙβ- 

Οΐΐίδ (531 ΙθΙ3ΐ)β3ΐ Υίίβ, ά338 668 3103ΥβΙ3β3ΐ8 63 8638 603ΐΓ3ίΓβ ^36 Μ3Γ6 

3’3 ρ38 άβΐ3ί11β8, 31318 (531 Γβ3ΐΓβ3ΐ 8338 ρβί3β ά338 803 63άΓβ. 

Τθ3ΐβ ΓΙΐϊδΙοίΓβ άβ άβ838 6038ίάβΓββ 63 6ΐ1β-31βΙ3β, ά338 83 ρΓβάί- 

63ΐίθ3, ά338 868 Γ3ρρ0Γΐ8 3νβ6 868 63363118, 3νβ6 1β8 άίδοίρΙβδ, 3Υβ0 

13 ίθ3ΐβ, 681 άθ30 ρ3Γί3ίΐβ31β3ΐ ΥΓ3Ϊ8βΙ3ΐ)ΐ3ΐ)1β. ΕΙΙβ βδΐ, 8β1θ3 ΓβΧΟβΙ- 

1β3ΐβ βΧρΓβ88ίθ3 άβ Μ. Β3Γΐ€ίΐΙ, 8βι/‘’‘^0η8^8ιβηί (2). ΟβΙΙβ ΥΓ3ί8β3ΐ1)ΐ336β 

Γ3ίίθ33β11β βδΐ ά3 310138 13 ρΓβ3Υβ (536 13 γίβ άβ Ιβ838 3’βδΙ ρ38 33 

Π1}^ΐ1ΐβ, 63Γ, άίΐ β360Γβ Μ. Β3ΓΐίίΐΙ, 33 31^ΐ1ΐβ (531 3’33Ρ3ίΐ Γίβ3 ά’ΐΐίδ- 

(1) Οί. δΠΓ χγ, 11. ΌβιηοδΙΙίθηβ δβ ρΙβίηΙ ςυβ 1β ρθυρΙβ ά’ΑΙΙΐθΠβδ βδΐ άβνβηπ υηβ 
ίοιιΐβ, Ια οίιοδβ Ια ρΐιΐδ ΐηδίαΐϊΐβ θΐ Ια ρΐυδ ΐηοοηδίαηΐβ (Οβ /"αίβα Ιβ^., 136). ί,βδ ροριι- 
ΙαΙίοηδ (1θ ΡαΙβδΙΐηβ η’αναϊβηΐ ΐαηιαΐδ βΐό πη ρβυρίβ. 

(2) ΤΗβ ΟοερβΙ ΙΙίβίοι 'υ, ρ. 66. 



οχχιν ίΝτκοΒυατιοΝ. 

ΙθΓί(|αβ ηβ δαπΓδίίΙ θΙγθ Γαίίοηαΐίδβ δαηδ άθνθίιΐΓ α1)8αΓάθ (1). 11 ΓαπάραίΙ 

βηοοΓβ τηοηΐΓβΓ ιοί (^ηβ οβΙΙβ ΚΐδίοΐΡβ βδΐ βη ρ&ΓίαίΙ αοοοΓά ανΘΟ Ιβδ 

οίΓΟοηδΙαηοθδ άιι ίβιηρδ, ιη&ίδ οβ δβΓ&ΐΙ Γ&ιγθ ά’αν&ηοΘ 1θ οοιηιηΘηΙ&ίΓΘ. 

Βθ]3ι ηοιίδ νβηοηδ άβ άιρβ οοπιιηθηΐ Ιθδ ταρρορίδ άθδ ρ&Γΐίδ, δδκΙάιιοββηδ 

βΐ ΡΙιείΓΐδίβηδ, δοηΐ Ι^ίβη οβπχ ηιιβ οοηη&ίί ΓΙιίδΙοίΓθ. Ββ ^Γ&ηά ρΓθίΓβ 

ρΓβδίάθ 1θ 82ΐιι1ΐ6(ΐΓίη, οοηΐΓ&ΐΓΘΐηΘηΙ 8 Ια ΐΓαάίΙίοη άα Ταίπιπά, πιαΐδ Ια 

ΟΓΐΙίί^υθ η’ΐιβδίΐβ ραδ α (ΙοηηθΓ ραίδοη α Γβν&η§·6ΐί8ΐβ. Οβ άβρηίβρ βΐΐβ & 

Γοοβαδίοη Ηβροάβ ΑηΙίραδ (2) βΐ ΡΠαΙβ, ανββ πη δβηΐΐιηβηί Ιρβδ ίπδΐβ άβ 

Ια δίΙπ8ΐίοη. Ταηίΐίδ ςαβ Ια Ιβικίαηββ αρρβδ Ιυί ά Ιοπ]Οιιρ8 βίβ ά’ίηηο- 

ββηΐθρ Ιβδ Κοιηαΐηδ 1β ρίπδ ρο88ί1)1β, δί 1)ίβη (|αθ, (Ι’αρρβδ 1β δγρΐαςαβ 

δίη&ϊΙί(|ΐιβ (χν, 15), Ρίΐ3ΐβ Ιίνρβ Ιβδαδ 8ΐιχ Ιιιίίδ ροπρ βίρβ βρπβίββ, Μαρβ 

ιηβΐ Ιβδ βΐιοδβδ 8 Ιβιιρ ρΐ8ββ, βΐ, 88ηδ 8ΐιβαηβ (1ββΐ8Ρ8ΐΐοη άβ ρριηβίρβδ, 

£8x1 ]ουβΡ 8ΠΧ Ιιιίίδ βΐ 8 Ρίΐ8ΐβ 1β ρό1β ςιιί Ιβπρ βοηνβη8ί1; (3). 

11 η’βδί ρ8δ ]ΐΐδςιι’8 18 δββηβ άβ ιηοίίπβρίβ άβδ δθ1ά8ΐδ Ρ0ΐη8ίηδ ηπί 

ρβηΐρβ άβ ρΐυδ βη ρίπδ ά8ηδ Ιβδ νρ&ίδβπιΐ3ΐ8ηββδ 1ιίδΙορί(}ηβδ, βΐ Β8Ρ8ΐ)1)8δ 

Ιηί-πιβπιβ, 8νββ 18 ^Ρ8ββ ςηί Ιπί βδΐ 8ββοράββ (χν, 15). 

11 ί8ΐιάρ8ίΙ 8Πδ8ί ρβίβνβρ Ιοιΐ8 1β8 ΐΡ8ίΐ8 ί}!!! άβββίβπΐ ά8ηδ ΓηιιΙβπρ 

ηηβ ρβΡ8θηηβ 8π βοιΐΡ8ηί άβ8 Π88§^β8 βΐ βοηη8ί888ηΙ Ιβδ Ιίβηχ. ^α8ηά 

οη 8’βδΙ ί8ίΙ ηη άβνοίρ άβ βΐιβρβίιβρ ά8η8 1β8 8ροβργρ1ιβ8 ςιιβίςπβδ Ρβη- 

δβί^ηβπιβηΐδ 8ΠΡ ββ8 ροίηίδ, οη 88ίΙ 8 ςπβΐ ροίηΐ ίΐδ 8οηΙ νίάβδ, 1θΡ8- 

ςη’ίΐδ ηβ δοηΐ ρ88 ίηνρηίδβπιβΙηβΙβδ. 

Μ8Ρβ β8ΐ ρ8ρΓ8ί1;βηίΐβηί βΐιβζ 1ιιί δΐιρ 1β8 ρίνβδ άη ΐ8β άβ Τϊββρίηάβ (4), 8νββ 

Ιβί άβΐ8ί1 ρρββίδ, άΐίϊιβίΐβ 3 βοπιρρβηάρβ άβ Ιοίη, βοηιπιβ ββΐηί άα ρ8Ρ8- 

ΙγΙΐί^ηβ ίηΐροάηίΐ ρ8Ρ 1β ίοΐΐ, βη 1β βΡβη88ηΙ (ιι, 4). Α 1βρη88ΐβπι ί1 η’βδί 

ρ8δ πιοίηδ 3 8οη 8ί8β. Ρβπΐ-βίρβ 1β ΐΡ8ίΙ άβ 18 ριιβ άβ Ββ11ιρ1ΐ8^β (ΙπΙ τοΰ 

ά[/.φ0δθυ, ΧΙ, 4) η’βδί-ίΐ ρ8δ 811881 β8Ρ80ΐβΡί8ΐΐςαβ (}1ΐ’θη Γ8 ρβηδβ. Μ8ί8 

ί1 ΓηηΙ ηοΙβρ ΓίηΙβράίβΙίοη άβ ΐΡ8νβΡ8βΡ 1β Ηίβροη 8νββ άβδ β1ΐ8Ρ^βδ (χι, 

16), 18 ρροηιβη8άβ ά8ηδ 1β Ηΐβροη (χι, 27), Ιβδίΐδ 8δδίδ βη ίηββ άιι Ιρβδορ 

(χιι, 41), βηδβί^ηηηΐ 8π ηιοηΐ άβδ ΟΙίνίβΡδ βη ίηββ άη ΤβιηρΙβ (χιπ, 8). 

11 βδΐ ά’ηηΐρβδ άβΐηίΐδ (}αβ ηοηδ ηβ ροηνοηδ νβΡίββΡ, πΐ8ί8 (}ηί ηβ ρβηνβηΐ 

βίρβ (5ηβ άβ ρρββίβηχ ίηάίββδ 8 ρβίβηιρ ; Β8 βοπρ άη ρβηίβηιβηΐ βδΐ βη 1)8δ 

ρ8Ρ ρηρρορί 8 18 δ8ΐ1β οη Ιβδηδ β8ΐ ]η^β (χιν, 66); 1β ρβηρΙβ ιηοηΐβ ροηρ 

(1) Σο(\ Ιαιιά., ρ. 72. 

(2) 8πγ 18 άΐίϊιοαΙΐΘ Γβίαΐΐνβ 4 ΡΜΙίρρβ (νι, 17), οί. Ιβ ΟοιηηιβηΙαίνβ. ^β η’03ΘΓ8Ϊ8 

αίϊίΓΓηθΓ ανθο ΒπΓΐίΐΙΙ ^αβ Ια άΘοίδίοη ΡθΙαΙίνβ αιι άίνοΓΟβ (χ, 11) νΐδβ θχρΓβδδβπίΘηΙ 

Ηέροάίθόβ, ηηαίδ οθία βδΐ ροδδΐ1)1β. 

(3) Οί. Η. ΚΕ&ΝΑϋΕΤ, ϋηβ ρΓονίπϋβ ρϊ'οβυ,Γαίοηβηηβ αιι άέϋιιί άβ ΓΕπιρίρβ ΐ'οτηαΐη, 

Ρ8Πδ, 1909. 

(4) Μ. ΛΥβικΙΠη^ (Οίβ ΕηίβΐβΗιιιΐβ..., ρ. 45) ο1)ϊθοΐ6 οοηΐΓβ ΓΙιΐδΙοίΓΘ άπ ροδδβάβ 

άυ ρ8γδ άθδ ΟθΓΕδέηίθηδ (ν, 1-20) ςη’ίΐ γ 8 ΐΓορ άβ άέΙαίΙδ βη βοιηραρβΐδοη άβδ 

έρΐδοάβδ άβ ΟαρΙιαΓηαϋιη; ςυβ ο’όΐαίΐ 14, αη ρα^δ άβ Ρΐβρρβ, οιιι’οη άβνΓβΐΙ δ’αΙΙβηάΐ’β 

4 ΐΓοηνβΓ άβ Ια βοαίβυρ Ιοβηΐβ, βίο. — ΟβΙΙβ 0Γΐ11ς·πβ βδΐ αη Γβ^οτίΓδ άβ ΙοιιΙβ 

ρδ^βΐιοΐο^ΐβ ·, β’βδί ςηαηά 1β ηηιτηίβιΐΓ δΟΓΐ άβ δοη ραγδ ςαΊΙ δ’όίβηά δΐΐΓ άβδ οίιοδβδ 

ηουνβΐΐβδ, ρΐυδ αΙίΓδγ&ηΙβδ ςαβ 1β ΐΓβΐη ςηοΐίάΐβη. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. αχχν 

8Θ ΓβηάΓβ δια ρΓΘίοίΓβ (χν, 8) (1), 1β8 8θ1(ΐ3ΐΐ8 8οη1; Γβιιηΐδ ά&ηδ Ια οοιιγ 

€[ΐιί βδΐ 1θ ρΓβΙοίΓΘ (χν, 16). δαη8 αυοαηβ ρΓβΙβηΙΐοη α άβοπΓβ Ιβ Ιοιη1)βαα 

άπ ΟΚπδΙ, ΜαΓΟ α ίη(ϋ€[ΐιβ 1β8 (ΙίδροδίΙίοηδ άβ ΓβηΐΓββ ά’υηθ ίαςοη ΐΓβδ 

οΙαΪΓβ, α1)8θ1απΐ6ηΙ οοηίοΓιηβ α οβΠβ άβδ Ιοιη6βαιιχ άπ Ιθιηρδ (2). 

Εΐ οβίαί ςπί 68ΐ δί ίαιηΐΙίβΓ ανβο Ιβδ οΐιοδθδ ]πίνθ8 (3) ηβ άίΐ γϊθπ ςπί ηβ 

δοίΐ η^οπΓβιΐδΘΠίΘηΙ ίιΐδΐίίιβ ραρ Ια οοηηαίδδαηοβ (1β Ια ίπηδρηκίβηοβ βΐ 

άβ ΓαΓοΙιβοΙο^ίβ Γοτηαίηβ, οοιηπιβ οη ρβιιΐ Ιβ νοίΓ α οΐιαί^αβ νβΓδθΙ άπ 

ΓβοίΙ (1θ Ια Ραδδίοη. 

^α’^ α-1-ί1 (Ιοηο (1’ίηνΓαίδθΐη1)1α1)1β άαηδ Γβναη^ίΐβ άβ Ιθδπδ-ΟΙιηδΙ, 

Εϋδ άθ ΌίΘπ? — Εβδ ΐϊΐίΓαοΙβδ! 

Οβ η’βδί ραδ Ιβ Ιίβα ά’βη (ϋδοπίθΓ Ιβ οαραοΙβΓβ, ί1 ηβ δ’α^ίΐ ίοί ςαβ άβ 

οήΐίςτιβ 1ιίδΙοπ(|Π0. Ογ (Ιθπχ ροίηΐδ δοηΐ οβΓίαίηδ, ηιΐΘΐς[αβ ορίηίοη (}ΐι’οη 

αίΐ δΐΐΓ Ια ροδδί1}ίΗΐβ οιι ΓίηιροδδΛίΙίΙβ άιι ΐϊΐίραοΐβ. Εβ ρΓβιηίβΓ ο’βδί (^ιι’ιιηβ 

Εΐο^ραρΕίβ Γβιηρίίθ άβ ιηίΓαοΙθδ ρβαί βΐΓβ Θορίΐβ αιι Ιβηάθπιαίη ηιβπΐΘ (Ιβ 

Ια ιηοΓΐ (Ι’ηη ΙΙιαυιηαΙυΓ^Θ, δίηοη (ΙπΓαηΙ δα νίβ. Εβ 1)ίΘη1ΐθαΓβιιχ Ιβαη- 

ΒαρΙΐδΙβ νίαηηβ^, βυρβ (ΙΆρδ, (ΙοηΙ Γαηίβιιρ (Ιβ ββδ Ιί^ηβδ α ρβςα Ια 

ΕβηβίϋβΙίοη άαηδ δοη βηίαηβθ, βη βδΐ ηη βχβπιρΙβ βοηΐβπιροραίη. Όβ ρΐιΐδ, 

ηηβ 1)ίο§·ραρΕίβ άβ ββ §·6ηρβ ρβηΐ βίρβ ραρΓαΐΙβπίθηΙ βχαβΙβ οοιηπιβ 

βδ({ηίδ8β άβ Ια νίβ άη ΕβΡΟδ, βη ίαίδαηΐ αΕδίραοΙίοη άβδ ίαίΙδ ηιίραοπίβηχ. 

Ροπρ ηοπδ βη Ιβηίρ α ΓβχβηιρΙβ οίΐβ, ί1 βδΐ οοηδίαηΐ (}ηβ Ιβ Β. 1.-Β. Υίαη- 

ηβγ α βίβ, άαηδ Ιβί Ιβηιρδ, βπρβ ά’Αρδ, ρρβδ άβ Εγοη, (}η’ί1 γ α αΙΙίρβ άβδ 

ίοηΐβδ βοηδίάβραΕΙβδ, (}ηβ Ιβδ ίοπίβδ βΙαίβηΙ βοηναΐηβυβδ (|η’ί1 γ ορβραίΐ 

άβδ ^αβρίδοηδ, ρβηβίραίΐ Ιβ δβορβΙ άβδ βοβπρδ βΐ άοηηαίΐ άβδ βοηδβίΐδ άοηΐ 

Γανβηίρ ρροηναίΐ Ια δα^'βδδβ. Οη άοίΐ δβηΐβπιβηΐ δβ άβπιαηάβρ δί Ιβδ 

ίοηΐβδ απραίβηΐ βοηΐίηηβ α νβηίρ δί βΠβδ αναίβηΐ βίβ Ιροπιρββδ! 

II βη βδΐ άβ πιβπιβ άβ οβίίβ Είο§·ραρΕίβ άβ3α βίοί^ηββ άβ ηουδ (^ηί βδΐ Ιβ 
δβοοηά βναη^ίΐβ. II η’γ α ά’ίηνραίδβπιΕΙαΕΙβ (}ηβ Ιβδ πιίραβίβδ. Μαίδ, δαηδ 
Ιβδ πιίραβίβδ, Είβπ άβδ ροίπΙδ δβραίβηΐ ίηνραίδβπιΕΙαΕΙβδ. Εα Εαίπβ άβδ 
δβρίΕβδ δ’βχρίίί^ηβραίΐ αδδβζ ραρ ΓΕορρβπρ ά’ηπβ άοβίρίηβ (|ΐιί ηβ ρβηΐραίΐ 
ραδ άαηδ Ιβυρ πιβίΕοάβ βΐ ηβ δβ ΡββοπιπιαηάαίΙ ραδ άβ Ιβπρ ααίορίΐβ. Μαίδ 
δαηδ Ιβδ ^ηβρίδοηδ ΓβηίΕοπδίαδπιβ άβδ ίοηΐβδ ηβ 8’βχρ1ί(ίπβραί1 βη αηβηηβ 
ηιαηίβΡβ, ραίδ(5πβ ^βδηδ ηβ Ιηί άοηηαίΐ ααοπη αΐίπιβηΐ. ΕΙΙβδ ηβ δβ δβραίβηΐ 
ραδ ραδδίοηηββδ α ββ άβ^ρβ ροπρ δα άοβίρίηβ, δαηδ Ιβ ΡβδδΟΡίβαβΕέ ά’ηηβ 
βδρβραηββ ςη’βΐΐβδ οηΐ βοηςαβ α βαπδβ άβδ πιίραοίβδ. Εΐ Ιβδ άίδβίρΙβδ η’αη- 

ραίβηΐ ίαπιαίδ ίπια^ίηβ (}ΐιβ άβδπδ ίύΐ Ιβ Μβδδίβ δαηδ Ιβδ πιίραβίβδ, βΐ ίΐδ ηβ 
Ιηί δβραίβηΐ ραδ άβπιβηρβδ βάβΙβδ αη ίοηά άη βοβπρ δαηδ Ιβδ ρρορΕβΙίβδ. 
^ηί αάπιβΙ (|ηβ Ιβδπδ βδΐ πιορΙ βοπιπιβ Μβδδίβ, δαηδ δ’έΐρβ ββρβηάαηΐ 
αΕαίδδβ α ίΙαΙΙβρ άβδ αδρίραΐίοηδ (|η’ίΙ ηβ ραρία^βαίΐ ραδ, άοίΐ αάπιβίΐρβ 
(|η’ίΙ α ίαίΐ άβδ πιίραβίβδ : ^ηβρίδοπδ, βχορβίδπιβδ, ρρορΕβΙίβδ. 

(1) Οβ (ΐπί βδΐ ά’αΐΠβυΓδ θη Ιι&ηηοηίβ ανθο οβ ςπΐ ΓθδΐιΙΙθ άβ ^0δ6ρ11θ βΐ άο Ρΐιΐΐοη 

δΠΓ Ιβ Ιΐβυ ού ΓέδΐάαΐΙ Ιβ ^οιινβΓηβιΐΓ. 

(2) ΡαΓ βχβιηρίθ, Ιβ Ιθίηΐ3βειιι ά’ΗέΙβηβ ά’ΑάίαΕβηβ. 

(3) 8υΓ 1η ^ΓΟδδβ (ϋίΤιουΙΙβ άβ Ια Οβηβ ρπΓ ΓπρροΓΐ α 1η Ρπςυβ, βΓ. δΠΓ χιν, 12. 



αχχν ίΝτκοουατιΟΝ. 

II θδΐ νΓ&ί (^αβ, 8ίΐη8 ραρΙβΓ άβ8 ιηίΓΒοΙθδ, οη & ΓβρροοΙίΘ α Μ&ρο ά’&νοιρ 

6π ρβα άθ Γβ8ρθθΙ ροιίΓ Ια νΘρίΙβ οιι άα ιηοίηδ ά’&νοίρ ΓΘοηθίΠί πηβ 

ΐΓαάίΙίοη άοηΐ ί1 η’α ρ3ΐ8 8ΐι άΐδοβρηθρ Ια ραΓί Ιβ^-θηάαΐΓθ. 

ϋ’α1)0Ρ(Ι Μαρο ^βηβραΐίδθ, ί1 ίθίΐ άβδ δοΐΐθτηβδ (ι, 34; ιιι, 11 8.); ορ 

ΓΙιίδΙοίρΘ η’α ρα8 1β άροίΐ άβ Ι^ίοςαβρ άβ Ια 80ρΙθ ; οΙιαί^τΐΘ ίαίΐ άοίΐ θΙρθ 

αΐίβδίβ βη Ιηί-ιηθίηβ 

Ο’βδΙ βίρβ Ι)ίβη θχί^βαηΐ. 1β ηβ νοίδ ααοιιη ίηοοηνβηίβηΐ ροιιρ πια ραρί 

α ρβοοηηαίΐΡΘ (}πθ Μαρο, δαοΐιαηΐ ρβρίίπθπιπίθηΐ ςαβ Ιθ8Π8 α ίαίΐ 1)βαιιοοπρ 

άβ ηιίραοΐβδ, 1θ8 α ρφαρίίδ βη άβαχ βηάροίΐδ άβ 8οη ΡβοίΙ. Οη άίρα ρρβοί- 

δβπίθηΐ άαηδ ηη ίηδίαηΐ (}ΐι’ί1 η’γ α ραδ Ηβη άβ Ιπί α11ρΐ1)αβρ πη οράρβ 

ο1ΐΓοηο1ο^ί(|αβ Ιρβδ ρρβοΐδ. 

Εθ άβαχίθπιβ ^ριβί βδΐ ρ1π8 §·ρανβ. Εβ ρθοΗ άβ ΜαΡΟ οοηΐίβηάρ&ίΐ άθ8 

(1οιι1)1θ18 (Ιαηδ 1β §*θηρβ άβδ ρβοίΐδ άβ Ια Οβηβδβ ραρ βχβηιρίΘ, οΐι Ιβδ ορί- 

Ιί(1ιΐθ8 β’αοοοράβηΐ α ρβοοηηαίΐρβ 1β πιβπιβ ίαίΐ ΓαβοηΙβ άβ άβηχ ηιαηίβΡθδ. 

1>β δβηΐ οαδ (}α’οη ρηίδδβ α1ΐ6§·ιΐθΡ δβρίβιΐδβηιβηΐ, ο’βδί Ια δβοοηάβ πηιΐΐίρΐί- 

οαΐίοη (Ιβδ ραίηδ (νιιι, 1-9). 3θ ρββοηηαίδ (^α’α ίη§·βρ ά’αρρβδ Ια δβηΐβ ορί- 

Ιΐίΐιιβ ίηίθρηβ, ί1 δβραίΐ (Ιίίϊιοίΐθ άβ ρβδίδίβρ α Γο1)]ββΙίοη. Μαίδ οη ηβ ρβπΐ 

Ιραηοΐιβρ οβ βαδ δαηδ ρβοοαριρ απχ βρϋβρβδ ^βηβραιιχ. ία οοηοΙαδίοη άβρ- 

ηίβΡβ (}πβ ηοιίδ Ιιρβροηδ δΐιρ δ. Μαρβ β1 δΐιρ δοη οθπνρβ ηοηδ §·αραηΙίΙ Ια 

ρβαΐίΐθ άη δβοοηά ΓαίΙ ίβαηοοηρ ρΐηδ δοΗάβπιβηΙ (5αβ Ιβδ πιβηηβδ άίίϊβ- 

ρβηββδ ςη’ίΐ γ α βηΐρβ Ιβδ άβηχ. 

Οη α βηβορβ δοηίβηη (^ιιβ ββρίαίηδ ίαίΙδ δοηί ηιοίηδ άβορίΐδ ά’αρρβδ 

ηαίηρβ ςαβ ά’αρρβδ Ιβδ Ιβρπιβδ Μβη βοηηπδ άβ ΓΑηοίβη ΤβδΙαπιβηί, ραρ 

βχβπιρΙβ Ια άβοοΠαΙίοη άη ΒαρΙίδΙβ (νι, 17-29), Ια ηιαρβίιβ δπρ Ιβδ βαηχ 

(νι, 47-52), 1β Ιίρα^β αη δορί άβδ 1ια1)ίΐ8 (χν, 24), Γβροη^β ίηιίίίΘβ άβ 

νίηαΐ^ρβ (χν, 36). ί’βχβ§“βδβ άβ ββδ ραδδβ^βδ πιοηΐρβρα βοπιΜβη ββΙΙβ 

άίίΤιοηΙΙβ α βίβ βχα^βρββ. 

V. — υοΐ'άνβ οΚγοποίο^ί(ΐιιβ. 

ιβδ ίαίΙδ άη δβοοηά βναη^ϋβ δοηΐ νραίδβηιίΙαΜβδ βη βηχ-πιβπιβδ, βΐ Ια 

δηίΐβ βη βδΐ νραίδβπι1)1α1)1β. ΕδΙ-οβ α άιρβ ςηβ Γβναη^ίΐβ δοίΐ ηηβ ίΐο^ρα- 

ρΐιίβ ΡβδίΡβίηΙβ ροηρ 1β ίβπιρδ, πιαίδ ρβάί^ββ άη ηιοίηδ ά’αρρβδ Ιβδ ρρίη- 

οίρβδ Ιβδ ρΐηδ αηδίβρβδ άβ ΓΙιίδΙοίρβ, δρβοίαΙβηιβηΙ ςηαηΐ α Γοράρβ ρρβοίδ 

άβδ ίαίΙδ βΐ άβδ άίδοοηρδ ? 

Οη ηβ δαηραίΐ 1β άΐΡβ, βΐ Γοη δβ ραρρβΠβ ςηβ 1β ρΐηδ αηοίβη Ιβηιοί^ηα§·β 

άβ Ια Ιραάίΐίοη α Ρβίβηη, βη βχα^βραηΐ ρβηΐ-βίρβ ηη ρβη, (^ηβ Μαρο η’α 

ραδ δηίνί Γοράρβ. 

II ίαηΐ ά’α1)0Ρά ρβοοηηαίΐρβ €[η’ηηβ ίίο^ραρίιίβ δίρίοίβηιβηΐ 1ιί8ΐορί(}ηβ 

αηραίΐ αΙΙαοΙιβ ρΐηδ ά’ίπιρορίαηοβ α ίηάίςηβρ άβδ άαΙβδ. Νοηδ δανοηδ δβη- 

ΙβπιβηΙ (}ηβ Ιβδηδ α οοπιπιβηοβ άβ ρρβοΐιβρ αρρβδ Γαρρβδίαΐίοη άβ Ιβαη, 

πιαίδ ηοηδ ηβ δανοηδ ραδ άη ΙοηΙ οοηι1)ίβη άβ Ιβπιρδ α άηρβ δα ρρβάίοαίίοη, 

ηί α (}ηβ1 α^β ί1 βδΐ βηΐρβ άαηδ οβ πιίηίδίβρβ. 



ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. € XXVII 

ΙΙη ΙιίδΙοηβη, οπ ιϊιθπιθ ιιη 1)ίο^Γ&ρΙιβ, οοιηπίΘ ΡΙιιΙίΐΓςιιβ, βδΐ Ιοιι]οιΐΓδ 

δοποίβπχ άβ οΙΐθΓοΙίΘΓ άβδ ροΐηίδ άβ ΓβρβΓβ άαηδ Ι’ΙιίδΙοίΓΘ ^βηβΓ&Ιβ; Μ&γο 

η’γ ΙοποΙίΘ (}πβ ρ&Γ ηβοΘδδίΙθ. 

Οη (ΙΐΓίΐίΙ 1)ίβη, ηοιίδ Γανοηδ νιι, ςιι’ϋ α ΐΓδίοβ ιιη 0£ι(1γθ άβδ νογ£ΐ§·θ8 

&ροδΙο1ί€[ΐιβδ άβ ^β8ιιδ, ιη&ίδ ί1 η’βχρίίί^ιΐθ ρ&δ Ιβ ροιίΓί^ιιοί άβ οβδ ίΐίηβ- 

ΓαΪΓΘδ (}ΐιί δβΓβίβηΙ ραρΓοίδ αδδθζ άβοοηοΘΓίβηΙδ, δ’ίΐ ίβΠ&ίΙ Ιβδ ρΓβηάΓβ βη 

ΙοηΙθ Γί^ηβιΐΓ οοιηιηβ ΓβχβοηΙίοη ά’ηη ρΐηη 1)ίβη ηΓΓβίβ. Ρ&γ θχβηιρίΘ, 

&ρΓ68 Ιη ιηΐδδίοη άθδ ΑρόΐΓβδ, οη ΟΓΟίΓηίΙ; ςηβ 308118 νη ηηίΙΙθΓ Ια Ο&ΐίΐββ, 

βΐ, οοιηηΐΘ Μ&γο δ’68ΐ έίβηάα δηρ Ια πιογΙ άβ 3βαη-ΒαρΙί8ΐΘ, οη 8θΐιρςοη- 

ηβΓαίΙ νοΙοηΙίβΓδ (}ΐιβ 1β δαηνβπΓ α νοιιΐη 8’Θΐοί^ηθΓ άη ραγ8 80ΐιηιί8 α 

ΑηΙίραδ, άοηΐ ί1 βοηηαίδδαίΐ 1β8 ηιαπναίδβδ άί8ρο8ί1,ίοη8. Εη βίϊβΐ, οη ρρο- 

^βιιΘ ά’αΙΙβΓ α Ββ1;1ΐ8αϊάα (νι, 45), ραΓ οοη8θ(5ΐΐθηΙ 8ιιγ1θ8 ΙβΓΓβδ άβ Ρΐιίΐίρρβ. 

Μαί8 οη α1)0Γάβ α Οβηβ8αΓβ11ι (νι, 52), ρβπΙ-βίΓβ ραΓ 8ηί1β άβ Ια ΙβιηρβΙβ. 

Ρηίδ 3β8η8 ΓβρΓβηά 8α βοπΓ8β νβΓ8 1β ηοΓά (νιι, 24) βΐ νβΓ8 Γβ8ΐ (νιι, 31); 

οη άίΓαίΙ (}ΐι’ί1 α ςηίΙΙβ ροηΓ ]αιηαί8 Ια Οαΐίΐββ. ΕοιηιηβηΙ δβ ΐΓοηνβ-Ι-ίΙ άβ 

ηοπνβαη α Βαίιηαηοηΐΐια (?) (νιιι, 10), οΐι ϋ ΓβηβοηΐΡβ άβ ηοηνβαπ Ιβδ 

ΡΙιαΓίδίβηδ, βΐ ςιιίΙΙβ δαη8 άοηΐβ ρΓββίρίΙαιηιηβηΙ;, ραίδ^πβ Ιβδ άίδ- 

βίρίβδ οηΜίβηΙ άβ ρΓβηάρβ άη ραίη (νιιι, 14) ? Εβδαρββ άβ Ρΐιίΐίρρβ βδΐ ηη 

ροίηΐ Ιρβδ ίβΡίηβ (νιιι, 27), ιηαίδ οη ηβ δαίΐ οη ρΙαββΡ Ια δββηβ άβ Ια Τραηδ- 

β^ηραΐίοη (ιχ, 2 δδ.). ΕνίάβιηιηβηΙ ηοηδ αίιηβρίοηδ α έΐρβ ίηίορηιβδ άαναη- 

Ια^β. Οη δβ ρβίροηνβ άβ ηοηνβαη βη ΟαΙΠββ, ηιαίδ Ιβδηδ βηίβηά ραδδβρ 

δββΡβΙβιηβηΙ (ιχ, 30). Εα δηίΐβ άβ ΓίΙίηβραίρβ βδΐ Ιρβδ να^ηβ β1 άβββ Ιβδ 

ββορίδ άβδ βχβ^βίβδ. δί 1β ΙβχΙβ βδΐ ίηββρίαίη, η’βδί-ββ ραδ ςηβ άβδ Γορι- 

^ίηβ οη ηβ Γβηίβηάαίΐ ραδ Ιρβδ βίβη (χ, 1)? ΟβΙΙβ ίιηρρββίδίοη 8β βοηιρρβηά 

δί Μαρβ ραβοηΙαίΙ ά’αρρβδ άβδ δοηνβηίρδ. II η’α ριβη ίαίί ροηρ Ιβδ βοοράοη- 

ηβρ Ιρβδ δίρίβίβπιβηΐ. Ο’βδΙ ηη Ιραίΐ άβ ρροβΐΐβ άοηΐ ί1 ίαηΐ 1β ίβϋβίΐβρ, 

ιηαίδ άοηΐ ί1 ίαηΐ Ιβηίρ βοιηρίβ. II βδΐ άοηβ ίορί ροδδίβΙβ (}ηβ ΙβΙ βρίδοάβ 

ρΙαββ α ηη βηάροίΐ (}ηβ1βοη(5ηβ αρραρίίβηηβ α ηη αηΐΡβ ιηοπιβηΐ άβ Ια νίβ 

άβ Ιβδηδ. 

Εβδ άίδβοηρδ βοηβριηβηΐ ββΙΙβ ίπιρρβδδίοη. 

Οβ η’βδί ροίηΐ αη βαδαρά (}ηβ Ιβδ βίη^ βοηΠίΙδ ανββ Ιβδ ΡΕαρίδίβηδ δβ 

δηίνβηί δαηδ ίηίβρρηριίοη (ιι, Ι-ιιι, 6). ΟβρβηάαηΙ ηοηδ ανοηδ άΐΐ (|η’ίΙδ 

αρραρίίβηηβηΐ δβίοη ΙοηΙβ νραίδβιηβΙαηββ αη άββηΐ άη ιηίηίδΙβΡβ. Εβδ ρα- 

ραΕοΙβδ Ρβηηίβδ βη ηη ββαρίΐΡβ (ιν) ηβ ραραίδδβηΐ ραδ ανοίρ βίβ ρροηοη- 

βββδ Ιβ ιηβηιβ ]οηρ. Νβαηιηοίηδ βΠβδ οηΐ ηη Ιοηί αηΐρβ αβββηΐ (^ηβ Ια ρα- 

ραβοΙβ άβδ νί§“ηβΡοηδ (χιι), βΐ οη ηβ δαηραίΐ ίηίβρνβρίίρ ββΐ οράρβ δαηδ 

αΙΙβρ βοηίρβ Ια ρβαΐίΐβ άβδ ΓαίΙδ. 

Βαηδ Ιβ ρβΐίΐ ^ροηρβιηβηΐ ιν, 21-25, οη ηβ δαηραίΐ άίρβ δί Γοράρβ άβ 

Μαρβ βδΐ άββίάβιηβηΐ ρρβίβραβΙβ α ββΐηί άβ Εηβ οη άβ ΜαΙΙβίβη : Μβιηβ 

Ρβββχίοη ροηρ ηη αηΐρβ βηββπιβίβ άβ ίαίΙδ βΐ άβ δβηίβηββδ (ιχ, 33-50), 

ςηοί(}ηβ Ιβ ργίβιηβ άβ Μαρβ δοίίρροβαβίβιηβηΐ Ιβ ρΐηδ θρί§·ίηαΙ, άη ιηοίηδ 

ροηρ Ια ραρίίβ ββηΐραΐβ άη άίδβοηΡδ (ιχ, 43-48). 

Εβ ββαρίΐρβ X α Ιραίΐ αη ιηαρία§^β, αηχ βηίαηΐδ, α Ια ρρορρίβΙβ. Οη ρβηΐ 



οχχνιιι ίΝτκοουατιοΝ. 

8β άβιη&ηίΙθΓ δί ΓοΓίΐΓβ η’βδί ρ&δ ρΐαίόΐ Ιο^ίί^ηβ ψιβ ο1ΐΓοηο1ο^ί(5ΐιβ ? 

Απ οοηΐΓβίΓβ 168 οοηίϊίΐδ άβ Ιβηΐδ&ίβιη οηΐ ΙοιιΙ & ί&ίΐ Γ&ϊγ ά’βΐρβ ρΐαοόδ 

δβίοη Γογ^γθ άβδ ίαίΐδ (1). 

II δβιη1)1β άοηο (ϊπθ, δοίΐ άαηδ 1β ^ΓΟπρβπίΘηΙ άβδ ρ&ΓοΙβδ, δοίΐ ά&ηδ 

Γ&ΓΓδίη^θΐηβηΙ άβδ ίαίΙδ, Μ&γο ηβ δ’βδί ρειδ δίδίΓβίηΙ; & υη οράρβ βΙίΓοηοΙο- 

0·ί(}ΐιβ ΐΓβδ δίΓίβΙ. δί ηοπδ η’ανίοηδ ραδ ά’απίΓβ βναη^ίΐβ, ηοιίδ άβνήοηδ 

ηοιίδ βη ΙβηΐΓ Ιά. Μ&ίδ οη βοιηρΓθηά ΐΓβδ 1)ίθη ςιι’υη ΙιοιηπίΘ οοπιπιθ Ρα- 

ρί&δ ςιιΐ Ιίδοιίΐ;, δυΓίοπΙ άαηδ δ. Μ&ΙΙΙιίβιι βΐ άαηδ δ. Ιβ&η, πη οΓάρβ δοα- 

νβηΐ ΙοπΙ αιιΐΓΘ ειίΐ ογπ άθνοΐΓ ρΓοηοηοβΓ ςαβ Μ&γο η’δΐ ρ&δ δαίνί ΓοράΓθ. 

ΡουΓ δανοΐΓ άαηδ ςπβΐΐβ ιηβδυΓβ οβ ]ιι^βιη6ηΙ βδΐ ιϊιθγϊΙθ. ί1 ί&ηάΓειίΙ ανοίρ 

Γβιΐδδί 8 άρβδδΘΓ υηβ δγηορδβ ΜδΙΟΓίηπβ ΓββΠβ, οβ (ΐπί η’βχίδΙβ ρβιιΙ-έΐΓβ 

ροίηΐ βηοοΓβ. €β η’βδί ρδδ ηοίΓβ ΐ4ο1ιβ ιοί. II ηουδ δαίΤιΙ άβ οοηδΙδΙβΓ ςυβ 

Γοράρβ ^βηβΓδΙ άβ ΜδΡΟ βδΐ ΐΓβδ δδΐίδίδίδδπΐ, ιηδίδ η’δ ροίηΐ άβ ρΓβΙβη- 

ΐίοηδ ΙβΙΙβιηβηΙ δΐηοΐβδ α ΓβρΓοάυΐΓβ η^οιίΓβπδβιηβηΙ 1& δαίΙβ άβδ ίαίΐδ 

(}ΐι’ί1δ ηβ ρηίδδβηΐ δβ ρρβΙβΓ & ά’&ηΐΓβδ οοπιΐ3ίη&ίδοη8. 

(1) ^υ&ηι 4 Ια οοηαροδίΐίοη άυ οΙιαρίΐΓβ χιιι, νοίΓ 1β ΟοπιιηβηίαίΓβ. 



ακΑΡΙΤΚΕ VIII 

ρϋΕΙ,ρυΕδ ΡΟΤΝΤδ ΟΕ ΕΑ ΤΗΕΟΕΟΟΙΕ ΒΕ δ. ΜΑΚΕ ΕΤ ΕΟΝΕΕϋδΙΟΝ. 

II ηβ ρβιιΐ βΐΓβ (}ΐΐ6δΙίοη άβ ΓβρρβικίΓβ ίοί ΓθχρΙίοΒίίοη άβ Ιοιίδ Ιβδ ΙθχΙβδ 
(Ιθ 8. Μ&γο ^αί οηΐ πηβ οβΓίδίηθ ίιηροΓί&ηοΘ ΙΙιβοΙο^ΐςπΘ. Οη νουάραίΐ 
δβυίβιηβηΐ ^ΓοηρβΓ Ιβδ ΙβχΙθδ Γβίαΐίίδ & οβΓίαίηδ δυ]β1δ ά’ιιηθ ίιηροΓίΒηοβ 
πιει]θΐΐΓ6 ροαΓ βη ανοίρ ιιηβ νιΐθ ά’βηδβιηΗθ. Εβδ δΐι]Θΐ8 δοηΐ 1β τβ^ηβ άβ 
Οίθπ, Ια Εΐιπδίοΐο^ίβ, Ιβ ρΓθΙβηάα ρδΐιιΙίηίδιηΘ άβ Μαρο. 

I. — Ζ/β Γ6§ηβ άβ Βίβη. 

Ε’θδΙ 1θ ρρβίϊΐίβρ ΙΙίΘιηβ άβ Ια ρρβίΐίοαίίοη (1β Ιβδίΐδ : « 1β Ιβηιρδ θδΐ 
αοοοιηρίί θί Ιβ ρβ^ηβ άβ Οίβιι βδΐ ρροοίιβ » (ι, 15). Βαηδ οθδ ΙθΡπίΘδ 
^βηβραυχ, οβ η’βΙαίΐ ροίηΐ ιιηβ ηοανθαπίβ. ΕΆηοίβη ΤβδΙαιηθηΙ αναίΐ ίαίΐ 
θηΐρθνοιρίβ Ρβ^ηβ άβ Οϊθπ οοιηιηβ ΓαοΙιβνθπίΘηΙ άβ δβδ (Ιβδδβΐηδ (1), βΐ ϋ 
βη βίαίΐ ίρβ(}ΐΐθΐηιηθηΙ ηαβδίίοη άαηδ Ιβδ (Ιίδουδδίοηδ άβ ΓΕοοΙβ βΐ πίΘΐηΘ 
άαηδ Ιβδ αροοαίγρδβδ άβ οβ Ιβιηρδ (2). Ταηάίδ (^πβ Ιβδ ρα1)ΐ3ίηδ γ νογαίβηΐ 
δΐιρίοιιΐ Ιβ άοιηαίηβ άβ Βίβη, ιηίβιιχ αδδίδ ραρ Ια άοοίΐίΐβ άβδ Εοιηιηβδ, 
Ιβδ αροοαίγρδβδ δβ Ιβ ΡβρρβδβηΙαίβηΙ ραρΓοΐδ οοιηιηβ πη βνβηβπιβηΐ δοη- 

άαίη, ορβΡβ ραρ ΓαοΙίοη πιίραοηίβηδβ άβ Βίβη. 

Εβδ Ιβρηιβδ άβ Μαρο : « Ιβ Ιβηιρδ βδΐ αοοοπιρΗ » ραραίδδβηΐ ίηοΙίηβρ νβΡδ 
οβΙΙβ δβοοηάβ ηιαηίβρβ. II δ’α^ίΐ Ι)ίβη ά’ιιηβ ίηίβρνβηΐΐοη δηρηαίαρβίΐβ άβ 
Βίβη, άβ]α βη Ιραίη (ηγγικεν). Εβρβηάαηΐ δΐ Ιβ Ιβηιρδ άβ οβΙΙβ ηιαηίίβδία- 

Ιίοη βδΐ Ρβηιρίί, οβία ηβ νβηΐ ραδ άίρβ ςαβ Ιβδ Ιβηιρδ οβδδβροηΐ ά’βίρβ βΐ 
(}ΐι’οη βδΐ ροπρ αίηδί άΐΡβ αα δβηίΐ άβ ΓβΙβρηίΙβ. Εα ρΙβηίΙιιάβ άα Ιβηιρδ 
η’α ροΐηΐ οβ δβηδ βΐ ρβηΐ βίρβ βηίβηάηβ ά’ιιηβ Γαςοη Ι^βαποοηρ ρΐηδ ηαΐη- 

ΓβΠβ (3). 

II γ α ρίπδ, ΙοΡδί^αβ Ιβδίΐδ νβηΐ άοηηβρ αιιχ ίοπίβδ υηβ ηοΙίοη άπ ρβ§*ηβ 
άβ Βίβη, οη άίραίΐ (|ΐι’ίΙ δβ ραρρροοΕβ άβ Ια Ιΐιβοριβ ρα1)1)ίηί(}υβ. Εα ραρα- 

Μβ άιι δβηιβιιρ, δί Ια ίοηΐβ Γα βηίβηάηβ, οοηιηιβ ίΐ οοηνβηαίΐ, άβ Γαη- 

ηοηοβ άη ρβ^ηβ άβ Βίβη, ίηάίί^ηαίΐ οοηιηιβηί ο’βίαίΐ α οΚαοηη α αδδηρβρ 
ραρ δα 1)οηηβ νοΙοηΙβ Ιβ ρβδηΐΐαΐ άβ Ια ΐ3οηηβ ηοηνβΠβ. Εα ραραΐ3θ1β άβ Ια 

(1) Οί. Ιβ ίΐβ^ηβ άα Οΐαιι άαη8 ΓΑηαίβη Ταβίαηιβηΐ; Β.Β., 1908, ρ. 36-61. 
(2) Ιβ Μβ88ίαηί8ΐηβ..., ρ. 116 δδ., 148 δδ. 
(3) Οη ρβηΐ οοπιρ&ΓβΓ ΟΡ. 275 (66 ηρ. 1, 23 δ. : μέχρι τούτον χρόνον πληρωθΓνα 

βΐ Ρ. Βη(. Μιι8. 1168 (18 αρ, Τ.-Ο,), 1.10 : πληρωθέντος δέ τού χρόνου άποδότωι ου βηοοΓθ 
Ρ. Τβϋί. 374 (131 αρ. 1.-0.), 1. 9 δδ.: ή ό χρόνος τής μισθώσεως έπληρό(= ω)θη. 

ΕΥΑΝΟΤΕΕ δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΕΕ. ί 



€ΧΧΧ ΙΝΤΚΟΒϋΟΤΙΟΝ. 

δβιηβηοβ Ια οοιηραΓαίΙ; θχρΓβδδβιηΘηΙ απ τβ^ηβ άβ Βίβυ (ιν, 26). 11 βίαίΐ 
ΐϊπροδδίΜβ (1β ηβ ραδ βη ΓβΙίρβΓ οθΙΙβ ίιηρΓβδδίοη (^ιιβ 1θ Γβ^ηβ άβ Βίβπ, 

ηηβ ίοίδ δβιΠΘ άαηδ Ιβδ αιηβδ, δβ (ΙβνβΙορρβΓαίΙ δαηδ Ιιαίβ, δβίοη Ιβδ νιιβδ 
άβ Βίθιι, αδδίπιίΐΘθδ ραρ αηα1ο§*ίβ απ οοπΓδ άβ Ια ηαίπρβ, βΐ Ια ραΓα1)οΐΘ άπ 
^Γαίη άβ δβηβνέ (ιν, 30) ίηάί(|παίΙ, βΠβ απδδί, πη άβνβίορρβιηβηΐ βοηδί- 

άβραΗβ, ιηαίδ βη Ιιαηηοηίβ ανββ Ιβδ βοηάίΐίοηδ ροδββδ ά’α1)0Γά ραρ 
Όίβπ. 

8ί Γοη ραρρροβίιβ ββδ βοπιραραίδοηδ άβ Γίάββ ςπβ δβ ίαΐδαίΐ αίορδ Ια 
ίοπίβ, ά’αηβ αβίίοη ηαΐίοηαΐβ ροπρ Ρθ1α1)1ίρ 1β ρογαππιβ άβ Βανίά (}πί δβ- 

ραίΐ απδδί 1β Ρβ^ηβ άβ Βΐβπ (βί. χι, 10), οη βοηβΙπρα αίδβπιβηΐ ςπβ Γίάββ 
άβ Ιβδπδ η’βίαίΐ ραδ ββΠβ άβ ΙοπΙ 1β ηιοηάβ (1). Ββδ ραΓ^ίηδ, απδδί Βίβη 
ςπβ Ια ίοπίβ, ςποίςπβ άαηδ πη δβηδ άίίίβΡβηΙ, ηβ ΙαίδδαίβηΙ ραδ αδδβζ άβ 
ρΙαββ α Γαβίίοη ρρορρβ άβ Βίβπ. Ββδ πηδ Ια δοΐΐίβίιαίβηΐ ηιοΠβηιβηΙ ραρββ 
(}π’ί1δ ηβ βρογαίβηΐ ραδ ςπ’πη §·ραηά βΐιαη^βηιβηΐ ΓπΙ ηβββδδαίρβ άαηδ Ιβδ 
ίηδΙίΙπΙίοηδ ρβΐί^ίβπδβδ, Ιβδ απίρβδ δβ ρρββίρίΙαίβηΙ ανββ Ιρορ άβ ίοπ^πβ, 

δαηδ Γαίρβ αδδβζ άβ βαδ άβδ άβδδβίηδ βαβίιβδ άβ Ια Ρρονίάβηββ. Ιβδπδ δαναίΐ 
(}πβ 1β ρβ^ηβ βΙαίΙ ρροβίιβ, βΐ ςπ’ίΐ δ’βΙαΓΙίραίΙ ά’πηβ πιαηίβρβ (ΐπί δπρ- 

ρρβηάραίΐ ΙοπΙ 1β ηιοηάβ. 

Α ρρορρβηιβηΐ ραρΙβρ β’βίαίΐ πη πι^δίβρβ, πη ηιγδίβρβ (}πβ ΙβδΠδ άβναίΐ 
ρβνβΙβΡ απχ άίδβίρΙβδ, β1 (|πί Ιβπρ βΙαίΙ άοηβ·άβ]α άοηηβ ραρ πηβ ίανβπρ 
άβ Βίβπ (ιν, 11). Ββ πιοί ]β11β πη 3οπρ ρροίοηά δπρ ΙοπΙ ΓΕναη^ίΙβ άβ Μαρβ, 
βΐ ί1 βδί, ραρίαίίβηιβηΐ βη Βαρπιοηίβ ανββ Ιβδ ραροΐβδ β1 ΓαΙΙίΙπάβ άβ 
Ιβδπδ. Ο’βδΙ α ββ ηιγδίβρβ, βαβίιβροπρ πη Ιβηιρδ, ηιαίδ (^πί άοίΐ βίρβ ρβνβΙβ 
άαηδ Ια δπίΐβ, ςπβ δβ ραρρορίβ 1β ρβΐίΐ άίδβοπρδ δΠΡ Ια Ιαηιρβ β1 δΠΡ 1β 
άοη (ιν, 21-25). 

Α (^πβΐ ηιοπιβηΐ Ιβδπδ α-1-ί1 βχρ1ί€[πβ ά δβδ άίδβίρΙβδ 1β ηι^δίβρβ άπ 
ρβ^ηβ άβ Βίβπ, ηιγδίβρβ ςπί Ιβπρ βΙαίΙ άβ]α άοηηβ? Μβ. ηβ 1β άίΐ ραδ βχ- 

ρρβδδβηιβηΐ, ηιαίδ οη 1β άβάπίΐ Ιρβδ αίδβπιβηΐ άβ δοη ΙβχΙβ. Βα §·ραηάβ 
ρβνβίαΐίοη άοηΐ 1β ηιβδδίαηίδπιβ άβ Ιβδπδ, βοηίβδδβ ραρ Ρίβρρβ, η’βδί (|πβ 
1β ρρβηιίβρ ίβρηιβ, β’βδί Ια ρβνβίαΐίοη άβδ δοπίϊραηββδ βΐ άβ Ια ρβδπρρββ- 

Ιίοη (νιιι, 27-33). Α ββΙΙβ ρβνβίαΐίοη βδΐ ]οίηΙ 1β άβνοίρ ίηιροδβ α Ιοπδ 
ββπχ ςπί νβπίβηΐ βίρβ άίδβίρΙβδ άβ δπίνρβ Ιβδπδ άαηδ δβδ βοπίίραηββδ δ’ίΐδ 
ρρβίβηάβηΐ βίρβ αδδοβίβδ α δα ^Ιοίρβ. Ββ ηβ ρβπΐ βίρβ ραρ πη Βαδαρά ςπβ 
ββΙΙβ αράβηΐβ βχΒορΙαΙίοη δβ Ιβρπιίηβ ραρ ββδ ηιοΐδ : « 11 γ βη α. ραρπιί 
ββπχ (}πί δοηί ίβί ρρβδβηΐδ, (ΐπί ηβ ^οπίβροηΐ ραδ Ια πιορΙ αναηΐ ά’ανοίρ νπ 
1β Ρβ^ηθ άβ Βίβπ νβηπ βη ρπίδδαηββ » (ιχ, 1). Κίβη άβ ρίπδ βΙαίρ ά’αρρβδ 
1θ βοηΙβχΙβ. Ββ ηιγδίβρβ νίβηΐ ά’βίρβ ρβνβΙβ απχ άίδβίρΙβδ; — βπχ άπ 
ηιοίηδ άοίνβηΐ βοηιρρβηάρβ ςπβ Ια ρβδπρρββΐίοη άβ Ιβδπδ δβρα ΓίηΙβΡνβη- 

Ιίοη άββίδίνβ άβ Βίβπ (}πί ίηαπ^πρβρα 1β ρβ^ηβ. Βοηιηιβ Ια ίοπίβ βδΐ αδ- 

δοβίββ ά ΓβχΒορΙαΙίοη άοηηββ βη Ιβρπιβδ πη ρβπ βηί^ηιαίίςπβδ, Ια βοηβΐπ- 

(1) Οη ηβ δ&ηραϋ ρρέοΐδβρ Γΐάόβ ςηβ δβ ίαΐδηΐΐ Ιοδβρίι (ΙΆρίηιαΙΙιίβ (χν, 43), ηηδδΐ 

ηοιίδ ηβ Γβνίβηάροηδ ρ&δ δπρ οβ ΙβχΙβ. 



ίΝτκοουατιΟΝ. αχχχι 

δίοη άβπίΘηΓΘ άαηδ (Ιβδ ΙβΓΠίθδ ^βηβΓ&πχ άοηΐ 1β 8βη8 ρροίοπά ηβ ρβιιΐ 
βοΙιαρρβΓ δΐιιχ ίηί1ίβ8. 

Ιια Ιβςοη (ΙβνίβηΙ ροπΓ αίηδί (Ιιγθ πηβ Ιβςοη άβ ο1ιθ8θ8 ροιίΓ Ιβδ Ιροίδ 

(Ιΐδοίρίθδ οΙιοΐδίδ, ΡΐΘΓΓΘ, Ι&οςπΘδ θΐ Ιβαπ. Εα Τρ&ηδβ^ιΐΓ&Ιίοη Θ8ΐ άβδΙίηββ 

£ΐ Ιθπγ άοηηβΓ υη ρρθτηΐβΓ ειρθρςπ ββ Ια ^Ιοιγθ άθ Ιβδίΐδ (Ιαηδ 8οη τόΐβ άβ 
ίοηά&ΙβΠΓ άιι γθ^πθ άβ ϋίβπ. Απδδί Ιβδ ΐΓοίδ (3οίνβηΙ-ί1δ ^£ιγ(1θγ 1θ δθΟΓβΙ 

]υδ(|\ι’£ΐρΓθδ \ά ΓΘδυΡΓβοϋοη (ιχ, 9). 

Ρει πίθηΐΐοη άπ Γβ^ηθ άβ Οίβπ ειρρέδ οβΠθ άβ Ια §*1οίΓβ άα Ρίΐδ άβ 

ΓΚοιηιηβ (ιχ, 1 αρρβδ νιιι, 38) βί Ια ΤΓαηδβ§·υΓαΙίοη οηΐ ροιίΓ αίηδί άίρβ 

ΐΓαηδροΓίβ οβ ΓΘ§“ηθ άαηδ υηβ δρββΡβ ββίβδίβ. 

^’βια^ί πηβ απίΓβ ηιαηίβΡβ άβ 1β ΟΘηββνοίΓ. δί 1β Γβ^ηβ άβ Βίβπ άοίΐ 

δ’βΙαβΙΐΓ δΠΓ Ια ΙβΓΓβ, 1β βίβΙ βδΐ άβ]α 1β Γογαππιβ άβ Βίβπ, 1β 8β]0ΠΓ άβ δα 

§·1οίΓβ οπ ί1 αοβπβίΐίβρα Ιβδ βΐπδ. ΟβΙΙβ ίάββ βδΐ βηβΟΓβ αβδβηίβ άβδ ββηΐδ 

βη Ιιββρβπ άβ ΓΑ. Τ.; απδδί Ιβδ ταββίηδ αηβίβηδ ηβ Ιπί οηΐ-ίΐδ ίαίΐ αποπηβ 

ρΙαββ. Μαίδ βΐΐβ βΙαίΙ ίαηιίΙίβΓβ απχ Ιπίίδ αΐβχαηάηηδ (1). 

^βδπδ βη α δοπνβηί ραρίβ. Ββδ ΙβχΙβδ άβ Μβ. ςπί 1β βοηδΙαΙβηΙ βοηβοΓ- 

άβηΐ ανββ ββπχ ηπβ Ββ. βΐ Μΐ. οηΐρπ βηιρρπηΙβΓ απ Γββπβίΐ άβ άίδβοπΓδ. 
« Εΐ δί Ιοη οβίΐ Ιβ δβαηάαΐίδβ, αρραοΕβ-Ιβ; ί1 ναπί ηιίβπχ ςπβ Ιπ βηΐρβδ 

ανβο πη δβπΐ οβίΐ άαηδ 1β τογαπηιβ άβ Βίβπ, ςπβ ά’βίΓβ 3β1β άαηδ Ια 
^βββηηβ ανβο Ιβδάβπχγβπχ » (ιχ, 47). II η’βδίρΙπδ ίοί (^πβδίίοη ά’πη ρβ^ηβ 
(|πί νίβηΐ, ηιαίδ ά’πη ρογαπηιβ οπ Γοη βηίρβ, βΐ ο’βδί δί βίβη πη Ιβρρίίοίρβ 
0[π’ί1 βδί ορροδβ α Ια ^^βΐιβηηβ. Ββ ρογαπηιβ άβ Βίβπ βδΙ οβρβηάαηΐ βηοορβ 
πηβ βχρρβδδίοη ηαβίαρβορίςπβ, άβδΙίηββ, άαηδ 1β οοηΐβχΐβ, α δί^ηίββρ Ια 
ηιβηιβ οβοδβ (ϊπβ Ια νίβ, Ια νίβ απρρβδ άβ Βίβπ βΐ βη Βίβπ. Οη ηβ ρβηβίρβ 
άαηδ 1β ρογαπηιβ άβ Βίβπ οπ άαηδ Ια ^βββηηβ €[π’αρρβδ Ια ηιορί. Ιβδπδ ηβ 
ραρΙβ ραδ ίοί ά’πη ηιοπιβηΐ άαηδ ΓβίδΙοίρβ, ηιαίδ άβ Ια βη άβρηίβρβ άβ 
οβαοπη. Ββαοπη άοίΐ έΐρβ ρρβΙ, ροπρ βηΐρβρ άαηδ 1β Ρβ^ηβ άβ Βίβπ, απχ 
ρίπδ ρπάβδ δαορίβοβδ. 
Εΐ νοίοί (^πβ Ιβδ άβπχ αοοβρΙίοηδ άβ βασιλεία, ρβ§·ηβ βΐ ρογαπηιβ, δοηΐ 

ρβπηίβδ άαηδ πη δβπΐ ΙβχΙβ άοηΐ Ια ίορηιβ ρίςπαηΐβ βΐ ρρβδςπβ ραραάοχαΐβ 
^αραηΐίΐ ΓαπΙββηΙίοίΙβ. « Βαίδδβζ Ιβδ ρβΐίΐδ βηίαηΐδ νβηίρ α ηιοί; ηβ Ιβδ 
βηιρβοββζ ραδ, οαρ 1β ρογαπηιβ άβ Βίβπ αρραρίίβηΐ α οβπχ (^πί Ιβπρ ρβδ- 

δβηιβίβηΐ. Ιβ νοπδ 1β άίδ βη νβρίΐβ, ςπίοοη^πβ ηβ ρβοβνρα ραδ 1β ρβ^ηβ άβ 
Βίβπ οοηιπιβ πη ρβΐίΐ βηΓαηΙ, η’γ βηΐρβρα ραδ (άαηδ 1β ρογαπηιβ) » (χ, 

14). 
Β’βχρρβδδίοη άβ ρβοβνοίρ 1β ρβ§^ηβ άβ Βίβπ δπρροδβ ςπβ 1β ρβ^ηβ βδΐ, 

οοηιηιβ άαηδ Ια ραραΒοΙβ άπ δβηιβπρ, πηβ ^ραοβ (}π’οη ρβπΐ αοοβρίβρ. ΕΠβ 
βδΐ βίβη ηιίδβ βη ΙπηιίβΡβ ραρ Ιβδ ΙοοπΙίοηδ ραββίηίςπβδ ά’αοοβρΙβρ 1β 
ρβ^ηβ άβδ οίβπχ οπ 1β ]οπ^ άπ ρβ§·ηβ άβδ οίβπχ (2). Β’απΙρβ ραρί, βηΐρβρ 
άαηδ Ια ΒαβίΙβία ίηάίί^πβ Βίβη πηβ Ρβ^ίοη. ΟβΙΙβ Ρβ^ίοη ηβ άοίί ραδ βίρβ 

(1) ΗΒ., 1907, ρ. 94; ρ. 99; ρ. 102 88. 

(2) Ββ Μβ88ίαηΐ8ηιβ..., Ι, Ι. 



ϋΧΧΧΙΙ ίΝτηοουατιοΝ. 

δΠΓ Ια ΙβΓΓβ; άα ιηοίηδ Γβρίδοάβ (5αί 8αΐΐ βθιϊιΜθ Ιιιί άοηηβΓ οοιηπιβ 6(}αί- 

ναΐβη! Ια νίθ βΙβΓηβΙΙβ. Εθ8 άβαχ 86η8 άθ Ια8ίΙβία ά8ΐη8 ιιηβ ρ&ΓΟ- 

ηοτη£ΐ8β βηνβίορρβηΐ (ΐ£ΐη8 1θ ιηβπιΘ οοηοθρΙ Ια ΙβΓΓβ βΐ 1β βίβΙ, 1β 1βιηρ8 

άβ ΓβρΓβυνβ βΐ Ια Γββοπιρβη8β. Οβία η’βιηρββΐιβ ρα8 (^αβ 1β Γογαυιηβ δοίΐ 

αη ρΓβδβηΙ (εστιν), ραΓββ ςα’ϋ β8ΐ ρΓβραΓβ άβ ΙοιιΙβ βΙβΓπίΙβ ροπΓ ββηχ ηυί 

βη 8βΓθηΙ άί^ηβδ. 

Ο’βδΙ ρΓθ1)αΐ3ΐβιηβηΙ ραΓββ €[α’ί1 α βηίβικίιι ραήβΓ άβ ββΐ βηΐΓβΙίβη (|ΐι’ιιη 

ίηάίνίάα δβ ρΓβδβηΙβ, άβιηαηάαηΐ α (ίαβίΐβδ βοηάίΐΐοηδ ίΐ ροιίΓΓα αβε[τιβΓΪΓ 

Ια νίβ βΙβΓΠβΠβ. Α ββ ρΓοροδ Ιβδίΐδ άββΙαΓβ : « Οοπιΐίίβη άίίΤιβί- 

ΙβιηβηΙ Ιβδ τίβΐιβδ βηΐΓβΓοηΙ άαηδ 1β Γογαιιιηβ άβ Βίβα! » (χ, 23). ΒοΓδί^πβ 

1β ιηαίΐΓβ ίηδίδΙβ δΠΓ ββΙΙβ άίίϊιβιιΗβ (χ, 24-15), δβδ άίδβίρΙβδ ΓβηΙβηάβηΙ 

άα δαίτιΐ (χ, 26) βΐ ί1 Ιβηηίηβ Ιουί Γβρίδοάβ ραΓ πηβ ορροδίΐίοη βηΐΓβ 1β 

Ιβπιρδ ρΓβδβηΙ βΐ 1β ιηοηάβ ά νβηΐΓ, ού Γοη ]οπίΙ άβ Ια νίβ βΙβΓηβΙΙβ. 

Ββ βαδ άα 8βΓί1)β βδΐ αη ρβα άίίϊβΓβηΙ. II α δί 1)ίβη βχρΓίπιβ 1β ρΓβββρΙβ 

άβ ΓαπιοαΓ άβ Βίβα βΐ άα ρΓΟβΙιαίη (^αβ Ιβδαδ Ιαί άίΐ : « Τα η’βδ ραδ 

Ιοίη άα Γογααιηβ άβ Βίβα » (χιι, 34). ^αο^(}αβ 1β ΙβΓπιβ ηιαΓ(}ααηΙ Ια 

άίδΙαηββ ΐηάΐί^αθ (}αβ δαδίΙβία α 1β δβηδ άβ ΙβΓηΙοίΓβ, ββ ΙβΓηΙοίΓβ ρβαί 

βΐΓβ ραΓβιηβηΙ ίηΙβΠββΙαβΙ; β’βδί 1β ρα^δ άβ Ια νβΓίΙβ. II πιαη(}αβ ρβα 

άβ βΐιοδβδ αα δβΓί1)β ροαΓ βοηηαίΐΓβ βοιηρίβίβπιβηΐ ββ (}αί α βίβ ΓβνβΙβ 

ααχ άίδβίρΙβδ, Ιβ ηιγδΙβΓβ άα Γβ§·ηβ άβ Βίβα. II αΐβδ άίδροδίΐίοηδ Γβί^αίδβδ 

ροαΓ ίαίΓβ ραΓίίβ άβ ΙβαΓ ^τοαρβ; ίΐ δβηιΜβ (^α’ίΐ ηβ ΙίβηάΓαίΙ ςα’α Ιαί 

άβ ΙαίΓβ αη ραδ άβ ρΙαδ. Ββ τβ^ηβ βδΐ α δα ροΓίββ, β’βδί Ια νβΓίΙβ ςαβ 

Ιβδαδ ρΓββΙιβ, Ια §·Γαββ άβ Γβναη^ίΐβ. 

Εηβη, άαηδ αη Ιβχΐβ δαρΓβπιβ, δί Γίάββ άβ Γογααπιβ άοπιίηβ, 1β Ιβηιρδ 

πιαΓ(}αβ ίαίΐ αΙΙαδίοη ροαΓ Ιβδαδ α ΓανβηβπιβηΙ άα Γβ^ηβ άβ Βίβα 

(χιν, 45). Ββ3οαΓ οα Ιβδαδ βοίΓα άα νίη ηοανβαα άαηδ 1β ΓΟ^ααπιβ δβρα 

βίβη ααδδί ββίαί οα δβΓα Γβαΐίδβ Ιβ Γβ^ηβ ραΓ δα §·ΙθΓίββαΙίοη (1). 

II βδΐ άοηβ ΙοαΙ α ΙαίΙ ββΓίαίη ςαβ Ια ΙαβίΙβία δί^^ηίββ α Ια Γοίδ Ιβ 

ΓΟ^'^ααπιβ άβ Βίβα άαηδ Ιβ βίβΙ βΐ ΓανβηβπιβηΙ άα Γβ§^ηβ άβ Βίβα δαρ 

Ια ΙβΓΓβ, πιαίδ ίΐ βδΐ β§·α1βπιβηΙ ββΓίαίη (ΐαβ ββδ άβαχ βοηββρΙδ δοηί 

βίΓοίΙβπιβηΙ αηίδ άαηδ Ια ρβηδββ άβ Ιβδαδ. (}αί ίηιροΓίβ βη βίίβΙ, 

ββ η’βδί ραδ ΙαηΙ Ιβ δβηβ ρΓορρβ άα ΙβΓπιβ άβ Ι^αβίΙβία (}αί, αρρΙίςαβ α 

Βίβα, ηβ ρβαΙ βΐΓβ ςα’αηβ βχρρβδδίοη αηαίο^ίί^αβ, β’βδί άβ τββοηηαίΐΓβ 

(}αβ ββ Γβ§“ηβ άβρβηά άβ Βίβα άαηδ δοη ρρβιηίβΓ άβδδβίη βΐ άαηδ δα 

ρρβπιίβΓβ ίηίΙίαΙίνβ βοπιπιβ άαηδ δοη αβίιβνβπιβηΐ, (|αβ ΓΙιοηιπιβ άοίΐ 

Γβροηάρβ α ββΙΙβ ρΓβνβηαηββ βΐ Ιβηάρβ α Βίβα; βη αη ηιοί, ββ €[αί 

ίπιροΓίβ, β’βδί ςαβ Βίβα δοίΐ ΙοαΙ άαηδ Ιοαδ. £ΐ τίβη ηβ πιαηίίβδίβ 

ιηίβαχ Ια ρβηδββ άβ Ιβδαδ (^αβ ββδ βχρΓβδδίοηδ δαΓ Ιβ Γβ§·ηβ άβ Βίβα, 

θΗίρραηΙββδ α Ια ΓβΙί§*ίοη άβ ΓΑ. Τ., βΐ βπιρΓβίηΙβδ ά’αη δβηδ δί ρΓοΙοηά. 

(1) Ο’βδΙ 16 δβηδ ίηάΐοιυό ραΐ’ Ι,ο. χχιι, 18, Ιαηάΐδ ςυβ Μί. ίηδίδίΘ δυρ Ιβ ΐ’οναυηιβ 

άυ Ρθρθ αυ πιΟΓηβηΙ ού Ιβδ άΐδοίρΙβδ δβροηΐ ρέαηίδ ύ Ιόδυδ (ΜΙ. χχνι, 29). 



ίΝτηοουατιοΝ. ΟΧΧΧΙΙΙ 

Ιί. — ΟιηβίοΙο^ίβ. 

Εα ίοί άβ ΜείΓΟ βη Ιθδπδ 8β ιπίΐηίίΘδΙβ απχ ΙίΐΓβδ €[ΐι’ί1 Ιιιί οΐοηηβ : 

Ρίΐδ (1θ Βίβιι, ΟΙιπδΙ ου Μοδδίβ, Ρίΐδ (1β Β&νΜ, Ρίΐδ οΐβ ΓΡοπιπιθ. 

1. Ρίΐ8 άβ Ώίβιι. 

Ββδ 1υ ρΓΘιηίβΓΘ 1ί§·ηΘ άθ 8οη βνυη^ίΐβ, 8. Μ&γο βίϊιηυβ €{υβ ΙθδΠδ βδΐ 

Ρΐΐδ άβ Βίβυ, βΐ ί1 (1ί8ΐίη§·υβ οβ ΙίΐΓβ άβ ββΐυί άβ ^11^^8ι ου άβ Μβδδίβ. 

Οβ άουΡΙβ ΙίΐΓβ βοτηρΓβηά ΙουΙ 1β ρΓΟ^τυιηιηβ άβ ΓΕνυη^ΐΙβ. Ιβδυδ, 

Γββοηηυ βοιηιηβ Μβδδίβ ρ&Γ Ρίβρρβ, υυ ηοιη άβδ Βουζβ (|υί ΓβρΓβ8βηΙβηΙ 

1β ρβυρΙβ ά’ΐδΐ’αθί, β8ΐ ηοιηπιβ ΡΠδ άβ Βίβυ ρ3Γ Ιβδ βδρπίδ, ραρ 1β ΡβΓβ, 

βΐ ί1 ρΓβηά Ιυί'ΐηβιηβ ββ ηοιη. 

Ρβ Ιβίϊΐοί^ηα^'β άβδ βδρρίΐδ ιυαυν&ΐδ ου ίιηρυΓδ βδΐ βοηίΓαίηΙ βί, ίοΓββ. 

Ιβδυδ β8ΐ ά’&]30Γά 1β δαίηΐ άβ Όίβυ (ι, 25), ρυίδ Ιβ Ρίΐδ άβ Βίβυ (ιιι, 11), 

ου 1β ΡΠδ άυ Βίβυ ΐΓβδ-ΙιαυΙ (ν, 7). Εβδ ηοπίδ ηβ δοηΐ ηυΐίβιηβηΐ, δβίοη 

Γυδα^^β βουραπί, άβδ δγηοηγιηβδ άβ Μβδδίβ (1). Ρβ Μβδδίαηίδΐηβ ηβ 

Γβ^&Γάβ ραδ Ιβδ άβιηοηδ; δ’ίΐδ ρβηβίΓβηΙ 1& νΐ'&ίβ ηαΙυΓβ άβ Ιβδυδ υν&ηΐ 

Ιβδ Ροιηιηβδ, β’βδί ο/υ’ίΐδ υρρ&ΓΐίβηηβηΙ οοτηιηβ Ιυί υυ ιηοηάβ ίηνίδίΡΙβ. 

Ρβ η’βδί ροίηΐ ρ&Γ Ρυδυρά ςυβ Μβ. δ’αΡδΙίβηΙ άβ Ιβυρ ίυίΓβ οοηίβδδβΓ 

δα υιβδδίαηίΐβ (2). Ρβδ άβιηοηδ οοηηυίδδ&ίβηΐ Ιβδυδ, ιη&ίδ ί1 ηβ νβυΐ ραδ 

άβ ΙβυΓ Ιβηιοί^ηα^β, ί1 Ιβδ ί&ίΙΙυίΓβ. 

Ρ’&ΙίβδΙυΙίοη 3.υΙΐΊβηΙί(|υβ άβ οβΙΙβ ΓιϋαΙίοη ηβ ρβπΐ νβηίρ ο^υβ άυ 

ΡβΓβ ου άυ Ρϋδ Ιυί-πιβπιβ. 

ΕΠβ βδΐ ρΓΟβΙυηΐθβ άβδ 1β άβ1)υΙ, αυ ΙοαρΙβπιβ (ι, 11). Κίβη η’ίηάί(}υβ 

ο[αβ οβίΐβ ρ&ΓοΙβ βίΐ ΟΓββ βη Ιβδυδ υη δβηΐίηιβηΐ; ηουνβυυ άβ δη ρβΡδοη- 

η&Ηίβ. Οη νοίΐ ΐΓβδ Ρίβη υυ βοηΐΓ&ΐΓβ (|υβ Μυρβ υ ρΐαββ ββΙΙβ άββΐ&ρυΐίοη 

αυ δβυίΐ άβ δοη βν&η^ίΐβ ρουρ (}ηβ Ιουδ δυβΡβηΙ; (^υβ1 βδΐ ββΐυί ςυί νη 

βηΐρβρ βη δββηβ. ΡβΙΙβ ρροβίβπι&ΐίοη δοΐβηηβΐΐβ βδί Ρβηουνβίββ η Ια 

ΤραηδΠ^υραΙίοη (ιχ, 7), δαηβ Ια πιοίηάρβ αΐΐυδίοη α Ια οοηίβδδίοη άβ 

Ρίβρρβ. 

Ιβδυδ Ιυί-ηιβιηβ ί’αίί ά’αΡορά βηίβηάρβ βίαίρβιηβηΐ άαηβ Ια Ραρα1)θ1β 

άβδ νί§·ηβΓθηδ (:[υ’ί1 η’βδί ραδ υη δβρνίίβυρ ρΐυδ ^ραηά (;[υβ Ιβδ αυΐρβδ, 

ηιαίδ 1β Ρίΐδ υη^^|υβ βΐ Ρίβη-αίπιβ (χιι, 6). Αυδδί η’ΡβδίΙβ·1-ί1 ραδ α δβ 

πιβίΐρβ άαηδ υη ταη^ α ραρί, αυ-άβδδυδ άβδ αη^βδ άυ βίβΙ, βοπιπιβ 1β 

Ρίΐδ ραρ ραρροΓΐ αυ ΡβΡβ (χιιι, 32), βί ί1 βοηίβδδβ ββΙΙβ άί^ηίΐβ άβναηΐ 

1β δαηΡβάρίη (χιν, 62), δαβΡαηΙ 6ίοη 0[υ’ί1 δβρα άβδ Ιορδ βοηάαπιηβ 

βοπιπιβ ΡΙαδρΡβπιαΙβυΓ. 

Ρα οοηίβδδίοη άυ ββηΐυρίοη (χν, 39) α Ρίβη ρβυ άβ ναΐβυρ αυρρβδ άβ 

(1) 1,6 Μ688ίαηί8πΐ6..., ρ. 105. 

(2) II 68ΐ θπ βίϊβΐ Ι)θαυοουρ ρΐυδ ρΓθ1)ει1)ΐ6 ςιιβ Χριστόν είναι ηθ ίαΐΐ ραδ ραιΐΐβ άθ 

I, 34. ΟβΙΙβ Ιβςοη ηθ Γθρρόδθηίθ ^ιιθρθ ςυθ ΓΕ^γρΙθ, θοπΙγθ κ* Ε)Α, Ιθδ ΙαΙίηδ, δγΓδΐη. 

β1 ρβδ. 



ο XXXIV ΙΝΤΚΟΒϋΟΤΙΟΝ. 

οβδ αα^ιΐδίΘδ αίΤιηη&Ιίοηδ. ΕΙΙθ ίηάί(|ΐιβ ββηίβιηβηΐ ΓίιηρΓβδδίοη (^πβ Ια 

ιηοΓΐ άβ Ιθ8Π8 31 ίαίΐΘ 81ιγ τιηβ αΐΏβ άβ Ι^οηηβ νοΙοηΙβ. Εη ΙοιιΙ 03ΐ8 1β 

οθηΙαΓίοη, (5111 η’68ί ρ3ΐ8 ίβΓ&θΙίΙβ, η’βηίβικί ρ3.8 Είΐ8 άβ Βίβη (Ι8ίη8 Ιβ 

8Θη8 άβ Μβ88ί6. 

II β8ΐ ρ3ΐΓί8ΐίΐ6ΐηβηί βΐ3ΐίΓ 0(110 Μβ,ΓΟ & άίΐ Ιβ8υ8 Είΐ8 άβ Βίβπ άβιηβ 8οη 

8βη8 ρρορΓβ. δ’ίΐ η’βύΐ νιι ά&η8 ββ8 ιηοΐ8 0{α’πη Ιβηηβ ιηβΐ3ΐρ1ιθΓίθ[πβ, 

πη 85^ηοη7ΐη0 άβ Μβ88ί0, ΐ1 αιίΓοιίΙ άύ ΐηάίθ(πβΓ πηβ ίοίδ οα ΓοιαίΡβ 

Γβί^πΐν&ίβηββ. Ε’β8ΐ 00 ςιι’ίΐ η’α ρ3ΐ8 ίοιΐΐ. II & ιηβιηβ ίβίΐ Ιβ οοηΐΓ&ΐΓβ βη 

8’3ΐ1)8ΐβη3ΐηΙ άβ ί3ΐίΓβ ηοιηιηβΓ Ιβ8ΐΐ8 Ρίΐ8 άβ Βΐβιι ροΐΓ 3ΐιιοιιη ί8Γ8ΐβΙίΙβ (1). 

Εβ 8βΓ&ίΐ 1)ΐβη Ιβ 0&8 άβ 86 Γ&ρρβΙβΓ 0(116 ΜβΓΟ 31 βίβ άί8θίρ1β άβ Ρ311ΐΙ. 

δί Γοη 8β 80ΐινίβηΙ άβ ΓβηβΓ^ΐβ 3ΐνβο 1&0(αβΙΙβ 8. Ρααΐ οοηίβ88β Ια ρΓββχί8· 

Ιβηοβ άβ Ιβ8ΐΐ8, οη οοηνίβηάΓ3ΐ (^αβ Ιβ 8βΐΐ1β βχρίίοβίίοη ρο8δίΐ3ΐβ άβ Ιβ 

ρβηδββ άβ ΜβΓΟ 8θη άίδοίρΙβ, ο’βδί ψιβ Ιβδπδ βδΐ Είΐδ οΐβ Οίβιι άπ ίβίΐ 

ά’αηβ βχίδΙβηοβ δυΓηβΙιΐΓβΙΙβ, ρΐιΐδ οιι ιηοίηδ οοηηπβ άβδ άβιηοηδ, βΐ 

βίΤίΓΐηββ ρβΓ Ιβ ΡβΓβ βΐ ρβΓ Ιβ Είΐδ Ιπί-ιηβιηθ. 

2. Ζ/β Μβββίβ. 
δ. ΜβΓΟ βΙΙβοΕβ νί8ίΙ)1βηιβηΙ ηιοΐπδ ά’ίιηροΓίβηοβ βπ ΐίΐΓβ άβ ΕΙΐΓίδΙ 

οπ Μβδδίβ. Ιβ8Π8 γ βνβίΐ άροΐΐ, βΐ ί1 βΙβίΙ ηβοβδδβίΓβ άβ Ιβ οοηδίβΙβΓ. 

Μβίδ οβ ΙίΐΓβ ροπνβίΐ δυ^^βΓβΓ πηβ βςπίνοςπβ, βΐ οη νοίΐ ςπβ Ιβδπδ 

β ρΓΐδ 8θίη άβ Ιβ άίδδίρβΓ. ΡβηάβηΙ Ιοη§·Ιβιηρ8 Ιβδ άίδοίρΙβδ 8β άβιηβη- 

άβηΐ (5πί βδΐ ^β8Π8 δβηδ ρβηδβΓ βπ Μβδδίβ. Οη ρβπΐ ΐΓβδ 1)ίβη Ιβδ Γβη^βΓ 

ρβΓΠΐί οβπχ (^πί ά’βΒορά νίΓβηΙ βη Ιπί Εΐίβ οπ Γπη άβδ ρΓορΙιβΙβδ (νι, 15), 

οπ βηοοΓβ Ιββη-ΒβρΙίδΙβ (νιιι, 28). ΟβρβηάβηΙ, ΙοΓδ(|πβ Ιβδπδ Ιβδ ίηΙβΓ- 

Γθ§·β, ΡίβΓΓβ δβπιΙ)1β 1)ίβη Γβροηάρβ βπ ηοηι άβ Ιοπδ βΐ βχρρίηιβΓ Ιβ 

οοηνίοΙίοη οοηιηιπηβ : « Τπ βδ Ιβ ΟΙιΓίδΙ » (νιιι, 29). Εβ Οΐιπδΐ οπ Ιβ 

Μβδδίβ βΙβίΙ Ιβ Κοί βΙΙβηάπ, Ιβ ΕίΙιβΓβΙβπΓ, Ιβ Υβίηί^πβπΓ άβδ Οβηΐίΐδ. 

ΙβδΠδ η’βνβίΐ τίβη Ιβίδδβ ρβΓβίΐΓβ άβ οβ τόΐβ; Ιβδ άίδοίρΙβδ ρβηδβίβηΐ 

δβηδ άοπίβ (ίπβ, ρπίδ(5π’ίΙ βΙβίΐ Ιβ Μβδδίβ, ί1 βΙΙβηάβίΙ Ιβ ηιοηιβηΐ ά’ίηβπ- 

^ΠΓβΓ οβ Γβ§^ηβ ΙβηιροΓβΙ (^πί ηβ ροπνβίΐ ίβίΐΐίρ. ΑπδδίΙόΙ Ιβ Μβίΐρβ ΙβπΓ 

άβίβηά άβ Ιβ ίβίρβ οοηηβίΐΓβ οοηιηιβ Μβδδίβ, βΐ ίΐ ΙβπΓ ΓβνβΙβ ςπ’ίΐ άοίΐ 

δοπίΪΓίΓ, βΐΓβ Γβ]β1β ρβΓ Ιβδ οΕβίδ άπ ρβπρΙβ ((^ΠβΙ Μβδδίβ!) βΐ πιοπηγ 

βνβηΐ ά’βίΓβ ^ΙοΓίββ ρβΓ Ιβ τβδΠΓΓβοΙίοη. Απδδί Ιβ ΙίΐΓβ άβ Μβδδίβ ηβ 

ΓβρβΓβίΙ ρίπδ ^πβΓβ βνβηΐ Γβχρίοδίοη άβ Ιβ βη (χιν, 62). δ’ίΐ δβ ΐΓΟπνβ 

δοπδ Ιβ ρίπηιβ άβ ΜβΓο (ιχ, 41), οβ ρβπΐ βΐΓβ πηβ βοοοηιηιοάβΙίοη άβ 

Γβνβη^βΐίδίβ, ά’βπίβηΐ 0(π’ί1 ηβ β^πΓβ ρβδ βπ ρβδδβ§^β ρβΓβΠβΙβ άβ Μβί- 

Ιβίβπ (χ, 42). 

ΕβρβηάβηΙ Γορίηίοη δβ τβρβηά ρβηηί Ιβ ρβπρΙβ θ(πβ άβδπδ βδΐ Ιβ 
Μβδδίβ. Εβδ θΓί1ίθ(Πβδ Ιβδ ρίπδ ίηάβρβηάβηΐδ η’οδβηΐ Ιβ δοπρςοηηβΓ 
ά’βνοίΓ βχοίΐβ Ιβδ βδρίρβίίοηδ ηβΙίοηβΙβδ ρβΓ άβδ ρΓΟΠιβδδβδ ΐΓΟπιρβπδβδ, 

(1) Οη 8β δουνΐβηάΓβ ςυβ, άβηδ δβΐηί ΜβΙΙΜθΐι, ΡίβΓΓβ ηβ βοηίβδδβ Ιέδΐΐδ, Μβδδίβ 

Ρίίδ άβ Βίβυ, ςηβ ρβΓ πηβ ΓβνόΙηΙίοη δρββίηΐβ άπ ΡβΓβ. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. οχχχν 

βί 8οη βχΐΘΓίβπΓ ραιΐΥΓβ βΐ ιηοάβδίβ θΙ&Η Ιοα]οιΐΓ8 ααδδί βίοί^ηβ (^ηβ 

ροδδίΜβ (Ιβδ 8ΐ11αΓβ8 ΓδδΙαβιΐδβδ ά’αη Κοί-Μβδβίβ. ^’βδι άοηο (}υβ 1θ8 

πιίΓ8ΐοΐΘ8 άβ ^68ι18 βίαίθπΐ ΙθΙδ (|α’οη βΐ&ίΐ οοηίΓαίηΙ άβ νοίρ βη Ιαί Γβία 

άβ Βίβπ ροπΓ 1& ^ΙοίΓβ ά’ΙδΓΗΘί. Εβ ρβαρίβ ηβδηιηοίηδ ηβ Γβηοηοβ ρ&δ 

& 8β8 β8ρ6Γ8ΐηο68 η&Ιίοπ&Ιβδ. δ’ίΐ 1β δδΐΐιιβ Μβδδίβ ρ&Γ Ιδί Βοποΐΐθ (1β 

Γ8ΐνβιι§“1θ Β&ΓΐΐιηβΘ, ο’βδί οοπιπιθ Ρίΐδ άβ Βανίά (χ, 47 8.), βΐ Ια ίοηΐβ 

(|ΐιί ΓαοοΙδιηΘ έι βα άθδοβηΐβ άβ ΒθΙΙιειηίβ θχθΙΙθ βη Ιιιΐ 1β ΓβδΙητίρηΙθίΐΓ άπ 

ΐΓοηβ άβ Βανίά (χι, 10). Ιβδίΐδ ΓβςοίΙ άβ 1)οηηβ ^Γ4ββ Ιβδ ΙιοηηβΠΓδ ^ηβ 

Ιπί Γβηά 1& δίπιρΙίβίΙβ ρορηΙαίΓβ, πιαίδ ί1 ηβ δ’βχρρίπιβ ρηδ ηΙοΓδ 81ιγ 1β 

ΙίΐΓβ άβ Ρίΐδ άβ Βανίά. Ρΐηδ Ι&ρά, δ’&άρβδδηηΐ η Ιοιΐ8 (χιι, 35 88.), ί1 η 

δοίη άβ ίαίρβ ρβπιειρ€[ΐιβρ (|ηβ ββ Ιίΐρβ βδΐ Ιρορ βίροίΐ ροηρ βοηνβηίρ δβηΐ 

ηη Μβδδίβ, ρπΐδί^ηβ Βανΐά 1β ηοπιπιηίΐ δοη δβί^ηβηρ. II ηβ βοηίβδδβ 1β 

ηοπι πιβπιβ άβ Μβδδίβ ςπβ ίοίηΐ η ββΐηί άβ Ρίΐδ άη 1)βηί (χιν, 62), (|πβ11β 

ςηβ 8θίί 1& ρβηδββ ίηΐίπιβ άη ^ρ&ηά ρρβίρβ (5πί ΓίηΙβρρο^βηίΙ. II η βίβ 

ορηβίΓιβ οοπιπιβ ροί άβδ Ιηίίδ (χν, 36), β’βδί-η-άίρβ βοηιπιβ Μβδδίβ, βΐ 

β’βδί οοπιπιβ ίειηχ Μβδδίβ (^ηβ Ιβδ οΐιβίδ άη ρβηρΙβ Γίηδηΐΐαίβηΐ δηρ δη 

Οροίχ (χν, 32). 

Μηπίίβδίβπιβηΐ;, ά’ηρρβδ Μ&ρο, Ιβδηδ βίηίΐ Μβη Ιβ Μβδδίβ, πιηίδ ί1 ΓηΙ 
ηη Μβδδίβ Ρβ]β1β ρ&ρ δοη ρβηρΙβ, άοπΐ 1η άβδίίπββ οβρβηάηηΐ η βίβ ΡβπιρΙίβ, 
ρηροβ (|ηβ οβίίβ άβδΙίηββ βΐηίΐ άβ δβρνίρ άβ Ρβάβπιρΐίοη η ρΐηδίβηρδ, ο’βδί- 

η-άίρβ δηπδ άοηίβ η οβηχ (}ηί 1β ρβοοππηίίρηίβηΐ οοπιπιβ Ρίΐδ άβ Βίβη. 

Ιβδηδ, Ιηί, η’η ρίβη ίηίΐ πί ροηρ δΐιρβχοίΐβρ Ιβδ βδρβρηηοβδ, ηί πιβπιβ 
ροηρ ηοορβάίΙβΡ 1β ΡρηίΙ ςη’ίΐ βΐηίΐ 1β Μβδδίβ; η 1η βη ί1 η ηοοβρΙβ Ιβδ 
άβπιοπδίρηΐίοπδ ρορηΐηίρβδ, δηοΐιηηΐ βίβη (}η’β11βδ η’ηηρηίβηΐ ά’ηηΐρβ 
βββΐ ς[ηβ άβ ρβηΐίδβρ Ιβδ άβδδβίηδ άβ Βίβη. 

ΡβΙΙβ οοηοίηδίοη, ςηί Ρβδηΐΐβ δί ηβΙΙβηιβηΙ άη ΙβχΙβ άβ Μηρο, ηβ άοίΐ 

ρηδ βίρβ ρβράηβ άβ νηβ (|ηηηά ί1 δ’η^ίΐ άβ δηνοίρ άηηδ (}ηβ1 δβηδ βΐ 

ροηρο[ηοί Ιβδηδ Ιηί-πιβπιβ δ’βδί άβδί^ηβ 1β ρΐιΐδ οράίηηίρβπιβηΐ; οοπιπιβ Ρίΐδ 

άβ ΓΡοπιηιβ. 

3. Ζ/β Ι^ίίδ άβ νΚοηΐΊηβ. 

Νοηδ ηβ ροηνοηδ δοη^βρ η άοηηβρ ίοί η οβίίβ (^ηβδίίοη Ιβδ άβνβίορρβ- 

ηιβηΐδ ςη’βΐΐβ πιβρίΐβ. ΒηρρβΙοηδ δβηΐβπιβηί ςηβ, ά’ηρρβδ Ιβδ ρηρίίδηηδ Ιβδ 

ρΐηδ άβοίάβδ άη δβπδ ηβΙΙβπιβηΙ πιβδδίηηίοιηβ βΐ βδοΡηίοΙο^ίίϊηβ (1), 1η 

Ιρηάίίίοη βχβ^β1ί(}ηβ οηΙβο1ί(}ηβ άηπδ δβδ §*ρηηάβδ Ιί^ηβδ, άβρηίδ Ιβδ ΡβΡβδ 

]η8(5η’η Μηΐάοηηί, Ρβρη^ηβ η οβ δβηδ. Οη ηοηβ ρβρπιβίίρη άβ ηοηδ 

ρηη^βρ η Γορίηίοη οοπιπιηηβ άβδ ηηοίβπδ, ηη ρβη πιοάίΠββ ρηρ Γορίηίοη 

ηοηνβΠβ. 

^ηηηι ηη δβηδ άη πιοί βη ηρηπιββη, Μ. Βηΐηιηη η’η ρηδ ρροηνβ (ΐηβ 

Γηρηπιββη ηίί βη ηίορδ ηηβ βχρρβδδίοη δγηοηγπιβ άβδ Ιβρπιβδ ^ΡβΟδ δ υίδς 

του ανθρώπου, πιηίδ Μ. λΥβΙΙΡηηδβη η’η ρηδ ρροηνβ ηοη ρΐηδ (|ηβ Γηρηπιββη 

(1) Τιιι,ΜΑΝΝ, Ζ)βΓ ΜβηβοΜπεοΗη; οί. ΚΒ., 1908, 280 8δ. 



€ XXXVI ίΝΤΚοΒυατιοΝ. 

Ιαν-ηαοΚά η’ίΐίΐ ρα θΙγθ ρη8 δίνβο πηβ βιηρ1ι&8β ραΓίίοιιϋβΓβ. ^’β8ι & οβίίβ 

δοΐαΐίοη ΐϊΐογβηηβ (ΐαβ ηου8 ηοιίδ Ιβηοηδ. Μαίδ ά’ού νίβηΐ οθΐίβ Θΐηρ1ΐ3.8β 

8ρθθί&ΐΘ (}ΐιί £αίΙ ςαβ όαΓ-ηαοΚά η’α ραδ άύ 8ί§*ηίβΘΓ (Ιαηδ 1& ρβηδββ (1β 

^θ8υ8 « πη Ιιοιηιηβ ςιίθΙοοικ^ιΐΘ » (1) οιι δίιηρίβιηβηΐ « ]β »? Ιβ ρβπδβ, 

ροτίΓ πια ρ&Γΐ, ςιΐΘ οβΙΙβ βιηρ1ι&86 πθ νίθηΐ ρ&δ (Ι’ιιηβ ορίηίοη οοπΓ3ΐηΙβ 

άοιηίη&ηΐθ, οοιπιώθ δί 1β ΙβχΙβ άβ ΒβηίθΙ ειναΐΐ δπίΤι ροιίΓ ς[α’οη νίΐ ά&ηδ 

Ιατ'-ηαοΚά πη ηοπι δρέοιπΐ άπ ΜΘδδίβ, οπιΠΘΐηθ οβίιιί ά’πη Ιιοιηιηβ βΙιοίδί 

ρ3Γ Βίβπ ροπΓ πηβ ηιίδδΐοη δΠΡη&ΙΠΓβΙΙβ. Νί Ιβδ δβρίαηΐβ ηί ΤββοάοΙίοη 

η’ποοπδβηΐ οβ δβηδ, ρπί8(}π’ίΐ8 οηΐ ΙραάπίΙ 1ΐΙΙθΓ3ΐβηΐθηΙ ώς υΐος ανθρώπου, 

ηΐ Ιβδ ΡαΓαϊ)οΙβ8 (ΙΉβηοβΙι ηβ δοηΐ ά’πηβ 0Γί§·ίηβ πδδβζ απίββηΐίςπββ 

ροπΓ ριΌπνβΓ ηπβ « 1β Ρίΐδ (1β ΓΚοηιηιβ » βΙπίΙ πηβ βχρρβδδίοη βοπΓπηΙβ 

ροπΓ (Ιβδί^ηβΓ 1β Μβδδίβ. δί « 1β Ρίΐδ άβ ΓΡοηιηιβ » ηνπίΐ βπ βΙηίΓβιηβηΙ; 

ββ δβηδ, Ιβδπδ απΓ&ϋ άοηο, (Ιβδ 1β άββπΐ, ρΓοβΙβιηβ δη ηιβδδίηηίΐβ βη 

ΙβΓΠίβδ άββοπνβρίδ, ββ ί|πί βπΐ βίβ βη ορροδίΐίοη πνββ ΙοπΙβ δπ βοηάπίΐβ. 

Νοπδ ηνοηδ ηιβηιβ ρίπδ (}π’πηβ ίηίΐπβΐίοη ^βηβρηΐβ, β’βδί 1β ΡβπΓΐ άβδ 

ΙβχΙβδ ηρΓβδ Ια βοηίβδδίοη ββ ΡίβΓΓβ. Απ ΙίΐΓβ ^Ίοήβηχ ββ Μβδδίβ, Ιβδπδ 

ορροδβ ββΐπί ββ Ρίΐδ ββ ΓΡοηιηιβ, βοπιηιβ ββΐπί €[πί βοηνβηαίΐ α δβδ 

βοπΙβπΓδ βΐ α δα ηιΟΓΐ (νιιι, 31). II βδΐ ίηιροδδίΜβ ββ δπρροδβρ (^π’α ββ 

ηιοιηβηί ί1 νοπΙαίΙ ίαίρβ αΐΐπδίοη απ Ρίΐδ ββ ΓΙιοπιπιβ ββ ΌαηίβΙ (νιι, 13). 

Εΐ ββρβηβαηΐ Ιβδπδ ροπναίΐ ΐΓβδ Ιιίβη βοηηβρ απ ίβρπιβ Ι^αν-ηαοΚά πηβ 
ββΓίαίηβ ηοΐαΐίοη ςπί 1β ΙίρΜ βπ βοηιπιπη βΐ 1β ΓβηβίΙ βοηνβηαβΙβ α δα 
ρβΓδοηηβ. ΡοπΓ δ’βη βοηναίηβΡβ ί1 δπίΤιΙ ββ ταρρβΙβΓ 1β ΐι ςπί Γβραραίί 
δί δοπνβηΐ βαηδ Εζββΐιίβΐ, Ιορδςπβ Γαη^β ΓίηΙβρρβΠβ : Ρίΐδ ββ ΓΡοπιπιβ (2). 

Π ηιβ δβηιβίβ βοηβ Οίπβ ΙοΓδςπβ Ιόδπδ δβ ηοηιπιβ Ρίΐδ ββ ΓΡοιηπιβ, ί1 

βηίβηβ δίηιρίβηιβηΐ « ΓΡοιηπιβ ςηβ]β δπίδ », ροπΓ αΐΐίρβρ ΓαΙΙβηΙίοη δπρ 
δα ρβΡδοηηβ, δαηδ ρρβηβρβ οπνβΡίβιηβηΙ, βΐ ροπρ αίηδί βίρβ οίΤιβίβΙΙβηιβηΙ, 
1β ΙίΐΡβ ββ Μβδδίβ. 

II να δαηδ βίρβ ε[πβ, ραρ 1β ίαίΐ ηιβηιβ, Ιβδ ρίπδ ^Ιορίβπδβδ ρρβρο^^αΐίνβδ 

ιηβδδίαηίςπβδ ρβπνβηΐ δ’αββορββρ ανββ ββ ΙίίΡβ. 

Απδδί ββδ 1β βββπΐ ί1 ρβνβηβίοιπβ ροπρ ΓΡοηιηιβ ςπ’ίΐ βδΐ Ιβ ροπνοίρ ββ 

ΓβηιβΙΐΡβ Ιβδ ρββΡβδ (ιι, 10) οπ ββ βίδρβηδβρ ηιβηιβ βπ δαββαί. Ιοί βίνίηβ 

(π, 28), ββπχ ρρβρο^αΐίνβδ €[πβ Ιβδ δβρίββδ βπ Ιβηιρδ η’απραίβηΐ ραδ βοηββ- 

βββδ ιηέπιβ απ Μβδδίβ. ΙβδΠδ Ιβ ρβπΐ, ραρββ (^π’ίΐ βδΐ ββ (}π’ί1 βδΐ, β1 απδδί 

βοηίοηβρβ απ 3θπρ δπρρβηιβ ββπχ ςπί απροηΐ ροπ^ί ββ Ιπί (νιιι, 8). Μαίδ 

απδδί ββ ηοηι δί ιηοββδίβ, βΐ (|πί ηιβΐ δί βίβη βη ρβΐίβί δα ηαίπρβ Ιιπιηαίηβ, 

δί νραίβ β1 δί βαραβΙβ ββ δοπΜρ, βδΐ αβηιίραΜβιηβηΙ; βη Ραριηοηίβ ανββ 

Γαηηοηββ ββ δα Ραδδίοη βοπίοπρβπδβ (νιιι, 31; ιχ, 12. 31; χ, 33), ανββ Ιβ 

(1) Μαι,βονατ, δυρ ΜΙ. νιιι, 20 : ηοη 68ΐ άΐβΰίΐΐε Γββροηείο, βΙίαιη ΐιοπιίηίε 
}ιβΙ)Γαβοηιηι ίάίοιηαίβ ηίΜΙ αΐίηά ςιιβηι Ίιοτηίηβιη βί^ηίβοαι^β. 

(2) Με·· Βατιρροβ, ϋ’βηεβψηβιηβηί άβ ^β8ιι8, ρ. 197 ; « ^6δυ8 α, οΓογοηδ-ηοιίδ ανβο 
Μ. \νβίζ88ο1ίβΓ, ίαιΐ άβ οβ νοοαίΐί αίηδί βηίβηάυ, υη ηοπιίηαΐίί, ραο ού ίΐ ΐΏΗΓςυβ 
δΐΐΓίοιιί 8Β ςυαίίΐέ άβ δβΓνίΙβιΐΓ, άαηδ οβ ηιι’βΠβ α ά’ίιυιηΐϊΐβ βΐ άβ δοηπιίδ ». 



ίΝτιιοουετιοΝ. οχχχνιι 

Ι3α1 (}α’ί1 ροαρδαίΐ βη άοηηδίηΐ 8α νίβ (χ, 45), ανβο Γΐιαπιίΐίαΐίοη δπρΓβιηΘ 
(1β Ια ΐΓαΙιίδοη (χιν, 21 [έ;5], 41), βΐ πίθΐηΘ ανθο Ια ΡΘδαΓΓβοΙίοη (ραδδα§·βδ 
οΐΐβδ ροπΓ Ια ρθδδίοη βΐ ιχ, 9). 

Κίβη η’βιηρθοίιβ ά’θδΙίιηβΓ (|ιιθ Ιβδαδ δβ ΓβδθΡναίΙ άβ άβνβίορρθρ αα 
ιηοιηβηΐ νοαίιι οθ ηοιη άβ Ρίΐδ άβ ΓΙιοηιηΐΘ βη 1β ταΐΐαοΐιαηΐ α Ια νΐδΐοη 
άβ ΟαηίβΙ. Μαίδ ί1 η’βη νίθηάρα Ια (^ιι’ανβο υηβ οοηνβηαηοβ ραΓίαίΙβ, ηβ 
ίαίδαηΐ αΐΐαδίοη α οβΙΙθ νΐδΐοη ςηβ 1θΓδθ[α’ΐ1 δ’α^ΐρα ϋβ Ια πιαηΐί'βδίαΐΐοη άβ 
δα §“1οΪΓ6. Εΐ βη ΘίϊβΙ, ΓοΙγθ δαρπαΐηρθΐ βηΐΓβνιι ραρ ϋαηΐθΐ η'βδί ραδ 1β 
Ρΐΐδ άβ Γΐιοπιηηβ αη ηϋοιηβηΐ οη ΐ1 βδΐ ΓβνβΙη άβ Ια ηαίιιρβ Ιιυπιαΐηβ, β’βδί 
ηηβ αρραρΐΐΐοη §·1θΡΪβαδβ, δοαδ Ιβδ Ιραΐΐδ ά’ηη Κοπιπιβ ΐηνβδίΐ άιι δοπ- 

νβραΐη ροηνοΐρ. ^ηαηά Ιββαδ νοαίπΐ ίαΐρβ αΙΙαδΐοη α δοη Ιρΐοπιρίιβ, ΐ1 ρπΐ 
Ιρβδ ηαίαρβίΐβπιβηΐ αδδοβΐβρ 1β ΙβχΙβ άβ Βαηΐβΐ ^ ββΐηΐ άη ρδαηπιβ οχ, 

άβαχ ραδδα§·βδ (^ηΐ πιαηΐίβδίαΐβηΐ βΡαβπη α δα Γαςοη ηη ρβΡδοηηα^β αδδο- 

βΐβ α Ια ^Ιοΐρβ άβ Βΐβπ, βΐ πιαρςαβρ ε[ΐι’ΐ1 ΓβηΙβηάαΐΙ άβ Ιηΐ-πιβπιβ, ββ 
(}ηΐ δβ δοιιάαΐΐ Ιρβδ 1)ΐβη α Ια πιαηΐβΡβ άοηΐ ΐ1 δβ άβδΐ^ηαΐΐ ΡαΜίηβΙΙβ- 

ιηβηί. Οη βηίβηάρα άβ Ια ηιβηιβ ίαςοη 1β ΙβχΙβ χιιι, 26. 

8ΐ άοηβ ηοηδ ρρβίβηάοηδ ςυβ « Γιΐδ άβ ΓΙιοηιπιβ » η’βίαΐί ροΐηΐ ηη Ιΐΐρβ 

πιβ88ΐαηΐ€|ηβ βοηραηΐ, ηοιίδ η’βηίβηάοηδ ραδ ςηβ Ιβδηδ ηβ Γα ραδ ταρρορίβ 

α δα πιΐδδΐοη. Μαΐδ 1β ΙΐΐΡβ ηιβηιβ άβ Μβδδΐβ, Ιρβδ ραρβ άαηδ ΓΑηβΐβη 

ΤβδΙαπιβηΙ, η’βίαΐΐ ςη’ηηβ άβδ ηιαηΐβρβδ άβ άβδΐ§·ηβρ 1β Εΐ6βρα1βηραί1βηάη. 

δ’ΐΐ αναΐΐ ρρβναίιι αη Ιβηιρδ άβ Ιβδηδ, β’βδί (|η’οη βοπιρίαΐΐ δηρ ηη ροΐ, 

Γιΐδ άβ Βανΐά, ροηρ αίϊραηβΡΐρ Ια ηαΐΐοη άη ]οη§^ άβδ Κοηααΐηδ. Εη ρρβ- 

ίβραηΐ δβ ηοπιηιβρ ΓΙιοηιηιβ οη 1β Γιΐδ άβ ΓΙιοηιπιβ, Ιβδηδ η’αΡάΐι^ηαΐΙ ραδ 

1β ροΐβ (|ηΐ Ιηΐ βίαΐΐ οοηΓιβ; ΐ1 Ιηΐ άοηηαΐΐ ρΐηΐόΐ ηη βαραβίβρβ Εηπιαΐη Ιρβδ 

ρββΐ. Οβ η’βίαΐΐ ραδ βχρρβδδβπιβηΐ Ια άβδΐ^ηαΐΐοη άβ δα ηαΙηρβ Εηηιαΐηβ 

βοπιηιβ άΐδίΐηβΙβ άβ Ια ηαίηρβ άΐνΐηβ, β’βίαΐΐ ηηβ πιαρ€[ηβ άβ δγηιραΐΐιΐβ 

βηνβΡδ Ιοηδ Ιβδ Ροηιπιβδ, βηνβΡδ ββΐΐβ ΕηηιαηΐΙβ (ίηΐ ΡβββναΐΙ βη Εηΐ 1β 

άοη άβ Βΐβη βΐ ςηΐ άβναΐΐ βίρβ ^Ιορΐάββ βη Εηΐ άαηδ Ιβδ ρβΡδρββΙΐνβδ άβ 

Ια νΐδΐοη άβ Βαηΐβΐ. 

4. Εη /αίΐ Ιβ8ΐΐ8 681 ηη Ηοιηηιβ Οίβη. 

Νηΐΐβ ραρί Μαρβ η’βΙαΡΙΐΙ άο§·ηιαΙΐ(|ηβηιβηΙ ββ ςη’ΐΐ ίαηΐ ρβηδβρ άβ 
^βδη8, Ρΐΐδ άβ Βΐβη, Μβδδΐβ βΐ Ρΐΐδ άβ ΓΕοπιηιβ. Οη νοΐΐ δβηίβηαβηΐ 
ραρίοηΐ άαηδ 1β δββοηά βναη^ΐΐβ (}ηβ Ιβδηδ α^ΐΐ βοπιπιβ ΐηνβδίΐ ά’ηη 
ροηνοΐρ δηρηαίηρβΙ βΐ νραΐηιβηί άΐνΐη, βη ηιβηιβ ίβηιρδ €[η’οη 1β νοΐΐ δβ 
βοπιρορίβρ βοπιηιβ ηη Εοηιηιβ, δαηδ ββρβηάαηί βρροηνβρ ίαπιαΐδ αηβηηβ 
άβ ββδ άβίαΐΠαηββδ πιοραΐβδ (]ηβ ΓΑηβΐβη ΤβδΙαπιβηί βοηίβδδαΐί ηιβηιβ 
βΐιβζ Μοϊδβ (Νηπι. χχ, 12), βί ςηβ Μαρβ Ιηΐ-πιβηιβ αίίρΐΐιηαΐΐ αηχ αρόίρβδ. 
Νηΐ άοηΐβ €[ηβ Ιβδηδ α^ΐδδβ βη ίοηί, δαηΓ ββία, δβίοη Ιαηαίηρβ Ρηηιαΐηβ. 

Π βη αββοπιρίΐΐ Ιβδ αβίβδ ρΡγδΐι^ηβδ; ΐ1 πιαη^β, ΐ1 άορί, ΐ1 ρβ^αράβ βί 
ηιβηιβ ΐ1 δβ ίοηριιβ ροηρ νοΐρ (ν, 32), ΐΐ δοηίϊρβ βί ΐ1 πιβηρί. II βη βρροηνβ 
Ιβδ δβηίΐηιβηίδ : ΐ1 δ’ΐηάΐ^ηβ (ιιι, 5), ρΐιΐδ δοηνβηί ΐ1 βδί βηιη άβ βοπι- 

ραδδΐοη (ι, 41; νι, 34; ιχ, 22), ΐ1 ίβηιοΐ^ηβ άη ηιββοηίβηίβηιβηί .(χ, 14), 



εχχχνιιι ίΝτκοουατιοΝ. 

αηβ ΟΘΓΐ&ίηθ ΐΓΟπίβ ιηΘΐ3ΐηοο1ί(}ΐιβ (χιν, 41); ί1 βρΓοανβ άβ Γ&ίίβοΙίοη, οη 
(ΙίΓ&ίΙ ρΓβδςαβ άβ Ια δγηιρδίΐΐιίβ, ροαΓ ηηβ ρβΓδοηηβ ίηοοηηπβ ^I13(^α’δι1ο^δ 
(χ, 21), ί1 ο&Γθδδβ άβδ βηί&ηΐδ (χ, 16), βΐ ςιιβ άΐΓβ άβ Γ&Ιΐ9.ο1ιβιηβηί ρροίοηά 
ςπ’ϋ αροπΓδβδ άίδβίρ1βδ? Οβδ δβηΐίιηβηΐδ δΟΓίβίβηΙ άβ δοη βδρπΙ (ιι, 8), 

011 άβ δοη αιηβ (χιν, 34), ββρβίιΐβ ά’βρΓοιινβΓ Ια ρίπδ βχίΓβιηβ ΐΗδΙβδδβ βΐ 
ηηβ δΟΓίβ ά’ηΙι&ΙΙβηιβηί. δη νοΙοηΙβ βδΐ ραΓίηίΙβιηβηΙ άϊδΙίηοΙβ άβ ββΐΐβ άβ 
δοη ΡβΓβ; ί1 ρρίβ, βΐ άβπιηηάβ ςηβ Ια ρ&δδίοη Ιηί δοίΐ βρεΐΓ0“ηββ, ΙοηΙ βη 
αοββρίβηΐ άβηδ δ& ρΙβηίίαάβ ββ (}ηβ δοη ΡβΓβ απρα νοηΐη. 

δη βοηηαίδδ&ηοβ ρ&ΓβίΙ άβρβηάρβ άβ Γβχρβπβηββ, ρηίδ€[η’ί1 ίηΙβΡΓΟ^β 
βοηιιηβ ίαίΐ ΙοηΙβ ρβΓδοηηβ (}ηί νβηΐ δ’ίηίοΓπιβΓ (ν, 30; νιιι, 5; ιχ, 16-21), 

βΐ ββρβηάαηΐ ί1 η’βδί ρηδ ηβββδδηΐΓβ (}η’οη Ιηί Γβροηάβ ροηρ (^η’!! δ&οΐιβ 
(ιχ, 33 δδ.). Εηβη, (|η3ΐηά ΙοηΙ βδΐ βηί βη ηρρηρβηββ, Μ&γο η’ΚβδίΙβ ρ&δ 
η ρβΓίβΓ άη « βηάανί’β » άβ Ιβδηδ (χν, 43). 

Ρβδ βΓΐΙίςηβδ ίηοΓογηηΙδ ηίηιβηΐ η ΓβΙβνβΓ ββδ βΚοδβδ; βΠβδ ηβ ηοηδ 
δοηΐ ρειδ πιοίηδ οΚβΓβδ (^η’η βηχ, βοπιπιβ ηη Ιβηιοί§“η3^β άβ Ια ηηΙπΓβ βη- 

πιαίηβ άβ ^βδηδ, πιειίδ ίΐδ ΓββοηηηίβδβηΙ άβ ρΐηδ βη ρΐηδ (}ηβ ά’&ρρβδ Μ&γο 
Ιβδπδ βδΐ ηπδδί Ρίΐδ άβ Οίβη, βΐ ςηβ δ& Ιββο1ο§·ίβ ηβ δβ άίδ1ίη§^ηβ §·ηβΓβ 
άβ ββΠβ άη (^ηηΐΓΐβπιβ βνηη^ϋβ, δί Γοη ίίρβ Ιβδ οοηβΙηδίοηδ άβδ ηβίβδ βΐ 
άβδ ρβΓοΙβδ άβ 3βδηδ. 
Α ΥΓδίί άΐΓβ οη ίηδΐδίβ Ιοη]οηΓδ ββαηβοηρ δηρ 1β ΓββίΙ άη βηρΙβπιΘ άηηδ 

Μβ., βΐ Γοη ηδδηρβ (5ηβ, ά’&ρρβδ Γβν&η§·β1ίδ1β, β’βδί η ββ πιοπιβηΐ (ϊηβ 
Ιβδηδ βδΐ άβνβηη Ρΐΐδ άβ Βίβη. 11 ίηηΐ ηηχ βΓΐΙί^ηβδ Γηάίβαηχ ηηβ βδδη- 

Γηηββ ρβη βοπιπιηηβ ροηρ ίηδίδίβρ δηρ ββ ροίηΐ, βη πιβηιβ Ιβπιρδ ε[η’ί1δ 
άβηοηββηΐ 1β ρηηΐίηίδπιβ άβ Μβρβ, ρηίδθ[η’οη δηίΐ (^ηβ 1β βηρίβπιβ η’η 
ηηβηηβ ίπιροΓί&ηββ ά&ηδ Ια Οβρίδίοΐο^ίβ άβ Ρηηΐ. Αηδδί βίβη Ιβδ ρ&ροΐβδ 
ά’βη β&ηΐ άββΐ&ρβηΐ ββ ςη’βδί ^βδηδ, βΠβδ ηβ Ιηί βοηίβΡβηΙρ&δ Ιη ςηβΙίΙβ 
άβ Ρίΐδ, ρΙιΐ8 (ΐτ/ά Ια Τ?'αη8β§ιΐΓαΙίοη. Εβ δοηΐ ρρβδί^ηβ Ιβδ ηιβπιβδ 
ρηροΐβδ; ά&ηδ Ιη ρβηδββ άβ Μβ. βΠβδ άοίνβηΐ ηνοίρ Ιβ πιβπιβ δβηδ. 11 βδί 
νρ&ί ς[η’2ΐ Ιη Τρβηδβ^^ηΓηΙίοη βΠβδ δοηΐ ηάρβδδββδ ηηχ άίδβΐρΙβδ, Ιηηάίδ 
ςη’ηη β&ρίβηιβ βΠβδ δοηΐ ηάρβδδββδ η Ιβδηδ Ιηί-ηιβηιβ, πι&ίδ οη ηβ ρβηΐ 
οηβΐίβρ ηοη ρΐηδ Ιβδ Ιββίβηρδ. Βηηδ Ια ρβηδββ άβ Μ&ρβ, 1β βηρίβηιβ δοηάβ 
1η ηιίδδίοη άβ Ιβδηδ η ββΠβ άβ Τβηη; β’βδί βοπιπιβ ηηβ ΐηΐροάηβΐίοη ροηρ 
ηοηδ άίρβ ςηί βηΐρβ βη δββηβ. Εβ (^η’ίΐ γ η ίβί άβ ηοηνβηη, β’βδί ΓηβΙΐοη 
άβ ΓΕδρρίΙ, πιηΐδ βΠβ δβ βορηβ η ροηδδβρ άβδηδ ηη άβδβρί. 
Αηδδίΐόΐ (^ηβ Ιβδηδ βηΐρβ βη δββηβ, ϋ βδΐ ββηΐρβ, ί1 η§ίΐ ηνββ ηηβ 

δηρρβπιβ ηηίορίΐβ, βΐ ίηίΐ ηη πιοίηδ ηηβ ίοίδ ηη ηβΐβ (^η^ η’ηρρηρίίβηί ςη’η 
Βίβη, βη ΓβπιβΙΙειηΙ Ιβδ ρββΐιβδ βη δοη ηοπι ρρορρβ. 11 ίηίΐ πιβπιβ ηη πιί- 

ρηβΐβ ροηρ ρροηνβρ (ΐη’ίΐ βη η 1β ροηνοίρ (ιι, 5 δδ.). ΟβρβηάηηΙ, οράίηηίρβ- 

πιβηΐ, ί1 βδΐ ββηηβοηρ ρΐηδ αΐίβηΐίί η δβ βηοΕβΡ ςη’η πιβίΐρβ δη ρβΡδοηηβ 
βη ηνηηΐ. δ’ίΐ η βίβ δί ίβρπιβ άηηδ ββΙΙβ βίρβοηδίηηββ, β’βδί ςηβ Ιβδ δβρίββδ 
ΓηββηδηίβηΙ άβ βΐηδρββπιβρ. δοη ροηνοίρ δηρ 1β δηββηΐ η’βδί ρηδ άοηίβηχ 
άηηδ 1η ρβηδββ άβ Μηρβ (ιι, 28), (}ηοί€[ηβ ΓίηΙβρρρβΙηΙίοη άη ρηδδη^β δοίΐ 
άίίΤιβίΙβ. 



ίΝτκοουατιοΝ. 0ΧΧΧ1Χ 

^αβ Ιββαδ αίΐ οοηηιι ΓανβηΐΓ, ο’βίαίΐ πη ίαίΐ ανβΓβ. II βιιίΤιΙ άβ Γ&ρρβΙθΓ 

1β8 ΐΓοίδ 3ΐηηοηοθ8 (Ιβ δ9ΐ πιογΙ, άβδ ρβΓδβοιιΙίοηδ (}αί αΐίβικί&ίθηΐ δβδ άΐδ- 

οίρίβδ (χιιι, 9 δδ.), άιι ΓβηίβηίΘηΙ άβ Ριογγθ, Ια ρΓβάίοΙίοη άβ Ια Γαίηβ άα 

Τθΐηρίβ (χιιι, 1 88.) βΐ άβ Ια «“Ιοϊγθ ΓβδΘΓνββ & Ια ίβιηιηβ (}αί αναίΐ; οΐηΐ 

δα ΙβίΘ (χιν, 9). Μαίδ Ιά ρΓορΙίΘΐίβ έΐΆΐΙ πη άοη πδδβζ οοιηπιπη άαηδ ΓΑ. 

Τ. Οθ (}π’ί1 γ π Ια άβ ρ1π8 βχίΓαοΓάΐηαΐΓβ, ο’θδΐ ςπβ Μαρο ηβ ΗίΘηΙίοηηβ 

3αιηαίδ α ρροροδ άβ Ιβδπδ ηί αρρβΙ ά’βη ΚαπΙ, ηί οοπιπιπηίοαίίοη άίνίηθ. 

Οη ηθ ΓβηοοηΐΓθ ]αιηαί8 τίβη άθ 8ΘΠΐ1)1α1)1β α Βιχίί ΏοπιίηηΒ αάΜοΐ)8βη... 

οπ α ^αοίηπι βει νβνΐηιη Ώοπιίηί. Ιβδπδ βχθΓΟθ άβδ Γα1)0Γ(1 πη ροπνοιρ 

δοπνβΓαίη δΠΓ Ιθδ αηαβδ βη αρρβίαηΐ δβδ άίδοίρίβδ, δΠΓ Ιβδ βορρδ βη 0·πβ- 

πδδαηΐ ΙοπΙβδ δΟΓίβδ άβ πιαίαάίθδ, 8πγ Ιβδ άβπιοηδ βη Ιβδ βχρπίδαηΐ, δΠΓ 

Ιβδ βίβηαβηίδ άββΐιαίηβδ (5π’ί1 αραίδβ, δπρ Ια ηιαΙίβΓβ (ϊπ’ίΐ ηιπίΐίρΐίβ ροπΓ 

ηοπΓΓίΓ Ιβδ ίοπίβδ. Εΐ3απιαΐδ ά’ΐιβδίΐαΐίοη, ηί (1β άοπίβ, ]απιαίδ ά’βίίοΓί. II 

ηβ ΓββοπΓΐ ηιβηιβ ραβ α Βίβπ ραρ Ια ρρίβΓβ ροπρ Ιπί άβπιαηάβρ δοη 

ροπνοίρ. II (ΙίΙ α 8βδ άίδβίρίβδ (}π’πη ββρίαίη άβηιοη ηβ ρβπΐ βίρβ βχρπίδβ 

(|πβ ραρ Ιβ ]βπηβ βΐ Ια ρρίβρβ (ιχ, 29), πιαίδ Ιπί-πιβπιβ η’α βπ ςπ’α οράοη- 

ηβρ. II ρρίβ « 8θη Ρβρβ », πιαίδ ί1 ηβ δ’αάρβδδβ ά « Βίβπ » ςπ’βη ρββίΐαηΐ 

(χν, 34) Ιβ άβΐ3πΙ ά’πη ρδαπιηβ (χχιι, 2); ββ ηβ (ΙοίΙ ραδ βίρβ πη Ιιαδαρά. 

Ββ ρΙπ8, Μαρβ ηβ ραρΙβ ίαπιαίδ άβ Ιοδβρίι; ^β8Π8 βδΐ Ιβ Γιΐδ (Ιβ Μαρίβ 
(νι, 3). δ’ίΐ η’βχροδβ ραδ Ια ρρββχίδΙβηββ (Ιίνίηβ άβ Ιβδπδ, β’βδί (ϊπ’βΠβ 
δΟΡίαίΙ (Ιβ δοη βα(Ιρβ (Ι’ΙιίδΙοίρβ Ιιππιαίηβ; ηιαίδ ί1 Ια δπρροδβ (Ιαηδ άβδ 
ΙβχΙβδ άβ ρίπδ βη ρίπδ βΙαίΡδ (ι, 38 βΐ δΠΡίοπΙ π, 17 βΐ χ, 45). 

Β’απίΡβ ραρί ίΐ βδΐ 1)ίβη βνίάβηΐ €[πβ Μαρβ ηβ ρρβηά ραδ ββ (^π’οη ροπρ- 

ραίΐ αρρβΙβΡ άβδ ρρββαπίίοηδ άο§·ηιαΙί(}πβδ. II α ραρρορίβ, Ιβίδ (5π’ίΙ Ιβδ 
ΙβηαίΙ άβία βαΙββΙιβδβ, άβδ Ιραίΐδ (|π'οη αδοπνβηΐ αΙΙβ§^πβ8 βοηΐρβ Ιββαραβ- 

ΙβΡβ δπρηαίπρθΐ βΐ άίνίη άβ Ιβδπδ (1). Ο’βδΙ δαηδ άοπίβ (^π’ίΐδ Ιπί ραραίδ- 

δαίβηΐ βη αοβορά ανββ δα ίοί, πιαίδ άαηδ πη αββορά άβίίηίΐίί (}π’ίΙ ηβ δ’βδί 
ραδ δοπβίβ άβ ρβηάρβ ρίπδ αίδβ απχ απίρβδ βη δπρρρίπιαηΙ; Ια άίδβοράαηββ 
αρραρβηΐβ. 
Οη ρβπΐ άίρβ ίΐ βδΐ νραί (^πβ Μαρβ ρρβηαίΐ δοη Ρβίπ^β άαηδ Ιβ πιγδΙβΡβ. 

Ρβ ιηγδίβρβ δ’ίπιροδβ απ ΐΚβοΙο^ίβη βοπιπιβ α Γί^ηοραηΙ, πιαίδ Ιβ Ιΐιβοΐο- 

^ίβη δ’βίίορββ άβ πιβίΐρβ, δίηοη άβ Ια νραίδβπιΜαηββ, άπ πιοίηδ άβ Γοράρβ 
βί άβ ΓΚαρπιοηίβ ]πδ(}πβ άαηδ Ιβδ πιγδΙβΡβδ. Ο’βδΙ άβ (^ποί Μαρβ ηβ δ’βδί 
ραδ ρρβοββπρβ. 

Ββ ΙοπΙ ββ (ίπί ρρβββάβ ί1 δβπιΡΙβ Ρίβη ΡβδπΙΙβΡ (}πβ ΜαΡβ η’α ββρίί δοη 
βναη§“ίΙβ ηί άαηδ Ιβ Βπί άβ ρροπνβρ (^πβ 3βδΠ8 βΙαίΐ Ιβ Μβδδίβ, ηί άαηδ Ιβ 
ΡπΙ άβ ρροπνβΡ (|πβ ΙβδΠδ βΙαίΙ Ρίΐδ άβ Βίβπ, ηιαίδ δβπίβπιβηΐ ροπρ ταβοη- 

ΙβΡ Ια βαρρίβρβ βναη^βΐίίίπβ βΐ Ια ιηορί άβ ββΐπί (}πβ ΓΕ^Ιίδβ ρββοηηαίδδαίΐ 
βοπιπιβ Είΐδ άβ Βίβπ, άαηδ πη δβηδ (^α’βΐΐβ δαναίΐ Μβη, βΐ (}πί ρβδπΐΐβ άβδ 
βρίΐρβδ άβ 8. ΡαπΙ. 
Εΐ β’βδί ρρββίδβπιβηΐ ββ (}πβ Ια Ιραάίΐίοη ηοπδ αναίΐ αρρρίδ. Μαρβ 

(1) νοϊΓ ρΐιΐδ ΙιαυΙ, ρ. αχνι δ. 



ΟΧΙ. ΙΝΤΚΟΌυΟΤΙΟΝ. 

η’βοπΙ ροίηΐ ροιίΓ οβιιχ άα άβΙιΟΓδ; ί1 όοπΐ ροιίΓ άβδ οΙΐΓθΙίβηδ. Εη 1β 
ΙίδαηΙ, οη ΟΓοίΙ βη Ιβδίΐδ, βΐ οη Γ&ίιηβ. Μ&ίδ ο’βδί (5116 Ια νΐβ άυ δαυνβαρ 
ροΓίβ βη βΙΙβ-ιηβιηΘ Ια ρΓβιινβ άβ δα ηιΐδδίοη, βΐ ςη’ΐΐ δ’βδί πΊοηΐΓβ ραρίαΐ- 

ΙβιηβηΙ, άίνίηβπίΘηΙ αίιηαίιΐβ. Μανο βηίβηάαίΐ οοηδβΓνβρ δοη δοηνβηΐΓ, 

ηοη ραδ ΓαπίΘηβΓ άβδ βδρρϊΐδ ρΓβνβηιΐδ, ηί ^α^ηβρ άβδ ίηθΓ6(1ηΐ6δ. Εβδ 
ΓκΙβΙβδ οοιηρΓβηαίθηΙ α άβιηί-ιηοΐ. 
Όβ 1ά ΓαδρβοΙ ιηγδίβηβιιχ άβ Γβναη^ίΐβ, βη ρρβδβηββ ά’ηη ηιγδίβρβ (ίΐιί 

άβιηβιΐΓβΓα ]ηδ(5ΐι’α Ια ίιη άβδ Ιβηιρδ, Ιοαΐ βη βοηδβρναηΐ Ια ηοΙβ ςηβ άοη- 

ηαίΐ ββ ιη^δΙβΓβ αη ηιοπιβηΐ οη ί1 δβ άβΓοηΙαίΐ βη Οαΐίΐββ βΐ α .ΤβΓΠδαΙβιη. 
Ιηδ€[ΐι’α ρρβδβηΐ οη δβ ρΐαΐ^ηαίΐ (|ηβ Μαρβ η’βη αίΐ ραδ άίΐ αδδβζ. Εβδ 

ραΐίοηαΐίδίβδ αίϊβοΙαίβηΙ άβ ρβ^ρβίΐβρ ςη’ίΐ η’αΐΐ ραδ ρρβΙβ α Ιβδίΐδ €[ηβ1(|ηβ 
άβοίαραΐίοη Είβη ηβΐΐβ δπρ δα άΐνίηίΐβ. Αη]οπράΊιηΐ οη Ιροηνβ ςη’ϋ γ βη 
α βηβορβ Ιρορ; οη άββίαρβ ςαβ 1β δβοοηά βναη§·ίΐ6 βδΐ Ιρορ άο^ιηαΐίι^ηβ. 
Ββδ αίβρπιαίίοηδ ρΐηδ Ρβίβηΐίδδαηΐβδ άβ Ια ραρί άβ Ιβδηδ ηβ ρβηάραίβηΐ 
άοηβ ραδ ρΐηδ αίδββ Ια ΙέβΙιβ άβ Γαροΐο^'ίδίβ. Εβ άίίΤιοίΙβ η’βδί ραδ άβ άιρβ 
(^η’οη βδΐ Βίβη, ο’βδί άβ Ιβ ίαίρβ βροιρβ. Εβδ άΐδβίρΙβδ οηΐ βρη (^ηβ Ιβδαδ 
βΙαίΙ Είΐδ άβ Βίβιι αη δβηβ ρρορρβ, βΐ ραρ βοηδβςηβηΐ Βίβη νβρίΙαΕΙβ; 

Μαρβ ηοηδ αίάβ ά βοιηρρβηάρβ βοηιπιβηΐ ΐΐδ δοηΐ αρρίνβδ ά ββΙΙβ βΡβαηββ. 
Ορ, δί 1β Ρίΐδ άβ ΓΚοπιιηβ βδΐ νβηη α ηοηδ, β’βΙαίΙ δίηιρίβπιβηΐ, άΐΐ 

δ. Μαρβ, ροηρ δβρνϊρ (χ, 45). Οηηβ βοηιρρβηάρα ]αηιαίδ ριβη α ΓΕναη^ίΙβ, 

δί Γοη ηβ δ’βίϊορββ ά’αΕορά άβ ρβηβίρβρ άαηδ Ιβδ ρροίοηάβηρδ άβ Γΐιηιηί- 

ΙίΙβ άβ 3βδηδ. Ββ οβ ροίηΐ δβηΐβπιβηΐ οη ρβηΐ βηΐρβνοίρ ροηρςηοί Ιβδηδ 
ηβ δ’βδί ραδ ^ΙορίΓιβ Ιηί-πιβηιβ. δαηί Ιβδ βίροοηδίαηοβδ ρΐηδ §·ρανβδ οίι ί1 α 
ρβηάη Εοιηπια^β α Ια νβρίΐβ, ί1 α ρρβΓβΡβ δβ ηοιηπιβρ Είΐδ άβ ΓΕοπιηιβ, 

Ιαηάίδ ί^ηβ δβδ άίδβίρΙβδ οηΐ Ρββοηηη βη Ιηί 1β Είΐδ άβ Βίβη. 

1ΙΕ — Εβ ραιιΐίηίβπιβ άβ 8. Μανβ, 

ΙΙη βχαηιβη Ιρβδ ηαβίΕοάίςηβ άβ ββ ροίηΐ βχί^βραίΐ ηη βχροδβ άβδ άοβ- 

Ιρίηβδ ρροίβδδββδ ραρ δ. Ραηΐ, δοίΐ άβ ββΠβδ (}η’ί1 α Ρβςηβδ άβ ΓΕ^Ιίδβ, 
δοίΐ άβ ββΠβδ (}η’ί1 α Ιηί-ιηβπιβ άβνβίορρββδ 1β ρρβιηίβρ, βΐ ρβηΐ-βίρβ βδΐ-ββ 
ίαηΐβ άβ ββΐίβ ίιαδβ ηβββδδαίρβ (^η’ίΐ γ α Εβαηβοηρ ά’απι1)ί§·ηϊ1;β άαηδ Ια 
ιηαηίβρβ άοηΐ οη ραρΙβ άη ραηΐίηίδιηβ άβ δ. Μαρβ. 
Υοίβί ραρ βχβηιρΙβ Μ. Εοίδ^^. II ρβρροβίιβ α Μαρβ άβ η’βίρβ ραδ Ιίβ ραρ 

άβδ Ρβηδβί^ηβπιβηΙδ ΡββηβίΠίδ αηρρβδ άβδ Ιβηιοίηδ άη Εΐιρίδί : « ί1 άο^·- 

πιαίίδβ βοπιπιβ Ραηΐ »... « ί1 ρβηΐ ανοίρ βίβ 1β άίδβίρΙβ, βΐ, βη Ιοηί βαδ, ί1 

βδΐ ^ραηά αάπιίραΙβηρ, οη πιβιηβ βηβορβ ^ραηά ραρίίδαη άβ Ραηΐ; οη ρβηΐ 
άίρβ (5ηβ δοη βναη^ίΐβ βδΐ ηηβ ίηίβρρρβίαΐίοη ραηΐίηίβηηβ, νοίοηίαίρβιηβηΐ 
ραηΐίηίβηηβ, άβ Ια Ιραάίΐίοη ρρίιηίΐίνβ » (1). Οη δβηΐ ΙοηΙ ββ ςηβ ββΐΐβ 
αΐΐβ^αΐίοη ίβΙΙβ άβ άίδβρβάίΐ δηρ 1β Ιβιηοί§·ηα^β άβ Μαρβ. Οβ η’βδί ρΙαδ ηη 
ραρρορίβηρ δίηββΡβ άβδ ίαίΙδ, β’βδί ηη Ιΐίθοίο^ίβη (:[ηί Ιβδ αΐίβρβ δ^δίβιηα- 

(1) Ιβ8 Εναη§ΐΙβ8 8'ΐ)}ΐορίΐ(ΐηβ8, ρ. 116. 



ΙΝΤΚΟΟϋ€ΤΙΟΝ. ΟΧΙ.Ι 

ΐί€[Π6ϊηβηΙ ά’δρΓθδ 8β8 νιΐθδ οα ρίπΐόΐ ά’ειρΓθδ 1β8 νιΐθδ άβ Ρ&πΐ. Εΐ οθρβη- 

(ΙαηΙ Μ. Εοί8γ &]οαΙβ : « II π’θπΙγθ ρ£ΐ8 άειηδ 1θ8 8ρ6θί&1ίΐ68, οη ροιίΓΓ&Η 

άΐΓβ 1β8 8α1)1ί1ί1θ8 άθ Ια ΐΕβοΙο^ίβ ρ&ιιΐίηίβηηθ, 8θίΙ ρείΓ υη οθΓΐβίη 8Θη8 

άβ 13. ιηβ8ΠΓβ (ϊα’ίΐ οοηνβηαίΐ άβ ^3ΓάβΓ βη ΓαοοηΙαηΙ ΓΕίδΙοίΓβ (Ιβ Ιβδίΐδ, 

8θίΙ (^πβ 83 ΙοιίΓηηΓΘ ά’βδρηΐ Γ3ίΙ ροΓίβ 3ΐιχ ίάέβδ ^6η6Γ3ΐβ8 βΐ δίπιρίβδ, 

8θίΙ (5ΐιβ Γβηδβΐ^ηβπίθηΐ; (Ιβ ΡβιιΙ Ιυί δοίΐ 3ΓΓίνβ ρ3Γ ίηΙβηηΘάί3ΪΓβ, βΐ 

(^ιι’ίΐ η’αίΐ ρ38 βηίβηάπ Ιιιί-πίθπιβ ΓΑρόΐΓβ ηί Ιυ 8Θ8 βΟΓίΙδ » (1). 

Εβδ άθΓπίθΓθδ Ιί^ηβδ δαρροδβηΐ ηα’οη ηβ ροπΙ βΐ3ΐ)1ίΓ 13 (ΐΘρθηά3ηοθ 

1ίΙΙθΓ3ίΓβ (Ιβ 8. Μ3Γ0 ρ3Γ Γ3ρρ0Γΐ 311Χ βρίΐΓΘδ άθ 8. Ρ31ΐ1 ; βΐΐβδ ΟΟΠίβδδΘ- 

Γ3ίβηΙ Π1Θ1ΉΘ (^α’οη ηβ ρβαί Ιηΐ 3ΐΐΓί1)αΘΓ 3ΐιουηΘ άβδ ίάββδ ρροάπΐΐθδ ροιίΓ 

13 ρΓβΐηίβΓΘ ίθΪ8 ρ3Γ 8. Ρ3α1, 81 ΓοΠ ηβ 86 Γ3ρρθΐ3ίΐ (|11θ, ά’3ρΓΘ8 Μ. Εοίδγ, 

Ρ3ΐι1 βδΐ Ιβ νΓ3ί ίοηά3ΐθυΓ άα ο1ΐΓΪ8ΐί3ηί8ΐηβ, (}α’ί1 3 βίβ 1θ ρρβϊηίθΓ 3 

ΓΘ^3ΓάβΓ 30838 ΟΟΙΗΠΙΘ Ρίΐδ άβ ΌίθΙΙ, βΐ 83 ΠΙΟΓΙ ΟΟΠΙΐηβ ΠίΠβ 33 83ΐ3ΐ 

Θίβηΐθΐ άβδ Ιιοιηιηθδ. 

Οθ ρΐ38 Μ. Εοίδγ ίηδίδΙβ 1)β33003ρ 83Γ 33 ρ33ΐίηί8ΐηΘ 8ρ6θί3ΐ. 

Μ3ΓΟ 33Γ3ίΙ βΙβ §·Γ3ηά ρ3Γΐί83η άβ Ρ33ΐ; « Γίηβ3θηοΘ άβ Ρ33Ι βΐ ιηέπιβ 

1θ Ζβΐβ ρ03Γ 83 ρθΓδΟηηβ, ρ03Γ Γ3ρθ1θ^ί6 άβ 83 Οθηά3ίΐθ βΐ άβ 803 3θ1ίθ3, 

86 ίθ3ΐ 8Θ3ΐίΓ 33 ρβ3 ρ3Γΐθ3ΐ » (2). 

Ργ68631θ άβ ΟβΙΙβ 3133ί6ΓΘ, Ιβ ρ33ΐΪ3ί831Θ άθ Μ3Γ0 8βΓ3ίΐ β300ΓΘ ρΐ38 

838ρβθΙ, 13 ρ3Γΐί3ΐίΐ;6 ρ03Γ 03 003ΐΓ6 1β8 ρβΓ8033β8 3’βΐ33ΐ §·3βΓβ 310138 

ρΡΟρΓΘ 3 ΐΓ3νθ8ΐίΓ ΓΙΐίδΙοίΓβ (|3β Ιθ άβ88βί3 άβ ί3ΪΓβ ρΓβν3ΐθίΓ ββΓΐ3Ϊ3β8 

άθθΐΓί3β8. 

Εΐ ββρβ3ά33ΐ, ββ3Χ (531 8β 3103ΐΓβ3ΐ ΐΓβ8 ΓβδβΓΥβδ (|333ΐ 33 ρ33ΐί3ί8Ι3β 

Ιβ 803ΐ ρ3Γίθΐδ ά’33β 3133ίβΓβ (^31 3’β8ΐ ^3βΓβ 310138 θ03ΐρΓ0ϊ3βΙΐ33ΐβ 

ρ03Γ Μ3Γ0, 0031136 Μ. ΕβΪ3β, ρ3Γ βΧβΙ3ρ1β, €[31 ΟρρΟδβ Μ3Γ0 3 Ρ33ΐ β3 

Οβοί (^36 Ρ33ΐ 1381816 83Γ 13 ρΓββχί8ΐβ30β ά3 ΕΙΙΓίδΙ, Ι33άί8 (^36 Μ3Γ0 36 

Γ33Γ3ίΐ ΓΘ^3Γάβ 0031316 Ιβ Ρίΐδ άβ Βί63 (}3β ρ3Γ 83116 ά3 άθ3 άβ ΓΕδρΓίΐ- 

83131 ά338 Ιβ Β3ρ1β31β. 

03 νοίΐ 00Ι3ΐΐίβ3 ί1 ίπίρΟΓίβ, ά338 33β (53βδΐίθ3 δί ^Γ3νβ, άβ ρΓΟΟβάβΓ 

3νβ0 31βΐΡθάβ. 

Νο38 β883ίβΓ038 άθ30 άβ άί8ΐί3^3βΓ, 3ρΓβ8 Μ. Μ33^β3θΙ, β3ίΓβ Ιβ 

ρ33ΐί3ί831β 1ίΐΙβΓ3ίΓβ άβ Μ3Γ0, 803 ρ33ΐί3Ϊ8Ι3β άθθΐΓί33ΐ, βΐ 803 ρ33ΐί- 

318316 άβ ρ3Γΐί833 (3). 

(1) Ζ/θ€. Ιαηά., 117. 

(2) Ι,οβ. Ιααά., 117. 

(3) ΜΑΝβΕΝΟτ, 1,6 ραιιΐίηίβιηβ άβ Μανβ (άαηδ Ια Ηβνηβ άα €ΐ6ϊ'§β [Γαιιςαίβ, 190^, 

15 αούΙ, 15 οοΙοί)Γθ βΐ 1®·· ηονβπιΙΐΓθ), οηθηΐθ 83Γ Ιβδ δγδίθίπθδ, βχροδβ βη οΐβίαΐΐ 
οβίηί άβ Μ. ίιοίδγ βΐ δ’αΐΐαοΐιβ α Ιβ ΓέίιιΙβΓ. — Ρεινε, ά68α8 €1ΐΓί8ΐα8 αηά ΡααΙα8 
(1902), ρ. 135-149. — ΒΕδΟΗ, Οβί' ρααΙίηί8ΐηα8 αηά άίβ Ρο§ία ΐ€8α (1904), δΐΐΓίοιιΙ 
ρ. 544-555. Μ. ΒβδοΙι η’αάπιβΙ; άαηδ Μαρβ ςπ’ηη ραπίΐηϊδηιβ άίΓβοΙ ΐΓβδ ΓβδίΓβίηΙ; 
Ραυΐ βΐ ΜαΓΟ άόρβηάβηΐ Ιοιίδ άβπχ άβδ Ι,ο^ία, Ιβίδ ς^ιιβ ΓαιιΙβυΓ Ιβδ ΓβδΙίΙηβ. — 
Βυκκιττ, ΤΙιβ ραηαΜβ Οιβ ινΐοΐίβά Ιια8ϋαηάηΐ6η, άαηδ ΤΓαη8α6ΐίοη8 ο[ Οιβ ίΐιίΐ'ά 
ίηίβνηαϋοηαΐ 6οη^Γ688 /ογ ΐΗβ Μ8ίον'ίΐ ο/' Γ6ΐί§ίοη8 (ΟχΓοΓά, 1908). Ρΐηδ ίανοΓαΙιΙβ 
ςηβ Ιβδ ρΓέβάάβηΙδ αη ραυίίηίδπιβ άβ Μαΐ’ο, δαηδ ηΐβΓ ροπΓ οβία Ια ναΐβυρ άβ Ια βαίβ 



ΟΧΙ.ΙΙ ΙΝΤΚΟΒυΟΤΙΟΝ. 

1. ίιβ ραΐίΙίηί8Ίηβ ΙίίΐέναίΓβ ρβηΐ 1ιιί-πΐ6πιβ δ’βηΙβηάΓΘ άβ άβαχ ίαςοηδ, 

δβίοη δ’&^ΐΓ&ίΙ ά’αηβ άβρβηάαηοβ οοηβίαίόβ άβ Μο. ρ&Γ ταρροΓΐ αιιχ 

βρίΐΓβδ άθ Ραυΐ, οη ά’ηηθ άβρβηάαηοβ (}αΐ δ’βχρΙΐί^υβΓ&ίΙ δίιηρίΘιηθηΙ; ρ&Γ 

1& ίΓβηαβηΙαΙίοη 1ι&1)ί1ιιβ1ΐ6 οπάβδ ιηίδδΐοηδ άοηηόβδ βη οοιηιηαη. Π να δαηδ 

(ΙΐΓθ ί^υβ ηοηδ ηβ ροιινοηδ άβρΐδΙβΓ Ια ΐΓαοβ άβ οβΙΙβ άβηιίβΓθ ίηίΐπθηοθ 

θ11β-ιηβπΐθ (}αβ ραρ Ιθδ βριίΓβδ, ιηαίδ ί1 βδΐ αδδβζ οθΡίαίη (}αθ Ραιιΐ βΟΓίναίΙ 

ηη ρβιι οοιηπίΘ ί1 ραρίαίΐ, βΐ (Ιαηδ οβ δβηδ δβδ ΙβΙΐΡβδ ηοιίδ δοηΐ; ιιη Γθίΐβΐ 

άβ δα οοηνβΓδαΙίοη. Ρ’πη οπ ΓαηΐΡθ άβ οβδ ραηΐίηίδΐηβδ η’οίΪΓβ απουιΐΘ 

(ϋίΤιοιιΙΙβ α Γθχθ^θΙθ οαΙΙαοΠί^πβ, οοιηιηβ Μ. Μαη§·θηοΙ Γα ΐΓθδ Μβη (ΙίΙ : 

« Ιθ ηβ νοίδ αηοπη ίηοοηνβηίβηΐ α ΓββοηηαίΐΓβ, 1β οαδ βοΐιβαηΐ, (}αθ 1β 

δβοοηά βναη^βΐίδΐβ α ΘχρΓίιηβ Ια ρβηδββ αη11ιβη1ί(|αβ άβ Ιβδίΐδ βΐ Ια Ιρα- 

(Ιίίίοη ρΗιηίΐίνΘ άβδ αρόΐΓβδ βη άβδ Ιβρηιβδ, ςηβ ηΐ ^βδαδ, ηί Ιβδ ρρβηιίβΓδ 

αρόΐΓβδ η’οηΐ ραδ [βίο) ΓββΙΙβπιβηΙ βπιρίογβδ, πιαίδ (}ΐιβ Ραηΐ, ηοπρη βΐ 

ρβηβίΓβ άβ Ια ΐΓαάίΙίοη άβδ άοηζβ, α ηιίδ βη ηβα^β ροηρ τβηάρβ ΐΓβδ βχαβ- 

ΙβπιβηΙ Γβηδβί^ηβιηβηΙ άβ Ιβδίΐδ βΐ άβδ αρόΐΓβδ. Ιβ Γββοηηαίΐραίδ αΙοΓδ υη 

ίοηά ρρίπιίΙίΓ δοηδ ηηβ ίορπιβ ροδίβρίβπρβ, (}πί ηβ 1’αηραίΙ ηί αΐίβρβ ηί 

ηηοάίββ » (1). 

δί Γοη αάπιβΙ βη βίϊβΐ (^ηβ Ιβδπδ ραρΙαίΙ αραπιββη, ί1 ίαΙΙαίΙ Ιραάαίρβ δβδ 

ρβηδββδ βη ^Ρββ, βΐ ρβη ίπιρορΙβ αη δβηδ ςαβ Μαρβ δβ δοίΐ δβρνί άβ ηιοΐδ 

Γραρρβδ ραρ Ραηΐ οπ ραρ πη απίρβ. II βδΐ ηιβπιβ ββρΙαίη ά’αναηοβ ^πβ 

Μαρβ, αβίβπρ άβδΙίηβ απχ ροΐβδ δββοηάαίρβδ, α άύ βίρβ ίηάπβηοβ ραρ ββΐπί 

(}πί βΙαίΙ 1β άιια; ραρ 1β ^βηίβ ά’πη Ιιοπιπιβ ίβΐ (}πβ Ραπί. Ιια βοηβία- 

δίοη δ’ίηιροδβ ροπρ αίηδί άίρβ α ββπχ (^πί ΙίβηηβηΙ ΓαπΙβπρ άπ δβοοηά 

βναη^ίΐβ ροπρ πη άίδοίρΙβ άβ Ραπί; οβρβηάαηΐ ηοπδ Γαβοράοηδ ίοί βη 

οοηιραραηί; δίηιρίβηιβηΐ Ιβδ άοοπηιβηΐδ. 

ΡβΡδοηηβ, δβπιΙ)1β-1-ί1, η’α δί^ηαΐβ άβδ ραρρροοββηιβηΐδ οαραοΐ6ρίδΙί€[πβδ 
βηΐρβ 1β δίγΐβ άβ Μαρο βΐ οβίπί άβ Ραπί, ραρ βχβπιρΙβ άαηδ Ια δγηΙαχβ. Οη 
ηβ ρβπΐ άίρβ ά’αποπηβ ρΐιραδβ άβ Μο. ςπ’βΠβ δ’ίηδρίρβ άίρβοίβηιβηΐ ά’πηβ 
ρβραδβ άβ Ραπί. Οβία δπίΤιΙ ροπρ (}π’οη ηβ ρπίδδβ ραδ αίΤίρπιβΡ Ια άβρβη- 

άαηοβ ΙίΙΙβραίρβ ρρορρβηιβηΐ άίΐβ άβ Μαρο, πιαίδ ί1 ρβδίβ α βχαιηίηβρ Ιβδ 
βχρρβδδίοηδ (}π’ί1 α ρπ βηιρρπηΙβΡ α Ραπί δοίΐ βη οοηνβΡδαηΙ ανβο Ιπί, δοίΐ 
ραρ Ια Ιβοίπρβ άβ δβδ βρίΐρβδ. 

δύναμις : Μο. VI, 14 δια τούτο ενεργοΰσιν αί δυνάμεις εν αύτω οί. Οαΐ. ΐιι, 5 και 

ενεργών δυνάμεις Ιν υμΐν οί. I €θΡ. Χΐι, 10; Οοΐ. ι, 29; Ερβ. ιιι, 20. 

Οβ ΐηβΐηβ Μο. ιχ, 1 τήν βασιλείαν τ. θεοΰ εληλυθυΐαν εν δυνάμει βΐ Κοπί. ι, 4 

δρισθέντος υΐοΰ θεοΰ εν δυνάμει. 

οΙΐΘδβ άβ δαίηΐ Ρΐβιτβ, βδΙ Μ. 1. λΥθΐδδ : αβ Ιίβ^Ι ^α?ιζ ίη άβν ΝαΙην άβν δαοΐιβ, 

άα83 άβτ' β'βνοαΙΗ^β ΤΗβοΙο^β ίη ί'οΓτηβΙΙβν ΐνβΐΞβ αη[ ϊΐηβοβη Εναη^βΙίΒίβη §β- 
ΊΌίνΜ Καί, νΰϋΙΐΓβηά ίΗιη νοη Ρβίοαε άίβ ϋοβίίβ ΡίίΙΙβ άββ ζη^βίωτητηβη ίβί 
(Οαε Μ(68(6 Εναη^βΙίαπι, ρ. 95). Ρθ ραπίϊηίδΐηβ 1θ ρΙαδ θχα^έΐ’β α οβίυί άθ 

ΜΜ. ΥοΙΙίΐη&Γ βί ΗοΙδΙβη, &ιΐ]θΐΐΓάΊιυΐ αΐιαηάοηηέ. Μαΐδ ΐ1 έΐαΐΐ άυ ιηοίηδ οοπδέ- 

ςυθηΐ βη οβ δβηδ ςη’οη ηοπιπίίΐίΐ ρηηΐίηΐδπιβ οβ (^υί όίαιΐ νΓβίιηβηΙ ρΓορρβ 4 Ρ&ηΐ. 

(1) Ζ/ΟΟ. Ιααά., Ι. ΕΙΧ, ρ. 407, 
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εϊρηνεύειν ηβ 8β ΐΓΟπνβ (Ι&πδ 1θ Ν. Τ. (^αβ Μο. ιχ, 50 βΐ Κοιη. χιι, 18; 

II ΟοΓ. XIII, 11; I ΤΙιβδ. ν, 13, β11β υθγΙιθ η’βδί ρειδ ΐΓβδ πδίΐβ. 
Έλληνίς VII, 26; ο’βδί 1θ ίβηηθ άβ Ραπί ροπΓ ιη&ΓίϊΐιβΓ Ιβδ ηοη-Ιπίίδ; 

οΓ. Κοιη. I, 16. 

το εύαγγέλιον θΐ δρβοίειίβιηθηΐ του θεού ι, 14; οί. Κοπι. ι, 1-4; χν, 16; 

I Τ1ΐΘ8. II, 2. 8. 9; II Οογ. χι, 7. ΤοπΙβ Γβδθρνβ ίειίΐβ 8ΠΓ Ιθ 8θη8 (1θ ι, 15 

πιστεύειν εν τω εύαγγελίω (ι, 15, οί. ΟοπίϊηβηίαίΓβ) ςπί η’βδί ρ2ΐ8 άβηδ Ρ&ηΐ, 
ί1 ΓβδΙβ ςιΐθ 1θ ιηοΐ ηβ 8β ΐΓοπνβ ρεΐ8 (Ιαηβ Ρβ., βΐ ηβ ρείΓειίΙ άειηδ Μΐ. 
ςπ’ανββ πηβ οΘΓΐ&ίηβ (ΙβΙβηηίηηΐίοη (Μΐ. ιν, 23; ιχ, 35; χχιν, 14; χχνι, 
13 [ροΊ^·]). ΡηΓ ηίΙΙβιΐΓδ οη ηβ Ιβ ΐΓΟπνβ άαη8 Ιβ Ν. Τ. (^ηβ I ΡβΙ. ιν, 17; 

Αροο. XIX, 6; ΑβΙ. χν, 7; χχ, 24 βΐ βηνίΓοη 60 ίοίδ άαηδ Ραπί (γ οοιηρήδ 
Ιβ8 ΡηδΙοΓηΙβδ, ηιαίδ ηοη Ηβ6.). Ρ’βδΙ άοηο 4 ΙοπΙ Ιβ ιηοίηδ ιιη ιηοΐ ίανοή 
άβ ΓΑρόΐΓθ, βΐ οη ρβηΐ βδΙίπίΘΓ (|αβ Μο. ηβ ΓαηΓαΐί ραδ βιηρίογβ 7 Γοίδ 
(ρίπδ πηβ ίοίδ άαηδ Ια βηαΐβ] δ’ίΐ η’αναίΐ άη ηιοίηδ νβοιι άαηδ δα οοηιρα- 

§·ηίθ. 
λογος ροπΓ δί^ηίββΓ Ια ραΓοΙβ ηοηνβΐΐβ, Ια άοοίρίηθ ββ Ιβδίΐδ ι, 45; ιι, 2; 

IV, 14 88.; IV, 33; νιιι, 32(?). Μαίδ ΓβχρΓβδδίοη δβ ΓβίΓοανβ άαηδ Ρο. βΐ 

άαηδ Ιβδ ΑοΙβδ. Οη ρβηΐ δβηίβιηβηΐ ίαίρβ ΓβιηαηιιΐθΓ Μο. ιν, 16 τον λόγον 
ευθυς ΐΛετί( χαρας λαμβάνουσιν βΐ I ΤΡβδδ. Ι, 6 δεξάμενοι τον λόγον... μετά '/,αρας. 

μυστήριον IV, 12 (οί. ΟοπιπιβπΙαίΓβ) ανβο οί εξω, Ιαηβίδ €[πθ Ια ιηβιηΘ 
ΓβηοοηΐΓΘ ββδ άβηχ βχρΓβδδίοηδ δβ ΓβίΓοπνβ Οοΐ. ιν, 3-5. 

μεταμορφουσθαι ιχ, 2 οί. Κοιη. χιι, 2 θΐ δΐΐΓίοιιΙ II Οορ. ιιι, 18. 

πώρο^σις της καρδίας ιιι, 5 θί Ερβ. IV, 18. 

σοφία IV, 2 η’βδί βνίββιηιηβηΐ ραδ δγηοηγπιθ άβ χάρις, ιηαίδ Γίάββ άη βοη 
β’βη βαπί θδΐ βχρΓίιηββ β’ηηβ ιηαηίβΓβ ραπίίηίβηηβ ή δοθεϊσα τούτω οί. ΟαΡ 
II, 9 τήν χάριν την δοθεϊσάν μοι οί. I ΟοΓ. ΙΙΙ, 10. 

φρονεΐν νιιι,33=Μΐ. χνι, 23 βΐ ΑοΙ. χχνιιι, 22 (βαηδ ηη απίΓβ δβηδ), 

ρΙπδ 23 ίοίδ βαηδ δ. Ραηΐ. Μο. α ρη ρΓβηβρβ Ιβ ιηοΐ αίΠβηΓδ, ιηαίδ ί1 βδΐ δί 
ραΐΐΐίηίβη! ΡΡίΡ ιι, 5 φρονείτε Ιν υμΐν; Οοΐ. ιιι, 2 τά άνω φρονείτε. 

εν όνόματι, δτι Χρίστου εστε, ιχ, 41, βδΐ Ρίβη βαηδ 1θ δβηδ ββ I ΟοΓ. ΐ, 12, 

ιηαίδ δαηδ Γίβββ δρβοίαΐβ βα ΡαρΙβπίθ. 

^ηαηβ βίβη ιηβηιβ οη αΙΙηβηβΓαίΙ βηοοΓβ πηβ οη^ίηβ ραπίίηίβηηβ 

α καρποφορεΤν (ιν, 10), παραπτώμα (χι, 25), κηρυσσειν (ι, 14; χιιι, 10; χιν, 9), 

Ια ΙίδΙβ δβΓαίΙ βηοοΓβ αδδβζ ρβπ βίβηβπβ. 

Εΐ δΠΓίοπΙ ί1 ίαπί ηοΙβΓ ςπβ οβδ βχρΓβδδίοηδ ηβ οοπιροΓίβη! αποπηβ 

βοοίρίηβ δρβοίβι^πβιηβηΐ ραπίίηίβηηβ. Ροπγ]π§·βΓ β’βηδβιηΡΙβ, Μ. Κβδοΐι (1) 

η’α ραδ βπ ΙογΙ ββ ηοΙβΓ Ιβδ ηιοΐδ νραίιηθηΐ; ραπίίηίβηδ (}πί ηβ β^πΓβηΙραδ 

βαηδ Μο., ΟΟίητηβ δικαιοσύνη, δικαιούν, ταπεινός, ταπεινοΐίν, υψοΰν, καθαρός, ακέ¬ 

ραιος, πιστός, φρόνιμος, οικονόμος ΟΠ φως, σκότος βαηδ Ιβ δβηδ ηΐβΙαρβθΓί€[ΠΘ. 

II βδΐ βηοοΓβ ρίπδ οαραοΙβΓίδΙίί^πβ (|πβ οβΓίαίηδ ιηοΐδ ηβ δοίβηΐ ραδ ρρίδ 
βαηδ Ιβ ιηβιηβ δβηδ; Ιβ δαίπΐ ραρ Ια ίοί βαηδ ΡαπΙ ηβ τβροηβ ηπίίβιηβηΐ 

(1) Ζ/Οϋ. Ιαίλά., 555. 



αχι,ιν ΙΝΤΚΟΒυΟΤΙΟΝ. 

α « Ια ίοί ί’α 8απνβ(β) », ο’βδί-α-άΐΓβ « ^π6Γί(6) » (ν, 34; χ, 52); άβ ιηβιηβ 
πνεύμα Θΐ σαρξ (χιν, 38) η’οηΐ ρα8 (1αη8 Μο. Ιβ 8θη8 ρΓορΡΘΐηθηΙ ραιιΐΐηίβη. 

Μαί8 Ια οοηΐΓθ-θρΓβανβ 68ΐ θποογθ ρ1ιΐ8 ά6θί8ίνβ. δΐ Γοη νθπΐ 3ιι§·θγ άιι 
ραα1ίηί8ΐη6 άβ Μο., ί1 ίαυΐ Ιβ οοιηραΓθΓ α οθίαί άβ ΓαιιΙβιΐΓ άβ Ια βηαΐβ. 

Μ. Κθ8θβ α άΓθ886 1θ8 ίαΜθαπχ 8ΐιίναηΐ8 (1) : 

Μο. XVI, 15-18. 

15 πορευθέντες είς τον κο^μον απαντα 

κηρύξατε το εύαγγέλιον πάσ'^ τη κτίσει 

16^ δ πιστεύσας και βαπτισθεις σιοθη- 

σεται 

δ έ άπιστησας κατακριθήσεται 

17 σημεία δε τοΐς πιστεύσασιν ταΰτα 

παρακολουθήσει... γλώσσαις λαλησουσιν 

καιναΐς 

Μο. XVI, 19-20. 

19‘^ δ μέν ούν κύριος... άνελημφθη είς 

τον ουρανόν. 

19^ και Ικάθισεν εκ δεξιίυν του θεού 

20 τού κυρίου συνεργούντος και τον 

λόγον βεβαιούντος διά των επακολουθούν- 

των σημείων 

δ. Ραιιΐ. 

^ο1.1, 23 τού ευαγγελίου... τού κηρυ- 

•/θέντος εν πάση κτίσει 

Κοίη. ι, 16 είς σωτηρίαν πάντι τίο 

πιστεύοντι οί. Ερίι. ι, 13. 

II Τ1ΐβ88. II, 12 'ίνα κριθώσιν άπαντες 

οι μη πιστεύσαντες 

I ΟοΓ. XIV, 22 αί γλώσσαι είς σημεΤόν 

είσιν ου τοΐς πιστεύουσιν, άλλα τοΐς άπί- 

στοις 

ΕρίΐΓθ αιιχ Ηβ1)Γβαχ. 

IX, 24 είσηλθεν... είς αυτόν τον ουρα¬ 

νόν. 

X, 12 Ικάθισεν εν δεξιά τού θεού. 

II, 4 Ιβεβαιώθη συνεπιμαρτυρούντος 

τού θεού σημείοις τε και τερασιν. 

Κβ8θ1ι οοπιραρθ βηοοΓβ Μο. χνι, 12-15 βΐ 19 αη οοιιρίβΐ (Ιβ I Τίιη. ιιι, 
16, βΐ Μο. XVI, 17 α ΑοΙ. χνι, 18. 

Εθ οοηΐΓα8ΐβ β8ΐ 8αί8ί88αη1. Ταη(ϋ8 ςιι’ΐΐ βδΐ άίίΤιοΐΙθ (Ιβ ηβ ρα8 γθοοπ- 

ηαίΐΓΘ πηβ (Ιβρβικίαιιοβ ΙίΙΙβΓαΐΓβ ρΓορρβιηβηΙ άίΐβ βηΐΓβ Μο. χνι, 9-20 βΐ 
Ιβ8 βρίΐΓβδ ραπίίηβδ, γ οοπιρΓίδ ΓβρίΐΓβ αιιχ Ηββρβιιχ, (Ιαηδ ΙοαΙ Ιβ γθ81θ 
άβ Μο. οη ηβ ΓβηοοηΐΓβ (}ΐιβ (ϊΐιβ1(5ΐιβ8 βχρρβδδίοηδ (Ι’ηη οαραοΙβΓβ α88βζ 
^βηβΓαΙ βδ (}ΐιβ1(}πβ8 αΙΙίαηοβδ άβ ιηοΐα (5111 ρβηηβΙΙβηΙ δβηίβιηβηΐ άβ 
οοηοΙιΐΓβ ({ΐιβ Μο. α Ιυ 8. ΡαηΙ οπ (^π’^1 α νβοα άαηδ 8θη οοιηιηβΓΟβ, Ια 
άβΓπίβΓβ Ε^ροίΕβδβ δπίΓίδαηΙ ραΓίαΐΙβπιβηΙ α βχρΙίι^ιιβΓ 1β8 ΓβηοοηΐΓβ8. 

2. ΡαιιΙίηίδιηβ άοοίηηαΐ, 

ϋοιηηιβ ί1 ηβ δ’α^ίΐ ίοί ςιιβ ά’αη ραηΐίηίδπιβ ά’βηδβηιβΙβ, οη ρβηΐ δ’βη 

ΙβηίΓ α Ια Εβρίδίοΐο^ίβ, α ΓιιηίνβΡδαΙίΙβ άυ. δαίαΐ, α Ια ΡβρροΕαΙίοη άβ8 

Ιηίίδ. Εβ δοηΐ Είβη 1β8 ροίηΐδ ρηηοίραπχ. 

Μαρο ρβηδβ οοιηιηβ ΡαηΙ (^πβ Ιβδηδ βδΐ Είΐδ άβ Βίβη. δ’ίΐ ηβ δ’βδί ρα8 

βίβηάη δρβοίαΙβιηβηΙ δπρ Ια ρρι^βχίδίβηοβ, ο’βδί ρρβοίδβηιβηΐ ραροβ (}η’ί1 

(1) ΙτΟΡ. Ιαηά., 396 8. 



ίΝτκοουατιοΝ. €ΧΙ.ν 

Θ8ΐ ΙιίδΙΟΓίθη, ί1 ηβ άο^ιη&ΙίδΘ ραδ. Μ&ίδ ί1 βδΐ ΙοπΙ ά ίαίΐ ίηνΓαίδβιηΙ^Ιοΐ- 

Μθ (5ΐι’ί1 βύΐ βπ, ςα’ίΐ βύΐ βχρηιηβ 8ιιγ οβ ροίηΐ ο&ρίΐ&ΐ άβδ ίάββδ ααΐΓβδ 

ςηθ ΟθΠθδ (^πί Θίαίβηΐ 1)ίΘη βη βίΤβί οβίΐβδ άθ Ραυΐ, ιηαίδ (|αβ ΓΑρόΐΓβ 

Γθ§·εΐΓά£ΐίΙ 1ιιί-πΐ6ηΐΘ οοπιιηβ 1β8 ίάβθδ άθ ΙοηΙ 1β ιηοηάβ &ιι 8θίη άβ ΙΈ- 

^Ηδβ, Ιθ ίοηάβπίθηΐ; άθ 8α ρΓόάίοαϋοη (Κοιη. ι, 3 8.). ΕΈ^Ηδβ αυΓαίΙ- 

6ΐ1θ Γθςπ αρΓΘδ Ια ιηοΓΐ άβ 8. ΡίθΓΓβ θΐ άβ 8. Ραπί ιιη θν&η^Πβ ρΐιΐδ οπ 

ιηοίηδ ]π(1βο-ο1ΐΓβΙίθη? Ο’αίΠθΠΓδ 1β8 ίαίΐδ 8οηΙ Ια, βΐ οθ ο&γ&οΙθγθ η’βδί 

ρα8 οβίπί άβ Γβν£ΐη§*ί1β άβ Μ&Γβ. II ρβπδβ άοηβ βοιηιηβ Ραπί ο[ΐιβ Ιβδίιβ 

β8ΐ Ρίΐδ άβ Βίβιι αα 8βη8 ρΓορΓβ, ιηαίδ ββ η’βδί ροίηΐ Ια ιιηβ άοβίηηβ 

ρΓΟίηιιΙ^ιιββ ραΓ Ρααΐ, ββ η’βδί ρα8 άυ ραιιΠηίδΐηβ. 

Οη ΟΓοίΙ γ ΙοπβΙιβΓ (}ΐιαηά ί1 δ’α^ίΐ άβ Ια ιηοΓΐ ΓβάβιηρΙηββ. ΕΠβ βδΐ 
ββΓίαίηβιηβηΙ άαηδ Μβ. χ, 45 βΐ χιν, 24 (1), δίηοη ανββ 1β8 ρΓββίδίοηδ €{ΐιβ 
Ιυί οηΐ άοηηββδ 8. Αηδβΐιηβ βΐ 1β8 Ιΐιβοΐο^^ίβηδ (ίπί 8οηΙ νβηπδ αρρβδ Ιαί. 
Ογ β’βδί Ια αηβ άβδ Ι3α8β8 άβ Ια Ιΐιβοΐο^ίβ ρααΐίηίβηηβ. 

δοίί, ηιαίδ ί1 βοηνίβηΐ άβ άΐδΙίη^πβΓ. Οβ (5111 αρραΓίίβηΙ βη ρΓορρβ α 
Ραπί, β’βδΐ Ια ΙΙιβΟΓίβ άβ Ια ΐηδΙίββαΙίοη ραρ Ια ίοί. ΕοΓδςη’ίΙ άίΐ άβ Ιββηδ 
δν προεθετο δ θεδς ίλαστηριον δια πίστεοις εν τω αυτοΰ αιματι (Κοπί. ΐιι, 25), Ιβδ 
άβιιχ πιοΐ8 δια πίστεως 8οηΙ 8α ραΓί ρΓορΓβ. Ο’βδΙ βίβη Ιηΐ (|πί 1β ρΓβπιίβΓ 
α βχρ1ί(ίπβ βοηιπιβηΐ ββαβηη άβναίΐ δ’αρρΓορπβΡ ραΓ 8α ίοί ίηάίνίάυβίΐβ 
1β βίβηίαίΐ ρΓορίΙίαΙβπΓ άβ Ια πιογΙ άπ ΟΕΗδί. ΥοΠα βίβη 1β ραπίίηίδπιβ, 
ηιαίδ ί1 η’βδί ραδ βχρίίβίΐβ άαηδ Μαρβ. Αναηΐ άβ βοηββνοίρ ββΙΙβ ΐΕβορίβ, ί1 

ίαΐΐαίΐ αάπιβΙΐΓβ Ια ναΙβπΓ τβάβπιρίΓίββ άβ Ια πιογΙ άβ ^β8η8, βί ροιΐΓ(5ΐιοί 
Ραπί απΓαίΙ-ί1 βπ 1β ρρβηιίβΓ ββΙΙβ ίάββ?ΡαΓπιί ββπχ ςπί τβίπδβηΐ άβ ΓαΙ- 

ΐρίβπβΓ α ίβδπδ, πη §·ραηά ηοηιβρβ Ια βροίΐ άπ ηιοίηδ βοηίβηιροραίηβ άβ Ια 
ρρβηιίβρβ ρρβάίβαΐίοη αροδΙο1ί(}πβ. Ιβδπδ βΙαίΙ ηιορί, βΐ ί1 βΙαίί 1β Μβδδίβ, 

βΐ 8α ηιορί Ιπί αναίΐ βίβ ίπιροδββ ραρ Βίβπ^ βΐΐβ ίαίδαίί ραρίίβ άβ ββΙΙβ 
ηιίδδίοη, βΐ ββΙΙβ ηιίδδίοη η’βΙαίΐ ραδ άβ ^Ιορίββρ Ιδραβί, ηιαίδ άβ 1β ραηιβ- 

ηβρ α Βίβπ. Εα ηιορί άβ ΙβδΠδ βΙαίΙ άοηβ οράοηηββ απ βαίπΐ. 
ΕΙ ίβδπδ Ιπί-ηιβπιβ ηβ Γα-1-ί1 ραδ βοπιρρί8? II βδΐ άβ πιοάβ άβ ρρβίβηάρβ 

(^π’αρρβδ ανοίρ βδρβρβ ά’αβορά πη ηιβδδίαηίδπιβ ^Ιορίβπχ, ί1 δ’βδί βηδπίΐβ 
ρβδί^ηβ α ηιοπρίρ αναηί ά’αρρίνβρ α Ια ^Ιοίρβ. Μαίδ β’βδί πη δαναηΐ βοπιπιβ 
Μ. νοη ΒοΕδββπΙζ (2) ςπί πιβί απ άββ ςπ’οη αΐΐβ^πβ άαηδ οβ δβηδ πη 
8βπ1 ΙβχΙβ. Βαηδ Μαρβ, β’βδί άβδ 1β άββπΐ άβ δοη πιίηίδΙβΡβ ςπβ Ιβδπδ ρρβ- 

νοίΐ 1β Ιβηιρδ οπ 8β8 άίδοίρΙβδ, άβηιβπρβδ δβπΙδ, ρΙβπρβΡοηΙ δοη αβδβηββ 
(ιι, 20). ^παηά ί1 αηηοηββ 1β ρβ^ηβ άβ Οίβπ ροπρ πη Ιβηιρδ Ιρβδ ραρ- 

ρροβΕβ; Ιβδ Ιβρπιβδ ίηάίί^πβηΐ αδδβζ βίαίρβηιβηΐ ςπβ ββ ηβ δβρα ραδ άπραηΐ 
1β βοπρδ άβ δα νίβ (ιχ, 1). Ιβαη-ΒαρΙίδΙβ βδΐ ηιορί ροπρ αοοοηιρΙίρ 8θη 
άβνοίρ; 1β Μβδδίβ η’βΙαίΙ-ίΙ ραδ αρρβΙβ α δπΕίρ 1β πιβπιβ 80ρΙ (ιχ, 12 8.)? 

Τροίδ ίοίδ ΤβδΠδ α αηηοηββ 8α ιηορί; ο’ββΐ βηβορβ 1β Ιββιηβ άβ Ια ραραβοΙβ 

(1) Οί. €θΜπΐ6ΊΐΐαΪΓ6. 

(2) ΤΙιβ Βΐ^ηίβοαηοβ οβ βαΗ'υ οΗτίεϋαη β8θ1ιαίοΙο§'ΐ), άαηδ 1θ ^οη^^θδ οΙΌχίοΓίΙ 
ρουΓ ΓΙιίδΙοΐΓβ άθδ Γβΐΐ^ίοηδ, II, 313. 

ΕνΑΝ&ΙΙ.Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. / 



οχι,νι ίΝτκοΒυατιοΝ. 

(168 Υί^ηβΓοηδ. Οβυχ (}ΐιί ΓβοαδβηΙ Γ&ιιΐΐιβηΐίοίΐβ άβδ άβίβππίπδΐΐίοηδ ρρβ- 

01868 (ΙοίνβηΙ ΓθοοηηαίΐΓΘ άιι ιηοΐη8 (]πθ Ιθ8ιι8 ει βηνίδ^^ό ΓΙιγροΙΙΐΘδθ άβ 

821 ιηοΓΐ; ίΐδ ρΓβΙβηάβηΙ δβπΙβπίΘηΙ ^α’βΐΐβ δ’βδΐ ρΓβδβηΙββ & 8οη βδρρΐΐ 

οοιηπίΘ πηβ δίιηρΙβ ηβΟΘδδίΙβ άβ 82ΐ ιηίδδίοη, Ια οοικϋΐίοη ηβοβδδαίΓβ ροιιρ 

αΓηνβΡ α Ια ^Ίοϊγθ. 

Μαίδ, 8αη8 ραρίβρ (Ιβ 8α δοίβηοβ δυρηαΙαρθΙΐΘ, βΐ βη αρ^ιιιηβηίαηΐ βη 
ρυρβ ορίΙίςιΐΘ, ηβ ροαναίΙ-ίΙ ραδ 8θ άθτηαηάβρ ροιιρςυοί πηβ οοηάίΐίοη δί 
άπρβ βίαίΐ ίπιροδθβ απ Μθ88ί6? Ν’βΙαίΙ-οβ ραδ α οαπδβ άβ ΓπΙίϋΐΘ, (1θ Ια 
ναΐβπρ δπρρθπιβ άβ οβίΐβ ηΐ0Ρΐ? Εΐ βί Γίάβαί πιβ88ίαηΐ(|πβ (1β 3β8Π8 η’βΙαίΙ 
ροίηΐ ηιίΐίΐαίρβ, ηί ροΗΐΐί^πθ, ηί πιθπιθ ρπΡθπίΘηΙ ηαΐίοηαΐ, δ’ίΐ βδΐ νβηπ, 

οοηιπιθ ί1 1θ (ϋΐ βχρρβδδβπίθηΐ (1θ8 1θ ρρβπιίβρ ]οπγ, ροπρ ρρβοΕβΓ Ια ρβηί- 

Ιβηοβ (ι, 15), ροπρ αρρβίβρ Ιβδ ρόοΕβπΡδ (ιι, 17), ροαρ ρβπιβίΐρβ Ιοδ ρέ- 

οΕέδ (ιι, 5-9), οοπιπίΘηΙ η’απραίΐ-ίΐ ραδ οοπιρρίδ, Ιπΐ νίναηΐ απ πιΐΐίβπ ά’πη 
ρβπρίθ δαηδ οβδδβ οοοπρβ α δο ρβοοηοίΐΐβρ α Βΐβπ ραρ άβδ δαορίίιοΘδ, ςπβ 
δα ηιορί απραίΐ πηβ ναΐβπρ Γβΐί^ίβπδβ, (^π’βΐΐβ δβραίΐ πΐίΐθ απχ ΙιοΗΐιηβδ 
ροπρ Ιβδ ρβοοηοΠΐβρ ανβο δοη ΡβΡβ, ςπ’ΐΐ βΙαίΙ αρρβΙβ α άοηηβρ δοη απιβ 
ροπΓ 1β δαίπΐ ά’πη ^ραπά ηοπι^ρβ, οοπιπιθ 1θ δβρνίΐβπρ άβ ΙαΕνό (1)? 

Εη νβρίΐβ 06 δοηΐ Ια άβδ ρβηδββδ (^πί άβναίβηΐ βίΡβ οοηδίαπιπιβηΐ ρρβ- 

δβηΐβδ α δοη βδρρίί. 

ΡβπΙ-οη άίρβ οβρβηάαηΐ — βΐ οβία ραραίΐ βίΡβ Ια ρβηδββ άβ Μ. 1. λΥβίδδ 

βΐ άβ Μ. Ιαοςπίβρ — ςπβ Μαρο α άοηηβ ρίπδ ά’ΐπιροΓίαηοβ α οβδ ρβηδββδ 

ραροβ (}π’β11βδ ΓαίδαΐβηΙ 1β ίοηά άβ Γβηδβΐ§*η6πιβηΙ άβ δ. ΡαπΙ, (^π’ΐΐ γ βδΐ 

ρβνβηπ ρίπδ δοπνβηΐ, (|π’ί1 α οΕοίδί Ιβδ δπ]βΐ8 (}πί Ιβδ ηιβΙΙαίβηΙ ηιίβπχ βη 

Ρβ1ίβί? Μαρο, οοηιρα^ηοη άβ δ. Ραπί άαηδ δβδ ηιίδδίοηδ, απραΐΐ οοηςπ 

Γβναη§·ΐ1β βορίΐ οοηιπιβ δ. Ρααΐ ρραΙίςπαίΙ Γβναη§;·ΐ1β οραΐ. 

II δβ ρβπΐ, ηιαίδ οβίΐβ οοηοίπδΐοη ηβ ραραίίρα άβοίάβηιβηΐ ρίπδ νραίδβιη- 

Ι)1α1)1β ςπβ δί Γοη αάπιβΙ ά’αρρβδ Ια Ιραάίΐίοη ςπβ ΓαπΙβπρ άπ δβοοηά 
βναη^ίΐβ α βίβ 1β άίδοίρΙβ άβ Ραπί. Οη ηβ δαπραίΐ οπΗίβΡ (5πβ Μαρο ίηδίδΙβ 
Ι)βαποοπρ δΠΓ Ιβδ ηιίραοΐβδ β1 Ιβδ βχοροίδπιβδ άβ Ιβδπδ, άοηΐ Ραπί ηβ ραρΙβ 
ίαηιαίδ, ί^π’απ οοηΐραίρβ Μαρο ηβ ίαίΐ ραδ α Ια ρβδπρρβοΐίοη Ια ρΙαοβ ςπ’βΠβ 
α άαηδ Ια ρβηδββ άβ Ραπί. δαηδ άοπίβ οβία ΙίβηΙ α οβ ςπβ Μαρο δ’αρρβΙβ 
οΐι Ραπί οοηιπιβηοβ, ηιαίδ οη ρβοοηηαίΐ άοηο ςπβ οΕαοπη ά’βπχ βδΐ ρβδίβ 
δΠΓ δοη Ιβρραίη, βΐ (}πβ Μαρο η’α ραδ βηνίδα^β Ια νίβ ηιορΙβΠβ άβ Ιβδπδ άπ 
ροίηΐ οπ Ραπί δβ ρΐαςαίΐ ροπρ ρρβοΐιβρ δοη Ιρίοηιρίιβ βΐ Ιβδ οοηδβςπβηοβδ 
άβ δα ηιορΙ. Εΐ βηίίη, δί Μαρο η’αναίΐ ραρΙβ άβ Ιβδπδ οπ ίαίΐ ραρΙβΡ Ιβδπδ 
ςπβ ά’αρρβδ Γβηδβί^ηβηιβηΙ άβ Ραπί, β1 ροιιν ^αίνβ ρνέναίοίν οβί βηδβί- 

§^ηβπιβηΙ, απραίΐ-ίΐ βορίΐ 1β ραδδα§·β δπρ Γί^ηοραηοβ άπ Είΐδ ραρ ραρρορί 
α Γΐιβπρβ άπ ]π^βπιβη1 (χιιι, 32), οπ απραίΐ-ίΐ οπΜίβ Ια δοίβηοβ άπ ΕΙΐρίδΙ 
(ά’αρρβδ Εοΐ. II, 3)? 

Οη αΐΐβ^πβ βη δβοοηά Ιίβπ ΓπηίνβΡδαΙίδΐηβ άβ Μο. οοιηιηβ πη ρβίΐβΐ άβ 
ΓπηίνβΡδαΙίδιηβ άβ Ραπί. 

(1) Ζ/β Μ€88ΐαηΐ8ΐη6..., ρ. 236 88. 



ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ. οχι,νιι 

Μειΐδ ιοί βηοοΓβ ί1 ίαυΐ (ΙίδΙίη^^ιιβΓ. Ό’αρΓβδ ΙοηΙ ΓβηδβιηΗβ άβδ ρΓορΙιβ- 

Ιΐβδ, (Ιβδ οοιηηιβηΙείίΓθδ βΐ άβδ βροοΒί^ρδββ, 1θ γθ^πθ άιι Μβδδίβ (Ιβν&ίΙ 
βΐΓβ υηίνθΓδβΙ. Ι^βδ Οθηΐΐΐδ άθναίθηΐ άοηο βη ίαΐΓθ ρ&Γΐίβ, οοΐΏΐηβ άθδ 
αβδοοίβδ, οοιηιηβ άθδ ν&ΐηοαδ, οοιηιηβ άθδ δβΓνίΙβΠΓδ, δθίοη (^ηβ 1β οοθιιγ 
άτι ρρορΙίΘΐΘ βΐ&ίΐ 1&Γ^6 οοιηιηΘ οβίπί ά’Ιδβϊβ ου θΙγοιΙ οοιώπιθ οβίυί άβ 
Ιθΐ Γ&ΐ3ΐ3ίη ου άβ Ιθΐ νο^θπΐ ά'αροο&ίγρδβ (1), ^οπ1^ηθηι ^θδυδ η’&υΓαίΙ-ίΙ 
ραδ οοηηυ βΐ ρΓυίί(5υ6 1β ρΐυδ ^θπβΡβυχ υηίνβΓδυΙίδπΐθ (2)? 

Μ&ίδ ί1 7 & υη υυΐΓβ υηΐνβΓδ&Ιίδπΐθ, οβίυί άβ Ρυυΐ, (^υί δκΐιυβίΐ&ίΐ Ιβδ 
Οβηΐίΐδ υυ δ&ΐυΐ δυηδ ΙβπΓ ίιηροδθΓ ηί 1β δ&1)1)£ΐΙ, ηί Ιυ οίΓΟοηοίβίοη. Ο’α- 

ρρβδ ΙουΙβ ΓΜδΙοίρβ ρΓίιηίΙίνΘ, 3βδυδ η’α ροίηΐ ρΓ0ΐηυ1§·υβ οίΗοίθΙΙβιηβηΙ 
Γ£ΐ1)Γθ§·υΐίοη άβ 1υ Ιοί υηοίβηηβ. δί άοηο οη ΐΓουναίΙ άυηδ Μυρο άβδ 
Ιρ&οβδ άβ οβΙΐΘ υΙ)Ρθ§·8ΐΙίοη, ί1 ίβυάραίΐ οοηοΐυρβ βυ ραυίίηίδΐηβ. 

Υογοηδ Ιβδ ΙβχΙθδ Ιβ ρΐυδ δουνθπΐ οίίβδ. 

Ρ'βναη^'ίΐβ άοίΐ θΙρθ ρρβοΗθ υ Ιουδ Ιβδ ρβυρίβδ (χιπ, 10) βΐ άαηδ ΙουΙ 
1β πιοικΙθ (χιν, 9). ΟβΙ υηίνβΡδβΙίδπΐΘ βδΐ οβίυί (Ιβδ ρρορΚβίβδ βΐ&ρ^ί (Ιυηδ 
1β ^οβυρ άβ Ιβδυδ. 
ϋβηδ Γβρίδθ(ΐΘ (1β Ια δγρορίιβηίοίβηηβ (νιι, 24-30), Μο. δβ πιοηΐρβ 

ιηοίηδ άυρ ρουρ Ιβδ Οβηΐίΐδ (^υβ Μΐ. (χν, 21-28), βΐ δοη πρώτον (νιι, 27) 

βδΐ (Ιαηδ Γβδρρίΐ άυ πρίοτον (Κοιη. ι, 16) (1β δ. Ραυί. — δυρ 1β ΙβχΙβ άβ 
Μαρο, οί. ΟοπιπιβηΙαίϊ'β. Ό’αίΠβυΡδ 1β πρώτον άβ Μο. βδΐ 3υδ1ίββ ραρ Ια 
οοιηραραίδοη βΐΐβ-ιηβιηβ, βΐ Ραυί η’αυραίΐ ραδ αάιηίδ €[υ’οη ηβ ρρέοΜΐ 
Γβναη§·ί1β αυχ Οβηΐίΐδ (}υ’αρρβδ (ΐυβ Ιβδ ^υίίδ βη αυραίβηΐ βίβ ραδδαδίβδ; 

Γαηαίο^ίβ βδΐ ρβυΐ-έίρβ άυβ αυ Ιιαδαρά. Εη Ιουί οαδ, ΓυηίνβΡδαΙίδπιβ άβ 
Μο. βδΐ Ιου]ουΡδ ρρίδ άαηδ 1β δβηδ Ιαρ^β. 

Υοίοί (^πί δβραίΐ ρΐυδ δί^ηίβοαίίί. Μο. ρρβΙβ α Ιβδυδ άβδ ραροΐβδ (|υί 
ραραίδδβηί βίβη άβρο^βρ α Ια Ιοί δπρ 1β δαββαί (ιι, 27), δυρ Ιβδ αΐίπιβηΐδ (^υί 
δουίΐίβηΐ ΓΕοιηπιβ (νιι, 15-19) (3), δυρ 1β οοιηπιαηάβιηβηΐ άβ Ια οΕαρίΙβ 
(χιι, 32-34). 

Ορ οη ηβ ηίβ ραδ (}υβ Ιβδυδ αίί ροδβ άβδ ρρίηοίρβδ (^υί άβναίβηΐ ίαίρβ 
βοΙαΙβΡ 1β οαάρβ ίρορ βίροίΐ άβ Ια Εοί. δαηδ οβία, Ραυί Ιυί-πιβπιβ αυραίΙ-ί1 

ρβυδδί α βη αίίραηοβίρ Ιβδ ΟβηΙί1δ? Μαίδ ί1 δ’α^ίΐ βη οβ πιοηιβηΐ ά’αρρρβ- 

οίβρ Ια δίΐυαίίοη βίδΙορί(}υβ άβδ άοοίρίηβδ. Εβδ δοΐυΐίοηδ άοηηββδ ραρ 
Ιβδυδ ηβ δοηΐ ραδ ρρβδβηΐββδ οοπιπιβ οοηΐραίρβδ α Ια Εοί; βΠβδ Ιβηάβηΐ α 
Ιυί άοηηβρ δοη νβρίΙαβΙβ δβηδ, α Ια άβ§·α§·βρ άβδ δυρβρΓβΙαΙίοηδ ραββίηί- 

(ϊυβδ, α δυβοράοηηβρ Ια ΙβΙΐΡβ άβ Ια Εοί α ΓβδρρίΙ άβ Ια Εοί βΠβ-πιβπιβ. II 

η’γ α ρίβη Ια (^υί ίραηοΕίδδβ Ιβδ ΙίηιίΙβδ άυ ρό1β (}υβ άβδυδ δ’βΙαίΙ ρρβδορίΐ. 

(1) Οί. Ζ/β Μβ88ίαηί8ΐη6..., 284 8δ. 

(2) νοίΓ άαηδ 1β 1)βαα ΙίνΓβ (Ιβ ΜβίηβΓίζ, ^β8Iι8 ηηά άίβ Η6ίάβηιηί88ίοη, ΜύηδΙβΓ, 

1908, Ιβδ οΙιαρίΐΓβδ : Οβν « ίηΙβη8ίνβ » υηίνβΓ8αΙί8ηιυ.8 νοη 1β8ΐι Ι,βΙΐΓβ ηηά ΡβΓ8οη, 

β1 Ιε8η αα8άΓη€ΐύΙΐ€Η6Γ υηίν6Γ8αΙί87ηη8. 

(3) Ο’βδΙ 1)ΐβη ΓαΓ^ηιπΘηΙ Ιβ ρίπδ ίοΓΐ άβ Μ. ΙιΟίδγ : « Α ρΓοροδ άβ Ια ραΓοΙβ δαΓ 

οβ ηαί δοπίΠβ Γΐιοιηιηβ, Γόναη^όϋδΙβ αρ^ιιιηβηΐβ ΓββΠβιηβηΙ, βΐ άαηδ ΓβδρπΙ άβ Ραπί, 

οοηΐΓβ Ιβδ ο1)8βΓναηοβδ 1ά§α1βδ » (1,117). 



ΟΧΙ,νΐΙΙ ίΝτκοουατιοΝ. 

Ο’θδΙ ΐ3Ϊβη 1β §,’βηηβ ά’πηβ άοοίΓίηβ ηοανβΠβ, οβ η’βδί ροίηΐ ΓβΙ&ί ςαβ 

οβΙΙθ άοοίηηθ αν&ίΐ αΙΙβίηΙ άβη» Ια ρβηδββ άβ Ρ&υΐ. 

3β ηβ οίΐθ (ίΐιβ ροιίΓ ηιβιηοίΓβ 1β νοίΐβ άβοΙιΐΓβ (χν, 38) (|ΐιί 8γιη1)θ1ί8β, 

(ΙίΙ-οη, Ια ηιίηθ άβ ΓβΙαΜί88Θη(\θη1; 3ΐιίί. 

Ο’αίΠβαΓδ ροιίΓ αρρΓβοίβΓ Ιβ ραυίίηίδΐηβ υηΐνβΓδαϋδΙβ άβ Μβ. α δα να- 

ΙβπΓ, ί1 ίααΐ 1β οοιηραΓβΓ ά ββίαί άβ Μΐ. βΐ δΐΐΓίοιιΙ α ββΐιιί άβ Ρβ. Οη νβΡΓα 
οοιηΜβη Μβ. βδΐ ΓβδίΓβίηΙ 8ιιγ ββ βΙιαρίΐΓβ, βΐ Γοη βοηβίαρα δίιηρίβιηβηΐ 
€[αβ ΓιιηίνβΓδαΗδιηβ ίαίδαίΐ ραρίίβ άβ Ια βαΙββΙιβδβ ρηπιίΐίνβ, βΐ δΟΓίαΐΙ άβ 
Ια ρβηδββ άβ Ιβδίΐδ : 1β ΐίΐΓβ άβ Ρϋδ άβ ΓΙιοιηηιβ δαίΤίραίΙ ά 1β ιηβΐΐρβ άαηδ 
ιιηβ αάιηίραΐ3ΐβ ΙπιηίβΡβ. 

Νοιίδ ρα88βΡοη8 ρΙαδ ραρίάβιηβηΐ δΐιρ 1β ραιιΐίηίδιηβ άβ Μβ. α ρροροδ άβ 

Ια ρβρροΐ^αΐίοη άβδ Ιηίίδ. 11 ηβ δ’α^ίΐ ^ιιβρβ (}πβ ά’πη ραδδα^β (ιν, 11 8.), 

811Ρ 1β 1)αΙ άβδ ραραΐ3θ1β8. 1’βη αΐ άβ]α Ιραίΐβ Ιοη^πβπιβηΙ (1), β1 .]β νίβηδ 

άβ ΓββοηηαίΙρβ ςαβ Ιβδ ΙβνπιβΒ άπ ν. 11 ροπρραίβηΐ 1)ίβη ανοίρ βίβ βιηρραη- 

Ιβδ α 8. Ραπί (2). Μαίδ Ια ραρα1)ο1β άβδ Υί^ηβροηδ βΐ ΙοιιΙβ Ια βοηάιιίΐβ άβ 

Ιβδίΐδ, ρβδβρναηΐ 8β8 ιηβΐΐΐβπρδ ϊηοιηβηΐδ α 8β8 αρόΐρβδ, ρροανβηΐ βίαίρβ- 

ιηβηΐ ςυ’ϋ η’βδρβραίΐ ραδ Ιριοιηρίιβρ άβ 8οη νίναηΐ άβ ΓορροδΐΙίοη οΒδΙί- 

ηββ άβδ βΐιβίδ ρβΐί^ίβιιχ άβ Ια ηαΐίοη. Μαρβ ηβ άίΐ τίβη άβ ρΐιΐδ. Απβπηβ 

νηβ άίρββΙβ άιι δαίπΐ άβδ Οβηΐίΐδ 8\ι1)δ1ί1ιιβδ αηχ ^ιι^ίδ άαηδ Ια ίοηάαΐίοη 

άβ ΓΕ^Ιίδβ, Ρΐβη άβ Ια Ιΐιβορίβ άβ δ. Ραηΐ δπρ Ια ρβρρο1)α1;ίοη Ιβπιροραίρβ 

άβδ Ιηίίδ άαηδ ΓίηΙβΡβΙ άβδ Οβηΐίΐδ. Εβ ραηΐίηίδηιβ άβ Μαρβ βδΐ άοηβ, 

ββΙΙβ ίοίδ βηβορβ, ηη ραηΚηίδπιβ ρπάίηιβηΙαίΓβ, οη ρΐηΐόΐ 1β ροίηΐ άβ άβ- 

ραρί ηηβ Ραηΐ α ρρίδ άαηδ Ια άοβίρίηβ άβ ΙβδΠδ. 

3. 11 ΡβδΙβ Ιβ ραηΙίηΐΒΐηβ άτι ραΠίβαη, 1β ραρίί ρρίδ άβ ραΕαίδδβΡ Ιβδ 
Βοηζβ αη ρροβΙ άβ Ραηΐ. 
Ε’αρ^ηπιβηΙαίίοη άβ άβΙαίΙ άβ Μ. Εοίδγ Ιοηρηβ γραίηιβηΐ ά Ια ρΐαί- 

δαηίβρίβ. ^ι1β ΓαηββάοΙβ άβ ΓβχορβίδΙβ βίραη^^βρ (ιχ, 38-40) αίΐ βίβ ρα- 

βοηΐββ βΐ ρβηΐ-βίρβ ίπια^ίηέβ άαηδ ΓίηΙβΡβΙ άβ Ραηΐ, (5ηβ Ια άβηιαηάβ 

άβδ βίδ άβ Ζβββάββ αίΐ βίβ ρβροηδδββ αβη άβ ηιβηα^βρ α Ραηΐ ηηβ άβδ 

ρρβπιίβρβδ ρΙαββδ άαηδ Ιβ ρογαηηιβ ββίβδίβ, ςαβ ΓβηίαηΙ βαρβδδβ ραρ 

Ιβδπδ ρβρρβδβηΐβ « Ιβ ρβΐίΐ Ραηΐ », ββ δοηΐ δη§^^βδΙίοη8 (}ηί ηβ ρβίβνβηΐ 

ραδ άβ Ια βρί1ί(}ηβ. 

Μαίδ ροηρςηοί Μαρβ α4-ί1 ΙαηΙ ίηδίδΙβ δηρ Γ ίηίη1;β11ί§·βηββ άβδ Αρόΐρβδ ? 

ΕΠβ βδΐ ροηδδββ δί Ιοίη ςα’βΠβ η’α ρΐηδ άβ νραίδβπιβίαηββ; ββ η’βδί ρίπδ 

άβ ΓβίδΙοίρβ, β’βδί ηηβ Ιββδβ. 

Εΐ βη βββΐ, άαηδ Ιβ δββοηά βναη^ίΐβ, Ιβδ ΑρόΐΡβδ ηβ δοηΐ ^ηβΡβ πιβ- 

ηα^βδ. Ιβδηδ Ιβηρ ρβρροβΕβ άβ Ηΐαηςηβρ ά’ίη1β11ί§^βηββ (ιν, 13; νπ, 18); 

Ιβδ πιίραβίβδ ηβ ΐρίοπιρΕβη! ραδ άβ Ιβηρ Ιοηράβηρ ά’βδρρίΐ βΐ άβ βοβηρ 
(νι, 52; VIII, 14-21); ίΐδ η’οηΐ αηβηηβ ίάββ άη νβρίΙαβΙβ ίάβαί άβ Ιβδηδ 

(1) ββ., 1910, ^αην^β^. 

(2) νοίΐ’ ρΐυδ ίι&υΐ, ρ. οχι,ιιι. 



ΙΝΤΚΟΒϋΟΤΙΟΝ. εχΒΐχ 

(χ, 24), ΡίβΓΓβ 8’βη δΟδιηάδιΙίδβ (νιιι, 33), ί1 Ιίβηΐ άθδ ρροροδ ΓΠ&Ι&νίδβδ 
(1ιΐΓ3.ηΙ πηβ ΓβνβΙ&Ιίοη (ϋνίηβ (ιχ, 6), οη δβ (ΙίδρπΙβ 1β ρΓβπιίβΓ Γ3η§· 

(ιχ, 34); ί1 γ α Ιβδ ί&ηί&ροηηαάΘδ, δΐιίνίβδ άβ Ια ρβιΐΓ βΐ (1β Γα1)αη(1οη; 

Ιβδ ΐΓοίδ άΐδοίρίβδ οΙιοίδίδ άοΓίηθηΙ οοιηπίΘ άβδ 1ΐ6ΐ3θΐΘδ ςπαηά Ιθιιγ 
ΜαίΐΓΘ ΙβπΓ άθιηαηοΐΘ άβ ρηθρ ανθο Ιιιϊ, ϋ α βηΓιη 1β Ρβηίβιηθηΐ άβ 
ΡίβΓΓβ βΐ Ια ΐΓαΙιίδοη άβ Ιιιάαδ. 

διίΓ ββ, ΙοιιΙβ ΓαηΙίςιιίΙβ β1 ηιβηιβ Ιβδ Ιβηιρδ ηιοοΙβΓηβδ οηΐ αάιηίΓβ 
Ια δίηοβΓίΙβ άβδ βναη§·β1ίδ1βδ βΐ δρβοίαΙβιηβηΙ άβ Μαρο (ίπί α ιηίδ άαηδ 
ιιηβ ΙιιιηίβΓβ δί οραβ ΓίηοαραοίΙβ ηαΙαΓβΙΙβ βΐ Ιβδ άβίαίΐΐαηοβδ άβδ Αρό- 

Ιρβδ άβ Ια ηοπνβΠβ ρβΐί^ίοη. Οη ηβ δ’βχρίί^παίΐ ηη ραρβίΐ ρροοβάβ άβ 
Ια ραρί ά’αη άίδβίρΙβ (}πβ ραρ 1β Ρβδρββΐ άβδ άροίΐδ άβ Ια νβρίΐβ. 

Εΐ ββΙΙβ νβρίΐβ ραραίδδαίΐ Ιρβδ νραί8βπιΙ)1α1)1β. ^ι1β1(^11β8 ρββΙιβιΐΡδ άβ 

Οαΐίΐββ η’βΙαίβηΙ ραδ άβνβηιΐδ βη ηη δβηΐ ]οηΓ Ιβδ ρρβάίβαίβηρδ άβ Ια 

άοβίρίηβ €[πί α Ιρίοπιρίιβ άβδ ΡβδίδΙαηββδ άβ δ. Αη§·ηδ1ίη βΐ τανί Γίηΐβΐ- 

Ιί^βηββ άβ Ραδβαΐ. Ο’βδΙ Ια ηη ΐΕβπιβ δοηνβηΐ άβνβίορρβ, βΐ (^ηί δβ ρρβ- 

δβηΐβ ανββ αδδβζ ά’βνίάβηββ α ΓβδρρίΙ άβ βΙιαβηη. II α ίαΐΐη Γαηάαββ δίη- 

^αΐίβρβ άβ Μ. Εοίδγ ροηρ άίρβ : « ΓίηίηΙβΠί^^βηββ άβδ Αρόΐρβδ βδΐ άοηβ 

πηβ Ιΐιβδβ άβ Γβναη^βΐίδΐβ, 1>ίβη ρΐηδ (}η’ηη ίαίΐ άβ ΓΜδΙοίρβ » (1), βΐ 

ροηρ βχρίίςηβρ ββΙΙβ αΐΐίΐηάβ άβ Μαρβ ραρ Γίηίΐηβηββ άβ Ραηΐ βΐ 1β άβδίρ 

άβ 1β πιβίΐρβ απ-άβδδπδ άβδ Οοηζβ. 

Οαρ βηβη, ηπΠβ ραρί οη ηβ νοίΐ ραραίΐρβ, ηιβηιβ άβρρίβρβ ηη νοίΐβ, 

Ια δίΠιοηβΙΙβ άβ Ραηΐ. Π γ α ρΐηδ, δί νραίηιβηΐ II γ α άη ραηΐίηίδηιβ άαηδ 

Ια ρβηδββ άβ Μαρβ, ίΐ βοηάηίΐ Ιο§·ί(ϊηβηιβηΙ α ΡβΙιαηδδβΡ ΓαηΙορίΙβ άβδ 

Οοηζβ. 

δί Ιβδ Βοηζβ δοηΐ δοηνβηΐ ρβρρίδ ραρ 1β ΜαίΐΡβ βΐ ]ηδ1βηιβηΙ, β’βδί 

ηη’ίΐδ δοηΐ ΙοηίοηΡδ άαηδ δα βοηιρα^ηίβ βΐ (^ηΊΙ δβ βοηδαβΡβ α Ιβηρ ίηδ- 

Ιρηβΐίοη. δί Μβ. Ιαίδδβ ρβΡββΡ, ρΐηδ ςηβ Μΐ. βΐ Εβ., Ιβδ άβίαηΐδ άβδ 

Αρόΐρβδ, β’βδί ροηρ ηιαρςηβρ ρΐηδ ίορίβηιβηΐ; Ιβδ βορρββΐίοηδ (}η’ί1δ οηΐ 

Γβςηβδ. Οββί Ιηβρα ββία. Εβδ ίαηΐβδ αρραρίίβηηβηΐ αη ραδδβ, Ιβ ρρίνίΐβ^β 

άβηιβηρβ. Εβδ ραρίίδαηδ άβδ Βοηζβ αηραίβηΐ ρη ρβροηάρβ α ββηχ άβ Ραηΐ 

ηη’ίΐδ βΙαίβηΙ Ιβδ άβροδίΐαίρβδ άβδ δββρβίδ άβ Ιβδηδ, βΐ β’βδί Μαρβ (^ηί 

Ιβηρ ίοηρηίδδαίΐ ββΙΙβ αρηιβ. Εα ρβηδββ άβ Μβ., ρβη βχρΙίβίΙβ, ηιαίδ Ιραηδ- 

ραρβηΐβ ββρβηάαηΐ, β’βδί (^ηβ ΙΈναη^ίΙβ α ΐρίοηιρΕβ ραρ ββ οιη’ίΐ γ αναίΐ 

άβ ρΐηδ ίαίβΙβ βηηιαίηβηιβηΕ Ρβηδββ ΐΡβδ ραηΐίηίβηηβ, ηιβηιβ ΐΡβδ ίδαϊβηηβ, 

ηιαίδ ηηΐίβηιβηΐ άβδαναη1α§^βηδβ αηχ Βοηζβ. Εαρ ΡαηΙ, Ιηί αηδδί, αναίΐ 

βιι ββδοίη άη άοη ά’βη ΕαηΙ, βΐ δ’ίΐ αναίΐ βα Ιοη]οηΓδ ΓίηΙβΠί^βηββ ρΐηδ 

ρροηιρίβ βΐ ΓβδρρίΙ ρΐηδ βηΐΐίνβ, ββδ αναη1α§·β8 Εηηιαίηδ ηβ Ιηί αναίβηΐ 

δβρνί (ΐη’α ρβρδββηΐβρ ανββ ρΐηδ ά’αράβηρ ΙΈ§^1ίδβ άη ΟΕρίδΙ. 

Εη ΓβαΙίΙβ, ββΙΙβ ρίναΐίΐβ η’α ραδ βη ΓίηιρορΙαηββ (}ηβ Ιηί αΐΐρίβηαίΐ 

Βαηρ, οη Ιβ δαίΐ αδδβζ, βΐ Μαρβ ηβ δ’βδί ραδ ίαίΐ ΓίηΙβρρρβΙβ άβ δβηΐίηιβηΐδ 

(1) I, ρ. 1005, αρΓβδ Ια δβοοηάβ ΐΏΐιΙΙίρΠοαΙΐοη άβδ ραΐηδ. 



ίΝτκοΒυατιοΝ. 01. 
ΐηάί^ηβδ άβ Ραυί. Εΐ Ια 1ί1)βΓΐ6 ανβο Ι&ίΐαβίΐβ ΐ1 ραρίβ (1θ8 Βουζβ βΐ άβ 

ΡίβΓΓΘ Ιθυρ οΐιβί β8ΐ 1θ Γηθίΐίβιιρ ^αραπί άβ 88. ΓιάβΙίΐΘ ααχ ίαίΙδ. 

Ιβ η’ΐ^ηοΓβ ρα8 ς[ΐιβ ρ1υ8ΪθΐΐΓ8 (1β8 1θχΐ08 άοηΐ ]’αί ίαΐΐ βίαΐ ροιίΓ ρρβ- 

0Ϊ8ΘΓ Ια ρβηδόβ άβ ^68ι18 8οηΙ οοηδίάβΓβδ οοιηιηΘ άβ8 Ιραηδίοηπαΐΐοηδ 
άοοίηηαΐβδ ραρ Ιβίδ βχβ^βίβδ ραάίοαιιχ. Μαίδ ί1 ίαπάΓαίΙ; ροπΓίαηΙ δ’βη- 

Ιβηάρβ 8ΠΓ 1β8 οοηάίΐίοηδ άβ Ια ιΠΘΐΙιοάΘ. Μαρο 8θ ρρβδβηΐβ άαηδ Ιβδ 
οοηάΐΐίοηδ ηοΡΓπαΙβδ ά’ηη θορΗ (|ΐιί ιϊιθριΙθ ορέαηοβ. Οη Ια Ιαΐ ρβίιΐδβ 
ραροβ (}ΐι’ΐ1 βδΐ ΐιηΙ)υ άβ ρΡ6]ιι^β8 άοοίριηαπχ, ίρπίΐ ά’ιιηβ βνοΐιιΐίοη ρο8- 

ΙβρίβιΐΡθ : ί1 άο§·ιηαΙί8β. — Βοηο ρροανβζ (}π’ί1 άο^ιηαΐίδθ! — Π βδΐ, 
άίΙ“θη, ίΓη1)α άβ Ια 11ιβο1ο§·ίβ άβ 8. Ραυί. — Ρροανβζ άοηο (^α’ίΐ δ’α^ίΐ 
Ηβη άβ Ια Ιΐιβοΐο^ίβ ρρορρβ α Ραηΐ. Ορ Μαρβ η’βη ρρβδβηΐβ ραδ άβ 
Ιραοβδ... 

δα δίηοβριίβ 1ιί8ΐθρί€[πβ η’α άοηο ραδ βίβ ο1)1ϋβΡββ ραρ 8οη ρρβ3η§·β 

άο^πιαΙΐ(|ηβ, βΐ ηοηδ ροηνοηδ 1β ρβ§·αράβρ οοπιπιβ ηη βάβΙβ ίηΙβρρρβΙβ 

άβ Ια ρβηδββ άβ Ιβδίΐδ. 



αοΝ€ΐ.υδΐθΝ 

II δΐιίΤίΓθ. άβ ^υθΐ€[αβ8 1ί§·ηβ8 ρουι* ίη(1ί€[ΐΐθΓ οοιηιηΘηί Γθχ&πίΘη οη- 

Ιίςπβ άπ δβοοηά Θναη^^ϋΘ 86 οοιηροΓίβ ραΓ ταρροΓΐ α 1& ΐΓδκΙίΙίοη θο- 

οίβδΐ&δΐΐίϊαθ. 
ΐΓ&άίΙΐοη &ΙΐΓί1)ΐιβ 1β δβοοηά βν&η^ίΐΘ έ 3β&η δΐίΓηοιηπιΘ Μαρο, 

Ιιιίί (Ιθ ^β^ϋ83ι16^η, (ϋδοίρΐβ (1β 8. Ρ&ιιΐ βΐ άβ 8. ΡίβΡΓβ. II ΓαυραίΙ βΟΓΪΙ 

ά’αρΓθδ Ια οαΙβοΙιβδΘ άβ 8. ΡΙθγγθ, δαηδ 8Θ δοαοίθΓ ά’αη οράρβ αδδΐΐΓβ, 

άαηδ Ιθ 1)ΐιΙ άβ δπρρΙβθΓ αα Ιβιηοί^ηα^β οραί (1θ ΓΑρόΐΡβ, βΐ ΐΓβδ ρρο- 

1)α1)ΐ6ΐηθηΙ α Κοιηβ, αρρθδ Ια ιϊιογΙ άβδ άβιιχ ^ταηάδ ΑρόΐΓβδ. 

Ρ’βχαπιΘη 0ΓίΙί(}αΘ 8ιι^^θγθ ςυβ ΓααΙβπρ (Ιπ 8θοοη(1 βναη^Πβ βΙαίΙ ιιη 

Ιιιίί οοηηαίδδαηΐ Ι’αΓαΐϊΐββη βΐ αυδδΐ Ιθ ^γθο. Ο’βδΙ πη νθήίαΜθ απΙβιΐΓ, 

(}αί η’α ρΓθ1)α1)1βιηθηΙ δπίνί ςαβ άθδ δοαροβδ οραΐβδ άοηΐ Ια ρηποίραΐθ, 

δίηοη Ια δΘΐιΙβ, ραραίΐ ανοίρ θΙθ Ιβ8 ΡθοίΙδ άβ 8. Ρίβρρβ. δοη 1)αΙ, αιιίαηΐ 

ςπ’οη ρβιιί θη ίη^^θΡ, η’βίαΐΐ ηΐ (1ο^ιηαΙΐ(|ΐΐΘ α Ια ίαςοη άβ 8. ΡαηΙ, ηί 

άίρθοΙθπίΘηΙ αροΐο^θΐίςαβ, ηί δίρίοΐβπίθηΐ; 1ιί8ΐθρί(|αβ αη 8βη8 ο1α88ί€[ΐΐΘ. 

II α νοηία οοηδβρνβρ Ια πιβηιοίΓΘ άθ ΙΈναη^ίΙβ (1β 3β8ΐΐ8-01ιρί8ΐ, Ρίΐδ άθ 

Βίβη, 8αη8 δ’αδίΡβίηοΙΡΘ α ηη οράρβ ριιρβπίθηΐ οΐιροηοΐο^ίςιιβ. δβ8 1α- 

ΙίηίδπίΘδ, 8αη8 θΙρθ Ιρ68 οαραοίβρίδβδ, δπ^^βΡΘηΙ ρΙπΙόΙ άβδ αοοοίηίαηοβδ 

ανβο Κοπιθ; 8α οοηηαίδδαηοβ άβδ Ιίβηχ ίηάίςιΐΘ ΙθΡίΐδαΙοπι, βΐ αΡδοΙα- 

ηίΘηΙ ρίβη η’ίηάίί^πβ ςη’ίΐ αίΐ βορίΐ αρρβδ Γαη 70; αη ροίηΐ άβ νηθ ορί- 

Ιί(}ηβ, Ιθ (Ιίδοοηρδ άη οΐιαρίΐρθ χιιι ίαίΐ ρΐηΐόΐ δηρροδβρ ς[ηθ Γόναη^ϋθ 

Θ8ΐ αηίβρίθηρ αηχ ρρβραραΙίΓδ άη δίθ^θ άθ Ιθρηδαίθιη. 

Εηΐρθ 1θ8 Ρθπδθί^ηθπίθηΙδ άθ Ια Ιραάίΐίοη αηοίθηηβ θΐ Ιβδ οοηδίαΐα- 

Ιίοηδ άθ Ια ορίΐίί^ηθ ρΙιί1ο1ο§·ί(5ηθ, ΙίΙΙβραίρθ, ΙιίδΙορίφΙθ θΙ ί1ΐθθ1ο§·ί(ϊηθ, 

ί1 γ α ηηθ οοϊηοίάθηοθ δί δαίίδίαίδαηΐθ ςη’ίΐ ίαηΐ βαηδ ΙιβδίΙβΡ ΡθοοηηαϋΡθ 

Ια ναΐθπρ άθ Γαηοίθηηθ Ιραάίΐίοη. 

δί Γοη θοηδίάθΡθ €[ηθ Μαρο, ίηίορηιβ ραρ Ιθ ρρίηοίραί Ιθπιοίη άβ Ια νίβ 

ρη1)1ίε[η6 άθ Ιθδπδ, βνίάοηιπίθηΐ δίηοθΡβ οοιηπιΘ ραρρορίβηρ άθ8 ίαίΐδ, 

η’βδί ίηίΐηθηοθ ραρ αηοηηθ Ιΐιβοΐο^ίθ δρβοίαΐθ, οη Ιίθηάρα 8οη βναη^ίΐθ, 

πίθΓηβ αη δίπιρίθ ροίηΐ άθ νηθ 8θίθηΙίβ(|ηθ, ροηρ ηη άοοηπιβηΐ ά’πηθ 

§^ρανίΙθ Ιιορδ άθ ραίρ, ςηί ηοηδ άοηηβ ηηθ οοηηαίδδαηοθ Ιρ68 ίηοοηιρίθΐθ, 

πιαίδ οθΡίαίηθ, άθ8 ίαίΙδ βΐ άθ8 ραροίθδ άθ Ιβδηδ. 





ΕΥΑΝ&ΙΙΕ 

8ΕΙ.0Ν 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ 
τκΑουατιΟΝ ετ εομμενταικε 

ΟΗΑΡΙΤΚΕ ΡΚΕΜΙΕΚ 

^ ΟοιηηιβηοθπίΘηί άβ Γβναη^ίΐβ άβ ^θ8Ει8-^I1^^8ι, Έίΐ8 άβ Βίβιι’ : 

1. υίοΰ θεοΰ. — Νβδίΐβ οπι. 

I, 1-4. ΙιΑ ΜΙ88ΙΟΝΟΕ ^ΕΑΝ ΡΚΟΡΗΕΤΙ8ΕΕ (Μί. III, 1-4; ΙΙιΟ. III, 1-6). ΟΟηδίΡΠΟ- 

Ιΐοη άβ οθΐίβ ρρθΐηίβΓΘ ρβηοορθ θδί νίνβιηβηΐ οοηίρονβρδβθ. Ββαυοουρ ά’αη- 

οίβηδ ηβ δΐίρροδβηΐ ςπ’υηβ νίΓ§·ιιΐΘ &ρρβ8 1θ ν. 1. Οη οοηδίρπίΐ : Ιβ οοιηιηθηοβ- 

ιηβηΐ άθ ΓΕναη^ίΙβ ίιιί δβίοη οβ ςιιΐ βδΐ βοπΐ; ο’βδί-α-άΐΓβ : Ιβδ άθΙιαΙδ άβ 
ΓΕναη^ϋθ ίαρβη! οοηίοηηβδ ά οβ ςυί βΐίΐϋ αηηοηοΘ ρ&ρ Ιβ ρρορΙιβίΘ Ιδ&ϊβ, α 
δανοίΓ... ιη&ίδ οβίΐβ οοηδίΓυοΙίοη βδΙίΓβδ άιΐΓβ, δοίί ρείΓΟβ ςαβ Γαρίίοΐβ δβρ&ίΐ ηβ- 

οθδδβίΓβ άβν&ηΐ άρχη, 8θϋ ρ&ΓΟβ (}υβ Ιβ νβρΙίΘ ήν αιίΓαϋ άύ θΙγθ βχρπιηό. Οβ 
δβηδ θδΐ οβρβηάαηί αάορίβ ραρ δοΐιαηζ βΐ Κηίΐΐ). II βδΐ ιηοάίβΘ ρουρ Ια οοηδ¬ 

ίΓυοΙίοη §·ΓαιηιηαΙίοα1β ραΐ' ΗοΙΙζ. ςυί ίαίί άβ άρχη ΓαΙίΓίβυί άβ Ιγένετο (ν. 4); 

ο’βδί ^βαη ςυί α βίβ Ιβ άβΐιυί άβ ΓΕναη^ίΙβ. Μαίδ ο’βδί βηοοΓβ ρΐυδ άυρ, οαρ 
^βαη η’α ραδ βίβ άββυί άβ ΓΕναη^ίΙβ άαηδ δα ρβΓδοηηβ;ί1 βύί βίβ ββαυοουρ 
ρΐυδ δίιηρίθ ά’θοηρβ έν άρχ^ δί Γοη αναίί νουΐυ αβουίίρ α οβ δβηδ. Αυ3θυΓάΊιυί 
ϋ 7 α υηβ ίβηάαηοβ ιηαΓ(|υββ α δβραρβρ Ιβ ν. 1 ραρ υη ροίηί [ΝβδίΙβ, ΖαΗη, 

λ¥6ΐ11ι., /. 4^βϊ58), οβ (ίυί ραραίί βίρβ Ια πιαηίβΡβ άβ α βί έ άαηδ ίΐ. : ίηοίρίΐ 
βναη^βΐίηηι βί (Ιβ ρββ. (ιηαίδ ηοη (Ιβ ΒοΗ. (^υί πιβί υηβ ορροδίίίοη αυ ν. 4). €β 
δβραίί οβρίαίηβιηβηΐ ίαυχ δί οη βηίβη(Ιαίί ραρ 14 : οοηιιηβηοβηιβηί (Ιβ ΓΕναη- 

^ίΐβ, ο’βδί-α-άίρβ (1υ Ιίνρβ βναη§·β1ί(}υβ, οαρ εύαγγέλιον η’α 3αη[ΐαίδ οβ δβηδ (Ιαηδ Ιβ 
Ν. Τ.Ι1 δβραίί (Ι’αίΙΙβυΡδ αδδβζ ηαϊί άβ (ΙββυΙβρ ραρ : « Ο’βδί ίοί (ϊυβ οοιηιηβηοβ 
ιηοη Ιίνρβ ». Οβδ δορίβδ άβ ηοίβδ δοηί ρΐυίόί Γοθυνρβ άβ οορίδίβδ (άαηδ υη 
ίβιηρδ ρΐυδ Ρβοβηί), βί Ιβ ν. 1 βδί Μβη άβ Μο. ά’αρρβδ ίουίβ Ια ίραάίΐίοη. II 

ηβ ίαυί ραδ ηοη ρΐυδ άίρβ ανβο Ζαΐιη [ΕίηΙ. II, ρ. 220 δδ.) : άββυί άβ ΓΕναη- 

^ίΐβ άβ άβδυδ, βη ορροδαηί Γοθυνρβ ρβΡδοηηβΠβ άβάβδυδ α οβΠβ άβ δβδ αρόίρβδ, 
οαρ Μο. ηβ δουΐί^ηβ ηυΐΐβ ραρί οβ άουΜβ πιίηίδίβΡβ, βί άβδυδ-ΟΙίρίδί βδί ίοί ηοη 
ραδ Ιβ ρρβάίοαίβυρ, πιαίδ Γο1)^6ί άβ ΓΕναη§^ί1β. Εη ^^βηβροί, οβυχ (}υί άβΙαοΙιβηί 

ΕΥΑΝΟΙΕΕ δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 1 



2 ΕΥΑΝΟΙΙ^Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΙΙΟ, I, 1. 

1β ρΓβιηίβΓ νβΐ'δθί ΓΐηίθΓρΓβΙθηΙ οοΓηΐΏβ ιη&Γςυ&ηΙ 1θ οοπιιηβιιοθιηβηΐ άβ Ια ρΓθ- 

(Ιίο&Ιίοη Γβίαΐίνθ ά ^6δαδ; οη δ’αυίοπδβ άβ Οδ. ι, 2. 
Νοτίδ βδδ&^'οηδ άθ δυΐΥΓβ υηθ νοίβ ιηο^βηηθ, ςιιί Οθρβηάαηί δβ Γ&ρρΓΟοΙιβ 

άαναηΐ&^θ άα ρρβιηίβρ δγδίθΐηθ. II βδΐ βη βίΤβί ΐΓθδ (ΙίίΓιοίΙθ άβ άβΙαοΙίθΓ οοιη- 
ρΐθίβηιβηί 1θ ν. 1 άβ οβ €[ΐιί δυίί, α ιηοίηδ άθ ίαΐΓθ άίρβ 4 Μο. ςιιβίςυβ οΐιοδβ 
ά’ίητιΐϋβ. Καθώς γέγραπται βπιρίογβ είδδβζ δοανθίιΐ ά&πδ δ. Ρ&υΐ βδί ίοιΐ3θυΓδ υηβ 
οοηίιπηαϋοη δΟπρΙιΐΓ&ίΓβ άβ οθ (ϊπί ρρθΟθάθ. Ρα ρβηδθθ (Ιθ Μο. ρ&Γ&ι11)ίβη §1γθ 
ς^αθ Ια ιηίδδίοη άβ ^θαη (δίηοη ΙοπΙ 4 ίαίΐ δα ρθΓδοηηβ) α βΙό Ιο ροίηΐ άο άοραΗ 
άβ Ια ρρβίϋοαίίοη άβ ^θδι1δ. Ροπρ οΡνίβΡ 4 ΓοΡίβοΙίοη §ταηιιηαΙίοα1θ οοηΐρβ 1θ 
ρρθιηίβρ δ^δίοιηθ, ηοιίδ ιτιβΙΙοηδ ηοη ροίηί υηβ νίρ§·υ1β πιαίδ υη ροίπΐ βη Ιιαυί 
αρρβδ 1β V. 1. Ρα οοηδίρυοϋοη βδΐ πιοίηδ βίροίίβ δαηδ ςυβ 1β Ηβη δοίΐ ΙουΙ 4 ίαίΐ 
Γοπιρυ. Ρα ρριηοίραΐβ άίίϊιουΐΐβ ορροδββ 4 Ια ρρβιηίβρβ ορίηίοη βδί άαηδ Ια Ιοη- 
^υβυρ άβ Ια ρροΙαδβ, πιαίδ ηουδ νβρροηδ (|υβ 1β ΙβχΙβ ρρίηιίΐίί άβ Μο. βΙαίί δαηδ 
άουΐβ πιοίηδ Ιοη^. 
Β’αρρέδ Ορί^βηβ, άβαη ηιαρςυβ 1β άβΡυΙ άβ Ια ηοιινβΐΐβ αΙΙίαηοβ οοιηπιβ βίαηΐ 

1β ΡβρρβδβηίαηΙ άβ Γαηοίβηηβ : βΐΐβδ δβ ΙουοΙιβηΙ 4 οβ ροίηΐ : πλήν ή άργη του 
ευαγγελίου (εστι γαρ αύτοΰ ριέγεθος αρ'/ήν κα\ τά έξης και ριέσα κα'ι τέλη εχοντος) ήτοι πασά 
Ιστιν ή παλαιά διαθηκη, τύπου αύτ% δντος Ίωάννου, η διά την συναφήν τ% καινής προς την 
παλαιάν τά τέλη της παλαιάς διά ’Ιο^άννου παριστάρ,ενα (δΠΡ άβαη, ι, 13, βά. ΡΓβηδβΙιβη). 

1) εύαγγέλιον, νίβυχ πιοΐ^-ρβο άβ]4 άαηδ ΗοηιβΡβ, πιαίδ ανβο 1β δβηδ ά’βΙρβηηβ 4 
οβίυί (ίπί αρρορίβ υηβ Ροηηβ ηουνβΐΐβ {Β1α88), α δί§'ηίββ βηδυίΐβ Ροηηβ ηουνβΠβ, 
αηηοηοβ ά’υη βνβηβπιβηΐ Ιιβυρβυχ. Μο. ΓβπιρΙοίβ νοΙοηΙίβΡδ (δβρί ίοίδ, ρΐυδ χνι, 
15), Ιαηάίδ ςυ’ίίβδί ρΐυδραρβ άαηδ ΜΙ. ({|υα1ρβ ίοίδ) βΐ ηβ δβ (ρουνβ ραδ άαηδ Ρο. 
Οη βαίί οοπιΡίβη ί1 βδί ίρβςυβηί άαηδ 8. Ραυί. Όαηδ Μο. ί1 δί§*ηίββ Ια Γοί ηου- 
νβΠβ, Ια ηουνβΠβ άοοίρίηβ (νιιι, 35; χ, 29; χιιι, 10; χιν, 9 βίχγι, 15). 0’βδ1άβ]4 
1β δβηδίοί, βί Γαά]οηοίίοη : « άβ άβδυδ-ΟβρίδΙ » ίηάίί^υβ ς[υβ άβδυδ βη βδί Γοβ]βί. 
Ο’βδί Ια ρρβάίοαίίοη άυ δαίυί βη άβδυδ (Κοπι. ι, 9; I Οορ. ιχ, 12; II Οορ. 

IX, 13, βίο.). Οβ η’βδί ραδ : Ροί ηουνβΠβ ρροΓηυΙ^-υόβ ραρ άβδυδ, ηί ίουί 4 ίαίί: 
Ιιίδίοίρβ άβ 3βδυδ, ηιαίδ Γαηηοηοβ άυ δαίυί οοηίβηυ άαηδ Ιβδ ραροΐβδ βί Ιβδ 
αοίβδ άβ άβδυδ. 
Οβ πιοί ςπί η’βίαίί ρρβδςυβ ρΐυδ οοηηυ ςυβ άαηδ δοη δβηδ οΠρβίίβη α βίβ Ρβ- 

ίΡΟυνβ άαηδ 1β §·ΡβΟ ΙιβΠθηίδίίί^υβ, ραρ βχβιηρΙβ ; ηρξεν δέ τώι κοσιαωι τών δι’ αύτδν 
εύαγγελί[ων ή γενέθλιος] του θεού. « [Ρβ 3θυρ άβ ηαίδδαηοβ] άυ άίβυ (ο’βδί-4-άίρβ 
ά’Αυ^υδίβ) ίυί ρουρ 1β ιηοηάβ 1β οοιηπιβηοβηίίβηί άβδ Ποηηβδ ηουνβΠβδ (ΐυί 
άβναίβηί δβ ΡβαΙίδβΡ βη δα ρβΡδοηηβ » [Όβορβΐ ά68 Α8ίαΐ68 βη Γαη 9 αν. ά.-Ο. 
Βιττενβεκοεκ, Ο/’. ίη8βι\ 458, 40). ΟΠαι^υβ ανβηβιηβηί βίαίί οοιηιηβ υηβ 
πιαηίίβδίαίίοη άίνίηβ άοηί οη ρροοΙαπιαίί Ια Ποηηβ ηουνβΠβ. Βαηδ υη ραρ^ΓΠδ 
άβ Γαη 54 (Οχ'ι^γΙι. νιι, 1021), ρυΠΠβ βη 1910, Νβροη βδί αηηοηοβ οοπιπιβ Γβδρβ- 
ραηοβ άβ ίουδ Ιβδ Πίβηδ βί 1β Ποη §;·βηίβ άβ ΓυηίνβΡδ : ο δέ τ% οικουμένης και 
προσδοκηθεές κα'ι έλπισθεές Αύτοκράτωρ άποδέδεικται, άγαθ'ος δαίμο^ν δέ τ% οικουμένης κτλ. 
ΡΈναη^ίΙβ άβ 3.-0. βδί άοηο Ια ρροοίαηιαίίοη άβ δοη ανβηβπιβηί οοιηιηβ Κοί- 

Μβδδίβ. Μο. ορροδβ οβίίβ άβοίαραίίοη αυχ ροπιρβδ οίβοίβΠβδ, ανβο ρΙβίηβ οοηδ- 
οίβηοβ ςυβ ο’βδί Πίβη Ιυί ςυί αηηοηοβ υηβ βρβ ηουνβΠβ βί 1β δαίυί άβ ΓΠυιηαηίίβ. 

Ιησού Χριστού βδί υη ίβρπιβ άβ34 οοηδαορβ ραρ Γυδα§·β άβ Ια ρρβιηίβρβ §’βηβρα- 
ίίοη οΠρβίίβηηβ. 8ί Μο. αναίί νουΐυ αίβριηβρ ίοί ςυβ άβδίΐδ βδί 1β Μβδδίβ, ί1 αυραίί 
πιίδ ΓαρίίοΙβ. Μαίδ ί1 ηβ δβ ιηοηίρβ ραδ ηοη ρΐυδ ραρ οβίίβ οιηίδδίοη ίηάίίϊβΡβηί 
4 1αάί§·ηίίβ πιβδδίαηίςυβ άβ 3β8υδ. II δΐιρροδβ δίιηρΙθΙΏβηί ανβο ίουδ Ιβδ βάβΙβδ 



ΕνΑΝΟΙΙ,Ε 5ΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, I, 2. 3 

^αίηβί (}ΐι’ί1 Θ8ΐ θογιΙ; άαηδ 1θ ρΓορΚθίβ Ιδ&ιβ : « (νοΐοί (|αθ ^’6ηνο^^ 

<ίυβ ^θδιι8 Ά βίβ Γθοοηηιι οοιπιώθ Μβδδίθ, ά’ού ΓκρρβΠαΙίοη άβ ^68υ8-^^1Γ^8ί, 

άβνβηιι υη ηοιη ρΐ'ορΓΘ θη άθυχ ρ&Γΐίθδ. 

υίοΰ θεοΰ, ίη^υδίβπίθηΐ οιηίδ ραρ ΗλΥ. Νθδΐΐβ, βίο., άοίΐ βίρβ ΡβΙθηα ανβο Β01( 

βΐ (δου8 Ια Γοριώθ υιου του θεού) ΑΕ βΙο. Ιαίί. ρβ8. τηβ. ξο. θΐο. Ε’οιηίδδίοη 8θ 

Βορηβ & Κ, Θ άα ιχ® 8. ((>Ρβ§“0Ρ7 038, 8οάβη 050), 28 (8θ(1θη 168), 1555 (δοάβη 

1341), Οοάβχ ΟΙίιηαοί ΐ'βΒοΗρΐΗδ, 2 ηΐδδ. κριη. άοηί Γιιη άιι ιχβ 8. (ά'κρρβδ 

ΝΕ8ΤΙ.Ε, Είη{'ύ}ιηιη§... 3® έά., ρ. 247 8.), δρρ.-ραΐ. 

Εβδ πιοΐ8,&ρρθ8 « 3Θ8υ8-Ε1ΐρί8ί »,η6 ρθανβηί άθ8ί§·ηβρ ςυθ Ια βΐΐαΐίοη άίνίηθ 

άαηδ υη 8θη8 υηΐ(|υβ βί ρρορρθ. II βδΐ ΙουΙ α ίαΐΐ ίπιρο8δί1)1β άβ 1θ8 βηΐβοίΐρθ ιοί 

ΟΟΠ1Π1Θ πηθ δβοοηάβ αίϊιρπιαίίοη άβ Ια αίθδδίαηίΐβ άβ άβδυδ, 8υρ Ι3({υβ11β Μβ. 

η’αραδ βουΙυπιβ ά’ίηδίδΙβΡ. II β8ί ά’αίΐΐβπρδ Ιρθ8 ηαίυρβΙ ίΐυβ Μβ. 1β8 αίΐ α^ουιβ8, 

ά’αυίαηΐ (ιαβ 8θη βναη§·ΐ1β α ρουρ Βυί άβ πιβίίρβ βη Ρβΐίβί 1β ρουνοιρ δαρηαΙυρβΙ 

άβ άβδυδ βοπιιΏβ Γιΐδ άβ Βίβυ (ιιι, 11; ιχ, 7; χν, 39). 

2) II η’βδί ρα8 άουίβυχ ςυβ Ια Ιβςοη « άαηδ 1β ρρορΙιβΙβ Ιδαϊβ » ηβ 8θϋ Ια 

Ιβςοη ορί§·ΐηα1β, βορρί§*ββ βη « άαη8 1β8 ρρορίιβίβδ » ραρ ββρΙαίηδ ηΐ88. ραρββ 

(}υβ, βη ρβαΐίίβ, Ιβ8 ραροΐβδ (ίυί δυίνβηί 8οηΙ βπιρρυηΐβββ ρουρ πιοίΐίβ α Μαΐα- 

βΐιίβ (ιη, 1) βΐ α Ιδαϊβ (χι, 3). Οη α άοηβ νουΐυ ρβραρβρ 1’βρρβυρ ρβρροβίιββ ά 

Γβναη^βΐίδίβ βηΐρβ αυΙρβδ ραρ Ρορρίιγρβ (5. /βρ. 8υρ ΜΙ. ιιι, 3). ΒίίΠβυΙΙβ ββίβ- 

βρβ. Β’αρρβδ Κηαβ., Ιδαϊβ βδί 8βυ1 ηοηιπιβ ραρββ ({υβ Γαρ§^υπιβη1; ρορΙβ δυρ δοη 

ΙβχΙβ βί ςυβ ΜαΙαβΜβ η’αναίί Γαϋ ςυ’ΐπιίίβρ Ιδαϊβ. Οη δβραϋ ρΐυδ ρορΙβ α αίΐρι- 

βυβρ ά Μβ. υηβ βρρβυρ άβ πιβπιοίρβ (^υ’υη ραίδοηηβπιβηί αυδδί δυΜίΙ. ΕηβΟΡβ 

βδΐ-ίΐ ςυ’οη ηβ άοίΐ αίΐριβυβρ α αυβυη ββρίναίη δβρΐβυχ υηβ βΡΡβυρ αυδδί Ιουράβ 

δαηδ Ιβδ ραίδοηδ Ιβδ ρΐυδ άββίδίνβδ, ά’αυίαηΐ ο[υβ Ιβδ ρρβπιίβΡδ ΙββΙβυΡδ άβ 

Γβναη§·ί1β αυραίβηί άύ Ια δί§·ηα1βρ ά 1’αυΙβυρ, ηυί ΓαυραίΙ Ρβραρββ δαίιβηι αΐ) 

αΙϋΒ αάηιοηίίιΐ8, βοπιΐΉβ άίδαίΐ 8. Αυ§·υδ1ίη α ρροροδ άβ ΜΙ. χχνιιι, 9 [Ώβ οοη- 

86η8ΐι, Εν. III, 7). 81 αυ βοηίραιρβ Γβπ’βυρ βδΐ 1β ρροάυίί ά’υηβ §·1οδβ (^υί α 

ρβηβίρβ άαηδ 1β ίβχΐβ, ί1 ηβ ρβδίαϋρΙυδ αυχ ^^βηβραΐίοηδ δυίναηΐβδ (ϊυ’αΐα Ρβδ- 

ρββίβρ, ου α Ια βορρί^βρ βοιηιηβ οη α βδδα^^β άβ 1β Γαίρβ ραρ Ια Ιβροη « άαηδ Ιβδ 

ρρορίιβίβδ ». Ορ Ηοΐΐζ. α βίβη ρρουνβ ςυβ Ια βίΐαΐίοη βιηρρυηΐββ α ΜαΙαβΜβ α 

Ιουίβδ Ιβδ αρραρβηββδ ά’υηβ ^Ιοδβ. Εη βίΤβί βΐΐβ ροιηρί 1β βοηίβχίβ (Ιβ ΙβχΙβ 

ά’Ιδαϊβ άβναϋ νβηίρ αρρβδ Ια ιηβηϋοη ά’Ιδαϊβ), βΐ α11οη§^β άβιηβδυρβιηβηΐ Ια 

ραρβηΐΐιβδβ. Οβ ςυί να αυ βυΐ άαηδ Γαρ^υιηβηΙαίίοη άβ Μβ. (βΐ ΚηαΙ?. Γα 1)ίβη 

νυ); β’βδί Ια νοίχ, άαηδ 1β άβδβρί, (^υί ρρβραρβ 1β βΐιβιηίη, Ιουδ ίβΡίηβδ ςυί δοηΐ 

3ρρ1ί(}υβδ ά άβαη. Οβ ρΐυβ 1β ΙβχΙβ η’βδί ραδ βηιρρυηΐβ αυχ 8βρ1αηίβ; ί1 α 

κατασκευάσει αυ Ιίβιΐ άβ επιβλέψεται, βΐ προ προσώπου σου αυ Ιίβυ άβ προ προσώπου 

ρου, βΐιαη^β άβ ρΙαββ, βΐ ββδ ίροίδ ηιυίαΙίοηδ δοηΐ αΐΐδοΐυιηβηΐ Ιβδ ιηέιηβδ άαηδ 

1β ραδδα§·β βίΐβ αηοη^ηιβ άαηδ ΜΙ. χι, 10 βί Εβ. νιι, 27. II βδί ίιηροδδίβΐβ άβ 

ηίβρ δυρ ββ ροίηί υηβ άβρβηάαηββ βΐιβζ Ιβδ βναη^βΐίδίβδ. Ου Μβη άοηβ Μί. βί 

Εβ., δ’αρβΡββναηί άβ Γβρρβυρ άβ Μβ., οηί βηΐβνβ 1β ραδδα§'θ ίίρβ άβ ΜαΙαβΕίβ 

ρουρ 1β ίραηδροΓίβΡ αίΐίβυρδ, ιηαίδ ββία βδί ρβυ νραίδβιηΕΙαβΙβ, ραρββ (^υβ Ιβ 

βοηίβχίβ άβ Μί. βί άβ Εβ. βδί ίρβδ 1)οη βί (^υ’ίΐδ αυραίβηί ρυ β0ρρί§·βρ βη ιηβίίαηί 

« Ιβδ ρρορΕβίβδ », ου βίβη β’βδί υη §Ίοδδαίβυρ ςυί Ιίδαηί Ιβ ραδδα§^β άαηδ Εβ. 

ου άαηδ Μί. Γα ίραηδρορίβ άαηδ Μβ. ρουρ βοιηρΙβίβΡ ββ ς[υ’ί1 άίί ίβί άυ ρρββυρ- 

δβυρ. Οβίίβ δθβοηάβ Ιι^ροίΚβδβ βδί Ια ρΐυδ νραίδβιηβΙαΙιΙβ. Τί. α ηοίβ ηυβ Βαδ. 



4 ΕΥΑΝΟΙΙ^Ε 8ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΙΙΕ, I, 3-4. 

ιηοη αη^θ άβναηΐ ία Γαοβ, ροιίΓ άίδροδβρ ία νοίθ) ^Υοίχ άβ οβίηι 

(}ΐιί οηβ άαηβ Ιβ άβδθΓί : ρρβραΓθζ Ια νοίβ άα δβί^ηβιΐΓ, Γβικίβζ 

(ΐΓοίίδ δβδ δβηίίθΓδ », ^^θαη, 1β Βαρίΐδίθ, ίιιί (Ιαηβ Ιβ άβδθΗ, ρρο- 

οΐαπιαηί υη 1)αρίβιηθ άβ ρβηίίΘηοβ ροιίΓ Ια Γβιηίδδίοη άθδ ρβοΐΐθδ. 

[Ο. Ευηοηι. 250), ΕρίρΙι. (427), νίοΙΟΓίη [Αροο. 55) ραδδβηί άβ « Ιδαϊβ Ιβ ρρο- 
ρΐιβίβ » α « νοίχ βηαηΐ » βη οιηβΙΙ&ηΙ Ιβ ραδδα^^β άβ Μαΐαβίιίβ. ίι’&άάίΐίοη 
δβΓαίΙ βηβορβ ρίπδ νΓ3ΐί8βπι1)1&1)1β δί οη ΙίδαίΙ άαηδ Μβ. ανββ ββρίαίηδ ιιΐ88. ιδού 
εγώ άποστέλλω (Ογ. Τι.) βΐ 3. Ια βη ψπροσθίν σου, βαρ Ια άβρβηάαηββ άη ρα8- 
8α§^β ραΓ ταρροΓΐ α ΜΙ. δβραίΐ βηβορβ ρΐυδ βνΐάβηΐβ; βη Ιοηί βαδ ΓαάάίΙίοη άβ 
εγώ β1 άβ εμπροσθέν σου άαηδ βοη ηοπιβρβ άβ Π188. ρροανβ ανββ (ϊηβΠβ Γαβΐΐϋβ οη 
ηιβίΐαΐΐ άαηδ υη βναη^ίΐβ ββ ςυ’οη Ιίδαϋ άαηδ υη αυΙρβ. Βαηδ Ιβ δγδίβηιβ άβ 
Γίηίβρροΐαΐίοη ί1 η’γ α ηιβηιβ ρΐυδ άβ ρρβίβχΐβ α αββυδβρ Μβ. ά’βρρβυρ. Α Ια 
άίΠ·βΡβηββ άβδ ηοπιβρβυχ βχβ^βίβδ ςυί δβ δοηΐ βνβρίυβδ α ρβδουάρβ Γβηαηϋο- 
ρβαηίβ, 8. άβΡ. Ρβηοηςαϋ α ίουρηίρ υηβ δοΐυΐίοη : Εΐ ({ΐιογποάο ΜανοηΒ εΐαΐίτη 

ίη ρΓΐηοίρίο νοΙυ,ϊϊΐίηΐΒ 8ΐιί ροΒίιίί, είοηΐ εοΗρίητη ββί ίη ίβαΐα ρνορίιβία... 8οΙ- 

ναΐ Ηαηο ψιαβΒΐΐιιηοΐίΙαίίη ιτηρβΗία ρναβΒηηιρύο, βΐ €§ο βΓΓοΗε νβηιαπι άβρνβ- 

οαΙοΓ [Ερ. αά Ραπιηι. 9; Ρ. Ζ. XXII, 568 δδ.). 
3) Ιιβ ΙβχΙβ άΊδαϊβ βδί βϋβ ά’αρρβδ Ιβδ ΙιΧΧ βη πιβίΐαηΐ αυτού αυ Ηβυ άβ τού 

Θεού ήμων (|υί νβηαίΐ βη ραραΐΐβΐίδπιβ ανββ κυρίου (ρουρ Ιαβνβ). Βαηδ Μβ. κυρίου 
δ’βηίβηά άβ άβδυδ; ΐ1 βίαΐΐ άοηβ ρΐυδ δίπιρΙβ άβ πιβίίρβ ά Ια βη Ιβ ρροηοηι, βί 
β’βδί αυδδί ββ ςυ’οηΐ ΓαίΙ ΜΙ. βΐ Ββ. [ραραΙΙ.]. Β’βδί ΙαΒνβ ςυ! άβναίί ραπιβηβρ 
δοη ρβυρΙβ άβ Βαβ}άοηβ; άβδυδ ίουβρα ββ ρό1β άαηδ υηβ βιρβοηδίαηββ βηβορβ 
ρΐυδ δοΙβηηβΠβ : ί1 βδΐ ίάβηΐίββ αυ δβί^ηβυρ. ΒΉββρβυ άοίΐ ρΐυδ ρροβαβίβπιβηί 
δβ Ηρβ : « υηβ νοίχ βρίβ : άαηδ Ιβ άβδβρί ουνρβζ Ια ρουΐβ άβ Ιαβνβ » (Οοηάα- 

πιίή)^ πιαίδ Ια νοίχ άαηδ Ιβ άβδβρί βΙαίΙ άβ3α Ιβ δβηδ ηαίυρβΙ άβδ δβρίαηίβ, βΐ 
β’βδί ρβυί-έΐρβ ββ ςυί α αϋίρβ ΓαΙΙβηΙίοη άβ Μβ. δυρ ββ ραδδα§^β; ί1 βΙαίΙ βη¬ 
βορβ άβδί^ηβ βοπιπιβ ηιαρίΐυαηΐ Ια ρβπιίδδίοη άυ ρββββ (Ιδ. χι., 2 : λέλυται αύτ% 
ή αμαρτία). 

4) Μβ. βΙαβΙίΙ υη ραραΐΐβΐίδπιβ βίροίΐ βηίρβ Ιβ ΙβχΙβ ά’Ιδ. βΐ Ια ηιίδδίοη άυ 
ΒαρΙίδΙβ, βη ρρβηαηΐ Ιδ. αυ δβηδ ρβΐί^^ίβυχ. άβαη βΙαίί άαηδ Ιβ άβδβρί, ί1 ρρβ- 
ββαίΐ Ιβ βαρίβπιβ άβ Ια ρβηίίβηββ. Βα ρβηίίβηββ ρρβραραίΐ Ιβδ νοίβδ, ηοη ρΐυδ 
ά’υη ρβίουρ πιαΙβρίβΙ άυ ρβυρΙβ, πιαίδ άυ δαίυΐ; Ιβ Ιβχίβ ά’Ιδαϊβ βδΐ ίραηδροδβ 
άαηδ Ιβ ηουνβΐ οράρβ άβ ββοδβδ; ββ ςυί δ’βΙαίΙ ραδδβ Ιορδ άυ ρβίουρ άβ Ια βαρ- 
ΙίνίΙβ άβναίΐ δβ ρβρροάυίρβ βη ρΐυδ ββαυ Ιορδ άυ δαίυΐ άββηίΐίί. άβαη βδί ηοπιπιβ 
ό βαπτίζων βοπιπιβ νι, 14. 24, άαηδ Ιβ ηιβηιβ δβηδ (ίυβ δ βαπτισττίς (νι, 25; νιιι, 28), 
Ιβρπιβ ρΐυδ Ιβββηίςυβ, Ιβ ΒαρΙίδΙβ. Ββδ ηιοΐδ έν τ^ έρη'μ'ΐ^ δ’αρρΙίςυβηΙ άοηβ 
ραδ αυ βαρίβπιβ, πιαίδ ά Ιγένετο. Β’αίΠβυΡδ οη ηβ νοίΐ ραδ θ[υβ Ιβδ βοράδ ίπιπιβ- 
άίαίδ άυ άουράαίη δβ δοίβηΐ 3απιαίδ ηοπιπιβδ Ιβ άβδβρί. Ββ ρΐυδ §·ραηά ηοηιβρβ 
άβδ πίδδ. βί Ιβδ νβΡδδ. Ιβδ Γοηί δυίνρβ άβ καί, αναηί κηρύσσων. Ββρβηάαηί Ια 
βορυΐβ η’βδί αάπιίδδίβΙβ ςυβ δί οη βηίβηά βαπτίζων βοπιπιβ « βαρίίδαηί », ββ 
ςυ’οηί Γαίί Ιβδ νβΡδδ., βί ςυβίςυβδ πίδδ. ςυί οηί δυρρρίηιβ δ {^V6ί88). II ίαυί 
άοηβ δυρρρίπιβρ καί (ανββ Νβδίΐβ, Η. βοηίρβ Τί.). — Ββ βαρίβπιβ ρρββΚβ ραρ 
^βαη βδί ηοπιπιβ « Ιβ Βαρίβπιβ άβ Ια ρβηίίβηββ, ρουρ Ια Ρβπιίδδίοη άβδ ρββΐιβδ ». 
Λνβίδδ βη βοηβΙυί ςυ’ίΐ ρβηιβίίαίί Ιβδ ρββΒβδ, βί βοπιιηβ β’βδί Ια Ια βοηββρίίοη 
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^ΕΙ ΙοαΙβ Ια ^υ(1θθ 8’βη νίπΐ αυρρβδ άβ Ιυί, θΙ Ιουδ οβυχ άβ 

άα 1)&ρίέιηθ οΙΐΓθΙίβη, ί1 &]ουΙβ ^αβ Ιβδ βναη^έΐίδίθδ Γοηί αΐΐπΐίΐΐθβ (ραρ οοηίπ- 

δίοη) αη 1)3ρΙέΐΉθ άθ ^θ^η. Οβρβηάαηυθ&η Ιυί-πίΘπΐΘ να ρροοΙ&πίθΓ Ια (ϋίΓβ- 

Γβηοβ άθδ άθΐιχ 1)&ρΙέΓηθδ, ν. 8. I^α Ιΐιβοΐο^ΐθ οαΐΚοΙίςυβ βηδθί^ηΘ ςυθ 1θ Μρ- 

ΙέΐΏΘ Γθπιβί Ιθδ ρβοΐΐθδ 6χ ορβΓβ ορβταίο (ρουρνιι ηπθ Ιθδ άίδροδίΐίοηδ άα 
ΠΘορΙι^Ιο δοίβηί δυίϊΐδαηΐθδ) θΐ ί1 η’^ α απουπΘ ραίδοη άθ ρβηδθΡ ηπβ Ιβ 1)αρ- 

Ιέπΐθ άθ ^0αη αϋ βιι οθΙΙθ νβρίυ, ηΐ ςυ’ΐΐ Ια 1ιιί αϋ αΙίρί1)ΐΐΘ6. 8οη 1)αρίέιη0, 

ροιίΓ η’©1ρ0 ραδ 1© ΙίαρΙέπι© οΙΐΡθΙί©!!, η’0η ©ΙαίΙ ραδ ιηοίηδ υη© ©ΡβαΙΐοη θρί§^ί- 

ηαΐ© (}ΐι’οη ροιιρραίί: ηοΐΏΐη©ρ 1© 1)αρ1έπι© ά© ρρβραραΐίοη ιη©8δίαηί(5υ©. Αδδπρβ- 

πι©ηί 1©3 1)αίηδ ρίία©1δ ©1αί©ηί αίορδ ά’υη υδα^© ίρβ(|υ©ηΙ. 1^©δ Ιίαίηδ ά© ρυρ©ΐ6 

Ιβνίϋςιι© άοηΐ ραρί© Ια ΜίοΙιηα ρ©ιηοηΙ©ηί; ©©ρ1αίη©ιη©ηΙ ρίπδ Ιιαιιΐ (|υ© 1©8 1©ιηρδ 
©ναη§“©1ί(ίΐι©δ, βΐ 8ο1ιϋρ©ρ α 1)ί©η ιηοπίρβ [ΟβΒοΙιίοΙιΐβ... 4® βά., III, 181 δδ.) (}α© 

άβδ ΙοΡδ 1©8 ρροδ6ΐγΙ©8 η’βΙαί©ηΙ αάιηίδ (|υ’αρρβδ υη 1)αίη. 8ί ηί ΡΜΙοη ηί ^οδ©ρ11© 

η’©η ραρ1©ηΙ, ρ©Ρδοηη© ηοη ρΐυδ η© πι©ηΙΐοηη© ρΐυδ Ιαρά Γίηδϋίυϋοη άυ 1)αίη 
(1©δ ρρο8©ΐ7ί©δ οοηδίαΐβ ραρ Αρρί©η {ϋίδΒβΠ. Ερίοΐβΐί, ιι, 9) ©οπιιη© υη υδα^β 
ηορηιαί. Ορ ο© 1)αίη (1©δ ρροδβΐ7ΐ©δ ©ίαίΐ 1© δ^πιΐ)©!© ά’υη ο1ιαη§·©πι©ηΙ ά© νί© ©ί 
©Ιαίί αοοοπιρα§^ηβ ά© Γ©η§·α§·©ηι©ηΙ ά© δ© δουπι©Ιΐρ© αυχ ρρ©δθρίρΙίοη8 ά© Ια 
Εοΐ (οΓ. Ζ© ΜβδΒίαηίετηβ... ρ. 281 δ.). 0©ρ©η(ΙαηΙ οη η© νοϋ ραδ ςυ© 1© 1©ρπι© ά© 

(( Ι)αρ1έιη© ρουρ Ια Ρβπιίδδίοη (1©δ ρβοΐιβδ » αίΐ βίβ ρροηοηοβ. 0’©δί άοη© 1ά δαηβ 
άουί© 1© ρρ©πιί©ρ ©αραοίβρ© δρβοίαΐ άυ 1>αρ1βηι© ά© ^©αη. II α ©οπιρρίδ ςυβ Ια 
ρυρ©1β Ιβ^αΐ© (1©ναί1 έΐρ© 1© δγπιΐ)©!© άβ Ια ρυρβίβ άυ ©06υρ. 8οη αρρβΐ αυ 1)αρ- 

Ιέπι© ίυΐ δί υηίςυ© ©ί δί Ρβίβηΐίδδαηΐ οιυ© άοδβρίι© αυδδί 1© ηοπιπι© 1© ΒαρϋδΙ© 

{Αηί. XVIII, V, 2), ΙουΙ ©η αγαηΐ δοίη ά’α]ουί©ρ ςυβ άβαη η© ρβηδαϋραδ ςυ© 1© 

ΒαρΙέπι© ραρ Ιυί-πιέπι© ρβπιίΐ 1©δ ρβοΐιβδ. ϋ© ρΐυδ, ©β ςυ© άοδβρίι© η© άίΐ ραδ, 

ιηαίδ ςυ© 1©δ βναη§^β1ίδί©δ πιβίίβηΐ ©η Ρβΐίβί, άβαη ν©υΙ ρβοοηοϊϋβρ 1©δ ρβοΐιβυρδ 
αν©© ϋίβυ ©η νυ© ά© Γαρρίνβ© άυ Μβδδί©. Βα πιβίΠβυρ© ρρβραραΐίοη ©ΙαίΙ Ια 
ρβηίΙβη©©. άβαη ρρββΐι© άοη© Ια ρβηίΙβη©©. Β© Ι)αρίβπι© η’βη ©δΐ ραδ δβυΐβπιβηΐ 
1© 87πι1)ο1©. Οη νΐβηΐ α άβαη ρουρ ©οηίβδδβρ 8©δ ρβοΐιβδ, οη ©δΐ 1)αρ1ίδβ ραρΙυί 
αν©© Γβδρβραη©© ά’©η ρ©©©νοίρ 1© ραράοη. ΤουΙ Γ©ηδ©πιΙ)1© άυ ρϋ© ίηαυ^υρβ 
υη© νί© ηουνβΐΐ© ά© 3υδ1ί©©, ηοη ροίηί ©η ©ηΐραηΐ άαηδ 1© ίυάαϊδπιβ, πιαίδ αυ 
δβίη άυ ]υάαϊδπι© 1υί-πι©πιβ. II ίαυίίουίουρδ άίρ© αν©© Κηαΐ). « αΐίιιά, βει ηΐηιιη 
ρβοοαία ΓβνβΓα τβηιίηαηΐιΐΓ ηβο ηβ »; ©βία ©’©δ1 I© 8©©ρ©1 ά© ϋίβυ; ©η ίαίΐ 1© 
Βαρίέπι© ά© άβαη ΓυΙ υη© ^ραηά© πιαηίίβδίαΐίοη ά© ρβηίΙβη©©, ςυί άυΐ ρροβυρβρ 
ηορπιαίβπιβηΐ Ια Ρβπιίδδίοη άβδ ρβοΐιβδ (πιαίδ ηοη ραδ €χ ορβΓβ ορβραίο), ©Ι ©’βδί 
δαηδ άουΐβ αίηδί ςυ© άοίνβηΐ δ’βχρίίςυβρ Ιβδ ΙβχΙβδ ά© ©βυχ άβδ ΡβΡβδ αηΐβ- 

ρίβυρδ α 8. άβαη Βαπιαδββη©, ©’©δΙ-α-άίρβ ά υη© άίδΐίηοίίοη Ιΐιβοΐο^ίίΐυ© ρί^^ου- 

ρβυδ©, ςυί οηΐ αάπιίδ ςυ© 1© 1)αρίβπι© ά© άβαη ΡβπιβΙΙαίΙ Ιβδ ρβοΐιβδ (©Γ. ΚηαΙ). 

ίη Μαΐϋι. ρ. 124 δ.). Ο’βδΙ ρροΙ)α1)1©ΐΉ©ηΙ ά© ©β 1)αρΙβΐΉβ (|υ’ί1 ΓαυΙ ©ηίβηάρ© ©6 

ς[υ6 άίΐ Ια δίΐ)}^!!©, ιν, 165 δδ. 
5-8. άΕΑΝ ΒΑΡΤίδΕ ©ΟΜΜΕ ΡΚΕ©υκ8Ευκ (ΜΙ. III, 5-6, 11-12; !(©. ιιι, 15-18). Μ©, 

ίηάίί^υ© ά’α1)0Ρά Ι’βιηρρβδδΘΐηβηί; άβδ ίουΐβδ; ρυίδ ί1 ουνρβ υη© ραρβηΐΐιβδ© 
ρουρ άβορίρ© Γα©©ουΙρ©πι©η1 ά© άβαη, ©ί ί1 ρβνίβηΐ ά δοη ρδΐ© ©οιηιη© ρρβουρ- 
δβυρ. 1©ί ΜΙ. ©δΐ ιηίβυχ οράοηηβ : ί1 άββρίΐ άβαη, αιηβη© Ιβδ Γουΐβδ, ©ί Ιβυρ ΓαίΙ 
αάρβδδβρ Ια ραροΙβ ραρ άβαη. Εη ρβναηβΐι©, Γοράρ© ά© Μ©, ©δί ρΐυδ ρίΐίορβδίϊυ© : 
Ιβδ Γουΐβδ α©©ουρυ©δ ρβηβοηίρβηί υη αδββί©. 

5) Ε’βιηοΙίοη δ© ρροάυίί άαηδ Ια ^υάβ© (©ί δρβ©ία1©ιη©ηί α άβρυδαΐβιη, δα 
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^6^υ8α1θΗ1, βΐ ίΐδ 8β Γθίδ&ίβηΙ ΒαρΙΐδθΡ ραΓ Ιυί (Ιαηδ Ιβ ίίβυνθ άυ 

^ου^(^α^η, οοηΓθδβαηΙ 1θυΓ8 ρέοΙίθβ. ® Ογ ^θ9.η βίαΐί νβΐπ άβ ροίΐδ άβ 

οΐιαπίθαυ, ανθο υη ρ&^ηβ άβ ρβαιι αυΙοιίΓ άθ8 τβίηδ, βΐ ί1 δβ ηουΓ- 

ηδδδΐίΐ άβ δαυΙθΓθΠβδ βΐ άβ ιηίβΙ δαπνα^β. ΕΙ ί1 ρΓοοΙαιηα Ηαπΐβ- 

ιηβηΐ : « II νΐβηί άβΓηβΓβ ιηοί, οβίυί (}υί βδΐ ρίπδ ΓογΙ (^υβ πιοί, 

βί ηβ δυίδ ρ&δ άί^ηβ άβ ιώθ ιηβίΐΓβ α δβδ ρίβάδ ρουρ άβϋβΓ Ια 

οαρίΐ&ΐθ Γθ1ί§·ίβυ8β), ο’68ί-&-άίΓβ άδπδ Ια γθ^^ϊοπ ίιηπιβάίαΙθιηθηΙ βουιηίδβ αχιχ 
Κοηΐ£ΐίη8. €βΙ& ίηόίςυθ ςυβ ^β^η 1)8ρΙί8ειίΙ ρρβδ άβ άβπβΐιο ς[πί & Ιου]ουΓδ βίβ 
βη Γβίαΐίοηδ ίαβίΐβδ ανββ άβΓυδβΙβιη. Οη αΐΐαοΐιαίΐ άβ ΓίιηροΓίειηβθ & βίρβ 1)&ρ- 
ϋδέ ραρ άβαη, βί Ια βοηίβδδίοη άβδ ρβοΐιέδ ραραίί ανοίρ βίβ δίιηπίΐαηββ ανββ 
1β 1)αρ1βιηβ ; ά’αρρβδ Γαηα1ο§·ίβ άβ άαβ. ν, 16, ού Ια βοηίβδδίοη πιυΙυβΠβ βδί 
βχρρβδδβ, οη ρβυΐ βοηβΙυρβ ςπ’οη βοηίβδδαίΐ δβδ ρββΐιβδ α ΓΙιοηιπιβ άβ Βίβυ; 
οη νοίΐ ά’αρρβδ I^^. ςυ’οη 1β βοηδηΐΐαίΐ δυρ ιιη ηουνβαη ^βηρβ άβ νίβ. — δηρ 
Ιξορολογεί’σθαι, βί. Ηίδβ/ι ραρ. 30, 18, ιιι® δ. αν, ά.-Ο. ούτε τώι πράκτορι ήβούλον 
Ιξο|χο[λογ7ίσ]ασθαι, « ίΐδ ηβ νουΙαίβηΙ ραδ ανουβρ Ια άβΐίβ αυ ρβρββρίβηρ » {Εχρο3. 

1909, ανρίΐ, ρ. 375). 
6) άβαη βίαίΐ νβίη άβ ροίΐ άβ βΐιαπιβαυ; ένδεδυμένος δαηδ ηιβηίίοη άυ νβίβ- 

πιβηΐ βδί υηβ Ιουρηυρβ ίρβδ νίνβ ({ΐιβ ΜΙ. α 6χρ1ί(ίυθβ βη ίηΐροάηίδαηΐ τδ ένδυμα 
βΐ 1β βοά. ϋ βη ρβπιρίαςαηΐ τρίχας ραρ δερρην, Ιαί. ρβΙΙβπι; βΐΐβ αΐϋρβ ΓαΙΙβηίίοη 
δηρ Ια ηιαΙίβΡβ §·ΡθδδίβΡβ άιι νβίβπιβηΐ; Ια ίορηιβ βΙαίί δαηδ άουΐβ 1β πιαηίβαη 
υδίΐβ ραρίοηΐ αυ]οιΐράΊιιιί βη ΡαΙβδίίηβ. Ρα ββίηΙηρβ ηβ δβ ρΐαςαίΐ ραδ ραρ- 
άβδδπδ, ηιαίδ ΙβηαίΙ Ηβη άβ Ιιιηίςηβ. ^β η’βίαϋ ραδ υηβ βοιιρροίβ ηιαίδ ηηβ 
δορίβ άβ ρα§·ηβ βη ρβαη βηρουΐβ αηίοπρ άβδ Ρβίηδ, αδδβζ δβπιΡΙαΡΙβ ά Ια μίτρα 
Π1}^ββηίβηηβ. ^β ΙραίΙ ΡαρρβΠβ Εΐίβ ζώνην δερματίνην περιεζωσμένος την δσφυν αύτου 

(IV Κβ§^η. I, 8), βΐ 1β πιαηΐβαιι άβ ροίΐ βδΐ απδδί Γαραηα^β άη ρρορΙιβΙβ (Ζαβίι, 
XIII, 4). — εσθειν βδί ρΐιΐδ ραρβ (^πβ εσθίειν; ά αίΐίβυρδ β’βδί υηβ ίοριηβ αηβίβηηβ 
[Βΐα88, ρ. 56). Μαη^βρ άβδ δαυίβΡβΠβδ βί άυ ηιίβΙ δαυνα§'β ηβ Ρβρυ^ηβ ηυΐΐβ- 
ιηβηί αυχ ^βηδ άβ ΡαΙβδίίηβ; ιηαίδ β’βδί ά’υηβ §·ραηάβ αυδίβρίίβ άβ ηβ 8β 
ηουρρίρ ςυβ ά’αΐίπιβηίδ άβ Ιιαδαρά. Ρβ δερρις άβ Β δβ ίρουνβ 653, 35 
(91 αν. 3.-Ο.), ηιαίδ ηοη ραδ βη ραρίαηί άβ βΐιαιηβαυχ. Βα ρβαυ άβ βΐιαιηβαυ 
βδί Ρβαυβουρ ίρορ βραίδδβ βί άυρβ ρουρ ςυβ Ιβδ Ββάουίηδ δοη^βηί α ΓβπιρΙο^βΡ 
βοηιιηβ νβίβιηβηί. 

7) Ββ Μβδδίβ η’βδί ραδ άβδί§·ηβ δουδ δοη ηοιη ίββΐιηίι^υβ αυίιυβί Μβ. ηβ 
ραραίί ραδ αίίαβίιβρ ά’ίιηρορίαηββ. II ρβρβίβ κηρύσσειν; 3βαη ςυί α ρροβίαιηβ 
ΓαρρβΙ α Ια ρβηίίβηββ ρροβΙαπιβ Ια νβηυβ ά’υη ρΐυδ ρυίδδαηί ςυβ Ιυί. — λέγων 
αρρυίβ 1β§·βΡβιηβηί δυρ Γίάββ. — Βα Ιουρηυρβ ου ανββ αΰτου α Ια Γιη, βδί δβηιί- 
ίίςυβ, ιηαίδ β’βδί υηβ ηθ^1ί§;·βηββ ςυί η’βδί ραδ ίουί α ίαίί ίηβοηηυβ αυ §·ρββ 
βΙαδδίςυβ [Β1α88, 178). Ββίίβ ίουρηυρβ δβ ρβίρουνβ αΡρβ^ββ άαηδ Ββ. ιιι, 16. 
Βα ρΒραδβ άβ Μβ. βδί ρΐυδ ίιηβ^^ββ ρβρββ ςυβ 1β Μβδδίβ νίβηί άβρρίβρβ, βί ςυβ 
3βαη 8β Βαίδδβ. Β’οίΓιββ βδί ββρίαίηβιηβηί ίρβδ ΒυηιΜβ, ιηαίδ 1β ίραίί άβ Μβ. βδί 
δυρίουί ρρίδ δυρ 1β νίί. Οη ηβ ρβυί άβίαβίιβρ Ια βουρροίβ άβδ δαηάαΐβδ ά’υη 
αυίΡβ δαηδ δβ πιβίίρβ ρρβδςυβ ά §·βηουχ άβναηί Ιυί. 3βαη δυρροδβ ςυβ 1β Μβδδίβ 
αρρίνβ αρρβδ υηβ ιηαρβίιβ βί ςυ’ίΐ άβδίρβ βηΐβνβρ δβδ δαηάαΐβδ ρουρ δβ ΡβροδβΡ. 
Β’βχρρβδδίοη άβ Μί. « ρορίβρ Ιβδ δαηάαΐβδ » βδί ρΐυδ ίβρηβ. 
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οοπΓΓοίθ άβ 8βδ 8βηάα1θ8. ^^β νοιΐ8 αί 1)αρ1ί8θ8 άαηδ Γβαα, πιαιβ Ιιιί 
νουβ ΒαρΙίδβΓα άαηδ ΓΕδρπΙ-δαίηΙ. » 

8) Ιι’αοΓ. Ιβάπτισα η’θδί ραδ ιιηβ ίοιίΓπυΓβ 8βιηίίίς[ΐιβ ροπΓ 1β ρΐ’Θδβηί (οοηίρβ 

ΛνβΠΙι.); ί1 πιοηΐΓβ (^πβ Ια ΐΏΐδδίοη άβ άβαη δβ ίβπΉίηβ (ΐυαικί βοιηιηβηββ ββΠβ 

άβ άθδπδ. Οβίαί €[πί νίβηΐ ΙίαρϋδβΓα άαηδ ΙΈδρΓϋ-δαίηΙ. Ιι’βναη§^ί1β δβίοη Ιβδ 

Η6ΐ)Γβυχ ραιΊθ άβ Ια δοπΓββ άβ ΓΕδρηΙ-δαίηί (^ιιί άβδββηάίΐ ίοιιί; βηΙίβΡβ 8ιιρ 

^β8υ8 αιι 1)αρΙβΓηβ : άβΒΟβηάιΐ /ο/ι^ ΟΓηπίβ ερίρίαιε 8αηοΐί βΐ νβί^ιιίβνιΐ ειιρβΓ 
βηνη [Ηίβν. ίη Ιβ. χι, 2). Εβ 1)αρ1έπιβ άαη8 ΓΕβρπΙ βδΐ άοηβ υηβ βίΤιΐ8ίοη άβ 

1Έ8ρΓίΙ; Όίβιι αναίΐ ρΓ0ΐηΪ8 άβ Γβραηάρβ 8οη ΕδρπΙ α Γβροςπβ άα 8α1πΙ 

(Ι8. χι,ιν, 3; άοβΙ ιιι, 1; ΖαβΕ. χιι, 10 βίχιιι, 1) ιηαί8 ϋ η’βΙαίί ραδ ηπβδΙίοη άαηβ 

ββ8 ρα8δα§·β8 ά’ιιη ίηΙβηηβάίαίΓβ. Οβίυί ςυί νίβηί 8βΓα ΓΐηδΙηιιηβηί άβ ββ άοη 

άβ ΓΕδρΓΪί βοιηηιβ άβαη βδί ΓΐηδΙηιπιβηί άβ Ια ρβηίίβηββ; οη βη δβρα βοιηιηβ 

ΐηοηάβ. ΕΈδρΓίί άβ Βίβα οα δοη Ε8ρΓΪΙ-8αίηΙ άαηβ ΓΑ. Τ. βίαϋ πη ρηηβίρβ 

άβ νίβ, ροιίΓ 1β ΐηοηάβ βΐ ρουρ Ιβδ ίηάίνίάυδ, ιιηβ νβΓίιι άίνίηβ ρΓΟβηΓαηΙ Ια 

8α§^β88β, βοηάηίδαηΐ αη Είβη, άοηηαηΐ Ια ίοΓββ ροπρ ίαΪΓβ ΓοθΠΥΓβ άβ Βίβιι, 

3βαη Γβ^αράβ άοηβ 1β ηοηνβΐ οράρβ άβ βΐιοδβδ βοιηηιβ υη ίβιηρδ ςυΐ δβρα δρβ- 

βίαίβιηβηΐ ίανορίδβ άβδ άοηδ άβ Βίβυ. Εβ Ιραίΐ ςα’ΐΐ βηιρριιηίβ ααχ αηβίβηδ 

ρρορίιβίβδ, Ιπί αηηοηββ ραρ βηχ βί ςπί ρβρρβηά Ιβιιρ ρό1β, β’βδί Γβίϊπδίοη άβ Ια 

νβρίυ άίνίηβ. — Βαηδ Μί. βί Εβ. οη δβρα Ιιαρίίδβ άαηδ ΓΕδρρίί-δαίηί « βί ραρ 

1β ίβη ». Εβ ίιαρίβιηβ ραρ 1β ίβη βδί ά'αρρβδ Ιβδ ρα1>1)ίη8 1β Εαρίβιηβ 1β ρΐιΐδ 

ραάίβαί ΝΊΠ (^. >^αη/ί. 39^) ; ιηαίδ ί)ίβη ρβπ ά’ο1)]βί8 

ρβηνβηί 1β δαρρορίβρ (Νηιη. χχχι, 23). Μβ. οιηβί ββ ίραίί ιηβηαςαηί βοιηηιβ 

ίοηί ββ (ΐηί βδί ΓβΙαίίί αη 3η^βηιβηί ρροβΙιαίη άαηδ Ια ρρβάίβαίίοη άβ άβαη. 

* 

Μ- ·¥■ 

ρρθΓηίβρ ίαΕΙβαα άβ Μο. βδί Ιραββ α ^ταηάδ Ιραίΐδ. Τοιιίβ Ια Ιηάββ 

βί ^βΓι18α1βIη δβ ρρββίρίίβηΐ νβΡδ ^βαη-Βαρι^8ίβ ; ίοηί ββ ΐηοηάβ βδί αηΐπιβ 

άβ Ια ιηβιηβ αράβηρ άβ ρβηίίβηββ; ^βαη ηβ ίαίί αηβηηβ άίίΤιβηΙίβ άβ Ιβδ 

Εαρίίδβρ Ιοηδ βί ρροιηβί α ίοηδ 1β ιηβιηβ δαΙηί. Μί. βί Εβ. βοηίίβηηβηΐ άβδ 

άίδίίηβΙίοηδ βί άβδ ρρββίδίοηδ. Οβ ηηί βδί ρίπδ βίΓαη§“βΓ α Ια ιηαηίβΡβ άβ 

Μβ., β’βδί ά’βη αρρβίβρ α ΓΑ. Τ. 11 ηβ 1β ίαίί 3αηιαίδ ροηρ αηίορίδβρ Ια 

ιηίδδίοη άβ ^βδη8, βί Ιβδ βίίαίίοηδ (|η’οη ίροηνβ άαηδ δοη ίβχίβ δοηί ρΐα- 

ββ'βδ άαηδ Ια ΕοηβΕβ άβδ αβίβπρδ, ηοη άη ηαρραίβηρ. Ε’βδί ηη ροίηί ςηί 1β 

άίδίίη^ηβ ηβίίβηιβαί άβ Μί. Β’αρρβδ Μβ., ^βδηδ α ρροηνβ ραρ δβδ αβίβδ 

(^η’ίΐ βίαίί Ρίΐδ άβ Βίβη; ί1 δ’βδί αηίορίδβ Ιηί-ηιβιηβ. Εβρβηάαηί ί1 βίαίί 

ρρβάίί ραρ Ιβδ ρρορΕβίβδ. Εβηρ ίβηιοί^ηα^β δβ ρβδηιηβ άαηδ ^βαη-Βαρ- 

ίίδίβ, Ιβηρ δηβββδδβηρ, αηηοηββ ραρ Ιδαϊβ βοιηηιβ ββΐηί ςηί άβναίί ρρβρα- 

Γβρ Ια νοίβ άα δβί^ηβπρ. ΕΈναη^ίΙβ δβ ραίίαβΕβ άοηβ ραρ δοη άβΕηί α 

ΓΑ. Τ.; 3βαη (|ηί βδί ηη ρρββηρδβηρ βδί αηδδί ηη ίβιηοίη άη ραδδβ. 

Κηαΐ). Γβιηαρ€[ηβ ανββ α ρροροδ (}ηβ Μβ., άίδβίρΙβ άβ Ρίβρρβ, ρρβηά δοη 
ροίηί άβ άβραρί αη ιηβιηβ βηάροίί, άαηδ 1β Γαρίβιηβ άβ 3βαη, άρζά|Λενος άπο 

της Γαλιλαίας μετά το βάπτισμα ο εκηρυξεν Ίωάνης (Αβί. X, 37). Ββδ δΟη ρΡβίηίβΓ 



8 ΕνΑΝΟΙΙ,Ε 8ΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, I, 9-10. 

^Ογ ί1 £ΐΓηνα άαηδ οβδ ίουρδ-ΐα ςυβ Ιββυδ νίηί άβ ΝαζαΓθΙΙι άβ 

ΟαΙΠβΘγ θΙ ί1 ίπΐ Β&ρΙίδβ ά&ηδ 1β ^ου^άα^η ρ&ρ ^βαη. αυ ιηο- 

(ΙίδΟουΓδ, ΡΐβΓΓΘ ί&ίΐ Ηΐΐιΐδίοη 4 Γβρ&ηοΐίθιηβηΐ άβ ΓΕδρηΙ (ΑοΙ. π, 17 88.) 

ςαβ Μο, Γ&ίΙ ρΓβάΐΓΘ 4 Ιβ&η. 

Εβ η’βδί Ρ&8 ιοί 1β Ιίθιι ά’βΙαάίθΓ Ιβ ΙβχΙβ άβ Μΐ. βΐ (1θ Εο. II δβπιΕΙβ Είβη 

(|ΐι’ίΐ8 οηΐ Θ11 υηβ δοπΓΟβ οοπιιηαηθ, βη άβΙιΟΓδ άβ Μβ., οοιηπίΘ 1β ρΓΟπνβ 

ΙβπΓ αβοοΓά (Μι. ιιι, 5, 7-12 βΐ Εο. ιιι, 3, 7-9, 16. 17), οα άα ιηοίηδ ηπθ 

Εο. Ά οοηηα βΐ αΓΓ&η^β Ιγθ8 Ιβ^-βΓβπίΘηΙ 1β ΙβχΙβ (}αί βδΐ βυδδί ά&ηδ Μΐ.; 

ιηδιίδ οη ηβ ρβαί ρροανθΓ (}πθ Μο. α οοηηα οβ ΙβχΙβ. II βδΐ ρβιι νΓ&ί- 

δβιη61β61β ςα’ΐΐ αΐΐ οΕειη^β άβ ραρίί ρηδ πη ΙβχΙβ (}ΐιί ιηβΙΙβίΙ Ιββη βη 

δοβηβ βναηΐ άβ οίΐβρ ΓΕορΐΙαρβ, βΐ (^πί 1β άβορίν&ίΐ ηναηΐ άβ ρηρίβρ άβ δοη 

8110068 βιιρρβδ άβδ ίοπίβδ; αιι οοηΐρβίρβ, οη οοπιρρβηά Ιρβδ Είβη ηηβ δοη 

ΓβοίΙ ^Ιο^δΐΐ ηίΐ βίβ οοπιροδβ οη ρβπιίδ ρηρ Μΐ. βΐ Εο. άηηδ ηη οράρβ Είδ- 

Ιορίςηβ βΐ η&ΙηροΙ. Νοηδ ηβ ροηνοηδ άίρβ οβ (|ηβ Μο. & δη άβ Ιβαη; ί1 βδΐ 

ρροΕ&ΕΙβ ηη’ϋ βη δ&νηίΐ ρΐηδ (}η’ί1 η’βη η άίΐ, βΐ Π βδΐ οβρίηίη ςη’ϋ ηβ Γα 

ρρβδβηΐβ (ΐηβ οοπιπιβ 1β ρρβοηρδβηρ άβ Ιβδηδ. δ’ίΐ γ η 14 ηηβ Ιβηάηηοβ, 

βΐΐβ β8ΐ ηδδβζ ηαΐηρβίΐβ οΕβζ ηη βορίνηίη ςηί βοριΐ Γβνηη^Πβ άβ Ιβδηδ, β1 

ςηί ηίΤίρπίΘ ηβΙΙβπιβηΙ (5ηβ Γοθηνρβ άβ Ιβηη η’βη βΐηίΐ ({ηβ 1β άβΕηΙ. Μο. ηβ 

Γβνίβηάρη 8ηρ Ιβηη (ίηβ ροηρ ραοοηΙβΡ 8θη βπιρρίδοηηβπιβηΐ (ι, 14) βΐ 89. 

πιορί (νι, 16-29). 

9-11. Εε βαρτεμε βε ^Ε5υδ (ΜΙ. ιιι, 13-17; Εο. ιιι, 21-22; 3ο. ι, 31-34). 

9) Τουδ ηοίβηΐ Ια Ιουρηπρβ ΕβΕραιςυβ : καΐ Ιγένετο = ανβο οπ δαηδ καί 
άβναηΐ ηλθεν. — εις τον Ίορδάνην, οη Είβη οοηδΙρηοΙίοη ρΓβ§·ηαηΙθ, ϋ νίηΐ νβΡ8 

1β άοηράαίη βΐ γ ίηΐ Εαρϋδβ, — οη ρΐηδ δίιηρίθιηβηΐ ραροβ (^ηβ 3θδηδ άθδοβηά 

ρβη 4 ρβη άαηδ 1β 3οηΓάαίη αναηΐ ά’βίρβ ίιηιηθΓ^θ. 

10) ευθύς, Γποί ίανοΓΙ άβ Μο., ρβηΐ δ’αρρίίςηβρ άίρβοίβηιβηΐ 4 εΤδεν βΐ πιοηΐρθ 

ς[ηβ 3β8η8 η’θΙαίΙ ραδ βηοορβ εοπί άβ Γβαη (^ηαηά Ια οοΙοιηΕθ άβΒοβηάίΐ; 1β 

ηοηνβπίΘηΙ άβ ΓΕδρρίΙ άβρβηά άη ΕαρΙβιηβ. — Οη νοϋ ραρ οβ Ιβρπιβ 

άναβαίνων (ίηβ 1β ΕαρΙίδβ άβδοβηάαίΐ Ιηί-ιηέπιβ άαηδ Γβαη βΐ βη τβπιοηίαίΐ. Εβ 

ΕαρΙέηιβ βδΐ ρρίηιίΐΐνβπιβηΐ ηη Εαίη ςηβ ^βηβοαίβπιβηΐ οη ρρβηά δβηΕ Οη 

ηβ νοϋ ραδ Είβη άαηδ ΙοηΙ οβία ςηβΙΙβ ρβηΐ έΐρβ ΓαοΙίοη βχβροββ ραρ 1β Βαρ- 

ΙίδΙβ. λνβΙΠι. βη α οοηοΙη ςηβ δοη ρό1β δβ Εορηαϋ α ίηνίΐβρ αη ΕαρΙέιηβ; βη Ιηί 

οΕβίδδαηΙ οη άοηηαϋ αη ρϋβ 1β δβηδ (}η’ί1 βηίβηάαϋ. Ο’βδΙ αίηδί ςη’οη βΙαίΙ 

Εαρϋδβ ραρ 3βαη. Εβ Οοάβχ Β δηρ Εο. ιιι, 7 α Ια ναρίαηίβ « βη δα ρρβδβηοβ » 

αη Ηβη άβ « ραρ Ιηί ». Οβρβηάαηί Ια Ιραάϋίοη ^ηίνβ αάπιβί ηηβ οβρίαίηβ αοΙίοη 

άβ οβηχ ςηί ρβςοίνβηί αη ΕαρΙέπιβ. Β’αρρβδ 1β Ιραϋβ ΟιιβΗηι οη οοηάηίΐ 1β 

ρροδβίγΐβ 4 Ια πιαίδοη ά’αΕΙηΙίοη, οη 1β οοηνρβ ά’βαη ^η8^Iη’4 Ια οβίηΐηρβ. II 
βη ίηΐ άβ πιβηιβ άαηδ 1β ΕαρΙέπιβ οΕρβΙίβη, βί ο’βδί ρβηΐ-βίρβ ραρ 14 αηδδί (ΐηβ 

1β Εβρίβηιβ άβ 3βαη δβ άίδΐίη^ηα άη διηιρΙβ Εαίη άβ ρηρίΓιοαΙΐοη, ρβηοηνβΐβ 

ΐΡβδ δοηνβηΐ. Οη ηβ ρβηΐ τίβη άΐΡβ άβ Είβη ρρβοίδ βΐ ί1 η’βδί ραδ ηβοβδδαίρβ 

άβ δηρροδβρ ςηβ 1β ΒαρϋδΙβ αϋ ρβραηάη άβ Γβαη δηρ Ια ΙβΙβ άη ΕαρΙίδβ. 

Μο. ηβ οοπιραρβ ραδ δβηίβιηβηΐ Ια άβδοβηΐβ άβ ΙΈδρρϋ αη νοί ά’ηηβ 
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πίθηΐ οΐι ί1 ΓθπιοηΙαίΙ άβ Γβαιι ίΐ νίΐ; Ιβδ οίβηχ Γβηάυδ θΐ ΓΕβρΗ! 

άθδοβηάαηΐ 8ιιγ Ιαί οοπιπιθ ιιηβ οοΙοπιΒβ; βΐ ί1 γ βαί ιιηθ νοίχ άιι 

οίβΐ : « Τη Θ8 ιηοη Γιΐδ Βίβη-αίπΐΘ, βη Ιοί .{’αί ρπδ ιηθ8 οοπιρί&ί- 

8&ηθθ8. » 

οο1οιη1)β; ο’ββΐ ΓΕδρηί Ιαΐ-πίθπιβ (}ΐιί βδί 8βιη1)1ει1)ΐΘ α υηβ οοίοιηΐίθ (οοιηΐΏβ 

Μί. βΐ Εο.). II δ’α^^ϋ ά’αηβ κρραπίίοη δβηδίΕΙβ, ιη&ίδ ιιηβ αρρ&ηΐίοη δβηδίΜβ 

δηρηαΙιΐΓβΠβ ρβαί η’βίΓβ νυβ (ϊπθ ά’πηβ ρβΓδοηηβ δρββίηίθηιβηΐ ί&νοπδβθ. 

Ε1 Π βη βδί άβ πίθΐηθ άβ Ια νοίχ βηίβηάηβ, ςιιοίΐϊΐΐθ Μβ. ηβ άίδβ ραδ (|υβ 

β’βδί ^βδι18 ςαί Γα θηΙθηάιΐΘ. Εβδ άβηχ ρΕθηοπιβηθδ ροιιναίβηΐ θΙγθ ρβΓςηδ άβ 

Ιοιίδ οα ά’αη δβυΐ. Μβ. η’βχβΐπΐ ραδ Ια ρβΓββρίίοη ραΓ Ιβδ αδδίδΙαηΙδ, ΙοηΙ βη 

άίδαηΐ βχρρβδδβπιβηΐ 0}πβ ^βδυ3 α να Ια βοΙοπιΕβ, ηιαρςιιαηΐ αίηδί άα πιοίηδ 

(^πβ Ια νίδίοη Ιηί βΙαίΙ άβδϋηββ. 

ΟαΙπιβΙ, αρρβδ Εβαηβοιιρ ά’αηΐρβδ, α βρα ςηβ εΤδεν δβ ραρρορίαϋ ά ^βαη- 

ΒαρΙίδΙβ; β’βδί βχρΙίοϊΐιβρ Μβ. ραρ ^ο. ι, 32 δδ. Εβδ ΡββίΙδ ηβ δοηΐ ραδ ίηβοη- 

βίΙίαΕΙβδ βη ΓαίΙ, πιαίδ Ιβδ Ιβχίβδ οηί βΕαβιιη Ιβπρ ρρορρβ δβηδ. 

Εα νοίχ νίβηΐ άυ βίβΙ ού ϋίβη Γβδίάβ. Εα ραροΙβ βηίβηάηβ ραρρβΠβ Ρδ. ιι, 7 

βί Ιδ. Χίΐι, 1, πιαίδ ββ η’βδί ραδ πηβ βίίαΙίοη. Εβ Ρδ. πιβηΐίοηηβ Ια βΙίαΙίοη, 

πιαίδ Ια ΓβίβΡβ α ηη βνβηβπιβηΐ; άβίβρπιίηβ : « 3β Ι’βη§·βη(1ρβ αυίοπρά’βαί »; Ιδ. 

πιαΡί^αβ Ια βοπιρΙαίδαηββ αηβίβηηβ ροπρ Ιδραβί, πιαίδ δαηβ ραρΙβρ άβ βΐίαίίοη. 

Μβ. άίί αβδοίηπιβηί : α ίη βδ πιοη βίδ... βη ςηί .|β ιηβ δΐιίδ βοπιρία ». Εβ (ίπί 

ηβ νβηΐ ραδ άίρβ ; α αγαηΐ ρρίδ πιβδ βοπιρΙαίδαηββδ βη Ιοί, ]β Ιβ βΚοίδίδ ροπρ 

πιοη βίδ », απ δβηδ πιβίαρβορίί^πβ; πιαίδ : « Ιη βδ υπ βίδ Ιρβδ αίπιβ βπ ςαί 3β 

πιβ δπίδ [Ιοπ]ουΡ8] βοιηρίπ ». Ό αγαπητός ηβ πιαρί^ηβ ραδ ηιιβ 3βδΐΐδ βδί ρΗ- 
171118 ίηίβΓ ραΓ68, πιαίδ ίηάίηιιβ ββρβπάαπί πηβ Ιβηάρβδδβ δρββίαΙβ; άαηδ ΓΑ. Τ. 

ίΐ π’γ α ραδ ^ραηάβ άίββΡβηββ βηίρβ α βΕβρί » βί « υηίί^ηβ » (ΙΡβ///ί.). 

Εβδ βρίίίςηβδ (^πί Ιραάπίδβπί : « α ραρΙίρ ά’αιΐ30ΐΐράΊιιιί Ιιι βδ πιοη Γιΐδ », 

ίηίροάηίδβηί άαηδ Ιβ ΙβχΙβ Ια ναρίαηίβ ςηβ ββρΙαίηδ πίδδ. οηί ίηίροάαίίβ άαηδ 

Εβ. III, 22 : υιός [χου εΤ συ, εγώ στίριερον γεγέννηκά σε (Ο βί ββΡίαίηδ Πίδδ. άβ Γαηβ. 

Ιαί., πιαίδ ηοη ραδ β'^ οονΙ^βίβηΒίΒ), ά’αρρβδ Ιβ Ρδ. ιι, 7. Αυβυηβ βάίίίοη βρίίίς[ΐιβ 

η’αάιηβίίρα ββίίβ αάάίίίοη βρπάίίβ. 

δυκ ΕΕ ΒΑΡΤΕΜΕ ΠΕ ΐΕδϋδ. — II Γβ^πβ 11116 βθΓίαίιιβ ηπαπίπιίίβ άαηδ Ια 

ΟΓΐΙίςαβ ίηάβρβηάαηίβ δΐΐΓ Γίπιρορίαηββ βί Ια δί^ηίββαίίοη άη ΕαρΙβιηβ άβ 

ΙβδΠδ. Ε’ορίηίοη βοηραηίβ βδί βχρππιββ βη άβηχ ιηοίδ ραρ ννβΙΙΕ. : Εβ 

δβηδ άη ΕαρΙέπιβ βδί άβ οΕαη^^βΡ Ιβδηδ βηΜβδδίβ; ί1 βηΐρβ άαηδ Γβαη 

Ιιοιηιηβ βοιηιηβ ηη αηίρβ, ί1 βη δορί Ρίΐδ άβ Βίβη. Εοίδγ άίί : « δαηβ δ’ίη- 

ηηίβίβρ άβ ββ ςη’αναίΐ ρη βίρβ ΓβχίδΙβηββ αηίβρίβηρβ άιι δαηνβηρ, Ιβδ ρρβ- 

πιίβΡδ ρρβάίβαΙθηΓδ ββρβίίβηδ οηί βρη βί βη8βί§·ηβ (}υβ Ιβδπδ αναίί βίβ 

ίηνβδίί άβ Ια άί^ηίίβ ιηβδδίαηίςηβ, Ιβ ]οηρ άβ δοη Εαρίβηιβ, ραρ Ια νβηηβ 

άβ ΓΕδρρίί δαίηί βη Ιηί, βί ραρ ηηβ άββίαραΐίοη ββίβδίβ ςηί Ιηί αναίί βίβ 

δί^ηίΓιββ α Ιηί-ηαβπιβ. Ε’βδί ββ ςηί ρβδηΐίβ βηβορβ ίρβδ βίαίρβιηβηί άη Ρββίί 

άβ Μαρβ, οη Ια νίδίοη βί Ιβδ ραροΐβδ δοηί ροηρ Ιβδηδ δβηΐ » (I, 407). 



10 ΕνΑΝΟΙΕΕ 8ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, I, 9-11. 

Ο’βδΙ, ά’αρΓβδ 1^0187, 06 (}ΐι’βηΙβη(1αίΙ ΡίβΓΓθ (}ΐΐ3η(1 ί1 ρρβοΐι&ίΐ (ΑοΙ, 
X, 38) 168118 (16 Νβζ&γ611ι 9116 0Ϊ6α &ν&ίΙ οίηΐ; ραΓ 1Έ8ρΓίΙ-δ&ίηΙ 61 Ια 
νβΓίπ ((1ίνΐη6). 0’68ΐ α 06 ιηοιη6ηΙ 9^6 Ιβδπδ α « ρπδ οοη8θίβηο6 (1β 8α 
νοοαίίοη » (ρ. 409); Ια οο1οιηΙ)6 681 « 16 8γΓη1)θΐ6 <16 Ια ΟΓβαΙίοη 8ρίΓΪΙιΐ6ΐΐ6 

ίηαπ^ιΐΓβ6 ραΓ Ια οοηδβοΓαΙίοη άα Μ688ί6 » (ρ. 410). Βαηδ οβ 878ΐβιη6 

(Ιοηο, 1β3α8, 8ίιηρΐ6 πΐ0Γΐ6ΐ, ρΓ6ηά οοη8θί6ηο6 αιι 1)αρίβπΐ6 (16 8α νοοαίίοη 
πιβ88ίαηί9ΐΐ6; ίΐ 68ΐ δαοΓβ Ρίΐδ (Ιο Βίοιι, 06 9^1 βδΐ δγηοη^^ιηο (Ιο Μοδδίο : 

νοίΐα 06 9π’βη86ί§ηαίΙ 6ηοοΓ6 ΜαΓΟ. Β’αί1ΐ6αΓ8 οη η6 86 ρΓθηοηο6 ρα8 8ιιγ 
Ια νίδίοη. Ιβ8ΐΐ8 βΙαίΙ-ίΙ νί8ίοηηαίΓ6, α-1-ί1 Γβ6ΐΐ6η[ΐ6ηΙ ογο νοίρ 168 οί6πχ 
οιιν6Γΐ8 6ΐ Ια οο1οιη1)6 6η (ΐ6806η(ΐΓ6, οα 1)ί6η Ια νίδίοη 68ΐ-6ΐΐ6 ηη6 ορβα- 

Ιίοη (168 ρρ6ηιί6Ρ8 ο1ΐΡβΙί6η8 ροπρ Γ6η(1ρ6 86η8ί1)ΐ6 16 ΓαίΙ ρ87θ1ιί9ΐιβ? οη 
1αί886 Ια 9ΐΐβ8ΐίοη οη 8ΐΐ8ρ6η8. ΟοίΙο ηιαηίβρο άβ οοπιρροηάρο Ιο ίιαρίβπιο 
681 βνίάοπιπιοηΐ οοηΐραίρβ αιι (1ο§·ηΐ6 οα11ιο1ί9ΐΐ6 οη 06 9ΐΐ’β11β ηίο Ια (Ιίνί- 
ηίΐβ (Ιο Ιβ8ΐΐ8. Μαίδ, 1ορ8 ηιβηιο 9^’οη οοηΓοδδΟ οβΙΙο άίνίηίΐβ οη δαίΙβ (Ιο 
Γηηίοη 1ιγρο8ΐαΙί9ΐΐ6, ί1 ροδΙο οοΙΙβ άίίΤιοηΙΙβ : ΡοιΐΡ9ΐιοί Μαρο ίηδίδΙο-Ι-ίΙ 
811Ρ Ια (Ι6806ηΐ6 άιι δαίηΙ-ΕδρρίΙ 9^ί 86πιΙ)ΐ6, α 06 πιοηιοηΐ, ρρβηιίρο ροδ- 

δβδδίοη άβ 168118, θΐ 9^ΐί οίϊοΐ, Ιο ροιίδδο (Ιαηδ Ιο (1β86Ρΐ? Ββδ 6χβ§“βΐ68 

οα11ιο1ί9Π68 ηβ 8β 8οηΙ ροίηΐ ρρβοοοιιρβ3 άο οβΙΙο άίίΤιοιιΙΙβ. Εοιηπιο, άαηδ 
Μι., Ια ραροίο 68ΐ αάρβδδβο αιιχ Ιόηιοίηδ, 6ΐ οοπιηιο, (Ιαηδ Βο., Γαδδίδ- 

Ιαηο6 δΟπιΜο νοίρ, — δαηδ ραρΙορ ^6 Ιο., — οη α Ιραίΐβ Ιο ΙιαρΙβηιβ βη Γη- 

δίοηηαηΐ Ιοδ άίνορδ βίβηιοηΐδ. Βο οοΙΙο πιαηίβρο ο’οδί ιιηο πιαηίίοδίαΐίοη 
(Ιο 1β8ΐΐ8, ιιη Ιιοιηπια^ο 9^^ί β8ΐ ροηάιι οΐ 9111 8’αάρβ886 ιηοίηδ α Ιπί 
9ΐι’αιι ροηρίο. Βα οοΙοπιΡβ ηο άοδοοηά 8ΐιρ Ιαί 9^β ροιιρ ίαίρο οοηδΙαΙορ 
9ΐι’ί1 βΙαίΙ ροηιρίί άο ΓΕδρρίΙ, 6ΐ Ια νοίχ (1ιι Ρβρο αΐΐοδίο 9^’ί1 βδΐ 8θη Είΐδ 
(Ιορηίδ Ιοιι]οιΐΡ8. Μαίδ Μ. Βοίδγ α δοίη άβ ηοαδ άίρβ 9^16 « Ιει νίδίοη, δβίοη 
Ια Ιραάίΐίοη ρρίπιίΐίνβ, βδΐ ροιιρ Ιβδαδ, βΐ η’α ιηβπιβ 8α ραίδοη ά’βίρβ 9^β 
ραρ ραρρορί α 1ιιί, Ιαηάίδ 9116, δβίοη Ια Ιραάίΐίοη ροδίβρίβιιρβ, βΐΐβ η’αναίΐ 
ρΐιΐδ άβ δί^ηίΓιοαΙίοη 9ϊΐβ ροιιρ 1β8 αδδίδΙαηΙδ » (ρ. 411). Β’αίΙΙβιΐΡδ ηοιίδ 
ηβ ροανοηδ ραδ ηβ^ΐί^βρ ΙβΙβχΙβ άβΜο. II ίαηΐ άοηο βχαηιίηβρ : 1° δί νροί- 
ηιβηΐ Μο. α 1β 8βη8 9^’οη Ιπί ρρβΙβ; 2® δ’ίΐ βδΐ νραίπιβηΐ ρρίηιίΐίί ραρ ταρ- 

ρορί αιιχ αιιΐρβδ. 
Εη ΙίδαηΙ Μο., οη ηβ ρβηΐ 8β δοιίδίραίρβ α Γίηιρρβδδίοη 9^’ί1 8β ρα88β 

9ΐιβΐ9ηβ οΐιοδβ άβ ηοιινβαιι : ΓΕδρρίΙ-δαίηΙ άβδοβηά 8ιιρ Ιβδίΐδ. Ββ ρ1ιΐ8 

ΙοιιΙβ Ια δοβηβ α ηηβ ^ραηάβ δοΙβηηίΙβ : ο’βδί Βίβη Γίηαα^ιιραΐίοη άβ Ια 

οαρρίβρβ αοΙίνβ άβ 1θ8ιι8. ΕδΙ-οβ α άίρβ 9^’ΐ1 άβνίβηΐ οβ 9^11 η’βΙαίΙ ραδ, 

ΡΠδ άβ Βίβιι 011 Μβδ8ίβ? 

ΝοΙοηδ ά’αίιορά 9^β τίβη ηβ ηοιίδ αιιίορίδβ α ρρβηάρβ οβδ Ιβρπιβδ Γπη 

ροιιρ ΓαιιΐΡβ. Βαηδ ΙοιιΙ Γβρίδοάβ ί1 η’βδί ροίηΐ 9^βδΙίοη άα Μβδδίβ, βΐ 

ρίβη ηβ ρροπνβ 9^β ΓοηοΙΐοη άοηΐ ραρΙβ δ. Ρίβρρβ (ΑοΙ. χ, 38) δβ ραρρορίβ α 

06 πιοηιβηΐ. Νοιίδ η’αδδίδΙοηδ ραδ α υηβ ίηνβδΙίΙιΐΡβ πιβδδίαηί9ΐιβ, 9^11 οοη- 

ίβρβραίΐ ηηβ άί^ηίΐβ ηοηνβΠβ, πιαίδ ΙοιιΙ αη ρΐηδ α ηη αοΙβ 9111 ΓβπιρΙαοβ οβΙΙβ 

ίηνβδΙίΙηρβ. Αη Ηβη ά’ηηβ οηοΙίοη, οοηΓβΡββ ραρ βχβπιρΙβ αη Μβδδίβ ραρ 

Εΐίβ, οοιηηιβ ΓαΙΙβηάαίΙ Ια Ιραάίΐίοη ίηίνβ, ί1 γ α Ια άβδοβηΐβ άβ ΓΕδρρίΙ βΐ 
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Ια οοηδίαΐαΐίοη άβ Ια ΡίΙίαΙίοη (ϋνίηβ. Ιθδΐΐδ η’βδί ραδ ρΙαδ οοηδίΗηβ Ρίΐδ 
άβ Βίβα αιι 1)αρ1βιηβ ςιι’α Ια ΐΓαηδίι^πΓαΙίοη (ιχ, 7). Ρβ ταρροΓΐ άθ Ιβδπδ 
ανβο Βίβπ βδΐ ίη(1ί(}αβ ραΓ ιιηβ (ΙβοΙαΓαΙίοη (|πί ηβ δαρροδβ αιιουη οΐιαη- 

^ΘΐηβηΙ άαηδ Ια ρβΓδοηηβ, βΐ ραρ Ια άθδοβηίβ άβ ΓΕδρη! (|ΐιί ίηάί(}ΐιβ αη 
οοηίΓαΐΓβ (^ιιβίςπβ οΐιοδθ άβ ηοιινβαπ. Μαίδ Ια ηοιινθαπίβ βδΐ-βΐΐβ ίπίπη- 

δβηαβ α Ιβδπδ, οπ βδΐ-οβ δβπΙβΓηβηΙ Ιβ ροίηΐ άβ (ΙθραΓί άβ δοη αο1ίοη? 

δαίηΐ Α'υ^ιΐδΙίη (}ΐιΐ βηΙθικΙαίΙ Ιο άοη άβ ΓΕδρη! (Ιο Ια ^Γαοβ ίηΙθΠθΐΐΓβ 
ΠΘ ρουναιΐ αάηηβΙΐΓβ αιιοαη οΚαη^θΐΏβη! βη Ιβδπδ : Α1>8ΐινάί88ίιηηιη β8ΐ 

βηίπι ιιΐ €Γ6άαηιη8 βηπι οητη]αιη Ινί^ίηΙα β88βίαηηοηιηι, (6^ιί8 βηίπι 8βΙαίί8 

α Ιοαηηβ Ι)αρΙίζαία8 68ΐ [Ειιο. ιιι, 21-23]) αο€βρί88β δρίνίΙηΊη 8αηοΙαηι; 

8βά νβηί88β ίΙΙυ,ΊΎΐ αά Ι)αρΙί8ηια, 8ί€ηΙ 8ΐηβ ιιΙΙο οηυιίιιο ρβοοαίο, ίΐα ηοη 

8ίηβ 8ρί7'ίΙα 8αηοΙο [Ββ Τηη. χν, 26). Εΐ οβία βδΐ άβ ΙοτιΙβ βνίάθποβ. 
Μαίδ ςααικί δ^ίπΐ Αιι^ιΐδΙίη βη βοηβΙιιΙ (}ηβ Ια άβδββηΐβ άιι δαίπΙ-Εδρη! 

η’βδί ίβί ςα’πηβ β§*ηΓΘ (Ιβ ββ (^ι1^ δβ ραδδβ ροιίΓ Ιβδ βαρΙίδβδ, ΐ1 ηβ ΙίβηΙ ραδ 
αδδβζ βΟΓηρΙβ (1η δβηδ ΙίΐΙβΓαΙ (Ιβ Μο. Εη Γβαΐΐΐβ Ια (ΙθδββηΙβ (Ιβ ΓΕδρη! 

(Ιβ Βίβη άαηδ ΓΑ. Τ. ηβ δί^ηίββ ραδ Ια ^ραββ δαηοΐίβαηΐβ, ηιαίδ ηηβ ίπι- 

ρηΐδίοη δρβοίαΙθ ροπΓ ηηβ («ηνΓβ άοηηββ. Ο’βδΙ αίηδί (^ηΌΐβοηίβΙ (Ιηά. 

III, 10), Οβάβοη (1η(1. νι, 34), ΙβρβΙβ (1η(1. χι, 29), δαηΐδοη (Ιη(1. χιιι, 25), 

οηΐ βίβ ιηηδ ραρ ΓΕδρρίΙ (Ιβ Βίβη ροηρ άβδ αβίβδ (Ιβ βοηρα^β, Ββδβίββΐ 
(Εχ. XXXI, 3; χχχν, 31) ροηρ βοηδίρηίρβ Ιβ Ιαββρηαβίβ, Βαίααιη (Νηιη. 

XXIV, 2) β1 δαηΐ (I δαιη. χ, 6, 10; οΓ. I δαιη. χιχ, 20. 23) ροηρ ρρορΕβ- 

Ιίδβρ. Εβ Γοί άβ Γανβηίρ άβναίΐ ρβββνοίρ ΓΕδρρίΙ ββ Βίβη βη ^ραηάβ αΓοη- 

βαηββ ροηρ ^οηνβρηβρ (Ιδ. χι, 2 δδ.), βΐ αηδδί Ιβ δβρνίίβηρ άβ ΙαΕνβ, 

βοιηιηβ ηηβ βοηδβ(ΐηβηββ (Ιβ Ια βοιηρΙαίδαηββ (5ηβ Βίβη αναίΐ βη Ιηί (Ιδ. 
ΧΕίι, 1), αβη (Ιβ ρβραηάρβ Ιβ βροίΐ ραριηί Ιβδ ηαΐίοηδ. II βη βδΐ ββ ιηβιηβ 
βαηδ Μο., οη ΓβδρρίΙ να ροηδδβρ Ιβδηδ βαηδ Ιβ ββδβΡί, αη ιηοηιβηΐ πιαρ- 

(}ηβ ροηρ Ια ρρββίβαΐίοη. Εη ιηβιηβ Ιβιηρδ Ιβδηδ Ρβςοίΐ Γαδδηραηββ ββ Γα- 

ιηοηρ βη ΡβΡβ. 11 η’γ α τίβη Ια (5ηί ρβρη^ηβ α Ια ΐΕβοΙο^ίβ. δαίηΐ Τβοιηαδ 
αβιηβΐ Ιρβδ βίβη (}ηβ Ιβδηδ α ρη ανοίρ ηηβ νίδίοη δβηδίβΙβ, οη ιηβιηβ ηηβ 
νίδίοη ίιηα^ίηαΐίνβ οη ίηΙβΙΙββΙηβΠβ (ΙΙΒ ραρδ, (^η. χχχιχ, α. 5). Β’αηΐρβ 
ραρί ί1 βδί; ββρίαίη (}ηβ βοπιπιβ βοιηιηβ ί1 δηίναίΐ Ιβδ ίηδρίραΐίοηδ ββ ΓΕδ- 

ρρίΐ-δαίηΐ. Εβ ΡββίΙ ββ Μβ. δί§·ηίββ βοηβ (^ηβ Ια ιηίδδίοη ββ Ιβδηδ νίβηΐ ββ 
ΒίβηβΙ (|η’ί1 Ια βοιηιηβηββρα δοηβ δοη ίπιραΐδίοη βΐ αδδηρβ ββ δοη δββοηρδ. 

II γ α β’αίΙΙβηΡδ (^ηβ1(^ηβ ββοδβ ββ ρΐηδ βαηδ Ιβ Ρββίί ββ Μβ., βΐ β’βδί ββ 
(|ηί α δηρίοηΐ ίραρρβ Ιβδ ΡβΡβδ. Ιβαη α αηηοηββ (^ηβ ββΐηί (}ηί νίβηΐ βαρίί- 

δβρα ραρ ΓΕδρρίΕ Ε1 ββρβηβαηΐ Ιβδηδ, αη Ιίβη ββ δβ ρρβδβηΙβρ ροηρ βοη- 

ηβρ ηη βαρίβιηβ ρΐηδ βίΗβαββ, ΡβςοίΙ Ιβ ββρίβηιβ ββ Ιβαιΐ. Ε’βδΙ (|ηβ Ια 
ιηίδδίοη ββ Ιβδηδ βοιηιηβηββ αηδδίΐόΐ (^ηβ ββΠβ ββ Ιβαη α βίβ αββοπιρΙίβ βη 
δα ρβΡδοηηβ. Οβ η’βδί ραδ §ραββ α Ιβαη (}ηβ Ιβδηδ α Ρβςη ΓΕδρρίΙ, βαρ ββ3α 
Ιβ ρίΐβ βΙαίΙ ΙβΡίηίηβ, ιηαίδ β’βδί αηδδίΐόΐ αρρβδ, αναηΐ ιηβιηβ (^η’ίΐ δοίΐ 
δορίί ββ Γβαη. Μβ. βδί ηη ββρβίίβη (^ηί βοηηαιΐ Ιβ βαρίέπιβ ββρβίίβη. ΕοΡδ- 

(}ηβ, αη βαρίβπιβ ββ Ιβδηδ, ί1 ιηβΐ βη δββηβ ΓΕδρρίΙ, β1 Ιβ ΡβΡβ ανβο Ιβ 
Ρίΐδ, Γαΐΐηδίοη α Ια ΤρίηίΙβ βδΐ βνίββηΐβ. Ε’βδΙ βοηβ αη βαρίβιηβββ Ιβδηδ 
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(}αθ 1β 1)3ΐρ1θΐηβ οΙΐΓβΙίβη ο. ρηδ η&ίδδ&ηοθ, βΐ ο’βδί Ι’&ΓΓίνββ άα « ρΙαδ 
ίοΓΐ » (|αβ Ιβαη ςυί Ιιιί α (Ιοηηβ 83. νβΓία. 

ίιθ 8γιη1)ο1ί8ΓηΘ άβ 1& οο1οιη1)Θ ηβ ρβυΐ ςαβ ίοΓίίΠβΓ οβίΐβ ίιηρΓβδδίοιι. 

1ι3 οο1θΓη1)Θ 3 θΐΘ βχρϋίϊαθβ άβ 1)ίβη (Ιβδ ιηαιιίβΓβδ. Βαηδ Μΐ. χ, 16,13 οο- 

1οιη1)β Γβρρθδβηίθ Ια δίιηρΗοίΐΘ. Βαπδ ΓΙιΐδΙοίΓβ (Ια άθΐιι^β, βΐΐβ Γβρρβδθη- 

ΙδίΙ 13 ΓΘοοηοίΙίαΙίοηθΙΙαρδίχ (Οβη. νιιι, 8. 12). ΡΜΙοη βη αηρ^ίΐ ίαίΐ « 1β 

δ7ΐη1)οΐ6 άβ Ια δ&^βδδβ (ϋνίηβ βΐ (Ια Βο^οδ » I, 410, ά’αρρθδ ΗοΙίζ., 

ρ. 44); βη ρβ&ΐίΐβ ΡΙιΠοη ορροδβ Ια ΙοιίΡίβΡβΙΙβ, Ιγρβ άβ Ια 83^‘βδδβ (Ιίνΐηβ, 

βΐ Ια βοΙοπιΒβ, Ι^ρβ άβ Ια δα^βδδβ Ιιιιπιαίηβ [^αί8 γθγ, άίν. Ηββγθβ, Μαη^β^τ, 

ρ. 490; λΥβηάΙαηά, 126). Ββδ Ηνρβδ δί^^ΙΚηδ (νι, 6; νιι, 82) βίΐβδ ραρ Ηοΐΐζ. 

(ρ. 45) ηβ δοηΐ ηαβ άβδ ρβπιίηίδοβηββδ βΐιρβίίβηηβδ. Βα Ιραάίΐίοη ρα66ί- 

ηίηηβ αρρΙίςηαίΙ α Ιδραβί ββ ςηί βδΐ άΐΐ άβ Ια βοΙοηιΒβ (Ρδ. ευ, 7 β1 

Εχνιιι, 14), ραρββ ςηβ Ια βο1οπι6β ββΐιαρρβ α δβδ βηηβπιίδ ραρ ηη νοί ίηία- 

Ιί^α61β. Αηβαηβ άβ ββδ ίάββδ ηβ βαάρβ ανββ ηοΐρβ ραδδα^β. Μαίδ Ια Ιραάί- 

Ιΐοη ρα66ίηί(}ΐιβ βη νίηΐ αηδδΐ α βοπιραρβρ α ηηβ βοΙοπιΒβ ΓΕδρριΙ ςαί 

ρΐαηαίΐ δηρ Ιβδ βαηχ : « Βοπιπιβ ββΙΙβ βοΙοπιΒβ ςηί ρΐαηβ δΐιρ δβδ ρβΐίΐδ β1 

ΙαηΙόΙ Ιβδ Ιοηβΐιβ, ΙαηΙόΙ ηβ Ιβδ ΙοηβΚβ ραδ » (Β. ΚΒαβ. 15®). 11 βδΐ ρρο- 

ΒαΒΙβ ηηβ ββ δ^πιΒοΙίδπιβ βχίδίαίΐ άβία αη Ιβπιρδ άβ Ιβδαδ. ΒΈδρρίΙ-δαίηΙ 

βδΐ άοηβ βηνίδα^β ίβί βοπιηιβ ίββοηάαΙβηρ. Ορ ββ δνπι6ο1ίδπιβ άβναίΐ έΐΡβ 

βηβορβ Ιΐβ αιι ΙβχΙβ (ΐηΐ Ιαΐ αναίΐ άοηηβ ηαΐδδαηββ. Βα βΡβαΐίοη ηοηνβΐΐβ 

η’βδί ραδ άαηδ Ια ρβΡδοηηβ άβ Ιβδηδ. Ββ πιέπιβ ΓΕδρριΙ-δαίηΙ ρΐαηαίΐ 

δηρ Ιβδ βαηχ ρρίπιοράίαΙβδ αίηδί (^η’ηηβ βο1οηι6β, ΓΕδρρίΐ άβδββηά βη 

ίορηιβ άβ βο1οπι6β ςηαηά Ιβδηδ η’α ραδ βηβορβ ηηίΙΙβ Ιβδ βαηχ; β’βδί αηδδί 

δηρ βΐΐβδ ςη’α^^ιρα ΓΕδρρίΙ-δαίηΙ, ροηρ Ιβηρ άοηηβρ ηηβ νβρίη ηοηνβΠβ. 

Ββ ββΙΙβ ίαςοη, 1β ΒαρΙβπιβ βδΐ α Ια ίοίδ 1β άβ6ηΙ άβ Ια ηιΐδδίοη άβ Ιβδηδ 

βΐ ββΐηί άη βΙιρίδΙίαηίδηιβ. δί 1β δββοηά ροίηί; α ΙοηβΙιβ άαναηία^β Ιβδ 

ΡβΡβδ, Μβ. δβπι61β δ’βίρβ αΙΙαβΙιβ δηρίοηΐ αη ρρβηαίβρ. 

Β’αρρβΙ άβ Βίβη δ’αάρβδδβ α Ιβδηδ, ί1 άοίΐ Ιηί βίρβ βοπιπιηηί(}ηβ ΙοηΙ ά’α- 

Βορά, βΐ, άαηδ Ια ρβΡδρββΙίνβ άβ Μβ., αΐηί δβηΐ. Ο’βδΙ Ιαί (^ηβ δα πιίδδίοη 

ρβ^αράβ, ί1 δβ πιαηίίβδίβρα ρβη α ρβη. Μβ. ηβ ηίβ ραδ (}ηβ Ιβαη αίΐ βοπιρρίδ 

(^η’ίΐ δβ ραδδαίΐ (5ηβ1(}ηβ βΒοδβ άβ πιγδίβρίβηχ, βΐ ί1 δβραίΐ αδδβζ ηαΙηρβΙ 

(ϊη’ίΐ αίΐ ρββοηηη Ια ρρβδβηββ άη ίορί (ΐη’ίΐ αναίΐ αηηοηββ; πιαΐδ Ιβδ ίπιρρβδ- 

δίοηδ άη ΒαρΙίδΙβ ηοη ρΐηδ ηαβ δβδ ρρβάίβαΐίοηδ ρβΡδοηηβΙΙβδ ηβ ΡβηΐΡβηΙ 

ραδ άαηδ δοη ρΐαη. ΑηδδίΙόΙςηβ Ιβδηδ αραρη, 1β Ρρββηρδβηρ δ’βίΤαββ. 

Οβ η’βδί ροίηΐ Ιοηί, α ίαίΐ αίηδί (ΐηβ Ια δββηβ βδΐ ρρβδβηΐββ, ηοη δβηΐβ- 

ηιβηΐάαηδ δαίηΐ Ιβαη, πιαίδ βηβορβ άαηδ Μΐ. βΐ Ββ. Βαηδ Μΐ. (ιιι, 17), Ια 

νοίχ άη βίβΙ δ’αάρβδδβ α ΙοηΙ 1β πιοηάβ : « Οβίηί-βί βδΐ πιοη Ρίΐδ 6ίβη- 

αίπιβ ». Βαηδ Ββ. (ιιι, 21-22) Ια δββηβ βδΐ βοηςηβ ά’ηηβ ίαςοη δί §^βηβρα1β, 

ςη’ίΐ δβπι61β ςηβ Ιβδ αδδίδΙαηΙδ οηΐ ΙοηΙ νη βΐ ΙοηΙ βηίβηάη. Βαηδ ββδ 

βοηάίΐίοηδ οη ροηρραίΐ ραρΙβΡ ρΐηδ ]ηδΙβπιβηΙ άβ βοηδββραΐίοη βΐ ά’ίηνβδ- 

ΙίΙηρβ ηαβδδίαηίςηβ, οη ρΐηΐόΐ ά ηηβ πιαηίΓβδΙαΙίοη άίνίηβ (}ηί ρβπιρΙαββΡαίΙ 

ροηρ Ιβδηδ ΓίηνβδΙίΙηρβ πιβ3δίαηί(|ηβ αΙΙβηάηβ ραρ 1β ρβηρίβ. 

ΕδΙ-ίΙ νραί, βοπιηιβ οη Γα ρρβίβηάη, ςηβ Μβ. βοηΐίβηΐ δβηΐ Ια Ιραάίΐίοη 
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ρΓΐιηίΙίνβ, οβΠβ ά’ιιηβ Γβνβίκΐίοη ίαίΐβ α Ιβδαδ 8βιι1? Μ. Εοίδ^ ουίΓθ Ια άί- 

νβΓ^βηοΘ α οβ ροίηΐ (|ΐιβ Ια νίδίοη, δθίοη Ια ΐΓαάίΐίοη ρηιηίΐίνθ, η’α (1β 
Γαΐδοη ά’βίΓβ (^ηβ ρακ ταρροΓΐ α ^βδι18, Ιαικίίδ (ίΐΐθ, δβίοη Ια Ικαίϋΐίοη ροδ- 

ΙβΓίβιΐΓβ, θΠβ η’αναίΐ ρΙαδ (Ιβ δί^ηΐβοαίίοη (^αβ ροακ Ιβδ αδδίδΙαηΙδ. €’βδΙ; 

ίηίΓοάαΐΓΘ υ,ηθ ίηοοιηραΙίβίΙίΐΘ ηοη ιηοίηδ ίοποββ (}ΐιβ ΟθΓίαίηβδ Ιιαηηοηί- 

δαίίοηδ. Ι^α ιΠΘΐηβ νίδίοη α ρη θΙγθ πιοηΐΓββ α Ιβδίΐδ βΐ αιιχ ρβΓδοηηβδ ρκό- 

δβηΐβδ, ανβο ηηβ δί^ηίβοαίίοη δρβοίαΙβ ροηκ Ιβδίΐδ β1 δρβοίαΐβ ροιίΓ Ιβδ 
αδδίδΙαηΙδ. €θ1α δβ οοπιρΓθηά 1θ ρΐιΐδ ηαΙαΓβΠβπίθηΙ βη πιοηββ : Ιβδυδ 
ΓβςοίΙ ΓαρρβΙ άβ Βίβιι, βΐ βη πίΘπιβ Ιβπιρδ Βίβη ΓαηΙοκίδβ ρακ ββδ δί^ηβδ 
βΧΐθΓίβΠΓδ. 

II δβΓαίΙ αη οοηίΓαίΓβ Ιγθ8 βίκαη^β (|αβ Ια Ιραάίΐίοη ρηπιίΐίνβ δβ δοίΐ 
ίηΐΘΓΘδδββ αα ββνβίορρβπιβηΐ ββ Ια οοηδοίβηοβ βΐίαΐβ βη Ιβδίΐδ. Ι^βδ ορί- 

Ιί(}ΐΐθ8 δοηί ίβί βηρβδ ββ ΙβιΐΡδ αηαίγδβδ. Υοηίαηΐ α Ιοηΐ ρρίχ ραηιβηβρ 
Ιβδ ίαίΙδ α ηη βοηρδ ρηρβηιβηΐ βηηιαίη, ίΐδ δΐιρροδβηΐ α Γορί^ίηβ ββδ Γβ- 

οίΐδ ηηβ δίηιρΙβ ίηδρίραΐίοη ββ Ιβδηδ ΙοηββαηΙ δα βαρρίβρβ, βΐ ίΐδ αΐΐρί- 

βηβηΐ Ιβδ ηιβπιβδ ρρβοββηραΐίοηδ α Ια Ιραβίΐίοη ρρίηιίΐίνβ; βΠβ αηραίΐ 
δβηίβηιβηΐ βοηηβ ά Γβνοΐαΐίοη ρδ^οΚοΙο^ίςαβ ββ ΙβδΠδ ΓαδρβοΙ β’ηηβ 
Ιββορβαηίβ Ιρβδ ηιαΙβρίβΠβ. 

Μαίδ ρρββίδβπιβηΐ ββΙΙβ Ιββορβαηίβ Ιρβδ ηιαΙβρίβΠβ δβ Ιροηνβ ββ3α βαηδ 
Μβ., βΐ 1β βαραβίβρβ οβ]ββ1ίί ββ Ια νίδίοη βΐ ββ Ια νοίχ βηίβηβηβ ίηβίςηβ 
ββ]α βαηδ δοη ρββίΐ (^υβ Ιβδ αδδίδΙαηΙδ ροηναίβηΐ Ια ρβρββνοίρ. II ηβ δβρί α 
ρίβη ββ βίρβ « ςαβ Ια βίδΙίηβΙίοη βη δηβ]ββΙίΓ βΐ ββ Γο1)]βο1ίί βχίδΙβ α ρβίηβ 
ροηρ Ιβδ βδρρίΐδ δαηδ βηΙΙηΡβ » (Ζ,οζ5^, I, 409). Οη Ιβ βίΐ ββδ δαηνα^βδ, 
πιαίδ ίΐ δ’α^ίΐ ββ Ιηίίδ βαβίΐηβδ α Ιίρβ βαηδ Ια ΒίβΙβ Ιβδ βοηιπιηηίβαΐίοηδ 
βοηδίαηΐβδ ββ Βίβη α δβδ ρρορίιβίβδ; ορ Ιβδ νίδίοηδ δβηδίβΙβδ γ δοηΐ 
ρβίαΐίνβηιβηΐ ραρβδ. Βα Ιραβίΐίοη η’αναίΐ βοηβ αηβηηβ ραίδοη ββ Ιβδ αίοη- 

Ιβρ ίβί, δί Ιβ ρββηοπιβηβ αναίΐ βίβ ρηρβπιοηΐ ίηΐίπιβ. Οη ηβ ρβηΐ βοηβ 
ρροηνβρ ^ηβ βαηδ Ια Ιραβίΐίοη ρρίηιίΐίνβ, Ιβδηδ αίΐ βίβ Ιβ δβηΐ Ιβηιοίη ββ 
Ια δββηβ. δί Μβ. δβ ρΙαββ δβηίβιηβηΐ αη ροίηΐ ββ νηβ ββ Ιβδηδ βαηδ Ια 
νίδίοη ββδ βίβηχ οηνβΡίδ, β’βδί ςη’ίΐ βδΐ ρΐηδ ραρΙίβηΙίβΡβπιβηΙ ρρβοβ- 

βηρβ βη δββΡβΙ « ηιβδδίαηίηηβ ». 

Ανββ Ια ηιαηίΓβδΙαΙίοη ρηβ1ί(}ηβ, ί1 βδΐ βηβορβ ρΐηβ βνίββηΐ (]ηβ Ια ρβρ- 

δοηηαΐίΐβ ββ Ιβδηβ η’βδί ραδ βοηδΙίΙηββ, πιαίδ δβηΐβπιβηΐ Ρβνβίββ αη βαρ- 

Ιβηιβ. Εΐ ββία ρβροηβαίΐ β’αίΠβηΡδ α Ια Ιραβίΐίοη δηρ Ιβ Μβδδίβ. Οη Ιβ 
Μβδδίβ βΙαίΙ ββ]α ηη βίρβ Ιραηδββηβαηΐ ςηί ββναίΐ δβ ηιαηίίβδΙβΡ ανββ 
^Ιοίρβ, οη β’βίαίΐ ηη βίδ ββ Βανίβ ςηβ Βίβη ββναίΐ ηιαηίίβδΙβΡ βοπιηιβ 
Μβδδίβ, ηορπιαϊβπιβηΐ ραρ ΓοηβΙίοη ρογαΐβ ςηί Ιηί δβραίΐ βοηΓβΡββ ραρ 
Εΐίβ. Βαηδ ββ δββοηβ βαδ οη βηΐ ρη βίρβ (^η’ίΐ βΙαίΙ ββνβηη Μβδδίβ ραρ 
ΓοηβΙίοη. Εβ βαρίβπιβ ββ Ιβαη, βοηηβ α Ιοηΐ Ιβ πιοηββ, ηβ ροηναίί ανοίρ 
ηη Ιβί βίίβΙ. Ε’ίηΙβρνβηΙίοη βίνίηβ αη βαρίβπιβ ηβ ββαη^β βοηβ ρίβη βη 
Ιβδηδ. ΕΙΙβ ΓίηνβδΙίΐ ββ δα πιίδδίοη, πιαίδ β’ηηβ πιίδδίοη (|η’οη νβρρα βίδ- 

ΙίηβΙβ ββ ββ ςηβ Γοη αΙΙβηβαίΙ βη Μβδδίβ. Ιβδηδ ρβηιρίί ββ ΙΈδρρΗ-δαίηΙ;, 

β1 ρροβίαηιβ Ρίΐδ ββ Βίβη, να βοπιηιβηββρ δοη οβηνρβ. 
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αιΐδδΐΐόί ΓΕβρπί 1θ ροπδδαίΐ αιι άββθΓί. ίΐ βίαίί άαηβ 

1θ άθδΘΓί; ρβηάαηί (|ΐΐ8ΐΓδΐηΐΘ ίοιιΓδ, ΙβηΙβ ρ&ρ δαίαη, θΐ ί1 θίαίΐ; ανθο 

Ιβδ 1)θ1θδ δαπναοθδ, βΐ Ιθδ αη^βδ Ιβ δβΓναίβηΙ. 

Αίηδί Γορίηίοη 1ί1)ΘΓα1ο, ςιιί ηβ ρβαί άθάιιΐΓθ ηΐΘΐηβ (1θ Μο. αηβ Ιραηδ- 

ίοΓίηαΙίοη άαηδ Ια ρβΓδοηη&ΙίΐΘ (1β Ιθδαβ, ρβαΙ βηοοΓβ ιηοίηδ θίΤίΓΐηβΓ 

€[ΐιβ Ια ΐΓίκϋΙΐοη ρηιηίΐίνθ γ βΐ&ίΐ £2ΐνθΓ&1)1θ. 

Ρίάβίβδ α ΙβιΐΓδ ρΓ6]π^θ8, Ιβδ Γ&Ιίοη&Ιίδίβδ η’αάιηβΙίΓοηΙ; ραδ Ια Γβαΐίΐβ 

άθδ αρραηϋοηδ δΐίΓηαΙυΓβΠθδ; οβ η’θδΐ ροίηΐ 1β Ηβη άβ άΐδοαίβρ οβΙΙβ 

ςιιβδίίοη; ί1 δΐιίϊιΐ α Γβχβ^βδβ ά’β1α1)1ίρ (|ΐι’οη ηβ δατιραίΐ (ϋδΟθΡΠθΡ ιιη βίαΐ 

(1β Ια οοηδοίβηοΘ οΐιρβίίθηηβ ά’αρρβδ Ιβί^ηβΐ Ιθδΐΐδ βηΐρβ (Ιαηδ 1β Ιοιιράαίη 

ριιρ Ιιοιηιηβ οη δβραίΐ δορίί Ρίΐδ άβ Οίβτι. 

12-13. Ρα κετκαιτε οαν8 εε ϋέδΕκτ (οΓ. ΜΙ. ιν, 1-11; Ρο, ιν, 1-13). 
12-13) Ι/ΈδρρίΙ ςιιί νθηαίΐ άθ άβδοβηάρθ δπρ ^θδυ8 1θ ρου88θ άαηδ 1θ (ΙβδβΓί. 

3θδπ8 γ βδΐ Ιβηίθ ραρ 8α1αη, ιηαίδ δβρνί ραρ Ιβδ αη^^βδ, α^αηΐ ρουρ ΙουΙβ 
δοβίβΙβ Ιθδ 1)θ1θδ. Ό’αρρβδ Ιβ ίβχίβ ΐ1 βδΐ βίαιρ ςυβ ββδ (ϋίΓβΡθηΙδ ρΙιβηοπΣβηθδ 
80 δοηί ββΐΐθίοηηβδ ρΘηάαηΙ Γβδραββ άβ (^ιιαΓαηίθ ]οιιγ8. II βδί ρβηηίδ, ανβο 
8. Τΐιοιηαδ, ΙΙΡ ραρδ, (^π. χει, α. 3, άβ δηρροδβρ €[Π0 Ιβδ ίβηίαίίοηδ άβ Μο. οηί 
ρΓβοβάβ οβίΐβδ άβ ΜΙ. 0ΐ (Ιβ 1^^., ιηαίδ ηοη ραδ άβ άίρβ ανβο Κηαΐ). (^ιιβ Ιβδ 
ΙβηΙαϋοηδ (Ιβ Μο. η’οηΐ βη Ηβη ςη’α Ια βη, οοπιιηβ (Ιαηδ Μί. βί Ρο. 
ΟβΙΙβ βαριηοηίδαΐίοη ίοΓΟββ δ’αρρηίβ βυρ Ια ν^. (|αί α α]οιιΐ0 βΐ αναηί Ιβηία- 

Βαίυ,Γ, ρρβοίδβιηβηΐ ροπρ βαρπιοηίδβΓ βΐ δαηδ αρριιί δθρίβυχ (Ιαηδ Ιβ §Γβο βΐ Ιβδ 

ί^6Γ88. ηοη Ιαϋηβδ. ^ιιβ1ί1I1β8 ιηοάβΓηβδ ρβηδβηΐ (}αβ Μο. αναίΐ δοιίδ Ιβδ }^βηχ 

Ια δοηροβ άβ Μί. βί άβ Ρο., βί (}π’ί1 Γα ρβδηιηββ. Οη ηβ άοηηβ αηοηηβ ταίδοη 

δβρίβηδβ, ά’αηίαηί (}πβ Μο. α30ΐιίβ Ιβ ίραίί άβδ Ρβίβδ. Ρβ ρΐιΐδ ρροΡαΡΙβ βδί 

άοηο (|ΐιβ, οοηηαίδδαηί ραρ Ια ίραάίίίοη Ια ίβηίαίίοη άβ 3β8υδ, ί1 Γα ρρβδβηίββ 

άαηδ οβ ραοοοπροί (|ηί ηβ οοηίρβάίί βνίάβηηηβηί ραδ Ιβδ αηίρβδ, ρηίδςη’ίΐ η’α 

ραδ Γίηίβηίίοη ά’βηίρβρ άαηδ Ιβ άβίαίΐ. Εηίρβ 8αίαη, ΓαάνβΡδαίρβ, βί Ιβδ αη^βδ, 

δβρνίίβπρδ, (^ηβ ίοηί Ιβδ ββίβ8? 8β ιηοηίΓβηί-βΙΙβδ Ροδίίΐβδ, οη δοηιηίδβ8? Ρβ 

ρΐηδ δίιηρΙβ βδί άβ Ιβδ Ιαίδδβρ άαηδ Ιβπρ ΐ'όΐβ, απδδί Ρίβη (^ηβ 8αίαη βί Ιβδ 

αη§·βδ, ίαηίόί Ροδίίΐβδ, ίαηίόί ίηάίίϊβΡβηίβδ; οβ ροηναίβηί βίρβ άβδ οΙιαοαΙδ, άβδ 

ρβηαράδ, άβδ Ιοηρδ, άβδ ^αζβΠβδ, βί ρβηί-έίρβ άβδ Ιίοηδ, δαηδ ραρίβρ άβδ Ρέίβδ 

ηιοίηδ ^ΓΟδδβδ. Ρα ρβηδββ άβ Μο. βδί ίοηί αηίΐ’β ςηβ οβΠβ άβ II Μαοο. ν, 27 ; 

3η(Ιαδ ΜαοοβαΡββ, οβ1ί§'β άβ δβ ΡβΓη§ίβΡ άαηδ Ιβδ ιηοηία^ηβδ, γ νίναίί ανβο 

δβδ οοιηρα^ηοηδ α Ια ιηαηίβΡβ άβδ Ρβίβδ, ιηαη^βαηί άβδ Ιιβρββδ ροηρ ηβ ροίηί 

δβ οοηίαιηίηβρ (ο’βδί αηδδί οβ (|ηβ δοηίίβηί Ιβ Κ. Ρ. 3οδβρβ Ηηΐ)}^ άαηδ Ιβδ 

1ΐ6θΙΐ6Γθίΐ68 άβ 80167106 Γ6ΐί§ί61186, I, 66 δ.). 

3θδηδ, Ιοίη άβ Ια δοοίβίβ άβδ βοηιηιβδ, άαηδ ηηβ δοΙίίηάβ (^ηβ ίΐ’οηΡΙβ δβηΐβ- 

ιηβηί Ιβ ραδ8α§“β άβ (^ηβίςηβ αηίιηαΐ δαηναο;“β, βδί ρΙαοβ ρβηάαηί (}ηαΓαηίβ 

ίοηρδ — οοιηιηβ Μοϊδβ — βη οοηίαοί ανβο Ιβ ιηοηάβ άβδ βδρρίίδ. 8αίαη Ιβ ίβηίβ, 

βνίάβιηιηβηί ροηρ Ιβ ίαίρβ άβοΐιοίρ άβ δοη ραη^ βί Ιβ άβίοηΐ’ηβρ άβ δα ιηίδδίοη; 

Ιβδ αη§·βδ Ιβ δβρνβηί ραρ ίοηίβδ δορίβδ άβ Ροηδ οίΓιοβδ. Μο. η’α ραδ ορη ηβοβδ- 

δαίΐ'β άβ άίρβ ί^ηβ 3βδηδ δορίίί ναίηςηβηρ άβ Ια Ιηίίβ. Οηβ ροηναίί 8αίαη οοηίρβ 

Ρηί? 
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&ρΓΘ8 (}ΐΐθ ^^8ιη βαί θΙθ Ηυρθ, ^θ8ι18 8θ ΓβηάίΙ βη Οαΐίΐβθ, 

ρΓΟοΙαίϊΐαηί Γβναη^ίΐθ άβ Βίθιι (ϋ8αη1 : « Εθ 1θΐηρ8 ββ! 8ΐο- 

οοιηρίί, θΐ 1θ ΓΘ^ηθ άβ Βίβα Θ8ΐ ρΓοοΙιβ : ΓαίΐΘ8 ρόηίίβηοΘ, θί ΟΓΟγβζ 

α Γθναη^ίΐθ. « 

Απ V. 13> αρΓθδ ηκαάΓα^ίηΙα άΐ6ΐ)ΐΐ8, Ια ν§. &]οιιΙθ : βί ([υαάΓα^ίηΙα ηοού^ 

1)118, Ο’θδΙ αηβ §·1ο8Θ ά’αρΓββ ΜΙ. ιν, 2; Μί. (^αί ραρίαίΐ άβ 3βύηθ άθναϋ ιηβη- 

ΙίοηηθΓ 1β3 ηιιΗδ ρουρ ίικίίίϊαθρ ςαβ 1β 3θύηθ η’α ρ3ΐ8 θΙθ ΐηίβρροπιρα; πιαίδ Μο. 

ηθ ραρίθ ρ&8 άπ ]θύηβ. Εα. πιέπιβ Γ^. ει]οιιΙβ βΐ άβναηΐ ΐβηίαΒαίιΐΓ ίΐνβο Β βί 
αηο. Ιαϋ. 

14-15. Εε τηεμε βε εα ρκεβιεατιον βε ^Ε8υ5 (Μί. ιν, 12-17·, Εο. ιν, 14-15). 

15) Παραδοθηναι θδί υηθ βχρρβδδίοη Ιρθ8 να^υβ. ΕΙΙβ ροιίρρΒίί δί§^ηίβθΡ θΙρθ 
Ηνρβ αιι ΕοιίρΡΘαιι (οί. Κοηι. ιν, 25), οιι θΙρθ πιίδ θπ ρρίδοη (Αοί. νιιι, 3; χχιι, 4); 

ιηαίδ 1θ ρΐιΐδ δίιηρίΘ Θ8ί άβ δ’βη ίβηιρ & Ια ναΐβυρ ρρορρβ άπ ίβρπίθ : 3θ&η ίαί 

Ιίνρβ, ο’θδΙ-α-(ϋρ6 Β 8β8 βηηβιηίδ, άαηδ 1θ οειδ ραρίίουΐΐθρ α Ηβροάθ ΑηίίρΒδ, 

(|υί ιηίί Ια ηιαΐη δπρ Ιυί (νι, 17). II η’θβί ρα8 ηβοθδδαΐΡθ άβ δυρροδβρ υηβ 

ίραίιίδοη ΙορπιθΙΙθ ; άαηδ ΓΑ. Τ. 1β υθρΙ^θ θδί δοιινβηί βιηρίογβ βη ραρίαηί άβ 

Βίβυ, ςυί ΙίνΡθ, θη θθ δβηδ ςα’ίΐ αΕαηάοηηθ; ί1 ηβ δί§·ηίίΐΘ ραδ Εθαποοηρ ρΐυδ 

(ΐαβ ίοιη1)βΓ βηίΡθ Ιθδ ιηαίηδ άβ δθδ βηηθίηΐδ; οη άίί άβ πιβιηβ βη ίραηςαίδ βίρβ 

Ιίνρβ α Ια ]ιΐ8ίΐββ, ροηρ άΐΡβ ςηβ Ια ροΗοβ α ηιίδ Ια ηιαΐη δπρ (}υβ1(}α’υη. 

^β8υδ νΐβηί βη Οαΐίΐββ, οη ρΙαίόί, ά’αρρβδ ι, 9, ΐΐ γ ρβίοηρηβ. II νΐηί βη ρρβ- 

βΐιαηί, βί ηοη ραδ ροηρ γ ρρββΐιβρ. Εα ρρβάίβαίΐοη η’βδί ραδ ρβδβρνββ βχβΐηδΐ- 

νβπιβηί α Ια Οαΐΐΐββ. 
Αηδδΐίόί ηηβ 3β8η3 βδί βη ροηίβ, ΐ1 αηηοηββ Γέναη^-ϋβ άβ Βΐβη. Εβ ίΕβηιβ 

η’βδί ρΐηδ 1β Εαρίβιηβ άβ ρβηΐίβηββ, πιαΐδ Ια 1)οηηβ ηοηνβΠβ άη δαΙηί αββοράβ 
ραρ Βΐβη. εύαγγέλων του Οεοΰ ηβ ρβηί ρΐηδ δ’βηίβηάρβ βοπιπιβ ^βη. ο1)]ββίΐΓ, ά Ια 
άΐίΤβΡβηββ άη ν. I, βαρ Γανβηβπιβηί άβ 3β8η3 βίαΐί ηηβ ηοηνβαηίβ άαηδ ΓΕΐδ- 

ίοΐρβ, ίαηάΐδ (^η’οη ηβ ρβηί ^ηβΡβ αρρορίβρ Ια 1)οηηθ ηοηνβΠβ ί}ηΐ α Βΐβη ροηΒ 
ο1>]βί. II δ’α^ΐί άοηβ ρΐηίόί ΐβΐ άβ Ια Εοηηβ ηοηνβΐΐβ άοηηββ αη ηοπι άβ Βΐβη, 

βί βοηίβηαηί ββ ςη’ΐΐ δβ ρροροδβ άβ ίαΐρβ. Ε’βδί 1β δβηδ άαηδ 8. ΡαηΙ (Κοπι. 
I, 1; XV, 16; II €ορ. χι, 7; I Τ1ι. ιι, 2. 8. 9), βί άαηδ I Ρβί. ιν, 17. 

Ανββ Ια Ιβςοη άβ Ια ν§·. (ΐηΐ α]οηίβ ?'6§^ηί Ιβ ^βη. βδί ο1)3ββίΐί (βί. Μί. ιν, 23); 

οη ρβηί αηηοηββρ 1β Ρθ§’ηβ άβ Βΐβη βοπιπιβ Ια §·ραββ άβ Βΐβη (Αβίβδ χχ, 24) οη 
δα §·1οΐΡβ (I Τΐπι. I, 11); πιαΐδ Ιβδ πιβΐΐίθηρδ πίδδ. δοπί ροηρ Γοπιΐδδΐοη άη 

Γβ^^ηβ βί Ια Ιβςοη βοηρίβ βδί ά’αηίαηί ρΐηδ ρροΕαΙίΙβ (^η’βΠβ βδί βχρ1ΐς[ηβθ αη 
V. 15. 

15) δτι ροηρ ΐπίροάηΐΐ'β 1β άΐδβοηΡδ άΐρββί, οη Γβοίίαΐίνηηι. Καφδς 8Ϊ§·ηΐΓιβ βΐρ- 

βοηδίαηββ ίανοραΕΙβ, ιηοηιβπί, βρο(ίηβ, πιαΐδ αηδδΐ ]ηδίβ πιβδηρβ; β’βδί ββ (^ηΐ 
βχρ1Ϊ€[ηβ Ια ηιβίαρίιορβ άβ Μβ. : 1β ίβπιρδ βδί ΡβνοΙη, Ια ιηβδπρβ βδί ρΙβΐηβ; ΐ1 

η’7 α ρΐηδ γϊθπ άα]οηίθΡ αη ίβπιρδ αναπί Γανβηβπιβπί αίίβπάη (βΓ. Οαΐ. ιν, 4). 

Εβ Ρβ§^πβ άβ Βΐβη ηγγικεν. Οβ ίβρπιβ βδί ά’αηίαηί ρΐηδ ΐπιρορίαηί (^η’ΐΐ δβ ίροηνβ 
Μί. IV, 17; X, 7 βί Εβ. χ, 9. 11; χχι, 31. Οη ηβ ρβηί άοηίβρ ςη’ΐΐ αΐί βίβ ρρο- 

ηοηββ ραρ ^β8η8 άαηδ ηη βίΐηΐναΙβηί αραιηββη. II βδί νραΪ3βιη1)1α1)1β ςηβ ββ 
ηιοί βδί ΚΏΌ, βιηρίο^β άαηδ Βαηΐβΐ (ιν, 8 βί 21), βί ίραάηΐί ίαηίόί ρατ ηγγιζεν 
ίαηίόί ραρ’έφΟασεν. II βδί πιέπιβ ρροΕαΕΙβ (^. ΛΥΕίδδ, ΚβίοΗ 001168, ρ. 70 δδ.) (ΐηβ 



16 ΕνΑΝΟΙΙ^Ε δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚ€, I, 15. 

1θ ιηβιηθ ιηοΐ αΓαιηββη βδΐ ειαδδΐ άαηδ ΓΕν&η§·ί1β α Γοπ^ίηβ άβδ άθυχ βχρρβδ- 

δίοηδ (Εο. X, 9 οοιηρ&ΡΘ 5 Μί. χιι, 28). Εβ ΙθΡίηβ ΝΟΊρ ργθΓθρθ ρ&ρ Όαίπιαπ 

[^Vο^ι6^ ρ. 87) άβναϋ ρβηάρβ ά&ηδ Ιθδ Ταρ^υπίδ ΓθχρβοίαΙίνβ ρρορίιβίίςπβ, 

ΐϊΐαίδ 8ΘΓ31ΪΙ οοηΐραίρΘ 3. Ια ρβηδββ άβ Μο. II βδΐ οΐαίρ ςαβ, ραρ 1β ΕαρΙέιηβ άβ 

^βδΠ8, 1θ ίβιηρδ ηοπνβαιι αηηοηοβ ραρ ^βαη-Βαρι^8ιθ β8ί αΓρίνβ. Εα πιβδυρβ (Ια 
ίβιηρδ ρρβοβάβηΐ θδΐ ρΙβίηβ, Γαπίρβ Ιθιηρδ 8’θ8ΐ αρρροοΕθ ρουρ 8β βοπάβρ ά Γαη- 

οίβη, οαρ οη ηβ ρβαί νραίιηβηΐ ραδ οοηοβνοίρ ά’ίηίβρναΐΐβ βηΐρβ 1θ8 άβυχ ρβ- 

ριοίίβδ. ^. \νβίδ8 (Ι. Ι.) ΡβΓηαρςιΐΘ ά’αίΠβυΡδ ίρβδ 1)ίβη ςυβ (^υαηά οη βδΐ βη ρρβ- 

8βηοβ ά’υη όνέηβπιβηί (}ηί 8Θ ρροάπϋ ανβο υηβ οθρϋΐηάβ ίηΓαί11ί1)1β, οοπιιηβ 

Γαρρινόβ (1ιι ρρίηΐθπιρδ, βΐ ςιιί ά’αϋΐβπρδ η’αρρινο ραδ ά’ηη δβτιΐ οουρ, ιηαΐδ 

ΟΟΠ1Π1Θ ραρ άβ^ρβδ, οη άϋ, 8β1οη Γίηιρρβδδίοη άιι ηιοπιβηΐ; : 1β ρρίηΐθπιρδ θδί 

αρρίνβ 011 1β ρρϊηΐθπιρδ αρρίνβ. Ββ ΙοηΙθ Γαςοη, ροιιρ δαίδίρ Ια ροηδοβ άβ Μο., 

βοΐιο βάβΙβ άβ Ια ραροΙβ άβ ^βδυ8, ίΐ ίαηΐ Ιβηίρ οοπιρίβ άη πιοάβ βπιρίο^β ςυί 

βδΐ 1β ραρίαίί. Εβ δ^Ρδίη. απδδί Είβη ςηβ ρβδ. οηΐ βηιρίογβ 1β νβρββ ΚΤ30, ςηί 

άοΗ δβ Ιραάηίρβ « βδΐ αρρίνβ » βΐ ηοη ραδ αρρΓορίη^ιιανίΐ [Οιν.).- 

Εβ ρβ^^ηβ άβ Βίβιι βδΐ Ιβ ίβπιρδ άιι δαίηΐ ού Βίβτι άοίί ρβ^'ηβρ ρΐυδ οοπιρίβίβ- 

πιβηΐ ςπβ ραρ 1β ραδδβ (οΓ. Εαοκανοε, Σβ Μββείαηίδίηβ, ρ. 148-157). €β Ρβ^^ηβ βδΐ 
άβ δα ηαίπρβ βίβρηβΐ, πιαίδ ί1 δβρα οοπιπιβ ίηαυ§·αρβ ραρ 1β δαΙηΙ αοοοράβ ραρ 
Βίβπ. Οη οοπιρρβηά, ά’αρρβδ οβΙΙβ άοηηββ, οοηιπίθηί 1β ρβ§·ηβ βδΐ α Ια ίοίδ 
ρρβδβηΐ βΐ ίηΐιιρ. II βδΐ αρρροοΕβ, ρπίδΐ^ηβ Βίβηα οοηιπιβηοβ δοη οΒίινΡβ ραρ 1β 
ΕαρΙβπιβ άβ ΓΕδρρίΙ; οη ρουρρα βη ραρΙβρ οοηιπιβ ά’υη Ιβπιρδ α νβηίρ ΙαηΙ 
ςιι’ίΐ η’αυρα ραδ βίβ ρβοοηηη ραρ Ιβδ Εοπιπιβδ, βΐ αοοβρίβ ραρ βυχ οοπιπιβ ηη 
ΕίβηίαίΙ. Μ. Εοίδγ α άϋ Ιρβδ Είβη : α Ια ρβηίίβηοβ ςα’ίΐ ρρβοββ βδΐ πιοίηδ ηηβ 
ρρβραραΐίοη ςη’υηβ ίηΐροάηοΐίοη αη ρογααπιθ; οαρ 1β ρογαηπιβ βδΐ δί ρρβδ ςπ’οη 
γ Ιοηοββ, βΐ, ορο^αηΐ α Ια « Εοηηβ ηοπνβΠβ », α Γαηηοηοβ άη ρο^αηπιβ, 
οη βδΐ άβία, βη (5ηβ1ς[ηβ Γαςοη, άαηδ Ια ρβαΐίΐβ άβ οβ ρογαηπιβ » (I, 434). 

Μαίδ δί οη βηΐρβ άθ]α άαηδ 1β ρογαηπιβ ραρ Ια ρβηίίβηοβ, α ρΐηδ Γορίβ ραίδοη 

ραρ Ια ίοί. 
πιστεύειν εν τινι ηβ δβ ίροηνβ ςη’ίοί (3ο. ιιι, 15 βί Ερίι. ι, 13 δοηΐ άβδ οαδ άίίϊβ- 

Ρβηίδ). ΛΥβίδδ ρρβηά πιστεύετε αβδοίηηιβηΐ : « ορογβζ (αη Μβδδίβ), ραρ 1β πιο^βη 

άβ ΓΕναη^ίΙβ », διδι τού ευαγγελίου [ΤΙιβορΗ.). Μαίδ ο’βδί ρΐηίόί ηηβ ίπιίΙαίίοη άβ 

:ΐ Ί*ιαί<Π, ςηί δβ άίί ηοη δβηΐβπιβηί άβδ ρβΡδοηηβ^ ιηαίδ άβδ ραροΐβδ, Ρδ. ονι 

(ον), 12 : κα'ι έπίστευσαν εν τούς λογοις αυτού (Ρδ. Εχχνιιι, 32 βί οχΐχ, 66 1β §·ΡβΟ α, 

ρΐηδ οορρβοίβηιβηί, 1β άαίίί). 

Εα Ιβςοη άβ ερρείη. « δοη » Εναη§·ί1β, δβ ρβοοπιηιαηάβ α οαηδβ άη ραραΐΐβ- 

Ιίδπιβ ρΐηδ ραρίαίί ανβο 1β ρβ§^ηβ άβ Βίβη; οη η’οδβ ΓαάορίβΡ, οαρ βΐΐβ βδί ίδοΐββ. 
3. ΛΥβίδδ {ΚβίοΗ... 69 βί Όαδ άΙΐβΒίβ... 31) ίροηνβ 1β ίβχίβ άβ Μο. δβοοηάαίρβ 

ραρ ραρρορί α Μί. ιν, 17 ; « ίαίίβδ ρβηίίβηοβ, οαρΙβ Γβ§’ηβ άβδ οίβηχ βδί ρροοββ ». 

II βδί οβΡίαίη ςηβ Ια ίορπιηΐβ άβ Μί. βδί ρΐηδ ηβρνβηδβ, πιαίδ δί Γοη βηίβηά 
βίβη Ια ίορπιηΐβ άβ Μο., ί1 η’γ α ραδ άβ ραίδοηδ άβ Ια]η§,’βρ δβοοηάαίρβ. 

Εα ρΙβηίίηάβ άβδ Ιβηιρδ βδί βχρρίπιββ ά’ηηβ ίαςοη πιοίηδ αβδίραίίβ (}ηβ άαηδ 
Οαΐ. IV, 4. Όβ ρΐηδ, οη ηβ ρβηί οοηοβάβρ α 3. λΥβίδδ ςηβ άβπιαηάβρ Ια ίοί 
αίίαίβΐίδδβ Γαηηοηοβ άη ρβ^^ηβ. II βδί αη οοηίραίρβ ίοηί ηαίηρβΙ ηηβ άβδηδ αίί 
βχί§·β ηη’οη 1β ορύί. 

8’ίΐ γ αναίί « ορογβζ βί ρβρβηίβζ-νοηδ », οη η’αηραίί αηοηηβ οΐ3]βοίίοη. άβδηβ 
αηραίί βχί^β ά’ββορά Ια ίοί, ραροβ ηηβ, δί οη ηβ Γαναίί ραδ ορη, οη η’αηραίί ραδ 
οΕαη^β άβ νίβ, άβ ηιβπιβηηβ οβηχ ηηί οηί ρβίηδβ αη ίβιηρδ άβ Νοβ άβ οροίρβ αία 
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Ε1 Ιοη^βΒπΙ Ια πιθγ άθ Οαΐίΐθθ, Π νίΐ δίιηοη, βΐ Αηάρθ, Ιθ ίΓβΓβ 
(1β δίιηοη, ^ηί ίβίαίβηΐ Ιβ ίιΐθί (Ιαηδ Ια πιθγ, οαρ ίΐδ βίαίβηΐ ρβ- 

οΙίΘυΓδ. 

ι^Εΐ ΙβδΠδ ΙθΐΐΓ (ϋΐ : « Υβηβζ α πια δαίΐβ, βΐίθ νουδ ίθραί (Ιβνβηίρ 

ρέοΗθυρδ ά’Ιιοηιηΐθδ. » ι^Εΐ απδδϋόΐ ΙαίδδαηΙ Ια Ιβδ βΙθΙδ ίΐδ 1θ βυί- 

νίρθηΐ;. 

16 Εί δ’βίαηΐ αναηοβ ιιη ρβη, ί1 νίΐ Ιαο(|ΐΐθδ, βίδ άβ Ζβββάββ, θΐ 

ρΓΟχίιηίΐΘ άιι άβΐιι^β (I ΡθΙ. ιιι, 20). Μαίδ άαηδ Μο. Ια ρβηίΙβηοΘ ρρβοβάβ Ια ίοί α 
ΓΕναη^ϋβ βΐ βη ςιΐθίςυβ δΟΓίβ ^ βίβροδβ. Εα ίοί α Ια Εοηηβ ηοανβΐΐθ άιι βαίυί 
ίαίΐ βηΐΓΘΓ (Ιαηδ Ιθδ άββδθίηδ άβ Βίβιι. 
Οη ΐΓΟίινβ Ιβδ ιηοΐδ « ονογβζ α ΓΕναη§“ί1θ » ρίπδ ηαίυρβίδ άαηδ Ια 1)ου€ΐΐθ ά’πη 

οαΐέοΐιίδΐβ (}πβ άαηδ οβΠθ άβ Ιβδυδ, οαρ ΓΕναη§·ί1β θδΐ αίηδί άβ]α οοηηυ. Μαίδ 
ρουρςυοί ^βδΤ1δ η’αιιραίί-ί1 ραδ Ρθ§·αράθ Γαηηοηοβ άα ρβ§·ηβ άβ Βίβπ οοπιπιβ 
υηβ 1)οηηβ ηουνβΐΐβ, εύαγγέλιον άαηδ δοη δθπδ ρρίιηίΐίί (οί. ν. 1)? Απ δΐιρ- 

ρΐυδ, Ια ηυαηοβ ρβπΐ βίρβ άβ Μο., ιηαίδ 1β ραραΐΐβΐίδπΐθ Ιρβδ αοοβηΐυβ βδΐ βη ία- 

νβιιρ άβ ΓαηΙΙιβηΙίοίΐΘ πίΘπιβ άβ Ια Γοριηβ : 1β Ιβπιρδ αοοοπιρίί, οοηάίΐίοη ηθ§·α- 

Ιίνβ α Ιαςηβΐΐβ ρβροηά Ια ρβηίίβηοβ; 1β ρβ^ηβ αρρροοίιβ, οοηάίΐίοη ροδίΐίνβ α 
Ιαςηθίΐβ ί1 ίαυΐ αάίιβρβρ ραρ Ια ίοί. Εα ίοί βδΐ βχί^-ββ ραρ 1β ρρορΙιβΙβ ςαί αη- 

ηοηοβ ηηβ §^ραηάβ βρρβυνβ άβ Ια ραρί άβ Όίβα (Ιδ. νιι, 9; άοηαδ ιιι, 1 δδ.). 

Οη βοηιρρβηά ά’αίΠβυΡδ ςηβ Μβ. δβ δοίΐ δβρνί ά’ηηβ ίορηιιιΐβ Ρβίαΐίνβπιβηί 
οοπιρίβχβ, οαρ ο’βδί οοπιπιβ 1β ρρο§^ραπιπιβ άβ Ια ρρβάίοαίίοη άβ ^β8υδ. λνβΐΐΐι. 
ηοΙβ 1)ίβη ς[υβ άβδπδ η’αΙΙαίί ραδ ρβρβίαηΐ ΙουίοπΡδ Ια πιέπιβ ίορπιυΐβ δίβρ^οίγρββ; 

ί1 βηδβί^ηαίΐ δυίναηΐ Ιβδ οίροοπδίαηοβδ. 

16-20. ΥοοΑτιΟΝ ΒΕδ ^υΑΤΚΕ ΡΚΕΜΙΕΚδ ηΐδοίΡΕΕδ (ΜΙ. IV, 18-22). 

16) παράγων άαηδ 1β δβηδ άβ 1οη§“βΡ. Όαηβ Ια ρβΡδρβοΙίνβ άβ Μο., άβδπδ δβιηΜβ 
ρβιηοηΐβρ 1β ^ουράαίη βΐ Ιοη^βρ βηδυίΐβ 1β Ιαο άα δΐιά αιι ηορά. — Εβ ιηοΐ άβ 
ιηβρ άβ Οαΐίΐββ ροιιρ οβ ρβίίΐ Ιαο βδΐ ηηβ Ιουρηυρβ ά’ορί^ίηβ 1ιβ1)ραϊ(|πβ. — Σί|χων 
βδΐ υη ηοπι άβ ίραρρβ §·ρβοςυβ (οαπιαρά) (ΐυί α δπρρίαηΐβ Συρ,εών ςηί βίαίί Ια 
Ιραηδορίρΐίοη άβ Γίιβΐ). Άνδρέας βδΐ υη ηοπι §·ρβο. — άμφιβάλλοντας ά’αρρβδ 
ϊν€ί83, ΗοΙίζ. βίο. « 3β1βρ Ιβδ βΙβίδ άβδ άβυχ οόΐβδ άβ Ια βαρςυβ ». 

Εη ρβαΐίΐβ Ιβδ ρβοΕβυΡδ άβ Οαΐίΐββ δβ δβρνβηΐ ά’υη ^ραηά βίβί ρβοίαη^υΐαίρβ, 

ηοιηιηβ €}ια})α1^αΗ, ςυ’ίΐδ βηρουίβηΐ αυΙουρ άυ βραβ. βαίδίδδαηΐ αίορδ Ια ραρίίβ 
^αρηίβ άβ ρίοιηβ (ΐυί βδΐ άβπιβυρββ ρβηάαηίβ, ίΐδ άβρουίβηί νίνβιηβηί 1β βίβΐ βΐ 
1β ΙαηοβηΙ βη οβΡοΙβ; οβ άοίΐ βίρβ 1β δβηδ άβ άρ,φιβάλλω (Ηαβ. ι, 17), δαηδ οοπι- 

ρΐβπιβηΐ άαηδ Μο., οοπιπιβ οΐ άρ.φιβολεΓς άαηδ Ιδ. χιχ, 8 (}υί ραραϋ βχρΙίςυβ 
ραρ οΐ βάλλοντες σαγήνας (οί. ΜΑδΤΕΚΜΑΝ, ΤΗβ βεΗβΐ'ίβε ΟαΙίΙββ, ΡΕΕ., ^ι^α^ι. 
3ΐαί. 1908, ρ. 40 δδ.). — άυδςυ’α ρρβδβηΐ οη α ρρβίβΡβ άλεεΓς α άλ^εΐ’ς, οβηδββ 
ΙβοΙυρβ ροδίβρίβυρβ. Εβ ε δ’βχρΙίΐίυβραίί οοπιπιβ άίδδίπιίΐαΐίοη α οαυδβ άβ Ια 
ρροηοηοίαίίοη εις = ις. ΟβρβηάαπΙ αυ Ιβιηρδ άβδ ΡΙοΙβπιββδ οη Ιρουνβ ίουΐοπρδ 
Ια ίοριηβ βη ι ρ. 82). 

17) Δεύτε ρουρ δεύρο Ι'τε. — ποιεΓν ανβο Γίηί., οί. Εθ. ν, 34 δδ. 
ί9) Ίάκωβ = ηρν'’; Ίωάνης = Ζεβεδαΐος =: ηοπι ςπί ρβυΐ βίΡβ 

Κββρβυ ου αραπιββη. — όλίγον, ρουρ Ια άίδΙαηοβ, βηοορβ Εο. ν, 3. — έν τω πλοίω, 

ΕΥΑΝΟΙΕΕ δΕΙΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 2 
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^θαη 8οη Γγθγθ, (ίΐιί 8Θ ΐΓοαναίθηί βαχ 8ΐα88ί (1&η8 αηβ 1)αΓ€[αβ, 

ΓαοοοιηηιοάαιιΙ 1θ8 βΐΘΐ8. ^ΟΕΙ αα88ί1;όί ί1 1θ8 αρρβία. Εί 1αί8δ8ΐηί 

Ια ΖββθάθΘ ΙβαΓ ρβΓΘ €ΐαη8 Ια βαΓί^αβ ανβο 1θ8 ιηβΓ0θηαίΓΘ8, ίΐβ 

αΙΙβΓβηί α 8α δαίΐβ. 

Γαρίΐοΐθ 3. Ια ικιαηίβΓθ άθ Γ1ιθ1)γθιι ρουρ ΐηάΐίΐιιβρ πη ο1)]6ΐ ηαίιΐΓθΙΙθιηθηί βη 

δϋααΐίοη (ΚΑυτζδακ, ΗβΙ). Οραητ. § 126, 4); ιηαίδ 1β ιηέιηβ ιΐδα^^θ θχΐδΙαίΙ βη §^Γβο 

ο1α88ί€[ΐΐθ. Ιΐδ δοηΐ, βαχ αιΐδδί, θη 1)αρ(}ΐΐθ. Οβαχ €[ΐιί )θΙαίθηΙ 1θ βίβΐ γ βίαίβηΐ 

ηορίϊΐαΐβπίθηΐ, ιηαίδ οη βύΐ ριι ραοοοιηιηοίΙθΡ Ιθδ ΓιΙθΙδ δαρ 1β ρίνα§^β. — καταρ- 

τ(ζε^ν, α αρραη^θρ », ρΐυδ ρρο1)αί)ΐΘΐηΘηΙ « ραοοοιηιηοίΙθΡ », οοπιιηθ οηΐ οοιηρρίδ 

Ιθδ νβΡδδ., ςηβ « ιηθίίρθ βη οράρβ ». 

20) ευθύς, ά’αρρθδ Λίνβίδδ : « δαηδ άοηηθρ 1θ ιηοϋί άθ Γαρρθΐ », οβ ηυβ ^Θδυ8 

αναίΐ ίαίΐ άαηδ 1β ρρθιηίβρ οαδ. Μαίδ ρΙυΙόί, : αυβδίίόΐ (ΐπ’ίΐ Ιβδ νίΐ, δαηδ ΙιέδίίθΡ, 

βΐ οοιηιηθ δύρ άθ δοη ίαίΙ. Β’αίΠθΐΐΡδ οθ ιηοί θδΐ ρρθδί^τιβ άθ δΐ^ΐβ άαηδ Μο. — 

Ζθβθάββ ρβδίθ ανβο Ιθδ ιηβροβηαίρθδ. Οιΐθ1(ΐιιβδ-ιιηδ (ϋδβηΐ : (Ιοηο ί1 η’βίαίΐ ραδ 

δβιιΐ, βΐ οβ άέΐαίΐ πιοηίρβ (|ΐιβ δβδ βίδ οηΐ ρη 1β ί^ι1^^^θΡ δαηδ πιαηηηβρ α Ια ρίβΙβ 

βΐίαΐβ; αηβ οβρίαίηβ αίδαηοβ ρβ§“ηαίί άαηδ Ια ΓαπιίΠβ, ραίδςα’οη αναϋ άβδ 

δβρνίΐβαρδ. Μαίδ πιβροβηαίρβ οα δαίαρίβ η'βδί ραδ δ^ηοη^πιβ άβ δβρνίίβαρ. Εβ 

πιοί πιαΡίίαβ αη δβρνίοβ Ρβηάα αηίί^αβπιβηΐ ροαρ άβ Γαρ§·βηί; 1β οοηΐραδίβ βδΐ 

άαρ ανβο Ιβδ βίδ. ϋβ ρΙαδ ί1 ίηάίςαβραίί ρΐαίόΐ ςαβ Ζβββάββ η’αναίΐ ραδ άβ 

δβρνίίβαρδ άβ ΓαπιίΙΙβ; ί1 α βη§'α§·β Ιβδ ρρβπιίβΡδ νβηαδ ροαρ Ια ρέοΗβ, πιο^βη- 

ηαηΐ αη δοΐαίρβ. Μο. αναίΐ άοηο βίβη ΓίηίβηΙίοη άβ ίαίρβ ρβδδορίίρ Γοββίδδαηοβ 

άβδ βίδ, οββίδδαηοβ ρΙαδ ρηάβ ςαβ οβΠβ άβ 8ίπιοη βΐ ά’ΑηίΙρβ (ΐαί η’αναίβηί 

αβαηάοηηβ (^αβ Ιβαρδ βίβίδ. 

★ 

ΤοαΙβ οβΙΙβ ρβρίοορβ βδΐ οαραοίβρίδΐίίΐαβ άα δίγΐβ (Ιβ Μο. II ραοοηΐβ α 
ιαβδαρβ (|α’ί1 νοίΐ. Π η’α ραδ άίΐ ςαβ δίιηοη βΐ Αηάρβ θΙαίβηΙ άαηδ αηβ 
βαρί^αβ, πιαίδ ί1 1β δαρροδαίΐ, βΐ ί1 α]οαΙβ (}αβ Ιβδ ααΐρβδ βΙαίβηΙ ααδδί 
άαηδ αηβ βαρςαβ. Εβ Ιβρπιβ βπιρίογβ ροαρ ρβοββρ βδΐ αη Ιβρπιβ Ιβοβηί€[αβ 
ο[αί βδΐ οβηδβ οοηηα, βΐ (^αβ ρβα άβ ρβΡδοηηβδ άβναίβηΐ οοπιρρβηάρβ βη 
άββορδ άβδ ρβοββαρδ άβ Οαΐίΐββ; ααδδί Μΐ. α-1-ί1 άα οοπιρΙβΙβΡ Γβχρρβδ- 

δίοη. 
Οη νοίΐ άοηο Ιβδαδ, άβδ 1β άββαί άβ δα ρρβάίοαίίοη, δ’αδδαρβρ 1β οοη- 

οοαΡδ άβ (}αβ1(ΐαβδ άίδοίρΙβδ. Οβ η’βδί ραδ δβαΐβπιβηΐ ροαρ Ιβαρ οοηββρ δα 
άοοίρίηβ, ο’βδί ροαρ βη ίαίρβ άβδ οοορβραΐβαρδ. Β’αη ΙβΡΠίβ ίπια^β, ςαί 
ρορίβ βη Ιαί-πιβπιβ δα ^αραηΐίβ ά’ααΐββηΐίοίΐβ, ί1 αρρβΠβ άβδ ρβοββαρδ 
ροαρ βη ίαίρβ άβδ ρβοΚβαΡδ ά’βοηιπιβδ. II γ ίααάρα αηβ ίορπιαίίοη : ^β νοαδ 
ίβραί άβνβηίρ άβδ ρβοββαρδ ά’Κοπιπιβδ. Βαηδ Ια ρβηδββ άβ Μο. οβΙΙβ ρβοΚβ 
άβναίί βίΡβ ροδίβρίβαρβ α Ια πιορί άβ Ιβδαδ. Ιβδαδ Ιαί-πιβπιβ ηβ δ’βχρίίί^αβ 
ραδ δαρ οβ ροίηΐ. II ηβ άίΐραδ δί Ια ρβοββ ααρα Ιίβα αναηΐ οα αρρβδ Γαρρίνββ 
άα ΡΘ^ηβ άβ Βίβα, πιαίδ ίΐ πιαΡί^αβ άα ιηοίηδ ςαβ Ιβδ βοιηπιβδ δβροηΐ απιβ- 
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ΕΙ ίΐδ 8Θ ΓΘΐιάθηΙ α Οαρίιαηΐδΐύιη; βΐ ειιΐδδίΐόΐ, 1θ ]ουΓ (1ιι 8£ΐ1)1)αΙ, 

ηβδ ραΓ ά’θ,ιιΐΓθδ Ιιοιηιηβδ αιι ροίηΐ οά Βίβη Ιθδ νβιιΐ. ΤοαΙ Γβρίδοάβ βδΐ 

ίηίηΙρ11ί§·ί1)ΐΘ δί Γοη ηβ δαρροδβρ&δ (}αΘ Ιβδίΐδ ρβαί πιθΙΙγθ βη ιηοιινΘιηβηΙ; 

Ιθδ νοΙοηΙβδ, ο&Γ ΐ1 η’α τίβη άίΐ ηί ηβη ίαίΐ (^αί ΙαιάοηηαΙ άβ Γ&πΙοηΙβ δαΓ 

οβδ ραιΐΥΓβδ ^βηδ. 11 Ιβδ ειρρθΙΐΘ, οβίει δαίϊιΐ; ίΐδ ο1)6ίδ8θηί. Εθιιγ 1)οηηβ 

νοΙοηΙθ ΓΘροηά α Γαρρβί. Β’αρΓβδ Ιο. Ιβδ οΐιοδθδ δ’βχρΙίίϊαΘηΙ ιηίθαχ. 

Ε’βδΙ ρβαΙ-θίΓβ αη άβ οβδ ο&δ οίι Γοη Γθρροοίιειίΐ η Μο., οοπιπιθ άί! Ραρίαδ, 

(Ιθ η’ανοίΓ ρηδ Ιίΐβη δαίνΐ Γογ(1γθ άβδ ί&ίΐδ. 

21-28. ^Εδυ8 οΑΝδ εα δΥΝΑοοαυΕ οε ΟΑΡΚΑΚΝΑϋΜ (Μί. νιι, 28-29; Εο. ιν, 31-37). , 

Οη α άβρπίδ Ιοη^Ίθΐηρδ ιηϊδ άειηδ δοη Οίΐάρβ 1β ΙαΜβαπ (|πβ Μο. η θδηαίδδβ 

ίοϊ. Εη Ρηίβδίίηβ, βΐ ρ&ρίοαί άειηδ Ι’βπιρίΓβ, Ιβδ άηίίδ ειναίθηΐ άβδ δ^ηει^^ο^Ήθδ 

άειηδ Ιθδ πιοίηάΓθδ νίΠβδ. Οη δ’γ ΓβηηίδδειίΙ δηρίοπί 1θ δειηίθάί, ροηρ γ βηίβηάρβ 

Ιειίβοίηρθ άβ Ιει Εοί. Ε’ηδει^^β δ’βίειίΐ βΙαΓΗ ς[ΐΐ6 Ιβ ρρβδίάβηΐ άβ Ια δ^ηα^-ο^'αβ οη 

ηηβ ρβΡδοηηβ ίηνίΐββραρ Ιηί βχρ1ίς[ηαΙ ροηρ 1β ρηΜίο 1β Ιβχίβ δαορβ. Οη ηβ δαίΐ 

α (^ηαηά Ρβπιοηίβ οβί ηδα^β. II βδί οοηδίαΐβ ραρ ΡΜΙοη : τών Ιερέων δέ τις δ παρών 

η τών γερόντων εΤς άναγινώσκει τούς ιερούς νόριους αύτοίς, κα\ καθ’ έκαστον εξηγείται μέχρι 

σχεδόν ^είλης όψίας {Ερα^ηι. αριιά ΕηεβΒ. Ρναβρ. βναπβ'. VIII, νιι, 13). Βαηδ 0β 

ΙβχΙβ Ρΐιίΐοη 8βπι1)1β ίαίρβ αΐΐηδίοη δηρΙοηί α Ια ΗαΙαλα, βχροδββ ραρ ηη ρρβίρβ 

οη ραρηη αηοίβη; αίΠβηρδ ο’βδί ηη άβδ ρΐηδ βχρβΡίπιβηίβδ (^ηί βχροδβ Ια ηιοραΐβ 

Ια ρΐηδ ηΐίΐβ α Ια ρβΡίβοίίοη : ’Αναστίις δέ τις τών Ιμπειροτάτων ύφηγεΐται ταριστα και 

συνοίσοντα οίς 6ιπας ό βίος επιδώσει προς τό βέλτιον [Όβ Ββρίβηανίο^ Ο. 6). Οη ηβ άοίΐ 

άοηο ραδ ρβ^αράβρ οβδ ρρβάίοαϋοηδ οοπιηιβ ηηβ δίπιρΙβ ραραρίιραδβ άβ Ια Ιοί. 

Β’αρρβδ Ζηηζ [Ώιβ ^οΐΐβδάίβηδίΙίοΗβ νοΠνάξβ άβν Ιηάβη, ρ. 346), βΐΐβδ οοπι- 

ρρβηαϊβηΐ ΙοηΙ οβ ςηί δβ ραΐΐαοΐιαίΐ αη πιΐάραοΐι, βχβ^^βδβ Ηΐίβραΐβ οη α11β§^ορί(}ηθ, 

ίηδίδΙαηοβ δπρ Γο1)δβρναΙίοη άβ Ια Εοΐ, βχροδίϋοη άβ οαδ ρραίχι^ηβδ, δβηίβηοβδ 

ηιοραΐβδ, Ρβ^ΐβδ άβ νίβ βη ίορηιβ άβ ραρα1)θ1β8, ραροΐβδ άβ οοηδοΐαΐίοη βΙ ά’βδ- 

ρβραηοβ. Εβ Ιΐιβπιβ βΙαίί άοηο ναρίβ, πιαΐδ Ια πιβίΐιοάβ βίαϋ ίοη]οηΡ8 Ια ηιβπιβ. 

Οη δ’αηίορϊδαίί δοίΐ άβ ΓΕοριΙηρβ, δοίΐ άβ Ια Ιραάίΐίοη ηαίδδαηίβ; ΐ1 βύΐ βίβ ίηοηϊ 

(|ηβ ({ηβ1(}η’ηη πιϋ βη αναηΐ δοη αηίορίΐβ ρβΡδοηηβΠβ. Ο’βδί ρρβοίδβπίθηί δηρ οβ 

ροίηί (|ηβ Μο. οοηδίαίβ Ια άίίϊβΡβηοβ βηίρβ Γβη8βί§·ηβπιβηί άβδ δΟΡίΓβδ βί οβίηί 

άβ Ιβδηδ. II γ αναίί ρβηί-βίρβ ηηβ αηίρβ άίίϊβΡβηοβ, ρΐηδ βχίβρίβηρβ, ηιαίδ ηιοίηδ 

ρροΓοηάθ. 8ί ηοηδ βη ορογοηδ Ια Ιραάίίίοη ροδίβρίβηρβ, 1β ρρβάίοαίβηρ, αδδίδ, 

οοπιπιηηί(|ηαίί δα ρβηδββ α ηη ίηίβρρρβίβ ι^ηί δβ ίβηαίί άβΐιοηί βί Ια ίραηδπιβίίαίί 

αη ρβηρΙβ α Ιιαηίβ νοίχ [Ζηηζ, Ιοο. Ιαηά.). II ηβ δβηιΜβ ραδ (^ηβ ]απιαίδ άβδηδ 

δβ δοίί δβρνί άβ οβί ίηίβρπιβάίαίρβ. Εβδ Ρβηηίοηδ δβ ρροΐοη^βαίβηί ϊορί ίαρά. 

Ρβηί-βίΡβ ΡΜΙοη, άαηδ 1β ίβχίβ οίίβ ρΐηδ Ιιαηί, Γαίί-ίΐ αΐΐηδίοη α ηηβ ρβηηίοη 

βχββ α Ια νβίΠβ άη δαΜιαί. 8οΙιηΡβΡ [Οββο/ιίο/ιίβ... II, ρ. 536) Γβηίβηά άβ Ια 

δβοοηάβ Ρβηηίοη άη δαπιβάί. 

21) 3βδη8 βί δθδ ηοηνβαηχ άίδοίρΙβδ βηίρβηί α Οαρίιαρηαηπι. Β’αρρβδ Ια ρβΡδ- 

ρβοίίνβ άβ Μο., οη ροηρραίί οροίρβ ςηβ άβδηδ, αγαηί αρρβΙβ Ιβδ (^ηαίρβ ρέοΙιβηΡδ 

ηη ]οηρ οηνραΜβ, ραρ βχβηιρΙβ 1β νβηάρβάί πιαίίη, οαρ Ια ρβοΐιβ α Ιίβη οράίηαί- 

ρβηιβηί άβ ίρβδ βοηηβ Ιιβηρβ, δβ ρβηάίί ά Οαρίιαρηαηπι; άβδ 1β Ιβηάβιηαίη, ευθύς, 

ί1 βίαίί άαηδ Ια δγηα^ο^ηβ. Μαίδ 1β ίβχίβ η’ο1)1ί§·β ραδ α οροίρβ ςηβ ίοηί δ’βδί 

ραδδβ δί νίίβ. Εο. πιαρί^ηβ Ιβ ρβίοηρ άβ 3β8η8 α Ναζαρβίΐι αρρβδ 1β Γαρίέπΐθ, 
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βηίΓαηΙ άαηδ 1& δγπα^ο^πβ, ί1 θη8θί§·ηαίΙ. — Εΐ ίΐδ βίαΐθηΐ βίοηηθδ 

άθ 8α άοοίηηβ; οαρ ί1 1θ8 βηδθί^ηαίΐ οοπιπιθ αγαηΐ απίοηΐβ, βΐ 

ηοη ΟΟΠΙΠΙΘ 1θ8 δΟΓί^βδ. απδδίΐόΐ, ί1 γ αναίΐ άαπδ Ιθπγ δγηα- 

ρυί8 δοη 8β]ουΓ α ΟαρΙιείΓη&ππι, αρΓβδ ο^ιιοί ί1 ^β^ο^ηί Μο. (Ι^ο. ιν, 31-37). Βαηδ 
Μο. ευθύς ρθπΐ δί^^ηίββΓ άθδ 1θ ρΓθπιίβΓ δαββαί {ΗοΙίζ., ΎνβΙΙΙι), ςπθΐ ςυβ δοΐΐ Ιβ 
πιοηίΘηΙ ού ^Θδυ8 θδΐ νβηπ θπ οθ ϋβυ. ϋ’αϋίβυρδ ^αρ]1α^ηαϋIη βίαΐΐ δπρ 1θ βορά 
άβ Ια ιηθΓ. ΤβΙΙ Ηιιπι άοΐΐ ΡθρρβδθπΙθΡ Γαηοίβη θΐηρίαοβιηβηΐ, αΛ^θο 1β8 ρυίηβδ 
β’υηβ 8γηα§^ο§'υβ, άβοοανθρίβ ραρ 1θ8 Ρβρβδ Ρραηοίδοαίηδ βί βίιιάίθβ ραρ 
ΜΜ. ΤΜβΡδοΙι, ΚοΜ βΐ ΛναΙζίη^θΡ. ^θ η’θδί ραδ οβΠθ ού θδί βηίρβ ,Τβδυδ, οαρ 
βΐΐθ Θδί Ιρθδ ρροβαβίβηίθηΐ άιι ιιι® δίέοΐβ; ΐϊΐαϊδ θΠθ α ρουΐ-βίρο ΡθΠίρΙαοΘ αυ 
ηιβιηθ βηύροΐί πηβ δ^ηα^Ό^υβ ρΐυδ αηοίβηηθ. 

τοϊς σάββασιν άαηδ Μο. δθΐηβΐΘ ίικϋςιΐθΡ υη δβπΐ δα1)1)αΙ; τα σάββατα βδΐ ρρΐδ 
άαηδ οβ δθπδ πιοπιβ ραρ Ιβδ ααΙβυΡδ ρροίαηβδ, α Γθχβιηρίθ άθ οβρίαίπδ ηοπιδ 
άβ ΓέΙθδ τά εγκαίνια, οίζυρ,α, γενέσια, α ΓίπιίΙαΙϊοη άτι ρίπδ §·ραηά ηοιηβρβ (Ιβδ Γ^ΐβδ 
^•ρβοςυβδ. Ββ ρΐυρ, σάββασιν ά’υη δΐη^. σάββατον, βδί υη πιβίαρίαδπΐθ άθ Ια 
άβυχίβπιβ άθοίίηαίδοη ά’αρρθδ Ια ίροΐδίβπιβ. Ββ άαΐίί ροιιρ πιαρςυβρ 1β Ιβιηρδ θδί 
οΙαδδίςυβ (Βο. α α]ουΐ6 Ιν). 

22) έκπλ7ίσσο[Λαι άαηδ Μο. ι, 22; VI, 2; νιι, 37; χ, 26; χι, 18. Β’υδα§^6 ραραΙΙβΙθ 
ςυ’βη ίοηί ΜΙ. νιι, 28; χιιι, 54; χιχ, 25 (βί άβ ρΙπδ χχιι, 33) βΐ Βο. ιν, 32 (βΐ άβ 
ρΐυδ II, 48 βΐ ιχ, 43) η’βδί ραδ θη δοί υηθ ρρβυνβ ςυβ Μο. θδί Ιθπρ δουροθ, ιηαίδ, 
δί Οθ Γαίί βδί αάιηΐδ ρουρ ά’αυίρβδ ραίδοηδ, οη Ρβοοηηαίί ιοί υη ίβριηβ ίανορί 
άβ Μο. ςυί πιαρ({υβ 1)ΐβη Γβίοηηβιηβηί, Ια δίυρθυρ οαυδββ ραρ Γαρραρίίίοη δυρ- 

ηαίυΡθΠβ άβ άβδυδ. Οβ (^υί βίοηηβ ο’βδί (γυθ άβδίΐδ βηδβί^ηβ ώς Ιξουσίαν εχων, 
οοιητηβ ςυβίςυ’υη ςυΐ βδί ιηαίίρβ άυ δυ]βί, ς[υΐ ηβ δβ οοηίβηίβ ραδ άβ άβάυιρβ 
δοη βηδβί§·ηθΐηβηί άβ ρρίηοίρβδ βιηρρυηίβδ δοίί α ΓΕοριίυρβ, δοΐί α Ια ίραάίίίοη, 

οοιηιηβ Ιβδ 8ορί1)βδ, ιηαίδ ςυί α 1β άροίί άβ ίραηούβρ Ιβδ ςυβδίίοηδ ραρ δοη 
αυίορίίθ ρρορρβ. Ο’βδί βη ςυβίςυβ ιηαηίβΡβ άβ]α Γορροδίίίοη άβ Γβδρριί βί άβ Ια 
Ιβίίρβ. Οοίδ3Γ : « II ραρΙαίί « οοιηπιβ αγαηί ρουνοίρ », ανβο Γαδδυραηοβ ςυβ Ιυί 
άοηηαίί δα ιηίδδίοη, βί Ια Γοροβ οοηςυβραηίβ ά’υηβ βίοςυβηοβ ςυί 3αί11ίδδαίί άυ 
οοβυρ. Κίβη ηβ ΡβδδβιηΙιΙαίί ιηοίηδ ςυβ οβίίβ ραΡοΙβ νραίηιβηί ίηδρίρββ, νίναηίβ 
βί ρβηβίραηίβ, α Γβη8βί§·ηβπιβηί οράίηαίρβ άβδ δορίΐιβδ ου άοοίβυρδ άβ Ια Οοί » 

(I, 449). 

Νουδ ανοηδ βχρΙίςυβ οβδ άβυχ ρρβιηίβΡδ νβΡδβίδ, οοιηιηβ Ιβδ ιηοάβρηβδ, άβ 
Ια ρρβιηίβρβ ρρβάίοαίίοη άβ άβδυδ α Οαρύαρηαϋιη. ΡΙυδίβυΡδ αηοίβηδ ρρβηαίβηί 
σάββασιν ρουρ υη ρΙυρίβΙ. Εβδ ίιηραρΓαίίδ δβπιΜβηί βη βίΤβί ίηάίςυβρ (}υβ Μο. 

Γαίί αΐΐυδίοη α οβ ςυί δβ ραδδαίί οράίηαίρβιηβηί €[υαηά άβδυδ ρρβοΐιαίί. Ε’ορί- 

ηίοη άβδ αηοίβηδ βδί άοηο νραίβ άυ ιηοίηδ βη οβ δβηδ (}υβ Μο., α ρροροδ άβ Ια 
ρρβιηίβΡβ ρρβάίοαίίοη, α άοηηβ Γίιηρρβδδίοη §·βηβρα1β ηυ’βΠβδ Γαίδαίβηί ίουίβδ. 

23) ευθύς ηιαρςυβ ςυβ Ια ρρβάίοαίίοη ίυί αυδδίίόί δυίνίβ ά’υη ηιίραοΐβ. II ίαυί 
1)ίβη 1β ρρβηάρβ άαηδ υη δβηδ να§^υβ, οαρ ί1 ηβ ρβυί §^υβΡβ δβ δουάβρ α ΓίιηρΓ. 

ην, ηί α άνέκραξεν αρρβδ υη ρρβιηίβρ νβρββ α υη ίβιηρδ άβάηί (οοηίρβ λνβΙΙίι.). 
Εα ίοριηυΐβ Ιν πνεύ[χατι (βηοορβ ν, 2; οΓ. ν, 25 = Εο. νιιι, 43) ραραίί δβιηίίίςυβ; 

βΐΐβ η’α ραδ δβυίβιηβηί 1β δβηδ άβ « ανβο » (Βΐα88, 132). Ιοί Ια ηυαηοβ δβραίί 
βιηρρυηίββ α Ια ηαίυρβ άβ Γβδρρίί. Υουδ έίβδ άαηδ Γβδρρίί, δί Γβδρρίί ΙιαΕίίβ 
βη νουδ (Κοιη. νιιι, 9). Εη ρβίουρηαηί Ι’βχρρβδδίοη βί βη άίδαηί : « υη Εοιηηιβ 
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^ο^υβ ιιη Ηοπιηΐθ ρο88Θ(1β ά’πη Θ8ρηΐ ίηιριίΓ, βΐ ί1 νοοίίθΓα (ϋ88ΐη1: 

<( ^ι1’γ ίΐ-Ι-ϋ θπΙγθ ηου8 βί Ιοί, ^Θ8Π8 άβ Ν&ζαΡθΙΙιΡ Τη θ8 νβηη ροηρ 

(Ι&ηδ 1β(ίαΘΐ βΐ&ϊί ηη θδρπί ΐιηρυΓ », Μο. η’βύΐ ρ&δ ιη£ΐΓς[υθ αυδδί βηβΓ^ίί^υθ- 

ιπΘηΙ (^αβ ΓΗοΓηπίθ βίαϋ αυ ροπνοΐΓ άβ ΓβδρπΙ. Απδδί α-ί-οη ρα δθ άβπι&ικΙβΓ 
[}ν6ΐΙη.) δί ΟΘ η’βδί ραδ Γβδρπϋ ςιιί & οπβ, άνέκραξεν, βΐ ά’πηβ Γ&ςοη δ&ιινΒ§·β. 

24) I^’Θxρ^θ88^οη τί ή[χϊν κα'ι σοι ηβ νθαΙ ραδ άΐΓβ : « &-1-ί1 άβ οοΐΏΐηυη 

θηΐΓβ ηουδ θΐ Ιοί? » οβ ςαί ρ&Γ&ϋ έΐΓβ 1θ δβηδ οΐΐϋζ Ιβδ Ορβοδ βΐ οΐΐθζ Ιθδ Ε&ϋηδ, 

πι&ίδ ρΙυΙόΙ, ά’αρρβδ Γυδα^^β ΙίίΜϊςιΐθ Γθ§υ : « άθ ςαοί νίβηδ-ίπ ίβ γπθΙθγΡ » 

ΕΙΙθ δ’θπιρΙοίβ βη βίΤθΙ ρουρ άβοΐίηβρ πηβ ΐηίβρνβηΐίοη ΐηορρορίιιηβ ου άυ 

ιηοίηδ ρρΘΐηυΙυΓΘθ, ου υηβ υ^τβδδΐοη βηνορδ άθδ §·βηδ ςυί ηβ ίοηί τίβη ρουρ 

Ια ρρονοί^υβρ (οΓ. ^υ(^. χι, 12; II δαπι. χνι, 10; χιχ, 22; I Κθ§^. χνιι, 18). Εβ 

άβπιοη βηορίοίβ ίαηΐόί 1β ρΙυρίβΙ, (^υαηά ί1 δ’α^ίΐ άβδ ίηίβρβίδ άυ οΙαη, ΙαηΙόΙ 1β 

δίη^^υΐίβρ, (}υαη(1 ί1 δ’α^ίΐ άβ δο. ρθΡδρίοαοίΙβ ρβΡδοηηβΠθ. Η., ν§. αΐέτη., 
8^Γ8ίη. άαηδ Ια Ιραά. ΒυρΜϋ πιβΙΙβηί υη ροίηί; ά’ίηΙβΡΡθ§·αΙΐοη αρρβδ ί»ρας : 

« Θδ-Ιυ νβηυ ηουδ ρβράρβΡ » Μαίδ ΓαίΓιρπιαίίοη (ανβο Τί. Ν68ίΐ6, Κηαδ. βίο.) 

βχρρίπιθ πιίβυχ Ια ρα^β άυ άβηιοη (^υί δαίΐ Ιρβδ Βίβη α ςυοί δ’βη Ιβηιρ. — ό άγιος 

του θεού δβυΐβπιβηΐ βηοοΡΘ Το. ιν, 34 βΐ 3ο. νι, 69 άαηδ Ιβ Ν. Τ. Όαηδ οβδ Ιροίδ 
οαδ οη ΡθοοηηαιΙ Ια άΐ^ηίΐβ δυρβπιίηβηΐβ άβ 3θδυ8, οοπιπιθ δί Γβχρρβδδίοη βίαίΐ 
οουραηΐβ. Οβρβηάαηί « Ιβ δαίηί άβ Βίβυ » ηβ ηουδ βδΐ ραδ οοηηυ οοηιηΐθ υηβ 
ςυαίίββαΐίοη άυ Μβδδίβ. Εβ δαίηΐ, ο’βδί ϋίβυ πιθπιθ, θΙ Ιθ ρβυρίβ ά’ΐδραβί βδΐ 
δαίηΐ Ιορδςυ’ίΐ βδΐ άί§^ηθ ά’βηΐρβρ βη ρβίαϋοηδ ανββ Βίβυ (ϋί. γιι, 6; χιν, 2. 21; 

XXVI, 19). Βίβυ αναϋ άβίαδβδ δαίηΐδ, δρββίαΙβιηβηί βάβΙβδ (Ρδ. χχχιν, 10), βΐ Ια 

δαίηίθίβ άβναίΐ έΐρβ Γαραηα^^β άβδ Ιβιηρδ ιηβδδίαηίι^υθδ (Ιδ. ιν, 3; εχιι, 12); 

ΓθιηρίΡΘ αρραρίίβηάρα (αυ ρβυρίβ) άβδ δαίηΐδ άυ Τρβδ-Ηαυί (Βαη. νιι, 27), II 

βΙαίΙ ίαβίΐβ ά’βη βοηβΙυρβ ς[υβ Ιβ βΐιβί άβ ββί οράρβ ηουνβαυ δβραίΐ Ιβ δαίηί άβ 
Βίβυ ραρ βχββΠβηββ, βί ρβυΐ-βίρβ Γβχρρβδδίοη βΙαίί-βΠβ υδίΐββ. Μαίδ βοηιηιβ 
ί1 η’7 βη α αυβυηβ Ιραββ, οη ρβυί νοίρ ίβί άαηδ Ια Εουβίιβ άυ άβηιοη Ια ρβνβία- 

Ιίοη ίηνοΙοηΙαίρβ άυ βαραβίβρβ άβ άβδυδ : ί1 βδΐ « Ιβ δαίηΐ άβ Βίβυ », β’βδί-α- 

άίρβ Ιρβδ ρυρ β1 άί§^ηβ άβ δοη αηιίΐίβ, άαηδ υη άβ§·ρβ ςυί η’αρραρίίβηΐ (}υ’α 
Ιυί. Εα βοηίβδδίοη άβ Ρίβρρβ (3ο. νι, 69) α, βΐΐβ αυδδί, υη βαραβίβρβ δοΙβηηβΙ 
ςυί πιαρ(}υβ υηβ ΙυιηίβΡβ δρββίαΙβ αββοράββ α ΓΑρόΐΡβ. 
Εβ άβηιοη βραίηΙ-ί1 ά’βίρβ Ρβηνογβ βη βηΓβρ? ρβυΐ-βίρβ, ιηαίδ ββία η’βδί ραδ 

άίΐ. II βραίηΐ ρουρ δβδ βοηίρβΡβδ βοπιιηθ ρουρ Ιυί-ιηβπιβ, β’βδί-α-άίρβ ρουρ Ια 
άοηίηαΐίοη άβδ άβιηοηδ. Εη ββ ιηοπιβηΐ ίΐδ οηΐ Ιβδ ηιαίηδ ΙίΕρβδ δυρ Ια Ιβρρβ. 
3βδυδ βδΐ νβηυ ρουρ Ιβδ ρβράρβ. II ηβ δ’α^ίΐ άοηβ ραδ άβ δοη βηίρββ α Οαρίιαρ- 

ηαϋιη, πιαίδ άβ δα νβηυβ άαηδ Ιβ ιηοηάβ δβηβίΕΙβ. Οβ η’βδί βνίάβηηιβηΐ ραδ Ιβ 
Βαρίέπιβ άβ 3βδυδ ςυί α ββΙαίρβ Ιβ άβηιοη δυρ δα ς[υα1ί1β άβ δαίηί άβ Βίβυ. II 

δαίί ςυί ί1 βδί, ηοη (|υβ1 ί1 βδί άβνβηυ. 

Ο’βδί ίβί υηβ βοηββρίίοη ίοιιίβ ηουνβΠβ άυ ρό1β άυ Μβδδίβ, βί οβ η’βδί ραδ 
δαηδ ραίδοη (|υ’ίΙ η’βδί ραδ ηοιηηιβ Ιβ Μβδδίβ, ιηαίδ Ιβ δαίηί άβ Βίβυ. Β’αρρβδ 
Ιδ. XXIV, 22 δ., Ιβδ ρυίδδαηββδ ββίβδίβδ πιαυναίδβδ άβναίβηί βίρβ βηβΐιαιηββδ α 
Ια ίίη, βί ί1 βίαίί αδδβζ ηαίυρβΙ ά’αίίρίΕυβΡ οβ §^ραηά αβίβ αυ Είΐδ άβ Γΐιοιηηιβ 
αρρβδ Ιβ ^υ^βπιβηί (Ηβη. ι.χιχ, 27 βί Τβδίαιη. άβδ XII ραίρίαροΐιβδ, Εβν. χνιιι, 
12), ηιαίδ αυουη ίβχίβ ίυίί αηίβρίβυρ αυ Ν. Τ. η’αναίί βηνίδα§·β Ια οαρρίβρβ άυ 
Μβδδίβ βοηιηιβ υηβ Ιυίίβ βοηίρβ Ιβδ βδρρίίδ άυ ιηαΐ (οοηίρβ Εοίδ^)· Π 7 η ίβί 
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ηουδ ρβΓάΓθ! Ιθ 8818 (}πί ίιι θ8, 1θ δαίηί άβ Βίβπ! » Ιβδυδ Ιπί 

θη]οί§ΊΐίΙ : « Τ^ίδ-ίοΐ, βΐ 80Γ8 άβ 1ιιί ! » -^Α1ογ8 ΓβδρήΙ ίιηρυΓ 

Γα^ΐΙα οοηνπΙδίνθπίΘηΙ, βί δΟΓίίΙ άθ Ιυί βη ροπ888ηΙ ηη ^Γ8ηά οη. 

ΕΙ ίου8 ΓιΐΓβηΐ άαηδ Ια δΙπρβυΓ, 8α ροίηΐ (|α’ίΐ8 8θ άθπι&ηάαίθηΐ 

θηίΓΘ βαχ : « ^α’θ8^; 0θΐ8? [νοίοί] αη βηδβί^ηβιηΘηΙ ηοανβαα άοηηβ 

8νβο ααΙοηΙβ; θΙ ί1 οοηίΓηαηάβ 8αχ θδρηίδ ίιηραΓδ, θΐ ίΐδ Ιπί οΐιβίδ- 

υηβ 1)θ11β ορροδίΐΐοη θπΙγθ Ια δαίηΜβ, 08γ&οΙθγθ ρρβιηίβΓ άβ ^θ8Πδ, βΐ Ιθ 
ροπνοΪΓ άβδ βδρπίδ ίιηρυΓδ. 
Εα ΙυΙΙβ & Ιίβυ δπρ Ια Ιθγγθ, ηιαίδ βΐΐθ βδΐ θιιΙγθ άθυχ ροπνοίΓδ 8ρρ8Γΐβη8ηΙ 

8 υηβ 8πίρ0 δρΙίθΓβ. Ε’βδρηΙ νοίΐ οΙαίΓ αν&ηΐ Ιβδ αυάίΙβπΓδ άβ ^θ8Πδ, ρΓββίδβ- 
ιηβιιΐ ρ&Γβθ ςπ’ίΐ &ρρ8Γΐίβηί 4 ιιη ιηοηάΘ δυΓίιυΐϊΐαίη, βΙ ί1 βχρππίΘ Ια δίΐυαίίοη 
ανβο υηβ βχίΓβηΐθ βηβΓ^ίθ. 

25) Εα δυρβποηΐβ άβ άβδπδ βΐ δοη ίηάί^ηαίίοη ββΙαίβηΙ ηοη ιηοίηδ ταρΐάβ- 
ιηβηΐ. Έπετί[χησεν ηβ δί^Ίΐίββ ρ88 οοπιπιίηαίιιε 681 (Υ^.), βοιηιηβ 81 άβ8υ8 &ν8ίί 
ιηβη8ββ Γβ8ρΓίΙ άβ 1β ρυηίρ βηβορβ ά8ν8η1α§·β; έπιτι^χάω ά8η8 1β Ν. Τ. 8ί^ηίΓιβ 
« άοηηβρ υη οράρβ ίοριηβΐ », βοιηιηβ ςπβίςη’υη (|υί η’αάιηβΐ ρ88 άβ Ρβρίΐίϊυβ, 
ου ΙουΙ ου ρ1υ8 « ρρβηάρβ 4 ραρίίβ, ίαίρβ ά08 Ρ0ρροβ1ιβ8, ηιβΙΐΓβ 4 Ια Ρ8ί8οη ». 
Φί{ΐ.ώθητι &υ ροδδίί η’α ρ88 1β δ0η8 άβ « πιυδβΙβΡ, βρίάβρ »; Γβχρρβ88ίοη α 8βυ- 
ΙβπιβηΙ βοηββρνβ ςυβίςυβ β1ΐ08β άβ ΓβηβΡ^ίβ άυ ίβρπιβ ρρορρβ. 

βίΐβ άβδ βαδ ού 1β άβπιοη ηβ ρροηοηββ ρίβη ά’&ρίίβυΐβ {ι, 26; ν, 5; 
IX, 26; Εβ. IX, 39) βί βη βοηβΙυΙ ςπβ ά&ηδ Ια ΙρυάίΙίοη ρριιηίίίνβ 1β ρρβπιίβρ 
ροδδβάβ άβ Μβ. ηβ ρουδδαίί (^υβ άβδ βρίδ ίηίη1β11ί0·ί1)1βδ; ιηαΐδ €[υβ11β νραΐδβιη- 
βΐηηββ ά’&δδίιηΠβρ ίουδ Ιβδ β88? 
Μβ. ηβ άοηηβ ρηδ ΐβί Ιο ραίδοη άβ Γοράρβ ίπιροδβ ραρ 3βδυδ; ά’&ρρβδ ΛΥβίδδ, 

άβδυδ νβυί δίηιρίβηιβηί βουρβρ βοπρί 4 ίουίβ βοηνβΡδυίίοη; ιηηΐδ 1β ν. 34 ^υί 
Γβδυιηβ Ιβδ β8δ δβπιβίαβίβδ πιαρςυβ Μβη ςυβ 3βδυδ ηβ νβυί ραδ (}υβ 1β άβπιοη 
άίδβ ςυΐ ί1 βδί. 

26) σπαράσσω, άαηδ ΗίρροβΡ. ίηίρηηδ. « ίυίρβ άβδ θίΓορίδ βοηνυΙδίίδ »; ΐβί 
« υ^ίίβρ βοηνυΙδίνβπιβηί »; ρροβυΜβπιβηί ά’αρρβδ Ιυ Ι&η^υβ νυ1§[·8ΪΡβ; δβ άίί 
ίου^ουΡδ άυ άβπιοη ιχ, 26 βί Εβ. ιχ, 39 (-ί*). Εβδ βοηνυΙδίοηδ βί 1β βρί (φωνησαν, 
β1ΐ8η§·β βη κραξαν ρπρ άβ ηοπι1)Ρβυχ πίδδ. ρουρ υηβ δΟΡίβ άβ ρίίίορβδςυβ 
άβηιοηίδςυβ) δοηί Ια ρρβυνβ (|υβ 1β άβπιοη η’οββιί ρπδ δ&ηδ βοΐβρβ : β’βδί 1β 
άθΡηίβΓ βίϊβί άβ 88 ηΐ8ΐίββ ν8ίηβυβ. 

27) θαμβέοριαι, ρρορρβ 4 Μβ. (χ, 24. 32), πΐ8ρςυβ υη βχίρέιηβ βίοηηβπιβηί, 18 
δίυρβυρ, ηΐ8ίδ ηοη ρ8δ ίουίουρδ ΓβίΓροί. 
Ε8 ροηβίυηίίοη άβ 18 ν§“. (^ιάάηαηι βει 1ιοο? (ΐυ,αβηαηι ('νν’"νν’. ({ΐιαβ) άοοίΗηα 

Ιιαβο ηονα? ^ηία ίη ροΙβείαΐβ... βδί ρρβίβρββ ρ8Ρ Ηορί. Κηυΐ). 18 ρρβίβρβ 8υδδί 
βοιηηιβ ρΐυδ βοηίοριηβ 8υ ίβχίβ άβ Εβ. Μηίδ Εβ. η’βίυίί ρ8δ οΜί§·β άβ βορίβρ 
Μβ. Ββ Γυίί ί1 η’βδί ρ8δ ρβνβηυ δυρ 18 άοβίριηβ. Βυηδ Εβ. Ιβδ §·βηδ δ’βίοηηβηί 
ά’υβορά άβ Γβηδβί§·ηβπιβηί (ιν, 32), ρυΐδ άυ ιηίΡ8β1β (ιν, 36). Βηηδ Μβ. ί1 8 
υηβ Ρββ8ρίίυΐ8ίίοη : Γβηδβί^ηβπιβηί ηουνβυυ, ηνββ ηυίορίίβ, βί 1β ρουνοίρ άβ 
β1ΐ8δδβρ Ιβδ άβπιοηδ; κατ’ εξουσίαν η’8]ουίβΡ8ίί Ρίβη 4 18 δββοηάβ ρ8Ρίίβ, ρυίδ- 
ςυ’ΐΐ γ βδί άίί ςυβ Ιβδ άβπιοηδ οΐιβίδδβηί; ΐ1 βδί ηβββδδ8ΪΡβ ρουρ ςυπΗΓιβΡ Γβη- 
δβΐ§·ηβπιβηί βη ρπρρβίυηί Γΐπιρρβδδίοη άβ]4 βηοηβββ, ν. 22. Εη βίΤβί, ί1 ηβ δ’υ^'ίΐ 
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δβηί! )) 8δΐ Γβηοιηπίθθ 8β ΓβραικϋΙ ^ιπδδίΐόί άθ ίουδ οόΐθδ ά&ηβ 

Ιουδ 1θ8 θηνίΓοηδ άβ Ια Οαΐίΐββ. 

Εί απδδίΐόΐ βη δΟΓίαηί άβ Ια δγηα^ο^αβ ίΐδ νίηΓθηΙ α Ια πιαίδοη 

άθ δίιηοη θΐ ά’ΑικίΓθ, ανβο ^α^(ίιιθ8 θΐ ^θαη. Ια ΒθΙΙθ-πιθγθ 
άθ δίιηοη βΙαίΙ οουοΗθβ ανθο Ια ββνΓβ, θΐ απδδίΐόΐ ίΐδ Ιιιί ραρίθηΐ 

ά’θΠβ. 

ραδ άβ άοοίΗηβ ηουνβΠβ, ηί ΐϊίβιηβ άβ άοαΗηβ, οβ η’βδί ραβ 1β δβηδ άβ 
διδαχτΙ, ΐϊΐ&ίδ ά’υη πιοάβ ά’βηδβί^^ηθίηβηΐ ηουνβαπ ραρ 1β Ιοη ά’απΙοΓίΙβ. Εθδ 
§·βη8 πίθΙΙαηΙ βη οοηΙαβί ββ άοηβΐβ ρΐιβηοπιβηβ, άβ ΓαπίοπΙβ άαηδ Γβηδβΐ^ηβ- 
πιβηΐ, βΐ δυΓ Ιβδ άβπιοηδ, ΐΐδ άυρβηί βοηβΐυρβ ςυβ 1β ροπνοΐΓ δΠΓ Ιβδ άβπιοηδ 

3ΐΐ8ΐίβ&ίΙ 1β Ιοη άβ Ια άοβίηηβ. 
28) Έ ^κοή αύτοΰ ^βη. ο1)]. βοηιπιβ Ναΐι. ι, 12; άβΓ. υι, 24; χχνιι (ι.), 43; 

χπν (χχχνιι), 5; ο’βδί ηηβ ΙοπΓηπΓβ ρΐηίόΐ δβιηίΐΐί^υβ. 

Όαηδ Ρ1αΙ.'274 ο ακοή... τών προτέρων δί^^ηίββ ηηβ ΐΓαάίΙίοη άβδ αηοίβηδ, ββ 
(}π’οη ίίβηί άβδ αηοίβηδ (βοηΐΓβ 8οΗαηζ). Ο’βδί ρουβ ανοίρ ηηβ ίουρηπρβ ρΐηδ 
^-Ρβοςυβ ςηβ Ιιβ. α ββρίί ήχος περ\ αύτοΰ. Πανταχοΰ ανββ ιηοηνβπιβηί, ροηρ παντα- 

χοΐ” (ββρβηάαηί ρβηί-βίρβ άβ^ά πανταχοΰ βδί-ίΐ αίϋςυβ άαηδ ββ δβηδ). 
ή περίχωρος (δοπδ-βηΐ. γή) δί^ηίββ δβηίβηιβηί « ρα^δ ΙίηιίίΓορββ » άαηδ 1β 

^ρββ ΙίΙΙβραίρβ, βοηιηιβ ά’αίΠβηΡδ Γβχί§'β ΓβΙ^πι. ΟβρβηάαηΙ δββαηζ, ΗοΙΙζ., 

ΛΥβίδδ, Κηαβ. Γβηίβηάβηί άβ Ια ρβ^^ίοη (άβδ βηνίροηδ άβ Οαρβαρηαηπι) βοπι- 

ρρίδβ άαηδ Ια Οαΐίΐββ. Ο’βδί ββ (^η’οηί βοπιρρίδ Ιβδ νβΡδδ. Ιαίί. βί 

« βοηίρββ, ραγδ ». 

Όαηδ ββ βαδ ί1 Γαηάραίί άίρβ ηβίίβπιβηί (5υβ περίχωρος α ρρίδ ββ δβηδ άαηδ Ια 
1αη§^υβ νηΐ^αίρβ (βί. Μί. χιν, 35). Μαίδ βοηιπιβ Μί. ιν, 24 ραρΙβ άβ Ια δγρίβ, 
Μβ. α ίρβδ βίβη ρυ ανοίρ βη νηβ 1β ηιέπιβ βορίζοη; ί1 ηβ ραρΙβ ραδ άβ Ια Οα- 

Ιίΐββ, ββία αΙΙαίί άβ δοί. 
29-31. ΟϋΕΚΙδΟΝ ΟΕ ΕΑ ΒΕΕΕΕ-ΜΕΚΕ ΒΕ δΙΜΟΝ (Μί. ΥΙΠ, 14-15; Ι^β. IV, 38-39). 

29) Ευθύς δβραρβ άη νβρββ άββηί ραρ 1β ραρίίβίρβ, βοπιιηβ ι, 10, δ’αρρΙίςυβ 
αυδδί α ββ νβρββ. Ρα πιαίδοη βδί α δίηιοη βί α Αηάρβ; ίΐδ βαβίίαίβηί άοηβ α 
Οαρβαρηαϋιη. 1/βδ πιοβηρδ ορίβηίαΐβδ αάιηβίίαίβηί ρίπδ ίαβίίβιηβηί οβίΐβ οοΚα- 

βίίαίίοη; βΠβδ βχί§^βαίβηί ςηβ Ιβδ άβηχ ίρβρβδ, αγαηί ίαίί Ια βοηηαίδβαηββ άβ 
άβδπδ, 1β ρρίαδδβηί άβ νβηίρρρβηάρβ δοη Ρβραδ άαηδ Ιβηρ άβπιβηρβ. άαβςηβδ βί 
άβαη δηίνβηί, βαρ οη η’βύί ρη, δαηδ ηηβ §^ρανβ ίπιροΙίίβδδβ, ρβδίρβίηάρβ Γίηνί- 

ίαίίοη. ϋβδοριηαίδ Ιβδ άίδβίρΙβδ ηβ ςηίίίβροηί ρΐηδ Ιβηρ ηιαίίΡβ. 
30) ϊ^3^ 1)β11β-πιβΡβ άβ δίιηοη ηβ ραραίί ραβ; β’βδί δαηδ άοηίβ (^η’βΐΐβ βίαίί 

άαηδ Γαρραρίβπιβηί άβδ ίβιηηιβδ, οη Ια ββγρβ Γοβίί^^βαίί α ΡβδίβΡ βίβηάηβ. Ιιβδ 
άβηχΓρβΡβδ ({ηί δοηί βββζ βηχ δοηί ββηχ (^ηί ρρβηηβηί Ια ραροΐβ. Οοιηπιβ άβδηδ 
η’α ροίηί βηβορβ ίαίί άβ ^ηβρίδοηδ, ί1 βδί ρΐηδ γραίδβιηβίαβίβ ςηβ δ’ίΐδ ραρίβηί 
άβ Ια πιαίαάβ, β’βδί ροηρ Γβχβηδβρ άβ ηβ ραδ ραραίίρβ {ΤΥβίβδ, ΗοΙίζ.); οη 
ρΐηδ ηαίηρβΠβιηβηί ροηρ βχρρίηιβρ Ιβηρ ρβίηβ βί Ιβηρ δοηβί; ρβηί-βίΡβ αηβδί 
ανββ ηηβ βδρβραηββ (^η’ίΐδ οδβηί α ρβίηβ δ’ανοηβρ α βηχ-πιέηιβδ [Σοίεχ/). Μβ. 
ιηαρςηβ δβηίβιηβηί άβ Ια ββνρβ; οη ηβ ρβηί άοηβ δανοίρ δ’ίΐ 8’α§·ίί ά’ηηβ 
1οη§·ηβ ηιαίαάίβ, οη ά’ηη αβββδ. 
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ΕΙ δ’βρρΓΟοΙιαηί ί1 Ια βΐ Ιθυθγ θπ 1ιιί ρΓθηαηΙ Ια ιηαίη; βΐ Ια 

βθΥΓβ Ια €[υί1ία, βί θΠβ Ιβδ δθΓγαίΙ. 

32 Εί 1θ δοΐΓ Υβητι, 1ογ80[ιιθ 1θ δοΙβΠ 8θ ίαί οοποΗθ, οη Ιυί ροΓία 

ίοιΐ8 0ΘΤ1Χ ο|πί βίαίθηΐ τηαΐαάβδ βΐ 1β8 ρο88θ(1β8 άα άθπιοη; 33 ©Ι ΙοαΙβ 

Ια γίΐΐβ βίαίΐ ΓαδδθΐϊίβΙβΘ άβγαηΐ; Ια ροΓίβ. 34 Εΐ ί1 βη ^ιιθγϊΙ ββαπ- 

οοιιρ (|ΐιί βΐαίβηΐ αβίί^θδ άβ (ϋγβΓβθδ ηιαίαάίθδ, θΙ ί1 οΗαδδα ββατι- 

οουρ άβ άβιηοηδ, βί ί1 ηβ ΙαίδδαίΙ ραβ ραρίβρ 1θ8 άβΐΏοηβ, ραροβ 

31) 308118 δ’αρρροοίΐθ, νΓαίδβιηΜαβίΘιηθηί άβ Ια ο1ιαιη1)Γβ ίηΙθπβιΐΓβ ού Ια 
ιηαΐαάβ βίαϋ έίβηάαβ 8ιιγ άβδ ηαΙΙβδ οιι δΐΐΓ (^υβίςιαβ §^Γα1)αί Ιρβδ βαδ, ίου! 

βαβίΐΐθθ; ί1 Ιαί ρρβηά Ια ιηαίη ροπρ Ια Γαίρβ Ιθυθρ. ΑιΐδδίΙόΙ θΐΐβ βδί §'αθρίθ, 

ρρβηά δοίη άα Ρθραδ βΐ δθΡί Ιβδ οοηνίνβδ. 8. 36ρ. δ’βδί άθηιαηάθ οθ ςυθ ίαίδαίί 
άοηο Ια ίθηιηΐθ άθ 8ίηιοη? βΐ ί1 α οοηοΐα (ιπ’θΠθ βίαϋ ά6]α ηιορΙβ {Αάν. Ιον. 
I, 26). Μαίδ Μο, η’αναϋ ραδρουρ βπΐ ά’βδί^ιιίδδθΡ ιιηβ δοβηβ άβ ΓαηιίΠβ {8€Ηαηζ) ; 

II δβ βορηβ α ηιβίίρβ βη ΙπηιίβΡθ 1β ηιίραβίβ. Εηβορβ βδΐ-ίΐ ςηβ δοη ρββϋ βδί 
βχί^ηΐδ. Εβ η’βδί ραδ δβηΐβπίθηΐ Ιβ δβββηια ά’ηη ηιίραβίβ βοηιηιβ άαηδ ΜΙ. 
Βαηδ ι^^. 1β ίΚααηιαίυρ^^β α§^ίί ανββ ρΐιΐδ άβ δοΙβηηίΙβ. Μβ. βδΐ 1β δβυΐ α ηοιη- 

ιηβρ Αηάρβ, 3αβ(ϊυβδ βΐ 3βαη, ίΐ ίαίί ρβηβίρβρ 3βδυ8 αυρρβδ άβ Ια ηιαίαάβ, ανββ 
1β §^βδ1β άβ Ια δοπίβνβρ. ΤοηΙ βδί να, ίοαί βδί ηαίυρβΙ — δααί 1β ηιίραβίβ. Εα 
ηιβίΠβαρβ βχρΙίβαίίοη άβ ββίίβ ρρββίδίοη §·ραρβί(ίαβ, β’βδί ςαβ Μβ. ίβηαίί Ιβδ 
ίαίίδ ά’αη ίβηιοίη οβαΙαίρβ, νραίδβηιβΙαβΙβηιβηί άβ δαίηί Ρίβρρβ. 

32-34. ΟυέκίδΟΝδ ι.ε δοικ (Μί. νιιι, 16. 17; Εβ. ιν, 40. 41). 

32) εδυσεν βδί Ια ίορηιβ ίραηδίίίνβ άβ δύω, ρρίδβ ίβί άαηδ αη δβηδ ίηίραηδ. ροαρ 
ίδυν; β’βδί άοηβ Ια ηιβίΠβαρβ Ιβςοη (ΒΌ), ηοη β0ρρί§^ββ. Μβ. Βίοοιαβ Ιβδ άβαχ 
βίρβοηδίαηββδ άα δοίρ (Μί.) βί άα βοαβββρ άα δοΙβίΙ (Ββ.). Ββ δοίρ δαίΠδαίί ά 
Μί. ςαί η’α ραδ ρΙαββ Ια δββηβ αη ίοαρ άβ δαββαί; Μβ. βί Ββ. άβναίβηί ηιαρ- 

ςαβρ 1β βοαβίιβρ άα δοΙβίΙ βοηιηιβ ίβρπιίηαηί 1β δαββαί, βαρ 1β ίβρηιβ άβ δοίρ βδί 
βςαίνοςαβ. Μαίδ ββ δββοηά ίβρηιβ δαίΤίδαίί, βί οη ηβ ρβαί βχρ1ί(|αβρ Ια Ρβάοη- 

άαηββ άβ Γβχρρβδδίοη άαηδ Μβ. (ιαβ βοηιηιβ αη ίραίί άβδβρίρίίί. Ββ ρρβηιίβρ 
ίβρηιβ ηιαη(}αβ α 3^Γ8ίη. δβαί, ρροβαβίβπιβηί βοηιηιβ ίηαίίΐβ. Ταηί ςαβ 1β δαβ¬ 

βαί η’βίαίί ραδ ίβρπιίηβ, οη ηβ ροαναίί δαπδ ίραηδ^ρβδδβρ Ια Βοί, ίβΐΐβ ί^αβ 
Γβηίβηάαίί Ια βοαίαιηβ, ίραηδρορίβρ άβδ ηιαίαάβδ (βί. 3βρ. χνιι, 21). Β’βηβοιη- 

βρβηιβηί νίβηί άβ ββ (^αβ ίοαδ οηί αίίβηάα ββ ηιοηιβηί βί (^α’ίΐδ νβαΙβηί Γαίρβ 
νίίβ αναηί Ια ηαίί βίοδβ. Βα ηοανβΠβ άβ Ια ρ^αβρίδοη άβ Ια ββΠβ-ηιβΡβ άβ 8ί- 

ηιοη δ’βδί ραρίάβηιβηί ββραίίββ άαηδ Ια ρβίίίβ νίΐΐβ, δαρίοαί ^ραββ α Γοίδίνβίβ 
άα δαββαί, (^αί ίανορίδβ Ιβδ ρροηιβηαάβδ άαηδ Ιβδ ραβδ. 

33) Βα ρορίβ βδί ββΠβ άβ Ια ηιαίδοη άβ 8ίπιοη, οα Γοη βδί άβπιβαρβ. 
34) Μβ. α άίί ςα’οη αναίί αρρορίβ ίοαδ Ιβδ ηιαίαάβδ; ββ η’βδί ραδ δαηδ ραίδοη 

(ία’ίΐ άίί ηιαίηίβηαηί πολλούς. Βοηβ 3βδαδ η’α ραδ §^αβρί ίοαδ Ιβδ ηιαίαάβδ ηί 
ββαδδέ ίοαδ Ιβδ άβηιοηδ. Κηαβ. Ρβίαδβ άβ Γαάηιβίίρβ, ραρββ (}αβ Μί. άίί 
πάντας. Μαίδ ββίίβ βαρηιοηίδαίίοη η’βδί ρΙαδ άβ Γβχβ§^βδβ. Μί. άίί ςα’οη αηιβηα 
άβ ηοηιβρβυχ ηιαίαάβδ βί ςαβ 3βδαδ Ιβδ §·αβρίί ίοαδ; ββία βδί βίαίρ. Β’οράρβ 
ίηνβΡδβ άβ Μβ. η’βδί ^αβΡβ ηιοίηδ βίαίρ άαηδ αη ααίρβ δβηδ. II ίααί άοηβ βοη- 

βίαρβ ςαβ Μί. βί Ββ. οηί §^βηβρα1ίδβ. οβ]ββίβ ςαβ 3βδαδ αίοα]οαρδ §·αβρί 
ββαχ ςαί αναίβηίάβ βοηηβδάίδροδίίίοηδςα’οη άοίί δαρροδβρ βββζ ββδ ηιαίαάβδ, 
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(^α’ίΐδ 1θ οοηηαίδδδιίθηΐ;. 1θ ιτιαίίη, Ιοη^Ιθπιρδ αναηΐ Ιβ 3ουΓ, 

ϋ 8θ Ιβνα, 80Γΐίΐ, θί 8Θ Γθηάίί βη υη Ιίβιι άθδβρί, βΐ 14 ί1 ρηαίΙ. 

36 ΕΙ δίαιοη 8θ ιηίΐ; α 88ΐ γθοΙιθγοΙιθ, Ιαί θΐ οθιιχ (|πί θΐ&ίθηΐ ανβο Ιτιί, 

βΐ ίΐ8 1θ ΐΓΟπνθΓβηΙ βί Ιυί (ΙίΓβιιΙ : « ΤοαΙ Ιβ ιηοηάΘ νοιΐ8 οΙιθγοΗθ. » 

Ιαηάίδ ς[ΐι’β1ΐΘ8 ηβ δοηί πίθΐηθ ραδ Γβςαίδβδ οΐΐθζ Ιβδ ροδδθάβδ. ^β δοηΐ ταίδοηδ 

άθ οοηνθηαηοΘ; ^68αδ & άύ ανοΐΓ Ιθδ δίβηηβδ, δπίναηΐ Ιβδ άβδδθίπδ άβ Όίβιι, 

ο&ρ ίΐ η’α ρυ έΐΓβ ραραΐ^τδβ ρ&Γ Ιβ παικιαβ άβ Ιβιηρδ (βοηΐρβ ΛΥβίβδ). — Οβ ςυί 

θδΐ ίρρ6§^α1ίβρ (Ιαηδ Ια Γορπιθ ή'φιεν, οβ η’βδί ραδ δβυίβιηβηΐ Γαυ§^ιηβηΙ α Ια ρρβ- 

ροδ. ςυί η’θδί ραδ ταρβ, β’βδί ςαβ Ιβ νβρ1)β η’βδί ρΐιΐδ ΙΐΡβ άβ άφίημι (ίπιρί. άφίει 

ου ήφίει), ιηαίδ άβ άφίω (βί. χι, 16). δτι ηβ δί^ηίΠβ ραδ « ςυβ », ραρββ (^υβ λαλεΐν 

η’βδί ραδ λε'γειν; β’βδί ββ (^υ’οηΐ 1)ίβη βοπιρρίδ Ιβδ νβΡδδ. ίΐ. ρβε. 8ΐ/Γ3ίη. 1?οΗ. 

— Μβ. δ’βχρρίηβ ά’υηβ πιαηίβΡβ Ιρβδ τέδβρνββ. Ιιβ ιηοΐ άβ Μβδδίβ η’βδί ραδ 

ρροηοηββ ά’αρρβδ Ιβδ πιβίΐίβυρδ ΙβχΙβδ. Εβδ άβπιοηδ δαναίβηΐ (|υί βίαϋ ^βδυδ, 

ηοη ραδ δβυΐβπιβηΐ, ςυβΠβ βίαΐΐ δα πιίδδίοη. ^β8υδ αρραρίίβηΐ αυ ηοηάβ δυρηα- 

Ιυρβΐ δυρ 1β(ίυβ1 Ιβδ άβπιοηδ δοηΐ ββηδβδ ρΐυδ βοΙαίρβδ ςυβ Ιβδ Κοπιπιβδ. Αδδπ- 

ρβπιβηί ββ η’βδί ραδ δβυΐβπιβηΐ άβρυίδ Ιβ 1)αρ1βπιβ (ΐυ’ίΐδ δοηΐ ίηίορπιβδ. 

35-38. άέδυδ ^ϋIΤΤΕ δΕβΚΕΤΕΜΕΝΤ ΟΑΡΗΑΚΝΑϋΜ (11(β. IV, 42. 43). 

35) εννυχ^α, ρΐυρ. ηβυΐρβ ρρΐδ αάν. ϋη ϋβυ άβδβρί η’βδί ραδ Ιβ άβδβρί (βαρ Ιβδ 

βηνίροηδ άβ ΟαρΚαρηαϋιη βΙαίβηΙ βυΐΐίνβδ), ιηαίδ υη βηάροίΐ ΡβΙίρβ βί δοΙίΙαίρβ. 

Όοηβ, ρβηάαηΐ ({υβ Ιουδ άοριηαίβηί βηβορβ άαηδ Ια ιηαίδοη, 3β8υδ δβ Ιβνβ βΐ να 

ρρίβρ. Ό’αρρβδ ΗοΙΙζ., β’βδί ρουρ δβ άβΡθ1)βΡ α υηβ δϋυαίίοη ίηαΙΙβηάυβ βΐ άβ- 

ρΐαίδαηΐβ, ββ (^υβ Εοίδγ ουίρβ άβ ββΙΙβ ίαςοη : « II βΙαίΙ νβηυ ρρέβΙιβΡ Ια ρβηί- 

Ιβηββ, βϋΐ δ’βδί Ιρουνβ 11ιαυιηα1υρ§^β » (I, 460). Β’αυίρβ ραρί, Κηαΐ). βδΐίιηβ (ΐπβ 

^βδυδ δβ ρβΐίρβ ραρββ ςυβ Ιβδ ^βηδ άβ ΟαρΙιαρηαϋιη δοηί δυίΤίδαιηιηβηΙ ρρβρα- 

ρβδ α αβββρίβρ Ιβ ρβ§^ηβ άβ ϋίβυ (ΐυβ Ιβδ αρόΙρβδ άβναίβηΐ Ιβυρ ρρέβΙιβΡ ρΐυδ 

βοπιρίβίβπιβηΐ αρρβδ ΓΑδββηδίοη. Εβδ άβυχ ιηαηίβΡβδ δοηΐ βχββδδίνβδ. ^β8υδ, 

ςυί α βοπιιηαηάβ αυ άβπιοη, ηβ άυΐ ραδ έίρβ βΙοηηβ ά’βίρβ ο5βί; βί Ιβδ άίδροδί- 

ϋοηδ άβ ββυχ άβ Οαρίιαρηαϋπι η’βΙαίβηΙ ραδ δί ραρίαίΙβδ. Ιιβυρ ίιηρορίυηίΐβ βδΐ 

α β1ιαρ§·β α ^βδυδ, βΐ ί1 βδΐ νραίδβπι1)1α1)1β ς[υ’ί1δ δοηΐ ρΐυδ βπιρρβδδβδ αάβπιαη- 

άβρ άβδ ιηίραβίβδ ηυ’α δβ βοηνβρίίρ. Ι^α ρρίβΡβ άβ ^βδυ8, αρρβδ ββίΐβ 3θυρηββ δί 

ρβηιρΙίβ, βΐ δαηδ (^υ’ίΐ αίΐ α ίπιρίορβρ υηβ §·ραββ δρββίαΙβ, ηιαρ(5υβ ΓίηδρίραΙίοη 

ηοριηαΐβ άβ δοη απιβ. ΥίβΙορ, ηβ ρβηδαηΐ (ϊα’α δα ηαΐυρβ άίνίηβ, άίΐ ςυβ ^βδυ8 

α ρρίβ δβυίβιηβηΐ ρουρ ηουδ δβΡνίρ ά’βχβπιρΙβ : ούκ αύτος ταύτης δεόρ.ενος, αύτ'ος 
γαρ ήν ό τας παρα των λογικών απάντων δεχορι&νος λιτάς, αλλ’ οίκονομικώς τούτο ποιων, και 
τύπος ηρ,Γν, ώς εφη(χεν, πάσης άρίστης γινόριενος πράξεως (ΟκΑΜ, Οαί. 280); πιαίδ 8. ΤΙΐΟ- 

ιηαδ βηδβί§^αβ (ΐυβ ^β8υδ άβναίΐ ρρίβΡ βοπιπιβ Ιιοπιηιβ : 5’βοί ςιιία ίη ΟΗΗβιο 

β8ί αΐΐα νοίιιηίαδ άινίηα, βΐ αΐΐα Ηηιηαηα, νοίαηΐαβ Ηηηιαηα ηοη €8ί ρβΓ 86- 

ίρ8αηι β^^οαχ αά ίτηρίβηάιιιη (ΐααβ νιιΐί, ηί8ί ρβΡ νίΗηΙβηι άίνίηατη, ίηάβ €8ί 

(ρχοά €ΙιΗ8ΐο, 8ββιιηάαηι (ριοά 68ί Ηοτηο βί Ηΐίηιαηαπι νοίαηίαίβπι }ια})βη8, βοτη- 

ρβΐίί ορανβ (III» ρ., (|υαβδΙ. χχι, αρί. 1). 

36) ^υαηά ί1 ίίΐ ίουρ, οη δ’αρβρςυί άυ άβραρί άβ ^βδυ8. Οη νοίΐ ραρ Ια δυίίβ 

(ΐυ’ίΐ η’αναίίραδ ΓίηΙβηΙίοη άβ δβ δβραρβρ άβ δβδ ηουνβαυχ άίδβίρΙβδ. ΙΙρβηδαίΙ 

Μβη ς[υ’ίΐ8 δαυραίβηΐ Ιβ Ρβ^οίηάρβ. Οβ δοηί βυχ ςυί Ιβ βΚβΡβΙιβηΙ, βΐ 8ίπιοη ά 

Ιβυρ ίόΐβ, ςυί βοιηπιβηββ α ]ουβΡ Ιβ ρό1β ρρίηβίραΐ. 

37) Τουδ βΙίθΡβΙιαίβηΙ; αυδδί ^β8υ8, δ’ίηίορπιαηΐ άβ Ιυί α Ια ρορίβ, πιαίδ δαηδ 



26 ΕνΑΝΟΙΙ,Ε δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, I, 38-40. 

Εί ί1 Ιβυτ (ϋί ; « ΑΙΙοηδ αίΠβπΓδ, άαηδ 1β8 1)οπγ^8 νοί8ίη8, &ίιη 

(}υθ ρΓβοΙίθ 8ΐυ88ί; ο&γ ο’θ81; ροχίΓ οθία (|υβ ]θ 8υί8 80Γΐί. » 

ί1 βΐΐδ, ρρΘοΙίδΐηΙ ά8ΐη8 ΙθΠΓδ 8γη&^οβ’υβ8, άαηδ ΙουΙβ Ια Ο&ΙΠθθ, θΙ 

ο1ιεΐ88&ηΙ 1θ8 άβπιοηδ. 

^9 Εί υη ΙβρΓβυχ νίβηί έι Ιυί, 1θ δυρρΗδίηί, θΐ ίΙθοΚίδδαηί Ιβ ^βηοπ 

δβ ιηβΙΐΓθ α 83. ΓθοΙίθΓοΙιβ ά’υηθ ίαςοη ιηβίΙιοίϋςπβ. ΟβΙίβ υηίνβΓδκΙΐΙβ (ρβδ- 

ΐΓβίηΙβ ρ3Γ 3^Γ3ίη. Ά « 1)β3ΐιοουρ ») πΐ3Γ(}υΘ ί)ίβιι ΓβηίΓαίηβΐϊΐΘπί άβ 1& ουηοδίΐβ 

ρΐυδ ςυβ 1β άθδΐΓ ά’πηβ νίβ πίθίΙΙβπΓΘ. 

38) αλλαχού, ανβο ΟΤΙ δκπδ ιηοτινβιηβηί, ιηβιηθ άαηδ 1θ οΐ38δΪ€[υθ; οί. *5’τ/ΖΖ. 418, 
38 ά. πε^χπομενοι. —κω^χόπολις ηβ δθ ίΓΟΤίνβ (ΐυβ άαηδ Οθί βηάΓοίί. Ο’βδί υη πιοί 
81 ρβυ υδίΐβ ςυβ Ό, ίΐ. 3^Γ3ίη. ΓοηΙ δβραΡθ βη άθυχ, άηηδ Ιβδ ίτουκ^^δ βΐ άαηδ 
Ιθδ νίΐίβδ. II βχίδΙηίί οβρθηάηηΐ άαηδ Ια 1ηη§·υβ ΙίΙΙβΓαίΓβ {8ΐΓαΙ)οη, XII, ιι, 6) 
ροπΓ 8ί§^ηίβθΓ άθ ^ΡΟδ 1)ουρ§·δ. 

« 36 δυίδ δορϋ » θδΐ υηβ ηΐΐυδίοη η « ί1 δορϋΐ », ν. ^5; εξηλθεν ρυίδ Ιξηλθον, 

ά’ηρρθδ Λνθίδδ, Ηοΐΐζ., Εοίδγ, ^8ι1π1βί, δοΐιαηζ, βίο. Οβ δβηδ βδί κδδθζ ηαΐυρθΐ, 
βί οη ηβ ρβυί ραδ Ιβ ΡΘ3θίβρρ3Ρ0θ (}υβ ΙιΟ. βη ρρθδβηΐθ υη ηυΐρβ (οοηΐρβ ΚηαΙ>.). 

3θδυ8 βχρΙίτίυΘ η δθδ άίδοίρίβδ ςυ’ίΐ η’η ρκδ νουΐυ δαίίδίαίρβ ά3ν&ηί3§·Θ Γβπι- 
ρρβδδβηιβηί άβ Οθυχ άθ ΟαρΙιαΓηαϋπι, ραροβ ςυ’ίΐ άοίί ρρέοΚβΡ ηυδδΐ η ά’αυίρβδ. 
— ΟβρβηάαηΙ Μηΐά., Κηηΐ). θί ββαυοουρ ά’ηυίρβδ Ιραάυίδθηί : « οηρ ο’βδίρουρ 
οθΐθ. ςυβίβ δυίδ νβηυ άαηδ 1θ πιοηάβ » οοπιπιθ άηηδ Εο. « οαρ ο’βδί ρουρ οβίοι 
(}υβ ]’3ί βίθ βηνογβ » (Εο. ιν, 43); Γβχρρβδδίοη άβ Μο. δθρηίί πιέπιβ ρΐυδ ίορΙβ, 
ρυίδςυ’βΠβ ηβ πιαρςυβ ρηδ δβυΐθπιβηί υηβ ηιίδδίοη, ηιηίδ ς[υβ 3βδυδ θδί ρβΡ- 
δοηηβΐΐβπιβηί δορίί ά’υη αυίρβ πτοηάβ, ου ά’αυρρθδ άβ δοη Ρβρβ. Όα,ηδ οβ οαδ, 
ί1 γ ηυρ&ίί ηοη ραδ ίάβηϋΐβ, πιαίδ βοηίρκδίβ ραραΙΙβΠίίυβ ιηγδίβρίβυχ βηίρβ 1η 
δΟΡΙίβ άβ Εηρίιαρηαϋπι ν. 35 βΐ οβΙΙβ ηυΐρβ δορίίβ. Ο’βδΙ οβ ςυ’οηί οοηιρρίδ Ιβδ 
νβΡδδ. ίί. 3'μΓ3ίη. ρ63. 1)οίι. ΕβίΙβ βχρΙίοαΙίοη δ’ίιηροδβραίΐ δί Ιβ ίβχΐβ βΙαίΙ 
άβ 3ο. (οί. 3ο. VIII, 42; χιιι, 3; χνι, 27. 30), πιαίδ βΐΐβ άβιηβυρβ ιηοίηδ ρρο1)α1)1β 
ρουρ Μο. ^υαηι α Εο., ί1 η’βδί ραδ βΙαΜί ςυ’ίΐ α βηίβηάυ Μο. άαηδ οβ δβηδ 
ιηβίαρίιγδίςυβ; ί1 α ρβυί-βίρβ δβυίβιηβηί ^βηβροΐίδβ. 

39. ΜίδδίοΝ εν Οαειεεε (ΜΙ. ιν, 23-25; Εο. ιν, 44). 
39) « Όαηδ ίουΐβ Ια Οαΐίΐββ » ηβ δβ ραΙίαοΙιβ ραδ α « ί1 αΐΐα », πιαίδ βχρΙίςυβ 

δίπιρίβπιβηΐ άβ ς[υβ11βδ δγηα^^ο^'υβδ ί1 δ’α§“ίΙ; 3^Γ3ίη. Μβη ρουρ Ιβ δβηδ: « άαηδ 
ΙουΙβδ Ιβδ δγηα^^ο^υβδ άβ Οαΐίΐββ ». ΟβΙίβ ηιίδδίοη βίβηά α ίουί Ιβ ραγδ οβ ςυί 
δ’βδί ραδδβ άαηδ Ια δ7ηα^ο§·υβ άβ ΕαρΙιαρηαϋιη, ρρβάίοαίίοη βί βχρυΙδίοη άβδ 
άβιηοηδ. Εβ ρό1β άβ 3βδυ8 βδί άοηο υηί(5υβπιβηί Ρβΐί^ίβυχ, υίίΐβ αυχ Ιιοιηπιβδ, 
ρβάουίαΜβ αυχ άβιηοηδ; Γο1)]βί άβ Ια ρρβάίοαίίοη βδί ηαίυρβίΐβπιβηί οβίυί ςυί 
α βίβ ίηάί(}υβ αυ ν. 15. 

40-45. ΟυέκίδΟΝ η’υχ ΕΕΡΚΕϋχ (Μί. νιιι, 1-4; Εο. χν, 12-16). 
40) Μο. ίηίροάυίί Ια δοβηβ ραρ δοη ρρβδβηί Μδίορίςυβ βί Ια Ρβηά ίρβδ δβηδί- 

βίβ. Εβ Ιβρρβυχ ίοιηΐιβ αυχ ^βηουχ άβ 3βδυδ βη Ιβ ρρίαηί βί βη ίαίδαηί αρρβΙ α 
δοη ρουνοίρ. ϋ’αυίρβ ραρί οη ηβ ηουδ ανβΡίίί ραδ ς[υβ ηουδ δοιηπιβδ άαηδ υηβ 
ιηαίδοη, οβ ςυ’οη ρβοοηηαίίρα δβυίβιηβηί αυ ν. 43 (έξέβαλεν) βί αυ ν. 45 (ΙξελΟών). 

II Ρβ^ηβ Ια ρΐυδ ^ραηάβ οοηίυδίοη αυ δυ3βί άβ Ια Ιβρρβ Ι)ί1)1ί(}υβ, άοηί Ιβδ 
δ}^πιρίόιηβδ ηβ δοηί ραδ άβορίίδ αδδβζ οΙαίρβπιβηί ρουρ ςυβ Ιβδ ιηβάβοίηδ ρυίδ- 
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Θπ Ιυί (ϋδίΐηΐ; : « δί Ιπ νβαχ, ίπ ρβπχ ιπθ γθικΙγθ ρυΓ. » ΕΙ ίοποΐιβ 
άθ οοιηραδδίοη, ί1 βίβηάίΐ Ια ιηαίη, Ιβ Ιοποΐια βΐ Ιυί άΐί : « ^θ 1β 

νβυχ, 8018 ρυΓίβθ! » απδδΐίόΐ Ια ΙβρΓβ Ιβ (^υίΙΙα, βΐ ί1 ίυί ρυΓίββ. 

δβηΐ 8θ ρΓοηοηοθΓ. ί/α ρπηοίραΐβ οαπδβ άβ οβΙΙθ οοηίυδίοη, ο’βδί ςυβ Ιβ πιοί 
βθβρθυ εανα'αΐΗ ςτιί άβδΐ§^ηβ βη αραΐ^β Ια νβηίαβίβ ΙβρΓβ, βδΐ βιηρίογβ άαηδ 
ΓΑ. Τ. άαηδ υη δβηδ ββαιιβοτιρ ρΐυδ βίβηάυ. ϋ’αβορά ί1 η’γ βδί ηυΐΐβ ραρί ςυβδ- 
ϋοη ά'έΙέρΗαηύαδίδ, ιηαΐαάΐβ οαΓαβίβΓίδββ ραρ άβ ^τοδδβδ ]αιη1)β8, δυ^^βραη! 
Ια βοιηραΓαίδοη ανββ ββΐΐβδ άβδ βίβρβαηΐδ. ^υαηι α Ια ΙβρΓβ νβηίαβίβ, οη βη 
(ϋ8ΐίη§·υβ άβυχ ναηβΙβδ : ΙβρΓβ ΙυββΓβηΙβηδβ α ηοάοδίίβδ, βΐ ΙβρΓβ αηβδίββ- 
δΐί^ηβ, α ρΐαίίπβδ ίηδβηδίβΙβδ. I^α ΙβρΓβ ΙυββΓβυΙβιΐδβ α ηοάοδίΐβδ άβδ αΓίίβιιΙα- 
Ιΐοηδ (}ηί ς[ΐιβ1ς[πβίοί8 Ιοιηββηί;, βοπιπιβ Ιβδ ρβα1αη§^β8 άβδ άοί^ίδ, βδΐ Ια ρΐιΐδ 
ίαβίΐβ α οαΓαβΙβΓίδβΓ; β’βδί οβΠβ (^πί δβνϋ βηβοΓβ αυίουΓά’βπί α ^βΓυδα1βπ1. Ογ 
βΐΐβ ηβ ραΓαιί ηυΐΐβπιβηΐ άββηΐβ άαηβ Ιβ Εβγΐβί^υβ (βΚ. χιιι). Εα ΙβρΓβ αηβδΛβ- 
δίςηβ, (}ΐιί αΙΙβΐηί; δΐΐΓίοιιΙ Ιβ δγδίβηιβ ηβΓΥβυχ, δβ πιαηίίβδίβ ββρβηάαηΐ ραΓ άβδ 
βΓυρΙίοηδ Γου§·βδ; Ιβδ ρΐαςηβδ Γου§·βδ δβ άββοΙοΓβηΙ, δ’βίβηάβηΐ, άβγΐβηηβηί 
βΙαηβΚαΐΓβδ οη ηοίΓβδ. II βδΐ ΥΓαίδβπιβΙαβΙβ ςπβ Ιβδ ΗββΓβηχ οηΐ βοηηη ββΐίβ 
ΓβάοηΙαβΙβ πιαίαάίβ, βί ςηβ β’βδί α βαπδβ ά’βΠβ ς[ηβ Ια « ΙβρΓβ » α ίηδρίΓβ Ιαηί 
άβ ΙβΓΓβηΓ; πιαίδ ί1 βδί βηβΟΓβ ρΐυδ ββΓίαΐη ςη’ΐΐδ οηί άοηηβ Ιβ πιέπιβ ηοιη α 
άβδ πιαίαάίβδ άβ Ια ρβαη ς[ηί η’βίαίβηί ραδ Ια ΙβρΓβ, βί (^ηί δβ §^υβπδδαίβηΙ ία- 
βίίβιηβηΐ. Αυδδί Ιβ ρΓβίΓβ η’αγαΐί-ί1 ραδ δβηΐβπιβηί α άίδίίη^^ηβΓ βηίΓβ Ια ΙβρΓβ 
βί ά’αηίΓβδ πιαίαάίβδ, πιβιηβ άβ Ια ρβαη, ςηί ηβ Γβηάαίβηί ραδ ίπιρηΓ; ί1 ροη- 
γαίί βοηδίαίβΓ Ια §·ηβΓίδοη άβ Ια ΙβρΓβ, ςηί άαηδ ββ βαδ άη πιοίηδ η’βίαίί ραδ 
ηηβ ΥΓαίβ ΙβρΓβ, ββίίβ πιαίαάίβ βίαηί ίηβπΓαβΙβ. II δπβίδαίί ά’ηηβ αβββίίοη άη βηίΓ 
βββΥβΙη, ρβηί-έίΓβ Ια ΐίηβα άβοαίναηβ, ροηΓ (^ηβ « Ιβ ΙβρΓβηχ » ίηί ο1)1ί§·β 
ά’βαβίίβΓ δβηΐ βη βήαηί : ίπιρηΓ! ίπιρηΓ 1 (Ιίβν. χιιι, 45 δ.). ϋ’αίΠβηΓδ Ια ίβί§“ηβ 
βδί ββαηβοηρ ρΐηδ βοηία§'ίβηδβ ςηβ Ια ΙβρΓβ. Οη ηβ δαίί άβ (^ηβΠβ ηαίπΓβ βίαίί 
Ια ιηαΐαάίβ άη ΙβρΓβηχ (ϊηί β^ηΓβ ίβί, βαΓ λέπρα άαηδ Ιβδ Ι^ΧΧ βδί ^^βηβπί^ηβ 
βοπιπιβ Ιβ πιοί ΚββΓβη αίπδί ίΓαάηίί, βί λέπρα η’αγαίί ραδ ηοη ρΐηδ ηη δβπδ βίβη 
ρΓββίδ άαηδ Ια ιπβάββίηβ ^ταβ^ηβ. ΗίρροβΓαίβ {Ργο^π. 114; Εηο'μοΙ. ϋίϋΐ. δηβ γ®) 
ηοΓΠΠιβ ίΓοίδ πιαίαάίβδ άβ Ια ρβαη : λειχήνες καί λέπραι και λεΰκαι, βί ββρβηάαηί Ια 
λεύκη βίαίί άβ^α ροηΓ Ιβδ ΡβΓδβδ ηηβ ταίδοη ά’ΙιαβίίβΓ ΙιοΓδ άβδ γίΐΐβδ {{Ηέν. I, 

138). Οηοί (^η’ίΐβη δοίί, Ια ΙβρΓβ γβΓίίαΡΙβ βδί Ιβ δβηδίβ ρΐηδ ηοΓπιαΙ, βίΐα πια- 
Ιαάίβ άη ΙβρΓβηχ α άύ βίΓβ 1οη§·ηβ βί ρβηίΜβ, ρηίδςη’ίΐ δηρρΙίβ δί ίηδίαπιηιβηί 
άβδηδ άβ Ιβ ρηήββΓ (β’βδί-α-άίΓβ άβ Ιβ τβηάΓβ α Ια δαηίβ), Ια ΙβρΓβ βίαηί Ιβ ί^ρβ 
άβδ πιαίαάίβδ ίηιρπΓβδ βί άβδ ίπιρπΓβίβδ Ιβ^^αίβδ. 11 βδί ββΓίαΐηβπιβπί βη ίαηίβ, 
ρηίδίΐη’ίΐ α ρβηβίΓβ άαηδ ηηβ πιαίδοη, πιαίδ ί1 βοπιρίβ δΠΓ Ια 1)οηίβ ποη πιοίηδ 
ςηβ δΠΓ Ια ρηίδδαηββ άβ Ιβδηδ. 

41) 8οη βίαί βίαίί ίΓβδ άοηΙοπΓβηχ, ρηίδί^ηβ άβδπδ α ρίίίβ άβ Ιηί, δβηίίπιβηί 
ίηίίηιβ ςηί η’βδί ηοίβ (}ηβ ραΓ Μβ., βί ςη’ηη ίβπιοίη ρηί δαίδίΓ αη ίβη άβ Ια 
ρΚγδίοηοπιίβ. Ιβδηδ βίβηά Ια πιαίη, ραΓ ηη §·βδίβ άοπιίηαίβηΓ (Εχ. γιι, 19), βί 
Ιβ ίοηβΙιβ, ββ (}ηί βδί άβ Ια βοηίβ, δαηδ βΓαίηίβ άβ δβ ΓβηάΓβ ίπιρηΓ (Εβν. χν, 7). 

Εί ββίίβ βΓαίηίβ δβΓαίί βη βββί ηη βίΓαη^β δβΓηρηΙβ; Ιβδηδ Γβηά ρηΓβ Ια ββαίΓ 
άη ΙβρΓβηχ; ί1 ηβ ρβηί έίΓβ δοηίΐΐβ ραΓ βΐΐβ. 8οη ίηίβηίίοη ηβ ραΓαίί ραδ έίΓβ 
άβ δβ πιβίίΓβ αη-άβδδηδ άβ Ια Εοί; β’βδί ηη βαδ ού βΠβ η’βδί ραδ αρρΙίβαΡΙβ. 

42) Εί βη βίϊβί Ια ΙβρΓβ άίδραΓαίί αηδδίίόί. ΛΥβίδδ α βΓη ςη’βΐΐβ η’αγαίί άίδραΓη 
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δ’βάΓβθδαηΙ α Ιυί ανβο δβνθΓΐΙβ, ί1 Ιβ ύί δΟΓίΐΓ απδδίΐόΐ, 

ίΐ Ιπί άϋ : « (τδίΓάθ-Ιοί άβ ηβη άΐΕβ α ρβΓδοηηβ; ηιαίδ να, ιηοηίΓΘ-ΐοί 

α\ι ρρέΐΓθ, θΐ οίΪΓθ ροτιΓ ΐα ραηβοαίίοη οβ ^ιιβ Μοϊδθ α ρΓβδοήΙ, 

ροπΓ ΓαΙΙβδΙβΓ αα ρβυρίθ. » 

Μαίδ Ιιζί, α ρβίηβ δΟΓίί, δθ ιηϋ; α ραρΙβΓ ββααοουρ βΐ α άίνπΙ^πβΓ 
Ια οΗοδβ, άθ δΟΓίβ (}ιιθ [^6δυδ] ηβ ροιιναίΐ; ρΐιΐδ θιιΙγθγ ριιΜίίΐαΘ- 

ςαβ ρβιι ά ρβυ, ριιΐδίϊΐιβ 1β ρέπΐ άβ οοηία^ίοη άβιηβπΓβ, βΐ ςιι’ίΐ ίαιιΐ οΙιαδδθΡ 
1θ ΙθρΓβπχ. ΗοΙΙζ. αυηβ αηίΡθ ΐϊΐαηίβΓβ ά’βΙίιηίηθΓ 1β πιίΓαοΙβ (ρ. 52 8.). ΟιιβπΓΐθδ 
βθΥΓθδ βΐ Ιβδ ροδδέάβδ Ιυί δβιηΜβ αδδθζ βχρΗοαΜθ βη αρ^ίδδαηΐ δΠΓ Γίιη&§^ίηα- 

Ιίοη; ιηαίδ Ιθδ ΐϊΐ&ΐαάίβδ άβ Ια ρβαυ δοηΐ ρΐυδ ΓβδίδίαηΙβδ. Αυβδί ΗοΙΙζ. ίιηα§^ίηβ 
αρρβδ Ραυίυδ, Κβίιη βΙο. (}υΘ 1β Ιθρρβυχ, άβ]α §·υβΓί, α ρρβΓβρό δ’αάρβδδβρ α 
^β8υ8 ρΐυίόΐ ςυ’αυ ρΓβίΓβ ρουρ ίαίρβ οοηδίαΐβρ δα ρυρβίβ Ρθοοηςυίδβ. ^6δυδ 
η’απραίί ραδ ΙιέδίΙθ α 3ουθΡ οβ ρδΐβ, βΐ ρουρ ηβ ραδ νίοΐβρ Ια Ιοί ρυΜίηυβ- 

πιβηΐ, ί1 αυραίί οράοηηβ 1β δίίβηοβ αυ Ιβρρβυχ. Μαίδ Ι^οίδγ ρβροηά Ιρβδ 1)ίβη : 

« πιίβυχ γαυάραίΐ άίρβ ςυβ 1β πιίραοΐβ α βίβ ίηγβηΐβ άβ Ιουίβδ ρίβοβδ » (ρ. 466); 

ορ 1β δουνβηίρ Ιρβδ ρρβοίδ άβ Ια ΙραάίΙίοη ρβροηά άβ δα Ρβαΐίΐδ. II η’α ςυβ 1β 
ίοηά άβ οοπιηιυη αγβο Ια ^^υβρίδοη άυ δγρίβη Νααπιαη ραρ Εΐίδββ (II Κβ^*. υ, 

9-14). 

43) Ιμβριμάο[χαι (βηοοΓβ χιγ, 5; ΜΙ. ιχ, 30; 3ο. χι, 33. 38) ηβ ρβυί δί^ηίββρ ίοί 
Ια οοίβρβ, ηιαίδ δβυΐβπιβηΐ υηβ οβρΙαίηβ δβνβρίΐβ. άβδπδ ραρίβ ά’υη Ιοη ςυί 
η’αάπιβΙ ραδ άβ ΡβρΙίηυβ. II οΚαδδβ Ιβ Ιβρρβυχ, ηοη ρΐυδ βγίάβπιπίθηΐ α οαυδβ 
άυ ρβρίΐ άβ Ια οοηία^ίοη ηυί η’βχίδΙβ ρΐυδ, ηιαίδ ραροβ ςυ’ίΐ η’βδί ραδ βηοορβ 
βη Γβ^ΐβ αγβο Ια Εοί. 

44) 3β8υδ Ιυί οράοηηβ άβ ηβ ρίβη άίρβ, οαρ ί1 ηβ ΥβυΙ ραδ άυ βρυίΐ ς[υβ ίβρα 
υη πιίραοΙβ αυδδί βοΐαΐαηΐ. Μαίδ οβ η’βδί ραδ ρουρ Ιυί ρβΡΠίβΙίΓβ άβ ρβηίρβρ 
ίυρίίγβπιβηΐ άαηδ Ια γίβ δοοίαΙβ, δαηδ οβδβργβρ Ια Ιοί. Ό’αίΐίβυρδ ο’βύΐ έΐβ ίπι- 

ροδδίβίβ. Αυδδί Ιυί οράοηηβ-ΐ-ίΐ άβ Γαίρβ οοηδίαΐβρ δα ^^υβρίδοη ραρ Ιβ ρρβίρβ 
(Εβγ. XIV, 2-32). ΕβΙΙβ οβΡβιηοηίβ βΙαίί ίορί οοιηρΙίίϊυββ. II βδί ρροβαβΙβ ςυβ Ιβ 
ρρθίρβ αΙΙβδΙαίί ραρ θοριΙ Γαοοοιηρίίδδβιηβηΐ άυ ρίΐβ. Εβ Ιβρρβυχ ρουναίΐ ρρο- 

άυίρβ οβ οβρΙίβοαΙ α οβυχ ςυί αυραίβηΐ ρβΡδίδΙβ α Ιβ Ιβηίρ α ΓβοαρΙ. Ο’βδΙ Ιβ 
δβηδ άβ ε?ς μαρτύριαν αύτοϊς [ΗοΙίζ., Κηα}).). Εα ΟαΙβηα ρβηδαίΐ ς[υβ 
3βδυδ αναίΐ νουΐυ ίαίρβ οοηΙρόΙβΡ δοη ιηίραοΙβ ραρ Ιβ ρρέΙρβ, βΐ βη πιβιηβ 
Ιβιηρδ Ιυί βηΐβνβρ Ιουί ρρβίβχΐβ α Γαοουδβρ ά’ίΐΐβ^αΐίΐά. Εβ Ιβχίβ ίηδίηυβ αυ οοη- 

ίραίρβ ςυβ άβδυδ α ίαίΐ Ιβ ιηίραοΙβ ραρ βοηΐβ, βΐ ςυ’ίΐ δουβαίίαίΐ (^υ’ίΐ άβιηβυραί 
ίηοοηηυ. 

45) πολλά βδΐ βηοορβ υη ρΐυρ. ηβυΐρβ ρρίδ αάν. — τον λόγον ρβυΐ βίρβ Ια άβοί- 

δίοη άοηηδβ ραρ 3βδυδ, ου βηοορβ Ιουίβ οβΙΙβ αβΡαίρβ {ΚηαΙ).^ Σοιει^), (ϊυοίί^υβ 
Μο. η’βιηρΙοίβ ραδ οβ ηιοί άαηδ Ιβ δβηδ άβ Γβββρβυ άαΒαν (οί. ΑοΙ. χι, 22), 
ρΐυΐόί ςυβ Ια ραροΐβ άυ δαίυί (ΙΙ^β/55) οοιηιηβ ιι, 2. II ΡβδυΙΙβ άβ Ια ρυβίίοαίίοη 
ίηάίδΟΡβΙβ άοηηδβ αυ ιηίΓαοΙβ ςυβ άβδυδ ηβ ρβυί ρΐυδ βηίρβρ ρυβ1ί(}υβπιβηί άαηδ 
υηβ νίΐΐβ δαηδ βίρβ ίηοοιηιηοάβ ραρ Ια ίουΐβ. Ε?ς πόλιν, δαηδ αρϋοΐβ, ηβ ρβυί 
^υβΡβ δβ ραρρορίβρ α υηβ νίΐΐβ άβίβριηίηββ ηυί δβραίί Εαρβαρηαϋιη (οοηίρβ 
Ζοΐ5?/). Αυδδί η’βδί-ίΐ ραδ οβίί^β ά’αΙΙβΡ άαηδ υηβ αυίρβ νίΠβ, ηιαίδ άβ δβ ίβηιρ 
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ιηβηΐ; άαηβ υηβ νίΐΐθ, πιαίδ 8β ίθηαΐΐ (ΙβΙιΟΓδ άαηδ άβδ Ιίβπχ άβδθΓίδ; 

θί Γοη νβηαΐί απρρθδ άβ Ιυί άθ ΙοιιΙβδ ραρΐδ. 

άκηδ άβδ Ιίβπχ ηοη ΙικΜίβδ. Οβ ςπί η’'βιηρΘβ1ιβ ρκδ ς[π’οη νίβηηβ & Ιυί άβ Ιοπδ 
βόίβδ. Ο’βδΙ Ια ρΓθπιίβΓβ Θχρίοδίοη άβ Ι’αάιηίΓαΙίοη ρορπίαίρβ, αίηδί (^υβ Γβιη- 
ρρβδδβιηβηΐ ίηΙβΓβδδβ απρρβδ άπ ΙίιαπιηαΙπΓ^β, ^πί δβ ιηαιιίίβδίβηΐ ΙΛρβιηβηί, 
ραροβ ςπβ Ιβδ ροπνοίρδ ριιΜίβδ η’οηί ραδ βηβορβ ρρίδ οιηί)Γα^β. 



ΟΗΑΡΙΤίΙΕ II 

^ ΕΙ οοηιηΐθ ί1 θί&ίί θπΙγθ άβ ηοανβαπ α ΟαρΙιαΓηαύιη αρρβδ 

ί}υβ1(|αθ Ιθιηρδ, οη αρρηΐ (^α’ίΐ βίαίί άαηδ υηβ ιη&ίδοη; ^ βί ί1 8θ 

Γδΐ88θΐη1)1α ίαηΐ άβ ηιοικΙθ (^π’οη ηβ ροπναίΐ Ιγοτιυογ ρΐ&οθ, ιηβιηβ 

II, 1-12. ΟϋΕκίδΟΝ ο’ϋΝ ΡΑΚΑI.γτI^υΕ (ΜΙ. IX, 1-8; Εο. ν, 17-26). 

Εβί βρίδοάβ ίηαυ^^ιΐΓθ πηβ δβΓίβ άβ άίδουδδίοηδ ανθο Ιθδ ΡΙι&πδίθΐΐδ, ςιιί 

ηοιίδ οοηάυίΐ ]ιΐ8(5υ’&υχ ραΓ&ΕοΙθδ άα οΐιαρ. ιν [ΤνβΙΙ/ι.]. Ο’θδί Ια υη αρραη- 

§·6ΐηθΐιΙ {|ΐιί ραραίΐ νουΐυ, βΐ ί1 δθ ροιιρραίί Είβη ςυβ Γοράρβ άθδ ίαίΙδ ηβ δοΐί 

ραδ δίριοίβιηθηί ΙιΐδΙορΐίϊΐΐθ. 

Μβ. ηοιίδ ραιηβηθ α Οαρίιαρηαϋιη. Β’αρρβδ Εοίδ^, ηοηδ γ βΐίοηδ άβ3ά ρουρ 

Γβρίδοάβ άα Ιβρρβυχ, ιηαίδ ηοηδ ανοηδ (^ηΠίβ Οαρίιαρηαηιη (ι, 39), βΐ ηοηδ γ' 

ρβνβηοηδ; (Ιοηο Γβρίδοάβ ίηίβριηβάίαίρβ δ’βδί ραδδβ αίΐίβηρδ, άαηδ ηη βηάροίί 

άοηΐ Ια ΙραάίΙίοη η’αναίΐ ραδ βοηδβρνβ 1β ηοιη, οη (^ηί η’α ραδ βίβ ίηάίςηβ 

ραρββ ςη’ίΐ ηβ βαάραίί ραδ ανββ Ια ρρβιηίβρβ ιηίδδίοη βη Οαΐίΐββ. 

ΤοηΙ ββ Ρθβϋ βδΐ ηη ιηοάβΐβ άβ νηβ άβδ βΐιοδβδ. Εοίδγ άίΐ άη άέΕηί : 

« Οβδ ίραίΙδ ρββίδ βΐ νίναηΐδ δβ άββοίορβηί βΐ δβ Ιραηδίοριηβηί άαηδ Εηβ; 

ίΐδ άίδραραίδδβηΐ άαηδ ΜαΙίΜβη » (I, 471); βΐ ρΐηδ Ιοίη : « Εα δββηβ βδΐ ρρίδβ 

δηρ 1β νίί, βί; οη βροίραίί Ια ρββηβίΠίρ άβ Ια Εοηβίιβ ά’ηη Ιβπιοίη » (I, 475). 

1) Οη ροηρραϋ α Ια ρί^ηβηρ ρρβηάρβ ήκούσθη αη δβηδ ρβΡδοηηβΙ; Ια βοηδ- 

Ιρηβϋοη άη ίοηΐ δβραίί άίρββΙβ ; « βηΐραηΐ... ί1 ίηί πιβηΐίοηηβ ». Μαίδ ί1 βδΐ 

Εβαηβοηρ ρΐηδ δίιηρΙβ άβ ρρβηάρβ ήκούσθη αη δβηδ ίιηρβΡδ., ανββ ηηβ αηαβο- 

ΙηίΕβ. — δΓ ή[Λερών, βοιηιηβ 1β βίαδδίηηβ διά χρονου, αρρβδ ηη ββρίαίη ηοιη1)Ρβ άβ 

3οηρδ. —έν οικω βδΐ ρΐηδ 3ηδ1β ςηβ ε?ς οίκον, βαρ έστί ΓηαΡί^ηβραίΙ ιηαΐ ΓβηΙρββ άαηδ 

Ια ιηαίδοη. Εβ ιηοΐ βδί ίηάβίβρπιίηβ, ρροΕαΕΙβιηβηί δ^ηοη^πιβ άβ οΓκοι, βη 

ΙαΙίη άοΐΎΐί. ΟΕ I Οορ. χι, 34; χιν, 35. Ε’ίηάβίβΡίηίηαΙίοη ηοηδ Ιαίδδβ 1ί1)Ρβ8 άβ 

ρβηδβρ α Ια ηιαίδοη άβ δίιηοη. 3βδηδ αναίί άύ βηίρβρ δβορβίβιηβηί α ΕαρΙιαρ- 

ηαηιη, ρηίδηη’ίΐ ηβ ροηναίΐ ρΐηδ βηίρβρ άαηδ Ιβδ νίΠβδ ρηΕΙίςηβιηβηί (ι, 

45), βΐ ηβ δβ ιηοηΐραϋ ραδ άαηδ Ιβδ ρηβδ. Οη αρρρβηά ςη’ίΐ βδΐ άαηδ ηηβ 

ιηαίδοη. 

2) ΑηδδϋόΙ οη γ ρβηβίρβ, ανββ 1β δαηδ-ία§οη ςηί ρβριηβΐ α ίοηΐ ορίβηίαΐ 

ΕαΕϋαηΙ 1β ραγδ ά’βηΐρβρ βΐιβζ ηη νοίδίη, ίύΐ-ίΐ άβ βοηάίΐίοη ίορί βηρβρίβηρβ, 

βί Μβηίόί οη ηβ ρβηί ιηβπιβ ρΐηδ αρρροβίιβρ άβ Ια ρορίβ. Εβδ ΙβΡίηβδ δοηί 

ίρορ να^ηβδ ροηρ ιηαριιηβρ ηη νβδΙίΕηΙβ. Μβ. νβηί-ίΐ άίρβ Γβδραββ βη άβΐιορδ 

οη βη άβάαηδ άβ Ια ρορίβ? Οοιηπιβ ί1 ραρΙβ άβ « βοηίβηίρ » τ.ωρεΐ’ν, ί1 ηβ δ’α^ίί 

ραδ άη άβΐιορδ (}ηί β’βίβηάαίί ίηάβΓιηίιηβηί; ρΐηίόί : Ια β1ιαηιΐ3Ρβ βδί ίβΐίβιηβηί 
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ρΓΘ8 άβ Ια ροΓίθ; βΐ ί1 Ιθπγ άΐδαίΐ Ια ρακοΐβ. οη νίηΐ Ιιιί αιτίΘΠθΓ 
πη ραΓα1γΙί(|ΐΐθ ροΓίβ ραρ (ΐααΐΓβ [Ηοιηιηθδ], ^θΐ, ηβ ροηναηΐ Γαρ- 

ρΓΟοΙίΘΓ άβ Ιιιί α οαπδβ άβ Ια ίοαίβ, ίΐδ άβίΐΓθηί 1θ Ιοίΐ [αα-άβδβιΐδ] 

(1θ ΤθικΙγοιΙ ού ί1 βίαίΐ, βΐ, αγαηί ίαίΐ τιηθ οπνβΓίπΓβ, ίΐδ ΙαίδδΘΓβηΙ 

ρΐβίηβ (^υ’οη 1)θΐιο1ιβ πίθΐηθ ΓβηίΓβθ. Β’&ΐΠβυΓδ ίοαΐ οθ ιηοικίβ βηΐθΐκΐ&ϋ;, 

ραίδςιιβ ^θδΠ8 ΙθΐΐΓ αηηοηςαίΐ Ια ραροΐβ, ο’βδΙ-α-άΐΓθ Ια Ιιοηηβ ηουνβΠθ άυ 

δαίυΐ. 

3) ’Έρχονται ρρβδ. ΙιίδΙορίοιυβ. Ββ 8ΐι]θΙ δοηί Ιβδ ραρβηΐδ άα ραραΐ7ΐίς[υθ, 

άίδΙίηοΙδ άβδ ρορίβυρδ (ϊΐιί δοηΐ άβδ ΙιοιηπίΘδ άβ ρθίηβ. Μο. δτιρροδθ 1β 1ϋ άοηΐ 

ί1 ραρίβρα ρΐυβ Ιαρά. 8ί Μί. βΐ Βο. η’οηΐ ραδ οΐΐβ Ιβδ ηιιαίρβ ρορίβυρδ, οβ η’θδί 

ραδ (|ΐΐΘ 1β άβίαΐΐ αίΠβ άθ δοί. Οη θύί ρη δΐιρροδβρ υη 1)ραηοαρ(1 ρορίβ ραρ 

(Ιβηχ ρβΡδοηηβδ, ιηοάβ άβ Ιοοοιηοίίοη ρρβίβραίιΐβ ροπρ Ιβδ πιαίαάβδ, ιηαίδ (ΐη’οη 

η’α ραδ Ιου]οιΐΡδ δουδ Ια ιηαίη. Οη δ’βδί άοηβ βιηρρβδδθ άβ ρρβηάρβ Ιβ ραρα- 

ΙγΙίοίΐιβ άαηδ δοη ΙίΙ, βΐ, βοιηπιβ ίΐ η’βδί ραδ ίαίί ροηρ ββία, ί1 γ Γαπί (^ααίΡθ 

ρΟΡίθΙΙΡδ. 

4) Οη δβ άβιηαηάβ δί 3θδΐΐδ βίαϋ αη Ρβζ-άβ-οΙιαηδδβΘ οη άαηδ ηηβ β1ιαιη1)Ρβ 

(1’βη Ιιαηί, Ια βΙιαιηΙΐΡΘ ά’βη ΙιαηΙ, δί οοιηιηηηβ βη ΟρίβηΙ άβδ ββΙΙβ βροςηβ, βί 

ςηί δβρί άβ Ηβη άβ ρβηηίοη? II δβπιΗΙβ ςη’οη βΙαίί βη Ηαδ, ρηίδςηβ ΙοηΙ βίαίΐ 

ρΓβίη ]ηδ(ϊη’α Ια ρορΙβ ά’βηΐρββ, δαηδ (^η’ίΐ δοίί ςηβδίίοη άη Ιιαηί βί άη Ηαδ. 

Ββδ Ιορδ Ια ιηαίδοη η’αναίί ραδ ά’βία^β, ριιί8€[η’οη ηβ ραρΙβ ραδ άβ ρβΡββΡ 

άβηχ ρΙαίοηάδ ιηαίδ ηη δβηΐ. 

Ιίβδ ίοίίδ άβδ ιηαίδοηδ βη Ορίβηί, άβδ Γαηίίο^ηίίβ, βίαίβηί βοηδίίίηβδ ραρ ηη 

αιηαδ άβ ^ραναίδ, δοηνβηί αδδβζ ρροίοηά, βί ραρίοίδ ρββοηνβρί άβ άοΐΐβδ βη 

ρίβρρβδ. Ββδ ιηβηβηρδ άβ Γβηίρβρρίδβ βηΐβνβηί Ιβδ άαΐΐβδ βί βΡβηδβηί βηδηίίβ 

άαηδ ββδ ^ραναίδ άβ ίαςοη α ίαίρβ ηη ίροη αδδβζ Ιαρ^β ροηρ γ άβδββηάρβ 1β 

Ιίί αη πιογβη άβ βοράβδ. 

Οβία βίαίί ά’αηίαηί ρΐηδ ίαβίΐβ βη Οαΐίΐββ ςηβ Ιβδ ίοίίδ γ δοηί ίαίίδ ανββ άβδ 

ροηίρβδ αρραη^ββδ ροηρ έίρβ ίαβίΐβπιβηί ρβίοηρηββδ ςηαηά βΠβδ ρΙοίβηί δοηδ 

1β ίαράβαη άβδ ροδβαηχ βί άβδ βαίΠοηίίδ. II δηίΤίραίί ά’βηΐβνβρ ηηβ ροηίρβ ροηρ 

ρραίί(}ηβρ Γοηνβρίηρβ δηίΤίδαηίβ. (Κβηδβί§·ηβπιβηί άη Ρ. Ζβρίι^ρίη Βίβνβρ). 

\νβ111ι. ίαίί άίρβ α Μβ. ςη’ίΐδ οηί βηΐβνβ ίοηί 1β ίοίί, ροηρ άββίαρβρ βηδηίίβ 

ββίίβ ορβραίίοη ίηηίίΐβ, βί δηρροδβρ αηπιηΚί Ιβξξάνα ςηί ροηρραίί δί^ηίίίβρ 

αηδδί : « ίΐδ Ιβ ιηοηίβΡβηί δηρ 1β ίοίί », ορβραίίοη άίίϊίβίΐβ ςηί άβναίί βίρβ 

ιηβηίίοηηββ. Ββ ίβχίβ αβίηβΐ δβραίί άοηβ Ιβ ίρηίί ά’ηη βοηίρβδβηδ ά’ηη ίβχίβ 

αραιηββη. Μαίδ Ηβαηβοηρ άβ ιηαίδοηδ αναίβηί άβδ βδβαΙίβΡδ ιηοηίαηί δηρ Ιβ 

ίοίί, βοπιιηβ οη Ιβ νοίί βηβορβ άαηδ Ιβδ βοηδίρηβίίοηδ άη Ηαηραη άη ιν® βί άη 

V® δίββΙβ; Γορβραίίοη η’βίαίί άοηβ ραδ ίρβδ άίίΤιβίΙβ. Οη Ηίβη βηβορβ ςηαίρβ 

ρορίβηρδ, ιηοηίθδ δηρ Ιβ ίοίί, οηί ρη γ βηΐβνβρ Ιβ ραραΐγίίί^ηβ ρρβδ(|ηβ αηδδί 

ίαβίΐβπιβηί (^η’ίΐδ οηί ρη Ιβ άβδββηάρβ βηδηίίβ άαηδ Γίηίβρίβηρ. — κράββατον 

η’θδί ραδ ηη πιοί Ιαίίη, β’βδί ρΐηίόί ^ναΐίαίιΐδ (|ηί βδί άβρίνβ. Οβ πιοί άβναίί 

έίρβ αδδβζ βοηραηί, ρηίδί^η’οη α ίροηνβ κραβάτειος [ριιΗουΧαΓίαΒ) άαηδ Ιβδ ίηδ- 

βρίρίίοηδ άη Βοδρίιορβ (ΗΕΚ\νΕΚ0ΕΝ, ί,βχ. ^ραββ.). — προσενέγκαι, Γαορ. βη α βίαίί 

άβ3α βΙαδδίςηβ ροηρ ββρίαίηβδ ίοριηβδ, Γίηί. ΙνεγκεΓν βίαηί ίοη]οηΡ8 βιηρίογβ. 

Μαίδ άαηδ Ιβδ ΒΧΧ οη ρβηβοηίρβ δοηνβηί και άαηδ Εδά., ΝβΗ., Οΐιροη. βί πιέιηβ 

Εβν. XXIII, 37 {ΗβΙΒίη^, 63). 



32 ΕΥΑΝΟΙΙ^Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, II, 5-7. 

οοιιΙθγ 1θ ού ^'ίβαίί 1θ ραραΙγΙίί^υΘ. ^Εί ^β8Π8, νογαπί Ιθπγ 

ίοί, (ΙίΙ βπ ρ&Γ£ΐ1γΙί(}α6 : « Ρίΐ8, 1θ8 ρθθ1ΐθ8 δοηΐ Γβιηίδ. » ^ Ογ ί1 γ 

αναίΐ Ια (|αβ1(|Πθ8 δοήΡβδ αδδίδ βΐ ςυί δθ άίδαίβηί άαηδ ΙβιιΓδ οοβπΓδ : 

« ^οπ1^ηΘη^ οβίυί-οί ραΗθ-ί-ίΙ αίηδί ? Π Ρίβδρίιβπΐθ! (|υί ρβυί τβ- 

5) ίίβυρ ίοΐ, ά’αρΓβδ ΕρΙίΓ., Αιιι^γ., βδί Ια ίοί άβδ ροΓίβιΐΓδ, ηοη οβΠβ άυ ρ&Γ&- 

Ι^Ιίςυβ {8(ν6ΐβ). Εη ραρβί! 088, ί1 βδΐ 1)ίβη ταρβ ςυβ Ια ίοί άβδ ίηβριηίβΡδ ηβ 

δοίΐ Ρ&8 ΘχοίΙθΘ ραρ οθΠβ άπ ιηοΐαάθ ςυί άβδίρβ θΙρθ ^υβρί. Εί βη βίίβΐ ^β8υ8 

αάρθδδθ αιι ρ&ραΙγΙίςυβ πηβ ραροΙβ οίίβοΐυβυδβ. II α οοιηρρίδ Ια (ϋδροδίΐίοη 

άβ 8θη αιηβ. Ο’βδΙ Ιβ ρρβιηίβΡ δβηδ άβ Υίοΐορ : το δέ « τέκ^ον », η κα\ αύτω 

πιστεύσαντι, η κατα της δημιουργίας λογον (Εκαμ. ΟαΙβηα, 285). Εοιηιηβ ΙαηΙ άβ 

ιηαΐαάβδ, βη ββ ίβιηρδ, βΐ ιηβιηβ ραριηί Ιβδ ρβαίιηίδίβδ, 1β ραραΐ^ϋςηβ ρβ§·αράαίΙ 

8αη8 άοηίβ Ια ιηαΐαάίβ οοιηπιβ υη οΐιαϋιηβηΐ άβ 8βδ ρββΐΐθδ βΐ δοπίιαίΐαίΐ 1β 

ραράοη άβδ υηδ ροιιρ βίρβ ^πβρί άβ ΓαυΙρβ. 

άφίενται. Εβ ρρβδβηΐ βπιρίογβ ραρ Μβ. βδΐ, ά’αρρβδ Βυρρ^οη βί ΒΙαδβ (192, ηοΙβ 1), 

υη ρρβδβηΐ άαηδ 1β δβηδ άβ Γαορ., ΓαοΙίοη βίαηΐ ΙβΡίηίηέβ αη ιηοιηβηΐ ού 1’οη 

ραρΙβ; ιηαίδ ρΙυΙόΙ Ιβδ ρβοΐιβδ δοηΐ Ρβιηίδ αυ ιηοιηβηΐ ού ^βδυδ ραρΙβ, ρουρ 

ιηίβυχ πιαρςυβρ (^υ’ίΐ γ βδΐ ρουρ ςυβίςυβ βΐιοδβ, βΐ ββρβηάαηΐ 1β ραδδίί, ρουρ 

ηβ ραδ Ιρορ 1β ιυβΙΙρβ βη δοβηβ βη άίδαηΐ : « ^β Ιβ ΡβπιβΙδ Ιβδ ρβοίιβδ ». Εο. 

(ν, 20) βιηρΙοίβ άφέωνται, υη ραρί. άορ., βΐ οβΙΙβ Ιβςοη α ρβηβίρβ άαηδ υη ρ^ραηά 

ηοπιΕρβ άβ πίδδ. άβ Μβ. 

6) Μο. ηβ άίΐ ραδ, οοπιιηβ Εβ., ςυβ ββδ δΟΡίΕβδ ίυδδβηΐ νβηυδ άβ ^βρυδαIβπ1. 

Κίβη άαηδ δοη ρέβίί η’ίηάίςυβ ςυβ Ια ρυιηβυρ Ιβδ βύΐ ίηςυίβΙβδ δί Ιοίη. Μαίδ 

δί οβυχ άβ Οαΐίΐββ δοηΐ Ια αδδίδ, άοηβ α υηβ ρΙαββ ά’ύοηηβυρ ρουρ ββουΙβΡ 

^β8υδ, β’βδί δαηδ άουΐβ ρουρ Γοβδβρνβρ. Ιΐδ δοηΐ δοαηάαΐίδβδ άβ δα ραροΙβ, 

ιηαίδ, ανββ Ιβυρ ιηαηίβΡβ δουρηοίδβ, ίΐδ η’βη ΙαίδδβηΙ ρίβη ραραίΐρβ αυ άβΐιορδ, 

ΙραίΙ ςυβ Εο. (ν, 21) η’α ραδ οοηδβρνβ. Ιΐδ δβ βοηίβηίβηΐ άβ ΡβΠββΜρ άβηδ Ιβυρ 

οοβυρ; άαηδ Ια ρδγοΙιο1ο§·ίβ δβπιίΐίηυβ, Ιβ οοβυρ βδΐ Ιβ δίβ§·β άβ Γίη1β11ί§·βηββ, 

ιηαίδ ο’βδί αυδδί Ιβ βαδ οΐιβζ Ιβδ ΕαΙίηδ βΐ ιηβιηβ βΐιβζ Ιβδ Ορβοδ. Εβδ δορίββδ 

« δβιηβίβηΐ δυρρ^ίρ βη οβί βηάροίΐ ρουρ ίαίρβ Γο1)]ββΙίοη ηβοβδδαίρβ » {Σοίε^). 

Ε’βδΙ Είβη άαηδ Ια ιηαηίβΡβ άβ Μο. ςυί ηβ ρρβραρβ ραδ δβδ βίίβίδ βΐ ςυί ραρΙβ 

άβδ ρβΡδοηηβδ ου άβδ ο1^^βιδ α ιηβδυρβ ςυ’ίΐδ βηΙρβηΙ βη δΟβηβ. Εβ οοηΐραδίβ 

ανβο Εο. βδΐ ίοί Ιρβδ δαίδίδδαηΐ. 

7) Εβ ρουνοίρ άβ ΡβιηβΙΙρβ Ιβδ ρβούβδ ηβ ρβυΐ αρραρίβηίρ ςυ’α οβίυί ςυ’ίΐδ 

οίϊβηδβηί, ο’βδί-α-άίρβ α ϋίβυ. Μαίδ υη Ιιοιηιηβ ρβυΐ Ιρβδ βίβη άβοίαρβρ αυ 

ηοιη άβ Βίβυ ς[υ’ί1 α ραράοηηβ Ιβδ ρβούβδ, οοιηπιβ ΝαΙύαη Γα άίΐ α Όανίά (Π 

8αιη. XII, 13). Εβ η’βδί ραδ ίοί Ιβ οαδ. 3βδυδ α ραρΙβ ανβο αυΙορίΙβ, Ιβδ δορίββδ 

Γοηί οοιηρρίδ, βΐ ίΐδ δοηί ρβυ άίδροδβδ αάοηηβρ α δβδ ραροΐβδ υη δβηδ ίανορα- 

Μβ. Ββδ ΙοΡδ, α ΙβυΡδ γβυχ, 3βδυδ υδυρραϋ δυρ Ιβδ άροίΐδ άβ Βίβυ βί ραρ οοη- 

δβςυβηί Μαδρύβηιαίί. Εβ Μαδρύβιηβ βίαίΐ α ρρορρβιηβηΐ ραρΙβρ υηβ ραροΙβ 

ουίρα^βαηΐβ α Βίβυ, υηβ πιαΐβάίοίίοη ου υηβ ίηδυΐΐβ (II Κβρ^. χιχ, 22) ςυί άβ- 

ναίί βίρβ ρυηίβ άβ ιηορί (Εβν. χχιν, 15 δ.; I Κβ^. χχι, 13). ΙΙη βιηρίβΙβιηβηΙ 

δυρ Ιβδ άροίίδ άβ Βίβυ βςυίναυί α Ιβδ ηίβρ. — εΤς ό θεός ρουρ « Βίβυ δβυΐ », 

ρβνίβηί άαηδ Μο. χ, 18. II η’γ αναίΐ, άαηδ Ια ρβηδββ άβδ 3υίίδ, αυουηβ βχοβρ- 

ίίοη α οβίίβ ρββίβ. Εβρίαίηδ ίβχίβδ αΐίρίβυβηί αυ Είΐδ άβ Κύοιηιηβ Ιβ άροίΐ άβ 
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ηιβΙΐΓβ 1θ8 ρθοΙίΘδ, 81 οθ η’β8ΐ Όίβιι 8θιι1? « Εΐ 3.υ88ίίό1; 3β8Π8, 

ρθπβίΓ&ηΐ (ΐΒη8 8οη 68ρΓίΙ (}α’ίΐ8 (ϋ8θοιΐΓ8ΐίΘηΙ βη θπχ-πιθπιθ8 άβ Ια 

80Γΐβ, ΙβαΓ (ϋΐ : « Ρουη^ιιοί ΘΐιΐΓΘΐΘηθζ-νοιΐ8 .068 ρΘη8βΘ8 (1αη8 νο8 

οο0ΐΐΓ8? ^ α-ί-ϋ άβ ρ1υ8 αί8θ, άβ άιρβ αυ ρα^α1^ι^(^ι1Θ ; Τθ8ρθθ1ΐθ8 

8οη1; Γ6ΐηί8, οιι άβ άιρβ : Εθνβ-ίοί, θΐ ρΓθΐΐ(ΐ8 Ιοη ^ταίιαΐ, θΐ ηιαΓθ1ΐΘ? 

^^Ογ, αβη (^ΠΘ νου8 8α6βίβζ (ΐαβ 1θ Είΐ8 άβ Γβοιηπιβ α ΓαυΙοηΙβ άβ 

(Ηθη. ιχι, 8; ι,χιι, 3), ιη&ίδ αηουη ηθ Ιτιΐ οοηίθΡθ Ιβ ροτινοΐΓ άβ ΓβιηβΙίΓβ 

1β8 ρβοββδ. 

8) Ό’θρΓβδ Ηοΐδγ, ςπαηά 3β8ΐΐ8 οοηηαίΐ « ρ&Γ 8θη θδρηί », ο’βδί « ρ&Γ Ια 

ΙτιιηίθΓθ άβ ΓΕδρΗΐ άίνίη (^η’^ι α γθ^ιι αη βαρίέπιβ, θί (^ηί άβρηίδ ηβ Γα ρα8 

οΐυϊΐίβ » (I, 477); ο’βδί ηηβ ηοιινθίΐβ οοοαδΐοη ά’ίηδίδΙθΓ 8υΓ Γυηίοη αοοίάβη- 

Ιθΐΐβ άθ 3β8α8 ανβο ϋίβιι ραρ ΓΕδρπΐ! Εη Γθαίίΐβ εν τω πνεύ^χατι αύτοΰ ηβ ρβπΐ ρα8 

δ’βχρΙίςπβΓ ίοί αηΐΓθΐηβηΙ ςαβ άαηδ νιιι, 12, ο’βδΙ-ά-άΐΓβ βη δοη βδρΓίΙ, ραρ 

ορροδΐϋοη αη άββορδ. Έπιγνούς ιηαρ(|ΐιβ υηβ ρβηβίραΐίοη οοιηρΙβΙβ (οΓ. I Οορ. 

XIII, 12). Μο. ορροδβ ίορίβιηβηΐ οβΙΙβ βοηηαίδδαηοβ άίνΐηαΙοίρβ, ς[ΐιί να άβ Γίη- 

ίβριβηρ άβ άβδυδ α Γίηίβρίβιιρ άβδ δβρίββδ, α Ια βοηβΙιΐδίοη ςα’ίΐ αναΐί ρη ϋρβρ 

άβ Ια ίοί ά’αηΐΡβδ ρβΡδοηηβδ ά’αρρβδ Ιβτιρ βηιρρβδδβιηβηΐ, ν. 5. ΝαΙυρβΠβιηβηΙ 

οβΙΙβ ρβηβίραΐίοη άη βοβιιρ βδΐ ηη άοη άίνΐη (άβρ. χνιι, 9 8.), ιηαίδ Ιβδ ραββίηδ 

αναΐβηί βοηβΐιι ά’Ιδ. χι, 2 88., ςη’ίΐ δβραϋ βοιηιηιιηίίϊυβ αη Μβδδίβ (Ζβ Μβδ- 

8ίαηΪ8ηΐ6... ρ. 228 8.). II 8βιηβ1β βίβη ςη’ΕΙίβββ αναϋ ρβηβΙρβ άαηδ Γαπιβ ά’Ηα- 

ζαβί (II Κβ§·. VIII, 11). — ταΰτα, οιηίδ ραρ Εβ,, βδΐ ίρβδ αβρηρί, ιηαίδ 8’βχρ1ίς[ηβ 

ραρ ββ ςηί ρρβββάβ βΐ ραρ οβ (^ηί δηίΐ. 

9) έγειρε βδΐ βίαβδίί^ηβ αη 8βηδ ίηίραηδίΐίί. Εα Ιβ^οη έγείρου ά6 (^ηβΐηηβδ ιηδδ. 

βδΐ ρροΕαΕΙβιηβηΙ ηηβ βορρββΐίοη ^ραιηιηαϋβαΐβ, Ια νοίχ ιηο^βηηβ βίαηΐ ρΐηβ 

ηδϋββ. ’Έγειραι άαηδ ά’αηΙρβδ πΐ88. βδΐ ρβηΐ-βίρβ άύ α ηη ίΙαβίδιηβ, ιηαίδ ββ 

ρβηί έίρβ άβ Γαορ. Ι®·^ ήγεφάρ,ην [Υί^ίη.-8οΗηι., ρ. 126). 

II βδΐ ροδδίβΙβ (^ηβ Γαρ§^ηιηβηΙαΙίοη άβ άβδηδ 8β ραρρορίβ α Ια Ρβ§^1β ραβίιί- 

ηίίΐηβ ί^αΐ ννα-ΙίΗοτηβν « Ιβ^βρ βΐ Ιοηρά », ραρββ ςηβ ββΐ αρ^ηιηβηΐ η’βΙαίΙ ραβ 

δβηίβιηβηΐ α τηίηοΑ αά πια]ιΐ8, βοιηιηβ οη 1β άίΐ δοηνβηΐ, ιηαίδ αηδδί α ηια]οΗ 

αά Ίηίηΐί8 (Βαοηεκ, Όιβ άΙΐ68ΐ6 ΤβηηίηοΙο^ίβ άβν ]ύάί8α}ΐ6Γ 8ο1ιΗΙ'ΐαη8ΐ6§ηηξ, 

ρ. 172 δ.). 8ί Ια ίοριηηΐβ α (^ηβΐ^ηβ βΐιοδβ άβ δβοΙαδίίΐίηβ, 1β ραίδοηηβπιβηΐ Ιηί- 

ιηέιηβ βδΐ ηηβ ίοριηβ Ιρβδ ρορηΙαίρβ άβ Ια ρβηδββ. άβδηδ ηβ βοιηραρβ ραδ Ια 

ρβιηίδδίοη άβδ ρββΕβδ βΐ Ια ^ηβρίδοη, βοιηιηβ δί Γηηβ βΙαίΙ ρΐηδ άίίΤιβίΙβ ςηβ 

Γαηΐρβ, ιηαίδ άβιηαηάβ ββ ηη’ίΐ γ α άβ ρΐηδ αίδβ, άίρβ ; « 1β8 ρββββδ ίβ 3οηί 

ρβιηίδ » οη άίρβ : « ρρβηάδ Ιοη §^ραβα1; » βίβ. Εα άίίΤβΡβηββ, β’βδί ηηβ άαηδ Ιβ 

ρρβιηίβρ βαδ ΙοηΙ Ιβ ιηοηάβ ρβηί ρροηοηββρ Ιβδ ιηοίδ, ρηίδΐιηβ ρβΡδοηηβ ηβ 

ρβηΐ βοηδΙαΙβΡ Ιβ ρβδηΐΐαί, Ιαηάίδ (^ηΊ! δβραίί ίηδβηββ άβ ρρονοςηβρ ηη ηιίραβΙβ 

δί 1’οη η’α ραδ Ιβ ροηνοίρ άβ Γαββοιηρίίρ. ϋβ δορίβ ηηβ, Ια πιβιηβ ρβΡδοηηβ 

ρροηοηςαηΐ Ιβδ άβηχ ραροΐβδ, Ιβ ΡβδηΙίαΙ άβ Ια δββοηάβ δβηΐβ ροηναίΐ άββίάβρ 

δ’ίΐ η’βίαϋ ηη’ηη ίιηροδίβηρ οη ηη βηνογβ άβ Βίβη. 

10) Εα ρΐιραδβ αββηδβ ροηρ Εοίδγ βΐ ΝίβοΙαράοΙ ηηβ ^αηβΐιβρίβ άβ ΓβάαβΙίοη. 

Οη νβηΐ δηρρρίιηβρ ΙοηΙ ΓίηΙβΡίηβάβ άβδ δβρίββδ. Ο’βδί ηβ ραδ νοίρ ηηβ Μβ. α 

ρβρβΙβ Ια ραροΙβ ρρββίδβιηβηΐ βοιηπιβ βΠβ α βίβ ρροηοηβββ, δ’αάρβδδαηΐ ά’αβορά 

αηχ δβρίββδ, ρηίδ αη ραραΐγβηηβ. Μβ. α δβηίβιηβηΐ ίηίροάηίί ηηβ ραρβηΐΐιβδβ 
ΕνΑΝΟΙ1.Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 8 



34 ΕνΑΝΟΙΙ,Ε δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΛΙΑΚΕ, II, 10. 

ΓβιηβΙΐΓθ 1β8 ρβοΐΐθδ δπΓ Ια ΐΘΓΓβ, — δ’αάΓθδδαηΙ αυ ραΓαΙγΙί^πβ : 

λέγει τώ παραλυτικω, βη ίανβυΓ Ου ΙβοίθΠΓ ςυί η’βΐυίί ρυδ ρΓθδβηΙ {ΒΙαβε, 293). 

Ευ ρΙίΓαδΘ 8Θ οοιηρΓβικΙ Οοηο ιηϊβυχ άυηδ Ια δοβηβ ςυβ Ουηδ 1β Γβοίί, οβ ςυί βδί 

υη §“υ^θ ά’υυΙΙιβηΙίοίΐΘ. 

8ί οβίυί ςυί υ άβοΙ&Γβ Γβιηίδ Ιβδ ρβοΐΐθδ ίουηιΐί 1υ ρΓθυνβ Ου ρουνοίκ Οίνίη 

ςυ’ίΐ δ’υ11ρί1)υβ ρυκ υηθ §'υβη8οη ίηδίυηΐυηθβ, οη Οοϋ 1’βη ΟΓοίΓβ. Οθδυδ δβ 

ρΐυοβ Οοηο Ουηδ Ιυ ρθπδββ Οβδ δοπίΐθδ. II η’υΐΐβ^υβ ρυβ ςυ’ϋ υ δβυίβιπθηί Οβ- 

οΙυΓΘ Ιβδ ρβοΐιβδ Γβιηίδ, οοπιπιθ υνυίΐ ίυίΐ Νυΐΐιυη; ί1 ρροΙβηΟ υυ ρουνοΐρ ρβρ- 

δοηηβΐ Οβ ΓβιηβΙίΓβ Ιβδ ρββΐιβδ, δυηδ Οίρβ δί β’βδί υυ ηοπι Οβ Βίβυ ου βη δοη 

ηοιη ρρορρβ; βηβορβ βδί-ίΐ (}υ’ί1 ηβ Οϋί ρυδ ςυ’ίΐ υ ρβςυ 1β ρουνοίρ, ιηυίδ (5υ’ί1 υ 

ΓυυΙορίΙβ δυίϊίδυηΐβ ρουρ ββΐυ, Οβ δορίβ ςυβ 1β δβηδ 1β ρΐυδ ηυίυρβΐ βδΐ ςυ’ίΐ 

ΓβνβηΟίςυβ ρουρίυί-ηιβιηβυηβ ρρβρο^^αϋνβ Οίνίηβ. Β’υίΐίβυρδ ί1 ΓβχβΡββ βοηιηιβ 

Ιιοπιιηβ δυρ Ια ΙβΡΡβ, αίηδί ςυβ Βίβυ ΓβχβΡββ Οαηδ 1β βίβΙ. Εβ ΙίΙρβ Οβ Γίΐδ Οβ 

ΓΙιοηιηιβ ΡβραραίΙ βηβορβ ιι, 28; νιιι, 31. 38; ιχ, 9. 12. 31; χ, 33. 45; χιιι, 26; 

XIV, 21. 41. 62. II βδί ραρϋβυΐίβρβηιβηΐ ΟίίΤιβΠβ α βχρΙίο^υβΓ ίβί. 

Εβδ ΡβΡβδ γ οηΐ νυ Γαίϊιριηαΐίοη Οβ Ια ηαίυρβ Ιιυιηαίηβ Οβ Οβδυδ αυ ιηοιηβηί 

ου ί1 ΓβνβΙβ δα ηαΙυρβ Οίνίηβ. ΥίοΙορ : η ί'να δείξτ; 6τι κατηγαγεν εις τήν άνθρωπίνην 

φύσιν τήν τής θεότητας εξουσίαν, δια τήν άδιαίρετον προς αυτόν ’ένωσιν (ΕκΑΜ. Οαίβηα, 

286). ΕβΙίβ ορίηίοη βδΐ ΟβηιβυΓββ βουραηΐβ 3υδ(|υ’α ΜαΙΟοηαΙ : ΟΓβάιΜΙβ βηιγπ 

68ί οοηίναΗιίγη βιηε, ηηοά ΒοΗΒαβ ριιΙαΙ)αηΐ, ρΓθΙ)α886 νοΙιιί886. Ρυ,1α})αηΐ αη- 

Ιβπι ίΐίί €ΐ 8θΙηιη Όβηπι ρο886 ρβοοαία νβπιίΐΐβνβ, βΐ αιΗ8ίιιπι ηΐΐ(ΐιΐ6 ηοη 

.688β Όβιιηι. 0ΗΓί8ίιΐ8 ρροδαΐ βΐ 86 Όβηηι 6886, 61 6ΐίαπι, ηΐ Ηοιηίη6Ίη^ ν6ΐηίΐΐ6Γ6 

ρ666αΐα, ηοη ηί (ΐηαΐ6ϊη6ηπΐ(ΐη6 }ιοιηίη6πι, 86ά ιιΐ Ηοπιίηοπι Ό6ΐίΐη (δυρ Μί. 

IX, 6). Ουίρβ (^υβ ββίΐβ βχβ^βδβ βχα§·βρβ Ια βίαρίβ Οβ Γαρ^'υηιβηίαίίοη Οβ Οβδυδ 

βοηιηιβ ρρουναηΐ δα ΟίνίηίΙβ, βΐΐβ ηβ ΙίβηΙ ραδ βοιηρΙβ Οβ ρΐυδίβυρδ αυίρβδ ραδ- 

βα^βδ Οβ Μβ. ού Γαΐΐυδίοη α ΒαηίβΙ βδΐ ίηβοηΙβδΙαΜβ. ΕβρβηΟαηί β’βδί ανββ 

ραίδοη ςυ’βΠβ ίηδίδΙβ δυρ Ια ηαΙυΡβ Ιιυιηαίηβ Οβ Οβδυδ. 

ΙΙηβ ορίηίοη ΙουΙβ ρβββηΐβ ρροροδββ ραρ ΛΥβΙΙΙιαυδβη ίηδίδΙβ βηβορβ Είβη 

Οαναηία^β δυρ 1β δβηδ Ευιηαίη Οβ Γβχρρβδδίοη, βη ΙαίδδαηΙ Οβ βόΐβ ίουΐβ αΐΐυ- 

δίοη α Ια ηαΙυΡβ Οίνίηβ. Ό υιός τοΰ άνθρώπου βδΐ ρβ^αρΟβ ίβί βοηιιηβ Ια ίραΟυβ- 

Ιίοη Οβ Γαραιηββη })αν ηαοΗά (^υί δί^ηίΟβ « υη Κοιηηιβ ». Οβδυδ νβυί Οίρβ ςυβ 

ΙουΙ Εοιηηιβ α 1β Οροίί Οβ ΡβιηβΙΐΓβ Ιβδ ρββΐιβδ δυρ Ια ίβρρβ. Οβ ηβ ρβυΐ βίΡβ 

βνίΟβιηηιβηΙ Ια ρβηδββ Οβ Μβ. II ΡβδΙβραίΙ α ρρουνβρ (^υβ ββ ίυί ββΠβ Οβ Οβδυδ. 

ΕβίΙβ βοηββρΙίοη δβραίΐ αΕδοΙυιηβηΙ βίραη^βΡβ α ββ Ιβιηρδ, βΐ βΐΐβ βδΐ βη βΐΐβ- 

ιηβιηβ βχορΕίΙαηΙβ. ΕοιηιηβηΙ 1β ρρβηιίβρ νβηυ ρβυΐ-ίΐ ρβιηβίΐρβ Ιβδ ρββΐιβδ 

δαηδ υη ιηαηΟαΙ Οβ Βίβυ ? Εβία βςυίναυΟραίί α ρβηιβΙΐΓβ Ιβδ ΟβΙίβδ βοηΐραβίββδ 

βηνβΡδ υη αυΐρβ. Εα δβυΐβ ταίδοη α11β§^υββ ραρ ΛΥβΟΙι. ρουρ ηβ ραδ ΟοηηβΡ ίβί 

αυ Ρίΐδ Οβ Γΐιοιηηιβ δοη αβββρΙίοη ιηβδδίαηίςυβ ΙβΠβ ςυ’ίΐ Ια ρββοηηαίίρα ρΐυδ 

ΙαρΟ, β’βδί (^υβ Οβδυδ η’α ραδ, Οβδ ββ ηιοηιβηί, δουΐβνβ 1β νοίΐβ βοηιηιβ ί1 1β 

ίβρα Οαηδ Ια δυίΐβ. ΕβίΙβ ΟίίΓιβυΙΙβ ίρβδ §·Γανβ αρρέίβ αυδδί Εοίδ^· Π αΟιηβί 1β 

δβηδ ιηβδδίαηίςυβ Οβ Γβχρρβδδίοη Οαηδ ββΐ βηΟροίΙ, ιηαίδ ρουρ βοηβΐυρβ ςυβ 

ββ η’βδί ραδ δβυίβιηβηΐ ββ ΙβΡίηβ, « β’βδί 1β Οίδβουρδ βηΐίβρ ςυί δβ ρρβδβηΐβ 

Οαηδ Οβδ βοηΟίΙίοηδ δυδρββίβδ » (I, 480). Εη βίϊβΐ, δί Οβδυδ « α νουΐυ ρρουνβΡ 

ςυ’ίΐ βΙαίί 1β Μβδδίβ, ί1 αυραίΐ Οοηβ ιηαΐ βΙιοίδί δβδ βχρρβδδίοηδ; δ’ίΐ η’α ραδ 

νουΐυ 1β ρρουνβρ, ί1 βΙαίΙ ίηυΐίΐβ Οβ ρρβηΟρβ Οαηδ δοη ΟίδβουΡδ υη ΙίΐΡβ ηιβδ- 
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δί&ηίςιιβ » (I, 479). ίιβ άίΐβπιιηθ βδΐ ηιαΐ βίαίιΐΐ,, ο&γ δί 1β ΙιΙγθ θδΐ ιη6δδί8ΐηί({πβ 
Π η’βΙαίΙ άοηο ραδ ιη&Ι οΙιοίδί ρουρ ρρουνβρ (}α6 ^θ8υ8 βίαίΐ 1θ Μβδδΐθ. Μαΐδ 
ί1 ΓβδΙβ Ια άίίϊιοιιΐΐβ (^αβ δβίοη Ια δυίΐβ Ιιίδίοπίϊυβ άβ Μο. οβΙΙβ άβοίαραΐΐοη 
θδί ρΓΘιηαΙιΐΓββ. ϋαίιηαη [ννοηβ^ 216) γ α Γβροηάπ άθ άβυχ ιηαηίέΓβδ. II δβ 

ρθπΐ ςυβ Γβρίδοάβ δοίΐ άβρίαοέ, ιηαίδ αΙοΓδ ΐ1 ίαυάραίΐ ΓθοοηηαίίΓβ ςυβ Μο. 

ηβ δ’βδί ραδ Γθηάυ οοιηρίβ άπ ΙγοχιΙιΙθ ςπθ Γόρίδοάθ 3θίαίΙ άαπδ δοη (Ιβδδβίη άβ 
ΓβνβΙβΡ 1θ Μβδδίβ ρβυ α ρβυ; ου Ι)ίθη Ρίΐδ άβ Γΐιοιηιηθ θςυίναυάΓαίΙ α « 3β ». 

ϋβνβηυ ΙβΓίηβ οουΓαηΙ ρουρ άβδί^ηβρ ^β8υ8, ί1 α ρυ δβ ^Ιίδδβρ δουδ Ια ρΐυιηβ 
άβ Γβναη^βΐίδίβ αυ Ιίβυ άβ « ίβ » ςυβ ^βδυδ αυραίΐ ρροηοηοβ. ΟβΙίβ δβοοηάβ 
δοΐυίίοη βδΐ ρβυ νραίδβιη1)1α1)1β α οαυδβ άβ Ια δοΙβηηίίβ άβ Ια ρΗραδβ. I^β ΙβΡίηβ 
δβ ΓβΙρουνβ αυδδί άαηδ Εο. βΐ άαπδ ΜΙ.; οη ηβ ρβυΐ ΓβοαρΙβΡ δαηδ άβ ^Γανβδ 
ραίδοηδ. 

Εα άίίΤιουΙΙβ (}υί αρρβίβ Ι^οίδ^ ρβυΐ βίρβ ορροδββ α Κηαΐ)., Τϋΐιηαηη, βΐ Ιβδ 
αυίρβδ αυίβυρδ οαΐΐιοΐΐςυβδ, ςυί, ρβηοη^αηΐ α Γβχβ^^βδβ άβδ ΡβΡβδ, νοίβηί, ίοϊ 
υηβ άβοίαραίίοη δοΙβηηβΙΙβ ανβο υηβ αΐΐυδίοη α ϋαη. νιι, 13. Κηαΐ». : άΐίτη $6 

νοοαΐ ηΐίΐίπι ΙιοπιίηίΒ, αρρβΙΙαύοηβ βχ ΏαηίβΙε ρνορΗβία ηοΐα [Όαη. νιι, 13, 14) 

(ρχα 86 άβοΐαταί βηπι οηί άαύίί Όβιΐδ ροίβδίαίβπι βί ΙιοηοΓβτη βΐ Γβ^ηηηι βΐ οη'ι 
οηιηβΒ ροριιΐΐ, ίΓίΙ;ιΐ8 βί Ιίη^ιιαβ δβννίβηΐ. €βί1β αρρβίΐαΐΐοη βδΐ οράίηαίρβιηβηΐ 
ςυαϋβββ άβ Ιίΐρβ ιηβδδίαηίςυβ, βί αίορδ οη ηβ οοιηρρβηά ρΐυδ 1β υιβρίΐβ άβ Ια 
οοηίβδδίοη άβ δ. Ρΐβρρβ ςυί ίηάίςυβ άαηδ Μο. υη ροίηί ίηιρορίαηΐ άαηδ Ια 
οαρριβρβ άβ ^βδυ8. 

Ρουρ αΐιουίίρ α υηβ δοΐυϋοη, ί1 ΓαυΙ ηοίβρ (ΐυβ άβδυδ ηβ νβυί ραδ ρρουνβρ 
οίυ’Π βδί 1β Ρϋδ άβ Γΐιοιηιηβ, ιηαίδ (^υβ, Ιυί, ςυί βδί 1β Γίΐδ άβ Γΐιοιηιηβ, α 1β 
ρουνοίρ άβ ρβιηβίίρβ Ιβδ ρβοΐιβδ, βί άβ Ιβδ ΡβιηβΙίρβ δΐΐΓ Ια ΐεννβ. Ιοί Ια ςυαίίίβ 
ά’ΐιοιηπιβ οοηοοράβ Μβη ανβο 1β Ιίβυ άυ ραράοη, οοιηιηβ ΓοηΙ νυ Ιβδ ΡβΡβδ βί, 
α δα ίαςοη, λΥβΠΙιαυδβη. 8\νβίβ : Τΐιίδ έξουσ(α... ίδ οΙαίιηβά Ιογ ίΐιβ Ρορά αδ ίΐιβ 

δοη οίΜαη, ί. β. αδ ββίοη^ίη^ ίο Ηίιη ίη Ηίδ Ιηοαρηαίβ Ρίίβ... Ορ άαηδ Ιανίδίοη 
άβ ϋαηίβΐ, ΓΙιυιηαηίίβ άβ Γβίρβ πι^δίβρίβυχ ςυί αρραραίδδαίί η’βδί ιηαρςυββ ςυβ 
ραρ Ια οοιηραραίδοη ανβο υη Ιιοιηηιβ. Αυδδί νίί-οη Γαυίβυρ άβδ Ραραβοΐβδ 
ά’ΗβηοοΙι ρβρρβηάρβ οβίίβ Γι^υρβ δαηδ Ιυί άοηηβρ άβδ ίραίίδ νραίιηβηί Ιιυιηαίηδ, 

οβ ςυί ρίδς[υαίί ά’β^αρβρ Ια ίραάίίίοη. ^βδυδ δβ ρβοοηηαίί άαηδ Γβίρβ άβ ΒαηίβΙ, 
ιηαίδ ί1 άβίβριηίηβ ρΐυδ οΙαίρβιηβηί Ιβδ οοηάίίίοηδ άβ δοη βχίδίβηοβ. ^β1υί ς[υί αρ¬ 

ραραίδδαίί « δβιηβΙαβΙβ α υη Ιιοιηιηβ » βδί άαηδ δα βουοίιβ « 1β Ρίΐδ άβ Γΐιοπιιηβ », 

οβ ςυί 1β ραίίαοΐιβ ββαυοουρ ρΐυδ βίροίίβιηβηί α Γΐιυιηαηίίβ. Βαηδ 1β ραβδα^β 
(ΐυί ηουδ οοουρβ, οβία βδί έβαυοουρ ρΐυβ δαίΙΙαηί (|υβ Γαΐΐυδίοη α ΒαηίβΙ ςυί 
ηβ νίβηάρα ^υβ ρΐυδ ίαρά. Ββ ίβΡίηβ βιηρίογβ ραρ άβδυδ, δί οη ρβυί α Ια ρί^υβυρ 
1β ηοπιπιβρ υη ίίίρβ πιβδδίαηίςυβ άαηδ 1β Ιίνρβ άβδ ΡαραΒοΙβδ, βίαίί δαηδ άουίβ 
ρβυ οοηηυ. Τβΐ (ίυ’ίΐ ραραίί ίοί, ί1 ηβ ρουναίί έίρβ ίηίβρρρβΙβ οοπιπιβ δγηοηγπιβ 

άβ οβίυί άβ Μβδδίβ. άβδυδ η’α ραδ οΙιοίδί υη ίίίρβ ϊη6δδίαηί€[υβ οουραηί, ρρβοί- 

δβιηβηί ραροβ (}υ’ί1 ηβ νουΙαίί ρβδ ρρουνβΡ ςυ’ίΐ βίαίί 1β Μβδδίβ ίβΐ ι^υ’οη Γαί- 

ίβηάαίί. Μαίδ, ίουί βη βνίίαηί 1β βρυίί βί Ιβδ ίουΐβδ, ί1 ίαίδαίί άβδ πιίραοΐβδ ραρ 
1)οηίβ, βί, α^^αηΐ Ρβιηίδ Ιβδ ρβοΐιβδ άυ ραραΐ^ίίι^υβ, ί1 α ιηαίηίβηυ ίβριηβπιβηί 
1β άροίί (}υ ί1 αναίί α 1β ίαίρβ. Ειηουνοίρ 1β ρβυρΙβ βη ρρβηαηί υη Ιίίρβ ςυί 
ρουναίί βίρβ ιηαΐ οοιηρρίδ, βί ρρβραρβρ Ιβδ ^υίίδ βί δβδ άίδοίρΙβδ α ρβοοηηαίίρβ 
δα ιηίδδίοη, δοηί άβυχ οΐιοδβδ Ι)ίβη άίίΤβΡβηίβδ. Ρβυί-βίρβ Ιβδ δορίΐιβδ οηί-ίΐδ 
δβυίβιηβηί οοπιρρίδ : « αΓιη ςυβ νοιίδ δαοΜβζ ι^υβ ΓΙιοιηιηβ (|υβ 3β δυίδ ρβυί 
ρβοβνοίρ άβ Βίβυ Γαυίορίίβ άβ ρβιηβίίρβ Ιβδ ρβοΐιβδ », βί ο’βδί οβ (5υί ραραίί 
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Ιθ 1θ άΪ8, ΙβΥθ-ίοΐ, ρρθηάδ Ιοη βί ΓβΙΐΓθ-Ιοί (Ιαπδ Ια 

ιηαίδοη. » ϋ §6 Ιβνα, βί ααδδίίόί, ρΓβηαηί δοη ^ραίιαί, ί1 δΟΓίίί 

αα να άβ ίοαδ, άβ δΟΓίβ (|αΘ ίοαβ βίαίβηί δίαρβίαίΐδ βί Γβηάαΐβηί 

^ΙοίΓβ α Οίβα βη άΐδαηί : « Νοαδ η’ανοπδ ίαιηαίδ ήβη να άβ ραρβίΐ! » 

^^Εί Π δορίΐί άβ ηοανβαα 1β Ιοη^ άβ Ια ηιβρ, βί ίοαίβ Ια Γοαίβ 

νβηαίί ααρρβδ άβ Ιαί, βί ί1 Ιβδ ΐηδίραίδαίί. Εί βη ραδβαηί, ί1 νΐί 

Γθδΐιΐίβρ άβ ΜΙ. IX, 8; Ιβ ίίΐΓβ άβ Γϋδ άβ ΓΗοιηιηθ η’βη βίαίΐ ρ&δ ιηοΐηδ αρίβ έ. 

δουάβΓ Ια ιηίδδίοη άβ άβδίΐδ αιιχ ρροιηβδδβδ άβ ΓΑ. Τ. 

11) Εβδ ρρβιηίβΓδ ιπίΓαβΙβδ άβ άβδυδ άαηδ Μβ. δοηί βιηρΓβίηίδ ά’υηβ ^ταηάβ 

δίιηρίΐβίίβ. Ιοί άβδαδ βοιηπιαηάβ ανββ δοΐβηηίίβ, δα ραροΐβ βουρί, 1β καί βδΐ οιηίδ 

(αυ βοηΐραϊρβ άυ ν. 9) βηΐρβ εγεφε βί άρον. ΕΊιοιηιηβ βδΐ Ρβηνο^β άαηδ δα ιηαίδοη 

δοη §^ρα1)αί δΐιρ 1β άοδ. 

12) Ε?δαριεν. Εα 1αη§·αβ βΙαδδίςιιβ βοηηαΐδδαΐί άβ]α άβδ αορ. 2 βη α; ίΐδ δβ δοηί 

αη^ιηβηΐβδ άαηδ Ια Ιαοιηβ δαηδ βίρβ βηβορβ ίρβδ ηοιη1)Ρβιιχ άαηδ 1β Ν. Τ. 

[ννίη.-3οΗιη., 111; ΒΙαβε, 47; Μα^δβρ, 368). Εα §·ιιβρίδοη άη ραραΐ^ϋηυβ βδί 

ίηδίαηίαηββ βί δοη ο1)βΐδδαηββ ροηβίηβΐΐβ. Ε’βίοηηβιηβηί βδί ^βηβραί, βί οη 

ρβηά §·1οίρβ α Βίβα. Εοίδγ : « ΡβΡδοηηβ ηβ ρβίβνβ 1’βιηρΐοί άη ίΐίρβ ιηβδδίαηίςηβ 

ηί Ια Ρβνβηάίβαίίοη άη ροηνοιρ άβ ρβιηβίίρβ Ιβδ ρββΐιβδ, ρβνβηάίβαίίοη (}ηβ 1β 

ιηίραβΙβ βδί ββηδβ ανοίρ 3ηδίίβββ ». Εα ρβπιαρίϊηβ άαίβ άβδ ΡβΡβδ; Υΐβίορ : τό 

μεΐζον εάσαντες την των αμαρτιών άφεσιν, τό φαινόμενον θαυμάζουσιν. Εη ΟΟηβΙηΡβ ανββ 

Εοίδγ (ίηβ « Γαρ§·ηιηβηίαίίοη ιηβδδίαηίΐίηβ α βίέ δηρα^οηίββ αη ρέβίί άβ^α βχβ 

άαηδ Ια ίραάΐίίοη βί ιηβιηβ άαηδ ηηβ ρβΙαίίοη ββρίίβ » (I, 480), β’βδί βχα§·βρβρ 

« Γαρ§·ηπιβηίαίίοη ιηβδδίαηίι^ηβ », βί β’βδί οηΜίβΡ 1β βαραβίβρβ άβδ ίοηίβδ. άβδηδ 

Ιηί-ιηβιηβ αναίί άβ]α ίρβδ βίβη ηοίβ ηηβ 1β ιηΐραβΙβ βχίβΡίβηρ ίαίί ββαηβοηρ ρΐηδ 

ά’βίΤβί δηρ βΠβδ (^η’ηη ροηνοίΡ άοηί 1β ρβδηΙίαί άβιηβηρβ δββΡβί. Εβδ δβΡίββδ 

βηχ-ιηβιηβδ άηρβηί έίρβ βίοηηβδ, βί Μβ. άίί πάντας, ιηαΐδ ΓβηίΕοηδίαδίηβ §^βηβρα1 

α 1β βαβββί ρορηίαιρβ. 

13-17. ΥοβΑΤίΟΝ ϋΕ Εευι (Μί. ιχ, 9-13; Εβ. ν, 27-32). 

13) Οη ραρρροβΕβ §'βηβρα1βιηβηί ββίίβ δορίίβ άβ ι, 35 βί βη πιβηιβ ίβιηρδ άβ ι, 16, 

βη ραίίαβΕαηί πάλιν ά ι, 16; άβδηδ νίβηί άβ ηοηνβαη αη Εορά άβ Ια ιηβρ, β’βδί ηη 

ηοηνβΐ βρίδοάβ άβ νοβαίίοη {Σοίδ^, ^ίνβίβ, ΚηαΒ. βίβ.). Μαίδ ί1 δβιηβΙβ ςηβ 1β 

ραραΐΐβϋδΐηβ βδί ρΐηδ βχαβί ανββ ι, 45, ςαί βδί ά’αίΙΙβηΡδ ρΐηδ ραρρροβΚβ. άβδηδ 

αναίί άύ ςηίίίβρ Ια νίΠβ βί δβ ίβηιρ άβΕοΡδ; βί ββρβηάαηί Ια ίοηΐβ νβηαίί άβ ίοηδ 

βόίβδ, βοιηιηβ άαηδ ηοίρβ ραδδα§·β; Ια δίίηαίίοη δβ Ρβρβίβ, πάλιν. Μαίδ ββίίβ ίοίδ 

ί1 ββάβ α Ιβηρ βιηρρβδδβιηβηί βί Ιβδ βηδβί§;ηβ. Μβ. ηβ άίί ραβ ({ηαηά άβδηδ δορίίί : 

δί ββ ίηί ί)ίβη ροηρ βββαρρβρ α Ια ίοηΐβ, ββ ίηί αρρβδ Ια §·ηβρίδοη άη ραρα- 

Ι^ίίςηβ, (^υαηά Ια ρρβιηίβΡβ βιηοίίοη βηί βίβ βαίιηββ. — Εβδ ίιηρί. ηβ ρροηνβηί 

ραδ ρΐηδ (^ηβ άαηδ ι, 21, (}ηβ Γαβίίοη ίύί ΕαΜίηβΙΙβ. II γ α ββρβηάαηί ηηβ ηηαηββ 

ςηί βχρρίιηβ ρβηί-βίρβ 1β να βί νίβηί άβδ §·ροηρβ8 αηχι^ηβίδ άβδηδ αάρβδδβ δηβ- 

ββδδίνβιηβηί Ια ραροΐβ. 

14) παράγων βοιηιηβ I, 16. Άλφαϊος βδί Γαραιηββη βοιηιηβ οηί ίραάηίί Ιβδ 

νβΡδδ. δγρρ.; 1β ηοιη ηβ δ’βδί ίροηνβ άαηδ Γβρί^ραρβίβ ςηθ δοηδ Ιβδ ίοριηβδ 

οη οη <1^ βδί 1β ηοιη βοιηρίβί : βδί ρροβαΕΙβιηβηί 

β^ροβορίδίίί^ηβ ροηρ Π'’3^Π; « ΙαρβιηρΙαββ ». Οη α ο1)]βοίθ (^ηβ 1β π άβναίί βίΡβ 
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Γβηάυ ρκΓ πη γ ; Γο1)]βοϋοη η’κ ρκβ ^τηικΙθ ν&ΙβκΓ, δυρίουί δί οη ιηβΐ Γβδρπί 
Γυάβ 4 "Αλφαΐος οοπιπιΘ 8·ννβ1θ. ΙΙη άθδ ^α^(}ιιβ8 βίκηΐ ρΐυδ οοηηυ ςυβ Ιΐιθνί, βίδ 
ά’ΑΙρΙιββ — Μο. 8βυ1 Ιυί άοηηβ οθ ΙίΐΓβ, — ςυβ1(}υβ8 ιη88. βΐ Γαπύ. Ιαί. ΐϊίθΙΙβηί 
ιοί ^α^(ίπβ8 9π Ιίβυ άβ 1<βνί! — επί πθ 8’θΐηρ1οίβ ανβο Γαοο. ά9η8 1θ §·Ρβο οΐ9δ8ί(ϊΠ6 
ςυβ 1θΓ8ΐιπ’ί1 γ α πιοπνθπίθΐιΐ, Γη9ί8 Γκοο. & ββκυοουρ ^9§·ηΘ άκπδ Ικ Ιειη^υθ 
νιιΙ^αΐΓβ [Β1α88, 137). — Ιιβ τελώνιον Θ8ϋβ ΙιΠΓθδία ού Γοη ρβΓΟβνκΐΙ 1β ροΠοΓίηπι, 
οοιηρΓθηκηΙ 4 Ια ίοίδ Ικ άουκηβ, ΓοοΙγοι βί 1θ ρβκ^β. Εθ8 θΐηρ1θ7β8 βηΓβ^ί8ΐΓ6ηΙ 
1β8 πΐ9Γθ1ιαηάΐδβ8 βΐ ίοηΐ ρα^βΓ 4 Ι’βηΐΓββ βΐ 4 Ια 80Γΐίβ ά’ιιηβ οίΓθοη8θπρΙίοη 
(ϋ8ΐίηοΙβ, 0Γ(1ίη9ίΓβιηβηί υηβίκί, ουηηθ νίΠβ : «ρβκ^β» (Ζοί5?/)ίη(ϋ(5πβΓ3ίί8βιι1θ- 
ιηβηΐ 1β (ΐΓοϋ άβ ρ9883§·β 8πγ υη οΐιβιηίη οπ 8ιιγ υη ροηΐ. II γ κνκϋ υη Ιβίοηίιιηι 

4 09ρΙιαΓΐΐ3ϋΓη ρκΓΟβ ς^υβ ΟθίΙβ νίΐΐβ θίειίΐ 4 Ια ΙίιηίΙθ άβ8 θΙ&ΐ8 ά’ΗβΓοάβ Αηίίρ&δ 
ςυί νοί8ίηαίί 14 ανβο δοη Ιγθγθ Ρΐιίΐίρρθ. Ρβ ροίηΐ θίαϋ ΐπιροΓίαηί;, βηΐρβ Όαιηαδ 
βΐ Ια οόίβ, Ια ΓουΙβ Ιοη^βαηί ρΓβοΪ80ΓηβηΙ 1θ Ιαο άβ ΤίβθΓίαάβ αα ηορά. Οοιηπιβ 
1θ8 αυΐΓβ8 ίιηρόΐ8, οβίυί άυ ρονίοΗιιιη βηίΓαίί άαηδ 1β8 βαί88Θ8 άυ ΙβίΓαΓίϊυβ 
ΗέΓοάβ, βΐ ηοη άαπδ ββ11θ8 άβ8 Κοιηαίιΐ8 {8οϊιηΓ6Γ, θ68ο}ιίοΗί€... I, 476, οοηίΓβ 
ΚηαΙ.). ίι’ίιηρόΐ η’βίαϋ ραδ ρβρςυ άίΓββίβιηβηί ραρ άθ8 ίοηβΙίοηηαίΓβδ Γο^αυχ. 
II βίαίΐ αίϊβΓιηβ ραρ 1β ΐΓέδΟΓ 4 άβ8 βοπιρα^ηίβδ ςηί 8β οΙιαΓ^^βαΐβηΙ άβ ρβΓββνοΐΓ 
1β8 Ιαχβδ. €β8 ίβΓιηίβΓδ η’αναίβηΐ ραδ Ιοπί 4 ίαίΐ Ιβ βΐιαιηρ ΙίΙΐΓβ. Ρβ ίαΗί άβ 
ΡαΙιηγΓβ, άβ 137 αρρ. ά.-€. {ΖΩΜΟ. 1888, ρ. 370-415, βΐ ΡιοζΒΑΚδκι, 
άβΓ ηονά8. Ερίξν., ρ. 463-473), ίηάί(|υβ ββ ςυ’οη άβναίΐ ραγβΓ ρουκ β1ια(}υβ 
ο1)]βΙ, ιηαίδ ί1 βοηδίαίβ αυδδί ηυβ Ιβδ βοπίραΐδ άβ ίβηηα^β αηίβηβαΓδ η’βίαιβηί 
ραδ αδδβζ ρΓββίδ. Οη ρα^αίί δβίοη 1β ίαπί βΐ Γυδα§^β, ββ ηυί ΙαίδδαίΙ ρΙαββ 4 

1)ίβη άβδ νβχαΐίοηδ. ΟβΙ βίαί βδΐ ρΓοβαβΙβιηβηΙ ββΐυί άυ Ιβιηρδ άβδ Ηβροάβδ. 
Ρβδ βιηρΙογβδ άβδ ίβηηίβΓδ ^^βηβραυχ βΙαίβηΙ Ιβδ α§·βηί8 άβ ββδ νβχαΐίοηδ, βΐ 
ιηαΐ νυδ άυ ρβυρΙβ, ά’αυίαηΐ ςυ’ϋδ βΙαίβηΙ βΐιαρ^^βδ άβ άβηοηββΓ Ιβδ ίραυάβδ. 
^υ’οη δοη^β 4ΓαβββηΙ ςυβ άοηηβ βηβΟΓβ 1β ρβυρΙβ αυ πιο1^αέβ/θΜ. Νβαηπιοίηδ 
ββδ βιηρΙοΐδ οηΐ Ιου3ουΓδ βίβ Ιρβδ ΓββΙιβΡβΙιβδ άαηδ 1β ιηοηάβ οηβηίαΐ. 8ίιηοη 
βΐ Αηάρβ ρουναίβηί Γβνβηιρ 4 Ιβυρδ βίβίδ, Ρβνί ρβράαίΐ δα ρΙαββ {8ν^βΐβ) βη 
δυίναηΐ 3βδυ8. Ορ β’βδί Ιιίβη υη αρρβΙ άββηίΐίί ςυί Ιυί βδί αάρβδδέ {ΣοΪ8ρ βίβ. 
βοηΐρβ Β. νν6ί88 βί }ν6ΐΙΗ. ςυί ρβηδβηί ςυβ I^βν^ βδί δβυίβιηβηί αρρβΙβ ρουρ 
αββοιηρα^ηβρ άβδυδ άαηδ ββίΐβ βίρβοηδίαηββ); δοη οββίδδαηββ ίηδίαηίαηββ βδί 
υηβ ρρβυνβ ςυβ Ια ραροΙβ άβ άβδυδ η’βδί ραδ ιηοίηδ βίββαββ ρουρ ^α^ηβρ Ιβδ 
αιηβδ ςυβ ρουρ §^υβρίρ Ιβδ βορρβ. 8υρ ίουί ββί βρίδοάβ, ΛΥβΠβ. α ηοίβ (}υ’ί1 βδί 
άβ Ια ιηβιηβ πιαίη ςυβ Ιβδ ρρβιηίβρβδ νοβαίίοηδ (ι, 16-20), ββ ςυί βδί ίορί 3υδίθ. 
ΙίΟίδγ α3θυίβ « ςυβ ββίίβ πιαίη η’βδί ραδ ββΐΐβ άυ ρβάαβίβυρ βναη§^β1ί(ϊυβ » 
(I, 484), δαηδ δ’βχρΙίςυβΡ.αυίρβιηβηί. 
Ου’βδί άβνβηυ Ρβνί? Μί. 1β ηοιηιηβ ίβί Μαίίβίβυ (ΜΙ. ιχ, 9), ββ ςυ! Γίάβηίί- 

ββ ανββ Γαρόίρβ Μαίίβίβυ ςυί β§^υρβ άαηδ Ιβδ Ιροίδ δγηορίίςυβδ αυ βαΙα1ο§·υβ 
άβδ αρόίρβδ. ΟβίίβίάβηίίββαΙίοη Ρβροδβ άοηβδυρ ΓαυίθΡίΙβάυρρβιηίθΡΕναη§·ί1β. 
Ιιοίδγ αάιηβΐ βοιηιηβ ροδδίβΙβ ςυβ ββί αυίβυρ αίί « άβΐίββρβιηβηί δυβδίίίυβ Μαί¬ 
ίβίβυ 4 Εβνί, δαηδ γ βίρβ αυίορίδβραρ υηβ ίραάίίίοη ς[υβ1βοη(|υβ, βί δαηδ ιηβπιβ 
δυρροδβρ Γίάβηίίίβ » (I, 486). Οβίίβ Γαΐδίββαίίοη — βαρ ββ δβραίί 1β ίβριηβ ]υδίβ 
— αυραίί βυ ρουρβυί άβ « πιβίίρβ βη ρβΐίβί 1β ρβΡδοηηα^β άβ ΓαρόίΡβ ». Καίδοη 
ρουρ Ιβ ιηοίηδ βίραη^β, ρυίδςυβ Μαίίβίβυ βίαίί αρόίρβ, αναίί ββρίαίηβιηβηί βίβ 
αρρβΙβ, βί, (|υ’ί1 βύί βίβ αρρβΙβ βοιηιηβ ρυβίίβαίη, ββία Ιβ ιηβίίαίΐ άαηδ υη Ρβ- 
Ιίβί ρΐυίόί Γαβββυχ. Εβ ρβάαβίβυρ άβ Μί. αυραίί βυ ά’αίΠβυΡδ υη δβηδ ίρβδ 3υδίβ 
βη Ρββοηηαίδδαηί υηβ νοβαίίοη αροδίοΐίί^υβ άαηδ Γβρίδοάβ άβ Μβ. 8’ί1 βδί αρρίνβ 
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Ιιβνί, βίδ ά’ΑΙρΗβθ, 318818 3ΐα 1)αΓβ3ΐπ άθ ΐ3ΐ άουαηβ, θί ί1 Ιαί (1ί1 : 

« διιίδ-ιηοϋ » Εΐ ί1 8θ Ιβνα βΐ 1θ δΐιίνίΐ. 
ίΐ αάνίηΐ (^α’ίΐ 8θ ιηίΐ; α ί&βΐθ (Ι3ΐη8 83ΐ ιη3ΐί8οη, βΐ Ββαιιοουρ 

βηοοΓβ α ^68υ8 — πι&Ϊ8 ηοη ρ£ΐ8 (1&η8 Μο. —άβ άιρβ α υη ίηοοηηυ « 8ΐιί8-ιηοί» 

(οΓ. ΜΙ. VIII, 22; Ι<ο. ιχ, 59), Ια νοοαίίοη [άβ ϋιόνΐ άαη8 Μο. 9. αηβ ΙοιιΙ απίΓβ 
ίιηροΓίαηοβ. 811 η’α ραδ 8οη^6 & άΐΓβ (^τιβ ΜαΙίΜβυ θδί Ιιθνί (ιιι, 18), ρβυί-οη 
δ’βη βίοηηβρ ά’υη βοπναίη 8ί ρβα ιηθΙΙιθ(ϋ(ϊΐιβ ? ^α81(^ιιθ8 βχ6§^θ1θ8 αηοίβηδ 
οηΐ ρθΓάιι άθ νιΐθ οβΙΙθ ίάβηΐίβοδίΐίοη. Οη οίίβ Ηθραοΐβοη [αρ. Οι.εμ. Αε. 8ΐΓ0ΐη. 

IV, 9, ο. 1281 : Ιξ ών Ματθαίος, Φίλιππος, Θωριάς, Αευίς, και άλλοι) (|υί ά’&ίΙΙθίΐΓδ Γαϋ άβ 
Ι^βνί υη αρόίΓβ, βΐ (ίυί, βη (ϊυαϋΐβ άβ §:ηοδΙί(ίυθ, ΓβρΓβδβηΙβ πίδΐ Ια ΐΓαάίΙίοη 
ροδίΐίνβ, βΐ άβ ρΐυδ Οη^'βηβ, ΟοπΙνα ΟβΙε. Ι, 62 : ’έστω δε κα\ ό λευης τελώνης 
άκολουθτίαας τω Ίησοΰ* άλλ’ οΰτι γε του άριθριοΰ των άποστόλων αδτοΰ ην ε? μη κατά τινα 
των άντιγράφων του κατά Μάρκον ευαγγελίου. θΓί§[·βηβ νβυΐ ρΡΟυνβΓ οοηΐΓβ Οβίδβ 

(^υβ ^βδυ8 η’α ραδ βιι Ιιβαυοουρ άβ ρυΜοαίηδ ραηηί 8β8 αρόίρβδ; ί1 α οοη- 

οβάθ ΜαΙίΜβυ, ιηαίδίΐ ηίβ Ιιβνί, οβ (ΐυί ρρουνβ Ιίβη (^υΐ! 1β8 άίδϋη^υβ (οοηΐΓβ 
ΚηαΒ.), αυΐΓβιηβηί ί1 αυΓαίί άύ άίρβ <|υβ οβία ηβ οοιηρΙαίΙ ι^υβ ρουο υη. II βδΐ 
ρΓοΙαΙΙβ (^υ’α οβ ιηοπιβηί; ί1 η’αναίΐ (^υβ Μο. 8ου8 Ιβδ 5^βυχ βΐ α ρβράυ άβ νυβ 
1β ΙβχΙβ άβ ΜΙ. II δ’βδί άοηο οοηίβηΐβ άβ οοηδίαΙβρ ςυβ 1β νβρϋαΐΐβ ΙβχΙβ άβ 
Μο. ηβ οοηίβηαίΐ ρα8 Ιιβνί ραριηί 1β8 αροΐρβδ, βη Ρβ]βΙ&ηΙ Ια ναρίαηΐβ Λεββαίον 
άβ ςυβίίϊυβδ ιηδδ. ρουρ ΘαΒδαΓον. 

^υ’υη ρβΡδοηηα§·β ηοιηιηβ Ιιβνί αίΐ βυ αυδδί 1β ηοιη άβ ΜαΙίΜβυ, οβία η’βδί 
ρα8 βίοηηαηΐ Οη ρουναίΐ ανοίρ υη ηοιη δέιηίίίι^υβ βΐ υη ηοιη §^Ρβο, ιηαίδ 
αυδδί άβυχ ηοπίδ 8βπιί1ί(ϊυβ8. Όαηδ Ιβδ ίηδορίριίοηδ ηαΐαΐββηηβδ οη Ιρουνβ 

« δυρηοιηιηβ », βηΐρβ άβυχ ηοπίδ δβιηίΐίςυθδ {018., αραιή, η» 158; 

η® 486 άβοουνβΡί ρρβδ άβ ΟΙιοΙαΙ : ΝΐρΠΌ '>*Τ Ν1Κ 11 'ί3*’3Π). 

15) Ια Ιουρηυρβ κα'ι γίνεται κατακεΐσθαι η’βδί ροίηΐ υη δβπιίΐίδΐηβ; οη Ια Ιρουνβ 
άαηδ Ιβδ ραργρυδάβ Ραρίδ, 49 (ιι* δίβοΙβ αν. ^.-^.) : γίνεται γάρ Ιντραπηναι {ΜοιιΙ- 

ΐοη, 17); οβΙΙβ Ιβροη βδΐ ρρβίβρέβ οοιηιηβ υηβ Ιοιίρηυρβ ρΐυδ ραρβ. Και έγένετο 
2ν τω κατακεΐσθαι βδί υηβ Ιβςοη Ιβαυβουρ ρΐυδ οοιηιηυηβ; οβρβηάαηί Ιβδ νβρ- 

δίοηδ ηβ ρβυνβηΐ §^υβΡβ έίρβ α11β§^υββδ, οαρ βί Ιαοΐκτη 68ί, οιιτη ααοιιτηΒβΓβΐ βδί 
ρβυΐ-έίρβ Ια Ιραάυοίίοη άβ Ια ρρβιηίβρβ Ιουρηυρβ. Έγένετο εν τω βδΐ υηβ Ιουρηυρβ 
Κθΐραϊίίυβ, (^υί η’αρραρΙίβηΙ ραδ ά Γαραιηέβη (Βαεμαν, ^νοΠβ, 26 δ.) βί (}υβ Ιο. 
βιηρίοίβ νοΙοηίίβΡδ, Μο. (ιν, 4) βί Μί. (χιιι, 4) υηβ δβυΐβ ίοίδ. ΕΙΙβ άοίί βίρβ υηβ 
ίιηίίαίίοη άβδ ΙΧΧ. — κατακεΐσθαι ά’υη ιηαΐαάβ ι, 30; ιι, 4; ά’υη Ρβραδ χιν, 3; 

άαηδ ΡΙαίοη, 8^ιηρ. 185 Β {8(ν6ί6). 8β οουοίβρ βδί δγηοη^ιηβ άβ δβ πιβίίρβ α 
ίαΐΐβ, ραροβ (}υ’οη ιηαη§“βαίί οουοίιβ. Ι’υδα§^β ηβ άαίβ ραδ βη ΙδΡαβΙ άβδ ίβιηρδ 
Ιιβίίβηίδίίςυβδ; ί1 αναίί ρΐυίόί ρέηβίρβ βη Ορβοβ, ού ί1 η’βχίδίβ ραδ άαηδ 
Ηοιηέρβ, ραρ Γίηίϊυβηοβ άβδ ιηοβυρδ αδίαΐίΐϊυβδ. Οη οοηηαίί 1β Ιαδ-ρβίίβί 
ά’ΑδδυρΙαηίραΙ Ιαηι^υβίαηί οουοίβ βί δβρνί ραρ Ια Κβίηβ {ΒΗΗβΗ ΜιΐΒβηηι, 
ΑδΒΊ^Ηαη εαίοοη, η® 121); ο’βδί ρροΐαΐίβιηβηί άβδ §·ραηάβδ ιηοηαροΜβδ άυ ηορά 
(][υ11 αναίί ραδδβ βη Ιδραδί ού Αιηοδ (νι, 4) Ιΐύιηαίί 1β Ιυχβ άβδ ρβραδ ου Γοη 
δ'βίβηάαίί δυρ άβδ άίναηδ άΙνοίρβ. Αυ ίβιηρδ άβ Ιέδυδ Γυδα^β βίαίί υηίνβΡδβΙ. 
Οη δ’αρρυγαίί 1β οουάβ §^αυοΙιβ βυρ υη οουδδίη βη δουΐβναηί 1β Ιιαυί άυ οορρβ. 
— τελώναι; Ιβδ νβΡδδ. ΙαίΙ. ςυί αναίβηί δίιηρίβιηβηί ίραηδορίί Ιβίοηίητη οηί ίοί 
ριώΐίοαηί. Ιβδ ριώΐίοαηί βίαίβηί Ιβδ ίβΡίηίβΡδ άβ Γίηιρόί. ΡιιΗΐοαηί άίου,ηίιΐΓ 
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άβ ρα1)1ίο&ίη8 βΐ άβ ρβοΗθυρβ ρηΓθπΐ ρΙαοθ ανβο Ιθ8ιι8 θΙ 8Θ8 άί8- 

οίρΐ68 : 081Γ ίΐ8 Θΐαίθηΐ ποϊϊιΒγθπχ θΙ 1β 8πίν&ίΘηΙ. Ιβδ 8οηΐ368 

ριιΗίοα νβοΐί^αΐΐα ΗαΒβηΐ οοηάηοΐα; ηαπι ίηάβ ηοιηβη ΗαίβηΙ δίνε ββαο νβο- 

ύξαΐ ρβηάαηΐ νεί ΐΗΒιιΙηηι οοπδβηηαηΙτίΓ €ΐ οητηβδ (ιαί ([ΐίίίΐ α βδοο οοηάιι- 

οιιηΐ ΓβοΙβ αρρβΙΙαηΐιΐΓ ριιΗίοαηί [Βί§. χχχιχ, 4, 1). Ιιβ Ιθγπιθ οοηνβηδιίί άοηο 
ρΐιιΐόΐ απχ οΐιβίβ άβ Ι’βηίΓβρΓίδθ €[α’αιιχ α^βηΐδ ΐηίθΠθΐΐΡδ (^υί ορενατη άαΐαηΐ 

ρτιΒΙίεαηίδ. II βδί ροδδί1)ΐ6 (}π’ί1 ηβ γθικΙθ ραδ ίΓθδ βχαοίθπίθΐιΐ τελώναι ηυί 
Θί^ιιίν&ικίΓαίΙ ρΐιιΐόΐ ά ροπίΐοΐ'εδ. Μαΐδ Εόνΐ — οοιηπιΘ ΖαοΙίΘβ — η’βί&ίΐ ραδ 
ηοη ρΐυδ υη άβ οβδ θΐηρίο^βδ ίΓβδ 8ΐιΙ)&11βΓη08 ηαί βΐ&ίβηί δοπνβηΐάβδ βδοΐανβδ. 
Εθδ τελώναι αναΐβη! ΓογΙ ιηαπναίδθ ΓβριιΙδίΙίοη (Ιαηδ 1β ιηοηάβ §·Γβο, βΐ οη η’βδί 
ραδ αιιΙοηδθ α (ΙίΓβ ςυβ ο’βδί οοιηιηβ α^βηίδ άβδ Κοιηαίηδ (}ΐι’ί1δ θίαίθπί ιηβρπ- 
δβδ άβδ Μίδ. Οη ρβηΐ οίΙβΓ Αήδίορίι. [Εη. 247 δ.), Ιβ οοιηίηυθ Χθηοη [Εραξίη, 

εοτη. ΌΐάοΙ, 721) ; πάντες τελώναι, πάντες ε?σ'ιν δρπαγες, βΐ άαηδ ΗθΓΟηάαδ, ΓβΟβπι- 
ιηθηί άβΟΟπνθΓί : (νΐ, 64) τούς γαρ τελώναςπασα νυν θύρη φρίττει, Ευοίθη [Νεει/οιη. 11) 
Ιβδ αδδοοίαίΐ α οβιιχ (}πί Ιβηαΐβηΐ άβδ ιηαίδοηδ άβ (1β1)αιιβ1ιβ ; ριοιχοΐ χα\ πορνοβο¬ 

σκοί κα\ τελώναι κα'ι κόλακες και συκοφάνται καί δ τοιοΰτος οιχιλος τών παντα κυκώντων έν τώ 

βία). Ιίβδ ά[χαρτωλοί δοηΐ ΐΓβδ δοιινβηΐ ηοπιπιβδ άαηδ 1β ιηβιηβ βοηΐβχΐβ (^αβ Ιβδ 
ρυΜίβαίηδ : Μί. ιχ, 10. 11. 13; χι, 19; Εβ. ν, 30. 32; νιι, 34; χν, 1. 2; χνιιι, 13; 
χιχ, 7. Ιιβ δβηδ ραηΐίηίβη άη ιηοΐ βδΐ « βοηραΐίΐβ άβναηΐ ϋίβυ, βηίαβίιβ άβ 
ρββΐιβ ». Οβ δοηΐ δύΓβιηβηί άβδ §·βηδ ρβιι δοηβίβηχ άβ ρραΙΐςτιβΓ Ια Ιοί, βΐ (^αί, 
ραΓ βοηδβςιιβηί, δοηΐ δουίΠβδ ίηβνίΐαίιίβιηβηΐ άβ οβΓίαίηβδ ίιηριίΓβΙβδ ςη’ίΐδ 
ηβ§^1ί§·βηΙ; ββ δοηΐ ρβηΙ-έΐΓβ αιΐδδί άβδ ρβΡδοηηβδ άοηί Ια οοηάτιίΐβ ιηοραΐβ, 
ΙοΙβΓαΙιΙβ αηχ γβυχ άβδ Οβηΐίΐδ, βδΐ ίηίβήβιΐΓβ α Γίάβαί ρΐιαήδίβη βί ιηέιηβ 
]ηίΓ; ρβιιί-έΐΓβ βηβΟΓβ άβδ ρβΡδοηηβδ ιηαΐ ηοΐββδ ιηβιηβ βΐιβζ Ιβδ Οβηΐίΐδ (Ιιβ. 
VII, 37). — συνανακεϊσθαι; βί. νι, 22; ΜΙ. ιχ, 10; χιν, 9; Ιιβ. νιι, 49; χιν, 10. 15 (1*). 
— II γ α άβδ άίνβΓ^βηββδ δπρ Ια ροηβΐηαΐίοη. 8νί>εΙε : ^σαν γαρ πολλοί· και ήκο- 

λούθουν αύτω καί [οί] γραριματεΐς... (^ιιί άβΥΓαίΙ δβ ΐΓαάαίρβ : « βαρ ί1 γ αναϋ 1)βαΐι- 
βοηρ άβ ιηοηάβ (βί. ιιι, 7. 8 ού Μβ. δβ ρβρβίβ); βΐ Ιβδ δβρίΐιβδ δηίνίρβηΐ αιΐδδί ». 
Μαίδ, οηΐρβ ςηβ Ια ρβίΐβχίοη δΐιρ 1β ηοιηΙΐΓβ άβδ βοηνίνβδ δβραίΐ αδδβζ οίδβιΐδβ, 
άκολουθεΓν α οράίηαίρβιηβηΐ άαηδ Μβ. 1β δβηδ άβ δ’αΐίαβίιβρ α 151101(511’πη βοιηιηβ 
άίδβίρΙβ, άη ιηοίηδ άβ 1β δπίνρβ ανββ δγιηραίΜβ. Β’αίΠβπΡδ Ιβδ δβρίΐιβδ απραίβηί 
Ρβρη^ηέ α δηίνΓβ 3βδηδ βΐιβζ I^βν^. Οβηχ (5ηί δπίνβηΐ δοηΐ Ιβδ πολλοί, δοϋ Ιβδ 
άίδβίρΙβδ, (5ηί ρρβββάβηί ίιηιηβάίαίβιηβηΐ {ΚηαΙ}., νΕεΐδδ, Εοίδρ), ραρ οίι Μβ. 
νοηάραίΐ βηδβί§·ηβρ (5ηβ Ιβδ άίδβίρΙβδ βίαίβηί ρΐηδ ηοιη1)Γβυχ (5η’οη ηβ βροίραίί 
α βη ]η§·βΓ ραρ Ιβδ νοβαΐίοηδ βχββρΙίοηηβΠβδ (5η’ίΙ α δβυΐβδ ιηβηΐίοηηββδ, οη 
ρΐηΐόΐ [ΗοΙίζ.) Ιβδ ρηΜίβαίηδ, βαρ δί Ιβδ πολλοί βΙαίβηΙ Ιβδ άίδβίρΙβδ, ί1 βίαίί 
ίηηΐίΐβ άβ άίρβ (5η’ί1δ δηίναίβηί 3βδηδ. Μβ. ίηάί(5η0 (5ηβ ββΙΙβ ραρϋβ άη ρβηρΙβ 
(5ηβ Ιβδ Ρΐιαρίδίβηδ πιβρρίδαίβηί δηίναίί νοΙοηίίβΡδ ^β6η8; αηδδί άίρα-1-ί1 (5η’ί1 

βδΐ νβηη ροηρ βηχ. 
16) ίιβδ δβρίΐιβδ άβδ ΡΚαρίδίβηδ δοηΐ ββηχ (5ηί αρραρίίβηηβηΐ α Ιβηρ ραιΊί. Αβί. 

XXIII, 9 ίηάί(5ηβ Μβη (5η’ί1 γ βη αναίΐ ά’αηΙΡβδ : τινες τών γραρ,ριατε'ων του (χε'ρους 
τών Φαρισαίων; βΐ ί1 δβραίΐ βίραη^β (5ηβ Ιβδ Βαάάηβββηδ η’βη αίβηί ροίηΐ βη 
ραριηί βηχ, βοιηιηβ αη βοηΐραίρβ ηη 1ο§'ίοη άΌχ7Ρΐΐ7η{5ηβ [ΚΒ. 1908, 539) 
βοηηαίί ηη ρρβίρβ Ρΐιαρίδίβη, φαρισαίός τις άρχιερεύς. Ρβδ ηΐδδ. βί νβΡδδ. (5ΐΐί οηί 
« Ιβδ δβρίΐιβδ βί Ιβδ Ρΐιαρίδίβηδ » δοηί δηβρββίδ ά’ανοίρ βΐίιηίηβ ηηβ Ιβςοη 
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[άιι ρβΓίί] άβδ Ρΐΐίΐηδίβηδ, 1θ νογ&ηί πιαπ^βΓ ανβο άβδ ρβοΙίΘΐιΓδ θΙ 

άβδ ρυ1)1ίθ8ΐίηδ, άΐΓβηί α δβδ (ϋδοίρίβδ : « ΡουΓί^υοί ιηειη^β-1-ί1 ανβο 

Ιβδ ρυΜίοδιίηδ βΐ Ιθδ ρβοΗβυΓδΡ « Εΐ Ιβδίΐδ Ιβδ βηίβηάαηΐ, Ιθπγ άίΐ: 

Γ3ΓΘ, ά’αρΓθδ Εο. — δτι (1β δθοοηά, ανδίηΐ μετά) βδί ροπΓ τί (οΓ. ιχ, 11. 28), ρ&Γ 

υηθ οοηίυδΐοη βηΐΓβ ΓίηίβτΓΟ^^&Ιίί βΐ Ιβ ΡβΙ&Ιίί (αυδδί άαηδ ΕΧΧ). Μί. βϊ Εο. 

οηΐ διατί, ςπΐ βδΐ ρΐυδ ηοηηδίΕ Εβδ ρθοΙιβυΓδ βΐ Ιβδ ρυ1)1ίο&ίη8, ριιΐδ Ιθδ ριι- 

Μίο&ίηδ βΐ Ιβδ ρβθΙιβυΓδ, 0Γ(ΐΓβ ο1ι&η§·β ρ&Γ υη δίιηρΙβ &ΓΐίβθΘ άβ Γθάαοϋοη. 

Εβ δθ&ηά&ΐβ θδΐ ΐΓβδ ηαΙυΓβΙ άβ Ια ρ&Γΐ άβδ ΡΙι&Γίδϊβηδ : ϋδ η’&υρ&ίβηΐ ί&ιη&ίδ 

βοηδβηΐί α πι&η§·βΓ &νββ άβδ ^βηδ ρβυ δοιιβίβπχ άβ Ια ρπΓβΐβ Ιβ^&ΐβ, « Ιβδ §·βηδ 

άυ ρ&γδ » (γΐΚΠ ον), &88ΐιηί1&ηί θίηδί ββιιχ (|πί η’βίαίβηΐ ρ&δ άβ Ιβυρ β&δίβ 

&υχ ΐηάί^βηβδ ά’ορί^ίηβ ίηββρί&ΐηβ ς[υβ Ιβδ άαίίδ ρβνβηιΐδ άβ Ια βαρίίνΐΐβ Ρβ- 

ίυδ&ίβηΐ άβ ίρ&ίΐβρ βη ίρβΡβδ (Εδά. ιν, 4 βίβ.). Εα ςπβδΙίοη δ’αάρβδδβ αυχ άίδ- 

βίρίβδ, ρ&Ρββ ςπβ Ιβδ δβρίββδ βΓ&ί§“ηβηί άβ δ’αΙία(5υβΓ α άβδπδ; Ιβιιρ αΐϋΐυάβ 

βδΐ Ιου3θαΓδ δουηιοίδβ. Εβ ΙβχΙβ άβ Μβ. ηβ άβδί^ηβ ρβΡδοηηβ; έσθίει βδί βνί- 

άβΐΏΐϊίβηΙ άβδίΐδ, βΐ οβία δ’βηίβηάαϋ αδδβζ άαηδ Ια δββηβ βΐΐβ-ιηέιηβ. ΜΙ. (^υί 

δβ ΙραηδροΓίβ ιηοίηδ ΐη πιβάίαε νβε α]οιιΙβ « νοίρβ ιηαίΐΓβ »; Εβ. ίαΐΐ αάρβδδβρ 

1β Γβρροβίιβ αυχ άΐδβίρΙβδ βυχ-ιηβπιβδ. Εοίδγ δυρρρίιηβ Γίηίβρρο^αΐίοη; Ιβδ 

δβρίββδ Γοηί υηβ δίιηρΙβ οβδβρναΐίοη « δυρ 1β Ιοη αί^ρβ-άουχ άβ άβνοΐδ δβαη- 

άαΐίδβδ ». Μαίδ αίορδ ρουρςυοί δ’αάρβδδβρ αυχ άίδβίρ1βδ? 

17) άβδυδ Γβροηά ραρ υη ρρονβρββ. δ’ννβΙβ βίΐβ Ραυδαηίαβ αρ. Ρι,ϋτ. Αρο- 

ρ}ιί6§. Σ,αοοη. 230 Ε : ούδ’ οί ?ατροί, εφη, παρά τοΐς ύγιαίνουσιν δπου δε οί νοσοΰντες 

δίατρ(βειν είώθασιν. 8ί Ιβδ ρυΕΙίβαίηδ βΐ Ιβδ ρββΐιβυρδ δοηί νραΐιηβηΐ ιηαΐαάβδ, ΐΐδ 

οηΐ άοηβ Εβδοίη άυ ιηβάββίη. Εβ ιηβάββίη δ'βχροδβ αυ άαη^^βρ άβδ ιηαΐαάίβδ 

βοηία^^ίβυδβδ ρουρ Ιβδ ^^υβριρ; άβδυδ ςυί βδΐ 1β ιηβάββίη άβδ αιηβδ ρουναίΐ 

άοηβ βρανβρ 1β ρβρίΐ άβδ ίιυρυρβίβδ 1β§·α1βδ. II να άβ ρρβίβΡβηββ ου Γοη α 

Εβδοίη άβ Ιυί, βΐ ραρ βοηδβςυβηΐ αυρρβδ άβδ ρββΙιβυΓδ. 8α ιηίδδίοη βίαηΐ άβ 

§^υβΓίρ, ί1 η’βδί ραδ νβηυ ρουρ Ιβδ 3υδ1βδ. Εβδ βοηΐρονβρδίδίβδ βαίΐιοΐίςυβδ 

βοηβΙυαίβηΙ άβ Ια βοηΐρβ Ιβδ ρρβιηίβΓδ ρροίβδίαηΐδ ςυ’αυ Ιβιηρδ άβ άβδυδ ί1 γ 

αναίΐ άοηβ άβδ]υ8ΐβ8, Ιαηάίδ ςυβ ββρίαίηδ αηβίβηδ βοιηιηβ Τΐιβορίι. νογαίβηΐΐα 

υηβ ίροηίβ α Γαάρβδδβ άβδ ΡΙιαρίδίβηδ ςυί δβ βρογαίβηΐ ^υδιβδ. Μαίδ άβδυδ ηβ 

δβ ρροηοηββ ραδ δυρ βυχ : II άββίαρβ &β ιΐα ρβοοαΙΟΓβε ^ζίαβΓβΡβ, ηί εί αΐίίΐιιί 

(αβνίηΐ ]η8ύ, ηοη ρνορίβτ 608 86ά ρρορίβΓ ρ6€€αίονβ8 νβηΐιιηί8 /'αί886( {Μαίά. 

δυρ ΜΙ. IX, 13). “^Ηλθον βδί βηβορβ ρΐυδ ιηγδίβΓίβυχ (}υβ Ιξηλθον (ι, 38), ραρββ 

(}υ’οη ηβ ρβυΐ ραδ άίρβ ςυβ άβδυδ βδί νβηυ δρββίαΙβιηβηί α ΟαρΙιαρηαϋιη ρουρ 

αρρβίβρ Ιβδ ρέβΐιβυρδ. II δ’α§^ΐί άοηβ αυ ιηοίηδ άβ δα ιηίδδίοη άίνίηβ (Σοί8ΐ/). 

Ε’βδί ά’αίΠβυρδ αυδδί ββ ςυβ ραραίί βηίβηάρβ Κηαβ. (δυρ Μί. ρ. 347) : ({ΐιοά 8ί 

ίηίβΙΗ^βνβηΐ 8οΗρΐηναηι, ΐ)6Γ8ρί€6Γ6ηΐ βύαιη Μβ88ίαπι αά ιά νβηΐΓβ βΐ Ιιαηο 

6886 7ηΐίη6Γί8 61118 ναΐίθη6ηΐ ΙίΙ ρ666αΙΟΓ68 Ώ60 ΓββοηοίΙίβΐ βί ρβυί-βίρβ Ιβδ 

αδδίδίαηίδ ηβ βοτηρρίρβηί-ίΐδ ραδ άαναηία§^β. Οβρβηάαηί βοιηιηβ ί1 η’γ α ραδ 

« 3β δυίδ νβηυ ραηηί νουδ », ιηαίδ 3β δυίδ νβηυ, ίουί βουρί, οη ρβυί δυρρίέβρ 

ραρ Ια ρβηδββ « άαηδ ββ ιηοηάβ », βί ί1 βδί ρΐυδ ρΓοβαβΙβ ςυβ 3βδυδ ίαίί αίηδί 

αΐΐυδίοη α δα ρρορρβ ρρββχίδίβηββ. Εοίδγ ίρουνβ Ια νοβαίίοη άυ ρυβίίβαίη βί 

1β Γβραδ ιηαΐ δουάβδ βηδβιη1)1β, α βαυδβ άβ Ια ίουρηυρβ άυ ν. 15, βί άβ ρΐυδ 

ςυβ Ια δβηίβηββ « ηβ δ’αββοράβ ραδ βίβη ανββ Ια βίρβοηδίαηββ, ρυίδςυβ β’βδί 

Εβνί ςυί α ίηνίίβ Ιβδ ρυΜίβαίηδ βί 3βδυδ Ιυί-ιηβιηβ » (I, 491). Οβρβηάαηί ί1 
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« Οθ ηβ 8οηί ραβ οβιιχ (}υί δθ ροΓίβηΙ Βΐβη (}υί οηί Ιιβδοίη άβ ιηβ- 

(Ιβοίη, ιη&ίδ Ιβδ ιηαΐδιάθδ. Ιβ ηβ βυίδ ραδ νβηα αρρβΙθΓ Ιβδ ίιΐδίβδ, 

πιαίδ Ιθδ ρβοΙίθΠΓδ. » 

Ογ Ιθδ άίδοίρίβδ άβ ^β9η θΙ Ιβδ ΡΗαηδίβηδ ίβύη&ίθηΐ. Εί οη 

βΙαίΙ ει1)8θ1ιιιηΘηί ά&ηδ Ιβδ πιοβυρδ ςυθ Ιιβνί ίηνίΐαΐ ^β8υ8 οΗβζ Ιυί οοιηπιβ 0ΐν&ίί 

ίδίΐ δίιηοη, αρΓβδ 8& νοοαίίοη, βΐ Γβρρβΐ άθδ ρβοΙίθΐΐΓδ Γαϋ αΠυείοη ά Ια νοοα- 
Ιίοη άβ Ι^βνί. ΤουΙ Γβρίδοάβ 8β ΙίθηΙ άοηο ρ&ΓίαίΙθίηθηΙ βΐ ΐ1 β8ΐ 1)ΐθη (ϋίϊιοϋβ 

ά’γ Γβοοηη&ίΐΓβ υη αρϋβοθ Γβά&οΐίοηηβΐ. 

18-22. ^υβ8^^οη δΐΐΓ 1β ]θύηβ (ΜΙ. ιχ, 14-17; 1.0. ν, 33-39). 
18) άβ Ια δίΐυαίίοη βδί ρΓορρθ α Μο. ησαν — νηστεύοντες ρουΓΓαίΙ 

8ί§ΊΐίΓιβΓ ; αναίβηΐ οοπΙυηΐΘ άβ 3βύηθΓ {}νίη6ν, § χιν, 5; οί. χν, 43; Ρο. ιν, 31; 

V, 10; XXIII, 51, ΚηαΙ).), ιηαίδ οβ η’βδί ραδ Ια ρβηδβΘ άβ Μο., ρυίδςυ’ίΐ ΓαίΙ 
δυΓΥοπίΓ άβδ ρθΓδοηηθδ ρουρ οοηβίαΐβρ Ια (ϋνοΓ^οποθ. Οθία 8θ ραδδα άοηο ηη 

^ου^ άβ 3θύηβ (}ΐΐΘΐοοηςυθ; ί1 η’γ α αυουη Ηβη ΜδΙοΓίιιυβ ίρβδ βίροίΐ ανβο οβ 
ςιιί ρρβοθάβ; ο’βδί βηοορβ υη οαβ άβ άίνβρ^βηοβ ανβο Ιβδ ΡΗαρϊδίβηδ. 1.0. α 
ρΙαοέ Ια ςυβδίίοη αυ ιηοιηβηΐ άυ ΓβδΙίη άβ Ιβνί, βΐ Γα ^βηβραϋδββ (νηστεύουσιν 
πυκνά), ιηαίδ Οβ η’βδί ραδ υηβ ραίδοη ρουρ ίηΙβρρρβΙβΡ Μο. άαηδ οβ δβηδ. Ββ 
ςυβί ]βύηβ βδΐ-ίΐ ςυβ8ΐίοη? II δβιηΗΙβ (ίυ’ίΐ η’γ βύΐ αίορδ ςυ’υη 3ουρ άβ ^βύηβ 
οΗΗ^-αΙοίρβ ρουρ ΙουΙ 1β ιηοηάβ, 1β ]ουρ άβ ΓβχρίαΙίοη (Ιβν. χνι, 29), άβνβηυ 
ραρ βχοβΠβηοβ « 1β 3βύηβ » (η νηστεία Αοί. χχνιι, 9; άαηδ 1β Ταίιηυά, ί<ΏΊ2Γ). 
ΜαΙβ οβ ^βύηβ αυραίΐ βίβ οΗδβρνβ ραρ Ιβδ άίδοίρΙβδ, βΐ ^βδυ8 η’αυ^αίΐ ραδ 
Γοιηρυ ουνβρίβιηβηΐ ανβο Ια Ιοί. II γ αναίΐ αυδδί άβδ ]βύηβ8 ΙουΙ α ίαίΐ δυρβ- 
ρο^^αίοίρβδ; Ιβδ ΡΗαρίδίβηδ ζέΐβδ δ’ίιηροδαίβηΐ άβ ]βύηβρ άβυχ ίοίδ ραρ δβιηαίηβ 
{νηστεύω δίς του σαββάτου, Ιο. χνιιι, 12), 1β Ιυηάί βΐ 1β ^θυάί, ςυβίςυβδ-υηδ ιηέιηβ 
ρβηάαηΐ ίουΐβ Γαηηββ (6’^/ίΜ^β^, II, 573). Μαίδ οβ ίβύηβ βΙαίΙ-ίΙ αδδβζ ^βηβραί 
ρουρ ςυβ Ιβδ ΡΗαρίδίβηδ βΐ Ιβδ άίδοίρΙβδ άβ ^βαη ΓοΗδβρναδδβηΙ ίουδ, βΐ ά’υηβ 
ίαςοη Ιρβδ ηοίοίρβ? ΕΙ οβ ]βυηβ αναίΙ-ίΙ ΓαδρβοΙ ά’υη άβυί1? II δ’α^ίδδαίί άοηο 
ρΙυΙόΙ ά’υη ]βύηβ ίραάίΐίοηηβΐ, ιηαίδ ηοη οΗΙί^^αΙοίρβ, §^βηβρα1βιηβηΙ οΗδβρνβ 
ραρ Ιβδ ρβΡδοηηβδ ζβίββδ, οοιηιηβ Ιβδ ΡΗαρίδίβηδ, βί Ιβδ άίδοίρΙβδ άβ 3βαη 
βη ίιηίΐαΐίοη άβ ΓαδΟβΙίδιηβ ρί§^ουρβυχ άβ Ιβυρ ιηαίΐρβ. ΖαοΗαρίβ (νιιι, 19) 

ιηβηΐίοηηβ (}υα1ρβ ]βύηθ8 βη δί§·ηβ άβ άβυίΐ ηαΐίοηαΐ; ί1 δβπιΗΙβ Ιβδ αΗοΙίρ; 
ιηαίδ ρβυΐ-έΐρβ Ια οουΐυιηβ δ’έΙαίί-βΙΙβ ρβρρβΙυββ, ιηβιηβ αναηί Ια ρρίδβ άβ 
^βΓυδα1βIη ραρ ΤίΙυδ. Οη ρβυΐ οίΙβΡ αυδδί 1β 3βύηβ άυ Ιίνρβ άΈδΐΗβΡ (ιχ, 31). 

1β ]βύηβ άυ 9 αΗ, βη δουνβηίρ άβ Ια ρρίδβ άβ ^βρυδα1βIη ραρ Ιβδ ΟΗαΙάββηδ, 
ίυΐ, α υηβ οβρίαίηβ βροςυβ, οΗΗ^-αΙοίρβ βη ΡαΙβδΙίηβ; Ιβδ αυΐΡβδ 3ουΡδ γ 
άβιηβυρβρβηΐ ίαουΐΐαΐίίδ (Όαιμαν, ΚβαΙβηο^ΙίΙοράάίβ, VII, 16). Ο’βδΙ νραίδβιη- 
ΗΙαΗΙβιηβηΙ ά’υη άβ οβδ ίβύηβδ ςυ’ίΐ βδί ίοί (5υβδΙίοη, Ιραάίΐίοηηβΐ, βί οβρβη- 
άαηΐ ίαουΙίαΙίί. 
Κα\ ’έρχονται. Οβυχ ςυί νίβηηβηΐ ηβ δοηΐ, ά’αρρβδ 1β οοηΐβχΐβ, ηί Ρΐιαρίδίβηδ, 

ηί άίδοίρΙβδ άβ .Ιβαη. Λιι§. : νβνύα ίρβα ^υαβ ίΙΙοε άίχίεεβ αρηά Μανοαπι 
ΐΒξίΐην ϊηα§ί8 ίηάίοαηΐ αΐΐοε }ιοο άίχίδεβ άβ αΐϋε [Όβ βοηεβηβιι εν. ιι, 62). 
Ρβυΐ-έΐρβ δοηΐ-οβ άβδ δΟρίΗβδ, ςυβ οβδ δΟΡίβδ άβ ςυβδΙίοηδ ίηίβρβδδβηί ρΐυδ 
ςυβ 1β νυΐ^αίρβ, βΐ ςυί οβρβηάαηί ηβ δοηΐ ραδ άυ ραρίί άβδ ΡΗαρίδίβηδ, οβ 
ςυ’α δυ^^βΡβ Ιο. βη δουάαηΐ οβί βρίδοάβ αυ ρρβοβάβηΐ. Μί. βδΐ Ηβαυοουρ 
ιηοίηδ ηαΙυρβΙ βη ιηβίΐαηί βη δοέηβ Ιβδ άίδοίρΙβδ άβ 3βαη : ίΐδ άβιηαηάβηΐ 



42 ένΑΝΟΙΙ,Ε 5ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, II, 19. 

' νίηΐ; Ιαί άΐΓθ : « ΡοιΐΓ(|ΐιοί 1θ8 άίδοίρίθβ άβ ^βαη θΙ 1θ8 ΡΗ&ηδίΘΐΐδ 

3βύηθη1;-ίΐ8, βί Ιβδ άίδοίρΙθδ ηβ ]θύηθηΙ-ί1δ ρα8? » ^θ8ι18 ΙβαΓ 

άίΐ : « ΕδΙ-οθ (|Πθ Ιβδ §*ΕΓςοηδ άβ ηοββ ρβανθπΐ 3ΘύηθΓ ρβηά&ηΐ; (^πβ 

ρουρςυοί ίΐδ ίβύηβηί βαχ-ιηέιηθδ. δαηδ άουΐβ Οθ η’βδί (ία’υηβ ίοΓιηυΙβ (Ροίδ^ : 

ίΐδ άβνΓ&ίθηΙ 1β δανοΐΓ πιίβυχ ςαβ ρβΓδοηηβ), ιη&ΐδ βΠβ βδΐ όΐΓ&η^β. 8&ίηΙ Απ^. 

& οοηοίΐίβ βη δυρροδαηΐ ηυθ ρΙαδίβαΓδ αναίβηΐ ροδβ Ια (ΐυθδΐίοη α Ια Γοίδ : 

ηαοηιηι δβηίβηιία άίνβΓΒο Ιοίΐηβηάί πιοάο, εβά ΐατηβη α νβΗίαΐβ ηοη αΐίβηο^ α 

ΐΓίΒιΐΒ βναηξβΙΐΒΐΐΒ ιηΒΐηηαΐα βει. Κηαΐ). ρβηδβ ςυβ ά’αρρθδ ΜΙ. Ια άίδρπίθ α 

βιι Ηθυ άαηδ ιιη αιιΐΓβ Ιβιηρδ (5116 οβίαί ΐπάΐςυθ ρακ Ρο. Οη θδΙίιηβΓα ρΙυΙόί 

ςυβ οθδ (ϋίΤβΓβηοθδ άαηδ Ια ιηαηίθΓθ άβ ΓθΙαίθΓ Ιβδ ΓαίΙδ η’βη αΙίθΓβηΙ ραδ Ια 

δαΙΐδΙαηοΘ. ^υο^(ίπβ Μο. ηβ ιηβΙίβ ραδ ιοί βη δοβοβ Ιβδ ΡΙιαΓίδίβηδ, οη ηοίβρα 

ανββ Ροίδγ 1β ΟΓβδββηάο άβ ββδ άίδβιΐδδίοηδ : « άαηδ ΓαναηΙ-άβρηίβΡ ρββίί, ίΐδ 

δβ βοηΙβηΙαίβηΙ άβ ρβηδβρ; άαηδ 1β άβρηίβρ ίΐδ οηΐ ραρΙβ αηχ άίδβίρΙβδ; ββϋβ 

ίοίδ, ίΐδ άβιηαηάβηΐ άβδ βχρΗβαΙίοηδ α άβδίΐδ; Ια ρροβΙιαίηβ Γοίδ, ίΙδΙυί ρβρρο- 

βΐιβροηΐ άβ Ιαίδδβρ νίοΙβΡ οηνβρίβιηβηΐ 1β δα1)1)α1 ραρ δβδ άίδβίρΙβδ » (I, 495 δ.; 

βί. ΗοΙίζ.), 

19) ^βδυδ ραρΙβ άη 3βύηβ βοπιιηβ ά’ηηβ ίηδίίΐηίίοη άβ άβηίΐ. Ο’βδί 1β δβηβ 

ηη’ίΐ αναίΐ άαηδ Γαηϋΐϊπίΐβ; οη ίβύηαίΐ αρρβδ ηηβ βαίαιηίίβ, οη ροηρ ρρβνβηίρ 

ηηβ βαίαιηίίβ δηίϊίδαιηιηβηί ιηβηαςαηίβ ροηρ ρ1οη§^βΡ άβ]α άαηδ ΓαίϊΙίβΙίοη, 

βοηιιηβ Ια δβοΗβΡβδδβ ρρβδα§·βαηί Ια ίαιηίηβ βίβ. Ββ]α ββρβηάαηί άαηδ Οαη. 

IX, 3 ί1 αββοιηρα§^ηβ ηηβ ρρίβρβ ίηδίαηίβ, βί Ιβδ 3βύηβδ άβ βΐιαςηβ δβιηαίηβ 

ρρβηαΐβηί δαηδ άοηίβ 1β βαραβίβρβ άβ ιηορίίΓιβαίίοη (|ηβ 1β ]βύηβ α ροηρ ήοηδ. 

II βδί άοηβ ρρο1)α1)1β ςηβ 1β 3βύηβ βη ς[ηβδίίοη βίαίί ηη 3οηρ άβ άβηίΐ ηαίίοηαΐ. 

— νυμφών βδί Ια βΙιαιη1)Ρβ άβ Γβροηδββ (Το1)ίβ νι, 14. 17); βΐϋ ηηρύαηιτη άβ 

αάοηβίί Ια ίοηρηηρβ δβηιίίίςηβ [Σοίερ). οί υΐοι του νυμφώνος ρβροηά α ΓΙιβ- 

Ι)Ρβη Π9ΠΠ « Ιβδ Γιΐδ άβ Ια βΙιαπι1)Ρβ ηαρίίαΙβ » οη βη Ιιβίιρβη « άη 1)α1- 

άα(|ηίη ηηρίίαΐ ». Οη ηβ βοηηαίί ραδ ά’βΐϊηίναίβηί αραιηββη; ιηαίδ Γαραιηββη — 

(^ηοίίϊηβ ιηοίηδ δοηνβηί ςηβ ΓΙιβ1)Ρβη — βιηρΙοίβ 13, « Γιΐδ », ροηρ ίηάίςηβρ 

ηηβ ρβΙαίίοη ανββ ηη οΐιίβί, ραρ βχβιηρίθ Ί3, « δαναηί ». Ρβδ Π5ΠΠ 1^3 

(/. ΑομΜ. 53») δοηί ίοηδ ββηχ (^ηί ραρίίβίρβηί α ηηβ ηοββ. Ιβί ββ δοηί ρΐη- 

ίόί Ιβδ 3βηηβδ ^βηδ ςηί ίίβηηβηί βοιηρα§^ηίβ α Γβροηχ ρβηάαηί Ιβδ ίβίβδ άβ Ια 

ηοββ (^ηά. XIV, 11). Ρ’αιηί άβ Γβροηχ (^ο. ιιι, 29) βδί ρρο1)α1)1βιηβηί ββΐηί ςηί 

Ιηί ίβηαίί άβ ρΐηδ ρρβδ (^ηά. χιν, 20), ιηαίδ ίοηδ βίαίβηί δβδ αιηίδ (I Μαββ. ιχ, 

39). Ο’βίαίί δηρ βηχ ςηβ Ρβροδαίί 1β δοίη άβ ρβηάρβ Ια ίβίβ ρΐηδ ΙΐρίΠαηίβ; 

βοιηιηβηί αηραίβηί-ίΐδ ρη ίβύηβρ, β’βδί-ά-άίρβ άοηηβρ άβδ ιηαρςηβδ άβ άβηίΐ 

(Μί. πενθεΐ’ν)? Γοίδ^ νοίί άαηδ ββ νβΡδβί ηηβ δίιηρΙβ βοιηραραίδοη, ίαηάίδ ^ηβ 

1β V. 20 δβραίί ηηβ αΐΐβ^ορίβ. II βδί ροηρίαηί 1)ίβη βνίάβηί ςηβ Ια βοιηραραίδοη 

η’α ςαβίςηθ δβηδ (^ηβ δί βΐΐβ βοπιρρβηά Γαρρίίβαίίοη α άβδηδ. ϋβ ιηέιηβ ς[ηβ 

Ιβδ ^βηδ άβ Ια ηοββ ηβ ^βύηβηί ραδ ρβηάαηί ςη’ίΐδ δοηί ανββ Γβροηχ, άβ ιηΟιηβ 

ιηβδ άίδβίρΙβδ ρβηάαηί ςη’ίΐδ δοηί ανββ ιηοί. άβδηδ δβ βοιηραρβ άοηβ ά Γβροηχ, 

ββ ςηί βδί άβ3α άβ ΓαΙΙβ^ΌΡίβ. Ββ ρΐηδ, άαηδ ηηβ ηοββ οράίηαίρβ, ββ δοηί 

Ιβδ §·βηδ άβ Ια ηοββ ςηί δβ ρβίίρβηί, ηοη Γβροηχ ηηί Ιβηρ βδί βηΐβνβ. ΛνβΙΙΙι. 

α άοηβ ραρΓαίίβιηβηί ραίδοη άβ δοηίβηίρ ςηβ Γα11β§ΌΡίβ αρραραίί άβ^α αη ν. 19, 

βί Βοίδ7 δβιηΐίΐβ 1β βοηββάβρ, ά’αρρβδ ΙηΙίβΙιβΡ, ροηρ Ια δββοηάβ ραρίίβ άη νβρ- 

δβί, άαηδ Ιβςηβΐ Μβ. Ρβροηά βχρΠβίΙβπιβηί α Ια ςηβδίίοη ροδββ βί ρρβραρβ Ια 
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Γόρουχ θδί ανθο θυχ? Αιΐδδί Ιοη^Ιθπιρδ (5α’ί1δ οηΐ; Γόρουχ ανβο θπχ, 

Πδ πθ ρβιινβηΐ ίβύηθΓ. ^ΟΜαίδ νίβικίΓοηΐ άβδ ]οιΐΓδ ού Γβροπχ Ιθιιγ 

(ϋδρ&ΓΐΙίοη άβ Γβρουχ. 8υρ οθΙΙβ οοιηραΓαίδοη αΐΐβ^οπίΐιΐθ, οη ά ^ρβίΤβ τιηβ 

&11θ^οπβ ρρορΓβΐϊίβηΙ (ϋΐθ, βη ΙίδαηΙ άαηδ « 1θ βαηοβ » πηβ αΙΙαδίοη ιηθδδίει- 

ηίΐίυθ {ΚηαΙ?.), ρ&ΓΟθ ς[υβ Ιβδ Ιθπιρδ ιηβδδίαηΐςιιβδ δοηί οοιηραΓΟδ α υηβ ηοοβ 

(Οδ. II, 18), βΐ 1β Μβδδίθ α υη β&ηοβ (Ρδ. χι,ιν). Μ&ίδ δί Ια οοιηραΓαίδοιι άβδ 

Ιβιηρδ ιπθδδίαηίςυθδ α πη βαηςαβί θΙαίί αδδθζ οοιιραηΐβ {Σβ Μββεΐαηίβηιβ.., 

ρ. 166), « Ιθ βαηοθ » ΙοιιΙ οοιιρΙ ηβ ροαναίΐ βίρβ τιηβ αΐΐτΐδίοη ιηβδδίααίίϊαβ 

βΙαΪΡΘ. Οθ ςπί βδΐ βοπιραρβ α τιηβ ηοοβ, β’βδί Ια 3010 άβδ άίδβίρίβδ άβ ροδδβάβρ 

Ιβιιρ ιηαιίρβ, ηοη ραδ άίρββίβιηβηΐ Ιβδ Ιβιηρδ ιηβδδίαηίί^τιβδ. 

20) "Οταν άπαρΘ^ ρΐιιΐόΐ οαηι αΒΙαίιΐΒ (ιιβΗί ςηβ οιιηι αΐίβνβίιΐΓ (Υ^.) (ανββ 

8\νβΙθ). Ιοί ΓαρρΙίβαίίοη α άβδηδ δβ ρρββΐδβ, ί1 ίαίΐ αΐΐηδίοη αη Ιβιηρδ οά ί1 

δβρα βηΐβνβ α δβδ άίδβίρίβδ : Άπαίρεσθαι δβτιίβιηβηΐ ίβί βί άαηδ Ιβδ ραραΐΐβίβδ; 

βί. Ιδ. ηΐΐΐ, 8, αιρεταί από της γ% ή ζωη αυτοΰ [ΚηαΒ., 8ίν6ΐ6). Ο’βδί βίβη Τΐηβ ρΡΟ- 

ρΗβΙίβ; ββ η’βδί ραδ ροτιρ ββία πηβ α11β§;ΌΡίβ ρπρβ, άπ ιηοίηδ ραδ ρίπδ ί^π’απ 

V. 19. Ιι’αρρίίβαΐίοη ά άβδπδ, αβδοίππιβηΐ ηβββδδαίρβ ροπρ ρβροηάρβ α Ια (}πβδ- 

Ιίοη ροδββ, βδΐ δβπίβιηβηΐ ρίπδ πιαρί^αββ ίβί. Απδδί βδί-ίΐ ίιηροδδίβΙβ άβ βοιη- 

ρρβηάρβ 1β ραίδοηηβιηβηΐ άβ Εοίδ^· 

1ί’α11β§^θρίβ ηβ Ιπί βδΐ ραδ αβδοίππίθηί δπδρββΙβ βη βΠβ-πιβιηβ, ιηαίδ « ββ ^πί 

ρβηά Ι’αΙΙβ^Όρίβ δΠδρββΙβ, β’βδί (}π’β11β βηΐβνβ απ άίδβοπΡδ άα ΟβρίδΙ ΙοπΙβ 

ίορββ ρροβαηίβ : δ’ίΐ η’α ]απιαίδ βίβ ηπβδίίοη άβ ηοββδ ηί ά’βροπχ, ιηαίδ άπ 

δαπνβπρ βΐ άβ δβδ άίδβίρίβδ, άβδπδ η’βχρίίίϊπβ ραδ Ια βοηάπίΐβ άβ ββδ άβρ- 

ηίβΡδ » θΙβ. (I, 498). Μαίδ δ’ίΐ ηβ άίΐ ραδ (^π’ίΐ βδΐ Γβροπχ, βοιηιηβηί δβδ άίδβίρίβδ 

δβροηΐ-ίΐδ 3ΠδΙίββδ? II βδί βίβη βΙαίρ ί^π’οη ηβ άοίΐ ραδ ορΙβΡ βηΐρβ Ια βοιηρα- 

ραίδοη βΐ Γα11β§^ορίβ, ιηαίδ αάιηβίΐρβ πηβ βοιηραραίδοη ςπί βδΐ πηβ αΐΐβ^^ορίβ 

ίιηρΙίβϋβ. Αρρβδ ανοίρ Ρβ3β1β Γα11θ§ΌΡίβ ρβίαΐίνβ α Ια ιηορί άβ ^βδπδ, ίίΟίδ^, 

αρρβδ άπΙίβββΡ, Ια ΡβπιρΙαββ άαηδ Ια βοπβββ άβ άβδπδ ραρ πηβ αΐΐπδίόη α Γβιη- 

ρρίδοηηβιηβηΐ άβ άβαη (άαηδ άπΙίβββΡ δα ιηορί). « II ρβδπΐίβ άβ Ια βοιηραραίδοη 

(ίπβ Ιβδ άίδβίρίβδ άβ άβδπδ η’οηΐ απβπη ιηοΙίΓ άβ 3βπηθΡ, ρπίδΐίπβ Ιβπρ ΜαιΐΡβ 

βδΐ ανββ βπχ, βΐ (ΐπβ ββπχ άβ άβαη βη οηί πη, ρπίδΐιπ’ίΐδ οηΐ ρβράπ 1β Ιβπρ » 

(Ι, 498). ΟβΙΙβ βγροΐββδβ ίοπί α ΓαίΙ §·ραίπί1β Ρβροδβ δπρ πηβ απίρβ βγροίββδβ 

§·ρα1πίΐ0, (|πβ Ιβδ άίδβίρίβδ άβ ^βαη 30ύηαίβηΙ ραρββ ςπ’ίΐδ αναίβηί ρβράπ Ιβπρ 

Μαιΐρβ, ββ ςπί ηβ δ’αρρίίί^πβ ραδ απχ Ρβαρίδίβηδ, οπ ({πβ άβδπδ Ιβπρ οίΤρβ πηβ 

ραίδοη άβ ^βύηβρ (|π’ί1δ ηβ δοπρςοηηαίβηΐ ραδ. II βδΐ ροπρίαηΐ ββαπβοπρ ρίπδ 

δίπιρίθ άβ ΡββοηηαίΙρβ ίΐπβ άβδπδ α δπ (^πβ δα βαρρίβρβ δβραίΐ βοπρΙβ βί ηπ’ίΐ 

δβραίί βίβηίόί βηΐβνβ α Γαβ*ββΙίοη άβ δβδ άίδβίρίβδ. Εί βηβη, βοπιπιβ 1β άίί 

Εοίδ^, « 81 Γοη ηβ ρβπί αάιηβίίρβ ςπβ άβδπδ αίί ραρΙβ άβ δα βη βη ρπβΐίβ βί α 
πηβ βρο(|πβ δί ρβπ αναηβββ άβ δοη ιηίηίδίβΡβ, ί1 βδί ίαβίΐβ άβ δπρροδβρ ςπβ 

Γαηββάοίβ η’βδί ραδ α δα ρΙαββ βΗροηοΙο^^ίτ^πβ » (I, 498). 

^βδπδ αηηοηββ ςπβ δβδ άίδβίρίβδ ίβύηβροηί; ββία η’βδί ραδ πη βοιηηιαηάβ- 

ιηβηί Γορπίθΐ (βοηίρβ ΚπαΒ.), ιηαίδ ίοπί ΓβηδβπιβΙβ ιηαΡίίπβ βίβη Ια βοηνβηαηββ 
άπίβτιηβ. « Βαηδ β0 3οπρ », ά’αρρβδ ΗοΙίζ., ιηαρίίπβ δρββίαίβηιβηί Ια βοπιπίΘΐηο- 

ραίδοη άβ Ια ιηορί άβ ^0δπδ. Μαίδ 1β βαραβίβρβ νοίΐβ άβ Ια ρΐιραδβ ηβ ρβριηβί 
§^πβρβ πηβ αΐΐπδίοη απδδί ρρββίδβ. II δ’α^ίί άπ ίβηιρδ (^πί δπίνρα Ια πιορί άβ 
^β8Π8. 
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αιΐΓβ. θΐθ βηΐβνβ, θΐ αΙοΓδ ίΐδ ίΘύηβΓοηί βη οβ ]οπΓ-1α. ΡβΓδοηηβ 

ηβ οουά υηβ ρίβοβ (1’βΙοΠ‘β ηοη ίουΐββ α υη νίβΐ! ΙιαΒΗ; απίΓθΐηβηΙ 

Ια ρίβοβ α]ουΙββ βη βιηροΓίβ [ί^υβίςτιβ οΐιοββ], 1β ηβυί άβ Γαηοίβη, 

βΐ Ια (ΙβοΙιίηΐΓβ άβνίβηί ρίρβ. ρβΓδοηηβ ηβ πιβΐ άη νίη ηοηνβαη 

(Ιαηδ άβ νίβίΐΐβδ ουίΓβδ, αυΐΓβπιβηΙ; 1β νίη Γβρα βοΙαίβΓ Ιβδ οηΐΓβδ, 

βί 1β νίη βδΐ ρβΓάη αιΐδδί 1)ίβη (}ΐιβ Ιβδ οηΐΓβδ; ηιαίδ νίη ηοηνβαη 

(Ιαηδ οηΐΓβδ ηβηνβδ! » 

Ο’βδΙ οβ (|ΐιβ I^ο^6^ Γβρουδδβ δΠΓίουΙ ; « ο&γ ί1 ηβ δβιηΐιΐβ ραδ (ΐυβ ^βδυδ αίΐ 
Ρ&γΙθ (ίβ δα ιηοΓΐ οοιηπίΘ ά’πηβ δβρ&ΓαΙίοη ίηάβίίηίβ (^πί ιηβϋΓαίΙ δβδ (ϋδοίρΙβδ 
(Ιαηδ 1β (Ιβυίΐ ροπΓ υη Ιοη^ ίβιηρδ, ιηαίδ οοιηπίΘ ά’υηβ οοη(ϋΙίοη (ΐυί ρουναίΐ 
βίΓΘ βνβηΐυθίίβιηβηί Γβ(}υίδβ ρουρ Ια νβηυβ άυ Γογαυιηβ, Ιθγπιθ νβΗίαΙιΐΘ θί 
οβηδέ ρροοίιαίη (Ιβ βα πιίδδίοη » (I, 499). Ογ οβ ΙβχΙβ, ΓβρΓ0(1υΐΙ ραρ Ιβδ ΐΓοίδ 
δγηορΙίςυβδ, βηνβίορρβ (Ιαηδ υη βρίδθ(1β ΐΓβδ νΓαίδβιη1)1α1)1β, ανβο 1β οαοΐιβΐ 
ίη^-βηίβυχ (Ιβδ οοιηραραίδοηδ ραΓα1)θ1ί(ΐυβδ βιηρίογββδ ραρ ^βδυδ, οίϊρβ Ιουίβδ 
Ιβδ §^αραη1ίβδ ά’αυίΐιβηΐίοίΐβ. II ρρουνβ άοηο (ΐυβ 1β « ί1 ηβ δβιηΐιΐβ ραδ » (Ιβ 
I^ο^δ7 η’βδί ραδ ίυδϋίιβ. Ό’αϋΙβυΡδ Ια δβοοη(Ιβ ραρϋβ άβ δα ρΐιραδβ βδΐ βχαοΙβ, 
ηιαίδ Ιουί δβ οοηοίΐίβ βί ^βδυδ α αάιηίδ άβυχ δΟΓίβδ άβ Γογαυιηβ, οβίυί ηυ’ίΐ 
ίηδϋΐυαίΐ δυρ Ια Ιβρρβ, οβίυί ου ί1 αΐίβηάραίί δβδ άίδοίρΙβδ αυρρβδ άυ ΡβΡβ. 

21) ΙΙη ράκος βδί υη ιηοροβαυ ά’βίοίϊβ, οράίηαίρβιηβηΐ υη ΙιαίΙΙοη ου υηβ 1θ(ίυβ, 
ηιαίδ ίοί υηβ ρίβοβ ηβυνβ, (^υί η’α ιηέιηβ ραδ βίβ Ιανββ βΐ ΙιαΙΙυβ ραρ 1β ίουΙοη, 
γναφεύς, άοηο άγναφον (ου άγναπτον). Οη δαίΐ ςυβ Ια ΠαηβΠβ δβ ρέΙρβοίΙ 1)βαυοουρ 
αυ ρρβπιίβρ Ιανβ^^β. Το πλτίρωρ,α βδΐ α Ια ίοίδ αοίίί, « οβ (^υί Ρβιηρίίΐ », βΐ ραδδίί, 
« οβ ςυί βδΐ οοηίβηυ »; ίοί Ια ρίβοβ (^υί ΡβιηρΙαοβ Ια ραρίίβ §^α1ββ άυ νίβυχ 
νβίβηιβηΐ. Εη δβ ρβίρβοίδδαηΐ, άβδ 1β ρρβιηίβρ Ιανα^β, ου αυ ιηοίηάρβ ιηουνβ- 
ιυβηί 1)ρυδς[υβ, οβίίβ ρίβοβ βηΐβνβ ςυβίςυβ οΐιοδβ άυ νέίβιηβηΐ; Ια άβοΜρυρβ 
άβνίβηΐ άοηο ρΐυδ ^ραηάβ, ρυίδςυβ Ια ρίβοβ βηΐβνβ Ιβδ ραρΙίβδ 3υ§·ββδ ρρέοβ- 
άβιηιηβηί αδδβζ Ιιοηηβδ. 

22) Εα ρίβοβ βΙαίΙ καινόν, ίοί 1β νίη βδί νέος. Ό’αρρβδ Τρβηοΐι {^^ηοητ/ιηα^ βά. 
αΐίβηιαηάβ, ρ. 134), νέος βδΐ οβ (}υί βδΐ ηουνβαυ ραρ 1β ίβιηρδ, Γβοβπδ; καινόν οβ 
(}υί βδί ηουνβαυ ραρ Ια (^υαΐίίέ. Μαίδ Ιβδ ραργρυβ ηβ άίδίίη^υβηί §^υβρβ. ϋαηδ 
ΛνηοκΕΝ, ΟδίΓαοα, η® 1142, οίνος καινός. Εβ οοηίραδίβ άυ ηουνβαυ βί άβ 1’αηοίβη 
βδίίρβςυβηί άαηδ 1βΝ. Τ. (Κοιη. νιι, 6; ΕρΙι. ιν, 22 δδ.; ΕοΕ ιιι, 9 δ.; ΗβΙ). νιιι, 
13), ρβυί-βίρβ δουδ ΓίηίΙυβηοβ άβ οβδ άβυχ δβηίβηοβδ ςυβ ΗοΙίζ. άβοίαρβ αυίΐιβη- 
ίί(ϊυβδ ραριηί Ιβδ ρΐυδ αυί1ιβηίί(}υβδ (55). Εβδ νίβίΠβδ ουίρβδ η’οηί ρΐυδ « 1β 
^ούί άβ Εουο », ηιαίδ βΐΐβδ δ’υδβηί ραρ 1β ίροίίβηιβηί (^υαηά οη Ιβδ ίραηδρορίβ 
δυρ 1β άοδ ου δυρ άβδ αηβδ, βί Ια ίβΡίηβηίαίίοη άυ νίη ηουνβαυ ρίδ(|υβ άβ Ιβδ 
ίαίρβ έοΙαίβρ; άουΕΙβ ρβρίβ, άυ νίη βί άβδ ουίΡβδ. Μο. αίουίβ ραρ υηβ δορίβ 
ά’βχοΐαηιαίίοη (}υί οοιηρΙβίβ Ια ρβηδββ άαηδ 1β δβηδ ροδίίίί, 1β νίη ηουνβαυ 
άαηδ Ιβδ ουίΡβδ ηβυνβδ! ίηοίδβ οιηίδβ ραρ Ό βί ρΐυδίβυρδ ίί. ϋ’αυίρβδ οηί οοηι- 
ρΐέίβ Ια ρΐιραδβ βη α3θυίαηί δοίί βλητέον ά’αρρβδ Εο. δοίί βάλλουσιν ά’αρρβδ Μί.; 
αυδδί δβραίί-οη ίβηίβ άβ ρρβίβρβρ 1β ίβχίβ οουρί άβ ϋ, δ’ίΐ αναίί 1β ιηοίηάρβ 
αρρυί βη άβΕοΡδ άβδ ίβχίβδ Ιαίίηδ. 
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ΟθΙΙβ ρβηοορβ α έΐέ άίνβΡδβιηβηΙ βχρΙίΐίΐιβΘ. Β. γ νοίΐ υηβ ]υδ- 

ΙίΠοαίίοη άβδ άίδοΐρΙθδ άβ 368ΐη. Βα οοιηραΓαίδοη ηβ ροΓίβ ρ&8 8ιιγ Γίη- 
οοηνβηίβηΐ ά’αηίρ 1β νίβαχ αιι ηβιιΓ, ιη&ίδ 8αΓ ΓίηοοηνβηίβηΙ (Ι’υηΐΓ 1β ηβιιί 
3ΐα νίβιιχ. 1(68 άίδοίρΙθδ άβ Ιβ&η ίοηΐ άοηο Μβη άβ ]βαηΘΓ, ραί8(}αθ, 
η’&γ&ηΐ ραδ αάΙιβΓθ α ΓΕν&η^ίΙβ, ίΐ ναιιΐ ιηίβυχ ρουρ βαχ οοηδβρνβΓ Ια 
ΐΡ2ΐ(1ίΙίοη ίΐηοίΘηηβ άαηδ 8οη ίηΐβ^ρίΐβ, (^πβ άβ ρρβηάρβ δβαίθΐϊίβηΐ (}ΐΐ6ΐ- 
ςυβ οΐιοδβ (1θ Ια άοοίρίηβ ηοιινβΐΐβ. ΟβΙΙθ ορίηίοη βδΐ Ρθ]βΐ6β ραρ Ιοτίδ, 
ραροβ ςαβ Ιθδπδ η’α α άβΓβηάρβ (^ιιβ 8β8 (ϋδοίρίβδ, βΐ (}αβ ριβη ηβ ρβριηβΐ 
βη οβί βηάροίΐ άβ Ιραίΐβρ α ραρί Ιβδ άίδβίρΙβδ άβ Τβαη, αη 8ΐι]βΙ ά’αηβ ρρα- 
Ιί(|αβ ςιι’ίΐδ οηΐ βη βοπιηιιιη ανβο Ιβδ ΡΙιαρίδίβηδ. 
Βοίδγ ίιη&^ίηβ αη βοηίΓαΐΡβ (ϊΐι’ίΐ γ αναίϊ ρρίτηίΐίνβιηβηΐ άβηχ €[ΐιβ8- 

ίίοηδ : ββΠβ Ρβίαΐίνβ αηχ άίδβίρΙβδ άβ Ιβαη, ρβδοΙαβ ραρ Ια βοιηραραίδοη 

άβ Ια ηοββ; ββΠβ ρβϊαΐίνβ αηχ ΡΚαρίδίβηδ, ρββοίηβ ραρ ηοδ άβηχ βοιηρα- 

ραίδοηδ : Μβ. αηραίΐ 1)1θ(ϊηβ Ιβδ άβιηαηάβδ βΐ Ιβδ ρβροηδβδ : « Μαρβ οη Ια 

Ιραάίΐίοη (|αί 1β δηρρορίβ αηραίβηΐ ίαίΐ αηβ δβηΐβ (|αβδΙίοη άβδ άβηχ, βΐ 

]ηχΙαροδβ Ιβδ Ρβροηδβδ » (I, 501). ΕβΙΙβ ΙιγροΙΙιβδβ δηρροδβ (}ηβ Ια ρρβ- 

ιηίβΡβ βοιηραραίδοη δ’αρρίίι^ηβ αηχ άίδβίρΙβδ άβ Ιβαη δβηΐδ; αηΐρβ Ιιγρο- 

Ιΐιβδβ, ρβη γραίδβιηΜαΜβ, ρηί8(}ηβ Ιβδηδ η’αναίΐ ραδ α άβίβηάρβ Ιβδ άίδ¬ 

βίρΙβδ άβ Ιβαη. 

Ο’αρρβδ ^νβΠΙι. 1β νίβίΐ 1ια1)ίΙ βΐ Ιβδ νίβίΠβδ οηΐρβδ ηβ ρβηνβηΐ §^ηβΓβ 

βίρβ (ϊηβ 1β ]ηάαϊδΐηβ; ιηαίδ ββ ραάίβαΐίδιηβ βδΐ βη βοηΐραάίβΙίοη ανββ Ια 

ρραΙίςηβ άβ Ιβδηδ. 

Ηοΐΐζ. ΡββοηηαίΙ αη βοηΐραίρβ Ιβ Ιίβη άβδ άβηχ βοιηραραίδοηδ ανββ ββ 

(|ηί ρρβββάβ : βΠβδ οηΐ 1β ιηβιηβ 1)ηΙ, ιηοηΐρβρ Γίηηΐίΐίΐβ άβ ββΡίαίηδ βοιη- 

ρροιηίδ βηΐρβ Γαηβίβη βΐ 1β ηοηνβαη, δοίΐ (ϊη’ίΐ δ’α^^ίδδβ ά’ηηβ ραρίίβ βΐ άη 

ΙοηΙ, άη βοηίβηαηΐ βΐ άη βοηίβηη. Αίηδί δβραίΐ-οη ιηαΐανίδβ άβ άβιηαηάβρ 

αηχ άίδβίρΙβδ ά’ηηίρ άβδ ρρα1ί(}ηβδ ίηβοηβίΙίαΜβδ : Ιβδ άβηχ ροίηΐδ άβ νηβ 

δοηΙίΓορ άίνβρ^βηΐδ. Μαίδ αηδδίΐόΐ ηη’οη δΟΡί άβ Ια δίπιρίβ βοιηραραίδοη 

άβδ άβηχ δίΐηαΐίοηδ ςηί Ιβηά α ίηίβράίρβ 1β ιηβ1αη§^β άβ Πιβίβρο^βηβ, οη 

Ιοπιΐίβ άαηδ άβδ άίίΗβηΙΙβδ ίηδοΙηΜβδ. Εη βίϊβΐ, δί Ιβδ άίδβίρΙβδ αάορΙαίβηΙ 

1β ]βηηβ Ιραάίΐίοηηβΐ, ίΐδ ιηβΙΐραίβηΙ; ηηβ ρίβββ αηβίβηηβ α ηη νέΐβπιβηΐ 

ηοηνβαη, βοηί,ραίρβιηβηΐ α Ια ραρα1)θ1β. Βοηβ ρίβη ά’αΙΙβ^Όρίςηβ άαηδ ββ 

άίδβοηρδ. Εΐ β’βδί αηδδί ββ ςηβ άββίαρβ Εοίδγ (Ι, 502). 

ΡοηρΙαηΙ Π ΓαηΙ ρββοηηαίΙρβ (^ηβ Γίηβοιηραΐίίιίΐίΐβ η’βδί ραδ (ϊηβίβοηί^ηβ, 

ιηαίδ ββΠβ άη νίβηχ β1 άη ηβηί. Εβ δββοηά βχβιηρΙβ πιοηΐρβ (|ηβ Ιβίΐβ βδί 

Είβη Ια ροίηΐβ άβδ άβηχ βοιηραραίδοηδ. Εοίδγ : « Ββ ιηβιηβ Ια ηοηνβαηίβ 

άβ ΙΈναη^ίΙβ ηβ ρβηΐ δ’αΐΐίβρ αηχ οΕδβρναηββδ ρΐιαρίδαϊ^ηβδ, δαηδ ίηβοη- 

νβηίβηΐ ροηρ βΠβ-ιηβιηβ βΐ ροηρ Ιβδ ο1)δβΡναηββδ άοηΐ ί1 δ’α^ίΐ » (I, 502). 

Εβ νίβηχ, ββ δοηΐ άοηβ Ιβδ οΕδβρναηββδ άβδ Ρΐιαρίδίβηδ, αάορίββδ βη ββ 

ροίηΐ ραρ Ιβδ άίδβίρΙβδ άβ Ιβαη; 1β ηβηί, β’βδί ΓΕναη^ίΙβ. Εα βοιηραραίδοη 
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23 ΕΙ ί1 αάνίηΐ (}ΐι’ί1 ρα88αίΙ 1θ 30πγ άυ 8α1)1)αΙ α ΐΓ8ΐνθΓ8 1θ8 γθ- 

οοΐίθδ, θΙ 868 άίδοίρΙβδ, οΙίΘιηίη ίδιίδαηΐ, 8θ ϊϊιϊγθπϊ α δίΓΓαοΙίθΓ (1β8 

ΙοιίΓηβ ηβοβδδαΐΓβιηβηΙ α Γ&ΙΙθ^ΟΓίβ, ρπί8(|υθ 1β ηβιιΓ ΓθρΓθδβηΙβ ΓΕναη- 

^Πβ. Ββδ ΙοΓδ οη ρβιιΐ δβ άβιη^ικΙβΓ δί βΠβ ηβ δβ άβνβίορρβ ρ3δ βη ρ38- 

δ3ηΙ ά’ιιηβ ραΓ^ΙιοΙβ & ΓαιιΐΓβ. Εα ρΓβιηίθΓΘ ιηαΓςιιβ Γίιηρο8δί6ί1ίΐ6 άβ 

οοιηΙιίηβΓ 1θ νίβιιχ βΐ Ιβ ηβιιί, Ια δβοοικίβ (1β ιηβΙΐΓβ άιι ηβπί άαηδ άιι 

νίβπχ, ιηαίδ βΐΐβ α]θΐιΙβ (ΐα’ίΐ ίααΐ ιϊιθΙΙγθ 1θ ηοιινθαυ άαηδ Ιβ ηβιιί. Εη 

ςηοί βΐΐβ αί^πίΠβ Ια οπΓίοδίΐΘ νβΓδ Ιβ δβηδ (Ιβδ οπίΓβδ. Β’αρρβδ ρΙιΐδίβιιΓδ 

ΡβΓθδ, ββ δοηΐ Ιβδ Ρΐιαηδίβηδ βΐ Ιβδ άίδβίρΙβδ άβ Ιβαη; δαίηΐ; ΗίΙαίΓβ 

(Ρ. Ζ/. IX, 963) : ηΐαηΐβπι ίηΐβΐΐί^βτβηΐ, ηοη ρο88Β 8Ϊδί ίη νβΙβΗΙιΐΒ ρο8ί- 

118 ρβν^βοΐα Κχο 8αΙαίί8 8α€Ί'αηιβηΙα οοπιιηίΐΐί, οοιηραΓαΙίοηί8 ρο8ηίΙ 

βχβτηρΙηπι... ίηβηηα8 νίάβΙίοβΙ 9βΙιΐ8ΐαΙβ ρβοοαίοναπι βί αηίιηα8 βΐ €θτ~ 

ροτ'α, ηοναβ ^ναΐίαβ 8αοτα7ηβηΙα ηοη οαρβνβ.,. αί^ηβ ίάβο βΐ ΡΚαΗ8αβ08 

βΐ άί8βίριιΙθ8 Ιοαηηί8 ηονα ηοη αοοβρΐηΓθ8 β88β, ηί8ί ηοή ββνβηΐ. 

ΟΐΙοηδ βηβΟΓβ. Οη^'βηβ : Άσκαι παλαιοί εισιν οί τη νομική πολιτεία πεποιω- 

μένοι* οίνος δέ νέος ή διά Χρίστου χάρις. ΙδίάοΓβ : ΤοΙς σαπέντας τη παλαιδτητι καί 

τήν νέα.ν χάριν άθετησαντας ασκούς παλαιούς δ Κύριος προσηγορευσεν, ώς διαρρηγνυ- 

μένους καί τον καινόν λογον της βασιλείας ούκ έχοντας. ΟγΓίΙΙβ : Οί Φαρισαίοι εοικότες 

ίματίω κατερρωγοτι η άσκοΐς, παλαιοϊς, ού δύνανται δέξασθαι την νεάζουσαν διδασκα¬ 

λίαν Εκαμ. δΠΓ Μι. IX, 17, ρ. 69). Ββ πιβιηβ ΥίοΙοΓ δαρΜο. 

II γ α άβ Γβχα^βραΙίοη α βΐιαη^βρ αίηδί Ια ραραΕοΙβ βη ριιρβ αΐΐβ^ορίβ. 

Οη η’α ραδ α 8β άβπιαηιΐβρ ρρβοίδβιηβηΐ ςπβΐ ραρρορί ί1 γ α βηΐρβ ιιη νίβϋ 

Ιια1)ίΙ βΐ άβ νίβίΐΐβδ οπΙρβδ βΐ (}ΐιβΙδ δοηΐ οβιιχ ςιιί ΙίβηηβηΙ ροιιρ Ιβδ αηβίβη- 

ηβδ Ιραάίΐίοηδ. Βαηδ δα ρρβπιίβρβ ρβροηδβ, Ιβδίΐδ η’α ίαΐΐ αΐΐυδίοη (|ΐι’α Ια 

άβηχιβπιβ ραρίίβ (Ιβ Ια (}ΐιβ8ΐίοη, (}ΐιί βη ρβηίβρπιαίΐ ΙοιιΙβ Ια ροίηΐβ : 

ροπρι^υοί Ιβδ (ϋδβίρΙβδ ηβ ]βύηβηΙ-ίΐ8 ρα8? Ιοί βηβορβ ί1 ηβ β’οββηρβ (|ΐιβ 

ά’βηχ. Ροιιρ ρβββνοίρ ιιη βηδβί^ηβιηβηΐ ηοιινβαιι, ί1 ίαπί (}ΐιϊ1δ δοίβηΐ άβδ 

Κοπιιηβδ ηοπνβαιιχ, βΐ ραρ βοη8β(}ΐιβηΙ δβ (ΙβΙαβΙιβηΙ άβδ οΕδβρναηοβδ 

ορβββδ ραρ ιιηβ Ιραιΐίΐίοη 8αηδ αιιίορίΐβ ΡββΠβ. Ε’βδΙ ββ (}ΐι’αβββη1ιιβ Ια 

δββοηιΐβ βοιηραραίδοη (}ΐιί βοηοΙπίΙ α υηβ βοηβΙιΐδίοη ροδίΐίνβ ραρίαίΙβπιβηΙ 

βη Ιιαρπιοηίβ ανββ Ια <}ΐιβδΙίοη (1ιι άβΐιυΐ. Εα ρβηδββ α βνοΙαβ βΐ ρβνίβηΐ α 

δοη ροίηΐ άβ (ΙβραρΙ (1η€ΐιΐ8ίο). Ιβδίΐδ ηβ ηιαρι^υβ ραδ ΙαηΙ ΓορροδίΙίοη 

<1β Ια ηοιινβΐΐβ άοβίρίηβ α Γαηβίβηηβ Εοί, (}υβ Ια ηβββδδίΐβ ρουρ δβδ άίδβί- 

ρΐβδ άβ δβ ίοριηβρ αηρρβδ άβ Ιυί ροιιρ βηΐρβρ ίραηβΚβηιβηΙ άαηδ ιιηβ νοίβ 

ηοηνβΠβ. Εβδ ραραΕοΙβδ δοηΐ άοηβ ΙοιιΙ α ίαίΐ βη δίΐιιαίίοη, δαηδ ίηίΐί^βρ 

α Ια Εοί πηβ βοηάαηαηαΐίοη βοηΐραίρβ α Ια ρρα1ί(|ΐιβ άβ Ιβδίΐδ. ΕΙΙβδ ηβ 

δοηΐ α11β^0Γί(}ΐιβδ (}ΐιβ άαηδ Ια πιβδίΐΡβ ού ΙοιιΙβ βοπιραραίδοη Ιουρηβ α 

Γα11β§Όρίβ (|παηά οη βη ΓαίΙ ΓαρρΙίβαΙίοη α ιιηβ ρβΡδοηηβ άβίβρπιίηββ. 

23-28. ΡκΕΜΙΕΚΕ ^υΕ8ΤIΟΝ ΚΕΕΑΤΙΥΕ Αϋ δΑΒΒΑΤ (ΜΙ. XII, 1-8; Εβ. VI, 1-5). 

23) ΡοπΓ ΙαΙοιίρηυΓθ, βί. ιι, 15. — παραπορεύεσθαι (χ Α Ε, βίβ.) ρΐυΐόίςυβ διαπο- 

ρεύεσθαι (ΒΟΒ) (}πί α ρροΙιαΜβίϊίβηΙ βΙβ βΓηρρυηΙβ α Εβ. —ή σπόριμος (δ.-β. γη) 
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βρίδ. 24Ε11θ8 Ρΐιαπδίθπδ άθ Ιυί άΐΓβ : « Υοίδ! ρουΓ€[ΐιοί Γοηί-ϋδ 1θ 

ΐοπΓ άιι δ8ΐ1)1)δΐΙ Οθ (|υί η’βδί ραδ ρβηηίδΡ » -5 ΕΙ ί1 Ιθπγ (ϋΐ : « Ν’δΐ- 

άκηδ ΤΙίθορΙίΓ. Ηίεΐ. άββ ρΐαηίββ, VI, ν, 4, 8ί§·ηίΓΐθ ρΐιιίόΐ Ια ίβΓΓβ ρΓβραΓββ 
ροιίΓ Ια δβιηβηοβ. Οη ρβπΐ οϋβΓ Οβοροηια, I, χιι, 37 ροιίΓ 1θ 8βη8 άβ γθοο11θ8 
ςυί οοηνίβηΐ Μβη ιοί. — ή'ρξαντο (οί. ι, 45) βδί ρροδί^υβ βχρίθϋί; οοιηπιβ ηοίΓθ : 
86 τηβΐΐνβ α ίαΐΓβ ςυβίςυβ οΐιοδθ. — Οη α άοηηβ 1)βαυοοιιρ ά’ίιηροΓίαηοθ α 
όδον ποιεΐ’ν. 8ί οη 1β ρρβηά άαηβΐθ δβηδ οΐαδδίςηβ 8ίηοΙ, « 8θ ίαΐΓΘ υη οΐίθιηίη », 
οη οοηοΐυΐ (|ιιθ Ιβδ άίδοίρΙθδ αΓΡαοΙιαίβηΙ 1θ8 βρίβ ροτιρ δθ ίραγβΓ πη ραδδα^β α 
ΐΓανβΓδ ΙβδΜθδ, βΐ ηοη ροηηηαη^βΓ, οβ ςηί Θ8ΐ οοηίραΐΓβ α ΓθχρΗοαίίοη άοη- 
ηββ ραΓ Μί. θΐ Εο. Μαίδ οπίρβ (5110 οβΙΙθ αοίίοη βδΐ ρβπ ηαΙπΓβΠθ, οαΓ βη ραρβί! 
οαδ οη ίοηίβραίΐ 1β8 όρίδ, οη ηο Ιβδ αΡΓαοΙίθΡαΐΙ ραδ (Ζοιδί/), τίλλειν δί^ηίβθ 
αρραοΐιβρηη α ηη, οβ ςηί οοηνίβηάραίί ιηαΐ. II ίαιιί; άοηο ρρβηάρβ δδδν ποιεΐ’ν όαηδ 
1β δβηδ άθ ιίβΓ (αοβνβ (οΐι ΗοΙΙζ. νοίΐ ηη ΙαίΐηίδπΐΘ άβ Μο.), οί. 3υά. χνιι, 8 : 
του ποιησαι δ^δν αύτοΰ, « δηίναηΐ δοη οΐιβιηίη )>. ΙΙη ραρ^ρπδ άη ιπ® 8. αν, 3.-0. α 
ίοηρηί 1β δηΕδΙαηίίί οοηορβΙ δδοποία {Εχρο8., ιηαΡδ 1910, ρ. 288). 
Μο. η’α ραδ άίί (^ηβ Ιβδ άίδοίρίβδ ιηαη^θαίβηΐ, ραροβ (ΐηθ οβ η’βΙαίί ραδ Ια 

ςηβδΙίοη; ιηαΐδ οβία ρβδηΐΐβ Μβη άβ Ια ]ηδΙίβοαΙίοη άβ Ιβπρ αοΙβ ραρ 348η8. II 
η’βΙαίί ραδ ίηίβράίί άβ ίαίρβ ηηβ οοηρΙβ ρροιηβηαάβ 1β 3ουρ άυ δαββαί (έν τοΓς 
σάββασιν, οί. ι, 21); αη οοηΐραιρβ ο’βδί βηοορβ 1β ίοηρ οΐι Ιβδ 3ηίί8, η’αγαηΐ τίβη 
α ίαΐΡβ, δβ ρρβΙαδδβηΙ 1β ρΐυδ νοΙοηΙίβΡδ άαηδ Ιβδ ρηβδ βη ^ραηάβ Ιοίΐβΐίβ. Εβδ 
οβαιηρδ άβ βίβ ΙοποβαίβηΙ ρροβαβίβιηβηί α Ια νίΠβ, βΐ Γοη ίαΐδαίΐ (}ηβ1ςυβδ ραδ 
δηρ Ιβδ δβηΐίβρδ α ΐρανβΡδ Ιβδ ιηοΐδδοηδ. Εβδ Ρβαρίδίβηδ η’α11β§·ηβΡοηΙ ραδ ςη’οη 
α ιηαΓοββ ρΐηδ ςη’ίΐ η’βίαϋ ρβΡίηίδ; βηχ-ιηέιηβδ δβ ίροηναίβηί Ια βί η’αναίβηΐ 
ραδ άύ βχοβάβρ Ια άίδΙαηοβ. Ιΐδ ηβ δβ ρΐαί^ηβηΐ ραδ ηοη ρΐηδ ά’υηβ αΙΙβίηΙβ 
αη άροίί άβ ρρορρίβΙβ, οαρ ί1 α ΐοη]οηρδ βίβ, ίΐ βδΐ βηοορβ ά’ηδα^^β βη ΟρίβηΙ, 
άβ ρρβηάρβ βη ραδδαηΐ, δί Γοη α ίαίιη, ςηβΙίϊηβδ βρίδ, ςηβΙς[ηβδ β^^ηβδ, οη 
ςηβΐηηβδ ^ραρρβδ. Εα Εοί ρβριηβΐΐαίΐ άβ οηβίΐΐίρ Ιβδ βρίδ, ιηαίδ α Ια ιηαίη, δαηβ 
βιηρίογβρ Ια ίαηοίΠβ (ΌΕ χχιιι, 25). Εβδ άίδοίρίβδ 1β ίοηΐ, ιηοάβρβιηβηΐ, οβ 
ςη’βχρρίιηβ τίλλειν. Εβδ Ορίβηίαηχ ιηαοβοηηβηΐ νοΙοηΙίβΡδ βΐ ίρβί^ηβιηιηβηί άβδ 
§·ραίηβδ δβοββδ, άβ βίβ, οοηρ§^β, βίο. II βδί ρροβαβΙβ ς[η’οη βίαίΐ αη ίβπιρδ άβ Ια 
ιηοίδδοη; δί Ια δοβηβ βδί βη Οαΐίΐββ, οβ (^ηί βδΐ αδδβζ νραίδβηιβΙαβΙβ ά’αρρβδ 
Γοράρβ άβ Μο., νβΡδ Ια βη άβ ιηαί. 

24) Εβδ Ρβαρίδίβηδ δ’αάρβδδβηί α άβδηδ δαηδ ιηβιηβ ηοπιηιβρ Ιβδ άίδοίρίβδ. 
Μο. η’α3οηΙβρίβη α οβ ςηίβίαίΐ ίρβδ οΙαίρ άαηδ Ια δοβηβ βΠβ-ιηβιηβ, Οη δαίδίΐ 1β 
§·βδΙβ ιηοηΐραηί Ιβδ άίδοίρίβδ (οί. π, 16). ’Ίδε άαηδ Ιβδ ΕΧΧ =: ΠΚ"|, ιηαίδ, άβ]α 

οββζ Ιβδ Αίίίς[ηβ8, ί1 αναίΐ ρβράη δα ναΙβηρ ρρορρβ βΐ η’βίαίΐ §·ηβΡβ ςη’ηηβ ίηίβρ- 
^β^^ίοη {Β1α88, 88, ηοΙβ 1). Εβδ Ρβαρίδίβηδ ςηί δηίναίβηί ρροβαβίβιηβηΐ Ια ρβίϋβ 
οοιηρα§^ηίβ ροηρ Γοβδβρνβρ αβ’βοίβηΐ άβ ρβ^αράβρ ΓαοΙβ άβδ άίδοίρίβδ οοιηιηβ 1β 
ίαίί άβ ιηοίδδοηηβηρδ. Εα ιηοίδδοη βίαίί ίοριηβΐίβιηβηΐ ίηίβράίίβ (Εχ. χχχιν, 21). 
Οη η’α ραδ ρβίβνβ άαηδ Ιβδ βορίίδ ραββίηίςηβδ Γαδδίιηίΐαΐίοη (}ηί β^ηρβ ίοί. 
Μαίδ ί1 βΙαίΙ άβίβηάη άβ οηβίΐΐίρ άβδ ίρηίΐδ βί ιηβιηβ άβ ιηοηίβρ δηρ ηη αρβρβ άβ 
ρβηρ άβ Ιβδ άβίαοββρ δαηδ 1β νοηΙοίρ (Εευυ, Όίοι., γ® ηΐΐχΐ;; οί. Ιβδ ίρβηίβ-ηβηί 
δορίβδ ά’οηνρα§·β8 ρροβίββδ, ΟΗαΙίΒαΐΙι γιι, 2). Εβ ρβρροοββ άβδ Ρβαρίδίβηδ 
βδί άοηο ίΡβδ γραίδβιηβίαβίβ, ςηοίΐϊηβ ίΡβδ ίρίνοΙβ βη δοί. 

25) άβδηδ ηβ νβηί ραδ άίδοηίβρ βη άβίαίΐ οβ ς[ηί βδί ρβρπιίδ οη ίηίβράίί 1β ]οηρ 
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νβζ-νοιίδ ίαιη&ίβ 1υ οθ (ΐυβ ίιΐ Βανίά, ΙοΓδί^α’Π ίιιΐ άαπδ Ιβ Βθδοίη βΐ; 

(}ΐι’ί1 βυί Γαίιη, Ιυί θΙ οβυχ (ϊυί θΐ&ίβηΐ ανβο 1αί? ^6 Οοιηιηβηί ί1 θηίρα 

άιι δ&61>αΙ. II βίβνβ ΙοιιΙβ Ια (ΐαβδίιοη θΐ ροδθ 1θ ρπηοΐρβ (ίτιβ Ιθδ Ιοίδ ροδίίίνβδ 

η’οΜί^βηΙ ραδ βη οαδ άβ ηβοθδδΐΐθ. Οη ηβ ροιιναίΐ Γθ]6ίθΓ ΓααΙοηΙβ άα δαιηΐ 

Γοϊ Όανίά, άοηΐ ΓΘχβιηρΙβ βίαϋ οοηδί^^ηβ άαιΐδ ΓΕορίίυΓβ. 

26) άρτοι προθέσεως βδΐ ΓβχρΓθδδίοη άβδ ΕΧΧ ροτίΡ (Ιβδί§[·ηβΓ Ιβδ ραίηδ ΘΧροδβδ 

άαηδ Ιβίβιηρίβ, βΐ ιηαη^^έδ θπδυίΐβ ραρ Ιβδ ρρβίρβδ οοιηπιβ τιηθ οΐιοδθ ίρβδ δαίηίβ 

(Εβν. XXIV, 5 δδ.). ΑΜίϊίθΙβΙί (I 8απι. χχι, 1-6) ηβ Πΐ ραδ άίίΤιοαϋθ ά’βη άοη- 

ηβρ α ϋανΐίΐ, α Ια οοηάίΐίοη ςυ’ίΐ ΓύΙ ανβο δβδ οοπιρα^Ίΐοηδ βη βίαΐ άβ ριιρβίβ. 

II ηβ ρβ^αράαίΐ άοηβ ραδ βοπίηιβ α1)δο1ιιβ ΓίηΙβράίβϋοη ά’βη άοηηβρ α άβδ Ιαϊβδ 

δοηδ ββρΙαίηβδ βοηάίΐίοηδ. ϋβρυίδ, Ια Ιοί οη Ια βοηΙηπιβ άβνίηρβηί δαηδ άοηΐβ 

ρίπδ δβνβρβδ. Εα πρόθεσις βδί ρρο1)αΙ)1βπιβηί Γβχροδϋίοη άβδ ραίηδ (βί. II Μαββ. χ, 

3 βΐ Όει88Μανν, Βι})6ΐ8ΐηάίβη, 155 βίΐαηΐ Μ. 1ιηιη1)Ρθδθ (|ηί βροίΐ ανοίρ 1η ηηβ 

πρόθεσις των άρτων ραϊβηηβ δηρ ηη ραργρηδ άη Ιιοηνρβ (60 οί. ΑΐΗέηββ, ιιι, 

110). Εβ ΙβχΙβ ςηβ ηοηδ δηίνοηδ βοηδίρηίΐ τούς ίερειςά Γαββηδ. βοιηπιβ δη^βι άη 

νβρίιβ φαγεΐ’ν, Ιοηρηηρβ δηίϊίδαιηιηβηΐ βορρββίβ ιηαίδ ραρβ; οΓ. Εβ. νι, 4; χχ, 22 (Ί*); 

Ιβδ αηΐρβδ οηΐ ιηίδ 1β άαίίί βοιηπιβ βοπιρίβιηβηΐ άβ ’έξεστιν, ρρο1)α1)1βιηβηί ροηρ 

βορρί^βρ (βί. Β1α88, 246). 

8ηρ 1β V. 26, άίίϊίβηΐΐβ ββ1βΙ)Ρβ. Μβ. ίαίΐ αΐΐηδίοη α I 8απι. χχι, 1-6, ιηαίδ ίί 

ηοιηπιΘ 1β ^^ραηά ρρέΐρβ Α1)ία1;1ιαρ, Ιαηάίδ (^ηβ 1β ΙβχΙβ άβ 8αιηηβ1 ιηβί βη δββηβ 

ΑΜιηβΙβΙί. Οη α ρροροδβ 1)ίβη άβδ δοΙηΙίοηδ : 1β §^ραηά ρρβίρβ αναίΐ άβηχ ηοπίδ 

{ΟΙΐΓ^δ., νίαίοΓ, βίβ.), οη Μβη Αΐιίπιβίβΐί η’βΙαίΙ (}ηβ ρρέΐρβ βί ΑΜαίΙιαρ ^ραηά 

ρρβίρβ [νίοΙΟΓ, βίβ.), οη επ\ Αβιαθαρ άρχιερέως άβ8ί§·ηβ ηηβ ρβρίβορβ άβ ΓΕβρίΙηΡβ, 

βοιηπιβ έπΙ του βάτου (χιι, 26)', οη ββδ ιηοΐδ δοηΐ ηηβ να^ηβ άβδί^ηαίίοη άβ ίβιηρδ 

« Γβρθ(}ηβ άΆΙ)ία11ιαρ ». Μαίδ ββδ δοΙηΙίοηδ οηΐ Ιρορ βνίάβιηπιβηΐ ροηρ 1)ηί άβ 

ιηβΙίΡβ Μβ. α Γα1)ρί άη δοηρςοη ά’βρρβηρ. Οαρ ΑΙ)ία11ιαρ βίαίΐ Γιΐδ ά’ΑΜιηβΙβΙί 

(Ι 8αιη. χχιι, 20), βΐηβ ροηναίΐ ραρ βοηδβςηβηΐ έΐρβ §·ραηά ρρέίρβ άη νίνβηί άβ 

δοη ρβΡβ. Αΐιίιηβίβΐί βδί δβηίβιηβηΐ ηοιηπιβ ρρβίΡβ {I 8απι. χχι, 1), ιηαίδ ΑΜαΐΚαρ 

αηδδί (II 8απι. νιιι, 17). Ιπ'ι... άρχιερέως, δαηδ Γαρίίβΐβ, δί§·ηίΓιβ ςη’ΑΙιίαΙΙιαρ βΙαίί: 

αίορδ ^ραηά ρρβίρβ, βοιηπιβ I Μαββ. ΧΙΙΙ, 42 : έτους πρώτου Ιπ'ι Σίρ-ωνος άρ/ιερέως 

οη Εβ. III, 2, βΐ ββδ ιηοΐδ ηβ ροηρραίβηΐ βίρβ ηηβ ίοριηηΐβ άβ βίίαΙίοη (ά’αίίίβηρδ 

ίηβχαβΙβ) ςηβ δ’ίΐδ δηίναίβηΐ άνέγνωτε. Αηδδί ά’αηίρβδ βχβ§^βίβδ οηΐ-ίΐδ ρβρροβίιβ 

α Μβ. ηη πχαηΐίηβ άβ ιηβιηοίρβ βη ραρρορίαηί ΓίηβίάβηΙ άβ I 8αιη. χχι, 1-6. 

II βδΐ ρΐηδ 3ηδ1β άβ βοηδΙαΙβΡ ί^ηβ Μβ. η’αναίΐ ραδ ΓίηΙβηΙίοη άβ δηίνρβ ραδ α 

ραδ 1β ΙβχΙβ άβ ΓΑ. Τ. Βαηδ ββ ΙβχΙβ, Βανίά δβ ρρβδβηΐβ δβηΐ αη ρρέΙρβ ΑΜιηβ- 

Ιβίί, βί οη ηβ άίΐ ραδ ςη’ίΐ αίί ρβηβίρβ άαηδ 1β δαηβίηαίρβ; ί1 η’βδί ραδ πιέπιβ 

ββΡίαίη ςη’ίΐ αίί βη άβδ βοπιρα§“ηοη8, οη άη ιηοίηδ ίΐδ η’βίαίβηί ραδ ρρβδβηίδ, 

βί ί1 η’βδί ραδ άίί (^η’ίΐ Ιβηρ αίί ίαίί ιηαη^βρ Ιβδ ραίηδ. Ε’αηββάοίβ βδί άοηβ 

ραβοηίββ ίΡβδ Ιαρ^βιηβηί; 3βδηδ βη ρρβηά ββ ({ηί βοηβΙηί βί ίηδίδίβ δηρ Ια ραρίί- 

βίραίίοη άβδ βοιηρα^ηοηδ άβ Βανίά, Ιρβδ νραίδβπιΙ)1α1)1β ά’αρρβδ 1β ίβχίβ άβ 

ΓΑ. Τ.,ροηρ ί^η’οη ηβ ρηίδδβ αΐΐβ^^ηβρ ηηβ βχββρίίοη βη Γανβηρ άβ Βανίά δβυΐ. 

ΑΜαίΙιαρ βΙαίί ρρβδβηί (I 8αιη. χχπ, 20), βί δοη ηοιη βίαίΐ Ι>βαηβοηρ ρΐηδ βοηηη 

ςηβ ββΐηί άβ δοη ρβΡβ. II αναίί ηηβ δορίβ ά’βίαί βίνίΐ 1)ί1)1ί(ίηβ 0}ηί βη Γαίδαίί 1β 

^ραηά ρρέίρβ άη ίβιηρδ άβ Βανίά. Οβίίβ αρρροχίπιαίίοη βδί ραρΓαίίβπιβηΙ δηί- 

Γίδαηίβ ροηρ 1β ΐ3ηί ροηρδηίνί ραρ άβδηδ. Ο’βδί α ρβη ρρβδ Ια δοΙηίίοη άοηηββ 
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ά&ηδ Ια ιηαίδοη άβ Βίβια δουδ 1θ ^Γαικί ρΓβΐΓθ ΑΒίαΙΙιαΓ, βΐ ιηαηβ'βα 

Ιθδ ραίηδ άθ ρΓοροδίΐίοη, (|ΐι’ί1 η’βδί ρβηηίδ (|π’8ΐιιχ ρρβίΓβδ άθ 

ιηαη^βΓ, βΐ βη άοηηα α οβυχ (}αί θίαίβηΐ ανβο 1πί? » 

^'^Εΐ ί1 ΙβυΓ (ΙίΙ : « Εβ δα1)1)αΙ α βίβ ίαίΐ ρουΓ ΓΗοιηπίθ, θΐ ηοη 

ρ8Γ 8. ΤΗοιηαδ ά&πδ Ια ΟαΙβηα ά’&ρρθδ Ββάβ : Οοοϊβο αν,ΐβπι ΑΒίτηβΙβοΗ (ά’α- 

ρρβδ οβΓίαίπδ Ιβχίβδ άβδ ΕΧΧ) α βαυ,Ιβ, ('η^ΐΐ ΑΗαϋιαν αά Όανίά^ οοπιβδ /'αο- 

ΐιΐ8 ίούιΐ8 βχίΐα 61118, ρο8ΐ6α 60 Γβ^παπίβ 8ΐιπιηιί 8αθ6νάού8 βΐ ίρ86 ξΓαάιιπι αο- 

αβρίί, πιιιΐΐοψιβ ηιαίοΗ8 βχοβΙΙβηύαβ βΙΐιΐ8 (^ιιαιη ραίβΓ 6β['66ίιΐ8 68ί, ίάβο άί§ηη8 

βηίΐ 6111118 πιβπιοΓίαπι Όοιηίηΐί8, βΐίαπι νίνβηΐβ ραΐνβ, (ΐυ,α8ί 8ηιηπιί 8α6€Γάοΐί8 

[αοβνβΐ. δοΐιαηζ ορίηβ ς[πθ ΟθΙίβ ΐϊΐ&ηίβΓβ άβ ΓβΙαίβΡ ΓαηβοάοΙβ βίαϋ ΐΓΒάίΙίοη- 

ηβΠθ, θΐ ί^χΐθ Ιβδ ^ιι^ίδ οηί ρα γ έΐΓβ οοηάπίίδ ραροβ ςιιβ ΑΜπίθΙβΙί βδΐ Γιΐδ ά’Α- 

1)ί3ΐί1ι&Γ άαηδ II δαιη. νιιι, 17. Μ&ίδ ί1 Ιβιιρ βΙαίΙ ίαοίΐβ άβ ρβηδβΡ ςπβ οβΙπί-Ια 

βίαίΐ 1β ρβΐίί-βίδ άθ ΓΑΜιηβΙβΙί άβ I 8απι. χχι, ά’απίαηί ςηβ 1& ραρροηγιηίβ βΐ&ϋ 

θίορδ ίρβςυβηΐβ. 

II ίαπί θηοορθ ηοίβρ ςυβ 1θ ίθχΐβ άβ ΓΑ. Τ. ηβ ρ&ρΙθίΙ ραδ άβ §Γαηά ρρέΙρβ 

βΐ ςυβ άαηδ άοδβρίιβ Ιβδ §·ρ&ηάδ ρρθΐρθδ δοηΐ Ιβδ ιηβιηΐιρβδ άβδ ^ραηάβδ ία- 

ιηίΐΐβδ δ&θβράοΙ&Ιβδ (ρ&ΡθχβιηρίΘ ΒβΙΙ. IV, ιιι, 7). 

Οη ηβ ρβιιΐ ΡθρροοΙιβΡ & Μο. ηηβ αρρροχίπιειίίοη ςυί η’θδΐ ροίηΐ υηβ βρρβαρ, 

ριιΐδςιι’ίΐ η’αναίί ραβ άθδδθίη άβ πθρρθρ Γβρίδοάβ Ιβί ςιΐθΐ, ιη&ίδ άβ ΙΪΡβΡ πηβ 

βοηβΐυδίοη ά’υη βρίδοάβ ςυ’ΐΐ άβδί§'ηβ βδδβζ βίαιρβπιβηΐ;. Ββ β&δ βδΐ υη άβ ββιιχ 

(^πί ίβίδβίβηί άίρβ 3. 8. άβροηιβ : βχ ηΐίίΙ)ΐΐ8 ιιηίθ6Γ8ί8 ρ6Γ8ρί6ΐιιι/η 68ί, αρο8ΐοΙθ8 

616ναη§6ΐί8ΐα8 ίη ίηΐβΓρΓβίαίίοηβ οβίβηιτη 86ΓίρίΐίΓαηιπι 86η8ΐιητ ^ΐία68ί886, ηοη 

06Γΐ>α ηβο πια^ηορβΓβ άβ ΟΓάίηβ 86ΓπιοηίΒιΐ8(ΐιΐ6 6ΐΐΓα886, άιιηι ίηΐβΐΐβοΐαί γ68 

ραΐβνβΐ [Αά Ραπιτηαοΐι., Ρ. Σ. XXII, β. 576). 

Βα πιβηΐίοη έπι Άβιαθάρ άρχιερέως 3 βίβ οιηίδβ ρ3Ρ Μί. βΐ Εβ. Οπ βοιηρρβηάραίί 

Ιρέδ Μβη (^α’αγαηΐ 1β ίβχίβ άβ Μβ. βοπβ Ιβδ γβιιχ βΐ δ’βίαηί ρβρορίβδ 3ΐι ίβχΐβ 

άβ 83ΐηαβΙ,ΐ1δ 3ίβη1βνίίβ ββΙΙβ 3ρρ3ΡβηΙβ βοηΐραάίβΐίοη. Ο’βδί δαηδ άουίβ ροιιρ 

1β ΐΏθιηβ ιηοϋί ςυβ ςυβίςυβδ ίβπιοίηδ άβ Μβ. ηβ Ια ρορίβηΐ ρ3δ. Ο’βδί ηηβ οβ- 

β3δίοη ά’ηρρρββίβρ 1β Ιβχίβ άίί οββίάβηίβΙ. 

Οβρβηάηηί Μ. 8ί3ηίοη ηάπιβί (}υβ έπ\ Άβιαθαρ άρχιερέως ρβυί βίρβ υηβ αάάΐίίοη 

ΓαίΙβ ρ3Ρ ηη βορΐδίβ ιηηΐ ίηίοριηβ [ΤΗβ Οθ8ρ6ΐ8 α8 ΙιΪ8ΐ0Γί6αΙ άο6ΐιηΐ6ηί8, II, 145); 

άαηδ ββ β3δ Ια άίίΓιβυΙΙβ η’βχίδίβ ρΐυβ. 

27) Και ελεγεν αύτοϊς ηβ ιηαρςυβ ραδ βχρρβδδβιηβηί υηβ βίρβοηδίαηββ άίίϊβ- 

ρβηΐβ, ιηαίδ ρουρραίΐ έίρβ Γίηάΐββ ά’υηβ ββρίαίηβ ΐηίβρρπρίίοη. ϋ’αίΙΙβυΡδ ββ ν. 

βοηβΙυΙ αάιηίραβίβπιβηί ρουρ ββ (^υί ρρβββάβ. Ε’οΒδβΡναίίοη άυ δαΒΒαΙ ηβ ραρ- 

ρορίβ ρϊβη 3 ϋΐβυ. Όίβυ η’α ραδ βρέβ Γΐιοιηιηβ ρουρ €[υ’ί1 §'3Ράβ δβδ δαββαίδ, 

ιηαίδ 3 ίηδίίίυβ 1β δαΒβαί άαηδ ΓίηίβΡβί άβ Γΐιοιηιηβ, βοιηιηβ Ιουίβδ Ιβδ Ιοίδ 

ςυ’ίΐ Ιυί 3 άοηηββδ; βί. II Μαββ. ν, 19 : 03 δια τον τόπον τό έθνος, άλλα διά τδ έθνος 
τον τόπον δ κύριος Ιξελεξατο. Οβ ς[υί ηβ νβυί ραδ άίρβ (|υβ ΓΚοπίπΐβ δοίΐ Ιίβρβ 

ά’αΚρο^βΡ ηί ηιβιηβ ά’βηίρβίηάρβ υηβ Ιοί ροδββ ραρ Οίβυ ρουρ δοη βίβη, ιηαίδ 

ςυβ Ια Ιοί ροδίίίνβ η’οΒΙί^β ρΐυδ δί βΠβ Ιουρηβ αυ άβίρίιηβηί άβ ΓΙιοπιιηβ. Εβ 

ρρίηβίρβ ραραίΐ βίβη ανοίρ βίβ αάπιίδ ραρ Ιββ άοβίβυΡδ ^υίίδ Ιορδςυ’ίΐ γ αναίί 

ρβρίΐ άβ Ια νίβ. Αυδδί αναίί-οη άββίάβ οίΓιβίβΙΙβιηβηί αυ Ιβιηρδ άβδ ΜαββΙιαβββδ 

ςυ’οη άβναίί βοιηβαίίρβ 1β ίουρ άυ δαββαί δί Γοη βΙαίί αίίαςυβ (I Μαββ. π, 39- 
42; βί. 3ο8. Αηί. XII, νι, 2). 
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ΠιοιηηΐΘ ροπΓ 1θ βα1)1)αΙ, βη 80γΙθ (}υ.θ 1θ Ρΐΐδ άβ ΓΗοιηπίθ βδί πιαιΐΓθ 

ηΐθΐηθ άτι βαΡΡαΐ. >> 

ϋβ ^Γ&ηάδ άοοίβιΐΓδ, Ιδίπαβί 1)βη ΕΗοΙια, Εΐβαζαρ 5θη Αζαπα βί 5βη 
^08βρ11 θίαίβηΐ ά’αοοοΓά [ΜβΗΙία βά. }νβί88, ρ. 110^) ςα’οη ροιιναίΐ νίοΙθΓ 1β 
δδΐ55αΙ ροπΓ δ&πνβΓ δα νίβ, ριιίδίϊτι’οη ροαναίΐ 5ίβιι Ιιιθρ πη α^ηβαπ (Εχ. χχιι, 
1); ο’βίαϋ ιιηβ δΟΡΙβ άθ οαηοη : « 1β δοίη άβ Ια νίβ (ϋδρβηδθ άα δα1)5αΙ » [ύ. 
Ιοϊϊΐα 85^). 
Ροπρ βΙα^Ηρ 06 ρριηοίρθ δαρ Ια Εοί βΠθ-ιηέιηθ, δίαιβοη 5θΐι Μβηαδία ηοίαΐΐ 

άαηδ Εχ. XXXI, 14 : « Ιβ 8α1)1)αί θδΐ δαίηΐ ροήν νοιΐ8 », βΐ οοηοίπαίΐ : « 1θ 8αΐ)5αί 
νουδ θδΐ άοηπθ, οβ η’βδί ραδ νοπδ ςιιί έΐθδ άοηηβδ αα δα55αΙ » 03^ 

Γαΰ7^ ]ΊΊ10Ό ΠΠΝ πηΟΌ, ΑΓβΑ:. ρ. 110»), ραροΙβ αδδβζ δβιη^ΙαΜβ α οθΙΙθ (1θ 
^Θ8Π8, ςαβ 1θ Ταίιηαά άβ Βα^γίοηβ [Ιοηια 85^) α1ίρί5υθ α ^οηα(;ι1αI1, θΙθυθ 
ά’ΐδΐηαθί. Οβ ιηαίίΡθ άοηπαίΐ α δα δοΐαΐίοη ιιηθ ααίρβ ίοριηβ ρίςιιαηΐβ : « ρρο- 

ίαηβ υη δαΒΙιαΙ, αβη άθ ροανοίρ βη οβδβρνβρ ββααοοιιρ » {Μβΐί. 1. 1. θπ ΙίδαηΙ 
αυ Ιίθιι άθ ΙΠί; οί. Βαοηεκ, Ταηη. II, ρ. 362). II ΡβδΙθ οβΙΙβ άίίΤβΡθηοβ θπίρβ 

Ια άοοίριηθ άβδ ραβΜηδ βΐ οβίΐβ άβ άβδυδ, (|ΐΐθ ^θδιι8 η’βχί^β ραδ ςιι’ΐΐ γ αϋ 
ρβριΐ άθ Ια νίθ, ςυαηά ί1 δ’α^ίΐ ά’υπθ Ιραη8§;·Ρβ88ίοιι αιΐδδί ιϊιθπιιθ. Εθ ρρίηοίρβ 
ιιηθ ίοίδ αάιηίδ απραίΐ άύ ίαΐΡθ ρβ]θ1θρ ΙοιιΙθδ Ιθδ δυΡοΚαρ^θδ ραβ5ίηίς[αθ8 ηιιί 
αΙΙαίβηΙ θοπΙρθ ΓίηΙθηΙίοη άα 1β§“ίδ1α1θπρ θη ίαίδαηΐ άτι δαββαί ιιηθ ίηδίίΐηΐίοη 
δί άίβιοΠθ α οΒδθΡΥθΡ, ςη’οη θη βίαίΐ νθηη α θδΙίπιθΡ ς[ΐι’οη ηθ ροαναίί ραδ 
Ια ρραΐίι^ηθΡ άαηδ Ια ρθρίθοίίοη νοηίαθ (οί. Ζβ Μ688ίαηί8ηιβ... ρ. 189). ϋθ ρΐιΐδ, 
^θ8ιι8 να άροίΐ α ΓίηΙθηΙίοη ΒίθηνθΠΙαηΙθ άθ Βίθιι θηνβΡδ Ιβδ Κοιηιηθδ, δαηδ 

δ’αρρη^βι* 8^1* αρ§·υ1ίθ άα ίθχίθ, οοιηηΐθ δίιηβοη 5. Μθηαδΐα θί Ιθδ ρα55ίηδ 
θη §^βηβρα1. Ό’αΠΙθαΡδ ίΐδ δθιηβΙθηΙ ανοιρ θδδα^β ά’ορροδθΡ άθαχ ρρβθθρίθδ 
Γαη α ΓααΐΡθ, δαηδ οοιηρρθηάρθ 1θ οαραοίβρθ δίπιρίθπίθηί ροδίϋί άθ Ια Ιοί 
άα δαββαΐ. Ο’θδΙ αΐηδί ({αθ Τίηθίαδ Καίαδ άθιηαηάαηΐ α Ας[ί1)α ροαΡί^αοΐ Βίβα 
νίοΙαίί 1θ Ρθροδ άα δθρΙίβπιθ ]θαρ θη ίαίδαηί δοαΠΙθΡ 1θ νθηί, βίο., Αφ5α Ρβ- 

ροηάϋ (}αθ Βϊθα, βαβΐίαηί 1θ ιηοηάθ ηηΙίθΡ, ροαναϋ γ α§·ίρ ΙίβρθπίθηΙ οοιηπίθ 
ΙοαΙ 3αίί άαηδ δα άθιηθαρθ, θΐ ςαβ ιηέιηβ ί1 αναϋ οβδβρνβ 1θ δαββαί άαηδ 1θ 
άβδθΡί θη η’θηνο^αηΐ ραδ Ια ιηαηηθ 1θ ίοαρ άα δαββαί (Βαοηεκ, Ταηη. Ρ, 291, 

οΐΐαηί 1>. 8αη]ι. 65^, θΐθ.). 
28) II θδΐ ίρβδ άίίΠοίΙθ άθ νοιρ οοιηηίθηί οθίΐθ ρροροδίΐίοη δθ δοαάθ, δαρίοαί 

ραρ ώστε, ανθθ οθΠθ ςαί ρρθθβάθ. Μαΐά. Γα οοιηρρίδ, θΐ ρροροδθ άθ Ιθδ Ηβρ 

ιηοίηδ ίορίθπίθηΐ : άίοί ροΐβ8ΐ ραπίοηίαπι ίΙΙαιη ώστε ϋαίϊαβ ηοη ίΙΙαύναπι 8βά 

οοιηρίβύνατη 6886, ηΐία8ί άίοαΐ, ά6ηί(^α6 Όοπιίηη8 68ΐ βΙία8 }ιοιηίηί8 6ΐίαηι 8αΙ?- 

Ιαίί. Μαίδ ώστε ηθ ρθαΙ ανοίΡ θθ δθηδ θη §;·ρθθ. 8θβαηζ, Κηα5., δλνθίθ, Ηοΐΐζ., 

^ΊίδδθηΙ δαρ Ια άίίβοαίΐβ (^αθ Εοίδ^ πίθΐ ίρθδ Βίθη θη ΙαπιίβΡθ : « Εα ρρβιηίβΓθ 

ρββθχίοη : « Εθ δαββαί α βίβ ίαίΐ ροαρ ΓΚοπιπιθ, ηοη Γβοιηπιβ ροαρ 1θ δαβ- 

βαί », θδΐ άοηο άαηδ 1θ ιηβιηθ θδρρίί (ίαθ Γβχθπιρίθ οίΐβ, θί α ρα δθρνίρ α 1θ 
οοηβρηιθρ; ιηαίδ οη η’θη ρθαί άίρθ ααΐαηΐ άθ Ια δθοοηάθ, (^αί, ιηαΙ§·ρβ 1θ Ηβη 
([αθ Μαρθ βΙαβΙϋ θηΐΡθ Ιθδ άθαχ, ηθ δθ άβάαίΐ ραδ ηαίαρθΐΐθπίθηΐ άθ Ια ρρθ- 

ιηίβΡβ. Ββ θθ (^αθ Γβοηιηΐθ η’θδΐ ραδ ίαίΐ ροαρ 1β δαββαί, ί1 δαΐΐ ς[αθ Γΐιοιηηΐθ 

ρθαί βίρθ άίδρθηδβ άα δαββαί, ςααηά Ιθ δαββαί Ιαί δθραίί ηαίδίβΙθ αα ϋθα άθ 

Ιαί έίρθ αίϊΐθ, ηοη ςα’αη βοπιπίθ ίθΐ ςαθ Βανίά οα βίθη 1β Μθδδΐθ αίί 1θ άροίί 

ά’θη άίδρθηδθΡ. Εα δθοοηάθ ρββθχίοη ραραίί άοηο ανοίΡ θίθ δαραίοαίβθ » 
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(1,511 8.). ίι’κΓ^υπίθηί βδΐ άθοΐδΐί, ά άβυχ οοηάίΐίοηδ ; (^ιιβ Ια οοηδθίίαΘηοβ άοίνβ 
δ’6χρ1ί(}υβρ ά’αρρβδ 1β οαδ άθ οοηδοίβηοβ δρόοίαΐ (^ιιί ρρβοθάβ; ςαθ Ια δβοοηάβ 
δβηΙθηοΘ οοιηρρβηηΘ δβαίβιηθηί 1θ ρουνοιρ άβ άίδρβπδθΡ. Ορ οθ η’βδί ραδ Ιθ 
οαδ, ραροβ (ίυο Μο. α βυ δοίη άβ ροδθρ οοιηιηβ υη ρβΐΐΐ ίηίθρναΐΐβ ΙίΙίΘΡαίρβ αυ 
(ΐΘΐ)υί άα ν. 27 Και ελεγεν αυτοΐς, βΐ ραΡΟΘ ςυθ 1β ν. 28 δί^τΐίίΐθ Ια ΠΙαίΙρίδθ 
οοιηρΙβΙθ άυ δα1)1)αΙ. 8ί Γοη ίδοΙβ 1θ ν. 27 άυ ν. 28, οη άοϋ 1β ρρθηάρθ οοιηπιβ 
ιιηβ οοηοΐυδίοη άβ οβ ςυί ρρβοβάθ, θί αίορδ 1β ν. 28 ηβ δυίΐ ραδ. Μαίδ υηο ίοίδ 
Ιθ ρριηοίρβ άυ ν. 27 ροδθ, οη ρουί αιΐδδίΐόί— θί ο’βίαίΐ υηβ βΧ6§·θ8β οοηραηΐθ 
— 1β οοηδίάβρβρ ροηρ δα ναΙθηρ ρρορρθ. Οη ροηναίΐ οη άοάπιρο, ηοη δβηΐθΐηβηΐ; 

ςιΐΘ 1β 8α1)1)αί βδί υηο Ιοί άίδρβηδαΜβ, ιηαίδ οηοορθ ςηο ο’βδί ηηβ Ιοί ροδίΐίνβ, 
(^ηί ροηναίί βίρβ α1>Ρ0§·ββ οη ιηοάίΓιοβ, οοηοίηδίοη ςηβ Κ. Αφ1)α ΡθΓηδαίΙ άθ 
ΙίρθΡ, πιαίδ (^πθ ^68η8 Ιίρθ βχρρβδδθηιοηί. Ναΐηρβίΐθΐηβηΐ οθ η’θίαίΐ ρΐηδ υη 
Κοιηιηβ (ΐηθΙοοηι^ηΘ ιιυί ροηναίΐ βη αφρ αίηδί, αυδδί ορροδβ-ί-οη 1β Γίΐδ άβ 
ΓΚοιηηιβ α ΓΚοπιπιθ. Ιοί Ιθ Γίΐδ άθ ΓΚοιηιηθ θδΐ ρρίδ άαηδ 1β δθηδ ηΐθδδίαηίςυθ 
Ιαρ^θ, οοιηπίθ ρρβοβάβπιηιβηί;, ΓΚοιηπίθ (ΐηθ ]θ δΐιίδ, ίοηάβ άθ ρουνοίρδ άθ 
Όίθυ. Οβ η’θδί ραδ Ια οοηοίηδίοη άβ Γβρίδοάβ ςηί ρρβοθάβ, ο’βδί ηηβ αΙΓίρπια- 

Ιίοη ςηβ ^β8η8 ίαίΐ άβ δοη ροηνοίρ α Γοοοαδίοη άβ οβί βρίδοάβ. Ο’βδί, ροηρ 1β 
ίοηά, Ια ρβηδθβ άβ ΜαΙά. (|ηί α]οηίβ : νοίιιίΐ βΐίαηι (οΠαΒΒίε οϋΒοηνβ ίηείηηαΓβ 
86, ιιί ρο8ίβα ^6611, ΙηάαβοπιΐΎΐ 8αΒΙ)αίιιτη αΒΓΟ^αίαποη. 

ϋβ δοη οόίβ ΛΥθΗΚ. Ρβοοηηαίί 1β Ιίθη βίροίί βηΐρβ ν. 27 βΐ ν. 28, πιαίδ α 
οοηάίίίοη άβ ρρβηάρθ 1β Γίΐδ άβ ΓΚοιηιηβ άαηδ 1β δβηδ ά’Κοιηπίθ : ΓΚοπιπιθ θδί 
ιηαιΐρθ άη δαΙ)1)αΙ, οοιηιηβ ρρβοβάβιηιηβηΐ ί1 ροηναίΐ ρβιηβίίρβ Ιβδ ρβοΐιβδ. 
Ο’βδί βνίάβιηιηβηΐ βχορ1)ίΙαηΙ, βί άβδηδ η’α ρη Ιβηίρ οβ 1αη§·α^β. Εα ρβηδββ 
δβραίΐ ρΐηδ αοοβρ1α1)1β δί οη ΓβορίναίΙ : « ΓΙιοιηιηβ βδΐ άοηο ΓαρΙίίίρβ άβ Ια 
άίδρβηδβ άη 8α1)1)αΙ »... ιηαίδ οβ ηβ δβραίΐ ραδ οβίΐβ άβ Μο. 0’ο1)]βοΙίοη άβ 
λνβΐΐΐι. ςηβ Γαραιηββη η’αναίΐ ραδ άβηχ ιηοίδ ροηρ άίρβ « Κοιηπιβ » βΐ ροηρ 
άίρβ « Γίΐδ άβ ΓΙιοιηιηβ » βί ςη’αίηδί Ια ηηαηοβ άβ Μο. η’α ρη έίρβ ρροίβΡββ ραρ 
^βδηδ βη αραπιββη α βίβ ΡβίηΙββ ραρ ϋαίπιαη {ΤνοΠβ, 191 δδ.). 
Βαηδ Ια νβΡδίοη 8^Γ8ίη. οη ΙίΙ ροηρ « άνθρωπος » βί 1Π Π11 

ροηρ ό υΐος του ανθρώπου. Οβ δβοοηά Ιβρπιβ α ςηβΐίίηβ οΚοδβ ά’αρίίίίοίβΐ, ιηαίδ 
ο’βδί 1β ίβχίβ §·Ρβο ςηβ ηοηδ ανοηδ ά ίραάηίρβ βί οη άοίί δηρροδβρ 3η8(ίη’α 
ρρβηνβ άη οοηίραίρβ €[ηβ Ια ηηαηοβ άη ^ρβο Ρβηά ηηβ ηηαηοβ άβ Γαραπιββη, 
δί 1β Ιοξίοη α βίβ ρροηοηοβ άαηδ οβίίβ 1αη§·ηβ. 
Μί. θί Οο. οηί οπιίδ 1β ν. 27 άβ Μο. Βαηδ Μί. Ια οοηοίηδίοη βδί ρρβοβάββ 

ά’ηη αηίρβ βχβιηρίβ. Οβ δβραίί ηη οαδ οίι Γοη ροηρραίί δοηρςοηηβρ Μο. δίηοη 
ά’ανοίρ α1)Ρβ^β 1β ίβχίβ άβ Μί., άη ηιοίηδ άβ η’ανοίρ ραδ ρβρροάηίί 1β ρΐηδ 
ΓιάβΙβπιβηί ίοηίβ 1’αρ^^ηιηβηίαίίοη άβ άβδηδ. Οβ Ια ηηβ οβρίαίηβ ίηοβρίίίηάβ δηρ 
οβίίβ αρ§·ηιηβηίαίίοη βΐΐβ-ιηβιηβ. 



ΟΗΑΡΙΤΚΕ III 

ί ΕΙ ί1 θηίΓα άβ ηοηνθαιι 4 Ια δγηα^ο^ιιβ, θΙ ί1 γ αναίΐ Ια πη 
Ηοπιπίθ (^υί αναίί Ια ιηαίη άβδδβοΙίθΘ, ^βΐ ίΐδ ΓθρίαίβηΙ [ροπΓ υοιγ] 

III, 1-6. ϋΕυΧΙΕΜΕ ^υΕ8ΤIΟΝ 8υκ ΕΕ 8ΑΒΒΑΤ (Μί. XII, 9-14; ]1ι0. VI, 6-11). 

1) Πάλιν ραΓαίί 8Θ ΓαρροΓίθΓ α ι, 21, Ια ρΓβιηίθΓΘ θπΙγθθ άθ ^β8ιι8 ά&η8 Ια 
8γιΐ8ΐ^ο^πβ άβ Οαρίιαηιαϋιη. Νου8 80ΐηπΐθ8 άοηο ρΓοΠαΠΙθπίθΐιΙ (1&η8 οθΙΙθ 
νίΐΐβ. ^θρβηά&ηι Μο. αίΤβοΙθ άβ ηβ ά68ί^ηβΓ αιιοηηθ 8γη&^ο§^υθ 8ρ6θία1θ, ρυί8- 
ςυβ ΓαΓίίβΙθ πιαπ^υβ. Οβ (ϊΐιί ίπιροΓίβ, β’β8ΐ (ϊΐι’οη β8ΐ (1αη8 πηβ 8γη3§Ό^ιΐΘ 
(βί. άο. VI, 59; XVIII, 20; ^3^. ιι, 2, ού Γαρίίοΐβ πι&η(|πβ άβ Ια ιηβπιΘ ίαςοη; 
8α>6ΐ6). Μβ. ηβ άΐΐ ρ8ΐ8 (ΐυβί ταρροΓΐ αναΐΙ ββΙΙβ 8βθηθ ανβο Ια ρΓβοβάβηΙβ. Οη 
άιραίΐ ςυβ οβ 8οηΙ 1θ8 πΐθΐηβ8 Ρ1ιαη8ίθη8, ςιιΐ, ναίηου8 άαη8 πηβ ρρβιηίθΓβ 
]0ΐι1θ, οΙΐθΓοΙίθηΙ πηβ οοοα8Ϊοη άβ ΓβναηοΙιβ; ΜΙ. α ταρρΓΟοΙίθ 1β8 ίαϋ8 ραρ υηβ 
δίιηρΙβ ΐΓαη8ίΙίοη ΙίΙΙβΓαΐΓβ « ςπί ηιαρςυβ πη βΚαη^^βπίθηΙ άβ Ια πιί8β βη 8ββηβ, 
ηοη Ια 8υβββ88ίοη ίιηιηβάίαίβ άβ8 ίαΐί8 » (Χοΐ5?/, I, 515) βΐ ςπΐ ραρ βοη8β(ϊπβη1 
η’β8ΐ ρα8 βη βοηίΓαάίβϋοη τββΠβ ανββ Ρβ. ςπί α βπ 8β8 Γαί8οη8 ροπΓ ρΙαββΓ 
Ια 8ββηβ πη απίΓβ 8αΙ)1)αΙ. Ρ’ΐιοηιιηβ ςπί 8β ΐΓοπναίΙ Ια απΓαίί βίβ πη αρ^βηί 
ρΓονοβαΙβπΓ ά’αρΓβ8 ΚηαΠ., ββ ςπί ηβ ρβπΐ 8’αρρπ7βΡ ψιβ 8πγ Μί. χιι, 10, οπ 
1β8 Ρ1ιαΓί8ίβη8 ΐηίβΡΓΟ^βηί 1β8 ρΓβπιίβΓ8. Μαί8 άβ8Π8 Ιπί απραίΐ-ϋ αββΟΓάβ 
ίαηί ά’ίηίβΓέΙ? II β8ΐ ρ1π8 ρροΠαΠΙβ ςπ’ίΐ β8ί νβηπ άβιηαηάβρ 8α §^πβρί8οη, βΐ 
β’β8ί βη βηίβηάαηί 8β8 ρρίβΡβ8 ςπβ 1β8 Ρ1ιαρί8ίβη8 8β 8οηί ιηί8 βη ο1)8βρναΙίοη. 
Ρ’βναη§·ί1β 8β1οη 1β8 ΗβΠρβπχ Ιπί ίαί8αίί άιρβ : οαβπιβηίανίιΐδ βναιη, πιαηίΒιιε 

νίοίηπι ^ηαβΓίΐαπδ; ρνβοον Ιβ, Ιββΐί, ιιί πιίΐύ ΓβείίΐιιαΒ δαηίΐαΐβπι, ηβ ΐιινρίΐβν 

τηβηάΐββηι βίΙοδ (Ηιεκ. ίη Μΐ. χιι, 13 ; Νε8τεε, βηρρίβηιβηΐηηι, 77). 
^βί Ποιηπιβ αναίί Ια ηιαίη ρβΡβ1π8β, ρΙπίόί ραρ 8πίίβ ά’πηβ αίία({πβ άβ ραρα- 

Ι^αίβ ςπβ άβ ηαί88αηββ, βοιηπιβ ηααρςπβ Ια ηπαηββ άβ Μβ. (έξηρραμένην, άβ 
ξηραίνω) ηβ§·1ί§·ββ ραρ Μί. βί Ρβ. ςπί ηιβίίβηί άβ8 1β άβΠπί ξηράν. Ρβ. δρββίΠβ 
Ια ιηαίη άροίίβ. 

2) ΠαρατηρεΓν ραραίί ρίπδ βΙαδδίςπβ (}πβ 1β ηιογβη, ρρβίβρβ άαηδ 1β Ν. Τ.; ε? 
ανββ 1β ίπί. ίηά. γ β8ί αδδβζ ραρβ, ςποίΐίπβ ραρίαίίβιηβηί βορρββί; Ια Ιβςοη 
θεραπεύει άβ Τί. ά’αρρβδ νΡΣ, βδί ρροΠαΠΙβηιβηί βηιρρπηίββ α Ρβ. — Ρβδ αάνβρ- 
δαίρβδ άβ 3βδπδ,,(ίπί ηβ ρβπνβηΐ βίρβ (^πβ Ιβδ ΡΠαρίδίβηδ, δοηί ηοιηιηβδ άαηδ 
Ρβ. ςπί ιηβί πη ίηίβρναΐΐβ βχρρβδ βηίρβ Ιβδ άβπχ δββηβδ. Μβ., βί α ρ1π8 ίορίβ 
ραίδοη Μί., ηβ Ιβδ ηοηαιηβηί ραδ; ββ δοηί Ιβδ Ρ-Παρίδίβηδ άβ Γέρίδοάβ ρρβββ- 
άβηί ςπί ββίίβ ίοίδ οηί 1β άβδδβίη ίορπιβΐ ά’αββπδβρ 3βδπδ. Α^αηί ρρίδ Ια ρβδ- 
ροηδα1)ί1ίίβ άβ ββ ςπβ ίαίδαίβηί δβδ άίδβίρΙβδ, ί1 βδί δπδρββί άβ ίίβάβπρ ραρ 
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8'ί1 1θ ^αβΓίΓαίΙ 1θ ]οπγ είπ αίιη άβ ΓαοοαδβΓ. ^ΕΙ ίΐ άίΐ α 

ΓΗοπιπιθ (|αί αναίΐ Ια πιαίπ 8βο1ΐθ : « νίθη8 ίθ πιθΙΙγθ αιι ιηίΐίθυ. >> 

^Εΐ ίΐ ΙθΠΓ (ϋΐ : « Ε8ΐ-ί1 ρθΓπιί8, 1θ ]Οπγ άα 8α1)1)α1;, άβ ΓαΐΡβ Ηβη 

οα άβ ίαΐΓβ ιηαΐ, άβ 8αιινβΓ Ια νίβ οα άβ ΙαβΓ? » Εί ίΐ8 ^αΓάαΐβηΐ 1β 

ταρροΓΐ απ 8&1)1)αί;. δοΗϋΡβΡ (II, 558) άοηηβ άθδ θχβιηρίΘδ ίηοπϊδ άθ Ια άυρβίθ 

ρΙιαπδ&ϊςυβ (}υ&η(Ι Ια νίθ η’θίαϋ ραδ θη ρθπΐ. 8’ί1 βΙαίΙ ρθπηίδ ά’αδδίδΙθΓ πηβ 

ίβπίΓηβ βη οου,οΐΐθ θΐ άθ ιΙθ§·α§·θΡ υη Ιιοιηπιβ θοραδθ ραρ Ια οΐιαίθ ά’αη ιηιΐΓ, 

ααοιιη δβοοπΓδ πίΘάΐοαΙ η’βΙαίΙ ααίοπδβ δαυί 1β άαη^θρ άβ ιηορί. Οη ηβ ροαναίί 

ιηέιηθ ραδ ρβραηάρβ άβ Γβαη δαρ ιιη ιηβιη1)Ρβ ίουΐβ, οα ίαΐΡβ βοαΙβΡ Ιβ 8αιι§· 

ά’αηβ Μβδδαρβ. 

3) ’Έγεφε, βοηδίραβίΐοπ ρρβ§'ηαηίβ, βοηιρίβίββ ραρ Ι;β. κα\ στηθί. άβδπδ ραραίδ- 

δαίΐ ^αδ(:ία’α ρρβδβηΐ άβδίρβαχ άβ ηβ ραδ αρρβΙβΡ ΓαΙΙβηϋοη δαρ δβδ πιΐραβίβδ; 

ιηαίδ ίΐ ηβ βραίηΐ ραδ δβδ βηηβπιίδ, βΐ ί1 βηίβηά ςαβ Ια (^αβδίΐοη άβ ρρΐηοίρβ 

δοίΐ ροδββ οανβρίβηιβηΐ, βηΐρβ Ια βΐιαρϊΐβ ά’αηβ ραρί, βΐ Γβχα§*βραΙίοη ροαδδββ 

3αδ(5α’α Γα1)δαράβ άβ Γο1)δβρναηββ άα δα1)1)αί. II βδί άοαΙβαχ ςα’ϊΐ αίί βδρβΡβ 

ίοαβίιβρ Ιβαρ βοβαρ άβ ρίίίβ ροαρ ββ πιαΙΙιβαρβαχ, βοπιπιβ 1β άίί Υΐβίορ : 

ί'να δψει αύτους Ιπι·Λά[χψ/ι, 'ίνα κατακλασθέντες θέα τήν πονηριάν εκβάλωσι, καί τον 

άνθρωπον α?δεσθέντες^ παύσωνται τής θηριωδίας. Μαίδ άα ηΐοίηδ ραΡ Ια ρρβδβηββ άβ 

Γΐηβρηιβ αα πιίΐίβα άβ Ια δ^ηα^ο^αβ Ιβ βαδ δβ ροδαϋ ροαρ Ιβ βοβαρ βοπιπιβ 

ροαρ ΓβδρρίΙ, βί ηοη ρΙαδ βοιηπιβ άαηδ Ιβδ ββοίβδ. 

4) Άγαθοποιειν η’βίαίΐ ραδ αδίΐβ άαηδ Ιβ §·ρββ βΙαδδ., πιαίδ άβναίΐ ίοαί ηαΐα- 

ρβΐΐβπιβηΐ; δβ ίορπιβρ ά’αρρβδ Γαηα1ο§·ίβ άβ κακοποιεϊν ςαί βδΐ α11ΐ(}αβ. Εη ίαίί 

άγαθοποιειν ηβ δ’βδί ίροανβ ςαβ άαηδ Ια Βί1)1β §·ρββ(|αβ βΐ Ιβ Ν. Τ. Οη ΙιβδίΙβ 

βηΐρβ Ιβ δβηδ πιοραί : « ίαΐΡβ Ιβ Βίβη, ίαιρβ Ιβ πιαΐ », βΐ Ιβ δβηδ άβ Βΐβηίαΐ- 

δαηββ : « ίαΐΡβ άα Βίβη, ίαίρβ άα πιαΐ », δοαδ-βηίβηάα « αα ρροβΙιαίη ». 8ί άβδπδ 

ροδαίΐ Ια ς[αβδΙίοη άαηδ Ιβ δββοηά δβηδ, Ιβδ Ρΐιαρίδίβηδ ροαναΐβηΐ ρβροηάρβ : 

ββία άβρβηά! οαί, βη βαδ άβ ρβρίΐ άβ πιογΙ ; ηοη, δί Γοη ρβαί αΙΙβηάρβ. άβδαδ, 

ρρβνβηαηί ββΙΙβ άίίΤιβαΙίβ, βίβνβ Ιβ άββαί βΐ Ιβ ρορΙβ δαρ Ια ναΐβαρ πιοραΐβ άβδ 

αβίίοηδ. II βδΐ βνίάβηΐ (|α’αηβ Βοηηβ αβίίοη άοίΐ ίοα]οαΡδ βίρβ ρβρπιίδβ Ιβ 

3θαρ άα δαΒβαΙ, βοπιπιβ αηβ πιααναίδβ άβίβηάαβ. Ραίδ, ραρ αηβ εκΒεαπιρίίο 

ίιηρίίβίίβ, ί1 ίαίΐ ρβηΐρβρ Ιβδ αβίίοηδ άβ Βίβηίαίδαηββ (οα άβ ηιαΙίαίδαηββ) άαηδ 

Ια βαίβρ^οριβ άβδ αβίίοηδ πιοραΐβδ : 8αανβΡ αηβ βχίδίβηββ οα 1αβρ? ΟβΙ βχβπι- 

ρΐβ, βοηββάβ ραρ Ιβδ Ρΐιαρίδίβηδ βαχ-πιέπιβδ, ρροανβ ςα’ϋ βδί ρβρπιίδ άβ 

δαανβρ Ια νίβ ραρββ (ΐαβ β’βδί αηβ Βοηηβ αβίίοη; αίηδί βοηβ1αρα-ί-οη άβ ίοαί 

ββ ςαί βδί αίίΐβ αα ρροβΙιαίη. Οβί αρ§^απιβηί, βοπιπιβ ρΙαδίβαρδ ραροΐβδ άβ 

άβδαδ, δβ ρβάαίί άίίϊίβίΐβπιβηί α αη ραίδοηηβπιβηί βΙαδδίςαβ, ηιαίδ ί1 να άροίί 

αα Βαί. Οη ηβ ροαναίί Ρβροηάρβ (ΐα’ίΐ η’βίαίί ραδ ρβΡπιίδ άβ ίαίρβ άα Βίβη Ιβ 

ίοαρ άα δαΒΒαί, ηί ηα’ίΐ βίαίί ρβρπιίδ ά’^ ίαίρβ άα ιηαΐ βη Ιαίδδαηί δοη ρροβΙιαίη 

άαηδ ΓβπιΒαρραδ, α ηιοίηδ άβ βοηίβδδβρ βΙαίρβπιβηί, βί άαηδ αη βαδ βοηβΡβί, 

ς[αβ Ιβδ δαρβίιαρ^βδ ραΒΒίηίι^αβδ ηβ ίβηαίβηί ραδ βοπιρίβ άβ Ια Ιοί ηιοραΐβ. Οβ 

ςαβ Ιβδ ΡΙιαρίδίβηδ ηβ νοαίαρβηί ραδ ίαίρβ. Εα ρίαραρί άβδ ααίβαΡδ (ΙΡβί55, 

ΗοΙίζ., Κηαΐ)., 8ο}ιαηζ, Σοίδ-υ) δ’αρρβίβηί α ββίίβ δοΙαίίοη ρΙαδ οα ηιοίηδ ηιοάί- 

βββ; 8Λνβίβ, αρρβδ Ερίίζδβββ, νοίί άαηδ άποκτεΤναι αηβ αΙΙαδίοη ααχ πιααναίδβδ 

ίηίβηίίοηδ άβδ αάνβΡδαίρβδ. Εδί-ί1 άβίβηάα άβ δαανβΡ αηβ νίβ πιβηαβββ ραρ Ια 
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δίΙβηοΘ. ^ΕΙ ρΓοηίθηειηΙ δθδ Γβ^αράβ δυρ βηχ ανβο οοΙθρθ, αΐΐρίδΐβ 

(1θ ΓθπάυροίδδβΐϊίθηΙ άβ Ιβυρ οοθπρ, ί1 (ϋΐ α οβί Ιιοπιπιθ : « Εΐβηάδ Ια 

ηιαίη! >> Εΐ ΐ1 ΓβΙθικϋί, θΙ δα ηιαίη ίυΐ ΡθΐΏΐδβ βη Εοη βίαΐ. ^Εΐ 

Ιθδ ΡΚαρίδΐβηδ δορίίρβηΐ, βΐ Ιΐηρβηί αυδδΐίόΐ οοηδβίΐ ανβο Ιβδ Ηβρο-^ 

(ϋβηδ οοηΐΡθ Ιπί, αβη άβ Ιβ ρβράρβ. 

ρ&Γ&Ι^δίθ β’υηθ ιηοΓί ρροοβ&ίηβ, βΐ ρβηηίδ άβ Ιβηάρβ άβδ βπιΜοΙίθδ α Ια νίβ 
ά’υη αιιίΓβ, οοιηπιθ νουβ ίαίΙβδ βη ββ ιηοιηβηί? ΟβΙίβ ορροδίΐίοη άβ Ια βοη- 

άηίΐβ άβ ^θδπδ βί άβ ββΠβ άβδ ΡβαΗδίβηδ δβραίΐ αβδβζ ΐΓα^-ίςαβ, ιηαΐδ βΠβ ηβ 
ΓβδδΟΓΐ ραδ άβ Γαρ^υιηβηΙαΙίοη. 

5) Περιβλέπεσθαι δβηίβιηβηί άαηδ Μβ. (ιιι, 5, 34; ν, 32; ιχ, 8; χ, 23; χι, 11), 

άαηδ Ρβ. VI, 10, ραΓαΙΙβΙβ α ηοΐρβ ραδδα^β, βΐ οϊης Γοίδ δυρ δίχ ροαρ ιηαΓ(}υθΓ 

υη Γβ^^αρά ραρίάβ 3βίβ ραρ άβδυδ δΐιρ δβδ αιηίδ οπ δβδ βηηβιηίδ [βίναβ). Α ββ 
^βδΐβ ίαπιίΐίθρ, ρβίβηπ δαηδ άοηΐβ ραρ Ρίβρρβ, Μβ. α30ΐι1β δβτιΐ άβηχ δβηβ- 

ιηβηΐδ άοηί 1’πη άη ιηοίηδ δβ ΙίδαΐΙ άαηδ δοη ρβ^'αρά, Ια βοΙβΡβ, βΐ άβ ρΐυδ Ια 

βοιηραδδίοη. Ροίδγ άίΐ ίρβδ βίβη : « ^ηβ ββδ ΐραίΙδ άβδβριρίίίδ δοίβηΐ αάνβη- 

Ιίββδ άαηδ Μαρβ βΐ η’^ αίβηΐ ραδ βηβορβ βχίδΙβ ςυαηά Ιβδ άβηχ αηΙρβδ βναη- 

§^β1ίδΙθδ 7 οηΐ ρηίδβ ββ ΡββίΙ (ά. ΛΥβίδδ, 383), οη 1β βροίρα άίίΤιβίΙβπιβηΙ; βαρ 

οη άβναίΐ βίρβ, ανββ 1β Ιβιηρδ, ββαυβοηρ ρΐυβ βηβΐίη α οπιβΙΙρβ ςπ’α α]οηΙθΡ 

άβδ άβίαϋδ άβ ββ §·βηρβ, ςπί δοηΐ νραίπιβηΐ Ιιυιηαΐηδ, βΐ ού Γοη δοηρςοηηβραίΐ 

ραρίοίδ Γίιηρρβδδίοη άη Ιβιηοίη, ιηαίδ ςυί η’οηί αηβηηβ δί^ηίββαΐίοη ροπρ Ια 

β1ΐρίδίο1ο§^ίβ » (I, 517) — δί ββ η’βδί ρβηί-βίρβ βοηΐρβ Ια βΐιρίδίοΐο^ίβ ά’ΕηΙγ- 

βΐιβδ! — συνλυπούριενος βδί Ιρβδ άίίΤιβίΙβ α βχρ1ί(}ηβρ. Εα ρρβροδ. συν ίηάί(}ηβ 

οράίηαΐρβιηβηΐ άαηδ ββ βαδ Ια βοηάοΙβαηββ ανββ (ΐηβίςη’ηη; ηβ δβραϋ-ββ ραδ 

ίβί 1β ιηβ1αη§^β άβ Ια ΙρίδΙβδδβ βοιηραΐίδδαηΐβ ανββ Ια βο1βΡβ? — πώρωσις, ίβί βΐ 

Ερβ. IV, 18 δια την πώρωσιν τής καρδίας αυτών βΐ Κοίη. χι, 25 (-]-), ιηαρςηβ Ια 

ίορπιαίΐοη ά’ηη βαΙηδ, δρββίαΙβιηβηί Ια δοηάηρβ ά’υη οδ αη ιηο^βη ά’ηη βαΙηδ, 

βοιηιηβ πωρόω ιηαρ(5υβ ΓίηδβηδίβίϋΙβ άβ Ια βΙιαίρ (Ατηενεε, 549^; Εειεν, V. Η. 

IX, 13). Μ. ΑριηΐΙα^β ΚοΕίηδοη α ιηοηΐρβ [ΙοηνηαΙ ο/* ϋιβοΐ. βΐηάίβε, 1902, 

ρ. 81-93) ςυβ Ια πώρωσις δβ άίδαηΐ άβδ γβηχ βΐίηίναΐαΐΐ α Ια πήρωσις, ιηαίδ ηοη 

ραδ ςυβ Ιβδ ΙβΡίηβδ δβ ρρβηαίβηΐ Γυη ροπρ ΓαπΙρβ, δίηοη ραρ ηηβ αρρροχίιηα- 

Ιίοη αδδθζ να§·ηβ άβδ ίραάυβίβυρδ βΐ άβδ βοηιπιβηΙαΙβυΡδ. Αη Ιίβη άβ πωρώσει, 
ϋ θΐ 8^Γ8ίη. ανββ ο ί Γ οηί νεκρώσει, ιηβΙίαηΙ άβ ηοηνβαη βη Ρβΐίβί Γαβ- 

βορά άβ52/Ρ5ί7ϊ. ανββ Ιβδ Ιαίίηδ δηρ ηηβ Ιβςοη ίηβοηηηβ αη§;·Ρββ. — απεκατεστάθη, 
Γαη^πιβηΙ αρρβδ βΙιαβηηβ άβδ άβηχ ρρβροδ., Ιβηάαηββ άαηδ 1β Ν. Τ. {Β1α88, 41); 

ί1 7 α άβδ βχβιηρίβδ άαηδ Ιβδ ίηδβρίρϋοηδ βί ραρ^ριίδ, ραρ βχ. Τεΐ), Ρ. 413, 4 

(ιι® οη III® δ. αρ. 3.-0.) απεκατέστησα [Εχρο8. 1908; αούί, 185 δ.), ^ηβ1ςηβδ πίδδ. 

αποκ. ρΐηδ Ρβ§^η1ίβΡ. Οη ηβ νοίΐ ραδ ςη’ίΐ γ αίΐ άαηδ ββ ιηοΐ ηηβ αΐΐηδίοη α 

Γάποκατάστασις ιηβδδίαηί(5ηβ. — ΙΙη ιηίραβΙβ άη ιηβιηβ §^βηρβ βδΐ Ρβίαΐβ I Κββ·. 

XIII, 6. 

6) Μβ. α δβηΐ δοη ευθύς ίαιηίΐίβρ. Συμβούλιον διδόναι ηβ δβ ρβίροηνβ ςη’ίβί; Ια 
Ιοηρηηρβ βδΐ ρβηΐ-βίρβ ά’βρρβδ δ. ψήφον, γνώμην; ί1 η’^ βηΐ ραδ δβηίβιηβηί 
άβΐίβέραΐίοη; ί1 γ βηΐ Ρβδοίηΐίοη ρρίδβ άβ Γαίρβ ρβρίρ άβδηδ. Εβδ ΡΕαρίδίβηδ 
ροηναίβηΐ δβ ρροροδβρ δοίΐ άβ Ιραάηίρβ άβδηδ άβναηΐ 1β δαηΕβάρίη άβ άβρηδαΐβιη, 
δοίΐ άβ 1β Ιραάηίρβ άβναηί Ιβδ Ιρίβηηαηχ ά’ΗβΡοάβ ΑηΙίραδ. 
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ΕΙ ^β8υ8 ανβο 868 (ϋ8θίρ1β8 86 Γ6ΐίΓ31 ν6Γ8 Ια ΠΙβΓ, 6ΐ 1)6αυ60υρ 
(16 ιηοη(ΐ6 άβ Ια Οα1ί1β6 16 8υίνίΙ; 6ΐ ά6 Ια ^πάβ6, ^6ΐ άβ ^β^118α16Iη, 

Ό&ηδ Ιβδ άβυχ ο&8 ί1 ΜΙαίΙ οΜβηίρ Γ&δδβηϋιηβιιΙ άβ ββ ρπηοβ. II άουίβυχ 

ςυβ Ιβδ ΗβΓοάίβηδ δοίβηί υηβ δθβΐβ άβ ρ&Γϋδαηδ ά’ΗβΓοάβ. II γ βη αν&ίΐ βη 

ΟειΙΠββ, ςυ&ηά ΗέΓοάβ 1β Ορ&ηά η’βη βίαίΐ ρ&δ βηβΟΓβ 1β ιη&ίΐΓβ (άοδ. Αηί. XIV, 

XV, 10, τούς τα Ήρώδου φρονοΰντας), ιηειίδ, αυ Ιβιηρδ άβ άβδυδ, Ιοπδ Ιβδ Οαΐϋββηδ 

βΙαίβηί δυ3β1δ άΉβΡοάβ ΑηΙίρ&δ. €βδ Ηβροάίβηδ δοηΐ άοηο ρροΙιαΜβιηβηΙ άβδ 

^υ^ίδ ίηίϊυβηΐδ απρρβδ άπ ρήποβ, (^υί ηαΙυΓβΙΙβπιβηΙ ιηοηίΓαίβηί άυ ζβΙβ ροιιρ 

δα ιηαίδοη. II βίαϊΐ ίιηροΓίαηί άβ δ’αδδΠΓβΓ ΙβυΓ βοηβουΓδ, ροπΓ ιπδρίΓβΓ α 

ΗβΓοάβ, αδδβζ ίηάίίϊβΓβηΙ βη πιαΙίβΓβ Γβϋ^^ΐβιΐδβ, Ια Ιιαίηβ άβ Ιβδίΐδ, βοπιπιβ οη 

Ιυΐ αΡΓαβΙια Ια βοηάαιηηαΐίοη άβ ^βαη-Βαρι^διβ. 

Οβΐίβ βοηβΙυδίοη δ’αρρ1ί(}υβ α Ιουδ Ιβδ βρίδοάβδ ςηί ρΓβββάβηί. Εη αίΤιηηαηΙ 

ςη’ϋ αναϋ 1β ρουνοΐΓ άβ τβιηβΙΐΓβ Ιβδ ρββΐιβδ, βη βχβυδαηΐ δβδ άίδβίρΙβδ άη 

3βύηβ άβδ ΡΙιαπδίβηδ βΐ άβδ άίδβίρΙβδ άβ άβαη, βη Ιβδ ^’ιΐδΐίβαηί απ 8ΐΐ]βΙ άη 

δαβίιαΐ, βη Γβάυίδαηί αίηδί άβηχ Γοίδ Ιβδ ΡΙιαπδίβηδ αη δίίβηββ, άβδηδ αναίί 

πιβΓίίβ Ια ηιοΓί! Ε’ίηίβηίίοη άβ Μβ. βη ^τοηραηΐ ββδ ίαίΙδ βδΐ δί βνίάβηΐβ ςη’οη 

ρβηΐ δβ άβπιαηάβΓ δ’ίΐδ αρραρίίβηηβηί Ιουδ α Ια ηιέηιβ ρβρίοάβ. άβδπδ, βη ίαββ 

ά’αάνβΓδαίρβδ αβίιαρηβδ άοηΐ ί1 ηβ πδςηβ ραδ άβ δηρβχβίΐβρ ΓβηΐΙιοηδίαδιηβ, 

αίϊίηηβ ηβΙΙβιηβηΙ δα ιηίδδίοη βί Ιβδ άροίΐδ άβ δα άοβίηηβ. 

7-12. ΝουνΕΑϋ ΜίΝίδτέκΕ ΑΧίΡΚΕδ ΌΕδ ΡΟΠΡΕδ (Μί. XII, 15-21; Εβ. VI, 17-19). 
7) Άναχωρεϊν άαηδ Μβ. ββΐίβ δβηΐβ ίοίδ, άαηδ ΜΙ. άίχ ίοίδ. η’βδί άοηβ ραδ 

ΜΙ. ηηί Γα βιηρΓηηίβ α Μβ., ιηαίδ 1β βοηΙραίΓβ η’βδί ραδ ηοη ρΐηδ νΓαίδβπι- 

1)1α1)1β, ραρββ ςηβ άαηδ ΜΙ., δρββίαΙβηιβηί ίβί, 1β ιηοΐ δί^ηίββ « δβ άβροββρ ραρ 

Ια ίηίΐβ ». Ο’βδΙ βίβη αηδδί Ιβ δβηδ ςυβ Ιηί άοηηβηί ίβί Κηαβ. βί 8\νβ1β, βη βαπ 

πιοηίδαηί ανββ ΜΙ. ςηί δοη1ί§·ηβ ραρ γνούς: άβδηδ βοηηαίδδαίί 1β βοιηρΙοί. Οη άίί 

ςηβ άβδίϊδ βΙαίΙ ρΐηδ βη δύρβίβ αη ιηίΐίβη άβ Ια ίοηΐβ βΐ βη ρΙβίη αίρ ({ηβ άαηδ 

Ιβδ ρβΐίΐβδ ρηβδ άβ Οαρβαρηαηιη, βΐ (^η’ίΐ ροηναίΐ δ’βββαρρβρ βη βαρ(}ηβ. Μαίδ 

ί1 η’γ α ραδ άαηδ Μβ. Ια ιηοίηάρβ αΐΐηδίοη α ηηβ ίηίίβ. άβδηδ δβ ρβΐίρβ ραρββ 

ςη’ίΐ δαίΐ ςη’ίΐ δβραίΐ ίηηίίΐβ άβ άίδβηίβρ ρΐηδ 1οη§^Ιβιηρδ ανββ άβδ Ρβαρίδίβηδ 

οβδΙίηβδ ςηβ Ιβδ ρρβββάβηΐβδ άίδβηδδίοηδ η’οηΐ ίαίΐ ςη’ίρρίίβρ [8οΗαηζ, 

ΗοΙίζ., ΊνβΙΙΙι., Χοί5^). Εα ροηβίηαΐίοη άβ βδί ηη ρβη άοηίβηδβ. 8\νβ1β ηβ 

ροηβΙηβ ραδ αρρβδ ήκολούθησεν ροηρ ^ροηρβρ Ιοηδ Ιβδ ηοηΐδ §^οηνβρηβδ ραρ από. 

Μαίδ Μβ. (ΐηί α ρβρβΙβ πολύ πλήθος βΐ πλήθος πολύ, δβπιΕΙβ ανοίρ βη νηβ άβηχ 

^ραηάβδ βαίβ^^ορίβδ, βί ανοίρ άίδίίη^ηβ Ιβδ Οαΐίΐββηδ (^ηί δηίναίβηΐ, ραρββ ςη’ίΐδ 

βίαίβηί δηρ ρΙαββ, άβ ββηχ ςηί βίαίβηί νβηηδ άβ Ιοίη. Εα πιβΡ (δβηιίΐίδιηβ) βδί 1β 

Ιαβ άβ ΤίΕβρίαάβ; οη βδί νβηη άη δηά, άβ Γβδί βί άη ηορά-οηβδί. Ε’οηβδί η’βδί 

ραδ ηοπιπιβ ραρββ ςηβ Ια Οαΐίΐββ δ’βίβηά 3ηδ(|η’α Ια Μβάίίβρραηββ. ^βρηδα1βIη 

βδί ηοιηπιββ α ραρί (βί. ι, 5); ή Ίουδαία ραραίί ά’αβορά άαηδ Ηββαίββ ά’ΑβάβΡβ 

[Ρνα^ΊΠ. ΙιίδίΟΓ. §τα6α. II, 392 α; βί. ΒΒ, 1908, ρ. 528 δ.); ροηρ Ιβδ ββρίναίηδ 

^ρββδ, β’βίαίί 1β ραγδ άβδ άηίίδ; ιηαίδ ββηχ-βί Ια ρβ^αράαίβηΐ ίοη^οηΡδ βοπιπιβ 

ηη βςηίναΙβηί άβ Ια ίρίβη οη άη ρογαηιηβ άβ ^ηάα. Ροΐίίίί^ηβιηβηί, βΐΐβ βοπι- 

ρρβηαίί Γΐάηηιββ. Εβδ Εάοιηίίβδ αναίβηί §·α§^ηβ ββαηβοηρ άβ ίβρραίη αρρβδ Ια 

ρρίδβ άβ ^βρηδα1βIη ραρ Ιβδ ΟβαΙάββηδ, βί Ιβηρ ηοπι δ’βίαίί αίίαβββ α Ια ρβ§^ίοη 

αη δηά άβ ^βρηδα1βη1 ίηδςη’α ΒβίΕδοηρ (I Μαββ. ιν, 29. 61). άβαη Η^ρβαη αναίί 

βοηςηίδ 1β ρα^δ, βί ΓΙάηπιββ αναίί άή αάορίβρ Ια Ρβΐί^ίοη 3ηίνθ (άοδ. Αηΐ, XIII, 
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βΐ άθ Γΐίΐιιιηθθ, βΐ άθ Γαιι-άβία άα ^οιι^ί^α^η, θί άθ8 βηνίΓοηδ (1θ Τ^γ 

θΐ άθ δίάοη, Βθίιαοοιιρ άβ ιηοηάβ, αρρΓβη&ηΙ ίοτιΐ οβ ^^’ίΐ ΓαίδαίΙ, 

γίηΐ α Ιαί. ^Εί ί1 άβιηαικίει α 8Θ8 άίδοίρΙθδ (^α’υηβ ρθΐίΐθ 6&Γ(^αθ 

Γύΐ 4 881 (ϋδροδίΐίοη, α οαηβθ άβ Ιει ΓοιιΙθ, δίΠη ({η'^οη ηβ 1θ ρΓβδδ&ί 

ροίηΐ. ^^ΟεΐΓ ί1 βη ^αβηΐ Ββαιιοοιιρ, άβ δοΗβ (}αΘ Ιοαδ οβαχ (^αί 

αναίβηΐ άθδ πΐ8ΐΐ8ΐ(1ίθ8 8θ ]βΙειίθηΙ 8υΓ Ιιιί ροπΓ 1β ΙοιιοΙιθγ. Εΐ 1θ8 

IX, ι); ηθ&ηιηοίηδ 1θ ηοπι θί&ίί Γβδίβ; ί1 ηβ Γι§·αΓθ ςα’ΐοΐ άαηδ 1β Ν. Τ. Ιι’&υ- 

(1β14 άα ^οιι^(^&^η (Ί^ΊΜ βδΐ πηβ ΐουηιυΓθ δΘπιίΙί(5υθ, (ίυί άαηδ ^0δθρ11θ 

βΐ&ίΐάθΥθηυβ Ια Ρθγθθ (η Περαία, ΒβΙΙ. III, ιιι, 3), Τ71· βί δίάοη οηΐ Ιοιΐ]ουΡ8 θΙβ βη 

Γβΐηΐίοηδ ίρβίίΐιβηΐθδ ηγββ 1η Ηηηΐθ-Οηΐΐΐββ, Ιβδ γοίβδ άβ οοπιιηιιηίβ&ίίοη βΐηηΐ 

Γβΐηϋγβπιβηΐ Γηβίΐβδ, ίηηάΐδ ςηβ Ββ^ρουΐΐι ηρρηρίίβηΐ η υηβ ηυΐρβ Γβ§·ΐοη; ββδ 

γίΠβδ άβγηίβηΐ βοιηρΙβΡ Ββηυβουρ άβ 3υίΓ8. — άκούοντες βδΐ πιοίηδ ηαίπρβΐ ςυβ 

άκούσαντες, βΐ ρΙιΐδίβιΐΡδ πίδδ. οηΐ βθΡΡί§·β άβ ββίίβ ίηςοη. Ββ ρρβδ. δ’βχρίίςηβ δοΐί 

δίιηρίβιηβηί ραρΙβ §ΌύΙ άβ Μβ. ρουρ ββ Ιβιηρδ (βί. ποιεί), δοϋ ρ&ρ 1β δβηδ ηβυΐρο- 

ρ&δδίί άβ άκούειν (^αί Ιοιιρηβ ίηβίίβιηβηΐ αιι ρηδδέ ; « 3’βη1βηά8 », ρουρ « ]’&ΐ 

βηίβηάυ «. Β’υηίοη άβδ άβυχ ΥβρΒβδ ηυ ρρβδβηί (ποιεΓ η ηυδδί βίβ β0ρρί§;·β βη 

έποίει) ιηηρ(}υβ ά’ηίΠβυΡδ (ίυβ ^βδυ8 ηβ ββδδηίί ρηδ άβ ίηίρβ υη §^ρ&ηά ηοηι5ρβ 

(δσα) άβ ιηίρηβΙβδ. 

9) ίνα ηγββ 1β δαί)]. ηυ Ιίβυ άβ ΓηΙϋςυβ όπως ηγββ 1β ίυΐυρ ίηά. βδΐ ίρβι^υβηΐ 

άηηδίβ ^ρββ Ιιβ11βηί8ΐί(}υβ. Μουΐΐοη (208) βίΐβ Οχτ/ρΙι. ραρ. 121(ιιιβ8.&γ. ά.-Ο.): 

εϊπά σοι είνα δώσωσιν, βΐ ηβ γοίΐ ρηδ ά&ηδ ββΙΙβ Ιουρηυρβ υη ΙηΙίηίδιηβ. — πλοιάριον 

ηβ ρ&ρηιΐ (^υ’ίβί άηηδ Μβ. ςυϊ βιηρΙοίβ ίου]ουΓ8 πλοίον. 0’β8ΐ; 8&η8 ^ρηηάβ ηίΓβο- 

ίηΐίοη, β&ρ ββ ρβΐίΐ ΒηΙβηυ ρηρηίΐ βίρβ 1β ιηβιηβ ηυβ 1β ΒηΙβηυ άβ ιν, 1. — 

προσκαρτερ^ ίβί δβυίβιηβηΐ άηηδ Ιβδ βγηη^Πβδ, η’η ρ&8 Ιβ ιηέιηβ δβηδ (}υβ άηηδ 

Ιβδ ΑβΙβδ βΐ 8. Ρηυΐ. Ρβ ΒηΙβηυ άβνρη βίρβ ίου]ουΡ8 η Ια άίδροδίΐίοη άβ άβδυδ, 

δυίγ&ηΐ 8β8 ιηουγβιηβηΐδ ρουρ βίρβ ρρέί η Ιβ ρβββγοιρ. Ρουρ ββία ίΐ δ’ηάρβδδβ η 

8β8 άίδβίρΙβδ (^υί ηγηΐβηί, βοπιιηβ ρββΐιβυρδ, άβδ Βηρί^υβδ η Ιβυρ άίδροδίΐίοη. 

άβδυδ ηβ βρ&ί^'ηηίί ρηδ Ιη ιη&ΐγβίΐΐηηββ άβ Ια ίουΐβ, ιηαίδ δοη βΓηρρβδδβιηβηί 

ίηάίδβΡβΙ. Μβ. βδΐ δβυΐ η ηοΙβΡ ββ Ιρηΐΐ ρρββΐδ βΐ ρρ&Ιίηυβ. 

10) έπιπίπτειν ηγββ Ιβ άηΐ. βί, ά&ηδ Ιβ ιηβιηβ δβηδ, ά&η8 Τΐιυβ. νιι, 84 : Ινέπιπτόν 

τε άλλήλοις καί κατεπάτουν. ^β1& βδΐ δδηδ ιη&υγ&ίδβ ίηίβηΐίοη; οη δβ ρρββίρίίβ 

ρουρ ΙουβΙιβΡ ^βδυ8 &βη ά’βίρβ §“υβρί. Μάστιξ ά&ηδ ΗοιηβΡβ βΐ Εδββ^ΐβ (ριάστιξ θεία, 

Ργοτπ. 682) ά’υη βΐι&ΐίηιβηΐ ΐηίΐί^β ρ&ρ 1& άίγιηίΐβ; ίβί ά&ηδ Ιβ δβηδ ρ&δδίί, ά’υηβ 

ιη&Ι&άίβ ρβ§^&Γάββ βοιηπιβ βηγογββ ρ&ρ ϋίβυ, ου δίηιρίβιηβηί ά’υηβ ιη&Ι&άίβ, 

βοπιιηβ ηουδ άίδοηδ υη ίΐβ&υ. 

11) δταν βδΐ ρουρ όποτε (&γββ ΓορΙ&ίίΓ) « ίουίβδ Ιβδ Γοίδ ςυβ », άβ ιηβηιβ ςυβ 

ά&ηδ 1& Κοίηβ οπότε & δίηιρίβιηβηί; Ιβ δβηδ άβ « ηυ&ηά » {ΜοαΙίοη, 168); 1& ίορβθ 

άβ άν δ’βΐ&ηΐ &ίΓ&ί1)1ίβ, όταν βδΐ &Υββ Γίηάίβ.; βί. χι, 19 χι, 25. — προσπίπτειν, Ιου- 

3θυΡδ ά&ηδ Ιβ Ν. Τ. &νββ Ιβ δβηδ άβ δβ ρροδίβρηβρ ρουρ Ρβηάρβ 1ιοπιπι&^β, δ&υί 

Μί. γιι, 25. Ε’βδί 1& ρρβιηίβρβ ιη&ηίίβδΙ&Ιίοη άβ ββ §·βηρβ ά&ηδ 1& β&ρριβρβ άβ 

3β8υδ; ββ δοηί Ιβδ άβιηοηδ ςυί βοπιπιβηββηΐ, βί ίΐδ ίβροηΐ Ιουδ άβ ιηέιηβ. Οη 

άίρ&ίί ςυβ Γορίηίοη άβ ββ βΐ&η δίηίδίΡβ δ’βδί ίοΓίηββ β1 (ΐυ’ίΐδ δοηΐ πιθίηίβη&ηί 

ρΐυδ ββΐ&ίρβδ. Αγββ ΙβυΡδ βρίδ δ&υγ&^βδ (βί. ι, 23; γ, 5, 7; ιχ, 26) ίΐδ ρροβί&ιηβηί 

άβδυδ « Ιβ Γίΐδ άβ ϋίβυ », ββ ^υί βδΐ ρΐυδ β&Γ&βΙβρίδΙίςυβ (|υβ « Ιβ δ&ίηί άβ Όίβυ » 
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ΘβρΓίίδ ίιηριιΓδ, (^ιιαη(1 ίΐδ 1θ νογαίθπί, 8Θ ρΓΟδίθΓηαίβηΙ άβναηΐ Ιαί 
θΐ νοοίίθΓ&ίθπΐ θη άίδβηί : « Τιι β8 1θ Ρίΐδ άθ Οίβιι! » ϋ ΐ0^ρ 

βη]οί^η8.ίί ΓοΓίΘΠίθηΙ άβ ηβ ρ&δ 1θ ίαιρβ οοηη&ίΐΓθ. 
ι^Ριιίδ ί1 ιηοπίβ α Ια ιηοπΐα^πΘ, βΐ ίΐ αρρβίΐβ αιιρρβδ άβ Ιαί οβαχ 

(ι, 24). Οη νβπΐ ςαθ οβΙΙθ βχρΓΘδδίοη δοιί δ^ηοη^πΐΘ άθ Μβδδίθ. Μαίδ, οπΙγθ 
ςαθ Οθ η’βίαίί ροίηί άα ΙοαΙ υηθ θί^αίναίβηοβ οουραπίθ, 1θ Μβδδίβ ηβ Γβ^αράβ ρ&δ 
Ιβδ άβιηοηδ. Ι^βδ Ιβρπίθδ δοηί άοηο α ρρβηάρβ Ιβίδ ςηβίδ; (^ηβΐ ί^υβ δοϋ Ιβ δβηδ 
ρρθβίδ ς[η’ίΐ8 αίβηί βα άαπδ Ια Ιίοιιοΐιβ άβδ άβπιοηδ (ϊΐι’ίΐ η’βδί ραδ ηβββδδαίρθ 
άθ ΟΓοίρθ ββΙαίΓΘδ δπρ Ιβ ηι^δΙθΡβ άβ Ια δαίηίβ ΤρίηίΙθ, ίΐδ άβδί^^ηβηί ηηβ Γιΐία- 
Ιίοη ιιηί(|αβ. ΟβΙίβ βοηίβδδίοη άβδ βδρρίΐδ ίπιρπΓδ βδΐ ρρορρβ α Μβ. 

12) Πολλά ρρίδ αάνβρί). ηβ δϊ§·ηίΠΘ ραδ άαηδ Μβ. « δοηνβηΐ », ηί πίΘΐηΘ « ά’πηβ 
ίαςοη ρροΐοη^ββ », πιαίδ « ανββ ίηδίαηββ, ίορίθΐηβηΐ, ^ραηάβπίθηΐ » (δαηί ρβηΐ- 
έΐρβ I, 45), βΓ. V, 10. 23. 43; γι, 20; ιχ, 26; Ια α άοηβ Μβη Ρβηάα νβΙιβηιβηΐβΓ 

(ίβί βΐ X, 43). ϋίρβ ςιΐθ ^θδι18 θδΐ Ιβ Γίΐδ άβ Βίβυ, β’βδί Ιρβδ ρββΐΐβπιβηΐ Ιβ 
πιαηίΓβδΙβΡ. 3βδυ8 ηβ ρβίηδβ ραδ ββίΐβ (^υαΐίββαϋοη; ί1 ΓαβββρΙβ αη βοηΐραίρβ, 
βη άβίβηάαηΐ άβ Ια ρβηάρβ ρηβΐίί^ηβ. νΐβίοι* ρβηδβ (|ΐι’ί1 ηβ νοηίαίΐ ραδ ροηδδβΡ 
αα ραΡ0Χ3Γδΐηβ Ια βοΙβΡβ άβδ ΡΙιαΓίδίβηδ βί άβδ δβΡίββδ : καΐ τών Γρα{χ[χατέων 

κα\ Φαρισαίων επ\ πλεϊον διεγείρωσι την ριανίαν, και τάς δργάς κα\ τον φθδνον έκκαύσωσι. 

Ββ ϋΐΡβ άβ Γίΐδ άβ Βίβιι αη δβηδ ρρορρβ βΙαίΙ βη βίΤβΙ ββαηβοηρ ρΐηδ δηδρββΐ 
άβ ΜαδρΙιβιηβ ςηβ ββΐηί άβ Μβδδίβ, ςηβ 3βδη8 ηβ νοηΙαίΙ ραδ ιηέιηβ ρρβηάρβ 
οηνβρίβιηβηΐ. II ρρβίβραΐί δβ ηοπιπιβρ Ιηί-πίθΐηβ Ρίΐδ άβ ΓΙιοηιιηβ, βΐ ρρβραρβρ 
δβδ άίδβίρΙβδ α ΡββοηηαίΐΓβ δοη Ιίΐρβ άβ Γίΐδ άβ Όίβα ραρ βηχ-ιηβιηβδ, δαηδ 
άβρβηάρβ άβ Ια βοηίβδδίοη Γορβββ άβδ βδρρίίδ ίιηρηΓδ. — 8ηρ Ιπετίρια, βί. ι, 25. 
Βοίδγ άϋ (Ι, 525) άβ ΙοηΙβ ββΙΙβ ρβρίβορβ άβ Μβ. ςαβ ββ « άοίΐ βίρβ ηη άβάοη- 
βίβηιβηΐ; άβ ΓίηΙροάηβΙίοη αη άίδβοηρδ άβδ ραραβοΐβδ ». 

Λνβΐΐΐι. (Μβ. 26) ρβ^αράβ ββ ιηορββαη βί Ιβ δηΐναηΐ βοιηπιβ άβδ Ρβάαβϋοηδ 
αρίίΓιβίβΙΙβδ, ραρββ ίΐηβ Ιβ ροίηί ιιι, 19, δβ δοηάβ αίδβιηβηί α ιιι, 5 βί ςηβ, άβ 
ρΐηδ, Ια βαρίΐηβ ρρβραρββ ιιι, 9 ηβ δβρί ρββΠβηιβηί α 3θδηδ (:[ηβ ιν, 1. — ^β8 
βρίίίς[ηβδ δηρροδβηί ηηβ βοιηροδίίίοη δίρίβίβπιβηί 1ο§·ί(^ηβ. Βα Βαρί^ηβ άβ ιιι, 9 
η’α ραδ δβρνί, βί η’βίαίί ρρβίβ ({η’βνβηίηβΠβιηβηί. Ββ η’βδί ραδ ηηβ ρίβρρβ 
ά’αίίβηίβ ροηρ Ια δηίίβ άη ρββίί; β’βδί ηη ίραίί ρΐίίορβδί^ηβ ςηβ Μβ. ραρρορίβ 
ραΡββ (}η’ί1 βοιηρΙβίβ Βίβη Ια άβδβρίρίίοη, βί ββία ιηέπιβ βδί Ια ρρβηνβ ηηβ Ιβδ 
ίραίίδ η’βη δοηί ραδ βΙιοίδίδ ροηρ ίαίρβ ηη Ρβδηπιβ. Β’ίηβίάβηί βδί ραρΓαίίβπιβηί 
νραίδβιη1)1α1)1β; αναηί άβ βΙιοίδίρ Ιβδ Βοηζβ, 3βδηδ ρρβηά ηη ρρβιηίβρ βοηίαβί 
ανββ ββηχ ηηί δοηί αίίίρβδ νβΡδ Ιηί. 

13-19. ΥοβΑτιοΝ ΌΕδ ΒουζΕ (Μί. χ, 2-4; Ββ. νι, 12-16). 
13) Ββ Βορά άβ Ια ηιβρ βίαίί βοπιηιβ ηη Ηβη άβ ρβηηίοη. Αη βοηίραίρβ, άαηδ 

Ιβδ ιηοηία^ηβδ ηηί δηρρΙοπιΒβηί Ιβ Ιαβ αη ηορά, οη ροηναίί ίροηνβρ ηη Ηβη 
άβ Ρβίραίίβ δοΗίαίρβ. 368η8 γ πιοηίβ ροηρ δβ άβΡοΗβΡ α Ια Γοηΐβ. Προσκαλεΐ’σθαι 
δί^ηίββ ηοη ραδ βοπιηιβ ά’ΗαΗίίηάβ άαηδ Μβ. « ρρβηάρβ α ραρί », ιηαίδ « ιηαη- 
άβρ », βοπιηιβ XV, 44. Β’αίΠβηΡδ Ιβδ άίδβίρΙβδ δβ Ρβηάβηί αηρρβδ άη ιηαίίρβ : ί1 
βίαίί άοηβ ραρίί Ιβ ρρβπιίβρ. Β’βδί ρβηάαηί ββί ίηίβρναΐΐβ ηηβ Ββ. ρΙαββ δα 
ρρίβΡβ. Κίβη η’ίηάίηηβ ηη’αίορδ ί1 αίί βη αηρρβδ άβ Ιηί Ιβδ « ηηαίρβ οη βίηη 
άίδβίρΙβδ ηηίηβΙβ ηηίίίαίβηί ραβ » (Ζο/53/, I, 527). Β’ηη ά’βηχ α ρη Ιβ Ρβ]οίηάρβ 
βί αρρβΙβΡ Ιβδ αηίρβδ. Μβ. ίηδίδίβ δηρ Ιβ ΗΒρβ βΙιοίχάβ άβδηδ, ροίηί ηηί α βίβ 
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(^υϊΐ νοηΐδΐίΐ, βΐ ίΐδ δβ ΓβηάΐΓθηΙ δίπρρθδ άβ Ιπί. ι^Εί ί1 βη βίβΐιΐίΐ; 

άουζβ, ροπΓ θΙγθ εινθο Ιυί, βΐ ρουρ Ιθδ θηνογθΓ ρρβοΙίθΓ 1β 
ροπνοΐΓ άβ οΙιείδδβΓ Ιθδ άθΐηοηδ. II θίαΙιΗΐ άοηο Ιβδ Βουζθ, θΙ ί1 

Γβίβνέ ρκΓ ^ο. VI, 70; χν, 16; οί. ΑοΙ. ι, 2. II η’θδί ιηέιηβ ρκδ άίί (^υβ 1θ8 βΐυδ 
ίυδδβηΐ (1β]& άίδοίρΙβδ. Ιί’βΙθοΙίοη νΐβηί άθ ^β8υδ; ΙθϋΓρκΓΐθδΙ άβΐβ Γβ]οίηάΓβ; 
άπηλθον ιη&Γ€[υθ θη ιπθΐηβ Ιβιηρδ Ια δθρκΓκϋοη άβ Ιβυκ βχίδΙβηοβ κηίΘΠθΐΐΓβ; 
ο’βδί 1θ νθΐώθ βΐϊΐρίογβ ρουκ ςιιίΙΙθκ δα ραίπβ, δα ίαπιίΐΐβ; ρΐυδ ΙογΙ ςηβ 
νβηβνηηΐ [βί^’βίβ). 

14) Καί έποίησεν δώδεκα βδί νΓαίιηβηΙ άίίΓιοίΙβ. 6^Γ8ίη. α ΐΓαάυϋ ρακ α ρθΐι 
ρκβδ : « II βη οΙιοΐδίΙ άοηζβ ». Κβ οοάβχ Β α ινα ωσιν δώδεκα : Ει /'βηίΐ ηΐ €836ηΐ 
άηοάβοίτη (ίϊ); οΓ. ρΓθ1)α1)1βιηβηΙ ροηκ ΙουκηβΓ Ια άίίΓιβυΙΙβ. Οη βχρΙίςιιβ 
έποίησεν ραΓ ΟΟηδΙίΙπβΡ; θί. I 8αΐη. ΧΙΙ, 6 ό ποιήσας τ. Μωυσην κα\ τ. Άαρών (βη 
1ιβ1)Γ. βΐ ρβηί-βίΓβ ΗβΙ). ιιι, 2, ιηαίδ ηοη ΑοΙ. ιι, 36, ηί Αροβ. ν, 10. Μαΐδ 
1β ηοηι1)Γβ δβηΐ Γβ^ίηιβ βδΐ Μβη βίοηηαηί; βί. απ βοηΙραίΓβ Ββ. χ, 1 βΐ ΑβΙ. 
VI, 3. Ββ ΙβχΙβ βδΐ ρΓθ1)α1)1βηιβηΙ αΐίβρβ. Ββ ηοιηΙΐΓβ άβ άοηζβ, α ΓίηδΙακ άβδ 
άοηζβ ΙπΙ)ηδ ά’ΙδΓαβΙ. ^ηβ1(^ηβδ ηΐδδ. α^οηιβηι : ους και αποστόλους ώνό{λασεν, ςηί 
ρακαίΐ βιηρΓηηΙβ α Ββ. Β’οιηίδδίοη βδί δηκίοη! άη §^βηΓβ άίΐ οββίάβηίαΐ, Β, Ιαίΐ, 
8^Γ8ίη., ιηαίδ ανββ Α, βΙβ.,/?65. ^ο. βίβ. Ββ 1)ηΙ άβ Γβίββΐίοη βδΐ άοηΜβ. Ββδ 
Βοηζβ δβΓοηΙ 1ια1)ί1ηβ11βιηβηί ανββ 3βδηδ, ροηκ βΐΓβ ίοΓπιβδ ρακ Ιηί; βί ίΐδ 
δβΓοηί βηνογβδ ροηκ τβιηρΙίΓ 1β ιηβιηβ ιηίηίδΙβΓβ δηκ Ιβςηβΐ Μβ. α ίηδίδΙβ : ρκβ- 
βΙιβΓ βΐ βΚαδδβΓ Ιβδ άβιηοηδ; βί. ι, 39. Βα ρκβάίβαΐίοη βοηίβηαίί ββκίαίηβιηβηΐ; 
Γαηηοηββ άη Γβ§·ηβ άβ Βίβη, βοιηιηβ 3βδη8 Γαναϋ άβ]α ρρββΐιβ. 
Ββ ΓΩοΙ απόστολος βηιρίογβ ρακ ΗβΓοάοΙβ άαηδ 1β δβηδ ά’βηνο^β η’α ραδ ββ 

δβηδ βΐιβζ Ιβδ ΑΙϋςηβδ; β’βδί ηη βαδ οη Ια Κοίηβ α βίβ ίηάηβηβββ ρακ Ια 1αη§·ηβ 
ίοηίβηηβ. Βαηδ Ιβδ ραργκηδ οη βίίβ δβηίβιηβηΐ Ρα Ρ., ρ. 412 (ιι® δ. αν. 
οη 1β ΙβχΙβ βδί ΓβδΙαηΓβ : τον άπ[όστολον] {Εχρο8. 1908, αούί, 190 δ.). 
Ββ Ιβχίβ βΙαδδίςηβ άβ Γ « βηνοί » άαηδ ΓΑ. Τ. βδΐ Ια ιηίδδίοη ά’Ιδαϊβ (νι, 8); 

τίνα άποστείλω... ιδού ε?{Αΐ εγώ* άπόστειλόν [χε. 3β8η8 βηνβΓΓα δβδ αρόίΓβδ βΟΠίιηβ 
Βίβη α βηνο^β Ιδαϊβ. 

15) « Εηνογβρ ροηρ ανοίκ » βδΐ ηηβ ίοηκηηΓβ ^αηβΐιβ : ί1 Ιβδ βηνο^α ροηκ 
βΙιαδδβΓ Ιβδ άβιηοηδ; ιηαίδ Μβ. α νοηΐη ηοΙβΓ βχρρβδδβιηβηΐ (^η’ίΐ γ ίαΙΙαίΙ ηηβ 
ρηίδδαηββ δρββίαΙβ. Β α βΟΓκί^β ά’αρρβδ Μί. ’έχειν βη εδωκεν αυτοις {πιηΐΐί Ιαίΐ, 

αβϋι.). Ββ. α 3η§'β ίηηΐίΐβ ά’βηΐκβρ άαηδ ββδ άβΙαίΙδ : 3βδηδ ηοοπηια Ιβδ 
άοηζβ αρόίΓβδ : ββ ιηοΐ άίδαίΐ ίοηί ροηρ Ια ρρβιηίβΓβ ^βηβραΐίοη βΙΐΓβΙίβηηβ (βί. 
Βατιρρογ, νΕφ86 ηαί88αηΐ6, ρ. 49 δδ.). Μί. ςηί ιηβηϋοηηβ Ια ιηίδδίοη άαηδ 
ηη.αηίΓβ βοηίβχΐβ α αΙοηΙβ 1β άοη άβ ^ηβπΓ ίοηΐβ ιηαΐαάίβ (Μί. χ, 1), βί ββία 
α ραδδβ άαηδ άβ ηοιηΙΐΓβηχ ηΐδδ. §·Γββδ, Ιβδ δ^πβηδ, βί Ιβδ Ιαίίηδ, γ βοπιρρίδ 
Ια ν§, 

16) Α ]η§·βΓ ά’αρρβδ Ιβδ αηίοπίβδ, οη οιηβίίΓαίί κα'ι έποίησεν τούς δώδεκα ςηί 
δβραίί ηηβ Γβρβίίίίοη άβ δβπΒβ ά’αρρβδ ν. 14. Οβρβηάαηί Γοιηίδδίοη βδί ρΐηδ 
βχρΙίβαΜβ ςηβ Γαάάίίίοη. Β’αρίίβΐβ, ραΓββ ςη’ίΐ α άβ]α βίβ ςηβδίίοη άβδ Βοηζβ, 
οη ραΓββ ςη’ίΐδ βίαίβηί ίΓβδ βοηηηδ δοηδ ββ ηοπι άαηδ ΓΕ^Ιίδβ. — Μβ. αηραίί 
βοηδίΓηίί ρΐηδ Γβ§·η1ίβΓβιηβηί βη ιηβίίαηί ίοηδ Ιβδ ηοιηδ α Γαββ. δίιηοη, βηςηβΐ 
ί1 άοηηα 1β ηοιη άβ ΡίβΓΓβ, βίβ. II δβπιΒΙβ ανοίρ νοηΐη ςηβ Γαρόίρβ Γι^^ηραί 
άαηδ 1β βαίαίο^ηβ δοηδ δοη ηοηνβαη ηοηι, Ββαηβοηρ ρΐηδ ίιηροΓίαηί ςηβ Βοα- 
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άοηηα α δίιηοη 1θ ηοπι άβ Ριθγγθ, ^α^^[Πθ8, Γιΐδ άβ Ζβΐιβίΐβθ 
θΐ ^Θ&η, Γγθγθ άβ .Ταο(|Πθ8 — βΐ ί1 ΙβυΓ άοηηει 1θ ηοπι άβ ΒοπηοΓ^θβ, 
ο’08ΐ-α-(1ίΓσ Ρίΐ8 άιι ΙοηηβΓΓβ —, Απάρβ, θΐ Ρΐιίΐίρρβ, β1 Ββγ- 

ηβΓ§·θ8 : « δίιηοη, 1β ρΓβιηίβΡ άίδοίρΐβ ς;υθ ^βδΠ8 η γθογιιΙθ, άβνίβηί Ια ρίβΓΓβ 

ίοηάηηίθηΐηΐβ άη οοΐΐέ^β ηροδΙοΙίςυβ οΐ άο Ια δοοίβίθ α Γοηηβρ ροαρ 1β Γθ§'ηβ 

άβ Ρίβη » {Σοίδ^, I, 529; βί. ΗοΙύζ.). ΥίοΐΟΓ : ί’να προλάβτ) το εργον ή κλησις προφη- 

τικως. Ι,β ηοιη άβ δίιηοη ηβ ραραίίΓα ρΐιΐδ (}πβ χιν, 37, α βόίβ άβ ββΐηί άβ 

ΡίβΓΓβ. Οβ βίιαη^βιηβηΐ άβ ηοιη ραΓαίΙ; ανοίΐ’ βη Ιίβη ρΐιΐδ ΙόΙ άαηδ 3ο. ι, 42, 

ρ1π3 ίαΓά άαηδ ΜΙ. χνι, 18. Ό’αρΓβδ Κηαΐ). 1β βΙιαη§·βιηβηΙ βδΐ ρΓοηιίδ άαηδ 3ο. 

βί ΓαρρβΙβ άαηδ ΜΙ.; Ιβδ ΙβχΙβδ ρβηηβίίβηΐ δβπίβιηβηί άβ άίΓβ (}ΐιβ βίιαίίυβ 

βναη^βΐίδΐβ Γα ιηβηΐίοηηβ άαηδ Ια βίΓβοηδΙαηββ ςιιί Ιηί ραΐ’αίδδαίί 1β ιηίβιιχ 

ΓαιηβηβΓ. Ββ ηιοιηβηί βΙιοίδί ροΓ Μβ. βδΐ ρΓοΙ^αΙιΙβηιβηί ββΐηί ςιιί δβ ταρρΓΟβΙιβ 

1β ρΐιΐδ άβδ ίαίΙδ {Σοίδ^, ΚηαΒ. βίβ.), ραΓββ (ΐιιβ άβδ ΙοΓδ δίιηοη άβνίβηί Ια 

ρίβΓΓβ αη§·ιι1αίΓβ άβ Γβάίάββ βοηιιηβηββ ραΓ 3βδπδ. Ογ 3β8ΐΐδ η’α ραδ άοηηβ ββ 

ηοιη α Ρίβιτβ δαηδ βη βχρΙίι^ιιβΓ 1β δβηδ. €’βδί άαηδ Μβ. υηβ ΐΓαββ άβ ββ ςυί 

βδί ταβοηΐβ ρΐυδ βχρίίβίίβιηβηί άαηδ Μί. χνι, 18. 

Ββ δβηδ δ^ηιΐιοΐίςυβ βδί ά’απίαηΐ ρΐιΐδ τηαΓςηβ ςυβ Πέτρος οη κηφας (3ο. ι, 42), 

β’βδί-α-άίΓβ (αΓαιηββη), η’βδί ραδ ηη ηοηι ρΓορΓβ (βί. ββρβηάαηΐ 1β δίηαϊ- 

Ιίίϊυβ Π2*>3, Ζί’β^.) ]οίηΙ αηη ρΓβηιίβΓ ηοιη δβίοη ηη πδα^β αΙοΓδ αδδβζ Γβραηάυ, 

ηιαίδ ηη ηοηι βοιηιηηη δί§·ηίβαηΙ ΓΟβΙιβΓ [Οηία. Νηιη. χχ, 8, ΐΓαάηίδαηΙ 27^0). 

17) Νί Μί. ηί Ββ. η’οηί δβραΓβ ΑηάΓέ άβ δοη ίΓβΓβ δίιηοη, ρΓοΠαΠΙβηιβηί βη 

Γβίΐββΐιίδδαηί ς[η’ί1δ αναίβηί βίβ αρρβίβδ βηδβιηΠΙβ. δί Μβ. α ηαίδ αη δββοηά βί 

αη ίΓοίδίβιηβ Γαη§· Ιβδ ίίΐδ άβ ΖβΠβάββ, β’βδί α βαυδβ άβ ΙβπΓ ίιηροΓίαηββ Γββοη- 

ηηβ, βί ρβηί-βίΓβ άβ Γηδα^^β. — Ββ δηΓηοιη άβ « ΒοαηβΓ^βδ » Γβροηά, ά’αρΓβδ 

ΓβχρΙίβαίίοη ^τββιιηβ, α ίΙΤΛΙ βί δβ ταίίαβίΐθ άοηβ α ΓίιβΠΓβη, ρΐηίόί ςη’α 

Ι’αΓαιηββη. ηβ δβ ΓβηβοηίΓβ ραδ άαηδ Ιβδ ίβχίβδ ΙιβΠΓβηχ οη αΓαιηββηδ 

ανββ 1β δβηδ άβ « ίοηηβΓ », ηιαίδ ναά]α8 α ββ δβηδ βη αΓαΠβ βί οη ρβηί 1β ροδ- 

ίηΙβΓ ροηΓ Ι’ηδα^η νηΙ^αίΓβ άη ίβιηρδ. II βδί άοηβ ίηηίίΐβ άβ ΓββοηπΓ α Ια τα- 

βίηβ ΤΛΊ (βί. 3ο1) XXXVII, 2 ΤΛΊ, άη ΠΓηίί άη ίοηηβΓΓβ). Ββ δοη οα βδί ίηβχρίίβα- 

Πΐβ, βί νίβηί ρβηί-έίΓβ άβ ΓίηδβΓίίοη ά’ηηβ άβδ άβηχ νο^βΠβδ ιηίββ βη ιηαΓ^β 

ροηΓ βθΓΓί§·βΓ ΓαηίΓβ. Οη α ββρβηάαηί βίίβ Μοασαδα άβ δίΓαΠοη (XVI, π, 44) 

βοιηιηβ νβηαηί άβ Π13?Ώ, ηιαίδ 1β ίβχίβ βδί-ί1 ρΐηδ δύΓ? Βα ίΓαηδβπρίίοη άη 

δ^Γ. (Ιβ δββοηά ιοά ηβ δβ ρΓοηοηββ ραδ) ηβ ίΓαΙιίί αηβηηβ ρβΓββρίίοη 

άη δοη ο άβ βοαν, ρΓοΠαΠΙβιηβηί ραΓ ηη τβίοηΓ δαναηί α Γβίγιη., βοιηιηβ Ιβδ 

άβηχ ηΐδδ. βηΓδίίδ ςηί οηί Γβδρββίίνβηιβηί βανηρεγεζ (604) βί βανηρεγες (2ρ®), 

βοιηιηβ δ. 3βΓ. δηΓ Όαη. ι, 7, ρΓοροδαίί Ββηβνββιη ομ Βαηβναβπι ραΓββ ςηβ 

ίοηηβΓΓβ δβ άίί βη ΙιβΙΐΓβη Ββ δηΓηοιη ηβ δ’βχρίίιιηθ (^ηβ ραΓ Ββ. ιχ, 54; 

β’βδί βηβΟΓβ ηη βαδ οη Μβ. α βοηδβΓνβ Ια ίΓαββ ά’ηηβ ίΓαάίίίοη (ϊη’ίΐ η’α ραδ 

άβνβίορρββ άαηδ Ιβ ιηβηιβ δβηδ; βί. ιχ, 38. Ββδ ΡβΓβδ οηί νη Ια ηηβ αΐΐηδίοη α 

Ια ρΓβάίβαίίοη βί δηΓίοηί α Ια ίΐιβοΐο^^ίβ άβ δ. 3βαη (|η’θΓί§·βηβ ηοιηιηβ νοητή 
βροντή [ΡΗίΙοο. χν, 18; 8α>6ί6). 

18) ΑηάΓβ βί ΡΒίΙίρρβ βηδβιηΠΙβ Αβί. ι, 13, α Ια ηιβιηβ ρΙαββ, βί βη βοιηρα- 
^ηίβ άαηδ 3ο. χιι, 22. Ββδ άβηχ ηοηΐδ δοηί §^Γββδ. Ρΐιίΐίρρβ βίαίί άβ ΒβίΒδαϊάα 
βοιηιηβ ΑηάΓβ βί ΡίβΓΓβ (3ο. ι, 44). ΒαρθολοριαΓος = « Ιβ Γιΐδ άβ ΤαΙ- 
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ίΙΐΘΐθπιγ, βΐ ΜαΙΙΙιίβπ, βΐ Τΐιοιηεΐδ, θί ^8ί^(][11θδ, 1θ Γιΐδ ά’ΑΙρΙιβθ, θί 

Γπαϊ » ; 1β δθοοηά βίβπίθΐιί θδΐ ΙίθΙΐΓβα (II δαπι. ιιι, 3 υη τοί άβ ΟθδδοπΓ, θΐο.), 
ιη&ΐδ ειυδδί ^ίβη είΓειιηθβη, βΐ 1θ ρΓθιηίβΓ θδΐ αΓειπίθβη. 3θ8θρΙΐθ ΐΓ&ηδοήΙ βη §^γ60 
θολο[ΑαΓος (Αηί. XIV, νιιι, 1 θΐ XX, ι, 1), ά’ού Ια ίοηπβ άθ Ια νβΡδίοη δ^ήεκ^αβ, 
"’Ό^ΊΠ. ίιβ ηοιη ρΓορΓβ άτι βίδ άβ Ταίπιαϊ βΙαίΙ νΓαίδθπι61α61βιηθηΙ Ναΐβαπαβί. 
ΚηαΙ?. (δπρ Μί. χ, 3) 6δΙ §·&Γαηί ςτίθ ΟθΙΙθ ορίηίοη Γθιηοηίθ α Γαββθ ΚαρβΗ 
[Ρ. Ρ. ΟίίΧΙΧ, 273); θΙΙθ βδΐ οοηηιΐΘ άβδ δ^ήβηδ (ΑδδΕΜΑΝί, Β'ώΙ. οΓίβηΐ. III, 
1, ρ. 306 βΐ III, 2, ρ. 4 δ.). ΕΠθ η’θδΐ ραδ ΐΓαάίΙίοηηβΙΙθ ραΐδίΐυΐθ 8. Αα§^. άίΐ (}ΐΐθ 
3θδυ8 ηθ νοπίπΐ ρα8 οοιηρΙθΓ Ναΐΐιαηδίθΐ ραηηϊ 8Θ8 αρόΐρθδ ραροβ (|α’ί1 βΙαίΙ 
δαναηΐ άαηδ Ια Εοί [Ρ. Σ. XXXVI, 788). ΕΠθ δθ Γοηάα δαρ οβ (^ιΐθ άαηδ ^ο. χχι, 2 
ΝαΐΠαηαθΙ Γι§^υρβ ραπηί 1θ8 ΑρόΙρβδ, θΐ ηιΐθ άαηδ άο. ι, 45 ο’θδΐ ΡΜΙίρρβ άοηί 
ΐ1 βδΐ ιοί νοίδίη ςαΐ Γα οοηάυίΐ αη δαπνθίιρ. Μαθθαως δΐιρροδβ ηη αραπιββη 
•ίΓΙΌ;, ς[υί δθραίΐ αη ηοιη ραΠΠίηίςηβ Π'^ΠΌ οοιηπιβα Εα ραοίηβ η’βδί 

ραδ ΠΏ « Ηοπιπιθ », ιηαίδ ΊΠΏ « άοη », οοιηιηθ 1θ ρροηνθ Ια ΡθάηρΙίοαΙίοη άη 
η (οί. Ιβδ ηοπίδ ρΐίθη. θΐο.) (ΐηί δθ ίροηνβ αηδδί άαηδ ^ΊΠΠΌ (ραίιη. 
ίραηδορίΐ [Ααθθαβωλιων), θί άαηδ ΝΠΌ (Ιραηδθρ. ραθθα, §:θη.) 1ΐ7ροοορίδϋ(}ηθ [Σίά. 

θί Βαεμαν, }νοΗ6, 40 δ.). Νοηδ ανοηδ νη ηηβ ΜαίίΜθη θδί Ιθ ιηέπιβ (}ηθ Εθνί 
(θΓ. δηρ II, 14); Μο. ςηί να ηοιηπίθΡ άαοι^ηθδ, Γιΐδ ά’ΑΙρΠβθ, α βνίίβ άθ ηοιηπίθΡ 
Εβνί, βίδ ά’ΑΙρΠβθ, δαηδ ηοηδ ρρβνθηιρ άθ Γίάθηίίίθ, ραροθ ςηΠΙ ίραηδοριί ηη 
οαίαίο^^ηθ ρΐηίόί ςη’ίΐ ηθ οοιηροδθ ηηθ Ιίδίθ ά’αρρβδ Ιθδ θνβηθπίθηίδ ρρθΟθάθηίδ. 
Ρθηί-βίρβ άβδηδ αναίί-ίΐ 1ηί-ιηέπΐθ θΠαη^^β 1β ηοιη άθ Εβνί βη ΜαίίΠίβη, « άοη 
άθ Όίβη ». 
Θω^χαςβδί βχρΠί^ηβ ^0. XI, 16; χχ, 24; χχι, 2, ό λεγό^χενος Δίδυρς, « 1β ]ηπΐθαη ». 

Εβ ηοιη άοίί βίρβ ΝΌΐ^η οοηοΐη ραρ Βαίιηαη [Οραπι., 2® βά., 145) άη ρΙηρίθΙ 

(Ονκ. Οβη. XXV, 24). Εα ραοίηβ ΠΝη « άοηΠΙβΡ » βδί ΠβΠραϊίίηβ, ηοη αρα- 
ιηββηηβ (οΕ Ιβ η. ρρ. ρΠβηίοίβη πκη, Σίά.). Εβδ δ^Ρ. οηί ΝΏΊΝΠ. Εβ δηρηοιη 
βδί ίΡθδ Γαιηίΐίβρ. Όβ ςηί ΤΠοιηαδ βίαίί-ίΐ 1β 3ηιηβαη? 8\νβίβ ίηοΙίηβ ά οροίρβ 
(}ηβ δοη νραί ηοιη βίαίί 3ηάαδ, ά’αρρβδ Ιβδ Ααα ΤΙιοπιαβ, ι, 1 (οί. ΕυδΕΒΕ, Η. Ε. 

I, ΧΙΙΐ) ελαχεν ή Ινδία Ιούδα Θωρ,α τω κα\ Διδύ;Αω, 8ηρ άθ. XIV, 22, Ια οίΐ 1β §·ΡβΟ α 
Ιούδας ό Ίσκαριώτης, 1β 8'ΐ^ΓθΐίΓ, α « άηάαδ ΤΠοπιαδ »; ρβηί-θίρβ 1β οορίδίβ α-ί-ίΐ 
νοηΐη οορρί§·βρ ηη πίδ. δβπιΠΙαβΙθ α 8^Ρ8ίη. (|ηί ρορίβ « ΤΠοπιαδ », πιίδ βη δοβηβ 
αη V. 5. 

'Αλφαιος, ανοηδ-ηοηδ άίί (δηρ ιι, 14), δηρροδβ ηη ορί^ίηαΐ '»3^Π; ροηρ Γίάβη- 

ίίββρ ανβο Κλωπας (3ο. XIX, 25), ί1 ίαηάραίί δηρροδβρ ςηβ οβί Ποιηπιβ α ρρίδ 1β 
ηοιη ^ρβο αηαίο^ηβ Κλεδπας = Κλεδπα7ρος, (^υί ρροηοηοβ ραρ Ιβδ Αραιηββηδ αηραίί 
άοηηβ (ραίπι., Σίά.), άβνβηη Κλωπας άαηδ 3ο. χιχ, 25, οαρ Κλωπας βί ΑλφαΓος 
ηβ ρβηνβηί έίρβ Ια ίραηδορίρίίοη άη ιηέιηβ ιηοί δβιηίίίΐίηβ. II βη δβραίί άβ οβ 
οαδ οοιηιηβ άβ Ίάσων, ηοιη ραϊβη αΐίβρηαηί ανβο Ιησούς, α οαηδβ ά’ηηβ να§·ηβ 
ΓβδδβιηβΙαηοβ άβδ δοηδ. 
Θαδδαιος βδί (Όαεμαν, Όία.) οη ΊνΊΠ Εγ. 23" βί/· Κίί. ι, 27^. Όαίπιαη 

{}νοηβ, 40) αάιηβί ηηβ ορί^ίηβ ^Ρβοςηβ ά’αρρβδ Θευδας αβρβ§^β άβ Θεοδόσιος, 

θεύδοτος οη Θεόδωρος. Μαίδ ί1 βδί άίΠιοίΙβ άβ ηβ ραδ 8οη§^βΡ α « ιηαιηβΙΙβ », 

ςηοίίϊηβ Ιβδ ίβχίβδ η’βιηρΙοίβηί ραδ οβ ιηοί βη ραρίαηί άβδ Ποιηηιβδ. Εβ δηρ¬ 
ηοιη α ρη έίρβ άοηηβ α ηη Ποιηιηβ ({ηί αναίί οβίίβ ραρίίβ άβνβίορρββ, Α Μβάαϊη 
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ΤΙιβάάβΘ, βΐ δίιηοη Ιβ ΖθΙ&Ιθπγ, β1 ^1I(1αδ Ιδοαποΐΐι, (^υί 1θ Ηυγ». 

δκίβΐ}, Ιβδ ΡβΓβδ ^κυδδθη βί δκνί^ηκο οηί γθΙθυθ 1β ηοιη ΚΓαηΐθθη 'ί'τη [ΜΪ88Ϊοη 

αΓ€/ιέοΙο§ΐ(^ΐι6 671 ΑναΙίβ, 225). Ρο. ηοιηπίθ οβί κρόΐΓβ Ιούδας Ιακώβου, βΐ άβηδ 

Μο. βΐ ΜΙ. Ιθδ Ιθχίβδ άίΐδ οοοίοΙβηί&υχ οηΐ Λεββαΐον ({α’ίΐ η’θδΐ ρκδ ΐΓορ Ιι&Γίϋ άβ 

ί&ΐΓΘ νοπίΓ άβ « οο6υΓ )), βη ΙιβΙΐΓβυ, οοιηιηΘ άοηηκηί πη δβηδ κπαίο^^πθ. Οη 

ρβυί&υδδΐ ΓκρρροοΙιβΓ Αεββαως άθ Γαρκιηβθη (ίηδοηρΙίοη δίηκϊΙίςυθ, Σιά.). 

Ρθυί-έΐΓβ Ιβδ ΐϊΐδδ. οββΐίίβηΐκυχ βηίβηιΐκίθηΐ-ίΐδ ρκΓ Ια ίηίΓοάυΐΓθ Ρβνί Ιβ ρυΜί- 

β&ΐη άαηδ Ιβ β&1&1ο§^υβ άβδ βρόΐρβδ. 

Ιίβ δββοηά δίιηοη (βί. ν. 16) βδΐηοιηιηβ Καναναΐοςηυβ Ρβ. (νι, 15βΙΑβΙ. ι, 13) 

η Μβη Ρβηάυ ζηλωττ^ς, β’βδί-κ-άίρβ « ζβΙβ ». 

ϋβ ζβΙβ οη κ ίκίί δοηνβηΐ ΖβΙοΙβ (ΙΡβ/Λ, Ζοίδί/ βίβ.), β’βδί-α-άίρβ ιηβιηΐιρβ ά’υη 

ρκρίί ηυδδί ροΐίΐίςιιβ ςυβ Ρβΐί^ίβιιχ ηυί ροιίΡδυίν&ίί ρκρ Ιοπδ Ιβδ ιηογβηδ Γίη- 

άβρβηάκηββ κΐΐδοΐυβ άβ Ικ ηηΐίοη .ίαίνβ. 

Απ Ιβιηρδ άβ 3βδΐΐδ, Ιβδ Ζβίοΐβδ η’ηνκίβηΐ ρ&δ βοιηιηίδ Ιοιίδ Ιβδ βρίηιβδ (}ΐπ 

Ιβδ ΓβηάίρβηΙ δί ββΙβΙΐΓβδ άαηδ Ια §·ιιβΡΡβ άβ ΤίΙυδ, ιηαίδ ίΐδ αναίβηΐ βίβ δβάί- 

Ιίβυχ άβδ Ιβ άβ1)ΐιί (Ζβ Μ688ίαηί8ΐη6... ρ. 18 δδ.) βί Γοη η’απραίί ραδ άοηηβ ββ 

ίϋρβ α δίιηοη δ’ίΐ αναίί ηιαρςαβ Γαάίιβδίοη α ηηβ Ιιαηάβ άβ ίαηαίίςηβδ. Οη 

ροηναίΐ βίρβ ζέΐέ^ β’ββί-α-άίρβ οηνβρίβηιβηί ρ&δδίοηηβ ροπρ Ια βαυδβ άβ Ια Ροί, 

βοιηιηβ δ. Ραιιΐ (Οαΐ. ι, 14; II Μαββ. ιν, 2; Αβί. χχι, 20), δαηβ αρραρίβηίρ αη 

ραρίί άβδ Ζβίοίβδ. Ο’βδΙ ρροΙ)α1)1βηιβηί, βοηιηιβ ροχιρ Ιβ ρρβιηίβρ δίιηοη, υη 

ίραίί άβ βαραβίβρβ {Κτια})., βίκ’βΐβ). 

19) Ιούδας Ίσκαριώθ βδί Ιρβδ άίίΤιβίΙβ α βχρίίςηβρ, βαρ Πΐίΐρ « Γΐιοηιηιβ 

άβ Οίρίοίΐι » βδί ρπρβηιβηί 1ιβΙ)Γβιι, ίαηάίδ (|η’οη ραρΙαίί αίορδ Γαραιηββη. Απδδί 

ΚβδβΙι Γα-ί-ίΐ βίίβ βοηιηιβ ρρβυνβ ά’ιιη 0Γί§·ίηαΙ 1ιβ1)Ρβυ, βί ΛνβΙΙΙι. αη βοη- 

ίραίρβ Γβ3βίίβ-ί-ί1 ββίίβ βί7ηιο1ο§·ίβ. ΌαΙηιαη 41) α 1)ίβη βχρίίί^ηβ ί}ηβ 

ββδ ηοηΐδ ]ηίΓδ, άοηηβδ άαηδ άβδ ιηίΐίβηχ ΙβίίΡβδ (βοιηιηβ 123 

7. 3αΙ>1). 14<·), δβ βοηδβρναίβηί ίβίδ €[ηβ1δ ιηβιηβ άαηδ άβδ ίβχίβδ αραηιββηδ. Εη 

§·ρββ, ίαηίόί οη α βοηδβρνβ Ιβ ιηοί ίβΐ ςηβΐ, ίαηίόί οηγ α α]οηίβ ηηβ ίβρηιίηαίδοη 

Ίσκαριώτης [¥§. ΟΙέηι. ίβί ΐ86αΓίοΐ6Ίη, ιηαίδ Λνοράδλνορίΐι ^οαΓίοί/ή; ςηβΐί^ηβδ 

βορίδίβδ οηί ιηβηιβ ίβαάηίί, βοηιηιβ Β δηρ 3ο. χιι, 4; χιν, 22 άπδ Καρυώτου, βί Κ 

δηρ 3ο. Λα, 71. Α ρροροδ άβδ ηΐδδ. ςηί οηί σκαριωθ, Λ\^β11Ιι. ρβηδβ α ηη ηοιη 

βοιηιηβ 8ί6αΓίιΐ8. 3ηάαδ Ιδβαρίοίβ ςηί Γα ίραίιί. Οβ ίραίί ηιαρςηβ Ια ΓιάβΙίίβ άβ 

Ια ίραάΐίίοη βναη§;·β1ί(}ηβ, βάβΙβιηβηί αηδδί ίραηβιηίδβ ραρ Μβ. 3βδηδ α βΗοίδί 

ββηχ ηη’ίΐ α νοηΐηβ, βί ββρβηάαηί Γηη ά’βηχ α ίροηιρβ δοη αίίβηίβ. δί Ιβ βΙιοίχ 

άβδ Όοηζβ η’αναίί βίβ ορβΡβ ραρ 3βδηδ, βί ανββ ςηβΐι^ηβ δοΙβηηίίβ (}ηί ρβηάαίί 

ββί 3βίβ ηοίοίρβ, οη η’αηραίί ^αIηαίδ βοηιρίβ ραηηί βηχ ββΐηί (ΐηί βη βίαίί δαηδ 

βη βίΡβ. Ο’βδί άοηβ α ίορί ςηβ ΛΥβΙΙβ. βί Εοίδ^ ηβ νοίβηί άαηδ Γβίββίίοη άβδ 

Όοηζβ ςη’ηη βαία1ο§;ηβ ίραηδίοριηβ βη δββηβ ΙιίδίθΓί(}ηβ. Ογ δί 3βδηδ α ρββΐΐβ- 

ιηβηί βοηδίίίηβ Ιβδ Όοηζβ βη βοΙΐ6§“β δρββίαΐ, αίίαβίιβ α δα ρβΡδοηηβ, βί βΐιαρ^β 

άβ ΓβιηρΙίρ δα ιηίδδίοη, ί1 α άοηβ άβδ ββ ιηοιηβηί ,ϊβίβ Ιβδ ίοηάβηιβηίδ άβ 

ΓΕ^Ιίδβ, βοηιηιβ ά ηηβ δοβίβίβ νίδίΐιΐβ βί ΜβραρβΜδββ (Βατιρκοι., Σ^Ε§Ιί86 ηαί8- 

8αηΐ6, ρ. 62 88.). 

Εβ βαίαίο^ηβ άβδ Όοηζβ η’βδί ραδ δαηδ ίηιροΓίαηββ ροηρ Ια ςηβδίίοη άβ δανοίρ 

ςηβΙΙβ Ιθη^ηβ οη ραρΙαίί αΙοΡδ. Οη νοίί ςηβ Ιβ §^Ρβο αναίί ρβηβίρβ ]η8(}ηβ άαηδ 

ΙΊιηιηβΙβ ιηίΐίβη άβδρέβΙιβηρδ άβ Οαΐίΐββ. Όβηχ δίιηοη ρορίβηί άβδ ηοηΐδ §·Γββδ, 
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Εί ί1 νΐβηί 4 Ια ιηαίβοη, βΐ Ια Γοιιΐβ δ’γ αδδβιηΐιΐθ (Ιβ ηοιινβαιι, 

άβ δΟΓίβ (|ΐι’ί1δ ηθ ρουναίβηΐ πιθπιθ ραδ ργθικΙγθ άβ ηοπΓπίαΓβ. 

οΙιοίδίδ άθ ρΓβίβΓθηοβ α δίπιβοη οοιηιηβ βι^αίναίθηΐδ άθ Ιθυρδ ηοπίδ ΙιβΙΐΓβιιχ. 
Αηάρθ θΐ ΡΜΗρρθ ρορίβηΐ άθδ ηοπίδ §'ρθο8. ΙιΊιβΙΐΡβιι θδΐ ΡθρρβδθηΙβ ραρ ^α^- 
ςπθδ (άβηχίοίδ), ^θαη (Ιραηδίοριηβ), βί ^ι1(^α; άθ ρίπδ ραρ 1θ δπρηοπι άβ ΒοαηθΡ^βδ 
βί άΊδοαρίοΙΙι. Οβ η’βδί ροίηΐ πηθ ρρβιινβ ςαβ Γοη ραρίαΐ ΓΙΐθΒρθυ; οη δαίΐ (^ηβ 
Ιθδ ηοπίδ ρρορρθδ αρραρίίοηηβηί θποορθ α Ια Ιαη^Ίΐβ άβδ αηοθίρθδ, ιηοπίθ ςηαηά 
βΐΐβ βδΐ δπρρίαηΐβθ ραρ υηβ απίρβ. Ββ ηΐθΐηβ ρΚοηοπίθηβ δβ ρροάηίδαίΐ νβΡδ Ια 
πίθΐηθ βρο(5ηβ οΐΐθζ Ιθδ ΝαΒαΙβθηδ : άθδ ηοπίδ ρρορρβδ αραΐΐθδ δοηΐ ίρθΐ^αβηίδ 
άαηδ άθδ ίηδορίρϋοηδ αραιηββηηθδ (οΓ. πιθιηθ 1θ δπρηοιη « §·Ρ0δδθ ΙέΙβ » 
άαηδ ΓίηδΟρίρΙίοη ΟοηΙβηδοη άθ ΡαΙιη^Γθ, Ι^ίά. 225). Οθρθηάαηί ΒοαηθΡ^βδ θΐ 
ΙδοαρίοΙΙι, βίαηΐ άθδ δπρηοπίδ, ΓηαρςπθηΙ ρΐηδ οΐαίρβπίθηΐ πηθ οθρίαίηθ οοη- 
ηαίδδαηοθ άθΙα 1αη§^υθ αηοίθηηθ. Βθδ απίρθδ ηοπίδ αοοιίδθηΐ άθδ ΙθΡίηίηαίδοηδ 
αραιηβθηηθδ βί δβ ραΐΐαοΐιβηΐ δοίί α ηηβ ραοίηβ ΙιβΒραϊςιιβ οοιηιηβ ΤΙιοιηαδ, δοϋ 
α ηηβ ραοίηβ οοιηιηηηβ αηχ άβηχ Ιαη^ηβδ οοιηπιβ ΜαΙίΜβη, δοίΐ α Γαραιηββη 
οοιηιηβ ΒαρΙΙιβΙβιηγ. ΤΙιαάάββ βδΐ 1β ηοιη 1β ρΐηβ βηί^ιηαΐίςηβ, ιηαίδ ραραίΐ ρη- 
ρβιηβηΐ αραιηββη, αΐίβρηαηΐ ανβο ΒβΒΒαϊ, ρΐηΐόΐ ΙιβΒρβη. 

20-21. IΝ^υIΕτυ^Ε ηΕδ ρακεντ8 πε άΕδυδ. Μο. βδΐ 1β δβηΐ α ιηβΙΙΡβ βη Ιβίβ άβ 
Ια ρβρίοορβ (ίηί δαίΐ ΓβιηρρβδδβιηβηΙ άβδ ίοηΐβδ βΐ Ια ιηβηΐίοη άβδ ραρβηΐδ άβ 
άβδπδ. Εη ρβναηοΐιβ ί1 οιηβΐ Ια §^ηβρίδοη άυ ροδδβάβ (|ηί άαηδ Μί. βΐ Εο. δβρί 
ά’ίηίΡοάηοΙίοη αηχ αΙΙαςηβδ άβδ Ρΐιαρίδίβηδ. Εοίδγ : « Ιοη]οηΓδ βδΐ-ίΐ (ίηβΓοιηίδ- 
δίοη ίρβδ δβηδίΜβ άη ιηίραοΐβ, βΐ Γαρραη^βιηβηΙ (^ηί 3ηχίαροδβ Γορίηίοη άβδ ρα- 
ρβηΐδ α οβίΐβ άβδ ρΐιαρίδίβηδ αοοηδβηΐ ΓβιηρΙοί άβ δοηροβδ βορίΐβδ ροηρ Ια οοιη- 
ροδίίίοη άβ ΓΕναη^ίΙβ» (I, 696). Οη ηβ ρβηί (|ηβ άβιηαηάβρ :ροηρς[ηοί? Ε’οράρβ 
άβ Μο. βδΐ Ιρβδ οΙαίρ. άβδηδ νίβηΐ άβ δ’αδδπρβρ άβδ άίδοίρΙβδ βάβΙβδ ραρ 1β οΙιοίχ 
άβδ Βοηζβ. Αη ιηοιηβηΐ οη ί1 βη βδΐ άβ δοη οβηνρβ, Μο. νβηΐ ιηαρ(}ηβρ Ιβδ άίνβΡδ 
οοηραηΐδ άβ Γορίηίοη, Ια ίοηΐβ, Ιοη]οηΡδ βηΐΐιοηδίαδίβ, Ιβδ ραρβηίδ άβ άβδηβ 
βιηηδ άβ οβρΙαίηδ ΒρηίΙδ, Ιβδ Ρίιαρίδίβηδ άοηΐ Ιβδ §^ρίβίδ δβ ρρβοίδβηί. Ρηίδ ί1 
ορροδβ ΓαΙΙίΙηάβ άβ άβδηδ, δοίΐ βηνβΡδ Ιβδ Ρΐιαρίδίβηδ, δοίΐ βηνβΡδ δβδ ραρβηΐδ. 
Ροηρ βχρ1ί(ΐηβρ Ιβδ §·ρίβίδ άβδ Ρΐιαρίδίβηδ, ί1 η’αναίΐ ραδ Ββδοίη ά’ηη οαδ ραρϋ- 
οηΐίβρ άβ ροδδβδδίοη, ρηίδίΐη’ίΐ α άβ]α ΙαηΙ ίηδίδΙβ δΐιρ Γβχρηΐδίοη άβδ άβιηοηδ. 
Οβί αρραη§“βιηβη1; α ρβηί-βίρβ Οίηβίςηβ οΐιοδβ άβ νοηΐη ςηί δ’βοαρΙβ άβ Ια δηίΐβ 
άβδ ίαίίδ, ιηαίδ ί1 α ρη αηδδί ηαίίρβ άβ οίροοηδίαηοβδ ρββΠβδ, βί οη η’^ νοίΐ 
αηοηηβ Ιραοβ άβ άοοηιηβηΐ βορίί αηίβρίβηρ. 
Οη ρβηΐ ραρρβΙβΡ ίοί ανβο ΚηαΒ. Ιβδ δα^-βδ ραροΐβδ άβ Μαΐά. : Ηυ,ηο Ιοοητη 

άί^^οίΙίοΓβηι ρίβίαΒ ('αοίί; ψχία βηίηι αηίιηιΐΒ ΗογγθΙ ηοη ΒοΙηπι ονβάβΓβ, Ββά 
οοξίΐανβ βΐίαπι ΟΗγιβΗ οο^ηαίΟΒ, αιιΐ άίχΐΒΒβ, αιιί βχΐΒύπιαΒΒβ βυ,ηι θββθ (ιιΗο- 

Βυ,ηι, ρίο (ΐιιοάαγπ Βΐηάίο ηοηηηΙΙί τβΙίοΙα νβνΒοηίΐη ρνορΗβίαΐβ αΙΐαΒ, ([ΐιαβ ηιί- 

ηΐίΒ α ρίβΙαΙβ α})ΗθΓΓ6Γ6 νίάβνβηΐην ίηίβΓρΓβΙαίΐοηβΒ ειηαβΒίνβηιηΐ. ΝβΒοΐο αη, 

άΐίτη ρΐαε ςααβΡβΡβηί, ^αίεαε ιηνβηβΗηΐ. Εβ ]βδηί1β άη χνι® δ. α ά’αίΙΙβηΡδ δη 
οοηοίΐίβρ ΓβχαοΙίΙηάβ βί Ια νραίβ ρίβίβ βη ηοίαηί ςηβ οβ (^ηί βδί άίί άβδ ραρβηίδ 
άβ άβδηδ ηβ άοίί ραδ δ’αρρίίί^ηβρ ηβοβδδαίρβπιβηί α ίοηδ. Εα ρρβδβηοβ άβ Ια 
ΜβΡβ άβ άβδηδ ηβ ρροηνβ ραδ (^η’βΠβ αίί ραρίίοίρβ αηχ δβηίίπιβηίδ άβδ αηίρβδ, 
ραδ ρΐηδ άαηδ οβίίβ οίροοηδίαηοβ (ίη’αη ρίβά άβ Ια Οροίχ. 

20) Εα ιηαίδοη, δαηδ αρί. (οΓ. ιι, 1), βδί ρροΒαΒΙβιηβηί Ια ιηαίδοη άβ Ρίβρρβ α 
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Εί 1θ3 816118, Γειγαηΐ αρρπ8, 80ΓΐίΓβηί ροιχΓ 8θ 8αί8ίΓ άβ Ιαί, οαρ 

ίΐ8 άί88ΐίΘηί : « II β8ΐ 1ιογ8 άβ 1ιιί. » 

ΟαρΙι&ρηαϋιη; Μο. ηβ άίΐ ρ&δ ευθύς, οβ ςαί Ιαίδδθ υη ίηίβρν&ΐΐθ ρουρ 1θ δβριηοιι 

βη ρΙαίιΐΘ (^τιβ ί-ο. ρΐαοθ αρρβδ Ια νοοαίίοη άθδ αρόΐρβδ (I^^. νι, 17 88.), αναηΐ 

ΓβηΙΡΘΘ α ΟαρΙιαρη&αητι (ΙιΟ. νιι,Ι). 8ί Μο. α οοηηιι οθ δθΡίηοη, Ιοιΐ3θηΡδ Θ8ί-ί1 

ςιι’ίΐ η’γ ίαΐΐ απουηο αΐΐυδίοη. 

ίίθ οοηοουρδ άα ρθΐιρίθ, πάλιν, ραρρβίΐβ Οθίαί άθ ιι, 2. Μηδέ αάν. « ραδ 

ΐϊΐΘΠΐθ » Θ8ΐ ρρθΓθΡ&1)1β α μ.ητε (|πΐ δί^ηιΩθ « ηί ». Μαη^βρ άιι ραίη, Ιρβδ ιΐδίΐβ 

(Ιαηβ Ια ΒίΩΙβ ρουρ ρρθηάρθ άβ Ια ηουρρϋυρβ. Β’θιηρρθδδβιηβηΙ άθδ ίουΐθδ ηβ 

δθ άβιηθπΐ ραδ, ρροΩαΩΙθπίθηί ρουρ οΩίοηίρ άβδ ^υορίδοηδ, δύρθΐηβηΐ αυδδί ραρ 

δγιηραΐΐιίθ θΐ ραρ ουριοδϋθ. 

21) Οίπαρ’ αυτού, ά’αρρθδ 8οΙιαηζ θί Κηαΐ)., 1θ8 ραρϋδαπδ άθ Ιβδυδ α Οαρίιαρ- 

ηαΰιη. 

1) Ο’θδί 1β δβηδ άθ Γβχρρβδδίοη άαηδ I Μαοο. ιχ, 44; χι, 73; χιι, 27; χιιι, 52; 

XV, 15; XVI, 16; II Μαοο. χι, 20 (^υί ΐηάΐίίυβηί δίιηρίβιηθηΐ άβδ ραρϋδαηδ, άθδ 

οοιηρα§·ηοη8 ά Ια §;υθΡΡθ. Όαηδ I Μαοο. ιχ, 44 Α α άαηδ οβί θΐιάροίΐ τοΐς άδελφοΓς, 

ΟΘ (^υί πιαρςυβ βίιυρΙθπίΘηί (ίυβ « ίΡθΡβδ » αναίΐ υη 8βη8 ίΡθ8 Ιαρ^β. 2) Ι·θ8 ρα- 

ΡΘΠΐδ άβ 3θ8υ8 ΙιαΩίΙαίθηί ΝαζαΡθΐΩ βΐ η’οηΐ ρυ αρρρβηάρβ 81 νίΐθ οβ ς[υί δ’βδί 

ραδδθ αυ ν. 20, βΐ ο’θ8ΐ α ςυοί Μ», ίαίΐ αΐΐυδίοη. 3) ^υαηά Ια γπθρθ θΙ 1β8 ίΡθΡθδ 

άβ 3θ8υ8 8θ ρρθδβηίθηΐ, αυ ν. 31, Μο. 1θ8 άθδί^'ηβ αυΐρβιπθηί; ί1 η’α άοηο ρα8 

θη νυβ Ιβ8 ιΠΘΐηθδ ρβΡ8οηηθ8. — 0β8 ταίδοηδ ηβ 8οη1 ρα8 άθοίδίνβδ : 1) οί παρ’ 

αυτού ρβυΐ αυδδί 8ί§;ηίίΐθΡ Ιθδ ραΡθηίδ : Ρρον. χχχι, 21 (Οτ. χχιχ, 39) ου Πη'’3^ 

Θ8ΐ Ρθηάυ οί παρ’ αύτ%; δυδαηηβ, ν. 33; 3οδ. Αηΐ. I, χ, 5. 2) Εα δίΐυαίίοη άυ 

V. 20 α ρυ 8θ ρροΐοη^βρ ου 8β ΡθηουνθΙθΡ, άβ ίαςοη α ιηοϋνβρ ΓίηΙβρνθηίΐοη 

άβ ρθΡδοηηβδ θΐοί^ηβθδ. 3) Μο. α θη νυβ Ιβδ πίθιηβδ ρθΡδοηηβδ, ιηαίδ ίΐ Ιβδ άβ- 

8ί§·ηβ ρΐυδ οΙαίΡβιηβηί α Ιβυρ αρρίνββ. II Ιβδ ιηβΐ βη Βραηΐβ, βί, ραρ υη αρΙΐΩοβ 

Ιϋίβραιρβ, ί1 Ιβυρ Ιαίδδβ Ιβ ΐβιηρδ ά’αρρινβρ βη ίηίβροαίαηΐ Γβρίδοάβ άβδ δΟΡίΩβδ. 

ββδ ρβΡδοηηα§·β8 ηβ ρβυνβηΐ έΐρβ ηί Ιβδ Βουζβ, (^υί νίβηηβηί άβ δβ §·ρουρβΡ 

αυρρβδ άβ άβδυδ, ηί ά’αυίρβδ άίδοίρΙβδ ςυί βη άβΙιοΡδ άβδ ϋουζβ ηβ ρβυνβηί δβ 

ηοιηιηβρ ραρ βχοβΠβηοβ άβδ ραρίίδαηδ. Ββδ άίδοίρΙβδ βηίουραίβηί άβδυδ ν. 34, 

6ΐ ηβ δοηί άοηο ραδ δΟΡΙίδ ρουρ νβηίρ 1β ίρουνβρ. Ό’αίΠβυΡδ ο’βδί α Ια Γαιηίΐΐβ 

€[υ’ίηοοιη1>β 1β δοίη άβ δ’οοουρβρ ά’υη άβ δβδ ιηβιηΩρβδ (^υί ηβ ρουρνοίί ρΐυδ ά 

δβδ ρρορρβδ ηβοβδδίΐβδ, ά’αρρθδ 1β άροίί δβιηίΙίςυβ, ροιηαίη βΐ ηαίυρβί. Βα ν§. 

ΓβηΙβηά αίηδί βη ρβηάαηΐ επί, βΐ 1β ει/Γδίη. βη ιηβίΐαηί « δβδ ΓρβΡβδ », οβ ςυί βδί 

άβρβοΐιβί υηβ ρρβυνβ άυ δβηδ Ιρβδ 1αρ§;β άβ οβ ιηοΐ, βι^υίναΐαηΐ ίοί α Ιουίβ Ια 

ραρβηΐβ, ά’αρρβδ 1β δβηδ άβ οί παρ’ αυτού. Ο’βΙαίΙ βηοορβ Γορίηίοη άβ οβυχ (^υί 

οηί αΐίβρβ 1β Οοάβχ Β βΐ Ιβδ αηα. Ιαίΐ., οαρ δ’ίΐδ οηΐ άβηαΐυρβ Ια ρΐιραδβ, ο’βδί 

ραΡΟβ (}υ’β11β Ιβδ οΐΐοΐϊυαίί : Β οτε ηκουσαν περί αυτου οι γραμρ,ατεις και οι λοιποί. Ρουρ 

1β δβηδ άβ ραρβηΐδ, Ββάβ, ΤΚβορΙι., ΕυΙΙι., Μαΐά., Εαίιη., ΛΥβίδδ, Ηοΐΐζ., 

Βοίδγ, βίο. 

8ί 1β V. 21 δβ ραρρορΙβ Ιρβδ βίροίΐβπιβηΐ α Ια δίίυαίίοη άυ ν. 20 (ΛΥβΡΙι.), Ια 

άβιηαροΐιβ άβδ ραρβηΐδ βδί ιηοίίνββ ραρ ΓαίΤβοίίοη; οβ (^υί άίδίίη§·υβ 1β ν. 20 άβ 

π, 2, ο’βδί (}υβ 3βδυδ ηβ ρρβηά ιηβιηβ ρΐυδ 1β ίβιηρδ άβ ιηαη^'βρ. Ιΐδ δΟΡίβηί άοηο 

άβ Ναζαρβίΐι, ου άβ Οαρίιαρηαϋιη, ρουρ δ’βπιραρβρ άβ Ιυί, βί 1β οοηίραίηάρβ, 

ιηέπιβ ραρ Ια ίοροβ, α δ’οοουρβρ άβ δα ρβΡδοηηβ. ΛΥβίδδ ίραάυίί ’έλεγον ά’υηβ 

ιηαηίβΡβ ίιηρβΡδοηηβΙΙβ : « οαρ οη άίδαίί... » 1β Ωρυίί (}υβ Ιβδυδ η’βίαίί ρΐυδ 
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ΕΙ 1θ8 8θπ1)Θ3 ςυι Θΐ&ίθηΙ (1β80Θη(1υ8 άθ Ιβηΐ8αΐΘΐη (ϋ8&ίβηί : 

« II Θ8ΐ ρο88β(Ιθ άβ Βββ1ζθ1)ου1 », βΐ : « 0’θ8ΐ ρ&Γ 1θ ρπηοβ (Ιθ8 άβ- 

ηιοη8 (}υ’ΐ1 ο1ια88θ 1θ8 (Ιβπιοη8. » 

ά&ηδ 8οη 1)011 δβηδ ΒΓΓίνβ 3υδ(ϊΐι’ίΐπχ ρ&ρβηΐδ ; ά’ού Ιβυρ άβιηαΓοΙίθ. ΟβΙίβ Ιοπγ- 

ηυρθ ρουί δ’αρρυγβΓ δΠΓ ιι, 18, ού 1θ 80301 οΐιοη^^β βχαοίβιηβηΐ άβ Ια πιέιηβ 

ίαςοίϊ» 30. ΟβρβηάδΐηΙ βΠβ βδΐ ρβαΙ-βίΓθ ιιη ρβπ 8π1)ΙίΐΘ [ΜαΙά.]. Ββ 

ρΐιΐδ δίπιρίβ θδί ά’οΙίΗΙιπβΓ Ιβ νβΛβ βιιχ ρ&ρβηΐδ άβ άβδοδ. Ιΐδ άίδβίθηί, α 

ΓίιηρΒΓΓ.: Βρρπδ, ίΐδ δβ άίδαίβηί βηΐρβ βυχ, οιι δίπιρίβιηθηΐ ίΐδ δβ άίρβη!, 

ϋδ ρθΠδβΓβηί. Έξέστη β δβ&ηάβΐίδβ (^ηβίςυβδ αηοΐβηδ ςυί δβ δοηΐ Γβίυ§·ίθδ άθπδ 

άβδ οοηΐΓθδβηδ. Οβ η’βδί ροδ υηβ Γοίδοη ρουρ οοΙρθρ βη δβηδ οοπίροιρβ. Βα Υ^. 

ίη ^ΐίΓΟΓβπι {>6Γ8ΐΐ8 68ί, « ί1 βδΐ άβνβηιι ίοιι », άΐΐ 1)β3.υβοιιρ Ιρορ (οοηΐρβ ΚηαΒ.). 

ϋ&ηδ Μο. εξίστη[Λΐ δί^ηίββ (ΐιι’οη βδΐ βορδ άβ δοί ρ&ρ Ια δπρρρϊδβ οπ ΓβηΙβοπ- 

δίαδίηβ (π, 12; ν, 42; νι, 51). 8. Ραιιΐ ηβ ορο^αϋραδ βίρβ άβνβηιι ίου βη άίδαηί : 

εΐ'τε γαρ Ιξέστημεν θεω (II Οορ. ν, 13). Ββ δβηδ βδΐ άοηβ ραδδβρ Ια πιβδΠΡβ, έΐρβ 

ΙιοΡδ άβ δοί; δρββίαίβιηβηΐ, άαηδίβ οαδ ρρβδβηΐ, ηβ^1ΐ§·βρ ραρ βχββδ άβ ζβΙβ Ιβδ 

ρβ§·Ιβδ οράίηαίρβδ άβ Ια νίβ. Αυδδί ά Ια βη — ρηΐδί^π’οη Ρβοοηηαίί Ια Ρβίαΐίοη 

άβδ άβηχ βρίδοάβδ — άβδυδ ηβ ίβρα-1-ί1 αυβηη ρβρροβββ ά ββυχ ςυί 1β βββρ- 

βββηΐ, βΐ ηβ Ιβηρ ρροηνβρα-ί-ίΐ ραδ ςη’ίΐ βδΐ άαηδ δοη βοη δβηδ, βοιηιηβ ί1 1β 

ίαίΐ ανββ Ιβδ Ρβαρΐδίβηδ. II άββΐίηβρα δβηίβιηβηΐ Ιβυρ ρρβίβηΐίοη α δ’οββυρβρ άβ 

Ιηί. Ροίδγ : « Ιΐδ ηβ άίδβηί ραδ ςηβ 3βδηδ αίΐ ρβράυ Ια ταίδοη... ιηαίδ ίΐδ 1β 

οροίβηΐ άαηδ υη βίαΐ ά’βχαΐΐαϋοη ιη^δΐίςυβ ςπί Ιηί ίαίΐ ρβράρβ 1β δβηδ ρββΐ άβ 

Ια νίβ βΐ άβ δα ρρορρβ βοηάίίίοη » (I, 698), ου, βη δυίναηί 1β Ιβχίβ άβ ρΐυδ 

ρρβδ, ςυί Ιυί ίαίΐ οπβΐίβρ 1β δοίη άβ δβ ηουρρίρ. 

22. ^ΑI.ΟΜΝIΕ ΌΕδ δβκίΒΕδ (ΜΙ. XII, 24; Ρβ. XI, 15). 

22) Α Γορίηίοη άβδ ραρβηΐδ άβ άβδυδ, Μο. 3θίηί οβίΐβ άβδ δορίββδ, αυΐρβ- 

ιηβηΐ ίηδπΐΐαηίβ ροιιρ 3βδυδ. Ρα δοβηβ βδΐ ββαυοουρ ιηίβυχ πιοίίνββ άαηδ ΜΙ. 

Αρρβδ Ια §^υβρίδοη ά’υη άβιηοηίαί^υβ, Ια ίουΐβ δ’βορίβ : « Νβ δβραίΙ-οβ ραδ Ιβ 

βίδ άβ ϋανίά? » ο’βδί-ά-άίρβ Ιβ Μβδδίβ. Ο’βδί αίορδ ς^υβ Ιβδ αάνβΡδαίρβδ άβ 

άβδυδ (Ιβδ Ρβαρΐδίβηδ) ίηίβρνίβηηβηΐ (ΜΙ. χιι, 22-24). 8ί Μο. αναίΐ βυ υηβ Ιβίΐβ 

δουροβ βορίΐβ δουδ Ιβδ γβυχ, δ’βη δβραί1-ί1 βοαρΙβ? 8α ιηαηίβΡβ ίηάί(}υβ ρΙυΙόΙ 

υηβ Ιραάίΐίοη οραΐβ; ο’βδί υη άβδ οαδ ού ί1 η’α ρβυΐ-έΐρβ ραδ Ρβάί^'β τάξει, 
οοιηιηβ Ιβ Ιυί ρβρροοίιαίί Ιβ ρρβδβγίρβ άβ Ραρίαδ (Εηδ. Η. Ε. III, χχχιχ, 15). 

Ρβδ αάνβΡδαίρβδ δοηΐ άβδ δορίββδ, ο’βδί-α-άίρβ άβδ άοοίβυρδ άβ Ια Ροί, Ιβδ 

αάνβΡδαίρβδ ραρ βχοβίίβηοβ άαηδ Μο. : ιι, 6; ιι, 16; ιχ, 14. Ρα ΡβάαοΙίοη άβ Μο. 

δβ οοιηρρβηά ίρβδ βίβη οοιηραρββ α ΜΙ. βΐ α Ρο. ΑγαηΙ ραοοηΐβ Ια §·υβρίδοη 

ά’υη άβιηοηίαςυβ, ίΐδ ίοηΐ άίρβ αυχ αάνβΡδαίρβδ : « ο’βδί ραρ Βββίζββουί ςυ’ίΐ 

οβαδδβ Ιβδ άβιηοηδ ». Μο. ςυί ραδδβ βη Ρβνυβ Ιβδ ορίηίοηδ δυρ 36δυδ ιηβΐ 

ά’αβορά δυρ Ιβυρδ Ιβνρβδ : « ί1 α Βββίζββουί », ο’βδί-α-άίρβ ί1 βδΐ ροδδβάβ; βί 

βηδυίΐβ, « ο’βδί ραρ Βββίζββουί ςυ’ίΐ οβαδδβ Ιβδ άβιηοηδ ». 3βδυδ βδΐ άοηο 

ά’αρρβδ βυχ ΓίηδΙρυιηβηΙ άυ άίαβΙβ, βΐ δοη ζβΙβ η’α ραδ ά’αυίρβ ρρίηοίρβ. Βββΐ- 

ζββουί (ου Βββζββουί, οοιηιηβ 8α1αιηβό ρουρ 8α1αιηβαα1) βδΐ Ιβ ιηβιηβ ςυβ 

Βααΐ-Ζββουβ, άίβυ ά’Εςροη (II Κβ§·. ι, 2. 3. 6. 16). Ρβ ιηοΐ :ι*ΐη7 ςυί δί^ηίββ 

« ιηουοββ » α βίβ οβαη^β βη ςυί δί§·ηίββ « ίυπιίβρ », ρουρ ίαίρβ αίΤροηί 

α οβ ίαυχ άίβυ; βχίδΙβ άαηδ Γβββρ. Ιαίιη. β1 οη ρβυΐ δυρροδβρ δοη βχίδ- 

Ιβηοβ α υηβ βροηυβ αηΐ^ρίβυρβ α οόΐβ άβ (οοηΐρβ Ζοίδι/). Ρβ οβαη^^βιηβηΐ 
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23 Εί 1θ9 αγαηΐ αρροΐβδ, ίΐ Ιβαρ (Ιίδ&ίΐ; βη ραραίιοΐβδ : « ΟοιηιηΘηΙ 

δβίαη ρθΐιΐ-ίΐ οΙιαδδθΓ δαΐ8ΐη?24Εΐ; δί πη Γογαιιτηβ βδί (ΙίνίδΘ οοπΙγθ 

Ιαί-ΐϊΐθΐϊΐθ, οβ Γογαυιηβ ηβ ρβιιΐ δβ τηαίηΙβηίΓ. 25 Εί δί υηβ ιη&ίδοη 

Θ8ΐ Ιοιιί κ ίαϋ άαηδ Γθδρρϋ άβ Οθυχ ςιιί άίδαίβηΐ ΒοοΙιβίΙι « ΗοηΙβ », ροαρ 

Βκαί, βίο. Μαίδ ί1 βδΐ Ιρβδ (ϋίΤιοίΙβ ά’θχρΙίςυβΓ οοιηπιβηΐ 1θ Β&&1 άβδ ιτιοποΐΐθδ, 

ΓαηΙίςιΐΘ (ϋβπ άΈς[Γ0η, βίαϋ άβνβηα Ιβ ρηηοΘ 6θδ (Ιθιηοηδ. ΡβυΙ-βίΓθ βδί-οβ 

ρκΓΟβ ({υ’ίΐ βΙαίΙ 1β δθπΐ Βααΐ άβδί^ηέ ρκΓ υηβ βρΐΐΐΐθΐβ άαηδ Ια ΒίΒΙβ; ρβυΐ- 

θίΓβ ρουΓ Ια ταίδοη ίηάίηυβθ ΒβΙί^ίοηδ ΒβτηίύηιιβΒ, ρ. 85. Μαίδ Ια νραίβ ταίδοη 

§■11 ρβυΙ-έΐΓΘ (Ιαηδ υηβ οοηίυδίοη. « ΜουβΙιβ » δβ (ϋΐ βη αραιηββη ιηαίδ 

δΐ^ηίββ « Γβηηβηιί ». ΡβυΙ-βίΡβ άίδαίΙ-οη Γβηηβηιί ραρ βχββΠβηββ, 

ρουρ 1β ρρίηββ άβδ άβιηοηδ, υδα^β ({υ’οη ρβίρουνβ άαηδ Ιβδ αυίβυρδ δρίρίΙυβΙδ. 

^υβ1(^υβδ“υηδ αγαηί βχρ1ί(ίυβ « Βααΐ άβ Ια ιηουβίιβ » αυροηΐ βρυ (|υ’ί1 δ’α^ίδ- 

δαίΐ άβ Βαα1-Ζβ6ου1). Ββ 8^Γ8Ϊη. βΐ Ια ν§. οηΐ Βααΐζββυΐ), ρ©υρ δβ ταρρροβίΐθρ 

άυ ΙβχΙβ 1)ί61ί(ίυβ οβηδβ ρΐυδ δύρ ί^υβ Ια Ιραάίΐίοη ιηαηυδορίΐβ ^Ρββ(ΐυβ ου 

ΙαΙίηβ. 

Ββδ δορίββδ (^υί Ιίβηηβηί οβ 1αη§^α§·β βίαίβηΐ άβδοβηάυδ άβ ^βρυδα1βIη. Μο. 

δυρροδβ Ιβυρ ρρβδβηοβ δαηδ Γανοίρ αηηοηοββ, οοιηπιβ ιι, 6. Ρΐυδ Ιαρά (νιι, 1), 

οη βη νβρρα ά’αυΙρβδ νβηίρ άβ ^βρυδα1βIη. Ιϊ γ ά άοηο υη δβρνίοβ ά’βδρίοηηα^^β 

ορ^αηίδβ. Ββ δαηΙιβίΙρίη δ’βδί ρρβοοουρβ άβ Ια ρρβάΐοαίίοη άβ ^βδυδ; δβδ βιηίδ- 

δαϊρβδ οηί οοηδίαΐβ ςυ’βΐΐβ ηβ οαάραίΐ ραδ ανβο ΙβυΡδ νυβδ. Νβ ρουναηΐ ιηβ- 

οοηηαίίΡβ 1β οαραοίβρβ βχΐραοράίηαιρβ άβδ ίαίΙδ, άβοίάβδ α ηβ ραδ ρβοοηηαίΐρβ 

Γοβυνρβ άβ Οίβυ, ί1 ηβ Ιβυρ ΡβδΙβ (|υ’α ΙουΙ ίιηρυΐβρ αυ ρρίηοβ άβδ άβπιοηδ. 

Βοίδγ : « 8ί ιηίδβραΒΙβ €[υ’β11β ηουδ ραροίδδβ, 1α οοη3βοίυρβ ρουναίΐ Ιβδ δαίίδίαιρβ 

βυχ-ιηέιηβδ, βί δυρίουί βΐΐβ αναίΐ οΐιαηοβ άβ ρρβηάρβ δυρ Ια ιηαδδβ ί§^ηοραηΙβ 

βΐ ορβάυΐβ » (I, 699). 

23-30. ΚέΡΟΝδΕ ΌΕ 3Ε8υδ. Βε ΚΙΑδΡΗΕΜΕ ΟΟΝΤΚΕ εΈ8ΡΚΙΤ-8αΙΝΤ (Μί. XII, 25- 

29. 31. 32; Βο. χι, 17-22; χιι, 10). 

23) Μο. η’α ραδ άίΐ οοηιπιβ Μί. βΐ Βο. (ΐυβ άβδυδ αναίΐ ρβηβΙρβ Ια ρβηδββ άβ 

δβδ αάνβΡδαίρβδ. II η’βίαίί ραδ ηβοβδδαΐΡβ άβ ρβοουριρ α υη ρουνοιρ δυρηαΙυρβΙ, 

ρυΐδίΐυβ Ιβδ δοριίιβδ αναίβηΐ ραρΙβ ουνβρίβιηβηΐ. II Ιβδ ρρβηά α ραρί βί Ιβυρ 

ραρΙβ βη ραρα1)ο1βδ. Ββυχ ίραϋδ ρρορρβδ α Μο. 8υρ Ιβδ ραραίιοΐβδ, οΓ. ΒΒ. 1909, 

ρ. 198 δδ., 342 δδ.; 1910, 5 δδ. Ιοί οβ δοηί άβδ οοιηραραίδοηδ, Ια άβρηίβρβ 

ίουρηαηί α Γαΐΐβ^ορίβ. Βα (^υβδίίοη βδί ά’αίιορά ροδββ : 8αίαη — ηοπι ρΐυδ υδίΐβ 

ςυβ ΒββΙζβΒουΙ ρουρ 1β οΐιβί άβδ άόιηοηδ — 8αίαη ρβοοηηυ οοιηπιβ υη βδρρίί 

Ιρβδ ανίδβ βί ίρβδ ΐηίβΠί^^βηί, α-ί-ΐΐ ίηίβΡβί ά οΙιαδδβΡ 8αίαη, ο’βδί-α-άίρβ α δβ 

οΙιαδδβΡ Ιυί-ιηέπιβ άαηδ Ια ρβΡδοηηβ άβδ άβπιοηδ (ίυί οοιηροδβηί δοη βπιρίρβ? 

8’ί1 η’γ α ραδ ά’ίηίβρέί, ΓΙιγροίΙιβδβ η’βδί ραδ νραίδβιηΜαβΙβ, 8αίαη ηβ ρβυί 

ραδ (ΐηνραίδβιηβΙαηοβ ιηοραΐβ) δβ οΙιαδδβρ Ιυί-ιηβπιβ. 

24 δ.) Καί αυ Ιίβυ άβ δέ βδί άβ δί^ΐβ άαηδ Μο. [ΗαίνΗη8, 2^ βά., 150 δ.). 

Βα ρρβυνβ βδί ίαίίβ ραρ υηβ άουΐιΐβ οοιηραροίδοη άοηί Ιβδ ίβριηβδ δβυίδ δοηί 

ο1ιαη§^βδ. Β’αορ. 1®*· ραδδ. σταθηναι βί Γαορ. 2 αοί. στηναι δβιηΐιίβηί ρρίδ άαηδ 1β 

ιηέιηβ δβηδ. II δ’α^ΐί ά’αίιορά ά’υη ρογαυιηβ, βηδυίίβ ά’υηβ ιηαίδοη, οοιηπιβ α 

οοιηρρίδ Βο., άαηδ 1β δβηδ πιαίβρίβΙ, βί ηοη ά’υηβ ίαιηίΐΐβ {ΗοΙΐζ.) \ άαηδ οβ 

άβρηίβρ οαδ Ια άβυχίβιηβ οοπιραραίδοη η’α]ουίβραίί ρίβη, ίαηάίδ ς[υβ ΓβάίΠοβ 

αίουίβ Γΐάββ ά’υηβ οοΐιβδίοη ρΐιγδίοιυβ. Νί υη ρο^αυιηβ βη ρροίβ α Ια §'υβρρβ 
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βδΐ (ΙίνίδθΘ οοηΐΓβ θΐΐβ-πιβπιβ, ΟΘΐΙβ πιαίβοη ηβ ροιίΓΓα ραδ Ιθπιγ. 

26 ΕΙ 81 δαίαη 8Θ Ιβνβ οοηίΓθ Ιπί-πιέπΐΘ θΐ δβ άίνίδθ, ί1 ηβ ρβηΐ ρβδ 

ΙβηΐΓ, ηιαΐδ ί1 βδΐ βηί. 27 Ογ ηηΐ ηβ ρβηΐ θπΙγθγ άηηδ Ια ιηαίδοη άη 

ΓογΙ, βΐ ρίΠθΓ δβδ ηΐΘΐιβΙθδ, δί (Ι’αβοΓίΙ 11 ηβ Ηβ 1β ΓογΙ, βΐ αΙοΓδ 11 

οίνϋβ, ηί υηβ πιαΪ8οη Ιθζαράβθ ηβ ρβπνθηΐ δθ ιηαΐηΙβηίΓ. Εα ρΓβρ. επί δ’βηίβηά 

Μβη (1&Ι18 Ιθ ρΓΘιηΙθΓ οαβ; ιιηβ ίαοΗοη (δ’βίβνθ) οοηΐΓβ Ι’απίΓβ; (Ιαηδ 1β δθοοηά 

οη ρθΐιΐ δυρροδθΓ ςα’υηβ ραΓίίβ άβ Ια ιηαΐδοη ίοιηΐΐθ δΠΓ ΓαιιΐΓβ, οπ Ιιίθη ςυβ 

επί η’βδί Ια ςυβ ραρ ραΓαΙΙβΙΙδιηθ. ΜΙ. άαηδ Ιβδ άβυχ οαδ α βΐϊΐρίογβ κατά, ςυί 

α Μθη Γαίρ ά’υηβ οοΓΓθοΙίοη. 

26) Ιιθδ άβπχ οοιηραΓαΙδοηδ δοηΐ οοηδίΓαίΙβδ ανβο έάν βΐ 1θ δπ^)^. ραροβ (ίυ’Π 

δ’α^^ΐί ά’ιιηβ δΐιρροδϋΐοη, ριΐΓθιηβηί Ιιγροϋΐθϋι^υθ. ί/’αρρ1ίοαίίοη α δαίαη οοη- 

δβΓΥβ ΓαΙΙπΓΘ άβ ΓΙιγροίΙΐθδθ, ά’αρρθδ ΓΘχρΙίοαΙΙοη ρΐιαπδαϊΐίπθ, ιηαΐδ οβίΐβ 

βχρΗοαΙΙοη δ’αΙΙαοΙίΘ α πη ίαίΐ; ά’ού ε? βΐ Ιβ ρΓβδβηΙ. 8ΐ δαίαη δ’βδί βΙθνβ 

οοηΐΓβ Ιυί-ϊϊΐΘΐηΘ — οοπιιϊιθ νουδ 1θ ρρβίβικίβζ αυ δυίβΙ άβδ άθΐηοηδ βχρπίδβδ, 

— ΐ1 θδΐ άαηδ Ια δϋηαΐΐοη άβ οβ (^ηί βδί (ϋνίδβ, βΐ αρηνβ α δοη ΙβΓπΐθ, αη Ιθπηβ 

άβ δοη Γθ^ηθ. Ιοί ΜΙ. βΐ Εο. άοηηβηΐ α Ια ρβηδθθ 1β Ιοιιγ ροδίΙΙΓ : 1θ Γβ§·ηβ 

άθ ΒΙθπ βδΐ άοηο νθηη ραηηί νοιίδ, βη αοοθηΐηαηΐ ΓαρρΗοαϋοη αιιχ οίΓΟοηδ- 

Ιαηοβδ ρρβδβηίβδ. Μαίδ (ΐ6]α άαηδ Μο. Ια ραραίιοΐβ η’βδί ραδ ρπΓβιηβηΙ ίΐίθο- 

πςηβ, βΐΐβ ΓβδοηΙ βη ραΓίίβ 1β οαδ ροδβ ραΓ Ιβδ βχρηΐδίοηδ άβ άβιηοηδ βη 

ΓβίηΙαηΙ ραρ Γα^δαράβ Ια δοΙπΙίοη άβδ δθρ16βδ. 

27) II Ρβδίαίί α ΐηδίηηβρ ηηβ αηίρβ δοΙηΙίοη, ο’βδί ςηβ άβδίΐδ, αη Ηβη ά’α^ιρ 
ραρ ΒββΙζβ6οη1, βδί ηη ρΐηδ ίορί ςηβ 1η1 ςηί άβίρηΐΐ δοη βιηρΙρβ. Ηα ρρβιηίβρβ 
ραρΗβ άβ Ια ραραΒοΙβ βδί δβηΐβ βηοηοββ. Ε’αρρΗοαίΙοη δβ ίαίί ίοηί ηαίηρβίΐβ- 
ιηβηί α άβδηδ, βί Ια οοιηραραίδοη ίοηρηβ αΐηδΙ Ιβ^βΡβιηβηί βη α11β§^0Ρΐβ άβ Ια 
δίίηαίΙοη ρρβδβηίβ. άβδηδ ηβ νοηίαΐί ραδ δβ άβ8Ϊ§·ηβρ ρΐηδ οΙαΙρβιηβηί, βί 1β 
ΊπαολάΙ ιηαηιιηβ αΙηδΙ άβ δα οοηοίηδίοη ηαίηρβΠβ (οί. αη οοηίραίρβ II δαιη. 
XII, 7). 
ϋ’αΐΐίβηρδ Ιβδ ίβριηβδ άβ Ια οοιηραραίδοη βΠβ-ιηβιηβ δοηί ρρο6α1)Ιβιηβηί οΐιοί- 

δίδ βη νηβ άβ ΓαάνβΡδαΙρβ βη οαηδβ. ΒΊάββ άη ρί11α§·β ά’ηηβ ιηαΐδοη ροηναΐί 
δβ ρρβδβηίβρ ά’βΐΐβ-ιηέιηβ, ιηαΐδ οη ροηναίί 1β άίρβ ίπιρο8δ11)1β αναηί ςηβ δοη 
ρβάοηίαβίβ ρρορρΙβίαΙρβ η’αΐί βίβ ναΙηοη οη ίηβ. 8Ί1 βδί άίί ς^η’οη « βηοΐιαιηβ » 
Ιβ ίορί, η’βδί-οβ ροΙηί ηηβ αΐΐηδίοη α Ια οαρίίνΙίβ άβδ άβιηοηδ ? Ο’βίαΙί Γορί- 
ηίοη ίραάΙίΙοηηβΙΙβ ςη’αη ιηοιηβηί άη ρβ^ηβ άβ ΒΙβη ίΐδ δβραΙβηί βηοΗαιηβδ 
(Ιδ. XXIV, 22; Ηβηοοίι χ, 13; ριν, 4 βίο.). Βοΐδγ βχα^^βΡβ ηη ρβη Γαΐΐβ^ορίβ, 
ροηρ άΐΡβ βηδηίίβ ςηβ Ιβδ βναη§^βΗδίβδ οηί άβίρηΐί Ια οοιηραραίδοη βί Γοηί 
ροιηβηέβ α ηηβ αΐΐβ^ορΐβ. ^ηβI1β βίαίί άοηο Ια οοιηραραίδοη ρρίιηίίίνβ ? « Βα 
οοιηραραίδοη ΡοηΙαίί άοηο ρρίιηίίίνβηιβηί δηρ Γαηίίίΐιβδβ άη ίορί βί άη ρΐηδ 
ίορί; βί οοιηιηβ Ια ρρβηιίβρβ οοιηραραίδοη άβναίί ρροηνβρ ςηβ δαίαη ηβ δβ 
οΙιαδδαίί ραδ Ιηί-ιηβιηβ, Ια δβοοηάβ άοίί ιηοηίρβρ ςη’ίΐ βδί οΙιαδδβ ραρ ηη 
ρΐηδ Γορί ςηβ Ιηί » (I, 707). Μαίδ άβδηδ ροηναίί-ίΐ Γαίρβ οβίίβ οοιηραραίδοη δαηδ 
ςη’αηδδίίόί οη Ιηί άοηηαί Ια δβηΐβ αρρΙίοαίίοη ςη’βΐΐβ ροηναίί ανοίρ? Μο. ρβηί- 
ί1 έίρβ δηδρβοί ά’ανοίρ ίραηδίοριηβ Ια οοιηραραίδοη βη α11β§^0Ρίβ, Ιηί ςηί η’βχ- 
ρρίιηβ ιηβιηβ ραδ ΓαρρΙίοαίίοη? Β’αρρβδ Βοίδγ, « Γΐιοιηπιβ ίορί βδί δαίαη; δα 
ιηαίδοη βδί Ια πιαδδβ άβδ Ιιοιηπιβδ ςη’ίΐ ίγραηηίδβ ; δβδ οηίίΐδ δοηί Ιβδ άβιηοηδ, 
βί οβίηί ςηί, αρρβδ Γανοίρ Ιίβ, ιηβί δα ιηαίδοη αη ρίΠα^Ό, η’βδί ραδ αηίΡβ ςηβ 
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ρίΙΙθΓα 8α ηιαίδοη. ^δΕη νβηΐβ ]θ νουβ Ιθ (ϋδ, Ιοιίδ Ιβδ ρβοΐιβδ δβΓοηΐ 

Γθιηίδ αυχ βηίαηΐδ άβδ ΙιοιηπίΘδ, βΐ [πίΘιηθ] Ιβδ ΗαδρΙιβιΠΘδ, ίαηΐ 

(^α’ίΐδ βη αυΓοηί ρΓοίβΓβ; ^9 πιαίδ €[πίοοη(^υΘ ΒΙαδρΙιβηΐΘΓα βοηΐΓβ 

^β8υ8 » (I, 708). Ο’βδί θχκ§’6ΓβΓ άκηδ Ιβ δθΠδ &11β§·οπςυβ : 1θ ρΓβιηίβΓ Ιβηηβ 

βΐ 1β άβκηίβΓ δοηΐ οΙκίΓδ, ρκΓΟβ (ϊπ’ΐΐδ ηβ δοηί (^υβ Γ&ρρϋοαίίοη & Ικ δϋυ&ϋοη 

ρΓβδβηΙβ; Ιβδ κυΐΓβδ ηοη; σκεύη δί§·ηίΓιβ ρίπΐόΐ Ιβ ιώοΜΗθγ ςυβ Ιθδ οπίίΐδ, 

ρυίδςη’ίΐ δ’α^ίΐ άα ρί11κ§·Θ άβ 1κ ιηκΐδοη; οί. Ι^ο. χνιι, 31; II Τίιη. ιι, 20 δ.; 

ά’αρΓθδ νίοΙοκ, 1θ8 σκεύη δοηΐ Ιθδ Κοιηπίθδ θυχ-ιηέιηθδ, ρουκ Ια Γκΐδοη ρκο- 

ίοηάβ ςηβ Ιβδ άβιηοηδ ηβ δοηΐ ρυίδδαηΐδ (^υβ ρακ Ιβ ρουνοίκ (|α’ϊ1δ οηΐ δΐΐΓ Ιβδ 

Ιΐοίηιηβδ ; μεν γδερ κράτος αύτοΓς εν τω των άνθρώπων-κρατειν... ούκοΰν επειδή σκεύη 
των δαιμόνων γεγόνασιν οί άνθρωποι... αδύνατον ήν άφαιρεθήναι τούς δαίμονας την οίκείαν 

κτήσιν, άλλ’ ή πρότερον αύτών ήττηθέντων... Οη νοίί ςτιβ ββ δοηΐ Ια άβδ ίηίβΡρΓβ- 

ΙβΙίοηδ αΐΐό^οηςυβδ ρυκβδ, ςπί ρβηνβηί άίνβΓ^βκ, βί ι^υβ πβη η’ηπίοπδβ 4 ηί- 

ΙηΙ)ΐιβΡ 4 Γένηη^4ΐίδίβ Ι^η βοιηραΓκίδοη β11β-πι4ιηβ η ρυ βίΓβ 8υ§·§·βΓ6β ρκβδςιιβ 

ίοπίβ ίαίίβ ρκΓ Ιδ. χκιχ, 24 δ. 

28) αμήν λέγω δμΐν, ίοΓίηυΙβ ίκβδ δοΐβηηβΐΐβ (^υί ηρραΓ&ίΙ άαηδ Μβ. ροιίΓ Ια ρκβ- 

ιηίβΓβ ίοίδ. αμήν βδί Γ1ιβΙ)Γβιι ΙΌΝ, « νΓ&ίιηβηί », « αδδΐΐΓβπιβηΙ », ρουκ ηρρροιι- 

νβΓ 1η ρκΓοΙβ ά’πη ηυίρβ ου ρουρ βοηΓίρπιβΡ υηβ αΠίηηββ ου υη δβΡίηβηί, ςυ’οη 

ιηίΐ βηδυίΐβ 41η Γιη ά’υηβ άοχο1ο§^ίβ ου ά’υηβ ρρίβρβ. Ο’βδΙ ββ άβρηίβρ υδη§·β (ίυί 

βδί άβιηβυρβ ρηριηί ηουδ. Ε’βπιρΙοί ςυ’βη ίηίί 3βδυδ βδί ίρβδ ρηρίΐβυϋβρ, βηρ, 

άηηδ ΓΑ. Τ., ιηέηιβ ΙοΡδ^υ’ίΙ δβ ίρουνβ βη ίβίβ ά’υηβ ρΐιρηδβ, ββ ηιοί δί^ηίΓιβ 

Γηρρροΐιηίίοη άβ ββ ςυί ρρβββάβ (I Κβ^·. ι, 36; άβρ. χι, 5; χχνιιι, 6), ίηηάΐδ (ϊυβ 

3βδυδ δ’βη δβρί ρουρ άοηηβρ ρΐυδ άβ ίορββ 4 ΓηίΤίΡίηηίίοη άβ ββ ςυ! δυΐί. Εβδ 

« Γιΐδ άβδ Ιιοιηιηβδ » ρουρρηίβηί ρηδδβρ ρουρ 1η ίρηάυβίίοη ά’υη ορί^ίηηΐ ηρη- 

πιββη ('ννβΠΙι.), βηρ ββίίβ Ιηη^υβ άίί Νψ^Ν ρουρ δί§·ηΐΓιβΡ άβδ Ιιοηιπιβδ, 

βοιηιηβ β’βδί ίβί Ιβ δβηδ (βί. Μί. χιι, 31), ιηηίδ Γβχρρβδδίοη ηρυ νβηίρ άβδ ΕΧΧ 

ου βΐΐβ ίρηάυίί □'ΤΝ ηυχςυβίδ 8. Ρηυΐ Ιυί ηυδδί ηρυ Γβιηρρυηίβρ (Ερίι. πι, 

5, ή*, ρουρ Ιβ Ν. Τ.). αμάρτημα βδί υη ηβίβ άβ ρββΚέ; ίβί βίΚοιη. ιιι, 25; I Οορ. 

VI, 18; ρβυί-βίρβ II Ρβί. ι, 9 (*ί* άηηδ Ιβ Ν. Τ.). Οβ ιηοί βδί Ρβηιρίηββ οράίηηί- 

ρβιηβηί άηηδ Ιβ Ν. Τ. ρηρ αμαρτία ςυί δί§^ηίΓιβ Ιβ ρββΐιβ ίη αΒείΓαοίο *βί ίη οοη- 

οΓβίο, ρβΰοαΐίο βί ρβοοαίητη, ίηηάΐδ ςυβ αμάρτημα βδί Ιβ ρββίιβ βοπιπιβ ηβίβ βχ- 

ίβρίβυρ άβ άβδοΙιβίδδηηββ 4 1η Ιοί άβ Βίβυ (βί. Αυο. Οοηίνα ΆιΙ. ΡβΙα^.,Ρ.Σ. 

VI, 2); άηηδ Γυδη^β §^Ρββ Ιβ ρββίιβ βδί ηίηδί βηρηβίβρίδβ βοπιιηβ ηιηηςυηηί Ιβ Ι)υί; 

ίηηάΐδ ^υβ παράβασις άβρηδδβ 1η 1ί§·ηβ ιηηριίυββ (Τκενοη, 8'μηοηψηα, ρ. 151 δδ.). 

δσα, βοηδίρυβίίοη αά δβηειιιη ηυ Ιίβυ άβ οσας, βοιηιηβ άβ ηοιη1)Ρβυχ ιηβδ. Γοηί 

βορρί^^β. Ιάν βδί ρουρ αν. Αυ δίββΙβ άβ ηοίρβ βρβ έάν βδί 4 άν άηηδ 1η ρρορορ- 

ίίοη άβ 76 49, ιηηίδ ββίίβ ιηοάβ άίδρηρυί : « ί1 δβπιΜβ (}υβ δυρ ββ ρβίίί ροίηί Ιβδ 

οηβίηυχ οηί ρβρροάυίί ΓιάβΙβιηβηί άβδ ορί^ίηηυχ ββρίίδ δβίοη υηβ πιηηίβΡβ άβ- 

ρυίδ Ιοη^ίβηιρδ άβπιοάββ » {ΜοηΙίοη, 43; βί. ΌεΐδδΜΑΝΝ, Νβιιβ ΒίδβΙδίιιάίβη, 30). 

29) ε?ς τον αίίονα βδί οπιίδ ρηρ Ο, α 4 β ^7Ρ1^ πιηίδ ηοη Υρ. (βοηίρβ 

8(^'6ί6)·1β 8ρΓ8ίη. η υηβ Ιηβυηβ άβ ςυηίρβ Ιβίίρβδ βίίηβββδ, βί Ιβ βορίδίβ η ουΜίβ 

υηβ Η^ηβ βηίίβρβ. ΛνβΠΙι. βδί ρουρ Γοιηίδδίοη. Μίβυχ νηυί ρββοηηηίίρβ υηβ Ρβ- 

άοηάηηββ άβ δί^ΐβ; είς τον αιώνα ηβ δί^-ηίββ ρηδ ίβί « άηηδ ββ ιηοηάβ », ρηρ 

ορροδίίίοη ηυ ιηοηάβ ίυίυρ, ιηηίδ « 4]ηπιηίδ » ; ; ίη αβίβΓηιιηι {τηέτΏβ ίντν., 
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ΓΕδρηΙ-δαίηΙ, η’αιίΓα ί&ιηαίδ 1θ ραράοη, βίαηΐ οοαραΜβ ά’ιιη ρβοΗβ 
βΙθΓΐίθΙ. »Εαΐ’ Πδ (ϋδαίθηί : « II α ιιη θδρπΙ ίιηριίΓ. » 

1β πίδ. Ο δβιιΐ οΐϊΐθΐ). ένοχος ά&ηδ 1β δθπδ άθ « δοιίδ 1β οουρ άβ », ρΓβικΙ άαηδ 1β 
§*ρβο οίδδδίςυβ 1θ άαϋί; ένοχος ανβο Ιβ §“θη. άβ Ια ρβη&Ηΐβ δθΓ&ϋ, ά’&ρΓβδ Μουΐ- 
ίοη (39), βη ορροδίΐίοη &νθβ Ιβ ^Γββ οοπιιηιιη (βθρβηά&ηΐ Όίοάορβ, Εχο. 571,14). 
ϋ’αίΙΙβυΓδ ί1 ηβ β’α^ίΐ ρβδ ίοί άβ ρβη&ΐϋβ, ιη&ίδ ά’ιιη ρέβΙιβ άοηΐ οη άβιηβαΓβ 
Γβδροηδ2ΐ1)1β (βί. II Μ&ββ. \ιιι, 6 τον ιεροσυλίας ένοχον) βΙβΓηβΙΙβπίβηΙ. Ιιβ βου- 
ρα1)1β βδί & 3βιη&ίδ Ιίβ αυ ρββΐιβ, αιωνίου, οοιηπιβ ρΓβββάβιηιηβηΙ ε?ς τον αιώνα 
ΐΏαΡί^τιβ υη Ιβπιρδ (}ΐιί η’α ραδ άβ βη, δ&ηδ αΐΐιΐδίοη δρββίαΐβ ηιι ιηοηάβ ίιιΐιιρ. 

30) Μ&ρο ρβρβΙβ, ροιιρ ρίπδ άβ βΐ&ρίβ, Ια ρρβιηίβΓβ αββυδαΐίοη δοιίδ υηβ 
ίοριηβ βςυΐναΙβηίβ, β’βδί-α-άΐΡβ : « ΐ1 α Βββίζββοηΐ », βη Ια Ιραάαίδαηί : « ί1 α Γβδ- 
ρριΐ ίπιριιρ », οβ ηαί βοηδΙίίυβ βίβη ηη βΙαδρββηιβ βοηΐρβ ΙΈδρρϋ-δαίηί ςηί βδί 
ΙΈδρρίΙ άβ άβδπδ. 
Βα ςαβδίιοη άυ ρβοΚβ βοηΐρβ Ιβ 8.-Εδρρϋ βδί ββίββρβ; δα άίΠιβυΙίβ βδί αη^- 

πιβηίββ ραρββ (^ιι’οη βΐιβροββ ηηβ δοΐηίίοη (ίυί δ’αρρίίςηβ αάβςηαίβπιβηί αη ίβχίβ 
αδδβζ άίβ“βΡβηί άβ Μβ. ά’ηη βόίβ, άβ Εβ. βί άβ Μί. άβ Γαυίρβ, αίορδ (}α’ί1 δΐιΠιί 
ιοί άβ άοηηβρ ηηβ βχρΙίβαίίοη άη ίβχίβ άβ Μβ. (^αί ηβ δοίί ραδ βη βοηίραάΐβίΐοη 
ανββ Ιβδ αηίρβδ δ^ηορίίςηβδ. 
Ι(βδ ορίηίοηδ άβδ ΡβΡβδ οηί βίβ Ρβδπιηββδ ραρ Κηαβ. άαηδ δβδ βοιηιηβηίαίρβδ 

βί άαηδ ΚΒ. 1892, ρ. 161-170. Εηί-πιβπιβ ρβηδβ ηηβ Ιβ ρββΗβ βοηίρβ Ιβ 8.-Εδ- 
ρριί βοηδίδίβ α αίίρίβηβρ α Γβδρρίί άη ιηαΐ Ιβδ οβηνρβδ δηρηαίηρβΠβδ άβ ΓΕδρριί- 
8αίηί. Εβ ρββββ ηβ δβρα 3απιαίδ ρβιηΐδ άβ ίαΐί, ραρββ ηηβ Βίβη ηβ άοηηβρα ραδ 
Ιβδ ^ραββδ ηηΐ ρροβηρβραίβηί Ιβ ραράοη, ιηαίδ δβηΐβπιβηί Ιβδ ^ραββδ δηάΐδαηίβδ. 
Εοΐδγ, α ρβη ρρέδ άβ ιηέιηβ : « Ε’ίιηροδδίβίΐίίβ άβ ραράοη βδί αβδοίηβ βη ββ 
δβηδ, ηηβ Γβηάηρβίδδβιηβηί άβ ββηχ ηηί ρββΚβηί βοηίΡβ ΓΕδρρίί-8αίηί βδί ρρβ- 
άβδίίηβ α ηη ββαίΐιηβηί ββρίαίη βί ίηβνίίαΜβ » (I, 713). 

8ββαηζ νοίί άαηδ ββ ρββΚβ Ιβ βΙαδρββιηβ άβ Ια άίνίηβ ιηα]βδίβ Ρββοηηηβ 
βοπιιηβ ίβΐΐβ, βί β’βδί α ρβη ρρβδ ββ ηηβ άβνβίορρβ ΛΥβΗΚ.: Ιβ Μαδρββιηβ ρβηί 
θίρβ ραράοηηβ ηηαηά Όίβη α^ίί άαηδ Ιβ ιη^δίβΡβ, βοιηιηβ β’βδί Ιβ βαδ ροηρ άοΐ), 
ιηαίδ ηοη ηηαηά οη δ’βη ρρβηά ά ΓΕδρρίί ηηί βδί Ια Γορββ-β^ροδίαδβ ραρ 1α- 
ηηβΐΐβ Όίρη δβ ιηαηίΓβδίβ άαηδ Ιβ ιηοηάβ. ΗοΙίζ. ίηδίδίβ δηρ ββ ηηβ Ιβδ δβρίββδ 
ηβ δβ βοηίβηίβηί ραδ άβ ρβδίδίβρ ορίηίαΐρβηιβηί α Γαβίίοη άίνίηβ; ίΐδ βββΡβΚβηί 
α βηίραίηβρ Ιβδ αηίρβδ α βΙαδρβέπιβΡ Ιβ ροηνοίρ ηηί βδί βη Ιβδηδ. 8\νβίβ : ββ 
ρββββ αρραρίβηαηί α Γοράρβ βίβρηβΐ, Ιβ Γίΐδ άβ Γβοπιπιβ ηβ Ιβ ρβπιβΐ ραδ; ί1 ηβ 
ρβ^αράβ ραδ δα ιηίδδίοη άαηδ ββ ηιοηάβ. 
ΡΙηδίβηΡδ άβ ββδ ορίηίοηδ βοηίίβηηβηί άβδ βίβπιβηίδ ίπιρορίαηίδ άβ νβρίίβ. 

Οη νοίί ηηβ Ια βρίίίηηβ πιοάβρηβ η’βδί ροίηί ορροδββ α Γορίηίοη άβδ ΡβΡβδ, βί 
ηη’ίΐ ηβ ρβηί έίρβ ηηβδίίοη άβ ροδβρ άβδ βορηβδ α Ια πιίδβρίβοράβ άβ Όίβη. 

^έδηδ άίδΐίη^ηβ άβηχ δορίβδ άβ ρββββδ οη ιηβηιβ άβ Μαδρββπιβδ. Όα ρρβ- 
πιίβΡβ βδί άβ]α ηηβ αίίβίηίβ α Ια ιηα]βδίβ άβ Όίβη. Μαίδ Ιβδ βΙαδρββπιβδ οράί- 
ηαίρβδ δοηί Ιβ Γρηίί άβ Ια βοΙβΡβ : οη ιηαηάίί Όίβη ραρββ ηη’οη Ιβ βροίί βοδίίΐβ, 
ραρβθ ηη’ίΐ ρηηίί οη ηιαίίραίίβ. Εβίίβ Γαηίβ, δί βηοριηβ ηη’βΠβ δοίί, α δοη βχβηδβ 
ραρίίβΙΙβ άαηδ Γί§^ηοραηββ άβ ΓΗοιηπιβ βί άαηδ Γίηβοαιρρβββηδίβίΐίίβ άβδ νοίβδ 
άβ Όίβη {\ν6ΐΙ}ι.). Ιοί Γοβηνρβ βδί βνίάβπιπιβηί δαΙηίαίρβ, ί1 δ’α^'ίί ά’ηη αβίβ άβ 
βοηίβ; Ιβδ άβπιοηδ δοηί βχρηΐδβδ, ββ ηηί βορρβδροηά Ιβ ρΐηδ δοηνβηί ά ηηβ 
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Εΐ 831 ηΐθΓΘ θΐ 868 ΓΓβΓθ8 αΓΓίνβηΙ, β1 86 Ι6ηαη1 (ΐ6ΐΐ0Γ8, ίΐδ 

Γ6ηνογβΓ6ηΙ ά6ΐη8ΐηά6Γ. 

^ιιβηδοη. Νοη δβυίβιηθηΐ Ιθδ δοπίιβδ Μ&δρΙίΘΐηβηΙ, ιηαίδ βηοοΓβ ίΐ3 νβπίβηί 

βηίΓκίηβΓ Ιθδ κιιΐΓβδ άκηδ Ιθκγ ΜαβρΙίθΐηβ {ΗοΙίζ.), βΐ, ηβ ροιινβηΐ ιηβοοηηαίΐΓθ 

υηβ αοΙίοη δυηιαΙυΓβΙΙβ, ίΐδ Γ&ΙΙηΙιυβηΙ & ΓβδρηΙ ίιηριιρ, ρΙυΙόΙ ςα’α ΓΕδρπΙ- 

δαίηΐ. Ιΐδ δ’κΐίαςπβηΐ & οβ ςυί ρβαί Ιβδ δ&υνβρ, ίΐδ δβ ηίθΙΙθηΙ βη οοηίΓδκϋοΙίοη 

άΐΓθοΙθ ανβο Ια 1)οηίθ βΐ Ια ^Γαοθ, βΐ ο’βδί οβ ςυ’ίηδίηπβ δαίηΐ ΤΙιοιηαδ : άίοί- 

ΐιΐΓ ΐΓΓβηιίδΒίΒίΙβ {ρβαοαίιιηι) Ββοηηάηπι ειιατη παίηναπι, ίη (^υ,αηίιιηι βχοΐιιάίι 

βα ρ6Γ ^ηαβ β,ί Γβτηίδβίο ρβοοαίοπιτη (II» II»®, <}. χιν, α. 3). 

Οη ηβ ρβυΐ άοηο ραδ άΐΓβ [ΗοΙίζ.) ςυβ οβ 1)1αδρ1ιβιηβ δοίΐ άίρβοίβιηβηΐ οοη- 
Ιρβ ΙΈδρρίΙ άβ 3βδυδ, Ιβί (^ηίΐ τέ^ιάβ βη Ιιιι άβρηίε 8θη ύαρίέηιβ; ί1 βδΐ Μβη 
οβρβηάαηΐ ορροδβ α 1Έδρρϋ-8αίηΙ Ιβί ςπ’ίΐ δβ ιηαηίίβδίβ ραρ Ιβδ οβπνρβδ άβ 
^β8I18. 
ΜΙ. βί ΙιΟ οηΐ αάορίβ υηβ βχρρβδδίοη αβδβζ άίίΤβΡβηΙβ άβ οβίΐβ άβ Μο. Οβ ςυί 

βδΐ ΓβΓηίδδίΜβ, οβ δοηΐ Ιβδ ραροΐβδ οοηίρβ Ιβ Ρϋδ άβ Γΐιοιηιηβ, Ιαηάίδ (^υβ Ιβδ 
ραροΐβδ [Μι.) ου Ιβδ 1)1αδρ1ιβιηβδ (Ζο.) οοηΙΡβ ΓΕδρρίί-δαίηΙ δοηί ΐΡΡβιηΐδδίΜβδ. 
Εβ δβηδ ραραϋ βίρβ ςυ’οη βδΐ βχουδαΜβ ^υ8ςυ’α υη οβρίαίη ροίηΐ άβ ιηβοοηηαϋρβ 
Ια άί^ηίΐβ άβ Οβίυί ςυ! δβ οαοΐιβ δουδ Ιβδ ΙιυιηΜβδ αρραρβηοβδ ά’υη Ιιοιηιηβ, 
ιηαίδ ηοη άβ δ’βη ρρβηάρβ αυχ οουνρβδ βνίάβιηιηβηί δαΙυΙαίρβδ ςυί Ρβνβίβηΐ 
ΓαοΙίοη άβ ΓΕδρρίΙ-δαίηΙ. Εβ δβηδ βδΐ 1β ιηβιηβ ηυβ ρουρ Μο. ςυαηί αυ ρβοΐιβ 
ίρρβιηίδδίΜβ; οη αδβυίβιηβηΐ βη ρΐυδ ΓβχβιηρΙβ ά’υηβ ραροΙβ ιηαυναίδβ Ρβιηίδβ, 
ραροΐβ (ΐυβ Εο. ηβ ςυαΙίΓιβ ραδ άβ 1)1αδρ1ιβιηβ. Ο’βδΙ υη οαδ ού 1β Ιϋρβ άβ Ρίΐδ 
άβ Γίιοπιιηβ η’βδί ραδ υη ρρβάίοαί, ^Ιορίβυχ. Εοίδγ Ρβ^αράβ οοιηιηβ ροδδίΜβ 
ςυβ άβδυδ αίΐ άίΐ : « ραρίβρ οοηΐρβ υη Ροιηιηβ », « υη Γιΐδ ά’ΐιοιηιηβ », βδΐ ίαυίβ 
ραράοηηα1)1β; ΜαδρΙιβιηβρ ΓΕδρρίΙ άίνίη βδΐ υη ρβοΐιβ δαηδ ρβπιίδδίοη » (Ι, 712). 
ΑδδυρβιηβηΙ οβία βδΐ ροδδίΐιΐβ, ιηαίδ οβΙΙβ ρβηβββ δβραίΐ Ιιαηαΐβ, ορροδαηΐ δίιη- 
ρίβιηοηΐ Ια ιηβάίδαηοβ αυ 1)1α8ρ1ιβιηβ. Μο. βη άίδΐίη^υαηΐ άβυχ δορίβδ άβ 1)1αδ- 
ρΐιβιηβδ ιηοηΐρβ Ρβαυοουρ ιηίβυχ 1’βηοριηίίβ άυ ορίπιβ άβδ δορίΐιβδ, βΐ οβΙΙβ 
άίδΙίηοΙίοη 8’αρρ1ί(|υβ ραρΓαίΙβιηβηΙ α Ια δίΐυαίίοη άοηηββ, ΓβηάυροίδδβιηβηΙ βί 
Ια ιηαΐίοβ βη ρρβδβηοβ άβ Ια Ιιοηίβ. 

31-35. Εκδ ΡΑΚΕΝΤδ ΒΕ άέδϋδ (ΜΙ. χπ, 46-50; Εο. νιιι, 19-21). 
ΗοΙΙζ. βί Εοίδγ ίοηί ΡβιηαΡίίυβΡ ςυβ οβί βρίδοάβ δ’βχρίίςυβ Ιιβαυοουρ ιηίβυχ 

•άαηδ Μο. ςυί Γα ρρβραρβ βί ({υί α βχρίίςυβ ρουρ (ΐυβί ιηοίίί Ιβδ ραρβηίδ άβ 
άβδυδ 1β οΡβΡοΙιαίβηί. Βαηδ Μί. βί άαηδ Εο. ίΐδ άβιηαηάβηί δίιηρίβπίθηί α 1β 
νοίρ, βί οη ηβ οοιηρρβηά ραδ Γα-ρροροδ άβ δα ρβροηδβ; άαηδ Μο. ίΐδ οΐιβροΐιβηί, 
ραρ υη ίηίβΡβί ιηαΐ βηίβηάυ, α 1β άβίουρηβρ άβ δοη ιηίηίδίβΡβ αροδίοΙίςυβ; 
Ια Γβροηδβ άβνίβηί ίορίςυβ, βί ραρΓαίίβιηβηί βη δίίυαίίοη. Ο’βδί οβ €[υβ Κηαΐ). 
ιηέοοηηαίί βη δουίβηαηί (}υβ Ιβδ ραρβηίδ ηβ δοηί ραδ Ιβδ ρβΡδοηηβδ άβδί§^ηββδ 
αυ V. 21. Ε’οράρβ άβ Μο. ςυί βδί βχοβίίβηί, ηβ άοίί ραδ βίΡβ ίηίβρρρβίβ ά’αρρβδ 
Εο. ςυί α ρΙαοβ Ια νίδίίβ (ηοη ιηοίίνββ) άβδ ραρβηίδ αναηί Ια άίδουδδίοη ανβο 
Ιβδ δθρίΙ)βδ. 

31) Καί βί ηοη ραδ ουν, ανβο Ιβδ ιηβίΐίβυρδ πίδδ. νΒΟΕ βίο., οβ ςυί Ιίβ ιηοίηδ 
ίορίβιηβηί αυ ν. 21 (ανβο ΚηαΙ). οοηίρβ ΡίΙΙίοη), ιηαίδ δαηδ ικαρςυβρ υηβ δίίυα¬ 
ίίοη ίουί α Γαίί ηουνβΠβ. Εα ρρβδβηοβ ά’υηβ ιηβΡβ, ςυαηά ίΐ δ’α^ίί ά’υη βνβηβ- 
ηαβηί ίιηροΓίαηί ρουρ δοη Γιΐδ, δ’βχρΙίςυβ ίου3ουΓδ, δαηδ ςυβ ρουρ οβία βΐΐβ 
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3-Ογ Ια Γοιιΐβ θίαίί αβδίδβ απΙοπΓ άβ Ιαί, βΐ οη Ιαί ιΐίί : « Υοίοι 
άθΙιΟΓδ ία ηΐθΓβ βΐ ίθ8 ίΓ6Γθ8 ςαί ίβ οΙιβΓοΙίθΐιί. » Εί Ιθιιγ Γβροη- 

άαηί ίΐ άίί : « ^π^ 8οηΙ πια ιηβΓθ θΙ πίθδ ίρβΓθδΡ « ^^Εί ίβίαηί πη 

Ιβδ δθηΐίΐϊίθηΐδ άβ οθιιχ αιιχί^ιΐθΐδ βΠβ 8θ πιθΙθ. 8ιιγ Ιβδ ίΓΘΓβδ άθ ^θ8ιι8, 
*θί. ί'η/τα, ηοίθ δρθοί&ΐθ. σττ^κω, ρρθδ. ίοΓΠΙΘ άυ ρ&Ρί. εστηκα, εινθΟ Ιβ 86118 άΐι 
Ρ&ρΓ., ίοριηθ ΙιβΠβηίδΙίίϊαβ. Οη βδΐ Ιοπ]οηΡ8 άαηδ Ια ιη&ίδοη (ν. 20), Ιθΐΐθπίθηί 
ΡΘΐηρΙίβ ηα’οη ηθ ρθΐιΐ γ ρβηβίρβρ. Εβδ οοιηπίθηΙ&ΙβηΡδ βδίίιηβηί οβρθηά&ηΐ 
(ίυβ Ιβδ δθρί1)θ8 8οηί δορίίδ, άβ 8ορΙθ ςηβ Ια ίοαίβ θδΐ Ιοηί βηΙίβΡβ δ^πι- 
ραΐΐιίί^ιιβ. 1)68 ραρθηΐδ άβ ^θ8ι18 1β Γοηί αρρβΙθΡ ροαρ 1θ ραίδοηηβρ α ραρί βί 
Γθηίραίηβρ βαηδ ΡβνβΙβΡ Ιθιιρ άβδδβίη; ρθτιί-βίρβ απραίθηΐ-ίΐδ ρυ ρέηβίρβρ α Ια 
ρί^ηβιΐΓ, βΙ α ρΐιΐδ ΓογΙθ ραίδοη υη δθυΐ ιηβδδα^βρ. ΑναηΙ ιηβιηβ (^τιβ οθΐηί-οί 
δοίί αρρινβ ΐπδίϊΐι’α ^β8υ8, Ια ηοηνβΐΐβ οιροιιΙθ άβ ραη§· βη ραη§·. 

32) ΙΤη §^ραηά ηοιηΐιρβ άβ πίδδ. ^ρββδ βί αηβ. Ιαίί. οηί α30ΐιίβ και αί άδελφαί 
σου, ρροΙιαΜβπιβηί ά’αρρβδ ν. 35; ββ η’βδί ραδ πηβ Ιβςοη δγριβηηβ, βΠβ η’βδί ηί 
άαηδ 3ΐ/Γ3ίη., ηί άαηδ ρ68. Εβδ δοβηΡδ η’αναίβηί ραδ α ρρβηάρβ ραρίί άαηδ υηβ 
άβιηαρβίιβ ρη1)1ί(|ηβ (ϊυί ηβ ρβ§·αράαίί ςηβ Ιβδ α^ηαίδ. 

33) Εβ ραδδίί άπεκρίθην άαηδ 1β δβηδ άη ΐηο^βη άπεκρινάρ,ην βδί ρβη βιηρίο^β 
άαηδ Ιβδ ραργριίδ, ιηαίδ α άβ Ιιοηηβδ αΙίβδίαΙίοηδ ΙιβΠβηίδϋίϊηβδ {Ρ/ιτη/ηίο/ιΐίΒ, 

ΡοΙρΒβ) βί δβ ρβίροηνβ άαηδ 1β §·ρβο ιηοάβρηβ άποκρίθηκα [ΜοιιΙίοη, 39). Εα ίοηρ- 
ηηρβ οράίηαίρβ άιι Ν. Τ. άποκριθεις εΤπεν βί^ηίναηί α οΐι ηβ 
δί§·ηίΓιβ §·ηβΡβ ρίπδ ςηβ : « ί1 ρρίί Ια ραροΙβ ». Μβ. βιηρίοίβ λέγει α βαιΐδβ άβ δα 
ρρθίβρβηββ ρουρ 1β ρρβδβηί. 
Εα (^ιιβδίίοη ροδββ ραρ 3βδη8 άοίί δ’βηίβηάρβ ά’αρρβδ Ια Ρβροηδβ άοηηββ αη 

V. 35. Οβ ςυί βοιηρίβ ροπρ Ιηί, ββ ηβ δοηΐ ραδ Ιβδ Ιίβηδ άη δαη^, ιηαίδ ββηχ άβ 
Γβδρρίί, βί, άαηδ Ια βίρβοηδίαηββ ρρβδβηίβ, ΓαίΤββίίοη ηαίπρβΠβ ροηρ άβδ ραρβηίδ 
ηβ δαηραίί ρρβναίοίρ βοηίρβ 1β άβνοίρ άβ Ια ρρβάίβαίίοη. Εβδ ΡβΡβδ οηί ηοίβ 
€[ηβ ββίίβ Ρβροηδβ η’αναίί ρίβη ά’ίη]ηρίβηχ ροηρ Ιβδ δίβηδ ηί άβ βοηίραίρβ αηχ 
άβνοίρδ ίιηροδβδ ραρ Ια Ιοί άβ ϋίβη : Ραρ βχβηιρΙβ 8. Αιηΐιροίδβ : ιηοΓαΙί8 

πια§ΐ8ΐ6Γ (^ηί άβ 86 οβΐβΓίδ ρραβΒβΐ βχβπιρίιιπι αίηυ,β ίρ86 ρναβββρίον, ιρεβ 
βΐίαπι 8ΐίοηίπι 6Χ86βΐίΐθΓ βει ρναββερίοπιπι. Ρναβ8βΗρΙΐίηχ3 βηιπι οβίβΗε (^ΐίο- 

ηίαπι ^ηί ηοη νβΙί€[ηβΗΐ ραΐνβηι βΐ πιαίνβιη ειιαπι ηοη βδί ΡίΙίο Όβί άί§ηιΐ3 

δβηίβηΐίαβ Ηιάβ ρΓίηιιΐ3 ίρδβ 86 διιΒίίβίΐ; ηοη ^ηο ηιαΐβνηαβ ΐ'β^υ,ίβί ρίβΙαύ8 

οΙ)86(ΐιιία [ίρ8ίυ,3 βηιπι ρταβββρίηηι βδί; ^ιιί ηοη ΙιοηοΓαοβΓίί ραΐΓβηι αηΐ 
πιαίΓβπι, πιοΠβ πιοΗαΙην), εβά ^ιιία ραΐβνηίε 8β πιρδίβηίδ [αΐ. πιίηίείβηίδ) 

αιηρΙίηδ ηιιαηι ηιαίβνηίδ α^ββύίοιίδ άβΙίβΓβ βο§ηθ8βαί. Νβ^ιιβ Ιαπιβη ίηίητίοδβ 
Γβ^ηίαηίΗΓ ρανβηΐβδ, εβά νβΙί^ίοείοΓβε βορηΙαβ ηιβηύιιπι άοββηίαη βεεβ ^ηαηι 
βονροηιπι [Εχρ. Εναη§. εββ. Σβ., Ρ. Σ. XV, β. 1678). 

8’ί1 η’βδί ροίηί ςηβδίίοη άβ ^0δβρ11 ςηί ραδδαίί ροηρ έίρβ 1β ρβΡβ άβ άβδηδ, 
β’βδί δαηδ άοηίβ (^η’ίΐ βίαίί ιηορί; αηίρβιηβηί οη ηβ βοηββγραίί §·ηβρβ δοη 
α]3δβηββ. 

34) 8ηρ περιβλεψάρ,ενος, βί. ιιι, 5. Εβ Ρβ§·αρά βίρβηίαίρβ άβ άβδηδ βδί ίβί δ^ιη- 
ραίΜί^ηβ, βαρ ββηχ ςηί Γββοηίαίβηί Γβίαίβηί αηδδί, βί δρββίαΙβιηβηί 1β ββρβίβ 
άβδ ρβΡδοηηβδ αδδίδβδ αηίοηρ άβ Ιηί, β’βδί-α-άίρβ δβδ άίδβίρΙβδ, βοιηιηβ Μί. Γα 
άίί βχρρθδδόιηβηί. Οβηχ-ΐα δοηί δα ιηβΡβ βί δβδ ΓρβΡβδ. Οβρβηάαηί ^βδηδ ηβ 
νβηί ραδ άίρβ ςη’ίΐ ρρβΓβΡβ δβδ άίδβίρΙβδ ρρββίδβηιβηί ραρββ ς[η’ί1δ δβ δοηί 
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ΓΘ^δΙΓΟί 811Γ ΟΘΙΙΧ (|1ΐί θΙαίΘΙΐί (18818 ΘΠ ΟΘΓοΙβ θ,ιιΙοιίΓ (Ιβ Ιαί, ί1 άϋ : 

« νοίοί ιηα ιϊιθγθ θΙ ιηθ8 Γγθγθβ. ^π^^οη(^ι1β Γαίΐ; Ια νοίοπίβ άβ 

Οίβυ, οθΙαί-Ια β8ΐ ιηοη Γγθγθ, θΙ πια 80βπΓ, βί πια ιηβΓΘ. >> 

άοηηβδ 3. Ιιιί; ΓορροδίΙίοη η’θδΐ ραδ θπΙρθ Ια ίαιηίΐΐβ (ίΐι’ίΐ α ({αϋίθθ βί οβΠβ 

(|ΐι’ί1 αάορΙβ; Ια Γαίδοη ςαι άθΙθΓπιίηβ δβδ αίϊθοϋοηδ βδΐ ρΐιΐδ Η&πΙβ βΐ ρΐιΐδ 

^6η0Γ&1β, θΐΐβ άβρβηά άθ Ια νοίοηΐβ άβ οΙιαοηη. 

35) ^ιι^^οη(ίυθ ίαίί Ια νοίοηΐβ άβ Βίθιι βδΐ δοη ίΓβΓβ βΐ δα δωυρ θΐ δα ιηθί'β. 

Ιοί Ια δοουρ άβναΐΐ θΙρθ ηοιηιηθθ ραροθ ςα’ίΐ αναίΐ δύρβιηθηΐ άβδ ίβιηιηΘδ άαηδ 

ΓαδδίδΙαηοθ (οΓ. Βο. νιιι, 2. 3, βΐ Μο.χν, 40), βυόδαδ ηβ ροπναϋραδ (ϋρβ: οβΙαί-Ια 

θδΐ ιηοη ρθΡθ,ραροβ 0[α’ί1 ηβ δθ ΡβοοηηαίδδαίΙ (ΐπ’υη ρορβ, οθίπί άτι οίθΙ (Ζ0153/). 

Γαίρβ Ια νοΙοηΙβ άβ ϋίβυ, ο’θδΐ, ά’αρρβδ Ιοδ πιγδΙίίϊυβδ, Ια ραοίηβ βΐ 1β δοιηπίθΐ 

(1θ Ια ρΘρΓθοίίοη. 8ί 3β8ϊΐ8 οΙιοίδίΙ οβ δί^ηβ, ο’βδί ρθπΐ-οίρθ απδδί ραροθ ςπ’βη 

06 ιηοιηθηΐ Π βδΐ οοουρβ α ίαίρθ Ια νοΙοηΙβ άβ δοη Ρθρθ. 
Οη δαίΐ (ίΠΘ ά’αρρβδ Γορίηίοη άβ 8. 3βρόιηθ δΐιρ Ιαι^αθίΐβ ηουδ Ρθνίβηάροηδ, 

Ιβδ ΙΡθΡβδ άπ 8θί^ηβυρ θίαίβηί ίοί δβδ οουδίηδ. Βοίδ^ δ’θ^α^β άβ οβίΐβ δίίυα- 

Ιίοη οοιηιηβ δί 3β8υδ αιιραίί ρυ, βη οθΙΙβ οοοαδίοη, θί νουΐα άίρθ : « ΟβΙαί-Ια 

— Θδί ιηοη οουδίη, ιηα οουδίηθ θί ηια ιπθρθ » (I, 728). Μαίδ ο’βδί ρρθοίδβηίθηί 

ραροΘ ςηθ οθΙΙθ θχρρθδδίοη άθ οουδίη θύί θΙθ ρίάίουΐθ, ςυβ Μο. άβναίί ηβοβδ- 

δαίρβιηβηΐ βιηρίογβρ 1β ιηοΐ άβ Γρθρθ βΐ δοθυρ — (^υαηά 1)ίβη ιηέηιβ Ιβδ ρβρ- 

δοηηβδ ρρθδβηίβδ αυραίβηί θΙθ άβδ οουδίηδ. Τουίβ Ια ροίηΐβ άβ Ι’θρίδοάβ βδί 

άαηδ 1β άθρηίβρ ιηοί ςυί οοιηιηαηίΐβ ίουί 1β ρβδίθ. Οη άίί ίΡθΡβ, δοβυρ, ιηέρθ, 

αυδδί Μβη άαηδ 1θ δβηδ ά’υη Ιίβη ά’αίΤβοίίοη ου άβ νθηβραϋοη ςυβ άαηδ 1θ 
δβηδ ά’υηβ ραρβηΐβ οΙιαρηβΠθ; οη ηβ άϋ οουδίη ςυβ άβδ Ιίβηδ άυ δαη^. 3βδυ8 

ηβ ρουναίί άοηο βιηρίογβρ ίΐυβ άβδ ΙβΡίηβδ ςυί ηβ δοηί ρρβοίδ ςυ’βη αρραρβηοβ, 

βΐ (^υί, βη ρβαΐίίβ, ρβυνβηί δ’βίβηάρβ α ά’αυΐρβδ οαδ ο^υβ Ιβί (Ιβ§*ρβ άβ ραρβηΐβ. 

Ββδ ΙοΡδ 1β ιηβιηβ ιηοί άβ ίρβΡβδ οοηνβηαίί δβυΐ ρουρ ίηίροάυιρβ άβδρβΡδοηηβδ αυ 

8υ]βί άβδ(ίυβ11β8 άβναίί δβ ρροάυίρβ Ια ραροηοηιαδβ. Εί οβρβηάαηί οβ δοηί Ιβδ 

ηιέιηβδ ςυβ Μο. α ηοιηηιβδ οΐ παρ’ αύτοΰ, ο’βδί-α-άίρβ Ιβδ δίβηδ, άαηδ υη δβηδ 

ίρβδ να§·υβ. Οη ηβ ρβυί άοηο ραδ ίηδίδίβρ δυρ Ια ίοροβ άυ ίβριηβ άβ ίρβρβδ. 

Οβ η’βδί ραδ δβυίβηιβηί οοιηιηβ ρβροηάαηί α υη ορί^ίηαΐ δβιηίίίςυβ ςυβ « ίρβ- 

Ρβδ » βδί ρρίδ άαηδ 1β δβηδ να§^υβ, ο’βδί ραροβ (ϊυβ, βη §*Ρβο ιηβιηβ, οη ηβ 

ρουναίί ρρβδβηίβρ Ιβδ οΐιοδβδ αυίρβιηβηί. Οη ηβ ρρβίβηά ραδ, οοιηηιβ Εοίδγ 

ραραιί 1β δυρροδβρ, (|υβ ίρβρβ δί^'ηίάβ ίοί οουδίη, ιηαίδ ί^υβ ίρβρβ ρβυί ανοίρ 

υη δβηδ 1αρ§·β οοηιρρβηαηί Ιβδ οουδίηδ, οοιηηιβ οί παρ’ αύτοΰ. Οβ η’βδί ραδ υη 

ιηοί ρρβοίδ άοηί οη ίραηδίορηιβραΐί αρίιίίραίρβιηβηί 1β δβηδ, ιηαίδ υη ιηοί (ίυί 

δβυΐ οοιηρορίβ α Ια ίοίδ 1β δβηδ Ιίίίβραί βί 1β δβηδ ηιβίαρΙιθρί(^υβ, βί (^υί δ’ίιη- 

ροδαίί ίοί. ΟυβΠβ βίαίί Ια ηαίυρβ άβ Ια ραρβηίβ, ο’βδί οβ (ϊυβ Γβναη§'β1ίδίβ ηβ 

άίί ραδ; οί παρ’ αύτοΰ ηβ ιηαρίϊυβ ραδ (^υ’βΐΐβ Γύί ίρβδ ραρρροοίιββ. 

Εί ρυίδί^υβ Μ. Εοίδ^ ραρρβΠβ ίοί « 1β §·ραηά Ορί§·βηβ », ί1 ηβ δβρα ραδ ίηυ- 

ίΐΐβ άβ οίίβρ δοη ίβχίβ, ά’αρρβδ Ια ίραάυοίΐοη άβ 8. άβροηιβ : ΌβΒβιηιΐΞ ίη Ιιοο 

Ιοοο, ηβ είηιρΙίββδ ^111(^116 άββίρίαηίιΐΓ, βα (^ιιαβ δοΙβηΙ ορροηβνβ ΙιαβΓβΐίβί, 

βοη^ΐίίαΓβ. Ιη Ιαηΐαηι βιηίρρβ ηβεβίο ςιιίε ρνοπιρίί ίηεαηίαητ, ηΐ αεεβνβνβΐ 

ηβξαίαηι ^ιιίεεβ ΜαΗαπι α βαίναίονβ, βο (^ιιοά ροεί ηαΗνίΐαίβιη ίΙΗαε ΐαηβία 

Ι^ιβΓίΐ ΙοεβρΗ; βΐΐοβίίίηε βεί, ίμιαβ φχαΐί ιηβηΐβ άίχβΗΐ, ίρεβ ηονβνίΐ ηυ,ίΐοβα- 

Ιιιε βεί. 8ί (^ΐίαηάο ί§ίίιΐΓ ΙιαβΓβΐίβί νοΙ>ίε ΙαΙβ ({ΐχίά οΙ>ίίββΗηί, νβεροηάβΙβ βίε 



72 ΕΥΑΝΟΙΙ^Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚ€, III. 

€ΐ άίοίΐβ: ΟβΠβ 8ρίΓίΐη εαηοίορΙβηα Εΐί8α})6ΐ}ι αίΐ: Ββηβάίοΐα Ιιι ίηΐβΓ ιηηΙΪ6Γ68. 

8ί 8αηαο βρίΗΐιι ύβηβάΐαα οαηΐΐιιν ΜαΗα, ψιοιηοάο εαητ 8αΙναΙθΓ η6§ανίΐ? 

ΡοΓΓΟ (ραοά α886ηιηΐ (ά’αρΓβδ Ι^οίδγ ί1 δ’α^ϋ (1θ3 1ΐθΓβϋ(|ΐΐθ8 ηοιηιηΘδ ά’αΙιοΓά, 

ηοη άα ηβδοίο ςηίδ) βατή ηηρείεεβ ρο8ί ραρίαιη, ιιηάβ αρρΓοΒβηί ηοη ΙιαΒβηΐ. 

Ηι βηίηι ^Ιίί ςιιί ΙοεβρΗ άιοβ})αηΐιΐΓ, ηοη βναηΐ οΗι άβ Μανία, ηβηηε 681 ηΙΙα 

8ονίρΐανα ^ιιαβ ίεΐα οοηιπιβηιοναΙ » [Ηοπι. VII ίη Σηο., Ρ. X. XXVI, ο. 233; οί. 

οοηΐνα ΟβΙδ. ι, 47). ίιοίδγ άοίΐ ανοΐΓ να 3αδ1β βη άίδ&ηΐ ςαβ 1β ηβΞοίο (^αίβ η’βδί 

ρ&δ ΤβΓίαΙΙίβη. II θδΐ οβΓίαίη οβρθικί&ηΐ ςαβ ΤβΓίαΙΙίβη ηθ Γβρυ§·η&ίΙ ραδ α 

δυρροδβΓ ςαθ ΜαηΘ αν&ϋ βα άθδ βηίαηίδ άβ άοδβρίι αρΓβδ Ια ηαίδδαηββ άβ 

άβδαδ. Β’ααΐΓβ ραΓί, οη ηβ δαπΓαίΙ 1β Γβ§^&ΓάβΓ βοιηιηβ αη Ιέπιοίη άβ Ια Γοί, 

α βαυδβ άβ ββΐΐβ βοηβαηββ άαηδ δοη δβηδ ρΓορρβ ςαί Γα βοηάαίΐ α Ια τβνοΐίβ 

βΐ 4 ΓΙιβΓβδίβ, βΐ δρββίαΙβιηβηΙ ραρββ ςα’ίΐ η’βχαιηίηβ ραδ ββ ροίηΐ βη Ιαί- 

ιηέιηβ, πιαίδ Ιοα]ουΓδ ΙοΓδί^αΊΙ αρ^υιηβηΐβ βοηΐρβ ί^αβίςα’αή. 

Νότε δυκ ΕΕδ ρηεκε8 ηυ δΕίοΝΕυκ (Ζαην, Βΐ'ηάβΓ ιιηά νβΙΙβηχ Ιββιι, 

ΡονεεΚαη^βη VI, 225-364).^ Νοιίδ άβνοηδ οΙιβτοΙιβΓ : 1® οβ ςηβ οβΙΙβ βχρρβδ- 

δίοη ρβαί δί^ηίββρ; 2® οβ (}α’β1ΐΘ δί^ηίΓιβ άαηδ 1β οαδ άοηηβ ά’αρρβδ Ιβδ 
ΙβχΙβδ 1)ί1)1ί(|ΐιβ8; 3® οβ ςη’βΠβ 8ί§·ηίβΘ ά’αρρβδ Ια Ιραάίΐίοη. 

I. Ρβ 8βη8 άα τηοΐ. — Ββδ « ίρβρβδ » άιι δβί^ηβιΐΓ ηβ ηοαδ 8οηΙ οοηηηδ 

(|ΐΐΘ ραΓ άβδ ΙβχΙβδ ^Γβ08; άβ Ια 1β ρατίι ρτίδ άβ οβΓίαίηδ αυΙβηΓδ άβ ηβ δ’ίη- 

ςηίβΙβΓ ηηβ άη 8βη8 ^Γβο άη ιηοΐ αδελφός, (}ηί, ίηοοηΙβδΙαΜβπιβηΙ, δί^ηίββ 

ίρβΓβ; ί1 8β άίΐ, αιι 8βη8 ρτορρβ, άβ οβηχ ηηί 8οηΙ ηβδ άβ Ια ηαβηιβ ιηβρβ βΐ 

άη ιηβπιβ ρβρβ οη άβ Γηη άβδ άβηχ; αη δβηδ β^ητβ άβ οβηχ (}ηί δοηΐ Ηβδ 

ραΓ ΓαιηίΙίβ βίο. Μαίδ Γβχρτβδδίοη, ΙβΠβ ςη’βΠβ ραταίΐ άαηδ δαίηΐ Ραηΐ, 

βδΐ ηηβ βχρΓβδδίοη ΙοηΙβ ίαίΙβ, ηααρςηαηΐ ηη §τοηρβ άβ ρβΓδοηηβδ άβ- 

ΙβΓΠΐίηββδ : όις κα\ οί λοιποί απόστολοι κα\ οΐ αδελφοί του Κυρίου (I ΟοΓ. IX, 5). 

^βιιβ βχρρβδδίοη α ρτίδ ηαίδβαηοβ άαηδ Ια οοιηιηηηαηΐβ ρηπιίΐίνβ; οη 

ηβ ρβηΐ ΓβίηδβΓ ά’αάηαβίΐρβ €[ηβ 1β ηαοί §^Γβο δοίΐ Ια Ιραάηοΐίοη ά’υηβ 

βχρΓβδδίοη αταπιββηηβ, ίοριηββ άαηδ ηη ιηίΗβη αραηιββη, ανβο δοη αοοβρ- 

Ιίοη άαηδ οβΙΙβ Ιαη^ηβ βΐ άαηδ οβ ηαίΐίβη, βΐ (}ηβ οβ ιηοΐ δοΗ βηιρίογβ 

άαηδ 1β ηαβιηβ δβηδ (5η’ί1 α άαηδ Ιβδ δβρίαηΐβ βη ραΓβίΙ οαδ. 

Νοηδ δοπιιηβδ άοηο αηίορίδβδ α βχαιηίηβρ Ιβδ οαδ ΗίΜίιιηβδ, ά’αρρβδ Ια 
Ιραάηοΐίοη ^Ρβοςηο. 

α) II η’βδί άοηίβηχ ροηρ ρβΡδοηηβ (^ηβ α/ι (αραπι. α^α) ηβ δί^ηίββ ίρβΓβ 
αη δβηδ ρρορρβ, ίρβΓβ άβ ρβΓβ βΐ άβ πιβΓβ. 

ρ) II βδΐ β^αίβηαβηΐ; οβρίαίη ςηβ αΚ ρβηΐ δ’βηίβηάρβ ά’ηη άβιηί-ίΓβΓβ, 

ίρβΓβ άη ηαβιηβ ρβΓβ, ηααίδ ηοη άβ Ια ηαβπιβ ηαβτβ (Οβη. χειι, 15; 

ΧΕίιι, 5, βίο.). Βαηδ οβδ οαδ αΤι βδΐ Γβηάη ραρ αδελφός. 

γ) ΡβΓδοηηβ ηβ ρρβίβηά ςηβ αΚ δί§^ηίββ « οοηδίη », ο’βδί-α-άίρβ ςηβ αΗ 
δ’βηαρίοίβ δρβοίβ(5ηβιηβηΙ ροηρ άβδί^ηβΓ οβ άβ^τβ ρρβοίδ άβ ραρβηΐβ; 

τηαίδ ί1 βδΐ οβΓίαίη ςηβ οβ ΙβΡίηβ, οηΐτβ δοη δβηδ δρβοίβςηβ άβ ίρβρβ, α 

ηη δβηδ ρΐηδ βίβηάη βΐ άβ8ί§“ηβ αηδδί Ιβδ ρτοοΗβδ ραρβηΐδ ραηηί ΙβδςηβΙδ 
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8οηΙ οοιηρηδ 1β8 ηβνβιιχ βΐ 1θ8 οοα8ίη8. Α1)Γ8ΐΐ8ΐιη (ΙίΙ α ΕοΙ : « Ραί8ςαβ 
ηουδ 80ΐηιηβ8 ίΓβΓθδ... » (Οβη. χιιι, 8), ογ ΕοΙ βΐ&ίΐ 8οη πθνβυ. Εΐ βη- 

ΟΟΓ6 : « Α1)Γ&1ΐ3ΐιη βρρπδ ςπ’οη αναίΙρΓίδ ΕοΙ 8οη Γγθγθ,... βΐ, ί1 τα- 

ιηβη& ΕοΙ, δοη Γγθγθ » (Οβη. χιν, 14. 16). Εβίιαη άίΐ η Ιδβοΐ) : « Ριιί8(}πβ Ιιι 
β8 ηιοη ίΡθΓβ » (Οβη. χχιχ, 15); ογ ΙβοοΙ) βίαίΐ 8οη ηβνβιι. ΕΙβηζ&Γ βΐ Κβίδ 
8οηΙ ίρβΓβδ : ΕΙβδζαΓ ηβ Ι&ίδδβ ςηβ άβδ βΠβδ : βΠβδ δοηΐ βροαδββδ ρ&Γ Ιβδ 
βίδ άβ Κβίδ, ΙβυΓδ ίρβΓβδ (I Ρ&Γ. XXIII, 21. 22); ίβί Ιβδ ίΓβΓβδ δοηΐ άβδ 
βοιΐδίηδ ^βΓΐη&ίηδ. ΑρΓβδ 1& πιογΙ ββ βΐ β’Αβίιι, Μοϊδβ ηβ νβηΐ ρ&δ 
ςυβ Ιβδ ρΒΓβηΙδ Ιβδ ρΐιΐδ ρΓΟβββδ δβ βοηΐ&ιηίηβηΐ βη Ιοηββ&ηΙ Ιβδ βαβα- 

ΥΓβδ, & β&Πδβ ββ ΙβΠΓ ββΐΐΐ δ&ββΓβοββ. II βίΐ &11Χ βίδ β’ΟζίβΙ, βίδ βη ίΓβΓβ 
βη ρβΓβ β’ΑβΓοη : « Εηΐβνβζ 1β βΟΓρδ ββ νοδ ίΓβΓβδ »; β’βδΙ-&-βίΓβ ββ νοδ 
οοηδίηδ, ηβνβηχ & Ια ηιοββ ββ ΒΓβΙ&^ηβ (Εβν. χ, 4). II βδΐ βίβη βοηίβηχ 
ςηβ Ιοηδ Ιβδ ίΓβΓβδ βΌββοζί&δ (II Κβ^. χ, 13) &ίβηΙ βίβ τββΐίβιηβηΐ δβδ 
ίΓβΓβδ, ηοη ρΐηδ ςηβ Ιβδ δθίχ&ηΙβ-βίχ-·δβρ1 ίΓβΓβδ ββ ΓίηδβΓίρΙίοη ββ Ρ&- 
η&πιηιοη {ΕΗ5. 49 5δ.). Ό&ηδ Ιοβ, ΙοΓδί^ηβ δβδ ίΓβΓβδ βΐ δβδ δοβηΓδ νίβη- 

ηβηΐ 1β βοη^Γ&ΙηΙβΓ (χειι, 11), οη ηβ δ&ηΓ&ίΙ ββδοΙηπιβηΙ ρ3δ βίΓβ δί ββ 
δοηΐ ββδ ίΓβΓβδ βΐ ββδ δοβηΓδ οη Ιβδ ρΐηδ ρΓΟβΙιβδ ρ&ΓβηΙδ; Ιβ βοηΐβ η’βδί 
Ιβνβ ςηβ Ρ&Γ 1& ρΐβίηΐβ ββ 3οβ, &β&ηβοηηβ ρ&Γ δβδ ίΓβΓβδ βΐ δβδ &ιηίδ 

(χιχ, 13), δβδ ρΓοβββδ βΐ δβδ ίηΐίιηβδ (χιχ, 14), οη Ιβδ ρΓΟβββδ, βη ρ&Γ&Ι- 

Ιβίίδΐηβ &νββ Ιβδ ίΓβΓβδ, βχρίίςηβηΐ 1β δβηδ ββ ββ πιοΐ. ϋ&ηδ Ιοηδ ββδ β&δ, 
αΚ βδΐ Γβηβη ρ&Γ αδελφός; ρ&Γ βΧβιηρΙβ : ηχούσαν δέ πάντες οί αδελφοί αύτου και 

αί άδελφαι αύτουπάντ^ τόι συ(Λβεβηκότα αύτω, κα\ ήλθον προς αυτόν (Ιοβ ΧΕΙΙ, 11), 

(|ηί η’βδί ρ&δ δ&ηδ &η&1ο^ίβ &νββ Μβ. ιιι, 21. 31. 

δ) Εηβη ίΐ ί&ηΐ ηοίβΓ (}ηβ ηί ΓβββΓβη, ηί Γ&Γ&πιββη, ηβ ροδδββ&ηΐ ββ 
ιηοΐ ροηΓ βίΓβ « βοηδίη », Ιβ Ιβηηβ ββ ίΓβΓβ δ’ίιηροδ&ίΐ β&ηδ βίβη ββδ β&δ. 
Οη ροην&ίΐ βίΓβ : Ιβ βίδ ββ ΓοηβΙβ (ρ&ΙβΓηβΙ), πι&ίδ οη ββν&ίΐ βίΓβ Ιβ βίδ 
βη ίΓβΓβ ββ Ι& πιβΓβ, οη Ιβ βίδ ββ Ι& δοβηΓ ββ Ι& πιβΓβ, οη Ιβ βίδ ββ 1& 
δοβηΓ βη ρβΓβ. Ι&βοβ, ρΐηΐόΐ ςηβ ββ βίΓβ & δ& βοηδίηβ ςη’ίΐ βδΐ βίδ ββ 1& 

δΟΒηΓ ββ δοη ρβΓβ, Ιηί βίΐ β’&βοΓβ ({η’ίΐ βδΐ ίΓβΓβ ββ δοη ρβΓβ, δ&ηί & βχρίί- 

ί}ηβΓ (}η’ί1 βδΐ βίδ ββ Κβββββ& (Οβη. χχιχ, 12). Εβ ιηοΐ ββ ίΓβΓβδ βΐ&ίΐ 
ΙοηΙ & ί&ίΐ ίηβίδρβηδββΐβ ροηΓ ίηβίι^ηβΓ ηη ^Γοηρβ ββ οοηδίηδ β’οη^ίηβ 
βίββΓβηΙβ : οη βίδ&ίΐ Ιβδ ίΓβΓβδ ροηΓ ηβ ρ&δ βΐΓβ οΕΙί^β ββ βίΓβ ρ&Γ 
βχβιηρΙβ : Ιβδ βίδ ββ ΓοηβΙβ (ρ&ΙβΓηβΙ) βΐ Ιβδ βίδ ββ Ι& δοβηΓ ββ Ι& ιηβΓβ. 

II βδΐ βοηβ οβΓί&ίη ςηβ δί Ιβδηδ &ν&ίΙ ββδ οοηδίηδ, βΐ δηΓίοηΙ δ’ίΐδ η’β- 

Ι&ίβηΙ ρ&δ ηβδ ββ Ι& ιηβιηβ πιβΓβ, οη ηβ ροην&ίΐ, βη &Γ&ιηββη, Ιβδ &ρ- 

ρβΙβΓ &ηΐΓβιηβηΙ (|ηβ δβδ ίΓβΓβδ. Ν&ΙηΓβ11βπιβη1 « Ιβδ ίΓβΓβδ » ροηΓΓ&ίβηΙ 
ββδί^ηβΓ & Ι& ίοίδ ββδ ίΓβΓβδ βΐ ββδ οοηδίηδ, ιη&ίδ οβΙΙβ βγροίΗβδβ η’& ρ&δ 
^Γ&ηβ ίηΙβΓβΙ βδπδ Ι& (ϊηβδΙίοη ββδ ίΓβΓβδ ββ Ιβδηδ, ρ&ΓΟβ (ΐηβ, δί Ιβ ιηοΐ 
« ίΓβΓβδ » ρβηΐ οοιηρΓβηβΓβ Ιβδ οοηδίηδ, οη η’& ρΐηδ &ηοηη &Γ^ηιηβη1; 

ροηΓ δοηΙβηίΓ ςηβ Ιβδ ίΓβΓβδ ββ Ιβδηδ βΐ&ίβηΐ ΥΓ&ίιηβηΙ δβδ ίΓβΓβδ. 
Ε’ηδ&^β δβιηίΙίςηβ βΐ δρβοί&1βιηβηΙ &Γ&ιηββη βΙ&ηΙ ηίηδί βχβ, Γβρη- 

^η&ίΐ-ίΐ ββ ΐΓ&βηΐΓβ ρ&Γ Ιβ ^Γβο αδελφοί Ι’βχρΓβδδίοη &Γ&ιηββηηβ ββ]& 

ίοΓ^ββ βυΓβηΙ 1& νίβ ββ 1βδη8? ΑηουηβηηβηΙ, ρηίδςηβ 1& ΒίβΙβ ^Γβοςηβ 
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οίΪΓ3.ί1 άθ8 οαδ 8θΐη1)ΐ£ΐ1)1θ8. Οη ηθ ρβαί ρ&8 ρ1α8 Γ&ίβοηηβρ 8αΓ 1β ΙβΓΠΐβ 
άθ ίρΘΓθδ άα δβί^πθΐΐΓ δ&ηβ ΙθηΐΓ οοιηρίβ άθ 8β8 ορϊ^ίηθδ ρρβιηίβΓβδ (}ΐΐθ 
δπρ οθΐιιί άβ ΟΙΐΡίδί, 88ΐη8 86 άθΐη&ικίΘΡ ββ (}\ιβ νβαί άίρβ Μβδδίβ. ί,β Ιβρπίθ 
βίαηΐ 8ΐΐ80θρ1ί1)1β άβ ρΙιΐδίθΐΐΡδ 8θη8, ίρβρβδ, άβιηί-ίρΘΡΘδ, ρ&ρβηΐδ Ιβδ ρίπδ 
ρ&ρρροοίιόδ, ο’βδί (Ι’δίρρΘδ Ιβδ Ιοχίβδ θΐ Ια Ιραιΐίΐίοη (}αβ Ια (}αβ8ΐίοη άοιΐ 
βίΡθ ΐραηοΙίΘΘ. 

II. Εβ8 ΙβχΙββ άΐί Ν. Τ, — Εβδ Ι6χ1θ8 άβ δαίηΐ Ραιιΐ άβΐϊίβιιρβηΐ (Ιαηδ 1θ 
να^αβ. Ο’αρρΘδ I Οορ. ιχ, 5, Ιβδ ίρβΡθδ άα δ6ί§·ηθαρ άΘναίβηΙ βίρβ αδδβζ 
ηοιη1)Ρβιιχ, ριιί8(|π’ίΐ8 ΙορίϊίβηΙ πη ^ροαρβ οοιηραρβ α οβίαί άθδ αρόΐΡβδ. II 
δ’α^ίΐ (Ιβ οθαχ ςτιί βίαίβηΐ ιηίδδίοηηαίΡΘδ : πιαίδ Ιοπδ δαηδ άοπίβ ηβ Γβ- 

ΙαίβηΙραδ, Ιαο(|ΐιβ8 οθΡίαίηβιηβηΙ ηοη, ηί Ιιιάβ, άοηΐ Ιβδ (Ιθδοθικίαηΐδ Ιια- 

ΙιίΙαίθπΙ ΙαΙιΐίΙβΘ. Ιαο(|ΐΐ6δ βδί ηοιηιηθ « 1β ίρθΡβ (1ιι δθί^ηβαρ » (ΟαΙ. ι, 19), 

ροαρ 1β άίδΐίη^ιΐθρ ά’ιιη αηΐρβ Ιαοί^αβδ οιι άθ ρΐιΐδίβαρδ. ΙΤηβ δβΐϊΐΜαΗβ 
ΐίχρρβδδίοη, θΐηρΙο^ΓΘβ ραρ Ραπί, άβναίΐ άΘπίθΐιρβΡ δίβρβοΐ^ρββ; οΠβ η’β- 

(^αίναπί ραδ α αηβ αίΤίΡίηαΙίοη (^ιιβ Ιαοςαβδ βίαίΐ 1β ρρορρβ ΓρβΡβ άιι δβί- 

0*ηθΐιρ. Εθ ηοιη άβ ίΡβΡβ άιι δβί^ηθίιρ, (ιαί αρραρίίβηΐ; ά ά’αηΐΡθδ, βδΐ 
άοηπθ α οβ Ιαοίΐιΐθδ βη ραρίίοιιΐίθρ ροιιρ Ιβ άίδΙίη§·ιΐθΡ άββ ααΐρβδ Ιαο- 

(}11Θδ. 
Ρβ ΐϊΐΘπΐΘ ^ρουρβιηβηΐ άαπδ ΑοΙ. ι, 14. II ίααΐ ββαίβιηβηΐ ηοΙβΡ ςαβ Ιθδ 

ίρθΡβδ άβ Ιθδΐΐδ ηβ ίοριηθηΐ ραδ ^ροιιρβ ανβο Μαριβ, οαρ οβίΐβ-οί βδΐ ραη^ββ 
ανβο Ιθδ ίβιηιηβδ : « Ιβδ αρόΐρβδ, Ιβδ ίβιηιηβδ βΐ Μαρίβ, Ιβδ ίρβΡβδ άβ Ιβ- 

8118 » : συν γυναιξιν και Μαριαμ μητρι ’Ιησοΐί και σ?>ν τοΐς άδελφοϊς αυτού. Βαηδ 
3Ο. Ιβ'8ΐΐ8 νίβηΙ; ραδδβρ (|ΐΐθ1ς[αβ8 ]οιΐΡδ α Οαρίιαρπαϋιη ανβο δα ιηβΡβ, δβδ 
ίρβρβδ βί; δβδ άίδβίρΙβδ. Βαηδ Ιβ ΙβχΙβ άβ Νβδίΐβ Ιβδ άίδβίρΙβδ βΐ Ιβδ ίρβΡβδ 
δοηΐ ρΐΐΐδ Ιίβδ (}11β Ιβδ ίρβΡβδ βΐ Ια ΐηβρβ : αύτος κα\ ή μητηρ αύτου και οΐ 
αδελφοί και οί μαθηται αύτου (Ιο. II, 12). Τίδοΐίβηάορί αίοιίΐβ αυτού αρρβδ αδελφοί, 
(ϊΐιοί(|ΐι’ί1 δοίΐ οιηίδ ραρ Β, Ορί^βηβ βΐ ηαβίίϊαβδ Ιαϋηδ; βη ΙοιιΙ βαδ αυτού 
αρρβδ μητηρ η’βδί οπιίδ ραρ ρβΡδοηηβ. Οη νοίΐ βηδηίΐβ ηηβ Ιβδ ίρβΡβδ άβ 
Ιβδίΐδ ηβ βρογαίβηΐ ραδ βη Ιαί (Ιο. νιι, 3. 5. 10). 

Ιβδίΐδ ιηοηραηί; α οοηββ δα ιηβΡβ α Ιβαη δοη άίδβίρΙβ. Οη βη α βοηβΙη άβ 
βοηηβ ΙιβτίΡβ (|ΐιβ Μαρίβ η’αναίΐ άοηο ροίηΐ άβ βίδ. Ζαΐιη οβ]ββΙβ ςη’βη 
ΙοηΙβ β^ροΐββδβ Ιβ Μαίΐρβ άβναίΐ ρρβΓβΡβρ ηη άίδβίρΙβ βάβΙβ α άβδ ΓρβΡβδ 
ίηβρβάηίβδ. II βδίνραί, ιηαίδ αίορδ ί1 ίαηΐ ρββοηηαίΐρβ ί^ηβ Μαρίβ ηβ ίορπιαίΐ 
ραδ ανβο δβδ ρρβίβηάηδ βηΓαηΙδ ηη 0·ροηρβ βίροίίβιηβηί; ηηί. Οβ ρΐηδ Ιβαη 
δαναίΐ βίβη (}ηβ Ιβδ « ίρβΡβδ » άα δβί§·ηβηρ βΙαίβηΙ άβνβηηδ βάβΙβδ, βΐ ί1 

η’ί^ηοραίΐ ραδ ςηβ Ιβδπδ αναίΐ ρρβνη Ιβηρ βοηνβΡδίοη. Οβδ ΙοΡδ ροηρςηοί 
βηΐβνβρ Μαρίβ α δοη ιηίΐίβη οράίηαίρβ? Ιβαη Ια ρβ^^αράβ άβ]α βοπιιηβ ίδοΐββ, 
βΐ β’βδί βη ββία (}ηβ δοη 1βιηοί§·ηα0“β α δα ναΙβηρ ρρορρβ — ροαρ Ιοαδ 
ββαχ (|ηί ηβ ίοηΐ ραδ άβ Μαρίβ ηη ρβΡδοηηα^β α11β§ΌΡί(}ηβ! 

Μι. βΐ Οβ. οηΐ ηηβ ίιηρορίαηββ δρββίαΙβ άαηδ Ια (|ηβδΙίοη, ραρββ 0[η’ίΐ8 

ροδδβάβηΐ ηη βναη^'ίΐβ άβ Γβηίαηββ. Οοιηπιβ ίΐδ βηδβί§·ηθηΙ βχρρβδδβιηβηΐ 
Ια νίρ^ίηίΐβ άβ Μαρίβ α Ια ηαίδδαηββ άβ Ιβδηδ, ίΐδ ηβ ρβηνβηΐ Ιηί αΐΐρίβηβρ 
άβδ ΓρβΡβδ αίηβδ. Μαίδ ίΐδ βχβΐηβηΐ αηδδί άβδ βίδ ηβδ άβ Ιοδβρίι αναηΐ δοη 
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ΐϊΐΛΓί&^β ανθο Μαπθ ρβΓ Ια ίαςοη άοηΐ ίΐδ ΓαοοηΙβηί; Γβηίαηοβ (Ιβ Ιθδΐΐδ 
(Μι. II, 11. 13. 14. 20. 21; 1.0. ιι, 16-19. 22. 27. 33. 39). ί.’αρ^ιιιηβηΙ βδΐ 
(Ιο ΖαΙιη ςιιί 1θ ΐΓοανβ ίοΓΐ Βοή οοηΐΓβ Γορίηίοη ςαί ίαίΐ άβδ ίρβΓβδ άθ 
Ιθδΐΐδ άβδ Γιΐδ (1β Ιοδβρίι, ηβδ ά’ιιη ρΓθήιίθΓ ΐϊΐαΗα^θ. II η’βδί ραδ πιοίηδ 
ναΙαΜβ, άιι ιηοίηδ ροχιρ Ι.Ο., οοηίρο οβαχ (^I1^ δαρροδβηΐ άβδ θπΓαηΙδ ηόδ 
άβ Μαρίβ αρρβδ Ιόδαδ; α άοιιζβ απδ, Ιβδίΐδ βίαίΐ Ιβ δοιιΐ οηίαηΐ άβ Μαρίβ, 

οοιηιηθ οθία ΡΘδπΙΙβ 1)ΪΘη άβ ΓίηνβηΙίοη αη Τθίτιρίβ (Εο. ιι, 41-52). ΝιιΠβ 
ραρί άαηδ Ια νίβ άβ Γαιηίΐΐθ άθ Ιοδορίι θΐ άβ Μαρίβ οη ηβ νοίΐ ραραίΐρβ 
ά’αιιΐρβ θηίαηΐ ςιιβ Ιβδίΐδ. Εβαρ αΙΐδθηοΘ βδΐ βηοορβ ρΙαδ οαραοίβρίδΐίίΐιιβ, 
δί οη Ια ιηβΐ βη οοηΐραδίβ ανβο Ιβ Ρροΐβναη^ίΐβ αροοργρίιβ άβ Ιαοί^αβδ. 

ΑγαηΙ άοηηβ άβδ βίδ α Ιοδβρίι (ιχ, 1), ί1 α άύ Ιβδ Γαίρβ ρβραραίΐρβ άαηδ 
δοη ΙιίδΙοίρθ. ^ι1αη(1 Ιοδβρίι δβ ρβηά α ΒβίΜβθΐη, ηη άβ δβδ Γιΐδ ιηαροΙίΘ 
άβναηΐ Γαηβ, βΐ ί1 Ιβδ ίαίΐ ίηδορίρβ απ ΡβοβηδβπίθηΙ (χνιι, 1. 2; χνιιι, 1). 

ίιΟ. α (ίΐιβ1(5ΐιβ οΐιοδβ (Ιβ ρΐιΐδ. II ρΐαοβ Ια νίρ^ίηίΐβ αη άβΐιηΐ άβ ΓΙιίδΙοίρβ 
άβ Μαρίβ οοιηιηβ ίηδρίραηΐ ΙοηΙβ δα οοηάαίΐβ. II ΓαηΙ οίΙβΡ Βοίδγ : « Βα 
ρβηδββ άβ Εηο να-1-β1Ιβ δβαΐβιηβηΐ α Ια οοηοβρΙίοη άα ^11ρίδι, οοιηιηβ Ιβ 
οροίβηΐ νοΙοηΙίβΡδ Ιβδ βχβ^βίβδ ρροίβδίαηΐδ, άβ ίαςοη α ηβ ραδ βχοίηρβ Ια 
ηαίδδαηοβ ηαΙηρβΙΙβ άβ ίρβρβδ ρηίηβδ άβ Ιβ8ηδ? II βδΐ ρβΡίηίδ ά’βη άοηίβρ. 
Ιι’αδδβρΙίοη άβ Μαρίβ βδΐ ΙβΙΙβιηβηΙ αβδοίηβ ςηβ Ιβ δβηΐίιηβηΐ οοιηιηηη άβδ 
βχβ^βίβδ οαΙΙιοΙίίϊηβδ, (}ηί γ νοίβηΐ ΓίηΙβηΙίοη άβ ^αράβρ ρβρρβΙηβΙΙβιηβηΙ 
Ια νίρ^ίηίΐβ, ηβ ρβηΐ βίρβ (}ηαΙίβββ ά’αρβίΐραίρβ. Αηοηη ραδδα^β άβ ΙΈ- 

ναη^ίΐβ βΐ άβδ ΑοΙβδ η’γ οοηΐρβάίΐ; οαρ δ’ίΐ γ βδΐ ςηβδΙίοη άβδ ί'ρβρβδ άβ 
Ιβδηδ, οη ηβ Ιβδ ρρβδβηΐβ ]αιηαίδ οοιηηιβ βίδ άβ Μαρίβ, βΐ ί1 βδΐ 4 ηοΙβΡ 
(}η’οη η’βη οίΐβ 3απιαίδ ηη βη ρατίίοηΐίβρ, ραδ ιηβιηβ 3αο(|ηβδ, οοιηιηβ ίρβρβ 
άη δβί^ηβηρ. ίι’βναη^βΐίδΐβ α άβ]α ρη βηίβηάρβ οβ ΙίΐΡβ άβ ίρβΡβ οοιηπίΘ 
οηΐ ίαίΐ ρΐηδ Ιαρά Ιβδ βχβ^βίβδ οβρβίίβηδ; αρρβδ ανοίρ ραρΙβ άβ Μαρίβ 
οοΓηιηβ νίβρ^β βΐ βαηοββ, ίΐ ηβ άίΐ ραδ οβ ςηί αάνίηΐ άη ιηαρία^β ρρο^βιβ; 

αη ιηοιηβηΐ άβ Ια ηαίδδαηοβ άβ Ιβδηδ, Ιοδβρβ αρραραίΐ οοιητηβ βροηχ άβ 
Μαρίβ, δαηδ ί^η’οη ρηίδδβ άίρβ οοιηιηβηΐ Βηο δ’βδί ρβρρβδβηΐβ Ια ιηαηίβΡβ 
άοηΐ Ιοδβρβ α βίβ ίηδίρηίΐ άη ιηβδδα^β άβ ΟαβρίβΙ. Οη άίραίΐ (5ηβ Ια 
δίΐηαΐίοη άβ Ιοδβρβ, άοηΐ ΜαΙΙβίβη α δβηΐί Ια άίβιοηΐΐβ, Ιηί ραραίΐ αίδββ 
α οοπιρρβηάρβ. Νβ δβραίΙ-οβ ροίηΐ ραροβ ςη’ίΐ δ’βδί ρβρρβδβηΐβ Ιοδβρβ βΐ 
Μαρίβ άαηδ Ια άίδροδίΐίοη άβ άβηχ βροηχ οβρβίίβηδ ^αράαηΐ Ια οοηΐί- 

ηβηοβ? » (I, 290 δ.). Οη ηβ ρβηΐ (|ηβ ρβροηάρβ αάιριηαΐίνβιηβηΐ, ιηαίδ άβ 
(|ηβΙ ροίάδ η’βδί ραδ άαηδ Ια (^ηβδίίοη Ιβ Ιόπιοί^ηα^β άβ Βο.! Ο’αηΙαηΙ 
ηηβ Μο. η’γ οοηΙρβάίΙ ηηΐίβιηβηΐ. 
Ιιβδ ίρβΡβδ, αβδβηΐδ άβ Ια νίβ άβ ίαιηιΐΐβ άβ Ιβδηδ, η’αρραραίδδβηΐ (}ηβ 

άαηδ δα νίβ ρηΜίίΐηβ, βΐ, άαηδ Μο., άαηδ άβηχ οίροοηδίαηοβδ. 
Οαηδ Ιβ ρρβιηίβρ οαδ (ιιι, 21. 31-35) Ιβδ ρροοίιβδ άβ Ιβδηδ νβηίβηΐ 

δ’βιηραρβρ άβ δα ρβΡδοηηβ (ιιι, 21), ρηίδ οβ δοηΐ Ια ιηβρβ βΐ Ιβδ ίρβΡβδ 
(}ηί δβ ρρθδβηίβηΐ βΐ ΓαρρβΙΙβηΙ (ιιι, 31). ΖαΙιη ΡβοοηηαίΙ (ρ. 332, ηοΙβ 2) 

€[ηβ οβ η’βΙαίΙ ροίηΐ Γοβιοβ άβ Ια ιηβΡβ ά’βχβροβρ οβΙΙβ ιηαίη-ιηίδβ ρβγ- 

δί(|ηβ. ίίβδ ρροοββδ, οί παρ’ αύτου, δοηΐ άοηο Ιβδ ίΡβΡβδ. Μο. δ’βδί-ίΐ δβρνί 
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δκηδ άβδδθίη ά’ιιη ίβηηβ ν8ΐ^ιιβ? ^υο^ (|ΐι’ί1 βη δοΐΐ, 1β Ιθγπιθ άβ ίΓβΓβδ 
δ’ίιηροδ&ίΐ ρΐυδ Ιοίη, ού ί1 ΓαΙΙκίΙ οοιηρκΓβρ Ια ραΓβηΙβ οΐιαηιβίΐβ Ια ρΐιΐδ 
ρΓΟοΙίΘ α Ια ραΓβηΙβ δρίηΙιιβΙΐΘ. Μο. Ι’βύΙ-ίΙ νοιιΐπ, Π ηβ ροιιναίΐ βιη- 

ρΙογβΓ 1β ιηοΐ άβ οοιίδίηδ. Εα ρΓβδθηοβ άβ Ια ιώθγθ άβ Ιβδίΐδ η’ΐιηρ1ΐ(|ΐιβ 
ραδ (ϊΐι’βΠβ βύΐ νββπ 1ια1)ίΙπβ11βιηβηΙ ανββ « Ιβδ ίρβΓβδ ». Ρΐιΐδ Ιακά, δοη 
ίϋδ αγαηΐ βηΐΓβρπδ πηβ βχίδΙβηοβ βΓκαηΙβ, βΐΐβ αναίΐ ρα βΐΓβ αιηβηββ ά 
1ια1)ίΙβΓ βΐιβζ δβδ ηβνβυχ. Ιυδςπ’ίβί, Ηβη η’οΐιΐί^β α βηίβηάκβ « ίρβΓβδ » 

άαηδ ηη δβηδ ρΐηίόΐ ςηβ άαηδ ιιη αιιΐΓβ. ΟβρβηάαηΙ οη ηβ ρβηΐ δηρροδβρ 
δαηδ ρρβπνβδ €[ηβ Μβ. ί^ηοΓαίΙ Ια βοηββρίίοη νίΓ^ίηαΙβ άη δαηνβαρ. δ’ίΐ 
ηβ Γαίϊιριηβ ραδ βχρρβδδβιηβηΐ;, ί1 Ια δηρροδβ, ρηίδΐ^ιι’ίΐ βδΐ βοηναίηβη (}ΐιβ 
Ιβδίΐδ βδΐ Ρίΐδ άβ ϋίβυ. Ββδ ΙοΡδ Ιβδ ίρβρβδ άβ ^β8ηδ ηβ ροηναίβηΐ βίρβ 
δβδ αίηβδ. Οβ η’βΙαίβηΙ άοηβ ραδ άβδ ΓρβΡβδ (}ηί ίηίβρνβηαΐβηΐ ροιιρ δ’βιη- 

ραρβρ άβ ^β8ιι8-^11Ρ^δι, βαρ ββ δοίη ρβ§“αΓάαίΙ άβδ ρβΡδοηηβδ (}ΐιί βηδδβηΐ 
ρΐυδ ά’αηίορίΐβ δαρ Ιηί (^ιιβ άβδ βαάβΙδ. 
Οαηδ 1β δββοηά βρίδοάβ, ββ δοηΐ Ιβδ §^βη8 άβ Ναζαρβίΐι (}ΐιί ρρβηηβηΐ Ια 

ραροΙβ : « Ν’βδΙ-ββ ραδ 1β βΙιαρρβηΙΐβρΡ 1β βίδ άβ Μαρίβ βΐ 1β ίρβρβ άβ Ιαβ- 

(ϊηβδ βΐ άβ ^Οδβ βΐ άβ Ιηάβ βΐ άβ δΐπιοη? β1 δβδ δοβιΐΡδ ηβ δοηΐ-βΐΐβδ ραδ 
ίβί αηρρβδ άβ ηοιΐδ? » (Μβ. νι, 3). Ο’οΐι νίβηΐ (^I1β Ιβδίΐδ βδΐ ηοιηπαβ βίδ άβ 
Μαρίβ βΐ ηοη ραδ άβ Ιθδβρβ? Μΐ. βΐ Ιιβ. (|ηί δβ δοηΐ βχρΙίςηάδ δΐιρ Ια βοη- 

ββρίίοη νίρ^ίηαΐβ, ηβ δβ δοηΐ ραβ ίαίΐ δβρηρηΐβ άβ ηοιηιηβΓ ^Οδβρβ ρβΡβ άβ 
Ιβδηδ; Μβ. ΓβνίΙβΙοα]οιΐΡδ, ροηρ βνίίβρίοηΐβ βί|ηίνο(}αβ : ^βδιιδ βδΐ Ρίΐδ άβ 
Βίβη. ΡβαΙ-βίΓβ 1β ηοπιιηβ-1-οη 1β βίδ άβ Μαρίβ ραΡββ (}ηβ Ιοδβρβ βδΐ άβ]α 
πιοΓί. Μαίδ δ υίδς της Μαρίας η’βδί ραδ δγηοηγιηβ άβ υίος δαηδ ΓαρΙ;ίβ1β, 
δΐιρίοιιΐ; ςηαηά Γαρίίβΐβ ιηαηςηβ α άδελφ(>ς (}ΐιί δΐιίΐ. Π γ α Ια ηηβ ηηαηββ : 

ΙβδΠδ βδΐΐβ βίδ άβ Μαρίβ, βΐ Γρβρβ άβ Ιαβίϊΐιβδ βίβ. « Ββ β]δ άβ Μαρίβ » 

βίαηΐ ηηβ άβδί§*ηαΐίοη δηΠίδαηΙβ ροηρ 3βδηδ, Μαρίβ η’αναίΐ άοηβ ραδ ά’αηΐΡβ 
βηίαηΐ. Α ββΙΙβ ρρβδοιηριίοη ί1 Γαηΐ3θίηάρβ ηη ΙραίΙ ροδίΐίί. Μβ. ηοιηπιβρα 
ρΐηδ Ιαρά Ια πιβΡβ άβ ^αβ(Iηβδ 1β ρβΐίΐ βΐ άβ Ιοδβ (βί. βοιηιηβηΙαίρβ δηρ 
XV, 40). Ββδ άβηχ βοιηιηβδ, άαηδ 1β ιηβιηβ οράρβ, βΐ ανββ Ια ιηβιηβ ορίβο- 

^ραρΚβ, άαηδ Μβ. Ιβδ άβηχ Γοίδ 3οδβ, άαηδ Μΐ. Ιβδ άβηχ ίοίδ Ιοδβρίι 
(Μι. XIII, 55 βΐ XXVII, 56), ηβ δοηΐ-ίΐδ ραδ Ιβδ άβηχ ρρβιηίβΡδ ηοιηιηβδ άβδ 
ίρβΡβδ άβ Ιβδηδ? ΙΙη ΙββΙβηρ άβ Μβ. βδΐ ΙοηΙ ηαΙηρβΙΙβιηβηΙ ρορίβ α Ιβ 
βροίρβ. δ’ίΐ η’γ αναίΐ (ΐη’ηη ηοιη, ββ ροηρραίΐ βίΡβ ηη βαβαρά. II η’βδί άά]α 
ραδ δί βοιηιηηη ςηβ Ιβδ άβηχ ρρβιηίβΡδ ίρβΡβδ αίβηΐ Ιβδ ιηβιηβδ ηοπίδ άαηδ 
άβηχ Γαιηίΐΐβδ; (}ηαηά ηη αηίβηρ €[ηί α ηοιηιηβ Ιαβί^ηβδ βΐ Ιοδβ άβδί^ηβ 
ηηβ ίβιηιηβ βοιηιηβ ιηβΡβ άβ Ιαβί^ηβδ βΐ άβ ^οδβ, ί1 γ α ρρβδςηβ ββΡίίΙηάβ 
ςηβ ββ δοηΐ Ιβδ ιηβιηβδ ρβΡδοηηβδ. δί Ιαβςηβδ βΐ Ιοδβ ηβ δοηΐ ραδ Ιβδ βίδ 
άβ Μαρίβ, ^ηάβ βΐ δίιηοη ηβ 1β δοηΐ ραδ ηοη ρΐηδ, βίαηΐ ηοιηιηβδ αρρβδ 
Ιβδ αηΐρβδ; βΐ δί 3αβ(5ηβδ βΐ Ιοδβ δβρνβηΐ α άβδί^ηβρ Ιβηρ ιηβΡβ, δοίΐ Ιοηδ 
Ιβδ άβηχ, δοίΐ ΙαηΙόΙ Γηη, ΙαηΙόΙ ΓαηΐΡβ (Μο. χν, 47 Ια ιηβΡβ άβ Ιοδβ; 

XVI, 1 Ια ιηβΡβ άβ Ιαβςηβδ), ίΐδ ηβ δοηΐ ραδ ηοη ρΐηδ Ιβδ ίρβΡβδ άβ πιβρβ 
άβ ^ηάβ βΐ άβ δίιηοη. II βδΐ ίηβοηΙβδΙαβΙβ (|ηβ δί Ιοηδ Ιβδ (ϊηαΐρβ βΙαίβηΙ Ιβδ 
βοηδίηδ άβ ^β8υ8, Μβ. βύΐ ρη ββρίρβ : 1β βοηδίη άβ Ιαβίίηβδ βίβ., ιηαίδ 
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Ιβδ ^βηδ άβ ΝαζαΓΘΐΙι ηβ ροιιναίβηΐ άιρβ (|ΐιβ « Γγθγθ », (Ι’αιιΙαηί; (}ΐι’ίΐ8 

ΙβηαίβηΙ α ιηοηΐΓθΡ νίνβιηβηΐ (|αβΐ8 1ίΘη8 βΐΓθίΐ8 ιιηί882ΐίθηί Ιθ8α8 α άθ8 

ρβΓ8οηηβ8 οοηη\ιβ8, βΐ Μο., ανθο δοη 1ι&1)ί1ιιάβ άβ ΓβρΓοάιιΐΓβ άβ ΐΓβδ 

ρΓΘδΙα ρΙΐ}Γ8ίοηοιηίβ (1β8 80θηΘ8, & ριι οοη8βΓνΘΓ 168 ΙβΓΐηθ8 Ιβίδ ςαβίδ. 

Ι^β ρρβιηίβΓ (1θ8 άβαχ όρίδοιίθδ άβ Μο. β8ΐ θοοιιγΙθ ά&ηβ Μΐ. (χιι, 46-50) 

βΐ (1αη8 1.0. (νιιι, 19-21). Αιιοιιη άβδ άβαχ ηβ οοηΐίβηΐ οβ (ΐαβ ηοαδ τβ^βΓ- 

άοηδ οοιηιηβ ΓίηίΓοάαοΙίοη άαηδ Μο. (ιιι, 20. 21). Ι.δΐ ιηβΡβ βΐ Ιβδ ίΓβΡβδ 

άβ Ιβδαδ δβ ρρβδβηίβηΐ δαηδ (}α’οη δαοΐιβ ροαΡίΐαοί; Ιβδ ίρβρβδ ηβ ρρβίβη- 

άβηΐ ρβδ βχβροβρ αηβ ιηηίη-ιηίδβ δαρ Ιβδαδ. ΡβαΙ-βΙρβ Ιβδ βν&η^βΠδΙβδ 

οηΐ-ίΐδ Ρβρα^ηβ — οοπιιηβ Ια ρίβΙβ άβδ α^βδ δαίναηΐδ — α ηοΙβρ οβίΐβ 

άίδροδίΐίοη άβδ ραρβηΐδ άβ Ιβδαδ. ^αο^ ςα’ίΐ βη δοίΐ, Ιβαρ βχβ^βδβ ηβ ρβαί 

βίρβ €[αβ Ια ιηβιηβ άβ οβΠβ άβ Μο. Οη ηβ ροαναίΐ ιηβίΐρβ βη δοβηβ άβδ οοα- 

δίηδ δαηδ δ’ίηίβράίρβ 1β ιηοΐ άβ Ια βη ςαί βδΐ Ιοαίβ Ια ροίηΐβ άβ Γαηβο- 

άοΐβ. Ι.βδ βναη^βΐίδίβδ οηΐ ραρρορίβ Ια ραροΙβ άβ Ιβδαδ ΙβΠβ (ϊαβίΐβ, βΐ γ 

οηί οοηΓοριηβ Ιβαρ ίηΐροάαοιίοη. 

Εβ δβοοηά βρίδοάβ άβ Μο. βδΐ Ιραίΐβ αη ρβα άίββΡβιηιηβηΙ ραρ Μΐ. 

(χιιι, 53-58) βΐ ραρ I^ο. (ιν, 22-23). Μΐ. ηβ άίΐ ραδ : « Ν’βδΙ-οβ ραβ Γοα- 

νρίβρ? » ιηαίδ : « Ν’βδΙ-οβ ραδ 1β βίδ άβ Γοανρίβρ? » Τοαρηαρβ ςαβ Μο. α 

βνίΐββ, ηβ νοαίαηΐ ραδ ιηβΙΐΡβ, ιηέιηβ άαηδ Ιαβοαοββάβδ ^βηδ άβ ΝαζαρβΙβ, 

(}αβ Ιβδαδ βΙαίΙ βίδ άβ Ιοδβρβ. Μΐ. ροαναίΐ 1β Γαίρβ, ραίδΐιαβ δβδ Ιβοΐβαρδ 

δαναίβηΐ ηα’βη ρβηδβρ. II αίοαίβ : « δα ιηβρβ ηβ δβ ηοιηιηβ-1-β11β ραδ 

Μαρίβ? » οβ ςαί ιηαρ(}αβ ιηοίηδ οΙαίρβιηβηΙ; (}αβ άαηδ Μο. ηαβ Ιβδαδ βδΐ 

βίδ αηί(|αβ ά’αηβ ίβιηιηβ νβανβ. II α]οαΙβ : « Εΐ δβδ ίρβΡβδ ηβ δβ ηοιη- 

ιηβηΐ-ίΐδ ραδ Ιαοςαβδ β1 Ιοδβρβ βΐ δίιηοη βΐ Ιαάα8? » ραίδ, α ρροροδ άβδ 

δοβαρδ ί1 άϋ ίοΐίΐ68 δβδ δοβαρδ, πασαι, οβ (^α^ πιαρςαβαη ηοιηβρβ αδδβζ οοη- 

δίάβραβίβ, οοιηιηβ δαίηΐίβροιηβ Γα ηοΙβ : (ΐιιαάΗ^ατη ρ-αίπιπτ βΐ βΟΓοπιτη 

ρΓ00β88ί88β οοη^βΗβπίΐ,.. οτππβΒ, 11181 άβ ΙιΐΓΒα, ηοη άίοίΐαν [Αάν. ΗβΙν., 

Ρ. 1>. XXIII, 200), β1 ραρ οοηδβςαβηΐ αηβ ίαπιΐΐΐβ αα δβηδ 1αρ§·β ρΐαίόΐ 

ηα’αα δβηδ δίΡίοΙ. ΙοδβρΚ βδΐ Ια ρροηοηοίαΙίοη αηοίβηηβ, Ιοδβ αηβ ρροηοη- 

οίαΐίοη αδδβζ βη ίανβαρ οΕβζ Ιβδ Καββίηδ. Μΐ., οοηδίαηί, ανβο Ιαί-πιβιηβ, 

άίρα (χχνιι, 56) Ια ιηβΡβ άβ Ιαοηαβδ βΐ άβ ΙοδβρΚ. Ε’οράρβ Ιαάαδ βΐ δίιηοη 

άβ Μο. βδΐ ίηίβρνβρίί άαηδ Μΐ. 

Εο., (|αί α οΕαη^β Γβρίδοάβ άβ ρΙαοβ, ηβραρΙβ ραδ άβδ Γρβρβδ άβ Ιβδαδ. 

Εβδ ^βηδ άβ ΝαζαρβίΚ άίδβηΐ δβαΐβιηβηΐ : « Ν’βδΙ-οβ ραδ 1β βίδ άβ Ιο- 

8βρβ? » οη ηβ ροαναίΐ ραδ δ’γ ιηβρρβηάρβ, ραδ ρΙαδ ί^αβ άαηδ Μΐ., βΙ 

οβΙΙβ ΙίββΡίβ άβδ άβαχ βναη^βΐίδίβδ ςαί οηΐ ραρΙβ άβ Ια οοηοβρΙίοη νίρ^^ί- 

ηαΐβ άβ Ιβδαδ δα^^βΡβ (}αβ Ια ρβδβρνβ άβ Μο. βδΐ οαίοαίββ. 

Τβίδ δοηΐ Ιβδ ΙβχΙβδ. Εβίαί ςαί δβιηβΙβ άιρβ 1β ρΙαδ βχρρβδδβιηβηί ςαβ 

Ιβδαδ βδΐ 1β ίρβΡβ άβ οβρίαίηβδ ρβΡδοηηβδ 1β ραΙΙαοΕβ οβρβηάαηΐ δρβοία- 

Ιβιηβηΐ α δα ιηβρβ, οοιηιηβ « 1β βίδ άβ Μαρίβ », βΐ Μο. ί^αί οοηϋβηΐ οβί 

βρίδοάβ ηοαδ Ρβηδβί^ηβ ρΙαδ Ιοίη δαρ Ια ιηβρβ άβδ άβαχ ρρβιηίβΡδ 

ίρβΡβδ; ο’βΙαίΙ αηβ ααΐρβ Μαρίβ. ΗβΙνίάίαδ αναίΐ βίβη Ρβοοηηα ςαβ Ιαο- 

ςαβδ βΐ Ιοδβ άβ Μο. XV, 40 δοηΐ Ιβδ ιηέπιβδ (^αβ οβαχ άβ Μο. νι, 3, ιηαίδ 
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ρθΓδοηηβ η’οδΘΓοιίί δοπίβηιρ ανβο Ιαί (|πθ Μαρίβ (1β χν, 40 δοίΐ Ια ιπθΓβ άβ 

^Θ8ι18. 
Νουδ 3ΐνοη8 ίηΙβΓΓΟ^β δβρ&ΓβιηβηΙ οΙιαουη (Ιβδ θοην&ίηδ δαοΓβδ, δ&ηδ 

Θδδ&γβΓ βιιοιιηβ οοιηΐιίηβίδοη άβ Γηη 8 ΓαιιΐΓθ. Ραιχΐ, Ιβδ ΑοΙβδ, ^ο. ρ8Γ- 

ΙβηΙ (Ιβδ ίρβΓβδ άαηδ αη οβΓίαΐη να^ιιβ; Μΐ. βΐ Ρβ. βχβΐιιβηΐ βη Ιβηηβδ 

θχρΓβδ (Ιβδ ίΓβΓθδ αίηβδ ηβδ (1β Μαριβ, Ρβ. βχβΐηΐ πίΘΐηβ Ιβδ βαίΙβΙδ; Μβ. βΐ 

Μι. ΙΜδδβηΙ βηΙβικίΓβ (ϊπβ ΐ8θς[αβδ βΐ Ιοδβ ((Ι&ηδ Μΐ. Ιοδβρίι) δοηΐ βίδ 

ά’αηβ 8ΐιΐΓβ Μαηβ; ααοιιη βοήναΐη (1π Ν. Τ. ηβ ραρίβ (Ιβ βίδ (1β Μαηβ, ηί 

ιηβιηβ (1β βίδ (1β ^οδβρβ. 

Ρα βοιηβίηαίδοη (Ιβδ ΙβχΙβδ ρΓοανβΓαίΙ βηβΟΓβ ιηίβιιχ (}αθ Ιβδ ίΓβΓβδ δοηΐ 

ρΓοβ&βΙβιηβηΙ άβδ βοπδΙηδ. Οη ηβ ρβηΐ §^ιιβΓβ δπρροδβΓ (1β νηηαΐίοηδ (Ιβηδ 

Ια ΐΓαιΙίΙίοη Γβρί'βδβηΙββ ραρ Ιβδ ρΓβιηΐβΓδ δγηορΙίΐϊΐιβδ, βη (ϋδαηΐ ραΓ 

βχβιηρΙβ (^ηβ Μβ. α βη νυβ (Ιβδ αιηβδ, Μΐ. βΐ Εβ. (Ιβδ βαάβΙδ. Ρβδ ίρβΓβδ 

αίηβδ, βχβΐιΐδ ραΓ Ρβ. βΐ Μΐ., 1β δοηΐ (Ιοηβ απδδί ραρ Μβ. Όβδ ΙοΓδ δοη 

ρρβιηίβΓ βρίδθ(1β ηβ ρβηΐ 8’βηΙβη(ΐΓβ (^ι1β (1β βοηδΐηδ. Ιο. (χιχ, 25) ηοαδ 

ραρίβ (Ι’ιιηβ δ(»ιΐΓ άβ Ια ιηβΓβ άβ Ιβδίΐδ. ^βιιβ ίβπιηιβ η’αναίΙ-βΠβ ραδ ά’βη- 

ίαηΙδ? Ιβδίΐδ απραίΐ (Ιοηβ βη άβδ βοηδΐηδ. Ροηρι^ηοΐ η’βη δβραΐΐ-ΐΐ ]αηιαΐδ 

(|ηβδΙΐοη? δΐιηβοη, οη δΐιηοη, άβηχΐβιηβ βνβ€[ηβ άβ ^β^ηδα1βIη, ροΓίβ 

ρρββΐδβιηβηΐ 1β ηοιη ά’ηη άβδ (|ηαΐΓβ ίρβρβδ; ΐ1 βίαΐΐ βίδ άβ €1οραδ, ίρβΓβ 

άβ Ιοδβρβ, ά’αρρβδ Ηβ§^βδΐρρβ. Νοηδ ανοηδ άοηβ ηηβ ΙαηΙβ άβ ^β8ηδ ςηΐ 

αναΐΐ ρΓοβαβΙβπιβηΙ άβδ βηίαηΐδ, ηη οηβΐβ άβ Ιβδηδ ^ηΐ βη αναΐΐ αη ηιοίηδ 

ηη. ΕδΙ-ΐΙ νραΐδβιηβίαβίβ (}ηβ Ιβδ (}ηαΐΓβ ΓρβΡβδ βΐ ΙοηΙβδ (Μΐ.) Ιβδ δοβηρδ 

άβ Ιβδηδ, βη ΙοηΙ αη ηοηιβΓβ άβ δβρί αη ιηοΐηδ, βΐ ρΐηΐόΐ άβ βηΐΐ οη άΐχ, 

δοΐβηΐ Ιοηδ βίδ άβ Μαηβ αρρβδ Ιβδηδ, δαηδ (}η’ΐ1 δοΐΐ ]απιαΐδ (}ηβδΙΐοη άβ 

δβδ βοηδΐηδ, αΙοΓδ (|ηβ 1β Ιβηηβ άβ ίρβΓβδ ροηναΐΐ βοιηρΓβηάΓβ Ιοηδ Ιβδ 

ραΓβηΙδ ΓαρρΓθβββδ? 

ΕνίάβιηπιβηΙ δΐ Ιβδ βΓΪΙΐ(|ηβδ βοδίΐΐβδ α Ια νΪΓ§·ΐηΐίβ άβ Μαηβ ταΐδοη- 

ηαΐβηΐ ΐβΐ δαηδ αηβηηβ αΓρΐβΡβ-ρβηδββ, ΐΐδ ραρία^βραΐβηΐ Ιβδ ίρβρβδ βΐ 

δοβηρδ βηΐρβ Μαηβ βΐ δα δοβηρ βΐ δοη ββαη-ίρβΓβ. Οη ηβ 1β ίαΐΐ ραδ ραρββ 

(}ηβ δΐ 1β ΙβΓπιβ άβ ίρβΓβ βδΐ ρρΐδ άαηδ 1β δβηδ Ιαρ^β, οη νοΐΐ βΐβη (}ηβ ηβη 

ηβ ρροηνβ ρΐηδ ΓβχΐδΙβηββ άβ βίδ άβ Μαρΐβ, άοηΐ Ια Ιραάΐΐΐοη αίΤίΡίηβ Ια 

νΐρ^ΐηΐΐβ. 

II ίαηΐ αβοράβρ άβδ βοιηβΐηαΐδοηδ ρΐηδ ρρββΐδβδ. Ιαβ(ϊηβδ, 1β ίρβρβ άη 

δβΐ^ηβηρ, βίαΐΐ-ΐΐ αρόΐΡβ? Ο’βδΙ βΐβη ββ (|ηβ δαΐηΐ Ραηΐ αβΐριηβ αδδβζ 

βχρίΐβΐΐβΐηβηΐ (Οαΐ. Ι, 19) : Ιτερον δέ των αποστόλων ούκ εΤδον, ει μη Ιάκωβον 

τον αδελφόν του Κυρίου. Ει μή ηβ ρβηΐ ^ηβΡβ δΐ^ηΐββρ « ββρβηάαηΐ », βοιηιηβ 

3Ϊ δαΐηΐ Ραηΐ αναΐΐ άΐΐ : « ]β η’αΐ νη αηβηη αηΐρβ αρόΐρβ, ιηαΐδ 3’αΐ νη Ιαβ- 

(5ηβδ » (βοηΐΡβ ΖαΚη). II ρβδίβ α άΐρβ ανββ I. Α^βΐδδ (}ηβ ΡαηΙ δ’βδί δβρνί 

(ΐ’ηηβ βχρρβδδΐοη ΐιηρρορρβ, ρηΐδ(|ηβ Ιαο(ϊηβδ η’βίαΐΐ ραδ νραΐιηβηΐ αρόΐΡβ, 

οη α βοηββάβρ (^ηβ Ιαβ(|ηβδ βίαΐΐ αρόίρβ, ανββ δΐβββρί βΐ Εΐρδΐηδ. δβηΐβ- 

ιηβηΐ ββδ άβηχ βχβ^βίβδ ηβ νβηίβηΐ ραδ <ϊη’ΐ1 αΐΐ βίβ Γηη άβδ Οοηζβ. Οβ- 

ρβηάαηΐ Ιαβ(}ηβδ, βνβ(}ηβ άβ Ιβρηδαΐβιη, οη ΐΐ βδΐ Ιοη]οηρδ άβιηβηΓβ, 

η’αναΐΐ αηβηη άροΐΐ αη ΙΐΐΡβ ά’αρόΐρβ... α ιηοΐηδ ςη’ΐΐ ηβ ίύΐ Γηη άβδ 
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Όοπζβ, οΐιοίδίδ Ρ&Γ Ιβδίΐδ. Οαηδ οβ ο&δ ί1 βύΐ ρυ οοηδβΓνβΓ 1β ΙίΐΓβ ά’α- 

ρόΐΓβ, 88.ηδ βη βχθΓΟβΓ Ια ίοηοΙίοη, βί ί1 ηβ ρβιιΐ θΙγθ ςαβ Ιαο(}αθ8, Γιΐδ 

ά’ΑΙρΙιβθ. Ο’θδΐΐα δοΐαΐίοη άβ δαίηΐ ΙβΓοίΏθ; ί1 γ αΐΐαοΐιαίΐ ά’αιιίαηΐ ρίπδ 

ά’ίιηροΓίαηοΘ (|α’β11β ΐΓαηοΙιβ Ια ςιΐθδΐίοη ραρ Ια ταοίηθ : δί 3αο(}ΐΐ88, 1β 

ίΓΘΓβ άιι δβί^ηβιΐΓ, βδΐ Γιΐδ ά’ΑΙρΚββ, ί1 η’βδί ρα8 Γιΐδ άβ Μαηβ; Μαηβ η’α 

611 ά’αιιΐΓΘ Γιΐδ ςυβ ΙβδΠ8, θΐ ί1 η’^ α αποπηβ ραίδοη ά’αΙΙηΒυβΓ (1θ8 Γιΐδ α 

Ιοδβρίι. 

Ογ ί1 δβΐϊΐΜβ 1)ίθη (^ιιβ Γβναη^Πβ (Ιβδ ΝαζαΡθβηδ ΙβηαΐΙ Ιαοςυβδ ροπΓ ιιη 

βρόΐΓβ, ριιίδςπ’ίΐ αναίΐ αδδΐδίβ α Ια οβηβ : ίιίΓανβναΙ βηί?η Ιαοούιιβ 86 ηοη 

οοΊηβΒηηιηι ραηβτη αΒ ίΙΙα Κονα^ ςαα ΒίΒβναΙ οαΐίοβηι άοιηίηί^ άοηβο 

άβΓβΙ βατή Γβ8ΐί?'β6ηΙβιη α άθΓπιίβηΙίΙ}Η8 (Ηιεκ. Ώβ {>ίΗ8 ίηΐ, 2, αρ. 

ΡκΕϋδΕΗΕΝ, ΑηΐίΙβ^οηιβηα). 

Α ΟΘΐΙβ ίάβηΐίβοαίίοη (1β Ιαοςαθδ, ίΓΘΓβ άιι δβί^ηβιΐΓ, ανβο Ι’αρόΐΓβ 

Ιαοίϊπβδ, βίδ β’ΑΙρβββ, οη ίαίΐ άβριιίδ Ιοη^Ιβιηρδ ηηβ οβ]6θ1ίοη : Ιβδ ίρβΓβδ 

άα δβί^ΠΘΠΓ Ιιιί βίαίβηΐ βοδΙίΙβδ (Ιο. νιι, 2 δδ.); δρέοίαίβιηθηΐ άαηδ Μο. 

οβΙΙβ βοδίίΐίΐβ 86 ΐϊΐαηίίβδίΘ αρρβδ Γβίβοΐίοη άβδ Όοπζβ (Μο. ιιι, 16-19). Όα 

οπΙίιιπΘ β’απ]οπΓβ’βπί η’βδί ^πθγθ βη άΓοίΙ άβ ^ΓΟδδΐΓ οβΙΙβ άίβιοπίΐβ. 

Ιο. βδΐ Ιτβδ ^βηβΓαΙ βΙ η’βχοίπΐ ραδ πηβ βχοβρίΐοη, ραδ ρίπδ ςπβ Μο.; 

ςπαηΐ απ ιηοιηβηΐ; άβ ΓβΙβοΙίοη ββδ αρόΐΓβδ, ί1 η’βδί ραδ Ιβίίβιηβηΐ αδ- 

δΠΓβ. 

δαίηΐ ΙβΓοιηβ Γαίδαίΐ ναΙοΐΓ ροπΓ ΓΐββηΙίΙβ ςαβ οβ Ταο(|Π68 βδΐ Ιαοςπβδ 1β 

ρβΐίΐ (Μο. XV, 40), βηίαΐίη τηίηοΓ, βΐ ίαίδαίΐ οβδβΓνβΓ (|πβ τηίηοΓ ηβ ροπ- 

ναϋ; (ϋδΙίη^πβΓ οβ Ιαοςπβδ (|πβ β’πη απίΓβ βΐ ηοη άβ άβπχ. Ζαβή α Γβ]β1β 

Ι’αΓ^πηιβηΙ οοιηπιβ ΓβροδαηΙ δΠΓ πηβ οοηίπδίοη άβ μικρός ανβο γπίπον; μικρός 

άβνραίΐ ηβοβδδαΐΓβιηβηΙ δί^ηίββΓ οοπγΙ άβ Ιαίΐΐβ βΐ ηοη ραδ ιηοίηδ 4^β. 

Μαίδ Όβΐδδιηαηη α οίΐβ πη Νεχούτης μικρός ςπβ οβΙΙβ βρίΙββΙβ (ϋδΐίη^παβ 

άβ δοη ίΓΘΓβ ηοιηιηβ απδδί ΝβοβγΙβδ [ΒίΒΙί8οΙιβ 8ΐΗάίβη, 142). Μο. αναίΐ 

άίΐ ίαοί}πβ8 ΙοπΙ οοπγΙ άαηδ Ια βοποββ άβδ ^βηδ άβ ΝαζαρβΙβ; ςπαηά Ιπί- 

ιηβιηβ ραΓίβ άβ οβ Ιαοςπβδ, οοηηπ άαηδ Ια οοιηιηπηαπίβ, ί1 1β άβδί§·ηβ 

οοιηιηβ 1β ρίπδ ]βπηβ. II η’γ βη αναίΐ άοηο €[π’πη, βη άββοΓδ άβ Ιαοςπβδ, 

βίδ άβ Ζβββάββ; ο’ΘίαίΙ 1β ίρβΓβ άπ δβί^ηβπΓ, βίδ ά’ΑΙρβββ. Μο. άβδΐ^ηβ 

δβδ ρβΓδοηηα^βδ δβίοη Ιβδ οίΓοοηδΙαηοβδ, δαηδ δβ δοποίβΓ άβ ηοπδ άΐΓβ 

(}πβ ο’βδί 1β ιηβιηβ βοιηιηβ δοπδ άίββΓβηΙδ ηοιηδ; ο’βδί αίηδί (}πβ Όβνί 

άβνίβηΐ ΜαΙΙβίβπ άαηδ 1β οαΐαίο^πβ άβδ αρόΐΓβδ, δαηδ (}πβ Μο. αίΐ Ηβη 

ίαίΐ ροπΓ βΙαβΙΐΓ δοη ίάβηΐίΐβ. Οβδ ταίδοηδ δοηΐ αδδβζ ίοΓίβδ ροπΓ φΐ’οη 

Γβ^αΓάβ ΟβΙΙβ ίάβηΐίΐβ οοιηιηβ ΐΓβδ ρΓοβαβΙβ; η’οδβΓαίδ Ια άοηηβΓ 

οοιηιηβ οβΓίαίηβ. δ. ΙβΓοιηβ η’βδί ραδ αΐΐβ ρίπδ Ιοίη, βΐ η’α ραδ ίάβηβββ 

ΑΙρβββ ανβο €1οραδ (Ιο. χιχ, 25). II αναίΐ ρΓοβαβΙβιηβηΙ; Ιβ δβηΐίιηβηΐ ΐΓβδ 

ίπδΐβ (ϊπβ Ιβδ ηοιηδ άίββΓβηΙ. Αλφαΐος βΐ Κλωπας ηβ ρβπνβηΐ βΐΓβ Ια ΐΓαηδοπρ- 

Ιίοη άπ ιηέιηβ ηοιη αραιηββη. Οη Γα δοπνβηΐ δοπίβηπ άβρπίδ δαίηΐ 1β- 

Γοηιβ, ιηαίδ ο’βδί πηβ βΓΓβπΓ. Εη Γβναηοββ Ια 0ΓίΙί(5πβ ηβ ρβπΐ ηβη οβίβοΙβΓ 

οοηΐΓβ Γβ^^ροΙββδβ ά’πη άοπβΙβ ηοιη; άβ ιηέιηβ ({π’πη ΟΚίτηβ'^οη ροπναίΐ 

ΐΓαηδΟΓίΓβ δοη ηοιη Συμέών οπ ρρβηάρβ Ιβ ηοιη §·Γβο άβ Σίμων, ^πί γ τβδ- 
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δβιηΙ)1&ίΙ;, ιιη ΙββοΗοαα' Χνο.η^ο,γίτ& 8οη ηοιη βη ’Ιησοΰς οα ρΓβηιΐΓβ 1β ηοιη 

«“ΓβΟ άβ Ίάσων, 'ϊϊ'ί^Π Οΐΐ & ρα δθ ηοίηΐηβΓ 'Αλφαϊος ΟΙΙ Κλωπας, 1β ρΡΘ- 

τηίβΓ η’όΐαηΐ €[α’αηβ ίταηδοπρίΐοη, Ιβ δβοοη(1 υη ηοιη §*γθο, Κλβοπας ρρο- 

ηοηοΘ & 1η ιη3.ηίΘΡΘ]ηίνβ [ΖαΚη, 343), οοιηιηβ ΚΙοραΙνα ροηρ ΚΙβοραίΓα. 
^6ι1xςα^ οοηοΙαβηΙ η ΓίάβηΙίΐβ, ρβηδβηΐ (^ηβ 1η δοθΐιρ άθ 1η ιηορβ άβ ^θ8ι1δ 

άηηδ Ιο. χιχ, 25 βδΐ 1η πίΘΐηο (ΐηβ Μηρίβ (ϊβ Οίορηδ, ςα’ίΐδ βηίβηάβηΐ Μη- 

ρίβ, ίθΐηπίθ (Ιθ Οίορηδ, βί 1η πιθπιθ ςαβ Μηρίβ, πιθρθ άβ Τηβςαβδ βΐ άβ Ιοδό 
(Μο. XV, 40). Ιΐδ Ιροηνβηΐ; ηίηδί ηηβ ρρβανβ €[αβ 3ηο(5αθ8 βΐηίΐ η 1η ίοίδ 

ΓηρόΐΡθ, βίδ β’ΑΙρΙιβθ-ΟΙορηδ, βΐ, ρηρ δη πιθρθ, οοηδίη βα δβί^ηβπρ. 

ΤοηΙβδ οβδ δπρροδίΐίοηδ ηβ Γηηηςηβηΐ; ρηβ άβ νρηίδβιηβΙηηθβ, πιηίδ οη ηβ 

ρβηΐ ρίβη θΙηΜίρ (1β ίβριηβ δπρ άβδ δΐιρροδίΐίοηδ. Οη βη άίρη ηηΐηηΐ η ρΐιΐδ 

ίορίβ ρηίδοη άβ Γβγροΐΐιβδβ άβ ΖηΙιη ί|ΐιβ 1η δοβηρ άβ 1η ιηβΡβ (1β Ιβδπδ δοίΐ 

δηΐοπιβ, ιηβΡβ άβδ βηίηηΐδ (1β Ζβββάββ. 

Οβ ςαί ηα οοηίρηίρβ βδΐ ηοςηίδ, ο’βδί 1β ρό1β ]οιιβ ηη ιηοιηβηΐ άβ 1η 

ρηδδίοη βΐ (1β 1η ρβδπρρβθΐίοη ρηρ ηηβ Μηρίβ (|ηβ Μβ. βΐ Μΐ. ηοιηπιβηΐ 

ιηβΡβ άβ Ιηβςηβδ βΐ Ιοδβ (Μΐ. ^οδβρ11) βΐ ε[ηβ Εβ., ίηάβρβηάηηΐ άβ Μβ., 

ρηίδί^η’ίΐ ηοιηιηβ ηηβ Ιβηηηβ, (Ιβδί^ηβ ρηρ Ιηβς[ηβδ (Ι.β. χχιν, 10), δβίοη 

ΙοηΙβ ηρρηρβηββ βοιηπιβ δη πιβρβ. 

Οβ Ιηβ(}ηβδ (ΙβνηίΙ βίρβ 1)ίβη βοηηη; ί1 βη βδΐ ηη άοηΐ Ιιβ. ρηρίβρη άηηδ 

Ιβδ ΑβΙβδ, Ιηβςηβδ, βνβιιηβ άβ Ιβρηδηίβιη, ςη’ίΐ άβδί^^ηβ δίιηρίβιηβηΐ δοηδ 

ββ ηοιη (ΑβΙ. χιι, 17; χν, 13). II δ’η^ίΐ άοηβ άβ Ιηί, β’βδί-η-ιΐίρβ (1η Γρβρβ 

(1η δβί^ηβηρ. ^ηβ δοη ρβρβ δοίΐ οη ηβ δοίΐ ρηδ Αίρΐιββ, β1 (|ηΆ1- 

ρΐιββ β§·η1β οη ηοη Οίορηδ, οη νοίΐ (5ηβ (1β ΙοηΙβ ίηςοη 1η ιηβΡβ άβ 

Ιβδηδ η’βΐηίΐ ρηδ δη ιηβρβ; β’βΐηίΐ δη ΙηηΙβ, δί Γοη ί(1βηΙίΓιβ Μηρίβ (Ιβδ 

δγηορΙί(|ηβ8 ηνββ 1η δοβηρ (1β 1η πιβρβ (1β Ιβδηδ (Ιηηδ Ιο. 

Β’ηίΠβηΡδ ί1 βδΐ βίβη (Ιίίϊίβίΐβ (1β (Ιίρβ δί Ιο. (χιχ, 25) ρΐηββ ηηρρβδ άβ 1η 

βροίχ (}ηη1ρβ ίβιηπιβδ οη Ιροίδ. Οη βροίρηίΐ (ίη’ίΐ η’γ βη η (}ηβ Ιροίδ, 1η 

ιηβΡβ άβ Ιβδηδ, δη δΐηηρ (}ηί βδΐ Μηρίβ, ίβιηιηβ οα βΐΐβ άβ Οίορηβ, βΐ 

Μηρίβ-Μη^άβίβίηβ. Μηίδ δί Ιο. νοηΐηίΐ βχρ1ί(5ηβρ (ΐηβΙΙβ βΐηίΐ ββΙΙβ δ(3βηρ 

άβ 1η ΜβΡβ άβ Ιβδηδ, ροηρ(|ηοί ηβ ρηδ ίηάί(}ηβρ ρΐηδ βχηβΙβιηβηΙ; δη Ρβΐη- 

Ιίοη ηνββ Ο1ορηδ? Ζηβη (339) η’η ρβηΐ-βίρβ ρηδ ΙορΙ άβ άίδΐίη^ηβρ άβηχ 

^ροηρβδ ρηρηΐΐβίβδ άβ άβηχ Ιβιηιηβδ. Ββ 1η δορίβ 1η Μηρίβ άβδ δγηορίί- 

€[ηβ8 ροηνηίΐ βίρβ 1η δίβηρ άβ 1η πιβΡβ άβ Ιβδηδ δηηδ βίΡβ Μηρίβ άβ Οίορηδ. 

Βη νβΡδίοη ρβ8. η ηάπιίδ βχρρβδδβιηβηΐ; (|ηηΐρβ Γβπιιηβδ; 1η νβΡδίοη βηρ- 

βίββηηβ, Ιροίδ, ηνββ 1η ηοΙβ ιηηρ^ίηηΐβ : « ΚΙβίορη βΐ Ιοδβρβ βΐηίβηΐ 

ίρβρβδ; Μηρίβ β1 Μηρίβ, ιηβΡβ άη δβι^ηβηρ, βίηίβηΐ διηηρδ. Οβδ άβηχ ίρβρβδ 

ηνηίβηΐ άοηβ βροηδβ άβηχ δίβηρδ ». 

Β’βχηιηβη άβδ ΙβχΙβδ άη Ν. Τ., δοίΙ(5η’οη Ιβδ ρρβηηβ ίδοίβιηβηΐ, βοιηιηβ 

Γβχί^β ά’ηβορά 1η βρί1ί(|ηβ, δοίΐ (}η’οη Ιβδ βοιηβίηβ, βοηάηίΐ η ββ Ρβ- 

δηΐΐηΐ : 

Βηηδ δη νίβ άβ ίηιηίΐΐβ Ιβδηδ δβ Ιροηνβ δβηΐ βηΐΡβ Μηρίβ β1 Ιοδβρίι, 3ηδ- 

({η’η δη άοηζίβιηβ ηηηββ. Ρηίδ β’βδί 1β δίίβηββ. ^αηηά ί1 βδΐ βηΐρβ άηηδ δη 
νίβ ρηβ1ί(}ηβ, οη νοίΐ ρηρηίΐρβ άβδ « ίρβΡβδ ». Οβ ιηοί; ροηνηηΐ δί^ηίββρ 
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(1θ8 ίΓΘΓβδ (1β ρβΓβ θΐ (1θ ιπθγθ, 011 ά’υπ οόΐβ δθαΙθίΏθηΙ, οιι 1θ8 ρ1α8 

ρροο1ΐ68 ραΓθηΐ8, 1β 8θη8 ρροοίδ η’βδί ιη3ΐΓ(|αΘ ηαΐΐβ ραρί ανβο αηβ βηΙίβΓβ 
οΙ&ΓΐΘ, ιη&ίδ Ιοιΐ8 1θ8 ίηάίοθδ πΐ£ΐΓ(5ΐιβηΙ (|ΐΐΘ οβ 8οηΙ (1θ8 οοαδίηβ. ^βρθη- 

άαηΐ 1β8 ΐΚόοΙο^ίβηδ η’οηΐ ^£ι^η£ι^8 βχα^ΘΓβ Ια ρορίόβ άβ οβδ ίικίίοαίίοηδ 
δορίρίαραίρβδ. Εα ρθρρβίιιβίΐβ νίρ^ίηίΐβ άθ Μαρίθ βδΐ πη άο^πιβ ςιι’ίΐδ ρθ- 

οοηηαίδδβηΐ ^^ΘηβραΙβπίΘηΙ Ιβηίρ άβ Ια Ιραάίΐίοη, ρΐαίόΐ θ[ΐιβ άθ ΓΕορίΙαΡθ. 
III. Ι,α ΐΓαάίΐίοη. — Ραρ Ιραάίΐίοη οη ρβπΐ θπίβηάρβ Ια Ιραάίΐίοη άο^- 

ιηαΐίςαθ βΐ Ια Ιραάίΐίοη Ιιί8ΐθρί€[ΐιβ. 

Εα Ιραάίΐίοη άο^ιηα1ί(}ΐΐΘ α ιιη ο1)]βΙ; 1)ίθη άοΠηί, ο’βδί Ια ρβρρβίιΐθΐΐβ 
νίρ^ίηίΐβ άβ Μαρίθ. ^β ροίηΐ ιηίδ α ραρί, βΐΐβ η’βπδβί^ηβ ρίβη δΐιρ Γορί- 

^ίηβ (1θ8 ίρβΡθδ άθ Ιθ8ιι8. Οη ρρβίβηά (ΙβηίθΡ α οβΙΙβ Ιραάίΐίοη ΙοηΙβ ναΐβιιρ 
ώδίορίφΐθ, ραροβ ςιι’βΐΐβ δβραίΐ ηββ άο Ια Ιβη(1αηοβ αδοβΙίίίΐΐΘ ςηί ιηβΙΙαίί; 

Ια νίρ§^ίηίΐ6 αιι-άβ88Π8 (Ιη πιαρία^β. ΟβΙΙβ Ιβηάαηοβ βδΐ βη ρρορρβδ Ιορπιβδ 
άαηδ δαίηΐ ΡαηΙ. Π ηβ ίααάραίΐ; (Ιοηο ραδ δ’βίοηηβρ ί^ιι’βΐΐβ αίΐ θχβροβ ςαβί- 
(}ΐΐ6 ίηίΙιίθηοΘ δΐιρ Ια ρβηδοβ οΙΐΡΘΐΐθηηβ, ηοη ραδ οΐιβζ Ιβδ πιοίηβδ δθΐιΐθ- 

πίΘηΙ, ηιαίδ άαηδ ΙοηΙβ ΓΕ^Ιίδβ. Μαΐδ οβ η’βδί ραδ ρρβοίδθπίθηί ρΒΡΟβ (^ηβ 
Ια νίρ^ίηίΐβ βη θΐΐβ-ιηβιηβ βδΐ ρροίβραΜβ αη ιηαρία^Θ ςη’οη α ρροοίαιηβ Ια 
ρβρρβίαβίΐθ νϊρ^ίηίΐθ άβ Μαρίβ; ο’βδί ραρ Ρβδρθοί ροπρ οβΙΙβ νίρ^ίηίΐβ 
δρόοίαΐθ, βΐ ροιίΓ Ιβ δθίη ίβοοηάΘ ραρ ΓΕδρρίΙ-δαίηΙ. Ο’βδΙ Ια ρρβιηίΘΡβ 
ραίδοη (|αβ άοηηβ Ορί§*θηΘ (οοηΐρβ ΖαΚη^ ρ. 313) βΐ (ΐα’ίΐ αρρροηνβ, βη 
α3οηΙαηΙ (}η’ί1 δβραίΐ ίηβοηνβηαηί; ά’αΙΐΡΐΙίαΘΡ α πηβ αηΐρβ ςη’α Μβρίβ Ιβδ 
ρρβπιίοθδ (Ιβ Ια νίρ^ίηίΐθ. Οη ΙραάηΐΙ ιοί ίοηΐ οβ ραδδα^β δί ίιηρορίαηΐ. II 

δ’α^ίΐ άβδ §·βη8 άβ Ναζαρβίΐι (}ηί (ϋδαίβηΐ (Μΐ. χιιι, 55 δ.) : « δβδ ίρβρβδ ηβ 
8οη1-ΐ1δ ραδ Ιαβί^ιιβδ, βΐ Ιοδβρίι, βΐ δίηηοη βΐ Ιη(1β? θΙ δβδ δοβηρδ ηβ δοηΐ- 

βΐΐβδ ραδ ΙοηΙθδ αηρρβδ άβ ηοηδ? » « Ιΐδ ρβηδαίβηΐ άοηβ (}η’ί1 βΙαίΙ ίιΐδ άβ 
^0δβρ11 βΐ άβ Μθρίβ; ςηαηΐ αηχ Γρβρβδ άβ Ιβδηδ, (^ηβίςηβδ-ηηδ άίδβηΐ, δ’αρ- 

ρηγαηΐ δηρ Ια Ιραάίΐίοη άη Ηνρβ ίηΐίΐηΐβ : Εναη§·ί1β δβίοη Ρίβρρβ, οη άη 
ϋνρβ άβ 3αβ€[ηβδ, ςη’ίΐδ βΙαίβηΙ βίδ άβ ^0δβρι1 ά’ηηβ ρρβιηίβρβ ίβιηπιβ, (^ηί 
Ιηί αναίΐ βίβ ιιηίβ αναηΐ Μαρίβ. Οβηχ (|ηί ραρίβηΐ αίηδί νβηίβηΐ βοηδβρνβρ 
3ηδ(|η’αη βοηΐΐα άί^ηίΐβ άβ Μαρίβ άαηδ Ια νίρ^ίηίΐβ, αβη ςαβ ββ βορρδ30^6 

άί^ηβ άβ βοορβΡβΡ α Ια ΡαροΙβ άίδαηΐ : « ΕΈδρρίΙ-δαίηΙ δηρνίβηάρα δηρ 
α Ιοί, βΐ Ια νβρίη άη Τρβδ-ΗαηΙ Ιβ βοηνρίρα άβ δοη οιηβρβ », η’αϋ ραδ 
βοηηη Ιβ βοηΙαβΙ ά’ηη βοιηπιβ αρρβδ (^ηβ ΓΕδρρίΙ-δαίηΙ βΙαίΙ βηΐρβ βη βΠβ, 

βΐ (^ηβ Ια νβρΙη ά’βη βαηί ΓαναίΙ βοηνβρίβ άβ δοη οιηβρβ. Εΐ 3’βδΙίιηβ (^η’ίΐ 
βδΐ 3η8ΐβ (|ηβ ^β8ηδ αίΐ βίβ βΐιβζ Ιβδ Ιιοιηιηβδ Ιβδ ρρβιηίββδ άβ Ια ρηρβΙβ 
άαηδ 13 ββαδΙβΙβ, βΐ Μαρίβ βββζ Ιβδ Γβιηηιβδ. Οαρ ί1 δβραίΐ ίηβοηνβηαηί 
ά’αΐΐρίβηβρ α ηηβ αηΐρβ ςη’α βΐΐβ Ιβδ ρρβιηίββδ άβ Ια νίρ^ίηίΐβ » [οοηιηι. 
ίη ΜαΙ. X, 17; Ρ, Ο. ΧΙΙΙ, 876 δ.). 
Νοηδ η’ανοηδ ραδ ίβί α βίΙβρ Ιβδ ΡβΡβδ ςηί οηί αβιριηβ Ια νίρ^ίηίΐβ ρβρ- 

ρβΐηβΐΐβ άβ Μαρίβ. II ηοηδ δηίβρα άβ ηοΙβΡ ςηβ ΐηδςη’α ΗβΙνίάίηδ, ΤβΡίηΙ- 

Ιίβη βδΐ Ιβ δβηΐ (^ηί δοίΐ βοηηη ροηρ ανοίρ βηιίδ ηηβ ορίηίοη βοηΐραίρβ. Ορ 
ίΐ ηβ ρβρρβδβηΐβ ηί Ια Ιοί άβ ΙΈ^Ιίδβ, ηί ηηβ Ιραάίΐίοη Ιιί8ίορίς[ηβ. II δηβίί, 
ροηρδ’βη ρβηάρβ βοιηρΙβ, άβ Ιίρβ δβδ ΙβχΙβδ. II η’βχροδβ ραδ, ίΐ αρ^ηιηβηίβ 

ΕΥΑΝΟΙΙ^Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΕΟ. 6 
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οοηΐΓβ ςιιβίςιι’ιιη, βΐ ί1 δπρροββ 1θ8 ίβίΐδ οοηΓοηηβδ α οβ (}αί οοηνίβηΐ 1β 
ΐϊΐίβιιχ & 8α 11ΐθ8β. 

Βαπδ ΓοιινΓα^β οοπΙγθ Μαροΐοη (ιν, 19; Ρ. Ρ. II, 435) ίΐ ΓέΙιιΙβ Γαρ^ιι- 

πίθηΐ αΙ)8ΐΐΓ(ΐΘ άβ οβιιχ (ίπί ρρθίβικίαίθηΐ ηιΐθ Ιβδυδ αναίΐ ηίβ ανοίρ πηβ 
ιηβΓβ βΐ (1β8 Γγθγθ8, βη άΐδαπί: « ^π^ βδΐ πια πιβΓβ θΐ ς[ΐιΐ 8θηΙ ιηβδ ίΓβΓβ8? » 

II η’α ρα8 άβ ρθΐπΘ α (Ιοηηβρ άβ ββ ραδδα^β ιιηβ βχβ^βδβ 3ΐΐ8ΐθ, δαυί οβ 
ςυί Γθ^αράβ Μαρίβ, (^πί ηίΘρίΙαίΙ ά’βίρβ ιηίδβ α ραρί: Ταπίρνοχίπιαβ βηίπι 

ρβν8οηα8 (θΊ'ί8 8ΐαΓβ 6ΧΐΓαηβί8 ίηΙη8 ά6βχί8 αά 86ΐΊηοη68 6ίΐί8, α?ηρΙίΗ8 

βΐ ανοοαΓβ βηηι α 8θΙβπιηί ορβνβ (^ΐίαβΓ6ηί68, ηιβνίΐο ίιιάί§ηαΙίί8 68ΐ, Νοη 

Ιαπι αΙ}η6^α{>ίί, (ΐααπι αΐάίοαήΐ.,. ΐΓαη8ΐιιΙίΐ 8αη^αίηί8 ηοηιίηα ίη αΙίθ8, 

ςαο8 πια^ί8 ρΊΌχίηΐ08ρνο βάβ ίαάΐοαί'βί... ίη 8βπιβΙίρ80 άοο6η8^ ((ηί ρα^ 

Ιτβπι αηΐ ηιαίνβπι αηΐ βΓαΐΓβ8 ρναβροηβΐ'βΐ νβΓί)ο ϋβί, ηοη 688β άί^ηηπι 

άί8θίραΙαηι... Ροιιρ ρροιινβρ ΓΙιιΐϊηαηίΙβ άπ δαυνθπρ, ΤβΡίιιΙΗβη ρρβηά 
« ΓρθΡβδ » άαπδ Ιβ 8βη8 ηαίπρβΐ ςπί να 1β ιηίβπχ α 8α Ιΐιβδβ. 

II Ιπί 681 βηβορθ ρ1ιΐ8 ίαοίΐβ άβ ρθΙπΙθρ ΑρβΙΙβδ, δπρροδαηΐ (}ΐι’οη ραρίβ 
α 368118 άβ ίρβρβδ (|ΐι’ΐΙ η’αναίΐ ραδ ροπρ Ιβ ΙβηΙβρ (.Οβ οανηβ ΟΚίΉιΙ, νιι; 

Ρ. Ρ. II, 811 88.). Βα ΜβΡβ άβ Ιβδίΐδ βδΐ αββιΐδββ ά’ίηβάβΙΐΙβ ραρββ ςπβ ο’βδί 
Μαρίΐιβ β1 Μαρίβ ςιιί 8θηΙ άαπδ ΓίηΙίιηίΙβ άα ΜαίΐΡβ. ΤβΡίιιΙΙίβη οιιΗίβ ίοί 
(^116 Μαρίβ βΙαίΙ απ ρίβά άβ Ια Οροίχ; ίΐ βχα§·βρβ α ρΙαίδίρ Ια ρορίββ άβ 8θη 
ΙβχΙβ. Βαπδ Ιβ Οβ ιηοηο^αιηία (νιιι; Ρ. Ρ, Π, 989), Ια πιβΡβ άιι δαιινβπρ 
Ιυί δβρνίρα ά’βχβπιρΙβ βοηΐρβ Ιβ8 δββοηάδ ϊηαρία§·β8 : Εΐ €ΚΗ8ΐηπι ({ΐιίάβηι 

νίν^ο βηίχα 68ΐ^ 8βηιβΙ ηηρΙιίΓαρο8ί ρανίαηι^ ηΐ ηΙβΓίΐΐίβ ΙίίηΙιιβ 8αηοΙί-· 

ΙαΙί8 ίη ΟΚηί8ΐί 8βη8ΐι άί8ριιη§βνβΙηΐ' ρβν πιαίΐ'βπι, βΐ νίν^ίηβνη βΐ ηηί-^ 

νίναπι. ΑίΙΙβτίΡδ βηβη, ροιιρνα (}π’οη Ρββοηηαίδδβ (^αβ πιηΐίβη αναηΐ ΓΙη- 

βαρηαΐίοη ρβυΐ δ’βηίβηάρβ ά’ιιηβ νίβρ§·β, ίΐ βοηββάβ (ΐηβ Μαρίβ βδΐ άβνβηιιβ 
θΠδΐιίίβ ίβπιιηβ άαπδ Ιβ 8βη3 ρρορρβ άιι ηιοί : ΓΑρόΐΡβ βη ραρίαηΐ αιιχ 
Οαΐαΐβδ (ιν, 4) : ηοη βηίπι ροΐβταί ροβΙβΗονβιη πιηΐίβνβπι ηοπιίηανβ, άβ 

^ηά ΟΚΗβΙΐίβ ηα8θί ηοη ΙιαΙ)βΙ)αΙ, ίά β8ΐ, νίνηιη ραΒβαπι : 8βά ίΙΙα ι^ηαβ 

βταί ρΓα686η8, ςηαβ βναΐ νίν^ο [Οβ νίν^. 9βΙαηάί8, νι; Ρ. Ρ, II, 946), 

δ\νβΙβ (δπρ Μβ. VI, 3) ηοΙβ (ϊΐιβ ΤβΡίυΙΙίβη η’α ραβ βοηδβίβηββ άβ β’ββαρίβρ 
άβ Ια ίοί άβ 8θη Ιβπιρδ; ίΐ δβραίΐ ρΐιΐδ ^ι18ίβ άβ άίρβ €[α’ίΙ ηβ δ’βη ρρβοββιιρβ 
ραδ. Βα δββοηάβ βάίΐίοη άπ ΟοηΙΐ'β Μανβίοη, Ια δβαΐβ (^π’οη ροδδβάβ, άβ 
Γαη 207-208 Ιραίιίΐ άβ]α 8οη βδρρίΐ δββΙαίρβ. II γ ραρίβ (ιν, 22) άβ δβ8 άίδ- 

δίάβηββδ ανββ Ιβδ ρδγββίί^πβδ, β’βδί-α-άίρβ ανβο Ιβ8 οαΙβοΙίςιιβδ, 
Ββδ απίΡβδ Ιραίΐβδ ςιιβ ηοιίδ ανοηδ βίΐβδ 8θη1 βηβορβ ροδίβρίβπρδ. Όαηδ 

Ιβ Οβ πιοηοξαπιία ίΐ βδί βη Ρβνοΐΐβ ουνβρΙβ ανββ ΙΈ^Ιίδβ; Μαρίβ βδΐ ββοίδίβ 
βοηαιηβ Ιγρβ άα ιηαρία^β αηί(|αβ, ραρββ ςα’ίΐ βηίβηά βοιηβαΐΐρβ α Ια Γοίδ 
ββαχ ςαί δαρρρίιηβηΐ Ιβ ιηαρία^β, βΐ ββαχ ςαί Ιβ ΡβηοανβΙΙβηΙ: Ηαβνβΐίοί 

ηηρΙίαβ αηββνηηΐ, ΡβροΗίβί ίη§βΐ'αηΙ. ΙΙΙί ηββ 8βπιβΙ, ίβΐί ηοη ΒβπιβΙ 

ηΐίΐαηί (Οβ πιοηο^, ι). Εηΐρβ Ιβδ άβαχ, Μαρίβ άβνίβηΐ αη αρ^^αιηβηί. 
Ο’βδί αη δγδίβιηβ, ββ η’βδί ρα8 άβ ΓΗίδΙοίρβ. 
δαίηΐ 3βρόπιβ Γα άίΐ Ιρβδ ]α8ΐβιηβηΙ, ΤβΡίαΙΙίβη η’βεί ροίηΐ αη βοιήιηβ 

άβ ΓΕ^Ιίδβ : Εΐ άβ ΤβΗιιΙΙίαηο <ιηίάβπι ηιΗίΙ αιηρΙίιΐΒ άίβο, ^ιιαηι ΕββΙβ· 
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8ίαβ Ηοπιίηβιη ηοη (ηί88β [Αάν. ΗβΙν.; Ρ. Ρ. XXIII, 201). ϋη 1ιβΓβΙί(|ΐιβ 
ρβιιΐ γθικΙγθ ά Ια ΐΓαάίΙίοη ηη Ιβιηοί^ηα^β ρΓβοΐβιιχ, ίΐ ρβαί ανοΐΓ οοη- 

δβΓΥθ ιιη δοανβηΐΓ 1ιί8ΐθΓίς[αθ. ΤβΓίπΙΙίβη ηβ δΐιίΐ (^πβ δα ρβηδΘβ, ίΐ η’αΐΐβ- 

^αβ αποπη ίαίΐ ροδίΐίί, αποαηβ αιιΙΟΓίίβ; Π ροΙβιηίδΘ, δαπδ δβ δοιιοίβΓ (1β 
Γορίηίοη Γβςαβ άαηδ ΓΕ^Ιίδβ. Οη^^βηΘ οοηδΙαΙαίΙ οβΙΙβ ορίηίοη ρβιι άβ 
Ιβιηρδ αρρΘδ; Ια οοηίΓαίΙίοΙίοη ηβ δ’βδί ροίηΐ ρροάιιίΐΘ αναηΐ ΗΘίνΐίΙίπδ. 
Εβ (ΙβΓηίβΓ α οίΐβ ΥίοΙΟΓΐη άβ ΡβίΙαιι α ουίβ άβ ΤθΓίαΙΙΐβη, ιηαίδ βαίπΐ 1β- 

ΓοπίΘ α ηίβ ςιιβ Ιβδ ραΓοΙβδ (Ιθ νίοΙοπη βιΐδδθπΐ οβ δβπδ, βί δα ηβΐΐβΐβ α 
οοηοβάθΓ ΤβΓίιιΙΙίβη βδΐ πηθ ρρβιινβ ςιι’ίΐ δαναίΐ ΙΪΓβ. 

Εβ δβηίΐιηβηΐ (Ιθ ΙΈ^Ιίδβ αηοίβηηβ η’βδί (Ιοηο ραδ (Ιοιιίβπχ, βΐ οβπχ 

ί}!!! αάορίβηΐ ιιηβ ορίηίοη οοηίΓαίΓβ άβΥΓαίβηΙ ά’αΐίορά ΓβοοηηαίίΓβ οοιή- 

Είβη ίΐδ δ’βοαΓίθηΙ άβ δα ίαςοη άβ ρβηδβΓ. 

Ό’αίΠβηΡδ Ια ΐΓαάίΙίοη άο^ιηαΐίί^πβ η’βδί ηηΐίβιηβηΐ δαιΐδ ναΐβηρ βοιηπιβ 

ΐΓαάίΙίοη ΙιίδΙθΓί(5ηΘ. Ε’ίάβαΙ βδΐ ίιηρηίδδαηΐ βοηΐρβ άβδ ίαίΙδ. δί Μαπβ, 

αυ Ηβη άβ άβιηβαΡβΓ γίβΓ§·β, αγαίΐ βη αρρβδ Τβδίΐδ δβρί οη Ιιηίΐ βηίαηΐδ, 

δί ηη δβηΐ ΙβχΙβ αηβίβη αναίΐ βοηδίαΐβ ββ £αίΙ ά’ηηβ ίαςοη βίαίρβ, βοιηιηβηί 

Ια ΟΓογαηββ α δα ΥίΓ^ίηίΙβ απραίΐ-βΐΐβ ρη ρΓβγαΙοίΓ? βοιηπιβηΐ ΗβΙνίάίηδ 

δ’βδ1-ί1 ί,Γοηγβ άαηδ Γίιηροδδίΐίίΐίΐβ ά’αΐΐβ^ηβρ αηβηη αηΐΓβ ηοιη ςηβ ΤβΡ- 

ΙηΙΙίβη βΐ ΥίβΙορίη άβ ΡβΙίαη, ββ άβρηίβρ α ΙορΙ, ά’αρρβδ δαίηΐ Ιβρόπιβ? 

Μαίδ, βηβορβ πηβ £οίδ, ίΐ η’βδί ραδ ίβί ςηβδΙίοη ά’βχροδβρ Ια Ιραάίΐίοη 

άο^πιαίίςηβ. 

Εα Ιραάίΐίοη ΕίδΙορίι^ηβ ηβ ρβηΐ ηί δ’αρρηγβρ δπρ Ιβδ αροβργρίιβδ, ηί 

Γβίηδβρ αΐ3δοΙηηιβη1 ά’βη Ιβηίρ βοηιρίβ. Ε’βγαη^ίΐβ άβδ Ε1)ίοηίΙβδ βΐ ββΐπί 

άβδ Ναζαρββηδ ραρίαίβηΐ άβδ ίρβρβδ άβ ΙβδΠδ, ηιαίδ βοπιπιβ Ιβδ βγαη^ίΐβδ 

βαηοηίςηβδ, δαηδ αηβηηβ ηηαηββ άαηδ Ιβδ ΙβχΙβδ βοηηπδ άβ ηοιίδ (Εριρη. 

Ηαβν. XXX, 14; Ηιεκ. ΟοηΙνα ΡβΙα§. ιιι, 2). Ορί§;·βηβ αβίΐβ (βΕ ρΐηδ ΕαηΙ) 

Ιβδ άβηχρρίηβίραηχ Ιβπιοίηδ, ΙΈναη§·ίΙβ άβ Ρίβρρβ, άοηΐ Ιβδ Γρα§·ιηβη1δ ηβ 

ρβηνβηΐ ηοηδ ββΙαίρβΡ δηρ Ιβ ροίηΐ βη (^πβδίίοη, βΐ Ιβ ρροίβγαη^ίΐβ άβ 

1αβ(|πβδ (βοηηη άβ δαίηΐ ΙηδΙίη) ςηί Γαίί άίρβ α ΙοδβρΕ : « Ι’αί άβδάΐδ βΐ ]β 

δηίδ νίβηχ, βΐΐβ (Μαρίβ) βδΙ]βηηβ » (ιχ, 2; βΓ. χνιι, 1-2; χνιιι, 1). Εβ §^ραηά 

αΐβχαηάρίη η’αγαίΐ ραδ Ιορί, — ηοηδ ροηγοηδ Ιβ βοηβίαΐβρ άαηδ ββ άβρηίβΡ 

βαδ, — ά’αΙΐρίΕηβρ Ιβδ Ιραάίΐίοηδ αροβΡ^ρΕβδ αη άβδίρ άβ δαηγβ^αράβρ Ια 

γίρ^ίηίΐβ άβ Μαρίβ. 

Αρρβδ Ιβδ αροβρ^ρΐιβδ, οη ρβηΐ βίΙβρ ηη ίρα^ηιβηΐ αΙΐρίΕηβ α δαίηΐ Ιπδ- 

Ιίη ά’ηηβ αηίΕβηΙίβίίβ άοηίβηδβ; Ζαΐιη (ρ. 308) ρβηβΕβ ροηρ ΓαηίΕβηΙίβίΐβ, 

ΗαρηαβΕ [Οίβ ϋβΙβΗίβ/βπίη^.,. 110) ίηβΙίηβ βη δβηδ βοηΐραίρβ. II ηβ 
ηοηδ α βίβ βοηδβργβ (|η’βη δγρίαι^ηβ : « Μαρίβ Ια Οαΐίΐββηηβ, ςηί α βηίαηΐβ 
ΙβΜβδδίβ ηηί α βίβ βρηβίάβ α Ιβρηδαΐβιη, η’α αρραρίβηη α αηβηη Εοιηιηβ, 

βΐ ΙοδβρΕ ηβ Ια ρβρηάία ραδ ηοη ρΐηδ. πιαίδ ΙοδβρΕ άβιηβηρα ρηρ, δαηδ 
Γβπιιηβ, Ιηί βΐ δβδ βίηΐϊ Γιΐδ ά’ηηβ ρρβιηίβρβ ίβιηηιβ, β1 Μαρίβ ρβδία δαηδ 
Εοπιιηβ )). Οη άίραίΐ ά’ηηβ Ιραάίΐίοη ραρΙίβηΙίβΡβ α βαηδβ άβ ββ βΕίίΪΡβ άβ 
βίη(|βΙδ, πιαίδ οη ηβ ρβηΐ ρίβη βΙαΜίρ Ια-άβδδηδ. 
Ηβ^βδίρρβ, άαηδ Ιβδ ίρα^πιβηΐδ ςηβ ηοηδ α βοηδβργβδ Εηδβββ, βδΐ Ιβ 



84 ΕνΑΝαίΙ^Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, III. 

δβιιΐ αιιΐΘΐΐΓ βηοίβη (^αί δβιηΜθ ΓθρΓβδθηΙβΡ ιιηβ ΐΓ&άίΙίοη 1ιί8ΐθΓί(|αΘ (1), 

ςιιοίοϊα’οη δοΗ ΙθπΙθ άβ Ια οροιγθ ιιη ρθπ δαροΙι&ρ^Θβ. 

Ηθ^βδίρρβ θίαϋ ρ&ίβδίίηίθη, βΐ, (Ι’&ρρβδ ΕυδβΙίΘ [Η. Ε. II, χχιιι, 3),ί1 

& οοηηα Ιβδ δαοοβδδβιΐΡδ (Ιβδ αρόΐΡΘδ. II & βορίΐ δοιίδ Ιβ ραρβ ΕΙθπΙΕθρθ 

{174-189), πιαίδ (Ιαηδ δα νίβίΐΐθδδβ, άβδ πίΘΐηοίρθδ (}α’ίΙ αναίΐ ρυίδβδ δύρβ- 

ιηβηΐ βη ^ραηάβ ραρίίβ άαηδ Ια Ιραάίΐίοη άβ ΓΕ^Ιίδβ (1θ ^βριι8αιθIη. Οη 

ρβπΐ νοίρ δυοοβδδίνβπίθηΐ οβ ςα’ίΐ άίΐ (Ιβ Ιαοί^ιιβδ, (1β δίπίθοη βΐ άθ Ιαάθ. 

Εα νίβ (Ιβ ^α^^ϊπθ8 βδΐ ραοοηΐββ αδδθζ Ιοη^αβίϊίβηΙ, βΐ δαρίοιιΐ δα ιηορί. 

^β €[αί ηοιίδ ρβ§·αρ(Ιβ, ο’βδί δΐιρίοιιΐ Ιβ (Ι6ί)α1: « Ιαοοιιιβδ, Ιβ ίρβρβ άα δβί- 

^Ίίβιιρ, βαί δοίη άβ ΓΕ^ϋδβ (άβ Ιβριίδαίβιη) ανβο Ιβδ αρόΐρβδ; Ιηί, οοηηα άο 

Ιοαδ δοαδ Ιβ ηοιη άβ ]α8ΐβ άβραίδ Ιβ Ιβιηρδ άα δβί^ηβαρ]α8(}η’α ηοαβ, οαρ 

ίΐ γ αναίΐ ρΙαδίβηΡδ Ιαο(}αβ8. ΕβΙαί-οί βΙαίΙ δαίηΙάβδ Ιβ δβίη (Ιβ δα ιηβΡβ, ί1 

ηβ ΕαναίΙ ηί νίη ηί Εοίδδοη ίβρπιβηΐββ βΐ ηβ ιηαη^βαίΐ ρίβη ςαί βαί νβοα; 

Ιβ ραδοίρ ηβ ιηοηία ραδ δαρ δα ΙβΙβ, ΐ1 ηβ δ’οί^ηαίΐ ραδ (Ι’ΐιαίΐβ βΐ η’πδαίΐ 

ραβ άβ 1)αίη8. II η’βΙαίΙ ρβρπιίδ €{α’α Ιαί ά’βηΐρβρ άαηδ Ιβ δαηοΐααίρβ; οαρ ί1 

ηβ ρορίαίΐ ραδ άβ Ιαίηβ, ιηαίδ άα Ιίη », βίο. Ζαΐιη οοηοΐαΐ ά’αρρβδ οβ άβΐιαΐ 

(ΐαΉβ^βδίρρβ Ρβ^αράαίΙ Ιαοο^αβδ οοηιιηβ Ιβ ρρορρβ ίρβΡβ άβ Ιβδαδ, βΐ δβ 

δβρί άβ οβΙΙβ βχβ^βδβ ροαρ βρροανβρ Ιβδ ααΐρβδ ΙβχΙβδ. Ε’βδΙ δαηδ ραίδοη. 

Ηβ^βδίρρβ ροαναίΙ-ίΙ δβ άίδρβηδβρ άβ ηοπιιηβρ Ιαο€[αβδ Ιβ ίρβΡβ άα δβί- 

^ηβαρ, βριίΕβΙβ ςαβ Ιοαδ ΙίδαίβηΙ άαηδ δαίηΐ ΡααΙ (Οαΐ. ι, 19) ? Ορ ί1 ηβ άίΐ 

ραδ οοηιιηβηΐ Ιαοί^αβδ βΙαίΙ ίρβΡβ άα δβί§*ηβαρ, βΐ οβ ςα’ίΐ άίΐ πιαρί^αβ 1)ίβη 

ρΐαίόΐ ηα’ίΐ ηβ Ιβ ορο^αίΐ ραδ βίδ άβ Μαριβ. ΟοπιιηβηΙ βη βίΤβΙ ροαναίΙ-ίΙ 

ραρΙβΡ άα δβίη άβ δα ιηβρβ, β1 άβ δα δαηοΙίΓιοαΙίοη οοηιιηβ ηαζίρββη, δαηδ 

ηοιηπιβρ οβΙΙβ ιηβρβ, δί ο’βαί βίβ Ια ιηβρβ άβ Ιβδαδ ? Εα ^ραηάβ δαίηΙβΙβ άβ 

Ιαοίιαβδ Ρβίβνβ άα ηαζίρβαί, οοηιιηβ οβίΐβ άβ δαπίδοη; ίΐ η’βδί ρίβη άίΐ 

ά’αηβ ίάββ ςαί δ’ίιηροδαίΐ άαηδ Ιβ δβηδ άβ Ζαΐιη, (^α’ίΐ αναίΐ ραρίίοίρβ α Ια 

δαίηΙβΙβ άα δβίη (^αί αναίΐ ρορίβ Ιβδαδ. Εβ δίίβηοβ, βη ραρβίΐ οαδ, οα ρΐα- 

161 ΓίηδίδΙαηοβ δαρ αηβ δαίηΙβΙβ ραρβιηβηΐ ]αίνβ, ρΙαοβ ΙοαΙβ Γβηίαηοβ άβ 

Ιαοςαβδ βη άβΐιορδ άα οαάρβ άβ οβΠβ άβ Ιβδαδ. II ηβ δβπιβΙβ ραδ ηοη ρΙαδ 

ςαβ Ιαοί^αβδ δοίΐ Γιΐδ άβ Ιοδβρίι, οαρ δα δαίηΙβΙβ βδΐ οβίΐβ ά’αη ρρβίρβ οα 

άα ιηοίηδ ά’αη ΙβνίΙβ, ααδδί Είβη ςαβ οβίΐβ ά’αη ηαζίρββη. Εβ νβίβηιβηΐ άβ 

Ιίη ρβίβναίΐ άα δαοβράοοβ (Εχ. χχνιιι, 39), βΐ ηοη άα ηαζίρβαί; Α^ρίρρα II 
ΓαναίΙ ααίορίδβ ροαρ Ιβδ οΐιαηΐρβδ Ιβνίΐβδ (ΙοδΕΡΠΕ, Αηΐ, XX, ιχ, 6). Α δαρ- 

ροδβρ ςαβ οβΙΙβ ΗίδΙοίρβ αίΐ αη δοΙίάβ ίοηάβπιβηί, βΐΐβ ίηάί(}αβ αηβ 0Ρί§;'ίηβ 

1βνίΐί(ΐαβ, ρΐαίόΐ ςαβ άανίάί(|αβ. II βδΐ νραί ςαΉβ^^βδίρρβ ραρΙβ αα ιηβιηβ 

βηάροίΐ άβ ρρβίρβδ Β,βοΐιαβίΐβδ; ί1 δβπιβΙβ οροίρβ (}αβ Ιβδ άβδοβηάαηΐδ άβ 

Κβοΐιαβ αναίβηΐ άροίΐ αα δαοβράοοβ οοιηηιβ οβαχ ά’χ4.αροη; ιηαίδ οβ ηβ 

ρβαί βίΡβ (^α’ά οααδβ άβ Ιβαρ αδοβίίδπιβ, δβπιΜαβΙβ ά οβίαί άβ Ιαοί^αβδ, (}αί, 

Ιαί, ηβ άβδοβηάαηΐ ραδ άβ Κβοΐιαΐ), άβναίΐ άοηο άβδοβηάρβ άβ Εβνί. δί Ιβ 

ρβρβ άβ Ιαοο^αβδ βΙαίΙ άβ Ια ραοβ ά’Ααροη, οοηιιηβ Εΐίδαββΐΐι (Εο. ι, 5), 

(1) δαηδ ραΓίβΡ άθ ^086ρ116, ραΐ’οο 0(110 δοη αΐΐιΐδίοη ά ^α^(^ιιβδ, /"γορθ άβ ^ό3ι1δ, 
βδΐ ρΐιΐδ ςιΐθ δΐΐδρθοίβ ά’όΐΓβ πηθ ΐηΐθΐ'ροΐαΐΐοη οΙίΓόΙΐοηηθ {Ληί. XX, ιχ, 1). 
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ρδίΓβηΙβ <1β Μβήθ (ίο. ι, 36), ΙοηΙ δ’βχρϋίϊΐιβΓδίΐΙ αιΐδδί βίδβιηβηΐ ^τι’ίΐ βδΐ 
(Ιίίβοίΐβ 011 ρΐαίόΐ ίιηροδδίΐιΐβ (1β ρΙαοβΓ Ια (ΙβδοπρΙΐοη άΉβ^βδΐρρβ θαηδ 
1β ΟδΐίΐΓβ ΓαιηίΙίαΙ άβ ^β8α8. 

ϋ’δΐίΙΙβιΐΓδ Ηβ^βδίρρβ δ’θδΐ οχρίίςαβ αίΠβπΓδ βη ΙβΓπίθδ &88βζ οΙ&ΐΓδ, 5 

ρροροδ (1β δΐΐηβοη, δΙΙΟΟΟδδβΙΙΓ άβ Ι&οςίίβδ. Και ιχετα το μαρτυρησαι Ιάκωβον 

τον δίκαιον, ως και δ κύριος, επι τω αύτω λο'γω, πάλιν δ έκ θείου αύτου Συμεών δ του 

Κλωπα καθίσταται Ιπίσκοπος, δν προέθεντο πάντες, οντα ανεψιόν τού κυρίου δεύτερον 

(Η, Ε. IV, XXII, 4). ίβ Κ. Ρ. ϋιΐΓβιΐίΙ {ΗΒ. 1908, 11, ηοΐβ 2) α ίΐοη ιηοηΐΡβ 
ςπβ οβ ΙθχΙβ ηβ οοιηροΓίβ ςιι’ιιηβ ΐΓαάιιοΙίοη : « Αρρβδ ςαβ Ιαοςαβδ 1β ίιΐδΐβ 
βιιΐ 8ΐιΙ)ί Ιθ ιηαΓί^ΓΓβ, οογππιθ 1β δβί^ηβιΐΓ, ροπρ Ια ιηοιηθ οααδβ, α 8οη 
Ιοιιρ, Ιθ βίδ άβ 8οη οηοίβραίβρηβΐ, δΐιηβοη, βίδ άβ ίίοραδ, £ιι1 βΙαβϋ βνβ- 

ςπβ; αΓιιηαηίιηίΙβ οη Ιιιί άοηηα Ια ρρβΓβΡβηοβ, α οααδβ ςα’ϋ βίαίΐ αη ααΐΡβ 
οοαδίηάα δβί^ηβαρ». δβίοη ΐοαίΐβ ιηοανβπιβηΐ άβ Ια ρβραδβ, δεύτερον ηβ 
ρβαί δβ ραρρορίβρ α επίσκοπος ςαί βδΐ αα ηοιηίηαίίΓ. Οη ηβ ρβαί άοηο ραδ 
άίρβςαβ δίιηβοη £αΙ ιηίδ βη αναηΐ οοιηιηβ δβοοηά βνβ(:[αβ, οβ ςαί ά’αίΙΙβαΡδ 
δβραίΐ αηβ Ιααίοΐο^^ίβ αρρβδ πάλιν. Οβ άβρηίβρ ιηοΐ η’ίηάί(|αβ ραδ ραρ Ιαί- 

πιβπιβ (}αβ Ια δίΐααΐίοη βΙαίΙ ΙοαΙ α £αΐΙ Ια πιβιηβ, οη ρβαί αοοοράβρ οβία α 
Ζαβή, ιηαίδ ϋ ρρβραρβ ΓαΠίρηιαίίοη ρΙαδ οΐαίρβ άβ Ιαβη. Οβ ΙβχΙβ ηβ ροα- 

ναηΐ βίΡβ Ιραάαίΐ ααΐρβιηβηΐ, οη α βδδα^^β άβ 1β Ρβ]*β1βρ, ραροβ (ίαβ Ια νβρ- 

δΐοη δγριαί^αβ Ιραάαίί, : « βηίρα οοιηιηβ δβοοηά βνέςαβ δίιηβοη, βίδ άβ 
Οΐβορβαδ, ςαί βΙαίΙ 1β βίδ άβ δοη οηοΙβ ραΙβρηβΙ, δαρ Ιβςαβί οβαοαη 3β1α 
Ιβδ ^βαχ, ραροβ ςα’ίΐ βΙαίΙ ραρβηΐ £ρα1βρηβ1 άβ ηοΐρβ δβί^^ηβαρ ». Μαίδ οη 
η’α ραδ οοαίαιηβ άβ άβπιαηάβρ α οβΙΙβ νβΡδίοη, δοανβηΐ ίηβχαοΙβ, 1β νραί 
δβηδ άα ^ρβο. Εηοορβ βδΙ-ί1 ςα’βΠβ ρβηά Ιβιηοί^ηα^β α δα £αςοη άβ Γίιη- 

ροδδίβίΐίΐβ ροαρ Ιβδ Ιαη^αβδ δβιηίΙίςαβδ άβ βίβη ρβηάρβ Ιβδ ραρρορίδ άβ 
ραρβηΐβ. ίβ πίδ. Α, αα Ηβα άβ « βίδ άβ δοη οηοΙβ ραΙβρηβΙ », ,η'τ α 
ηιίδ Π3ΐπί<, 8οη ραρβηΐ £ρα1βρηθ1, βΐ ο’βδί οβ ιηβιηβ ιηοΐ « ραρβηΐ £ρα- 

Ιβρηβΐ », άβρίνβ ςαί η’βχίδΙβ ραδ άαηδ Γαηοίβηηβ Ιαη^αβ, ςαί άοίΐ Ιραάαίρβ 
ανεψιός! ία νβΡδίοη ΙαΙίηβ άβ Καβη οιηβΐ οβ δεύτερον, ιηαίδ Τβ. Μοιηιηδβη 
άίΐ βη ΙβΙβ άβ ΓβάίΙίοη άβ ΒβρΙίη ςα’α οόΐβ άβ Γορί^ίηαΙ βΐΐβ η’α ααοαηβ 
ναΐβαρ ραρ βΠβ-ιηβιηβ βΐ η’α ραδ ά'ίιηρορίαηοβ ραρίίοαίίβρβ ροαρ Ια ορί- 

Ιίςαβ άα ίβχΙβ. II £ααΙ άοηο οοηοίαρβ ΙοαΙ ροηάβιηβηΐ ςαβ οβαχ ςαί Γβ3β1;- 

ΙβηΙ δεύτερον δαρρρίιηβηΙ; αη πιοί §^βηαηΙ ροαρ βαχ. ^α’Ηβ^β8ίρρβ αίΐ 
ηοιηιηβ ^αοςαβδ οάίοίβΐίβιηβηΐ « £ρβρβ άα δβί^ηβαρ », οβία ηβ άοίΐ ραδ 
ηοαδ βιηρβοββΓ άβ ΓβηΙβηάιβ ΙοΡδςα’ίΙ ρρβοίδβ οβΙΙβ ραρβηΐβ. Ββ ςαβί 
οηοΙβ ραίβρηβΐ δίιηβοη βΙαίΙ-ίΙ βΙδ? ά’αρρβδ Ζαβή, άβ ΓοηοΙβ άβ 3αοςαβδ 
ςαί άοιηίηβ ΙοαΙβ Ια ρβραδβ. ΟβρβηάαηΙ 1β άβρηίβρ ηοιηιηβ βδΐ 1β δβί- 

^ηβαρ. Β’αίΙΙβαΡδ, δί Ιαοςαβδ βΐ ^βδαδ βΙαίβηΙ νραίιηβηΐ Ιρβρβδ, ί1 £α11αίΙ 
άίρβ 1β βίδ άβ ίβιΐΓ οηοΐβ. ΑίΙΙβαΡδ Ηβ^βδίρρβ, ραρίαηΐ άα ιαβιηβ δίιηβοη, 

άίρα : βίδ άβ ΓοηοΙβ ραΙβΡηβΙ άα δβί^ηβαρ : δ εκ θείου τού κυρίου, δ προειρημένος 

Συμεών υΐδς Κλο^πα [Η. Ε, III, χχχιι, 6). δα ρβηδββ άοίΐ βίρβ Ια ιηβιηβ άαηδ 
Ιβδ άβαχ οαδ. δίιηβοη βδΐ βίδ άβ ΓοηοΙβ ραΙβΡηβΙ άα δβί^ηβαρ, Κίοραδ. 
Ηβ^βδίρρβ δαναίίβηοορβ, ά’αρρβδ Εαββββ, ςαβίίοραδ βίαίΐΐρβρβάβΙοδβρβ : 
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Τον γαρ ούν Κλωπαν αδελφόν του Τωσήφ υπάρχειν Τϊγησιττπος ιστορεί [Η. Ε. ίΙΙ, 
XI, 1). ϋβ δΟΓίβ ςηβ 1θ νίβΠ ΙιΐδΙοηθη 8βιη61θ δ’βίΓβ αρρΙΐί^πΘ α Θχρ1ί(|αβΡ 
Ια ραΓβηΐΘ άβ δίπιβοη ρ&ρ ταρροΓΐ αιι δ8ί§“ηβυΓ, ιηαίδ ί1 ηβ (ϋΐ ηιιΠβ ραΓί 
(|πβ Οίοραδ ίύΐ ΓοηοΙβ (1β 1&0(|ΐΐ68. ΟοιηιηΘ ί1 ηβ (ΙίΙ ρα8 ηοη ρ1α8 (^αβ δί- 

ιηβοη 6ΐ Ιαοίϊΐιβδ θίαίβηΐ ίρβΓθδ, ί1 ΓβδΙθΓαίΙ (^ηβ Ιαοί^αβδ βΙαίΙ οοιΐδίη άη 
δθί^ηβαΓ ά’υηβ απίρβ ιηαηίθΓθ, οβ ςαί οοηοοράβΓαίΙ ανβο οβ ςυβ Μο. 8α^- 

§“θΓβ (1β 83. ηαίδδαηοΘ ά'υηβ Μαπθ ιιιιί ροαναίΐ θΙγθ Ια βοθηγ άβ Ια Μθγθ άβ 
^68118, ΟΤίανβΟ 06 (|π’θη 3 ρβηδθ άβ 83 11318831106 (1Άΐρ1ΐβ6, ηΐΐί η6 86Γ3ίΐ 
Ρ38 Κ1θρ38. Ηβ^β8ίρρ6 ρ3Γΐ6 311881 (16 3ΐΐ66 ; ’Έτι δέ περιησαν οί άπδ του 

γένους του Κυρίου υίωνοι Ιούδα, τού κατά σάρκα λεγομένου αυτού αδελφού, ούς εδηλα- 

το'ρευσαν ώς εκ γένους όντας Δαβίδ [Η. Ε. III, χχ, 1). Υοΐΐα (Ι68 (Ι6δ0βΐΐ(ΐ3η1;8 

άο ΙαίΙβ, (ΙίΙ 16 £ΓβΓ6 άα δ6ί§·η6αΓ 86ΐοη Ιβ οΙιαίΓ, ^ιιί 8οη1 άβηοηοέδ 
00ΙΪ1Π16 (Ι6806η(ΐ3ηΐ8 ά6 Όανίά. 

3ιιά6 Γ6ρΓβ8βηΙβ άοηο Ια 1ί^ηβ6 ά3νΐ(ϋ(}ΐιβ; ιηαίδ Ηβ^β8ίρρ6 6η άίΐ 3π- 

ΙαηΙ (16 δίΐηβοη : κατηγορούσί τινες Συμεώνος τού Κλοιπα, ώς οντος άπδ Δαβίδ 

και χριστιανού {Η, Ε. III, χχχιι, 3). ^6 86Γ3ίΙ πη6 ταίδοη (Ι6 Ι68 ηΐ6ΐΐΓ6 (Ιαηδ 

16 ηιβπΐ6 §·Γ0ΐιρ6, οοπιιη6 δοηΐ ρΙαοβδ ^πά6 6ΐ δίιηοη (1) (Μο.) οα 

δίιηοη 6ΐ Ιπάο (Μΐ.) άαηδ Ια Ιιοηοΐιο άοδ §*6η8 άβ Ν3Ζ3Γ6ί1ι. δί 3π οοη- 

ΐΓ3ίΓ6 130(11168 βΙαίΐ (Ι’θΓί^ίη6 Ιβνίΐΐ(1116, ίΐδ η’311Γ3ί6η1 ρ38 βίβ 868 £ΓβΓ68. 

Ογ 130(11168 βΐ 1θ8β, Γΐΐδ ά’ΐΐη6Μ3Γί6, ίθΓΐη3ί6ηΙ οη βΓί6ΐ Ιΐη 3111Γ6 §“Γ01ΐρ6. 

Ζαΐιη 1ί6η1; ΐ363ποοπρ 3 06 (ΐαΉβ§·β8ίρρ6 η’αίΐ ρ38 βίβ 16 ρΓβοιΐΓ86ΐΐΓ 

άβ 1βΓ0ιη6. δοίΐ, οη η6 ρ6ηΙ ρΓοην6Γ (ΐη’ίΐ αίΐ δοηΐ6ηιι 6Χ30ΐ;6πΐ6ηΙ 1β 

ηιβηΐ6 8γ8ΐ;βπΐ6. Μαίδ Ειΐ8β1)6 ηηί Γη οίΐβ δί νο1οηΙί6Γ8 γ ΙίδαίΙ-ίΙ οΐ3ίΓ6- 

ΐη6ηΙ €[36 130(11168 6ΐ Ι68 ίΓβΓ68 άΐ1 δ6ί^η6ηΡ βΐ3ί6ηΙ Γΐΐδ (Ιβ 1θ86ρ1ΐ βΐ ά6 

Μ3η6? Νοη, 011 (Ια ιηοίηδ ί1 η6 Ιαί 3000Γ(ΐ3ίΙ ααοαηο ααίοήΐβ δαρ 06 

ροίηΐ, 03Ρ ίΐ η6 ραοίο ρΓ68(ΐαβ 33ηΐ3ί8 άοδ Γοβροδ (Ια δβί^ηοαρ δαηδ αη6 

Γ68ΐΓίοΙίοη ηοΙαΜο, 6ΐ ίηοΙίηαηΙ 3 ίαίρο άβ Ι30(ΐαβ8 αη Γιΐδ (Ιο 1θ86ρ1ι. 

Υοίοί (ΐαβ1(ΐα68 16X168 : Ι30(ΐα68 εις δέ και ούτος τίον φερομένιον τού σοιτηρος 

αδελφών ήν [Η. Ε. I, χιι, 5), (Ιοηο « 06αχ (ιαί ρ3886ηΙ ροαρ ίΓβΓ68 άα δαα- 

ν6αΓ » ; επι Ίάκοιβον τον τού Κυρίου τρέπονται αδελφόν [Η, Ε, II, χχιιΐ, 1), ίοί 

16 ίΓβΓ6 8338 Γ68ΐΓίθΙίοη; Ιάκωβός τε αύτδς δ τηδε πρώτος επίσκοπος, τού κυρίου 

χρηματίζων αδελφός [Η. Ε. III, νΐΐ, 8); Συμεών δμοίοις δεύτερος μετά τον τού σο^τηρος 

ήμών αδελφόν [Η. Ε. III, χχιι); δίπιβοη βΙαίΙ Γιΐδ (16 Μ3Γί6 ά6 €1ορ38, (ΙοηΙ 

ρ3Ρΐ6 Γβν3η§·ίΐ6 [Η. Ε. III, ΧΧΧΙΙ, 4); δ δ’ αύτδς συγγραφεύς και ετέρους απογόνους 

ενδς των φερομένο)ν αδελφών τού Σο^τηρος, ω ονομα Ιούδας [Η. Ε. ΙΙΙ, ΧΧΧΙΙ, 5); 

πρώτος τοιγαρούν Ιάκωβος δ τού κυρίου λεγόμενος αδελφός [Η. Ε. ΙΥ, ν, 3); 130- 

(1368 δν καΐ άδελφδν τού Χριστού χρηματίσαι οί θειοι λόγοι περιέχουσιν [Η. Ε, ΥΙΙΙ, 

(1) Όαηδ Ιθδ ίβχΙθδ ςπ’ΐΐ ΘχΙΐ’3ΐΙ (ΙΉβ^βδΐρρθ, ΕιΐδέΙΐθ άοηηθ ΙοπίοιιΓδ Ια ίοπηθ 
Συμεών. Μαΐδ ΐΐ βδΐ Ιιΐοη Γ6ΐΏαΓ(5υαΐ3ΐ6 ςυθ, άαηδ δα 01ΐΓοηΪ€[αθ, ΐ1 Ιυί άοηηβ άθπχ 
ηοΐΏδ : Συμεών θΐ Σίμων : 8ΐπ)6οη ςπί θΐ 8ΐίηοιι (ΐΓαά. αηηβηΐθηηβ); δγηίθοη ςυΐ θΐ 
8ΪΠ10 (δ. δΠΓ Γαη 2080 ά’ΑΙίΓαΙϊαπ], όά. 8ο1ιοβηθ). ^6 άοιΛΙβ ηοιη ΐ’αρρΓΟοΙιο 8ΐ- 
ΐΏθοη (Ιιι 8ίηαοη άβ Μο. 6ΐ άβ ΜΙ. ΜαΙΙιβιΐΓβιΐδθΐηβηί ηοιίδ ηβ δανοηδ ραδ δΐΐΓ ςιιβίΐβ 
θαΙοπΙό δ’αρρυγαϊΐ Ευδβΐιβ. 
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.VII, 19). ΕηΓιη Ιβ ΙθχΙβ ςιιί άοηπΘ Ια ρΘηβββ άΈιΐδθΙ^β 81ιγ Ια ηαΙαΓβ (1β 

ΟβΙΙΟ ίΓαΙβΓηίΙβ : Ίάκοιβον τον του κυρίου λεγόμενον αδελφόν, δτι δή και ο&τος του 

Ιωσήφ ώνόμαστο παϊς, του δέ Χρίστου πατήρ δ Ίοίσήφ... [Η. Ε· II, Ι, 2) « Ιαο- 

ςιΐθδ, αρρβίβ ίρθΓβ άα δθί§“ηθΐΐΓ, οαρ ίΐ όΐαίΐηοιηιηβ βίδ άβ 3θδβρ1ι, οοιηιηβ 

3οδβρ1ι βίαίΐ (ηοΐϊΐΐϊΐβ) ρβΓβ άα ΟΙΐΓίδΙ ». 

Βαπδ οβ οοηΐβχΐβ, Εαδβββ ηβ οίΐβ ραδ Ηβ^βδίρρβ, ιηαίδ ΟΙβιηβηΙ 

(ΙΆΙβχαικίΓίβ. II βδΐ ρροβαΒΙβ (^α’βη ΓαίδαηΙ άβ 1αο(|ΐΐβδ ηη βίδ άβ Ιοδβρβ, 

Π α δαίνί 0Γί§·θηβ, βΐ ςα’ίΐ ηβ ΙίδαίΙ τίβη άβ ρΐιΐδ οαΓαοΙθρίδΙίςαβ βαηδ 

Ηβ^βδίρρθ (}ΐιβ 06 ςιι’ίΐ α ΐΓαηδοηΙ. δα ρραΙίί^ιΐΘ βοΙαίΓβ οβίΐβ άιι νίβίΐ 

βίδΙΟΓίβη : ί1 βίΐ ^α^(^11θδ « Γγθγθ (1ιι δβί^ηθίΐΓ », ραΓοβ φΐ’ίΐ οοηηαίΐ 1β 

ΙθχΙβ άβ δαΐηΐ ΡαιιΙ (}α’ίΙ οίΐβ [Η. Ε, II, ι, 5), ιηαίδ ί1 ίαϋ ΙοηΙθδ δΟΓίβδ άβ 

τβδβΓΥβδ δΌΓ οβΙΙβ ίραΙθΓηίΙβ. 

II η’βδί ροίηΐ αίδβ άβ δβ Γβηάρβ οοιηρίβ άβ Ια ρβηδββ άβ ΟΙβιηβηΙ ά’Α- 

Ιβχαηάήβ. Βαηδ Ιβ ίΓα§·ιηβηΙ άβδ ΗγροΙ^ροδβδ (^ιιβ ηοιίδ ηβ ροδδβάοηδ 

ςιι’βη ΙαΙίη, βάίΐβ ραρ Ζαβή [ΕοΓΒοΗιιη^βη.., III, 83) βΐ (}ΐιβ Ηαρηαοβ 

τβ^αράβ οοιηιηβ αιι1ββη1ί(}ΐιβ, οη ΙίΙ : Ιαάαβ, βαίΚοΗοατη βοηρείί 

βρίΒίοΙαπι, ^ΓαΙβν β,Ιίοηιτη ΙοΒβρΙι βχΒίαηβ ναΐάβ ΓβΙί§ίθ8η8, βΐ οαιη 8οι- 

ΓβΙ ρΓορίπίΐηίΙαΙβΊη άοπιιηί, ηοη ίαητβη άίοίί 8β ίρ8ΐΐΊη Ρ'αΐΓβτη άοηιίηί 

6886^ 8βά (^ηίά άίχίΐΡ Ιιιάα8 8βΓ9η8 Ιβ8ΐι €ΚΓί8ΐί, ηΙροΙβ άοιηίηί, Ρ'αΐβν 

αΐίίβιη ΤαοοΗ; Ηοο βηίηι νονατη 68ί, ροαίον βΐ'αΐ βχ Ιθ8βρ}ι. δί οβίΐβ Ιρα- 

άαοΐίοη, οοηηηβ άβ Οαδδίοάορβ, α βίβ οοηιροδββ αναηΐ ςηβ Γορίηίοη άβ 

δαίηΐ 3βρόηιβ (383) αίΐ βη ρρίδ ρίβά βη ΟοοίάβηΙ, οη ροιιρραίΐ Ιρβδ βίβη 

Γβ^αράβρ οοιηιηβ ίηΙβρροΙβ ΐοηΐ οβ ςιιί ρβ^αράβ Ιοδβρίι. Ό’αηΙαηΙ (ίΐιβ 

άαηδ ιιη αηΐρβ ίρα^^ιηβηΐ άβδ ΗγροΙγροδβδ, οοηδβρνβ βη §·ρβοραρ Επδβββ, 

ϋίβιηβηΐ άίΐ αδδβζ οΙαΐρβιηβηΙ ςηβ Ιαοί^αβδ Ιβ ]ιΐδ1β βΙαίΙ αρόΐρβ, βΐ 

(ίΐι’ίΐ η’γ αναίΐ (|ΐιβ άβηχ Ιαοίΐηβδ, οβ (|ΐιί βδΐ ίάβηΐίββρ Ταο€[ΐιβδ Ιβ ]ΐΐδ1β, 

ίρβΡβ άα δβί^ηβιΐρ, ανβο Ιαοςπβδ, βίδ ά’ΑΙρβββ : ’Ιακιόβω τω δικαίω και 

Ίιοάννγ) και Πετρω μετά τήν άνάστασιν παρέδωκεν τήν γνωσιν δ Κύριος, ουτοι τοΐς 

λοιποΐς άποστόλοις παρεδωκαν, οί δέ λοιποί απόστολοι τοΤς έβδομήκοντα* ών εΤς ήν 

καΐ Βαρναβας. δύο δέ γεγόνασιν Ίάκ(»)βοι, ε»ς δ δίκαιος, δ κατα του πτερυγίου βληθείς 

και δπδ γναφεως ξύλω πληγείς εις θάνατον, έτερος δέ δ καρατομηθείς [Η. Ε. II, Ι, 4 δ.). 

Οη άίραίΐ ραρ οοηδβςηβηΐ; άβ άβηχ Ιραάίΐίοηδ ηιαΐ οοηοίΐίββδ. ΟΙβηιβηΙ 

βΙαίΙ ίηΠηβηοβ ραρ Ιβ Ρροΐβναη^ίΐβ άβ Ιαοί^ηβδ [8ΐΓοπι. νιι, 93. 94). δ’ίΐ 

α άοηηβ άβδ βίδ αίοδβρβ, οβ άοίί βίρβ δηρ Γαηίορίΐβ άβ οβί αροορ^ρΐιβ; 

πιαίδ Ιορδςη’ίΐ ηβ ρβοοηηαίΐ ςηβ άβηχ Ιαοςηβδ, ρβηΐ-οη δοηίβηίρ ςαβί 

οηβΙίβ Ιαο(|ηβ3, βίδ ά’ΑΙρβββ, δηρΙοηΙ Ιορδςη’ίΐ ραη^β Ιαοί^ηβδ ραριηί Ιβδ 

αρόΐΡθδ ? 

Βαηδ δοη ΟοηιηιβηΙαίρβ δηρ δαίηΐ Ιβαη, Ορί§*θηβ δ’βχρρίηιαίΐ Ιρβδ Ρβδο- 

ΙηιηβηΙ. Οη δαναίΐ ςηβ Μαρίβ βίαίί άβηιβηρββ νίβρ^β; νοίΐα Ιβ ροίηΐ αδ- 

βηρβ ςαβ ρβΡδοηηβ ηβ ροηναίΐ ιηβΐΐρβ βη άοηΐβ. ΑΙοΡδ οοιηιηβηΐ, Ιβδηδ 

αναίι-ίΐ άβδ ίρβρβδ? Ορί^βηβ ρβηδβ ηηβ οβ δοηΐ Ιβδ βίδ άβ ^οδβρβ. II Ιβ 

άίΐ δαηδ ββρίΐαΐίοη; ιηαίδ ηοηδ ανοηδ νη ραρ Ιβ ΙβχΙβ άη οοιηιηβηίαίρβ 

δηρ Μι. ^χ, 17) (ίηβΐ ΙβηαίΙ οβΙΙβ ορίηίοη άβ Ια ΙραάΐΙίοη άβ άβηχ αρο- 
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ΟΓγρΙίθδ, Γβναη^ίΐΘ (1β Ριθγγθ, βΐ 1θ ρΓΟίβνδη^ίΙβ άβ 3αο(ϊαβ8 : δαρ Ιο. 
II, 11 : Ζητείται παρα ττολλοΐς περ'ί των άδελ(ρων Ίησοΰ ττως εϊχεν τούτους, της 

Μαρίας μέχρι τελευτής παρθένου διαμεινάσης. αδελφούς μέν ούκ είχεν φύσει ούτε της 

παρθένου τεκούσης έτερον, ούδ’ αυτός Ικ τού Ίωσηφ τυγχα'νων. νόμο) τοιγαρούν εχρημά- 

τισαν αυτού αδελφοί, υίοι τού Ίο^σήφ οντες εκ προτεθνηκυίας γυναικο'ς... (1). 

II δθΓ&ίΙ ίηηΐίΐβ (1β ροαΡδαίνΓβ ρΐαβ Ιοίη Ια Ιρ&άίΐίοη 1ιίδΙθΓί(|υβ ραίδ- 

ςαβ €1βιηθηΙ βΐ Ορί^Θηβ ηβ ρ&ραίδδΘηΙ βίρβ (ΐαβ Γβοΐιο άβδ αροορ^^ρΙίΘδ 
Ιορδςα’Πδ ρΕίρΙβη! άβδ βίδ άβ Ιοδθρίι. Ηβ^βδίρρβ βδΐ Ιβ δβαί (^αί ηβ (1β- 

οθΐβ αιιοιιηΘ Ιρ&ββ άβ Ιβπρ ίηίΐιιβηββ. δοη Ιβιηοί^η&^β, Ιβί (}ΐι’ί1 Ρβδίιΐΐβ 
άιι ΙβχΙβ ^Γββ άΈιΐδβββ, ίαίΐ άβ 3£ΐβ(|υβδ ηη βοαδίη άιι δβί^ηβιιρ. Κβ]βΙβΓ 
ββ ΙβχΙβ η’βδί ρβυΙ-βίΓβ ρβδ δ&ηδ ρβρίί ρρΐδ β1 δ&ηβ βρβίΐρ&ίρβ. ΟοηβΙιΐΡβ 
(^ι1Ήβ§^βδ^ρρβ ί&ΐδαΐί άβ Ιαοςυβδ υη Γιΐδ άβ Μβρίβ δβρ&ίΐ πη ρπρ βηρρίοβ, 
ιιη άββ 3Ι1Χ ρβ^ΐβδ άβ Ια 0ΓΗΐ(|υβ. 
Οη δαίΐ ά’απίρβ ραρί ςηβ δαίηΐ Ιβροιηβ, Ιορδςη’ίΐ βχροδβ δοη ρρορρβ 

δ^δίβιηβ ςιιί ΓαίΙ άβδ ίρβρβδ άιι δβί^ηβηρ δβδ οοιΐδίηδ, βΐ, βη ραρίίβπΐίβρ, 

άβ Ιαοίϊΐιβδ, 1β βίδ ά’ΑΙρβββ, ηβ ρρβίβηά ραδ δ’αρρηγβρ δαρ ηηβ Ιραάίΐίοη 
βίδίοριςπβ, ιηαίδ δβαίβιηβηΐ δΐιρ ΓΕβρίΙιΐΡβ. Οη ρβιιΐ δοιιίβηίρ ςιιβ Γίάβη- 

ΙίββαΙίοη άβ Ιαβςηβδ, ΙβίρβΡβ άα δβί^ηβπρ, ανββ 1β βίδ ά’ΑΙρβββ η’βδί ραδ 
δΐιβίδαιηιηβηΐ; ρροπνββ. Μαίδ ββ δβραίΐ ηηβ βρρβηρ άβ ρβ§·αΓάβΡ ββ ροίηΐ 
βοιηιηβ Ια βίβί άβ νούΙβ άη δ^δίβιηβ Ιιίβροηγιηίβη άαηδ ββ ςη’ϋ α ά’βδδβη- 

Ιίβΐ. 
ΟοηοΙαείοη. — δαίηΐ Ιβρόιηβ, βη δοηίβηαηΐ Ια νίρ^ίηίΐβ ρβρρβίηβΐΐβ άβ 

Μαριβ, δβ δβηΙαίΙ βη ρΙβίηβ βοπιπιηηίοη ανββ Ιβ δβηΐΐιηβηΐ Ιραάίΐίοηηβΐ άβ 
ΓΕ^Ιίδβ. II α βοηββάβ α Γορίηίοη βοηΐραίρβ Τβρίηΐΐίβη; άβρηίδ οη η’αριβη 
ΐΓΟηνά άβ ρΐυδ, ιηβπιβ βΕβζ Ιβδ Εβίοηίΐβδ οη άαηδ Ια ΙίΙΙβραΙηρβ βίβιηβη- 

Ιίηβ αροβρ^ρββ. Β'αίΙΙβηρδ Γορίηίοη άβδ ΕβίοηίΙβδ, ςηί άίδαίβηΐ Ιοδβρβ 
νβρίΐαίιΐβ ρβρβ άβ Ιβδηδ, ηβ δβραίΐ ά’αηβηη ροίάδ βοιηιηβ Ιβιηοί^ηα§^β ββ- 

βίβδίαδίίςηβ. ^ηο^ (|η’ί1 βη δοίΐ, Ιβηρ βναη^ίΐβ, βοιηιηβ Ιβδ δ^τηορίί^ηβδ, 
ραρΙβ δβηίβιηβηΐ άβδ ΓρβΡβδ άβ Ιβδηδ. .Εα νίρ^ίηίΐβ άβ Μαρίβ α βίβ δοη- 

Ιβηηβ ραρ άβδ αροβΡ^ρΕβδ, ρβηΙ-βίΡβ ραρ άβδ ββΡβΙί(|ηβδ, ββ ςηί η’βδί 
ραδ ηηβ ρββοιηιηαηάαΐίοη; β’βδί ββρβηάαηΐ ηηβ δίΐηαΐίοη ρΐηδ ίανοραΜβ 
αη άο^ιηβ ςηβ δί ηη οηνρα^β ΕβΡβΙίςηβ οη ηη αροβργρίιβ αΐΐβ^ηαίΐ ηη 
£αίΙ βοηΐραίρβ. Α βη 3η^βΓ ραρ ββ (}ηβ ηοηδ βοηηαίδδοηδ, ρβΡδοηηβ η’α 
ρρίδ Ιβδ ίρβΡβδ άβ Ιβδηδ ροηρ άβδ βίδ άβ Μαρίβ, δαηί Τβρίηΐΐίβη, βΐ ββΙΙβ 
ηηαηίιηίΐβ βοηβριηβ δίη^ηΙίβΡβιηβηΙ Ιβδ ίηάίββδ (|ηβ ηοηδ ανοηδ ρβίβνβδ 
άαηδ Ιβ Ν. Τ. 
ΟβΙΙβ δοΙηΙίοη ρβηΐ βίρβ άοηηββ ΙβΠβ (}ηβ11β α άβδ ρβΡδοηηβδ ςηί Ρβ- 

ρη^ηβραίβηΐ αβδοίηιηβηΐ α βηίβηάρβ « ίρβΡβδ » αηΐρβιηβηΐ (}ηβ άαηδ Ιβ 
δβηδ ^Γββ οράίηαίρβ, άβ ίρβΡβδ οη άβ άβιηί-ίρβρβδ. δί Ια (^ηβδίίοη άβδ 
ίρβΓβδ άβ Ιβδηδ δβ ρρβδβηΐβ βοιηιηβ ηηβ οβ]βο1ίοη αη άο^ιηβ άβ Ια νίρ- 

(1) Εά. ΡΓβιΐδοΙιβη, ρ. 506; Ια ρΓβιτιΐύΓβ ρΙίΓαδο ιηειηςυβ αιιχ ΐΏδδ. ΓΟΐΏ&ΐηδ, πιαΐδ 

βδΐ Ιβηυβ ραΓ ΓοάΐΙβυΓ ρουΐ’ αυΐ'ηβηΐίηπο. 
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^ίηΐΐΘ άβ Μαηβ, βΐΐβ Ιοιηΐϊβ &1)8θ1αιηβηΙ (Ιαπδ ΓΙιγροΙΙιβδΘ οίι 1θ8 £Γ6Γβ8 

βίαίβηΐ Πΐ8 (1θ ^08Θρ11 ά’αη ρρβιηίθΓ Πΐ. II η’γ 3. 3ΐ)8θ1αιηθηΙ ηβη α Γβ- 

ρΙίςαβΓ, βΐ ο’68ί ιηβιηβ ρΓό1)3ΐ)1βιηθηί ρ&ΓΟβ ςαβ 1θ8 3ροθΓ^ρ1ΐθ8 βΐ οβΓ- 

Ι3ίη8 Ρ6Γβ8, αΙ)8θ1αιηθηΙ οοην3ίηοα8 άβ Ιλ νίΓ^ίηίΐΘ (1β Μβηβ, οηΐ νοιιΐιι 

603ΓΐβΓ ΓοΙ)]βοΙίοη ά’πηβ ίαςοη άβΓιηίΙίνβ βΐ 83η8 Γβρίίςαβ, ςιι’ίΐ8 οηΐ βιι 

ΓβΟΟΙΙΓδ 3 13 8θ1ΐΐΐίθη (1β8 βίδ (Ιβ ΙοδβρΙί. 

Εη βΠβ-πίθΐηβ βη βίίβΙ, οβΙΙβ δοΐιιΐίοη η’3ρρ3Γ3ίΙρ38 3νβο Ιβδ ρ^3Γ3ηΙίβ8 

β’αηβ νΓ3ίβ ΐΓ3(ϋΐίοη 1ιί8ΐθΓί€[ΐιβ. Εβ ρΓ0ΐ6ν3η^ί1β (|ΐιί Γίη3υ^αΓθ ροπΓ 

110118 θπ Γ3ΐ}86ηοβ άβ Γβν3η^ίΐ6 (1β ΡίβΓΓβ. 8β ρΐ30β βη βοηΐΓ3άίβΙίοη 

3νββ ΙοιιΙβ 13 ρΐιγδΐοηοιηίβ (Ιη Γββίΐ βν3η^6ΐί(}υβ ΙοΓδςιι’ίΙ ΓβρΓβδβηΙβ 

Ιοδβρίι βοη(1αί83ηΙ 8Θ8 Γιΐδ 3 Ββΐΐιΐββιη ροιίΓ Ιβδ ί3ίΓΘ ΐηδβηΓβ 3ΐι Γβ- 

οβηδβιηβηΐ 1ογ8 άβ 13 η3ί883ηββ άβ ^β8αδ, Ε’βν3η^ί1β (Ιβ ΓβηΓ3ηο6 βδΐ 

ρβη βχρ1ίβ3ΐ)1β (Ι3η8 οβίίβ Ιι^τροΙΙΐΘδβ. Ε’βχΐδΙβηββ άβ βίδ άβ ^08βρβ 

3ν3ηΙ 13 η3ί883ηββ άβ Ιβδίΐδ βδΐ άοηο ρΐαίόΐ βοηίΓ3ίΓβ 3 ΙΈβηΙαΓβ, βΐ 

η’βδί ρ3δ βηδβί^ηββ ρ3Γ ηηβ νβηΐ3β1β ΐΓ3άίΙίοη. 

II ΓβδΙβ (}11β Ιβδ ίΓβΓβδ άβ Ιβδίΐδ βΐ3ίβηΙ 8β8 00113138. Ε’ΐ183^β δβηαί- 

Ιί(}ΐιβ άιι ιηοΐ 3ΐιΙθΓί8β ρ3ΓΓ3ΪΙβπιβηΙ Ιβ δβηδ άβ « ρΐιΐδ ρροοΕβδ ρβΓβηΙδ ». 

δί Γοη δυρροδβ άβδ οοιΐδίηδ άβ άβηχ βρβηοββδ, ο’βΙβίΙ 13 δβηΐβ βχρρβδ- 

δίοη ροδδίβΙβ ά3η8 οβ ιηίΠβα. Ε’βχρΓβδδίοη ηηβ ίοίδ ίΓβρρββ 3 ρα βΐ άύ 

ρ388βΓ ά3ηδ Ιβ ^ρβο άα Ν. Τ. ^ι1’^1 γ 3ίΙ βιι άβηχ βρβηοββδ ροπΓ Ιβδ 

ςηβίΓβ ίΓβΓβδ ηοιηπιβδ ρ3Γ Ιβδ δ^τηορίίςηβδ, ο’βδί οβ (]ηβ δη^^βΓβηΙ 

Μο. βΐ Μι. βη £318331 ά’ηηβ ΜηΓίβ Ι3 ιηβΓβ άβ Ι30(}ηβδ βΐ άβ ^οδβ, βΐ 

311881 οβ <}ηβ δη^^βΓβ Ηβ^βδίρρβ βη Γ3ΐΐ3θβ3ηΙ δίιηβοη 3 13 Γ30β άβ 

Ββνίά ρ3Γ 01ορ38, βΐ Ιηάβ 3 οβΙΙβ ιηβιηβ ϋ^ηββ, Ι3ηάί8 (}η’ί1 δβιηβΐβ 

ρΐηΐόΐ £3ίΓβάβ ^30(^αβ8 ηη ρΓβίΓβ οη άη ιηοίηδ ηη ΙάνίΙβ η3ζίΓββη. ΕΈογι- 

ΙΠΓβ β1ΐ3 ΐΓ3άίΙΐοη 8’3θθθΓάβΓ3ίβηΙ 31381, 8338 ςη’ίΐ 8θίΐ ββδοίη άβ ίηΐΓβ 

άβ οβίΐβ 3ηΐΓβ Μ3Γίβ 13 ίβιηιηβ άβ Είορβδ. δί Γοη ροηνηίΐ άβηιοηΐΓβΓ 

(|ηβ ^30(^αβ8, Ιβ ίΓβΓβ άη δβί^ηβηΓ, βδΐ βίδ ά’ΑΙρΙιββ, οη βηΓηίΙ άβιηοη- 

ΐΓβ βη ιηβιηβ Ιβπιρδ ςη’ίΐ η’βΙβίΙ τίβη 3 Μ3Γίβ, ηί 3 ^08βρβ, ςη’ηη ηβνβη, 

ρ3Γ 83 ιηβΓβ, δί οβΠβ-οί βΐ3ίί. Ι3 80βηΓ άβ Ι3 ΜβΓβ άβ Ιβδηδ, οη ρ3Γ 

8οη ρβΓβ, δί ΑΙρβββ βΐ3ίΙ Ιβ ιηβηιβ ςηβ ΟΙορβδ, ίΓβΓβ άβ ^08βρβ, ά’βρΓββ 

Ηβ^βδίρρβ. ΟβΙΙβ άβιηοηδΐΓ3ΐίοη 3η δβηδ δίΓίοΙ ηβ ρβηΐ βΐΓβ ίηίΐβ, ρ3Γ0β 

€[ηΆ1ρβββ η’βδί ρ38 Ιβ ιηβιηβ ηοιη (|ηβ €1ορ38, βΐ ρ3Γ0β ςη’ίΐ η’βδί ρ38 

οβΓίβίη (}ηβ ά30(}ηβ8, ίΓβΓβ άη δβί^ηβηΓ, ηίί βίβ Γηη άβδ Οοηζβ. 

Αηδδί ηβ ρΓβΙβηάοηδ-ηοηδ ρ3δ (}η’ί1 δοίΐ βίδΙΟΓίςηβιηβηΙ άβιηοηΐΓβ 

φΐβ Ιβδ ίΓβΓβδ άη δβί^ηβηΓ βΙβίβηΙ δβδ οοηδίηδ. Νοηδ άίδοηδ δβηίβιηβηΐ 

(|η’3β8θΙηιηβηΙ τίβη ηβ ρβηΐ βΐΓβ οβ]βο1β 3 13 ΐΓ3άίΙίοη άβ Ι3 ρβΓρβΙηβΙΙβ 

νίΓ^ίηίΙβ άβ Μ3Γίβ, (|η6 ρΙηδίβηΓδ ρ3δδ3^βδ άβ ΙΈοΓίΙηΓβ 8η§·^βΓβηΙ βΐ 

ςηβ Ι3 ΐΓ3άίΙίοη 3βΐΓΐηβ; άβ ρΐηδ ςη’ίΐ βδΐ ρΐηδ ρΓοβββΙβ, ά’βρΓβδ ΙΈοη- 

ΙηΓβ οοιηβίηββ 3νβο 13 ΐΓ3άίΙίοη, βΐ ά’βρΓβδ 13 ίΓβάίΙίοη βίδί,οπίϊηβ ά’Ηβ- 

^βδίρρβ, ςηβ Ιβδ ίΓβΓβδ άη δβί^ηβηΓ η’βΐηίβηΐ ρ3δ βίδ άβ ^Οδβρβ. 



ΟΗΑΡΙΤΚΕ IV 

1 Εΐ ϋ 8Θ ιηίί άβ ηοπνθαιι α βηδθί^ηθΓ ρρβδ άβ Ια πιθγ ; θί υηβ 1;γθ3 

^ραικίβ ΓοιιΙθ 8θ Γα88θΐη1)1α αυρρβδ άβ Ιυί, 81 Ρίβη (}α’ί1 ιηοηία βη 
]3αΓ(|τιβ θΙ δ’αδδίΐ, [βίαηΐ] δΠΓ Ια πιθγ; θΙ ΙοαΙβ Ια ίοιιΐβ βίαίί 8πγ Ιθγγθ 

Ιθ Ιοη^ άβ Ια πιθγ. ^Εί ί1 Ιθπγ βηδθί^ηαίΐ Βθαυοουρ άβ βΐιοβββ βη 
ραΓα1)ο1θ8, βΐ ί1 ΙβπΓ άΐδαίΐ άαηδ 8θη βηδβί^ηβπίθηί; : « ^Εβουίβζ! 

IV, 1-9. ίίΕδ ΡΑΚΑΒΟΕΕδ. I^Α ΡΑΚΑΒΟΙΕ Ου δΕΜΕΕΚ (ΜΙ. XIII, 1-9,* 1<0. VIII, 4-8). 

1) πάλιν. Ο’βδΙ Ια ΐΓοίδΐβΙΏθ δοβηθ ά’βπδβί^-ηθίηθηΐ αυ Ιιορά άθ Ιαπιβρ; οΓ. ιι, 13 

βΐ III, 7. Ιια Γοπίβ δ’βδί θποογθ αοοραβ, οοιϊιιπθ Γίηάίςυβ 1β ιηοί πλεΓστος, δί 1)ίβη 

(^υβ ^βδυδ βδΐ οοηΐραΐηί, ρουρ βνίΐβρ Ια οοΐιυθ, άθ πιοηίθΡ βη Ιιαρςυβ, πλοΓον, 
δαπδ αρίίοΐβ (ανθο Ν'Β*0 θΙο.) ; οθ ηβ άοΐΐ άοηο ραδ βίρβ 1β πλοιάριον άβ ιιι, 9. 

II δ’αδδίβά, δοίΐ (^χΐΘ οθίΐθ ροδίπρθ οοηνίθηηβ 1)ίθη απ ιηαίΙρβ, δοίΐ ραροθ ηυβ Ιβ 

ιηουνθιηβηΐ άθ Ια 1)αρ(}υθ, πιθπιθ αρρθΙβθ δΐιρ Γθαυ, §·βηθ Ιου]ουρδ υη ρθπ υηβ 

ρθΡδοηηβ ςυί θδΐ άθΒουί. Βα ίουΐθ θδί 1ά ρουρ ΓθηΙθηάρθ, ηοη ρουρ δοΠίοΐΙβΓ 

άβδ ιηίραοίθδ, βί Ρΐθη η’ίηάίςυθ ςυβ δθδ άίδροδίΐίοηδ δοίβηΐ ιηοίηδ Βοηηθδ 

ςυ’αυ άβΐιυΐ. ΑυδδίΙόΙ ςυθ άβδυδ α οοιηιηθηοβ άθ ραρΙθΡ, Ια £ου1θ δ’βδί ραδ- 

8θΐη1)1βθ, συνάγεται, ρρβδ. ΙιίδΙ. άβ Μο., ςυ! πιαρί^υβ ρβυΐ-θΐρβ ίθΐ ανβο ς[υβ11β 

ραρίάϋβ δ’βδί ορβΡθ 1θ ραδδβιηΜβιηβηΙ. Τουί βδί βη αοίβ, βί Ια δοβηβ δβ άβνβ- 

Ιορρβ δουδ ηοδ3^βυχ, ίαηάίδ ςυβ άαηδ Μί. χιιι, 1, άβδυδ ηβ βοιηιηβηοβ α βηδβί- 

§·ηβρ οίπβ ΙοΡδί^υβ 1β ίΐιβδ,ίρβ βδί άίδροδβ. Οη ρβυί δβ ΡβρρβδβηίβΓ υηβ ρβίίίβ 

αηδβ άυ Ιαο άβ ΤίΒβρίαάβ, ανβο δα ραρυρβ άβ ΙαιΐΡίβΡδ ροδβδ, 1β ρβυρΙβ Γοριηαηί 

υη άβιηί-οβΡοΙβ δυρ 1β ρίνα§·β,· άβδυδ βδί άαηδ Ια Βαριγυβ ανβο (ΐυβίςυβδ άίδοί- 

ρΐβδ οΙιοίδίδ : αυουηβ ίΡίΒυηβ ρΐυδ ρορυΙαίρβ. 

2) Μο. α άβ3ά ραρΙβ άβ Γβηδβί^ηβιηβηί έν παραβολαϊς (ιιι, 23); βί οβρβηάαηί ίΐ 

ίηαυ^υρβ ιοί ςυβίςυβ οΐιοδβ; οβ ηβ δοηί ροίηί Ιβδ ραραΒοΙβδ βΐίβδ-ιηβιηβδ, 

πιαίδ υη οβρίαίη βηδβί^ηβιηβηί ραρ ραραΒοΙβδ; πολλά η’βδί άοηο ροίηί έ(}υίνα- 

Ιβηί άβ πολλαϊς [Ο], βί έν παραβολαϊς ίαίί ιηοίηδ αΐΐυδίοη αυχ ραραΒοΙβδ (ΐυί δυί- 

νβηί ςυ’αυ ^βηρβ ά’βηδβί^ηβιηβηί ραρ ραραΒοΙβδ. Ββ ρΐυδ, έν ττ} διδαχή αυτοΰ 
η’βδί ραδ δίπιρίβιηβηί δ^ηοη^ιηβ άβ έν τω διδάσκειν αύτον, οαρ οβ δβραίί υη ρΐβο- 

ηαδίηβ ίηίοΙβραΜβ αρρβδ έδίδασκεν; οβδ ιηοίδ ιηαρςυβηί άοηο Ια άοοίιάηβ ρρορρβ 

άυ δαυνβυρ (^υί να έίΡβ βχροδββ. 

3) ίι’ίηνίίαίίοη ά βοουίβρ βδί Γρβηυβηίβ άαηδ Γβηδβί§“ηβιηβηί ραρ 1β ιηάοΗάΙ, 

Ρρον. V, 1; XXII, 17; ΕοοΙί. ιιι, 1; χνι, 22, βίο. ΕΙΙβ η’βχοΐυί ραδ υηβ οβρ- 

ίαίηβ άίίΤιουΙίβ άαηδ 1β δυ]βί; αυ οοηίραίρβ, δί Γαίίβηίίοη βδί ηβοβδδαίρβ, ο’βδί 

ςυβ Ια ιηαίίβΡβ βδί ίιηρορίαηίβ βί ρβυί-βίρβ ιηαΙαίδβθ α βηίβηάρβ. ^βδυδ η’αη- 
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νοίοί (^υβ Ιο δθΐηβπΓ ΘδΙ 80Γΐί [ροπΓ] δΘπίΘΓ. ^Ογ ί1 αιτίνα ^πβ ρβη- 

άαηΐ 0|ΐι’ί1 δθίΒδίίΙ, [άπ ^Γαίη] ίοιηΙ)8. 1β Ιοη^ άπ οΗβπιίη, 6ΐ 1θ8 

οίδβαπχ νίηΓθη!; θΐ 1θ ιη&η§^βΓ6ηΙ. ^ ΕΙ ίΐ βη ΙοηιΒδί 8ιιγ 1θ 8θ1 ρίθΓ- 

Γθυχ ού ΐ1 η’αναίΐ ρα8 Ββαυοοπρ άβ Ιθγγθ, θΙ ί1 Ιβνα απδδίΐόί ραροθ 

(|ΐι’ί1 η’αναίΐ ρειβ άβ ρροΓοικΙθαΓ άβ ίΘΓΓβ; ^θΐ 1ογ8(]ιιθ Ιθ 8θ1θί1 8β 

Ιβνα, ί1 ίαΐ Ι^ΓπΙβ, θί, ρείΓΟβ (^π’ίΐ η’αναίί ρα8 άβ ταοΐηθ, ί1 8θ άβδ- 

86θ1ι&. '^Εί ά’απίΓΘ ΙοιηΒα ά&ηδ 1β8 βρίηθδ; βΐ 1β8 ©ρίηΘδ ιηοηΙθΓθηΙ 

ηοηοβ ρα8 ππθ ρ&Γ&ΐ3θ1θ, βΐ ηθ όΐί τίβη ςυί ίαδδβ οοηηαιίΓβ 1θ ΙΙιθπιθ £ΐυς[αβ1 ί1 

ίαιιάΓα &ρρ1ί(}υβΓ δα ραΓα1)οΐΘ. Ι^’θδρπί θδί (Ιοηο ηβΟθδδαΐΓθπίθηί βη δυδρβπδ 

3α8(ϊπ’α ΓβχρΙίοαΙίοη. Εθ δθΐΉβιΐΓ Θ8ί 1θ ρΡθΐηίθΓ νβηα ςιιί δθπιβ. Ι^’αΓίίοΙβ 1θ 

ΐϊΐθΐ βη δοβηβ άαηδ ββΙΙβ ίοηοΙίοη; οη δ’βχριάιηβΓαίί άβ ιηβιηβ βη ίραηςαίδ. 

σπεφαι, ίηί. άη 1)111, ςπί ρβαί θΙγθ βπιρίο^θ δαηδ αρί. Μο. αιίΓαίί ρυ άίΐ’θ 

σπείρειν (ββ ςιι’α ίαίί ΜΙ.), πιαΪ8, βη πιβίΐαηί (1’α1)0Γ(1 Γαορ., ί1 α τβδβρνβ 1β ρρβ- 

8βηί ροηΓ πιαΓς[ηβΓ ρΐυδ βχρΓβ8δβπιβηΙ 1β ιηοπιβηί ού ί1 86ηιβ, εν τω σπείρειν 

(ν. 4); ηιιαηββ άβΐίβαΐβ βοη8βΓνββ ραρ Εβ. (Λ'ίνβίβ). 

4) Ιγένετο, δαρρηπιβ ραρ ϋ, Ιαίΐ., δ^Ρδίη. βί ρββ., β8ΐ ρ1βοηαδϋ(}ηβ, βί Ιρβδ 

ρροΕαΙιΙβπιβηΙ ιιη 1ιβ1)Γαϊ3ηιβ Ιιβρίίβ (1β8 ΕΧΧ; ά’αίΠβυρδ 1β ηαρραΐβπρ ρορηίαιρβ 

α]θηΙβ νοΙοηΙίβΡδ : « Π αρρινα »... Εα 8βηιβηοβ ηβ ροηρραίΐ ίοηιΕβΓ βηρ ηηβ 

ροηΐβ δβραρββ άη βύαιηρ ραρ ηηβ Εαίβ; ηιαίδ βη Ορίβηΐ Ιβδ βΕβηιίη8 Ιρανβρδαηΐ 

Ιβδ βΐιαιηρδ η’οηΐ ραδ άβ Ιίηιίίβ 1)ίβη ρρββΐδβ, ρβηάαηί Γβίβ δηρΙοηί; ρίβη άβ 

ρΐυδ ηαίηρβΙ (^ηβ Ια δβιηβηββ ΙοηιΕβ δηρ 1β 1)0Ρά άη βύβιηίη, ηηί δ’βδί ρβηί-βίρβ 

ίοριηβ αρρβδ Ια ΡββοΙΙβ αυχ άβρβηδ άη βΐιαηιρ. Οη νοίί δοηνβηΐ βη ΡαΙβδΙίηβ άβδ 

1)αηάβδ άβ ηιοίηβαηχ δπίνρβ 1β δβπιβηρ, βΐ Ιιαρρβρ Ια δβπιβηββ ηιέπιβ αναηί ςη’βΠβ 

Ιοπιΐιβ. Οβ ςηί Ιοπιΐιβ δπρ 1β βΐιβηιίη βδί ηαΙηρβΠβπιβηΙ Ιβηρ ρροίβ. Εο. α βρη 

άβνοιρ α]οηΐ6Ρ ςηβ Ια δβηιβηββ αναϋ βίβ ίοηΐββ αυχ ρϊβάδ. 

5) Εβ δοΐ βη11ίνα1)1β δπρ Ιβδ βοΠίηβδ άβ άυάββ βΐ ηιβηιβ άβ Οαΐίΐββ (βΐ αηδδί 

άβ Ορβββ), α ρβη άβ ρροΙοηάβυρ, βΐ Ια ροοίιβ αίϊίβηρβ ραρ βηάροίΐδ; άαηδ ά’αη- 

Ιρβδ, ί1 ηγ α νραίηιβηΐ ραδ αδδβζ άβ ίβρρβ ροηρ ςηβ Ιβδ ββρβαΐβδ ρηίδδβηί 8β 

άβνβίορρβρ; β’βδί 1β -ετρώδες; ΓβχρΙίβαΙίοη « ού ί1 ηγ αναίΐ ραδ Εβαηβουρ άβ 

Ιβρρβ » α ρρο1)α1)1βπιβηΙ βίβ α]ουΙββ ραρ Μβ. (Εβ. ηβ Γα ραδ, βΐ α πιίδ πέτραν, 

Ιβρηιβ ρΐηδ βΙαίρ). εξανατέλλω βδί οράίηαίρβπιβηΐ ίραηδίΙίΓ, « ίαΐΡβ Ιβνβρ »; ί1 βδΙ 

ββρβηάαηΐ ίηΐραηδ. άαηδ Μοδβΐιπδ (ιι, 58). Εα δβηιβηββ Ιβνβ Ιρβδ νίΐβ ραρββ (^ηβ 

13 ίβΡΡβ βδΐ ρβη βραίδδβ βΐ Ιρβδ ηιβηΜβ. 

6) Εα ρΐαηΐβ α ρη Ιβνβρ ραρίάβιηβηί ρβηάαηί Ια ηηίί, δυρίουί ^ραββ αη νβηί 

άη δηά-βδί (^ηί δηβββάβ οράίηαϊρβηιβηί αηχ ρΐηίβδ ηβββδδαΐρβδ ροηρ Ιβδ δβιηβη- 

ββδ; άαηδ ββ βαδ 1β δοΐβϋ, βηβορβ ίρβδ ΕρύΙαηί βη ηονβιη1)Ρβ, αρρβδ Ιβδ δβιηαίΐ- 

1β8, άβδδββύβ Ιβδ ροηδδθδ άοηΐ Ιβδ ραβίηβδ ηβ ρβηνβηί ρηίδβρ ΓΚηηιίάίίβ άαηδ 

1β 8θ1. Μβ. α άί8ίΐη§·ηβ 1β βοηρ άβ δοΐβϋ (^ηί ΕρύΙβ Ια ρΐαηίβ, αηηηβΐ βΐΐβ αηραίΐ 

ρη βηβορβ δυρνίνρβ, βΐ 1β άβδδββύβπιβηΐ βοπιρΙβί. Εβ. α ρβάηίί 1β ρΐιβηοπιβηβ 

α δβδ βίβπιβηΐδ ραίίοηηβΙδ, άβδδββύβηιβηΐ ίαηίβ ά’ΐιηπιΐάίίβ. 

7) Εβδ α§^ρίβη1ίβηρδ ά’αηίρβίοίδ η’βΙαίβηί άοηβ ραδ ρΐηδ άίΐί^βηΐδ ςηβ ββηχ 

ά’αη]ουράΊιηί. Αη Ηβη ά’αιταβύβρ Ιβδ βρίηβδ [πίοιίΓΓαρ) ςηί βροίδδβηί άαηδ Ιβδ 

βΐιαηιρδ, ίΐδ δβ βοηίβηίβηί άβ Ιβδ βοηρβρ οη άγ πιβίίρβ 1β ίβη; 1β 1α1)οηρα§^β, 

Ιρβδ δηρβρΓιβίβΙ, ηβ Ιβδ άβίρηίί ραδ; άβ δορίβ ηη’βΠβδ ρβηαίδδβηΐ ανββ ηηβ 
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θΙ, ΓβΙοηδίβΓθηΙ, βΐ Π ηβ άοηηα ραβ άβ ίηιίΐ. ^ΕΙ ά’απίΓθβ ίοιη- 

ΕθΓθηΙ; άίΐιΐ8 Ια Εοηηβ Ιθγγθ, βΐ άοηπθΓθπί άπ ίηιίΐ, βη ιηοηίαηΐ βΐ 

βη 8Θ άόνΘίορραηΙ, βΐ ΓθικϋΓθηί Ι’χιη’ ϊγθιιΙθ, 'ΓαπίΓθ’ βοίχαηίθ, 

8. εν ΐΓοίδ ίοίδ. — Νβδίΐο : εις... εν... εν. 

βχίΓβΟΓάίη&ΐΓθ ΘηβΓ^ίβ; άναβαίνω, άβδ ρΐαηΐβδ, άαηδ Ια ΒΜβ (Ιδ. ν, 6 : άναβτί- 

σονται ε?ς αυτόν... ακανθαι; οΓ. Ιδ. χχχιι, 13) βΐ οΐιβζ Ιβδ οΐαδδίςυβδ (Χεν. Εοοπ. 

XIX, 18 βίο.). Ε’βρίηβ ςυί δβ ίροπνβ άαηδ ίοπδ Ιβδ οΐιαιηρδ, Ββαποοιιρ ιτιοίηδ 
βίβνββ ςυβ Ιβδ Γοηοβδ, η’βδί ραδ ρΐυδ ΙιαιιΙβ ςυβ 1θ Βίβ οα Γογ§^θ, ιηαίδ βΠβ 
ροτίδδθ ρΐιΐδ νίΐβ βί ρίπδ (Ιπι βί βίοπίΤβ δβδ ίβηάρβδ ίί§^βδ, άβ ίαςοη ςπβ Γβρί ηβ 
ρβιιί δβ ίΟΓΙηβΓ. 

8) Οη ρβπί άΐΓβ ςυβ ρΙιΐδίβπΓδ ΙβχΙβδ δοηί βη ρρβδβηοβ. ΕΐΓβ (ανβο Σοίε^) 

άλλο, βί βηδυίίβ αύξανο'ιχενον ςιιί, ανβο <5ναβαίνοντα (ιηαδο. 8ίη§·.), δβ ΓαρροΓίβΡα ά 

καρπόν, οοπιιηβ άαηδ ν§·., (ηιοΐιιιη αεοβηάβηίβιη, βί οΓβεοβηίβητ; οη Βίβη ΙΐΓβ 

(ανβο ΗοΙίζ.^ ΝβΒΐΙβ, ΞινβΙβ) αλ'λχ βί αυξανόμενα, βη ρρβηαηί άναβαίνοντα ροπΓ ηη 
ρΙπΓ. ηβηί. Εα οοιηΒίηαίδοη άβ αλλα ανβο αύξανόμενον βδί βηοοΓβ ροδδίΒΙβ. Εβδ 

αηίοηίβδ άίρΙοΓηαίίςηβδ δοηί α ρβη ρρβδ β§·α1θδ (αυξανόμενα χΒ, αυξανομενον 
ΛΟΒ βίο. Ζαίί.). Νοηδ ρρβίβΓοηδ αλλα (ν* ΒΟΕ; άλλο ΑΒ βίο.), ςηί ιηβί ηηβ 

3ηδίθ ηηαηοβ; ο’βδί Ια ρΐηδ §^Γαηάβ ςηαηίίίβ άβ Ια δβηιβηοβ ςηί βδί ίοπιΒββ άαηδ 

Ια Βοηηβ ίβΓΓβ; άβδ ΙοΓδ ί1 βδί ρΐηδ ηαίυρβΐ ά’αίίπΒηβρ Ιβ άβνβίορρβιηβηί βί Ια 

πιοηίββ α Ια ρΐαηίβ (αυξανόμενα) ςη’ά δοη Γραίί. Ταηάίδ ςηβ ά’αΒορά Ια δβηιβηοβ 

ηβ δ’βδί ραδ ιηβιηβ άβνβίορρββ, (ΐηβ άαηδ 1β δβοοηά οαδ βΠβ δ’βδί άβνβίορρββ 

δαηδ ιηοηίβΓ, ςηβ άαηδ 1β ίροϊδίβπιβ οαδ βΐΐβ η’α ραδ ίαίί άβ Γραίί, Ια Βοηηβ 

ίβρρβ οίΤρβ ίοηδ οβδ αναηία§^θ8 βηαιηβρβδ ίοί άαηδ Γοράρβ ίηνβΡδβ. Εβ ίβρραίη 

βδί ΓανοραΒΙβ, καλτ^ν, ανβο ίηδίδίαηοβ δπρ Γαά]. ραρ 1β ΡβάοηΜβιηβηί άβ Γαρ- 

ίίοΐβ (Εο. α ρρβίβρβ άγαθην (}ηί πιαρ(|ηβ ιηίβυχ Ια Βοηηβ ηαίπρβ άα δοΐ). 

Εβδ αηίοριίβδ άίρίοιηαίίςηβδ δοηί απδδί ίρβδ άίνίδββδ δηρ Ια Γιη άα ν. Οη 
ρβαί ΙίΡβ εις... είς... εις, οα έν... έν... έν, οα ?ν... εν... εν (Υ^.), οα είς... έν... εν. II βδί 
οβρίαΐη ςαβ Ια Ιβςοη ΕΝ βδί Ια ρΙαδ δοαίβηαβ ραρ Ιβδ πίδδ.; ηοαδ Ια ρρβηοηβ 
ροαρ ?ν ανβο Ιβδ Ιαίίηδ βί />β5. Β’ααίαηί ςα’ανβο αηβ ρρβροδίίίοη, ο’βδί ά Ια 
δβηιβηοβ βη Μοο θ[α’οη αίίρί1)αβ ά’ανοίρ ρροάαίί ίαηίόί 30, ίαηίόί 60, ίαηίόί 100, 

οβ (^αί βδί ρβα ηαίαρβί. Εο., (|αί α ρρίδ Ιβδ οΗοδβδ βη ^ΡΟδ, δ’βδί ίβηα α 100; 

Μί., ςαΐ α δαίνί Μο. άβ ρΙαδ ρρβδ, α Ια εν, ραίδςα’ίΐ α δ μέν, δ δέ, δ δέ. Εα ρρβ¬ 

ροδίίίοη έν οα εις ρβροηάραίί α αηβ ίοαρηαρβ ΙιβΒραϊςαβ οα αραπιββηηβ, Ρβηάαβ 
άαηδ Β^Γβίη. ραρ ... 3, ΠΠΕ Βαηδ οβ οαδ οη ρρβίβρβραίί ε?ς {^(νβίβ), πιαίδ αίορδ 
ί1 Γααάραίί 1β ΡβρβίβΡ ίροίδ ίοίδ; εις βί έν... έν {ΝβείΙβ) δβραίί ά’αηβ βορίίαρβ 
Βίζαρρβ. 

Εα ρρορορίίοη άβ 100 ροαρ 1 βδί άβ3α άαηδ Οβη. χχνι, 12. Αα]οαράΊιαί βηοορβ 
Ιβδ ΑραΒβδ ραρίβηί νοΙοηίίβΡδ άβ ςααραηίβ οα οίηςααηίβ ροαρ αη (άΑυδδΕΝ, 
€οιιΐ\ιηίΐ68 ά68 ΑΓαΙ)68, ρ. 254), οβ ςαί ^αδιίΩβ Ιβδ βχρρβδδίοηδ άβ Ια ραραΩοΙβ. 

Μαίδ ί1 ίααί ρβοοηηαίίρβ Ια αηβ βχρρβδδίοη ορίβηίαΙβ βπιρΩαίίςαβ ροαρ άίρβ 
Ββααοοαρ. Οη οίίβ ΤΩβορΙίΡαδίβ [ΗΪ8ΐ, ρΐαηΐ. VIII, νιι, 9) ροαρ ρροανβρ ςα’βη 
ΒαΩγΙοηίβ 1β Βίβ ρβηάαίί οβηί ροαρ αη. Εη Οαΐίΐββ 1β ρροάαίί ηβ άοίί ραδ βίρβ 



ΕΥΑΝΟΙίΕ 8ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, IV, 9. 93 

'ΓαιιίΓθ’ οβηΐ. » ^ΕΙ ί1 άΐδαίΐ : « ^ι1Θ οβίιιί (}υί α άβδ ΟΓθίΠβδ ρουρ 
ΘηΙβηάρθ, θπΙθικΙθ. » 

Ιίβαιιοοιιρ ρΐυδ βΐθνβ (ίπθ άαηδ Ιβδ Ιρ83 ηοΐιβδ ρΐαίηβδ ά'ΆπιίνάΒ. Εθ Κ. Ρ. 

δΙ&ηίδΙαδ Κοαχ, ρρίβυρ άθδ ΤραρρΐδΙβδ β1α1)1ίδ βη οβ Ιίβυ, β1 ςαί ρραΙί(}ΐιβηΙ υηβ 

ουΙΙπΡΘ Μβη δυρβρίβιιρθ α οθΙΙθ άβδ §·βηδ άιι ρ&^β» νθπί 1)ίβη ιηβ άοηηθΡ 1θ8 Ρβη- 

δβί^^ηβπιβηΐδ δΐιίν&ηΐδ ροτιρ Γ&ηηββ 1908. ΒΙθ, 9,19 ρουρ 1;ορ§·θ, 10,12 ρουρ 1; 

Ιβηΐίΐΐβδ, 4 ρουρ 1. Βθδ αηηθβδ οράίη&ίρθδ Ιβδ Αρα1)θδ η’ο1)Ιίθη(1ραΐθηί ^υβΡθ 

ςυβ 3 ρουρ 1. Ββ Ρθηάβιπθηΐ άυ 1)ΐ6 ου άθ Γορ§·6 άθδ Ρβρβδ Τρ&ρρίδΙθδ η’α 

3υιηυίδ άθροδδθ 13 ρουρ 1. 

9) ώτα άκούειν ρουρ δυνάαενα άκούειν. ΟθΙΙθ Ιουρηυρθ (ά’αρΡΘδ ΒΙ&δδ, 233) βδΐ 
δυηδ υηαίο^ίθ θη ^ρθο. II βδΐ ρΐυδ ηαΐυρθΐ άβ ρρβηάρβ άκούειν οοπιπιθ υη ίηβηί- 
ϋί (1θ βυΐ. Ββΐυί ς[υί & άβδ ΟΡθίΠβδ ρουρ οπίβικίρβ; ο’θδΐ υηβ ΙοουΙίοη ίοριηβΘ 
ά’υρρβδ Ιβδ ΒΧΧ : κκ\ ούκ εδο^κεν Κύριος... ώτα άκούειν □'’ί7Κ), ΌΙ. ΧΧΙΧ, 3 (4). 
Οη ρβυΐ ανοιρ άθδ ΟΡβίΠθδ θ1 ηβ ρυδ θηίβηάρθ, οοπιπιθ Ιθδ ίάοΐβδ, ώτα ε/ουσιν 
και ούκ άκούσονται (Ρδ. οχιιι, 14). — ΟθΙΙθ ίπνίίπϋοπ Ά βοουΙβΡ βδΐ Ιου3θυΡδ άυπδ 
Ια ΒουοΙίΘ άυ 8θί§·πθυρ, δπυί Αροο. χιιι, 9, πνθο άθδ ίορπιπίβδ υπ ρβυ (ϋίΤβΡβπ- 
Ιθδ (Μο. IV, 23; ΜΙ. χι, 15; χιιι, 9, 43; Βο. χιν, 35; Αροο. ιι, 7. 11. 17. 29; ιιι, 6. 
13. 22). 8\ν6ΐΘ Γπρρβίΐβ ςυβ οθρίαίπβδ δθοίθδ ^ποδΙίς[υθδ νογπίθπί άππδ οβδ 
ρπροΐβδ υπ βποουρ&^βιπθπΐ & οΙιβΡοΚβΡ άυπδ Ια ραραβοΐβ άυ δβπίΘυρ άθδ ιη^δ- 
ΐΘΡβδ ςυβΙΈ^Ιίδθ πθ Ρθοοππαίδδαίί ραδ : οΓ. Ηιρροι.. Ηαβν. ν,,8, τουτέστι, φησίν, 
ούδε'ις τούτων των μυστηρίων άκροατής γέγονεν ε? μή μόνοι οί γνωστικοί τέλειοι. II 3Γ α Ια 
υπθ θχα^ΘΡαΙίοπ ιπαηΐίΘδΙβ, πιαίδ ί1 βδΐ ά’αίΙΙβυΡδ οβρίαΐπ (}υ6 άβδπδ ίηνίίθ ιοί 
ά ΓθΠβοΙιΐρ δυρ Ια ραραΒοΙθ. Οπ ρβυΐ ιπθπιθ αίουΐθρ : βΐ α Ιυί βπ άθπιαπάβΡ 1θ 
δθπδ, α πιοίπδ ςυβ Γθπδθΐ^^πθπιβπί η’αίΐ άθ3α ρορίβ δυρ 1θ ΙΙιθπιθ άθ Ια ρρβάίοα- 
Ιίοπ. Όαπδ οβ οαδ δβυΐθίπθπί οη ρουναίΐ οοιηρρθηάρθ ςυβ 1θ δθΐηβυΓ δέπιβ Ια 
ραροΐβ. 

10-12. Βε ΜΥδΤΕΚΕ πϋ ΚΕΟΝΕ ΒΕ ΒίΕΠ (ΜΙ. ΧΙΙΙ, 10-15; Βο. VIII, 9-10). 

Οπ δαίί (ΐυθ Ιθδ βναη^-βΐίδίβδ η’οηΐ ραδ Ιου]ουΡδ ραη§·β Ιθδ Γαϋδ άαπδ Γοράρβ 
οΐιροηοΐο^ίίΐυθ. Ουθ1(}υθδ-υηθδ άθδ οοιηραραίδοηδ άθ Οθ οΐιαρϋρθ οηΐ θΙθ ρΐα- 

Οθβδ ραρ ΜΙ. βΐ ραρ Βο. άαπδ ά’αυίρθδ οοηΐθχίθδ. Οη ρβυΐ άοηο δουίβηιρ (^υθ 
ΟθΙίθ ΙΙιβορίθ ^θπθραΐθ δυρ Ιθδ ραραΒοΙθδ α βΙθ θχροδβθ ραρ άθδυβ άαπδ υηβ 
αυί,Ρθ οίροοπδίαηοθ, ραρ θχβιπρίθ αρρβδ Ιβδ ραραβοίθδ ΡθρροάυίΙθδ ραρ Μο. 

Οβίυί-οΐ α ]υ^θ α ρροροδ άθ Ια ρΙαοθΡ θπΙρθ Ια ραραΒοΙθ άυ δβπίθυρ βί δοη 
βχρΙίοαίίοη, οοπιπιθ υηβ ραίδοη ά’έίΡθ άθ οθ ιηοάθ ά’βπδθί^ηβρ, ιηαίδ Βοίδγ 
(I, 738) α βίθη πιοηίρθ (^υθ ΟθΙ βρίδοάθ η’βδί ραδ δΐΐυθ άαπδ δοη οαάρθ ρρορρθ 
Γθβΐ. II 7 βη α άβυχ ραίδοπδ άθοίδίνθδ : 

1) άθδΐΐδ νίβηΐ άθ άίρθ δα ραραβοΐθ αδδίδ θπ Βαρι^υβ, δ’αάρβδδαηΐ ά οθυχ ςυΐ 

δοηί δυρ 1θ ρίνα^θ; ί1 άιρα Ιθδ αυΐΡθδ ραραβοίθδ άαπδ Ια ιηέΐΉθ δίΐυαίίοη. Ο’βδί 
1θ δοιρ δθυΙθΓΠθπΙ ς[υ’ί1 ραδδθρα άθ ΓαυίΡθ οόίβ άυ Ιαο (ιν, 35). Ορ Ιβδ άίδοίρΙβδ 
Γίηίβρρο^βηΐ ρβηάαηΐ ηυ’ίΐδ δοηΐ δβυίδ ανβο Ιυί; Μο. η’ίηάΐς[υθ ραδ ςυ’ϋδ Ιυί 
αίθπΐ ραρΙβ α Γορβίΐΐβ άαπδ Ια Βαριγυβ; ίΐ δ’α^ίΐ ά’υη §·ρουρθ αδδβζ οοπδίάθραΜβ 
άθ άίδοίρΙβδ. Β’αίΠθυΡδ δτε Ιγένετο ιηαρ(ίυθ βίθπ υηβ αυΐρθ οίροοπδίαηοθ. 

2) Βθ ρΐυδ, Ιθδ άίδοίρΙθδ άβιηαηάαίβηΐ Ιβδ ραραβοίθδ τάς παραβολάς; ορ άβδυδ, 

άαπδ ΟθΙΙβ οίροοπδίαηοβ, η’βη α θποορθ ρροηοηοθ (^υ’υηβ. Ο’βδΙ άοηο (5υβ Ια 
ΙΙιβορίθ δυρ Ιβδ ραραβοΐβδ α βίβ ίραπδροδββ. 
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ΕΙ (}ΐΐ3η(1 ί1 ίπΐ δβπΐ, δθ8 (Ιίδοίρίθβ ανβο 1θ8 Όοπζβ Ιυί άβιτιαη- 

άαίθηΐ 1θ8 ραΓα1)θ1θ8. ιι Εΐ ί1 ΙβπΓ (ϋδβίΐ : « Α νοπ8, 1β τη^δίβΓβ άη 

10) κατα [Λονας, ειΙίίςυΘ βί ΕΧΧ, ΘΠ δουδ-βηίβηά&ηΐ '/^ώρας οπ οδούς οπ μοίρας, ηβ 
δί^ηιΓίθ Ρ&8 « ά&ηβ Ια δοϋΐυάβ », πιαΪ8 « βη ραΓίίοιιΙίβΓ ». Οβία οοιηρΓβηαίί υη 
ΟθΓίαίη ηοπι1)Γθ άβ (ϋ8θίρ1β8 θπ ρ1υ8 άβ8 Όοπζβ. Μβ. βοηηαίΐ άοηβ πη άοπΜβ 
οβΓοΙθ απίοπΓ άβ ^β8υ8. Ό’ίπιρΐ. ήρώτων (Τί. ήρ^ότουν ςπί 8πρρο8β Ια βοηίπ8ίοη 
άβ8 νθΓΐ)θ8 ΘΠ αω θί εω), ]θΐηΙ απ ρίππβΐ τας παραβολάς, ηιοηΐΓβ ςπθ Ιβδ (ΙίδβίρΙβδ 
αναίβηί βοπίππίθ, ςααηά ^β8Π8 αναίΐ ρΓοροδβ άβδ ραραΐ^οΐβδ, ά’βη άβιπαηάβρ 
ΓβχρϋβαΙίοη. 

11) Όβδ ΙβΓπιβδ άθ Μβ. 8οη1 ίρβδ βηβρ^-ίι^πβδ βί δβ Ρβνβίβηί βοιπηιβ ρριιηίίίίδ 

ραρ ραρρορί α Μί. βί α Όβ. Εη α]οπΙαιιί γνώναι βί βη ηιβίίαηί 1β ρΙπρίβΙ μυστήρια, 

ΐΐδ οηί αίΓαί1)1ί Ια ρβηδββ. Όαηδ Μβ. 1β ηι^δίβΡβ άπ Ρ6§'ηβ άβ Όίβπ η’βδί ραδ 

δβπίβΐϊίβηί ο1)3βί άβ βοηηαίδδαηββ, β’βδί βοιηΐΉβ πηβ ίοηβίίοη αββοράββ απχ 

αρόίΡβδ άαηδ πη άβδδβίη άπ ΡβΡβ ββίβδίβ ηπΐ δβ Ρβαΐίδβ <1β]α. Εβ Ρβ^ηβ άβ Όίβπ 

η’βδί ραδ πηβ ηοίίοη ρπρβ, β’βδί πη βνβηβιηβηί ς[π’ί1 ίαπί (Ιβνβίορρβρ; ββ δββΡβί 

βί Ια ^ραββ άβ 1β ρβαΐίδβρ δοηί βοηΟβδ απχ άίδβίρΙβδ. Μυστη'ριον η’βδί βπιρίογβ 

άαηδ Ιβδ βνν. ςπ’ίβί βί άαηδ Ιβδ ραδδα^βδ ραραΐΐβίβδ, Μί. χιιι, 11; Όβ. νιιι, 10 

(άαηδ Ιβδ άβπχ βαδ απ ρΙπρίβΙ). II ηβ δβ ρβίροπνβ ςπβ άαηδ δαίηί Ραπί (21 ίοίδ) βί 

άαηδ ΓΑροβ. (4 ίοίδ). II η’βδί ]αΕ[ΐαίδ βηιρίογβ άαηδ 1β δβηδ ραϊβη ά’πηβ ββΡβ- 

ιηοηίβ Ρβ1ί§ίβπδβ δββΡβίβ; ί1 δί§'ηίββ οπ Ρίβη πηβ βΐιοδβ δββρβίβ, οπ, βοιηιηβίβί, 

πη άβδδβίη άβ Όίβπ, ηβββδδαίρβιηβηί βαβίιβ, ραρββ ςπβ Ιβδ νοίβδ άβ Όίβπ δοηί 

ίηδοηάαΜβδ (βί. Όαη. π, 28 δδ., βί 8αρ. ιι, 22); ίβί Ιβ §ταη(1 άβδδβίη βδί Ια Ρβα- 

Ιίδαίίοη άβ δοη Ρβ§·ηβ. 

Όβδ απίρβδ, ςπί ηβ δοηί ραδ ]π§·βδ (1ί§^ηβδ άβ ββίίβ Ιιαπίβ ίανβπρ, Ρβςοίνβηί 
Γβηδβί^ηβιηβηί ραρ ραρα1)ο1βδ. Εβπχ άπ άβΐιορδ, οι έ'ξω, α ροπρ ηοπδ πηβ αρ- 

ραρβηββ πη ρβπ άπρβ, βί β’βδί ρβπί-βίρβ ροπρ ββία ςπβ ηί Μί. ηί Όβ. ηβ Γοηί 
ρβίβηπ; ββρβηάαηΐ Γβχρρβδδίοη δ^ηοηγπιβ οι έκτο'ς βδί βηιρίογββ ανββ δγιηραίΐιίβ 
ραρ Ιβ ίραάπβίβπρ άβ Εββΐί, (ρρο1ο§·πβ, ν. 4; ρπίδς;π’οη νβπί βίρβ πίίΐβ α ββπχ άπ 

άβΐιορδ); Γβχρρβδδίοη ραβΌίηίίίπβ, □'ίίΊ2ί’>ΠΠ, αναίί ρβπί-βίΡβ α Γορί^ίηβ πη δβηδ 
ιηοίηδ Όοδίίΐβ ςπ’αρρβδ Ιβ ίρίοηιρίιβ άπ ΡΌαρίδαϊδπιβ. Εβ νβΡδβί, ίδοΙβ άπ δπίναηί, 
ηβ ιηαρςπβραίί άοηβ απβπη άβδδβίη άβ ρβρροΌαίίοη, ηιαίδ δβπίβηιβηί άβδ άβ^ρβδ 
άαηδ Ια βοηιπιπηίβαίίοη άπ ηιγδίβρβ. Απχ πηδ ί1 βδί βοηΓιβ, απχ απίΡβδ ί1 η’βδί 
(5π’ίηδίηπβ ραρ ραραΌοΙβδ. Εοηιηιβ Ια ραραΌοΙβ βδί άβ δα ηαίπρβ βιηρίογββ ροπρ 
ίαίρβ άβ Ια βίαρίβ, ί1 ίαπί δπρροδβρ ςπβ ΓοΌδβπρίίβ ρβΙαίίνβ ίίβηί απ ιη^δίβρβ. II 

βδί βαβίιβ, Ιβδ νοίβδ άβ Όίβπ δοηί ίιηρβηβίραβίβδ. 8’ί1 βδί ρβνβΙβ α ββπχ άπ 
άβΐιορδ, ββ η’βδί ςπβ ραρ άβδ ραραβοΐβδ ςπί, βίαηί πη άίδβοπρδ ίηάίρββί, ηβ 
ρβπνβηί ίαίρβ πηβ ρΙβίηβ ΙππιίβΡβ δπρ πη δπ]βί δί οΐΐδβπρ, δπρίοπί ίαηί ςπ’βΐΐβδ 
ηβ δοηί ραδ βχρΙίςπββδ. τά πάντα, (^πί η’α ρβδ βίβ Ρβίβηπ ηοη ρίπδ ραρ Μί. ηί 
ραρ Όβ., ηβ άοίί ραδ βίρβ ρρίδ ά’πηβ ίαςοη ίρορ πηίνβΡδβΙΙβ; Ιβ δίγΙβ δβπιίίίε[πβ 
ρβΡίηβίίαίί ββδ ^βηέραΐίδαίίοηδ ςπ’ίΐ ηβ ίαπί ροίηί ρρβηάρβ βη ίοπίβ ρί§·πβπρ, 

Ε’βδί άοηβ ββ ςπί βοηββρηβ Ιβ ρβ§^ηβ άβ Όίβπ ςπί βδί ρροροδβ βη ραραΌοΙβδ; βί 
ίβί βδί βίβη βη βίίβί Ιβ ίΐιβηιβ άβδ ραραβοΐβδ άαηδ Μβ., ανββ Γίηίροάπβίίοη άπ 

δβπιβπρ. 

Ροπρ ίοπί ββ ν. οη ρβπί βοηιραρβρ Νιιτη, ναΗα, 14, 228^^: *1Ό57 “ΙΠΌ ΠΜ 

ΠΝ ΐη*ΤΌ Π\"ί Π^ΤΊ... ΟΐίΕ)! □152 « Όίβπ ραρΙαίί α Μοϊδβ 
ίαββ α ίαββ... ιηαίδ ί1 ηβ ραρΙαίί α Βαίααιη φΓβη ηιαβΜΙδ ». 
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Γβ^ηβ άβ Οίβιι α βίβ άοηηβ, ηιαίδ α οθαχ-οί (5πί 8οηΐ (ΙβΙιοΓδ, ίοηΐ 

αΓΓίνβ βη ραρδίΒοΙβδ; ι^8.ίιη 

ςιι’ίΐ8 Γθ§^&Γάβη11)ίβη βΐ ηβ νοίβηί ρα8, 

ς[ΐι’ίΐ8 βηίβηάθπΐ βί ηβ οοπιρΓθηηβηΙ ρ3ΐ8, 

άβ ρβιιΐ’ ςιι’ίΐδ ηβ 8θ οοηνβΓίίδδβηΙ βΐ ςπ’ίΐ ηβ ΙβπΓ δοίΐ ραράοηηβ. « 

12) Όαηδ Ιη Ιαη^αβ νυ1§“αίΓβ Γνα βδΐ δοπνβηί δγη. άβ ΓηΙϋςηβ 6ζως, « άβ ίαςοη 

(|ηβ )), 011 πίθιηβ δί§·ηίΓιβ δίπιρίβιηβηί « (ΐιαβ » (οΓ. ιιι, 9), ηιαίδ δΐΐΓίοιιΙ ανβο Ιβδ 

νβΛβδ (^υί 8ί§·ηίββηί « ρπβΓ ». — Α άθΓηιιΙ ά’υη άβ οβδ νβρβθδ, ί'να ηβ ρβιιί 
ίηάίςηβρ ιοί ςιιβ 1β βηΐ, πιαίδ βη ιηβπιβ ίβπιρδ ΐ1 ίηίΓοάαίί, δίηοη ηηβ βίίηϋοη, 

άη ιηοίηδ ηηβ αΐΐυδίοη Ιρβδ άίΓβοΙβ η πη ίβχΐβ ά’Ιδηϊβ (νι, 9-10), ββ&ρ^β άβ άΐΓβ 

ηη ρβηρίβ : Άχο^ ακούσετε κα'ι ού μή συνητε, και βλέποντες βλέψετε κα\ ού [χή Ι'δητε... (χη^ 

ποτέ ϊδωσιν τοΐς οφθαλιχοΐ’ς και τοίς ώσ'ιν άκούσωσιν, και τ^ καρδία συνώσιν κα'ι έπιστρέ- 

ψωσιν, κα'ι ιάσομαι αυτούς. Εα ίοΓΠΐβ ίπιρβΓδΟηηβΙΙβ άφεθ^ βδΐ ρΐυδ ρΡβδ άΐ1 ίβχΐβ 

1ιβ1)Γβυ Ν^ΊΙ) ςηβ ίάσομαι, ρΐιΐδ νοίδίη ρ&Γ 1β δβηδ. Μβ. & Μοςαβ 1β βοιη- 

ιηβηοβιηβηΐ βί Ια Γιη άη ραδδα^β, βΐ Γα ίΓαηδίοηηβ ροηρ ςηβ Ια ηιίδδίοη άβ 

^β8η8 δοίί οοπιραΓββ α ββΠβ ά’Ιδαϊβ. 'Ίνα βδί άοηο ρρβδςυβ βς[ηίνα1βηί άβ ί'να 
πλχρωθ^ (ροπΓ ββδ βίΙαίίοηδ βαηδ ανβρίίρ ςη’οη βίίβ ΓΕβήίηΓβ, βί. Μβεεία- 

71181716, ρ. 203). Μί. Γα βοιηρπδ αίηδί βη ΓβδΙίΙηαηί ίοηίβ Ια βϋαίίοη, ρρβββάββ 

άβ άναπληροΰται αύτοΐς ή προφητεία Ήσαίου ή λέγουσα. Εβ. αη βοηΙραίΓβ α ββοηρίβ 
Ια βίίαίίοη, άβ ίαςοη α Ιηί ίαιρβ ρβράρβ ηηβ ραΠίβ άβ δοη βαραβΙβΓβ. Βαηδ ββδ 

βοηάίΐίοηδ οη ηβ ρβηί δανοΐΓ ίρβδ βχαβίβηιβηί ββ ςη’α ρροηοηββ άβδηδ. 8αη8 

ραρΙβΓ άβδ δγη. ραραΐΐβίβδ, 1β Ιβχίβ ά’Ιδαϊβ βδί βηβορβ ρβ^αράβ βοπιπιβ ηηβ 

ρρβάίβίίοηάβ Γβηάηρβίδδβπιβηί άβδ άηίίδ ραρ δαίηί Ραηΐ άαηδ Αβί. χχνιιι, 25 δ., 
βί άαηδ Ιο. χιι, 39 δ. Εβ ίβχίβ άβ 3ο. βδί ίρβδ ίορί άαηδ 1β δβηδ άβ Γβηάηρβΐδ- 

δβιηβηί βί άβ Γανβη^^ίβηιβηί άβδ Ιηίίδ νοηΐη άβ Όίβη, ηιαίδ ββί ανβη§^1βηιβηί 

δβ ρροάηίί βη ρΙβίηβ ΙηπιίβΡβ : Ιβδ Ιηίίδ ηβ δβ βοηνβρίίδδβηί ραδ βη ά4ρίί άβδ 

8ί§·ηβ8. Ο’βδί άοηβ Ια βίαρίβ ςηί Ιβδ ανβη§1β. 

δλνβίβ α ραίδοη άβ ιηβίίρβ δβηΐβπιβηί ηηβ νίρ^ηΐβ αη ν. ρρβββάβηί βηίρβ θεού 
βί έκείνοις, βί ηη ροΐηί βη Ιιαηί αναηί 1β ν. 12. Εβδ άίδβίρΙβδ, άη πιοίηδ άαηδ 
Μβ., ηβ ίοηί ραδ άβ ρβΩβχίοη δηρ 1β βηί άβδ ραραβοΐβδ; ί1 Ιβηρ δβπιΜβ ς[η’β11βδ 
βοηίίβηηβηί αηίρβ ββοδβ ί^ηβ 1β δβηδ ρρορρβ, βί Πδ άβηιαηάβηΐ άβδ βχρΙίβαίΐοηδ. 
Εη Ιβδ Ιβηρ άοηηαηί, 36δηδ Ιβηρ βχρΙίςηβ ςηβ β’βδί ραρ ηηβ §“ραββ δρββίαΙβ 
ςη’οη Ιβηρ βοπιπιηηίίίηβ ηη πι^δίβι*© Ρβίηδβ αηχ αηίρβδ, άοηί Ια δίίηαίίοη βδί 
βορηραρββ ά ββΐΐβ άη ίβηιρδ ά’Ιδαϊβ. Εβδ ραραβοΐβδ ηβ δοηί ραδ βΙιοίδίβδ ροηρ 
ςη’Πδ ηβ βοιηρρβηηβηί ραδ; ηιαίδ ίΐδ δοηί ρβάηίίδ αηχ ραραβοΐβδ ραρββ ςη’ίΐ ηβ' 
Ιβηρ βδί ραδ άοηηβ άβ βοηιρρβηάρβ; ββ ^ηβ Μί. α δηρρίββ βχρρβδδβπιβηί : εκείνοις 
δέ ού δέδοται. Ιΐδ ηβ Ρβςοίνβηί ραδ ηη άοη δηρβπιίηβηί, ηιαίδ ίΐδ ηβ δαηραίβηί δ’βη 
ρΙαίηάρβ, ρηίδςη’ίΐ ηβ Ιβηρ βδί ραδ άη, βί (ίη’ίΐ ηβ βοηνίβηί ραδ ςη’ίΐδ 1β 
Ρβςοίνβηί ίαηί ςη’ίΐδ δβ ίίβηηβηί βη άβΐιορδ άη §·ροηρβ άβδ άίδβίρΙβδ. 
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Νότε δυκ εε βετ οΕδ ΡΑΚΑΒΟΕΕδ. — (Οί. ΗΒ. 1910, 5-35 : Ιβ ΙηΙ άβΒ 

ραΓαΙοΙβΒ ά*αρΓβ8 Γέναη^ίΙβ ββίοη βαίηΐ Μαρο). ΡΙαδίβυΡδ ορίηίοηδ οηί 
βίβ ρτοροδββδ. Ο’αρΓΘδ Κηει6. — δαίναηΐ Οίβιη. Αΐβχ., Απι^γ., Μαΐά., 

Ο&ΙιπθΙ, ανΘΟ δοΐι&ηζ, Ρϊΐΐίοη, — 3θδαδ & ρθ-τΐό βη ρ&Γ&6ο1βδ ροπΓ ρηπίτ 
Ια Γουΐβ (1β δοη βηάαΓοίδδβιηθηΙ. Οιιηι ίΐαςιιβ Ο/ιΗβΐί άοοίΗηαπι ηοη 8Η8- 

οβρβριηί €0 ([αο οροΗηίΐ πιοάο, ίη ροβηατη ηΙίβΗορ 618 ίη8ίίίαΐίο 8ΐιύ· 

ίραΗίΐαν. Αΐίΐηβ ίη ροβηατη €ΚΗ8ΐιΐ8 ιιΙίβΗονβτη αίφιβ βχρίίοίΐαηι 

άοοίΗηατη ί11ί8 ηοη ΙναάίΙ; 8βά νβΗίαΙβιη ίΙΙΪ8 ρροροηίΐ ςηα8ί νβίατηίηβ 

οΐΐβοΐαηι. ΡταβήάβΙ ίΙΙθ8 ηοη 6886 ίηΐβΐΐβοΐατοβ; ηίΚίΙοτηίηα8 βο τηοάο 

άθ66ί, ^αα^6 ίΙΙοηιτη Καο ίη νβ οαβοίΐαΐβπι νβΙΙβ άίοίΐαν^ ^ηαβ 8ίτηαΙ 68ΐ 

ροβηα (^ιιατη τηβραβρυηΐ (ρ. 117). II δθΐη61β (Ιοηο (}πβ (Ι’αρτβδ Κηα^. Ιβδ 
ραΓ&1)ο1βδ δοηΐ οΒδΟΐιτβδ άθ Ιβαρ ηαΙιΐΡΘ. Ρβ ΟΙιρίδΙ οΙιοίδίΙ υη ιϊιοιΙθ ά’βη- 

δβί^ηβιΠΘηΙ (}ΐιί η’αρρρθηάρα ρίβη ά Ια ίοηΐβ ραροβ (}α’β11θ ηθ ΐϊίβρίΐβ ραδ 
ά’βίΡΘ βηδβί^ηΘΘ άβ ίαςοη ά ρουνοίρ οοιηρρθικίρθ. Ρθ Κ. Ρ. Ροηοΐί [Ώίβ 

ΡαΓα})βΙη άβ8 Ηβπ'η ίτη Έ,ναη^βΙίαηι, 2® βά. 1904, ρ. 17 δδ.) α βηοορβ 
ίηδίδίΘ δΐιρ ΓίηΙθπΙίοη άιι €1ιρίδ1 ά’βχβοαίθρ υη 3υ^βηΐθηΙ άο ΡΘρρο1)αΙίοη. 

11 α πιίβυχ οοπιρρίδ ί^υθ 1β οαραοΙθΡβ ηορπιαΐ άβδ ραρα6ο1θδ βΙαίΙ (1β ρβη- 

άρβ Ιβδ νβρίΐθδ δυρηαΐυρβίΐθδ αοοβδδί61βδ ραρ υηβ οοπιραραίδοη; βΠβδ οηΐ 
οβί βίϊθΐ ρουρ Ιθδ αρόΐρβδ βΐ Ιθδ άίδοίρίβδ, ςυβΙίΐυβΓοίδ αυδδί ρουρ 1θ ρβυ- 

ρΐβ. Μαίδ αραρίϊρ ά’υη οβρίαίη ιηοιηΘηΙ — αυ(}υβ1 ηουδ δοπιπιβδ αρρίνβδ 
ανβο Μο. IV, — Ιβ ρβυρίβ, βΐ ηοη δβυίβηίθηΐ δθδ οΐιβίδ, δοηΙΙοιη6βδ (Ιαηδ 
ΓίηορβίΙυΙίΐΘ. Ιβδυδ οΙιοίδϋ άοηο Ιβδ ίηια^βδ βΐ βοπιραραίδοηδ άβ Ιβίΐβ 
δΟΡίβ ςυ’θΠβδ (Ιβιηβυραίβηΐ; ίηβοηιρρθ1ΐΘηδί61βδ αυχ αικίίίβυρδ δαηδ υηβ 
βχρΙίβαΐίοη δρββίαΐβ. 
ΟβΙΙβ ιηαηίθΡβ ά’βηδβί^ηβρ βδΐ υηβ ρυηΐΐίοη : « Ια ^ραββ άβ Γίηδίρυβ- 

Ιίοη Ιβυρ αναίΐ βίβ ρβΐίρββ, βΐ ίΐδ άβναίβηΐ πιαίηίβηαηΐ βρρουνβρ βη βυχ- 

ηιβιηβδ Ιβ βΐιαίίπιβηΐ άβ Ια άυρβΙβ άβ Ιβυρ βοβυρ » [Ι. Ι. ρ. 32). 

Μ. Ροίδγ βχρΗςυβ αίηδί Ια ρβηδββ άβδ βναη^βϋδίβδ, δυρίουί άβ Μβ. : 

« Ρβδ ραρα1)θ1βδ η’βη δοηΐ ραδ ιηοΐηδ βδδβηΙίβΠβιηβηΙ ο6δβυρβδ; Ιβδυδ 
δ’βη βδΐ δβρνί ρουρ ί^υβ Ιβδ Ιυίίδ ηβ ρυδδβηΐ νοίρ ββ 0[υ’ΐ1δ αναΐβηΐ άβναηΐ 
Ιβδ γβϋχ, ηί βοιηρρβηάρβ ββ (^υβ Ιβυρδ ορβίΐΐβδ βηίβηάαίβηΐ, ςυ’ίΐδ ηβ ρυδ- 

δβηΐ δαίδίρ Ια νβρίΐβ άυ δαίυΐ ςυί Ιβυρ βΙαίΙ ρρββΐιβ; αυΐΡβΕηβηΙ, ίΐδ αυ- 

ραίβηΐ ρυ δβ βοηνβρίιρ βΐ ιηβρίΙβΡ ]βυρ ραράοη; ορ, ί1 βίαίΐ άββίάβ ραρ Ιβ 
Ιυ^β βίβρηβΐ 0}υ’ϊ1δ ηβ άβναίβηΐ ροίηΐ βίρβ ρββοηβίΐίβδ βΐ δαυνβδ; ΓΕναη- 

^ίΐβ Ιβυρ α βίβ ρρβδβηΐβ άβ ίαςοη α η’βιηρββΐιβρ ραδ, ιηβιηβ ά ρροβυρβρ Ια 
ρβαΐίδαΐίοη άυ άββΡβΙ άίνίη » (I, 742 δ.). ΟβΙΙβ βχρίΐβαΐίοη, ςυί ιηβΐ βη ρβ- 

Ιίβί Ιβ άββΡβΙ άβ Ρβρρο1)αΙΐοη, βδΐ ρΐυδ ρροβίιβ άυ ΙβχΙβ ί^υβ ββΠβ άβδ ΚΚ. 

ΡβΡβδ Κηα1)βη1)αυβρ βΐ ΕοηβΙί, (^υί ίηδίδΙβηΙ δυρίουί δυρ Γίηάί^ηΐΙβ άυ 
ρβυρίβ, άοηΐ Ιβδ βναη^βΐίδίβδ ηβ ραρίβηΐ ραδ, άυ ιηοίηδ Μβ. 

Μαΐδ Εοίδγ ηβ νοίΐ άαηδ ββΙΙβ Ιΐιβορίβ ςυ’υη Ιΐιβορβηιβ 11ιβοΙο§·ί(ΐυβ, Ιο- 

Ιαίβπιβηΐ β1ραη§·βρ α Ια ρβηδββ άβ Ιβδυδ. Ιβδυδ α ραρΙβ ροιιρ βίρβ βοιηρρίδ. 
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βΐ ί1 κ οΙιοίδί Ια ρ&Γκ1)θ1β οοιηιηθ Ιβ ^θΠΓβ 1β ρΙαδ ρΓορί’θ κ δβ Γαίρβ οοιη- 

ρΓβηάΡΘ (1θ 1η ίοαΙβ. Εη ρΗΓβΜβ βδΐ οίπιρβ άβ δπ ηπίαρβ, θΐ Ιβδ ρΗΓΗΐ3θ1β8 

(Ιβ Ιββυδ δοηΐ Ιβδ ιηοίΐβίβδ οΐα ^βπΓβ. Ο’βδΙ οβ ςα’ΗΥΗΐΙ βχρππιβ 1η ρρβ- 

πιίβΡβ ΓβάΗΟΐίοη βνΗη^βΙίςπΘ. Ρβα η ρβιι, Ιβδ ρΗΓΗΐ)ο1βδ οηΐ ρππα ιηοίηδ 

οίΗΐΡβδ, βΐ Γοη δ’βδί ρρβοββυρβ (1’βχρΐίςυβρ Γπνβυ^^ΙβιηβηΙ άβδ ^α^Γδ; βηίιη 

« οη Η νοιιία ηυοιρ 1η ρπΐδοη ρροΓοηίΙβ, δοίΐ άβ ΓοΙ)δοαρίΙβ (Ιβδ ρπΡΗ^οΙβδ, 

άβδΟΡίΠΗίδ Ηθ(|\ιίδβ Η 1η ΐΡΗάίΐίοη, δοίΐ (Ιβ Γπνβιι^ΙβιηβηΙ (ΙΊδΡπβΙ; βοιηιηβ 

οη ΐΡοανΗΐΐΗίδβπιβηΙ 1η οπηδβ άβ οβ άβρηίβρ Γηι! (Ιπηδ αη (ΙβορβΙ ρρονΐ(1βη- 

Ιίβΐ (Ιβ Ρ(ίρροΙ)Ηΐίοη, (}ΐιί ίιηρ1ί(|υΗίΙ Γβη(1αροί8δβΓηβηΙ ρρβΗΐΗΐ)1β, β1 (:[ΐι’οη 

ηβ ροαΥΗΐΙ ρπδ δοη^βΡ η υοιρ ηη (ΙβΓΗυΙ (Ιπηδ ΓίηΐΗ^ίηΗίρβ ο1)8θαρί1β (Ιβδ 

ρΗΡβΙ)ο1βδ, οη 86 ρβΡδαΗ(ΐΗ (^αβ οβ ^βηρβ πι^^δίβρίβηχ (1’βηδβί§·ηβπιβηΙ 

ηυηϊΙ βίβ οΙιοίδί ΙοηΙ βχρρβδ ρπρ Ιβ δΗηνβιΐΡ Ιηί-πιβπιβ ροηρ ρροοηρβρ Γηο- 

οοηιρίίδδβπιβηΐ (Ιβδ (Ιβδδβίηδ (Ιβ Βίβη δΐιρ δοη ρβηρΙβ : Ιβ 3η(ΐΗϊδπιβ ηβ δ’βδί 

ρπδ οοηνβΡίί, ρΗΡΟβ (^η’ΐΐ ηβ (ΙβνΗΐΙ ρπδ δβ οοηνβρίίρ, βΐ 1η νβρίΐβ βνπη- 

^β1ί(|ηβ Ιαί Η βίβ ρροροδββ βη βηί^πιβ, ροπρ ςη’ΐΐ ηβ ρύΐ ρπδ 1η υοιρ ηί δβ 
δΗΐΐΥβΡ » (I, 740). 

ί,οίδγ ορββ (Ιοηο ηηβ ρηρΙυρβ βηΐΡβ 1η ρβηδββ (Ιβ Ιβδηδ βΐ οβίΐβ (Ιβδ 

βΥΗη^βΙίδΙβδ; ί1 ηβ ρβιιΐ ηηβΙΐΓβ πη οοιηρΙβ (Ιβ Ιβδίΐδ Ιβ (Ιβδδβίη άβ ρρο- 

νο(|αβρ ΓβηοΙηροίδδβπιβηΙ; (Ιβδ ^α^Γ8 βη Ιβηρ ρροροεπηΐ (Ιβδ βηί^πιβδ, βΐ 

ηοηδ οοηοίηριοηδ οοπιπιβ Ιηί. 

Μπΐδ βδΐ-οβ 1)ίβη Ηΐηδί (}ηβ 1η (}ΐιβδΙίοη δβ ροδβ? 

ι^3^ ρβηδββ (Ιβδ βγπη^^βϋδίβδ η’π ροίηΐ βίβ οοηηρρίδβ ΗΥβο οβΗβ ρί^ηβιιρ 

ρπρ (1’Ηηοίβηδ βχβ^βίβδ οΐιρβίίβηδ (}ηί βΐπίβηΐ πιβπιβ 1η πΐΗ]ορίΙβ πη Ιβηαρδ 

άβ ΜθΜοηΗΐ, ο’βδΙ-Η-(ϋρβ πγπηΐ Ιβ ρροΙβδίΗηΙίδπιβ. δαρ Μο. ιυ, 33, Μη1(1. 

όορίΐ : Ρίβί'ΐςίίβ Κηηο ρηίαηΐ ββββ 8βη8ΐιηι ιιΐ άΐεαΐ Εναη§βΙί8ΐα ΟΗΗ- 

8ΐαπι 8β αά ααάίΐοηιηι ΐΊηΙβοίΙΙίίαΙβιη α€θθΐηιηοάα88β,ίά6θ(ΐα6 ραΓαΙ)θΙί8 

βΐ 8ίηιίίίΐιιάίηί}>η8 Η8ΐΐΊη ^ηί886, ηΙ Ηοιηίηβ8 ίη^βηίο Ιατάί^ βΐ ηοη 8αίί8 

άίνίηΐ8 Γ6ΐα8 €0ηιρΓβ1ΐ6ηά6ηάί8 ίάοηβί, ^αοίΐία^, ηηαβ άίο^Ι)αηΐιΐΓ ίηΐβΐΐί- 

§βΓβηΙ. Ιΐα ηοη 8θΙαηι τηαΐοη ραΓ8 νβοβηΐίοηιπι ίηΙβνρΓβΙαηι, 8βά β,τ ΐ11ί8 

τηα<ξηί8 αίψιβ αηΙί<ιιιί8 €ΗΓΐ^8θ8ΐοηι. Ηοπι. ίη ΜαΙΐΚ. 45 βΐ ΤΚβορΗχ^ΙαοΙ. 

ίη Ιιηι.118 ίοοί οοηηηβηΙαΓα8, 

δπϊηΐ Οΐιργδοδίοπιβ βη βίΤβΙ η 1)ίβη Ρβοοηηη Ιβ οΗΡποΙβΡβ (Ιβδ ρΗΡβΒοΙβδ. 

Εη βΐίβδ-πιβηιβδ, βΠβδ δοηΐ ρρορρβδ έ ρβηοΐρβ Ιβδ οΐιοδβδ ρΙαδ δβηδίΜβδ. 

^ηβ δί Ιβηρ πρρπρβηοβ βδΐ ρπρίοίδ βηί ^ηΐΗΐί(|ηβ — ρβηδΗίΐ-ΐ1 πη ΟΗδ οΐι 

ΓβχρΙίοΗΐίοη ηβ ρβδηΐΐπίΐ ρπδ Οη Ιΐιβπιβ οη (Ιβδ οίροοηδΐΗηοβδ? — οβ γοίΐβ 

η’βδί (}ηβ ροηρ Ιβδ βχοίΙβΡ η οΕβΡοΕβΡ (ΙηυηοΙη^ο. Εΐ γβηπηΐ πη ΙβχΙβ 
(Ι’ΙδΗϊβ οίΐβ ρπρ Μο., Εΐιργδ. ΓβχρΗί^ηβ οοηιπιβ ηηβ ίηγίΐΗΐίοη ρΐηδ ρρβδ- 

δπηίβ, οοπιπιβ 81 (}ηβ1(:[η’ηη (ΙΐδπίΙ : ι1 η’π ρπδ γοηΐη πιβ υοιρ, βΐ ]’βη δηίδ 

1)ΐβη Ηΐδβ, ΟΗΡ δ’ίΐ πι’ηυηϊΙ ΓηιΙ οβίΐβ ροΙίΙβδδβ, ]’ΗηΡΗίδ άη πιβ ρβη(1ρβ. 

Υοΐοί Ιβδ ΙβχΙβδ : Έπεώή γαρ αινιγματωδώς εμελλε διαλεγεσθαι διανίστησι την 

διάνοιαν των άκουόντων πρώτον διά της παραβολής. Διά τούτο και ετερος ευαγγελιστής 

φησιν, οτι επετίμησεν αύτοϊς, οτι ού νοουσι, λέγων* Πώς ούκ εγνωτε την παραβολήν 

(Μο. ΙΥ, 13); Ού διά τούτο δέ μόνον εν παραβολαϊς φθέγγεται, άλλ’ ινα και εμφαντι- 

ΕΥΑΝΟΙΚΕ 3ΕΙ.ΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 7 
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κώτερον τον λόγον ποιησν], και πλείονα την (ΑνηίΛην Ινθη, καΐ υπ’ οψιν άγάγ^ τα πράγ- 

[χατα. Ουτω και οι προφηται ποιοΐίσιν (Ιΐοίη. 44 [45]; Ρ, Ο., ΙίΥΙΙ, οοΐ. 467). 

Και τούτο λε'γει, εφελκόμενος αύτους και ερεθίζων, και δεικνύς οτι, εάν επιστρέψιοσιν, 

ιάσεται αυτούς* ώσπερ άν εί τις λέγοι* Ουκ εβουληθη με ιδεΐν, και χάριν εχω* ει γάρ 

ήξιώθην, ευθέως ενδιδόναι εμελλον. Τούτο δέ λέγει, δεικνύς πώς άν καταλλαγείη [Ι, Ι. 
οοΐ. 473). 

ΑίΠβαΓδ, ΟΙίΓγδΟδΙοπίΘ 8ΐ ίη(ϋ(ϊαΘ ίρβδ ηβΙΙβιηβηί; Ιβ 1)ΐι1 άβδ ραρδίΐιοΐβδ, 

άβ ρΐίίΐιβρ ρΙαδ νίνβιιίΘηΙ ΓαίΙβηΙΐοη, βΐ άβ οοικΙαίΓθ αιιχ οΐιοδθδ (δρίπίαβί- 

Ιβδ) ρειρ άβδ ίιηα^βδ 8θη8ί1)1βδ : « Οοιητηβ ί1 άβναίΐ ΐΓβ,ίΙβΓ άβ οΐιοδβδ ιη^δ- 

ΐΘΓίθαδθδ, ί1 ρβίβνβ (1’3ΐ1)0Γ(1 ΓβδρήΙ άβδ αιιάίΐβαρδ ραρ Ια ραραίιοΐβ. Ο’βδΙ 

ροιίΡίΐαοί ιια αιιΐρβ βναη^βΙίδίΘ ηοΐβ (|α’ίΙ Ιβιιρ ρβρροοίιβ άβ ηβ ραδ βοιη- 

ρρβηάρβ, (ΙίδαηΙ: ΟοιηπίΘηί η’ανβζ-νοαδ ραδ οοιηρρίδ Ια ραρα1)θΐΘ (Μο. ιν, 

13) ? Μαίδ ΟΘ η’βδί ραδ δβαΙβηίΘηΙ ροαρ ββία (|ΐι’ί1 ραρίβ βη ραρα6ο1βδ; ο’βδί 

ροαρ ςιΐΘ Ιβ άίδβοιίΡδ δοίΐ ρΙαδ οίαιρ, βί δβ ^^ρανβ Γαίβιιχ άαπδ Ια πιέπιοίρβ, 

βΐ πίΘΐΙβ ΐ6δθ1)]6ΐδ δοιίδ Ιβδ γβιιχ » (Ρ. Ο., ΙιΥΙΙ, 467). 

Ο’βδΙ 61611 άβ ββ οόΐβ (|α’ίηβ1ίη8 δαίηΐ ΤΚοΗίαδ, ΙοιιΙ βη ίαΐδαηΐ ιιηβ ραρί 

α ΓίαΙβηΙίοη ιηαηίΓβδΙβ άβ Μαρο άβ άίδΐίη^αβρ άβιιχ ^ροιιρβδ αιιχίϊαβίδ Ια 

νβρίΐβ η’βδί ραδ οοπιπιιιαίίίαΘΘ άβ Ια ιηβιηβ Γαςοη. Εΐ αίηδί Ιβ άοβίβιιρ αη- 

^θΗίΐιιβ δβ ΙίβηΙ άαηδ αη ]αδ1β ιηίΐίβιι. Οαηδ Ια δοηαηαβ ΐ6βο1ο^ί(}αβ, Ια 

(|αβ8ΐΐοη βδΐ Ιραίΐββ άαηδ ΙοαΙβ δοη αηαρίβαρ (III® ραρδ, (}ΐιαβ8ΐ. χεπ, αρί. 3). 

Εα νβρίΐβ η’βδί ραδ Ιοιι]οηΡ8 βχροδββ ααχ Γοηΐβδ άαηδ ΙοαΙβ δα βίαρίβ, 

ηαάα νβΗΐα8^ ιηαίδ δαίηΐ ΤΚοπιαδ ηβ ρβηδβ ραδ (|αβ Ιβδ Γοηΐβδ : 8β ΐρ8α8 

ίηβρΙα8 Γβάάίάί88βηΙ αά νβναπίΐ άβ νβ^ηο Ώβί άοοίΗπαπι βαρίβηάαητ 

(ΚηαΒ.); ίΐ άΐδίίη^ηβ δβηίβηαβηΐ Ια νβριίβ βχροδββ βη Ιβρπιβδ ρρορρβδ βΐ 

Ιανβρϋβ βχροδββ ιηοίηδ οιινβρίβηαβηΐ. Ιβδαδ άοηηαίΐ α β6αβιιη ββ (|ΐιί Ιαί 

βοηνβηαίΐ, ανββ ΓίηΙβηΙίοη άβ Ιβδ δαηνβΡ, ηοη άβ Ιβδ ρπηίρ. 

ΟβΙΙβ άοβίρίηβ άβ δαίηΐ ΤΗοηααδ ηοιίδ ραραίΐ βχρ1ί(5ηβρ ]α3ΐβπιβη1 δοίΐ 

ΓίηΙβηΙίοη άβ Ιβδαδ, δοίΐ Ιβδ ΙβΡΠίβδ άβ Γβναη^βΐίδίβ. Α Γβηβοηΐρβ άβδ 

ΡβΡβδ Κηα6. β1 ΡοηβΙί, ηοπδ ηβ ροηνοηβ βροιρβ (ΐηβ Ιβδηδ αίΐ ρροροδβ δβδ 

ραρα6ο1β8, οη δβηίβηιβηΐ ββΠβδ (^αί ρβ^αράβηΐΐβ ρο^ηηηαβ άβ Οίβα, άβ Ιβίΐβ 

ίαςοη (^αβ Ιβδ Ιαίίδ ηβρηδδβηΐ Ιβ βοηαρρβηάρβ ραροβ (ΐη’ίΐδ βΙαίβηΙ ρβρροη- 

νβδ. Ιιβ 6ηΙ ηορπααΐ άβδ ραρα6ο1βδ βδΐ άβ ρβηάρβ ηηβ νβρίΐβ δβηδί^ΐβ α Γίη- 

ΙβΠί^βηββ; Ιβ β6οίχ άβ ββ ηαοάβ δ’βχρ1ί(|ΐιβ βηβορβ ιηίβαχ δ’ίΐ δ’α^ίΐ άβ 

νβριίβδ δηρηαΙαρβΠβδ, ρβη αβββδδί^ΐβδ α Ια Γοηΐβ. Ο’βδΙ ηη βοηΐΡβδβηδ (^αβ 

άβ ρρβηάρβ άβδ ραρα6ο1βδ ροαρ άβδ βηί^πιβδ, άβδΙίηββδ α άβΡοαΙβΡ Ια βα- 

ρίοδίΐβ. Εη ΓαίΙ, Ιβδ ραρα6ο1βδ ςαβ ηοαδ ανοηδ δοαδ Ιβδ γβηχ ηβ δοηΐ ραβ 

άβδ βηί^πιβδ, β1 βΠβδ δοηΐ ά’ααΐαηΐ ρΙαδ ίαβίΐβδ α βοηαρρβηάρβ (5α’οη η’γ 

οΚβΡβΚβ ραδ ΙαηΙ άβ νοίΐβδ βΐ άβ ιη^δΙβΡβδ. Εβ βαραβίβρβ άα δαανβαρ, δοη 

βδρρίΐ, δοη βοβαρ αδδοίίϊβ άα δαίαΐ άβδ Κοπιπιβδ, Ιβ ρό1β ηαέπιβ άβ Ιοαΐ 

ρρβϋβαΐβαρ ςαί ρρββΚβ ροαρ βοηνβρίίρ, ΙοαΙ δ’ορροδβ α Ια άίδδίπιαίαΐίοη 

(|α’οα Ιαί ρρέΙβ. Εοηαπιβηΐ ροαναίΙ-ίΙ ίηνίΙβρ δβδ ααάίΐβαρδ α ρρβίβρ 

ΓορβίΠβ, α ρβηβίρβρ ΓίηΙβΠί^βηββ άβ δβδ ραροΐβδ, δ’ίΐ αναίΐ οΗοίδί άβδ 
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ΐιηα§^θ8 βΐ (168 οοιηροΐΓ8ΐί8οη8 ίηοοιηρΓθ1ΐθη8ί1)ΐ68 8£ΐη8 ιιηβ θχρΙίο&Ιΐοη 

8ρ6θί£ΐ1β ? 

ΟβΙΙβ &ίϊθθΙ&Ιΐοη η’αιΐΓ2ΐίΙ-β11θ ραδ (^^βΐ^αβ οΐιοδβ (1’θ(1ί6αχ? ^ι161 βδΐ 

Ιβ ρρβίΙίοαΙβιΐΓ 011 Ιβ άοοΙβιΐΓ αα^αβί οη οδΘΓ&ίΙ ίιηραίΘΓ ιιηβ ραΓβίΙΙβ οοη- 

(1ΐΐίΐ6? 

δθΓαΐί-οβ ςπΘ Ιβδπδ οοηηαίδδ&ίΐ ιηίθιιχ (|ΐΐθ ηοιίδ 1β8 (Ιβδδβίηδ άβ Βίβυ 

βΐ (}ΐι’ί11β8 θΧθοαΙειίΙ? Μαίδ τίβη η’ίικϋηιιβ ίοιιΐβ &Η άβδ 1ογ8 ιϊιθγιΙθ 

δα ΓβρΓοΙιαΙίοη. Μο. η’α (ΙίΙ ίιΐδ^ιι’ά οβ ιηοπίΘηΙ αΐΐδοίαιηβηΐ τΐβη ςιιΐ Ιβ 

8α^§·θΓΘ. Ταηάΐδ (ΐαβ 1β8 Ρΐιαηδίβηδ βί 1θ8 δοήΙίΘδ 8θ 8οηΙ ιηοηΐΓΘδ Ιιοδ- 

Ιίΐβδ, 8οη ΘΐηρΓΘδδΘΐηβηΙ απΙουΓ άα ΜαίΐΓβ ροαΓ ΓθοοιιΙθγ α Ιοιι]οιΐΓ8 βίβ 

οροίδδαηΐ. Εη οβ ιηοιηβηΐ Τβδίΐδ α άύ ιηοηΙβΓ 8ιιγ πηβ ΙιαΓί^ηβ ρουρ Γίηδ- 

ΐΓαΐΓβ, ΙαηΙ βΠβ 8β ρρβδδαίΐ αιιΙοιίΓ άβ Ιιιί, βΐ οη νοικίραίΐ ηιι’ίΐ αίΐ Γβροηάη 

α οβΙΙβ 8θί£ άβ 8α ραροΐβ ραρ άβδ βηί§^ιηβ8 ςη’βΠβ η’βύΐ ρη οοιηρΓβηάΓβ, 

β1 ροιίΓ οοορβΓβΓ α 8α ΓβρΓθ1)αΙϊοη, ροδίΐίνβιηβηΐ ροηρ 1β8 ριιηΐΓ άβ Ια 

άιΐΓβΙβ άβ ΙβιΐΓ οο6ιιγ! ^ι1β 1β8 8βη1ίιηβηΐ8 άβ οβΙΙβ ίοηΐβ αίβηΐ βίβ ΐΓβ8 

ιηβΙβδ, οβία δ’βηίβηά, βΐ ηβοβδδίΙαίΙ άβδ Γβδβρνβδ άαηδ Γβηδβί^ηβιηβηΙ, 

ιηαίδ (|ΐι’β11β δοίΐ Ιραΐΐββ οοιηπιβ ιιηβ πιαδδβ Γβρροηνββ, ίηάί^ηβ ςη’οη Ιαί 

ραΗβ οοιηιηβ Ιοπδ Ιβδ Εοιηιηβδ ραΗβηΙ α ά’αηΐΓβδ Ηοιηιηβδ ! 

δί ο’θΙαίΙ 1)ίβη Ια οβ 9^ 21 νοηΐη άΐΓβ Μο., οη δβΓαίΙ οοηΐραίηΐ άβ οοηοίηρβ 

ανβοΕοίδγ ςη’ίΐ η’α ραδ οοιηρρΐδ Ιβδ ίηίβηΐίοηδ άβ άβδηδ. 

Ββ δοη οόΐβ, Μ. Εοίδγ α-ΐ-ίΐ άοηηβ άβδ ραίδοηδ ρΐαηδίΐιΐβδ άιι ΐΕβορβιηβ 

ςιι’ίΐ αΐΐρίΐιηβ α Μο. ? 

Νοη, οαρ Π ΡβοοηηαίΙ (500 Μο. β1 Εο. βη οηΐ ρΐηΐόΐ αίϊαίΜί Ιβδ ΙβΡίηβδ. 

Εβ ιηοηνβιηβηΐ άβδ ^βηβραΐίοηδ οΕρβΙίβηηβδ η’αΙΙαίί άοηο ραδ α βχρΗ- 

€[ΐιβρ Ια ρβρροΐιαίϊοη άβδ Ιηίίδ ραρ Γοΐΐδοηρϋβ άβδ ραραίιοίβδ. Εΐ βη βίΤβΙ, 

Ιβδ ρρβπιίβρδ οΕρβΙίβηδ 1βηαίβηΙ-ί1δ άοηο Ιαηΐ α ίηηοοβηΙβΡ Ιβδ 1ηίΓδ? δ’ίΐδ 

αναίβηΐ ίβριηβ Ιβδ γβηχ α Ια ΙηιηίβΡβ, ίΐδ βΙαίβηΙ Ιρβδ οοηραΜβδ; ΐΐδ 

ΓβΙαίβηΙ Ιιβαηοοηρ ιηοίηδ δ’ίΐδ αναίβηΐ βίβ ιηίδ, ρρβδηηβ άβδ Ιβ άβΐ^ηΐ, — 

οαρ Ιβδπδ ηβ Ιαράα ραδ Εβαηοοηρ α δβ δβρνιρ άβ ραραίιοΐβδ, — άαηδ Γίηι- 

ροδδίΐιίΐίΐβ άβ οοιηρρβηάρβ. δαίηΐ Ραηΐ ραρΙβ άβ Ιβηρ βηάιιροίδδβιηβηΐ, άβ 

Ιβιιρ ανβη^ΐβπιβηΐ. Ε’ανβη^ίβιηβηΐ;, ά’αρρβδ Ιβδ αηοίβηδ, δαρροδαίΐ ρΐηΐόΐ 

ηη βχοβδ άβ ΙηιηίβΡβ; οί. Ιρβηββ, Αά^>, Καβν, IV, χχιχ, 1 : ιιηιΐ8 βΐ ίάβπι 

Ββιιε Α/β (^ηίάβηι ^αί ηοη ονβάιιηΐ.,, ίη^βΗ οαβϋίίαΙβπι, ^ηβηταάπιοάιιηίΐ 

8θΙ <1111 β8ί ΟΓβαΙανα β]α8 1ιί8 <^ΐίί ρνορΙβΓ αΙί(ΐηαπι ίηβηηίίαΙβίη οβιιΐο- 

ναπι ηοη ρο88ηηΙ οοηΙβπιρΙαΗ Ιηπιβη 6ίιΐ8. 

δί Ιβδ ραραΕοΙβδ οηΐ ανβη^ΐβίβδ ΙηίΓδ, ο’βδΙ(5α’β11βδ βΙαίβηΙ Ιρορ οΙαίρβδ. 

Εα Ιραάίΐίοη η’αναίΐ άοηο αηοηηβ ραίδοη ά’ίηαα^ίηβρ α Ια Γοίδ Ιβ οαραοίβρβ 

ο1)δοηρ άβδ ραρα1)θ1βδ β1 Γβηάαροίδδβιηβηί άβδ ΙηίΓδ. Εβ ^ηβ Ια Ιραάίΐίοη 

ροηναίΐ Ιβηίρ άβ ΓΑ. Τ., ο’βδί ηηβ ίάββ ραρα1)θ1β8 ηβ δοηΐ ραδ 

Ιοιι]οηΡδ οΙαίρβδ, ιηαίδ βΠβ δβ δβραίΐ §^αράββ ά’αΐΐβ^αβρ οβ οαραοίβρβ ροιιρ 

βχρίίηπβρ ΓβηάηροίδδβιηβηΙ άβδ ΙηίΓδ. 

II βδΐ άοηο ρβη νραί8βιη1)1α1)1β ςηβ Ια Ιραάίΐίοη αίΐ ίηνβηΐβ οβ Ιραίΐ. 

Εδδαγοηδ ιηαίηίβηαηΐ άβ οοιηρρβηάρβ Μο. 
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Π ίαυΐ (1’η1)ΟΓ(1 ηοΙβΓ άκηβ 83ΐ ρβηδθβ οοιηπίΘ άθυχ άβ^ΓΘδ ςιιί Γθρρβδβη- 

ΙβηΙ άβυχ οοηοθρΙίοηδ (ϋδΐίηοΐβδ, ςιιοίςυβ ηοη ραδ ίηοοηοΐΙίβΙιΙβδ. 
(Ιευχίβπΐθ €δΙ οχρπιηθβ ρ&Γ 1θ ν. 12, δΠΓ Ιοςυβί ηοαδ ΓβνΐβικίΓοηδ. δαηδ οβ 
νβΓδθΙ, 1β V. 11 δβ δουϋθΓθίΙ ίβοίίβιηβηΐ κυ ν. 33 δ. Βαηδ οβ ςυβ ηουδ^ρ- 

ρβίοηδ 1β ρΓβΐϊΐίοΓ (ΐ60τβ (Ιβ δα ρβηδββ, Μο. ΓΡ^ακάθ Ιβδ ραΓβ1)θ1βδ — βΐ ί1 

ηβ δ’α^ίΐ ρουΓ Ιυί ςυβ όιι δΟΐηβΠΓ εΐ άβδ ραραίιοΐβδ δηκ 1β τβ^ηβ άβ Οίβυ, 

— οοηαιηβ α^αηΐ υη (3ου1)1β Ι3υ1 : άοηηβΓ αυ ρβυρΙβ Γβηδβΐ§·ηβιηθηΙ άοηΐ 
ί1 βδΐ οαραΜβ, δθΓνίΓ (1β ροίηΐ (1β (ΙβραρΙ α υη βηδβί^ηβπίΘηΙ ΓβδΘΓνβ απχ 
(ΙίδοίρΙβδ. Απ V. 33, ί1 βδΐ (3ίΙ βχρΓβδδβιηβιιΙ (^υβ Ιβδυδ δβ οοηίοΓιη&ίΙ α Ια 
οαραοΐΐβ (3β δβδ αικΙίΙβυΓδ καθώς ήδύναντο ακούειν, οβ ςπί η’ίηάίςυβ ηυΐΐβπιβηΐ 
υηβ πιαυναίδβ θΐδροδίΐΐοη ιηοΓαΙβ. Εη ρΓβδοηοβ ά’πηβ ιηαπναίδβ (Ιίδροδί- 

Ιίοη ΓβΟοοΙιίβ, Ια δβυΙο α11ίΐυ(3β (ϋ^ηβ, οοιηπιΘ Γα ΓβιηαΓςυβ δαίηΐ ΟΙΐΓ^^δΟδ- 

Ιοχηο, βύΐ βίβ 1β δίΐοηοθ. Μοιηβ δί Ιβδ αιιιΙίΙβυΓδ δ’βΙαίβηΙ Γβικίυδ ίηάΐ^ηβδ 
άβ δοη βηδβί^ηβπιβηΐ, Ιβδυδ ηβ άβναίΐ ραδ Ιβυρ ρροροδβΓ άβδ βηί^ιηβδ βη 
αίίββίαηΐ άβ Ιβδ ΐηδίΓυΐΓβ δβπβαδβιηβηΐ. Μαίδ, (}ααη(1 ί1 δ’α^^ίδδαίΐ ά’ιιη 
ιηγδΙβΓβ βοιηηιβ ββΐυί άυ Γβ^ηβ άβ Βίβυ, β βδ1-ά-άΪΓβ άβ ΙουΙ 1β βΙΐΓίδ- 

Ιίαηίδΐηβ, ί1 βΙαίΙ δα^β άβ ^ΓαάυβΓ δοη βηδβί^ηβιηβηΐ. Εβδ ίοαΙβδ αναίβηΐ 
άβδ ΐάββδ ΐΓβδ ίαυδδβδ δΐΐΓ 1β Γβ§·ηβ άβ Οίβα; Ιβδ βοπιΙιαΙΐΓβ άβ ΓγοπΙ, 
ο’βΙαίΙ δ’βχροδβΓ α Ιβδ βχαδρβΡβΓ. Μίβιιχ ναΙαίΐ ρρβραΓβΓ 1β ρβυρΙβ α 
ΓβββνοΐΓ Ια ραΓοΙβ ανβο άοβϋίΐβ (δβιηβΠΓ), βΐ Ιαί άοηηβΓ Γίάββ ά’υη Γβ^ηβ 
άβ ϋίβυ, ΐΓβδ ^Γαηά, δβ άβνβίορραηΐ ραη άβ^Γβδ (Ιβδ άβυχ αιιΐΓβδ ρακα- 

Εοΐβδ). Εη Γβαΐίΐβ, 1β Γβ^ηβ άβ ϋΐβη ηβ άβναίΐ δ’βΙαΜίΓ (ΐυβ ρδΐΓ Ια πιογΙ βΐ 
Ια ΓβδυΓΓββΙίοη άυ ΟΕρίδΙ; ο’βΙαίΙ 1β δββτβΐ Γβδβηνβ αηχ ΑρόΐΡβδ, βΐ ςυβ 
Ιβδυδ βηΐ ά’αίΠβυΓδ ΙαηΙ άβ ρβίηβ ά Ιβαη ίηβυΙςηβΓ α βαχ-ιηβιηβδ. Εα ρα- 

ταΕοΙβ δυίΤίδαίΙ αηχ ΐ3βδοίηδ άα ρβυρΙβ, βη Ιαί άοηηαηΐ υηβ ίάββ ^βηβραΐβ 
άυ ρβ^ηβ, ςυ’βΠβ Ιυί ίαίδαίΐ άβδίρβρ. Εη ββία ρίβη άβ βοηΐραίρβ αυχ ίηίβη- 

Ιίοηδ άβ Ιβδυδ, αρόΐρβ άβ δοη ρβυρΙβ, ηί α Ια ηαΐυρβ άβ Ια ραραΕοΙβ, ςυί 
βδΐ βηιρίογββ ρουρ αίάβρ α βοπιρρβηάρβ Ιβδ οΕοδβδ άίίΗβίΙβδ, πιαίδ €[υί, 
βίαηΐ υηβ δίπιρΙβ βοιηραραίδοη, ηβ ρβυΐ ίαίρβ ΙουΙβ Ια ΙυιηίβΡβ. 
Υβηοηδ α Ια δββοηάβ ρβηδββ άβ Μβ., βχρρίπιββ ραρ 1β ν. 12. 

δί οη ΓβηΙβηά αίηδί : Ιβδ ραραίιοΐβδ οηΐ βίβ βΙιοίδίβδ βοηιπιβ υη ^βηρβ 
οΐΐδβυρ, ςυί ρβΡίηβΙΙαίΙ ά’βηδβί§·ηβΡ Ιβδ Ιυίίδ δαηδ ςυ’ίΐδ βοπιρρίδδβηΐ, 
ραρββ <:[υ’ί1δ αναίβηΐ πιβρίΐβ ββ βΚαΙίηηβηΙ, ββΙΙβ ρβηδββ δβραίΐ ίηβοηβίΙίαΙιΙβ 
ανββ Ια ρρβπιίβρβ, βΐ οη άβνραίΐ δβ άβηιαηάβρ δί βΐΐβ η’βδί ραδ υηβ αάάίΐίοη, 

βίραη^βΡβ α Ια ρβηδββ άβ Ιβδυδ, οβυνρβ άβ Μο. ςυί ηβ δβ δβραίΐ ραδ δουβίβ 
άβ Ια οοηΐραάίβΙίοη, ου ηηβιηβ ΡβΙουβΕβ ροδίβρίβυρβ α ΓβάίΙίοη άβ Γβναη- 

^ίΐβ άβ Μαρβ. Ο’βδΙ δβυίβηαβηΐ βοηΐρβ ββΙΙβ πιαηίβρβ άβ βοιηρρβηάρβ 1β δβ- 

βοηά άβ^ρβ άβ Ια ρβηδββ άβ Μβ. ςυβ ρορίεηΐ Ιβδ ο1)3ββΙίοηδ άβ Μ. Εοίδγ, 

βΐ Ιβδ ηόΐΡβδ. 
Μαίδ βδ1-ββ Είβη αίηδί ςυ’ίΐ ίαυΐ Γβη1βηάρβ? 

Εβ ρρθπιίβρ ροίηΐ α ηοΙβΡ, β’βδί ςυβ Μβ. βίΐβ Ιδαϊβ. ϋβδ Ιορδ ινα, ΙουΙ 
βη δβ δουάαηΐ ά ββ ςυί ρρβββάβ, βδΐ υηβ Ιουρηυρβ ρρβ^ηαηΐβ άοηΐ 1β δβηδ 
α βίβ Είεη βοιηρρίδ ραρ Μΐ. : « Ια ρρορΕβίίβ ά’Ιδαϊβ δβ Ρβαΐίδβ βη βαχ ». 
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Εη (Ι’απίΓθδ ΐΘΓιηβδ, Ια δίΐααΐίοη άα ν. 11 ΓβηοανΘίΙβ οβίΐβ (ΙοηΙ α ραρίβ 1β 
ρρορΙιβίΘ. ΕηοοΓθ η’βδί-ΐΐ ρ&δ πβοβδδαίΓβ άβ ΐΓοανβΓ βηΐΓβ Ιβδ άβαχ δίΐιια- 

Ιίοηδ υηθ δίιηίΙίΙικΙθ αΒδοΙαβ. Εα ιηίδδΐοη ά’Ιδαϊβ α βίβ α(1πιίΓα1)1θΐηβηΙ οα- 

ΓθοΙθπδββ ρ&Γ Μ. ΟαΚπι [ΟοητηιβηΙαΐΓβ) : « Εα Γβΐί^ίοα, βη θΙΙθ-ηΐΘΓηΘ 
αη Γβΐϊΐβάβ, άθνίβηί; υη ροΐδοη ροαΓ ςιιί Ια ΙιαΓοαβ. Ααιοδ βΐ Οδέβ ιηθηα- 

οβηΐ (Ια ΓβίΓαίΙ άβ Ια Γ6Η§·ίοη; (Ι’αρρθδ ΙδαϊΘ 1β ]αο^βπΐΘηΙ οοηδίδΙβ (Ιαηδ 
Γβχοθδ (Ιθδ Γβνβίαΐίοηδ (ϋνίηβδ. Εα οοποβρίίοη (1’Ιδαϊβ α ρρόναΐα ανβο ταί- 
δοη (Ιαηδ ΓβδοΙιαΙοΙο^ίΘ δα^)δβ(^αβηι^, θΠθ βδΐ Ια ρΙαδ ρΓθΓοη(1β. Εβ ιηοηίΐβ 
ηβ ρβαί βΐΓΘ (Ιίδροδβ ροαρ Ια Ορβαΐΐοη ηοανβΙΙβ (:[α6 ραπ Ιβ οοπιρίβί; 

αηόαηΙίδδβπίΘηΙ (1β δοη βίαΐ αοΙαβΙ, δΐ ΓαηόαηΙίδδΘΠίΘαΙ θδΐ άβνβηα ιαοπα- 

ΐΘΐηβηΙ ηβοθδδαΐΓβ ραρ 1β ραποχγδίηΘ (Ια ράοΕβ; Ιβ ραΓΟχγδπΐΘ (Ια ρβοΐιβ 
ρΓθδαρροδβ Ια ρΙαδ ΕααΙθ ιηαηΐΓθδΙ,αΙίοη (Ια Ιιίβη ». 8ί ΙβΠβ βΙαίΙία δίΐαα- 

Ιίοη αα Ιβπιρδ (Ι’ίδαϊβ, α ρΙαδ ΓογΙθ ταίδοη αα Ιβπιρδ (Ιβ Ιβδαδ (|αί αρροΓ- 

ΙαίΙ Ια Γένόΐαΐΐοη δαρΓβΐΉΘ. ΟβΙΙθ ΓΘνβΙαΙίοιι (ίβναίΐ θΙγθ ιαβοοηπαβ ραρ Ιβδ 
ΙαίΓδ; Γβχββδ (Ιβ Ιβαρ ίααΐβ βίαίΐ (1’ανοίρ ίβΡίηβ Ιβδ γβαχ α ββΙΙβ δαρρβαιβ 
ΙαιηίβΡβ. 
Μαίδ Μβ. η’α-ΐ-ΐΐ ραδ ΡβΙοαρπβ ββΙΙθ ρβηδββ βη Ια ρΐαςαηΐ αρρβδ Ιβ ν. 11 ? 

Οαί, Μβ. α ιηοάίββ αη ρβα Ια ρβηδββ ά’Ιδαϊβ. ΑγαηΙ αάιηίδ βοιηηιββαδβ 

Ιβ ρρίηβίρβ ροδβ αα V. 11 (|αβ Ιβ ιη^δίβρβ (Ια ρβ^-ηβ (Ιβ Οίβα η’αναΐΐ ραδ 

βίβ βοιηηπ[αηί(|αβ α Ιοαδ, πιαίδ δβαΐβπιβηΐ α (|αβ1(|αβδ-αηδ, Ιβδ ααΐΡβδ η’βη 

αγαηΐ ((αβ (Ιβδ ηοΙίοηδ ραρ ραραβοΐβδ, ί1 α ρα δβ (1βιηαη(1βρ ροαρ(}αοί Ιβ 

ιη}ΤδΙβΡβ η’α ραδ βίβ ρβνβΙβ ρΐηδ Ιόΐ α Ιοαβ, βοηαιηβ ί1 ΓβΙαίΙ (Ιβ δοη Ιβπιρδ. 

Εΐ ί1 βη α να Ια βααδβ (Ιαηδ Ιβδ (Ιβδδβίηδ (Ιβ Βίβα. Α ρρορρβιηβηΐ ραρΙβΡ, 

Ιβ ιηγδίβρβ ηβ (ΙβναίΙ ραδ βίρβ ΡβνβΙβ α Ιοαδ. II βοηδίδίαΐί ρρββίδβηαβηΐ 

άαηδ Ια ιηορί (Ιβ 3βδαδ, ιηββοηηα (Ιβδ Ιαιίδ. δ’ίΐδ δ’βίαΐβηΐ ρβηβαδ α δα 

ρρβ(1ίβαΙίοη, Οίβα Ιβαρ ααραίΐ ραρ(1οηηβ, βΐ ββ Ρβρ1α1ρα§“β ααραίΐ βιηρθβΐιβ 

Ιβ δαίαΐ (ΙββηίΙίί. 

ΡβηβαηΙ δα βαρρίβρβ ιηορΙβΠβ, Ιβδαδ ηβ (ΙβναίΙ ραδ Ιβνβρ αβδοΙαπιβηΙ 

Ιοαδ Ιβδ νοίίβδ. Εορδίϊα’οη βββρββαίΐ Ια βααδβ (ΙβρηίβΡβ (Ιβ ββΐ ορβρβ, ί1 

ΓαΙΙαίΐ βίβη ρβιηοηΙβΡ ]αδ^α’ααχ (Ιβδδβίηδ άβ Βίβα, (Ιαηδ Ιβδίΐαβίδ Γβηάαρ- 

βίδδβηαβηΐ ββδ ΙαίΓδ βΙαίΐ Ια βααδβ (Ια δαίαΐ, πιαίδ ββία ηβ δαρροδαίΐ ηαΐΐβ- 

πιβηΐ ({αβ Ιβδαδ Ιαί-πιέηιβ αίΐ ρροβαρβ ββΐ βηάαρβίδδβιηβηί; ραρ άβδ Ιβρπιβδ 

οΒδβαΡδ ββοίδίδ α άβδδβίη. II άοηηαίΐ ιηοίηδ (Ιβ ΙαπιίβΡβ, πιαίδ ββρβηάαηΐ 

ΙαΙαηιίβΡβ €[αί βοηνίβηΐ ααχ πιαδδβδ. Ιΐδ νογαίβηΐ, ίΐδ βηίβηάαίβηΐ (Ιβδ βΚο- 

δβδ πιίδβδ ά Ιβαρ ρορίββ, βΐ δ’ίΐδ ηβ άβπιαηίΙαίβηΙ; α βοιηρρβηβρβ άαναηία^β, 

β’ίίΐαίΐ Ιβαρ ίααΐβ, ίααΐβ (^αί ρβηΐραίΐ (Ιαηδ Ιβ ρΐαη άβ Βίβα, (^αί ΓβχββαΙαίΙ 

ιηβιηβ, βη ροαδδαηΐ αα βοιηβΐβ Ιβ ιηαΐ άβ ρβδίδΙβΡ α Ια ΙατηίβΡβ. 

Νοαδ ανοηδ Ιοα]οαΡδ ραρίβ ββ Μβ., ραρββ (^αβ β’βδί Ιαί €[α’ί1 δ’α§*ίί β’βχ- 

ρΙί(}αβρ. Ραρ οα ηοαδ η’βηίβηάοηδ ραδ αβιρπιβρ ({αβ Ιβδαδ η’α ραδ ρρο- 

ηοηββ ββδ ραροίβδ. ΤβΠβδ ([ηβ ηοαδ Ιβδ βοπαρρβηοηδ, Ιβαρ δβηδ βδΙ]αδΙβ, 
ρροΓοηβ, ηαΐΐβπιβηΐ βοη1;ρα(1ίο1οίρβ ανβο Ια ρβηδββ β’ίηδίραίρβ ροαρ ββ 
βοη (}αί ΓαΙ ββΡίαίηβιηβηΙ οβίΐβ ββ Ιβδαδ : ί1 α βοηο ρα Ιβδ ρροηοηοβρ. 

Οοπιπιβ ί1 δ’α^ίΐ δβαΐβπιβηΐ β’αηβ βϋαΐίοη ]αχΙαροδββ α δα ρβηδββ, ί1 
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δθΓαίΙ οθΓΐΒΪηβιηβηΙ ρβη ^Γανβ άβ δΟπΙθηΐΓ ί^αβ ο’θδΐ Μο. (}πΐ άβ 8οη ογπ 

8 οοιηρίΘΐβ οβΙΙβ ρβπδθβ. 

ΤοιιΙβίοίδ, οοπιπιβ Μι. βΐ Εο. οηΐ ΓβρΓΪδ οβΙΙβ οίΐαΐίοη, ίΐδ οηΐ άοηο 

ρβηδθ (^ιι’βΐΐβ αναΐΐ βίβ ρροροδθβ ρ8Γ Ιβδίΐδ, βΐ ί1 68ΐ ρΙαδ ρΓυάθπΙ άβ δ’βη 

Ιβηίρ 8 οβΙΙβ ΐΓ&άίΙίοη. Οη ρβιιΐ (1’8ί11θυΓ8 οοιηρΙθΙθΓ 18 ρβπδββ άβ Μο. 

ρ8Γ οθΐΐβ άθ 88ίηΙ Ιβ8η (Το. χιι, 39) 8ιιγ 1β πίθρπδ (^ιιβ Ιβδ Τπίίδ οηΐ ί8ίΙ άθ 
18 ΙυΐϊΐίβΓΘ βΐ 8υρρ08βΓ (}11β 18 ρθΠδβΘ ΐηΙθ^Γ8ΐ6 άβ Τβ888 Γ6ΐ8ΐίνβΠ1θηΙ 811 

ΙβχΙβ (1Ί88ϊβ ΓΘδπΙΙβ ιηίθ8Χ άβδ (Ιοπχ ΙβχΙβδ ςυβ ά’ιιη δβυΐ. Οη δηίΐ (}ηβ 

1)ΐβη δοηνθηΐ Ιβδ πίθΐηβδ ρηΓοΙθδ άβ ΤβδΠδ, ρΐ80ββδ ρ8Γ ι,^. οη Μΐ. (ΐ8ηδ ηη 

οοηΐθχΐβ (ΙΐίΪΘΓβηΙ, γ ρΓβηηβηΙ ηηβ ηη8ηθΘ ρηΓίίοηΙίβΓβ. II ρβηΐ βη θΙγθ 

&ίηδί, ιηέιηβ ςηηηά Ιβδ ΐΓοίδ Θν8η^6ΐίδ1θδ δοηΐ (1’800ογ(1 δηρ 18 ρΐ80β. Εη 

ΙοηΙ 088, ρΐηΐόΐ ςηβ (Ι’ίηΙβΓρΓΘΐβΓ Μΐ. ρ8Γ Μο., οη βδΐ ΙίΙΐΓβ ά’ηάπίθΙΐΓβ 

(^ηβ Μι. 8 ιηίβηχ Γβηάη 18 ρβηδββ (Ιβ Τβδηδ βη δοηάηηΐ πιοίηδ ίοΓίβιηβηΙ Ιη 

οίΐ8ΐίοη 8 18 ςηβδίίοη δηρ 1β 1)ηΙ (Ιβδ ρ8Ρ8ΐ)θ1βδ. 

Νοηδ βίιηβρίοηδ ιηίβηχ 8(1ιηβ11ρβ (^ηβ Μο. 8 Ρβάί^β ηη ρβη ^8ηο1ιβιηβηΙ, 

βη ηβ δ’βχρΙίςηηηΙ ρ8δ Ιρβδ οίηίρβιηβηΐ δηρ 1β ρηρρορί άβ Ιη δίΐηηΐίοη νίδββ 

ρ8Ρ Ιδ8ϊβ βΐ ΟβΙΙβ άβδ ρ8Ρ8ΐ)θ1βδ, ρΐηΐόΐ ςηβ ά’ηΐΐρίΐιηβρ 8 Τβδηδ ηη ρρο- 

οβάβ (}η’8ηοηη ρρβάίοηίβηρ ζβΙβ, βΐ ηιβιηβ (}η’8ηοηη §^8ΐ8ηΙ Ιιοιηπιβ ηβ 

νοηάρηίΐ βιηρίογβρ άαηδ δοη βηδβί^ηβιηβηΐ. 

Οη νοίΐ βη (}ηοί οβΙΙβ δοΙηΙίοη (ΙίίϊβΡβ άβ οβΠβ άβ Μ. Εοίδγ. ΕΠβ ρβοοη- 

ηηίΐ ςηβ Ιβδ ρ8Ρ8ΐ)θ1β8 δβ ρρβίηίβηΐ η ηη βηδβί^ηβιηβηΐ ρ8Ρ ίηιη^βδ, ίηίβ- 

ρίβηρ 8 οβίηί φΐ’οη βηΐ ρη άοηηβρ δηρ 1β πιβηιβ δη]βΙ, βΐ ηηδδί ςηβ Τβδηδ 8 

άβΐίΐιβρβιηβηΐ ρβδβρνβ 8 δβδ άίδοίρΙβδ (}ηβ1ςηβ8 δβορβίδ (^η’ίΐ βηΐ βΙά 

ίιηρρηάβηΐ άβ ΡβνβΙβΡ 8ηχ ίοηίβδ. ΕΙΙβ 8άπιβΙ (^ηβ οβΙΙβ άίδΙίηοΙίοη άβ 

άβηχ δορίβδ ά’8ηάί1βηρδ ρβροηάηίΐ 8 ηη άβδδβίη άβ Βίβη, (^ηί ίηίδηίΐ άβ 

Γδνβη^ΙβπιβηΙ άβδ Τηίίδ Ιη οοηάίΐίοη άη δηΐηΐ, Ιβί (}η’ί1 ΓηνηίΙ οράοηηβ; 

βΐ ςηβ Τβδηδ 1ηί-ηΐ6Πΐβ 8 8ηηοηοβ οβ άβδδβίη η δβδ άίδοίρΙβδ. Μηίδ οβΙΙβ 

δοΙηΙίοη ηβ ρρβδβηΐβ ρ88 Ιβδ ρ8Ρ8ΐ)ο1βδ οοηιπιβ ηη βηδβί§·ηβπιβηΙ οΐΐδοηρ 

οΙιοίδί 8 άβδδβίη ροηρ ρροοηρβρ Γβηάηροίδδβιηβηΐ, ίηηΐβ άβ ΙηιηίβΡβ, 8 ηη 

οβρίηίη πιοηιβηΐ άβ 18 08ρρίβρβ άβ Τβδηδ οίι Ιβδ Τηίίδ ηηρηίβηΐ πιβρίΐβ (^η’οη 

ηβ 18 Ιβηρ άοηηηΐ €[η’βη 8ρρ8Ρβηοβ. δηρ οβ ροίηΐ, (}ηί βδΐ οηρίΐηΐ, οη βδΐ 

ά’ηοοορά ηνβο Μ. Εοίδγ, ιηηίδ ηηδδί 8νβο δηίηΐ Οΐιργδοδίοιηβ, δηίηΐ ΤΕο- 

ηΐ88, βΐ 18 ιη3]θρίΙβ άβδ οοη[ΐιηβηΐ8ΐβηΡ8 8ν8ηΙ 1β ρροΙβδΐ8ηΙί8πιβ. ΟρίΙίηηβ- 

ιηβηΐ οη ηάιηβΐ οοηιηιβ ,8δ8βζ ρροΐιηΐιΐβ ςηβ δί Μο. 8 ιηίδ 1β ΐΚβηιβ άβ Ιη 

ρρβάβδΙίηηΙίοη βη οοηΐηοΐ ηνβο Ιβδ ρηρηΐιοΐβδ, ο’βδί ρ8Ρ0β (ϊη’ίΐ 8 ίηοΙίηβ 8 

Ιβδ ρρβηάρβ, οοιηιηβ ά8ηδ ΓΑ. Τ., ηη ρβη οοιηιηβ δγηοη^τιηβ ά’βηί^ιηβδ, 

δ8ηδ Ιβηίρ 8δδβζ οοηιρΙβ άβ Ιβηρ ρό1β ά8ηδ Γβηδβί^ηβιηβηΙ άη Ιβιηρδ, δοίΐ 

οΕβζ Ιβδ Κ8ΐ)1)ίηδ, δοίΐ άηηδ Ιη Ιιοηοΐιβ άβ Τβδηδ. 

Εη ΙοηΙ οβίη ί1 ηβ ίηηΐ ρ8δ οηΐιΐίβρ — ηοηδ 1β νβρροηδ ρΐηδ Ιοίη (δηρ 

V. 21-23) — (^η’ίΐ ηβ 8’8§^ίΙ ςηβ ά’ηηβ άίδρβηδηΐίοη Ιβιηρορηίρβ, βΐ άη ρό1β 

ΙιίδΙορίςηβ άβδ Τηίίδ, ρΐηΐόΐ ςηβ άη δ&ΐηΐ βίβρηβΐ άβδ ίηάίνίάηδ. 

Ο’βηΙ βίβ ηηβ βΐΡ8η0*β 8ρο1ο§·βΐί(^ηβ ά’ηΙίρΛηβΡ ΓβηάηροίδδβπιβηΙ άβδ 

Τηίίδ 8η Ιβιηρδ άβδ ηρόΐρβδ 8 Γβηδβί^ηβπιβηΙ Ιρορ οΐΐδοηρ (^η’ίΐδ 8ηΡ8ίβηΙ 
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ί1 ΙβυΓ άίΐ : « Υοχίδ ηβ οοπιρΓθηθζ ρεΐ8 οβίίθ ρακαΒοΙβΡ βΐ 

οοΐϊΐιΠΘηΙ; δαυρθζ-νουδ ίουΐβδ 1θ8 ρακδίΒοΙβδΡ Εθ δβηιβπΓ δβπιβ Ια 

Γβςιι (1ιι Ιβιηρδ άα δαιινβιΐΓ; Ια νοίθ άυ δαίυΐ α θΙθ οπνβΓίβ ΙουΙθ ^Γαηάβ 

(1’α1)0Γ(1 άβναηΐ βιιχ. Ιΐδ οηΐ Γβίυββ ά’γ θϊιΙγθγ. Εθία βίαΐΐ ρκβίϋΐ ρακ Ιδαϊβ, 

νοίΐα 811Γ (}ΐιοί ίηδίδΙα δαίηΐ Ραυΐ; οη ρβπΐ αΙοΓδ ρακΙβΓ ά’βικΙιίΓοίδδβιηθηΙ 

θΐ άβ ΓθρΓοΙιαΙίοη. Μο. νθπΐ βχρ1ί(}\ιβΓ ρουρςιιοί, βη αΐίβικίαηΐ Ια ρκβίΐΐοα- 

Ιίοη ουνβΓίβ, ί1 γ α βπ υηβ ρΓβάίοαίίοη (ϋίίθΓθηΙβ α (Ιβυχ ^Γουρβδ (ϋδ- 

ΙίηοΙδ άβ ρθΓδοηηβδ, (Ιίδρβηδαΐΐοη ΙβιηροΓαίΓβ ςυΐ ηβ βοιηρΓΟπιβΙΙαίΙ ραδ 

1β δαίπΐ βίβΓηβΙ άβδ ΐηάΐνΐίΐιΐδ αη Ιβπιρδ άβ Ιβδίΐδ, βΐ (}ΐιί ρΓβραΓαΐΙ 1β δαίηΐ 

^βηθΓαΙ αη ιηοιηβηΐ οΐι Ια ΙηιηίβΓβ, ρΓονΐδΟίΓβπιβηΙ ιηβηα§·βθ, δβΓαίΙ άοη- 

ηββ α Ιοηδ ρΐηδ οοπιρίβίβ. 

13-20. Εχρριοατιον ΒΕ ια ρακαβοεε Βϋ δΕΜΕυκ (Μί. XIII, 18-23; Εο. νιιι, 11-15). 

13) Μο. δυρροδβ ςπβ Ια ςυβδίΐοη άβδ άΐδοίρίβδ α βίβ Γβίαΐίνβ α οβίίβ ραρα- 

1)θ1β; Οθία βδΐ άίΐ άαηδ Εο. βη Ιβηηβδ ίοΓπίΘίδ. Ιοί, οοιηπιβ Ιβδ άίδοίρίβδ οηΐ 
άβπιαηάβ Ιβε ραραίιοΐβδ, ραροβ ςυβ Μο. νουΙαίΙ ΐΓαίΙβρ Ια ςηβδίίοη ά’βπδβπιΕΙβ, 

ί1 7 α υη ρβΐίΐ (Ιέδοράρβ ΙίΙΙβΓαΐΓβ ςυ’ίΐ ηβ δ’βδί ραδ δοποίέ άβ τέραρθρ. ^ιι^ 

άβιηαηίΐθ ΙβΒ ραραΕοΙβδ, άβιηαηάβ αυβδί ΓβχρΗοαΙίοη άβ Ια ρρβιηίθΡβ. — Οη 

ρβυΐ νοίρ (ίαηδ Ια ρβροηδβ άβ 3β8υ8 υηβ άουΐιΐβ ςυβδίίοη, ου Είβη ρρβηάρβ 
ούκ οίδατε ρουρ υηβ οοηδΙαίαΙίοη άβ δα ραρί. ΕδΙ-οβ άοηο ςυβ άββυδ δ’βίοηηβ 
ρββΠβιηβηΙ ςυβ Ιβδ άίδοίρίβδ η’αίβηΐ ραδ οοιηρρίδ Ια ραρα1)θ1β? — Εη ρβαΐϋβ 

ί1 βίαϋ ίιηροδδίΕΙβ άβ Ια οοιηρρβηάρβ, δί οη ηβ δυρροδβ ραδ, οβ ςυβ Μο. ηβ 
άίΐ ραδ, ςυβ ^βδυδ αναίΐ ίαίΐ δανοίρ ςυ’ίΐ δ’α^ίδδαίί άβ Ια άοοΙρίηβ. Ε’αοΙίοη άβ 
δβιηβρ α βίβ ρΐυδ ά’υηβ Γοίδ οοιηραρββ α Γβηδβί^ηβιηβηί (ραρ βχβπιρΙβ Ρεατον, 

Ρΐιβάνβ^ Εχι, βΐ Ρηιεον, Όβ αξτίο. 2), ιηαίδ Ια πιβΙαρΕορβ η’βίαίΐ ραδ ΙβΙΙβιηβηΙ 
οουραηΐβ ςυ’οη άύΐ Ια ρβοοηηαϋρβ άυ ρρβιηίβρ οουρ. ΤβΠβ ηυ’βΠβ βΙαίΙ ρρβ- 

δβηΐέβ, Ια ραραΕοΙβ βχί^βαίΐ ηβοβδδαίρβιηβηΐ υηβ βχρΙίοαΙίοη, ηβ ΓύΙ-οβ ςυβ 

ρουρ ίαίρβ οοηηαίΙρβ Γαυίρβ ΙβΡίηβ άβ Ια οοηιραραίδοη. Οβ η’βδί άοηο ροίηΐ υη 
ρβρροοίΐθ ςυβ ^έδυδ αάρβδδβ α δβδ άίδοίρΙβδ [Κηα}?.); ί1 νβυΐ δβυίβιηβηΐ βχοίΙβΡ 
Ιβυρ αΐίβηΐίοη, βη Ιβυρ ηιοηΐραηΐ, ανβο υηβ ίροηίβ ΕίβηνβίΠαηΙβ, οοιηΕίβη ίΐδ 
οηΐ Εβδοίη ά’βίρβ ίηδίρυίΐδ; οί. Μο. νιιι, 17. Εβ άοη άίνίη άυ ιηγδίθΡβ η’βιη- 

ρέοΐιβ ραδ ςυ’ίΐδ αίβηΐ Εβδοίη άβ ^βδυδ; ου ρΐυΐόί ο’βδί ραρ δβδ βχρΙίοαΙίοηδ 
ςυ’ίΐ Ιβυρ βδΐ οοιηηιυηίςυβ (ν. 34). Ε’αίΙΙβυρδ ί1 βδΐ Μβη νραί ςυβ οβίίβ ραρα- 

ΐ3θ1β, υηβ ίοίδ ςυ’οη α Ια οΙβΓ, βδΐ ρΐυδ Γαοίΐβ α βηίβηάρβ ςυβ 1)βαυοουρ ά’αυ- 

Ιρβδ, ραροβ ςυβ δοη ο1)^βι, Ια ρρβάίοαίίοη άβ Ια άοοίρίηβ, βδΐ ιηοίηδ πιγδίβ- 

ρίβυχ ςυβ 1β Ρβ§^ηβ άβ Όίβυ Ιυί-ιηβηιβ. 

14) ΟβΙίβ ρρβιηίβρβ βχρΙίοαΙίοη δβπιΕΙβ ίραίίβρ Ια ραραΙιοΙβ οοιηιηβ υηβ αΐΐβ- 

^ορίβ, δυρίουί άαηδ Εο. ςυί α3θυΙβ ό σπόρος έστίν δ λόγος. Μαίδ ί1 ρβυί αρρίνβρ, 

άαηδ υηβ ραραΙιοΙβ, ςυ’υη άβ δβδ βίβιηβηΐδ ΡβρρβδβηΙβ υη άβδ ο1)]βΙδ άβ Ια 
δοβηβ ΡββΠβ, δαηδ ςυβ Ιουδ Ιβδ αυΙρβδ άέΙαίΙδ δοίβηΐ άβδ ηιβίαρίιορβδ ρβρρβ- 

δβηίαΐίνβδ. Ο’βδΙ ίοί 1β οαδ, ά’αυίαηΐ ςυβ ΓαοΙίοη ρβΡδοηηβΠβ άυ δβπιβυρ βδΐ 
ρουρ ρβυ άβ οΕοδβ άαηδ Ια ραραΕοΙβ οοιηιηβ άαηδ δοη βχρΙίοαΙίοη, Εα ρΐιραδβ 
άβ Μο. δί^ηίββ άοηο δβυΐβπιβηΐ: Ια ραραβοΙβ ίαίΐ αΐΐυδίοη α Ια άοοίρίηβ. Ο’βδΙ 
Ια οΐβί §^βηβρα1β άαηδ υηβ οουρίβ ρΐιραδβ. Α Ια άοοίτίηβ, ΜΕ α]θυΙβτης βασιλείας; 
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ραΓοΙθ. Ογ ί1 γ α οβιιχ ςυί δοηί 1θ Ιοη^ άιι οΗβιηίη ού Γοη δθπΐθ Ια 

ρδίΓοΙθ, βΐ 1θΓ8€[α’ίΐ8 οηΐ βηίθΐκία, δ&Ι&η νίβη! αυδδίΐόί, βί βηΐβνβ Ια 

ραΓοΙβ (|ΐι’οη α δθπίΘΘ βη θυχ. Όθ πίΘιηθ, οβυχ (^ι1^ δοηΐ δθίπθδ δΐιρ 1θ8 

θΠίίΓοίΙδ ρίθΓΓβαχ δοηΙ οβυχ (|ΐιί, αρρβδ ανοΐΓ βηίβικίιι Ια ραροΐθ, Ια 

ΓβςοίνθηΙ ααδδίΐόΐ ανβο ]θίΘ, ΐ|8 η’οηί ροίηΐ άθ ταοΐηθ βη θαχ- 

ηΐθΐηβδ, βΐ δοηΐ ΓηοΒϋβδ; ΘηβαίΙθ, 1ογ8€[πθ δΐίΓνίβηΙ υηβ Ιήΐιυΐα- 

ίΐοη 011 ιιηβ ρβΓδΘοαΙίοη α οατίδβ άθ Ια ραροΐβ, ίΐδ δβ δοαηάαΐίδβηΐ 

ατίδδίΐόΐ. ί1 γ βη α ά’αιιΐΓβδ (ΐπί δοηΐ δθιηβδ άαηβ Ιθδ έρίηθδ : 

οθ δοηΙ οβαχ €[υί οηί βηίβηάα Ια ραΓοΙβ, Ιβδ δοο ίδ (1ιι πιοικΙθ, 

ΙίΟ. του θεοΰ; ιηαίδ άαηδ Μο. Ια άοοίπηβ άυ δαυνβυρ, δα ρρέίϋοαίίοη βδί Ια 
ραροΐθ δαηδ ρΐυδ, οΓ. ιι, 2; ιν, 14-20. 33; νιιι, 32; χνι, 20 {^ίνβίβ). 

15) ουτοι δέ ε?σιν, α ί1 γ α υηθ ρρβπιίθΓθ οαΙθ§ΌΠΘ οοιηροδθβ άβ οβυχ »... 

(Ι’αρρβδ δννβΙθ, Π ίαπί δοιίδ-βηίβηάρβ σπαρέντες, « (|υί δοηΐ δβπίθδ ». Ιΐδ δθραίβηΐ 
αίηδί οοιηραΡθδ απ §·ραίη, βΐ Ια ίοαρπυρβ Ια ιϊιθπιθ ςτιβ άαηβ Ιβδ αυΐΡθδ οαδ. 

Μαίδ 1β ίβχΐβ ηθ άίΐ ριβη άθ 86ηι1)1α1)1β {Κηαΰ.). Ιΐδ δοηί άοηο οοΓπραΡθδ αυ 
1)0Ρ(1 άπ οΗθίπίη δΐιρ1β(ίΐΐθ1 ίοπιΐίβηΐ ςυβίίΐυθδ §^ραίη8, ηοΓηπιβδ ιοί Ια (Ιοοίρίηβ; 

ΟΘ ΐΘΡΠίΘ ηοαδ Ιραηδρορίβ (Ιαπδ ΓθχρΙίοαΙίοη : αυδδϋόΐ αρρβδ ςυ’ίΐδ οηΐ θοουΐθ, 
δαίαη νίβηΐ βΐ βαίβνθ Ια άοοίριηβ δβπίθΘ — ηοιίδ Ρβίοιηΐιοηδ άαηδ Ια πίθΙαρΙιοΡΘ. 

16) 11(α δΘοοηάβ οαΙθ§Όρίβ βδΐ οοηιραρβΘ α οβ ςαί α θΙθ δβπιέ άαπδ 1β Ιβρραίη 
ρίθΡΡβυχ; οβ δοηΐ οβαχ ςαΐ θηίθηάβηΐ Ια ραροΐβ βΐ Ια ρβςοίνβηΐ ανβο 3010. 

17) Μαίδ ίΐδ η’οηΐ ραδ άβ ραοίηβ (ιαβίαρίιορβ; οί. II Κβ^. χιχ, 30) βη βαχ- 

ιηέηιβδ (δαπδ ΐϊΐθίαρΙιορΘ), βί δβ Ρβ^ΊβηΙ δπρ Ιβδ οίροοηδίαηοβδ. θλίψις βί διωγμός 
ραραίδδβηΐ έΐρβ ά’αδα^^β δβαΙβΓηβηί 1)ί1)1ί(3αβ άαηδ 1β δβηδ άβ « ορρρβδδίοη » 

βΐ άβ « ρβΡδβοαΙίοη ». Εηοορβ η’βδί-ίΐ ραδ ηέοβδδαίρβ άβ δαρροδβρ αηβ ρβΡδβ- 

οαΐίοη ίορπιβίΐβ ραρ δαίΐβ ά’αη βάΐΐ; διωγριός δ’βηίβηά άαηδ Ιβδ ΑοΙβδ άβδ ιηβ- 

δαρβδ ρρίδβδ ραρ Ιβδ 3αίΓ8 οοηΐρβ Ιβδ οΐιρβϋβηδ (Αοί. νιιι, 1; χιιι, 50), πίΘδυΡβδ 
ςυί οηΐ ρα οοιηιηβηοβΡ άβδ 1β Ιβπιρδ άβ 3βδαδ ραρ άβδ Ιραοαδδβρίβδ, άβηοηοία- 

Ιίοηδ βίο. 8\νβίΘ ίοπι1)Θ άαηδ ΓβχρΙίοαίίοη αΐΐβ^ορίςαβ βη άίδαηί ηυβ οβδ 
βρρβανβδ ρβρρβδβηίβηί Ια οΐιαίβαρ ςαί 1)ρύΐΘ 1β §^ραίη. — σκανδαλίζεσθαι βδί βηοορβ 
Ι)ίβη ρΙαδ δρβοίαίβρηβηί αη πιοί 1)ίΙ)1ί(|αβ; ί1 δί^ηίίιβ ίροανβρ αηβ οοοαδίοη άβ 
οΐιαίβ πιοραΐβ (ΕοοΗ. ιχ, 5; χχιιι, 8; χχχν; 15; Βαη. [ΕΧΧ] χι, 41), βί α ΓαοΙίί 
οααδβρ οβϋβ οΙιαίβ (Ρδδ. 8α1. χνι, 7), αοοβρΙίοη ςα’οη δβραΐΐ βίοηηβ άβ Ρβη- 

οοηίρβρ οΐιβζ Ιβδ βορίναίηδ ρροΓαηβδ. Όαηδ ΑΙοίρΙίΓ. III, χχιι, 1, σκανδάλη, « άβ- 

ίβηΐβ ά’αη ρίβ^β »; ρβαί-έίρβ σκανδαλίζομαι α-ί-ΐΐ βίβ βπιρίο^β άαηδ 1β δβηδ 
ά’έίΡβ ρρίδ αα ρίβ^β; ά’οα 1β δβηδ Ι)ίΙ)1ίςαθ, ά’ααίαηΐ (3αΘ δί 1β πιοί, άαηδ Οαη., 

ίραάαίί « ίοπιΙ)θΡ », οη δαίί αιαίηίβηαηί (^αβ άαηδ ΕοοΙί. ί1 Ρβηά 1β δβηδ 

ραδδίί άβ ο’βδί-α-άΐΡβ « έίρβ ρρίδ αα ρίβ^β ». 

18) Εθδ ααάίίβαρδ δοηί άβ ηοανβαα οοηιραρβδ αα §·ραίη, δβιηβ οβίίβ ίοίδ 
άαηδ Ιβδ βρίηβδ. Εβ δβηδ βδί ά’αΙ)0Ρά άίρβοί, βί ηβ δβ ίβρηιίηβ ςα’ά Ια ίιη βη 

πιβίαρίιορβδ. 
19) 8ί Ιβδ δοαοίδ ρβανβηί ραδδβρ ροαρ άβδ βρίηβδ, ί1 η’βη βδί ραδ άβ πιβηΐθ 

άβδ ρίοΙιβδδβδ (οοπιπιβ δαίηί Ορβ^οίρβ Γα ηοίβ), οβ ςαί η’α ραδ βηρέοΕβ 
Ηοριηαδ άβ άβνβίορρβρ Ια οοπιραραίδοη βη αΐΐβ^ορίβ [Ραείορ, 8ίπιί1. ιχ, 20) 
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1β8 άθΙίοθΒ (Ιο Ια ήοΐιβδδθ, βΐ Ιβδ οοηνοίΐίδθδ άβ ίοιιΐ ^βηρθ ρβη©- 

ΐΓβηΙ [βη Θ11Χ θΐ] θΙοιιίΤθπΙ Ια ραΓοΙθ (^αί ηβ ρβαί ΓαΐΡβ άβ ίραίΐ;. ^ΟΕί 

θθαχ-1α, (|ΐιΐ οηΐ βΙθ δθίΠΘδ δΐΐΓ Ια Βοηηβ Ιθγγθ, δοηί οβαχ (^αί βοου- 

ΙθπΙ Ια ραροΐβ θΐ Ια ΡΘςοίνβηΙ, βΐ Γοηί (Ιβδ ΓριιίΙδ, Ι’ιιη ΙρθπΙθ, ΓαιιΙρβ 

€[υαραηΐΘ θΐ Γαιιΐρθ οβηΐ. » 

άπατη ά&πδ 1β 8βη3 άβ ρΙαίδΐΓ, οΓ. ΡΟΙ.ΥΒΕ, II, ι.νι, 12. ΜοβΗε : Απάτη η πλάνη 
παρ’ ΆττικοΓς... ή τέρψις παρ’ "Ελλησιν... [Εχροδ. 1908, ]αί1ΐ6ΐ, ρ. 88, (Ι’αρΓθδ 
Όθίδδπιαηη). ΤοιιΙ οθΐ βηδβπιΙιΐΘ άβ ρΓθοοοαρ&ϋοηδ ρβαβίρβ άαηδ 1β οοθαρ (Ιαηάίβ 
(}πθ Ιο §^Γ&ίη Ιοιη1>αϋ άαπδ Ιβδ βρίηβδ) βΐ γ θΙοαίΤβ (πίθίαρΙιΟΓβ Ιγθ8 ηαίυ- 

ΓβΙΙβ) Ια ραροΐθ (ΐιιί ηβ ρβυΐ ρορίβρ άβ ίραίΐ (ιηθίαρίιορβ βηοορβ ρΐαβ ηαΙαΡθΙΙβ, 

8&ρ. XV, 4 : πόνος άκαρπος; I ΟοΓ. χΐν, 14 : νους άκαρπος; οΓ. Ερ Ιι. ν, 11; Τίί. 
III, 14: II Ρβί. ι, 8). 

20) εκείνοι οαραοίΘΓίδθ Ια άβρηίθΡθ οαίβ^ΌΡίθ, ραρ ορροδίΐίοη α ουτοι, οοιηιηβ 
άαηδ Ια ραραΙιοΙβ άλλα (ν. 8) αα Ιίθπ άβ άλλο. Σπαρέντες αυ ραδδθ, αυ ϋθα άβ 
σπεφο'μενοι, οοιηπίθ 81 Γαοϋοη έΐαίΐ ρΐιΐδ βίοί^ηβθ, ρπίδςιΐθ 1θ ίηιίΐ θδΐ άθ]α 
ρροάυϋ. Εβδ άθρηίΘΡδ δοηΐ βηοορθ Ια δθπίθηοΘ, ιηαίδ ]βίθ6 άαηδ Ια Ιιοηηβ ΙθΡΡβ. 
Εα ιηβΙαρΙιοΓΘ ηβ ΓβραραιΙ ςη’α καρποφοροΰσιν; οί. Ηοιη. νιι, 4. 5; Εοΐ. ι, 10, βί 
δρβοίαίβιηβηΐ Εοΐ. ι, 6, ού ί1 δ’α§*ϋ άβ Ια άοοίρίηθ ςυί ΓριιοΙιΩθ. — Εα δβπΐβ 
Ιβςοη δουίβηυβ ιοί βδΐ εν, ςιιβ ηοαδ Ηδοηδ ?ν, οοιηπίΘ ν. 8. Ε’βχβ^^βδβ αΐΐθ^ο- 

Γΐιΐυθ δ’βδί βχβροέβ δυρ οβ ΓρυίΙ, 30, 60 βΐ 100; δαΐηΐ 3θρ. : οβηίβδίηιαπι (ηιοΐιιηι 
νίΓ^ίηίΒυ,δ^ δβχα^βδίηιιαη νίάηίδ βΐ οοηΐίηβηΐίΙ)ΐΐ8, ΐΓίοβδίηιηηίΐ οαδίο ηιαίΗηιοηίο 
άβριίίαηίβδ [Ρ.Ε. XXVI, 89). ΤΕθορΙι.: οΐ μέν εΖσι παρθένοι κα\ Ιρημικοί, άλλοι μιγάδες 

κα\ εν κοινυβίω, έτεροι λαϊκοί κα\ εν γάμω (Ρ. Ο. ΟΧΧΙΙΙ, 532). Εη ΟοηΐιηβηΙαίΓβ 
αίΙριΩυβ α δαίηΐ ΤΩοιηαδ α ίιι^β Ιιβαιιοουρ ρΐιΐδ ]ιΐ3ΐβιη6ηί ηοη ά’αρρβδ Ιβδ 
βίαΐδ, πιαίδ ά’αρΡΘδ Ια ρβρΓβοΐίοη ίηΙβρίθΐΐΡΘ : οοτηηΐΗηίδ γαδύύα... βυ,ιη ρΐαε 
Ηαύβΐ υΧίνα οοηιιηιιηβιη,,. ηααηάορβρβααδ 68( βΐγαπι ρναβ^ηδίαΐ δηανΐΐαίβηι.,, 

{Οοτηητ. ίη Μΐ. βΐ Ιοαη., Ραριηβ, 1861, ρ. 125). 

ΙΙηβ βχβ^βδβ οοιηρΙβΙβιηΘηΙ αΐΐβ^ορίςιιβ δθραίί ίορί βη άβΕοΓδ άβ ββΐΐβ 

άβ Γάναη^θΐίδΐβ, α Ιαι^ιιβΠβ ί1 Γααΐ ΓβνβηίΓ ροαρ δβ άβιηαηάΘΓ : δ’ίΐ δ’α^ίΐ ιοί 

ά’υηβ ραραΩοΙβ ου ά’υηβ αΐΐβ^ορίβ; δί βη ίαίΐ Ια ραραΕοΙβ α βίβ Ιραίΐββ 

άαηδ ΓβχρΙίβαΙίοη βοαιπιβ υηβ αΐΐβ^ορίβ; δί Ιβδηδ α ρα ρροηοηββρ βΐ Ια 

ραραΕοΙβ βΐ ΓβχρΙίβαΙίοη. 

δαρ 1β ρρβπιίβΓ ροίηΐ, ηουδ δοτηιηβδ ά’αββορά ανββ Μ. Εοίδγ βοηΐρβ 

Μ. Βυ^^β [Βίβ Ηααρΐ~ΡαΓαί)βΙη Ιβδίι^ ρ. 107 : ΙΙηδβΓ ΟΙβίβΙιηίδ ίδΙ 

ζ\νβίΓβ11οδ βίηβ ΑΠβ^ορίβ) : Ια βοιηραΓαίδοη άυ δβπιβυρ βδΐ υηβ ραραΩοΙβ. 

δί β’βΙαίΙ υηβ αΐΐβο^ορίβ, ββ δβραΗ δαηδ άοαίβ ββΠβ (ΐυί α ραρυ ίηάίιιυββ ραρ 

ΓβχρΙίβαΙίοη. Εΐ ί1 δβιηΩΙβ αδδβζ ηαΐυρβΐ ς[υβ 1β ^ραίη ρβρρβδβηΐβ Ια ρα- 

Γοΐβ, βΐ 1β δβπιβυρ 1β ρρβάίβαίβυρ. Μαίδ, οαΐρβ (^υβ 1β ρρβάίβαίβυρ ηβ ]ουβ 

αυβυη ροΐβ, 1β §^Γαίη δβ Ιροανβ βίρβ βηδπίΐβ ρΙυΙόΙ Ιβδ ρβΡδοηηβδ οίι ίΐ βδΐ 

άβροδβ ^αβ Ια άοβίρίηβ βΐΐβ-ιηβιηβ; 1β ^ραίη ηβ ρβρρβδβηΐβ άοηβ ραδ Ια 



106 ΕνΑΝαίΙ,Ε δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚ€, IV, 13-20. 

ραΓοΙβ ά&ηδ ιιοΙγθ οοΓηραΓδίδοη, βΐ, (1β ηαίαΓβ, ί1 βδΐ Ιγ68 ρβα ρΓορΓθ α 
ΓθρΓθδβηΙβΓ 1β8 (ΙίίίβΓβηΙθδ οΐ£ΐ88β8 ά’&πάΐΙβπΓδ. δ’ίΐ γ αναίΐ ειΠέ^οηβ, Ιβ 

^Γβίη ΓβρΓθ8θηΙβΓ&ίΙ Ια ραροΐβ, βΐ 1β8 (ϋίΤθΓβηΙδ ΙβΓΓαίηδ Ιβδ άίΐΤΘΓβηΙθδ 

ο1α88θ8 (Ι’απΟίΙθΠΓδ. Οθ ρΐιΐδ, 1β8 οίδβαιιχ ΓθρΓθδβηΙβΓαίβηΙ ιηαΐ δαίαη. 

ϋαη8 Ηβηοοίι, 1β8 οίδβαυχ, ιηαίδ αΙοΓδ άβδ οοΛβαπχ, ΓβρΓθδβηΙβηΙ 1θ8 

βηηβιηίδ ά’ΙδΓαβΙ (χο, 5 88.), ιηαίδ ηοη ραβ δαίαη, ςηί δθΓαίΙ ιηαΐ οαραοΐβ- 

Ηδβ ραΓ άβδ ραδδβΓβαηχ, οαΓ οβ 8οηΙ βηχ ςαί 8οηΙ βη δοβηθ. Εβδ ρβΓδβου- 

Ιίοηδ η’οηΐ Ηβη (|υί τθδδθίηΜβ δρθοίαΙβηίΘηΙ α Ια οΙιαΙβιΐΓ, βΐ Ιβδ ρΓθοο- 

οπραΐίοηδ άιι ιηοηάθ ηβ ΓαρρβΙΙβηΙ ραδ (Ιβδ βρίηβδ. Οοιηηιβ αΐΐό^^οηβ, 

Ια ραΓα1)θ1β ρβοΙίθΓαίΙ άβ 1)ίβη (Ιβδ ίαςοηδ. 

Μαίδ βδΙ-ί1 γΓαί, οοιηηΐθ 1β νβηΐ Μ. Ι-οίδγ, (ΐη’βΠβ αίΐ βίβ ΐΓαίίββ ραΓ 

Μο. οοιηιηΘ τιηβ α1ΐ6^0ΓίΘ? δ’ίΐ αναίΐ βπ οβίίβ ρβηδββ, ί1 αιίΓαίΙ βίβ 1)ίβη 

ηια1α(ΐΓθίΙ, — οβ (|υΘ ηοπδ νβηοηδ (1β άίρβ 1β ρΓοηνβ, — βΐ ο’βδί ροπΓ οβία 

(}ΐΐΘ Μ. Εοίδ^ ΓαοοαΜβ : « II η’γ α ρβυί-βίΓβ αποπη τηοΓΟβαη (Ιβδ Εναη- 

^ίΐθδ (ΙοηΙ Ια δΙηιοΙπΓβ 1ο^ί(}ΐιβ βί ΙίίίβΓαίΓβ Ιαίδδβ ρΐιΐδ α άβδίΓβΓ ςηβ Γβχ- 

ρΐίοαίίοη άβ Ια ραΓαΙιοΙβ (Ιη δβιηβυΓ. άβίααΐ βδί δΠΓίοιιί δβηδίΙιΐΘ (Ιαηδ 

ΜαΓΟ )) (ί, 753). Μαίδ Ιβδ ΓβρΓΟοΙιβδ δβ Γ6(1υίδβηΙ α οβοί (ϊΐιβ Μο. (βί Ιβδ 

αηίΓβδ βναη§·β1ίδίβδ) η’αγαηί ραδ νιι (|ΐι’ί1 δ’α^ίδδαίί ά’υηβ οοιηραΓαίδοη, 

η’α ραδ ρρίδ ηοη ρΐιΐδ ίραηοΐιβηιβηί 1β ραΗί (1β ίραίίβΓ Ια οοιηραραίδοη 

οοιηηιβ υηβ αΐΐβ^ορίβ : « Εβ οοιηιηβηίαίΓβ, ά’αίΙΙβυΓδ, ηβ δΟΓί ραδ ηαίη- 

Γβΐίβιηβηί (1β Ια ραΓα1)ο1β. 11 νβηί (ΙβνβΙορρβΓ βη αΙΙβ^ΟΓίβ, ηοη βη δίιηρίβ 

οοιηραΓαίδοη, βί ί1 ηβ νίβηί ραδ α Εοηί ά’βίρβ οβ (}π’ί1 νβηί... οη η’α ραδ δη 

(ΙίΓβ δί 1β §^Γαίη δβηιβ τβρρβδβηίαίί Ια ραΓοΙβ ρρβοΐιββ, οη Ιβδ Εοιηιηθδ ςηί 

Γοηί βη1βη(1ηβ... Εα άίδίίηοίίοη άβδ οαίβ^ΟΓίβδ ά’αη(1ίίβηΓ8 ηβ άβναίί ραδ 

δβ ίαίρβ βη ραΓίαηί (1β Ια δβηιβηοβ, (5ηί βδί ραΓίοηί Ια ηιβιηβ, ιηαίδ (Ι’αρρβδ 

Ιβδ δΟΓίβδ (1β ΙβΓΓαίηδ βίο. » (I, 758 δ.). Αίηδί οη αοοηδβ Ιβδ βναη^βΐίδίβδ 

(Ι’ανοίρ ίραίίβ Ια ραραΕοΙβ βη αΐΐβ^ορίβ, βί οη ρροηνβ (}ηβ Ιβηρδ βχρίίοα- 

ίίοηδ δοηί ηηβ βχβ^βδβ α11β^0Γί€[ηβ ηιαη(|ηβθ. Νβ δβραίί-οβ ραδ ηη’ίΐδ η’οηί 

ραδ ηιέιηβ βδδαγβ άβ ίοηρηβρ Ια οοιηραραίδοη βη α11β^0Γίβ? ΕηίΡβ Γαΐΐβ- 

^ορίβ ρηρβ βί Ια οοιηραραίδοη α ηη δβηΐ ίβρηιβ, ί1 γ α ηη ιηίΐίβη, Ια ραρα- 

Εοΐβ α ςηαίρβ ραρίίβδ. Αη Ιίβη ά’ηηβ οοιηραραίδοη, ί1 γ βη α (^ηαίρβ. Εοίδγ 

βδί Είβη οΕΙί^β (1β ίβηίρ οοιηρίβ (1η (Ιβίαίΐ (1β Ια ραραΕοΙβ. Αρρβδ ανοίρ (Ιίί 

(I, 738) : « ΕοηδίάβΡββ βη βΐΐβ-ιηβιηβ, ΓΕίδίοίρβ άη δβηιβηρ οίϊρβ ηη δβηδ 

(Ιβδ ρΐηδ ίαοίΐβδ : (1β ιηβιηβ (}η6 Ια δβηιβηοβ (Ιοηί ηηβ ραρίίβ δβ ρβΓ(1, βΙ 

ηηβ ραρίίβ ρροΓιίβ, δβίοη Ια ηαίηρβ (1η ίβρραίη οη βΐΐβ ίοηιΐιβ, Ια ραροΐβ 

βναη^β1ί(}ηβ, Γαηηοηοβ (1η ρογαηιηβ οβίβδίβ, βδί ίηηίίΐβ αηχ ηηδ βί δαίη- 

ίαίρβ αηχ αηίρβδ, δβίοη Ιβηρδ (Ιίδροδίίίοηδ », ο’βδί-α-(1ίΓβ αρρβδ ανοίρ ίραίίβ 

Ια ραραΕοΙβ βη Μοο, Εοίδγ βη νίβηί ηβοβδδαίρβιηβηί αηχ €[ηαίΓβ ίαΕΙβαηχ 

^ηί δβραίβηί (1’ηηβ Ιοη^ηβηρ ίηίοΙβραΜβ, δ’ίΐδ ηβ ρβροηάαίβηί α τίβη. Οη 

ρβηί Ιηί οοηοβάβρ (}ηβ Γαοοβηί (ρρίηοίραί) η’βδί ραδ δηρ Ιβδ οαηδβδ (}ηί αιηβ- 

ηβηί Ια ρβρίβ (1β Ια δβηιβηοβ, ιηαίδ δηρ Ια ρβρίβ βΠβ-ιηβιηβ; οβρβη(1αηί ί1 

η’βη βδί ραδ ιηοίηδ νραί ηηβ οβδ οαηδβδ δοηί βηηηιβΡββδ, βί (5η’β11βδ ηβ 

ηιαΓ(}ηβηί ραδ δβηίβηιβηί 1β ίβιηρδ ρΐηδ οη ιηοίηδ Ιοη^ (^ηί δ’βοοηΐβ βηίρβ 
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ΓβηδθιηβηοθιηβηΙ β1 Ια οοηδοηιιηαΐίοη (Ιβία ρθΓΐβ : « οοιηιηβίΐ γ α άα ^ραίπ 

ςιιί 681 ρθΓίΙπ ΙοηΙ άβ δΐιίΐβ, ά’αυίΓβ ({αί Ιβνθ, βΐ ά’απίΓβ πίθΐηβ ςιιί α 1β 

Ιβιηρδ (1θ ^ΓαηάΐΓ, ιηαίδ η’&Γηνθ ραδ α ρΓοάιιΐΓβ υη βρί, Π γ α άβδ απθΐ- 

ΙβΠΓδ άβ Ια ραΓοΙθ (|α’οη ροιίΓΓαίΙ αρρβίβρ άΐδοίρίβδ ά’πη ίηδίαηΐ, (Ιίδοί- 

ρΐβδ (1β (|ΐΐθ1(}ΐιβδ ίοιίΓδ, άίδοίρΙβδ άβ (}ΐΐθ1(ϊπβδ δβιηαίηβδ, ιηαίδ (}αί ηβ 

δοηΐ ραδ ΓββΙΙβπίθηΙ άΐδοΐρΙβδ, ραΓοβ ςυ’ίΐδ η’οηΐ ραδ Ια νοίοηΐβ ρθΓδβνβ- 

ΓαηΙβ ςπί θδΐ Ια οοηάίΐίοη άα δαίπΐ » (I, 759). 

Εα ραΓα1)οΐ6 βύΐ ρα θΙγθ οοηδίΓαίΙβ άβ ΙβΠβ δΟΓίβ, ιηαίδ βΠβ α ρα αιΐδδί 

βΐΓβ 1)6αυοουρ ρΐυδ ηοΐιβ, θΐ, Ιβίΐβ (^ιι’βΐΐβ βδΐ, 1β άβίαίΐ άβδ οαυδθδ δβπιΜβ 

1)ίβη πιαΓ(5ΐιβΓ ρΐαβ (}α’αη ίηδίαηΐ, (^αβίί^ιιβδ 30ΐΐΓδ, ςπ6ΐ(}αβδ δβιηαίηβδ. Εΐ 

ροιΐΓ(ϊΐιοί, ηηβ ίοίδ αάηιίδβ Ια βοπιραραίδοη (1β ΓβηδβπιβηββπιβηΙ ανβο Ια 

ρρβάίβαΐίοη άβ Ια άοβίρίηβ, η’απΓαίΙ-οη ραδ βοπιραρβ δβραρβιηβηΐ Ιβδ Ρβ- 

δΐιΐΐαΐδ, δαηδ ίοηάρβ 1β ΙοηΙ άαηδ ηηβ α11β^ορίβ? Εβία βδΐ δί 1)ίβη Ια ρβηδββ 

άβ Μβ. ςηβ, ροπρ 1β ρρβπιίβρ οαδ, ί1 ηβ βοπιραρβ ραδ Ιβδ αηάίίβηΡδ αιι 

^ραίη, ραρββ (}ηβ, άαηδ οβ ρρβιηίβρ οαδ, 1β ^ραίη η’α ρίβη ίαίΐ άη ΙοηΙ. 

Οβηχ αηχ(}ηβΐ8 δαίαη βηΐβνβ Ιβδ ^βρπιβδ (ιηβίαρίιορβ ρρβδ(}ηβ ηβββδδαίρβ) 

άβ Ια ραροΙβ, δοηί άαηδ 1β οαδ άη ^ραίη δβιηβ 1β Ιοη^ άη βΐιβπιίη, ςηί βδί 

άβνορβ ραρ Ιβδ οίδβαηχ. ΕηδηίΙβ Ια βοπιραραίδοη ο1ιαη§·β, ρανοβ <^ιΐ6 Ια 

ραΓαΒοΙβ ιιββΐ ρα8 ΙναίΙββ οοτηπιβ ηηβ αΙΙέ^οΗβ. Εβηχ (}ηί δβ δβαηάαΐί- 

δβηΐ άαηδ Ιβδ ρβΡδβοηΙίοηδ Ρβδδβηι1)1βη1 αηχ ]βηηβδ ροηδδβδ Ιιρηΐββδ ραρ 

1β δοΙβίΙ; βίο. 

^ηβ δί Ια πιβίαρίιορβ βδΐ οοηδΙαπιπιβηΐ ηιβίββ αη δβηδ ρρορρβ, ο’βδί (5ηβ 

Ια ραρα1)ο1β, ραβοηΐββ ά’αίιορά δβραρβπιβηΐ, ρβνίβηί βη ραρίίβ άαηδ δοη 

βχρΙίβαΐίοη; οη Ια οροίραίΐ αΙΙβ^Όρίςηβ, ραρββ (^ηβ, αη Ηβη άβ οοιηραρβρ 

βχαβίβπιβηΐ δίΐηαΐίοη α δίΐηαΐίοη, οη ρρβηά ροηρ Ιβρπιβ άβ βοπιραραίδοη 

Ιβδ ο1)]β1;8 βηχ-ιηβπιβδ βοιηπιβ άαηδ Ιβδ ραραΗοΙβδ ρα1)1)ίηί(5ηβ8. Εα βΐιοδβ 

Ρβ88βπι1)1β α ηη ροί, βίβ. Εα βίαρίβ η’γ ρβρά ρίβη, αη βοηΐραίρβ, βαρ οη ρα- 

πιβηβ αίηδί Ιβδ ίβριηβδ ρβηΐ-βίρβ οηΜίβδ άβ Ια ραραΗοΙβ, (^ηί Η^ηρβηί 

πιαίηίβηαηΐ βη ραρίίβ βοιηηιβ ιηβΙαρΙιορβδ. 

Ε’βδΙ α ββ ρΗβηοιηβηβ ςη’βδί άηβ Γαρραρβηββ ά-ηηβ βχρΙίβαΙίοη αΐΐβ^ο- 

ρίςηβ. Εβία ΡβνίβηΙ α άίρβ (|ηβ Ια άίδΙίηβΙίοη άβ Ια ραραΗοΙβ βΐ άβ Ια δί- 

ΙηαΙίοη α ββΙαίρβΡ η’α ραδ βίβ ροηρδηίνίβ ανββ Ια ρί^ηβηρ (^η’βχί^βραίΐ Ια 

βΙαδδίΓιβαΙίοη άβδ §·βηρβδ, ηιαίδ ηοηδ ανοηδ δί^ηαΐβ [Β.Β, 1909, 212), πιβιηβ 

άαηδ Είββροη (Ργο Μην. χνιι), ηη βχβηιρΙβ (}ηί η’βδί ραδ δαηδ αηαίο^ίβ 

ανββ ηοΐρβ βΗαρίΐρβ, βΐ οη δβ ταρρβΠβ ςηβ ^ηίηιί1ίβη ηβ βοηάαιηηαίΐ ραδ 

ββ ιηβίαη^β. ΕηΙβηάηβδ αίηδί, ββδ βοπιραραίδοηδ δοηΐ ραρίαί1βπιβηΙ]ηδ1;βδ. 

II η’βδί ραδ ηβββδδαίρβ (^ηβ Ιβδ ρίβΗβδδβδ ΡβδδβιηΙ)1βηΐ αηχ βρίηβδ, ροιιρ 

ςη’οη ρηίδδβ βοηιραρβρ άβδ ρβΡδοηηβδ άοηιίηββδ ραρ Ια ρρβοββηραΐίοη άβδ 

ρίβΗβδδβδ α άη ^ραίη βΙοηίϊβ ραρ Ιβδ βρίηβδ. Οη ρβηΐ άβδ ΙοΡδ δβ άίδρβη- 

δβρ άβ ]βΙβρ 1β ρίάίβηΐβ δηρ Ιβδ βναη§·β1ίδίβδ βη Ιβηρ ρρβίαηΐ άβδ Ηοπιπιβδ 

^ραίηδ [Ι^οίβρ, I, 756). 
Εα (|ηβδΙίοη ρηρβπιβηΐ ΙίΙΙβραίρβ άβ δανοίρ δί Ιβδ βναη^'βΐίδίβδ οηΐ νη 

άαηδ Ια ραραΗοΙβ ηηβ α11β§*ορίβ ίηίΐηβ δηρ ηη ροίηΐ ρΐηδ ίιηρορίαηΐ, α δα- 
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νοίΓ : 81 ΙβιΐΓ βχρΙίοαΙίοη θβΐ αοοοτητηοάββ &αχ οΪΓθοη8ΐ3ΐηοΘ8 άα ο1ΐΓί8ΐί&- 

ηί8ΐηΘ η&ί88ειηΙ 3ρΓθ8 Ια πιογΙ άβ Ι68α8. 0’68ΐ &ίη8ί ςαβ Μ. 1.οί8γ, (ΐαί 
ΙΐβηΙ Ια ραΓαΙιοΙβ ροιίΓ αα11ιβιιΙΐ(}υΘ, αα 8βη8 ςα’ϋ 1ιιί α άοηηέ, Γ6^θιιβ Γβχ- 

ρΐΐοαίίοη οοιηιηβ αάνβηΙίοΘ : « ^βιιβ βχρίίοαίίοη οοηνίβηΐ ιηοίη8 άαηδ Ια 
ί)οαοΙΐΘ (1θ 1β8α8 ςιιβ άαηδ οβίΐβ ά’αη ρρβίΙίοαΙβαΓ οΙΐΓβΙίθη άβδ ρΓβιηίβΓδ 
Ιβιηρδ; θΠθ δπρροδβ ηιιβ Γαάΐιβδίοιι α ΓΕναη^ΐΙβ Θ8ΐ Ια ρΓοΓβδδίοη ά’αηβ 
ίοί ςπί βδΐ οοιηΙιαΙΙιΐΘ αη άβΐιορδ, βί €[ΐιί βχί^Θ, αναηΐ Ια ΓθΟΟιηρΘηδΘ, πηβ 
1οη§^αθ ρραίιςαβ άη (ΙθδίηΙβΓβδδθΐηβηΙ βΐ άβ Ια ιηοΓίίΓιοαΙίοη; Ια οοιηπια- 

ηαιιΐΘ οΙΐΓβΙίβηηβ βδΐ <1οηο οοηδίίΐαββ; βΐΐθ βδΐ ρβΡδβοαΙββ αυ πιοίηδ ραρ 
Ιβδ ΙαίΓδ; άβ ηοιη1)Ρβα8θ8 άβΓβοΙίοηδ οηΐ βα 1β Ιβπιρδ άβ 86 ρροάαίρβ, δοίΐ 
α ραίδοη άβδ ρβΡδβοαΙίοηδ, δοίΐ ροπρ (Ιβδ (Ιΐίϊιοαίΐβδ ραρβπιβηΐ ιηοραΐβδ, 
ραρ ΓίιηριιίδδαηοΘ ού ρΐιΐδίβπρδ 86 δοηΐ Ιροανβδ (16 Ρ6δΐ6Ρ ΓιάβΙβδ α Γίάβαί 
ςαί ΐ6δ αναΐΐ (1’α1)0Γ(1 δβάαίΙδ. δί Ια ρ6Ρδοηη6 άα 86ΐη6αρ 8’6ίϊα66, 6’6δΙ 
ραΡ66 (ϊυ6 Γοη δοη§’6 α Ια δίΐιΐθΐίοη ά6 Ια οοηιιηαηαπίβ, ηοη αιι ιηίηίδΙβΡβ 
ρ6Ρδοηη6ΐ άα Ιβδίΐδ » (I, 757). II 86Ρα ρ6Ρπιΐδ ά6 ρ6η86Ρ €[ΐΐ6 Εοίδγ ρρβΙβ 
ρΙαδ (Ια 81611 ααχ βναη§·β1ί8ΐ68 (|α6 66αχ-6ί η’οηΐ ρρβΙβ α Ιβδαδ. δί Γοη 
Ρ6ΐραη6ΐΐ6 αα ΙαΙ)ΐ6αα Ια ρ6ΐίΐ6 ηοΐ6 8ρβ6ίίί€[α6 ί^αί ^ 68ΐ 8αραίοαΙβ6 ραρ 
8θη 6X6^686, οπ Ρ66οηηαιΐρα (ϊα6 168 άίίϊίοαίΐέδ (}α’α ραηοοηΐρββδ ΓΕναη- 

§“ίΐ6 6χί8ΐαίβηΙ (1β]α αα ΐ6Γηρ8 οα Ιβδαδ ρροροδαίΐ 168 ραρα1)θΐ68, 6ΐ δί 
Γ6χρ1ί6αΙίοη ά68 βναη^βΐίδίαδ 6δΙ Ια ρΙαδ ηαΙαΡ6ΐΐ6 (|α’οη ραί886 (1οηη6Ρ 
(16 Ια ραραΙ)θΐ6, δί 66 η’6δΙ ραδ αα6 ^1θδ6 βο[αίνοε[α6, ί1 η’γ α αα6αη6 ραί- 

δοη ά6 η6 ραδ ΓαΙΐρί1)α6Ρ α Ιβδαδ αναο Ια Ιραάίΐίοη (168 Ιροίδ 87ηορΐί(^α68. 

Μ. Βα^§·6 (Ι. Ι. ρ. 112 88.) 6χα^βΡ6 (Ιαηδ 16 8βη8 άα Γα11β^ορί6 6η ρβοοη- 

ηαίδδαηΐ 168 Ρ1ιαρί8ί6η8 άαηδ 66αχ ααχςα6ΐ8 δαίαη 6η1βν6 Ια (1θ6ΐρίη6, 168 

Οα1ί1β6η8 (Ιαηδ οβαχ (ΐαί Ια ρηςοίναηΐ αναο ]οί6, ηΐο. Μαίδ, δαηδ 8’αρρβΐ6Ρ 
α (168 ^Ροαρ68 δί οαραοίβρίδόδ, Ιβδαβ α ρα (Ιοηηαρ α 868 άί86ίρΐ68 αη 6η86ί- 

^η6η[ΐ6ηΙ α1ίΐ6 6ΐ ρρβ86ηΙ 6η Ιβαρ ηχροδαηΐ 168 οΙΐδΙαοΙηδ (}αί 8’ορροδαί6ηΙ 
(Ιβδ 1θΡ8 αα δαοοβδ (16 8οη ιηίηί8ΐβΡ6. δαίαη, 6χραΐ8β (Ιβδ ρο88θ(1βδ, οΚαρ- 

οΐιαίΐ βνίάθΐηιηβηΐ; α οοηΐραρίαρ 8οη (βανρβ; ίιαααοοαρ (Ι’ααίΙίΙααΡδ η’α- 

ναί6ηΙ-ί1δ ραδ βίβ (Ιβοοαρα^βδ ραρ ΓορροδίΙίοη (Ι68 δ6ρί1)68 6ΐ (168 ΡΚαρί- 

δίβηδ, ορροδίΐίοη δί Γορΐ6ΐη6η1; αοοαδβα άαηδ Μο. ? Ραί80[α6 868 άίδ6ίρΐ68 

βΙαί6ηΙ ά6 ραανΡ6δ ^βηδ, η’βίαίΙ-ίΙ ραδ βνίάαηΐ (}α6 Ιβδ ρίοΐιαδ βΙαί6ηΙ 
άβΙοαρηβδ ραρ ΐ6αρδ ρρβοοοαραΐίοηδ ιηοηάαίη68, Ια δβάαοΙίοη ά6 Ια ρί6ΐΐ6δδ6 

6ΐ Ι6δ άβδίρδ (|α’β1ΐ6 ηοαΓρίΙ? Μο. βδΐ δί ρβα άίδροδβ α δαρροδ6Ρ αη Ιοη^ 

Ι6πιρ8 ά’βρρβανη, (|α’ί1 6πιρ1οί6 ΐροίδ ίοίδ δοη πιοί Ιανορί, « ααδδίΐόΐ ». Εΐ 
(^ααηά 16 ΙβΡΐη6 ά6 ραρδβοαίίοη δαηΐίραίΐ Ιβδ ΐΡοαΜηδ (ίαί οηΐ δαίνί 16 άβ- 

ραρί άβ Ιβδαδ, ί1 βδΐ ρραάβηΐ άβ ΡβδΙρβίηάρβ ΓβίΤβΙ άβδ βνβηβιηβηΐδ ροδίά- 

ρίβαρδ αα δίγΐβ (ίαί ρβαί ανοίρ ιηοάίΠβ Ιβ^θΡβπιβηΙ Ια ρβηδββ άα Μαίΐρβ. 
Ααδδί Ι)ίβα ηβ ρβαΐ-οη Ιαί ρβΓαδβΡ ά’ανοίρ άοηηβ α δβδ άίδοίρΙβδ αη βηδβί- 

ο^ηβπιβηΐ (ιαί Ιβαρ ίαΐ αΐίΐβ άαραηΐ ΙοαΙβ Ιβαρ νίβ. 
Νοαδ ανοηδ άοηο άαηδ Ια οοπιραραίδοη άα δβπιβαρ αηβ νβρίΙαΜβ ραρα- 

Ι)θ1β, βχρ1ί(5αββ αα ίοηά οοπιπιβ ραραΙιοΙβ, ανβο (5αβ1(ίαβδ ηααηοβδ ά’βχβ- 

^βδβ α11β^ορί(}αβ, ραραΙιοΙβ β1 βχρΙίοαΙίοη ρροηοηοββδ ραρ Ιβδαδ, δαηδ 
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ρ&ΓΐβΓ ηαΙυΓβΠβιηβηΙ άβδ άβίαίΐδ άβ Ια τεάδίοΐΐοη, ού οΐιαςυβ βν&η^θΗδΙβ 
α 8α ραρί. 

^βιι6 ραΓα5ο1β βίαίΐ, α δα ιηαηίθΓΘ, Γβίαΐίνβ απ γθ^πθ άβ Βίβα. ΕΠβ 
ιηοηΐραίΐ οοιηιηβηΐ Ια ραροΙβ, ο’βδί-α-άιρβ Ια ηοανβΐΐβ άοοίρίηβ, ηβ δ’ίιηρο- 

8αίΙ ρα8 οοιηιηΘ υηβ Ιΐιβορίιαηίβ βοΐαΐαηΐβ, ιηαίδ βίαίΐ άβροδββ άαηδ Ιβδ 
4ιηβδ, δοη δυοοβδ (ΙερβικΙαοΙ (1β Ια ίαςοη (ΙοηΙ βΐΐβδ ΘοαΓίβραίεηΙ Ιβδ 
ο1)8ΐαο1βδ, νβηυδ άο δαίαη, οη άθδ αάνβΡδαίρβδ άπ άβΙιοΓδ, οιι άεδ άβδίΓδ 
ναίηδ 011 ιηαυναίδ. Οη οοπιρρβηαίΐ αδδβζ ς[ΐΐΘ 1β δυοοβδ άβ οβΙΙβ ραροΙβ, 
ο’βΙαίΙ ΓαναηοβπιβηΙ άυ Γθ§^ηβ(1β Βίβυ, βΐ ςυβ, δί βΠβ η’βΙαίΙραδ Ρβςυβ, οβ 
η’βΙαίΙ ραδ ραροβ (}υβ 1β ρρβάίοαίβυρ ηβ Ια ρροροδαίΐραδ οΙαίρβπίΘηΙ. Ιβδυδ 
η’α ραδ ρυ βη πιβπιβ Ιβπιρδ ρροροδβΓ οβΙΙβ ραΓα1)θ1θ, βΐ (ϋρβ ςυβ Ιβδ ραρα- 

1)θ1βδ βίαίβηΐ οΐΐδουρβδ αίίη ςυβ 1β ρβυρΙβ ηβ οοχηρρίΐ ραδ. Οη ρβυΐ πιβηαβ 
δβ όβπιαηιΙβΓ δ’ίΐ η’α ραδ ρρίδ δοίη, βη άβΙιΟΓδ άβ ΓβχρΙίοαΙίοη ρβδβρνββ 
αυχ άίδοίρίβδ, (1β ιηαρςυβΓ α Ιουδ άβ ςυοί ί1 βΙαίΙ ςυβδίίοη. Ο’βδΙ άυ πιοίηδ 
οβ ςυ’Π α ΓαίΙ ρουΓ Ιβδ ραραίιοΐβδ δυίναηΐβδ, (^υί ηβ δοηΐ ραδ βχρϋςυββδ 
αυδδί Ιοη^υβπιβηΙ. Οη οοηιρρβηάραίΐ (}υβ Ιβδ βναη^βΐίδίβδ, α^αηΐ άοηηβ 
ιοί ΓβχρΙίοαΙίοη άβΙαίΠββ, η’αίβηΐ τίβη ρβίβηυά’αηβ αΐΐυδίοη ρΐυδ Ιιρβνβ. 

21-25. ΙιΕ ΜΥδΤΕΚΕ ΟΟΙΤ ΕΤΚΕ ΟΟΝΝϋ; 8Ε ΜΟΝΤΚΕΚ ΒΙΟΝΕ ΟΕ ΕΕ ΚΕΟΕΥΟΙΚ (Βο. 
VIII, 16-18; οί. Μί. ν, 15 βΐ Βο. χι, 33; ΜΙ. χ, 26 βΐ Βο. χιι, 2; ΜΙ. νιι, 2 βΐ Βο. 
VI, 38; ΜΙ. χιιι, 12; Μί. χχν, 29 βΐ Βο. χιχ, 26). 
ΒοΐΏΐηβ Γίηάίς[υβ οβίΐβ ηοΐαΐίοη αδδβζ οοιηρΙίςυββ, Βο. βδΐ δβυΐ α δυίνρβ ίοί 

Γοράρβ άθ Μο., βηοορβ η’α-1-ί1 τίβη ςυί οοΡΓβδροηάβ αυ ν. 24^. Β’ααΙρβ ραρί, ί1 
α υίίΐίδβ βηοοΓβ αίΐίβυρδ Ιβδ ςυαίρβ έΐέιηβηΐδ άβ οβΙΙβ ρβρίοορβ, άαηδ άβδ 
οοηΐβχίβδ ού οβδ βίβιηβηΐδ ρρβηηβηΐ ηαΙυρβΠβιηβηΙ υη δβηδ υη ρβυ άίίΤβΡβηΙ; 
Π α άοηο άβυχ ίοίδ οΙιαουη άβ οβδ βίβιηθηΐδ δβυί 1β ίροίδίβιηβ; ΜΙ. α Ιραίΐβ Ιβδ 
Ιροίδ ρρβιηίβΡδ βίβιηβηΐδ υηβ Γοίδ βί 1β ςυαίρίβιηβ άβυχ ίοίδ. ΒοΡδί^υβ Βο. βδί 
ανβο Μο., Ιβδ ραροΐβδ άβ ^β8υ8 δ’αάρβδδβηΐ αυχ άίδοίρίβδ οοιηιηβ άαηδ Μο., 
ιηαίδ άαηδ Ιβδ αυΙρβδ οαδ, οοιηιηβ άαηδ ΜΙ., βΐΐβδ δ’αάρβδδβηΐ Ιαηΐόΐ α Ιουί 

1β ιηοηάβ, ΙαηΙόΙ αυχ δβυίδ άίδοίρΙβδ. 
Ββδ ςυαίρβ βίβιηβηΐδ αυχςυβίδ οη α ίαίΐ αΐΐυδίοη δοηΐ Ια ραηαίιοΐβ άβ Ια 

Ιαιηρβ, ανβο ΓβχρΙίοαΙίοη ςυ’ίΐ ΓαυΙ ιηαηίΓβδΙβρ οβ ςυί βδΐ οαούβ, βΐ 1β ρρο- 
νβρύβ δυρ Ια πιβδυρβ, ]οίηΙ α οβίυί βυρ 1β άοη ίαίΐ αυχ ρίοΙιβδ. Ιΐδ δοηΐ άίδροδβδ 
άβυχ ραρ άβυχ, ανβο υηβ ίηΐροάυοίίοη : « βΐ ί1 Ιβυρ άίΐ », αδδβζ να§;·υβ, ςυί 
ρβΡίηβΙ άβ ΟΓοίρβ ςυβ Ιβδ άβυχ ρβϋΐδ άίδοουρδ η’οηΐ ραδ βίβ ρροηοηοβδ βη 
πιέιηβ Ιβιηρδ. ΟβρβηάαηΙ ΓίηΙβηΙίοη άβ Μο. α βίβ βνίάβιηιηβηΐ άβ ]θίηάρβ άβδ 
ιηαΐίβρβδ ςυ’ίΐ ^υ§·βαίι οοηηβχβδ, άβ ιηαηίβΓβ α Γορπιβρ υηβ δυίΐβ, β1 οοιηπιβ ί1 
βδΐ δουίβηυ ραρ Βο., οη ρβυΐ ίρβδ Μβη Γβ§;αΓάβΓ οβί οράρβ οοιηιηβ ΓβροηάαηΙ 
α υη βηδβΐ^ηβιηβηΐ άβ ^βδυ8 άοηηβ άαηδ οβί οράρβ. 

^υο^ ςυ’ίΐ βη δοίΐ, Γβχβ^^βδβ ηβ ρβυΐ δβ ρρβοοουρβρ ίοί ςυβ άβ Ια ρβηδέβ άβ 
ΓαυΙβυρ, δυρ Ιαςυβίΐβ ΙουΙ 1β πιοηάβ η’βδί ραδ ά’αοοορά. Ββδ υηδ [ΜαΙά., ^αι^- 
0Ϊ16Γ) οροίβηΐ ςυβ ^β8υ8 άβνβίορρβ ίοί οβ ςυί ρβ§;αράβ Ια ραραΙιοΙβ άυ δβηιβυρ. 
Β’αυίΡβδ [Ρβ.-ΗίβΓ., Ββάβ, 8οίιαηζ, Κηαϊ).^ ^ίνβίβ, Β. ^V6ί88, βίο.) οιοίβηΐ ςυβ 
^β8υ8 ρβνίβηΐ α Ια ςυβδΙίοη άυ πι^δΙβΡβ άβ Ια άοοίρίηβ. Ο’βδΙ, ορογοηδ-ηουδ, 
1β δβηδ. Οη α νυ άθ3α ςυβ οβΙΙβ Ιύβορίβ η’α ραδ άα ορί^'ΐηαίρβιηβηί 4ΐρβ ροδββ 
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ί1 ΙβυΓ άΐδδΐίί : « Εα Ιαιηρβ νίΘηΐ-θΙΙθ ροπΓ βΐΓβ ιηίδθ βοαδ 

1θ Βοίδδβαα οπ δοαδ 1θ 1ίί? η’βδί-οβ ραδ ροιίΓ θΙγθ ιηίδθ δΠΓ 1θ οΐιαπ- 

(1θ1ίθΓ? ί1 η’γ & ήβη άθ οαοΐιβ (|ΐιί ηβ δοίΐ ρουρ θΙγθ άβοου- 

νθΓί, θΐ ηβη η’βδί; άβπίθηΓΘ δβΟΓθΙ δί οθ η’θδΐ ροαρ βΐρβ ρΓοάπίΙ δια 

3οαΓ. (}ΐΐθ1(5ΐι’υιι α άθδ ΟΓβίΠθδ ροπΓ βηΙβηάΓβ, (^π’ίΐ βηΐθπάθ. >> 

α ρροροδ άβ Ια δβιιΐθ ραραίιοΐβ άα δθιηβιΐΓ. Ιι’βχρίϊοαίίοη άβ οβϋβ ραραίιοΐβ 
άοηηββ, ^Θ8υδ ρβνίβηί απ ΙΙιθιπθ §·6ηβρα1. II πθ δ’α^ίΐ ρΐιΐδ άβδ βίΤβΙδ άβ Ια 
ραροΙβ (Ιαηδ Ιβδ αιηβδ, ιηαΐδ άβδ άβδίίηβθδ άβ Ια ραροΐβ θΠβ-ιηέιηθ. ΕΙΙβ βδΐ 
οαοΐΐθ© ιηαίηίΘηαηΙ, ρπΐδ(|α’β11θ βδί άοηηββ απχ δβυίδ άΐδοίρίβδ, ιηαίδ ο’βδί 
ροπρ έΐΡθ πιαηίΓβδίΘβ ρΐυδ Ιαρά, βΐ, βη αΙΙθπάαηΙ, Ιθδ άΐδοΐρίβδ άοΐνβηί δ’βίΤοροβΡ 
ά’βη ΓΘΟβνοίρ 1β ρίπδ ροδδϋιΐβ. ΤοαΙβ οβΙΙβ ρέριοορβ οοηίιρπίθ οθ ςιΐθ ηοιίδ 
ανοηδ <1ϋ ρΐυδ ΙιαυΙ, ςιΐθ 1β ιηγδΙθΡθ η’βΙαίί οαοΐΐθ (}ιιθ ΙβιηροραίρβιηθηΙ, ροπρ 
ΓαοοοιηρΙίδδθιηβηί άβδ άβδδβίηδ άβ Όίβτι άαπδ ΓΜδΙοϊΡβ. 

21) Μϊ^τι, ρβροηάαηί αιι ΙαΙίη ηιιπι, δυρροδβ υηβ ρβροπδθ ηβ§'α1ίνβ. 

Εα Ιαίϊΐρβ, ο’βδί-α-άίρθ Ιβ ρθΐίΐ §Όά6ί, οράίηαίρβιηβηΐ; βη ίβρρβ ουΐΐβ, (ΐπ’οη 

ρΐαςαίΐ δαρ ηη οΙιαηάβΙϊβΡ, οράϊηαίρβπιβηΐ βη 1)Ροηζβ, άίδροδβ ροιιρ ρβοβνοιρ 

ηηβ 011 ρΐιΐδίβπρδ Ιαιηρβδ. ερχεται οΙιαη§^β ραρ Ό βί αηο. Ιαίΐ, (ρρβδςηβ Ιοιίδ 

Ιβδ ιηδδ.) βη άπτεται (βη οοηίοριηίΐβ ανβο Εο. άψας) α βίβ οοηιραρβ α ή δε (έπιστολή) 

ερχεται (ΙιΐΒΑΝίϋδ, βρ. 358); ιηαίδ ηηβ Ιβίίρβ αρρίνβ, βΐ ηοη ηηβ Ιαηιρβ. II δβηιΜβ 

ςηβ Μο. ρβηδβ άέία αη δβηδ ιηβΙαρΙιορίςηβ άβ Ια Ιαηιρβ (ΐηί νίβηί άαηδ 1β 

ιηοηάβ. Μοδιος (άη ΙαΙ. τηοάίυ,δ] α βίβ Ιροηνβ άαηδ Ιβδ ραργρηδ (Ο. Ρ., I, 63,12); 

ο’βδί ρρο1)α1)1βιηβηΙ ηη §^ραηά ροΐ άβδΙίηβ α οοηίβηϊρ άη ^ραίη, άαηδ ΙβίΐηβΙ οη 

ιηβί Ια Ιαηιρβ ςηαηά οη νβηί Ια οαοΙιβρ; κλίνη βδΐ ίοί ηηβ Ια1)Ιβ ρΐηΐόΐ ί^η’ηηβ 

οοηοΐιβ. 

22) 8ί Ια ρβηδββ άβ οβ νβΡδβί βίαϋ ίδοΐββ, οη ροηρραϋ Γβηίβηάρβ οοιηπιβ 

ηηβ ραρα1)θ1β. ϋβ ιηβιηβ (ΐηβ, ραριηί Ιβδ Ιιοιηιηβδ, ρίβη η’βδί οαοΐιβ, βίο. Εί ί1 

βδί άβ ίαϋ (ΐηβ ΜΙ. ηβ Γα ραδ ιηίδβ άαηδ οβ οοηίβχΐβ (Μί. χ, 26). ΡοηρΙαηΙ ί1 

Γα ρρίδβ, Ιηί αηδδί, άαηδ Ιβ δβηδ άβ Ια άοοΙρίηβ, βΐ ΓίηΙβηΙίοη άβ Μο. βδΐ 

πιαηίίβδίββ ραρ γάρ. II δ’α^ίΐ άοηο άη ροίηΐ ςηβ Ια ραρα1)θ1β (^ηί ρρβοβάβ 

(ν. 21) άβναίί ιηβίΐρβ βη ΙηιηίβΡβ. ΕΙ άβδ Ιορδ Γο1)]βΙ οαοΐιβ άοίί έΐρβ ρρέοίδβ- 

πιβηΐ Ιβ ιηγδΙβΡβ ηηβ Όίβη η’α ραδ βηοορβ οοιηιηηηίηηβ α Ιοηδ. 8’ίΙ βδΐ (πιαίη- 

ΙβηαηΙ) οαοΐιβ, ο’βδί ροηρ βίρβ ιηαηΐίβδίβ (ρΐηδ ίαρά), βΐ ίΐ η’βδί νβηη άαηδ Ιβ 

δβορβί ηηβ ροηρ βίρβ ιηίδ άαηδ Ιοηΐ δοη 3θηρ. Αίηδί Ια Ιαιηρβ (α δηρροδβρ ηηβ 

ρβηάαηΐ ηη Ιβιηρδ οη Ια οαοΐιβ δοηδ Ιβ Ιιοίδδβαη), βη άβάηίΐίνβ βΠβ βδΐ οράοη- 

ηββ α βίρβ ρΙαοββ δηρ Ιβ οΐιαηάβΐίβρ. Εα πιβιηβ ρβηδββ βδΐ ΡβρβΙββ άβηχ ίοίδ 

άαηδ ηη ραραΐΐέΐίδπιβ ρρβδηηβ δγηοηγπιίηηβ; Ιβ δβοοηά ιηβπιΕρβ ίηάΐηηβ δβη- 

Ιβιηβηί βη ρΐηδίβ ιηοηνθιηβηΐ άβ Ια ΙηπιίβΡβ, έγένετο... εις φανερόν (ά’αρρβδ ΒΙαδδ, 

158, δαηδ αρΙίοΙβ ραροβ ηηβ οβία ρβ§^αράβ Γανβηίρ). 

Εα ΙοηρηηΡβ Ιάν ρ.ή Γνα φανερωθη = ώστε φανερωθηναι {Β1α88, 223, ηοΙβ); άλλ’ 

ινα α βίβ ίορί οοηΙρονβΡδβ. ΒΛνβίβ πιαίηϋβηί ηηβ ηηαηοβ : « Μαίδ αη οοηίραίρβ » 

(άλλα); πιαίδ ρΐηίόί ανβο ΒΙαδδ (274) = εί (χτί, βη ραραΐΐβΐίδπιβ. 
8ηρ Γορί^ίηαΐ αραιηββη άβ ηηβΙηηβδ βχρρβδδίοηδ άβδ νβΡδβΙδ 21 βί 22, οΕ Ιη~ 

ΐΓοάιιοΐίοη. 

23) Οβίίβ ίοριηπίβ βδί ρΐηδ ηαίηρβΠβ ηηαηά ^βδηδ ραρΙβ αία ίοηΐβ {Ώοί8ρ)\ 
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24 ΕΙ ί1 ΙθΐΐΓ άίδ&ίί : « Εαΐίθδ αΐίθηΐίοη α οθ ({\ιβ νοιίδ βηίβικίθζ; 

οη νοιΐ8 8θΓνίΓ8. 8Θΐοη νοίΓΘ ιηβ8ΐΐΓβ, βί οη νοιΐ8 (ΙοηηθΓα βηοοΓβ 

ρ1α8; 2δ οαΓ οθίαί (^αί α, οη Ιιιί άοηηθΓα; βΐ οθΐηί (|ΐιί η’α ήβη, οη Ιηί 

θηΙθΥθΓα ιηβπΐθ 1β ρβη (ΐη’ίΐ α. » 

οβρβηάαηΐ ΓίηΙθπΙίοη άβ Μο. βδί 1)ίβη ςα’βΠβ δ’αρρΙίΐίΐΐθ ειηχ αρόΐΓβδ, βΐ θΙΙθ 
Θδί αιηρίβπίθΐιΐ 3Π8ΐίβθΘ ρ&ρ Γο1)]θΙ άιι άΐδοουρδ (Ιθπιθιιγθ οΙΐδουΓ ιηαΙ^^ΓΘ Ια 
ραραίιοΐβ. Ιιβδ άίδοίρΙθδ άιΐΓβηΙ οοΐϊίρρβηάΓθ ςιιβ Ια άοοίρίηΘ άβ άβδίΐδ άβναίΐ 
θίρβ οανβρίθΐηβηί ιηαηίίθδίβθ απ ιηοπάθ; βΠβ βίαίΐ άοηηββ ροπρ οβία; ιηαίδ δ’ίΐ 
θίαίΐ αδδβζ ηαΙπρβΙ (ΐα’ίΐδ βη ίαδδβηί Ιβδ άίδρβηδαίβυρδ, Ιβ ιηοιηΘηΙ ηβ Ιβιιρ 
θΙαίΙ ραδ ίη(ϋ(}υθ. 

24) I^ο^85^ βηίβηά ΓίηνίΙαΙίοη α ββοιιΐβρ (Ιαπδ ιιη δβηβ §·θΐιβρα1, βΐ Ια ραραβοΙβ 
άβ Ια ιηβδίΐΡΘ ίικϋςυ,βραίΐ Ια Ρθΐρίβιιϋοη ςιιί δαίΐ Ιβ πιθρϊΙθ. Οβία βδί βη Ιοιιί 
βαδ βοηΐραιρβ α Ια ρβπδββ άβ Μβ. ςιιί η’αηραίί ραδ Ρβρβίβ άβηχ Γοίδ ηη δίιηρΙβ 
αρρβΐ α ΓαίΙβηΙίοη. Εβ. <}ΐιί α δΐιρρριπιβ ίβί Ιβ ρρονβρββ άβ Ια πιβδίιρβ, α ]οίηΐ 
ΓίηνίΙαϋοη α ββοηΐβρ α Ια ρβηδββ άιι ν. 25 (άαηδ 1<β. νιιι, 18). Εη ιηβΙΙαηί 
βλέπετε πώς απ Ιίβπ άβ βλέπετε τί, Εβ. α βίβ ρίπδ βΙαίρ, ββρβηάαηί Ιβ δβηδ 
βδί Ιβ ιηβιηβ : άβιηαηάβρ (^π’οη ρβΩββΙιίδδβ α ββ ςπ’οη βηίβηά, β’βδί άβπιαηάβρ 
πηβ αίίβηίίοη ρΙπδ ίηίβηδβ. Ε’αίίβηίίοη βδί βη {^πβ1(^πβ ίαςοη Ια ιηβδπρβ άπ 
ρροβί ςπ’οη ρβίιρβρα άβ Ια άοβίρίηβ. Εβ ρρονβρββ, ρβπί-βίρβ οοπραηί: « οη 
νοπδ ίβρα Ια ιηβδπΡβ ηπβ νοπδ ίαίίβδ », βδί αρρρορριβ ραρ Μί. νιι, 2 βί Εβ. νι, 38, 
απχ ραρρορίδ ανββ Ιβ ρροοΚαΐη, ββ (|πί ραραίί άββοπΙβΡ ρίπδ ηαίπρβίίβιηβηί άπ 
ρρονβρββ. Εβρβηάαηί Ιβ ιηβπιβ ρρονβρββ ροπναίί δβ ρρβΙβρ απ δβηδ ςπβ Μβ. 
α βη νπβ : οη νοπδ δβρνιρα δβίοη Ια ηιβδπρβ άοηί νοπδ νοπδ δβρνβζ. Οη ρβπί 
ρβηδβρ απ ιηίραβΙβ ά’ΕΙΐδββ ηπί ρβιηρΙίί ά’Ηπϋβ ίοπδ Ιβδ ναδβδ (ίπ’οη Ιπί 
αρρορία. ^παηά ί1 η’γ βπί ρίπδ άβ ναδβδ, Γβπίΐβ δ’αρρέία (II Ι1β§^. ιν, 1-6). 
Βαηδ Μβ., οη άοηηβρα ββρβηάαηί βηβορβ άαναηία§^β, οη Γβρα ρίπδ ςπβ βοηηβ 
ιηβδπρβ.- 

25) Εα ρβηδββ βδί βοπιρΙβίββ ραρ πη δββοηά ρρονβρββ. Οβίπΐ ςπί α, οη Ιπί 
άοηηβ βηβορβ, ββΐπί ςπί η’α ραδ, οη Ιπί βηΐβνβ βηβορβ ββ ςπ’ίΐ α. 8ί Ια ίορπιβ 
βδί ραραάοχαΐβ, Ια νβριίβ άπ άίβίοη βδί πιαηίΓβδίβ, δπρίοπί άαηδ Ιβδ πδα§·βδ 
άβ ΓΟριβηί. Ο’βδί απχ ΡίβΕβδ (^π’οη Γαίί άβδ βαάβαπχ; α ββπχ ς^πί η’οηί ριβη 
(Γπδα^β α βοηδαβρβ ββ ίβρπιβ ραραάοχαΐ), οη αρραβββ ]πδ(^π’απ άβρηίβρ δοπ. Εβ 
δββοηά ρρονβρββ, βοπιπιβ Ιβ ρρβηιίβρ, η’βδί ραδ ρρβδβηίβ ά Γβίαί ρπρ, ιηαίδ 
άβΐα αββοιηπιοάβ α Ια δίίπαίίοη; οη ρβπί Ιβ βοηβίπρβ άπ Γπίπρ. Ββδ ΙοΡδ Ιβ 
νβρββ ίιηρβΡδοηηβΙ ίαίί αΐΐπδίοη, ηοη ρίπδ, βοπιπιβ άαηδ Ιβ ρρονβρββ, α πη 
« οη » ίηάβίβρπιίηβ, ηιαίδ α Ια βαπδβ ρρβηιίβΡβ. Εβ βαδ Ιίίίβραίρβ άβ ββίίβ ρβρί- 
βορβ βδί άοηβ πη ρβπ άίίϊβρβηί άβ ββΐπί άβ Ια ρρβββάβηίβ; Ια πη βχβπιρΙβ ίίρβ 
άβδ πδα^βδ άοπιβδίί(5πβδ (Ιαιηρβ, βίβ.) βδί αρρΙίίΐπβ α πηβ βοηββρίίοη δρίρίίπβΐΐβ; 
ίβί άβπχ ρρονβρββδ δοηί ίραηδίοριηβδ ροπρ βχρρίπιβρ ββίίβ νβρίίβ : (ϊπβ ββΐπί 
ςπί δ’οπνρβ άαναηία^β α Γβηδβί§^ηβπιβηί ρβββνρα άαναηία^β, βί ιηβπιβ πηβ 
άοβίρίηβ (^πί δπρραδδβ δα βαραβίίβ απ^πιβηίββ ραρ Ια βοηηβ νοΙοηίβ; βί ββίίβ 
ρρβπιίβΡβ αβςπίδίίίοη δβρα δπίνίβ ά’πη άοη ρίπδ ρίβΩβ, ίαηάίδ ς[πβ ββΐπί ςπί η’α 
ρίβη αβ(}πίδ (ίαπίβ ά’αίίβηίίοη), ρβράρα βηβορβ. 
Βαηδ Ια ρβηδββ άβ Μβ., ί1 ίπιρορίαίί άοηβ δοπνβραίηβπιβηί ^πβ Ιβδ άίδβίρΙβδ 

ίπδδβηί αίίβηίίίδ απχ ραροΐβδ άβ Ιβδπδ, ροπρ ιηβρίίβρ άβ ρβββνοίρ πηβ ΙππιίβΡβ 
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Εί ί1 (ϋδδΐίΐ : « II βη 68ΐ άυ τβ^ηβ άθ Όίθπ οοπιπιθ ά’υη Ιιοιώπιθ 

(^υ^ βυΓβίί 36ΐθ Ια ββιηβηοΘ 8ιιγ Ια Ιθγγθ 27 άοππίΓαίΙ βΐ 8θ Γθνβίΐ- 

ΙθΓαίΐ (1θ ηυΗ βί (Ιβ ]ουΓ; ογ Ια 88ΐη0ηοΘ ρου88θ θί ^ΓαηάίΙ, 8αη8 

(}υ’ί1 8αο1ιβ Ιιιί-ιηθιηθ οοιηιηΘηΙ. 28 ά’θΠθ-ιηβπΐΘ Ια Ιθγγθ ρΓοάπίΙ, 

(1’α1)0Γ(1 ΓΗθγΒθ, ριιί8 Γβρί, ριιίδ άιι Μβ ρΙθίη Γβρί. 29 ΕΙ (|ΐιαηά 1θ 

ίΓυίΙ δ’γ ρΓθΙβ, αιΐ88ίΙόΙ ί1 γ ιϊιθΙ; Ια ίαποίΐΐθ, ραΓοβ ^πβ Ια ιηοίδδοη 

βδί α ροίηΐ. » 

ρΐυδ οοιηρίθΐβ ςυ’ίΐδ ρυδδβηΐ βηδυίΐθ οοιηπιυιιίςυΘΓ αιιχ αυΐΓβδ. Ο’βδΙ Ια 

ταίδοη (1’βΐΓΘ άυ οΙιοίχ ςυβ ^β8ι18 α Γαϋ ά’βιιχ; Γοη α ιοί Ιβδ ρΓθπιίβΓδ ΗηβαπίθηΙδ 

άβ Ια ίοηάαΐίοη άθ ΓΕ^Ιίδθ βηδβί^ηαηίθ. 

8ιιγ Γΐιγροΐΐΐθδβ ςυβ Μο. α ρπ βπιρΓαηΙβΓ Ιβδ βίβιηβηίδ άβ οβίΐβ ρβήοορβ 

α υη Γβουβίΐ άβ άίδβοιιΓδ, νοίΓ ϊΙηίροάαοΐίοη. 

26-29. ΡΑΚΑΒΟΙ.Ε ου οκαιν ^υI ρουδδΕ δΑΝδ ςυ’οΝ υ μεττε οα μαιν (Μβ. δβπΐ). 

26) ώς άνθρωπος βάλτ) βδΐ Γβ^^&Γάβ βοιηιηβ ΐιηροδδίΐιΐβ ραρ ΒΙ&δδ (222) ςυί δυρ- 

ρΐββ εάν; β’βδί ββ ςυ’οηΐ ίαίΐ άβ ποπιΒρθπχ πίδδ., ιη&ίδ Γαβοορά άβ νΒΟ βδΐ άββίδϊΓ. 

Ανββ εάν, 1β Ρβ§^ηβ άβ Βίβυ βδΐ βοιηραρέ ά ιιηβ δίΙυ&Ιίοη, ανββ ώς δβυΐ, 4 υη 

Ιιοιηιηβ. Ο’βΙαίΙ Ια Ιουρηυρβ ρ&1)Ι)ίηί(}υβ οράίηαίρβ (βί. ΒΒ. 1909, 356. 364) βί 

β’βδί ρβυί-βίρβ ββίίβ ίουρηυρβ ίουίβ Γαΐίβ ςυί βxρ1^(^υβ Γαηοιη&ΐίβ άβ Μβ. Αυίρβ 

άΐίΤιβυΙίβ δυρ 1β δβηδ άβ βαλτ} : Μουΐίοη (185) Γβηίβηά ά’υη δυ1)ΙοηβίίΓ Γυίυρίδ- 

ίίςυβ, βοπιηιβ Ιβδ νβρ1)βδ δυΐναηίδ; πιαίδ ρουρςυοί Μβ. αυρ&ίί-ίΐ ιηίδ ά’α1)θρά υη 

αορ. βί βηδυΐίθ άβυχ ρρβδβηίδ, δί ββ η’βδί ρουρ ιηοηίρβρ ηυ’αρρβδ ανοίρ δβπιβ, 

Ι’ΙιΟΓηπιβ να άορπιΐρ? 

27) II άορί βί δβ ρβνβίΠβ ηοη ραβ Ιουρ βί ηυίί (Ββ. ιι, 37), ιηαίδ δβίοη ςυ’ίΐ 

ίαίΐ ηυίί ου Ιουρ. Ββδ νβρ1)βδ δυίναηίδ δοηί βηβορβ αυ δυΐ)]. άαηδ ββρίαίηδ πίδδ. 

βλαστανη (ου πιέιηβ βλαστα) βί μηκυντοται, πιαίδ Γαββορά άβ Β βΐ άβ Β δυρ μηκύνεται 

βηίραίηβ α ρρβηάρβ βλαστα ρουρ 1β ρρβδβηί. Βλαστάω, άαηδ Εββΐ. ιι, 6. — 

Μηκύνεσθαι, Ηαραχ άαηδ 1β Ν. Τ. — ώς ούκ οίδεν αυτός, ά’αρρβδ Βυ§*§“β « δαηδ 

ςυ’ίΐ δβ ρρβοββυρβ άβ δανοίρ βοιηπιβηί »; Υ^. άυ,ηι ηβεοίΐ ίΙΙβ. Μαίδ Μβ. α 

ρΐυίόί ιηαρςυέ ςυβ ββίίβ βροίδδαηββ βδί υη ιηγδίβΡβ ρουρ 1β ΙαΒουρβυρ, ςυί 

ά’αίΙΙβυΡδ ηβ δβ ρρβοββυρβ ραδ άβ Ιβ δοηάβρ. 

28) καρποφορεί* βδί ίβί υη ίβρπιβ ^βπβραί, βχρΙίςυβ ραρ ββ ς[υί δυίί. —εΤτεν ρουρ 
εΤτα, ραρ βχβπιρΙβ άαηδ υηβ ΐηδβρίρΙίοη πιβδδβηίβηηβ άβ 91 αν. 3.-β. [ΜοηΙίοη, 

46). — πλτίρη σίτον βδί Ια Ιβςοη Ια ρΐυδ βΙαδδίςυβ, ιηαίδ Ια Κοΐηβ βπιρίο^αίί πλήρης 
βοιηπιβ ίηάββΙίηαΜβ, βί Μο. α ίρβδ Βίβη ρυ ββρίρβ πλήρης σίτον [ΜοηΙΐοη, 50), 

ςυί α ρυ βηίραίηβρ πληρης σίτος (οΓ. Β βί Ο), ρρβΓβΡβ ραρ Βυ§·§^Θ ; νοίβί άυ Βίβ 

ρΙβίη άαηδ Γβρί! Ρίίίορβδςυβ ίρορ ρββΙιβΡβΙΐΘ! 

29) παραδοΓ ρουρ παραδω (βί. χιν, 10 δ. βί νιιι, 37), δβίοη Ια ίβηάαηββ α ίαίρβ 

άΐδραραίίρβ Ιβδ νβρΒβδ βη μι, ββηδβ άβ παραδιδόω, ανββ Ιβ δβηδ βΙαδδίςυβ άβ 

« ρβρπιβίίρβ »; ββίαί άβ « δβ Ρβηάρβ », « δ’οίίριρ » [^ννβΐβ)^ Υ^. 8β ρνοάαχβΓίΐ, 
βδί βίαΒΙί ραρ I Ρβί. π, 23 : δς... παρεδίδου. — άποστέλλει τδ δ^ρέπανον... ά’αρΡβδ 

3θθ1 III (ιν), 13 : Ιξαποστείλατε δρέπανα δτι παρέστηκεν τρυγητός, ά’ου δλνβΙβ βοηβΙυί 

Βίβη ςυβ παρέστηκεν ηβ δί§·ηίΓιβ ραδ « βδί Ια » (Υ§^. αάβεϊ)^ ιηαίδ « βδί ρρβίβ », 

ρρβδςυβ « βδί ιηύρβ »; βί. Εχ. ιχ, 31, βαρ θερισμός ηβ δί^ηίββ ραδ δβυΐβπιβηί 

« ΓαβΙίοη άβ ιηοίδδοηηβρ », ιηαίδ αυδδί Ια ιηοίδδοη βΠβ-ιηβιηβ (Μί. ιχ, 37). 
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Ι^α ρ3ΐΓ&1)ο1θ η’α ρ&δ βίβ βχρίΐςπββ ρ&Γ Ιβδαβ; ο’βδί ηηβ άθ οβΠβδ άοηί; 

ί1 ΓβδΘΓΥδίίΙ ιιηθ ίηΙθΠΐ^βηοβ ρίπβ ρΓοΓοηάβ £ΐιιχ βρόΐΓβδ. ΤβΠθ (^α’βΠβ 
β8ΐ, βΐΐβ α οθρβπίΐαηΐ ιιη δβηβ (}α’οη (ΙοίΙ ροανοίρ ΓβίΓοανβΓ. Ι^ά-άβδδπδ 
1β8 ορίηίοηδ 8θη1 ΓογΙ άίνΘΓ^θηΐ68. ^ι161^[πβ8-ι1η8 Ια ΐΓ&ίΙβηΙ ρ1α8 ου. 

ιηοίηδ οοπιιηβ υηβ υΙΙθ^οΓίβ. ΜαΙά.: 1β Γογυυιηβ άβ Βίβυ β8ΐ ΓΕ^Ιίδβ (ί1 

οίΐβ ά3ΐΐ8 οβ 8βη8 Οΐιργδ., Ιθγ., Ββάβ); Ιυ δβιηβηοθ, Ια ρΓθάίο&ΐίοη; 1β 
οΐΐδΐηρ, 1β8 υυίϋΙβυΓδ. ΕΊιοπιπιθ (|υί δέπιβ βδΐ 1β ΟΙΐΓίδΙ, ου ΙουΙ ρρέ- 

άίουίβυρ; Ιυ ιηοίδδοη βδΐ Ιυ ιηοΗ, Οίβυ βδΐ 1β ΐϊΐοίδδοηηβυρ, βΐ Ιυ ρ&ΓοΙβ 
(1θ Όίβυ, Ια ίαυχ. Εα ροίηΐβ άβ Ια ραραίιοΐβ οοηδίδΙβ βη οβοΐ ςυβ δί Ια 
ΙθΓΓβ βδΐ 1)οηηΘ, ΙουΙ ΐρα 1)ίβη, ς[υαηά ιηβιϊΐΘ οη ηβ ίβΓαίΙ (ΐυ’γ ]βΙβΓ Ια 
δβΐΏΘηοβ (Ιθ Ια ραροΐβ. Αίηδί οοιηρηδθ, Ια ραραίιοΐβ ηβ δΟΓαίΙ ςυ’υη 
αρρβικϋοβ άβ οβίΐβ άυ δβιηβυΓ. Β’αρρβδ ΚηαΙ). : Ιβ δθΐυβυΓ βδΐ 1β ΟΙιη’δΙ : 

άββοτίΒίΐΗΓ... 0Γΐΐί8 ΕοοΙββίαβ, βίιΐ8 ίηοΓβπιβηΙΐίΐη βΐ €οη8ηηιηιαΐίο 

βαβοιιΐί. Ο’αρρβδ 8^ν6ΐ6:\& ΕΚήδΙ α δβΐϊΐβ, ο’βδί Ιυί ηυί ιηοίδδοηηθΓα; 

ΓΕδρηΙ νίναηΐ άαηδ ΓΕ^Ιίδβ ίβρα 1β ΓβδΙβ. 

Β’αυίΓβδ ίηΙβΓρΓβίβηΙ Ια οοιηραΓαίδοη οοιηιηΘ υηβ ρυρβ ραραίιοΐβ. Αίηδί 
Εοίδγ. Βαηδ Ε*Εναη^ίΙβ βΐ νΕ§Ιί8β (Ι·^® βά., ρ. 16) : « βη Γβαΐίΐβ Ια οοιη- 

ραραίδοη ροΓίβ δυρ 1β ρογαυιηβ ρρβοΕβ βΐ δυρ 1β ρογαυπιβ πιαηίΓβδΙβ, 1β 
ρρβπιίβρ ΡβροηάαηΙ αυχ δβιηαίΠβδ, βΐ 1β δβοοηά α Ια πιοίδδοη », οβ ςυί 
βΙαίΐ ηβ ραδ Ιβηίρ οοηιρΙβ άβ Ια ροίηΐβ άβ Ια ραΡ3ΐ)θΐΘ (^υί ίηδίδΙβ ΙαηΙ δυρ 
ΓαοΙίοη άυ δοΐ δαηδ 1β οοηοουρδ άυ δβπιβυρ. Αυδδί οβί βχβ^βΐβ άίΐ-ίΐ 
Ιιβαυοουρ αιίβυχ άαηδ Ιβδ Εναηξίΐ68 β'^ηορίί^ηβΒ (I, 764) : « Εβ ρογαυιηβ 
αυδδί βδΐ υηβ δβηαβηοβ άοηΐ 1β άβνβίορρβηίθηΐ ίηβνίΐαίιΐβ βδΐ ίηάβρβη- 

άαηΐ άβ Ια νοΙοηΙβ άβδ Εοιηπιβδ βΐ άβ Ια νοίοηΐβ ιηβιηβ άυ δβιηβυρ... οβ 
η’βδί ραδ 1β ρρο^ρβδ άβ Ια δβιηβηοβ (}υί βδΐ ιηίδ βη ρβΙίβΓ, ηοη ρΐυδ (|υβ Ια 
οοηάυίΐβ άβ ΓΙιοιηηιβ ρβηάαηί (|υβ 1β ^ραίη ρουδδβ, πιαίδ 1β ίαίΐ άβ Ια 
οροίδδαηοβ ίηάβρβηάαηΐβ άυ δοίη Ιιυιηαίη. » Εβ ςυί δυίΐ βδΐ βηοορβ 
πιίβυχ : « Εοιηιηβ 1β Ια^ουρβυρ, Ιβδυδ δβιηβ 1β ρο^αυιηβ βη ρρβοΕαηΙ 
1Έναη§^ί1β; ί1 ηβ Ιυί αρραρίίβηΐ ραδ ά’αηαβηβρ Ια ιηοίδδοη, ο’βδί-α-άίρβ 
ΓανβηβιηβηΙ οοιηρίβΐ άυ ρογαυιηβ, βΐ Γοη ηβ άοίΐ ραδ δ’ίπιραΙίβηΙβΡ ςυβ 
οβί ανβηβπιβηΐ ηβ δβ ρροάυίδβ ραδ ΙουΙ άβ δυίΐβ; ο’βδί ΓαίΤαίρβ άβ ϋίβυ, 

οοιηπιβ 1β άβνβίορρβπιβηΐ αοΙυβΙ βΐ ιη^/^δίΘρίθυχ άυ ρο^αυιηβ βδΐ δοη 
οβυνρβ βΐ δοη δβορβΐ » (1, 765); α οβίΐβ βχβ^βδβ Ιρβδ ρρβοίδβ, Εοίδγ α]ουΙβ 
ίιηπιβάίαΙβιηβηΙ δοη ίάββ ίανορίΐβ : « ί1 η’βη βδΐ ραδ ιηοίηδ οόΡίαίη (^υβ Ια 
πιοίδδοη νίβηάρα δαηδ Ιαράβρ; οαρ οη ηβ δβιηβ (5υβ ρουρ πιοίδδοηηβρ », 

ρβηδββ οοιηρίβίβιηβηΐ βίραη^βρβ β1 ηιβιηβ, ςυαηΐ αυ Ιβιηρδ, οοηΐραίρβ α Ια 
ραρα6ο1β. 

Ηοΐΐζ. ρβ^αράβ Ια οοιηραραίδοη οοιηπιβ υη πιβίαη^β άβ ραραΐ3θ1β βΐ 
ά’αΐΐθ^ορίβ. Αυ άβ6υΙ οη νοίΐ δβυίβηιβηΐ 1β ρβ^ηβ άβ Βίβυ δβ άβνβίορρβρ 
δαηδ αίάβ, ανβο 1β οοηοουρδ άυ Ιβηιρδ (άοηο οοηΐρβ Εοίβρ), Ρυίδ αυ ν. 29, 

ΓαΙΙβηΐίοη δβ ρορΙβ βυρ 1β πιοίδδοηηβυρ, 1β πίθπιβ ί^υβ 1β δβπίθυρ, οβ ^υί 
άοίΐ βίΡβ υηβ αάάίΐίοη αΐΐβ^ορίδαηΐβ. — Ηοΐΐζ. α αίηδί ρβίβνβ άαηδ Ια 
ραραίιοΐβ οοιηπιβ υηβ άουΜβ ροίηΐβ, Ια οροίδδαηοβ άυ Ρβ^ηβ άβ Βίβυ, 

ΕΥΑΝαΠΕ δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 8 
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8αη8 1β οοηοοαΓδ (1β8 Ιιοιηιηβδ, ΓίηΙβΓνβηΙίοη (1ιι πιοίδδοηηθαΓ αιι ιηο- 

ιηθηΐ νοαία ραρ Οίβιι. Νοαδ ανοηδ άβ]» νιι οοιηιηθηΐ Ι^οίδ^ & 8ΐι οοη- 

οίΙίβΓ 0Θ8 άβιιχ θΐβπίθηΐδ. ^I18ιη(1 ί1 γ αιίΓειίΙ ο. Ια ρ&Γ&ΙιοΙβ ιιηβ άοαΜβ 
ροίηΐΘ, οβ ηβ δθΓαίΙ; ραδ ηηβ ραίδοη άβ ιπθΙΙρθ θπ άοιιΐβ ΓαιιΙΙίΘηΙίοίΐΘ 
ά’αη (Ιβδ (Ιβιιχ βίβιηβηίδ. 
Εη βΙΙβ-ηΐΘΐηΘ, Ια οοιηραραίδοη βδΐ απθ ραραΙιοΙβ, βΐ ηοη ροίηΐ υαβ 

αΐΐβ^ορίβ. Ροιιρ Γίηίβρρρβίβρ, ί1 ηβ ΓαηΙ ροίηΐ δβ (ΙβιηαηάΘΡ οβ €[ΐιβ δί^ηί- 

ββ οβαςηβ ΙβΡίηβ βηίβηβα οοπιιηβ ιιηβ β^ηρβ βαοΕαηΙ πη αηΐρβ ο1)]βΙ; Ια 
δβιηβηοβ η’βδί ραδ Ια ραροΙβ, Ια ίαηχ η’βδί ραδ Ια ραροΙβ ββ Βίβη οα Ια 
ιηορί, βίο. II ΓαηΙ οοιηραρβρ Ιβδ άβηχ δίΐηαΐίοηδ άαηδ Ιβηρ βηδβιηβΙβ. Ορ Ια 
οοιηραραίδοη Ρβροδβ δΐιρ άβηχ ίβριηβδ, Ια οοηάιιίΐβ άβ Γα^ρίοηΐίβιιρ βΐ 1β 
οοιίΡδ ηοριηαΐ άβδ οΐιοδβδ, ςηί η’βχοίηΐ ραδ, ΙαηΙ δ’βη ίαηΐ, 1β οοηοοηρδ 
άίνίη. ^ααηβ 1β ββιηβιιρ α ]βίβ Ια δβπιβηοβ βη ΙβΡΡβ, ί1 η’α ρΐιΐδ α ίηίβρνβ- 

ηίρ 3ηδ(}α’αιι 3θηρ άβ Ια ιηοίδδοη. ΤοηΙβ ίηί|ηίβ1ηάβ βδί δυρβρΠιιβ, Ιοπίβ 
ββπιαροββ ίηαΐίΐβ; Ια ΙβΡΡβ βί 1β Ιβπιρδ Γβροηΐ Ιβηρ οβηνρβ. ^ιιαη(^ 1β Μβ 
δβρα ιηύρ, ί1 δβρα Ιβιηρδ β’α^ίρ, ηοη ροηρ ΐραηδΓορπιβρ Ια ρβοοίΐβ, ιηαίδ 
ροηρ Ια ρβοηβίΠίρ. Α οβ ιηοιηβηΐ ΙουΙ βδί οοηδοπιιηβ. 

II βη βδί άβ ιηβπιβ άη Ρβ§·ηβ άβ Οίβη. Αρρβδ ανοίρ βίβ ρρέοΚβ, ί1 δβ 
ββνβίορρβρα οβΡίαίηβιηβηί, δαηδ ςη'ίΐ δοίί ββδοίη ά’γ οοορβρβρ ραρ άβδ 
ρβνοίηίΐοηδ οα άβδ ιηαηίίβδίαίίοηδ βχίραοράίηαίρβδ, βί αίίβίηάρα 1β ροίηΐ 
νοαία ραρ Βίβα. Υοίΐα ροαρ Ια άβδίίηββ βα ^ραίη βαηδ Ια ίβρρβ. Μαίδ 
Γα^ρίοαΙίβαρ? II α δβιηβ βί ί1 ιηοίδδοηηβρα. II βδί βίβιοίΐβ ββ οροίρβ ςα’ίΐ 
η’βδί ηοιηιηβ (ΐαβ ραρ οβ (5α’ί1 βδί αηβ βοηηββ ηβοβδδαίρβ ββ Ια οοπιραραί- 

δοη. Νβοβδδαίρβ οοιηπιβ δβπιβπρ, ί1 ροαναίί ηβ ραδ ρβραραιίρβ οοιηπιβ 
πιοίδδοηηβαρ, δί Ιβδαδ η’αναίί νοαία ραρΙβρ (^αβ βα ββνβίορρβπιβηΐ βα 
ρβ^ηβ. 
Εβ νβΡδβί 29 1β ιηβί ρβΡδοηηβΠβιηβηί βη ρβΙίβΓ. Εί ίοί Ια ραραΕοΙβ 

ίοαρηβ α Γαΐΐβ^ορίβ. Εη ραρίαηί ββ Ια ηαίαρβ ββδ ραραβοΐβδ, ηοαδ ανοηδ 
δί^ηαΐβ αη ίαοίβαρ ββ Ιβαρ ρορίββ, Ια ιηίδβ βη δοβηβ βί Ιβδ αοίβαρδ. Εα 
ραραβοΙβ η’βδί ραδ ρροηοηοββ ραρ 1β ρρβπιίβρ νβηα. ΕΙΙβ βδί βίίβ ραρ 1β- 

δαδ, βοηί ίΐ βδί βίβη βνίββηί (}αβ ο’βδί Ιαί ςαί α οοιηιηβηοβ ββ ρρβοΙιβΡ Ιβ 
ρβ^ηβ. Ααδδίίόί ςαβ Ιβδ βίδοίρΙβδ Γααροηί ρβοοηηα ροαρ Μβδδίβ βί ροαρ 
3*0^0, ίΐδ νβρροηί ηβοβδδαίρβιηβηί βη Ιαί 1β πιοίδδοηηβαρ. Εί Ιορδςα’ίΐ 
ααρα βίδραρα, Ιαίδδαηί 1β ρβ§·ηβ ββ Βίβα ββδίίηβ α ^ραηβίρ, Ιβδ αρόίρβδ 
οοιηρρβηβροηί (}αβ οβ ρβ^ηβ, (^α’^1δ ρρβοΕβηί, βοίί δβ ββνβίορρβρ δαηδ Ια 
ρρβδβηοβ βα ΜαίίΡβ (^αί νίβηβρα δβαΐβιηβηί α Ια βη ροαρ ρβοαβίΠίρ Ια 
ιηοίδδοη. Αίηδί οβίίβ ραραΕοΙβ, δί δίιηρΙβ βη αρραρβηοβ, βίαίί-βΠβ δαδοβρ- 

ίίΜβ β’αη ρροΐοη^βιηβηί ίηβββηί. Εβαχ ς[αί Γβηίβηβαίβηί ββναίβηί δαρ- 

ίοαί Γίηίβρρρβίβρ βα ββνβίορρβπιβηί ίηίαίΠίβΙβ βα ρβ§^ηβ ββ Βίβα. ΕΙΙβ Ιβδ 
ίηνίίαίί βη ιηέιηβ ίβπιρδ α Ια οοηβαηοβ βί αα οαίιηβ. Α οβ βοαβΙβ ίίίρβ βΐΐβ 
βίαίί αβπιίραΜβπιβηΙ αρρρορρίββ α οβδ Οαΐίΐββηδ, αηχίβαχ ββδ βνβηβ- 

ιηβηίδ, βί ίοαίοαρδ ρρέίδ α ίηίβρνβηίρ ανβο νίοΙβηοβ ροαρ βίαβϋρ Ιβ ρβ^ηβ 
ββ Βίβα. 



ΕνΑΝαίΙ,Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, IV, 30-32. 115 

30 Εί ί1 άίβαίί : « Α (|υ.οί ροιΐΓηοη8-ηοπ8 οοιπραΡθΓ 1θ γθ^πθ άβ 
ΕίβαΡ 011 οοιηιηΘηΙ Ιβ ιϊιθΗγθ βη ραραΙιοΙβΡ 3ΐ 0’β8ΐ οοηιπίθ ιιη ^Γαίη 

άβ δβηβνβ, (^υί, ΙοΓδί^ιι’ίΙ α βίο δοπιβ 8ιιγ Ια Ιθγγθ — θίαηΐ Ια ρ1α8 

ρβΐίΐβ άθ ΙοπΙβδ 1θ8 ^Γαίηβδ ^ιιί δοηΐ δΠΓ Ια Ιθγγθ — 32 ΙοΓδί^π’ΐΙ 

Αιΐδδί 8οη ααΐΐίθηΐίοίΐθ η’βδί-βΐΐβ δαδρθοίββ αα]οιΐΓ(1Ίιιιί ραΓ ρβΓδοηηβ. 
Ηοΐΐζ. (72) ΟΓοίί (}ΐι’θ11β Θ8ΐ α Γοη^ίηβ Ια ιΠΘΐηΘ (^ηβ οθΠβ άβ ΓίνΓαίθ. 
ΜβιηΘ άαη8 οβ οαδ, ο’βδί (Ιαηδ Μο. ςα’ίΐ ίααάΓαίΙ οΙιθγοΙιθγ Ια Γορπιθ Ια 
ρΙαδ αηοίθηηβ, βΐ ί1 δθΓαίΙ οοηίΓαΐΓβ α ΙοιιΙ ρΓΐηοίρθ (Ιβ ΟΓΐΙίςπθ ΙιίδΙΟΓΪι^ιΐθ 
άθ ρβηδθΓ ςαβ Μο. α θχίΓαίΙ 8α ραΓαΙιοΙβ άθ οθΠθ άθ Μΐ. (χπι, 24 88.). 

Εη Γβαΐίΐθ οΙιαουηθ άθ οθ8 ραΓα1)θ1θ8 α 8α ροίηΐθ; οθΙΙθ άθ Μο. α ροπΓ 
ο1)]θΙ 1θ άβνβίορρθΐηθηΐ άιι γθ^πθ άθ Βίβα, οβΠθ άβ Μΐ. 1θ ιηβίαη^θ άθ8 

πιβοΙιαηΐ8 βΐ άβ8 ΐ3οη8 άαη8 1θ γθ^πθ άθ Βίθα. Βαη8 1θ8 άβαχ οα8 ί1 δ’α^ίΐ 
άα ΓΘ^ηθ άθ Βίθα 8αΓ Ια Ιθγγθ. Εθ η’θδΐ ρα8 άαη8 1θ γθ^πθ ^ΙοΓίθαχ (}αθ 
Ια ιηοί88οη ιηύΓίΙ; : 1θ οίθΙ θδΐ Ιιίθη ρΐαίόΐ 1θ ^γθπΙθγ οίι οη Ια γθπΙγθ. 

30-35. ΡΑΚΑΒΟΙ.Ε ου ακΑΐΝ οε βενευε (Μί. χιιι, 31-32; Εο. χιιι, 18-19). 

30) Πώς ό[λοιώσω{Αεν... θώ(χεν, δπΐί]. άβΙίΠθΓαΙίί, ΓθροηάαηΙ α Ια (|αθ8ΐίοη ; (^αθ 

ίααί-ΐΐ ίαίΓθ? Οη ρβαί οοιηραΓθΓ Ιδ. χε, 18, ιηαίδ δαΓίοαί Ιθδ ίοΓπιιιΙθδ ταΠΙιί- 

αίι^αβδ (ιαί ρΓβοβάθηί δοανβηΐ Ιθδ ραΓα1)θ1β8 (νοίΓ ΒΒ. 1909, 356). ΟθΠθ-οϊ α 
άβ ραΓίίοηΙίβΓ αηβ ΐΓβδ ίηΐίπΐθ οοιηιηαηίοαίίοη ανβο ΓααάίΙοίΓβ. Οπ άίΓαίί €[ΐι’οη 
να οΙιβΓοΙιβΓ βηδθπιΜθ. Οη ρβηΐ υοΙγ (}ΐιβ1(ΐηθ οΐιοδβ ά’αδδβζ βίοί^^ηβ άαηδ 
1>. Οιιΐΐίίη 19» : « ραΓΟβ (ΐηβ ηοηδ ίαίδοηδ υηβ οοιηραΓαίδοη, ίαηΐ-ίΐ Ια ιηβίίΓβ 
βη ρΓαίί(5ΐΐ6? » « ΜθΙΙγθ βη ραΓα1)θ1β » βδί ιιη Ηαραχ; βί. ΗβΙ). χι, 19. 

31) 'Ως κοκκω = οη ; Ια βοιηραΓαίδοη ροΓίβ δΐΐΓ Γο1)]βΙ ρΓίηβίραΙ 

αη Ηβη άβ ροΓίβΓ 8ηΓ Ια δίΐααΐίοη, βοπιιηβ δί Ιβ §ταίη άβ δβηβνβ ΓβρΓβδβηΙαίΙ 
Ιβ Γβ^ηβ. ώς ΓβιηρΙαββ Ιβ ^ άβ οοιηραΓαίδοη. Εα ΙοηΓηηρβ ^Γβοςηβ βχί^^βραίΐ 
δβηΐβπίθηί κόκκω (δμ,οιώσο^χεν) οη ώς κόκκον (θτίσομεν), ηηβ 8\νβ1β Γβ^αράβ οοπιιηβ 
οοιηΜηβδ βη ηη. — σίναπι, (|πβ ηοηδ δοπιιηβδ Ιιαίιίΐηβδ αίραάηίρβ δβηβνβ, άβδί- 

^ηβ Ια ιηοηίαράβ ηοίρβ, ρΐαηίβ άβδ οΐιαηιρδ ςηί αΐίβίηΐ οράίηαίρβιηβηΐ υη 
ιηβίρβ, ιηαίδ ρβηΐ δ’βίβνβρ ρΐηδ ΙιαηΙ άαηδ άβδ οοηάίΐίοηδ ΓανοραΜβδ. — Εβ 
§^ραίη βδί ίΡβδ ρβΐίί, ιηαίδ Ιρβδ αοίίΓ, ί1 βδί ρορηΙαίρβ ροηρ δβδ (5ηα1ίίβ8 ίρρί- 

ίαηίβδ άβ Ια ρβαη; Ιβ ηοιη άβ πιοηίαράβ νίβηΐ άβ ηιιΐ8ΐιιηι ανάβηΞ, ραροβ 
(^α’οη ρρβραραίί οβδ §·ραίηδ άαηδ Ιβ νίη. 

Εβ ίβχίβ ορίίίςηβ, αρρηγβ ραρ Ιβδ ιηβίΐίβηρδ πίδδ., βδί ίρβδ άίίϊίοίΐβ α βχρίί- 

(}ηβΡ, βί α βίβ οορρί^β άαηδ ρΐηδίβηρδ βχβπιρΙαίρβδ. 3β δηρροδβ ςηβ μικρότερον 
όν βδί ηηβ δορίβ ά’αοοηδαίίΐ αΠδοΙη, ον δ’αοοοράαηί ανβο σπέρρια; ιηαίδ ί1 γ α 
ίοη^οηρδ ηηβ οβρίαίηβ ηβ^ΐί^βηοβ άαηδ Ια ιηαηίβΡβ άοηί Ια ρΐιραδβ βδί ρβρρίδβ 
δταν σπαρ^... όταν σπαρ^. Εα Ρβάαοίίοη άβ Μί. βί άβ Εο. βδί Πίβη ρΐηδ οοηίαηίβ. 
^ηαηί αη οοπιραραίίί μικρότερον αη Ιίβη άη δηρβρΙαίίί, ί1 βδί ά’ηδα§^β οοηραηί 
άαηδ Ιβ Ν. Τ. [Β1α88, 34). 

32) Μο. (^ηί η’α ραδ άίί (οοπιπιβ Εο.) (^ηβ Ιβ δβηβνβ βίαίί ρΐαηίβ άαηδ ηη 
]αράίη, Ιβ οοηιραΡΘ ιηαίηίβηαηί αηχ 1β§^ηιηβ8, δηρροδοηδ ρίηιβηίδ, ραδίθ(ϊηβδ, 

ίοιηαίβδ, οί^^ηοηδ, ά’αρρβδ Γηδα^β αοίηβΙ. II βδί 1)βαηοοηρ ρΐηδ βίβνβ — ίοηί 
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α θΐβ δβηΐΘ, ί1 ιηοηΐθ θ1 (ΙθνίβηΙ ρ1ιΐ8 ^Γαικί (}αΘ Ιοπβ 1β8 ΐΘ^αίηβ8, 

θΐ ί1 ίδΐίί άβ ^Γ8ΐη(1θ8 1)Γ3ΐηο1ΐΘ8, άθ 80Γίθ ί^ιΐθ 1β8 οί8βαυχ άα οίβΐ 

ρβπνβηΐ β’αΒηίθΓ 80Π8 8οη οπιΒγθ. » 

33 0’θ81 ραΓ άβ ηοιη1)Γβιΐ8θ8 ραΓ8ΐΐ3θ1θ8 οοιηπίθ ΟΘΐΙβδ-Ια (^ι1’^ι ΙβπΓ 
ρΓορο8£ΐϋ 1β ρθΓοΙβ, δθίοπ (^π’^18 θίαίβπί 0Βρδΐ1)1θ8 άβ [Γ]θΐιΙθη(ΐΓθ; 

βδί Γβίαϋί — άβ δΟΓίβ ςυβ Ιβδ ρ&δδβΓβαυχ ρβηνβηΐ δ’αΙιηΙθΓ δουδ δοη οπιΙιγθ. 

κατασκηνοίν βδΐ ρΡθίβΓΘ ρ8ΐΓ Νβδίΐβ θΐ 8\νθίβ ά’αρρθδ Ια δβπΐβ αυΐοπίβ άβ Β; ά 

ίοΓΐ, ΟΆΤ Ια ίοΓίηβ ηοηηαΐβ οΰν βδΐ Ια δβυΐβ ςαί ραραίδδβ άαπδ Ιβδ ραργρπδ 

αηοίβηδ (Μα^δβΓ, 349). 8ί Γοη ΙίβηΙ α οΓν, ςπί βδΐ αΐίβδίβ ατίδδί ρΐυδ Ιαρά, ί1 

ίαπάρα ΓβχρΙίςυβΡ ραρ Γαηα1ο§^ίβ, δηλοΓν άβ δηλοΤ, βοιηηιβ λύειν άβ λύει {ΜοιιΙ- 

ίοΊΐ, 53). 

8πρ βθΐίβ άβρηίβρβ ίπια§^β, βί. ΕζββΙιίβΙ, χνιι, 23. Εβ ρρορΕβΙβ αναΐΐ ίαίΐ πηβ 

α11θ§·ορίβ, άέδυδ α ίαϋ υηβ ραραίιοΐβ. II η’γ α άοηβ ραδ Ηθη άβ άΐΡβ (ΐυβ 1β 

^ραίη άβ ιηουίαράβ ρβρρβδβηΐβ άβδπδ {εαίηΐ ΗίΙαίνβ ίη Μι. χιιι) οα 1β Ρθ§^ηβ 

άβ Βίβπ {8αίηί ΡίβΓΓβ ΟΙΐΓΊ/δοΙο^ηβ ίη Μΐ. χιιι) βοιηιηβ δί 1β §^ραίη άβ ιηου- 

Ιαράβ βΙαίΙ ςηαΐίββ ρουρ ββία ραρ δβδ ρρορριβίβδ Ιρβδ αβίίνβδ. 

II 7 α δβυίβιηβηΐ υηβ βοηιραραίδοη ά’αβορά ΐΡβδ Είβη βχρριιηββ ραρ Εοίδγ : 

« Ββ ιηθπιβ ηυβ 1β ^ραίη άβ δβηβνβ ΙοΡδςυ’οη Ιβ ^βιιβ βη Ιβρρβ, Ιβ ρογαυιηβ 

άβ Βίβυ βδΐ ρρβδςυβ ίιηρβΡββρϋβΙβ άαηδ δοη βοιηιηβηββιηβηΐ, πιαίδ ίΐ §;·ραη- 

άιρα, βΐ δα ιηβρνβΐΠβυδβ βχραηδίοη ραραίίρα Ιουί α ίαίί άίδρρορορϋοηηββ ανβο 

Γ6χί§·υϊΙβ άθ δβδ άθΕυΙδ » (I, 770). Μαίδ ββΙΙβ ρρβηιίβΡβ βχρΙίβαΙίοη, Ιρβδ βχαβΙβ, 

βδί §^α1ββ, άαηδ Ιβ βοπιπιβηΙαίρβ άβδ δγηορίίί^υβδ, βοπιηιβ άαηδ υη ουνρα^β 

αηίθρίβυρ, ραρ Ια ηβββδδίίβ ά’ίηδίηυβρ Ιβ δγβΙβηΐΘ βδβΐιαίοΐο^ίςυβ άβ ΓαυΙβυρ : 

« Ββδ ραραβοίθδ άυ 8βηβνβ βΐ άα Εθναίη, ςυί ίοηΐ νοιρ Ιβ βοηίραδίβ ά’υη 

άββυΐ βΐιβίίί βΐ ά’πη §^ραηά Ρβδυΐίαΐ, δ’αρρΙί(}υβηΙ αυδδί α ΓαηΙίΙΙιβδβ άυ ρο^αυιηβ 

δβπιβ ραρ Ια ρρβάίβαΐίοη βναη§·β1ίςυθ, βΐ άυ ρογαυπιβ άβνβίορρβ άαηδ δα 

ιηαηίΓβδΙαΙίοη άββηίίίνβ » {ΣΈναη^ίΙβ βΐ ΓΕξΙίδβ, 1»·® βά., ρ. 16). Ιοί οη Ρβπι- 

ρΐαββ άβνβίορρβιηβηΐ ραρ ανβηβπιβηΐ ου πιαηίΓβδΙαΙίοη, β’βδί-α-άίρβ υη πιου- 

νβπιβηΐ βοηΐίηυ ραρ υη βουρ άβ Ιΐιβαΐρβ, υηβ βροίδδαηββ ηορπιαίβ ραρ υηβ 

ΙραηδΓορπιαΙίοη δυΕϋβ. Εη ρβαΐίΐβ, ί1 η’^ α αβδοΙυπιβηΙ ριβη άαηδ Ια βΡοίδδαηββ 

άυ δβηβνβ (}υΐ ρβροηάβ ά υηβ πιαηίΓβδΙαϋοη ςυβίβοηο^υβ. Α αυβυη ιηοιηβηΐ άβ 

δα βροίδδαηββ Ια ρΐαηΐβ η’βδί άίίΤβΡβηΙβ άβ ββ (ΐυ’βΠβ βίαίί Μβρ; ιηαίδ α Ια βη 

οη βοηδίαίθ (^υ’βΐΐβ α ^ραηάί ρΙαδ (^υβ δβδ Ιιυπιβίβδ άββυίδ ηβ ρβΡίηβΙΙαίβηΙ 

άβ Ιβ βοη]ββίυρβΡ. 

33-34. ΒοϋΒΡΕ ΕΝδΕΙΟΝΕΜΕΝΤ ΡΑΚ ΕΕ8 ΡΑΚΑΒΟΕΕ5. 

Μβ. πιοηΐρβ βίβη ραρ ββΙΙβ βοηβΙυδίοη ςυ’ίΐ α βΡββ υηβ ρβρίβορβ άβδ ραρα- 

βοΐβδ, βοπιρρβηαηΐ α Ια ίοίδ άβδ βββαηΙίΠοηδ βΐ Ια Ρβ^ΐβ άυ ^βηρβ. Εβδ 

βχρρβδδίοηδ Ιρβδ υηίνβΡδβΠβδ ςυί δυίνβηΐ άοίνβηί έΐρβ βηίβηάυβδ ανββ ςυβί- 

ςυβ ΙβπιρβραπιβηΙ. 

33) ΠολλαΓς ίηάίςυβ υη §^ραηά ηοπιβρβ άβ ραραβοΐβδ αάρβδδββδ α Ια ίουΐβ; άαηδ 

ββ ββαρϋρβ, Μβ. η’βη α ρρβδβηΐβ ςυβ Ιροίδ, Ιβ δβιηβυρ, Ιβ βίβ ςυί ρουδδβ, Ιβ 

^ραίη άβ δβηβνβ. Εβ δοηΐ άοηβ δβυΐβπιβηΐ άβδ βββαηΙίΙΙοηδ, βοπιιηβ Γίηάίςυβ 

τοιαύταις. Εθδ αυΙρβδ δβ Ιρουνβηΐ δοίΐ αναηΐ (ιιι, 23, Ια ιηαίδοη άίνίδββ βΐ Ιβ ίορί 

Ιίβ), δοίΐ αρρβδ {νιι, 17, δυρ Ια Ιοίίοη άβδ ηιαίηδ; χιι, 1 δδ., Ιβδ νί^^ηβροηδ; χιιι, 
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34 βΐ ίΐ ηβ Ιθιιγ ραρίαίΐ ραδ δαηδ ραραΒοΙβ, ιηαίδ ίΐ θχρίίί^ααίΐ ΙοαΙ 

α δθδ ρρορΓθδ (ΙίδοίρΙθδ θη ραΓίίουΙίθΓ. 

28, Ιβ β^πίβρ). Οη ρθΐιΐ οιΙθγ αυδδί, οοιηπιθ ραραβοΐβ ρΓορρθιηθηΙ (ϋΐθ, Ια Ιαιηρθ 
(ιν, 21), βΐ βη οαΐΓβ ΐΓοίδ ρΓθνβΓΐ)68 (ιν, 22 83.). ΤοπΙ οβία γθπΙρθ βιβη άαιΐδ Ια 
ηοϋοη άα τηάοΗάΙ, ιηαί8, αα ν. 33, Μο. ηβ ραρίβ ηηθ άβδ ραραβοΐβδ αάρβδδββδ 
αα ρβηρΙβ, «ύτοΐς βί αύτοϊς (ν. 34). I^β Ιο§θ3 βδί Ια άοοίρίηβ θναη§·6ΐί(5ΐιβ, δρβ- 
οίαίβιηβηί οβ ςυί βδίρβίαΐίί αη Ρβ^ηβ άβ Βίβη; οΓ. ιι, 2. — Καθώς ήδύναντο άκούειν 
α βΙθ ίηίβρρρβίβ άαηδ Ιβ δβηδ ά’αηβ οαραοίΐβ δΐιρίοιιί ιηοραΐβ, οπ ρΐαίόΐ ά’αη 
πίθρϋβ; ΕϊΐΐΗ. : καθώς ησαν άξιοι άκούειν, οβ (ία’οη αοοοράβ ανβο Γορίηίοη δΐιρ 
Ιβ βαί ανβπ^^ΐαηΐ άβδ ραραβοΐβδ : α ραρϋρ ά’υη οβρΙαίη πιοπιβηί, Ια Γοαίβ αηραϋ 
ιηβρϋβ ςυ’οη ηβ Ιιιί άοηηαΐ ρΐυδ υη βηδβί^ηβπιβηΐ ςη’βΐΐβ ρύΐ οοιηρρβηάρβ 
{ΚηαΒ., Εοηαΐί, βίο.). Μαίδ, α ]π^βρ ραρ ά’αηΐρβδ ραδδα^βδ άιι Ν. Τ., ΐΐ δ’α§^ίΙ 
8ίιηρ1βηιβηΙ ά’υηβ άίδροδίϋοη ίπιραρί’αίΙβ α ΙαίΐηβΙΙβ 3βδΐΐδ δ’αοοοηιιηοάβ, άαηδ 
ΓίηίέρβΙ ιηβηιβ άβ δβδ αυάίίβηρδ. Ο’βδί αίηδί ςη’ίΐ άΐδαίΐ αυχ ΑρόΙρβδ, ραρ υηβ 
άίδροδίΐίοη Ιβιηροραίρβ βίβηνβίΠαηΙβ : ού δύνασθε βαστάζειν άρτι (^ο. χνι, 12) βΐ 
δαίηΐ Ραηΐ βη ιΐδαίΐ άβ ιηβπιβ ανβο Ιβδ Οοριηΐΐιίβηδ (Ι Οογ. ιιι, 2) : ούπω γάρ Ιδύ- 

νασβε. ϋ’αρρβδ ΤΚβορΙι. (αρρβδ δαίηί €ΙΐΓ78θδΙθπιβ) : επειδή γάρ δχ^λος ησαν ιδιώτης 
κα\ άμαθτίς, τούτου ενεκεν μέρινηται κδκκου σινάπεως, και χόρτου, και σπόρου, ινα από 
των συντρόφων κα\ συντ^θων αύτοϊς όνοριάτων 3·ιδάξη αυτούς ώφέλιρ.όν τι[Ρ,0. ΟΧΧΧΙΙΙ, 
536). Τβΐ βδΐ Μβη Ιβ βαί άβδ ραραβοΐβδ βη ^^βηβραί Ιβί ςα’ίΐ βδΐ Ρβοοηηη αηδδί 
ραρ Ιοιιίβ Ια ορίΐίιιαβ ίηάβρβηάαηΐβ, ιηαίδ βΠβ βδί Ιρβδ άίνίδββ βαρ Ιβ δβηδ 
ρρβοίδ άβ Μο. ΗοΙίζ. οοηοβάβ ςη’βη Ιηί-ιηβπιβ Ιβ ν. 33 βηοηοβ Ιβ βτιΐ ρβάα^ο- 
^•ίςυβ άβδ ραραίιοΐβδ, ιηαίδ ί1 δβραίΐ οορρί§^β ραρ Ιβ ν. 34. Οβ ν. 34, ά’αρρβδ 
\νβ11ίι. β1 Ιιοίδ^, ηβ ίβραίΐ ραδ ραρίίβ άβ Ια ιηβιηβ οοηοΐιβ ρβάαοΙίοηηβΠβ, βΐ 
δβραίΐ άβ Γαηίβιιρ άβδ νν. 11 βΐ 12. Β. Λνβίδδ οροίΐ ί^ηβ Μο. α ραρίβ ά’ηηβ αηάί- 
Ιίοη ραρβιηβηΐ βχίβρίβιιρβ, « βηίβηάρβ » ορροδβ α « οοιηρρβηάρβ ». ΤοιιΙ οβία 
βδί ρίπδ ου πιοίηδ ίοροβ, βί Ια ρβηδββ άβ Μο. δβ άβάαίΐ δαηδ Ιρορ άβ ρβίηβ. Π 
η’α ραδ νουΐυ άίρβ {οβ (ίυί βδί ίρβδ νραί βη δοί) ({ηβ Ιβδ ραΓαΙ)θ1βδ βΙαίβηί υη 
§“βηρβ αοοοιηιηοάβ α Ια δίιηρΙίοίίβ άβδ αυάίίβυρδ, Γουΐβ ου άίδοίρΙβδ, βί ί1 η’η 
ραδ ηοη ρΐυδ ρβ§^αράβ Ιβδ ραραβοΐβδ οοπιπιβ ίηίηίβ11ί§·ί1)1βδ ρουρ Ιβ ρβυρίβ. II 
Ιβδ α Γβ^αράββδ, δαηδ δ’ίηςυίβίβρ άυ ^βηρβ Ιίίίβραίρβ βη δοί, οοπιπιβ άίΓίίοίΙβδ, 
άυ πιοίηδ ραρ Γο1)3βί ιηγδίβρίβυχ ςυ’βΐΐβδ αηηοηςαίβηί δουδ άβδ Γοριηβδ δβηδί- 
Μβδ ηβοβδδαίρβιηβηί ίΡβδ αρρροχίιηαίίνβδ. Ββ ρβυρίβ γ ρρβηαίί οβ ςυ’ίΐ ρουναίί. 

34) Μο. η’α ραδ ρυ άίρβ ςυβ άβδυδ ηβ ραρΙαίί ρΐυδ αυ ρβυρίβ (άυ πιοίηδ α 
ραρίίρ άβ οβ πιοπιβηί) ςυ’βη Ιυί ρροροδαηί άβ ρβίίίβδ ίαΜβδ, ιηαίδ ςυβ ίουί οβ 
(^υί δ’αάρβδδαίί α Ιυί βίαίί (ρΐυδ ου πιοίηδ) ραραΒοΙβ, ο’βδ1-α-άίρβ Ιαη^α^β Γι^υρβ 
ου ίηάίρβοί, ρβδβρναηί α δβδ άίδοίρΙβδ ΓβχρΙίοαίίοη. II η’^ α άοηο αυουηβ οοη- 
ίραάίοίίοη, ραδ ιηέιηβ Ιβ ρΐυδ 1β§·βρ Ιιβυρί βηίρβ ηοδ άβυχ νβΡδβίδ, οοπιπιβ 
Βοίδγ Γα ρβοοηηυ : « Β’οΒδβρναίίοη Γιηαΐβ... ρουρραίί, α Ια ρί§^υβυρ... δί§[“ηίΓιβρ 
ςυβ, Ιβ ρβυρίβ βηίβηάαηί Ιβδ ραραΒοΙβδ δβίοη ςυ’ίΐ βη βίαίί οαραβΙβ, Ιβδ άίδοί¬ 
ρΙβδ ρβοβναίβηί α ραρί ίουδ Ιβδ βοΙαίροίδδβιηβηίδ ςυ’ίΐδ ρουναίβηί δουΙιαίίβΡ » 
(I, 775). Οβ η’βδί ραδ « α Ια ρί^υβυρ », ο’βδί Ιβ δβηδ ηαίυρβί. Βοίδγηβ Γαάπιβί ραδ 
ραροβ ςυβ δβίοη Ιυί (βί ΤΥεΙΙ/ι.) Ιβ ν. 34 δβ ραίίαοΗβ ρΐυίόί άίρβοίβπιβηί αυχ 
νν. 11 βί 12, ιηαρ(ίυαηί υη άθ§·ρβ υΐίβρίβυρ άαηδ Ια ρβάαοίίοη. Μαίδ ί1 βδί ρίπδ 
ηαίυΡβΙ ά’βχρ1ί€[υβΓ Ιβ ν. 11 άαηδ Ιβ ιηέπιβ δβηδ ςυβ ηοδ άβυχ νβΡδβίδ, βί Ιβ 
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V. 12 ιηαΓίϊπβ δβπίβηηβηί 0|α6 οβίΐβ άίδρβηδ&Ιίοη ά βίβ νοιιίαβ άβ ϋίβυ ρουΓ 

&88υΓβΡ Γ&οοοιηρίίδδβηιβηΐ άθ δοη άβδδθίη ςυί δηρροδ&ίΐ Ια Γθρροΐιαϋοη άθδ 

^ιι^ίδ. Μο. & ιη&Γίίυβ ρΐυδ ΙιαυΙ ςαβ οβΙΙβ (ϋδρβηδδΐΐίοη βίειίί ΙθΐηροΓ&ΐΓβ. €’βδΙ 

οβ (^πθ η’οηΐ ρ&δ οοιηρήδ Ιθδ §;·ηοδϋ(}αβ8, ηί Οη^βηβ, ςυί α ογπ έ. Ια ρθρρβ- 

ίαίΐβ ά’υη θηδβϊ^^ηβιηβηΐ βδοΐβπςιιβ άαηδ ΓΕ^Ιίδθ [Οοπίρα ΟβΙβ. ιιι, 46). 

Εε ΚΕΟΝΕ ΒΕ ΌΐΕϋ, ο’ΑΡΙΙΕδ ΕΕδ ΡΑΚΑΒΟΕΕ8 ΟΕ Με. - Οβ π’βδί ροίπΐ &Π 

Ιιαβαρά (}ΐιβ Μο. α οΐιοίδί Ιβδ ραραίιοΐβδ ςιι’ίΐ ρΓβδβηΙθ ιοί οοιηιηβ Ι^ρβ άβ 

ΙοιιΙβδ Ιβδ αυΐΓΘδ. Ιβδίΐδ, ]Π8(|π’α οβ ιηοπίθηΐ, α ίαΐΐ άβαχ οΐιοδβδ : Π α 
ρρβοΙίΘ Ια ραΓοΙβ, ο’θδΐ-α-άίρβ αηηοηοβ 1β Γβ^'πβ άβ Βίου, βΐ οΐι&δδβ Ιβδ 

άβηιοηδ. Μο. (|πί δβ ΓβδβΓνβ άβ ΓβνβηΐΓ δπρ Ιβδ βχοροΐδίηβδ βΐ Ιβδ ιηίΓαοΙβδ, 

α Γβ§·αΓ(1β Ιβδ ραρ&ΐιοΐβδ οοιηιηβ υη βηδβί^^ηβιηβηΐ δΐιρ οβ (|π’βδ1; 1β ρβ^ηβ 

άβ Βίβυ, βηδβί^ηβιηβηΐ άοηηβ α Ια ίοηΐβ βΐ αιιχ άίδοίρΙβδ δοηδ πηβ ίοΓΠΐβ 

άΐίΤιοϋβ α δαίδΐΓ (}παηΙ α δοη δβηδ ρροίοηά, βΐ <ιπβ Ιβδ άίδοίρΙβδ βΙαίβηΙ; 

ΐηνίΐβδ α ρβηβίΓβΓ δοπδ Ια οοηάιιίΐβ άβ Τβδυδ, ροιίΓ 1β οοιηιηπηί(}υβΓ βη- 

δαΐΐβ αιιχ αιιΐρβδ, (5παηά Ιβδ άβδδβίηδ άβ Βίβη δβραίβηΐ αοοοιηρΙίδ ςηί 

ρβΓπιβΙΙαίβηΙ ςυβ Ιβδίΐδ ίύΐ ιηβοοηηιι ρ&Γ δοη ρβυρίβ. 

Ογ, οοπιιηβ Ιβδ ραραίιοΐβδ, δαπΓοβΙΙβ άα δβιηβαΓ (ΐαί δβ ταρροΓίβ ηιοίηδ 

άΪΓβοΙβπιβηΙ αιι Κβ^ηβ, ηβ δοηΐ ραδ βχρΙίςαββδ, ηοαδ βη δοιηιηβδ ρβάαίΐδ 

α οΙιβΓοΙιβΓ 1β δβηδ (5111 βΙαίΙ αοοβδδίΐιΐβ αιιχ Γοιιίβδ. 

Εβ Γβ§·ηβ άβ Βίβη, άαηδ Ιβδ άβιιχ άβρηίβρβδ ραραίιοΐβδ, βδΐ οοιηραρβ α 

ηηβ δβπιβηοβ, οβ ςαί ροΓίβ α ΟΓοίρβ (^ιιβ Ια δβπιβηοβ άβ Ια ρρβπιίβΓβ ρα- 

ταΕοΙβ δβ ΓαρροΓίβ αιΐδδί αιι τβ^ηβ άβ Βίβη. ΕβΙΙβ βχρΙίοαΙίοη δΐιρροδβ 

ιιηβ ίηίβηΐίοη ρρβδςιιβ αΐΐβ^οπςιιβ (ίΐιί δβ ΓβνβΙβ ραρ 1β οΕοίχ άα Ιβηηβ άβ 

οοπιραραίδοη ρβρβίβ Ιροίδ ίοίδ. Βαηδ 1β ρρβηιίβΓ οαδ, Ια δβπιβηοβ βδΐ 1)ίβη 

Ια ραροΐβ βη βΠβ-ιηβιηβ, ηοη ροίηΐ 1β τβ^ηβ άβ Βίβα, πιαίδ βΐΐβ Ιβηά ά 

ΓβΙαΜίρ, ραίδςαβ ^βδαδ ΙαηΙόΙ αηηοηοβ 1β Γβ^ηβ άβ Βίβα (ι, 15), Ιαηΐόΐ 

ρροροδβ Ια ραροΐβ (ιι, 2). Βαηδ Ια ραραίιοΐβ άα Μβ ({αί ροαδδβ, 1β Γβ§^ηβ 

βδΐ άβ]α δβιηβ, δαηδ άοαίβ ραρ Ια ραροΐβ (βΐ ραρ ΓαοΙίοη) άβ Ιβδαδ, βΐ 1β 

Μαίΐρβ αίΤίρπιβ ςα’ίΐ βδΐ άβδΟΡίηαίδ αδδαρβ άβ ρορίβρ άβδ ίραίΙδ, δαηδ ςα’ίΐ 

γ αίΐ α δ’ίηι^αίβίβρ άα ρβδαΐΐαΐ άβάηίΐίί, ηοη ρΙαδ (ϊα’α 1β ΕαΙβρ ραρ άβδ 

άβπιαροΕβδ ίηίβηιρβδίίνβδ. Βαηδ Ια ραραΙιοΙβ άα ^ραίη άβ δβηβνβ, 1β οοη- 

οβρί άβ ραροΙβ 1β οβάβ άβοίάβπιβηΐ α οβίαί ά’αη ο1)]β1 βχΙβρίβαρ. Οη βδΐ 

ρρβδί^αβ ηαΙαρβΠβιηβηΙ ρορίβ α ρβ^αράβρ 1β ρβ^ηβ οοπιπιβ αηβ ίηδΙίΙαΙίοη 

(^α^ δβ άβνβίορρβ βΐ ςαί άβνίβηάρα Ιρβδ ^ραηάβ. ^β η’βδί ραδ Γαηηοηοβ 

οΙαίρβ άβ 1Έ§·1ίδβ, ραίδ(|α’β11β η’βδί ρρβδβηΐββ ανβο ααοαη άβ δβδ οαραο- 

ΙβΡβδ δρβοίίίίϊαβδ, ηιαίδ ρΙαδ Ιαρά οη άβναίΐ βίρβ ηβοβδδαίρβηιβηΐ ίηάαίί α 

Ια ΡβοοηηαίΐΡβ άαηδ 1β ^ραίη άβ δβηβνβ. 

Βαηδ Ιβδ Ιροίδ οαδ, 1β ρρίηοίρβ άα ρβ^ηβ άβ Βίβα βδΐ ροδβ, οα ρΐαίόΐ, 1β 
Γβ^ηβ Ιαί-ιηβιηβ βδΐ οοιηπιβηοβ; ί1 βχίδΙβ βη ^βρπιβ, βΐ δβ άβνβίορρβρα 
ΟΟΠ1Π1Θ Ιθΐ, δαηδ ααοαηβ αΙΙαδίοη α αηβ ΙραηδΓορηιαΙίοη, α αηβ ηιαηίίβδία- 
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ί1 ΙβυΓ άϊϊ βη οβ ]οιιγ, 1β βοιγ νβηη : « Ραδδοηβ & ΓδιυΐΓβ 

1)0Γά. )) ΕΙ ΙαίδδαηΙ Ια ίοπίβ, ίΐδ ΓθΐηπίθηΘηΙ οοπιπιθ ί1 βΙαίΙ άαηδ 

Ια 1)αΓ(5ηΘ, βί ά’απίΓββ 1)αΓ(|αθ8 βίαίθπί ανβο Ιυί. ΕΙ ί1 8Θ ρΓοάπίΙ 

ϋοη, α ηηβ ίηΙβΓνβηΙίοη δοαάαίηβ άβ Όίθιι, δί οβ η’βδί ςιιαικί Π απΓα 

άοηπθ 868 ίηιίΐ8. 

Τβΐΐβ ραραίΐ θΙγο Ια ρθη8Θβ (Ιβ Μο.; βΠβ 8υρρο8Θ άαηδ Ιβδ ραΓα1)θ1β8 

πηβ ηααηοθ α11β^0Γί(}αβ (|ΐιί Γβ8ΐι11β 8αΓΐοαΙ (Ιβ Ιθιιγ ^Γουρθΐηβηΐ. Εη ρΓβ- 

8βηοθ (1β8 άίν8Γ^θη6β8 ανβο 168 αιιί;Γβ8 87ηορΙίς[αβ8, άβ Ιθιιγ 8ί1βηοβ 8ιιγ Ια 

1)θ11θ ραΓαΙιοΙβ άιι Ιιΐβ (}ΐιί ροιΐ88β, οη ηβ ρβυΐ αίΤίΓΠίθΓ (^αβ 1β8 ραΓα1)θΐΘ8 

οηΐ 6ΐβ ρΓορο8ββ8 ραΓ Ι68Π8 (1αη8 οβί οράρβ. II 681 οβροικίαηΐ ΐΓβ8 ηαίπρβΐ 

βΐ α άβ ^Γαηά68 ο1ιαηοΘ8 ά’έΐΡθ ορί^ίηαΐ. 

35-41. Εα ΤΕΜΡί:τΕ ΑΡΑΐδΕΕ (ΜΙ. νιιι, 23-27; Εο. νιιι, 22-25). 

Εβ ροίηΐ άβ άβρθΓΐ βδΐ άίίϊθΡβηΙ άαηβ Μί. βΐ άαηδ Εο. Εβδ ορίΐίςιιβδ δοηί 
αυ]οιΐΓ(1Ίιαί ά’αοοορά ρουρ άοηηβρ Ια ρρβίβΓθηοβ α Γοράρθ άβ Μο. 

35) Εα δίΐυαίίοη βδΐ οβίΐβ άυ άθΐιυΐ άυ οΐιαρΐίρβ. 3θδυδ ροαΐ Ιρθ8 Είβη ανοίρ 

ρροηοηοβ Ιβ ιηέιηθ Ιουρ Ιβδ Ιροίδ ραραΕοΙβδ α Ια Γοιιΐβ, Ιαηάίδ ςυβ Γβηΐρβίίβη 

ανβο Ιβδ άίδοίρίβδ (ιν, 10-25) η’α βίβ ρΙαοβ Ια ςαβ ροιιρ ιηβΙΙΡβ βηδβπιΕΙβ ΙουΙ οβ 

ςαί ρβ^αράβ Ιβδ ραραίιοίβδ. Εβ 8θίρ βίαηί νβηυ, 3β8υ8 ρρβηά Ια Γβδοΐυΐΐοη άβ 

ραδδβρ 8υρ ΓαιιΙρβ Εορά. Εβ άβραρί η’βδί ραδ δαηδ αηαίο^ίβ ανβο οβίιιί άβ 

ΕαρΙιαρηαϋιη ροπρρρβοΙιβΡ άαηδ Ιβδ απίρβδ νίΠβδ άβ Οαΐίΐββ (ι, 38); άββυδ νβηΐ 

βίβηάρβ Ια δοβηβ άβ 8οη αροδΙοΙαί. Οη ηβ νοίΐ ραδ (ΐη’ΐΐ δοίΐ ιηβοοηίβηΐ άβ Ια 

ίοηΐβ, ρβηΐ-βίρβ οβρβηάαηί οραίηΙ-ί1 8θη ίιηρορίηηίίβ, δ’ίΐ Ρβάβδοβηά α Ιβρρβ άυ 

ΙιαΙβαη οΐι ί1 βΙαίΙ ρΙαοβ ροτιρ Ια ρρέοΙιβΡ. — το πέραν ιηαρςηβ ηαίαρβίίβιηβηΐ 

ΓαηΙρβ οοίβ άβ Ια ιηβρ; βχρρβδδίοη αδδβζ οίαιρβ βη ρα^δ ίδΡαβΠΐβ, άίνίδβ δπρ 

ΙοπΙβ δα Ιοη^ηβπρ βη άβηχ ρορϋοηδ άοηΐ Γυηβ, ιηοίηδ ίιηρορίαηΐβ, βΙαίΙ « Γαη- 

ί,ρβ οόΐβ ». Ό’αίΠβπΡδ Ιβδ οΙαδδίςηβδ άίδβηί το πέραν άαηδ Ιβ ιηβιηβ δβηδ, βΐ 

ιηβηιβ Τηυο. ιιι, 91 ή πέραν γη. 

36) άφέντες ηβ ρβηΐ ^ηβρβ δί^ηίάβΡ « οοη^βάίβρ » {ΗοΙίζ.); Ιβδ άίδοίρΙβδ Ιαίδδβηΐ 

αΙΙβΡ Ια ίοηΐβ δαηδ δ’οοουρβρ ά’βΠβ βί ρρβηηβηΐ ανβο βηχ Ιβ ΜαίΙρβ. ΛνβΙΙΙι. 

(δηίνΐ ραρ Ζοί52/) α νπ ηηβ οοηίραάίοίίοη βηίρβ παραλαριβάνουσιν βΐ ώς ην, οβδ 

άβρηίβΡδ ιηοΐδ δβραίβηΐ ηη αρίίβοβ ΡβάαοΙίοηηβΙ. Ιΐδ δοηί αη οοηίραιρβ Ιοηί α ίαίΐ 

βη Ιιαρπιοηίβ ανβο Γοράρβ δηΕίΙ άη άβραρί. παραλαριβάνουσιν ηβ νβηί ραδ άίρβ ςηβ 

Ιβδ άίδοίρΙβδ οηΐ ίαίΐ πιοηίβρ 3βδυ8 άαηδ Ια 1)αρ(5υβ, ιηαίδ ίΐδ Ιβ ρρβηηβηΐ ανβο 

βηχ, ραρ ορροδίΐίοη αηχ αηίρβδ Εαίβαηχ. 8\νβ1β α ρβηιαρ^ηβ ςηβ ά’ΙιαΕίΙηάβ 

ο’βδί άβδηδ ςηί ρρβηά α ραρί Ιβδ άίδοίρΙβδ ιχ, 2; χ, 32; χιν, 33; ίοί Ιβδ αρόίρβδ, 

οοηιιηβ ιηαρίηίβρδ, ρρβηηβηί Ια άίρβοΙίοη άη ηιοηνβιηβηί. ϋ’αηΙρβδ ΕαΙβαηχ 

δηίνβηΐ, §^οηνβρηβδ ραρ οβηχ άβ Ια Γοηΐβ (ΐηί ηβ νοηΙαίβηί ραδ αΕαηάοηηβΡ 

Ιβδηδ; ίΐδ δβροηΐ δαηδ άοηΐβ ταπιβηβδ ραρ Ια ΙβπιρβΙβ οη άίδρβΡδβδ. Μο. η’βη 

ραρίβρα ρΐηδ, βί δ’ίΐ Ιβδ ηοηιιηβ ίοί, ο’βδί δίηιρίβιηβηί οοηιιηβ ηαρραΙβηρ βάβΙβ 

[ΤνβΙΙ/ι.). — 8ηρ Ια Ιοηρηηρβ ώς ην, 8οβαηζ α ίοηρηί ρΐηδίβηρδ αηα1ο§·ίβ8 

οΐαδδίί^ηβδ; άαηδ Ια ΒίβΙβ, οΓ. ώς ’έστιν IV Κβ^η. νιι, 7. άβδηδ ιηβηαίί άοηο Ια 

δίιηρΙβ βχίδΙβηοβ ά’ηη άβ οβδ ραηνρβδ ΙοηίοηΡδ ρρβίδ α δβ άβρΙαοβΡ δαηδ ρίβη 

βιηρορΙβΡ ανβο βηχ. 

37) λαΐλαψ μεγάλη (οί. άοηαδ 1,4); ανβο ανέμου Ια Ιοηρηηρβ ηβ δβραίΐ ραδ §·ρβθ(}ηβ 
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αη ^Γαικί ΙοιιγΒΠΙοιι άβ νθηί, βΐ Ιβδ να^αβδ 8θ 3Θΐ;0ΐίθηΙ άαηβ Ια 
1)αΓ(|ΐιβ, άβ δΟΓίθ (5αΘ Ια Βαριιαβ βίαίΐ (ΐ6]α Γβιηρίίθ. Ιπί βίαίΐ 
α Ια ροαρβ άοηηαηΐ; βυρ Ιβ οοαδδίη. Εΐ ίΐβ ΓθνβΠΙβηΙ θί Ιπί (ϋββηΐ : 

« ΜαίΐΓβ, ίιι ηβ Ιβ δοποίθβ ραδ άβ οβ (|πβ ηουδ ρβηδδοηδΡ » 

δ’βίαηί βνβίΙΙθ, ί1 οοιηπιαηάα αα νβηί βΐ άϊΐ α Ια πιθγ : « δΠθηοθ! 

Ταίδ-Ιοϋ » Εί 1θ νθηί δ’α1)α11;ίί, βΐ ί1 δβ βΐ ηη ^ραικί οαίπίθ. ^®ΕΙ 

ά’αρρΘδ δοΐιαηζ, ΗοΗζ., ιηαίδ θΙΙθ η’θδΐ ραδ βββραϊίϊΐΐΘ ηοη ρΙαδ, ηί βιηρηιηΐββ 
αυχ 1^XX, ηί αραιηββηηβ (Ια ρβδ. α δθραρθ « ΙθπιρέΙβ βΐ νβηΐ; »); ί1 ΓβδΙθ ά άίρβ 
(ϊυ’βΐΐθ βδΐ άυ §·Γβο ραρίβ. 1<β Ιαο άθ Τϋ^Θπαάβ βδΐ οοπιιηβ υηβ οπνβΙΙβ βηίοπΓθβ 
άβ ιηοπίαβ^ηβδ (οί. ΟοηίβΓβηοβδ άβ δαίηΙ-ΕΙίβηηβ, 1909-1910, αιι δορά άιι Ιαο άβ 
ΤίδέΗαάβ, ραρ άοιη Ζβρβ^ηη ΒίβνβΓ); Ιβδ νβηΐδ νίοΙβηΙδ άιι δΐιά-οιίθδΐ; ^ 

ρΘηβίΓβηΙ ραΓ Ια οοηριίΓβ άυ δυά, βΐ άβοΚαίηβηί άβ ΥΓαίβδ ΙβιηρέΙβδ; Ιβδ να^αβδ, 
οουΓίβδ βΐ ρρθδδθβδ, πίθηαβθηΐ άβ ραδδβρ ραρ-άβδδΐΐδ Βορά. Εβ ΒαΙβαη βίαϋ 
ρροΒαβΙβιηβηΙ αδδβζ βΐιαρ^^β, βοηίβηαηί Ιβδ Βοηζβ ανββ ^βδα8. 

38) διιρ ββδ βαρςιιβδ, ςπί οηΐ άύ ίοιι]οιΐΡ8 έΐρβ Ιβδ πιέπιβδ, Ια ρΙαββ άβ 
Γβίραη^^βρ άβ άίδΐίηβΐίοη βδί δπρ Ια ρβίίΐβ βαηςιιβΙΙβ ρΙαβββ α ΓαρρίβΡβ, ού Γοη 
άβροδβ άβδ ίαρίδ βΐ άβδ βοιίδδίηδ. Εβίηί ςιιί ΙίβηΙ 1β §^οιινβρηαί1 δ’ίηδίαΐΐβ δυρ 1β 
Γββορά άιι βαΙβαυ, Ιοιιΐ α ΓαρρίβΡβ ροιιρ ιηίβιιχ νοίρ ά Γαναηί. ΡβυΙ-έΙρβ 7 αναίΙ-ίΙ 
δπρ Ια βαρςαβ ιιηβ ΒαηΐϊπβΙΙβ βη βυίρ ΡβιηβοιίΡΡβ, ά’ού ΓαρϋβΙβ; βί. ΗβΒροΙύυ,Β 

Οπηρέσια* των κωκηλατούντων δέρματά τινα ώς προσκεφάλαια, Ιφ’ ών καθέζονται. Εβ βοΐΐδ- 

δίη ρΙαδ οη ιηοίηδ άιιρ βίαϋ άβνβηιι ρουρ 1β δαυνβαρ Γαρρηί ού ί1 Γβροδαϋ 
δα Ι4ΐβ. άβδυδ αναίΐ αββοιηρίί δαίαβίιβ βΐΐαίδδαίΐ δβδ άίδβίρΙβδ ίαίρβ Ια Ιβιιρ : ί1 

άοριηαϋ. Ο’βδΙ, ανββ Ιβδ ραδδα^^βδ ραραΐΐβίβδ, 1β δβιιΐ βηάροίΐ ού Γβναη^ίΐβ 
ιηοηΐρβ Ιβ δαιινβιιρ άορπιαηΐ. Ε’αρρβΐ άβδ άίδβίρΙβδ (διδάσκαλε = ΚαΒΜ) δβιηβΙβ 
βίβη υηβ άβπιαηάβ άβ δββουρδ. Β’αίΠβυΡδ, βη ραρβίΐ βαδ, ί1 βδί ίηδΙίηβΙίί άβ Ρβ- 

νβίΐΐβρ ΙοιιΙ Ιβ πιοηάβ. Ού μέλει σοι βοηΐίβηΐ υηβ ηυαηββ άβ ρβρροβίιβ ςυβ ΜΙ. 
βί Ιίβ. η’οηΐ ραδ ρβρροάυίΐβ; ββρβηάαηΐ οη Ια ρβίρουνβ άαηδ Εβ. χ, 40, δΠΡ Ιβδ 
Ιβνρβδ άβ ΜαρΙΙιβ. Οη άίραίΐ ςυβ Ιβδ άίδβίρΙβδ ρβηδβηΐ ςυβ 3βδυδ α βοηδβίβηββ 
άβ Ια δίΐυαίίοη ιηέιηβ βη άοριηαηί; ου βδΓ-ββ δγηοη^πιβ άβ Υικο. Εηέίάβ, IV, 560; 

Ναίβ άβα, ροίββ Ηοο 8ΐώ οαβη άηοβνβ 8οηιηο8? (βίΐβ ραρ ΗοΙίζ.). 

39) διεγερΘείς, « ρβνβίΠβ », βΐ ηοη ραδ α Ιβνβ » βχιιν^βηβ, 8ο}ίαηζ), 3βδυδ 

βοιηιηαηάβ αυ νβηΐ βί δ’αάρβδδβ α Ια πιβρ ςυί, ά’αρρβδ Εοίδ^, « ηβ δοηΐ ραδ 
βοηςυβ βοπιιηβ άβδ βίβπιβηΐδ ιηαίβρίβΙδ άοηί Ιβ ιηουνβιηβηί βδί ίαίαΐ, ιηαίδ 
βοιηηιβ υη βίρβ νίναηί, υηβ ρυίδδαηββ ύοδίίΐβ ςυί ίΡουΒΙβ Ια ραίχ άβ Ια βΡβαίίοη » 

(I, 797 δ.), δοίί, δί « βοηςυδ » ίηάίςυβ υηβ δίιηρΙβ ρβΡδοηηίΩβαίίοη; βαρ οη η’β- 

ίαίί ρΐυδ αυ ίβπιρδ άβ Γαηίιηίδιηβ. Οη ορροδαίί ρΐυίόί ΓοΩβίδδαηββ άβδ βρβα- 

ίυρβδ ίηαηίπιββδ α Γίηάοβίΐίίβ άβ Γύοπιπιβ (ΒαρυβΙι, πι). Οη ίρουνβ ά’αυίρβδ 
βοιηιηαηάβπιβηίδ άαηδ Μβ. αυ Γι§·υίβρ (χι, 14), α υηβ ιηοηία^^ηβ (χι, 23), δαηδ 
(}υβ ββ δοίβηί άβδ ρυίδδαηββδ Ιιοδίίίβδ. II βδί ββρίαίη ά’αίΙΙβυΡδ ηυβ 3βδυδ ραρΙβ 
α Ια πιβΡ βοπιπιβ α Γβδρρίί ίηρυρ (ι, 25), βί ιηέπιβ ρΐυδ βηβρ^ίηυβηιβηί. Ββ 
ραρί. ίηιρόρ., ά’αίΠβυΡδ ίρβδ ραρβ, βδί ραρ Ια πιβιηβ ρΐυδ βπιρ1ιαίί(}υβ [ΜοηΙΐοη, 

176). Ικοπάσεν, ά’αρρβδ Γβί^ιη., πιαρι^υβ Ιβ νβηί ίαίί^^υέ ά’υηβ Ιυίίβ δίβρίΐβ; ίβί ί1 

ίοιηββ ραρ οράρβ. 

40) ού'πω Ιχετε πίστιν, ^αραηίί ραρ Ιβδ ιηβίΐίβυρβδ αυίορίίβδ, βδί ρΐυδ άίίΤιβίΙβ α 
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ί1 ΙθΐΐΓ άίΐ : « ΡουΓ€[ΐιοί βίβδ-νοπδ ρβιΐΓθΐιχ άβ Ια δοΗβ ? η’ανβζ-νοπδ 

ραδ βηοοΓθ άθ ίοί ? >> Εΐ Πδ ίυρθηΐ δαίδίδ ά’πηθ ^Γαικίθ ΓκαγβιΐΓ, 

θΐ ίΐδ δβ άίδαίθπΐ ΘπίΓβ Θ11Χ : « ^11^ άοηο βδΐ-ίΐ, ροιίΓ (|α6 1θ νβηΐ 

βί Ια πίΘΓ Ιυί οϊΐθίδδβηΙΡ » 

Γβηάρβ ςαβ πώς ούκ(7νβ5ίΖβ). Βαπδ οβ άβΓηίθΡ οκδ, ^β8υ8 Γβρροοίιβ α 8β8 (ϋδοίρΙββ 

άβ ιηαηςιιθΡ άβ οοηίί&ηοβ θπ Βίβυ; « &ιι ιηίΗβα άβδ ρΐυδ ^^ρ&ηάδ άαη^βΡδ, ηβ δοηΐ- 

ίΐδ ρκδ 8ου8Ια ^αράβ άυ Ρβρβ ςπί θδί αυχ οίβυχ? »[Σοίε'^]. Ανβο οίίπω,ΐβδ (Ιίδοίρίθδ, 

άθριιίδ 1β ίβιηρδ ςα’ίΐδ δοηί ανβο ^βδΠ8, η’οηΐ ραδ βηοορβ ίοί βη Ιαί. 8α δβιιΐβ 

ρρβδβηοβ άβνραϋ 1β8 ραδδπρβρ δυρ ΙουΙβδ οΐιοδβδ, Ιθπρ οοηίίαηοβ άαηβ 1β ΡβΡβ 

βίαηΐ οορρο1)θΡβθ ραρ οβίΐβ ςα’ίΐδ άβναίβηΐ ανοίρ βη δα ρβΡδοηηβ. Οβ η’βδί ραδ 

(ϊΐιβ Ιβ ροιινοίρ (Ιβδ πιίραοΐβδ αίΐ βίβ άοηηβ αη Γίΐδ άβ ΓΗοπιπιβ ροηρ άβίβηάρβ 

δα νίβ οοηΐρβ Γοράρβ άβ δοη ΡβΡβ, ιηαίδ ί1 νοηίαίΐ δαηδ άοηΐβ ιηοηΙρβΡ ςηβ Ιβδ 

βίβιηβηίδ Ιυί ο1)βί88αίβηΙ βΐ ςπ’οη η’αυραίΐ άβ ροιινοίρ δυρ Ιυί ςυ’αυίαηΐ (}υ’ίΙ γ 
οοηδβηΐίραίΐ ραρ ο1)βίδδαηοβ. Ιιβδ άίδοίρΙβδ, βυχ, άβναίβηΐ δ’βη ΡβπιβΙίΡβ α Ιυί. 

41) φόβος α 1’θΡί§^ίηβ υηβ « Γραγβυρ δουάαίηβ », ορροδββ α δέος, υηβ α οραίηΐβ 
ραίδοηηαΜβ ». 8υρ Ια Ιουρηυρβ, οί. I Μαοο. χ, 8 ΙφοβτίΟησαν φόβον μέγαν, βΐ ^οη. ι, 
10. Βίβυ ίηδρίρβ Ια ΙβΡΡβυρ(Οβη. χχχν, 5). II δ’α^ίΐ ίοί ά’υηβ ίραγβυρΡβνβΡβηΙίβΙΙβ 
(ίυί δαίδίΐ Γαιηβ βη ρρβδβηοβ ά’υηβ πιαηίίβδίαΐίοη άίνίηβ, οοπιιηβ άαηδ Βαη. ιν 
2. 34. Ββδ άίδοίρΙβδ αναίβηί νυ άβδ ^υβρίδοηδ βΐ άβδ βχοροίδιηβδ, πιαίδ ρίβη 
ά’αυδδί ^ραηάίοδβ ςυβ οβίΐβ άοιηίηαίίοη βχβροββ δυρ Ια ηαΐυρβ. 8τι α 1)ίβη Γαίρ 
ά’υη 1ιβ1)ραϊδΐηβ άαηδ 1β δβηδ άβ “ίΰ [ΒΙαδε, 300). Ββ νβρ1)β αυ δίη^. ανβο άβυχ 
8υ]βΐ8, οοπιπιβ ΜΙ. ν, 18; νι, 19; I Οορ. χν, 50; Αροο. ιχ, 12. Ο’βδΙ 1β σχ^ημ-α 
Πινδαρικόν [ΜοιιΙΐοη, 58). Βα οοιηραραίδοη Ια ρΐυδ δυρβρβοίβΙΙβ άβ οβίΐβ ρβρίοορβ 
άβ Μο. ανβο Ιβδ ίβχΙβδ άβ Μί. βΐ άβ Βο. ιηοηΐρβ α (}υβ1 ροίηΐ 1β ΡβοίΙ άβ Μο. βδΐ 
ρΐυδ βη οοηΙαοί ανβο Ια Ρβαΐίίβ. ^βδυ8 ραρί « οοιηπιβ ί1 βδΐ », δα ρρβάίοαίίοη 
Ιβρπιίηββ; ά’αυΙρβδ βαρςυβδ βδδαίβηΐ άβ 1β δυίνρβ. II άορί « δυρ Ια βαηςυβΙΙβ »; 
Ιβδ άίδοίρΙβδ Ιυί ρβρροοββηί άβ ηβ ραδ δβ δουοίβρ άυ ρβρίΐ; ^β8υ8 δ’αάρβδδβ ά Ια 
ιηβρ βη άίδοουΡδ άίρβοΐ : αυΐαηί άβ άίίίβρβηοβδ ανβο Ιβδ άβυχ αυΙρβδ δ^ηορ- 
Ιίςυβδ. Βο. ρρβηά υη ροίηί άβ άβραρί (ϊυβ1οοη(|υβ, ηιαίδ δυίΐ 1β πιέιηβ οράρβ. 
Βαηδ Μί. ^β8υδ ΡβρροοΙιβ αυχ άίδοίρΙβδ Ιβυρ ρβυ άβ ίοί αναηί άβ οαίπιβρ Ια 
ίβιηρέΙβ, οβ ςυί βηοαάρβ ιηίβυχ 1β πιίραοΙβ, ιηαίδ βδί ιηοίηδ ηαίυρβΙ: άαηδ Μο. 
^βδυ8 να αυ ρΐυδ ρρβδδβ. 
Οη ρουρραίΐ αίίρίβυβρ Ια ηυαηοβ άβ Μο. α υη ίηδίίηοί δυρβρίβυρ άυ ρίίίο- 

ρβδςυβ ηαίυρβΙ, δ’ίΐ η’βίαίί ββαυοουρ ρΐυδ νραίδβηι1)1α1)1β ά’^ νοίρ 1β ρβίΐβί άβδ 
δουνβηίρδ ρΐυδ ρρβοίδ άβ Ρίβρρβ. Β’βρίδοάβ η’βδί ραδ οοηίβδίβ, ιηβιηβ ραρ οβυχ 
ί|υί οραί^'ηβηΐ 1β ιηίραοΙβ ά’υηβ ^ραηάβ οραίηίβ, ραροβ (ΐυ’ίΐ ρβυί ίαοίΐβπιβηί δβ 
ρβάυίρβ α υη βνβηβπιβηί ηαίυρβί. Βοίδγ : « οη ηβ δαυραίί ρρουνβρ (ΐυβ Ια δυο- 
οβδδίοη άβ οβδ ίροίδ ίηοίάβηίδ : ίβπιρβίβ, ιηβηαοβ άβ ^βδυδ, αραίδβιηβηί άβ Ια 
ίβπιρέΙβ, δοίί ίπιροδδίΜβ βί η’αίί ραδ έίβ ρββΐΐβ » (I, 798). 
Β’ΙιίδΙοίρβ α ςυβίςυβδ ίραίΙδ αηα1ο§^υβδ α οβίΐβ άβ ^οηαδ, ίβηιρέίβ, δοπιπιβίΐ 

άβ 3οηα8, ίβπιρέίβ αραίδββ. Μαίδ ΛΥβΡΙι. ηοΙβ ίρβδ ίυδίβπιβηΐ (}υβ Γβρίδοάβ 
βναη^βΐίςυβ η’βδί ροίηί υη βοΐιο άβ Γανβηίυρβ άβ 3οηα8. Εί, ά’υηβ ιηαηίβρβ 
§·βηβρα1β, Ια ίραάίίίοη ρβΙαίίνβ α ^β8υ8 δ’βοαρίαίί ίρορ άβ οβ (^υβ Ιβδ ^υίί8 αίίβη- 
άαίβηί άυ Μβδδίβ, βη ραρίίβ ά’αρρβδ ΓΑ. Τ., ρουρ ςυβ Ιβδ ρρβπιίβΡδ οΐιρβίίβηδ 
αίβηί βίβ ίβηίβδ άβ ΓβηρίοΜρ ραρ άβδ ίραίίδ βηιρρυηίβδ α Ια Βί1)1β. 



ΟΗΑΡΙΤΕΕ V 

1 Εί ίΐδ αΓπνθΓβηί άβ ΓατιίΓβ οόΐβ άθ Ια πιθγ, άαηδ 1β ραγδ άβδ 

ΟβΓαδΘπίβηδ. ^ΕΙ απδδίΐόΐ φι^ιΐ βυΐ (|ΐιί11β Ια 1)αΓ(ϊΐΐθ, νΐηί α δα γθπ- 

οοπΙγθ, δΟΓίαηΙ άβδ ΙοίϊΐΒβαυχ, υη Ιιοιηιηβ ροδδέάβ ά’αη θδρήΐ ίηι- 

ρυΓ, 3(|υί αναίΐ [δα] άβπίθΐΐΓθ άαηδ Ιθδ Ιοιηΐ3θααχ, βΐ ρβΓδοηηβ ηβ 

ρουναΐί ρΐυδ Ιβ Ιιθγ, ηΐθΐηβ ανθο πηβ οΙιαίηΘ, ^οαΓ οη ΓαναίΙ δουνβηΐ 

V, 1-20. Ι(Ε ^ΕΜΟΝIΑ^υΕ ου ΡΑΥ5 ΟΕδ ΟτΕΚΑδΕΝΙΕΝδ (Μί. VIII, 28-34; 1^0. VIII, 

26-39). 

1) ΟβΓ&δθηίθΠδ; δπρ Ια Ιβςοη βί 1β βίΐθ, οί. ηοΐθ δρέοΐαίθ. Εα ίβιηρέΙθ δ’β- 

Ιαηί αραίδβθ, ί1 βδΐ ρΓθ1)α1)1β ςπ’οη α α1)0Γ(1θ α Γυπθ άβδ ρβΐίίβδ βοΙίθΠθδ ΟΓάί- 

ηαΪΓθδ άυ Ιαο. 

2) Ιξελθόντος αύτοΰ, 1β §^βη. &1)δθ1υ, ςυοίςπβ 1θ ηοιΏ ΓβραΓοίδδβ άαηδ Ια ρΙίΓαδθ 
(αύτω) οοιηπίθ ο1)]βΙ; οοηδΙηιοΙΐοη ςυθ Ιβδ οΙαδδίςπθδ η’αάιηβΙΙαίθηί ραδ, ιηαίδ 
ίΓβ(ϊυθηΙβ άαηδ Ιβ Ν. Τ. βί πδΐίββ άαηδ Ια Ιίοΐηέ. 

ευθύς βδΙοηιίδ ραΓ Β }) ο 6 ^ ί 8^Γ8Ϊη.ρ68. ΗνοΙ. απΊΐ. Ιίβδίάοηβ ίοΓί άοηίβυχ; 

ββρβηάαηΐ β’βδί Μβη Ια ηιαηίβΓβ άβ Μο. ϋβ ΙοπΙβ ίαςοη, Ια ΓβηβοηίΓβ α Ιίβυ 
ίΓθδ ρβη αρΓβδ Ιβ άθΐ^αρςηβιηβηΐ. II γ αναϋ δαηδ άουΐβ αΙοΓδ βοιηιηβ αυ]ουΓ- 

ά’Ιιηί ηη βΐιβηιίη άβ 1ια1α§·β Ιβ 1οη§^ άη Ιαβ, βί Ιβδ ίοιη1)βαιιχ βίαίβηί α ρροχίιηίίβ. 

ΜνημεΓον ρβηί δί^ηίάβΓ ιιη ίοιηΙ)βαιι 1)αίΐ (Εβ. χι, 47), ηιαίδ ββ ς-ηί βίαίί 1)Μί δπρ 
Ιβ δοΐ, ρ^Γαιηίάβ, δίβΙβ, βίο. η’βίαίί ςαβ ίρβδ ταΓβπιβηί ρρορρβ α δβρνίΓ άΊιαΙ)ί- 

ίαίίοη. II δ’α§^ίί ρΐυίόί ά’ηη ίοιη1)βαιι ΟΓβυδβ άαηδ Ιβ γοο (Μί. χχνιι, 60). 8ιιγ 
ΓΙιοηίπιβ εν πνεύ^χατι άκαθάρτω βί. ι, 23. Μί. πΐβί δύο δαιμονιζο'μενοι, βοΐηπίβ ρΐυδ 

ίαρά άβυχ ανβυ^ΐβδ (Μί. χχ, 30). Εβδ βπίί(ίυβδ δοηί ά’αββορά ροπΓ ΓββοηηαίίΓβ 
ςπβ Μβ. δβΓΓβ άβ ρΐιΐδ ρρβδ Ια ίραάίίιοη ρηιηίίίνβ. 

3) Ιιοίδγ (ανββ "ν^βΐ!!!.) νοίί πη ταρροΓί βηίρβ Ιβδ άβιηοηδ βί Ιβδ ίοιηΐιβαυχ : 

« Ιιβ άβιηοηίαςυβ ρβηδαίί ίροιινβΓ δοη δβ]ουΓ ηαίτίΓβΙ άαηδ Ια βοπιρα§·ηίβ άβδ 

ιηοΓίδ » (I, 804). Ο’βδί ίρορ ΓββΙιβΓβΙιβ. Ιιβδ ίοιη1)βαυχ βΡβυδβδ άαηδ Ιβ γοο, οη 

Ιβδ βανβρηβδ ίραηδίοΓηιββδ, δοηί ίρβί^ηβιηιηβηί ΙιαΜίβδ βη ΡαΙβδίίηβ ραρ Ιβδ 

ραηγΓβδ §:βηδ. Ρβ άβηιοηίαςηβ, ρβάοηίβ άβ δβδ βοηβίίογβηδ, γ αναίί ίροηνβ 
ίρβδ ηαίυρβΠβιηβηί υη α1)ρί. Ρβ ίραίί α]οηίβ δβυίβιηβηί Γΐιηρρβδδίοη ά’ηηβ νίβ 

ίηβηΐίβ, ηοη ά’υηβ δοβίβίβ ανββ Ιβδ βδρρίίδ άβδ πιορίδ βοιηπιβ Ιδ. Εχν, 4. — 

ούχέτι... Ιιοίδγ : « ρβΡδοηηβ βηβΟΡβ η’αναίί ρη Ιβ ΙϊβΡ, πιβιηβ ανββ πηβ βΙιαίηβ » 

(I, 799), ββ ςηί δυρρρίιηβ Ια άίίΤιβηΙίβ, ιηαίδ ούκέτι δί^ηίΓιβ ςη’οη ηβ ροηναίί 

ρΐηδ Ιβ Ιίβρ... Οη Γβύί ρη, α Ια ρί^-ηβηρ, ιηαίδ οη γ αλ’^αίί Ρβηοηββ; Ιβ ιηδ. Μ, 
ετολρ,α, βνίίβ αηδδί Ια βοηίραάίβίίοη αρραρβηίβ. 

4) διά βχρρίιηβ ίβί ρΐηίόί Γβνίάβηββ ΡβδηΙίαηί άβδ ίαίίδ, ςηβ Ια βαηδβ. Ιιβδ 



ΕνΑΝΟΙΙ,Ε δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, V, 5-8. 123 

Ιίβ ανβο άβδ βηίΓδίνθδ βί άθδ οΚαίηβδ, ηι&ίδ 11 αναΐΐ ιηΐβ βη πιογ- 

Οθίΐαχ 1θ8 οΐιαιηβδ βΐ 1)Π86 1θ8 βηίΓανβδ, βί ρβΓδοηηβ ηβ ροηναίΐ Ιβ 

άοιηρΙθΓ : οοηδίαιηιηθηΐ, ηπίΐ; θΐ 3οαΓ, 11 βίαΙΐ άβηδ 1θ8 Ιοιη- 

Ιϊβαυχ βΐ άδιηδ 1θ8 ηιοηΙ&^ηθ8, νοοΙίβΓαηΙ θΐ 8Θ ηίθυΓίΓίδδαηΙ ανβο 

άβ8 ρΙβΓΓβδ. ®Εί; νογαηΐ ^β8I18 (1β ΙοΙη, 11 οοπρυΐ βΐ 8θ ρροδΙβΓηα 

άβναηί 1υ1, βΙ νοοΙίθΓαηΙ ά’υηβ νοίχ ΓογΙθ 11 άΐΐ : « ^π’γ α-ί-ΙΙ θπΙγθ 

ιηοΐ βΐ Ιοί, Ιθ8Π8 Γιΐδ άπ Οίβιι ΐΓβ8-ΙιαυΙ? Ιβ ί’αά]ιΐΓθ ρακ ΌΙβυ, ηβ 

Π1Θ ΙοπΓΐηβηίθ ραδ. » 11 1υ1 άΐδαΐΐ : « δοΓδ, βδρπί Ιπιρηκ, 

ραρΓκΙΙδ πι&Γ(|υβηΙ υηθ κοϋοη άοηί 1β τθδυΐίαΐ κ θΙθ αηΙθΓίβυΓθΠίθηΙ οοηβίαΐβ. 

Ο’βδΙ οοιηιηβ δΐ 1β ΓβάαοΙβιΐΓ κνκίί βπΓθ^^ίδίΓβ Ιβ ΓβοίΙ άβδ νοίδΐηβ : « 11 κ 
βΙθ δοιινβηΐ κΐΐκοΐιβ », βίο. {^(νβίβ). κα'ι ούδε'ις 1'σχυεν ΓβρΓθΐιά 1& ρΙίΓΚδβ α Ια ίιη άυ 

V. 3. 

5) Ι^Θ άθΐηοπίαςυβ η’βηίθηά ραδ άθΐηβαΓθΓ οοηΓιηβ άαηδ υη Ιοπιΐ>θαυ; οη 
ΓβηΙθηά νοοίίβΡθΓ, ΙαηΙόΙ άαηδ Ιβδ Ιοπι1)βαιιχ, Ιαηίόί άαηδ Ια ηιοηΙα§^ηθ; κράζων, 

οί. I, 26; III, 11; ιχ, 26. 

6) ρεακρόθεν δ1§·ηίΩθ ά 1υ1 δθπΐ « άβ 1ο1η»; ανθο άπό, ο’θδί ηη ρΙβοηαδιηθ ςυβ Μο. 

αίΤβοΙίοηηθ (νιιι, 3; χι, 13; χιν, 54; χν, 40); Ια Ιαη^ηβ οοηιιηυηβ ηβ οοπιρΙβ ραδ 

ανθο Ιβδ ρΓβροδΙΙΙοηδ. ΙΙια ΓβηοοηίΓβ 1ηά1(|ΐΐθΘ ά’αΩορά ά’υη ιηοΐ, βδΐ Γβρπδβ βη 

άβίαίΐ; ββΐ έίρβ Ωβδϋαΐ, ο]^^βι άβ ΙβΡΓβυρ, δβ ρΓββΙρίΙβ βη βπαηΐ, βοπιιηβ ρουρ 

βχβΡββΡ δα ρα^β δυρ ^βδηδ, ρηΐδ δβ ρροδίβρηβ άβναηΐ 1η1. 

7) 8ηρ Ια Γοριηυΐβ τι έρ.ο\ κα\ σο(; βί. ι, 24. Οβ ρρβηιίβρ ροδδβάβ ηοπιιηαΐΐ άβ- 

δπδ δ άγιος του Θεοΰ, Ιβ δββοηά Ιβ ηοηιηιβ Γιΐδ άη ΌΙβυ Ιρβδ-ΐιαυί. Οβϋβ αρρβΠα- 

Ιΐοη άβ ίίψιστος, ίρβδ ίρβςυβηΐβ άβρυΙδ Ιβ Ιβπιρδ άβδ ΜαββΙιαΩββδ, βίαΐί 

άβνβηυβ βοιηπιβ υη ΙβΡίηβ Ιββΐιηίςυβ ρουρ δ1§;'η1ίιβΡ Ιβ άΙβυ άβδ Μίδ, βΐ ρβυΐ- 

βίρβ υη ροΙηί ά’αρρυΙ ρουρ Ια ρρορα^αηάβ; ΓβρΙΙΙιβίβ ηιαρι^υβ ΩΙβη Ια Ιραηδββη- 

άαηββ άβ ΌΙβυ (βί. ΒΒ. 1903, 365 δ.). 

Όβ ϋΐρβ άβ « ΡΙΙδ άυ ΌΙβυ Ιρβδ-ΙιαυΙ » η’βδί ροίηί ιηβδδίαηίςυβ; Ιβ άβπιοη 
ρββοηηαίΐ ραρ Ια Γορ1§^1ηβ Ιουί α ίαΐί βχββρΙΙοηηβΠβ άβ ^βδυδ, δαηδ ββρβηάαηΐ 
Ιβ βοηίοηάρβ ανββ ΌΙβυ, ρυΙδςυΊΙ Γαά]υρβ ραρ ΌΙβυ, Ιραΐί (^υΐ η’α βίβ ρβρροάυΐΐ 
η1 ραρ Μί. η1 ραρ Όβ., ηιαίδ ςυΐ βδί ά’αυίαηΐ ρΐυδ ρρΐιηίΐΐί ςυ’ϋ α άύ ραραίίρβ 
ρΐυδ βίραη^β. 
Όβ άβηιοη βροΐΐ α Ια νβρίυ άυ ηοηι άβ ΌΙβυ, δυρίουί δυρ ^βδυδ. II βδί Ιρβδ 

ρΐςυαηί (5υΊ1 βπιρΙοΙβ Ια ίορπιυΐβ άβδ βχορβίδιηβδ ^υΐίδ άΐρΐ^βδ ά’οράΐηαίρβ 
βοηίρβ δβδ βοηίρβΡβδ : ορκίζω σε.τον θεδν του Αβρααρ., άαηδ υηβ Ιοη^'υβ ίορηαυίβ 

ίρουνββ α Ηαάρυηιβίβ βη Αίρίι^υβ (ΌΕΐδδΜΑΧΝ, ΒίϋβΙείιιάίβη, 25 δδ.). Όβ άβηιοη 
Ρβάουίβ ά’βίρβ Ιορίιιρβ, ββ (|υ1 ηβ δ’βηίβηά ραδ δβυίβιηβηί άβ Ια ρβΐηβ ςυβ ρβυί 
Ιυΐ βαυδβΡ δα δΟΡίΙβ : Βάσανον νομίζουσιν οί δαίριονες τδ έξελθεϊν Ικ του άνθρώπου, 

ιηαΐδ αυδδΐ, βοηιπιβ α]ουΙβ ΤΩβορΙι^Ιαβίβ, άβ Ια βραΙηίβ (^υβ Ιβ ηιοπιβηί άυ 
βΒαίιιηβηί άβήηΐΐΐί ηβ δοϋ αρρίνβ, ββ ςυβ ΜΙ. α ιηίβυχ ηιΐδ βη ΙυιηΙβΡβ : ήλθες 
ώδε προ καιρού βασανίσαι ήριάς. 

8) Όβδ ραροΐβδ άβ ^βδυδ οηί δαηδ άουίβ βίβ ρροηοηβββδ αναηί ΓαάΙυραίΙοη άυ 
άβιηοηίαςυβ βί δβρνβηί α Γβxρ1^(^υβΡ (α πιοίηδ ςυ’οη ηβ Ηδβ ανββ Ν καί ελεγεν, 
ηιαίδ ββ άοΐί βίρβ υηβ βορρββίίοη). 
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άβ 08ί Ιιοιηπίθ. »® Εί ί1 Ιυί .άβιη3.ηάθ : « ^υ61 θδί Ιοη ηοιη? » ΕΙ Π 
Ιιιί άίΐ : « Εθ^ίοη ββΐ ιηοη ηοιη, οαρ ηουδ δοιηιηΘδ ηοιη1)Γθαχ. » 

Εί ϋ 1θ δυρρΗ&ΐί ίηδίβηΐϊηθηΐ άβ ηβ ρ&δ Ιβδ βηνογβΓ αυ (ΙβΗοΓδ 
άτι ρβγδ. 11 Ογ ί1 7 αναίΐ Ια δΐΐΓ Ια ιηοπία^ηβ υη ^Γαηά ΐΓοηρβαπ 
άβ ροΓΟδ (^α^ ραίδδαίΐ. ι^ ΕΙ ίΐδ Ιβ δπρρΚθΓβηΙ;, άίδαηί : « Εηνοίθ-ηοπδ 

9) Οη ηβ νοίί ραδ ςαθ Μο. δθ δοίΐ ρΓβοοουρβ άθ Ια δίΐααϋοη ρδ^οΐιοΐο^ίίίυθ 

άβ Γΐιοιηιηβ. Εοίδγ : « Ιιβ άθΐηοηία(|αθ δΐι1)ίΙ ΓίιηρΓβδδίοη άβ ββΙΙβ ραροΐβ άοιηί- 

παίποβ βΐ Μβηνθίΐΐαηΐθ : υη ΐΓαναίΙ δβ ίαίΐ άαηδ δοη βδρηΐ ΙουΓπίΘηΙβ; Γίάββ 

άβ δα άβϋνΓαηββ δ’^ ΙιβπΓΐβ ανββ Γο1)δβδδίοη ςυί ίαίΐ δα πιαίαάίβ... Ροαρ άοιηί- 

ηβΓ ΓίηςυίβΙυάβ αίΤρβυδβ ου ί1 νοϋ ββ ιηαΙΙιβυΓβυχ, 1β δαυνβυρ Ιυί άβπιαηάβ : 

« ^υβ1 βδΐ Ιοη ηοπι? » (Ι, 805 δ.). ΟβΙίβ αηα1}Γ8β βδΐ ίηίβΡβδδαηΙββοηιπιβ νίδαηί 

υη βαδ ραίΐιοΐο^^ίςυβ, πιαίδ δ’β1οί§;·ηβ άβ Ια δίπιρΙβ βχβ^βδβ. Εβ άβπιοη α1)0Ράβ 

^βδυδ, βΐ ^βδυδ 1β Ιραίΐβ βοηιπιβ δ’ϋδ βΙαίβηί ά άβυχ άβ 3βυ; άαηδ ββΙΙβ ρρβ- 

πιίβΡβ ραρΙίβ 1β ροδδβάβ βδΐ ραδδίΓ. Αυδδί Εοίδ^ άίΐ-ίΐ 1)βαυβουρ πιίβυχ : « Οβ 

η’βδί ραδ 1β ηοπι άβ ΓΙιοπιπιβ ςυβ ^βδυδ άβπιαηάβ, πιαίδ ββΐυί άυ άία1)1β, αΓιη 

άβ 1β ρρβηάρβ βηδυίΐβ ρβΡδοηηβΠβπιβηΙ α ραρΙίβ, δ’ίΐ βδί 1)βδθίη, άαηδ υη βχορ- 

βίδπιβ άββηίϋί » (1,806). — Εα Ρβροηδβ άυ άβπιοη βδΐ βπιρρβίηίβ άβ ββϋβ ιρο- 

ηίβ ρΐαίδβηΐβ ςυβ Ιβδ Ρββϋδ άυ πιογβη α§^β Ιυί Ρββοηηαίδδβηί δί νοΙοηΙίβΡδ. Νβ 
νουΐαηΐ ραδ άίρβ δοη νραί ηοπι, ί1 βδδα^β ά’υπβ ρπδβ βί Ρβροηά : ί-β^ίοη! II 
ηβ ΓαυάραίΙ ραδ δοη^^βρ αυδδϋόΐ α βίηο} ου δίχ πιίΠβ άίαβίβδ, βΚίίΤρβ άβδ δοΐ- 

άαίδ ά’υηβ 1β§'ίοη. — Εβ πιοί λεγεών, λεγιών, λεγειών, ρουρ Ρβηάρβ 1β Ιαίίη Ιβξΐο, 
η’βδί ροίηΐ άαηδ Μβ. υηβ ρρβυνβ άβ Ιαϋηίδπιβ; βοηιπιβ Ιαηί ά’αυίρβδ Ιβρπιβδ 

αάπιίηίδίραΐίίδ βΐ πιίΙίΙαίρβδ, ί1 αναίΐ άροϋ άβ βίΐβ άαηδ 1β ^Ρββ βί άαηδ Γαρα- 

πιββη; βί. Ιβδ ηοπιδ ηοάβρηβδ άβ ίίβά]ουη, αυ βαπιρ ροπιαίη ά’υηβ άβδ δουρββδ 

άβ ΓΑρηοη, βίρρβδ άβ ΤβΙΙ βΙ-ΜιιίβδβΙΙίιη, Γαηβίβηηβ Μβ^^ίάάο. 

10) Εβ άβπιοη ραρίβρα άβδορπιαίδ ίαηΐόΐ αυ δίη^·. βΐ ίαηίόί αυ ρΐυρ. — ί'να ανββ 
υηβ δΟΡίβ άβ δυ1)]οηβΙί£3υδδίί, βοηιπιβ παρακαλώ σε Υνα... κατάσχτις (ΒΙΙ. 531, ιι® δ. 
αν. 3.-0.; ΜοιιΙΐοη^ 208). — Εβ άβπιοη άίδβυΐβ; ί1 δβ Ρβδουί α ςυίΙΙβΡ ΓΙιοπιπιβ, 
πιαίδ ηβ νουάραίί ραδ (^υίίΐβρ 1β ρα^τδ. Ββδ άβπιοηδ, βοπιηιβ Ιβδ Ιιοπιπιβδ, αναίβηΐ 
Ιβυρ άοπιίβίΐβ : υη ρα^δ, υηβ δουρββ; ίΐδ γ ρβββναίβηΐ άβδ 1ιοπιπια§^βδ; αίΐίβυρδ, ίΐδ 
ρουναίβηΐ βίρβ πιαΐ Ρβςυδ. Πη άβπιοη βΙιαδδβ ά’υη Ιιοπιπιβ βδΐ βπιΒαρραδδό ρουρ 
ίρουνβρ υη Ιίβυ άβ ρβροδ (Γβ. χι, 24); α ρΐυδ ίορίβ ραίδοη δ’ίΐ βδί βΙιαδδβ άυ ρα^β. 

11) Γα ρρβδβηββ ά’υη ^ραηά Ιρουρβαυ άβ ρορβδ α ΓαίΙ βοη3ββΙυρβΡ ςυβ 1β ρα^β 
βίαίί αυχ ίροίδ (5υαρ1δ ραϊβη; βαρ Γβίβνα^β άβδ ρορβδ βΙαίΙ δβνβΡβπιβηί ίηίβρ- 
άίί αυχ 3υίΓ8. 8. Κραυδδ ρρβίβηά ςυ’βη ρραΙίςυβ Ια άβΓβηδβ βίαίί δουνβηί νίο- 
Ιββ [ΚΒ. 1908, 549, ηοίβΙ, ά’αρρβδ Κβνηβ άβδ έΐιιάβδΐηίνβδ, ί. ΙιΙΙΙ, ρ. 14-55); 
ίουίβίοίδ υηβ νίοΙαίίοη αυδδί ί1α§'ραη1β δβ βοπιρρβηά πιίβυχ α Γβδί άυ Ιαβ ςυ’βη 
ρα^δ ρΐυδ 3υίί. 

12) Εβ ρΙυρίβΙ δ’ίηιροδβ ίβί, ρυίδςυβ Γβ^^ίοη ρρβίβηά οββυρβρ ίουί 1β ίρου- 
ρβαυ. II 7 α Ια βηβΟΡβ ςυβίηυβ βΚοδβ άβ ββ ρίάίβυΐβ (^υβ 1β άβπιοη δ’ίηΩί^^β ά 
Ιυί-πιέπιβ άαηδ Ιβδ ΡββίΙδ. Οοπιπιβηί Ιυί ΡβίαδβΡ άβ δβ ρβηάρβ άαηδ υη αηίπιαΙ 
ίπιπιοηάβ? Βαηδ ββΡίαίηδ ραγδ 1β ρορβ βίαίί υη αηίπιαΙ δαβΡβ (ΒυβίΕΝ, Ββ άβά 

§ 54), ραρ βοηδβςυβηί, ά’αρρβδ Ιβδ 3υίΓδ, βοπδαβρέ αυχ άβπιοηδ. Οη 
ρουναίί 1β δανοίρ άαηδ Ια Όέβαροΐβ. — Εβδ άβπιοηδ δοηί ίαπιίΙίβΡδ; ίΐδ νβυ- 
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οΐιβζ 1β8 ρ0Γ08, ροπΓ ςιιβ ηου8 θηΐΓίοη8 βη βαχ. » Εί ί1 ΙβπΓ ρβΓ- 

Πΐίΐ. Α1οΓ8 1θ8 68ρπΐ8 ίΓηραΓ8 80ΓΐίΓθη1 βΐ θηΐΓΘΓΘΠΐ (1αη8 168 ρθΓ08, 

θ1 1θ ΐΓουρθαα β’θΐίίηςα άιι ρΓβοίρίοβ (1αη8 Ια πιθγ, αα ηοιηΙ^Γθ ά’βη- 

νίΓοη άθυχ ιηΠΙβ, θΐ ίΐ8 8Θ ηογθΓθπΙ (1αη8 Ια πιθγ. ΕΙ οβιιχ (|υί 1θ8 

Γαί8αίθΐιΙ ραίΐΓθ 8’θηίαίΓΘη1 θ1 ροΓίβΓθπΙ Ια ηοιινβΠβ (1αη8 Ια νίΠθ θί 

άαη8 1θ8 Ηαηιβααχ; βί ίΐ8 νίπΓβηΙ ροιίΓ νοίρ οβ (}υί 8’θ1;αί1 ρα88β. 

ΐ5Εΐίΐ8 αΓηνβηΙ αυρΓθ8 άβ Ιθ8Π8, βί ίΐ8 νοΐθηΐ 1θ άθΐηοηίαί^ιΐΘ α88ί8, 

νβΐυ θί ιηαίΐΓθ άθ 8Θ8 8θη8, Ιπί (^αί αναΐί βα Εβ^ίοη, βί ίΐδ ρηΓθηί 

ρβυΓ. Εί οθπχ (}υί αναιβηί νιι Ιθπγ ΓαοοηίθΓβηί οβ (}πί θίαιί αΓΓίνβ 

απ (1θΐηοηία(^υθ, βί ΓαίΤαΐρβ άβδ ροΓΟδ. ^^Εί ίΐδ 8β ΐϊΐΐΓβηί ά Γΐηνίίβρ 

Ιβηί ςηβ ^θδυ3 Ιβδ οεΐδβ Ιιιί-πίΘηηβ (Μο. θί Μί., θνίίβ ραΐ' Εο.) βί δβ ρΓβίθ ]υ8- 

ςιι’βα 1)οπί α Ιβιιρ ί&ηίαίδΐθ. 

13) 36δΐΐδ ΙβπΓ ρθπηβΐ δβηΙβΓηβηί ά’αΙΙβΓ ού ίΐδ νουάΓοηί. Ιΐδ βη Γοηί άοηβ α 

ΙβυΓ ίάββ, ηιηίδ ββία ίουρηβ βοηΐΓβ βηχ, βοπιπιβ άαηδ ίαηί άβ Γββΐίδ (|πί δβ ίβρ- 

πιίηβηί α Ια βοηίυδίοη άη (1ία1)1β : ροΓοΐ αιιίβιη 8β ίη Βία^ηχιτη αη^παπιπι ρναβ- 

οίρίΐαπιπί, ιιΐ ([ΐιοά Γβοηεαϋαηΐ άαεπιοηια ηοη εναάβνβηΐ [Απι1}νο8.^ Ρ. Ζ. XIV, 
141); αη πιοιηβηί ού ίΐδ δοηί βηναΜδ ραΓ Ιβδ άβπιοηδ, Ιβδ ροΓβδ δοηΐ βΙίΓαη- 

Ιβδ ά’ηηβ ίπιρπΙδίοη ΐΓΓβδίδίΛΙβ βί νοηΐ δβ ηο^βΓ άαηδ Ια πιβΓ, Ιαίδδαηί α ΙβπΓδ 

ύόΐβδ ά’ηη πιοπιβηί 1β δοίη άβ δβ ροιίΓνοίρ αίΠβιίΓδ. Κατά του κρημνού δί§^ηΐββ 

βίβη « άυ ύαυί άα ρΓββίρίββ », πιαίδ ββ Ιραϋ ρβηί βίρβ βηίβηάιι 1αρ§·βηιβηί 

ά’ιιηβ ρβηίβ ρΐιΐδ οη πιοίηδ ραίάβ. 

14) άγρός άαηδ Μβ. δί^ηίΠβ ηη ρβίϋ νίΠα^β, αη-άβδδοιίδ ά’υηβ κώμη, ρβιιί- 

έίρβ δίπιρίβπιβηί ηη ^ροηρβ άβ πιαίδοηδ ίορπιαηί ηηβ ηιβίαΐριβ (νι, 36. 56; χν, 21; 

XVI, 12). Εα νίΠβ βδί άοηβ α ηηβ ββρίαϊηβ άίδίαηββ, δβίοη ίοηίβ αρραρβηββ άβ. 

ΓαηίΡβ βόίβ άη ΙοπιΕβαη οη ΙιαβίΙαίί 1β ροδδβάβ, ρηίδςηβ Ιβδ §^βηδ άβ Ια νϋΐβ 

ηβ δβ δοηί ραδ άοηίβδ άβ ββ ςηί δβ ραδδαίΙ. 

15) Εβδ §“βηδ νίβηηβηί αηρρβδ άβ ^βδηδ. Βαηδ Γίηίβρναΐΐβ οη αναΐί ΗαΕΐΠβ 1β 

άβπιοηΐα(}ηβ, ίματίζειν, βηβορβ ΐηβοηηη άβ 8ννβίβ, δβ Ιροηνβ ιηαΐηίβηαηί άαηβ 

ΟΡ. 489, Ε 9 βί 17 (117 αρ. ^.-^.). Εβ η’βη βδί ραδ πιοίηδ ηη ίβρπιβ ίορί ραρβ, βί 

1β Γαΐί ηη’ΐΐ δβ ίροηνβ ΐβΐ άαηδ Εβ. αββηδβ ηηβ ββρίαίηβ άβρβηάαηββ ΙΐΙΙβραΐρβ. 

Ε’ΐηβΐδβ : τον έσχ^ηκότα τον λεγιώνα ηβ δβ ίΡοηνβ ραδ άαηδ ϋ, ςηβΙίϊηβδ ιηΐηηδβ., 

αηο. Ιαί, βί Ια ρΙηραρί άβδ πίδδ. άβ ηΐ άαηδ 8ΐ/Γ8ίη. ςηΐ α ββρβηάαηί ρβηί- 

βίρβ 1)1θ(}ηβ βη ίραάηΐδαηί δαιμονιζόμενον « ββΐηΐ (}ηΐ αναΐί βη Ιβάβπιοη ». ^εΙΙΙι. 

Ια δηρρρΐπιβ. II βδί ρΐηδ ρροΕαύΙβ (^η’β11β α βίβ οπιΐδβ βοπιπιβ ΐηηίΐΐβ. έσχηκότα 

βδί, ά’αρρβδ Μοηΐίοη (145), ηη ραρίαΐί αορΐδίΐςηβ ά’αηίαηί ρΐηδ βχρΙΐβαΕΙβ ςηβ 

σχεϊν δΐ^ηΐββ (( αβί^ηβρΐρ » βί ηοη ραδ « ροδδβάβρ ». 

Εβ ροδδβάβ βδί άοηβ αδδΐδ ραρπιΐ Ιβδ άΐδβΐρΙβδ, άβδΟΡίηαΐδ πιαίίρβ άβ Ιηΐ; άβ 

ββ πιοπιβηί Γύοιηιηβ βηίρβ βη δββηβ, Εβ^ΐοη α άΐδραρη. Εα ίραγβηρ άβδ βαΕΐ- 

ίαηίδ α ββ δρββίαβΙβ ίραηςηΐΠβ δ’βχρ1ΐς[ηβ βοπιπιβ ββΠβ άβδ άΐδβΐρΙβδ (^ηαηά Ια 

πιβρ α βίβ βαίιηββ (ιν, 41). ΕΙΙβ βδί ηη ρβη άβ δίγΙβ βη ρρβδβηββ ά’ηη ίαΐί δηρ- 

ηαίηρβί. 

16) Λιηγεΐ’σθαι, « βχροδβρ βη άβίαΐΐ ». 

17) Ε’αίίΐίηάβ βδί ροΐΐβ, ρβηί-έίρβ ραρββ ςη’ΐΐδ οηί ρβηρ, ιηαΐδ ίροΐάβπιβηί 
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α β’βΙοί^ηθΓ άβ ΙβιιΓδ ίΓοηίίβΓβδ. οοιηπιθ ί1 ιηοηΙαίΙ; άαηβ Ια 
1)αΓ(5αΘ, οβίπί €[υί αναϋ θΙθ ροδδβάβ άπ άθΐηοη Ιπί άβιηαηάαίΐ ά’βίΓβ 
ανθο Ιαί. Ε1 ί1 ηβ 1θ Ιιιί ρθπηίΐ ραβ, πιαίδ ί1 Ιιιί άίΐ : « ΚθΙΐΓβ-Ιοί 
άαηβ ία ιηαίδοη αυρρΘδ άθδ ίίθπδ, θί απηοποβ-ΙβαΓ Ιοαί οθ (^αβ 1θ 

δθί^ηβυΓ α Γαΐί ροπΓ ίοί, θΐ (^ιι’ίΐ α βιι ρΐίίβ άθ Ιοί. » Εί ί1 δ’βη αΐΐα, 

Θί ί1 δθ ιηίί α ριι1)1ίθΓ άαηδ Ια Οβοαροΐβ ίοιιί θθ (^ιιθ ^6διιδ αναίί Γαίί 
ροιίΓ Ιαί, Θί ίοαδ βίαίΘπί άαηδ ΓαάιηίΓαίίοη. 

Ιιοδίίΐβ, ρβπΙ-ΘίΓΘ ραΓΟβ (ϊΐι’ίΐδ ηβ νβηίβηί ραδ θδδΐιγβΓ άβ ηοηνβΠβδ ρβΓίβδ. II 

δβηι1)1β ({ΠΘ άθδ ρηϊβηδ αυΓδίβη! βίβ ρΐιΐδ άβπιοηδίΓαΙίίδ. 

18) παρεκάλει... Γνα, οΓ. ν. 10. 

19) ΜαΙ^ΓΘ 1β πιαπναίδ νοηΙοΐΓ άβ οβδ §·βηδ, ^6διιδ ηβ νβηί ραδ ςη’ϋδ δοίβηί 
ίοηί α ίηϋ ρπνβδ άη δββοηρδ ςη’ϋδ ΓβίηδθηΙ. Ταηάίδ (^ιι’βη ΟηΠΙεβ, ού ί1 ροη- 

ναίί ρρθβΙιβΓ Ιηί-ηιβηιβ, ί1 ηβ νβηί ρηδ ςηβ 1β Ιβρρβηχ ρηΜίβ δοη πιίΓαβΙβ (ι, 44), 

ίοΐ ί1 βΐιαρ^θ θχρρβδδβπίθηΐ 1β ροδδβάβ άβΙίνΓβ ά’αηηοηοβρ οβ (^ηβ 1β 8βί§^ηβηΓ 
α ίαίί ροπΓ Ιηΐ. — δσα αάνβΛίαΙβπιβηΙ, ρηίδςη’ϋ δβ ταρρορίβ βηοοΓβ α ήλέησεν. 
Εα ηηαηββ βηΐρβ Ιβ ρ&ρίαίί βί Γαοηδίβ ςηί α βίβ βη άίιηίηηαηί άαηδ Ια ίίοίηβ 
βχίδίβ βηοοΓβ ίοί : Ι’βίΤβί άβ Ια πιίδθηβΟΓάβ, αοίβ ίΓαηδίίοίρβ, βδί βοηδβρνέ 
{ΜοηΙΐοη, 143; βίνβΐβ). Εβ πιοί Κύριος ίαάί(ϊηβ Μβη ςηβ άβδηδ ρβηδβ α άβδ 3ιιίίδ, 

βαρ Π βςηίναηί α Αάοηαϊ, βηιρίογβ αη Ιίβη άβ ΠΙΓΙ'». 

20) Εβ ηοηνβΐ αρόίρβ, βηνογβ α δβδ ρροβίιβδ, βίβηά δοη ζβΐβ α Ια Εββαροΐβ. 

II άίί ββ ςηβ 3βδηδ αναίί Γαίί ροηρ Ιηί, Ιποίησε, α Γαορίδίβ, βοπιπιβ Γαίδαηί ραρίίβ 
ά’ηη ρββίί; 8σα ρροηοηι, δβ ραρρορίαηί α πάντα δοηδ-βηίβηάη. Εβ ηογαη άβ Ια 
ΒθοαροΙβ δβ οοηιροδαίί άβ νίΐΐβδ οοη(ίηίδ6δ ραρ Αΐβχαηάρβ 3αηηβΘ; αίΤραηοΙιίβδ 
ραρ Ροηχρββ, βΠβδ δβ ραίίαβίιαίβηί α οβ δοηνβηίρ ραρ ηηβ βΡβ ροηιρβίβηηβ. II 

βδί άοιιίβηχ ηη’βΠβδ αίβηί ίορπιβ ηηβ νβρίίαΜβ οοηίβάβραίίοη, οαράαηδ οβ οαδ 
οη η’αηραίί ραδ Ιιβδίίβ δηρ οβΠβδ ηπί βη ίαίδαίβηί ραρίίβ. Ρι.ινε, Η. Ν. V, χνιιι, 
74 : ΌβοαροΙίΐαηα τβξίο α ηϊίπιβνο ορρΐάοηιηι, ίη ((ΐιο ηοη οπιηβε βαάβηι οΙ)86Γ~ 

ναηί, ρΙιΐΓΐιηιυη Ιαιηβη Όαιηαεοιίΐη, ΡΗίΙαάβΙρΗίατη, ΚΗαρΙιαηαηι, 8€ρΐ}ιορο~ 

Ιίτη, Οαάανα, Ηίρροη, Όίοη, ΡβΙΙαπι, ΟαΙαβαιη (Πρθ Οαραδαπι), ΟαηαΐΗαπι 

(οί. δοηηκΕκ, Οβεοΐιίοΐιίβ... II, 148 δδ.). Ο’βίαίί άοηο ρΐηίόίηηβ άβδί^ηαίίοη ^βο- 

^ραρΜςηβ αδδβζ να§^ηβ. II ραραίί άίίΤιοίΙβ άβ άίρβ ανβο δΛνβίβ (^ηβ οΐιαςηβ οίίβ 
βίαίί ρβ^αράθβ οοιηπιβ Ια ΌβοαροΙβ Ιοοαίβ; πιαίδ Μο. ηβ άίί ραδ ηοη ρΐηδ (|ηΘ 
Ιβ ηοηνβαη άίδοίρΙβ α ραρΙβ άαηδ ίοηίβδ Ιβδ νίΐΐβδ άβ Ια Ββοαροΐβ; ί1 1 α Γαίί 
(ΐηβΙςηβ ραρί άαηδ Ια ρβ^ίοη. Εβ ρβδπΐίαί βδί δίπιρίβπιβηί Γβίοηηβπιβηί ηιέΐβ 
ά’αάπιίραίίοη. 8α πιίδδίοη βίαίί ά’αίΠβηΡδ ΡβδίΡβίηίβ; οη ηβ ροηναίί οοηΓιβΡ Ια 

ρρβάίοαίίοη άβ ΓΕναη^ίΙβ α οβ άίδοίρΙβ ίπιρρονίδβ. 

Ε’βρίδοάβ άιι ροδδβάβ δοηΐβνβ ηηβ άίίΤιοηΙίβ ΙβχίηβΙΐΘ, ηηβ ςηββίίοη άβ 

Ηβη, ηηβ αρρρβοίαίίοη ηιοραΐβ. 
I. — Εα (^ηΘδίίοη άβ βΓίίί€[ηΘ ίβχίηβΐΐβ βδί αδδβζ οοπιρΙίίϊηθβ, ιηαίδ ίρβδ 

ίπιροΓίαηίβ, βί ναηί ά’βίρβ άίδοηίββ άαηδ δοη βηδβπιΜβ, βη ίβηαηί οοπιρΙβ 
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άβ ί.0. βΐ άβ Μι. 1.6 ραγδ άοηΐ Π δ’&^ίΐ θδΐ οίΐβ Μΐ. νιιι, 28, βΐ Ιο. νιπ, 

26 θΐ 37, άοηο βη (|ΐΐ3ΐΐΓβ βικίΓοίΙδ, ιηαίδ Ιβδ άβιιχ ραδδ&^βδ άβ Ιο. ηβ 

οοιηρίβηΐ (^ι1θ ροιίΓ ιιη. II ίααΐ (Ι’δΐ1)0Ρ(1 οοηδΙαΙβΓ ιιη (1οα1)ΐ6 ρΐιβηοιηβηβ 

(Ιθ οπΙί(|α6 αροΙο^ΘΐίςιΐΘ. Ιβ ρΓβιηίΘΓ α οοηδίδΐβ & ορΙθΓ ροιίΓ τιη ηοιη 

ιιηί(5ΐΐ6. δί οβΙΙβ ορΙίοη ηβ δ’βίΜΐ ίαίΙβ (|αβ άαηδ υη δβηδ, οη ροχίΓΓ^ίΙ 

ΟΓΟίΓβ (|ΐι’οη βδΐ βη ρρβδβηοθ άη ΙβχΙβ οΓΐ^ίη&Ι. Μηίδ ββ η’βδί ρηδ Ιβ ο&δ. 

Ιβδ νβΓδίοηδ ΙηΙίηβδ (αηοίβηηβδ ΙηΙίηθδ βΐ Γ^.) οηΐ Ιοιι]οπΓδ Οβτ'αββηο^ 

Γΐιιη, δοίΐ Γερασηνων, ηνβο Ο, Ι&οαηβηχ δΐΐΓ Μΐ., πίδιίδ άοηΐ 1θ ΙθχΙβ ρβιιΐ 

θίΓβ ΓβδΙίΙτίθ (1’αρΓβδ ά. Ββ πίθπιβ Ια νβΓδίοη δαΜάΐί^ιΐθ, πιθπιθ άαηδ 

Μο. (βά. ΒαΙβΒΐΗ). ΙβΙ αοοορά βδΐ ΐΓβδ ίπιροδαηΐ. Μαίδ ϋ βδΐ οοηΐΓβ1)α- 

Ιαηοθ ραρ Γαοοορά άβδ νβΓδίοηδ δγρίαςιιβδ ΓβββηΙβδ, ρβδβΐιίΐΐα βΐ ρΐιίίοχβ- 

ηίβηηβ {ΜανοΙ.)^ (|αί οηΐ Ιοιι]οαΓδ Οαάαρββηδ, δοίΐ Γαδαρηνων, βΐ ραρ Γαο- 

οορίΐ άβδ νβΡδίοηδ ιηβηιρ1ιίΐί(|ηβ, αρπιβηίβηηβ, βΐΐιίορ., άπ ηΐδ. 1 άιι 

ΙββΙίοηηαίρβ δγρ. ραΙβδΙίηίβη (Ιαβαηβιιχ ροηρ Μβ.) €[ηί οηΐ ραρίοηΐ Οβρ^β- 

δββηδ 011 ΟβΡ^βδβηίβηδ, δοίΐ Γεργεσαίων οη Γεργεσηνων. Εηβη, ραρπίί Ιβδ 

οηβίαηχ, οη ηβ ρβηΐ βίΐβρ (^ηβ 1 (|ηί αίΐ Ιοη]οηΓδ Ιβδ πιβπιβδ Ιβςοηδ αηχ 

Ιροίδ ((}ηαΐΓβ) βηάροίΐδ. II ραραίΐ άβδ ΙοΡδ βνίάβηΐ €[αβ Γαββορά ρβαΐίδβ 

(Ιαηδ ηηβ ίαπιίΐΐβ άβ νβΓδίοηδ βδΐ ηη αοοορά ίαβίίββ, ηηβ ΙιαρπιοηίδαΙίοη 

άβδίίηββ α βνίίβρηηβ οοηίραάίβΐίοη αρραρβηΐβ. ΙαβρίΙίί^ηβ ΙβχΙηβΙΙβ άβνρα 

αβοηΐίρ δίηοη α ΐΡοίδ, αη ηαοίηδ α άβηχ Ιβςοηδ. 

Ια δβοοηββ πιαηίΓβδΙαΙίοη αρο1ο^βΙί(|ηβ α (Ιοηηβ ηαίδδαηββ, βρογοηδ- 

ηοηδ, α Ια Ιβςοη ΟβΡ^βδβηίβηδ, ςηί βδΐ Ια (|ααη1ί1β ρθΓΐηρβαΐρίββ (Ιη ρρο- 

Μβπιβ. Οη α βδδαγβ άβ πιοηΐρβρ (|η’β1Ιβ βΙαίΙ άηβ α Ορί^βηβ (Ιαοκανοε, 
Οη^βηβ, Ια οΗΐίίιαβ ΙβχΙαβΙΙβ βΐ Ια ΐΓαάίΙίοη Ιορο^Γαρ}ιί(}ΐίβ, ΗΒ. 1895, 

512 δδ. — ΟοηΐΡβ : Ζαην, Όα8 Βαηά άβν Οαάανβηβν, οάβν 0β?'§68βηβΐ', 

(^αί βοηβΙηΙ Γαδαρηνων ροηΡ Μΐ., βΐ Γεργεσηνων ροηρ Ιβ. νιιι, 26. 37, (Ιαηδ 
Νβαβ ΜγΜ. Ζβίΐ8βΗΗβ, ΧΙΙΙ, 12, 927-945. — Ροηρ : Οιαρρ, Α 8ΐυά^ ο/* 

ΐΚβ ΡΙαοβ-ηατηβ ΟβΓ^ββα αηά ΒβΐΗαΙίαΓα, (Ιαηδ ΙοιιηχαΙ ΜύίίοαΙ Ιιίΐβ- 

ναΙιΐΓβ^ 1908, 62 δδ., βΐ οΓ. Βυκκιττ, 0βϊ'§β8α — α ΗβρΙρ^ πιβηιβ Ρβνηβ, 
ρ. 128 δδ.). ΟβΙΙβ οοηβΙηδίοη ραραίΐ Ιοη]οηΓδ Ιρβδ δθ1ί(1β, πιαίδ (ΙοίΙ βίρβ 
βΙβη(1ηβ : Ορί^βηβ α ίαίΐ ρρβναίοίρ ββΙΙβ Ιβςοη (Ιαηδ ηοπιβρβ άβ ηΐδδ. βΐ άβ 
νβΓδίοηδ, ηιαίδ ί1 Ια ΙβηαίΙ Ιηί-πιβπιβ άβ Ια Ιραάίΐίοη Ιοβαΐβ δαναηΐβ, (5αί α 
ρβηΐ-βίρβ ίηίΐηβηββ άίρββίβπιβηΐ Γαηβίβηηβ νβΡδίοη 8^Γία(|ηβ. 

11 — Ια (ϊηβδΙίοη άη ΙβχΙβ ηβ ρβαί άοηο βίΡβ Ρβδοίηβ δαηδ Γβχαπιβη άβ 

Ια Ιραάίΐίοηίορο^ραρίιίςηβ. Ιοδβρίβ, (ιαί α ΙιαβίΙβ Ια Οαΐίΐββ, (ΐηί βΙαίΙηη 

άβδ βΐιβίδ άβ Ια άβίβηδβ βοηΐρβ Υβδραδίβη, ηβ βοηηαίΐ ραδ άβ νίΠβ ηοπι- 

πιββ Οβρ^βδα. Οβ η’βδίροίηΐ δβηΐβπιβηΐ (}η’ί1 ηβ ΓαίΙ ραδ ηοηιπιββ. ^ηαηά 

ί1 οΐιβρβίιβ α ίάβηΐίββρ Ιβδ νίΠβδ οη Ιβδ ρβηρίβδ αηβίβηδ, άίδαηΐ ραρ 

βχβπιρΙβ (^ηβ Ηαπιαίΐι βδΐ άβνβηηβ ΕρίρΚαηία, ί1 α]οηΙβ (^ηβ : άβδ αηβίβηηβδ 

ρβηρίαάβδ βαηαηββηηβδ, ραρπιί 1βδ(5ηβ11βδ ΙβΓεργεσαϊος, ηοηδ ηβ δανοηδ οιηβ 

Ιβδ ηοπιδ βίβ1ί(|ηβδ {Ληί. I, νι, 2). 0Γί§·βηβ αη βοηΐραίρβ δβπιβΙβ αβίρπιβΓ 

ΓβχίδΙβηββ ά’ηηβ νίΠβ άβ Οβρ^βδα. ΡβΡδοηηβ ηβ ρβηδβ α Γαββηδβρ άβ 

πιβηδοη^β. ^ηαηά ί1 βδΐ νβηη βη ΡαΙβδΙίηβ, ί1 γ αναίΐ άβ]α άβδ Ιραάίΐίοηδ, 
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βΐ οη ιηοηΐΓ&ίΙ Ιββ βηάΓοίΙδ 1)ί1)1ί(ϊΐιβ8. Ι^υί-ιηβιηβ 3ΐ ριι βη ίαΐΓβ ηαίΐΓβ ρ&Γ 

8£ΐ ουΓίΟδίΙθ, 3 ΙαςιΐθΠβ οη νοτιίαίΐ ανοΐΓ ηηβ Γβροηββ ρρέΐβ, πιαίδ ί1 η’βΐηΐΐ 

ρ38 1β ρΓβΐηίΘΓ 3 ρ08βΓ (1β8 €[11θ8ΐίθη8. Επ ρ3Γβί1 038 ί1 βδΐ 3ΓΓίνβ ΟΟΗδΙθίη- 

ιηβηΐ, ΐ1 3ΓΓίν6 βηοοΓθ άβ ηο8 ^οηΓ8, ςιΐθ (Ι3η8 Ιβ τηοηάβ άβδ Ιορο§Γ3ρ1ΐθ8 

830Γβ8, οη (Ιοηηβ οοπΓ3ηιπΐθηΙ 3 0θΓΐ3ίη8 βηάροίΐδ 1β ηοπι ςα’οη ΟΓοίΙ 

ροηνοΐΓ (ΙβάιιίΓΘ (Ιβ Γί(1θη1ίβθ3ΐίοη. Αη^οη^^ιΊ1η^ βηοοΓβ οη ν3 3 δαίηΐ 

ΐβ3η, 3 Επιπΐ3η8, 3 ΒβΐΕ3ηίβ, 1οθ3ΐίΐ68 (}ηβ 1θ8 ίηάί^βηβδ δ’οβδΙίηβηΙ 3 

ηοπιπιβΓ *Αϊη-Κ3ηπι, ^0111)β^ι)θΕ, β1-*Αζ3πβΕ βίο. II δΐιίϊιΐ (|ηβ, 8ηΓ 13 

ηνβ 0Γίθηΐ3ΐβ (1η Ιηο, ηηβ νϋΐβ οη ηηβ τηίηβ 3ίΙ βη ηη ηοηι ηρρροοΕηηΙ; 

(Ιβ οβίηί (1β8 ΟβΓ^βδββηδ ροηρ ςη’οη ΓηίΙ άβηοπιπιββ ΟβΓ§^β83. Υοίοΐ Ιβ 

ΙβχΙβ (ΙΌπ^βηβ, (5ηί οοπιρΓβη(1 βη πιβπιβ Ιβπιρδ 8οη Γ3Ϊ8οηηβπιβηΙ 

Ιβχΐηβΐ : ή περί τους υπο των δαιμονίο^ν κατακρημνιζομένους και Ιν τη θαλάσση συμπνι- 

γομένους χοίρους οικονομία άναγεγραπται γεγονέναι εν τη χώρα των Γερασηνών. Γε'ρασα 

δε της Αραβίας Ιστιν πόλις, ούτε θάλασσαν ούτε λίμνην πλησίον εχουσα... επει δέ 

εν δλίγοις ευρομεν* « εις τήν χο^ραν των Γαδαρηνών » και προς τούτο λεκτέον. Γάδαρα 

γάρ πόλις μέν Ιστιν της Ίουδαίας, περί ην τα διαβόητα θερμά τυγχάνει, λίμνη δε 

κρημνοϊς παρακείμενη ούδαμώς Ιστιν Ιν αύτη ν1 ^ θάλασσα. Άλλα Γεργεσα, άφ’ 

ής οί Γεργεσαϊοι, πόλις αρχαία περί τήν νυν καλουμενην Τιβερίαδα λίμνην, περί ήν 

κρημνός παρακείμενος τη λίμνη, άφ’ ου δείκνυται τους χοίρους υπό των δαιμόνων 

καταβεβλήσθαι (Εοπι. δηίηΐ Ιβ3η, VI, 41, βά. ΡναχίΒοΗβη), Αίηδί οη ιηοηΐΓβ 

Γβη(ΐΓθίί; οη Ιβδ ροΓΟδ 8β δοηΐ ρΓβοίρίΙβδ, ηοη Ιοίη ά’ηηβ νίΠβ — οη (1’ηηβ 

τηίηβ — (|ηβ Γοη Γβ§·3Γ(1β οοιηιηβ Γ3η1ί({ηβ 03ρίΐ3ΐβ άβδ Οβρ^βδββηδ. 11 

βδΐ βιβη βνίάβηΐ €[ηΌΓί^βηβ ηβ οοηηηίΐ ηηοηη πιηηηδΟΓίΙ (ΐηί ροΓίβ Ιβ ηοιη 

(Ιβ ΟβΡ^βδβηίβηδ, 83η8 (}ηοί ί1 ΓηηΡβίΙ άίΐ. II ρβδΙίΙηβ Ιβ ΙβχΙβ ά’ηρρβδ Ιβ 

ηοιη 3ΐ1β8ΐβ ρ3Ρ 13 ΐΡ3(1ίΙίοη Ιοοβίβ. Β’ηρρβδ οβ δγδίβιηβ, οη ροηνβίΐ (1ΐρβ 

Γεργεσαϊοι, €[ηί Ρ3ρρβΐ3ίΙ Ιβ ηοπι (1η ρβηρΙβ ηηβίβη, οη Γεργεσηνοί, (^ηί Ρβ8- 

δβΠίΜηίΐ (Ι3ν3ηΐ3^β 3ηχ ΙβΡΐηίη3ίδθη8 (Ιβδ Γερασηνοί οη (Ιβδ Γαδαρηνοί. Εί 

βη βίϊβΐ β’βδί ββ (|ηί δ’βδί ρρο(1ηίΙ. Εβδ νβΡδίοηδ δγρί3(}ηβ8 (|η3η(1 βΠβδ 

δοηΐ (Ιηηδ ββΙΙβ (ΙίρββΙίοη, δβ δοηΐ ρροηοηβββδ ροηρ ΟβΡ^βδββηδ; Εναη^βΙ. 

ΗίβΊ'οβ. 3ηχ βη(1ροίΙδ βοηδβρνβδ, Μΐ. νιιι, 28; Εβ. νιιι, 26. 37 (β(1. 

Σ,βννίβ αηάαΐ)8οη,^. 74. 108. 109); 8ΐ^Γ8ίη. δηρ Μβ. ν, 1 13 πΐ3Ρ^β 

(Ιβ 8'υΓΚίβΓ. δηρ Μι. VIII, 28 Κ'ΌΊΛΊΛ. Μ. ΒηρΙίΐΙΙ φιί ηνηίΐ ΐΡ3(1ηίΙ δηρ Μβ. 

V, 1 (Ιβ 8^?'8ΐη. : « Οβρ^βδβηβδ », ρββοηηηίΐ ιη3]η1βη3η1; (}η’ί1 ηηρηίΐ (Ιη 

ΐΡ3(1ηίρβ « Οίρ^3δΕίΙβδ », Ιβ ηοιη (1η ρβηρΙβ ηηβίβη. 

Οοιηιηβ 8Ί/Γ8ίη. οιηβΐ ίρβ(}ηβπιιηβηΙ Ιβ [Εναη^βΙίοη άα-ΜβρΗαν- 

νβ8Κβ, II, 40), δοη ορΐΕο^Ρ3ρ1ιβ Ρίίροηά 3 13 ιη3ηίβΡβ (ΙοηΙ 13 ρβ8β1ιί1ΐ3 άβ 

ΓΑ. Τ. Ρβηά3ίΙ 'ϊΐΙΤΛΙΑΠ, β’β8ΐ-3-άΐρβ Εβ ΐΡβηδβρίρΙίοη άβ 8ρΓ8Ϊη. 

ροηρρηίΐ 3 13 ρι^ηβηρ ρβροηάρβ 3 Γεργεσηνων, ιη3ίδ βοιηπιβ Ιβδ βηίρβδ 

ΙΡ3ηδβρίρΙίοηδ δγρίβο^ηβδ δβ Ρ3ΐΐ3βΕβη1 3ηχ Οβρ^βδββηδ άίρββίβιηβηΐ, ϋ 

βδΐ ρΐηδ η3ΐηρβ1 ά’βάιηβΙΐΡβ ςηβ ΙοηΙβ 13 Ιρβάίΐίοη δγρί3(}ηβ, ς[ηί 3 δηίνί 13 

πιβιηβ νοίβ, 3 Ρββοηηη ά3ηδ Ιβ ρβηρΙβ (]η’β11β ηβ νβηΐ ηοιηιηβρ ηί άβδ Οβ- 

Ρ3δβηίβηδ, ηΐ άβδ Οηάηρβηίβηδ, Γηηβίβη ρβηρΙβ άβδ Οβρ^^βδόβηδ. 

Ο’βδΙ ηηδδΐ ββ (ΐη’οηΐ ίηίΐ Ιβδ πίδδ. βοηηηδ άβ δ3ίηΙ ΕρίρΙιηηβ €[ηί ρορ- 
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ΙαίβηΙ Γεργεσαΐοι [Όβ ΗΰεΓβ8. Εχνι, 33): εις τα μέρη των Γεργεσηνων, ώςδ Μάρκος 

λέγει, % εν τοΤς δρίοις των Γεργεσηνων (Ιΐρβ ρΐαίόΐ Γερασηνων ανβΟ Ζαΐΐΐΐ βαδδί) 
ώς δ Λουκάς φησίν, η Γαδαρηνών ως δ Ματθαίος, η Γεργεσαίο^ν [ΖαΊΐΠ Ηί, Γεργεσηνων) 

ως αντίγραφά τινα έχει. Ο’βίαίΐ 1)ίθΙ1 ΘΠ βίΤβί, Οθ €[α’θΙ1 ροπναίΐ ΟΟηοΙαΡΘ (1β Γί- 

(ΙβηΙΐβοαΙίοη άΌη^^θηβ, βΐ & ςηοί ίβΐΐ αΐΐιΐδίοη 1β Ιβχΐβ άβ Ρροοορβ άο 
Οαζδΐ : Γεργεσαΐοι κατωκουν περί τήν Γαδάραν και την Γέργεσαν νυν έρημον παρακει- 

μένην τη λίμνη Τιβεριάδος (Μαι, ΑαοΙ. 6ΐα88. VI, 333 δαρ Οβη. χν, 2, οίΐβ 
ρ&ρ ΖαΚη 1.1.). 

^θρβη(1&ηι Ορί^βηΘ Ιιιί-ιηΘιηΘ αν&Η ρρβίθΡΘ άΐρβ Ιβδ ΟθΡ^^βδβηίβηδ, είς 
την χο^ραν των Γεργεσηνων (δΐΐΡ δδΐίηΐ Ιθ&η, X, 1) θΐ ο’βδί & ΟθΙΙθ Ιβςοη (|ΐΐβ 
δ’&ρρβίβρβηΐ Ιβδ πίδδ. (^ηί 1θ δαΐνίρβηΐ. Ι’&ί βδδ&γβ άβ ιηοηΐρβρ (/. Ι.) βΐ 
Μ. ^1αρρ & ρροιινβ ααδδί, ςαβ Ιβδ ιηδδ. βΐ Ιβδ δοΙιοΙίβδ (}ΐιί ρρβίβρβηΐ οβΙΙβ 
Ιβςοη δοηΐ δουδ Γίηίΐιιβηοβ άΌρί^βηβ. Ραίδςη’ίΐ η άΐΐ Οβρ^βδβηίβηδ, δ&ηδ 
1θ Ιίρβ ηαΐΐβ ρ&ρΐ, ΐ1 βδΐ ρροβηΜβ ςιιβ οβΙΙβ Ιβςοη η’βδί ραδ ηηίβρίβπρβ α 
Ιηί. ΕΙΙβ ηβ β^ηρβ ρηδ βηβορβ άαηδ \0ηοπια8ΐίοοη άΈηδβββ, πιαίδ βίβη 
άαηδ οβίηί άβ δ&ΐηΐ Ιβροπιβ. Γβδ άβηχ Ρβρβδ Ρβοίίβηΐ ά ηβορά άβδ ορί- 
ηίοηδ, άβ ίηςοη α ιηοηΐρβρ οΐαίρβπιβηΐ ςη’ϋδ η’οηΐ ηηβηηβ βοηηαΐδδηηββ 
ρβΡδοηηβΠβ ά’αηβ νίΐΐβ ηοπιιηβ ΟβΡ^βδα : Γεργασεί (ΟβηΙ. νιι, 1). επέκεινα του 

"Ίορδάνου παρακειμένη πόλις τω Γαλαάδ, ην ελαβε φυλή Μανασσή. αυτή δε λέγεται 

είναι ή Γερασά, πόλις επίσημος τής Αραβίας, τινές δε αυτήν εΤναι τήν Γάδαράν 

φασιν. μέμνηται δε και τδ Εύαγγέλιον των Γερασσινων (βά. ΚΙθ8ΐβηηαηη). Εα- 

δβββ δΐιρροδβ άοηβ ςαβ Γαηοΐβηηβ νίΐΐβ η’βχίδΙβ ρΐιΐδ δοηδ δοη ηοπι ρρο- 

ρρβ : βΐΐβ δ’αρρβΠβρηίΙ ηίορδ Οβρ&δβ. οη Οειά&ρη, βΐ, ρβαΐ-βίρβ ροαρ ηρ- 

ρηγβρ Οβρ&δα, Εηδβββ πιβηΐίοηηβ Ιβδ Οβραδβηίβηδ άβ ΓΕναη^^ϋβ; β’βΐηίΐ 
άοηβ Ια Ιβςοη βηβορβ οοαραηΐβ άβ δοη Ιβπιρδ. δαίηΐ ΙβΡοπιβ α ρβρροάιιΐΐ 
ββΙΙβ ηοΙίββ, πιαίδ α Ια βη ΐ1 άίΐ : 86ά βΐ Εναη^βΙίηπι τηβπιίηίΐ 0βΓ§688β- 

ιιοπιπι. Εα Ιβςοη ΟβΡ^βδβηίβηδ βΙαίΙ άοηβ βη ρρο^ρβδ, βΐ Ιβρ., ςηί ηβ Ιηί α 
ίαίΐ αιιβηηβ ρΙαββ άαηδ δα ρβνίδίοη άβ Ια Υηΐ^αΐβ, α βριι βορρί§^βΡ Εαδβββ 
βη ββοίδίδδαηΐ 1β ηοηι 1β ρΐηδ βη ραρρορί ανββ 1β ΙίΐΡβ άβ Γαρίίβΐβ, Οβν- 

§α8ί. ^ηαηά ί1 αρρίνβ αηχ Εναη^ΐΐβδ, Εηδβββ βοηηαίΐ ραρΓαϊΙβηιβηΙ Οβρ- 

^βδα : Γεργεσά. ένθα τους δαιμονιώντας δ κύριος ιάσατο καΐ νυν δείκνυται επι τού 

όρους κώμη παρά τήν λίμνην Τιβεριάδος, είς ήν και οι χοΤροι κατεκρημνίσθησαν. 

κεϊται και άνοίτέρω. Ραρ ββδ άβρηΐβΡδ πιοΐδ, Επδβββ πιοηΐρβ (}η’ί1 ίάβηΐίββ Ια 
νίΠβ βναη^βΐίςηβ βΐ ββΠβ άβδ Οβρ^βδββηδ άοηΐ ί1 α ραρΙβ ρίπδ βαηΐ. ΤοηΙ 
α Γββηρβ ί1 ηβ δαναίΐ ριβη; πιαίηίβηαηΐ ί1 βδί βίβη ίηίορηιβ, ραρββ (}ΐι’ί1 δαίΐ 
Ορι^βηβ! δαίηΐ ΙβΡοπιβ : 0βΓ^68α ιιΜ β08 (^αί α άαβηίΐοηί})ΐΐ8 \>βχαΙ)αη- 

Ιην 8αΙναΙθΓ Γβ8ΐίίηίΙ 8αηίΐαΐί, βΐ Ηοάίβ^αβ 8ηρβΓ τηοπίβητ νίοαΙιΐ8 άβ- 

ηιοη8ΐΐ'αΙιΐΓ ίαχία Βία^ηιιηι Τί})6Ηαάί8, ίη (^αοά ροΓοί ρΓΧοίρίίαίΐ 8ΐιηΙ. 

Όίχίηια8 άβ Κοβ βΐ 8ΐιρΓα. Οη ρβηΐ ά’αηίαηΐ πιοίηδ δβ δβρνΐρ άβ ββδ ΙβχΙβδ 
ροαρ βχβρ Ια Ιβςοη άβδ πίδδ. (^πβ ίοηδ άβηχ οηΐ βη νηβ Μΐ., ρηίδ(}η’ί1 δ’α- 

^ίΐ άβ ρΐηδίβηρδ άβπιοηίαςηβδ (βοηΐΡβ Κίοδίβρπιαηη (|ηί βίΐβ Μαρβ ν, 1), β1 

ρβΡδοηηβ ηβ Ιίρα ΟβΡ^βδβηίβηδ άαηδ Μΐ. ^ααηι α ΓβχίδΙβηββ ά’ηηβ Οβρ- 

^βδα, (|η’βη ρβηδβρ? Ορϊ^βηβ Ια ηοπιπιβ ηηβ νίΠβ αηβίβηηβ, νβΡδ 233, βΐ 
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νβΓ8 500 βΠβ θδΐ ΟθδβΓίβ [ΡΓοοορβ). Ευ8Θΐ)θ Ια ηοιηιηΘ πη 1)οιιγ^, θΙ δαΐηΐ 

ΙβΓοπίθ ηη ρβΐίΐ 1)οαΓ^. Αα ρΓβιηίβΓ οι1}ΟΓ(1 οθ άβονββοβηάο ίαίΐ αδδθζ 1)οη 

ΘίϊβΙ; ιηίΐΐδ οη α να (ϊαΈα8Θΐ)6 βΐ δ&ίηΐ ΙβΓοπιβ η’αναίβηΐ ααοαηβ ηοΙίοη 

ρθΓδοηηβΙΙβ. Ιΐδ η’οηΐ ραδ οδβ άΐΕβ αηβ νίΐΐβ, ςαί βύΐ βίβ οοηηαβ : Π βδΐ 
άοηο ρΓθ1)3ΐ1)1β ςα’ίΐ ^ αναΐΐ (ΐ6]α αα Ιθΐηρδ (ΙΌη^βηθ αηβ δίιηρΙβ ταΐαβ, 

φΐ’οη ΟΓογαίΙ, ρβαΙ-βίΓθ α οααδβ άβ Ια Γβδδ6πι1)1αηοβ (Ια ηοιη, Γαηοίβηηβ 

οαρίΐαΐβ (Ιβδ ΟθΓ§·βδββη8. 

Ό’αΐΙΙβαΓδ Ζαΐιη αΙΙαοΙίθ Ι^βααοοαρ ΐΓορ ά’ΐιηρορίαηοβ α ΓβχρΓβδδίοη 

(1Έαδθ1)θ : « οη ηιοηΐΓβ », οοηιπιβ δ’ίΐ δβ ίαίδαίΐ ^αΓαηΙ (Ιβ ΓθχίδΙβηοβ (Ιβ 

06 (^α’οη ΓηοηΐΓβ. Εΐ ί1 δβ ΐΓοανβ αα οοηΙταίΓβ (|α6 δείκνυσθαι βδΐ ρ^βδ(^αβ 

ΓβχρΓβδδίοη ΙβοΕηί(5αβ (ΐααηά ί1 δ’α^ίΐ (Ι’βικίροίΐδ (}αβ Ια Ιραάίίίοη ρΓβΙβηίΙ 

οοηηαίίΓβ, βΐ οΐι Ια 0ΓίΙ;ί(|αβ ηιοάβΓηβ ΕβδίΙβ 1β ρΙαδ. Ραρ βχβπιρΙβ δοαδ 

ΙαΙβΙΐΓβ Α, οη πιοηΐΓβ Αροβρ (χιι^ 7) βΐ 1β ηιοηΐ Νβΐίο (χνι, 26), βη(ΐΓθίΙδ 

((α’οη ροαναίΐ ίαοίίβηιβηΐ οοηηαίΐΓβ, πιαίδ οη ηιοηΐΓβ ααδδί : Ιβδ ΓβδΙβδ άβ 

ΓαΓοΕβ άβ Νόβ (ιι, 22), 1β Ιίβα άβδβΓΐ (|αί ΓβρΓβδβηΙβ 'Αϊ (νι, 2), αη ρΓβοί- 

ρίοβ οίι βΙαίΙ δβπιΜβ-Ι-ίΙ Ια ίοΓίβΓβδδβ άβ δβοη (χ, 17), ΓβηάΓοίΙ οα Βα- 

Ιααπι α βίβ οοηάαίΐ ραρ Βαίας {χιι, 18), ΓβηάροίΙ άα δβοοηά Γβοβηδβπιβηΐ 

άβδ Ιδραβίίΐβδ (χιι, 22), 1β οΕαηιρ άα ίοαίοη (χχχνιιι, 2), ΑββΙάαπια (χχχνιιι, 

21), ΓβηάροίΙ οα Ιβαη 1)αρΙίδαίΙ α Αβηοη (χε, 2). ΑδδαρβηιβηΙ Ια Ιραάίΐίοη 

ροαναίΐ βίΓβ δαρ Ια 1)οηηβ νοίβ; ΙοαΙ οβ (}αβ ηοαδ νοαΙοηδ άίρβ, β’βδί (5αβ 

« οη ηαοηΐρβ » η’ βδΐ ραδ δγηοηγπιβ άβ « δβ Ιροανβ », οα « βχίδΙβ βηοορβ », 

οοηιπιβ Εαδβ1)β 1β άίΐ ςααηά ί1 δ’α^ίΐ άβ ίαίΙδ ηοΐοίρβδ. Οβαχ (}αί πιοηΐρβηΐ 

δοηΐ οβαχ (ΐαί δ’οοοαρβηΐ άβ άβΙβΡΠίίηβΓ Ιβδ Ιίβαχ 1)ί61ί(|αβδ. Ιΐδ οηΐ Ρβ- 

Ιροανβ Γαη1ί(5αβ ΟβΡ^^βδα, βΐ ο’βδί ραρ βαχ (ίαβ 1β Ιβρπιβ ΟβΡ^βδβηίβηδ α 

ρβηβίρβ άαηδ 1β ΙβχΙβ άβδ βναη^ίίβδ. 

Νοαδ δοπιπιβδ Γβνβηαδ αα ροίηΐ οα βΙαίΙ Ορί^βηβ. Εα Ιβςοη Οβρ^βδβ- 

ηίβηδ ηβ Ιαί βΙαίΙ ραδ οοηηαβ. ΕΙΙβ α ρα βχίδίβρ αναηΐ Ιαί; ρβαΐ-βίρβ Γαη¬ 

οίβηηβ δ)ΓΓία(|αβ Ια οοηΙβηαίΙ-βΙΙβ άβ]α δοαδ Ια ίορπιβ Οβρ^βδββηδ ροαρ Μο. 

(ροαρ Μι. βΐ Εο. βΐΐβ ΙίΙ Οαάαρβηίβηδ), ηιαίδ ρβαΐ-βίρβ ααδδί αη οορίδΙβ 
Γα-1-ί1 ίηίΓοάαίΙβ ροδίβρίβαρβπιβηΐ δοαδ Γίηίϊαβηοβ άΌρί^βηβ. Ρβα ίπι- 

ρΟΓίβ, ραίδ(^α’β11β άοίΐ δοη ορί^ίηβ α αηβ Ιβηάαηοβ αρο1ο^βΙί(|αβ, βΠβ άοίΐ 
βίρβ βΐίπιίηββ. 

II ΓβδΙβ Οβραδβηίβηδ βΐ Οαάαρβηίβηδ; βΐ ραίδ(ϊαβ ΓαηίΙβ ρρίπιίΐίνβ βδΐ 
ίπιρροΕαΜβ, ί1 ίααΐ ραρία^^βρ οβδ Ιβςοηδ βηΐρβ Μΐ., Μο. βΐ Εο. Οη ηβ ρβαί 
ΕβδίΙβρ α άοηηβρ Οαάαρβηίβηδ ά Μΐ.; ί1 ηβ ρορίβ Οβραδβηίβηδ ςαβ άαηδ 
Ιβδ νβΡδίοηδ ΙαΙίηβδ βΐ δαΕίάί(5αβ (}αί οηΐ ηιίδ Οβραδβηίβηδ ραρίοαΐ, βΐ 
άαηδ αηβ πιαρ^β άβ 8ψΊιαΓθΙ. Εβδ ^ραηάβδ ααίορίΐβδ Β Ο Ν οηΐ Οαάαρβηίβηδ 
αίηδί (}αβ ΒρΓβίη. βΐ ο’βδί οβ (^α’αΐίβδίβ ΕρίρΕαηβ. Εα ςαβδΙίοη βδΐ άοηο 
ΐραηοΚββ. ΕΙΙβ ΓβδΙ ααδδί ροαρ Μο. ραρ Γαοοορά άβ Β βΐ άβ δαηδ ραρίβρ 
άβδ νβΡδίοηδ ΙαΙίηβδ βΐ δαΕίάί(}αβ (}αί οηΐ Ι)ίβη βα Οβραδα αηβ ίοίδ βΐ ρρο- 

ΓαΕΙβπιβηΙ άβαχ, αναηΐ άβ 1β ηιβίΐρβ ραρίοαί. Εο. αναίΐ ααδδί Οβραδβηίβηδ, 

ά’αρρβδ Β Ο, Ιβδ ΙαΙίηδ βΐ δαΕ. ανβο δαίηΐ ΕρίρΙιαηβ (δί οη ίηίβρρρβίβ αη 
άβδ άβαχ Γεργεσηνων άαηδ οβ δβηδ). Εα Ιβςοη Γερασηνών ροαρ Μο. βΐ Εο., 
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Γαδαρηνών ροιίΓ Μΐ. ρΓΘδθπΐΘ πηβ άουΒΙθ άίίΤιοιιΙΐΘ : Ια άίίΤιοιιΙΙβ άβ οοπίρα- 

(ϋοΐίοη, (ϊαί α ίηίΙαβ 8ιιγ 1β8 1ιαΓΐηοηί8&Ιίοη8 ίαοΙίθθ8; Ια άίίΤιοαΙΙβ Γβίαΐίνβ 
αιι Ιίβα, (^υί & ρΓοάαίΙ Ια Ιβςοη ΟβΓ^θ8ββη8-ΟθΓ^68θηίβη8. Οη ρβπΐ ρΓΟ- 

ρο8βΓ άθΐιχ 8θ1αΙίοη8. Εα ρΓβπιίθΓβ βιηαηθ άιι Κ. Ρ. Νβηιηαη [^α^η ΌβοΚβ- 

ταάί, δίαάιβη ζιι ΜαΙΙΙι. νιιι, 28; Μακίί. ν, 1; Ρηΐζ. νιιι, 26. 37; 1894); θΠθ 
001181816 α ΐΓΟπνβΓ ρΓ68 άα Ιαο (οβ ςιιί Γβ8θαΙ Ια (ϋίΤιοαΙΙβ Ιορο^Γαρ1ιί(|αβ) 

ηη βικίΓοίΙ άοηΐ 1β ηοιη α ρα έΐΓβ ΐΓαη80ΓΗ Οβκαίΐα βΐ Οβραδα (οβ ^ιιί γ6801ιΙ 
Ια οοηίΓαάίοΙίοη θηΐρβ Μΐ. βΐ Μο. ανβο Ρο.); οβί βηάΓοίΙ 8θΓαίΙ ^οη^η 

Ώ]βναάβΚ [Ια οογπθ άβ Ια βαηΙβΓβΙΙβ). ΟβΙΙβ δοΐαίΐοη ηοιΐ8 αναίΐ ραηι Ια 
ρ1ιΐ8 ρΓθΐ3α1)1β. ^βρβη(1αηι ϋ βδΐ (ϋίΤιοίΙβ άβ ίαίρβ ίοηά 8πγ ιιη ηοιη ςιιί 
αρραΓίίβηΙ α Γοηοηια8ΐί(}ΠΘ ακαίιβ ρορηΙαίΓβ. II Θ8ΐ άοηηβ α ηη ρίο ίδοΙβ, 
ά’αδρβοΐ 1)1αηο1ιαΐΓβ, βΐ ί1 δβραίΐ Ιιίβη βίκαη^θ ςηβ Ιβ ηοιη άβ8 Ιιαίιίΐαηΐδ οη 
άβ Ια νίΠβ 8β 8θίΙ αΙΙαοΙιβ α οβί βηάροίΐ άβδβΓΐ άβ 8α ηαΐηκβ. Ρα νίΐΐβ Ια ρ1η8 

Γαρρροοίιββ βΙαίΙΟαηιαΙα [^αια^αιβΙ-Ηο^η). ΚοιίΓβί οη Κοηνβα, ςηί α βίβ 
ρροροδββ οοιηπιβ Ηβη άβ Ια δοβηβ, ηβ ρβηΐ ^ηβΡβ έΐρβ Οβραδα; ο’βδί αηδδί 
Ιρβ8 ρροΗαΗΙβηιβηΙ ηη ηοπι αραΗβ, ΙίοηΓ8ί, « δίβ^β », βΐ ΓβηάροίΙ ηβ οοη- 

νίβηΐ §^ηβΡβ. Νοηδ δοηιηιβδ άοηο ραπιβηβδ α ηηβ αηΐρβ δοΙηΙίοη ςηβ ηοηδ 
ανΐοηδ ίηάίςηββ (/. Ι. ρ. 518). Μο. α ρη βηιρΙογβΓ ηη ΙβΡίηβ Ιρβδ ^βηβραί, 

βΐ άιρβ 1β ραγδ άβδ Οβραδβηίβηδ οοηιηιβ ί1 αηραίΐ άίΐ Ια ΌβοαροΙβ; ορ 
Οβραδα βΙαίΙ οβρίαίηβηιβηΐ Γηηβ άβδ ρρίηοίραΐβδ νίΠβδ άβ Ια ρβ^ίοη οοπι- 

ρρίδβ 8οη8 οβ ηοπι. Ρο. Γαηρα δηίνί 8αηδ άίίΤιοηΙΙβ, η’αΙΙαοΗαηΙ ραδ ^ραηάβ 
ϊπιρορίαηοβ αηχ (|ηβ8ΐίοη8 Ιορο^ραρ1ιί(|ηβ8. Ρβ ρβάαοίβηρ άη ρρβπιίβρ 
βναη^ϋβ α ρρβίβρβ 1β ηοιη ά’ηηβ νίΠβ ρΐηδ ραρρροοΗββ. Μαίδ ρίβη ηβ 
ρροηνβ ςη’ίΐ αίΐ βηίβηάη ίαίρβ άβ Οαάαρα 1β ΐΗβαΐΡβ άβδ βνβηβπιβηΐδ, ραδ 
ρΐηδ ς[ηβ Μο. Οβδ άβδί^ηαΐίοηδ ^βηβραΐβδ άβ ραγδ η’βη^α^βηΐ βη αηοηηβ 
ίαςοη Ια νβραοίΐβ άβδ βναη^βΠδΙβδ. Οβ (}η’ίΐ8 αίϊιρπιβηΐ ο’βδί ςηβ 1β ίαίΐ 
δ’βδί ραδδβ δηρ 1β Ηορά άη Ιαο, ηοη Ιοίη ά’ηηβ νίΐΐβ, βη ςηοί ίΐδ δοηΐ 
ραρίαίΙβπιβηΙ ά’αοοορά. Μαίδ ίΐδ ηβ άίδβηΐ ραδ (ϊηβ Ια νίΠβ βΙαίΙ Οαάαρα 
οη Οβραδα, βΐ δί Γοη ρβηΐ ΡβρροοΗβΡ αηχ ΙβΡίηβδ άοηΐ ίΐδ δβ δοηΐ δβρνίδ 
ά’βίρβ Ιρορ να^ηβδ βΐ οοηίραίρβδ αηχ άβηοηιίηαΐίοηδ ηοριηαΐβδ, οβ η’βδί 
ροίηΐ άβ Ιβηρ ραρί ΓαίΓιριηαΙίοη ά’ηηβ βρρβηρ Γορηιβίΐβ, ηιαίδ ηηβ αρρροχί- 

ιηαΐίοη ςη’Πδ ηβ δβ δοηΐ ροίηΐ δοηοίβδ άβ ρβηάρβ ρΐηδ βχαοΐβ. Οη πιοίηδ 
βη οβ (}ηί ρβ^αράβ Οαάαρα, ΙοδβρΗβ βπιρΙοίβ άβδ ΙβΡίηβδ δβηιΗΙαΗΙβδ : 

« Ιβδ Ηοηρ^δ άβδ Οαάαρβηίβηδ βΐ άβδ Ηίρρβηίβηδ, ΗπιίΐρορΙιβδ άη ραγδ άβ 
ΤίΗβρίαάβ βΐ άη ραγδ άβδ δογίΗοροΗΙαίηδ » [Υίΐα, ιχ). Ρβ Κ. Ρ. ΟΗρίδΙ. 
ΡβδοΗ άοηΐ ΓαηΙορίΙβ βδΐ δί δύρβ οοιηηιβ ΐΗβοΙο^^ίβη α άίΐ Ιρβδ ^ηδιβΠ1βηι: 

ϋηάβ ηίΐ οΐεΐαΐ ςηοπιίηηβ Κα§ίο^ΓαρΚιΐ8 ηΐαίαν ηοΙίοηίΒη8 ^βο^ναρΚί- 

€18 Ιηηο 8ραΓ8ί8, βί8ί ^ΟΓΐβ Ίηίηιΐ8 €θΓΓβοΙί8; αΐ βα (^ααβ ίη Κί8 ηοΐίοηίΙ)η8 

^αΐ8α 8ηηί ηοη ροΙβ8ΐ ίρ8β αΐ νβνα α^νηιαΓβ [ϋβ ίιΐ8ρΪΓαΐίοη6 8, 8οηρ“ 

Ιαναβ, ρ. 520, ηοΙβ). 

II βδΐ ρΐηδ αίδβ άβ βχβρ, άη πιοίηδ αρρροχίηιαίίνβπιβηΐ;, Ιβ ΐΗβ4ΐΡβ άβδ 
ίαίΙδ. Οη βδΐ α ρροχίπιίΐβ ά’ηηβ νίΐΐβ, ηοη ά’ηη νίΐΐα^β, βΐ οβρβηάαηΐ Ιβδ 
ΙοπιΗβαηχ, ςπί αρραρίίβηηβηΐ δαηδ άοηΐβ α Ια ηβοροροΙβ άβ οβΙΙβ νίΐΐβ, 
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8οη1 ρΙδΟθδ βηΐΓΘ βΠβ οΐ 1θ Ι&ο. Ιΐδ δίν&ίθηΐ ιιηβ οβΓίαίηβ ίπιροΓίαποβ, 
(1θ ίαςοη α αΙΙΐΓβΓ Γοθίΐ άαηδ υηβ γθ^ιοπ ού ϋ γ βη α υη ρβιι ρ&ΓίοαΙ. 
€βδ οοηάίΐίοηδ ηβ δοηΐ ρ&δ Γθ&Ιίδββδ & ΚοιίΓδί, ςιιί η’α ^&Iη3ι^8 βίβ ιιηβ 
νίΐΐβ, βί άοηί 1θ8 Γΐιίηβδ 8Θ ΐΓοανβηΙ δίΐαββδ βηΐΓβ Ιβ Ιθο βΐ 1β8 γ3ιγθ8 

^ΓοΙΙβδ ςπί οηΐ ρη δβΓνίρ (1β Ιοιη1)β&ιιχ (/ίΒ, 1895, 518 8δ.). δί Γοη 
άβδοβηίΐ ]π8(}ΐι’&α 8ηά (Ια Ι&β, α ΤβΙΙοαΙ βδ-δ&ΐίΐ) (Ζαην, /. δαίνί ρ&Γ 
Οίβρρ), οη ηβ ΐΓοανβ ρ1α8 ηί Ιοπι1)β&αχ, ηί πιοηία^ηβδ, ηί βδβαρρβπιβηΐδ 
(ΒΒ. 1903, 646). ΕηΐΡβ ββδ άβαχ ροίηΐδ βχΐρβπιβδ, οη (1β63Ρ(ϊαβ 0Ρ(1ίη3ΐί- 

ρβπιβηΐ η Γοαη(1ί Ρίΐί οα οααάί Εη^ΜΙ). Α βηνίροη (Ιβαχ Ιίϋοπιβίρβδ άβ Ια 
Γίνβ, 8’βΙβνβ Ια οοΠίηβ πι&δδίνβ βΐ ίπιροδαηΐβ άβ ^αιααι βΙ-ΗοΒπ^ βη- 

Ιοαρββ άβ Ιοηι^βααχ ορβαδβδ άαηδ 1β ροβ. Εβ8 ραίηβδ ρΙαοββδ αα δοπιπιβί; 

ίηάίςαβηΐ αηβ νίΠβ ίπιρορίαηΐβ, Ια 8βα1β άβ Ια Ρβ^ίοη. Νοαδ βρογοηδ (^αβ 
β’βδί Γαηβίβηηβ Οαηιαία; ά’ααΐρβδ γ ρΙαββηΙ Ηίρροδ. ^αο^ (^αΉ βη 8θίΐ, 
Γβηδβπι^ΐβ άβδ Ιίβαχ ρβαΐίδβ 5ίβη Ιβδ άοηηββδ άβ ΓΕναη^ίΙβ. ΝαΙΙβ ραρί, 

άαη8 ΓβΙαΙ αβΙαβΙ, 1β Ιαβ η’βδί 6οράβ άβ ρρββίρίββδ. Μαίδ Π α ρα 8β ρρο- 

άαιρβ αη Ιβ^βΡ βχΐιααδδβπιβηΐ. Β’αίΠβπΡδ οη ρβαί δαρροδβρ €[αβ Ιβδ ρορβδ 
οηΐ ρρίδ Ιβαρ βίαη άαηδ Ια ηαοηία^ηβ β1 8β 8οηΙ ρρβοίρίΐβδ άαηδ Ιβδ 
βααχ. 

Εα δίΐααΐίοη ίηβοπιραραΕΙβ άβ ^α1α'αι β1-Ηθ8η (^αί αΙΙίρβ ΓαΙΙβηΙίοη 
ηιβπιβ άβ ΓααΐΡβ βόΐβ άα Ιαβ, Ιβδ ραίηβδ αββαπιαΐββδ αρρβδ Ια ρρίδβ άβ Ια 
νίΠβ ραρ Υβδραδίβη (1ο5ερηε, ΒβΙΙ. IV, ι, 3 88.), οηΐ ρα Γαίρβ ηαίί,ρβ άαηδ 
1β ρβαρΙβ Γορίηίοη (|αβ β’βΙαίΙ Γαηβίβηηβ ίορίβρβδδβ άβδ ΟβΡ§·6δββη8. 

III. — Εβ ρββίΐ άα ροδδβάβ άα ρα^δ άβδ Οβραδβηίβηδ β8ΐ]α^β Ιρβδ δβνβ- 

ρβπιβηΐ ραρ Εοίδγ : « II ρβδδβπι^ΐβ α αη §·Ρ0δ βοηΐβ ροραΙαίρβ, βΐ, δ’ίΐ ηβ 
Γβίβνβ ραδ Ια ραίδδαηββ άα Ιΐιααπιαί,αρ^β ααΐαηΐ (^αβ ραραίδδβηί Ιβ βροίρβ 
Ιβδ βναη^βΐίδίβδ, ίΐ δβρί άα πιοίηδ α ββΙαίρβΡ, ανββ ββ (ία’ίΐ α άβ πιοίηδ 
ίηΙβΙ1ί^ί61β ροαρ Ιβ ΙββΙβαρ πιοάβρηβ, Ια πιβηίαΐίΐβ άβ ββαχ-βί » (I, 799). 

δί Ιβ ΙββΙβαρ πιοάβρηβ η’αάπιβί ραδ ΓβχίδΙβηββ ά’βδρρίΐδ πιααναίδ (^αί 
βχβρββηΐ αηβ αβίίοη πιααναίδβ δαρ ΓΙιοηιπιβ, Ιβ ΡββίΙ ηβ ρβαί βίρβ βη βίΤβΙ 
(}α’αη βοηΐβ, πιαίδ δί Γοη αάπιβΙ ανββ ΙΈ^Ιίδβ Ια ρβαΐίΐβ άβδ ροδδβδδίοηδ, 

Ιβ ρββίΙ βδΐ αηβ ρα§·β αάηιίραΜβ, (^αί πιοηΐρβ δοαδ Ια ίορπιβ Ια ρΙαδ 
δαίδίδδαηΐβ Γβπιρίρβ άβ Ιβδαδ δαρ Ιβ πιοηάβ άα πιαΐ, βοπιπιβ δαρ Ια ηαίαρβ, 
Εβ βοηΐραδίβ βδΐ βπιοαναηΐ βηΐρβ Ιβ ραανρβ άβπιοηία€[αβ, (}αί ηιβηβ 

αηβ βχίδίβηββ άβ δαανα^β, ρβάαίΐ α η’βίρβ ρΙαδ (}α’αηβ ΓραΙβ άαη§·βΡβαδβ 
οα άα Γποίηδ ^βηαηΐβ, β1 ΓΕοπιπιβ αβδίδ ααχ ρίβάδ άβ Ιβδαδ, άβνβηα 
πιαίΐρβ άβ δβδ δβηδ, άαηδ αηβ αΐΐίΐαάβ πιοάβδίβ, ρρβΙ α δαίνρβ δοη ΙίΓβρα- 

Ιβαρ. Αδδαρβπιβηΐ ΓίηΙβηΙίοη άβ Μβ. η’βδί ραδ ά’ίπια^ίηβρ αη δγηι6ο1β; 

ίΐ ραοοηΐβ αη ίαίΐ Ιγρίί^αβ άβ ββ (|α’βΙαίΙ ΓαβΙίοη άβ Ιβδαδ. Εβ ΐρίοπιρΕβ 
βδΐ ά’ααΐαηΐ ρΙαδ βηΐίβρ ({αβ Ιβδ ραίδδαηββδ άα πιαΐ δ’βΙαίβηί αβΚαρηββδ βη 
ηοπιΕρβ βοηΐρβ αη δβαί Εοπιπιβ. Ε’ίπιρρβδδίοη δαρ Ιβδ άίδβίρΙβδ άαΐ βίρβ 
ρροΓοηάβ. Πη βοηΐβαρ η’ααραίΐ ραδ πιαη(}αΘ άβ άββρίρβ ΓβηΐΙιοαδίαδπιβ 
βχβίΐβ ραρ ββ ρροάί^β άβ ραίδδαηββ βΐ άβ 1)οηΙβ. Μβ. ηοΙβ αα βοηΐραίρβ Ια 
ίροίάβ ρβδβρνβ άβδ 1ια1)ί1αηΐ8 άβ Ια ρίνβ ορίβηίαΐβ άα Ιαβ. Ιΐδ δοηΐ ίηάίίϊβ- 
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ΓθπΙδ α Ια ^αβΓίδοη άβ ΙβαΓ οοιηραΐΓίοΙβ, βΐ αρρρβΙιβηάΘηΙ ρβτιΙ-θίΓβ άβ 

ηουνβΐΐβδ ρβΓίβδ; βη ΙοαΙ οαδ Ια ρΓβδβηοθ ά’ιιη ΙιοιηπίΘ άοαβ ά’ηη Ιβί 

ροιινοΐΓ Ιοδ ^βηβ. 
Κίβη <1β ΙοαΙ οβία η’α Ι’αρραΓβηοβ ά’ηη ^ΓΟδ οοηίβ ρορυΐαίρβ. Ε’βίβ- 

ιηβηΐ άοηΐ οη δ’βδί οΐιοί^αβ, οβ δοηΐ Ιβδ ροιίΓΟβαιιχ. Οη δβ άβιηαηίΐβ οοιη- 

ιηβηΐ Ιβδ άβιηοηδ οηΐ ρα ρβηβίΓβΓ βη βηχ, βΐ βοπίΓηβηΙ Ιβδίΐδ α ρη ίηίΐί- 

^βΓ υηβ δί ^ΓΟδδβ ρβΓίβ α ΙβιιΓδ ρΓορΓίβΙαίΓβδ. ΡοιίΓςαοί 1β Ιβπιοί^ηα^β 

άβ ΐ3οηΙβ ({ΐι’ίΐ άοηηβ αη ροδδβάβ βδΐ-ίΐ βοιηρβηδβ ραρ ββΙΙβ ΐηάίίΤβΓβηοβ 

βηνβΓδ άβδ ^-βηδ ίηηοββηΐδ ? — δαηδ ραπΙβΓ άβδ ροιίΓββαηχ βιιχ-ιηβπιβδ. 

Αιΐδδί δ’βδί-οη βίΤοΓββ ά’αΙΙβηηβΓ Ιβδ βοιιΙβιΐΓδ άβ Γβρίδοάβ άαηδ ηη ίη- 

ΙβΓέΙ αρο1ο^βΐί(|ΐιβ. « Ρβδ άβηχ ίαΐΐδ Γββίδ... δβΓαίβηΙ Ια ^ηβηδοη <1ιι 

άβηιοηία€[αβ βΐ Γβίαη (Ια ΐΓοηρβαιι νβΡδ Ια πιβΓ, ίαίΙδ ρηιηίΐίνβπιβηΐ ίη- 

(Ιβρβηίΐαηΐδ Γηη άβ ΓαηΐΡβ. Ο’βδΙ 1β (1βπιοηία(ΐιιβ ^ιιβΓΐ (ί1 α 1>βαιιβοιιρ 

ρακίβ), 011 Ιιίβη ιιηβ Ιραάίΐίοη ροδΙβπβιΐΓΘ ς[ΐιί αηκαίΐ Ιίβ Ιβδ άβηχ βνβηβ- 

ηαβηΐδ... Ρα ραιίίςιιβ ςηί δ’βηιραΓβ άη ΐΓοαρβαιι, νΓαί8βπι1)1α1)1βπιβηΙ βη 

βηίβηάαηΐ Ιβδ βπδ άη (1βπιοηίας[αβ αη ηιοπιβηΐ οη ίΐ αΙΙαίΙ βΐΓβ ΙίΙιβΓβ, 

αηκαίΐ βίβ οοηδίάβΓβ ραρ Ιηί οη ραρ Ιβδ Ιβπιοίηδ βοπιπιβ 1β δί^ηβ ςηβ δα 

^•ηβρίδοη βΙαίΙ βοπιρίβίβ. » (Ρΐηδίβηρδ, άαηδ ΚοδΕ, Ε\>αη§ίΙβ 8βΙοη 

8. Μανβ, 48 δ.). ΟβΙΙβ δοΙηΙίοη άβ ΝίρροΙά βΐ άβ Β. βΐ I. ΧΥβίδδ, η’βδί 

ραδ Ρβ3β1ββ ραρ Ροίδγ, ηί πιβπιβ ραρ Ηοΐΐζ., (}ηοί€[ηβ ββ άβρηίβρ (75) ίαδδβ 

ρβηΙ-βίΡβ Ια ραρί ρΐηδ ίορίβ α ΓίηνβηΙίοη ίηίνβ, ςηί αηρα νοηΐη δβ ιηο- 

(^ηβρ άβδ άίαΡΙβδ αδδβζ ηί^αηάδ ροηρ δβ ΡβΓη§^ίβΡ άαηδ άβδ ροηρββαηχ. 

II βδΐ δηρβρβη άβ άιρβ (ΐηβ ββ η’βδί ραδ Ια ρβηδββ άβ Μβ. ςηί ρβ^αράβ 

ββΐ βνβηβηαβηΐ βοπιπιβ αηδδί Ρββΐ (^ηβ ΓαηΐΡβ. Εΐ, ροηρ ςηί αάπιβΙ Ια ροδ- 

δβδδίοη, ί1 η’α ραδ Ρβαηβοηρ ρΐηδ άβ άίίΤιβηΙΐβ. δί 1β άβπιοη ρβηΐ βχβρββρ 

ηηβ Ιβίΐβ ιηαίΐρίδβ δπρ ηηβ βΡβαΙηρβ ραίδοηηαΡΙβ, οη ηβ ρβηΐ ρίβη ο1)]ββΙβΡ 

α δοη αβίίοη δηρ Ιβδ αηίπιαηχ. 

^ηαηι α Ια ςηβδΙίοη άβ ρρορρίβΙβ, ί1 ηβ ΓαηΙ ραδ ηβ^Η^βΡ Ια ηηαηββ άβ 

Μβ.; Ιβδηδ α δβηΐβπιβηΐ ρβρπιίδ αηχ άβπιοηδ ά’αΙΙβΡ άαηδ Ιβδ ρορβδ. 

δαίαη βΐ δβδ πιίηίδίρβδ βχβρςαίβηΐ αίορδ Ιβηρ ροηνοίρ αη άβίρίπιβηΐ άβ 

Γΐιοπιπιβ; ίΐδ ΓαΙΙβί^ηαίβηΙ άαηδ δα ρβΡδοηηβ βΐ άαηδ δβδ Ιιίβηδ. Ρα ιηίδ- 

δίοη άβ ΙβδΠδ βδΐ άβ ^ηβρίρ Ιβδ 4πιβδ, ί1 ηβ δ’ίη(5ηίβ1β ραδ άβδ ίηΙβρέΙδ 

Ιβπιρορβίδ. Εη άοηηαηΐ ηηβ ρβρπιίδδίοη, ί1 ρρβηά ηηβ ΡβδροηδαΙ)ί1ίΙβ, 

ιηαίδ βοπιπιβ Οίβη 1οΡδ(}η’ί1 ρβρπιβΐ αηχ Πβαηχ ά’βχβρββρ Ιβηρδ ρανα^βδ. 

Ο’βδΙ ηη ΡίβηίαίΙ (|ηβ άβ ρβδίρβίηάρβ ΓαβΙίοη άη άβπιοη α ββΐ οράρβ ίηΓβ- 

ρίβηρ. Εηβορβ Ια ρβηδββ άβ Μβ. ραραίΐ βίρβ ί|ηβ άβδορπιαίδ Ιβδ άβπιοηδ 

δβροηΐ ίπιρηίδδαηΐδ. Ιΐδ οηΐ βρηίδβ Ιβηρ ροηνοίρ βη οΡίβηαηΙ ηηβ βοηββδ- 

δίοη (|ηί α Ιοηρηβ βοηΐΡβ βηχ. Ρβδ Οβραδβηίβηδ βη δοηΐ άβΡαρραδδβδ α 

ίρβδ Ροη βοπιρίβ. Ο’αηΙαηΙ (}ηβ ά’οράίηαίρβ ββδ Ιροηρβαηχ άβ ρορβδ βοηΐ 

Ια ρρορρίβΙβ ά’ηη Ιρβδ ^ραηά ηοπιΡρβ άβ ρβΡδοηηβδ, οΡαοηη βη α^αηΐ ηη 

οη άβηχ, ηηβ άίζαίηβ αη ρΐηβ. II ηβ δβηιΡΙβ ραδ ςηβ Μβ. αίΐ πιβπιβ ρβηδβ 

(}ηβ ΙβδΠδ αναίΐ Γαίΐ ΙορΙ ά ςηί ςηβ ββ δοίΐ, οη ςη’ίΐ αίΐ ΡβΠββΙιί ςηβ Ιβδ 

ρρορρίβΙαίρβδ βΙαίβηΙ ^η8ιβπ1βηι ρηηίδ ροηρ ανοίρ νίοΙβ Ια Ιοί ςηί άβΓβη- 
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ΕΙ 168118 αγαηΐ; Γβ^α^ηβ ΓααΐΓβ ΙιοΓίΙ άαη8 Ια ΐ3αΓ(}ΐΐθ, υηβ 

ίοιιΐθ ηοιηΐ3ΓΘΠ8θ 8θ Γα88Θΐη1)ΐ£ΐ 'άθ ηοιινβαα’ ααίοαΓ άβ Ιαί, θΙ ί1 

βΙαίΙ αυ. 1)ογ(1 άβ Ια πιθγ. 

Γυη (1θ8 ο1ιθΓ8 άβ 83Γηα§^ο^ιΐθ, ηοιηπίΘ ΙαϊΓβ, 8β ρΓΘ8Θη1;Θ, 

21. εις το πέραν πάλιν. — Νθδΐΐβ : πάλιν είς το πέραν. 

άαίΐ Γθΐβνα^β (1β8 ρ0Γ08. II ίαιιΐ ΙβηΐΓ οοιηρΙβ άο Ια ^οϋάαΓίΙβ οοιηιηιιηαΐβ, 

1)Θαιιοοιιρ ρΐιΐδ νίναηΐβ βη ΟπβηΙ ςαβ οΐιβζ 1θ8 ΟοοίάβηΙαυχ ΐϊΐοάβΓηβδ. 

Αιΐδδί ηβ δοηΐ-οο ραδ Ιβδ ρΓορηβΙαίΓβδ Ιβδβδ ςαί θπΙγθιιΙ βη δοβηβ, πιαίδ 

Ιβδ §·βηδ άη ραγδ βη §·6η6Γα1, (|αί ηβ δανβηΐ ραδ ΓβοοηηαίίΓΟ Ιθδ αναη- 

Ια^βδ άβ Ια ρΓβδβηοβ άβ Ιθδαδ. 1<βδ βναη^βΐίδίθδ ηιβδίΐΓβηΙ; ΓίπιροΓίαηοΘ 

άβδ οΗοδβδ ά’αρΓΘδ ηη ΐάβαί δρίπίαβί. ΡθΓδοηηβ η’α 1β (ΙγοιΙ (Ι’ίπιροδθΓ α 

δοη ρΓοοΙιαίη ΓβοΙιαη^Θ ά’ιιη Ιιίβη ΙβπιροΓβΙ οοηΐΓθ ηη 1)ίβη δρίηΐηβΐ, 

ηιαίδ Βίβα α οβ (ΙγοιΙ, (ΐηί αναΐΐ ρβΓΠΐίδ α δαίαη άβ ίΓαρρθΓ Ιοί) (Ιαηδ δβδ 

Μβηδ 6ΐ ηΐΘΠΙΘ (Ιαηδ δα οΙιαίΓ. Εβδ βναη^βΐίδίβδ ροηναίβηΐ δ’βη δοηνβηΐΓ, 

βΐ οη ρβηΐ οοηοΙηΓβ (ίηβ, (Ιαηδ ΙβηΓ ρβηδββ, Ιθδηδ βχβΓςαίΙ 1β ροηνοΐΓ (1θ 

Βίβα βΐ ΟΟΠ1Π1Θ Βίβη. 

21-43. Εα ραίΕ ΟΕ 3αϊιιε ετ ε’ηεμοκκοϊ58ε (Εο. VIII, 40-56 ; Μί. ιχ, 18-26). 
Εβ Γθοϋ άβ Μο. θδΐ (1β 1)βαποοιιρ 1β ρΐυδ οίΓΟοηδΙαηοίθ άβδ ΐΓοίδ; Εο. Γα 

δΐιίνί (Ι’αδδβζ ρΓθδ, Ιαηάίδ (ϊη’ϋ θδΐ βοοπΓΐβ (Ιαηδ ΜΙ. Οη δ’αοοοράβ α Γβοοη- 
ηαίίρβ (Ιαηδ Μο. πηο ΐΓαιΙϋίοη ρΐιΐδ αηοίβηηβ βΐ ρΐιΐδ βη οοηίαοί ανβο Ιβδ Γαίίδ, 
βη πίΘπιβ Ιβιηρδ (ϊη’ηηβ ιηίδβ βη δοβηβ ΐΓβδ ηαΙηρβΠβ (Ιβδ ρβΓ8οηηα§*β8. 

21) ΟηΐΓβ (ίΐιβ άβδ Ιβπιοίηδ ίπιροΓίαηΙδ οπιβίίβηΐ Ιν τω πλοίω, ρΓθ1)α1)1βιηβηΙ 
ροιίΓ α1)Γβ^βΓ, Π 7 α (ϋνβρ^βηοβ δΠΓ Ια ρΙαοβ άβ πάλιν (}ΐιβ Κ Β αηο. Ιαί. (ρΙιΐΓβδ) 
βΐ 8^ΓΓ. πιβίίβηί αναηί συντ^χθη. Νοηδ ρρβίβΓοηδ πάλιν αναηί συντ^χθη, οοπιιηβ 
Ια δβυΐβ Ιβςοη ΓαίίοηηβΠβ. ^θδιι8 ηβ ΐΓανβΓδβ ραδ (Ιβ ηοπνβαη, ηιαίδ Γβνίβηί 
ρΐηΐόΐ α δοη ροίηΐ άβ (ΙβραρΙ; ίαηιϋδ (ΐαβ Ια ίοηΐβ δβ ταδδβπιΜβ (1β ηοηνβαπ, 
αΐΐιΐδίοη α ιν, 1. ΕΙΙβ ροηναίί ίαοίΐβπιβηΐ §^ηβίίβΓ 1β ΓβΙοπΓ άβ Ια 1)αΓ(ϊηβ. Ε’βιη- 
ρρβδδβιηβηΐ άβδ ΟαΙΠββηδ οοηίΓαδΙβ ανβο Ια ίροίάβιΐΓ άβ οβυχ άβ Γαηίρβ τίνβ. 
— ε?ς το πέραν δ’βηίβηά ίοί άβ Ια ρίνβ οπβδί, οοιηιηβ « απ άβία άη άουράαίη » 
άαηδ Νυπι. χχχιι, 19; ΒΙ. ιιι, 20. 25; χι, 30; άοδ. ιχ, 1. — διαπεραν ρβηΐ 8ί§·ηί- 
Γιβρ α Ιηί δβηΐ « ραδδβρ ραρ βαη »; αυδδί (^ιιβίιιιιβδ αηίορίΐβδ (άίίβδ οοοίά.) οηί 
οιηίδ Ιν τω πλοίω. — επ’ αύτδν, Ιπί ανβο 1’αοο., « βη δ’αΙΙαοΙιαηί α δβδ ραδ ». άβ- 
δηδ άβιηβυΓβ άοηο αη 1)0Γά άβ Ια πιβρ, οοιηηιβ δ’ίΐ αΙΙαίΙ ρβρρβηάρβ ηηβ ρρβ- 
άίοαϋοη. 

22) δυρνίβηΐ είς των άρ/_ισυναγώγων. Οη ροπιταίΐ δυρροδβΡ ςη’ίΐ γ αναίΐ 4 
ΕαρΙιαρηαηπι, ού ηοηδ δοιηπιβδ ρΓθ1)αΙ)1βιηβηΙ ρβνβηιΐδ, ρΐηδίβηρδ δ7ηα§;ο§·αβδ 
α^αηί οΗαοαηβ δοη οΐιβί; ηιαίδ Ια ίρβι^υθηοβ άβ αρχι άαηδ υηβ ίουΐβ άβ ίοηο,- 
ίίοηδ άβ οβ Ιβιηρδ ίηάί(|υβ (ίυβ οβ Ιίΐρβ ηβ οορρβδροηά ραδ βχαοΐβπιβηΐ α 
ηθί3Π 127Ν1, « 1β οΐιβί άβ Ια δ^ηα^^ο^υβ ». II δ’α^ίΐ ρΐιιίόΐ άβδ ρρίηοίραυχ ιηβιη- 
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βί, 1β νογαηΐ, ίοιη1)Θ α 8Θ8 ρίθά8 ^3 βΐ 1β 8ΐιρρ1ίΘ ανβο ίη3ίαιιοθ8, 

άί8αηΙ : « Μα ]Θΐιηθ βΐΐβ β8ί α ΓβχίΓβιηίίΘ; νίθπδ Ιαί ίιηροδθΓ 1θ8 

ιηαίηδ, αΓιη €[π’Θΐ1β 8θίί δαανββ βΐ (^ιι’θΙΙθ νίνβ! » ίΐ δ’βη αΐΐα 
ανβο Ιαί. Ε1 αηο Γοαίβ ηοπι1)Γβα8θ 1θ δπίναίΐ βΐ 8θ ρΓβδδαίί οοπΙγθ Ιαί. 

25 Ογ αηβ Γθιηιηθ αΙΙβίηΐΘ ά’αηβ ρβΓΐβ άβ 8αη^ άβραίδ άοαζβ αηβ, 

25 βΐ (5αί αναίΐ βα ββααοοαρ α δοαίΤπΓ άα Γαίί άβ ηοΐϊΐβΓβαχ ιαβάβ- 

οίηδ, β1 (^αί αναίί άθρβηδΘ ίοαΐ δοη ανοίρ δαηδ ααοαη ρροβί βΐ αΐΐαηΐ 

βΓβ3 άβία δγηβ^^ο^υβ, άθδ ρΐιιβ βοηοΓθδ (οί. Αοί. χιιι, 15 βί χιν, 2 ού Ό 1ϋ ; 
οι δε αρχισυναγωγοι των Ιουδαίων και οι άρχοντες της συναγωγής). Ο η 8. Ιγοπυθ 8 8β- 

ρβθΓΪ8 πηβ ίηδΟΓίρβοη ^^Γβοςπθ ΓΘΐ8βνβ & ιιη άβ οβδ ρβΓδοηη8^βδ [ΡαΙβΒΐίηβ 
ΕχρΙοναύοη Ρυ,ηά, 1895, 354), ιη8ί8 (^πί η’8 ρ88 Ιβδ ^8Γ8ηϋβ8 δΐιίΓΐ88ηΙβ8 

(1’8ΐι11ιβηβοίΙθ. 
II δβ ηοιηιη8ϋ; Ίάειρος, ΐΓ8η8θΓίρβοη άβ (ΐαί δθ Ιγοπυθ ά8η3 ΓΑ. Τ., 

ΐΓ8η80Γίί 0Γάιη8ίΓβπιβηΙ Ίαείρ, ιηαίδ 8Π88ί Ίάειρος (ΕδΙΙι. π, 5). ^πθ1(^πβ8-πη8 

οηΐ ρΓβίθΓΘ « Π ΓβΥθίΙΙβ », βοποηβ δί 1β ηοιη 8ν8ϋ βίβ ίηγβηΐβ ά’8ρΓβ8 

ΓΚίδΙοΐΡβ; 01818 ί1 βδΐ ΓογΙ άοπίβπχ ςπβ οβ άβηιΐθΓ ηοιη 8θ Ιγοπυθ άπηδ ΓΑ. 
Τ. (I ΟΗγ. XX, 5 βΐ Β Ιαειρ, ηιπίδ Κΐ. ηϊΐ5;ι βΐ II δππι. χχι, 19 '’Ίν'’). 

ϋοηο 8ποπηβ τπίδοη άβ πιβΙΐΓβ βη άοπίβ ηπβ Ιβ ρβΓδοηηπ^β δ’πρρβίπΐ ΥΓπίπιβηΙ 

Ι8ΪΓ. ΡβπΙ-βίΓθ βΐπίΐ-ίΐ βοηηπ ρβΓδοηηβΠβπίθηί άβδ ρΓβπιίβΓδ οβΓβΙίβηδ. Ββ 

ηοπι Ίάειρος β§^ΠΓβ δπι* πη οδίΓΠΟοη ά’βροι^πθ ρΙο1θΠΐ8ϊ(}πβ η® 1231). 
23) εσχάτως εχει, οΓ. εσχάτως διαχείσθαι (Ροι.ΥΒΕ, I, ΧΧΙΥ, 2; Όΐοο. θΕ 8ΐα., χνιΐι, 

48), « βΐΓΘ 8 ΓβχίΓθπιίΐΘ ». ί'να, 80Π8-θηΙβηάπ « ίβ Ιβ ρΗθ », οΓ. Ερβ. γ, 33, 
ά8η8 Ιβ δβηδ άβ δπως οΐ888ί(ϊπβ 8νββ Ιβ ίπΐ. ίηάίο.; Ιβ δΐ^ΐβ βδΐ ΙιΓίδΘ ρ8Γ Γβη- 
§·οί8δβ άπ ρβΓβ ςπί οπβΐίβ 38 άί^^ηίΐβ βΐ 8β 3βΙΙβ 8πχ ρίβάδ άβ Ίβδπδ; βη Γβ· 

γηηοΐιβ ΐ1 βηιρΙοίβ άβπχ ΙβΓηιβδ οπ πη 8βπ1 δπίβδπίΐ, σωθη και ζηση; (^πθ 88 

βΠβ δοίΐ ^πβπβ, ρ8Γ0β ςπΊΙ ί8πΙ (|π’β1ΐΘ γίγβ! Οη Ιπί 8 ΓβρΓΟβββ πηβ ίοί ηιβ- 

άίοοΓβ, ρ8Γ0β ςπΊΙ 8 άβηΐ8ηάβ Γίηιροδϋίοη άβδ ηιβίηδ; ί1 8 άίΐ δίηιρίβηιβηί ββ 

οΐπί Ιπί ΘδΙ Υβηπ 8 ΓβδρπΙ οοηιηιβ πη ρΓΟββάβ ηοηηπΐ ροπΓ πΙΙϊγθγ δΠΓ 88 βΠβ 

18 ββηβάίβΐίοη. Ίβδπδ βηιρ1θ78ίί ββ τίΐβ ροπΓ ^πβΠΓ, νι, 5; οη ροπγηίΐ άοηβ Ιβ 
Ιπί άβηΐ8ηάβΓ, νιι, 32; βί. νιιι, 23. 25; ί1 δβ ρβΓρβίπβΓβ άαηδ ΓΕ§Ίίδβ (χνι, 18). 

24) ΥβΓδβί άβ ΐΓ8ηδίβοη (|πί ρΓβρβΓβ 18 δββηβ δπίνηηΐβ. 
25) ουσα εν ρύσει αίματος βδΐ πηβ ίοπΓηπΓβ βοηΐηΐβ άνθρωπος εν πνεύματι άκαθάρτω 

I, 23. Εβίίβ ίβηιηιβ βδΐ ηιπίαάβ άβρπίδ ηπβ 18 ΓιΠβ άβ ΊπϊΓβ βδΐ 8π ηιοηάβ; 
δίηιρΙβ βοϊηβίάβηββ. 

26) Ο’βδΙ βηβΟΓΘ 8π]οπΓά’βπί πηβ ίαβίιβπδβ βοπίπηιβ άβ ΓΟπβηΙ ά’πρρβΙβΓ 
8πρΓβδ άβδ ιηπίπάβδ Ιβ ρίπδ §^Γ8ηά ηοπι^Γβ ροδδίβΙβ άβ ηιβάββίηδ. Εβ ΓβδπΙίπΙ 
βδΐ (^πβ ΙβπΓδ ΟΓάοηηπηββδ — δοπνβηΐ βοηΐΓπάίβΙοίΓβδ — ίοηΐ Ββππβοπρ δοπί- 

Μγ Ιβ ραΐίβηΐ, ςπ’οη άβρβηδβ ββππβοπρ ά’8Γ§^βηΙ (ηιπίδ β’βδί πη ροίηΐ άΊιοη- 

ηβπΓ ροπΓ 18 ίαηιίΠβ άβ Ιβηιοί§·ηβΓ πίηδί άβ δοη πβββΐίοη), βΐ €[πβ Ια ηιπΙπάίβ 
βηιρίΓβ; ΐΓΟίδ Γβδπΐΐβίδ βρΓΟΠΥβδ ρ8Γ Ι’ΙίβηΐΟΓΓΟΪδδβ. Εβδ ΙβχΙβδ πρρΟΓίβδ ρ8Γ 
ΛΥβΙδΙθΐη βΙ ΓβρΓοάπίΙδ ρπΓ ΚηαΒ. ηβ ρΓοπγβηΙ ρ8δ βοηΐΓβ ΓβδΙΐηιβ (^π’οη 
ίαίδπίΐ άβδ ηιβάββίηδ, ιηπίδ βοηΐΓβ 18 ηιπηίβ ά’βη βοηνοΐϊπβΓ πη ^τπηά ηοηιΕΓβ : 
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ρΙπΙόΙ [(1θ ιηαΐ] βη ρίδ, αγΆΏΪ βηίβηάπ ραρΙβΓ άβ Ιββυδ, νίηΐ άβηδ 

Ια Γοιιΐθ ραΓ άθΓΓίθΓβ θί Ιουοίια 8οη νβίθπίθηί. 28 0ΙΙ0 |^30] ; 

δί 3*6 ΙοιιοΗβ άπ ιηοίηβ (^υθίςιιβ ραρίίθ άβ 8Θ8 νβ1θπιβη1;8, 30 8θΓαί 

^υβπθ. 29 Εΐ απ88ίΙόΙ Ια 80ιιγοθ άβ 8οη 8αη^ Γυΐ ίαρίβ θ1 βΐΐβ 8θη1ίΐ; 

άαηδ 8οη οοΓρδ (5α’β11θ θΙαίΙ ^υβήθ άθ 8οη ίηβηηίΐθ. ΗπδδΐΙόί 

3βδυ8 αγαηΐ βυ οοηδοίβηοβ βη Ιαί-τηέιηβ (|α’πηβ νθΓΐυ βίαΐί δΟΓίίβ 

άβ Ιυί, δ’βίαηΐ} Γθίουηιβ άαηδ Ια Γουΐβ, άΐί : α α ΙουοΚβ ιηβδ 

ΡιΐΝΕ, Η. Ν. XXIX, V : ΟΐΓ^α 86 τηβάίοοηιπι ρβνίίεδβ. Χιρηιιιν, ΗαάΗαη. : 

πολλοί ίατροι βασιλέα (δπώλεσαν (θά. Βοίδδβν&ΐη, 658), θΐθ. 

27) Οη άίΓ&ίΙ ςυθ άθ8 1β άθΒπΙ θΐΐβ 8β ρΓθρο8β άβ ηβ ραδ έΐΓβ νυθ ιηέπιβ άβ 
άβ8Π8, ρυίδςη’βΐΐβ νίβηΐ ραρ άβΓπβΓΘ βΐ ίουοίΐθ 8οη νέίβιηβηΐ. 8πγ οβ δβαί 
ροίηΐ Μο. βδΐ ιηοίηδ οοιηρίθί ςυθ Βο. βΐ ΜΙ. (^υί άίδβηΐ ςτι’βΐΐβ Ιοποΐια Ιβ 
χράσπεδον οπ ρβΐίΐ ίουρβΙ 1β§·β1 (1ι. η'>2?^2?, οί. Νιιιη. χν, 38 8.) ρΐ&οθ αυχ ςπαΐΓβ 
απ'^ΐβδ άτι ΐϊΐ&ηίθαπ, 

28) Ιι’ίάβθ άβ 8β ^ιιβπρ αυ οοηΐ&οΐ άβ άβδίΐδ η’βδί ραδ ραΓίίουΙίβΓβ α οβίΐβ 

ίβιηιηβ; βί*. ιιι, 10. Ό’αίΠβιΐΓδ βΐΐβ βδΐ άαηδ υηβ δίΐυαίίοη (^πί Γβη^^α^β α δβ 

βοηΙβηΙβΡ άβ ββ ιηίηίιηυπι. 8α πιαίαάίβ βοηδϋίπαίΐ υηβ ίπιρυΡβΙβ Ιβ^^αΐβ (Ββν. 

XV, 25); οη δαίΐ Ια ΟΓαίηΙβ νραίπιβηΐ βοπιίςυβ ςυβ πιαηίίβδίαίβηΐ Ιβδ ταΒΜηδ 
ροϋΓ Ιβδ ίβπιπιβδ άαηδ ββΙΙβ δίΐυαίίοη (Ιραιίβ Νίάάα). « ΕηΐΓβΙβηΐΓ (άβδυδ) βη 

ραΓίίβυΙίβΓ βΙαίΙ άίίϊιβίΐβ, βΐ ανουβρ ρυβΠςυβπιβηΙ δα άβ^ούίαηΐβ ίηβρπιίΐβ 

άβναϋ Ιυί δβπιβΙβΡ αυδδί ίπιρρυάβηΐ (}υβ άβδα§^Ρβα1)1β » (Ζβ Οαπταε). Μο. βχροδβ 
άοηο αρρβδ 1β Γαίί οβ ςυί Γα πιοΙίνβ; οί. ν, 8, πιαΐδ ιοί Ια ρβΩβχίοη βδΐ ίηΐβ- 

ριβυρβ. 

29) « Ιια δουροβ » άβ δαη^, αυ Ιΐβυ άβ ρύσις (οοηδβρνβ ραρ ΙιΟ.), νίβηΐ άβ 
Γυδα^β βίβΙίςυβ, άπδ τ% πηγης του α?ρ.ατος αύτ% (Εβν. XII, 7); ϊαται βδΐ 1β ραρί. 

ραδδίί. 

30) έξελθοΰσαν, ραρί. αΙίρίΩυΙίί {Β1α88, 251) : άβδυδ ηβ οοηηαιί ραδ Ια νβρίυ 
δΟΡίίβ, πιαίδ ςυβ Ια νβρίυ βδΐ δΟΡΙίβ; οΓ. Εο. νιιι, 46; ΑοΙ. χιχ, 35; ΗβΙ). χιιι, 23. 
Μο. δβιηβΙβ ανοίρ νουΐυ ορροδβρ α Ια οοηηαίδδαηοβ βχρέρίπιβηίαΐβ δβηδίΩΙβ 
άβ Ια ίβιηιηβ (’έγνω τω σώμ,ατι) Ια οοηηαίδδαηοβ ίηΙβΠβοίυβΙΙθ βη άβδυδ (επιγνοίς 
εν Ιαυτω). II ηβ ίαυάραίΐ άοηο ραδ ραρΙβΡ ά’υηβ δβηδαΐίοη, οοιηπιβ δί άβδπδ 
αναίΐ δβηΐί ρΐιγδίςυβιηβηΐ ςυ’υη Ωυίάβ δορίαίΐ άβ δα ρβΡδοηηβ. II α Ια οοηηαίδ¬ 

δαηοβ άυ ιηίραοΙβ ςυί δ’βδί ορβρβ ραρ Ιυί. II η’βη βδί ραδ ιηοίηδ νραί ςυβ Μο. 

βχρρίιηβ Ιρβδ οΙαίρβπιβηΙ ςυβ οβΙΙβ οοηηαίδδαηοβ δυίΐ Ιβ πιίραοΙβ ου ΙουΙ αυ 
ρΐυδ βδΐ οοηοοιηίΐαηίβ, ηοη αηίβοβάβηΐβ. Ρΐυδίβυρδ βχβ§·βίβδ οαΙΙιοΙίςυβδ οηΐ 
οραίηΐ ςυβ οβ ΙβχΙβ άβΡ0§^βαΙ α Ια δοίβηοβ άυ ΟΙιρίδΙ, β1 δβ δοηί βίίοροβδ άβ 
ρρουνβρ ςυβ άβδυδ αναίΐ βυ οοηηαίδδαηοβ άβ ΙουΙ. Εη ρβαΐίίβ, Ια δοίβηοβ 
άίνίηβ ου ίηίυδβ άυ ΕΙΐρίδΙ η’βδί ροίηί ίοί βη ]βυ. Μο. ηβ Γαίϊίριηβ ηί ηβ Ια 
ηίβ, πιαίδ ί1 ίηάίςυβ ςυβ άββυδ βοςυίβρί ά οβ ηιοιηβηΐ υηβ οβρΙαίηβ ηοίίοη ραρ- 

Ιίουΐίβρβ, οβ ςυί ρβδδορίίΐ α δα δοίβηοβ αοςυίδβ, Ρβοοηηυβ ραρ δαίηΐ Τίιοιηαδ. 

Είρβ ανβο ΚηαΒ. ιιΐβΓ^ηβ {^βδυδ βΐ βναη§^β1ίδία) Ιο(ΐιιηιιτ αά οαρίητη είηιρίί- 

6111171 (ρ. 150), η’βδί ρβυί-βίρβ ραδ ίΡβδ οοηδβρναίβυρ, οαρ οη ρουρραίί έίρβ Ιβηίβ 
ά’αρρΙίςυβΡ οβίΐβ βοΐιαρραίοίρβ άαηδ Ιβδ οαδ άβ ροδδβδδίοη, βίο. II ηβ ρβρυ§^ηβ 
ραδ ςυβ ϋίβυ αίί ορβρά Ιβ πιίραοΙβ ρουρ οοηΓίΡίηβΡ Ια ίοί άβ Ια ίβιηιηβ βη Ια 
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νθΙβιΠΘηΙδΡ » ΕΙ 8Θ8 (1ί8θίρΐΘ8 Ιυί άΐΓβηΙ : « Τα νοί8 Ια ίοαίθ (}αί 
1β ρΓβ886, βί Ια (1ί8 : ^α^ ιη’α ίοαοΙιβΡ » ΕΙ ί1 Γθ^αΓάαίί ααίοαρ ροαρ 
νοίΓ οθΠθ (|αί αναίΐ ίαίΐ οβία. ^3 Ογ Ια ίβπιιηθ, ΘίΤΓαγββ βΐ Ιγθπι- 

1)1αηΐΘ, 8αο1ιαηί οβ (|αί Ιαί βΙαίΙ αΓπνβ, νίηΐ, βΐ 8β ρΓ08ΐθΓηα (3θναη1 

Ιαί θΐ Ιαί άίΐ ΙοαΙβ Ια νβήΐΘ. *^^Α1ογ8 ί1 Ιαί άίΐ : « [Μα] βΐΐβ, Ια 

ίοί 1’α 8ααν6θ; να βη ραίχ, βί 8θί8 §^αθΓίθ άθ ίοη ίηβππίΐβ. » 

ρυίδδ&ηοβ άβ ^68α8, βΐ ςπ’ίΐ αίΐ ίαίί οοηηαίίρβ α ^βδΠ8 οβ ςιιί νβηαίΐ άβ 8β 
ραδδβρ. Εβ ίαίΐ 8υΓη&Ιπρβ1 Ιιιί βίαηΐ Γβνβΐβ, ί1 Ιυί Γβ8ΐ&ίΙ α οοηηαιΐΓβ Ια 
ρβΓδοηηβ ραΓ ιιηβ βχρβπβηοβ δβηδίβΙβ. Απδδί άβιηαηάβ-ΐ-ίΐ Ιγ68 δίηοβΓβιηβηΙ: 

« ^ιι^ α Ιοποββ ιηβδ νέίβιηβηΐδ ? » 

31) Εα ΓβΠβχίοη άβδ άίβοίρίβδ η’βδί ραδ ίΓβδ ΓβδρβοΙαβυδβ ροπΓ 3βδυ8; βΠβ 
ραΗ ά’πη ^γο8 Εοη δβπδ ςπί ηβ ρβηβίΓβ ραδ ΓίηίθηΙίοη άιι ΜαίΐΓβ. ΕοΙαίΓΘδ ραρ 
Ιβδ ίαίΙδ, Ιθδ ΡθΓβδ οηί ηοΐβ Ια (βββΓβηοβ άτι οοηΙαοΙ ραρ Ια οΕαίρ βΐ άα οοηΙαοΙ 
ραρ Ια ίοί. 

32) Μο. ρβτιΐ ίαίρθ αΐΐυδίοη ά Ια ίβιηιηβ άοηΐ ί1 α άθ]α ραρίβ αυ Ιβοΐβτιρ δαηδ 
ίηδίηπβρ ραρ Ια (ΐτιβ άβδπδ Ια οοηηαίδδαίΐ άθ3α (οοηΐρβ ΚηαΒ. ςυί Ιρίοιηρίΐθ Μβη 
ά ΙορΙ άβ ΐνβίβδ). 

33) 8ί Μο. αναίί νουΐπ άίρβ ςπβ άβδπδ οοηηαίδδαίΐ Ια ίβιηηιβ, ί1 απραίΐ βορϋ 
άτι ιηοίιΐδ οοιηιηβ Εο. ιδοΰσα... δτι ούχ ελαθεν, Ιαηάίδ ςπ’ίΐ ραρίβ δβιιΐθΐηβηΐ άβ Ια 
ρΙθίηβ οοηδοίβηοβ (^α’α Ια ίβιηιηβ άβ οβ ςπί Ιτιί βδΐ αρρίνβ. ΕΙΙβ ηβ δβ δβηΐ ραδ 
άβοοτινβρΙβ, ιηαίδ βΐΐβ οοπιρρβηά ςυβ άβδτιδ ίαίΐ αΐΐυδίοη α οβ ςτιί δ’βδί ραδδβ 
βη βΠβ. Εα οραίηΐβ βΐ 1β 1ρβηι1)1βπιβη1 ηβ πιαρςπβηΐ ραδ Εβατιοουρ ρΙτιδ ςτι’υη 
δαίδίδδβπιβηΐ Ρβ1ί§·ίβτιχ άβ Ρβδρβοΐ; οί. I €ορ. ιι, 3; II Εορ. νιι, 15; Ερίι. νι, 5; 

ΡΕίΙ. II, 12. Εα ίβιηιηβ ανοπβ δοη ίηίβηΐίοη άβ άβΓθ1)βΡ τιη ηιίραοΙβ ατι Μαίίρβ 
βΐ Ια ^ραοβ ςτι’βΠβ α Ρβςτιβ; ο’βδί οβ ςαβ άβιηαηάαίί άβδπδ, ςηί η’βηίβηάαίΐ άοηο 
ραδ ςτίθ οβ ιηίραοΙβ άβιηβτιραί δβορβί. II νοηίαϋ ρβτιΙ-έΐΡβ ατίδδί οορρί§·βΡ οβ 
ςτι’ίΐ γ αναίΐ ά’πη ρβτι δτιρβΡδϋϋβηχ άαπδ ΓβδρρίΙ άβ οβίίβ ίβιηιηβ, βΐ Ιτιί αρ- 

ρρβηάρβ ςτιβ δί ϋίβτι ΓαναίΙ βχαυοββ, οβ η’βίαίΐ ραδ ΙαηΙ α οαυδβ άτι οοηΙαοΙ 
ς[υβ άβ δα ίοί. 

34) Εβδ οοηάίΐίοηδ ηοριηαΐβδ άτι ιηίραοΙβ δοηΐ ίοί ιηίδβδ ατι ^ραηά 3οηρ : Ια 
ίοί άβ Ια ίβιηιηβ, Ια νοίοηΐβ άβ ^β8υδ. Εα ίοί βδΐ άβνβηυβ ρίπδ ραρίαίΙβ ραρ Ια 
οοηίβδδίοη; 1β ροτινοίρ ιηίραοιιΐβτιχ άβ άβδτιδ βδΐ οοηβριηβ ραρ δα άβοίδίοη, βΐ 
ά’τιηβ ίαςοη άηραΕΙβ. — εις είρήνην (αοο., βΐ ηοη ραδ ίη ραοβ, ν§.), ά’αρρβδ ΓΕββρ. 

Εο. απορεύου εις είρηνην, οοιηιηβ I Κβ§^η. ι, 17 ; χχιχ, 7; οί. II Κβ£^η. χν, 9. 

Οβ η’βδί ραδ δβιιΐβπιβηΐ ηηβ ιηαηίβρβ άβ ρρβηάρβ οοη^^β, ο’βδί ΓίηάίοαΙίοη ςυβ 

ΙοτιΙ να Είβη, ςη’οη ρβτιΐ βίρβ ΙραηςηίΙΙβ. 

Ετΐδβ1)β {Η. Ε. νπ, χνιι) α οοηδίαίβ α Ραηβαδ ηηβ ΙραάίΙίοη ρβίαΐίνβ α οβΙΙβ 
ίβιηπιβ. Οη άίδαίΐ ςτι’βΠβ βίαϋ ορί^ίηαίρβ άβ οβ Ηβη, βί οη ιηοηΐραίΐ δα ιηαίδοη. 

υη Ρβΐίθί βη βροηζβ, ρΙαοβ δπρ ηηβ δΙβΙβ ρρβδ άβ Ια ρορίβ, ρβρρβδβηίαίΐ ηηβ 
ίβιηιηβ α §^βηοηχ βΐ βη ρρίβρβδ άβναηΐ ηη Ηοπιιηβ βηνβίορρβ ά’ηη ιηαηΐβαη ςηί 
βίβηάαίΐ Ια ιηαίη νβΡδ βΐΐβ. Οη α ρρβίβηάη ς[ηβ ΓΚοιηιηβ βΙαίΙ ηη Εδοηίαρβ; 

πιαίδ ί1 βτίΐ βίβ Γβνβΐβ οοιηιηβ Ιβί ραρ δβδ ίηδί^ηβδ. II βδί ρΐηβ ρροΗαΗΙβ ςη’ίΐ 
δ’α^ίΐ ά’υηβ δίβΐβ ίηηβραίρβ ρβρρβδβηίαηΐ ηη άβίηηί ρβ^ρβίΐβ ραρ δα ίβιηιηβ, βΐ 
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35 Οοιηπίθ ί1 ραρίαίΐ βηοοΓθ, οη νίηΐ άβ οΗθζ 1θ οΙιβΓ άβ δγηαβΌ^ιιβ 
ροιίΓ (ΙίΓθ : « Τα ίιΐΐβ ββΐ ιηορίβ; ροαρί^αοί ίιηροΓίιιηΘδ-Ια θποογθ 
1θ ΜαιΐΓθΡ » 36 Ογ 169X18, αγαηΐ ΘηΙβηάχι οθ (^π’οη νβηαίΐ άβ άιρβ, (Ιίί 
αχι οΙιθΓ άβ 8γηα§^ο^ιΐΘ : « Νθ οραίηδ ραδ; ΟΓοίδ δθπίβηίθηΐ;. » 37^1; ^ 

ηβ ρβΓίηίΙ; α ρβΓδοηηβ άβ νβηίΓ ανβο Ιχιί δί οβ η’βδΐ ΡίβΓΓθ, βί Ιδΐθ(5ΐΐθδ, 
θΙ ^θ8.η, 1θ Γγθγθ άβ Ιαοί^ιΐθδ. 38 ΕΙ ίΐδ αΓηνβηί α Ια ιηαίδοη άα οΙιβΓ 
άβ δγηα^ο^υβ, θ1 ί1 αρβΓζοιΙ χιηβ γχιπιθιιγ, θΙ άβδ ^βηδ ςιιί δβ 1α- 

Ια οοηδοΐαηΐ. Ειΐδβ1)β Ιπί-πίΘΐηΘ δβ βοηίβηΐβ άβ ταρροΓίβΓ Ιβδ άΐΓβδ άβδ ^^βηδ 
άτι ρ&7δ; ά’αρΓβδ 1ιιί, ί1 η’βδί ρ&δ ίηνΓΕίδβιη1)1&1)1β (^ιι’χιηβ Γβιηιηβ ρ&ϊβηηβ 
βοηνβΓίίβ αΐΐ ίβϋ βχββπΙβΓ ββδ ΓβρΓβδβηΙαϋοηδ ρΙαδϋοιυβδ. Ό’&ίΠβυΓδ Ηβη η’ίη- 
άίςυβ ςυβ ΠιβπιΟΓΡΟϊδδβ ίύί ραϊβηηβ, ΕβΙΙβ ίβπιπιβ α βίβ 1β ροίηΐ άβ άβρ&Η άβ 
ηοπι1)Γβηδβ8 1β§·βηάβδ; Ιβδ Αοία ΡίΙαίί (νιι) Ια ηοιηπιβηί Βερνίκη οπ Βερονίκη, 
βορΙβ βί ΙαΙίη νβΓοηίοα. 

35) ετι αύτοΰ λαλοΰντος, βοιηηΐβ Οβη. χχιχ, 9; βί. άοΒ ι, 16. 17. 18, δοΗβ άβ 
ρΙίΓαδβ δίβρβοίγρββ ροιίΓ πιαΓ(ϊπβΡ Ια δυβββδδίοη ίπιπιβάίαΙβ. Οη νίβηί « άβ 
βΐιβζ » Γαρβίιίδγηα^ο^ιιβ, ρηίδςηβ Ιηί-πιβπιβ αββοηιρα^ηβ 3βδηδ. — σκύλλειν ά’α- 
ΒοΓά « άββΙιίρβΓ » ρηίδ « ίαΙί^ηβΓ », βοπιηιβ « ίοηρπίθηΙβΓ, ^βηβρ », ς[ΐιί δί^^ηί- 
βαίβηΐ ά’αΒορά πιβΙΐΓβ α Ια ΙοΗιΐΓβ. Ε’Ιι^ροΙΙιβδβ ά’πηβ ρβδίίΓΓββΙίοη ηβ δβ ρρβ- 
δβηΐβ πιβηιβ ραδ α ΓβδρΗΐ άβ ββδ §·βη8. ΙΙδ ηοπιπιβηΐ ^βδηδ τον διδάσκαλον, « 1β 
πιαίΐΓβ » άαηδ 1β δβηδ άβ άοβΙβπΓ, ><331 βη αραηι. οη ρΐ βη ΒβΒρβη. 

36) 8\νβ1β βΙαΒΙΗ Βίβη ςηβ 1β δβηδ άβ παρακούειν άαηδ ΓΑ. Τ. (βηνιροη δβρ^ 
ίοΐδ) βδί « ίαίρβ δβηιΒΙαηΙ άβ ηβ ραδ βηίβηάρβ, ηβ νοηΙοίρ ραδ βηίβηάρβ »; βί. 
ΜΙ. XVIII, 17. Μαίδ ββ δβηδ ηβ βοηνίβηί ραδ ίβΐ. Εβ ιηέιηβ νβρΒβ α 1β δβηδ ά’βη-τ 
Ιβηάρβ ά Ια άβΡοΒββ, ςηί βδΐ Βίβη βη δϋηαΐίοη. Οη βδΐ νβηη άοηηβρ Ια ίαΐαΐβ 
ηοηνβΠβ α ΓορβίΠβ άη βΐιβί άβ Ια δ^ηα^Ό^-ηβ; ^θδη8 α βηίβηάη βΐ 1β ραδδηρβ 
αηδδίΐόΐ; μη φοβοΰ, ανββ 1β ρρβδβηΐ, αη Ηβη άη δη1)^. αορ. (^ηί πιαρς[ηβραίΙ 1β 
ίηΐηρ, ίηδίηηβ ςηβ άαϊρβ α άθ^α βραίηί [ΜοιιΙίοη, 124); ββρβηάαηΐ ριβη η’βδί 
ρβράη, ροηρνη ςηβ δα ίοί ηβ δοίΐ ραδ βΒραηΙββ, μόνον πίστευε. Εβ. ανββ Γαορ. 
μόνον πίστευσον δβπιΒΙβ δη^^βρβρ : « ροηρνη ςηβ δα ίοί δ’βίβνβ ρΐηδ ΒαηΙ ραρ ηη 
ηοηνβΐ αβΙβ ». 

37) άβδηδ Ρβηνοίβ Ια ίοηΐβ αναηΐ ιηέιηβ ά’αρρίνβρ α Ια ιηαίδοη; ββ ςη! ίηΐ 
ά’αηίαηΐ ρΐηδ ίαβίΐβ ςηβ 1β ΒρηίΙ δβ ΡβραηάίΙ ^ηβ Ια ]βηηβ βΠβ βΙαίί πιορίβ. Οη 
ηβ δοη^^β ρΐηδ α ηη ιηίραβΙβ βί οη 1β Ιαίδδβ ρβιηρΗρ ηη άβνοίρ άβ βοηάοΐβαηββ. 
δβδηδ ηβ νβηί (}ηβ Ιροίδ Ιβπιοίηδ, Ρίβρρβ, άαβ(|ηβδ βί άβαη, ίρβρβ άβ άαβίϊηβδ, 
άαηδ Γοράρβ άβ Ια ΗδΙβ άβδ ΑρόΙρβδ (ιιι, 16) (^ηβ Μβ. ^αράβ βηβορβ ιχ, 2; χιιι, 3; 
XIV, 33. 

38) Υοίρ ηη ΒρηίΙ βοηίηδ βδί ηηβ βχρρβδδίοη αδδβζ ίιηρρορρβ ςηβ Εβ. βΐ ΜΙ. 
οηΐ βνίΐββ; 1β ιηοΐ άβ Μβ. ΡβηδδίΙ ββρβηάαηΐ α ίαίρβ ίπια§^β. Εβ ΒρηίΙ βοηίηδ άη 
ραδδβιηΒΙβιηβηΙ, ββηχ (^ηί ρΙβηρβηί βΐ ββηχ (}ηί ροηδδβηΐ Ιβδ βρίδ ρ^ίΒιηβδ άβδ 
ΙαιηβηίαΙίοηδ, ίοηΐ ιιηνβρίΙαΒΙβ δρββΙαβΙβ. Κίβη η’ίηάίί^ηβάβδρίβηρβηδβδ §·α§·ββ8; 
Μβ. ηβ ιηβηΐίοηηβ ραδ άβ 3θηβηΡ8 άβ βύΐβ (ΜΙ.). II δηΠίδαίΙ Βίβη άβδ ίβιηιηβδ 
άβ Ια ραρβηίβ ροηρ ίαίρβ ηη ναβαρπιβ βαίίδίαίδαηί, ανββ Ιβδ βηρίβηχ άη νοίδί- 
ηα§^β (^ηί ββΒαη^^βαίβηΙ ΙβηΡδ ίιηρρβδδίοηδ. 
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ηίθηίβηί θΐ ροπδδβηΐ άβ §^Γαη(ΐ8 οπδ, ^9 βηίΓαηί ί1 Ιθπγ άίΐ : 

« ΡουΓ(}τιοί ΟθίΙβ ΓΐιιηθυΓ βί οθ3 ΙαηίθηΙαίίοηδ ? ΓβηίαηΙ η’βδί ρα8 

ιηοΓίΘ, ιηαίδ θΠθ (ΙογΙ. » ίΐδ 8θ ιηο(|ΐΐδΐίθη1; άβ Ιπί. Μαίδ, Ιπί, 1θ8 

αγ&ηί 10118 ιηίδ άβΙιΟΓδ, ρΓΘηά 1θ ροΓθ άβ ΓθηίαηΙ βΙ 8α πιθγθ, βί 
οθπχ (|αί Θίαίθηΐ ανβο Ιιιί, βί ί1 ρβηθίΓθ ού βίαΐί ΓβπΓαηί. ΕΙ ρρβ- 

ηαηί Ια ιηαίη άβ Γβηίαηί, ί1 Ιιιί άϋ : « ΤαΙίΐΗα Ιί,οιίτη », ββ ςηί 81- 

§;Ίΐίβθ : « ^ΘιιηΘ Γιΐΐθ, ]θ ίβ [Ιβ] (1Ϊ8, Ιβνθ-ίοϋ >> ^^Εί αυδδίίόί 1α]θυηβ 

39) Εα ραΓοΙβ άβ 3β8ΐΐ8 : « Γβηίαηί η’ββί ρα8 πιοΓίθ, πιαίδ βΠβ βδί βηάοΓΠΐίβ », 
βδΐ ρπ8θ αη δβηδΙίίίβΓαΙ βηοοΓβ ραΓ Ηοΐΐζ. (75.135) €[πί δυρροδβ υηβ ΙβΙΙιαΓ^ίβ. 
Μαΐδ ΙίΟΐδγ Γββοηηαίί (ΐηθ : « άαηδ Ια ρβηδββ άβδ βναη^βΐίδίβδ, ί1 δ’α^ίί ά’ηηβ 
πιογΙ Γββΐΐθ, ηιαίδ ραδδα^^βΓβ, οη ροιίΓΓαίί ρΓβδ(}υβ άΐΓβ §^ιΐθΠδδαΜβ, βί ςηί, 
ροϋΓ ββίίβ ταίδοη, άοίί ρΐηίόί βίρβ αρρβίββ ηη δοπιιηβίΐ (ΐη’ιιηβ πιοΓί » (I, 823). 
Γα ραΓοΙβ βδί α βοηβΐβ βηίβηίβ, βί 1β ^ΓΟδ ριιβΗβ άηί Ια βοπιρΓβηάΓβ ά’ηη νβπ- 
ίαΜβ δοηιπιβίΐ. 

40) Τοηί ββ πιοηάβ ίΓοηνβ ηάίβυΐβ ςυβ 3θδυδ, (ίπί νίβηί άα άβΙιΟΓδ, (|υί ραΓ 
βοηδβςηβηί η’α τίβη νυ, ρΓβίβηάβ βη δανοΐΓ ρΐηδ Ιοη^ (^α’βηχ ςυί οηί βοηδίαίβ 
Ια πιοΓί. ΙίβιΐΓδ πιοςηβπβδ δοηί ραρίαίίβηιβηί ηαίπΓβΠβδ, βί πιαρςυβηί βοπι1)ίβη 
Ια δίίυαίίοη βίαίί άβδβδρβΓββ. 3βδυδ Ιβδ Γβηνοίβ ηιβπιβ άβ Ια δαίΐβ ού Γοη 
Γβςοίί Ιβδ Ιιόίβδ, βί ρβηβίΓβ ανββ 1β ρβρβ βί Ια πιβρβ βί δβδ ίροίδ άίδβίρΙβδ άαηδ 
Ια β1ιαπι1)Γβ ού 1α]βυηβ βΠβ βίαίί βηβοΓβ βοηβΐιββ δηρ δοη Πί. Βαηδ ΓΑ. Τ. Ιβδ 
δββηβδ άβ ρβδηρρββίίοη άβηιαηάβηί ηη πιγδίβρβ δρββίαΐ, ρβηί-βίρβ ροηρ ίανορί- 
δβρ ηηβ ρρίβΡβ ρΐηδ ίηδίαηίβ (I Κβ^. χνιι, 19 δδ.; II Κβ^. ιν, 33), δρββίαΙβπιβηί 
πιβηίίοηηββ; άβδηδ η’βηιρΙοίβ ραδ βη ββίίβ οββαδίοη Ια δπρρίίβαίίοη α Όίβη. 

41) αύτ^ αρρβδ 1β ηβηίρβ πα(διον, οοηβίηιαίίο αά δβΠΒΐιιη. ταλιθα = ί<Ι1*ί^Τ3 

(Βαεμαν, Οναηιηιαύΐί.,. 150, ηοίβ 6, ανββ Ιβ 8οη α ροηρ οΐιβνα, — βοηιηιβ Σαβα 
ροηρ βίβ.). — κουμ α βίβ βορρί^β βη κουμιι ραρ ηη ^ραηά ηοπιβρβ άβ πίδδ. 

βί άβ νβΡδίοηδ, βη ραρίίβηΐίβρ βύβζ Ιβδ βγρίβηδ, ραρββ (^ηβ βδί Ια δβηΐβ 

ίορπιβ Ρβ§^ηΙίβΡβ ροηρ Ιβ ίβηι. Μαίδ κουμ άοίί έίρβ ροηρ ββία ηιβπιβ Ια Ιβςοη ορί- 
^ίηαΐβ (ν Β βίβ.) βί ρβρρβδβηίβρ Ια Ιβςοη ίραηδπιίδβ ραρ Ια ίραάίίίοη. Οβ η’βδί 
ραδ ββρβηάαηί ηη άβδ βαδ ού Ιβ ίοά αραηαββη ηβ δβ ρροηοηββ ραδ (βοηίρβ 
ΚηαΒ.). Βαίπιαη [Οραηυηαίίΐΐ, 321, ηοίβ) δηρροδβ ςηβ Ιβ ίοά α ρη ΙοπιΒβΡ αρρβδ 
Ια ρβηηΐίίθπιβ αβββηίηββ. Ρβηί-ΟίΡβ αηδδί κου{Α α-ί-ίΐ βίβ ρρίδ δαηδ αΐΐηδίοη αη 
δβχβ, άαηδ Ιβ δβηδ άβ « άβΒοηί ». Β α ββρίί θαβιτα βί ανββ Ιηί ρΐηδίβηρδ πίδ. 
αηο. Ιαΐ. ϋιαΙ)ίι}ια; ΛνβΠίι. α δηρροδβ ββαηβοηρ ίρορ δηΒίίΙβπιβηί ({ηβ ραββι 
θαβιθα άβ Β βίαίί ροηρ ραβιθα ραβιθα, β’βδί-α-άίρβ ράΜΐΗά, « 3βηηβ βΠβ ». Οβ 
δβραίί ηηβ ναρίαηίβ αραπιββηηβ. Μαίδ βοπιπιβηί ηβ δβ ίροηνβ-ί-β11β ραδ βύβζ Ιβδ 
87Γίβηδ? Εί βοπιπιβηί ραπιβηβρ Ιβ Ιαίίη ϋιαίίΐα α ραΗΐ1ια? ίαηάίδ ςηβ ϋιαίιύια 
δ’βχρΠί^ηβ δί ηαίηρβΠβπιβηί ραρ ηηβ βοηίηδίοη ανβο Αβί. ιχ, 40. 

42) 8β1οη ηη ρροββάβ άβ]α δί^ηαΐβ (ι, 4), Μβ. ηβ πιβηίίοηηβ Γα^β άβ Ια 3βηηβ 
βΐΐβ ςηβ 1οΡδ(5η’ί1 δβ πιβΙβ αη Ρββίί; βΐΐβ ρβηί πιαρούβρ, ρηίδςη’βΐΐβ αναίί άοηζβ 
αηδ. Ββ. οράοηηβ πιίβηχ Ιβ ρβοίί βη πιβίίαηί Γα§·β ά’αΒορά, ηιαίδ οη δβηί βοπι- 
Βίβη, ίβί βηβορβ, Ια ηααηίβΡβ άβ Μο. βδί ββίίβ ά’ηη ηαρραίβηρ ρρίπιίίίί ςηί δηίί Ιβ 
βΐ άβδ βύοδβδ. Β βί Ιαίΐ, οηί ροπιρη ββί οράρβ βη Ιίδαηί δέ αη Ιίβη άβ γίχρ. Βα 



140 ΕΥΑΝΟΙΙ^Ε δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, V, 43. 

Γιΐΐθ 8β Ιβνα, βΐ θΙΙθ πΐΒΓοΙιβίΙ;, ο&γ θΙΙθ ανβίΐ άουζβ αη8. Εΐ 8ΐιΐ88ί1;ό1 

ίΐ8 ΓϊΐΓβηΙ 8811818 (Ι’πιιβ ^ταηάβ 8ΐυρθΐΐΓ. ί1 Ιθπγ Γθοοιηιη8ΐηά8ΐ 

8ΐνβο ίη8ΐ8ΐηοθ ςπθ ρθΓ8οηηθ ηβ 8ύ1; οβίδΐ, βί ί1 άίΐ ςη’οη 1ιιί άοη- 

ηαΐ α ηΐδΐη^θΓ. 

δίυρβυΓ θη ρΓβδβηοβ άιι ιπιγεοΙθ, βχρπιηββ ρρβοβάβιηιηβηΐ ρθΓ πηβ δΟΓίβ ά’βί- 
ίροί (ιν, 41; V, 15), βδΐ ιηειίηίθη&ηΐ υηβ δΟΓίβ άβ ΙραηδροΓΐ οοιηπίθ (Ιαηδ 1β ο&δ 

άβ π, 12, πιαίδ εινβο ρΐυδ ά’ίηδίδί&ηοβ; οΓ. Οβη. χχνιι, 33. Όβδ άβαχ ευθύς, 1β ρρβ« 

ΐϊΐίβΓ Ά ΙουΙβ δ& Γ&ίδοη ά’βίΓθ ρουρ πιαρςυβρ Γο1)βίδ8&ιιοβ ίηδίαηίαηβθ άβ Ια 

]βυηβ Γιΐΐβ; Ιβ δβοοηά βδΐ ρρβδςπβ ιιηίςιιβιηβηΐ άβ δίγΐβ; ϋ βδΐ δύρ (ίυβ ΓβΙοη- 

ηβιηβηΐ άβναϋ δυίνΡβ άβ ρρβδ 1β ιηίραοΐβ. 

43) Ρουρ γνοΐ* οί. παραδοΓ ιν, 29; ρΐυδίβυρδ πίδδ. οηΐ οορρί^β βη γνω. — δοθηναι 
οοηδίρυοίίοη ραδδΐνβ (Β α οορρι^β βη δούναι) ρ&ροβ ςυβ ββΐιιί ςηί άοίΐ βχβοηίβρ 
Γοράρβ η’βδί ραδ ηοπιπιβ; ο’βδί ρΐυδ ΙαΙίη ςυβ ^Ρβο οΐ&δδίςυβ, πιαίδ ηδϋέ άαηδ 
Ια ί^ο^η6 [Βία88, 235 βί 245). 3β8ΐΐδ ηβ νβηΐ ραδ ςηβ οβ πιίραοΙβ δοίΐ οοηηυ, βΐ 
οβρβηάαηΐ ί1 α ρρίδ άβδ Ιβηιοίηδ. Π δ’α^ίΐ άοηο ά’ηη δββΡβΙ ροηρ υη οβρΙαίη 
Ιβπιρδ. Β’αηΙρβ ραρί ί1 αναίΐ ρρονοςηβ Ια οοηίβδδίοη ριι1)1ίςιιβ άβ Γΐιβπιορροϊδδβ. 
ΡβηΙ-έΐΡβ Ια άίίϊβΡβηοβ δ’βχρ1ί(}ΐιβ·1-β11β ραροβ ςη’ίΐ δ’α^ΐί ιοί ά’υηβ ρβδπρρβο- 

Ιίοη. υηβ ρβδηρρββΐίοη ροηναϋ έΐρβ ρβ§^αράββ βοπιπιβ ηη δί§·ηβ πιβδδίαηίςυθ 
βνίάβηΐ βΐ ρρονοςαβρ υηβ α^^ϋαΐίοη ρρβπιαίυρββ (Σβ Μ688ίαηί8ΐη€... ρ. 176 δδ.). 

Εηβυϋβ άβδπδ οράοηηβ ςυ’οη Γαδδβ πιαη§^βρ Ια ^βυηβ βΐΐβ, ά’αρρβδ ςυβίςυβδ 
αηβίβηδ [νΐοΐοΓ, ΤίιέορΗ.^ Εηΐΐιρπι.) ρουρρρουνβρΙα Ρθαίίΐβ άυ πιίραοΙβ, ά’αρρβδ 
ΚηαΒ. ρουρ πιοηΙρβΡ ςυ’βΠβ βδΐ βίβη ^υβρίβ. Μαίδ ρουρςυοί ραδ ρΙυΙόΙ δίπιρίβ- 

πιβηί ραρ βοηΐβ (6’«'βίβ)? Αυ πιοπιβηΐ ου Ιβδ αυίρβδ ηβ ρβηδβροηΐ ςυ’αυ Ιΐιαυ- 

πιαίυρ^β βΐ αυ πιίραοΙβ, Ια δοΠίοίίυάβ άβ άβδυδ δβ ρορΙβ δυρ Ια 3βυηβ βΐΐβ ςυ’οη 
ρουρραίΐ ουβίίβρ, ου ςυ’οη η’οδβραίΐ αΙίπιβηΙβρ άαηδ υηβ ραρβίΐΐβ οίροοηδίαηοβ. 

ΗοΙίζ. (75), οοηδβςυβηΐ άαηδ δοη βχβ^βδβ ραίίοηαΙίδΙβ, ίπια^ίηβ ςυβ ΓβηΓαηΙ 
Ιοπιβββ βη Ιβίβαρ^^ίβ ραρ δυίΐβ ά’υηβ ορίδβ άβ οροίδδαηοβ δβ ρένβίΐΐα ςυαηά άβδυβ 
Ια ρρίΐ ραρ Ια ηιαίη; 1β ηιβίΠβυρ Ρβπιβάβ βΙαίΙ άβ Ια Γαίρβ βίβη πιαη§^βρ! 

Βοίδγ ΡβοοηηαίΙ ςυβ Ιβδ βναη^^έΐίδίβδ βηίβηάαίβηΐ Γβρίδοάβ ά’υηβ ρβδυρρβο- 
ϋοη, πιαίδ ί1 ηβ δαίΐ ςυβ οοηοΐυρβ : « Τουί οβ ςυ’οη ρβυΐ άίρβ δυρ Ια §^υβρίδοη 
άβ Γββπιορροϊδδβ βΐ Ια ΡβδυρρβοΙίοη άβ Ια βΠβ άβ 3αϊΡβ, ο’βδί ςυβ οβ ηβ δοηί 
ρροβαβίβπιβηί ραδ άβδ πιγίββδ, βί ςυβ Ιβδ Ρβοίίδ ρροοβάβηί ά’ίηοίάβηίδ ρββίδ » 
(I, 826). Εη ρβαΐίίβ 1β Ρβοίί άβ Μο. ηβ Ιαίδδβ ραδ άβ ρΙαοβ αυ άουίβ. II ραοοηίβ 
Ιβδ ίαίίδ δαηδ αυουηβ απιρΙίβοαίίοη, βί δαηδ αίίβηυβρ Ιβδ ίραίίδ ςυί ραραίίραίβηί 
οοηάυίρβ α Γβ^ροίββδβ ά’υηβ Ιβίβαρ^ίβ. άβδυδ αναίί ραρυ δβ δουοίβρ ίΡβδ ρβυ 
ςυ’οη οοηηύί Ια ρβδυρρβοίίοη. II αναίί άίί ςυβ Ια 3βυηβ βΠβ άορπιαίί, βί, Ια νο}^αηί 
νίναηίβ, 1β ρυβίίο αναίί ρυ οροίρβ ςυβ ο’βίαίί Ιυί ςυί αναίί ραίδοη. Μο. ηβ δβ 
ρρβοοουρβ ραδ άαναηία^^β άβ Γαίρβ ορίβρ αυ πιίραοΙβ, πιαίδ οη νοίί βίβη ςυ’ίΐ 
Γαάπιβί δυρ 1β ίβπιοί^ηα^β άβδ αδδίδΙαηίδ, ίβπιοί§^ηα§^β ςυβ ηουδ ηβ ρουνοπδ 
ρέουδβρ. 



ΟΗΑΡΙΤΚΕ VI 

^ Εί ί1 δΟΓίίΙ άβ Ια, βΐ νίηί άαηβ δα ραΐπβ, θί δθδ άίδοίρΙβδ 1θ δαί- 

νίΓβηΙ. 

2Ε1; (}ααη(Ι νίηΐ πη []οιιγ άβ] δα1)1)αΙ, Π δβ ιηϋ; α βηδβί^ηθΓ άαπδ 

Ια δγηα^^ο^αβ; θΐ Ιβδ ηοιη1)ΓΘαχ αυάίΙθτίΓδ βίαίβηΐ Γραρρέδ ά’όΐοηηβ- 

ηίθηΐ, Θΐ οη άίδαΐί : « Ο’ού Ιυί νίθηί οθία, βΐ €[ΐιβ1ΐΘ βδΐ οθίΐβ βα^^θδδθ 

(^αί Ιυί α βίβ άοηπθβ, βΐ [οοιηιηθηΐ] άβ ίβίδ ΐϊΐίΓαοΙβδ δο ίοηΐ-ίΐδ ραΓ 

VI, 1-6. ^Εδυδ Α Ναζακετη (Μί. χιιι, 53-58; οί. ΙιΟ. ιν, 16-30). 
Εθ ΙβχΙβ άθ ΜΙ. (ϊυί δΐιϋ Μο. άβ Ιγθ8 ρρβδ, ανβο (}ΐΐθ1(ϊΐιβ8 ιηο(1ίβοαΙίοη8 

ίηΙθηϋοηηθ11β8, νίββ Ιγθ8 ΘνίάβιηιηθίιΙ 1β πίΘιηθ θρί80(1β; πι&ί8 ο’β8ΐ αιΐ88ί 1β 

0218 άβ 1^0., ςυοΐίίΐιβ 82ΐ η2ΐΓΓ2ΐΙίοη 8θίΙ πη ροπ (ϋίΤθΓθηΙβ βί ρΐαοββ ηπ άόβπί άπ 

πιίηί8ΐΘΓβ άβ ^68Π8 ρ&Γ ΕηΙίοίρ2ΐίίοη [Σοίδ^ βί ίοπ8 Ιβδ οηΙίςπβδ ρΓθΙβ8ί2ΐηΐ8; 

8€}ιαηζ). II η’γ α άοηο ρ&δ Ιΐβπ άβ δπρροδβΓ πηβ άοπβΙβ ρΓβάΐοαίίοη ά Να- 
ζ&ΓβΙΙι (οοηίΓβ ΚηαΒ.^ Σβ Οαπιπε, βίο.). 

1) 3β8Π8 80Γί άβ Ια πιαίδοη άβ άαϊΓβ βί βη πίθΐηβ ίβιηρδ άβ ΟαρΙιαΓηαπιη. Οη 
ηβ άίί ρα8 (|π’ί1 αίί νοπΙπ ίπίρ ΓβηίΙιοπδίαδπιβ βχοίίβ ραρ Ια ΓβδΠΓΓβοίίοη άοηί 
Γβνίάβηοβ άβιηβπΓα ρβπί-έίρβ άοπίβπδβ α οαπδβ άπ δβορβί ςπ’ίΐ αναίί Γβοοπι- 
ιηαηάβ. Β’αίΠβπΓδ ί1 βίαίί ίρβδ ίηάΐςπβ (^π’ίΐ ρορίαί Ια βοηηβ ηοπνβΠβ άαηδ Να- 
ζαρβίΐι. Μο. άίί δίιηρίβπιβηί « 8α ραίρίβ », ηιαίδ ηβ ρβπί ίαίρβ αΐΐπδίοη α πη 
απίρβ βηάροίί, ρπίδςπ’ίΐ α ιηαρίίπβ ςπβ άβδπδ βίαίί άβ Ναζαρβίΐι (ι, 9. 24). Ιια 
ηαίδδαηοβ άΒβίΜββπι η’βδί ραδ ηίββ ροπρ οβία; Μο. ηβ δ’βη βδί ραδ οοοπρβ; βί 
ιηέιηβ ά’αρρβδ Μί. βί Βο. άβδπδ αναίί βίβ βίβνβ α Ναζαρβίΐι. Οβ άβναίί βίρβ 1β 
ραγδ άβ δβδ αδοβηάαηίδ ίιηιηβάίαίδ, δβίοη Γορίηίοη οοηιηιπηβ, ορ πατρίς βδί 1β 
ραγδ (οπ Ια νίΠβ) άβδ αηοέίρβδ. Ββδ άίδοίρΙβδ δοηί άπ νογα^β, ραροβ ςπβ άβ- 
δπδ ηβ να ραδ ροπρ νοίρ Ιβδ δίβηδ, ιηαίδ ροπρ ρρβοΐιβρ. Μο. ςπί δβ ρρβοοοπρβ 
ββαποοπρ άβ Ιβπρ ίοριηαίίοη άαηδ ίοπίβ οβίίβ δβοίίοη α ηοίβ οβ ίραίί (}πβ Μί. α 
Ιαίδδβ ίοπιββρ. II Ιβπρ ίπί δαηδ άοπίβ πίίΐβ άαηδ Ιβπρδ ίηδποοβδ απρρβδ άβδ άπίίδ 
άβ δβ δοπνβηίρ άβ Ια ίαςοη άοηί 1β Μαίίρβ αναίί βίβ Ρβςπ ραρ Ιβδ δίβηδ. 

2) 3θ8Π8 αίίβηά 1β δαββαί; δβδ οοπιραίρίοίβδ ηβ ηιοηίραίβηί άοηο αποπη 
βηιρρβδδβηιβηί α Γβηίβηάρβ. Ρβπί-βίρβ Μο. ίηδίδίβ-ί-ί1 άαηδ οβ δβηδ βη ηιβί- 
ίαηί ηρξατο. Οβρβηάαηί ο’βδί πηβ ίοπρηπρβ ίανορίίβ (νίη§^ί-δίχ ίοίδ) ς[πί η’α ραδ 
πη δβηδ ίΡθδ ρρβοίδ, βίαηί ρροβαΜβιηβηί πη ρβΠβί άβ Γαραπιββη ΐΐχΐί (ρα'βίάβ 

Ν1'ΰ7, Βαιμαν, λΨοΓίβ, 21 δ.). Ο’βδί οοπιιηβ πη ηοπνβαπ άββπί άβ Ια ρρβάίοα- 

ίίοη (ι, 21). Οη βδί βίοηηβ άβ ίροπνβρ άβδ άίδροδίίίοηδ δί άίίΤβΡβηίβδ άαηδ άβδ 
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8Θ8 ϊηαίη8? 3Ν’β8ΐ-οβ ρδΐ8 1θ οΚαΓρθηΙίβΓ, 1θ βΐ8 άβ ΜαΗθ βΐ Ιβ Γγθγθ 
άθ ^&^(^υΘ8 θΐ άθ ^08β θΐ άθ Ιυάθ βΐ άβ δίιηοηΡ βΐ 8Θ8 808υΓ8 ηβ 

8οηΙ-Θΐ1θ8 ρεΐ8 ιοί ραηηί ηου8? » Εί ίΐ8 βίαίβηΐ; 80£ΐηά£ΐ1ί8Θ8 α 8οη 

8πίθ1;. ^ΕΙ ^θ8υ8 ΙβιΐΓ (ϋΐ : « ϋη ρΓορΚβΙθ η’θ8ΐ; ϊηθρπ8β (|ΐΐθ ά3ΐη8 

θηάΓοίΙδ ειυδδί Γ&ρρΓΟοΙιβδ (^πβ ΝειζαΓβΙΙι βΐ ^&ρι1ει^ηειϋ^η. Τοηίβίοίδ Ιβδ ραΓοΙβδ 

άβ ^β8118 δθοουβοΐ οβίΐβ ίηάΐίϊθΓβηοθ. Εα ηια]οηΐ6, οί πολλοί, θδί ά’απί&ηί ρίπδ 

ίιηρΓθδδίοηηβθ ςπ’βΠβ δβ άβιηειηάβ ού ^Θ8Π8 & ρπδ Ιοπί οβ1&, 8&§·β88β βί ιηί- 

Γ&ο1θ8 (βη πηβ 8βιι1θ ρΙιΓίΐδβ βΐ &νθθ Ι’ίηΙβΓΓΟ^αΙίοη δθυίβιηθηί 4 1& βη : 8(^616, 
οοηίΓβ Νβδίΐβ). II ίαυί ςπθ Ια 8α§·θ88β Ιυί αίί βίβ άοηηββ, ρυΐδςπ’ίΐ η’α ρ&8 

ίρβςυβηΐΘ 1β8 θοο1θ8 Γαββίηίςπθδ, ηβ δ’βίαηΐ ρα8 ρΓβραΓβ α ]οιιβΓ 1β γοΙθ ά’ηη 

Καββί. Εθ8 νθΓΐυδ βχβροββδ 8οηΙ βχίΓ&ΟΓβίηαΐΓβδ, τοιαυται, άαηδ ιιη 8βη8 βιη- 

ρβαΙΐςηΘ οοηηη άβ8 οΐαδδίςηθδ; 1θ8 ΝαζαΓββηδ Ιβ δανβηί ραΓ οηϊ-άΐΓθ; ίΐ8 ηβ 

Ιυί αββοΓίΙβηΙ ά’αίΠβαΓδ ςη’ηη ροηνοίρ ίηδίρηπιβηίαΐ; οβ η’βδί ρα8 Ιυί ς[ηί Ιβδ 

ορβΡβ; βΐΐβδ 8β Γοηί ρ&ρ δοη ίηίβριηβίϋαίρβ. 

3) τέκτων δί^ηίββ ηοΓιηαΙβιηβηΙ ηη οπνρίβρ βη βοίδ, ορροδβ ραρ Χβηορβοη 

[ΗβΙΙ. III, IV, 17) α ηη χαλκ&ύς, άοηβ ηη ββ&ρρβηΐίβρ. Εβ ΙαΙίη /αΖ>βρ δί^ηίββ ρΐηδ 

ίαοΐίβιηβηΐ ίθΡ§·βΡοη, ά’οη ΓβχρΙίοαΙίοη Γη^δΙίί^ηβ άβ δαίηΐ ΗίΙαίρβ : ¥α})Η βταί 

β,Ιίαδ (ενηλΥΠ ί^ηβ νίηοβηΐίδ, οτηηβπι δαβοηΐί νίΗηΙβπι ίηάιοίο άβοο^ιιβηΐίβ (δηρ 

ΜΙ. XIV, Ρ. ί. IX, ο. 996). — Αη Ηβη άβ ο τεκτων ο υιός, (^ηβίςηβδ ηΐ88. §·Γβ08 οηί 

ο του τεκτονος υιός, και, δοηίβηηδ ραρ (|ηβ1ςηβ8 ιηδδ. ΙαΙί. βί άβ ¥§. βΐ ραρ αβίΊι., 

Ιαηάίδ (^ηβ 5ι/γ. ΗγοΙ. βί Μεν. οπίθΙΙβηΙ ο τεκτων. ΕβΙΙβ Ιβςοη α ΙαςηβΠβ Εοίδγ 

αοοοράβ (I, 834, ηοΙβ) ηηβ νραίβ ρροΗαΗίΗΐβ 8’βxρ1^(^ηβ ραρ Ιβ άβδίρ ά’Ηαρπιο- 

ηΐδβρ ανβο ΜΙ. βί ρβηΐ-έΐρβ, βη οβ ςηί ρβ^^αράβ 5ϊ/γ. ΙινεΙ. βί Μεν,, ραρ Ιβ άβδίρ 

άβ 8β ηιβίίΡβ ά’αοοορά ανβο Ορι^θηβ, Εβίδβ αγαηί άΐί ςηβ 3β8η8 τέκτων ην τν'ιν 

τέχ^νην, Ορί§·βηβ [ΟοηΙνα ΟεΙε. νι, 36) Ρβροηάίί : ούδα[ΐ.οΰ των έν ταΓς Ικκλησίαις 

φερομένων εύαγγελίων τέκτων αυτός δ Ίησοΰς άναγέγραπται, δοίί ραΡ ηη Ιαρδηδ άβ 

πίθΐηοίρβ, 8θίί 0}η’ί1 η’αΐί ραδ ηιίδ αη οοιηρίβ άβδ βναη§·θ1ίδίβδ οβ (ΐη’αίΓίΡπιαίβηί 

Ιβδ §·βη8 άβ ΝαζαρβίΗ {8(νείε), δοίί ςη’Π αΐί βη δοηδ Ιβδ γβηχ ηη ηΐδ. άβ]ά οορ- 

ρι^β ά’αρρβδ Μί. Εαρ Μο. η’αηραίί ρη βοριρβ βίδ άη οΗαρρβηίίβΡ βί άβ Μαριβ 

δαηδ α]οηίβΡ « άβ άοδβρΗ » Ιβ οΗαρρβηίίβΡ, οβ ςηί η’βδί άαηδ αηοηη ίβχίβ. Εβ 

ρΐηδ, ηη ραρβϋ ίβχίβ ίιηρΗ(|ηθΡαίί ςηβ άοδβρΗ νίναίί βηοορβ, οβ ςηβ Ιβδ αηίρβδ 

ίβχίβδ ρβηάβηί ρβη νραίδβιηΗΙαΗΙβ. 

Ε’βδί άοηο Ηίβη 3βδη8 ςηί βδί ηοπιιηβ Ιβ οΗαρρβηίίβρ, βί Ιβ Ηΐδ άβ Μαριβ, οοιηιηβ 

Ιβ βίδ ηηίς[ηβ ά’ηηβ νβηνβ. ^ηαηί αηχ ίρβΡβδ άβ ^βδηδ, νοίρ Ια ηοίβ αρρθδ ιιι, 31. 

Εβ ηοιη άβ Ίωσ% βδί Ια ίραηδοριρίίοη άβ 'ίΟ'ι*», ίοριηβ §“αΗ1ββηηβ ροηρ ηοΊΐ. Μο. 

άίί ςηβ Ιβδ δΟΒηΡδ άβ 3βδηδ δοηί Ια, ά’αρρβδ ΗοΙίζ., βίο., ραροβ (^ηβ Ιβδ ίρβΡβδ 

η’γ βίαίβηί ρΐηδ. Μαΐδ οβία βδί ρβη νραίδβηιΗΙαΗΙβ, άη ιηοίηδ άαηδ Ια ρβΡδρβοίίνβ 

άβ Μο. Εοιηιηβ Ια ίραάίίίοη η’αναίί ραδ Ρβίβηη Ιβηρ ηοιη, ί1 Ιβδ ιηβί βη δοβηβ 

άβ οβίίβ ίαςοη « ραροβ ςη’ΐΐ ηβ ροηναΐί ραδ Ιβδ άβδί^ηβρ αηίρβπιβηί » {ΣοΪ8^, I, 

836). Εβδ οοπιραίριοίβδ άβ άβδηδ, ά’αΗορά βίοηηβδ βί δαίδίδ, δβ ρβηίβριηβηί 

άαηδ ηηβ αίίίίηάβ ηιοςηβηδβ. Τοηί οβ ςη’οη α άίί άβ 3βδη8 βί ιηβηιβ οβ ςη’ίΐδ 

οηί οοηδίαίβ ηβ ρροηνβ ραδ δα ηιίδδίοη άίνίηβ, ραροβ ςη’ίΐδ οοηηαίδδβηί δβδ 

ραρβηίδ! Ιΐδ ρβΓηδβηί άβ οροίρβ βη Ιηί. 

4) τοΓς συγγενεΰσιν, ραρ Πΐβίαρίαδίηβ ροΐιρ συγγενέσιν, ρηίδςηβ Ιβ δίη§“. βδί συγ- 
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8α ραΐηβ, βΐ ραηηί 8Θ8 ραΓβηΙβ, βί άαηδ 8α πιαί8οη. )> ^ ΕΙ ί1 ηβ ρπΐ 

ίαΐΕθ Ια αιιοιιη ιαίΓαοΙβ, 81 οθ η’68ΐ (|ΐι’ί1 §^ιιβπί (}υθ1(|υ68 ιηα1αάθ8 

βη ΙβιΐΓ ίιηρο8αηΙ 1β8 ϊηαίη8. ® ΕΙ ί1 8’βίοηηα άβ Ιθτιγ ίηοΓβάπΙίΙθ. Εΐ 
ί1 ραΓΟΟΠΓαίΙ; 1β8 ΐ3οαΓ^8 α Ια τοηάβ βη θη8θί^ηαηΙ. 

γενϊίς; ιτιαίδ οη α βίβ βηίΓαίηβ ρκΓ Ια ΓβδδβιηΜαηοβ ανβο γονεύς; συγγεννεΰσι βδΐ 

άβία άαηδ Ηίρροον. VII, 456, (Ιαηδ 8ΐΓα1)οη, άαηδ ^0δθρι1β (οΓ. ΟΓοηβΓΐ, 173; 

Μαρ86Γ, 296; ΒΙαεδ, 29). II η’^ α ραδ άβ ^Γαηά Ιιοιηηιβ ροπΓ Ιβδ δίβηδ; Ρι,ινε, 
Η. Ν. XXXV, XXXVI : βοΓάβδαί (ΡροΙο^βηβδ) ειιίε, ηΐ ρΙβηΐΊΠψιβ άοιηβΒΐίοα 

(βϋβ ραρ ΗοΙίζ.). Οβ δβηϋιηβηΐ ηαίί άβ Ια ]α1ου8ίβ, δί ΟΓάίηαΐΓβ άαηδ Ιβδ ρβΐίίδ 

βηάΓοίΙδ, βΐ άβ Ια ίαπιίΙίαηΙβ {ΚηαΙ.]. 11 δ’βχρίίί^ιιβ δρββίαΙβιηβηΙ αιι ροίηΐ άβ 

νηβ ιηβδδίαηίίίυβ; ί1 η’γ αναϋ ηβη άαηδ Ιβδ ΙιιιπιΜβδ άβΐίΐιΐδ άβ άβδπδ, βοηηυδ 

άβ Ιοιίδ α ΝαζαΓβΙΙι, ςυί ρύί δβ βοηβίΠβΡ ανββ ΓαίΙβηΙβ ά’ηη Μβδδίβ δυρνβηαηΐ 

βη ^Ιοϊγθ. II βδί ββρβηάαηί βΙοηηαηΙ ςυβ 3βδυδ, ςτιΐ νίβηί ά’βίΓβ ^β^βιβ ραρ Ιβδ 

Οβραδβηίβηδ, ρπΐδδβ άΐΓβ δί αΐΐδοΐυηιβηΐ ςη’υη ρΓορΙιβίβ η’βδί Γβςη δαηδ Ιιοη- 

ηβιΐΓ (^ηβ άαηδ δοη ραγδ. ΡβηΙ-βίΓβ βδΐ-ββ ραΓββ ςυβ άβδίΐδ ηβ δ’βίαϋ ρρβδβηΐβ 

α ΓβδΙ άα Ιαβ ςπβ βοπιιηβ ηη ίηβοηηυ, Ιαηάίδ (^η’ίΐ νβηαίί α ΝαζαΓβΙΙι ρΓβββάβ 

άβ Ια ΓβρηΙαΙίοη άβ δβδ ηηίΓαβΙβδ, βΐ Γβ§·αΓάβ ραρ 1β ρβυρΙβ βοιηπιβ ηη ρρο- 

ρΗβΙθ; ΓαΙΙίΙηάβ άβ δβδ βοπιραίποΐβδ βδί άοηβ 1)βαηβοηρ ρίπδ ίηδπΐΐαηΐβ ροηρ 

Ιυί. Ι(β. α ά’αίΙΙβηΓδ αΐίβηηβ Ι’βχρΓβδδίοη : αηβηη ρΐ’ορίιβίβ η’βδί Μβη Γβςυ 

άαηδ δοη ραγδ. 

5) ούκ έδύνατο... ποιησαι θδΐ αΙΙβηηβ ραΓ Μί. βη ούκ εποίησεν. ^βίιβ ίιηρηίδδαηββ 

η’α ά’αίΙΙβπΓδ ηβη άβ βΙιοίΐηαηΙ;. Μβ. ηβ ρβηδβ ραδ (ΐηβ άβδπδ ββδδβ ά’ανοίη 1β 

ροηνοίρ άβ ίαίρβ άβδ ηιίΓαβΙβδ, πιαίδ ββ ροηνοίρ ηβ δ’βχβΡββ, βοηιιηβ 1β ρροηνβ 

ΓβχβπιρΙβ άβΠιβπιοιτοϊδδβ, (}ηβ ΙοΓδί^η’!! τβηβοηΐΓβ άβ Ια ίοί. Ο’βδΙ ββ (ΐηΌη- 

^βηβ α ΐΓβδ Ι^ίβη άίΐ : ού γαρ εΤπεν Ούκ ηθελεν* άλλ’ Ούκ ήδύνατο, ώς ερχομένης ρ.έν 

ΙπΙ την ενεργούσαν δύναρι.ιν συ[χπράξεως υπό πίστεως Ικείνου είς δν ενήργει ή δύναμις κωλυό¬ 

μενης δέ ενεργεΐν ύπδ τ% άπιστίας (Ρ. Ο. XIII, 884), βχρΙίβαΙίοη (}η’α βοπίρίβίββ Ια 

άίδϋηβΐίοη άβδ Ιΐιβοΐο^^ίβηδ βηίρβ Ια ρηΐδδαηββ α1)δθ1ηβ άβ ϋίβπ βί ββΐΐβ ςιιί 

βδί Γβ^ΐββ ραρ δα ΡΓονίάβηββ. 3βδηδ ^^ηβηί ββρβηάαηί (^ηβΐίίηβδ ρβΡδοηηβδ ιηαΐ 

ροΓίαηίβδ ςηβ Ια δοηίϊραηββ ίηβΙίηβ α βΓοίρβ βη Ιηί; ηιαίδ ββδ ηιίραβίβδ η’αναίβηί 

ηβη άβ δβηδαίίοηηβΙ. 

6) Ρ’βΙοηηβιηβηΙ άβ 3β8ηδ βίαίί Γββΐ, δίΓοη δ’βη ίίβηί αη δβηδ ΙίίίβΓαΙ. 8αίηί 

Αυ^ηδΙίη δ’γ βδί Γβίηδβ ροηβ ηβ ραδ ρορίβρ αίίβίηΐβ α Ια δβίβηββ άη Οΐιπδί : 

αΛιπίναΐΐο βηίτη Γβνβνα άβ Γβ})η8 ίη8ρ6ΓαΐΪ8 ηα8βί 8θΐ6ί..., ςηοά βιτίητ πτίΓαΐην 

Όοηιίηιΐ8 ηο8ΐ6Γ, ηοΙ?ί8 πιίΓαηάηπι 6886 8ί§ηίβ6αί ςιιίί?ιΐ8 αά/ιιιβ 68ΐ ορΐί8 816 

ϊϊΐονβΑ [Ββ 0671681 ϋοηίΓα ΜαηίβΗ, I, νιιι, 14; Ρ. Β. XXXIV, 180), ιηαίδ δαίηί 

Τΐιοιηαδ α ρβδοΐη Ια άίίΤιβηΙΙβ βη ρΐαςαηί άαηδ 1β ΟΙιπδΙ ηηβ δβίβηββ βχρβη- 

ιηβηίαΐβ ΓββΠβ : άίοβηάητη, ψχοά ΙίοβΙ €Ηνί8ΐιΐ8 πίΜΙ ί^ηοΓανβΙ, ροΐβναΙ Ιατηβη 

αΐίτραΐά άβ ηονο οοοηντβνβ βχρβΗιηβηίαΙί 6ίιΐ8 86ΐ6ηύα6^ βχ ψχο αάτηιναύο 

6αη8αν6ΐιιν (ΙΙΡ ραρδ, ς[η. χν, α, 8, αά Ι"*»). 

Ρα άβηχίβιηβ ραΗίβ άη νβΡδβί βδί ^βηβραΐβπιβηί 'δοηάββ α Ια ρβήβορβ δηί- 

ναηίβ [Ν68ΐΐ6, ^ίνβίβ, Σοί8ρ, βίβ.); πιαίδ Ια ιηίδδίοη άβδ Βοηζβ η’βδί ραδ ηηβ 

άόρβηάαηββ άβ ββίίβ ρρβάίβαίίοη. 3βδηδ, Γβ]βίβ άβ Ναζαρβίΐι, η’βη βοηΐίηηβ ραδ 

ιηοίηδ άβ ρρββΙιβΓ άαηδ Ιβδ Ιιοηρ^δ, κύκλω, άβ ίαςοη α ίοΓΠίβΡ ηη ββρβίβ, βΐ ραρ 



144 ένΑΝΟΙΙ,Ε 8ΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, VI, 7-8. 

■^ΕΙ ί1 πίδιηάα Ιβδ Όοπζθ, θΙ Π 8θ ιηίΐ; α 1θ8 βηνογβρ άβιιχ & άβπχ, 

θΙ ί1 ΙβιΐΓ άοηηθίΐ ροιινοΐΓ 8ιιγ 1θ8 θ8ρΓίί8 ίηιριΐΓ8, ^βΐ ίΐ Ιθιιγ βη- 

οοηδβςιιβηί ά ΓβνβηΐΓ α 8θη ροίηΐ άβ άβραΓί, αηχ βηνίΓοηδ άα Ιαο. Ο’βδί 1ά (5τι’ί1 

α οΙιοίδί 1θ3 αρόΐΓθδ; ο’θδΐ άβ 14 (^πΊ! να Ιβδ βηνο^βΓ. 

7-13. ΜίδδίοΝ ΌΕδ ΑΡΟΤκΕδ (Ιιβ. IX, 1-6; ΜΙ. ιχ, 35-χ, 1; χ, 5-χι, 1). 

\ν’θ111ιαυδβη άβοίαρβ ςιι’ίΐ η’γ & ήβη άΊιίδΙοηςυβ άαηδ ββΙΙβ ιηίδδίοη; Ιβδ 

Βουζβ δθ ιηοηΐΓβΓοηί απδδί ρείδδίίδ αρΓβδ ςιι’αν&ηΐ, (ϊυοί(}υβ Γβχρβπβηοβ δοίΐ 

ββηδββ Γβυδδίθ. ΟθΙΙβ ηβ^^αϋοη 8ΐα(1&βίΘυδβ δβ ΙιβυΓίβ ατι ΐ6ΐηοί§^ηει§·β άβ Ια Ιρα- 

άίΐίοη. ^ΟIηη[1β 1β άίΐ ίρβδ ΐ3ίβη Βοίδ^ ·' « Ββδ αρόΐρβδ δοηΐ Ιβδ αυχίΙίαίρβδ άβ 

’βδίΐδ. Βα ιηίδδίοη ς[η’ίΐ8 νοηΐ βηΐρβρρβηάρβ η’βδί ραδ ηη δίηιρΙβ βχβΡβίββ ρρβ- 

ραραίοίρβ. Ιΐδ δοηΐ αδδοβίβδ α Γοβηνρβ ρβΡδοηηβΠβ άιι Μαϋρβ » (I, 865). ^’β8ι 

ίοί υη ροίηΐ ίηιρορίαηΐ άαηδ Ια ίοριηαΐίοη άβδ άίδβίρΙβδ. Αρρβδ Ιβδ ανοίρ αδδο¬ 

βίβδ α ΙουΙβδ δβδ ρρβάίβαΐίοηδ, 1β ΜαίΙρβ νβηΐ (^η’ίΐδ ίαδδβηί ςπβίςηβ βΐιοδβ 

ραρ βυχ-ηιέηιβδ; β’βδί Ια νραίβ ηιαηίβρβ άβ Ιβπρ ίαίρβ δβηΐίρ ββ ςηί Ιβιιρ ιηαης[υβ. 

Β’αίΙΙβιΐΡδ ίΐδ ηβ δοηΐ βΐιαρ^βδ (}ΐιβ άβ ρρέβΙιβρ Ια ρβηίίβηββ. Ββ. δηίΐ Μβ. 

ά’αδδβζ ρρβδ, Ιαηάίδ ςαβ ΜΙ. άβνβίορρβ 1)βαιιβοηρ 1β άίδβουρδ άβ 3βδη8 αυχ 

Όοηζβ. 

Βοίδγ ίηδίηπβ, δαηδ αηβυηβ ρρβηνβ, ς[ΐιβ Μβ. αναίΐ δοιίδ Ιβδ γβηχ Ια δουρββ 

άοηΐ ΜΙ. δ’βδί δβρνί βΐ (ϊπ’ίΐ ααραίΐ α1)Ρβ^ββ. Βα ςηβδίίοη δβ βοιηρίίςυβ ροπρ 

Ββ. α βαυδβ άβ Ια ιηίδδίοη άβδ δοίχαηΐβ-άοηζβ άίδβίρΙβδ (Ββ. χ, 1-16). Νοπδ ηβ 

ΙουβΚβΡοηδ ίβί ςαβ ββ ςηί ρβ§;·αράβ Μβ. 

7) Τους δώδεκα, ηαίιιρβίίβιηβηί ββυχ ςη’ίΐ α βΙιοίδίδ (ιιι, 14.16). Β’βχρρβδδίοη 

βδΙβοηδαβΡββ άαηδ Μβ. ιν, 10; ιχ, 35; χ, 32; χι, 11; χιν, 10. 17. 20. 43. — Προσ¬ 

καλείται, βοηιηιβ III, 13; β’βδί βοιηηιβ ηηβ βοηίιριηαΐίοη άη βΙιοίχ άβδ άοηζβ. — 

ηρξατο ηβ ηιαρητιβ ραδ ςηβ ββΙΙβ ιηίδδίοη ΓηΙ Ια ρρβηιίβΡβ δπίνίβ άβ ρΐαδίβπρδ 

αηΐρβδ; β’βδί ρροΠαΠΙβιηβηί πη αραιηαϊδίηβ δαηδ §·ραηάβ ρορίββ; βί. ν. 2. Απ 

βοηΐραίρβ οη ηβ ρβηΐ ραδ νοίρ υη ρυρ δβηιίΐίδιηβ άαηδ δύο δύο (βοηΐρβ δΙίχ'βιβ, 

Κηαδ. βίβ.), ρυίδί^υβ ββίΐβ Ιουρηυρβ δβ Ρβίρουνβ άαηδ 1β §·Ρββ άβρυίδ δορΗοβΙβ 

(ρι(αν [χ(αν αυ Ιίβυ άβ κατα ρ.(αν άαηδ Ια 1ρα§·βάίβ ρβράυβ Εγιβ) 3υδ(5υ’αυ §·ρββ 

ιηοάβρηβ (δύο δύο; βί. Τηομβ, Όίβ ^ηίβοΙι. 8ρΓ. ΐπι ΖβίΐαΙΐβν άβε ΗβΙΙβηΐδιηιΐδ, 

ρ. 128; ΜοαΙΐοη, 97; ΒΙαβε, 146). II ίαυΐ άοηβ ΡββοηηαίΙρβ ςυβ 1β δβηιίΐίδΐηβ 

βΐ 1β §·Ρββ δβ ρβηβοηΙρβηί δυρ ββ ροίηΐ ά’βχρρίιηβρ Ια άίδίρίΠυΙίοη, άβυχ ραρ 

άβυχ, βη ρβρβίαηΐ 1β ηοηιΠρβ βαράίηαΐ. Ββδ Βουζβ άοίνβηΐ αΙΙβρ άβυχ ραρ άβυχ; 

αίηδί ίΐδ δβ ρουρροηΐ βηίρ’αίάβρ; βΙιαβυη αύρα υη Ιβιηοίη άβ δα νίβ; οη ηβ 

ρουρρα Ιβδ δυδρββίβρ. Ο’βδΙ Γορί^ίηβ βΐ Ια ραίδοη άβ Ια ρβ§^1β άυ 8οοίιΐ8 άαηδ 

Ιβδ οράρβδ Ρβ1ί§^ίβυχ; ΓΕ^Ιίδβ α βοηδβρνβ Γυδα§'β άβ ίέΙβρ ββρΙαίηδ αρόίρβδ 

άβυχ ραρ άβυχ. Β’αυίρβ ραρί, Ιβδ αρόΐρβδ αίηδί άίνίδβδ ρουρροηΐ δβ ραρ1α§·βρ Ια 

Οαΐίΐββ. Βοίη ςυβ Ια ρορυΐαΐίοη δοίί ίρορ δυρβχβίΐββ, βΠβ α Πβδοίη ά’βίρβ 

ρβνβίΠββ, Ιαηάίδ ςυβ Ιβδ βδρρίΐδ ίιηρυρδ άοίνβηΐ βίρβ άοιηρίβδ; βί. ιιι, 14. — 

Έδ(δου α Γίιηρί., 3βδυδ Ιβυρ άοηηαίΐ 1β ρουνοίρ ρβηάαηΐ €[υ’ί1 ΓοριηαίΙ Ιβδ 

^ρουρβδ. 

8 8.) Παργ^γγειλεν αορ., ραρββ (ΐυβ Ιβδ ίηδίρυβίίοηδ οηΐ βίβ υηβ ίοίδ άοηηέβδ; 

ί'να η’βδί ραδ βηαΐ; οη ρουρραίΐ ηιβίΐρβ ΓίηΓιηίΙίί, ου ΓίιηρβραΙίί αυ άίδβουρδ 

άίρββί, βί β’βδί ρρββίδβιηβηί ββ ςυί δβ ρροάυίί άαηδ Ια δυίίβ : υποδεδερ.ένους 
δυρροδβ υη ίηΓιηίίίί, βί Ια ρΐιραδβ δβ ίβριηίηβ ραρ Γίιηρβραίίί (ριτί ανββ 1β δυ1)3.). 
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]θί^ηίΙ άθ ηθ πβη ργθικΙγθ ροαρ Ια ΓοαΙβ, βαιιΓ υη 1)αΙοη δβυΐθΐηθηΐ : 

Ι^β (ϋ800ηΓ8 ρ&δδθ άοηο άιι βΐγΐβ ίηάίΓΟοί αιι δίγΙθ άιρβοΐ ρ&ρ υηβ ναπαϋοη, 
βί 1θ Ιουί θδί; βοηίοΓΠΐθ αα δβηδ άβ παρτ^γγειλεν. II θδΐ ίου! α ίαϋ αΛϋΓ&ίΓθ άβ 
νοίΓ άαηδ ΟθίΙβ αηαοοίυΐΐιβ υηβ ρρθΐινθ (|ΐΐ6 Μο. 00ΓΓί§·β&ίΙ ρθηί1)1θπΐθηΙ ιιη 
ΙβχΙθ βΟΓίΙ (Ζθ2:5^, I, 871, ηοΙβ), ά’αυίαηί ςυβ Γδηαοοίυΐΐΐθ ΐπάΐςυθ 1θ ρΙαδ δοιι- 
νβηΐ υη ιηουνθίΉβηΙ δροηΐηηθ άβ Ια ρβηδθθ, 1β δί^ΐθ ραρίβ, ρΐαίόί ({υβ 1θ 
δίγΙβ βΟΓίΙ. 
ίιΘ 1)αΙοη Θ3ΐ 1θ οοιηρα^ηοη άυ νο^η^θπρ (Εχ. χιι, 11; Οβη. χχχιι, 10), Ια 

οοηοθδδίοη άυ ΙιαΙοη η’θδΐ άοηο ραδ οοπΙγθ Ια ρΐυδ δίηοΐθ ραυνΓθίβ. Μαίδ Εο. 
(οΓ. ΜΙ.) α (ϋΐ (χηδέ ράβδον, ραδ άβ 1)αΙοη, ά’ού υηβ άίίΓιουΙΙθ οβΐΘΐ)Γθ. δαίηΐ Αυ§·. 
86 ρΓοηοηοθ ρουρ ΓΙιαρηιοηίδαΙίοη αΙΐδοΙυΘ : ιιΐηιπκιιιβ βνξο αοοίρΐβηάαιη βδί α 

άοητίηο αροβίοΙίε άίοΐιυη [Ώβ οοηβ. βν. II, 73) : 3θδυδ α (Ιοηηβ Ιβδ (Ιβυχ οράρβδ 
ιηαίδ ηοη ραδ άαηδ 1β ιηβιηβ δβηδ. Λνβΐΐΐι. δυρροδβ ςυβ Ιβδ υηδ οηΐ Γβηάυ 
« ηοη », ββ ς[υβ Μβ. Ιΐδαίί « δί ββ η’βδί ». Εβ. αυραίΐ άοηο βοηηυ υηβ 
δουρββ αραιηββηηβ (?) άβ Μβ.? Ρυρβ Ιι^ροίΗβδβ, βΐ ρβυ ΥΓαΐδβπιΜαΜβ. Ό’αρρβδ 
ΚηαΙ). : τιβί^ηβ ίά οοηΙναΓίιυη βεΙ βί ([ΐιοά Μαΐΐΐι. χ, 9 Ιβξίΐιιν, άιιπιιηοάο αίίβη- 

άαΙιΐΓ ίΒί άίβί [λη κτησ·/;σθε ηβ ψίίιΐΓ νίΓ^αιη δίΒί βοηιραρβηΐ; ρνοίη εί νίνξαηι αά 

πιαηιιπι ϊιαΰβηΐ, Ιοίΐαηΐ βαπι; είη πιίηηε, ρβΓξαηΐ είηβ ιιΙΙα πιοτά (161); ιηαίδ 
οβίίβ οοηβίΙίαϋοη ηβ δ’αρρΙίςυβ ραδ α Εβ., βί η’βδί ^υβΡβ ρΐυδ Ιιβυρβυδβ ρουρ 
Μί., βαρ κττ^σησθε ηβ νβυί ραδ άίρβ ίβΐ « αβίιβίβρ », « αβςυβρίρ », ιηαίδ δίιηρίβ- 
πιβηί « ροδδβάβρ » {ν§'.). Ό’αρρβδ δαίηί ΕρΙιρβιη [Μοβείη^βτ, ρ. 91 βί 1β ΌΙαίββε. 

αταΒβ, χιι), 3β8υδ ρβριηβί υηβ νβρ^^β, βη δί^ηβ άβ ^ουνβρηβιηβηί βί ά’ίιυιηί- 
Ιίίβ, ηοη υη Εαίοη, ςυί η’βδί άβ πιίδβ ςυ’ανβο υη ίρουρβαυ ίυρίβυχ. — Μαΐάο- 
ηαί (δυρ Μί. χ, 10) αναίί άβ]α άοηηβ Ια νραίβ δοΐυίίοη : Οοηΐτατίίε βηίπτ νβτΒίε 
βαηάβηι ηίβντιηβ εβηίβηΐίαηι βίβ^αηΐβτ βχρτβεείί. ΙΙΐβτίΐΐίβ βηίπι ηοη Ο/ιτίείί 

νβτΒα, εβά εβηεηπι βχροηβηε νοίιιίΐ εί^ηίββατβ Ο/ιτίεΐιυη ΑροεΙοΙίε ρταβββ- 

ρίεεβ, ηβ ^ιιίίΐ ΙιαΒβνβηΐ, ρναβίβτ βα, (ρααβ βεεβηΐ ίη ρταβεβηίβηι ιιειιηι ηβββε- 

εατία. 

Εη Ρβαΐίίβ, ί1 η’^ α ραδ άβδαββορά δυρ 1β Γοηά άβ Ια ρβηδββ. άβδυδ α νουΐυ 
ςυ’οη δβ βοηΓιαί ά Ια Ρρονίάβηββ. Εα ίραάίίιοη α ρυ βοηδβρνβρ ββί ανίδ δουδ 
άβυχ ίοριηβδ : οβίίβ άβ Μο. (^υί βχοΐυί ίουίβ ρρονίδίοη άβ ρουίβ (εις δδ&ν, δαηδ 
αρίίοΙβ) ιηαίδ αυίορίδβ 1β Εαίοη, βί οβίίβ άβ Εο. βί άβ Μί. ςυί 1β οοηάαιηηβ, 
ρβυί-βίρβ ραροβ ηυ’βΠβ 1β οοηδίάβΡβ οοπιιηβ υηβ άβίβηδβ, ίηάίςυαηί ιηοίηδ άβ 
οοηΓιαηοβ. ^υβ11β βδί Ια ίορπιβ (^υί Ρβπιοηίβ α 3β8υ8? Εοίδ^ : « Ια ίοριηυΐβ Ια 
ρΐυδ αΕδοΙυβ βδί ρβυί-βίΡβ βηοορβ οβίίβ (^υί οοηνίβηί 1β ιηίβυχ α Γβδρρίί άβ 
308118 βί αυχ οίροοηδίαηοβδ άβ Ια ρρβπιίβρβ ιηίδδίοη » (I, 871); πιαίδ ρβυί-βίΡβ 
Ια ίραάίίίοη α-ί-βΠβ α]ουίβ υη άβρουίΐίβιηβηί ρΐυδ οοιηρίβί {8ίκ'βΐβ]. II βδί 1)ίβη 
άίίΤιοίΙβ άβ δβ ρροηοηοβρ. — Οβ ^υί ραραίί οβρίαίη, ο’βδί ί^υβ Ια ίορπιυΐβ άβ Εο. 
βδί 1β δοΕβηια άβ Ια ραυνρβίβ α1)8θ1υ6, ίαηάίδ ςυβ οβίίβ άβ Μο., ανβο δβδ αΐίβρ- 
ηαίίνβδ άβ οΐιοδβδ ρβρηιίδβδ βί άβίβηάυβδ, α ίουί Γαδρβοί άβ νβρίίαΜβδ ρβοοπι- 
ρηαηάαίίοηδ ρουρ υη νο^α^^β ρββΐ; 1β δί^ΐβ βδί οουρβ οοιηιηβ δί άβδυδ οοιηρίβ- 
ίαίί δα ρβηδββ δβίοη Ιβδ ρρβνίδίοηδ ρροΕαΜβδ. II η’^ α ρίβη 1ά ά’υη ρβάαοίβυρ 
οοπιΜηαηί α Ιοίδίρ. — Ε’οράρβ ρρίηιίίίί ραραίί βίρβ : ηί ραίη, ηί 1)βδαοβ, ηί ρβίίίβ 
ηιοηηαίβ; Γοράρβ άβ ν§. : ηοη ρβταηι, ηοη ραηβηι, ηββιηβ ίη ζοηα αβε (ανβο 
Λ, ά’αδδβζ ηοιη1)Ρ6υχ ιηαηυδορ., Ιαίΐ., ε^ττ.) βδί ρροΙιαΜβπιβηί βυιρρυηίβ α Εο. 
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ηί ραίη, ηί Ββδαοβ, ηί ρβίϋθ πιοηηαίβ (Ιβηδ Ια οβίηΙυΓβ, ^ πιαίδ [ά’αΐ- 

Αυ^ου^(^Ί1π^ βηοοΓβ Ιβδ ρΐιΐδ ραιΐΥΓβδ ιηοιιΙίΓΘδ ηβ δβ ιηβΙΙβηΙ ραδ βη ΓοηΙβ 

δ&ηδ ηη ραίη άαηδ ιιη δαο άβ οπιγ. δ’ίΐδ οιιΐ ςυβίςυβδ ρίβοβδ άβ ιηοηπαΐΘ — 

άαηδ Μο. οη ηβ δπρροδβ ιηβπιβ ραδ (^υ’ίΐ ρυίδδβ βΐΓβ ςηβδίίοη άβ ρίβοβδ ά’αΐ’- 

8:βηί, — ίΐδ Ιβδ πιβΙΙβηΙ άαηδ ΙβιΐΓ ΙυΛαη οπ βηοοΓβ άαηδ ΙβυΓ οβίηΙυΓβ. 

Εα 1)βδαοβ, πιίρα, βδΐ βηίβηάπβ ^βηβΓαΙβπιβηΙ ά’υη δαο ροιίΓ ιηβΙΐΓβ Ιβδ ρΓΟ- 
νίδίοηδ, βΐ δρβοίαΙβιηβηί 1β ραίη. Μ. ϋβίδδιηαηη [Ι,ίοΐιΐ νοπι Οείβη, Ι»·® βά., 73 δ.) 
α ρροροδβ 1β δβηδ άβ 1)βδαοβ άβ ςπβίβυΓ. Ιι’ίηδοπρΙίοη άβ ΚβίΓ-Ηα\ναΓ, δΠΓ Ια 
ρβηΐβ οηβηίαΐβ <1β ΓΗβηηοη, βδΐ Γίιοιηιηα§'β ά’υη οβρίαίη Ι^ηοίυδ άΆςΓα1)α, 
βηνογβ ραΓ Ια άαΐηβ ΑΙβΡ^αΙίδ πε[Λφθεις υπό τ% κυρ(α[ς] [’Α]ταρ(χ)άτη[ς], €[ΐΐί δβ 
ναηΐβ ςιιβ οίιαουη (1β δβδ νογα0·βδ Ιιιί ραρροΓίαϋ δοίχαηΐβ-άίχ 1)βδαοβδ : ά(π)ο- 
φόρησε (ΐηοΐ ΟΓββ ά’αρΡβδ άποφορά) έκάστη άγωγη πτ^ρας ο' (ΡοδδΕΥ, ΒηΙΙβύη άβ 
€θΓΓ68ροηάαηο6 ΙιβΙΙέηίίιαβ, 1897, 60 δ.). Μ. Ββίδδπιαηη α άοηο ρβηδβ (}υβ 
^βδιι8 α νοηΐιι ορροδβρ α Ια πιβηάίοίΐβ βΐιοηίββ άβδ ρρβίρβδ άβ Ια άββδδβ 
δγρίβηηβ, δϋ^πιαίίδββ ραρ Εηοίβη [Σΐίοίιιε, 35) βί ραρ Αρηΐββ [Μέΐατη. νιιι, 27), 
1β άβδίηίβρβδδβπιβηΐ άβ δβδ άίδοίρίβδ, ςηί ρρβοΐιαίβηί ^ραίιιίίβιηβηΐ. ^βιιβ Ιβςοη 
ηβ ίηΐ ραδ Ιοπ]οιΐΡδ οοιηρρίδβ, ρηίδςιιβ Ιβδ Οοηεί. Αροβί. ιιι, 6, ραρίβηΐ άβ 
νβηνβδ ςαί η’βΙαίβηί ρΐιΐδ άβδ νβιινβδ, πιαίδ άβδ Ιιβδαοβδ νίναηίβδ, ηοη ρΐυδ 
άβδ πιαίδ άβδ πηραι {Ββίββπιαηη, Ι. Ι. ά’αρρβδ ΝβείΙβ). 

II βδΐ, βη βίϊβΐ, Ιρβδ ρρο1)α1)1β ςυβ πήρα δί^ηίββ πηβ ββδαοβ άβ ςηβΐβ, οαρ ί1 
βΙαίΙ ίηιιΐίΐβ ά’ίηίβράίρβ υηβ Ρβδαοβ άβ ρρονίδίοηδ αρρβδ ανοίρ ίηίβράίΐ 1β ραίη. 
άβδίΐδ νβηΐ ςυβ δβδ άίδοίρίβδ νίνβηΐ αη ίουρ 1β ίοπρ. ϋβ οβίίβ ίαςοη, ί1 βνίΙαίί 
1β δουρςοη ιηέηιβ 1β ρΐυδ Ιοίηίαίη ά’ηηβ Ιοπρηββ βηΙρβρρίδβ ηηίςυβπιβηί βη 
νυβ άβ 1ας[η6ΐβ, άαηδ Ιβάβδδβίη ά’βη αοοιιπιπΙβΡ Ιβδ ρροΓιίδ. Εβδ οίροοηδίαηοβδ 
βίαηί ο1ιαη§·ββδ, ΓΕ^Ίίδβ α ρη ρβρπιβίΐρβ βί ιηβπιβ Ιιοηορβρ Ια ραηνρβίβ άβδ 
οράρβδ πιβηάίαηίδ ού Γοη ςαβίαίί ροιιρ άβπιαηάβρ Ια ηοπρρίίπρβ ςυοίίάίβηηβ. 
Εηοορβ βδί-ίΐ ςα’βΠβ α ίοιι]οιΐΡδ νβίΠβ α ρβρρίπιβρ Ιβδ αβιΐδ ηηί δβ ^Ιίδδαίβηί 
ίαοίίβιηβηί άαηδ οβί ιΐδα§·β. 

9) Μο. αηίορίδβ Ιβδ σανδάλια, Μί. ίηίβράίί Ιβδ Οποδ^ίριατα, Εο. ηβ άίί ρίβη. Εβ 
δβηδ ηοριηαΐ άβ υπόδηρ,α βδί δβπιβίΐβ δοηδ 1β ρίβά ηοιιββ ανβο άβδ οουρροίβδ, 
άοηο ηηβ δαηάαΐβ Ιρβδ Ιβ^'βΡβ, οβΠβ ςπί βδί ηδίίββ αη]οαράΊιιιί ροπρ Ια πιαροΕβ. 
Εβ ιηβιηβ ιηοΐ ρουρραίΐ δί^'ηίΟβΡ « οΐιαηδδπρβ », ά’ού Ιβδ Εαριηοηίδαίβυρδ δΙρίοΙδ 
οηΐ οοηοΐη ς[αβ άβδίΐδ αναίί ρβρπιίδ Ιβδ δαηάαΐβδ, πιαίδ ίηίβράίί Ιβδ οΐιαπδδΐιρβδ 
[Αΐί^., Κηα1?.). Εβδ οίροοηδίαηοβδ ηβ δβ ρρβίαίβηί ^ηβΡβ α οβδ δυΕίίΙίίβδ 
[ΜαΙά.). Εα οοηοίΙίαίίοη άοίί δβ ίαίρβ οοιηπιβ απ ν. ρρβοβάβηί, άαηδ 1β δβηδ 
Ιαρ^β ά’ηηβ ραυνρβίβ ίρβδ ρί^ουρβηδβ, δρβοίΓιββ βη ηιοάαΐίίβδ άίνβΡδβδ ραρ Ια 
ίραάίίίοη. Εβδ ρΐηδ ραηνρβδ ηβ δοηί ραδ άβροπρνηδ άβ δαηάαΐβδ, ηιαίδ ίΐδ ρρβ- 
ίβΡβηί ραρΓοίδ ιηαροΕβρ ηη-ρίβάδ ροηρ Ιβδ βοοηοπιίδβρ. Ε’βδί Ια ιηβπιβ δίίηαίίοη 
άαηδ Ιβδ άβηχ οαδ. 
Οη Ιίί ένδύσησθε, δηΐ33. αορ. ροπρ ΓίιηρβΓ. αρρβδ (χτ}, οβ ςαί βδί ίΡβδ ρβ^ηΐίβρ, 

ανβο Ν ΑΟϋ, βίο. Εα Ιβςοη Ινδύσασθε βδί ρρβίβρββ ραρ 8\νβίβ ά’αρρβδ Β ρρβδςηβ 
δβηΐ (ίπιρβρ. αορ. αη Ηβη άη ρρβδβηί ςηί ββραίί ρΐηδ ρβ§·η1ίβρ), οβ ςηί βδί Ηίβη 
βχοίηδίί. Εα Ιβςοη Ινδύσασθαι (ίηβη.) βδί ρβη αηίορίδββ, βί άηβ αη άβδίρ άβ ηβ 
ραδ ίηίροάηίρβ 1β άίδοοηρδ άίρβοί. Κβνβίίρ άβηχ ίηηί(|ηβδ, ο’βδί 1β ίαίί ά’ηη 
Ηοιηιηβ ρίοΗβ βί οίδίί; οΓ. Μο. χιν, 63; ηηβ δβηΐβ ίπηί^ηβ η’βδί ραδ δβηίβιηβηΐ 



ΕνΑΝΟΙΙ,Ε 8ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, VI, 10-12. 147 

Ιθγ] ο1ιαιΐ88Θ8 άθ 8αη(1αΐΘ8, β1 ηθ ΓβνβΙβζ ρ£ΐ8 άβπχ 1αηί€[αθ8! 

ίΐ ΙβαΓ (1188111 : « Εα οΐι νοιΐ8 8θγθζ βηΐΓβ8 ά&η8 υπθ ιη8ί8οη, Γθ8ΐ;6ζ-γ 

3ΐΐ8(}α’α οθ (|αΘ νοιιβ βογΙιθζ άβ οθ Ιίθα. 81 υη βηάΓοίί ηβ νοπ8 

Γβςοΐί ρα8, θ1 (}ΐι’ίΐ8 ηβ νοιΐ8 βοοπίβη! ρεΐ8, δΟΓίβζ-βη, βΐ δββοαβζ 

181 ρΟΠδδίθΓΘ (Ιβ ν08 ρίθ(ΐ8 βΠ ΙθΠ1θίο·η81§^θ νίδ-θ,-νίδ ά’θΠΧ. )) δ’βη 

ιιη ίικΙίοΘ (1θ ρατινΓβίβ, οθία δ’ίιηροδβ ροιιρ υηβ ιηαΓοΙιβ αοίίνβ. ^08βρ11β [Αηί. 

XVII, V, 7) ραρίβ (Ι’υη ιηβ88&§^θΡ Γβνβίικίβ (Ιβυχ ίαηΐί^ιιβδ, ιπαίδ ίΐ βδί ρΓθ1)&ΐ3ΐβ 

ςη’ίΐ αΙΕϋ α οΙιβναΙ (οϋβ ρ&Γ 8ί\’6ί6). 

10) ίι’ΐιοδρίΐαΐΐίβ θδΐ (Ιθ Γβ^^Ιβ βη ΟπβηΙ, ^ιιαη(^ Ιβδ αρόΐρβδ αΓΓίνβηί (Ιαηδ 

ιιηβ νίΙΐΘ 011 ά&ηδ πη 1)Οιιγ§· ού ίΐδ ηβ βοηη&ίδδβηί ρβΡδοηηβ, ββ η’βδί ρηδ η 

βηχ 4 (ΙβιηαηιΙβΓ ΓΙιοδρίΙ&ΙίΙβ, οη (Ιοΐί Ια Ιβυρ οίΤηρ. Οράίηαίρβιηθηί ί1 γ & ηηβ 

ιηαίδοη ροιίρ Ιβδ Ιιόίβδ, πιαίδ ί1 βδΐ ρβη 1ιοηορα1)1β ά’γ βίρβ βοηάυίΐ. Οβρθηά&ηί 

Ιβδ αρόΙρβδ ηβ (ΙοίνβηΙ ραδ ηΐΐβρ η’ίπιρορΙβ ού : ΑροείοΗ ηοναηι ίηΐνοοηηίβε 

ιινΒβηΐ ΒοίΓβ ηοη ροΙβηιηί ([αίδ ςααΐίδ 68861; 6γ§ο ΙιοβρβΒ ^αιηα βΙί^βηάιΐΒ €81 

ροραΐί 6ΐ ίηάίοίο νίοίηοηιπι [Ηί6Γ.ΪΏ. ΜΙ. ιχ). Α βΙι&η§·θΡ δουνβηί άβηι&ΐδοη, Ιβδ 

αρόΐρβδ βηβοτιρρ&ίβηΐ 1β ρβρροβίιβ (Ι’ίηβοηδΙαηββ [νί6ΐθΓ) οιι πιβιηβ (Ιβ §·οπρ- 

ιηαηάίδβ {ΤΙΐ6ορ}ΐ'ΐ/Ια6ΐ6), δαηδ ρ&ρΙβΡ άα Ιβπιρδ ρβράη βη ρβίαϋοηδ οίδβυδβδ. 

11) τόπος ρηρ ορροδίΐίοη ύ οικία β’βδί ΙοηΙ Γβηίΐροίί. Ε’ΙιοδρίΙηΙίΙβ βδί (Ιαβ ραρ Ιβ 

^ροηρβιηβηΐ, 1)0ΐιρ§· οη Ιιηιηβηη, δαηί 4 βίρβ βχβΡβββ ρ&ρ (Ιβδ ρ&ρΙίβηΙίβΡδ. 

^ηηηύ ίΐ δ’η§^ϋ (Ι’αρόίρβδ (ΙοηΙ Ια ιηίδδίοη βδί βοηηηβ ρ&ρ οηϊ-ύίρβ, Ιβ Ρβίηδ α 

ηη β&ραβίβρβ δρββί&Ι : οη ρβΐηδβ (Ι’βηίβηάρβ Ια 1)οηηβ ραροΐβ. Μβ. ραδδβ βηβορβ 

ραρ αηαβοίηΐΐιβ (Ιη Ηβη αηχ ^βηδ. ^ΟIηπ1β Ιβ ίβιηρδ ρρβδδβ βί (|η’ΐΙ βδί ίηηίίΐβ (Ιβ 

Ιβ ρβΡίΙρβ βη ναίηδ ροηρραρίβρδ, Ιβδ άίδβίρΙβδ (^ηίίίβροηί ββ Ηβη βί δββοηβροηί 

ιηβιηβ Ια ίβρρβ (}ηί δβ δβραίί αίίαοΗββ 4 Ιβηρδ ρίβύδ. Εί^ΊιίΓοοί α Ηίβη βχρΗ(ϊηβ 

Γορΐ^ίηβ άβ ββίίβ Ιοβηίίοη, βίραη^βρβ 4 ΙΌριβηί ρροΓαηβ. Εβδ άηϊΓδ ρβ^αράαΐβηί 

βοπιιηβ ίηιρηρβ ίοηίβ ίβΡΡβ (^ηί η’βίαίί ραδ Ια ίβρρβ ά’ΐδραβί, βη ραρΗβηΙίβΡ ραρββ 

(^ηβ Ιβδ Οβηίϋδ η’οΗδβρναίβηί ραδ Ιβδ Ρβ^ΐβδ άβ ρηριΓιβαίίοη ραρ ραρρορί αηχ 

ιηορίδ. Εη ρβηΐραηί βη ίβρρβ δαίηίβ, ίΐ βίαίί άοηβ ηβββδδαίρβ άβ δβ άβΗαρραδδβΡ 

άη βοηίαβί άβ Ια ίβΡΡβ ίπιρηρβ {Ηονα6 }ΐ6ΐ)Γαί6α6, II, 315 δ. δηρ Μί. χ, 14; βί. 

ραρ βχβηιρΙβ Το86(ΐα, βά. ΖΗ6Τ^6ηΊΐ. 569, ίραΐίβ Κ6ΐίιη, })α})ά ([αηιά ι, 5 : « Ια 

ροηδδίβρβ άβ Ια δγρίβ δοηίΠβ βοηιηιβ ββΐΐβ άβδ ραγδ βίραη^βΡδ ». Εΐ^Ηίίοοί 

άοηηβ 4 Γανίδ άβ άβδηβ ηη δβηδ ρβηΐ-βίρβ ίρορ δρββίαΙβιηβηί ραΗΜηχί^ηβ βη Ιβ 

ο’Ιοδαηί : ϊίέΐβΜ/τι^ίίβ νο8 ηοη 6Χ66ρ6ΓΪί ιιγΙβ ΙδΡαβΗίίβα; οιιηι άί866ίΐ6ΐΪ8, βχοιι- 

ύ6ηάο ρΐίΙν6Γ6ΐη α ρ6άΐΙ}η8 ν68ΐΗ8^ ά6ΐηοη8ΐΓαί6 νο8 ΐίνΙ)6ηι ί8ΐαηι, ιιΐ6ΐιη(]^ιΐ6 

ΙδΡαβΗΐΐβαιη,/>7’ί> Εί1ιηίβα,/>/’ο/*α/ζα, ίπιριιΐ'α, Γ6ριιΐαΓ6 αίψιο αΙ)οηιίηαΗ. 8αίηί 

ΡαηΙ α ρραΠι^ηβ ββ ρίίβ ρρββίδβιηβηί βη ρορίαηί Ια ρρβάίβαίίοη άβδ άηίίδ αηχ 

Οβηίΐΐδ (Αβί. XIII, 51), βοηιηιβ ροηρ άϊρβ (ΐη’ίΐ ρβηοηςαίί 4 δ’οββηρβρ άβδ άηίίδ. 

Ο’βίαίί ηηβ αβίίοη δ^πιΗοΗίΐηβ, ίαβίΐβ 4 βοηδίαίβρ, βί βοιηιηβ ηη ίβιηοί§“ηα^β άβ 

ΓοΗδίίηαίίοη άβ ββηχ (|ηί ρβίηδαίβηί Ια ραροΙβ; Ια Ιοβηίίοη εις μαρτύριον Οβη. 

XXI, 30; Βί. (Α) χχχι, 19 (ά’ηη βαηΐίΐϊηβ) βίβ. άβ ηβ δαίδ οη λΥοΙΠι. α ρρίδ Ιβ 

δβηδ ά’αββηδαίίοη. Οη δβ δοηνίβηί βηβορβ 4 8α1αιηαη(^ηβ ςηβ δαίηίβ ΤΗβΡβδβ, 

({ηίίίαηί Ια νίΐΐβ, δββοηα δβδ δαηάαΐβδ βη άίδαηί ; « άβ 8α1αιηαη(}ηβ, ραδ ιηβηιβ 

άβ Ια ροηδδίβΡβ ». 

12) Μβ. Ρβηά βοιηρίβ άη ρβδηΙίαί άβ Ια ιηίδδίοη ςηί η’βδί ροίηί ηη δίιηρΙβ 
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βΐ&ηΐ αΐΐβδ, ίΐδ ρρβοΙίθΓθηΙ Ια ρβηίίθηοθ; ίΐδ οΐιβδδαίβηί Ιιβατι- 

οουρ άθ (Ιθιηοηδ, βΐ ίΐδ οί^ηαίθηΐ ά’ΐιυιΐθ Βθααοουρ άθ ιηαΐαάθδ β1 

Ιθδ ^πΘΓίδδαίθηΙ. 

ρΓορ^Γ&πίΐιηθ, ΐΏ&ίδ ιιηθ Γβαΐίΐθ θχρπιηθθ βη ΙθΓΠίθδ ρρθοίδ. Εθδ αρόίΓβδ ρρέ- 

οΐιαίβηί, ηοη ραδ ίπιΐΏΘίϋ&Ιθίηβηί 1β γθ^πθ άβ Όίβυ, ιηειίδ Ια ρΘπίίβηοθ, ρΓθ1)&- 

1)ΐ6ΐηθη1 βη νυβ άβ ββ Γβ§·ηθ, άοηΐ βΐΐβ βίαΐΐ Ια βοηάϋίοη (βί. ι, 15). 8πρ Ιθ δβηδ 

(1θ μετανοέω, βί. Ια ιηοηο^ραρίιίθ άβ Μ. Τΐιοιηρδοη, Σίη^αΐΒΐΐο αηά βχβξβύοαΐ 

8ΐιχάΐ68 άθ ^11^^α§·ο, νοί. I. 

13) Ό’αρρβδ δγνθίβ Ιβ ραδδα§[“θ άβ Γαορ. Ικτ^ρυξαν αΓίιηραρΓ. έξέβαλλον... ήλειφον... 

έθεράπευον ίη(ϋ(|ΐΐΘ ρβπΐ-έΐρθ ςηθ Ια ρΡΘάίβαΙίοη βίαϋ Ιβ 1)ΐιί άβ Ια ιηίδδίοη, 

Ιαηάίδ ηηθ Ιθδ ααΐρβδ αβϋοηδ δβ ρρβδβηίαίβηΐ δβηΐθπίθηΐ α Γοββαδίοη, βΐ βοπιπιθ 

βη βουρδ άθ ρουΐβ. ^βιίβ ηααηοβ ηθ δθ ίρουνθ ραδ άαπδ Ια βΐ ιιΐ88. ί«’βχ- 

ριιΐδίοη άβδ άθπιοηδ βδΐ ά’αίΠβιΐΡδ ά’αηβ ίηιρορίαηθβ ιηα]βαρβ (οΓ. ι, 34) βΐ θοηδ- 

Ιαιηιηβηί άίδΐίη^ιΐθβ άβδ §·αβρίδοηδ. 1>Ίιυί1β α ίου]ουΡδ βίβ ρβ^αράββ βη ΟριβηΙ 

βοιηιηβ ηη Ρβπιβάβ Ιρβδ ηΐίΐβ; βΐΐβ βδί βηβορβ βιηρίογββ ίρβδ βουραιηιηβηΐ; Ιβ 

δβηΐ ραίΓιηβιηβηΙ ιηοάβρηβ βοηδίδΙβ α Ια ρβηάρβ αδβρϋίϊυβ; ΓοηβΙίοη ρρα1ί(|ΐιββ 

ραρ Ιβδ αρόΐΡβδ αναίΐ άοηβ, δβπι1)1β-1;-ί1, ηη 1)ηΙ ιηβάίβίηαΐ. Μαίδ ί1 βδΐ βύρ ςηβ 

Μβ. ηβ δ’αρρέΙβ ραδ α ββία βί ρβηδβ α άβδ ^-αβρίδοηδ ηιίραοηίβηδβδ. Ι^βδ αρόΙρβδ 

^ηβΡίδδβηΙ α ΓίηδΙαρ άβ Ιβηρ ΜαίΐΡβ, ηοη ραδ βοηιπιβ πίθάββΐηδ, ιηαίδ βοπιπιβ 

11ιαηιηαίηρ§·βδ; δβηΐβπιβηΐ ίΐδ βηιρίοίβηΐ Γΐιηίΐβ άοηΐ ί1 η’α ^απιαίδ ΓαίΙ ηδα§·β 

(}ηβ ηουδ δαβίιίοηδ. II 7 ^ ββρίαΐηβιηβηί ηηβ ηηαηββ. Οη άΐραίΐ ςιιβ, ραρ Ιβ ίαίΐ 

(^η’^1δ βηιρΙοίβηΙ ηη ρβιηβάβ βΙαδδβ, ΐΐδ ηβ ρροπιβΙΙβηί ραδ Ιοη]οηρδ ηηβ §·ηβρίδοη 

δηρηαΙηΡβΠβ, βΐ Μβ. ηβ άΐί ραδ (^ηβ ίοηδ Ιβδ ηιαίαάβδ ΓηδδβηΙ §^ηβρίδ. Οβ ριίβ 

βδΐ 1)ίβη Ιβ ηιέηιβ ςηί άβπιβηρβ βη ηδα^β άαηδ 1Έ§·1ίδβ (3αβ. ν, 14). Ι^οίδγ : 

« ΟβΙΙβ ρραΐΐί^ηβ α Ιίβαηβοηρ ά’αηα1ο§ίβ ανββ Ιβ Ρΐίβ βΐιρβίΐβη άβ Γβχΐρβιηβ- 

οηβΐΐοη, ηηί βη βδΐ ρΐηδ οη ιηοίηδ άίρββίβηιβηΐ άβρίνβ » (I, 901). ΚηαΙ. : ΙΙηάβ 

[αοίΐβ ραΐβΐ... ηηοΐίοηβιη Ιιαηο 6886 β^αναπι 6ί ίρραιη 8α6Γαιη6ηύ 6χΐΓ6ϊηα6 

ιι?ΐ6ΐΐοηί8, ^ιιοά 8α6Γαηΐ6η(αιη, ηΐ Οοη6ίΙίιιηι ίΓίά6ηίίηΐίπι ρΓα66ΐαΓ6 άί6ίΐ, αριιά 

Μαΐ'6ηΏΐ (ΐΗίά6ηι 68ΐ ίη8ίηηαίηιη, ρ6ΐ' Ια6θΙ>ιιπι αΐίΐ6ΐη αρο8ΐοΙαηι α6 Όοιηΐηί 

Ρ'αίΓ6ΐη βά6ΐίΙ?ΐί8 6οηιηΐ6ηάαΙαπι α6 ρνοπιιιΐξαίΐίηι (6'β55. XIV, Όθ6ΐ. ά6 8α6Γ. 

6χΐι\ ιιηοί. βαρ. ι). Ιιβ ΙβΡίηβ άβ Γι§“ηρβ βΐ άβ Ι^ρβ βδΐ ρβηΐ-βίρβ Ιρορ Γαί1)1β, βαρ 

ίΐ δ’α^ίΐ ρΙηίοΙ άβδ ορί^ίηβδ ρββΐΐβδ άη δαβρβπιβηΐ:, βοπιπιβ Ββάβ (δηρ Μβ.) 

Ιβ άϋ ίΡβδ Βίβη : ηηά6 ραί6ί α1) ίρ8ί3 αρο8ΐοΙί8 1ιιιη6 8αη6ΐα6 Ε66ΐ68ία6 πΐ0Γ6πι 

6886 ΐΓαάίΐΗΠΐ, ιιΐ 6η6ΐ'§Η}η6ηί ν6ΐ αΐϋ ^ΐίίΙί})6ΐ α6§Γ0ΐί ηπξαηΐιιΐ' οΐ6θ ροηΐίβ6αΙί 

1)6η6άί6ΐίοη6 6οη866Γαΐο [Ρ. X. ΧΟΙΙ, β. 188). 

14-16. Ορινιον η’ΗκκοηΕ δυκ 3Εδυδ (Ββ. ιχ, 7-9; ΜΙ. χιν, 1-2). 

II βδί ίηιροδδίΒΙβ ςηΉβΡοάβ Ληϋραδ, (^ηί άβηιβηραίί οράίηαίρβηιβηΐ ά ΤίΒβ- 

ριαάβ, νίΠβ ίοηάββ ραρ Ιηί, η’αϋ βηίβηάη ραρΙβΡ ςη’αδδβζ ίαρά άβδ ρρβάίβαΐίοηδ 

βΐ άβδ πιιραβίβδ άβ άβδηδ. Μαίδ ηη πιοηιβηίνίηί οη Γίπιρρβδδίοη ίαί ρΐηδ ΓορΙβ 

άαηδ Ια ρβίίΐβ βοηρ. Μβ. αρΙαββ ββ ιηοαιβηί Ιορδ άβ Ια ιηίδδίοη άβδ Όοηζβ, ανββ 

Ββαηβοηρ άβ νραίδβπιΒΙάηββ. II ηβ δ’α^^ίδδαίί ρΐηδ άβ Γαβίίοη ά’ηη ίδοΙβ, πιαίδ 

ά’ηηβ δΟΡΙβ ά’α§·ίΙαίίοη ρβραηάηβ άαηδ Ιοηίβ Ια Οαΐίΐββ. ΒβίΙβ πιίδδίοη βδί 

βοιηιηβ ηη βηίρ’αβίβ {ΡοΪ8'^) άοηί Μβ. ρροΓιίβ ροηρ αβίιβνβρ ΓΜδίοίρβ άιί 

Βαρίίδίβ, ηη ρβα βοηιπιβ ί1 α ρροββάβ (ιιι, 21 βί 31 δδ.) α ρροροδ άβ Ια άβιηαρβίιο 

άβδ ραρβηίδ άβ 3βδηδ. 
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Ογ Ιβ Γοί Ηθροάβ [βη] βηΐΘΐκΙίί ρ&γΙθγ, οαι· 8οη ηοιη άβνθηαίί 

οθΙθΒγθ, βί οη (ϋδαϋ : « Ιοβη Ιβ ΒειρΙίδΙβ βδΐ ΓθδδΐΐδοίΙβ άβδ ιηοΓίδ, 

€ΐ ο’θδΐ ροπΓ οβία ^αβ Ιβ ροπνοΐΓ άβδ τηΐΓ&οΙβδ ορβΓθ βη Ιπί. » ι^Εΐ 

14) ΗθΓοάβ, οπ ρΙυΙόί Αηϋρκδ, Γιΐδ ά’ΗθΓοάβ Ιβ ΟΓκηά βΐ άβ Μαΐΐΐιαίΐβ, ανκίΐ 
Γβςιι ρ&ρ ΙβδΙκπίθΐιΙ άθ δοη ρβΓβ Ια Οαΐίΐββ βΐ Ια ΡβΓββ; Ιβδ Κοιήαίηδ ηβ Ιαί 
ΓΘΟοηηαίδδαίβηΙ ςυβ Ιβ ΙίΐΓβ άβ Ιβίραρςυβ, βΐ ί1 δβ 1)Γί8α ροπΓ ανοίρ αιη1)ίΙίοηιιβ 
βθΐυί άβ ροΐ {^08ΕΡΗΕ, Αηί. XVII, ι, 3; XVII, ιχ, 4). 8ί άοηβ Μβ. Ιβ ηοπιπιβ ροί, 
β’βδί ά’υηβ ίαςοη ίπιρρορρβ; ρβαί-έΐρβ Ιυί (ΙοηηαϊΙ-οη ββ ΙίΙρβ βη αραπιββη, 
ββΐηί άβ τετράρχης (ΜΙ. XIV, ι; Ρβ. ιιι, 19; ιχ, 7; ΑβΙ. χιιι, 1) βίαηΐ (ΙίίΓιβίΙβ α 
Ιραάυίρβ άαηδ ββΙΙβ Ιαη^ηβ. ΜΙ. ςαΐ (ΙβΒιιΙβ ραρ Ιβ ϋΐρβ ρροΙοβοΙαίρβ άίΐ αυδδί 
βασιλεύς αη βοιίΡδ άα ρββϋ (χιν, 9). Αη Ηβη άβ άΐΡβ ββ ηη’αναίΐ αρρρίδ Ηβροάβ 
(οιηίδδίοη Ρβραρββ ραρ ΜΙ. τήν ακοήν Ή,σού βΐ ραρ Ηβ. τύ: γινορ.ενα πάντα), Μβ. βοη- 
Ιίηηβ ραρ υηβ ραρβηΐΗβδβ : 3β8ηδ βΙαίΙ άβνβηη υηβ ρβΡδοηηαΙίΙβ βη νηβ; ηοηδ 
δανοηδ (Ιβ3α ςηβ ββ ηβ ρβηΐ βίρβ ςη’α βηιΐδβ άβ δβδ ιηίραβίβδ. — Νοηδ ιηαίη- 
Ιβηοηδ Ια Ιβςοη ελεγον α βαυδβ άβ Γαββοροί άβ Β βΐ άβ Β (ελεγοσαν) — ςηβίςηβδ 
ιηίηηδβ. α έ /* Αΐί§. {Όβ €οη8.) βοηΐρβ Γίιηιηθηδβ ιηα]θΡίΙβ άβδ ΙβχΙβδ βΐ άβδ 
νβΡδίοηδ ςηί οηΐ ελεγεν. ελεγεν α ρη βίρβ βΐιαη^β βη ελεγον, ραρββ ς[η’ίΙ βΙαίΙ 
οΗοςηαηΙ ςηΉβΡοάβ βχρριιηαΐ άβηχ ίοίδ δοη ορίηίοη, ιηαίδ ελεγον α ρη βίΡβ 
βΐιαη^^β βη ελεγεν, ραρββ ({η’ίΐ ραραΐδδαίΐ ρΐηδ ηαΙηΡβΙ άβ βοηΐίηηβρ ήκουσεν ραρ 
ηη νβρΗβ αη δίη^. Βα Ιβςοη ελεγον, ά’ηη δίγΐβ βη αρραρβηββ ρΐηδ άββοηβυ, α 
Γαναηία^β ά’βίρβ βη ραραΙΙβΗδιηβ ανββ άλλοι δέ (ν. 15), βΐ άβ βοιηρΙβΙβΡ Ιβ 
ΙαΗΙβαη άβδ ορίηίοηδ βηΐρβ ΙββςηβΠβδ Ηβροάβ ίαίΐ δοη βΙιοίχ. Βα ναριαηΐβ ελεγεν 
δ’θχρΗςηβ ραρ Γίηαάνβρίαηββ άβδ δβΡίΗβδ (ΐηί οηΐ βοηΐΐηηβ αη δίη^.; ελεγον 
δβραϋ ηβββδδαίρβιηβηΐ ηηβ βορρββΐίοη βαναηΐβ. — ΜΙ. δβπιΗΙβ ανοιρ Ιη ελεγεν, 
Ββ. αη βοηίραιρβ ελεγον; Ια ναριαηΐβ δβραίΙ-βΙΙβ δί αηβίβηηβ? — Ίωάνης ό βαπτίζων, 
βοιηιηβ I, 4, ίοριηηΐβ βηβορβ ρΐηδ βίραη^β ίβί, ρηίδςηβ άβαη βδΐιηορί. — έγη'γερ- 

ται, Ιβ ραρΓ., άοηβ : άβαη βδΐ άβδΟΡίηαΐδ άαηδ ΓβΙαΙ ά’ηη ρβδδηδβίΐβ, Ιαηάίδ ςηβ 
ήγέρθη ιηαρςηβ ρΐηΐόΐ ΓαβΙβ άβ Ια ρβδηρρββΐίοη. Ββδ δυνάρ,εις, ηοη ροίηΐ άαηδ Ιβ 
δβηδ άβ ιηίραβίβδ ορβΡβδ (νι, 2; ΑβΙ. χιχ, 11; II Βορ.χιι, 12), ιηαίδ άαηδ Ιβ δβηβ 
άη ροηνοίρ άβ ίαίρβ Ιβδ ιηίραβίβδ (I Βορ. χιι, 10. 28; ΟαΙ. ιιι, 5), ά’αρρβδ δ’ννβίβ. 
— ενεργούσιν βοηιιηβ ΕρΗ. ιι, 2, βΐ ηιοίηδ βοιηρίβίβιηβηΐ βοιηιηβ ΟαΙ. ιι, 8; ΡΜΙ. ιι, 
13, Ιαηάίδ ςηβ ά’οράίηαίρβ Ιβ νβρΗβ βδΐ βιηρίογβ ροηρ ββ δβηδ αη ιηογβη (Κοιη. 
VII, 2; II Οορ. ι, 6; ιν, 12; ΟαΙ. ν, 6; ΕρΗ. ιιι, 20; Εοΐ. ι, 29; I ΤΗβδδ. ιι, 13; 

II Τΐιβδδ. II, 7; άαβ. ν, 16; βΐ. ίβί ν§. ίηορβΓαηΙιιν]. Β’αββορά άβ ΜΙ. βΐ άβ Μβ. 
βηρ Ιβ δβηδ ίηΐραηδίΐίί άβ Γαβίίί ηβ ρβηΐ άοηβ έΐρβ ΓορΙηίΙ. —διά τούτο ιηαρςηβ 
βΙαίρβπιβηί ςηβ Γαβίίνίΐβ άβ άβαη ηβ δ’βραηοηίΐ βη ιηίραβίβδ ςηβ ραρ δυίΐβ άβ 
δα ρβδηρρββΐίοη, βη ραρΓαίΙβ Ηαριηοηίβ ανββ άο. χ, 41. II η’βδί ραδ βΙοηηαηΙ 
ι^η’οη δ’ίπια§^ίηβ ςηβ άβαη ρβδδηδβίΐβ ]οηίΙ ά’ηη ροηνοίρ δηρηαΙηρβΙ (βί. Αροα. 
Βαπίοΐι Ε, 10). Β’αίΙΙβηΡδ άβδ βοηρίίδαηδ η’αηραίβηΐ ραδ ΓαίΙ ββΐΐβ Ρβίΐβχίοη 
άβναηΐ ΗβΡοάβ; άίρβ ηηβ ^βαη βδΐ ρΐηδ ^ραηά αρρβδ δα ιηορί βΐ δα ρβδηρρββΐίοη, 
ο’βηΐ βίβ ρβρροβίΐθρ ηηβ ίη]η8ΐίββ οη άη ιηοίηδ ηηβ ιηαΐαάρβδδβ α ββΐηί ςηί 
ΓαναίΙ βοηάατηηβ. Οη νοίΐ ίβί (^ηβΐΐβ ίιηρρβδδίοη αναίΐ ρροάηίΐβ άβαη, βΐ ςηβΙΙβ 
ρβίηβ οη βρροηναίΐ α αάπιβίΐρβ ςηβ δα βαρρίβρβ αναίΐ βίβ άβΓιηίΙίνβιηβηΙ Ηρίδββ. 

15) Μβ. α βοιηηιβηββ ραρ Ια βοη3ββΙηρβ Ια ρΐηδ ίηνραίδβπιΗΙαΗΙο. Β’ίάββ άη 
Γβίοηρ ά’ΕΙίβ ρβηΐραίΐ ιηίβηχ άαηδ Ιβδ ρρβνίδίοηδ, ρηί8(^η’οη Ιβ βρο^αίΐ νίναηΐ, 
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ά’δΐυΐΓθδ (ΙίδαίθηΙ : « Ο’βδΙ Εΐίβ ! » Εΐ ά’αυίΓβδ (ϋδαίβηΐ : « Ο’βδΙ 
υη ρΓορΙιβΙθ οοηιηιβ Ιβδ ειπίΓΘβ ρΓορΙιβΙθδ. » — ΗθγοιΙθ, βη ίΐγ&ηΐ; 

άοηο βηίβηάυ ρθρΙβΓ, (ϋδαίί : « Ο’θβΙ ^θαη (^υβ ]’αίΓαίΙ (ΐΘΟ&ρίΙβΓ (^ηί 
βδί ΓθδδΙΙδοίίβ! )> 

ΗβΓοάβ Ιυί-ηΐΘΐηθ ανβίΐ βηγογέ ρουΓ αΡΓβΙθΓ ^βαη βΐ Γ&νβίί 

ο1 (ΐιι’οη ΓαΙΙβηάίΐίΙ αν&ηί 1β Μβδδίβ (Ζβ Μ688ίαηί8?ηβ..., 210 δδ.). Ό’&υΐΓθδ 
ρθΠδίΐίοηΙ ρΐυδ δίιηρίβιηθηΐ ψιβ ^βδιιδ βίαϋ υη ρΓορΙιβΙβ « (}υθ1οοη(ίυβ » (οί. 

^υ(1. XVI, 7. 11), ρΙυΙόΙ (ΐυβ « υη ρρορίΐθΐβ άυ ρΐυδ Ιιαυί Γ&η§· » (οοηΐΓβ βα’βΐβ). 

^βι ίη§“όηίβυχ άβθΓ68θ6ηάο η’α ρ&δ θΙβ οοηδβΓΥΘ ραΐ' Εο. (^υί δυρροδθ Ιη Γβ- 

δυιτβοΐίοη ά’υη άβδ αηοίβηδ ρΓορΙιβΙθδ. 

16) άκούσας ηθ δ’βηίθηά ραδ άθδ ορίηίοηδ βχρηιηββδ, ρυίδςυβ Ια ρρβιηΐβΓβ η’α 
ραδ άύ όίΓΟ ρΐ’οηοηοθβ άοναηΐ Ηθροοίβ, ιηαίδ άθ Ια τθηοιηηΐθΘ άβ ^^δυδ; Ια 
ρΙίΓαδβ ΓβρΓβηά ού. θΙΙθ α θΙθ ίηίβιτοιηρυβ ραρ Ια ραρθηΐΐΐθδο φανερόν κ. τ. λ. 
Ηοροάβ ηο οΙιοίδίΙ ραδ θηΐρβ ρΐυδίθυρδ ορίηίοηδ; ί1 οροίΐ Ιυί αυδδί (ίυβ ^βαη 
βδΐ ΡβδδυδοίΙθ (ήγέρθη αρρθδ άπεκεφάλεσα, ο’βδί υηθ αοΙίοη ςυί βη δυίΐ υηβ αυΐΡβ); 
άαηδ δοη αηιβ, αυ Ιίβυ ά’υηβ βχρρβδδίοη άβ Ρθ§“Ρβί, ί1 7 υηβ ηυαηββ άβ Ρβ- 
ΐΉΟΡάδ, ρβυΐ-βίρβ άβ βραίηΐβ. ΝαΙυρβΠβηιβηί ί1 η’βδίραδ α1)δθ1υιηβηί ββρΙαίη ς[υβ 
^βαη δοίΐ ΡβδδυδβίΙβ; β’βδί υηβ βοη]ββίυρβ (1β δοη βδρρίί Ιρουΐιΐβ. δυρροδβ 
(^υ’ίΐ δβ ραδδυρβ Ιυί-ιηβιηβ. « Ι^’ίηΙβΡβΙ άβ ββΐίβ ιηοάίββαΐίοη αρραραίί βη ββ 
€[υβ 1β ίραίΐ Γιηαΐ δβρί α ρρβραρβρ 1β ρό1β άυ ΙβΙραρςυβ άαηδ 1β Ρββϋ άβ Ια ραδ- 
δίοη » (Ζοϊ5?/, I, 920). Κηαΐ). ΙίβηΙ ββαυβουρ ά ρρουνβρ (|υΉβΡ0(1β α ρυ (ϋρβ 
ΙαηΙόΙ Γυη, ΙαηΙόί Γαυίρβ; ί1 η’βη βδΐ ραδ πιοίηδ νραί ςυβ Εβ. Ιυί άοηηβ ρΐυ- 
161 Γαρραρβηββ ά’υη δββρΙίίϊυβ βΐ δυρ δβδ ^-αρίΐβδ, Ιαηάίδ ςυ’οη Ρβΐρουνβ 
(Ιαηδ Μβ. ί^υβίί^υβ βΐιοδβ άβ ΓαδββηάαηΙ βχβΡββ ραρ 1β ΒαρΙίδΙβ δυρ υη ρρίηββ 
αβββδδίΜβ αυχ δυ§·§*βδΙίοηδ βίραη§·βρβδ. 

17-29. Μοκτ ΟΕ ^ΕΑX-ΒΑΡΤI8ΤΕ (ΜΙ. XIV, 3-12; βί. Εβ. ιιι, 19. 20). 
Μβ. ραβοηΐβ ίι δοη οράίηαίρβ ανββ άβΙαίΙδ, ηιαίδ ρβυΐ-βίρβ ανββ ιηοίηδ άβ ηα- 

Ιυρβΐ (ΐυβ άβ βουΐυιηβ; Μί. ηβ βοηΐίβηΐ (^υ’υη Ρβδυιηβ άβδ ίαϋδ; Εβ. ηβ ραρΙβ 
ιηβιηβ ραδ άβ Ια ιηορί άιι ΒαρίίδΙβ. 

δννβΙβ δί^-ηαΐβ Ιβδ νν. 17. 22. 23. 26. 28. 29, βοιυραρβδ ανββ ΜΙ. χιν, 3. 6. 8. 
9. 21. 22, βοΐΉΓηβ ίηάί(}υαηΙ ςυβ ίουδ άβυχ αναίβηί υηβ δουρββ βοπιπιυηβ. 

17) Μβ. δβ ΡβρορΙβ ά ββ (ίυ’ίΐ α άίΐ ι, 14, άβ Γβιηρρίδοηηβ,ιηβηΐ άβ ^βαη, αναηί 
(^υβ άβδυδ βοιηιηβηβαί α ρρββΐιβρ βη Οαΐίΐββ. ’Αποστε(λας βοιηιηβ Μί. π, 16 β1 ίβί 

27, ρουρ υη οίΓιββ δίηίδΙρβ. — κρατεΤν βΓ. χιι, 12 βί χιν, 1. Οη ηβ δαϋ ς[υαηά 
Ηβροάβ βΐ βηΐβνβρ ^βαη; ρβυί-βίρβ ίυΐ-ββ αυ ιυοιηβηΐ ού ί1 Ιυί ίαίδαϋ άβδ Ρβ- 
ρροβύβδ, ββ (}υί δ’αββοράβραίί Βίβη ανββ Γαιηουρ-ρρορρβ άυ ρρίηββ. ^βαη βδΐ 
ηιίδ « βη ρρίδοη », Ιν φυλακί], Μβ. ηβ δβ ρρβοββυρβ ραδ άυ Ιίβυ. Ό’αρρβδ άο- 
δβρίιβ {Αηΐ. XVIII, ν, 2), ββ ίυΐ α Μαβύβροηΐβ, βΐ 3βαη 7 ΙυίΙυβ : και ό μεν υποψία 
τνί Ήρώδου δέσμιος εις τον Μα/^αιροΰντα πεμφΟε'ις τδ προειρημένον φρούριον ταύττ) κτίννυται. 

Εα ίορίβρβδδβ ΕαΙίβ ραρ ΗβΡοάβ 1β Οραηά ρρβδ άβ Ια νίΐΐβ άβ ββ ηοιη, βΙαίί, 
βοιηιηβ δβδ αυΙρβδ ΓοηάαΙίοηδ, α Ια Γοίδ υηβ ΓορΙβΡβδδβ βΐ υη ραΙαίδ, υη ρβραίρο 
ού Γοη ρουναίΐ νίνρβ βοηίορΙαΒΙβιηβηΙ [ΒβΙΙ. VII, νι, 2). ΕΠβ βίαίί δίΙυββ υη 
ρβυ οη βοήίρβ-βαδ άβ Ια ρΙαίηο άβ ΜοαΒ, άοιηίηαηΐ Ιβδ ρβηΐβδ άβ Ια ιηβρ 
ΜορΙβ. Ο’βΙαϋ υη ροιηραιΊ άυ βόΐβ άβδ Αραββδ ΝαΒαΙββηδ, ιυαίδ αυδδί υη ίραϋ 
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βηοΐιαιηβ βη ρπδοη, α οδΐιΐδβ ά’ΗθΓΟίϋεκίΘ, Ια Γβιηιηθ άβ ΡΗιϋρρθ 

δοη Γγθγθ, ροΓΟθ (|π’ί1 Γαναίί θροτίδόβ. ^^Οαρ ^Θαη άίδαίΐ α ΗθγοιΙθ : 

(1’ιιηίοη ανθο βαχ. Ρα Γιΐΐβ ά’ΑΓΘίαδ, Ιθιϊιιώθ (1Ήθγο(1θ, άθιτιαικία ά δΥ Γθπάΐ’β 
ί^ααικί βΐΐθ ρΓβδδβηΙίΙ Γίηβάβΐίΐβ άθ δοη βροαχ [Αηΐ. XVIII, ν, 1) βΐ Ηβροάβ Αη- 

Ιίραδ Ά ριι γ ίαΐΓβ ανβο βΠβ άβδ δθ]ουΓ8 αδδβζ ρροΐοη^βδ. 8ιιγ ΓβίαΙ αοίαβί (Ιθδ 
ϋβηχ, οΓ. ΒΒ. 1909, 386 δδ. 
ΗβΓ0(ϋ£ΐ(1θ θίαϋ βΐΐβ ά’ΑπδΙοβυΙβ, βίδ άΉβΡοάβ ραρ Μαρίαιηηβ, βΐ άβδοθη- 

άαίΐ άοηο ραρ βΐΐθ άβδ ΑδιηοηΘβηδ; βΐΐβ βδΐ ηββ αναηΐ Γαη 7 αν. 3.-0., βαίβ άβ 
Ια ιπορΙ (Ιβ δοη ρέρβ, βΐ πιέπΐΘ δβηδίβΙθίΏθηΙ ρΐτΐδ Ιόί, ριιίδ(ϊΐι’θ11θ αναίΐ ιιηβ 
δΟθϋΡ οαάβΙΙθ, Μαρίαπιβ {ΒβίΙ. I, χχνιιι, 1). Οβρβηάαηί ο’θδΐ ββαιιοουρ άβ Ιιιί 
άοηηβρ ρρθδ άβ οίηο{ΐιαηΐ6 αηδ [ΗοΙίζ.) απ ιηοιηβηΐ άβ δοη υηΐοη ανβο Αηϋραδ. 
Ηθροάίαάθ ά’αρρβδ 3οδΘρβ6 [Αηΐ. XVIII, ν, 4) αναίί βρουδθ ά’αβορά ΗθΡοάβ (βίδ 
άΤΙβΡοάβ 1β Οραηά ραρ Μαριαπίθ, βΐΐβ άα §^ραη(Ι ρρθΐρβ δίπιοη), άβιηβιΐΡΘ δίιη- 

ρΐθ ραρϋοπίίθρ, ιηαίδ (}ΐιί η’βαβΐΙαίί ραδ α Κοιηβ (οοηίρβ ίοΪ8ΐ/, I, 922), ραίδΐιαβ 
Αηϋραδ ραδδα οββζ Ιιιί ςαβίςαβ ίθΐηρδ αναηΐ ά’αΐΐβρ ά Κοιηβ. Ο’βδΙ α ββϋβ 
οββαδίοη ςιιΆηϋραδ βΐ Ηβροβίαββ δ’βηίβηάίρβηΐ· άθ]α δαηδ άοηΐβ βΠβ βίαίί 
Ιαδδβ ά’βίρβ Ια Γβιηπίθ ά’υη ραρϋβιιΐίβρ. Ηβροάβ δηβίΐ δοη αδββηάαηΐ, (^ιιοί- 

(ϊη’βΐΐβ ηβ ίύΐ ρΐηβ Ιρβδ ^θηηβ, ρβαΐ-έίρβ ά βαηδβ άβδ άροίΐδ ηηβ Ιηί άοηηαϋ δα 
βουϋΐθ ορί^ίηβ ρογαΐβ. Ηβροάβ βΐ Αηϋραδ θίαίβηΐ β^αίβιηθηΐ δβδ οηβίβδ; βθ ({ηβ 
Ια δββοηάβ υηΐοη αναϋ άβ ρΐυδ ββθ(ΐυαηΙ, ββ η’βίαΐΐ ραδ δοη βαραβίβρβ ΐηββδ- 

Ιυβυχ, β’βίαΐΐ δοη βαραβίβρβ αϋυΐίβρΐη, ρυΪ8(|υβ Αηϋραδ αναϋ ρρίδ δα ίβπιιηθ α 
δοη ίρβΡβ (οΓ. Ιιβν. XVIII, 16; χχ, 21); β’βίαϋ ϋΐβη ββ (^υβ Ιυΐ ρβρροοίιαϋ 3βαη, 

βΐ ο’θδΐ αυδδΐ ββ ςυΐ οβοι^υβ 3θ8θρββ, ά’αυίαηΐ ςυβ Ια ρρβπιΐβΡθ υηΐοη η’αναϋ ραδ 
βίθ δίβρΐΐθ : και αύτοΓς (ΗθΡΟάβ βί ΗθΡοάΐαββ) Σαλώ|χη γίνεται, [χεθ’ ης τας γόνας 
Ήρωδιάς Ιπι συγχύσει φρονν^σασα των πατρίων Έρώδ^ γαρ,εΓται του άνδρδς τω όριοπατρίω 

άδελφω διαστασα ζώντος (1. 1.). ΗθΡοάβ η’βίαϋ ραδ ιηορί βΐ η’αναΐΐ ραδ ρβρυάΐθ δα 
ίθιηιηθ. — Οβίυΐ (}υ6 3θδΘρββ ηοιηπιβ δΐπιρίβηίθηΐ Ηβροάβ βδί ηοιηπιβ Ρϋΐΐΐρρβ 
ραρ Μο. Ιι’βναη§·6ΐΪ8ΐθ η’α ρροϋαϋΐθπιβηΐ ραδ βη νυβ 1β Ιβίραρι^υβ Ρϋΐΐΐρρβ; ΐ1 

ηβ Ιυΐ βοηηβ ραδ ββ ϋίρβ, βΐ ΐ1 α ρυ ρβηδβρ ί^υ’υη ρρΐηββ ηβ δβ δβραϋ ραδ 
Ιαΐδδβ βηΐβνβρ δα ίβιηΐΏβ αυδδΐ ίαβΐίβιηβηΐ. Ρβ ηοιη άβ Ρϋΐΐΐρρβ α-ί-ΐΐ βίβ ρορΙβ 
ραρ ββΐυΐ ςυβ 3θδβρββ ηοιηπιβ ΗβΡ0(1β? ΐ1 βδΐ άΐβιβΐΐβ άβ Γαβιρπιβρ, ραρββ (|υ’ΐ1 

δβΡαϋ αδδβζ β1ραη§“β (^υβ άβυχ ίρβρβδ αΐβηΐ ρορΙβ 1β ιηβιηβ ηοπι; ιηαΐδ ββία βδί 
ηβαηπιοΐηδ ροδδΐϋΐβ, Ιβδ ιηβρβδ η’βίαηΐ ραδ Ιβδ ιηβιηβδ, βί Ηβροάβ α ρυ ρβηοη- 

ββρ βηδυΐίβ αυ ηοπι άβ Ρϋΐΐΐρρβ ρουρ η’βίρβ ραδ βοπίοπάυ ανββ 1β Ιβίραρςυβ. 
Οβ ςυΐ βδί βρΐϋςυβιηβηί 1β ρΐυδ νραΐδβιηϋΐαϋΐβ, β’βδί ςυβ Ια ίραάΐίΐοη α βοη- 

δβρνβ 1β ηοπι άβ Ρϋΐΐΐρρβ, βοηηυ βη Οαΐΐΐββ βοιηπιβ ββΐυΐ ά’υη ίρβΡβ ά’Αηϋραδ, 

βί Γα αρρίΐί^υβ α Γαυίρβ ίρβΡβ, δΐιηρΙβ ραρίΐβυΐΐβρ. Μβ. η’αναΐί ραδ α νβρΐββρ ββ 
ροΐηί άβ ηυΐΐβ ΐπιρορίαηββ. 

18) 3βαη δ’αάρβδδβ άΐρββίβπιβηί α ΗβΡοάβ; ΐ1 δβ ρρβδβηίβ, βοιηιηβ Ιβδ αηβΐβηδ 
ρρορββίβδ, βη ββαιηρΐοη άυ άροΐί (III Κβ§“. χχι, 17 δδ.; IV Ηβ§·. ι, 15; Ιδ. νιι, 
13 δδ.; Απι. VII, 12 δδ. βί δΐ δουνβηί άβΡβπιΐβ); ββία ναΐαΐί Ια ρβΐηβ άβ ςυΐίίβρ 
δοη άόδβρί βί άβ νβηΐρ α Ια βουρ; 1β ίβχίβ δυ^§“βΡβ ρΐυίόί υη ανβρίΐδδβιηβηί 
ββαρΐίαϋΐβ βί ρρΐνβ ηυ’υηβ άββίαιηαίΐοη άβναηί Ια ίουΐβ Ιοΐη άυ γραη; ά’Αβηοη 
(βί. ΒΒ. 1895, 508 δδ.), 3βαη ρουναΐί βίρβ βη ςυβίι^υβδ ϋβυρβδ α Τΐϋβρΐαάβ. 3ο- 

δβρϋβ άΐί ςυ’ΐΐ ίυί βηνο^β α Μαβϋβροηίβ; ββ η’βδί άοηβ ραδ Ια ςυ’ΐΐ ίυί αρρβίβ. 
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« II ΠΘ ί’θδί ραδ ρβΓίηίδ ά’ανοΐΓ Ια Γβιηιηβ άβ Ιοη ίΓβΓβ. » 

ΗβΓοάίαάβ Ιπί βη νοιιίαίί 6ΐ βίαιί Γβδοΐυθ ά 1β Γαιρβ Ιιιθγ, θΙ βΐΐβ ηβ 
ροπναίΐ ραδ, ΗβΓοάβ αναίΐ άιι Γθδρβοΐ; ροπΓ Ιθαη, δαοΐιαηΐ (|ιιθ 
ο’όΐαίΐ πη Ιιοιηπίθ 3ΠδΐΘ βΐ δαίηΐ, βΐ ί1 Ιβ ιηθΙΙαίί α οοηνβΓί, β1 ςυαηά 
ί1 ΓβηΙθηάαίΙ, ίΐ βΙαίί ΓογΙ ρβΓρΙβχβ, βΐ [ροπΓίαηΙ] Π ΓβοοηΙαίί νοίοη- 

ΙίθΓδ. 21ΕΙ ί1 νίηί πη ]οπγ ρΓορίοθ, οΐι Ηθροάθ, α Ι’αηηίνβΓδαίΓθ άβ 

19) ενεΐχεν ηβ ρθΐιί 8ί§;'ηίΓιβΡ Ιβηάρβ άβδ βιηΜβΙιβδ, ίη$ίάία})αΙιιν. II ΓαυΙ 
8θυ8-βηΙθηάΓΘ /,όλον; « ^αράβρ ρ&ηβπηβ », βοπιηΐθ ηοιίδ (ϋδοηβ : « ί1 βη α βοηΐΓβ 
ςΐιβ1(}η’ηη ». Ηβε^^οΜαβ : ΙνεΓχον = εχόλουν... ενέχει = [χνησικακεΐ*. Εβ ίαί1)1β 
ΑηΙίρ&δ η’αναϋ ρπ βηβΐιβρ η Ηβροάίηάβ 1β8 ρβρροβίιβδ άβ ^βηη. Εα δίΐηαΐίοη 
βδΐ αδδβζ 8βιη1)1αΙ)1β 4 ββΐΐβ ά’ΑβΙι&Ι), άΈΙίβ βΐ άβ ^βζη^)β1 (III Κβ§^. χιχ, 2). 

20) Ε’αΙϋίηάβ ά’ΗβΡοάβ βδΐ αάπιίρ&ΜβιηβηΙ άββρίΐβ άαηδ Μβ.; β’βδί ββΠβ ά’ιιη 
ρρίηββ Γηί1)1β ρΐηίόΐ (}ΐιβ βρπβΐ, (^ηί η’βδί ρηδ ίη8βη8ί1)1β α Γηδββηάηηί ά’ηηβ 
νβρίιι ίΡ68 ΗηυΙβ, ιη&ίδ ςυί η’α ρηδ Γβηβρ§·ίβ ηβββδδηίρβ ρουρ 8β πιίβηχ βοη- 
άηίρβ. Οβδ ΙραίΙδ δοηΐ βη ΙιβΡίηοηίβ ηνββ Γηίροββ άβηοηβπιβηΐ, Ιηηάίδ ςηβ Μί. 
Ιηί ρρέίβ υη άβδδβίη ηρρβΙβ άβ Ιαβρ ^β3ιη, βηίρ&νβ ρ&ρ Ια βραίηΐβ άη ρβαρίβ. 
Ο’βδί Μβη Ιουίοπρδ 1β ιηβπιβ Ιιοπιηιβ ^υί νβηΐ βί ηβ νβηΐ ραδ, ιηαίδ Ιβδ δβηϋ- 
πιβηΐδ νίδ-α-νίδ άβ ^βαη ηβ δοηΐ ραδ Ιβδ ιηβιηβδ. Εοίδγ α Ιρβδ 1)ίβη άίΐ (}αβ ΜΙ. 
« βδΐ ιηοίηδ δοηβίβπχ άβ ββ άβίαϋ (}ηβ ά’α1)Ρβ^βΡ Ια ηαρραϋοη, βί ί1 δβ ίροανβ 
ανοιρ Ρβηιρίαββ Ιβδ ίηάίβαΐίοηδ βίρβοηδίαηβίββδ άβ δα δοιίΡββ ραρ ηηβ Γοριηυΐβ 
δΙθΡβοΙγρββ » (I, 924). Αιι βοηΐραίρβ βΐιαςπβ Ιραϋ άβ Μβ. βδϋηίβρβδδαηΐ. Ηβ- 
ροάβ α ροηρ άβαη υη Ρβδρββί ηυί Ιουβίιβ α Ια βραίηΐβ, Ιφοβεΐ’το, ραρββ (5υ’ί1 βΙαίί 
3υ8ΐβ, νίναηΐ δβίοη Ιβδ ρβ^Ιβδ άβ Ια Εοί, βί δαίηί, δβ ραρρροβίιαηΐ άβ Βίβυ ραρ 
Γαδββδβ. II 1β ρρβδβρναίί, συνεττ^ρει, ρρο1)α1)1βΓηβηί βη 1β άβίβηάαηί βοηίρβ Ιβδ 
Γβρροβίιβδ άβ δα ίβιηιηβ, ου ιη^πιβ βη 1β ιηβΙίαηί α Γα1)ρί άβ δβδ δραάαδδίηδ. 
Οβρβηάαηί ββία η’αΙΙαίί ραδ ]υ8(}υ’α α§·ίρ δουνβηί ά’αρρβδ δβδ βοηδβίΐδ, βαρ Ια 
Ιβςοη πολλά Ιποίει, τηηΐΐα ^αοίβίαΐ, βδί ιηοίηδ 1)οηηβ (^υβ πολλά (αάνβρ1)ία1β- 
ιηβηΐ) ήπορει, « ί1 βίαίί ίορί βπιΐιαρραδδβ » (|υαηά ί1 ΓββουίαίΙ, ραρββ ςυ’ίΐ ηβ 
ρουναίί ραδ δβ ρβδουάρβ α α^ίρ δυίναηί δβδ ανίδ. ήπόρει βδί Ιίβαυβουρ ιηοίηδ 
δουίβηυ (Ν Β Ε τηβτηρΗ. βοηίρβ 1β ίορρβηΐ άβδ ηΐδδ. βί άβδ νβΡδδ.), πιαίδ δ’ίιη- 
ροδβ, βαρ ανββ Ιποίει ββ (^υί δυίί βδί αΙ)δθ1υιηβηί Ιιαηαΐ. Ανββ ήπόρει οη νοίί 
Αηίίραδ, αη^οίδδβ ςυαηά ί1 βηίβηά άβαη, Γββουίβρ ββρβηάαηί ανββ ρΙαίδίρ; 
β’βδί υη αυίρβ αδρββί άβ δα ηαίυρβ Ιιβδίίαηίβ. Εβ ρρίηββ βδί βηβορβ ]υίΓ, 
1)βαυβουρ πιοίηδ Ιιβίίβηίδβ (}υβ 1β ίβίραρςυβ ΡΚίΙίρρβ. 

21) Εβ V. δβ ραίίαβίιβ αυ ν. 19. Ε’οββαδίοη ΓανοραΙ)1β βίαίί αίίβηάυβ ραρ 
Ηβροάίαάβ. ΙΙη 3ουρ εύκαίρος βδί ρβυί-βίρβ ηοη δβυίβηιβηί υη ^ουρ ίανορα1)1β, 
ιηαίδ υη 3ουρ βΐιδπιβ, βοπιιηβ βΐιβζ Ιβδ Βγζαηίίιΐδ βί άαηδ 1β ^ρββ ιηοάβρηβ 
{Εχροε. 1909, ανρίΐ, 282). — τά γενέσια βη ^Ρββ βίαδδίί^υβ δβ άίδαίί άβ Γαηηίνβρ- 
δαίρβ ά’υη ιηορί (βηβοΡβ Όίοη Οαεείηε χι.νιιι, 18 βίβ.), 1β γένος δ’βηίβηάαηί αίορδ 
άβ Ια Γαιηίΐΐβ, ηοη άβ Ια ηαίδδαηββ. Ε’αηηίνβΡδαίρβ άβ Ια ηαίδδαηββ βίαίί το 
γενέθλιον. II βδί ββρίαίη ςυβ Ιβδ ρρίηββδ Ιιβροάίβηδ, βοιηπιβ 1)βαυβουρ ά’αυίρβδ 
(Οβη. XI., 20, ημέρα γενέσεως), ββ1β1)ραίβηί ββδ αηηίνβΡδαίρβδ; αίηδί Α^ρίρρα : ήμέρίχν 
ούν έορτάζων αύτοΰ γενέθλιον [ΑηΙ. XIX, νΐΐ, 1). Βαηδ 1β ^Ρββ Κβΐίβηίδίίςυβ, τά 
γενέσια βη νίηί α δί^ηίίίβρ υηβ ίβίβ α Γοββαδίοη άβ Ια ηαίδδαηββ ά’υη νίναηί. 
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βα ηαίδβαηοθ, άοηηα υη Βαη^πβΙ α 8θδ ^Γίΐηάδ θί α δθδ Ιηΐ^πηδ, 

βΐ αυχ ρηηοίρδίιιχ άθ Ια ΟαΙίΙβΘ, ^2 βΐ Ια βΐΐβ άβ οθΙΙβ ηιβπιΘ Ηθγο- 

(ϋαάθ δ’βίαηΐ ρΓθδθηΙββ βΐ αγαηί άαηδθ, οθία ρΐυΐ α ΗβΓοάβ βΐ αυχ 

οοηνίνβδ. Ογ 1β Γοί (ϋΐ α Ια ]Θπηθ Γιΐΐβ : « Ββιηαικίβ-ηιοί οθ (|πθ Ιπ 

γοπάΓαδ, βΐ ίβ 16 [1β] άοηπΘΓαί. « ί1 Ιαί ]αΓα : « ΤουΙ οβ (^αβ 

οοιηιηθ δί 1θ ιηοί νβηαϋ άβ γένεσις « ηαίδδαηοβ ». Όαηδ Ιθδ ραργηΐδ, γενέσια βδΐ 

ίου]οπΓ8 Ια ίβΙβ άυ 3ουρ άθ ηαίδδαηοβ; οΓ. Ρ. Πορ. 11420 ^ιοο αρ. οΓ. 

Εχρο8.1908, οοΐ., 382. €β δθπδ δ’ίιηροδθ ιοί. δοΙιϋΡθΓ, ΟβΒοΙιίοΙιίβ... I, 439-441, α 

1)ίβη ιηοηίρβ ςυβ οβ ηβ ρβιιΐ έΙΡΘ 1β ]ουρ άιι οοαροηηβπιβηΐ, οαρ οβ δβηδ, ί^^ηορβ 

άθδ Ορβοδ βΐ άθδ ραβίιίηδ άβ Ραίβδίίτιβ, ηβ ρβηί δ’αρρπγβρ ς[ΐιβ δΐιρ ηη ΙβχΙβ 

άη Ταίιηυά άβ Βα^γίοηβ [Β. 'ΑΒοάα ζανα 10»). Μεγιστάν, αδδβζ βιηρίο^β ραρ Ιβδ 

ΕΧΧ, Ρβηά ίΙτν, :21, βί άαηδ Εββΐί. βη αραιηββη ρΐ2Ί. Ό’αρρβδ 

1β βοηΐβχΐβ ί1 δ’α^ίΐ άβδ §·ραηάδ οίΠβίβΡδ (]ΐιί ηβ δοηΐ ραδ ιηίΙίΙαίρβδ; οβδ 

άβρηίβΡδ δοηΐ ρβρρβδβηίβδ ραρ '/ιλίαρχ^οι, ρρορρβπιβηΐ Ιβδ Ιρίϋηηδ άβδ δοΙάαΙδ 

άαηδ Γαριηββ ροιηαΐηβ, βοηιπιαηάαηΐ υηβ βοΐιορίβ. Εβδ ρρβηιίβΡδ άβ Ια Οαΐΐΐββ 

ρβρρβδβηίβηΐ ΓαρΐδΙοβραΙίβ άιι ραγδ. ΕνΐάβηιηιβηΙ ίΐδ ροηναϊβηΐ δβ ρβηάρβ α 

Μαβίιβροηΐβ ; ββρβηάαηΐ ρίβη η’ίηάϊΐ(ηβ ςηβ Μβ. αίΐ νίδβ δρββίαΙβηιβηΙ ββ Ηβη; 

υη « ροϊ » άβ Οαΐίΐββ βδΐ ηαίηρβίΐβπιβηΐ βηίουρβ άβδ ρρίηβίραηχ άβ δοη ραγδ. 

22) Αη Ηβη άβ αυτής της Ηρωδιαδος Ιβςοη ηηΐνβΡδβΠβ, Ιβδ ηΐδδ. Ιβδ ρΐηδ αηΐο- 

ρίδβδ (κ Β Ό Ε Δ βί άβηχ πιίηηδβηΐβδ) οηΐ αυτου Ηρωδιαδος, βοηιιηβ δΐ Ια άαη- 

δβυδβ βΙαίΙ Ια Γιΐΐβ ά’ΗβΡοάβ, ηοιηιηββ Ηβροάϊαάβ. Ο’βδΙ ηη βαδ οη Γοη άοίΐ Ιβδ 

αΗαηάοηηβΡ. Εα ]βηηβ βΠβ ββί Γιΐΐβ ά’ΗβΡοάίαάβ; ορ 1β ιηαρία^β ά’ΑηΙίραδ ανββ 

Ηέροάϊαάβ βΙαίΙ ΡβββηΙ. ΕΙΙβ βΙαίΙ άοηβ βΐΐβ άη ρρβιηίβρ ιηαρίθ^β; ^08βρββ Ια 

ηοιηιηβ 8α1οπιβ. ΕΙΙβ βροηδα ΡΗίΗρρβ 1β ίβίραρςηβ, η’βη βηΐ ραδ ά’βηίαηΐδ, βΐ 

βροηδα βη δββοηάβδ ηοββδ ΑρίδίοΗηΙβ (Αηΐ. XVIII, ν, 4) (5ηί ηβ ρβηί βίρβ ηβ 

Ηβαηβοηρ ρΐυδ ΙόΙ ςηβ 14 αρ. ά.-Ε. Οη ρβηί Ια βροίρβ ρΐηδ ]βηηβ; βΐΐβ αηραίί 

άοηβ βη βηνίροη ςηίηζβ αηδ νβΡδ Γαη 30. δοη ρρβπιίβρ πιαρι βΙαίί Ηβαηβοηρ 

ρΐηδ α§^β ςη’βΠβ; βη ραρβίΐ βαδ υηβ άίίΤβΡβηββ άβ ςηαραηίβ αηδ βδΐ ραρΓαίΙβ- 

ιηβηί ροδδίΗΙβ (δοπηκΕκ, ΟβδοΙιίοΙιΐβ... I, 442, ηοΙβ, η’αάιηβΐ ςη’ηηβ άίΠ'βΡβηββ 

άβ ίρβηίβ αηδ; ιηαίδ οη α ΙαηΙ ά’βχβιηρίβδ άη ^ούί άβδ νίβηχ ρριηββδ ορϊβηίαηχ 

ροηρ άβδ βΐΐβδ βηβορβ ίρβδ 3βηηβδ!). Οη ρβηί αβιριηβρ (βοηίρβ Ζοζίγ) ςη’βΠβ 

η’βίαΐί ραδ βηβορβ πιαρίββ; αηβηη πιθρϊ η’αηραίί ίοίβρβ δα βοηάηίίβ ίηβοηνβ- 

ηαηίβ, δηρίοηί ηη ρρίηββ. Ό’αίΙΙβηΡδ οη νοίί ςυβ Ια ]βηηβ βΐΐβ βδί δοηδ Γαηίο- 

Γΐίβ άβ δα ιηβΡβ, οιηί ρροΗαΗΙβιηβηί Γα βχβΐίββ. Οη ηβ άίί ραδ (}η’β11β αίί 

βοιηιηίδ ηηβ ΐηβοη^ρηίίβ δρββίαΙβ, ιηαίδ ί1 βίαίί ρίςηαηί ροηρ Ιβδ βοηνίνβδ 

ΗΙαδβδ δηρ Ιβδ βχβΡβίββδ άβδ άαηδβηδβδ άβ ρροΓβδδίοη, άβ νοίρ άαηδβρ ηηβ 

ρριηββδδβ, βΐΐβ άΉβΡοάίαάβ βΐΐβ-πιβιηβ, δί ββΡβ άβ δοη ραη§^. Ιίβροάβ αηδδί γ 

ρρίί ρΙαίδίρ (ηρεσεν δ’βηίβηά άβ Ια δββηβ, <5ο/ιαηζ), ρΐηίόί ςηβ άβ Ια ,|βηηβ βΐΐβ, 

<}υοίςυβ Ια Βοίηβ αάιηβίίβ ββίίβ ίρρβ§·η1αρίίβ άη §^βη. αΗδ. βοιηρρβηαηί 1β δη]βί 

(βί. δηρ Μβ. V, 18); ηη αηίρβ ρΙαίδίρ ςηβ ββΐηί ςη’ίΐ ίροηναίί αηχ βηίρβίίβηδ άβ 3βαη ! 

— κοράσιον βδί βιηρίογβ βηνίροη Ηηίί Γοίδ άαηδ ΕδίΗβρ (ιι, 2 βίβ.) ροηρ δί^^ηίββρ 

ηηβ ^βηηβ βΐΐβ ηηΗίΙβ. Οη ηβ ρβηί άοηβ άίρβ ανββ Εοίδγ (I, 925) : « Ο’αρρβδ 

Μαρβ, β’έίαίί ηηβ ίοηίβ 3βηηβ βΠβ, ρρβδςηβ ηηβ βηίαηί. 

23) ήμίσους (αη Ηβη ά ηρ-ίσεος) αναίί ρρβναΙη, βχβιηρίβδ ηοηιΗρβηχ άαηδ Μαγδβρ 
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Ιπ πίθ (ΙβίϊΐαηάθΓ&δ ίβ ίβ [1β] άοηπθΓαί, 8θΓαίΙ-οθ Ια ιϊιοιΙϊθ άθ ιηοη 

Γογαυπίθ. )) Εί θίαηΐ δΟΓίίθ, θΙΙθ άίΐ; α δα ιηβΓβ : « ^αΘ ΓαιιΙ-ίΙ άβ- 

ηιαη(ΐΘΓ? >> Ογ οθΠθ-οι άίΐ : « Εα ΙβΙβ άβ ^Θαη Ιβ ΒαρΙίδΙβ. « 

ΓβηίΓαηΙ απδδίίόΐ ανθο βηιρΓθδδθπίΘηί αυρρθδ άα Γοί, θΙΙθ δα 

(Ιβιηαηάβ, άΐδαπί : « ^Θ νβυχ (|υθ δτίΓ-Ιθ-οβαιηρ Ια ιαβ άοηηβδ δαρ 

αη ρΐαΐ Ια ίθίβ άθ ^θαη-Βαρ^^δίθ. » ^^ΕΙ, άβνθηα ΙηδΙβ, 1θ γοι, α 

οαπδθ άβδ δθΓπίΘηΙδ θΐ άθδ οοηνίνβδ, ηβ νοαίπΐ ραδ Ιαί ίαΐΓβ βδ- 

(ρ. 294 δ.). Οη α ίαίΐ ΓβιηαΓ(|υθΓ {Σ^οΐδΐ/, αρρθδ ΗοΙίζ.) « ςπΆηΙίραδ η’αναίΐ ραδ 

άθ ΓΟ^αυιηβ ά ραΓία§·βΓ, θί ητι’ϋ η’αναίΐ ραδ Ια 1ίΐ3Γθ άίδροδίΐίοη άθδ ΙβΓπίοίΓβδ 
φΐ’ίΐ §^οηνβΓηαΐί. Ε’ίηίΐυθηοβ άπ ΙίνΓβ ά’ΕδΙΙιβΓ δΐιρ Ια ΓθάαοΙίοη 6ναη§^Θΐί(}ΐιβ 
ρβυί δβυΐβ θχρϋςπβΓ Γθχα^θραΙίοη άβ δθδ ρροροδ » (I, 926). Π γ α ρβαΙ-θίΓΟ 
ςυβίςυβ ρβάαηϋδπιθ α ρθδθΡ ίροίάθιηβηί Ιθδ ρροροδ ά’υη ρρίηοβ θοΙιαυίΓβ ρρο- 

βαβίβιηβηΐ ραρ Ιβ νίη βΐ Ια Ιτιχυρβ. Εα δίΐααϋοη θδί βη β£ΡβΙ ΙοαΙ α ίαϋ δθΐη- 

βΙαΜθ α Οβίΐβ ά’ΕδΙΙΐθΡ (ν, 3 δ.) : τί θέλεις, Έσθήρ; κα'ι τί σού εστιν το άξίω[Αα; ?ως 
του ηρ-ίσους τίίς βασιλείας [αου, κα'ι εσται σοι, βί ί1 8θ ρβυΐ ςυβ Οθϋβ ΡβιηΐηίδΟβηθθ δθ 
δοίΐ ρρβδβηΐθβ α ΓθδρρίΙ άθ Μο.; οθρθηάαηΐ οθδ οίϊρθδ άθ Ια ιηοίϋθ άθ Οθ ς[υ’οη 
α δοηΐ αδδθζ άθ δΐ^ΐβ; οί. I Κθ§·. χιιι, 8; Εο. χιχ, 8. Εθ Ιθρπιθ άθ ρο^ααπίθ θδί 
ηαΙυΡθΠθΐηθηί; αυδδί ίιηρρορρθ ςυθ οθίαί άθ ροί; οθία ηβ θΕαη§·β ρίβη α Ια ίβ- 

ηβιιρ ^έηβραΐβ άα δβριηβηΐ ρο^αΕ 
24) Εα ]βυηβ βΠβ οοπιρρβηά Είβη ςα’βΐΐβ ηβ άοίί ραδ ρρβηάρβ Ιβ Ροί απ ιηοί, 

θΙ θοηδυΐίβ δα πίθΡβ ςυί δαηδ άοηίβ αΐίβηάαίΐ οβ ιηοιηβηΐ. Ηβροάβ α βιηρίο^β 
άθηχ ίοΐδ αιτέω ά ΓαοΙίί; 8α1οπιβ βπιρΙοίβ άβηχ ίοίδ Ιβ πιο^βη; βΠβ άβπιαηάθ ροιιρ 
βΠβ-ιηέιηβ. Β’αρρβδ ΒΙαδδ {190, ηοΙβ 1) Ιβ ιηογβη δί^ηίββ ηυ’οη βδΐ βη ρβίαΐίοηδ 
ά’αβαίρθδ, ηυαηοβ Ιρβδ βηβ, ρυίδςυβ ΑηΙίραδ α ρροροδβ υη πιαρθβαηάα§·β. Εβδ 
ηιβίΠβαΡδ ηΐδδ. οηΐ Ιβ δυΕ], (άβ1ίΕβραϋ£), Ιβδ αηΐρβδ ΓίηάίοαΙίί αιτησοριαι. 

25) Ηβροάίαάβ η’α ραδ ββδίΐβ; θΠθ αναίΐ ρβπΐ-βίρβ ΙοηΙ οαίοπίβ. Ε’αΙϋίηάβ 
άβ Ια ]βυηβ βΐΐβ βδΐ ρΐηδ βίραη^β; Γίάββ άβ ραρίάίΐβ βδί άβ]α βχρριπιββ ραρ 
ευθύς; ρετά σπουδή βδί άοηβ ρΙυΙόΙ « ανββ βηΐραίη » ; βΐΐβ βηίβηά Είβη Ρβιΐδδίρ 
άαηδ δα πιίδδίοη, βί ραρΙβ ανββ ςυβίςυβ ίηηρβρίίηβηββ, ρΐηΐόί ραρ ναηίΐβ άβ 
Γβιηιηβ ΐ|υί δβηί ς[η’β11β α ρΐη, ςαβ ραρ Ιιαίηβ βοηΐρβ Ιβαη. — θέλω "να, « ]β νβυχ 
οίυβ », βηαΐϋβ Ιρβδ ρβδΙρβίηΙβ (ορί^ίηβ άβ Γαυχίϋαίρβ §·ρββ ηιοάβρηβ θα, ΜοηΙίοη, 

179). Α Ια ορυαυίβ άβ δα πιβρβ, βΐΐβ α]ουΙβ Ια ρΐαίδαηίβριβ : « δπρ πη ρΐαί », βΐ 
« Ιουί άβ δυίΐβ » έξαυτ% 80. τής ώρας. 

26) ΝουνβΠβ βνοΐυΐίοη άαηδ Ιβ βοβυρ άΉβΡοάβ; ί1 βδΐ άβ^ρίδβ, βί ρβυΐ-βίρβ 

βοιηρΓβηά-ί1 ςυβ δοη δβριηβηί ηβ Ιίβηί ραδ. Μβίδ ί1 Γα ρρβΙβ άβναηί Ιβπιοίηδ, 

βΐ Ια ίβυηβ βΐΐβ ρουρραϋ Ιυί ΓαΐΡβ αβροηί ρουρ ββ πιαηςυβ άβ ραροΐβ. ΟοηΐΗ- 

δίανβ ρουρ άθετησαι βδΐ υηβ Ιραάυβϋοη ά’αυίαηΐ ρΐυδ ίαοΕβυδβ ςυβ οοηΐΓΪ8ίαίιΐ3 

ρβηάαίΐ Εΐβη υη αυΐρβ πιοί, περίλυπος. Εα α δυίνί Ια ΙραάίΙίοη ά Ι 

^ γ; αυ Πβυ άβ ββΐΐβ άβ α : βαηι 8ρ6Γη6Γ6, ου άβ β ; βί ηβ^ανβ, ηυί δβραίΐ 

ιηβίΐίβυρ : άθετεΓν, « ιηβΙΙΡβ άβ βόΐβ » (υηβ βΐιοδβ ρΙυΙόί ςυ’υηβ ρβΡδοηηβ) βί 

δρββίαΙβπιβηί ιηαηίΐυβρ άβ ραροΙβ, Ρορυβ., VIII, ιι, 5; βί. Ρδ. χιν (χν), 4 : ό ορύων 
τω πλησίον αυτού κα\ ούκ άθετών [8ίν6ΐ6). — άνακεΤριαι άαηδ Ιβ δβηδ άβ δβ ΐηβΙίΡβ 

αΙαΕΙβ η’βδί ραδ ρΐυδ αηβίβη ηυβ ΙαρβΡίοάβ ιηαοβάοηίθηηβ [Εχρο8.^ πιαρδ 1908, 

ρ. 265). 
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δαγβΓ υη Γβίαδ. 1θ γοι βηνογαηΐ 9ΐΐ8δί1ό1 υη δαΙβΙΚίβ, [Ιιιί] 
ΟΓΐΙοηηα ά’αρροΓίθΓ Ια ίβΐβ [άβ ^θαη]. II αΐΐα (Ιοηο βΐ 1θ (Ιβοαριία 
άαηδ Ια ρπδοη ~^β1; αρροΓία δα ΙβΙβ δΠΓ υη ρΐαί θΐ Ια άοηηα α Ια 
]θυηθ ΠΠθ, θΐ Ια ίβυηβ βΠβ Ια άοηηα α δα πιθγθ. 

29 Εί δθδ άίδοίρΙθδ Γαγαηί αρρρίδ νίπΓθηΙ βΐ ρητθηί βοη οαίΙανΓθ 
θΐ 1β ρΙαοΘΓβηΙ άαηδ υη ίοηιββαυ. 

27) Σπεκουλάτο^ρ βδΐ Ιβ ΙαΙίη δρβοηίαίον (1θ ΒρβοιιΙαΗ, Γΐιοπιπιβ ο1ιαΓ§·β άβ Γβ- 

§'&Γ(ΙβΓ (Ιβ Ιοίη βΐ άβ ροΓίθΓ Ια ηουνθίΐθ. Τιτε-ΙιΙυε, χχχι, 24 : ηί ερβαιίαίον — 

ΙιβτηβΓοάνοπιοδ νοοαηΐ Οναβοι, ίηξβη8 άίβ ιιηο αιρειι βιηβΐίβηίβδ δραίίηηι — οοη- 

Ι6τηρ1α1ιΐ8 Γβξίιιηι αξιηβη β 8ρ60ΐιΙα (ΐιιαάαητ ρΐ'α6§Γ688ΐΐ8 ηοοίβ πιβάία Αΐϊΐ6ηα8 

ρ6Γν6ηί886ΐ. Εβδ ρπποθδ αίιπαίθηί α ανοΐΓ απρρθδ ά’βηχ οθδ οοπΓΓίθΓδ (}ΐιί Ιβυρ 
δβΓναίθηΙ (Ιθ §·αΓάθ8 άυ οορρδ θΐ ά’θχθουΐθπρδ άθδ Ιιαυ,Ιθδ οϋπΥΓβδ; αυδδί Ιβ 
8ρ6αιΙαΐ0Γ Θδ1-ί1 υη βοιίΓΓβαυ. 8εν., Όβ ίνα, ι, 18 : Ιιιηο αβηίιιΗο 8ΐιρρΙί€ίο ρναβ- 

ρο8ίία8 οοηάβΓβ ξΐαάίηηι ερβοιιΙαΙοΓβηι ίιιΙ?6ΐ. Όβ Ια πιέπιθ ίαςοη Ιβδ ΓαΒίηι ου 
οουΓπβΓδ έΙαίβηΙ ^^αράβδ άυ βορρδ βί βουρρβαυχ α Γοββαδίοη (I δαιη. χχιι, 17). 

Ραρ βΐγπιοΐο^'ίθ ρορυΐαιρβ, Ιβ υιοί άβνίηΐ 8ρΐοιιΙαίθΓ, βοπυηβ άβ δρίοηΐιιτη, 
« Ιανβίοΐ ». Όα ν§. οΐέηι. α δρίοιιίαίονβ, ιηαίδ λΥλΥ. δρβοιιίαίονβ (βί. δοκϋκΕΚ, 

I, 471 8., ηοίθδ). — Ινέγκαι βδΐ ρβιηρΙαβΘ άαηδ (Ιβδ πίδδ. ίπιρορίαηΐδ (ΑΌΌ βίο.) 

ραρ ενεχΟηναι; ιηαίδ 1θ ραδδίί η’α ραδ άβ ταίδοη ά’βίρβ ρυίδ(|υβ βθΐυί ςυί ίαϋ 
ΓαοΙίοη βδΐ άβδί^ηβ (οΓ. δυρ ν, 43 δοθηναι βΐ δοΰναί). 

28) 3βαη βδΐ άοηβ πιορΙ ρουρ Ια άβΓβηδθ άβ Ια ηιοραΐβ; αυδδί ΓΕ^^Ιίδβ Γίιο- 

ηοΡβ-1-θ11β βοπιπιβ υη ιηαρί^ρ βη οβίββραηΐ Ιβ 29 αούΙ Ια ΌβοοΙΙαίιο Ιοαηηίδ 
Βαρύδίαβ. II δθπιΜθ, ά’αρρβδ Ιβ ΙβχΙβ, ςυβ Ιβ οΙιβΓ ηβ ίυΐ ραδ Ρβηάυ αυχ άίδ- 

οίρίβδ ανββ δοη βορρδ; οη ρρβδδβηί (^υΉβΡοάίαάβ βχβρςα δυρ Ιυί δβδ νβη^βαη- 

οθδ, οοιηπιΘ ΓυΙνίθ δυρ Ια ΙβΙβ άβ Είοβροη. 

29) Μβ. ηβ (ϋΐ ραδ (^υβ 3βαη Γυΐ βηδβνβΐί άαηδ δοη Ιοιη1)θαυ ου άαηδ Ιβ ίοπί' 
1)βαυ άβ δα Γαιηίΐΐβ, βί %αν η’ίηάίί^υβ ραδ ςυ’οη αϋ βπιρορΙβ Ιβ βΟΡρδ βίβη Ιοίη 
(βί. άο. XIX, 38). 8ί άοηβ άβαη α βίβ ίυβ α Μαβίιβροηΐβ, β’βδί Ια (ΐυ’ίΐ ίυί ιηίδ αυ 
Ιοιηββαυ. ΌβρβηάαηΙ ΤΙιβοάορβΙ ραβοηΐβ ςυβ Ιβδ ραϊβηδ άβ 8θ1)αδ1β ουνριρβηΐ 
Ια θ>ίκη άβ 3βαη-ΒαρΙίδΙβ βΐ Βρύίβρβηΐ δβδ οδ [Η. Ε. ιιι, 3; Ρ. (7. ΌΧΧΧΙΙ, 1092). 

Όβ πιοΙΟήκη άαηδ Γβρί§·ραρ1ιίβ ραίβδάηίβηηβ ίηάίι^υβ Μβη υη Ιοιη1)βαυ, βΐ ιηβιηβ 
βρβυδβ άαηδ Ιβ ροβ; ββρβηάαηΐ ίΐ δ’α^ίΐ ρΙυΙόΙ ά’υηβ βΙιαδδβ αρρορίββ α δβΒαδίβ 
ραρ δυίΐβ ά’υηβ Ιραηδίαΐίοη. Όβ ουίΐβ δβ ρβρρβίυα α δββαδίί^βΐι ραρ Ια ββΐΐβ 
β^ΐίδβ άβδ βροίδβδ, ΡβββπιπιβηΙ ΐραηδΓοριυββ βη ιηοδςυββ. Όβ βΐιβίάβ δαίηυβαη 
ίυί Ιραηδρορίβ άβ 3βρυδα1βιη βη Οίΐίβίβ ραρ άβδ ιηοίηβδ, ρυίδ α ΟοηδΙαηΙίηορΙβ 
(8οζομ. η. Ε. υιι, 21; Ρ. Ο., ΌΧΥΙΙ, 1481 δδ.). 

Όε ηέοιτ ηΕ Μακό ετ ο’ΗΐδτοικΕ. — Ηοΐΐζπιαηη δ’βδί ιηοηΐΓβ δβνθΓβ 
ρουρ Ιβ ΓβοίΙ άβ Μαρο. Όοίδγ αοοβρίβ δοη νβράίοΙ : « Όα ηαρραΐίοη βναη^β- 

Ιίςυβ δθ ρρβδβηΐβ ρΙυΙόΙ οοιηπίΘ υηβ Ιβ^βηάβ ρορυΐαίρβ οίι ΙουΙ 8’6χρ1ί(:{υ0 

ραρ Ιβδ ρβίαΐίοηδ ιηιιίυθίΐθδ άβδ ρβΡδοηηβδ βη οαυδβ. Όβ ηουνβΐ Εΐίβ α βυ 
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83 1βζ3ΐ)β1 » (I, 923). Ο’βδΙ (1ΪΓ6 ςιιβ Ια ΐΓαάΐΙίοη α ρΓβΙβ α Ιβαη πηβ 1ιί8- 

ΙοίΓβ δβιηΙιΙαΜβ 3 οβίΐβ (ΙΈΗθ. Οη ρΓβΙβηά ρροιινβΓ άθ ρΙαδ (|αβΐ3 Ιθ^βηάβ 

βδΐ βη οοηΐΓ3(1ίοΙίοη ανβο Ιοδθρίιβ δΠΓ Ιβ ηοιη 6α ρρβιηίβΓ ιηαΓί άΉβΓΟ- 

άίαθβ, δΐΐΓ 1β ιηοΙίΓ άβ Ια ιώογΙ 6β Ιβαη, δαρ 1β Ιίβα 6α δαρρΙίοβ. 

Εΐ βη βίΤβΙ, Ιοδβρίιβ ηοπιπιβ ΗβΓθ6β οβίαί ί^αβ Μβ. ηοιηηΐΘ Ρΐιίΐΐρρβ; 

ΟΟΠ1Π1Θ ΗθΓθ6β βδΐ βη (ιαβίςαβ δορίβ αη ηοηι 6β ίαηιίΐΐβ, 1β Γρβρβ 6ΉβΡθ6β 

1β ΙβΐΡ3Ρ(|αβ ροανηίΐ δ’θρρβΙβρ ΗβΡθ6β Ρΐιίΐίρρβ, οοιηιηβ Ιαί-πιβπιβ δβ 

ηοηιπίθίΐ ΗβΓθ6β ΑηΙΐρβδ (νοίρ ρΙαδ ΙιηαΙ δαρ ν. 17). 

II βδΐ νρηί ςαβ ΙοδβρΚβ 6ΐΙ (|αΉβρο6β ΓιΙ ρβριρ Ιβηη ρβροβ ςα’ΐΐ βραί- 

^ηηίΐ (}α’οη ηβ δβ Ιαίδδβΐ βηίρηίηβρ δοαδ δοη ίηίΙαβηββ η (ΐαβίςαβδ πιοανβ- 

ΐηβηΐδ Ρβνοΐαΐίοηηαίρβδ : δείσας Ηρώδης τδ επι τοσόνδε πιθανόν αύτοΰ τοΤς άνθρώ- 

ποις μή επι άποστάτει τινι φέροι (πάντα γάρ εώκεσαν συμβουλή τη εκείνου πράξοντες), 

πολύ κρεΤττον ηγείται, πριν τι νεώτερον εξ αύτοΰ γενέσθαι, προλαβ'ον άνελεΤν του 

μεταβολής γενουένης εις πράγματα εμπεσών μετανοεϊν (Αηί. XVIII, V, 2). Μαίδ, 

οοπιηιβ Γη ηοΙβ δβΐιαρβρ, Ιβδ 6βαχ ιηοΙίίδ ηβ δ’βχοΙαβηΙ ρηδ. ΤοδβρΙιβ δ’βη 

ΙϊβηΙ 3 αηβ ρηίδοη ροΙίΙίςαβ ^βηβρηΐβ 3δδβζ Ιιηηηΐβ, Μβ. βχροδβ Ιβδ ρβΐη- 

Ιίοηδ 6βδ ρβΡδοηηβδ. Ο’βδΙ ββΐη ηαί ρ3Ρ3ΐΙ δαδρββΐ 3 Εοίδγ βΐ (531 δβηΐίρηίΐ 

Ι3 Ιθ^βη6β. Μηίδ, 6’3ρρβ8 ββ βρίίβριαπι, ί1 ί3α6ρ3ίΙ Ρ3^βρ Ια ρΙαδ ^Ρ3η6β 

ρηρίίβ 6βδ ΙιίδΙοίρβδ ΙιβΡθ6ίβηηβδ 6β Ιοδβρίιβ, οίι Ιβδ ίβιηπιβδ βΐ Ιβαρδ ίηΐρί- 

^αβδ ^οαβη1 αη ροΐβ δί ηβΙΐί. Ιοδβρίιβ 3 ηοΙβ (βί. δαρ ν. 18), ρροΙιηΜβπιβηΙ 

βΟΓηιηβ ββΐιο 6α δβηΐίηίθηΐ ραΜίβ, ββ ςαβ Ια βοη6αίΙβ 6ΉβΡθ6ί36β αναίΐ 

6β βΙΐ0(}α3ηΙ. II δβρηίΐ βΐΡ3η§^β ςαβ Ιβαη, ρρβ6ίβ3ΐβαρ 6β ρβηίίβηββ, δβ 

δοίΙΙα δαρ ββ βΙιηρΗρβ. δ’ίΐ 3 ρηρΙβ, ΙουΙ Ιβ ΡβδΙβ 6βδ βνβηβπιβηΐδ δβ 6β6αίΙ 

3νββ αηβ δΟΡίβ 6β ηβββδδίΐβ ρδγβ1ιο1ο^ί([αβ. 

II η’γ 3 ρ3δ 63ν3ηΐ3^β βοηΐΡ36ίβΙίοη δαρ Ιβ Ηβα 6α ηιηρίγρβ, ραΐδςαβ 

Μβ. ηβ Γίη6ί(|αβ ρβδ. Α 6βΓ3αΙ 6’3α1ρβ ρβηδβί§^ηβπιβηΙ, οη Ιβ ρΐηββρηίΐ βη 

Οηΐίΐββ. Εβρβη63ηΙ ]βδ ΓηίΙδ ςαβ Μβ. ρηβοηΐβ οηΐ ρα δβ ρηδδβρ 3 Μηβΐιβ- 

ροηΐβ. ^α’^1 γ ηίΐ βα Ια αηβ ρρίδοη, β’βδί ββ (}αβ 6ίΙ Ιοδβρίιβ, βΐ ίΐ 3 3]οαΙβ 

αη ραΙηίδ. Εη δββηβ 6α ίβδΙίη ροαναίΐ 6οηβ δβ ραδδβρ 63ηδ Ια ίορίβρβδδβ, 

βΐ 81 ΗβΡθ6β γ 3 ίηίΐ ί^αβίοιαβ δβ]οαρ, ίΐ 3 ρα ρηρίοίδ ίηίρβ δορίίρ Ιβαη 6β 

83 ρρίδοη ροαρ δ’βηΐρβίβηίρ ανββ Ιαί. II δβ ροαρρηίΐ ηαδδί ^68 ΡβΙηΙίοηδ 

ρρβδ(}αβ 3πιίβ3ΐβδ ηίβηΐ βα Ιίβα ηνηηΐ Γβηιρρίδοηηβιηβηί; Μβ. η’η ρ3δ 

βοαίαηιβ 6β ρηβοηΙβΡ ηνββ αηβ ΙβΙΙβ ρρββίδίοη βΐιροηοΐο^ίςαβ; ίΐ Ιαί 3ρρίνβ 

3δδβζ δοανβηΐ (ρ3Ρ βχ. ν, 8) 6’βχρ1ί(γαβρ Ιβδ ίαίΙδ 3η1βββ6βη1δ ρ3Ρ αηβ 

ρ3Ρβη11ιβδβ, ββ (^α^ βδΐ ίβί Ιβ β3δ 6βδ νν. 18 3 20. 

II ίηαΐ ααδδί Ιβηίρ βοηρίβ 6β Γ3ββορ6 ροδίΐίί ηνββ ΓΙιίδΙορίβη 3αίί. 

Ε’αηίοη 36α11βρβ 6ΉβΡθ6β ηνββ Ιη ίβπιηιβ 6’αη 6β δβδ ίρβρβδ, ΓβχίδΙβηββ 

6’αηθ βΐΐβ ηββ 6α ρρβπιίβρ πιαρίη^β, ςαί ηναίΐ Είβη Γη^β ςαβ δαρροδβ Μβ., 

ΓίηίΙαβηββ 6ΉβΡθ6ί36β δαρ δοη ίηίΜβ ηΐ3ρί, ίηΠαβηββ (^αί Ιβ βοη6αίδϋ 3 

83 ρβΡίβ, δοηΐ 6βδ ροίηΐδ δο1ί6βηιβη1 βΐηΐιΐίδ. 

II 6βιηβαρβ φΐβ Ιβ ροίηΐ 6β ναβ 6β ΙοδβρΙιβ η’βδί ρ3δ ββίαί 6β ΜβΡβ. II 

βδΐ ΙιίδΙορίβη, Ιρβδ ηΐίβηΐίί ηαχ δίΐαηΐίοηδ ^βο^ρηρίιίςαβδ βΐ ηαχ ιηοανβ- 

ιηβηΐδ ροραΙηίρβδ (ιαί οηΐ ρρβββ6β Ιη βρίδβ δαρρέιηβ. ΜβΡβ ηβ δβ δοαβίβ 
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ηιιΐίβιηθηΐ άβδ ϋβαχ, πιαΐβ ΙίβηΙ βνίοίΘπιιηβηΙ α ΓβηάΓβ 1ιοιηπΐ3§*θ 5 Ια §^Γαη- 

(ΙβαΓ ιηοΓαΙβ (Ιβ Ιβαη, δ&πδ αιιοαη ραΓίί ρΗδ άβ ηοίΓΟίΓ Ιβ ί^^Γ&η ρΐαβ ςιΐθ 

άβ Γ&ίδοη. Ο’βδΙ ροιίΓ οβία (}αΘ δοη γθοϊΙ βδΐ ηιοίπδ ρρΘοίδ ({ΐιαηΐ ά Ια (ΙαΙβ 

Θΐ ηιιαηΐ αιι Ιίβιι. Ο’αίΙΙβιιΓδ, — β1 οβΙΙβ ΓβιηαΓςιιβ βδΐ άβ Ια ρΙαδ ΙιααΐΘ 

ίιηροΓίαηοθ, — ααοαη (ΙίδοίρΙθ άβ Ιβδπδ η’α βΙθ Ιθιηοίη (Ιβ Ια πιογΙ (1θ Τβαη. 

^β η’βδί ροίηΐ Ια ιηαΙίβΓΘ βναη^βϋοιαβ, ΙβΠθ (}αΘ Μο. Γβιηρίογαίΐ ορίΐίηαί- 

ΡθΐηβηΙ. II ραοοηΐβ οβ (|ΐι’οη α (ϋΐ α οβ ιηοιηθηΐ, βΐ δί (^ι161^[αθ Ιραίΐ οοη- 

νβηΐίοηηβΐ Γι^^πρβ άαηδ δοη ρβοΐΐ, οοιηΐΉβ Ια ρροπίθδδΘ άΉβΡοάβ άβ άοηηβρ 

Ια ΐϊΐοίΐίβ (Ιβ δοη ρογααιηβ, οη η’βη ρβαί ρίβη οοηοίαρβ (}ααηΙ αιιχ αυΐρβδ 

οίροοηδίαηοβδ, οβΠβδ (ΙοηΙ Ιβδ αρόΐρβδ οηΐ (31θ Ιβδ Ιβιηοίηδ. 

Οη δ’βδί ιηθοίΘ (ΙβιηαηάΘ ροιΐΡ(}υοί Γβναη^βΐίδΐβ αναίΐ αΐΐαοΐιβ ΙαηΙ 

(1’ίιηρορΙαηβΘ α οβί βρΐδοίΐβ. Ε’αΐ^οηάαηββ (Ιβδ άβίαϋδ δ’βχρ1ί(}ΐΐθ ρθυΐ-βίρβ 

δίιηρίΘιηβηΙ ραροβ ςιιβ ο’βδί δα ΓηαηΐβΡβ. Οα ί1 ηβ ραοοηΐβ ραδ, οα ί1 ρα- 

οοηΐβ ά’υηβ Γαςοη οίροοηδίαηβίββ. Ορ ί1 αναίΐ βίβ απίθηβ α ραιΊβΡ άβ Ια 

ιηορί (Ιβ Ιβαη, ά ρροροδ (Ιβ Ιβδίΐδ Ιαί-ηιβιηβ. νοη1αίΙ-ί1 (Ιβ ρΐιΐδ ίαίρβ βηίβη- 

άτβ αυ Ιβοίβιιρ οιιιβ Ιβ ΒαρΙΐδΙβ « αναΐΐ βίβ 1)ίβη βΐ (ΙύτηβηΙ βηίβρρβ (Ιαηδ ηη 

Ιοηι1)βαιι (1’ού ί1 η’βδί ]αιηαίδ δορίί » [Ι^οίβΐ/, I, 927, δαηδ ίηδΐδΙβρ), (Ιβ ίαςοη 

(^ηβ οβί βηίβρρβιηβηΐ (ΙβΓιηίΙίί (Ιοηηβ ρΙαδ (Ιβ ΡβΙίβΓ ά Ια ρβδυρρββΐίοη (Ιβ 

Ιβδηδ? II δβ ρβηΐ, βΐ οη (ΙοΐΙ ηοΙβΡ (^ηβ δΐ (ΐηβΐί^αβδ ρβΡδοηηβδ βΙαίβηΙ 

ρροιηρίβδ α βροίρβ αυχ ΡβδαρρβοΙίοηδ, ίΐ ΓαΙΙαίΙ αηΐρβ βΐιοδβ (|ηβ ββδ ΐιηα^ί- 

ηαΐίοηδ ροηρ αββρβ(ϋ1βρ ηη ίαίΐ αηδδί βχΐραοράίηαίρβ. Μο. ηβ δβ (Ιοηηβ ραδ 

Ια ρβίηβ (Ιβ (Ιίρβ (|η’β11βδ δοηΐ ΙοηιΙ^Θβδ (Ι’βΐίβδ-ιηβιηβδ; ΙοηΙ Ιβ ηιοη(1β δαναίΐ 

(|αβ ^βαη η’βίαΐΐ ραδ ρβδδαδοίΐβ, βΐ Ιβ Ρβοίΐ (Ιβ δα δβρηΙΙηρβ βδΐ οοηιπιβ ηη 

δοβαη (ΙβΓιηίΙίί δΐιρ Γ(]βηνρβ (Ιβ οβίηί (}ηί αναίΐ αηηοηοβ Ια νβηηβ (1’ηιι « ρΐηδ 

ίορί » (ι, 7). 

Οη α βδδαγβ (Ιβ Ιίρβρ ραρίί άβ Ια οΐιροηοΐο^ίβ άβ Ιοδβρίιβ ραρ ραρρορί α 

Ιβαη ροηρ βχβρ οβΠβ (ίβ Ια νίβ (Ιβ Ιβδηδ. Μαίδ Ιβδ (Ιοηηββδ δοηΐ Ιρορ 

να^ηβδ. ΑηΙίραδ, ροηρ βροηδβρ ΗβΡθ(Ιίαάβ, αναίΐ (1ύ Ιηί ρροιηβΙΐΡβ (Ιβ Ρβη- 

νογβρ δα Γβπηηβ, Γιΐΐβ (ΙΆρβΙαδ. ΟβΠβ-οί, ρρβνβηηβ, ρρίΐ Ιβδ άβναηΐδ βΐ 

δ’βηίηίΐ αηρρβδ (Ιβ δοη ρβΡβ. ΙΙηβ ^ηβρρβ δ’βη§“α§^βα, (Ιαηδ Ια(}ηβ11β ΑηΙί- 

ραδ ίηΐ βαίΐη, βΐ Ιβ ρβηρΙβ, (ΙίΙ ΓΙιίδΙορίβη ]ηίΓ, νίΐ (Ιαηδ οβΙΙβ (ΙβίαίΙβ ηη 

οΜίίιηβηΙ (Ιίνίη, ρηηίδδαηΐ Ηβροάβ (1η ιηβηρίρβ (Ιβ Ιβαη [ΑηΙ. XVIII, ν, 

1-3). 

Ορ οη δαίΐ, Ιοη]οηρδ ραρ ΙοδβρΙιβ, (^ηβ Ια ^ηβρρβ βηΐ Ιίβη βη 36 αρρβδ 

Ιβδηδ-ΟΙιρίδΙ, ρηίδ(ϊηβ Ια ρβρρβδδίοη (Ιβδ Αραββδ, οροΐοηηββ ραρ Τί6βΡβ, 

ίηΐ ίηίβρροηιρηβ ραρ δα ιηορί (ιηαρδ 37). Μαίδ, οοπιιηβ Ιβ ΡβIηαρ(^ηβ δοΐιη- 

ΡβΡ (I, 444 δ.), Ιβδ οΐιοδβδ οηΐ ρη Ιραίηβρ βη Ιοη^ηβηρ. ΑρβΙαδ α άη ρρβρα- 

ρβρ δα νβη^βαηοβ αναηΐ (Ι’βη νβηίρ α ηη βοΐαΐ, Ια §^ηβρρβ α ρη άηρβρ ά’α1)0Ρ(1 

ανβο άβδ αΐίβρηαΐίνβδ, βΐ, 1θΡδ(}ηβ Ια (ΙβίαίΙβ (ΙΆηΙίραδ ίηΐ οοηιρΙβΙβ, οη α 

ρη, (Ιαηδ Γορίηίοη ρορηΙαίρβ, βη οΙιβΡοΙιβΡ Ια οαηδβ δηρηαΙηρβΙΙβ (Ιαηδ ηη 

βνβηβιηβηΐ αηίβρίβηρ άβ (}ηβ1(ίηβδ αηηββδ. II ίαηΐ άη ιηοίηδ ρβηιοηΙβΡ ηη 

ρβη αναηΐ 34, αηηββ άβ Ια ιηορί άη 1β1ραρ(}ηβ Ρΐιίΐίρρβ, αη(}ηβ1 δαίοιηβ 

ίηΐ άοηηββ βη ηαρία^β. 
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1θ8 αρόΐΓβδ δθ Γδΐδ86ΐη1)1βΓβηί αυρΓβδ άβ ^Θδυδ, θί Ιιιί ταοοη- 

ΙβΓβηΙ ίοηΐ οβ ςπ’ίΐδ αναίβηΐ ίαίΐ; βΐ ΐοτιΐ οθ ςα’ίΐδ αν&ίθηΐ θηδθί§^ηθ. 

Εί ί1 ΙθυΓ (ϋΐ: « Υθπθζ, νοιίδ ααδδί, 4 ΓβοαΓί άαηδ υη Ιίβα άβδθΓΐ, 

Εβρβικίειηΐ δοΚϋΓβΓ βχα^βΓβ βη άίδαηί ψιβ 1β πιαΓίοΐ^β άΉβΓοάίαίΙβ ανβο 
ΗβΓοάβ βαί ρβηΙ-βίΓβ Ιίβιι ςαβίίΐαβδ αηηββδ &ν&ηΙ Γβη 29. II βδΐ (ϋίΤιοίΙβ 
(1β ΐϊίβΙΐΓΘ πη 811οη§^ ίηΙβΓναΙΙβ βηΐΓβ οβ ηιαΓία^β, οαπδβ άβ Ια ^πθγγθ, βΐ 
Ιθδ ΙιοδΙίΙίΙβδ, β1 οη ηβ ρβιιΐ ηοη ρίπδ δπρροδθΓ (|Π6 Ια ρΓοΙβδΙαΙίοη άβ 
Ιβαη δβ βΐ δΙΙβηάΓβ οα €[α’β11β ριιΐ Ιοη^Ιβπιρδ δβ ρΓοάυίρβ ΙίβΓβιηβηΙ. Όβ 
οβ βββί, ΙουΙ βοηβΟΓάβΓ&ΐΙ αδδβζ βίβη δί Γοη ρΐδίςαίΐ 1β ιη&Γί&^β νβΡδ Γαη 
30 οα 31 β1 Ια πιογΙ άβ Ιβαη Ια ΐΏβιηβ αηηββ. 

30-44. ΚΕΤΟυΚ ΒΕΒ ΒΙ80ΙΡΕΕ8 ΕΤ ΡΚΕΜΙΕΚΕ ΜϋΕΤΙΡΕΙΕΑΤΙΟΝ ΒΕδ ΡΑΙΝδ (Μί. XIV, 13- 

21; Εο. IX, 10-17; 3ο. νι, 1-13). 

Ι^β ΓθΙοαΓ άβδ άίδοίρΙβδ η’βδί ραδ Ιηάΐι^ιιβ άαηδ ΜΙ., ίαηάίδ (^υβ ηβ Ιαΐ 

οοηδαοΓΘ (}α’υιι νβΡδβί, ιχ, 10. 

30) Εβ ιηοΐ ά’αρόΐΓβδ ηβ δβ ΐΓοανβ άαηδ Μο. ςα’ίοί βί, ρβαΐ-βίρβ ιιι, 14. Εη 

οβί βηάΓοϋ ί1 δί^^ηίββ ά63α « Ιβδ αρόΐΓβδ » οοηηαδ οοιηιηβ Ιβίδ άβ Ια ρΓβιηίθΓβ 

«•βηβραΐίοη ββρβϋβηηθ, ηοιηιηθδ αίηδί δρββίαΙβιηβηΙ βοιηιηβ « βηνο^βδ » ραρ 

3Θ8α8, ραΐδίΐα’ίΐδ ρβνΐβηηβηΐ ά’αηβ ιηίδδΐοη. Ιΐδ Ρβηάβηΐ βοΐϊΐρΐβ ά ββΐυΐ (}πί 

Ιθδ α βηνο^^βδ. — δσα πιαρςαβ ρΐυΐόί Ιβ άβίαίΐ ςαβ Γβιηρβαδβ (Ιβδ §^ραηάβ8 

ββοδθδ); ζοιεΐν βΐ δ:δάσκειν (βοιηπίθ Αβί. I, 1), οΐι Μβ. βηίβηά ρβπΐ-έίρβ ορ- 

ροδβρ Ιβδ ^αβΡίδοηδ Ιβδ βχορβίδιηβδ ά’πηβ ραρί, βί Ια ρρβάίβαίίοη άβ Γαυίρβ. 

Εβ. ςαί α ρρΐδ ποιεΤν άαηδ 1β δβηδ 1β ρΐιΐδ ^βηβραί α ρα δηρρρίιηβΓ διδάσκειν. II 

βδΐ ρροβαΕΙβ ςυ’οη δ’βΙαίΙ άοηηβ Ρβηάβζ-νοηδ. Μβ. ηβ άίί αβδοίαιηβηί Ρΐβη 

άβ ββ ςηβ Γιί άβδηδ άαηδ Γΐηίβρναΐΐβ, ρβηί-βίρβ ραρββ ςυβ Ρίβρρβ, αβδβηΐ, 

η’βη αναϋ ]αιηαίδ ριβη άίί. 

31) δβίοη δα βοηίυιηβ (ν, 7 δ.; νι, 17 δ.), Μβ. βχρΙίςηβ Ια δίίηαίίοη αρρβδ βοαρ. 

Οη νοίί ραρ Ια Πη άη ν. ςηβ Ια ιηίδδίοη άβδ αρόίρβδ αναίί αιηβηβ ββαυβοηρ άβ 

ιηοηάβ; ββηχ ςηί ραρίαίβηί βίαίβηί βηχ-ιηβιηβδ α βΕαρ^β, ραρββ ςα’ίΐ ίαΙΙαίί 

ρρβηάρβ βοη^^β ά’βηχ. Ο’βδί ροηρ ββία ηηβ 3βδπ8 ρροροδβ αηχ άίδβίρΙβδ άβ δβ 

ρβίίρβρ ηοη ραδ άαηδ ηη άβδβρί, ί1 η’γ βη α ραδ αα βορά άη Ιαβ, ιηαίδ άαηδ 

ηη Ηβη άέδβρί (βί. ι, 35, 45), άαηδ Ια βαιηρα§^ηβ, α Γββαρί. — δεΰτε ι, 17; κατ’ ιδίαν 

IV, 34; υ[λεΐ’ς αύτοί, « νοηδ αηδδί », ρβηί-βίΡβ ραρ αΐΐηδίοη α Ια νίβ Ρβίίρββ ςηβ Ιβ 

δαηνβηρ αναίί ιηβηββ βη ΓαΗδβηββ άβδ ΑρόίΡβδ. — άναπαύσασθε (Γαορ. ανββ 

ΑΒΟ βίβ.) άοηηβ ρΐηδ Γίάββ ά’ηη Ρβροδ ίραηδίίοίρβ (ΐηβ αναπαυεσθε (κΒΕ βίβ.) 

{8νί>6ΐ6); Ιβδ νβΡδίοηδ ηβ ροηναίβηί ρβηάρβ ςηβ Ιβ ρρβδβηί. — εύκαφεϊν, βοη- 

άαιηηβ ραρ Ιβδ ρηρίδίβδ, α βίβ βορρί^β ραρ Β βη εύκαίρως εχειν. Εβ ιηοί δβ 

ίροηνβ άβ]α άαηδ Οηιον, Ερ. 16, ρηίδ άαηδ Ροευβε, XX, ιχ, 4; άαηδ Ιβ Ν. Τ. 

Αβί. XVII, 21; I Οορ. χνι, 12. II β^ηρβ ρρββίδβιηβηί άαηδ Ιβ δβηδ άβ « ίροηνβρ 

άη ίβιηρδ ροηρ » άαηδ Ραρ. Ρ. 46, 18 (ιι® δ. αν. 3.-0.) : αυτδς δέ, ώς αν εύκαι- 

ρτίσω, παραχρημα παρέσορ,αι προς σέ [Εχροε. 1909, ανρ., 382). Τοηί Ιβ νβΡδβί, ρρορρβ 

α Μβ., βχρρίιηβ Ηίβη Ια ίβηάρβ δοΐΐίβίίηάβ άη ιηαιίρβ ροηρ δβδ άίδβίρΙβδ. 

Αηβηηβ αΐΐηδίοη η’βδί ίαίίβ α Ια βραίηίβ ςη’ΗβΡοάβ βύί ρη ίηδρίρβρ. 
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β1 Γβρθ8Θζ-νοιΐ8 ππ ρβυ. )) Οαρ ηοηιΙΐΓβυχ βίαίβηΐ οβπχ (}υί νβηαίβηΐ 

β1 8’θη αΐΐαίβηΐ, βΐ ίΐ8 η’αναίβηΐ; ρα8 πίθιηβ 1β ΐΘΐηρ8 άθ ιηαη^θΓ. 

32 Εί ίΐ8 ρ&ΓΐΐΓβηΙ; (1αη8 Ια 1)αΓ(}ΐΐθ νθΓ8 ηη Ιίβα (1θ88γΙ [ροιίΓ γ βίΓβ] 

α ΓβοαΓί. 33 ΕΙ οη 1β8 νίΐ 8’θιι αΐΐβΐ’, βΐ ρ1υ8ίβαΓ8 οοΓηρήΓθηΙ; [ού 

ίΐ8 αΙΙαίβηΙ], θΙ ίΐ8 γ αοοοαΓυΓθπί ραΐ' Ιθγγθ άβ Ιοιιίβ8 1θ8 νίΐΐβδ, 

βΐ ίΐβ 1θ8 άθναηοΘΓθπΙ. 34 Εί βη δΟΓίαηΙ [άβ Ια Βαρί^ιιβ] ί1 νίί πηβ 

Γουΐβ ηοιη1)Γθυ8θ, βΐ ί1 βη βιιΐ ρίΐίθ, ραΓΟβ (|ΐι’ίΐ8 θίαίθηΐ οοιηπιβ άβ8 

1)Γβ1)ί8 ςπί η’οηί ροίηΐ άβ Βθγ^θγ, θΙ ίΐ 8θ ιηίΐ α 1θ8 ίηδίΓαΐΓθ Ιοη- 

32) Ιιβ ιηβίΙΙθίΐΓ ιηο^Θη άβ δβ 3θΐ·ο1)βΓ α Ια ίουΐβ θίαϋ άβ ιηοηΙθΓ βη ΐ3αΐ’(|ΐιβ. 
Οοηιπιβ οη βίαϋ, δβίοη ΙοιιΙβ νΓαίδβιηΙιΙαηοβ, α Γοηβδί άη Ιαο, ρΓοΙιαΜβιηθηί 
ρρβδ (1θ ΟαρΙιαρηαηΐΏ ςηΐ ραραίΐ θΙγθ άαηδ Μο. 1β οβηΐΓβ άβ ΓαοΙίνίίθ άβ άβδΠδ, 
οη να άοηο α ΓβδΙ. Μαίδ δΐ ΟαρΙιαΓηαηπι βδΐ ΤβΙΙ-Εαπι, οοιηπιΘ ηοπδ 1β ΟΓΟ^οηδ, 
Ια ιηαροΐιβ 1β Ιοη^ άβ Ια ηνβ η’βδί ραδ Ιιβαηοοιιρ ρΙαδ 1οη§^ηβ ςηβ Ια ΙρανβΓδββ 
ραΓ βαπ; βη Γαίδαηί α ρβίηβ άίχ ΙίΐΙοπίΘίΓβδ, γ βοηιρπδ ηη άβίοπΓ ροπΓ ^α^ηβΡ 
1β ροηΐ άη 3οηΓάαίη, οη.ροηναϋ αρηνβΡ αηχ ρΓαίτΐβδ δίΐηββδ αηχ βηνιροηδ 
άβ ΒβίΚδαϊάβ (άηΙίαδ), οη Βο. ρΙαοβ Ια δοβηβ, ρβηΐ-βίρβ άαηδ Ια ρΙαίηβ βΙ-Βα- 
ΙίΚαΙι. 

33) είδον α ηη δη)βί ίηάβΙβΡίηίηβ [8ο1ιαηζ); Ιοηί 1β ιηοηάβ Ιβδ νίΐ ραρϋρ. Αρρβδ 
ςηβΙίϊηβδ ιηοιηβηΐδ, οη (πολλοί) οοιηρρίΐ Ιβηρ άβδδβίη α Ια άΐρβοΙίοη ςηβ ρρβηαίί 
Ια Βαρςηβ, β1 οη δ’βπιρρβδδα ροηρ Ιβδ ρβ^ο^ηάρβ ραρ ΙβΡΡβ (πεζ^, 8ύ. 6δω νβηΐ άίρβ 
αηδδί Βιβη ραρ Ιβρρβ (}η’α ρίβά). Βα ιηαδδβ άβ οβηχ ςηί οοηραίβηΐ αΐηδί 1β Ιοη^ 
άη Ιαο ΓιΙ Βοηΐβ άβ ηβΐ^β; οη νβηαίΐ άβ ραρΙοηΙ, βί ιηβπιβ οη αρρινα αναηΐ Ια 
Βαρςηβ, άβίαϋ ίηΙβΡβδδαηΙ βοηδβρνβ ραρ Μβ. δβηΐ, ραρίαίΐβπιβηί νΡοΐδβπιΒΙαΜβ, 
δηρΙοηΙ δί 1β νβηί βΙαίΙ βοηίραίρβ, πιαίδ αδδβζ βΙοηηαηΙ άβ Ιοίη ροηρ ί^ηβ Β αίί 
ΟΟΡΡί§·β βη συνήλθαν αύτοΰ. 

34) 3β8η8 νοίΐ άοηβ Ια ίοηΐβ άβΐα ραδδβιηΜββ, αη Ηΐοηιβηί οίι ί1 άβ1)αρο|ηβ 
(έξελθών); δα βοηραδδίοη ΓβιηρορΙβ, ί1 ηβ δοη§·β ρΐηδ α δοη ρρο]βί άβ ρβίραίίβ 
βΐ δβ ιηβί α βηδβί§^ηβρ. Μβ. βιηρΙοίβ Ιοη]οηΡ8 σπλαγ/^νίζεσθαι ανββ ίπ'ί βί Γαββ. 
(νιιι, 2; IX, 22) άβ ιηέιηβ ςηβ Μί. χν, 32; οη 1β Ιροηνβ αηδδί ανββ έπ( βΐ 1β άαΐ. 
(Μί. XIV, 14; Ββ. νιι, 13) βί ηηβ ίοίδ (Μί. ιχ, 36) ανββ περί, ιιηβ ίοίδ (Μί. χνιιι, 27) 
ανββ 1β ^βη. δβηΐ. Μβ. ίηάίςηβ άοηβ άβ ρρβίβΡβηββ 1β ιηοηνβιηβηί (}ηί ραρί άβδ 
βηίΡοίΠβδ. Οβίίβ ίοηΐβ, δί ρροιηρίβ α δ’βιηοηνοίρ, βΚβΡβΙιβ ηη βΐιβί; Ια Ιοβηίίοη 
Ιοίΐιΐίί^ηβ (Νηπι. χχνιι, 17; I Κβ§·. χχιι, 17; II ^11Ροη. χνιιι, 16; Εζ. χχχιν, 5; 
3ηάίίΙι [§:Ρββ] XI, 19) η’αναίί 3αιηαίδ βίβ αηδδί Βίβη αρρΙίςηββ. Εβ ρβηρΙβ αναίί 
βίβ ρΐηδ ά’ηηβ ίοίδ βοιηραρβ α ηη ίροηρβαη, βί 1β Μβδδίβ άβναίί βη έίρβ 1β 
ραδίβηΡ: κα'ι άνασττ^σω έπ’ αύτους ποιιχένα ίνα και ποι^χαίνει αυτούς, τον δοΰλδν (χου Δαυείδ 

(Εζ. XXXIV, 23). Ιβδηδ δαναίί (|η’ί1 βίαίί ββ ραδίβηρ (βί. Μβ. χιν, 27). Εβ ρρβιηίβρ 
Εβδοίη άβ ββδ ΕρβΜδ, ββ (|η’β11β8 βΐιβρβίιαίβηί δηρίοηί, β’βίαίί ά’βίρβ ίηδίρηίίβδ; 
αηδδί Μβ. ηβ ραρΙβ ραδ άβ ^ηβρίδοηδ, βοπιιηβ ίοηί Εβ. βί Μί. ς[ηί δβ ρβη- 
βοηίρβηί ίβί. Εβ βαραβίβρβ αραιή, άβ ή'ρξατο ραραίί ίβί άαηδ δ^Γείη.: ί1 οοηιιηβηςα 
α Ιβδ βηδβί§^ηβρ, βί ςηαηά ί1 οοηιηιβηοα α ίαίρβ δοίρ... πολλά, ρΐηίόί α Ιοη^ηβ- 
πιβηί » οη ιηέιηβ « ανββ βΕαΙβηρ » (βί. ι, 45; ν, 10. 38; νι, 20) ςαβ « Ιιβαηβοηρ 
άβ βΐιοδβδ »; βί. Υικο. ηιιιΙία ΓβΙιιοίαπδ, 
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^υθΓηβηΙ. ΓΙίθυΓβ βίΒπί άβ]α ΓογΙ αναηοβΘ, 868 (ϋ8θίρ1θ8 δ’βΐ&ηί 

αρρΓΟοΙιβδ άβ Ιυί άίδ&ίθηΐ : « Ε’βηάΓοίΙ βδΐ (1θ8θγΙ, βί ΠιβυΓΘ Θ8ΐ 

άθ]α ΐΓβ8 δίναηοΘΘ; ^6οοη§;θ(1ί6-1β8, δίΓιη (}π’ίΐ8 αίΐίβηΐ άαιΐδ 1θ8 Ιια- 

πιβαυχ θί 168 1)οιιγ^8 άβ8 βηνίΓοηδ, θΐ δ’&οΐΐθΐθπί άθ ^υοί ιη&η^θΓ. » 

Ογ ί1 Γθροηίϋί βΐ ΙβυΓ (ϋΐ: « Οοηηθζ-ΙβαΓ νοαδ-ηΐΘΐηβδ & ιηαη^θΓ. » 

ΕΙ ίΐδ Ιαί άΐΓΘηΐ : « ΕαιιάΓα-1-ί1 (|ιιθ ηουβ αΠίοηδ αοΗβΙβΡ ροιίΓ 

άβαχ οβηΐδ άθΐιΐΘΓδ άβ ρβίηδ θΐ (}ιιθ ηουδ Ιθιιγ άοηηίοηδ α ιη&η- 

^ΘΓ? » ί1 Ιθιιγ άίΐ : « ΟοπιΒίβη ανθζ-νουδ άβ ρ&ίηδΡ ΑΠβζ, 

35) πολλής , ώρας (Ροι,ΥΒΕ, V, Υΐιι, 3); Ιπ'ι πολλήν ώραν (3οδ. Αηί. VIII, IV, 4); 

ά'χρι πολλής ώρας (ϋιοΝ. Ηαε., π, 54) {^ο/ιαηζ); δί ο’βδί υη ΙαΙίηίδΐηβ, ί1 η’βδί ρ&8 

ρΓορρθ 4 Μο. Ιι’ΙίθυΓΘ θδΐ Ι&Γάΐνθ ρκΓ ΓκρρορΙ κπ Γθρκδ; Ρο. & 1)ίθη Γβηάιι : 

(( 1θ ίουρ οοιηπίθης&ίΐ 4 άέοΐίηβρ »; ί1 θΐκΐΐ άοηο θηνίροη άβυχ ου Ιροίδ Ιιβυρβδ 

άθ Γ&ρρθδ-ιηί(ϋ. Ρ’ίηίθρνβηΐίοη άθδ (Ιίδοίρίθδ δυρροδθ (^υβ 3θδυ8 Ιθυρ 1αίδ8αίί 

ρρβηάρθ υπθ ΟΘΡί&ίηθ ίηϋίαϋνβ (1&η8 Ιθ8 ο]ιθ8θ8 ιηυ1θρίθ11β8 (οΓ. ιν, 36); ίΐδ 8β 

οροίβηΐ υη ρβυ Ρβ8ροηδαΐ3ΐθ8 άβ Γθΐη1)ηρρ&8 ού Ιβ Μηίΐρβ νυ 8θ Ιρουνβρ. 

36) Μβ. ηβ ραρίβ (ΐυβ άβ Ια ηουρριίυρβ, ρυροβ (ΐυβ β’βδί ββ ({υϊ ρΡΘ88β Ιβ ρ1υ8; 

υηβ Γοίδ ρκρίίδ, ϋδ 8’ηρρ&η§·θΡοηί; υηβ ηυίΐ βη ρΐβίη ηίρ ηυ ρρίηίβιηρδ 8υρ Ιθ8 

1)0Ράδ άυ Ιαβ η’η ρίβη άβ 1)ΐβη βίΤραγηηΙ, ρυΐδ ίΐδ αυροηΐ Ιβ Ιβιηρδ άβ ΡβηΙρβΡ 

βΐιβζ βυχ. Ρ’υάάίΙίοη άβ Εβ. ί'να... καταλύαωσιν βδΐ ββρίβδ ίρβδ ρ&ΙΐοηηβΠβ ιη&ίδ 

ιηοίηδ βη δίΐυηΐίοη. Ό’αρρβδ Μβ. βΐιηβυη 8β ρροβυρβρκ άβ (^υοί ιη&η§·βρ 14 ού 

ί1 ί,ρουνβρη, άηηδ 1β8 ιηβΙηίρίβδ ου άηηδ 1β8 Εουρ^'δ; ίηυΐίΐβ ά’υΐΐβρ 3υ8ςυ’4 

1υ νίΐΐβ, ρυί8(}υ’ί1 ηβ δ’η§^ϋ βη δοπιπιβ {}υβ άβ 8β Γουρηίρ άβ ρηίη. κύκλω ρουνηίΐ 
Ιρβ8 Εΐβη ιηοΙίνβΡ Ια ΙραάυβΙίοη ίη ρΓοχίηιαΒ νΐΙΙαΒ {Ιαίί. ¥§.), άοηΐ έγγιστα 
(Β 604) ρουρραϋ Ηβη βίρβ υηβ ρβίραάυβίίοη. 

37) Εα Ρβροηδβ άβ Ιβδυδ βΙαίΙ, ί1 ΓαυΙ Γανοαβρ, 1>ίβη βίοηηαηΐβ. ΕβΙίβ Ιραη- 

ςυϋΐϋβ άαηδ Γίηιρο88Ϊ1)1β α§·αββ 1β8 άίδβίρΙβδ (^υί Ιρουνβηΐ Ιβ ΜαίΙρβ γραΐιηβηί 

ρβυ ρραίΪ€[υβ. Εβ ίβχΐβ ςυβ ηουδ ρρβΓβΡοηδ, 4 βαυδβ άβ Γαββορά άβ Ν'ΒΒ, βδί 

Ιβ ιηοίηδ άίίΤιβίΙβ; δώσωμεν βδΐ υη δυΐ)]. άβΙίΒβραΙίί βοπιιηβ άγοράσωμεν. 8ί οη 1ϋ 

δώσομεν [ΝβδίΙβ, Η. ΙΕ.), Ιβ ίιιΐυρ ίηά. ιηαρςυβ υηβ αβίίοη άβρβηάαηΐβ άβ Ια 

ρρβηιίβρβ; β’βδί υηβ Ιουρηυρβ (5υβ ΒΙαδδ ρβ§·αράβ βοπιιηβ υη 1ιβ1)ραϊ8πιβ [Β1α88, 

217; βί. ΑβΙ. XXI, 24 βίβ. ιηαίδ αρρβδ Γνα). Μβ. Γαϋ αΐΐυδίοη αυ βίβηαρίί/5 ροιηαίη, 

ραρββ ςυβ β’βΙαίΙ δαηδ άουΐβ Ια ιηοηηαίβ ά’αρ§·βηί βουραηΐβ βη ΡαΙβδΙίβη 

(Μαββεν, Οοίη8 ο[ ίΐιβ /βΐΥ5, 296), Ιβδ ρρίηββδ Ιιβροάίβηδ η’α^αηί 3απιαί8 βυ Ιβ 

άροϋ άβ Βαϋρβ (|υβ άβ Ια ιηοηηαίβ άβ βυίνρβ. Εβ ροίάδ βΐ Ια ναΙβυρ άυ άβηίβρ 

οηί ναρίβ Ββαυβουρ (ΡΑυβΥ-ΛνίδδοΥΑ, ν^ άβηαΗιΐ8)\ αυ Ιβπιρδ άβ Νβροη, ί1 

ρβδαίΐ 3,41 §·ρ., αυραραναηΐ ρροΕαΕΙβπιβηΙ υη ρβυ ιηοίηδ. II βςυίναΙαίΙ 4 Ια 

άραβύιηβ αΙΙίι^υβ βΐ αυ άβιηί-δίβΙβ Ιιβύρβυ, πιοίηδ ά’υη ίραηβ άβ ηοΐρβ ιηοηηαίβ. 

Μαίδ 200 άβηίβΡδ ρβρρβδβηίαίβηί αίορδ Ββαυβουρ ρΐυδ ς^υβ άβυχ ββηΐδ Γραηβδ 

αυ]ουράΊιυί. Εβ άβηίβΡ βΙαίΙ Ιβ §·α§;β ά’υη 3ουρηα1ίβρ (ΜΙ. χχ, 2 δδ.), ςυί βδί 

ραγβ αυ]ουράΊιυί Ιβ άουύΐβ βη ΡαΙβδίίηβ. 8ί Ιβ ρρίχ άυ ραίη βίαίί αίορδ άαηδ Ια 

ιηβιηβ ρρορορίίοη (|υ’αυ]ουρά’ίιυί, οη ίρουνβ (^υβ Ιβδ άβυχ ββηΐδ άβηίβΡδ άβ- 

ναίβηί βη βίΤβί ίουρηίρ ρουρ υη Ρβραδ 4 βηνίροη 4.500 ρβΡδοηηβδ. Εβδ άίδβίρίβδ 

η’αναίβηί βνίάβιηιηβηί ραδ ββίίβ δοιηηιβ 4 Ιβυρ άίδροδίίίοη. 

38) Ιβδυδ νβυΐ (}υβ Ιβδ άίδβίρίβδ άοηηβηί ββ (ΐυ’ίΐδ οηί : Ια βΐίαρίίβ ρρβίυάβ αυ 
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νογβζ. )) ΕΙ β’βη όίαηΐ ίηίοηπΘδ, ίΐδ (ΙίΓθηΙ : « θ1 άθΐιχ ροίδ- 

δοηδ. » 39 Εΐ ί1 ΙθΐΐΓ ΟΓίΙοηηα άβ Ιβδ ίαΐΓβ Ιοπδ αδδβοίρ ραρ ^Γοιιρβδ 

άβ οοηνίνβδ δΐΐΓ ΠιβΛθ υθγΙθ. 39 οοποΙίθΓθηί ραρ οαρρβδ 

άθ οθπί θί άθ οίηί}ΐιαη1θ. ΑΙοΡδ ί1 ρρίΐ Ιβδ βίικ^ ραίπδ βΐ Ιβδ άβιιχ 

ιηίραοΙβ βΐ Ιυί δβρί άθ ροΐηΐ άθ άβραρί : ϋηάβ βηίπι ιηιιΐύρΐίοαΐ άβ ραηοΐΒ 
§Γαηί8 86§6ΐ68, ΐηάβ ίη ιηαηίΒιΐδ 8ΐίί8 ιηιιίΐίρΐίοανίί ψλίπίΐηβ ραηβΒ (Αυο. ίη 
^ο. 24). 8&ίηΙ Τΐιοιη&δ (ΙΙΙ^ ρ&Ρδ, ςυ. χι.ιν, &. 4, αά 4) ηοΙβ (ΐιΐθ οβ ηβ ίαί 
ρ&δ ιιηθ ΟΡβ&Ιίοη δβά ρβΓ αάάίΐίοηβηι βχίναηβαβ ιηαίβρίαβ ίη ραηβ8 οοηνβΓΒαβ. 
I^β8 (ϋδοίρΙβδ, ίηίβρρο^βδ δθΐιΐθπίθηΐ δπρ Ιβδ ραίηδ, βίαίβηΐ ηαϊνΘιηβηΙ Ιοπίβδ 
ΙβυΡδ ΡβδβΡνβδ. 

39) Ιβςοη άνακλίναι βδί ρΡθίβΡθθ, ραΡΟΘ €{116 άνακλιθηναι 8. άύ θΐρβ ΐηΐροίΐυίΐ 
ά’αρρβδ ΜΙ.; οβ δοηΐ Ιβδ (ϋδοΐρΙβδ ςιιί Ρθςοίνβηί Γοράρβ άβ ίαιρβ οοαβίιβρ ΙουΙ 
1β ιηοηάβ συμπόσια συμπόσια, Ιοπρπιιρβ 9,8δΐΐΡβπιβηΙ Ιιβ1)Ρ&Ϊ€[πβ, βί. Εχ. νιιι, 14 : 
κα\ συνη'γαγον αύτους Θιμωνι3:ς θιμωνιάς, Πΐαίδ €[υί βίδΐί αάΐηϊδβ βπ §·Ρββ : μυρ(α μυρία 
πεμπαστάν (Εδοπ. Ρ6Γ868, 981; βί. ΜοηΙΐοη, 97). συμπόσιον δί§·ηίίιβ υη 1)8η(|ΐιβί, 
αηβ 88ΐ1β (1β 1)8η(|υβί, ιηαίδ αυδδί Ιβδ οοηνίνβδ (Ρι.υτ. Μοί\ 157 ά, 704 ά); ίοί 
Ιβδ §“Ρουρβ8 άβ οοηνίνβδ. — έπ'ι τω χλορω χόρτω « νβρί » βη ρορί^ηΐ άιι §·&ζοη 
ρουρρ&ίί βίρβ βη ΟοοίάβηΙ πηβ βρίίΙιβΙβ δ&ηδ ρορίββ; βη ΡαΙβδίίηβ ού 1β ^αζοη 
βδί οοηιρίβίβιηβηΐ άβδδβοΐιβ άβδ Ια βη άβ ιηαί, οβία ιηαρςιιβ πηβ δαίδοη, 1β 
ρρίηίβιηρδ, οβ (ίπί δ’αοοοράβ ανβο Ια ρροχίηιίίβ άβ Ια Ραςπβ (άο. νι, 4). 

40) πρασιαΐ πρασιαί. Εα οοηδίρποίίοη οοηιηιβ απ ν. ρρβοβάβηί, ιηαίδ απ ηοηι., 
δπίβί άβ άνέπεσαν. Ο’βδί Οβ (ίπβ ηοπδ ηοηιπιοηδ « Ιβδ ρΙαηβΙιβδ » άβ 1β§·ππιβ8, 
βη ίοριηβ άβ ΡβοΙαη^Ιβδ Ιρβδ 1οη§·δ. Εβίαίΐ ρίΙίορβδ(5πβ ι^πί ηβ Γαίί ραδ άοπβΙβ 
βιηρΙοί ανβο Ιβδ ^ροπρβδ άβδ οοηνίνβδ; ί1 βη ίηάίΐίπβ Ια Γοριηβ α ΓοβίΙ. Ο’βδί 
αίηδί ({π’α Ιαβηβ Ιβδ δαναηίδ βΙαίβηί ραη^^ββ οοπιιηβ άαηδ πηβ 
νί§'ηβ (/. Ββν. IV, οβ.). Μο. α]οπίβ βηοορβ : ραρ οβηί βί ραρ οίης[παηίβ, 
ίαηάίδ ςπβ Εο. άίί δβπίβιηβηί ραρ οίη€{παηίβ (Μί. οιηβί), οβ (^πί βδί ρίπδ ρβ^^π- 
Ιίβρ, ιηαίδ ιηοίηδ ηαίπρβΕ ΡΙπίόί ςπβ άβ οοιηρίβρ Ιβδ §;·βη8 πη α πη, οη άπί 
ίβηίρ οοιηρίβ άβ Ιβπρδ ^ροπρβπιβηίδ ηαίπρβίδ, Ιβδ πηδ ρίπδ οοηδίάβραβίβδ, ά’βη- 
νίροη οβηί ρβΡδοηηβδ, Ιβδ απίρβδ ({πί η’αΙΙαίβηί §·πβΡβ (^π’α οίης[παηίβ. 8οβαηζ 
8π§·^βΡβ ςπβ Ιβδ Ρθοίαη^ΐβδ βίαίβηί οοηδίρπίίδ ανβο οβηί ρβΡδοηηβδ δΠΡ Ιβδ οόίβδ 
1οη§·δ βί οίηςπαηίβ δπρ Ιβδ ρβίίίδ οόίβδ; οβ δβραίί βίβη ιηαίββιηαίί(}πβ! Οβίίβ 
άίδίρίβπίίοη βη §·ροπρβ8 ίαοίΐίίαίί 1β δβρνίοβ βί ρβΡίηβίίαίί άβ οοιηρίβΡ ραρ α 
ρβπ ρρβδ 1β ηοιηβρβ ίοίαΐ άβδ ρρβδβηίδ. Κίβη η’ίηάίι^πβ €[π’οη δβ δοίί §·ροπρβ 
απίοπρ άβ οβπχ (}πί αναίβηί άβδ ρρονίδίοηβ [Σοίερ, οοηίρβ ΗοΙΐζ.). 

41) ^β8Π8 ρρβηάΐβδ ραίηδ, Ιβδββηίί, Ιβδ βρίδβ βί Ιβδ άοηηβ, οοηιπιβαΐα Εβηβ 
(χιν, 22). Όβ ρίπδ, ίοί, ί1 βίβνβ Ιβδ γβπχ απ οίβΙ, άαηδ Γαίίίίπάβ άβ Ια ρρίόρβ 
(νιι, 34; άο. XI, 41), οβ (|πβ ΓΕ§^1ίδβ α ίηδβΡβ άαηδ 1β Εαηοη αναηί Ια οοηδβορα- 

ίίοη : βί βΙβναύΒ οου,Ιίδ ίη βοβίηηι. II 7 α άοηο πη ραρρορί αδδβζ βίροίί βηίρβ 
Ιβδ άβπχ δοβηβδ. Μαίδ ί1 ηβ ίαπί ραδ οπβΐίβρ ςπβ Ια ββηβάίοίίοη απ ηιοηιβηί άβ 
ιηαη^βρ 1β ραίη βίαίί οοπραηίβ οββζ Ιβδ άπίίδ (οί. δΠΡ χιν, 22). κατέκλασεν α Γαορ. 

βί έδίδου α Γίιηραρί., ρβπί-βίρβ ραροβ ςπβ άβδπδ ροιηρίί Ιβδ ραίηδ βαηδ άίδοοη- 

ίίηπβρ, ίαηάίδ ςπβ Ιβδ άίδοίρΙβδ νβηαίβηί άβ ίβπιρδ βη ίβιηρδ ΡβηιρΙίρ ΙβπΡδ οορ- 

βθίΐίβδ. Εβδ άβπχ ροίδδοηδ ίπρβηί άίδίρίβπβδ άβ Ια ηιόιηβ ηιαηίβΡβ, ιηαίδ οβ 
η’βίαίί ({π’πη αοοβδδοίρβ. 
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ροί8δοη8, βί, ΙθναηΙ 1θ8 γβιιχ νθΓ8 1θ οίβΐ, ί1 άίΐ Ια ΒθΐίθάίοΙίοη θΐ 

Γοιηρίΐ 1θ8 ραίηδ (^η’ϋ άοηηαΐί α 8Θ8 άίδοΐρΙθδ ρουρ (^π’^18 1θ8 Ιθιιγ 

ρΓθ8θηΙα88θηί; βί ί1 ραρία^βα αυδδί 1θ8 άβυχ ροίδδοηδ θπΙγθ Ιοιΐ8. 

ΕΙ ίΐ8 ιηαη^βΓθηΙ Ιοιΐ8 βΐ ίαΓβηΙ Γαδδαδίβδ; βΐ οη βιηροΓία άθδ 

ιηοΓοβαυχ ρΙθίη άουζβ οοΓΐ)θί11θ8, θί άβ οβ (|ΐιί ΓβδΙαίΙ άβ8 ροίδδοηδ. 

ΕΙ οθπχ (|πί αναΐβηί ηιαη^Θ 1θ8 ραίηδ βίαίθηΐ οίικ} ιηίΐΐθ Ηοιηιηθδ. 

43) πληρώια-ατα, αιι ρΙπΓ. δβπΙβίΉθηί ίοί βΐ νιιι, 20 άαηδ 1β Ν. Τ., άαπδ 1β δβηδ 

άβ οοηίθηπ (Ευκ. Ιοη, 1051), βη αρροδίΐίοη ανβο κλάσριατα. Εθ κόφινος θδί απ- 

]0ΐΐΓά’]ΐΐΐΐ οοηηυ δουδ 1θ ηοπι άβ οοπίΓιη; οη ΓβιηρΙοίβ άαηδ Ιβδ ΙβιταδδθπίθηΙδ 

α ίΓαηδροΓίβΡ Ια ίθΓΓβ απ Ηβη άθ ΕΓΟίιβΙΙβδ; οη βη α Ιου]θΐΐΓ8 δοπδ Ια ιηαίη, βΐ Ια 

βοηδοιηιηαΐίοη βη α Ιοη]οπΓ8 βίβ δΐ ^ταηάβ (^ηβ Ιβδ ρβΓβδ άη άβδβνΐ §·α^ηαίβηΙ 

ΙβπΓ νίβ α βη ίαΕπςαβΓ. Εβ ΓβδρββΙ ο^ιι’οη α βη ΟπβηΙ ροηΓ 1β ραίη ηβ ρβηηβΐ- 

ΙαίΙ ραδ άβ Ιαίδδβρ ρβΓάρβ Ιβδ άβΕηδ; οη ταηιαδδβ απδδί 1β ροίδδοη, ββ (^ηί βδί 

ηηοίηδ ίηάίηπβ; Μβ. νβηΐ ιηαΓς[ηβΓ ς^π’ίΐ βη ΓβδΙβ. Εβ ηοπιΕρβ άβδ ραηίβΓδ άβ 

Γβδίβ βδΐ β^αΐ α ββΐυί άβδ ΑρόΐΓβδ, ββ ςπί βδΐ αδδβζ ηαΙπΓβΙ, ρυί8(}υβ ββ δοηΐ 

βηχ ρΓοΕαΜθΐηβηΙ ςηί Ιβδ οηΐ Γοηηιίδ, Ιβδ αγαηΐ αρροβίβδ άαηδ Ια Εαρςαβ. 

44) Εβ ηοπιΕρβ άβ βίηΓ[ ιηίΐΐβ βδΐ ηαΙπΓβΙΙβιηβηί αρρροχίιηαϋί, βοιηιηβ Εβ, 

βί Μί. οηΐ Ιβηη α 1β ηοΙβΓ. 

Τοπ8 Ιβδ βχβ§·β1θ8 αηβίβηδ οηΐ νιι ίΐαηδ 1β ΓββίΙ άθ Ια ιηαΙίίρΙίοαΙΐοη άβδ 

ραίηδ ΓΕίδΙοΐΡβ ά’ηη ιηίΓαβΙβ. Οβιιχ (^αί ββ ΓβίαδβηΙ αΕδοΙηιηβηΙ α αάηιβί- 

ΐΓβ Ιβδ ιπίραβίβδ Ιβδ ηιίβηχ βΙαΕΙίδ οηΐ βΙιβΡβΕβ (|ηβ1 ίαίΐ ηαΙιΐΓβΙ δβ βαοΕαίΐ 

δοηδ ββΙΙβ αρραρβηββ, οη βοιηπιβηΐ οη βη βΙαίΙ αρπνβ α βορίρβ άβ Εοηηβ 

ίοί ηη ραρβίΐ ΓββίΙ. Εβδ βχβ§·β1β8 ηαΙηΓαΙίδΙβδ δηρροδαίβηΐ (|ηβ Ιβδηδ 

αγαηΐ άοηηβ 1β Εοη βχβιηρΙβ άβ ραρΙα^βΓ Ιβδ ρρονίδίοηδ άβδ δίβηδ, ά’αη- 

ΐΓβδ ΓαναίβηΙ ίιηίΐβ, άβ ίαςοη (^ηβ ΙοιιΙ 1β ιηοηάβ αναίΐ βη άβ (ϊηοί ιηαη§*βΓ. 

Ο’αηΐΓβδ οηΐ ρβηδβ ςηβ 1β πιγΙΕβ δ’βΙαίΙ ίοηηβ δηρ 1β Ιγρβ άβ Ια ιηαηηβ 

οη άη ηπίραβίβ άΈΙίβ οΕβζ Ια νβηνβ άβ δαρβρία (Ι Κβ^. χνιι, 8-16) οη 

ρΐηΐόΐ άη πιίΓαβΙβ άΈΙίδββ (II Κβ^. ιν, 42-44); οβ άβρηίβΓ οαδ βδΐ Ιβ ρΐηδ 

ΓβδδβιηΕΙαηΙ; ΕΙίδββ ηοηΓρίΙ οβηΐ ρβρδοηηβδ ανβο νίη§“1 ραίηδ ά’θΓ§·β, βΐ 

ίΐ γ βη α άβ Γβδίβ. ΑνβΙΙΙιαηδβη ΐΓοηνβ Ιβ ίαίΐ ΐΓβδ τββΐ; Ια δβηΐβ άίίΤιοηΙΙβ βδΐ 

άαηδ Ιβδ οΕίίίρβδ (|ηί οηΐ βίβ ^ΓΟδδίδ; ίΐ ΓβδΙβ ηη οΕαηηαηΙ βρίδοάβ άβ Γβ- 

ραδ αη Εορά άη Ιαο. Ηοΐίζηιαηη, οοΓηρρβηαηΙ ΓίηδηίΓιδαηοβ άβ οΕαοηηβ άβ 

οβδ δοΙηΙίοηδ, α βδδαγβ άβ Ιβδ ^τοηρβρ : δοηνβηίρ ά’ηηβ ρβηηίοη άαηδ Ιβ 

§·ούΙ άβ ΝβΕ. VIII, 8-12; βοΐορββ άαηδ Ιβ δβηδ άη ιηίραοΐβ ραρ Ιβδ Ρβιηί- 

ηίδοβηοβδ άβ ΓΑ. Τ., βΐ δ^ηιΕοΙίδββ ραρ ηηβ οοιηραραίδοη βηΐρβ Ιβ ραίη βί 

Ια ραροΐβ άβ Όίβη οη ΓΕηοΕαρίδίίβ. Ε’βδΙ α οβ άβρηίβρ δ^δίβιηβ ςηβ 8β ταί- 

ίαοΕβ Εοίδ^, ιηαίδ βη ΡβρηάίαηΙ ρΐηδ ηβΙΙβιηβηΙ ΙοηΙθ βχρΙίοαΙίοη ηαΐη- 

ραΐίδΐβ, 06 ςηί ΓοΕΙί^β α ηιβίΐρβ βη άοηΐβ Ια ρβαΐίΐβ άη ίαίΕ Ββδ Ιορδ ίΐ ηβ 

άβιηβηρβ ρΐηδ ρίβη ςηβ Ια Ιραάίΐίοη βΐ Ιβδ βναη§·β1ί8ίβ8 αίβηΐ ρη Ιραηδίορ- 
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ιηβΓ βη ϊϊΐΐΓ&οΙθ; κτίδδί Ι^οίδγ ηβ νοίΐ ραδ Οθ ιπίΓαοΙβ άκηδ 1β ΙβχΙθ Ιπΐ-πίΘΐηΘ : 

« Α ΙΐΓβ 1β ρΓθιηίβΓ ηκΓΓαΙβαΓ (δκηδ (ΙουΙβ δκίηΐ ΜαΓο), οη δβ άοπΙθΓ&ίΙ & 

ρθίηβ (}ΐι’ί1 δ’κ^ίΐ ά’αη ιηίΓκοΙβ, 1β ΓβοίΙ ίΐοΐΐ&ηΐ, ροπΓ &ΐηδί (ΙίΓβ, βΐ ΐΓβδ 
οοπδοίβιηιηβηΐ, βηΐΓβ Ιβ δγπι1)θ1β βΐ; Ια Γβαΐίΐβ » (I, 938). Εβδ ρΓβπνβδ δοηΐ 
(ΙίίΓιοίΙβδ Ά δαίδΐΓ : « Οΐΐθζ Ιβδ δγηορΙίςπβδ, 1β ιπίΓαοΙβ νΐβηΐ οοιηιηβ υηβ 
δΟΓίθ άβ ΓβρθΙίΙίοη 8ΐ1ΐ6§ΌΓίθ[ΐΐΘ (1β 06 (^I1^ 1β ρΓβοβάβ... Ιβδυδ α άβυχ ίοΐδ 
ρίίΐβ άβ Ια ίοιιΐβ : άαηδ Μαρο, ί1 α ρίΐΐβ οΐβ Γαΐιαικίοη ού ί1 Ια ΐΓοανβ, 1)Γβ- 

1)18 δαηδ 1)θΓ^6Γ, ρβιιρίβ δατίδ §^αίάΘ; ί1 ΓΐηδΙηιίΙ ροπρ Ια ηοαρριρ δρίρίΐιιβί- 

ΙβιηβηΙ; Ιβ δοίρ νβηιι, ί1 α άβ ηοπνβαπ ρίΐίβ ραροβ (}αβ ΓαυάίΙοίρβ α ίαίιη, 

Θΐ Ιβ ΐϊΐίραοΐβ δβιηΜβ ίαιρβ ροπρ Ιβ οορρδ οβ (}πβ Ιβ (Ιΐδοουρδ α ίαίΐ ροιιρ 
ΓβδρριΙ... οη βδΐ ραρίί άβ Ια ραροΙβ, βΐ Γοη αρρίνβ α Γί(1ββ άβ Ια οοηιιηιι- 

ηαιιΐβ οΐιρβίίβηηβ, νίναηΐ δαηδ άοηΐβ (Ιβ Ια ραροΙβ, ιηαίδ αηδδί (Ιβ δοη 
ηηίοη ανβο Ιβ δαπνβηρ βΐ βη Ιηί » (I, 936 δ.). Εΐ βηοορβ : « Ορ, δί Ιβ ΙβχΙβ 
ρρβδβηΐβ βνΐίΐθΐηηιβηΐ Ιβ ίαίΐ οοιηπιβ ροδδίΜβ, ί1 ηβ Ιβ ρρβδβηΐβ ραδ ηβΙΙβ- 

ιηβηΐ οοιηιηβ Ρββΐ. Εβδ βναη^βΐίδίβδ βηχ-ηαβιηβδ γρβρςοίνβηΐ ηηβ δί§·ηίβ- 

οαΐίοη 8γιη1)ο1ί(ϊΐιβ » (I, 936). ^ηβ Ιβδ βναη^βΐίδίβδ, ι^ηβ Μο. βη ραρίίοη- 

Ιίβρ αίΐ οοιηρρΐδ (ΐηβ οβΙΙβ πιηΙΙίρΙίοαίίοη άβδ ραίηδ βΙαίΙ ηη βγηιΕοΙβ άβ 
ΓΕηοΙιαρίδΙίβ, οβία βδΐ ΙουΙ α ίαίΐ ρρο1)α1)1β, ηιαίδρβπΐ-οη βη οοηοίπρβ (}η’Π 
η’α ραδ ρρβδβηΐβ Ιβ ίαίΐ οοιηιηβ Ρββΐ ? ^ηβ11β (ΙίίΤβΡβηοβ γ α-1-ί1 βηΐρβ οβ 
ρβοίΐ βΐΐβδ αηΐΡβ8? Ν’βδΙ-ίΙ ραδ ραοοηΐβ ανβο Ιβ ιηβιηβ δβηΐίπιβηΐ άβδ Ρβαΐί- 

Ιβδ οοηορβίβδ, Ιβδ ιηβιηβδ άβίαίΐδ, (5ηί άβοβίβηΐ Ια Ιραάίΐίοη άη Ιβιηοίη οοπ 
Ιαίρβ δΐ Γοη ηβ ρρβηά ραδ Ιβ ραρίί άβ άίρβ (}ηβ Μο. Ιβδ α ίιηα^ίηβδ ? ΡβηΙ- 

βίρβ ηβ δβ Ιροιηρβραίι-οη ραδ βη άίδαηΐ (^ηβΓαοοορά άβ Μο. ανβο Ιο. α ίαίΐ 
ΙορΙ αα ρρβιηίβρ άαηδ ΓβδρριΙάβ Εοίδγ. ΤραίίαηΙ Γβρίδοάβ άαηδ Ιο. οοιηπιβ 
ηη ρηρ_δγιη1)θ1β, Π βδΐ οΕΙί^β ά’βη άίρβ αηίαηΐ άβ Μο. δί Ιο. α βορίΐ οβΙΙβ 
ίοίδ ηηβ ρα§·β ά’ΐιίδίοίρβ, ί1 ίαηάρα οοηοβάβρ (ίη’ίΐ βη α βορϊΐ ά’αηΐρβδ. 
Μίβηχ ναηΐ ρρβΙβΡ α Μο. ροηρ οβΙΙβ ίοίδ ηηβ ίηίβηΐίοη δγπι1)θ1ί(}ηβ, βΐ άίρβ 
(}η’ί1 βοίΐβ, « Ιρβδ οοηδοίβιηπιβηΐ;, βηΐρβ Ιβ δγπιΕοΙβ βΐ Ια Ρβαΐίΐβ ». Μαίδ 
ο’βδί οβ (|η’οη η’αάιηβΐίρα ραδ ίαοίΐβπιβηΐ ά’ηη αηίβηρ ηηί(}ηβπιβηί δοη- 

οίβηχ άβδ ίαίΙδ οοηορβίδ. Π η’βδί ραδ βχαοί άβ άίρβ (^ηβ Ιβ ηιίραοΙβ βδΐ Ια 
ρβρβίίΐίοη αΐΐβ^ορίί^ηβ άβ Ια ρρβάίοαίίοη, βΐ Ια ρρβηνβ αΐΐβ^ηββ, Ια άοη1)1β 
ρίΐίβ άβ Ιβδηδ ροηρ Ιαίοηΐβ, η’βδί ραδ ίηάί(5ηβ6 άαηδ Ιβ ΙβχΙβ. Εβ ιηίραοΙβ 
βδΐ ρΐηΐόΐ Ια οοηδβ(}ηβηοβ άβ Ια ρρβάίοαίίοη; Ιβδηδ ροηρραίΐ ηβ ραδ Ιβ 
ίαίρβ, βί δ’ίΐΐβ ίαίΐ ραρ οοπιραδδίοη, ραδ ηη ιηοί η’ίηάί(}ηβ (}ηβ Ια ηοηρρί- 

ΙηΡβ πιαΙβρίβΙΙβ δοίΐ Ιβ δγιηΐιοΐβ άβ Γβηδβί^ηβιηβηί. 
II ΓαηΙ άοηο ρρβηάρβ Ιβ Ρβοίί άβ Μο. Ιβί (^η’ίΐ βδί, ροηρ ηη ρβοίί άβ πιί- 

ραοΐβ. ΑδδηρβπιβηΙ ί1 βδί ίρβδ άίίΤιοίΙβ άβ δβ Ιβ ρβρρβδβηίβρ. Εβ ραίη δ’βδί- 

ί1 πιηΙίίρΙίβ άαηδ Ιβδ οορββίΐΐβδ αη ηιοιηβηί οη Ιβδηδ Ιβ ροιηραίί, οη (|ηαηά 
Ιβδ άίδοίρΙβδ Ιβ ρορίαίβηί αη ρβηρ1β? Οη ηβ δαηραίί Ιβ άίρβ, βί ί1 γ α Ιαηη 
ηαγδίβρβ, ιηοίηδ ^ραηά οβρβηάαηί (|ηβ δ’ίΐ δ’βίαίΐ α§·ί ά’ηηβ ορβαίίοη. Εβδ 
αηοίβηδ οηί ρβηδβ (|ηβ Ιβδηδ αναίί δηρίοηί νοηΐη ηιοηίρβρ δοη ροηνοίρ; 

οη ρβηί οροίρβ (}ηβ δα ρρβιηίβρβ ίηίβηίίοη α βίβ άβ ίβιηοί^ηβρ δα 1)οηίβ α 
ηη ρβηρΙβ δί ανίάβ άβ Γβηίβηάρβ; (5ηοί (}η’ί1 βη δοίί, ο’βδί ηη ηιίραοΙβ (}ηβ 
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Εί βπδδίΐόΐ ί1 οοηίΓαί^^ηίί 8β8 άΐδοίρίβδ α τηοηίβΓ άαηδ Ια 1)αΓ(|αΘ 

θΐ α ρρβηάΓθ 1θ8 άβναηΐδ (1θ Γαπίρβ οόΐβ νβΓδ ΒβίΗδαϊάα, ρθπάαηΐ 

1β8 Θναη^βΐίδίθδ ΓαοοηίβηΙ ανβο Ιβαρ ^αΓαηΙίβ ΟΓάίηαίΓβ ά’ΐηίοηηαΐίοη δπΓβ 

βΐ άβ νθΓαοίΐΘ. Ααοπηβ δοΐυΐίοη η’βχρΙίςιιβ οοιηιηβηΐ Ια ΐΓαάίΙΐοη βη δβΓαίΙ 

νβηαβ 1ά. Β’ΚγροΙΙιβδβ άβ λΥβΙΙΙιαυδθη, ςαβ Ια ΐΓαάΐΙΐοη α ο1ιαη§·Θ Ιβδ οΐιΐί- 

ίρβδ, ραραίΐ Ιρβδ δίιηρίθ, ιηαίδ βδΐ Ια ρΙαδ ίηνΓαίδβιη61α1)1θ άβ ΙοπΙβδ; (|υί 

δ’ανίδβΓα (1θ ΐΓαπδίοΓίηθΓ ηη Γβραδ άαηδ Ιβδ βοικίίΐίοηδ ίΐβ Ιοιίδ Ιβδ ]0ΐΐΓδ 

βη ηη ιηίΓαβΙβ άβ οβΙΙβ βηνβΓ^αρβ? « Β’ίάββ ά’ηη ΓββίΙ ββΐίί, δίπιρίβιηβηΐ 

ίπιί1.β άβ ΓΑηβίβη ΤβδΙαπιβηΙ, η’βδί ραδ ρΐηδ δαΙίδΓαίδαηΙβ (^ηβ ΓίηΙβΓρρβ- 

ΙαΙίοη ηαΙαΓαΙίδΙβ » [Εοιβ'^, 1, 936). 

45-52. ^Εδυδ δυκ εα μεκ (ΜΙ. χιν, 22-23; 3ο. νι, 16-21). 
ΜΙ. οοηΐίβηΐ βη ρΙαδ Γβρίδοάβ άθ ΡίβΓΓβ πιαΓοΙιαηί δΐΐΓ Ιβδ βαιιχ ροτίΓ Γ63θίη- 

(ΙΡβ 368X18. 
45) 8\νΘΐΘ α 8θα1 ΓβιηαΓί^ιΐθ οοχηβΐβη ΓογχΙγθ άθ 308υ8 άυΐ ρ&ΓαίΐΓβ θίοηηαηΐ 

αυχ άίδθίρ1β8. II Ιθδ α αηιβηθδ άαηδ Ια δοΠίιιάβ ροπΓ δ’^ ΓβροδβΓ, βΐ πιαίηΐθ- 
ηαηί ί1 ΙβιΐΓ ίαϋ τβρΓβηάΓθ Ια πιθε δαηδ 1θ8 αοοοιηρα§:ηθΓ. Οη άίΓαίί ςυθ 8οη 
ρΐαη α βοΙιοιίΘ. Ββ πίθιηβ οΙιαρίίΓθ ηοχιδ ιηοηίΓθ πη αυΐΓθ άβδδβίη άβ 3β8υ8 οοη- 
ίΓαΓίβ ραΐ' Ιβ νβηΐ. ΕΙ οβρβηάαηΐ ί1 δβ Γβνβΐβ, δυΓίουί άαηβ 0Θ8 άβπχ οίροοηδ- 
ίαηοβδ, ιηαιΐΓθ άβ Ια ηαίχίΓβ. II α άοηο νοαία βη8θί§·ηβΓ α δβ8 άίδοίρίβδ υηβ 
οοηβαηββ ανβπ^ΐβ. 8οη ροανοΐΓ βΐ 8α 8α§·θ8δβ ηβ δοηΐ ραδ βπιρίο^βδ α αρίαηίρ 
Ιουδ Ιβδ οβδΙαοΙβδ βΐ δβδ ρΓβνίδίοηδ η’βιηρΘοΙιβηΙ ραδ Ιβ βοπΓδ ηοηηαΐ άβδ 
οΗοδβδ; πιαίδ οη ρβηί δβ οοηββΓ βη Ιηί, (^υί ροηΡΓαίί, δ’ίΐ Ιβ νοηΙαίΙ, άίδροδβρ 
Ιβδ ββοδβδ αηίΓβπιβηΙ. II ίαχιΐ Γαίδοηηβρ ανβο Ιηί βοπιπιθ ανβο Ια ΡΓονΐάβηοβ 
άίνίηβ, άοηί Ιβδ νοίβδ ηοπδ βοηίοηάβηί βΐ ςηΐ αΐίβΐηΐ ββρβηάαηί δοη βηί ανβο 
ίοΓΟβ βΐ άοχιοβηΓ. 
Β’αίΙΙβηΡδ Ια ταίδοη ροηρ Ιαχιηβΐΐθ 3βδηδ ρρβδδβ δβδ άίδβίρΙβδ άβ δ’βηιβαρ- 

ςχιβρ ανβο χιηβ ίβΡπιβΙβ δί άβοίάββ, δ’βχρΠίίηβ ραρ δαίηΐ 3βαη (νι, 14. 15). Εβ 
ηιίραοΙβ άβ Ια ηιχιΙΙίρΙίοαΙΐοη άβδ ραίηδ, ορβΡβ ρηβΙίχϊΐιβπιβηΙ άαηδ ηη Ιίβη 

άβδβρί, ραρηΐ α Ια ίοηΐβ ηη άβ οβδ ρροάΐ§;·θδ βοΙαίαηΙδ (}η’οη αΙΙβηάαίί άη 

Μβδδίβ βΐ ςηβ ρροπιβίΙαίβηί Ιβδ ανβηίηριβΡδ (οί. Σβ ΜβΒΒίαηίδπιβ... 21 δ.); οη 
νοηΙαίί άοηο ρροοίαηιβρ 3βδηδ ροί. Εβδ άίδοίρίβδ αηραίβηΐ ρη δβ Ιαίδδβρ βηΐραί- 

ηβρ α οβ νβρ1ί§·β. Εηχ ραρΙίδ, ί1 δβρα ρΐηδ ίαοίΐβ α 3βδηδ, άβπιβηρβ δβηΐ, άβ 

ΡβηνογβΡ οβ ρβηρίβ. Ορί§·θηβ : [^ή παρέχων ρ,ηδΙ τούτους άφορμήν φιλοΰσιν αύτδν και 
βουληθεΐσίν αν μετά τών θελόντων ποιησαι αύτδν βασιλέα (ίη 3θ., Ρ. Ο. Ι. XVIII, 23). 
Ε?ς τδ πέραν, δ’ίΐ βΙαίί δβηΐ, δί§·ηίββραίί « νβΡδ Ια ρίνβ οοοίάβηίαΐβ »; ηιαίδ Μο. 

Ιβ άβίβρπιίηβ βη αίοηίαηί πρδς Βηθσαΐδάν. Ορ ΒβίΕδαϊάβ βΙαίΙάαηδ Ιβδ ΕίαΙδ άβ 
ΡΕίΙίρρβ Ιβ Ιβίραρχϊηθ, ραρ οοηδθς[ηβηΙ α ΓβδΙ άη 3οηράαίη; 3θδθρββ Ια άβδί§^ηβ 
δοηνβηΐ δοηδ Ιβ ηοπι άβ 3η1ίαδ, ραροβ (}ηβ ΡΕίΙίρρβ αναϋ ΐραηδΓορηιβ Ιβ Εοηρ^· 
άβ ΒβίΕδαϊάβ βη ηηβ νίΠβ (^ηί ρορΙαίί Ιβ ηοπι άβ 3η1ία, βΐΐβ άΆη§·ηδΙβ [Αηΐ. 

XVIII, II, 1 [28]). 
ΕβίΙβ νίΐΐβ, α Ια ίοίδ ρρβδ άη Ιαο βΐ άη 3οηράαίη (3θδ. Υίΐα, 72), οοοηραϋ 

ρροΒαΒΙβιηβηΙ ΓβιηρΙαοβπίθηΙ άβ βΐ-ΤβΙΙ. Εβ ρβηάβζ-νοηδ βΙαίΙ α Ια ρίνβ άη 
Ιαο οΐι Γοη άβ1)αΡί}ηαίΙ ροηρ δ’^ ρβηάρβ. II δ’α^^ίδδαίί άβ ραδδβρ ραρ βαη ά’ηηβ 
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(|υθ Ιυί-ηίθιηΘ οοη^βάίθΓαΐί Ια Γοαίβ. ΕΙ αρΓβδ (^π’ίΐ βυί ρπ8 οοη^θ 
ά’βιιχ, ϋ β’βη αΐΐα νβΓβ Ια ιηοπία^ηβ ροπΓ ρΗθΓ. ΕΙ 1θ οοιηπίΘη- 

ΟΘϊϊΐθπΙ άθ Ια ηιιΐί νβηυ, Ια ΐ3αΓ(]ΐιβ άίαίΐ απ ιηίΐίβα άβ Ια πιθγ, βΐ Ιυί 

8Θπ1. ^^ΕΙ 1θ8 αγαηί νυ8 8θ ίαΙί^αθΓ α ταπιβΓ, οαΓ 1θ νθηΐ Ιθπγ θΙαίΐ 

άβδ βοΙιβΠβδ α Ι’αηΐΓβ, εις το πέραν; ^β8ιιδ άθναίί δ’γ ΓβηάΓΘ ραρ Ιθγγθ. €β ρΓ03βί 
ίπΐ οοηΐΓ&ηβ, οοΐϊΐιηβ οη 1β νβΓΓ3. Μί. θί ^ο., ςπί η’οηί ραβ νοαίπ δουΙί^^ΠθΓ 
οβ οοηΐΓθΙθπιρδ, ίηάί(|ΐΐΘηΙ άβδ Ιβ άβ6ιιί οβ ςιιί δβ ΐΓουνα θΙγθ 1β Ιβηηβ άπ 

νο7α§·Θ, ηιαίδ η’βη βίαϊΐ ραδ ά’α^ορά Ιβ 1)ΐιΙ, Ια ηνβ οοοίάθηίαΐβ. 

Έως... άπολύει, Γίηάίβαΐίί βδΐ ΓΘ^υΙίβΡ; οΓ. έ'ως ερχορ,αι (άο. XXI, 22; I ΤΐΐΏ. 
IV, 13) [Β1α88, 223); οβρβηάαηί πη ^Γαηά ηοιηΙΐΓβ άβ ηΐδδ. οηί οοΓΠ^β βη 
άπολύστ). 

46) Άποτάσσεσθαι άαηδ Ιβ δβπδ άβ « βοη^βάίθΓ », ΑηΙ. XI, νιιι, 6 (345), άβ 
« άΐΓθ αάίβπ », ΙιΟ. ιχ, 61; ΑοΙ. χνιιι, 18. 21; II Οογ. π, 13; οί. ΒΙΙ. 884, π, 12 

(ιι® οπ III® δ. αρ. 3.-0.). Γνα σοι άποτάξορ,αι, « αΓιη ς[ΐιβ 3β ρπίδδθ ίβ άΐΓβ αάίβπ ». 

II η’βίαϋ ραδ ηβββδδαίρβ ς[πβ άβδπδ πιιΐ ΙοπΙβ ββΐίβ ίοπίβ δΠΓ δα Γοπίβ; 

Ιβ ιηογβη Ιβ ρίπδ δίιηρΙβ βί Ιβ ρίπδ ταρίάβ άβ Ιβδ ίαίΓβ ραΓίίΓ βίαίΐ άβ δ’βίοί- 

§“ηβρ αρρβδ ΙβπΓ ανοίΓ άίί ςπβίςπβδ 6οηηβδ ραΓοΙβδ, αύτοϊς, α Ια ίοπίβ, ηοη απχ 
άίδβίρΙβδ (^πί δοηί άβΐα ραρίίδ. 8ί 3βδπδ δ’βΙαίί βπι1)αΓ(:[πβ ανββ βπχ, Ια ίοπίβ 
Γαπραϋ Γβ]θίηΙ δπρ Ια ήνβ, ιηβηιβ άβ Γαπίρβ βόΐβ άπ Ιαβ (βί. ν. 54 δ.); Ιβ 
ηιβίΙΙβπΓ ιηο^βη άβ Ια βαίιηβρ, β’βδί άβ ^α^ηβρ δβπΐ Ια ιηοηία§*ηβ; ά’αίΐΐβπρδ 
άβδπδ βΙιβΓβΙΐβ Ια δοΙίΙπάβ ροΠΓ ρπβΡ : χρησιριον γαρ ταΓς προσευχαίς κα'ι το ορος κα'ι 
ή νύξ κα'ι ή ριόνωσις [ΕιιΐΗ.]. 

47) Οβ νβΓδβΙ δβραίΐ ίηπίίΐβ, δί Μβ. η’αναίί νοπΙπ ιηαρίϊπβρ πη βοηΙρβίβιηρδ. 

Νοπδ δανίοηδ Μβη ςπβ Ιβδ άίδβίρΙβδ βΙαίβηί δπρ Γβαπ βί 3βδπδ α ίβΡΡβ. Οβ (}πί 
βδΐ ηοπνβαπ, β’βδί ςπβ Ιβ 6α1βαπ βδί απ ιηίΐίβπ άπ Ιαβ; 3βδΠ8, ηβ ροπναηΐ ρίπδ 
ρβ]οίηάρβ δβδ άίδβίρΙβδ ραρ ίβΡΡβ, δβ ίροπνβ άοηβ δβπΐ, βΐ δβραρβ ά’βπχ ραρ πη 
ο1)δΙαβ1β ίηίραηβΙιίδδαΜβ άβ δα ηαίπρβ. Βα δίίπαΐίοη βδί ροδββ, βί δβρα βχρίί- 

ςπββ βη ραρίίβ απ ν. δπίναηί : β’βδί ςπβ Ιβ νβηί βίαίί βοηίραίρβ. 
Όψίας γενορ-ένης ίηάί(5πβ (ίπ’ίΐ ίαίδαίί ηπίί (βί. 3ο. νι, 17); Μί. α άβ3α βιηρίογβ 

ββ ίβριηβ αναηί Ια ηιπίίίρΐίβαίίοη (χιν, 15), ί1 Ιβ Ρβρβίβ ίβί, ά’αρρβδ Οοίδγ ραρ 
ίηαάνβρίαηββ, ιηαίδ ρβπί-βίρβ ραρββ ςπβ όψία ροπναίί απδδί δί§·ηίββρ Ια ηπίί : 

καθ’ έκάστης ήριέρας καί όψίας (ΟΡ. 538, ιι® δ. αρ. 3.-0.); Μβ. α βη νπβ ρροΐΐα- 

βίβιηβηί Ιβδ ρρβιηίβΡβδ Ιιβπρβδ άβ Ια ηπίί; βί. χιιι, 35. 

Έν ρ-έσω ίηάίι^πβ ςπ’οη βδί α ρβπ ρρβδ απ ιηίΐίβπ άπ Ιαβ, βί ηοη ραδ δβπίβ- 

ιηβηί βη ρΙβίηβ βαπ; Μί. σταδέους πολλο'υς άπ'ο της γης, άίδίαηββ βναίπββ ραΡ 3θ. 

VI, 19, α 25 οπ 30 δίαάβδ απ ιηοιηβηί οπ, Ιβδ άίδβίρΙβδ νίρβηί 3βδΠδ. 
48) Ββ Ια ιηοηία^ηβ, 3βδπδ ροπναίί δπίνρβ Ιβδ ιηοπνβιηβηίδ άβ Ια Βαρςπβ, 

δπρίοπί δ’ίΐ ίαίδαίί βΙαίρ άβ Ιπηβ. Ββδ άίδβίρΙβδ δβ ίαίί^Ήαίβηί α ραιηβρ (βασα- 

νιζορ,ένους απ ηιογβη, 8οΙιαηζ), ραρββ ς;πβ Ιβ νβηί βίαίί βοηίραίρβ. Ββ νβηί 
δοπΩΙαίί άοηβ άπ ηορά, οπ ιηβιηβ άπ ηορά-οπβδί. ^παηά 3β8πδ α ίβΡίηίηβ δα 
ρρίβΡβ, οη βίαίί α Ια ςπαίρίβιηβ νβίΠβ, δβίοη Ιβ βοιηρπί ροηιαίη, β’βδί-α-άίρβ 
βηνίροη ίροίδ Ιιβπρβδ άπ πιαίίη : ({ΐιαπα νβνο νί^ίΐία ηοαίί8, βηί8 68ί ηοοίί8; ηηα 
βηίηι νίξίΙία ίρΐδιιε }ιθΓί8 €οη8ΐαΐ (Αυβ. ββπΊΐο 75, νι, 7). 

II ίαπί δπρροδβρ ςπβ Ιβδ άίδβίρΙβδ ηβ Ιπίίαίβηί ραδ ίρβδ νί§^οπρβπδβπιβηί βί 
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οοηίΓαίΓθ, ν6Γ8 Ια (^ιιαίπθπΐθ νθίΠβ άβ Ια ηυίί ί1 νίηΐ ΥθΓβ θπχ, βη 
ιηαΓοΙιαηΙ βπΓ Ια πιθγ, θΙ ί1 αΙΙαίί ραβδθΓ α οόίβ ά’βτιχ. 

Ογ, Γαγαηί νιι ιηαΓοΙίΘΓ 8πγ Ια πιθγ, ίΐδ οηΐΓβηΙ ι^αβ ο’βίαίί υη 
Γαηΐόπΐθ, θΙ δ’βΟΓίβΓθηΙ; οαρ ίοιίδ ΓαναίβηΙ νπ βί αναίβηΐ θΙθ Ιγοπ- 

Β1θ8. Ογ Ιιιί ΙθτΐΓ ραρία αιΐ88ίΐό1; βΐ Ιθπγ άϊί : « Οοτιρα^β, ο’θ8ί ιηοί, 
η’αγθζ ρα8 ρβυΓ. » Εΐ ί1 ιηοηία απρΓβ8 ά’βπχ (1αη8 Ια 1)αΓ(|πθ, βΐ 1θ 

οΙιβΓοΙιαίβηΙ δθΐιΙβιΏβηΙ α δθ ιηαίηίβηίΓ βπ αίίβηάαηΐ Ια οΐιπίβ άτι νβηΐ; ί1 η’θδΐ 
ροΐηί ςυβδϋοη ά’πηβ Ιθιηρθίβ. — άβδπδ ιηαΓοΙίΘ δτιΓ Ιβδ θατιχ, οοιηιηβ Βίθτι 
ά’αρΡβδ Ιοί) IX, 8 : δ τανύσας τον ούρανδν μόνος, περίπατων ώς επ’ εδάφους ΙπΙ θαλάσσης. 

Οη άίδαϋ αιΐδδΐ ςυο ϋίθτι ραροουΓαϋ Ιθδ ρΓοίοηάβυΡδ Γα1>ίιηθ (Ιοί) χχχνιιι, 
16) οπ άβ Ια 8α§·θ8δθ (Εοοϋ. χχιν, 5). II η’^ α ραδ Ια άβ ΐϊΐίΓαοΙβ « ίαίΐ ροαρ 
ΓοδίβηΙαΙίοη » {Σοίβ^, I, 942); άβδίΐδ νίβη! βη ιηαΓοΙιαηί δτιΓ Ιβδ βαπχ ραροβ 
€[α’ί1 άοϋ ΓΘ]οίηάΓβ δβδ άίδοίρίβδ, ηοη ροιιρ Ιθτιγ ιηοηΐΓβΓ οβ (^τι’ίΐ δαίί ίαΐΡβ; ΙβτιΓ 
βίΤοΓΐ δ’βδί αδδθζ ρΓθ1οη§'6, βΐ ίΐδ οηΐ Ιθΐηοί§“ηΘ άβ ΙβτΐΓ βοηδίαηοβ β1 άβ ΙβτιΓ 
βάβΙίΙβ βη δ’οβδΙίηαηί, ιηαΐ^τβ 1β νβηΐ, α ηβ ραδ αβαηάοηηβΓ 1β βπί πιαΓί^ηβ 
ραρ 1θ Μαίίρβ. Νβαηιηοίηδ άβδίΐδ νοηΐηί αηδδί ιηοηίΓβΓ α δβδ άίδβίρΙβδ ςη’ίΐδ 
1θ βοηηαίδδαίβηΐ αδδβζ ρβη ροπΓ ηβ ραδ 1β ΓβοοηηαίίΓβ άαηδ Ι’βχβΓοίββ ά’αη 
ρουνοΐΓ δτίΓηαΙτίΓβΙ. II ραδδα ά βόΐβ ά’βπχ; — ηθελεν βδΐ ηη ρβη οοιηιηβ μέλλω, 

ρρβδςηβ ηη αηχΐΐίαίρβ; ίΐ α§^ίί οοηιιηβ δ’ίΐ νοηΙαίΙ δηίνρβ δοη οΐιβιηΐη δηρ Ια 
ιηβΓ; παρελθεϊν ηβ δί^ηίββ ραδ ιοί « αρρροοΙιβΓ », οβ ςυί ίβραίΐ άοηβΙβ βιηρΙοί 
ανβο έρχεται βΐ δβΓαίί ιηαΐ βη δίίηαΐίοη, ηί άβναηοβρ οη αΙΙβΡ ρΐηδ νίΐβ, ιηαίδ 
« ραδδβρ ά οόίβ δαηδ δ’οοοηρβρ ά’βηχ »; οί. Εο. χι, 42; χν, 29; Αοί. χνι, 8, οΐι 
ά’αίΠβηΡδ οη ηβ ίροηνβ ραδ Γαοοηδ. άβ Ια ρβΡδοηηβ. άβδηδ ρβδβρνβ δα οοη- 
άηίίβ βχίβριβηρβ βΐ βρροηνβ Ιβδ δίβηδ, ίοηί α ίαίΐ οοηιιηβ Εο. χχιν, 28; οί. Μο. 
VII, 27. II η’7 ραδ 1ά άβ ]βη ρηβρίΐ (οοηίρβ Σοίε^, I, 942). 

49) Εβδ άίδοίρίβδ ηβ ρβηνβηί οροίρβ (^ηβ οβ δοίί άβδηδ ςηί ιηαροΐιβ δηρ Ιβδ 
βαηχ, βί δ’ίιηα^ίηβηί νοίρ ηη ΓαηΙόιηβ, ίάββ ίρβδ ηαίηρβΠβ οββζ άβδ ^-βηδ άη 
ρβηρΙβ; Ιβδ αρραρίίίοηδ δοηΐ οράίηαίρβιηβηί ηη 8ί§^ηβ άβ ιηαΐββηρ (οί. 8αρ. 
XVII, 4.14, βί Ιβδ αρραρίίίοηδ βη δοη§'β άαηδ άοδβρββ, Ληΐ. XIII, χιι, 1; XVII, 
XIII, 3-5), αηδδί Ιβδ άίδοίρίβδ ορίβηί ραροβ (ΐη’ίΐδ οηί ρβηρ. 

50) Εβ η’βίαίί ραδ ΓίΠηδίοη ά’ηη δβηΐ; ίοηδ Γαναίβηί νη, βί ραρ οοηδβτ^ηβηί 
αηραίβηί άη 1β ρβοοηηαίίρβ; Ιβδ δβηδ άίδαίβηί : ο’βδί άβδηδ; Ια ραίδοη άίδαίί 
(ϊη’ίΐ ηβ ροηναίί ιηαροΐιβρ δηρ Ια ιηβρ; ά’οΐι Ιβ ίροηβΙβ. άβδηδ Ιβδ ραδδηρβ (1β 
Ν. Τ. οοιηιηβ Ια 1αη§;·ηβ ΙιβΠβηίδίίίΐηβ Εβδίίβ βηίρβ θαρρεΐν, αίίίςηβ, ^ηί α ρρβ- 
ναΐη βη §·ρβο ιηοάβρηβ, βί θαρσεϊν, ίοηίςηβ, ίοη]οηΡ8 βηιρίο^β α Γίιηρβρ. άαηδ 
1β Ν. Τ. οοιηιηβ ηηβ ίοριηβ δίβρβοίγρββ). Εβ η’βδί ραβ 1β νβηί ςηί Ιβηρ ίαίδαίί 
ρβηρ, ιηαίδ Γαρραρίίίοη ά’ηη δρβοίρβ. 
Μί. ρΙαοβ ίοί Γβρίδοάβ άβ Ρίβρρβ πιαροβαηί βηρ Ιβδ βαηχ, ςη’ίΐ ίβηαίί ά’ηηβ 

δοηροβ αηίρβ (}ηβ Μο. II δβραίί ίΡβδ άίίβοίΐβ ά’βχρΙίςηβρ ροηρςηοί Μο. Γαηραίί 
οιηίδβ, δ’ίΐ αναίί βη Μί. δοηδ Ιβδ ^βηχ; ιηαίδ δ’ίΐ δ’βδί οοηίβηίβ άβ δηίνρβ Ια 
οαίβοββδβ άβ ΡίβΡΡβ, ί1 βδί ροδδίβΙβ 0[η’ί1 η’γ αίί ραδ ίροηνβ οβί βρίδοάβ; 
οοηιιηβ οράίηαίρβιηβηί, ί1 ηβ ιηβί ραδ βη Ρβΐίβί Γίιηρορίαηοβ άβ ΡίβΡΡβ ςηβ Γα- 
ρόίρβ Ιαίδδαίί βηηηβΙβηιβηί άαηδ Γοιηβρβ. 

51) ^ηαηά άβδηδ ιηοηίβ άαηδ Ια βαΡίΐηβ, Ιβ νβηί οβδδβ. Οη άίραίί βίβη 
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νβηΐ δ’αΒαΙίίί. Εΐ ίΐδ θίαΐβηί ίοαδ δΙυρόΓαίΙδ βη Θΐιχ-ιιίθηΐΘδ, 
Πδ ηβ δ’θίειίβηί ραδ Γβηάιι οοιηρίθ α ρροροδ άβδ ραίηδ, οπ ρΐαίόΐ 

ΙθαΓ οοβπΓ βΙαίΙ ίηδθηδίΐ3ί1ίδ6. 

(^αβ δΐι ρΓβδβηοΘ αιηθηβ υη ηοανβαπ πιίρ&οίθ. II θδί ίρθδ ΟΓάίηαΐΓθ (^αο Ιθ νβηΐ 

άα ηορά Ιοπιϋθ 1β ιηαΐίη άιιραηΐ; Γβίθ, ιηαίδ ηοιίδ δοιητηβδ αα ρηηΐβπιρδ. Ιι’ίιη- 

ρΓθδδΐοη (Ιθδ (ϋδοίρΙθδ βδΐ ηιαίηίβηαηί ππθ δΙπρβπΓ (^πβ, ά’&ρΓβδ Μο., ίΐδ §·&!’- 

άβηί ρουΓ θΐιχ. 

52) 1ι8ΐ δΙαρβαΓ βδί βχρίίςπβθ ραΓΟβ (^α’ίΐδ η’αναΐβηί ρειδ οοΓηρήδ οβ (ΐα’ϋ 

ΜΙ&ίί οοηοΙυΓθ άβδ ρειίηδ. Οβ η’βιειίί ραδ (^αβ 1β ρΓοάίο’β Ιθιιγ βύΐ ββΐιαρρβ, 

πιαίδ ίΐδ η’ανειίθηί ρβδ ίΐΓβ Ιβδ βοηδθ€[ΐιβηββδ (^ιι’ίΐ ίαΐΐαίί ρβίαΐίνβπίθΐιί α Ια 

ρβΓδοηηβ άθ Ιβυρ Μαιίρβ. Ιΐδ αΙΙαίβηΐ άβ ιηίΓαβΙβ βη ηιίΓαβΙβ, ΐϊιαίδ βιιχ-πιβπιβδ 

ΐαίδαίθπί άβδ ^πθΓίδοηδ βί ηβ ββδδαίβηί ραδ ρουΓ ββία (Ι’βΙρβ Ιιοιηπιβδ; Ιβπΐ' 

βοβπΓ, β’βδί-α-άίρβ Ιβιιρ βδρπί, η’βΙαίί ραδ βηβΟΓβ οιινβΓί. δπρ ββ (^η’βίαΐΐ ^β8Πδ. 
Μβ. ηοιίδ ηιοηΐρβ ίβί α (^ηβΐ ροίηΐ Ιβδ (ϋδβίρΙβδ αναίβηί Ι^βδοίη (1’βΐΡβ ίηδίραίίδ 

ραρ άβδ ίαίΐδ ροδίΐίίδ βΐ βοηναΐηβαηΐδ. ΙΙη πιίραβΙβ απδδί βχΙραοράίηαίρβ (^αβ 1α- 

ιηηΐΐίρΐίβαϋοη (Ιβδ ραίηδ ηβ δπΓΓιίραδ α Ιβπρ ηιοηΙβΡ Ια ίβΙβ; ί1 ηγ α Ρΐβη βΐιβζ 

βπχ €[υί δβηίβ ΓβηίραίηβπιβηΙ οπ ΓβηΙΙιοπδίαδπιβ άβ Γίηια§·ΐηαΙίοη. Οβπρ άΐδρο- 

δίΐίοη ίοπβΙιαίΙ; ρΙυΙόΙ α Γίηδβηδί1)ΐ1ϋβ ιηοραΐβ; δΠΡ πεπωρωιχένη βί. ιιι, 5. 

Ηοΐίζιηαηη νοίΐ ανβο ραίδοη (Ιαηδ Γβρίδοάβ άβ Ιβδπδ δΐιρ Ια ιηβρ 1β γθοΗ 

(Ι’υη ίαίΐ ιηίραοπίθπχ. Μαίδ Ϊ1 Ιβ ρβ§·αΓ(ΐ6 οοιηπιθ ίΐϊΐα^ίηβ (Ι’αρρβδ Ιβδ 

αιια1ο§·ίβ8 (Ιβ ΓΑ. Τ. Εβδ ΙβχΙβδ οίΐβδ δβ ρβραρίίδδβηΐ βη (Ιβηχ §·Γ0ΐιρβ8 : 

ββηχ (|πί (ϋδβηΐ (Ιβ Όίβιι (^π’ίΐ ιηαρβΙΐΘ δΐιρ Ια πιβΡ οοιηιηΘ δΠΡ πη ρΙαηβΙΐθΓ 

{3ο1) IX, 8) 011 (Ιβ Ια δα^'βδδβ (^η’βΠβ βίρβιιΐβ (Ιαηδ Ια ρροίοηίΙβαΓ (Ιβδ αΕί- 

ηιβδ (Εββΐί. XXIV, 5; βί. ΙοΕ χχχνιιι, 16); ββηχ (^πί ίοηΐ αΐΐιΐδίοη α ηη 

ραδ8α§·β α ρίβίΐ δββ, δοΐΐ βηίρβ Ιβδ βαηχ (Ιβ Ια πιβΡ Κοη^β (Εχ. χιν, 15- 

31; βί. Ρδ. Εχχνιι, 20 βΐ Ιδ. χβιιι, 2. 16), δοίΐ βηΐρβ Ιβδ βαηχ δβραρββδ (1η 

Ιοηριίαίη αη Ιβιηρδ άβ Ιοδηβ (Ιοδ. ιιι, 7-17) οη άΈΙίβ βΐ (ΙΈΙίδββ (II Κβ§·. ιι, 

8. 14). Ββδ άβρηίβΡδ ΙβχΙβδ δηρίοηΐ οη ροηναίΐ βοηβΐηρβ (5ηβ Ιβ Μβδδίβ, 

Ιηί αηδδί, Ιρανβρδβραίΐ ιηίραβηίβηδβηιβηΐ Ιβ Ιοηράαΐη βη ίβηίΐαηΐ δβδ 

βαηχ, βΐ β’βδί 6ίβη ββ (^η’αναίΐ ρροιηίδ άβ ίαίρβ Τΐιβηιίαδ : προζρητης γάρ 

ελεγεν είναι, κα\ προστάγριατι τον ποταμον σχίσας δίοδον [ο/,ειν] ε(ρη παρέξειν αύτοΐς 

ραδίαν [Αηί. XX, ν, 1 [97-99]). δΐ (Ιοηβ Ιβ ηιίραβίβ αναίί βίβ ίιηα^ίηβ α Γίηδ- 

ίαρ (Ιβ ΓΑ. Τ., β’βδί αίηδΐ (|η’οη Γαηραίΐ βοηςη. ^ηβ δί Γοη βΙαίΙ α11(3 

ΐηδί^η’α αΐΐρί^ηβρ αη Μβδδίβ, ηοη ρΐηδ (Ιβ ίβηιΐρβ Ιβδ ίΐοΐδ, ιηαίδ (Ιβ πιαρ- 

βΐιβρ δηρ Ιβδ ίΙοίδ, β βδΐ (Ιοηβ (5η’οη Ιβ Ιραηδροδαίΐ (Ιαηδ Ια δρίιβρβ (Ιίνίηβ, 

βη Ιηί αΐΐρί^ηαηΐ ββ (|ηβ ΓΑ. Τ. αναίΐ Γβδβρνβ α Βίβη, βΐ ββία βδΐ α Ρβ- 

Ιβηίρ (Ιη ιηοίηδ βοιηηαβ ίβπιοί§·ηα§;·β άβ Ια ΐραάίΐίοη ρρίιηίΐίνβ. Ανββ ββΙΙβ 

ίηίβηΐίοη αρο1ο^βΙί(5ηβ, Γαηίβηρ η’βηί ραδ πιαη(5ηβ άβ ίαίρβ ρβδδορίίρ Ιβδ 

βοηδβ(}ηβηββδ άβ Γίηνβηΐίοη. Ο’βδΙ Γίβη ββ (^η’α ίαίί Μΐ. βη ίαίδαηΐ άίρβ α 

ββηχ (|ηί βΙαίβηΙ άαηδ Ια ^αρί^ηβ : « Τη βδ νραίιηβηΐβίδ άβ Βίβη » (Μΐ. χιν. 
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33). Μδίδ οη ΓβΓη&Γ(}Π6Γ3ΐ, αά Κοτηιηβπι οοηΐρβ Μ. Ηοΐίζιηαηη, €[ΐΐθ Μΐ. 

η’βδί ρ&δ ρΓΐιηίΙίί ρ&Γ ταρροΓΐ & Μο. II Ιίρβ (Ιοηο Ια οοηδΘςπβηοβ άα γθοιΙ 
ΐΓβάΐΙΐοηηβΙ, ςιαί, α Γοπ^ίηθ, δβ ρΓβδβηΙ&ίΙ δίιηρίΘΐηβηΙ; οοιηπίθ Ιβ γθοιΙ 

ά’υη ίδίΐ ςυί αν&ίΐ 1)β3ΐιοοηρ βΙοηηθ Ιβδ (Ιίδοίρίθδ. Ιΐδ ΓοηΙ βί ρθΐι ίηνβηΐβ 

β ΓίηδΙ&ρ (Ιθ ΓΑ. Τ. ςιι’ίΐδ η’γ οοΐΏρρβηηθηΙηβη. 

ίβ δ^δίθΐηβ άβ ίοίδγ βδΐ υη ρβιι ρΐιΐδ δπΐιΐίΐ. Οη ρβηΐ άΐΓβ άβ οβ γθοιΙ 

ςυ’ίΐ βδΐ « ριΐΓθΐηβηΙ δ}^πιΐ3θ1ί(}πβ » (1, 939) : « ί1 δ’α^ίΐ ά’αη άβραρί θΐ 

ά’υη ΓβίουΓ άη ΟΚηδΙ, δοηδ Ιβδςυβίδ οη ρβηΐ βηΐΓΘνοίρ 1β ^ταηά (ΙβρηΓΐ 

άβ Ια ιηοΓΐ, βΐ 1β ^ραηά γθΙοιιγ 6αηδ Ια ^ΙοίΓβ » (I, 941). « ί^βδ (Ιίδοίρίθδ, 

αρρβδ Ια ραδδίοη βΐ αναηΐ ςη’ίΐδ βιΐδδβηΐίοία Ια ΓθδΐίΓΡβοΙίοη, βίαίθηΐ άαηδ 

Ια δίΐηαΐίοη άβ Ια Ι)αΓ(}ΐιβ ίηιηιο1)ί1ίδββ απ πιΠΐβα άθδ ίΐοΐδ; ιηαίδ Ιθδΐΐδ βδΐ 

νβηυ α βυχ, βΐ ο’βΙαίΙ Ιιίοη Ιηί, ςηοίΐϊη’ϊΐδ βπδδβηΐ οηι ά’α1)0Γ(1 θΙγθ άηρβδ 

(1β ΙβυΓ ίιηθ^ίηαΐίοη οη νοίρ ηη ίαηΙόπιθ. Αίηδί βη βδΐ-ίΐ ροπρ Ιβ ^ραηά 

ανβηβπιβηΐ » βίο. (I, 945). Οη νοίΐ ςηβ, ά’αρρβδ Ι^οίδγ, ηοΐρβ ρβοίΐ βδΐ βη 

Γβαΐίΐβ ηη ίρθ^ιηβηΐ; άβ Ια Ιραάίΐίοη δηρ Ιβδ αρραρίΐίοηδ (1η Κβδδηδβίΐβ, 

Ιραηδροδβ 6αηδ Ια νίβ (Ιβ Ιβδηδ. 11 Ιβ (Ιίΐ βηοορβ ρΐηδ ηβΙΙβπιβηΙ (Ιβ Γβρί- 

80(1β (Ιβ Ρίβρρβ ιηαρβίιαηΐ δηρ Ιβδ βαηχ : « Ιβ Ιραίΐ ρρίηβίραί (Ιβ Ια άβδβρίρ- 

Ιίοη, ΡίβΡΡβ αΐΐαηΐ (Ιβ Ια Ιιαρίίηβ ά Ιβδηδ, βδΐ ρρίδ (1η ΡββίΙ (Ιβ Ια ρββΐιβ 

Ηΐίραοηίβηδβ άαηδ Ιβ (^ηαΐριβιηβ βναη§^ί1β... Π βδΐ Ιρβδ Ρβιηαρ(}ηα1)1β (ΐηβ ββ 

(Ιβίιρίδ (Ιβ Ια ΐρα(1ίΙΐοη §·α1ί1ββηηβ ΙοηβΙιαηΙ Ιβδ αρραρίΐίοηδ άη ΟΙιρίδΙ Ρβδ- 

δηδβίΐό δοίΐ νβηη ββΙιοηβρ βη ββΐ βηάροίΐ άβ Μαΐίΐιίβη »... (I, 943 δ.). 

Ο’βδΙ ρΐηδ (^ηβ Ρθηιαρ(}υα1)1β, ο’βδί Ιοηί α ίαίΐ ΐηνραίδβπιΜαΙιΙβ. ΟοπιπιβηΙ 

οοηβίΐίβρ ββ ίαίΐ ανββ Ιβδ ΐΚβοριβδ (Ιβδ βρί1ί(|ηβδ βΐ (Ιβ ΓαηΙβηρ δηρ Ια βοιη- 

ροδίΐίοη (Ιβδ βναη^ί1βδ? Οοιηηιβηί ηη ίαίΐ, αδδβζ ηαΙηρβΙ (Ιαηδ Τβαη, οΐι 

ΡίβΡΡβ δβ 3β1ίβ α Ια ηα^β (Ιο. χχι, 7), βδΙ-ί1 ρΐηδ ιηίραβηίβηχ (Ιαηδ Μΐ.? Εΐ 

δηρίοηΐ, βοιηιηβηΐ Ιβδ ΐρα(ϋΙίοηδ ρβίαΐίνβδ αη ΟΙΐρΐδΙ Ρβδδηδβίΐβ δοηΙ-βΠβδ 

1)βαηβοηρ ρΐηδ ηαΙηρβΠβδ (}ηβ ββΠβδ (^ηί δβ ΡβίβΡβηΙ α δοη βχίδΙβηββ αναηΐ 

Ια πιορΙ? δί Γοη αναίΐ ίηνβηΐβ ΙοηΙ ββ ^ροηρβ (Ιβ ΐρα(1ίΙίοηδ, οη αηραίΐ (1η 

ηβββδδαίρβηίθηΐ αΐΐρίΐιηβρ Ιβδ ρΐηδ βχΐραορ(1ίηαΐρβ8 αη Οΐιρίδί; ρβδδηδβίΐβ, α 

ΓίηβΙαρ άβ οβ (}η’οη ορΐηαίΐ δηρ Ιβαη-ΒαρΙίδΙβ (νι, 14; Μΐ. χιν, 2). Εηβη 

ηη ραρβίΐ δ^ηιβοΐβ η’α ρη βίρβ Γοβηνρβ (ΐηβ ά’ηη αΐΐβ^ορίδΐβ (Ιβ ΕαηΙβ βη- 

νβρ^ηρβ ; Ιβδ ίρα(1ίΙίοηδ ρορηΙαίρβδ ηβ δβ ίοριηβηΐ ραδ άβ Ια δορίβ. Εΐ βη 

βίΤβΙ ββ Ρθβΐΐ δβ Ιροηνβ άαηδ Ιβαη. Νβ δβραί1-ββ ραδ ροηρ ββία (ΐηβ 

Μ. Εοίδ^^ Ιβ άββίαρβ ρηρβιηβηΐ δγηι1)θ1ί€[ηβ? Μαΐδ βοιηπιβηΐ βχρ1ΐθ[ηβρ οβδ 

ρηρδ δγηιβοΐβδ αναηΐ 1βαη? Ροδβ Ιβ άίίβηΐϊηβ : οη Μβ. δγπιβοΙίδΙβ αη 

ιηέπιβ άβ^-Ρβ (|ηβ Ιβαη, οη Ιβαη ρββηβίΠαηΙ άβδ ίαίΙδ Ιραάίΐίοηηβίδ βοπιπιβ 

Μβ., οη η’ΐιβδΐίβρα ραδ α βΙιοίδίρ ββ οιη’α Ιοη]οηΡδ Ιβηη Ια Ιραάίΐίοη βχβ- 

^βΐίςηβ. ΝοίΡβ βρίδοάβ η’βδί άοηβ ηΐ ηη δγπι1)θ1β, ηί δηρΙοηΙ ηη δγπι- 

1)θ1β Ιραηδροδβ άβδ αρραρίΐίοηδ αρρβδ Ια ρβδηρρββϋοη. Ο’βδΙ ηη βίβπιβηΐ 

ιηίραβηίβηχ άβ Ια Ιραάίΐίοη αροδΙο1ί(ΐηβ, άοηΐ ί1 ίαηΐ άίρβ, βοπιπιβ άβδ 

αηΐρβδ, β[η’ί1 βδΐ ΓββΕο ά’ηη ίαίΐ πιίραβηίβηχ. δί οη Ιβ Ρβ]β11β άβ ραρίί 

ρρίδ, (5η’οη ρββοηηαίδδβ άη πιοίηδ (^η’οη η’α ραδ βχρ1ί(ϊηβ δα ρρβδβηββ 

άαηδ ββΙΙβ Ιραάίΐίοη. 
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θγβηΐ ΪΆΪί Ια ίρανβΓδββ, ίΐδ νίπΓβηΙ α Ιθγγθ α ΟβηηβδαΓβΙΙι 

βί α1)0ΓάβΓβηί. ςυαηεΐ ίΐδ ίυΓβηΐ δΟΓίίδ άβ Ια 1)αΓ(|υθ, αυδδίΐόΐ 

53-56. ΐΕδυδ α ΟΕΝΝΕδΑΚΕΤΗ ετ Αυχ ΕκνικοΝδ (Μί. χιν, 34. 36). 

Ιπ\ την γην ανβο ήλθον; οί. Αοί. χχνιι, 44.0η αΐ30ΐι1ϋ α ΟβηηβδαΓβΙΙι, ςηβ Ιουβ 
Ιβδ οοιηιηβηΙαΙβυΓδ Γβ§’εΐΓ(1βηί οοπιιηθ υηβ ρΙαίηθ. Νουδ ΟΓογοηδ ςυ’Π δ’α^ίί 
ά’υηβ νίΠβ ου ά’υη νί1ΐ8§·β. Ι^θ Ιαο δβ ηοιηπιηίΐ Γεννησάρ; οΓ. .1 Μαοο. χι, 67 : 

το ΰδωρ του Γεννησάρ. ΙοδθρΙιβ άίί ςυβ 1β ΙοπΓάηΐη ΐΓανβΓδβ 1θ ΟβηηέδείΓ ραρ 1β 
πιίΐίθυ {ΒβΙί. III, χ, 7). II θβΐ ρΓθΙ)&1)1β ςυθ οβ ηοιη Ιυί νβηαϋ άθ Ια ρΐαΐηβ άβ- 

ΟηΙβ ραρ ΙΟδβρΙίΘ ; παρατείνει δέ την Γεννησάρ δμώνυ[χος χώρα θαυμαστή φύσιν τε κα'ι 
κάλλος [Ιοΰ. Ιαιιά, 8); αυδδί άίδαίί-οη Γενντίσαρα υδατα [Αηί. XIII, ν, 7) ου λίμνη 

ΓεννησαρΓτις {Ληΐ. XVIII, ιι, 1). Ο’βΙαίί αυδδί Ια ρΓοηοηοίαίίοη (3υ ΤαΓ§·υπι άΌη- 

ςβίοδ (10*>^3ι, Νυιη. XXXIV, 11) βΐ άυ Ταΐηιυά. Εβδ νβΡδδ. δγηαςυθδ οηίΐα πίΘπιβ 

Ιβςοη δυρ Ιβδ Ιροίδ ραδδα§·βδ βναη^βΐίςυβδ (ΜΙ. χιν, 34; Μβ. νι, 53; Γιβ. ν, 1), 

ανβο ρΐυδίβυρδ Ιαίΐ. (βί πιβπιβ ν^. δυρ Μί.), βί 1β οοάβχ Ββζαβ βυρ Μί. βί Μβ. 

Όαηβ Γ0/ιο/?2α5ίίβθΜ προς τή Γεννησαρίτιδι λίμνη (58, 12)βδί ίραάυίί ρνορβ Βία^ηηπι 

ΟβηβΒανβΐΙι (ηιαίδ Α ΟβηβΒαν) βί παρά την Γεννησαρϊτιν λίμνην (120, 2) ΐηχία Βία- 

ξηηπι ΟβηηβΒαΓ. Αυδδί λνβΠΙι. άββίαρβ ςυβ Ια ίοριηβ Οβηηββαρ βδί ρρίιηίίίνβ 
[Ιβγ. ιιηά ]ηά. ΟβΒοΙι., 2® βά., 225, η. 1, ανβο Γβί^ιη. §6η « ίαράίη » βί ηβΒαν 

« Οαΐίΐββ », βί. Μί. XXVI, 69 βί χχνι, 71). Μαίδ δί Ιβδ βναη§“β1ί8ίβδ οηί ββρίί 
Οβηηβδαρ, ί1 η’^ α ρΐυβ άβ Ρβ§·1β8 άβ βρίίίςυβ ίβχίυβΠβ, ίαηί Ια Ιβςοη Οβηηβδα- 

Γβίΐι βδί Ια πιίβυχ αρρυγββ. Ο’αυίρβ ραρί οη βοιηρρβηά ίρβδ 1)ίβη ςυβ Ια Ιβςοη 
Οβηηβδαρ, ίΡβδ βοηηυβ, α βίβ ίηδβΡββ άαηβ ΓΕναη^ίΙβ ρουρ βορρί^βρ Οβηηβδα- 

ρβίΐι. II ίαυί άοηβ Ιίρβ Οβηηβδαρβίΐι, ηιαίδ ί1 ίαυί ΓβχρΙίςυβΡ. Εδί-ββ υη ηοιη 
Γβββηί άβ Ια ρ1αίηβ? ηιαίδ βοιηπιβηί η’βίαίί-ίΐ ραδ βοηηυ άβ 3θδ6ρ1ιβ? Εδί-ββ 
υηβ ίοριηαίίοη ίαηίαίδίδίβ ά’αρρβδ ΓεννησαρΤτις ? ηιαίδ βοιηηιβηί Μβ. αυραίί-ί1 

ορβΡβ δυρ Γα(1]ββίίί §;·Γββ? II βδί 1)ίβη ρΐυδ δίηιρΙβ άβ δυρροδβρ (ίυβ Ια ρΙαίηβ 
αναίί άοηηβ δοη ηοιη α υη νί11α§·β, ανββ υη δυίΤιχβ ίβιη. ου ηοιη ά’υηίίβ. Βαηδ 
1β ΤαΙηιυά άβ Ιβρ. Οβηβδαρβδί 1β ηοηι ά’υηβ νίΠβ; οη Ιίί ιηβπιβ (/. Μβ^. ι, 70»): 

γ αναίί-ίΐ άοηβ άβυχ (νίΠβδ άβ) ΟβηβζαροίΙι ? *ι\Ί 'ϋ Πη2?Ό» ού 1β 
ρΙυρίβΙ δβηιΜβ ίηάίςυβρ υη δίη^·. ίβηι. βη ίιΗ ου αΐι, (5υί ρβροηάραίί α Ια Ιβςοη 
Γεννησαρεθ. 

Ε’βίγηι. Ρβςυβ άαηδ Γαηίί(|υίίβ βί ίρβδ νραίδβηιΜαΜβ βδί §αη-ϊιαΒαΓ\ « Ιβ ]αρ- 

άίη άυ ρρίηββ )), Ηιεκ. : ΟβηηβΒαν, ΗοηιΐΒρΗποίρηπι [Σ,ίΙ>. ίηΐβΓρρ. ΙιβΒ. ηοπι. 
Εχι, 21). 8ί Οβηηβδαρβίΐι βίαίί υη νί11α§·β, οη βοηιρρβηά ίΡβδ 1)ίβη ςυ’ίΐ δοίί 

ίηάίςυβ δαηδ αυίρβ ςυαΙίΓιβαίίί βοηιηιβ 1β ίβρηιβ άβ Ια ηανί^αίίοη. Εβ ϊ)υί βίαίί 

Ββίΐΐδαϊάα (νι, 45), ιηαίδ Μβ. α ηοίβ ςυβ 1β νβηί βίαίί βοηίραίρβ. II ]υ^β ίηυίίΐβ 

άβ άίρβ ςυ’οη αναίί β1ιαη§·β άβ άίρββίίοη, ηβ δ’ίηι^υίβίαηί ραδ Ιιβαυβουρ άβ ρρβ- 

βίδίοηδ ^βο^-ραρΕίςυβδ. προσωρμίσθησαν, 1β ηιοί βδί υη Ιιαραχ άΆΤΐ& 1β §^Ρββ άβ Ια 

ΒίΜβ; ί1 βδί βηιρίο^βαυ ραδδίί (αυ Ιίβυ άυ ιηο^βη) άαηδ Ακκιεν, Αη. VI, ιν, 20; 

Αεε., V. Ιι. VIII, 2; Βιον θΑδ., χει, 48 {8οΙιαηζ). 

54) Εα βουρυρβ ά Ια Γιη άβ ββ νβΡδβί ηβ δ'βχρΙίςυβ (^υβ ά’αρρβδ Ια ν§., ιγυί α 
α]ουίβ 6ΐ βη βοηδίρυίδαηί Ια ρΐιραδβ αυίρβιηβηί (ίυβ 1β §·Ρββ. — Μβ. η’α ραδ άίί 
ςυβ Ιβδυδ ίύί άβΐα νβηυ βη ββί βηάροίί, ιηαίδ ί1 βίαίί αδδβζ νοίδίη άβ ΟαρΙιαρ- 

ηαϋιη ρουρ ςυ’οη αίί ρυ Γγ βοηηαίίρβ. Οβδ §·βηδ βηίβηάβηί ρροΓιίβΡ άβ Ια 
Εοηηβ οββαδίοη. 
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άθδ §·θη8 (|ΐιί ΓανειίθηΙ Γβοοηηα ρδίΓοοιίΓΠΓθηί ΐοαίβ οβίίθ Γβ^ίοη, 

θΐ 8θ ιηίΓθηΙ α αρροΓίθΓ 81ιγ άθ8 ^Γ8ΐ1)£ΐί8 οβυχ (^πί θΐ&ίβηΐ; ϊηει1α(1β8 

ού ίΐ8 αρρΓβη&ίθηί (}ΐι’ί1 βίαίΐ. ραΓίοιιΙ οά ίΐ αΓΓίναίΙ, νί11ει^Θ8, 

νί11θ8 ου Ιιαπίθαυχ, οη ρίαραίΐ 1θ8 ιη£ΐ1α(1θ8 8υΓ 1β8 ρ1ειοθ8, βΐ οη Ιβ 

ρηυίΐ (1θ 1β8 1&ί88βΓ ΙουοΚβΕ πθ ΜΙ-οθ (|υθ Ια ΓΓαη§·θ άβ 8οη νθίθ- 

ΐΏβηί. Εί Ιου8 οβυχ (ΐυί Ιβ ΙουοΙιαίβηΙ βίαίβηΐ ^υβηδ. 

55) Μο. θχρηΐΏΘ ραρ υηβ δορΐβ άθ ρείΓαΙΐΘΐίδπιθ, περίτρέχ^ειν [Ηαραχ άαηδ Ιβ 

Ν. Τ.) βί περιφέρειν, 1θ ΐϊίοιινθίϊίΘηί (^υί ρ&Γΐ άβ ^θ8υ8 βΐΐαΐ ταπίθηθ Ιθδ ιη&ΙίκΙβδ. 

II βδΐ δοτίδ-Θηίθπάα (^πθ ^68I18 οοηΐίηυαϋ δα πιαΓοΙίθ; ο’θΙαίί; υη οβηίρβ θπ 

ιηοΐΐνβπιβηΐ; δα ρΓβδθηοβ αοΙπθΠβ βη υη βηάΓοίΙ βδΐ ιηαΓςυβθ ίοΓίβηιβηΙ ραρ 1θ 
ρΓθδβηί ^στιν. 

56) οπού αν εισεπορεύετο (Ια Ιβςοη εαν ί<ΧΓΔ βδί υη ΐηίΐίοβ 6υ ρΓΟ^τθδ άβ οβ ιηοΐ 

βη ΓβηιρΙαββηίθηΙ 6θ ά'ν); Γΐηά. αυ Ιίβυ (Ιβ Γορίαίίί, α ΓίηδΙαΓ άβδ ρΐιραδβδ 

ρηηβίραΐβδ άβ Ια Ιαη^υβ βίαδδίοιυθ ρουΓ ίηάίςυβΓ υηβ ΓβρβίίΙίοη ΐηάβίβηηίηββ 

{Β1α88, 212). II η’γ αναίΐ ραδ ά'α§0Γα8 άαηβ Ιβδ Ιιαιηβαυχ, δί Γοη βηίβηά ραΓ 

Ια υηβ ρΙαββ ρυΜίηυβ, ηιαίδ Ιβ δβηδ βδΐ « βηάΓοίί άββουνβΗ, βουρ «.ϋαηδ ϋ 

εν ταις πλατειαις δβ ταρρΓΟβΙιβ άυ ΙαΙίη ίη ρΙαΐ6ί8! Οη άβηιαηίΙαίί α ΙουβΙιβΓ αυ 

ιηοίηδ Ια Ιιουρρβ 6β δοη νβίβηιβηί, Ιβ κράσπεδον ςυβ βΐ ΜΙ. αναίβηΐ ιηβη- 

Ιΐοηηβ α ρροροδ άβ Ι’ΙιβιηοΓΓΟϊδδβ, βί ςυ’ίΐδ αναίβηί ρβυΙ-βίΓβ βιηρρυηί,β αυ ραδ- 

δα§·β ρρβδβηΐ; ρβυΙ-βίΓβ βίαίί-ββ Ιβ πιΪΓαβ1β ορβΡβ δυρ ββίίβ ίβιηιηβ (ν, 27-34) 

ο{υί αναίΐ άοηηβ Ιβ ΙίΡαηΙβ (νίοίοιή; ββυχ-βί άβηιαηάβηΐ Ια ρβριηίδδίοη, βΐ δαηδ 

άουΐβ Γοΐιΐίβηηβηί; ί1 ΓαυΙ ςυβ ^θδυδ βοηδβηίβ α δβ Ιαίδδβρ ίουβίιβρ, ρυίδΐίυβ 

Ιβδ ιηαΐαάβδ δοηί δυρ άβδ §^ρα5αίδ ου άβδ βίνίβΡβδ. « Τουίβδ Ιβδ ίοίδ (^υ’ίΐδ Ιβ 

Ιουβίιαΐβηΐ », ήψαντο, α Γαορ. ρουρ ΐηάίς[υβρ Γαβΐίοη Ιραηδϋοϊρβ, « ίΐδ βίαίβηί 

«•υβρίδ », α ΓίιηρΓ., Ιβδ υηδ αρρβδ Ιβδ αυΐρβδ. 8υρ Ια βοηδίρυβίίοη δσοι άν ανββ 

Γίηά., βί“. Ιβ άβΐιυΐ άυ νβΡδβί. 

Τουί ββραδδα§·β ού Ι^οίδγ βοηδβηί α νοίρ« υη δουνβηιρ ΜδΙοριςυβ » (I, 939), 

άβηιβυρβ άαηδ υηβ ββρΙαίηβ ρβηοιηΐιρβ. II δ’α§;·ίί; ά’υη ίβηιρδ βΐ ά’υη ίίίηβραίρβ 

αδδβζ 1οη§·; ϋ ηβ ρουναίί γ ανοιρ ίαηΐ άβ νί11α§·βδ βί άβ νίΐΐβδ άαηδ Ια δβυΐβ 

ρΙαίηβ άβ Οβηηβδαρ, βΐ Ιβ υιοί χώραν ρβυΐ δ’βηίβηάρβ ά’υηβ Ρβ§Ίθη ρΐυδ βίβη- 

άυβ. Ρβυΐ-βίρβ Μβ. α-ί-ίΐ άββΡίί ίβί βη ραββουρβί ββ ςυΐ δβ ραδδα δυρ Ιβ βΐιβ- 

πιίη άβδ Ρίνβδ άυ Ιαβ α Τ}^ρ (νιι, 24), ρρο5α1)1βπιβηί ραρββ ςυβ Ιβ άβΡυί άυ 

ιηουνβπιβηί βυί Ιίβυ αυ ιηοπιβηί ού άβδυδ άβΡαρι^υα ανββ δβδ άίδβίρΙβδ. Ροίδγ 

άίΐ ίΡθδ 1)ΐβη : « Οη νοίί βηβορβ αδδβζ βίαΐρβιηβηΐ, άαηδ Ιβ δββοηά Εναη^άΐβ, 

(}υβ Ιβ δαυνβυρ η’βίαϊί ραδ νβηυ α Οβηηβδαρ ρουρ γ ρρββΐΐθρ, ςυ’ίΐ αναίί βρυ 

ρουνοϊρ η’βίρβ ραδ Ρββοηηυ, ςυβ Γαΐίΐυβηββ άβ Ια ίουΐβ ηβ Ιβ άββΐάβ ραδ α 

δ’αιτβίθρ, ςυ’ίΐ ρουρδυίί δοη νο7α§·β, βοπιιηβ δ’ίΐ νουΙαίί αΙΙβίηάρβ βηύη υη 

βηάροίί ού Ιυί-πίΘιηβ βί δβδ άίδβίρΙβδ δβροηΐ βη ραίχ βί βη δύρβίβ... Οη ρβυί 

δουρςοηηβρ (^υ’ίΐ βραί^Ίΐαίί ά’αΐΐίρβρ δυρ Ιυί ΓαίΙβηΙίοη άΉβΡοάβ, βη βχβίΐαηΐ 

ΓβηΐΚουδίαδίηβ άυ ρβυρΙβ άαηδ ββΙΙβ Ρβ§;·ίοη νοίδίηβ άβ Τίΐίβρίαάβ » (I, 947 δ.). 
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^ΕΙ 1θ8 ΡΗαήδίθηδ, θί (}Πθ1ε[Πθ8 βοπΒθδ νβηιιβ άθ Ιβραδαίθΐη 8Θ 

Γ6αιιί88θη1; ααρΓθ8 άθ Ιιιί, ^ βΐ νογαηΐ; (5αθ1(5Πθ8-πίΐ8 άθ 8Θ8 άί8θίρ1θ8 

ΐΉαη^ΘΓ ΙθΐΐΓ8ρ£ΐίη8 3.νΘ0 (Ιβ8 ηΐ8ίη3ίϊηρπΓθ8, ο’θ8ί-α-(ϋΓθ ηοη ΐ£ΐνθ88, 

ΥΙΙ, 1-13. ^ΟΝΤΚΟVΕΚ8Ε 8υκ ΙΑ ΤΚΑΟΙΤΙΟΝ ΗΑΒΒΙΝίαϋΕ (Μί. XV, 1-9). 
1) Εβδ Ρΐιαπδίθηδ η’οηί ρΐαδ ρ&ηι άβρπίδ ιιι, 6; ρβχιί-έΐΓβ οθπχ ({πί ανειίβηί 

θη§·£ΐ§·6 Ια Ιπίίβ ανβο 3θδυΐδ δοηί-ίΐδ αΐΐθδ ιβικίΓβ οοιηρίβ 4 3ΘΓΐΐδα1θπι; Μο. άίδ- 
Ιίη^^υβ « Ιβδ » ΡΙΐΒΓίδίβηδ, ο’θδΙ-α-άΪΓβ οβπχ άη ρα^δ, Ιβδ ΡΙιαΓίδίβηδ άθ Οαΐίΐββ, 
6ΐ « €[ΐιβΙ(}υθδ » άοοίβιιΓδ νβηυδ άβ άβΓΠδαΙβίΏ (οί. ιιι, 22); 87/Γ8Ϊη. η’α ραδ Ιθηυ 
οοιηρίβ άβ οθίίθ ηυαηοθ, ειιΐδδί ηη ρβιι θίΪΒΟββ άαηδ ν^. Οη ρβπί δυρροδβρ Ια 
δοβηθ α Εαρίιαιπαπηι. Μο. α βδί^ιιίδδθ (νι, 53-56) 1β άθ1)πί ά’ιιη νο^α^θ άοηί 1θ 
ίθΓΐηβ βδί ρβαί-θίΓβ Τ^γ; θηραδδαηΐ, 3βδΐΐδ α ρη ίοποΙίθΓ ΟαρΙιαΓηαάιη βί πίθΐηΘ 
7 ίαΐΓβ υη δβ]ουι\ 

2) ιδόντίς τινάς... δτι... εσθίουσιν, ιηβ1αη§·β άβ άβπχ οοηδίηιοίίοηδ, Ια ρΓβιηίβΓβ 
δΐιρροδαηΐ υη ραΓίίοίρβ α Γαοουδ. έσθίοντας, Ια δβοοηάβ δυρροδαηΐ ίδ. δτι έσθίου- 

σίν τινες [8<ν6ΐ6). τινάς ηβ ρρουνβ ραδ ραο α οοπίνανίο (ΐυβ (^υβΐί^υθδ-υηδ οΐ3δθΓ- 
ναίβηί Ια οοιιίυπίθ ΓαΙ)1)ίηί(|αβ, οαρ Ιβδ ΡΙιαπδίβηδ ΙΐΓβηΙ υηβ οοηοΐυδίοη (}υί 
δ’αρρίίςυβ α ίουδ Ιβδ άίδοΐρΙβδ άβ άβδπδ βί α 3βδυ8 Ιυί-πιβπιβ. Ε’βιηρίοΐ άβ 
« οοπιιηυη » άαηδ 1β δβηδ ά’ίιηρυΓ βδί οαραοίβπδίίίίυβ άυ ]υάαϊδπιβ. Εβδ ΓβΠ- 
§*ίοηδ δβιηίίΐ(|υ6δ άίδίίη§·υαίβηί 1β δαοΓβ βί 1β οοιηηιυη ου ρροίαηβ [Εΐηά68 8ηΓ 
168 ΓβΙ. 8βπι., 2® βά., 141-157), βί 1β ρυρ βί Γίπιρυρ (1ιβ1)Γ. ί^ΌΊΰ), ιηαίδ 1β ρροίαηβ 
ου οοιηιηυη η’βίαίί ραδ δγηοηγιηβ ά’ίιηρυΓ. Εβδ ΕΧΧ οβηάβηί ΝΌΤΏ ραο άκάθαρ- 

τος,]απιαίδραΓ κοινός. Εβρβηάαηί ίουί οβ ςυί βδί ρΐ’οΓαηβ βδί ραο οοοαδίοη ίπιρυΓ 
δ’ίΐ δβ ρρβδβηίβ άαηδ υηβ οοοαδίοη ού Ια δαίηίβίβ βδί τβί^υίδβ. Εβδ 3υί£δ, δουδ 
ΓίηίΙυβηοβ άβδ ρρβιηίβΓδ Ρΐιαιάδίβηδ, δβ Γαη§'βΓβηί άαηδ υη ίβΐ οράρβ άβ δαίη¬ 
ίβίβ ςυβ οβ (^υί βίαίί οοηιπιυη άβνβηαίί ρουο βυχ δ^ηοηγπιβ ά’ίπιρυΓ, ά’ού ραρ 
Γ6θίρΓος[υβ οη ηοπιπιαίΐ οοηιπιυη οβ ς^υί βίαίί ρββΠβπιβηί ίπιρυΓ : I Μαο. ι, 47 ; 
θύειν ΰεια και κτήνη κοινά; I Μαο. ι, 62 : του ρ,ή φαγεΐ’ν κοινά (οΓ. IV Μαο. νιι, 6); άαηδ 
1β Ν. Τ. κοινόν βδί βπιρ1θ7β άαηδ οβ δβηδ, Κοπι. χιν, 14 (έίδ); Αροο. χχι, 27, βί 
α οόίβ άβ άκάθαρτον, άοηο ανβο υηβ ηυαηοβ, Αοί. χ, 14. 28; χι, 8. Όβδ πιαίηδ 
ηοη Ιανββδ δοηί άβδ πιαίηδ ίπιρυΓβδ, ίαηί ί1 βίαίί ίαοίΐβ άβ οοηίΓαοίβΓ Γίπιρυ- 
Γβίβ; οβρβηάαηί Μο. α ογπ άβνοίρ Γβχρ1ί(|υβΓ α δβδ ΙβοίβυΓδ. Μί. α βνίίβ οβίίβ 
βχρΓβδδίοη ίΓορ ρυΓβπιβηί ίυάαϊι^υβ. — έσθίειν τους άρτους άαηδ 1β δβηδ άβ Γαίοβ 
υη Γβραδ; οΓ. Εο. χιν, 1; Οβη. χχχνιι, 25; Εχ. π, 20; II Κβ§'η. ιχ, 7; άαηδ 
ίουδ Οβδ οαδ Γαρίίοΐβ πιαπι^υβ : φαγεϊν άρτον. Ιοί Μο. νίδβ Ιβδ ραίηδ ςυ’οη δβΓ- 
ναίί; ρβυί-έίΓβ ^βδυδ βί Ιβδ άοοίβυρδ πιαη§^βαίβηί-ί1δ α Ια πιέπιβ ίαΙ)1β. 
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— 3 ΐ08 Ρΐιαηβίβηβ θΐ Ιοιΐ8 1θ8 ^υ^Γ8 ηβ ιηαη^θηί ρ8ΐ8 88η8 ανοΐΓ 

Θπ 1θ8 ιη3ίη8 1αν6θ8 8ηΓ 1β ΒοηΙ (1β8 άοί^ΐ8, £ΐί1;8ΐο1ΐθ8 (^α’ίΐδ 8οηΙ 

3) Οβ νβΓδβΙ βΐ 1β δυίν&ηΐ δοηΐ πηθ βχρΙίοειΙίοη ίοπηιίθ ρ&Γ Ι’βν&η^^βϋδΙβ; 

βΐΐθ πι&ηςυθ άαηδ Μί., ιηαίδ οβ η’βδί ροίηΐ ιιηβ Γ&ίδοη άβ Ια ΙβηίΓ ρουρ πηβ 

^Ιοδβ. II βδΐ δβπίβιηβηΐ Ιγ68 ρΓθ1)α1)1θ ςιι’βΙΐΘ ηβ δβ ίροηναϋ ραδ άαηδ Ιβδ δοιίΓ- 

οβδ — ΟΓαΙβδ 011 ββηΐβδ— άβ Μβ. « Τουδ Ιβδ 3ιιίίδ », β’βδΙ-α-άΐΓθ Ια ιηαδδβ 

άβ Ια ηαΐίοη; β’βδί Ιβ δβηδ ςυβ Μβ. άοηηβ α ββ ιηοΐ απ β1ι. χν. Οη νοίΐ Ιιΐβη 

ραΓ Ια δΐιίΐθ ςυβ ίοηΐ Ιβ ιηοηάθ ηβ δυίΐ ραδ Ια ρΐιΐδ δίπβίβ οΙΐδβΓναηββ; ιηαίδ 

Ια βαΓαβΙβΓίδϋςπΘ βίαίί ^ηδΐβ βί ρβί^ηαίΐ ΐ3ίβη Ιβδ βΐιοδβδ, ραρ βχβιηρΙβ ροιίΓ 

άβδ Ηοιηαίηδ. Ο’βδί Ιβ βαδ (^υί ρρουνβ Ιβ ρΐυδ βΙαίΓβπιβηΙ (}ΐιβ Μβ. δ’αάρβδ- 

δαΐΐ δΐΐΓίοιιΙ ά άβδ Οβηίίΐδ. II βδί βη βίϊβΐ άίίϊιβίΐβ ά’βηίβηάρβ ραρ ΊουδαΓοι, άαηδ 

Ιβ δβηδ άβ δαίηΐ άβαη, Ιβ ραρϋ άβδ δβπΐιβδ βΐ άβδ Ρΐιαηδίβηδ; βαρ ββ δβηδ ηβ 

ραραίΐ ηυΐΐβ ραρί άαηδ Ιβδ δ^ηορίίςυβδ. 

Πυγ{χ^ βδί υη ιηοΐ άίίΓιβίΙθ, οιηίδ ραΡ5ΐ/Ρ5ίΐι. Ρα Ιβςοη πυκνά (Τί.) άβ βδί ρβρρβ- 

δβηίββ ραρ ν^. {οΓβΰΓο), ηιβ. §ό. (βί απδδί δαηδ άοηίβ ραρ /?β5. βί ΛγοΖ. ς[ηί 
οηί Γβηάα άίΐί^βηΐβν ου ΒβάιιΙό); β’βδί υηβ βοιτββίίοη ρουρ αΐιουίίρ ά υη δβηδ 
ίηίβΐϋ^ίΐιΐβ, ιηαίδ ίαυχ, βαρ Ιβδ ΡΙιαιάδίβηδ ηβ άβναίβηί ραδ δβ Ιανβρ Ιβδ ιηαίηδ 
« δουνβηί » αναηί Ιβ Ρβραδ. II ίαυί άοηβ ρβίβηϊρ πυγ[χ^ Α Β (ϋ πυκμη) βίβ. Ιβδ 
ιηίηυδβ., 1αιηα3θρίίβ άβδ Ζαίιί. (/?ί<^ί7Ζο), απτή. Ον. Βοίδγ, αρρβδ Κηαΐ)., ΗοΙίζ.βίβ., 

Ιβ ίραάυίί : « α ροίη§^ ίβρπιβ, βη δβ ίροίίαηί νί§Όυρβυδβιηβηί » (I, 951, η, 3). ^β 
ηβ άοίί ραδ βίρβ Ιβ δβηδ. II δ’α^ίί ά’υηβ ίοριηαΐίίβ ρίίυβΠβ (ηοη ά’υη η6ίίθ7α§·β 
α ίοηά), ίβΠβ (^υβ Ιβδ ρρβίρβδ Ια ρραίίι^υβηί αναηί Ια ιηβδδβ ου Ιβδ ιηοίηβδ αναηί 
Ιβ Ρβραδ; οη ίουβίιβ Γβαυ άυ Βουί άβδ άοί^ίδ. Εί β’βδί 1)ίβη ββ ςυβ ιηαρς[υβηί 
Ιβδ ραΙ)1)ίηδ. Οη βιηρίογαίί ρουρ ββίίβ αΒΙυίίοη υη ιηοί δρββίαΐ, ςυί 
δί§^ηίβαίί « Ιβνβρ », ραρββ (}υ’οη νβΡδαίί Γβαυ δυρ Ιβδ άοί^ίδ (Ζ>. ΚΗοηΙΙ. 106®: 

ρΊ2Π 127 : « ΓαΜυίίοη άβδ ιηαίηδ αναηί (άβ ιηαη§·βρ) Ιβδ 
βΐιοδβδ ρροίαηβδ δβ ρραίίι^υβ ^υδ(^υ’α 1α]οίηίυρβ », β’βδί-α-άίρβ άβδ άοί§·ίδ, ραρ 
ορροδίίίοη α ββΠβ (|υί ρρβββάβ Ια ιηαηάυβαίίοη άβ Ια ΐβνοηηια, ςυί να 3υδ(5υ’ά 
Ια 3θίηίυΡβ άβδ άοί^ίδ βί άβ Ια ιηαίη, ίαηάίδ (^υβ δί οη δβ Ιανβ Ιβδ ιηαίηδ άαηδ 
Ιβ Τβιηρίβ, οη άοίί αΙΙβΡ ΐαδί^υα Ια ]οίηίυρβ (άυ ροί^ηβί) (Εευυ, Όίοι., ν» ρΐ2; 

βί. 8βΗ\νΑΒ, Ιβ ΤαΙπιηά άβ άέηΐδαΐβπι, I, ρ. 141). Ο’βδί Βίβη ββ ςυ’α βοιηρρίδ Ια 
^Ιοδβ άβ Ια νβΡδίοη ει/ρ. ΙινβΙ., ίραάυίίβ ραρ ΕίβΙά: άποχλύζοντες τω ΰδατί τους δακτύ¬ 

λους αύτών (βί. II Κβ§·. ιιι, 11). Εβ ιηοί πυγμτ} 8ί§·ηίββ « ροίη§· », βί δρββίαΐβ- 

ιηβηί Ιβ ροίη^ ίβριηβ, ιηαίδ ρβυί-βίρβ αυδδί Ιβδ άοί§·ίδ ίβριηβδ ρουρ ρβββνοίρ 
ΓαΜυίίοη : Ηβε. πυγμή... τδ συγκεκλεΐ’σθαι τούς δακτύλους. Όαηδ ββ δβηδ Ιβ άαίίί 
βδί άίίϊίβίΐβ α βχρ1ίς[υβρ; οη ρβυί βίίβρ ββρβηάαηί 8ορη. Αηΐ. 1236 ή'ρεισε πλευραίς 
μέσσον ’εγχος. « Βαηδ Ιβ ίΐαηβ » αυ άαίίί η’βδί ραδ ιηοίηδ βίοηηαηί ηυβ πυγμτ] 

« δυρ Ιβδ άοί^ίδ ίβρπίθδ )). 

Ουαηί ά Γυδα§^β Ιυί-ιηβιηβ, ί1 βίαίί βη βίϊβί ο1)1ί§·αίοίρβ ά’αρρβδ Γορίηίοη άβδ 

ραβΒίηδ; οη άβναίί ηιβιηβ ίαίρβ ]υδ€[υ’α (|υαίρβ ηιίΐΐβδ ρουρ ανοίρ άβ Γβαυ ρυρβ 

αΓιη άβ δβ ΙανβΡ Ιβδ ιηαίηδ (Βοηλυαβ, ορ, I, 141), βί οη ρουναίί, βη ηβ§·1ί§·βαηί 

ββί υδα^β, βηβουρίρ Γβχβοιηηιυηίβαίίοη [Β. 8οΐα, 4*^); ά’αίΠβυΡδ οη δαναίί ίρβδ 

Βίβη ςυβ ββ ρρβββρίβ ηβ Ρβροδαίί (γυβ δυρ Γαυίορϊίβ άβδ άοβίβυρδ ςυί βδδα^αίβηί 

ββρβηάαηί άβ Ιβ ραίίαβίιβρ α Εβν. χν, 11 [Β. ΚΗοιιΙΙ. 106»). — κρατεΐν τψ παρά- 

δοσιν βί. II ΤΙιβδδ. II, 15. Εβδ αηβίβηδ (□'^^ρ’Γ) βίαίί υη ίβριηβ ίββΐιηίΐίυθ ρουρ 
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α Ια ΐΓαάίΙίοη άθ8 αηοίβηδ, ^βΐ ίΐδ ηβ ιηαη^θηΐ ραδ οβ (ΐυί νίβηΐ άα 

ιηαΓοΙιβ, δαηδ (}ΐι’ί1 δοΐί αδρβΓ^ό; θΙ ί1 γ α Ββαποουρ ά’αιιΐΓβδ οΐιοδβδ 

(1βδί§·ηβΓ Ιβδ άοοΙβυΓδ, €[ΐιί ΐΓκπδπίθΙίαίθηΙ Ια ΐΓαάίΙίοη, παράδοσις (Ροι,υβε, 

XII, VI, 1), ΐΓαηδπιίδβ άβ άοοΙβπΓ βη άοοίβπΓ. ^08θρ11θ, (5υοί(|πβ ρΚαηδίβη, άίδ- 
Ιΐη§Ίΐαίί ΐΓΘδ Ι)ίβη οβίίθ ίΓαάίΙίοη άβ Ια Ιιοί βοήΐθ : νό[Αΐμα πολλά τινα παρέδοσαν 

τω δϊ^ριω οί Φαρισαίοι εκ πατέρων διάδοχης άπερ ουκ άναγέγραπται εν τοις Μωυσέως νόριοις 

[ΑηΙ, XIII, X, 6; οί. Ζβ Μβεείαπίεπιβ..., 140). Ζβδ παραδόσεις πατρικαί Οαΐ. ι, 14 
δοηί ρΓθ1)αΙ)1βιηβηΙ ... ΠΊΊΟΌ {]. Υονηα, 41» βίο.); Ια παράδοσις των 

πρεσβυτέρων υπθ ηιίοΙιηα ου υηβ Ιιαίαΐζα ου υηβ πιαΒοτβϋι, πιαίδ ηοη υηβ ^αΒ- 

ύαΐα, 06 ιηοΐ η’α^αηΐ θίθ θΐηρίογβ ςυβ 1)βαυοουρ ρΐιΐδ ίαρά άαηδ 1β δβπδ άβ 
ίραάίίίοη (δθΟΡβίβ); ί1 δί^ηίβαίί ά’αβορά ΓΕορίΙυρβ ^υί η’βδί ραδίβ Ρβη1α1βυς[υβ. 

4) Όθυχ δβηδ Μβη (ϋίϊβΡθηΙδ, δβίοη ςυ’οη αάπιβΙ Ια Ιβςοη βαπτίσωνται (Α Ό Ε θΐο. 
ΙαίΙ. 52/ΡΓ. αηη. Ογ.) ου ραντίσωνται (ί< Β Ηηίΐ ΊπΐηιΐΒο. Εΐίΐΐι.). Βαηδ 1β ρρβ- 
ιηίβρ οαδ, ίΐ δ’α^ίΐ άθδ Ρΐιαρίδίθηδ ου άβ Ιβυρδ άίδοίρΙβδ; Ιορδίιυ’ίΐδ ΡβνίβηηβηΙ 
άβ Ια ρΙαοβ ρυΜΐΐίυβ ου ίΐδ οουρβηΐ 1β Ρΐδΐιυβ άβ οοηίραοΙβΡ άβδ ίιηρυρβίβδ, 
ίΐδ ρρβηηβηΐ υη Βαίη αναηί άβ πιαπ^^βρ. ά. Εί§·1ιΙίοοί αναΐΐ δυρροδβ (ίυ’ίΐδ 
ρΐοη^'βαίβηΐ ου Βαί^ΊΐαίβηΙ Ιβδ ιηαίιΐδ, αυ Ιΐβυ άβ Ιβδ Ιαίδδβρ ηιουίΙΙβΡ ραρ βίίυ- 
δίοη οοιηιηβ άαπδ 1β ν. ρρβοβάβηΐ; πιαίδ, α άβίαυΐ άβ τάς χειρας, ί1 ηβ ρβυΐ βίρβ 
(ίυβδϋοη ςυβ ά’υη νβρίίαΒΙβ Βαίη. Ορ οβ Βαίη η’α ίαιηαίδ βίβ βχί§^β, α ηιοίπδ 
(5υβ οβ ηβ δοίΐ αναηί άβ ιηαη^βρ άβδ οΕοδβδ δαίηΐβδ : « Οη δβ Ιανβ Ιβδ ιηαίηδ 
ρουρ πιαη§·βρ άυ ρροΓαηβ, ου άβ Ια άίπιβ, ου άβ ΓοΜαίίοη; ρουρ Ιβδ δαίηΙβίβδ, 
οη άοίί ρρβηάρβ υη Βαίη » (δοκΛΥΑΒ, ορ. Ζ., VI, 281, ΙραίΙβ Ηα^Ιιί^α, ιι, 5). 8ί 
Γοη βίαίΐ δύρ ά’ανοίρ οοηΐραοίβ υηβ ίπιρυρβΙβ 1β§·α1β, ί1 ίαΙΙαίί ρρβηάρβ υη Βαίη, 
ιηαίδ οβία π’αναίί αυουη ραρρορί ανβο 1β ρβραδ. II ίαυάραίΐ άοηο δυρροδβρ (^υβ 
Μο.ίαίί αΐΐυδίοη αυχ Εδδβηίβηδ [ΒβΙΙ. VIII, ιι, 5) ου (|υ’ίΙ άβηοηοβ, βη ηβ νίδαηί 
ίοί (ΐυβ Ιβδ ρΐυδ ίβρνβηίδ, υηβ ρραίίςυβ ραρ ίρορ δΟΡυρυΙβυδβ, α 1α({υβ11β Ια 
ΜίοΙιηα Γαίί αΐΐυδίοη ; « 8ί Γοη ρρβηά υη Βαίη Ιβ§“α1 αναηί άβ πιαη§^βρ άυ ρρο- 
ίαηβ, βη αγαηί Γίηίβηίίοη άβ ηβ ρίβη πιαη§·βρ ά’αυίρβ, ο’βδί ίηδυίϊίδαηί ρουρ 
ηιαη^^βΡ άβ Ια άίπιβ » (I. I., § 6), πιαίδ Ια (3Γΐιβπιαραα]ουίβ : « Εδί-ί1 Ββδοίη ά’αρρίί- 
ςυβρ (1β Βαίη) βη νυβ άυ ρροίαηβ? ηοη »... Εα Ιβςοη βαπτίσωνται ρβυί άοηο δβ 
δουίβηίρ, ιηαίδ βΐΐβ α ρβυ ά’ίηίβρβί. Μο. α άβ3αραρΙβ άβδ ρρβοαυίίοηδ ρρίδβδ ραρ 
Ια ρβΡδοηηβ; ί1 οοιηρίβίβραίί ρουρ Ιβ οαδ ου Γοη βδί αΐΐβ δυρ Ια ρΙαοβ ρυΒΙίςυβ. 

8ί Γοη Ιίί ραντίσωνται, ίΐ ηβ δ’α^ίί ρΐυδ άβδ ρβΡδοηηβδ, πιαίδ άβδ αΐίηβηίδ, οβ 
({υβ ΗοΙίζ. ρβοοηηαίί ροδδίΒΙβ αυ ροίηί άβ νυβ ^ραιηπιαίίοαΐ (οί. άπ’ αγοράς ζήν, 
Χεν. Αη. VI, I, 1). Μο. αυραίί άοηο βηυιηβΡβ οβ ςυί ρβ^αράβ Ιβδ ρβΡδοηηβδ, οβ 
(ϊυΐ ρβ^αράβ Ιβδ αΐίπιθηίδ, βί οβ ςυί ρβ^αράβ Ιβδ ρΙαίδ; βηυιηβραίίοη οοιηρΙβίβ 
βί Βίβη βη δίίυαίίοη. II βδί οβρίαίη (^υβ ίουί οβ ςυί νβηαίί άυ ιηαροΐιβ βίαίί δυδ- 
ρβοί. « Ρουρ(}υοί ηβ ρβυί-οη ραδ οοηδοπιπιθρ άυ Ιαίί οβάβ ραρ υη ραϊβη ? ραροβ 
(^υ’ίΐ γ α α οραίηάρβ οίυ’ίΐ ηβ Γαίί ιηβΙβ α άυ Ιαίί ά’αηίπιαΙ ίπιρυρ... (ου) ςυ’ίΐ αίί 
βίβ άβοουνβρί βίβ χροδβ αυχ Ρβρίίΐβδ » (δοηννΑΒ, ορ. Ι., III, 96,ίραίίβ ΤβΓοαπιοΐϊι). 

Οη αυραίί άοηο αβρβρ^^β οβδ αΐίπιβηίδ. Εβδ ίβχίβδ ηβ πιβηίίοηηβηί ραδ οβίίβ 
οουίυιηβ ςυί δβ ραίίαοΐιβ ά’αίΠβυΡδ α υηβ ορβραίίοη άβ ουίδίηβ ίρβδ ηαίυρβίΐβ. 
Ο’βδί ΓίηίβρρρβΙαίίοη άυ Όίαί688. αναΒβ (χχ, 20) : βΐ (^ηοά, οτηρίατη 68ί α (ογο, 

ηΪ8ί Ιανβηΐ, ηοη πιαηάηοαηΐ, 

II γ α βηοορβ ά’αυίρβδ ίραάίίίοηδ ά οΒδβΡνβΡ, 1β Ιανα§^β άβδ ναδβδ ρουρ Βοίρβ, 
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3ΐυχ(}η€ΐ1β8 ΐΐδ 8θηΙ ει1;ίαο1ιβ8 ρ&Γ ΐΓαάίΙίοη, 1β Ιανα^β άθ8 οοιιρ68 βϊ 

ά.Θ8 ρο1;8 θί (1θ8 ρΐ8.ΐ8 (Ι’αΐΓβίη, — ^ άοηο 1θ8 Ρ1ιεΐΓί8ίΘη8 βΐ 1θ8 8οπ1)Θ8 

Ιυί άβιη&ικίΘηΙ : « ΡουΓ(}υοί 1θ8 άί8θίρ1θ8 ηβ ιη8ΐΓθ1ιβη1-ίΐ8 ρ£ΐ8 8β1οη 

Ια ΐΓαάίΙίοη (1θ8 αηοίθη8, πιαΪ8 ιηαη^ΘηΙ-ίΐ8 1θ ραίη ανθο (1θ8 πιαίη8 

ίπιρπΓθ8? )) ® Ογ ίΐ ΙβυΓ (ϋί : « ΐ8αϊΘ α Ρίβη ρΓορ1ΐΘΐί86 άθ νου8, 1θ8 

1ι^ροοηΐ68, αίη8ί (|υ’ί1 Θ8ί βοπΐ : 

Οθ ρβυρίθ ιη’ΙιοηοΓβ άβδ ΙένΓθβ, πιαΐδ Ιθιιγ οοβπγ βδΐ Ιοίη άθ ηιοί. Ιΐδ ιϊιθ 

ΓβηάβηΙ ιιη ουίΐβ ναίη, βηδβί^ΊίβηΙ άθδ άοοίπηβδ [ςυί δοηΐ άβδ] ρΓβοβρΙθδ 1ιυ- 

ηιειίηδ. 

άβδ ξέσται [86χΐανΐη8, 86ΐί6Γ), ΐϊίβδίΐΓβ οοηίθηαηΐ, ά’αρΓθδ ^08θρι1β [Αηΐ. VIII, 

II, 9), Ια δοίχαηΙβ-άοπζΐθΐΏΘ ραΓίίθ ά’ιιη ύαΐΐι, βςπίναΐαηΐ α Ι’αιηρΙιΟΓΘ αίΙίςυβ 
(38 ΙίΐΓβδΒΒ), άβδ -/αλκία, οπ ναΐδδβΠβ άβ 1)Γοηζθ, ρΐαΐδ βΐ αδδίβΙΙβδ. Ρβδ αηΐο- 

πΐβδ ΐΓΘδ §“Γανβδ (Α Β X Γ Π Σ Φ αί!. πιίη. Ιαίΐ. 8ΐ/η\ [ιηαίδ ηοη 5^γ5ϊ«.] §ο. 
αηη. Οι\) α^ουι6ηι κα\ κλινών (|υί α ρυ θίΓβ δυ§·§·βΓ6 ραΓ Ια ΐ6§^ίδ1αΙίοη άβ Ββν. 

XV [8ί\^6ΐ6). 8υΓ Ιθδ ρΓβδΟπρίίοηδ ΓαΙ)1)ίηί(}ΐΐθ8 οη ρβιιΐ οοηδυΙΙβΓ δοΗϋκΕκ, 

II, 564 δδ. βΐ 1β ΙταίΐΘ ΚβΙίτη (ΜίοΙιηα βί Ταίιηπά). Ββδ ^11^ίδ άβ ΡαΙβδίΐηθ, οΐΐθζ 
Ιβδςυθίδ ί1 ηουδ βδΐ αΓηνβ άβ ιηαιι^'βΓ βη νο^α^^β, ηθ οοηδβηίθηΐ ςαθ ΐΓθδ άΐΓ- 

ίιοίίβιηβηΐ α ρρβΙβΓ ΙβυΓ ναίδδθΠβ α άβδ βΐΓαη§·θΓδ ροπΓ ηβ ραδ θΙγθ οΜί^βδ 
άθ Ια ΙΐΓίδθΓ 81 θΠθ Θ8ί θη ίαϊβηοθ. II θβί νΓαίδθπιΜαΙιΙβ (|πβ Μο. ηβ ίαίΐ αΐΐυ- 

δίοη ςπ’α άθδ ναδβδ άθ ιηβίαΐ οπ άθ ρίθΓΓθ οπ ιηέιηθ άθ 1)οίδ, 

5) 8ί 1θ8 V. 3 θί 4 βίαίθηί ππθ δΐηοΐθ ραΓθπΙΙιβδθ, Μο. η’θπί ραδ άύ ιϊιθϊΙγθ 
καί; πιαίδ, οοπιπίθί1 α ίηΙθΓΓΟιηρπ 1θ Γι1, ί1 ΓβρΓθηά ππθ ηοπνθίΐθ ρΐιραδθ, αηα- 

θοίπΐΐΐθ ςπθ άθδ ηΐδδ. (θπΙγθ απίΓθδ Β) θΐ Ιθδ Ιαίΐ. οηΐ δπρρηιηβθ θπ ΙθΓΐηίηαηί 
1θ V. 2 ραΓ « ίΐδ (1θ8) 1)1αιηβΓθηΙ ». Βθδ ΡΙιαπδίθηδ θΐ Ιθδ άοθΙθΠΓδ ηθ δ’θη 
ρΓθηηθηί ραδ α άβδπδ; ίΐδ δπρροδθηΐ Οθρθηάαηί (^π’ίΐ αρρροπνθ Ια Ιβηπθ άθ δθδ 
άίδθίρΙθθ, ρπίδςπ’ίΐδ Ιπί θη άθπιαηάθηΐ* Ια ταΐδοη. — περιπατεΓν άαηδ 1θ δθηδ 
ιηοΓαΙ, θοιηπίθ άαηδ IV Κθ§·η. χχ, 3; Ργου. νιιι, 20; Εοοίί. χι, 9 (ΙιθΙιγ. “|^Π), 

δθηδ ίηθοηηπ απ ^ί’ΘΘ ρΓοίαηθ, θΐ δθπίθπίθηί ιοί άαηδ Ιθδ δ^ηορίίΐίπθδ, ιηαίδ 
θπιρΙο^Γθ ραΓ άο. VIII, 12; χιι, 35 [1)18) θί ραΓ Ραπί (Κοιη. νιιι, 4; χιν, 15; II Βογ. 

X, 2. 3; Ερίι. π, 2). Εα Ιραάίίίοη άθδ αηοίθηδ οπ άθδ άοοίθΠΓδ βΙαίΙ ρΓβοίδθ- 

ηίθηΐ Ια Ηαΐαΐία (Π3^Π) οπ νοίθ ςπ’ίΐ ίαΙΙαίί δπίνΓθ. 
6) Απ Ιίθπ άθ Γβροηάΐ’θ ά Ια ςπθδίίοη, άβδπδ αΙΙαςπθ νίνθιηθηί δθδ αάνθΓ- 

δαίρθδ θΐ δ’θη ρΓθηά απ ρπηοίρθ πίθιηθ άθ Ια ΐΓαάίίίοη. Οη ίροπνθ Ια ιηβιηθ 
νίναοίΐθ άαηδίθ άία1ο§·πβ άπ Ιιαίη [ΚΒ. 1908, ρ. 538 δδ.). — καλώς ροπΓ αρρΓΟπ- 

νθΓ θδΐ άβ]α αΙΙίςπθ; οΓ. χιι, 32 θΐ άο. ιν, 17; νιιι, 48; χιιι, 13. — Εθ υποκριτϊίς 
θδΐ πη θοιηθάίθη. Βαηδ 1θ Ν. Τ. 1θ ηιοί δί§^ηίΓΐθ οθίπί (^πί ΐοπθ 1θ γοΙθ ά’πη 
Ιιοιηιηθ ρίθπχ; Ια άβΓιηίΙίοη θη θδί άοηηβθ ΐΓβδ θχαοίθπίθηΐ ραρ Ια ρρθπιίβΓθ 
ραΗίθ άπ ίθχίθ ά’Ιδαϊθ (χχιχ, 13) οίΐβ. Β’αρΓθδ Β 1θ ίθχΐθ θδί : Έγγίζει μοι δ 
λαδς ουτος εν τω στόριατι αύτοΰ, κα\ εν τοΓς χείλεσιν αυτών τιριωσίν ρ.ε, ή δε καρδία αυτών 
πόρρω άπέχει απ’ εμού. Εθδ ΐηδδ. οιηθίίθηί εν τω στόματι αύτοΰ κα'ι εν ςπί δθ 

ίΓΟπνβηί άαηδ ΤΜ.; Μο. α άοηο δπίνί 1β ίθχίθ ρίπδ θοπΓί (ίπί ά’αίΙΙθΠΓδ θχρπιηθ 
δπίΤίδαιηιηθηί Γορροδίίίοη βηίΓθ 1θ θοθπγ θί Ιθδ ΙβνΓθδ. 

7) Ιοί βηθΟΓΘ Μθ. δπίί Ιθδ ΕΧΧ μάτην δέ σέβονται με διδάσκοντες εντάλματα αν- 
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8 Ιι&ίβδαηΙ άθ οόΐβ 1θ οοηιιηαηάβπίθηί άθ Οίβυ, νοπ8 νουβ αΙΙαοΙίΘζ 
α Ια ΐΓαίΙΐΙίοη άβδ Κοηιπίθβ. » ^Εί ί1 Ιθπγ άίΐ : « Ουί ΥΓαίπιβηΙ, νοιΐ8 

βηΐβνβζ ΙοτιΙβ απίοήΐβ αιι οοιηηιαικίθηίθηΐ άβ Βίβιι, ροιίΓ τηαίηΙβηίΓ 
νοίΓβ ΐΓαάίΙίοη. ^α^ Μοϊ8θ α (ϋΐ : Ηοηορβ Ιοη ρβρβ βΐ Ια πιθγθ, θΙ : 

θρώπων κα'ι διδασκαλίας. Ιιβ ΐΓίΐίΙιιοΙβπΓ αιι Ιίβιι Οβ ΜΠΤ α Ιιι 1ΠΓ1*1, « ναηίΐβ οπ να- 

οπίΐβ »; οοιηπίΘ ί1 δΐιίναίΐ 1β ιηέπΐθ ΙβχΙβ, ί1 ίαπί ΓβοοηηαίίΡβ ηαβ ο’βδί πη οοηίΓβ- 

δθΐΐδ, ηοη υηβ Ιβςοη (ϋίΤβΓθπΙθ; 1β ίβχΐβ ΙίθΙΐΓβιι δ’βηΐθΐιά Ιγ68 Μβη : Ια οραΐπίβ 
άθ Βίθυ, ο’βδΙ-α-άΐΓβ 1θ οιιΐΐθ, δαηδ ΓαΙΙαοΙίθΐηβηί άα οοβαρ, η’θδΐ ςα’αηβ ο1)8βΓ-· 

ναηοθ Ιιηιηαίηβ. Βαπδ Μο. 1β δβπδ θδίςπβ Ια άοοίΓΐηβ θηδβί^Ίΐθθ ραρ Ιθδ 80γϊ1)Θ8 
η’βδί ςα’πηβ ΟΓίϋηαίίοη Ιιιιιηαίηθ, δαηδ αηΐοηΐό άίνίηβ. Εθ ΙβχΙθ βδΐ (Ιοηο αρ- 

ρΙιςηΘ α Ια ρΓθδβηΙβ οοηίΓονβΓδβ βΐ ροπΓ οβία Γοράρβ άβδ ιηοίδ βδΐ οίιαη§'β βί 
Ια οορπίβ δυρρππίθθ (οοιηιηβ θΠβ άοίΐ ΓθΙγθ απδδί άαηδ ν§'. ά’αρρθδ λΥΛν.). — 
έντάλ[αατα θδΐ ιηίδ θη ορροδίίίοη ανβο διδασκαλίας. Οβ ο1ιαη§·6ΐηθηί βδί Ιιβαηοουρ 
ρίπδ ^ρανβ (|ΐιβ οθΐηί ι^πί ρβδίιΐΐβ άβ Ια ίαηδδθ ΐΓαάποΙίοη [χάτην, βΐ οβρβηάαηΐ 

ο’βδί 1)ίβη Ια ηΐθπιβ ίάββ ς[πβ άαηδ 1β ρρορίΐθΐθ δΐιρ Γβδδβηοβ άθ Ια Γβ1ί§'ίοη; δί 
ο’θδΐ ηη ήΐβ άβ ρπΓβ ΓοηΙίηβ, βΐΐβ η’α ρΐιΐδ ηβη άβ άίνίη. 

8) Εα βοηοΐιΐδίοη ΙΐΓββ ίβί άβραβδβ βηβοΓβ άαναηία§'β 1β ίβχΐβ ά’Ιδαϊβ : Γαίία- 

οΕβπιβηί α ββίΐβ ίΓαάίΙίοη Ιιυιηαίηβ βη νϊβηί ά ίαΐΓβ ηβ§Ίί^βΓ Ιβδ νβΓίία1>1β8 

βοιηιηαηάβπιβηίδ άβ Όίβπ. Οη άιραΐΐ (^πβ 1β δίη§\ έντολτ^ πιαρςαβ Γυηίίβ άβ Ια 
Εοΐ άίνίηβ, ραρ ορροδίΐίοη απχ εντάλματα ίιηα§'ίηβ8 ραρ Ιβδ Ιιοιηιηβδ. Ε’βΙαίί 
υηβ §·1οίρβ ροιιρ Ιβδ ραΙιΜηδ άβ ρροηιυ1§·υβΡ άβδ άββίδίοηδ 1β§·α1βδ; ΑφΕα 
αναίΐ δη ϋρβρ άβδ ιηαδδβδ άβ ΙιαΙαΤίοΐΗ άβ βΙιαίίυβ ραρΙίβυΙαρίίβ άβδ ΙβΙίΡβδ άβ 
Ια ΤΕορα. Εβ βί/Γείη. α οιηίδ Ιουί ββ νβΡδβΙ βοιηπιβ ίαίδαηΐ άουΜβ βιηρίοί ανβο 
1β δυίναηΐ, βΐ 8λνβίβ ίηβΙίηβ ά 1β ρβ^αράβρ βοιηπιβ υη άουΜβί. Μαίδ 1β ρβρροβίιβ 
βΙαίί ΙβΠβιηβηΙ ^ρανβ (ΐυ’ίΐ ίαΐΐαϋ ίηδίδίβρ. ΕίΤαββΡ ΓαάάΐΙίοη άβ (ιηβιηβ 
ΛΥΛν.) ΒαρίίεηιαΙα ηνοβοπιπι, βί βαίίβιιητ; βί αΐια ΒίπιίΙία Ιιϊβ /"αβΐάδ ηίΐιΐΐα, 

ςυί δβ ίρουνβ άαηδ Β /^αυ άβδυί άυ νβΡδβί. 

9) καλώς δ’βιηρίοίβ άαηδ υη δβηδ ίροηί(}υβ (ΑκίδτορπΑΝΕ, ΟνβηοιάΙΙβε, 512 βί 

888), ηιαίδ ίβί ί1 α ρΙυΙόί 1β δβηδ ά’υηβ αίΤίΡπιαΙίοη βηβΡφςυβ. Εβ ΡβρροβΙιβ άυ 
V. 8 α άύ ίαίρβ ίρίδδοηηβρ Ιβδ δβρίίιβδ; δβδυδ ίηδίδίβ βί να ίουρηίρ δα ρρβυνβ : 

Ουί νραίιηβηί, νουδ ρβάυίδβζ α ρίβη..., άθετεϊν ρΐυδ ηοριηαΐ ςυβ νι, 26, ρυίδ^υβ 
ιηαίηίβηαηί ί1 δ’α§·ίί ά’υηβ ίηδίίίυίίοη; βί. Ιδ. χχιν, 16; Οαΐ. ιιι, 15; ΗβΙ». χ, 28. 

Εβδ δβρίδβδ η’αυραίβηί ραδ οδβ αίίαί^υβρ άβ ίροηί υηβ Ρβ§·1β ίοριηβΐΐβ άβ ΙαΕοί, 
ηιαίδ ΙβυΡδ άββίδίοηδ ρουναίβηί Ια ίβηίρ βη ββΐιββ (βί. ί,β Μβδδίαηίεηιβ, 143 δ.); 

Γνα η’βδί ραδ ρρββίδβιηβηί βηαΐ, βηβορβ πιοίηδ ΐαυί-ίΐ Ιίΐ’β στησητε (Β δΐαίιιαίίδ, 
Ιαίί. 8ΐ/Γ8Ϊη. ρβ8. αΓ?η. ΟρρΓ.) βοιηηιβ δί Γαυίορίίβ άβ ΙαΕοί αναίί βίβ Ρβάυίίβ 

άαηδ 1β ί)υί ά’βίαβίίρ υη ρρίηβίρβ ηουνβαυ : Ια ίραάίίίοη βίαίί, αυ ιηοίηδ ίΕβο- 

ρίςυβιηβηί, αίΤαίρβ άβ ίραηδιηίδδίοη; οη οΕδβΡναίί, οη ηβ βΡβαίί ραδ. 

10) Μοϊδβ (άαηδ Μί. δ θεός) ρβρρβδβηίβ Γαυίορίίβ άίνίηβ άβ Ια Εοί ραρ ορροδί¬ 
ίίοη αυχ ίραάίίίοηδ άβδ αηβίβηδ. Εβδ ραδδα§·βδ βίίβδ δοηί Εχ. χχ, 12; χχι, 17; 
άαηδ 1β δββοηά Μβ. βοϊηβίάβ ανββ Ιβδ βοάά. ΑΕ. θανάτω τελευτάτω αυ Ιίβυ άβ 
τελευτν^σει θ. άβ Β. Εα ρβίηβ άβ ηιορί δυρροδβ υηβ ίφυρβ ίρβδ ^'ρανβ, βςυίνα- 
Ιαηί α υηβ ιηαΐβάίβίίοη; αφουρά’Ευί βηβορβ, βη ΡαΙβδίίηβ, ρουρ ίηδυΐίβρ (|υβ1- 
ςυ’υη, οηάίί ; « ιηαυάίί δοίί ίοη ρβΡβ », ου ιηβιηβ, ββ ςυί βδί ρΐυδ ίορί: « ιηαυ- 
άίίβ δοίί ία Ρβ1ί§·ίοη ». 
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^ι1^^οη(}ιιθ ιηαυίϋΐ 8οη ρβΓβ οιι δα ϊϊιθγθ, δοίΐ ιηίδ α πιογΙ;. Ογ νοαδ 
άΐίθδ : δί (}αβ1(^ιι’υη άίΐ α δοη ρβΓβ οα α δα πίθΓβ : δοίί οορΒαη^ 

11) ΟθΓΐ)&η (ρΐρ) βδί υη ιηοΐ 1ιθ1)γθιι ςιιΐ 8ί§·ηίίΐΘ οίΤΓκηάβ, οοιϊιιώθ 1θ άϋΜο., 

βΐ βρθοί&ΐβπίθΐιΐ ιιηθ οίΪΓκηάβ ίαίΙβ & ϋίβυ (δωρον θεοΰ, ^08. Ο. Αρ. ι, 22; 167 

Νίβεβ). 1ιθΓ8(}ΐι’υιι ο1)]βΙ Ιιιί θΙκΗ οοηβαορβ, ίύΐ-οβ δβιιΐβπίθΐιί ρείΓ νοΒίι, οα ρακ 

8θΓπιβηΙ, ί1 θίαίί άβδ 1ογ8 βηΐβνθ &αχ α8ει§^θ8 ρΓοίαηβδ. Μαίδ οβί βπιρΙοί Ιβ^ί- 

Ιίιηβ θΐ δαίηί άα νοθα αν&Η θπ^^Θπάρβ αη αΐ^πδ (^αί βΙαίΙ, ί1 ί&αί Ιβ άίρβ, αηβ 

νβπΙα1)1β ρΓοίαηαΙίοη. Οη άΐδαίΐ « ΟοΛαη » ροπρ δί§·ηίΓΐθΡ ς[α’οη δ’ίηίβράίδ&ϋ 

άβδ Γθίαΐίοηδ αιηίοαίβδ ανβο δβδ αιηίδ ου ανθο δα ίβαιαιβ. Ρ&ριηί Ιβδ άΐνορδ οαδ, 

οη Ιροανβ βχρρθδδθΐηβηΐ Ια ίοριηπίβ άβ Μο. 03Ίρ (βχρρβδδίοη &1)Ρ6§^θθ ροπρ 

]3,*ΐρ) Πηκίυ [ΝβάαΗηι ^ί\ιι, 7) : « Οοηαδ! δί Ια ίίρβδ ς[αβ1(|αβ αΐίΐίΐθ άθ 

ιηοί ». Α ρρβηάρβ Ιβδ οΐιοδθδ α Ια ΙβΙΙρβ, οη δ’ΐηίθράίδαίΐ άοηο άβ Ρθηάρβ αη 

δθΡνίοΘ, ρ&Γ θχβιηρίΘ άβ ίοαρηίρ άβδ αΐίπιβηίδ α δοη ρβρβ οα 4 δα ιηβρθ, ραρββ 

(ΐαβ ββΐ αναηία^β ςα’ίΐδ βαδδβηΐ ρα βδρβΡβΡ βίαίΐ ά’αναηββ βοηδαορβ α Βίβα. II 

να δαηδ άίρβ ι^α’οη ηβ δβ βρογαίΐ ραδ ο1>1ί§·6 ροαρ ββία άβ άοηηβρ αα Τθΐηρίβ 

ΙοαΙ βθ ςαί δβραίί άβιηαηάβ. Ββ δβηδ βΙαίΙ : ]’αίιηθ πιίβαχ 1β βοηδαβρβρ, ςαβ άβ 

Ιθ 1β άοηηβΡ. Οβ η’βδί ραδ δβαΐβπίθηΐ Ια ΜίβΙιηα ςαί ίβιαοί^ηβ άβ ββΐ αδα^β, άο- 

δβρίιβ ηοαδ αρρρβηά (ά’αρρβδ Τΐιβορίιραδίβ) ςαβ Ιβδ Τγπβηδ αναίβηί άββίαρβ 

ηαΐδ Ιβδ δβΡίηβηΙδ οονί^αη : λέγει γάρ, δτι κωλύουσιν οί Τυριών νόρ.οι ξενικούς δρκους 

δρινύειν, εν οίς μετά τινων άλλων και τον καλούμενον δρκον κορβάν καταριθμεί” [Ο. Αρ. ι; 

167 Νίβδβ). Οη ρβαί άοηβ δαρροδβρ ςα’αη ρβΡβ οα αηβ ιηβΡβ άβιηαηάαηΐ αη 

δβρνίββ α Ιβαρ βίδ, ββίαί-βί ίαίΐ δβριηβηΐ άβ ηβ ραδ 1β Ιβαρ ρβηάρβ, δβριηβηί ρβ- 

^-αράβ βοπιιηβ αη νόβα βΐ δαβΡβ. II γ αναίΐ 14 αηβ §;“ρανβ ίη3αρβ, βΐ ρΙαδ (^α’αη 

Γβίαδ ά’αδδίδΙαηββ. ΟβρβηάαηΙ β’βΙαίί αη νόβα, ί1 βΙαίί δορίί άβδ Ιβνρβδ. ΒΆ. Τ. 
η’αναϋ ραδ ίορπιαίβ βχρΙίβίίβηιβηΙ Ια άββηϋίοη άα νόβα : ρροιηβδδβ ΓαίΙβ 4 Βίβα 

ά’αη βίβη ιηβίΐΐβαρ. Ββδ ταββίηδ η’βηνίδα§·βαίβηΙ (^αβ Ια ρροιηβδδβ. Ιΐδ Ρββοη - 

ηαίδδαίβηΐ (}αα1ρβ βααδβδ ά’αηηαΙαίίοη άα νόβα, Ιβδ άβαχ ρρβιηίθΡβδ (ϊααηά ί1 

η’βίαίΐ βνίάβιηιηβηί ραδ δβρίβαχ, ραίδ Γβρρβαρ βΐ Ια βοηΐραίηίβ [ΝβάαΗτη ιιι). 

Μαίδ ίΐδ αάιηβΙΙαίβηΙ ς^α’οη βίαίί Ιβηα ραρ αηνοβα, πίθιηβ δί Γοη δ’ίηίβράίδαίΐ άβ 

ίαίρβ^βδ ββοδβδΟΡάοηηββδραρΙαΒοί,οοιηιηβ άβ βοηδίραίρβαηββαΐίβροαρία ίέίβ 

άβδ Ταββρηαβίβδ, άβ ιηβΙίΡβ άβδ ΐβρίιίΐίη βίο. [Νβάανίηι ιι, 2). Βοηβ ίΐδ οηΐ άα 

Γβ§“αράβΡ βοιηιηβ ναΙαβΙβ 1β νόβα άοηίραρΙβΜβ., άβ τηβηιβ ς;αβ ΙοΡδίΐα’οα άίδαίΐ : 

« Οοηαδ! δί ιηα ίβιηπιβ Ιίρβ (^αβίιιαβ ρΙαίδίρ άβ ηιοί », οη βίαίΐ βη§;·α§“β 4 Ια ρβ- 

ραάίβρ. Οβ δθραίί ιηαΐ βοηηαίΙρβ Ια βαδαίδίίς[αβ ραββίηίς[αβ ς[αβ άβ Ια βροίρβ 

ίιηραίδδαηΐβ 4 ΐίρβρ ά’αη ιηααναίδ ραδ ββαχ (}αί νοααίβηί ίιηρραάβπιιηθηί. Αίηδί 

ΙοΡδΙίαβ Ια ρβΡδοηηβ ιγα’οη δ’βίαίί ίηίβράϋ ά’αδδίδίβρ η’αναίί ρίβη 4 πιαη§·βρ, οη 

ροαναίΐ άοηηβρ ς[αβ1(ίαβ βΐιοδβ 4 αη ίίβΡδ (γαί 1β Ιαί ΡβπιβίΙαίί [Νβάανίηι ν, 6). 

Β’βχββρΙίοη βοηβριηβ ίβί Ια Ρβ§Ίβ, ίβπιοίη ββ βίδ ς[αί δ’βΙαίΙ ίηίβράίΐ ίοαΐ ραρ- 

ρορί ανββ δοη ρβΡβ; 4 Γοββαδίοη άα πιαρία§;·β άβ δοη βίδ, ί1 άοηηβ ββΐίνβιηβηΐ 

8α βοαρ 4 αη ααΐρβ ροαρ ςαβ 1β §“ραηά-ρβρβ ραίδδβ αδδίδΙβΡ αα βαης[αβΙ [Νβά. 1. 

1.). Οη βββΡββαίΙ ααδδί, ροαρ αηηαίβρίβ νόβα, 4 αιηβηβρ ΓίαιρραάβηΙ 4 άββίαρβρ 

φιβ δοη ίηίβηΐίοη η’βίαίΐ ραδ δβρίβαδβ, βί Γαη άβδ ιηοΐίίδ αΐΐβ^αβδ βΙαίΙ άβ ηβ 

ραδ άβδβοηορβρ δβδ ραρβηΐδ ραρ άβδ νοβαχ ίβηιβραίρβδ {Ν6(1. ιχ, 1). Μαίδ δί 

ββίαί ςαί αναίί ρροιηίδ ρβΡδίδΙαίΙ άαηδ δοη νόβα, ααβαηβ ααίορίίβ ραββίηίςαβ 

ηβ ροαναίί Γβη άβΐίβρ. Ββδ ρβρροβββδ άβ ^β8αδ ηβ ρορίβηΐ ςαβ δαρ Ια δοΐαΐίοη 
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ο’βδί-α-άΐΓθ οίΤραικίΘ, οβ (|αΘ Ιιι απραίδ ριι ίΐΓθΓ ά’αΐίΐβ άβ ιηοΐ, 

ι^νοπδ ηβ 1θ Ιαίδδβζ ρΙαβ Ηβη ΓαΐΡβ ροιίΓ δοη ρβρβ οιι ροπΓ δα πιθγθ, 

αηηιιίαηί Ια ραροΐβ άβ Όίβιι ά βαηδβ (Ιβ Ια ΐΓαάίΙίοη (|πβ νοπδ νοηδ 

ρηηοίραΐβ, ηοη 8ΐιρ1β8 αΓ^^υΙίβδ, ρβιιΐ-βίρβ ροδίβπθΐΐΓβδ, ΐ}υί ΓαάοπΗδδΗβηΙ άαηδ 
ΙαρΓ&Ιίςηβ. ΙΙδδοηΙάοηοραΓί&ίΙθίηθηίΓοηάΘδ (βη ραΠίβ οοηίρβ δοκϋκΕκ, 11,577). 

Οη δ’βδί (ΙβιηαηάΘ 81 1β νοβυ βίαίΐ ΙιγροΙΙιέΙίςπβ οιι α1)8θ1υ. II Θ8ΐ οβρίαιη 
ςιι’βη Γαϋ αυουη ο1)]β1 (ϋβΐίηοί η’βίαϋ οοηβαοΓΟ α ϋίβιι άβδ οβ ιηοιηβηΐ, οβρβη- 

άαηΐ 1β νο6ΐι βίαίΐ α1>8θ1α ροιιο 8α ραΓίίβ ηθ§;·αίίνΘ. Οη ηβ άίΐ ρα8 : « ^β οοη8α- 

ορβΓαί ίοηΐ οβ (ΐυβ ία ιηβ (1βιηαη(1βρα8 », οαρ ί1 η’γ ααραϋ ρα8 βηοορβ άβ νοθα; 

ιηαί8 : « ^β οοηβαορβ άβδ ιηαίηίβηαηΐ ίοαί οβ ς^αβ ία ααραί8 ρα ιηβ άβιηαηάβρ »; 

αα88ΐ 8βΓαίί-ί1 ιηίβυχ άβ Ιίρβ ανβο Β1α8δ (210) ώφελτ^Οης (Ναίζβη ^βΙιαΜ ίιαΒβη 
\ναΓ(1β8ΐ) ςαβ ώφεληθί^ς (^αί β8ί οβρβηάαηΐ αηίνβΡ8β11βπιβηί ρβςα. Βα Ιβςοη α 
Γίηιΐίο. οορρβδροηά ιηίβαχ αα ραρΓαίί ΙιβΒρβα βιηρίο^β <1αη8 1β8 ηοιη1)Γβα8β8 

1οουίίοη8 αηβίο^αβδ. — Οβ ρα88α^β α 8οανβηί βίβ ίρβδ ιηαΐ οοηιρρί8 ραρ 1β8 

Οαίΐηβ, ραροβ (}α’ίΐ8 8β 8οηί αρρβίβδ ά Ια ίραάαοίίοη άβίβοίαβαδβ 3α ρα88α£^β άβ 
Μί. XV, 5 : τηιιηη8*(ΐΐίθά€ΐίΐιΐ(ΐηβ βεί βχ ιηβ^ ύΜ ρνοάβΗΐ, 3οηί οη α αρρΙίςαβ 1β 
8βη8 ιηβπιβ α Ια ίραά. 3β Μο. : ΟορΙαπ... (ΐυ,οάοιίΊΎΚΐιιβ βχ ιηβ ύΐίρνο^αβρίΐ. 

12) Οοηδίραοίίοη ίρρβ§^α1ίθρβ ; 1β ν. 11 άβνραίί 8θ ίβριηίηβρ ραρ: « ί1 βδί ίβηα 

ά’αοοοιηρΙίρ 8οη νοθα », οβ ςαί β8ί ΡβπιρΙαοβ βιίαΐναΙβιηπιβηί ραρ 1β ν. 12; Ιβδ 

80Ρί1)β8 ΙίβηηβηΙ Βοη ροαρ οβ νωα βίραη§·β α88βζ 8βηι1)1α1)1β α (ΐαί άίραίί : άα 

άίαΜβ 81 3β ί’αδδίδίβ! 1θ8 ραροΐβδ οηί βίβ ρροΓβΡ0β8, Γβη^α^βπιβηί β8ί ρρίδ 

βηνβΡ8 Οίβα, Ια άβοίδίοη Ιβ^αΐβ ηβ ρβριηβί ρΙαδ ά’γ ιηαηςαβρ βη α88ί8ίαηί 8οη 

ρβΡβ οα 8α ΓηθΡβ. — ΠοιεΓν τί τινι άαα8 1β 8βη8 3’αη Βίβηίαΐί; οΓ. ν, 19. 20. 

13) άκυροΰν Θ8ί ρρβδίίαβ ίβρπιβ ίβοΙιηί(|αβ ροαρ άβοίαρβρ δαη8 ααίορίίβ αηβ Ιοί 
οα αηβ οοηνβηίίοη (ΟΡ. ιιι, 491, 3; 494, 4; 495, 3; βρΙΙ. 329, 30 [ι«^ 8. αν. 

3.-0.]). Α παραδόσει υρ.ών, Ο θί ΙαΙΙ. α]θαίβηί [^^ωρα, ίαη(ϋ8 (|αβ ερνεΐη. 
βαρρρίιηβ ξ παρεδώκατε, οοιηιηβ ίηαίίΐβ βί ρβαί-βίρβ οοιηιηβ άίίϊίοίΐβ. Οβ άαίίί 
^ ςαβ 8\νβίβ βχρϋίίαβ οοιηπιβ ίηβίραιηβηίαΐ β8ί ρΙαίόί Γαίίραοϋοη 3α Γβίαΐΐί 
[ΗοΙίζ.], Υβ’. €[ηαπι. Οα βη 3β Ια ρβραδβ, ςαί ιηαηο^αβ ά Μί., βδί ρροΒαβΙβιηβηί 

α]οαίόβ ραρ Γθναη§;β1ίδίβ ροαρ οοιηρΙβίβΡ Γαρ^αιηβηΙαίίοη. Ανβο Ιβδ Ρβαρίδίβηδ 
Θί Ιβδ 3οοίβαΡ8, 3βδαδ δ’βη Ιίβηί Ια. II η’α Γθροη3α α Ια (]αβ8ίίοη 3β δανοίρ 
ροαρ(}αοί 8β8 3ίδοίρ1θδ ηβ 8β Ιανβηί ραδ Ιβδ ιηαίηδ αναηί 3β πιαη^βρ ςα’βη 
βίβναηί 1β βββαί, βί βη ιηβίίαηί βη 3οαίβ Ια ναΐβαρ 3β Ια ίρα3ίίίοη ρβαρίβαϊςαβ. 

δί οβίίβ ίρα3ίίίοη α ρα αΡοαίίρ α ίραηδ^τβδδβρ Ια 0οί 3β Βίβα, οη ηβ ρβαί 
3οηο ραδ Ια 3έο1αρβρ ραρ βΐΐβ-χηβπιβ οΟΙί^'αίοίρβ. 
Οα οοιηραΓαίδοη ανβο Μί. βδί ίοί βρόοίαίβιηβηί ίιηρορίαηίβ. ΕΙΙβ βδί ίΡβδ βίβη 

Θδςαίδδββ ραρ Οοίδ/ (}αί ίροανβ 1β 3ένβ1ορρβιηβηί 3β Μί. « ρΙαδ Ρβ^αΙίβΡ βί 
ρΙαδ βαίίδίαίδαηί » (I, 952). Βαηδ Μαίίΐιίβα « 1β δαανβαρ οοιηιηβηοβ ραρ ρβίορ- 

ςαβρ ΟαΜΙβιηβηί βί δαηδ νίοΙβηοβ, 1β βίαιηβ 3ίΓί^Θ οοηίρβ δβδ 3ίδοίρ1β8, ίοαρηίί 
Ια ρρβανβ 3α ^ρίβί Ββααοοαρ ρΙαδ ίιηρορίαηί (^α’ίΐ δοαίβνβ οοηίΡβ Ιβδ ρβαρί- 

δίβηδ, βί Πέίρίί βηβη Ιβαρ β^ροορίδίβ 3βδ0ΡΠΐαίδ βνί3βηίβ, βη Ιβδ Ρβοοηηαίδ- 

δαηί 3αηδ Ιβ ίβχίβ β’Ιδαϊβ ». Εδί-οβ αηβ ρρβανβ (ΐαβ Μο. α δαίνί Μί. ? Τοαί αα 
οοηίραίρβ, οαρ ί1 η’ααραίί ραδ 3βΓαη^β οβ ββΐ ορ3ρβ. δα ηιαηίβρβ ρΙαδ νίνβ βδί 
ρΓοβαβΙβιηβηί ααδδί ρΙαδ δροηίαηββ βί ρρίιηίίίνθ. II οιηρΙοίβ Ιβ ιηοί ΟορΒαη, 

ςαί βδί αραιηββη. II 3ίί « Μοϊδβ » ροαρ ιηαΓ(}αβΡ Γααίβαρ 3α οοιηιηαη3βιηβηί, 
ΕΥΑΝΟΙΕΕ δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 12 
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βίβδ ίραηδίηίδβ; βί νοιίδ ΓαίΙβδ Ββαιιοοπρ άβ οΚοδβδ δβιη1)1α1)ΐΘδ άαηδ 
ΟΘ ^ΘηΓΘ. » 

ΕΙ αγαηί αρροΐβ άβ ηοανθαυ Ια ίοιιΐβ, ί1 Ιθιιγ άίδαΐί : « ΕοοιιΙθζ- 

ιηοί Ιοιίδ, θί οοιηρΓβηΘζ! ^^11 η’βδί ηβη ΙιοΓδ άβ ΠιοιηπίΘ (ιαί, βη- 

Ιαηίϋδ ςιιβ ΜΙ. θιι άίδ^ιηί « ϋίβπ » ορροδβ ρΙα8 βχρΠοίΙβπίθηί ΓαυΙοπΙβ άο 
ϋίβιι αοβΠβ (1β8 Ιιοιηιηβδ. 8ί Μί. θβί ροδίΘπβιΐΓ α οαιΐδβ άθ βα Γ6§·α1αΓίίΘ πίΘΐηβ, 
οη ρβιιΐ οοηοΙαΓΘ ανβο νρειίδβιηΐιίαηοβ ο^αβ Ια οίΐαΐΐοη ά’Ιδαϊβ βδΐ ααίΐιβηΐίςυβ; 

81 ιιη ΓβνίδθΐΐΓ Γαναϋ α]οπΐΘθ, ί1 Ι’αιΐΓ&ϋ ηαίαρβίίβιηβηΐ ιηίδβ βη οοηοΙαδίοη, 

οοιηιηβ α ίαίΐ ΜΙ. καλώς άα ν. 9 αα Ηβυ άβ ρΓΟίινβΓ οοπΙγο 1θ καλώς άτι ν. 6 

βδΐ ιιηβ ηοανβΠβ βί ρΐυδ άΘοίδίνβ αίΓιηηαΙίοη. 

14-23. ΡκιχαίΡΕδ 8υκ εα ρεκετε ετ ε’^ιρεκετε (Μί. χν, 10-20). 
14) II 8θΐη1)1θ ορι’οη δ’βίαίΐ δθραρβ άβ Ια ίοιιΐβ ροπρ ρΓβηάρβ υη Ρβραβ αα(}αθ1 

1θ8 Ρΐιαρίδίβηδ βΐ Ιββ Βοοίβυρδ αναΐβηΐ αδδΐδίβ. 3βδΐΐ8 αναίί άοηο οβδδβ υη 
ιηοιηβηΐ8οηίηδίρυοϋοη; ί1 οοηνοςυβ Ια ίουΐβ άβ ηουνβαυ (πάλιν; ά’αρρβδ ΗοΙίζ. 

δθυίβιηβηί οοιηιηβ ιν, 1; χ, 1). Οβ η’βδί ραδ ρουρ Ια ίαίρβ 3υ^β άβ Ια (ΐυβδίίοη 
δουΐβνββ, ρυίδίϊυ’ίΐ ηβ Ια ιηβί ραδ αυ βουραηί; ηβαηιηοίηδ ββ δοηί Μβη Ιβδ 
ΡΙιαρίδίβηδ ςαί οηί Γουρηϋβ ίΗβιηβ. Ρβυρ ςυβδίίοη αναίί δουΐβνβ 1β ^ρανβ ρρο- 
Ρίβηιβ άβ Ια ρυρβίβ άβδ αΐίηιβηίδ. άβδπδ ίραίίβ δβδ αυάίίβυρδ βοηιιηβ ρΐυδ Ιιαυί 
(ιιι, βί IV, 33 8.). Αυχ ΡΙιαρίδίβηδ ςαί οΐιβρβίιβηί α 1β δυρρρβηάρβ βί ηοη α 
δ’ίηδίρυίρβ, ί1 ίβριηβ Ια 1)ουβ1ιβ ραρ υηβ ίίη άβ ηοη-ρβοβνοίρ δπρ Ια ναΙβυρ άβ Ια 
ίραάίίίοη. Εα ίουΐβ ιηβρίίβ άαναηία§·β; ί1 ροδβ βη δα Γανβπρ υη ρρίηβίρβ ίββοηά, 
ιηαίδ βηί§^ιηαίί(ίυβ. Αυχ άίδβίρΙβδ ί1 βχρίίι^υβ ρ1υ8 βΙαίρβηιβηί δα ρβηδββ. Εοίδγ 
(ίυί αάιηβί ΓαυίΙιβηίίβίίβ άβ Ια άβοίαραίίοη άβ άβδυδ (ν. 16) βί δα Γοριηβ υη ρβυ 
βηί§^ιηαίί(][υβ άοίί, άαηδ ΓίηίβΡβί άβ δοη δ^δίβπιβ δυρ Ιβδ ραρα1>ο1βδ, Γβ]βίθΡ 
ΓβχρΙίβαίίοη οοιηιηβ αάνβηίίοβ : « Μαίδ Ια ίοριηβ υη ρβυ βηί^ηιαίίο}υβ άβ οβίίβ 
άβοίαραίίοη Γαύρα ίαίί ρρβηάρβ ρουρ υηβ ραρα1)ο1β ςυί αναίί άύ βίρβ ίηοοιη- 
ρρίδβ άβδ αυάίίβυρδ, βί (}υί αναίί 1)θδθίη ά’υη οοιηιηβηίαίρβ » (I, 957). 

Τουί οβία η’βδί ραδ Ιο^ίςυβ : δί Ια ραροΙβ βίαίί υη ρβυ βηί^Ίηαίίοίυβ, ρουρ- 
ςυοί Ιβδ άίδοίρΙβδ η’βη αυραίβηί-ίΐδ ραδ άβιυαηιΐβ ΓβχρΙίβαίίοη, βί ρουρςυοί 
3βδυ8 ηβ Ια Ιβυρ αυραίί-ί1 ραδ άοηηββ? 
Εβδ ηιβίΐίβυρδ ηΐδδ. οηί Γαορ. άκούσατε... καΐ σύνετε... άβδυδ ηβ άβιηαηάβ 0[υ’υη 

ιηοιηβηί ά’αίίβηίίοη. 
15) Εβ δβηδ άβ Ια άβοίαραίίοη άβ άβδυδ η’βδί ραδ άουίβυχ, βί, οοιηηιβ άίί 

ίρβδ 1)ίβη Εοίδ7, « ΜαίίΜβυ ίηίροάυίί άβ]α Γίηίβρρρβίαίίοη άαηδ 1β ίβχίβ » 
(I, 959), ίηίβρρρβίαίίοη ςυβ 36δυ8 να οοιηιηυηίίίυβΡ άαηδ Μο. α δβδ άίδοίρΙβδ. 
^β8υ8 ορροδβ Γοράρβ ηιαίβρίβΙ α Γοράρβ ηιοραί, δαηδ 1β άίρβ, βί ο’βδί ρουρ οβία 
ςυβ δα ραροΙβ βδί υη ρβυ ο1)δουρβ. Εβ δβηδ άβ Ια ρρβπιίβΡβ ραρίίβ βδί άβίβριηίηβ 
ρουρ 1β Ιβοίβυρ ραρ Ια οοηίρονβΡδβ ρρβοβάβηίβ, βί Ια ίουΐβ ρουναίί βη ανοίρ 
αρρρίδ (ϊυβ1ς[υβ οΐιοδβ : οβ (ϊυβ ΓΙιοηιιηβ ιηαη^β ηβ 1β ρβηά ραδ ίιηρυρ, ς[υαηά 
Είβη ηιβιηβ ί1 η’αυραίί ραδ βυ Ιβδ πιαίιΐδ Ιανββδ... ο’βδί οβ ςυί δορί άβ ΓΙιοηιιηβ 
ΐ|υί 1β δουίΐΐβ. Ιοί, ραδ ά’βχρΙίοαίίοη; ο’βδί Ια ραρίίβ βηί§^ιηαίίο[υβ. Μαίδ Ιβ 
ραραΐΐβΐίδΐηβ δυ^^βραίί « οβ ςυί δΟΡί ραν ία ύοιιοΐιβ », βί οη ρουναίί δοη^βρ 
αυχ ραροΐβδ, οβ (^υί ίραηδρορίαίί άβ ρΙαίη-ρίβά άαηδ Γοράρβ πιοραΐ. Εβρβη- 
άαηί οη ρουναίί αυδδί άβηιβυρβρ ρβρρίβχβ... Ε’ο1)8θυρίίέ άβ Ια δβηίβηοβ βηιρβ- 
οΐιαίί ςυ’οη ρύί Ια ρβ§^αράβρ οοιηιηβ υηβ αίίβίηίβ αΙαΕοί. Αυδδί 1)ίβη άβδυδ ηβ 
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ίΓαηΙ θπ Ιπΐ, ριιίβδθ 1β δοιιίΙΙβΓ; ιηειίδ ο’βδί οθ (}αί δΟΓΐ (Ιβ Γΐιοιηιηθ 

(^αί βοιιϋΐβ Γΐιοιηιηθ. '^η^ α άθδ ΟΓβίΠβδ ροπΓ βηΙβικίΓΘ, θηίβηάβ’! « 

16. εΓ τις ’ε/ει ώ^α άκούειν άκουέτοί. — Νθδΐΐθ οηι. 

ραρΙβ ραδ άοδ Ιοίδ δυι· Ιβδ αΗπιβηΙδ ριΐΡδ οα ίιηραΓδ ςυί η’θίαίβηί ραδ βη 

(ΐυβδϋοη. II η’α6Γ0§;·θ ρ&δ Ιίΐ Ι.οί ιηοδ&ϊίίυθ, βΐ δρβοί&ΙβπίΘηΙ Ια Ιοί δυρ Ιβδ 

αϋηίθηίδ ροπΓ 1ας[αβ11β άβδ ΙιβΡΟδ άβ Ια Ιοί βΙαίβηί ιηοΓίδ (I Μαοο. ι, 62 β,, οίίβ 

ραΓ ^ο'βίβ}; ιηαίδ ηβαηιηοίιΐδ ί1 ροδβ πη ρπηοίρβ (^αί ίρα 3υδ(}υθ-1α. ί(θδ Ιοίδ 

Γθΐί^ίβιΐδβδ άθδ δβιηίΐθδ ί^υί ρΓθΙιί1)ΘηΙ οβρίαίηδ αΐίπιθηίδ οοιηιηβ ίιηρυΓδ Ιβυρ 

Γβοοηηαίδδβηΐ οβΓίαίηβδ νβΓίπδ άβ οοηία^ίοη α Ια ίοίδ ηαίαρβίΐθ βΐ άβαιοπίαςυβ 

[Εΐιιάβδ 8ΐΐΓ 168 Κ6ΐί§'ίοη8 86ΐηίιί€[ΐΐ68, 2^6(1., 141 δδ.). 1(6 ρβυρίθ ]υίί αάπιβΙίαίΙ 

οβϋθ βοηία^ίοη άβ ΓίιηριίΓθίβ, βΐ Ιβδ άοοίβαρδ, Ιοίη άβ Ια Γβάαίρβ, Ια άβνβίορ- 

ραίβηί άαηδ ιιη δβηδ ΥΓαίΐΉβηΙ δυρβΓδΙίΙίθΐιχ. Ι^α ΙΙίΟί ηιοδαϊίίΐΐθ αναίΐ δαηοίίοηηβ 

οβδ ίΐϊΐριίΓβΙβδ αΙίηίΘηΙαίΓβδ δαηδ αρρΓΟτινβΓ ηί ΓβρροιινθΓ Ιβδ οοηββρΙδ ρΐυδ οιι 

ιηοίηδ 3ΐΐδ1βδ (Ιβδ ^υίΓδ, βοιηπιβ βΠβ Ιοίβραίΐ Ια ΡβρυάίαΙίοη. 8ί ςυβίίίΐιβ άοο- 

Ιβυρ, οοπιιηβ Εΐβαζαρ 1)βη Αζαρία, βοπιρρβηαίί (ίυβ 1β νβρίΙαΜβ ιηοίίί (1’αβ(5ΐιίβδ- 

οβΡ α Ια Εοί βΙαίΙ Γο1)βίδδαηοβ (Ιιιβ ά Οίβυ, ί1 α]οπΙαίΙ οβρβηάαηΐ (^υβ ϋίβα 

αναίΐ ρρβδορίΐ οβδ ορίΐοηηαηββδ ρουρ δβραρβρ Ιδραβί (Ιβδ Οβηΐίΐδ (Ζβ Μ688ία- 

ηί8ϊη6.,., ρ. 152). ^βδυδ ηβ ραρΙβ ραδ άβ οβΙΙβ ρβδίΐ'ίοΐίοη β1 ροδβ 1β ρρίηοίρβ 

(5αβ Ια ηοιίΡΡίΙιΐΓβ ηβ ρβυΐ ραδ δουίΙΙβΡ Γΐιοιηιηθ, βοηδίάβρβ οοπιιηβ Ιβί. ϋβδορ- 

ιηαίδ υηο δβηΐβ οΐιοδβ ίηιροιΊβ, Ια ιηοραΐίΐβ (1β ΓαοΙβ, Ια πιβιηβ ροιιρ Ιοαί Ιιοιηιηβ. 

Ο’βδΙ οβ (|ΐιβ νίοΙορ α α(ΙΐΏίΓα1)1βιηβηΙ Ρβηάιι : Εντεύθεν δ καινός αρχεται νόριος δ 

κατα τδ πνεΰρια, δ [χηκέτι ζητών εν σωρ.ατικοϊς καθάρσεσι, ρ,ηδέ έν βρω[χάτων διάφορά, άλλ’ 

Ιν άρετίί πνεύρ,ατος. ρρίηοίρβ 1)ίβη οοιηρρίδ, Ια Ιοί αΐίιηβηίαίρβ η’αιιρα ρΐιΐδ (Ιβ 

ραίδοη (Ι’βίρβ. — Β. ΛΥβίδδ α ορα (|υβ ^βδ11δ δ’βΙαίΙ ρΙαοβ δίρίοΙβιηβηΙ δΐιρ Ιβ 

Ιβρραίη (Ιβ Γαηοίβηηβ Εοί : Οβ (|υί δουίΐΐβ Γΐιοιηιηβ, οβ ηβ δοηί ραδ Ιβδ αΐί- 

ιηβηΐδ απίορίδβδ ραΐ'Ια Εοί, οβ δοηΐ Ιβδ δβορβίίοηδ (^αί δορίβηΐ (Ιβ Ιυί, Ια Ιβρρβ βίο. 

Μαίδ ΗοΙΙζ. βί Εοίδ}^ ρβροηοίβηΐ (^η’αιι ροίηί (Ιβ ναβ (Ιβ Ια Ι/οί οη ηβ ροηναίΐ 

ΓαΐΡβ α1)δΐραοΙίοη (Ιβδ αΐίιηβηΐδ άβίβη(Ιαδ. Ό’αίΐΐβπρδ (ΐηβ νβηαίΐ ίαίρβ οβίΐβ ρβη- 

δββ β1 ού ΐΡοπνβΓ (Ιαηδ Ια Εοί ΓορροδίΙίοη βηΐρβ οβ (ίυί ρβηβίρβ (Ιαηδ Γΐιοπιιηβ 

βΐ οβ (ΐηί βη δθΓί? Εοίδ^ δβιη1)1β Ιαίδδβρ Ιβ οΙιοίχ βηΐρβ ΓίηΙβρρρβίαΙίοη άοηηββ 

ραρ Ιβδ βναη^βΐίδίβδ βΐ οβΠβ-οί : « Εα ία9οη άοηΐ οη ιηαη^'β η’ίιηρορΙβ ραδ α 

Ια νραίβ ρπρβίβ; δ’ίΐ δ’α§^ίΙ (Ιβ ρυρβίβ ρ1ΐ7δί(ϊαβ οη (Ιβ ρρορρβΙβ, οβ η’βδί ραδ 

ανβο οβ ([η’ίΐ ιηαη^β (^ηβ Γΐιοπιιηβ δβ δαίϋ, ιηαίδ ανβο δβδ βχορβιηβηΐδ » (Ι, 960). 

Εβ οΙιοίχ βδΐ ίαοίΐβ. Ραδ υη δβηΐ ίηδίαηΐ Ια (^ηβδίίοη η’αναίί βίβ ροδββ ά’ηηβ 

ρρορρβίβ ρηρβιηβηί ρΐι^βίιιηβ. Εβδ ΡΙιαρίδίβηδ οροίβηΐ (ΐη’βη ηβ δβ Ιαναηί ραδ 

Ιβδ ιηαίηδ οη δβ ρβη(1 ίιηρπρ Ιβο^αίβιηβηΐ, οβ (^ηί δηρροδβ ηηβ ίηΩηβηοβ (Ιβ Γα- 

Ιίηιβηί, οοηίαιηίηβ ραρ Ιβδ ιηαίηδ, δπρ Ια δίίηαΐίοη ρβΐί^ίβηδβ (Ι’ηη Ωοιηιηβ. 

Ο’βδΙ α οβία (5η’ί1 ίαΙΙαίΙ ρβροη(1ρβ. ^βδηδ ηβ άίΐ ραδ (^η’ίΐ ίαίΠβ νίοΙβΡ Ια Εοί. 

Λρρβδ ανοίρ Γβ3βίβ ηηβ Ιρα(1ίΙίοη δηρβρο^-αίοίρβ, ί1 ροδβ Ιβ ρρίηοίρβ (^ηβ Ιβδ 

αΐίιηβηίδ η’οηΐ ραδ οβίίβ γβρίη ραρ βηχ-ιηβιηβδ, βΐ, δί Γοη βδΐ ηη ρβη 1ο§^ί(ϊηβ, 

ί1 ίαη(ΐΓα βη άίρβ αηίαηί (Ιβδ δβορβίίοηδ. 8ί άοηο οβ (|ηί δορί (Ιβ Ι’Ιιοιηιηβ Ιβ 

δοηίΐΐβ, οβ η’βδί ροίηΙ ηηβ ςηβδΙίοη άβ ρρορρβΙβ; ίΐ δ’α§·ίί ά’ηη οράρβ άίίΤβΡβηί. 

Ε’ίηνίΙαΙίοη α ρβΠβοΜρ δοηΐί^ηβ Ιβ οαραοΙβΡβ ιη^δίβρίβηχ άβ Ια δβηίβηοβ. 

16) Εβ V. 16 άβ Ια βδΐ ιηαίηίβηη ανβο ΑΟΧΓ, βίο. ηιΐηιΐδο. Ιαίΐ. 8^γγ. 
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(}ΐΐ£ΐη(1 ίΐ ΓιιΙ βηΐΓβ α Ια ιηαίδοη, Ιοίη άβ Ια ίοιιΐθ, δβδ άίδοίρΙβδ 

Ιαί άθιηαηάαίβηί [Ιβ δβηδ άβ] Ια ραΓα1)θ1θ. ι^Εΐ ίΐ ΙβαΓ άίΐ : « Αίηδί 

νουδ βίβδ, νουδ αιΐδδί, βαηδ ίηΙθΙΠ^θηοβΡ Νθ οοιηρΓθηΘζ-νοπδ ραδ 

ςυθ Ιοηΐ οθ (}αί βηΐΓβ άπ άβΙιοΓδ άαπδ ΓΙιοιηπιθ ηβ ρβιιΐ Ιβ δουΠΙβΓ, 

ι^ραΓΟβ ({\ι& οβία η’βηΐΓβ ραδ άαηδ Ιβ οοβαΓ, ιηαίδ άαηδ Ιβ υθπΙγθ, 

8αΙι. αηη. ξο. αβίΐι., (ΐαοΐίίαβ οιηίδ ραΓ >ίΒI^Α 28.102, ιηβ. (Ιβδ πίθίΙΙβαΓδ ιηδδ.), 

ΝθδΙΙθ, Τί. βίο. 

17) Ρβα ίιηροΓίβ Ια ιηαίδοη, οβίΐβ άβ Ριθγγθ οιι υηβ αιιΐΓβ. Οβρβικίαηί Μο. 

η’αγαηΐ ραδ άϋ δβαίβιηβηΐ κατ’ ιδίαν, οη ρουΡΓα νοίρ Ια υη δοανθηιρ ρρβοίδ άβ 

Ια ΙραάίΙίοη δΐιρ Ια πιαίδοη άβ Ρΐβρρβ; οΓ. ιι, 1; ιιι, 20. Ρβδ (ϋδοίρΙθδ (άαηβ Μί. 

ΡίθΡΡβ) άβιηαιιάβιιΐ Ιβ δβπδ άβ Ια ραραίιοΐβ, οΓ. ιν, 10. 

ΝαίαρβΠβιηθηΙ, Ροίδ^ ϋβηΐ ββΙΙβ βχρΠβαΙίοη ρουρ υηβ αάάίΐίοη ά Ια ραροΙβ 
αυΐΐιβηΐίηιιβ, ραίδοιυ’ίΐ βδΐ βηίβηάιι ςυβ Ιβδ ραραΙ)θ1θδ δοηΐ βίαίρβδ βί η’οηΐ ραδ 
Βθδοίη ά’θχρΙίβαϋοη. Οβρβικίαιιΐ Π η’α ρα ρβαδδίρ α ίαΐΡβ βηΙρβΡ Ια άββίαραϋοη 
άβ ^βδι1δ άαηδ Ιβ ^βηρβ άβδ ραραίιοίβδ-βοιηραραίδοηδ. Μβ. ηοιηιηβ βχρρβδδβ- 

ιηβηΐ ββΙΙβ ραροΙβ υηβ ραρα1)ο1β, βί Π βη αναίΐ Ιβ άροίΐ, ρυίδςυβ 1Ά. Τ. βοη- 

ηαίδδαϋ ββ δβηδ άα τηάοΗάΙ, ραροΙβ ρροίοηάβ, ά’αΐΐυρβ υη ρβυ βηί^Ήΐαϋοίυβ 
{ΚΒ. 1909, 346). Οβία ρρουνβ δβυΐβπιβηΐ ςυβ Γοη η’βηίβηάαίΐ ραδ αίορδ ραρα- 

1)θ1β άαηδ Ιβ δβηδ βίροϋ άβ άϋΐΐβΐιβρ, παραβολήν τον άσαφή λόγον όνοριάζοντες 
(Υιατοκ). Βαηδ ββ δβηδ Ια ραραΙιοΙβ αναϋ Ιιβδοΐη ά’υηβ ίηίβρρρβίαϋοη. 

18) Ούτως, είο (Ρ^.) ου δίοοιηβ ρΙυΙόί ςυβ Ιατη; άαηδ Οαΐ. ιιι, 3 βΐ ΗβΙ). χιι, 21, 

Ιβ δβηδ άβ ιατη νΐβηί άβ Γυηίοη άβ Γαά]. ανββ 1’αάν. {8ίν6ΐ6). Ββ ΡβρροβΙιβ βδί 
υη ρβυ άβ δΐ^ΐβ (βί. ιν, 13), δυρίουί αρρβδ ΓίηνϋαΙίοη ά ρβΠββΙιίρ ς[υί ρρουνβ 
Βίβη ςυβ ββ η’βΙαίΙ ραδ δί βίαιρ; ιηαίδ Ιβδ άίδβΐρΙβδ άβνραίβηί ανοιρ Γβδρρϋ 
ρΐυδ ουνβρί. 

19) Ββδ αΐίπιβηΐδ ηβ ρβηβίρβηί ραδ άαηδ Ιβ βοευρ, δίβ^β άβ Ια νίβ ιηοραΐβ; 

ίΐδ ηβ ρβυνβηί άοηβ ραδ βΐιαη^βρ Ια δίΐυαίίοη ιηοραΐβ ου Ρβΐί^ίβυδβ άβ Γΐιοπίίηβ. 

Εί Ιβδ δβρϋιβδ ηβ Ιβ ρρβίβηάαίβηί ραδ ηοη ρΐυδ. Οη ρουναίΐ, δαηδ δα ΓαυΙβ, 

βηβουρίΓ άβδ ίιηρυρβίβδ, ιηέιηβ αΙίπιβηΙαίρβδ, βΐ Ιβδ άοβίβυρδ άίδίίη^υαΐβηΐ βηίρβ 

Γίιηρυρβίβ ΡΪΙυβΠβ, ηυί βιηρββΐιαϋ άβ ραραιΐρβ άαηδ Ιβ ΤβιηρΙβ, βΐ Ια ίαυίβ 

βοιηπιίδβ βοηΐρβ Βίβυ. ΟβρβηάαηΙ άβδυδ α ραίδοη άβ ροδβρ ββ ρρίηβίρβ δί ίπι- 

ρορίαηΐ άαηδ Ια ρραϋηυβ. Εα ρρβοββυραΐίοη άβδ ίπιρυρβίβδ βΙαίΙ άβνβηυβ 

αββαΒΙαηΙβ, βί Ιβδ ταρρορίδ ανββ Βίβυ βη βίαίβηί ραραίγδβδ; β’βΙαίβηί νραίπιβηί 

άβδ αΐίπιβηίδ (ου ά’αυΙρβδ ροίηΐδ άβ Ια Ιοί ρίΐυβίΐβ) ςυί άοιηίηαίβηί Ια νίβ 

ιηοραΐβ βί Ρβΐί^ίβυδβ. Οη δβ ρρβοββυραίί ρΐυδ ά’βνίΙβΡ ΓίπιρυρβΙβ ςυβ άβ ρρα- 

ίίςυβρ Ια νβρίυ. Αυδδί άβδυδ άββ1αρβ-ί-ίΙ ανββ βηβρ^ίβ βί ανββ υη Ρβαΐίδιηβ ςυί 

Ιυί βδί ρβυ οράίηαίρβ ςυβ Ιβδ αΐίπιβηίδ δοηί άβδΙίηβδ δβυΐβπιβηί αυ νβηίρβ 

ρουρ αΒουίίρ αυχ Ιίβυχ ά’αίδαηββ, ίρα^αηί αίηδί υηβ άβπιαρβαίίοη ίραηβΒββ 

βηίρβ Ια νίβ ρΐι^δίςυβ βί Ια νίβ ηιοραΐβ (άφεδρώνα βδί ΡβπιρΙαββ άαηδ Β ραρ 

οχετον, ανββ Ιβ δβηδ ρΓοΒαΜβ ά’ίηίβδίίηδ). Ο’βίαίί αΓΓίΡπιβΡ βη ρρίηβίρβ (ΐυβ 

ίουδ Ιβδ αΐίιηβηίδ δοηί ρυρδ, δαηδ ροδβρ Ια ςυβδίίοη, ά ρβδουάρβ ραρ ά’αυίΡβδ 

ρρίηβίρβδ, άβδ ίηίβράίβίίοηδ άοηί Ια Ιοί Γβ1ί§·ίβυδβ ρβυί Ιρουνβρ Ιβ ιηοίίί αίΐ- 

ΙβυΡδ. Εί ίβΐ βδί Βίβη Ιβ δβηδ άβ Γίηβίδβ καΟαρίζων πάντα τά βρώριατα, άβρβηάαηί 

άβ λέγει, βοΐηιηβ Γα νυ θΓί§·βηβ : κατά τον Μάρκον ελεγε ταΰτα δ σωτήρ καθαρίζων 
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βΐ 8’βη να αυχ ΗθπχΡ » —άβοΙαΓαηΙ ρυρδ 1οιΐ8 1θ8 αϋπίθηΐΒ! ^οΟγ 

ί1 (ϋ8αί1; : « Οθ (^υί βογΙ (1θ Γΐιοιηιηθ, ο’θβΙ οθία (^υ^ ΒοπίΠβ 
ΓΙιοιηιηβ. ΟαΓ ο’βδί άα άθάαηδ, άυ οοβυΓ άβδ Ιιοπιπιβδ, (^πθ 80γ- 

πάντα τά βρώ{χατα, δηλων δτι ού κοινούριεθα μ,εν έσθίοντες α Ιουδαίοι φασί κτλ. [ίη Μ(. 

Ι. XI, 12), δαίηΐ Ογθ^οιρθ 1β ΤΗααιη&ίιΐΓ^β {Ρ. Ο. X, 1020) βΐ δβίηί ΟΙΐΓ^δο- 

δίοπιβ {Ρ. Ο. ΙιΥΠΙ, 515). I^’^η^^8θ βδΐ ιιη ρβιι Ιοίη άβ λέγει, ιη&ίδ οη ρβυΐ αΙΙθ^αθΓ 

1θ οαδ Ιουί 8θπι1)1&Ι)1θ άβ ιιι, 30. 8ί οβ ρροοβάθ ραΓαίδδ&ϋ Ιρορ &ΓΐίΓιοίβ1 ρουΓ 

Μο., ηιίβιιχ νουάραίΐ αάιηβΙΐΓβ αηβ §,'1ο8Θ ςυβ άβ Γβοοιιηρ & Ια δοΐυΐίοη άβ 

ΗοΙΙζ., Κηαΐ)., δοΐιαηζ, ςυβ καθαρίζων δβ ραρρορΙβ α άφεδρώνα βοιηπιβ υη ηοιηβη 

ρβηάβηε, 1β ηοιηίηαΐίί βη αρροδίΐίοη ανββ ΓαοβπδαΙίί! Εα άίίββπΐΐβ ^ραιηπιαίί- 

βαίβ η’βδί ρ&δ Ια δβαΐβ. Ι^οίδγ α ΐΓβδ 1)ίβη βχρρϊιηβ οβδ οΐιοδβδ άβϋβαΐβδ : 

« ^αβ Ιβδ βχορβιηβηΐδ δοίβηΐ 1β άββΐιβΐ άβδ αΐίιηβηΐδ, βί Ιθδ ρυρίΠβηί βη δ’βη 

δβραραηΐ, ο’βδί υηβ ίάββ Ιρορ δαναηίβ ρουρ 1β άίδοουρδ... άαπδ οβ οαδ, Ια ριιρΐ- 

βοαίίυη ηβ δβραΐΐ ραδ ίιηρυίαβΙβ αη Ηβη, ιηαίδ ά ΓθΡ§^αηβ άΐ^^βδίίί. Ό’αηίρβ 

ραρί, ί1 δβραϋ ίηυϋΐβ άβ άΐΡβ ςυβ 1β Ιίβπ ρυρίββ ίοιίδ Ιβδ αϋπιβηίδ, ραροβ ςτι’ίΐ 

Ιβδ Ρβςοίί θί βη άββαρραδδβ 1β οορρδ... ΐ1 η’γ αυραίί ςη’αηβ αηΐίΐββδβ ιηαΐ νβηυβ 

βί άα ρίπδ ηιαπναίδ §^ούΙ βηΐρβ 1β οωηρ, ού ηβ νοηί ραδ Ιβδ αΐίπιβηίδ, βί 1β 

ϋβη ού ΐΐδ νοηί, βί ςιιΐ Ιβδ ρυρίββ » (I, 965). 

20) Μο. α^αηί ίαΐί υηβ δΟΡΙβ άβ ραρβηίύβδβ α άύ άοηηβρ άβ ηουνβαυ Ια 
ραροΙβ α 3β8υ8. 

21 8.) Εβδ αϋπιβηίδ ηβ ρβηβίρβηί ραδ άαηβ Γϋοιηπιβ ιηοραί, ίΐδ ηβ Γοηί ({υβ 

ίρανβρδβρ Γϋοπιπιβ ρϋ^δίβ^β ’ αυ οοηίραίρβ ο’βδί ϋίβη άυ άβάαηδ άβδ ϋοιηπιβδ 

ςυβ δΟΡίβηί Ιβδ νίοβδ, ρυίδ(ϊυ’ί1δ δορίβηί άβ δβδ ρβηδββδ, άοηί 1β οοουρ βδί 

οβηδβ 1β δίβ^β, δυρίουί ΙοΡδςυ’ϋ δ’α^ίί άβ Ια νίβ πιοραΐβ. ^βδ ρβηδββδ δοηί 

άβδ ραίδοηηβπιβηίδ ραρΓαίίδ, άβδ άβϋϋβραίίοηδ, διαλογισρ.ο( (δβυίβιηβηί ίοί άαηδ 

Μο. βί άαηδ Μί., ιηαίδ δίχ Γοίδ άαηδ ίιΟ. βί οίη(} ίοίδ άαηδ Ιβδ βρίίρβδ ραυίίηβδ, 

βί ^αο. II, 4). 

8υίί υηβ βηυπιβραίίοη άβ άουζβ νίοβδ, δίχ αυ ρΙυρίβΙ, δίχ αυ δίη^υΐίβρ. Ιιβδ 
ςυαίρβ ρρβιηίθΡδ δοηί Ιβδ ρΐυδ ^ρανβδ βί Ιβδ ρΐυδ οοιηιηυηδ, οβυχ ςυβ ίουίβδ 
ΙβδοΐνίϋδαίίοηδαηοίθηηβδΡβρρουναίβηί, ηοη δαηδ υηβ οβρίαίηβίηάυΐ^βηοβ ρουρ 
Ιβδ ρθοϋθδ άβ Ιυχυρβ οοιηρρίδ άαηδ Ιβδ πορνεΓαι. — Πλεονεξία, δβυίβιηβηί ίοί αυ 
ρΙυρίβΙ άαηδ 1β Ν. Τ. (Β α 1β δίη^.), ίηάίςυβ υηβ οοηνοίίίδβ άβΡβ^Ιββ; 1β ρΙυρίβΙ 
ιηαρςυβ ρβυί-βίρβ άβδ αοίβδ άαηδ Ιβδ άβυχ οράρβδ άβ Ια ρίοϋβδδβ βί άβδ 
ϋοηηβυΡδ. — Πονηρίαι βδί πιοίηδ βίοηηαηί αυ ρΙυρίβΙ ρουρ άβδί^ηβρ άβδ αοίβδ 
άβ ιηβοβαηοβίβ. Ββδ ηοπίδ αυ δίη§·. ιηαρηυβηί βη ιηα]θΡίίβ άβδ άβίαυίδ ςυί 
δοηί Ια δουροβ άβδ νίοβδ. δλνβίβ βδίίιηβ ςυβ Ια ρυδβ (δο'λος) δ’αάρβδδβ ρΐυίόί 
αυχ 3υίΓ8, βί Ιβδ ιηοουρδ ίιηρυάβιηπιβηί άίδδοΙυβδ (άσέλγεια) αυχ Οβηίίΐδ; 1β 
ιηαυναίδ οοίΐ, βη ϋβϋρβυ βί βη αραιηββη, βδί Γβηνίβ {ΤνεΙΙΗ.)] βλασφηριία δοηί 
Ιβδ ιηαυναίδ ρροροδ, ιηβάίδαηοβ ου οαίοιηηίβ; υπερηφανία βδί ΓθΡ§^υβί1 3θίηί αυ 
ιπθρρίδ ρουρ Ιβδ αυίρβδ; άφροσύνη οϋβζ Ιβδ ραϊβηδ βίαίί Ια άβιηβηοβ; άαηδ ΓΑ. Τ. 
υηβ δοίίίδβ άβ ραρίί ρρίδ, υηβ Ιουράβυρ ά’βδρρίί (|υί ηβ οϋβροϋβ ροίηί α οοη- 
ηαίίρβ Ιβδ νοίβδ άβ Βίβυ. 

II δβρα ΐηίβΡθδδαηί άβ οοιηραρβρ Ια Ιίδίβ άβδ ρβοϋβδ βηυιηβΡβδ ραρ 3βδυδ α 

οβΠβδ ^υβ Α. Βίβίθρίοϋ α ^ρουρββδ ά’αρρβδ άίνβΡδβδ δουροβδ ραϊβηηβδ ου 

^υίνβδ {Νβίζχ^ία^ 163 δδ.). Οη γ ίρουνβ α ρβυ ρρβδ ίου]ουΡδ Ιβδ ρβοϋέδ οοηίρβ 
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ΙβηΙ 1β8 ιηαυναίβθδ ρβηδόβδ : (1θΐ3απο1ΐθδ, ΚίΓοίηδ, ηίθυΓίΓΟδ, ^^αάιιΐ- 

ΙβΓθδ, οιιρίάίΐθδ, ιηβοΙι&ηοΘΐβδ, ίΓαικΙβ, ίιηρικϋοίΐθ, βηνΐθ, άίίΤαηια- 

Ιΐοη, 0Γ§^ιΐθί1, ΙΐθΒβΙιιάβ πιογ&Ιθ.. 23ΤοαΙθδ οβδ ιη&υναίδοδ οΐιοδβδ 

δΟΓίβηΙ άα άθάαηδ θΐ δοιιίΠθηΙ Πιοιηπίθ. » 

ϋίβυ οπ Ιβδ άίβυχ, οιι οοπΙγθ Ια ραΐρίθ, οα Γογ(1γ0 δοοίαΙ. Ιέδυδ ηβ δ’οοουρβ 
ιοί ςυβ άβ Πιοιηπιβ βΐ άβ δα νίβ ιηοΓαΙβ, οοιηρΓβηαηί δαηβ (ΙοαΙθ άθδ (ΙβνοίΓδ 
βηνβΓδ 1β ρΓΟοΙιαίη, ιηαίδ οοιηπιβ ρροοίιαίη, ηοη οοιηπιβ οοηιραΙποΐΘ, οα οοιηπιβ 
ιηαίΐΓβ οα οοπιπιθ δβΓνίΙβαΓ. 

8οη βηαιηβΓαΙίοη βνίίθ ααδδΐ Ιοαί οθ ςαΐ ααραϋ αη οαοΐιβΐ ΐΓορ ραΓίίοα- 
Ηθγ, ανοΓίβΐϊίβηΙδ, βιηροίδοηηβιηθηίδ, δοάοηιΐβ, βίο. ΕανοΓία δβ Γβδαιηβ άαηδία 
ραΓβΙθ, Ια δίιηρΙίοίΙθ, Γαΐΐδβηοβ ά’οΓ^^αβίΙ, Ια ιαοάβΓαΙίοη άαηδ Ιβδ (ΙόδίΓδ, Ιβ 
Γβδρβοΐ (Ιβδ άροίΐδ άα ρΓΟοΙιαίη. Ο’βδΙ αηο ιηοΓαΙθ ρΙαδ Ιαρ^^θΐηβηί Ιιααιαίιΐθ 
({αβ οβΠβ ςαί ΓΟδαΙΙβ άθδ νίοβδ βηαιπθΓβδ ραρ ΡΙαΙοη (Ιαηδ 1β Οοΐ'§·ίαδ : 
έπιορχίαι, άδικίαι, ψευδός, αλαζονεία, εξουσία, τρυφψ, ύβρις, άκρατία, άσυρ.ρ.ετρία, αίσχ^ρδτης 
(ΟίΕΤΕΚΙΟΗ, Ι, Ι. 170). 
ΜΙ. α α3θαί6 ψευδομαρτυρίαι, « Ιβδ ίααχ Ιθΐηοί^τια^θδ », ιηαίδ ί1 α οιηίδ πλεονε- 

ξίαι, πονηρίαι, δόλος, άσέλγεια, δφθαλριδς πονηρός, ύπερηφανία, άφροσύνη; δα Ιίδίβ βδί 
(Ιοηβ ΓβάαίΙβ α δίχ ηοπιδ ά’αβίίοηδ βχίβηβαρβδ οαΓαβΙβηδββδ. Ααοαηβ άβδ άβαχ 
Ηδίβδ ηβ βοιηρΓβηά Ια βοΙβΡβ, Γαη άβδ ΐΓοίδ ^ταηάδ νίββδ άβδ 81οϊβίβηδ, ινα, 

αηρίάίΐαε, Ιίύίάο^ ρβαί-βίΓβ ραΓββ ςα’βΠβ βδί ηιοίηδ αη διαλογοσρ,ός, βίαηΐ 
ρΙαδ δροηίαηββ. 

23) ΟοηβΙαδίοη ηβΓνβαδβ άβ ΙοαΙ οβ (^αί ρρβββάβ. Ραρ αηβ δΟΓίβ ά'ίηοΐιιβίο 
ςαί ίβΓίηβ Ια βοηίΓονβΡδβ δαρ 1β ιαοΐίί ^αί Γα άβίβριηίηββ, Μβ. α3θαΙβ ςαβ 
ΓΙιοηιηιβ η’βδί ραδ δοαίΠβ ροαρ ιηαη^βΡ δαηδ δβ Ιανβρ Ιβδ ιηαίηδ. Οη δ’βΙαίί, 
βίοί^ηβ άβ ββ ροίηΐ άβ άβραρί, ιηαίδ Ια ρβηιαρ(5αβ άβ Μβ. βχρρίηιβ 1)ίβη άα 
ηιοίηδ ςαβ 3βδαδ η’αναίΐ ραδ Ιραηβΐιβ βχρρβδδβιηβηΐ ά’ααίρβ ςαβδίίοη Ιβ^ΐ'αΐβ. 
II βδΐ βχα^βΡβ άβ άίρβ ανββ Κηαΐ). : « 86ηΐ6ηίία Ιιίο ίη ρ. 18.19 βηιιηΐίαΐα ναΐβι 
ίη ιιηίνβΓδίιηι, βύαπι ρτο νβίβνβ ΐβΒίαιηβηίο » (193), βοιηηιβ δί Ια άοβΙρίηβ άβ 
3βδαδ ηβ βοηίβηαίΐ ραδ αη ρρίηβίρβ ςαί, 1)ίβη βοιηρρίδ, ρβηάαίί ίηαΐίΐβ Ια 
Ιβ^^ίδίαΐίοη αΐίηιβηίαίρβ, ηιαίδ ί1 η’βδί ραδ ηιοίηδ βχα§'βΡβ άαηδ Γααίρβ δβηδ άβ 
άίρβ ανββ Ροίδ^ : « Ρβ Οιρίδί... να άοηβ Ιβαρ βηδβί^ηβρ αηβ άβδ ίΐιβδβδ Ιβδ 
ρΙαδ βΐιβρβδ α Ρααΐ, βΐ ςα’οη άβνρα δαρροδβρ ςα’ίΐδ οηί οα1)1ίββ ρΙαδ ίαρά » 
(I, 964), ροαρ ίηδίηαβρ (^αβ 3βδα8 η’α ραδ άίί ββ ςαβ Μβ. Ιαί ίαίί άίρβ. Ρ’αίΐΐβαρδ 
Ροίδγ ηοΙβ €ΐαβ « Ια ίΐιβδβ άβ Ρααΐ η’βδί ραδ ίραίίββ α Ια ίαςοη ρααΐίηίβηηβ; 
βΐΐβ βδί ρβρρίδβ αα ροίηί άβ ναβ άα δβηδ βοιηιηαη ». Αίορδ ςαί ρροανβ ςα’βΠβ 
βδί Ρβρρίδβ βί ηοη ροίηί αηίβββά0ηίβ? 8ί Ιβδ άίδβίρΙβδ η’οηί ραδ βοηιρρίδ 
ά’αίιορά ίοαί ββ (^α’οη ροαναίί άβάαίρβ άα ρρίηβίρβ, ββ η’βδί ραδ αηβ ραίδοη 
ροαρ ηίβρ ςα’ίΐ αίί βίβ ροδβ. Ρβδ άίδβίρΙβδ βίαίβηί βνίάβηιηιβηί Μβη ίηίβρίβαρδ 
α Ιβαρ ΜαίίΡβ; οη η’αναίί ραδ Ιιβδοίη ροαρ δ’βη άοαίβρ άβ Ιβδ βοηιραρβρ 4 δαίηί 
Ρααΐ. Ροίδγ ιηοηίρβ δβαΐβιηβηί δα ίβηάαηββ α νοίρ ραρίοαί άα ρααΐίηίδιηβ 
ςααηά ί1 έβρίί : « Οβίίβ ιηαηίβΡβ ά’αρρρββίβρ Ιβδ ρβδδοαρββδ ίηίβΠββίαβΙΙβδ άβδ 
αρόίρβδ ^αΐίΐββηδ ροαρραίί 1)ίβη βίρβ αηβ ίραββ άβ ρααΐίηίδιηβ ρΙαδ ίιηρορίαηίβ 
βί ρΙαδ ββΡίαίηβ ςαβ ββΠβδ ςα’οη α νοαία ραρίοίδ ρβίροανβρ άαηδ 1β δββοηά 
Εναη^ίΐβ » (I, 964). 
Ρ’αηίίίΙιέδβ βηίΡβ Ια ραρβίβ Ιβνίίίςαβ βί Γίιηραρβίβ ίηί^ρίβαρβ α βίβ ροαδδββ 
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ραΓίαηΙ (Ιβ Ια, ί1 8θ Γβηάΐί αιι ραγδ άβ Τγρ. Εί βίαηΐ; θπΙγθ 
άαηδ υηβ ιηαίδοη, ί1 ηβ Λ^ουΙαίΙ ραδ €[α’οη Ιβ δύί, βΐ ί1 ηθ ρυΐ 

(ΙθπιβπΓθΓ οαοΐιβ. 

^^ΕαΓ απδδΐΐόί ιιηβ ίβηΐϊηβ, άοπΐ Ια ]Θυηθ ΓιΠθ αναίί υη άβιτιοη 

βηοοΓβ ρΐιΐδ Ιοίη άαηδ Ιβ Ι;θ§·ίοη άιι ΐ3αίη {ΚΒ. 1908, ρ. 538 δδ.). Ιια, Ιβδ δοίηδ 

άιι βΟΓρδ ηβ δοηΐ ραβ δβηίβιηβηΐ ίηυΐϋβδ α Γαιηβ, ίΐδ ρβηνβηί βΐΓβ Ιβ ιηο^βη 

νοηΐπ ροπΓ ίηδρίΓβΡ άβ πιαιιναίδ άβδίΓδ. Οοπιιηβ άαηδ Μβ., Ιβ Γβρί’οβίιβ, Ιουρηβ 

βη ίηνββΐίνβ, ρρβββάβ Ιβ ΓαίδοηηβιηβηΙ : « Εβ 8αυνβιΐΓ Ιυί Ρβροηάΐί, βΐ άϋ : 

ΜαΙΙιβυΓ! ανβπ§Ίβδ ςπί ηβ νοίβηί ραδ! Τη Ι’βδ Ιανβ άαηδ ββδ βαηχ βοη- 

Γ&ηΙβδ οΐι Γοη 3βί1β, ηηίΐ βΐ 3θηΓ, άβδ βΐιίβηδ β1 άβδ ροΓβδ, βΐ, αρρβδ ανοΐΓ ρπδ 

ηη 1)αίη, Ιη αδ ηβΐίο^β ββίΐβ ρβαη άη άβΙιοΓδ, (ΐηβ Ιβδ βοπρϋδαηβδ βΐΐβδ αηδδί 

β1 Ιβδ ]οηβηδβ8 άβ ίΐύΐβ οΐ§·ηβηΙ βΐ Ιανβηί, βΐ ηβίΙοίβηΙ β1 ραρβηί ροηρ (βχβϋβρ) 

Ιβδ άβδίρδ άβδ Ιιοπιιηβδ. Μαΐδ Ιβηρ ίηίβρίβηρ βδί ρΙβίη άβ δβορρίοηδ βΐ άβ Ιοηί 

ηιαΐ ». ^βρβη(^3ιηι Ιβ ίΐιβιηβ η’βδί ραδ Ιοηί α ίαϋ Ιβ ηίθηιβ. Εβ Εο^ίοη ορροδβ 

Γβαη ςυί ηβ ρβηΐ ρυρίίιβρ, α ηηβ αηΐρβ βαη ςηί ρηριΓιβ, βΐ 80ρ1 αίηδί άβ Ια 

(ριβδΙίοη άβδ ρυρίίιβαΐίοηδ ρίΙπβΠβδ δαηδ αΐιοράβρ α αηβηη ιηοηιβηί ββΠβ άβδ 

αϋιηβηΐδ ίηιρηρδ. 

24-30. Ελ ΓΕΜΜΕ δΥΚΟ-ΡΗΕΛΙΟΙΕΝΛΈ (Μί. XV, 21-28). 

24) Αρρβδ Τύρου, Ια Ιβςοη καΐ Σιδώνος (οηι. ϋΙιΔ Ιαϋ. 8^Γ8ίη. ΒΧ/νΙιίβΓ. Οι\) βδΐ 

δοηίβηυβ ραρ άβ δί §·ρανβδ αηίορίΐβδ (νΑΒ βίβ. ρβδ. ανηι. §ο. ιηβ. 5α//.) ςη’οη 

Ια 3υ^βραίΙ αηΐίιβηίίςηβ, η’βίαΐί Ιβ δοηρςοη άΊιαρηιοηίδαΙΐοη ανββ ΜΙ. — Οη ηβ 

δαίΐ ραδ βχαβίβπιβηΐ ά’οη 3βδηδ ραρί, βη δβ ΙβναηΙ βοιηηιβ δΐ δοη βηδβί^'ηβιηβηί 

βίαϋ ΙβΡίηίηβ: αναστας άπηλθεν η’βδί ραδ ηηβ Ιοηρηηρβ δβηίβιηβηΐ Ιιβί^ραϊί^ηβ 

(βοηίρβ ΚηαΙ).)·, βί. άναστάντες δε διέστησαν (Τηυο., ι, 87; βί. νιι, 49 βίβ.). Οη ρβηΐ 

δηρροδβρ ςηβ Ια βοηΐρονβρδβ α βη Ηβη α ΟαρΗαρηαηιη βΐ ςηβ άβδηδ δΟΡί άβδ 

ΕΙαίδ ά’ΗβΡοάβ ροηρ βνίίβρ Ιβδ βιηΗύβΙιβδ άβ δβδ βηηβιηίδ; ίΐ δβ άΐρί^β ββίΐβ 

ίοίδ αη ηορά-οηβδί. Ββδ όρια ηβ δοηΐ ραδ δβηίβιηβηΐ Ια Ηιηίίβ, ιηαίδ Ιβ ίβρρίίοιρβ, 

βοιηηιβ ββία Ρβδηΐΐβ άβ ββ (}ηί δηϋ; Ιβ ραγδ άβδ Τγριβηδ ΗιηίΙαίί ρρββίδέηιβηί 

Ια Οαΐίΐββ αη ηορά (3οδ. ΒβΙΙ. III, ιιι, 1). Όαηδ ββίίβ ρβ^^ίοη οη αναϋ βηίβηάη 

ραρΙβΡ άβ άβδηδ {ιιι, 8), ιηαΐδ, α ηιβδηρβ (5η’ίΙ αναηςαίί, ί1 αναϋ βΐιαηββ ά’ββΐιαρρβρ 

α ΓαίΙβηίίοη. II ηβ δβπιΗΙβ ραδ ςη’ΐΐ γ δοϋ νβηη ροηρ ρρββΐιβρ, β1 οη ηβ νοϋ 

ραδ ςη’ίΐ γ αϋ άοηηβ άβδ ίηδίρηβΐίοηδ δρββίαΙβδ α, δβδ αρόΙρβδ. — είς οικίαν 

« άαηδ ηηβ ιηαΐδοη » αη Ηβη άβ είς οίκον (νιι, 17) « α Ια ιηαΐδοη » [ΗοΙΐζ.)\ 

ήδυνάσθη, ββίίβ ίοριηβ (ίοηίςηβ) η’βδί ραδ δβηίβιηβηί Γρβ^ηβηίβ άαηδ Ιβδ ΒΧΧ, οη 

Ια ίροηνβ ρΐηδίβηρδ ίοΐδ άαηδ Ιβδ ραργρηδ, δρββίαΙβιηβηί ανββ Γαη§·ιηβηί βη η 

{Μαι^ΒβΓ, 330). άβδηδ ρβηβαίί άβιηβηρβρ βαβίιβ, ηιαίδ Ιβ ηιοηνβιηβηί νβΡδ δα 

ρβΡδοηηβ (νι, 53-56) η’βδί ραδ α δοη ίβριηβ. 

25) ης... αυτής, Ιβ ρροηοηι ρβρβίβ αρρβδ Ιβ ΡβΙαίίί, βδί ηηβ ηβ^^Η^βηββ ςηί η’βδί 

ραδ ίηβοηηηβ αηχ βΙαδδίςηβδ, ηί αη ^ρββ ιηοάβρηβ; βΐΐβ 8’βχρΗο[ηβ ββρβηάαηί 

ρΐηδ Γαβίΐβπίθηΐ ραρ Γίηίΐηβηββ άβδ ίοηρηηρβδ δβιηϋίςηβδ άβδ ΒΧΧ {Βίαεε, 178; 

ΜοιιΙΐοη, 94 δ.). Ββδ ραϊβηδ αάπιβίίαίβηί Ιβδ βαδ άβ ροδδβδδΐοη (Βορηοοεε, 

Α]αχ, 244) βί ίρβδ δρββίαΙβιηβηί ραρ Ιβδ άβπιοηδ ίηιρηρδ, άη ιηοίηδ αη ίβηιρδ άβ 

ΡορρΗγΡβ : μάλιστα δε αί'ματι χαίρουσι και ταις άκαΟαρσίαις, καΐ άπολαύουσι τούτων είσ- 

δύνοντες τοΐ’ς χρωμένοις (Ευδ. Ρναβρ. βν. IV, χχιιι, 4). Ββ πιόιηβ ραδδα^β ίραϋβ άβ 
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ίιηρπΓ, αν&ηί βηΐθΐκΐιι ρ&γΙθγ άβ Ιυί, νίηΐ 8β ρΓΟδΙθπίθΓ & 8Θ8 ρίθάδ. 

26 Ογ οθΙΙθ ίθπιτηΘ βίαίΐ; ραϊβηηΘ, δγΓορΗθηίοίβηηβ ά’οΓί^ίπθ; θ1 

βΐΐθ Ιπί άβιηαιιάειίΐ άβ ο1ι£138θγ 1θ άθΐηοη [1ιογ8] άθ δα ΓιΙΙθ. 27Ε|; 

ίΐ Ιαί άίΐ : « Ι.αίδδβ ά’αΒοΓά 1θ8 βηΓαηΙδ 86 ταδδαδίθΓ; οαρ ί1 η’ββΐ 

ραδ Βίβη άβ ρΓβηάΓΘ 1θ ραίη άβδ βηΓαηΙδ θΐ άβ Ιβ ]θ10γ αυχ ρβΐίίβ 

οΗίβηδ. )) 28 Ογ θΙΙθ ΓβροηάίΙ βΐ Ιαί άίΐ : « ΙαδΙβηίθηΙ, δβί^πθαΓ; θΐ 

Γβχραΐδίοη άβ8 άβιηοηδ. ^θρβηά&η^ 1θ Ιβηηθ πνεΰμ,α ακάθαρτον νίβηΐ άα δΐ^ΐβ άβδ 

^υ^ί3. 

26) Έλληνίς άοϋ ίηάΐί^υθΓ ανκηίίουί Ια Γθΐί^ίοη, βί ρβυΙ-θίΓθ αυδδί Ια 1αη§^υθ. 
Μο. α^ουιθ ςα’βΐΐβ αρραΓίίθηΙ α Ια ροριιίαΐίοη οπ§·ίηαίΓθ 6α ρα^δ. Οη 6ίΙ 6β 
πίθΐηβ αα]οαΓ(1Ίιαί : θΓβο-αΓα1)β οα ^γθο αΓα1)ορΙιοηβ ροπΓ ιπάΐςαβΓ αη οΗΗο- 

άοχβ ίηάί§·βηθ. ΕΠβ βδί Συροφοινίκισσα (ΒΕ βίο. Συρα Φοινικισσα), Ρΐιβηίοίβηηθ άβ 
δγρίβ (βί. Ευα. Όθογ. βοοί. 4 : Συροφοϊνίξ βΐ άυν. 8αΐ. νιιι, 159 : 8'ΐ/Γθρ}ιοεηΙτ)τ^^τ 
ορροδίΐίοη αυχ ΟαΓίΙια^ίηοίδ οα Ρΐίθηίοίθηδ άβ ΕίΒ^β [8ΐΓαΒ., χνιι, 19 ; ητών 
Λιβυοφοινίκων γη). Εθ Γβπΐ. φοινίκισσα νίβηΐ άίΓΘΟίθΓηβηί άα ηοπΐ άβ ρα^δ Φοινίκη 
οα βη δαρροδαηΐ αηβ ίοΓίηβ ίηΙβηηβάίαίΓβ Φοινικίς [\ν.-8οΗτηί6ά6ΐ, 135, η. 17). 
τω γένει, βί. ΑβΕ χνιιι, 2. 24 [ΜοιιΙΐοη, 75 : άαύνβ Γβ^'βΐ'βηοβ). Ροαί’ Ια ΙοαΓ- 

ηαΡβ ήρώτα... βί. ΟΡ. ιν, η® 744, Ε 13 : ερωτώ σε ουν ίνα {^η άγωνιάσης... « άβ Ιβ 
ρηβ άβ ηβ ραδ Ιβ ΙοαηηβιιίβΓ ». 

27) Εβδ κυνάρια δοηί άθδ οΜθΐΐδ άοηΐθδΙί(}αβδ, δίηοη ΙοαΙ α ίαίί άβδ κυνάρια 
{χελιταϊ’α, ββδ ρβϋΐδ ΒίβΙιοηδ άβ ΜαΙΙβ ααχηαβίδ οη ρροάί^ααίΐ Ιβδ ^^αίβρίβδ 
(Ατηεν., XII, 78). Εβ δβηδ άα ίβχίβ βδί βΙαίρ. Εβδ βηίαηΐδ οα Ιβδ Γιΐδ άβ Ια 
ιηαίδοη άοίνβηΐ ραδδβρ αναηΐ Ιβδ βΕίβηδ; ςααηά ββαχ-ΐα δβροηΐ ταδδαδίβδ, οη 
ροαρρα ^βιβρ Ιβδ ΡβδΙβδ α ββαχ-βί. 

28) Ε’αορ. άπεκρίθη δαίνί άα ρρβδβηί λέγει δβ ΡβΙροανβ βη §^ρββ ηιοάθρηβ 
[ΜοιίΗοη, 139 βΐ 121); ββ η’βδί άοηβ ροίηί ηβββδδαίρβιηβηί αηβ Γορπιβ αραιηββηηβ. 

Ναί η’θδΐ ραδ βη ορροδϋίοη α ού, άαηδ Ιβ δβηδ άβ « δϋ » (βοηΐρβ ΗοΙίζ.). Εα 
ίβιηιηβ δβ βοηίβηΐβ άβ ββ ςα’οη Ιαί οίΤρβ. Οη Ιαί ΓαίΙ Ια ραρί άβδ βΜβηδ, βΐι Βίβη I 
ββία δαίΤιί α δοη αρ^αιηβηίαΐίοη : « Ο’βδΙ νραί, ιηαίδ Ιβδ βίιίβηδ οηΐ Ιβδ πιίβΙΙβδ ». 

Ε’ορροδίΙίοη βχρρίηιββ ραρ « ιηαίδ » ίορββ αη ρβα Ια ηοΙβ ροαρ Γαίρβ ΡβδδΟΡίίκ 
Ιβ δβηδ; β’βδί ροαρ ββία ςαβ Β βΐ (^αβίιγαβδ ΙαΙΙ. οηΐ αλλα και, εεά βΐ (//*). 8ί οη 
ΙίΙ και γαρ (βοιηιηβ άαηδ ΜΙ.) ανββ άβ ηοπιΒρβαχ πίδδ. βΐ Ιβ δβηδ βδΐ 
αάνβΡδαΙίί : « ροακίαηί δί..., βαρ Ιβδ βΐιίβηδ ιηαη^βηί Ιβδ ιηίβΙΙβδ »; ί1 βδΐ άοηβ 
νραί άβ άίρβ (ία’οη Ιβαρ άοηηβ Ιβ ραίη άβδ Γιΐδ. — κύριε βη ραρίαηΐ ά άβδαδ, Ια 
δβαΐβ Γοίδ άαηδ Μβ.; ββΙΙβ Γοριηαΐβ άβ ροΐϋβδδβ ΐ6ΐηοί§;·ηβ άα ρροΓοηά ρβδρββΐ 
άβ ββΙΙβ ίβιηιηβ {8ο/ιαηζ) άοηΐ Ιαβοηίίαηββ άαηδ Ιβ ροανοίρ βαρηαίαρβΐ άβ άβδαβ 
η’βδί ραδ βΒραηΙββ. Ε’ά-ρροροδ άβ Ια ράρΠι^αβ α βίβ Είβη δαίδί ραρ ΕαΐΗ. (δαρ 
Μι.) : έπει τοίνυν κυνάριόν εί[χι, ούκ εΐ[χι άλλοτρία, ούδε κωλύοριαι τών ψιχίων [χετασχεΐν. 

Εβ ίβΡίηβ άβ ρβΐίί βΕίβη, οα βΜβη άοιηβδίίί^αβ, η’βΙαίΙ ραδ βηΐίβρβιηβηΐ ιηβ- 

ρρίδαηΐ βΐ ρβΡίηβίΙαίί ά’ίηδίδΙβΡ : Ιβ βΜβη βδΐ βηβορβ άβ Ια ιηαίδοη. Εα ραροΙβ 
άβ άβδαδ βδί αη ρβίαδ, ιηαίδ βΠβ η’βδί ραδ άίρββίβιηβηΐ οαΐρα^βαηΐβ, ςαοίςαβ Ια 
βοιηραραίδοη δοίΐ ίρβδ ίαπιίΐίβρβ. Οβ η’βδί ραδ ίοαί ά ίαίί αηβ αΐΐβ^ορίβ, βαρ οη 
ηβ ρβαί άίρβ ςαβ Ιβδ Γιΐδ ρβρρβδβηίβηί άίρββίβιηβηί Ιβδ Ιδραβίίίβδ, βί Ιβδ βΜβηδ 
Ιβδ Οβηΐίΐδ, ά’ααίαηί ηαβ κυνάρια ιηαρςαβ αηβ ηααηββ βί ηβ ρρβδβηίβ ραδ Ιβδ 
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1β8 ρθΐίΐδ οΗίθΐΐδ 8θυ8 Ια Ιίΐ1)ΐΘ τηίΐη^θηΐ; άβδ πιίΘΐΙθδ (1β8 βηΓ&ηΙδ! « 

29 ΕΙ ί1 Ιυί (ϋΐ : « Α οαυδβ άβ οθΙΙθ ρβΓοΙβ, να, Ιβ άθηιοη βδί δΟΓίί 

άβ ία βΐΐβ. » ^^Εί δ’βίαηί ΓθΐΐίΙαΘ ά 8α ιηαίδοη, βΠβ ίρουνα Γβηίαηί 

3θίθβ δΠΓ 1θ Κι, βί 1θ (Ιβιτιοη δΟΓίΐ. 

οΐιίβηδ δοαδ ΓαδρβοΙ ά’βίρβδ ΐΏβρπδθδ. ^6δυ8 Γ&ίΐαΐΐυδίοη α υηβ δοβηβ άοπαβδίίςυθ 

οουραηΐβ. Μαίδ Ια ίβιηπίθ ραϊβηηβ οοηηαίδδαϋ Ιβδ ρΓβΙβηϋοηδ άβδ ^ιι^ί8 βί Ιβυρ 

ιηθρρί8 (1β8 Οβηίίΐ8; αυ88ϋόί βΠβ ΓβηΙβηά αίη8Ϊ. 8βη8 α11θ^0Ρί(^ιΐ6 Ρ68η11β 

ρΙαίόί άβ Ια 8ίΙιιαίίοη (^αβ άβ ΓβιηρΙοί άβ ιηβίαρΙΐ0Ρβ8 Ρβςυβδ. II β8ί νραί (^αβ 

1β8 Ι8ραβ1ί1β8 βίαίβηί 1β8 βιιΓαηί8 άβ Βίβτι (βί. ΒΒ. οβί. 1908, Σα ΡαίβΓπίίβ άβ 

Όίβη), βί (ΐυβ 1β8 Οβηίίΐ8 οηί βίβ ηοηιιηβ8 1β8 β1ιίβη8 άαη8 1β ιηίάραβίι άβ8 

Ρ8αιιιηβ8 {/. Σί^ΐιφοί 8υρ Μί. χν, 26), ββρβηάαηί άαη8 1β8 ίβχίβ8 ρ1ιΐ8 αηοίβη8 

{Β. ^ΑΒοάα ζανα, 54*^) ββ 8οηί 1β8 άίβαχ άβ8 ραϊβη8 ςαΐ 80ηί οοπιραρβ8 αιιχ 

βΜβη8. Ιιβδ ιηβίαρΙΐ0Ρβ8 η’βίαίβηί άοηβ ρα8 ίουίβ8 ίαίίβ8; β’βδί ΓβιηρΙοί ά’πηβ 

8βιη1)1α1)1β ραρα1)ο1β άαηδ άβ ίβΐΐβδ βίροοηδίαηοβδ ςηί Ια ίραηδΓορπιαίί βη 

α11β§^θρίβ. ΙίΟΐδχ 1β βοηοβάβ, 8αη8 8β ρρβοββπρβρ, 8βπιΙ)1β-ί-ί1, άβ Γίηβοηνβηίβηί 

(ΐυί βη ρβδηΐίβ ροιιρ 8α ίΐιβορίβ §^βηβρα1β 8ΐιρ 1β8 ραρα1>ο1β8. 

« β’βδί ηηβ δορίβ άβ βοιηραραίδοη ςηί α δοη αρρΙίβαίίοη αη βαδ ρρβδβηί, 

ηιαίδ ηηβ αρρΙίβαίίοη δί άίρββίβ βί ίπιιηβάίαίβ, (^ηβ 1β ίβρπιβ δοηδ-βηίβηάη δβ 

άβνίηβ άαηδ 1β ίβρπιβ βχρρίπιβ, βί ςυβ Ιβδ ιηοίδ « βηίαηίδ » βί « βΐιίβηδ » 

άβνίβηηβηί ρρβδ€[πβ ηηβ άβδί^ηαίίοη ιηβίαρ1ΐ0Ρί(}ηβ άβδ άηίίδ βί άβδ ραϊβηδ. II 

α ίαΐΐη ςηβ Ια ίβιηιηβ Ιβ βοπιρρίί αίηδί, ροηρ ίροηνβρ δα ρβρίίί^ηβ » (I, 975). 

Μαίδ Γιοίδγ ίίβηί δηρίοηί α ηίβρ ββ ςηί ΡβδδΟΡί άη ίβχίβ, ςηβ Ιβ ίοηρ άβδ Οβηίίΐδ 

νίβηάρα. II δηρροδβ ίΐηβ Ιβδ ρρβηοίβρβδ ραροΐβδ άβ άβδηδ : « Εαίδδβ ρρβηοίβρβ- 

ιηβηί Ιβδ βηίαηίδ δβ ραδδαδίβρ » οηί βίβ α]οηίββδ ραρ Μβ. « Ρροροδ ίηίηίβΐΐί- 

^ίΙ)Ιβ βί άβρίαββ άαπδ Ια βίρβοηδίαηββ. Οη ηβ νοίί ραδ ββ ςηβ δοηί Ιβδ « βη- 

Γαηίδ », αναηί ηηβ άβδηδ αίί ίορηοηΐβ δοη αηίίίΐιβδβ, ηί βοπιιηβηί ίΐ ροηρραίί 

ρροηιβίίρβ α Ια βαηαηββηηβ (^ηβ δα ίϊΐΐβ δβρα ^^ηβρίβ (}ηαηά ίΐ αηρα ίαίί ίοηδ 

Ιβδ ιηίραβίβδ 0{η’ίΙ άοίί αββοπιρίίρ βη ΙδΡαβΙ » (I, 974). Εα ρρβηοίβΡβ ο1)]ββίίοη 

ρροηνβ δβηίβηιβηί (}ηβ Ιβδ ρρβπιίβΡβδ ραροΐβδ ηβ άοίνβηί ραδ βίρβ ίδοΐββδ άη 

βοηίβχίβ; Ια δββοηάβ ρβροδβ δηρ ηη βοηίρβ-δβηδ. άβδηδ ηβ ρροπιβί ρίβη, 

ίΐ άίί δβηίβηιβηί ςηβ Ιβ ίβπιρδ άβδ Οβηίίΐδ η’βδί ραδ νβηη. II η’^ α ρίβη άαηδ 

ίοηί Ιβ άίαίο^ηβ ά’ίηίηίβΙΙίσ-ίΜβ βί άβ άβρΙαββ, βί ΗοΙίζ. ρββοηηαίί ηηβ Ια 

ρβροηδβ άβ Ια Γβπιπιβ ρβηί δ’αρρΙίηηβΡ ά ίοηί ββ ηη’α άίί άβδηδ, βί ηοη δβηΐβ- 

ιηβηί ά Ια δββοηάβ ραρίίβ, ηηβ Ροίδγ άββίαρβ δβηΐβ αηίΐιβηίίηηβ. Ρα ίβηιπιβ 

ιηοάίίίβ δβηίβηιβηί ηη ρβη Γΐιγροίΐιβδβ. 8ί Ιβδ βΐιίβηδ πιαη^βηί Ιβδ πιίβίΐβδ ηηί 

ίοπιΙ)βηί άβ Ια ίαΜβ, ίΐδ δοηί άοηβ δβρνίδ βη ιηβπιβ ίβηορδ ηηβ Ιβδ βηίαηίδ, βί 

η’οηί ραδ α αίίβηάρβ*. ΝαίηρβΙΙβηιβηί Ιβηρ ραρί βδί ιηοίηδ Ροηηβ, Ια ίβιηπιβ 

δ’βη βοηίβηίβ. 

29) Ρα Ρβροηδβ άβ Ια δγρορίιβηίβίβηηβ βίαίί νίνβ βί δρίρίίηβΙΙβ; βΐΐβ βίαίί 

αηδδί ΙιηπιΜβ βί βοηΓιαηίβ. ^ηο^ηηβ Ιβδ ραροΐβδ άβ άβδηδ ρηδδβηί ραραίίρβ 

άηρβδ βί πιβρρίδαηίβδ, βΐΐβ ηβ άοηίβ ραδ άβ δα Γοηίβ. Αηδδί Ιβ δαηνβηρ 

Γβχαηββ α βαηδβ άβ ββίίβ Ρβροηδβ ,'ίΐ αββοηιρΙίί Ιβ ιηίραβΙβ ά άίδίαηββ, δαηδ 

ιηέιηβ ηη’ίΐ αίί νη Γβηίαηί. 

30) Ρ’βηίαηί βδί βοηβΡββ δηρ δοη Ιίί, άαηδ ηη βίαί άβ βαίιηβ βί άβ δαηίβ ηηί 
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Εΐ άθ ηοηνβαυ, (|υίί,1&η1; Ιβ ΙβΓηΙοίΓβ άβ Τ^γ, ί1 νιηί ραΓ δΐίΐοη 
νθΓ8 Ια ιηβΓ άβ Οαΐϋθβ, απ ΐϊΐίϋβιι άιι ΐβιτίΐοίΓβ άβ Ια Ββοαροΐβ. 

ρΓουνβ ^ίιιβ 1β (Ιβπιοη βίαϋ 80Γΐί {Σοΐβι/), ου ρΙυΙόί 1θ άθΐυοη Γγ υναίΐ ]βΙββ ρυι* 
υη άβΡηίβΓ οουρ άθ ιυβοΐι&ηοβίβ αναπί άβ δΟΓίΪΓ [ΙΓοΙίζ.); οΓ. ιχ, 26. 

Ε’βρίδοάβ άβ Ια δ^τΓορΙιβηίοίβηηβ, οα άβ Ια Εαηαηββηηβ, βοιηιηβ Ια 

ηοιηιηβ Μΐ., ηβ δααΓαίΙ βΐΓβ ηοιηιηβ Γβναη^βΐίδαΐίοη άβδ ραϊβηδ ραρ 

Ιβ8ΐΐ8. Ο’βδΙ νΓαίιηβηΙ βΐ δβαΐβιηβηΐ υηβ ιηίβΙίβ (5111 Ιοιηΐιβ άβ 8α ΙαΜβ. 11 

8θ Ιαίδδβ ρουΓ αίπδί άίρβ αΓΓαβΚβΓ πη ιπίΓαοΙβ; ί1 η’αηηοηοβ ραδ Ια Ιιοηηβ 

ηοπνβΐΐβ αυχ Οβηΐίΐδ. Εποογθ βδΙ-ί1 (5ΐιβ οβίίβ πιίβΐΐβ α δα ναΙβιΐΓ. Ταηάίδ 

^ιιβ Ιβδ άοοΙβιΐΓδ βΙΐΘΓοΙιβηΙ οΐιίοαηβ α Ιβδυδ ρουΓ Ιβδ οΙΐδβΓναηοβδ αηχ- 

(}υβ11βδ ϋδ αΙΙαοΙιβηΙ πηβ ίιηροΓίαηββ Γΐάίοιιΐβ, ιιηβ ραϊβηηβ ίαίί ρΓβανβ 

ά’πηβ ΙιυιηίΗΐβ βΐ ά’ιιηβ Γοΐ ςιιί ιηοηΐΓβηΙ ΙοπΙ οβ (^ιι’οη ρβαί αΙΙβηάΓβ άβδ 

Οβηΐίΐδ ΐϊίβρρίδβδ (ΚηαΒ.). Μβπιβ δί Γοη ΐΓαηοΙιβ αιάιΐίΓαίΓβιηβηΙ άαηδ 1β 

ΙβχΙβ οοιηιηβ 1β ίαίΐ Εοίδγ, ίΐ δβΓαίΙ ίααχ άβ άΐΓβ ς[ΐΐβ « Ια Γβίαΐίοη (}υβ Γοη 

βηΐΓβνοίΙ άβΓΓίθΓβ ΜαΓΟ βΐ Μαΐΐΐιίβη η’αοοαδβ ραδ Ια ιηοίηάρθ ρΓβοοβαρα- 

Ιίοη ιιηίνβΓδαϋδΙβ » οη ςυβ « Ιβδ ραροΐβδ άιι δαηνβυΓ ροηναίβηΐ ρΐιΐδ αίδβ- 

ιηβηΐ δ’βηΙβηάΓβ άαηδ 1β δβηβ άβδ ]ΐιάβοο1ΐΓβΙΐβηδ ςηβ άαηδ ββΐηί άβ ΡαηΙ » 

(I, 977). Εβδ ρρβιηίβΓβδ ραΓοΙβδ άβ Ιβδίΐδ, οβΠβδ ςηί δβΓνβηΙ αβρΓοηνβΓ Ια 

ίβιηιηβ, δοηΐ ρΐιΐδ βίΓοίΙβδ πιβιηβ ςηβ ββΐΐβδ άβδ ]αάΘθο1ΐΕβΙίβη8; βΠβδ 

δβιηΜβηΙ ίηδρίΓββδ ραΓ Γβδρρίΐ ρΚαηδαϊί^ηΘ — (}η’ί1 νίβηΐ άβ οοηάαιηηβΓ; 

— πιαίδ ί1 ίαηΐ απδδί νοίΓ δα οοηάαίΙβ, βΐ δ’ίΐ αββοράβ πηβ ιηΐβΙΙβ 

αναηΐ 1β Ιβιηρδ, ςπβ δβρα-οβ ί^παηά 1β Ιβιηρδ δβΓα νβηπ? Εΐ, ροπΓ βιη- 

ρΙογβΓάβδ ΙβΓίηβδ άβ Εοίδγ : « (Ιβδπδ) δβ βοιηροΓίβ βοπιπιβ δί Γαηηοηοβ 

άπ Γογαπιηβ ηβ Ιβδ βοηββρηαίΐ; ραδ ; β’βδί Ια ιηαηίίβδίαΐίοη ιηβιηβ άπ 

ΓΟ^^απιηβ ςπί α§“ίΓα δΠΓ Ιβδ ηαΐίοηδ » (1, 977). Εβ Γβ^ηβ άβ Οίβπ άβναίΐ 

βΐΓβ ρρββΐιβ ά’αΙιοΓά α οβπχ απχ(}πβ1δ Π βΙαίΙ ρροιηίδ; ί1 άβναίΐ βηδπίΐβ 

δ’βΙβηάΓβ απχ απίΓβδ ραρ Ια ιηαηίίβδίαΐίοη ςπί δπίνίΐ Ια ΓβδπΓΓββΙίοη. 

δπΓ Ια ςπβδΙίοη άβ Γβναη^βΐίδαΐίοη άβδ Οβηΐίΐδ άαηδ Ια ρβηδββ άβ 
Ιβδπδ, οη ΙίΓα ανββ ίηΙβΓβΙ 1β 1)βαπ ΙίνΓβ άβ Μ. Μαχ ΜβίηβΓίζ, Ιββιι ηηά 
άίβ Ηβίάβηηιίββίοη (ΜϋηδΙβΓ, 1908). Εβ πιέπιβ 8π]βΙ α βίβ Γβρπδ ραρ 
Μ. δρίΙΙα (ρτοίβδίαηΐ) : Ιββηβ ηηά άίβ Ηβίάβηηιίββίοη (Οίβδδβη, 1909). 

31-37. ΙίΕΤουκ βανβ ια Όεοαροιε. ΟυέκίδΟΝ ο’υχ δουκο-ΒΕαυε. 

ΕβίΙβ ρέηοορβ βδΐ ρρορΓβ α Μο. ΕΙΙβ βδί ΓβρΓβδβηΙβθ άαηδ ΜΙ. ραΐ’ υη ίαΜβαυ 
δΟιηιηαίΓβ άβ ^υβρίδοηδ άυ πίθιηβ οΐ’άΓβ. 

31) Ε’ίΙίηβραΪΓβ α βίβ άίνβρδβιηβηΐ οοπιρηδ. ϋ’αρρβδ ΚηαΙ)., άβδυδ ρα88β ραρ 
Ια ϋβοαροΙβ ρουρ αρρίνβρ α Ια ιηβΓ άβ Οαΐίΐββ ου Ιαο άβ Τί1)θρίαάβ; ο’βδί ίηίβρ- 

νβρϋρ Γοράρβ άβδ ιηοΐδ, β1 δυρροδβρ υη ίιηιηβηδθ οοηίουρ, δυρίουί δί οη Ιβ 
οοηάυίΐ αυ ραγβ άβ Όαιηαδ (ίυί ίαίδαϋ ραρΙίβ άβ Ια Εβοαροΐβ. Εοιηπιβ ί1 βδΐ 
άβία βίραη^β ςυβ άβ Τ^γ ί1 ραδδβ ραρ δίάοη, ο^υί βδί α υηβ ]ουρηθβ αυ ηορά άβ 
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32 Εΐ οη Ιυΐ αιηβηίΐ υη [Ιιοιηιηθ] δοιιΓά βί 1)θ§’υθ, βΐ οη 1θ ρηα άβ Ιιιί 
ίιηροδβΓ Ια ιηαίη. 33 Εΐ ΓαγαηΙ ρηδ α ραΓί, α ΓβοαΓΐ άβ Ια ίουΐβ, ί1 

\νβ111ι&υ8βη & δαρροδέ ςυβ δίάοη βδΐ ιοί ροπΓ ΒβΙίι-δαϊάα, 1θ πιοί 

ΒβΙΙι ροπναηΐ θΙγθ οιηίδ (οοιηΐΏβ άαηδ ^08θρι1β Βηθαρά^χαθα {ΒβΙΙ, II, ιν, 2] 1θ 

ιηέιηβ ςΐϊβ Ιν Άμμάθοις [Αηΐ. XVII, χ, 6]); ιηαίδ Ηβη η’αρρυίβ ββΙΙβ οοη3ββΙιΐΓβ. 

Ββ δαπνβπρ βδΐ άοηβ ηΐΐβ άαηδ Ια άίΓββΙίοη άη ηοΓίΙ 3ΐΐ8ςπ’3. δίάοη, ρουΓ άβδ 

Γηίδοπδ ςιιί ηουδ δοηί ίηβοηηηβδ, ρβηί-βίρβ δίπιρίβηιβηΐ ροπΓ βνίΐβρ Ιβδ ίοηΐβδ, 

βοηιηιβ ί1 ΓαναίΙ ρροπιίδ α δβδ (ϋδβίρΙβδ (νι, 31); άβ 1η υηβ ΓοηΙβ ίηβίΐβ 1β βοη* 

άυίδηίΐ άηηδ 1η νηΐΐββ άα 3ουΓάηίη βΐ ηη Βορά άη Ιηβ (εις άηπδ 1β δβηδ άβ ετΛ 

011 (1β πρός), ριιίδ βη ρΐβίηβ (άνά μ$αον η’βδί ρηδ πη ΙιέΒΓηϊδπιΘ, ηοηιΒΓβιιχ 

βχβηιρίβδ (Ιηηδ Ιβδ ρηργραδ ρΐοΐβπιηϊοίυβδ, Ιβδ ίηδβηρίίοηδ, Ροευβε; ιηοά. 

άνάμεσα, βί. Βΐα88, 123) Γβ^ίοη άβ 1η ΒββηροΙβ (βί. ν, 20). Νουδ δοηιπιβδ άοηβ 

Ιοιΐ]θΠΓ8 βη άβΙιοΓδ άβ 1η Οηΐίΐββ βί άη ίβΓπίοΐΓβ άΉβΡοάβ, δΙηοη βη ίβΓΓβ 

ρπΓβπιβηί ρηϊβηηβ, ρυΐδί^αβ 1η Βββηροΐβ βοηίβηηίΐ άβδ άιιίίδ βη ηδδβζ §^Γηηά 

ηοπιΒΓβ. 

32) άβδπδ ηβ ροιινηϊί ρΙιΐδ ηΐΐβρ ηηΐΐβ ρηΗ δηηδ ςιι’οη Ιιιι άβπιηηάηί άβδ 

ηιΪΓηβ1βδ. Οη ηπιβηβ ηη δοηρά €[ηί βδί μογιλάλος, β’βδί-ή-άίρβ ςηί η άβ 1η ρβίηβ 

η ρηΗβΓ, ό μόγις λαλών « ςαί ηβ ρβηί ηΗίβηΙβΓ ». Όβδ πίδδ. οηί μογγιλάλον, βοπιπιβ 

811η τηβίηβ βίηΐί μογγός « ςηί η 1η νοΐχ δουράβ », ηιθίδ ρηρ βρρβπρ. Ββ ρΐηδ 

^ρηηά ηοηιΒρβ άβδ βχβ§·βίβ8 ΓβηΙβηά ά’ηη δοηρά-πιηβί άβ ηηίδδηηββ, ρηρββ ςηβ 

μογιλάλος ίρηάηίί άηηδ Ιβδ ΒΧΧ ΓΙιβΒρβη φπ δί^ηίββ ηιηβί (Ιδ. χχχν, 6). 

Μηίδ η δπρροδβρ ςηβ Μβ. ηίί βη βη νηβ 1β ρηδδη^^β ά’Ιδηϊβ, ριβη ηβ ρροηνβ 

(|η’ί1 ηίί νβρίββ 1β ίβχίβ ΒβΒρβη; 1β 0·Ρββ τρανή δε εσται γλώσσα μογιλάλων 8η§·^β- 

ρηίί ρΐηίόί 1β δβηδ άβ « ρηρίηηί ά’ηηβ νοίχ βοηίηδβ ». Εηίρβ 1β Ββ^ηίβπιβηί δίπι- 

ρΐβπιβηί ρίάίβηΐβ βί 1β πιηίίδπιβ βοπιρίβί άη δοηρά άβ ηηίδδηηββ, ί1 γ η 1β Ββ- 

^ηίβπιβηί ίρβδ ^ρηνβ ηνββ ηβ“ββίίοη δρηδπιοάίςηβ άβ 1η ^Ιοίίβ ςηί δ’βίβηά ιηέιηβ 

ηηχ πιηδβίβδ άη νίδη§·β. Οη άβηιηηάβ η άβδηδ ά’ίηιροδβρ 1η πιηίη (οράίηηίρβ- 

πιβηί Ιβδ ηιηίηδ ν, 23; νι, 5), ββ ςηί ίηάίιιηβρηίί άβδ άηίίδ. 

33) άπολαβομενος (βί. II Μηββ. Λη, 21 ; άπολαμβάνοντες αυτόν κατ’ ιδίαν); βί. Βτίί. 

Μηβ. I, ρ. 30 (ιι* δ. ην. 3.-0.) άβδ Ρββΐηδ άη ββρηρβηπι των εκεί άπειλημμενων 

1908, ηούί, 187). Όβ ηοιηΒρβηδβδΓηίδοηδ άβ ββίίβρρίδβ η ρηρίοηί βίβρρο- 

ροδββδ. ΕηίΒ. βη 8η§·^6Ρβ άβηχ Βοηηβδ : ί'να μή δόξη θεατρίζειν τά θαύματα, και 

μάλιστα, γνούς τιναςτών μεμψίμοιρων άναμεμιγμενους τοΐς πλήθεσιν. Μηίδ ηΙΟΡδ ροηΡΙ^ηοί 

ίηηίάβ ηιίρηβΙβδ βη ρηΒ1ίβ? II δβιηΒΙβ Βίβη ςηβ Ιβδ άβηχ ρηίδοηδ, βνίίβρ ΓοδΙβη- 

ίηίίοη βί άβ30ηβρ 1η βρίίίΐίηβ, οηί ίβί ηηβ νηίβηρ δρββίηΐβ η βηηδβ άη ρροββάβ (^ηβ 

.Ιβδηδ δβ ρροροδβ ά’βπιρίο^βρ. II βοηιρρβηά ηη βίβηιβηί δβηδίΒΙβ ςηί ροηνηίί 

ρηρηίίρβ ηη ρβη ίρορ άρηπιηίίίΐηβ ηηχ ρηϊβηδ, βί βηίηβΙιβ άβ ηΐθ^ίβ ηηχ άηίίδ. 

Ββδ ρηΒΒίηδ ίηίβράίδηίβηί δένβΡβπιβηί η ίοηδ ββηχ (ϊηί δοί^ηηίβηί άβδ ρΐηίβδ 

άβ οΒηοΙιοίβΡ ςηβΐι^ηβδ ρηροΐβδ ςηί ρηδδηίβηί ίηβίίβηιβηί ροηρ άβδ νβΡδβίδ 

ΒίΒΙίιιηβδ, δηρίοηί δί Γοη ίηίδηίί ηηρηρηνηηί ηδη^β άβ δηΐίνβ δηρ 1η Βίβδδηρβ 

(έ. 8αη}ι. 101»), βηρ ββΐη βίηίί ίβηη ροηρ ηηβ ίη]ηρβ ίηίίβ η Όίβη. Οθ ςηβ βί 

άβδηδ ηηρηίί άοηβ ρη βίρβ πιηΐ ίηίβρρρβίβ. Ό’ηίΠβηΡδ ββ η’βδί ρηδ 1β δβηΐ βηδ 

οη άβδηδ ίηίί 1β πιίρηβΙβ η Γββηρί (ν, 37 ; νιιι, 23), βί ί1 γ η άβδ βχβηιρίβδ ηηη-. 

Ιο^ηβδ άηηδ ΓΑ. Τ. (Εΐίβ, I Κβ§·. χνιι, 19 8.; Εΐίδββ,. II Κβ§*. ιν, 33-35). II 

νηηάρηίί Γηίβηχ ρβηοηββρ ηνββ Βοίδγ η οΒβΡβΒβΡ ηηβ βχρΙίβηίίοη ςηθ άβ άίρβ 
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ηιίΐ) δθ8 άοί^ΐδ άϊΐηδ δθδ ΟΓθίΙΙβδ, ογ8ο1ι8ι θΙ Ιοηοΐια δα 1αη§^υθ, 

αγαηΐ Ιβνβ 1θ8 γβυχ νβΡδ 1θ οιθΙ, ί1 δουρίΐ’α, βΐ Ιυί άίΐ : « ΕρΗ- 

ανβο βοΐιαηζ (^υβ ^β8118 8β οοηδαοΓβ άθδΟΓιη&ίδ αυχ ρ&ρΙίουΙίβΓδ, (^υθ Ια ίοιιΐβ 

βδΐ άθοΐίΐβπίθηΐ ΐΓορ αάοηηββ αυχ οΐιοδβδ βχΙθΠθυΓβδ, βίο. 

^βδαδ πίθί δθδ (1οί§·Ιδ άαηδ Ιθδ ΟΓθίΙΙβδ άυ δουρά, θί, ανθο δα ρρορρβ δαϋνθ, 

ί1 Ιοιιοΐιβ Ια Ιαη^υθ. Ιΐιθδ άθυχ αοίίοηδ δοηΙρΙυίόΙ δυοθβδδίνβδ ςαβ δίιηπίίαιιββδ, 

οαρ 1β ΙβχΙθ ηθ άίΐ ραδ ςυβ ^βδυδ αίΐ οραοΗβ άαηδ Ια ΙίοηοΙίΘ άθ ΓίηΓίΡίηβ. 8’ίι 

1β ΙουοΙίθ, ο’βδί ρΐηΐόί ανβο 1β άοί^Ι. Βαηδ 1β ΌίαΙθδδαροη άθ ΤαΙίθη, ^β8υ8 

θραοΐιαίΐ ά’αίιορά δπρ δθδ άοί^^Ιδ, θΐ θΐηρίο^αίΐ Ια δαίίνβ αηχ ορθίΐΐβδ β1 α Ια 

1αη§·αβ (οί. Ι^αμυ, Ερ/ιρβητ, I, 171; ΌίαΙ. αι\ χχι, 3 θΐ λΥ»! επτυσεν εις τους 
δακτύλους αυτου καί εβαλεν εις τα ωτα του κωφού και ηψατο της γλωσσης του [Λογγιλαλου). 

ϋιθ ΙθχΙθ 1θ ρΐυδ αυίορίδβ θδΐ αιΐδδί 1θ ρΐυδ ίηΙθΙΗ^ΐΜβ. Εθδ άοί§^Ιδ δοηί ρΐαοθδ 

άαηδ Ιθδ ορθίΐΐβδ οοιητηβ ροηρ Ιθδ ουνριρ, Ια δαϋνθ δΠΡ Ια Ιαη^ηθ οοιηιηθ ροπρ 

ίαοίϋΐθρ δοη ορβραΐίοη. II γ α άοηο ηη οθρίαίη ταρρορί θηΐΡθ ΓαοΙβ άθ 3θ8ηδ 

θΐ 1θ ρόδηΐΐαί ςη’ΐΐ νθυΐ οϋίθηίρ. ΟθρθηάαηΙ Ι^οίδγ θχα^^βΡβ ϋθαηοοηρ 1θ οαραο- 

ΙθΡθ ιηέάίθίηαΐ άθδ ^θδίθδ : « II δθ οοιηρορίβ θοιηιηθ υη πιβάβοίη οοηΓιαηΙ θη 

Βίθα, ςυί ρβαϋδβραίΐ υηθ θπρθ θχΙραοράίηαίρθ ραρ ηη Ρθΐηβάβ νηΐ^αίρβ, ανβο 

ΓαδδίδΙαηοβ άΐνίηθ » (I, 981). Βθ Ρθΐηθάβ δβραίΐ ραρ Ιρορ ραάίπιθηίαίρθ; ί1 δθραίί 

πίθΐηθ ρηβρίΐ, βΐ η’θηΐρθραίΐ ραδ ρΐυδ άαηδ Γοράρθ άθ Ια ιηβάθθίηθ ςη’ηηβ δίιη- 

ρΐθ ίιηροδϋίοη άθδ ιηαίηδ. ββρθηάαηϊ ΜαΙά. α ϋίθη ηοΙβ (^ηβ Ιθδ ^θδίβδ ηθ 

δοηΐ ραδ ςηθίθοηηηθδ; ΐΐδ δοηΐ αρρρορρίβδ : ^η^α βρ§ο, ([ηί Βΐιράί Βΐιηΐ, νίάβη- 

Ιην Γβ αΐΐςαα οΒίαναΙαβ ΗαΒβΡβ αιΐΡβΒ, τηΐΐΐίΐ άί^ίίητη ίη αιιρβδ ΒΐΙΓάί, ςπαβί 
οΙαιΐΒαΒ, βΐ οΙ>ΙηΓαΐα3 ΐβΡβίταΙηηΐΒ... Εΐ (ΐιιία, ^ιιί πιηίί ΒΐιηΙ, νίάβηΐιιρ Ιίξαίαηχ 
ηίτηία Βίοοιίαΐβ Ηα})βρβ Ιίη^ιιατη... τηίίύΐ 8αΙΐ\>αηι ίη 08 ηταή... II η’θιηρΙοίβ 

ραδ δβΡίθηδθπιβηί οθδ ορθραΐίοηδ οοπιιηβ ηη Ρθΐηέάθ, ιηαίδ ί1 ορβΡθ, ραρ Ια 

νθΡίη ςηί βδΐ βη Ιηί, θθ ςηθ Ιθδ Ρθπιβάθδ η’αηραίθηΐ ρη οϋίθηίρ, αοοοτηητοάαηΒ 
(Ιΐίοάαηιπιοάοροίβηιίαιη Βΐιανη αά τηοάαιη α^βηάί οαιΐΒαηιιη ηαίιίΓαΙίηηι, βί αά 
86η8ΐΐΐη, 6ΐ οοηΒκβίαάίηβηι Ηοηιίηιιιη. Βθ ηι’ιραθίθ, ορθΡβ ραρ ηηβ ραροΐβ θΐ άβ 

Ιοίη, η’αηραϋ ραδ θχρριιηβ αηδδί ϋίθη Γαοϋοη βίΓιοαοθ άθ δοη ϋηιηαηίΐθ άαηδ 

ΓοϋΙβηϋοη άβ οβρίαίηβδ ΓανβηΡδ [Υίοΐ., ΕαίΙι., 8ίν6ί6); ο’βδί αίηδί ςηβ ΓΕηθΙια- 

ρΐδΐΐβ βδί βηοορβ αη]οηράΊιηΐ ΓίηδΙρηπιβηΙ άβ ^ραοβδ ςηβ Βίβη ροηρραϋ αο- 

θοράβρ δαηδ βΠβ, ιηαίδ ςηί δοηΐ 1β ρρίνίΐθ^β άβ ΓΙιηιηαηίΙβ δαίηίβ άη δαηνβηρ. 

II η’βδί ραδ ηβοβδδαίρβ ά’α]οηΙβΡ ανβο ΚηαΒ. ηηβ άβδηδ α νοηΐη βχθίΙβΡ Ια Γοί 
άβ Γίηβριηβ βΐ 1θ ρρβραρβρ α Ια ^ραοβ άβ Ια ^ηβρίδοη. 

34) άβδηδ ρβ^αράβ νβΡδ 1β οίβΐ ροηρ ρρίβρ; δοη §;θΐηίδδβηιβηΙ βδί αηδδί ηηβ 

ρρίβρβ (θΓ. Κοπι. VIII, 23. 26) ίηδίαηΐβ, ηηοίηηβ ιηηβϋβ, δηίνίβ ά’ηη οράρβ άοηηβ 

ανβο αηίορίΐβ. Ιφφαθά ραρ αδδίηίΐαΐίοη άη ΐαη άβναηΐ ρΐιβ ροηρ ΠΠ3ΠΝ (ά’α- 

ρρβδ Βαοιαν, Ορατή., 2 βά., 278, η. 1, ρΙηρ. Γβιη., δοίΐ ΝΠΠΞΚ, ιηαίδ Ιβ άίδοοηρδ 

δ’αάρβδδθ ρΐηίόΐ α Ια ρηίδδαηοβ αηάίΐίνβ). Εβ ιηοΐ βδΐ οοηδβρνβ βη αραιηββη, 

ηοη ηη’ίΐ αίΐ ηηβ βίΤιοαοίΙβ οοιηπιβ Ιβί οη ηηβ ναΙβηρ ιηα§;ίηηβ, ιηαίδ ραροθ ηηβ 

Ιβ ηαρραΙβηρ δβ ρροροδαίΐ άθ ρβρροάηίρβ ρΐηδ βχαοίβιηβηΐ Ια δοβηβ, αίηδί ηη’ίΐ 

ηοηδ αρρίνβ ά ηοηδ-ιηβπιβδ ηηαηά ηη ιηοΐ βίραη^βρ ηοηδ ραραϋ ρΐηδ ρίΙΙορβδ- 

ηηβ. 8ί ΓίηΙβρρρβίαίίοη άβ Όαίιηαη βΙαίΙ οορρβοΙβ, Ιβ ΙραάηοΙβηρ αηραίΐ άη 

ιηβΙΙΡβ Ιβ ρΙηρίβΙ άαηδ δα ίραάηοΙίοη; Ιβ 8ρρ. α οιηίδ ΓίηίβρρρβΙαΙίοη, ιηαίδ 

βορίΐ πη^ΠΝ*. 
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ρΐιαίθ, » ο’β8ΐ-α-(ϋΓ0 « ΟπΥΓθ-Ιοϋ » ^^Εΐ; δβδ οΓθϋΙβδ δ’οιινηΓθηΙ, 

βΐ 1β Ιίβη άβ δα Ιαη^ιΐθ £ιιΙ ααβδίΐόί (ΙθΗθ θΙ ί1 ραρίαίΐ οοΓΓβοΙβιηβηΙ. 

36 ΕΙ ί1 ΙβαΓ άβΓβηάίΙ άβ Ιβ άΪΓβ ά ρβΓδοηηβ; ιηαίδ ρΐυδ ί1 Ιθιιγ άβ- 

ΓβηάαίΙ, ρΐυδ ίΐδ 1β ριώΙίαίβηΙ άαναηία^β. 37 ΕΙ ίΐδ βίαίβηΐ δαίδίδ 

35) Εβ Ηβη άθ Ια Ιαη^αβ ηβ άοίΐ ραδ θΙρθ ρπδ ά’αηβ ίαςοη Ιρορ πιαΙβΗθΙΙθ, 

ραδ ρ1ιΐ8 ςυβ ΓοιινβΓίπΓβ άββ ΟΓβίΠβδ. Ε’ίηΠηιιβ α άέδοηηαίδ 1β 1ί1)Γβ ιΐδβ^^β άβ 

ΐ’υηβ βΐ άβδ αυΐρβδ. Εθρβηάαηί ί1 β8ΐ ρΐυδ παΙυΓθΙ άβ βοηβΙπΓβ ά ηηθ ίηίιηηίΐβ 

δρββίαΐβ άβ Ι’οΓ^αηβ άβ Ια ραροΐβ βη άβΐιορδ άβ Ια δυράίίβ : δβΐιαηζ βίΐβ : οηί 

ηοηιβη ΒαΙίαε ρρορίβΓ Ιίη^ααβ οΜί^αΐίοηβιη ^αΐί; — Ιίη^ιιαβ ηοάίε εοΐιιΐίε 

Ιο^ηίρΗπιππι οοβρΗ (^υδΤIΝ, Ηίεί. XIII, νιι, 1. 6). Αυδδί Μβ. ηβ άίΐ ραδ (^ηβ Ιβ 

δΟιιΓά βοιηπιβηςα α ραρίβρ, ιηαίδ ά ραρΙβΡ βοιηιηβ Ιοηί Ιβ ιηοηάβ, δρθώς. ϋαηδ 

ΓΙιγροΙΙιβδβ ά’ιιη δοπρά-πιηβΐ άβ ηαίδδαηββ ίΐ ίαιιΐ δυρροδβρ ςηβ 3βδυδ Ιηί 

άοηηα Ια δβίβηββ ίηίυδβ άβ Γαραιηββη {ΚηαΙ?.) οη βηίβηάρβ ανββ δβΐιαηζ ηη’ίΐ 

βηΐ άβδοριηαίδ ίοηί ββ ςη’ίΐ ίαΙΙαίί ροιιρ αρρρβηάρβ α 1)ίβη ραρίβρ. Εοίδ^ §^ραη- 

άίραίΐ νοΙοηΙίβΡδ Ιβ ιηίραβΙβ, δαηί ά βη ΡβνοςαβΡ βη άοηΐβ Ια Ρβαΐϋβ : « ^υο^ 

ςη’ίΐ βη δοϋ άβ Ια Ρβαΐϋβ, Ιβ ηαρραίβυρ, ρρβοββηρβ ρβηΐ-βίρβ άβ Ια δΐ§·ηίΓιβα- 

Ιίοη δ^ιηΐιοΐίςιιβ άα ιηίραβΙβ, ίαίί βηίβηάρβ ςαβ Γΐιοπιιηβ βίαϋ αυδδί δουρά βΐ 

ιηυβί ςυ’οη ρβυί Γβίρβ, βί ςυ’ίΐ δ’βΙαίΙ Ιρουνβ δπΐιίίβηιβηΐ βη ρΙβίη βΐ ραρΓαίί 

υδα^^β άβ Γουϊβ βί άβ Ια ραΡοΙβ » (I, 982). Ό’αρρβδ Όβίδδπιαηη [Σΐοΐιί νοηι Οειβη, 

ρ. 219 δδ.) δ δεσμός γλώσσης βδΐ υη Ιβρπιβ ίββ1ιηί(ϊυβ ρουρ ιηαρ(}υβρ ςυβ 

ΓΙιοιηηιβ α βίβ Ιίβ ραρ υη δορίίΐβ^β. II βίΐβ άβ ηοπιΐ3Ρβυδβδ Γοριηυΐβδ ιηα§·ί(ΐυβδ 

(}υί αναίβηί ρουρ 1)υί άβ Ιίβρ Ια Ιαη^υβ, β’βδί-α-άίρβ ά’βηιρββΐιβρ άβ ραρίβρ. 

Μαίδ, βη άβΐιορδ άβ ίουΐβ αΐΐυδίοη άβ Μβ. α υηβ ροδδβδδίοη άβπιοηίαί^υβ, ίΐ 

βδί ρΐυδ δύρ άβ Γβηίβηάρβ ά’υη βιηρββΐιβπιβηί ηαίυρβί. 

36) 3βδυδ άβιηαηάβ Ιβ δίίβηββ, βοιηπιβ ν, 43. II βδί άίίϊίβίΐβ άβ άίρβ ρουΓ(}υοί; 
ίΐ γ α άυ ιηοίηδ άαηδ Ιβ δββΡβί ββίίβ 1ο^ί(|υβ ς[υ’ίΙ βδί βοπιπιαηάβ άαηδ ββδ 
άβυχ οββαδίοηδ αρρβδ υη ιηίραβΙβ ηυβ 3βδυδ α νουΐυ ορβρβρ Ιοίη άβ Ια ίουΐβ. 
Β’αίΙΙβυΡδ Ιβ ιηίραβΙβ ηβ ρουναίί άβπιβυρβρ βαβίιβ, ρυίδίΐυ’οη ρουναίί βοιηραρβρ 
Ιβδ άβυχ βίαίδ άυ 8θυρά-1)β§·υβ. Μαίδ ρουρςυοί άοηηβρ υη οράρβ ς[υί ηβ άβναίί 
ραδ έίρβ ο1)βί? [αοίί ίΙΙβ (^ιιοά άβΒβΙ (ΐαοάί^ιιβ ίη 86 681, ([ΐιαιηνίε ηοη ί^ηον6ΐ 

ηο3 ([ΐίοά ά6})6ηιΐί8 (ΐαοά(ΐιΐ6 ίη ηοΙίε 68ΐ ηιίηίιη6 ^αοίηνοε [ΜαΙά.]. II βοηνβηαίί 
α 3βδυδ, βί ββία άββουΙαίί άβδ ΙιυπιΙιΙβδ δβηίίπιβηίδ άβ δοη άιηβ, ά’ανοίρ υηβ 
αίίίίυάβ ίουί ορροδββ ά ββΐΐβ άβδ βΙιαρΙαίαηδ ςυί ρροιηβίίαίβηί άβδ ιηίραβίβδ 
ρουρ δβ ροδβρ βοιηιηβ Μβδδίβδ. Εβίίβ αίίίίυάβ βδί δουΐί^ηββ άβ ίβιηρδ βη 
ίβιηρδ. ^βδυδ η’βδρβΡβ ραδ ςυβ δβδ ιηίραβίβδ άβιηβυρβροηί δββΡβίδ, ιηαίδ ίΐ νβυί 
ςυ’οη δαβίιβ ({υ’ίΐ η’βηίβηά ραδ δ’βη ρρβναΙοίρ. Εβίίβ ιηοάβδίίβ βχβίίβ άαναη- 
ία§^β Γβηίΐιουδίαδίηβ άβ Ια Γουΐβ, ιηαίδ ίαυί-ίΐ δ’α1)δίβηίρ ά’έίρβ ιηοάβδίβ ρουρ ηβ 
ραδ βίρβ βδίίιηβ? Β’αυίαηί ςυβ, ά’οράίηαίρβ, Ιβ Ρβδυΐίαί άβ Ια ιηοάβδίίβ βδί Μβη 
ςυ’οη ρβδίβ βαβίιβ. 

37) υπερπερισσώς βδί υη Ιιαραχ ηυί αυ^πιβηίβ βηβΟΡβ Ια ΓοΡββ άβ εκπλτίσσεσθαι 

(βί. I, 22; VI, 2; χι, 18); β’βδί υη ραροχγδίηβ ςυί ίηάίοιυβ ρβυί-βίρβ υηβ ρορυΐα- 
ίίοη βη ραρίίβ ραϊβηηβ, ρΐυδ βχυΕέραηίβ ςυβ Ιβδ ^υίΓδ άαηδ δβδ άβιηοηδίρα- 
ίίοηδ. Αυ ροίηί ου Γοη βδί αρρίνό (Ιβ ραρΓ. πεποίηκεν), 34δυδ α 1)ίβη ίαίί ίουΐβ 
βίιοδβ, βί Ια ρρβυνβ βη βδί άαηδ ββ ηυί δβ ραδδβ αβίυβΠβιηβηί (ποιεί), Ια ίουΐβ 
δ’βχρρίιηβ ανββ υηβ βιηρΙιαδβ ςυί ^βηβραΐίδβ βί ίορββ ρβυί-βίΡβ Ια ηοίβ; αυδδί 



190 ένΑΝΟΙΙ,Ε 8ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, Λ'ΙΙ, 37. 

ά’ιιηβ αάπιίΓαΙίοη θχΙγθπιθ, άίδαηΐ : « II α Βίβη ίβίί Ιουίβδ οΐιοββδ, βί 
ί1 ίαίΐ βηΙβηάΓΘ Ιθδ δουρίΐδ θΐ ραρΙθΓ 1θ8 ιηυΘίδ! « 

1θ ιηοΐ άλαλους οΐιοίδί ρουκ ]οιΐθΓ κνβο λαλεΓν ηβ ρβυΐ; βίρβ Γθ§^αΓάθ οοπιιώθ ηικρ- 

(^υαηΐ ανβο ρΓΘοίδίοη Γίηβηηϋβ άθ Γβοιηιηθ ^υβη. Ιιβδ Ιιιίίδ ρουνκίβηί νοιρ 

άαηδ 00 ιηίΓ&οΐΘ υηβ ρβκΐίδαΐίοη άβ ΓορκοΙθ ά’Ιδ&ϊβ (χχχν, 5. 6). Ιιοίβ^ ρρβίθηίΐ 

(}ΐΐθ Γθναη^έΐίδΐβ δβ βθρΙ άβ Ικ ίουΐβ ρουρ ίηδίηυβρ &υ ΙβοΙβυρ 1β δβηδ άα ιηί- 

ρκοΐθ : « Ιι’βιηοΙίοη θχΐρ&οράίηαίρβ οααδββ ρ&ρ Ια ^πθρίδοη άα δοπρίΐ-πιυβί 

β^ΊΐΡβ Ια οοηνβΡδίοη άθδ Οβηΐίΐδ » (I, 982). II θδΐ Ιρθδ αρΜίραίρβ Λθ ρρέΙβΡ οβ 

δ^ιηβοΐίδΐηθ ά Μο., ιηαίδ ί1 δθιηβΙβ Μβη ({υβ Γβρίδοάθ, (^υ^ δβ. ραδδβ (Ιαηδ Ιβ 

ρα^δ άβδ Οβηϋΐδ, α θπ ββαποουρ ά’βηΐρβ βαχ ροαρ Ιβιηοίηδ, βί <5110 Μο. η’α 

ραδ θΐό Γ^οΗθ (1β οοηδΙαΙβΡ Ιβιιρ θηΙβοιΐδίαδΙΏβ ρουρ Γοθυνρβ άβ ^βδυδ. 



ΟΗΛΡΙΤΚΕ \ΊΙΙ 

1 Εη 06 ίβιηρ8-1α, οοηιηΐθ ί1 γ αναίί άβ ηοιινβαιι ιιηβ ^Γαηάβ ΓοιιΙθ, 
βΐ (|ΐι’ίΐ3 η’αν&ίβηΐ ραδ άβ (|ΐιοί ιηαη^θΓ, ίίρρθΙαιιΙ; 1θ8 άΐδοίρίβδ ί1 

ΙθΠΓ (ϋΐ : « ^’α^ ρίΐίβ άβ Ια ίοαίβ, οαΓ — νοίΐα άθία ΐΓοίδ ]οιιγ8 — ίΐβ 

Γθδίβηί απρΓβδ άβ ιηοί, βΐ ίΐ8 η’οηΐραδ άβ (^ιιοί πιαπ^βΓ; ^βΐ 8136 1θ8 

Γβηνοίθ α361111 οΕ6ζ 6ΐιχ, ίΐδ νοηΐ; άβΓαίΙΙΐΓ 6η γοιι1;6; 6ΐ (}υ6ΐ(|ΐΐ68-υη8 

VIII, 1-9. δΕΟΟΝΟΕ ΜϋΕΤΙΡΕίαΑΤΙΟΝ ΒΕ5 ΡΛΙΐΝδ (ΜΙ. XV, 32-39). 

1) I^’βνβηβη1θη^ η’θδΐ ραδ δίΐαβ ά’ιιηθ ίαςοη ρΓβοίδθ, ιηαίδ Ια ιηΘηίίοη άιι 

Ιβιηρδ, δί να^ιιβ δοίΙ-θΙΐΘ (οΓ. ι, 9), 1θ ταΙΙαοΙίΘ αιι δβ]οιΐΓ άαηδ Ια Όβοαροΐβ. II 

ίαιιΐ άοηο δαρροδβΓ, οθ ςαβ Μο. ηβ ηοιίδ αναίί ραδ άϋ, (^υβ ^βδι18 γ ρρβοΐιαίΐ, 
οαρ ί1 η’αιίΓαίΙ ραδ βη ςυβίοιαβ ίαςοη αρρροιινθ Γβικίαραηοθ άβ Ια ίοαίβ, δί δοη 

θΐϊίρρβδδβπίθηΐ η’αναίΐ βπ βη νπβ ηυβ Ιβδ πιίραβίβδ. — πάλιν ΓαίΙ ρβηί-βίρβ αΐΐη- 

δίοη αηχ αιιίρβδ ραδδβπιΐιΐβπιβηΐδ ρβηάαηί ({ηβ άβδίΐδ ρρββΐιαϋ βη Οαΐίΐββ (ιιι, 

20; IV, 1; ν, 21) οη α ββΐηί (|ηί α ρρβββάβ Ια ρρβιηίβΡβ ιηιιΙΙίρΙίβαΙίοη (νι, 34). 

Οβϋβ ίοίδ β’βδί άβδίΐδ ηηί ρρβηά ΓίηϋίαΙίνβ βί αρρβΠβ δβδ άίδβίρίβδ βοιηπιβ 

ροηρ ανοίρ Ιβιιρ ανίδ. 

2) Ιια οοιηραδδίοη άη δαηνβηρ ηβ δβ ρορΙβ ραδ ββΙΙβ ίοίδ δΐιρ Ια άβίρβδδβ ιηο- 

ραΐβ άβ Ια ίοηΐβ (νι, 34), ηιαίδ δηρ Γβηι1)αρραδ ού βΐΐβ δβ Ιροηνβ. Ιΐδ αναίβηί 

δαηδ άοηίβ αρρορΙβ άβδ ρρονίδίοηδ, ιηαίδ βΠβδ δοηΐ βρηίδββδ. —ή|χέραι τρεις βδΐ 

ηη ηοιηίηαΐίί βηΐρβ ραρβηΐΐιβδβδ {ΜοιιΙίοη, 70; ΜβίβίβΗιαηΒ, 203); βοηδΙηιβΙίοη 

(}ηί η’βίαίί ραδ ίηβοηηηβ αηχ αΙΙίίΐηβδ. Ρα ιηβιηβ ίοηρηηρβ αηοριηαΐβ άαηδ 

Μί. XV, 32 ρροηνβ ς[αβ Γηη άβδ άβηχ α δβρνί άβ δοηρββ ββρϋβ οη (}η’ί1δ οηΐ βη 

ηηβ δΟηρββ βοιηηιηηβ. δννβίβ ρρβίβΡβ δηρρίββρ είσίν βΐ ΙραίΙβΡ προσμίνουσιν βΐ 

Ι/ουσιν οοιηηιβ άβδ άαΐίίδ, ββ ςηί βδΐ Ιιβαηβοηρ ιηοίηδ δίιηρίβ. 

3) ΡρβνβηαηΙ Ιβδ αροΙρβδ ςηί νοηΐ ρροροδβρ άβ Ιβδ ρβηνο^βρ βοηιπιβ ίΐδ ΓοηΙ 

άβ3ά δη^§·βΡβ άαηδ 1β ρρβιηίβρ οαδ (νι, 36), 3βδηδ Ιβηρ ρβιηοηίρβ (ίηβ, δ’βη αΐΐαηί 

α ]βηη, ίΐδ ρίδςηβηΐ άβ δηοβοηιΐιβρ βη ροηΐβ. Νηστις ηβ ραραίί άαηδ Ια Βί1)1β 

(ϊη’ίοί άαηδ Μβ. βί Μί., ηοηνβΐΐβ ρρβηνβ άβ άβρβηάαηββ Ιίίίβραίρβ. Έκλύεσθαι, 

άβ Ια ίαίΜβδδβ οαηδββ ραρ Ια ίαίιη, 3ηά. νιιι, 15; I ΙΙβ^^η. χιν, 28; Ιδ. χινι, 1; 

Τΐιρβη. II, 19; I Μαββ. ιιι, 17. Β’αρ^ηιηβηί ηβ δ’αρρΙίίϊηβ άαηδ ίοηίβ Ια ρί^ηβηρ 

(ΐη’ά οβηχ ςηί βίαίβηί νβηηδ άβ Ιοίη (κα( « ά’αηίαηί (^ηβ », ν^. βηίηι), ιηαίδ ίΐ 

δβιηΜβ Βίβη ςη’οη βίαίί α ηηβ ββρίαίηβ άίδίαηββ άβδ ΙίβηχΙιαΙήίβδ. ήκασιν (ϋί. 

XXXII, 17), Γοριηβ άη ραρίαίί [Μα^εβρ, 372). Οη ρρβίβΡβ ββίίβ Ιβςοη (ανββ ΝΑΒ βίο. 

Ιαίί. 8^ΡΓ. αηη. §ο. αβίΗ. 8αΙι., οί. Λν.-δοΐιηιίβάβΐ [104, η. 2], Μοηΐίοη [53])ρρο- 

ΒαΒΙβιηβηί οορρί^ββ βηηκουσιν ραρ ηηβ Ρβοβηδίοη αηίίοοΜβηηβ (ΕΓΟ βίο.) βί βη 

εισιν ραρ ηηβ Ρβοβηδίοη αΐβχαηάρίηβ (ΒΒ1 ιηβ.) 
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ά’βηΐΓΘ βπχ 'δοηΐ νβηυδ’ άβ Ιοίη! » ^ Εΐ δβδ (ϋδοίρΙοδ Ιαί Γβροικϋ- 

ΓβηΙ : « ΟοηαπίθηΙ ροιίΓΓβίΙ-οη Ιβδ ταβδαδίθΡ άβ ραίη, ίοί, άαηδ ιιη 

άβδΘΓΐΡ » ^ ΕΙ ίΐ ΙθΐΐΓ άθΐηαηίΐα : « ΟοτηΕίβη δίνβζ-νοιίδ άβ ραίηβΡ » 

Ιΐδ άίΓβηΙ : « δβρί. » ^Εΐ ί1 οΓάοηηα α Ια Γοαίβ άβ δ’αδδβοΐΓ α 

3. ήκασι. — Νβδίΐβ : εισίν. 

4) Οη δ’βίοηηβ (^Π6 Ιβδ αρόίρβδ ηβ ραραίδδβηί ραδ δουρςοηηβρ ςυβ ^Θδιιδ 

ριιίδδβ ΓαΐΡβ υηβ δββοηάβ ΐϊΐπΐΐίρΐίβαϋοη, ςυαηά ίΐδ οηΐ βίβ ίβιηοίηδ άβ Ια ρρβ- 

ΐϊΐίβΡβ. Μαΐδ ί1 γ α υηβ άΐίΤβΡβηββ Ιρβδ δβηδίΜβ άαηδ ΙβυΡδ ρροροδ. Βαηδ 1β ρρβ- 

ιηίβρ βαδ, ίΐδ ηβ δουρςοηηβηΐ α1)δθ1υιηβηί ρίβη βΐ Ρβίβνβηί ΓίιηροδδίΜΙίΙβ άβ 

ηουρριρ ββδ ^βηδ ανββ υηβ ηυαηββ ά’ίροηίβ ρβυ ρβδρββΙυβυδβ. Όαηδ 1β βαδ 

ρρβδβηΐ, ί1 δβραϋ βχα^βΡβ άβ άΐΡβ ς[υ’ί1δ άβηιαηάβηί, 1β πιίραβΙβ, ςυοίςυβ Ιίιηΐ- 

άβιηβηΐ, ηιαΐδ ί1 βδΐ ββρΙαίη ςυβ Ιβυρ ρβροηδβ, βη ίοριηβ άβ ςυβδΙίοη, ίηδίδΙβ 

ιηοίηδ δυρ Γΐηιροδδί1)ί1ίΙβ ςυβ δυρ Γβηι1)αρραδ ού ίΐδ δβ Ιρουνβηΐ; ίΐδ δβπιΜβηί 

ρβηνογβρ Ια Ρβροηδβ αυ ιηαίΙρβ. — πόθεν ίβί ηβ δί§·ηίββ ραδ ρρορρβπιβηΐ : « ού 

ίαυάραίΙ-ί1 αΙΙβΡ ρουρ ίρουνβρ », ηιαΐδ « βοιηιηβηΐ ρουρραΐΐ-οη ίαΐρβ », ου ρΐυδ 

ρρββΐδβηιβηί « βοιηιηβηΐ (}υβ1(}υ’υη ρουρραΐΙ-ΐ1 δ’γ ρρβηάρβΡ » ΙαΐδδαηΙ αΐηδΐ αυ 

Μαίΐρβ 1β δοΐη άβ ρβδουάρβ Ια ςυβδίΐοη, βοηιπιβ Ρύβάρβ άβιηαηάβ α δοβραΐβ : 

την... τέχνην πώς και πόθεν αν τις δύναιτο πορίσασθαι (Ρι.Ατ. Ρ/ιέάρβ, 269 (Ι; βΓ. Χεν. 

Οοηί’. II, 4). Ρα ρΐιραδβ η’βδί ραδ δαηδ αηαίο^ΐβ ανββ Ια ρΐαΐηΐβ άβ ΡΜΙοβΙβίβ : 

πόθεν γαρ εσται βιοτά; τίς ώδ’ έν αυραις τρέφεται ρ.ηκέτι μηδενός κρατύνων 0σα πέμπει βιό- 

δωρος αΤα; {8ορη. Ρ/ι. 1159). Αυ δυρρΙυδ Ια « δΙυρΐάΐΙβ » άβδ άΐδβΐρΙβδ βδΐ 3υ^ββ 

Ιρορ δβνβρβιηβηΐ ραρ ββυχ ςυΐ ΙΐδβηΙ α ςυβίιιυβδ Ιΐ^-ηβδ άβ άΐδίαηββ Ιβδ άβυχ 

ιηυΙΙΐρΙΐβαίΐοηδ, βί 3υ^βηΙ ά’αρρβδ ββία, δαηδ δβ ρΙαββΡ ραρ Ια ρβηδββ άαηδ 

Ιβδ βΐρβοηδίαηββδ. Ρβ ρρβιηΐβρ ιηΐραβίβ αναϋ βυ Ιΐβυ άβρυΐδ Ιοη^ίβιηρδ άβ^α; 1)ΐβη 

ά’αυίρβδ βαδ αναΐβηΐ άύ δβ ρρβδβηΙβΡ ού Γοη δ’βίαΐΐ Ιρουνβ άαηδ Γβιηΐιαρραδ 

δαηδ ςυβ άββυδ αΐΐ βυ ΡββουΡδ α υη ιηογβη αυδδΐ βχΐραοράΐηαΐρβ. Οη ΐ§·ηοραϋ 

δβδ άβδδβΐηδ. Μβ. ρρβΙβ δαηδ άουΐβ α άβδυδ ΓΐηΙβηΙΐοη ά’βρρουνβρ Ια Γοΐ άβδ 

άΐδβΐρΙβδ βί ΐ1 δβ ρροροδβ αυβδΐ άβ βοηδΙαΙβΡ Ιβυρ ΙβηΙβύρ ύ δβ ιηουνοΐρ άαηδ 

1β δυρηαΙυρβΙ, βί Ια ρβηυρΐβ ρββΐΐβ ού Γοη δβ Ιρουναΐί: ΥίάβίιΐΓ βίία/η τηιΗι-νο- 

ίαί886 €/ΐΓί8ΐιΐ8 βοΓίιηι 6χρΙθΓαΓ6 ρ,άβηι, €ί ^αΐυ,Η πιίΓαβηΙΐ οο€α8ίοηβιη οαρίανβ, 

ηΐ άί8€ίριιΙοηίΐη αοη^688ίοη6 οοη8ΐαν6ΐ, ηοη 6886 ραη67η, ηηάβ ΙαηΙα ίιΐΓΒα 

ρα86ί ρο886ί. 86ηιρ6Γ 6111171 ο})86Γναιηιΐ8 €1ΐΓΐ8ΐαιη ηηΐϊκιιιαιη 8ίη6 ηια^ηα 60ΐη- 

ρ6ηα(ΐη6 η66688ίΐαΐ6 πιίναοιιία ^661886 [ΜαΙά. δυρ ΜΙ. χν, 32). ϋβ ρΐυδ ΐ1 δ’α- 

^ΐί άβ ίΡουνβΡ άυ ραΐη άαηδ υη άβδβρί. Οοιηπιβ ΐ1 η’^ α ραδ άβ άβδβρί ρρορρβ- 

ιηβηίάΐί άαηδ Ιβδ βηνΐροηδ ορΐβηίαυχάυ Ιαβ, Γβχρρβδδΐοη πιαρςυβ υηβ ββΡίαΐηβ 

βπιρΙιαδβ; ίουί 1β ιηοηάβ δαναΐί ςυβ ϋΐβυ αναΐΐ άοηηβ άυ ραΐη α δοη ρβυρΙβ 

άαηδ 1β άβδβρί : τόν άρτον δν έφάγετε υμείς έν τη έρη'μω (Εχ. XVI, 32). II ίαΐΐαΐί άοπβ 

υη ιηΐραβίβ ρουρ δαυνβρ Ια δΐίυαίΐοη. 

5) Μί. ιηβηίΐοηηβ άβδ ββ ιηοιηβηί Ιβδ ρβίΐίδ ροΐδδοιίδ. Ν’βδί-ββ ραδ ρουρ άοη- 

ηβρ ρΐυδ ά’υηΐίβ α Ια ηαρραίΐοη? 

6) Ο’βδί ΐβΐ ςυβ Ια ρβδδβιηύΙαηββ ανββ νι, 41 βδί 1β ρΐυδ βοιηρΙβίβ; Γαβίβ ρρΐη- 

βΐραί ηβ ρουναΐί βίρβ αββοιηρίΐ άβ άβυχ ιηαηΐβρβδ άΐίΤβΡβηίβδ. 
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ΙβΓΓΘ, θΐ ρΓθπ&ηΙ 1θ8 8Θρί ρδΐίη8 θ1 Γβηάαηΐ §γ4οθ8, ί1 Ιβδ Γοηιρίΐ; 

βΐ ϋ 1β8 άοηηαίΐ 4 8β8 (1ί8θίρΐ68 ρουΓ (ΐιι’ίΐ8 1θ8 8ΘΓνί88ΘηΙ, βΐ ίΐ8 1θ8 

8βΓνίΓθη1; α Ια ίουΐθ. ίΐ8 αναίβηΐ; (^η6ΐ(5ΐΐθ8 ρ0ΐίΐ8 ροί88οη8; θΐ 

ί1 1θ8 1)6ηίΙ βί άϊί άθ 1θ8 8θΓνίΓ απ88ί. ^ Εί ίΐ8 πιαη^θΓβηΙ βΐ ίιΐΓβηΙ 

Γα88α8ί68, θΐ Γοη βιηροΓία 8θρ1; 00Γΐ)βί11β8 (1β8 ιηοΓΟβαχιχ (|πί Γβδ- 

Ιαίθπΐ. 9 Ογ ίΐδ βίαίβηί βηνίΓοη (}πα1;ΓΘ ΐϊΐίΠβ. Εί ί1 1θ8 οοη^βάία. 

7) Ι(£ΐ ρΓβδβηοβ άβδ ροίδδοηδ η’ίηάίςπβ ραδ Ια ρΓΟχίιηίίθ άυ Ιαο, οη ροαναϋ 
^^αράθΓ Ιοη^Ιβιηρδ άβδ ροίδδοηβ ουίΐδ θΐ δαίθδ. Μο. α-1-ί1 ρβπδέ α υηβ άίδΐηΐ^π- 
Ιίοη (ΙίδΙίηοΙβ ? ου α-1-ί1 ιηίδ Ιβδ ρβϋΐδ ροίδδοηδ αρρβδ ρουρ ηβ ραδ άΐΓβ ςυ’ίΐδ 
αναίθηΐ θΐβ ραΓΐα§^βδ? ΙΤηβ άουΜθ άΐδίπΐιυΐίοη δυοοθδδίνβ βύί οοιηρΙίίίυβ Ιβδ 
βΐιοδβδ. 

8) II η’βδί ραδ οβρίαΐη ςυ’ϋ ίαίΙΙβ ΙΐΡβ σπυρίδας ρΙυΙόΙ ςυβ σφυρίδας (κΑΌ); ββ 
δοηΐ άβδ βορΙιβίΠβδ Ιρβδδββδ, ρΐυδ Ιαρ^βδ ςυβ Ιβδ βουίϊιηδ. II ^ βη α δβρί, αυίαηΐ 
ςυβ (Ιβ άΐαβΡβδ, ηοίβ Εοίδ^; οη ρουρραίΐ άιρβ : αυΐαηΐ ({υβ άβ ραίηδ, ου αΐΐβ- 
^υβρ Ιβ ιιοπι1)Ρβ δαβΡβ άβδ 8βπιί1βδ. Μίβυχ ναυΐ δ’βη Ιβηιρ αυ ίαΐί. 

9) Μβ. βδΐ πιοίηδ αίϊιρπιαίίί δυρ Ιβ ηοπιΙ)Ρβ (ώς) ςυβ άαηδ Ιβ ρρβηιίβρ βαδ; ρβυΐ- 

βίρβ ραρββ ςυβ ββΙΙβ ίοίδ ίΐ η’α ραδ άίΐ ^υ’οη αίΐ ρβραρίί Ια ίουΐβ ραρ βίηςυαηΐβ 
βΐ ραρ ββηΐ. 

* 

♦ ^ 

Εοίδγ ραραίΐ δυρροδβρ (|πβ Μο. η’α οριι (}η’α ιιηβ ιηυΙΙίρΗοαΙίοη, οη 

ρΐηΐόΐ, άαηδ δοη δγδίβπΐθ άβ δγιηΙιοΙΐδιηΘ : « δ’ΐΐ η’α ραδ ρρίδ, οοιηιηβ 

Εηο, Ιβ ραρίί (Ι’οπίθΙΐΓβ Γηηβ άβδ άβαχ ιηηΙΙίρΙίοαΙίοηδ, ο’βδί ρβηΐ-βίρβ 

ραροθ (}η’ίΙ αναίΐ δη αΙΐΡΐΙιηβΓ ηη δβηβ α οΚαοηηβ, Ια ρρβιηίΘΓθ β^^ηραηΐ Ια 

ρΓοροδίΙίοη άβ ΓΕναη^ϋβ αηχ Ιηίίδ, βΐ Ια δβοοηάβ ρρβδβηίαηΐ Ια οοιη- 

πιηηίοαίίοη άη δαΙηΙ αηχ Οβηΐίΐδ, » « Αηοηη ρβοίΐ η’α βίβ ίηνβηΐβ ροηρ 

βηοΕβρίρ δηρ Γαηΐρβ; ιηαίδ Ια ιηβιηβ Ιραάίΐίοη αγαηΐ άοηηβ Ηβη α (Ιβηχ 

ΓβάαοΙίοηδ, Ιβδ (Ιβηχ οηΐ βΙβ ΓβοηβΐΠίβδ άαηδ Μαρο, βΐ οηΐ ραδδβ άβ Ια 

άαηδ ΜαΙΐΗίβη » (I, 990), Ε’βδΙ Ηίβη, βη βίϊβΐ, Γορίηίοη άοπιίηαηΐβ άβδ 

ορίΐίςηβδ ιηοάβρηβδ. Οη αΐΐβ^ηβ €[ηΘ Ια ιηίδβ βη δοβηβ βδΐ Ια πιβαιβ άαηδ 

Ιβδ άβηχ οαδ, βΐ βηνιροη αη ιηβιηβ Ηβη, α ΓορίβηΙ άη Ιαο. Εβδ άίδοίρίβδ 

δβ οοιηροΓίβηΙ Ια δβοοηάβ ίοίδ οοιηιηβ δ’ίΐδ η’αναίβηΐ τίβη νη άβ δβπι- 

ΗΙαΗΙβ. Εα οοηοίηδίοη βδΐ α ρβη ρρβδ Ια ιηβιηθ. 

11 θδΐ νραί ςη’ίΐ γ α άβδ άίνβρ^^βηοβδ άβ άβΙαίΙ, άβίά ηοΐββδ ραρ δαίηΐ Τβ- 

ρόιηβ : ΙΜ (ΐιιίικιηβ ραηββ βναηΐ βΐ άαο ρίδοββ; Ηίβ δβρίβτη ραηβ8 βΐ ραηοί 

ρίβοίοαίί. 11)ί8ΐιρβν βηηιη άί80ΐίηίΐ})ΐιηΙ: Κίβ 8ΐίρ6Γ ΙβΓΓαηι. ΙΗ (^ηί οοτηβ· 

άΐίπΐ (^ϋίη^ΐίβ πιίΙΙία 8ΐιηΙ, ]αχΐα ραηιιιη ηιιηιβηιπι (ΐηο8 οοπιβάαηΐ: Ηίο 

(^ηαΙιιΟΓ πιίΙΙία. ΙΗ άιιοάβοίπι οορΗίηί Ί'βρΙβηΙιΐΓ άβ Γ6ΐί^ΐίίί8 ^να^πιβη- 

ΙοηΐΊΠ : Κίβ 8βρί6ΐη 8ροηαβ [Οοιη. ίη ΜαΙίΚ., Ρ. Ρ. XXVI, 112). 

II ίαηΐ οβρβηάαηΐ οοηνβηίρ, αη ροίηΙ; άβ νηβ ορίΙίςηβ, (|η’ηη ιηβιηβ βνβ- 

ηβιηβηΐ α ραρίοίδ βΙβ ηαρρβ ανβο άβδ άίίϊβρβηοβδ αηδδί οοηδίάβραΗΙβδ, βΐ δί 
ΕνΑΝΟΙΙ,Ε 8ΕΕ0Ν 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 13 
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Κι ΐϊΐοηί&ηΐ απδδίίόΐ άαηδ Ια 1)αΓ(|αθ ανβο δβδ άΐδοίρίβδ, ί1 νίηΐ 

1θ ρΓβιηίθΓ ΓβοίΙ 86 ΐΓΟίιναίΙ; άαηδ πη αιιΙβπΓ, 1β δβοοικί άαηδ αη αιιΐΓβ, Ιοιίδ 

άβπχ α88θζ βίοί^ηβδ άβδ ίαίΙδ, οη ροιίΓΓαίΙ; ΐΓβδ 1)ίΘη οοηοίαρβ (|α6 Ιβ ίαίΐ 

Θ8ΐ αηΐίΐαΘ. Μαίδ ί1 δ’α^ίί ά’ηη ιηέιηβ αιιΙβαΓ, άθ Μο., (^αί ραίδβ αιιχ πιθϊΙ- 

ΙβαΓβδ δοαροθδ θ1 α άβδ δΟΐινβηΐΓδ ίιηιηΘάίαΙδ, β1 (}αί η’αιιραίΐ οθΡίαίηβπίθηΙ 

ραδ οοπδΘΡνβ άβιιχ ρβοίΐδ δ’Π η’αναίΐ οριι Ιβδ ίαϋδ άίδΙίηοΙδ. Ι.βδ ρβ^ΐβδ άβ 

Ια ορίΙίςιΐΘοΜί^βηΙ α οοηοίαρβ α άβηχ βνβηβιηθηΐδ άίδΙίηοΙδ, οαρ Ιιοίδ^τη’α 

ραδ ρροηνβ (}ΐιβ Μο. δΐιίΐ άαηδ ΙοαΙβ οβίΐβ ραρίίβ άβηχ οΚαίηβδ ραραΐΐβίβδ 

άβ δοιινβηίρδ. Ι^β δβιιΐ αρ^ηπίΘηΙ δβρίβαχ ςιι’οη ριιίδδβ αΐΐβ^ιιβρ οοηΐρβ Ια 

άιιαΙίΐΘ, ο’βδί ΓαΙΙίΙυάβ άβδ αρόΐΡθδ; ηοιίδ ανοηβ ΐηάΐί^αθ άαηδ Ιβ οοιη- 

ιηβηΙαίΡΘ (5116, άαηδ Ιβ δβοοηά οαδ, βΐΐβ βδΐ ηοΙαΜβπίΘηΙ; άίίϊβΡβηΙβ. Ιι’ο- 

ιηίδδίοη άβ ίιΟ. ρροηνβ δβηΐθπίθηΐ; €[ΐι’ΐ1 α ορα δαίϊΐδαηί ΓβίϊβΙ ρροάαίΐ βηρ 

δοη Ιβοΐβαρ ραρ Ια ρρβΓηίβΡβ πιιιΙΐίρΙίοαΙίοη. 

Οη δαίΐ ά’αΐΐίβηρδ (5116 οβηχ (ίΐιί ηίθηΐ Ια δβοοηάβ ιηηΙΙίρΗοαΙίοη ηβ δοηΐ 

ραδ άίδροδβδ α ρβοοηηαιΐρβ Ια ρρθιηίβρβ. 

10-13. Εε3 ΡκΑΚΙδΙΕΝδ ΟΕΜΑΝΟΕΝΤ ΟΝ ΡΚΟΟΙΟΕ (Μί. XVI, 1-4; ΟΓ. XII, 38-42,* 

ΙίΟ. XI, 29-32). 

ββ ΓΘοίΙ α βίβ οοηδβρνβ άαηδ Ια ΙραάίΙίοη άβ ρΐιΐδΐβυρδ ιηαηΐθΡβδ. ΜΙ. ςιιί 
ΓαναίΙ άβία άοηηβ (χιι, 38-42) ά’αρρβδ πη απί,ρβ Ρβοπβίΐ, Γα ρβρρίδ βη 8β ταρ- 

ρροοίιαηΐ οβΙΙβ ίοίδ 1)βαποοπρ ρ1π8 άβ Μο. (ΜΙ. χνι, 1-4). Ρο. α δπίνί 8α νοίβ 
βηΐΓθ Ιβδ άβηχ δοπροβδ. Οη ηβ ρβπΐ ρροπνθΓ ςπβ Μο. άβρβηάβ Ιπί απδδΐ άβ Ια 
δοπροβ οοιηιηυηβ α Ρο. βΐ α Μί. 

10) II δβιη1>1β 1)ίβη (ίπβ ηοπ8 δοιηιηβδ ραηιβηβδ δπρ Ια τίνβ οοοίάβηίαΙβ. Ο’βδΙ Ια 
(}π’οηΙ βπ Ιίβπ ]π8(ίπ’ά ρρβδβηΐ Ιβδ άίδοπδδίοηδ ανβο Ιβδ ΡΙιαρίδίβηδ (οΓ. ν. δπί- 

ναηί); άβ ρίπδ, είς τό πέραν απ ν. 13 ίηάίς[πβ ρΙπΙόΙ Ια Γίνβ οριβηίαΐβ. Μαίδ α 
ςαβί βηάΓθΗ? Ρα ςπβδϋοη βδΐ βηοορβ ίηάβοίδβ. 1) 8ί Γοη ιηαίηΐίβηί Ια Ιβο- 

ίπρβ ΌαΙιηαηοιίΐΗα, αίίβδίββ ραρ Ιοπδ Ιβδ οηοίαπχ (δαπΓ Ρ), (^πβΐΐϊπβδ ηΐδδ. αηο, 
Ιαίΐ. ηιβ. εαίι. αηη., βίο., ί1 ίαπί ΡβηοηοβΡ α ίοπίβ ίάβηΙίΓιοαϋοη. ΌβΙΗβ- 

/72ί?/β/<,απ δπά άπ Ιαο, ρρβδ άβ Γβιη1)θπο1ιπΓβ άπ Υαηηοπίε άαηδ Ιβ άοπράαίη, 

η’οίϊρβ ί|π’αηβ οοηδοηαηοβ αδδβζ ΙοίηΙαίηβ βί ηβ οοηνίβηί §·πβΓβ οοιηπιβ δίίβ. 
Ηβρζ [Εχροδ. ΤΐΊΠβδ, δβρί. 1897) α ρροροδβ οοιηιηβ ορί^^ίηαΐ ςπί 
δβραίί Ια ίοΓπΐΘ βιηρΙιαίίίϊπβ άβ « ρορί » (λψτίν) βί άβδί§·ηβΓαίί Ιβ Ιιανρβ, 

ραρ βχβιηρΙβ άβ Μα^άαΐα; ιηαίδ οβίίβ ίοριηβ η’βδί ηί οοηηπβ, ηί νραίδβιη1)1α1)1β, 

βί Ιβ ηοιη ρρορρβ ίβραίί άβίαπί. Εηοορβ ιηοίηδ δαίίδίαίδαηί βδί Ιβ ταρρροοίιβ- 

ιηβηί ρροροδβ ραρ 3. 1(ί§[·1ιίίοοί ανβο (3πά. ιχ, 48). 2) Οη α βίβ ίβηίβ άβ Ρβ- 

§^αράβρ \ρ\αΙΐίηαηοιιί}ια οοιηηιβ Ια ίραηδορίρίίοη άβ Γαραιηββη ίραάπο- 

ίίοη άβ ε?ς τλ ρέρί). Οβίίβ οοη^βοίπρβ ρροροδββ ραρ ΚβηάβΙ Ηαρρίδ {Οοάβχ Ββ^ 

ζαβ, ρ. 178, βη 1891) βί ραρ Νβδίΐβ [ΡϊιίΙοΙ. 8αοΓ., ρ. 17) α βίβ Ρβ]βίββ ραρ Όαίιηαη 
(ΙνοΓίβ, 52 δ.), ραροβ (}πβ ΝΓΐυα δί^^ηίάβ « ραρίδ », « ρορίίοηδ » βί ς[πβ 3αιηαίδ 
Ιβδ νβΡδίοηδ δγΓίαςπβδηβ δβ δοηί δβρνίβδ άβ οβ ιηοίροπρ 8ί§·ηίΓιβΡπηβ ρβ^^ίοη. 

1.’ο1)^βοί^οη ρροπνβ ά’πηβ ίαςοη άβοίδίνβ ς[πβ ηβ ρβπί βίρβ 0Ρί§·ίηα1 

άαηδ οβ δβηβ; οβ η’βδί άοηο ραδ Μο. ςπί απραίίαπδδΐ ιηαΐ ίραηδορίί δα δοπροβ. 
Μαίδ μέρος βη ^Ρβο η’α ραδ ηοη ρίπδ ροπρ Γοράίηαίρβ Ιβ δβηδ άβ Ρβ§·ίοη (οβρβη- 
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άαηβ Ια Γβ^ίοη ά& Βαίιηαηοιιΐΐια. Εΐ Ιθδ ΡΚαηδίβηδ δΟΓίΐΓβηΙ, βί 

ίΐδ δβ ιϊιϊγθπΙ α (ϋδρπΙβΓ ανβο Ιιιί, Ιιιί άθπιαηάαηΐ υη δί^ηβ άυ. οίθΙ, 

άαηΐ I Ηβ§·η. χχχ, 14 βί άκηδ 1β Ν. Τ. ΜΙ. ιι, 22; χν, 21; χνι, 13; ΑοΙ. ιι, 10 ; 
XIX, 1; XX, 2; Ερίι. ιν, 9); ί1 δβ ροιίΓΡαίΙ (^α’ιιιι ΙβοΙβυρ δ^Ρίβη Ιρβδ κηοίβη αίΐ 
ιηίδ βη ιηκρ^Θ άβ δοη βχθιηρί&ίρθ : Λαλ[χανουθα, ροιιρ δθ Ιρκάαιρβ α Ιηί-ιηθίηθ 
6?ςτά{χέρη. Οβ ιηοί κιιρ&ίί ρκδδβ ρουρ πη ηοιη ρρορρβ ΡθρρβδθηΙαηΙ υηβ Ιβ^οη 
πιθίΙΙβιΐΓθ ςαβ 1θ ηοιη ςηί δηίναίΐ |Αέρη άαηδ 1θ Οοάβχ, βΙ Γαηρ&ϋ βηδυϋβ Ρθΐη- 
ρΐαοθ (Ιηηδ 1θ ΙβχΙβ. Ε’ΙιγροΙΙΐθδθ θδί ρρθοαίΡθ, ιηαίδ ναυιΐρ&ίΐ πιίβηχ ςυβ οθΙΙθ 
άθ Κ. Η&ρρίδ, ςαί δηρροδβ ηηθ (ϋΙΙο§·ρ&ρΙιίθ ί<η*υΏ^. Π ΡβδΙβΡκίΙ η 
άΘίβΡίηίηβΡ 1β ηοιη ρρίιηίΐίί ιηίδ ρκρ Μο. Οη ρβηΐ ορΙθΡ βηΐρβ Μαγεδαν βΐ Μαγ- 

δαλα. Μα^^βάαη βδί δοπίβηη ρ&ρ ά ΙαΙίη [Μαβίάαη, Ιρ&ηδορίναηΐ Μελεγαδα άθ Ο), 
ρκρ α, }?, ί, Ρ, €, βΐ 8^Γ3ίη. ηνβο Ειΐδθ1)β : Μαγεδάν εις τα δρια Μαγεδαν δ Χρίστος 
έπεδτ^ριησεν, ώς ο Ματθαίος. κα\ δ Μάρκος δε της Μαγεδαν ρινηρονεύει και εστι νΰν ή Μαγε- 

δανή περί τήν Γερασάν {Οηοηι. 134, 18). ΟοπιπιΘ ΙβχΙθ, ΟΘ Μα§·θ(1αη η Γκν8ίηίη§·β 
άβ οοϊηοίάβρ ανβο Ια Ιβςοη Ια ρΐηδ δοηίβηηβ άβ ΜΙ., πιαίδ η’βδί-οβ ραδ ρουρ 
οβία πίθπΐθ (ίΐι’ϋ α ραδδβ άβ ΜΙ. α Μο. ραρ ΗαριηοηίδαΙίοη? ^ιιαηι αη Ηβη ίηάί- 
({τίΘ ραρ Εηδθΐΐθ, ρρθδ άβ Οβραδα, ί1 βδΐ ίηνραίδβιηΙιΙαΜθ, α ιηοίηδ ςηΈπδβΙιβ 
η’αίί βη άαηδ Ια ρβηδββ Ιβδ 1)θράδ άη Ιαο, βη ρρβηαηΐ Οβραδα άη ροίηΐ άβ νηβ 
(1β ΓΙιίδΙοίρβ άα ροδδβάβ (ν, 1). Οη δβραίΐ ίβηΐβ άβ ρρβίβρβρ Ια Ιβςοη Μαγδαλα 
δοηίβηηβ ραρ άβ ίΡβδ 1)οηδ οηρδίΓδ 1. 13. 69,209. 271. 347 βΐ 1β Β'^ν.-ραΙ. βάίΐβ 
ραρ Εαηά [Οίία ερΠαοα, ίβχΙβδ, ρ. 140), ιηα^άαΐ. Ε’βηάροίί δβραίΐ α 6ΐ-Μβ]άβΙ 

ά’αη3οηρά’}ιηί, Μα^άαΐα, Ια ραΐριβ άβ Μαρίβ-Μα§'άβ1βίηβ. ΟβίΙβ Ιβςοη δβραίΐ 
ρβαί-έΐρβ βηοορβ ρΐηδ βη Ιιαριηοηίβ ανβο ΜΙ., δί Γοη ΙίβηΙ οοιηρΙβ άβ Ια Ιβςοη 
Μαγδαλα, άβ ηοιη1)Ρβηχ οηβίαηχ, αηη. αβίΐι. ί7//ρ^5. α Ιαι^ηβΐΐβ Μαγαδαν ρβηΐ δβ 
ραιηβηβρ, οοιηπιβ Μαγαδά (^οδ. χν, 37, Β) ροηρ ΟβρβηάαηΙ οβίίβ Ιβςοη 
η’βδΙ-βΠβ ραδ, άαηδ Μί. οοιηιηβ άαηδ Μο., υηβ οορρβοΐίοη δαναηΐβ άβδ βοοίβδ 
οη Γοη οοηηαίδδαϋ Ια Ιορο^^ραρΜβ? Εβ πίδ. 1 δηίΐ οράίηαίρβιηβηΐ Ορί§·βηβ ςηί 
ηβ ΡβοηΙαίΙ ραδ άβναηΐ οβδ οορρβοΐίοηδ (οί. δηρ ν, 1). 
Εη δοπιιηβ, 1β ρΐηδ δύρ βδΐ άβ οοηδβρνβρ Βαίιηαηοηΐΐια, βη αΐίβηάαηΐηηβ δο- 

ΙηΙίοη ρΐηδ δαίΐδίαίδαηΐβ άη ρρο1)1βιηβ. 
11) Έξηλθον, Ιβδ Ρΐιαρίδίβηδ δοηΐ δΟΡΙίδ άβ Ια νίΐΐβ ρροοίιβ άη Ηβη άβ άθΗαρ- 

({ηβιηβηΐ οη 36δηδ α ρη άβπιβηρβρ (γηβΙοϊηθ ρβη. Οη ηβ νοίΐ ραδ (ίη’ίΐδ αίβηί βη 
ηη Ιοη^ οΗβιηίη α ΓαΐΡβ, οβ (^ηϋηάίιιηβ Ια ρινβ οοοίάβηίαΐβ, οαροβδοηΐ Ιοη]οηρδ 
Ιβδ ιηβιηβδ αάνβΡδαΐρβδ. ΟβΙΙβ ίοίδ ίΐδ δβ δοηΐ βηΐιαράίδ β1 δ’αάρβδδβηΐ α 3βδηδ, 
ηοη ροηρ 1β (^ηβδϋοηηβρ δηρ Ια οοηάηϋβ άβ δβδ άίδοίρΙβδ, πιαίδ ροηρ Ιηί άβ- 
ιηαηάβρ ηη δί§'ηβ άη οίβΙ. 8ί συνζητείν βδΐ ρρίδ άαηδ 1β δβηδ οράίηαίρβ άβ Μο. 
(ι, 27; IX, 10. 14. 16; χιι, 28), ί1 γ βηΐ ά’αΗορά ηηβ άίδοηδδίοη άοηί ΓοΗ]βί; η’βδί 
ίηάί(:[ηβ ςηβ ραρ Ια άβιηαηάβ (5ηί Ια ίβριηίηα. Τοηί 1β ιηοηάβ βδΐ ά’αοοορά ςη’ίΐ 
δ’α^ϋ ά’ηη δί^ηβ ιηβδδίαηίίίηβ. ΟβΙΙβ ορίηίοη βδΐ Ηίβη Ια ρΐηδ ρροΗαΗΙβ ; οβ- 
ρβηάαηΐ 1β ΙβχΙβ η’βδί ραδ βχρΗοίΙβ. 3βδηδ,]ηδ(ϊη’α ρρβδβηί, ηβ δ’βδί ραδ ιηα- 
ηίίβδίβ οοιηπιβ Μβδδίβ βί Ιβδ ΡΗαρίδίβηδ ροηναίβηί δβ άβιηαηάβρ δ’ίΐ απιΗίίίοη- 
ηαίί ά’βη ]οηβρ 1β ρό1β. Ιΐδ δοηί βη ρρβδβηοβ άβ ιηίραοΐβδ (^ηί Ιβδ ίρρίίβηί ραροβ 
ηη’οη Ιβδ Γαίί δαηδ βίρβ άβ Ιβηρ ραρίί βί δαηδ ανοίρ Ιβηρ α^Ρβιηβηί, ραροβ (}ηβ 
3βδηδ α οηνβρίβπιβηί οοπιΗαίίη Ιβηρδ άοοίρίηβδ. Εβηρ Ηηί ρρίηοίραί, ά’αρρβδ 
Μο., η’βδί ραδ άβ δ’βοΙαίρβΡ, πιαίδ άβ ίβηΐβΓ Ιβδηδ. Εβ ιηοί ρβηί ανοίρ ρΐηδίβηρδ 
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ρουΓ 1θ ΙβηΐΘΓ. ^'^ΕΙ ^θΐηίδβαηΐ βη 8οη Θ8ρηί, Π άίί : « ΡουΓί^υοι 
οβΙΙθ ^βηβΓαΙίοη άβηιειη(ΐΘ-1-θ1ΐ6 πη 8ί§'ηθ? Εη νβηΐβ, ]8 νου8 Ιβ 

δβηδ. €βαχ (Ι’βηίΓΘ θυχ ςυί £ΐΙίΓί1)Π6ηΙ Ιβδ ιηίΓ&οΙβδ άθ ^β8υ8 ά. Βθβίζβΐιοαΐ 
δ’ίΐϊΐα^ίιίΘηί ρβπΙ-θίΓΘ ςιΐΘ οβ ρπηοθ άβ Γ&ϊγ (ΕρΙι. ιι, 2) ηβ ρουΡΓα ρα8 ίδίρβ υη 
ρΓ0(1ί§·β άοηΐ Γοη§·ίηθ 8θίΙ 63.08 1θ οίβΙ. ΤΙΐβορΙί. : ενό^Αΐζον γαρ 'ότι ού δυντίσεται 
εξ ούρανοΰ ποιησαι ση[χεΐδν οία δή εν τω Βεελζεβουλ δυνάρ,ενος ποιεϊν τά εν [χόνα 

σηριεΐ’α. Οιι ρβοΐ-θίρβ ΙβοΓ ίοίθοίίοη 08ΐ-6ΐ1β, βη Θχί^βοηΙ υη ρΓοάί^β βοΐαΐυηΐ, 
ιη3ηίίβ8ΐθ, ςυΐ 13886 13 ΙυιηίβΓθ ροπΓ ΐουί 1β ιηοηάβ, 6β ΙβηΙβΓ ^β8υ8 3υ 8βη8 

ρΓορΓβ, 6β ΓίηάυΐΓΘ 3 80Ρΐίρ άβ 83 νοίθ 3 άβρΐ3ίρθ 3 ϋίβυ βη ρρονοςυ3ηΙ υηβ 
πΐ3ηίίβ8ΐ3ΐίοη βχΐΡ30Ράίη3ίρθ ροπρ 83 ρρορρβ §^1θρίβ63ΐίοη (οί. Σοίδ^). 8ί 

^β8υ8 ρβίυδβ ά’3ΐ)0ΓάβΓ Γβρρβυνβ, οη άίρ3 (ϊπ’ίΐ Θ8ΐ ίιηρυΪ883ηΙ θΐ ςυ’ίΐ η’βδί ρ38 

3υ ηίν63υ ά’υη Εΐίβ ςυί 3ν3ίΙ ί3ίΙ άβ80βηάρθ 1θ ίβυ άυ οίβΙ (I Κβ^. χνιιι, 38; 
II Ηβ^. I, 10 88.). Εη 80ΐηιη6, οη άβιυηηάβ 3 34808 υηβ Ρ3ΐίβ63ΐίοη ρυβ1ί(}οβ 
θΐ βοΐ3ΐ3ηΙβ, — άοηΐ οη ρυί88β 60η8ΐ3ΐθΡ ροορ 3ίη8ί άιρβ ρβ78ί(ίυθπιβηΙ (}υ’β1ΐ6 

β8ΐ νθηυβ ά’βη βηυΐ, — άβ ΓηΙίϋυάβ ηυ’ίΐ 3 ρρί8θ βΐ (^υϊ 8υρρο8β υηβ πιί88Ϊοη 
άίνίηβ, 8308 ςυβ ββΙΙβ ιηίδ8ίοη 8θίΙ βηβορβ ηβΙΙβιυβηί β3Ρ3βίβΓί8ββ. 8ί ίουί Ιβ 
ιηοηάβ ηάιηβΙΙηίΙ ςυβ Ιβ Μβ88ίβ άβνηίΐ ΓηΐΡβ 13 ρρβυνβ άβ 83 ιηί88Ϊοη, οη η’β- 

ίηίΐ ρ38 ά’ηββορά 8υρ Ιβ 8ί§^ηβ. ΤΒβυάοδ 8’βη^3§·β3ίί 3 ίβηάρβ Ιβδ β3υχ άυ 3ουρ- 

άυίη (Ζβ ΜβΒδίαηίδΐηβ, 21); Ιβδ ροββίηδ άβιηυηάβρβηΐ 3 Β3Ρ-Κο1ίββ38 άβ ^υ§^βρ 
ρ3Ρ υη ίηδΙίηβΙ ίηίηίΠίβΙβ ίηίβρίβυρ (Ζβ ΜβΒΒίαηίΒηιβ, 228 8.); βη 80ΐηιηβ, Ιβ 
8ί§^ηβ ιηβδ8ί3ηίςυβ ρ3Γ βχββΠβηββ βύΐ βίβ 13 νίβΙοΐρβ. Ευ ρρβίβηΐίοη άβ8 ΡΕυ- 

ρί8ίβη8 βΐυίΐ άβρΙυβββ, ηοη ροίηΐ ι^υ’υη 8ί^ηβ ίύΐ 8υρβρΩυ, 01318 ρυρββ ςυβ, ηβ 
ΙβηυηΙ ρ38 βοιηρΙβ άβδ ιηίΡ3β1β8 άβ 3βδυ8, ΐΐ8 βη βχί^βυίβηί υη 3 Ιβυρ ίυηΐυίδίβ. 

12) Οβ ςυ’ίΐ γ υνυϋ άβ ρΙυ8 βΐηΐρ άυηδ 1β8 ρΐυηδ ρροβυΒΙβιηβηί ιηυΐ άββηί8 

άβ8 Ρβ3ρί8ίβη8, β’β8ΐ ςυ’Π8 ρροββάυίβηΐ ά’υηβ ίηίβηΐίοη ιηυυνυίδβ; ββυχ ςυί 

η’οηΐ ρ38 Ρββοηηυ Ιυ ρυί883ηββ βΐ Ιυ ΒοηΙβ άβ Όίβυ ά3η8 Ιβδ ιηίρυβίβδ 6033 

ορβΡβδ δβ ρβηάροηί-ϋδ 3 υη ρροάί§·β ίηΐί δορ βοιηιη3ηάβ? Αυδδί 3β8υ8 §·βιηίί-ί1 

ρροίοηάβιηβηΐ (άναστενάζειν Εββΐί. χχν, 18; Ευιη. ι, 4; II Μυββ. νι, 30; 8υζ. 22 
[Τββοά.] β8ΐ ρΙυ8 ίορί ςυβ Ιβ νβρββ δίιηρΙβ) 8υρ ββΙΙβ ιηυυνυίδβ νοΙοηΙβ ςυί δβ 

ρβνβΙβ 3 8οη βδρριί (βί. II, 8). Εβ ιηοΐ γενεά βδΐ §·βηβΡ3ΐ βΐ δβπιΒΙβ βοιηρρβηάρβ 

3νββ Ιβδ Ρβυρίδίβηδ Ιουδ Ιβδ 3υίΓ8, άυ ιηοίηδ ββυχ ςυί δυίνβηΐ Ιβυρ ίιηρυΙδίοη 

(βί. V. 38; IX, 19; χιπ, 30). Ο’βδΙ Ιβ ρρβιηίβΓ ίηάίββ άβ ΓββΕββ άβ 3β8υ8 υυρρβδ 

άβ 13 103886. ΟβΙΙβ ^βηβΡ3ΐίοη 8β βοιηρορίβ νίδ-υ-νΐδ άβ Ιυί βοιηιηβ 13 §·βηβΡ3- 

ίίοη βοηΐβοΐρορβίηβ άβ ΓΕχοάβ νίδ-υ-νίδ άβ Μοϊδβ (γενεά σκολιά χαΐ διεστραρ-μένη, 
ΒΙ. XXXII, 5; Ρδ. χβν [χβιν], 10; βί. Αβί. ιι, 40; ΡβΠ. ιι, 15 \_8^ν6ΐβ\). —εί δοΘησεται 
βί^υίνυυΐ 3 υηβ ηβ§'3ίΐοη (άντ'ι τοΰ, ού δοθτίσεται. Ίδίωρ.α γάρ τούτο τ% Έβραίδος 
διαλέκτου, ΕιιΐΗ.); β’βδί υηβ ίουρηυρβ ηβΙίβιηβηΙ βββροϊςυβ, δυρροδοηί 3 13 βη 

άβ 13 ρβρ3δβ υηβ δΟΡίβ ά’ίιηρρββηίίοη ; δί 3*6 ίυίδ ΙβΙΙβ βΕοδβ, ςυβ 3β ιηβυρβ! 

Ο’βδΙ Ιβ 8βυ1 β38 άυ Ν. Τ., 83υί Ιβδ ηΐΐυδίοηδ 3υ Ρδ. χβν, 11 (ΗβΒ. ιιι, 11; ιν, 3. 
5). Οοιηιηβ ββ ρδουπιβ ρβρίβ 3υ ν. 10 άβ « ββΙΙβ §^βηβΡ3ΐίοη », Π βδΐ νρυίδβιη- 

Βΐηβΐβ ςυβ 3β8υ8 Ιβ βίΐηίΐ ίιηρΙίβίΙβπιβηΙ, Ευ Ιουρηυρβ νΐβηί άοηβ άΐρββίβιηβηί 

άβ Ιυ ΒίβΙβ, ηοη άβ Γυδυ^^β ρυρίβ. II η’βδί ρυδ άουίβυχ ςυβ ά’υρρβδ Μβ. Ιβδ 

ιηίρυβίβδ ορβΡβδ ρυρ Ιβ Βυυνβυρ 8θηΙ Ιβδ δί^Ήβδ άβ δυ πιίδδίοη Γηβδδίυηίςυβ, ου 

ρΙυΙόΙάβ 83 ςυυΐίΐβ άβ Ρίΐδ άβ Βίβυ. 8ί άοηβ 3βδυδ Ρβίυδβ υη δί^^ηβ, β’βδί ββΐυί 

ςυβ άβιη υηάβηΐ Ιβδ Ρβυρίδίβηδ. Οοιηπιβ Ιβ άίΐ Εοίδγ ; « Εβδ δί^ηβδ άυ βίβΙ, ου 
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άίδ : ίΐ ηβ 8βΓα ραδ άοηηβ άβ δί^ηβ α οθΙΙθ ^θηΘΓ3.1ίοη. « Εΐ Ιθδ 
(^αίΐΐαηί, ί1 δ’βπιΙίαΓίίαα άβ ηοιινβίΐιι ροιίΓ ΓααΐΓθ ηνθ. 

ΕΙ ίΐδ οπΒΙίβΓβηΙ (1θ ργθικΙγθ άβδ ρ&ίηδ, θΐ ίΐδ η’αναΐβηί ^α’αη 

ραίη ανβο βιιχ άαηδ Ια Βαρί^^αβ. ΐ'^Εί; ίΐ ΙβαΓ ΓθοοιηαιαικΙαίΙ, (ϋδαηΐ : 

Ιβδ δί^^ηβδ 8θ ρροάαίδαηί άυ οΐβΐ βη Ιθιτθ, δοηί ρβδβΓνθδ ρου,ρ ΓανθηβιηβηΙ §^1ο- 

πθΐιχ άιι Μβδδίθ; ίΐδ ηβ δοηί ραδ ηθΟθδδ&ΐΓβδ ΐϊΐαίηίβη&ηΐ αυχ απιβδ (Ιθ 5οηηβ 

νοΙοηΙθ ροαρ Ρθοοηηαίΐρβ ς[πβ 1θ ρογαυηΐΘ άθδ οίβυχ αρρινθ » (I, 993). Οη ηβ 

δαυραίί ιηίβιιχ άιρβ, ηί αίίιριηβρ ρΐυίδ οΐαίρβπίθηΐ (|ΐΐθ ΓανβηβπίθηΙ ^Ίοριβηχ η’β- 

ΙαίΙ ροίηί άβδίίηβ ά ΟθίΙβ ^βηβραΐίοη! ϋβ (^αί βδΐ ά’υηβ βχίρέπιβ οοηδβί^ιίΘηοθ, 

Ιίΐηΐ ροιιρ 1θ δ^δίθπΐθ άβ Ι-οίδ^, (^ηβ ροηρ ΓίηΙβΙΙί^βηοβ άβδ Ιβχίβδ (ϊΐιί δαίνροηί 

(χιιι, 24-26). ΜΙ. χιι, 39 βΐ χνι, 4 βΐ I^^. χι, 29 ίοηί υηβ βχοβρίΐοη αη ρβΓαδ άιι 

δί^ηβ : «ί1 ηβ δβραάοηηβ ά’αηΐρβ δί^^ηβ (^ηβ 1β δί^ηβ άβ άοηαδ ». II βδΐ ίιηροδ- 

δί1)ΐ6 άβ άοηΐβρ άβ ΓαιιΙΙιβηΙίοΐΙ,β άβ οβΙΙβ ραροΐβ. ΡουΡ(|ΐιοί Μο. Γα-Ι-ίΙ οη[ΐίδβ? 

8’ί1 αναίΐ δΐιΐνί ΜΙ., οβ δβρ&ϋ αδδβζ άίίββίΐβ έ. βχρΗς[αβΡ. Ρβ ρΐιΐδ δίιηρΙβ βδΐ 

ά’αάιηβΙΐΡβ ς[υβ ΓβχοβρΙίοη Ρβίαΐίνβ α άοηαδ ηβ Ω^ηραίΙ ραδ άαηδ Ια Ιραάίίΐοη 

(ϊα’ίΐ δπίναίΐ, β1 ς[ηί, ραρ οοηδβιιιιβηΐ, ηβ δβραίΐ ραδ βη ΙοηΙ Ια πιθπιθ (^αβ ββΠβ 

οη οηΐ ρηίδβ ΜΙ. βΐ Ιιβ. Οη οοιηρρβηά ά’αίΙΙβηΡδ ς[ηβ Ρίβρρβ οη ΙοηΙ αηΐρβ ρρέ- 

οΐιαηΐ ΓΕναη^ίΙβ βη άβΐιορδ άβδ οβροΐβδ ^η^ίδ βρηάΐΐδ βοιηπιβ άβναίβηΐ Γέΐρβ Ιβδ 

Ρΐιαρίδίβηδ, αϋ οιηίδ άβ ραρΙβΡ άη δί§·ηβ άβ άοηαδ, ςη’ίΐβύΐ ίαΙΙη βχρΗθ[ηβΡ. ΕΙ 

1β δί^ηβ άβ άοηαδ η’βίαηΐ ραδ ηη δί^ηβ Ιβί ςηθ 1β άβιηαηάαίβηΐ Ιβδ ΡΙιαρίδίβηδ, 

011 ροηναίΐ δ’βη Ιθηιρ α Γοιηίδδίοη ρηρβ βί δίπιρίβ. 

13) 3β8ηδ (}ηίΙΐΘ Ιβδ ΡΙιαρίδίβηδ, η’αΐίβηάαηί τίβη άβ 1)οη ά’ηηβ οοηίρονβρδβ 

ανβο βηχ. Οηαηά ί1 ιηηΙΙίρΙίβ Ιβδ ιηίραοΐβδ, οη Ιηί βη άβπιαηάβ ηη ί^ηβ ρβΡδοηηβ 

ηβ ρηίδδβ οοηΙβδΙβΡ, ηη πιίραοΙβ άβναηΐ Ιβδ οίηι^ Αοαάβπιίβδ. II Ιβ Ρβίηδβ βί 

ραδδβ. ε?ς τό πέραν δβιηΐιΐβ 1)ίθη Ια ρίνβ ορίβηίαΙθ, ρηίδςη’οη να αΙιοηϋρ α 

ΒβίΙΐδαϊάα αη ν. 22. 

14-21. Ε’ιι\ΐΝΤΕΐ.ι.ιαΕΝ0Ε ϋΕδ ΑΡ0ΤΚΕ8 (ΜΙ. XVI, 5-12; οί. Εο. χιι, 1), 

14) 'νν’βΐΐΐι. δβ άβπιαηάβ δί ει [χή ?να άρτον ούκ βδί §^Ρβο; οβία η’βδί ραδ βίοί^ηβ 

άβ : ούδέν άλλο σιτέονται εί ρ.ή ?/θΰς μ,οΰνον (Ηέκ., I, 200). Εβδ άίδοίρίβδ βίαίβηί 

οΐιαρ^βδ άβδ οΐιοδβδ ιηαίβρίβΐίβδ. ΑναηΙ άβ ιηοπίβρ βη Εαρι^ηβ, δηρίοηί ροηρ 

αΙΙβΡ δηρ Ια ρίνβ ορΐβηίαΙβ οη Γοη βίαίί ιηοίηδ οΕβζ δοί, οη ίαίδαίΐ ρρονίδίοη άβ 

ραίη Οβίίβ ίοίδ, δοίί (}ηβ 1β άβραρί αίΐ βίβ ρΐηδ ρροπιρί, δοίί ραρββ (|ηβ Ια βοη- 

Ι^ρονβΡδβ ανβο Ιβδ ΡΙιαρίδίβηδ αναίΐ αΕδΟΡίιβ Ιβδ βδρρίίδ, οη οιηίί άβ δβ ιηηηίρ 

άβ ραίηδ; ί1 βη ΡβδΙαίΙ ηη δβηΐ, ρβηΐ-βίρβ οηΕΙίβ αηραραναηί δηρ Ιβ ΕαΙβαη. 

15) Ε’ίπιρΓ. διεστέλλετο ίηάίί^ηβ ρβηΐ-βίρβ (^ηβ Ια Γβοοιηπιαηάαίίοη βίαίί ίαίίβ 

ρβηάαηί Ια ίρανβΡδββ. Όράτε δβπιΕΙβ Είβη ίαίρβ άοηΕΙβ βπιρΙοί; ιηαίδ η’βδί-οβ 

ραδ ροηρ οβία (^ηΉ α άίδραρη άαηδ Ό ΙαίΙ. ε^Γείη. ? — βλέπετε άπό α βίβ Γβ§^αράβ 

οοιηπιβ ηηβ ίοηρηηρβ ΙιβΙ)ραϊ(|ηβ {8ο}ιαηζ ά’αρρβδ λνίηβρ), ιηαίδ οη η’α ίοηρηί 

αηοηη βχβιηρΙβ ίορίςηβ. Εη ΕβΕρβη ΙΌ ΠΝΊ δί§·ηίΓιβ ρΐηΐόί ρρβηάρβ βχβιηρΙβ 

δηρ (ΐηβΐί^η’ηη : Άπ’ έμ.οΰ ό'ψεσθε (άηά. νιι, 17). Εα οοηδίρηοΙίοη άβ Μο. (βηοορβ 

XII, 38) βδί ρΐηίόί ίορ^ββ ά’αρρβδ Ιβ ί^ρβ φυλάσσεσθαι άπδ (|ηί βδί §^Ρβο (Χεν . 
Ο'ΐ^Γ. II, III, 9); ί1 δηίΤίδαίΙ ροηρ οβία ςηβ βλέπειν αίί Ιβ δβηδ άβ ρρβηάρβ §·αράβ 

(ΟαΙ. V, 15; ΗβΕ. χιι, 25; II 3ο. 8 βίο.). Β’αίΠβηρδ Ββίδδπιαηη [Ι,ίοΙιΐ νοηι 

θ8ΐ6η, ρ. 82) αοίΐβ ηηβ Ιβίίρβ δηρ ραργρηδ άη 4 αούί 41 αρρβδ 3.-0. άοηί Γαη- 
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« Υογθζ, ^&Γάβζ-νου8 άιι ΙβνΒίη άβδ ΡΙιαπδίθηδ θΙ άα Ιβναίη 

ά’ΗβΓοάβ! )) ίΐδ άίδρυΙ&ίΘηΙ θιιΙγθ θυχ, ρδίΓΟβ (ΐυ’ίΐδ η’ανβίθηΐ 

ρβδ άθ ρ&ίη. δ’θη βΐίΐηΐ θρβΓςυ, ί1 ΙβυΓ άίί : « ΡουΓ(|ποί άίδ- 

ρυίθζ-νουδ ρ£ΐΓ06 ί^πβ νουδ η’ανθζ ρβδ άθ ραίηδΡ Υοπδ η’ανθζ ραδ 

ΙθΠΓ η’βίαίΐ ΟβΓίβδ ρ&8 ^αίί, ού ί1 βδΐ άίΐ : κα\ σΰ βλέπε σατόν (δίο) άπο των Ιου¬ 

δαίων. — Ιιθ ΙθΥδίπ, 8ου8 υηρβίίΐ νοΙυπίΘ, & Ιβρουνοιρ άθ οοιηιηιιηίίϊΐιβΓ δειρρο- 

ρρθ ίβΓιηβιιΙαΙίοη α ίοιιΐβ Ιδί ιη&88θ α Ιαςιιβίΐθ οη 1β ιηέΐθ; ρπηοΐρβ άβ ίβηηθίι- 

ίαϋοη, Ιβ Ιβν&ίη βδΐ άοηο υη ρπηοΐρβ άβ οοΓπιρΙΐοη. Αηβδΐ 1θ8 ρ&ΐηβ ίβηηβηΐβδ 

ηβ ροπν&ΐβηΐ-ΐΐδ βίρβ οίΤθΓίβ απ Ιβιηρίβ. 8ΐ Ια ρείΓη^οΙβ άυ Ιβν&ΐη η’ΐηδΐδίβ ρβδ 

δΠΓ Οθ 8βη8 ίηοΐιβιιχ (Μί. χιιι, 33; Ρο. χιιι, 21), ο’βδί ςυβ ο’βδί ηηβ δΐιηρΙβ 

οοιηρ&Γ&Ϊ8θη. ^ηηη(^ 1β Ιβν&ΐη βδΐ ρπ8 Ιηΐ-πιβπιβ ά&ηβ ηη δβηδ ιηβί&ρΙιοηςπβ, 

οβ 8βη8 βδΐ άβίηνοΓηΜβ (I Ρογ. ν, 6 88.; Οηΐ. ν, 9), ρουρ ιη&ρςυβρ υη ρρΐηοΐρβ 

άβ οορρυρϋοη πιορβίβ ςυΐ οοηΐ&ιηΐηβ ΙουΙ οβ ςυ’ΐΐ ίουοίιβ. Ρηηδ 1β οβδ ρρβδβηί, 

ΐ1 βδΐ άουΜθ, ο’βδί ΓβδρρΐΙ άββ Ρ1ιηρΪ8Ϊβη8 βΐ οβίυί ά’ΗβΡοάβ. Ββάβ η Ιρβδ 6ΐβη 

Ρβδυπίθ οβ ςυβ Μο. Ιυΐ-πιβιηβ άοηηβ η οοηοΐυρβ : ΥβΙ (βηηβηΐΐίΐη ΡΙιανίΒαβο- 

νηηι €8ί άβοΓβία Ιβ^ίβ άίνίηαβ ΐναάίΐίοηι})ΐΐ8 Ιιοηιίηηηι ροΒίροηβνβ, Ιβξβτη νετίίε 

ρναεάίοαΓβ, βΐ (αοίίε ίπιρηξπανβ, Όοτηίηηιη ΙβηΙανβ, άοοίΗηαβ 6^ιι8, αιιΐ ορβΗ- 

1}η8 ηοη ενβάβνβ. Ρε Γπιβηΐιιιη αηίεηι ΡΙεΓθάί8 ε8ΐ αάηΙίεΓίυ,πι, Ηοτηίείάίιιπι, Ιε- 

πιεΗΐα8 ίηναηάί, 8ίιηιιΙαΐίο ΓεΙί§ίοηΪ8 εΐ οάίηπι ίη €/ιη8ίιι?η εί ρΓαεειΐΓ80Γειη 

ε]ΐί8. 

Εη βχοΐυηηί οβ Ιβνυΐη, ^β8υ8 νβυΐ ςυβ 8β8 άΐδοΐρίβδ 8β ΙΐβηηβηΙ οοιηρίβίβ- 

ιηβηΐ βη άβΐιορδ άβ οβδ άβυχ ρηρίΐδ, Γυη άοηΐ Ια ρβΐΐ^ΐοη βδΐ ρΐυδ βχΙβρΐβυρβ 

ςυβ ρροίοηάβ, ΓηυΙρβ ςυΐ βδΐ Ιουί βηϋβρ οοουρβ άβδ οΐιοδβδ άυ ιηοηάβ βΐ άβ 

Ια ροΐΐΐΐςυβ; Ιβδ άΐδοΐρΙβδ άοΐνβηΐ οΐιβροΐιβρ Ρΐβυ Ιγθ8 ρυρβιηβηΐ; Ιη ιηοΐηίΐρβ 

ρβηδββ βιηρρυηΐββ ηυχ ρρβοοουρηΐΐοηδ άβδ Ρΐι&ρΐδΐβηδ ου άΉβΡοάβ οοηΐηιηΐ- 

ηβρηΐΐ Ιβυρ ρΐβίβ. 

16) Εη Ιβςοη εχουσιν άβ Β 1. 28. 209. 604. ε, βδΐ δουίβηυβ ρηρ είχαν άβ Ό 
{α, Β, ε, (|υΐ β8ΐ υηβ οορρβοΐΐοη άβ ρυρΐδίβ (1β ρρβδβηΐ ρβυΐ βίρβ πιηίη- 
Ιβηυ, οί. γι, 45), βΐ ρρβίβρηΒΙβ η εχομ,εν (^υΐ η άύ έΐρβ ιηΪ8 οοιηιηβ ρΐυβ ίηοΐΐβ βί 
δβιηΜηΒΙβ η ΜΙ. 8ΐ οη Ηΐ εχο^χεν 1β δβηδ βδΐ : « ΐ1 άΐΐ οβίη ρηροβ (}υβ ηοιίδ 
η’ηνοηδ ρηβ (ρρΐδ) άβ ρηΐη ». Ο’βδί ρβυί-βίρβ 1β δβηδ άβ Μί. Οβίυΐ άβ Μο. βδί 
υη ρβυ άΐίΤβΡβηΙ. Εβδ άΐδοΐρΙβδ οοιηιηβηοβηί η άΐδουίβΡ βηίρβ βυχ (προς άλλη- 

λους βί ηοη ρΐυδ έν Ιαυτοίς) ρηροβ ί^υ’ΐΐδ η’οηί ρηδ άβ ρηΐη; ά’ού βδί νβηυβ 
Γοπιΐδ8Ϊοη? ςυΐ βδί βη Γηυίβ? οοηιιηβηί 1η ΡθρηρβΡ? [8<νεΐε), Εη ρηΡοΙβ άβ 
^β8υ8 βδί υη νβρΐίηΒΙβ πιάεΐιάΐ, οηοΕηηί υη βηδβΐ§^ηβηιβηί πιορηΐ ρβίβνβ δουδ 
υηβ ρβοοπιηιηηάηίΐοη ρρηίΐςυβ. Εβδ άΐδοΐρΙβδ δ’βη ίΐβηηβηί ηυ δβηδ Ιΐίίβρηΐ, 
ου ρΐυίόί ΐΐδ η’οηί ρηδ 1β ίβιηρδ άβ δ’γ ηρρβίβρ, άβ δβηίΐρ ςυ’ΐΐδ ηβ οοιηρρβη- 
ηβηί ρηδ, άβ άβιηηηάβρ υηβ βχρίΐοηίΐοη, ρηροβ ςυβ 1β Ιβνηΐη Ιβδ ίηΐί ηυδδΐίόί 
ρβηδβρ ηυχ ρηΐηδ, βί βη ιηβπιβ ίβιηρδ ΐΐδ δβ δουνΐβηηβηί άβ Ιβυρ ουΒΙΐ. Νβ 
δ’οοουρηηί ρηδ άηνηηίη^β άβ 1η Ιβςοη ςυ’η νουΐυ Ιβυρ άοηηβρ 1β Μηίίρβ, ΐΐδ 
δ’ηΒδΟρΒβηί άηηδ Ιβυρδ ρρβοοουρηίΐοηδ ίβιηρορβΠβδ βί άηηδ υηβ ςυβρβίΐβ. 

17) γνούς ηβ δ’βηίβηά ροΐηί ά’υηβ οοηηηΐδδηηοβ δυρηηίυρβΠβ, ρυΐδςυβ 1η 

άΐδρυίβ ηνηΐί Ιΐβυ ηυχ ορβΐΠβδ άβ 3βδυδ. — δτι βδί ρβοΐίηίΐΓ ά’βρρέδ 8\νβίβ, 

ηιηΐδ ρΐυίόΐ = δι’ 6 τι, Ρβροηάηηί ηυ ')3 ΙιβΡρβυ, οοηιπιβ άηηδ ιν, 41 [Β1α88, 
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θϊΐοοΓθ ΓβίΙβοΗί ηί οοιηρπ8? Ανθζ-νοπ8 Ιβ οοβπΓ βικΙυΓοίΡ 

(1θ8 γβηχ νου8 ηβ νογβζ ρα8, βΐ αγαηΐ (1θ8 0Γθί11β8 νοπ8 η’βηίβηάθζ 

ρ&8? Εί ηθ νου8 Γδίρρβίθζ-νοιίδ ρα8, 1θΓ8(ΐιιβ 3’8ΐί Γοιηρυ οίικ^ ρ2ΐίη8 

ροιίΓ οίη(| ιηίΐΐθ }ιοιηηΊΘ8, οοιηΐιίθη νου8 ανβζ θΐηροΓίβ άθ ρ&ηίθΓ8 

ρ1θίη8 (1θ ιηοΓΟθδιυχΡ » Ιΐ8 Ιτιί άΐΓβηΐ: « Βουζβ. » α ΕθΓ8(5υ6 [ΐ'οι 

ΓΟίηρυ] 1θ8 8θρΙ [ρ»ίη8] ροπΓ 1θ8 ςυαίΓβ πιίΐΐθ, οοηιΒίβη ανβζ-νοιΐ8 

θΐηροΓίθ άθ 00Γΐ)Θί11β8 ρΙβίηθδ άβ ιηοΓοβαυχΡ » Είίΐδ άΐΓθηΐ : « δβρί. » 

Εΐ ί1 ΙθΠΓ άίΐ : « Υοιΐ8 ηβ οοιηρΓθηβζ ρΒ8 θιιοογθΡ » 

300), βΐ δοηνβηΐ άαηδ 1θ8 Ι^ΧΧ. Ροπγ νοεϊν, οΓ. νιι, 18; χιιι, 14; ροπΓ συνίεναι, 
IV, 12; VI, 52; νπ, 14. Είαηί οοπδίαιηπιβηί ίβπιοίηδ άβ ίαίΐδ δπηιαΙιΐΓβΙδ, Ιβδ 
άίδοίρίβδ ηβ ΓβίϊβοΙιίδδβηΙ ρβδ βδδβζ ροηΓ βη οοπιρΓθηάΓβ Ια ροΓίββ. ΕβιΐΓ βοθυρ 
βδΐ οαΐίβιιχ; δΐιρ 1β δβηδ άβ πεπωρω^χένην, οί. ιιι, 5; 1β δβηδ ά’&νβη^ΐβ άαηβ 
8^Γ8ίη. βΐ ν^., ίηίΓοάυίΙ άαηδ ϋ (πεπηρω|χενην), βδΐ ρβη νΓ&ίδβηιΜ&Ι^Ιβ ιοί; β’βδί 
Γίάββ άα V. δηίνηηΐ. ϋ’ηίΙΙβυΓδ ί1 ηβ ίαηάραίΐ ρ&δ βοηίοηάρβ ββ β06ΐιρ βαίίβηχ 
ανββ 1β €0Γ ΊπαΙί^ηηιη άβ IV Εδά. ιν, 20. 21. 26. 

18) Εβ άβΐιηί, άυ ν. ρβυί βίρβ ηηβ αΐΐυδίοη δοίΐ η 3βΓ. ν, 21 : οφθαλμοί αύτοΐ’ς 
και ο5 βλέπουσιν, ώτα αύτοΐ’ς και ούκ άκούουσιν, 8θίί η Εζ. χιΐ, 2 : ^χουσιν οφθαλμούς 
του βλέπειν κα\ ού βλέπουσιν κα\ ωτα εχουσιν του άκούειν κα\ ούκ άκούουσιν, οπ πιέΐηβ 4 

Ιδ&ϊβ, <ϊηβ Μο. η άβ34 βίΐβ 1ίΐ3ΓβιηβηΙ ιν, 12. Εβ8 άίδβίρΙβδ δοηΐ-ίΐβ άοηβ αη 
ιηβπιβ ροίηΐ ςυβ Ιη ίοηΐβ (ίηί ρροΓιΙβ άβ8 ηιίΓαβΙβδ, βΐ (ίΐιί ΓββΙιβΓβΙιβ Γβηδβί^ηβ- 

ιηβηΐ 8αη8 βηΐΓβΡ άαηδ Γβδρρϋ άβ Ια ρβνβίαΐίοη ηοηνβΐΐβ, ραρββ ηη’βΐΐβ ηβ δ’γ 
αρρΕί^πβ ρα8 α88βζ? — Α ρροροδ άη Σο§ίοη III άΌχ^ρΙιγηβΙιοδ : πονεί ή ψυχτΙ 
μου έπΙ τοΤς υίοϊς των ανθρώπων δτι τυφλοί είσιν τ^ καρδία αύτώ[ν] κα\ ού βλέ[πουσιν], 

ΚβίίζβηδΙβΐη (ρ. 241) α βοηιραρέ ηη ρα88α§^β άη Ροίπιαηάρβδ (νιι [νιιι], § 3) : 

ΐνα μϊ^τε άκού7)ς περ'ι ών άκούειν σε δει", μτ^τε βλέπ^ς, περί ών βλέπειν σε δει. Εβ ραρρορί 

βηΐρβ 1β Ροίπιαηάρβδ βΐ 1β 1ο§·ίοη βδΐ αδδβζ να^ηβ; (^ηαηΐ αη 1ο§^ίοη, ί1 α 
βοηδβρνβ 1β δοηνβηίρ άβ Ια Ιρίδίβδδβ βρροηνββ ραρ 3β8η8 βη ρρβδβηββάβ Γανβη- 

§“1βιηβηΙ άβ8 Ιιοπιηιβδ (βί. ΑβΙβδ άβ 3ηάα8 ΤΚοιηαδ, 252, βη β^^-ρίαςυβ, έά. 

ΙΡτί^Λί). — ού μνημονεύετε ροηρραίΐ έΐρβ δβραρβ άβ ββ (ϊηί δπίΐ ραρ ηηβ ίηίβρρο- 

^αίίοη, πιαίδ Ια ςηβδίίοη ρορίβραίΐ άαηδ 1β να^ηβ. 

19) πλνίρεις βδΐ ρβηί-θΐρβ ιηοίηδ αηΐΐιβηϋςηβ ςηβ πλτ^ρης (ΑΡΟΜ α1.) ίηάββΐί- 

ηαΜβ [ΜοηΙΐοη, 50). 8ηρ εις αη Ιίβη άη άαϋί οοηιπιοάί άαηδ Ια Ιίοίηβ, βί. ΌΕΐδδ- 

ΜΑΝΝ, Βι})6ΐ8ΐιιάίβη, 113 δ. 

20) πληρώματα σφυρίδων « 1β βοηίβηη άβδ β0Ρΐ)βί11βδ », βοπιιηβ Ευη. Ιοη. 1051 

κραττίρων πληρώματα, « 1β βοηίβηη άβδ βΡαίβΡβδ »; κλασμάτων βδΐ ηη δββοηά 
§^βηίίίί ίηάίςηαηί Ια ηαΙηΡβ άη βοηίβηη. 

21) Εα ςηβδϋοη άβιηβηρβ βη δηδρβηδ, βοιηπιβ ηηβ ίηνίίαίίοη ρρβδδαηΐβ α 

ρβίΐββΐιίρ. II δβπι1)1β ςηβ ββίίβ ίοίδ Ια δβνβΡβ αάπιοηβδίαΐίοη α ρορίβ δβδ ίρηίίδ, 

άη ιηοίηδ ροηρ Ρίβρρβ. 

★ 

ΤοπΙβ Ια ρβρίβορβ ηβ να ραδ δαηδ άίίΤιβηΙΙβδ. Β’αρρβδ Κηαΐ). βί δβΐιαηζ, 

1β δαπνβιΐΓ νβηί δΐΐΓίοιιί βη^^α^βρ 8β8 άίδβίρΙβδ α ηβ ραδ 8β ρΓβοοοηρβΡ 
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άθ8 οΙιθ8Θ8 ΐ6ΐηροΓ6ΐΐ68; ί1 ίτηροΓίβ ρβιι (}α’ίΐ8 η’&ίθπΐ ρ3ΐ8 άβ ραίη8. Ε8ΐ- 

Οθ (Ιοηο ρ&ΓΟΘ (}αβ Ιαί, Ι68α8, ροπΓΓδΐ ΙοαίοαΓ8 1θ8 ΐϊΐιιΙΙίρΙίβΓ βη ο&8 άβ 

1)68θίη? δοΐιαηζ Γβ]βΙΐΘ οβΙΙβ οοη8θ(}ΐιβηοθ. II 681 άίίϊιοίΐβ άβ δυρρο8βΓ ςυβ 

1β ΜαίΐΓΘ &Η βηίβηάα ρροΐϊίθΙΐΡΘ α 8β8 (1ί8θίρΐΘ8 άβ 8ΐι1)νβηίρ Ιοπ]οαΡ8 3 

1θΐΐΓ8 ηθθβ88ίΙβ8 ρ&ρ (1θ8 ιηίρ2ΐο1θ8. ^Θ 88ΡαίΙ οοηΐραίρΘ Ά 8οη β8ρρίΙ βΐ α 

8α οοηάαίΐΘ (οΓ. Μΐ. ιν, 4). 

11 8θπι1)1θ (^αβ Ιθδ Γβρροο1ΐΘ8 (1β Ιβδαδ ηβ δ’βχρϋί^ιιβηΐ 1)ίΘη ςαο δ’ίΐδ 

ΡΘδΐιιηβηΙ Ιοαίβ πηβ δίΐααΐίοη, θ1 ίΐδ 8οηΙ βη βίϊβΐ Ιρβδ ^βηθραπχ. II ηβ 

ρθρροοίΐθ ραδ α δβδ (ΙίδοίρΙθδ ά’ανοίρ οα1)1ίΘ 1θ8 ραίηδ, ηί άβ δ’αΙΙαοΙιβΡ 

Ιρορ αιιχ Ιιίβηδ Ιθΐηρορβίδ. II οοηδίαΐβ οοιηΙιίΘη Πδ δοηΐ οΙϊΙαδ βΐ ρβα 

οΐαίρνογαηΐδ άαιΐδ 1θ8 οΙιο888 8ΐιρηα1αρ8ΐ1β8. δ’ίΐ 8Ϊ18 188 (Ι8αχ ιηαΐΐίρΐίοα- 

Ιίοϊΐδ, ο’88ΐ οοιηιηβ 188 (ΐ8αχ ιηίρα8ΐ88 188 ρΐιΐδ 8χΐραοράίηαίρ88 (^α’ίΐ αίΐ 

ίαίΙδ. 08 ιηέιη8 (}α8 18 ΐ8ναίη 8υ^^βΡ8 αιιχ άί88ίρΐ88 Γίί1β8 ά88 ραίηδ, Ια 

€ΐα8Ρβ1ΐ8 8αρ 188 ραίηδ αρρ8ΐΐ8 18 δοην8ηίρ ά8δ ά8ΐιχ ^ραηάδ πιίρα8ΐ8δ άβ 

ιηηΐΐίρΐίοαίίοηδ. Εβδ άίδοίρΙβδ δβ δοηνίβηηβηΐ ραρΓαίΙβιηβηΙ άβδ ίαίΙδ. Ιΐδ 

ΓβροηάβηΙ δαηδ ΚβδίΙβΡ βΐ δανβηΐ άίδ1ίη§*αβρ Ιρβδ 1)ίβη οβ ςιιί δ’βδί ραδδβ 

άαηδ Ιβδ άβαχ οίροοηδίαηοβδ. Οβ ηβ δοηΐ ροίηΐ άβδ δοΐδ, ιηαίδ ίΐδ ηβ οοιη- 

ρρβηηβηΐ ραδ 1β ^ραηά άραιηβ ςαί δβ ραδδβ δοιίδ ΙβιΐΡδ ^τβιιχ. Α ρροροδ 
ά’αη ρβΐίΐ ίηβίάβηΐ, 1β ιηβοοηίβηΐβπιβηΐ άη ΜαίΐΡβ ββίαΐβ; ί1 άβΐιοράβ δΐιρ 

ΙοηΙβ ΓαΙΐίΙαάβ άβδ άίδβίρΙβδ ]ηδ(ίΐι’ά οβ ίοαρ. Μαΐ^ρβ Ιβαρ δίΐηαΐίοη ρρίνί- 

Ιβ^ίάβ, ίΐδ βη δοηΐ αη ιηβιηβ ροίηΐ (:[αβ Ια Γοηΐβ. Οοιηιηβ ί1 αρρίνβ δοανβηΐ 

βη ραρβίΐ οαδ, 1β ΜαίΐΡβ ρροάΐβ ά’ηηβ ίηαΐίβηΐίοη ηη ρβιι Ιρορ ίορίβ ροιιρ 

Ιβιιρ άίρβ Ιβιιρ £αίΙ δηρ ΙοιιΙβ Ιβιιρ οοηάαίΙβ. 

ΟβΙΙβ ίηίηΙβΠί^βηοβ άβδ άίδοίρΙβδ, ςηβ Μο. οοηδίαΐβ δί ηβΙΙβιηβηΙ, βδΐ, 

ά’αρρβδ Κηαΐ)., 1β ^α^β 1β ρΙαδ οβΡίαίη άβ δα νβραοίΐβ : Νοία (ΐααπι ίη· 

^βηαβ αο βάβΐίΐβν ΓβββναΙαΓ ΙανάίΙαΒ βΐ άβββοΙιΐ8 αροΒίοΙοηιτη; ηυ,ΙΙο 

τηοάο βναη^βΙΐΒίαβ οοοαίΐανβ βίαάβηί ςαατη βιχβήηΐ ηιάβ8,.. ίάρνοββοίο 

αΙίί8 <ιηθ(ΐα6 βοναπι ηαη'αύοηί})ΐΐ8 8ηηιιηαΐίη οοηοίΐίανβ άβΒβί αιιοΙοΗ-^ 

ΙαΙβτη (Μο., ρ. 212). Β’αρρβδ Οοίδ^, ηη οοηΐραίρβ : « 0’ίηίηΙβ11ί§^βηοβ άβδ 

αρόΐρβδ βδΐ άοηο ηηβ Ιΐιβδβ άβ Γβναη^βΐίδίβ, 1)ίβη ρΐηδ (|η’ηη ίαίΐ άβ 

ΓΙιίδΙοίρβ » (I, 1005). Οβ « άοηο » δηρροδβ άβδ ρρβηνβδ αηΐβοβάβηΐβδ (^ηί 

ίοηΐ οοιηρίβίβιηβηΐ άβΓαηΙ; α δηρροδβρ ({ηβ Γοράρβ άβδ βνβηβιηβηΐδ 

νίβηηβ ά’ηηβ οοιηΐιίηαίδοη άίάαοΐίςηβ, ηοη ά ηηβ Ιραάίΐίοη ΙιίδΙορίιιηβ, οβ 

η’βδί ροίηΐ ηηβ ραίδοη ροηρ ςηβ ΓίηίηΙβΙΙί^'βηοβ άβδ αρόΐρβδ δοίΐ ηηβ 

Ιΐιβδβ. Ρΐηδ Ιοίη Οοίδγ άοηηβ ηηβ αηΐρβ ραίδοη : « Μαρο βη νίβηΐ ίοί α 

ρρβίβρ αηχ αρόΐρβδ ηηβ ίηίηΐβΐΐί^^βηοβ ρβΟβΠβ α ΙοηΙ βοΙαίροίδδβιηβηΙ, 

ραροβ €[η’ί1 να ταρρορίβρ Ιβδ άβοίαραΐίοηδ οοηοβρηαηΐ Ια ιηορί β1 Ια ρβ- 

δηρρβοΐίοη άη ΟΙιρίδΙ (^ηβ Ιβδ Βοηζβ δοηΐ δηρροδβδ η’ανοίρ ραδ οοιηρρίδβδ 

βη άβρίΐ άβ Ιβηρ οίαρίβ » (I, 1006). Οβ δβραίΐ, άβ Ια ραρί άβ Γβναη^βΐίδΐβ, 

ηη αρίίβοβ, οοηραΜβ, ιηαίδ ^ΡΟδδίβΡ. Οβδ αρόΙρβδ η’αγαηΐ ραδ οοιηρρίδ 

ρΐηδ Ιαρά, ί1 ίαΙΙαίΙ δηρροδβΡ (^η’ί18 η’οηΐ ραδ οοιηρρίδ ρΐηδ Ιόΐ! ΑηΙαηί 

ναΙαίΙ άίρβ ςη’οη βΙαίΙ άβοίάβ α ηβ Ιβηρ αΐΐρίβηβρ (^η’ηη βδρρίΐ « βχΐραορ- 

άίηαίρβιηβηΐ οοηρί » (1, 1001), ιηαίδ ροηΡί}ηοί? ΤοηΙβ Ια ςηβδΙίοη βδΐ άβ 
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Εί ίΐδ νίθπιίθηΐ α Ββΐΐιβαϊάα. ΕΙ οη Ιιιί αηΐθΐΐΘ υη ανβιι^^ΐθ, βΐ 

οη 1θ ρΓΐΘ άθ 1θ ΙοποΙίθΓ. 23 Εΐ δίγαηΐ ρπ8 Ια ιηαίη άβ Γανβυ^^ΐθ, Π 

1β οοηάιιίδιΐ; ΙιΟΓδ άιι 1)οπγ^, θϊ αρρθδ Ιαί ανοΐΓ ΟΓαοΙιό 81ιγ 1θ8 γβυχ, 

βΐ Ιαί ανοίρ ίιηροδθ 1θ8 ιηαίηδ, ί1 Ιαί άοιηαικία : α δί Ια νοίδ (ΐαβίί^αβ 

δανοίρ 81 Γίηίηΐβΐΐί^βηοβ άβδ αρόΐρβδ βδΐ ΙιίδΙορίςαΘίηθηΙ ίηνραίδβιηΜαΜβ. 

ΕΙΙβ 1θ δβραίΐ, δ’ίΐ δ’α^ίδδαίΐ άβ Γογ(1γθ ρΓαΙί(:[αβ, ιηαίδ ρρβοίδΘΐηβηΙ ίΐδ 
δοηΐ ΐΓβδ ρραΙίίίαΘδ (I, 1001), βααί αη οα1)Ιί ςα’ίΐδ δβ ρβρροοίιβηΐ ααδδίΐόΐ. 
^α’^1δ η’αίβηΐ ραδ οοιαρρίδ ρΙαδ ΙόΙ οθ ςα’βίαίΐ Ιβδαδ, ο’βίαίΐ δαηδ (Ιοαίβ 
Ιβαρ ίααΐΘ, ραίδ(|αβ ^Θδα8 Ιβαρ ρβρροοίιβ Ιβαρ ρβα ά’ίηΐβΐΐί^βηοβ. Μαίδ 
οθΙΙβ δΟΓίβ άβ οθοίΐβ Ιοαοΐιβ α δοη Ιβροΐθ, ραίδςαβ ΡίθΡΡβ να οοηΓθδδβρ Ιβ 
Μβδδίβ; βΐ, δί θΠθ βδΐ δαίνίβ ά’αη ααΐρβ ανβα^ίβιηβηΐ, ο’βδί (}α’ί1 ίαΙΙαίΙ 
ιηαίηίθηαηΐ αάορίθρ αηβ ίάββ (Ια Μβδδίβ ΙοαΙβ άίίϊβρβηΐβ άβ ββ (ΐα’οη 
δβ β^αραίΐ (Ιαηδ Ιδραβί. Εα Ιοαριίβαρ (Ιβδ αρόΐρβδ η’βδί ραδ ρΙαδ ίηνραί- 

δβιηΙ)1α1)1β (|αβ 1β ραρίί ρρίδ (Ιβδ (ΙοβΙβαΡδ (^αί αρραρίίβηΐ δαηδ (ΙοαΙβ α 
ΓΙιίδΙοίρβ, βΐ Ια ΓραηβΙιίδβ ανββ 1α€[αβ11β Μβ. Ια βοηδίαΐβ (ΙβιηβαΓβ αηβ 
^αραηΐίβ (1β δα β(1β1ί1β. 

22-26. Ε’ΑνΕυβΙ.Ε ΟΕ ΒΕΤΗδΑΪΟΑ. 

22) ΒβίβδαΜα, οΓ. νι, 45. Οη βίαίΐ (Ιοηο βηοορβ δπρ Ια πνβ ΟΓίβηίαΙθ. Β βΐ 

ρΙαδίβιΐΓδ ηΐ88, Ιαίι, βί ξο. οηΐ βηθανιαν, ρΓοΒαβΙβιηθηί οβΠβ ββ ^ο. ι, 28, Ιβςοη 

(ΙοηΙ οη ηβ ρβηί άιρβ (|ΐι’θ11β βδΐ ίπιροδδίβΙθ, ιηαίδ (ϊΐι’οη ηβ ρβηΐ αοοβρίβρ δΠΡ 

οθδ δβιιΐθδ αηίορίίβδ. Β. λΥβίδδ, Ηοΐίζ., Εοίδ^τ, ηοίβηΐ Ιβ ραραΐΐβΐίδηΐθ άβδ 

άβηχ δθρίβδ VI, 30-νιι, 37 βΙ νιιι, 1-26. Οβ δοηί άβηχ νογα^^βδ (^ηί οοπαηβηββηΐ 

ραρ ηηβ πηιΐϋρΐίοαίίοη άβδ ραίηδ βΐ δβ ΙβΡίηίηβηί ραρ πη ιηίραοΙβ (^ηί ιηβΐ βη 

δοβηβ Ιβ ροανοίρ άβ ^ηβριρ (^ηί βδΐ άαηδ Ιβ οοηΙαοΙ άβ ^β8ι1δ. Ββ πίθιηβ (}ηβ 

Ιβδ ιηηΙΙίρΗβαΙίοηδ οηΐ ρΐιΐδίβηρδ Ιραϋδ βοιηπιπηδ, άβ ιηέιηβ οβδ ιηίραβίβδ : 

3β8υ8 ρρβηά άαηδ Ιβδ άβηχ βαδ Γίηβρπιβ α ραρί, ί1 Ιβ ΙοηβΙιβ ανββ βα δαΠνβ, ί1 

ρββοιηιηαηάβ άβ ηβ ρίβη άίρβ. Μαίδ ί1 ρβδίβ ββΙΙβ άίββρβηοβ ςιιβ άαηδ Ιβ ρρβ- 

ιηίβρ βαδ Γίηβριηβ βδΐ δουρά, βί άαηδ Ιβ δβοοηά βαδ ανβυ§^1β. Ρβυΐ-έΐρβ Μο. βη 

ραβοηίαηΐ Ια ^αβρίδοη άβ Γανβα^ΐβ ραρ άβ§^Ρβδ α-1-ί1 ρβηδβ α ΓαναηββιηβηΙ 

ίηΐβΐΐββίηβΐ άβδ αρόΐρβδ. Μαίδ ί1 η’α ραδ πιβπιβ 8οη1ί§^ηβ ββ δ^ιηβοΐίδηιβ. Ο’βδΙ 

ίοί άαηδ Μβ. Ιβ ρρβηιίβρ βαδ άβ βββϋβ; ηη αηίρβ δβ Ιροηνβ χ, 46 δδ. Οη άβιηαηάβ 

α ^βδιι8, ηοη ραδ ά’ίιηροδβρ Ιβδ ιηαίηδ, ββ (^υί βΙαίΙ ηη ρίΐβ, ιηαίδ δβηίβιηβηΐ άβ 

ΙοηβΕβΡ, ββ (}ηί ιηαροϊηβ ηηβ ρΐηδ ^ραηάβ βοηΓιαηββ άαηδ Ιβ βοηίαβί ρβΡδοηηβΙ 

άβ 36δη8. 

23) Εα ρβηβοηΐρβ αναίΐ βη Ιίβη άαηδ Ιβ βοηρ§;·. Μβ. βιηρΙοίβ βηβορβ Ι’βχρρβδ- 

δίοη κώμη, (^ηοίί^ηβ ΒβΙβδαϊάα δοίΐ άβνβηη ηηβ νίΐΐβ (Εβ. ιχ, 10); ρβηΐ-έΐρβ Ια 

νίΐΐβ δ’βΙαίΙ-βΙΙβ άβρΙαβββ, Γαηβίβη βοηρ^ §·αράαηΙ δοη ηοπι ρρορρβ. 3βδηδ ηβ 

νβηί; ραδ Γαίρβ Ιβ ιηίραβΙβ άαηδ ηηβ ρηβ, βΐ βοηίΓηβ Γβοπιιηβ βδΐ ανβη§·1β, ί1 Ιβ 

ρρβηά ραρ Ια ιηαίη ανββ ΒοηΙβ Ιπιλαβόμενος της χε^ρ6ς (Β λαβομενος την χεφα, βΟΡ- 

ρββΐίοη (^η’οη ηβ 8’βχρ1ί(}ηβ ^ηβΡβ (^ηβ ραρ ΓίηΠηβηββ άη ΙαΙίη, ρηΐδ(ίηβ Γαββ. 

βδΐ βοηΐΡβ Γηδα^β β1α8δί€[ηβ βΐ (ΐηβ Ιβ πιο^βη λαμβάνεσθαι ηβ δβ Ιροηνβ ραδ άαηδ 

Ιβ Ν. Τ., Β1α88,104, ηοΙβ). Εα ραίδοη άβ ββΐ αραΗβ βδί (ϊηβ 3β8ηδ ηβ νβηί ραδ 
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οΙιοδθΡ » 24 Εΐ αγβηΐ οοΐΏπίθηοβ 8 νοίΓ, ί1 άίΐ : « ^θ νοίδ 1θ8 ΙιοηιιηΘδ, 

08Γ ^’8ρβ^90^8 οοιηπιθ (1θ8 8γ1)γθ8 (}υί ιηαΓοΙίθηΙ. » ^5 ΕηδπίΙβ ί1 Ιυί 

ίιηροδα άθ ηοπνθαιι 1θ8 ΐϊΐαίηδ 8υΓ 1θ8 γβιιχ, βί ί1 νίΐ άίδΐίηοίθπίθηΐ 

βΐ Γυί Γθΐ8ΐ)1ί, εΐ ί1 νο^αΐΐ ΙουΙ ηθΙΙθιηβηί άβ Ιοίη. ^6 Εΐ ίΐ Γθπνο^α 

οΙΐΘζ Ιιιί, άίδβηΐ : « Ν’θπΙγθ πιέπιβ ρ&8 άαηδ 1θ 1)οπγ§^. » 

αΙΙΐΓβΓ ΓαίίβηΙίοη, βΐ ί1 βεί βη βίΤβί Ιρβε €0ΐινθΐι&1)1β ςαβ ^β8υ8 κϋ ιηοηίΓθ άβ 

Ιβπιρδ θΐι Ιβηηρδ κνβο ρ1υ8 άβ ίοΓββ ςυ’ίΐ ηβ ίκίδ&ίΐ ρ&8 άβ ιηίΓ&οΙβδ ροπΓ βχοί- 

ΙβΓ 1’βη11ιοιΐ8Ϊεΐ8πιβ. Οη ΓββοηηαίδδκίΙ κ Ια δαίΐνβ υηβ οβΓίαίηβ νβΓίπ ρουρ §^ιιβηΓ 

Ιβδ 7611Χ, δΐΐΓίοιιΙ 81 βΠβ βίαΐΐ Ρβ3β1ββ α 3βυη; ββ δίη^υΙίβΓ Γβπίθάβ βίαίΐ πιβπιβ 

ίηΙβΓάίΙ 1β ]οπΓ άτι 8α1)ΐ3αΙ βαΙίαΐ, χιν, 14*^ ο1).). Μαίβ οη ηβ 1β ρρβηαίΐ 

ραδ 8αηδ άοηίβ αη δβπβυχ (ίτιαηά ί1 δ’α§^ίδδαίί ά’υη ανβη^ΐβ. Α Ια δαίΐνβ, 

^β8ιι8 α]οιιίβ Γΐηιροδϋΐοη άβδ ιηαΐηδ, ηΐβ Γβΐΐ^^ΐβηχ. Ρυΐδ ΐ1 άβιηαηάβ α Γανβη- 

§^1β : εΐ' τι βλέπεις (ΒΟΒ *) οη ει τι βλεπει (ί< Α βίβ. βίβ.). Εα Ιβςοη άβ Ββαηβοηρ 

Ια ρΐηδ βοιηιηυηβ δηρροδβ ΓΐηΙβΡΓΟ^αΙΐοη ίηάΐρββΐβ, ρΐηδ ηαΐυρβίΐβ βη ^Γββ, 

ιηαΐδ ιηοΐηδ νΐναηΐβ. Ε’ΐηΙβΓΓθ§·αΙΐοη άΐρβοΐβ ανββ ε? βδΐ αδδβζ ΓρβςηβηΙβ άαηβ 

1β Ν. Τ. (ΜΙ. XII, 10; χιχ, 3; Εβ. χιιι, 23 βΐ ΑβΙβδ ι, 6; χιχ, 2; χχι, 37; χχιι, 25) 

βί νΐβηΐ ρροΒαΒΙβιηβηΙ άβδ ΕΧΧ οη ε? βδΐ ηη ΙιβΡραϊδίηβ Ιραάηίδαηΐ π (}νίη6Γ, 

νίΐβαιι, Βίαεδ). 

24) άναβλέπειν δΐ^ηΐΓιβ Ρβ§·αΓάβΡ βη ΐιαηΐ (νι, 41; νιι, 34; χνι, 4) β1 ρββοηνρβρ Ια 

νηβ (χ, 51. 52 ανββ 8ίν€ΐ6 βοηΐρβ ΗοΙίζ.; βί. Ηεκ., II, 111;Ρι.ατ. ΡΙιαβάν. 243^; 

8ί^ΙΙο§6 807, 17 [ιΡ 8. αρ. 3.-0.], ά’ηη ανβη§^1β ς^ηΐ βδΐ ββηδβ ανοΐρ ρββοηνρβ Ια 

νηβ άαηδ 1β ΙβιηρΙβ άΈδβηΙαρβ). Ιβΐ β’βδί 1β βββοηά δβηδ, βαρ Ιβδ ανβη^^ΐβδ οηΐ 

ρΐηδ οράΐηαΐρβιηβηΐ Ια ΙέΙβ ΙιαηΙβ βΐ Ιβδ γβηχ άΐδροδβδ βοπιιηβ ροηρ νοΪΡ βη 

ΕαηΙ. Ε’ανβη^ΐβ νοΐί άβδ Ιιοιηιηβδ, ρηΐεςηβ ββ ςη’ϋ βηΙρβνοϋ αδδβζ να^^ηβιηβηΐ 

βοιηιηβ άβδ αρΒρβδ δβ Ιροηνβ άβ ίαΐΐ βη πιοηνβιηβηΐ. II η’βίαΐΐ άοηβ ραδ 

ανβη^ΐβ άβ ηαΐδδαηββ, βΐ αναΐΐ βοηδβρνβ άαηδ Γίιηα^ΐηαϋοη ββρίαΐηβδ ΐιηα§^βδ 

άοηΐ ΐ1 δβ δβρί αηδδΐίόΐ. Εα ν§. Υίάβο Ιιοτηιηβδ νβΐηΐ αΐ'ΒοΓβδ αητίιιίαηΐβδ 

δηρροδβ Γοηιΐδδΐοη άβ οτι βΐ άβ δρω (ϋ, Ιαίΐ. β^γγ.), ιηαΐδ άοΐΐ δβ Ιραάηΐρβ άαηδ 

1β ιηβιηβ δβηδ, βΐ ηοη ραδ : « 3β νοΐδ Ιβδ Ιιοιηηιβδ ςηΐ ιηαρβίιβηΐ, δβιηΜαΙιΙβδ α 

άβδ αρ1)Ρβδ » {Οναπιροη). 

25) Αρρβδ ηηβ ηοηνβΐΐβ ΐιηροδΐΐΐοη άβδ ιηαΐηδ δηρ Ιβδ γβηχ, Γανβη§^1β νοΐΐ 

άΐδΙΐηβΙθιηβηΙ (ΑκίδτοτΕ, 8οπιη. 3); ΐ1 ΡβνΐβηΙ α δοη βίαΐ ηοριηαΐ άβ δαηΐβ, βΐ 

ιηβιηβ δαηδ ιηγορΐβ, τηλαυγως (δηλαυγως ΟΕΔ βδΐ ηηβ βορρββΐΐοη ιηαΐΐιβηρβηδβ; 

ββ ιηοΐ η’βχΐδίβ ρροΙ)αΙ)1βιηβηΙ ραδ). 

26) Ε’ΐηΙβηΙΐοη άβ 3βδηδ βη ρβηνο^αηί ββΐ ΐιοιηηιβ βΐιβζ Ιηΐ βδΐ βνΐάβιηηιβηΐ 

ςη’ΐΐ ηβ ραρΙβ ραδ; ΐ1 ηβ άοΐΐ ιηβιηβ ραδ (ρηδέ αη άβΡηΙ άβ Ια ρΐιραεβ, ΒΙαβε, 270) 

βηίρβρ άαηδ 1β νΐΐΐα^β. II βδΐ ίορί ροδδΐΒΙβ βη βίΤβΙ ςη’ΐΐ αΐΐ βη δα ιηαΐδοη βη 

άβΐιορδ άβ Γα§·§^1οηιβραΙΐοη ρρΐηβΐραΐβ. Εα ν§. ρορΙβ ; βΐ εί ίη νίαιπι ίηίΓοίβήε, 

ηεηιίηί άίχβΓίδ, ββ ςηΐ αάοηβΐί Ια άβίβηββ βη Ια ΡβδίΡβΐ^ηαηΙ αη δΐίβηββ. ΟβΙΙβ 

Ιβςοη βδΐ ά’αΐΠβηΡδ ρβη αρρη^^ββ {Ι), /*, \ Ια Ιβςοη ρρβΓβΡββ {χνι κ* ΒΕ 1* 

209, 8^Γ8ίη. 1716. 8αΙι,) δβ Ρββοιηιηαηάβ ραρ δα δΐιηρίΐβΐΐβ αη ιηΐΐΐβη άβδ ηοιη- 

Βρβηεβδ άΐνβρ^^βηββδ άβ Ια Ιραάΐϋοη. 

ΟβίΙβ §^ηβΡΪδοη ραρ άβ^ρβδ α ίαΐΐ ηαίΐρβ ρΐηδΐβηρδ βχρίΐβαΐΐοηδ. Οη α άΐΐ ςηβ 

Ια §^ηβΡΪδοη βίαΐί ρρορορίΐοηηββ α Ια ίοΐ άβ Γανβη^ΐβ οη ςηβ 3β8ηδ αναΐί νοηΐη 
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Εΐ ^Θ8Π8 8’βη αΐΐα, ανβο 8Θ8 άί8θίρ1β8, νθΓ8 168 1)οαΓ^8 άβ Οβ- 

88Γβθ άβ ΡΗίϋρρθ; βΐ 8ιιγ 1θ οΐιβιηίη ί1 ίηΙβΓΓΟ^β&ίΙ; δβ8 άίδοίρίβδ, 

βρΓΟίινθΓ οβΙΙθ ίοί. δοΐικηζ & ρθη8Θ κνβο ρ1ιΐ8 άβ Γκίδοη (}ΐιβ Ιβ ΜαίΐΓβ 8β ρρο- 

ρο8κϋ (Ι’ίηδΙηιίΓθ 868 8ρόΐΓβ8. Ο’βδΙ Μβη αα88ΐ οβ ς[πί 8β ρκδδβ βη βιιχ, ςυί 

8οηΙ κρρβίβδ ρβα κ ρβπ & Ια ΙυιηίθΓΘ. II δθραίΐ βίοηηαηΐ ςυβ ^β8Π8 ςυί 8αϋ 

Γβικίρβ Ια νπ6 αιιχ ανβιι§^1θ8 η’αίΐ ραδ Γβπδδί ά θοΙαίΡβΓ 8β8 άίδοίρίθδ. Βαηδ Ια 

ρβηδββ άθ Μο. 66 πιίΓα6ΐ6 αναίΐ ρΓθ1)αΙ)ΐ6πΐ6ηΙ ιιη6 ίιηροΓΐαη66 (146ί8ίν6 ροπρ 

ουνριρ 168 7611Χ, άιι ΐΉοίηβ ά Ρίβρρ6. Βα ^^αβΡίδοη (168 ανβυ§^ΐ68 βΙαίΙ υη 8ί^η6 

ϊη688ίαηί(}υβ, 6η ηιέπΐ6 Ι6ηιρ8 ({«6 Ια ^υθΡίδοη (168 δοιιράδ : τότε άνοιχθτίσονται 
όφθαλ[λοι τυφλών, κ«\ ωτα κωφών άκούσονται (Ιδ. XXXV, 5). Μο. 8’68ΐ 1)Ϊ6η §·αράβ 

(Ι6 6ΐΐ6Ρ6ΐΐ6Ρ ΠΠ 6ίΓ6ΐ (Ι6 ρ6Ρ8ρ66<ίν6, (Ι6 §·Ρ0αρ6Ρ 168 ΠΐίραοΙαδ ρΟΠΓ ίθΡ66Ρ Ια 

οοηνΐοΙίοη (Ι68 Μίδ; ϋ άοηηα α οΙιαουη δοη 6α(ΙΡ6 ΙιίδΙορίίΐυβ ραρίίοηΐίαρ; 

ηιαίδ Γ6ίΓ6ΐ (ΙβναίΙ ηβαηπιοίηδ δ6 ρροάυίρα ρ6υ α ρ6π άαηδ ΓαδρρίΙ (Ι6δ Βουζ6, 

δηρίοιιΐ αρρβδ Ια δβνβΡ6 α(Ιπιοη6δίαίίοη ά ρβίϊβοΐιίρ 6ί α 6θπιρρ6η(Ιρ6 6ηβη (νιιι, 

17-21). 

27-33. ΙίΕ ΜΕδδΙΕ; δΑ ΟΕδτίΝΕΕ (Μί. χνι, 13-23; Βο. ιχ, 18-22). 

27) 3βδΐΐδ ραρί ά6δ αηνίροηδ άβ ΒβΙΙΐδαϊάα, 6ΐ δ6 (ϋρί§^6 απ ηορά ν6Ρδ ΐ6δ 

νί11α§·6δ άβρ6η(1αηΙ άβ Οβδαρβα ά6 ΡΜΙίρρβ. Οη η6 δαυραίί (ϋΡ6 δ’ίΐ α δΐιίνί Ια 

ρίνβ άη 3ουρ(1αίη, οπ δ’Π 6δΙ πιοηΐβ δπρ ΐ6δ ρ1αΐ6αιιχ άιι ^^ό1αη ροιιρ Ρ6ά6δ- 

66ηάΡ6 δπρ Βαηίαδ. ΙΙηα 60ΐιρΐ6 ΙιίδΙοίρ6 ά6 66 1Ϊ6ΐι (6ί. δοπηκΕκ, ΟβεοΗίοΙιΐβ... 

II, 204 δδ.) ηιοηίΡ6Ρα α ςυ6ΐ ροίηί οη βΙαίΙ 6η 16ΡΡ6 ραϊ6ηηβ. Βα ^ΡθΙΐ6 ά’ού 

δορί ηηβ ά6δ δθΐΐΡ66δ άη άοιιράαίη 86 ηοηιηιαίΐ άβδ Ι6 ιιι® 8ίβ6ΐ6 αναηί ηοΙΡ6 βΡ6 

τό Πάνιον {80ΐΐδ-6ηΐ6ηάιι σπηλαιον ου ά'ντρον, Ροιυβ. χνι, 18; χχνιιι, 1), ά’ού 16 

ηοπι άο Πανεάς ου Πανιάς άοηηβ αυ ραγδ ου αυ Βουρ^ νοίδίη. ^υαηά 66ΐ1β 

Γβ^ίοη, αρραρίοηαηΐ α Ζβηοάορο, 6υΙ βίβ άοηηβο α Ηβροάο ραρ Αυ^’υδίο, ίΐ 

οοηδίρυίδϋ ρρβδ άο Ια ^ροΙΙο υη Ιοηιρίο οη ΓΙιοηηουρ άο Γοηιρορουρ {Αηΐ. 

XV, X, 3; ΒβΙΙ. I, χι, 3). Ρΐυδ ίαρά, οΐ ρροΒαΒΙβπιοηί άβδ Γαη 3 αν. 3.-0., 1β 

Ιβίραρί^υβ ΡΒίΠρρβ γ οοηδίρυίδίί υηβ νίΐΐβ (^υΉ ηοιηηια Οβδαρββ {Αηΐ. XVIII, 

II, 1 βΐ ΒβΙΙ. II, IX, 1) βΐ (^υ’οη άβδί^ηα δουδ 1β ηοηι άβ Οβδαρββ άβ ΡΒίΙίρρβ, 

ρουρ Ια άίδΐίη^'υβρ άβ Οβδαρββ δυρ 1β Βορά άβ Ια ιηβρ (Ια Ιουρ άβ δίραίοη). Ββ 

άίβυ Ραη αναϋ Ρβπιρίαββ Ια υη Βααΐ δβηιίΐίί^υβ, ιηαίδ 1β ηοπι άβ Βαηίαδ βδί 

ΓβδΙβ, Γυη άβδ Ιρβδ ραρβδ ηοπιδ §^ρβ6δ (^υί αίβηί δυρνβου άαηδ Γοηοιηαδίίςυβ 

αραΒβ. Οη βΙαίΙ άοηβ ρρβδίΐυβ βη Ιβρρβ ροιηαίηβ; Ιουί ραρρβίαίί 1β δουνβηίρ άβ 

Οβδαρ. Τουδ Ιβδ νογα§·βυΡ8 οηΐ αάηιίρβ Ια ΒβαυΙβ άυ δίΐβ, Ια νβράυρβ, Ιβδ βαυχ 

οουραηίβδ, Ιβδ ηιοηία^^ηβδ. Α ςυί νίβηΐ άυ ηορά, Ια ΤβΡΡβ ρροηιίδβ δβπιΒΙβ γ 

οοπιηιβηββρ ανββ Ιβδ δουρββδ άυ άουράαίη. 8ί αυ οοηΐραίρβ οη ρβιηοηΐβ Ια 

ναΐΐββ νβΡδ Ιβ ηορά, οη ρβηβΙρβ άαηδ Ιβδ §^0Ρ^βδ βηΐρβ ΓΗβρηιοη βί 1β ΒίΒαη, 

ο’βδί άβ3α Ια β^ρίβ. 

Ο’βδί Ιοίη άυ ρβ^αρά βηνίβυχ άβδ δβρίΒβδ βί άβ ΓβιηρρβδδβιηβηΙ ίΓηρορΙυη 

άβδ Γουΐβδ άβ Οαΐϋββ, βη οΒβιηίηαηί, ςυβ 36δυδ να ίραίΙβΡ ανββ δβδ άίδβίρΙβδ 

Ια ςυβδίίοη δυρρβπιβ άβ δα ρρορρβ άβδϋηββ. 

II άβπιαηάβ α δβδ άίδβίρΙβδ ββ ςυβ Ιβδ Βοπιηιβδ ρβηδβηί ςυ’ίΐ βδΐ, δοίί ρουρ 

βη νβηίρ α Ιβδ ςυβδίίοηηβρ βυχ-ΐΉβηιβδ, δοίί ρουρ ςυ’ίΐ δοίί Βίβη βοηδίαίβ ςυβ 

Ιβυρ ορίηίοη η’βδί ραδ ββΠβ άβ Ια ίουΐβ. Ιΐδ οηί άύ δβ ίαίρβ υηβ βοηνίβίίοη 

ραρίίβυΐΐβρβ βη νίναηί ανββ Ιυί, 
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ΙθΠΓ (ϋδβηΐ} : « ^α^ Ιβδ άίββηΐ-ίΐδ (|αθ ίβ 8πί8? » ίΐ8 Ιυί 

(ϋ8Θηί : « ^ΘαI1-Βαρι^8ιΘ; βί €ΐ’ααΐΓθ8, ΕΗθ; θΙ (1’8ΐαίΓθ8, ιιη (1β8 ρΓΟ- 

ρΙΐθί;Θ8. » Εΐ ί1 ΙθΐΐΓ άβηιαηάα : « Μαί8 νου.8, (}ΐιί (1ί1;θ8-νοιΐ8 

28) ί<β8 άίδοίρΙβδ ΓθρβΙβηΙ οβ (}αί 9. βΙθ άίΐ άθ]4 ρ1α8 1ΐ8ΐπΙ (νι, 14. 15). ^αβ1- 
(ϊυθδ-ιιηδ ρβηδαΐβη! (}ΐΐθ ^β&η-Βαρι^8ιβ αναίΐ αρραπι άθ ηοτινθ&α, 8θϋ (^ιι’ίΐ ίύΐ 
ΓβδδτίδοίΙβ, 8θϋ ςπ’ίΐ θύί βοΐιαρρέ α Ια πιογΙ [Νθγο Γβάίνίνυ,Β, Ερβάβηο ΒαΛβ- 
Γθυ88θ, Βοιιίδ XVII); ά’αυίΓβδ ρβηδαίβηΐ 4 Εΐίβ, &11βη(1ιι ειν&ιιΐ Ιβ ΜΘβδίβ οοιηιηβ 
ΓβδΙααΓαΙβαΓ (Ζβ Μβδδίαηίεηιβ... 210 88.); οα Μβη οη Ιβη&ΐί; δίιηρίθΐηθηΐ ^θ811δ 
ροιιρ πη ρρορΙιθίθ. — δτί εΤς... δοπδ-βηίβηάιι εΤ. II δθρειίΐ Μθπ βχΐρ&οράίη&ίρβ 
ςαβ ρβΡδοηηβ η’ειίΐ δοη§·β &Π Μβδδίβ, θΐ 8&ίηΙ ^β9η (^ο. νι, 15) 1β 8υ§·^6Γθ 
οΙαίρβιηβπΙ; ιηαίδ οθ η’θΙαίΙ ραδ πηβ ορίηίοη αρρθίββ βί ΡβίΙβοΜθ, θΐ Μο. άβνβ,ϋ 
Ια ίαΐΡβ δ’ίΐ νοτιίαίΐ ιηβΐΐρβ άαηδ Ιου,Ι 8θη 3ουρ Ια ίβρπίθ Ρβροπδθ άθ Ρίβρρθ. II 
β8ΐ ροδδίΜβ ςπθ Μο. αίΐ Ιροανό Ιβ ρβοΐΐ άαηβ πηο δουροβ, ιηαίδ οη ηβ ρβιιΐ Ιβ 
ρρουνβρ ραρ ΓβιηρΙοί άβ τον βαπτιστήν απ Ιΐοη άθ δ βαπτίζων ι, 4; νι, 14. 24, ρτιίδ- 
ςη’ϋ άίί αυδδί του βαπτιστοΰ (νι, 25). Εβ ραδδα^^β αοίιΐθΐ α ά’αίΐίβυρδ ρΙαδ ά’ίπι- 
ρορίαηοβ άαηδ Ια ΙραάίΙίοη ςυβ οβίηί ςηί ρρβοθάθ (νι, 14. 15), βΐ ί1 ροπρραϋ 
ανοίρ Γοηρηί Ιβ ΙΙιθπιθ άβδ άίνβΡδβδ ορίηίοηδ (^ηβ Μο. α ίΙβ]α βηηιηβΡβθδ ά ρρο- 
ροδ άβ Ια πιορΙ άβ ^βαη (Ζοζ5^). 

29) κα\ αυτός πιαρί^ηβ δίπιρίβπιβηΐ ςηβ ο’βδί άβδίΐδ (^ηί ρβρρβηά Ια ραΡοΙβ, 
οοιηπιβ δ’ΐΐ γ αναίΐ δ δέ. Λνίηβρ (141 δ.) βΐ ΒΙαδδ (166) οηί ηίβ ςαβ αύτός δοϋ 
βιηρίογβ άαηδ Ιβ Ν. Τ. άαηδ Ιβ δβηδ άβ « Π » δαηδ αηοηηβ βπιρίιαδβ δρβοίαΙβ; 
απ οοηΐραιρβ δοΐιπιίβάβΐ (195 δ.) δοπίίβηί ΓαίϊΐΡίηαϋνβ, οίΐαηί Εο. χχιν, 28; Μο. 
VIII, 27; ΜΙ. χιν, 2; Μο. χιν, 15 βΐ Εο. ι, 22; ιι, 28; χνι, 24; χιχ, 2. Β’αί11βπΓ& 
Ια άίνβρ^^βηοβ βδΐ Ιρβδ Ιβ^βΡβ βηΐρβ ΒΙαδδ βί δοΙιιηίβάβΙ, ά’απίαηί ςπ’ίΐ βδΐ Ιρβδ 
άβΐίοαΐ ά’αρρρβοίβρ Ιβ ρίπδ οη ιηοίηδ άβ Ρβΐίβί άπ ρροηοιη. II η’βδί ραδ ηβοβδ- 
δηίρβ άβ νοιρ άαηδ οβί πδα^β πηβ Ιραοβ άβ Γίηίΐπβηοβ άβδ ΕΧΧ Ιραάπίδαηΐ 
ΓΙιβΒρβπ Ηοιι (οΓ. ΙηίΓοάιιαίοη). 

^έ8Π8 8’αάρβδδβ α Ιοπδ Ιβδ άίδοίρΙβδ : λέγετε, « οβ ςπβ νοπδ άϋβδ », βηίρβ 
νοπδ οη ςπαηά νοπδ ραρίβζ απχ απΙρβδ [8νν6ΐβ), οπ ρΙπΙόΙ : « (ΐυί άϋβ8-νοπ8 
ςπβ 3β δπίδ ιηαίηίβηαηί (|πβ ]β νοπδ Ιβ άβιηαηάβ ». 
Ε’ίιηρΓ. έπηρ(/>τα ίηάίςπβ ςπβ ΓαοΙίοη δβ ραδδαίί ρβηάαηί ςπ’οη βΙαίΙ βη ιηαρ- 

οΐιβ, ηοη ςπβ Ια ςπβδΙίοη α βίβ Ρβηοπνβίββ δοπνβηΐ; βΠβ βδΐ Ιρορ δοΙβηηβΙΙβ 
ροπρ οβία. 
Εα Ιοπρηπρβ άποκριθείς εΤπεν βδΐ Ιρβδ ίρβςπβηίβ οΚβζ Ιβδ 8γηορϋ(|πβδ βΐ άαηδ 

Ιβδ ΕΧΧ, ιηαίδ Ιβ νβρΙ)β ρρίηοίραί απ ρρβδβηΐ (λέγει) ηβ δβ Ιροπνβ (}πβ άαηδ 
Όαη. VII, 16 (ΕΧΧ). Εβ ρρβδβηΐ ηβ δ’βχρΙίίίπβ Μβη ςπβ ραρ Ιβ §Όύ1 άβ Μο.ροπη 
οβ Ιβιηρδ (ιιι, 33; νιιι, 29; ιχ, 5; ιχ, 19; χ, 24; χι, 22. 33; χν, 2; χν, 9, Β). ΕβΙΙβ 
Ιοπρηπρβ αΙ)δβηΙβ άβ ΜΙ. δβ Ιροπνβ Ιροίδ ίοίδ άαηδ Εο. (χι, 45; χιιι, 8;χνιι, 37) 
ιηαίδ άαηδ άβδ οαδ οΐι Μο. ιηαη(}πβ. Ε’βπιρΙοί άβ άποκριθείς άβ οβΙΙβ ίαζοη (άαηδ 
^ο. άπεκρίθη) νίβηί άβ ΓίηΩπβηοβ δβιηίΙίςπβ (Γυ5? ίιβ1)ρ. βΐ αραηι. ανβο Ιβ δβηδ άβ 
Γβροηάρβ βΐ άβ ρρβηάρβ Ια ραροΙβ). Ρίβρρβ ρβροηά απ ηοιη άβ Ιοπδ : Ιπ βδ Ιβ 
Μβδδίβ. Εα Ρβροηδβ άαηδ Μο. βδΐ Ια ρίπδ οοπρίβ. Εο. α]θπίβ τοΰ θεού, οβ (|πί ηβ 
άίί ρίβη άβ ρίπδ, οαρ Ιβ Μβδδίβ ραρ βχοβΠβηοβ άβναίΐ βίρβ Γβΐπ άβ Βίβπ. Μί. 
αίοπίβ : ό υίος του θεού τοΰ ζώντος, οιπί η’βδί ραδ δίιηρίβιηβηί πη δγηοηγιηβ, ιηαίδ 
ίηδίδΙβ δπρ Ια ηαίπρβ άίνίηβ άπ ΕΙΐρίδΙ, αρρβδ ανοίρ ίηάί(}πβ δα ιηίδδίοη. 
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(^υθ^θ «υίδ? » Ρίθιτβ ΓβροηάβηΙ Ιπί άίΐ : « Τιι βδ 1θ ΟΙιπδΙ! » 

ί1 Ιθιιγ Θη]οί^ηίΙ άβ ηβ πθη άΐΕβ άθ Ιιιί α ρβΓδοηπθ. 

Εΐ ί1 οοιηπιβηςα α ΙβπΓ βηδβί^ηβΓ ({υβ 1β ΡΠδ άθ ΓΗοιηιηβ (1β- 

Μο. & απδδί ρα88θ 8ου8 δίίβηοβ Ια Γβροηδβ άβ ^68υ8 5 Ριθγγθ (ΜΙ. χνι, 17 88.) 
θί 1β3 ρΓ0ΐηΘ88β8 ί&ϋβ8 01 ΓΕ^^Ηδθ βη ΐ0ΐ ρβΓδοηηθ άθ οθίπί ςιιί 8βΓ0ΐ 8οη οΐιβί. Οβ 
δίίβηοβ δ’βχρίίοιηβ ηδδβζ ιη0ΐ1 δί Μο. δ’βδί θΓάίη0ΐίΓβπιβηΙ ίηδρίρβ άβ ΜΙ. οοιηιηβ 
1β δοηϋβηΐ 8οίΐ0ΐηζ; οη ηβ ρβιιΐ άίρβ 0ΐνβο 8ο1ΐ0ΐηζ ςπ’βοπνηηΐ η Κοιηβ ί1 0ΐ 
θΓ0ΐίηΙ (1’0ΐρρβ1βΓ Γ0ΐ11βη1ίοη άβδ Εΐηίοήίβδ Γθΐη0ΐίηβδ δΐιρ Γορ^αηίδαΙίοη άβ ΓΕ^Ηδβ 
βΐ δηΓ δοη οΙιβΓ. 8ί Γοη 0ΐάιηβ1 ςηβ Μο. δπίν0ΐίί Ια οαίβοΐιβδβ άβ ΡίβΓΓβ, οη ρβυΐ 
αΙΐΓί1)ΐιβΡ α ΓΙιυιηίΙίΙβ άβ Γαρόΐρβ Γοιηίδδίοη άβδ ραροΐβδ Ιουαη^βηδβδ; ο’βδί 
Γορίηίοη άΈιΐδβΙΐβ : ταΰτα {χέν ουν δ Πέτρος είκότως παρασιωπάσθαί ήξίου* διδ καί 
Μάρκος αυτά παρέλιπεν [Όβηι. βν. ιιι, 3; Ρ. Ο. XXII, 217). €β η’βδί ραδ ίοί 1β Ιίβη 
άβ ρροηνβρ ςηβ οβδ ραροΐβδ οηΐ βίβ νραίιηβηΐ ρροηοηοββδ ραρ άέδιίδ. Μο., 
ιηέιηβ βη Ιβδ οοηηαίδδαηΐ, α ρη ρρβίβρβρ Ιβδ οιηβίΐΡβ, ραροβ ςηβ δοη ΠηΙ η’βδί 
ραδ ά’ίηδίδΙβΡ δπρ Γορ^αηίδαΙίοη άβ ΓΕ§^1ίδβ, ιηαίδ δπρ Ια οαρρίβρβ βΐ Ια ιηίδδίοη 
άβ άβδίΐδ. 8ρβοία1βιηβηΙ ίοί, νοηίαηΐ ορροδβρ α Γίάββ ίαπδδβ (}αί ροηναίΐ βίρβ 
οοηίβηυβ άαηδ 1β ιηοΐ άβ Μβδδίβ, Ια νραίβ άβδΙίηββ άτι Γίΐδ άβ Γΐιοιηιηθ, ί1 η’αο- 
οτιβίΐΐβ αηοιιη άβΙαίΙ ςηί ροπρραίΐ άίδίραίρβ Ια ρβηδββ βΐ αίΐαίΠΙίρ ΓβίΤβΙ Ρβία- 
ΙίνβηιβηΙ α άβδπδ, δβτιΐ βη οατίδβ. 

30) ^ιιοί(^τ1β Μο. ηβ άίδβ ραδ (|ηβ 3βδαδ αρρροπνβ ΡίβΡΡβ, ίΐ αοοβρίβ 1β ΙίΐΡβ 
άβ Μβδδίβ. Μαίδ οοιηπιβ οβ Ιίίρβ βδΐ άβ ηαΐτιρβ, α οατίδβ άβδ βρρβιηβηίδ άβ 
Γορίηίοη, α πίθϋρβ δΠΡ τιηβ ίαηδδβ νοίβ, βί ςαβ 3βδα8 ηβ ρβτιί ίαίρβ ΠβηβΓιοίβΡ 
ΙοηΙ 1β ιηοηάβ άβδ βχρΙίοαΙίοηδ ςα’ίΐ να άοηηβρ α δβδ άίδοίρΙβδ, ί1 Ιβτιρ βη3θίηί 
άβ ^αράβρ 1β δίίβηοβ δτιρ δα ρβΡδοηηβ. Εβ ιηοπιβηί η’βίαίΐ ραδ νβηυ άβ ραρΙβΡ 
ΙιαηΙ, πταίδ Ιβδ άίδοίρΙβδ ροτιναίβηΐ δβ δουνβηίρ άβ οβ (}τι’αναίΙ άίΐ άβδτιδ δτιρ 
Ιβδ οΐιοδβδ άβδΙίηββδ α έΐρβ ιηαηίίβδίββδ (ιν, 22). 
ΗοΙΙζ. ]τι^β ιηέιηβ ςΐιβ 1β ραδδα^'β ιν, 22 ροτιρραίΐ βίρβ ΙραηδρορΙβ ίοί, ιηαίδ οβ 

η’βδί (^τι’τιηβ οοη]βοΙτΐΡβ δαηδ ίοηάβπιβηΐ. 
31) ’Ήρξατο α ίοί ΙοτιΙβ δα ναΐβτιρ; ο’βδί 1β άβΠτιΙ ά’τιη βηδβί^^ηβιηβηΐ ηοτινβαυ. 

λνβΠΙι. α ηοίβ (^υβ Γβναη§^ί1β (^τι’οηΐ ρρβοΐιβ Ιβδ αρόΙρβδ οοιηιηβηοβ α νιιι, 27. 
3υδ(ΐτι’ά ρρβδβηΐ 3βδπδ α ρρβοΐιβ Ια ρβηίίβηοβ ροτιρ ρρβραρβρ ατι ρβ§^ηβ άβ 
Βίβτι, α ραρίίρ ά’ίοί ί1 ίηδίρπίΐ Ιβδ άίδοίρΙβδ άβ οβ ςπί ρβ§^αράβ δα ρρορρβ ρβρ- 
δοηηβ. ΡίβΡΡβ α ορτι ςτιβ 3β8τΐδ βδΐ 1β Μβδδίβ; ί1 δ’βδί άβίβριηίηβ ά’αρρβδ οβ 
ςη’ίΐ α νυ, δαηδ ραρΙβΡ άη άοη άβ Βίβτι ςηβ Μί. α ιηίδ βη Ρβΐίβί; ί1 βδΐ Ιοηί 
ηαΙηρβΙ οβρβηάαηΐ ςτι’ίΐ αίΐ οοηδβρνβ Γίάβαί ιηβδδίαηίςυβ άβ δοη ρβυρΙβ, βΐ ςτι’ίΐ 
αίίβηάβ άβ 36δυδ, αρρβδ Ιβδ ρρβτινβδ (ία’ίΐ α άοηηββδ άβ δα ιηίδδίοη, Γβχβροίοβ 
ά’υη ρουνοίρ ΙβιηροΡβΙ, ^υβρρίβρ βί νίοΙορίβυχ. άβδτιδ ηβ ροπναίΐ ΡβΓυδβΡ τιη 
ΙίΙρβ αρρυγβ δπρ ΓΕορίΙυρβ, ιηαίδ ί1 Ιυί ίιηρορίβ άβ ηβ ροίηΐ Ιαίδδβρ Ιβδ άίδοί¬ 
ρΙβδ άαηδ Γβρρβυρ δτιρ Ια άβδΙίηββ ςηί βδΐ Ια δίβηηβ. Ατίδδί, δαηδ ρβ)βίβρ 1β ίίίρβ 
άβ Μβδδίβ, οβ η’βδί ραδ ά οβ Ιίΐρβ ςη’ίΐ δ’αρρέΙβ, δβδ άίδοίρΙβδ ηβ ροτιναηΐ Γαοίΐβ- 
ιηβηΐ βη οοηοίΐίβρ Γίάββ ΙοηΙβ §·1θρίβτΐ8β ανβο 1β Ρβ3βί ραρ Ια ηαΐίοη βΐ Ιβδ 
δοτιίϊραηοβδ. II δβ άβδί^ηβ οοιηιηβ Ρίΐδ άβ ΓΙιοιηπιβ. €β ΙίΙρβ η’βίαηΐ ραδ αίορδ 
τιη ΙβΡίηβ ΙβοΙιηίςηβ ροτιρ άβδί§·ηβΡ 1β Μβδδίβ, βΐ Ιβδ ρα88α§·βδ άβ ΒαηίβΙ ηβ 
ροηναηί βίρβ άαηδ ΙοτιΙβδ Ιβδ ιηβιηοίρβδ, οβ ςηβ Ιβδ άίδοίρΙβδ άβναίβηΐ οοιη- 
ρρβηάρβ ο’βδί ςυβ 1β Μβδδίβ, Ιβί ςτιβ άόδτιδ Γβηίβηάαίΐ, ΙβηαίΙ α ΓΙιτιπιαηίΙβ άβ 
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ναίΐ; Βθαποοιιρ βουίΓπΕ, βί βΐΓβ ΓΘ]*θΙβ ραρ 1θ8 αηοίβηδ βΐ ραρ Ιβδ 

^Γ&ΐκΐδ ρΓβίΓΘβ, θί ραΓ 1β8 8θΗ1)θ8, βί θΙγΘ 11118 α ΐηΟΓΐ, βΐ ΓΘ88ΐ18θίΐ;θΓ 

εΐρΓΘ8 ίΓθί8 ίθ11Γ8. ^2 Εΐ ί1 (1ί88ΐίΐ} 0Θ8 θ1ΐ08β8 ΟΙίνΘΓίβΠΙΟΙίί. ΕΐΡίβΓΓΘ, 

ΐΓβδ ρΓθδ, βί βη ρ&ρί8ΐ§·βΡ£ΐίΙ 1θ δΟΓί δΐ δοπνβηί άουίουρβυχ. II 7 ^ ροιίΓ Ιβ Γίΐδ 
(Ιθ ΠιοιηπίΘ υηβ ηβοβδδίίβ, ΐιηροδθΘ ά’βη Ιιαυί, άβ ρβδδβρ ρ&Γ άβ ηοιη1)ΓΘυ8θ8 
(πολλά) δοπίΓρβηββδ, δθίοη υη ΙρίρΙβ δία^β : 1) ρθ3θΙ οίϊιβίβΙ ραρ Ιβ βοηδβίΐ 
δυρρέιηβ άβ Ια ηαΐίοη, 2) ιηορί νίοίβηίβ, 3) ρβδυρρββίίοη. 3θ8υ8 δβρα ρβ^βίβ 
βοιηιηβ ιιηβ ρίβρρβ άοηί Ιβδ ιηαςοηδ ηβ ίροανβηί ραδ ΓβιηρΙοί (Ρδ. αχνπ [βχνιιι], 
22; βί. XII, 10; I Ρβί. ιι, 4 δδ.). Μβ. άίνίδθ Ιβ δαηΙίΘάρίη βη ίροΐδ βίαδδβδ : Ιβδ 
αηβίβπδ, €[111 ηβ ρβηνβηί έΐρβ ςπβ Ια ηοΐιίβδδβ Ιαϊίΐυβ, ίβδ ^“ραηάδ ρρέίρβδ, 
β’βδΙ-α-άΐΡβ Ιβδ ρβρρβδβηίαηίδ άβδ ^-ραηάβδ ίαιηίΐΐβδ δαββράοίαΐβδ, βί Ιβδ 
δβρί1)βδ, β’βδί-α-άΐΡβ Ιβδ άοβίβιΐΡδ άβ Ια Εοί άυ ραρίί άβδ Ρΐιαρίδΐβηδ. Ο’βδί Ιβ 
δβηΐ βαδ άαηδ Μβ. (άαηβ Μί. χνι, 21; Εβ. ιχ, 22 [ραραΐΐβίβδ] βί Εβ. χχ, 19) ού 
Ιβδ §“ραη(Ιδ ρρβίρβδ ηβ δοηί ραδηοιηιηβδ ΙβδρρβιηίβΡδ (βί. χι, 27; χιν, 43. 53; 

XV, 1 άρχιερεΐς, γραριριατεΐς βί πρεσβύτεροι; Μβ. X, 33; XI, 18; χιν, 1; χν, 31 άρχιερεϊ’ς 
βί γραρ.ρ.ατεΐ’ς; Μβ. χιν, 55 οί άρχιερεί·ς και το συνέδριον); Μβ., βη βίΤβί, α ρΐυίόί υηβ 
ίβηάαηββ ά Ιαίδδβρ άαηδ ΓοπιΕρβ Γαρίδίοβραίίβ άυ δαηΐιβάριη. Ο’βδί Ιβ βοηίραιρβ 
άαηδ ΙοδβρΙιβ ςυί ηβ ηοιηιηβ ραδ ΙιαΙιίίυβΠβιηβηί Ιβδ άοβίβυρδ, ιηαίδ (^υί ρββοη- 
ηαίί ββρβηάαηί (}υ’βη ίαίί ΓίηΩυβηββ άβδ Ρΐιαρίδίβηδ βίαίί ρρβροηάβραηίβ 
[Αηΐ. XVIII, I, 4). 
Β’αίΠβυρδ 3θδθρ1ιβ α ρρββίδβηιβηί Ιβ ιηβιηβ οράρβ ςυβ Μβ. άαηδ υη ίβχΐβ : 

συνελθόντες γοΰν οΐ δυνατοί τοΤς άρχιερεΰσιν ε?ς ταύτδ και τοΐ*; τών Φαρισαίων γνωρίμοις 
[ΒβΙΙ. II, XVII, 3; βί. δαηϋκΕκ, ΟβΒοΗίοΗΐβ.., II, 238-267). Μβ., βη ρβρβίαηί Γαρ- 
ίίβΐβ (οιηίδ ραρ Μί. βί Ε.) άβναηί Ιβδ άβυχ άβρηίβρβδ βαίβ^οριβδ, α ρβίβνβ Ια 
ρβδροηδα1)ίΗίό άβ β^αι^υβ §·ρουρβ {8νί>6ΐβ). — άνίστημι βδί βιηρίο^β άαηδ Ιβ 
ιηέιηβ δβηδ ραρ Ιβδ Ρδδ. άβ δαίοιηοη (ιιι, 13. 16 αυ ίυί. ιηο^·) άβ ββυχ ςυί Ρβδ- 
δυδβίίβροηί, βνίάβπιιηβηί ραρ Ια νβΡίυ άβ Όίβυ. Μβ. άίί μετά τρείς ημέρας [ετ^Γδίη.: 

« Ιβ ίροίδίβιηβ ]ουρ »), βί βδί άβιηβυρβ βάβΙβ α ββίίβ ίοριηυΐβ (ιχ, 31; χ, 34) ί^υί 
ραραιί όίρβ Ια ρΐυδ αηβίβηηβ, βί (|υί βδί ίηίβρρρβίββ άαηδ Ιβ ιηέιηβ δβηδ ςυβ 
« Ιβ ίροίδίβιηβ ίουρ » άαηδ Μί. χχνιι, 64. Εα ίοριηυΐβ άβ Μβ. α βίβ αβαηάοηηββ 
άαηδ Ια δυίίβ (Μί. χνι, 21; χνιι, 23; χχ, 19; Εβ. ιχ, 22; χνιιι, 33; χχιν, 7. 46; 
Αβί. X, 40; I Οορ. χν, 4), βοιηιηβ ιηοίηδ βΙαίρβιηβηί βοηίοριηβ αυχ ίαίίδ; βΐΐβ 
α άοηβ δα δανβυρ ά’αυίΐιβηίίβίίβ αηίβ βνβηΐηπι. Εοίδγ Ρββοηηαίί <ιυβ « ρουρ 
βίρβ ιηοίηδ ρρββίδβ, Ια ίοριηυΐβ άβ Μαρβ ηβ ραραιί ραδ δί^^ηίββρ αυίρβ βΗοδβ 
(^υβ ΓαυίΡβ » (II, 18, ηοίβ). 

32) Παρρησία ηβ ρβυί δί§;ηίββρ ςυ’υηβ βΚοδβ : « Ιίβρβιηβηί », « ουνβρίβιηβηί ». 
Εοίδ)^, (^υί ίίβηί α ββ ςυβ ββ άίδβουρδ αίί βυ Ιίβυ άβναηί Ια ίουΐβ, Γβηίβηά άβ 
Ια ΙίββΡίβ άυ άίδβουρδ άβναηί υη αυάίίοίρβ βίραη^^βρ : « Εα δυίίβ ιηοηίρβ (}υβ 
Γβναη§^β1ίδίβ δυρροδβ υηβ ίουΐβ ρρβδβηίβ »; « Ε’βδί α βαυδβ άβ Ια Γουΐβ (^υβ 
ΡίβΡΡβ ρρβηά άέδυδ α Γββαρί, ρυίδςυβ Ιβδ αυίρβδ αρόίρβδ Ιβ δυίνβηί βί ραρία- 
§^βηί δβδ δβηίίιηβηίδ » (II, 19, ίβχίβ βί ηοίβ 2). Ε’βδί υη αυάαβίβυχ ίρανβδίίδ- 
δβιηβηί άυ ίβχίβ. Εα ίουΐβ ηβ ραραιί ςυ’αυ ν. 34. Ρίβρρβ ίίρβ άβδυδ α Γββαρί 
ραρββ (}υ*ί1 ηβ νβυί ραδ Ιυί αάρβδδβρ δοη αάιηοηβδίαίίοη άβναηί Ιβδ αυίΡβδ 
άίδβίρΙβδ; Ββάβ : ηβ ρναβ8βηΐίΙ>ΐλ5 οβΙβΓίε βοηίΐίββίραΐίδ ιηα^ιείηίΐη νίάβαίαΓ 
αν^ίλβνβ. Οβ λόγος (|υβ 3βδυδ ίίβηί ουνβρίβιηβηί βδί Γαηηοηββ άβ δα ραδδίοη, 
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1β ρΓβηαηΙ αραΗ, 8θ ιηίί α Ιβ Γβρπιη&ηάΘΓ. Ιιιί δ’βίαηί ΙοιίΓηΘ 
θΙ νογαηί 8Θ8 άίδοίρίθδ τόρηπιαικία ΡίβΓΓβ βί Ιαί άίΐ : « Αγπθγθ (1θ 
ιηοί, δαί&η! οαΓ 1θ8 δβηΐίπίθηΐδ ηβ δοηί; ραδ οθΐιχ (Ιβ Οίβιι, ιηαίδ 

ΟΘ11Χ άβδ Ιιοιηπίθδ. » 

ηοη ρΐιΐδ Ια άοοίπηβ Θναιι§·θ1ί(|αθ βη §“6ηΘΓα1, οοιηπιβ ι, 45. (Ιιθ 8^Γ8ίη. θΐ Ιβ 
Όία(688. αν. οηΐ οοιηρΓίδ ελάλει βοιηπίθ υη ίυΙιΐΓ 3θίηΙ α ββ ηιιί ρΓβββάθ : βΓ. 
ίΐ. Γ68ΐΐΓ§6Γ6 βί οιιτη βάιιαία 8βηηοη6ηι Ιο(ΐυ,ϊ). II βΙαίΙ ίΓβδ Ιιαράί άβ άΐΓβ απχ 
άί3βίρ1β8 ςηβ Ιβιιρ Μαιΐρθ δβραίί Ρθ]Θΐβ βΐ ιηίδ α ιηορί ραρ Ιβ βοηδβίΐ δαρρθΐηβ 
άβ Ια ηαίίοη. Ι^α ρρορίιβϋβ βίαίΐ βίαιρβ, δαπδ βίρβ άβίαϋΐββ. ΕΙΙβ βΐιο^ιιβ Ρίβρρβ 
ςυϊ ηβ βοιηρρβηαίί ραδ αίηδί Ιβ ρό1β άτι Μβδδίβ, βί ςυί δαρροδβ ρβπί-έίρβ (^ιιβ 
^β8υ8 8β 1αί8δβ αΙΙβΡ αη άββοπρα§^βιηβηί [8'ΐ/Γ8ίη. : « 8ίιηοη Κβρ}ια8, βοιηιηβ 
αγαηί ρίΐίβ άβ Ιηί, Ιηί άίί »). Ε’ίηίβρνβηϋοη άβ ΡίβΡΡβ πιαρίίπβ δοη 1)οη βοβιιρ βί 
ηη ρβη άβ ίβιηβΡίίβ; προσλα^ιβανέσθαι 8ί§^ηίββ « αίάβρ, α88ίδίθΡ »; ϋ δβ άίί ιηέπιβ 
άβ Οίβα ραρ ραρρορί α Γΐιοιηιηβ (Ρδ. χχνι [χχνιι], 10), βί διιρίοαί άη ρροβΙιαίη 
(Κοιη. XIV, 1. 3; χν, 7); έπιτψάν ηιαρηηβ Ιβ Μάπιθ. Εοίδ^τ α ίορί ραΓβηβ Ια ρβηδββ 
άβ Μβ., αβη άβ Ια Ρβηάρβ δηδρββίβ : « ΡίβΡΡβ ίίρβ άβδυδ α ραρί ρουρ Ιυί ρβρρο- 
βββρ Γίηβοηδβςηβηββ άβ 8οη άίδβουρδ, άοηί Ιβ ρρίηββ άβδ αρόίρβδ βδί ββηδβ 
ηβ ραδ βοιηρρβηάρβ Ια βαπίβ δί^^ηίββαίίοη ρρονίάβηίίβΙΙβ. β’βδί-α-άίρβ (ίΐι’ίΐ ηβ 
ρβρςοίί ραδ ά’αναηββ, βοιηιηβ Ραηΐ Γα ρβρςηβ ρΙαδ ίαρά, Γίιηρορίαηββ βδδβη- 
ίίβΠβ άβ Ια ιηορί βί άβ Ια ρβδπρρββίίοη άα Οβρίδί άαηδ Γββοηοιηίβ άη δαΙηί » 
(II, 20). Εβ ίβχίβ βδί ββαηβοηρ ρΐηδ δίιηρΙβ βί ηβ ρβρροβββ ραδ α Ρίβρρβ άβ 
η’ανοιρ ραδ βοπιρρίδ ββ ςηβ Ραηΐ α βοιηρρίδ ρΐηδ ίαρά.,Ι^ί β’βδί ^ραββ α ββίίβ 
ίηίβρρρβίαίίοη ςηβ Ιιοίδ^ ρβηί βοηβΙηρβ : « Ια ρβπαοιιί,ί'α'ηββ η’βδί ραδ ιηίβηχ 
^αραηίίβ βίδίορίιιηβιηβηί (ϊπβ Ια ρρβάίβίίοη ςηί Γοββαδίοηηβ, βί (ίηβ Ιβ βαάρβ 
οη βΠβ βδί ρΙαβββ; βΐΐβ δβ ραίίαβΚβ α Ια ίΚβδβ άβ Μαρβ δπρ ΓίηίηίβΙΙί^βηββ άβδ 
αρόίρβδ; ίοηί Ιβ άβνβίορρβιηβηί ςηί δηίί Ια άββίαραίίοη ιηβδδίαηίςηβ α Ιβ βαραβ- 
ίβρβ αάνβηίίββ βί ίρρββΐ άβδ ραδδα^^βδ άθ]ά ρβηβοηίρβδ ςπί ίοηί ναΙοίρ Ια ιηέιηβ 
ίάββ » (II, 20). Μαίδ βοπιιηβηί Ιβδ αρόίρβδ η’αηραΐβηί-ίΐδ ραδ βίβ δπρρρίδ ά’ηηβ 
ρρβάίβίίοη δί βοηίραΐρβ α ίοηίβ Γορίηίοη ρηβ1ί(ϊηβ? Εβηρ ίηίηίβ11ί§·βηοβ η’α 
3αιτιαίδ βίβ ρίπδ νραίδβιηβίαβίβ (|ηβ άαηδ ββ βαδ. Ε’αίΙίίηάβ άβ ΡίβΡΡβ βδί 
ά’υη ηαίηρβΙ βχ^ηίδ. 

33) ΟοπίΓηβ ^βδηδ βοιηρρβηά ίρβδ βίβη (^αβ Ιβδ αρόίρβδ ραρία§·βηί Γίιηρρβδ- 
δίοη άβ Ρίβρρβ, ί1 ηβ ]η^β ραδ α ρροροδ ά’οβδβρνβρ Ια ρβδβρνβ άβ δοη άίδβί- 
ρΐβ, βί ί1 Ιηί Ρβηά δβδ ΡβρροβΚβδ α Ιβπρδ γβηχ, άβ ίαςοη α ββ ς[η’ί1δ δοίβηί 
ίβιηοίηδ άβ Ια δββηβ. Ρα ν§. (^ηί αναίί ίραάηίί Ια ρρβπιίβρβ ίοίδ έπιτιμαν ΐηονβ- 

ρανβ ιηβί ίβί €οηιπιίηαΐΐί8 68ί ροπρ Ιβ ιηόπιβ πιοί. — Όπίσω ανββ Ιβ §·βη. βδί ηηβ 
ίοηρηηρβ βιηρρηηίββ αηχ ΡΧΧ (βββρ. 'ϊΊΠΝ; Β1α88, 130). 
Ανββ Ιβ ρροηοιη [χου, οη άίραίί ηηβ 3βδηδ άίί α ΡίβΡΡβ άβ Ιβ δηίνρβ (βί. 

IV Κβ^η. IX, 19, Ιπιστρέφου εις τίι όπ(σω μου), ιηαίδ, βίαηί βοιηραρβ α δαίαη, ί1 βδί 
ρβηνογβ Ιοίη; ί1 ίαηί άοηβ ^οίηάρβ ίρβδ βίροίίβιηβηί δπαγε βί οπίσω βοιηιηβ ηβ 
ίαίδαηί ηη’ηη : Αρρίβρβ! (βί. Μί. ιν, 10). Οη δβραίί ββρβηάαηί ίβηίβ άβ ίρα- 
άηίρβ : ραη£^β-ίοί άβρρίβρβ ιηοί! ηοη ραδ άαηδ ηη δβηδ βίβηνβίΐΐαηί {Ορί^βηθ), 

ιηαίδ ροηρ άίρβ : ρβηίρβ άαηδ Ιβ ραη^! 
ΡίβΡΡβ η’α ραδ αβββρίβ ροηρ δοη Μαίίρβ Ια ραβδίοη. ΕΙΙβ βίαίί ββρβηάαηί 

νοηΐηβ άβ Όίβη. II Ρβίηδαίί άοηβ ά’βηίρβρ άαηδ δβδ άβδδβίηδ ροηρ ΙβδηηβΙδ ί1 
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αναίΐ άβ Γ&ηϋραΙΙιίβ. Ι^β ιηοί φρονείν βδί ΐηοοηΐθδίδΐΐίΐθΐηεηΐ ραπίίηίβη {β^νβΐβ, 

ίοίεχ) βίο.), ιηαίδ ί1 βδΐ ιοί ρΐυδ δίιηρΙβ ηηβ άαηδ Ιβδ ρ&δδ&^βδ Ιβδ ρΐυδ δθίπΜδΐ- 

Μβδ άβ Ραπί : οί γάρ κατα σάρκα δντες τά τ% σαρκος φρονοΰσιν (Κοίη. νΐΐι, 5) ΟΤΙ : 

τ3ί άνω φρονείτε μη τά επ\ της γης (Οοΐ. III, 2). Β’&ίΠβΤΙΡδ, Οθ Ιϊΐοΐ η’α ρ&8 βίβ 

ίΓ&ρρβ ραΓ Ρ&τιΐ. 8\νΘΐβ οίΐβ ΕδΙίι. (χνι), 1; I Μ&οο. χ, 20 βί άαηδ Ιβ §^Γβο ηοη 

1)ί1)1ίςυθ Βεμ. ίη ΡΙιίΙ. 3 : οί τά Φιλίππου φρονοΰντες, Βιον άΉαΙίο., ιι : οί φρο- 

νουντες τά της όλιγαρ/ίας; οη ρουΓΓ&ίΙ ^^ΟΠίβ^ άθ ηοιη1)ΓθΐΐΧ Θχβίπρίβδ (Ιβ Χβη. 

[ΗβΙΙ. VI, III, 4; VII, ιν, 40, βίο.); οβ η’βδί ηυΐίβιηβηΐυηβ βχρΓβδδίοηΙΐιβοΐο^ί- 

ςυβ. Βα 11ΐ6θ1ο§·ίβ ρβηβίΓβ ιοί ρ&ρ υηβ ορροδίΐίοη βηΐΓβ Βίβα βΐ Ιβδ Ιιοπιιηθδ 

(|υί η’βδί ροίηί δρβοίβςιιβιηβηΐ ρουΐίηίβηηθ. Βοίδ^ ηοΐθ ςπο « Μο. νιιι, 31-33 

η’βδί ρ&δ δαηδ αηοΐο^ίβ ανβο Οαΐ. π, 11-21, βΐ ρουρραίΐ βη άβρβικίΓβ βη ςπβΐ- 

ςπΘ ί&ςοη » (II, 21, η. 6). 

Εθία δ’&ρρβίΐβ ί&ΐΓβ ΠβοΙιβ άβ Ιοπί βοίδ ροπρ ηίβρ Ια ρβαΐίΐβ άβ Ια ρρθάίοϋοη 
δπρ Ια ραδδίοη βΐ άβ Ια ρβρρίιηαηάβ άβ Ρίβρρβ. 

★ 
4 ·¥- 

Μ. Βοίδγ Ιίβηΐ ββαιιοοιιρ α Γθ^βράθρ Ια ρΓβάίοΙίοη άβ Ιβδτΐδ βοιηιηβ 

ίηνβηΐββ ραΓ Ια ΐΓαάίΙίοη βΐ Ιβδ βναη^^βΐίδίβδ αρρβδ Ιβδ ίαίΙδ. Βα ραίδοη, 

ο’βδΐ (^αβ Ιβδ αρόΐρβδ οηΐ βίβ δτιρρρίδ ραρ Ια πιογΙ άτι ^11Γ^δ1;, βΐ δαρρρίδ 

βπδπίΐβ ραρ δα ΡβδΠΓΓββΙίοη. « II δβΓαίΙ ίηοοηοβναΒΙβ ητιβ Ιβδ βνβηβιηβηΐδ 

Ιβδ βιΐδδβηΐ ΐΓΟίινβδ αίηδί αα άβρουρνπ, δί ^βδυδ βη αναίΐ ραρίβ ααδδί 

οΙαίΓβιηβηΙ βΐ ίηδίαιηιηβηΐ ςπβ 1β ίοηΐ βηίβηάρβ ηοδ ΓββίΙδ » (II, 18). II βδί 

ββρβηάαηΐ ΐΓβδ ηαίιιρβΐ ςτιβ Ιβδ αρόΐρβδ αίβηί βίβ δαρρηδ ραρ ΓαρρβδΙα- 

Ιίοη, Ια βοηάαιηηαΐίοη βί Γβχββτιίΐοη άβ ΙβδΠδ αη ιηοιηβηί ού ίΐδ ίοη- 

οΐιαίβηΐ αη ίβΡίηβ άβ Ιβηρδ βδρβραηοβδ. Ιΐδ η’οηΐ ρβηί-έΐΡβ ρβ^αράβ Ιβδ 

ραροΐβδ άη ΜαίΐΡβ ςηβ βοιηιηβ 1β ρρβδδβηΐίιηβηΐ δαηδ ίοηάβιηβηί ά’ηη 

ίαίΐ ίηβοηβίΙίαΒΙβ ανββ Γορίηίοη ςη’ίΐδ αναίβηΐ άη Μβδδίβ, βΐ Π βδί βηβορβ 
ρΐηδ ηαΙηρβΙ ςηβ 1β βρηβίββιηβηί αίί ρηίηβ Ιβηρδ ρρο]βίδ βί βχροδβ ιηέιηβ 

Ιβηρ ίοί. Βα ρρβάίβίίοη άη ^βρ^δί α ΡίβΡΡβ ηβ Γα ραδ βιηρέβββ άβ δηβ- 

βοιηΒβΡ βί άβ 1β ΡβηίβΡ. ϋηβ αηίρβ ραίδοη άβ Εοίδγ, β’βδί ςη’α Ια άβρηίβρβ 

ββηβ ^β8ηδ η’α ραδ αηηοηββ βη ίβΡίηβδ βχρρβδ δα ρβδηρρββίΐοη, βί ί1 βη α 

βηβοΡβ ιηοίηδ βχβ Ια άαίβ (βί. Μβ. χιν, 25). Μαίδ δ’ίΐ αναίί βτηρίο^τβ αίορδ 

Ιβδ ιηβπιβδ ίβΡίηβδ, οη ηβ ιηαη(|ηβραίί ραδ άβ άιρβ €[ηβ Ιβδ ρρβάΐβίίοηδ αη- 

ίβββάβηίβδ οηί βίβ βα1(}ηββδ δηρ ββΠβ-Ια, οη ρββίρροςηβιηβηί; ί1 η’γ α Ια 

(}η’ηηβ ιηαηναίδβ βΒίβαηβ. Βοίδγ άΐί βηβηι^ηβ « 1β βαραβίβΡβ βοηνβηΐίοηηβΐ 

άβ ββί αρραη§·βηιβηί βδί ά’αηίαηί ρΐηδ ρββοηηαίδδαΒΙβ (ίηβ Ιβδ βναη^βΐίδ- 

ίβδ η’οηί ραδ α βΐίβρ Ιβδ ραροΐβδ ςηβ άβδηδ αηραίί άΐίβδ ροηρ αηηοηββρ δα 

ιηορί βί δα ρβδηρρββίΐοη » (II, 17). Μαίδ Ιβδ ίβρπιβδ άβδ βναη^^βΐίδίβδ β(}ηί- 

ναΐβηί α ηη άίδβοηρδ άίρββί; Ια ίραάίίίοη α βοηδβρνβ Ιβδ ρρορρβδ ραροΐβδ 

άβ Ιβδηδ α Ρίβρρβ, ραροΐβδ (|ηί βη δηρροδβηί ά’αηίρβδ, βί Βοίδγ ηβ Ιβδ 

Γβδρββίβ ά’αίΠβηΡδ ραδ άαναηία^β, ιηαΐ^ρβ 1β άίδβοηΡδ άίρββί. Εί ροηΡ(:[ηοί 

άβδηδ η’αηραίί-ί1 ραδ αηηοηββ ςη’ίΐ δβραίί ρβ]βίβ ραρ 1β ραρίί άίρί§·βαηί 

άΊδραβ1? Αηροίηί οη βη βδί Μβ., β’βδί ρρβδ(}ηβ ηηβ ρρβάίβίίοηρο8ΐ β^βη- 
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ΕΙ αρρβίαηΐ Ια Γουΐβ βη ιηβιηΘ Ιβιηρδ (|πθ 8Θ8 (ϋ8θίρ1θ8, ί1 ΙβιΐΓ 

(ΙίΙ : « δί (}Πθ1(5ΐι’ιιη νβυΐ νΘπίΓ αρΓθ8 ιηοί, (^α’ίΐ Γβηοηοβ α Ιυί- 

Ιηηι, ΙαηΙ ί1 βδΐ (1θ]’α οΐαίκ ςιιβ 1θ8 ΡΚαΗδίβηδ ΓβίιΐδβηΙ άβ ΓβοοηηαίΐΓΘ δα 

ιηίδδίοη. Εβδ ΗβΓοάίβηδ, (|πί ΓβρΓβδβηΙβηΙ ΓαπδΙοοΓαΙΐθ βΐ Ιθδ ίοηοΐίοηηαί- 

Γβδ, ηβ δοηΐραδ ρΐιΐδ δγιηραΐΐιίοιιιβδ. ΡοιιναΗ-ίΙ αΙΙθηάΓβ χηΐβυχ άβδ ^καη- 

άθδ Γαιηίΐΐβδ δαοβράοΐαίθδ, Γβίβιηβηΐ; 1β ρΐιΐδ οοπδθΓναΙβπΓ ίΐβ Ια ηαΐίοη? 

Ηαϊ ρ&Γ Ιβδ Ρΐιαπδίβηδ, ΙβδΠδ ροιιναίΐ 1)ΐβη δ’αΙΙβικίΓβ α θΙγθ ιηίδ α πιογΙ. 

ΕΐαηΙ Ιβ Μβδδίβ, — βΐ ί1 δαναίΐ ΓθΙγθ, — Βίβα Ιπί άβναίΐ άβ Ιβ Γβδδπδ- 

οίΙβΓ, θΐ οβία ραΓαΐδδαίΙ; ^η^ι^(^11θ ρακ Ια ρα§·β ά’Ιδαϊβ ού ΐ1 βδΐ ςπΘδΙίοη άβδ 

δοαίΓκαποβδ βΐ άβ Ια πιογΙ (1ιι δβΓνίΙβιΐρ (Ιβ Ιαίινβ (Ιδ. ειιι, 11 δδ.). δί Ια 

ρρβίϋοΐίοη α βίβ ηυαηοββ (Ι’αρρβδ ΓβνβηβιηθηΙ, ροιΐΓ(}αοί Ιβδίΐδ εθ ίαίΙ-ίΙ 

ααοιιηβ αΐΐιΐδίοη α ΓίηΙβΓνβηΙίοη (Ιβδ βίραη^βΓδ (οοιηιηΘ χ, 33) ? ροιιρςαοί 

α-Ι-οη βοηδβρνβ Ια ίοριηπίβ « αρρβδ Ιροίδ ίοαΡδ » ιηοίηδ οΐαίρβιηβηΐ οοη- 

ίορίϊΐΘ ααχ ίαίΙδ (ϊαβ οβίΐβ άα « ΐΡοίδΐβΓηβ ]οιΐρ » ? Οη ρουρραίΐ (Ιοηο ραη^βρ 

Ια ρρβάίοΐίοη (Ιβ Ιβδπδ ρβίαΐίνβ α δα ιηορί ραριηί Ιβδ ρρβδδβηΐίιηβηΐδ ηα- 

Ιτιρβίδ; ιηαίδ Γαηηοηοβ (Ιβ δα ρβδίιρρβοΐίοη, α πη Ιβριηβ βχβ, Ρβίβνβ βνί- 

άβιηιηβηΐ ά’πηβ οοηηαίδδαηοβ δΐιρηαίιιρβίΐβ. Ε’ίάββ (|υ6 δα ιηορί βδΐ (Ιαηδ 

Ιβδ (Ιθδδβίηδ (Ιβ Βίβιι βΐ ραρ οοηδβίϊΐιβηΐ ΓαίΙ ραρίίβ (Ιβ δα (ΙβδΙίηββ βΐ άβ 

δοη αβίίοη δβ ραΙΙαβΙιβ αυδδί α Ιδαϊβ (Ιδ. ειιι, 10). Ε’βδί τιηβ οοηββρΙίοη, 

ηοπνβΐΐβ ροαρ Ιβδ αρόΐρβδ, (1ιι ρό1β (1υ Μβδδίβ. Εοίη €[αβ Ια δβοοη(1β δββηβ 

άββρίΐβ ραρ Μβ. αίΐ ρίβη άβ βοηνβηΐίοηηβΐ, βΐΐβ ίοιιρπίΐ ΓβχρΙίβαΙίοη (Ιβ Ια 

ρρβιηίβρβ. Ρίβρρβ βδΐ αδδβζ ββΙαίρβ ροαρ ΡββοηηαίΐΡβ (ϊαβ Ιβδαδ βδΐ Ιβ 

Μβδδίβ; βΐ ο’βδί Ιβ ιηβιηβ (|αί ροαρίαηΐ ηβ δαίΐ ραδ οβ ({αβ β’βδί (}αβ Ιβ 

Μβδδίβ. δα οοηίβδδίοη η’βδί (|α’αη ρρβιηίβρ ραδ. Οη ηβ νοίί ραδ ά’αΙ)0Ρ(1 

ροαρ(5αοί 3βδα8 (Ιβιηαη(1β ααχ αρόΐΡβδ αηβ (Ιβοίαραΐίοη (ΙοηΙ ί1 η’α (ϊαβ 

ίαίρβ; βΐΐβ η’α (Ιβ βαί (ϊαβ οοιηιηβ Ιβ ροίηΐ (Ιβ (ΙβραρΙ (1’αη βηδβί^ηβιηβηΐ 

Ιρβδ ρροΓοηίΙ, δαρ 1β(ϊαβ1 ΐ1 άβνκα ρβνβηίρ. Εη ββ ϊ’οαρ ββρβηάαηΐ Ιβδαδ α 

Ιίνρβ ααχ άίδοίρΙβδ δοη δββΡβί δαρ Ιβ ιηβδδίαηίδπιβ (ϊαί βδΐ Ιβ δίβη. 

34-38. Εε ^υΕ ο’Εδτ ^υΕ οε δυινκΕ 3Ε8υ8 (ΜΙ. χνι, 24-28; Εο. ιχ, 23-27). 

34) Εθ (ίίδοοαρδ (ϊαί δαίΐ, (Ιαηδ ΜΕ δ’αίΐρβδδβ ααχ άίδϋίρΙθδ, (Ιαπδ Μο. α Ια 

ίοαίθ ανβο Ιβδ (ϋδοίρΙβδ, οβ ({αβ Εο. ηοιηπιΘ « Ιοαδ » (προς πάντας). Οη ρβαί 

οΕϊβοΙθΡ α Ια ιηίδθ βη δββηβ άβ Μβ. βί (Ιβ Εβ. ςαβ άαηδ Ιβ ραγδ (Ιβ Εβδαρββ (Ιβ 

ΡΜΙίρρβ, ρΙαδ (ϊα’α άβπιί ραϊβη, ααβαη ααΐρβ ίηάίββ ηβ ιηαρ(ϊαβ αηβ ίοαΙβ. Όβ 

ρΙαδ, βοηιπιβηΐ Ια ίοαίβ ρβαΐ-βΐΐβ βίρβ αρρβίββ α ρορίβρ δα βροίχ δί οη ηβ Γα 

ραδ βηΐΓβΐβηαβ (Ιβ Ια (Ιβδϋηββ δοαίΤραηΙβ (Ια Ε1ΐΓίδΙ? Εοίδ^ ρΓβΙβη(1 (ϊαβ Ια 

δββηβ βδΐ ίηνραίδβηιΕΙαΕΙβ βΐ βη βοηβΙαΙ ααδδίΐόΐ ([α’βΠβ η’βδί ραδ ΙιίδΙοπίϊαβ; 

ββ ϊαί βδΐ αηβ ταίδοη (Ιβ ρΙαδ ροαρ ^αβ Γαηηοηββ (Ιβδ δοαίϊραηββδ ηβ δοίί ραδ 

ηοη ρΙαδ 1ιί8ίθρί(ϊαβ; βαρ Ιβδ άβαχ δββηβδ δοηΐ βίροίίβηιβηί δοαάββδ ραρ ββ 

βρίίί(ϊαβ : « Εβ ρβαρΙβ, (Ιαηδ Μαρβ, βδΐ αρρβΙβ α Ιβδ βηίβηάρβ, ραρββ (ϊα’ίΐ α 

άβϊα βηίβηάα Ια ρρορίιβίίβ άβ Ια ραδδίοη, βΐ <ϊα’αη βηδβί§·η6ΐηβηί ίαίΐ ρβηάαηί 

ά ΓααΙρβ. Ε’ίηνραίδβιηβΙαηββ άβ Ια πιίδβ βη δββηβ ηβ ΙοαβΕβ ραδ Γβναη^^βΐίδίβ, 

ΕΥΑΝ(ιΙΕΕ 6ΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 14 
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(^υί θχρίίςιιβ, ά’αρρθδ Ραηΐ, Ιθ ιηγδΙθΓθ άθ Ικ ΟΓοίχ ρκρ ταρροΓΐ κυ Οΐιπδί βί 
ρ&Γ ΓκρροΓί κιι οΙΐΓέΙίβιι » (II, 22). Ορ ηου.8 οοηδίαίοηδ ςυβ ά’κρΓβδ Μο. Ια 
ίοιιΐθ η’βίαΐΐ οθρίαίηθίηθηί ραδ ρΓβδβηΙθ α Γβηίρβίίβη ρΓβοβάβηΙ, ραΐδίϊΐΐθ ο’θδΐ 
ιηαίηίθηαηΐ ςτίθ ^6δυ8 ΓαρρθΠβ, βη ιϊιθπιθ Ιβιηρδ (σύν) ςιΐθ δθδ άίδοίρΙθδ. Ρα 
ρβηδββ άβ Μο. βδί 1)ίβη ε[υΘ Ιθδ άβαχ θηΐΓθΙίβηδ δβ δοηΐ δαίνίδ, ιηαίδ, ιϊιθιϊιθ 
άαηδ οβίίβ Γβ^ίοη, ^θ8υ8 ροιιναίί θΙγθ αοοοιηρα^ΠΘ ά’υη ^Γουρο άβ οαηβιιχ, 
ρΐιΐδ οα ιηοίηδ δ^ιηραίΐιίςαθδ. Εη ΟπβηΙ άβδ βΙραη^θΓδ (^αΐ ραδδβηί δοηΐ Ιοτι- 
]οπΓ8 8ΐιίνί8 άθ8 γβιιχ ραρ άθ8 §·βη8 (ία’ίΐ8 η’αρθΓςοίνθπί ιϊιθιϊιθ ρα8, βί ί^αΐ 8θ 
Γα88βΐϊΐ1)1βηΙ αιι ρΓθΐηίθΓ 8ί§·ηαΙ. Εβ ς[αί Θ8ΐ νραΐ ο’θ8ΐ ςπβ 1θ ηοανθΙ βη8βί^ηβ- 
ιηβηί ίαίΐ ρβικίαηΐ; α Γαπίρβ. II Θ8ί (1αη8 Ιβ πιέΐϊΐΘ ταρροΓί ανθο Γαηηοηοθ άβ Ια 
ραδ8ίοη, (}υβ Γβιΐ8θί§^ηθΐϊΐβη1; άοηηβ βη ραραΐϊοΐβ ανβο 8θη βχρΙίοαΙίοη. Οβ ςαβ 
να άιρβ 1β8υ8 Θ8ΐ πηβ νβπίαΐϊΐθ δΐιίΐβ άθ ραΓα1)ο1θ8 άαη8 Ιθ δθπδ άυ ιηαοΐιαΐ 
θηί§·ΐϊΐαΙΐ(|ΐΐθ. Εθ8 άί8θίρΙθ8, ρΓθνθϊΐπ8, οοιηρΓθηάΓοηί Ιίθαυοουρ ιηίθπχ (^τίθ Ια 
ίουΐθ, θί ροιίΓ θΐιχ οθΐ θη8θί§“ηθΐϊΐθη1; οοιηρίθΐθ Ιθ ρρθΐηίθΓ, οαρ 1θ8 άί8θίρ1β8 
άοΐνθίϊΐ 8ΐιΐνρθ Ιθ Μαίίρβ άαηδ Ια νοίθ άθ8 8θπίΓραηοθ8. Ρουρ Ια Γοαίθ, βΠβ 
ρθπΐ άα ΐϊΐοίη8 άίδΟθΡίΐθΡ Οθ 8θη8 {:[ΐΐθ 1θ8 βάβ1θ8 άοίνθηΐ; θΙρθ ρρέΙδ α 8αορί- 
βθρ Ιθΐιρ νίθ ρουρ άβ8υ8, α δουίθηιρ 8α οαυ8θ θιι ίουίβ οίροοη8ΐαηοθ. ΕΙ οθία 
δ’βηίθηάαίΐ ιηέιηθ 8αη8 θΙρθ βοΙαίΡθ 8υρ Ια άθ8ΐίηθθ άυ Μθ88ίθ, θιϊοορθ ιηοίηδ 
δπρ « Ιθ ιηγδΙβΡθ άθ Ια οροίχ », Ια ναΙθυρ ΡθάθιηρΙρίοβ άθ 8α ιηορί, θί αυΐΡθ8 
άοοΙρίηθ8 ρ1υ8 ου ηιοίη8 ρρορρθ8 α 8αίηΙ Ραυί. Εα ρρθ8θηοθ άβ Ια ίουίβ Ρβροηά 
άοηο ραρίαίίβιηβηΐ α Ια ιηαηίθΡθ οοηβίαηΐβ άθ Μο. βί α 8οη ρρίηοίρβ ά’υη άου- 
Μβ βη8βί§·ηβηΐθηί. ΕΠβ 8’βχρ1ί(}υβ βη ίαϋ, ρυί8(ϊυθ άβ8υ8 άββυίβ βη ίηνίΐαηί 
1θ8 ρ1υ8 οουρα§·βυχ α Ιθ 8υίνρθ. 
Τροί8 οοηάίΐίοηδ ρουρ 8υίνΡβ άθ8υ8, ου ρΙυΙόί άβυχ αοΙβ8 (ίιηρβρ. αορί8ΐθ) 

ρρβα1αβ1β8 ρουρ 1β 8υίνΡβ (άκολουθε(τω, ίιηρθΡ. ρΡθ8θηΙ). άπαρνήσασθαι « ρβίυ8βΡ 
άβ ρβοοηηαίΐρβ, οοηδίάθΡβΡ οοιηηΐθ βίραη§·βρ », οί. Ι8. χχχι, 7 βί Εο. χιι, 9; 
XXII, 34. 8\νβίθ ηοίβ (^υβ Ια νραίβ ίηίθρρρθίαίίοη Θ8ί ίουρηίβ ραρ 8αίηί Ραυί 
Οαΐ. II, 19 8.; οβρβηάαηΐ Ιθ ιηοί ρουναίΐ 8’βηίβηάρβ 8αηδ θΙρθ 0Ρθυ8θ δί ρροΓοηά. 
II 8’α§·ίΙ ά’υη ραρίίδαη (}υί ηβ 8οη§·β ρ1υ8 ηί α 8β8 ίηΙθΡθίδ, ηί α 8α νίβ, βί €[υΐ 
Θ8ί ρρβί α ιηαροββρ αυ δυρρΙίοβ ανβο οβίυί άοηί ί1 α βηιβρα88β Ια οαυββ, ο’β8ί-α- 
άίρθ α ρορίβρ δα ΟΡοίχ ρουρ θίρβ ορυοίββ. Αυ ρρβηιίβρ αΕορά οη δβραίί ίβηίθ άθ 
νοίρ άαηδ οβίίβ θχρρβδδίοη υηβ ηυαηοβ οβρθίίβηηθ; οη αυραίί ιηίδ άαηδ Ια 
Εουοββ άβ άβδυδ Ιβδ ραροΐβδ ςυβ 1β8 ρρβιηίβΡδ οβρβίίβηδ ρουναίβηί 8θ άίρβ 
βηίρβ βυχ, οοηηαίδδαηί Ια ιηαηίβρβ άοηί Ιθ Εΐιρίδί βίαίί ηιορί. Εβρβηάαηί Χριστώ 
συνεσταύρωριαι (Οαΐ. II, 19) να Εθαυοουρ ρ1υ8 Ιοίη άαηδ 1β δβηδ ιη^δίίίΐυβ, βί, 
άυ ίβιηρδ άθ άβδίΐδ, υη ρρβίβηάαηί ηιβδδίαηίίίυθ ρουναίί ίρβδ Είβη ίηνίίβρ 8βδ 
ραρίίδαηδ α βρανθΡ ηίθηΐθ Ια οΡοίχ. II ηβ ίαυί ραδ ουΕΗβΡ ςυβ Υαρυδ βί ορυοί- 
ββρ άθυχ ηιίΐΐθ άυίίδ {Αηΐ. XVII, χ, 4-10), ^υαάρα1υ8 ίουδ Ιβδ ΡβνοΙίβδ (ΐυβ 
Ουιηαηυδ αναίί ρρίδ νίναηίδ {ΒβΙΙ. II, χιι, 6), Οβδδίυδ Είορυδ υη §^ραηά ηοηιβρβ 
άβ ρβΡδοηηβδ, ιηβηΐθ άί8ίίη§·υββ8, θη υη 8βυ1 ]ουρ [ΒβΙΙ. II, χιν, 9), 8αηδ 
ραρΙβΡ άβδ βχβουίίοηδ δυρ Ια ΟΡοίχ αυ ίβηιρδ άβ Ια §^υβΡΡθ, δί ίρθςυβηίβδ ς[υβ 
1β Εοίδ ηιαης[υαίί {ΒβΙΙ. V, χι, 1). « ΡορίβΡ δα οροίχ » θδί υηβ βχρρβδδίοη (^υβ 
ηουδ ηβ οοηηαίδδοηδ ρΐυδ ςυβ οοιηηΐθ υηβ ιηβίαρβορβ; ο’θδί άαηδ οβ δβηδ (|υθ 
Γα ρρίδθ Εο. βη α]ουίαηί : « οΕαςυβ ]ουρ », ηιαίδ θΙΙθ ρουναίί βίρβ βη οθ ίβηιρδ 
υηβ ορυβίΐβ ρβαϋίθ. II ίαυάρα άοηο έίρβ ρρβί α δυίνρβ 1β Μαίίρβ ηιέιηβ άαηδ 
8011 δυρρΙίοβ. II βδί ίρορ αίβρηιαίίΓ άβ άίρβ ανβο Εοίδ^ : « Εβίίβ βχΐιορίαίίοη... 
η’α άβ δβηδ ςυβ ρβΙαίίνβηιβηί α Ια ραδδίοη, βί ρουρ ςυί οοηηαιί Ιβδ οϊροοηδίαηοβδ 
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ΐηβΠΙΟ, €[1ΐ’ί1 8Θ οΙΐΒ,Γ^Θ άθ 881 ΟΓΟίχ, βΐ (ΙΙΐ’ίΙ ΐηβ 8πίνΘ. ΟαΓ οβίπί 

(^αί νοιι^Γα 8ειπνθΓ 8α νίβ Ια ρθράρα, θΐ οθίαί (|πί ρβΓίίΓα 8α νίβ α 

οαα8θ (1θ ιηοί βί (1θ Γβναη^Πβ, Ια 8απνθΓα. 36 ΟαΓ φιβ 8βΓΐ α Γΐιοιηηΐθ 

6θ Ια πιογΙ άθ ^68ιι8 » (I, 895); ί1 β8ΐ νραί οθρβηάαηΐ ί^ιΐθ Γα11π8ίοη ηβ ροπναίΐ 
θΙγθ 6ίθη οοιηρπδβ (ϊΐι’αρΓθδ Ια ιπογΙ άθ Ιθδΐΐδ ςπ’θΠθ αηηοηςαίΐ ά’υπθ ΐϊΐαηίβΓθ 
ο1)8θΐΐΓβ. ίί’ααΙΙΐθπίίοίΐΘ άθ Ια ραΓοΙβ θδΐ ά’ατιίαηΐ ιϊιϊθιιχ ^-αραηΐίβ (ίΐι’βΠβ δθ 
Ιροανβ ηοη δβυΐθΐηθηΐ άαηδ 1θ8 ρα88α§·β8 ραραΐΐβίβδ άθ Εο. βΐ άβ ΜΙ., ιηαίδ θη- 

ΟΟΓΘ (1αιΐ8 ΙθΐΐΓ ααΐρθ 80πγοθ, άίίβ 1β8 Σο^ία, ρπί8ς[π’θ11θ ΓθραραίΙ βηοορβ ΜΙ. 
X, 38 β1 Ιίϋ. XIV, 27. 8οη οαοΐιβΐ ραραάοχαΙ δθΓαίΙ ρΙπΙόί πηβ πιαροιαβ ά’απίΐίθη- 

ΙίοίΙβ. 
35) 1ι6 (1β1)αί άτι ν. Θ8ΐ, (Ι’αρρβδ Ιιοίδ^, Ια ραροΐθ οθρίαίηβιηβηΐ απίΐίθηΐίί^αθ 

ς[ΐιί α άοηπθ ηαίδδαηοβ ραρ άβνβίορρθπίθηΐ απ ν. ρρβοβάβηί. Εη ΡΘαΙίΙβ βΠβ 8β 
ρρβδβηΐβ ιοί οοπιπίΘ πηβ βχρίίβαίίοη ραρΙίβΙΙβ ιιπί αάοπβίΐ Ιβ ΙιθπγΙ νίοίβηΐ άβ 
Ια ρρθιηίβΡθ δβηίβηββ. Ε’αδρβοΙ βδΐ ββρβηάαηί βηβορβ πι^δίθρίθυχ, βΐ Ια άίίΤι- 

βπΐΐβ ΡβδπΙΙβ (1θ8 Ιροίδ 8θη8 άβψυχη, νίβ, αηιβ, Ια ρβΡδοηηβ βΙΙβ-ηΐθΐηΘ. Εοίδ^ 

ΓθχρΗίΐπΘ αίηδί : « Εβ 8απνβπρ ]οπβ 8πρ Ιθ άοπΕΙβ δβηδ άπ ιηοί « αηιβ » οπ 
« νίβ », (^πί ρβρρβδβηίβ 1β ρρίηβίρβ άβ Ια νίβ ηαίπρβίΐβ βΐ 1β 8π]βΙ; άβ Ια 1)βα1ί- 

Ιπάβ βΙβρηβΙΙβ. « Οβίπί (^πί », βη ρβηίαηΐ 3β8Π8, « απρα ίροπνβ 8α νίβ », Γα^αηΙ 
δαπνββ άβ Ια ιηορί Ιβιηρορβίΐβ, « Ια ρβράρα » βη ρβαΐίίβ, ραρββ (|π’ί1 8βρα ρρίνβ 
άβ Ια νίβ νβρίΙαΕΙβ, Ια νίβ βίβρηβΠβ. « Οβίπί (}πί απρα ρβράπ 8α νίβ », β’β8ΐ-α- 

άίρβ (^πί απρα βίβ ιηίδ ά ιηορί ροπρ Ια βαπ8β άβ ΓΕναη§·ί1β, « Ια Ιροπνβρα » νβρί- 

ΙαΕΙβπιβηί, ραρββ (|π’ίΙ §“α§'ηβρα αίηδί Ια νίβ Είβηΐιβπρβπββ άαη8 1β ρο^απηιβ 
άβδ βίβπχ » (I, 896 8.). Οβία βδί ίρβ8 Είβη άίί, ηιαίδ ί1 βη ρβδπΐΐβ ηπβ 1β 8απ- 

νβπρ αναίί άπ ρο^απηιβ άβ8 βίβπχ πηβ ίάββ ΙοπΙ α ίαίΐ ΙραηδββηάαηΙβ, ρπίδ- 

(|π’οη 7 αρρίνβ βη βαβρίΓιαηΙ 8α νίβ (βί. Σβ Μ688ίαηί8?ηβ... ρ. 158 88.). Εβ8 

ιηοΐδ Ι[Αοΰ,~(5πί 8β ίροπνβηΐ άαη8 Εβ. βΐ άαηδ Μί. βοιηπιβ άαηδ Μβ., ηιβϋβηΐ 
άαη8 πη ΕαπΙ ρβΐίβί ΓίιηρορΙαηββ άβ Ια ρβΡδοηηβ άβ 3β8Π8. 8αβρίΓιβρ 8α νίβ 
ροπρ Ιπί, β’βδί §·α§·ηβρ Ια νίβ νβρίίαΕΙβ. Μβ. 8βπ1 αίοπίβ και τοΰ ευαγγελίου. Εβ8 

Εοπζβ οηί άβ]α ρρέβΙιβ Ια ρβηίίβηββ (νι, 12), ββ (^πί η’ββί ρα8 ίρβ8 β1οί§^ηβ άβ 
« Γβναη^ίΐβ »; « Γβναη§^ί1β » βδΐ πηβ βχρρβδδίοη ςπβ Μβ. 8βπ1 βηιρίοίθ αΕδΟ- 

ΙπιηβηΙ (βΕ ι, 1. 15; χ, 29; βΐ ΥΙηΐνοόίιιαίοη). 

36) Απ V. 34, 3β8Π8 αναίί ρθ8β Ια ηβββδδίίβ ά’βίρβ ρρβί α βαβρίΓιβρ 8α νίβ, βί, 

αραρίίρ άβ ββ ηιοπιβηί, βΐιαί^πβ ρΕραδβ άβΐιπίβ ραρ γάρ, βοιηιηβ ροπρ ίηάίι^πβρ 
ΓβηβΕαίηβιηβηί άβδ ρρβπνβδ. Εβ ν. 35 αναίί ρροπνβ Ια ρροροδίίίοη άπ ν. 34 

βη αίϊιριηαηί (^πβ Ια ιηορί ροπρ άβδπδ βδί πη ^αίη ρπί80[π’β11β ρροβπρβ πηβ νίβ 
δπρβρίβπρβ, ά08ί§·ηββ βοιηιηβ Ια νίβ ηαίπρβΠβραρ 1β ιηοί ψυχτ^. Μαίβ ββίίβ αίίιρ- 

ιηαίίοη βΐΐβ-ηιέπιβ άοίί βίρβ ρροπνββ. ΕΙΙβ Γβδί απ ν. 36, ραρ πη αρ^Ήΐηβηί 
ηβ^αίίί, ςπί ρβ^αράβ Ια ρβρίβ άβ Ια νίβ νβρίίαΕΙβ ρΙπίόί (|πβ ρο8Ϊίίνβπιβηί 1β 
δαΙπί. 8πρρο8θη8 βη βίΤβί (^πβ Γΐιοιηιηβ δαπνβ δα νίβ άαηβ ββ πιοηάβ, βί (ίπβ 
ιηβιηβ ί1 7 2ΐ3θπίβ Ιβδ ]οπί88αηββ8 (^πβ ρβπί ρροβπρβρ 1β πιοηάβ βηίίβρ, α (|ποί 
ββία Ιπί 8βρί-ί1, δ’ίΐ άοίί βη άβίίηίίίνβ ρβράρβ Ια νίβ νβρίίαΜβ, βί, βοιηπιβ ββίίβ 
νίβ Θ8ί Ια δίβηηβ, 8β ρβΡάρβ 1πί-πιβπιβ? Τοπίβδ Ιβδ ]οπί88αηββ άβ Ια νίβ ηβ 
δβΡνβηί ά ρίβη απ ιηοπιβηί άβ Ια ιηορί; ίβΐΐβ βδί Ια ρβηδββ (^πί 8θ ρρβδβηίβ 
ηαίπρβίίβηαβηί α ίοπ8 Ιβδ βδρρίίδ. Μαίδ άβδπδ α άίί ςπ’βη ρβράαηί ββίίβ νίβ οη 
βη ^α^ηαίί πηβ απίρβ. Εα βοηβΙπδίοη βδί άοηβ (^πβ ίοπίβδ Ιβδ ]οπί88αηββ8 άβ 
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άθ ^α^ηβΓ 1θ πιοηάβ θηΙίβΓ, βΐ άβ 8θ ρθγιΙγθ Ιιιι-πιθπιθ ? Οαρ (|ΐΐθ 

ρβαί άοηπθΓ Γΐιοιηιηθ βη βοΙιαπ^Θ άβ 8οη 4ηΐθ? ·^^θ8ΐΓ οβίαί (^α^ αύρα 

ΙιοηΙβ άθ πιοί θΐ άβ ϊηθ8 ραΓθΐΘ8, άαηδ θθΙΙθ ^θΠθΓαΙίοη αάαΙΙβΓβ 

\ά νίβ ρΓΘδβηΙβ ηβ ναΐβηΐ ρ&δ οβίίβ ηιιΙγθ νίθ. ζη[Αΐοΰν ορροδβ α κερδαίνειν 
η’βνοςιΐθ ρ&δ βη δοί-πιέπιβ Γίάθβ άθ ρπηίΐίοη οιι ά’αΐϊίβηάΘ (οΓ. ΡΜΙ. ιι, 

7 88.), 1118118 ο'βδί ιοί 1θ 0&8 4 οαιΐ8θ άα οοηίβχίθ. Εη ρΓβίθΓδιηΙ; Ια νίθ ρρβ- 

8βηΙθ, οη β8ΐ άβοΐιπ άβ Ια νίβ ίιιΙυΓβ. Εβ κόσμος η’ββΐ ρα8 ίβί 1β ιηοιιάβ ΓβρΓβ- 

8βηΙαηΙ ιιηβ 8ίΙυαΙίοιι ιηοΓαΙβ οπ Γβ1ί§·ίβυ8β, ΙβΙ (}υ’ί1 β8ί ρη8 8ί 8θυνβηΙ άαη8 

8&ίηΙ Ραιιΐ; ββ δοηΐ ρΙυΙόί 1β8 1)ίβη8 άα ιηοηάβ ανββ 1β8 ]οιιί88αηοβ8 (5ΐι’ίΐ8 

ρΓΟΟΠΓβηΙ. 8ί άοηο 1β νοβαΕιιΙαίρβ άα ν. 36 β8ί ΙοαΙ ρααΐίηίβη, οη η’βη ρβαί 

άίΓβ ααΐαηΐ άβ Ια ρβη8ββ (|αί ηβ 8β ρΓβδβηΙβ ρα8 άαη8 8αίηΙ Ρααΐ 8οα8 ββίΐβ 

ίοΓιηβ (οοηΐΓβ Σοίδ^). 8αΓ κόσμος ροαρ « 1β ιηοηάβ » βί. 1β άί8βΌαΓ8 άβ ΝβΓοη 

ααχ θΓβ08 {^^ΙΙ. 37β, 31) τοΰ πάντος κόσμου κύριος. 
Αα 8α^βι άβ Ια ρβΓίβ άβ Γαιηβ, ϋαίιηαη {^Υοηβ, 137) βοιηραρβ ΑΕοΙΙι άβ 

Κ. ΝαΐΕαη ιι, 35 ; « ^α^^οη(^αβ βοηββρνβ αη ιηοΐ άβ Ια Εοί, οοηδβΓνβ 8θη αιηβ 

(1Τ2\1?Ό ΚΊΠ Ίΰ72ί) βΐ ςαίβοηςαβ βίΤαββ αη πιοί άβ Ια Εοί, ρβρά 8οη αιηβ 
(11ΝΌ ». Μαίδ ββΙΙβ ίάββ β8ΐ βΙραη§^βΓβ ααχ βορϋδ ρα1)1)ίηίς[αβ8 ρ1α8 

αηοίβηδ. Οη ΙίΙ άαηδ ΓΑροβαΙ^ρδβ άβ Βαραβίι (ι.ι, 15) : ίη ηηο 6γ§ο ρβΓάίάβηιηΐ 
Ηοτηίηβδ νίΐαπι δΐιαπι, βΐ (ραοοιιπι αοηιπιΐίΐανβηιηί αηίηιαιη εηαηι ίΙΙί, ([ΐιί ^ιιβ- 

τιιηΐ ίη ΐβννα? ιηαίδ οη ρβαί 8β άβιηαηάβρ δί ββ η’βδί ροίηΐ αηβ ίηίβρροΐαΐίοη 
βΐιρβίίβηηβ. 

37) δοι = δω; βί. ιν, 29; ν, 43. Εβ νβΡδβΙ ρρβββάβηί δαρροδβ ς[αβ Γΐιοιηιηβ, 

ραρ αη αβΙβ άβΐίΐιβρβ, α ρρβίβρβ Ιβδ Είβηδ άα ιηοηάβ α 8α νίβ νβρίΙαΕΙβ. II α ίαίΐ 
αη ιηααναίδ ιηαρβίιβ, βαρ Γαρ^βηΙ ηβ 8βρ1 άβ ρίβη ςααηά ί1 8’α§“ίΙ ά’αβςαβρίρ 
ββΐΐβ νίβ δαρέρίβαρβ. ΙΙη ρδαίιηίδΐβ αναίΐ άίί (}αβ Βίβα ηβ ρβςοίΐ ρα8 ά’αρ^βηΐ 
ροαΡ ρΡθ1θη§·βΡ Ια νίβ (Ρδ. χι.νιιι [χι.ΐχ], 8) : ού δώσει τω θεω εξίλασμα αύτοΰ, κα\ την 

τιμήν τής λυτρώσεως τής ψυ)(^ής αύτοΰ (ΙΡβ///ί., ΗοΙίζ., Σοίδι/, βίβ.). ΟβρβηάαηΙ Ια 

ρβηδββ άβ 3β8α8 βδΐ άίίΤβΡβηΙβ. ΕΙΙβ ιηβΐ άαηδ ΙοαΙ 8οη ]οαρ Γαΐ38αράί1β άβ 
Γΐιοιηηιβ ςαί ρρβίβΡβ Ια νίβ άβ ββ πιοηάβ α αηβ νίβ ςαί βδί 8α νίβ νβρίίαΙ)1β, 8οη 
αιηβ, Ιαί-ιηβιηβ. Οαρ δί ΓΕοιηιηβ ρίβΐιβ ρβαί Ιοαί 8β ρροβαρβρ ραρ νοίβ ά’β- 

βΐιαη^βδ, ςαβ ρβαί άοηηβρ ββίαί ς[αίαρβράα8α νίβ νβρίΙα1)1β? Εβδ ρίβΕβδδβδ Ιαί 
οηΐ ββΐιαρρβ ανββ Ια ιηορί, βΐ β’βδί Ιαί, Ιαί ρβράα, ς[αί άοίΐ 8β ραβ1ιβ1βρ? II γ 
ααραίί βοηίραάίβΙίοη άαηδ Ιβδ Ιβρπιβδ. Οη ηβ νβρρα ραδία αηβ ρρβανβ άβ Ιανα- 

Ιβαρ ίηαρρρββίαΜβ ι^αβ 3βδαδ αίΙρίΕαβ α Ια ρβΡδοηηβ Εαιηαίηβ βοιηιηβ πιοηαάβ 
ρβηδαηΐβ, ιηαίδ άβ Ια ναΐβαρ ίηαρρρββίαΜβ άα δαίαΐ ααΐϊαβί βδΐ άβδΙίηββ Ραιηβ 
Εαιηαίηβ. Οη Ιίί άαηδ 3ο1) (χχνιιι, 15) : ού σταθήσεται αύτή [Ια δα^βεδβ) άργύριον 

άντάλλαγμα αύτής, βΐ άαηδ Εββΐί. (χχνί, 14 ) : ούκ εστιν αντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχής 

(βίΐόδ ραρ 8α^6ΐ6). Οβδ Ιβχίβδ δοηί ρΙαδ νοίδίηδ άα ηόίρβ (|αβ 1β Ρδ. χιιχ. Οη 
ρβαί άοηβ Μβη άαηδ ββ δβηδ ραρΙβΡ άα ρρίχ άβ Γαιηβ; ρίβη ηβ ρβαί βη βοιη- 

ρβηδβρίαρβρίβ, βί βΐΐβ βδΐ ρβράαβ, δί βΐΐβ η’αβίίαίβρί ραδ Ια νίβ νβρίΙαΕΙβ. 
38) Εα άββίδίοη άβ βΙιαβαη α βίβ ρρίδβ ραρ ραρρορί α 3βδαδ; β’βδί άβ Ιαί 

ααδδί ςαβ νίβηί Ια άβίβριηίηαίίοη δαρρβιηβ. Εβ νβΡδβί βδί βοιηιηβ 1β ίοηά άα 
ίαΕΙβαα ςαί ίίχβ Ιβδ ρβΡδρββίίνβδ. II Ρβνίβηί αα ροίηί άβ άβραρί άβ ίοαί ββί 
βηδβί^^ηβπιβηί, αα ιηοιηβηί οα Ιβδ ραρίίδαηδ άα Μβδδίβ, βρο^αηί δα βααδβ ρβρ- 

άαβ, ααροηί ροα^ί άβ Ιαί βί ραρ βοηδβςαβηί Γααροηί ρβηίέ, βί να 3α8(ία’αα 
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θΙ ρΘθ1ΐΘΓβ88Θ, 1θ Ρίΐδ άθ ΠιοίΗπίΘ απΓδι ΙιοπΙβ άθ Ιαί, (|υ.αηά ίΐ νίβη- 

(Ιρα (Ι8η8 Ια ^Ιοιγθ άβ 8οη ΡβΓβ, ανβο 1β8 8αίηΐ8 αιι^Θ8. » 

ηιοπίθηΐ ού 1θ Γίΐδ άβ ΓΙιοηιηιβ, νβηαηΐ άαηδ Ια ^Ιοϊγθ άβ 8οη Ρθγθ, Γθυ§·ίΓα ά 

8οη ίουΓ άβ ββιιχ (|υί η’απΓοηί ραβ νοηΐιι 1β δυίνΓβ, βί 1β8 ΓβηίβΓα. Ρβ νβΓΐ)β 

επαισχύνεσΟαι ηβ 8β ΓβηβοηΐΓβ (ίπ’ίβί άαηβ Ιβδ βναη^ίΐβδ, δ&πί 1β ραδδα§['β ραΓαΙ- 

Ιβίβ άβ 1ιβ., βΐ δβ ΐΓουνβ δβρί Γοίδ άαηδ δαΐηΐ Ραπί : βη ρ&ΓίίβυΙΐβΓ Κοιη. ι, 16; 

II Τίιη. 1, 8. 16; ΗβΙ). χι, 16 επαισχύνεσθαί τινα. ^β8Πδ δ’ίάβηΙίΓιβ ϊβί ανββ Ιβ Γίΐδ 

άβ ΓΙιοίηιηβ ρηδ άαπδ υη δβηδ ιηβδδίαηί(|πβ; ί1 ραιάβ ηοη δβαΐβΐϊίβηΐ άβ δα 

ρβΓδοηηβ, ιηαίδ άβ δα άοβίπηβ. Ρα §·βηβΓαϋοη αβίυβίΐβ, αάπΙΙβΓβ βΐ ρββΐιβ- 

Γβδδβ, β^υΓβ αη ρρβιηΐβΓ ρΐαη, ρυίδίίΐιβ β’βδί βΐΐβ ςπί α Γβ]β1β ^βδυδ. ^ααI1ά Ιβ 

Γίΐδ άβ Γΐιοιηπιβ νίβηάρα, ίΐ δβΓα άαπδ Ια ^Ιοΐρβ άβ δοη ΡβΡβ, ββ (^αί ιηαΓίΐιιβ 

1)ίβη πηβ βΓβ ΙοαΙβ ββίβδίβ βΐ άίνίηβ, ανββ Ιβδ αη§·βδ δαίηΐδ. 

Τοαί ββΐ βηδβί§’ηβιηβηΙ βδί ΐΓβδ ΓβιιιαΓΟίυαβΙβ ραΐ’ Γιιηίοη άβδ ίάββδ ιηβδδία- 

ηίθ{αβδ ανββ Ια ρβηδββ άβ Ιανίβ άβ Γαπιβ. 8ί Γοη δ’βη Ιίβηί απ άββαί βία Ια Γιη, 

οη άίραίί ςιι’ίΐ ηβ δ’α^ίί ({ηβ άβ ρρβηάρβ ραρίί αβίηβΐίβιηβηί ροτίΓ οα βοηίρβ 

^βδΤ1δ, 011 ρΙπίόί άβ ρρβηάρβ ραρίί ροπρ Ιπί βη βραναηί ιηβιηβ Ια πιορΙ; ββαχ ςηί 

Ιιβδίίβροηί δβροηί βοηίοηάαδ ςηαηά ^β8ηδ αηρα ίρίοιΉρΙιβ. Μαίδ ββΐίβ ρβΡδρββ- 

ίίνβ άβ Ια ιηορί α ίρανβΡδβΡ, πιορί ςπί ηβ ιηβηαββ Ιβδ άίδβίρΙβδ ςηβ ραρββ ηη’βΐΐβ 

άοίί αΐίβίηάρβ Ιβ Μαίίρβ, δυίΤιί ροπρ ίραηδρορΙβΡ Ιβ ιηβδδίαηίδπιβ άαηδ πηβ 

δρίιβρβ ίραηδββηάαηίβ. ΜαηΐΙβδίβηιβηΙ ΐ1 ηβ δ’α^ίί ραδ ά’βηΙρβΡ ραρ Ια ίανβπρ 

ίοπίβ-ριιίδδαηΐβ άβ ^βδυδ άαηδ πη οράρβ ηοηνβαυ βΡββ δπρ ίβρρβ ραρ ηη ρροάί^β 

ββΙαίαηί. ΟΙιαβηη άβνρα ρρβηάρβ ραρϋ ροηρ Ιβ Ρΐιρΐδί βί δα άοβίρίηβ, βί δ’βχρο- 

8βρ βίΤββίΐνβιηβηί ιηέιηβ α Ια ιηορΙ;. Ρα Ρββοιηρβηδβ βδί άοηβ άαηδ Ι’απ-άβΙα. II ηβ 

δ’α^ίί ραδ άη ρο^αηιηβ ά’ΐδραβί, ιηαίδ άβδ άβδίίηββδ άβ βΡαβυη, άβ Ια νίβ βίβρ- 

ηβΐΐβ ςηί βδί Ιβ ίοηί άβ ΓΡοηιηιβ. Οηαηά άβδίΐδ νίβηάρα ί1 δβρα άβ]α ίηνβδίί άβ 

Ια §“Ιοίρβ άβ δοη ρβΡβ, ά’ού ί1 ρβ]βίίβρα ββυχ ςηί Γαυροηί Ρβ]βίβ. Ο’βδί Ρίβη α 

ββπχ άβ δοη ίβιηρδ (|ΐι’ίΙ δ’αάρβδδβ, — βοπιπιβ Ιβ ίβροηί ίου]οιΐΡδ ίοπδ Ιβδ ρρβ- 

άίβαίβηρδ —, ιηαίδ ί1 αοτινβρί άβδ νυβδ 8υρ Ιβδ άβδίίηββδ βίβρηβΠβδ άβ ίοηδ Ιβδ 

Ροπιιηβδ, άβίβρπιίηββδ ραρ Ιβπρδ ραρρορίδ ανββ δα ρβΡδοηηβ. Ρβ ν. 35 ρββοηηπ 

βοπιπιβ ββρίαίηβπιβηί αηίΡβηίίί^ηβ ραρ Ροίδ^, βί ίβΐ ςη’ίΐ Γίηίβι·ρρβίβ, δπίΤίραίί 

α ρροηνβρ ςηβ ^β8υδ δ’βδί ρρβοββηρβ άη δορί ίηάίνίάηβΐ άβ βΡαι^ηβ Ροπιιηβ 

άαηδ Ιβ ηβοηάβ ςηί δΐιίί Ια πιορί. 



ΟΗΑΡΙΤΚΕ IX 

^ Εί ί1 ΙθΠΓ άίδ&ίί : (( Εη νβρίΐθ 3β νοπ8 άίβ €{π’ί1 γ βη α ίοΐ ρ&Γπιί 

1θ8 ρβΓ8οηη08 ρΓβ8βηίθ8 €[πί ηβ ^ούίβΓοηΙ ρβ8 Ια πιογΙ αναηΐ ά’βνοίΓ 

να 1θ γθ^πθ άβ Βίβα νβηα βη ραί888ΐηοΘ. » 

IX, 1. Ρα ΥΕΝυΕ ϋυ κεονε βε Βιεπ (Βο. ιχ, 27; Μί. χνι, 28). 

1) Κα'ι ελεγεν αύτοΐ’ς. « Βει Γβρπδθ άβ ΜείΓΟ Ιειίδδβ άθνίηβΓ ςυβ οβ ςυί Ιει ρρβοβάβ 

ηβ δβ τειίίειβίιειΐΐ ρειδ οη§·ίηειίΓβιη6ηΙ έιοβ ςυί Ιει δπίΐ » [ίοίδΐ/, II, 27). Μειίδ οη 

ηβ ρβηΐ ηβη άιρβ άβ ρίπδ ρΓββίδ. Βοίδ^ ρΓβΙβηιΙ ςυβ οβίΐβ άββΙείΓειΙίοη άβ ^βδπδ 

Γβροηόειίί ίηίΓηβάί&ίβιηβηί έι Ιει βοηίβδδίοη άβ ΡίβΓΓβ; ΗοΙίζ.δβ άβπιειηάβ δί βΠβ 

η’βδί ρβδ βπιρΓυηΙββ ειυχ Σο§ία; δγνβίβ Ιει δυρροδβ εκΐΓβδδββ ειυχ Όοιιζβ ειρΓβδ 

1β άβρειΓί άβ Ιει ίοηΐβ. ΑηίειηΙ άβ βοη]ββΙιΐΓβδ δειηδ ρΓβηνβδ, ιηειίδ Π άβπιβυρβ 

ββΓίειΐη ςυβ ιχ, 1 ηβ δβ δουάβ ρειδ έι ββ ςυί ρΓβββάβ, βοπιπιβ δ’ίΐ δ’ει^ίδδειίΐ άη 

ηιβιηβ εινβηβιηβηΐ άοηΐ Ιει άειίβ δβρειίΐ ιηειΐηίβηειηί άβίβρηιίηββ. 

ΓπείΓςηβ ΓειίΤίρηιειίίοη άειηδ πη δβηδ ρρορΓβ η ^βδυδ; βί. ιιι, 28 (Βαεμαν, 

ΐνοΗβ... 185 δδ.). Βει Ροηηβ Ιβςοη ρείΓειίΙ 1)ΐβη βίΓβ τίνες ωδε τών έστηχότων (Β Β 
α, η, €[)', βΐΐβ βδί ροδδί1)1β ρυίδςπβ οί Ιστηκοτες α Ιηί δβπΐ ρβηΐ δί§;·ηίίιβΓ « Ιβδ 

ρρβδβηΐδ »; βί. Μί. χχνι, 73; ^ο. ιιι, 29; Αβί. χχιι, 25. Βει Ιβςοη Ββειπβοιιρ ρΙπδ 

ΐΓβςυβηΙβ : τινες των ωδε εστ. βδί ρίπδ ίαβϋβ βί ρροΒειΒΙβιηβηί ηηβ βΟΓΓββίίοη. 

γεύεσθαι θανάτου δβ ίΓΟπνβ άειηδ Γ1ιβ1)Γβιι Γει1)1). πη'’Ώ ηιειίδ ηοη (Ιειηδ 
ΓΑ. Τ. ού δ’βηίβηά ρΐηίόί άβδ βΐιοδβδ άοπββδ; βί. Ργου. χχχ, 18; Ρδ. χχχιν, 9, 
βΐ βη ^τββ ^ο1) XX, 18, ίειηάίδ (^π’βη §τββ οη (ϋδειίί (1β]έι βΐιβζ Ιβδ Αίίίςπβδ 
γεύεσθαι [χόχθων (8ορη. Τναοΐι. 1101) οη πένθους (Ευκ. ΑΙο. 1069). 

ίδωσιν άοΐί εΐΥοίΓ 1β ιηβηιβ δβηδ άειηδ Ββ. ιχ, 27 βί άειηδ Μβ. (βοηίΓβ Βαεμαν, 

'ννοηβ...^ ρ. 88 δ.), βείΓ δί Μβ. ει βη ρΐηδ Ια βίρβοηδίαηββ άβ Ια νβηηβ, ββίίβ βίρ- 

βοηδίαηββ βδί βχρπιηββ ραρ ηη ραρίαίί, ςηί βχρπιηβ ςηβ Γοΐ33βί άβ Γαβίίοη άη 
ΥθΓΡβ δβΓα αβςηίδ, βί ββία ά’ηηβ ίαςοη άηραΒΙβ. Βοηβ « νοίβ », άαηδ Μβ. 

βοπιπιβ άαηδ Ββ., ρβηί βίρβ δ^ηοη^πιβ άβ ραρίίβίρβΓ, βοπιπιβ άαηδ Ια Ιοβηίίοη 
ΠΚΙ (7*. 8αη1ι. 29<=) οΐι δί§·ηίββ « αγοίρραρί » αυ πιοηάβ α νβηίρ. 

— βασιλεία ηβ ρβηί δβ ίραάηίρβ ίβί « ρογαηιηβ », βαρ ηη ρογαηπιβ ηβ δβ άβρΙαββ 
ραδ, πιαίδ « Γβ§·ηβ ». Βα άοπιίηαίίοη άβ Βίβη δβρα ίηδίαΙΙββ δηρ Ια ΙβΡΡβ έν 
δυνά[χε[, βοπιπιβ α^αηί βη βΐΐβ-πιβπιβ Ια ρηίδδαηββ ςηί άοίί Ια ίαίρβ ρρβγαίοίρ. 

Β’αρρβδ Βοίδγ, έν δυνάρ,ει « ροηρραίί βίρβ αηδδί Βίβη, βί ρΐηίόί, ηηβ βχρρβδδίοη 
ραηΐίηίβηηβ, αάορίββ ραρ Γβναη§·β1ίδίβ ροηρ βαραβίβρίδβρ Ια ιηαηίίβδίαίίοη Γιηαΐβ 
άη ρογαηιηβ ραρ ραρρορί α δοη βοπιπιβηββιηβηί άαηδ ΓΕναη§^ί1β οη άαηδ ΓΕ- 

§^1ίδβ » (II, 28). II δβ ρβηί βη βίΤβί ςηβ ββίίβ βχρρβδδίοη, ςηί ηβ δβ ίροηνβ ηί 
άαηδ Μί. ηί άαηδ Ββ., δοίί άβ ίραρρβ ραηΐίηίβηηβ, ιηαίδ άαηδ ΡαηΙ βΐΐβ βχ- 

ρρίπιβ ρρββίδέπιβηί Γαβίίοη ρηίδδαηίβ άβ Βίβη άαηδ Ια ρρβάίβαίίοη άβ ΓΕναη- 
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*Εί £ΐρΓΘ8 8ίχ]θΠΓδ, ^Θ8Π8 ρπΐ α ρεΐΓΪ ΡίθΓΓΘ θΐ ^8^^[αβ8 θΐ ^β8ίη, 

§·ί1β (οί. Κοιη. I, 4; χν, 19; I €ογ. ιν, 20). 8ί Μο. δ’θδΐ ίηδρίΓθ άβ Ρ&υΐ, ο’βδί 

άοηο Ά 1& ρΓβάίοαίΐοη άβ ΓΕναη^-ϋΘ ςιι’ίΐ ί&ϋ αΐΐαδίοη βΐ αιιχ ιηίΓαοΙθδ ηιιί οηΐ 

αοοοιηρ&^ΊΐΘ Ια ίοηάαίίοη άβ ΓΕ^Ιίδβ (οί. ΑοΙ. ιν, 33; νιιι, 13). II ηβ ίαπί ραδ 

οιιΙ)1ίβΓ ςτίθ έν δυνά[χει η’βδί ραδ δ^ηοηγπΐΘ ά’βοΐαί βί άβ §·1οίΓβ, ιηαίδ ίηάίί^υΘ 

ρΐιιίόΐ υηθ θΠβΓ^^ίβ οοηιπιθ οθΠθ άθ Γαιαβ άαηδ 1β οοΓρδ; αυδδί Ια ρπίδδαηοθ 

βδί-θΠβ ταΐίαοΐιβθ α ΓΕδρηΙ-βαίηΙ άαηδ Κοιη. ι, 4; χν, 19. Εα δθηΐβ (ϋίΤιουΙΙβ 

άβ οβΙΙβ ίηΙβΓρΓοΙαίίοη, ο’θδί ςυβ, δί Ια ρΓέάίοαΙίοη άβ ΓΕναη§;·ί1θ δ’βδί ρΓοάυΐΙβ 

ανθο υηβ βηβΓ§'ίβ βχίΓαοΓάίηαΪΓΘ, Ιβδ βίΤβΙδ βη οηΐ βίβ §·Γα(ΙυΘ8, Ιαηάίδ ςαβ Ια 

ραΓοΙβ άθ 368118 δβιηΐιΐβ ίηάίι^ιΐθΓ υηθ ίπιρυΙδίοη άβοΐδίνθ, ςηί δθ ρΓοάυίΓα 

αδδβζ ΙαΓά, ρπίδΐ^πβ (^πθίςηβδ-ιιηβδ δβηΐβπιβηΐ άβδ ρθΓδοηηβδ ρΓβδβηΙθδ βη δβΓοηΙ 

Ιθιηοίηδ. Μαίδ Ιοηίβ ρρορΕθΙίθ βδί ηβοβδδαίΓθηίθηΙ; ηη 1α1)1βαιι ά’βηδθπιΜβ, 

Ιαηάΐδ ςηβ Ια νίβ βΐ ΓΜδΙοίΓΘ ρΓΟΟβάβηΙ ραρ άβδ ιηοηνβηιβηίδ ρΐηδ οπ πιοίηδ 

αοββηΐηβδ. 8ί ββρβηάαηί 3β8υ8 ίαίδαίί αΐΐπδίοη ά ηηβ βηδβ ραΓίίβπΙίβΓβ βΙ 

αναηία^'βυδβ οιη’ίΐ η’α ραδ άβΙβΓΠΐίηββ, οη ρβηί Γβ§·αΓάβΓ Ια ηιίηβ άβ άβηΐδαΙβηι 

βοπιιηβ Γβαΐίδαηΐ οβίίβ ρρορίιβίίβ, ραρββ ςη’αΙοΓδ Ια άοπιίηαίίοη άβ Εΐβη, ββδδαηΐ 

ά’βίΓβ ΓβδίΓβΐηίβ α ηη δβηΐ ρβηρΙβ, δ’βδί βη Γβαΐίίβ βίβηάυβ δΠΓ Ιβδ Οβηΐίΐδ. 

Εβ. α ίηΙβΓρρβίβ Μβ. άαηδ 1β δβηδ 1β πιοίηδ βδβΕαίο1ο§·ί(|ηβ, ρηίδηη’ίΐ α δπρ- 

ρηηιβ Ιληλυθυΐαν Ιν δυνάριει. II βδί βηβΟΓβ ρΐηδ βνίάβηί ς[ηβ δοη Ιβχίβ δί§“ηίββ 

δίιηρίβπιβηί « ραρίίβίρβΓ αη Γβ§'ηβ άβ Όίβη », ίβΐ (}η’ί1 α βίβ ίηαη^'ΠΓβ ραρ Ια 

ΓβδΠΓΓββίίοη βί Ια ρΓβάίβαίίοη άβδ αρόίΓβδ. ^παηί α Μί., άοηί 1β δβηδ ραραίί δί 

θδββαίθ1θ§'ί(}ηβ ρυίδί^η’ίΐ α ββηί : τον υίδν τοΰ ανθρώπου ερχόρ-ενον, οη ηβ άοίί ραδ 

ΓβχρΙίςηβΓ βη ίαίδαηί αβδίραβίίοη άβδ άβρηίβΓδ πιοίδ εν βασιλεία αυτοΰ. Ογ 1β 

ΓΟ^αηιηβ άη Γίΐδ άβ Γΐιοιηιηβ, ραΓ ορροδίίίοη αη τογαηιηβ άη Ρβρβ, β’βδί ρΓβοί- 

δβιηβηί ΓΕ^Ιίδβ, βοιηπιβ 1β πιαΓ(|ηβ βίβη Ια ραΓαβοΙβ άβ Ι’ίνΓαίβ (χιιι, 24). II 

ίαίί άοηβ αΐΐηδίοη α ηηβ νβηηβ άη Είΐδ άβ ΓΕοιηιηβ άαηδ ΓΕ^Ιίδβ δαηδ άίρβ 

(^ηβ ββ δοΚ Ια άβρηίβΓβ, βηίβηάαηί ραΓ Ια δοη αβίίοη, δΠΓίοηί ραρ άβ ^ταηάδ 

3η§·βπιβηίδ, βοηιπιβ βαίηί 3βαη άοηί ΓΕναη^Ήβ βδί δί ρβη βδβ1ιαίο1ο§·ίςηβ δηρ- 

ροδβ Ια νβηηβ άη Οβρίδί (3ο. χιν, 18 δ.; χνι, 16 δδ.). II βδί άίίΤιβίΙβ άβ άίρβ 

ςηβΠβ βδί Ια ίοΓπιηΙβ ρηηιίίίνβ βπιρίο^ββ ραρ 3βδηδ, ββΐΐβ άβ Μί. οη ββΐΐβ άβ 

Μβ. Εβ ρΓ00688ΐί8 ραραίί ανοίρ βίβ ββΐηί-βί. Εη δοηάαηί α νιιι, 38 ηη 1ο§·ίοη (^ηί 

βη βίαίί ίηάβρβηάαηί, Μβ. α ίηαη§·ηρβ ηη ραρρροβίιβπιβηί βηίρβ Ιβδ άβηχ ρβη- 

δέβδ. Εβ. βί Μί. Γοηί ροηρδηίνί βη ηβ^Ιί§·βαηί Ια ραηδβ : και’έλεγεν αύτοΐ’ς βί Μί. 

Γα αβίιβνβ βη ίηίροάηίδαηί 1β Είΐδ άβ ΓΙιοηιπιβ βοηηηβ αη νβΡδβί ρρβββάβηί. Εα 

ρβάαβίίοη Ια ρΐηδ αηβίβηηβ α βΐιαηββ ά’ανοίρ βοηδβρνβ πιίβηχ Γαβββηί ρρίπιίίίί. 

Ρρίδ βη Ιηί-ιηβπιβ, βί ηη ρβη ρΐηδ άίδίίηβί άη βοηίβχίβ (^η’ίΐ ηβ Γβδί ιηβιηβ 

άαηδ Μβ., 1β Ιο§ΐοη αίΤίΡΠίαίί δβηΐβπιβηί Ια ββρίίίηάβ άβ ΓβίαΜίδδβιηβηί ρρο- 

βΐιαίη άη Γβ§·ηβ άβ Είβη ραρ Ια νβρίη άβ Όίβη. 

Αηβηη ιηοάβρηβ ηβ δοηίίβηί ρΐηδ Γορίηίοη άβ Εΐιρ^δ., Εηίΐι., ΤΙιβορΕ., (ΐηβ Ια 
ρροπιβδδβ άβ 3β8ηδ αναίί βίβ ίβηηβ ραρ Ια ΤραηδΓι^-ηραίίοη; ίΐ βδί ίρορ βνίάβηί 

ςηβ δίχ ΐοηρδ ά’ίηίβρναΐΐβ ηβ Ρβροηάβηί ραδ ά Ια ίορπιηΐβ « ςηβίςηβδ-ηηδ άβδ 

αδδίδίαηίδ ηβ ιηοηρροηί ραδ ». Ό’αίΙΙβηΡδ ββίίβ ίηίβρρρβίαίίοη νίβηί άη §“ηοδ- 

ίίςηβ ΤΙιέοάοίβ (άαηδ Ιβδ ΕχοβνρΙα ΤΗβοάού αρ, Ερεμ. Αε. § 4, Αινβίβ). 

2-8. Εα τκΑΝδΡίβυκΑτιοΝ (Μί. χνιι, 1-8; Εβ. ιχ, 28-36; βί. II Ρβί. ι, 16 δδ.). 

2) μετά ημέρας εξ βίοηηβ, ραρββ ςηβ β’βδί Ια δβηΐβ άαίβ ρρββίδβ βη άβΐιορβ άβ 
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θί 1β8 οοηάιιίδΐί δθπΐβ δΠΓ υηβ ΗαυΙβ ιηοηίει^^ηβ α ΓβοαΓί. Εί Π ίαΐ 

ΐΓ&ηδίι^υΓΘ άβγαπί βυχ, ^θί δθδ νβίθπίθηΐδ άβνίπΓθηΙ βοΙαίαηΙδ, δί 

Μαηοδ ί5α’αυοιιη ίοαίοη δΐΐΓ Ια ίβΓΓθ ηβ ρβιιΐ ΒΙαηοΙιίΓ άβ Ια βΟΓίβ. '^ΕΙ 

Ια ραδδίοη. Οβρθπάαηΐ; οη οοιηρΓθικΙ (^ιΐθ Μο. αίΐ ίηάΐίίΐιβ ΓίηΙβΓναΙΙβ θπΙρθ Ια 

οοπΓθδδίοη άθ ΡίθΓΓθ θΐ Ια ΤΓαηδΓι^'αραΙΐοη, βνβηβιηθηΐδ (5υί ίοπηΘηί 1β ροίηΐ 

οπίιηίηαηΐ άθ δοη βναη^ΙΙβ. Ρα ίοΓπιαΙθ α ρΓοΙίαΙ^ΙβιηβηΙ; βίβ ίηΙβΓρΓβΙθβ ραρ 

ίίΟ. άβ δϊχ ]ουΓ8 ρΙβίηδ δαπδ οοιηρΙθΡ 1θ ρρβιηίθρ ηί 1β άβρηίβρ; άιι ιηοίηδ Π α 
Ιαΐδδβ Γορϋοη βη βοριναηΐ : « βηνίροη ίιπίΐ ]οιΐΡ8 ». Ο’αρρβδ Γαπαίο^ίβ άβ 
Μο. VIII, 31, δα ρρορρο ΓοριήπΙθ ^η(^^(^πθ ρΐιιίόί 1β δίχίθπΐθ ]ουρ. 

παρχλαμ-βάνει οοπιιηβ IV, 36; ν, 40; χ, 32. Ρθδ ιπθΐηθδ Ιροίδ οηί θΙθ δθΐιΐδ 
Ιθιηοίιΐδ άθ Ια Ρθδΐιρρβοίίοη άβ Ια Γιΐΐβ άβ 3αϊΡθ (ν, 37), βΐ δβροηΐ βηοορθ ρρίδ α 
ραρί α ΟβΙΙΐδθιηαηί. Ιΐγ α υη αρΙίοΙθ ροπρ Ρίβρρβ (τον Πέτρον), βΐ υη αρίίοΐβ ροπρ 
Ιβδ άβιιχ αιιΐΡθδ ςπί ίορίϋβηί οοαρίβ. — κατ’ ιδίαν (οΓ. ιν, 34; νι, 31. 32; νιι, 33; 

IX, 2. 28; XIII, 3) βδί ιιηβ βχρρβδδίοη Γανοριίθ άθ Μο. ΕΠβ ηβ ρρουνο ραδ ηπθ 
1θ δοιηιηβί ίυΐ οοιηρΙθίθηίΘηΙ άθδβρί, πιαίδ οιυβ ^θ8υδ οΐιοίδίΐ; ιιη βηάροίί 
δοΙϋαίρΘ. διιρ οθίΐβ ιηοηία§·ηβ, νοίρ ρΙαδ Ιοίη. Α ραρΙβΡ δΙρίοΙβιηθηί, [χετασχη- 

[χατίζειν ΐικϋίϊαΘ πη ο1ιαη§·θπιβηί; άαηδ Γβχίορϊθΐιρ οα ΙουΙ αα ρΐιΐδ άαπδ Ια ^ιιαίίίθ, 

βί ρ.εταρ.ορφοΰν υη οΙιαη§·βιηθηΙ άβ δυΠδΙαηοβ (οί*. Ιβδ ιηβίαπιορρίιοδβδ άβ Ια ιη^- 

ίΐιοΐο^ίβ). ϋαηδ δαίηί Ραυΐ οη Ιρουνβ Ιβδ άβυχ βχρρβδδίοηδ, [χεταρ-ορφοΰν 
(II Εορ. III, 18) βΐ [χετασχ^ηριατίζειν ά ρροροδ άυ ο1ιαη§·βηΐθηί ορβΡβ βη ηουδ ραρ Ια 
ΡθδυρρβοΙίοη ([χετασ/η[χατίσει ΡΜΙ. ιιΐ, 21 ιηαίδ οοπίρΙβΙβ ραΡ σύριρ.ορφον). Μο. α 
δαηδ άουΐβ βιηρίογβ [χεταρ,ορφοΰν ρουρ βχρρίπίθΡ υη οΐιαη^βιηβηΐ ίρβδ ρροΓοηά, 

δαηδ αίΓβοΙαΙΐοη άβ ρρβοίδίοη ηΐθΐαρίι^δίι^υβ (Ιβ ΙαΙίη Ιναη8^ξηναΐΐί8 68ΐ βχρρΐιυβ 
ρΐυίδΐ Γίάββ άβ ρι.ετασχη[χατίζειν); οβ ο1ιαη§“βπΐΘηΙ ιηοηίρβ ηυθ άβδυδ α άροίΐ άθδ 
α ρρθδβηί, ά Ια §·1οίρ6 οβίβδίβ ςυί ββρα ρΐυδ ίαρά δοη βίαί ηοριηαΐ, οαρ οβίίβ 
^Ιοίρβ η’βδί ραδ οοιηηΐθ οβίίβ άβ Μοϊδβ υη Ρβίΐβΐ άβ οβΠβ άβ ϋίβυ ς[υί Ιυΐ α 
ραρΙβ : Μωυσης ούκ ή'δει οτι δεδόξασται η οψις του χρώριατος του προσώπου αύτοΰ εν τω 

λαλεϊν αύτόν αύτω (Εχ. χχχιν, 29). 

3) II ηβ δβραίΐ ραδ βΙοηηαηΙ (^υβ Γαρραρβηοβ άβ ^β8υδ αίί βίβ άβορίίβ ανβο 
άβδ Ιραίΐδ βιηρρυηίβδ α ΓΑ. Τ. Εη Ρβαΐίΐβ Μο. ηβ ιηβηΐίοηηβ €[υβ άβδ νβίβιηβηΐδ 

ΠΙαηοδ, ανβο 1β ΙραίΙ ίαιηίΐίβρ δί βχρρβδδίί ςυ’αυουη ίουΙοη ηβ ρουρραίί ΜαηοΜρ 
άβ Ια δΟΡίβ, ίραίί (^υ^ ρρουνβ ^υβ 1β ίουΐ βδί ά’θΡί§·ίηβ ίραάίΙίοηηβΠβ. Ε’ίιηα^β 
άβ Βαη. νιΐ, 9 (ίραάυοΙίοη άβ ΤΙιβοάοΙίοη : τό ενδυρια αυτοΰ ώσεί χιών λευκο'ν) 

η’βΙαίί ραδ δαηδ άουίβ ρρβδβηΐβ α Γβδρρίί άβ Μο., πιαίδ Μβη α οβίυί άβδ 
οορίδΙβδ ςυί οηί ίηΐροάυίί ως χιών (ΑΌ βίο. Ιαϋ. Γ^’. 8^Γ8ίη. ρ68. βίο.). Μο. ηβ 
ραρΙβ ραδ άβ Ια δρίβηάβυρ άυ νί8α§·β; [χεταρ.ορφοΰν ιηαρί^υαίί άβ]α ςυβ 1β ο1ιαη§;·β- 

ιηβηΐ η’βΙαίΙ ραδ ρυρβηιβηΐ βχίβρίβυρ. στίλβειν βδΐ υη Ιιαραχ άαηδ Ιβ Ν. Τ.; άαηδ 
Ιβδ ΕΧΧ ί1 δβ άίί άβ Γβοΐαί άβδ πιβίαυχ (I Εδάρ. νιιι, 56; II Εβάρ. νιιι, 27; 

III Κβ§·η. VII, 32 [Α]; ΝαΙι. ιιι, 3; Εζ. χι., 3; Βαη. χ, 6 [ΤΠβοά.]), ου άυ δοΙβίΙ 
(I Μαοο. VI, 39), πιαίδ άαηδ Ιβ §'Ρβο οΐαβδίίίυβ άβδ νβίβιηβηΐδ [ΙΙίαάβ, χνιιι, 596). 

4) Εβ ίβριηβ ώφθη ηβ δ’αρρίίί^υβ (|υ’α οβυχ (ΐυί αρραραίδδβηΐ, Εΐίβ βΐ Μοϊδβ; 

ί1 ίαυΐ δΥ Ιβηίρ, ΐουί βη ηοΐαηΐ ({υ’υηβ νίδίοη η’βδί ραδ δγηοη^πιβ άβ ίαυδδβ 
8υ§·^βδΙίοη; Ιβ ιηβπιβ ιηοΐ δβ άίΙ άβδ αρραρίΐίοηδ άυ δβί^ηβυρ αρρβδ δα ρβδυρ- 

Ρθοίίοη (Εο. XXIV, 34; ΑοΕ ιχ, 17; ^ίνβΐβ). Εΐίβ βδΐ ηοιηπιβ Ιβ ρρβιηίβρ, οβ (^υί 
η’ίηάίςυβ ραδ υη Γαη§· δυρβρίβυρ, ρυίδςυ’ίΐ νίβηΐ α^>60 Μοϊδβ, άβιηβυρβ άοηο 
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Εΐίθ ΙθΐΐΓ αρραραί ανβο Μοϊδβ, βΐ ίΐδ ραΓίαιβη! ανβο ^63αδ. ^ Εΐ Ριθγγθ, 

ρΓθπαηΙ Ια ραροΐβ, (ϋί α ^β8α8 : « Κα1)1)ί, Π βδί; Βοη (^υβ ηοαβ δογοηδ 
ιοί, βΐ ηοτΐ8 αΙΙοηδ ίαΐΓβ ΐΓοίδ ΙβηΙθδ, πηβ ροαρ Ιοί, θί πηβ ροπΓ 
Μοϊ8θ, θΐ υπθ ροπΓ Εΐίβ. » ^ Οαρ ί1 ηβ δαναίί Γ[ποί άίΓβ, οαρ ίΐδ θίαίβηΐ 

1θ ρθΓδοηηα^θ ρΓΐηοίραΙ. Ιιβ δτ/Ρδίη. (ιηαίδ ηοη ρββ.) α ιηίδ « Μοϊδβ βΐ ΕΙίβ » 

001ΏΠ16 άαιΐδ Μί. βί Εο., οβ (^υί ρ&ραίί θΙρθ ιιηβ οορρθοΙίοη ροαρ πιθΙΙρθ ρΐιΐδ 

οΐδίρθπίθηί; Μοϊδθ απ ρΡθιηίθΡ ρ&η§^ Εα ρρΘδθποβ άβ οβδ άθΐιχ ίη8ί§·ηβδ ρβρ- 

8οηη£ΐ0*β8 ηβ ρροπνβ ραδ ςπ’ίΐβ αίθηΐ βοΐι&ρρβ έ. Ια πιορΙ. Ε’ΕορίΙαΡθ αίΤίΡ- 

πιαϋ ςαθ Μοϊδθ βΙαίΙ ιηορί (Βί. χχχιν, 5) βί νΑ88θ?ηρίίοη άβ Μοϊ8β ηβ 1β ηίαίί 

ραδ ριιίδ(}π’β11β ραρΙαίί άβ δοη οορρβ (Ορεμ. Αεεχ. Αάιηη})Ρ. ΐη 6ρί8ί. Ιαάαβ; 

Οκιο. Όβ ρΗηο. III, ιι, 1). Βιι ρβοίί άβ Ια Τραη8β§“αραίΐοη οη ηβ ρβηί Ρΐβη 

οοηοΐυρβ άβ ρΐηδ ροηρ ΕΚβ; ββ Ρβοίί δυρροδβ δβπίβηιβηί (^ηβ Ιβδ άβαχ δβρνί- 

ίβυρδ άβ Βίβη νΐναίβηί αηρρβδ άβ Ιυί. Ιΐδ ρβρρβδβηίβηί Ια Εοί βί Ιβδ ΡρορΙιβίβδ 

(Τεκτ. Αάν. Μαρο. ιν, 22; Αυο. 8βρηι. 232), συμ.παρεσο[Λενοι τότε σηιχεΐ*» της διά 
νόρ.ου τε και προφητοόν γεγενηριένης παιδαγωγίας έπι Χριστόν (νίοτοκ). « Εβδ άβηχ ρΐΐΐδ 

§ΓΡαηάβδ β§·υρβ8 άβ ΓΑηοίβη Τβδίαπιβηί δ’ίηοΙίηαίβηί άβναηί 1β Είΐδ άβ Γβοπιπιβ; 

Ια Εοί βί Ια Ρρορββίίβ ρβηάαίβηί βοηιιηα§^Θ αΓΕναη§·ί]β » [Εοί8ΐ/, II, 33). Υίοίορ 

βί ΤββορβγΙαβίβ οηί απδδί ρβηδβ (}ηβ Ια ρρβδβηοβ άβ οβδ άβηχ ζβίαίβπρδ άβ Ια 

Εοί βί άβ Βίβη 3η8ίίβαίί άβδηδ άβδ αίίαο^ηβδ άβδ δορίββδ. Μο. ηβ άίί ραδ δηρ 

(γηοί ρορία Ιβηρ βηίρβίίβη. 

5) άποκριθείς βδί Γαραπιββη (αηδδί βη βββρβη) 'αηα [8ρρ8ίη.), οΓ. χ, 24; χι, 14; 

XII, 35; XV, 12. Ρίβρρβ ηβ Ρβροηά ραδ, ρηίδίγη’οη ηβ Ιηί ραρΙβ ραδ; ί1 ρρβηά Ια 

ραροΐβ. Ρροπιρί α δβ ιηβίίρβ βη αναηί ροηρ ρβηάρβ δβρνίοβ, ί1 ΡβαιαΡί^ηβ (}ηΘ 

ο’βδί Γορί ββηρβηχ ς^ηβ Ιβδ ίροίδ άίδοίρΙβδ δοίβηί Ια αβη άβ άρβδδβρ ίροίδ ίβηίβδ 

[ΗοΙίζ., Σοί8ρ). Εβία ραραίί βίβη βίρβ 1β δβηδ άβ 8ρρ8ίη. (ί^η’οη 1β οοηιραρβ α 

ρ68.), ς[ηί α βίβη οοιηρρίδ Γίιηρορίαηοβ άβ ήρ.ας. II 7 α άαηδ οβ άίδοοηρδ ηηβ 

ροίηίθ άβ ρρβδοιηρίίοη, αηδδί βδί-ίΐ ]η^6 βορδ άβ ρροροδ. ΡίβΡΡβ αηραίί πιαρς[ηΘ 

βηοορβ ρΐηδ άβ ρρβδοιηρίίοη βη άίδαηί : ηοηδ (ίοηδ Ιβδ δίχ) δοιηιηβδ βίβη ίοί; 

οη βηοορβ : ηοηδ (Ιβδ ίροίδ αρόίρβδ) δοιηιηβδ βίβη ίοί, ηοηδ αΙΙοηδ Γαίρβ ρβδίβρ 

Ιβδ αηίρβδ. Β’αίΠβηρδ άβ οβίίβ Γαςοη οη άαηδ 1β δβηδ ρΐηδ ρβς:η, « ί1 ίαίί βοη 

ίοί », ΡίβρΡβ ίοιηββ άαηδ Ια ιηβηιβ βρρβηρ. II δ’ίηια§;’ίηβ (^ηβ Μοϊδβ βί ΕΙίβ νοηί 

ρβδίβΡ βί ρροβαβίβιηβηί ςηβ 3βδηδ να άβδ ιηαίηίβηαηί ίηαη§·ηρβρ δα ηιίδδίοη 

^'ίορίβηδβ. II η’α ίοη]οηΡδ ραδ οοπιρρίδ Ια Ιβοοη άβ Ια οροίχ. Β’αίΙΙβηΡδ ί1 άοηηβ 

α δοη πιαίίρβ §Ίορίββ δοη ίίίρβ οοηραηί άβ Καββί (οί. χ, 51; χι, 21; χιν, 45) βη 

αραιηββη οη βη βββρβη. Οβίίβ ίηίβρνβηίίοη άβ ΡίβΡΡβ, δί βΐΐβ βδί ιηαΐανίδββ, 

άοηηβ α ίοηί Γβρίδοάβ 1β οαοββί 1β ρΐηδ Ρββΐ; βΐΐβ βδί ίηοοηοίΙίαβΙβ, ραρ δα 

ηαϊνβίβ, ανβο Ιβδ βαηίβδ νηβδ δγπιβοΙίςηβδ άη « ορο^αηί άβ ^βηίβ » [Σοίδρ, 

II, 33). Αηδδί Εοίδγ ηβ ιηαηςηβ ραδ άβ άίρβ « ςη’βΠβ ροηρραίί ανοίρ βίβ α|οηίββ 

ραρ Μαρο α ηη Ρβοίί οη 1β ρρίηοβ άβδ αρόίΡβδ β^ηραίί οοιηιηβ δίιηρίβ ίβπιοίη, 

βί ηβ δβ Ιίνραίί α αηοηηβ ιηαηίίβδίαίίοη βοΡδ άβ ρροροδ » (II, 37)! Π βίαίί 

ά’αίΠβηρδ ίαοίΐβ άβ ίαίρβ ραρίάβιηβηί άβδ βηίίβδ άβ βραηοβα§^βδ οοιηιηβ οη βη 

νοίί βη βίβ άαηδ Ιβδ νί§“ηβδ, δαηδ ςη’οη δβ ρρβοοοηρβ 1β ιηοίηδ άη ιηοηάβ άβ 

Ια ίέίβ άβδ 8οη1ίΙίοΐ}ι οη Ταββρηαοίβδ. 

6) Οβίίβ ΡβΠβχίοη άβ Μο. βδί βη (}ηβ1ςηβ ηααηίβΡβ ηηβ βχοηδβ. ΡίβΡΡβ η'αναίί 

ραδ δη οοιηιηβηί δβ πιβΙβΡ α Ια οοηνβΡδαίίοη, βί οβρβηάαηί ί1 αναίί νοηΐη άίρβ 
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θίΪΓαγββ. ^ Εΐ ί1 8θ βΐ υηθ ηυβθ (}υί 1θ8 οοπνηΐ ά’οπιβΓβ, θί υηβ 

ςυβίςηβ οΐιοδβ ά’οΜί^’βειηΙ. 8οη ΐΓουΙιΙβ βδΐ θχρ1ί(|Πθ ρ&Γ 1& ΟΓ&ίηίβ, ιιηθ ΟΓ&ίηΙβ 

δΐίΓη&ΙιΐΓθΙΙβ, ίβΠβ ηυ’βΠβ θδΐ ΟΓάίη&ΐΓβιηβηΙ πίθηΐίοηηέθ βη ρ&ΓβίΙ ο&δ (ιν, 41; 

V, 15. 33; VI, 50; χνι, 8), ο’βδΙ-έι-(ϋΓβ υηβ δΟΓίβ άβ δΙυρβπΓ Γβΐί^ίβιΐδβ. ΕΙ ςυαηά 

ΓβχρΙίοαΙίοη δθΓαίί ρβπ οΙ&ΐΓβ ου οβΙΙβ ΟΓ&ίηΙθ πιίβυχ ρίειοββ & Ιει βη (οοπιπιβ 

άηηδ ΜΙ.), οθία ηβ ρΓοηνβΓ&ίΙ τίβη βη ΙοηΙ οοηΐΓβ ΓηηίβΘηΙίοΐΙβ άθ ΙηρηΓοΙβ άβ 

ΡίβΓΓΘ (οοηΐΓθ Ζοζ52/), δί ίη§·βηηβ θΐ δί οοηίοΓπΐθ η δοη ίβιηρΘΓηπιβηΙ. 

7) Εθ ρΓθιηίβΓ ηοΐβ άθ]α δί ^τ&ηάίοδβ βδί Είβη άβρηδδβ ρηΓ 1β δβοοηά. Ε’βδί 

Είβη ςηί βηΐΓβ βη δβθηβ ηνββ Ια ηηββ. Εη ηηββ βΐηίΐ βοιηπιβ 1η ηιηηίΓβδΙηΙίοη 

βχΙβπβπΓθ άβ ΙηρΓβδβηβθ βίνίηβ (Εχ. χνι, 10; χιχ, 9.16; χχιν, 15 δ.; Εβν. χνι, 2; 

Νυιη. XI, 25); β’βΐηΐΐ βΐΐβ (^ηί ρειρίαίΐ η Μοϊδβ (Εχ. χχχιιι, 9); βΠβ ΓβροδηίΙ δΠΓ 

1β ΤηΕθΓηηβΙθ, Ιπεσκίαζεν Ιπ’ αυτήν ή νεφέλη και δό^ης Κυρίου έπλήσθη ή σκηνή (Εχ. 

XI., 29), επισκιάζειν βΐηηΐ δηηδ άοηΐθ ίβί δ^ηοηγηΐθ άβ « άβιηβηΓβΓ », βοιηιηβ άηηδ 

ΓΕχοάβ Ε’ίιηη0·β βδί ίβί ά’ηηίηηΐ ρΐηδ ΕβΠβ ςηβ 1η ηηββ Γβιηρίηββ Ιβδ 

Ιβηίβδ ^ηβ ΡίβΓΓβ ηνηίΐ ρΓΟρΟδββδ : ΟΤριαι δ’ ο τι τον Πέτρον δ θεδς άποτρέπων του 
7:οιήσαι τρεΤς σκηνάς.... δείκνυσι κρείττονα.... καιπολλω διαφέρουσαν σκηνήν, την νεφέλην.... 

φωτεινή γάρ πατρδς, υίοΰ, και του αγίου πνεύματος νεφέλη έπισκιάζει τούς Ίησοΰ γνησίους 
μαθητάς (Οκιο. ίπ Μΐ. ί. XII, 42 ; βί. Ερηκεμ, Ηοπι. ίη Ιναπεβ^., βίΐβδ ρηΓ δν^βΐβ). 

αύτοΐς δ’βηίβηά άβδ άίδβίρΙβδ; β’βδί βηχ ςηί οηΐ Εβδοίη ά’βίΓβ ίηδίΓηίίδ, βί β’βδί 

η βηχ ςηβ Ιη νοίχ δ’ηάρβδδβ βοηιιηβ ηηίρβίοίδ η Μοϊδβ. Εβ ς[ηβ άίί 1η νοίχ ηη 

ηοιη άβ Βίβη η’βδί ροίηί ηηβ βοηβριηηίίοη άβ 1η βοηίβδδίοη άβ ΡίβΓΓβ; ί1 η’βδί 

ίηίί ηηβηηβ ηΐΐηδίοη η 1η νοβηΐίοη πιβδδίηηίΐϊηβ άβ άβδηδ, ιηηίδ δβηίβιηβηΐ άβ 

δη Γβΐηίίοη άβ Ρίΐδ ηνββ ββΐηί (|ηί ρηΓίβ. Εοίδγ : « Όηηδ 1η ρβηδββ άη ΓβάηβΙβηΓ, 

ββΙΙβ ρΓΟβΙηιηηίίοη άβ 1η βΐίηίίοη άίνίηβ η ηηβ ηηίΓβ ροΓίββ ς[ηβ 1β ιηοί Οβπδί 

άηηδ 1η ΕοηβΕβ άβ δίηιοη » (II, 38). II βδί ΥΓηί ςηβ Εοίδγ η]οηίβ : « II βδί 

ροδδίΡΙβ ηβηηιηοίηδ (^η’βΠβ ηίί βη ά’ηΠοΓά Ιη ηαβιηβ δί§·ηίββηίίοη, βί ςη’βΐΐβ 

ηίί βχρπιηβ δίιηρίβιηβηί Ιη άί§·ηίίβ ιηβδδίηηίςηβ άβ άβδηδ », ιηηίδ β’βδί ροηΓ δβ 

ΓβΙηίβΓ ηηδδίίόί Ιηί-ηιβπιβ : « Μηίδ 1β Γββίί η’βδί ροίηί 0Γί§'ίηηίΓβιηβηί ρηΓηΙΙβΙβ 

η 1η βοηίβδδίοη άβ ΡίβΓΓβ, ηνββ Ιηί^ηβΠβ ί1 ίβΓηίί άοηΠΙβ βπιρΙοί, ρηίδςηβ 

ΡίβΓΓβ βί ιηβιηβ Ιβδ ηηίΓβδ άίδβίρΙβδ βροίβηί άβ]η ςηβ άβδηδ βδί 1β Μβδδίβ; ί1 

βδί βη τηρροΓί ηνββ 1η δββηβ άη Εηρίβιηβ » (II, 38). Εη βΠβί, άηηδ Μβ., ΡίβΓΓβ 

ςηί η βοηίβδδβ €[ηβ 3βδηδ βδί 1β ΕΚιβδί ηρρΓβηά ίβί (^η’ίΐ βδί Ιβ Ρίΐδ άβ Όίβη. 

Εβ (|ηβ 1β ΡβΓβ η άίί ηη Εηρίβιηβ, ί11β άίί ιηηίηίβηηηί ηηχ ίΓοίδ ηρόίΓβδ βΚοίδίδ. 

Οη ρουτΓηίί βοηβΙηΓβ άβ ββ ρηδδη^β ςηβ Μί. η βοηάβηδβ βη ηηβ δβηΐβ άβηχ 

βοηίβδδίοηδ άβ ΡίβΓΓβ άοηί Ιη δββοηάβ η’η ρηδ βίβ ΓβρΓοάηίίβ ρηΓ Μβ., βί 

ββ δβΓηίί ηηβ βχββΐίβηίβ ηιηηίβΓβ άβ άβίβηάΓβ ΓηηίΚβηίίβίίβ άη ρηδδη§·β άβ 

δηίηί ΜηίίΚίβη, ςη’οη η’η ίηηί ηίίηςηβ ηηβ δοηδ 1β ρΓβίβχίβ ηη’ίΐ άβρηδδηίί 

Ιη δββηβ άβ Εβδηβββ, ίβΐΐβ ηη’βΐΐβ Γβδηΐίηίί άη ίβχίβ άβ Μβ. βί άβ Εβ. — Ό’ηρΓβδ 

ΗοΙίζ. 1η ρηΓοΙβ βδί ηη βοη§ΊοιηβΓηί άβ Ρδ. ιι, 7; Ιδ. χειι, 1 βί Όί. χνιιι, 15. Α 
ββ βοιηρίβ οη ηβ ροηιτηίί τίβη άίΓβ ηηί ηβ δβ ίΓοηνβ άηηδ Ι’ΕβΓίίηΓβ. Εβ 

δβΓηίί 1β δ^δίβιηβ άβδ ββηίοηδ νίΓ§“ί1ίθηδ, ηηδδί β1οί§·ηβ ηηβ ροδδίΠΙβ άβ 1η 

ιηηηίβΓβ δίιηρΙβ βί ρορηΙηίΓβ άβ Μβ. Αη ιηοιηβηί οη άβδηδ η ίβηηίηβ δΟη 

ιηίηίδίβΓβ §·η1ί1ββη βί ίηηη^ηΓβ ηη βηδβί§·ηβηιβηί ηηί βΚοηηβ Ιβδ άίδβίρΙβδ βί 

δηΓίοηί ΡίβΓΓβ, ί1 βοηνβηηίί ηηβ Είβη Ιηί άοηηηί ηηβ δηρΓβιηβ βοηδββΓηίίοη 

βοιηπιβ δοη Είΐδ ηηηηβΐ ίΐδ άβνηίβηί οΠβίΓ. 
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νοίχ 8β ΓιΙ [οηΙβηοίΓΘ] άθ Ια ηπββ : « Οβίαί-οί βδ± ιηοη Γιΐβ Βίθη-αίτηβ. 

ΕοοηΙθζ-Ιθ. ^Εί αυδδίΐόΐ Γβ^αΓάαηΙ α ΓβηΐουΓ, ίΐδ ηβ νίΓβηΙ ρθΓ- 

δοηηβ (^ΠΘ ^θδυδ δβυΐ ανθο βυχ. 

8) έξάπίνα, Ιιαραχ (Ιαηδ Ιβ Ν. Τ. Οη άίΓαϋ (]αθ 1β8 ΐΓοίδ Γβ§·&ΓάβηΙ απΙοπΓ 

ά’βυχ οοπιηΐθ δ’ίΐδ δ’αΙΙβηά&ίβηΙ α νοίρ θποογθ 0[ΐΐθ1(5πβ ιηβΓνθίΙΙθ; αα οοηίΓαΐΓβ, 

ςυαηά ίΐ8 ταηίθηθηΐ 1βΠΓ8 Γβ^αΓάδ 8υΓ Ιβδυδ, ίΐ θδί 8βυ1 ανβο βυχ, βΐ, ββία 

δ’βηίβηά, 8ου8 88. ίοηπΘ ΟΓάίηαΐΓθ. 

Ε’βδΙ Ια ΤΓαη8Γι§·υΓα1ίοη βΐ ηοη Ια οοηίβδδίοη άβ δαίηΐ ΡίβΓΓβ (}πί βδΐ 1β 

ροίηΐ οπίιηίηαηΐ άβ ΓΕναη^ίΙβ άβ Μο. δί 1β3 0Γί1ί(}ΐΐ68 ηβ δ’βη βοηΐ ραδ 

αρβΓςιΐδ, ο’βδί ςη’ίΐδ ΓβΓπδβηΙ ΟΓάίηαΐΓθπιβηΙ άβ ΓβοοηηαίΐΓβ Ια ΕβαΚίβ άβ 

οβΙΙβ δοβηβ. ^α’β11Θ δοίΐ δυΒΙίηΐθ, ΙοπΙ Ιβ ηιοηάβ Γαοοοράβ. ΕβΙΙβ πιοηία- 

^ηβ βίβνββ, (}ΐιί 63ΐ οοιηηιβ Ιβ δίηαϊ ά’ηηβ Γθνβίαΐίοη ηουνβΠβ, Ια Εοί βΐ Ια 

Ρρορίιβίίθ (^αϊ νίβηηβηΐ δαΙπβΓ Ιββυδ, Ια νοίχ άβ Οίβη (}ΐιί Ιβ ΓββοηηαιΙ 

οοιηιηΘ 8οη ΡΠδ βΐ ΟΓάοηηβ άβ Ιυί οΐ3βΪΓ, ΙουΙ ββία βδΐ ^Γαηά, δίιηρΙβ, 

βπιοπναηΐ. Μαίδ βδΐ-ββ ιιηβ ταίδοη ροπρ η’γ νοίρ (}α’υη δ^ηιΐιοΐβ βΡββ ραρ 

ηη « βρογαηΐ άβ §·βηίβ », βΐ δρββίαΙβπιβηΙ ραρ ιιη αροΐο^ΐδίβ, ββΐυΐ (^υί α 

ραβοηΐβ ΓΙιίδΙοίρβ άβ 1αρα8δίοη? [Εοίβρ). Β’αρρβδ Ροίδγ : « Εβ δ^πιΕοΙΐδηιβ 

ρβΐΐ^ίβπχ άβ Μαρβ Ιοιιρηβ άαηδ Εηβ α ΓβάίββαΙίοη ηιοραΐβ, ραρ Γαβββηίπα- 

Ιίοηάβδ αρραρβηββδ 1ιίδΙορί(}πβδ » (Π, 31 δ.). Μβ. ηβ Γβ§“αράαΐΙ άοηβ ραδ Ιβ 

ΓββίΙ βοπιπιβ Ρββ1? Εΐ ββρβηάαηΐ, ρΐηδ Ιοίη, Ια Ιραηδβ§·αραΙίοη ρουρραϋ 

βίβη ανοΐρ βίβ ιιηβ αρραρίΐίοη άιι ΕΙιρίδΙ ΡβδδΐΐδβίΙβ (1) : « 11 ηβ δβραίΐ ραδ 

ίπιροδδίβΙβ (^ηβ Ια Ιραηδροδίΐίοη βΐ ΓαάαρΙαΙΐοη άπ ΡββίΙ, άοηΐ οη αηραίΐ 

δβηίβηιβηΐ ρβίβηη Ια νίδίοη άβ Ιβδπδ §;Ίορίβπχ βηΐρβ Μοϊδβ βΐ Εΐίβ, αΐβηΐ 

βίβ Ρβββββίβδ άβ Ια ραρί άη ρΜαβΙβπρ » (11, 39). — Οη ηβ βοηςοίΐ πιβπιβ 

ραδ (}αβ Ιβ « ρβάαβίβπρ » αίΐ ίαίΐ ραρβίΠβ Ιραηδροδίΐίοη βαιΐδ γ ρββββΐιίρ. 

δβηΐβπιβηΐ οη δβ άβιηαηάβ δί Ιβ ΟΙιρίδΙ ρβδδΐΐδβίΐβ ^α^ηαίΐ ββαπβοηρ α βίρβ 

ρββοηηπ ραρ Μοϊδβ βΐ ραρ Ε1ίβ? 11 η’γ α ραδ ρίπδ άβ άίβιβιύΐβ α αάπιβίΐρβ 

Ια Γβαΐίίβ άβδ ίαίΙδ αναηΐ (^π’αρρβδ Ια ηαορί άη ΟβρίδΙ, β1 β’βδί δβηίβηιβηΐ 

αναηΐ Ια ηιορί άπ ΕβρίδΙ ςπβ Ιβ ρββίΐ α (^πβίςπβ δβηδ. Ροπρ βοηβΙπρβ ςπο 

Μβ. ηβ Ιβ ΙβηαίΙ ραδ ροπρ ρββΐ, ί1 ΓαπΙ ά’αβορά βη ρβίραηβΐιβρ (βαηδ απβπηβ 

ραίδοη) ΓίηΙβρνβηΙίοη άβ Ρίβρρβ, βΐ αΐΐρίβπβρ α Μβ. πη δ^ιηβοΐίδΐηβ ςπί 

η’βδί ραδ άαηδ δα ιηαηίβρβ, βΐ ςπ’ίΐ βχβΐπΐ δρββίαΙβπιβηΙ άαηδ ββ βαδ βη 

βχαηΐ Ια άαΐβ άπ ίαίΐ ραρ ραρρορί α Ια βοηίβδδίοη άβ ΡίβΡΡβ. Εορδίΐπβ 

Εοίδγ νβπΐ ρροπνβρ ςπβ Ια Τραηδβ^^πραίίοη βδΐ πηβ δββηβ αροβαίγρίΐίΐπβ, 

ί1 δ’αρρπίβ δπρ Ια Ρβδδβηιβίαηββ ά’πη ίραίΐ, ς[πί η’βδί (|πβ άαηδ Μΐ., ανββ 

ΒαηίβΙ (νιιι, 17-18; χ, 7-10) βΐ ΓΑροβαΙγρδβ άβ βαίηΐΐβαη (ι, 17) : Ιβδπδ 

(1) Βαοοη δ’αρρπΐβ ροπΓ Ιβ άϊΓβ δαρ ΓΑροοαΙγρδβ άβ ΡίβΓΓβ, 4-13, ςυί η’βδί (ϊπ’υη 
άόοαίςυβ ροδΙέΓίβυΓ. 
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ΙοηοΙίΘ 8β8 (1ί8θίρ1β8 βη 1θ8 ίηνίΐαηΐ α 8θ γ£188πγθγ. Ογ πίθΐηβ α 8αρρο8βΓ 

(|ΐι’τιηθ νί8ίοη βίιΐ θΙθ οοηιρΙβίΘθ ραρ ^ιΐθΐίϊΐιβδ ΐΕαίΙδ θΐϊΐρΓπηΙβδ ά (1β8 ο&8 

δβιηΜαΙιΙθδ, οβία ηβ ρΓοιινβΓ&ίΙ ρα8 (|πβ 1β8 βΟΓίναπίδ Πϋ Ια ΙίηδδθπΙ ρ&δ 

ροιίΓ ΓββΠβ. II 68ί ΙΓΘ8 ΥΓ&ί (Ιθ (ΙΐΕβ (}ΐΐ6 Ια ΤΓαηδΓι^ιίΓαΙίοη βδΐ ροιιρ 1θ8 

αρόΐΓβδ ηηβ νίδίοη, θΐ θΙΙθ ^'αΓάβ οβ οαραοΙβΓΘ ηοη δθΐιΐβπίθηΐ άαηβ Μΐ. θΐ 

Μο., Γηαίδ θποοΓθ άαπδ ί«ο., βΐ ο’βδί ροπΓ οβία ςιι’βΠθ 68ΐ Γβδβρνββ α άβδ 

Ιβιηοίηδ οΙιοίδίδ, ^ταΐίββδ (1β οβΙΙβ οανβΓίπΓβ 8ιιγ 1θ πιοικΙθ δαπιαίαρθΐ. 

Μαίδ ο’βδί Ια γίδίοη άβ ρΐιβηοΐϊίθηβδ ΓβθΙδ, (}ΐιί βχρΗίϊπβ οοιηιηθηΐ 1θ8 

ΑρόΐΡθδ, ΡίθΓΓθ βη ραΓίίοιιΙίθΓ, οηΐ ριι άέοΙαΓβΡ δί ίβηηβϊηθηΐ ςαβ 368α8 

βίαΐΐ 1θ Ρίΐδ (Ιθ Οίβπ. II ηβ ηοιίδ αρραρίίθηΐ ραδ ά’ΐηδίδΙβΡ δΐιρ Ιβδ 

ϊποάαΐίΐθδ άθ ΓαρραρΐΙίοη; Ιθαρ ιη^δΙθΡβ η’βπιρβοΙίΘ ραδ Ια οθΡίίΙιιάβ (ϊπί 

ρβροδθ δυρ 1β ΐ6ΐηοί§“ηα§·Θ (Ιβδ αρόΐρβδ, Ιραηδίηίδ ρΐιΐδ Ιαρά α Ια Ιραάίΐίοη 

ΡθΟτίΘίΠίβ ραρ Ιθδ Ιροίδ δ^ηορι^(^πβ8. 

Ρβ Ηβη άβ Ια Τραη8β§“ηραΙίοη η’βδί ραδ ρρβοίδβ άαηδ ΓΕγαη^Ηβ. Μο. 

η’ίηβί(}ηΘ ραδ (^η’οη αΗ ςηΐΐίβ Ια Ρβ^ίοη άβ Εβδαρββ άβ ΡΗϋίρρβ οη Γοη 

ΘδΙ άβρυίδ γιιι, 27, βΐ ο’βδί δβιιΙβΓηβηΙ ά ιχ, 30 ςη’ίΐ ιπαρςηΘ ηη ροίηΐ άβ 

άβραρί. Οη α άοηο οοηοΐα (^αθ Ια δοβηβ δ’βδί ραδδββ δηρ Γηη άβδ δοιηπιβίδ 

άβ ΓΗβΡίηοη ΟβρβηάαηΙ οβΙΙβ ραίδοη η’βδί ραδ αΗδοΙηιΠΘηΙ Ηβοί- 

δίνβ. Εβ γ. IX, 30 ηβ ρροιιγβ ραδ (^η’οη να βη Οαΐίΐββ, ρβηΐ-βίρβ γ βδΐ-οη 

ββ]α; Μο. α ρη ρβ^^αράβρ Γαδοβηδίοη Ηβ Ια ιηοηία^ηβ οοιηπιβ ηη οΗαη^β- 

ιηβηΐ Ηβ Ηβη, ά’αηίαηΐ (^η’^1 γ α δίχ 3οηρδ ά’ΐηίβρναΐΐβ βηΐρβ Ια οοηίβδδίοη 

βΐ Ια Τραηδβ§·ηραΙίοη, Ιβιηρδ Ιρβδ δηβιδαηί ροηρ αΙΙβΡ Ηβ Ραηβαδ αη 

ΤΗαβορ. Ο’βδί βη βίίβΐ δηρ 1β ΤιιαΗορ (|ηβ Ια ΙραάίΙίοη α ρΙαοβ Ια Τραηδ- 

β§·ηραΙίοη (|ηβ ΓΕ^Ήδβ §·Ρβοςηβ ηοιηιηβ ιηβιηβ το Θαβώριον. Οη ηβ ρβηΐ 

ηοιηιηβρ ροηρ οβ δβηδ Ορί^'βηβ, οαρ ί1 ηβ ίαίΐ (^ηβ οίΙβΡ ηη ΙβχΙβ Ηβ 

Γβναη^ΐΐβ δβίοη Ιβδ Ηββρβηχ (^ηί βδΐ ρΐηδ ρροΗαΗΙβιηβηΙ ρβίαΐίί α Ια ΙβηΙα- 

Ιίοη : άρτι έλαβε με ή μητηρ μου, το άγιον πνεύμα εν μια των τριχών μου και 

άπηνεγκέ με εις το ορος το μέγα Θαβώρ {Οκιο. ίη ΙοΚ. ΐΐ, 12; οΓ. Κοπΐ, ίη 

ΙβΓβητ. XV, 4), βΐ οβ ςηί ρροηνβ Ηίβη (}ηΌρί^βηβ ηβ δ’βδί ραδ ρροηοηοβ, 

ο’βδί (|ηΈηδβββ ηβ βίΐ ριβη άβ Ια Τραηδβ^ηραΙίοη αη ιηοηΐ ΤΗαΗορ, βΐ 

(^η’ίΐ βίοί^ηβ 1β ΤΗαΗορ βΐ ΙΉβρηιοη δαηδ άίδΐίη^ηβρ, βΐ βη ραΐδοηηαηί 

ά’αρρβδ 1β Ρδ. Εχχχνιιι, 13 : και οίμαί γε εν τούτοις τοΐς ορεσι τάς παραδόξους 

του 2ωτηρος ήμων γ'εγονέναι μεταμορφώσεις, και τάς πλείους διατριβάς [Ρ. Ο. XXIII, 

1092). Αίηδΐ ΕηδβΗβ αΙΐΡίΗηαίΙ Ια ^Ιοίρβ ρρορΗβΙίςηβ άη ΤΗαβορ βΐ Ηβ 

ΓΗβΡίηοη, δοίΐ α Ια Τραηδβ§^ηραΙίοη, δοίΐ αηχ άίββΡβηΙδ δβ]οηΡδ Ηη δαα- 

νβηρ. Ε’αΙΙβηΙίοη αίηδΐ αΙΙίρββ δηρ οβδ άβηχ δΟιηιηβΙδ, 1β ΤΗαΗορ, βίαηΐ 

βη Οαΐίΐββ, άβναίΐ ανοίρ Ια ρρβίβρβηοβ. Οη γ Ιραηβρορία ιηβηιβ ΓΗβΡίηοη! 

Αηδδί βη Ιβιηρδ ββ δαίηΐ ΟγρίΙΙβ ββ Ιβρηδαΐβιη [ΟαΙβοΤι. χιι, 16; Ρ. Ο. 

XXXIII, 744) βΐ ββ δαίηΐ Ιβροιηβ [Ερίβΐ. 46 βΐ 108, Ρ. Ρ. ΧΧΗ, 46, 491), 
1β ΤΗαΗορ ροδδβββ. 

δα δίΐηαΐίοη ββ ΓηοηΙα§“ηβ ίδοΐββ, βοιηίηαηΐ Ια ρΙαίηβ ββ ρρβδ ββ 

300 ιηβΙρβδ, βη ίαίΐ ηη αβιηίραΗΙβ ΗβΙνβββΡβ; αη]οηρβΉηί οη γ ^ούΐβ Ια 

δοΗΐηββ, βΐ οη ηβ δ’αρρβΙβ ραδ α Ια βίβίοηΐΐβ ρβδηΐΐαηί ββ Ια ρρβδβηοβ 
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^ΕΙ οοιηπιθ ίΐβ άθδοβικίαίβηΐ άβ Ια ΐΒοηΙα^ηβ, ί1 ΙβυΓ άβΓβικϋΙ άθ 

ταοοπΙβΓ α ρθΓδοηηβ οβ (^π’ίΐβ αναίβηΐ νιι, δί οβ η’θδΐ (|υαη(1 1θ Είΐδ 

άθ ΓΗοπιπιθ δθΓαϋ ΓθδδπδοίΙβ άβδ ιηοΓίδ. Εΐ ίΐδ ^αΓάβΓβηΙ Ια γθ- 

οοιηιηαικίαΐίοη, δθ άθτηαηάαηΐ θπΙγθ θπχ οβ (|α6 δί^ΊΐίίιαίΙ *(|υαηά 

ί1 δβΓαίΙ ΓθδδυδοίΙβ άθδ ιηοΓίδ’. 

10. δταν εκ νεκρών άναστί]. — Νβδίΐθ : το εκ νεκρών άναστηναι. 

ά’ηηβ ίοΓίβΓβδδβ (ΐαΐ οοοαραίΐ ΙοπΙ Ιβ δοπιιηβΐ αιι Ιβιηρδ άβ Ιβδίΐδ (]θδΕΡΗΕ, 

ΒβΙΙ. IV, I, 8 : πεδίον δ’ εστίν ή κορυφή σταδίων Ιξ και είκοσι, παν τετειχισμένον). 

II βδΐ οβΓίαίη ά’αίΠβιΐΓδ ςαβ Ιβδ βναη^βΚδΙβδ οηΐ αΙΙαοΙιβ ιηοίηδ ά’ίιηροΓ- 

Ιαηοβ αη ηοιη άιι Ηβα (|π’αα βαραοΙβΓβ άβ ΙιαιιΙβ ιηοπίβ^ηβ, βη ραΓαΙΙβΙβ 

ανβο 1β δίηαϊ; Ια δοβηβ δ’βΙαίΙ ραδδββ άαηβ ΓίηΙίιηίΙβ, βΐ ρβυΙ-βίΓβ Ιβδ ΐΓοίδ 

η’βη βρβηΐ-ϋδ ραβ οοηηαίΐΓβ ΓβιηρΙαοβιηβηΙ. 

9-13. ^υΕ8ΤIΟΝδ ΜΕδδIΑ^^Ί^υΕ8 (ΜΙ. XVII, 9-13; οί. ί^ο. ιχ, 36^). 

9) Μθπι6 ΓβοοιηιηαηάαΙίοη άβ δβ ΙαίΡβ ςπβ ν, 43, αάρβδδββ αιιχ ΐΓοίδ. 3β8υδ 

ηβ νουΙαίΙ ραδ ςαβ Ιβδ Όουζβ άΐδβηί αιι ρβυρίβ ςπ’ίΐ βίαίΐ 1β Μβδδίβ, ροπΓ ηβ 

ρ&δ 1β δΐΐΓβχβίΙβρ; ί1 ηβ ]υ^βαίΙ ρ&δ ηοη ρΐυδ Ιβδ ηβπί αυΐρβδ αρόΐΓβδ ρρβρ&Γβδ 

α βοηηαίίΓβ 1β δβΟΓβί ΓβνβΙβ αιιχ Ιροίδ. Ν’βύί-ίΐ ραδ βίβ πη ηοπνβΐ οβδίαβίβ α 

αάιηβΙΐΓβ Ιβδ δοηίΪΓαηββδ άη Ρίΐδ άβ Γ1ιοπιιηβ? Αρρβδ Ια ΓβδΠΓΓββϋοη, ββΐ 

ίηβοηνβηίβηΐ αηραίΐ άίδραηι. Εοίδγ βοηβΙυΙ άβ ββ δίίβηββ (ίπβ « αναηί Ια πιογΙ 

άη ^11^^δι, ρβΓδοηηβ, πιβιηβ ραηηί Ιβδ άίδβίρΙβδ, η’αναίί βηίβηάη ραΗβΓ άβ Ια 

ΐΓαηδβ^^ηΓαΙίοη ». « Εβδ βναη§^β1ΐδίβδ ΙαίδδβηΙ άοηβ, δαη^ΐβ νοηΙοίρ, δοηρςοη- 

ηβρ ςυβ 1β ΓββίΙ δ’βδί ίοΓΠΐβ άαηδ Ια ΐΓαάίΙίοη, βΐ ςηβ Ιβδ ίβιηοίηδ βίδίοηςηβδ 

άβ Ια νίβ άβ 3βδηδ ΓαναίβηΙ ί§·ηθΓβ ά’αβοΓά, δί ΙοηΙβΓοίδ ίΐδ ΓοηΙ 3αιηαί8 

βοηηη » (Π, 40). Οβρβηάαηί ΐΓοίδ ίβιηοίηδ, άβδί§'ηβδ ραρ Ιβηρ ηοιη, β’βδί βίβη 

(^ηβίςυβ ββοδβ, δηρίοηί (^ηαηά Γηη ά’βηχ βδί, δβίοη Ια Ιραάίϋοη βί δβίοη ίοηίβ 

ΥΓοίδβιηβΙαηββ, Γαηίβπρ ρηηβίραί άβ Ια βαΙββββδβ δηίνίβ ραρ Μβ. 

10) ΜβΙίΓβ Ια νίρ^ηΐβ αρρβδ έκράτησαν, αη ϋβη άβ πιβίΐΓβ άβηχ ροίηΐδ αρρβδ 

αριιά 86 βοιηιηβ α ίαίΐ Ια ν§\ ΟΙέηι. κρατεϊν ηβ δί§·ηίββ ραδ άίρββίβιηβηί « δβ 

ΙαίΓβ »; ά’αρρβδ Γπδα^β άη Ν. Τ. (βί. νιι, 3. 4. 8; II ΤΚβδδ. ιι, 15; Αροβ. ιι, 

14 δδ.) β’βδί ρΐηίόί ^αράβΓ βάβίβιηβηί. Εοπιηιβ 1β λογος η’βδί ραδ Ια ΤΓαηδβ§·η- 

ταίίοη, πιαίδ Ια άβίβηδβ άβ 3βδηδ, οη οβίίβηί 1β ιηβιηβ δβηδ : Ιβδ άίδβίρΙβδ οηί 

^αράβ Ια άβίβηδβ, β’βδί-α-άίρβ ςη’ίΐδ δβ δοηί ίηδ; ίΐδ άίδβηίβηί βηίρβ βηχ, 

ρηίδςη’ίΐδ ηβ ρβηνβηί 1β ίαίρβ ανββ ά’αηίρβδ, ββ ςηβ β’βδί « (}ηαηά ί1 δβρα 

ρβδδηδβίίβ ». Οβ ίβχίβ, δηίνί ραρ Εοίδ^, βδί αίίβδίβ ραρ ηηβ ίραάίίίοη ίρβδ βίβη- 

άηβ (Ό, 1, 13, 69, 118, 124, 209, 346, α, }), ο, /) τι, 1ζ, 8^Γ8Ϊη., ρ68., Υ^.) βί βίβη 

ρρβίβραβίβ βοιηιηβ δβηδ αη ίβχίβ Ρβςη (το έκ νεκρών άναστήναι, ί^ΑΒΟΕ βίβ. 

πιίηηδβ. </, 1716., 8αΙι., §ο., ΨΥΗ. Τί. Ν68ΐΐ6) « ββ ςηβ β’βδί ςηβ ΡβδδηδβίίβΡ άβδ 

ηηορίδ ». Οαρ Ιβδ άίδβίρΙβδ νίναίβηί άαηδ ηη πιίΐίβη οη Γοη ραρίαίί άβ Ια Ρβδηρ- 

Γββίίοη άβδ ιηορίδ, βί ίΐδ η’βίαίβηί ροίηί βοηιιηβδ α α§·ίίβΓ Ια-άβδδηδ άβδ ςηβδ- 
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Εΐ ίΐδ ΓίηίθΓΓΟ^ΘΓθπΙ (ϋδ&ηΐ : « Ροπρί^υοί Ιθδ δοη1)θ8 άίδβηΐ-ίΐδ 

Ιίοηδ 8ΐι1)1ί1β8 8υρ Ια ηαΙιΐΓβ άα 00Γρ8, δ’ίΐ ίίαΓαίΙ άθ8 νβίθπιβηΐδ, βίο. (οί. Σβ 
ΜβΒΒίαηίδΐηβ.., 176-185). Τ&ηάίβ ςπθ, £ΐρΓ68 ανοΐΓ να 1β Μθδδίθ άβ]& ^Ιοπθαχ, 

ίΐ8 άβναίβηΐ οοιηρΓθΐκΐΓθ πιοΐηδ ςαβ ίαπιαίδ Ια ηβοββδίΐθ άβ 8α ιηοΓί. Α 8αρ- 

ρο8θΓ ςαβ Ια Γ68αΓΓβοΙίοη άθδ ιηοΓΐ8 άύΐ 8ί§·ηα1θΓ Γβροςαβ άα Μοβδίβ, οη η’ί- 

πια^ίηαίΐ; ρα8 (^α’ίΐ αρπναί οοιηπιβ Γβ8δα8θίΐ6. Εθ8 (ϋδθΐρΐ68 βίαίθπΐ Θΐη1)αΓ- 

ρα88β8. Οη ηβ νοίΐ ρα8 οβρβηίΐαηί ςα’ίΐ8 αίβηί 086 ίηΙβΓΓΟ^θΓ 1β δαανβαΓ 8αρ 
οθ ροίηί ςαί 1θ ΙοαοΚαίί άβ ΐΓορ ρΓθ8. Ό’αί11βυΓ8, πίθπιβ 81 Γοη οοη86ΓναίΙ 1β 
ίθχΐθ Γθςα, ί1 ίαυάραίΐ ΓίηΙθΓρΓβίθΡ (1αη8 1θ 8θη8 άθ Ια Γθ8αΓΓβοΙίοη 8ρ6θία1θ άθ 
^6δα8. I^β ίβχΐθ ςαβ ηοαδ ρρθίθΓοη8 νααάραίί άα πιοΐηδ οοιηιηθ Ιβπιοΐη άβ 
Γθχθ§·θδβ αηοΐθηηβ. 

11) Ρθπί-βίΓθ Ια οαηοδΐίο άβδ ΙγοΪ8 ο1ιβΓθΙΐθ4-θ11β α 8Θ δαίΐδίαΐΓθ βη α1)0Γ- 

(Ιαηί 1θ 8α3θί ΐηάΐρβοίθιηβηί αα πιογβη ά’ΕΙΐβ. Οβ ηοπι 8θ ρρθδβηίβ ΐοΐ α ρροροδ 
άβ Ια ΓθδαΡΓβοΙΐοη, οοπιπιβ άαηδ Ια Μίοΐιηα {8οΐα, ιχ, 15; οί. Σβ ΜβΒδίαηίΒπιβ... 

ρ. 212). Ο’βδΙ αηθ ΐηΐΘΓΡθ§^αίΐοη (έπηρώτων), 1θ ρρβιηΐθΓ δτι Θ8ΐ άοηο ΐηΙθΓΓΟ- 

{ΗοΙίζ., 8α>6ΐ6, οοηΐΓβ ΣοΐΒυ), οοιηπιβ ιι, 16; ιχ, 28 (οί. I ΟΐίΓοη. χνιι, 6, 

= ΠΌ^). Εβδ άΐδοΐρίθδ δανβηί, ραο Ια ΐραάΐΐΐοη ο^αΐ δ’αρραγαΐί δαο Μαΐ. ιν, 5 

(ιιι, 23), ςα’ΕΙΐβ άοΐί νβηΐρ αναηί Ιβ Μβδδίβ. Ογ, ΐ1 η’α ραδ ίοαβ 8οη Γ0ΐβ, βί 
(1β3α 1θ Μβδδίβ, ο’βδΙ-α-άΐΓβ 3βδαδ, α ΓβνβΙβ δα ^1οΪΓβ βΐ α βίβ ααίοηδβ ραο δοη 
ΡβΓβ. Αδδαρβιηβηί, οη βαί ρα δβ ροδβρ Ια ηαβδίΐοη, ηιβιηβ δΐ Ια Τραηδβ^'α- 

ραΐΐοη η’αναΐΐ ραδ βα Ιΐβα, ΐ1 ίααΐ οοηοβάβρ οβία α Εοΐδγ, πιαΐδ ΐ1 βδΐ Ιρβδ ρβα 
ρρο1)αΐ3ΐβ (}αβ Ιβδ άΐδοΐρίβδ γ βαδδβηί δοη^β δί Ιβαρ αΙΙβηίΐοη η’αναΐΐ ραδ βίβ 
αίΐΐρββ δπρ Εΐΐβ ραρ Ια ΤραηδΓι^αραίΐοη. Εοΐδ^, €[υΐ δπρρρϊιηβ οβί βρΐδοάβ άβ 
Γαηοΐβηηβ ΙραάΐΙΐοη, δαρροδβ (^αβ Ια (^αβδίΐοη άβδ άΐδοΐρίβδ δβ ραΙίαοΙιβ α « Ια 
άθοίαραίΐοη άα δαανβπρ ΙοαοΙιαηΙ οβαχ ηαΐ νΐνροηΐ βηοορβ (|ααηά 1β ρο^ααπιβ 
άβ Εΐβα αρρΐνβρα » (II, 42), ο’βδΙ-α-άΪΡβ α ιχ, 1. Μαΐδ ά’αρρβδ οβί βηάροΐΐ ΐ1 ηγ 
αναΐΐ ραδ α δβ ρρβοοοαρβρ ά’ΕΙΐβ ρΙαίόΙ (^αβ άβ ΙβΙ ααΐρβ δΐ^ηβ πιβδδΐαηΐιιαβ. 

Εα ΤραηδΓι§^αραΙΐοη αα οοηΐραΐρβ ροδαίί ηβΙΙβπιβηΙ Ια €[αβδίίοη. Εα ίραάΐΐΐοη, 

ΙβΙΙβ (|α’β11β βδΐ ρβρρβδβηΐββ ραρ Τρ^ρΐιοη (3υ8τΐΝ, ΌίαΙ. χοιχ), άΐδαΐΐ (^α’Ε1^β 
άβναΐΐ οΐηάρβ Ιβ Οΐιρΐδί, βΐ Ιβδ αρόΙρβδ νβηαΐβηί άβ νοΪρ 1β ΕΙΐρΐδΙ άαηδ Ια §^1οΪΡβ, 
Εοηορβ ραρ Εΐΐβ. Εΐίβ η’βίαΐί άοηο ραδ νβηα πρώτον. Ο’βδΙ οβ (^α’α Ιρβδ 1}ίβη να 
Ορί^βηβ : ή δε έν τώ δρει οπτασία, καθ’ ήν ό Ήλίας έφάνη, έδδχει ρ.ή συνάδειν τοϊς 
είρηριένοις, έπεί ού προ του ’Ιησοΰ εδοξεν αύτοΐς εληλυθέναι δ Ήλίας άλλα ρ,ετ’ αυτόν (ί/ΐ 
Μι. Ι. XIII, 1). 

II βδί νραΐ ςαβ δαΐηί άβροιηβ α αίοαίβ α οβίΐβ ορΐηΐοη αηβ πιοάΐΩοαΙΐοη 
(}αΐ η’βδί ραδ ά’αΐΐΐβαρδ α άβάαΐ^ηβρ : Αβδίίηταηΐ 6γ§ο άΐδοίρηΐί ΐναη8γοηηα- 

ύοηβηι ^ΙοΗαβ Ηαηο 6886, η^ιιαηι ίη πιοηΐ6 νίά6αηΐ, 6ΐ άίΰΐιηί : 8Ϊ ίαπι ν6ηί8ΐί ΐη 
^ΙοΗα, (ΐΐίοτηοάο ρΓα66ΐΐΓ80Γ 11X1X8 ηοη αρραΓ6ΐ, πιαχΐηιβ (}αΐα Εΐΐαπι νΐάβραηΐ 
ρβοβδδΐδδβ {ίη Μι., Ρ. Σ. XXVI, 124). Εοΐδ^ αρ^-αιηβηίβ, οοηίρβ Ιβ ίαΐΐ, ά’αηβ άΐίβ- 

οαΐίβ ςαβ ρρβδβηΐβ Ιβ ίβχίβ : « οη ηβ νοΐΐ ραδ οοπιιηβηΐ; Ιβδ άΐδοΐρίβδ αρρρβ- 

οΐβραΐβηί ΓαρραρΐΙΐοη ά’ΕΙΐβ : Γοηΐ-ΐΐδ Ιροανββ ίρορ ίαράΐνβ, ραροβ (^αβ Ιβ 
Μβδδίβ βδί άθ3α δαρ Ια ίβρρβ, βί Ιβ ρο^ααπιβ άβδ οΐβαχ ΐηαα§·αρβ, οα 1>ΐβη Ιρορ 
ία^ΐίΐνβ, ραροβ φιβ Ιβ ρρορΕβΙβ βδί ραρίΐ δαηδ αοοοιηρίΐρ Γοβανρβ ί^αΐ Ιαΐ βδί 
αδδΐ§·ηθβ άαηδ Ια ρρβραραίΐοη άα ρβ§·ηβ §·1ορΐβαχ? » (II, 42). Ο’βδίαη δορΕΐδπιβ, 
οαρ Γαηβ άβδ άβαχ βχρίΐοαίΐοηδ δαίΓιί βί ά’αΐΠβαΡδ βΐΐβδ ηβ δ’βχοΙαβηί ραδ. 

Εΐΐβ νβηα ίρορ ίαρά, βί ραρίΐ δαηδ ρΐβη ίαΐρβ, η’α ίοα]οαΡ8 ραδ ρβπιρίΐ δοη ροΐβ. 
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(|ΐιΈ1ίθ άοίί νβηΐΓ (1’α1)0Γ(1? » ι^Ογ ί1 ΙβιΐΓ άίί; : « Εΐίβ οΐοηο ΓβνίθηΙ 
ά’α1)0Γ(1 θί ΓθιηθΙ ίοπί θη οΡίΐΓβ : θΐ οοιηπίΘηΐ βδί-ίΐ βΟΓίΙ; άπ Ρίΐβ 

(Ιθ ΓΙιοιηπιθ (^α’ίΐ άοίΐ δοπίΤηΓ Ρβαιιοοπρ θϊ θΙγθ ΐϊίθρήδβ ? ]θ 
νοιΐ3 1θ (Ιίδ, Θπ ΓβαΙίΐΘ Εϋθ βδί νβηα, βί ίΐβ Ιαί οηί Γαίί ίοπί οθ 
(^α’ίΐδ νοπίαίθηί, οοΐϊΐιηβ ί1 α βίβ βοπί ά& Ιπί. » 

12) ΜαΙ^^Γβ Ιουδ Ιβδ ηπει§·θ3 αοουιηυΐβδ ραρ Ιιοίδ^ ροιίΓ γθ]θ16γ Γ&πϋΐθπΙίοίίβ 
(1θ 12·*, 1β ΙβχΙβ άθ Μο. δ’θχρΗοίΐΐθ δ&ηδ ίρορ άβ άίίίιοιιΙΐΘ. Ρα ρΓβπιίΘΓβ ρ&Γΐίβ 
άβ Ια Γβροηδβ άβ ^β8Π3 βδΐ πηθ οοηοβδδίοη, θί ρίπδ (^τι’ιιηβ οοηοθδδίοη, ιη&ίδ 
αρρείΓβηίΘ. Υουδ δΐιρροδβζ (ιιιθ 1θ γοΙθ ά’ΕΙίβ θδί άβ ΙοιιΙ ρβίαΜίΓ άειηδ 1θ 1)οη 
ορ(1γθ αν&ηΐ Γ&ρηνβθ άιι Μβ88ίβ? 8οΐί! (άποκαθιστάνει αη ρρβδβηί ιη&Γί^ιιβ ιιηβ 
ρρορο8ίΙίοη §·βη6Γ8ΐ0, υη ίΐΐθπΐθ άοηηβ). 
Α θθίίθ θοηθθ88ίοιι, θοιηπίθηθβθ ραρ [χέν, άοίί Γθροηάρβ πη ιηβιη1>ρθ άθ ρ1ιρ&8β 

ού β^υΡΘ δέ... « θί θβρβικίιιηί ». Οβ δέ β8ί Ρθΐηρίαββ ρ&ρ υηβ ίηίθρρο^^αίίοη. II 

ηβ 8πίβί ρα8 (^ιΐΘ οβ ςυί ρβ§·8ρβΘ ΕΗβ (1αη8 ΓΕθρϊΙπρθ 8θίί ειοοοιηρίί; ί1 ίαιιί 
(^αβ ΙοαίΘ8 Ιβδ Εθρίίιιρθδ δοίθπί αοοοιηρίίθδ βί ρ&ρ οοηδβίϊαθηί αυδδΐ οβ (^υί 
ΓΘ^^&ράθ Ιθ Είΐδ άβ Γβοιηιηθ. Ορ, ί1 βδί θορίί ςπ’ϋ άοίί δοπίΤιάρ βί βίρβ πίθρρίδθ... 
ΟοιηπίΘηί οθία ρθαί-ί1 δ’βηίθηάρβ ανθοίβροΐβ ά’ΕΠθ, ίθ1ς[υθ νοα8 Ιθ θοΐϊίρρβηβζ, 
άβ Κθ3ίειπρ8ί6αρ? II ίαυί βΐβη ίροπνβρ υη αοοορά. Ορ ί1 οοηδίδίθ βη οθοί ςυβ 
Ιθ ροίθ ά’ΕΙίθ ηθ άοίί ροίηί βίΡθ ρρΪ8 α Ια ΙθΙΙρθ. II α θίβ ΡθπιρΗ (1β]α ραρ ^θαη, 
(}υί, Ιοίη άυ Ιουί ΡθδίαυΡθΡ, α βίβ νίοίΐπΐθ άθ Γίη]υ8ίίθθ (1θ8 βοιηιηθδ... Οθ (}υΐ 
άίδροδθ α ρθπδθΡ, ΘΟΠ1Π1Θ Μί. Γα οοπιρρίδ, (^υθ Ιθ Μθδδίθ αύρα Ιθ ιηέιηθ 80Ρί. 
Εοίη ά’έΐΡθ.υηθ δυροΚαρ^θ ου πιθπιθ « ΓαΓβρπιαίίοη δοΙθηηθΙΙθ, θη ίορπιθ ίηίθρ- 
ρο^αίΐνθ, άυ δορί άουίουρθυχ (^υί αΐίθηά Ιθ ΟβρίδΙ » {Σοιβι/, II, 43), Ια ςυθδίίοη 
άθ 3βδυδ δουΐβνθ ρρβθίδβπίθηΐ Ια (ϋΐβουΐίβ άοηί Ιθδ ίροίδ άθναΐθηί θΙρθ ρρθοο- 
ουρθδ. 8ί Ιθ Μθδδίθ άθναίί ΡβδδυδοίίθΡ, ί1 άθναίί άοηο ιηουριρ, θί οθρθηάαηί 
ΕΙίθ δοη ρρθουρδθυρ άθναΐί ίουί ρ"'"5ίαυρθρ? Οοπιπίθηί Ια ραδδίοη ρουρραίί-θΠθ 
δυίνΡθ Ια Κθδίαυραίίοη? (6’ίϊ'βίβ). 3βδυδ ηθ βοηηθ ραδ (ϋρθοίθπίθηί Ια Ρβροηδθ. 
ΕΠθ Ρθδδορί άθ θθ (ίυί δυίί. Εθ νθριίαβίθ Εϋθ α ]ουβ δοη ρό1θ δθΡίρίυραίρθ άθ 
ρθδίαυραίθυρ θη δαοριβαηί δα νίθ; ί1 Ρθδίθ υηθ ρΐαοθ ρουρ Ια ραδδίοη άυ 
Μθδδίθ, ραδδίοη ςυθ Ιθ δΟΡί άυ ρρβουρδθυρ Ιυί-ηιέιηθ Ρθηά ιηοίηδ βίραη^θ. 
ΝοίΡθ ίηίθρρρβίαίίοη θδί οοηίθηυθ (Ιβ3α άαηδ Ιθ ίθχίθ βυ Οοάβχ Ββζαβ : εί Ήλίας 
έλθών άποκαθιστάνει πάντα, καΐ πώς γέγραπται... 

ΚηαΕθηβαυθΡ θδίίηΐθ άθ Ια ιήθπιθ ίαςοη ςυθ 3θδυδ βθΐηαηάθ θοηιιηθηί οοηοί- 
ΙίθΡ βθυχ ροίηίδ άβ ΓΕθΡίίυΡθ : Ιθ ροΙθ β’ΕΙίθ θί Ιθδ δουίΤραηοθδ άιι Οβρίδί? 
Εα δοΐυίίοη οοηδίδίθραίί α Ρθηνο^θΡ Ιθ ροΙθ ά’ΕΙίθ θη ρβΡδοηηβ αυ δθοοηά 
ανθηθπίθηί. Εθ θθία, ί1 η’θδί αΕδοΙυπίθηί ρίθη άίί αυ ιηοίηδ άαηδΜο., ού άβδυδ 
Γβδουί Ια άίίβουΐίβ θη ρρθηαηί Ιθ ροΙθ ά’ΕΙίθ αυ δθηδ β§^υρβ. Οη ρθυί, ά’αρρβδ 
Γαυίορίίβ άυ Μαίίρθ, δ’θη ίθηίρ Ια θί θροίρθ Ια ρρορύβίίθ άθ Μαΐαούίθ δυβίδαπι- 
ηίθηί Γθαίίδβθ ραρ Ιθ ροΙθ άθ ^θαη. 

13) Ποιεϊν δσα θέλω ρουρ ιηαρί{υθρ Ιθ ρουνοίρ αύδοΐυ θί αρΕίίραίΡθ, II Μαοθ. 
VII, 16. 8ί ΕΙίθ θδί νθηυ, θθ ηβ ρθυί έίΡβ ί^υβ άαηδ Ια ρβΡδοηη β άβ άθαη, €[υ’οη 
ρβθοηηαίί δυίβδαιηιηβηί ίθί, θί (^υί 1β ρβρρθδθηίαίί. Μο. α3θυίβ (^υβ 1β ίραίίθ- 
ιηθηί ({υί Ιυί α βίβ ίηβί§·β βίαίί δβίοη ΓΕθρίίυρβ; επ’ αύτον δβ ραρρορίβ ηαίυρβί- 
Ιβιηβηί α Εΐίβ, ιηαίδ α ΓΕΙίβ β^υρβ (^υί βδί νβηυ (οοηίρβ ΚηαΙ).). 8βυ1βιηβηί ί1 
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νβηαηΐ’ ρΓββ (1θ8 (Ιίδοίρίθβ, 'ίΐ νίΐ’ πηβ Γοπίβ ηοιη1)ΓΘΐΐ8θ αιι- 

14. ΙλΘών... είδεν. —Νβδίΐβ : ελθόντες... είδον. 

ηβ δ’β^ίΐ ρ&δ ά’ιιηβ ρΓορΙίθΙίβ Γβΐ&ϋνβ 4 ^βαη άΐΓβοίβιηβιιΙ. €θ ςτιί α βίβ βοηί 

ά’ΕΙίβ, 4 δανοΐΓ (^ιι’ίΐ & δουίϊθΓΐ ροπΓ Ια 3υδΙίθθ, άβ Ια ραΓί ά’ηηθ ίβιηπιβ 

πιβοΐιαηΐβ βΐ ά’υη Γοί ίαί1)1θ (I Κβ^*. χνιι-χιχ), α θΙθ αυδδί Γβαΐίδβ βη οβίυί άοηΐ 

ΐ1 βΙαίί 1β ίγρθ. Εα ρΓορΙιβΙίβ α βίβ Γθαίίδβθ, ιηαίδ 8γπι1)ο1ί(}υβπιβηΙ. ΕΙ, οοιηιηβ 

1β άίΐ ίΓβδ 1)ίβη ΗοΙΙζ. ; Ια άβδίίηββ ά’ΕΙίβ δθΓί άβ Ιγρβ 4 οβΠβ άβ ^βαη, οοπιιηβ 

οβΠθ άιι δβΓνίΙβΠΓ άβ ϋίβιι (Ιδ. ειιι) ραρ ταρροΓΐ αυ Μβδδίβ. Εί, δαηδ πίθιηβ 

ραΓίβΡ άβδ δΟπίΤραποβδ, ί1 βδΐ Ιγθ8 ίιηροΓίαηί άβ ηοίβρ βοηίρβ Εοίδ^ (ίτι’υηβ 

ραροΐβ άβ ^βδυ8 ςπ’ίΐ ]υ§·β « ΐΓβδ απΙΙιβηίίίίυβ » (ιχ, 12^ βΐ 13) βδΐ πηβ βχρίίβα- 

Ιίοη δ7Πΐ1)θ1ίςπβ άβ ΓΕβπΙπΓβ. Εοίη άβ ρρβηάρβ 4 Ια ΙβίΐΓβ Γανβηβπιβηΐ 

ά’ΕΗβ ανββ Ιβδ βΐΓβοηδΙαηββδ αροβαΐ^ρΐίςπβδ άβ ΜαΙαβΜβ, άβδπδ ΓβδΙίπιβ Γβα- 

ϋδβ άαηδ Ια βαρηβΓβ άβ 3βαη, α1)θπϋδ8αηί 4 πηβ πιορί ο1)δβπρβ. Ν’α-1-ί1 ραδ ρπ 

ίαΐΡβ δπρ 1β Μβδδίβ πη δβηιΜαΜβ ραί8οηηθηιβηΙ? οπ ρίπΐόΐ ββ ραίδοηηβηιβηΐ 

η’βδί-ίΐ ραδ δπρροδβ ίβί πΐθηιβ? II ηγ α άοηβ απβπηβ ίηβοΐιβρβηββ άαηδ 1β 

ΙβχΙβ άβ Μβ. άοηί 1β δβηδ α βίβ βΙαίρβπιβηΙ; ρβρςπ ραρ Ιβδ αηβίβηδ (δαπί 

Ιβπρ ρρβοββπραΐίοη άβ ρβδβρνβρ Ια νβηπβ ρβΡδοηηβΙΙβ άΈΙίβ αναηΐ 1β δββοηά 

ανβηβηιβηΐ) βΐ ςπί βδΐ βηβορβ αίηδί βοηιρρίδ ραρ Ιβδ πιοάβρηβδ {^ίνβΐβ, ^νβΙΙΗ.). 

14-29. Εε ^ΕΜΟΝIΑ^υΕ ΕΡIΕΕΡΤI^υΕ (Μί. XVII, 14-20; Εβ. ιχ, 37-43). 

14) Εβδ βάίϋοηδ βρίΐίΐϊπβδ {ΤνΐΙ., Τι. βίβ.) οηΐ ελθόντες... είδον (οπ είδαν ανββ 
Β*) ιηαίδ Ια ιηαδδβ άβδ ίβιηοί§·ηα§·βδ ο1)1ί^β 4 Ιίρβ έλθών... εΤδεν, ςποίηπβ 8^Γ8ίη. 

βΐ 8αϊι. άβ Βαίβδίρί δπρροδβηΐ είδον. Εβ ρΙπρίβΙ ίαίΐ ΓβίΤβΙ ά’πηβ βορρββΐίοη 

δαναηΐβ ςπί νβπΐ Ιβηίρ βοιηρίβ άβ Γβρίδοάβ ρρβββάβηί. Εη δοπιπιβ ί1 βδΐ ροδ- 

δίΜβ ςπβ Γβρίδοάβ άπ άβιηοηίαοιπβ βρίΙβρΙίΐίπβ δβ δοίΐ ραδδέ άαηδ πηβ οββα- 

δίοη οπ άβδπδ δ’βΙαίΙ βίοί^ηβ δβπΐ άβ Ιοπδ δβδ άίδβίρΙβδ. Μαίδ άαηδ 1β βοηίβχΐβ 

αβίπβΐ Ιβδ άίδβίρΙβδ δοηΐ Ιβδ ηβπί αρόίρβδ βί ρβπΐ-βίρβ ςπβίςπβδ απΙρβδ, ηοη 

Ιβδ Βοπζβ. Εοίδγ δβ βοηΐρβάίΐ βη ίραάπίδαηΐ ; « Εί νβηπδ ρρβδ άβδ άίδβίρΙβδ, 

ίΐδ νίρβηί »... βί βη βοιηιηβηίαηί : « ραρ άίδβίρΙβδ οη άοίί βηίβηάρβ 1β ^^ροπρβ 

βηίίβρ άβδ αρόίΡβδ, 1β ρββίί, ιηβιηβ άαηδ δα ίοριηβ αβίπβΠβ, Ιβδ νίδαηί ίοπδ 

βηδβπιΜβ, δαηδ άίδίίηβίίοη άβ ββπχ (ίπί απραίβηίαββοιηρα^ηβ 1β δαπνβπρ »(II, 46). 

Β’αίΙΙβπΡδ ί1 να δαηδ άίρβ (ίπ’4 ραρίίρ άπ ιηοιηβηί οπ 1’οη δ’βδί Ρβίοίηί, 1β §·ροπρβ 

άβδ Βοπζβ δ’βδί Ρββοηδίίίπβ. II γ α 14 άβδ δβρί1)βδ — ί1 ροπναίί δ’βη ίροπνβρ 

ιηβιηβ απχβηνίροηδ άβ Ραηβαδ, ιηαίδ Ια δββηβ δβραίί ρίπδ ηαίπρβΠβ βη Οαΐίΐββ, 

— ςπί οηί ρβπί-βίρβ ρροΓιίβ άβ Γ3ΐ)δβηββ άβ 3βδπδ ροπρ ροδβρ άβδ (}πβ8ίίοηδ 

βΐηΐίαρραδδαηίβδ 4 δβδ άίδβίρΙβδ : δραξάι^ενοι γαρ οΐ γραρ,ριατεΓς της τοΰ σωτηρος 
απουσίας περιέλκειν τούς μαθητάς ύπελάριβανον [νίοΐΟΓ). Ρβπί-βίΡβ ββρβηάαηί άίδβπ- 

ίβηί-ίΐδ δπρ Ια ραίδοη άβ Γββΐιββ άβδ άίδβίρΙβδ άοηί ί1 δβρα ςπβδίίοη ρίπδ Ιοίη. 

Οοιηιηβ ββδ δβρίΐιβδ ηβ 3θπβηί ρίπδ απβπη ρό1β, Μί. βί Εβ. οηί ίρβδ Μβη ρπ Ιβδ 

οιηβίίρβ. Μαίδ ροπρί^ποί Μβ. Ιβδ α-ί-ίΐ ιηβηίίοηηβδ? — Εοίδ^ γ νοίί πηβ αάάί- 

ίίοη ίαβίίββ, δοίί ροπρ ρρβραρβρ Γαροδίρορίιβ άπ Οΐιρίβί 4 Ια ^^βηβραίίοη ίηβΡβ- 

άπΐβ, δοίί ροπρ ίηδίηπβρ « ςπβ Γίιηρπίδδαηββ ρρονίδοίρβ άβδ αρόίρβδ ]πάαϊδαηίδ 

4 βοηνβρίίρ 1β Μοηάβ αναίί βίβ βορρβΙαίίνβ απ δοπβί άβ Ιβπρ βοηίρονβΡδβ ανββ 

Ιβδ ^πίίδ, 1α(|Πθ11β βίαίί δπρβρίΐπβ », δοίί ροπρ βορρβδροηάρβ 4 Ια βοηίβδίαίίοη 
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ρΓΘ8 ά’βπχ, θΐ άθ8 8οη1)Θ8 €[πί (ϋ8ρπΙαίΘη1; ανβο βαχ. αΐΐ88ίίόί 

(|α’β1ΐΘ Γ&ρβΓ^ιιί, ίοιιΐθ Ια ΓοπΙθ, 1;γ68 8ΠΓρΓί8Θ, αοοοαηιΐ ροαρ Ιβ 

8α1ιιβΓ. ί1 ΙβιΐΓ άβπιαικία : « ^τ1θ άί8ρπΙβζ-νοιΐ8 ανβο θιιχ? » 

Εί (^πθ1(^π’^1η άβ Ια ΓοπΙθ Ιυί Γθροηάίΐ : « ΜαίίΓβ, ]β Ι’αί απιβηθ 

άβδ ΙδΓαθϋίβδ βί ά’ΑαΓοη ία1)Γί(}υαηΙ 1θ νθαυ ά’οΓ (II, 48). Υοΐΐα 1)ίθη άβδ δυ1)Ιί- 

ΙίΙβδ; βί ρυίδςπ’οη ηβ ρβαί ίοπΓηίρ αιιβυηβ Γαίδοη δ7πι5οΙί€[Πθ υη ρβιι δβπθΐΐδβ, 
1β ρΐυδ δΐπιρΙβ βδί άο ΓθβοηηαίΐΓβ ςυβ Ια ίΓαάΐίίοη αναίί Γβίβηα ββ άβίαίΐ, βί 
(^υβ Μβ. α ιηίδ Ια ββδ δβηΐ3β8 ραρββ (ΐιι’ΐΐδ γ βίαίβηί, (}αοί€[α’ΐΙ η’βη αίί βιι ς[αβ 
ίαΐΓβ βπδΐιίίβ. Ι^β ίραίί βδί ά’αίΐίβυρδ βαΓαβίβπδίί(ϊαβ άβ Γαίίίίυάβ άβδ άοβίβαρδ, 
ίου]ουΓδ ρροιηρίδ α Ια άΐδρυίβ. 

15) έξεθα^χβτίθησαν βδί ίΓαάαίί άβπχ ίοίδ άαηδ Ια ν§'. ΟΙέηι. : Βΐιφβ^αοΐαδ €8ΐ, 

βί βχρανβΓαηΙ; ΛΥ.-ΛΥ. οηί ιηϊδ βχρανβηιηΐ βηίρβ βΓΟβΙιβίδ, ηβ ροηναηί άββίάβΓ 
δύΓβιηβηί (5ΐιβΙΙβ ίηί Ια Ιβςοη άβ δαίηί ^β^ό1Τ1β. Οβ ιηοί, ίρβδ ίοΓί, ρρορρβ α 
Μβ. άαηδ Ιβ Ν. Τ. (χιν, 33; χνι, 5. 6), ίηάίΐϊηβ άβ Ια δίηρβηρ οη ηιέιηβ άβ Ια 
ίραγβηρ. Μαίδ Ια ίραγβτιρ δβραΐί βη βοηίραάίβίίοη ανββ Γβπιρρβδδβπιβηί άα 
ρβηρίβ; οη ηβ ρβηί νραΐιηβηί ραδ δηρροδβρ (}ηβ Μβ. αίί βίβ βΐιβρβίιβρ άαηδ Εχ. 
XXXIV, 30 δ., πη ίραίί βοηίραάίβίοίρβ α ββ ςη’ίΐ αηραίί ρβρροάιιίί ά’αρρβδ δα 
δοηρββ. Β’αυίαηί ςπβ άαηδ ΓΕχοάβ ββίΐβ ίρα^βηρ βπιρββΐιβ άβ δ’αρρροβίιβρ άβ 
Μοϊδβ, έφοβηθησαν έγγίσαι αύτοΰ, ίαηάίδ ςΐΐ’ίβί οη βοηρί α άβδίΐδ. 8ί άοηβ Μβ. α 
νοηΐπ βοιηραρβρ Ια άβδββηίβ άβ Ια Τραηδβ§·ιΐραΙίοη ά ββΙΙβ άη 8ίηαϊ, ίΐ α αΐίρί- 
βαβ α Γαδρββί άβ άβδπδ ηη ββίαί (ιαί αίίίραίί, αιι Ιίβη ά’βΙοί§·ηβΡ ραρ βραίηίβ 
ρβνβΡβηβίβΙΙβ. Μαίδ ίΐ βδί ββαηβουρ ρΐιΐδ ρροβαΜβ (^η’ίΐ η’^ α ραδ δοη^β, ραρββ 
€[ΐιβ ββί ββίαί βύί βιηρββΐιβ Ιβδίροίδ αρόίρβδ άβ §·αράβρ Ιβ δββΡβί ηηβ άβδαδ Ιβυρ 
αναίί άβιηαηάβ [βίνβΐβ), II 7 α άοηβ δίπιρίβιηβηί άαηδ Ια ίοηΐβ ηηβ νίνβ δτιρ- 
ρρίδβ, ραΡββ ςη’οη η’αίίβηάαίί ραδ άβδπδ; ββ (|ΐιί ρβδδορί ά’αίΙΙβιΐΡδ άβ ίοηί 
Γβρίδοάβ. Αιι Ιίβπ άβ προστρέχοντες, Β α προσχεροντες (ροιιρ προσχαίροντες) (άβ ιηέπιβ 
β, ά, ί, Ιί βί Ιβ Όίαΐ688. αν.), ςπί νίβηί ρροβαβίβιηβηί ά’αηβ ίααίβ άβ βορίδίβ. 
8ί Ια Ιβςοη βίαίί απί1ιβηίί(|ΐιβ, βΐΐβ ιηαρίϊηβραίί ι^α’οη αναίί βη άβδ ίηι^αίβίαάβδ 
δηρ άβδπδ. Ββ ίοηίβ ίαςοη ίΐ αρρίνβ ίρβδ ίηορίηβπιβηί. 

16) άβδηδ δ’αάρβδδβ α ββηχ ςηί δ’βιηρρβδδβηί αηίοηρ άβ Ιηί, α Ια ίοηΐβ, ραρ 
βοηδβ(}ηβηί προς αυτούς δ’βηίβηά άβδ άίδβίρΙβδ. Οη Ιβδ α ρρίδ α ραρίίβ, άβδηδ 
βνοςηβ ίοηίβ ΓαίΤαίρβ. Εα Ιβςοη άβ Ια ν§. ίηΐβν νο8, (^ηοίι^ηβ ρβρρβδβηίββ 
άαηδ Β εν υρ,ιν, βδί βηιρρηηίββ α Γαηβ. Ιαίίηβ, οη βΐΐβ βίαίί ηηβ ίραάηβίίοη ραρ 
α ρβη ρρβδ. 

17) Εβ ρΐηδ ίηίβΡβδδβ ρρβηά Ια ραροΙβ, βί, δαηδ ρβροηάρβ άίρββίβπιβηί, 
βχροδβ Ιβ βαδ €[ηί δαηδ άοηίβ α δβρνί άβ ροίηί άβ άβραρί α Ια άίδβηδδίοη. Ρβη 
Ιηί ίιηρορίβ ιηαίηίβηαηί Ιβδ ραίδοηδ άβ Γββΐιββ άβδ άίδβίρΙβδ, (^ηαηά ί1 ρβηί 
βδρβρβρ ιηίβηχ άη ιηαίίρβ. Τοηίβ ΓαίΤαίρβ βδί ρβρρίδβ; ρίβη άβ ρΐηδ ηαίηΡβΙ, βί 
ίΐ η’γ α ροίηί Ια άβ « ρβΡδρββίίνβ βοηίηδβ » (βοηίρβ Ζοίδΐ/, II, 49). Μβ. βδί δβηΐ 
α άίρβ ςηβ ββί Εοιηιηβ αναίί ρορίβ δοη βηίαηί α άβδηδ Ιηί-ιηβιηβ. II Ιβ βρογαίί 
άοηβ ρρβδβηί, βί β’βδί α δοη άβίαηί (}η’ίΙ δ’βδί αάρβδδβ αηχ άίδβίρΙβδ. ήνεγχα 
ρβηί έίρβ ηη ραρΓαίί άαηδ Ιβ δβηδ άβ Γαορίδίβ; ά’αίΙΙβηΡδ ΓβηΓαηί βδί βηβορβ Ια. 
Εβ ρβΡβ αίίρίΕηβ Ιβδ αββίάβηίδ ά’βρίίβρδίβ ά ηη άβιηοη. 
Β’αρρβδ Κηαΐ)., δβΐιαηζ, δλνβίβ, βίβ., Ιβ άβπιοη βδί ιηηβί ραρββ (^η’ίΐ Ρβηά 

Γβηίαηί ιηηβί; άβ ρΐηδ ίΐ Ιηί βαηδβ άβδ βρίδβδ ά’βρίίβρδίβ. Εοίδ^ άίί (}ηβ ΓίηΓίρ- 
ΕνΑΝΟΙΕΕ 8ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚβ, 15 



226 ΕνΑΝΟΙΙ,Ε δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΙΙΟ, ΙΧ, 18-20. 

ιηοιι Γιΐδ, θ|πί α πη άβΐϊΐοη ιτιπθϊ. Εί οραηά ί1 8’θηιρ&ΓΘ άβ Ιυί, ί1 
1θ ]ΘΐΙβ 8. ΙθΓΓθ, θΐ ί1 βοππιβ, θί ^τίηοΘ άθ8 άθηΐ8 βΐ ίΐ άβνίθπΐ Γαΐάβ. 

ΕΙ ί’αί άίΐ α 1θ8 (ϋ8θίρ1θ8 άβ 1β οΕ8886γ, βΐ ίΐδ η’οηί ραδ ριι. » Ογ 
ί1 Ιθιιγ ΓβροηάίΙ βΐ άϊί : « Ο ^θηΘΓαΙίοη ίηοΓβάυΙθ, 3υ8(5αθ8 α (|Π8ηά 
86Γ8ί-ΐβ ανβο νοιΐ8 ? ίυδ€[υθ8 α (}α8η(1 νουδ δθπίΓηΓ8ί-]Θ? Απίθηθζ-ΐβ- 

ιηοί. » ΕΙ ίΐδ 1θ Ιυί αχηθηθΓβηΙ. Εΐ (}Π8ηά ίΐ 1θ νίΐ, ΓθδρήΙ Γα^ίΐα 

ιηίΐΘ (1β ΐϊίπΙίδπΐΘ) άοίΐ θΙγθ Ιι&^ίίχιβΠθ, Ι&ηάίδ ςυβ 1θ8 0Π8β8 ά’βρίίβρδίβ 8οηί 

£ΐοοί(1βηΙθ1ΐ68. Νί ΜΙ. ηί ΙιΟ. ηβ ίοηΐ ιηβηϋοη άθ ΓίηΓιηηίίΘ. Μαΐδ &π Ηβιι άβ 

οοηοΙιΐΓβ ανβο Ι^οίδγ ςιιβ Μο. α ιη&Ι&άΓοίίθιηθηΙ οοιίδΐι άβαχ ΜδΙοίΓβδ άίίϊβ- 

Γβηίβδ, ί1 δΐιίΓιΙ ά’βηίβηάρβ αλαλον άιι άβιηοη Ιιιί-ηιέιηβ (ΐαΐ Γβίιΐδβ άβ ρ&γΙθγ. 
Ο’βδί ηηβ άΐίΤιοιιΙίβ άβ ρΐιΐδ ρουρ Ι’βχοΓοίδβΓ, βαρ οη ηβ 8&ίΙ οοιηπιβηί 1β ρρβη- 

άρβ. 1ιβ ιηιιΐίδπιβ Ρβ8ΐι11&η1 άβ Ια ροδδβδδίοη ρβαί βίρβ ρα88α§·βρ. Ο’βδΙ αίηδί 

ςιιβ Ια Ργΐΐιίβ ηβ ραρΙαΗ ρ1υ8, ά’αρρβδ Ρ1ιιΙαΡ(}ηβ [Οβ άβ^'βαη οναβ., ρ. 438*^), 

ραροβ ςα’βΠβ βίαίί ροδδβάββ ά’ηη βδρρίΐ ςηί ηβ νοηίαίΐ ρα8 ραρΙβΡ : τί ουν 
συνέβη περί την Πύθιάν; κατέβη [χέν εις το μαντεΐον,... αλάλου και κακού πνεύματος ούσα 
πλτίρης. Ρβ οαδ άβ Μο. Ρβ8δθηι1)1βραίί βη ραρίίβ α οβίυί άβ Ρο. χι, 14. 

18) Οη νοίί βΙαίΡβπίΘηί ιοί ςηβ 1β άβπιοη η’βχβρ^αίΐ 8οη αβίίοη ςηβ ραρ ίηίβρ- 

ναΐΐβδ, βΐ ραρ άβ ηοηνβΠβδ ρρίδβδ άβ ροδδβδδίοη; καταλάβη άαηδ 1β δβηδ ά’ιιηβ 

ΟΡίδβ; οί. 8^11. 214, 14 (ΐΐΐ® 8. αν. 3.-Ο.) : και νυν δέ καιρών καθειληφότων όμοιων 
την Ελλάδα πάσαν. — ρη'σσει βδΐ ρρίδ άαηδ 1β δβηδ άβ ράσσει, ςηβ Ό α πΐίδ ραΡ 

ρπρίδπιβ. ΗΕδΥβΗ. : ρηξαι* καταβαλεΐν βΐ Ακτεμιόοκε, ΟηβίΓ. ι, 62 : ρηξαιτόν αντίπα¬ 

λον β1 8αρ. IV, 19 : ρτίξει αυτούς άφώνους πρηνείς. — τρίζει [Ηαραχ ΡΧΧ βί Ν. Τ.) 

βη ραρίαηΐ άβδ άβηΐδ, ροπρ άβραδδβΡ Γοράίηαίρβ βρύχειν τούς όδόντας. — ξηραίνεται 
ρουρραίί ίηάίςηβρ Ια οοηδοηιρίίοη, ηιαίδ οοιηηιβ ί1 δ’α^^ίΐ ά’ηηβ ορίδβ, β’βδί 

ρΐηΐόΐ Ια ραίάβηρ; βί. III Κβ§^η. χιιι, 4. Οβ δοηΐ Ιβδ δγιηρΙόπιβδ άβ Γβρίίβρδίβ, 

ά’αρρβδ Οβίδβ : ίηΐβν ηοΗβδίπιοε τπογΒοβ 68ΐ βΐίαηι Ϊ8, ^ιιί οοιηιύαΙί8... ηοηιίηα- 

ΐΐίΓ. Ηογπο 8ΐι})ίΐο οοηοίάίΐ', βχ ονβ 8ριιιηα6 πιονβηΙυ,Γ... ίηΐβνάιιιη Ιαπιεη, αιηι 

Γ606η8 68ί, Ηοτηίηβπι €οη8ΐίΐηίΐ [Μβά. III, χχιιι, Όβ πιονίίο οοπιίύαΙΐ 3). 

Εη ΓαΡδβηοβ άβ 3βδυδ, Ιβδ άίδβίρΙβδ ρουναίβηΐ Μβη Ιβηίβρ άβ βΡαδδβΡ 1β 

άβιηοη, ρυίδ({ΐι’ί1δ αναίβηΐ άβ3α ίαίΐ (χι, 13) άβδ βχορβίδηιβδ; ιηαίδ ββίΐβ ίοίδ ίΐδ 

η’οηΐ ραδ Ρβυδδί. 

19) Ρβ ρβρροβίιβ άβ άβδτΐδ βδί ^βηβραί ; ί1 δ’αάρβδδβ αιι ρβρβ, άοηί Ια Ιοί βδί 

ίορί ίιηραρίαίΙβ, αηχ άίδβίρΙβδ (}ΐιί οηΐ ΙβηΙβ Ι’βχορβίδηιβ ανββ άβδ άίδροδίΐίοηδ 

ίηδίιίΤίδαηίβδ, αηχ δβρίΡβδ ςηί οηΐ άύ ρροΓιΙβΡ άβ ββί ββΐιββ ροπρ αΙΙαςηβΡ δα 

ηιίδδίοη, α Ια ίοηΐβ (|ηί δ’βδί Ιαίδδβ ίηίΐηβηββρ ραρ βηχ. II ηβ ίαηΐ ραδ ά’αίΐ- 

ΙβηΡδ βη βχα§^βρβρ 1β Ιοη ίρρίΐβ. Ο’βδί ρΐηίόΐ ββΐηί ά’υη ιηαίΙρβ ίαίί§“ηβ άβ ]οηβΡ 

ηη ρό1β ίη^ραί, βΐ άβ]α ρβηβίρβ άβ Ια ρβηδββ άβ δα ηιορί ρροβίιαίηβ. Ββάβ βοπι- 

ραρβ άβδηδ αη ιηβάββίη άοηί οη ηβ δηίΐ ραδ Ιβδ βοηδβίΐδ : υ.8(ΐιΐ6 (^ηο αοοβάαηι 

αά άοϊπηπι Ιιιαιη? (^ιιοΐί8(ΐΐί6 αηί8 τηβαβ ρβνάατη ίηάηείΓΐαπι πιβ αΐίηυ,ιά]η})6ηΐ6 

61 Ιβ αΐΐΐίά ρ6νρ6ΐΓαηΐ6? Ιη ίαηΐιιπι αηΐβπι ηοη 681 ίΓαίιΐ8 Ιιοηιίηί, 8βάνίύο, ιιΐ 

8ΐαίίηι ίηίιιΙβΓίί: α^βΗβ ιΙΙηηι αά πιβ, 

20) 8\νβ1β βηίβηά ίδιύν άβ ΓβδρρίΙ, €οη8ΐΓα€ΐίο αά 86η8απι, Γβδρρίί, ςηοίςαβ 

ηβηΐρβ, βίαηΐ Ιραίΐβ βοπιπιβ ηηβ ρβΡδοηηβ πιαδβηΐίηβ. Μαίδ β’βδί Ρίβη ΓβηίαηΙ 

ςυί βδί βη δββηβ αη άβ1)ηί, βΐ α Ια Γιη άβ Ια ρΐιραββ. II ίαηί άοηβ ιηβΙίΡβ ηηβ 
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αυδδίΐόΐ; οοηνιιΙβίνβιηβηΙ; βί ΙοηιΒαηί ραΓ ίβιτθ, ί1 8θ ΓουΙαίΙ βη βοπ- 

ιηαηΐ. Εί ί1 ίηΙθΓΓο^^Θα βοη ρβΓβ : « ^ΟIη1)^Θη άβ Ιβιηρδ γ α-ί-ίΐ (|ΐΐθ 

οβία α οοιηιηΘηοθ άβ Ιυί £ΐΓηνβΓ? » ΕΙ ί1 (Ιίί : « Βθρπίβ 8οη θπίαηοθ. 

Εί 8ουνθηί ί1 Γα 3θίβ 8θίί (Ι8ΐη8 1β ίβυ, 8θίί άαη8 Γβαπ, ροιίΓ 1θ 

ίαΐΓΘ ρθΠΓ. Μ8ί8, 81 Ιιι ρθπχ ^ιΐθ1(|υΘ ο1ιθ8β, νίβη8 α ηοίΓθ αίάβ, 
ραΓ ρίίΐθ ρουΓ ηου8! » ^3 Ογ ^Θ8Π8 Ιυί άίί : « δί ία ρβαχ? ίοαί β8ί 
ρο88ί1)1β & οβίυί (}αί ΟΓοίί. » Αα88ίίόί Ιβ ρβΓβ άβ Γβηίαηί άίί βη 

νίΓ^υΙβ αρΓββ αυτόν (Ι® Ιθ€θ), βί 8υρρθ8βΓ πηβ αη&οοίυΐΐΐθ, τό πνεύμα..ο συνεσπά- 

ραξεν αυτόν βΐ&ηΐ ροπΓ συνεσπαράχθη υπό του πν. {ΒΙαεβ, 289). Ο’βδί 0β ςιΐθ δβηΐ- 
Μβ εινοΐΓ οοιηρηδ Ια ν§.Εΐ οιιηι νίάί88βΐ βηπι (οπ ϊΙΙηπι)^ 8ΐαΐίπι 8ρίΗΐιΐ8... θί 
1θ 8ρΓ8ίη. 

21) ϋβ 21 α 25», Μο. βδί δβηΐ α άοηηβΓ οβδ άθίαίΐδ δί ρϋΙοΓβδίιιιβδ. ϋβ ηΐθΐϊΐβ 
ςυθ ^βδπδ α άβΐϊΐαηάβ ΐΓβδ δίιηρίθπιβηΐ (ν. 16) άαηδ Μο. δβπΐ Ια οατίδβ άο Ια 
οοηίΓονβΡδβ, ί1 δ’βπίϊτιΐβΓΐ άπ Ιβπιρδ ςπ’α άυΓβ Ια ροδδθδδίοη, δαηδ ςυβ Ηβη 

ίηάί(|υβ ςυ’ίΐ ββΐίηίοηηβ α ραΗ δοί, βΐςιι’ίΐ ηβ ροδβ άβδ ςυβδΙίοηδ ςιιβ ροιίΓ 
Ια ίοΓπίΘ. 

ώς θδΐ ροιίΓ έξ ου ου άφ’ ου, ςπΘ ΟβΓίαίπδ ΙΠδδ. οηΐ ΓβδΙίΙυβ (Β εως); ρβυΙ-θίΓβ 
βδί-οβυη ίάίοΐίδΐηβ οοιηιηΘ βη ίραηςαίδ « (^υβ — παιδΗθεν (αυ Ιίβυ άβ Γαηοίβη 
οΐαδδίί^υβ εκ παιδ“ίου) δυίΤίδαίί; Μο. α^ουιθ εκ οοιηπίΘ ί1 α θΟπΙ άπό μακρόθεν (ν, 6). 

22) Βθ ρβΓβ ηβ ηοιηιηβ ιηβιηβ ραδ 1β άβιηοη, ΙαηΙ ί1 Ιυί βδΐ ρΓβδβηΙ α ΓβδρΓίί, 
βί ίαηί ί1 βδί βνίάβηί ροπΓ Ιυί ςυβ ο’βδί 1β άβπιοη ςυί ρουδδβ ΓβηΓαηί ρουΓ 1β 

ίαίΓβ ρβΓίΓ. II ηβ δ’α§·ίί ραδ ηβοβδδαΐΓβιηβηί άβ Ια ηιαηίβ άυ δυίοίάβ; Γβρίίβρ- 

ίίςυβ βδί ρίπδ βχροδβ α ρΓΟχίιηίίβ άυ ίβυ ου άβ Γβαυ : αΙα... ρηΙ)Ιίοί8 ίη Ιο€Ϊ8 

οαάβηάο ^οβάαηΐΐίΓ αάίΐίηαί8 βΙίαΜ 6χΐβνηί8ρ6νίοΐίΙί8..., Ιοοί οαιΐ8αρναβοίρΐΐ68 

άαύ αιιΐ ίη βιιπιίηα νβΐ ηιανβ οαάβηΐβΒ (ΟΑΕίιυδ ΑυκΕΐΐΑχυδ, Όε πιοτ}). εϊινοη. I, 

IV, 68, οίίβ ραΓ ΚΙο8ί.). — δύντ) δυρροδβυη ρΓβδβηί δύνομαι ίοΓιηβ ά’αρΓβδ 1β 8υ1)]. 

δύνωμαι. Δύνασαι ρΐυδ Γβ§·υ1ίβΓ άβ δύναμαι α βίβ Γβδίίίυβ άαηδ ρΙυδίβυΓδ Πίδδ. Ββδ 
άβυχ ίοΓιηβδ, δύν/; βί δύνασαι, δβ ίΓουνβηί άαηδ 1β Ν. Τ.; οί. άαηδ Όαη. ν, 16, δύν^ 

(ΒΧΧ) βί δύνασαι (Τΐιβοά.), βί Μα\)86ν, ρ. 355. Ββ ογΙ άυ ρβΓβ ιηαΓςυβ ρβυ άβ 
Ιοί; οη δυρροδβ (}υβ 8α οοηίίαηοβ βη ^β8υδ α βίβ βΒΓαηΙββ ραΓ Γβοΐιβο άβ δβδ 
άίδοίρ1β8. Β’αίΠβυΓδ ί1 β8ί ρίίο^αΒΙβ βί ηαίυΓβΙ; ήμιν... ήμας, οβ η’β8ί ραδ δβυΐβ- 

ιηβηί 1β ρβΓβ βί 1β βίδ, ιηαίδ αυδδί Ια ιηβΓβ βί ίουίβ Ια ίαπιίΐΐβ ςυβ Ιβδ ΟΓίδβδ άβ 
Γβηίαηί ίΓουΒΙβηί βί άβδοίβηί; 8ρν8ίη. α ιηίδ Ιβδ άβυχ ίοίδ « ιηοί ». 

23) Β’αρΓβδ 1β ίβχίβ οΗΜί^υβ, τό ε? δύντ; τβίβνβ δβυίβιηβηί 1β άουίβ άυ ρβΓβ. 
« δί ίυ ρβυχ? οβία η’βδί ραδ Ια ςυβδίίοη. Τουί βδί ροδδίΜβ α οβίυί ςυί άβ- 

πιαηάβ ανβο ίοί ». ^β8υδ ίαίί δί ρβυ ραΓαάβ άβ δοη ρουνοίΓ (^υ’ίΐ αίίπΒυβ ά’α- 

ναηοβ Ια ^υβηδοη αυ υιβπίβ άυ ρβΓβ {ΤίιεορΗρΙαείβ). Βαηδ οβίίβ ρίίΓαδβ τό 
ίηάίςυβ υηβ οίίαίίοη; οί. Μί. χιχ, 18. Ββρβηάαηί Ια ρΙίΓαδβ άβιηβυΓβ οβδουΓβ, 
βί δβΓαίίρΙυδ οΙαίΓβ δίΓοη βΟΓίναίί τί τό ε? δ. ά’αρΓβδ α : (ΐηίά 681 8ί ίμιίά ροΐ68? 

{Β1α88, 160) βί πιε. II ίαυί άυ ιηοίηδ δυρροδβΓ υηβ ίηίβΓΓθ§·αίίοη. Βα άίίϊί- 

ουίίβ άυ ίβχίβ α αιηβηβ άβ ηοπιΙΐΓβυχ πίδδ. ά. ίηδβΓβΓ πιστευσαι αρΓβδ δυνη (ου 
δύνασαι), ά’ού Ια Λ'ροΐ68 ενεάενε. 

24) Ββ ρβΓβ ρουδδβ υη οΗ ςυί βδί αοοοιηρα§'ηβ άβ ΙαΓΠίβδ άαηδ ρΙιΐδίβυΓδ 

ιηδδ. βί δυΓίουί οΗβζ Ιβδ Ιαίίηδ (Γ^. ειιπι ΙαεΓρηιί8). II ΟΓίβ: « 3β ΟΓοίδ », ιηαίδ ί1 
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οηαηΐ : « Ιθ ΟΓοίδ! νίβηβ θπ αΐίΐβ α ιηοη ίηοΓθ(1ιι1ίίθ! » Ογ Ιθδυδ 

νογαηΐ (^α’ιιη ^Γουρβ ποπιΒγθπχ αΙΙαίί δθ Γογπιθγ, οοιηιηαηάα 4 Γβδ- 

ρηΐ ΐϊϊΐρπΓ, Ιαί (Ιίδειηί : « Εδρή!; ηιπβί; θΐ δοιίΓίΙ, ]β ΐβ ΓοΓάοηηβ, 

δΟΓδ άθ Ιαί, βΐ ηβ ΓβνίθΠδ ρΙαδ βη Ιιιί. » Εί ί1 δΟΓίίΐ βη οηαηΐ βΐ βη 

Γα^ίΙ&ηΙ οοηνπΐδίνβιηθηΐ. ^®ΕΙ ί1 ΓιιΙ οοπιπιθ πιογΙ, άθ δοΗβ ί^αβ 

Γοη άίδ&ίΐ : « II νίβηΐ άθ ιηοπηρ. » Ογ ^βδι1δ, 1θ ρΓθηαηΙ; ραΓ Ιθ. 

ιηαίη, 1θ ΓθΙθνα, θΐ ί1 δθ Ιίηΐ: άθΒοπΙ. 

28 Εί (|πειηά ί1 Γπί 4 Ια ιηαίδοη, Ιθδ άίδοίρίθδ ΓίηίβΓΓΟ^βΓθπί θπ 

ραΓίΐθπΙΐθΓ : (( ΡοπΓί^ποί η’ανοηδ-ηοπδ ραδ ρπ 1θ θ1ιαδδθΓ? » 29^1 

α οοπδοίθποβ ί^ιΐθ δα ίοΐ θδΐ ίηδίιίϊΐδαηΐθ. II ρηβ άοηο ^68118 άβ ΓαίάθΓ ({ΐιαηά 

ιηέπΐθ; βον^θει ηβ ρβυί 8ί§^ηίΓιβΓ :αιι§;ΊηΘηίβ πια ίοί, Γβηάδ-ΐα ρίπδ ραΓίαίίβ, ιηαΐδ 

δβηΐθπιβηί ; νίβηδ αυ δβοουΡδ άβ οβΙΙβ ίοί, βί ρρβδΟίΐΐΘ : βοτ^θει μοι τω άπίστω 

{8α'6ί6, ΚηαΒ., 8οΗαηζ, Σοϊβ^, βίο.). 

25) II 7 αναϋ άα πιοίηδ ΐ3βαιιοοιιρ ά’ΐιυιηίΐίίβ βΙ ηη ίηδίαηί άβδίρ άαηδ οβ βη 

άιι ρβΓθ; ί1 βρογαίΐ, ηιαίδ ί1 βραί^'ηαίΐ άβ ηβ ραδ ΟΓοίΓβ αδδβζ ροπΓ οΜβηίρ υη 

ιηίραβίβ. ^βδι18 η’βη άβπιαηάβ ραδ άαναηία^-β, ά’ααίαηΐ (|ΐι’οη αββοπΓαίΙ (όχλος, 

δαηδ αρϋβΐβ) ρουρ νοίρ ββ ςηί αΐΐαϋ δβ ραδδβρ. Ρα Ιβςοη δ όχλος ανββ Γαρί. νου- 

άραϋ άίρβ ε[ηβ Ια ίοηΐβ ά6]4 ιηβηίίοηηββ (ν. 14 βΐ 15) δ’βδί ΡβδδβΡΡββ αηίοιιρ άη 

ρβΐϋ §·Ρθυρβ βοπιροδβ άβ άβδπδ, 1β ρβΡβ βί Γβηίαηί. Μαίδ ββίίβ Ιβςοη ηβ Ιίβηί 

ραδ βοπιρίβ άη δβηδ άη νβρ1)β έπ^συντρέχειν (|ηί ΡβηίβΡίηβ Γίάββ ά’αββοηρίρ. Ό’αηίρβ 

ραρί ί1 δβραίΐ βΙοηηαηΙ (}ηβ Μβ. ηβ δβ δοίί ραδ δοηνβηη άβ Ια ίοηΐβ ά’α1)0Ρά ιηίδβ 

βη δββηβ. II βδί ρρο1)α1)1β ςη’βη βηιρίο^αηί έπίσυντρέχείν ς[ηί βδί ηη Ηαραχ, ί1 

α νοηΐη πιαρί^ηβρ ς[ηβ Ια ηοηνβΠβ ίοηΐβ δβ 3θίηί α Γαηβίβηηβ (επί, άαηδ 1β 

βοιηροδβ). 

Ε’βδρρίί βδί ββηδβ ίπιρηρ, βοιηιηβ ίοηδ ββδ άβπιοηδ ςηί ίοηριηβηίβηί Ιβδ 

Ιιοιηηιβδ. Οη 1β δαναίί ά6]4 ιηηβί; άβδηδ α]οηίβ « δοηρά », ββ ηπί βδί Γοράίηαίρβ 

ραριηί Ιβδ Ιιοπιιηβδ. Ο’βδί ηηβ πιαηίβΡβ άβ ά6δί§·ηβρ 1β άβπιοη 4 άβίαηί άβ δοη 

ηοηι. ϋβ ρΐηδ Γοράρβ βδί άοηηβ ίοριηβΙΙβπιβηί, 4 βαηδβ άβ Ια Ρβδίδίαηββ ρρβββ- 

άβηίβ, βί βοπιιηβ ββ δβραίί ρβη ηη’ίΐ δορίίί, ρηίδί^η’ίΐ δορί ραρίοίδ ροηρ ρβνβηίρ, 

ί1 Ιηί βδί ίηίβράίί άβ ρβηίρβρ; ρ.ηκέτι εισελθ^ς, Ια ηβ§·αίίοη ανββ 1β δη1)3. αορ. 

ραρββ ςαβ Γαβίίοη βδί βηίίβΡβπιβηί ίηίηρβ [ΜοηΙίοη, 122 δδ.). 

26) Εα βοηίηδίοη βηίρβ Γβδρρίί βί Ιβ ]βηηβ Ιιοιηπιβ βδί βηβΟΡβ ρΐηδ βοιηρίβίβ 

ςη’αη ν. 20, ηιαίδ άη πιοίηδ 1β πιαδβ. κράξας καί... σπαράξας βδί ρΐηδ βίοί^^ηβ άη 

ιηοί πνεΰρια. Εα Γοηΐβ δ’ββρίβ : « ί1 νίβηί άβ ραδδβΡ » (άπέθανεν 4 Γαορ.). 

28) Εα βοηδίρηβίίοη η’βδί ραδ β1αδδίς[ηβ; 1β §·βη. αΕδοΙη ηβ άβνραίί ραδ βίρβ 

βπιρίογβ ρηίδί^ηβ 1β ρροηοπι αηί^ηβΐ δ’αρρίίί^ηβ 1β ραρίίβίρβ ρβραραίί άαηδ Ια 

ρΐιραδβ βοηιπιβ βοπιρίβπιβηί. Αηδδί ς[ηβ1ς[ηβδ πίδδ. οηί ββΡίί : είσελθοντα αυτόν. 
Μαίδ Μβ. βδί βοηίηηιίβρ άβ ββίίβ ηβ^1ί§’βηββ (βί. ν, 18; χ, 17; χι, 27; χιιι, 1. 3) 

βοηιπιβ Ιβδ αηίρβδ ββρίναίηδ άη Ν. Τ. [ΒΙαββ, 256). — είς οΤκον, βοηιπιβ ιι, 1; 

III, 20; VII, 17. Ε’βδί ηηβ ιηαίδοη ςηβίβοηςηβ οη Γοη αναίί §·ιίβ ροηρ Ια ηηίί. 

Ε’ίηδίρηβίίοη άβδ άίδβίρΙβδ άοίί δβ ροηρδηίνρβ βη ραρίίβηΐίβρ. Ιΐδ ηβ δβ ρβρρο- 

βΐιβηί ρίβη, ιηαίδ οη» Ιβηρ ββΐιββ δηρ 1β βοβηρ. "Οτι βδί βΙαίρβιηβηί ίηίβρρο^αίίί, 

ίραάηίί ραρ Μί. βη δια τΐ. 
29) γένος ρβηί δί§·ηίΓιβΡ ηηβ βΙαδδβ δρββίαΐβ άβ άβπιοηδ, οη ίοηίβ Ια ραββ άβδ 
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ί1 ΙθΠΓ (ΙίΙ : « ΟθΙίθ βδρβΟΘ πθ ρβυΐ βΐΓβ θχρυΐβθβ ραΓ αιιοπη αυΐΓβ 

τηογβη (}ΐΐθ ρ&Γ Ια ρηβΓθ., « 

Εΐ βΐ&ηΐ ρ&Γΐίδ (1β Ια, ίΐδ ηβ βΓβηΙ (|ιιθ ρβ88θΓ α 1;ΓανβΓ8 Ια Οα- 

ΙιΙθθ, βί ί1 ηβ νουΙαίΙ ρα8 (^υβ ρΘΓ8οηηβ 1θ 8ύΙ. ΟαΓ ί1 ίη8ΐΓυί8αί1; 

8Θ8 άί8θίρΐ68, βΐ ί1 ΙθΠΓ (ϋ8αίΙ : (^υβ 1θ Είΐ8 άβ ΓΗοιηπιβ 68ΐ αβαη- 

(Ιοηηβ αιιχ ιηαίηβ (1θ8 }ΐ0Γηηιβ8, βΐ ίΐ8 1θ ΙιιθγοπΙ, βΐ, ιηί8 α πιογΙ, 

Οβπιοηδ; Τΐΐβορίΐγΐ. ; η τδ τών σελγινιαζο[Αένων γ] απλώς παν τδ των δαΐ[Λ0νων γένος. Ογ 

οοιηπίΘ ^β8υ8, ςυί α (1θ]έι οΚαδδβ ββαυοουρ άβ άβπιοηδ βί α άοηηβ α δθ8 άίδ- 

οίρ1β8 1β ρουνοΐΓ άβ 1β8 οΙιαβδβΓ, η’α ραδ θποοΓβ ίαΐΐ οθίΐβ Γβίΐθχίοη, ί1 βθΐϊΐΜβ 

ςιι’ίΐ δ’α^ίΐ ά’υηβ βδρβοβ ραΓίΐοπΙίθΓβ. Εα ρηβΓβ βδί 1θ 8βιι1 ροιινοίρ βίβοαοβ. 

Οοιηπίθ οβ 8οηί Ιβδ άϊδοίρΙβδ (^ηί άβιηαικίθηΐ; ροπΓςυοί ίΐδ οηΐ βοΐιουβ, ο’θβί 

άοηο διιΓίουΙ οβίυί ςπΐ ΙβηΙθ Γθχοροίδπΐθ ςυί άοίί βιηρΙο^θΓ Ια ρηθΓβ, ρΐιιΐόΐ 

(|Π6 Ια νίοίίπΐΘ άα άβπιοιι. Εβδ (ϋδοίρΙβδ δβ δοηΐ ΐΓορββδ α Ιβυρδ ρρορΓβδ ίοΓΟβδ,^ 

αυ ροπνοΐΓ ςπ’ίΐδ αναίβηί Γβςπ βη ^βπθΓαΙ, θί η’οηΐ ραδ δοη^β α ΓβοοιιΠΓ α Ια 

ρπθΓβ. Α Ια ρρίθΓθ, Γίπιιηθηδβ ιηα3θηΙθ άβδ πίδδ. θΐ άθδ νθΓδίοηδ α]οπΙβηΙ 1β 

]βύηβ,και (τη) νηστεία, οπιίδ ραρ>{* Β Α:. Εη ραρβΐΐοαδ, Ιβδ οορίδίβδ δοηΐ ρίπδ ρΟΓ- 

ίβδ α α]οπΙβΓ(οί. 1β πίθαίΘ οαδ I Οογ. νιι, 5) ςα’α ρβίραηοΕβΡ. 8ϊ ^β8α8 Ιηί-πίθπιβ 

η’α ραδ βπ ρβοουρδ α Ια ριάθΓβ, ο’βδί ςιι’ίΐ βδΐ, άαηδ Ια ρβηδβθ άβ Μο., άβροδί- 

ΙαίΓβ άβ Ια ίοροβ (ΐηβ Ιβδ άίδοίρίβδ άοΐνθηΐ ίπιρΙοΓβΡ. Αηδδΐ α-1-ί1 βπιρίο^β 

ίπιιηβάίαίβπίθηΐ ΥίητρβΗΐίΐη. 

30-32. ΝουγΕί,ι,Ε αννονοε οε εα ΡΑδδίΟΝ (ΜΙ. χγιι, 22. 23; Εο. ιχ, 43-45). 

30) Ικεΐθεν βδΐ ρίπίόΐ Ια Γβ§·ίοη άθ Οθδαρθβ άβ Ρβίΐίρρβ ςιΐθ 1β ΤΚαβοΓ. Βη 

ΤΕαβορ οη ροπΓΓαϋ βηοορβ ΐρανβΓδβΓ Ια Οαΐίΐθβ; πιαΐδ οβρβηάαηΐ οη γ δβραίΐ 

άβ^α, βΐ οη απραΐΐ (^θ^α άύ αηραραγαηΐ ρΓβηάΓβ άβδ ιηβδηΓβδ ροπρ θυιΙθρ 1θ 
οοηοοηρ& άη ρβηρίβ. II δ’α§·ί1 ά’ηη γβρίίαβίβ ροΐηί άβ άβραρί άη γο^α^Ό ςηί 

αβοηϋΐ α άβρηδαίβιη, βη ραδδαηΐ ραρ Οαρβαρηαππι (ιχ, 33), Ια ΡβΡββ (χ, 1) βί 

άβρΐοΕο (χ, 46). Εα Ιβςοη παρεπορεύοντο, ρΐηδ δοπίβηηβ ςηβ επορεύοντο (Β * Β, α, 

ο, /*, §0., αβίΗ.), ΐηάίςηβ απ’ ραδδα§·β ραρίάβ. — γνοΓ ροηρ γνω, βί. ν, 43. 

31) Εβ ιηοΙίί άβ Γίηβο^ηίΙο αδδί^^ηβ ραρ Μβ. ραραίί έίρβ Γίηδίρυβϋοη άβδ 

άίδβίρΙβδ {8ίν6ΐ6, ΚηαΙ). βίο.), ςηί άοιηίηβ βη βίΤβί ά’ίβί ά γ. 50. €β ιηοίίΓ 

ηβ ρβηί βίρβ Γβ3β1β δοπδ ρρβίβχΐβ (ΐπ’ϋ βδί άβ Γίηγβηϋοη άβ Μβ., ιηαίδ οη 

ρβηί αάπιβίΐΓβ ςπ’ΐΐ η’βίαΐί ραδ 1β δβηΐ. ΜαΙά. α άίί : (ΐηία ραεείοηίδ ίβτηριίδ 

αρρΓορίηηιιαΒαί, ηβ, βί α^ηίίιιβ ίη ΟαΙίίαβα /'αίδδβί, οπιηβε αά 

βυ,γη ηηάιψιβ, κΐ βοΐβίαηΐ, ίηβοΙαβ βοηβηννβνβηΐ, βί αηί Ιιαύβηάίβ βοηβίοηίϋυ,Β, 

αιιΐ άαβηιοηώηδ βϋβίβηάίβ, αηί βιιναηάίβ αββτοίίδ 8β8β άβΐίηβΡβηί. Εοίδγ 

α]οηίβ ηηβ β’βίαϋ ροπρ ηβ ραδ αΐΐίρβρ ΓαίΙβηΙίοη ά’ΗβΡοάβ. Εα ¥§·. αη Ηβη άβ 

ίραάηίρβ γάρ ραρ βηίπι, Γα ρβηάη ραρ αιιίβπι, βγίΐαηί αίηδί άβ ίαίρβ άβ Γβηδβί- 

^ηβπιβηί 1β δβηΐ ιηοΙίί άβ Γίηβο§·ηίΙο. Εβ ηοηγβΐ αγβρίίδδβπιβηΐ αη δη]βί άβ Ια 

ραδδίοη βδί Ηίβη βη δίίηαίίοη αη ιηοπιβηί οη βοηιπιβηββ Ια ηιαροΗβ ΥβΡδ άβριι- 

δαίβιη. II η’α]οηίβ ριβη αη ρρβηιίβρ, δί ββ η’βδί ςηβ 1β Ρίΐδ άβ ΓΗοιηιηβ βδί 

άβ]α Ηγρβ βηίρβ Ιβδ ιηαίηδ άβδ Ηοιηπιβδ. παραδίδοται βδί ΡβηιρΙαββ ραρ ηη ίηίηρ 

άαηδ Μί. βί Εβ.; ββ η’βδί ραδ ηηβ ραίδοη άβ Γβηίβηάρβ ά’ηη ρρβδβηί άαηδ 1β 

δβηδ άη ίηίηρ {Σοί8ρ). 3βδηδ βδί άοηβ άβ]α .Ηγρβ. Μαίδ ραρ ςηί? άηάαδ α-ί-ΐΐ 

άβ]α βοιηπιίδ Ιβ βρΐπιβ άαηδ δα ρβηδββ? ί1 βδί ρΐηδ ρροΗαΗΙβ ςη’ΐΐ δ’α^^ίί άη 
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ί1 ΓθδδΐΐδοίίθΓθ. αρί’θδ ΐΓοίδ ]οπΓδ. ίΐδ ηθ οοιηρΓθηαίβηΙ ραβ οβίίβ 

Ρ&γοΙθ, βί ίΐδ 0Γαί§·η8ίίθηΙ άθ ΓιπΙθγγο^θγ. 

ίΐδ νίπΓΘπΐ α ΟαρΚαΓηαύπι. ΕΙ (^παικί ί1 ΓαΙ άαηδ Ια ιηαίδοη, 

ίΐ Ιθδ ίηΙθΓΓΟ^θα : « δπΓ (^αοί άίδοπίίθζ-νοαδ βη οΙΐΘπιίη ? » Ογ ίΐδ 

^αΓάβΓθηί 1β δίίβηοθ, οεΐΓ ίΐδ αν&ίβηΐ άΐδοπίβ βη γοπΙθ δΐΐΓ Ια ρπ- 

πιατιΐέ. Εί δ’βίαηΐ αδδίδ, ί1 αρρβία Ιβδ Βουζβ βΙ ί1 Ιβαρ άίϊ : « δί 

άβορβΐ άΐνΐη (ίΐιί κΐ3κηάοηηθ ^θ8ιι8 ατι δπρρΗοβ, άαηδ 1θ δβηδ άθ Κοιη. νιιι, 32 

(Οκιβ. ιη Μί.). Τοπι5θγ άαηδ Ιβδ πικΐηδ άβδ Ιιοιτιιηβδ θδί κηβ πιβηαοβ ΙβΓπΜβ 

(II 8αιτι. XXVI, 14; ΕοοΗ. ιι, 18), ραροβ ςα’ίΐδ ηβ δ&νβηί ρκδ ρκράοηηθΓ. Εθ 

Γίΐδ άβ ΓΕοπιπιθ, — βη ίηδίδΙαηΙ δπρ δα ηαίιιρβ Ιιηιηαίηβ, — βδί ΙίνΓβ αηχ Κοιη- 

ηιβ8, ραρ ϋιβυ. Μβ. ιηαίηϋβηΐ; δοη ΙβΓΟίβ : « αρρβδ Ιροίδ ίου,Ρδ » (νιιι, 31), ίραηδ- 

ίορπίθ ραρ άβ ηοιη1)Ρθπχ ίβχΐβδ βη τη τρίτη ήμερα. 
32) Εβ8 (ϋδβίρίβδ ηβ βοηιρρβηηβηΐ ίοη]οιΐΡ8 ραδ. Εα ραδδίοη βΙαίί ββ ςαί 

βοηνβηαϋ 1β ηιοίηδ αη Μβδδίβ; Ια ηβββδδίΐβ άβδ δοηίϊραηββδ βδί βηβορβ ββ 

(}ΐι’οη βοιηρρβηίΐ 1β ηιοίηδ άαηβ Ια άοβίρίηβ άβ ^β8ιι8. Εα ρρβηιίβρβ Γοίδ Ρίβρρβ 

α ρροίβδίβ, ιηαίδ α βίβ ρβρρίδ νίνβιηβηΐ (νιιι, 33); Ια δββοηάβ ίοίδ, Ιβδ (ϋδβίρίβδ 

οηί ρρίδ ηη (ΙβΙοπρ (ιχ, 11); ββίΐβ ίοίδ ίΐβ η’οδβηΐ ρΐηδ ρίβη άβπιαηίίβρ. II 8βιη- 

ϋΐβ (Ιοηβ ς[ηβ 3β8Π8 δ’βδί Ιβηη α υηβ ρρβίΙίβΙίοη §'βηβρα1β, δαηδ Ιβιιρ ρββοιη- 

ιηαη(1βρ Ια β(Ιβ1ίΙβ, 1β βοιΐρα§·β, δαηδ Ιβπρ βχρ1ί(ϊπβΓ Ιβδ ραίδοηδ (1β Ια ραδ¬ 

δίοη βίβ. Ε’ίηίβ11ί§·βηββ άβ ΙοηΙ ββία ηβ άβναίί Ιβηρ βίρβ άοηηββ (^ηβ ρίπδ ίαρ(Ι. 

33-37. Εα ΡΚΕδΕΑΝβΕ (Μί. χνιΐί, 1-5; Εβ. ιχ, 46-48). 

Μβ. βοηιπιβηββ ίβί ηηβ ίηδίριιβίίοη (|ηί ηβ δβ ΙβΡίηίηβ (ίη’αη ν. 50, ιηαίδ (Ιοηί 

1β ίΐιβπιβ βδί αδδβζ ναρίβ. Οη (Ιίραίί (Ιβδ ρβηδββδ (ΙίίΤβΡβηίβδ, ραΙίαβΙιββδ ραράβδ 

ΙβΡίηβδ (^ηί δ’αρρβΠβηί Γηη ΓαπΙρβ. Υοίρ δυρ ββί βηβϋαίηβπιβηΐ αρρβδ ν. 50. 

33) Ο’βδί α Οαρϋαρηαηιη (}πβ 3βδΐΐδ α βοιηηιβηββ δοη ιηίηίδΙβΡβ; ί1 γ βίαίί 

ρρβδίϊΐιβ βϋβζ Ιηί. Σα πιαίδοη — ββΠβ (Ιβ ΡίβΡΡβ (οη ρβηΐ-βίρβ (Ιβ Εβνί) — βίαίί 

βη (^ηβΐΐίηβ δορίβ 8α ιηαίδοη, βοιηηιβ α ίηίβρρρβίβ 8^Γ8ίη. Οβ η’βδί ραβ €[η’οη 

γ δοίί ρΐηδ (Ιαηδ Ια 8θ1ίίη(Ιβ (^η’βη ροηίβ, ιηαίδ 3βδηδ, (|αί ρβηί-βίρβ αΙΙαίί βη 

αναηί ροπρ Ιαίδδβρ δβδ άίδβίρΙβδ α βηχ-ιηέπιβδ, αίίβηάαίί ηη ηιοιηβηί ίανο- 

ραϋΐβ ροηρ Ιβηρ (ΙοηηβΡ ηηβ Ιβςοη. ΕχββΠβηίβ ρ6(Ια§Ό^ίβ, (^ηί ]ηδίίββ ϋίβη Ιβ 

ϋηί άβ Γίηβο^ηίίο (ν. 31). 

34) Εβδ άίδβίρΙβδ δβ ίαίδβηίραρββ (^η’ίΐδ βοπιρρβηηβηί (^η’ίΐδ οηί βίβ βηίβηάηδ 

βί (ίη’ίΐδ ηβ δοηί ραδ ββΡδ άη 8η]βί άβ Ιβηρ βηίρβίίβη. II δ’α^ίδδαίί άβ βανοίρ 

(^ηί βίαίί Ιβ ρΐηδ ^ραηά. Εβ βοιηραρ. μείζωνροηρΙβ δηρβρΕ, δβίοη Γηδα^β άβ Ια 

Ιίοΐηέ, ({ηί ηβ ιηβίίαίί ιηβιηβ ραδ ΓαρίίβΙβ άβναηί Ιβ βοηιραρ. βοιηηιβ οη ίαίί 

βη ίραηςαίδοη βη ^-Ρββ ιηοάβρηβ {Β1α88, 143). 

35) άβδηδ δ’αδδίβά, ηιοίηδ βοιηιηβ άοβίβηρ (^ηβ ραρββ €[η’οη α ιηαρβϋβ. II α 

ροδβ Ια (|ηβ8ίίοη βη ρβηίραηί, α ββηχ (^ηί βίαίβηί Ιβδ ρΐηδ ρροβϋβδ. Ρβηί-έίρβ 

(^η’ηη §·ροηρβ δβηίβιηβηί αναίί ρρίδ ραρί α Ια άίδβηδδίοη, ηιαίδ Ια Ιβςοη βοη- 

νίβηί αηχ Βοηζβ. II ηβ δ’βίοηηβ ραδ άβ Ια ρρβοββηραίίοη άβδ άίδβίρΙβδ, βί ηβ 

βοηίβδίβ ραδ Ιβ ρρίηβίρβ άβ Ια ϋίβραρβϋίβ, ηιαίδ ί1 ίηδίηηβ Γβδρρίί ηοηνβαη 

ψιϊ άοίί αηίιηβρ Ιβδ βϋβίδ. II 7 α ίβί ββρίαίηβιηβηί Ια ρρβνίδίοη ά’ηη αηίρβ ορ- 

άρβ άβ βϋοδβδ. Ρβηί-έίρβ άβ]ά τΙς μεΐζων δβ ραρρορίαίί-ί1 α Γανβηίρ άαηδ Ια 

ρβηδββ άβδ άίδβίρΙβδ. Ε’αρρβδ Μαΐά., Κηαβ., εΐ' τις θέλει άοίί δ’βηίβηάρβ άη 
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(Ιΐιβίί^π’ιιη νθΐιΐ θΙγθ 1θ ρΓβτηίθΓ, ίΐ 8θγ& 1θ άθΓπίβΓ άθ ίοιΐ3, θΐ 1θ 

8θΓνίΙθΐΐΓ άβ Ιοπ8. » ΕΙ αγ&ηΐ ρή8 πη θηίαηΐ, ί1 1θ ρΐαςα απ πιΐ- 

Ηβα ά’θΐιχ, βΐ Γ&γαηί θϊη1)Γ£ΐ88Θ, ίΐ Ιθπγ (ϋί : « ^^^π^^οη(^πΘ Γβςοίί 

πη άθ ΘΘ8 θηίδΐη1;8 π θαιΐ8Θ άθ ιηοη ηοιη, ηΐθ Γθςοίί; θ1 (^πίοοηι^πθ 

Π1Θ Γθ^οίΙ, θθ η’θ8ί ρδΐ8 ιηοί (}α’ί1 ΓθςοίΙ, ηι&ί8 οθίπί (^πί ιη’α θη- 

νογβ. )) 

άβδίΓ άβ Ια ρΓβιηίθΡβ ρΙαοθ άαπδ 1β οίβΙ, αρρθδ Ια πιογΙ, βαηδ άοηίθ ραροθ (|α’οη 

ηβ άοιί ραδ άβδίΓθΡ Ια ργθιϊιιθγθ ρΙαοβ δΐιρ Ια ΙθΡΓβ. Ο’θδί ηθ ραδ οοιηρΡΘικΙρθ 

Ια ρθπδββ άθ ^θ8υδ (5αί ρθυθΙ υηβ ίοριΠΘ υη ρβιι ραραάοχαΐβ. Υοτίδ νουΐθζ θΙρθ 

1θ ρρθΐηίβρ? δογθζ (Ιοηο 1β δθρνϋθυρ άθ Ιουδ... θθ ςυί νθυΐ άίρθ : ρΙυΙόΙ ςιΐθ 

άθ νίδθΡ αυχ Ιιοηηθπρδ, αΐΐθζ αυχ ίοηοίίοηδ ΙιυιηΜθδ θΐ θ1ιαρίία]3ΐθδ. ίτ’αιη1)ΐ- 

Ιίοη δθ θοίορθ άιι άβδίρ ά’θίρθ ιι1ί1θ? δογθζ άοηο υίίΐθδ θη νοιίδ ίαίδαηΐ Ιθδ 

δθρνίΐθπρδ άθ Ιουδ, αιηΙ>ίΙίοη Ιθ^ΐΙίηΐθ, θΐ ραρίαΐΙθίΉθηί ρηρθ δί νοπδ θΙιθρθΙιθζ 

Ια άθΡηίβΡθ ρΙαοθ. II δ’α^ίΐ 1)ίθη άθ θθΙΙθ Ιθρρθ : βχαΙίαΐίοηίΒ αριιά ηοε ηοη 

ροΐ68ί 6886 6θηΐ6ηΙΐο, ά6 }ιιιηιίΙίΐαΐ6 αά 8ΐίΐηΊηα 6Γ686ίπιιΐ8, άίάί6ίΊηιΐ8 ηηά6 

ρΙα66αιηΐί8 (Ουρκ. Ό6 ζ6ΐο, 10). Ιί’οηιίδδίοη άθ Ό θΐ ^ και λεγει... διάκονος, δί θθ 

η’θδΐ τιη ρυρ αθθίάθπί, α βίβ θηΐραίηβθ ραρ ΓίπιίίαΙίοη άθ ΜΙ. θΐ άθ Ιιθ. 

36) Εα δΐιΐίθ άθδ ίάβθδ θδΐ άίίϊίθίΐθ α άβΙθΡίηίηθΡ. ΜΙ. δ’θδΐ δθΡνί άθ ΓθηΓαηί 
ροαρ ρβροηάρθ ά Ια ς[ΐΐθδΙίοη άυ ρίπδ §'ραηά, ιπαίδ ί1 η’α1)θπ1ϋ α Ια ρθΠδθθ άβ 
Μθ. ςιι’αρρθδ ανοίρ ία1)1β δπρ Γΐιυιηίΐίΐθ άθ ΓθπΓαηΙ;. Απ θοηΐραίρθ Εθ. άβ1>ιι1θ 
ραρ ΓίιηίΙαΙίοη άυ ν. 36 άθ Μθ., ρουρ άοηπθΡ θη δυΐΐδίαηθθ δα Ρβροηδθ άυ 
V. 35. Ιΐδ οηί άοηθ θΙιθρθΙιθ ηιίθυχ, θθ ς[υί ρρουνθ άυ ιηοίηδ (|υ’ίΐ8 η’οηί ραδ νυ 
άαηδ Μθ. υη οράρθ 1ο§·ί(ϊυβ Ιρθ8 ρροίοηά. Εη ρβαΐίΐθ ί1 7 α υηθ δουάυρθ Ιρθδ 
θχΙβρίθυΡθ άαηδ Γίάβθ άθ δθρνίθθ. Οθΐυί ςυί Ρθςιοίί ΓθηΓαηί δθ ιηθίίρα ηαΐυρθΐ- 

ΙθπίθηΙ α δοη δθΡνίθθ (θί. ι, 31 ; θθρθηάαηί 3Θ η’αάπιθίίραίδ ραδ νοΙοηίίθΡδ 1θ 
ραρρίΌθΙΐθΐηθηί ρορυΙαίρθ ρ1ιοηβίί(|υθ διάκονος θί δέχεται). Εα ίραάίίίοη (^υί 
ηοηιπιαίί δαίηί 1§[“ηαθθ ά’ΑηίίοθΙΐθ δ θεοφόρος, « 1θ ρορίθ-ΕΙίρίδί », α ]ουβ δυρ 
Γαθθθηίυαίίοη θεόφορος, « ρορίβ ραρ 1θ ΟΙιρίδί », θί α ίιηα§·ίηθ (^υθ θθί θηΓαηί 

θδί άθΥθηυ ρΐυδ ίαρά 1θ §·ραηά βνβ(|υθ θί ιηαρί^ρ (Α^Υβίβ). ^β8υδ ΓθπιΕραδδθ 
(Μθ. δθυΐ), έναγκαλισάρ,ενος, θΓ. Ρρον. νι, 10; χχιν, 48 (33). 

37) ΙΙηθ ρρθηιίθΡθ ορίηίοη [ΜαΙά., ΚηαΙ).] θδίίπιθ ςυθ θθί θηίαηί Ρθρρθδθηίθ 
δθυΐβπίθηί Ιθδ αυίΡθδ θηΓαηίδ : 86ίΙί66ΐ ιιί ΐ6η6ΐ'α οηνα ραΐ'νιιΙθ8 ρτο86(ΐηαηΐΐίΓ 
6οηλΊη(ρα6 8αΙιιίί ρΓ08ρί6ίαηΐ ρΐΌρί6Γ 768ΐιπι [ΚηαΒ., 249), θί θθίίθ ρθηδβθ θδί 

α Ια Εαδθ άθ ίαηί ά’οθυνρθδ άθ θΐιαριίβ θηίρθρρίδθδ θη Γανθυρ άθδ θηΓαηίδ ρουρ 
Γαιηουρ άθ άβδυδ-ΕΙιρίδί! Οθρθηάαηί, υηθ δθθοηάθ ορίηίοη [8^^616, Σοΐ8ρ θίθ.) 

ηοίθ ςυθ δέχεσθαι άοίί θίρθ ρρίδ άαηδ 1θ ιηέπΐθ δθηδ ΐίυθ νι, 11. Ε’θηΓαηί ηθ 
Ρθρρβδθηίθ ^β8υ8 (^υθ δ’ίΐ θδί θηνογθ ραρ'ΐυί, θοηιηΐθ Ιυί θδί θηνο^β ραρ δοη 
ΡβΡθ; ί1 νίθηί αυ ηοιη άθ ^θδυδ, έπ\ τω δνόριατι, θ’θδί-α-άίρθ ανθθ υηθ ιηίδδίοη 
άθ ^βδυ8, ίηνθδίί άθ δοηαυίορίίβ. II δ’α^^ίί άοηθ άθδ άίδθίρΙθδ; θΓ. ΏίάαΤ^1ΐ6, 12 : 

πας δέ δ Ιρχόμενος εν όνο'ματι Κυρίου δεχθτίτω. Οη θη θοηθίυί (^υθ ηοίΡΘ 1θ§1οη άυ 
V. 37 δθραίί ιηίθυχ α δα ρΙαθθ άαηδ υη άίδθουρδ άθ ηιίδδίοη (θΓ. Μί. χ, 40). 

Εοίδγ 1θ Γαίί ΡθηίΡθΡ άαηδ 1θ θοηίθχίθ ά’υηθ Γαςοη ρρθδΐ^υθ §·ροίθ8(ΐυθ : « ΜαΡθ 
Γαίί Ρθθοιηπιαηάθρ αυχ ϋουζθ ά’ανοίρ β§'αρά αυχ « ρθίίίδ » αρόίΡθδ; οη ρθυί 
θροίρθ (^υ’ίΐ α δυρίουί θη νυθ 1θ « ρθίίί » Ραυΐ, « ΙθπιοίηάΡθ άθδ αρόίρβδ », ί^υί 
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38Ιβαη Ιτιί άίί : « ΜίΐιΐΓβ, ηουδ εινοηδ να ^αβίςπ’αη ο[αί οΙιαδδαίΙ 

1θ8 (Ιβιηοηδ βη Ιοη ηοιη, (^αί ηβ ηοπδ δαίΐ ραδ, βΐ ηοπδ Γανοηδ θτη- 

η’βίαίΐ « ρ»8 άί§^ηθ ά’βίΓβ αρρβίβ αρόίΓβ », ιη&ίδ (^αί ΟΓογαίΙ ανοίρ απί&ηΐ ίαίΐ 

ςυθ « 1β8 §·Γοΐηά8 &ρόΐΓβ8 », βΐ ηθ Ιθιιγ θΙρθ ίηΓθηβπΓ βη ηβη. 8ί ίβΠβ βδΐ Ιη 

ρβηδββ άη ΓβάηβΙθηΓ, Γίηβίάβηί άβ Γβηίηηί δβ ΓηΙΙηβΙΐθ βίροίΐβπιβηΐ η Ια Ιβςοη 

άοηηββ ηυχ Όοηζβ, βΐ η ΓηίΤηΐΓβ άβ ΓβχοΓβίδΙβ ςυί η’βίαίί ρηβ άίδβίρΐβ, ρουρνιι 

ςιΐΘ ββΐ βχοΡβίδΙθ 8θϋ βηβοΡΘ 1β « ρβΐϋ Ρηηΐ » (II, 69 8.). Ουίρβ ςυβ Μβ. η’η 

ρηδ (Ιθ βθδ (Ιθ880ΐΐ8, Ρ&ηΙ η ρη δβ άϊρβ ρβΐίί, πιαίδ υη άβ 8Θ8 ηάιηίρηΐθΐιρδ ρου- 

νηίΐ-ΐΐ δθρίβιΐδβιηβηΐ Ιβ ρβ§·3.ρ(1θρ βοπιπιβ ηη ρβΐίί άίδβίρΐβ, ίπδίβπίθηΐ ίι§·ιΐΡΘ 

ρ&ρ ηη βηίαηΙ? 

Νοηδ ρροροδοηδ ηηβ ορίηίοη ιηογβηηβ. ραροΙβ άβ άβδπδ ηβ νίδβ ρ&8 

Ιουδ 1β8 βηίβηΐβ, ιηηίδ ηβ δ’ηρρΙίςηβ ρ&δ ηοη ρίπδ ηηίςηβηιβηΐ ηηχ άίδβϊρΙβδ. 

II 8’3§^ίΙ ρρο1)3ΐ)ΙβηιβηΙ άβδ ρΐυδ δίηιρίβδ άβ Ια βο ηιηιηη&ηΐβ; ίΐ η’βδί ρηδ άίΐ 

ςη’ίΐδ νίβηηβηί ηη ηοιη άη ΟΙιρίδΙ, έν ονόματι, πιηίδ ςη’οη Ιβδ Ρβςοίί έπι τω 
δνόματι, β’βδΙ-η-άΐΡβ « βη νηβ άβ, βη Γΐιοηηβηρ άβ ». Ο’βδΙ η βηηδβ άη ΟΙιρίδΙ 

ςηβ Ιβδ βΐιβίδ άβνροηΐ Ιβδ ηββηβίΠίρ ηνββ 1)οηΙβ. ^β1η^ άοηβ (^ηί νίβηάρηίί 

η ρβββνοίρ ηη βηίηηί (δρίριίηβΐ) (δέξηται δηΐ)]. ηορ. ρηρββ (^η’ίΐ 8’η§·ίί ά’ηη ίηΐί 

βνβηΐηβΐ), ρβςοΐί Ιβ ΟΙιρίδΙ; βί ββΐηί (^ηί Γηηρη Ρβςη (δέχηται, 8η1)^^ ρρβδβηΐ 

ρηρββ ςηβ Ιβ ΓηίΙ βδί ββηδβ ηβςηίδ), ηβ ΡβςοίΙ ρηδ δβηίβιηβηΐ Ιβ ^I1Ρ^8ι (ούκ 
εμέ ηβ άοίΐ ρηδ βίρβ ρρΐδ η1)8θ1ηιηβηΙ), ιηηίδ ηηδδί ββΐηί ς[ηί Γη βηνογβ, ϋίβη 

Ιηί-ιηβπιβ. 

Όηηδ ββ δβηδ ϋ 7 η ηηβ δπΐίβ Ιρβδ δηίΓιβηηΙβ άηηδ Ιβδ ρβηδββδ. Οη βοηςοίί 

(5ηβ ΜΙ., ρβηΐ-βίρβ ά’ηρρβδ ηηβ ηηΐρβ ίρηάίίιοη, ηΐΐ ρροβίβ άβ Ιη ρρβδβηββ άβ 

ββΐ βηίηηί ροηρ βη ϋρβρ άιρββίβηιβηί ηηβ Ιβςοη ά’ΐιηιηίΐϊίβ, βί Ιβ ίβχίβ άβ Μβ. 

ροηνηίί ηηδδί βίΡβ ηββοιηπιοάβ ή ηη άίδβοηρδ άβ πιίδδίοη. Όβ δορίβ (^ηβ, ίβί 

βηβορβ, οη ηβ ρβηί ρηδ ρροηνβρ (ίηβ Μβ. δοίί δββοηάηίρβ. 

38-40. Ρ’υδΑΟΕ ηυ νομ όε άέδυδ (Ρβ. ιχ, 49-50). 

38) ^βηη ίηίβρροηιρί Ιβ ΜηίίΡβ : εφη, δηηδ αποκριθεις άηηδ Ιβδ ηιβίΐίβηρδ ηΐδδ. 

Οη βδί άοηβ άίδρβηδβ άβ βΙιβΡβΡβΡ ηηβ δηίίβ Ιο^'ίςηβ. II βδί 1)ίβη ίοη3οηΡ8 ςηβδ- 

ίίοη άβ ΓηββηβίΙ ςη’οη άοίί ίηίρβ η ββρίηίηβδ ρβΡδοηηβδ, πιηίδ ββ ^ηί η ίρηρρβ 

^βηη, β’βδί δπρίοηί Ιβ ιηοί έπΙ τω δνόματί μου. Οβίη Ιηί ρηρρβΠβ (^ηβΐί^η’ηη ςηί 

βΐιηδδηίί Ιβδ άβιηοηδ ηη ηοπι άβ άβδηδ. Οη ηβ ρβηί ρροηνβΡ ς[ηβ β’βίηίί άβ]η 

ηηβ ίοριηηΐβ. Β’ηίΠβηΡδ έν τω δί^ηίββ (^ηβ Γβχορβίδίβ δβ δβρνηίί άη ηοιη άβ 

^β8η8, ηοη (}η’ίΙ η^ίδ8ηίί βη νηβ άβ Ιηί οη ροηρ Ιηί. άβηη η’η δηί8ί (^ηβ Ιβ βόίβ 

βχίβρίβηρ άβ Γηβίίοη, βί βοπιιηβ ββί βοιηπιβ ηβ βηίνηίί ρη8 Ιβδ άί8βίρ1βδ, ίΐ η 

ρρίδ Ιβ ρηρίί άβ Γβιηρββββρ. Οη άίρηίί ςηβ ιηηίηίβηηηί Ιβδ άί8ροδίίίοηδ βοηβί- 

Ιίηηίβδ άβ 3βδηδ Ρβηάβηί 8η βοηδβίβηββ ίηςηίβίβ. Ρβ Γηίί η ρη 8β ρηδ8βρ ηη 

ίβιηρ8 άβ 1η πιί88ίοη άβ8 Αρό1ρβ8 (νι, 7 88.). II η βίβ βοη8ίηίβ ρ1η8 ίηρά 

(Αβίβ8, XIX, 13), ηιηί8 ββ η’β8ί ρη8 ηηβ ρηί8θη άβ νοίρ ίβί ηηβ ρρο]ββίίοη άβ ββ 

ςηί 8’β8ί ρηδ8β άηη8 ΓΕ§·1ί8β. Οη η άβ^η βίίβ Ροίδγ ςηί ρββοηηηίί Ρηηΐ άηη8 

Γβχορβί8ίβ (ηρρβ8 ^οΖ5Ζβ7ΐ, νοΙ^τηαΓ): βοηςοίί-οη ηη ρηρίίδηη άβ Ρηηΐ 8β βοη- 

ίβηίηηί άβ ββΐίβ πιηί^'Ρβ 3ηδίίββηίίοη? 8ηη8 ρηρΙβΡ άη βηρηβίβρβ ρηρβιηβηί ίηη- 

ίηί8ί8ίβ άβ Γβ}^ροίβθ8β. 

0’β8ί 1η δβηΐβ ίοί8 οη άβηη ίηίβρνίβηηβ δβηΐ άηηδ Ιβδ 87ηορίί(ϊηβδ. 8οη ροίηί 

άβ νηβ ροηνηίί 8β 3η8ίίββρ ρηρ Ιβ άβδίρ άβ πιηίηίβηίρ Γηηίίβ. II βδί Ρίβη άη 
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ρβοΐΐθ, ρείΓΟθ (|ΐι’ί1 ηβ ηοιιβ βυίΐ ραδ. » Ιθδπδ άίί : « Νθ 

ΓθπιρθοΙίΘζ ραδ, οαΓ ί1 η’θδΐ ρβΓδοηηβ €[υί Γαδδθ υη ιπιγειοΙθ βη 

νθΓία (1θ ιηοη ηοιη, θί ^υί ρυίδδβ ΙίΐθπίόΙ ειρκέδ ραρΙβΓ ιη&Ι άβ ιηοί. 

ΟαΓ οθΐυί (5πί η’θδΐ ραβ οοηΐΓβ ηοπδ βδΐ ροπΓ ηοπδ. 

Εΐ (^ιι^^οη(^υθ νοπδ άοηηβΓα έι ΕοίΓβ υη υθγγθ ά’βαυ ρουΓ 1υ 

Γδίδοη (^υβ νουδ βΐθδ &υ ΟΕΗδΙ, βη νόπΐβ, ]β νουδ άίδ ςυ’ίΐ ηβ ρθράρυ 

^β&η ςυί ιηαηίίβδίκ ίαηΐ άΊιοΓΓθΠΓ ροιίΓ ΓΙιβΓθδίβ άθ Οβήηΐΐιβ βί Ιαηί άβ δοίη 

(1θ ΓθνίΙβΡ (Εϋδ. Η, Ε. III, χχνιιι). — Οη ρουΡΓ&ίί οπίθΙΐΓβ ος ουκ ακολουθεί 7)[χιν, 
κρΓβδ δαιιχόνια, δίνβο ΒΕΕ βΙο., /*, β^Γδίη., ρ68., τηβ. 

39) Εβ ιη&ίΐΓΘ βδί ρΐυδ οοηοίΐίκηΐ βΐ ιηοηΐΓβ ςπβ Γίηνοο&Ιίοη άη ηοιη άο 
368118 80 Γ&πίθηβ ρ&Γ 1β ί&ίΐ ΐϊΐθπιβ 4 ΓβοοηηκιίΓβ ΓαυΙοπΐθ άβ άβδπδ. Εβίπί ςυΐ 
ίαίί υη πιίΓυοΙθ Ιν τω όνόματι, « ρκρ υηβ ίηνοοηΐίοη βχΙβηβυΓβ », οοηίθδδβ 
ΓαυίοηΙβ, βΐ η^ίΐ άοηο επ\ τω δνόματι. Αρρβδ οβία ί1 86Γ&ίί οΜί^β άβ 8β βοηίΓβ- 

άΐΓβ δ’Π ρ&ρΐυΐί βοηΐΓβ 3βδυ8, βί 1β Γβδυΐίηί (}υ’ίΙ οΜίβηΙ βδΐ άβ ηηΐυρβ α 1β 
ΟΟηνηίηΟΓβ Ιυί-πιβηΐθ, Ευτη. : συνεχώρει δε και τούτοις θαυριατουργεϊν ά|χα [χεν εις 
βεβαιώσιν του κηρύγριατος, όίρια δε κα'ι εις βελτίωσιν αυτών δή των θαυρ.ατουργούντων. 
Εοίδγ ί&Η άΐΓβ η 3β8υ8 : « ί1 η’βδί ρ&8 ρθ88ί1)Ιβ ι^υ’υη Ιιοπιπιβ ςυί ίαίί άβδ 

πιίρδίβίβδ βη δοη ηοπι ρηκίβ ηι&Ι άβ Ιυί, ηβ 8θίί άηηβ Ια νκαΐβ ίοί άυ ΕΙιηβΙ, 

ρυ^8(^υ’^1 η ΓΕδρη! άβ Όίβυ ςυί &§·ίΙ άηηδ 1β Εΐιηβί ». ΕΙ ίΐ &]ουΙβ ηυδδίΐόΐ : 

« Εβ Γ&ίβοηηβηιβηΙ βδΐ ραυίίηίβη άηηδ 1β ίοηά βΐ ]υ8€[υβ άηηβ Ιη ίοΓπιβ » (II, 74). 

Εη νβΓΪίβ! , . 

40) II ίηυΐ 1ΪΓβ ήριών (έϊ5), οκρ Ια Ιβςοη υριων βδΐ δυδρβοΐβ ά’ΐιαηηοηΐδβρ ηνβο 

Εβ. Οη βοηιρρβηά ΐΓβδ 1)ίβη ςυβ 1β βηυνβυρ ίκδδβ ηιηίηίβηηηΐ βηυδβ βοηιηιυηβ 

ηνββ 8β8 άίδβίρΙβδ. Εη ρροροδίΐίοη ^βηβρηΐβ ηβ δουίΪΓβ ηυβυηβ άΐίϊιβυΐίβ, ά’ηυ- 

ίηηΐ ςυ’βΠθ βδί ηρρυγββ βυρ 1β ΓηίΙ Ρββΐ 8ί§·η&Ιβ (ΓίηάίβηΙίί, ηυ Ιίβυ άυ δυΐ)- 

^οη^ί^Γ ηρρβδ 8ς, ίηάίς[υβ Ιη ρβηΐίΐβ άυ βηβ, Β1α88, 221). Όηηδ Ια ΙυΙΙβ ηβΕηρηββ 

δουίβηυβ ραρ 1β8 Ρΐιηρίβίβηδ βί 1β8 8βρί1)β8 βοηΐρβ Ιβ δηυνβυρ βί 8β8 άίδβίρΙβδ, 

οη ρβυί άίρβ ςυβ (ϊυί η’βίηίί ρηδ βοηίρβ βυχ βίηϋ ρουρ βυχ, δυρίουί δ’ίΐ δβ 

βοπιρορίηίί βοηιιηβ Γβχορβίδίβ. Εα δβυΐβ άίίΓιβυΙίβ βδί ίουί βχίβρίβυρβ η Μβ. 

Ο’βδί (^υβ Ιβδυδ η άίί ρρβδςυβ Ιβ βοηίρηίρβ άηηδ υηβ ηυίρβ βίρβοηδίηηββ : ό ρ.ή 

ών [χετ’ έρ,οΰ κατ’ έμοΰ Ιστιν, κα\ δ [χή συνάγων [χετ’ ερίου σκορπίζει (Μί. XII, 30 = Εβ. 

XI, 23). Όηηδ ββδ ρροροδίίίοηδ ηΕδοΙυβδ, ίουί άβρβηά άβ Ιη Γηςοη άοηί οη 

βοιηιηβηοβ. Εη ηβυίρηΐίίβ η’βδί ρηδ βηνίδη^^ββ. 8ί άοηβ (}υβΙ(ϊυ’υη η’βδί ρηδ 

ρουρ ηιοί, β’βδί (}υ’ί1 βδί βοηίΡβ ιηοί. Μηίδ δί €[υβ1ςυ’υη η’βδί ρηδ βοηίρβ ιηοί, 

β’βδί άοηο ςυ’ίΐ βδί ρουρ ιηοί. Εβδ ηηβίβηδ, ρΐυδ ροιηρυδ η 1η Ιο^ίςυβ, ηνηίβηί 

ρββοηηυ ςυβ Ιβδ άβυχ ρροροδίίίοηδ, ηνββ υηβ ηρρηρβηββ βοηίβηίρβ, βηδβί^ηβηί 

ίουίβδ άβυχ ςυ’ίΐ Γηυί δβ άββίάβρ ρουρ ου βοηίρβ άβδυδ. ϋ’ηίΠβυΡδ Ιβ βοηίβχίβ 

βδί Εβηυβουρ ρΐυδ βΐηίρ άηηδ Μβ. ςυβ άηηδ Μί. βί Εβ.; οη ηβ ρβυί άοηβ ρηδ 

ηνηηββρ ςυβ Μβ. ηνηίί οιηίδ ββίίβ δβηίβηββ η Γβηάροίί ρηρηΙΙβΙβ (ιιι, 27) ρηρββ 

<}υ’ί1 δβ ρροροδηίί άβ ίηίρβ άίρβ ηυίρβ βΐιοδβ ηυ 8ηυνβυρ (βοηίρβ Εοί8ρ, II, 76). 

41-42. ΟηΑΚΙΤΕ ΕΝΥΕΚδ ΕΕ8 ΒΙδβΙΡΕΕδ (βί. Μί. X, 42 βί XVIII, 6; Εβ. XVII, 1-2). 

41) 3βδυδ ρβρρβηά Ιβ άίδβουρδ (ν. 37), ίηίβρροιηρυ ρηρ 3βηη. II ηνηίί άίί ςυ’βη 

Γβββνηηί ρηρ β^ηρά ρουρ Ιυί υη άβ δβδ ρΐυδ 1ιυπιΙ)1βδ άίδβίρΙβδ, υη βηίηηί άηηδ 

Γοράρβ άβ Γβδρρίί, οη ρβββνηίί Οβίυί ςυί Γηνηίί βηνογβ. II η3ουίβ ςυβ ιηβιηβ 
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ρεΐ8 8δΐ Γ6θθΐηρθη8Θ. (^πίοοη^υβ 80£ΐηάα1Ϊ8βΓ8ΐ υη άβ οθ8 ρθ1)ίΐ8 

(}πί ΟΓοίβηΐ... ί1 ναπί ιηίβιιχ ροιίΓ Ιιιί €[π’οη Ιπί ρα88Θ απ οοπ πηβ 

ηίθαίθ ά’απθ, θΙ (|ΐι’οη 1θ ]θ11;θ (1ειη8 Ια πιθγ. 

1β άοη ά’ιιη νβΡΓβ ά’βαα ααΐ'α 8α Γβοοιηρθηδβ. δθΐιίθηιβηΐ αα Ηβπ άβ ραρίβρ 

άβ Ια οοηάυίίθ άβδ άίδοίρίβδ (ϋπ^βαηίδ θηνβΡδ ά’απίρβδ, ί1 ραρίθ ιηαίηΐθ- 

ηαηΐ άβ Οθ ςα’οη ίαίί βη ίανβιιρ άβδ Βοαζβ. ίι’ΐηίβΓνβηΙΐοη άβ ^βαη η’α ραδ ίη- 

ΙθΡΓΟίηριι 1θ άίδοουρδ, ιηαίδ Ιπί α άοηηβ υη αυΐρβ ρΐί. ΚηαΙί. οοηδΙρυίΙ αίηδΐ : 

ΓαοΙίοη άβ ΓθχοροίδΙβ θδί 1)οηηβ, ρυίδςυβ ιηέιηθ 1β άοη ά’υη νβιτθ ά’οαυ ηβ 

δθΡα ραδ δαηδ Ρβοοιηρθηδθ. Μαίδ 1β ϋβη η’βδί ραδ δί θΙροιΙ θηΐρβ ν. 40 θΐ ν. 41. 

Ι^α ρΐιραδθ Ιν όνόριατι Ζτι Χρίστου έστε η’βηυίναυΐ ραδ α « αυ ηοιη άυ ΟΙΐΡίδί », 

ιηαίδ α ; « ραροβ ςυβ νουδ βίβδ αυ ^11Ρ^δι »; οθ δθραίί ρΙυΙόί υη βς[υίνα1θη1; 

άβ Ιπ\ τω (|υβ άθ Ιν τω όνόρ.ατι. Ιια ίουρηυΡθ εν όνοριατι θδΐ ίοί ρυΡθπιβηΙ §'Ρβθ- 

ςυβ, δί§;·ηίβαηί « ρουρ Ια ραίδοη » (οΓ. ΗΕίτΜϋι,ΕΕκ, Ιπι Ναιηβη ΙβΒΐι, ρ. 63, η. 4, 
οϋαηΐ; Όιον Οα88. χιιι, 24 θί χχχγιιι, 44; 8ίν6ΐ6 οίΐβ Τκυα. ιν, 60). 

δτι χριστού έστε θδί υηβ Ιουρηυρβ ραυίίηίβηηβ, Κοιη. νιιι, 9; I €ορ. ι, 12; 

III, 23; II Οορ. χ, 7. χριστός δαηδ αρΙίοΙβ ηβ δβ Ιρουνβ ^α^ηαίδ άαηδ Ιβδ δγηορ- 
ϋί^υβδ ηί άαηδ Ιβδ Αοίβδ. Νοη δβυίβιηβηΐ ί1 βδί ρβυ ρροβαΜβ οίυβ άβδυδ αίί 
βιηρίο^θ οβίΐβ βχρρβδδίοη, ιηαίδ βΐΐβ βΙοηηβ ιηέιηβ άβ Ια ραρί άβ Μο. Οη ρβυί 
οροίρβ (οί. ΗΑ\νκΐΝ8, Ηοραβ 8\)ηορηοαβ, 122) ςυ’βΠβ βιηαηβ ά’υη οορίδΙβ, ά’αυ- 
Ιαηΐ ςυβ Ιβ ίβχΐβ η’βδί ραδ ίρβδ δύρ. 8υρ ού ρ,τί, οΓ. ΜοιιΙίοη, 188 δδ.; Ιβδ ραδ- 
δα§'βδ ού οβΙΙβ ΙοουΙίοη ραραίΐ δοηί δυρίουί βιηρρυηίβδ αυχ ΙιΧΧ ου νίβηηβηί 
άβδ Σο§ία, άοΐίο, ραρ υηβ ίηΠυβηοβ δβιηίίίε[υβ (οί. ΙηίΓοάηοίίοη), Ιια ρβοοιη- 
ρβηδβ η’βδί ραδ βναΙυββ. 

42) Εα ρβηδββ Ρβνίβηί ρΐυδ οοιηρίβίβιηβηί αυ ροίηί άυ ν. 37 ραρ οοηίραδίβ. 
άβδυδ α ρυ άβ ηουνβαυ ηιοηίρβρ Γβηίαηί (^υί δβρναίί άβ ί^ρβ α οβδ ρβίίίδ, ςυί 
δοηί ίοί ηβίίβπιβηί (^υαΐίίίβδ οοιηιηβ άίδοίρΙβδ. ΙΙδ δοηί ρβίίίδ, δοίί ραρ ορροδί- 
ίίοη α οβυχ (}υί ίίβηηβηί Ια ρρβιηίβρβ ρΙαοβ, δοίί ραΡΟβ (:[υ’ίΙδ δοηί ιηοίηδ βοΐαί- 
Ρβδ, ρΐυδ ίαίβίβδ, άβ οβυχ ς;υβ δαίηί Ραυΐ ηοιηπιβρα ασθενείς, άσθενοΰντες τ^ πίστει 
(Κοιη. XIV, 1; I ^ορ. νιιι, 10 δδ.; ιχ, 22; βννβΐβ). II βδί ίουί ηαίυρβΙ ς[υ’ίΐ8 
δυίνβηί ΓβχβιηρΙβ άβδ οΐιβίδ. Οβυχ-οί άοίνβηί άοηο 1)ίβη δβ ^-αράβρ άβ Ιβδ δοαη- 
άαΐίδβρ; δυρ σκανδαλίζειν, οί. ιν, 17. — καλόν... ριαλλο'ν (οί. Αοί. χχ, 35, άαηδ υη 
Ιο^ΐοη, βίΟαΙ. ιν, 27 οίίαίίοη ά’Ιδ. ιιν, 1), ίΐ δβραίί βοηραρ οοιηραραίδοη; [χαλλον 
ρβιηρΙαοβ Ιβ οοιηραραίίί άβ καλόν, ανβο ρΐυδ άβ ίοροβ, έστίν βδί άβ]α βίοηηαηί 
αυ Ιίβυ άβ ην, ρυίδςυβ ίουίβ Ια ρΐιραδβ βδί ρρβδβηί, οοιηπιβ 
περίκειται, άοηηβ ρΐυδ άβ ροίάδ α Γαίϊιριηαίίοη. Ρα §·ραιηηιαίρβ βχί§·βραίί περιέ- 
κειτο... έβλτ^θη, (5υί δβ ίρουνβ άαηδ Β {Βΐα88, 219). — ρ-ύλος όνικός βδί υηβ ιηβυΐβ 
αοίίοηηββ ραρ υη αηβ, αυ Ιίβυ άβδ ιηβυΐβδ α βραδ άοηί δβ δβρνβηί Ιβδ ίβιηιηβδ. 
Ταηάίδ ςυβ Ια ιηβυΐβ α βραδ δβ οοιηροδβ άβ άβυχ ρίβρρβδ ροηάβδ, οβΠβ άβ 
άβδδυδ βοραδαηί Ιβ ^ραίη δυρ οβίΐβ άβ άβδδουδ, Ια ιηβυΐβ ρουρ αηβ βδί υηβ δΟΡίβ 
άβ οαΐίοβ βη ρίβρρβ, ρβρίορβ αυ ιηίΐίβυ ά’υη 1αρ§'β ίρου ραρ ού ραδδβ υη ρίνοί 
β§·α1βηιβηί βη ρίβιτβ. Εβ §·ραίη βδί νβΡδβ άαηδ οβ οαΐίοβ βί δ’βοραδβ οοηίρβ Ιβ 
ρίνοί α ιηβδυρβ (5υβ Ια πιβυΐβ ίουρηβ, ιηίδβ βη ιηουνβπιβηί ραρ υη αηβ αίίαοΐιβ 
αυχ αηδβδ άβ Ια ιηβυΐβ. Οη ρουναίί άβίαοΙιβΡ Ιβ οαΐίοβ ίρουβ βί Ιβ ραδδβΡ αυ 
οου άβ ςυβίςυ’υη; Γβχρρβδδίοη άβ Μο. βδί άοηο αΙΐδοΙυπιβηί Ιίίίβραΐβ. Πηβ άβ 
οβδ ιηβυΐβδ, βη Εαδαΐίβ, ίρουνββ ρβοβηιιηβηί α Βίίίίρ, δβ νοίί άαηδ Ιβ ιηυδββ 
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81 ία ιηαίη βδί ροπΓ Ιοί ιιη 8υ]θΙ άθ 8οαηάα1θ, οουρβ-ΐα. II 

γαπί ιηίθιιχ (^ιιβ ία βηίΓβ8 ιηαηοΐιοί άαηδ Ια νίθ (^αθ ά’αΐΐθκ, αγαηί 

άβδ ΡθΡβδ Βίαηοδ έ. ^β^α8α1θ1Ώ. Ββ Κ. Ρ. ΟθΓπίθΓ-ϋιίΓαικΙ α ΐΓουνβ ίουΐβ 
Γίηδίαΐΐαίίοη ά’υη 8θΐΏΐ)1&1)1β πιοιιΐίη άαηδ Ιβδ ίουίΐΐθδ άθδ ΡθΡβδ Αδδοιηρίίο- 
ηΐδίβδ απ ιηοηί 8ίοη ίραάίίίοηηθί. Ρβ πιοί όνικός, ςαί βίαίΐ οθΠδΘ « §^γθο 1)ίΙ)1ί- 
(}ΐΐΘ », α βίβ δί§“ΐια1θ ρακ ϋβίδδΐηαηη άαηδ άβδ ρ&ργρπδ άπ δίέοΐβ (τα όναά 
κτ7[νη, ΣΐοΗι νοιη Οδίβη, 50). Ρ’θχρΓβδδίοη Ιαίιηιιάίίϊαθ « ανβο πηβ ιηβιιΐβ αα 
οοα » άθναίί δ’θπίβικίΓβ άβ οβΙΙβ δΟΓίβ άβ πιθπΙθ. Οη ΙίΙ άαηδ ϊ). ^^άάοι^- 

οΐήη, 29^, ςη’ηη Κοιηπίθ άοίί δβ ιηαπβΓ θΐ θηδηίΐβ θΙηάίβΓ Ια Ιοί. Μαίδ, άίδαίΐ 
Κ. άοΐίΐιαηαη : Π'Ι'ΙΓΏ ρ*10!7'Ί « ανβο ηηβ πιβαΐβ αη οοη ίΐ να 
θίυάίβΓ Ια ΤίιοΓαΙι »? (δβηδ ιηβίΙΙβιΐΓ, δβπιΜθ-ί-ίΙ, (|ΐΐθ οβίπί άβ ^(νβΐβ βΐ ΚΙθ8ΐ.). 

ΟθΙηί (}ΐιί Ιοηαίί ηηβ ιηαίδοη α δοη νοίδίη ροηναίί γ ρΐαοβρ ηηβ ιηβηΐβ α αηβ, 
□ι'Ή'Ί, ιηαίδ ηοη ηηβ ηιβηΐβ α Ια ιηαίη, οβίίβ άβρηίβρβ βίαηί Ββαηβοηρ 

ρΐηδ Βρη^αηίβ (/. Σί^Ιιφοί, δηρ Ρβ. χνιι, 2). Ρβδ βοιηηιβηίαίβηρδ ηοίβηί ςηβ 
Ιβδ άηίίδ ηβ ίβΙαίβηί ραδ Ιβδ οοηραΒΙβδ αία πιβρ; ιηαίδ αη ίβπιρδ άβδ Κοιηαίηδ 
ίΐδ οηί ρη ανοίρ δοηνβηί οβ δρβοίαοΙβ, πιβηιβ δηρ Ιβδ Βοράδ άη Ιαβ άβ Οαΐίΐββ 
(οί. δυέτ. Ααξ\ 67 : οηβναύδ ξνανί ροηάβνβρΐ'αβοίρίΐανίί οβννίοίΙυ,Β ίη βιιιηβη). 

43-48. Ρε δΟΑΝηΑΕΕ (Μί. χνιιι, 6. 8. 9; χνιι, 2). 
ι^β δβηΐ Ιίβη βηΐρβ οβ ρα&δα^β βί 1β ρρβοβάβηί βδί άαηδ 1β πιοί δοαηάαΐβ. Ββ 

ιηέπιβ (ίη’ηη Ιιοπιιηβ ρβηΐ έΐρβ ροηρ ηη αηΐρβ ηηβ οοοαβίοη άβ ρβοΐιβρ, οΐια- 
οηη ρβηί Ιροηνβρ βη δνοί-τηβιηβ άβδ Ιβηάαηοβδ €[η’ί1 ίαηί βΐίιηίηβρ α ίοηί ρρίχ. 
Ββδ ραίδοηδ ίηΐίπιβδ άβ ρβοΚβ δοηί οαραοίβρίδββδ ραρ ΙβηΡδ ΡβΙαίίοηδ ανβο Ιβδ 
ιηβιη1)Ρβδ άη οορρδ. Μαίδ, οοιηηιβ ηοη3 νίνοηδ βη δοοίβίβ, ί1 δ’α^ίί ιηοίηδ 
ά’οοοαδίοηδ άβ ρβοΐιβ αΒδοΙηιηβηί ρβΡδοηηβΠβδ (^ηβ άβ οβΠβδ (^ηί ηαίδδβηΐ άβδ 
ραρρορίδ ανβο Ιβδ αηίρβδ. Β’βδί αίηδί (^ηβ ηοίρβ ραδδα§·β ρβηίρβ άαηδ 1β Ιΐιβιηβ 
άβδ ραρρορΙδ ανβο 1β ρροοΚαίη; ί1 ηβ ίαηί ραδ δοαηάαΐίδβρ Ιβδ αηίΡβδ, ιηαίδ ί1 
ίαηί βνίΙβρ αηδδί ς·η’ί1δ ηοηδ δοίβηί ηηβ οοοαδίοη άβ οΐιηΐβ. Βα ηβοβδδίίβ άβ 
δ’β1οί§·ηβρ ά’βηχ βδί οοπιραρββ αη ρβίραηοΐιβιηβηί ά’ηη ιηβιηΐιρβ. Ο’βδί οβ 
ηη’Ορί^'βηβ α Βίβη οοιηρρίδ : έκκόψω[Αεν γ3ίρ άφ’ Ιαυτων ώς /.εφα, η πόδα, η δφθαλ[Α0ν, 
πατέρα ή μητέρα τα εναντία τη θεοσεβεία ήμας πράττειν θέλοντας [ίη Μί., Ρ. Ο. XIII, 
1160 δ.). Ββδ Ιροίδ ρΐιραδβδ δοηί οοηςηβδ δηρ 1β ιηβπιβ ρ^ίΐιπιβ, βί ί1 βδί ρρο- 
ΒαΜβιηβηί ίηηίίΐβ άβ οΙιβΡοΙιβΡ 1β δγπιΒοΙίδηιβ ρρβοίδ άβ Ια ιηαίη οη άη ρίβά. 
άβδηδ νβηί πιαρ(}ηβρ 1β ρβίραηοΐιβπιβηί άβ οβ (^ηί ηοηδ βδί βη ηιβιηβ ίβπιρδ 1β 
ρΐηδ ίηίίιηβ βί 1β ρΐηδ ηίίΐβ, άβ οβ άοηί Γηδα§·β, βη δοί, βδί Βοη βί 1β§“ίίίπιβ. Οβ 
δοηί οοπιιηβ ίροίδ οοηρΙβίδ, βί ρβηί-έίρβ δβ ίβρπιίηαίβηί-ίΐδ ίοηδ Ιβδ ίροίδ ραρ 
Ια ρΐιραδβ (|ηβ Ιβδ βάίίίοηδ ορίίίί^ηβδ η’οηί οοηδβρνββ (^η’αη ίροίδίβιηβ οοηρίβί : 
δπου δ σκώληξ κ. τ. λ. Οβρβηάαηί οηίρβ ςηβ Ιβδ ιηβίΠβηρδ πίδδ. ηβ Γοηί ραδ αη 
V. 44 βί αη ν. 46, οη οοπιρρβηά ίρβδ Βίβη (}ηβ Ια Γιη δοίί ηιαρ€[ηββ ραρ ηη ίραίί 
ρΐηδ ίορί, ςηί Ιαίδδβ ηηβ ίιηρρβδδίοη ρΐηδ ρροίοηάβ. 

43) Βα ιηαίη ηβ ρβηί δοαηάαΐίδβρ, ο’βδί-α-άίρβ βηίραίηβρ αη ρβοΗβ, (ϊπβ δί 
βΠβ δ^πιΒοΙίδβ (}ηβ1(|η’ηη οη ηηβ οΒοδβ ρβΡδοηηίάββ. Οη ροηρραίί 8οη§·βΡ α ηη 
αίίραίί άβδοράοηηβ ροηρ Γαοίίοη, οη ρΐηίόί α ςηβίο^η’ηη ςηί νοηδ βδί οΒβΡ βί 
ηίίΐβ, ςηί βδί οοιηπιβ νοίρβ Βραδ. καλόν... η, 1β ροδίίίί ροηρ 1β οοπιραραίίί βδί 
ηηβ ίοηρηηρβ δβπιίίίΐίηβ (ρ οί. Ρδ. οχνιι [οχνιιι] 8 δ.; Οδ. ιι, 7 [9]; Οβη. 
ΧΕΙΧ, 12, λευκοί η), €[ηί ά’αίΠβηΡδ η’βδί ραδ ίηοοηηηβ άβδ Ορβοδ; οί. Ηεκ., IX, 26 : 
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1θ8 (Ιθπχ ιηβίηδ, άβηδ 1& ^θΐιβηηβ, &υ Γβιι ίηβχίΐη^ιιίΙιΐΘ. βί ίοη 

ρίβά θβΐ ροπΓ ίοΐ υη 8Π]θΙ άβ 808ίη(ΐ8ΐ1θ, οουρβ-ΐβ; ί1 ναυί ϊϊιιθπχ (|ιιθ 

Ιυ θηΐΓθ8 ά3ΐη8 Ια νίβ ΙιοίΙβυχ, (^ιιβ ά’βίΓθ ]θΙθ (1αη8 Ια ^όΐιβηηβ 

αγαηΐ 1β8 άβαχ ρΐθ(ΐ8. Εί 81 Ιοη οθίΐ Θ8ΐ ροιίΓ Ιοί υη 8υ3θΙ άθ 8οαη(1α1θ, 

δίκαιόν έστιν.... η. — κυλλός, « ΙΟΓίπ », ίοί « ΓΩ&ηοΙιοί ». — ή ζωτ], ο’βδί Ια νίβ 
νβηΙαΜθ, Ια νίβ άβ Γαιι-άβία; οβ Ιβηηβ βΙαίΙ (1β]α Μβη οοηηπ άβδ Ρδαυπιβδ άβ 
δαίοιηοη (ιιι, 16 [Ι3ίδ]; ιχ, 9; χιιι, 9; χιν, 6; οί. χιν, 2); ο’έΐαίΐ Ια νίβ ανβο Όίβπ, 

οοιηπίθ Ιθ (ίίδαίΐ Ια 8α§·βδδβ : δίκαιοι δέ είς τον αίώνα ζώσι (ν, 15), Ια νίβ άιι πιοηΊβ 
α νβηίΓ άυ ταίιΐιίηίδπιβ ΐΓαηδΟβηάαηΙ (οί. Ζβ Μεδείαηίεηιβ... 163 δδ.). II βδΐ άίί 
ςπ’οη γ βηΐΓβ; βΐΐβ βδΐ άοηβ οοιηραΓθβ α υη ΙβηίΙοίΓβ, ίάβηΙίΓιβ αυ ν. 47 ανβο 
1β ΓΟ^αυιηβ άβ Όίβυ. Ζβ Ιίβυ ορροδβ α Ια νίβ, β’βδί Ια §^β1ιβηηβ. Οη δαίί ςυβ ββ 
ηοιη δ’αρρΙίςυα ά’αΙιΟΓά α υηβ ναΐΐββ άβ 3βΓυδα1βπι, □)],“; 1:1, ού Γοη αναίΐ 

δαβπββ άβδ βηίαηίδ α Μοίοΐί, ου Μβίβΐί {ΕΕ8., 2® βά., 99-109), βη Ιβδ ίαίδαηΐ ραδ- 

δβΓ ραΓ 1β Γβυ. Ο’βΙαίΙ υηβ ναΐΐββ άβ Γβρυΐαΐίοη δίηίδίΓβ. ΖθΓδ(ϊυ’οη Γβναίί ά’υηβ 
βδβΐιαίοΐο^ίβ ΙβΓΓβδίΓβ, οηγ ρΐαςαίίΐβ Ιίβυ άυ δυρρΙίββ άβδ βοηάαιηηβδ; β’βδί ά 
βΐΐβ ςυβ ΓαίΙ αΐΐυδΐοη Ηβηοβίι (χχνιι, 2; αυχ βηνήοηδ άβ 170 αν. 3.-0.) : « ΟβίΙβ 
ναΐΐββ πιαυάίΐβ ρουΓ ΓβίβΓηίΙβ ». Ρΐυδ Ιαρά ί1 βδΐ ςυβδίίοη άυ βΐιαίίηιβηΐ άβδ 
ιηββΐίθηίδ ραΓ 1β ίβυ, άαηδ υη Ιίβυ ίηηοιηβ : αυτός και πυρ'ι φλέξειεν χαλεπών γένος 

άνδρών [Οναο. III, 761; βί. Ρδ. 8α1οηι. χιι, 5; χν, 6), αυςυβί οη άοηηα 
Γαηβίβη ηοιη άβ Οβίιβηηβ : ΟΙϋαηιΐδ ^βΗβηηαβ οΒίβηάβΐιΐΓ, βΐ οοηΐνα βηπι 
ίιιαιηάίΐαΐίε ραναάίεηδ {IV ΕδάΓ. νιι, 36; βί. Αροο. ΒανιχοΗ, ιχχχν, 13). Ο’βδί 
ρΓββίδβιηβηΙ Γίπίθ^Ό ςυβ ηουδ ανοηδ ίβί άβ άβυχ Γβ§“ίοηδ ορροδββδ Γυηβ α 
Ι’αυίΓβ. Ε’αηβίβηηβ Οβ-Ηηηόπι βΙαίΙ άβνβηυβ βη αραιηββη Οέ-Ιιίηηάηι, βΙ 
γαιεννα ου γεεννα, ραΓ Ια δυρρΓβδδίοη άβ τη, βοιηπιβ Μανία άβ Μανίαπι (Όαι^μαν, 

Ονατη.^ 183), βί άβδΟΓιηαίδ βΠβ άβδί§·ηαίί οβ ο[υβ ηουδ αρρβΙοηδ ΓβηίβΓ; β’βίαίί 
υη βηάΓοίί ού 1β ίβυ ΙιΓύΙαίί δαηδ ΐαηιαίδ δ’βίβίηάιβ (βί. Ιδ. ι.χνι, 24). Εβ 
πιοιηβηί ού Γοη βηΐΓβ άαηδ υηβ άβδ άβυχΓβ§·ίοηδ η’βδί ραδ άβίβΓΠΐίηβ, πιαίδ ββ 
ηβ ρβυί βίΓβ ςυ’αρΓβδ Ια ιηοΓί. Εβ Γογαυπιβ άβ Είβυ βδί ίουί ρρέΐ, β’βδί Ια νίβ, 

βοιηιηβ Ια ^-βΐιβηηβ βδί ίουίβ ρΓβίβ; β’βδί Γύοιηηιβ (^υί δ’γ άίΓί^Ό. Ό’αρρβδ Ιβδ 
ίάββδ υηΐνβΓδβΠβιηβηί Γβςυβδ, 1β ηιοιηβηί άβ Ια Γββοηιρβηδβ βί άυ βΐιαίίιηβηί 
δυίί Ια ιηοΓί. Οη ηβ ρβυί δυρροδβρ (}υβ ββΐυί ιγυί α ίαίί 1β ΓβίραηβΙιβιηβηί 
ηβββδδαίρβ άβιηβυρβΓα ιηαηβΕοί άαηδ δα νίβ ηουνβΐΐβ βί άίνίηβ; 3βδυδ νβυί 
άίρβ ςυ’ίΐ βίαίί ίβί αναηί ά’}^ βηίρβρ. II ίαυί άοηβ δαβρίύβρ ίουί ββ (}υί βδί άβ 
ββίΐβ νίβ ρουρ ηβ ραδ βίρβ βχβΐυ άβ Ια νίβ ίυίυρβ. 

44) Εβ V. 44 άίί νβνπιίδ εοηιηι ηοη πιονίΐαν, βΐ ίβπίδ ηοη εχΗη^ΐίίΐιΐΓ βδί 
ρΐυδ ρροΕαΜβηιβηί α δυρρρίηιβρ (βί. βυρ ν. 43-48). 

45) Οη ρβυί βηίβηάρβ « 1β ρίβά » άυ ηιουνβιηβηί άβ Ια νίβ [βννβΐβ], ιηαίδ 
ηουδ ανοηδ άβ]α άίί (}υ’ί1 η’^ α ραδ Ιίβυ ά’ίηδίδίβρ δυρ υη δ^ιηΐιοΐίδηιβ ρρββίδ. 
Ταηάίδ ςυβ ββΐυί ςυί η’α ςυ’υη ρίβά βηΐρβ βηβορβ άαηδ Ια νίβ, ββΐυί ςυί α άβυχ 
ρίβάδ βδί ββίΐβ ίοίδ ^6ιέ άαηδ Ια §·β1ιβηηβ (άβ ιηβιηβ ν. 47, αυ Ιίβυ άβ άπελθεΤν 

V. 43). 
46) βί. V. 44. 

47) Ε’οθίΐ πιαρςυβ ρΐυδ βχρρβδδβπιβηί Ιβδ ιηαυναίδ άβδίρδ, βί. I 3ο. ιι, 16 : 
ή επι6υρ.ία των όφθαλρών, δρββΐαΙβηιβηί Ιβδ άβδίΡδ άβ Ια βύαίρ, βί. 3ο1) XXXI, 1, 
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0ΐΓΓαο1ιβ-1θ; ί1 νααΐ ιηίθπχ (|ΐιβ Ιιι βηίΓθδ ανβο αη 8θα1 οθίΐ άαηδ 1θ 

Γογίίπηίθ άβ Βίβυ, (^αβ ά’βίΓβ 3βΐΘ, ειγαπί 1θ8 άθπχ γβπχ, (1αη8 Ια ^β- 

Ηθπιιθ, οΐι ΙβιΐΓ νβΓ πβ βπίΐ ρα8, βΐ ού 1θ ίβα ηβ 8’θΐΘίηΙ ρα8. ΟαΓ 

1113118 οθία ιηβιηβ βδί πηβ ρΓβιχνβ ςαβ άκηδ Γβηδβιηΐιΐθ ί1 δ’α^^ίΐ άθδ οοο&δίοηδ 
(1θ ρβοΐιβ ίοιίΓπίθδ ρκΓ 1θ ρροοίι&ίη. — [χονοφθαλ[χος θδΐ πη ιηοΐ αηοίβη, βιηρίογβ 
ρ3ΐΓ Ηβροάοΐθ (III, 16; IV, 29), οοηάαιηηΘ ρκΓ Ιβδ αίΐΐοίδίθδ, (^αί ρΡθΓΘΡ&ίΘαί 
(Ιίρθ έτερ(5φθαλ{λος (ΙιΟΒΕΟκ, Ρηκυν., 136), ιηκΐδ ςαί βίαίΐ άθπίθαρβ άΒΠδ Ια Ι^οίηβ 
(8α'6ΐ6). Ιοί Ια νίβ βδί ίηίβρρρβίβθ « Ιβ ρογαυπίθ άβ Όίβπ ». 

48) Β’αρΡθδ Ιδ. εχυι, 25 : δ γάρ σκώληξ αυτών ού τελευτ/ίσει, και τό πυρ αυτών ού 

σβεσθι^σεται, ίβχίθ ςυί νίδαίί ρροΐιαίιίβιηβηί δαηδ Ια ηοιηπίΘΡ Ια ναΐΐββ άβ Ηίηποιη, 
άβ^α, βοιηιηβ άαηβ Ηβηοβίι χχνιι, 2, υη Ιίβα άβ άαιηηαίίοη. Ββδ ίιηρίβδ δβραίβηί 
]βίβ8 Ια, βί οοηδπιηβδ ραρ 1β ίβιι. Οβ ηβ δοηί ραδ δβηίβιηβηί άβδ οαάανρβδ 
Γοη^βδ ραρ Ιβδ νβΡδ; ίΐ δβιηΐιΐβ Ιιίβη 0[η’ί1δ νίνβηί βηοορβ ρουρ δβηίίρ Ια ιηοΓδίΐΓβ 
Ιοιι]οπΓδ Γβηοιινβίββ άβδ νβΡδ βί άιι ίβη. Ο’βδί αίηδί ςιιβ Γαναίβηί βοπιρρίδ 
ΕοοΙί. γιι, 17 βί ^αά^ί]11 χγι, 21. Βα €[πβδΙίοη άβ Γβίβρηίίβ άιι βΐιαίίιηβηί η’βδί 
ραδ ίραίίββ άίρββίβπιβηί; Ιβδ α^^βηίδ άιι δΐιρρΙίοβ ηβ δβ Ιαδδβηί ]αηιαίδ, ίαηί 
ςη’ίΐ 7 α α ρυηίρ,... οβία ηβ άβίβριηίηβ ραδ Ια άιιρββ άβ Ια ρβίηβ. Μαίδ βοηιπιβηί 
δορίίρ άβ οβ Ιίβη? Ββδ άβηχ ρβΡδρβοίίνβδ άβ Ια νίβ βί άη δηρρΙίοβ η’οηί αηβηηβ 
ίδδηβ ίηάίΐίπββ. Υίοίορ βί ΤΙιβορΙι^Ιαοίβ βηίβηάβηί 1β Γβη βί Ιβδ νβΡδ άα ΡβιηοΓάδ 
άβ Ια βοηδοίβηοβ... ουτω δε δνοριάζει τήν συνείδησιν, δίκην σκώληκος κατεσθίουσαν... 

ώατπερ γάρ αλλαχού αιώνιον ειρηται πυρ, ουτω κα'ι ενταύθα ά'σβεστον, τούτ’ εστι τδ κριττ^ριον 

της οικείας αύτών συνειδ>ίσεως... [νίοΙΟΓ). Οη ηβ δαηραίί ρΡθοίδβΡ Ιβ δ^πΐΐΐοΐίδΐηβ α 
Οβ ροίηί. Βοίδ7 άίί ρΐηδ 3ηδίβιηβηί : « Οβδ νβΡδ ηβ άβ8ί§·ηβηί ραδ Ιβ ρβαιοράδ άβ 
Ια οοηδοίβηοβ, ιηαίδ υηβ ρβίηβ 1ΐ0ρρί1)1β βί άβ§^ούίαηίβ άοηί ίΐδ δοηί Γβχρρβδ- 
δίοη Γι^πρββ... Ββ Γβη ίηάίςηβ Ιβ οαραοίβΡβ οπίδαηί άβ οβίίβ ρβίηβ, (^η’οη ηβ 
άοίί δαηδ άοηίβ ραδ βηίβηάρβ ηοη ρΙαδ άαηδ υη δβηδ ρπρβπιβηϋ δρίρίίυβί, Ια 
ρβηδββ άβ Γαπίβυρ ίϊοίίαηί ρΐυίόί βηίρβ Ια ιηβίαρίιορβ βί Ια Ρβαΐίίβ » (II, 80 δ.). Εί 
ίΐ βδί οβρίαίη (}υβ ίουί οβ ραδδα§^β οοηίίβηί Ιιβαυοουρ άβ δγιηΙιοΙίδπιβ. άβδυδ ηβ 
ρβοοιηπιαηάβ ραδ άβ δβ οοιιρβρ ρββΐΐβπιβηί Ια ιηαίη ου Ιβρίβά; ο’βδί Ιβ ρρίηοίρβ 
άυ ρβοΐιβ (^υ’ίΐ ίαυί αίίβίηάρβ [ΚπαΙ).). Βαηβ δοη οοηιιηβηίαίρβ Βοίδ^ ηβ άίί 
ιηοί άβ οβίίβ α νίβ » ίάβηίίάββ ανβο « Ιβ ρογαυιηβ άβ Βίβυ ». Εβρβηάαηί ίΐ ηβ 
ραραίί ραδ άουίβρ άβ Γαυίΐιβηίίοίίβ άβ οβδ ραροίβδ. ΕΠβδ ιηοηίρβηί οΐαίρβπιβηί 
ςυβ ^βδυδ δβ ρΐαςαίί δυρ Ιβ ίβρραίη άυ ιηβρίίβ βί άυ άβιυβρίίβ, άβ Ια νίβ ρρβδβηίβ 
βί άβ Ια νίβ Γυίυρβ, οοιηπιβ βίαηί Ιβ Ιοί άβ οΙιαουη, δαηδ αυουηβ αΐΐυδίοη α 
Γανβηβπιβηί ΒΙδίορίςυβ άυ Γβ§^ηβ άβ Βίβυ. Εί οβίίβ νίβ ίυίυρβ ί1 Ια ηοιηιηαίί Ιβ 
ρογαυιηβ άβ Βίβυ. II δβ δβργαίί άοηο ίουρ α ίουρ άβδ άβυχ οοηοβρίδ Γβ§·ηαηίδ 
αΙοΓδ άαηδ Ιβ πιοηάβ 3υίΓ, βί δρβοίαΙβηιβηί άβ οβίυί (^υ’οη ρβυί άβδί^ηβρ 
οοπιπιβ Ιβ οοηοβρί άυ Βίνρβ άβ Ια βα^βδδβ. ^υβI βίαίί Ιβ ταρρορί άβ δοη αοίίοη 
ρρορρβ ανβο οβ ρο^αυιηβ ίραηδοβηάαηί, ο’βδί οβ €[υί η’βδί ραδ βηοορβ βχρίίίΐυβ. 

49-50. Βε δΕΕ (ραραΙΙβΙβ α50» άαηδ Μί. ν, 13; Βο. χιν, 34-35). 
49) Ββδ βάίίίοηδ 0Γίίίς[υβδ οοηδβΡνβηί δβυίβιηβηί πάς γάρ πυρί άλισθτίσεται, ανβο 

ραίδοη, οαρ οβι^υί δυίί άαηδ Ια ν§. και πασα θυσία αλι αλισθησεται (οιηίδ ραρ ΚΒΒΔ, 
(|υβΐ€[υβδ ουΡδίίδ, Ιζ, Β^ρδίη., αηη.) δβιηΐιΐβ Βίβη βίρβ υηβ βχρΙίοαίίοη ά’υη ίβχίβ 
άίίίίοίΐβ. Εβίίβ βχρΙίοαίίοη α^αηί ρβηβίρβ άαηδ Ιβ ίβχίβ, Ια ραρΙίβ §^1θδββ α άίδ- 
ραρυ άαηδ Β, α, 1>, ο, ί. 
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Ιου8 άοίνθηΐ βΐΓβ 8£ΐ1β8 απ ίβυ. 8θ1 Θ8ί 1)οη; ϊηαί8, 81 1θ 8β1 

άβνίβηΐ Γαάβ, ανθο (}ποί Γα88&ί8οηηθΓθζ-νου8? αγβζ οη νοιΐ8-ΐϊΐΘΐηΘ8 

άπ 8θ1, βΐ 8ογ6ζ βη ραίχ 1β8 πη8 ανβο 1β8 απΐΓβ8. » 

ϋβρυίδ Ιοη^-ίβιηρδ ΐΓοίδ βχρίίοκίίοηδ οηί βίβ ρΓοροδββδ. Ι^βδ υηδ, ά οκυδθ άβ 
γάρ, ΗβηΙ βίΓοίΙβπιβηΙ κπ ν. ρΓβοβάβηί. ΤοηΙ 1β πιοηάβ, ο’βδΙ-κ-άΐΓβ οβτιχ ςυί 
η’οηί ρκδ ίκίί Ιβδ ΓβίΓ&ηοΙιβιηβηΙδ ηέοβδδ&ΐΓβδ, δβΓοηί δκίβδ κπ ίβυ. Οβ δγδίθιηβ, 
& ίοΓΟΘ άβ δ’κΙίαοΙίθΓ κπ οοηΐβχΐθ ηυί ρΓβοβάθ, ηθ^ϋ^β οβίυί (^ιιί δυίΐ. ϋ’κυ- 
ΐΓβδ κάιηβΙίθηΙ (^υβ πΰρ δοίΐ ρηδ άαηδ υη (1ουΙ)1β δβπδ, οοπιπίθ Ια οοηοίτιδίοη άβ 
ΙοπΙ οβ ςπί ρΓθΟβάβ. II ίαιιί δοπίΤπΓ, οιι ρκρ 1β ΓβίΓκηοΙιβιηΘηΙ άαηδ οβ ιηοιιΟβ, 
οπ ρκΓ 1β ίβπ άκηδ ΓίίπΙρβ. ϋβ ίουΐβ ίαοοη, ο’βδί ουίδκηί, οβίκ οοηδίιιηβ οοιηηΐθ 
1β δβΐ θΐ 1β Γθπ. Αίηδί πας δ’βηίθηά άβ Ιοιίδ, 1β δβηδ άβ γάρ βδΐ βοηδβρνβ, βΐ Ικ 
ΐΓΚΠδίΙίοη κνββ οβ ςιιί δυίΐ δβ ίκίί ρ&Γββ ςυβ Ιβδ Ιιοηδ βυχ κιΐδδί δοηΐ δκίβδ. 1;β 
ρηηβίρ&Ι ίηβοηνβηίβηΐ άβ ββίίβ δοΐυΐίοη βδΐ άβ ηβ ρκδ άοηηβρ ιιη δβηβ ρΓββίδ 
κπ ΙβχΙβ. Ό’αρρβδ ά’κιιΐΓβδ βηβη, 1β δβΐ κ ρουρ βπΐ ά’βιηρβοΐιβρ Ια βορρυρ- 
ΙίοΏ, άβ ρρβδβρνβρ άβ 1κ ρουρριίυρβ. Ο’βδί κυδδί 1β ΡβδυΙΙαΙ ςα’οη οβίιβηΐ ρκρ 
1β ίβυ, βί β’βδί ρρββίδβιηβηί 1β βαβ ίβί : οη βδΐ ρρβδβρνβ άβ Ια βορρυρίίοη, 
β’βδί-η-άίρβ δκΐβ, κη ιηο^βη άη Γβη (άκΐίί ίηδίρυπιβηίειΐ). II δ’&§·ίΙ άοηο ά’ιιη 
ίβη υΐϋβ, βί Ρΐβη η’βπιρέοΙιβ άβ οοιηρ&ΡβΡ η ηη ίβυ ςπί ριιριββ, ΙοηΙ βη βίαηΐ 
βηίδκηί, Ιβδ ρβίρκηβββπιβηΐδ Ιρβδ άηΡδ (ΐηί οηί βίβ ίιηροδβδ ηηχ άίδβίρΙβδ. Ι^β 
γάρ ρβηί δ’βηίβηάρβ ηοη άη ν. 48 (|ηί η’βδί (ίη’υηβ οοηβΙυδίοη (βΐ ηηβ βίΐκ- 
ίίοη!), ιηκίδ άβ ΙοηΙ ββ ςηί ρρβββάβ. ίικ δβηΐβ άίίββυΐίβ βδί (|υβ πΰρ δοίΐ ρρΐδ 
κη V. 49 ά’ηη ίβη (^ηί ρηριββ, ηη ν. 48 ά’ηη ίβη ςηί ββηίίβ. Μηίδ άηηδ ββΐίβ 
δηίΐβ άβ ρβηδββδ ρβη Ιΐββδ, 1β Ηβη βχίβριβηρ ρβηί δβ ίηίρβ ρηρ ηηίίΙΙιβδβ ηηδδί 
Ηίβη ςηβ ρηρ δ^ΠΊβίΡίβ. ΟβίΙβ Ιροίδΐβπιβ ορίηίοη βΐηίΐ άβ]η βοηηηβ άβδ ηη- 
βίβηδ, βί β’βδί δηηδ άοηΐβ 1β δβηδ οΗίβηη ρηρ ΓηάάίΙίοη άβ : βΐ οπιηίδ νίούπια 

δαίβ δαΙίβΐιΐΓ, II βη Ρβδηΐίβ Ηίβη ςηβ Ιβδ άίδβίρΙβδ άοίνβηί έΐρβ δηΐβδ ροηρ βίρβ 
η^-ρβηΗΙβδ η Όίβη, οοηιιηβ Ιβδ νίβΙίιηβδ άβ Γηηβίβηηβ ηΐΐίηηββ : πάν δώρον θυσίας 
υμών άλ\ άλισθήσεται (Εβν. II, 13). Οη ηβ ρβηί, βη βΗβί, Ρβ§'ηράβΓ Ιβδ άηπιηβδ 
βοηιιηβ άβδ νίβίίηιβδ οΗβΡίβδ η Οίβη. Ι^βδ ιηοάβρηβδ δβ ρροηοηοβηί ρρβδςηβ 
ίοηδ άηηδ 1β ιηβηιβ δβηδ {ΚηαΒ., Βννβΐβ^ ΗοΙίζ., Υί^βΙΙΗ., ^ο/ιαηζ, ΚΙοεί., βίβ.). 
I^οίδ^ δβ άβιηηηάβ δί Γηηίβηρ άβ ββίίβ δηίηρβ ρβάηβίίοηηβΠβ η’ηηρηίί ρηβ νίδβ 
« 1η βρίδβ βηηΐβ άη ιηοηάβ, Γβδρβββ άβ βοηβη^ρηίίοη ηηίνβΡδβΠβ οη ρβδίβροηί 
Ιβδ ρββΐιβηρδ, βί (5ηβ Ιβδ ^ηδίβ8 ίρηνβρδβροηί βοιηπιβ ηηβ άβρηίβρβ βρρβηνβ 
ρηρίβηηίβ? » (II, 83 δ.). — Ιι’ίηβοηνβηίβηί άβ ββίίβ δηρροδίίίοη βδί ά’βίρβ 
ηΗδοΙηιηβηί §^ρηίηίίβ. I^β βηνηηί βχβ^'βίβ η ΓοΗδβδδίοη άη βηίηβΐ^δΐηβ ηροβη- 
Ιγρίίςηβ. 

50) Ιιη βοηιρηρηίδοη άη ίβη ηη δβΐ η’ηνηίί ρβηί-βίρβ ροηρ Ηηί ςηβ άβ ρβριηβί- 
ίρβ Γίηδβρίίοηβη ββί βηάροίί άη Ιο^ίοη Ρβίβηη ρηρ Μί. βί Ιβ. — άλας (τδ) βδί ηηβ 
ίορηιβ δββοηάηίρβ άβ άλς (δ). Αρρβδ ηνοίρ βηνίδη§·β δβδ άίδβίρΙβδ βοιηπιβ δίηιρίβδ 
ββρβίίβηδ, οΗΙί^^βδ η δηβρίββρ ίοηί ροηρ οΗίβηίρ 1η νίβ (βίβρηβΙΙβ), άβδηδ Ιβδ 
βοηδίάθΡβ άβ ηοηνβηη βοιηπιβ ββηρ§“β8 άβ ίηίρβ άη Ηίβη ηηχ ηηίρβδ; βοιηπιβηί 
1β ροηρρηίβηί-ίΐδ δ’ίΐδ η’οηί ρηδ βη βηχ-ιηβιηβδ 1β ρρίηβίρβ άη δηΐηί, δ’ίΐδ ηβ 
άοηηβηί ρηδ 1β Ηοη βχβηιρ1β? Αηδδί άοίνβηί-ίΐδ δοί^ηβηδβιηβηί βοηδβρνβρ 1β 
δβΐ ςηί Ιβδ ρΡβδβΡνβ. ΟηβΙΙβ Ιίηίδοη βηίΡβ ’έχετε.Ιν εαυτοίς άλα βί καΐ ειρηνεύετε 
Ιν άλλήλοις? οη ρβηί δηρροδβρ ςηβ 1β δβΐ βδί ηνηηί ίοηί 1η βΗηρίίβ, ρρίηβίρβ 
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άβ ΙοιιΙ 1)ίβη, πίδΐίδ οβίίΐ η’θ8ΐ ραδ (ϋΐ. ΡβπΙ-θίΓβ η’γ α-ί-ίΐ αιιοιιηβ άβρβη- 

άαηοβ 1ο§^ί(ίπβ, 1β άίδοοιίΓδ δβ ΙθΓιηίηαηί ρ&ρ υηθ ρβροηδβ απ Ιΐιβιηβ άοηηβ, 

V. 33. ΡβπΙ-έίΓβ Ια ϋαίδοη Θδ1-β11β 1β§'θΡβπιβιιί ειη1ίί1ιβ1ί(}πβ. Α^βζ οβ δβΐ, 

^αΓάβζ-Ιβ βη νουδ-πίθηιβδ, βί η’βη ίαίΙβδ ρ&δ δβηΙΐΓ απχ ατιίΓθδ 1β οόΐβ 

ουίδαηί : αγβζ Ια ραίχ Ιθδ υηδ ανβο Ιβδ αυΐρθδ. Ε?ρηνεύειν βδΐ πη πιοί ραυΗηιβη 

(Κοιη. XII, 18; II Οογ. χιιι, 11; I Τΐιβδδ. ν, 13). 

Αμγ 33-50. ΜαΙά, α (Ιθ3α ΓθΐηαΓί^ιΐΘ ^αβ οθ (ΙίδΟΟΠΓδ άα ΟΙΐΓίδΙ α άύ βΐΓβ 
αΓΓαη^β ραρ Μο., βΙ η’α ρΓοΙ^αΗβΐϊίβηΙ ραδ βίβ ρΓοηοηοβ Ιβί (^αβί : 

ΜαΓ0ΐΐ8 νβΓΟ ηοη ββνναίο ονάίηβ ηαΐΎαΐίοηίβ ίηΐβν Κάβο άηο ^ΐίαβ 

οοηίιιηοΐα 6886 ά6})η6ηιηΙ Ιοπβο }ι^ρ6Γΐ)αΙο ΗίαΙα^ΐί6 86ηΐ6ηΐία6 πιηΐΐα 

ίηΐ6Γ86?ΊίίΙ ^ηαβ (^ηία Ιοοο ρο8ίΙα ηοη 8ΐιηΙ ηιίηιΐ8 /η6ίΐ6 ίηΐ6ΐΙί§ιιηΙιιη βί 

ΚοΊπίηηιη ηΐί ηοη 68ΐ οοΚαβΓΟηΙίαπι (ΐιιαονβηΐίηηι 6Χ6Γ66ηΙ ίη^βηία. 

Ό’αρρβδ Ριοίδγ ; « Π ίαιιΐ; αάιηβΙΐΓβ οα πη6 αΓΓΐβΓβ-ρθΐΐδΘβ, ου υηβ ρθΓ- 

Ιυρίιαίίοη άυ ΙβχΙβ, ου υη ^ΓουρβιηβηΙ αΓίίβοίβΙ άυ ίαίί βΐ άβδ δβηίβηοβδ » 

(II, 73). Νουδ Γθ]6ΐοηδ ανβο ίοΐδγ ΓβγροΙββδβ (1’υηβ ρβΓίυΓίιαΙίοη άυ 

ΙθχΙβ; (^υαηι α ΓαΓηβΓβ-ρβηδββ, βΐΐβ αυραίΐ οοηδίδΙβ δυΓίουΙ α ^υ8ι^βθ^ Ιβ 

« ρβΐίΐ » Ραυΐ οοηΐΓβ ΓβοδΙίΙίΙβ άβδ Βουζβ, βΐ α οοηοΠίβΓ Ιβδ ^υάβοοβΓβ- 

Ιίβηδ ανβο Ιβδ ββΙΙβηοοβΓβΙίβηδ. II βδΐ ίηυΐίΐβ άβ (ϋδουΐβρ οβΙΙβ οβίιηβΓβ 

(οί. ΙηίΓοάηβΙίοη). ΚβδΙβ Γβ^ροΐΚβδβ ά’υη ^ΓουρβιηβηΙ ςυΐ ηουδ ραραίΐάβ- 

ιηοηΐΓββ. Μαίδ βη (}υοί οοηδίδΙβ οβ ρροοβάβ ΙίΙΙβΓαίΓβ? υηίς[υβηιβηΐ άαηδ 

υη Γ^τΙβηιβ ΐΓβδ ΓυάίιηβηΙαίΓβ, (ϊυί δβ ραρρροοββ ββδ Ιοίδ άβ Ια ροβδίβ 

βββραϊίίυβ. Νουδ ανοηδ νίη6ΐΐί8ίο άαηδ 1β ραρρροοββπιβηΐ βηΐρβ Ια οοη- 

οΐυδίοη V. 50, βΐ Ια ροδίΐίοη άυ Λβηιβ ν. 33, βΐ δυρίουί Ια οοηοαΙοηαΙίο 

ςυί να ά’υηβ βχρρβδδίοη α ΓαυίΡβ, οοπιιηβ δί βΠβδ δ’αρρβΙαίβηΙ ιηυΐυβίΐβ- 

ιηβηΐ, βηΐραιηαηΐ άβδ ρβηδββδ δαηδ Ιίβη 1ο^ί(|υβ ρι^ουρβυχ βηΐΡβ βΐίβδ. 

Ο’βδΙ αίηδί ςυβ « δβρνίίβυρ άβ Ιουδ » (ν. 35) αρρβΠβ Γίάββ ά’αο- 

ουβΐΠίρ Ιβδ ρΐυδ ρβΐίΐδ (ν. 37), ε’π\ τω ονόματί μου (ν. 37) αρρβίΐβ εν τω 

ονόματί σου (ν. 38) βΐ εν ονόματι οτι χριστού Ιστέ (ν. 41). Αυ V. 42 οη ηοΙβ 

σκανδαλίστ, βΐ καλόν εστιν βΐ αυ V. 43 σκανδαλίσι^ βΐ καλόν εστιν. Α ραΡίΐΓ άβ 
V. 43 Ια δ^^ηιβίρΐβ άβδ Ιροίδ οουρίβίδ βδΐ βνίάβηΐβ. Αυ ν. 48 πυρ βδΐ δυίνί 
άβ πυρί αυ V. 49; αυ ν. 49 άλισθήσεται αηιβηβ όίλας αυ ν. 50. 

Εα δυίΐβ ρ^Ιβπιββ βδΐ άοηο αδδβζ βνίάβηΐβ, ηιαίδ ί1 ίαυί ΡβοοηηαίίΡβ ανβο 
(:[υβ Ιβ ρροοβάβ βδΐ ΙουΙ α ίαίΐ ρρΐηιαίρβ. 

Εΐ δί Γοη α (}υβΙ(}υβ Ρβρυ^ηαηοβ α αάιηβΙΐΡβ (}υβ Ιβδυδ αίΐ βηοβαιηβ 
δοη άίδοουρδ άβ οβΙΙβ ίαςοη, οη ρβοοηηαίίρα ςυβ οβίυί ς[υί α οοηδΙίΙυβ 
οβΙΙβ οβαίηβ α ρρβδβρνβ Ιβ ρΐυδ ροδδίβΙβ οΚαουηβ άβδ ραροίβδ. Αυ Ιίβυ 
ά’υη αρίίβοβ άβ ρβηδββ ςυί Ιβδ αυραίΐ ρβίοηάυβδ ρουρ Ιβυρ άοηηβρ υη δβηδ 
ηουνβαυ, ί1 δ’βδί οοηίβηΐβ ά’υη αρΙίβοβ ρουρ αίηδί άίρβ ιηηβιηο1βοβηί(|υβ. 
5ί υηβ ρβηδββ ρίδ(|υβ Ιου]ουρ8 άβ ρβράρβ ςυβίςυβ οΚοδβ άβ δα ναΙβυρ βη 
δΟΡίαηΙ άβ δοη οοηΐβχΐβ, δί υη αρραη^βιηβηΐ αυδδί ηαϊί ρβυΐ ίηάυίρβ βη 
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βΓΓβαΓ οβαχ (^ιιΐ νοαάΓαίβηΙ 1)οιι ^γθ ιηειΐ §*γ6 (οοιηηίΐθ 1β ΙβαΓ ΓβρΓΟοΙιαίΙ 

Μ&ΙάοηαΙ) ίηΐΡοάιιίΡΘ πηβ οοΐιβδίοη Ιρορ δίρίοΐθ, ί1 ίαιιΐ ανοαβρ (|αβ ο’βδί 

βηοορβ αίιιδί φι& Ιβδ ρβηδΘβδ οηΐ Ιβ ρΐιΐδ άβ οΐιαποβ (Ιβ άθιηβιΐΡθΡ ίπίδίοίβδ. 

Εΐ 81 Γοη ρβαί άίρβ ανβο Εοίβι/ οοιιΙρθ λΥθΙΙΙιααδθη : « Οη ηβ ρβιιΐ ρροπ- 

νβρ ρ&ρ (Ιβ Ιβίδ 6Χθΐηρ1β8 (^αβ Μαρο 8θίΙ ρριπιίΐίί ραρ ταρρορί αυ Ρβοτιβίΐ 

άβ άίδοοιίΡδ (^α’οηΐ βχρίοίΐβ Μαΐΐΐιίβΐΐ βΐ Εαβ » (Ιί, 84), ρ&ρββ ^α’βη θίϊβΐ 

οθΐ αρ^ιιπίθηΐ; η’βδΐ ραδ βοηναίηοαηΐ, οη ιη8ΐίη1ίθη(1ρ£ΐ ηνβο ΡΡβ//Λ. βοηΐρβ 

1^018^ (^116 δί Μβ. αναίΐ οοηηυ. Ιβ ΙοβΙ ορ(1ρθ (Ια Ρββαβίΐ (Ιβδ άίδβοαρδ, Π 

η’ααραίΐ ραδ ρρίδ Ιβ ραρίί άβ (ΙβοΙιίρβρ ββί οράρβ ροαρ α1)οαΙ;ίρ α ββ (ΐα’ίΐ 

ηοαδ α (Ιοηηό. 



ΟΗΑΡΙΤΗΕ X 

ί Εί ραΓίαηί άβ Ια ί1 νίηΐ; νθΓ8 Ια Γβ^ίοη άβ Ια ^υάθΘ βί αα άβία 
(Ιιι ΙοιίΓίΙαίη, βΐ άβ ηοτινβαα Ιββ Γοαίβδ δβ ]οί^ηίΓθηΙ α Ιιιί δΠΓ Ια 

ΓουΙβ, βΐ άβ ηοηνβαιι ί1 Ιβδ ίηδίηιίδαίΐ βοιηπιβ ί1 αναίί βουίπηιβ. 
Ιβδ ΡΗαπδίβηδ, δ’βίαηΐ αρρΓοβΠβδ, Ιιιί άβιηθηάαίβηί, ροπΓ 

X, 1. Εν ηουτΕ ΥΕκδ εα ^υ^ΕΕ ετ εα Ρεκεε (οί. Μί. χιχ, 1-2). 

1) Εθ (1βΐ3ΐιί άβ ρ1ΐΓ&8θ ΟΟΙΏΠΙΘ VII, 24. α’βδί οοιηιηβ Ιβ άβρ&Γΐ ρουρ υη 

νο^α^β. ΈκειΟεν β8ί να^^υβ, πιαί8 8ί§^ηίΓιβ ά’αηβ ίαφοη ^^βηθΓ&Ιβ Ια Οαΐάββ. 

Άναστάς ερχεται β8ΐ Ια ΙουΓπυρΘ Ιιέ^ιραϊςαθ πρίΊ, βί ηβ πιαρ^πβ άοηο ρα8 

ςυβ ^β8υ8, βίαηΐ α88ί8 (ιχ, 35), 8Θ Ιένβ. Τλ δρια η’β8ΐ ρα8 8θυ1θπΐ6ηΙ Ια ίροη- 

ΙίβΡβ, 1β8 1)0Ρηθ8, πιαί8 Ια ρβ§·ίοη, Ιβ (ϋ8ίρίοΙ, άαηδ 1β 8θηδ άβ ^*α3, Εχ. χ, 

14, βίβ.; 1θ ιηοΐ βδΐ βιηρρυηΐβ α Γαδα§·β άβδ ΕΧΧ. 

Ε’ίΙίηβραΐΡβ βδΐ ΓογΙ βοηΐρονβρδβ. λνβΠΙι. βχβΐιιί Ια ^ιιά6β ρρορρβιηβηΐ άίΐβ 
βη δΐιρρρίιηαηΐ καί ανββ Ε, ίαίί., €[ΐΐθ1ς[υθ3 ^Γβ08, δ^Ρδίη. βί ρβδ. αττη. ξο. 
Βαπδ οβ οαδ, Ια άαάββ αιι άβία άτι άουράαίη δβραϋ δίιηρίβιηβηΐ Ιβ ηοιη άβ Ια 
Ρβρββ. Μαίδ Γοιηίδδίοη βδΐ δΠδρββΙβ ά’ΗαριηοηίδαΙίοη ανββ Μί. Εη ^αράαηί καί 
ανββ νΒ... ιηβ,, ΗοΙίζ. ιηβί Ια ^υάββ αιι ίβΡίηβ άιι νο^α^'β, βη ραδδαηΐ ραρ Ια 
ΡβΡββ, βοιηπιβ XI, 1, ού Γοράρβ βδί ίηίβρνβρίί, άβριίδαΐβπι, Ββίΐιρίια^β βί Ββίΐια- 

ηίβ, α δυίνρβ άαη8 1’οράρβ ίηνβΡδβ ρουρ (}αί νίβηί άβ άβρΐβΐιο (βί. Αβί. χχνιιι, 
15). Μαίδ ΓίηίβρνβΡδίοη ηβ άοΐί ραδ βίρβ δΐιρροδββ δαηδ ηηβ ραίδοη άββίδίνβ. 

^βδιιδ α ίρβδ Βίβη ρη νβηιρ ά’αΒορά βη άηάββ, ού ί1 α ρβηβοηίρβ άβδ Ρύαρίδίβηδ, 
ρηίδ αΙΙβρ βη ΡβΡββ, βί νβηΐρ βηάη α άβριίδαΐβιη. Οη ρβηί ρΙαββρ α ββ πιοπιβηί 
Ιβ νογα^β α ^βριιδα1βπ1 βη δβρίβπιΒρβ ροιιρ Ια Γβίβ άβδ ΤαΒβρηαβΙβδ (άο. νιι, 14) 

βί βη άβββπιΒρβ ροπρ Ια Γέίβ άβ Ια ϋβάίβαββ (^ο. χ, 22) βί Ια ρβίραίίβ α Ββίύαηίβ 
αα άβία άα άοαράαίη (3ο. χ, 40) (Αίνβίβ). 

Όαηδ ίοαίβ Ια δββίίοη ρρβββάβηίβ (ιχ, 30-50), άβδαδ δ’βίαΐί βοηδαβΡβ α Γίηδ- 
ίραβίίοη άβ δβδ άίδβίρΙβδ, βί δ’βίαΐί ίβηα α Γέβαρί. Εβδ ίοαΙβδ ρβνίβηηβηί άβ 
ηοανβαα (νιιι, 34; ιχ, 14) βί άβ ηοανβαα ί1 Ιβδ βη8βί§·ηβ; Ιβδ άβαχ πάλιν δοηί 
ραραΐΐβίβδ. Β’αρρβδ Ε, }>, ί, ςαί οπιβίίβηί καί άβναηί ώς είώθει (αγαηί ρρβββ- 
άβιηπιβηί δ ό'χλος αα 8ίη§·.), β’βδί Ια ίοαίβ ς[αί δαίί δα βοαίαιηβ, ββ ςαί ηβ ηοαδ 
αρρρβηάραίί τίβη. Μαρβ νβαί άϊρβ (}αβ 3βδαδ βηδβί§“ηβ βοιηπιβ ί1 αναίί βοαίαπιβ 
άβ Ιβ ίαίρβ (|ααηά ί1 βίαΐί βη βοηίαβί ανββ Ια ίοαίβ ί^αΊΙ ηβ νοαΙαίί ραδ αΒαη- 
άοηηβρ α βΐΐβ-πίθπιβ (νι, 34). II βδί ρροΒαΒΙβ (|αβ ββ ίαί βη ραραΒοΙβδ (ιν, 33 δ.), 
(ΐαοί€[αβ ββ ηβ δοίί ραδ άίί ίβί βχρρβδδβιηβηί. 

2-12. Εα ^υΕ8ΤIΟΝ ου οινοκβΕ (Μί. χιχ, 3-9; βί. Μί. ν, 31-32; Εβ. χνι, 18). 

2) Εβ Ιβχίβ άίί οββίάβηίαΐ, Ε, α ^ λ* ηβ ίαίί ραδ πιβηίίοη άβ ΡΙιαρί- 
ένΑΝβΙΕΕ 8ΕΕ0Ν 3ΑΙΝΤ ΜΑΐΙβ. 16 
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1θ 8θη(1βΓ : « ΕδΙ-ίΙ ρβηηίδ θ. πη Ιιοπιπιθ άθ ΓβρικϋβΓ βα ίβιηπχβΡ » 

Ιυί, ΓβροηάαηΙ, Ιθπγ άίΐ : « ^υθ νοιίδ & οοιηιηαικΙθ ΜοϊδβΡ « 

^ Εΐ Πδ (ϋΓβηΙ : « Μοϊδβ α ρΓβδΟΓίί (Ι’θογιγθ αη 1)ί1ΐΘΐ άβ άΐΛ^ΟΕΟΘ βί 

δίβηδ (δαηδ &Γΐίο1β, ανβο ΑΒ, βίο.). Βα ςυβδίίοη βδί Βίβη άαηδ Ιβιιρ βδρήί. 
ΕΙΙβ βδί δοιιΐβνββ δαηδ &υουηβ οίΓΟΟΠδί&ηοβ βχίβΡίβπΓβ [ΙΥεΙΙΙι.) ροαί' βρροπνβι* 
Γορίΐιοάοχίβ άιι πιαίίΓβ. Ββδ ΡΚαηδίβηδ Γβ^&ράβηί οβ ροίηί οοπιιηβ ίρ&ηοΐιβ 
Ρ&Γ Γαιιίοριίβ άβ Μοϊδβ; ίΐδ νβυίβηί νοιρ δί ^β8ιι8 0δβρ& δ’βίβνβρ οοηίρβ βΠβ. 
Ρβηί-έίρβ βη οηί-ΐΐδ άοιιίβ ά’αρρβδ (^υβΐίίυβ ραροΙβ άβ ^βδπδ Εηΐΐι,) οιι α 
οαυδβ άβ δοη αίίίίαάβ. Οα Βίβη βηοορβ βδρβρ&ίβηί-ίΐδ, βη ο&δ άβ ρβροηδβ ηβ^β- 
ίΐνβ, 1β οοιηρροπιβίίρβ, οοιηιτιβ ^β8ιη-Β&ρί^δίβ Γ&νηίί βίβ, αυρρβδ άΉβΡοάβ 
Αηίΐρ&δ ςηί αναίί ρβρπάίβ 8& ρρβπιίβρβ ΓβιηπιβΡ 

3) 3έδυδ α οοπιρρίδ 1β ρίβ§^β ά&ηδ 1β ρρβιηίβρ δβηδ, βί, δύρ άβ Ια νραίβ ρβηδββ 
άβ Μοϊδβ, Π ίηίβρρο§^β Ιβδ ΡΗαρίδίβηδ δπρ οβ ςυβ Μοϊδβ α οοιηπιαηάβ (οΓ. νιι, 
10). Ββ ιηοί υμΓν ραροβ (}υβ Ιβδ ΡΚαρίδίβηδ δοηί άβδ άοοίβυρδ ςαί ρβηδβηί ςυβ 
Ια Ιοί Ιβηρ βδί άοηηββ α βιιχ ά’αΒορά βί ραρ βαχ αα ρβαρΙβ; απδδί ραροβ ςαβ Ιβ 
δαανβπΓ δ’βίβνβ ίοί αα-άβδδπδ άβδ οοαίαπιβδ ά’ΐδραβί, βί οοιηπιβ ]α§^βαηί άα 
άβίιορδ. 

4) Ββδ Ρΐιαρίδίβηδ δανβηί Βίβη ςαβ Μοϊδβ η’α τίβη οοιηηιαηάβ; ααδδί Γοριηα- 
Ιβηί-ίΐδ Ιβπρ Ρβροηδβ άαηβ 1β δβηδ άβ Ιβαρ (ΐαβδίίοη; Μοϊδβ α ρβρπιίδ. 8ί 1β 
ηιαρί βίαίί άβοίάβ α ρβραάίβρ δα ίβπιπιβ, οβ ςαί βίαίί άαηβ Ιβδ ηιοβαρδ βί ςαβ Ια 
Βοί δαρροδβ Ιίοίίβ δαηδ Γααίορίδβρ βχρρβδδβιηβηί, ίΐ βίαίί άαηδ ΓίηίβΡβί άβ 
Ια ίβιΏΐηβ ςαβ δα δίίυαίίοη ίύί 1β§·α1ίδββ. Κβραάίββ ραρ δοη πιαρί, βΐΐβ βίαίί ΙίΒρβ 
άβ δβ ιηαρίβΓ α αη ααίρβ, δαηδ ςαβ οβ άβρηίβρ αίί α οραίηάρβ άβδ άίίΓιοαΙίβδ ανβο 
Ιαρρβιηίβρ πιαρί. Ββδ δΟΡίΒβδ η’οηί ραδ άβ ίβχίβ άίρβοί α οίίβρ, πιαίδ οβΙαί-Ιά 
δαίΠί βη δοπιπιβ. Β’αρ§^αηιβηί βδί οβΙαί-οί : Μοϊδβ α ρβρπιίδ Ια ρβραάίαίίοη άβ 
Ια ίβηιπιβ, ραίδςα’ίΐ α ρρβδορίί άβ Ιαί άοηηβρ 1β Μΐβί άβ δβραραίίοη. 
Ββ ΒίΠβί άβ Ρβραάίαίίοη βίαίί βη ΚβΒρβα 120 (Βί. χχιν, 1; Ιδ. ι, 1; 

3βΓ. III, 8), υη ΙίνΡβ άβ δβραραίίοη, βιβλίον άποκοπ%, 8\)ΐη. διακοπής. Ββ 
ίβρπιβ άβδ ΒΧΧ άποστασίου ά’αρρβδ 8\νβίβ βδί άβίανοραΒΙβ ροαρ Ια Γβιηιηβ, 
οοπιιηβ Ια δική άποστασίου άαηδ Όβιηοδίΐιβηβ βδί ίηίβηίββ ραρ αη ραίροη οοηίρβ 
ΓαίΤραηοΙιί (ΐαί ιηβοοηηαίί δβδ άροίίδ. Μαίδ ά’αρρβδ Ιβδ ραργραδ 1β δβηδ βδί 
αοίίο ΓβηηηύαΙΟΓία. Βαπδ ΗίΒβΙι Ρ. 96, 3 (288 αν. 3.-0.), άποστασιου συνγραφή 

βδί αη βοηίραί άβ ρβηοηοίαίίοη βηίρβ άβαχ ιηίΐίίαίρβδ άοηί Γαη άα πιοίηδ βδί 
3αίί. Ββ ρΙαδ άαπδ ΟρβηίβΠ [Αη ΑΙβχαηάνίαη βνούα ^Γα^ηιβηΐ) 11, ιι, 19 (157 
αν. 3.-0.), άποστάσιον ραραίί βίΡβ αηβ πιίδβ ά Ια ρορίβ : και άποσ-ασίου Ιγράψατο 

τώι Πανάϊ μή έπελεύσεσθαι. Ο’βδί 1β ίβρπιβ 1β ρΙαδ ρροοίιβ άβ Γα8α§·β άβδ ΒΧΧ 
[Εχροδ., αούί 1908, 189 δ.). Βί^Κίίοοί (δαρ Μί. ν, 31) άοηηβ 1β ίβχίβ ά’αη άβ 
οβδ αοίβδ : Βίβ ΙιβΒάοιηαάίδ Ν. πιβηδίδ Ν. αηηί α οοηάίΐο πιιιηάο Ν... Ε§ο... 

αιιιη Βΐιηιπιο αηίηιί οοηεβηδίι, αΐίΐηβ αΐδί^ηβ ιιΙΙα οοαοΐίοηβ ηΐ'^βηΐβ, ΐ'βριιάίανί, 

άίιηίδί, αΐ^ιιβ βχριιΐί ίη^ηαηι Ν. βΙίαηι Ν... ^ιιαβ αηΐβΐιαα ήχον ιηβα βαίδΐί... 

ίία ιιΐ ΙίΙβνα βΐ άβ ]ΐινβ Ιηο δίδ, ηιιρίιιηι ίνί οιιίβιιη(ΐιιβ ρΙαβιιβνίί, βί ηβηιο 

Ιβ νβρνίηιαί, αΒ Ιιοάίβνηο άίβ ηδ^ηβ ίη άβνρβίιχιιπι. ΕίΒβνα βδ βν§ο βυ,ίνίδ 

Ιιοτηίηί : αίφιβ Ηίβ βδίο ΐίΒί α πιβ ΙίΙβΙΙαδ νβριιάϋ^Ιίίβναβ άίνονίϋ, βΐ δβΐιβάιιίαβ 

βχριιΐδίοηίδ^ δββηηάιιπι Ιβ^βδ Μοδίδ αΚ^ηβ ΙδναβΙίδ. 

Βα ΓέραάίαΙίοη δβ ηοηιιηβ ’Ώί άαπδ Ια ΜίοΙιηα, ά’οά Ιβ ίραίίβ Β’βοοΙβ 
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άβ ΓθρικΙίθΓ. )) ^ Ογ ^β8υ8 ΙβπΓ άίΐ;: « 0’β8ΐ 5 οαπ8θ άβ Ια άιΐΓθίβ οΙθ 

νοίΓβ οοβαΓ (|ΐι’ί1 νοιΐ8 α θοηΐ οβΙΙβ γθ^Ιθ. 6Μαί8 απ οοιηπίθηοθιηβηΐ; 

άθ Ια ΟΓβαΙίοη, ί1 Ιββ βΐ ιηαΐβ βί; ΓθπιθΙΙθ. ' 0’θ8ί ροπΓ(|ΐιοί ΓΚοιηιηβ 

^υΐίίθΓα 8θη ρβρβ βΐ δα ιϊιθγθ ^ θί 1οιΐ8 άβιιχ ηβ βθΓοηί ρ1ιΐ8 (^ιι’υηβ 

άβ ΟΚαιηιηαϊ ηβ Γ&βοοΓάαίΙ (ίυβ ρουρ άβ8 ταίδοηδ Ιγθ8 §^ρανβ8, ςυβίοιυβ ββοδβ 
άβ βοηίβιιχ, ο&ρ οη ΙίδαίΙ (ϋί. χχιν, 1) : « δί 1β πιαρι α Ιροιινβ βη βΐΐβ 

», Ιϊα. « Ια ηυάίΐβ ά’υηβ βΐιοδβ », ςυβίςυβ βΐιοδβ άβ ΓβρροβΗαβΙβ; ηιαΐδ 
ά’αρρθδ ΓββοΙβ άβ Ηίΐΐβΐ, ί1 δΐιίΩδαίΙ ςιι’βΠβ βύί ίαίί 1)Γύ1βΡ υη ρΐαΐ, βί ά’αρρβδ 
Λφ1)α, ςυβ Ιβ πιαρί βη βύί ίροιινβ υηβ ρΐυδ ]ο1ίβ [Οηΐηίη, ιχ, 10). άοδβρίιβ ρα- 

ραίί αιΐδδί δΐιρροδβρ άβ ίΡβδ ηοπι1)Γθΐιχ βαδ άβ Ρβρυάίαϋοη [Αηί. IV, νιιι, 23; 

Νί€86, 253). 

5) Έντολτ^ ηβ δΙ^ηίΓιβ ραδ βοπιηιαηάβπιβηί, ριιΐδίΐιιβ άβδπδ ηβ βοηοβάβ ραβ 
(^ηβ Μοϊδβ αΐί ρρβδΟΓίί Ια Ρβρπάίαίίοη, ηιαΐδ ρΙαίόί ία Ιβφδίαϋοη Ρβίαίίνβ α Ια 
ρβριιάΐαίΐοη, βοπιρΓβηαηί Ια ρβρηιΐδδΐοη άβ ΡβραάΐβΡ. βα σ/.ληροκαρδία 

ϋΐ. X, 16; 3θγ. ιν, 4 α ίραάηΐΐ Ιΐίίβρ. άκροβυστία καρδίίχς; άαηδ ΕβοΙί. 
XVI, 10 ίραάυΐδαηί ρΐί « Γορ^πβΐΐ άιι οοθηρ ») οη « άηρβίβ άη οοβαρ » δ’βη- 

ίβηά ραρ ραρρορί α ϋΐβυ ρΐηίυί οιηβ ραρ ταρρορί αη ρροβίιαΐη. Εβ δβηδ η’βδί ραδ 
({ηβ Μοϊδβ α ρβριηΐδ Ια'ρβρηάΐαΙΐοη ροηρ βνΐΙβρ α Ια ίβηιιηθ ριάδβ βη Ιιαΐηβ άβ 
ίρορ ιηαηναΐδ ίραΐίβιηβηίδ άβ Ια ραρί άβ δοη πιαρί, ηιαΐδ ({ηβ Ιβδ ΙδΡαβΙϋβδ 
η’βΙαίβηί ραδ αδδβζ άοβΐΐβδ ροηη ({ηβ ϋΐβη Ιβηρ άοηηαί Ιβδ Ιοίδ ςη’ΐΐ βύί ρρβ- 

ίβΡββδ. Εοΐη άβ οοιηρρβηάρβ ββία, Ιβδ άηίίδ δβ ίαρ§·ηαΐβηί άη άροΐί άβ ρβρηάία- 

ίίοη βοιηιηβ ά’ηη ρρΐνίΐβ^β ({ηβ Όΐβη ΙβϋΡ αναΐί οοηίβρβ, ηιαΐδ ({η’ΐΐ αναΐί Ρβίηββ 
αηχ Οβηίίΐδ (/. ^^άάοιι^}ι^η, 58^). 

6) \νβ111ι. ρβ^αράβ 1β άββηί άη νβΡδβί βοηιιηβ ηηβ οίίαίΐοη 8Ϊ§^ηΐΓιαηί « αη 
βοιηηιβηββηιβηί άβ Ια Οβηβδβ » ΐη ρηηοίρίο), βη δοηδ-βηίβηάαηί 
« Μοϊδβ α ββρίί )). Μαΐδ ΐ1 βδί δύρ ({ηβ άβδηδ να βΐίβρ Ια Οβηβδβ. II η’ορροδ-β 
άοηβ ραδ Γοράρβ άβ Όΐβη α ββΐηΐ άβ Μοϊδβ, ιηαίδ δ’αρρηΐβ δηρ Ια νραίβ ρβηδββ 
άβ Μοϊδβ, 0Ρ§;αηβ άβ Ια νοΙοηίβ άβ Βίβη. Υΐβίορ α άοηβ ίορί άβ άίρβ ; Ει δε 
Μωσέα προβάλλ^, εγώ δέ λέγω σοι τον Μωσέως δεσπότην. 8ηρ άπδ (δέ) άρχης κτίσεως, 
βί. Κοιη. I, 20; II Ρβί. ιιι, 4. Βαηδ Μβ. χιιι, 19, κτίσις δβηιΜβ άβ8ΐ§·ηβρ Ιβδ 
βΕοδβδ βΡβββδ, ιηαίδ ιοί β’βδί ρΐηίόί Γαβίβ βρβαίβηρ ; ({ηαηά Όΐβη βοηιπιβηςα άβ 
βρββρ... Όΐβη βδί άοηβ 1β δη]βί δοηδ-βηίβηάη άβ έποίησεν. Όα βΐίαίΐοη (Οβη. ι, 27) 
βδί ίηίροάηΐίβ άαηδ 1β ίβχίβ δαηδ ΐηάίβαίΐοη, ββ (}ηβ Ιβδ ραΙ)1)ΐηδ ρραίί(ΐηαίβηί 
αηδδί. Οη βοηηαΐδδαΐί αδδβζ 1β ίβχίβ άβ ΓΕβρίίηρβ ροηρ δ’^ ρββοηηαίίρβ. 

7) Όβδ ήιοίδ καί προσκολληθη'σεται τη γυναικί αύτοΰ δοηί άαηδ Ια Οβη. βί άαηδ Μί. 
XIX, 5. Ιΐδ δοηί οπιίδ ραρ ί^ΒΨ, 48β'^ β^Ρδίη. ^ο. Νοηδ Ιβδ οηιβίίοηδ ανββ Ιβδ ^άΐ- 
ίίοηδ βρΐίί({ηβδ, ραρββ ({η’ίΐ βδί νραίδβιηΒΙαΒΙβ ({ηβ 1β ίορρβηί άβδ ηΐδδ. βί άβδ 
νβΡδδ. Ιβδ α α3θηίβδ ά’αρρβδ Μί. βί Οβη. — 8αηΓ ββδ ιηοίδ, Μβ. βΐίβ Οβη. ιι, 24 
(βί. ΕρΗ. V, 31; I Οορ. νι, 16), ({ηΐ βδί ηηβ ΡβΠβχίοη άβ Γαηίβηρ ΐηδρΐρβ (βοηίρβ 
8\νβίβ; 1β βοηβΐΐβ άβ Τρβηίβ, 8βδδίοη XXIV, η’βηίβηά ραδ ίραηβΙιβρ ββ ροΐηί) 
αρρβδ Γβχβίαιηαίΐοη ά’Αάαιη. Εη δοιηιηβ β’βδί Όΐβη <{ηί ραρίβ. 

8) Είναι εις ίραάηΐί 4 Π\Ί; ββρβηάαηί 1β ίβχίβ 8αηιαρΐίαίη άβ Ια Οβηβδβ α 
« βί ΐ1 Ρβδηΐίβρα άβ ίοηδ άβηχ ». « Όβηχ )> ηβ 8β ίροηνβ ραδ άαηδ 

1β ίβχίβ Ιιββρβη Γηα880Ρβίί({ηβ, ηιαΐδ άαηδ ΌΧΧ, απα, Ιαί, 5]/γ. Γ^., Ρδβηάο- 
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δβυΐθ οΗ&ίι\ Βθ δΟΓίθ (^α’^1δ ηβ δοηί ρΙαδ άβυχ, ηιαίδ υηβ δβυΐθ 

οΙιαίΓ. ^ ^ι1’11η Ηοπιπιθ ηβ δόραρβ άοηο ροίηΐ οθ (|ιιθ Βιθιι 8. ιιηί. » 

8 18 111818011 1θ8 (ΙίδοίρΙθδ Γίηΐ6ΓΓ0§*θ8ίβηΙ (Ιθ ηοανΘ8τι δυρ οβ 

ροίηΐ. ΕΙ ίΐ ΙβιΐΓ άί! : « ^61α^ (^π^ Γβρικϋθ 88 Γθιϊιπιθ θ1 θπ θροπ8θ 

^οη.^ ΡΙιίΙοη βΐ 8αηι. II Θ8ΐ ρο88ΐΙ)ΐΘ (ΐυ’ίΐ αίί βίβ ΐ’βίραηοΙίΘ άα Ιβχίβ ΙιβΙΐΓθΐι 
ρ&ΓΟβ ςα’οη ροηναϋ αρ^υθΡ άθ οβ ιηοΐ οοηΐρβ Ια ροΐ7§·αηιΐθ. 

Ιοί Γαρ^απίθηΙ β8ί άιρι^β δρθοίαΙθπίθηί οοπΙρθ Ια Ρβρυάίαίίοη. 1<α ορβαϋοη 
άβ δβΧΘδ άίδΐίηοΐδ δβ Ρθδοίναίΐ άαηδ ΓιιηίΙβ ραρ 1β ιηαρία^θ. Οθ ςυβ Βίβιι αναϋ 
νοαίυ, ο’θΙαίΙ οβΙΙβ ιιηίΐθ, ρρίηοίρθ άβ Ια ρρορα^αϋοη άθ Γββρβοβ. Β’αρρθδ 
\νβ111ι. σαρξ δί^ηίββ Ια ραρβηΐβ, οοιώπιθ (^υβΙςτιβΓοίδ δαβαν (Οβη. χχιχ, 14; 
XXXVII, 27; Ιικί. ιχ, 2, βίο.). Εβ ιηαρία^^β ΟΡββ υηθ ηουνβΠθ ραρβηΐβ, ρΐυδ θΐροϋο 
φΐθ Γαηοίβηηβ. Οβ δθπδ θδΐ θχοθΐίβηΐ, ιηαίδ ροιιρ Ια Οη άυ νβΡδβΙ; σαρξ ρ.(α 
ίηίβρρρθΐθ ραρ δαίηΐ Ραυΐ (I Οορ. νι, 16) εν σώμα, ίικϋςιΐθ ά’αβορά Γαηίοη οοη]ιι- 

^αΐβ. Ορ βΐΐβ η’θδΐ ραδ οΐιαρηβΐΐβ δβυίβιηβηΐ, θΙΙθ ορθθ άβδ Ιίβηδ ρθΡίηαηθηΙδ 
βΐ άβ Γοράρβ ιηοραΐ. Ο’βδί οβ (}αβ ^6δαδ οοηοΐαί (ώστε... εισίν) βη ίϋδαηΐ ςυβ 
ΓΗοπιπιβ βί Ια Γβιηπιθ ηβ δοηΐ ρΙαδ ςα’υηθ οΙιαίρ, βίαηί θΐροίΐθΐηθηΐ υηίδ ραρ 
άβδ Ιίβηδ ρΐυδ ίορίδ ςηβ οβαχ άα δαη§·, ςαί ραδδαίβηΐ ρουρ ίη(ϋδδθ1ιι1)1βδ. 

9) ^βδιι8 νοϋ 1ά ιιηβ ίηδίίΐηΐίοη άίνίηβ, ηοη ραδ ρρθοίδβιηβηΐ ραρββ ςυβ Βίβυ 
ρρβηά Ια ραροΙβ αη ν. 7 ραρ Γορ^αηβ άβ Γαιιίβυρ ίηδρίρβ, ιηαίδ ραρββ ςυβ δοη 
ίηίβηίίοη ρβδπΐΐβ οΙαίρβιηβηΙ άβ ΙοηΙ ββ ςηί δ’βδί ραδδβ ά Ια ορβαΐίοη. Εα 
νοΙοηίό άβ Όίβιι Ρβδυΐίβ άβδ ΓαίΙδ, βοιηιηβ ΥίοΙορ Γα 1ρβ8 Είβη άίί : διά των 
πραγμάτων υμϊν έξ άρχ% δ Θεδς ένομοθέτησε τα εναντία. Α ΟβΙΙβ ΟΡάίηαΙίοη άίνίηβ οη 
ηβ δαιιραίΐ ορροδβρ 1β §·ρθ ά’ηη βΐιαοηη, άνθρωπος δαηδ αρΙίβΙβ, ββ (}υί ηβ νβηΐ 
ραδ άίρβ ςιιβ Ια Ιοί ρηίδδβ ααίορίδβρ 1β άίνορββ, βαρ ί1 η’βδί ραδ ηοη ρΐυδ 
ρβρπιίδ ά Ι’ΙιοηίΓηβ βη δοβίβΐβ άβ δ’ίηδπρ^βρ βοηίρβ Ια Ιοί άβ Βίβη, ιηαίδ ββ €[υί 
ιηβΐ βη ρβΐίβί 1β νραί ιηοΜΙβ άβ Ια Ρβρυάίαίίοη, Ια δαίίδίαβίίοη άοηηββ ά υη 
ραρίίβυΐίβρ, βοηΐρβ Ια Ιοί άίνίηβ, βί οη ρουιταίί αίουΙβρ βοηίρβ ΓίηίβΡβΙ άβ Ια 
δοβίβίβ. 

10) Εα δοΐυίίοη βίαίί ρρββίδβ, ββρβηάαηί Ιβδ άίδβίρΙβδ ίηίβιτο^βηί άβ ηου- 

νβαυ 1β ιηαίίρβ. Ο’βδΙ υηβ αρρΙίβαίίοη άβ ιν, 34, βί υηβ ρρβυνβ (:[υβ, άαηδ ββ 
ΙβχΙβ, (( ραραβοΐβ » άοίί δ’βηίβηάρβ ά’υηβ Γαβοη ίρβδ 1αρ§[·β, άβ ίουίβ ίηδίρυβ- 

ίίοη ςυί ηβ ραραίδδαίί ραδ αδδβζ βΙαίρβ ου αδδβζ βοιηρΙβίβ. Εβδ άίδβίρΙβδ δβ 
άβιηαηάαίβηί ρβυί-βίρβ δ’ίΐ η’γ αναίί νραίιηβηί αυβυηβ βχββρίίοη ά Ια ηουνβΐΐβ 
ρβ§·1β, δί βΐΐβ βίαίί αδδβζ ίορπιβίΐβ ρουρ ςυβ Γβρουχ ρβιηαρίβ ίύί βουραβίβ ά’α- 

άυΐίβρβ. Ιΐδ ροδβηί Ιβυρ ςυβδίίοη εις την οίκίαν, εις ανββ Γαββ. αυ Ιίβυ άβ έν βί 1β 
άαίίί (ρβδίίίυβ άαηδ υη §^ραηά ηοπιΕρβ άβ πίδδ.) ά’αρρβδ Γυ8α§·β άβ Ια δοίηβ : 

εις Αλεξάνδρειάν εστι {ΒΙαδδ, ρ. 124, η. 1). Ε’αρίίβΙβ ηβ ρρουνβ ραδ (}υβ ββ δοίί 
Ια πιαίδοη άβ Ρίβρρβ ου ίβΐΐβ αυίρβ δρββίαΙβιηβηί αίΤββΙββ αυχ άίδβίρΙβδ, β’βδί 
Ια ιηαίδοη ου Γοη Ιο§·β ββ δοίρ-Ια. Β’αρρβδ Ια ρΙαββ ςυ’οββυρβ πάλιν, ίΐ δβ ραρ- 

ρορίβραίί α ΓΙιαβίίυάβ άβδ άίδβίρΙβδ ά’ίηίβΡΡθ§·βΡ (βί. ιχ, 28), ρΐυίοί (^υ’α περί τού¬ 

του άαηδ 1β δβηδ άβ ροδβρ άβ ηουνβαυ Ια (^υβδίίοη. 

11) Νοη δβυίβιηβηί Ια ρβρυάίαίίοη βδί ίηίβράίΐβ, ιηαίδ βηβορβ Ιβ ιηαρία§·θ ςυί 
Ια δυίνραίί δβραίί ροδίίίνβηιβηί υη αάυΐίβρβ. II δ’α^Ίί ά’αίιορά άβ Ι’ΙιοπιιηΘ. Εβδ 
Αίίί(|υβ8 άίδαίβηί μοιχάω ου μοιχ_εύω άβ ΓΙιοΐΏΐηβ (}υί δβάυίί υηβ Γβιηιηβ ηιαρίββ, 

βί μοιχεύεσθαι άβ Ια Γβιηιηβ, ιηαίδ μοιχάσθαι βδί βιηρίογβ ραρ Ιβδ ΕΧΧ άβδ άβυχ 
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ιιηβ αηΐΓΘ οοιηηίθΙ; ΓαάπΙΙθΓθ α Γβ^αράίΐβ Ια ρΓβιηίΘΓβ; βί 

ίΘΐηπίΘ Γβρικϋβ 8οη ιηαη θΐ’ βη βροιίδθ ιιη αιιΐΓθ, θΙΙθ οοίΓίτηβΙ Γαάιιΐ- 

ΙθΓΘ. » 

12. γυνή άπολύσ^ τον ανδρα αυτής κα'ι. — Νβδίΐβ : αυτή άπολύσασα τον άνδρα αυτής. 

ρ&Γίίβδ; επ’ αυτήν, « ραΓ ταρροΓΐ α βΐΐβ », (Ιοηο Ια ρρβιηίβΓβ ίβιηπιβ, οαΐ' ο’θδΐ 

ραρ ΓίίρροΓΐ α βΐΐβ βΐ α δβδ άροίΐδ ςυβ 1β δβοοηά αοίβ βδί πη αάιιΐΙβΓθ. 8ί Γοη 

ρΐ’βδδβ οθδ ΙβΓιηβδ, οβ η’βδί ραδ δβυΐθΐηβηΐ Ια Γβρπάίαϋοη ςιιί βδί οοηάαπιηββ, 

β’βδί απδδί Ια ροΐ7§“αιηίβ, βαρ βη βρουδαηί ηηβ δββοηάβ ίβηιπιβ, Ιβ ιηαπ Ιβδβ 

Ιβδ άροίίδ (1β Ια ρΓβπιίβΡβ άβ Ια ιηβηιβ Γαςοη. 

12) Οβ νβΓδβί βδί ρρορρβ α Μβ. Β’αρρβδ ΓΐηίβρρΓθίαΙίοη βοηιιηιιηβ, ί1 δυρροδβ 

ςηβ Ιαίβηιηιβ ροιιιταϋ βχβΡββΡ βηνβΡδ δοη ηιαπ 1β ιηβπιβ άροΐί άβ ΓβρυάίαΙίοη; 

αυςαβί βαδ, δί βΐΐβ δβ ρβοιαιάβ, βΐΐβ βδί αάαΙίθΓβ. Οβίίβ άββίδίοη βδί ραραΐΐβΐβ α 

Ια ρρβπιίβρβ, βί ηοη ιηοίηδ 3ΐΐδίίβββ, ιηαίδ οη δβ άβπιαηάβ βοιηιηβηί ^βδυ8 α ρη 

ίαιρβ Ια δυρροδίίίοη ςη’ηηβ ίβηιπιβ ρβρυάίβ δοη πιαρι, ρηίδςιιβ Ια Ιιοί η’αναίί 

ραδ ρρβνη ββ βαδ, βοπιρΙβίβπιβηί ρβρροπνβ ραρ Ια βοηίυπιβ, ςαοίςηβ 8α1οηιβ, 

βοπιηιβ ρρίηββδδβ, αίί οδβ ρβρυίϋβρ δοη ηιαρι (^υδ. Αηΐ. XV, νιι, 10 : πέ^χπει [χΙν 
εύθυς αύτω [ΚοδίοβαΡΟδ] γραμριάτιον άπολυομένη τον γάριον ου κατά τους Ιουδαίων 

νομούς), ^ιιο^(^η’^1βη δοΐί άβ Ια βοηβιιβίηβ άιι 1βν^ίβ(^ι1ά. χιχ, 2) βί άβ Ια ίβηιπιβ 

<1β 8απΐδοη χιν, 20), ηί Μίβαί (I 8απι. χχν, 44) ηί Ηβροόίαάβ (Μβ. υι, 17) 

η’βίαίβηί ββηδββδ αγοιρ ρρΐδ Ια ΡβδροηδαΜΙίίβ άβ ρβρηάίβρ ΙβιΐΡδ ηιαρίδ. Ο’βδί 

ρροβαβίβπιβηί ροπρ αύοαβίρ ββίίβ (ϋίϊιβηΐίβ ςαβ Ό (13) 28 (69) 124 346 α, 1> [ο, 

αντη. Ιίδβηί εαν γυνή εξελθη απο του ανδρος και άλλον γαμηση (1β ετ^Γδίη. ίηγβΡίΐί 

Ιβδ γγ.^Ι βί 12 βί πιβί « ςηίίίβ » αα Ηβη άβ « Ρβηγοίβ » ροπρ Ια ίβηιπιβ βί ροπρ 

Γΐιοπιπιβ). Οβδ πιοίδ δβραίβηί ρίχΐδ ηαίυρβίδ άαηδ Ια βοηβΐιβ άιι 8αιιγβυρ, πιαίδ 

ϋδ δοηί δπδρββίδ ά’θίρβ ηηβ βορρββίίοη γοηΐηβ βί ηηβ Ιιαρπιοηΐδαίίοη αγββ Μί. 

V, 32 = 1<β. XVI, 18 ςηί η’οηί ραδ δηρροδβ (}ηβ Ια ίβιηιηβ « ΡβηΥοίβ » δοη πιαρι. 

II ίαηί άοηβ αάιηβίίρβ ςηβ άαηδ Μβ. άβδηδ α βη βη γηβ Ιβδ ηδα§·β8 §·ρββο-Ρθ- 

Γπαίηδ, (}ηί ρβριηβίίαΐβηί ά Ια ίβηιιηβ άβ ρρβηάρβ Γίηίίίαίίγβ. Ο’βίαΐί ά’αίΙΙβηΡδ 

ηηβ ΐηηογαίΐοη άαηδ 1β άροίί ροπιαίη. Οβ ιηαρί ηβ ροηγαίί ά’αβορά ρβρηάίβρ δα 

ίβηιπιβ ςηβ ροηρ άβδ ραίδοηδ ίρβδ ^ραγβδ, βί Ια ίβιηπιβ (^ηί βίαιί οράΐηαίρβιηβηί 

Ιοοο βΙίαβ ηβ ροηγαίί δοη^βρ α ΡβρηάίβΡ δοη πιαρί. Μαίδ α Ια βη άβ Ια Ρβρηβΐί- 

ςηβ Ια ίβιηπιβ αγαϋ ρραϋςηβιηβηί Ιβδ ιηβπιβδ άροίίδ (^υ^,Ζβδ ίηβΐίίαίΐοηδ ^ιι^^- 

άι^ηβΒ ά€8Κοτηαίηδ, ι, 65 βί ιι, 97). Εη Ε^-^ρΙβ αηδδί Ια ίβηιπιβ ροηγαίί δβ δβ- 

ραρβρ άβ δοη ιηαρί βί ρβρρβηάρβ δα άοί άαηδ Ιβδ άίχ 3οηΡδ; ραρ βχβηιρΙβ 

ΤβΒΐηηίΒ ραρι^Η, 104, 1. 30 : εάν ίέ Άπολλονία έκοΰσα βούλη[ται] άπαλλάσσεσθαι άπο 
Φιλίσκου άποδδτω αύτήι Φιλίσκος τήν φερνήν. Εα 1β§^ίδ1αίίοη άβ άβδηδ αΙΙαίί άοηβ ά 

ΓβηβοηίΡβ άβ Γβηίραίηβιηβηί ({ηί άίδδοίγαίί Ιβδ αηβίβηηβδ ιηοβηρδ, βί Ιβδ απιβ- 

ηαίί ά ηηβ ρηρβίβ ςη’βΠβδ η’αγαίβηί ]αιηαίδ βοηηηβ. 8ββαηζ ραραίί αάιηβΐίρβ 

<ίη’ί1 ίιηρορίβ ρβη ροηρ 1β ίοηά ςηβ Ια ρροπιη1§·αίίοη βχρρβδδβ Ρβίαΐίγβ α Ια ίβππηβ 

δοίί δορίίβ άβ Ια βοηβββ άβ 3βδηδ οη ς'η’βΐΐβ αίί βίβ ίοριηηΐββ ραρ Μαρβ βη γηβ 

άβ δβδ ΙββίβηΡδ βη βοηίοριηίίβ αγββ Ια ρβηδββ άη ΜαίίΡβ. Κίβη η’βιηρββββ 

ά’αίΐίβηρδ ςηβ άβδηβ αίί ρροηοηββ Ιηί-ιηβπιβ Ιβδ ραροΐβδ άυ ν. 12; Ιβδ άίδβίρίβδ 



246 ΕΥΑΝΟΙΙ^Ε 8ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, X, 13-14. 

^^Εΐ; οη Ιυί αηίθηαίΐ άθ8 θηί&ηΐδ ροπΓ ο[ΐι’ί1 1θ8 1οιιο1ι4ΐ, βί 1β8 

(ϋ8θίρ1θ8 ίΐΓθηί (1θ8 ΓθρΓθθ1ΐθ8 α οθτιχ [(^υί 1θ8 9.ιηΘη8ίθηί]. 
^Θδυ8 Ιθ νϋ, 8Θ ίαοΐια βΐ Ιβυΐ' άίΐ : « Εαίδδθζ 1θ8 θηΓβηΙδ λ^θπιγ νθΓ8 

οηΐ ηίθιηβ ριι ανοίι· οΐβδ οαδ 8θΐΏΐ3ΐα1)1β8 δοα8 1β8 }’βιιχ ρ&ηιιί Ιβδ Οβηΐίΐβ Ιιαίίΐ- 
Ιαηί Ια ΡαΙβδΙίηθ. 
Οη ίΐ Γίΐίδοηηθ άαηβ Γΐι^ροΐΐΐθδβ άβ Ια Ιοςοη ρΐηβ οοηιιηυηθ, και Ιάν γυνή 

άπολύστι (Α βίο. Γ^. §ο. ρβδ. 8^Γ8ίη.): Ρβ ραΓαΙΐΘΐίδπΐθ βδΐ οοιηρίβί; υηβ ίβπιιηθ 
(^ιιβίοοηςιιβ β8ΐ οβηδβθ α^ίρ οοηιπιθ υη Ιιοπιπιθ 0[ΐΐθ1οοη(ϊΐΐθ. Μαίβ 81 Μο. α βορίΐ 
αύτή άπολύσασα (κ ΒΟ... τηβ. 6ΐΙι. Τί. Ν68ΐΐ6, βίο.), οβίΐθ αυτή θδΐ Ια ίβιηπίθ Γθρηάίββ 
αη V. 11. ΕΙΙθ ηοη ρ1υ8, (ΐποΐίΐυθ Ρβρυάίββ, η’α ρα8 1β άροίΐ άθ δθ ΡβπιαρίβΓ. 
Οη ρρβηάρα άπολύσασα άαηδ Ιο 8θηδ 1αρ§·θ άβ « ςηίίΐβρ »; ο’βδΐ οβ (}η’α οοηιρρίδ 
Β εξελΟη, βη Ιιαηηοηίβ ρΐυδ βίροίΐβ ανβο Ιβ Ιβχίβ άβ δαίηΐ Ραυΐ, I Οορ. νιι, 10-13. 
Βο νβρΒβ απολύω α ι^η θΙρθ βιηρΙο^Θ άθηχ ίοίδ ροιίΓ 1β ραραΙΐΘΐίβπΐθ, ιηαίδ Ια 8β- 
οοηάβ ίοίδ άαηδίιη βοηδπη ρβη (ϋίϊβΓβηΙ; οΓ. χ, 15. ΟηρβηΙ νοιράαηβ οβί βηάροΐΐ 
(^ηβ 1β ίβχΐβ άβ Μο. ηβ άβροηά ραδ άβ οβίηί άβ Ραηΐ; ί1 ηβ δηίΐ ρα8 Ιβ ηιβιηβ 
οράρβ βΐ βδί ρΐηβ άίίάοίΐβ. Ββ 53/051/1. αη βοηΐραίρβ α βαίνί βαίηΐ Ραηΐ βη ίαίδαηΐ 
ραδδβρ Ια Γβιηπιβ Ια ρρβπιίβΓβ. ΑγαηΙ ηιίδ « ςηίίΐβρ » ρουρ Ια Γβπιιηβ, Ιβ ραραΐ- 
Ιβίίβηι© (ίηνβΡδβ ά ββίαί άβ Μο.) Γα οοηάηίΐ ά πιβίΐρβ « ςηίΐΐβρ » ρουρ Ιβ πιαρι. 
Ο’βδΙ βηοορβ ρροΒαΒΙβιηβηΙ Ιβ ραραΐΐβΐίβιηβ ςυί α οοηάηίΐ Μο. αβοριρβ γαμήσο^ 

άβ Ια ίβηιιηβ, αη Ιίβη άβ γα{χ·Λθη αλλω, ρΐηδ οΙαδδίςηβ, ςηί α βίβ ιηίδ ραρ Α, βίο. 
13-16. ^Εδυδ ΒΕΝΙΤ ΟΕδ ΕΝΡΑΝΤ8 (Μί. XIX, 13-15; Βο. χνιιι, 15-17). 
13) Οη οΐΐβ ΒηχΙορΓ {Όβ 8^ηα§. ρ. 138), δηρ Γηδα^Ό άβ ίαΐΡβ Ββηίρ Ιβδ βηίαηΐδ 

ραρ Ιβδ οΒβίδ άβδ δ;^^ηα§Ό§'ηβδ. Β’οη Ια ρρβηνβ άβ Γαδοβηάαηί ςηβ ^βδηδ αναίί 
ρρΐδ δηρ Ιβδ ίοηίβδ. Μαίδ Μο. άίΐ δβηίβιηβηΐ (^η’οη απιβηαίί Ιβδ βηίαηίδ ροηρ 
ί^ηβ Ιβ 8αηνβηρ Ιβδ ΙοηοΜί. Οη Ιβδ αηιβηαίΐ άοηο (προσφέρειν άβδ ιηαΐαάβδ ςη’οη 
απιβηαίί, Μο. ιι, 4 βί Ιρβδ δοηνβηΐ άαηδ ΜΙ.) άαηδ Γβδρβραηοβ (ΐηβ Ιβ οοηΙαοΙ 
άβ άβδηδ Ιβηρ ρορίβραίΐ Βοηΐιβηρ. ΙΙη παιδίον βδΐ ηη βηίαηΐ άβρηίδ Ιιηίί 3οηρδ 3ηδ- 
€[η’α άοηζβ αηδ; βρέφος (ο’βδί Ιβ Ιβρηιβ άβ Βο.) ιηαρς[ηβ Ια Ιβηάρβ βηίαηοβ. Οβ 
δοηΐ άοηο άβ Ιοηί ρβΐΐίδ, αρρορίβδ δαηδ άοηΐβ ραρ ΙβηΡδ ιηβρβδ βΐ βηοορβ ίηοα- 
ραΒΙβδ άβ Γβοβνοίρ Γβηδβίο’ηβιήβηΙ άβ άβδηδ. Ο’βδί ρβηΐ-βίρβ ροηρ οβία ςηβ Ιβδ 
άίδοίρΙβδ Ρβροηδδβηί ίοηί οβ ιηοηάβ. Ιΐδ ρβηδβηΐ ςη’ίΐ η’βδί ραδ άί§·ηβ άη Μαί- 
ίρβ άβ δβ ρρβΙβΡ αη οαρριοβ άβδ ηιβΡβδ; ί1 α αηΐρβ οΒοδβ α ίαίρβ. Ββηρ αίίϋηάβ 
ιηαρςηβ άη ιηοίηδ ρβη άβ δβηδίΒίΙίίβ Βηηιαίηβ. Β’αρρβδ δ. άβΡ. ίη Μί. [Ρ, Ζ. 
XXVI, 136) : δβά (μιο ηβοάηητ Ιια})6ηΐ68 ρΐ6ηί88ίηιαιη βάβπι, ριιίαρβηΐ εηιη ίη 
είηιίΐίίιιάίηβηι Ιιοιηίηιαη οβ'βΓβηΐίιιηι ΰηροπιιηίίαΐβ Ια88α7'ί. 

14) άβδηδ βδί ίρρίίβ άβ οβίίβ άηρβίβ. Βα ρβαιαρι^ηβ βδί άβ Μο. δβηΐ. Β’αοοβηί 
άβ Ια ραροΙβ ραρίββ, βί ανβο ηηβ οβρίαίηβ νίναοΐίβ, δβ ίροηνβ άαηδ Ια ρΐιραδβ €[η’ΐΙ 
ρροηοηοβ. Ββδ άβηχ ρρβιηίβΡδ ιηβιηΒρβδ ηβ δοηί ραδ Ιίβδ ραρ Ια οορηΐβ οοηιπιβ 
άαηδ Μί. βί Βο. ^ηί έοτίνβηΐ, ίαηάίδ ςηβ Μο. α ρη βηίοηάρο Ρίβιτβ ρβρροάηιρβ 
Ιβδ ραροΐβδ άβ άθδηδ ανβο Ιβηρ ίοη. Τών γάρ τοιούτων, ά’αρρβδ Ιβδ ηηδ : « α οβηχ 
(ϊηί ΡβδδβπιΒΙβηί αηχ βηΓαηίδ »; ά’αρρβδ Ιβδ αηίρβδ « α οβδ οηΓαηίδ βηχ-ιηοπιβδ ». 
Μαίδ ΚηαΒ. α Βίβη ιηοηίρβ (^ηβ Ιβδ άβηχ δβηδ δ’αοοοράβηί βη ηη δβηΐ. Ββ 
ΓΟ^αηηιβ άβδ οίβηχ αρραρίίβηί ά οβηχ (^ηί ροδδβάβηί ραρ ρβΠβχίοη οβ ςηβ Ιβδ 
βηίαηΐδ οηί ραρ ηαίηρβ, ρροΒαΒΙβιηβηί δηρίοηί Ια οοηάαηοβ βηνβΡδ οβηχ (}ηί 
δοηί Ι)θηδ ροηρ βηχ; ο’βδί οβ ςη’βηίβηά νίοίορ : ού γορ τούτων εΤπεν, άλλα τών 
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ηιοί; ηθ 1β8 βιηρΘοΙίθζ ραδ! Οειγ ο’βδί ά Ιβυρδ ραΓθϋδ (^ιι'αρραΓϋθπΙ 

1θ Γογαιιηΐθ άβ Οίβυ. ι^Εη νβηΐβ 3β νοπδ 1θ άίδ, (|ΐιίοοη(}πβ ηβ γθ- 

οθΥΓα ρ&δ 1β ΓογαυπίΘ άθ Βίθιι οοπιπιθ πη θηΓ&ηΙ, η’γ θηΐΓβρα ραδ. » 

Εΐ ί1 Ιβδ βιη1)Γα8δα βΐ Ιβδ Ββηίΐ; βη Ιθπγ ίιηροδαηΐ 1θ8 ιη&ίηδ. 

Εί; ΟΟΠΙΠΙΘ ί1 δΟΓίαίΙ [ροπΓ δβ πιθΙΙγθ] θπ γοπΙθ, (|πθ1(}π’πη ποοοπ- 

τοιούτων... επειδή πρδσεστι κα'ι τδ της φρονιίσεως ενδεες τοΐ’ς παισίν... Γνατη προαφέσει ταΰτα 

Ιργαζώριεθα, ά τη φύσει τά παιδία εχει. ^6Γ. ίη ΜΙ. (Ρ. Ζ. XXVI, 136) : 8ί§ηιβοαηΐ€Γ 

άίχιΐ, Ιαίίιιηι ηοη ίδίοπίΐη : ιιί οδΙβηάβΡβΙ ηοη αβΙαΙβηι Ββά τηοΓ6$; βί ίιίθ 

([ΐιί δίητίίβηι ΗαΒβνβηΙ ίηηοοβηύαηι βΐ δίπιρίίοίΐαίβηι, ρναβτηίιιηι τβρτογηίΐύ. 

Μαίδ δί 1β ΓΟ^&υΐΏΘ βδΐ ρΓΟίπίδ α οβυχ (5111 Γβδδβιηΐϊίβηΐ απχ βηίαηίδ, Οθπχ (|υί 

δοηΐ 1β Ιγρβ άθδ (^υαΐϋβδ τθςαίδβδ ηβ δοηί άοηο ρ&δ βχοΙαδ Σοιδρ). 

15) I^β ΓογαυίΏβ άβ ϋίβπ βδί ρπδ ίοί άίΐπδ οίθυχ δβηδ υη ρβα άίίΤβΓθηΙδ. Οβ 

ςα’οη Γβςοϋ, ο’βδί υηβ ρβΡδοηηβ (ιχ, 37), υη ιηβδδη^'β (Εο. νιιι, 13), ου υη άοη 

(II ΟοΓ. γι, 1; XI, 4); Γθοβνοίρ 1β ρογαυιηβ, ο’βδί ΡβοβνοίΡ 1β Εΐιρίδί, ΓΕναη§;·ίΙθ, 

Ιη ^ραοβ [8ίν6ί6); βη υη ηιοί 1β Ρβ^ηβ άβ ϋίβυ βδί υηβ ίηνίίηίίοη, υη ηρρβί. 

Ιίβδ βηίαηίδ ρβροηάβηί ηυδδίίόί ηυχ αρρβίδ άβδ ρβΡδοηηβδ βοηηυβδ βί οουρβηί 

δθ 3βίθΡ άηηδ Ιβυρδ 1>ρη8. Εβυχ ςυί ηυροηί ρβροηάυ βηίρβροηί άηηδ Ιβ Γογαυιηβ, 

οοηςυ άβδορηιαίδ βοιηιηβ υη Ηβυ. Εβ Ρβ^^ηβ άβ ϋίβυ βδί άοηο 1)ίβη η βυχ, 

ρηροβ ςυ’ίΐδ Γηβββρίβηί βί βη ]ουίδδβηί. 

16) 3β8ΐΐ8 ίηίί ρΐυδ (^υ’οη ηβ Ιυί ηνηίί άβιυηηάβ. Ε’ίιηροδίίΓοη άβδ ηιηίηδ 

η’βδί (ΐυ’υη ηιοάβ άβ 1η 1)βηβάίοίΐοη; οί. ιχ, 36. Οβίίβ ίοίδ βηβορβ ηί Μί. ηί 

1.0. ηβ άίδβηί ςυβ 3β8υ8 η βιηΐιρηδδβ Ιβδ βηίηηίδ. Εβίίβ πιηρίΐυβ άβ ίβηάρβδδβ, 

1η 1)βηβάίοίίοη άβ 3β8υ8 ηίίίρββ δυρ ΙβυΡδ ίβίβδ ρηρ Γίηιροδίίίοη άβδ ηιηίηδ, 

άοηηβηί Γίάββ 1η ρΐυδ ίουοίιηηίβ άβ 1η 1)οηίβ άυ δηυνβυρ. 

17-31. Όανοεκ ΟΕδ κιοΗΕδδΕδ (Μί. χιχ, 16-30; ΙιΟ. χνιιι, 18-30). 

Α ρηρίΐρ άβ Γβρίδοάβ άβδ βηίηηίδ, Μί., Μο. βί Εο. δυΐνβηί η ρβυρρβδ η1)δθ1υ* 

πιβηί 1β ηιέηιβ οράρβ άηηδ Ιβδ ίηίίδ ςυί Ιβυρ δοηί οοιηιηυηδ. Εη 1)βηβάίοίίοη άβδ 

βηίηηίδ νβηηίί ηδδβζ ηηίυρβίίβηιβηί ηρρβδ Ιβδ Ιοίδ άυ ιηηρίη^β, ιηηίδ Γβρίδοάβ 

άυ ρίοΐιβ ςυί άοηηβ οοοηδίοη ηυ ίΐιβιηβ §·βηβρη1 άβ 1η ρίοΙιβδδβ, βδί βηοορβ ρΐυδ 

βίροίίβπιβηί Ηβ ηυ ρρβοβάβηί. δρίίίη {Σβδίι ΙΥβί^βηιηξ, είοΗ αΙδ « §ιιΐ » Ββ- 

ζβίοΗηβη ζιι Ιαδδβη, άηηδ ΖΝΤνί. 1908,12 δδ.) ίίβηί η ρΐηοβρ 1η δβοοηάβ δοβηβ 

άηηδ 1η ηιβηιβ πιηίδοη, ιηηΐ^ρβ Μί. βί Μο., η οηυδβ άβ Εο. (^υί ηβ οΐιηη^^β ρηδ 1η 

δοβηβ. II ίηυί δ’βη ίβηίρ, άηηδ 1β δίίβηοβ άβ Εο., η Γηυίορίίβ ροδίίίνβ άβ Μο. 

πιηίδ ί1 βδί Ηίβη νρηί (ΐυβ άηηδ Μο. ιηβιηβ Ιβδ δοβηβδ δοηί Ηββδ; Γίηοοηηυ 

(^υί δβ ρρβδβηίβ ίουί άβδίρβυχ άυ ρβ^ηβ άβ Βίβυ βί άοηηβ η Ιβδυδ 1β ίίίρβ άβ 

Ηοη βδί δουδ Γίιηρρβδδίοη άβδ ρηροΐβδ βί άβδ ηοίβδ άβ Ιβδυδ άηηδ 1η δοβηβ 

ρρβοβάβηίβ, άοηί ί1 η ρυ βηίβηάρβ ρηρίβρ. Εοίδγ ηυ οοηίρηίρβ βδίΐιηβ (ΐυβ Γηηβο- 

άοίβ η βίβ οοηδβρνββ άηηδ 1η ίρηάίίίοη βηηδ ηίίηοΐιβ βρβοίηΐβ ηυ νογη^-β άβ 3υ- 

άββ. Ο’βδί οοηίρβάίρβ δηηδ ηυουηβ τηίδοη 1η ίρηάίίίοη άβδ ίροίδ δγηορίίς[υβδ. 

17) Μο. ρηοοηίβ άοηο (ΐυ’οη βδί δορίί άβ 1η ιηηίδοη (χ, 10) ρουρ δβ ηιβίίρβ βη 

ρουίβ (οί. VI, 8, βη ορροδίίίοη ηνβο χι, 8, ειςτήν οδόν, « δυρ 1β οΗβιηίη »). « ^υβ1- 

(}υ’υη », εΤς, ηυ Ηβυ άβ τις, ηβ δβ ίρουνβ ηυ’ίοί βί άηηδ Μί. (ρηρηΐΐ.) δηηδ όίρβ 

ηοοοιηρη^ηβ ά’υη δυΗδίηηίίί. II βδί άοηο άίίΤιοίΙβ άβ ηβ ρηδ δυρροδβρ ίοί υη 

θιηρρυηί Ηίίβρηΐ ά’υη δγηορίίςυβ η Γηυίρβ. Εο. η άίί τίς... ά'ρ/ων. ^υθ οβ δοίί 
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Γΐιΐ, 86 ιηίΐ & §^βηουχ (Ιβν&ηΙ Ιυί θΐ Ιυί άβηΐδίικία : « Βοη ΜαίίΓβ, ^υβ 
(1018-36 Γ8ίΓ6 ρουρ ο1)1;6ηίΓ Ια νί6 βΐ6Ρη6ΐΐ6? η ι^Ογ ^β8υ8 Ιυί (ϋΐ : 

« Ροα^(^πο^ ιη’αρρ6ΐ1β8-1ιι 1)οη? Ρ6Γ8θηη6 η’68ΐ 1)οη, βί 66 η’68ΐ 

υη Ιιοιηιηβ ίιηροΓίαηΙ, οβία ΓβδπΙΙβ 1)ί6η άθ 8λ ηοΐιβδδβ; ιη&ίδ ί1 γ α ρΐυβ (1’ίιη- 

ρρβνυ 4 1θ νοίΓ 8β ρρβοίρίίβΓ δαηβ ςη’οη δαοΐιβ (3111 ϋ θδΐ. Μο. 8θπ1 1β ΡβρΓβδβηΙβ 

οουΓ&ηΙ βΐ 86 πιβΙΙ&ηΙ 4 §^βηουχ άβναηΐ ^βδιι8. II οουρί, ραροβ (ίυ’ϋ ορ&ίηΐ (Ιβ 

ιη&η(|υβρ ^θ8υ8 ς[υί ρρβοίδβπιβηί νίθηΐ (Ιβ δορίιρ. Νβ Ιβ οροιρ&ίΐ-οη ρ&δ βιη- 

ρορίβ ρ&ρ Γβηΐΐιοπδίβδπιβ, βΐ ρρβί 4 Ιουδ 1β8 8αορίίιθθ8? Βί^ΊιίΓοοΙ αά Η. Ι. 

άοηηβ (1β8 βχβιηρίβδ άβ ρβΡδοηηβδ (^υί θπι1)ρ&88θιιΙ; 1β8 §·βηοιιχ (1θ8 ρ&1)1)ίη8; 

οβρβη(1βηί γονυπετέω 8ί§“ηίββ 8βιι1βιηβηί ίοιηββρ &υχ ^βηουχ (Ιβ ςυθ1(|υ’ιιη. 

διδάσκαλε άγαθε'. Οη ηθ οοηηαϋ ρ£ΐ8 (1’βχβιηρΐβ ού υη ρ&Ι)1)ίη ηίΐ βίβ ηοπιπίΘ 

&ΐη8ί (:ΐ1'α πι&ί8 06 η’βδί Ρ&8 υηβ ραί8οη ρουρ οουρβρ Γηρρβίΐαΐίοη βη 

(Ιβυχ (οοηΐρβ 8ρίΗα^Ιο€.Ιαΐί(1.). II ίηυΐ 8βυ1βη[ΐβηί οοη8ΐυΙβρ ςυ’βΐΐβ άβρ&88&ίΙ 

Γυ83ΐ^β βΐ 1β8 ρο1ϋβ88β8 ηοοου1υπιββ8. Β’ίηοοηηυ β8ΐ 1ρβ8 8αίδί άβ Ιυ βοηΐβ άθ 

^θ8υ8. ΒοηΙβ άβ οοθυρ {βαίιαηζ^ ννβΙΙΙι.^ 8ρίιΐα) ρΐυίόΐ (|υβ ρβρΓβοϋοη ηιορίΐΐο 

(Ζοΐ5^ βίο ). Αγαθός ρβυί 8ί§^ηίίιβρ 1η βοηίβ πιορηΐβ, ί1 β8ΐ νρηί, πιηί8 ηυ88ί 1η 

βοηΐβ ά’ίηάυ1§^βηοβ (ΜΙ. χχ, 15), βΐ ο’β8ΐ Ιου3ουΡ8 Ιβ οη8 ςυηηά άηηδ ΓΑ. Τ. 

οη άίΐ ςυβ Όίβυ β8ΐ 1)οη {8ρίΐΐα; οΓ. λν. λνΑΟΝΕκ, ΖΝΤ\ν. 1907, 143-161). Ρβ 

ΓίοΙιβ ίηοοηηυ β8ΐ 1ρβ8 ρρο1)ηΐ3ΐβπιβηΙ 8ου8 Ιβ οΐιηριηβ άβ Γβχΐρβηιβ βοηΐβ ςυβ 

^β8υ8 η Ιβπιοΐ^ηββ ηυχ βηίηηΐ8 ηιηΐ^ρβ Γορρο8ίΙΐοη άβ 8β8 άίδοίρΙβδ. Ββ Μηιίρβ 

η ρροηιΐδ Ιβ Ρβ§^ηβ άβ Όίβυ ηυχ βηΓηηΐ8. Βυί-υιβηιβ 8β άβπιηηάβ 8’ί1 β8ί άηηδ 

1β8 άίδροδίϋοηδ νου1υβ8. ζωή αΖώνιος, δηηδ ηρΙίοΙβ, βδί 1η ΡβρροάυοΙίοη άβ εις 

ζωήν αιώνιον άβ ΌηηίβΙ (χιι, 2), ίρηάυοΙίοη Ηίίβρηΐβ άβ οΓ. Ρδ. δηΐοπι. ιιι, 

16, « υηβ νίβ βΙβρηβΙΙβ », Θ(|υίνη1ηη1 4 « υηβ νίβ ηυρρβδ άυ 8βί§·ηβυρ » (ιχ, 9), 

4 « 1η νίβ 4 ίηηιηίδ » (χιιι, 9; οΓ. χιν, 2). Ββδ Ρδ. άθ 8η1οηι. βπιρΙοίβηΙ ηυδδί 

Γβχρρβδδίοη άβ κληρονομεΓν ζωήν (χιν, 6), ο’βδί-4-άίρβ οβίβηίρ 1η νίβ βη ρηρ1η§·β 

ου βη ΙιβρίΙη^β; ίοί οοπιπιβ άηηδ Ρδ. 8η1. χιν, 6, ί1 8’η§·ίΙ άυ ΙοΙ ηδδί§^ηβ ρηρ 

Όίβυ ηυχ ]υδ1βδ. 8\νβ1β ρβπιηρςυβ Βίβη ςυβ Γίάββ άβ 1η νίβ βίβρηβΙΙβ ηρρηρηίί 

άηηδ ΌηηίβΙ (χιι, 2) βη πιβπιβ Ιβηιρδ ςυβ 1η πιβηΐίοη άβ 1η ΡβδυρρβοΙίοη; άβ 

πιέπιβ II Μηοο. νιι, 9, εΖς αιώνιον αναβίιοσιν ζωής. Όβ ίβρπιβ η’βΐηίΐ ρηδ ηίορδ 

ηυδδί Ιβο1ιηί(3υβ ([υβ άηηδ ηοίρβ υδη§'β, « 1η νίβ βίβΡηβΠβ », πιηίδ ί1 ηβ άβ- 

Ιοηηβ ρηδ άηηδ 1η ΒουοΙιβ άυ ρίοΙιβ ίηοοηηυ. II η’γ η ρίβη ά’βΙοηηηηΙ (|υ’ί1 

ηίί οοπιρρίδ άηηδ οβ δβηδ Γβηίρββ άηηδ Ιβ ρο^ηυηιβ άβ Όίβυ άοηί 3βδυδ ηνηίί 

ρηρΙβ 4 ρροροδ άβδ βηΓηηίδ. Ό’ηρρβΠηΙίοη αγαθέ δβ Ιρουνβ ηυβδί άηηδ Όο. Οη 

Ιίί άηηδ ΜΙ. διδάσκαλε, τί αγαθόν ποιήσω, ςυ’οη η βδδη^β βη νηίη άβ ρβάυίρβ ηυ 

πιβπιβ ορί^ίηηΐ Ιιββρβυ ου ηρηπιββη. II βδΐ ρΐυδ νρηίδβπιβΙηΜβ ςυβ Μί. η πιοάί- 

ββ 1η ίορπιυΐβ άοηί ί1 η οβρβηάηηί οοηδβρνβ υηβ ίρηοβ 1οΡ8(ίυβ 3βδυδ άίί ; υη 

δβυΐ βδί βοη. Όβ ίβχίβ άβ Μο. βί άβ Όο. βδί άοηο Ιβ ίβχίβ ρρίπιίίίί οοπιηιβ βη 

οοηνίβηηβηί ίουδ Ιβδ ορίίίί^υβδ. Κηηβ., δυίνηηί δηίηί Λυ^υδίίη, β1θ(}υβ Ιβδ άβυχ 

ίορπιυΐβδ ρουρ ρβίρουνβρ οβ ({υ’η ρροηοηοβ 3βδυδ. 

18) Όη Ρβροηδβ άβ3βδυδ η βίβ άίνβΡδβπιβηί ίηίβρρρβίββ. ΤΗβορΙι., Μηΐά., Κηηβ, 

οηί ρβηδβ ςυβ 34δυδ ηνηίί νουΐυ δυ^^βρβρ ηυ Ιβυηβ βοπιηιβ (ΐυβίςυβ ίάββ άβ 

δη άίνίηίίβ : ΟΙΐΓΐΒίαδ... ϋΐιηι οΗίίΐΐίβ τηοηβΓβ νοίιιίί ηιαίονα άβ 86 6886 €0§ί~ 

ΐαηάα ([ΐιατη Ιιατηαηα ψ8ίΐί8 8ρ66Ϊ68 αο β^ιιρα ρναβββΓΓβΙ [ΚηαΒ.). Ό’ηυίρβδ, 

άηηδ υη δβηδ ίουί ορροδβ, οηί νυ άηηδ 1η ρέροηδβ άβ 3β8υδ υηβ ρρβυνβ (ΐυ’ίΐ 
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Οίβα 86ΐι1. ^^Τιι οοηηδιίδ 1θ8 οοιηιηαικΙβΓηβηΙδ : Ιιι ηβ ΙυβΓδίδ ροίηΐ; 

1υ ηβ οοηιηιβΙίΓδίδ ραδ ά’ηάηΙΙβΓβ; Ιυ ηβ νοίβραδ ροίηί; Ιη ηβ ροΓ- 

ΙβΓηδ ροίηΐ άβ Γαηχ 1βηιοΐ^ηα§^β; Ιη ηβ Γβραδ άβ ίοΗ η ρβΓδοηηβ; 

η’ανδϋ ρ&δ οοηδοίβηοβ ά’βίΓθ Βίβιι Ιιιί-ηιέηιβ : Βίβπ δθυΐ βδΐ 1)οη, Ιβδ Ηοπιπιβδ 

ρβπνβηΐ δβυΐβπιβηί δοη^βΓ α άβνβηΐΓ ηβίΐΐβαρδ [ΗοΙΐζ.)', Βοίδγ : « πίδΐδ Ιβδ 

ραροΐβδ άιι Βαυνθίιρ ηβ ΙβηάβηΙ-βΙΙβδ ρ&δ α ίΐΙΐΓί1)ηβΓ Ια 1)οηΙβ α ϋίβυ, άαηδ υη 

δβπδ ςιιί η’αρραΓίίβηΙ ραδ 4 ^β8Πδ Ιυί-πιέπιβ ? » (II, 211). Οη^βηβ (ίη ^ο. ι, 35; 

χπι, 25 θΐ 36) δβπι1)Ιβ ανοΐΓ βηίβηάα ββδ πιοΐδ άαηδ Ιβ δβηδ ά’υηβ οβΓίαίηβ 

6ΐι1)θΓάίηαΙίοη (Ιη Ρίΐδ, βη α]ουΙαηΙ ό παττ^ρ αρρβδ θεός (ίη 3ο. ι, 35). 

Μαίδ οη ρβηΐ άίρβ ςηβ Γορίηίοη Ια ρΐηδ ΐΓαάίΙίοηηβΠβ βδΐ ςηβ 36δυ8 ^^ΙοΗββ 

δοη ΡβΓβ, δαηδ δβ οοπιραΓβΓ α Ιιιί. Βα ςηβδίίοη άβ δα ρρορρβ ηαΐυρβ ηβ δβ 

ροδαίΐ ραδ; βη Ρβροηάαηί αιι ]βιιηβ Ιιοπιηιβ ίΐ ηβ Ιίβηί βοπιρΙβ οιυβ άβ δοη βίαΐ 

ά’βδρρίΐ; βί. Ατηαν. Ο. Ανίαπ. ιιι, 7 (Ρ. Ο. XXVI, 346) : ε?... δ υιός ού/ εαυτόν άλλα 
τόν πατέρα έδόξασε... ποία έναντιότης; δαίηί άβροπιβ δπρ ΜΙ. (Ρ. Ζ. XXVI, 136) : ^αία 

(α1. ςηί) ηταξΐδίπίπι νοοανβναΐ Βοηηηι βΐ ηοη Όβιιηι νβΐ Όβί ΡΐΙίιιηι οοη/'ββδίιβ 
£Γαί, άίδοίΐ ςιιαηινΐδ δαπαίητη Ιιοπιίηβηι αοηιραΓαίιοηβ Όβι ηοη €386 Βοηητη. 

Ιι’βχρΙίβαϋοη άβ νίβΙορ, Ια ββηΐβ άβΙαίΠββ δπρ Μβ., α ΙοηΙ α ΓαίΙ ΙοηβΙΐΘ Ιβ 

ροίηΐ ^υδίβ. Ββ ]βυηβ Ιιοπιπιβ α αρρβΙβ άέδυδ « πιαίΐρβ »; άβδπδ ραρΙβ άοηβ 

βοπιηιβ ίβραίΐ ίουί αιιΐρβ Ιιοηιιηβ, αίηδί ςη’ίΐ Ρβροηά Ιρβδ δοηνβηΐ δβίοη Ια 

ρβηδββ άβ δβδ ίηίβρίοβηίβυρδ. Εί ί1 η’α ραδ άίΐ: δί ββ η’βδί πιοη ΡβΡβ, ραρββ 

ςιι’ίΐ η’α ραδ νοηΐιι δβ ΡβνβΙβρ αη 3βυηβ Ιιοηιιηβ. II α νουΐιι Ιιιί βηδβί^^ηβΡ α δβ 

άβίαίρβ άβ ίοπίβ ίΐαΐίβρίβ βΐ Γαίίαβίιβρ α Βίβη. 

Ο’βδί ρρβδίΐηβ α ββίΐβ ίηΙβρρρβΙαίίοη ςη’βδί Ρβνβηυ Μ. δρίΙΙα (αρίίβΐβ βίίβ). 

Εβ ρίβΙιβ ίηβοηηα η’α ραδ ΓίηΙβηΙίοη άβ ίΙαΙΙβρ, πιαίδ Ια 1)οηίβ άα δαηνβυρ 

βηνβΡδ Ιβδ βηίαηΐδ Ιαί α ρβΡδηαάβ ({τιβ άβδίΐδ ηβ Ιηί άβπιαηάβραϋ ρίβη άβ άίί- 

Γιβίΐβ. άβδΠδ ςυί να δβ πιοηΙρβΡ βχί^^βαηί ββαρίβ ίοηΐ ά’αΙ)0Ρά ββΙΙβ ααρίαΐίο 
ΒβηβνοΙβηύαβ ρΙαδ οη πιοίηδ βοηδβίβηΐβ. Οη ηβ ρβηΐ άοηβ Ιίρβρ άβ ββ ρα88α§·β 

:αηβηηβ βοηβΙηδίοη ηί ροηρ ηί βοηΐρβ Ιβ άο^πιβ βΐιρίδίοΐο^ίςηβ. 

Ο’βδΙ άαηδ ββΙΙβ Ιροίδίβηιβ βαίβ§^θρίβ άβ ]ηδ1β ηιίΐίβη (|η’ί1 ΓαηΙ ραη^^βρ 

δβΐιαηζ, 8\νβ1β. 

19) Ροπρςηοί 3β8η8 να-ί-ϋ ίηιηιβάίαΙβπιβηί αηχ ρρβββρ1β8 (|ηί ρβ^^αράβηΐ Ιβ 

ρροβ1ιαίη? Οη η’βη α ραδ άοηηβ άβ ραίδοη άββίδίνβ. Ρβηΐ-βίρβ ραρββ ςηβ 1β8 

ρρβηίβΡδ βοπιιηαηάβπιβηΐδ, ρβίαΐίίδ α Βίβη, δοηί βηοηββδ 1οη§^υβπιβηί άαηδ 

ΓΕβρίΙηρβ, βΐ ςηβ Ιβ ρρβββρίβ άη δα1)1)αί ροηναίΐ άοηηβρ Ιίβη α άβδ βοηΐρο- 

νβΡδβδ; ββηχ ηηβ βίΐβ άβδηδ δοηί βΙαίρδ, ίηβίδίίδ, ρρορίββδ α ηη ραρίάβ βχαηβη 

άβ βοηδβίβηββ. 

Εβδ Ιροίδ ρρβπιίβΡδ βοπιπιαηάβπιβηΐδ (βί. Εχ. χχ, 13-15; ΒΙ. ν, 17-18) δοηΐ 

βηοηββδ άαηδ Γοράρβ άη Ιβχίβ πιαδδΟΡβΙίοιηβ, άβ άοδβρίιβ {Αηΐ. III, ν, 5) βί 

άβδ πίδδ. ΑΓ άβδ δβρίαηίβ, ανββ Ν» Β Ο... βΐ/Γβίη. τηβ. Ο’βδΙ Γοράρβ ρρβίβρβ ραρ 

ΝβδΙΙβ βί 8\νβίβ. 8ί οη Ιίί [α.ή (χοιχεύσ^ς, ριή ωονεύσ^ς, ανββ Α... αηο. Ιαί. §ο. 

ΟΙβτη. ΑΙ., οη α Ιβ ηιβπιβ οράρβ (ΐηβ άαηδ Εβ., άαηδ Β άβδ ΕΧΧ, βΐ άαηδ Ιβ ρα- 

ρ^^ρηδ Ναδίι {ΚΒ. 1904, ρ. 245). II βδί άίίΤιβΠβ άβ δβ ρροηοηββρ. Μή άποστερήσ^ς 

ηβ δβ Ιροηνβ ςηβ άαηδ Μβ., βΐ ηβ ίαίΐ ραδ ραρΙίβ άη ΙβχΙβ άβ Ια Εοί. Οη νοίΐ 

ίβί ηηβ ίοίδ άβ ρΐηδ βοπιΜβη ρβη Μβ. ββρίί ροηρ ββρίρβ. II βδΙ Γββΐιο ά’ηηβ 

ραροΙβ ςηβ Εβ. βΐ Μΐ. οηΐ ΟΓηίδβ ρβηί-βίρβ ραρββ ηη’βΠβ ηβ Γι^^ηραίΙ ραδ άαηδ 
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ΙιοηοΓβ Ιοη ρβΓβ θΙ ία πιθγθ. » Εΐ ί1 Ιιιί άίί : « ΜαιΙρβ, 3’αί οΐ38θΓνΘ 

ίοιιΐ οβία (Ιθρυίδ ιηα ]θΐιηΘ88β. » Οτ ^Θ8Π8 ίιχα δΠΓ Ιιιί 8οη γθ^8ιγ(1 

βί Γαίπια, θ1 Ιαί άίΐ : « ϋηβ δβαΐθ ο1ιο8Θ ίβ πι&η(|Πθ. Υα, νθΐιάδ 

ΙοιιΙ οβ ςιΐΘ Ιιι ροδδοάβδ θΐ (1οηη6-[1β] αυχ ρβυνΓθδ, βί ίπ 8ΐαΓ&8 τιη 

ΓόηιιιηβΓαϋοη θοπΙθ Οβδ οοιηιη&ηάΘιηΘηΙδ. Μ&ίδ ^θδαδ η’βίαίί ρ&δ ο1)1ί§·θ άβ 
δ’βη Ιβηίρ α Ια ΙβΙΐΓβ Οθ Μοϊδβ. ί<β8 ιηοΐδ (χή άποστερήσ^ς ρβυνβηΐ βίΓβ ιιη Γβ- 

δΐιπίΘ άβ Εχ. XX, 17 = ΒΙ. ν, 21, ιηαίδ αιΐδδί υηβ οοηοθρΙίοη 0Γί§^ίηα1θ άιι 
Βαιινβιιρ. Εοπιιηβ ϋ δ’α^ίΐ ά’αη ι·ίο1ΐ6, ί1 θΙαίΙ ιηοίηδ ΙβηΙβ (Ιβ νοίβρ, ιηαίδ ρΐιΐδ 
βχροδβ α ίαΐΓβ άιι ΙοΓί ά οβηχ ι^ιι’ίΐ θΐηρ1θ}’^αίΙ (Εχ. χχι, 10; ΒΙ. χχιν, 14 [Α]; 

οί. 8ίΓ. IV, 1; ^οδ. Αηΐ. IV, νιιι, 38) [8ί\'6ΐ6). Οη άίραϋ ςυβ Ιβδ οοηιιηαηάβ- 

ιηβηΐδ νοηί άα ΙογΙ 1β ρΐυδ §^Γανβ : ΓΙιοιηίοίάΘ, αιι ιηοίηδ ^ρανβ : ίαίΐ'β ηη ΙογΙ 

(|ΐιβ1οοη(ΐπθ, βΐ 86 ΙθΓιηίηθηΙ ραι· πη οοιηπιαηάβιηβηΐ ροδίΐίί βη Γανβιιρ άβδ 
ρβΓθ βί ηιβΓΘ, ρΙαοβ άαηδ Ια Εοί αναηΐ Ιβδ αηΐρβδ. 

20) Εοίδγ ρρβίθηά ςηβ ταΰτα πάντα εφυλαξάρ,ην δί^^ηίΓιβ « ^θ ΠΙΘ δΐιίδ §^αράθ άθ 
ΙοηΙ οβία » (II, 212). Εθ η’βδί ραδ αάπιίδδίΜβ, οαρ Ιβδ ΕΧΧ βΐ αυδδί δαηδ άοηΐθ 
Ια Ιίοίηβ (ηη οαδ άαηδ ΗβΓίνβΐ'άβή) φυλάσσεσθαι αη ιηογβη άαηδ Ιθ 
δβηδ άβ ΓαοΙίί. Ε’ο1)δΘΓναίίοη αναϋ βΙθ ίαίΐβ ραρ Βοΐιαηζ, 8\νβΐΘ. ΕΙ ο’βδί ροπρ 
οβία (}ηΘ Ια Ιβςοη άη ιηογβη άοίΐ έΐρβ ρρίηιίίίνβ άαηδ Μο. (βηοορβ οοηίρβ Εοίδ^); 

Ιφύλαξα βδΐ ηπΘ οοΓΡβοίίοη άβ ρηρίδΙθδ. 

έκ νεοτητος βδΐ ηηο θχρρβδδίοη ίρβο^ηΘηΐΘ άαηδ ΓΑ. Τ.; ίοί βΐΐβ ιηαρ(}ηβ οΐαίρβ- 

ηιβηί ί^ηβ οβίηί (|αί ραιΊθ 6δί ά’ηη οβρίαίη α^β. Εα Ρβροηδβ άβ Γίηοοηηυ η’α 
ρίβη άθ ρρβίβηΐίβηχ. II δ’α^ίΐ άβ οοηϋηαηάβηίθηΐδ ςη’ίΐ ροηναίΐ Ιρβδ 1)ίθη ο1)δθΓ- 

νβρ δαηδ Ιιβροϊδηΐθ. II θύί θΙθ ρΐηδ βηιΙιαΡΓαδδΘ δ^βδηδ Ιυί αναίΐ άβηιαηάβ δ’ίΐ 
αναίΐ αίηΐθ Βίβη άθ ΙοηΙ δοη θοθιιγ. ^αο^ ςη’ίΐ θη δοίί, ί1 Ιροηνβ Γαοοοηιρίίδ- 

δβηιβηί άθ Ια Εοί αδδβζ ηαίπρθΐ; ί1 η’βδί ραδ ΙβηΙθ άβ δ’βη §·1ορίββρ, ρηίδ({η’ί1 α 
άβηιαηάό δ’ίΐ ηβ ίαΐΐαίΐ ραδ (^ηβΐιιηβ οΐιοδβ άβ ρΙαδ. II δβιηΜβ άοηβ δηρροδβρ 
(:[ηο 3β8η8 α 1β δββΡβΙ άβ ςηβΐι^ηβ βοηιηιαηάβιηβηί ηοηνβαη ρΐηδ ραρίαίί ι^ηί Ιηί 
§·αραηΙίΓα ιηίβηχ ηηβ νίβ βίβρηβΐΐβ. 

21) Εβ ρβ^αρά άβ 3β8ηδ βΐ ββΙΙβ ρβηέίραΐίοη άαηδ Ιβδ δβηΐίιηβηΐδ άβ 3β8ΐΐδ βδί 
ά’ηη Ιβηιοίη, βΐ ά’ηη Ιβιηοίη οοηΓιάβηΙ βοηιηιβ ροηναίΐ Γβίρβ δαίηΐ Ρίβρρβ. 

αγαπάν ςηί Γβροηά αη ΙαΙίη άίΐίξβνβ, ηιαρ(|ηβ ιηοίηδ άβ οΐιαίβηρ (|ηβ φιλεΓν, 
αιηανβ (βί. Τκελοη, 8'^ηοη'^ιηα, βά. αΐίβηι., ρ. 29 δδ.), ιηαίδ ηοη ηιοίιΐδ ά’βδίίιηβ. 

3β8ηδ αρρρββίβ ββ ςη’α ίαίί Γίηοοηηη, ί1 Γαίιηβ, βΐ, ραρββ ςη’ίΐ Γαίηιβ, ί1 νοη- 

άραίΐ ςη’ίΐ δοίΐ βηβορβ ρΐηδ ραρίαίί. 
Ροηρ υστερειν άαηδ 1β δβηδ άβ ιηαηι^ηβρ, βί. ^ο. ιι, 3 βί Βιοβοοκιοε, ν, 86. Εβ 

ά'αίίί άβ Ια ρβΡδοηηβ βδί ρΐηδ ρβ^ηΐίβρ, βί α βίβ ηιίδ ραρ Α βί 1β ^ροδ άβδ ηΐδδ., 

ιηαίδ Γαβοηδ. ρβηί δ’αρρη^^βρ δηρ Ρδ. χχιι (χχιιι), 1. Μβ. ηβ ίαίί ραδ βηίβηάρβ 
αηδδί βΙαίρβηιβηί ηηβ Μί. ηηβ ^θδη8 οηνρβ ίβί ηηβ νοίβ δρββίαΙβ άβ ρβρίββίίοη, 

δ’ίΐ δβ ίηί α§;ί δβηίβιηβηί άβ Ια νίβ βίβρηβΐΐβ, ί1 βηί δηίίί άβ ΡβηιρΙίρ Ιβδ βοηι- 

ιηαηάβηιβηίδ. Μαίδ Γίηοοηηη βίαίί άίδροδβ, δβιη1)1αίί-ί1, α ίαίρβ ηηβΙηηβ οΐιοδβ 
άβ ρΐηδ, βί άβδηδ, ραοοβ ηη’ίΐ ΓαίηΐΘ, 1β Ιηί άβιηαηάβ. ΙΙηβ ίοίδ δβδ βίβηδ 
ίραηδρορίβδ ροηρ αίηβί άίρβ άβ Ια ίβρρβ αη βίβΙ, ί1 δηίνρα 3βδη8. Εοίδ^ α αίΤβοίβ 
άβ ρρβίβρ αη δαηνβηρ ηη ρΓθ§;ραηιιηβ ηηί δοίΐ ά Ια ίοίδ ίρρβαΙίδαβΙβ βη ίαίί βί 
ηβββδδαίρβ άαηδ δα ρβηδββ (II, 214), α οαηδβ άβ Γίηιιηίηβηοβ άη Ρβ§;ηβ άβ Βίβη : 

« Α Γββηρβ οΐι ^βδηδ ραιΊθ, ηηίοοηηηβ νβηί δίηοβΡβηιβηί 1β Ρββ^ηβ άβ Βίβη άοίί 
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ΐΓθδΟΓ άαηδ 1θ οίθΙ. Εΐ νίβηδ, δαίδ-πιοί. » ^^Μαίδ Ιιιΐ άβνίηΐ δοιη^ρβ 
& οθΙΙθ ραροΐθ βΐ δ’βη ειΠα ΙοιιΙ αίϊΐί^β; 08γ ίΐ ροδδβά&ίΐ 1)βαιιοουρ άβ 
ΐ3ίβηδ. 

23 ΕΙ Ιβδυδ, Γθ§'βΓάίΐηΙ αυίουρ άθ Ιπί, άίί α δβδ άΐδοίρίβδ : « βοιη- 

ΙουΙ οιιιίΙΙβΡ ροπρ δυίνΡΘ οβίυί (]αί Γ&πίθηβ δπρ Ια Ιβπ'θ ». Ο’βδΙ ουΜίβΡ (^ιιβ 
άαπδ Μο. Γαρρθΐ βδΐ ίη(ϋνί(1αβ1; θπΙγθ Ιθδ οοηάίΐίοηδ ^^βηβΐ'αΐβδ ρουυ Ια νίθ 
βΙβΓΠβΙΙβ 6ί ΓαρρβΙ αα 3βιιηθ Ιιοιηπιβ, ϋ 7 α Ι’αιηουΓ (^υί 1β άβδίίηθ α υηβ 
νοοαίίοη άβ οΙιοίχ αυρρβδ άτι ΜαιΐΓβ. II 7 ίΐναΐΐ Ια ά’αίΐίβυρδ οοιηιηβ υηο 
θδοιυίδδθ άβδ οοηάίΐίοηδ Ιβδ ρΐυδ ίανοραΜβδ ροιιρ δΐιίνρβ ^θ8υδ : άοηηβρ δβδ 
1)ίβη8 αυχ ραιινρβδ. Οβ δοηί ββδ ραροΐβδ (}υί οηΐ ίηδρίρβ Ιβδ δαίηΐ ΑηΙοίηβ, 
Ιβδ δαίηί Ρραηςοίδ ά’Αδδίδβ, βΐ ίαηί ά’αιηβδ. νίβίορ α ρβιηαρίϊπβ βηβιηβηΐ (^υβ 
1β δαπνβυρ, βοηηαίδδαηΐ 1β ροΐηΐ ίαίβΙβ άβ Γίηβοηηυ, Ιαί ρροροδβ, ηοη άβ δθ 
άβρουίΐΐθρ άθ δβδ ρίβΙιβδδβδ, ιηαΐδ άβ δβ ίαίρβ υη ίρβδορ απ βίβΙ βη Ιβδ άοη- 
ηαηί αυχ ραυνρβδ. 

ύπαγε, ίρβςυβηΐ άαηδ Μβ. βΐ άαηδ Μί., βδΐ ρΐυδ (^υβ Γβ(γυίνα1βηΙ άβ ηπί η’βδί 

ραδ Ιραάυϋ άβ Ια δορίβ άαηδ Ιβδ ΡΧΧ; ά’αρρβδ Γυδα§'β άβδ ΕΧΧ βδΐ ρΐυίόί 

ρβρρβδβηίβ ραρ δεΰρο (}υί βδί ά’αίΠβαΡδ ίρβδ ^Ρββ: « ίβί » (δουδ-βηίβηάυ « νίβηδ »). 
22) Ρβ. βί ΜΙ. οηΐ ρβίβηυ 1β ίραϋ ηβββδδαΐΡβ, Ια Ιρίδίβδδβ άβ Γίηβοηηυ, ηιαίδ 

οηΐ ηβ§·1ί^β Ια ηιίηιίί^υβ, βαρ ί1 ΓαίΙ ά’αΡορά, βοηιπιβ οη άίΐ, Ια ^ρίπιαββ. Στυγνά- 
ζειν πιαρςυβ υη αδρββΐ δοηιβρβ β1 βΐια^ρίη : « II Γροηββ 1β δουρβίΐ, ί1 αδδοπιβρϋ 
1β νίδα§·β )) {Τ/ΐ68. §τ. /.); βί. Μί. XVI, 3, άβ Ια ΙρίδΙβ ιηίηβ άυ βίβΙ. Ιιβ ραυνρβ 
Ιιοιηηιβ δ’βη να, βί ί1 η’βδί ρΐυδ ςυβδίίοη άβ Ιυί; Γβναη^βΐίδίβ ηβ 1β Μαπιβ ραδ; 
€[υί ηβ 1β ρ1αίηάΓαίί? 
Νουδ δανοηδ, ραρ Ορί^βηβ, βοιηιηβηί ββί βρίδοάβ βίαίί ραβοηίβ άαηδ ΓΕναη- 

§^ί1β « δβίοη Ιβδ Ηββρβυχ» (1β ίβχίβ Ιαίίη ά’Οΐ'ί^βηβίη Μί., ίοιυ. XV, 14) : 8€Γίρ- 

Ιηπι 681 ίη βναη^βΐίο ψιοάαηι, ηαοά άίοίΐιΐΓ 8β€ΐιηάηιη Ηβ})Γαβ08, 8Ϊ ίαιηβη 

ρΙαοβί αΐίοιιί 8ΐΐ8θίρ6ΐ'6 ΐΙΙιιά ηοη αά αηοΐονίΐαίοπι, 8βά αά ιηαηί^β8ίαύοηβιη 

ρΓοροδίίαβ <ιιια€8ήοηί8 : Όίχίΐ, ίη({ΐάΐ, αά βιυη αΐΐβν άίνίΐηιη : « Μα§ί8ΐ6ΐ\ 

((αίά Ιοηυ,ηι ^αοΪ6η8 νίναιη ? » Όίοίΐ βί : « Ηοιηο, 16§68 βΐ ρΓορ1ΐ6ΐα8 ^αο. » 

Ηβδροηάίΐ αά βιιπι : « Ι^ββί. » Ώίχίΐ βί : « Υαάβ, νβηάβ οηιηία, ψιαβ ρο88ίά68, 

βί άίοίάβ ραηρβήΐηβ βί νβηί, 8β({αβΊ'β τηβ. » Οοβρίί αιιίβιη άίνβ8 8ααΙρβΓβ βαριιΐ 

8αα?η βί ηοη ρΙαοαίί βί. Εί άίχίί αά βιιπι Όοηιίηηβ : « ^ιιο^ηοάο άίβίβ : Ιβξβπι 

^ββί βί ρΐ'ορίιβίαβ ? (ΐιχοηίαιη 8βΐ'ίρίιυη β8ί ίη Ιβ§β : άίΙί§'β8 ρνοχίπιαιη ίαιιηι 8ί- 

βιιί ίβίρδίιπι; βί ββββ ηιιιΐΐί ^ναίνββ ίαί, βΐίί Αδρα/ιαβ, αηιίβίί 8ΐιηί βίβρβοΐ'β, ιηο- 

Ηβηίβδ ρρο [ρραβ] βαιηβ, βί άοηιηβ ίαα ρΙβηα 68ί πιαΙίί8 1>οηί8, βί ηοη β^ρβάίΐιιρ 

οπιηίηο αΐίιιηίά βχ βα αά β08. » Εΐ βοηνβΓ8ΐΐ8 άίχίί 8ίτηοηί άίδβίριιΐο 8ΐιο 86- 

άβηίί αριιά 8β : « 8ίιηοη, βΐί Ιοαηηβ [ροαν Ιοαηηί8), βαβίΙίιΐ8 β8ΐ βαητ,βΐιυη ίη- 

ΐΓαρβ ρβρ βοραηιβη αβιΐ8, (^ιιαπι άίνίίβνη ίηίρανβ ίη ΐ'β^ηιιηι βοβΙοηιηι. » 

Οη ρβαιαρςυβρα βη ραδδαηί ςυβ ββί βναη^ίΐβ δβίοη Ιβδ ΗβΡρβυχ η’α ρίβη άβ 
ρρίηιίίίί. II οιΏβί βοπιρΙβίβιηβηί ΓαΙΙυδίοη α Ια Ροηίβ άβ 3βδυδ ου α Ια Ροηίβ άβ 
Είβυ; Ια ιηίιηίίΐυβ €[υί ραραίί άαηδ Μβ. βδί ίβί πιίδβ ρΐυδ βη ρβΐίβί; Ια άβδβρίρ- 
ίίοη άυ ιηαΐΐιβυρβυχ δορί άβδ ραυνρβδ βδί ρρορρβ α Γαυίβυρ. 

23) Περιβλέπομαι βηιρ1θ7β δίχ ίοίδ ραρ Μβ., υηβ ίοίδ ραΐ' Εβ., ]απιαίδ ραρ Μί., 
βδί υη ρβ§·αρά βίρβυΐαίρβ, ρουρ δβ ρβηάρβ βοιηρίβ, ίαηάίδ ςυβ Ιρ-βλέπω βδί υη 
ρβ^αι-ά (γυί ρβηβίρβ (χ, 21 βί χ, 27). Βαηδ Εβ. 1β ρίβΙιβ βδί ίου^ουΡδ ρρβδβηί; 



252 ΕνΑΝΟΙΙ,Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, X, 24-25. 

1)ίβη ί1 8βΓα (Ιίίϊιοίΐθ & οβηχ (}πί οηΐ (Ιβδ ηο1ΐθ88θ8 ά’βηΐΓθΓ άαηδ 1θ 

Γογαιιπίθ άθ Οίβυ! » Ογ Ιβδ άίδοίρίβδ ίυΓθηΙ δΐυρβίαίΐβ άβ οθ8 άίδ- 

οουρδ. Μδιίδ ^68υ8, ρΓβηίΐηί άθ ηουνβαπ Ια ραροΐθ, ΙβπΓ (ϋΐ : « Μβδ 

βίδ! οοπιΜβη ίΐ βδΐ (ϋίϊιοΠβ ά’βηΐΓθΓ άαηδ Ιβ τογαππίθ άβ Βίθυ! 

Θ8ΐ ρΙαδ ίαοΠβ α ηη οΐιαπιβαιι άθ ραδδβΓ ραΓ 1β Ιγοπ ά’πηβ αί- 

ά&ηδ Μο. 6ΐ άκηδ ΜΙ. Ια Ιβςοη δ’αάΓβδδβ δβιιίβιηβηί αιιχ άίδοίρίοδ. Πώς άαηδ 1β 
δβηδ άθ οοιηΠίβη, οοιηιηβ ι^^. χιι, 50 (ΜΙ. χχι, 20 βδΐ ίηΐθίτο^αίίί); θΐιβζ Ιθδ 
Βγζαηϋηδ, πώς βδΐ βιηρίογβ ροιιρ ώς {Ηβνννβνάβη). Δυσκόλως άαπδ Μο., ΙιΟ. βΐ 
ΜΙ., ιηαίδ δβυΐβπιβηΐ ιοί άαηδ Ιβ Ν. Τ., βΐ άαηδ ΓΑ. Τ. δθυίβιηβηί δύσκολος (^βΓ. 
XXIX, 9 [ΧΙ.ΙΧ, 8]) βί (δυσκολία άαηδ ^ο1) χχχιν, 30) (Α«'βίβ). II βδΐ άοηο ΐΓβδ νραί- 
δβιηΜαΠΙβ ςαβ ΓβιηρΙοί άα πιοί άαηδ Ιβδ Ιροίδ δγηορίίι^ιιβδ βδί άύ α ηηο 
ΐηΩπβηοβ βοπίθ. Ββ ηοΐιβ βΙαίΙ υη ρρορηθίαιρβ άβ Πίβηδ-Γοηάδ, κτήματα. Μαίη· 
ΙβηαηΙ Γβχρρθδδΐοη βδΐ ρΐυδ §“βηθΓα1β, χρήματα, άβδ ποίιβδδβδ, ^^ιιβ1ιβδ ςη’βΐΐβδ 
δοίθηΐ. Ιίθ ΓογαυπιΘ άβ ϋίβη βδΐ ιοί βηοορβ υηβ Γθ^ίοη; ί1 βδΐ άοηο νΓαίδθΐη^ 
βΙαΜβ ςη’βΐΐθ βχίδΙβ άθ]α, οοιηιηβ δ^ηοη^ιηβ άβ « άαηδ Ιβ οίβΙ » (χ, 21); 
είσελεύσονταί αιι ίαΐαο, ραροβ (|π’ί1 η’βδί ραδ βηοοΓβ οανβΓί οιι ραοοβ ςιι’οη η’^ 
βηίρβ ηιι’αρΓβδ Ια ιηοι·1. 

24) Ββ οοάβχ Ββζαβ (Ό) ανβο α, ϋ, /Κ' βΐ Ιβ ουοδΐί 235 Ιραηδροδβηΐ οβ νβΡδβΙ 
αρρθδ Ιβ V. 25. ΛΥθΙΠι. ρροροδβ άβ δυΐνοβ Γοράρβ άβ Β (δαηδ ΓαάάίΙίοη άοηΐ οη 
ράρΙβΓα ρΙαδ Ιοίη) οοιηιηβ Ιβ ιηβίΐίβηι·. Εη βίΤβΙ, δί Ιβ ν. 24 βδί ρΙαοβ αρρβδ Ιβ 
V. 25, ί1 γ α ^ταάαΐίοη. Ό’αΩορά ί1 βδΐ άίίΤιοϋβ αιιχ ηοΐιβδ ά’βηίρβρ άαηδ Ιβ 
ΓΟ^αηπιβ, βηδυίΐβ οβία βδΐ άίίΤιοίΙβ ά ΙουΙ Ιβ πιοηάβ. Μαίδ ο’βδί ρΐ'βοίδβιηβηΐ οβί 
οΐ'άρβ Ιρορ Ιο^^ίςηβ ςυί Ρβηά Β δΐΐδρβοΐ ά’ανοίρ οορρί^β Ιβ ΙβχΙβ αιιΙΙιβηΙίςυβ άβ 
Μο. Εοίδγ, §·βηβ οοηιπιβ λνβΙΠι. ραρ Γαΐΐυρβ άβ Μο., ΐα^β Ιβ ν. 24 άβ ρβάαοΙίοη 
δβοοηάαΐΡβ, βΐ οβρβηάαηΐ ί1 αΙίρίΠυβ ά Ια πίΘιηβ πιαίη Ιβδ νν. 26 βΐ 27. II 
δβπιβΙβ (}υβ ηί \νβ111ι. ηί Εοίδγ η’οηί αρρρβοίβ Ια ιηαροΐιβ ΙβηΙβ άβ Μο. ςαί βδί 
δί ηαίπρβίΐβ άαηδ ηηβ οοηνβΡδαϋοη. Εο. βί Μί. οηί ρα ραδδβρ Ιβ ν. 24 οοιηιηβ 
η’βίαηί ραδ βδδβηίίβΙ ά Γίάββ; ί1 βδί ίοαί ά ίαίί βη δίίηαίίοη βί οαραοίβρίδίίςαβ 
δυρ Ιβδ ραρρορίδ άη Μαίίρβ ανβο δβδ άίδοίρΙβδ. Εβυχ-οί δ’βίοηηβηί ά’αΠορά 
(οί. I, 27) άβ οβδ άίδοοιίΡδ, δοίί άβδ ραροΐβδ άβ ^βδυδ αα ρίοΙιβ, δοίί άβ οβ ςη’ίΐ 
νίβηί ά’α]οιιίβΡ, δαηδ ραιΊβΡ άβ οβ (^^’ίΐ α άίί α ρροροδ άβδ βηΓαηίδ. Μαίδ ^βδυδ 
ίηδίδίβ (πάλιν), ραροβ ηιι’ίΐ ηβ νβηί ρίβη ρβίίρβρ άβ δοη βηδβί§·ηβπιβηί, ηη’ίΐ 
ρρβδβηίβ οβρβηάαηί ανβο υηβ άουοβυρ ρβΡδυαδίνβ βη Ιβδ ηοιηπιαηί τέκνα (οί. ιι, 5). 
Ε’βηδβί^ηβπιβηί βδί ιηβιηβ §·βηβΓα1ίδβ : άβ ίουίβ ίαοοη ί1 βδί άίίΠοίΙβ ά’βηίρβρ 
άαηδ Ιβ ρογαυηιβ άβ Βίβυ. Ιοί Ιβ ρρβδβηί αυ Ιίβυ άυ ίυίυρ (ν. 23) ραροβ (^υβ Ια 
ρροροδίίίοη βδί ίρβδ αβδοΙυβ. II βδί νραί ςυβ ΑΕΒ βίο., άβ ηοιηΠρβυχ πιίηυδο. 

ίΐ» Οΐ^τη. ΑΙ. οηί α3θυίβ τους πεποιΟοτας επι (τοις) 
χρημασιν ρουρ άβιηβυρβρ άαηδ Ιβ ίΗβιηβ άβδ ρίοΙιβδδΟδ βί ρουρ ηοίβρ ςυ’ίΐ 
δ’α§·ίδδαίί δυρίουί άβ ρίοΙιβδ ςυί δβ οοηίίαίβηί άαηδ ΙουΡδ ρίοΙιβδδβδ; πιαίδ Ιβδ 
θρίίίΐ[υβδ δοηί ά’αοοορά ρουρ ΓοπιοίίΡβ ανβο Ν Β Δ Α:. Εο πιοί πώς δί ραρβ άαηδ 
οβ δβηδ, ίοί οοηιπιβ αυ ν. 23, ρρουνβ Πίβη (^υβ Ιβδ άβυχ νβΡδβίδ δοηί άυ πιβιηο 
]βί. 8υρ Ια άοοίρίηβ άυ ν., οΓ. Μί. νιι, 13. 14 βί Εο. χιιι, 23. 24. 

25) ^βδυδ Ρβνίβηί αυ ρίοΙιβ. Εύκοπώτερον, οί. ιι, 9. τρυμαλιά βδί υη πιοί άβ Ια 
Ιίοίηβ, αυιιυβί Εο. βί Μί. οηί βυΠδίίίυβ τρήμα, ςυί βδί οΙαδδίςυο {Τι. α τρύπημα 
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^ιιίΠβ, (|π’ίΐ υη ποΗθ ά’θηΐΓβΡ άαηβ Ιβ Γογαυηΐθ (Ιβ Οίβιι. » ^6 Ογ Πβ 

ΓαΡθηΙ βηοοΓΘ ρΐυδ άαηδ Ια δΙπρβυΓ, 8θ (ΙίδαηΙ Ιβδ υηδ αηχ ααΐΓβδ : 

(Ιαηδ ΜΙ.); ραφίς (άαηδ ΑνοΠίρροΒ, 8. αν. ^.-^.) βίαϋ άβνβηιι νιιΐ^αίρβ ρουρ 
δί^ηίΓιβΡ αί^^ιιϋΐβ οα ροίη^οη. ΙιΟ. βιηρίοίβ Ιβ β1α8δί€[ΐιβ βελόνη, Ιαηίΐίδ ητιβ 
ΜΙ. δ’βη ΙίβηΙ ά ραφίς. ΝοΙβΡ Γορροδίϋοη βηΐρβ διελΟεΓν βΐ είσελΟεΐν. ΟβΙίβ βοιηρα- 

ραίδοη βίραη^'β ηβ δορί ραδ άθδ 1ια1)ΐ1υ(1θδ άα 1αη^α§·β ορίβηίαΐ. Οη Ιρουνβ άαηδ 
Ιβ Ταίιηαά άβ Βα1)γ1οηβ [ΒβΓαβΙι. βΐ Βα})α Μβύα 38^) « υη βίβρίιαηΐ ραδδαηί 
ραρ Ιβ Ιροα (1’υηβ αΐ^υΐΐΐβ », ρουρ (Ιίρβ υηβ βΐιοδβ ίπιροδδίΜβ. δαίηΐ ΟγρΠΙβ 
ά’ΑΙβχ. α βηίβηάυ κάμηλος ά’υη βαΒΙβ. Ββ ραδδα§·β, βοηδβρνβ βη δγριαςυβ 
{ΑαΙίαηί ίιηρβΓαίΟΓίε Η^γοπιπι οοπίνα Ο/ΐΓΐΒΐίαηοε (ΐυ,αβ ΒΐιρβΓβαηί, ΤβυΒηβΡ, 

1880, ρ. 56), θδΐ Ιραάυϋ βη Ιαϋη : Αοοίρίΐ βν^ο άβιηοηΒίναΐίοηβιη : (ονατηβη αου.5 

61 ααηιβΙυ,8 : ηοη ηηίιηαΐ, ηί ορΐηαΙιΐΓ ΙιιΙίαηιΐΒ ίιηρίυ,Β βΐ οτηηιηο ίηδίρίβηδ βΐ 
ίάίοία, δβάροΐίΐί8 ηιά6η8 €Γα88Η8 (^ηί ίη οηιηί ηανι. Ιία εηίηι ιηο8 €8ΐ ηοτηιηαηάί 
118, ^αί άοοίί 8ΐιηί Γ€8 παιχίανητη [βοά. Ιοο. ρ. 75, ΙΐΡβ άυ Ιίνρβ XVI άβ ΟγρίΠβ 
βοηΐρβ ^υ1^βη); βί. Νβδίΐβ, ΖΝΤ\ν. 1906, ρ. 182 8. 

ΥβΡδ Ια πιέηιβ βροηυβ οη ρβηβοηΐρβ ββΙΙβ βχρΙίβαΙίοη άαιΐδ Ιβ ΤΓαοΐαίυ,δ άβ 
άίνίΐίί8, XVIII, 1 βί 2, α11ρί1)υβ δοϋ αυ ρβία^ίβη Α§·ρίβο1β (νβΡδ 429), δοϋ α Γβνβςυβ 
Ραδϋάίυδ (410-450) : 86ά ηοη άβ βαπιβΙΙο άιβίηιη €8ί, ίη^αΐ€8, βιιί ρβν (ονατηβη 
αβη8 ΐΓαη8ίΓ6 ρ6ηΐΐυ,8 ίιηρο88ί})ίΙβ 68ΐ, 8βά άβ βαηιβίο, ίά β8ΐ άβ ηαηΐΐβο ψιοάατη 
(αηβ {ΖΝΤΥ[^. V, 1904, ρ. 256 δ.). ΟβΙΙβΐηΙβρρρβΙαΙίοη α ρβηβΙρβ άαηδ Ια Ιραάυβ- 

Ιίοη αριηβηίβηηβ, ανββ Ιβ ηιοί ηιαΙΗ, « βοράβ » [ΒίΙ)Ιί8βΗ6 ΖβίίεβΗνφ, II, 176 8.); 

βΠβ α βίβ βοηηυβ άβ ΤΙιβορΙι^ΙαβΙβ βί άΈυΙΙιγιηίυδ βί α υη αρρυί άαηδ Ια Γοριηβ 
κα(Αΐλος ςυβ 8υίάαδ βί Ιβ δβΐιοΐ. ά’ΑρίδΙορΙιαηβ (δυρ Οιιβρβδ, 1030) άβΓιηίδδβηί 
τό παχύ σχοινίον, « Ια §'Ρθδδβ βοράβ ». II βδί ίηιροδδίΒΙβ άβ Ρβνθ(}υβΡ βη άουΐβ 

Γβχΐδίβηββ άβ καριηλος οιι καρ,ιλος άβηδ ββ δβηδ, ηιαΐδ ββ η’βδί ραδ υηβ ραίδοη 
ρουρ ηβ ραδ ρρβηάρβ κάριηλος άβ ΓΕναη^ίΙβ άαηδ δοη δβηδ ηοριηαΐ. Β’αυΙρβδ, 

ρροΒαΡΙβηίθηΙ άβδ βίββηοηί άβ άβρυδαΐβπι, οηί Ιουρηβ αυίρβιηβηί Ια άιίΤιβυΙίβ βη 
ίπια^ίηαηΐ (}υβ Ιβ ίρου ά’υηβ αί§’υί11β βίαϋ Ιβ ηοηι ά’υηβ ρορΙβ άβ Ια νίΠβ δαΐηίβ 
(βί. Ροΐοηβρ βη 1422, Τοβι.εκ, ΌβδοΗρί. Τβνβαβ 5., ρ. 240 : ίη βαάβηι ρΐαίβα βδί 
ροπιιία νβΓδίΐδ αιΐδίηιηι, (^ιιαβ Ιίη^ηα βοηιιη ^οηατηβη αβιχδ άίβίΐιιν). 

^υαηι ά Ια άοβίρίηβ βΐΐβ-ιηβιηβ, Οβίδβ ρβρροβίιαϋ α άβδυδ άβ Γανοίρ βπι- 

ρρυηίββ ά ΡΙαίοη, ηυί αναϋ ηοίβ οιυ’ίΐ βδί ίηιροδδίΒΙβ, βίαηί ίρβδ ριοΙιθ, ά’βίρβ 
ίουί α Γαΐί ϋοη : Ιν οΤς είπεν ό Πλάτων δτι « αγαθόν όντα διαφόρως κα\ πλούσιον 
είναι διαφερόντως αδύνατον » (Ρρατον, Σβ§β8, ν, 12, ρ. 743 Α; άαηδ Ονί^. βοηΐΐ'α 

ΟβΙδ. VI, χνι). Ορί§“βηβ ηίαίί Γβιηρρυηί βη ίηδίδίαηί δυρ Ιβ δβηδ αΙΙβ^Όρίςυβ άυ 
βΐιαιηβαυ ςιΓίΙ ρρβηαϋ Πίβη ίβί ρουρ υη αηίπιαί. 

26) Ε’βίοηηβπίθηί άβδ άίδβΐρΙβδ αυ§·ηιβηίβ, βαρ ββίίβ ί*οίδ Ια άίίΠβυΙΙθ βδί 
άβνβηυβ υηβ ίιηροδδίΠίΙίίβ ιηοραΐβ. Ρβηδαΐβηί-ίΐδ (^υβ Ιβδ ριβίιβδ βίαίβηί ιηίβυχ 
ρΙαββδ ςυβ Ιβδ αυίΡβδ ρουρ ίαΐΡβ Ιβυρ δα1υί? {Βηΐζδβΐιβ, 8α>6ΐβ). Ο’βδί Πίβη 
άουίβυχ, ιηαίδ ίΐδ ρβυνβηί ρβηδβρ άυ ιηοίηδ ςυβ Ιβδ άίίΤιβυΙίβδ άβδ ραυνρβδ 
^^’βηδ ηβ δοηί ραδ ιηοίηάρβδ. Έξεπλγ^σσοντο, βί. ι, 22; νι, 2; νιι, 37, η’βδί ραδ ρΐυδ 
ίορί ηυβ Ιθαριβοΰντο άυ ν. 24; Ιβ βνβδββηάο βδί υιαΡί^υβ ραρ περισσώς, ρουρ ι^άλλον 
[Βίαδδ, 35, η. 3). Εβδ άίδβίρΙβδ δβ άίδβηί βηίρβ βυχ, ά’αρρβδ ΑΌ βίβ. Ιαίΐ. 8^η'. 

^ο., προς εαυτούς. 8\νβίβ ρρβίβΡβ προς αυτόν ανββ κΒΟΔΨ ίηβ., ιηαίδ ββίίβ Ιβςοη βδί 
ίρορ ΡβδίΡβίηίβ ά.υη δβυΐ «-ρουρβ άβ ηΐδδ. Καί άαηδ Ιβ δβηδ άβ άοηβ (βί. II €ορ. 
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« Μαίδ α1θΓ8 (}ΐιί ρβιιΐ; θΙγθ δαανβΡ » 27^β8Π8, Γιχαηΐ; 8πγ θυχ 8Θ8 

Γβ^δίράδ, Ιθπγ άίΐ : « Οβία βδΐ ίιηρο88ί1)ΐ6 ίΐπχ Ιιοπιπιοδ, ηιαίδ ηοη 

ρα8 α Οίβιι; οαρ ΙουΙ βδί ροδδίΜβ α Βίβυ. » 

2δρίβΓΓθ 86 ιηίί 4 Ιυί άιρβ : « Νουδ, ηουδ ανοηδ ίοιιί (}ΐιίϋΘ θΐ 

π, 2; ^ο. IX, 36; χιν, 22) βδΐ οΐαδδΐί^ιιβ {ΒΙαββ, 268) βί α 6ΐ6 ΐ'βίβηυ ρ&ρ 
(ΜΙ. τίς αρα). σώζω άαηδ 1β δβηδ άβ Ια νίθ ίαίπΓβ αυρί'θδ άβ ϋίβπ βδΐ υη ιηοΐ άο 
Γραρρβ 3υίνβ βί δυρίοιιΐ οΙΐΓβΙίβηηβ; οη ΐΓοηνο δβιιίβιηθηί IV Μαοο. χν, 3 τήν 
ευσέβειαν... σώζουσαν εις αιώνιον ζωτ^ν, « Ια ρίβΙό ηαί δαανβ βη νυθ άβ Ια νίο 
βΙβΓΠθΙΐΘ )). ΟΙΐθζ Ιβδ ραϊθηδ, Ιβδ (ϋίΤβΡβηΙβδ άβπναΐίοηδ άβ Ια Γαοίηβ, άβ ρΐυδ 
βη ρΐυδ βιηρίογββδ άαηδ Γοράρβ ΓβΙί^Ίβιιχ ά Γβρο(ϊΐιβ ΙιβΠθηίδϋςιιβ βί Γοπιαίηβ, 
δβ άίδθηΐ ίοι1^οιι^δ άβ Ια νίβ ρρβδβηΐβ (πιέπιβ άαηδ ΑκίδτιοΕ, βά. ΚβΠ, II, ρ. 360). 
Ρβδ άίδοίρΙθδ βτηρίοίβηΐ δαηδ (ϋίΗοηΙΙβ βίρβ δαηνβ, οοιηιηβ δ^ηοη^ιηβ ά’βηΐρβρ 
άαηδ 1θ ρο}"αιιπιβ άβ Όίβιι οη άβ ροδδβάβρ Ια νίβ βΙβρηβΙΙθ; οΓ. χιιι, 13 βΐ 
« δαηνβρ δοη αιηβ », νιιι, 35. 

27) Έμβλέψας, βοπιΐΉβ ν. 21, άβ 3βδη8 αναηΐ άβ άιρβ ςηβΐι^ηθ οΐιοδβ άβ Ιρβδ 
ηΐϋθ α ββηχ (}η’ί1 Γβ§·αρ(Ιβ. Αδύνατον, δουδ-βηίβηάα τούτο, ίηδβρβ άαηδ 0}αβ1(|ηβδ 
Ιβχίβδ. Ρηίδ Ια ρβηδββ (ΙβνίβηΙΙοηΙ α ίαίΐ §“βηβρα1θ, πάντα... θεω ρβηδββ αηαίο^'ηο 
α Οβη. XVIII, 14; ^ο1) χειι, 2; Ζαοΐι. νιιι, 6. Βαηδ Β α, αη Ιίβη άβ άλλ’ ού... θεω 
οη Ηΐ δβηΐβπίθηΐ : παρά δέ τω θεω δυνατόν, οβ ςηί ιηαίηΐιβηΐ Ια οοηοίηδίοη αη 
ροίηΐ ρρβοίδ <Ιη δαΙηΙ. Βα ρβηδββ βδΐ Ια ηιβιηβ : ί1 βδΐ ίιηροδδίΜΘ α Γΐιοιηιηβ άβ 
δβ δαηνβΡ δαηδ 1β δβοοηρδ άβ Βίβη. Ο’βδΙ Μβη Ια Ιΐιβορίβ (Ιβ Ια §·Γαοβ, ηιαίδ 
δαηδ αηοηη άβνβίορρβπιβηΐ ρρββίδ. Βοίδγ α βοιηπιβηίβ ββδ ςηβΐι^ηβδ ιηοΐδ άαηδ 
1β δβηδ άβ δαίηΐ Ραηΐ βΙ βοηοίηΐ : « Οη ρβηΐ δοηροοηηβρ άβΡΡίβΡβ οβΙΙβ άββία- 
ραϋοη Ια άοβίριηβ άβ Ραηί δηρ ΓβΙβοΙίοη άίνίηβ βί Ια ρηΐδδαηββ άβ Ια ^ραββ » 
(II, 217). Οη άίραίί ρΐηδ 3ηδίβηιβηί ςηβ οβίίβ ραροΙβ ίρβδ αη11ιβη1ί(}ηβ άβ άβδηδ 
οοηίίβηί βη ^βρηιβ Ια άοβίριηβ άβ Ραηί. Οη νοίί ίβί ςηβ άβδίΐδ η’βχί^^β ραδ 
α1)δο1ηιηβηί (^ηβ 1β ρίβΙιβ Ρβηοηββ α δβδ ριβίιβδδβδ. Οβ δβραίί 1β ιηογβη 1β 
ρΐηδ ίαβΐΐβ ροηρ βηίρβρ άαηδ 1β ρογαηηιβ άβ Βίβη. Ββ ρίβΙιβ, άβηιβηρβ ρίβΙιβ, 
ροηρρα ηβαηπιοίηδ γ ρβηβίρβρ ανββ 1β δββοηρδ άβ Βίβη. 

28-31. Βα ΚΕβΟΜΡΕΝδΕ ΑββΟΚΟΕΕ Α ΟΕϋΧ ^υI ^υIΤΤΕΝΤ ΤΟΟΤ ΡΟϋΚ ΙΕ ΟκΚΙδΤ 

(Μί. XIX, 27-30; Ββ. χνιιι, 28-30). 
28) Βα ραροΙβ άβ Ρίβρρβ ρβδηηιβ ίοηί Γβρίδοάβ ρρβββάβηί αη ροίηί άβ νηβ 

άβδ άίδβίρΙβδ. Ββ ρίβΙιβ α Ρβίηδβ άβ δηίνρβ άβδηδ; Ιβδ ρίβΙιβδ (5ηί 8’ο1)δίίηβηί ά 
βοηδβρνβρ ΙβηΡδ ρίβΙιβδδβδ ηβ ρβηνβηί βηίΡβρ άαηδ 1β ρο^αηιηβ άβ Βίβη δαηδ 
ηηβ δορίβ άβ ιηίραβΙβ άβ Ια ίοηίβ-ρηίδδαηββ άίνίηβ. Ββδ άίδβίρΙβδ, αη βοηίραίρβ, 
οηί ίοηί ηηίίίβ. Ρίβιτβ 1β βοηβίαίβ ανββ ηηβ ββρίαίηβ δαίίδίαβίίοη (}ηί 8βιη1)1β 
δοΐΐίβίίβρ ηηβ αρρροΒαίίοη. Βαηδ Μί. ί1 γ α ηιέιηβ ίηίβΡΡθ§’αίίοη ίοριηβΙΙβ : τί άρα 
εσται ημύν; βί άβδηδ ρβροηάραρ 1β ρρίνί1β§“β αββοράβ αηχ ΑρόίΡβδ. Μβ. βί Ββ. ςηί 
η’οηί ραδ πιβηίίοηηβ ββίίβ Ρββοηιρβηδβ ραρίίβηΐίβρβ (Ββ. γ βδί Ρβνβηη χχιι, 30) 
ηβ ροηναίβηί ρρβίβρ α ΡίβΡΡβ ββίίβ ίηίβΓΓθ§;·αίίοη, δαηδ ηηοί Ια ραροΙβ §;·βη6Γα1β 
άη Μαίίρβ βύί ραρη ηη ρβίηδ άβ ρβροηάρβ άβδα§:ρβα1)1β. Πάντα άβ Ια ραρί ά’υη 
ραηνρβ ρββΐιβηρ η’βδί ραδ βαηδ ηηβ ββρίαίηβ βιηρΙιαδβ; Ββ. α ιηίδ τά Ι'δια ροηΐ’ 
αάοηβίρ ββίίβ ίιηρρβδδίοη (.9η^βίβ) ρΐηίόΐ ςηβ ροηρ ρΐηδ ά’βχαβίίίηάβ {Σοίδ^), — 
ήκολουθτίκαμεν αη ραρΓ. (Ββ. βί ΜΙ. Γαορ.), Γαβίίοη άηρβ βηβΟΓβ. 
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ηουδ ί’ανοηδ δΐιίνί. » 29^βδπδ (ϋί : « Εη νβηΐθ, ]θ νοιίδ 1θ άίδ : ί1 

η’θδί ρβΓδοηηβ θ[αί αιίΓα €[ΐιί1ΐ6 ιιηβ ηιαίδοη οιι άβδ ίΓβΓβδ ου άβδ 

δΟθΠΓδ ου υηβ ιηβΓθ ου υη ρβΓβ ου άβδ βηΓαηΙδ ου άβδ οΐιαιηρδ 4 

οαυδΘ άβ ιηοί βΐ 4 ουυδβ άβ Γβναη^ίΐβ, ςυί ηβ Γβςοίνβ 1θ οοηΐυρίβ 

29) Μο. ραδδβ 8ουδ βίίβηοβ 1β ρηνϋβ^β ίΐοοοΓάβ ατιχ ΑρόίΓβδ ςυβ Εοίβ^ 

3υ^β 8βυ1 βη δίίπαϋοη. Οη ηβ βοηίβδίβ ρηδ ςιιβ ββίΐβ ρροηιββδβ ηβ ί&88β ρηΓίιβ 

άβ Ια ΐΓίκϋϋοη ρηηιΐϋνβ. 8ί Μβ. ηβ Γα ραδ ΓβρΓοάηίΙβ, β’ββί ρβηΙ-έΐΓβ ρΓββίββ- 

πιβηΐ α βαυδβ άβ 8α ίορπιβ ; 1β8 αρόΐΓβδ βίαίβηΐ αρρβίβδ α 3ΐι§^βρ 1β8 άουζβ ίπ- 

Ι3υ8 ά’ΙδΓαβΙ. Μβ., ββπναηΐ ροιιρ Ιβδ Οβηΐίΐδ, α ριι βραίηάΓβ ςιιβ ββΙΙβ ρΐιραββ 

ηβ ίύΐ ρα81)ΐβη βοαιρηδβ, β1 ρβηδβΓ ({ΐι’ηηβ νηβ §·βηβρα1β ΓβροηάαίΙ δΐιίβδαπι- 

ΓηβηΙ ά Ια Γβίϊβχίοη άβ ΡίβΡΓβ. Εη βΐΐβ-ηιβπιβ ββΙΙβ νιιβ §·βηβΓα1β βδΐ ββΓίαίηβ- 

Γηβηί βη δϋηαΐίοη, βοηιπιβ Ιβηηίηαηΐ Ιοηί Γβρίδοάβ βΡββ ραΓ ΓίηΙβΓνβηΙίοη άιι 

πβΐιβ. Ε’βδΙ Μβη απδδί υηβ Γβροηδβ 4 Ια ρβηδββ άβ ΡίβΓΡβ βί ρβυΐ-βίρβ υηβ 

ίηνίΐαΐίοη α ηβραδ δ’βηοΓ^^υβίΙΙίρ ά’υη αβΙβ (^υ’ίΐηβ 8βρα ρα8 8βυ1 ά αββοπιρΙίρ. 

Ε’οράρβ άβ Μβ. ραραϋ ίπιραρΓαίί; βη ββ ({υ’ΐΐ βηβαάρβ 1β8 ραρβηΐδ βηΐρβ Ια 

ιηαίδοη βΐ 1β8 βΐιαηιρδ; Μί. α ηιίδ Ια ιηαίβοη α Ια Γιη ανββ Ιβ8 βΙιαπιρδ, Εβ. α 

8υρρρίιηβ 1β8 βΙιαπιρδ. Όαηδ Μβ., οη άίραίί οιυβ άβδυδ δΐιίί ά’αΕορά Γοράρβ άβδ 

αίΤββΙίοηδ άαηδ υηβ δορίβ άβ ΟΓβδοβηεΙο, ]υ80[υ’αυχ βηίαηίβ, ρυίδ βΐιβρβίιαηΐ ββ 

ο{υ’οη ρουρραίΐ ςυίΙΙβρ βηβΟΡβ, ί1 α]ουΙβ ου (ηιβηιβ δβυίβηηβηί) άβδ βΐιαπιρδ. — 

'Ένεκεν έ{χοΰ... Εί. νιιι, 35. ϋαηδ ββί βηάροϋ Μβ. δβυΐ α α]ουΙβ ΓΕναη§;“ί1β. Ιβί 

Μί. βί Εβ. ρρβηηβηί ά’αυίΡβδ ίουρηιιρβδ (Μί. ^νεκα του ε[χοΰ δνόματος, Εβ. εϊνεκεν 
της βασιλείας του θεού) ·, Μβ. α ά’αίΠβυΡδ υηβ ρρβίβΡβηββ ρουρ ββ ίβρπιβ ά’Εναη^ίΙβ 

(Ιιυίί ίοίδ, ςυαίρβ ίοίδ άαηδ Μί., ]αηιαίδ άαηδ Εβ.). Εα ρβΡδοηηβ άβ άβδυδ βδί 

ίβί άαηδ υη ίρβδ Ηαυί Ρβΐίβί. Οη ηβ ςυίίίβ ραδ δβυίβηηβηί ίουί ρουρ 1β δυίνρβ, 

οη (^υίίίβ ίουί α βαυδβ άβ Ιυί, ροιιρ δα βαυδβ, ηυί βδί ίάβηϋβββ ανββ ββΐΐβ άβ 

Είβυ. 

30) Ιάν [χτ^ (Εβ. οςού/^ί). Εβ βαδ άβ ιν, 22 ραραίί άίίΤβΡβηί; ί1 δί^ηίΩβ 14 « δί ββ 

η’βδί ρουρ » = εί {χττί, ίαηάίδ ς^υ’ίβί εάν βδί ρουρ άν βοιηηηβ δουνβηί άαηδ Ια 

Ιίοίηβ άβ ββ ίβπιρδ (Β ανββ δς άν ρβηά ραρΓαίίβηιβηί 1β δβηδ). Εβίίβ ίουρηυρβ 

βίραη§·β νίβηί ρβυί-βίΡβ άβ Γαραιη. {8^Γ8ίη.). — Εκατόνταπλασίονα. ββΐιαηζ 

βί ΛνβΙΙΙι. ροηβίυβηί ίορίβπιβηί αρρβδ ββ ιηοί; 1β ββηίυρΙβ βοηιρρβηά δοίί Ιβδ 

Εΐβηδ άβ ββ πιοηάβ, δοίί Ια νίβ βίβρηβΙΙβ. Μαίδ οη ηβ ρβυί 1β δ^ραρβρ άβ νΰν, βί 
Ια νίθ βίβρηβΠβ βδί δαηδ ρρορορίίοη ανββ Ιβδ Εΐβηδ ρρβδβηίδ. Βοηβ, άβδ πιαίη- 

ίβηαηί 1β ββηίυρΙβ, ηοη ραδ βη (^υαηίϋβ, ηιαίδ βη ναΙβυρ. άυΐίβη 1’αροδίαί 

άβηηαηάαίί δί Γοη αυραίί ββηί ίβπιηιβ8? βί, ά’αρρβδ δαίηί άβροπιβ {Ρ. Ζ. XXVI, 

139) : Εχ οθ€α8ίοηβ ]ιΐί]ΐί8 86ηΐ€ηΐία6, (ΐηίάαηι ίηίΓοάιΐϋηηί πιίΙΙβ αηηο8 ροεΐ 

ΓβειίΓΓβαίοηβπι. Ο’βδί δαηδ άουίβ ρουρ βνίίβρ ββ πιίΐίβηαρίδπιβ ςυβ ^βρόηηβ Ιυί- 

ηιβπιβ, Ορί^βηβ, δαίηί ΑηηΕροίδβ [Ρ. Ε. XV, 1296 δ.), Τΐιβορίι. (δυρ δ. Μί.), βίο., 

Μαΐά. οηί βηίβηάυ Ια ρββοηηρβηδβ ά’υηβ ίαςοη ρυρβηιβηί δρίρίίυβίΐβ, ραρ βχβηι- 

ρΐβ Ια Γραίβρηίίβ ανββ Βίβυ, 1β Ραραάίδ αυ Ιίβυ άβδ βΐιαηιρδ, βίβ. 

Εηίρβ Ιβδ άβυχ ορίηίοηδ, ί1 γ & υη ιηογβη ίβρπιβ, ρρβηάρβ Ιβδ ιηαίδοηδ, 
ΓρβΡβδ, βίβ., άαηδ 1β δβηδ Ιίίίβραί, ιηαίδ βη Γβηίβηάαηί ά’υηβ ίραίβρηίίβ Ρβΐί- 

^’ίβυδβ, ίβΠβ ({υ’βΠβ α βχίδίβ αυχ ρρβηιίβΡδ ίβπιρδ άυ βΐιρίδίίαηίδπιβ; β’βδί 1β 
δβηδ άβ ίουβ Ιβδ πιοάβρηβδ, βαΙΙιο1ί(ίυβδ ου ίηάβρβηάαηίδ [Ηοΐΐζ., ^ΥβΙΡι., 
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ιη&ίηίθη&ηΐ;, βη οβ ίβιηρδ, βη πιαίδοηδ βί Γγθγθβ θΙ δΟθΠΓδ θΐ ηΐθΓΘδ 

βΐ βηίίΐηΐδ θΐ οΐι&ηιρδ, βνβο (1θ8 ρβΓββοηΙιοηδ, θΐ ά&ηβ 1θ βίβοΐθ ίΐ 

νΘπΐΓ Ια νίβ θΙθΓηβΠβ. Εΐ Ββαποουρ άβ ρΓβιηίθΓδ δβΓοηΙ; (ΙβΓηίθΓδ, 

8ΐ 1β8 άβΓηΐΘΓδ 8θΓοηί ρΓθιηίθΓδ. » 

1.018]), βίο.). Ο&ρ ί1 δ’α§Ή 1)ίβη άα Ιβιηρδ ρρθδθηί, νυν Ιν τω καφω τούτω. Ρ,βδ 
Κ£ΐ1)1)ίη8 ηιβΙΙ&ίθηΙ άαηδ υη ρ&Γ&ΙΐΘΐίδίπΘ ρΙαδ δίποί « οβί θοη » αί « Γβοη (^υί 
νίθηί » (Ζβ Μ688ίαηί8ηΐ6, ρ. 162 δδ.); οί. Μί. χιι, 32. Μο. η’βηιρΙοίθ ]&ηιαί8 
« οβί βοη ». II Γθΐηρί&οο ίοί α?ών ρ&Γ καιρός, ρβαΙ-θίΓβ ροιίΓ Γηίβαχ ιη&ρςιιβρ 
Γορροδίϋοη βηΐρβ οβ ηυί ραδδβ βΐ οβ ςυί άβιηβυρβ, ο&ρ καιρός βδί αυδδί υηβ 
οίΓΟοηδΙαηοβ, υηβ οοοαδίοη, ς[υβ1(|υβ οΐιοδβ άβ ρ&88α§·βρ; οί. δ νυν καιρός άαηδ 
δ&ΐηί ΡαιιΙ (Κοιη. ιιι, 26; νιιι, 18; χι, 5; II ^ΟΡ. νιιι, 14). Μαίδ Γορροδίΐίοη η’βη 
βδΐ ρ&δ ιηοίηδ ηβΙΙβ. Όαηδ οβ Ιβιηρδ οη απρα άβδ πιαίδοηδ βΐ άββ βΐιαπιρδ 
βοπιπιβ Ιβδ ρρβπιίβΓδ βΙΐΓβϋβηδ (}ΐιί ανηίβηΐ Ιοηί βη οοηηηυη (ΑβΙ. π, 44; ιν, 32 ; 
οί. XVI, 15); (Ιβδ ΓρβΡβδ, ρυίδςυβ ίουδ δβ ηοιηιηηίθηΐ ίρβΡθδ; άβδ ηιβΡβδ, οοηιιηβ 
Ραυΐ ηοιηΓηβδ& ηιβΡβ Ια ηιβρβ άβ Κυίηδ (Κοηι. χνι, 13); άβδ βηίαηΐδ, οβυχ ςη’οη 
αιιρ&ίΐ βη^^βηάρβδ η ΓΕν3.η§·ίΙβ (Οηΐ. ιν, 19), βίο. Μο. ηβ ρ&ρΐθ ρ&δ άβδ ρβΡβδ; 
βδΐ-οθ α ο&ηδβ άβ I Εορ. ιν, 15 : άλλ’ ού πολλούς πατέρας? II ηβ ροηναϋ §·ηβΡβ 
ραρΙβΡ 6β Γβιηηιβ, ο&ρ οη άϋ Ιίίβη ηη ίρβΡβ, ηη ρβΡβ, υηβ ιηβρβ αη δρίρίΐηβΐ, 
ηιαίδ ηοη ηηβ βροηδβ; ίΐυδδί, ηγηηΐ ΓίηΙβηϋοη άβ ίαΐΡβ υη ρηρ&ΠβΙίδΐηβ οοιη- 
ρΐβΐ, ί1 α βνίΐβ 00 ιηοΐ αιι ν. 29, Ιαηάίδ (|υβ Εο. Γα ηιίβ άαηδ 1β (ΙβΙηοΙιβηιβηΙ 
ρηροβ ({α’ίΐ η’βηυιηβρβ ραδ Ιβδ Ρβοοιηρβηδβδ. ΙΙηβ ρρβυνβ βνίάβηΐβ ςυβ οβΙΙβ 
Γβΐίοίΐβ ΙβηιροΡθΙΙβ άοϋ δ’βηίβηάρβ άαηδ Γοράρβ Γβ1ί§'ίβυχ ςυί ρβριηβΐ η οΐιαουη 
(Ιβ 3θυίρ άυ 1)ίβη άβ ίουδ, βί ηοη ρ&δ ά’υη 1)οηΙιβυρ ρροί&ηβ, ο’βδί (|υΘ 1& Ρβ- 
οοιηρβηδβ η’ίρ& ρ&δ δ&ηδ ρβΡδβουϋοηδ. Εβ ίρ&ίΐ οδί ρρορρβ & Μο. Β’&ϋΙβυΡδ 
Γίάβθ βδί οοηιηιυηβ & ίουδ Ιβδ βν&η§·β1ί8ίβδ; 1β νρ&ί άίδοίρΙβ (Ιβ ^βδυδ άοίί 
δ’&ίίβηάΡΘ & άβδ ρβΡδβουΙίοηδ. Εβ εοάβχ Ββζαβ &νβο ({υοΐί^υβδ Ι&ίίηδ ^βίο. & 
οουρβ ίουί &υίρβιηβηί : « οθΐυί ςυί ς[υ]'ίίβΓ& 8& ηι&ίδοη βίο. &υρ& Ιβ οβηίυρΙβ 
ά&ηδ οβ ίβιηρδ, βί οβίυί ςυί (|υίίίθΡ& δ& ηι&ίδοη, βίο. &νβο ρβΡδβουίΐοη (βη δουί- 
ίρ&ηί ρβΡδβουίΐοη) &υρ& 1& νίβ βίβρηβΐΐβ ». Οβίίβ άίν&§^&ίίοη άοηηβ υηβ ίάββ 
άβδ Η1)βΡίβ8 ςυβ ρρβηά οβίίβ οΐ&δδβ άβ ίβιηοίηδ. 
Νουδ &νοηδ ιηοηίρβ &ί11βυΓδ ςυβ ά&ηδ Ιβ Γ&1)1)ίηίδηιβ « Ιβ ίβιηρδ ςυί νΐβηί » 

η’βδί ρ&δ δγηοη)ηηβ άβ ίβιηρδ Γηβδδί&ηΐί^υβ, ιη&ίδ άο ίβηιρδ ςυ! δυίί 1& ηιορί 
(Ζβ Μ688ίαηί8ΐη6..., ρ. 163 δδ.). Ο’βδί ά’&υί&ηί ρΐυδ Ιβ ο&δ ιοί ςυβ ^βδυδ Ιβ ςυ&- 
ΙίΩβ ρ&ρ 1& νίβ βίβρηβΐΐβ. Νουδ δοηιιηβδ ά&ηδ Γοράρβ άβ 1& ρβίρίΐιυίίοη ίρ&ηδ- 
οβηά&ηίβ, ^υβ ^βδυδ &ν&ίί άοηο βη νυβ, &υδδί 1)ίβη ηυβ Ιβ ιηβδδί&ηίδηιβ Ιιίδίο- 
ρίηυβ. 

31) Εβ δβηδ η’βδί ρ&δ (}υβ οβυχ (|υί δοηί Ιβδ ρτβηιίβΡδ &ΓρίνβΡθηί Ιβδ άβρηίβΡδ 
(οράρβ άβ ίβιηρδ), ηι&ίδ ςυβ οβυχ ηυί δοηί ρΐ&οβδ Ιβδ ρρβιηίβΡδ δβροηί ρΐ&οβδ 
Ιβδ άβΡηίβΡδ (οράρβ άβ Ρ&η§·), βί ρβοίρροςυβιηβηί. Ββ ςυί δ’&§·ίί-ί1? Οβ1& άβρβηά 
άβ 1& Γοροβ (ίυ’οη &ίίρίί)υβ &υ δέ 8ί Γορροδίίίοη βδί & ρβυ ρρβδ ηυΐΐβ, ά&ηδ Ιβ 
δβηδ άβ « ο&ρ » (52/Γ5Ϊ/1.), Ιβδ ρρβιηίβΓδ δοηί Ιβδ ρΐυδ ρυίδδ&ηίδ ρ&ριηί Ιβδ 
^υ^ίδ, Ιβδ Βουζβ δοηί Ιβδ άβΡηίβΡδ; ά&ηδ 1& νίβ βίβρηβΐΐο Ιβδ ρόΙβδ δβΡοηί 
ΓβηνβΡδβδ βη Γ&νουρ άβ οβυχ ο|υί οηί ίουί ςυίίίβ [νίοΐ., ΤΙιέορΙι.,ΕιιΐΙι., ννβΙΙΗ., 

ΚΙοδίβΓπι,). Μ&ίδ δί δέ ηι&Ρ(|υο υηβ ορροδίίίοη, 1& ρβηδββ δβ ίρ&ηδίοριηβ. Οβυχ 
€[υί οηί ίουί ςυίίίβ δοηί βη οβ ιηοιηβηί Ιβδ ρρβιηίβΡδ, ιη&ίδ ίΐδ ίβροηί Μβη 
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<1β ηβ ρ&δ ΙαίδδβΡ ρΐ’οηάΓβ Ιθιιγ ρΙαοβ ραρ ά’αυίρθδ. Ο’οβί Γορίηίοη άβ ΚηαΙ, βΐ 

(Ιο 8ίν6ΐ6 οίί&ηί Ββάβ : νίάβ βηίτη Ιιιάαηι άβ αροδίοίο ίη αροείαΙαπι νβΓειιιη α 

άίοίΐο^ ([ΐιοά νηΐίΐΐΐ βνιιηΐ ρΗηιΐ ηονίβδίϊπί; νίάβ ΙαίΓΟηβηι ίη βναββ ^ααίιιτη οοη- 

(βεεονβηι βοάβηι^ιιβ άίβ (^ιιο ρνο ειιίβ βηιβίβχηε βει ρβββαΐίε, ξραΐία βάβί οηηι 

ϋΗνίείο ίη ραναάίεο ^αηάβηίβιη βΐ άίβίΐο, ((ηοά βΐ ηονίεείηιί βηιηΐ ρΗπιί 

(Ρ. Ζ. ΧΟΙΙ, ο. 244). ΗοΙΙζ. 8(1π)βΙ Ιβδ άβαχ δβηβ. Ό’οίρρβδ Ζοίδγ, Ια ρβηδββ άο 

Ιβδυδ άαηδ οβίί'β ραΐ’οΐβ αιιΐΐιβηΐίοιπο βίαϋ οβίΐβ άβ Ια ρρβιηίβΓβ ορίηίοη; πιαίδ, 

άαηδ 1β οοηΙβχΐΘ άβ Μβ. : « 1)βαιιβουρ (ιαί δβ βροΐβηΐ ρρβιηίβΓδ, ο’βδί-α-άΐΓβ 

Ιβδ Όοπζβ, βί ΡίβΓΓβ αναηΐ Ιοιίδ Ιβδ απίΓβδ, δβροηί Ιβδ άβρηίβΡδ, οβάβροηΐ 1β 

ρρβιηίβρ ραη§· α ββιιχ ςαί, νβηιΐδ ρΐυδ ίαρά, ααροηΐ ΐραναΐΠβ ρίπδ ςιι’βυχ ρουρ 

ΓΕναη^^ϋβ, Ιαηάίδ ςυβ ββαχ-βί, β’βδί-α-άίρβ Ραηΐ βί δβδ ραρβϋδ, άβνίβηάροηΐ 

ρρβπιίβΡδ, βί άαηδ ΓΕ^Ιίδβ βΐ άαηδ 1β ρογαππιβ βΙβρηβΙ. Αίηδί βηίβηάιι, ΙθίβχΙβ 

άβ Μαρβ ηβ ρρβδβηΐβ απβυηβ ο5δβιΐρίΙβ » (II, 221). — Π ίαΐΐαϋ δβηίβιηβηί γ 

νοίρ ββ ςυβ ρβΡδοηηβ η’^ α δοιιρςοηη^ οιι ρΐηίόΐ ϋ ίαΙΙαίΙ γ ιηβίΐρβ ββ (}\ιί 

η’γ βδΐ ραδ. 

Οοιηιηβ 1β δέ ηιαρςιιβ αδδβζ δοηνβηΐ βη §·ρββ ηοη ραδ ηηβ ορροδίΐίοη, ιηαίδ 

ιιη βοπιρίβπιβηΐ άβ Ια ρβηδββ, οη δ’βη ΙίβηΙ α Ια ρρβπιίβΡβ ορίηίοη, ςηί βδί 

ρΐιΐδ ΙραάίΙίοηηβΠβ. Ο’βδΙ 1β άβρηίβρ πιοί άβ ΙοιιΙ Γβρίδοάβ. Οβιιχ ςιιί οηΐ ΙοηΙ 

ίΐηίϋβ δοηΐ ηαίυρβΠβπιβηΙ Ιβδ άβρηίβΡδ ίβί-1>αδ, ηιαίδ ίΐδ δβροηΐ Ιβδ ρρβπιίβΡδ 

άαηδ 1β πιοηάβ βίβρηβΐ, βΐ ίηνβΡδβπιβηί. 

♦ ¥ 

ΤουΙ Γβρίδοάβ βδί Ιρβδ ίιηροΓίαηί ροιιρ οοηηαίίρβ Γίάββ άβ 3βδυδ βαρ 1β 
Γβ^ηβ βί 1β Γογαηιηβ άβ Βίβιι. Βαηδ 1β άβρηίβρ ραδδα^β, ί1 άίδίίη§·ηβ ηβί- 

ίβπιβηί άβηχ βροηαβδ, 1β ίβπιρδ ρρβδβηί, βί Ια νίβ ΓιιίιΐΡβ. Εοίδγ (ΐηί Γα 
Ιρβδ Βίβη να βη βοηβΙαί ςαβ ίοαίβ Ια ρβρίβορβ βδί δββοηάαίρβ : « ^αρ Ια 
άίδίίηβίίοη ά’αηβ άοπΒΙβ Γβΐίοίίβ, ββΐΐβ άα ίβπιρδ ρρβδβηί βί οβίΐβ άα δίββΙβ 
α νβηίρ, η’βδί ραδ οοηΓορπιβ αα ροίηί άβ ναβ οράίηαίρβ άβ Γβηδβί^ηβπιβηί 
βναη^βΐίςιιβ; 1β ΒοηΙιβαρ βδί ρροπιίδ αηχ ραανρβδ βί αηχ αίϊϊί^βδ άαηδ 
Γανβηβηαβηί άα ρο^ααπιβ ββίβδίβ, πιαίδ ηοη αηραραναηί » (II, 219 δ.). 
Μαίδ ααδδί Μβ. α βη Βίβη δοίη άβ άίρβ « ανββ άβδ ρβΡδββηίίοηδ ». Εβ ίβπιρδ 
ρρβδβηί η’βδί ραδ πη ίβηιρδ άβ ίβΐίβίίβ, ηαοί(|α’οη δβ ίροηνβ Βίβη, πιβπιΘ 
άαηδ ββ ίβπιρδ, ά’ανοίρ ίοηί ςυΐίίβ ροαρ Ιβδπδ βί ΓΕναη^ίΙβ. Β’αίΙΙβηρδ, 
β’βδί αιΐδδί Γβρίδοάβ άα ρίβΐιβ ςαί άοηηβ Ια πιβπιβ ίάββ άα Ρβ^ηβ άβ Βίβα. 

€β Γβ^ηβ οα ββ ρογααπιβ βδί Ια νίβ βίβρηβΙΙβ, 1β δαίαί, 1β πιοηάβ ίαίαρ, 

ίοαί ββία άοηηβ βη Ρββοηιρβηδβ α ββίαί (^αί α^ίΐ βοηίορπιβπιβηί α Ια Ιοί 
πιοραΐβ βί ςαί δβ δαβρίΒβ α Γβναη^ίΐβ. Εα βασιλεία του θεού άαηδ ββ βαδ η’βδί 
ραδ αη βνβηβπιβηί ςαί πιβί βη αα πιοηάβ αβίαβί, πιαίδ αη πιοηάβ βίβρηβΐ, 
αη Ηβα οΐι Γοη Ρβςοίί Ια ρββοηιρβηδβ (|α’οη α πιβρίίββ ίβί-βαδ. Αα Ιίβα 
ά’βχβίαρβ ββίίβ βοηββρίίοη άβ ΓΕναη^ίΙβ άβ άβδαδ δοαδ ρράίβχίβ ςα’βΐΐβ 
βδί βοηίραίρβ α αηβ ααίρβ ββρίαίηβπιβηί ααίββηίίΐϊαβ, ί1 £ααί ρΙαίόί Ρββοη- 

ηαίίρβ (ΐαβ Ιβδαδ βοηβίΐίαίί άαηδ δα ρβηδββ Ιβδ άβαχ ροίηίδ άβ ναβ. Εοίδγ α 
δί Είβη βοπιρρίδ ςαβ ββ η’βίαίβηί ραδ δβαΐβπιβηί Ιβδ νν. 28-31 (^αί ^βηαίβηί 
δα ίββδβ, (^α’ίΐ η’αάηαβί ρΙαδ βοπιπιβ Ρββίί ρρίπιίίίί ςαβ ββ ςαί βαίί : α Εί 

ένΑΝΟΙΙ,Ε 8ΕΕ0Ν δΑΙΝΤ ΜΑΠΟ. 17 
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32 Ογ Πδ θίαίΘπΙ θη Γοιιίβ, ιηοηί&ηΐ α ^θ^α88.1θη1, θΐ ^βδαδ πιακ- 

οΐιειίΐ άβναηΐ θιιχ, βί ίΐδ ΘίαίΘηί ίΓ0ΐι1)Ιβδ, θΐ οβπχ (}ΐιί δπίναίβηί 

ίΐδ ΘίαίΘηΙβη τσαΐβ ιηοηίειηΐ ά ΙβΓαδ&Ιβιη βΐ Ριθγγθ δβ ιηίΐ & Ιαί άΐΓβ : Νοιίδ 

ανοηδ ΙοιιΙ (|ΐιί11;Θ θΐο... ^68η8 Ιιιί άίί : Υοπδ ςιιί ιη’δίνβζ δπίνί, νοιίδ δίβ- 

§·βΓβΖ δΟΓ άβδ ΐΓοηβδ... βίο. » 

Εη ΐΓ&ίΙαηί αίηδί Ιβδ δοακοβδ, οη θογιΙ ΠιίδΙοίΓθ οοιηιηθ οη ΓθπΙθικΙ. €θ 
δΟθρΙίοίδιηΘ ατιραίΐ υη ρρβίθχΐβ δρβοίβαχ δί Ιβδ βρίδοάθδ δΐιρρρίιηθδ βΐ&ίβηΐ, 
ροιιρ κίηδί άιρβ, ά&Ιβδ, ραρ Ιβιιρ οαρκοίβρβ, άθδ ρρθιηίβΡδ Ιβιηρδ άβ ΓΕ- 

^•Ηδβ; ιη&ίδ φιοί άβ ρΐιΐδ ^ι1^£ (^ι1β οβ ρϊοΙιθ ςυί & οΒδβρνβ Ια Ιΐιορα εΐ ςιιί 
δ’ίικϊαίΘΐΘ (1β Ια νίβ βίβρηεΐΐβ οοιηιηΘ επί ρπ 1ε Γαίρε ΓαιιΙεαρ (Ιεβ ρδαηιηεδ 
άε δα1οιηοη? 

32-34. ΤκΟΙδΙΕΜΕ ΕΤ ϋΕΚΛΊΕΚΕ ΡΚΕΟΙΕΤΙΟΝ ΟΕ ΙΑ ΡΑδδΙΟΝ ΑΥΑΛΤ ΙΑ ΟειΝΈ (Μΐ. XX, 

17-19; Εο. χνπι, 31-34). 

32) ηιαν δέ έν οδοί ηβ άοϋ ρ&δ θΐρβ ]οΐηί ΐΓθδ Θΐροίίβιηθηΐ ά άναβαίνοντες; Μο. 

Ιίθηί ά άΐΡβ (^αθ Ια δοβηβ α εη Ιίεπ βη οουρδ άβ ροιιΙθ, οοπιιηβ νιιι, 27. — 

Άναβαίνοντες, οη ΐΏοηΙθ, ραροβ (^αβ Ια ΓουΙθ άα 3οαΓ(1αίη ά 36πο1ιο ιηοηΐβ (^θ^ά, 

πιαίδ δαρίοιιΐ α οααδβ άβ Ια άΐρββΐίοη ^-βηΘΡαΙβ άα νο,γα^-β; Ιβδ νογα§·βαΓ8 8α- 

νβηί ςαβ άβΓα8α1βηι βδΐ 8αΓ άβδ ιιιοηΙα§·ηθ8 ρΐαβ βίβνββδ ςαβ ββΐΐβδ ({αΐ 
1)αιτβηΙ Ιβαρ Ιιοπζοη ά Γοαβ8ί; ά’αίΐΐβαρδ β’βδί αηβ ΙοβαΙίοη Ρβςίαβ, οη ιηοηΐβ 
α άθραδαίβιη (IV Κβ§·η. χνι, 5; II Εβά. ι, 3; άο. ιι, 13 ; ν, 1; χι, 55; ΑβΙ. χι, 2; 

XXV, 1. 9; Οαΐ. π, 1). Μβ. βιηρΙοίΘ Ίεροσόλυ|ΐα, Ια ίοηηβ ^τββίδββ (10 ίοίδ), 

Ιαηάίδ ({αβ Ρααΐ βιηρΙοΐθ ρΐαίόΐ Ίερουσαλτ^μ, Ια ίοριηβ 1ΐΘΐ3Γαϊς[αβ (7 ίοίδ βΐ 
Ιεροσόλυμα 3 ίοίδ); Εβ. η’βιηρίοίβ Ιεροσόλυμα (|αθ 4 ίοίδ βί Ιερουσαλήμ 26 ίοίδ, 
Μβ. δβ βοηίοΓιηβ άοηβ δαηδ ααβαηβ ρββΙιβΓβΙιβ ά’αρβίιαϊδπιβ α Γα8α§·<Β βοαραηΐ, 
ηαί βδΐ ααβδί ββίαί άβ άοδβρίιβ. — προάγειν ανββ 1’αββ., βοιηιηβ χιν, 28; 

XVI, 7. Ε’βΙοηηαηΙ η’βίαίΐ ραδ (}αβ άβδπδ αίΐ ιηαΓοΙιβ αναηΐ δβδ άίδβίρΙβδ, 

β’βίαίί ρβαΐ-όΐρβ 1β βαδ άαηδ ά’ααΐρβδ οοβαδίοηβ (βί. ιχ, 33). Μαίδ ββΐίβ ίοίδ οη 
νοϋ (ΐα’ίΐ πιαροΐιαίΐ βη αναηΐ ανββ Ρβδοΐαΐίοη βΐ βοπιιηβ ρουρ Ιβδ βηίραίηβΓ. 

^α’ί18 αίβηί ΡβΙβηα οα ηοη Ιβδ αηηοηββδ άβ δα ραδδίοη, ίΐδ ηβ ροαναίβηΐ ί§^ηο- 

Γβρ ΓΙιΟδΙίΙίΙβ άβδ Ρΐιαπδίβηδ άβ άβραδαΐβπι. Ααδδί βίαίβηΐ-ίΐδ βΙοηηβδ άβ δοη 
αδδαραηββ (}αί Ιβδ βίίραγαίί (βί. ι, 27; χ, 24). Εα ρβαρ βίαίΐ βηβορβ ρΙαδ δβη- 

δίΐίΐβ άαηδ Ιβ §τοαρβ άβ ββαχ (}αί δηίναίβηΐ (βί. χ, 1. 46). Οη ροαιταίΐ ά Ια 
ρί§·αβαΓ ροηβΙαβΡ οΐ δε', άκολουθοΰντες, έφοβοΰντο, άβ δΟΡίβ ς[αβ οί δέ δβραίβηΐ Ιβδ 

άίδβίρΙβδ, ιηαίδ ΓβιηρΙοί άβ άβυχ νβρίΛβδ ανββ αηβ δίιηρίβ ηααηββ ίηάίι^αβ Μβη 
άβαχ §τοαρβδ άίδΙίηβΙδ (Ψί^εΙΙ/ι.). Εα Ιβςοη καί αα Ιίβα άβ οί δέ (Α βίβ. ν^. 3^7ί\) 

βδί αηβ βΟΓΓββΙίοη (^αί η’α ραδ βοιηρηδ ββίΐβ δίΐάαΐίοη. άβδαδ δ’αιταη^^β ροαρ 
δβ ίροανβρ δβαί ανββ Ιβδ Βοαζβ (παραλαβο^ν, βί. ιν, 36; ν, 40; ιχ, 2; χιν, 33), 

ρΙαδ έΐροϋβιηβηΐ αδδοβίβδ ά δα βααδβ, ςαί αναίβηΐ ίοαΐ ς[αί11β ροαρ Ιαί, βΐ ςαί 
αναίβηΐ ςαβίίΐαβ άροίΐ άβ δανοίρ α ςαβίδ βνβηβιηοηίδ ίΐδ αΙΙαίβηΙ βίρβ ηιβίβδ. 
Μβ. βδΐ 1β δβαί α Ιραββρ ββ ΙαΕΙβαα βιηοαναηΐ άβ Γίηίρβρίάίΐβ άα 8αανβαρ, 

ίηάίιίαββ δοΙίΡβιηβηί ραρ δα ιηαΡβΗβ βη αναηΐ, βί άβ ΓβίΓροί άβδ άίδβίρΙβδ βί άβδ 
ααίΡβδ ςαί βαίναίβηί. Ο’βδί βηβΟΡβ αη άβ δβδ ίραίίδ οΐι ηοαδ ρβηβίροηδ άαηδ 
Ιθδ δεηΐίιηβηίδ άβδ αβίβαρδ ραρ «η ίαΕΙβαα βιηρρβίηί άβ ρβαΐίίβ ναβ. 
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αναίβηΐ ρβιιι\ ΕΙ ρΓβηαηί άβ ηοιινθαιι 168 Βοπζθ αιιρΓβδ άβ Ιαί, ίΐ 

8Θ ιηίΐ; α Ιθπγ άΐΕβ οθ ςυί άθνβίΐ Ιυί αΓΓίνβΓ : « Υοίοί (|υθ ηοιΐ8 

ιηοηΙοηδ & ΙβΕυβαΙθίη, θΙ 1θ Γίΐδ άβ ΓΙιοηιτηθ 8θΓα ΙίνΓβ ααχ ρπηοβδ 

(1θ8 ρΓ6ΐΓθ8 βί διυχ 8οη1)θ8; θΐ ίΐδ Ιβ οοηάθΐηηΘΓοηΙ 4 πιογΙ θΙ 1θ 
ΠνΓθΓοηΙ αυχ Οβηΐίΐδ, θΐ [οβιιχ-οί] δβ πιοί^πθΓοηΙ άβ 1υ.ί βΐ ογ8ι- 

οΙΐθΓοηί 8ΐΐΓ 1ιιί, θί 1θ ίΙα^θΙΙθΓοηΙ βΐ 1θ ΓθγοιιΙ; πιοπΗγ; βί αρΓβδ ίροίδ 
30υΓ8 ίΐ ΓβδδΙΙδοίΐΘΓίΙ. )) 

33-34. Ε’βδί υηβ ηοιινβΠβ αηηοηοβ άβ Ια ραδδίοη, ιηαίδ αιΐδδί άβ Ια ΓβδίΐΓ- 
ΓββΙίοη. ΕΙΙβ η’βδί ραδ ΓβρβΙββ « βη Ιβηηβδ ιάβηϋςιιβδ » [Σοίβ^), οαΓ Ιβδ 
ΙβΓιηβδ δοηΐ ρΐιΐδ βίαίρδ (^αβ ρρβββάβιηιηβηΐ. 8\νθΐΘ Ια άίνίδβ βη δίχ αβίβδ : 
1) άβδπδ δβρα Ηνρβ αυχ §·ραηά8 ρρβίρβδ βΐ αηχ δβρίΐ^βδ; Ιβδ ηοΜβδ άα δαηΐιβάρίη 
ηβ δοηΐ ραδ ηοπιπιβδ ραρββ (^π’ΐΐδ η’αναίβηί ραδ, 8βηι1)1β-1-ί1, άβ Καιηβ δρββίαΙβ 
βοηΐρβ ^β8α8; 2) δβηίβηββ άβ πιορΙ άα δαηΐιβάρίη; 3) α1)αηάοη ααχ ηαϋοηδ, 
ρΙαδ άαρ ςαβ Ια πιορΙ ηιβπιβ, α ββίαί ςαί δ’βΙαίΙ αΙΙαβΙιβ α βαανβρ δοη ρβαρΙβ; 
4) Γηοςαβρίβδ, ίηδαΐΐβδ, ί1α§·β11αΙίοη; 5) ^β8α8 δβΡα πιίδ α πιορΙ (ΜΙ. άίΐ βρυβίββ); 
6) Ια ρβδαρρββϋοη. Εα πιορί β1 Ια ρβδαρρββΐίοη οηί βίβ ρρβάϋβδ Ιβδ Ιροίδ Γοίδ; 
πιαίδ Ια ρρβπιίβΡβ ρρβάίβΙίοη η’αηηοηςαίΐ ηαβ άβδ πιααναΐδ Ιραίΐβπιβπΐδ άβ Ια 
ραρί άβδ δαηΐιβάριίβδ (νιιι, 31) βΐ Ια δββοηάβ (|αβ άβδαδ δβραίΐ αβαηάοηηβ ααχ 
ηιαίηδ άβδ Ιιοιηπιβδ (ιχ, 31). Π 7 α άοηβ, ββΙΙβ άβρηίβρβ ίοΐδ, αηβ ρρορίιβίΐβ 
ββααβοαρ ρΙαδ βίαιρβ βΐ (ΐαί ίήάίςαβ ά’αναηββ Ιοαδ Ιβδ Ιραϋδ άβ Ια Ραδδίοη. 
Εοίδγ ΡβπιαΓίϊαθ (Π, 232) (}αβ ββ (}αβ 1β ΟΙΐρίδΙ άίΐ α δβδ αρόΙρβδ « η’βίαίΐ ραδ 
Γαϋ ροαρίβδ ραδδαρβρ ». Μαίδ ραίδ(ία’ί1 ίαΙΙαίΙ (|αβ ββδ βΐιοδβδ δ’αββοηιρΙίδδβηΙ, 
βΐ ςαβ ^βδα8 βίαϋ ρβδοΐα α αίΤροηΙβΡ ΙίβρβπιβηΙ Ια ρηορί, 1β ηιβίΐΐβαρ ηιο^βη 
ά’αίϊβΓηιίρ δβδ άίδβίρΙβδ η’βίαίΙ-ίΙ ραδ άβ Ιβαρ αηηοηββρ ά’αναηββ Ιβδ ίαίΙδ, βη 
ιηαίηίβηαηΐ Ια ββΡίΗαάβ άα Ιρίοπιρίιβ ραρ Ια ρβδαρρββΙίοη? Οβ ςα’οη ρβαί άίρβ, 
β’βδί (5αβ Γαηηοηββ άβ Ια ραδδίοη βύΐ βίβ ΙιοΡδ άβ ρροροδ δαηδ Γαηηοηββ άβ 
Ια ΓβδαρρββΙίοη ηαί ρβραρβ Ιοαί, βοπιιηβ ΥίοΙορ Γα Ιρβδ βίβη να : Ι'ασις δέ τούτων 
απάντων τδ « τ^ τρίττ) ήρ.έρα άναστη'σεται ». Εοίδ^ ρρβίβΡβ ίπια§'ίηβΡ αη άίδβοαΡδ άβ 
^βδαδ « οα Γβνβηίααΐϋβ άβ Ια πιορΙ βίαϋ δβαΐβπιβηΐ ίηάίςαββ, βΐ οα Γβδροίρ άα 
ρροβΙιαίη Ιρίοπιρίιβ Ρβδίαϋαα ρρβπιίβρ ρΐαη » (II, 233). Ενίάβπιπιβηί, ανββ (}αβ1' 
Ρ[αβδ άίδβίρΙβδ αρβαρβδ, ^βδα8 ηβ ροαναίί βοπιρίβρ δαρ 1β ίρίοιηρίιβ (}αβ ραρ 
αηβ ίηίβργβηίίοη πιίραβαΐβαδβ άβ Βίβα. Εα πιβάίίαΐίοη ά’Ιδαϊβ ιιιι α βΐΐβ δβαΐβ 
δα§·§·6ΡαίΙ ςαβ ββ Ιρίοπιρίιβ δαίνραίί δα πιορί. II η’^ α άοηβ ααβαηβ ταίδοη άβ 
άοηηβρ αη άβηιβηΐί α Ια ίραάίίίοη δ^ηορίίςαβ Ια ρΙαδ ίβρπιβ, ηιβπιβ δαηδ Ιβηίρ 
βοπιρίβ άβ Ιαρρβδβίβηββ ρρορίιβίίί^αβ άβ 3βδαδ. 

33) κατακρινείν θανάτω, βοηάαπιηβρ α πιορί; 1β άαίίΐ ραραίί ίρβδ ηαίαρβΙ ααχ 
Γραηςαίδ; ί1 βίαϋ ίηβοηηα άβδ βίαδδίί^αβδ; ΒΙαδδ (113) άοηηβ άβδ βχβπιρίβδ 
αηαίο^αβδ ροαρ Ια Ιωίηβ; οη ηβ νοϋ ραδ ροαρ(|αοί ί1 αάπιβί ΓίηΩαβηββ ροδ- 
δίΙ)1β άβ οαρίΐβ άαπιηαΓβ. Μί. βίΕβ. οηί βνίίβ ββίίβ ίοαρηαρβ ίρβδ ραρίίβαΐίβρβ; 
ηιβπιβ άαηδ Μβ. Β α ββρίί θανατον. 

34) Εα ίοΓΠΐβ Ιμπαίξω ροαρ 1β ίαίαρ αα Ιίβα άβ Γαίί. παίσορ.αι βδί δαρροδββ 
άαηδ Γαορ. ένέπαιξαν (χν, 20), βί. Μί. χχ, 19 βίβ. δβΙιπιίβάβΙ (105) βϋβ παιξοΰμα 
άαηδ Ια βοαβΚβ ά’αη δγραβαδαίη (Χεν. ϋοηνίν. ιχ, 2). 
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ΕΙ 3αο(}ΐΐΘ8 βΐ ^β£ιη, 1θ8 Γιΐ8 άθ ΖβΒθάβθ, 8’8ΐρρΓθοΙΐθΓΘηί άθ 1ιιί 
θΐ Ιυί (ϋΓβηΙ : « ΜαίΐΓΘ, ηοπ8 νοα1οη8 (}αβ Ια Γα88β8 ροιίΓ ηοπ8 οβ 
(^τίθ ηου8 8ΐνοη8 α Ιβ άβΐϊίαικίΘΓ. » ΕΙ ίΐ ΙβυΓ (ϋί : « ^ι1θ νοπίβζ- 

νου8 (ϊΐιβίβ ία88Θ ροπΓ νοιΐ8 ? » ΕΙ ίΐ8 Ιυί (ϋΓβηΙ : « ΑοοοΓ(1θ-ηοιΐ8 

(|ΐιο ηου8 8ογοη8 ^8818 Γμη α Ια άΓοίΙβ, βΐ Γαυίρβ α Ια ^αυοΚβ, (1αη8 

Ια ^ΙοίΓθ. » 38ΕυΘ8α8 Ιθπγ άίΐ : « νου8 ηβ 8αν6ζ ρα8 οβ (^υβ νοα8 

35-45. ίιΑ ϋΕΜΑΝΟΕ ΟΕδ ΡΙΕδ ΟΕ ΖεΒΕΟΕΕ; ΕΕ δΕΚνίΟΕ ϋ’ΑΡΚΕδ 3Εδυδ (Μί. XX, 20- 

28; οΓ. ΙιΟ. χχπ, 25 δ.). 

35) 1^0. η’α ρ&δ Γ&ρροΓίβ Ια άβηιαηάβ άβδ ίϋδ άβ ΖβΙ^βάββ, βί Μί. Γα αΐίπ- 

1)υββ & ΙβπΓ ιτίθΓβ. Β’αρΓθδ ΚηαΙ)., ΜΙ. Γ&ρρΟΓίβ Γΐηοΐάθηί ανοο ρΐυδ άβ δοίη, 

ί^αοά νίχ αΙίαδ νβρβΗβΒ. Οοιηπιβ Ια Γβροηδβ Οβ 3βδυδ, ιηβιηΘ άαηδ ΜΙ., βδί 

αάρβδδββ αιιχ άβυχ Γιΐδ, οη ρβυί δβ άβιηαηάβΓ δί 1β δοίη α ρπδ άβ ηιβηίΐοη- 

ηβΓ Ια ηιβΓθ η’αναίί ραδ ρουι· 1)ΐιί (1β Ιβδ θχοαδβρ. Β’αίΙΙβπΓδ, οβΙΙβ αηιΜίίοη 

πιαίβηιβίΐο βδί ίρβδ νΓαίδ6ΐη1)1α1)1β. ^βίίβ ίβηιηιβ (|ΐιί δβ ηοπιιηαϋ δαίοιηβ (Μί. 

XXVII, 56; Μβ. χν, 40), βίαίί ραρβηίβ Οβ 3θδυδ (βί. ηοίβ δρββίαΙβ δυρ Ιβδ ίρβρβδ 

άβ 3βδυδ, ρ. 80). 

Προσπορεύεσθαι βδί υη Ιιαραχ άαηδ 1β Ν. Τ., ηιαίδ ίρβς[αβηί άαηδ Ιβδ ΒΧΧ. 
Ββδ άβπχ ίρβΡβδ (βί. I, 19) άίδβηί Διδάσκαλε, « ιτιαίΙρβ », άαηδ 1β δβηδ άβ ηιαιίΡθ 
άβ άοβίριηβ, (ΐηοίι^ιιβ Ιβαρ άβπιαηάβ δηρροδβ (^ιι’ίΐδ Ρββοηηαίδδβηί 3β8ΐΐδ βοπιηιβ 
Μβδδίβ; β’βδί (^υβ, 3υδςυβ-1α, ίΐ αναίί βηδβί^ηβ, ρΙαίόί ^|α’α§'^ βη Μβδδίβ. Εβδ 
ίρβΡβδ άβιηαηάβηί ίρβδ Ρβδοίηηιβηί (θέλομεν) ββ (|α’οη αρρβΠβ υηβ άίδβΡβίίοη. 
Μβ. ςηί η’α ραδ Ια ρροδίραίίοη άβ Ια ηιβΡβ ρβρρβηά ίβί δΐιρ Μί. Γαναηία^-β άη 
ίραΐί βαραβίβρίδίίςυβ. 

36) 3βδηδ άβ3θπβ Γαρϋβββ βί οΜίο^β Ιβδ ίρβΡβδ α 8’βχρ1ίθ{ηβΡ. Ό Ιιιί ίαΐί άΐΡβ ; 
«]β 1β ίβραί! » βη οπιβίίαηί Τί θέλετε, βί ββία βδί ρρβίβρβ ραρ \νβ111ι.! — Εα ρΐιραδβ 
βδί ρβιι βΟΡΡββίβ, με βοηάηίραΐί α ποιησαι (^υ’οηί ββρίαίηδ ηΐδδ. 8ιιρ Ια ίοιιρηυρβ, 
βί. X, 51; XIV, 12; χν, 9. 

37) Εαάροίίβ βίαίί Ια ρΙαββ ά’ΐιοηηβυρ; βηδυίίβ νβηαίί Ια ^αυβίιβ (3θδ. Αηί. VI, 
XI, 9). Εβδ άβηχ ίρβΡβδ οηί ρα βίρβ βχβίΐβδ ραρ Ια ρροπιβδδβ άβδ άουζβ ίροηβδ 
(άαηδ Μί. χιχ, 28). Μαίδ Μβ. α οιηίδ ββ ίραίί βί α ρΙαββ Γβρίδοάβ άβδ Γιΐδ άβ 
Ζβββάββ αρρβδ Γαηηοηββ άβ Ια ραδδίοη. Αιΐδδί α-ί-ίΐ δοίη άβ άίρβ έν δόξ^ σου, 
ςυί δβ βοηβίΐίβ βίβη ανββ ββ (5111 ρρβββάβ. II βδί νραί (ΐαβ Ια Ιβςοη άβδ δοηί- 
ίραηββδ η’α ραδ ίαίί βηβορβ υηβ ίπιρρβδδίοη δβρίβυδβ δυρ Ιβδ άίδβίρΙβδ; ίΐδ η’βη 
δουρςοηηβηί ραδ Ια ραίδοη ά’βίρβ άαηδ Γοβυνρβ ΐΏβ8δίαηί(}υβ. Ρβυί-βίρβ πιβιηβ 
ρβηδβηί-ϋδ ςυβ Ιβ Μαιίρβ δ’ίιηρρβδδίοηηβ α ίορί. Μαίδ, ςυοί ({υ’ίΐ βη δοίί, Ιυί- 
ηιβιηβ α ραρΙβ άβ ρββυρρββίίοη. Τουί 1β ρβδίβ η’βδί ςυ’υίι βρίδοάβ δυρ Ιβςυβί 
ΙβυΓ ρβηδββ ^Ιίδδβ ρουρ δ’αρρβίβρ α ββίίβ ^Ιοίρβ. 
Κηαΐ). βίίβ άίνβΡδβδ ορίηίοηδ δυρ Ια ναΙβυρ πιοραΐβ άβ ββίίβ άβπιαηάβ. Οη 

δ’βδί ηηοηίρβ βη ^βηβραί αδδβζ δβνβΡβ βί ανββ ταίδοη. Ρβυί-βίρβ Ιβδ άβυχ 
ΓρβΡβδ, Ιιαβίίυβδ αυχ Ιοίδ ορίβηίαΐβδ δυρ Ιβδ ρρίνίΐβ^βδ άβ Ια ραρβηίβ, δβ 
βρο^ταίβηί-ίΐδ άαηδ Ιβυρ άροίί; ίουίβ Ια ίαηιίΐΐβ αρρίνβ ανββ ββΐυί άβ δβδ ιηβπι- 
1)Γβ8 (ίυί βοηςυίβρί 1β ρουνοίρ. Μαίδ ίουί ββία η’ίηάίςυβ ραδ ηιοίηδ άβδ άίδρο- 
δίίίοηδ ίΡβδ ρροΓαηβδ. 

38) ΑΖτείσθε, αυ ιηο^βη, « ββ ςυβ νουδ άβιηαηάβζ ρουρ νουδ »; βί. αίτι^σωμεν 



ΕΥΑΝΟΙΙ.Ε 8ΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΠΟ, X, 39. 261 

άθίπΗίκΙθζ. Ροιινβζ-Λ^ουδ Βοιγθ 1θ οαΐίοθ ςιΐθ ]β άοίδ 1)θίΓθ, οιι Γβοβ- 

νοίΓ 1θ ΒαρΙθπΐθ άοηΐ ]θ άοίδ θΙγθ ΒβρίίδβΡ » 39Εΐίΐ8 Ιιιί (ϋΓθηΙ : 

α Νοιίδ 1θ ροιινοηδ! » Εΐ ^Θ8υ8 ΙβαΓ άίΐ : « Υοαδ Ι^οιγθζ 1θ οαΐίοθ 

(][υθ ]θ άοίδ Βοιγθ, θΙ νουδ ΓβΟΘΥΓβζ 1β Ι^αρΙέπΐθ άοηΐ ]& άοίδ θΙγθ 

V. 35. ΡΙιιΙόΙ ςυβ άβ Μ&ιτιθγ ΙοιιΙ ά’α1)0Γ(1 Γαιηΐ3ίΙίοη άβδ άβπχ ίΐ’βΓθδ, Ιβδίΐδ 
δ’ίΐίΙδοΙίΘ & οοΓΠ^'βΓ Γίάβθ ί&υδδβ ςα’ίΐδ οηΐ άβ 8& ιηίδδίοη. ΒβΡβοΙιβΓ ίΐ ΓβνίβηΙ 
&υχ δουίΓρ&ηοβδ, δουδ Ια ίοιοηβ άβ άβυχ ηβΙαρΙιΟΓθδ. Εθ οαΐίοβ ίπια^^β άβ 
3*016 (Ρδ. XXII [χχιιι], 5; αχν, 4 [αχνι, 13]), θΙαίΙ αυδδί ιιη οαΐίοθ αιηβΓ (Ρδ. ι.χχιγ 
[ρχχν], 9; Ιδ. Ι.Ι, 17. 22; Εαιη. ιν, 21; Εζ. χχιιι, 31); δί οβΙΙβ ρρβιηίθΓβ ίπια§;β 

ροιιναίΐ ίη(ϋ€[αθΡ δοίΐ Ια 1)οηηθ δοίΐ Ια πιααναίδβ ίορίαηβ, Γίηίβρρο^αΐίοη 
« ροιινβζ-νουδ » ΐικϋίίυαίΐ άβία υη οαΐίοβ ρθπίΜβ α Ιιοίρβ. Όβ ρΐυδ ^θδα8 ραρΙβ 
άβ ΓίιηιηθΡδίοη, οοιηηιβ δ’ίΐ άθναίΐ βίρβ ρ1οη§;β (Ιαηδ υη α1)ΐπΐΘ άβ δουίΤραηοβδ. 

Ε’βχρρθδδίοη ηβ δβ Ιρουνβ ραδ ΙίΙΙθΡαίΘιηβηΙ άαηδ ΓΑ. Τ., ιηαίδ Ιθδ βαυχ γ 
δοηί Γίιηα^β άυ ιηαΐίιβυρ ςυαηά βΠβδ βηναίιίδδθηΐ (Ρδ. χνιι, 16; χχχι, 6; χι.ι, 8; 

ι.χνιιι, 2. 16; οχχιιι, 4; 3ο1) χχιι, 11); πιβίΏβ άαηδ Ιδαϊβ (χχι, 4) ή άνομία {χε βα- 

πτίζει, ρουρ άΐΡβ α ίοηά δυρ ιηοΐ ». Οη ρβυΐ οίΐβρ Ριυτ. ΟαΙΒ. 21, « ρ1οη§·θ άαηδ 
Ιβδ άβϋβδ » βΐ ΜοναΙ., ρ. 9 Β [Όβ ΙΐΒ. βάηο. 13) ψυ/,ή... πονοις... υπερβάλλουσι 
βαπτίζεται; βΐ δπρίουί βαπτιζώρ.εθα άαηδ Ια ΙθΙΙρθ ά’υη ίΙΙβίΙΡθ (Ραρ. Ρ. 47, 13 

[βηνιροη 153 αν. 3.-0.], Εχροδ., οοί. 1908, 377) ρουρ άίρβ « ηουδ δοιηιηβδ ρΐοη^θδ 
άαηδ Ιθδ πιαίΐιβυρδ ». Οαΐυΐΐβ, Αά ΜαηΙίηιη^ ν. 13 : Αοοίρβ ([ΐιβίδ πιβτδβν ^οπιιηαβ 
βηούΒιΐδ ίρ86. ΟβΙΙβ ΐάββ βδΐ αδδβζ ηαΙυρβΠβ ρουρ ςυ’οη δβ άίδρβηδβ άβ άΐΡθ 
ανβο Εοίδ^ (^υβ Ια δοοοηάβ ίιηα^θ « ραραίΐ ανοίρ βίβ δυ^^^βΡθο ά Μαρο ραρ 1β 
Ιαη^α^β άβ Ραυΐ » (II, 237) είς τον θάνατον αύτοΰ εβαπτίαθη[χεν (Κοιη. νι, 3), Ρβίΐβχίοη 
11ιβο1ο§^ί(ίυβ δυρ Ια νβΡίυ άυ ΒαρΙβιηβ βΐιρβίίβη! 

39) Εβδ άβυχ άίδοίρΙβδ οοηιρρβηηβηΐ, ββ ςυί ρρουνβ (^υ’ίΐδ ηβ δ’βΙαίβηΙ ραδ 

ιηβρρίδ οοπιρίβίβιηβηΐ; δυρ Ια ηβββδδίΐβ άβδ δουίΤραηοβδ. Ιΐδ βη οηί ρρίδ Ιβυρ 

ραρϋ, ιηέιηβ Ιρορ §;·αί11αράβιη6ηΙ. Νουδ δοιηιηβδ Ιοίη άυ δβαηάαΐβ άβ Ρίβρρβ 

(νιιι, 32). Όυ ιηοίηδ Ιβδ άβυχ ίρβρβδ ίοηί ρροΓβδδίοη άβ βουρα^β, ίΐδ δοηΐ ρρβίδ 

α Γη^ριΙβρ ΓΙιοηηβυρ (}υ’ίΐ8 άβιηαηάβηΐ, βΐ άβδυδ αβββρΙβ ρουρ Γανβηίρ ΓοίΤρβ 

άβ Ιβυρ άβνουβιηβηΐ. 

Εβδ βίδ άβ Ζβββάββ δβροηΐ άοηο αδδοβίβδ α δβδ δουίΤραηββδ. Οοιηιηβ 3β8υδ 
ίαίδαίΐ αΐΐυδίοη α δα ρρορρβ πιορΙ, οη α ρβηδβ ςυ’ίΐ ρρβάίδαίΐ 1β ηιαρίγρβ αυχ 
άβυχ ίΡΘΡβδ. Μαίδ, Ιβδ βχρρβδδίοηδ βίαηΐ να§·υβδ, ριβη η’ο1)1ί§·β α βοηοΐυρβ αυ 
ιηαρί^ρβ ρρορρβιηβηΐ άίΐ, ο’βδί-α-άίρβ ά Ια πιορΙ βηάυρββ άαηδ υηβ ρβΡδβουΙίοη 
ρουρ Ια Γοί οΙΐΡθΙίβηηβ [8α>6ί6). Εοίδ^ βδί ρΐυδ δίριβΐ βί ρΐυδ αίϊΐΡίηαΙίΓ: « Ρουρ 
οβίυί (}υί α ρβάί^^β ββΙΙβ ρρβάίβΙίοη, Ια ιηορί δαη^Ίαηίβ άβδ Ζβΐιβάβίάβδ βΙαίί 
υη ίαϋ αοί^υίδ, αρραιΊβηαηΙ αυ ραδδβ, βοιηιηβ Ια ραδδίοη ιυβιηβ άβ 3θδυδ » 

(II, 238). Οη δαίΐ ς[υβ άαβςυβδ α βίβ ιηίδ ά ιηορί ραρ Ηβροάβ Α^ριρρα νβΡδ 
Γαη 44 (Αοί. χπ, 2). 

ΟυαηΙ α δαίηΐ 3βαη, Ια Ιραάίΐίοη αυΐΐιβηΐίςυββ ραρ δαίηΐ Ιρβηββ αίίβδίβ ςυ’ίΐ 

δ’βδί Ρβηάυ α ΕρΚβδβ, βί Ιουίβ ΓαηϋίίυίΙβ, δαυί ρβυί-βίρβ Ραρίαδ, βρο^αϋ (^υ’ίΐ 

γ βίαϋ Γηορί άβ δα ιηορΙ ηαΐυρβίΐβ. ΟβίΙβ ιηορί ηαίυρβίΐβ, ραρ ορροδίΐίοη αυ 

ηιαρίγρβ άβ Ρίβρρβ, δβιηβΐβ Μβη ίηάί(|υΘβ άαηδ 3ο. χχι, 23. 

Εη οβία τίβη ά’ορροδβ α Ια ρρβάίοΙίοη άβ 30δυδ, ςυί ρουί ίορί Μβη δ’βηίβη- 

άρβ, ςυοί ςυ’βη άίδβ Εοίδ^, άαηδ ββ δβηδ ηυβ Ιβδ άβυχ ίρβΡβδ « οηί 1)υ αυ 
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ΒδίρΙίβθ, ςυαηί έι θΙγθ αδδίδ α πια οΙγοιΙθ οπ α ^αποΗθ, ίΐ ηβ 
πι’αρραΗίβηΙ ραδ άβ ΓαοοοράβΓ; ο’βδί; ροπΓ (|πί οβία βδΐ άβδίίηβ. » 

οαΐίοβ άβδ άουΙβυΓδ, βί (^υ’ϋδ οηΐ βίβ Γουΐβδ άαηδ Ιβδ ίΙοίδ Οβ Γ&η^οίδδβ, ΐι 
ΓβχβπιρΙβ (1β ΙβΠΓ πΓΐίΐιΐΓβ » (II, 238). 

ΟβρβηάαηΙ, άθδ 1β δβοοηά δίθοΙβ αιι πιοίηδ, οη δβ ρρθοοουρα ά’υη αοοοπι- 

ρϋδδβπίθηΐ ρΐιΐδ ΙϋΙβραΙ άβ Ια ρΓορΙιβίίβ. 8αο1ιαηί 1)ίβη ςιιβ 3βαη η’βίαϋ ραβ 
ΐΏΟΓί ιηαρΙ}^ρ, οη νουΐυί άπ ιηοίηδ (}ΐι’ίΙ θύί ^ούΐβ ηη οαΐίοβ ιηοΓίΘΐ. Β’οΐι ΓΙιίδ- 

ίοΐΡβ άβ Ια οουρβ βιηροίδοηπθβ ςυβ 3βαη Ι)πί βη ρΓβδβηοβ άβ ΒοπιίΙίβη, άαηδ 
Ιβδ Λοία Ιοαηηίδ [Αοία Αρθ8ΐ. αροοΓ., βά. ΒοηηβΙ, 9 : πίνω το ποττ^ριον ο σύ γλυκά¬ 

νεις...). ϋ’αηΐΓβ ραΓί, οη ταοοηίαΐΐ €[υβ 3βαη αναίΐ θΙβ ρ1οη§^β άαηδ ΓΙιηίΙβ 
Βοηίΐΐαηΐβ, οβ ςηί ρβαΐίδαίΐ Ιβ ΒαρΙβηΐΘ (ΤΕκτυκρ. Όβ ρναβεον. 36; Ρ. Ζ. II, 

49; 3εκ. €. 7ονίη. ι, 26, βίο.). Βα ρΓβοοουραΙίοη άβ 3υδ1ίββρ ΙαρρορΙιβίίβ δβ νοίΐ 
βΙαίΓβπιβηΙ άαηδ δαίηΐ 3βΡ. : ^ι^α6^^ιι^^ ({ΐιοΏΐοάο οαΐίοβηι ηιανίρνα βΐϋ Ζ6Ϊ?6~ 

άαβί... δίδβΓίηΙ... οιιτη.,. ^οαηη68.., ρνορνία ηιοΗβ νίΐαηι βηίβΓίί. 8βά 8ί Ιβξα- 

Ίηη8 6€€ΐ68ία8ΐίοα8 Ιιί8ί0ΓΪα8, ιη (ΐιά}}η8 ββΗιιν, ^ηοά βΐ ίρ86 ρνορίβΓ ιηαΗρΗιιτη 
8Ϊί ]ηί88Η8 ίη ββννβηΐίδ οΐβί άοΙίιιιη... νίά6ΐ>ί}ηΐί8 πιαΗρί'ίο αηίηιηπι ηοη (Ι6βιιί886 

(Ρ.Ζ. XXVI, 143). 

Βα πιέπιβ ρΓβοββηραίίοη βηβΟΓβ άαηδ ΟβΟΓ^βδ ΗαηιαΓίοΙοδ (ιχ® δ.) άαηδ 
δα ΟίίΓοηί^ιιβ (ιιι, 134) ού ίί ρρβίβηά ηιβπιβ, ά’αρρβδ ΓαηίοπΙβ άβ Ραρίαδ, ςηβ 
3βαη α βίβ ΐηίδ ά ιηοΡί ρακ Ιβδ 3ηίΓδ : ... [χαρτυρίου κατηξίωται. Παπίας γαρ ό Ίερα- 

πολεως Ιπίσκοπος αύτόπτης τούτου γενο|χενος Ιν τω δευτέρω λόγορ των κυριακων λογίων 
φάσκει δτι υπό Ιουδαίων άντ^ρέθη, πληροίσας δηλαδή μετά του άδελφού τήν Χρίστου περί 

αυτών πρόρρησιν... Βα ηιβπιβ ίηάίβαΐίοη α βίβ Ικουνββ άαηδ υη αΐίνέξέ άπ νιι® οη 
VIII® δ.,ίοηάβ ρρο1)α1)1βπιβηΙ δηκ Ρΐιίΐίρρβ άβ 8ίάβ (βην. 430 αρ. 3.-0.) βΐ ρυΜίβ 
ραρ άβ ΒοθΡ(ΖβΛ;ίβ ηηά υηΐ6Γ8. V, 2, 1888, ρ. 170) : Παπίας εν τω δευτέρω λο'γοι 
λέγει, δτι Ιωάννης δ Θεολόγος κα'ι Ιάκωβος ό άδελφδς αύτοΰ υπδ Ιουδαίων άνηρέθησαν. 

Βα βίΐαΐίοη η’βδί ραδ ΙβχΙηβΙΙβ, βακ Ραρίαδ η’αηραίΐ ραδ ηοιηιηβ 3βαη « 1β 
Ιΐιβοΐο^ίβη » (βί. Ζαην, ΡθΓ8€/ιιιη^6η, VI, 147-151). II βδΐ ρροΒαΠΙβ (^η’ηηβ βοη- 

ίηδίοη, (|ηί η’α ραδ βηβορβ βίβ ββίαίρβίβ, α ρβΓΠΐίδ α Ρΐιίΐίρρβ άβ Βίάβ άβ 
ΐΓοηνβΡ άαηδ Ραρίαδ Ια ρΓβυνβ (^ηβ 3βαη αναίί δηΠί ηη νκαί πιαρί^Γβ, ιηαίδ 
ββίΐβ ορίηίοη, ίηΐ-βΐΐβ άβ Ραρίαδ, α βίβ ηβ§·1ί§·ββ ρακ Ιβδ αηβίβηδ βί ηβ δαηκαίΐ 
ρκβναΙοίΓ βοηίΕβ ηηβ ίραάίίίοη ηηίνβΡδβΙΙβ βί αηί1ιβηίίς[ηβ. 
Ε. δβΙίλναΓίζ, ςηί δοηίίβηί πιοκάίοηδ Ιβ ηηαΓίγΓβ άβδ άβηχ ίΓβκβδ {ΑΒΙιαηάΙ^η. 

ά. Οδιι. 068. ά. }νί88., Ν. Ρ. VII, 5 βί ΖΝΤΥΡ. 1910, ρ. 89 δδ.), αΐΐβ^ηβ Ιβ ιηαΓ- 

ί^ΓοΙο^β δγπαςηβ (27 άββ.) βί ΑρΙικααίβδ. Ββ άβΓηίβκ άίδίίη^^ηβ {Ββ ΡβΓ866ΐι~ 

ύοηβ, 23) δίιηοη βί Ραηΐ ςηί οηί βίβ άβδ πιαρί^Ρδ ραρίαίίδ, βί άαβςηβδ βί 3βαη 
« ςηί οηί πιαρβίιβ βηρ Ιβδ ίραββδ άη Οΐιρίδί, Ιβηρ ιηαίίρβ », ββ ηηί βδί Ββαηβοηρ 
ρΐηδ να^ηβ. Οβ ςηί ρροηνβ Βίβη ά’αίΠβηΡδ €[ηβ Ια ίραάίίίοη δγρίβηηβ αηβίβηηβ 
η’αάηιβίίαίί ραδ Ιβ ιηαρίγρβ άβ 3βαη, β’βδί ςηβ Ιβ 5?/Γ5ί/ι. α αάοηβί ηοίρβ ραδ- 

δα^β : « ροηρ Ιβ βαίίββ... νοηδ ροηνβζ... ροηρ Ιβ Βαρίβηιβ... νοηδ ροηνβζ », 

άβ πιέπιβ 8ρΓ6ΐίΓ. δπρ Μί. XX, 23. Ββ ιηαρί}^ροΙο§^β δγρίαηηβ α βίβ ββρίί βη §^Γββ 
ραρ ηη ακίβη. Ββ ηιαρίγροΐο^β άβ Οαΐ'ίΙια^^β α 3βαη-Βαρίίδίβ αη Ηβη άβ 3βαη 
Γβναη^βΐίδΐβ ανββ 3αβςηβδ Ιβ 27 άββ. Οοηίρβ δβΙηναρίζ οη ρβηί Ιίρβ βρίίία, 

ΖΝΤπ. 1910, ρ. 39 δδ. 
40) ΟΤς ήτοίμασται ίηάίοιηβ Ηίβη ηηβ ρρέάβδίίηαίίοη; ί1 ίαηί δοηδ-βηίβηάρβ 
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1θ8 (Ιίχ, ίίγαηί βηίβηάα, 8β ιηίΓβηΙ ά δ’ίιτϋβΓ οοηΐΓβ 

Ιαο(ΐιΐθ8 β1 ^θαη. ΕΙ 1β8 αγαηί ηρρβίβδ ρΓθ8 άθ Ιυί, ΙβδΠδ ΙβπΓ άίΐ : 

(( Υοιίδ 8ανθζ (|ΐιβ οβαχ Γ[ΐιί ραδδθπΐ ρουρ οοιηηΊ8.η(1θΓ αιιχ ηαΐίοηβ 

1θ8 ^οπνβΓηθπί ανβο βιηρίΓβ, θΐ 1θπγ8 ρ^ΓίίικΙδ [οίϊιοίβΓδ] θΧθΓΟβηί 

1β ροανοΐΓ 8υΓ βυχ. ^^Μαίδ ί1 η’βη βδΐ ραδ αίηδί ρ&Γιηί νοιίδ. Αιι 

δοθτ^σεται. ΜΙ. 3. &]θΐιίβ υπό του πατρός ρίου ({πί βδί (Ι3η8 13 ηΐΘΐϊΙβ ϋ^ηβ <1’ί(1βθ8. 

II ηβ δαΙΓιΙ ρ38 (1β οΗγθ ανθο δαΐπί ^βΓ. : Κβ^ηηηι οοβίονηιη ηοη ββΐ άαηΐίε, εβά 

αοοίρίβηΐίε. Νοη βει βηίηι αοοβριίο ρβνεοηαηυη αριιά Όβιιηι : εβά €[ηίου.ιηίΐιΐ6 

ίαΙβηι 86 ρναβϋΐίβΗΐ ιιΐ νβ^ηο οοβίοπινη άί^ηηδ βαί, Ιιίο αοοίρίβι, ^αοά ηοη 

ρβΓΒοηαβ, 86ά νίΐαβ ραναΐηπι βεί [Ρ. X. XXVI, 144), οοηιιηβ 81 ^β8υ8 ΓΘίιΐ83ίί άβ 

(Ιοηηβρ &Γΐ)ίΐΓίΐΪΓθϊηβηί άβδ Ρ3η§·8 (^αί ηβ δοηΐ άηδ (:[υ’&α ΐΒβπΙβ; ί1 ΗίϊίΓιηβ 

βχρρβδδβιηβηί; (5α’ίΙ ηβ Ιπί 3ρρ3Γΐιβηί ραδ άβ (ΙοηηβΡ ββδ Γ3η§^8. 

1ίβ8 ΡβΓβδ 8β 8θη1 ρρβοοβιιρθδ άβ ββ ΙβχΙβ άοηί Ιβδ Αηβηδ αν&ίβηΐ 3ΐ)ΐΐ8Θ 

ροιιρ δοηίβηίρ ΓίιιΓβΓΪοι·ίίθ (Ια Ρίΐδ (βί. ΚηαΙ).), Ο’βδί ρουρ ββία ςιιβ Ιβ πιοί 

νοΜδ 3 θΐθ 3]οπίβ (Ι3η8 ςαβίςπβδ ιη88. Ι3ϋη8 (ί1 Γι^αρβ βηοορβ (Ι3η8 13 ¥§. βίβ- 

Γηβηίίηβ, «1318 ηοη 6338 ννορ(ΐ8\νορίΙι-\νίιίίθ), οοιηηιβ 81 ^Θ8118 3ν3Η βιι 3 άοη- 

ηβΡ 13 ρΐ3β6 3 (1’3αΐΓΘ8. 

Κη3έ. 3 ίηάίςαβ Ι3 νΓ3ίβ 8θΙιιΙίοη : ... Μβεειαε ίη ίβννα νβνεαηερνίιηαε 

ίη οοβίο εβάβε ηιιηο ρβίβηίίϋιΐδ (ΐίΐίΙ?ΐί8(]Ηβ αεεί^ηανβ ροίβεΐ αο 8Ϊ οβΙΙβΐ Ραΐηε 

αβίβηηί άβονβΐηηι ιηιιίανβ νβΐ αΒηο^αρβ. Όβ πίΘΐηβ Ροί87 : « Εη ίηηί (}ϋΘ Μβδδίβ, 

ί1 θχββπίθ Ι3 νοΙοηΙβ άίνίηβ βΐ ηβ Ι3 Γβ§·1β ρ38 » (II, 238). 

8ιιρ 13 ρΓβ(1β8ΐίη3ΐίοη, βί. Αεεηιηρί. Μοείε, ι, 14, ού Μοϊ8θ 3 (Ιίί : βχοο^ίΐαοίΐ 

βί ίηνβηίΐ ηιβ ριιί αΐ) ίηίΐίο οηδΐε ΐβηναπιπι ρηαβραναΐΐίε εηηι ηΐ είηι ανΗΐβν 

Ιβείαιηβηύ ίΙΙίιιε; βί. ΗβηοβΙι, χι.νι, 3, βίβ. 

41) Εβ8 άίχ 3ΐι1ρβ8 ηβ ροπνηίβηί (^α’βίρβ 83ΐί8ί3ίΐ8 άβ Ι3 ρβροηββ άβ 3β8ΐΐ8 

3ηχ βΐ8 άβ Ζβββάββ, ιη3ί8 ίΐ8 βη νβηίβηΐ 3υχ άβηχ ίρβΡβ8 άβ Ιβιιρ ρρβίβηΐίοη βί 

βχρρίιηβηί βηίρβ βυχ Ιβυρ ιηββοηίβηίβηιβηΐ; περ{ βί ηοη κατά πΐ3Ρςυβ ρΙυΙόί 

Γηβδβηββ άβ8 άβυχ ίηβΓίιηίηθ8 {8ίν6ΐ6). 

42) 3β8ΐι8 ηρρβίΐβ Ιβ8 άίχ, πΐ3Ϊ8 13 Ιβςοη δ’ηρρΠίίυβ 3υχ άουζβ, βί 8338 άουίβ 

ά3η8ΐ3ρβη8ββ άβ Μβ. ίΐδβίηίβηί ίου8 ρρβ8βηί8. Εβ Μηίίρβ ρροβίβ άβ Γοββ38Ϊοη 

ροπΓ Ιβυρ άοηηβρ υηβ Ιββοη ά’βυηιίΐΐίβ βί ροιιρ βχρΗίΐυβρ Ιβ 8ββΡβί άβ 83 ιηορί 

(]υ’ί1 3 ρρβάίίβ. — Οί δοκοΰντες άρχειν (Μΐ. οΐ άρχοντες), ρ3Ρββ ςυ’βη Γβ3ΐίίβ Ιβ 

ρουνοίρ 3ρρ3ΓίίβηΙ 3 Βίβυ; βί. IV Μηββ. χιιι, 14 ; φοβηθώιχεν τον δοκουντα 

άποκτενεΤν βί 8ιιζ3ηηβ, ν. 5 : οι' Ιδόκουν κυβερνάν τον λαόν. 0338 ιιη §038 υη ρβυ 

άΐίίβΡβηί, Ρι.υτ. ΑηαΙ., β. χβιιι (βίίβ ΚΙοείβηη.): ορών... τον καιρόν, ά δουλεύουαην 

οί δοκοΰντες άρχειν. Ε’βχρρβ88ίοη β8ί ά’3ίΙ1βυΡ8 ίουί 3 ί3ίί ^-ρββι^υβ : δπδ πολλών καί 

δοκούντων εΤναί τι (ΡβΑΤ. Οοΐ'§. 472 Α). Οβυχ (^υΐ 8θηί βχίβρίβυρβηιβηί 3υ ρρβηιίβΡ 

Ρ3η^ βββζ Ιβ8 Οβηίίΐ8, βί ίΐ βη ίηυί, βχβΡββηί Ιβυρ ρουνοίρ βοιηιηβ δυρ υηβ 

ρροίβ (Όιοη. 8ιβ. χιν, 64, κατακυριεύσαντες; βί Αβί. χιχ, 16) βί Ιβδ ^Ρ3ηά8, β’βδί-3- 

άίρβ Ιβδ βουρίίδυηδ άβ ββδ ροίβηίυίδ, βχβΡββηί Γυυίορίίβ 3ρβίίΡ3ίρβπιβηί. Κατ- 

εξουσιάζειν ηβ ρ3Ρ3ίί €|υ’ίβί βί άηηδΜί. χχ, 25; β’βδί Γίηάίββ ά’υη βιηρρυηί Ιίίίβροΐ. 

Εβδ άβυχ ιηοίδ οηί βίβ ίορπιβδ ηνββ κατά δυρ Ιβ ηιβιηβ ίΚβιηβ άυηδ υη δβηδ ρβ- 

]θΓ3ίίί. Οη ίρουνβ υη βοΕο άβ ββί βη8βί§·ηβπιβηΙ άυηδ I Ρβί. ν, 3. 

43) Εβ ρρβδβηί εστι, ρ3Γββ (|υβ β’βδί 13 Ρβο’Ιβ άθ]3 άοηηββ (ιχ, 35), βί βοηδίί- 
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οοηΐΓβίΓθ οβίυί (^ιιί νοπίίΓα άθνβηίΓ §ταηά ραηηί νουδ βθΓα νοίΓθ 

δβΓνίΙβπΓ, θΐ οθίπί (Ι’βηίΓβ νοπδ (}υί νουάρα θΙγθ 1θ ρΓθιηίθΓ δβρα 

ΓβδοΙ&Υθ άθ Ιοιίδ. 1β Ρϋδ άβ Γΐιοηιιηβ ηοη ρΐιΐδ η’θδΐ ραδ 

ΙπΙίνβ (Ι’πηβ δΟοίέΐΘ (^ιιί βχΐδίβ άΘ]ίΑ. Ι^α Ιβςοη ’έσται άβηδ Μί. βί Ιΐ'&ηδροΓίββ 
ιΐαηδ Μο. ραρ Α βίο. θΐ Ιβδ ιηίηυδο. §τ60δ βδΙρΙυδ ί&οίΐβ βΐ βηΐιαηηοηίθ &νβο οβ 
ί|υί δΐιίί. Ιίβδ &ρρ1ίθ£ΐΙίοηδ άο 1& γθ§·1ο δοηί Γοηνογθβδ 4 ΓανβηΐΓ. Μέγας βδΐ 
ρουρ 1β δΐιρβρίδΐίίί; « (χέγιστος η’βχίδΙβ ρΡθδίΐυΘ ρίπδ ά&ηδ 1β ^-ΡΘΟ 1ιβ11θηίδ1ΐ(|υβ » 

[ΜοηΙΐοη, 78) {II Ρβί. ι, 4 βδΐ υπίςτίθ ά&ηβ 1β Ν. Τ.); (Ιοηο ρ&δ άβ δθιηΐΙίδιηΘ 
δρβοίαΐ ιοί. ΕνίάβηιηιβηΙ ^θδιιδ ηβ νβαί ραδ άίρβ (}υβ οβίυί ςυί α άβ ΓαιηΜίίοη 
ιΙοίΙ αρρρβηάρβ α δβρνίρ αναηΐ άβ οοιυπιαηίΐθρ, οβ (ίυί δβραίΐ ά’υηβ πιοραΐβ Ιρβδ 
ρροίαηβ, ιηαίδ (}υβ 1β νραί οαραοίβρβ άυ ροανοίρ ραρηιί Ιβδ δίβηδ βδΐ ά’βίρβ υη 
δβρνίοβ. Οη βδΐ ά Ια Ιβίβ, ηοη ρουρ άοπιίηβρ άαηδ δοη ίηΙβΡβΙ, πιαίδ ρουρ Ρβη- 

άρβ δβρνίββ α Ιουδ. Ο’βδΙ άβ οβίίβ ρβηδββ (^υβ δ’ίηδρίρβηΐ Ιβδ ραρβδ βη δ’ίηΐίΐυ- 

ΙαηΙ, άβρυίδ δαίηί Ορβ§·οίρβ : δβρνιΐΒ Ββννοναηι Ββί. 

44) Εα πιέπιθ ρβηδββ, βηοορβ ρΐυδ βηβρ§·ί(}υβ ; οβίυί (ΐυί νβυί βίρβ 1β ρρβιηίβρ 
άβνρα βίρβ ηοη 8βυ1βηιβηΙ« νοίρβ δβρνίίβυρ », πιαίδ « Γβδοΐανβ άβ Ιουδ ». δαίηί 
Ραυΐ βίαίί οβρίβδ ρβηβίρβ άβ οβίΐβ ίάββ (I Οορ. ιχ, 19-23; II Οορ. ιν, 5), πιαίδ 
ί1 η’7 α αυουηβ ραίδοη άβ ηβ ραδ ρβοοηηαίΐρβ Γβδρρίί βί Γβηδβί§·ηβπιβηί άβ 
3β8υ8. 

45) Εα Ιβςοη (}υβ άοηηβ 3βδυδ βδί οοηΓίΡΠίββ ραρ δοη βχβιηρίβ. II δβ ηοπιηιβ 
ίοί βίδ (ίβ ΓΕοπιιηβ, οβ (}υί οοηνίβηΐ αυ ροΐβ άυ δβρνίίβυρ, πιαίδ η’βχοΐυί ραδ 1β 
Γ0ΐβ πιβδδίαπίς[υβ, ά’αυίαηΐ ςυβ ήλθεν ιηαρ(}υβ ςυ’ίΐ βδί νβηυ (οί. ι, 38; ιι, 17) 

ρουρ υηβ ηιίδδίοπ δρβοίαΙβ, δαπδ ίηδίδίβρ οβρβηάαπί δυρ Ια ρρββχίδίβποβ, ρυίδ- 

ηυβ άβαη-Βαρίίδίβ αυδδί βδί νβηυ άαηδ οβ ιηβηιβ δβηδ (ιχ, 13; ^ο. ι, 7). Εα ίορ- 

ιηυΐβ διακονηθηναι άλλα δίακονησαι βδί άυ δΙ}άβ άβ Μο. [ΗοΙίζ.). 
Εα ρρβπιίβΡβ ραρΙίβ άυ ν. ηβ δουίΤρβ ραδ άβ άίίϊίουΐίβ, βί Εοίδ^ ηιβηιβ αάπιβί- 

ίραίί θ[υβ άβδυδ αίί βχρρίιηβ Γίάββ άβ δβρνίρ Ιβδ αυίρβδ 3υδ(5υ’α Ια πιορί ίηοΐα- 

δίνβπιβηί. Μαίδ ρουρ οβ (}υί δυίί (άαηδ Μί., ηοη άαηδ Εο.) : « Γίάββ άβ Ια νίβ 
άοηηββ βη ραηςοη αρραρίίβηί α υη αυίΡβ οουραηί ηυβ οβΠβ άυ δβρνίοβ » (11,241). 

Οβ ςυβ \νβ11Ιΐ. α άίί βη §τβΟ ; ρετάβασις εις άλλο γένος. Εοίδ^ δυρροδβ άοηο ςυβ 
Ια ίΐιβορίβ άβ Ια ΡβάβπιρΙίοη, βίΓαη§·βΡβ α Ια ρβηδββ άβ 3βδυδ, α βίβ βπιρρυηίββ 

ά Ραυΐ ραρ Μο. 
Εβ δβηδ άβ Ια ρΐιραδβ άβρβηά άβ οβίυί άβ λύτρον βί άβ άντί. 
Αύτρον, βη ^Ρβο ο1αδδί(|υβ, δί^^ηίΓιβ 1β ρρίχ άβ Ια Ρβάβπιρίίοη ά’υη οαρίίί ου 

Ια ραηςοη; ί1 βδί βη §'βηβρα1 αυ ρΙυρίβΙ άαηδ οβ δβηδ. Αυχ βχβηιρίβδ άυ ΤΗβ- 

$αιιηΐ8 οη ρβυί α]ουίβΡ Βιττενβεκοεκ, 325,15; 863, 4 (ι®*· δ. αν. ά.-Ο.) 

θί Οχτ/ρ/ι^ηοίιαε ραρ^ή 48, 49, 722 (ίουδ ίροίδ άβ Ια Ωη άυ δ, αρ. ά.-Ο.) 

ανβο Γίπδορίρίίοη άβ Κουΐα (ΌεΐδδΜΑΝΝ, ΣίαΙιί... 237), ού λύτρον δί§“ηίΓιβ αοοοπι- 

ρΐίδδβπιβηί ά’υη νοβυ. ϋη δαορίΩοβ ρουναίί δβρνίρ άβ λύτρα ρουρ υη οαρίίί, 

ρρίδΟηηίβΡ ά’υη άίβυ (ΕυοίΕΧ, ΌίαΙ.άβΟΡ. ιν, 2): υπισ)(^νοΰριαί σοι... κριδν τυθί^σεσθαι 
λύτρα υπίρ Ιρου. Οθ οβίίβ ίαςοη υη δαορίΩοβ Ωυπιαίη ρουναίί ρα^^βρ ρουρ άέΐί- 

νΡβΡ ίουί υη ρβυρίβ : άντι της πάντων φθοράς τδ ήγαπημένον των τέκνων .. εις σφαγήν 
βπιδιδόναι λύτρον τοϊ’ς τιμωροΐς δαίμοσι {ΡΙιΐΙοη άβ Βι/ί>Ιθ8, άαηδ Εϋδ. Ρταβρ. οο. I, 

X, 44). Όαηδ Ιβδ ΕΧΧ, λύτρον, ίου]ουΡδ αυ ρΙυρίβΙ, δαυί ίΡοίδ οαδ, βδί βπιρίο^β: 

1) ρουρ 133 άαηδ 1β δβηδ άβ οοπιροδίΐίοη ρβουηαίρβ α Ια δυίίβ ά’υη πιβυρίρβ, άβ 
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νβηυ ροπΓ θΙγθ δθρνί, ιηαίδ ρουΓ δθΓνίΓ, θ1 ρουρ άοηηβρ δα νίβ 

οοιητηβ ταηςοη ρουκ ρΙπδίΘΠΓδ. » 

ΜθδδΠΓβδ, ά’κάυΙΐΘΓβ, θΐο. (Εχ. χχι, 30; Νυηι. χχχν, 31. 32; Ργου. νι, 35 ; 

XIII, 8 [«ίλΐ^.]), οα άθ ο&ρίΐκΐίοη ρβοιιηί&ΐΓβ (Εχ. χχχ, 12); 2) ρουΐ' ΐΓ&άιιΐΓβ 
οα δβδ (ΙβΓίΥβδ, άαηδ 1β δθπδ άβ γβηΐθ α γθιϊιθγθ (Εθυ. χχν, 24. 26. 51) οα 

άθ ραοΐιαί α ρήχ ά’αρ^θηΐ ά’αηβ οΐιοδθ (Εβν. χχνιι, 31 [δίτι^.]) οα ά’αηθ ρθΓ- 

δοηηβ (Ναιη. ιιι, 12) άαβ βη ηκίαρβ; 3) ροαρ οα δβδ άβΓίΥβδ άαηδ 1θ δθΠδ 

άβ θοιηροδίΐίοη ρβοαηκίΓβ (Εχ. χχι, 30), άβ άίδρβηδβ α ρηχ ά’&ρ^θηί (Ναιη. ιιι, 

46. 48. 49. 51), οα άβ ραβίιαΐ άβδ ρβΡδοηηβδ (Εβγ. χιχ, 20; Ναπι. χνιιι, 15); 

4) ροαρ άαηδ 1β δβηδ άβ ραηςοη (Ιδ. χιν, 13). 

Μαΐ^^ρβ Ιβδ ηααηββδ ηαί άΐδίίη^αβηί ββδ β&δ, 1β λύτρον, άαηδ Ιβδ ΕΧΧ, βδΐ 

Ιοα]οαΡ8 αη ρρίχ ί^α’οη ίοαρηίί ροαι· άοηηβρ 8&Ιίδί*&βΙΐοη α ββίαί (^αί α άροϋ 

ά'βχί§·βρ ααΐρβ βΐιοδβ, πιαίδ άαηδ 1β ^τββ ρρβδί^αβ αηί(|αβπιβηΙ 1β ριάχ άοηηβ 

ροαρ ΡίίβΙιβΙβΡ άβδ βαρϋίδ οα ραι· άβδ βαρίίίδ οα άβδ βδβίανβδ ροαρ οΜβηΐρ Ιβαρ 

Ιί^βρίβ. Ε’ίάββ βδΐ βγιάβπιιηβηί άίδίίηβΙβ άβ ββΠβ άβ δβρνίββ, πιαίδ οη βοηςοίί Ιρβδ 

Μβη ο^α’αη δβρνίίβαρ ΓιάβΙβ δοίΐ δοαβίβαχ άβ Γοαρηιρ Ια ταηςοη άβ δοη πιαιΐρβ. 

Βαηδ αηβ ίηδβριρϋοη βϋββ (Βιττ. 863), Απιπιία α βίβ ραβίιβίββ ρ&ρ δοη 

αίΤραηβίιίβ ςαί α ρα^β Ιβδ λύτρα. Α άβίααΐ ά’αρ^βηΐ, ΓαίΤραηοΜβ οα Ια δβρναηί,β 

ααραίί ρα δ’οίΤρίρ βΠβ-πιβπιβ, β1 άβγβηιρ βδβίαγβ ροαρ άβΐίγρβρ ββΠβ ςα’βΠβ γοα- 

ΙαίΙ δβργιρ. Εβ ροί άοηί ραρΙαίΙ ΡΜΙοη άβ Β^ΕΙοδ ίπιπιοΙβ δοη ίϋδ άαηδ ΓίηΙβ- 

ρβί ραΕΙίβ βοπιπιβ λύτρον. Εα άίίΤιβαΙΙβ βδί άοηβ δβαΐβιηβηΐ άβ δαγοίρ δί 3βδα8 

Ρβ§;αράαί1 Ιβδ ααΙρβδ Ιιοιηπιβδ βοπιπιβ αγαηί- Εβδοίη ςα’οη ρα^^αΐ ροαρ αίπδί 

άίρβ Ιβαρ βηΙρββ άαπδ Ια νίβ; βΐΐβ ραραίΐ ΡβδοΙαβ ραρ Μβ. νιιι, 37, οα ί1 βδΐ 

ηαβδΙίοη άβ Γάντάλλαγρ.» (βί. III Κβ^η. ΧΧ, 2, Β άλλαγρια, Α άντάλλαγμα, ρρίχ 

βη αρ^βηΐ ά’αηβ νί^ηβ) οα βοπιρβηδαΐίοη ηαβ ΓΙιοηιπιβ ηβ ρβαί άοηηβΡ ροαρ 

Ιαί-πιβπιβ. Ββ ρΙαδ, 3βδαδ ρβ^αράαίΐ Ιβδ 3αίί8 άβ δοη Ιβπιρδ βοπιπιβ αηβ ^βηβ- 

ραΐίοη ίηβρβάαΐβ (ιχ, 19), αάαΙΙβΡβ βΐ ρββΙιβΡβδδβ (νιιι, 38), άοηί Ιβδ βΕβίδ γοα- 

Ιαίβηί δα πιογΙ (χπ, 1 δδ.). ΕΙΙβ αναίί άοηβ Εβδοίη ά’βίρβ ρββοηβίΐίββ αγββ Βίβα. 

Ογ Γίάββ άβ Ια ιηορί βχρίαίρίββ ά’αη ]αδ1β, δα^§·βΡββ δί βΙαίρβηιβηί ραρ Ιδ. ι.ιιι, 

η’βίαίί ραδ ίηβοηηαβ άβδ ^α^Γδ (βΐ. Σε Μβεδίαηίδπιβ... 236 δδ. ΕΓ. II Μαββ. 

VII, 37 δ.; IV Μαββ. χνιι, 22-23). Εβδ δβρί ΓρβΡβδ πιαρί^Ρδ οηί βίβ ώσπερ άντί- 

ψυ)(^ον... τ% του έθνους άρ.αρτίας κα\ διά τού αιρ.ατος των ευσεβών Ιχείνων και τού ίλα- 

στηρίου θανάτου αυτών, ή θεία πρόνοια τον Ισραήλ προκακωθέντα διέσωσεν. II βδί Ιοαί α 

ίαίί αρΕίΙραίρβ άβ ΡβίαδβΡ ά 3θδα8 αηβ ρβηδββ δβπιΕΙαΕΙβ, βΐ ίΡβδ δοΕρβιηβηί 

βχρρίπίθβ, δαηδ Ιβδ δρββαΙαίίοηδ ΐΕβοΙο^ίι^αβδ άβ δαίηΐ Ρααΐ δαρ 1β ρββΕβ, Ια 

ιώορΙ ςαί βη βδί Ια δαίίβ, Ιβδ Εοιηιηβδ ηαί δοηί βοπιπιβ νβηάαδ, βίβ. 

Εη άοηηαηί δα νίβ, ^βδαδ άβΐίνρβ ά’ααίρβδ ρβΡδοηηβδ, άντ\ πολλών. Εβ η’βδί 

ραδ ίάβηίίί^αβ α άντι πάντων, ιηαίδ ββία η’βχβίαί ρβΡδοηηβ. Ε’ορροδίίίοη βδί 

βηίρβ 1β δβαί ^βδαδ βί Ιβδ ααίρβδ, 1β Ρβδίβ, βη δοιηπιβ, Ια βοπιπιαηααίβ. ^αβ1- 

ςαβδ-αηδ ρβηδβηί ηαβ αντί α 1β δβηδ άβ υπέρ; βί ί1 βδί Είβη ββρίαίη (^α’βη άβ- 

Γιηίίίνβ Γοβανρβ άβ 3βδαδ βδί αα ΕβηβΟββ άβδ πολλοί. Ε’βδί ββ ςα’α βοιηρρίδ 

I Τίπι. II, 6 : δ δοϋς εαυτόν άντίλυτρον υπέρ πάντων; βί. Μβ. XIV, 24. ΤοαίβΓοίδ, α 

αηβ βροςαβ οα Ια ρρβροδ. αντί αναίί α ρβα ρρβδ άίδραρα {Βίαβδ, ΜοαΙίοη)^ βΠβ 

η’α ραδ βίβ βιηρίο^ββ δαηδ ραίδοη ραρ Μβ., βί I Τίηι. ιι, 6 Γα βοηδβρνββ άαηδ 

1β πιοί άντίλυτρον.Οη ροαναίί, ροαρ δ’αίΤραηβΕίρ, ραγβρ8θί-ιηβηιβ δβδ λύτρα; β’βδί 



266 ΕνΑΝΟΙΙ,Ε δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, X, 46. 

ίΐ8 νίπΓθηΙ 4 Εί οοπιπιθ ί1 βΟΓίαίΙ άθ ^6^^^1^ιο ανβο 

8Θ8 (1ί8θίρ1θ8 βΐ ιιηθ ΓοπΙθ ηοιη1)Γβυ8θ, (Ιβ Γιΐ8 άθ Τίπίθβ), Β&γΙΙπιθθ, 

1β οαδ άβδ ρ&ρ^ΓΠδ 48 βΐ 49; ιη&ίδ ηη απίρβ ρουν&ίΐ ρα^^βκ α Ια ρΙαοβ άθ Ι’βδ- 
οΐανβ, οοιηιηβ άαηδ Ιβ ραρ}^ηΐ8 722 ; ο’βδί 1θ δθπδ ιοί : ^βδυ8 α ρα}^β οβ (^πβ 
οΙιαουη αιίΓαϋ άύ ραγβρ, ί1 α άοηηβ δα νίβ ρουκ ταοΙιοΙβΓ Ιβδ αυΐρβδ [ΚπαΙ)., 

8ο}ιαηζ, βίο.), ϋ α ραγβ ρουΓ βιιχ, αντί, α Ιθαι* ρΙαοβ βί αιΐδδί άαηδ Ιβακ ίηΙβΡθί, 
υπέρ. II βδΐ ΟΘΡίαίη ςπβ 451^ άβραδδθ 45^ βί άοηηβ α Ια ιηορί υη δβηβ (ΐυί η’βίαίΐ 
ραδ ίη(ϋ(}ΐΐΘ ά’αΐ30Γ(Ι ν. 34, ιηαίδ βδί-οβ υηβ ραίδοη ροιιρ ΡβίιΐδθΡ οθδ ραροΐβδ α 
3β8υδ? Εθδ ίβριηβδ ηβ δοηί οβρίαίηθίηβηΐ ραδ άβ Ρατιΐ; Ροίδγ οοηοθάθ ηυβ 
I Τίπι. II, 6 βδί ρΙυΙόί βορίί ά’αρρθδ ηοΐρβ ραδδα^θ, βί ί1 ίαπί βη άΐρβ ααίαηί (Ιβ 
Τίί. II, 14. ^υαηί απχ ίάββδ, ο© η’βδί ραδ δβυίβιηβηί Ια ιϊιορί ρβάβιηρίρίββ ({υί 
βδί βοηηπβ (Ιβ Ραπί, β’βδί αυδδί Ιβ δβρνίββ 3αδ(ία’α Ια ιηορί (ΡΜΙ. ιι, 7 βί 8). 
^β8υδ α-ί-ΐΐ ίοιιρηί Ιβ ίΐιβπιβ αυχ άβνβίορρβιηβηίδ (Ιβ Ρααΐ, οπ Μβ. α-ί-ίΐ βοη- 
(Ιβπδβ βη ηη ιηοί Ια ίΐιβοΐο^ΐβ (Ιβ Ραηΐ ροιιρ Ια ρρβίβρ α 3βδΐΐδ? Εα ρρβπιιβΡβ 
ΙιγροίΙιβδβ βδί Ια δβπΐβ νραίδβηιΜαΜβ; β’βδί ΓαίΤίΡίηαίίοη (Ιβ Ια ίραάίίίοη (511© 
ριβη η’αηίορίδβ α Ρβ]βίβΡ. 
Εα ίραιΙυβίίοη (Ιβ Ια βδί ραρίαίίβιηβηί βχαβίβ, βαρ νβάβηιρύο δί§·ηίββ 

αυδδί ραηςοη. 
46-52. Ε’ΑΥΕϋοοΕ Βακτιμεε (Μί. χχ, 29-34; Εβ. χνιιι, 35-43). 
46) Εβ ίβχίβ (ϋί οββίάβηίαΐ (Β, Ιαΐΐ.)Ά Ιβ δίη§·. ’έρχ^εται. Νβδίΐβ βί 8\νβίβ 

ρρβίβΡβηί Ιερει/^ω α Ιεριχώ; βη ίουί βαδ Γββρίίυρβ ει ίηάί(:}υθ δβυίβιηβηί υηβ 
νο^βΠβ Ιοη§^υβ ίραηδβρίίβ (Ιβ Γΐιβίιρβυ, ηοη υιίβ (ϋρΜοη^υβ {Βίαεβ, 8). Εα νίΠβ 
(Ιβ ^έρ^^^ιο, ρββαϋβραρ ΗβΡΟίΙβ Ιβ ΟραηίΙ (}υί γ ιηουρυί, ορηββ ραρ Αρβίιβίαϋδ, 
(ίίαίί §^αρ(Ιβθ ραρ υηβ οαρπίδοη ροιηαίηβ ρουρ Ιβ ρροβυραίβυρ ροιηαίη (^οδ. 
ΒβΙΙ. II, XVIII, 6). Αρροδββ ραρ δα δουρββ (Ι’*Αϊη 8ου1ίαη βί ραρ Ιβδ δουρββδ 
βαρίββδ (Ιαηδ Ια ιηοηία§·ηβ {^Αϊη Όοηΐ^, *Αϊη Βαναΐι, βίβ.) βί αηιβηθβδ ραρ (Ιβδ 
α(}υβ(Ιυβ8, ανββ υη βΐίιηαί ρΐυδ βΐιαυά (Ι’βηνίροη άίχ άβ§·ρβ8 ββηίί§·ρα(Ιβ8 (}υβ 
.Ιβρυδαΐβιη, 3βρίβΙιο βδί, ρβηιίαηί Ιβδ ΜνβΡδ αί^Ρβδ βί ρΐυνίβυχ (Ιβ 3βρυ8α1βηι, 
υηβ δαίδοη Μνβρηαΐβ βοιηραραίιΐβ α Νίββ ου α Εαηηβδ ραρ ραρρορί α Ραρίδ. 
Οη 7 (Ιβδββηιΐ (Ιβ 3βρυδα1βιη βη βίη(} Ιιβυρβδ. Αναηί Ια Ρα(ίυβ, αυ (Ιββυί (Ιυ 
ρρίηίβιηρδ, ίουίβ Ια ρΙαίηβ άβναίί ρρβδβηίβρ υη δρββίαβΙβ βηβΙιαηίβυρ βί Ια 
νίΐΐβ Ρβ^ΌΡ^βΡ άβ ιηοηιΐβ. 3βδυ8 ρβηβίραίί (Ιαηδ υηβ δορίβ (Ιβ ίαυβουρ^ άβ 3β- 
ρυδαίβιη, ιηοίηδ Γαυδίβρίίβ άβ Ια νίΐΐβ δαίηίβ. 
Αυ ΐηοιηβηί ου άβδυδ δΟΡίαίί (Εβ. έν τω Ιγγίζειν αυτόν είς Ίερειχώ), ί1 βίαίί αβ- 

βοηιρα^ηβ άβ δβδ άίδβίρίββ βί ά’υηβ ίουΐβ ηοιηΐιρβυδβ; ίκανός« δυίΤίδαηί », άαηδ 
Ιβ ^Γβο οΐαδδίί^υβ, ιηαίδ, άαηδ Ια /ΐοίηβ, « βοηδίάβραίιΐβ »; βί. Ροευβε, I, ειιι, 8 

πλήθος ικανόν. Εβδ οίδίίδ άβ άβρίβΙιο αδδίδίβΡβηί δαηδ άουίβ ανββ βυιίοδίίβ αυ 
ραδδα^β άυ ΐΜαίίΡβ ββίββρβ ({υί πιοηίαίί α 3βρυδα1βιη, βί οη Γαββοιηρα^ηα βη 
ίουίβ υη 1)ουί άβ βΐιβιηίη. II γ αναίί α Ια ρορίβ βχίβρίβυρβ υη ιηβηάίαηί (προσ- 
αίτης, ίβριηβ ΙιβΠβηίδίίςυβ ςυβ Ιβ ρΐυδ ^ραηά ηοιηβρβ άβδ ιηδδ. α ΡβιηρΙαββ ραι* 

Ιβ ραρίίβ. προσαιτών); ίΐ άβηιαηάαίί Γαυιηόηβ ά ββυχ (}υί δορίαίβηί, δοίί ρουρ 
πιοηίβρ α ά(3Ρυ8α1βηι, δοίί ρουρ δβ ρροιηβηβΓ άαηδ Ιβδ ρανίδδαηίδ 3αράίη8; Ιβ 
ροδίβ άβναίί βίρβ ά’υη 1)οη ραρρορί, ιηαίδ ΓΗοιηιηβ βίαίί ανβυβάβ, II δβ ηοιη- 

ιηαίί δ υιός Τιμαίου ΒαρτιριαΓος. Μβ. Ιβ ηοιηιηβ (ηοη ραδ Εβ. ηί Μί.) ρροΒαΜβιηβηί 
ραρββ (ΐυ’ίΐ βίαίί βοηηυ, βί βΐιρβίίβη. Β’αρρβδ ιιι, 17; νιι, 11.34; χιν, 36, οη 
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υη πίΘΙκϋαηΙ} ανβπ^ΐθ, βΐ&ίΐ α8δί8 αα ΒοΓά άβ Ια Γοπίβ. ^”^£1 αρ- 

ρΓβηαηΙ ο[υθ ο’βίαΐΐ ^θ8υ8 άβ ΝαζαΓβΙΙι, ί1 8θ πιίί α ΟΓΐβΓ βΐ α άΐρβ : 

« άβ Βανίά, Ιβδυδ, αίβ ρίΐίβ άβ ιηοϋ » ΕΙ ρΙυδίβιΐΓδ 1β Γβ- 

ρΓΐιηαηάαίβηΙ ρουρ (^α’ίΐ 8β ΙπΕ Μαίδ Ιιιί ΟΓίαίΙ; βηβΟΓβ ρ1α8 ίοΓΐ : 

« Ρίΐβ άβ Βανίά, αίβ ρίΐίβ άβ ηιοί! » ^β8ι18, δ’αΓΓβΙαηΙ;, άίΐ : 

δ’αΙίβηάΓαϋ α Γογ(1γθ ίηνβΡδβ, Ιβ ιτηοί δ^πβη 1β ρΓβπιίοΓ, ΓβχρΗοαϋοη §·Γβοο{αο 
βηδτιίΐβ. II βδί (Ιοηο ρΓθΐ3&1)1θ ςαβ δ υίδς Τΐ[Ααίου βδΐ πηο §“1θ8β βχίΓβπιβιηβηΙ 
αηοίβηηθ ςιιί α ρβηβίΓβ άαηδ 1β Ιβχίβ. Ι^’βί^πι. βδί ίηοοηηιιβ. 13, « 1β 

βίδ ίη'ιριίΓ », ηβ οοηνίβηί ^αβρβ α υη ηοπι ρΓορί’β. Οβυχ ([υί Γοηί ρροροδββ 
[νοΙΙίΐηαΓ) βη οοηοΐυαίβηί (ίυθ Γανβυ§Ίβ βΐηίΐ υη δγπιβοΙβ άβ ΓίηιρυΓθΙβ άβδ Οβη- 
ίίΐδ! Τίμαιος βδί υη ηοιη ^Γββ βοηηυ (1β άίη1ο§·υβ άβ ΡΙαίοη), πιηίδ οη ηβ βοηι- 
ρρβηά ΓηΙΙΐαηββ άβ Βαί' « Γιΐδ » ηνβο υη ηοηι ά’οπ^ίηβ §·Γβθ(]υβ, (|υβ δί ΊΕΊε, 

δβπιΐίίδβ άβ Τίιχαιος, βίηίί άβ]η ηάορίβ βοπιπιβ ηοηι οοιιναηΐ (βοηιηιβ 1Ε*>0 άβ 

Σίρ,ων, ϋΑΐ,ΜΑΝ, Αναηι. ηβιι1ιβΙ)Ί\ ^'όη6η})ΐίαΙι), βί β’βδί ρβυί^βίΓβ ββ ηυ’ίηάΐ^υβ 
δ υίος Τΐ|χα''ου, II βδί άΐίϊιβίΐβ ά’αίίηβυβρ η δηίηί άβροπιβ 1η ρΐιραδβ : Βανδβηιία, 
βΙίιΐ8 οαβοιίΒ, (^ΐίοά βΐ ίρειιηι οοηηιρίβ (ΐιιίάαπι Βαπΐηιαβιυη Ιβ^ιιηΙ (άηηδ 1β 
ΣίΙ)6Γ ίηίβνρΓβίαΐίοηίδ }ιβΙ)ναίο. ηοηι.^ βά. I^η§^η^άβ, ρ. 99,1.10, δουδ 1η Γυβηςυβ 
Ββ βναηξβΐίο Ιοίιαηηίδ!). Ο’βδί ρΐυίόί Γοβυνρβ ά’υη βορϊδίβ ({υί Γη βχίπηίίβ άβ 
<:ριβ1<|υβ ηυίβυρ δ^πβη (βί. Ραυνε 8μιτη, ΤΙΐ68. 8^γ. βί ΓηρίίβΙβ άβ δβΙιηιίβάβΙ, 
Βαηίιηα6η8 άΆη5 Εηβ^βΙ. ΗΒΙ.). 

47) Ναζαρηνός. Μβ. βδί ΠάβΙβ η ββίίβ ίορπιβ (ι, 24; χιν, 67; χνι, 6) ίηηάίδ (}υβ 
1.0. ββρίί ίβί Ναζωραίος. Κίβη ά’βίοηηηηί η ββ ςυβ Γηνβυ^Ίβ δβ δοίί ίηίί βχρίί- 
ςυβρ 1η βηυδβ άυ βρυίί; ί1 βδί ρΐυίόί βίοηηηηί (^υ’ίΐ ηβ δοίί ρηδ νβηυ 1η ίουί 
βχρρβδ βοηιιηβ ίοηί Ιβδ ηνβυ§·1βδ άβ άβρυβηίβιη, ηδδβζ ηνίδβδ ρουρ δβ ίρουνβρ 
ίου]ουΡδ δυρ Ιβδ ρουίβδ ού ββρίηίηδ ρβίβρίηη^βδ άοίνβηί ρηδδβρ. 1β ηοπι άβ 
Γάδ άβ ϋηνίά βίηίί 1β ρΐυδ βοηηυ ρηρπιί Ιβδ ηοπιδ άυ Μβδδίβ, ββΐυί (^υί βχρρί- 
πιηίί 1β πιίβυχ Γβδρβρηηββ άβ 1η ρβδίηυρηίίοη ά’ΐδρηβΐ, ΓηββοηιρΙίδδβπιβηί άβδ 
ηηβίβηηβδ ρρορΙιβίίβδ. 1’ηνβυ^ΐβ ίηνοςυβ άοηβ άβδυδ βοηιηιβ Μβδδίβ. Κίβη 
η’ίηάί({υβ (|υ’ί1 ίηδδβ βοπιπιβ ίουί 1β πιοηάβ; οη Ιυί η άίί δβυίβηιβηί ςυβ β’βίηίί 
άβδυδ άβ Νηζηρβίΐι. Μηίδ ί1 γ ηνηίί ςυβίί^υβ βΐιοδβ άηηδ Γηίρ. 1’ηνβυ§·1β βρίβ η 
ίυβ-ίβίβ ββ ςυβ ββηυβουρ άβ ρβΡδοηηβδ άίδηίβηί ρΐυδ ου πιοίηδ Ιιηυί; 1β Μβδδίβ 
άβνηίί ουνρίρ Ιβδ γβυχ άβδ ηνβυ^ΐβδ (Ιδ. εχι, 1, άυ πιοίηδ ά’ηρρβδ Ιβδ 1ΧΧ). 

48) Οη 1β ίηίί ίηίρβ, ηοη ςυ’οη ρροίβδίβ βοηίρβ 1β ίίίρβ, πιηίδ ρηρββ (}υβ δβδ 
βρίδ δοηί ίπιρορίυπδ βί ρηρηίδδβηί άβρίηββδ. Ο’βδί άυ πιοίηδ ββ ςυί δβ ρηδδβ 
βη ρηρβίΐΐβ βίρβοηδίηηββ. Ιυί ηβ ίηίί (}υβ βρίβρ άηνηηίη§·β; ίουί ββΐη βδί ά’υη 
ρηρίηίί ηηίυρβί. 

49) Οβ ςυί δυίί βδί δβυίβηιβηί ρβδυπιβ άηηδ Μί. βί άηπδ 1β. 8ύρ άβ ββ (ΐυ’ίΐ 
ρηβοηίβ, Μβ. ηβ δ’ίη(}υίβίβ ρηδ άβ Γβίίβί ςυβ ρροάυίρη δυρ δβδ ΙββίβυΡδ υη 
ηνβυ^ΐβ δί Ιβδίβ. Β’ηίΠβυΡδ ρίβη άβ ίβΠβηιβηί Ιηνρηίδβπιβίηΐΐβ άηηδ ββδ ίρηίίδ 
ρρίδ δυρ 1β νίί. 1η ίουΐβ, ηυχ ίπιρρβδδίοηδ ηιο6ί1βδ, βηβουρη^β Γηνβυ§^1β ηυδδί- 
ίόί ςυ’βΐΐβ η βοπιρρίδ ςυβ άβδυδ Ιυί νβυί άυ βίβη. Ο βίηίί ρηρ β§^ηρά ρουρ 1β 
Μηίίρβ ςυ’οη νουΐηίί ίηίρβ ίηίρβ ββί Ιιοπιπιβ, πιηίδ ρυίδςυ’ίΐ Γηρρβίΐβ 1 θάρσει, βί. 
VI, 50; δηίηί Ρηυΐ βιηρΙοίβ θαρρεΤν (II Οογ. ν, 6. 8; νιι, 16; χ, 1. 2). 
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« Αρρθΐβζ-ΐβ. » ΕΙ οη αρρβία Γανβυ^Ίθ βη Ιιιί άίδαηΐ; : « ΕουΐΈ^β! 

Ιθνβ-Ιοί; ί1 Ι’&ρρθΠθ. » Ιυί ^Θια 8οη πιαπίβαιι, ΕοηάίΙ βί νίηΐ 
αυρΓΘδ άβ ^Θ8ι18. Εΐ; ^β8υ8, Ιπί &(ΐΓθ883ΐηΙ Ια ραροΐθ, (ϋΐ : « ^ΠΘ 
νθΐιχ-Ιπ (|ΐΐθ 3*6 ί“α88β ροιίΓ ίοί? » Εί Γανβα^ΐβ Ιυί άίί : « Μοη δβΐ- 

^^ηβυΓ, (5υθ ]β νοίβ! » ^^Εί Ιβδπδ Ιυί (ϋί : « Υα, Ια Γοί Ι’α δαυνβ. » 

Εί αυδδίΐόΐ ίΐ ΓβοοανΓα Ια ναβ, βί Π Ιβ δπίναίΐ βη οΗθίηίη. 

50) Ιί’βίαη άβ οβί Ιιοιηπίθ βδί 3ΐ(1πιίΓ&51β; ΐ1 να δαηδ άΐΡβ (ϊΐι’οη α άύ Γαίάθΐ\ 

Εο. ΙίβηΙ ά 1β (ϋΐ’θ. 

άποβαλών ίη(ϋ(}α6 ςαβ Γανβυ^^ΐβ α 3βΐΘ δοη ΐϊΐ&ηίθ&ιι ρουΓ οοιιπγ ρΐιΐδ νίΐβ. 

Εθ ουΓδίί 565 Οτ έπιβαλών, ς^αβ δυρροδβηΐ ε^Γδίη. βΐ έΐΗ, (Βυκκιττ, Εν. άα-Μβ- 

ρΙιαΓΓβδΙιβ II, 250). Εβ\νΐδ ρΓβΓθΡβ οθΙΙβ Ιβςοη ραΓΟβ ςυβ Ιβ ρρβιηίθΓ ιηοιι- 

νβιηβηΐ άβδ ΟπβηΙαιιχ αρρβίβδ άβναηΐ υη δΐιρθπβιΐΓ βδΐ άβ ρ&δδθΓ ΙθτίΓδ ΕαΕίΙδ 

{ΤΗβ οΐά 8ί^Γΐαο ΟοδρβΙε, χχιι). Μαίδ έπιβαλών η’βδί-ίΐ ρ&δ άύ ρρβοΐδόιηθηΐ ά 
ΓίηίΙυβηοΘ άβ ^ο. χχι, 7? 

51) ^έδυ8 δ&ϋ Μοη οο (^ηβ άβδίΓΟ Γανου^Ιο, ί1 Ιο Ιπί ίαίΐ άιρο ροιιρ ορροηνβρ 

δα ίοί βΐ ρουρ Ια ίαιρο οοηηαίΐΡβ α Ιουδ. Εα ίουΐβ ροπναίΐ οροιρθ (^ιι’ίΐ άβπιαη- 

άαϋ ηα δβοουΡδ οη αρ^βηΐ δβίοη δοη Εα1)ϋιΐ(Ιβ. 

Ραββουνεί (οΓ. ^ο. XX, 16) βδΐ Ιβ πιβπιΘ πιοί ςυο άαηδ Ιθδ Ταρ^απίδ 

ροαρ (ϋρβ Μοηδβί§:ηθυρ (οη δίπιρίβιηβηί Μοηδΐθύρ). Εα νογβΐΐβ α η’βίαίΐ ραβ 

οηοορβ αάοαοίβ βη ί; ςηαηί αη δοη ο, οη Ιβ Ιραηδβρίναίΐ οη οη ό (Εαιμαν, 

Ορατη.^ 2® έά., 176, η. 1); ΜΙ. βΐ Εβ. οηΐ κύριε, ςηί ΡβηάΜβη Ιβ δβηδ άη ηιοίαρα- 

ηιββη. Άναβλέπειν, ρββοηνρβρ Ια νηβ, (Ιβ]α βίαβδίςηο, η’ίηάίςηβ ραβ δΐ ΓΗοπιπιβ 

βΙαίΙ ανβη§^1β άβ ηαίδδαηββ οη ραρ αββίάβηΐ. 

52) Σώζειν άαηδ Ιβ δβηδ οράίηαίρβ ρροΓαηβ η’ίηάίςηβραϋ ί^ηβ Ια ^ηβρίδοη άη 

βορρδ. άόδηδ ίβραϋ Ιιοηηβηρ άη ηιίραβΙβ ά Ια Γοί άβ Γανβη§^1β. Μαίδ ηηβ αίίιρηια- 

Ιίοη αηδδί δοΙβηηβΠβ άη δαηνβηρ βπιρορΙβ ρροΕαΜβπιβηΙ ηηβ δί^ηίΠβαϋοη 

ρΐηδ ρροΓοηάβ {^ίνβίβ). ΕβΙ Εοηιηιβ βδΐ άβδορπιαίδ άαηδ Ια νοίβ άη δαΙηΙ. Οη 

ραίδοηηβρα άβ ηιβπιβ ροηρ ήκολούθει, « ί1 Ιβ δηίναίί » βοηιπιβ βίαηΐ άβδΟΡΠιαίδ 
αίΙαβΙιβ α δα ρβΡδοηηβ. Μο. α ρη Ιβ βοηηαίίρβ ώς επιφανή τότε δντα (Γ/οίορ). 



ΟΗΑΡΙΤΚΕ Χί 

1 Εΐ; (|ΐιαη(1 ϋδ αρρΓΟοΗβΓβηί άβ Ιβρυδαίθΐη (άβ Βθΐΐιρίι&^θ) θ1 (1β 

Βθΐΐιαηίθ, αιι πιοηί άθ8 ΟΙίνίθΓδ, ίΐ βηνογα άβπχ άβ 8Θ8 άίδοίρΙθδ, 

XI, 1-11. ΕνΤΚΕΕ ΜΕδδIΑΝI^υΕ ΟΑΝδ ΕΕ ΤΕΜΡΙΕ (ΜΙ. XXI, 1-11 ; Εο. XIX, 29- 

45; ^ο. XII, 1. 12-19). 

1) Όίΐηδ Ια ρβΡδρβοΙίνβ άβ Μο., ^β8ιι8 β8ΐ ραρίί άβ βΐ αρρροοίιβ άβ 
^β^ι18α1βIη. ^β^υ8α1βπ1 ββί 1β Ιβηηβ άτι νογα^β ; ΓβηάΓοίΙ ρΙαδ ρρβοίδ ού Γοη 
να αΓπνβΓ β8ί δρβοίίΐθ ραρ υηβ αυΐΡβ ρρβροδ. εις, οοιηπιβ αυ ν. 11. Ββΐΐιρίια^θ 
βδΐ (1’α1)0Ρά ηοιηιηθ οοιηιηβ υη ηοιη ρ1ιΐ8 οοηηυ, ραίδ Ββΐΐιαηίβ. Εθ ΙβχΙβ ηβ 
ρροιινβ ραδ ςιιβ ΒβΙΙιαηίβ δοίΐ ρΐυδ ρρβδ άβ ^6Ριι8α1βIη (|ιιθ ΒβΙΙιρΙια^β. Οη 
ρβιιΐ Ιρβδ Μβη αάιηβΙΙΡβ υη οράρβ ίηνβΡδβ, υηβ ίοίδ ^βΡυδαIβπ1 πιαΡ(}υβο 
βοιηιηθ ΕυΙ, ρουρ ρβνβηίρ αυ ροίηΐ ού Γοη βδΐ αρρινβ; Γοράρβ Ρββΐ άβρυίδ ^β- 

ΓίοΙιο βδΐ ΒβΙΙιαηίθ, ρυίδ Ββίΐιρίια^^θ. Ββ11ιρ1ια§^6 βδΐ οιηίδ ραρ Ογ. (δυρ ΜΕ), 

Ο, αηο. ΙαΙ. βΐ ν^. Μαίδ ΓαυΙορίΙβ άβδ αυΐΡβδ Ιβηιοίηδ άοίΐ Γβπιρορίβρ. Εβδ 
ΙαΙίηδ 'αυραίβηΐ-ίΐδ δυίνί 0Γί§^βη6? 

Εβ ηοιη άβ ΒβίΙιρΙια^Θ βδΐ Ια ΙραηδβρίρΙίοη ύβ Γαραηι. η*>1 (ου 1^2) ανβο 
υηβ ΙβΡίηίηαίδοη βη β αυ Ηβυ άβ ϊη (Οαεμαν, Οναηι., 2® έά., 191), άβ ΓΙιθΕρ. 
ΠΛ3 « β^υβ ηοη πιύρβ », ρΐυρ. □'ϊΛδ; ηη δβυΐ γ, (Ι’αρρβδ Βαίιηαη, α βαυδβ άυ 

^ρββ φαγεΐ’ν. Μαίδ Ια ίοΓιηβ ΊΛΚ2 η’ίηάίςυβ-ί-βΐΐβ ραδ (1θ]α ςυβ 1β ΡβάουΕΙβπιβηΙ; 
α βίβ ρβΓηρΙαοβ ραρ Γαΐΐοη^βιηβηί άβ Ια νογβΠβ ρρέ€β(1βηίβ? ΕβΙ βηύροίΐ βΙαίΙ 
υη νί11α§’θ, 123, βί ηοη υη δίιηρΙβ Ιίβυ-άίΙ, ά’αρρβδ Ια Τοδβρίιία {ΜβϊΙαΗ ι, 5). 
ΝβυΕαυβρ [Οέο^ΓαρΗιβ άη ΤαΙπιηά, 147 δδ.) α βϋβ άβδ Ιβχίβδ ςυί ρρουνβηΐ (^υβ 
ΒβΙΙιρΙια^Θ βίαίΐ Ιρβδ ραρρροβίιβ άβ ^βΓυ8α1θΠ1. 
ΒβΙΙιαηίβ α βίβ Ιραηββρϋβ ραρ 1β δΐ/Γείη. βίο. οη αναίΐ ρρβίβΡβ 

Γβίγιηοΐ. Π*!! {ΒαΙτηαη, βοΗηιίβάβΙ, 8ίν€ΐ6)^ ιηαίδ Βαίιηαη {Οναιη.^ 2« βά., 
419) ΡβνίβηΙ ίυδίβιηβηΐ α η*>3 ρουρ 1β ηοιη ΕβΕρβυ. Εβ ιηοηί; άβδ ΟΙίνίβΡδ, 

ά’αρρβδ Γίιηιηβηδβ ιηα]θΡίΙβ άβδ Ιβηιοίηδ, βοιηιηβ ΖαβΙι. χιν, 4 : το ορος των 
ελαίων (βί. II Κβ§^η. XV, 30); βοιηιηβ ΜΙ. χχι, 1 ; χχιν, 3; χχνι, 30; ^ο. νιιι, 1; 

βΐ βοηηηβ Μβ. ιηβιηβ χιιι, 3; χιν, 26. 8\νβ1β ββρίΐ ίβί το δρος το Έλαιών ά’αρρβδ 
Β βΐ Λ, Γ. Εβ ηοιη (|υβ δαίηΐ Ευβ α βιηρίογβ ρΐυδ ρροΕαΕΙβιηβηί χιχ, 29; χχι, 37; 

ΑβΙ. I, 12, βί ηυί δβ Ιρουνβ αυδδί άαηβ άοδβρίιβ {Ληί. VII, ιχ, 2 : άναβαίνοντος 
αύτοο διά του Έλαιώνος δρους), α ρβΡδβνβΡβ δυρ ρΙαββ ρυίδςυβ ^Είΐιβρία (αηβίβηηβ 
8^ι^>^α) ηοιηιηβ Ια ιηοηία^ηβ ΕΙβοη. Ββ Ευβ Ια ίορηιβ α ρυ ρβηβίΡβΡ βη ββΐ 
βηάροίΐ άαηδ Β β1 Α:, γ. 

Εβ πιοηΐ άβδ ΟΙίνίβΡδ βδΐ Μβη βοηηυ; ί1 δ’βίβνβ α ΓβδΙ άβ άβριίδαίβιη, α βη- 
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2 βΐ ίΐ ΙβιΐΓ άίί : « ΑΙΙθζ βιι (^π^ Θ8ί βη Γαοβ άβ νοαβ, θΙ αιΐδ- 

δΐίόί; (5υβ νοιίδ γ βθγθζ θπίΓβδ νουδ ΐΓοανβΓβζ ιιη αηοη βΙΙ&οΗθ, δΠΓ 
Ιβί^υθί αιιοιιη Ιιοηιιηθ η’βδί θποογθ ιηοπίβ. Βθίαοΐΐθζ-ΐθ θΐ αηιβηβζ- 

1θ. ^ΕΙ δί (|υΘΐ(|α’υη νουδ (Ιίΐ : « ^ι1’6δι-^Θ (|πβ νοιίδ ίαιΙθδΡ» άίΐβδ : 

(( Εθ δβί^ηθίΐΓ βη η 1)θδθίη, βί ί1 1β ΓβηνβΓΓα ίοί δΠΓ-Ιβ-οΙιηηιρ. » 

νίΓοη 800 ιπθΐρβδ άβ ΙιαυΙβυΐ', άοιηίηειηΐ Γβδρί&ηαάβ άιι Η&γ9πι άβ 70 ιπθΐρβδ 
βηνίΓοη. Μο., (^αί & ιηίδ είς ροπΓ Ιβδ Ηθυχ 1ι&ΜΙθ8, άίΐ ιοί πρός ροιιρ άβΙβηηίηθΓ 
Ια ρΙαοβ άβ Ββ11ιρ1ια§·β βί άβ ΒβΙΙι&ηίθ βη ιπθπιθ Ιβπιρδ €[πβ 1β ιηοιινβπιβηΐ 
(Ι’ηιτίνββ. Β’βηιρί&βθπιβηί άβ ΒβΙΙι&ηΐβ άοίΐ βίρβ βΐιβρβίιβ ρΐ'βδ άβ βΙ-'Άζαητ/β/ι 
(ιη&ίδ ηοη α ββΐ βηΟΓοϋ πιθπιθ ςυί βδί 1β Βαζαποη, οη Ιοπιΐ3β&π άβ Βαζαρβ}, 
ρΓοΙϊ&ΒΙβηιβηί δΐΐΓ υηβ ΟΓουρβ άβ Ια ηιοηίαο'ΐιβ ςηί άοπιίηβ ββ ΙοπιΒθαυ βΐ 
ού 1’οη νοίΐ ά’αηβίβηηβδ βϊίβρηβδ. ΒθΙΙιαηίβ βΙαίί α 15 δίαάβδ άβ ^6^ι1δα1βIη 
(^ο. XI, 18). Ο’αρΓθδ Ιθδ ΙβχΙβδ Γαΐ3ΐ)ίηί(}υθδ, Ββΐΐιρίια^β ΟβναίΙ θΙγθ ρΐυδ ρρβδ, 
ρβιιΙ-θίΓβ οάβδί αη|οηΓάΊιυί 1β νί11α§·θ ά’βΐ-ΤοΓ. Εη δυίναηΐ Γαηβίβηηβ γοπΙθ άβ 
^βΓ^^110, ^68ι1δ αναίΐ α δα §·αυβ1ΐΘ ΒβίΙιαηίβ βΐ βη ίαββ άβ Ιηί, αυ δοιηιηβΐ άβ Ια 
ηιοηΙα§·ηβ, Ββ11ιρ1ια§·β. Εβ βΐιβιηίη, ρίπδ ταΐάβ, βίαϋ αηδδί ρΐυδ βοιίΓΐ. 8αίηΙ 
άβΓΟίηβ άί8ϋη§·αβ ΒβΐΜα§·β ίη ιηοηΐβ οΐινβίί, βΐ Ββΐΐιαηία ίη Ιαίβνβ πιοηΐΐΒ 
οΐίνβΐί (Εαο. Οηοιηαεί, 108). Εβδ βΙ}ηη. άβ δαίηΐ άβΐ’όηιβ ροιίΓ ΒβΙΙιαηίβ, άοιηηε 
αάβίοΐίοηίΒ βίηδ νβΐ άοιηιΐΒ οΒβάίβηΐίαβ, δβ ΓαΙΙαβΙιβηΙ ά Ια Λταΐβ Γαβίηβ. Ροιιγ 
Ββΐΐιρίια^β, άοιηιο ΟΓΐβ ναΙΙίιιηι νβΐ άοηιιΐδ })αοα6 οη άοιηηδ ιηαχίΙΙαηιιη, ί1 α 
8θη§;·β ά Γαραιη. Ν33, « ιηαβίιοίρβ » {Βχ^ηιηι 68ί,ηοη 1ιβΙ)να6ΐλΐη)\ 1β Ιΐιβπιβ « Βοη- 

βΐιβ άβ Ιαναΐΐβθ » (Γβηάΐ’οίΙ οΐι Γοη άβ1)ουβ1ιβ?) η’βίαίί ραδ ιηαΐ ΐΓοηνβ, ιηαίδ 
Ια ίοΓίηβ ρΙηπβΠβ οη έ οΜίσ-β α ΓβΙ^πι. ίηάίο|ηββ ρΙαδ ΙιαηΙ. 

άβδπδ βηνοίβάβηχ άβ δβδ άίδβίρΙοδ; βί. χιν, 13. Οη α νη (γι, 7) (}ΐι’ίΐ8 βΙαίβηΙ 
Γαη^-βδ ραρ ραΐΓβδ. 

2) Εο νΐ11α§·ο βη ίαββ άοίΐ βΐΐ'β Ββ11ιρ1ια§·β, ρΐιιΐόί 0{πβ Ββίΐιαηίβ (}υί βδΐ 
άβδΟΓίηαίδ άβραδδβο (βί. ΜΙ. χχι, 1); ββία δβΓαίΙ βηβορβ ρΐηδ βΙαίι' δί 1β ΙβχΙβ 
ρππιίΐίί άβ Μβ. η’α ραδ ηοηιιηβ Ββ11ιρ1ια§·β. Ε’ίηίβηΙίοη άβ Μβ. βδΐ άβ ιηβΙίΓΟ 
βη Γβΐίβί Ια βοηηαίδδαηββ δΠΓηαίηρβΙΙβ άη δαηγβιΐΓ. II ηβ ηιαηοιηβ ραδ ά’άηοηδ 
αΙίαβΙιβδ ρρβδ άβδ ιηαίδοηδ, ιηαίδ Ιβδ άίδβίρΙβδ βη ΙΐΌΐη^βΓοηί ηη ρρββίδβπιβηΐ 
ς[ηαηά ίΐδ βηίρβροηί, βΐ ββ δβρα ηη Ιοηί ]βηηβ αηοη δΐιρ Ιβςηβΐ ρβΡδοηηβ ηο 
δβρα ιηοηΐβ. Πώλος δ’βηίβηάαίΐ βΕοζ Ιβδ Ορββδ ά’ηη ]βηηο οΕβγαΙ; βΐιβζ Ιβδ άηίίδ 
ά"ηη αηοη, Ιαηιοηΐηρβ οράίηαίρβ; βί. Οβη. χχχιι, 15; χιιχ, 11; άηά. χ, 4; χιι, 14; 
Ζαβίι. IX, 9 (Ιραάηίδαηΐ ΙΙη αηίιηαΐ ςηί η’α ραδ δβργί η’α ραδ βί,β ρροίαηβ; 

ί1 βδΐ ρΐηδ αρΙβ ά βίρβ βηιρίο^β άαηδ Ιβδ εαονα (Νηιη. χιχ, 2; Βί. χχι, 3; I Κβ§·η. 
γι, 7; βί. ΟνιΟΕ, Μέΐαπι. ιιι, 11; Ηοκ. Εροά. 22; Υικα. ΟβΟΓβ'. ιγ, 540). 
λύσατε... οέρετε. Εβ ρρβιηίβρ ίιηρβρ. ά ΓαορίδΙβ, αβίίοη ραδδββ αηΐβββάβηΐβ; 1β 
δββοηά αη ρρβδβηΐ, αβίίοη βοηΐίηηβ. 

3) Τί άαηδ 1β δβηδ (βίαδδίί^υβ) άβ ροηΡ(|ηοί, οη 2άιΐδ δίιηρίβηιβηί τί ίστιν δ 
{Βΐα88, 180, ηοίβ). Οη βροίί οηίοηάρβ Ιβδ ρρορρίβίαίρβδ βΙοηηβδ άη δαηδ-§·6ηβ 
άβ ββδ έΙραη^βΡδ. Εα Ιβςοη άβ Εβ. διά τί λύετε α ρβηβίρβ άαηδ άβ ηοιη^Ρβηχ 
Ιβιηοίηδ άβ Μβ. (Β, οιηοίςηβδ ιηίηηδβ. αηο. Ιαίι. ανηι. Ογ.). Βαηδ ββϋβ 
βίρβοηδίαηββ δοΙβηηβΠβ, άβδηδ δβ ίαίί αρρβίβρ « 1β 8βί§·ηβηΓ », ββ ςηί βδί 
ββρίθδ ρΐηδ (}ηβ ό διδάσκαλος, « 1ο Κα1)ΐ3ί ». Οβρβηάαηί ί1 ηο ρρβίβηά ραδ τΐδβι· 
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^Ε1 ίΐδ αΙΙβΓθηί βί ΐΓΟτινβΓβηΙ υη αηοη αΙΙαοΗβ ρΓθ8 ά’υηβ ροΗβ 

αιι άβΙιΟΓδ 811Γ Ια ταβ, θ1 ίΐ8 1β (ΙθΙαοΙίΘΓθπΙ. ^Ε1 (|πθ1(5ΐιβ8-υη8 άβ 

οθπχ (}ΐιί 8θ ΐΓοαναίθηΙ Ια Ιθιιγ άίρβη! : « ^11Θ ίαίΙθ8-νου8 άβ άβΙαοΙίθΓ 

ΓαηοηΡ » <^Ογ ίΐ8 Ιθπγ άΐρβη! οοπιπιθ ^Θ8ιι8 αναίΐ άίΐ, βΐ ίΐ 1θ8 1αί8- 

δβΓβηΙ αΙΙβΓ. ''ΕΙ ίΐ8 αηίθηθΓθηΙ Γαηοη ρΓ68 άβ 368υ8, θΐ ίΐ8 ιηίΓθηΙ; 

δπΓ Ιυί 1θιιγ8 ιηαηίθαιιχ, θ1 ίΐ δ’θδδίΐ 8πγ Ιυί. ^Εί ρΙυδίθιιΓδ βίβη- 

ά’ιιη άροϋ 80ΐινβι·αΐη; ο’βδί πη δβΓνίοβ (^α’ΐΐ άθηιαικίθ, βΐ ί1 8’βη§'ίΐ§·β ά ΡθπάΓβ 

Γαηβ. Εαΐΐΐ^ηΐίιΐδ : κα\ [χετα τήν χρείαν αντιστρέφει αυτους προς τους κυρίους αύτών (δυρ 

ΜαΙΙΙι.). Ο’βδΙ Ιο δβιιΐ δβηδ ροδδίΜβ άβ Μο., α ιηοίηδ άθ δυρρρίιηβρ πάλιν, οο 

(]α’οηΙ ίίΐϋ ηοπιΙ)Ρβ άθ ηΐδδ. βΐ (Ιβ νβΡδδ., πιαίδ πάλιν βδΐ αρρυ^β ρ&ρ Ν'ΒΟϋ. 

ΚηαΒ. (οΓ. βοΐιαηζ] ΐιι§^β ]β]υ.ηηιη βΐ ριιύάηηι οβ Ιραΐί οΐιαηηαηί άθ ηαίυρβί. 

Πάλιν ηβ ρβιιΐ ^-αβρο 8Ϊ§·ηίβ6Ρ ςαβ 1β ρρορρίβΙαίρΘ οΐιαη^β ά’ανίδ; ηιαίδ βη ίοπί 

0318 ί1 ίαυάρ&ϋ ροπρ οθία ςιι’ίΐ ίύΐ ρΙαοβ ααδδίΐόί &ρρθ8 καί. 

Εβ8 ραροΐβδ ; « Εβ 8θί§^ηβυρ οη α Πβδοίη » ΐϊΐ&Ρί^αβηί; πη βθδ8Θίη άβ ^β8ιι8 

άθ άοηηορ α 8θη βηΐρββ ιιη 03ΐΡ3ΐ0ΐθΡβ ραρίίουΐίορ. 

4) Οη ρβ86Ρνβ 80ΐινβηΙ ρρθδ άθ8 ρορΙβ8 υηο ρίθΡΡβ ίροηββ οη ηη αηηβαη 

βηοΜ88β άαηδ Ια Μΐί886 ροηρ ηΐΐαοββρ 1β8 1)6ΐθ8 άβ δοηιηΐΘ : θ11β8 8οηΙ η3ΐίηΓβ1- 

ΙβπίΘηί (1αη8 1θ οΐιβηιίη; άριφοδον 8ί§·ηίΓιβ ηη « ςη&ρϋβρ » (ραργρηδ) οη 8ίηιρ1θ- 

ιηβηί ηηθ « τηβ »; ο’β8ΐ 1β 8βηδ ιοί; 1β Ηνίητη άβ Ια Υξ. β8ΐ ίρορ ρρβοίδ, βί ηο 

άοίΐ ροίηί δβργιρ άβ ροίηΐ άβ άβραρί ά άβ8 ΡββΙιβΡβ1ιβ8 1ορο§·ραρ1ιίο}ηβ8. Νί ΜΙ. 

ηί Εβ. η’αϋαοΕβηΙ ά’ίιηρορίαηββ α ββδ άβ1αϋ8. II ΓαηΙ ηοίβρ Γο1)βί88αηοβ άβ8 

άί8θίρ1βδ, (^ηί 8’βχρθ8βηΙ ά άβδ 8οηρ5οη8 βί ά άβ ηιαηγαί8 ίραίΙβηιβηίδ 8ηρ Ια 

ραροΙβ άη Μαίίρβ. 

5) Οβηχ ς[ηί ρροίβ8ίβηί ρβηγβηί βίρβ 1β8 ρρορρίβίαίρβ8, βοπιπιβ Εβ. Γα οοηοΙη 

ίρβ8 Ιβ^’ίϋπιβηιβηΙ. Μαί8 1β Ιβιηοΐη οβηΙαίρβ, άη€[ηβ1 Μβ. ΙίβηΙ Ιβδ ίαίΙδ, α ρβίβηη 

Γα8ρββί βχίβΡίβηρ άβ Ια 8ββηβ 8αη8 8β ρρβοββηρβρ άβ Ια (|ηβ8ίΐοη άβ άροίί. ΤοηΙ 

1β πιοηάβ 8β βοηηαιί άαηδ ηη γίΠα^β, βί 1β8 §^βηδ 8οηί ρ1η8 οη πιοίη8 δο1ίάαίρβ8 

1β8 ηη8 άβ8 αηΐρβδ. ΟΙιαβηη 8αγαίί (}ηβ 168 άί8θΐρ1β8 η’αγαίβηί αηβηη άροίί 8ηΓ 

Γαηοη. Εβ ρρβιηίβρ Υβηη ροηγαίί Ιβηρ άβιηαηάβρ οοπιρίβ. ΕηίΡβ ίβηιρ8 1β 

ρρορριβίαιρβ γίβηί οη ηβ γίβηί ραδ, ηιαίδ ί1 8β ίορηιβ ηηβ ορίηίοη; οη Ιαίδδβ 

ίαΐΡβ. Εβ ββργίοβ άβιηαηάβ η’βίαίί ραδ §·ραηά, βί οη δαγαίί α (^ηί ρβάβπιαηάβρ 

Γαηοη. Εβ ρΐηδ ρροΒαΜβ βδί ββρβηάαηί ςηβ 1β ρρορριβίαΐΡβ βδί νβηη, (^η’ίΐ 

οοηηαίδδαίί άβδηδ, άιι πιοίηδ ραρ οηϊ-άίρβ, βί ς[η’ί1 βοηδβηίίί νοΙοηίίβΡδ α 

δ’αδδοβίβρ α 8οη ρρο]βί. 

7) Εβ ρβίίί αηβ η’α^^αηί ]αηιαίδ βίβ ηιοηίβ η’αγαίί άοηο ραδ άβ 1)αί, βί ρβηί- 

βίρβ 1β ρρορρίβίαίρβ η’βη αγαίί ραδ βηβορβ ηη ροηρ Ιηί. Εη ραρβίΐ βαδ οη δβ 

βοηίβηίβ δοηγβηί ά’ηηβ βοηγβρίηρβ. Εβδ άίδοίρΙβδ Ια ΡβπιρΙαββηί βη ιηβίίαηί 

Ιβηρδ ηιαηίβαηχ δηρ Γαηβ, βί Ιβδηδ ρρβηά ρΙαββ. Μβηιβ Ιορδί^ηβ ΓαηίπιαΙ α ηη 

1)αί, οβίηί €[ηί 1β ρρβίβ α ηη Ιιοηιηιβ άίδΐίη^'ηβ δβ ίαίί ίοη3οηΓδ ηη Ιιοηηβηρ άβ 

πιβίίρβ δοη πιαηίβαη δηρ 1β Παί, δοηγβηί ίρβδ άηρ, ροηρ (|ηβ 1β δίβ§·β δοίί ρΐηδ 

οοηίορίαΒΙβ. 

8) Είβηάρβ Ιβδ ηιαηίβαηχ ραρ ίβΡΡβ βδί ηη Ιιοηηβηρ βχίραοράίηαιρβ; βί*. IV Κβ§^η. 
IX, 13. Ρι,υτ. Οαίοη ά’ϋίίίΐιιβ, χιι : υποτιθέντων τά ί[χάτια τοϊς ποσιν ^ βαδίζοι. Μο. 
α ιηίδ Γαοοηδ. είς τήν όδόν (Μί. βί Εο. εν τ^ δδω) ηοη ροηρ ίηάίΐϊηβρ ςη’οη ]βίαΐί 
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(ΙίΓβηΙ 1βπΓ8 πιαηίθαιιχ δυρ 1β οΐιβπιίιι, βΐ ά’ααΐΓθβ άθ Ια νθράπΓθ 

€[ΐι’ίΐ8 οουραίβηΐ άαηδ 1β8 οΐιαιηρδ. ^ Εί οθπχ (|υί ιηαΓοΙιαίβηΙ άθναηΐ 

θ1 οθΐιχ €[ΐιί δΐιίναίβηΐ; ΟΓίαίβηΙ : « Ηθ8αηηα! Ββηί δοίΐ οθΐιιί (|υί 

νίθηΐ αυ ηοιη άη δβί^ηβιΐΓ! Ββηί 8θί11β Γβ^ηβ (|ΐιί νίβηΐ;, άβ ηοίΓβ 

ρβΓΘ Οανίίϋ Ηοδαηηα αιι ρΐυδ Ιιαπΐ [άβδ οίβαχ]! » Εΐ ί1 θπίΓα α 

1θ8 ηιαηίβαιιχ δυΐ’ Ια τοπίβ, ΐϊιαίδ ραροβ (^υ’οη ρΓβραΓαίΙ αίηδί Ια ΓουΙβ. — 

Στιβάδες βδί ρΐυίόΐ ιιη ΙίΙ άβ ίβυίΠθδ οιι ά’ΐιβιώβδ ςυβ άβδ 1)Γαηο1ΐ68 ά’αΛΓβδ, 
ιηαίδ οοιηρΓβηά αιΐδδΐ άθδ 1)πη(1ί11β8; 1β8 οΐιαιηρβ ρβηνβηΐ βίρβ άβδ οΐιαιηρδ 
(Ι’οΙίνίθΓδ αιΐ88ί Μθιι ςυβ άβδ οΐιαιηρδ άβ οβρβαίβδ. Ργ68 άβ Ια νίΠβ Ια νβο^βίαίίοη 
άβδ 3αΓ(ϋη8 όίαίΐ ρΙαδ ΙυχιιπαηΙβ. δπΓίοαΙ Οθία οί. ^υά. ν, 10 άιι ιηοίηδ οοιηιΏβ 
ΐ1 βδΐ οοηιρπδ άαηδ Εαοκανοε, Ιιι^βδ, βΐ 1θ8 ραδδα§^β8 αΓα1)β8 οϋβδ ραρ λνβΐΐΐι., 

Α§/ι. VI, 164, 26; Ββη ΑιΗιγ III, 426, 20 βίο. 
9) Β’αρρβδ ^ο. XII, 12, οη βδΐ νβηυ άβ ^θ^ιι8α161η α Ια Γβηοοηίΐ'β άβ ^β8υ8, 1β 

οοΓίβ^β 8β οοιηροδαηΐ άθδοηηαίδ άβ άβυχ ^τοηρβδ. Μαΐδ 1θ ίβχΐβ άβ Μο. ηβ 

ΓαίΙ ραδ αΐΐιΐδΐοη α οβ ίαίΙ. Οοιηπίθ ΙουίοιίΡδ βη ραρθίΐ οαδ, Ιβδ ίθυηβδ ^βηδ 
ρΐ’βηηβηΐ Ια ΙέΙβ, Ιβδ ίβιηπίΘδ βί Ιβδ νίβίΠαΓάδ δυίνβηΐ, Ιβδ άίδβίρΙβδ βίαηΐ δαπδ 
(Ιουίβ Γαη^βδ αηρΓβδ άυ ΜαίΐΡβ. Τουί 1β ιηοηάβ οηβ Ηοδαηηαΐ Οβ ιηοΐ α βίβ 
βηίβικίυ βοηιπιβ Γαΐ’απιββη « δαανβ-ηουδ ». ϋαηδ 1β βαδ ρρβδβηΐ, ββ 
δβραϋ ροδδίΜβ, ιηαίδ « δαιινβ-ηοιίδ άαηδ Ιβδ βίβυχ » (ν. 10) βδί (Ιβ]α βίοηηαηί, 
ί1 ίαικίΓαίί : « δαιινβ-ηουδ άπ Ιιαυί άβδ βίβυχ ». Β’αίΐίβυβδ Μί. α ββηί Ώσαννά 
τω υίω Δαυείδ; άαηδ ββ βαδ, Ηοδαηηα βδί υηβ αββίαηιαίίοη. Εα ίβαάίίίοη Γα1)1)ί- 

ηίΓ[υβ Γβηίβηά αίηδί ςυαηά βΐΐβ ηοηιιηβ ΚΏΤ» {Υαίη. Γαΰΰα χχχνιι) Ιβ 
δβρίίβηιβ 3θυΓ άβ Ια ίβίβ άβδ ΤαΕβΡηαβΙβδ. Ο’βίαίί άοηβ υηβ βχρρβδδίοη βοηδα- 

βΓββ : βΐΐβ βδί ίίρββ άυ Ρδ. βχνιιι, 25, Νί Γϋ/'Ίί^ΊΠ, « 8αυνβ-ηουδ άοηβ », βη 
δυίναηί Ια ίοβηιβ ρΐυδ βουβίβ (Ρδ. ιχχχνι, 2); βί. Βαεμαν, Οναιη,, 

2® βά., 249. 
ευλογη{λένος... βδί βηβΟΓβ βηιρρυηίβ ά ββ Ρδαυηιβ βχνιι, 26 (ΕΧΧ) : ευλογημένος 

ό Ιρχόμενος έν δνόματι Κυρίου. Ο’βδί υη ρδαυηιβ άβ ρροββδδίοη, δοίί ςυ’οη γ 
αββυβίΠβ αυ ΤβηιρΙβ άβδ δοΙάαίδ ίρίοηιρΚαηίδ (ΙβυρβΚαηί αυχ νν. 10 α 18 ά’αρρβδ 
ΒυΙιηι), δοίί ςυ’ίΐ δ’α^ίδδβ δβυίβηιβηί άβ Ια ίβίβ άβδ ΤαΕβρηαβΙβδ. Ό’αρρβδ 1β 
ίβχίβ ΚβΕρβυ, ί1 Γαυί ρΐυίόί ίραάυίρβ : « Ρβηί δοίί άβ ΙαΚνβ ββΐυί ςυί νίβηί », 

ιηαίδ Γαββίαηιαίίοη : « ββΐυί ςυί νίβηί αυ ηοηι άυ δβί^ηβυρ » βδί Εβαυβουρ 
ρΐυδ §^1θρίβυδβ. II νίβηί ρουρ Γαίρβ Γοβυνρβ άβ Όίβυ. 

10) Οβίίβ οβυνρβ βδί ηβίίβηιβηί Γπβδδίαηίςυβ βί Γβχρρβδδίοη βοηίοριηβ α 
Γαίίβηίβ άβδ ^υίΓδ; βί. Ια ρρίβΡβ Οΐιβηιοηέ-^βδτέ (Ζβ ΜβεΒίαηίδπιβ..., ρ. 339), 
ά’αρρβδ Ια Ρβββηδίοη ραΙβδίίηίβηηβ, η<^ 14, « 1β Γ6§·ηβ άβ Ια ηιαίδοη άβ Όανίά ». 
Εβ ίγρβ ρορυΐαίρβ άβδ βδρβραηββδ ηΊβδδίαηίςυβδ βίαίί 1β ΡβίαΕϋδδβιηβηί άβ Ια 
ρογαυίβ άβ Όανίά; « ηοίρβ ρβρβ » ίηδίδίβ δυρ Ια ηοίβ ίδραβίίίβ. Ε’αββίαιηαίίοη 
ιηοηίβ ]υδθΐυ’αυ βίβΙ, βοιηηιβ ρουρ ΡβηιβΡβίβΡ Βίβυ ά’ίηαυ^υρβρ Ια άβΐίνραηββ, 
βί Ιυί άβηιαηάβΡ δοη δββουρδ. Τά ύ'ψιστα = □'ιαίΙΌ άαηδ Ιβδ ΕΧΧ (^ο1) χνι, 19 ; 

XXXI, 2; βί. Ρδ. ΕΧΧ, 19; οχευπι, 1). 
11) ^βδυδ να άροίί αυ ΤβιηρΙβ; εΐς το ίερον ηιαρςυβ Γβηάροίί άβ άβΡυδαΙβηι οίι 

ί1 ίαίί δοη βηίρββ. Βυ ιηοηίάβδ ΟΙίνίβΡδ, 1β ΤβηιρΙβ δβ ρρβδβηίαίί ίουί ά’αΡορά. 

Οη ρβυί βοη]ββίυΡβΡ ςυθ ^βδυδ βδί βηίρβ ραρ Ια ρορίβ ΟΡίβηίαΙβ. Όαηδ Ια ΙβΡίηί- 
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ηοΐο^ίβ ΐΓβδ ρΓβϋίδβ άθ ΙοδέρΙιβ, 1β Ηίένοη βδΐ ίοιιΐβ ΓοηοβίηΙβ, Ιαηάίδ ςυβ 1β 
Ναο8 βδί 1β δκηοίπαΐΓβ ού δβυίδ Ιβδ ρρθίρβδ ρουνκίβηΐ βηίρβρ (δχιρ Ιβ δβπδ (1β 
ιερόν (Ικηδ Ιθ ίρ&§·ηιβηί άΌχγρΙιγηοΙιυδ, οΓ, ΚΒ. 1908, ρ. 538 δδ.). ϋυ οουρ 
(Ι’οβίΐ ςυβ ]6ΐίβ Ιόδιίδ, ΗοΙΙζ. οοηοίπΐ (|π’ί1 η’βίαϋ 3απΐίΐί8 νβηιι κιι Τβιηρίβ, ιηαίδ 
Εοίδ^ 3ίΙ 1)βκαοοιιρ ρΙαδ ]υδ1βπιβηί : « Μ&ρο ηβ ρρβδβηίθ ραδ 1β δκιινβιιρ 
οοιηπιΘ υη ρρονίηοΐαΐ ςηί αυρκίΐ νιι ρουρ Ια ρρβιηίθΡθ Γοΐδ 1& νίΠβ δαίηίβ βΐ 1β 
Τβιηρίβ άβ Όίβπ; ί1 νβυί δβυΐβπιβηΐ ρρβρ&ρβρ 1η δββηβ άη Ιβηάβπιηίη » (II, 268). 
Ιβδίΐδ βδΐ βηίρβ βοηιΐΉβ Μβδδίβ, βί ί1 βδΐ άβοΐάβ 4 βη 3ουβΡ Ιβ ροΐβ. Μηίδ βοιηπιβ 
ί1 βδΐ Ι&ρά, ί1 Γβηιβί ηη Ιβηάβηιηίη βί να ρρβηάρβ δοη Ρβροδ α ΒβίΚαηίβ. Μβ. ηβ 
(Ιίί ραδ βχρρβδδβηιβηί, ηιαίδ Ιαίδδβ δοηρςοηηβρ (}ΐι’ίΙ γ αναίί (Ιβδ αιηίδ. 8ί άοηβ 
ί1 βδί αΐΐβ ββ ]οιΐΡ-1α α Ιβρυδαίβηι, β’βδί ροηρ Γαιρβ αβΙβ άβ Μβδδίβ, αηχ^^βηχ άβ 
Ιουδ. ΤουίβΓοίδ ίΐ δβ ^αράβ 1)ίβη ά’βηίρβίβηίρ Γα^ϋαίίοη ρορυΙαίρβ; ί1 δβ ρβίίρβ 
(Ιαηδ υηβ δοΙίίικΙβ Ρβίαΐίνβ. 

* 

^πθ116 βΙαίΙ ΓίηΙβηΙίοη άβ Ιβδίΐδ άαηδ ΙοαΙβ οβΙΙβ 80Θηβ? ^θυx ςπί 

άίιηίηιίθηΐ Ιβδ ίηίβηΐίοηδ ιηβδδίαηίί^ιΐθδ άβ Ιββαδ ροιίΓ η’βη Γαίρβ ςιι’ιιη 

ρρορΙιβίΘ βΐ υη ββ^β, (Ιαπδ Ιβ (Ιβδδβίη άβ Ιβ ^ΓαικΙίΓ αιι-άβδδΐΐδ άβδ ρΓβ- 

]ΐι§^β8 (Ιβ 8οη Ιβιηρδ, ου Βίβη δυρροδβηί (^υβ Ια βοαίβυκ Γηβδδίαηίςυβ α έΐβ 

(Ιοηηββ αρΓβδ βουρ α υη ίηβίάβηΐ δαηδ ίιηροΓί&ηββ, ου Βίβη (}υβ Ιββυδ 

η’βδί ραδ ΓβδροϊΐδαΒΙβ (1’υηβ ΐϊΐαηίΓβδΙαΙίοη (}υί α ββίαΐβ δαηδ δοη ανβυ. II 
η’α ραδ ρροίβδίβ, β’βδί ΙουΙ ββ (ΐυβ Γοη ρβυΐ άίκβ [^νβΙΙΚ.]. Μαίδ αΙοΓδ οη 

ηβ βοιηρΓβηά ρΐυδ τίβη α ββ (^υ^ δυίΐ. Αυδδί ΗοΙίζ. βΙ Ιιοίδ^ δοηΐ ρβΓ- 

δυαάβδ (^υβ Ιβδυδ δ’βδί Γβηάυ α ΙβΓυδαΙβιη βη Μβδδίβ, (Ιβίβηηίηβ α ίαίρβ 

ΙοιηΙιβΓ Ιουδ Ιβδ νοίΐβδ, βΐ α ρρονοί^υβρ Ια βρίδβ. 

Οη ηβ ρβυΐ ββρβηάαηΐ ραδ Ιβ οοιηραΓβΓ α ββΐ α^ίΐαίβυκ ςυί απιβηα 
30.000 Ιιοιηηιβδ αυ ιηοηΐ άβδ ΟΙίνίβΓδ ρουΓ δ’βιηραρβΓ άβ Ιβρυδαΐβιη (Ιοδ. 
ΒβΙΙ. II, XIII, 5 βΐ ΑηΙ. XX, νιιι, 6; Ζβ Μββδίαηίβητβ,., 22 δδ.). Ιβδυδ 
νίβηί ανββ υηβ ΙιυιηΜβ Ιρουρβ, βοιηροδββ άβ ρβΡδοηηβδ Ιίιηίάβδ; Ια ίουΐβ 
δβ άίδρβΡδβ αυδδί νίΐβ (^υ’βΐΐβ δ’βδί ραδδβιηΜββ : αυβυηβ βοΐιβδίοη, αυβυη 
ιηοΐ ά’οράρβ; δβυίβιηβηί υη ιηοπιβη! ά’βηΐΐιουδίαδιηβ. Αυδδί αυβυη βρί- 

Ιί(}υβ δβρίβυχ η’αΙΐρίΒυβ α Ιβδυδ Ιβ άβδδβίη ά’βΙαΜίρ δοη ρουνοίρ ραρ υη 
βουρ άβ ιηαίη. « II δβ ΡβηάαίΙ α Ιβρυδαΐβιη, άίΐ ί-οίδγ, ρουρ Ια ιηαηίΓθδΙα- 

Ιίοη άυ ρβ^ηβ άβ Οίβυ » (II, 258). δοίΐ, ρουρνυ (ΐυ’οη ηβ Γαββυδβ ραδ 
ά’ανοίρ ΙβηΙβ Βίβυ ραρ υη ιηίραβΙβ, ββ (}υί δβραίΐ άβΡββΙιβΓ ΓαδδίιηίΙβΡ βη 
ςυβ1([υβ ίαςοη αυχ βΗαρΙαΙαηδ άοηΐ ραρΙβ Ιοδβρίιβ. 

Ρουρίΐυοί άοηβ Βυί, Ιου]ουΡ8 δί δουβίβυχ ά’βνίίβρ Ιβδ πιουνβιηβηΐδ 

Γβνοΐυΐίοηηαίρβδ, βΐ άβ ηβ ραδ δβ ρρβΙβρ αυχ βΐιίιηβρβδ άβ ρβδίαυραΐίοη 

ηαίίοηαΐβ, α-1-ί1 νουΐυ βηΙρβΡ α ΙβΡυδαΙβηι βοιηιηβ Μβδδίβ? 

Βα δβυΐβ δοΐυίίοη ςπί δοίί άί§^ηβ άβ Βυί, β’βδί (|υ’ί1 νβηαίΐ βΐιβρβίιβρ Ια 
ιηορί, αβββρίββ ά’αναηββ ρουρ ραβίιβίβρ Ιβδ Ιιοιηιηβδ. Ο’βδΙ ββ <ϊυβ Μβ. α 
ίαίΐ βηίβηάρβ δί βΙαίρβιηβηΙ ραρ Ια Ιρίρΐβ αηηοηββ άβδ δουίΤραηββδ; β’βδί; 
ςυβ « Ια ιηορί βΙαίΙ αυχ ρορίβδ » (Γιο/ογ). Ιβδυδ βίαίΐ νραίιηβηΐ Ιβ Μβδδίβ 

ΕΥΑΝΟΙΕΒ βΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 18 
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^Θ^υ8&1θιη άαηδ Ιβ Τθΐηρίβ; βΐ ειρρέδ ανοίΓίοαΙ οοηβίάβΓθ, οοιηηΐθ Π 
βίαίΐ (1θ]α ΙαΓά, ί1 δΟΓίΐί [θΐ 8β Γβικίίΐ] έι Ββΐΐιειηίθ ανβο Ιβδ Βουζθ. 

Εΐ 1θ Ιβηάθπίδΐίη, οοιηπίθ ίΐ8 βοΓίαίβηί άβ ΒβΐΗδίηίθ, ίΐ ΘυΙ Γαίπι. 
Εί νογ&ηΐ άθ Ιοίη υη β^υίβΓ (|ΐιί αναίΐ ε1θ8 Γβυίΐΐθδ, ί1 νίηί ροπΓ 

νοίΓ 81 ραΓ β&8εΐΓ(1 ί1 γ ΐΓΟίΐΥθΓ&ϋ; (|υΘΐ^πθ οΗοδθ; βΐ θΐ&ηΐ νβηα 

δΐΐίβηάιι. Ν’βΙαηΙ ρ&8 Ιβί ςιΐθ 1θ ρβπρίβ 1β τέναίΐ, ί1 βναίΐ &11βηάα ροαρ 8θ 
ιη&ηίΓθδΙβΓ 1β ιηοιηβηΐ οίι ί1 ηβ τίδίϊΐι&ίΐ ρΐυβ άβ ΓβηΐΓ&ίηοΓ άαηδ ιιηβ ίοΐΐβ 
βηΐΓβρπδΘ, αιιχ ροΓίβδ άβ ΙθΓαδ&Ιβιη, δοαδ Ιβδ γβιιχ (1β ΓαυΙΟΓίΙθ ΓΟίηαίηΘ. 

Μαίδ ο’^ΐαίΐ δοη άβνοΐΓ άβ δβ ρρβδβηΙθΓ οοιηπιβ Μβδδίθ, δβη (|α6 Ιβδ Ιιιίίδ 
ηθ ρυδδβηΐ αΙΙέ^ΊΐθΓ ςα’Πδ ηβ ροιιν&ίβηΙ; Γβοοηη&ίΐΓβ οοπιπιθ ΙθΙ οβίπί 
(Ιαί αν&ιΐ Γβίιΐδθ οβ ΙιΙγθ. 

Ιβδαδ οβοίδίΐ ιιηβ θπΙγθθ ιη68δί3ηί(}αβ ίηοοηΙβδΙαβΙβ, ριιί8(}ΐι’β1ΐΘ Γβδίΐίδθ 

πη άβδ ΙβχΙθδ Π1Θδ8^&η^(^αβδ Ιβδ ρΙαδ οΙαίΓδ (Ζαοΐι. ιχ, 9), ιη&ίδ βη πιέπΐΘ 

Ιθιηρδ Ια ρΐιΐδ ιηοάβδίβ. Οη & δοανβηΐ ΓογΙ θχ&^θγθ Ια Γηα§:ηίβοβηοβ άη 

ΐΓίοιηρββ άθ Ιβδίΐδ, ρΓβΙβηάαηΙ (}αβ ρουρ Ιθδ ΟριβηΙαπχ Γαηβ βδΐ αη ηοβΙβ 

αηίιηαΐ βίο. Εη ΓβαΙίΐΘ Ιθδ ταββΐηδ βΙαίθηΙ ΘΐϊΐβαΡΓαδδέδ ά’βχρϋίϊαβΓ οοιη- 

ηίθηΐ 1β Μθδδίβ ροηναίΐ δβ βοηίβηΐβρ άβ ΓΚιιιηβΙβ 6ςαίρα§“β άβοριΐ ραρ 

Ζαββαρίβ. Εθ άβναίΐ έΐρβ ΓαίΙίΙιιάβ άα Μβδδίβ, δί Ιβδ Ιδραββίβδ η'βΙαίβηΙ 

ραδ (ϋ^ηβδ άθ 1β νοίρ νβηιρ δΐιρ Ιβδ ηιιββδ άα βίβΙ (Ζ/β Μβεδίαηίδηιβ..., 

ρ, 227). Ιβδίΐδ α άοηβ δα βοηβίΐίβρ ββ ςα’ϋ άβναίΐ α δα ιηίδδίοη βΐ ββ ^αΉ 

(ΙβναίΙ α δοη οαραβίβρβ. II α ρβρπιΐδ ςα’οη Γαββίαιηαΐ, ί1 α πίθΐηΘ ρρονο- 

ςαβ βη ςαθίςαβ δορίβ ββδ αββΙαπιαΙίοηδ βη ρρβηαηΐ ΓαΙΙαρβ άββρΗβ ραρ 

αη ρρορβέΙβ. Μαίδ ββΙΙβ δίπιρΙίβίΙβ, δαρ ΙαίϊαβΙΙβ 1β ρρορββΐβ αναίΐ ίηδίδΐβ, 

άβναϋ; ίαίρβ βοπιρρβηβρβ (ϊα’ίΐ ηβ νβηαίΐ ραδ ροαρ βΙαβΙίρ αη ρο^ααπιβ 

ΙβπιροΡβΙ, βΐ η’βΙαίΙ ραδ άβ ηαίαρβ α ρρονοίίαβρ ίηαΐίΐβπίθηΐ Ια νί^ίΐαηββ 

άβδ Βοιηαίηδ. 

12-14. Εε ΡίουΐΕκ δΤΕκιΐΕ (ΜΙ. χχι, 18-19). 

12) Εθ Ιβηάβιηαίη, Ιαηάίδ ςαβ ΜΙ. βΐ Εο. ρΙαοθηί Ια ραπΓιοαΙίοη άα Τθπιρίθ 

ααδδϋόί αρρβδ ΓβηΙρββ Ιποιηρίιαΐβ. Αγαηί ρβδοΐα άβ 8β ΓηαηίίβδΙβΓ οοιϊιιήθ 
Μβδδίβ, ^έδαδ βη ΡβιηρΗΐ Ιβδ ίοηβΙίοηδ. Ε’οιΜρβ άβ Μβ. ςηί (βδΐίη^αβ ρΐιΐδ 

ηβΙΙβπιβηΙ βδΐ δαηδ άοαίβ ρΓβίβΓαβΙβ. « Ραρ ού Γοη νοίΐ, αηβ ίοίδ άβ ρΐυδ, ςη’ίΐ 

ηβ ίααΐ ραδ βββΐ’βββρ άαηδ ββδ ΡββίΙδ δ^ηορίίςαβδ ηηβ βχαβίίίικίβ ςηβ Ιβυρ οη- 

^ίηβ ΐραάϋίοηηβΠβ ηβ βοπιρορίαίΐ αιιβηηβπιβηί » (Μο*· ΕΕΕΑΜυδ, Ζα νίβ άβ Ν.-,3. 

^68ιι8-^ίι^^8^, 6® βά., ί. III, ρ. 50, η. 1). Οη άιραϋ ςηβ ΓίηβίάβηΙ δβ ραδδβ αυδδί- 

ίόΐ αρρβδ Ια δΟΓίίβ άβΒβΙβαηίβ. ΟοηιιηβηΙ άβδίΐδ α-1-ίΙίαίπι, βΐ ροηΐ’ί^ηοί η’α-Ι-ίΙ 

ραδ ροπιρα Ιβ ]βύηβ αΛ^αηί άβ δβ ιηβΙΐΓβ βη ΓθηΙβ? δαίηί Οΐιργδοδίοιηβ βδίίπιβ 

(ίαβ ββΙΙβ ίαίπι ίυΐ ρΐηΐόΐ ιηαηίΓβδΙββ βχΙβΓίβηρβπιβηΙ (ΐιιβ ΓββΠβιηβηΙ βχί§;·βαηΙβ; 

^βδα8 δβ βοηάηίδίί βοιηηιβ ηη βοπιιηβ ί^ηί α ίαίιη. ά’αίηιβραίδ ιηίβαχ άίρβ (^ηβ Ια 

ίαίπι, ρββΐΐβ, α βίβ Ιβ ροίηΐ άβ άβραρί άβ Ια ραραβοΐβ βη αβίίοη. 

13) εί αρα, 81 βρίβ, ανββ ηη άοηΐβ ίΐ'θδ δβηβαχ δηι* Ια ροδδίβίΐίίβ, οη ρΐηΐόί 

ί1 7 & ίπιροδδίβίΐίίβ ιηοΓαΙβ άαηδ Ιβδ βίρβοηδίαηββδ άοηηέβδ; οΓ. ΔβΙβδ νιιι, 22 
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βΐ Ρ. ΡβΙπβ II 13 (19), 9, ΐιι® 8. κν. 3.-0. : ει δ’ αρα |χή δραϊς δν δυνατόν {Εχρο8., 

δβρί. 1908, 274). 368υ8 ρουνκίΐ, βη βίΤθΙ, ίρουνβΓ άβδ ΓβυίΠβδ ά Ια Γιη άβ ηι&Γ8, 
011 αιι (Ιβ1)α1 ά’ανπΐ, βιΐΓίοπΙ 8υΓ 1β νβΓδ&ηί οπβηίαΐ άιι ιηοηΐ (1θ3 ΟΙίνίθΡβ, ού Ια 
νέ^βίαϋοη βδΐ δουνβηΐ άβ ηιιίηζβ 30ιιγ8 βη αναηββ δΐΐΓ ββΐΐβ άβ 3ΘΓυ3α1θΐΏ, ραι-ββ 
(^ιι’ίΐ β8ί βχροδβ αυχ δίΓΟββΟδ άβ ρπηίβιηρδ βί ρΓθΐ6§·6 βοηΐΓβ Ιβ νβηΐ ά’οπβδί. 
Μαίδ ββ η’βΙαίΙ ραδ Ιβ Ιβιηρδ (Ιβδ βο^ιιβδ, οοπιιώθ Μβ. 1β άίΐ βχρΓβδδόιηβηΙ. Ριβ3 
Θχβ^βΙθδ οηί ίαίΐ άβδ βίΤορΙδ άβδβδρβΡβδ ροιιρ έΙαΜίρ ςηβ 3β8ΐΐδ ροηναίΐ 
ίροανβρ άθ8 Γι§·υβ8; Ιβδ ηηδ δοηί ροιίΡ Ιβδ β§:υθ8 ρρίιηβιιρδ οα β^^ηβδ-ΠβιΐΡδ, Ιβδ 
αυΐρβδ 8οη1 ροηρ άβδ βο^ηβδ ά’βΙβ (ΐιιΐ αηραιβηΐ ρα88β Γΐιίνβρ δΐιρ Γ&ρβρβ. Μαίβ 
ί1 β3ΐ ΙοηΙ 8. ίαίΐ βαηδ βχβρηρίβ άαηδ Ιβ ραγδ ({ιιθ Ιβδ β^-ηβδ άβιηβιιρβηΐ δΐιρ Ιβδ 
αρβρβδ ρθηάαηί ΙοιιΙ Γΐιίνβρ. ^11&ηί αηχ β^^ηβδ-ββιΐΡδ, βΐΐβδ αρραραίδδβηΐ αναηΐ 
Ιβδ ίβυίΐΐβδ — ΐ'βη αί νιι ά 3βΡΐΐ8α1θη[ΐ άβδ Ιβ 20 ίβνριβρ, — ιη&ίδ βΠβδ ηβ δοηί 
ιηύρβδ ςη’βη ]ιιίη. II αρρίνβ ιηέπιβ οράίηαίρβπιβηΐ ςη’βΠβδ ίοιηββηΐ ΙοηΙβδ, 
ββ δορίβ ςοβ, αρρέδ ςυβίςηβδ ]οιΐΡ3, Ιβ β^υίβρ η’α ρΐιΐδ (^ηβ άβδ ίβηίΐίβδ. ΤοιιΙ 
ββ ςαβ βϋ Γβναη§·β1ί8ίβ, Ιβί ςπ’ίΐ Ιβ ραβοηΐβ, βδί βοηβ ρ&ρίαϋβιηβηΐ νρ&ίδβπι- 
βίαβίβ. Οβ (^ηί δβραίΐ ΙοηΙ ά Γαίί ίηνραίδβιηβΙαβΙβ, βοιηιηβ Γοηί ηοίβ Ιβδ ΡβΡβδ 
ορίβηίαηχ, βοηηαίδδ&ηΐ Ιβδ ίαίΙδ, β’βδί ςηβ 3β8ΐΐ8 αιί δβριβτίδβιηβηΐ; βΐιβρβββ ββδ 
β§“11βδ. νΐβΙοΡ : πεινών δε πώς ούχ ετέρωθεν έζτ^τει τροφη'ν, άλλ’ άπδ της συχης, ήν ου 
δυνατόν ην εχειν προ του χαφοΰ τον καρπόν, δτ^λου πάσιν δντος σαφώς; ΕΙ Μ&γ Εθ Οα- 

ιηιΐδ : « ΡρβΙβηβρβ ^υβ, β’αρρβδ Ιβδ βναη^-βΐίδίβδ, 3β8ΐΐ3 α Ρββΐΐβπιβηΐ νοηΐυ 
ιηαη§·βΓ ββδ β^^ιιβδ δαρ υη β§·ιιίβρ 4 Ραςιιβδ, β’βδί αβρηβΐίρβ ςα’ϋδ 1ιιί οηΐ ρρβίβ 
Ια ρΐυδ βχ1ρανα§·αη1β ββδ Γαηίαίδίβδ » {Ιοο. Ιααά., ρ. 52, η. 1). Οη α οβ]ββΙβ 
[ΕχροΒ. ΤίτηβΒ, ΐΜΐη 1910) ςυβ Ιβδ ΟριβηΙαυχ ιηαη^βηΐ; Ιβδ ίριιίΐδ νβιΊδ. Οβία βδί 
νραί ββδ ραίδίηδ (ΐιι’ίΐδ ββνορβηΐ ςηαηβ Ια §^ραρρβ βδί α ρβίηβ ββνβίορρββ, βΐ 
ββδ αιηαηββδ ςη’ίΐδ ιηαη§·βηί ανββ Γββορββ, α βαιΐδβ βη Γοηβ αβίβηΐβ ββ ββδ 
Γρυίΐδ; ιηαίδ Ια β^ηβ νβρίβ βδί αβδοίηιηβηί ίιηιηαη§·βαβ1β. II ίαηί βοηβ βοηβΙυρβ 
ανββ νίβίΟΓ, Εβ Οαιηηδ, ανββ ΚηαΕ., βίβ. ςηβ 3β8η8 ίαίδαίί ηηβ αβϋοη δ^ιηβο- 
Ηί^ηβ. Ο’βδί Ιβ ρρορρβ ββ ββδ αβίίοηδ β’ανοίρ ςηβΐίΐηβ ββοδβ β’βίΓαη§“θ, €[ηί 
βχβϋβ Ια βηριοδΐΐό, €[ηί ίαίί αηδδίίόί δοηρςοηηβρ ηη ιη^δίβΡβ. Κηαβ. α δβηΐβ- 
ιηβηΐ ίορί ββ νοηΙοΐρ ςηβ Γαρβρβ δοίί βη €[ηβ1(ϊηβ ίαςοη βαηδ δοη Ιορί, (ίηβδ- 
ϋοη (^υβ Οβρ^-’^δ. ίραίιβ ββ βοΐίβ : μηδε λε'γε·πώς ουν δικαίως έξηράνθη η συκη, εί καιρός 
ούκ ην; τούτο γαρ έσ/άτης ληρωδίας λέγειν [ίη Μί., Ρ. Ο. ΕΥΠΙ, 633). Οβρ^δ. ρβηδβ 
ςηβ Ιβδ βίδβίρΙβδ δβ δοηί ίηια^’ίηβ (|ηβ 3β8η8 αναίί Γαίιη βί ςη’ίΐ αναίί ιηαηβίί 
Ιβ β^ηίβρ ραρββ ςη’ίΐ ηβ Ιηί αναίί ραδ ίοηρηί ββ Γρηίίδ, βί ς[ηβ Γβναη^-βΐίδίβ α 
Γβρροβηίί ββ ςη’αναίβηί ρβηδβ Ιβδ αρόίρβδ, (}ηί η’αναίβηί βηβΟΡβ ςηβ ββδ βοη- 
ββρίίοηδ αδδβζ ΐιηραρΓαίίβδ ! "Οθεν δηλον, δτι της υπονοίας των ρ.αθητών ην τούτο, 
άτελέστερον ετι διακειμένων. Και γάρ τάς υπονοίας των μαθητών πολλαχου γράφουσιν οί 

εύαγγελισταί. "Ωσπερ ουν τούτο ((5ηβ ββδΠδ αναίί Γαίιη βί δ’αρρροββαίί ροηΐ’ πιαη- 
^βΡ) τ% υπονοίας αυτών ην, ουτω και τό νομίζειν διδι τούτο αυτήν χατηρασθαι, διά τδ μή 
’έχειν καρπο'ν (Ιοο. Ιαηά.). Εβδ βίδβίρΙβδ ροηναίβηί ίρβδ βίβη δ’ίιηα^ίηβΡ (^ηβ, Ιβδ 

-ίβιηρδ ιηβδδίαηίηηβδ βίαηί βοιηιηβηββδ, Ιβδ αρβρβδ ροηιταίβηί ρροβηίρβ ββδ 
Γρηίίδ βη ίοηί ίβιηρδ, δηρίοηί ροηρ Ιβ Μβδδίβ. Ιΐδ οηί βοηβ ρη ίοηί β’αβορβ 
βροίρβ Γαβίίοη δ^ιηβοΐίςηβ ββ 3β3ηδ ίηδρίρββ ραρ ηη ββδοίη Ρββΐ βί ηηβ βδρό- 
ραηβθ δβρίβηδβ ββ Ιβ δαίίδΓαίρβ. Ε’βνβηβιηβηί, ίραηδιηίδ ββ βοηβββ βη βοηβββ, 
αηραίί ρρίδ αίηδί ηηβ ββρίαίηβ βοηίβηρ βοηδβρνββ ραρ Γβναη§·β1ίδίβ; δα Ρβ- 
Πβχίοη ; « βαρ ββ η’βίαίί ραδ Ιβ ίβπιρδ ββδ β^'ηβδ » ιηβίίαίί Ιβδ ββοδβδ αη ροιηί, 
βί ιηοηίραίί αδδβζ (}ηβ Γαβίίοη βίαίί βγιηβοΐίςηβ. Μβ. ηβ ροηναίί βδίίιηβρ (ϊηβ 
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ρΓθ8 άβ Ιαί ίΐ η’γ ΐΓΟίινει (}πθ ι1θ8 ί6υί11θ8, οεγ οβ η’ΘίαίΙ ρ8ΐ8 1θ ΐΘΐηρ8 

άβ8 β^αθ8. Εί ρΓΘπαηΙ Ια ραΓοΙβ ί1 Ιαί άίΐ : « Ραβ 3αιηαί8 ρΐιΐδ 

ρθΓδοηηβ ηβ πιαη^θ άθ 1θ8 ίΓαίΙδ! » ΕΙ 8β8 (ϋδοίρΙθδ βηίβικίαίβηΐ;. 

Εΐ ϋδ νίηΓβηΙ α ΙβΓΠδαΙθπι. ΕΙ ΘηίΓαηΙ άαπδ Ιο ΤθπιρίΘ, ί1 δβ πιίΐ 
α οΗαδδΘΓ οβυχ (^αί νβηάαίΘηί βί οθπχ (|υί αοίΐθίαίβηΐ άαηδ Ιβ ΤβιηρΙβ, 

Ιβ δαυνβιΐΓ ίύΐ ιηοίηβ βίβη ϊηδίΓυίΙ ί^υβ Ιπί άβ οβ ροίηί. Οη Γβνίβηάρα α Ια Πη 
άβ ΓβρΐδΟίΙβ δπρ οβΙΙβ ορίηίοη άβ δ&ίηΐ Οίιρ^δοδίοπιβ. 

14) άποχριθείς η’βδί ρειδ Ια Γβροηδβ α ΓίηνϋαΙίοη (1π β^πΐβΓ ραο 868 βοαηοΐιβδ 
[8ί^>6^6) ιηαίδ υη Ιιβ^Γαϊδίηβ οαΐ’αοΐβπδβ ("ΐΏΝΐ*! ... Ε’ορίαΐίί φάγοι βδί ρΙαδ 
ς[υβ Ιβ δυΐ)]. ανβο ού |χηκέτι (Μί.) ςιιί αηηοηοβ δβυίβιηβηί οβ ςιιΐ αρηνβΓα. Οβ 
η’βδί ραδ ρΓββΐδβιηβηί ηηβ ηιαΐβάίοίίοη (ορροδβζ Οβη. ιιι, 17), ηιαίδ οβία γ 
ίοιιοΐιβ (ΗβΙ). VI, 7 δ.); ο’βδί Γβχρρβδδίοη ά’υηβ νοΙοηίβ ίοΓΠίβΙΙβ. Εβδ (ϋδοίρΙβδ 
βηίβηάβηί, Γβίΐβχίοη ςηΐ ροβραρβ ββ ςηί δβρα άίί αιι ν. 20. 
' 15-19. ^Ε8υδ ΟΗΑδδΕ ΕΕδ ΥΕΝΟΕϋΚδ ου ΤΕΜΡΕΕ (Μί. XXI, 12-17; Εο. XIX, 45-48). 

15) Οη άΐραϋ ςηβ οβίίβ ίοίδ ^βδι1δ βδί βηΐρβ ά’αίιορά α ^βρυδα1β^η, ρυίδ άαηδ 
Ιβ Τβιηρίβ. Εα δοβηβ ηηί δβ ρρβδβηία α δβδ ρβ^αράδ βδί ββΠβ ς[υί δβ ραδδβ 
αη^οηρά’ΐιηί βηοορβ α Ια Μββ(][ηβ ού Ιβδ ρβίβρίηδ δοηί οιιίρα§^βιΐδβπιβηί βχρΙοίίβδ 
ραρ Ιβδ ^βηδ άη ραγδ ςηί Ιβυρ νβηάβηί Ιβ ιηοηίοη άη δαοριΓιοβ. Ο’βδί οβίίβ 
βχρΙοίίαίίοη ςηβ ^β8υδ ραραιί ανοιρ δπρίοπί οοηάαιηηββ, βί αυδδΐ Ιβ οαραοίβρβ 
ρροίαηβ ςη’βΐΐβ άοηηαίί αη Τβιηρίβ. Αη Ιίβιι ά’βίρβ ίιηρρβδδίοηηβ ραρ Ια Γηα]βδίβ 
ύη Ιίβη, ά’έίρβ βπιη ραρ Ιβ δβηίίηιβηί άβ Ια ρρβδβηοβ άίνίηβ, Ιβ ρβίβρίη ίοιηΐιαίί 
αιι ιηίΐίβη ά’υηβ οοΐιυβ Ερυγαηίβ, ραηηί άβδ νβηάβιΐΡδ ςυί ηβ δοη^-βαίβηί (|υ’α 
νβηάρβ ίρορ ούβρ βί άβδ αοΙιβίβυΓδ ιιυΐ δβ άβίβηάαΐβηί ανβο αοίιαρηβιηβηί. Εα 
πιαίδοη άβ Όίβυ, ςυβ Ιβδ ραρνίδ αναΐβηί ρουρ Ευί ά’ίδοΙβΡ άυ ιηοηάβ ρροίαηβ, 
η’βίαίί ρΐυδ ςυβ Ιβ οβηίρβ ά’υη Ιιαζαρ οριβηίαΐ. 
Οβ ςυ’οη νβηάαΐί, ο’βίαΐβηί Ιβδ οίιίβίδ ηβοβδδαίρβδ αυχ δαοριΓιοβδ, Ιβδ νίο- 

ϋιηβδ, ΕοβυΓδ βί ΐ3Γβ6ίδ ς[υί άβναίβηί ανοίρ οβρίαίηβδ ςυαίίίβδ, Ιβ δβΐ, Ιβ νίη, 
Γΐιυίΐβ. Εβδ ρρβίρβδ, Ιοίη άβ οοηάαιηηβρ οβ οοηιπιβροβ, γ νογαίβηί υη §·α§'β άβ 
Ια ρροδρβρίίβ άυ ουίίβ, βί δαηδ άουίβ υηβ δουροβ άβ ρροΓιίδ. Εβ 1οη§· άυ ραρνίδ 
άβδ Οβηίίΐδ, οη αναίί ίηδίαΙΙβ άβδ Ιίουίίςυβδ {ηΊ*'ίΠ), άίδροδββδ αρραρβιηιηβηί 
οοιηιηβ οβΠβδ άυ ίορυιη ροπιαίη. Αυ οοηίραίρβ Ιβδ οίιαη§^βυΡδ βίαίβηί αδδίδ βη 
ρΙβίη αίρ. Αυ]ουΓάΊιυί βηοορβ οη Ιβδ νοίί άβρρίβρβ Ιβυρ ρβίίίβ ίαΜβ ΡβιηρΙίβ άβ 
ρίβοβδ άβ ιηοηηαίβ, ρροίβ§^ββ ραρ υηβ νίίρβ βη ^υίδβ άβ οουνβροΐβ. ΟΙιαι^υβ 
ίδραβίίίβ άβναίί ραγβρ υη άβπιί-δίοΙβ α ΙαΕνβ (Εχ. χχχ, 12 δδ.). Οη άβναίί αος[υίί- 
ίβΡ οβίίβ ίαχβ βχαοίβιηβηί, δβίοη Ιβ δίοΙβ άυ δαηοίυαίρβ. Οβυχ ςυί η’αναίβηί 
θ[υβ άβδ ιηοηηαίβδ ^Ρβοςυβδ βί ροηιαίηβδ άβναίβηί άοηο Ιβδ οίιαη§·βΓ. Οη Ιβυρ 
ρρβηαίί υη ρβίίί ούαη^β, ηοιηιηβ κόλλυβο; (οίη^ρ), άυ ηοιη ά’υηβ ρβίίίβ ρίβοβ 

άβ ιηοηηαίβ (Ακίδτορκ. Ραχ, 1200 : 8θΗθΐ.-Ακΐδ. Ραχ, 1176), ά’ού Ιβ ηοηι 
άβ κολλυβιοττ^ς « οΙιαη§;·βυρ » (Εγδίαδ, οίίβ ραρ ΡοΠυχ, νιι, 33; οΓ. ΡΗν^/πίοΙι., βά. 
Εηϋι.^ ρ. 499). 
Εβδ οο1οηι1)βδ βίαίβηί ρβςυίδβδ ρουρ ρΐυδίβυρδ δαορίΟοβδ (Εβν. χιι, 8; οΓ. Εο. 

II, 22 8.; Εβν. χιν, 24; χν, 14. 29); ο’βίαίί ΓοίΓραηάβ άυ ραυνρβ. Εβδ νβηάβυρδ 
δβ ίβηαίβηί βυχ αυδδί βη ρΙβίη αίρ, αδδίδ δυρ άβδ οΐιαίδβδ, υη ρβυ ραρίουί, οβ 
ςυί αυ^ηαβηίαίί Ια οοηίυδίοη. 



ΕνΑΝαίΙ,Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΛΙΑΚΟ, XI, 16-18. 277 

βΐ ι1 ΓοηνοΓδίΐ 1β8 1&1)1βδ άθδ οΙι&η^ΘΠΓδ θΐ Ιβδ δίβ^θδ άβ οθιιχ (|ΐιί 

νθπάαίβηΐ; Ιβδ οο1οΐΏΐ)Θδ, θΐ ίΐ ηθ ρβΓΠίθΙΙαίΙ ραδ (^ιι’οη ΐΓεινθΓδ^Ι 

1θ ίθΐηρίθ ανβο άβδ οΙιαΓ^βδ. ί1 Ιβδ βηδβί^η&ίί βί ΙβπΓ άίδαίΐ : 

« Ν’θδΙ-ί1 ραδ θΟΓίΙ : Μα πιαίδοη δβρα (ϋΐβ υηβ ιηαίδοη άβ ρήβΓΘ 
ρουΓ Ιουΐβδ Ιβδ ηαΐίοπδ ? βΐ νοπδ βη ανβζ ΓαίΙ πηβ βανβΓηβ (Ιβ Βη- 

^αηάδ. » ββία ραΓνίηΙ απχ ΟΓβίΠβδ άβδ ^Γαηάδ ρΓβίΓβδ άβδ 

16) Μο. α οοηδΘΓΥθ δβαί υη ΐΓ&ϋ ο&Γ&οίβηδϋςυβ Ικέδ νβοιι (ΙΙιοίδγ άίΐ (^ιιθ 1β 

V. 16 ρ&Γκϋ δβοοηάαίρβ!); οη ΐΓανβΡδ&ίΙ 1β Ιβηπιρίβ ανβο άθδ ο1ιαΓ§·β8, δοϋ ά’βδί 

βη ουβδί, δοίί άπ ηθΓ(1 αυ δυά, ροιιρ δ’βρ&ρ^ηβρ υη βίρβηϋ. ^β η’βίαίΐ ρΙαδ Γβη- 

ββίηίθ δΚβΡβθ, άοηΐ Ιοτίδ Ιβδ βηΐΐβδ δβιηίΙίςιιβδ βΐ ιηβιηβ ^Ρββδ 

ρβδρββΐηΐβηΐ 1β ιη^δίβρβ, ββ η’βί&ϋ ρΐυδ ςη’ηη Ιίβπ (1β ραδδκ^β. 8·νγβίβ βϋβ ^08. 

ΟοηΐΓβ Αρρίοη ιι, 8 (βί ηοη ρηβ 7) : άβηίη^ιιβ ηβο ναδ αΐί^ηοάροΠαΗ Ιίοβί ίη 

ίβπιρίιιπι, ιη&ίδ ^0δβρ11β ί&ίΐ ίβί ειΐΐυδίοη ηυ ηοπιΐιρβ ρβδίρβΐηί άβδ ο1)]βΙδ δ&βΡβδ 

(}ΐιί ροιιν&ίβηΐ ρβηβίρβρ άαηδ 1β ΙβπιρΙβ, β&ρ ί1 βοηϋηιιβ : δβά βραπί ίη βο δοΐιιτη- 

ηιοάο ροδίία αΐΐανβ, πιβηδα, ΐιΐρίΒηΙϊΐηι, οαηάεΐαϋηιιη. Μαίδ Ια ΜίβΙιηα [Β. ΒβναΒ. 

54®) α βοηδβρνβ Ια άβίβηδβ άβ ί&ίτβ άβ Ια πιοηΙα»·ηβ άιι ίβιηρίβ ηη βΐιβιηίη 

ραββοιίΡβί (Μ*ΐΊ*Τί2ρ, οοηιρβηάίαΗα δβ. νία). Ου ββΙΙβ άβίβηδβ η’α βίβ ρορίββ 

ςυ’αρρβδ βουρ, ου βΠβ βίαϋ άβιηβυρββ ΙβΙΐΡβ ιηορίβ. 

17) Α ^βΡυ8α1βIη β1 άαηδ 1β ΤβηιρΙβ, ^β8υδ δβ ρΐυΐ α ]υδί,ίββρ δα βοηάυίίβραρ 
ΓΕβρίΙυρβ. II βίΐβ Ιδ. ι.νι, 7, ΙΐΙΙβΡαΙβιηβηΙ : κληθησεται βδΐ υη Ιιββραϊδιηβ άβδ 

ΕΧΧ ρουρ εσται (^υβ Εβ. α ββρϋ. Ιδαϊβ αναϋ αηηοηββ ςυβ Ιβδ ρροδβίγίβδ νίβη- 

άραίβηί ρριβρ αυ Ιβιηρίβ, βΐ ββία άαηδ Ια ρβΡδρββϋνβ άυ 3υάαϊ8ΐηβ. Οη βοπι- 

ρρβηά ςυβ Μβ. αίΐ ρβρροάυίί Ια ρΐιραδβ ΙβΠβ (|υβ11β, ραρββ ς[υ’β11β ηβ δρββίβαίί 
ραδ ςυβ ββδ Οβηΐίΐδ άυδδβηΐ αβββρΙβΡ Ια Ιοί ίυϊνβ, ιηαίδ οη βοιηρρβηά αυδδί 
(^υβ Εβ. βΐ ΜΙ. αίβηί δυρρρίιηβ τοΐ’ς εθνεσιν ςυί η’βδί ραδ ηβββδδαίρβ α Ια ρβηδββ. 

Ε’αοββηΙ βδΐ υηΐι^υβπιβηΐ δυρ ββ ίαίΐ (ίυβ Ια πιαίδοη άβ Βίβυ βδί υηβ ιηαίδοη 
άβ ρρίβρβ. Ε’ορροδίΙίοη βδΐ (^υβ Ιβδ άυίίδ βη οηΐ Γαϋ υηβ βανβρηβ άβ 1)ρί§'αηάδ. 
Εβδ Ιβρπιβδ δοηΐ βιηρρυηίβδ α ^βΡβIη^β (νιι, 11) : μή σπτ^λαιον ληστών δ οΤκός 
[λου; Εβ ΡβρροβΕβ η’βίαϋ άοηβ ραδ ηουνβαυ. Α Γβροηυβ άΉβΡοάβ, Ιβδ βανβρηβδ 
βΙαίβηΙ 1β Ρβίυ^β άβδ 1)ρί§^αηά8. Είη άβ δβδ βχρΙοίΙδ αναϋ βίβ άβ άβ1ο§^βΡ ββυχ 
ά’ΑρββΙβδ (^08. Αηΐ, XIV, χν, 4 : λ7)στών τ:νών εν σπηλαίοις κατοικούντων). 
Ρουρ ηβ ραδ άβρουΐΠβρ Ιβδ ρβίβρίηδ άβ νίνβ Γορββ, Ιβδ ίραβι^υαηίδ άυ ΤβιηρΙβ 

ηβ ναΙαίβηί ^υβΡβ πιίβυχ. 8\νβίβ ηοίβ ς[υβ Ιβ ραρίαϋ πεποιτ^κατε βδί ρΐυδ βχαβί 
€[06 Ιβ ρρβδ. ποιείτε (Μί.) ου Γαορ. έποιησατε (Εβ.). Υοΐΐα άοηβ ββ (|υβ νουδ ανβζ 
ίαϋ άβ Ια ιηαίδοη άβ Όίβυ! 

18) Εα Γαςοη άοηί ^βδυδ ίραϋβ ββυχ (}υί ρροΓαηαίβηί Ιβ ίβιηρίβ αίίβΐηί ββυχ 
ςυί βη αναίβηί Γαάιηίηίδίραίίοη, Ιβδ §^ραηάδ ρρέίρβδ, β’βδί-α-άιρβ Ιβδ ρρίηβίραυχ 
άβδ §^ραηάβδ Γαπιίΐΐβδ δαββράοίαΙβδ. Ρουρ Ια ρρβπιίβρβ Γοίδ, Μβ. Ιβδ ιηβί βη 
ορροδϋίοη ανββ ^βδυδ. Εβδ δβρίββδ, (^υί αυραίβηί άά νοιρ ββ ζβΙβ ανββ δ^πιρα- 

ίβίβ, δβ 3θί^ηβηί αυχ ρρβίρβδ ά βαυδβ άβ Ιβυρδ νίβίΐΐβδ (|υβΡβ11β8 ανββ ^βδυ8 

(π, 6. 16; πι, 22; νιι, 1. 5). Εβ νβρΕβ ηκουσαν δ’αρρΙίςυβ ρροϋαΕΙβιηβηί δυρίουί 
αυχ ρρέίρβδ. Εβδ δβΡίββδ άβναΐβηί βίρβ Ρβραηάυδ άαηδ Ιβ ίβιηρίβ ραρπιί Ιβ 
ρβυρΙβ; ιηαίδ Ιβδ §·ραηάδ ρρέίρβδ, ηβ δυρνβίΐΐαηί (^υβ άβ ίρβδ βαυί, οηί άύ βίΡβ 
ανβΡίίδ ραρ Ια ρυηιβυρ ρυβίίι^υβ. 
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8θη1)Θ8, βΐ ίΐ8 ο1ιβΓθ1ΐ8ίβη1 οοιηιηβηΐ 1θ ίαίΓο ρέπρ; οαΓ ίΐδ αν&ίΘηί 
ρβυΓ άβ Ιυί, ρ&ΓΟβ (|ηθ ΙοηΙβ Ια ίουΐθ βίαίΐ τανίβ άβ 8θη βηδβί^ηβ- 

ιηβηί. Εΐ ΙοΓδςα’ίΙ 8β ίϋ Ιαρά, ίΐδ δΟΓίαίβηΙ βη άβΙιοΓδ άβ Ια νίΐΐθ. 
Εΐ βη ραδδαηΐ, άβ Ιιοηηβ Ιιθπγθ, ίΐδ νίΓβηΙ Ιβ β^ηίβΓ άβδδθοίιβ 3α8- 

ςη’α Ια Γαβίηβ. ΕΙ Ριθγγθ, δβ δουνβηαηί, Ιηΐ (ϋΐ : « ΜαιΐΓβ, νοίδ! 1β 

Ε’βηίβηίβ δβ ίοΓΠΐΘ ειυδδϋόΐ βηΐΓβ Ιβδ άβυχ ^Γοιιρβδ, ΐΓβδ δοιινβηΐ βη ορρο- 

δίΐίοη Ιβδ υηδ ανββ Ιβδ αυΐΐ’ββ, ρυίδςτιβ Ιβδ ρΓβΙΡβδ βίηΐβηΐ βη ^βηέρηΐ δαάβυ- 

βββηδ, Ιβδ δβπΐΐθδ ρΙιαπδΐβηδ. Ι^β Ιο^ίοη ά’ΟχγρΙιγηβΙιοδ δπρ Ια ρυρβΙβ α ιηΐδ 

βη δββηβ υη ^ραηά ρρβίρβ ρΐιαρίδίβη (βί. ΒΒ. 1908,538 δδ.). Εβδ ^ραηάδ ρρβΙρβδ 

αναίβηί Ια ροΙίββ άπ Τβιηρίβ. Ιΐδ ρουναίβηΐ ίηίβρνβηίρ, ηιαίδ ίΐδ βραί^ηβηΐ άβ 

δβ ΙιβηρΙβΡ ά Ια ΡβδίδΙαηββ άη ρβπρίβ. ΟβρβηάαηΙ άβδ νίδββδ ροΐϋίίίαβδ η’αρρα- 

ραίδδβηΐ ηυΐίβιηβηί άαηδ ΓαΙΙϋηάβ άβ 3βδυδ. Τουί βη δβ ΙαίδδαηΙ δαίηβρ Μβδδίβ, 

ί1 βδΐ άβιηβηρβ 1β άοβίβυρ άβδ νοίβδ άβ Όίβυ. Ο’βδΙ δα άοβίριηβ ςυί ίραρρβ Ια 

ίοηΐβ ά’βίοηηβιηβηί βοπιιηβ αυ ρρβπιίβρ ]οιΐρ (ι, 22); Ιβδ άίδροδϋίοηδ άβ Ια πιαδδβ 

ηβ δοηΐ ροίηΐ β1ιαη§·ββ8. 

19) II δβπιΜβ 1)ίβη ςηβ 3β8υδ ρρβίβρβ ηβ ραδ ρβδΙβΡ δουδ Ια ιηαίη άβ δβδ 
βηηβπιίδ. Εα ρΐιραδβ βδΐ ^βηβραΐβ; Μβ. άίί υηβ ίοίδ ροιιρ ίοιιίβδ ββ ςυί δβ 

ραδδαϋ βΐιαςυβ δοίρ. 

*Όταν ^οανβρηαίΐ 1β δΐιΐ)]., βίαηΐ βοηιροδβ άβ οτε βΐ άβ αν, ιηαίδ άαηδ Ια Ιαη^υβ 
βοιίΓαηΙβ ί1 αρρίναϋ ςη’οη ρβράίΐ άβ νηβ ββΙΙβ ηηαηββ; βί. Μβ. ιιι, 11; χι, 25. 

Μοΰΐΐοη {ΡγοΙ., 188) βίΐβ Ρ. Ραρ. 26 (ιι® 8. αν. 3.-0.) όταν εβηαεν χατ’ ί^ρχας ε?ς τβ 
ίερον. 

20-21. Εε ΡίουΐΕκ ηΕδδέβΗΕ (ΜΕ χχι, 19^. 20). 

20) ΡροβαΕΙβπιβηί Ιβδ ίβηίΐΐβδ η’βΙαίβηΙ ραδ δβιιΐβπιβηΐ ίΐβίριβδ, ηιαίδ βοηιρίβ- 

ίβΐϊίβηΐ άβδδββΐιββδ, ββ ςυί ρρουναϋ ςηβ 1β ίροηβ Ιυί-πιβιηβ η’αναϋ ρΐυδ άβ 
δβνβ. Οη ρβυί βοιηραρβρ ρουρ Ι’βχρρβδδίοη 1β ρβΡδβα άΌχγρΙιγηβΙιυδ ςιιί ίυΐ 
ίΡΟηνέ : ακαρπον ουσαν πολλών έτων διολου ξηραντίσαν κα\ (χή δύνασθαι έντεΰθε[ν καρ-] 

πούς άποδιδόναι (ΟΡ. 53, 9 δ., βη 316 αρ. 3.-0.). ϋαηδ ΜΙ. 1β άβδδέβΙιβιηβηΙ βδί 
ίηδίαηίαηβ, βί Ιβδ άίδβίρΙβδ δ’βη αρβρςοίνβηί αυδδίΐόί. II ηβ δβρί άοηβ άβ τίβη 
ά’αΐΐέ^ηβρ ανββ Μ&** Εβ Οαιηυδ [ΚηαΙ). βί ίουδ Ιβδ Ιιαριηοηΐδαηίδ ά Ι'βχβέδ) 

ςηβ « Ια ιηορί, ίηΒίαηίαηέβ α ΠπίβΓίβηΓ, ηβ ίηί νίβιΒΙβ αη άβΗονδ ηυβ ςυβί- 

ςυβδ Ιιβπρβδ αρρβδ » [Ιοο. Ιαιιά., 51, η. 2 δ.). Ο’βίαίί βηβορβ Ιβ βαδ άβ άίρβ 
ςηβ Ιβδ βναη^^βΐίδίβδ ροηναίβηί ρρβδβηίβρ Ιβ ιηέπιβ ίαίΐ ανββ υηβ ρΐι^δίοηοπιίβ 
ηη ρβη άίίϊβΡβηίβ. Ο’βδί Ηβη Γορίηίοη άβ Υίβίορ ςηί ίιι^β ςυβ Μβ. α ββρϋ 
άκριβέστερον βί ςΐιβ Μί. παρέδραμε τδ ακριβές του καιρού. 

21) Ρίβρρβ ρρβηά Ια ραροΙβ (άαηδ Μί. Ιβδ άίδβίρΙβδ); βα πιβπιοίΓβ βδί α ίοηί Ιβ 
πιοίηδ ρΐυδ νίνβ ςυβ ββΐΐβ άβδ αηίρβδ, δοη ίιηα§·ίηαίίοη ρΐυδ ίραρρββ; Ιβδ ρα- 

ροΐβδ άβ 3βδΐΐδ Ιηί ραραίδββηί ηηβ νβρίίαβΙβ ιηαΐβάίβίίοη; Ιξτ{ρανται, Ιβ ραρΓαίί, 

ραρββ ςαβ Γβίαί άυρβ βηβορβ (Μί. Γαορίδίβ). 

Ε’φίδοάβ άη Γι^ηίβρ βίαηί ίοί ΙβΓΗΐίηβ, ί1 ίαηί βχαιηίηβΓ Ιβδ οι)^β^^ίοη8 

αηχ(ΐηβ11β8 ϋ α άοηηβ Ιίβη. Μ. Εοίδ^ Ιβδ α ρΓβδβηίββδ ανββ Εβααβοηρ άβ 
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ίοΓοβ. ΤουΙ Γβρίδοάβ Ιαί ρκΓαίΙ ίηνΓαίδβπιΜαΜβ βΐ άέροιιρνα άβ γθκΗι^ 

Ιιίδίοηηυβ. Ιβδοδ η’κ ριι οΙιβΓοΙιβΓ άβδ Γι^αβδ ά&ηδ ηη Ιβιηρδ ού ί1 ηβ ροιι- 

ναίΐ γ βη κνοίΓ. II ηβ ροιιν&ΐί άοηο ρ&δ ηοη ρΐιΐδ βίρβ άβςιι. II ηβ άβναίΐ 
ραδ άαναηία^^β ριιηΐΓ 1β β^αίθΓ. Οβ δβραίΐ ιιη ιηίΓκοΙβ « ΙβΙ ςιιβ Ιβδίΐδ η’βη 
α ΐ&ιηβίδ ί&ίΐ, ριιίδ(|αβ 1β ρροάί^β βη ί}πθδΙίοη η’βδί ρ&δ ηη ηοΐβ άβ 1)ίβη- 

Γαΐδ&ηοβ, βΐ (ΐη’ίΐ βδΐ βη 1ηί-πΐ6ΐηβ (Ιβροηρνη άβ ραΐδοη ». Οαηδ Μΐ. δηρίοηΐ 
οβ δβραίΐ ηη « ιηίΓ&οΙβ νίοίβηΐ », ηη « δί^ηβ οοιηπίΘ Ιοδ ΙηίΓδ βη άβπιβη- 

άκιβηΐ ». Ρηίδςυβ ρίβη άβ Ιβί ηβ δ’βδί ρ&δδβ, βοιητηβηΐ Ιβδ βνβη^^άΐΐδίβδ 
Μο. βΐ Μι. βη δοηΐ-ίΐδ νβηηδ & ρβάί^βρ Γβρίδοάβ βοιηιηβ Ρββ1? II βχίδίβίΐ 
ςηβίςηβ βΐιοδβ άβ δβπιΜδίΜβ άηηδ Ιη Ιραάίΐίοη, Ια ραρα1)ο1β άη Γι^ηίβΡ 
(Ρο. XIII, 6-9). ΕΠβ βΙαίΙ Ιρβδ ίαοίΐβ α Ιοηρηβρ βη αΐΐβ^ορίβ. « Εα νίδίΐβ άη 
ρρορρίβίαιρβ αη β^ηίβρ άβνβηαίΐ 1β δβ]οηρ άβ Ιβδηδ α Ιβρηδαΐβιη. Ββ Ια α 
ραβοηΐβρ Ια νίδίΐβ αη β^ηίβρ βοιηιηβ ηη ίηβίάβηΐ ρββΐ... ί1 η’γ αναίΐ ηη’ηη 
ραδ, βΐ ββ ραδ α βίβ ίραηββί» (II, 286). — Οη ηβ ρβηΐ ηίβρ (ΐη’ηηβ ραραβοΙβ 
ρηίδδβ, άαηδ ηηβίραάίΐΐοη ςηβίβοηιιηβ, δβ ΐραηδΓοριηβΡ βη ηη ρββίΐ άβ ΓαίΙ. 
ΕβρβηάαηΙ ίβί ββ ηβ ρβηΐ βίρβ Ιβ βαδ ροηρ άβηχ ραίδοηδ : ά’αβορά ά βαηδβ 
άβ ΓίηΙβρνβηΙίοη ρρββίδβ άβ Ρίβρρβ, άβ (|ηί Μβ. ΙβηαίΙ δαηδ άοηΐβ δοη ρββίΐ, 
βηδηίΐβ ραρββ (|ηβ Γβρίδοάβ ηβ βοηΐίβηΐ ραδ Ια ιηοίηάρβ αΐΐηδΐοη α Ια ραρα- 

βοΐβ-αΐΐβ^ορίβ άη β^ηίβρ. II βδΐ Ια ροηρ Ιηί-ηΐΘΠΐβ, ηοη βοηιιηβ Ιβριηβ, 

ιηαίδ βοιηιηβ ροίηΐ άβ άβραρί ά’ηη δγιηβοΐβ. Αιΐδδί Μ. Ροίδγ βδΙ-ί1 βοη- 

Ιραίηΐ άβ άΐΡβ ςηβ 1β ραδ ΙραηοΚί α βίβ άβραδδβ. Εβ η’βδί ρΐηδ ηηβ « ίηίβρ- 

ρρβίαΐίοη αΙ1β^ορί(}ηβ, ιηαίδ ηηβ αρρΙίβαΙίοη ιηοραΐβ άη ίαίΐ βρηίαΐβιηβηΐ 
βοιηρρίδ, (ΐηί βδΐ δη^^βρββ άαηδ Μαρβ βΐ άαηδ ΜαΙΙΙιίβη » (II, 286). Βοηβ, 

βοηβΐηροηδ-ηοηδ, β’βδί Ιβ ΓαίΙ ΙοηΙ ηη (}ηβ βοηίβηαίΐ Ια Ιραάίΐίοη, ηοη ροίηΐ 
ηηβ αΐΐά^ορίβ (ΐη’οη αηραίΐ βοηίοηάηβ ανββ ηη ΓαίΙ. 

II βδΐ νραί ί^ηβ Ια ρΙηραρΙ άβδ βοιηηιβηΙαΙβηΡδ νοίβηΐ άαηδ Ιβ β^ηίβρ ηηβ 
ίηια^β άβ Ιάρηδαΐβιη. Μαίδ βαίηΐ Ιβροιηβ (^η^ άβνβίορρβ Ιοη^βιηβηΙ οβ 
δβηδ α δοίη άβ Ιβ άίδΐίη^'ηβρ (άοηο βοιηιηβ δβηδ δρίρίΐηβΐ) άη δβηδ ΙίΙΙβΡαΙ: 

ΙιιχΙα ΙίΐΙβναιη αηίβιη Ώοτηίηα8 ραββιίΓαβ ίη ροραΙΪ8, βΐ })α]αΙαίαΐ'α8 

8οαηάαΙιιηι Οναοίβ, άβΙ)ΐιίΙ άίβοψηΐοΐ'αιη αηίηιΟΒ 8ίξηί αηΐίβίραΗοηβ 

βντηαΓβ.,, ΡοΙηίΐ βνξο 8αΙναΙθΓ βαάβητ νίνίηΐβ βΙίατη ίηίηιίοοΒ Βίοοατβ 

81108, ηί8ί βοΓΗΠιρβΓροβηίίβηΐίαηι βχρβοΙα88βΙ 8αΙιιΙβηι (Ρ. Ζ/. XXVI, 153). 
Ο’βδΙ Γορίηίοη άβ Εβργδ., άβ ΥίοΙΟΓ, (:[η οη ρβηΐ άοηο άίρβ Ιραάίΐίοηηβΐΐβ. 
Ε’αβΙίοη άη δαηνβιιρ βδΐ ιιηβ ραραβοΙβ βη αβίίοη. Ββδ Ιορδ, οη άοίΐ δβ δοη- 

νβηίρ άβ Ια ηαΐηρβ άβ Ια ραραβοΙβ; ί1 η’γ α ραδ Ιίβη άβ οΕβΡοΕβΡ άίρβοΐβ- 

ιηβηΐ (ίηί ρβρρβδβηΐβ Ιβ β^ηίβρ, ςηβΠβ βδΐ Ια ίαηΐβ άβ Γαρβρβ, βίο. Ιβδηδ 
βββΡβββ άβδ ΓρηίΙδ δηρ ηη αρβρβ ςηί η α ςηβ άβδ ίβηίΐΐβδ; Γαρβρβ βδΐ άβδ- 

δββββ. Εβία νβηΐ άίρβ ; ^η^βοη(^ηβ η’οβριρα ραδ αη δαηνβηρ Ιβδ ίρηίΐδ 
ςη’ίΐ Ιηί άβιηαηάβ δβρα δβνβΡβιηβηΙ ρηηί. Βαηδ Ια δίΐηαΐίοη, οη άβναίΐ 
ηαΐηρβίίβιηβηΐ δοη^βρ αη ρβηρΙβ 3ηίί. Εα ραραβοΙβ βη αοΙίοη δβ ρροΐοη^β 
ραρ Ιβ άβδδββββιηβηΐ άη β^ηίβρ. Εβ η’βδί ραδ ηη ιηίραβΙβ άβ βίβηίαίδαηββ : 

Νοη ραδ ββρίβδ! βΐ ί1 η’βδί ραδ βοιηιηβ Ιβδ αηΐρβδ. δαίηΐ Εβργδ. αναίΐ άβ]α 
ηοΐ^ (ΐηβ ο’βδί Ιβ δβηΐ οη Ιβδηδ, Ιοη]οηΡδ ββαρίΙαβΙβ βΐ άοηχ, ιηοηΐρβ ςη’ίΐ 
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Γι^ιιίθΓ ί^αθ Ιιι 818 ηΐ8ΐυ(1ίΙ Θδί άβδββοΙίΘ. » 23 3Θδΐΐδ Γθροηάαηί Ιθπγ 

(ϋΐ: « Αγβζ Γοί βη Οίβυ. 23 Εη νέπΐβ ]θ νοιίδ άίδ (^πθ οθίαί (|ΐιί άιραίΐ 

α αιΐδδΐ 1β ροτινοΐΓ άβ ρπηίΓ, βΐ, ηβ νοιιίαηΐ ρ&δ Γθχθγοθγ 8ιιγ (Ιβδ Ιιοιηιηβδ, 

Π ΓβχβΓΟΘ δΐΐΓ ηη 8ιγ13γθ. Εϊ ροχίΓΐ^ιιοί η’&υΓ&ίΙ-ίΙ ρ&δ ιη&ηίίβδίβ 8& ΙοαΙβ- 

ριιίδδαηοΘ άαηδ Γοράρβ (Ια οΙι&ΙίτηθηΙ, βη Ια ΙθιηρθΓαηΙ άβ ΙαηΙ άβ 1)οηΙ;θ, 

ρυί8(}ΐιβ ο’βΙαίΙ θποογθ ιιηβ ίηνίΐαΐίοη αυ ΓθρθηΙίΓ? ΟΙίΓγδ., ΙβΓοτηβ, ΥίοΙΟΓ, 

οηΐ ρβη8Θ (}ΐΐΘ ΟθΙΙθ Ιβςοη βΙαίΙ ΐΓβδ α ρροροδ, ροιίΓ (|ΐΐ6 Ιβδ (ϋδοίρΙθδ 

οοΓηρΓίδδβηΙ Ηβη (^αβ Ιβδίΐδ αΐΐαίΐ α Ια ιηοΓΐ 1ί1)ΓΘΐηΘηΙ, δαηδ ιΐδβΓ (1β δοη 

ροηνοΐΓ ροιίΓ βΟΓαδΘΓ δβδ βηηβιηΐδ. 

Οη ηβ δαιίΓαίΙ (Ιιεθ δί Μο. α ρβηδβ αιΐδδί α ββία. ^ααη1; α ηοιηιηθΓ ηηβ 

ραραΐίοΐθ βη αβίίοη « πηβ δΟΓίβ άβ βοΗΐβάίβ » (Εοίεί;, II, 285), β’βδί ιηβοοη- 

ηαίΐΓβ 1β οαΓαβΙβΓβ άβ ββδ δοβηβδ (ΙοηΙ Ια ΒϊΗβ οίϊρβ ρΙαδίβιΐΓδ βχβιηρίβδ 

(Ιδ. XX, 188.; ΙβΓ. XIII, 1 δδ.;χιχ, 1. 2. 10; χχνιι, 2δδ.;Εζ. ιν, 1 δδ.; χιι, 

3 8δ.; I Κβ^·. XXII, 10 δδ.). Ε’βρίδοάβ άα β^αίβΓ βδΐ άοηβ αηβ βββηβ ΓββΙΙβ, 

βη 06 δβηδ (|ηβ Ιβδίΐδ α οΙιβΡοΙίΘ άβδ ίρηίΐδ βΐ άβδδβοΐιβ 1β β^αίβρ; ιηαίδ 

δοη ίηίβηΐίοη η’βΙαίΙ ραδ ββ δαΙίδΙαίρβ δα ίαίιη; άβδ 1β άββιιΐ ί1 βηίβηάαίΐ 

βοηηβρ ηηβ Ιβςοη α δβδ βίδοίρΙβδ. ΕΙΙβ η’βηΐ ραδ βίβ δαίδΐδδαηΐβ β’ϋ ηβ 

δ’βΙαίΙ οοιηρορίβ δβρίβηδβιηβηΐ οοιηιηβ ηη βοιηιηβ (}ηί α Γαίπι, β1 ο’βδί δοηδ 

οβίίβ ίοριηβ ςηβ Μο. ρρβδβηΐβ Ιβδ ίαίΙδ. Οη ρβηΐ ρβηδβρ β’αίΠβηΡδ ανβο 

ΥίοΙορ (}ηβ Ια ίαίιη βΙαίΙ ρββΠβ, ΙοηΙ δ’ΐιαριηοηίδαηΐ βαηδ 1β δαηνβηρ ανβο 

Ια βίδρβηδαΐίοη ββ δοη βηδβί^ηβπιβηΐ. 

ΚβοβιηιηβηΙ Μ. Ε. δο1ι\ναρΙζ α δηρροδβ [ΖβίΐβοΗΗβ /*. ηβηΐ. ννί88.1904, 

80 88.) ςηβ οβί βρίδοββ βΙαίΙ ηη οαδ ββ ρηρ ίο11ί-1ορβ; ίΐ ^ αηραίΐ βη ρρβδ 

ββ Ιβρηδαΐβπι ηη β^ηίβρ ββδδβοΗβ; οη βχρΙίςηαίΙ ςηβ Ιβδηδ ΓαναίΙ ιηαηβίΐ, 

ιηαίδ ςη’ίΐ ρβνβρβίραίΐ ΙοΡδ ββ Ια ραροηδίβ. ΟβΙΙβ βχρΙίοαΙίοη βδΐ βη δοί ρβη 

νραίδβιηβΙαβΙβ, ραροβ ςη’ηη β^ηίβρ ββδδβοΐιβ βδΐ ηηβ οΕοδβ Ιρορ ορβίηαίρβ 

ροηρ βοηηβρ ηαίδδαηοβ α ηηβ Ιβ^βηββ. Ββ ρΐηδ, βαηδ οβ οαδ, 1β ρβηρΙβ 

αηραίΐ δηρβιηβηΐ βοηηβ ΙορΙ αη β^ηίβρ, Ιαηβίδ (^ηβ Μο. α ηοΙβ βχρρβδδβ- 

τηβη! (ίηβ οβ η’βΙαίΙ ραδ 1β Ιβιηρδ ββδ β^ηβδ. 

22-25. Εα γοι ετ ελ ρκιεκε (ΜΙ. χχι, 21. 22; οί. ΜΙ. χνιι, 20; Εο. χνπ, 6; 
ΜΙ. VI, 14). 

22) ^Θδυ8 ένϋβ ββ ΙίρβΓ βυ ΙηδΙθ δΟΐΊ βη β^ηίβι· αηουηβ οοηοίηδΐοη δηρ οβίηί 

οίηί ιηβηαοβ ^β^η8α1βIη (α Γορροδβ βθ οβ ςηί 8θ ραδδβρα χιι, 10); ο’68ί ςηβ 1θ 

ββ88ΘθβθπιβηΙ η’βδί ραδ ηηβ ραραβοΙθ-αΙΙθ^Όηβ, ιηαίδ ηηβ ρΓβηνβ ββ δοη ροη- 

νοίρ. Ροηρ ηηβ ίοίδ ίΐ Ιηί α ρΐη ββ ίαίρβ ηη ιηίραβίβ ςηί ηβ ίηΐ ραδ βίρββίβπιβηΐ 

ββ βίβηίαίδαηοβ, ιηαίδ (^ηί ρηΐ δβρνίρ ά δβδ βίδβίρΙβδ β’ηΐίΐβ Ιβςοη. Εα π(στις θεοΰ 

βδΐ Ια ίοί βη Βίβη, βη δα ρηίδδαηββ, βη δα δα§·βδδβ βΐ βη δα ΕοηΙβ. ΕβΙΙβ βοηρίβ 

ρβραδ· βχρ1ί(}ηβ β’αναηββ ςηβ 1β ιηίραοΐβ ββηιαηββ ηβ ρβηί βίρβ ορβΡβ ςηβ ραρ 

Εηί, βΐ βοηίοριηβτηβηΐ α Ια ρβρίββϋοη ίηβηίβ ββ δα ηαΙηρβ. Εβίηί ηηί 1β ββηιαηββ 

ρρβηβ δοη ΡββοηΡδ βη Βίβη, βνίββηηηβηΐ ροηρ οιηβίςηβ βΐιοδβ β’ηΐίΐβ βΐ ββ 

ραίδοηηαΕΙβ. 

23) Εα ραροΙβ βδΐ δοΙβηηβΙΙβ; οΓ. ιιι, 28; νιιι, 12; ιχ, 1. 41; χ, 15. 29. Εοίδ^ α 
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α οβΙΙθ ιηοηΐ8§ΊΐΘ : Εηΐθνθ-Ιοί βΐ ]θΙΐΘ-Ιοί άαηδ Ια πιθγ, θΙ (|αί η’Ηθδί- 

ΙθΓαίΙ; ραδ άαηδ δοη οοθπγ, πιαίδ οροίΓαίΙ; (:|πθ οθ (^α’ίΐ άίί αΓηνθ, οθία 

Ιαί αΓΓίνβΓα.. Ο’βδΙ ροπΓ(|υοί ]θ νοπδ (Ιίδ : ΙουΙ οβ (|ιιθ νοαδάθΐηαη- 

(ΙθΓθζ θη ρηαηΐ, ΟΓογβζ (}πθ νοιίδ Γανβζ οΒΐβηυ, βΐ ΟθΙα νοαδ αρη- 

νβρα. Εΐ ί^ααηίΐ νοαδ βίβδ άβΐ^οαί ροπρ ρρίθρ, δί νοπδ ανβζ €[αθ1(|αβ 

νουΐα ΐΓ&ηδρορίβΓ ΟθΙ βηδβί^ηΘπιβηί βη Οαΐϋββ, οοηιπίθ ρίπδ η&ΙαρβΙ 8α 1)ογ(1 
άα 180 άβ Τί]3θΓί8(ΐ6. Μ&ίδ ^68αδ & άθναηΐΐυί Ιβ ΐΉοηί άβδ ΟΙίνίθΓδ, ίΐ’έδ βδοαί’ρβ 
8. Γβδί, (1οΐΉΪη8ΐιί, (5αοί(5α6 άθ Ιοίη, Ια πιθρ ΜορΙθ ηαί ρ8Γ8ΐΙ α Ι’ΐιοπζοη : « ΟβΙΙθ 
η[ΐοιιΐ8§'ηβ » βδΐ άοηο ιοί 1θ πιοηΐ άβδ ΟΙίνΐβΡδ. Β’8.ί1ΐ6αΓ8 Ια ΙοοαΙίοη α ([αβ1θ}αβ 
οΐιοδβ' άβ ρΓθνβΓΐ)ία1, βΐ 1β δαανθαρ α ρΓθΙθηάα νίδβρ ηιοίηδ αη οαβ οοηορβΐ, 
(}α’υη οαβ Ι^ρΐί^αθ, δί 1)ίθη οίαβ Βο. α ΓβπιρΙαοΘ Ια ΐΏοηΙα§·η6 ραρ αη δ^οοιηορβ 
(Βο. XVII, 6). υηβ ΐΏοηία§^ηβ θδί αη ο^δίαοΐβ (Ζαοίι. ιν, 7); 1β ταΐίΐίίη (|αί δαναίΐ 
ΐΓαηοΙιβΓ ίοαίβδ Ιθδ (ϋίϊίοαίΐβδ έΐαϋαη « άέραοίηθαρ άβ ιαοηία^-ηθδ » ΊρΊ!7, 
άθ ΚαΙ)5α, Ηογ. 14»); ηοαδ άίδοηδ βηοορβ ίαιηίΙίΘΡθΐΏβηΙ « αη Ιραηοΐΐθ-ιηοη- 
Ια^ηβ » ά’αη ΙιοιηπίΘ ς[αί δαίΐ ρβδοαάρβ αηβ ςαθδΙίοη ρραϋςαβ άίίϊιοίΐβ. Οη α Ιρβδ 
δοανβηί ρβρροοίιβ ααχ οΐιρβϋθηδ άβ ηβ ραδ ανοίρ αοοοιαρίί οβ ιαίραοΐβ βη Ιβδ 
άβΠαηί άβ ιηβΐίρβ βη ιηοανβπιβηΐ άβδ ιηαδδβδ 1)βααβοαρ ηιοίηδ βοηδίάβραΜβδ. 
Α ςαοί νίβίορ α ρβροηάα ανββ α-ρροροδ (^αβ 1β 8βί^ηβαρ ηβ ρροιηβΐ ραβ 1β άοη 
άβ ίαίρβ άβδ ιηίραοΐβδ ίηαΐίΐβδ, βΐ ςαβ δαηδ αηβ αϋΐίΐβ οη ηβ ΡβιηαβραΗ ραδ ρΙαδ 
αη ίβία ςα’αηβ ιηοηΙα§·ηβ ραρ Ια ραίδδαηββ άβ Όίβα. Οη α δοανβηί βίΐβ βοιηιηβ 
αη ιηίραβΙβ άβ ββ ^βηρβ ββίαί ςα’ορβρα δαίηί 0ρ6§Όίρβ Ιβ Τ1ιααιηα1αρ§“β βη 
οΜβηαηί (|α’αηβ ιηοηία§^ηβ δ’ββαρίαΐ αδδβζ ροαρ Ιαίδδβρ Ια ρΐαββ δαίΤιβαηΙβ α 
αηβ β^ΐίδβ (^α’ίΐ νοαΙαίΙ Ι^αΙίρ. 8αίηΙ Ρααΐ ίαίΐ αΙΙαδίοη ά Ια ραροΙβ άβ ^β8α8 
(I Οορ. XIII, 2) και έαν εχ^ω πασαν την πίστιν ώστε δρη υ.εθιστάναι. Ββ νβρΙίβ διακρίνεσθαι 
δί^ηίΓιβ « άββίάβρ ». Βαηδ Ιβ Ν. Τ. βΐ 3αδς[α’α ρρβδβηί άαηδ Ιβ Ν. Τ. δβαί, ί1 α 
Ιβ δβηδ ά’βίρβ ίηββρΙαίη (ΑβΙ. χ, 20; Κοιη. ιν, 20; χιν, 23; 3αβ. ι, 6[Ι)ί8]; ιι, 4), 

ββ ςαί δ’ορροδβ άίρββίβιηβηί α Ια Γοί. Ρβαΐ-βίρβ Γίάββ ίηίβριηβάίαίρβ βδΙ-βΠβ 
άββίάβρραρ δβδ ρρορρβδ ιηογβηδ, βχαηιίηβρ ροαρ άββίάβΡ, βίρβ βηιΒαρραδδβ ροαρ 
άββίάβΡ, ΙιβδίΙβΡ. Ο’βδί βνίάβπιιηβηΐ ΓβΙαΙ ηοριηαΐ ί^ααηά οη δβ Ιροανβ βη ρρβ- 
δβηββ ά’αηβ ίιηροδδίΐιίΐίΐβ; οα ρΐαίόΐ, οη η’Κβδίίβ ιηβπιβ ραδ, οη η’βδδα^β ραδ 
άβ ρρονοηαβρ αη ηιίραβίβ. Βα Γοί ηβββδδαίρβ ροαρ ββία η’βδί ραδ, δβπιΜβ-Γ-ίΙ, Ια 
Γοί οράίηαίρβ, ηιαίδ Ια βοηνίβί,ίοη ηαβ άαηδ Ιβ ιηοηιβηΓ ρρβδβηΓ Βίβα αββοΐ'άβρα 
Ιβ ιηίραβΙβ, ββ (}αί δαρροδβ αηβ ^ραββ δαρηαίαρβίΐβ δρββίαΙβ. 

24) Μβιηβ βΐιβζ Ιβδ β1αδδί(}αβδ, προσεύχορ,αι δαρροδβ ηα’οη δ’αάΐ'βδδβ α Ια 
άίνίηίίβ; αα βοηΐραίρβ αιτεΓσθαι βδΐ αηβ άβιηαηάβ δοίΓ α Βίβα, δοίί ααχ Ιιοιηιηβδ. 
Βα ίοϋρηαρβ άβ Μβ. βδΐ δβιηίΓίίιαβ, βί 1)ίβη ρβηάαβ ροαρ Ιβ δβηδ ραρ ΜΓ. : δσα άν 
αιττ^σητε εν τη προσευχή. Οη άοίΐ βροίρβ (|α’οη βδΐ άβ3α βχααββ, ελάβετε, Γβριηβ ίρβδ 
ΓογΓ, ιηαίδ ςαί ιηαρςαβ Βίβη Γαδδαραηββ άβ Ια Γοί : οη α Ρββα άβ3α ββ ς^αβ Βίβα 
βδΐ άββίάβ α άοηηβρ; ί1 ηγ α ρΙαδ ςα’ά αίίβηάρβ ΓβχββαΙίοη, εσται υμ-Γν. Οβϋβ 
Γοίδ Ια ρβηδββ βδί Ιοαί α Γαίί §;βηβρα1β. Β’αη αβίβ άβ Γοί ραρίίβαΐίβρ, 3θδαδ ραδδβ 
ά ΓβίϊίβαβίΙβ δοανβραίηβ άβ Ια ρρίβρβ. Ββδ ΙβΡίηβδ δοηΓ Ιβδ ιηβιηβδ ΡβΙαΓίνβηιβηΓ 
α ΓβχααάίΙίοη. 3βδαδ ηοαδ βηδοί^-ηβ (|αβ (^αί ρρίβ ανββ Γοί, Ια Γοί βη Βίβα, 
οΒίίβηΙ ΙοαΙ ββ ςα’ίΐ άβιηαηάβ; ί1 άβιηαηάβ δβίοη Βίβα. 

25) δταν ανββ Ιβ ρρβδβηΓ, βοηιπιβ ν. 19 (ά’αρρβδ ΒΙαδδ, 223, δταν ροαρ εάν); Ιβ 
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ο1ιθ8θ οοηΐΓθ (|ΐΐθ1(:[α’ιιη, Γθΐηθ11θζ-[1θ], αβη ^υβ υοΙγθ Ρθγθ (|υί Θ8ΐ 

ά&ηδ 1β8 οίθυχ νουδ ΓθιηβΙΐΘ απβδί νο8 ΓίίπΙθδ. » 

ίΐδ νίηΓΘπί άβ ηοηνβαα α ΙόΓυδαΙθπι. Εΐ οοπιπιθ ί1 8θ ρκοπιβ- 

ηαίΐ άαηβ Ιβ ΤβπιρίΘ, 1θ8 οββΓδ άβδ ρρβίΓβδ βΐ Ιβδ δΟΓίβθβ βΐ Ιβδ αη- 

οίθπδ νίπΓθηΙ νθΓ8 Ιυί βΐ Ιυί άΐΓΘηΙ; : « ΡαΓ ςιΐθΠθ &η1θΓίΙβ ίαίδ-Ια 

0θ1α? οιι (|υΐ ί’α άοηηβ οθΙΙθ αυΐοηΐβ ρουΓ (^πβ Ια β^ίδδβδ άβ Ια 

8υβ3. α βίβ Γβδϋίυβ ρακ άβ ηοιηΙΐΓβυχ πίδδ,, ηιδηιο Β. Οη ρπαϋ άθΒουί (οί. 
I Κθ§·. VIII, 14. 22; Νθΐι. ιχ, 4; Ρδ. οχχχιν, 2; ^β1^ χνιιι, 20; ΜΙ. νι, 5), άα ιηοΐηδ 
άαιΐδ Ιβδ οίΓΟΟηδίαηοβδ ΟΓάίηαίΓβδ. Βθδ οΙΐΓβΙίθηδ αίιπβηΐ α ρπβκ ά §·βηουχ, 
ροδίπΓβ ρΐιΐδ ΙιυιηΜβ, ςαβ Ιβδ αηοιβηδ βιηρίογ&ίβηΐ ροπΓ δΐιρρΙΐβΓ ρίιΐδ ίηδί&ιη- 
πίθηί (I Κβ§·. VIII, 54; Εδά. ιχ, 5; Όαη. νι, 10; ΜΙ. χχνι, 39; Αοί. νιι, 60; χχ, 36; 
XXI, 5; Ερίι. ιιι, 14). Εβ δαυνθίιι· α ίαίΐ ίίΠιΐδίοη & Γυδα^β ηοΓίϊΐκΙ, δαηδ ρκβδΟΠΓβ 
υηβ Γβ^ΐβ Μο. η’α ραδ ΓβρροάυΐΙ 1β Ραΐ6ΐ\ πΐίΐίδ άτι ιηοΐηδ Ια Γοηηυΐβ 
6υ ΡβΓβ βίΐηδ Ιθδ οΐβιιχ α ρκοροδ άβ Ια ρπέκβ. Εα ρηβΓβ βδΐ αΐηδΐ βηοαάΓβθ 
βηΐΓθ Ια ίοΐ, V. 22, βΐ Ια οΐιαπίβ. Είηβ άβδ ταΐδοηδ Ιβδ ρΐυδ υκ^βηΐβδ άθ ρρΐβι* 

ο’βδί άβ άβιηαηάθΓ ά Εΐβιι 1β ρακάοη άβ ηοδ ΓαυΙβδ (Όαη. ιχ, 4; Τοί). ιιι, 3; 
Βαι·υοΙι ιιι, 2, βίο.); ΐ1 ίαυΐ αιιραΓαναηΙ ρακάοηηβΓ αυχ ααΐΓβδ. 
Οη ηβ ρβιιΐ ηίθΓ ςιιβ οβίίβ ΐηδίΐ’υοίΐοη δΐ ίοηάαιηβηίαΐβ δΠΓ Ια ρπβΓβ, αηΐιηββ 

ραΓ Ια ίοΐ βί Ια οΐιαπίβ, αυραΐί ριι θΙγθ άοηηββ άαηδ ηηο αιιΐΓβ οΐροοηδίαποβ. 
8αηδ ραιΊβΡ άβ Εβ. ςυΐ α οιηΐδ Γβρΐδοάβ άυ Γι§^πΐβρ άβδδββΐιβ, Μί. α άθ]α ραρΙβ 
υηβ ρρβηηΐβΡβ ίοΐδ άυ ιηΐραβΙβ άβ Ια ιηοηία^ηβ, χνιι, 20, βί ΐ1 ηβ ραρΙβ άυ ραράοη 
ά ρροροδ άβ Ια ρριβρβ ςυβ νι, 14 δ. 

26) Οβ νβΡδβΙ άβία ¥§. βδΐ οιηΐδ ραρ ΝΒΕ8ΛΨ, (|(|υβδ ιηΐηυδβυΐβδ, ϊί, /, Β^Γδίη. 
αντη. Π α ρβηβίρό άαηδ υη §^ραηά ηοπιΒρβ άβ ιηδδ. βί άβ νβΡδδ. ά’αρρβδ Μί. νι, 15. 

27-33. Εα ^υΕ8ΤIΟΝ οεβ ρκΕΤΚΕδ δυη εα ΜίδδίοΝ βε άΕδϋδ (Μί. χχι, 23-27; 
Εβ. XX, 1-8). 

27) Τουί βη ΐηδίρυΐδαηί δβδ άΐδβΐρΙβδ δυιΊα ρρΐβΡβ, 36δυδ αρρΐνβ α 3θρυδα1βηι 
ανββ βυχ. Ο’βδί Ια Ιροΐδΐβιηβ νΐδΐίβ αυ ΤβιηρΙβ, ιηαΐδ Ια δββοηάβ βη βηίραηί ραρ 
3ΘΡυδα1βηι (πάλιν), 1β ίροΐδΐθπιβ 3θυρ άβρυΐδ Γαιτΐνέβ άβ .ΤβρΐβΙιο. — 3βδυδ δβ 
ρροιηβηαΐί άαηδ 1β ΤβιηρΙβ, β’βδί-α-άΐρβ άαηδ Ιβδ ρορίΐοίυΘδ; 1β ρΐυδ νραΐδβιη- 
ΙιΙαΜβ βδί ςυ’ΐΐ βηδβΐ^ηαΐί δβίοη δα βουίυιηβ. Οβυχ (^υΐ νΐβηηβηί ά Ιυΐ δοηί άβδ 
Γβρρβδβηίαηίδ άβδ ίροΐδ ^ρουρβιηβηίδ βοπιροδαηί 1β δαηΐιβάρΐη (νιιι, 31). Ιβΐ 
Ιβδ ^ραηάδ ρρέίρβδ δοηί ηαίυρβίίβιηβηί βη ίβίβ, ρυΐδο^υ’ΐΐδ οηί Γαάιηΐηΐδίραίΐοη 
άυ Τβηηρίβ. Ιΐδ οηί βυ 1β ίβιηρδ άβ δβ βοηδυΐίβρ ανββ Ιβδ δβρΐ1)βδ (χι, 18), βί ΐΐδ 
οηί ρρΐδ ανββ βυχ (|υβΡ{υβ8 ρβΡδοηηβδ Ιιαυί ρΙαβββδ ρουρ α§;ΐρ ανββ ρΐιΐδ 
ά’αυίορΐίβ. Ο’βδί ίουίβ Ια ηαίΐοη ^υΐ βδί ρβρρβδβηίββ. 

28) Εα ςυβδίΐοη βδί ιηοίΐγόβ ραρ Ιαδββηβ άβ Ια νβΐΠβ. Ιόδυδ α α^ΐ βοιηιηβ δ’ΐΐ 
βίαΐί ΡβδροηδαΜβ άυ Βοη οράρβ άαηδ Ιο ΤβιηρΙβ, βί 1β ]υ§·β άβ ββ (|υΐ βίαΐί 
βοηνβηαΒΙβ αυ βυΐΐβ άβ Όΐβυ. Ο’βδί 1β δβηδ άβ ταΰτα, ςυΐ ηβ ρβυί δΐ^ηΐββΡ ηΐ 
δα ρροιηβηαάβ, ηΐ ηιβιηβ δοη βηδοΐ^^ηβιηβηί, ιηαΐδ υη αβίβ ά’αυίορΐίβ, βοιηιηβ 
1β ρρουνβ Ια ςυβδίΐοη ροδόο; οη ηβ ρβυί ραδ άΐρβ ηοη ρΐυδ ςυβ ββ δοΐί ίουίβ 
Ια βαρρΐβρβ άβ 3βδυδ; Ια δοΐυΐΐοη ούί βχΐ^ό υηβ Ιοη^υβ οηςυέίβ, βί βοιηρορίβ 
υηβ Ιοη^υβ αρο1ο§·ΐβ. Εβδ αάνβΡδαΐροδ άβ άβδυδ δ’βη ίΐοηηοηί ά υη ίαΐί ρρββΐδ, 
ά υη αβίβ βχίραοράΐηαΐρβ (]υ’υη δΐηιρΙβ ραρίΐβυΐΐβρ^ηο ρουναΐί δβ ρβρηιβίίρβ. 
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80γΙθ? )) Ογ ^Θ8Π8 ΙθυΓ (ϋΐ : « ^β ηβ νου8 ίθΓαι (|π’αηθ ςτιβδίίοη, 
θ1 Γβροηάθζ-τηοί, θί ]β νοιίδ (ΙίΓδίί ραΓ (|αθ11β αιιΙοηΙβ αίηδί. 
991,6 ΙαρΙβπΐΘ άβ Ιβαη βίαίΐ-ίΐ άα οίβΐ οιι (1β8 1ιοιτιιηθ8? Κβροηάβζ- 

ιηοί. » 91 Εί Πδ οβΙοιιΙαίΘηΙ βηΐΓβ θΐιχ, (Ιίδ&ηΙ : « δί ηοπ8 άίδοηδ : Όιι 
οίθΙΙ ί1 (ΙίΓα : ΡουΓί^υοΐ (Ιοηο η’ανβζ-νοαδ ρ&δ ΟΓα βη 1υί? 92 Μ&ίδ 

Ιΐδ ΟΓοίβηΙ άοηο ανοΐΓ Ια ραΓίΐβ 1)β11β βί οΐ3ΐί§·βΡ ^βδΠ8 α 8θ (ΙβοΙαΓβΓ. ^ι1’^18 

αίβηΐ νυ οιι ηοη (Ιαηδ Γαοίβ (1β ^βδυ8 πηβ (ΙβιηοηδίΓίΐϋοη Γηβδδίαηίςυθ, ίΐ8 ηβ 

86 ρΙαοβηΙ ραδ δΐΐΓ οβ Ιβιταίη. Ιΐδ Ιυί άβπΐίίικίβηί ίΓΟδ βχαοίβΓηβηΙ : ά’ού Ιυί 

νΐβηί ΓαιιίοπΙβ (^ιι’ίΐ βχβΓΟβ ? II ηβ ροιίΓΓΟ Γβροηιΐΐ'β ςιιο ο’βδί ά’βυχ-ιηβπιβδ. 

Εί δ’ίΐ ηβ νβηί ρ&δ ρΓβηάΓΟ Ια, ΓβδροηδαΙ)ί1ίΙβ βηΙίβΡβ άβ ββ ςη’ΐΐ α ίαϋ, ςη’ϋ 

άβδί^Ήβ δοη πιαηάαηί. Εδί-ί1 αηίβαΓ ρπηοίραί οιι δίιηρΙβ βοηιρΗ€β? Ο’βδΙ 

βοπιιηβ 1β (1β1)ηί ά’ηη ίηΙβΓΓΟ^αίοΐΓβ ηΟΓηιαΙ; οΓ. ΑοΙ. ιν, 7 : έν ποια δυνάι^ει η 
εν ποίω όνό^χατι; 

29) Ε’αηΙοηίθ βίαΐί Ιβ^-ίϋηιβ; Ια ςηβδΙίοη, βη αρραΐ’βηοβ άη πιοίηδ, (ΙίοΙββ 

ραΓ Ιβ δοηβί άβ Γοράρβ ρηΜίο. ^^δυδ ηβ Γβίηδβ ραδ άβ ΓβροηάΓβ. 8’ί1 Γβροηά 

ραρ υηβ (ΐηβδΙίοη, βοηιιηβ ρρβββάβηιηιβηΐ (χ, 3), οβ η’βδί ραβ υη ηιαης[ΐιβ 

(Ι’έ^^αράδ βηνβΡδ Ια ρΐηδ ΙιαηΙβ αηίοριίβ ηαίίοηαΐβ. Ε βΙαίί ιιηβ }ια1)ί1η(Ιβ (Ιβδ 

ραΙιΜηδ άαηδ Ιβυρδ άίδουδδίοηδ (\νηΝδθΗΕ, Νβαβ Ββίίναξβ, 247), ιιη ρροοβάβ 
(ΙβδΙίηβ α ρρβραρβρ Ια δοΐυίίοη βη ίη(ϋ(|ηαηΙ Ια νοίβ α δυίνρβ. Εβ βΐιβπιίη ({ΐιί 

οοηάηίδαίΐ ά ρββοηηαίίρβ Ια ιηίδδίοη (Ιίνίηβ άβ »Ιβδηδ ραδδαϋ ραρ 3βαη. Ένα, 

ηοη ραδ « υηβ » ςυβδίίοη ρουρ « άβηχ » ηηβ νοηδ ιηβ ροδβζ, ηί δίιηρίβηιβηΐ 

« ηηβ ς[υβδϋοη », οοηιιηβ βη ίραηςαίδ, ροπρ τινα (οί. ν, 22), ιηαίδ « «ηβ 8βιιΙβ 

ΐίηβδΙίοη ». Μοη άβδδβίη η’βδί ραδ άβ Λ^ουδ αρρβίβρ 1οη§^ίοηιρδ δυρ άβδ ρΓβαηι- 

Ι3υ1β8, (Ιίίβδ-ιηοί δβηίβιηβηΐ ββία. κα\ άποκρίθητέ ρ.οι, καί έρω βδί ά’αΐΐηρβ δβηιί· 

ίίςιΐβ ΡβΠίρΙαββ ραρ Μί. ; δν 2άν ειπητέ ροι, καγώ... έρώ. 

30) Ραδ ά’αρϋβΐβ άβναηί ούρανοΰ ηί άβναηί άνΟρώ;:ων, βαρ ί1 ηβ δ’α^ϋ ραδ 

(Ι’ο1)]βΙδ ίηάίνίάηβίδ, πιαίδ (Ιβ άβηχ βαίβ§ΌΡίβδ ορροδββδ : ορί^ηβ ββίβδίβ, 

ορί^ίηβ Ιιηηιαίηβ [Βίαββ, 149). Ιοί Ιβ « οίβΙ » βδί ρουρ « Όίβιι », δβίοη 1’υδα^β 

3υίί (Ιυ Ιβπιρδ. Εβ Ιιαρίβηιβ Ρβδυπιαίί ίοαίβ Ια ρρβιΐίοαίίοη (Ιβ 3βαη, Εαρίβηιβ 

(Ιβ ρβηίίβηββ, ρρβραραηί Ιβ ρβ^ηβ άβ Βίβυ. II γ αναίί Ια υη ίαίΐ ρυΕΙίο, ρΐυδ 

ίαοίΐβ α οοηδΙαΙβΡ (^υ’υη Εοηηηα^β ροδίίίί ρβηάυ α 3βδυδ ραρ 3βαη. 

31) Εβδ αάνβΡδαίρβδ άβ 3βδυδ ηβ ραραίδδβηί ραδ δοη§,'βΡ α ρβροηάρβ δβίοη 

Ιβυρ οοηδοίβηοβ. δ’ίΐδ αναίβηί ρβροηάυ : « άυ οίβΙ », 3βδυδ Ιβυρ αυραίί άίί 

δαηδ άουίβ ; « πιοί αυδδί 3β ίίβηδ πια ηιίδδίοη άυ οίβΙ ». Ιΐδ ηβ νοίβηί άαηδ 

οβίίβ οοηΐρβ-ίηίβρροο-αΐίοη (^υ’υη ρίβ^^β, βί ίΐδ θηνίδα§·βηί δβυΐβπιβηί Ιβδ οοη- 

δβςυβηββδ (Ιβ Ιβυρρβροηδβ ραρ ταρρορί α βυχ-πίΘιηβδ. Εη (Ιίαΐβοίίοίβηβ ροηιρυδ 

αυχ αρ§^ηίίβδ, ίΐδ οΐιβροΐιβηί ά ρρβνοίρ Ια Ρβρ1ί(ΐυβ, αναηί (Ιβ (ΙοηηβΡ Ια ρβροηδβ. 

Εοπιπιβ ίΐδ η’οηί βυ (Ι’αυίρβ ΐηίβηίίοη (}υβ άβ, δυρρρβηάρβ Ιβυρ αάνβΡδαίρβ, ίΐδ 

Ιυί δυρροδβηΐΐβ πιέπιβ (Ιβδδβίη. Οη οροίραίί νοΙοηίίβΡδ ςυβ Ιβδ δορίΐιβδ οηΐ βίβ, 

άυ ηιοίηδ α ραρίίρ (Ιβ οβ πιοηιβηί, Ιβδ ίηδρίραίβυρδ άυ §·Ρουρβ. προς εαυτούς βςυί- 

ναυί α έν έαυτοΤς, οοιηιηβ (Ιαηδ Μί., ιηαίδ η’βχοΐυί ραδ υηβ 1>Ρθνβ (3β1ί1)θΡαίίοη α 

(Ιβιηί-νοίχ (ιχ, 10; χιι, 7). 

II βίαίΐ ηοίοίρβ (ΐυβ Ια οΙαδδβ (Ιίρι^βαηίβ αναίί βίβ ρβυ ιΐοοίΐβ α Ια ρρβάίοαίίοη 

<3β ^βαη. Οη ηβ ρουναίί ηίβρ οβ ροίηί ηί ίαίρβ νοΙίβ-Γαοο βη οβ ηιοιηθηί. 

32) άλλά (ΤνβΙΙ/ι.); οί./ηΖΓ. « ηιαίδ δί ηουδ άίδίοηδ ρ1υί61? » εΓπωριεν, 
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31 ηοιιβ άίδίοηβ : Βοβ ΗοιηιηθβΡ >> ίΐ8 0Γαί§·ηΕί6ηΙ 1θ ρβηρίβ! Ο&γ 

ίου8 Ιβηειίθηί (^αθ 3Θαη αναίί βΐβ ΓβΘΐΙθπίθηΙ ηη ρρορΗθΙβ. Εί γθ- 

ροηάαηΐ; α Ιθβυδ, ίΐ8 άΐΓθηΙ : « Νουβ ηβ βδίνοηδ ρ&8. » Εί ^θδΠ8 
ΙβπΓ (ϋΐ : « Μοί ηοη ρ1ιΐ8 ]θ ηβ νουδ άίδ ραδ ραΓ (^ιιθΠθ αυΐοπίβ 

^’α§^8 αίηδί. » 

8πΐ3]. (ΐΘΐί1)βΓ&Ιίί. ((ΐιβδίίοη άβιηβαΓβ δπδρβικίπβ. ίιβδ δ&ηΐιέάηΐβδ ηθ δ’&νουβηΐ 

ραδ βηΐρβ βυχ ςπ’ίΐδ οραί^^ηβηΐ 1θ ρβηρίβ : Γβεροηάβΐ Μανου,Β 8ΐιο ηοιηΐηβ, 

ΐάίΐηβ βίβ^αηίίδβίιηβ /'βοίεββ νίάβΙιΐΓ, (^ηοπίατη Ιιαυ,ά Ι^ααίΙβ ^ιιίδ^ιιαηι δίΰί ίρββ 
αρβΠβ ύπιονβτη αάβονίΒβΓβ οοπΒΐίβνίι (ΚίηβΙί, βϋβ ραρ 8β1ιαηζ, 1β(}ηβ1 ρρβίβρβ 

άιρβ ({ηβ Μβ. αΙ)Ρβ§·β βοιηπιβ α δοη οράίηαίρβ [!]). ββΙΙβ Ιοηρηπρβ, Ιρβδ βχρρβδ- 

δίνβ, πιαίδ ηη ρβη αΐ)ρηρίβ, α βίβ αάοηβίβ ραρ Μί. βΐ Εβ. ]^α ν§. ΟΙέτη. α 

ύιηβηιυ,δ, πιαίδ 'νν.-Λν. ύπιβαηΐ. είχον... δτι βδΐ ηη ΙαΙίηίδιηβ ά’αρρβδ ΒΙαδδ 

(236), ΙιαϋβΓβ, « ίβηίρ »; δντως αναηΐ δτι ά’αρρβδ Β Ο βίβ.; άοηβ 1β ρβηρίβ 

βρογαίΐ ΡββΠθΐηβηΙ, ά’αρρβδ 8\νβ1β; ββρβηάαηί, ιηβιηβ αίηδί ρΙαββ, ββ ιηοΐ ηβ 

ρβηΐ §·ηβΡβ δ’αρρΙίςηβΡ (^η’α Ια (|ηα1ί1β άβ 3βαη, ςηί βίαίΐ« νραίπιβηΐ » ρρορΙιβίβ. 

ην, Γίπιρί. βςηίναηΐ αη ρΐηδ-ίϊηβ-ραρίαϋ; 3βαη α α^·! βοιηιηβ ρρορΙιβΙβ αναηί 

ς[η’οη αϋ ρη 1β βοηβίαΐβρ [Βΐα88, 196). 

33) Βα Ρβροηδβ βναδίνβ η’βίαϋ ^ηβΡβ ρΐηβ ρρηάβηΐβ. 3βδηδ βύΐ ρη άίρβ : 

« βοπίΓηβαΙ δβ ίαίΙ-ίΙ (}ηβ νοηδ ηβ δαβίιίβζ ρα8? » ιηαίδ ί1 δ’βη Ιίβηί α Ια ροδί- 

Ιίοη ςη’ίΐ α ρρίδβ, ιηοηΐραηΐ Βίβη ς[ηβ δοη ίηΙβρρο§·αΙίοη η’αναϋ ρίβη ά’α^Ί’βδδίί. 

ΛνβΠΙι. βδΐ 1β δβηΐ α ηοΙβΡ ςη’βη Ρβαΐίίβ 3βδη8 α άοηηβ ηηβ Ρβροηββ ροδίΐίνβ, 

ιηαίδ, ββία δ’βηίβηά, δβηίβιηβηΐ ροηρ Ιβδ απιβδ άροίίβδ βΐ Βίβη (Ιίδροδββδ. 3βαη, 

ά’αρρβδ 1β ρβηρίβ, αναϋ ηηβ ιηίδδίοη άίνίηβ, βί οβρβηάαηΐ ββΙΙβ ιηίδδίοη η’α- 

ναίΐ ραδ βίβ ανοηββ ραρ ΓαηίορίΙβ ς[ηί δ’οΐ^δίίηαίΐ α Ια ιηββοηηαίΐρβ, πιέπιβ 

αρρθδ δοη ιηαρί^ρβ. Β’βΙαίΙ ίηδίηηβρ ςηβ 3β8η8, Ιηί αηδδί, αναίί δα ιηίδδίοη άη 

βίβΙ, βΐ ςηβ Ιβδ άίδβίρίβδ ηβ άβναίβηΐ ραδ δ’αρρβίβρ άβναηί ηηβ ορροδϋίοη 

ραρίίαΐβ βΐ ανβη^Ίβ. 8ηρ Ια ΙιαηΙβ ορίηίοη ςηβ Ιβδ ^ηίίδ αναίβηΐ άβ ^βαη,^ 

βί. ^οδ. Αηί. XVIII, V, 2. 



ΟΗΑΡΙΤΚΕ XII 

^ Εΐ ίΐ 8β ιτιίί α ΙβαΓ ραΗθΡ βη ραΓαΐ3θΙβ8 : « ϋη Ηοιηπίθ ρΐαηία 

αηβ νί^ηθ, θΐ ΓβηΙοιίΓα ά’αηβ οΙόίιΐΓθ θΐ 0ΓθΠ8α υη ρΓθ88θίΓ θΐ ΒαΙίΙ 

υηβ ΙουΓ βΐ Ια οοηβα ά (1β8 νί^ηθΓοη8 βΐ ραΓίίΙ ροπΓ ΓθίΓαη^θΓ. 

XII, 1-12. ΑΙ.Ι.ΕΟΟΚΙΕ ΟΕ8 ΜΑυνΑΐδ νιοΝΕΚΟΝδ (ΜΙ. XXI, 33-46; Ρο. χχ, 9-19). 
1) Οη ρβαί οοηοβάβρ α Ιιοίβγ ςιιβ οβίίβ ίΐΠβ^Όπβ η’βδί ραδ ταίΙαοΙιβΘ Ιγθ8 

όίροΐΐθΐηβηΐ 4 οβ (^ιιί ρρθΟθάβ. Ό&ηδ Ρο. βΐΐβ βδΐ αάρθδδββ απ ρβυρίθ. Μο. Ιιιί- 

ηιέπΐθ ανβο ηρξατο ίη{ϋ(|ΐιβ υη άβΐιυΐ. Μαίδ ββ η’βδί ραδ υηβ ταίδοη ρουρ δυρ- 

ροδβρ ςυβ (Ιυηδ Ια δουροβ άβδ δ^ηορϋςυβδ οβΙΙβ ρηραΙ)θ1β-ίΐ11β§^θρίβ ΙβΡίηίηηίί 

ΓβηδΘί^ηθίηβηΙ άθ ^θδυδ βί ρΡΘΟβάαϋ ίιηηιέ(ϋυίβιη6ηΙ Ιβ άβρηίβρ οοπιρίοΐ άβδ 

ρρέίΡβδ (Μο. XIV, 1 88.). 

έν παραβολαϊς = άυηδ Ρδ. Εχχνπ, 2 (^Ρβο). II δβπιΜβ άοηο (5υβ 1θ ρΐυ- 

Γΐθΐ ίηάί(|υΘ δβυίβιηβηί υη §^ΘηΡΘ ά’ίηδίριιοϋοη, ηοη Ια πιυΐϋρΐίοίίβ άβδ οαδ. Ρβ 

ρδ. βδΐ υηβ δΟΡΙβ άβ Ιβςοη άβ οΐιοδβδ, ιηοηΐραηί Ιβδ άβδδβίηδ άβ Βίβυ δυρ Ιδ- 

ραβί ραρ δοη ΙιίδΙοίρβ βΠβ-ιηΘίηθ. II βδΐ ροδδίΜβ (ΐυβ Μο. δβ δοίΐ ρβρορίβ άίρβο- 

ΙβΓηβηΙαοθ δουνβηιρ. Ρβυΐ-βίρβ αυδδί Ιβ ρΙυρίβΙ Ιυί α-1-ί1 ραρυ 3υδϋΓιβ ραροβ €[υβ 

Γαΐΐυδίοη α Ια ρίβρρβ ά’αη^ΐβ ηβ ίαίί ραβ ραρϋβ άβ Ια πιέπιβ ραραβοΐβ βί (ΐυ’ΐΐ α 

οοηδίάβΡβ Ιβδ αυίρβδ βηίρβίίβηδ άβ Ιβδυδ ανβο δβδ αάνβΡδαίρβδ οοιηπιβ ρβηίραηί 

(Ιαηδ οβ §·βηρβ. 

ά|Λπελών (αυ Ιΐβυ άβ ά[χπελος) βδί ίρβ(ΐυβηί άαηδ Ια Ιίοΐηβ, δυρίουί Ραρ. Τβύΐ. 
φυτεύειν οοΡΓβδροηοΙ α νΌ2; βη ίραάυΐδαηί ραβίίηανίι « άβίοηοβρ α ΙαΙιουβ », Ια 
ν^. ρβηά ρΐυίόί Ιβ ίραναίΐ ρρβίίπιίηαίρβ α Ια ρΐαηίαϋοη. ΤουΙβ νί§^ηβ βδί βηίου- 

ρββ βη ΡαΙβδΙίηβ ά’υηβ οΐόΐυρβ, (^υ^ βδί ίου]ουΡδ υη ηαυρ βη ρίβρρβδ δβοΐιβδ. Οη 
7 οοηδίρυίί υηβ ίουρ, β^αίβηιβηί βη ρίβΡΡβδ δβοΐιβδ, (}υί ρβρηιβί αυ ρρορρίβίαίρβ 
άβ δυρνβΐΠβΡ δα νί§·ηβ αυ πιοιηβηί ου Ιβδ ραίδίηδ αρραραίδδβηί, οαρ ίΐδ δοηί ίρβδ 
ρβοΐιβροΐιβδ άβδ οΙιαοαΙδ — βί άβδ ^βηδ. Ιΐη ίοίί άβ Ι)ραηο1ια§^βδ δυρ Ιβ δοπιιηβί 
ίΐβ οβδ ίουρδ οίϊρβ υη αβρι ρουρ Ια ηυίί. Αυίουρά’Ιιυί οΐιαςυβ νί^ηβ η’α ραδ δοη 
ρρβδδοίρ, ιηαΐδ οη ίρουνβ άβ ηοπιΐιρβυδβδ ίραοβδ άβδ ρρβδδοΐρδ αηοίβηδ, βί ρρβ- 

οίδβιηβηί άβ Γυπολ^νιον, ου ουνβ δουδ Ιβ ρρβδδοίρ: οβδ ουνβδ ροηάβδ ρβυ ρρο- 

ίοηάβδ δοηί ορβυδββδ άαηδ Ιβ ροο ανβο υη οοηάυίί (|υί αηιβηαίί Ιβ νίη άαηδ υη 
ρβίίί Ιιαδδίη, β^αίβιηβηί ορβυδβ άαηδ Ιβ ροο. Οβδ άβίαίΐδ δοηί ραρίαίίβιηβηί ηα- 

ίυρβίδ, βί ίΐδ δβ ίρουναίβηί άβ3α άαηδ Γαΐΐβ^οριβ άβ Ια νί§·ηβ άΊδαϊβ : Ια οΐόίυρβ 
ά’αβορά,ΐα ρΐαηίαίίοη βηδυίίβ, Ια ίουρ βί Ιβ ρρβδδοίΡ (Ιδ. ν, 2). Μαίδ, άαηδ Ιδαϊβ, 

ο’βίαΐί Ια νί^ηβ ςυί βίαίί βη Γαυίβ : αυ Ιίβυ άβ άοηηβρ οΐυ ραίδίη, βΠβ ρροάυΐδαΐί 
άα ραίδίη δαυνα^β; Ια Γαυίβ βίαίί οοΠβοίίνβ. ^β8υ8 οΐιαη^β υη άβδ ίβρπιβδ. Εβδ 
οουραίιΐβδ δβροηί Ιβδ νί^^ηβροηδ, ο’βδί-α-άίρβ οβυχ ςυί βοηί οΐιαρ^^βδ άβ §ΌυνβΓ- 
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^ Εί ί1 βηνογα νβΓβ 1θ8 νί^ηβΓΟΠδ θπ Ιθιηρδ νοαία πη βοΓνίΙβιΐΓ, ροπΓ 

(}α’ί1 ΓβρύΙ άθδ νί^ηθΓοηδ [υηβ ραΓί] άβ8 Γηιιί8 άβ Ια νί^ηβ. ^Εί 

πβΓ θΐ άβ (Ιίπ^ΘΓ 1θ ρβορίβ. Μ&ίδ ίΐδ θη§'1ο1)βηΙ &υ8δί 1β ρβυρίβ άαηβ Ιθιιγ 80γΙ, 
άβ δοιΊβ (^αβ Ια νί^ηβ η’βδί ρΐιΐδ ίάβηΐίββθ ανββ ΙδΡαβΙ. II ηβ ίαυΐ ροΐηί δβΡΓβΓ 
ΓαΙΙέ^ΌΡΐΘ άβ ίρορ ρρβδ, ου ρΙυΙόΙ ββ η’βδί ροίηΐ υηβ αΐΐβ^ορίβ ρυρβ, ιηαίδ υηβ 
ραραβοΙβ ρΓθ30[υβ βηϋβΡβιηβηΙ αΐΐέ^^ορίί^υβ. II ηβ Γαυΐ άοηβ ροΐηί 8β άβηιαηάβρ 
ββ ςυ’βδί 1θ ιηυρ ου 1β ρρβδδοίρ. ^β 8θηί άβδ βίβπιβηΐδ ου ραρίαίΙβπιβηί ηαίυ- 

Ρθΐ8, ου Γβρροάυίίδ ά’αρρβδ Ιδαϊβ. ^υαηί αυ ρρορριβίαιρβ, δ’ίΐ δ’βη να, β’βδί (ίυβ 
Ι’Ιι^ροίΙιέβθ βδί ηβββδδαίρβ ά Ια δϋυαίΐοη (ίυί δυϋ. 8’ί1 η’βίαϋ ραδ ίρβδ Ιοίη, ί1 

η’αυραϋ ραδ α βηνθ}"βΡ άβδ ιηαηάαίαίρβδ αυχ ουνριβΡδ. Μαίδ ί1 ηβ ίαυί ραδ βη 
βοηβΙυρβ €[υβ Όίβυ, ρβρρβδβηίβ ραρ 1β ρρορριβίαΐρβ, δ’βδί βίοί^ηβ. Ορί§'βηβ α 
βχα^βΡθ άαηδ 1β δβηδ άβ Γα11β§ΌΡΪβ, άαηδ υηβ ίηίβρρρβίαίίοη ςυ’ΐΐ ίρουνβ 
βηβορβ ίρορ δίπιρΙβ : Ια ίουρ βδί 1β Τβπιρίβ, 1β ρρβδδοίΡ 1β ϋβυ άβδ Ιίβαίίοηδ, 1β 
άβραρί άυ ιηαιίρβ 1β άβδδβίη άβ Όίβυ άβ δβ ίβηίρ βαβίιβ αρρβδ ανοίρ βοηάυίί Ιβδ 
Ιδραβίίίβδ 8. ίρανβΡδ 1β άβδβρί άαηδ Ια ηυββ βί Ια βοΙοηηβ άβ ίβυ {Ρ.Ο. XIII, 1488). 

— Όβ πιαίίρβ α βοηΓιβ Ια νί^ηβ α άβδ βυΐίίναίβυρδ, ίβρπιβ να§^υβ, βηιρ1θ7β αυδδί 
ρουρ άβδ νί§·ηθΡθηδ άαηδ Επεν, ΗίδΙ. αηίτη. νιι, 28. Έξέδετο ρουρ εξεδοτο (Ό βί 
Ια ιηαδδθ), ρροβαβίβιυβηί ραρ αηαίο^ίβ ανββ Ιβδ ίορπιβδ οράίηαίρβδ. Εβ νβρββ 
Ικδίδοναι άαηδ 1β δβηδ άβ βοηΓιβΡ βη αρρρβηίίδδα§·β, ΟΡ. 275 δδ. (60 αρ. ά.-Ε.), 

βίίβ ραρ Εχροδ., ίαην. 1909, ρ. 89. 

Εοίδ^ : α ϋη ΙιοΐΉπιβ ηυί ρΐαηίβ Ιυί-ηιβηιβ δα νί§^ηβ η’βδί ραδ υη δβί^'ηβυρ 
ςαί ρβυί Γαίρβ άβ Ιοίηίαίηδ νο^α^^βδ » (II, 306). Μαίδ ηβ ίαυί-ίΐραδ ρβηνβρδβρ Ια 
ρρορόδίίίοη? ^υαηά οη Ιίί ά’υη ρίβΙιβ ςυ’ίΐ α ρΐαηίβ υηβ νί^ηβ, βΙιαβυη βοπι- 

ρρβηά ςυ’ίΐ η’α ραδ ρρίδ Ιυί-ιηβηιβ 1β Ιιο^αυ. Μβηιβ δ’ίΐ βίαίί Ρβδίβ, ί1 αυραίί ρυ 
ρρβηάρβ άβδ πιβία^βΡδ ρουρ βυΐίίνβρ Ια νί§'ηβ, α οΙιαρ^Ό άβ Ιυί άοηηβρ υηβ 
ραρίίβ άβδ ίρυίίδ. Όα ραραΐ3ο1β-α11β§Όρίβ η’βνίίβ ραδ Ιβδ ίηνραίδβιηβίαηββδ, 

δυίναηί Ια ιηαηίβΡβ άβ ίαηί άβ ραραβοΐβδ ραΙ)1>ίηί(}υβδ, ραρββ ί}υ’β11β η’α ραδ 
ρουρ Ευί άβ ίίρβρ υη αρ^υιηβηί ά’υηβ δίίυαίίοη ρΙαυδίΜβ άαηδ Ια νίβ άβ βΐια- 

(ίυβ 3θυρ, ηιαίδ ά’βδί^υίδδβρ Ια δίίυαίίοη ρρίηβίραΐβ δουδ.άβδ ίραίίδ δ^πιβοΐίςυβδ. 

Εηβορβ βδί-ίΐ (|υ’ί1 ηβ ίαυί ραδ βχα^βΡβΡ ββδ ίηνραίδβηιΜαηββδ. 

2) δυρροδβ, άίί Μ. Εοίδγ, (ϊυβ 1β ρροριάβίαίρβ ραρί ρουρ ΓΕ^^^Ρ^β ροιιΐ' 
Βα1))^ΙοηΘ ου ρουρ Κοηιβ, « ί1 ηβ ρουιτα ρβββνοίρ βη ηαίυρβ Ιβδ ίρυίίδ άβ δα 
ρρορρίβίβ, βοηιιηβ ί1 βδί ββηδβ νουΙοίρ 1β ίαίρβ » (II, 307). Εη βίίβί, οη ηβ Ιυί 
ρορίβρα ραδ άυ ραίδίη ά ΒαΡ^Ιοηβ, ηιαίδ (}υί βιηρββΐιαίί δοη βηνο^β άβ νβηάρβ 
δυρ ρΙαββ δα ραρί άβ ραίδίη ? Εη άίδαηί Ιν καιρω, Μβ. ηουδ ρβΡίηβί άβ ίαίρβ Ιβδ 
δυρροδίίίοηδ ηορηιαΙβδ. Εα νί§·ηβ ρροάυίί βη ΡαΙβδίίηβ άβδ Ια ίροίδίβιηβ αηηββ; 

Ια ςυαίρίόπιβ αηηββ βίαίί βοηδαβΡββ α Όίβυ; οη ιηαηβ’βαίί Ιβδ ίρυίίδ δβυίβιηβηί 
Ια βίηςυίβπιβ (Εβν. χιχ, 23-25). Μαίδ ββδ άβίαίΐδ η’βηίρβηί ραδ άαηδ Ια ρβΡδ- 

ρββίίνβ. ΕοΡδίίυβ Εοίδ^ άίΙ €[υβ « Ια δαίδοη άβδ ίρυίίδ αρραραίί βοιηιηβ υη 
ίβπιρδ οοηίίηυ ηυί δβ ρροΐοη^β ίηάβΓιηίηιβηί » (II, 307 δ.), ί1 ουΜίβ (}υ’οη βδί 
ίου]ουΡ8 ββηδβ δουδ-βηίβηάρβ βη Ιίδαηί Ιβδ ίαίίδ Ιβδ ρΐυδ βοηηυδ άβ Ια νίβ. Εβδ 
γραίδβηαΜαηββδ ηβ δοηί ραδ βΐιβρβίιββδ, ραρββ ς[υ’β11βδ ηβ δβρνίραίβηί άβ ρίβη 
άαηδ υηβ ραραΡοΙβ-αΙΙβ^ορίβ, ιηαίδ ί1 βδί ρΐυδ ]υδίβ άβ Ιβδ δυρροδβρ ςυβ άβ 
άόάυίρβ άβδ ίηνραίδβιηΡΙαηββδ άυ ραββουρβί άυ ίαΡΙβαυ. 

3) Ε’α11β§·θρίβ η’βδί ραδ ίβΐίβηιβηί ρρββίδβ ς[υβ βΐιαί^υβ δβρνίίβυρ Ρβρρβδβηίβ 
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δ’ΘίαηΙ βαίδΐδ ^Θ Ιπί, ίΐδ 1β ΒαίΙΐΓβηΙ βΐ 1θ ΓβηνογβΓθηΙ 1θ8 ηιαίηβ 

νίάθδ. ^ΕΙ; άβΡθοΙίθΓ ί1 βηνογα νβΓδ βυχ πη αηΐΓβ 8ΘΓνίΙβιιι% βΐ οβ- 

Ιαί-ΐα ίΐ8 1θ ίΓαρρθΓβηΙ; ά Ια ΐβΐβ θΐ ΓοαίΓα^θΓβηΙ;. ^ Εΐ ί1 βη βηνογα 

1111 αιιίΓθ; βί οβίιιί-ΐα ίΐδ 1θ ίιΐθΓβηΙ; βΐ [ίΐδ θπ ιηαΙίΓαίΐΘΓθηΙ; βηοοΓβ] 

])θαποοαρ (Ι’αιιΐΓθδ, ΒαίΙαηί; 1θ8 ιιηδ, ίυαηΐ Ιβδ ααΐΓβδ. ® II Ιιιί ΓβδΙαίΙ 

υα ρβΓ8θηη&§·β 6β ΓΙιίδΙοίΓΘ άΊδΐ’αβΙ; οβ η’βδί άοηο ρ&8 ιιηθ αΐΐθ^οπβ ραΓβ 

(1αη8 1β ο^βηΐ’β 6θ8 ρ&δίβιΐΓδ ά’ΗβηοοΙι (ιχχχιχ) οα άθ8 βαυχ οΙ&ΐΓβδ θΐ βοπιΙΐΓβδ 

άαπδ ΓΑροοαΙ^'ρδβ άβ Βαηιοΐι (ιπι βΐ 83.). Βαηδ Μο. ϋ γ α ρΐιιΐόί ^Γ&ά&Ιίοη 

(ίαπδ 1θ8 πιαπναίδ ΐΓ&ϋβιηβηΙδ. Εβ ρΓβηιίβΡ δβΓνϋβπι* νίβηί ρουρ ρρβηάρβ, βΐ ί1 

οδί ρρΐδ; οη ίβρα Ι)ίβη άβ ηβ νοίρ ά&ηδ οβ ]βα (Ιβ ιηοΐδ ςιι’ιιη Ιι&δ&ρά ρβδίιΐίβηί 

(1β Ια δίιηρΙίοϋΘ άυ δίγΐβ [βίνβΐβ). Οη 1β 6α1. Δέρειν δί^'ηίβαΐί, (1’αΐ3θρά α βηΐβνβρ 

Ια ρβαυ », ιηαίδ Ιβ δβηδ άβ ιηαΐΐραίΐθρ, Βαϋρβ, ραραϋ δβπΐ άαηδ 1β Ν. Τ. 

4) 8ί οη ϋΐ Ικεφαλα(ωσαν ανβΟ ΑΟΟ βίο., Ια Ραοίηβ βδΐ κεφάλαιον θί Ιβ δβηδ 

ραραιΐ βίρβ οβίηί άη νβρ^β οοηηη κεφαλαιοω, α Ιραίΐβρ δοιηπιαίρβιηβηΐ ». 8ί οη 

Ιϋ έκεφαλίωσαν ανββ Ν'ΒΕ, Ια ραοίηβ δβρα κεφάλιον, « ΙβΙβ », βΐ Ιβ δβηδ ρροΒαΙιΙβ- 

ηιβηΐ ΜβδδβΡ ά Ια ίοίβ, ίη οαρίΐβ νυ,ΙηβΓανβηχ,ηί {ν§.^ οί. Εηΐΐι^πιίηδ δΐιρ Μί.); 

οβ δβραίΐ ά’αίΐίβιιρδ ηη Ηαραχ. ΒΙαδδ (ρ. 64) ίηΙβρρρβΙβ πιβιηβ άαηδ οβ δβηδ 

εκεφαλαίωσαν. Εα οοιτβοίίοη εκολάφισαν « ίΐδ δΟηίΠβΙβΡβηΙ » βδί Ιιαηαΐβ βΐ ηβ δ’αρ- 

ραίβ δΐιρ αηοηη ηΐδ. 

5) Εβ ίροίδίβιηβ δβρνΐίβυρ βδΐ ηιίδ ά ιηορί. Εα ιηαΐίοβ άβδ νί§·ηβΡθηδ βδΐ αρρινββ 

ά δοη οοιηΒΙβ; ιηαίδ Ιροίδ βρίδοάβδ ηβ ιηαρ(5ΐιβηΙ ραδ αδδβζ Είβη Ια 1οη§Ίΐ6 

αοϋοη άβδ ρρορΕβΙβδ βΐ άβδ αηΐρβδ Ιιοιηιηβδ άβ Οίβπ. Μο. α30ΐιίβ άοηο ηη 

οβρίαίη ηοιηΕρβ ά’αηΙρβδ δβρνίίβηρδ, Ιοδ υηδ ιηαΙΐραίΙβδ, Ιβδ αηΐρβδ Ιηβδ. Εα 

ίοιιρηηρβ ους ρν, οΰς δέ βδΐ ραΐ'ΓαίΙβπιβηΙ §·Ρβος[ηβ, ιηαίδ ί1 ίαηί δοηδ-βηίβηάρβ ηη 

νβρΐ3θ ^^βηβραί « πιαίΐραίίβρ » ^οηνβρηαηί πολλούς άλλους, πιοΐδ (}ηί ηβ ρβυνβηί 

άβρβηάρβ άβ άπέκτειναν. 8\νβίβ βορίί άποκτεννύντες ανβο Β, ίοριηβ Ε^^ρίάβ ά Ια ρί- 

§;·αβηρ ροδδίΐ^ΐβ ροαρ άποκτεννδντες, άβ άποκτέννω ά,βρίνβ άβ άποχτείνο^. Εα ίαςοη 

άοηί Ιβδ Ιδραβίίίβδ αναίβηί ρβςηΐβδ βηνογβδ άβ Όίβη ΡβδδΟΡί άβ 1Ά. Τ., I Κβί^·. 

XVIII, 13; χχπ, 27; II Οΐιροη. χχιν, 20 δδ.; χχχνι, 15 δ.; Νβΐι. ιχ, 26; άβρ. χοιν, 

15 δδ. 

Οαηδ Ια άβδορίρΐίοη άβ οβδ βηνο^βδ, Εο. βί Μί. δ’βοαρίβηί Εβαηοοηρ άβ Μο. 

Εο. ραραϋ ανοίρ δηίνί ηηβ ^ραάαΐίοη ρΐηδ δαναηΐβ; ί1 η’γ α ςηβ ίροίδ δβρνί- 

ΙβαΡδ, βΐ Ια ιηορί βδΐ Ρβδβρνββ αη Γιΐδ, οβ ςπί αη§·πιβη1β ΓίηίβΡβΙ άραιηαΐίςηβ. 

Μί. α άίνίδβ Ιβδ δβρνίίβηρδ βη άβηχ οτοηρβδ, βί ίΐ δβιηΐιΐβ ςηβ οβ δοίβηί Ιβδ 

αηοίβηδ ρρορίιβίβδ βί Ιβδ ηοιινβαηχ, δβίοη Ια άίνίδίοη άη Οαηοη. Ε’οράρβ άο 

Μο. βδί άοηο Ιβ ηιοίηδ δγδίβιηαίίίϊηβ, βί ραρ οοηδβοιηβηί ί1 α άβδ οΐιαηοβδ 

ά’βίρβ ρρίιηϋίί. 

6) Εβδ ηοιη1)Ρβηχ δβρνίίβηΡδ άβ Μο. Ιηί οηί ιηβηα^β ηηβ ορροδίΐίοη αάιηί- 

ραίιΐβ ςηί ίαίί άβίαηί ά Μί. βί α Εο. Αη Ιίβη άβδ πολλοί, « ηη δβηΐ, ηη ηηί(|ηβ, 

Ιβ βίδ Βίβη-αίηΐθ »; άοηο Ια νίρ§'η1β αρρβδ εΤχ^εν [3(^616, ΝβείΙβ, οοηίρβ ΚΙοδίβν- 

τηαηή). Τοηί οοηδρίρβ ά ηιβίίρβ οβ Γιΐδ βη Ρβΐίβί : ί1 βδί ηηίςηβ οοιηραρβ αηχ 

δβρνίίβηρδ, ίΐ βδί Είβη-αίηιβ. Εβ ρβΡβ δβ άίί (^ηβ οβρίαίηβηιβηί οη αηρα β§;’αρά ά 

δα ςηαΐίίβ. Ιοί Εοίδ^’ α Είβη ιηοηίρβ ςηβ οβ ίραίί ηβ οοηνίβηάραίί ραδ α ηηβ 
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βηοοΓθ (|ΐΐθ1(|α’πη, υη βίδ βίθπ-αίηΐΘ. II Γβηνογα νβΓδ βιιχ 1β άθΓπίθΓ, 

(ϋδδιηΐ : Ιΐδ ΓβδρβοΙθΓοηΙ πιοη Γιΐδ. Μαίδ οθδ νί^ηβΓΟίΐδ-Ια δθ άί- 

ΓθπΙ θΐιίΓΟ θυχ : β’θδί ΓΙιβήίίθΓ. Υβηβζ, Ιποιίδ-ΐβ, βΐ ηοπδ απΓοηδ 

ΓββηΙβ^β. ^ Εί Γδίγαηί δαίδΐ, ίΐδ 1β ΙιιβΓβηί, βΐ ίΐδ 1β ίβΙθΓΘηΙ ΙιοΓδ 

άθ Ια νίβ’ΠΘ. ^^αθ ίβρα 1β ηιαιίΓΘ άβ Ια νί§;·ηβ? II νίβικίΓα βΐ ίΐ Γθρα 

ριΐΓθ ρ&Γα1)ο1β : « Αιι Ηβη (Ι’βχροδβΓ δοη Γιΐδ, υη ρΓορΓίβίαΐΐ’β θ|υί ηυΐ’&ϋ Ιβδ 
ιηογβηδ (Ιθ ρυηίρ Ιβδ νί§·ηβΓθη8, οοιηιηβ 0θ1υΐ-1α βδΐ οβηδβ 1β ρουνοΐΓ, οοιη- 
ιηβηοθΓαίΙ ραρ οΙι&ϋβΓ Ιβδ ΓέίΓηοΙ&ίΓβδ. Ιι’βηνοΐ άυ βίδ η’α άβ δβηδ (^υ’υυ ροίηΐ 
άβ νυβ α11θ§·οη(}υΘ, ρ&Γ ταρροΓΐ ά Ια ηιίδδίοη άυ Οβπδί βΐ α Γβοοηοιηίβ άβδ 
οίβδδβίηδ ρρονίβθηΐίθΐδ » (II, 309). Οη ρβυί αίουΐβρ (ΐυβ οβΙΙβ ίηνραίδβπιΜαηοβ 
ΙβΙΙβ υη ^ου^ ρροΓοηβ δυρ Ια βοηΐό άβ ϋίβυ βί δα Ιοηο’αηίιηίΙθ α Γβ^^αρά άβδ 
^υ^ί8. 3υ8ς[υ’αυ βουί ίΐ α οοπιρίβ δυρ βυχ, ίΐ α βδρβΡβ Ιβδ αΐίβηάριρ ραρ δβδ βοηδ 
ρροββάβδ. ίιβ. α αΙΙβηυβ ββ Ιραίί δυ1)1ίηιβ βη ιηβΙΙαηΙ Ι'σως, « ρβυί-βίρθ », ββ ς[υί 
η’βδί ά’αϋίβυρδ ΐ}υ’υηβ ηυαηββ (βαρ ίΐ η’α ρροβαβίβπιβηΐ ραδ βυ βη Λ^υβ άβ 
πιβηα§^βρ άβ ββΙΙβ ίαβοη Ια ρρβδβίβηββ άβ Βίβυ; ββ η’βδί ραδ άβ Ευί ηυ’ίΐ δ’α§^ίΙ 
(ϋρββίβιηβηί, β’βδί άυ ιηαίίρβ (Ιβ Ια νί§·ηβ). Οη βοπιρρβηίίρα ιηίβυχ ΓαάιηίραβΙβ 
ραίββΐίςυβ άβ Μβ. βη 1β βοιηραραηΐ α Μί. ηυί η’α ηί « Γυηίς[υβ », ηί « Ιβ Μβη- 
αίιηβ », ηί « Ιβ άβρηίβρ ». 

7) Ιιβδ νί^ηβροηδ, ου ρΙυΙόί 068 (ιηαυναίδ) νί§^ηβΡθηδ (εκείνοι ανββ ηυαηββ 
ρβ]θΡαΙίνβ; βί. 3ο. ιχ, 28), νογαηΐ (^υβ Ιβ ιηαίΙρβ ηβ Ιβδ α ραδ ββάϋβδ, βη βοη- 
βΐυβηί (|υ’ίΙ βδΐ ίιηρυίδδαηΐ. Ιΐδ δβ άίδβηΐ Γυη α ΓαυΙρβ (βοηιηιβ χι, 31) {:[υβ, 
Γΐιβρίϋβρ πιίδ α ιηορί, ρβΡδοηηβ ηβ Ιβυρ βηΐβνβρα Ια Ιίβρβ 3ουίδδαηββ (Ιβ Ια νί§·ηβ. 
ΙΙδ ηβ ρουναίβηΐ §·υβρβ δ’ίπια§'ίηβρ βίρβ ΚβρίίίβΡδ αυ δβηδ ρρορρβ. 8’ί1δ ραρίβηί 
(Ιβ Γββρίία^β, β’βδί (}υβ Ιβ ΙβΡίηβ βηΐραίΐ άαηδ ΓαΙΙβ^ορίβ. ΙδΡαβΙ, ςυί βΙαίΙ Ια 
νί§·ηβ, βΙαίΙ αυδδί Γββρί1α§·β άβ Βίβυ, ΌΙ. ιχ, 26 (Α); χχχιι, 9; Ρδ. χχνιιι, 9; 
XXXIII, 12; Εχνιιι, 10 ού κληρονομιά = Π^Π5, « ροδδβδδίοη ». Όίβυ αναϋ ρροιηίδ 

αυ Μβδδίβ (Ιβ Ιυί άοηηβρ Ιβδ ηαΐίοηδ βη ρΙβίηβ ρρορρίβίβ (Ρδ. ιι, 8), βοιηιηβ 
βοιηρίβπιβηΐ (Ιβ δοη (ΙροίΙ ηαΙυρβΙ δυρ δοη ρβυρίβ. 3βδυδ αναίΐ βοηιιηβηββ α 
ίαίρβ αρρβΙ α δοη ρβυρίβ, ηοη ρουρ βΙαβΙίρ δυρ Ιυί δα (ΙοιηίηαΙίοη, ιηαίδ ρουρ 
(ΐυ’ίΐ (Ιοηηβ ά Όίβυ Ιβδ ίρυίΐδ (}υ’ίΙ αναίί Ιβ άροίί (Ι’βη βχί§^βρ. Όβδ βΐιβίδ άυ 
ρβυρίβ ΓαναίβηΙ βοιηρρίδ βί βραί^ηαίβηΐ άβ νοίρ Ια Γουΐβ δβ άβροββρ α Ιβυρ ίη- 
άυβηββ ρουρ δυίνρβ Ιβ ηουνβαυ άοβίβυρ. 

8) Ό’οράρβ άβ Μβ. βδΐ ΙουΙ α ίαίΐ ηαΙυΡβΙ, βί δαηδ αΐΐβ^ορίβ δρββίαΙβ. Όβδ 
νί§·ηβΡθηδ ίυβηί Ιβ Γιΐδ βί δβ άββαρραδδβηί άυ βαάανρβ, (|υ’ί1δ αβαηάοηηβηί α 
Γί^ηοπιίαίβ. Οβίίβ ίοίδ άυ ηιοίηδ ί1 η’γ α αυβυηβ ίηνραίδβιηΜαηββ. Όαηδ Μί. 
βί άαηδ Όβ. ίΐδ βχρυΙδβηί ά’αβορά Ιβ Γιΐδ άβ Ια νί^ηβ βί Ιβ ίυβηί άβΐιορδ, ββ (^υί 
α υη βαβίιβί ά’α1Ιβ»ΌΡίβ, δοίί (}υβ Μί. βί Όβ. αίβηί δοη§·β (}υβ άβδυδ αναίί 
βίβ Ιίνρβ αυχ Οβηίίΐδ, δοίί ρΐυίόί ραρββ (|υ’ίΙ α βίβ βρυβίββ βορδ άβδ ρορίβδ άβ 
άβρυδαΐβπι, Ια ρορίίοη ββοίδίβ άβ Ια νί§’ηβ (βί. 3ο. χιχ, 17; Ηββ. χιιι, 12 δ.). 
Τουί αυ βοηίραίρβ Όοίδ^ δυρροδβ (ΐυβ β’βδί Μβ. (^υί δ’βδί ραρρροβββ άβ Γβίδ- 
ίοίρβ βί ί1 υίίΐίδβ ββ νβΡδβί βη ίανβυρ άβ δα ίοδδβ βοιηιηυηβ ου Γοη αυραίί ΐβίό 
3β8υδ! 

9) Όβ ιηαίίρβ, κύριος βη §τββ, βοιηιηβ βη Ιιββρβυ ^^2· Όα βοηβΙυδίοη δ’αρρίί- 

<ίυβ α Ια ραραβοΐβ, ανββ αΐΐυδίοη ά Γανβηίρ, ιηαίδ αΐΐυδίοη άίδβΡβίβ, ρυίδιιαθ Ια 
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ρβΓίΓ 1θ8 νί^ηθΓοηδ, θΙ ί1 άοηηβΓα Ια νί^ηβ α ά’αυίΓθβ. Ν’ανβζ- 

νου8 ρα8 86ΐιΐΘπΐθηΐ 1π οβΙΙθ ΕογϊΙιιγθ : 

ΙΙια ρίβΓΓβ ςπ’οηΐ Γβ]β1ββ οβυχ (^υί 1)4ΐίδδαίθηΙ, 

θδΐ άθΥθηυθ Ια Ιίαδβ άβ Γαη§Ίθ. 

^’θδι Γοβανρθ άα 8θί§ΊΐβιΐΓ, 

βΐ βΐΐβ Θδί αάΐϊΐίΓαΜθ α ηοδ ^βπχ. » 

νί^^ηβ η’βδί ραδ ιηβηαοΘθ, ιηαίδ δθυίβηίθηΐ Ιβδ νί^ΊΐβΓοηδ. Ο’βδΙ ιηβΙΐΓβ Ιβδ ροίηίδ 
δαΓ Ιβδ ί (^ιΐΘ άθ οοιηρΓθΐκΐΓβ : « Βΐβιι... οΙιαΙίβΓα Ιβδ ^α^ί8 βΐ άβίΓαίρα ^6^υ8α- 

Ιβιη » {Σοίδ'ΐ^, II, 311). Οπ^έηβ άϋ ρΐυδ ]ΐΐδΙβιηβηΙ: ούδε[Αίαν μίν [Αέ[χψιν προσαγομένην 
τωάμπελώνι, πασαν δέ τοΐ’ς γεωργοϊς {δΐίρΜί.,Ρ. Ο. XIII, 1497). 8ΐ Γοη ηβ νβιιΐ ραδ 
οοηοΙτίΓβ ανθο 1ιιί ς[ΐιβ Ια νί^ηβ θδΐ ΓΕοπΙτιγθ, οθ (}ΐιί βδΐ Ι^ίβη οΙιθροΙιθ, ί1 ΓααΙ 
ΓβοοηηαίΐΡΘ (}πβ ΓαΙΙθ^Όπβ η’βδί ραδ ρΓβοίδβ, δαπΓ Ιβ οΐιαϋπιβηΐ άβδ νί^ηβΓοηδ. 
Βα νΐ§^ηβ δθΓα άοηηββ α ά’απίΓβδ, άοηΐ οη ηβ ρβυΐ (Ιϊγθ δ’ίΐδ Γι§·ιΐΓβη1 Ιβδ Αρό- 

ΐΓθδ, οοιηπίΘ ηοπνβαυχ οΐιβίδ ά’ΐδραθί, άβδίίηβδ α ]π^βΓ Ιβδ άοπζβ Ιρίΐιυδ, ου Ιβδ 
Οβηϋΐδ. ΝοΙβΡ ανβο βλΥβΙβ ερχεσθαι βη ραρίαηΐ άβ Βίβυ (^υί οΐιαίίβ; Ρδ. χον 
(χονι), 13; Αιηοδ ν, 17; Ηβηοοίι ι, 9. Όαηδ ΜΙ. οβ δοηί Ιβδ αάνβΡδαΐΡβδ άθ 
^β8υδ ςαί ρροηοηοθηΐ Ιβυρ ρρορρβ οοηάαιηηαίίοη; οη άίραίί ς[υ’ί1 α νουΐυ 
ίυδίίββρ ΓίηΙβΡΡΟ^^αΙίοη άβ 30808 (|υί άαηδ Μο. βΐ Βο. βδΐ υηβ ίουρηυρβ ορα- 

ίοίρθ. Βο. Ιβυρ ίαίί άίρβ δβυΐβπίθηΐ : « ^υθ οβία η’αρρίνβ ραδ! » οβ (^υί ρρονοοιυΘ 
3βδυδ α ρβροηάρβ ραρ Ια οίΐαϋοη άυ ρδαυιηβ. Βοηο Μο. βδΐ ρΐυδ δίιηρΙβ β1 ρα- 

ραίί ρριπιίϋί. 

10) II βδί υη ρβυ βχα^βΡβ άβ άιρβ ανβο Βοίδγ ; « Β’α11β§·0Ρίβ η’βδί ραδ οοιη- 

ρΐβΐβ δαηβ Ια οίΙαίίοη » (II, 312). Μαίδ ί1 βδΐ νραί (|υβ Γαρ^υιηβηΙαΙίοη βδί ρΐυδ 
οοιηρΙβΙβ ανβο Ια οίΐαϋοη. ΕΙαίΙ-ίΙ ρβριηΐδ άβ δυρροδβρ ς[υβ Ιβδ οΐιβίδ άβ Ια 
ηαϋοη, γ οοπιρρίδ Ιβδ ρρβίρβδ βί Ιβδ άοοίβυρδ, οοπιρρβηάραίβηΐ δί ιηαΐ Ιβδ άβδ- 

δβιηδ άβ Βίβυ? Ουί, ρυίδ^υβ οβία βδΐ ΐηάίςυβ άαηδ ΓΕορίΙυρβ; ο’βίαϋ πιέιηβ υη 
ρα8δα§·β οοηηυ, ά’ού ουδέ, « νουδ η’ανβζ ραδ ιηβιηβ 1υ οβΙΙβ ΕοριΙυρβ » (γραφή 
ά’υη ραδδα^β ραρίίουΐίβρ; οΓ. Βο. ιν, 21; 3ο. χιχ, 37; Αοί. ι, 16; νιιι, 35). Β’αρ- 

ρΐίοαϋοη η’βδί §^υβΡβ (5υ’υηβ αοοοιηιηοάαΐίοη, δί Γοη αάιηβΐ (ανβο ^«νβίβ) ςυβ 1β 
Ρδ. οχνιι (οχνιιι) ίαίΐ αΐΐυδίοη α Ιδραβί ιηίδ άβ οόΐβ ραρ Ιβδ ^ραηάβδ ρυίδδαηοβδ άυ 
ιηοηάβ, βΐ άβνβηυ Ια ρίβρρβ ά’αη^ΐβ. Μαίδ ί1 ίαυΐ ρΙυΙόί νοίρ άαηδ Ιβ ν. 22 άυ ρδ. 
(ανβο ΌαΗηι) υηβ αΐΐυδίοη α υη ρρονβρββ, άοηΐ Γορί^ίηβ αναίί βίβ ρροΒαΒΙβιηβηΙ 
Γΐιυιηβΐβ οοιηπιβηοβιηβηΐ άβδ Μαοο1ια1)ββδ ί^υβ Ιβ ^ραηά ρρέίρβ ΑΙοίιηβ αναίί 
νουΐυ ρβράρβ, ανβο Ια οοηηίνβηοβ άβδ δορίΐιβδ (I Μαοο. νιι, 5. 9. 12. 25; ιχ, 54), 

βί ςυί βίαίβηί άβνβηυδ Ια ρίβΡΡβ ά’αη§^1β άβ Ια ρβδίαυραίίοη Ρβΐί^^ίβυδβ βί ηαίίο- 

ηαΐβ. Βίβυ αίιηβ άοηο α δβ δβρνίρ άβ οβ (ίυί βδί ΒυπιβΙβ ρουρ ρβαΐίδβρ δβδ άβδ- 

δβίηδ. Β’αίΙΙβυΡδ ίουί Ιβ ρδαυιηβ α υηβ αΐΐυρβ ίρίοιηρίιαίβ (^υί Ιυί άοηηαίί υη 
οαραοίβΡβ ιηβδδίαηίΐίυβ, βί ί1 αναίί βίβ οίίβ ραρ Ια ίουΐβ Ιορδ άβ Γβηίρββ α 3βρυ- 

δαίβπι (χι, 9). Ββ ΒΙιρίδί βίαίί ά’αυίαηί ρΐυδ ηαίυρβίίβιηβηί Ια ρίβΡΡβ ά’αη^ΐβ, 
€[υΊδαϊβ αναίί αηηοηοβ 9[υβ Βίβυ ιηβίίραίί άαηδ Ιβδ ίοηάαίίοηδ άβ 8ίοη υηβ 
ρίβΡΡβ οΙιοίδίβ, λίθον πολυτελή εκλεκτόν άκρογωνιαΓον ’έντιμον (Ιδ. χχνιιι, 16). 3βδυ8 

η’αρρβίΐβ Γαίίβηίίοη (}υβ βυρ Ιβ ρδ.; δαίηί Ραυΐ ραρρβίίβρα Ιβ ίβχίβ ά’Ιδαϊβ 
(Κοιη. IX, 32; Ερίι. ιι, 20), βί Ια I» Ρβίρί οοηιΜηβρα Ιβδ άβυχίβχίβδ (I Ρβί. ιι, 4-7). 

11) Ββ δβοοηά νβΡδβί (Ρδ. οχνιι, 23) βδί ιηοίηδ ηαίυρβΐ άαηδ Ια βουοίιβ άβ 
ΕνΑΝ0ΙΙ.Ε 8ΕΙ.0Ν 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 19 
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Εί ίΐδ αιΐΓβίβηΙ νουΐπ β’θιηραΓΘΓ άβ Ιπί, ιηειίδ ίΐ8 οΓαί^ηΐΓΘηΙ; Ια 

Γουΐθ. ΟαΓ ίΐβ αναίβηΐ οοιηρήδ ε[η’ί1 αναίΐ (ΙίΙ Ια ραραΒοΙθ ρουρ βιιχ. 

ΕΙ 1θ ΙαίδδαηΙ, ίΐδ δ’βη αΙΙβΓβηΙ. 

^β8υ8. Ι^α Γιη δυρίοπΐ β’βχρΙίίϊπβΓαίί ιηίβυχ άβ Ια ραΓί άβδ άίδβίρΙβδ αρΓβδ 1β 

ΙήοιηρΙίΘ άβ Ια ΓβδυΓΓββΙΐοη. Οη ρουιταίΐ άΐΓβ ςιιβ Μβ. βί Μί. οηί αβίιβνβ Ια 

βίΐαϋοη, ά’απίαηΐ ςυβ Ι^β. ηβ βίΐβ ραδ ββ νβΓδβΙ. ^βρβηάαηι 1β άβ1)υί άιι ιηοίηδ 

βίαΐΐ αδδβζ ηβββδδαΐΓβ, ροπρ ίηάίΐίΐιβΓ ςυβ ββΐίβ βΐιοδβ βχίΓαοΓάίηαΐΓβ βΙαίΙ 

Γοβυνρβ άβ ϋίβυ, βΐ, Ια βίΙαίΐοη βοιηιηβηβββ, οη ηβ δ’αρρέΐβ ραδ ιου^011^8 αυ 

ροίηΐ ρΓββίδ άβ ββ ςυί βδΐ ίηάίδρβηδαΜβ α βίίβρ. Αΰτηροηρ άίρβ « ββία» βδΐ ηηβ 

ΐοιίΓηυρβ 1ιβ1)Γαϊ(ΐηβ (ΠΝΤ, 1β ίβιηίηίη ρουρ 1β ηβηΐρβ) ςηί ηβ άοϋ ραβ βίρβ ιηίδβ 

δΐιρ 1β βοιηρΙβ άβ Μβ. ρηίδςηβ β’βδί ηηβ βϋαίίοη. Ι^βδ ίραάηβΐβυρδ βηχ-ιηβιηβδ 

οηΐ ρβηΐ-θίρβ βίβ βηβοηρα^^βδ α ββριρβ αΰτη ραρ 1β νοί8ίηα§·β άη ίβιηίηίη κεφαλτί 

(βί. Ρδ. XXVI, 3 8.). 

12) Εβ8 αάνβΡ8αίρβ8 άβ άβδηδ, άοηί Μβ. ηβ ΡβρβΙβ ρα8 1β8 ΙίΐΡβδ ραρββ ^ηβ Ια 

ραραίιοΐβ βδΐ α88βζ βίροίίβιηβηί Ιίββ ά Γβρίδοάβ ρρβββάβηί (βί. χι, 27), βοιη- 

ρρβηηβηΐ (}ηβ Γαΐΐηδίοη 8’αάρβ88β α βηχ : προς αυτούς, βΐ, βη βίίβί, ββ η’βδί ρα8, 

βοιηιηβ άαη8 Ιδαϊβ, Ια ραρα1)θ1β άβ Ια νί§·ηβ, ιηαίδ άβ8 νί^ηβροηδ. Εα πιίδβ βη 

8ββηβ, βιηρρηηΐββ ά Ιδαϊβ, 1β8 ιηβΙίαίί ηβββδδαίρβηιβηΐ 8υρ Ια νοίβ. 8ί Ιοηδ Ιβδ 

ΙβΡίηβδ άβ Γα11β§^ορίβ ηβ 8οηΙ ραδ βΙαίΡδ, άη ιηοίηδ Ια ροίηίβ βΙαίΙ ραρίαίΙβηιβηί 

ηβΙΙβ. ΙΙηβ δββοηάβ ίοίδ (βί. χι, 18) ίΐδ νοηάραίβηΐ'δ’βιηραρβρ άβ άβδηδ, ιηαίδ ίΐδ 

δοηί ΡβΙβηηδ ραρ 1β ιηβιηβ ιηοΙίί. Εα ΡβρβίίΙίοη η’α ρίβη ά’βίραη^β. Εβδ δαηΐιβ- 

άρίίβδ η’οηΐ βη ρββοηρδ α Ια ίραίιίδοη ςηβ Ιορδςη’ίΐδ δβ δοηΐ Ι^ίβη βοηναίηβηδ 

(ϊη’ίΐδ ηβ ροηναίβηί, δαηδ ίιηρρηάβηββ, α§·ίρ αη ^ραηά ]οηρ. Αρρβδ ςηβίςηβδ 

ρβ^αράδ δί§·ηίΓιβαΙίίδ ββ1ιαη§·βδ βηΐρβ βηχ, ρβηί-βίΡβ ςηβΐίΐηβδ ραροΐβδ α νΟίχ 

Ιιαδδβ, ίΐδ δβ ρβΐίρβηΐ. Ιΐδ η’οηί ραδ βη ηη ίηδίαηΐ Ια ρβηδββ άβ νβρίΓιβΡ δίηββΡβ 

ιηβηΐ δί 36δηδ η’αναίΐ ραδ ραίδοη άβ δβ άίρβ 1β Ρίΐδ βηνο^β άβ ϋίβη, οη άβ 

ρβίϊββΐιίρ αηχ βοηββςηβηββδ άοηί ί1 Ιβδ αναίί ιηβηαββδ, 

★ 

Εα ραραΡοΙβ άβδ νί^ηβροηδ ρβηΐ οβρίαίηβιηβηΐ βίΡβ ηοιηιηββ ραραΕοΙβ 

άαηδ 1θ δβηδ Ιαρ^β άβ Μο.; βΠβ βδΐ ρΐηΐόΐ πηβ αΐΐβ^οπβ. Μαίδ ο’βδί άβΓβ- 

οΐιβί ηηβ αΙΙβ^ΌΡίβ (ΐιιί οοηβηβ α Ια ραραΕοΙβ, ραρββ ςαβ ρΐιΐδίβυρδ Ιραίΐδ 

ηβ άοίνβηΐ ραδ βίρβ βχρΗίΐηβδ α11β§Όη(ΐιιβιηβηΕ Εα δίΐιιαίίοη δβ άβνβ- 

Ιορρβ βη δοπιπιβ άαηδ δα Ιί^ηβ ρρορρβ, βοπιηιβ δ’ίΐ δ’α^ίδδαίΐ ά’ηηβ ραρα- 

βοΐβ, πιαίδ Ιβδ ΙβΓΠίβδ δοηΐ βπιρρηηΐβδ α Ια Ιραάίΐίοη, άβ ίαςοη α βοηδίί- 

ΙηβΓ άβδ πιβΙαρΙιοΓβδ ΙουΙβδ ίαίΙβδ. Ταηάίδ €[ΐιΊδαϊβ αναίΐ βη νπβ Ια νί^ηβ, 

βΐ Ιβδ Γβδίιΐΐαΐδ άοηηβδ ραρ Ια νί^ηβ, άβδπδ πιβΐ βη ρβΐίβί Ιβδ ταρρορίδ άβδ 

νί^ηβροηδ, ηοη ραβ ανββ Ια νί^ηβ, πιαίδ ανββ 1β ρρορρίβίαίρβ βΐ ανββ δοη 

βίδ. 11 η’^ α άοηβ ραα α ίηδίδΙβΡδηρ ββ ςιιί βαραβίβρίδβ Ια νί^ηβ, Ια βΐόΐιιρβ, 

Ια ΙοιίΓ, 1β ρρβδδοίρ, Ιβδ ίραίΐδ. Ββ δορίβ ςηβ Ια νί^ηβ, ςηί ρβηΐ έΐρβ 

άοηηββ α ά’αηΐΡβδ, ηβ ρβρρβδβηΐβ ραδ Ιδραβί άαηδ δβδ άβδΙίηββδ βίδίορί- 

ςηβδ ηαΐίοηαΐβδ, πιαίδ ηηίςηβηιβηΐ βοπιηιβ 1β Ιβρπιβ ά’ηηβ αβίίοη Είβη- 
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νβίΐΐαηΐβ άβ Βίβιι. Α Ιο. Γιη ΐ1 η’βδί ρ&δ άίΐ ηοη ρ1ιΐ8 ςιΐθ Ιβ νί§·ηβ 8Θγβ 

(ΙβΙηιίΙβ 011 83ΐοοΒ^6θ, ηί (}αθΐ8 δβΓοηΙ 1θ8 ηουνβααχ νί^ιΐΘΓοηδ. Ροπγ ηβ 
ρΒ8 ΙΐΓβΓ (1β Ια ρΒΓΒΐιοΙβ 06 (|α’β11β ηβ ροιιναίΐ (ΙοηηβΓ δαπδ ΐΓορ ά’ίη- 

ΥΓ&ίδΟίηΜΒηοβ, Ιβδίΐδ βιηρηιηΐβ α ιιη ρδΒπιηβ Γΐάββ (Ιβ Ια ρίθΓΓβ Γβ]’β1ββ 

(^αί άβνίβηΐ Ιβ ΓοηάβιηβηΙ άβ Γαη§·1β. Οη οοιηρΓβικΙ (^αβ οβΙΙβ ρΪ6ΓΓβ βδΐ 

Ιβ ιΠΘΐηΘ Ρίΐδ ί^πβ 1θ8 νί^ηθΓοπδ αναίβηΐ Ιαβ. Ρβδ οουραΜβδ 8θηΙ Ιοιι- 

3011Γ8 ιιη ^Γοηρβ άίδΐίηοΐ, ιοί οβιιχ (^υί Ιιαίίδδβηΐ. Ιβδίΐδ άίΐ άοηο αδδβζ 

οηνβΓίβιηθηΙ; αηχ 8αηΙΐ6(ΐΓίΙθ8 ςη’ϋ α ρβηβίΓβ Ιθπγ άβδδβίη άβ 1θ ίαίΓβ 

τηοιιηΓ, (Ιβδδβίη ςιιί ίαίΐ δΐιίΐβ α οβιιχ άβδ ιηβιΐΓίΓίβΓδ άβδ ρρορίιβίβδ, βΐ 

ί1 ΙβαΓ αηηοηοβ (^ηβ Βίβιι Γβηάρα ναίηβ ΙβιΐΓ Ιβηίαΐίνβ (}ΐιί η’αΙιοιιΙίΓα ςιι’α 

ΙβπΓ οΐιαίίπίθηΐ βΐ α 8α ρΓορρβ βχαΐΐαΐίοη. 

Β’αιιΐΙίΘηΙίοίΐΘ άβ οβΙΙβ ραραίιοΐβ αΙΙβ^οπίΐυΘ α θΐβ ίοΓΐ οοηίβδίββ, β1 

α1)8θ1ιιηιβηΙ ηίββ ραρ Μ. Βοίδγ. ΟβρβηάαηΙ, ί1 Ιβ οοηοβάβ πιαίηίβηαηΐ 

{Εβ8 ΕναπξίΙβΒ 8ΐ/ηορΐί<}ΐιβ8, II, 318) : « Ιβδίΐδ αιίΓαίΙ ρη βχοβρΙίοηηβΠβ- 

ιηβηΐ ρρβοΙιβΓ βη α11β§ΌΓίβ, βΐ ΐ1 α οίΐβ, βη ά’αιιΐΓβδ οοοαδίοηδ, άβδ ΙβχΙβδ 

ρΓορ1ιβΙΐ(|πβ8 ». Ββ οαραοΙβΓβ αΙΙβ^οΗςιιβ άβ Ια ραραίιοΐβ η’βδί άοηο ρΐιΐδ 

υηβ ταίδοη άβ ιηβΙΐΓβ βη άοηΐβ δοη αηΐΐιβηΐίοίΐβ. II ΓβδΙβ (}ηβ « ΓβηδβιηΜβ 

α ρΐαίόΐ Γαίρ ά’ηηβ ατ^ηιηβηίαΐίοη άβδ ρρβιηίβΓδ οΙΐΓβΐίβηβ οοηΐΓβ Ιβδ 

Ιηίίδ, ς[ηβ ά’ηη άίδοοιιΓδ άβ Ιββηδ αηχ ηοΙαΜβδ βΐ αη ρβηρΙβ άβ Ιβρηδα- 

Ιβιη » (II, 312). « II η’γ αναίΐ ραδ Ιίβη, αναηΐ Γβνβηβιηβηΐ, άβ ηιοηΐΓβΡ 

άαηδ Ια ιηοΓΐ άβ Ιβδηδ Ιβ άβΓηίβΡ Ιβηηβ άβ Ια ραΐίβηοβ άίνίηβ » (II, 319). 

« Οβ η’βδί ραδ ηηβ ρΓβάίοαΙίοη, ιηαίδ ηηβ αροοαί^ρδβ. Ιβδηδ η’αηραίΐ ραβ 

βη Γίηίβηΐίοη άβ ^α^ηβΓ οβηχ α ςηί ί1 δ’αάρβδδαίΐ; ί1 Ιβδ αηραίΐ άβοίαρβδ 

ρβράηδ βΐ ρβρροηνβδ, ηοη ροηρ Ιβδ απιβηβρ α ρβδίρίδοβηοβ, ιηαίδ ροηρ 

ιηαηίίβδΙβρ Ια οοηηαίδδαηοβ ηη’ίΐ αναίΐ άβδ άβορβίδ άίνίηδ, ροηρ ίοηρηίρ 

ηη αρ^ήιηβηΐ, άαηδ Γανβηίρ, α δβδ αροΐο^ίδίβδ » (II, 319). « Εΐ δί Ιέδηδ 
δ’βδί άβοίαρβ Ρίΐδ άβ Βίβη, άβναηί ΙαηΙ άβ Ιβιηοίηδ (ϊηί οηΐ δη οβ ςη’ίΐ 

άίδαίΐ, οη ηβ νοίΐ ραδ ροηριιηοί δοη αρρβδίαΐίοη δοηίϊρβ άβδ ΓβΙαράδ » 

(II, 319) βίο. Α οβίΐβ άβρηίβΡβ ο1)]βο1ίοη, Μο. Ιηί-ιηβιηβ α Γβροηάη : Ιβδ 

ρρβίρβδ οραί^ηαίβηΐ Ια ίοηΐβ. Ιΐδ οηΐ ραρίαίΙβιηβηΙ οοιηρρίδ ςη’ίΐ ίαΙΙαίΙ Ια 

ιηβίΐΡβ βη ίαοβ ά’ηη ίαίΐ αοοοιηρΗ. Εβ δβηΐ αρ^ηπιβηΐ ά’αρραρβηοβ ο1)^βοι^νβ 

άβ Μ. Εοίδγ ο’βδί ηηβ « αΐΐβ^ορίβ βΐ ρρορίιβίίβ ΡβρρβδβηΙβηΙ Γίάββ ηηβ Ια 

^βηβραΐίοη αροδΙοΙίηηβ αναίΐ άβ Ια ιηίδδίοη άη ΕΙιρίδΙ : ΕΠδ άβ Όίβη, 

βηνογβ ραρ Ιβ ΡβΡβ, Ιηβ ραρ Ιβδ οΐιβίδ άβ Ια ηαΐίοη ^’ηίνβ, βΐ §^1ορίββ αη 

οίβΙ ραρ δα ΡβδηρρβοΙίοη. 0’β8ΐ Ιβ Ιΐιβιηβ άβδ άίδοοηρδ ηηί δοηΐ αΐΐρίΐιηβδ, 

άαηδ Ιβ Ιίνρβ άβδ ΑοΙβδ, αηχ ρρβιηίβΡδ ρρβάίοαίβηρδ οΐιρβίίβηδ » (II, 319), βΐ 

βη ηοΙβ : « Εί. Αοί. ιι, 22-23; ιιι, 15; ιν, 10-11; ν, 30-31. » — Νβ άίραίΐ- 

οη ραδ ηηβ οβδ ραδδα^βδ ίοηΐ αΐΐηδίοη α ηοΐρβ ραΓαΙ)ο1β? Ορ ηη δβηΐ, ιν, 

10-11, ΓαίΙ αΐΐηδίοη α Ια ρίβρρβ Ρβ^βιββ, αηοηη αηχ Υί^^ηβΡοηδ! Εΐ οη α Ιβ 

άροίΐ άβ άίρβ, αά Ηοιηίηβτη^ ηηβ Ια ραραβοΐβ άβδ νί§·ηβΡθηδ ροηρραίΐ Ιρβδ 

1)ίβη βίρβ αηΐΐιβηΐίηηβ δαηδ Γαάάίΐίοη Ιίρββ άη Ρδ. οχνιι. Εοηοίηοηδ ηηβ 

ρίβη αβδοίηιηβηΐ η’αηίορίδβ Ια ορίΐίηηβ α ρβνοηηβρ βη άοηΐβ Γαηΐΐιβηΐίοίΐβ 

άβ Ια ραραβοΐβ. Εη Ια ρροροδαηΐ, Ιβδηδ αάρβδδαίΐ ηη δηρρβιηβ αρρβΙ α Ια 
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Εί ίΐδ 1ιιί θηνογβΓθηΙ (|α6ΐ(5ΐΐΘ8-αιΐδ άθ8 ΡΗαπδίβηδ βί άθδ Ηβ- 

ΓοάίθΠδ, ρουΓ 1θ ρΓβηάΓΘ αιι ρίβ^β ά’ιιηβ (}αβ8ΐίοη. ι^Εί βίαηί νβηαδ, 

ίΐ8 Ιαί άΐΓΘΐιΙ : « ΜαίΐΓβ, ηοιΐ8 δανοπδ (ΐαβ ία θ8 δίηοθΓβ, θί (^αθ ία 

οοηδοίβηοΘ άβ 8Θ8 αάνβΓδαίΓβδ, βη Ιθπγ Γαρρβίαηΐ βί Γίηίιηίβ Ιοη^αηίιηΐίΘ 

άβ Οίθα θπνβΓδ ΙβπΓ ΓαοΘ, βΐ δα ]α8ίίθΘ ςαί Ιβδ ιηθηας&ίΐ βαχ-πίθΐηβδ. Οη 

δβΓαίί ίαοΙίΘ, (Ιαηδ ΓίηΙβΓΘΐ πίΘΐηβ άα ο&γ£ιοΙθρθ πιογθΙ άβ Ιβδαδ, (^α’ίΐ 

η’βίΐ ραδ ΓαίΙ βηΐΓθνοΐΓ οΙ&ίΓθίΠθηί α δβδ θπηβιηίδ Ια ηοίΓΟβυρ άα οηιηβ 

(}α’ίΐ8 ηιβάίΙαίθηί βί δβδ οοηδβιιαθηοθδ. Εβ (}αί άοηηβ ά’αίΐΐβαρδ α Ια ραρα- 

1)θ1β δοη αοίααΐίίβ βη ναβ άβ Ια δίίααίιοη ρρββίδβ οΐι βΐΐβ α βίβ ρροροδββ, 

ο’βδί Ιβ δοίη (}αβ ρρβηά Ιβδπδ άβ ηβ ροίηί βη§^1ο1)βΡ Ια ίοαίβ, βηοορβ δγιη- 

ραί1ιί(}αβ, άαηδ Ια οα1ρα1)ί1ίΙβ άβδ οΙιβΓδ βί άαηδ Ιβαρ οΐιέίΐιηβηί. Εα 

νί^ηβ, €[αί Ιβδ ρβρρβδβηΐβ ρΙαδ οα ιηοίηδ άίρβοίβιηβηΐ, η’βδί ηί οοαραΗβ, 

ηί ηιβηαβββ. Αα βοηΐραίρβ, βχοβρίβ 1οΡδ(|α’ί1 ραρΙβ άβναηί 1β δαηΐιβάρΐη 

(Αβίβδ IV, 10-11; V, 30-31), Ρίβρρβ ηβ άίδίΐη^αβ ραδ, Π αββαδβ άα ιηβαρίρβ 

^αρ^ά^(^αβ Ιοαδ Ιβδ ΙδΡαβΙίΙβδ (Αβίβδ ιι, 22-23; ιιι, 15). Ε’βδί ςαβ Ια δίίαα- 

Ιίοη α βΐιαη^β άβραίδ 1β ιηοιηβηΐ οΐι Ιβδαδ ρροροδαίΐ δα ραραΙιοΙβ ηοη 

δαηδ Ια α βηβ ρδ^τβΐιοΐο^ίβ » (ιαβ Εοίδγ Ρβίαδβ ά’γ νοιρ. 

13-17. Εε τκίΒυτ ου α ΟύδΑκ (Μί. χχιι, 15-22; Εβ. χχ, 20-26). 

13) Εβδ δαηΗβάρίίΘδ η’οδαηΐ α§^ίρ οανβρίβιηβηΐ βί 3υ§^βαηί ΙαροΙίββ άα Τβιη- 

ρΐβ ίηδπίΤίδαηΙβ α βοηίβηίρ Ια ίοαίβ, ηβ δοη^^βηί ραδ βηβορβ α Ια ίραίιίδοη. Εβ 

ιηο^βη Ιβ ρΙαδ δύρ άβ ρβράρβ Ιβδαδ βΙαίί άβ 1β βοιηρτοπιβίΐρβ ααρρβδ άβ Γαα- 

ίοΓίΙβ ροπιαίηβ. Ιΐδ Ιαί βηνοίβηΐ άοηβ (^αβίς^αβδ Ρΐιαρίδΐβηδ βί άβδ Ηβροάίβηδ 

ροαρ Ιβ ρρβηάρβ αα ρίβ^β. Άγρεύειν, « ρρβηάρβ α Ια βίιαδδβ », ροαναϋ βη δοί 

δ’βηίβηάρβ ά’αηβ ροαΡδαίΙβ νίοΙβηίβ. ΜΙ. βχρ1ί(}αβ ίρβδ βίβη ροαρ Ιβ δβηδ (^αβ 

β’βδί παγιδεύειν, « ρρβηάρβ αα βίβΐ». Οβρίαίηδ βχβ§·β1βδ άίδβηί (|αβ Ιβ λόγος βίαϋ Ια 

(}αβδΙίοη, ά’ααίρβδ βη ίοηί Ια ρβροηδβ, ά’ααΐρβδ βηβη ίοαδ Ιβδ άβαχ. Εα ραροΐβ 

βίαηί Γαρπιβ άοηί Ιβδ ίηίβρίοβαΐβαρδ δβ δβρνβηΐ, β’βδί ρΙαίόί Ιβαρ ςαβδίίοη 

βαρίίβαδβ (^αί βδί Ιβ ρίβ^β. Εβδ ΡΗαρίδίβηδ βίαίβηί βοδϋΐβδ αα §·οανθρηβπιβηί 

ροπιαίη, ιηαίδ ανββ ββααβοαρ άβ ρραάβηββ, βί ίΐδ η’οηί 3αιηαίδ άοηηβ Ιβ δί§^ηα1 

άβ Ια ΡβνοΙίβ. Εβδ ΗβΡοάίβηδ βαδδβηί ρρβίβρβ αη ρρίηββ άβ Ια ιηαίδοη άβδ 

Ηβροάβδ αα ρροβαραίβαρ ροιηαίη, βί ίΐδ δοηί αρρίνβδ α ΙβαΡδ βηδ ανββ Ηβροάβ 

Α§·ρίρρα, πιαίδ, βη αίίβηάαηί, ίΐδ βηίρβίβηαίβηί ά’βχββΠβηίβδ ΡβΙαίίοηδ ανββ 

Κοηιβ. Ροαρ ββδ άβαχ ραίδοηδ ίΐδ άβναίβαί έίρβ βοδίίΐβδ αα ιηβδδίαηίδιηβ. Οη 

α βα ρββοαρδ α βαχ ροαρ ρορίβρ ααδδίίόί Ια άβηοηβίαίίοη ααχ ααίορίίβδ 

ροιηαίηβδ ςαβ Ιβδ ΡΗαρίδίβηδ αβοράαίβηί ηιοίηδ νοΙοηίίβΡδ. Αα ηιοπιβηί άβ Ια 

Ραςαβ, ί1 γ αναίί α Ιβραδαΐβπι άβδ Ηβροάίβηδ άβ Οαΐίΐββ, ραίδ€[αβ Αηίίραδ 

Ιαί-πιβπιβ βίαίί ρρβδβηί (Εβ. χχιιι, 7 δδ.). 

14) Εα (^αβδίίοη βδί βαΙβαΙββ αάπιίραβίβιηβηί ροαρ βοηίραίηάρβ Ιβδαδ α αηβ 
Ρβροηδβ ρρββίδβ. Εβ άββαί η’βδί ραδ αηβ Παίίβρίβ, ς[αί βύί ρΙαίόί ββίββρβ Ια βοιη- 
ρβίβηββ άα Ηαββί. Οη ίαίί αρρβΙ α δα ίραηββίδβ, α Ια άί^ηίίβ άβ δοη βαραβίβρβ 
βοηπιβ βοιηιηβ, βί α δοη ζβΙβ ροαρ Ιβδ ίηίβρέίδ άβ Ια Ρβ1ί§^ίοη ηαί δοηί ββαχ άβ 
Οίβα. Εα (γαβδίίοη ίΚβορίίίαβ ροδββ, Ιβ ΜαίίΡβ ααραίί ρα ίροανβρ (5αβ1ς[αβ βββαρ- 
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ηβ ίΐθπδ οοιηρίθ άβ (}αί (}ιιθ οθ 8θίί; ο&γ Ιιι ηβ ραδ αυχ 

οοηνβηδίηοθδ Ηχιιηβίηθδ, ιηβίδ Ιυ θηδθί^ηβδ Ια νοίβ άβ Όίθιι δβίοη 

Ια νβηΐβ. ΕδΙ-ίΙ ρβηηίδ άβ ρα^βΓ Ιβ Ιηΐιυί α Οβδαρ, οα ηοη? (Ιβνοηδ- 

ραΙοίΓβ 011 ^£ΐ§·ηθΓ άπ ΐΘΐηρ8. Μαίδ ηοη, 11 ίαπί Γοροπάρβ, ο&γ ΓαρρΙίοαΙίοη υΓ§·β : 
ίαπί-ίΐ άοηηβρ, ου ηβ ραδ (1οηηβΓ? II βδί Γαοΐίθυχ (^υβ Ια αίί αΙΙβηυβ Γβχ- 
ρΓβδδίοη ραΓ υη Γβδυπίθ δαηβ οουίβυρ : Ί^ίοβΐ άανί ΐΓίύηίιιηι ΟαββαΗ, αη ηοη 
άαΙ)ίτηιΐ8? 

01ια(}υβ ΙβΓπΐθ βδΐ ά’αίΠβυΓδ υη Ιιοπιηια^β ίηνοΙοηΙαίΓβ Γβηάυ α Γβηδβί^ηβ- 
ηιβηΐ άβ ^βδυ8, αοοοιηρα^ηθ ρβυΙ-βίΓβ ά’υηβΐΓοηίβ {^ο'βίβ). II βΙαίΙηοΙοίΓβ ςυβ 
^β8υ8 ηβ βΙιβΓοΙιαίΙ ραδ α δβ ίαΐΓβ υη ραΓίί ραρ άβδ ίη1η§·υβ8, οα ά δβ πιβηα§^βΓ 
Γαρρυί άβδ ^^Γαηάδ. 8αηδ άουΐβ, Ιυί ςυΐ αναίΐ δοη ίραηο-ραρΙβΓ ανβο Ιβδ οΐιβίδ 
άβ δοη ρβυρίθ, ηβ δβ ΙαίδδβΓαΐί, ραδ ίηϋπιίάβΓ ραρ υηβ αυΙοΗΐβ βίΓαη^βΓβ. Β’αυ- 
Ιαηί (5υβ, ά’υηβ ίαςοη §·βηβΓα1β, ί1 ηβ βΐιβροΐιβ ραδ α ρΙαΪΓβ αυχ Ιιοπιπιβδ; πιαίδ 
ά βηδβί§·ηβρ βη ίουίβ νβπΐβ (ρουρ Ια δβοοηάβ ίοίδ) Ια νοίβ άβ Βίβυ. Βλέπειν 
ε?ς πρόσωπον η’βδί ροίηί υηβ βχρρβδδίοη άβδ ΒΧΧ, πιαίδ υη β(^υίνα1βηΙ άβδ βχ- 
ρρβδδίοηδ ναρίββδ (^υί άαηδ Ιβδ ΒΧΧ ίραάυίδβηΐ “)13Π ου ανβο άαηδ 
1β δβηδ ά’ανοίρ άβδ β§·αράδ ρουρ ςυβίί^υ’υη, άβ ίαςοη α ηβ ραδ ίαίρβ ραδδβρ 
αναηΐ ΙουΙ Ια 3υδΙίοβ. Έπ’ αλήθειας, ηοη ραδ « ανβο νβρίίβ », πιαίδ ρΙυΙόΙ « βη 
δ’αρρυγαηί δυρία νβρίΐβ ». Βα « νοίβ (άβ Βίβυ)» η’βδί ραδ δβυίβηιβηΐυη ΙιβΒραϊδπιβ, 
ο’βδί υη δβηιίΐίδπιβ. Αίηδί 1β πιαΗάί ηιυδυΐηιαη βδΐ οβίυί ςυί βδί οοηάυίί ραρ 
Βίβυ δυρ Ια νοίβ. Βαηδ Ιβδ Αοίβδ ή δδος δί^ηίΠβ Ια άοοίρίηβ οΐιρβίίβηηβ (Αοί. 
IX, 2; XIX, 9. 23; χχιν, 14. 22). Α Γορροδβ άβ Ια νοίβ άβ Βίβυ, βδί Ια νοίβ άβ 
Γίηίηυίίβ : Ρδ. οχνιιι (οχιχ), 101. 104. 128 βίο. ^βίίβ πιβίαρίιορβ ίηίβΡβδδαηίβ 
ιηοηίρβ Βίβυ οοιηπιβ 1β Βυί (^Ν) νβΡδ Ιβι^υβί οη ίβηά ου άοηί οη δ’βοαρίβ. άβδυδ, 
ρρβηαηί ρουρ ίοηάβηιβηί άβ δα άοοίρίηβ Ια νβρίίβ, οοηάυίδαίί α Βίβυ δαηδ οραίη- 
άρβ άβ ίαίρβ οπι1)ρα§·β α άβ Ιιαυίβδ δίίυαίίοηδ δοοίαΙβδ. Κηνσος ρβπιρίαοβ άαηδ 
Βο. ραρ φόρος η’βδί ροίηί υηβ ρρβυνβ άυ Ιαίίηίδπιβ άβ Μο.; 1β ιηοί οβηδίΐδ αναίί 
βίβ ίραηδορίί βη αραιηββη (ΝΟ^ρ) βί βχίδίαίί βη ^Ρβο [Οονρ. ίηδΟΓ. ^ναβο. I, 3497; 
Ιη8. αά Γ68 τόπι. ρβΗ. III, 193; Ραρ^τ. ^688βΙρ^ Τνίβη. 8ΐηά. XXIV, 192; 
ΑηηααΙ 1)Ηΐί8]ι 8ο}ιοοΙαΐ Αΐ}ΐ6η8, XII, 178, άαηδ υηβ ίηδορίρίίοη άυ ι®** δίβοΙβ [?] 
α Βίζγβ βη ΤΙΐραοβ). Ββ ιηοί €6η8ΐΐ8 ηβ δί^ηίβα ς[υ’αδδβζ ίαρά ίπιρόί, δρβοίαΐβ- 
ιηβηί οοιηπιβ δγηοηγπιβ άβ ΐΓίΒηΐιιηι ααρίΐί8 : €οά. ^ιι8ΐ. χι, 52, 1 ρρ. 8αΙ)Ιαίο... 

Ιιηπιαηαβ οαρίίαίίοηί8 €6η8ΐί. Ρβυί-βίρβ βυί-ίΐ οβ δβπδ ρΐυίόί δουδ δα ίοηηβ 
^ρβοςυβ; οβρβηάαηί 1β οοάβχ Ό α ορυ άβνοίρ βορίρβ έπικεφάλαιον, « Γίπιρόί ραρ 
ίέίβ ». II βδί ρρυάβηί άβ ρρβηάρβ δίιηρίβιηβηί κηνσος άαπδ 1β δβηδ ά’ίιηρόί. Β’ίιη- 
ρόί βίαίί ίηοοηίβδίαΒΙβπιβηί Ια πιαρ(|υβ ςυβ Ιβδ 3υίΓδ οΒβίδδαίβηί αυχ Κοπιαίηδ. 
Βα ςυβδίίοη άβ δανοίρ δ’ίΐ βίαίί ρβρπιίδ άβ 1β ραγβρ βί ραρ Ια άβ ΡβηοηοβΡ α 
1’ίηάβρβηάαηοβ ηαΐίοηαΐβ αναίί βίβ Ρβδοΐυβ ηβ^αίίνβπιβηί ραρ ^υάαδ 1β Βαίίΐββη, 
Ιορδ άυ οβηδ άβ ^υίρίηίυδ : ε? φόρον τε "Ροιρ-αίοις τελεϊν δποριενοΰτιν και μετά τον 
θεόν οϊσουσι θνητούς δεσπότας (^οδ. ΒβΙΙ. II, νιπ, 1; οΓ. II, χνιι, 8; βί Αηΐ. XVIII, I, 6; 

XX, V, 2). 3υάαδδβ άοη ηα ίρβδ ρροΒαΜβπιβηί οοπιπιβ Μβδδίβ {ΐ^β Μβ88ίαηί8ηίΐβ..., 
ρ. 18), ανβο 1β άίΐβπιπιβ δί Βίβη βχρρίιηβ ραρ 3θδβρΙιβ : οΒβίρ α Βίβυ ου αυχ 
Ιιοπιπιβδ. Ββδ δαηΐιβάρίίβδ δβ άίδαίβπί ςυβ 3βδυδ, δβ ρρβδβηίαηί οοπιπιβ Μβδδίβ, 
ηβ ρουρραίί ραδ άοηηβρ υηβ αυίρβ δοΐυίίοη. II δβραίί άοηο ρβ^^αράβ οοιηιηβ υη 
ηουνβαυ άυάαδ 1β Οβίίΐββη, βί Γαυίορίίβ ροηιαίηβ δ’βπιρρβδδβραίί άβ 1β Γαίρβ 
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ηοιΐ8 1θ ραγβΓ οα ηβ ραδ 1θ ραγβΓΡ » Μαίδ Ιαί, ρβηθίΓαπΙ Ιθπγ 

ίβίηΐβ, ΙβπΓ άϋ : « ΡοιΐΓ(|ΐιοί πιθ πίθΙΙβζ-νοιίδ α ΓθρρβπνβΡ ΑρροΓ- 

ίθζ-πιοί πη άβηίθΓ, ρουΓ (^πβ ]θ νοίθ. » Εΐ ίΐδ [Γ]αρροΓΐ;θΓβη1). ΕΙ ί1 

Ιθπγ άϋ : « Βθ (:[ΐύ βδΐ οθΙΙβ βίϊι^ίβ βί ΓίηδοηρΙίοη Ρ » ΕΙ ίΐδ Ιυί άί- 

ΓβηΙ : (( Οθ ΟέδαΓ. » Α1ογ8 ^β8Π8 Ιθπγ (ϋί : « ΚθικΙθζ & ΟβδείΓ οθ 

ρβΠΓ ροπΓ βνϋθΡ υηβ ηοιινβΠβ ρβνοΙίβ. 8ί, ραρ ίιηρο88ί1)ΐΘ, ^68Π8 Γβροηά&ίί 
({π’ίΐ ίαΙΙ&Η ραγβΓ 1θ ίπ1)ΐιί, ί1 ρβΓάΓαίΙ 8οη 0ΓΘ(ϋΙ &ιιρΓβ8 άτι ρβτιρίβ, ου άυ 
11101118 άβνρ&ίί ΓθηοηοθΓ α 8β ροδβΓ οοπιιηβ 1β ΓβρρθβθηΙαηΙ άβδ θδρβρ&ηοθδ ηυ- 
Ιίοη&ΐββ. 

15) ^β8υ8 οΙιοίδίΙ 1β δβοοηά ρ&Γΐί, ιηαίδ θπ ΓέδθΡναηί ρΓοοίδβιηβηί; Ιβδ άροϋδ 
άβ ϋίβυ, βί ά’υηβ ίαςοη 81 η&ίυΓβΠβ ςυβ 1θ8 Ρΐιυπδίβηβ 8θηί ΓΘ(1υίί8 υυ δίίβηοθ. 
II ηβ Ιβυρ Ιαίδδβ ρυ8 ί^^ηορβΓ ςυ’ΐΐ η βοπιρπδ Ιβυρ βιηΐιύβΐιβ. Ρυί8 ί1 άβπιυηάβ 
({υ’οη αρροΓίβ υη άβηίβρ ροπΓ 1β νοίΓ. Οβ ίΓ&ίί & βίβ βίπιρίίββ ρυρ Μί. βί Ρβ. 
II β8ί νίναηί. Ρβ β&υνβπρ, €[υί η’η ρυβ υη άβηίβΓ βυρ Ιυί, ηβ 8υρρο8β ρα8 ηοη 
ρ1υ8 (^υβ 8β8 ίηίβρ1οβυίβυΓ8 ρβυνβηί βη βχΐιίΐιβρ υη 8υρ ΓΙιβυρβ. II δβπιΜβ η’βη 
ανοίρ ]3.πι&ί8 νυ. Ν’βίαΐί-ββ ρυδ βοηίβδδβρ ς[υ’ί1 η’ανυίί αυβυηβ ίάββ 8υρ Ια 
(ϊυβ8ίίοη ? Ρβ8 ηάνβΡδυΐΡβδ άυρβηί βρρουνβρ υη ιηοιηβηί — ίρβδ βουρί — άβ 
8&ίί8ί&βίίοη. Ρβ δγίνάριον βδί 1β Ιυίίη άβηαΗιιε, άβνβηυ ηυδδί υραιηββη βί &ρ&1)β. 
Ρ’βίαίί υηβ ρίβββ ά’&ρ^^βηί (βυρ 88. ναΐβυρ^ βί. 8υρ νι^ 37). 3β ηβ δηβΙιβ ρ88 
ηυ’οη ρυίδδβ ρρουνβρ (^υβ β’βίαίί 1β ρρίχ άβ Ια βαρίίαίίοη. Μαίδ ί1 ρβρρβδβηίαίί 
Γυηίίβ ιηοηβίαίρβ ροιηαίηβ. Ηβροάβ η’αναίί ]αιηαί8 βυ 1β άροίί άβ ίραρρβρ άβ8 
ιηοηηαίβδ ά’αρ^βηί. Ρβ8 Κοπιαίηδ 8β ρβδβρναίβηί ββ ρρίνίΐβ^β. Ιΐδ ίραρραίβηί 
ρουρ Γυ8α§*β βουραηί άβδ ιηοηηαίβδ άβ Ρροηζβ, βί, ρουρ βραρ§^ηβρ Ιβδ 8βρυρυ1β8 
άβ8 άυίίδ α νοίρ άβδ ρβρρβδβηίαίίοηδ Ιιυιηαίηβδ (ΐυί αναίβηί ρουρ βυχ υηβ δανβυρ 
ίάο14ίρί{|υβ, βθδ ρβίίίβδ ρίβββδ άίνίδίοηηαίρβδ αναίβηί άβδ βιηΐιΐβπιβδ βπιρρυηίβδ 
αυ Γβ^ηβ νβ^βίαΐ, βρίδ, ραίπιίβρ, ίβυίΐΐβδ άβ νί§·ηβ, ου ά’αυίρβδ ο1)]βίδ. Μαίδ Ιβδ 
άβηίβΡδ, ιηοηηαίβ ροιηαίηβ ραρ βχββΠβηββ, ρορίαίβηί Γβίϊι§“ίβ άβ ΓβηιρβΡβυρ. 
II βδί νίδίΜβ ({υ’βη δοιηπιβ Ιβδ 3υίίδ Ιβδ βηοαίδδαίβηί νοΙοηίίβΡδ βί δ’βη δβρναίβηί 
ρουρ Γυδα^^β βουραηί. 

16) Ρ’ίιηα§·β ρουναίί βίρβ ββΠβ ά’Αυ^^υδίβ ου άβ ΤίΙιβΡβ; Γίηδβρίρίίοη άοηηαίί 
αυ Οβδαρ δβδ ίίίρβδ βουραηίδ. ΤίββΡβ βίαίί ββρβηάαηί α βίδ άυ άίνίη Αυ^υδίβ », 
00 (^υί ρουναίί ββος[υβρ 3υδίβηιβηί Ιβδ άυίίδ. Μαίδ Ιβδ Ηβροάίβηδ ηβ ρουναίβηί 
ανοίρ ββαυβουρ άβ δβρυρυΐβδ ΡβΙαίίνβιηβηί α Γίιηα^^β. Ρβ ίβίραρ€[υβ ΡΡίΙίρρβ 
η’αναίί ραδ Ρβδίίβ α ρβρρβδβηίβρ Ρβδαρ δυρ δβδ ρβίίίδ βροηζβδ, βί Α^τίρρα 
άβναίί ίαίρβ άβ ιηέιηβ; Ηβροάβ Ρ*· αναίί βιηρίο^β Ιβ βαάυβββ. 
Ρα (|υβδίίοη άβ άβδυδ βδί ραρΓαίίβπιβηί ηαίυρβίΐβ, ρυίδτ^υ’ίΐ α άβιηαηάβ υη 

άβηίβΡ ρουρ νοίρ. Ρα Ρβροηδβ δ’ίηιροδαίί. Ιΐδ ηβ ρουναίβηί ρΐυδ άίρβ : ηουδ ηβ 
δανοηδ ραβ; Γίηδβρίρίίοη βχρίίΐϊυαίί Γίη[ΐα§·β βί ίουίβδ άβυχ βυδδβηί ρβροηάυ 
ρουρ βυχ (^’ο/βίβ). 

17) Ρα Ρβροηδβ άβ άβδυδ βδί υηβ νραίβ ραραβοΙβ βη αοίίοη. Ρυίδτ^υβ 1β άβηίβΡ 
βδί ά Γββι^ίβ άβ Ρβδαρ, ςυ’ίΐ νίβηί άβ Ιυί, ί1 ίαυί άοηο 1β Ιυί ρβηάρβ (άπο- 

δοΰναι, ρρβδςυβ « ΡβδίίίυβΡ »). Όβ ρΐυδ, 1β άβηίβΡ βδί αυ πιοίηδ 1β δ^ιηβοΐβ άβ 
Γίπιρόί. Οη ρβυί Ιβ^ίίίιηβιηβηί 1β ραγβρ α Οβδαρ δαηδ βίΡβ ιηοίηδ Ιίβρβ ηί 
ιηοίηδ οβ1ί§·β άβ Γβηάρβ ά Βίβυ ββ ς[υ’οη Ιυί άοίί. Ρα (^υβδίίοη βίαίί βη δοιηπιβ 
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(|ΐιί Θ8ΐ 8. ΟθβαΓ, θΙ α Βίθπ οβ (|υί θδΐ α Οίβιι. » Εί ίΐδ Γαρβη! θπιθγ- 

νθίΠθδ α δοη θικΙγοΗ. 

άβδ δδίάάαοθβηδ, [άβ] οβιιχ ί^αι (ϋδβηί (5π’ίΙ η’γ α ραδ άβ 

ΙραηοΙιβΘ άαπδ 1β 8βη8 άβδ ίηίβΡΓ0§^α1βιΐΡ8 βαχ-ιηέιηβδ, δΐιρίοιιί άθδ Ρΐι&ρίθίβηδ. 

Οβδ άθΡηΐθΡδ η’βί&ίβηί ροίηί (Ιβδ Ζβίοίθδ; ίΐδ οοΐϊΐρρβη£ΐίβηΙ Ια ηέοβδδϋβ ά’οΐιέίρ 

α ΓΕιηρίΡβ. Ε’βΐίΐβ άβ Ια ηαίίοη γ νο7αϋ ιϊιθπιθ πη ρρθδβρναΐίί οοπΙρθ Ια Ι^ραη- 

ηίβ άβδ Ηβροάβδ {Σβ Μββδίαηίεηιβ..., ρ. 17 88.). Οο ίυί ίου]οιΐΓδ Ια Ιαοϋς[υβ άα 

ραρϋ β1 (1θ ίοπδ Ιβδ ρα1)1)ίη8 βη Ρβηοιτι, ]υδ(^α’αιι ]οιΐρ ού Αφ1)α ρρέοΐια Ια 

Ρβνοΐίβ {ορ. βίί., ρ. 316). Εβ νθρ1)β Ικθαυ[Λάζειν, βηιρΙο^Θ ραρ Μο. δβιιΐ, βδί τιη 

Ιιαραχ (Ιαηδ 1θ Ν. Τ. θί πιαρί^υβ ίορΙβίΏθηΙ Ια δπρρρίδβ άθδ Ρΐιαρίδίβηδ βη ιηέιηβ 

Ιθιηρδ €[ΐΐθ Ιβιιραάιηίραΐίοη (άαηδ ΓΑ. Τ., Εββΐί. χχνιι, 23; χιιιι, 18; βΐ οΓ. απδδΐ 

IV Μαβο. XVII, 17). Ενΐάβιηιηθηί Ιβδ δβρϋίβδ δοηΐ άβςιΐδ; άαηδ Μβ. Γβίοηηβ- 

ρπβηΐ δ’αρρίίςηβ α Ια ρβΡδοηηβ άβ ^β8118 (επ’ αύτω); Εβ. βδί ρΐυδ βοηίαηΐ ιηαίδ 

ιηοίηδ βχρρβδδίί. 

Εοιηπιβ ΙαηΙ (Ι’αηΙρβδ ραροΐβδ άη δαηνβχιρ, ββΠβ-Ια βδΐ βη ιηέιηβ Ιβιηρδ αάβ- 

ί[ηαΙβιηβηΙ αρρρορριββ α Ια βιρβοηδίαηββ, βί ρο8β ηη ρρίηβίρβ άοηί 1β8 αρρίίβα- 

Ιίοηδ δβροηί ίββοηάβδ. Εοίδ^ η ραίδοη άβ (ϋρβ : « Οη ίαηδδβραίΐ Ια ρβηδββ άβ 

Ιβδπδ 81 Γοη δηρροδαϋ (ίυβ Ια άβίΐβ α Εβδαρ βδί άαηδ 1β ιηέιηβ ρΐαη, (^η’βΠβ α 

1β ιηέιηβ βαραβίβρβ αΐΐδοΐη βίάβΓιηίΐίί ηυβ 1β άβνοιρ βηνβΡδ Όΐβη... ^ιι’οη βδΙίιηβ 

ββδ οΐιοδβδ άβ Ια ίβρρβ δβίοη 1β ρβπ ςη’βΠβδ ναΙβηί, βί (^η’οη δ’αβί^πΐίίβ άβ ββδ 

άβνοΐΡδ δβίοη (|η’ί1δ δοηί άβ ηβββδδίίβ; ιηαίδ (ΐηβ Γοη δαβίιβ δηρίοηΐ ςυβ 1β 

ρρίηβίραί βδί αίΠβπΡδ, άαηδ Ια βάβΙίΙβ αη ΡβΡβ ββίβδίβ » (II, 336). Μαίδ βη ιηβιηβ 

Ιβιηρδ 1β Μαιΐρβ α ρβδοΙη ά’αρρβδ Ιβδ ρρίηβίρβδ Ιβδ ρίπδ βίβνβδ Ια (^πβδίίοη ρρα· 

ϋςηβ : άοηηβροηδ-ηοπδ, οη ηβ άοηηβροηδ-ηοηβ ραδ?Εί ί1 βδΐ Ιρβδ 3ηδ1β άβ 

δ’ίηδρίρβρ άβ ββίίβ ραροΙβ ροηρ άβΐίιηίίβρ Ιβ άοιηαίηβ άβ Βίβη βΐ ββΐηί άβδ 

ροηνοίρδ βίνίΐδ : ΓοΕβίδδαηββ βδΐ άηβ αη ροηνοίρ (ΐηαηά ίΐ η’ίιηροδβ ρίβη άβ 

βοηΐραίρβ α Ια Ιοί άβ Βίβη. δαίηί Ραηΐ 8βρα ρΐηδ άβνβίορρβ (Κοιη. χιιι, 1 88.), 

ιηαίδ ί1 βχροδβρα Ια πιβπιβ άοβίρίηβ. 

18-27. Εα ΚΕδυκκΕΟΤιΟΝ (Μί. χχιι, 23-33; Εβ. χχ, 27-38). 

Ο’βδί Ια ρρβιηίβΡβ ίοίδ ςηβ Μβ. ιηβηΐίοηηβ Ιβδ δαάάηβββηβ. Ο’βΙαίΙ ηη ραρίί, 

ηοη ηηβ δββΙβ ρ1ιί1θ8ορ1ιί(5ηβ, Ιρβδ 1)ίβη άβΠηί ραρ Ιβδ ΑβΙβδ : ό άρχιερευς και 
πάντες οι συν αύτω, ή ούσα αΐ'ρεσις των Σαδδουκαίων (ν, 17). Ε’βΙαίί άοηβ 1β ραρίί 

δαββράοΙαΙ, β1 ΓβΙγιηοΙοφβ άη ηοιη άοίΐ βίρβ ρ1*τϊ « Ιβδ Γιΐδ άβ δαάος », 

ρβρρβδβηίαηί άβρηίδ ΕζββΙιίβΙ Ια Ιί§·ηββ άη δοηνβραίη ροηΐίββαί (Εζ. χε, 46 βίβ.). 

Ιΐδ οηί Ιαίδδβ αφρ Ιβδ ΡΕαρίδίβηδ, ρΐηδ Ρβηιηαηΐδ; ιηαίηίβηαηί ίΐδ βδδα^βηΐ α 

Ιβηρ ίοηρ ά’ανοίρ ραίδοη άη ]βηηβ Μαίίρβ. Οβ δβραίΐ βη ιηέιηβ Ιβιηρδ ηη 

Ιρίοιηρββ δηρ Ιβδ Ρβαρίδίβηδ, αηχί^ηβίδ ρΐηδ ά’ηηβ ίοίδ ίΐδ αναίβηΐ άύ ροδβρ Ια 

ιηέιηβ άίίββηΐΐβ. Εβδ δαάάηβββηδ, ά’αρρβδ Ιβδ Αβίβδ (χχιιι, 8), η’αάπιβΙΙαίβηί 

ηί ρβδηρρββΐίοη, ηί αη^β, ηί βδρρίΐ. Β’αρρβδ άοδβρΕβ {Αηί. XVIII, ι, 4) ίΐδ η’αά- 

ιηβίίαίβηΐ ηί Ια ρβδηρρββίίοη, ηί Γίιηιηορίαΐίίβ άβ Γαιηβ. Ιβί, Μβ. η’ίηάίΐίηβ άβ 

ΙβηΡδ άοβίρίηβδ ςηβ ββ (5ηί α ραρρορί α Ια ςηβδΙίοη δοηΐβνββ. ΤοηΙ 1β ραρίί 

(οί'τινες βί ηοη οΥ βοηιηιβ βαραβίβρίδίίςηβ §·βηβρα1β) άίί ςη’ίΐ η’^ α ραδ άβ ρβδηρ¬ 

ρββίίοη (ρ.η βί ηοη ούκ, ραρββ ςηβ λέγουσι βςηίναηί α ηη νβρββ βοηιηιβ νο{χ(ζείν, 
« ρβηδβρ, ορίηβρ »). Εβ πιοί άνάστασις ίοηί δβηΐ, άαηδ 1β δβηδ άβ Ρβδηρρββίίοη 
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Γθ8υΓΓβοΙίοη, νίπΓθηΙ α Ιπί βΐ ΓίηίθΓΓΟ^θΓβηΙ, (ϋδαηΐ : « ΜαίίΓβ, 

Μοϊ8Θ ηου8 α ρΓθδοήΙ (ϊ'ΐβ «ί 1θ Γγθγθ άβ ςυβίςπ’υη πιβαΓί βί Ιαίδδβ 

υηβ ίθΐηπίθ, 8αη8 ανοΐΓ ά’βπΓθ,ηΙ, 8οη Γγθγθ ρΓβηηβ 88. ίβιηιηθ θί 8υ8- 

οίΐΘ υηβ ροδίθήΐβ 8 8οη ίΓθΓβ. ^^11 γ 8.ν8ί1; δβρί ίρθΓβδ. Εΐ Ιβ ρΓβ- 

πιίθΓ ρηΐ Γθπιπιθ, βΐ ηβ 181888 ρ88 άθ ροδίθήΐθ βη πιουΓ8ηΙ. Εΐ Ιβ 

(Ιβυχίβηιβ 18 ρηΐ, βΐ ηιουΓπΙ; 88η8 ΙυίδδβΓ άβ ροδίβηΐβ. Ρυίδ Ιβ Ιγοι- 

βίβιηβ. Όβ 18 πιβπιβ ί8ςοη ^^Ιβδ 8βρΙ, 88η8 ΐ8ί8δβΓ άβ ροδίβηΐβ. 

ΑρΓβδ Ιουδ [1β8 υυΐτβδ], Ιυ ίβηιπιβ πιουρυΐ 8υ88ί. ^^ΕοΓδ άβ Ιυ Γβ- 

άβδ ιηοΓίδ, οοιηιηβ II Μ&οο. χιι, 43. Εθδ δβάάυοββηδ άθΐηειηάβηΐ Ια δοΐιιΐίοη 

ά’υη €α8ΐΐ8 βΐ δθ Γβδβρνβηί ά’βη Ιϊγθρ υηβ οοηοΐυδίοη (Ιο§·πΐ8ΐίς[υ6. 

19) Εβδ ςυβδίίοηηβυΓδ οοΐϊΐΐϊίβηοβηΐ ΓοηάβΐϊίβηΙ, δαηδ Ια ροΗίβδδβ ρβΓΓκΙβ 

άβδ Ρΐίδηδίβηδ. Οβρβηάαηί, οοηδίιΐΐαηί 3β8Π8 βη ηρρ&Γβηββ, ίΐδ ηβ ρβπνβηΐ Ιυί 

ΓβίυδβΓ Ιβ ΙίΐΓβ άθ ΜηίΐΓΘ άηηδ Ιβ δβηβ άβ άοβΙβυΓ. 'Ότι βδΐ ρΓθ1)3.1)1βιηβηΙ Γββί- 

ίηΐίί άαηδ Ια ρβηδββ άβ Μβ., αηΐΓβιηβηΙ ί1 ίβΓαίΙ άοιι1)1β βιηρΙοί ανββ ί'να. Μί. βΐ 

Εο. ΓοηΙ δυρρηιηβ. Εα βίΐαΐίοη η’βδί ραδ ΙβχΙυβΙΙβ, βί. ΒΙ. χχν, 5 δδ. Βαηδ Ια 

Ιοί, Γο1)1ί^αΙίοη βΙαίΙ τβδίΓβίηΙβ απ βαβ ού Ιβδ ίρβΓβδ 1ια1)ϋαίβηΙ απ ιηέιηβ 

βηάΓΟίΙ, Ιάν δέ κατοικωσιν αδελφοί έπΙ τό αυτό. 8’ί1 δ’α^'ίδδαίΐ ά’υη ραΓβηΙ ηυί 

δ’βΙαίί βίοί^ηβ, οη βίαϋ δύρ ά’αναηββ ςη’ίΐ ΓβίηδβΓαίί, βΐ ί1 ηβ δβΓαίΙ ραδ ίαβίΐβ 

άβ Ιβ δουιηβΙίΓβ α ΓβρΓβηνβ άβ Ια δαηάαΐβ. Εβδ δαάάηβββηδ ηβ§^1ί§'βηΙ ββΙΙβ 

βίαυδβ ίουί α ίαίΐ ίηυΐίΐβ α ΙβπΓ αΓ^ηιηβηΙαΙίοη. Ιΐδ δπρροδβηΐ (}υβ 3β8υ8 ηβ 

Γβ^βίΙβΓα ραδ ΓαηΙοηίβ άβ Μοϊδβ, ί1 βδί βοιηρηδ άαηδ ήρι-ΐν. Εβ Ιβχίβ 1ιβ1)Γβη 

ραρίαίΐ ά’υη βίδ, ρ; Ιβδ δαάάυβββηδ άίδβηΐ τέκνον (ρβυΐ-έίρβ ά’αρρββ Ιβδ ΕΧΧ, 

σπε'ρμ-α), ββ (}υί βδί ρΐυδ 1αΓ§·β, ιηαίδ ςυβ Ιβδ ΙαΙίηδ οηΐ βηίβηάυ άαηδ Ιβ ιηβιηβ 

δβηδ, β,Ιίιιιη ου β,ΙίοΒ. Εα Ιβςοη τέκνα ρουΓΓαίΙ 1)ίβη έίρβ οη§·ίηαΙβ, βΐ ανοίρ βίβ 

Ιυβ ραρ ΜΙ. βί ραρ Εβ.; τέκνον Ιιαριηοηίδβ ανββ Ιβ Βί. βΐ Ιβ ρρίηβίρβ άβ Ια Ιοί. 

Έξανασττίσ^ σπέρμα η’αρραρΙίβηί ραδ αυ ΙβχΙβ άυ ΒΙ.; β’βδί υηβ ρβπιίηίδββηββ άβ 

Οβη. XXXVIII, 8, ςυί βΙαίΙ υηβ αρρΙίβαίίοη αηίίβίρββ άβ Ια Εοί. 

20 δ.) Εβ βαδυδ βδί, βοιηιηβ ά’οράίηαίρβ άαηδ Ιβδ ββοΐβδ, ίηνβηΐβ ά ρΙαίδίρ, βί 
βοιηρΙίςυβ. 8ί Ιβδ 8αάάυβββηδ νοηί ίυδςυ’α δβρί, β’βδί ρουρ ανοίρ ιηίβυχ δυ3βί 
άβ δβ §·αυδδβΡ άβ Ια Ρβδυρρββίίοη, ώστε έκ περιουσίας κωμωδησαι την άνάστασιν 
{νίοΐοΓ)·, ά’αίΠβυΡδ Ιβ βΙιίίΤρβ δβρί βδί βΐιβρ αυχ 8βιηίίβδ. Άποθντ^σκων ούκ άφηκεν 
βί αυ V. δυίναηί άπέθανεν μή κατοίλιπών δοηί ρουρ ναρίβρ Ιβ δίγΙβ; Ιβδ ίουρηυρβδ 
άβ Ια ν§. οηί Ιβ ιηβιηβ 1»υί. 

22) Εβδ 8αάάυβββηδ η’ίηδίδίβηί ραδ δυρ Γβηηυγβυδβ Ιιίδίοίρβ βί ίουρηβηί 
β ουρί, ίρορ βουρί αυ §·ρβ άβ Ια ν^. (^υί α α]ουίβ : βΐ αοοβρβηιηΐ βαπι δίηιίΙίίβΓ. 

Εβία η’βδί ραδ ηββββδαίρβ, δυρίουί δί, αυ Ιίβυ άβ 3θίηάρβ ό τρίτος ώσαύτως (ΝεείΙβ, 

Ρ^.), οη ροηβίυβ βοιηιηβ δ^νβίβ καΐ ό τρίτος ώσαύτως καί κ. τ. λ.; βί. ρουρ ώσ. καί 
XIV, 31; I Εορ. χι, 25; I Τίιη. ν, 25. 

8υρ Ισχατον πάντων βί. I Εορ. XV, 8. 

23) Εα ίβιηιηβ ιηβυρί Ια άβρηίβρβ. Βαηδ Γΐιγροίΐιβδβ άβ Ια ρβδυρρββίίοη, άβ 
ςυί δβρα-ί-β11β Γβρουδβ? Οη αβουίίί α υηβ ίιηραδδβ §·ρθίβδ(}υβ ςυί ρρουνβ (}υβ 
Ια ρβδυρρββίίοη ηβ δαυραίί ανοίρ Ιίβυ. 8ί βΐΐβ αναίί άοηηβ υη βίδ ά Γυη άβδ 
ίρβΡβδ, οη ρουρραίί Ια Ιυί αίίτίβυβρ άβ ρρβίβΡβηββ, ιηαίδ ίΐδ δοηί ίουδ άαηδ Ιβ 
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βυΓΓβοΙίοη, (}α6ΐη(1 ίΐδ Γθ88Π8θίΐ6ΓοηΙ, άικ^πβΐ ά’βηΐΓθ βυχ δθΓα-Ι-θΙΙβ 

ίθιηιηβΡ οαΓ 1β8 δβρί Γοηί βαβ ρουΓ Γθπιπιθ. » 24^43χ18 Ιθπγ άΐΐ : 

« Νθ 8ΘηΘζ-νοπ8 ρίΐ8 άαπδ Γθγγθπγ ραΓΟθ (}ηΘ νοιΐ8 ηβ οοιηρΓθηΘζ 

ηί 1θ8 ΕοηΙυρβδ, ηί Ια ρυίδδαηοβ άβ ΒίβαΡ ^5 Οαρ, 1ογ8(|ιιθ Γοη γθ8- 

8υ8θίΙθΓαάθ8 πιογϊθ, οη η’θρουδβρα ρ1α8, βΐ οη ηβ δβρα ρ1ιΐ8 βρουδθβ, 

ΐΏΘΐηβ 0&8; ίοπ8 οηΐ ί&ίΐ Ιθπγ άβνοίΐ' βη ο1)θίδ8ειηΙ α Ια Ιοί άβ Μοϊ8Θ, θΙ 1θ8 

νοίΐα 1)ίβη Γβοοιηρβηδβδ! Εβδ δαοΐάυοββηδ οηΐ ΓΙιαΜίπάβ ά’αΓ^ηιηβηΙθΡ οοηΐΓβ 

Ιβδ Ρίιαηδίβηδ (^ιιί βηίβηάαίβηί ρΓθ1)α1)1θπΐθηί Ια ΓβδυΓΓβοίίοη άαηδ υη δβηδ 

§^Γ088ίβΡ. ^βρβηάαηι ηουδ δοηιιηβδ ιηαΐ ίηίοΓΠίθδ 8πγ οβίίβ ΙιααΙθ βροί^αβ (Ζβ 

Μβδδίαηίδίπβ... 176 88.). Ρβ ΙβχΙβ άΉβηοοΙι χ, 17 (οίΐβ ραρ 8(ν6ΐ6 ) ; εσονταί ζώντες 

εως γενντ^σωσιν χιλιάδας δβ ΓαρρΟΓίβ α υηβ οοηοβρΙίοη βδθ1ιαΙο1ο§^ί(|ΐιβ (}υί ηβ 

ραρίθ ραδ άβ Ια ΓβδίίΓΓθΟίίοη (Ζβ ΜβΒείαηίειηβ... 61 88.) βί άοηΐ οη ηβ ρβηΐ 

αίβρπιβΓ ςα’βΐΐβ αίΐ βίβ οθΠβ άβδ Ρΐιαρΐδίβηδ, έΐαηί ρΓοβαβΙβπιβηΙ αηΙέηθυΓβ ά 

Αηϋοοίιυδ ΕρίρΙιαηΘ. 

24) Ιόδυδ Γβροηά ά’αβοΓά ανβο αδδθζ ά’β^'αροΐδ (ηιοίηδ άαηδ Μί.) βη Ιβυρ ρβ- 

ρροβίιαηΐ Ιβιιρ θρρθπρ 80ΐΐ8 ηηβ ίορπιβ ίηίβρρο^αϋνβ. ΟβίΙβ Γορπιθ, ανβο Ια άβ- 

ρβηάαηββ άβ ββ (}υί δηίί, βχρ1ί(5ηβ ΓβπιρΙοί άβ μτί απ Ιίβυ άβ ούκ άβναηΐ είδότες, 

ά’αηίαηΐ ςυβ [χτί δ’βδί άβνβίορρβ α Γβροςυβ Ιιβίίβηίδΐίίϊυβ, βυρΙοηΙ άβναηΐ Ιβ ραρ- 

ϋβίρβ {Β1α88, 260). Ε’ο1)]ββϋοη άβδ ββρίββδ νίβηΐ άβ ββ (^π’ίΐδ ηβ βοιηρρβηηβηΐ 

ραδ (ϊυβ ϋίβυ ρυίβββ βρββρ ηη οράρβ άίίΓβΡβηΙ άβ ββΐηί άβ Ια ηαίπρβ ηη’ίΐδ οηΐ 

8θυ8 1β8 γβηχ, βΐ άβ ρΐυδ ίΐδ η’οηί ραδ αδδβζ ρβηβΙρβ Ιβδ ΕβρίΙυρβδ. 

25) Εα ΙοβηΙίοη ρβδδηδβίΙβρ « άβδ ιηορίδ », Ικ νεκρών (οράίηαίρβιηβηΐ δαηδ αρίΐ- 

βίβ, πιαίδ βί. Ερίι. V, 14; Οοΐ. ι, 18; I ΤΙιβδ. ι, 10), ραρββ (}υ’οη 8β Ιβνβ ροηρ 

δορίίρ άυ Ιίβη οΐι Ιβδ πιορίδ δοηΐ ββηδβδ ραδδβιηβΙβδ βη αΙΙβηάαηί 1β ^υ§‘βη1βηι. 

Γαριείν άβ Γΐιοιηηιβ, γαρ-ίζεσθαι άβ Ια ίβπιπιβ. 8αίηΙ άβρ. α Γβηοηββ α Ιραάυίρβ 

βη 1)οη Ιαίίη : ΝΐίΒβΡβ βηίπιρνορρίβ άίβιιηΐην πιιιΙΪ6Γ68, βΐ νιΗ ηχοτβηι άιιοβνβ; 

86ά ηο8 8ίηιρΙίοίΐ6Γ άίοίητη ΐηί6ΐΙί^α/ηιΐ8, ^ιιοά ηιιΰβΓβ άβ νίΗ8^ βί ηαΗ άβ 

ιιχοΗ})ΐί8 βαΗρίηπι είί. Όβ ββΙΙβ άίδΙίηβϋοη, 1β δαίηί άοβίβπρ α βοηβΙυ (}ηβ Ιβδ 

δβχβδ δβραίβηΐ άίδίίηβΙδ αρρβδ Ια ρβδηρρββΐίοη : Νβιηο ηιιίρρβ άίβίΐ άβ Ιαρίάβ 

βί αΓίονβ, βί Ηίδ ΓβΙ>ιΐ8, <^ηαβ ηοη Ιια})βηΐ πιβπώνα ξβηίΐαΐϊα, (^ηοά ηοη ηιιϋαηί, 

7ΐί<έαηίίίΓ{δυρΜΙ.,Ζ,Ζ.ΧΧνΐ,164).Ορ άβδτΐδ δβ βοηίβηΐβ ίβί άβΡβίιιΙβΓ Γαρ- 

^υηιβηί άβδ δαάάαβββηδ : αρρβδ Ια ρβδίιρρββΐίοη, Ια (ϊαβδΙίοη άβ δανοιρ ά ςυί 
αρραρίίβηάρα Ια ίβπιπιβ ηβ δβ ροδβρα πιέπιβ ραδ. Β’αίΠβπρδ ί1 η'αίβριηβ ραδ ηοη 

ρίπδ ςαβ Ιβδ ΡβδδπδβίΙβδ δβροηΐ ίοηί α ίαίί δβιηβίαβίβδ ά άβδ αη^βδ. Εα βοιηρα- 

ραίδοη ροΓίβ ιηοίηδ δπρ Ια ηαΙπρβ άβδ αη§·βδ ςπβ δπρ Ιβπρ οββπραίίοη. Μβπιβ 

βη Γβ]βΙαηΙ οί αρρβδ άγγελοι, εν τοΐς ούρανοίς άβρβηά άβδ αη§·βδ βί ηοη ραδ άβ 

ε?σιν. Αη Ηβη άβ δ’αρρΙίιγπβΡ αυ ιηαρία§·β βΐ ά ά’αυίρβδ ββοδβδ ίβηιρορβΠβδ, Ιβδ 

ΓβδδπδβίΙβδ η’οηί ρΙπδ ά’απίρβ αρρΙίβαϋοη ςηβ ββΠβ άβδ αη^-βδ άαηδ 1β βίβΕ 

δαίηί άβρ. α Ιρβδ βίβη άίί : βρίΗΐηαΙίβ νβρνοιηίηίΐην βοηνβΡβαΐίο [Ιοβ. Ιαηά.). 

ΡβΡδοηηβ ηβ δπρροδαίΐ (|ηβ Ιβδ ρβδδπδβίίβδ άπδδβηί ιηουρίρ άβ ηοηνβαυ. Είαηί 

ίπιπιορίβίδ, βοπιπιβ Ιβδ αη^βδ, ίΐδ η’αναίβηί ραδ ρΙπδ ςη’βπχ α δβ πιηΙίίρΙίβρ 

ροπρ Ια βοηδβρναίίοη άβ Γβδρβββ. ϋαηδ ΗβηοβΕ (χν, 6 δ.), Βίβυ άίί αηχ αη§·βδ 

άβββυδ : « ^υαηί α νουδ, νοιίδ ίύίβδ ά’αΕορά δρίρίίηβίδ, νίναηί ά’ηηβ νίβ 

βίβΡηβΠβ, ίπηηοΓίβΙΙβ, ροπρ ίοηίβδ Ιβδ ^^βηβραίίοηδ άπ πιοηάβ. Ε’βδί ρουρςυοί 3β 

ηβ νοπδ αί ραδ αίίρίβυβ άβ ίβπιπιβ, βαρ 1β δβ]ουΓ άβδ δρίρίίηβίδ άη βίβΙ βδί άαηδ 
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ιηαίδ οη 86Γα οοπιπιθ 1θ8 ειη^θ8 (1&η8 1θ8 οίθπχ. ^6 Εΐ ροπΓ οθ ςυί 

Θ8ί άβ Ια Γθ8ΐΐΓΓθθΙίοη (1θ8 ιηοΓΐ)8, η’ανβζ-νοη8 ρα8 1ιι (1αη8 Ιβ Ηυρθ 

άβ Μοϊ8θ, α ΤθικΙγοιΙ άα Βυί88οη, οοΐϊΐηίθηΐ Οίθιι Ιυί ρακΙα, άί8αη1} : 

^θ 8υί8 Ιβ Βΐθΐι (ΙΆΒραΙιατη, βί Οίθιι (1Ί8ααο, θΐ Βίθιι άβ Ιαοο1)? 

27II η’θ8ί ρα8 Βίθιι άβ ιηοΓί8, ιηαί8 άβ νίναηί8. νου8 θΙθ8 ^Γαηάβ- 

ηίθηΐ (1αη8 ΓβΓΓβαΓ. » 

Ιβ οίβΙ » (Ιρκά. Μαΐ'ΐίη). ^β8υ8 η’ίηδίδΙβ ηί δΐιρ’ 1θ8 ιηοάειίίΐβδ άβ Ια Γβδυρρββ- 
Ιίοη, ηί δΐΐΓ Ια ηαΙχίΓβ άββ αη§·β8. II ορροδβ Ια δίΐηαϋοη άβδ Κοιηιηβδ 8ιιγ Ια 
ΙβΓΓβ ά ββΠβ άθ8 Γθ88ΐΐ8βί1β8 (Ιαπβ Ιβ βίβΙ, β’βδί-α-άίρβ αυρρβδ άβ Όίβιι, νίναηί 
άβ 8α νίθ. 1(β8 Ρ8αιιιηβ8 άβ δαίοιηοη οίΤρβηΙ ηη βχββΠβηΙ βοιηπιβηίαίΓβ άβ 
ββΙΙβ ραΓοΙβ : οΐ δε φοβούμενο: τον κύριον άναστησονται εις ζωήν αιώνιον, καί ή ζωή αυτών 
έν φωτΙ κυρίου και ούκ Ικλείψει ’έτι (ιΐΐ, 16). 

26) ΑρΓβ8 ανοίρ ρβνβΙβ αηχ 8αάάιιβββη8 1β8 πιβρνβί11β8 ςπβ ρβηΐ ρροάηίρβ Ια 
ΙοαΙβ-ρηίδδαηββ άβ Βίβυ, ^β8η8 αρ§·ιιηιβηίβ ά’αρρβδ Ιβ Ρβηίαίβυ(ΐιιβ. Ρΐιΐδίβαρδ 
ΡβΡβ8, γ βοπιρρίδ Ορί§·βηβ βί δαίηΐ άβροηιβ, οηί αίΓιριηβ (^ηβ 1β8 δαάάυβββηδ 
η’αβββρίαίβηί ροίηί ά’αηίρβδ Ιίνρβδ βαβρβδ. Ρβ8 βρί1ί(}υβ8 πιοάβρηβδ ]ιι^βηί ββίίβ 
ορίηίοη ίρορ α1)8ο1ιιβ, ιηαίδ ββρβηάαηί, ά’αρρβδ δβΐιϋρβρ ((7β5βΛίοΛίβ... ΙΡ,481),ί1 
βδί ρρο1)α1)1β ({πβ 1β8 δαάάυβββηδ η’αάιηβίίαίβηί (}ηβ Ιβ ΡβηίαΙβικ^υβ βοιηιηβ 
δίρίβίβιηβηί βαηοηίιίαβ. άβδίΐδ αρ^υιηβηΐβ άοηβ άυ Ρβηίαίβυ(:{ΐιβ, (}π’ί1 ηοιηιηβ 
Ιβ « Ιίνρβ » άβ Μοϊδβ, 8β1οη ηη η8α§^β α88βζ Ρβραηάη (βίβλος οη βιβλίον άαηδ 1β8 
ΡΧΧ : II ^11Ροη. χχχν, 12; I Εδάρ. ν, 48; νιι, 6. 9; Τοί). νι, 13; υιι, 12 [ί<]), βί 
βίίβ δρββίαΙβιηβηί Ια δββίίοη άη 1)ηί83οη αράβηί, έπι του βάτου. 8ηρ ββίίβ ιηαηίβρβ 
άβ βίίβρ, βί. εν Έλεία (Κοπι. XI, 2). Αη]οηράΊιηί βηβορβ ηηβ δββίίοη οη βέάβν 
(ΠΟ) ιηαδδΟΡβίίίΐηβ βοιηιηβηββ αη βΐιαρ. ιιι άβ ΙΈχοάβ. 

27) 3βδηδ ΡβνβΙβ Ια ρορίββ άβ Ια ρροροδίίίοη δβρίρίηραίρβ : ϋίβη η’βδί ραδ Ιβ 
Βίβη άβδ ιηορίδ ιηαίδ άβδ νίναηίδ. Ροηρ ηη αρ§·ηιηβηί δβιηΜαΜβ άβ Κ. Οαιηα- 
Ιίβΐ II, βί. ίβ ΜβδδίαηίΒιηβ..., ρ. 179. Οη α ρβρροβίιβ α ββί αρ§·ηιηβηί 1° άβ ηβ ραδ 
ραίδοηηβρ ά’αρρβδ Ιβ δβηδ Ιιίδίορίιιηβ άη ραδ8α§'β; 2° άβ ρροηνβρ ίοηί αη ρΐηδ 
ΓίιηιηοΓίαΙίίβ άβ Γαιηβ, ιηαίδ ηοη Ια ρβδηρρββίίοη. δαίηί 3βρ. αναίί ίρβδ Μβη νη 
ββίίβ άοηΙ)1β άίίΓιβηΙίβ (ηί Κηαΐ). ηί δβΐιαηζ ηβ ραρίβηί άβ Ια ρρβιηίβΡβ), βί αρρβδ 
ανοίρ ίηάί€[ηβ, ανββ ηηβ ρβΡδρίβαβίίβ βχίρβηιβ, 1β8 άβηχ δβηΐδ ραδδα§'βδ βοηβΙηαηίδ 
(οίηοί (}η’ί1 βη δοίί άβ 3ο1)) άβ ΓΑ. Τ., Ι8. χχνι, 19 βί Όαη. χιι, 2, δαίηί 3βΡ. 

α]οηίβ : ^ιια6^^ιι^^^ια(ιιίβ, (^ηιά δίΐΐ νοΙηβΗΐ ΌοηιίηηΒίιοορναβ^βννβ Ιβδύηιοηίηηίΐ, 

^ιιοά ΗάβίτΐΓ αηίΐ})ί§ηιιπι, νβΐ ηοη ΒαΙΐΒ αά ηβΒΐιννβούοηίΒ ρβΓίίηβηβ νβνίΐαΐβτη 

[Ιοο. Ιααά.). Εη βίίβί, άαηδ ΙΈχοάβ, (}ηαηά Είβη δβ ΡβνβΙβ α Μοϊδβ βοιηηιβ Ιβ 
Οίβη άβδ ραίρίαρβίιβδ, Ιβ δβηδ βδί ςη’ίΐ βδί ββ ηιβιηβ Όίβη ςη’ίΐδ οηί αάορβ άηραηΐ 
Ιβηρ νίβ, δαηδ αηβηηβ αΐΐηδίοη ά Ιβηρ βίαί ρρβδβηί. Μαίδ 3βδηδ δηρροδβ, αίηδί 
ς[ηβ ίοηδ ββηχ (^ηί ρβββναίβηί ΓΕβρίίηρβ βοιηιηβ ίηδρίρββ, ςη’βΠβ βοηίίβηί, βη 
ρΐηδ άη δβηδ Ιίίίβραί 1ιίδίορί€[ηβ, ηη δβηδ ρΐηδ ρροίοηά. Εβ δβηδ α βίβ ίΡβδ 1)ίβη 
Γββοηηη ραρ Εοίδ^ : « ^ηβ1 (ΐηβ δοίί Ιβ δβηδ Ρββΐ άη ραδδα^β άβ ΙΈχοάβ αηςηβΐ 
δβ ραίίαβΚβ Ιβ ραίδοηηβπιβηί, οη ρβηί άίρβ βη ραρίαηί άβ Ια βρο^αηββ α ηη Όίβη 
ρβΓδοηηβΙ, (|ηβ ββ Όίβη ηβ ρβηί ραδ ανοίρ ββδδβ ά’βίρβ Ιβ Όίβη άβ ββηχ ςηί Γοηί 
δβρνί, (|ηί Γοηί αίιηβ, άβ ββηχ (|η’ί1 α Ιηί-ιηέιηβ Ιιοηορβδ άβ δα ίανβηρ. Εβηχ 
€[ηί οηί νββη ροηρ Όίβη ηβ ρβηνβηί 3απιαίδ βίρβ ιηορίδ ροηρ Ιηί »(II, 342). Ε’βδί 
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28 ΕΙ δ’βίαηΐ βρρΓΟοΙίθ, πη άθδ δοηΒθδ, (^πί αναίί βηίθΐκΐιι Ιθπγ 

δαί' οθΙΙβ πηίοιι 4 Βίβπ (^υβ Ιβ ρδαίιηίδίβ δοη θδρβΓ&ηοβ ά’ίιηηιοΓί&Ιίίβ 
(Ρδ. XVI, 8 δδ.; χιιχ, 15 δ.; ιχχιιι, 23 δδ.; οΓ. ΚΒ, 1905, ρ. 188 88.). Όίθΐι 
η’&Μηάοηηβ ραδ Ιθδ δίβηδ 4 1& ιϊιογΙ : ΑΙ)Γει1ι&ιη, Ιδαειο 6ΐ 3&οο1) έΐ&ίβηΐ άοηο 
βηοοΓΘ νίν&ηΐδ. Ογ, βί οβοί Γβροηά 4 Ια δβοοηάβ άίίβουΐίβ, Ιβδ Ηββΐ’βυχ η’ίιηει- 
^ίηαίβηί ρ&δ Ια ιηοΓί οοπιπίθ υηβ άβΙίνΓαηοβ άβ Γαιηβ (^υί Ιυί ρβηηβίίΓαίΙ άβ 
ΓθιηοηΙβΡ νβΡδ Ιβδ Ιάββδ 4 Ια ίαςοη ρΐαίοηίβίβηηβ. Ρβδ ιηορίδ βίαίβηΐ άαπδ 1β 
βΐιβοΐ ού ίΐδ νίναίβηΐ ά’υηβ νίβ ίπιραΓίαίΐΘ; δί νΓαΐιπθηί ϋΐβυ βδΐ Ιβ ϋίβιι (Ιβδ 
νίναηΐδ, ί1 ίβρα δΟΓίΐΡ υη ]οιΐρ ά’βηίρβ Ιβδ πιοΓίδ ββιιχ ςτιί αναίβηί βίβ βί (^υί 
άβιηβιίΓαίβηί δβδ αιηίδ ροπρ ρβρρβηάρβ ανββ βυχ υηβ δΟβίβΙβ ρΐυδ ίηϋιηβ. 
Ιι’αρ^^υιηβηί βοηβΙυΙ άοηβ, 4 Ια βοηάίίίοη άβ ίαίρβ βίαΐ άβδ άοηηββδ άβ Ια Γοί 

]υίνβ. Όαηδ Ιβ δβηδ ραίίοηηβΐ οη Ιβ άβνβίορρβραίί βη άίδαηί ραρ βχβιηρΙβ ανββ 
νίβΙΟΡ : εν γάρ τι τό συναρ,φότερόν έστιν έν άνθρώποις, χα\ ή ζωή κοινή, και Ικατέρων δει 
προς τδ την εκ θανάτου ζωήν πάλιν συστήναι. I^’υη^οη δυβδίαηΙίβΙΙβ άβ Γαπιβ βί άυ 
βορρδ βχί§“β, δί Γΐιοπιηιβ άοίί νραίηιβηί νίνρβ ρΙβίηβπιβηί βη ϋίβυ, (^υβ Ιβ βορρδ 
δοίί αδδοβίβ 4 ββίίβ νίβ. Μαίδ ^βδυδ ηβ ραίδοηηαίί ραδ βη ρΐιίΐοδορίιβ, ηί ανββ 
άβδ Οβηίίΐδ; αρρβδ ανοίρ αίβριηβ (5υβ ϋίβυ ρβυί άοηηβρ αυχ δίβηδ υηβ νίβ ρΐυδ ραρ- 
ίαίΐβ βί άίνίηβ, ί1 πιοηίραίί βοπιιηβηί Ιβ Ρβηίαίβυςυβ Ιυί-ηιέιηβ ίηδίηυαίί (Ρβ. έρ.ή- 

νυσεν) ςυ’βΠβ δβραίί υη ]ουρ Ιβυρ ραρία§·β. Ιι’βρρβυρ άβδ 8αάάυβββηδ βίαίί §^ραηάβ, 
^βδυδ Ιβ Ιβυρ άίί δβνβΡβιηβηί : (}υβ άβνίβηί Ια Ρβ1ί§·ίοη δί βΐΐβ βδί ρβάυίίβ 
αυ βυΐίβ άβ Όίβυ ρβηάαηί υηβ βχίδίβηββ ίβριηίηββ αβδοΐυιηβηί ραρ Ια ηιορί? 

28-34. Εε οκανο βΟΜΜΑΝϋΕΜΕΧτ (Μί. XXII, 34-40; βί. Εβ. χ, 25-28). 
28) Αρρβδ άβδ αάνβΡδαίρβδ ρβρβάβδ βί άβδ ίηίβρρο^^αίβυρδ δουρηοίδ, Μβ. ίηίρο- 

άυίί υη δβρίββ ςυβ ρίβη, άαηδ δοη ίβχίβ, ηβ ρβυί ίαίρβ δουρςοηηβρ άβ ιηαυναίδβ 
ίηίβηίίοη. II α βηίβηάυ Ια άίδβυδδίοη άβ 3βδυδ ανββ Ιβδ 8αάάυβββηδ, βί ί1 α βίβ 
ίραρρβ άβ δα ρβροηδβ. II Γίηίβρρο§·β άοηβ 4 δοη ίουρ. Μί. άίί (^υ’ίΐ δβ ρρβδβηία 
πειράζων, ρουρ ίβηίβρ ου βρρουνβρ Ιβ Μαίίρβ, βί Κηαβ. (^υί ίηίβρρρβίβ Μβ. ά’αρρβδ 
Μί. δυρροδβ οιυβ ββ δβρίββ, νβηυ ά’αβορά ανββ άβ ιηαυναίδβδ ίηίβηίίοηδ, ββαη§·βα 
άβ δβηίίιηβηίδ άαηδ Ιβ βουρδ άβ Γβηίρβίίβη; β’βδί Ια δοΐυίίοη άβ Υίβίορ : ήρώτησε 
μεν γάρ πειράζων παρά την αρχήν, άπδ δε τής άποκρίσεως ώφεληθε'ις επηνέθη. ΟΚαςιυβ 

βναη^βΐίδίβ άοίί έίρβ ίηίβρρρβίβ ά’αρρβδ δοη ρρορρβ ίβχίβ, βί Κηαβ. βδί ο1)1ί§·β 
άβ Ρββοηηαίίρβ ςυβ Ιβ δβρίββ η’βίαίί ραδ ίβΐίβιηβηί ιηαΐ άίδροδβ, ρυίδ(|υβ Ιβ 
8αυνβυρ Γαββυβίΐΐβ δί βίβη, — προσελθών άοίί δβ ]οίηάρβ 4 έπηρώτησεν; Ιβ Ρβδίβ βδί 
βοπιηιβ υηβ ραρβηίββδβ (}υί βχρίίί^υβ Ια άβιηαρβββ ίουίβ ρβΡδοηηβΙΙβ άυ δβρίββ. 
Όαηδ Μί. Ια άβιηαρβββ ραραίί βίρβ Ιβ ρβδυΐίαί ά’υη βοηβίΙίαβυΙβ άβδ Ρβαρίδίβηδ; 
βΐΐβ Ρβνέίαίί άοηβ ηαίυρβΠβιηβηί Γαδρββί ά’υηβ βιηβύβββ. 
ποία βδί ρΐυδ δί^-ηίββαίίί ςυβ (ΐηοά; β’βδί ρΐυίόί « άβ ςυβΠβ ηαίυρβ » {(^ιιαίβ) 

βδί Ιβ ρρβιηίβρ βοιηπιαηάβηιβηί. Νουδ ηβ δανοηδ ραδ βοιηηιβηί δ’βχβρςαίί αίορδ 
Ιβ ^βηίβ άβδ δβρίββδ δυρ ββ δυ]βί. II δβιηΜβ (^υβ 8ίιηοη β. άοΙίβαϊ, άίδβίρΙβ 
ά’Αηίβα, αίί βδΐ^υίδδβ ·βοηιπιβ υηβ ββΚβΠβ ου άυ ιηοίηδ υηβ αρρρββίαίίοη άβδ 
οοπυηαηάβιηβηίδ (Βαοηεκ, Βίβ Α§αάα άβη Ταηηαίΐβη, II, 93 δδ.). Ό’βχρρβδδίοη 
πρώτη πάντων (αυ Ιίβυ άβ πασών) α βίβ βχρ1ίς[υββ βοιηηιβ υηβ δορίβ άβ δυρβρΙαίίί: 
« Ιβ ρρβπιίβρ άβ ίουίβδ ββοδβδ ». ΒΙαδδ (110) άουίβ ηυβ Ια Ιβςοη δοίί ββΡίαίηβ, 
ραρββ (ΐυβ Ιβδ ίβχίβδ άίίδ οββίάβηίαυχ (Ό, αηβ. ΙαΙ., β^Γδίη.) οηί οιηίδ πάντων : 
ιηαίδ Ιβυρ οηιίδδίοη ρρουνβ δβυίβηιβηί ςυ’ίΐδ οηί βίβ οΚοί^υβδ άβ Γίηβοιτββίίοη, 
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(Ιίβουδβίοη, νογαηΐ ^π’Π Ιθπγ αναίΐ Ηβη Γθροηάιι, Ιπί (Ιβιηαηάα : 

(( ^πθ1 οοιητηαηάθιηθηΐ β8ΐ 1θ ρρθΐηίθΓ άβ Ιοπ8? » ^9 ^β8υ8 Γβροηάίί : 

« Ιιβ ρΓθΐϊΐΐΘΓ, ο’β8ΐ : Εοοηίθ, ΐ8Γαβ1, Ιβ δθί§*ηθΠΓ ηοίΓβ Βίβα β8ΐ πη 

8θυ1 δθί^ηβυΓ, αίπίθΓαδ 1θ δθί^ηβπΓ Ιοη Βίθπ άβ ίοπΙ ίοη 

οοεπΓ, θ1 άθ ΙουΙθ Ιοη Άπιβ, θΐ άθ ΙοπΙ Ιοη ΘδρήΙ, βΐ άβ ίοπίβ Ικ 
ίοΓΟθ. 31 Εθ 8Θθοη(1 Θ8ΐ; οβίυί-οί : Τυ αίπίΘΓδίδ Ιοη ρροοίιαίη οοηιιη© 

άυβ κ Ικ ίουηιυΓβ ά’βδρηΐ δβιηίΙίςπβ, ςυί δβ οοηίβηΐβ άα ιηκδοπίίη ροπΓ 1β 

ίβιηίηίη, δΠΓίουΙ; κπ ρΙτίΓίβΙ. Οη ροιίΓΓκίί αιΐδδΐ δοη^θΓ κ Ικ ΙουηιυΓΘ ΙκΙίηβ, 

Ηηιΐ8 οπιηίαπι. 

29) ^β8Π8 Γβροηά βη οίΐαηΐ Ώί. νι, 4 8. Εβ ρΓθιηίβΓ νθΓδβΙ βδί οίίβ ΙβχΙυβΠβ- 

ιηβηΐ. II βδΐ ρίπδ οΙκιγ βη ^Γββ ςυ’βη 1ιβΙ)Γβυ, κ β&τίδβ άπ δβηδ κρρβίΐαΐίί άβ 

Κύριος. ΕηΙιβΙ)Γβυ, 1β δβηδ ρ&ΓΚίΙ βΐΓβ : «Ι&ΐινβ βδί ηοίΓβ Όίβυ, ΙηΙινβ δβηΐ ». Βηηδ 

Ιβδ άβηχ βκδ β’βδί υηβ ρΓοίβδδίοη άβ ίοί ιηοηοίΙιβίδΙβ, βΐ υηβ δΐιηρίβ ρΓοίβδδίοη 

άβ ίοί; 1β βοιηιη&ηάβιηβηΐ νίβηΐ ηρΓβδ (^ηβ Γο1)]βΙ βη η βίβ Μβη άβίβηηίηβ. 

30) Ε’ηιηοιίΓ ροπΓ Όίβιι άοίΐ βΐΓβ, ά’&ρρβδ 1β ΙβχΙβ Ιιβ1)Ρβυ, ^31*1 

^31*1 "|\272:.Ε&ρΓβρθ8ίίίοη 1,« άκηδ »,& βίβ Γβπιρίηβββ βη §·Γββ ρκρ έκ, δβίοη 
Γιΐ88§;·β : Άλλ’ εΓπερ έκ τ% καρδίας μ’ όντως φιλεΤς (Ακίδτορπ. ΝιιΙ?. 86). Εβ βοθιιρ 

ιη&ΓςυηίΙ ρΙυΙόί Γίη1β11ί§·βηββ, δυίν&ηΐ Ια ρδ^βΐιοΐο^^ίβ άβδ Ηβ1)Ρβιιχ; Γαιηβ, Ιβδ 

ρηίδδ&ηββδ δβηδΐίίνβδ, βΐ ηιβόά (*ΤΝΌ), ΓβηβΓ§·ίβ (δβυίβιηβηΐ ίβί, II Κβ§·. χχιιι, 

25; δίΓ. VII, 30 : « &ίιηβ άβ ίοηΐβ Ια ίοΓββ ββΐηί ςηί Ι’α ίκίΐ »). Εβδ Ιροΐδ ιηοΐδ 

βίαίβηΐ άοηβ ίρβδ Ι)ίβη ΐΓηάηίΙδ ρκΓ Ιβδ ΕΧΧ άαηδ 1β ΙβχΙβ άβ Β : έξ δλης της 
διανοίας σου κα\ Ιξ δλης τ% ψυχ% σου και Ιξ δλης της δυνάμεώς σου. Εβ §·Ρββ καρ(5'ία 
βίκίΐ υηβ ηιοϊηδ Βοηηβ ΐΓ&άυβΙίοη ςιιβ διάνοια, οκγ ί1 δί^ηίββ ρΐιΐδ ΓΚΓβιηβηί 

ΓίηΙβ11ί§·βηββ ςηβ οογ βη ΙηΙίη; ββρβηάηηΐ ί1 ην&ΐί δκηδ άοηΐβ ρΓβνηΙιι άαηδ 

Ιβδ ΕΧΧ (Μδδ. Α Ρ) βΐ Μβ. Γη βπιρίο^β ίβί; ιηηίδ ί1 η Ιρβδ ΙιβιΐΓβυδβηιβηΙ 

δπρρίββ 4 ββ ςυί ΓηηηςυηίΙ ηίηδί βη &]ουΙ&ηί διάνοια (^αί δβ ταρροΓίβ ΐΓβδ άίρββ- 

ΙβιηβηΙ 4 Γοράρβ άβ Ιη ρβηδββ. ^ιι&ηι 4 ίσχύς ροπΓ δύναριις, β’βδί υη δίιηρΙβ 

δγηοη^^ιηβ, ισχύς βΐηηί ιηοίηδ ρ1ιί1θ8ορβί(|υβ βί ρΓοβαβΙβπιβηΙ ρίπδ ρορυΐαίρβ. — 

άγαπάν, βί. X, 21; φιλεΤν ηβ δβ άίΐ ίκπι&ίδ βη ραιΊαηΙ άβ Γβδδβηββ άίνίηβ, πιηίδ 

άβ Ια 8κ§·βδ8β (Ρρον. νιιι, 17) βί άβ άβδτΐδ I Εογ. χνι, 22 (6’«'βίβ). Εβδ άιιίίδ 

η’ηναίβηί ρκδ ιηββοηηυ ΓίιηροΓίαηββ βαρίίκΐβ άιι ρκδδα^^β βίίβ ρκΓ άβδυβ. Όπ 

ρρβιηίβΓ ιηοί (2?ΌΙ2?) βδί νβηη 1β ηοιη άπ ΟΙιβηια*, ρπβρβ ου ρΐυίόί βοηίβδδίοη άβ 

ιοί, ςυβ Ιβδ άυίίδ άοίνβηί ΓββίίβΓ άβυχ Γοίδ ραρ 3θυΓ. Εβί υδα^^β άβναίί βχίδίβΓ 

άβ34 ηυ ίβιηρδ άβ Ν.-8. (βί. άοδ. Αηί. IV, νιιι, 13). Μβηιβ άαηδ ββ βκδ ββρβηάαηί, 

οη ρβυί άίρβ ςυβ 1β ρρβββρίβ άβ Γκιηουρ η’βί&ίί ρηδ δυίίίδκιηηιβηί ιηίδ βη 

ρβΐίβί ρυίδςυ’ίΐ βίκίί βοιηιηβ ηο^β ρκρηιί ά’ηυίρβδ ρρβδβρίρίίοηδ βί βδρβρ&ηββδ. 

Εβ Οΐιβϊϊΐα" βοηιρρβηά βη ββ’βί Βί. νι, 4-9; χι, 13-21; Νυιη. χν, 37-41, βοιη- 

ιηβηςκηί ρ&ρ Ιβ ρρβββρίβ ά’κίιηβρ Βίβυ βί δβ ίβΡίηίηκηί ρκρ ββΐυί άβ ρορίβρ άβδ 

§·1&ηάδ ηυ ιηηηίβηυ. II βδί άοηβ είδδβζ δίρίβίβιηβηί ]υίί,' βί δβ Ρβδυηιβ, βοιηπιβ 

^08βρ11β Γα ίρβδ βίβη νυ, 4 ρβιηβρβίβρ Βίβυ άβ Ια δΟΡίίβ ά’Ε^Ύρίβ βη Ιιιί 

άβιηηηά&ηί άβ ηουνβηυχ Βίβηίαίίδ. Εβδ ίβιηιηβδ, Ιβδ βδβΐυνβδ βί Ιβδ βηίαηίδ 

η’βίκίβηί ρ&δ ίβηυδ 4 Ιβ ρββίίβρ (8βΗϋκΕκ, ΟβεοΙιίοΗίβ... ΙΡ, 537 δδ.). Ε’βδί Ια 

βοηίβδδίοη άβ ίοί ά’ΙδΡαβΙ. 

31) Α ββ ρρβηιίβρ βοιηιηαηάβηιβηί 36δυ8 βη ^οίηί αυδδίίόί υη δββοηά, δαηδ 
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Ιοί-ΐϊΐθπίθ. II η’γ α ρ&δ ά’απίΓβ οοιηπιαικΙθΓηΘηί ρΙαδ §*Γ3ΐη(1 (|αθ 

(}αβ 1β δθπΙ)β 1β Ιιιί αϋ άβιηαικίθ, ραροο ςαβ, άαηδ δα ρβηδββ, ί1 ίαίΐ οορρδ 
ανβο 1β ρρβιηίβΓ. Ι^’αιηουρ άη ρροοίιαίη βδΐ άοηο αιι-άβδδΐΐδ άβ Ιουδ Ιθδ ααΐΓθδ 
οοιηπιαηάβιηΘηΙδ, ιηβιϊΐΘ Ια οίροοηοίδίοη οα 1β δαΙ)1)αί. 1<α οΐίαΐΐοη βδΐ ΙίΙΙβΓαΙβ, 

(Ι’αρρθδ Εθν. XIX, 18. Οη δ’θδΐ άβιηαηάΘ δί ^β8118 α έίβ 1β ρρβΓπίβΡ α ΡΘ3θίη(1ρθ 
(Ιθΐιχ Ιβχίθδ αιΐ88ί β1οί§·η68 αβη άθ 1θ8 Γοηάρθ ρουρ αίη8ί άίρβ βη υη δθυΐ, οοη- 

ίβηαηΐ 1β8 άβαχ ρ1υ8 ^ραηά8 οοπιιηαη(1θΐηΘηΐ8. Εα ραί8θη άβ άουΐβρ Θ8ΐ ^υβ 
άαηδ 1^0. ςιιΐ η’α ρα8 ΓίηΙβΡΡθ§·αΙίοιι άα 80Ρίββ άαηδ 1β Τβιηρίβ, υη άοοίβυρ 
άθ Ια Ιιοί, ίηΙβΡΡΟ^^Θ ραρ ^68υ8, α ίαϋ Ιυί-ιηέιηβ οβΙΙβ δουάπρβ (1<ο. χ, 27). 8ί 
1,0. η’α ίαίί €[υβ (ΙβρΙαοθΡ Γβρί8θάβ Ιραάϋίοηηβΐ, οη ρβυΐ οροιρθ ς[υ’ί1 α αΐΐρίβυβ 
Ια ρβροηδθ αυ άοοΙβυρ αβη άβ ρρβραρβρ Ια ραραβοΐβ άυ βοη δαιηαρΐίαίη. 1β 
άοοίβυρ οοηηαιΐ Ιβ ρρβοβρίθ ρβίαϋί αυ ρροοΚαΐη, ιηαί8 ί1 ηβ 8αίΙ ραδ ςυί βδί 
1β ρροοβαίη. Εί ο’βδί βη βίΤβΙ 8υρ οβ ροίηΐ (^υ’βίαίί ΙουΙβ Ια άίβιουΐΐβ. 

Οη β8ί ββυρβυχ αυβδί άβ ρβηάρβ βοιηπια^β αυχ ββΠβδ ρβηδββδ ςυβ 1θ8 Εορι- 

Ιυρβδ αναίβηί ίαίΐ θοΙορθ άαηδ 1β ]υ(1αϊ8πιβ. Ρβϋοη (οίΐβ ραρ ΚΙοΒΐβηη») αναίΐ 
οοιηρρίδ Ια άίδΐΐηοΐίοη ηΐ6ΐβθ(ϋς[υΘ άβδ άβνοίρδ βηνβΡδ Βίβυ βί βηνβΡδ 1θ8 

Ιιοιηπίθδ ςυί ΡβδυιηαίβηΙ ΙουΙβ Ια Ιοί : ’Έστι δ’ (ώς ’έπος εΖπεΐν) των κατδ^ ρέρος 
άμυθΐ^των λόγων κα\ δογμάτων δύο τά άνωτάτω κε(ράλα:α, τό τε προς θεόν δι’ εύσεβείας 
και όσιότητος, κα\ τδ προς άνθρώπους διά φιλανθρωπίας κα\ δικαιοσύνης [Όβ 86ρΐ6- 

ηαΗο, Θά. Μαπξβρ, ρ. 282). Οβ 8οηί οοιηιηβ άβυχ ΙέΙβδ άβ 1ί§·ηβ : άβνοίρδ βη- 

νβΡ8 Όίβυ, άβνοίρδ βηνβΡδ 1θ8 βοιητηβδ, ρΙυΙόΙ άΐδΐία^-υβδ ρβί1θ8θρβί(}υβιηβη1 

(}υβ Ρβυηίδ άαηδ 1β ηίθιηβ ιηουνβηιβηΐ άβ Γαηιουρ, άοηΐ Ρβίΐοη ηβ ρροηοηοβ 
ραδ Ιβ ηοιη α ρροροδ άβ Όίβυ. Ια ρβίΐαηίβρορίβ, ά’αρρβδ Όίο^βηβ Ιαβροβ (ιιι, 98), 

βδΐ Ια ροΐίίβδδβ, Ια ίαιηίΙίαρίΙβ, ιηαίδ αυδδί Ια άίδροδίίίοη α δβοουρίρ Ιουδ Ιβδ 
ιηαΐββυρβυχ. II βδί Ιρβδ α Γβοηηβυρ άβ Ρβίΐοη, ίιηβυ άβ ρΗίΙοδορΚίβ, (ϊυ’ίΐ 
ραρΙβ άβδ_βοηιιηβδ βη ^βηβραΐ. Ββαυοουρ ρΐυδ δουνβηί οη α οίΐβ υηβ ραροΙβ 
αραιηββηηβ άβ ΗίΠβΙ (^υί α οβαηοβ ά’έΐΡβ αυ1ββηίί(}υβ, (ϊυοί(}υβ οοηδβρνββ 
δβυίβιηβηΐ άαηδ Ιβ Ταίπιυά {}). 8α})Β. 31®) : « οβ (ϊυβ ίυ βαίδ ρουρ Ιοί-ιηέηιβ, 

ηβ Ιβ ίαίδ ραδ α Ιοη ρροοΚαίη » (οί. Ρηιιον, οίΐβ ραρ ΕυδΕΒΕ, Ρναβρ. 

βν. VIII, VII, 6 : ά τις παθεϊν Ιχθαίρει μή ποιεϊν αυτόν). Μαίδ, ουίΡβ (^υβ Ιβ ρρβΟβρΙβ 
βδΐ δβυίβιηβηΐ ηβ§^αΙίΓ (οί. Τοβίβ, ιν, 15 : κα\ ο μισείς μηδενΙ ποιτίσης), ί1 βδΐ ίΡβδ 
ρροβαβΙβ ({υβ Ιβ ρροοίαίη άβ ΗίΠβΙ βίαίΐ δβυίβιηβηί Ιβ άυίί. II αάρβδδαίΐ οβΙΙβ 
ραροΙβ α υη ρροδβίγΐβ, ιηαίδ ρουρ ΓβχβορΙβΡ α άβνβηίρ ίυίί. Ο’βδΙ ά’αίΠβυΡδ Ιβ 
δβηδ άβ ρροοβαίη άαηδ Ιβ ραδδα^β άυ Ιβν. χιχ, 18 ά’αρρβδ Ιβ άββυΐ άυ νβΡδβί: 

« Ιβδ βίδ άβ ίοη ρβυρΙβ ». Τουίβ Ια ςυβδίίοη βΙαίΙ άοηο άβ δανοίρ ςυί βίαίί 
Ιβ ρροοβαίη. Ιο. α αυ ίοηά Ια Γηέηιβ ρβηδββ (ΐυβ Μο. βΐ Μί. ηυαηά ί1 ίαίΐ 
οοηδίδΙβΡ Ια δυρβρίορίΐβ άβ άβδυδ δυρ Ιβ άοοίβυρ ά Γίηδίρυίρβ δυρ οβ ροίηί. 
Τουί Ιβ ιηοηάβ ρουναίΐ οίίβΡ Ιβ Ιβχίβ βίβϋί^υβ άυ Ιβνίίίςυβ, (ίυοίιιυΘ Κ. Αςίβα 
δοίί ρβυί-έΐρβ Ιβ ρρΘιηίβΡ ραββίη (^υί Γαίί βίβη ιηίδ βη Ρβΐίβί. Οη ρουναίί αυδδί, 
οοιηιηβ Ρβίΐοη, άίδίίη^^υβρ άβυχ οράρβδ άβ άβνοίρδ. II βδί οβρβηάαηί ρΐυδ ρρο- 

βαβίβ (ϊυβ ^βδυδ βδί Ιβ ρρβιηίβρ ςυ! αίί ραρρροοΚβ Ιβδ άβυχ ίβχίβδ Όί. νι, 4 8. 

βί Ιβν. XIX, 18. Μαίδ α δυρροδβρ ςυβ Γοράρβ άυ ίβχίβ άβ Ιο. Ρβροηάβ α υηβ 
ρβαΐίίβ βίδίθΡί(}υβ δίρίοίβ, οβ (|υί ίπιρορίαίί, ο’βίαίί άβ ιηοηίρβρ ςυβ Γαηιουρ άυ 
ρροοβαίη άβοουΐβ άβ Γαηιουρ άβ Όίβυ βί δ’βίβηά ραρ οοηδβί^υβηί α ίουίβδ Ιβδ 
ορβαίυρβδ βυιηαίηβδ. Ραρ-άβδδυδ ίουί, Ιβ ροίηί οαρίίαΐ βίαίί άβ άβίβριηίηβρ Ιβδ 
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οβυχ-ΐέ. )) 1β 8οη1)β Ιυί άίΐ : ΜαίΐΓβ, ία αβ ρίΐΓίαΐΙθπίθηΙ Ηβη 

<ϋΙ (^πΊΙ β8ΐ ιιηί(|ηθ βΐ (ΐη’ίΐ η ^ βη α ραβ ά’αηΐΓβ (|πθ Επί, 

ΓηίιηβΓ άβ ΙοηΙ 8οη βοβιΐΓ βΐ άβ ΙοηΙβ 8οη ίηΐθΐΐί^βηββ βί άβ ίοηΐβ 8α 

ίοΓΟβ, βΐ αίιηβΓ Ιβ ρΓΟοΙιαίη βοηιιηβ δοί-πίΘπΐθ, ναπί Εβαυοουρ ηιίθυχ 

Ιιοπιιηβδ α αίιηβρ Βίβιι ραρ-άβδδΐΐδ ΙοπΙβδ οΐιοδβδ βΐ α ρΓαΙίςυβΡ Ια οΐιαπίβ υηί- 

νβΓδθΠβ. Ογ θΐΐβ θδΐ δί 1)1611 άβνβηιΐΘ Ια τβ^Ίβ ίοικΙαπιβηίαΐΘ (Ια οΐιρίδΐίαηίδΐηβ 

ςιιβ δαίηΐ ΡαυΙ ηβ οϋβρα ρΐυδ (^υβ 1β δβοοικί οοιηΐΉαικΙβπιβηΙ οοιηιΏβ οοηΐβ- 

ηαηί ΙοαΙβ Ια Ιοί (Κοιή. χιιι, 8 δ.; Οαΐ. ν, 14; οί. ^α^. ιι, 8), βί ί1 βδΐ αιι.οοη- 

ΐΓαίρβ αδδβζ ηοΙοίΓβ <5πβ ΙοαΙ Ιβ Γαΐ3ΐ)ίηί8ΐΏβ βδΐ ίοΓΐ ρβη ρβηβίΓβ ά’αΐϊίουρ άβ 

ϋίθΐι βΐ βηοοΓβ ηιοίηδ άβ οΐιαηΐβ πηίνβΓδβΠβ. Οη ηβ δατιραίΐ ρβρροοΙίθΓ αυχ άοο- 

ΙβιΐΓδ 3υίί8 ά’ανοίρ άϋ ςπβ Ιοπδ Ιβδ οοπιπιαηάβπιβηίδ δοηί ^τανβδ, βΐ ςιι’ίΐ ίαυΐ 

8’αρρ1ί(}ΐιβΓ απχ ρίπδ ρβΐίΐδ. Μαίδ ί1 βδΐ άβ3α βίραη^^β ςα’οη αίΐ ιηίδ δπρ Ια 

ΐϊΐθΐιΐΘ Ιί^ΊΐΘ Ια άόίθπδβ άβ άβηίοΐιβρ (ΌΙ. χχιι, 6. 7) βΐ Ιβ ρρβββρΙβ ά’ΐιοηορβρ δβδ 

ρβΡβ βΐ ιηβΡβ {Ρέα, ϊ; βί. Ιραά. δβΐίλναΐ), Η. Ι. ρ. 12). Εί Ιβ 3υάαϊ8ηιβ, Ηβρ ά’ανοίρ 

ρβ§π άβ ϋίβιι Ιιβαυβοιιρ άβ βοιηιηαηάβιηβηΐδ, δβ ρΙαίδαίί α Ιβδ ιηυΙΙίρΙίβΡ ραρ 

Ιβδ ΙβχΙβδ (^πί Ιβδ βοηίβηαίβηΐ, άβ ίαςοη α ββ ςυβ Γο1)δβρναϋοη ά’ηηβ Ιοί 8θίΙ 

βίϊΐιίναΙβηΙβ α ββΠβ άβ (}παραηί6-1ιιιίί (Βαοηεκ, Όίβ Α§αάα άβν Ταηηαίΐβη, II, 

92). Αυ ρβ§“αρά άβ ββϋβ αρίΐΐιιηβίίςυβ ίαιι1αδ1ί(}υβ, Ιβδ άβυχ νβΡδβΙδ άβ δαίηΐ 

Μαρβ δοηΐ Βίβη Ια βΐιαρίβ βουρΙβ βΐ βχρρβδδίνβ ά’υηβ νίβ ηοπνβΠβ, αηίιηββ ραρ 

Ια βΐιαρίΐβ. Οη ρβηί δβ άβιηαηάβρ δί βΐΐβ η’α ραδ ίηάυβ δΐιρ πηβ ΒβΠβ βχρρβδ- 

δίοη άη Ταίιηιιά άβ άβριίδαίβηι {Ρέα, ι; βί. ίραά. 8βίι\να1), Λ. Ι. ρ. 8) : « Γαη- 

ιηόηβ βΐ ΓαββοπιρΙίδδβΐΉβηΙ άβδ Βοηηβδ οβηνρβδ βοηΙΡβ-ΒαΙαηββηΙ ίοιίδ Ιβδ 

βοπιΐΏαηάβιηβηΙδ άβ Ια Εοί ». 

32) Εβδ Ιροίδ άβρηίβΡδ νβΡδβΙδ άβ Ια ρβρίβορβ δοηΐ ρρορρβδ α Μβ. II βδί 

βΙραη§·β (^αβ Εοίδγ Ρβ§'αράβ δί δοηνβηί βοπιπιβ δββοηάαίρβ ββ ςυί α Ιβ ρΐιΐδ Ιβ 

βαβίιβΐ ά’ηηβ βοηνβΡδαΙίοη ρββΠβ. Εβ δβΡίΒβ ΡβρβΙβ ββ (ΐηί α βίβ άίΐ, ά’ού Ια 

ίβηΙαίίοη άβ ηβ ραδ ββρίρβ δβδ ραροΐβδ, ηιαίδ ββρβηάαηΐ ί1 ρβνβΙβ δοη αηιβ, ββ 

ςιιί η’ίηάίςηβ ραδ Γοβηνρβ ά’ηη ραναηάβιιρ. — επ’ άληθείας, ηοη ραδ « δβίοη Ια 

νβρίίβ άβδ ίαίΙδ », 6§Γ6§ίβ δβοαηάηπι νβΗίαίβπι, νβΓίδδίπιβ {ΚηαΙ}.), ιηαίδ ρΐη- 

ΙόΙ « γραίηιβηΐ Ιρβδ Βίβη » {βίνβΐβ, ΗοΙίζ. βίβ.). Εβ δβρίΒβ ηβ ρβρβΙβ ραδ Ιβ 

ηοιη άβ Είβη, ραρ ΡβδρββΙ; β’βδί ροηρ Ια βίαρίβ (ϊη’ίΐ α βίβ αΐοηΐβ άαηδ άβ 

ηοιη1)Ρβηχ ηΐδδ. βΐ νβΡδδ., γ βοιηρρίδ Ια ¥§. οΐέιη., ηιαίδ ηοη ΐν.-^ν. II ίηδίδΙβ 

δΐιρ Ια ρροίβδδίοη άβ ίοί ιηοηοΐΐιβίδίβ άαηδ Ιβδ ΙβΡίηβδ άβ ΌΙ. νι, 4 βΐ ιν, 35; 

βί. Εχ. VIII, 10 (6); Ιδ. χευ, 21. 

33) Όαηδ δα ΡβρβΙίίίοη, Ιβ δβρίΒβ οιΉβΙ ψυ/^τί βί ρβιηρΙαββ διάνοια ραρ σύνεσις. II 

ρβδίβ Ιβδ Ιροίδ ίβρπιβδ άη ίβχΐβ ρρίιηίΐίί, Ιβ βοβυρ, Γβδρρίί, Γβηβρ§;'ίβ, ςηοίςυβ 

ηη ρβη ίραηδίοριηβδ. Ρηίδςηβ Ιβδ άβηχ βοιηπιαηάβιηβηίδ ΓβιηρορΙβηί δυρ Ιοηδ 

Ιβδ αυίρβδ, ίΐδ ΓβιηρορΙβηί άοηβ δπρ Ιοηδ Ιβδ ΙιοΙοβαηδίβδ βί αηίρβδ δαβρίΓιββδ. 

Εα βοηβΙηδίοη βίαίί ίορί Βίβη άβάηίίβ, βί β’βδί ροηρ γ αρρίνβρ (|ηβ Ιβ δβρίΒβ α 

ά’αΒορά Ρβρβίβ Ιβδ ραροΐβδ άβ άβδηδ. 8αηδ Ιηί αίίρί1>ηβρ ίρορ άβ ναηίίβ, οη 

ρβηί βροίρβ (^η’ίΐ η’βίαίί ραδ ίαβίιβ, αάΐιβραηί α Ια άοβίρίηβ, άβ Ια βοιηρΙβίβΡ. 

Εα δηρβρίορίίβ άβ Ια Ιοί πιοραΐβ δηρ Ιβδ δαβρίΠββδ βίαίί άβ3α βηδβί^^ηββ άαηδ 

I 8αηι. χν, 22, ηιαίδ άαηδ ηη βαδ οη Ιβ δαβρίΓιββ βίαίί αη ρρίχ ά’ηηβ άβδοΒβίδ- 

δαηββ (θυσίαι ρβρρβδβηίβ □'ιπί'ϊ, Ιβδ δαβρίίίββδ ραβίβςηβδ). Όβρηίδ, ββίίβ άοβ¬ 

ίρίηβ δ’βίαίί βηβορβ αίΤίΡίηββ (Εββίβ. ιν, 17) βί πιβπιβ άβνβίορρββ (»ΙβΡ. νιι, 21-23; 
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(}υ6 Ιοιΐ8 Ιβδ Ηοΐοοαπδίθδ βΐ δαοΓΪβοβδ. « Ευβδπδ, νο^αηΐ (}ΐι’ί1 αναίΐ 

Γβροιίίΐπ δδΐ^βηίθηΐ, Ιαΐ (ϋΐ : « Τυ η’βδ ρβδ Ιοίη άυ Γογαπιηθ άβ Όίβυ. » 

ΕΙ ρθΓδοηηβ η’οδαίΐ ρΐιΐδ ΓίηΙβΓΓΟ^θΓ. 

ΕΙ ^Θδι1δ, ρΓοηαηί Ια ραΓοΙβ, άίδαίί βη θηδθί^ηαηΐ άαπδ 1β 

Οδ. VI, 6; Ργου. χχι, 3; Ρδ. χε, 7). II η’βδί (Ιοηο ρ&δ θίοηηαηΐ άβ Ιγοτιυθγ άβδ 

δβηίβηοβδ άβ Γα1)1)ίη8 άαηδ ββ δβηδ {ΛνϋκδΟΗΕ, Νβιιβ Ββίΐνά^β, 400). ΕΙ ί1 να 

δαηδ άΐΓβ ςαβ άοηηβΓ αα ουίΐβ θχίβΓίβηΓ βα νΓαίβ ρΙαοβ βί δοη νΓαί δβηδ η’βςηί- 

ναπί ραδ α 1β δΐιρρηιηβΓ. 

34) Εβ δΟΓίΕβ δ’βδί πιοηΐΓβ ηοη δβυίβιηβηί άοβίΐβ, ιηαίδ δα§·αββ (νουνεχώς, 

Καραχ άαηδ 1β ^ΐ’ββ ΕίΜίςυβ, ιηαίδ βοιίΓαηί βοιηιηβ δ^ηοη^ιηβ άβ νουνεχ^όντως), 

ραΓββ ςη’ίΐ α άβάηίΐ άυ ρρίπιαΐ άβ Ια βΐιαπίβ ΓίηίβΓίΟΓίΙβ άβ Ια Ιοί πίηβΐΐβ. II 

η’βδί ραδ Ιοίη άπ Γογαηπιβ άβ Όίβυ, β’βδί-α-άίρβ (^ιι’ίΐ α ρΓβδςαβ Ιβδ άίδροδί- 

Ιίοηδ ηβββδδαίρβδ ροπΓ Γβββνοίρ ΓΕναη^ίΙβ. Εα ιηβίαρΕορβ Ιίρββ άβ Γβίοί^'ηβ- 

πιβη! δυρροδβ ({υβ 1β ρογαηιηβ βδΐ ηη Ιίβη; ιηαίδ ββία αιΐδδί βδΐ υηβ ιηβΙαρΕορβ; 

1β δβρίΕβ δ’αρρροοΕβρα ραρ Ια νοΙοηίβ άβ ββ ςηί βδΐ βη Ρβαΐίίβ υηβ §^ρ4ββ οίΤβΡίβ. 

Εα βοηβΙυδίοη άβ Μβ. καί ούδείς κ. τ. λ. δ’αρρΙίςυβ αυχ ίροίδ βρίδοάβδ ςυί 

ρΡΘββάβηί. Εβδ ίηάίίϊβΡβηίδ ου Ιβδ βυρίβυχ δ’αΡδΙίβηηβηί αυδδί Μβη ςυβ Ιβδ 

βηηβιηίδ. ^υοί(Iυβ Ια άβρηίβΡβ Ρβροηδβ άβ άβδυδ ίύΐ βηβουρα§’βαηΙβ, βΐΐβ αναίΐ 

βίβ ιηβρίΐββ ραρ υηβ ίη1β11ί§^βηββ ρβυ βοιηιηυηβ. ΡβΡδοηηβ ηβ δβ Εαδαράβ ρΐυδ 

ά βουρίρ 1β ρίδ(}υβ. 

35-37. Ε’οκιοινε ηυ ΜΕδδΙΕ (Μί. χχιι, 41-45; Εβ. χχ, 41-44). 
35) Εαηβ Μβ., άβδυδ δ’αάρβδδβ α Ια ίουΐβ; άποκριθείς βδΐ δίιηρίβιηβηΐ υηβ 

Ιουρηυρβ δβιηίΐίΐϊυβ, βοιηπιβ ιχ, 5. 6, βί ηβ ρρουνβ ραδ (ΐυβ Ιβδυδ δοίΐ βη άίδ- 
βυδδίοη ανββ Ιβδ ΡΕαρίδίβηδ (βοηίρβ Κπαύ.). Εβ. α §·1ίδδβ δυρ 1β βαραβίέρβ άβδ 
ίηίβρΙοβυίβυΡδ προς αυτούς βί λέγουσι, δαηδ οί γραρ.ματεΐ’ς. ^υοί ςυ’ίΐ βη δοίί, άαηδ Μβ. 
3έ8υ8 βη8βί§^ηβ,βί δοη Ευί βδί άβ άβίρυίρβ υη βηδβί§^ηβιηβηί άβ8 δβρί1)β8 ηυίδίΜβ 
α Ια ίουΐβ. Εαηδ ββ ςυ’α ρβίβηυ Ια ίραάίίίοη, Γαρ§·υηιβηίαίίοη η’βδί ςυ’βΕαυ- 
βΕββ; άβδυδ δβ βοηίβηίβ άβ ιηοηίρβρ ςυβ Ιβδ βοηβΙυδίοηδ άβδ 8βρί1)β8 ηβ δοηί 
ραδ ά’αββορά ανββ Ιβυρδ ρρορρβδ ρρίηβίρβδ. Όαηδ πως λέγουσιν οη ηβ άοίί ραδ 
ίρορ ίηδίδίβΡ δυρ 1β δβηδ ρρίιηίίίί άβ πώς, βοιηιηβ δί άβδυδ αναίί νουΐυ άίρβ : 
« άαηδ ςυβί δβηδ Ιβδ δβρίΕβδ άίδβηί-ίΐδ (}υβ1β Εΐιρίδί βδί Γιΐδ άβ ϋανίά? » Ο’βδί 
δβυίβηιβηί υηβ άίίάβυΐίβ δουΐβνββ : « Εοιηιηβηί Ιβδ δβρί1)βδ ρβυνβηί-ίΐδ άίρβ 
βη ρρβδβηββ άυ ίαίί ςυί να βίρβ δί^^ηαΐβ. 
Εα ίουΐβ, βοιηπιβ Ιβδ δβρίΕβδ, βρογαίί (}υβ 1β Μβδδίβ δβραίί ίίΐδ άβ Βανίά; βΐΐβ 

νβηαίί άβ ίβιηοί§·ηβΡ 8α ίοί α ρροροδ άβ 3βδυ8 Ιυί-ιηβιηβ (χι, 10), βη άίδαηί : 
« Εβηί δοίί 1β Ρβ§·ηβ άβ ηοίρβ ρβΡβ Βανίά (}υί νίβηί ». Μαίδ βΐΐβ ίάβηίίάαίί ίΡορ 
βχβΐυδίνβιηβηί 1β ιηβδδίαηίδιηβ ανββΙβ ρβ§'ηβ άβ Ια ιηαίδοη άβ Βανίά δυρ Ιδραβί, 
βοιηιηβ άαηδ Ιβδ ρρίβΡβδ ρΕαρίδίβηηβδ (βί. Σβ Μ688Ϊαηί8πΐ6... 215 δ.), ίαηάίδ 
ςυβ άβδυδ 7 νογαίί 1β Ρβ^^ηβ άβ Βίβυ. Ορ Ι’βρρβυρ νυ1§·αίρβ δ’αρρυγαίί ρρββίδβ- 
ιηβηί 8υρ 1β ίίίρβ άβ Γιΐδ άβ Βανίά ςυ’οη άοηηαίί βουραπιιηβηί αυ Μβδδίβ. 

^υβ Ιβ Μβδδίβ άύί βίρβ Γιΐδ άβ Βανίά, ββία Ρβδυΐίαίί άβδ Εβρίίυρβδ, ιηαίδ ί1 γ 
αναίί ίηβοηνβηίβηί α ηβ δοη^βρ (}υ’αυ Ρβ§·ηβ ηαίίοηαΐ βη δ’αρρυ^^αηί ραρ βχβιη- 
ρΐβ δυρ Ιδαϊβ (χι, 1 δδ.), ραρίαηί άβ δβδ θρί§·ίηβδ Ευιηαίηβδ, δαηδ ίβηίρ βοιηρίβ 
άβ ΒαηίβΙ (βί. ΚΒ. 1904, ρ. 494 δδ.), ίηάί(}υαηί δοη ορί§·ίηβ ββίβδίβ. 
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Τθΐηρίβ : « ΟοιητηθηΙ 1β8 8οη1)θ8 άί3ΘηΙ-ιΐ8 (][πβ 1θ 01ΐΓί8ΐ; Θ8ΐ; βίδ 

(Ιβ ΟανίάΡ Οανίά Ιπί-ηΐθΐηΘ α άίΐ ραρ ΓΕδρηΙ-δβίηΙ : 

Ι^β 8θΐ§^ιΐθΐΐΓ Ά άϋ α πιοη 8Θί§·ηΘυΓ : Αδδίβάδ-Ιοί α πια άροίΐθ, 
]υ8(}ΐι’α 06 (ΐυθ ]6 ιπθίΐβ 1θ8 βηηβιηίδ 80ΐΐ8 1θ8 ρίβάδ. 

Βανΐίΐ Ιυί-ιηβΓηβ Γαρρβίΐβ δθί^ηβαΓ, βΐ ά’ού νίθηΐ (|π’ί1 βδΐ 8οη 
βΐ8? » Εΐ Ια ιηα88β άα ρβαρίθ ΓβοοπΙαίΙ ανβο ρΙαίδίΓ. 

36) αυτός ά’αρρβδ Κ1θ8ΐ. άαηδ 1β 8βη3 είΓαιηθθη : « Ιαί, Βανίά »; ηιαΐβ ρΐυίόΐ 
αυ 8βη8 ^Γβο « Βανίά Ιιιί-πίθΐηΘ ». « Βαη8 ΓΕδρηΙ-δαίηΙ », ραροβ (^ηβ 1β8 

ρβαυπιβδ δοηΐ ίπδρίρβδ; 1β Ρδ. οχ (οιχ άαηδ Ιβδ ΒΧΧ) οοπιιηβηοθ ρρβοίδέπίθηΐ 
ρ&Γ Ι’αίβηηαϋοη ά’υη ΟΓ&οΙβ. Ο’θδΙ Ι&βνβ ςπί να ρρβικίΓθ Ια ραροΐβ. Βα οίΐαΐίοη 
68ί αβδοΐιιιηβηΐ οοηίοηηβ αα ΙβχΙθ άβδ ΒΧΧ άαηδ Ια ρίαραρί άθδ πίδδ. 8ί Γοη 
δ’αϋαοΗθ α ΓαυίοηΙό άβ ΒΒ Γέυηίδ [ΝββΐΙβ, βίνβιβ), Μο. α οπιίδ Γαρβοΐβ άβναηΐ 
Κύριος, οοιηπίΘ ροαρ άίδϋη^-αθΡ οβ 8βί§·ηβυΓ άβ « ιηοη δθί^ηβαΓ », βΐ ιηίδ 
υποκάτω αιι Ιίθιι άθ υποποδιον. Ββ ΙθχΙβ Βέβοβυ ροΓίβ : « ΙαΒνβ α (ϋΐ α ιηοη 8βί- 

§^ιιβυρ : Αδδίβάδ-Ιοί α πια άΓοίΙβ, 3υδ(|π’α οθ (}πβ ]θ ρΐαοβ ίβδ βηηβπιίδ οοιηιηβ 
βδοαΒβαπ ά Ιβδ ρίθ6δ ». Ββίαί ς[πί ρρβηά Ια ραοοίβ άαπδ 1θ ρδαυιηβ ρβ^αράβ άοηο 
00ΙΪ1Π16 8οη δΘΐ^ηβπρ οθίπί ψιβ ΙαΗνέ οα Βίθπ, 1β δβί^ηβπρ, ίαίί αδδθοίρ α δα 
(ΙροίίΘ. 368Π3 βη οοηοίπΐ (5πθ Ιβδ δορί^βδ άβνραίβηί ρβοοηηαίΙρβ ςπβ Ιβ Μβδδίβ 
βδΐ αιιΐρβ οβοδβ ς[αΘ βίδ άθ Βανίά. 

Ρουρ (ΐυβ Γαρ§·ιιηηβηΙαΙίοη ρορίαΐ οοπΙρθ Ιβδ δΟΡΐΒβδ, ί1 ίαΐΐαϋ (}υ’ί1δ αάηιίδ- 

8ΘηΙ (}ΐΐθ Βανίά αναίΐ ρροηοηοβ οβδ ραροίθδ, βΐ (^α’βΐΐβδ δ’αρρίίςπαίβηΐ απ Μθδ- 

δίβ. ^α6 Ιβ ρδαυηιβ αϋ βίβ αΐίρίβιΐθ α Βανίά, ο’βδί οθ ςπθ ρρουνθ 1θ ΙίίΡθ άιι 
ρβαιιπίθ, δοίΐ άαπδ 1θ ΙθχΙθ ιηαδδΟΡβΙίΐίπθ, δοίΐ άαηδ Ιθδ 8θρ1αη1θ. 8αίηΙ ΡίθΡΡθ 
ηβ δπρροδθ ραδ ηοη ρΐιΐδ (^πθ οθ ροίηΐ αίΐ βίβ άίδουΐβ (ΑοΙ. ιι, 34). Βθ ρ1π8 1θ 
ρ8. βΙαβ πίθδδίαηίςπθ. Βθδ 0ΡίΙί(}ΐΐθδ ΓοηΙ Ρθοοηηπ ροπρ Ια Ιραάίίίοη ρθοθπΙθ άθδ 
ιηίάραοβίπι, ιηαίδ ΓοηΙ ηίβ ροπρ 1θ Ιθπιρδ άθ 3β8υδ ραροθ ηπθ Γίηίθρίοοπίθυρ 
άθ 8. ΙιΐδΙίη [ΌίαΙ. αοηΐνβ Τνι/ρΙι. χχχιιι) 1θ άίδαίΐ βορίΐ ά’Εζβοβίαδ. Βοιηπιβ 
ίΐ η’γ α ααοπηθ ραίδοη άαηδ 1θ ρδ. άθ 8οη§^θΡ αη Ρβ§·ηθ ά’ΕζβοΜαδ, οθ ηοηι θδί 
8αη8 άοαίβ υηθ βοΒαρραίοίρθ άθδ ^ιιίίδ. Εζβοβίαδ, ι^πί αναΗ βίβ ρρθ8(|ΐΐθ 1θ Μθ8- 

δίθ, νθηαίΐ ηαΙυΡθΙΙθπίθηί ίοί οοιηηιβ άαηδ Ιδ. νιι δδ., ρου,ρ βοΒαρρθΡ α Γαρ^ιι- 

πίθηΐ άθ8 οβρβίίθηδ [Σβ ΜβεΒίαηΐΒπιβ..., ρ. 217). Β’αίΙΙθίΐΡδ 1θ ρδαππιβ 1αί-πιέπΐθ 
βδί ηβΙΙβπιβηΙ πΐθδ8ίαηίς[πθ [ο,ϊ.ΚΒ. 1905, ρ. 46 88., θΙΚαρρι., Βίβ ΡδαΙηιβη^ III, 

ρ. 26 88.), θΐ Ιθδ αρόΐΡθδ ΓοηΙ θηίθηάη οοπιπιθ ΙθΙ (ΑοΙ. ιι, 34; I Βορ. χν, 25; 

Ερβ. I, 20-22; ΗθΒ. ι, 3; ν, 6; νιι, 17. 21; νιιι, 1; χ, 12-13; I ΡθΙ. ιιι, 22). Ββδ 
ροίηίδ αάιηίδ, Ιθδ δΟΡίΒθδ αιιραίθηΐ άύ οοιηρρθηάρθ (|ΐΐθ Βανίά ηθ ροιιναίί δα- 

ΙιΐθΡ 1θ Μβδδίθ οοιηπιθ δοη ιηαίΐΡθ δ’ίΐ βίαίΐ δθηΐθπίθηΐ 8οη βίδ. ΕύΙ ί1 ηη ροί 
ρΐιΐδ §^ραηά ςυθ Ιηί, οθ η’βΙαίΙ Ιοη]ουΡ8 ραδ υηθ ραίδοη άθ 1θ ηοιηπίθΡ δοη πιαί- 

Ιρθ ου 8οη 8θί§·ηθυρ. (Μέπΐθ Ιθδ θχβ^βίθδ ςυί ηίθηΐ 1θ οαραοίβρθ πίθδδίαηίςυθ 
άυ ρδαυπιθ αυδδί Βίθη (^υθ δοη ορί^ίηθ άανίάίςυθ, Ρθοοηηαίδδθηΐ 0}υθ Οθΐυί ςυί 
ραρίθ 8θ οοηδίάβΡθ οοπιπιθ ίΡθδ ίηίβρίθυρ α οθΐυί άοηί ί1 ραρίθ). Βθ Μθδδίθ η’θδί 
άοηο ραδ δθυΐθπίθηΐ υη ρΐυδ ^ραηά ροί, ί1 η’γ α ραδ θηίρβ Βανίά θΐ Ιυί άυ ρΐυδ 
ου άυ ιηοίηδ; ί1 αρραρΙίθηΙ α υη αυίρθ οράρθ. 

37) Β’βδίΐα οοηοΐυδίοη ςυθ Ιίρθ 1θ 8αυνθυρ. — πο'θεν θδΐ θηίθηάυ §^βιιβρα1θΐηθηΙ 
ΟΟΠΙΠΙΘ πως, α (^υοί δθ δοηΐ Ιθηυδ Βο. θΐ ΜΙ. Μαίδ Μο. α ρυ Ιθηίρ αυ δθηβ ρρορρβ 
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οΙα ιηοΐ : « άβ ({υβΐΐβ ΐΏ£ΐηίβΓβ? » (οΓ. πώς κα\ πόθεν άν τις δύναιτο πορίσασΟαι; 

[Ρι,ΑΤ. ΡΙιαβά. 269 ά\ « οοπιιΏβηί βί άβ ηπβΐΐβ δΟΠΓΟΘ ρουΓΓαίΙ-οη 1β ρΓθουΡβΓ? >>). 

Ρ’ίηίβΡΓθ§;·&Ιίοη η’βδί ραδ δουΐβΐϊΐθΐιΐ πηβ πι&ηΐθΡβ (ίβ οοηοΐυρβ οοηΐρβ 1β8 

δθρί1)β8; θΠβ δουΐθνβ θηηιβπιβ Ιβιηρδ υη ρροΜθιηΘ. Ιιβδ δορΐΐίβδ, (ΐυί δβ οροίθηΐ 

δί 1)160 ίηΓοριηβδ, η’οηΐ ιπθπιο ρ&δ δοηάό Ιβδ ρροΓοηάβυΡδ (3ιι ιηθδδίαηίδπίΘ. 

ί-βδ ΟρΗΐί^ιΐθδ οοηηιηβ Ηοΐίζ., ΛΥβΡΙι. βίο. ίηδίδΙβηί α Γβηνί δυρ ΓαυΙΙιβηϋοϋΘ 

άβ 66 ρ£ΐδ8α^6. 'νν'6ΐ1Ιι. ίοϋ ο1)8βΡν6Ρ Ιρθδ 3ΐΐδΐ6ΓηθηΙ ςυβ ^β8υ8 η’ουροϋ ροβ 

α1)θράβ οβίίβ ςυ6δϋοη δ’ίΐ η’&ν&ϋ βίβ 1αί-πΐθΐη6 6η 6£ΐηδ6. II βίαίί 1β Μ6δ8ί6 6ΐ 

ί1 ιηοηΐρ&ίΐ; ςυβ Ιβδ δ6ρί1)βδ ςυί ρβΓπδ&ίβηΙ άβ Ιο ρβοοηηαίΐρβ η’ηνυίβηί ιηέιηβ 

ρ&δ οοπιρρίδ υη ρίΐδδ&§·β ίρβδ ίιηρορί&ηΐ άβ ΓΕορίΙυΡβ. 

Μηίδ Ιβδ ορίΙίςυβδ 1ί1)βραυχ νοηΐ Ιίβηυοουρ ρΐυδ Ιοίη β1 ρρβίβηάβηΐ ςυβ ^β- 

δϋδ η νουΐυ υίΓίΡίηβΡ ςυβ 1β Μβδδίβ ηβ άβνυϋ ρ&δ βίρβ Γιΐδ άβ Όανίά, β1 ςυβ Ιυί, 

^β8υ8 άβ Νυζ&ΡβΙΙι, ρουναίί άοηβ ρ&ρυίΐρβ βοιηπιβ Μβδδίβ δ&ηδ άβδββηάρβ άβ 

80 ιηυίδοη. ϋ’υρρβδ Εοίδ^ : « Ββ^α§·β άβ ΙουΙβ δυΐιίίΐϋβ Ιΐιβοΐο^ίςυβ, δοη άίδ- 

βουρδ δί^ηίΩβ ςυβ 1β βίιρίδΙ η’υ ρυδ 1)βδθίη ά’βίρβ ίιΐδ άβ ϋανίιΐ, βΐ ςυβ δα άί- 

^ηϋβ νίβηΐ άβ ρΐυδ ΙιαυΙ » (II, 363). Μαίδ δ’ίΐ η’γ α ραδ ίβί άβ δυΜΙΐΙβ δυρ Ιβ 

« 1)βδθίη » ά’έίρβ Γιΐδ άβ ϋανίίΐ, ββΙΙβ αηαΐ^δβ ηβ ρρουνβ ραδ ςυβ « 3βδυδ ηβ δβ 

βοηδίάβραίΐ ραδ βοιηπιβ άβδββηάαηΐ άβ Βανίά », ΒαΓιΙίαΙίοη άανίάίςυβ η’α]ουΙαϋ 

ρίβη α Ια (3ί§^ηί1β (1β 3βδυδ, βΐ άαιΐδ ββ δβηδ ί1 η’βη αναϋ ηυΐ 1)βδθίη, δοΗ! 

^υ’βιαίι-^β α βόΐβ άβ δα άί§·ηίΐΘ ρΘΡ8οηηβ11β? Μαίδ ί1 ίαΙΙαίί ςυ’ίΐ ΜΙ Ιιοιηιηβ, 

ρουρ βίΡβ 1β Μβδδίβ, βΐ Ια άβδββηάαηββ άανίάίςυβ βίαίί ρροιηίδβ ραρ Ιβδ ρρο- 

ρΐιβίίβδ. Ο’βδί υη ροίηΐ ςυβ 3βδυδ ηβ ηίβ ραδ. II βδΐ βίραη^β ςυ’οη Ιίρβ άβδ αΐ- 

ίΐΓΐηαΙίοηδ ροδίίίνβδ ά’υη αρ§·υιηβη1 δί ιηαηίίβδίβτηβηΐ άίρί^β βοηίρβ ββρΙαίηβδ 

ρβΡδοηηβδ, βοιηπιβ δί 3βδυδ ρρβπαίΐ ά δοπ βοιηρΙβ Ια οοηΐναάίοΐοίτβ άβδ ορί- 

ηίοηδ άβδ 8βρί1)θδ. ΤουΙβ Γαΐΐυρβ άβ δοη αρ^υπιβηΐ ηβ Ιβηά ραδ ά ρρουνβρ ςυβ 

1β Μβδδίβ δβρα ΙοΙαΙβπιβηΙ αυΐρβ ςυβββ ςυβ ρβηδβηΐ Ιβδ δβρί1)βδ, πιαίδ αβίαΜίρ 

ςυ’ίΐ δβρα 1)βαυβουρ ρΐυδ. Π αναίί βοηδβίβηββ, δβ άίδαηΐ 1β Μβδδίβ, ά’ανοίρ υηβ 

θρί§·ίηβ ρΐυδ ΙιαυΙβ ςυβ ββΐΐβ ςυί βύΐ Ρβδυΐΐβ δβυίβιηβηΐ άβ Ια βΙίαίίοη (Ιανίάίςυβ, 

ΓιΙίαΙίοη ςυ’ίΐ Ιαίδδβ άαηδ Γοπι1)Ρβ ρβυΐ-βίρβ βοιηηΊβ υη ροίηί ΙβΙΙβπιβηΙ ββρΙαίη 

ςυ’οη ηβ 1β άίδβυΐαίί ραδ. Αυδδί Ρίβη Ιβδ ιηβιηβδ βρίΙίςυβδ αββοράβηΐ ςυβ ΜΙ. 

βΐ Ιιβ. ββΡίαίηβπιβηί, βί Μβ. Ιρβδ ρρο1)α1)ΙβιηβηΙ, βρογαίβηΐ ανββ δαίηΐ Ραυΐ 

(Κοιη. I, 3) ςυβ 3βδυδ άβδββηάαίί άβ Βανίά. Ιΐδ δοηΐ άοηβ οΡΙί^βδ, ρουρ δουΐβ- 

ηίρ Ιβυρ δγδίβπιβ, (Ιβ άίρβ ςυβ Ιβδ βναη§·β1ί8ΐβδ η’οηΐ ραδ βοιηρρίδ ββ ςυ’ίΐδ 

ββρίναίβηΐ, βΐ ββρβηάαηί Ιβυρ δβυΐ αρ§·υιηβηί, β’βδί ςυ’ίΐδ δυίνβηΐ Ιβ δβηδ ηαΐυ- 

ρβΐ άβ ββδ ιηβπιβδ βναη^βΐίδίβδ! 

Βαηδ υη αυΐρβ δβηδ, ίΐ η’βδί ραδ 3υδ1β άβ άίρβ ανββ Κηαΐ). (δυρ δ. ΜΙ. ιι, 

ρ. 273) ςυβ δί Βανίά η’βδί ραδ Ιβ νβρίΙαΜβ αυίβυρ άυ ρδαυπιβ, Ιβδ αρ^υιηβηίδ 

άβ 3β8υδ δοηί (ιιΐίΐία^ ΗάίοιιΙα, (αΐ8α. Εβ η’βίαίί ηί ρίάίβυΐβ, ηί ίηυΐίΐβ ά’βία- 

1)1ίρ ίΡβδ δοΙίάβιηβηί ςυβ Ιβδ δβρίΙ)βδ η’βίαίβηί ιηέπιβ ραδ ά’αββορά ανββ Ιβυρδ 

ρρίηβίρβδ βη ρβίυδαηί άβ ρββοηηαίίρβ ςυβ Ιβ Μβδδίβ άβναίί βίΡβ Ι)ίβη δυρβρίβυρ 

ά Βανίά, βί πιέπιβ ά’ίηάίςυβρ δοη ορί§·ίηβ δυρηαΐυρβίΐβ. Ββδ δβρίΐιβδ ββαρίβδ άυ 

(1βΙ)αί, β’βδί άβ Ια βοηδβίβηββ άβ άβδυδ Ιυί-πιβιηβ, βί άυ ίβιηοί^^ηα^β άβδ βναη- 

<^β1ί8ίβδ βί άβδ αρόίρβδ, ρΐυίόί ςυβ άβ Ια ίραάίίίοη Ηίίβραίρβ δυρ Γαυίβυρ άυ 

ρδαυπιβ, ςυβ ηουδ ίβηοηδ Ια νβιάίβ ςυ’ίΐ ίηδίηυαίί αυ ρβυρίβ. Τουί Γαρ^υιηβηί 

α Ιβ βαραβίέρβ ά’υηβ ρβίυίαίίοη, ί1 ίαυί Ιβ Ιυί ΙαίδδβΡ. Βα Ρβίυίαίίοη βοηβΐυί 

αάιηίραΜβηιβηί, βί ανββ υηβ ρρββίδίοη ρί»·ουρβυ8β; β’βδί ίουί ββ ςιΗ ίιηρορίαίί 

ά ββ ιηοιηβηί. 
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Εί ί1 (ϋδαίΐ βη δοη βηδθί^ηθίηβηΐ: « ΟαΓάβζ-νοπδ άθδ δοΗΒβδ, 
(|πί βίπίθηΐ α ββ ρΓΟπιβηθΓ βη γο1)Θ8 Ιοη^^ιιββ, α θΙγθ 8&1ιιβ8 8υΓ 1θ8 

ρ1αοθ8 ρυΙ)1ί(5ηβδ, ^9^ ανοΐΓ Ιβδ δίβ^^βδ (Ι’ΙιοηηβιΐΓ άαηδ 1β8 δγηα- 

1(Θ (ΙβίΏΐ-νβΓδβί 37^ ρουΡΓαϋ θΙρθ Γαίΐαοΐιβ 4 οβ ςυί δυϋ. II ρΓβρ&Γβ ΓαίΙκςηβ 
οοηΐΓβ Ιβδ 8θΓί1)β3, ςυοίςυ’ίΐ ΓβδυπίΘ κυδδί ΓίπιρΓθδδίοη άβ Ικ ίουΐβ δυκ οβ ςυί 
ρΓβοβάβ. ΕΠβ άβΐΏβυΓ&ίΙ κϋ&οΐιββ &ιι Μ&ίίρβ βΐ Γαν&ίΙ βηίβηάιι δ&ηδ άουΐβ κνβο 
υη ρΙκίδΐΓ ραΓίίουϋβΓ τέδουάρβ Ιβδ άίΓβουΙίβδ (Ιβδ ΡΙιειπδίθηδ βί άβδ δ&βάηοββηδ. 
Εβ ρί^υρίβ κ Ιου]οιΐΓ8 αίιηβ βθκυοουρ Ιβδ ρβραρϋβδ Ιιβυρβυββδ. 

38-40. ΑοίδδΕΜΕΝΤδ οε8 80κιβε8 (Εο. XX, 45-47; οΓ. ΜΙ. χχιιι, 1 δδ.). 
38) €β νβΡδβί βδΐ, ηουδ Γανοηδ άϋ, Ια δυίΐβ άβ 37*»; ί1 δβιηΜβ άοηο ςπβ 

άαηδ Μο. Ια Ιβςοη δ’αάρβδδβ ίηάίδΐίηοίβιηβηΐ α Ιουίβ Ια Γοιιΐβ. Εο. δπίΐ Μο. Ιρβδ 
βόβίβιηβηΐ, βαυί ςυβίςυβδ άβίαίΐδ άβ δΐ^τ^ΐβ, ιηαίδ ΐ1 ιηβί Ιβδ άίδοίρίβδ αυ ρρβιηίβρ 
ραη^ άβδ αυάίΙβϋΡδ. ΜΙ. οοπίΓηβηοβ ιοί υη Ιοη^ άίδοουρδ οοηίρβ Ιβδ Ρβαρίδίβηδ, 
αάρβδδβ ά Ια ίοίδ αυχ ίουΐβδ βΐ αυχ άίδοίρΙβδ. Εβ άΐδοουρδ ηβ Ιουοββ ά Μο. ςυβ 
ραρ Ιβδ ίροίδ ίραίΙδ άβδ ρρβπιίβΡβδ ρΙαοβδ άαηδ Ιβδ ίβδΙίηδ, βυ ροδίβ ά’Εοηηβυρ 
βαηδ Ιβδ δ^ηα^ο^υβδ βΐ άβδ δαίυΐαΐίοηδ. Μο. ηβ ρβυΐ βίρβ οβηδβ ανοίρ αβρβ^β 
Μί. ρυίδςυ’ϋ οοηϋβηΐ οβδ Ιροίδ ΐραίΙδ άβ Ια ιηβπιβ ίαςοη βΐ ςυ’ίΐ γ α^ουιβ 1β 
V. 40, δαηδ βςυίναΙβηΙ άαηδ ΜΙ. Εβ ρβϋί άίδοουΡδ δυβιί ροιιρ δίί^'πιαϋδθΓ Ια 
ναηίΐβ, Γαναρίοβ βΐ Γβ^ροορίδΐβ άβδ δορίββδ. 
δυρ βλέπετε άζά, οΕ νιιι, 15; οβ η’βδί ραδ υηβ ίουρηυρβ δβηΊίΙίςυβ. Α ΓΐηνβΡδβ 

άβ ΜΙ., Μο. ηοπιπιβ ρΐυδ δουνβηΐ Ιβδ δορίββδ (ΐυβ Ιβδ Ρβαρίδίβηδ; ίΐδ ίορπιαίβηΐ 
οοπιηιβ 1β οοθυρ άπ ραρϋ, δπρίουί άαηδ δοη βοδίϋίΐβ βηνβΡδ 3βδυδ. θέλω ανβο 
υη ίηβη., ρυίδ υη αοο., οοηδίρυοΙίοη Ιρορ αβρυρίβ, βνίΐββ ραρ Εο. Ρβυί-έΐρβ 
Μο. ΡβυηίδδαίΙ-ίΙ άαηδ Ια ιηβπιβ πιαρςυβ άβ ναηίΐβ « δβ ρροπιβηβρ βη Ιοη^^υβδ 
ροββδ ρουρ βίρβ δαίυβ ». II ίαυΐ υοιρ, αυ^ουρά’βυΐ βηοορβ, Ιβδ ΡΐοΕβδ ^υίίδ δβ 
ρροπιβηβρ ΙβηίβηιβηΙ 1β δαηιβάί άαηδ ΙβυΡδ Εουρρβίαηάβδ άβ νβίουρδ ]αυηβ ου 
γιοΐβί. Οη δαίυαίί δαηδ άουΐβ βη Οριβηί ]αάί8 οοηηπιβ αυ]ουρά’βυϊ, βη δ’ίηοΐί- 
ηαηΐ Ιρβδ βαδ, Ια πιαίη άροίίβ βδ(|υίδδαηί υηβ οουρββ βηοορβ ρΐυδ Εαδδβ, ^υδ- 
ςυ’α οβ (}υβ 1β ρΐυδ άί^ηβ αάπιβΙΙβ Γαυίρβ αυ βαΐδβΡ, Ιρβδ Ιβηάρβ, δυρ Ιβδ άβυχ 

3ουβδ. Εβ 8^Γ3Ϊη. βί άβυχ ηΐδδ. άυ 8^γ, ραΐ. (Β Ε), β1 8^ΓαΐίΓ. δυρ Εο. χχ, 46, 
δυρροδβηΐ έν στοαϊς, « άαηδ Ιβδ ρορϋςυβδ », οβ (^υί δ’βχρίίί^υβ ραρ Γοπιίδδίοη 
ά’υηβ Ιβίΐρβ, βη ^Ρβο ου βη δ^ρίαςυβ. Εβϋβ Ιβςοη δβραϋ ά’αίΙΙβυΡδ πιοίηδ 
βχρρβδδίγβ, βί ίβραϋ ρρβδςυβ άουβΙβ βιηρΙοί αγβο έν άγοραΐς. Ε’α§^0Ρα αηοίβηηβ 
η’βίαϋ ραδ υηβ ρΙαοβ γίάβ ςυ’οη ΐραγβΡδο ραρΐάβπιβηΐ; βΠβ βΙαίΙ οοουρββ οοηδ- 
ίαηιηιβηΐ ραρ άβδ βουΐίςυβδ ρΐυδ ου πιοίηδ δΙαβΙβδ, βί ΡβροηάραίΙ πιίβυχ, 
οοπιπιβ ρβ^δίοηοπιίβ §·βηβρα1β, α υη ηιαροββ ςυ’α υηβ ρΙαοβ ρυβΙίςυβ. Εί ί1 
ίαυΐ ίβηίρ οοπιρίβ άβδ βαβίίυάβδ άβ Παηβρίβ άβ ΓΟρίβηί. 

39) Εβδ ίβΡΠίβδ πρωτοκαθεδρία βί πρωτοκλισία η’οηί ραδ βίβ ίΡΟυΥβδ βη άββοΡδ 
άυΝ. Τ.; Ιβδ ρρβπιίβρβδ ρΙαοβδ αυ ίρίβυηαΐ ου άαηδ Ιβδ αοαάβπιίβδ, βί Ιβδ 
ρρβπιίβρβδ οουοββδ α ίαβΙβ; ο’βδί οοπιπιβ Ιβ βαηο ά’βοηηβυρ άαηδ υηβ β^Ίίδβ βί 
Ια ρρβπιίβΡβ ρΙαοβ άαηδ υη ρβραδ. Οη ίρουγβ άαηδ Ιβ Ταίπιυά (οΓ. ΛΥυΝδοιίΕ, 
Νβιιβ ΒβίΐΓάξβ, 275 δδ.) Ιβ ρροίοοοΙβ άβδ βοηηβυρδ Ρβηάυδ ά οβυχ ςυί αΐΐαΐβηί 
οοουρβρ Ιβδ ρρβπιίβΡβδ ρΙαοβδ. 8υρ Ια ρρβδβαηοβ ά ίαβΙβ, υοΙρ Εο. χιυ, 8 βί 
οί. 3ο8. ΑηΙ. XV, II, 4 : παρά τάς έστιάσεις προκατακλίνων (οίίό ραΡ 8<ν6ΐ6). 8υΡ Ιβδ 
ρΙαοβδ οοουρββδ ρβρ Ιβδ οοηνίγβδ δβίοη ΙβυΡδ ραη^δ, οη ρουρρα οοηβυΐίβρ Ιβ 
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^ο^αθ8 θ1 1θ8 1ίί8 ά’ΙιοηαβπΓ (Ιαηδ 168 άίηθΓ8; άβνοΓβηί 1θ8 

1)ίβη8(1β8 νβηνθ8, β1 Γοηί 8βιηΙ)1βιιί άθ ρήθΓ Ιοη^ιιβηίθηί; ίΐδ δθΓοηί 

ρ1α8 δβνβΓθΐηβηΙ; ]ΐι^β8. » 

ΒίοίίοηηαΐΓβ άβδ αηύ^ηίΐβΒ (ν^ ιηοηβα) ; πΐίΐίδ οη ηβ 8£ΐϋ ηιιβΐ όίαϋ Γαδα^β 

οΐιβζ Ιβδ ^ι1^Γδ. 

40) Ιΐιβ V. (1όΐ3υ1β ραΓ Ιο ηοιτιίη., ραΡΟΘ 0ίαΘ Ια ρΙιΓίΐδβ ΓβρΓβηά; 1β ραΓίίο. βδί^ 

ροπΓ ιιη νβΓΐ)β βηί (|υβ 1.0. & βιι δοίη άβ ιηβίΐΓβ : οΐ' κατεσθίουαιν, βί ςυβ Ο α 

ίηίΓοάυϋ άαηδίο ίβχΐβ άβ Μο. Ια Γοοοηδίοη άϊΐβ οοοίάβηί&ΐβ (Β, Ιαίΐ., ε^Γδίη.; 

ιΠΘίτιβ ρ68.) Γαϋ άβ προσευχό{χενοι ιιηβ άβρβικίδιηοβ άυ ρρβίϊΐΐβΓ ραΓίίο., βη δυρ- 

ρπιηαηί καί Οβν&ηί προφάσει ; ν^. : ^ιιι άβνοναηΐ άοιηοδ νίάιιαηιηι Βΐώ ούίβηΐιι 

ρΓοΙίχαβ οΓαΐΐοπίε; ιηαίδ ανβο καί, οοιηιηβ α Θηίβηάα Ιο., ^6δι18 αΙΙα^αβ άβυχ 

Οέίαιιΐδ, Ια ουρίάίΐό θΐ Γΐιγροοπδίβ, ηαί ά’αίΙΙβπΓδ ρβανβηΐ ΐΓβδ Ιιίβη δβ οοηι- 

ΟίηβΡ. Ιβδ δορΐΐίβδ ΐϊΐ&ηα-βηί Ιβδ Ι^ίβηδ (οικία άαηδ Ιβ δβηδ άβ οΤκο;, Ιβδ Ιίβηδ, 

Ια ίορίιιηβ; οί. Ει.ιεν, V. Η. ιν, 2 .-οικίαν αυξησαι και πλούτον) άβδ νβιινβδ, ηοη 

ραδ βη αοοβρίαηί άβδ αιιπιόηβδ, ιηαίδ ρΐαίόΐ βη ρροίιίαηί άβ Ιβηρ οοηηαίδβαηοβ 

άη άροϋ ρουρ Ιβδ άβροηίΠβΡ. Βαηδ Ιβδ δοοίβΙβδ οη Ιβδ άτοίίδ άβ Ια ίβιηιηβ 

άβρβηάβηΐ βη ^ραηάβ ραρΙίβ άβ Ια ρροΐβοϋοη άβδ Ιιοπιιηβδ άβ Ια Γαιηίΐΐβ, Ιβδ 

νβηνβδ δοηί ηαΐηρβίίβηιβηΐ 1β ροίηΐ άβ ιηίρβ άβ Ια οηρίάίΐβ. 

Ιβδ 80Ρί1)β8 ίοηί δβπιΐίΐαηΐ άβ ρριβρ Ιοη^Ιβπιρδ. — πρόφασις δί^ηίΓιβ οράίηαί- 

ρβπιβηί ρρβίβχίβ, ιηαίδ ρβηΐ δ’ορροδβΡ ά Ια νβρίΐβ οη αίαρβαΐίΐβ : Πρόφασιν... ρ.έν... 

τωδ’εργω (ΙΥδΙΑδ, 120, 35). Ιβδ δορίΐΐβδ αίΤβοΙβηί άβρρίβρ Ιοη^ΙβΓηρδ, 0β (^ηί βδί 

ηη δύρ ηιογβη ά’αη^ηιβηΐβρ Ιβηρ ορβάίί αηρρβδ άη ρβηρΙβ βΐ δηιΊοηί άβδ 

Γβπιπιβδ. Ια ρρίβΡβ αγαηΐ Ιοη]οηΡδ βη Ορίβηί ηηβ οβρΙαίηβ δοΙβηηίίβ βχίβρίβηρβ, 

οβία βδί βηβορβ άβ Ια ναηίΐβ, ιηαίδ ηηβ ναηίΐβ (^ηί ΙοηοΙιβ α Γΐιγροορίδίβ, ρηίδ- 

ς[ηβ, βη ρβαΐίΐβ, Ιβδ δθρίΐ3βδ ηβ δοηΐ ραδ, ρβηάαηί οβδ 1οη§·δ ίβπιρδ, αάοηηβδ 

ά Ια ρρίβΡβ ίηίβρίβηρβ. 1β οοπιραρ. περισσότερον κρίμα Ιβδ οοπιραρβ α ά’αηίΡβδ 

(;{ηί ηβ δοηί ραδ ηιοίηδ οοηραΜβδ, ιηαίδ (^ηί άη ιηοίηδ ηβ ίοηί ραδ οδίβηίαΐίοη 

άβ ρίβΙβ. 

Ιβδ ρβρροοίιβδ άβ ^βδηδ ηβ ρορίβηΐ βνίάβιηπιβηί ραδ δηρ Ιοηδ Ιβδ ίηάίνίάηδ 

άβ Ια οΙαδδβ άβδ δορίίϊβδ. II δβρα ΙοίδίΜβ αηχ δαναηΐδ ]ηίΓδ άβ ίροηνβρ άαηδ 

Ιβδ βορίΐδ Γα1)Ι)ίηί(}ηβδ ηοιηΐιρβ άβ ί,ραίΐδ ίορί Ιιοηοραΐίΐβδ ροηρ Ιβδ άοοίβηρδ. 

1β ΜαίΐΡβ δ’α1ία(ίηβ αηχ λάββδ Ιβδ ρΐηδ ηοΙοίρβδ άβ Ια βορροραίίοη, βΐ ιηβΐ 

Ια ίοηΐβ βη §·αράβ οοηΐρβ Ιβηρ ρρϊηβίραί ηιογβη ά’ίηίϊηβηββ, ΓαίΤβοίαΙίοη άβ Ια 

ρίβίβ. Ο’βδί ρρββίδβΓηβηΙ αηδδί ββ ς[ηβ ^0δβρι1β, ρίαρίδίβη Ιηί-ιηβιηθ, Ρβοοηηαίί 

οΐιβζ Ιβδ ΡΙιαρίδίβηδ : Γίηίϊηβηββ δηρ 1β δβχβ ίβπιίηίη ραροβ ι^η’οη Ιβδ βροίί απιίδ 

άβ Βίβη {Αηΐ. XVII, ιι, 4). ΕΙ ({η’ίΐ γ αίΐ βη άαηδ 1β ραρίί ηηβ αίΤββΙαΙίοη άβ 

ρίβΙβ, οβία βδί άίί οΙαίρβηιβηΙ άαηδ Ιβ Ταίπιηά, ({ηί βδΐ ββρβηάαηΐ Γοβηνρβ άβ 

ΙβηΡδ ΙιβρίίίβΡδ δρίρίίηβΙδ. άβ οίΐβ Ββν, ιχ, 14^, ά’αρρβδ ΓίηΙβρρρβίαΙίοη ρβη 

δηδρβοίβ άη ραΙ)1)ίη άαοοί) Ιβν}^ [ΝεαΙιεΒν. ηηά οΐιαίά. λ"® 127*1*13) : 

ίΐ 7 α δβρί βδρβοβδ άβ ΡΙιαρίδίβηδ, άβηοπιηιβδ ραρ άβδ δθ1)ρίςηβΐ8 : 1) οβίηί 

({ηί δβηί δηρ δβδ βραηΐβδ Ιβδ 1)οηηβδ αοΙίοηδ (^η’ίΐ λάβηί άβ Γαίρβ ροηρ δ’βη 

^Ιορίίίβρ; 2) ββΐηί (}ηί άβπιαηάβ ηη ρβΐίί άβίαί ροηρ ναί^ηβρ ά ηηβ οθηνρβ ρίβ; 

3) οβίηί ςηί οίΤρβ άβ άβοοπιρίβρ ςηβΐ€[ηβδ πιαηναίδβδ αοΙίοηδ άβ Ια ιηαδδβ άβ 

δβδ αοίβδ νβρίηβηχ; 4) οβίηί (^ηί αίΤβοΙβ άβ ρρβηάρβ δηρ δα ρβΐίίβ ΓορΙηηβ ροηρ 

Ιβδ οθηνρβδ ρίβδ; 5) οβίηί ηηί άβπιαηάβ ά οοηηαίΙρβ δβδ ΓαηΙβδ ροηρ Ιβδ οοηι- 
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ΕΙ δ’θίΕηί αδδίδ βη ίαοβ άπ ΤρέδΟΓ, ί1 Γβ^&Γά&ϋ; οοιηιηΘηΙ Ια 

ίουΐθ ]ΘΐαίΙ άβ Ια ρθΐίΐθ ιηοηηαίθ (Ιαηδ 1θ ΤρβδΟΓ; βΐ 1)θαυοοπρ άβ 

ηοΐΐθδ βη ^θ^;α^Θη^ 1)θαυοουρ. Είπηβ ραπνΓβ νοτινθ δΐίΓνβηαηΙ; 3θ1α 

ρθΠδθΓ ρ&Γ άθδ νθΓΐιΐδ; βηΠη, άβηχ οΐ&δββδ νβρίιιβπδθδ : οβίαΐ ηιιί ΟΓ&ΐηΙ Βίβυ, 

βΐ οβίυί (ίαί 1’αίπΐθ. Οη Γθοοηηαίδδαϋ ά’αίΙΙθίΐΓδ αυχ Ρΐιαπδίβηδ, τοιηρυδ ά 

ίουΐθδ Ιβδ αΓ»·ιιΙίβ8 άβ Ια Ιΐ’&άίΙίοη θxβ§'βι^(^αβ, υηβ ΓηθΓνβίΙΙβπδβ 1ια1)ί1θΐ6 ροιιρ 

ιηβίΐΡβ 1θ8 §^θη8 άαη8 Ιβ 8&ϋ. Ρβ οουρ άβδ Ρ1ι&ρί8ίβη8, η3Ό, βίαίΐ υηβ 

βχρρθ88ίοη ρρονβρ1)ί&1β οοιυιηβ 1β οουρ άβ ^ίιρηα^. 

41-44. Ιί’ΟΒΟΕΕ ΟΕ ΕΑ ΥΕυνΕ (ΡΟ. XXI, 1-4Κ 

41) ΟθΙ βρίδοάβ 681 ρ&δδβ 8ου8 δίίβηοβ ρορ ΜΙ. (}υί, άυη8 1β ^ρυηά άίδοουρδ 

οοηίρβ 1θ8 Ρ1ΐ3ΐρί8ί6η8, η’α ροίηΐ ηοη ρ1υ8 ρ&ρΙβ άβ Ιβυρδ ρροοβάβ8 α Γθ§·&ρά 

άβ8 Υ6υΥθ8. ΡβρβηάαηΙ οη ηβ ρβυΐ §“υβΡβ οροιρβ €[υβ Ια ιηβηΐίοη άβδ νβυγβ8 αυ 

V. 40 αίΐ αηιβηΘ Μο. ΰ ρΙαοβΡ ιοί οβί ίηοίάβηΐ, άοηΐ Γοράρβ ραραιΐ ΙουΙ ά ίαϋ 

ΡίδΙοριοιυβ. Ρβ δβραίΐ ρΙυΙόΙ Ια ραυγρβΙβ άβ οβίίβ νβυγβ (ΐυί αυραϋ ρυ 8υ§·§^βΡβΡ 

1β ρβρροοίιβ ίαίΐ αυχ βορίΟβδ! ^β8υ8 α^^αηΐ αοίιβνβ δοη βη8βί§·ηβιηβηί β’βίαΐί 

α88ί8, Ιβδ άίδοίρΙβδ οιρουΐαηί ου οαυδαηΐ α (ΐυβ1(}υβ άίδίαηοβ. II αγαίΐ ρβηβΙρβ 

άαη8 Ια οουρ άβδ ίβιυπιβδ. Ρα, α ΓίηΙβρίβυρ άβ ΓβηοβίηΙβ δαορββ, δβ Ιρουγαίί 

1β ΤρβδΟΡ. Ηβροάβ Α^'ρίρρα βΐ δυδρβηάρβ υηβ οΡαιηβ ά’ορ γοΙίγβ τών ιερών έντος 
άνικρέριασεν περιβόλων υπέρ τό γαζοφυλάκιον (^οδ. Ληί. XIX, Υΐ, 1). ^υο^ί^υ’^1 δοίΐ: 

ςυβδίίοη ά’υηβ ίαςοη §·βηβρα1β άβδ Ιρβδορδ άυ ΤβιηρΙβ (II Εδάρ. χχ, 38; 

IV Μαοο. IV, 3), ίΐ η’γ αναίΐ, ά’αρρβδ ^οδβρββ βί 1β Ν. Τ., ς[υ’υη Ιρβδορ 

(οΓ. ρουρ 1β δίη^. II Μαοο. ιιι, 6; ιν, 42; ν, 18; II Εδάρ. χχ, 37) (^υί ρουναϋ 

β1 άβναϋ οοιηρρβηάρβ ρΐυδίβυρδ οΡαηιβρβδ, οαρ δβίοη Γυδα§·β άβδ Ιβιηρίβδ άαηδ 

ΓαηΙίςυίΙβ, οη γ αοοβρίαϋ ιυβηιβ βη άβρόΐ Ιβδ Ρίβηδ άβδ ραρίϊουΐίβρδ, βηΐρβ 

αυΙρβδ άβδ νβυνβδ βΐ άβδ ορρΡβΙΐηδ (II Μαοο. ιιι, 10). Εοιηιηβ γαζοφυλάκιον η’βδί 

^αIηα^8 βιηρίο^β άαηδ 1β δβηδ άβ « ίροηο », οη βυρροδβρα ςυ’υη ίροηο άβδϋηβ 

ά ρβοβνοίρ Ιβδ οβ“ραηά6δ βΙαίΙ ρΙαοβ άαηδ υηβ άβδ οΡαηιβρβδ άυ Ιρβδορ, ανοο 

ΓουνβρΙυρβ α ΓβχΙβΡίβυρ. Ό’αρρβδ Ια ΜίοΡηα {ΟΙιβ^. νι, 1. 5), ϋ γ αναϋ Ιρβίζβ 

Ιροηοδ άαηδ Ιβ ΙβηιρΙβ, ρουρ ΡβουβίΙΙΐΡ Ιβδ οβ*ραηάβδ άβδΙίηββδ αυχ δαοριβοοδ 

οβ*βΡΐδ ρουρ ΙουΙ Ιβ ρβυρίβ. Ιΐδ βίαΐβηί βίΡοΗδ ραρ βη ΡαυΙ, 1αρ§·βδ βη Ραδ, 

ά’ού Ιβυρ ηοπι άβ ΙροιηρβΙΙβδ (ΠΠ^Ί^Γ); ηιαίδ οβδ Ρβηδβί0·ηβιηβη1δ ηβ δαυραΐβηΐ 

δίΡβ §·αραηϋδ. 

Ρβ χαλκο'ς 8ί§·ηίββ δοίΐ άβ Ια ιηοηηαίβ άβ ουίνρβ βη ^βηβραί {ΚΙοδίβηη.), δοϋ 
ρΙυΙόΙ [8ίν6ί6) υηβ ρβΐίΐβ ιηοηηαίβ άβίβριηίηββ, οοιηιηβ Γα5 (άσσάριον, ΜΙ. χ, 29) 

ου Ιβ (^υ,αάΓαηε (κοδράντης, ΜΙ. ν, 26). Ρβ ρβυρίβ άοηηβ οβδ ρίβοβδ άβ ιηοηηαίβ 
υηβ ραρ υηβ, Ιβδ ρίοΡβδ βη ^βΙΙβηΙ άβδ ροί§·ηββδ. 

42) ΙΙηβ νβυνβ, ρ.ία, οΓ. ν, 22 {ΜοηΙίοη, 96), άαηδ Ιβ δβηδ άβ Γαρί. ίηάββηί, 

« υηβ », οοηηηβ βη §“Ρβο ιηοάβρηβ; Ρο. α ρΐυδ β1β§^αιηιηβηΙ τινα. ΕΠβ οδΙ ΙουΙ ά 

ίαίΐ ραυνρβ, πτωχή, Ιουοίιαηΐ α Ια ιηβηάίοίΐβ, ρΐυίόί (|υ’α Ια ραηρβπαε ι^υί οδΙ 

δίπιρίβιηβηΐ Ια §·βηβ. ΕΙΙβ ]β11β Ιβδ άβυχ ρΐυδ ρβΐίίβδ ρίβοβδ άβ ιηοηηαίβ (}υί 

δοίβηΐ, οαρ Ιβ λεπτόν (ναΐαηΐ υη οβηΐίιηβ οΡβζ Ιβδ Ορβοδ ηιοάβρηβδ) βΙαίΙ Ια 

ιηοίΐίβ άυ ^ιιαάΓαηε, ςυαρί άβ Γα5, αίορδ Ιβ δβίζίβπιβ άυ άβηίβρ, υηίΐό ιηοηβ- 

Ιαίρβ ά’αρ§·βη1 υη ρβυ ίηίβρίβυρβ ά ηοΐρβ ίραηο. Ρ’βχρΙίοαΙίοη β εστι κοδράντης 
δ’αάρβδδβ ά’αρρβδ 8\γβίβ αυχ ΙβοΙβυρδ ΙαΙίηδ άβ Μο.; οη Ιουρ βχρΙίςυβ ςυ’υη 

λεπτόν βδί Ια ηιοίίίβ άυ ^ασάναπε. ΟβρβηάαηΙ ΓβχρΙίοαίίοη αυραίΐ ρυ βίρβ υίίΐβ 
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(Ιθαχ ρβΐίίβδ ρίβοθδ, (|πί 8οηΙ Ιβ ςυβρί ά’ιιη αδ. Εί αγαηΐ αρρβίβ 868 

(ϋδοίρΙθδ ί1 ΙβιΐΓ άίΐ : « Εη νβηΐβ ]6 νοιΐ8 1β άίδ, Ια ραυνρθ νβιινβ 
<5116 νοίοί α ΐβίβ ρ1υ8 ςυβ ίουδ οθιιχ ο[πί οηΐ 3θ1;β άαηδ 1β ΤρβδΟΓ; 

^^οαΓ Ιουδ οηΐ; ]θΙθ άβ Ιθυρ δπρΘΓίΙα, ιηαίδ θΠθ α ]θ16 άβ δοη ίικϋ- 

^βηοθ, ΙουΙ οβ ^ιι’βΠβ αναίΐ, ΙουΙβ δα 8υΐ38ί8ΐ;αηοθ. » 

4 ά’αυίΓβδ, οαΐ’ 1β λεπτόν η’βίαϋ ραβ υηβ υηίΐβ Γβοοηηυβ. Ι,β ιώοΙ κοδράντης αναίΐ 
<ΐΓθίΙ 3β οΐΐό άαηδ 1β ^Γβο (ΜΙ. ν, 26). 

43) 3θδυ8 αρρθΙΙβ 8β8 άΐδοίρίβδ; Ι^ο. α οιηΐδ οβ ΐΓαίΙ, αίηδί ςυβ Ια ιηβηϋοη 
άοδ άοηαΙβυΓβ άιι οοιηιτιυη. II δυίΤίδαίΙ, ροπί' ίΐΓβΡ πηβ Ιβςοη, ά’ορροδβρ Ια 
ραανρββδβ α (1β8 ποίιβδ, βΐ οβίίβ Ιβοοη ναΐαϋ ροπρ ίοαί 1β ιηοικίθ. Μαίδ Μο. 

ΙίβηΙ α οοηββρνβρ αιιχ ίαίΙδ Ιβυρ ρΐιγδίοηοπιίβ. I^’βηδβ^§·ηβIηβη^ βδί άοηηβ δουδ 
ΟθΙΙβ ίοριηβ Ιβ^^βΡβπιβηΙ ραραάοχαΐβ άοηί 368118 8β ββρναϋ αδ8βζ νοΙοηΙίβΡδ 
ρουρ ίραρρβρ Γβδρρϋ βΐ Ια ιηέιηοίΡΘ. Ι^α νβυνβ η’α ραβ (Ιοηηβ ρ1υ8 ιηαίβρίβΐΐβ- 

ηιβηΐ; (Ιοηο ΐ1 ίαυΐ αρρρβοίθρ οβ ρΐιΐδ (Ιαηδ 8α ναΐβηρ ιηοραΐβ. 

44) Νουνβΐΐβ βχρρβδδίοη άβ ίοριηβ ραραάοχαΐβ; Ια νβανβ α άοηηβ άβ οβ ςαι 
Ιυί πιαικ^υβ, ο’βδ1-ά-άίρθ άβ 8θη ίηάίο^βηοβ. ΕΙΙβ α άοηο Ιοηΐ άοηηβ. Εη Ρβνβ- 

ΙαηΙ 06 Ιραίΐ, 1β 8αιινβιιρ ηιοηΐρβ ({α’ίΐ οοηηαϋ Ια δίίιιαϋοη άβ Ια νβανβ, ιηίβαχ 
ςα’οη ηβ ροαναϋ 1β ΓαΐΡβ α ]υ§·βρ δβαΐβιηβηΐ ραρ Γβχίβριβαρ. 

Οη 8’βδί ρΐα ά ραρρβΙβρ ςαβ 1β8 ρΐιίΐοδορίιβδ αναίβηΐ άβ]α ρβοοηηα ςαβ Ιβ 
ρριχ (Ια (Ιοη η’βδί ρα8 ρρορορΙίοηηβ ά 8α ναΐβαρ ιηαροΐιαηιΐβ, ιηαίδ ααχ (Ιίδροδί- 

Ιίοηδ (Ιβ Οβίαί (}αί (Ιοηηβ : ουθεν δέ κωλύει έλευθεριώτερον είναι τον τα έλάττω διδόντα, 

εάν άπο Ιλαττόνων δίδω (ΑκίδΤΟΤΕ, ΜοναΙβ α Νίοοτη. IV, ΐ, 19 \_Όίάοΐ\). Μαίδ Οβίίβ 
ρβίΐβχίοη οα (Ι’ααίρβδ δβιηΜαΙίΙβδ η’οηΐ ραβ οοηίρί]3αβ 1)βααοοαρ ά βχοίίβρ Ια 
^βηέροδίΐβ. Εα Ιβοοη (ϊαβ ηοίρβ δαανβαρ α ίίρββ άβ Γβχβιηρίβ (Ιβ ΓΙιαιη1)1β νβανβ 
βδί βηοορβ Ιβ ιηοΕίΙβ (Ιβδ ρΙαδ αάιηίραίιΐβδ άβνοαβηιβηίδ. 8βδ ραροΐβδ ηβ δοηί 
ραδ δβαΐβιηβηί άβδ Ρβίΐβχίοηδ ]αδίβδ; βΐΐβδ δοηί αη ρρίηοίρβ (Ιβ νίβ. 



ΟΗΑΡΙΤΚΕ XIII 

^Ογ, οοιηπίθ ί1 80Γΐ8ΐίί άτι Τθιηρίθ, υη άθ 8Θ8 (ϋδθίρ1β8 Ιαί (Ιίί : 

« Μ&Ηγθ, Γβ§·αΓίΐ6 (}υβ11β8 ρίβιτβδ βί €[ΐΐθ11β8 οοηδίΓαοίίοηδ! 

^Θ8υ8 Ιυί άΐί : « Ττι νοίδ οβδ ^Γ&ικίθδ οοηδίηιοΐίοηδ ? II ηβ ΓθδίθΓα 
Ρ&8 ρΐΘΓΓΘ 8υΓ ρίθΓΓΘ (}υί ΠΘ δοίΐ ΓΘΠνθΓδθΘ. )> 

XIII, 1-2. ΡκορΗΕΤΙΕ δυκ ια οΕδτκυοτιοΝ ου Τεμρεε (ΜΙ. χχιν, 1-2; Εο. χχι, 5-6). 
1) Όαηδ Μο., ^θ8υ8 β8ί ίηΙβρρβΠέ ρ&Γ υη άβ 8Θ8 (ϋ8θίρ1βδ αυ ιηοπιβηΐ ού ί1 

80γΙ άυ ΤβιηρίΘ (ςυί η’βδί ρΐυβ, οοιηπίΘ άαηδ 1η δοβηβ ρΓβοβάβηΙβ, Ιθ Ηίένοη ίηΐβ- 
Γίβυρ). Αυδδί Ιβ άίδοίρΙβ Ιυί ίηίΐ-ίΐ ΓθΗΐηΓί^υΘΓ 1θ8 ρίθιτθδ άοηί Ιη ^ροδδβυρ οο- 
Ιοδδ&ΐβ ηϋίΓηίΙ 1β γθ§·&ι’(Ι ΙοΡδί^υ’οη ρηδδ&ίΐ Ιβ ηιυΐ’ άυ Κίβροη, ού Γοη ρβυΐ 
βηοοΡΘ βη ηάιηίρΘΡ ςυβίηυθδ-υηβδ. Όηηδ ΜΙ., οη θδΐ άβ]ύ δορίί βΐ οη η πιειροΐιό, 
ηυδδί 1β8 (Ιίδοίρίβδ ίοηΐ-ίΐδ ρθΐη&ρ(ίυβρ δβυίβιηβηΐ Ιβδ οοιίδίρυοίίοηδ άοηΐ ΓβίΤβΙ 
άβνηίΐ έΐΓ6 δρίβηάίάβ. Εο. (}υί ρ&ρ&ιΐ ΙαίδδθΡ ΙουΙβ Ια δοβηβ άηηδ Ιβ Μβροη ίηίΐ 
αάιηίρβρ Ιββ ρίοΐιβδ οίΓρηηύβδ ςπί ΓορηαΐθηΙ οοιηπιβ άβδ ΐΡορΙίΘθδ. Ο1ι&ς[υ0 
Ενηη^^βΐίδΐβ οοηδβρνθ άοηο Ιβδ οοηνβηηηοβδ άυ Ηβυ ού Γοη δβ Ιρουνβ. — ιδέ η 
ρβΓάυ δοη δβηδ ρρίιηίΐίί; ηπδδί ρβυί-οη Γβιηρίογβρ ηνβο υη ηοιηίηηίίί οοιηηΐθ 
άγε, φέρε ου ιδού, ιη&ίδ ί1 δ’ηάρθδδθ οθρβηάηηί ρΐυδ (ΙίρβοΙβπιβηΙ ύ ^υβΐί^υ’υη 
ς[υθ ?δού. — ποταπός, ΡθΟθηΙ ρουρ ποδαπος. — οίκοδορ.αί ηυ ρΐυρ. ρουρ άόδί^^ηβρ 
1’βηδβιη1)1β άθδ οοηδίρυοΙίοηδ, δυρίουί, δθιηΜβ-Ι-ίΙ, οβΠβδ άυ Τβιηρίβ-δηηο- 
ΙυηίΓβ (ίυί άοιηίηηίΐ ΙουΙ Ιβ ΡβδΙβ άβ δη ιη&δδβ ίηηροδηηΐΘ. Εη ΡβΩβχίοη άιι 
(Ιίδοίρΐβ βδί Είβη ά’υη ΙιοιηιηΘ άυ ρβυρΙβ ςυί, άαηδ υη βάίβββ, αάιηίρβ Ιβδ §·Ρ08 

ηι&Ιβρίηυχ ρΐυδ (^υβ Ιβ δΐ^ΐβ, ιηηΐδ ηυδδί Γηρρηρβίΐ άβ ββδ §^Γ0δ Μοβδ βδΙ-ί1 
ρρορρβιηβηΐ ηύιηίρηΕΙβ (Εβ. λίθοις καλοΐς) βΐ ^οδθρ11β η ρρίδ δοίη άβ Ιβδ άβοριρβ 
[Αηΐ* XV, XI, 3), Ιοη^δ άβ Λύη§^1-βίη(| βουάββδ, ΙιηυΙδ άβ ύυιΐ, β1 Ι&ρ^βδ 
ά’βηνΪΓοη άουζβ, ββ ςυί ηβ να ρηδ δ&ηδ βΧΒ§·βΡηΙίοη. 

2) Εη ηβ^αϋοη άουΜβ ού ρ,η' βδΐ ΡβρβΙββ άβυχ Γοίδ. Β’ηρρβδ Μουΐίοη (191), 
δπρ 60 β&δ (Ιηηδ Ιβδ Ενηη^ίΐβδ, 54 ηρρηρϋβηηβηί ηυχ ραροΐβδ άυ ΕΙιρίδΙ. Οη 
ρβυΐ άοηο νοιρ ύηηδ οθίΐβ Ιουρηυρβ υη ββΐιοάβ Γ&ρηιηββη ρηρΙβ ρ&ρ ^βδυδ. ΈπΙ 
λίθον ηυ Ιίβυ άβ ΙπΙ λίθω ((}υ’οηΙ ιηίδ ρΐυδίβυρδ πίδδ. ΒΑ, βίβ.), ρρουνβ δβυΐβ- 
ηιβηΐ 1θ άββΐίη άυ άηΐίί άηηδ Ια Ιζοίηε (ά’αρρβδ 8α’6ΐ6 α βαυδβ άυ ιηουνβιηβηί 
άαηδ ού ρ,ή άφεθ^}. 
Εθδ ορίΐίςυβδ, ιυβιηο Ιβδ ρΐυδ ραάίβαυχ, δοηί ά’αββορά ρουρ ρββοηηαίίρβ Γαυ- 

ΙΙιβηΙίοίΙβ άβ ββΙΙβ ρρορύβΐίβ. ^βδυδ α ρρβάίΐ Ια ρυίηβ άυ ΤβιηρΙβ; β’βδί ηιβηιβ 
υη άβδ ^ριβίδ ςυ’οη α ίαίΐ ναΐοιρ οοηΐρβ Ιυί (Μβ. χιν, 58; Μί. χχνι, 61). Εβ 
δβηδ άβ Ια ρρορύβΐίβ βδΐ (^υβ Ιβ ΤβιηρΙβ δβρα ρυίηβ β1 ββδδβρα ά’βίρβ υη βάίβββ 
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3Εί (ίΐι&ηά ίΐ 8β ΓιιΙ Βδβίδ 8ιιγ 1θ ιηοηΐ άθ8 01ίνί6Γ8, βη ίαοβ άα 

ΤΘιηρΙθ, ΡΐΘΓΓΘ ΓίηΙβΓΓο^βα βη ρηΓίίοηΙίβΓ, ανβο ^η^(^ι1β8 βΐ ^θ8ιη 

βΐ ΑηάΓθ : « ^ Ρίδ-ηοηβ (}ΐιαηά ββία ηΓΓίνβΓη, βΐ (|ΐιβ1 ββρα Ιβ 8ί^ηβ 

(|ηηη(1 Ιοηΐ οβία άβνΓα 8’3ΐοβοπιρ1ίΓ? » 

οοηδ&ΟΓβ £111 οιιΐΐθ 3ΐιίί. I^Θ8 Ιβηηβδ δβ Γ&ρρροοΙίθηί άβ οβιιχ άβ Μίοΐιββ ροαί' 

αηηοηοβΓ Ια Γυίηβ (Ιβ ^6Γυ8α1βIη (ΜίοΙι. ιπ, 12). ίί’αοοοιηρίίδδβιηβηί α θ(θ ΙίΙΙβ- 

ταΐ. Οη ηβ οοιηρΓβηά ραδ οοιηιηθηΐ Μ. ίίΟίδ^ α ριι θογιγθ : « Ιίβ ΙβιηρΙβ α βίβ 

5Γύΐ6, ηοη άβιηοΐί, βη δΟΓίβ ςυο Ια ΐϊίβΙαρΙιΟΓΘ άβδ ρίβΓΓβδ ΓβηνβΓδββδ 8β ΐΓουνβ 

ιηαΙέπβΙΙβπιβηΙ ίηβχαοΐβ » (II, 395). ϋ’αρρθδ 3θ8έρΙΐΘ, ΤίΙυδ αιιραϋ νοαία όραρ- 

§^ηβΡ Ιβ ΤβιηρΙβ, ιηαίδ ηααηά ίΐ βυί βΙβ ίηοθΐκΐίθ, ίΐ Ιβ Γι1 άβίριιίρβ άβ ίοηά βη 

βΟΐη1)Ιβ ανβο Ια νίΐΐβ : κελεύει Καϊσαρ ήδη τήν τε πόλιν άπασαν και τον νεών κατα- 

σκάτϊτειν (ΒβΙΙ. VII, ι, 1). 3θ80ρ1ΐθ άϋ βχρρβδδέιηβηΐ Ιβ 8αηβ1ααίρβ, οιι ΤβηιρΙβ 

ρρορρβιηβηΐ άϋ. Ο’βίαϋ Ιιιΐ ςυβ νίδαίΐ Ια ρρορίιβίίβ άβ 368118, βοιηιηβ ββηΐΡβ άβ 

Ια Ρβΐί^^οη 3ΐιίνβ, ηοη ραδ ΓβηββίηΙβ βχΙβΓίβιΐΡβ ΡβηίβΡίηαηΙ Ιβ ραρνίδ άβδ Οβη- 

ϋΐδ. Οη ηβ ρβηΐ αΐΐρίΐιιιβρ ά ηηβ βροο[ΐιβ ρ1ιΐ8 Ιιαδδβ' ςπβ Ιβ ίβιηρδ άβδ Ηβροάβ 

Ιβδ δοηΐιαδδβιηβηΐδ ηιοηυπιβηίαιιχ ({ΐιί βχίδΙβηΙ βηβορβ, δηρίοιιΐ α Γαη§·1β δίκΐ- 

βδΐ βΐ α ΓοιιβδΙ, ιηαίδ Ιβυρ ρρβδβηββ ηβ ΓαίΙ (^α’αΐίβδίβρ άαναηία^β Ια ραίηβ (Ιβ 

ΙοηΙ ββ ςηί βΙαίΙ Ιβ ΤβιηρίΘ οοπιπιθ βάίίιββ ρβΐί^ίβηχ. 

Ιι’αηΙβιΐΓ άβ Ια Οαιβηα (ΙίΙβ (Ιβ ΥίβΙορ ά’ΑηΙίοβΙιβ αΐΐρίΐιιιαίΐ Ιηί αιΐδδί Ιβδ 
ραρίίβδ άβιηβιιρββδ άβ1)θΐιΙ ά Γόροιιαβ αηίβρίβαρβ αη δίβ§^θ, βί δ’βη Ιβηαϋ ά Ια 
δοΐηΐίοη ίη(1ί(}ΐιββ : εΐ δέ φασί τινες, μήπω είς τέλειον τούτο γεγενήσθαι, άλλ’ Ιτι σώζεσθαι 
λείψανον τούτων, ούδ* οοτω διέπεσεν ή άπο'φασις. κα\γάρ τήν έρηρ.ίαν ένδεικνύμενος τήν 
παντελή ταυτα Ιλεγεν, κα\ τήν τής νορ-ΐκής λατρείας κατάλυαιν περ\ τδν κατ’ εκείνον τον 
τόπον ϊνθα ήν. Ιατι γλρ αυτού μέρος μέχρι των θεμελίων ήφανισμένον. 8αΡ Ια ΙβηΙαΙίνβ 

άβ 3υ1ίβη άβ Ρβ1)4ϋρ Ιβ ΙβιηρΙβ, βί. Αμμιεν Μακό, χχιιι, 1; 8οακ. Ηίδί. ΕοοΙ. ιιι, 
20; δρζοΜΕΝΕ, Η, Ε. ν, 22; Τηεοο. Η, Ε. ιιι, 15. 

ίίβ πίδ. Β, Γαηβ. ΙαΙ., βχββρΙβ ^ βΐ Ογρριβη, οηΐ 03011 ίβ : και δια τριών ήμερων 
άλλος αναστησεται ανευ χειρων, (Ι’αρρβδ 3θ. ιι, 19 β1 Μβ. χιν, 58. 

3-4. ί(Α ρυΕδτιΟΝ δυκ εε ΟΕΝουΕΜΕΝΤ (ΜΙ. χχιν, 3; Ββ. χχι, 7). 

3) Ι»α ΡβάουΙαΜβ ρρορΚβΙίβ βδΐ δΐιίνίβ ά’αηβ ραιΐδβ. Ββδ άίδβΐρίβδ ββ Ιαίββηί, 

^α^βαηΐ ρρο1)α1)1βιηβηΙ ίηορρορίιιη οη ιηέιηβ ίιηρρηάβηΐ (Ι’ίηίβρρο^βρ Ιβ ΜαιΐΡβ 

βη ρηΐιΐίβ δηρ ηη δυ3βΙ αηδδί άαη^βΡβηχ. Οη ίραηβΙιϋ Ιβ Οβάροη βΐ 3β8υ8 δ’αδ- 

δίβά δηρ Ιβ ιηοηΐ άβδ ΟΙίνίβΡδ, βη Γαββ άη ΤβιηρΙβ, αδδβζ ΙιαηΙ δαηβ άοηΐβ ροηρ 

£[06 Ια νηβ ρ1οη§^β βηρ δβδ Ιβρραδδβδ βΐ βιη1)ρα88β ΓβηδβπιΜβ Καριηοηίβηχ άβδ 

βοηδΙρηβΙίοηδ ([ηί δοηΐ ββΙαίρββδ α ΡβνβΡδ ραρ Ιβ δοΙβίΙ βοηβΐιαηΐ. ΟηαΐΡβ άίδβί- 

ρΐβδ δ’αρρροβίιβηΐ; ββ δοηΐ Ιβδ ρρβηιίβΡδ αρρβίβδ (ι, 14-20), ιηαίδ Αηιίρθ βδΐ δβ- 

ραρό άβ Ρίβρρβ, ά βαηδβ άβ Ια δίΐηαΐίοη ρρβροηάβραηΐβ άη βοηρΙβ 3αος[ηβδ βΐ 

3βαη. Ο’βδί ρρο1)αΙ>1βιηβη1 ΡίβΡΡβ ςαί ρρβηά Ια ραροΐβ. Βαηδ ΜΙ. ί1 η’βδί €[ηβδ- 

Ιίοη ςηβ άβδ άίδβίρΙβδ βη ^βηβραί, άαηδ Ββ. ββ δοηί Ιοη3οηΡδ άβδ ίηηοιηβδ, ιηαίδ 

οη ηβ βαηραϋ γ νοίρ ηη ρηΜίβ πιβίβ [Εοίεγ] ί}η’βη βηρροδαηΐ ςηβ Ββ. α ρβράη 

άβ νηβ Ιβ βαραβΙβΡβ ίηΐίιηβ άη άίδβοηρδ. 

4) Βα ςηβδΙίοη βδΐ άοη1)Ιβ : (}ηαηά ββία (ταΰτα) άοϋ-ίΐ αρρίγβρ? ([ηβΐ δβρα Ιβ 

δί^ηβ άη άβηοηβιηβηΙ? Β’αρρβδ ββ ςηί ρρβββάβ, ταΰτα ηβ ρβηΐ δί^ηίΠβΡ ([ηβ Ια 

ρηίηβ άη Τβιηρίθ, ιηαίδ ςηί ηβ ρβηΐ βίρβ, ββία να άβ δοί, ηη βνβηβιηβηΐ ίδοΙβ; 
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οη δυρροδβ ςιιβ Ιβ ΤθιηρΙβ δβρα βη§“1ο1)β (Ιαηδ (^υβίοιιιβ §·Γαηοΐ6 €&ΙαδΙΐΌρ1ιβ. 
Ο’βδί οβ ςυβ Μο. α ρα βχρηιτιβρ ραρ Ιβ δβοοηά ταΰτα δΐιίνί άβ πάντα, ΜΙ. & ρΐυδ 
ηβίΐβπιβιιΐ ίηάίηυβ άβιιχ ίΐιβηιβδ, ανθο οβίΐβ ηυαηοβ ςη’οη άβιηαηάβ 1θ (^ιιαηά 

άβ Ια Γυίηβ άιι ΤβιηρίΘ, βί Ιβ εί^ηβ άβ Ια οοηδοιηιηαϋοη, ραρββ ({αβ Ια Γπίηβ άβ 
άβΓΠδαΙβπι άβΐϊΐβπΓβ άαναη1α§·β αυ ρρβίΉΐβΓ ρΐαη. 

5-9. Ι^Ε οίδβουκδ Εδ^ΗΑτοI.ο^I^υΕ, Ι*·® ραΓίίβ: Εεδ ΤΕΜΡδ βε ϋκτκΕδδΕ (ΜΙ. χχιν, 
4-8; ίιβ. XXI, 8-11). 
ΤΙιβιηβ ^έηβΓαΙ. ^ταηά άίδβουΓβ βδβΙιαΙο1ο§·ί(ϊυβ άβ Μβ. να άα ν. 5 αα 

V. 37. Τουί Ιβ ιηοηάβ Γβ§^αΓάβ 33-37 βοΐΉΐηβ υη αρρβηάίββ. Όβρυίδ Γαη1ί€[αί1β, 
Ιβ 6ΐΐ3βΙ βη α βίβ βοιηρΗδ άβ ιηαηίβΓβδ ΐΓβδ άίίΤβΓβηΙβδ. Ο’αρρβδ νίβίορ, Αροΐ- 
ΙΐηαΐΓβ βΐ ΤΙιβοάοΓβ άβ Μορδίιβδίβ ΓοηΙ βηίβηάιι άβ Ια Γιη άα ιηοηάβ, ΤίΙαδ άβ 
ΒοδΡα β1 Οΐιρ^δοδίοιηβ άβ Ια ραίηβ άβ άβρυδαΐβιη. Ραριηί Ιβδ ιηοάβρηβδ, Μαΐάο- 
ηαΐ ρβηδβ (ΐαβ, Ιβδ άίδβίρίβδ α^ταηΐ ίηίβρρο^β ά Ια ίοίδ δυρ Ια ραίηβ άα ΤβιηρΙβ 
βί δαρ Ια ίίη άα ιηοηάβ, Ιβ ^11Γ^δ^ α ρβροηάα Ιαί ααδδί οοη^ιχεβ : βχίεΐίτηαΒαηί 

αροείοΐί Ιιαβο βεεβ €οη]ιιηαα^ β,ηβηι Ιβηιρίί^ 6ί βηβπι τηηη/ϋ; ηοΙαίΐ ΟΐΓίείηε 

Ηιιηο ίΙΙίε βννονβηιβΗρβνβ. Ββ ΟΙιρίδΙ ααραϋ άοηβ βοηςα δα Ρβροηδβ άβ ίαςοη ά 
Ιαίδδβρ Ιβδ αρόίρβδ άαηδ Ιβαρ βρρβαρ δαρ Ιβ Ηβη βηΐρβ Ια Γιη άα ΤβιηρΙβ βΐ Ια Γη 
άα ιηοηάβ, βΡΡβαρ ςαί άβναίί Ιβαρ βίρβ δαΙαΙαίρβ βη αα§·ηιβηΙαηΙ Ιβαρ βηβρ^ίβ. 
δ’ίΐ γ α, βοιηιηβ Ιβ ρροανβηΐ Ιβ άίδδβηΐίηιβηΐ άβδ ΡβΡβδ δαρ Ιβ δα^βΐ άα άίδ- 
βοαρδ βί Ια βοηίαδίοη βοηδίαίββ ραρ Μαΐάοηαΐ, αη ββρίαίη βιηΒαρραδ άαηδ Ιβ 
άίδβοαρδ, η’βδί-ίΐ ραδ ρΙαδ ρραάβηΐ ά’βη βΐιβρβίιβρ Ια βααδβ άαηδ Ια βοιηροδί- 
ίίοη άβδ βναη§;·β1ίδ1βδ δγηορϋ(}αβδ ςαβ άαηδ αηβ ίηίβηϋοη ροδίϋνβ άβ 3βδαδ? 
Οη αάηιβΐ άβραίδ Βίβη 1οη§;Ιβιηρδ ςαβ Ιβδ βναη§·β1ίδ1βδ οηί ^ροαρβ Ιβδ βίβ- 
ιηβηΐδ άβ Ια ΙραάίΙίοη βΙιαβαη δαίναηί δοη Βαί βΐ Ιβδ βίβιηβηΐδ άοηί ί1 άίδρο- 
δαίΐ, ΡβδρββΙαηΙ ΓιάβΙβιηβηΙ Ιβ δβηδ άβδ ραροΐβδ άα Μαίΐρβ, ιηαίδ ηβ Ιβδ αΐί- 
^ηαηΐ ραδ Ιοα3οαρδ άαηδ Ιβ ιηβιηβ οράρβ. Ο’βδΙ ά αηβ δοΐαϋοη άβ ββ §:βηρβ ηα’οη 
α βα ΡββοαΡδ άαηδ Ια ΚΒ. 1906, ρ. 382-411. Ιοί οη δβ ρΙαββρα βηβορβ ρΙαδ 
δρββίαΙβιηβηΙ αα ροίηΐ άβ ναβ άβ Μβ. Ό’αρρβδ Κηαΐ)., Ιβ άίδβοαΡδ βοιηρρβηά 
ά’οΒορά αη ΙαΒΙβαα άβδ βαίαιηίΐβδ §·βηβρα1βδ ^αδ(^α’ά Ια βη άα ιηοηάβ (5-13); 
ραίδ Ια ρρβάίβΙίοη άβ Ια ραίηβ άβ Ια νίΐΐβ βΐ άα ΤβιηρΙβ (14-19); Γαηηοηββ άβ 
Ια βη άα ιηοηάβ (20-31); αηβ βχβορίαΐίοη α Ια νί§·ί1αηββ (32-37). Μο'' Ββ Οα- 
ηιαδ (Ζα Υίβ άβ Ν.-8. άέειιε-ΟΗΗεΐ, 6® βά., ρ. 113 δδ.) ίηίβρρρβΙβ ΙοαΙ άβ Ια 
ραίηβ άβ άβραδαίβιη βΐ άβ ΓβΙαΒΙίδδθΐηβηΙ άα Ρβ§“ηβ άβ Βίβα δαρ Ια Ιβρρβ 3αδ- 
ςα’αα ν. 32, <}αί βοηιηιβηββ Ιβ βοαροηηβιηβηΐ άβ ββ Ρβ§·ηβ ηιβδδίαηίίίαβ άαηδ 
Γβίβρηϋβ. Ββδ βρίΙίςαβδ ΙίΒβρααχ, ααχςαβίδ δ’βδί ]οίηΙ Μ. Βοίδγ, ιηβΙΙβηί Ιο 
άίδβοαΡδ βη ορροδίΐίοη ανββ Ια ρρορββϋβ δαρ Ια άβδίραβίίοη άα ΤβιηρΙβ. Ιΐδ 
ηβ Ιαί αΙΙρίβαβηί ά ρβα ρρβδ ααβαηβ ααίββηΐίβίΐβ. Υοίβί ραρ βχβιηρΙβ Γαηα- 
Ιγδβ άβ λνβΐΐβ. : ΙΙηβ αροβαίγρδβ 3αίνβ, βοηιρρβηαηΐ 7. 8-12; 14-22; 24-27; Ιο 
ΡβδΙβ βδΐ ά’ορί§·ίηβ ββρβίίβηηβ, ηοίαιηηιβηί 28-37. ΚΙοδΙβΡίη. αάιηβΐ βη οαίρο 
άβδ ραροΐβδ άβ άβδαδ ηοίαιηιηβηί 30. 31. 32, δύρβηιβηΐ ααίββηΙίςαβδ. Βοίδγ άίΐ 
Γαροβαίγρδβ ]αίνβ (6 [οα 7]-8; 14-20; 24-31) βοιηρίβίββ ραρ άβδ άίδβοαΡδ άβ3α 
ββρίΐδ. Ό’αηβ ίαςοη §'βηβρα1β ΙοαΙ Ιβ άίδβοαΡδ δβραίΐ βη ορροδίίίοη ανββ Ια 
ρβηδββ άβ άβδαδ, 1β(ϊαβ1 α ίοα]οαΡδ ρβρρβδβηΐβ Ια Γιη βοηιιηβ ίηιηιίηβηΐβ βΐ 
δαΒίΙβ, άοηβ δαηδ ααβαη ααΐρβ δί§·ηβ ρρβίίιηίηαίρβ ςαβ δα ρρορρβ ρρβάίβαΐίοη. 
Εηνίροη ςααραηΐβ οα βίηςααηίβ αηδ αρρβδ Ια Ραδδίοη, νογαηΐ ςαβ Ια Γιη η’βίαίΐ 
ραδ νβηαβ, οη δβ δβραίί ίπια^ίηβ ςαβ β’βΙαίΙ ραρββ ηα’ίΐ ρβδΙαίΙ ά νοίρ ραδδβι* 
ββΡίαίηδ ρροάροιηβδ^ βΐ Γοη ααραίΐ βοηιροδβ ββ άίδβοαρδ βη βοιηΒίηαηΙ αηβ 
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^^θδυ8 οοΐΏΐηθηςα άοηο 5 Ιθπγ (ϋρθ : « ΡΓβηβζ ^βγ(1θ (|α’οη ηβ 

νουδ ίικΙηίδΘ βη ΘΓΓουρ. ^ΡΙιΐδίβιΐΓδ νΐβικίΓοηί δουδ πιοη ηοιη, άί- 

δαηΐ βΐΓθ ηιοί, θΙ ίΐδ ίηάπίΓοηΙ; βη βΓΓβιΐΓ Ιιβαυοουρ άβ ιηοικίθ. 

(^ααη(^ νοαδ βηίΘηάΓθζ ρδίΓΐθΓ (1θ ^υβΓΓβδ βΐ άβ ΒηιίΙδ άβ ^ιιθγγθ, 

ηθ νοπδ ΐΓου1)ΐΘζ ρ&δ. II Γαιιί (|ΐιβ οβία νίβηηθ, πιαίδ οθ η’βδί ραδ 

αροοαίγρδβ ^υίνο ανβο οβιΊαίηβδ άοηηββδ αοςυΐδβδ α Ια ΐΓαάίΙΐοη. ϋαηδ 1β 

οοπΓαηΙ άβ δοη θχβ§·β8β, Εοίδγ βδΐ ΐΓβδ ρΓβοββυρβ άβ ίουί βχρ1ί€[υβρ δαηδ 

αΐΐυδίοη α Ια Γυίηβ άβ ^β^αδα1β1Τ1 βη Γαη 70, ββ ςυί Γβηΐραίηβ α (ίαβίίΐιιβδ βοη- 

ίραάίβϋοηδ. 

δ’ννβΙβ δ’αΙΐδΙίβηΙ άβ άίδβηΐβρ 1β ρροΐιίβιηβ Ιίίίβραιρβ. 

5) Ιίβ άίδβοηρδ βδΐ αΐΐρίΐιυβ α ^βδυ8 ραρ Ια Ιραάίϋοη βοηβοράαηίβ άβδ δγηορ- 

Ιίςυβδ. Β’αρρβδ Βοίδγ, « υη άβδ ρΐιΐδ ίορίδ αρ^ηπιβηίδ, δίηοη 1β ρίπδ ΓορΙ, ςπβ 

Γοη ριιίδδβ αΐΐβ^ιιβρ βοηΐρβ ΓαπίΙιβηΙίβίίβ άβ Γαροβαίγρδβ δ^ηορίίςαβ », β’βδί 

(ΐυ’ίΐ ίαυί « βΐιοίδίρ βηΐρβ Ιβδ άββίαραίίοηδ ςυί ιηοηίρβηΐ 1β ρογαηιηβ ίιηπιίηβηΐ 

δαηδ αιιίΡβ δί^ηβ ςιαβ ΓΕναη^ίΙβ ιηβιηβ, βΐ ββΐΐβδ (ΐηί 1β ιηοηΙρβηΙ ρβίαράβ αρρβδ 

ηηβ δβριβ ά’βνβηβιηβηΐδ (^ηί άοίνβηΐ δ’αββοιηρΙίρ αναηί ςπ’ϋ δβ ρβαΐίδβ. Εβ βΙιοίχ 

άβ ΓΙιίδΙορίβη ηβ ρβυΐ βίρβ άοηίβηχ » βίβ. (II, 406). II δΐιίϊιΐ άβ άίδΐίη^υβρ. Εβ 

ρβ^ηβ άβ Βίβυ, ίηαυ^ιΐΡβ ραρ Ια ρρβάίβαϋοη άβ ΓΕναη^^ίΙβ, βδΐ ηοη δβπίβιηβηί 

ΐπιιηίηβηί, ί1 βδΐ άβία 1ά (Εβ. χνιι, 20 δ.). Μαίδ άαηδ 1β άίδβουρδ άβ ^β8ιι8, ί1 βδί 

ςιιβδΙίοη άβ Ια ρυίηβ άβ άβρυδαΐβιη βί ββίΐβ ριιίηβ άιι πιοίηδ ροηναίΐ βίρβ αηηοηβββ 

ραρ άβδ δί^ηβδ. 

^υαηι α άΐΡβ ανββ Εοίδ}^ ςηβ Μβ. η’ίηάίςιιβ ({πβ ({ΐιαίρβ Ιβιηοίηδ ρροΙ>αΙ>1βιηβηΙ 

ραρββ (|ΐι’ί1 « α βοηδβίβηββ άβ ρρβίβρ αη ΕΙιρίδΙ ιιη άίδβοιίΡδ, ςηί, ροαρ 1β 

ρρΐηβίραί, βΙαίί ίηβοηηιι άβ Ια ΙραάίΙίοη ρρίιηίΐίνβ » (II, 398), β’βδί ίαίρβ ΐηΐυρβ 

α Ια δίηββρϋβ άβ Γβναη§·β1ίδ1β. 

Εβ άβΐιυΐ άα άίδβοιίΡδ ηβ Ρβροηά ραβ άιρββίβιηβηΐ α Ια ςηβδϋοη : άλλο τοίνυν 
ήρώττ^σαν, κα\ άλλο άποκρίνεται {νίοΐΟΓ). Ββ ρΐυδ, Ιβδ νν. 5^ β1 6 δβπιΕΙβηί ΓαΐΡβ 

άοιιΜβ βιηρίοί ανββ 1β ν. 21 (ΤνβΙΙΗ., ΚΙοεί., Σοΐε}^). Μαίδ ί1 η’^ αιιραϋ ρβρβίίϋοη 

ίηηϋΐβ (^τιβ άαηδ ΓΙιγροΙΙιβδβ Γαιΐδδβ άβ Εοίδγ βίβ. ού ηη δβηΐ δυΐβί δβραϋ ίραίΙβ 

ΐ{ΐιί ηβ δβραίί ραδ Ια ρπίηβ άα Τβιηρίβ. Εα ΡβρβΙίΙίοη, (^αί βδί ίηβοηίβδίαΜβ, 

ιηαρςαβ 1β ραραΐΐβΐίδιηβ βηίρβ Ιβδ άβαχ ραρίίβδ άα άίδβοαρδ, α^αηί βΙιαβαηβ 

αη ο1)ίβί άίίΤβΡβηί; βΐιαί^αβ ρβρίοάβ α δβδ ίααχ Μβδδίβδ. Εβ ΟΙΐρίδί ηβ Ρβροηά ραδ 

άίρββίβιηβηί ραρββ ςα’ίΐ ίραίίβ ίοαί αη ίΐιβπιβ α ρροροδ ά’αηβ (ϊαβδίίοη. Ρρβ- 

βίδβιηβηί ραρββ ςαβ Ια ραίηβ άα Τβιηρίβ βίαίί βη ]βα, ίΐ ίαΙΙαίί ρρβπιαηίρ Ιβδ 

άίδβίρΙβδ βοηίρβ Ιβδ ίααχ Μβδδίβδ ςαί δβραίβηί αηαηίιηβδ α ρροιηβίίρβ ςαβ Γίη- 

ίβρνβηίίοη άβ Βίβα βιηρέβΙιβραίί ββ ιηαΐΐιβαρ. 

6) 8ί έπ\ τω 6νο'ματ{ μου δί^ηίάαίί « βη ιηοη ηοιη », « βοπιιηβ ιηοη πιαηάαίαίρβ, 

ίηνβδίί άβ ιηοη ααίορίίβ » (βί. ιχ, 39), Ιβ ρβΡδοηηα^β ςαί δβ ρρβδβηίβ ηβ ροαρραίί 

άίρβ ςα’ίΐ βδί 3β8α8 οα Ιβ Μβδδίβ. Μβ. ίαίί αΙΙαδίοη α ςαβίςα’αη αδαρραηί 

ίααδδβιηβηί Ιβ ηοιη άβ Μβδδίβ, ςαί βδί ββίαί άβ άββαδ, βη άίδαηί ςα’ίΐ βδί ββίαί 

({α’βδί ^βδαδ, β’βδί-α-άίρβ Ιβ Μβδδίβ, βοιηιηβ α βοιηρρίδ Μί. έγώ είμι δ Χριστός. 
8αΓ Γβχίδίβηββ ίηβοηίβδίαΙιΙβ άβ ίααχ Μβδδίβδ α Γβροςαβ ίηάίςαββ, βί. Ζβ 

Μβδδίαηίδηιβ..., ρ. 21 δδ. 

7) Κηαΐ). ρρβίβηά ςαβ Ιβδ βνβηβπιβηίδ ίβί ιηβηίίοηηβδ ηβ δοηί ραίίαβίιβδ ηί α Ια 
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βηοοΓΘ Ια βη. ^ €αΓ οη ββ ΙβνβΓα, ηαΐίοη οοηΐΓβ ηαΐίοη βί Γογαυπιβ 

οοηΐΓθ Γογαιιηιβ; ί1 γ αηκα άβδ ΐΓβιηβίΘΐηθηΙδ άβ Ιθγγθ βη άίνβΓδ 

Ηθυχ, ί1 γ αύρα άβδ ίαιηίηβδ. Ο’βδΙ Ιθ οοιηιηθηοθιηβηΐ άβδ άοα- 

ΙθτίΡδ. 

ίιη άβ Ια νϋΐβ, ηί ά Ια βη άιι ΐΏοηάβ; οβ δοηΐ άβδ βνβηβιηβηίδ ΟΓάΐηαίρβδ, ηοη 

άβδ δί^ηβδ, ςυί δβ ρβρρβίυβηΐ άαηδ ΓΙιυιηαηϋΘ βΐ βηίαηίβηΐ άβδ Ιβιηρδ ηοιι- 

νβααχ. Οβϋβ ορίηίοη η’βδί 3αδ1β (ϊΐι’βη ραΓίίβ : ββ ηβ δοηΐ ραδ 1ά άβδ δί^^ηβδ 

άβΓπίβΡδ, ιηαίδ ββ δοηΐ Ιβδ δί^^ηβδ ρρβίίπιίηαίρβδ. Ιΐδ δοηΐ βηοηββδ, ηοη ραδ 

ρρθβίδθΐηβηΐ δβίοη 1θ ^βηρβ ΙίΙίβραΐΡβ άβ Γαροβαίγρδβ ςυί δΐιρροδβ υηβ νίδίοη, 

ηοη υηβ αΙΙοβυΙίοη, ηιαίδ Ιουίβίοίδ άαηδ Ιβδ ΙβΡίηβδ ^βηβραυχ φΐι δοηΐ α Ια 

ίοίδ ββυχ άβ Ια ρρορίιβϋβ βΐ άβ Ι’αροβαΐ^ρδβ, ςυί ρρβίβηάαϋ, βΐΐβ αυδδί, έΐρβ 

υηβ ρρορίιβϋβ. Ιιβδ ^υβρρβδ βΙαίβηί ΓρβςυβηΙβδ άαηδ Γαηϋςυϋβ. ^βδυδ πιβί 

δθδ άίδβίρΙβδ βη ^αράβ βοηίρβ 1β ΙΡουβΙβ (θροεί’σθε, αυ ραδδ. « έίρβ βίΤρα^β ραρ 

άβδ βρίδ ») ςυ’αυραίβηΐ ρυ Ιβυρ βαυδβρ Ιβδ ^υβρρβδ ου Ιβδ βρυίΐδ (ιηβηαββδ) άβ 

ο'υβΡΡβ, ου 1)ίβη Ιβδ §·υβΓΡβδ ρροβίιαίηβδ βΐ Ιβδ ^υβΡΡβδ βίοί^ηββδ. — το τέλος 
δί^ηίΓιβ Ια βοηδοιηηιαϋοη άβΠηίϋνβ άαηδ I ^ορ. χν, 24, ιηαίδ ββ ιηοΐ άοΗ 

δ’βηίβηάρβ δβίοη 1β βοηΙβχΙβ. Ιβί Ια Πη άυ ρρβιηίβρ αβΙβ βδί Ιαρυίηβ άυ Τβιηρίβ. 

8) II βδΐ ίαβίΐβ άβ βϋβρ άβδ ΙβΡίηβδ δβιηβΙαβΙβδ άαηδ υηβ αροβαΐ^ρδβ, ραρ 

βχβπιρΙβ ΐνΕδάρ. XIII, 30:Εί ίη αΙίθ8 αΐϋ οο^ίΐαίιιηΐ ΒβΙΙανβ, οίνίΐαίβδ οίνίΐαίβπι 

6ί ΙοοιίΒ Ιοοιιτη βί^βπΒ αά ξβηΐβτη βΐγβξηηιη αάνβτΒΐΐδ Ρβ^ηιιτη. Μαίδ β’βδί βηβορβ 

ρΐυδ 1β δΐ^ΐβ άβ Γαηβίβηηβ ρρορίιβϋβ. Ρουρ Ιβδ §·υβΡΡβδ, Ιδ. χιχ, 2 : Ιπεγερθτί- 

σονται Αιγύπτιοι επ’ Αιγυπτίους και πολειχτ^σει άνθρωπος τον άδελφον αύτοΰ... πύλις Ιπ^ 

^όλιν καί νορ.ός επ'ι νομόν. Ρουρ Ιβδ Ιαιηίηβδ, Ιδ. νιιι, 21; ρουρ Ιβδ ΐΡβιηΜβιηβηίδ 

άβ ΙθΓΡβ, Ιδ. XIII, 13. Ρουρ Ια ίαιηίηβ, Ια ρβδίβ βΐ Γβρββ ά Ια Γοίδ, Εζ. ν, 12. Εβδ 

ραροΐβδ άβ ^βδυ8 δοηΐ πιβιηβ ΡβιηαροϊυαβΙβΓηβηΙ δοβρβδ, βΐ ΙουΙ δβ ϋβηΐ άαηδ 1β 

βουρδ άβδ ένβηβιηβηΐδ ηοριηαυχ; ί1 η’βδί ιηβιηβ ραδ άίί ςυβ Ιουδ ββδ δίηίδίΡβδ 

δθροηΐ αιηοηββίβδ α Ια ίοίδ. Εβδ βχβ§·β1βδ ςυί οηΐ νυ Ια άβδ ρρβάίβϋοηδ ραρϋ- 

βυΐίβρβδ οηΐ ρυ βίΐβρ Ιβδ §^υβρρβδ άβδ Κοιηαίηδ βοηΐρβ Ιβδ Ραρίΐιβδ (Ταοιτε, 

ΑηηαΙβε, χιι, 13; χιιι, 6-8, βίβ.; δυκτοΝΕ, Νογοπ, 39) ου Ια φίβρρβ βίνίΐβ ςαί 

ββίαΐα νβΡδ Ια Γιη άυ ρβ§·ηβ άβ Νβροη, βΐ άαηδ Ιαςυβίΐβ ρβρίρβηί Ιβδ Ιροίδ ρρβ- 

ΙβηάαηΙδ, ΟαΙβα, Οΐΐιοη, νίΐβΐΐίυδ, βΐ, ραριηί Ιβδ 3υίίδ, ΓαφΙαϋοη ρβρρίιηββ ραρ 

Ουιηαηυδ (άοδ. ΒβΙΙ, II, χιι, 1 δ.; Αηί, XX, ν, 3 8.), Ιβδ ΙρουΜβδ δουδ Οβδδίυδ 

ΓΙορυδ, ου, άαηδ υη Ιιορίζοη ρΐυδ ΙοίηΙαίη, Ιβδ ιηαδδαβΡβδ βηΐρβ ^υίίδ βΐ Ορββδ α 

Εβδαρββ, Αδβαίοη, ΡΙοΙβιηαϊδ, Αΐβχαηάρίβ, Όαιηαδ, βΐ Ια ^υβΡΡβ άβδ άβυχ 3υίίδ 

Αδίηαβυδ βΐ ΑΙίηαβυβ βηαΐβιηβηί άβίρυίΐδ ραρ Ιβδ ΡαρίΗβδ [Αηΐ. XVIII, ιχ, 1). Εα 

Γαπιίηβ άβ Κοιηβ δουβ ΟΙαυάβ βδί αΐίβδίββ ραρ Ιβδ ΑβΙβδ χι, 28 βί ^οδ. Αηΐ. ΧΧ, 

V, 2; οη α βίΐό αυδδί Ιβδ Ιρβιηβίβιηβηΐδ άβ ΙβΡΡβ α Εοΐοδδβδ, Εαοάίβββ, βη 

ΕρβΙβ, α διη^ρηβ, βίο. Ό’αυΙρβ ραρί Κηαβ., (^υί ηβ νοίΐ άαηδ Ιβδ ραροΐβδ άυ 

βΐιρίδί ςυ’υηβ να^υβ αΐΐυδίοη αυ βουρδ άβ ΓβίδΙοίρβ, ηβ δ’αρρβίβ ραδ α ββδ 

βγβηβπιβηΐδ ραρϋβυΙίβΡδ. ΕΙ άβ ίαίΐ ^βδυδ, ΙουΙ βη ραρίαηΐ ά δβδ άίδβίρΙβδ άυ 

Ιθιηρδ αηίβρίβυρ ά Ια ρυίηβ άυ Τβιηρίβ, δ’βδί βχρρίιηβ άαηδ 1β δίγΐβ ^βηβραί 

άβδ ρρορββίβδ ςυί ηβ βοπιρορΙβ ραδ υηβ βχρΙίβαϋοη Ιρορ ρρββίδβ. 

Εβδ βαίαηϋβδ δοηΐ δβυίβιηβηί 1β βοιηπιβηββπιβηί άβδ άουίβυρδ. Ώδίν, Γοριηβ 

ΡβββηΙβ άβ ώδίς, δί^^ηίββ Ια άουίβυρ άβ ΓβηίαηΙβιηβηΙ, ου ιηβηιβ ΓβηίαηίβπιβηΙ. 

Ραρ βχΙβηδίοη, οη άίδαίί ωδίνες θανάτου (Ρδ. χνιι [Ηββρ. χνιπ], 5), ιηαίδ Ια ιηβία- 
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^ΡΓβηθζ ^αΓάθ α νουβ-πίΘπίθδ! ο&γ οη νοιίδ ίΓαιΙαίΓα άβνβηΐ 1β8 

8αη1ιβ(1πη8, θΙ νου8 ββΓβζ ΒαΙΙιΐδ (1θ υθρ^θβ άαηβ 1θ3 β^ηδί^ο^υβδ, 

θΐ νοτίδ οοιηρίίΓαιΐΓΘζ άθνβηΐ (1θ8 ^οπνβΓΠθΠΓδ θ1 (1θ8 Γοίδ, α 0£ιιι8θ 

ρΙιοΓβ (Ιοϋ ιοί 86 §·ΓβίΓβΓ 8ΐιρ Ιβ 86118 ποΓΗίαΙ άιι ηιοΐ. Όαηδ οβ Οίΐδ, Ια άουΙβπΓ, 

βχοβδδίνβ, βδΐ 8ΐιίνί6 ί3β Ια ]οίβ (1’υη6 η8ΐί88αη66; 6’6δΙ 16 δ6ηδ ςαβ Μίοΐιββ (ιν, 10) 

ίΐρρ1ί(|υ6 α ΙΊιίδΙοίΓβ. Οη ρβηΐ άοηο 68ρβΓ6Γ (ίΐΐ6 668 (1οαΐ6ΐΐΓ8 δβΓοηΙ 8ΐιίνίβ8 

<1’ιιηβ ^Γαηά6 ^ο^β, (1’ηη6 80γ16 ά6 Γ6η&ί88αη6β. Οβ η’βδί ροΐηΐ ίοί ηη βΐϊίρραηΐ 

αηΙβΓπιβ ί66ΐιηί(ϊΐιβ « Ια άουίβηρ άα Μβδδίβ » (αιι 8ίη§·.; οΓ. Ζβ ΜβΒΒίαηίΒηιβ... 

186 8.), βχρΓβδδΐοη 1α1ιτιυ(ϋ(}ΐιβ ροιίΓ άΐΓβ Ιβδ Ιβπιρδ άβ άουΙβιιΓδ ({αί ρΓβοβ- 

άβηί ΓανβηβιηβηΙ άιι Μβδδίβ, ριιίδ(}υβ 1β Μβδδίβ η’βδί ρ&8 ηοιηπιβ; ρΐιιΐόί Ιβδ 

(Ιβηχ βχρΓβδδίοηδ νίβηηβηΐ ραΓαΙΙβΙβιηβηί, άβ ΓΑ. Τ., βΐ ί1 βδΐ άίίίίοίΐβ ς[ΐιβ 

.Ιβδπδ η’αίΐ ραδ ίαίΐ αΐΐυδίοη ίοί α ηηβ ΓβηοναΙίοη οαρίΐαΐβ άβ ΓΜδΙοίΓβ Γβΐί- 

§·ίβιΐδβ {οοηίΓβ ΚηαΙ).). 

9-13. ΡΕΚδΕΟϋτιοΝδ ΟΟΝΤΚΕ ε’ευανοιεε (ΜΙ. XXIV, 9-14; Οο. χχι, 12-19; οί. Μί, χ, 

17-21; Εο. χιι, 11-12; ΜΙ. χ, 22»; χ, 30; χ, 22^; ^ο. χιν, 16. 26; χν, 21; χνι, 2). 

Οοιηιηβ 1β ρρβοβάβηί, οβ ιηοΓΟβατι οοιηπιβηοο ραρ βλέπετε. Αρρβδ ανοίρ άοηηβ 

αηχ άίδοίρΙβδ Ι’ανίδ άβ ηβ ραδ δβ ΐΡουΜβΡ, 1β 8απνβυρ ραδδβ α άβδ ρβοοιηπιαη- 

άαίΓοηδ ρίπδ ροδίΐίνβδ. Ρα ρΙαοβ (^υβ Μο. & άοηηββ ά οβδ ανίδ δβ ]α8ΐίΓΐθ άοηο 

ίρβδ 1)ίβη, β1 δαίηΐ άβαη α ςηβΙςαβδ Ιρ&ίΙδ άβ οβ ^βηρβ άαηδ Ιβδ άβρηίέρβδ ρ&ροΐβδ 

άβ 3β8αδ ά δβδ άίδοίρΙβδ. Ο’αυίΡβ ρ&ρΐ, ΜΙ. α άθί& ρΙαοβ ααρ&ραναηΐ, άαηδ ηη 

άίδοοηρδ άβ ιηίδδίοη, ηηβ Ιιοηηβ ραιΊίβ άβ οβδ ανίδ (χ, 17-21), βΐ Ρο. Ιηί-ιηβιηβ 

δβ ραρρροοίιβ ρΐηδ άη ΙβχΙβ άβ Μο. χιιι, 11, άαηδ Οο. χιι, 11-12, (ϊηβ άαηδ Ιο 

ραδδα^^β δίρίοίβιηβηΐ ραραΐΐβίβ. Οη ρβηί άοηο ρβηδβρ ςηβ οβδ ανίδ οη άη ιηοίηδ 

αηβ ραρίίβ ά’βηίρβ βηχ ίαίδαίβηΐ ραρΙίβ ά’ηη άίδΟοηΡδ ρροηοηοβ άαηδ ηηβ αηΐρβ 

οίροοηδίαηοβ. Μο. αηρα Μοηηβ 1β Ιοηί. 

9) Ρβδ άίδοίρΙβδ η’αηροηί ραδ Ιο Ιοίδίρ άβ δ’αΙΐδΟρΙιβΓ άαηδ Ια ρβηδββ άβδ 

ιηαΙίιβηΓδ οοιηιηηηδ. Εηχ-ιηβιΉβδ δβροηΐ δρβοίαΙβιηβηΙ ιηβηαοβδ. Μο. νίδβ ηηβ 

άοηΜβ ρβΡδβοηΙίοη, άβ Ια ραρί άβδ 3ηίί“δ βί άβ Ια ραρί άβδ ΟβηΙίΙδ. Οίιβζ Ιβδ 

Ιηίίδ, Ιβδ άίδοίρΙβδ οοιηραραίΐροηΐ άβναηΐ Ιβδ δαηΐιβάρίηδ, ο’βδί-α-άίρβ, δοϋ 

άβναηΐ 1β δαηίιβάΓίη άβ 3βρηδα1βιη, δοίί άβναηΐ Ιβδ δ^ηα^^ο^ηβδ άοηΐ Ιβδ οίιβίδ 

δβ οοηδΙίίηαίβηΙ βη οοηρδ άβ ίηδΙίοβ, άη ιηοίηδ ροηρ Ια 3ηρίάίοΙίοη ίηίβρίβηρβ. 

Οβδ ίρίΐιηηαηχ ρροηοηςαίβηΐ αη ιηοίηδ Ια ρβίηβ άβ Ια ίΙα^βΠαΙίοη (II Οορ. χι, 24). 

Μο. βη άί8ΐίη§·ηαη1 Ια δγηα^^ο^ηβ άβδ Ιρίΐιηηαηχ δβιηΐιΐβ άβδί^^ηβρ ρρβδίϊηβ 1β 

Ιίβη άβδ Ρβηηίοηδ, ρΐηΐόΐ ςηβ Ιβδ ιηβιηΐιρβδ ςη! Ια οοιηροδβηΐ. Εβδ άίδοίρΙβδ 

δβροηί Ιραάηίΐδ άβναηΐ Ιβδ οΐιβίδ βΐ ΓοηβΙΙβδ βη ρΙβίηβ δ^ηα^^ο^^ηβ. 8ηρ δαρτ^σεσΟε, 

οΓ. XII, 3. 5. 

Ιίβδ ήγε^χόνες δοηΐ ρροΙιαΜβπιβηί Ιβδ ιηα^ίδίραΐδ ΓΟίηαίηδ, ρροοηραΙβηΡδ οη§Όη- 

νβρηβιιρδ άβδ ρρονίηοβδ; Ιβδ ροίδ δοηί Ιβδ ρρίηοβδ ]ηίί'8 αηχςηβίδ οη άοηηαίί 

βηοορβ οβ ίίΐρβ ραρ ίΐαΐίβρίβ βί Ιβδ αηΐρβδ Ροίδ οΗβζ Ιβδ Οβηϋΐδ. Οβδ άίδοίρΙβδ 

δηρρορίβροηΐ οβδ τηαηναίδ Ιραίίβιηβηΐδ ροηρ ^β8η8, αίίη ςηβ ΓαίΠριηαΙίοη άβ δα 

ιηίδδίοη δοίί δβρίβηδβ, βΐ οοηδΙίΙηο ηη ΐ6Πΐοί§'ηα§·β (^ηί δ’ίιηροδβ α οοηχ ς[ηί 

^οηνβρηβηί. Οβ Ιβηιοί§'ηα§·β, Ρβηάη άβ οβΙΙβ ίαςοη §·ρανβ β1 δοΙβηηβΙΙβ, ηβ δβρ- 

νίρα ραδ δβηΐβπίθηΐ αη ρβηρΙβ; ί1 δ’αάρβδδβρα ά’αίιορά ά οβηχ ί}ηί δβ οροίβηΐ 1β 

άροίΐ άβ οοηΙρόΙβ. 
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(1β ιηοί, ροπΓ ΓβηάΓβ Ιβιηοί§·ηει^β άθναηΐ βυχ. ϋ 

(1’&6ογ(1 (}υθ ΓΕν&η^ίΙβ δοίΐ ρΓθοΙίθ α ΙοπΙθδ Ιβδ ηαΐίοηδ. ΕΙ ΙοΓδ- 

(}ΐι’οη νοπδ βιηιηθηΘΓα ροιίΓ νουδ ΙίνΓβΓ, ηβ νοπδ ρΓβοοοαρβζ ρ&δ άβ 
οθ ςυβ νοπδ αυΓθζ α άΐΡβ; ιηδιίδ (ϋΐθδ οβ (^ι1^ νουδ δθρα άοηπθ α οθ 

ιηοηίθηΐ-ΐυ; ρηγ οθ η’βδί ρΐυδ νουδ (5υί ραΗβΓβζ, πιυίδ ΓΕδρπΙ-δυίηΙ. 

Εί 1θ ίΓθΓΘ ΠνΓΘΓα δοπ Γγθγθ α Ια πιογΙ, θΙ 1θ ρβΓβ δοη βηΓαηί, βΐ 

10} Οβ νβΓδβί δβΐϊΐΜβ ΓΟιηρΓθ Ιβ βοηΙβχΙβ. Οβ, ηβ Γα ρ&δ άυ Ιουΐ. ΜΙ. Γα οηιίδ 

άαπδ 1β άίδβοχίΓδ χ, 17-21, ρΐυδ 8βιη61&61β α Μο. χιιι, 9-13 ςηβ ΜΙ. χχιν, 9-14. 

ϋαηδ ββ ΟβΓπίβΓ βηάΓοϋ, Μί. Γα ΙραηδροΓίβ αρΓβδ 1β ν. 13 άβ Μβ. ^υο^ ςυ’ίΐ βη 

δοϋ, ρηΐδςαβ Μβ. Γα ρΙαββ ίβί, β’βδί ά’αρΓβδ δοη βοηΐβχΐβ ςη’ίΐ ίαπί Γβχρ1ί(|ΐιβΓ. 

ΕηΙβηάΓβ πρώτον βοιηηιβ Κηα6. αηίβειιίαηι νβηίαΐ βηίδ, ραΓ αΐΐυδίοη απ Λ^ 7, β1 

βηΙβηάΓβ ββΐΐβ Γιη άβ Ια Γιη άη ιηοηάβ, β’βδί αυ^πιβηΙβΓ 1β άβδοράρβ, ρηίδίϊΐιβ 

ηοιίδ η’βη δοιηηιβδ ραδ βηβΟΓβ α Ια ρΓοίαηαϋοη άυ Τβιηρίβ. Οη ηβ ρβηΐ δ’αρ- 

ρυγβΡ δυρ 1β δβηδ άβ ΜΙ. άοηΐ 1β βοηΐβχΐβ βδί άίίΤβΡβηΙ. πρώτον δί§·ηίΓιβ άοηβ 

« αναηί ΙοηΙ, ΙουΙ ά’α^ορά », ρηίδςη’ίΐ βδΐ Ια αΐ38θ1ιιιηθηΙ, δαηδ αηβηη ροίηΐ άβ 

βοιηραραίδοη {8ο}ιαηζ^ Σοιβ]), Μθγχ). Ο’βδΙ ββ ςη’α βοιηρρίδ ε^Γδίη. ςηί α ]θίηΙ 

χαΐ ε?ς πάντα τά εθντ, ά ββ ({ηί ρρβββάβ βί ΐηίροάυίΐ γάρ αρρβδ πρώτον. Ε’ίάββ βδΐ 

αιηβηββ ραρ ββΠβ άα ίβπιοί§·ηα§·β. Οβ Ιβηιοΐ^ηα§^β, Ρβηάα άαηδ ΙουΙβ δα Γορββ 

άβναηΐ Ιβδ Ιρίΐιυηαηχ, άοίΐ βίρβ ρβηάιι ραρ Ια ρρβάΐβαΐίοη άβναηΐ ΙοηΙβδ Ιβδ 

ηαΐίοηδ. Οβ δβρα 1β ρρβηιίβρ άβνοίρ άβδ αρόίρβδ, δαηδ ςυβ Μβ. βΙαΜίδδβ αηβηηβ 

ρβίαΐίοη βηΐρβ Γαβίιβνβηιβηΐ άβ ββΙΙβ ΙαβΙιβ β1 Ια Γιη ηΐϋπιβ. 

11) ίιβ V. δβ Ιροηνβ ρρβδςυβ ΙίΙΙβραΙβπιβηΙ άαηδ ΜΙ. χ, 19. 20 βί Εβ. χιι, 11. 
12. Οβδ άβηχ βναη^^ίΐβδ Γοηί ρροΓαΕΙβιηβηΙ βπιρρπηίβ αη Ρββηβϋ άβ άΐδβοιίΡδ. 
Οη δβρα ΙβηΙβ άβ βοηβΙυρβ ςυβ Μβ. 1υί-ΐΉβιηβ Γα βιηρρηηΐβ αυ ιηβιηβ Ρββυβΐΐ, βΐ 
β’βδί ηηβ άβδ πιβίΐίβηρβδ ρρβηνβδ ροιιρ αίΤίΡίηβΡ ςη’ίΐ Γα ηϋΐΐδβ. Μαίδ οη ηβ 
ρβιιί άιρίιηβρία ςηβδίίοη ά’αρρβδ ββραδδα§^β. Εβ. ρβίροηναηί ββίΐβ ρβηέββ άαηδ 
Μβ. α Γβηάροϋ άιι άίδβοιίΡδ βδβΙιαΙο1ο§·ίςηβ, βί ηβ νουΐαηί ηί δβ βορίβρ, ηί 
ΓοιηβίίΡβ, Γα ρβρροάαίίβ δοπδ άβδ ίβΡίηβδ άίίΤβΡβηίδ. Μί. δ’βδί α1)8ίβηιι. 

— προ[χερΐ[χναν ηβ δβ ίροηνβ ςιι’ίβί άαηδ 1β Ν. Τ.; Μβ. α αιι§^ιηβηίβ Ια ίορββ άβ 
(χεριμναν ςυί δβ ίτοηνβ άαηδ Μί. βί άαηδ Εβ. (1® Ιοβο; ίβί προριελετάν). ϋ’αρρβδ 
ΚηαΕ. 1β δβηδ βδί « ηβ δογβζ ραδ ίηςυίβίδ, ρρβοββυρβδ άβ ηβ ραδ δανοίρ ςυβ 
άίρβ », ρΐυίόί ςυβ « ηβ Ρβίΐββίιίδδβζ ραδ α ββ ςυβ νοιίδ αυρβζ ά άίρβ » : ηοη 
ρΓοΗίύβΐ Ο/ιηείαε αηίβα οοξΐΐανβ εΐ εεεηηι ρετρεπάετε (ΐηίά ρνο νε άαΐα 

πιείίηε ροεεεί ρενοΓανί; νεηιτη εοΐιιηι πιοηεί ηε αηχη εΐ ΐίηιίάί εΐηί [ΚηαΙ.]. 

Οβρβηάαηί ί1 γ α ςηβίςιιβ βΕοδβ άβ ρΐηδ, βί Ια ν§. α Είβη ίραάηίί ηοΙίΐε ρναε- 

εοξίΐανε, ά’αυίαηί ςη’ίΐ ίαυάρα άίρβ ββ ςυί δβΡα άοηηβ ά’βη Ιιαυί. Οη άοίί ά’αίΐ- 
ΙβυΡδ βηίβηάρβ ββδ ραροΐβδ ανββ άίδβΡβίίοη, βοιηηιβ ββΐΐβδ ςηί δΐιίνβηί, βαρ 
άβδυδ ηβ ρρβίβηά ραδ φιβ ΓΕδρρίί-8αίηί ρρβηάρα Ια ραροΙβ α Ια ρΙαββ άβ δβδ 
άίδβίρΙβδ. ϋαηδ ββδ οββαδίοηβ οη βδί αδδΐιρβ άιι δββουρδ άβ ΓΕδρρίί-δαίηί, βί 
Ια ρρβραραίίοη άβ Ια άβίβηδβ βδί πιοίηδ 1β ρΐαη ά’ηη ρΐαίάογβρ ίρΓηηβ ρρϊβρβ. 
Εβ. ηυί α άβ3ά ραρΙβ άα δββοαρδ άβ ΓΕδρρίί-δαίηί (χιι, 12) αίίΡίΓαβ ίβί 1β 
δββοαρδ ά άβδαδ Ιαί-ιηβιηβ, βη δβ ραρρροβίιαηί άβδ ραροΐβδ άβ Βίβα ά Μοϊδβ 
(Εχ. IV, 11 δδ.). 

12) II βδί ίΡβδ δοανβηί ςυβδίίοη άαηδ ΓΑ. Τ. ά’αηβ δορίβ άβ νβΡίί^^β ςυί βη- 
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1θ8 θηΓαηΙβ δβ ΙβνβΓοηΙ; οοπΙγθ ΙθΐΐΓδ ραΓβηΙδ θΐ Ιβδ ίθΓοηί τηοαΓίΓ; 

θΐ νουδ δβΓβζ Ιιαϊδ (1θ Ιουδ ά ο&ιΐδβ άβ ηιοη ηοιη. Μαίδ οβίπί (];αί 

αιίΓα ρΘΓδβνθΓβ ^ι1δ(^α’ά Ια βη, δθΓα δαηνό. 

^^Μαίδ 1θΓδ(|ΐΐθ νοιίδ υθγγθζ ΓαβοιηίηαΙίοη άβ Ια άβδοΐαΐίοη βία- 

βΐίθ ού βΠβ ηβ άοίΐ ραβ θΙγθ, — ^αβ οθΐιιί (|ΐιί Πί οοιηρΓθηηβ! — 

αΙοΓδ, ςαθ ΟΘΙ1Χ (|ΐιί δβΓοηί; βη ^π(1β6 ΓαίβηΙ νθΓδ Ιθδ ιηοηία^^ηθδ; 

ΐΓαίηβ Ιβδ ραΓβηΙδ Ιβδ ρΐυδ ηιρρΓΟβββδ α δβ ίαΐΓβ Ια ^πβΓΓβ; Ια ΐΓαΙιίδοη βδΐ 

ραΓίουΙ, ανββ Γαηαρββίβ; βί. Ιδ. ιιι, 5; ^β^. ιχ, 4; Εζ. χχχνιιι, 21; Ζαβίι. χιν, 13; 

δΐΙΓίουί ΜίβΙι. VII, 6 : υίος άτΐ{Αάζει πατέρα, Ουγάτηρ έπαναστη'σεται Ιπ\ την μητέρα αυτής. 

Μβπιβ ρβηδββ βΐιβζ Ιβδ Βαί^^ΐοηίβηδ : « Ια πιβΓβ α Ια βΠβ η’οτινΓβραδ δαρορίβ... 

υηβ ηιαίδοη βη άβνορβ υηβ αηίρβ » (Βηοκμε, ΟΙιοίχ άβ ΐβχΐββ...^ ρ. 129); βΐΐβ 

βίαϋ ίουΐβ (Ιβδί^ηββ ροπρ Ιβδ αροβαίγρδβδ; οΓ. Ηβηοββ, α, 1 δδ.; IV Εδάρ. νι, 24, 

Μαίδ Ια ρβηδββ άβ άβδπδ βδΐ ηη ρβη άίίΤβΡβηΙβ, βχρίίςηββ ραρ 1β ν. 13. Ο’βδΙ 

ΓΕναη§^ί1β βΐ 1β ηοιη άβ άβδηδ (^υί δβροηΐ βαηδβδ άβ ββ ραρία^β άβ ΓβηιηαηίΙβ. 

Οβηχ ςηί ρρββΗβΡοηί άβδπδ βί ΓΕναη§;·ί1β δοηί βχροδβδ ά βίρβ αβαηάοηηβδ ραρ 

ΙβηΡδ ρροβίιβδ βί ιηβιηβ Ιίνρ^ ά Ια ιηορί. Εα ρΗραδβ βδί §·βηθΡα1β, δβίοη Ια 

ηιαηίβΡβ δβηιΐίΐςυβ; Εβ. α βρυ άβνοιρ Ια ϋιηίίβρ : Ιξ υμών αη Ηβη άβ αυτούς. 
13) Οβίίβ Ιιαίηβ ^βηβραΐβ άη ηοηι βΐιρβίίβη βίαίί άβ]α βίοηηαηίβ άαηδ Ιβδ ρρβ- 

πιίβΡδ δίββίβδ, ιηαίδ βηΓιη βΐΐβ δ’βχρΗίΐηαίί βη ραρίίβ ραρ Γί§·ηοραηοβ ά’ηηβ ΡβΗ- 

§^ίοη ηοηνβΠβ. Εβ άββΐιαιηβιηβηί άβ Ηαίηβ βοηίρβ 1β βΐιρΐδίίαηίδΐηβ αηςαβί ηοηδ 

αδδίδίοηδ βδί βηβορβ ιηοίηδ βχβηδαΗΙβ, αρρβδ ίαηί άβ Ηίβηίαίίδ. Ορ, δ’ίΐ βδί Ια 

πιαρςυβ άβδ άίδβίρΙβδ άβ άβδηδ, ί1 βδί 3ηδίβ άβ ΡβηιαΡί^ηβΡ ςη’ίΐ ηβ δβ ρροάηΐί 

^ηβΡβ ο[ηβ βοηίΡβ ΓΕ^Ηδβ βαίΙιοΗί^ηβ. Εβδ ίηβρο^αηίδ οηί ίρβδ δοηνβηί δοίη άβ 

ηοίβρ ςηβ β’βδί ά βΐΐβ ς[η’ΐ1δ βη νβηίβηί. Αη]οηράΊιυΐ, βοιηιηβ αίορδ, ο’βδί υηβ 

βοηδοΙαίΐοη ηηβ ββίίβ Ιιαΐηβ δοίί βηάηρββ ροηρ 1β ηοιη άη ΕΙιρίδί : άλλα μείζων ή 
παράχλησις. διά γάρ τό δνομα αυτού πάντα ταΰτα συμβι^σεται* δπερ μονον (κανδν πάσαν 
έπικουφίσαι την συμφοράν {νίβίοΐ'). 
Εα ρβΡδβνβραηββ ]ηδςη’ά Ια βη η’α αηβηηβ ρβΙαίίοη ηί ανββ Ια ρηίηο άη Τβηι- 

ρΐβ, ηί ανββ Ια βη άη ιηοηάβ [ΚηαΙ).)·, ί1 δ’α^ίί άη δαΙηί άβ Γ4ιηβ (βοιηπιβ 

VIII, 35; X, 26), (}η’οη οΗίίβηί βη ρβδίδίαηί 3ηδ(ίη’α Ια βη άβ Γόρρβηνβ οη άβ Ια 

νίβ. Εβ δβηδ βδί ίοηί άίββΡβηί άαηδ IV Εδάρ. νι, 25 : βί βριΐ οηιηΪ8 άβνβΐίβ- 

ίιΐ8 (αβρίί 6Χ οιηηίΙ)ΐί8 18118 ({ηί})η8 ρναβάιχί ΐίΜ, ίρ8β 8αΙνα})ΐίιΐΓ βί νΐάβΙίίί 

8αΙιιίαΓβ τηβιιιη βί βηβηι 8αββιιΙί τηβί, ραρββ (^ηβ άαηδ ββί βηάροίί 1β βοηίβχίβ 

οΗΙί^^β α βηίβηάρβ 1β δαΙηί αη δβηδ « ά’ββΗαρρβΡ » ά άβδ πιαΙΗβηΡδ. 

14-18. ΟέδΟΕΑτιοΝ ΟΕ εα άυοΕΕ (Μβ. χχιν, 15-20; Εβ. χχι, 20-23). 

14) Εβ βδέλυγμα της ερημώσεως βδί βιηρρηηίβ α ΌαηίβΙ (ιχ, 27); βη ΗβΗρβη 

□Όί1?Ό ; ββ ρβηί βίΡβ ηηβ ββρίίηρβ βιηρίογββ βοπιιηβ ίηίαπιαηίβ ροηρ άίρβ 

ηηβ δίαίηβ άη Βα'αΐ ΕΗαπιαϊιη άβδ 8}^ρίβηδ; ΑηίίοβΗηδ ΕρίρΗαηβ Γαηραίί ίηδ- 

ίαΐΐβ άαηδ 1β ΤβπιρΙβ, δοηδ 1β ηοιη §τββ άβ Ζβηδ 01}^ιηρίβη, βη 168 αν. ά.-Ε. 

^ηο^ ςη’ίΐ βη δοίί, ββίίβ ίοριηβ αναίί ρρβναΙη άαηδ Ια ίραάίίίοη ηιαδδΟΡβίίΐϊηβ βί 

ί^ρββςηβ. Μαίδ Γαΐΐηδίοη ίρβδ βΙαίρβ α ΒαηίβΙ ηβ δηρροδβ ραδ Ια Ρβρόίίίίοη άη 

ϊαίί ςηβ Γαηίβηρ άβ I Μαββ. (ι, 57) α βρη β’βίρβ ρβαΐίββ άβ δοη ίβιηρδ. Μβ. δηίί 

ηηβ νοίβ άίββΡβηίβ βη ιηβίίαηί έστηκο'τα αη ηιαδβηΐίη δίη§^. [βοη8ΐΓαβύο αά 8βη~ 
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Βΐΐϊη)^ οοΐΏπΐΘ ροχίΓ άΐΓβ ςπβ οβΙΙβ αΙίΟΓηίηαϋοη οδΙ Ια ρΓβδοηοΘ ά’ιιηβ ροΓδοηηο. 

Ο’αρρβδ ί-οίδγ, ο’εβΐ ΓΑηΙβοΙιΓίδί : « ιιηβ ρυίδδαηοβ οηηβηιίβ, ΓαάνβΡδαΐΓβ άο 

ϋίβυ, δαίαη ου δοη ΟΓ^^αηβ, α ρηδ ροδδθδδίοη άυ δαηοΐυαίΐ’β β1 ρβΡδθουΙβ Ιβδ 

ΙδΡαβΙϋβδ βάβΙβδ... ΙιΆ ρρβίϋοΐίοη, ΙβΠβ ςυβ Μαρο οί ιηβιηβ Μαίίβίβυ ΓοηΙ οοη- 

δβρνββ, η’α ραδ βίβ οοηςυβ βη νυβ άυ δίό^β βί (Ιο Ια ρυίηο άβ ^^ρυδα1βIη ραρ 

Τίίυδ » (II, 420). δί Γοη νβυΐ άΐΡβ ({υο Ια ρρόίϋοΐίοη η’α ραδ βίβ οοηςυβ αρρβδ 

ΓβνβηβιηβηΙ, ο’θδΐ ραρίαίίβιπθηΐ ]υδ1β. Μαίδ Γοη ρρβίβηά άίρβ ({υ’βΠβ α βίβ οοη- 

ςυθ (Ιαηδ υη βδρρίΐ ρυρβιηβηΐ αροοαΙγρΙίςυβ. Μβιηβ άαηδ οβίΐβ βγροίββδβ, Γοη- 

ηβιηΐ ββ Γανβηιρ ρουναϋ βίρβ οηνίδα^β οοηίΓηβ υη §^βηβρα1 ναίηςυβυρ, οαρ Ιβδ 

αροοαίγρδβδ νο^^αίβηΐ δουνβηί βαηδ Γανβηΐρ 1β ρβίουρ άυ ραδδβ. ΑηΙίοοΗυδ, 

Ροπιρβθ, βραδδυδ αναΐβηΐ οββυρβ Ια νίΠο βΐ βηδυίΐβ ρροΓαηβ Ιβ Τβηιρίβ. Ροιη- 

ρβθ βδΐ ιηβιηβ ρουρ ββία ηοηιιηβ 1β άρα§·οη άαηδ Ιβδ Ρδαυιηβδ άβ δαίοιηοη 

(π, 29). Εηβη β’βδί 1β Ιβχίβ άβ Μβ. ςυβ ηουδ βχρ1ί(}υοηδ. ϋαηδ δα ρβηδββ 1β 

V. 14 Γβροηβ ρρββίδβπιβηΐ α Ια (]υβδϋοη ροδββ αυ ν. 4, δΐιρ 1β 8ί§·ηβ ηυί άοΐΐ 

ρρβββββρ Ια ρυίηβ άυ ΤβιηρΙβ, 8^Γ8ίη.,ρββ., 1β βίαΙβδδαροη αραββ (ρ. 158, ηοΙβ), 

Ερβρβιη άβ Μοβδίη^βρ (ρ. 213) ίηΐροάυίδβηΐ άαηδίβ ΙβχΙβ: « 1β δίβ’ηβ » άβ Ια άβδ- 

Ιρυοίίοη. 8ί Γοη ηβ δβ άββίάβ ραδ α ρρβίβρβρ ββΙΙβ Ιβςοη ανββ Μβρχ (ρ. 143), 

β’βδί βυ ιηοίηδ υηβ βχββΐίβηίβ βχβ^βδβ ΐραβίΙίοηηβΠβ βυ ραδδα^β. Όοηβ 1β Τβηιρίβ 

η’βδί ραδ βηβΟΓβ αυ ρουνοίρ ββ Γβηηβιηί. Ε’βδΙ ρουρ(|υοί Μβ. α βΐΐ β’υηβ ίαςοη 

να§'υβ : ου ί1 ηβ βοηνίβηΐ ραδ, οπού ού δει”, ββ ^υί ρβυΐ δί^ηίββΡ Ια ΤβΡΡβ δαίηίβ 

βηναβίβ ραρ υη §·βηβρα1 βηηβιηί. Οβ βοϋ βΙΡβ αυδδί 1β δβηδ ββ ΜΙ. ς[υί α βνίΐβ 

Γαρίίβΐβ έν το'πω άγίω, « βαηδ υη ϋβυ δαίηί », βΐ ηοη « βαηδ 1β δαηβΙυαίρβ », βί 

β’βδί ββ ςυβ Εβ. α ίραβυϋ βη βίαιρ : « ΙοΓδςυβ νουβ νβΡΡβζ ββρυδαΐβιη βηίου- 

ρββ ραρ ββδ αριηββδ ». 

— 6 άναγινώσκων νοείτω, ά’αρρβδ ηο8 ιηαηίβΡβδ ββ νοίΡ, ηβ ρβυΐ ^υβΡβ έίρβ 

υηβ ραροΐβ ββ ββδυδ α υη ΙββΙβυρ ββ ϋαηίβΙ, ρυίδςυ’ίΐ ηβ 1β βίΐβ ραδ βχρρβδδβ- 

ηιβηί; ιηαΐδ ί1 ίαυί Ιβηιρ βοιηρΙβ ββδ βαβϋυββδ 3υίνβδ;1ουίβ αΐΐυδίοη α υη ραδ- 

δα^β βαραβίβρίδΐίςυβ ββ ΓΕβΡίΙυρβ βίαϋ ββηδββ ρββοηηυβ. Εί ηοΐβζ ςυβ ββί 

βηβροΗ δυρ Ιβςυβί οη δ’αρρυίβ δυιΤουΙ ρουρ βοηβΙυρβ α ιιηβ αροβα1}^ρ8β βίδ- 

ίίηβΐβ βδΐ ρρββίδβιηβηΐ βαηδ 1β δίγΐβ ηιιβ Μβ. αίΙρίβυβ α ββδυδ; ρουρ άναγινώ- 

σκειν α ρροροδ ββ ΓΑ. Τ., βί. II, 25; χιι, 10; χιι, 26; ρουρ νοείν, βί. νιι, 18; νιιι, 

17. Οη ρβυΐ βίΡβ αυδδί ςυβ β’βδί Μβ. ςυί ρρβηβ Ια ραροΐβ ρουρ ίαίρβ ρβιηαι·- 

(|υβΓ αυ ΙββΙβυρ ββ δοη βναη§άΙο ββ (ΐυβ Ιβδ ίβηηβδ βυ δίο’ηβ οηΐ ββ ιη^δίβ- 

ριβυχ. Όβ ίουΐβ ίαςοη 1β να^υβ ββ Ια ρβΡδρββΙίνβ ρρουνβ Γίβη ςυβ Ιβδ ίαίίδ 

ηβ δ’βΙαίβηΙ ραδ βηβορβ ρροβυίίδ ςυαηβ Μβ. ββρίναίί δοη βναη^ίΐβ. 

Εα ρυίηβ η’βδί ραδ βοηδοιηιηββ; ββρυδαΐβιη βδΐ δβυίβηιβηΐ ηιβηαβββ, ββυχ (}υί 

δοηί βαηδ Ια βυβββ οηί βηβορβ Ιβ Ιβηιρδ ββ ίυίρ. Νοη ραδ βαηδ Ια βαρίΐαΐβ, ββδ- 

Ιίηββ α Ια ρυίηβ, ιηαίδ βαηδ Ιβδ ηιοηΙα§·ηβ8. ββρυδαΐβιη, βοπιηιβ Ια βυβββ ρρο- 

ρρβιηβηΐ βίΐβ, βίαηί ΙουΙ βηίίβΡβ ιηοηία^ηβυδβ, Γβχρρβδδίοη εις τα ορη βδί ρρο- 

ΕαΕΙβιηβηΙ δ^ηοη^υηβ ββ ιηοηία^ηβδ ββδβιΊβδ, ού Γοη ρβυΐ δβ βαβύβΡ βαηδ Ιβδ 

^ροίίβδ. Ο’βδΙ αίηδί (}υ’ί1 βδί βίί ββ ΜαίίαίΕίαδ βί ββ δβδ βίδ εφυγον... ζΐς τα δρη, 
ραρ ορροδίίίοη α Ια νίΐΐβ (I Μαββ. ιι, 28). Β’αρρβδ ΕυδβΕβ {Η. Ε. III, ν, 3) Ιβδ 

ββρβίίβηδ ββ ^βρυδαIβIη, ανβρίίδ αναηί Ια ^υβιτβραρ υηβ ΡβνβΙαίίοη, δ’βηίυίρβηί 

α Ρβΐΐα (αυ3. ΤαΙαΑάΐ Ραΐάΐ, α Γβδί βυ βουρβαίη, βη ίαββ ββ Ββίδαη). Οβίίβ 

ΡβνβΙαίίοη α ρυ βίΡβ υηβ ββίβΡίηίηαίίοη ρΐυδ ρρββίδβ ββδ ίηδίρυβίίοηδ βοηηββδ 

ραρ ββδυδ. Εβ ΜαίίΡβ ραρΙβ ββ ββυχ ςυί δβροηί βαηδ Ια βυββο, ηοη ββ δβδ βίδ- 

βίρίβδ (ΐυί δοηί βίδροΡδβδ ρουρ ρρββύβρ ΓΕναηο^ίΙβ (ν. 10). 
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οθίτιί ^αί 86Γα δΠΓ Ια Ιβιταβδο ηβ (ΙβδΟΘηάΘ ραδ θΐ η’βηΐΓΘ ραδ 

ροιίΕ ρΓΘΐΐίΐΓθ <5αβ1(}ΐΐΘ οΗοδθ άαηδ δα ιηαίδοη, β1 ςιΐθ οβίαί (|υί δβρα 

άαηδ Ιβδ οΐιαπιρβ ηβ ΓθΙουηιβ ραδ θπ αρηθΓθ ροιίΓ ρΓβικίΓΘ δοη ιηαη- 

Ιβαυ. ΜαΙΗθαρ α οβΠθδ (|αί δθΓοηί θηοθίηΐβδ 6ΐ α οβΠβδ (}υί αΐΐαί- 

ίβΓοηί άαηδ οβ Ιβπιρδ-ΐα! ΡΗβζ ροιίΓ (|ιιθ Οθία π’αΓηνβ ροίηΙ βη 

ΙιίνθΓ! 

15) Ιιβ8 Οηβηίαυχ ραδδβηί υηβ Ιίοηηβ ραιΊίβ άβ Ιουρ ΙβίΏρβ 8υΓ 1β8 ΙβΓΡ2ΐ88β8. 

0’θ8ί άβ Ια (ϊΐι’οη νοϋ νβηίρ 1β ιηβ88α§·βΓ άβδ 1)οηηβ8 οα άβδ ιηαπναίδβδ ηοπ- 

νβΐίβδ. Αη ρρβιηίβΓ δί§·ηα1 ί1 ίααάρα ίπίΓ. — [χη καταβάτω [χηδέ ε^σελθάτω ηβ νβυί 

ραδ άΪΓβ ςπ’ϋ ηβ ίαηί ραδ άβδοβηάρβ (άοηο δααίβρ?) ηΐ βηίρβρ, ιηαίδ ςυ’ίΐ ηβ 

ίαηΐ ραδ άβδββηάρβ ροιιρ νβηίρ ρρβηάρβ (βοιηιηβ α βοιηρρίδ Μί.); Ια ηό^αΐίοη 

(χηδέ βςαίναυΐ αη καί άϋ βοηδββηΐίί ςιιί ρβιηρΙαββ Ια δηΐιοράίηαϋοη. ^ηο^(^ηβ 

ββΐΐβ Ιοηρηπρβ ηβ δοϋ ραδ ίηβοηηηβ αη «^Ρββ ιηοάβρηβ, ηί ιηβιηβ α Αρίδίοΐβ 

{ΤηϋΜΒ, Ζ)ίβ -5·. ίπι ΖβίίαΙΐβν άβ8 ΗβΙΙβηίδηιιΐδ, ρ. 129), βΐΐβ α ββρβηάαηί ρΐη- 

ΙόΙ ηηβ δανβηρ δβιηίΐίίΐηβ (βί. II 8αιη. χιιι, 25). 

Ιιοίδγ α ηοΐθ ςηβ ββ νβΡδβί (βΐ βη ραρίΐβ 1β δηίναηί) οηί βίβ ηιίδ ραρ Εβ. άαηδ 

ηη αηΐρβ βοηίβχίβ (χνιι, 31), οη ί1 δβιηΐιΐβ ςηβ Ια ίηίίβ ιηβιηβ Ια ρΐηδ ραρΐάβ βδί 

ΐηηΐίΐβ; ηηΐ ηβ ρβηί δβ (ΙβΡοΙιθΡ αη ιηοιηβηΐ άβ Ια Ρβνβίαϋοη άη Ρίΐδ άβ ΓΗοιηιηβ. 

Μαίδ οη ρβηΐ βροίρβ ςηβ β’βδί Ρβ. ςηί α ίαϋ 1β άβρίαββιηβηΐ. Εη ίοηΐ βαδ, άαηδ 

1β βοηίβχίβ άβ Μβ., ί1 δ’α^Ή 1)ίβη άβ ίηίίβ βοιηιηβ 1β ρροηνβηί Ιβδ άβηχ νν. δηί- 

ναηίδ. 

16) Οβίηί ςηί ίραναίΙΙβ αη βΐιαιηρ (είς α ρρβναΙη άαηδ Ια Ιαη^ηβ ρορηΙαίρβ αηχ 

άβρβηδ άβ έν, ςη’οηί Εβ. βί Μί. βοιηπιβ ρΐιΐδ βοιτββί) α ({ηίίίβ δοη ιηαηίβαη, 

δοίί α Ια πιαίδοη, δοίί ρΐηίόί α Γορββ άβ δοη βΐιαιηρ. ^η’ίι ίηίβ δαηδ ρβράρβ ηη 

ίηδίαηί. Ε’ίάββ βδί ίρβδ ηαίηρβίΐβ, ίίρββ άβδ ΙιαΙ)ίίηάβδ άβδ ρα^δαηδ : ηιιάιιε 

ανα, 86Γ6 ηηάιΐ8 (Υικο. Οβον^'. ι, 299; βί. Ηρδ. Ορβνα βΐ άίβε^ 391). Εβ. γ α ]οίηί 

ηηβ αΐΐηδίοη α Ια ίβπηηβ άβ Εοί. 

17) Ούαί άαηδ Μβ. δβηίβιηβηί ίβί βί χιν, 21. — II δ’αο'ίίάοηβ 1)ίβη ά’ηηβ ίηίίβ, 

1)βαηβοηρ ρΐηδ ρβηίΐιΐβ ροηρ Ιβδ ίβιηιηβδ βηββίηίβδ οη Ιβδ 3βηηβδ πιβΡβδ; θηλά- 

ζειν « αΙΙαίίβΡ » αηδδί 1)ίβη (^ηβ « ίβίβρ », δοίί άαηδ Ιβδ ΕΧΧ, δοίί βΐιβζ Ιβδ βίαδ- 

δίςηβδ; άοηβ θηλαζ ο^χε'ναις άβ Ό βδί ά’ηη ρηρίδίβ ιηαΐ ίηδρίρβ. 

18) ^ηο^ς[ηβ Μβ. η’αίί ραδ ιηίδ ή φυγτί, α]οηίββ ραρ Μί. ροηρ ρΐηδ άβ βίαρίβ, 

β’βδί Μβη άβ Ια ίηίίβ ηη’ίΐ δ’α^^ίί, ρΐηδ ρβηίΜβ βη Ηίνβρ ραρββ ηη’οη ηβ ρβηί 

ραδ βοηβΙιβΡ βη ρΙβίη αίρ, α βαηδβ άβδ ρΐηίβδ, άβδ ίοιτβηίδ ίηίραηβ1ιίδ8α1)1βδ βίβ. 

Μί. α άβ ρΐηδ μηδε σαββάτω ςηί α 1)ίβη άβδ βΐιαηββδ ά’βίρβ ορί^ίηαΐ. Οβ δβραίί ηη 

ίηάίββ ί^ηβ Μβ. βί Μί. οηί ίβί ηηβ δοηρββ βοιηιηηηο. Οη 1)ίβη Μί. α]οηίβ-ί-ίΙ 1β 

δα1)1)αί ραρββ ςη’ίΐ δβ ρρβοββηρβ άαναηία^β άβδ βΐιοδβδ ]ηίνβδ? \νβ111ι., Εοίδγ βίβ. 

ρβιηαρίϊηβηί ςηβ άαηδ ίοηί ββία ί1 η’βδί ροίηί (^ηβδίίοη άβ Ια ρηίηβ άη ΤβηιρΙβ, 

ιηαίδ άβ δα ρροίαηαίίοη, βί βη βοηβΐηβηί ι^ηβ 1β άίδβοηΡδ ηβ Ρβροηά ηηΐίβιηβηί 

α Ια ρρορΙιβίίβ αηίΐιβηίίςηβ, ν. 2. Οβρβηάαηί Μβ. α 1)ίβη βρη ςηβ 1β άίδβοηρδ 

ρβροηάαίί ά Ια ςηβδίίοη άβδ άίδβίρΙβδ. Ιΐδ οηί άβπιαηάβ Ιο δί§·ηβ, άβδηδ 1β 

άοηηβ, βί, ρηίδςη’ίΐ άβηιβηρβ άαηδ 1β να^ηβ, οη η’α ραδ 1β άροίί άβ άίρβ ςη’ίΐ 

ραρΙβ ρρββίδβΓΠβηί άβ Ια ρροίαηαίίοη άη Τβιηρίβ. Εβδ ίαίίδ δβροηί βίαίρδ αη 
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ΟαΓ 0Θ8 ]οαΓ8 8θΐΌη1; πηβ άβίΓθδδβ οοιηπίθ ί1 η’γ βη α ρα8 θιι 

(Ιβριιίδ 1β οοιηιηΘηοΘηίθηΙ; άβ Ια ΟΓθαΙίοη ςπθ Βίθΐι α ογθθθ ]Π8(|π’α 

ιηαίηίβηαηΐ, βί οοπιπιθ ί1 η’γ θη απΓα ραδ. 20 Εί βί Ιβ δβί^ηθυΓ 

η’αναίΐ α1)Γ6^θ οβδ ]οαΓδ, ρθΓδοηηβ η’απΓαίί βοΐιαρρβ; ηιαίδ ίΐ α 

ΐΏΟίηβηΙ νουΐιι. ^ιιί1ηι 4 Ια άθδίΓυοΙίοη, ^Θ8ιι8 ηβ ^ιι§^6 ρα8 α ρΓθρθ8 άβ ΓαίΤίρ- 
πιβΓ άθ ηοανθαυ. 

19-23. ΙιΑ ΟΕΤΚΕ88Ε 8υΡΚΕΜΕ ΕΤ ΕΕ8 ΡΙΟΕΕΕ8 (Μΐ. XXIV, 21-25 ; οΓ. Εο. XXI, 23’’-24). 
ΟβΙΙβ ρβποορβ ΕοηιρΓβηά άβυχ ραΓίίβδ αδδβζ άίδϋηοίβδ. Εβ ν. 21, ςυί οοιη- 

ιηβηοβ Ια δβοοηάβ, δβ ΓβίΓοπνβ ρουρ Γϊάέβ ρρίηοίραΐβ άαηδ Εο. χνιι, 23, ού βΐΐβ 
Γαίί ραρίίβ ά’υη (ϋδΟοιιΓδ βυρ Ια Ρβνβίαϋοη ίηδίαηίαηββ άιι Γίΐδ άβ ΓΙιοπιπιβ. ΜΙ. 
α ίηδβΡβ υη Ιβχίβ δβιηΜαΜβ α ββΐιιί άβ Εβ. αρρβδ ανοιρ άοηηβ υη ΙβχΙβ δβηι- 
1)1α1)1β α ββΐιιί άβ Μβ. Β’ού Ια βοιι]ββΙαρβ ρρο1)α1)1β, ΓορΙίβββ ραρ Ιβδ ΙβΡίηβδ άα 
ΙβχΙβ, ςιιβ ββ ραδδα^'β άα ιηοίηδ α ίαϋ ραρΙίβ ά’αη άίδβοαρδ δπρ ΓαρραρίΙίοη 
άα ΟΙιρίδί. 

19) Εβ νβΡδβί βδΐ, ραρ ραρρορί α ββ θ[αί ρρβββάβ, άαηδ 1β ιηβιηβ ραρρορί 
βχαβίβιηβηί ςαβ Βαη. χιι, 1 ανββ ββ ςαί ρρβββάβ. Βαηδ Βαη. χι, 45, Ια Γιη άβ 
Γβηηβιηί βδί αηηοηβββ; ραίδ, δαηδ ααΐρβ ίηάίβαΐίοη (^α’αη να^αβ « βη ββ 
Ιβιηρδ-ΐα », 1β ρ^ΙΙιπιβ β1ιαη§^β, βί Ια δββηβ ααδδΐ, άββαΐαηΐ ραρ αηβ Ιριβαΐαΐίοη 
(5αβ Ια βη άα ρβΡδββαΙβαρ ηβ ίαίδαϋ ραδ αΐίβηάρβ. Εβδ ΙβΡίηβδ πιβιαβδ δοηί 
Ρβρροάαΐί,δ άαηδ Μβ. : ΤΚβοά. : και εσται καιρός θλίψεως, θλίψις οια ου γέγονεν άφ’ ης 
γεγένηται έθνος εν τί) γί) έως του καιρού Ικείνου... δοηΐ δαανβδ ββαχ ςαΐ δοηΐ ββρίίδ 
άαηδ 1β Ηνρβ, β’βδί-α-άιρβ Ιβδ βΙαδ. Ε’βδΙ ρβαΐ-έίρβ 1β ΙβχΙβ άβ Βαη. (^αί α 
βηΐραιηβ Μβ. α ββΡίΡβ οΓα ού γέγονεν ροαρ ρΙαββΡ βηδαίΙβ τοιαύτη, βοηΐραιρβιηβηί 
α Γαβα^β (βαδ ρβαΐ-βίρβ αηίς[αβ, •^ο'βίβ), αα Ιίβα άβ τοιαύτη οϊα. Εβ ραρρροβΗβ- 
πιβηΐ ίΡβδ βίροίΐ ίηάαϋ α ρβηδβρ ςαβ Ια Ιραάίΐίοη δαίνίβ ραρ Μβ. αναϋ βη ναβ 
Ια βοηδοπιπιαίίοη άβρηίβρβ. « Εβδ ^οαρδ » δοηΐ αηβ βχρρβδδίοη Ιρβδ να§^αβ ςαί 
ηβ Ιίβ ραδ ηβββδδαΐΡβιηβηί 1β ν. 19 αα ν. 17. « Βαηδ ββ 3θαρ » οα « άαηδ ββδ 
.]οαΡδ » ηβ άβδί^ηβηί ^αβΡβ ηαβ Γανβηίρ βββζ Ιβδ ρρορββίβδ. Ε’βοριζοη δ’βίβηά 
ά Ιοαίβ ΓΚΐδίοΐΡβ άα ιηοηάβ. II βδΐ νραί (}αβ άοδβρΕβ ηβ δ’βχρρίιηβ §^αβΡβ ιηοίηδ 
ίορίβπιβηί : τά γούν πάντων άπ’ α?ώνος άτυχϊίρ.ατα προς τά Ιουδαίων ηττησθαι δοκώ κατά 
σύγκρισιν [ΒβΙΙ. ’ρνοοβιη. 4). 

8αΡ άπ’ άρχης κτίσεως βί. X, 6. Εί. Αροβ. Μοδ. νΐΐι, 1 : ... νβηίβΙ ίη €08 ηΐΐίο 
βί ίνα, (ΐιιαβ ΐαΐίδ ηοη ^ιιίί ίη ίΙΙίε α ΒαβοιιΙο ιχΒψιβ αά ΪΙΙητη ίβπιραδ. 

20) Εβ νβΡδβί α αηβ δανβαρ βββραϊ(}αβ ραρίίβαΐίβρβ. « Κύριος δαηδ αρϋβΙβ = 
ΙαΚνβ, Ιίηιίίβ άαηδ 1β Ν. Τ. ααχ βϋαίίοηδ βί ρβραδβδ άβ 1Ά. Τ. βί α ςαβίςαβδ 
ραδδα^βδ οα αη ορί§·ίηα1 Εββρβα οα αραιηββη βδί άίρββίβπιβηί βη ναβ, ραρ 
βχβηιρΙβ Εβ.ι,5-ιι, 52 οα ί1 δβ ΡβηβοηίΡβ βαίί ίοίδ» [Βίνβίβ). —ούκ άν έσώθη πάσα 
σαρξ βδί άοαβίβηιβηί βέβραϊςαβ : (Ετβη. νι, 12) ροαρ άίρβ ίοαδ Ιβδ 
βοιηηιβδ, βί ^3 ... ροαρ άίρβ ρβΡδοηηβ {ΒΙαεε, 181). Εβ ραδδα§^β ραρρβΠβ 
άβρέηιίβ : Ί\2?:ΐ ^3^ ]'’ί< (άβρ. χιι, 12). — Χολοβοΰν δί^ηίββ αιηραίβρ. Ε’ίάββ 
άβ βοαρβρ Ιβδ .]οαρδ ροαρ αιηβηβρ ρΙαδ ίόί Ια βη βδί ββΠβ άα ίραάαβίβαρ άίί ΤΕβο- 
άοίίοη άαηδ Βαη. ιχ, 24 : έβδορ-τ^κοντα έβδο;αάδες συνετριτίθησαν (οα ■^ΠΠ3 α βίβ ρρίδ 
Ιίίίβραίβιηβηί άαηδ 1β ηιβιηβ δβηδ (}αβ γϊρ II 8αηι. ιν, 12). Βίβα α αβρβ^'β 1β 
ίβιηρδ άβ Γβρρβανβ, δαηδ ςαοί ίοαδ Ιβδ βοη^ιαβδ ααραίβηί ρβρί; σώζειν δί§[·ηίββ 
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(^ιΐΘΐθ[α’ιιη νοπ8 άίί : νοίοί Ιβ 01ΐΓί8ΐ; ίοί, 1θ νοίοί Ια! ηβ Ιβ ορογοζ 
ρα8! 22 Οαρ Π βαΓ^ίΓα άβ Γαιιχ 01ΐΓί8ίδ θΙ άβ ίαιιχ ρρορίιοΐβδ οΙ Πδ 

ίθΓοηΙ άβδ δί^^ηθδ βί άβδ ρΓοάί^βδ ροπρ ό^αρθρ, δ’ίΐ βίαίΐ ροδ¬ 

ιοί ΘοΙιαρροΓ 9. Ια ιώογΙ, δβηδ Ιιίβη άίδϋηοί άβ οβίαί ({α’ίΐ α ν. 13. Τοαδ Ιβδ 
ΙιοηίΓηβδ ροπΡΓαίοηΙ 8ί§·ηίββρ Ιβδ ΙδΓαέΙίΙβδ (3οθ1 ιιι, 1; Ιογ. χιι, 12), δί Ιβ οοη- 

ίβχΐθ γ ίηνίίαίί, ιηαίδ ίοί τίβη η’βη^α§·β α ρβπδβΓ α οβπχ ({τιί βίαίβηΙ; βηίβΓπίΘδ 
βαηδ 3θΓυδαΐΘΐη. Ιιβδ βΐπδ ηβ δοηί ραδ δίιηρίβπίθηί Ιβδ 3αίίδ, ιηαίδ ρΙυΙόΙ Ιβδ 
3ΠδΙβδ, οίιοίδίδ ραΓ Βίβιι άαηδ ιιηβ ηααδδβ άβδίίηββ α ρβπρ. Ογ, Ιβδ ΓιάβΙβδ 
βίαίβηΐ οβηδβδ ανοίρ ίαί άαηδ Ιβδ ιηοηία^ηβδ. Βα δοβηβ η’βδί άοηο ηί Ιβ ΤβιηρΙβ, 

ηί 3βριΐδα1βιη, ηί ιηέιηβ Ια 3ιΐ(1ββ; ο’βδί Ιβ ιηοηάβ αυ. ιηίΐίβιι άηηυβί Ιβδ βΐπδ 
δοηί άίδρβΡδβδ (οΓ. Κηαϊ). βί δβδ αηίορίίβδ, Ββάβ, €α]βΐαη, ΕΓαεητβ). Ββδ βΐιΐδ 
ραραίδδβηί Ιρβδ δοηνβηί άαηδ ΗβηοοΙι. « Ρρίδ βη Ιηί-ιηέιηβ, οβ ρβΐίΐ ραδδα^β α 
Ιουΐβ Ια οοηίβιιρ ά’αηβ αροοαί^ρδβ ]ηίνβ, άοηΐ Ιβδ Ιβρπιβδ ροηναίβηΐ ά’αίΐΐβπρδ 

δ’αάαρΙβΡ αη οοηΐβχΐβ άβ Μο. » [ΚΒ. 1906, 387), βί δ’αρρΙίΐίπβΡ αίηδί αη Ιΐιδιηβ 
Πηαΐ βηνίδα^β άαηδ Ια ρβΡδρβοΙίνβ (ίηί δπίί Ια ραίηβ άβ Ια 3ηάβθ. Βο. α ρΙαοβ 
ίοί Ια ρρίδβ άβ 3βρπδα1βιη, ίοηΐββ ραρ Ιβδ ηαίίοηδ. 

21 δ.) Ιίβ άίδοοπρδ άίρβοΐ ρβρρβηά, ί1 δ’α^ίΐ οΙαίρβιηβηΙ άβδ ΓιάβΙβδ άα ΟΚρίδΙ, 
((ηί αΐίβηάβηΐ δα νβηηβ, βί ηβ άοίνβηί ραδ δβ Ιαίδδβρ Ιροιηρβρ. Νοηδ ανοηδ άβ3α 
να α Γοβανρβ άβ ίααχ Μβδδίβδ (ν. 6). Οη ηβ νοίί ραδ, άϋ Βοίδ7, ροαρς[αοί Μο. 
« δβ ΓβρβΙβ ααδδί §·ααοΙιβιηβηΙ, δί οβ η’βδί ςα’ίΐ βχρΙοίίβ δαοοβδδίνβιηβηί άβαχ 
δοαροβδ .άίδίίηοίβδ, οοιηρίβίαηί Γβηδβί^^ηβιηβηί άβ Γυηβ ραρ οβίαί άβ ΓααΙρβ » 

(II, 426). 8ί Γΐιγροίΐιβδβ άβ άβαχ δοαροβδ βορίίβδ η’βδί ραδ ρροανββ ροαρ Μο., 

Γβχίδίβηοβ άβ άβαχ άίδοοαρδ άαηδ Ια ίραάίίίοη βδί οοηβριηββ ραρ Ιβ ίαίί ςαβ 
1)0. α ιηίδ Γβς[αίνα1βηί άα ν. 21 άαηδ αη άίδοοαΡδ δαρ Γαρραρίίίοη άα Γίΐδ άβ 

Γβοιηιηβ (χνπ, 23). 

Μί. ίηάί(ίαβ ααδδί Ια άααΐίίβ, (ϊαοίι^ιΓίΙ αίί ίοαί β1οε[αβ αα ιηβιηβ βηάροίί, 
ραίδςαβ Ιβδ νν. 26-28 ρβρρβηηβηί Γίάββ άβ]α βηοηοββ ααχ νν. 23-25 ραραΐΐβίβ- 

ιηβηί α Μο. βί Ια άβνβίορρβηί ανβο Βο. άαηδ Ια 1ί§'ηβ άβ Ια ραροαδίβ. II βδί 
ίιηροδδίβΙβ (ίαβ Μο. η’αίί ραδ βα οοηδοίβηοβ ςαβ Ιβ δβηδ ρρίπιίίίΐ άα ραδδα^^β 
αναίί ραρρορί α Ια νβηαβ άα Ρίΐδ άβ Γβοιηιηβ. 8’ί1 Ιβ ρΙαοβ ίοί, βη δβ ρβρβίαηί, 
ο’βδί άοηο οβίίβ ηοανβΠβ δίίααίίοη (}α’ί1 α βη ναβ, άίίΤβΡβηίβ άβ Ια ρρβοβάβηίβ 
α Ιαηαβίΐβ αναίί ίραίί Ιβ ν. 6. II ηβ δ’α^ίί ρΙαδ άβδ ίααχ Μβδδίβδ (^αί ίαίδαίβηί 
βδρβρβρ Ιβ δαίαί αναηί Ια ραίηβ; άβδορπιαίδ Ια δΟβηβ βδί οβαη^'ββ. 

Ιίβδ βάβΙβδ, αα ιηίΐίβα άβ οαίαιηίίβδ ίηοαϊβδ, αίίβηάβηί ανβο ίιηραίίβηοβ 
Γανβηβιηβηί άα Οβρίδί €[αί βδί ροαρ βαχ άβδαδ. Ββδ ίααχ οβρίδίδ βί Ιβδ ίααχ 
ρρορββίβδ βδδαίβηί άβ Ιβδ δβάαίρβ, άβ δβ ίαίρβ ραδδβρ ροαρ Ιβ Ββρίδί, αα 
ιηογβη άβ ρροάί§·βδ. Ββδ βΙαδ ηβ ρβανβηί βίρβ ίροιηρβδ; Ιβαρ αίίβηίβ άα νραί 
Οβρίδί άβιηβαρθρα βηίίβΡβ; ο’βδί άοηο (|α’β11β ίαίί ραρίίβ άβ Ιβαρ βίβοίίοη βΐΐβ- 

ιηέιηβ. « 8ί ο’βίαίί ροδδίΜβ » ίηάίι^αβ (^αβ Ιβδ ρροάί§·βδ δβροηί ίβίδ (|αβ Ιβδ βΙαδ 
δβραίβηί βηίραίηβδ δαηδ αη δβοοαρδ ίρβδ δρβοίαΐ άβ Βίβα. 

— ο’βδί άοηο ααχ βάβΙβδ (^α’οη δ’αάρβδδβ δρβοίαίβιηβηί, ηοη α Ια 
ηαίίοη βη §^βηβρα1. Ηβ§^βδίρρβ βηίβηάαίί βίβη Ιβδ ρδβαάο-οβρίδίδ ηοη άβδ 
ρδβαάο-ιηβδδίβδ ]αίίδ, ιηαίδ άβδ δαοοβδδβαρδ άβδ ββΡβίίι^αβδ : άπ'ο τούτων ψευ- 

ΕΥΑΝβΙΕΕ 8ΕΕ0Ν δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 21 , 
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δίΒΙβ, 1β8 β1π8. 23 ΡοπΓ γου8, ρρβηθζ ^αΓοίβ; ίβ νοιΐ8 αί ΙοπΙ αηηοηοβ 

ά’αναηοΘ. 

άδιηδ 068 ]0ΠΓ8-13, εΐρΓΘ8 ΟβΙΙβ (1θΐΓβ88θ, 1θ 8θ1θί1 8ΘΓα 

δόχριστοι, ψευδοπροφηται, ψευδαπόστολοι, οΓτινες έριερισαν την ενο^σίν της εκκλησίας (Ευδ. 

IV, XXII, 6). Εβδ σηρ-εΐα βί τέρατα ηβ 8θηί ρ&8 άβδ ρΓβπνβδ 8υ£Γΐ8αηίθ8 ροπΓ 
ΓβηοηοβΓ κ Ια ίοί; οΓ. ϋΐ. χιιι, 1 (2) ού ί1 68ΐ ΓβοοίΉΐϊΐαηάό άβ ηβ ρα8 8θ ΙαίδδβΓ 
βηίΓαιηβΕ ραρ ββδ δί^ηβδ οη ρΓ0(ϋ§·β8 α δυίγΓβ άβδ άίβυχ βίΓαη§'βΓ8. II ηβ 
8βΓαϋ ρα8 ιηοίηδ ΓαΙαΙ (1β 8β ΙαίδδβΓ ΐΓΟιηρβΓ 8ιιγ 1β ΟΙιπδΙ. Εβ8 τέρατα οη ρΓΟ- 
άί^-βδ, ιηίΓαβΙβδ, 8οηΙ ίοη]οηΓ8 ρπ8 άαηδ 1β ΐ3οη 8βη8 άαηδ 1β Ν. Τ., 8αηί α 
ρροροδ άβ Ι’αάνβΓδαίΓΟ άβ ^βδηδ (ΙοηΙ ραΗβ δαίηί Ραηΐ άαηδ ηη ραδδα§·β ς[ηί 
δβ ταρρΓΟβΙιβ Ρβαηβοηρ άη ηόΐΓβ (II ΤΚβδδ. π, 9). 

23) 3βδηδ η’α ραδ άββηί Γανβηιρ βΙαίΓβιηβηΙ δοπδ δβδ ίΐ'αΐΐδ ΙιίδΙοπι^ηβδ; 
ιηαίδ ίΐ βη α (Ιίί αδδβζ ροηΓ ιηβίΐΓβ βη §^αΓ(Ιβ δβδ άίδβίρίβδ, βΐ ραΓ βηχ Ιβδ 
αυΐΓβδ; βί. ν. 37. Οη ηβ ρβηί ηίβΓ 0|ηβ άποπλαναν (ν. 22) βΐ βλέπετε (ν. 23) ηβ 
ταρρβΠβηΙ βλέπετε βΐ πλανη'στ) άη ν. 5, βοιηπιβ δί Ιβδ νβΓδβΙδ 22 β1 23 ίοΓΠίαίβηΙ 
Πηο/α^ίο άβ ίοιιίβ ββΐίβ ρΓβιηίβΓβ ραΓίίβ άπ άίδβοπΓδ. Μαΐδ ββδ ταρρΓΟβΙιβηιβηΙδ 
ρβηνβηΐ απδδΐ ΐη άίςηβΓ ηη ηοηνβαη ροίηΐ άβ άβραΗ δοηδ Ια ίοηηβ ά’ηηβ ^6- 
Βροηβίο. 

24-27. Αυενεμεντ ηυ Ειοδ ώε ε’ηομμε (Μί. χχιν, 29-31; Εβ. χχι, 25-28). 
24) « Όαηδ ββδ ]οηΓδ-Ια » βδΐ άβ ηοηνβαη ηηβ βχρΓβδδίοη Ιρβδ να§;·ηβ, ιηαίδ 

€{ηί ββρβηάαηΐ Ιίβ 1β ν. 24 αηχ 'νβΓδβΙδ 19-23 ρΐηδ βίΓοίίβιηβηί (5ηβ Ιβ ν. 19 
η’βδί Ιίβ αηχ νβΓδβΙδ ρρβββάβηΐδ. — Μετά ηβ ιηαΓ^ηβ ραδ ηη Ιοη^ ίηΙβΓναΙΙβ 
βηΐΓβ Ια άβίΓβδδβ βί Ια Γιη, ιηαίδ δβηίβιηβηί ηηβ Ια Γιη δηίί Ια (ΙβίΓβδδβ. Ο’βδί 
αίηδί ά’αίΠβιΐΓδ ςηβ Γβηίβηά Μί. βη ββηναηί ευθέως. — αλλά ίηάίςηβ δβηίβιηβηί 
Ια ρβρίρβίίβ. « Οη δβ ρΙαββ ιηοίηδ αη ροίηί άβ νηβ άβδ ρΕβηοιηβηβδ βοδίηίίϊηβδ 
ηη’α ββΐηί άη δαΙηί. Αη ιηοιηβηί οη ίοηί ραΓαίδδαίί ρβΓάη, β’βδί Ι’ίηίβΓνβηίίοη 
άίνίηβ, β’βδί 1β βίβΐ (^ηί δ’βΙίΓαηΙβ, β’βδί 1β Ρίΐδ άβ Γΐιοιηηιβ ςηί νίβηί. Εβδ βΐηδ 
δοηί δαηνβδ! II ηβ δ’α^ίί άοηβ ροίηί άβ ρΓοάροηιβδ 1ηα^(^ηβδ ραΓ Ιβδ ίΓαηδίοΓ- 
ιηαίίοηδ άβδ αδίΓβδ, ιηαίδ άβ ίοΓίβδ ίιηα§'βδ ροηβ ιηαΓςηβΓ ςηβ Όίβη βηίΓβ βη 
δββηβ » [ΕΒ. 1906, 388). 
Οβδ ίιηα^-βδ δοηί βχρήηιββδ βη ίβηηβδ βοηβαηίδ άαηδ Ια ρρορίιβίίβ βί άαηδ 

Γαροβαΐ^ρδβ : βί. Ιδ. ΧΙΙΙ, 10 : οί γάρ αστέρες του ούρανοΰ... τό φως ού δώσουσιν, κα'ι 

σκοτισθτίσεται του ήλίου άνατέλλοντος, και ή σελήνή ού δώσει τό φως αυτής, χχχιν, 4 : 
τακτ^σονται πάσαι αί δυνάμεις των ουρανών... κα'ι πάντα τα άστρα πεσεϊται, βί. Εζ. χχχιι, 
7; άοθΙ II, 10, βί ραηηί Ιβδ αροβαΐ^ρδβδ ββΠβ άβ Μοϊδβ, χ, 5 ; 8θΙ ηοη άαϋι Ιιι- 

πιβη 6ί ΐη ΙβηβΒΓίβ εοηνβνίβηΐ 86 οονηιια Ιιιηαβ βΐ οοη^ΓΪη^βηίιΐΓ βΐ ΙοΙα οοηνβπίΐ 
86 ΐη 8αη§Ίΐίη6 βΐ 0Γΐ)ί8 8ΐ6ΐΙαηιπι 6οηΐηνΙ)αΙ>ίΐΐί7\.. Εβ. α άοηηβ ά Ια άβδβπρίίοη 
ηη βαβίιβί ρΐηδ βοηίοΓηιβ ά Γαδίροηοιηίβ άη ίβιηρδ βη ραιάαηί δβηίβιηβηί άβ 
δί§·ηβδ άαηδ 1β δοΙβίΙ, Ια Ιηηβ βί Ιβδ αδίΓβδ. Εβ η’βίαίβηί Ια άβρηίδ Ιοη§·ίβηιρδ οιηβ 
άβδ ιηβίαρΙιΟΓβδ, ρηίδθ[ηβ Ιδαϊβ Ιβδ βιηρΙοίβ άβ Ια βΐιηίβ άβ ΒαΡ^Ιοηβ βί ά’Ε- 
άοιη, ΕζββΙιίβΙ άβ ΓΕ§'7ρίβ. ΕΠβδ δοηί άβιηβηΓββδ βη ηδα§·β βΕβζ Ιβδ άηίίδ άαηδ 
άβδ βαδ Ρβαηβοηρ ιηοίηδ ^τανβδ (βί. Σβ Μ688ίαηί8ΐη6..., ρ. 49 δ.). Οβ η’βδί 
άοηβ ραδ α βαηδβ άβ ββδ βχρρβδδίοηδ ςη’οη άοίί ΓββοηηαίίΓβ ίβί Ια βη άη 
ηιοηάβ αβίηβΐ, β’βδί ά βαηδβ άβδ νν. 26 βί 27. 
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ο1)8ουΓθί, Ια Ιυηβ ηβ άοηηβΓα ρίπδ δα ΙιιηιίβΓθ, θΐ Ιβδ αδίΓθδ 
ΙοιηΙιβΓοηΙ (1π οίθΙ, θΐ Ιβδ ρυίδδαηοθδ (^ιιί δοηΐ άαπδ Ιοδ οίβπχ δθΓοηΐ 
β1)Γαη1θβδ. 26 ΕΙ αΙοΓδ οη νθΓΡα 1θ Είΐδ άβ ΓΙιοιηηΐΘ νβηαηΐ άαηδ άθδ 
ηυβθδ, ανθο Ιιβαποοπρ άβ ρυίδδαηοβ θΙ άβ ^ΙοίΓβ. 27 ΕΙ αΙοΓδ Π βη- 

νβΓκα Ιθδ αη^'θδ, θί ί1 ΓαδδβηιΒΙβΓα Ιβδ όΐπδ άβδ 0[ΐιαΐΓ6 νβηίδ, άβ 
ΓβχίΓβιηίΙθ άβ Ια ίβΡΓβ ΐυδοίπ’α ΓβχίΓβπιίΙβ άπ βίβΙ. 

25) 1^3. ΙουηιπΓβ εσονται... πίπτοντες βδΐ ρΙυΙόί ηη αΓαιπαϊδηιβ, βνίΐέ ρκΓ Μί. 
Ε’ορροδϋίοη βδί Ια ιηβιηβ βηΐΓβ Ιβδ αδίΓβδ βΐ Ιβδ νβρίιΐδ (^πβ άαιΐδ Ιδ. χχχιν, 4: 
ταχήσονται πασαι αί δυνάμεις των ουρανών... χα\ πάντα τά άστρα πεσεΐ’ται... II ν κ 

άοηο Ια ηη δίπιρίθ ραΓαΙΙέΙίδΐηβ δγηΐΐΐθΐίοιηβ οΐι Ιβδ δυνάμεις (□'ιαχυπ νοϊ) 8θηί 
δγηοηγιηβδ άβδ ,αδίΓβδ. Ε’ίάββ άβ Ια βΐιηΐβ άβδ βίοίΐβδ α ρη λ^βηίΓ ά’αΙιοΓά άβδ 
βΙοίΙβδ Γιίαηΐβδ; ιηαίδ Ια δββηβ βδΐ ίβί Ιιβαηβοηρ ρΐηδ §ταηάίθδβ. 

26) Οοιηιηβ Ια ΙβΓΓβ βδί ββηδββ 1β ββηΐΓβ άη ηιοηάβ, βΠβ α αηδδΐ ηη ροΐηί 
ββηίΓαΙ (}ηί βδί ββηδβ βίΓβ άβΓηδαΙβηι, ά’οη Γοη νβπ'α 1β Ρίΐδ άβ Γΐιοιηιηβ άαηδ 
άβδ ηηα§·β8. €β δοηί ρΓβδςηβ Ιβδ ίβηηβδ άβ ϋαηίβΙ (νιι, 13), ιηαίδ αη Ηβη 
ά’ηηβ αρραιήίίοη δβηιΗΙαΗΙβ α ηη Ηοιηηιβ, β’βδί 3β8ηδ Ιηί-ιηβηιβ, ςηί α ρπδ 1β 
ίίίΓβ άβ Ρίΐδ άβ ΓΙιοηιηιβ ςηί αρραΓαίίΓα §·1θΓίβηχ. Η’αΐΐηδίοη α ϋαηίβΙ η’βίαηί 
ραδ ίβχίηβΙΙβ, Μβ. η’αρρηίβ ραδ Ια Ιβςοη μετά (= Π^) των νεφελών ρΐηίόί ςηβ επί 
(ζττ ^2;) (βοηίΓβ Όαιμαν, ΤΡοΓίβ..., 198). Ηβ δβί^Ίίβηρ νβηαίί ΟΓάίηαίΓβπιβηί 
άαη8 ηηβ ηηββ (Εχ. χχχιν, 5; Εβν. χνι, 2; Νηιη. χι, 25, βίβ.ρ 

27) Εβ Γβνβ ά’ΙδΓαβΙ βίαίί Ια τβηηίοη άβδ άοηζβ ίπΗηδ, Γηηβ άβδ οβηνΓβδ 
αίίβηάηβδ άη Μβδδίβ {Σβ Μβδείαηίβιηβ..., 198), ^ηο^(^ηβ 1β δαΙηί βη άβδηδ δοΐί 
1β δαΙηί άβ βΙιαβηη, ββρβηάαηί Γίάββ ά’ηηβ Γβηηίοη άβιηβηΓβ. Εβδ ίβΓΠίβδ δοηί 
βιηρΓηηίβδ α Όί. χχχ, 4 βί α Ζαβίι. ιι, 6 (10), ιηαίδ ί1 ηβ δ’α^ίί ρΐηδ ά’ΙδΓαβΙ. Εα 
ηοηνβΐΐβ βοιηιηηηαηίβ δβ βοιηροδβ άβδ βΐιΐδ, ςηί δοηί Ιβδ βΐηδ άβ 3β8η8, Ιβδ 
ηιβπιβδ ςηί αη ν. 20 οηί βίβ βΙιοίδίδ ραρ 1β 8βί§·ηβηΓ. 11δ δοηί ^Γοηρβδ, 
επισυνάξει, νβρΗβ άοηί δαίηί Ραηΐ α ηοίβ 1β δηΗδίαηίίί: ήμών έπισυναγωγης επ’ αυτόν 
(II ΤΚβδδ. II, 1). Εβίίβ Γβηηίοη ΙοΓδ άβ Ια ραΓοηδίβ η’βδί ροίηί Ια ίοηάαίίοη άβ 
ΓΕ^Ηδβ, ρηίδφαβ δαίηί ΡαηΙ Γαίίβηάαίί βηβΟΓβ. Ε’αίΐίβηρδ Μβ. δβ δβΓί ά’ηη 
ίβΓίηβ ςηί ίηάίς^ηβ (5ηβ Ιβδ άβδίίηββδ άβ Ια ίβΓΓβ δοηί ίβπηίηββδ. Εβδ βΐηβ 
δοηί ταδδβιηΗΙβδ Ιχ τών τεσσάρων άνεμων, άβδ ςηαίΓβ ροίηίδ άβ ΓΗορίζοη, ίβηηβ 
ςη’οη ΓβηβοηίΓβ άαηδ άβηχ ραρ^ρηδ {Εχροβ., ιηαΓδ 1908, 271). Εα ρΕΓαδβ άπ’ 

άχρου γης εως άχρου ούρανοΰ βδί δί άίίΤιβίΙβ ς[ηβ δΛΥβίβ Γβηοηββ ά Ι’βχρΙίί^ηβΓ αηίρβ- 
ιηβηί (|ηβ βοιηηιβ ηη ίβηηβ να§·ηβ ροηρ άίρβ ραρίοηί. ΕΆ. Τ. α Ια ίοηηηΐβ : 
« ά’ηηβ βχίΓβηιίίβ άη βίβΙ α Γαηίρβ » (Οί. χχχ, 4; Ρδ.χνιπ [χιχ], 7) βί β’βδί άαηδ 
ββ δβηδ ςηβ δ’βδί άββίάβ Μί. βη ιηβίίαηί άχρα αη ρΐηρ. βοηιιηβ άβΓ. χχν, 16 
(χηχ, 36), οη Ηίβη ; « ά’ηηβ βχίΓβηιίίβ άβ Ια ίβιτβ ά Γαηίΐ’β » (Όί. χιιι, 7 [8]; 
3βΓ. XII, 12). Εβδ άβηχ βχρΓβδδίοηδ δβ βοιηρΓβηηβηί ρηίδς[ηβ Ια ίβΓΓβ βί Ιβ βίβΙ 
δοηί ββηδβδ δβ ίοηβΙιβΓ αηχ βχίΓβιηίίβδ. Ρβηί-βίΓβ βδί-ββ ββ ί^ηβ Μβ. α νοηΐη 
άίΓβ βη ρΓβηαηί ηη ροίηί άβ άβραΓί δηΓ Ια ίβΓΓβ βί ηη ροίηί ά’αΓΓίνββ αη βίβΙ. 
Μαίδ ρβηί-βίΓβ αηδδί ά'κρον βδί-ί1 ρΐηίόί 1β ροίηί 1β ρΐηδ βίβνβ άβ Ια ίβΓΓβ (ά’α- 
ρΓβδ 0Γ688ηιαηη άαηδ ΚΙθ8ΐ., Ιβ ροίηί Ιβ ρΐηδ Ηαδ άβ Ια ίβιτβ), ά’οη Ιβδ βΐηβ 
δοηί βηΐβνβδ αη βίβΙ βοηιιηβ άαηδ ΓΑροβ. άβ Μοϊδβ : ίηηο (βΐίχ €η8 Ιη, ΐ8Γα}ΐ6ΐ.., 

6ΐ αΙίαΒίΐ Ιβ ά6ΐΐ8 βί [ααίβΙ ΙιαβΓβνβ οαβίο 8ΐβ11ανηιη (χ, 8. 9); βί. I Τΐιβδδ. ιν, 17. 
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^ι1β 1θ β§·πίθΓ νοιΐ8 ΓοιίΓηίδδθ υη ίθΓπιΘ ββ οοιηραΓαίδοη! 1ιΟΓ8(|πθ 

άΘ]ά 8Θ8 1)Γαηο1ΐθ8 δοηΐ άβνθπυθδ ΐβικίΓθδ, θΐ (|πθ 1θ3 ίβιιίΙΐΘδ οηΐ; 

ροπ88θ, νοιίδ βανβζ (|ΠΘ ΓβΙβ ΘδΙ ρΓΟοΙίθ. Οβ ηΐθπΐθ, νοτιδ αυδδί, 

(^υ&ικί νουδ υθγγθζ αρηνθΓ οθδ οΐιοδβδ, δ&οΐΐθζ (^υβ ο’θδΐ; ρροοίΐθ, 

απχ ροΓίθδ. 3θ νουδ άίδ βη νβηΐβ (^υβ οβΙΙβ ^ΘΠθΓαΙίοη ηβ ρυδδθΓβ. 

28-31. ΙιΑ ΡΑΚΑΒΟΙΕ Ου ΡΙΟυΙΕΚ. ΑρΡΙΚΜΑΤΙΟΝ δΟΕΕΝΝΕΕΕΕ (Μΐ. XXIV, 32-35; 1(0. 

XXI, 29-33). 

28) ΡβΙΐΙθ ραΓ&βοΙβ άτι §·βηΓβ βχρίίοαίίί, ο’βδΙ-α-άίΓβ οοπίραΓαίδοη ΙΐΓββ άθ 
Γοράρβ άθ Ια ηαίιΐΓθ. Εβ β^υίθΡ θπ βδΐ Γο1)]6ί. Ροπρί^ιιοί ραβ ΐοιίδ Ιθδ αΓΐ)Γθ8? 
άβΐϊΐαηάβ \νθ111ι. — Ραροβ (ίυβ ηοιίδ δοπιηιβδ βη Ραίβδίίηβ ού Ια ρΙηρ&Γΐ άθδ 
αρΙίΓθδ, οΙίνίβΓδ, οΐιέηβδ, οαΓοηβίθΓδ οηί άβδ ίθπΠΙβδ ρβΓδίδίαηΙβδ. Ρβ Γι§·υίβΓ, 
Ιγθ8 οοιηιηιιη θΐ (^υί ραρί αναηί Ια νί§'ηθ, (ίτιοΐί^ηθ αρΓβ8 ΓαπιαηάίθΓ, άοηηβ 
νραίπίθηί 1β δί^ηαΐ άη ρπη1βιηρ8, οαο 81 1β ίροίά 8ηΓρΓβηά ραΓΓοί8 βηοορβ 1θ8 
αηιαηάΐθΓ8 βη ββιΐΓ8, ί1 ηβ ΓβνίβηΙ ρ1ιΐ8 (^ηαηά 1β8 ίβηί11β8 άπ β§“ηίβΓ οηΐ αρραηι. 
Ό’αϋΙβπΓδ ΙιΟ. ςαί 8β ρρβοοοιιραίΐ ά’αη1ρβ8 ραγβ α άοηηβ ά’αναηοβ 8αΙί8ίαοΙίοη 
α ΛνβΠβ. βη α]οη1;αηί κα\ πάντα τά δένδρα. II η’γ α άοηο ραδ α ίπια§·ίηβρ υη β- 
^υίβΓ άβ Ια ραΓουδίβ (οί. δυο χι, 21). — απαλός ίηάί(}υβ ί^υβ Ια δβνβ βη ιηοηίαηί 
αάουοίΐ Ια Γί§·ίάί1β άβ8 βραηοββδ, οοηιηιβ άβ88βοβββ8 ραο ΓβίνβΓ. — εχφυη δυβ]. 
ηυί ρβυΐ έΐΓβ Ικφύ^, ρΓθ8. ΐΓαηδΐΙίϊ, ου Ικφυ^, αορ. 8βο. άβ ίορηιβ ραδδίνβ άαηβ 1β 
δβηδ άυ ιηογβη : αΙοΓδ οβ δοηΐ 1β8 ίβυίΐΐβδ (}υί 8οηΙ 1β 8υ3βΙ. Νουδ ρρβίβΓοηδ 
οβΙΙβ ιηαηίβΓβ ανβο 1β8 νβΡδδ. Ιαί. βΐ^ι/^· (οοηΐρβ ΝβείΙβ, ^ο'βΐβ, ςυίρρβΓβΡβηΙ ηβ 
ραδ οβαη^βΓ 1β 8υ3βΙ). — θέρος βδΐ βίβη ΓβΙβ, βΐ ηοη ραβ Ια ιηοίδδοη. Ρα ιηοίδ- 
δοη ΐΓαίΙ ιηίβυχ ρουρ Γα11β§;ΌΡίβ, άβδί^^ηαηΐ 1β 3υ§·βπιβηΙ άβ Όΐβυ (ΜΙ. χιιι, 30. 
39; Αροο. χιν, 15); ιηαΐδ ί1 δ’α^^ϋ ιοί ά’υηβ δίπιρίβ οοιηραραίδοη. ^υαηά 1β β- 
§“υίβρ δβ οουνρβ άβ ίβυίΠβδ, βη ιηαρδ, οη βδί βηοορβ Ιρβδ Ιοίη άβ Ια ιηοΐδδοη 
(^υί, αυχ βηνιροηδ άβ ^βρυ8α1βIη, η’α Ιίβυ ςυ’βη 3υίη. Αυ οοηΐραιρβ οη Ιουοββ 
α ΓβΙβ, ο’βδί-α-άιρβ α Ια βαίδοη οβαυάβ ορροδββ α Ια δαίδοη άβδ ρΐυίβδ. Μέηιβ 
δί^ηβ άαηδ 1β Οαηϋοϊυβ (π, 11 δδ.). 

29) ΚΙοδΙ. ρβιηαρςυβ ανβο ραίδοη φιβ ταΰτα ηβ ρβυΐ δ’αρρϋίίυβρ (|υ’αυχ ρρο- 
άροιηβδ, βΐ δβ Ιρουνβ Ια οοιηιηβ δί 23-27 (ϊυί δοηί βίβη Ια βη άβ ΙουΙ ηβ β§^υ- 
ραίβηΐ ραδ αυραραναηί άαηδ 1β ΙβχΙβ! Ε1 βη βίΤβΙ ταΰτα η’βδί ραδ Ια βη, ηιαίδ 
1β δί^ηβ άβ Ια βη. II βδΐ άοηο οίαιρ ςυβ Μο. ΡβνίβηΙ ιοί βη αρριβρβ βί ηβ ραρΙβ 
ραδ άβ Ια ραρουδίβ βη άίδαηΐ; ταΰτα. 8υρ οβ ραραΐΐβΐίδιηβ άβδ άβυχ άΐδοουρδ, 
οί. αΒ. 1906, 393 δδ. Εοίδγ βδδα^β ά’αΙΙβηυβΡ Γαρ^-υπιβηί; βΐ βηίβηά ραρ ταΰτα 
« Ιουδ Ιβδ ρρέΙίιηίηαίρβδ άβ Γαρραριίίοη βηαΐβ, άβρυίδ α ΓαβοιηίηαΙίοη άβ Ια 
άέδοΐαΐίοη », ]υδςυ’αυ « βουΙβνβΡδβιηβηί άβδ αδίρβδ » (II, 435). Μαίδ οβ βουΐβ- 
νβΡδβιηβηΙ ίαίΐ ραρϋβ άυ άβρηίβρ αοΙβ, άβ Ια βη, βίαηΐ βχρρβδδβπιβηΐ ρΙαοβ ραρ 
Μο. αρΓ6$ (ν. 24) Ια άβΙρβδδβ. Εβδ ρρβίίπιίηαίρβδ ρβυνβηί Ιρέδ βίβη αΙΙβΡ άβ 7 α 
14, Ιβ δί^ηβ άυ ν. 14 βίαηΐ Ιβ άβρηίβΡ ηυί δοϋ υΐίΐβ βί ρβρπιβίΐβ άβ ίυίρ. Ε’βνβ- 
ηβιηβηΐ άυ ν. 29 βδΐ ΙουΙ α ίαϋ άαηδ Ιβ δίγΙβ άυ ν, 14, πι^δίβρίβυχ βΐ νοίΐβ. Ϊ1 
ηγ α Γΐβη α βυρρίββρ, ηί τό τέλος « Ια Γιη », ηί Ιβ Ρίΐδ άβ ΓΕοιηπιβ. Εοπιιηβ α 
ρροροδ άυ δί^^ηβ άυ ν. 14, Εο. α ίηίβρρρβίβ βί βορϊί βη οΙαίΡ : Ιβ ρβ§·ηβ άβ Βίβυ. 
II ηβ Γβηίβηάαίί άοηο ραδ άβ Ια ραρουδίβ. 

30) ΡυΙδί^υβ ταΰτα αυ ν. ρρβοβάβηί ηβ δβ ραίίαοΕβ ραδ ααχ νν. 24-27, (ΐυί δοηί 
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ρα8, (];υΘ ίοηΐ Οθία ηβ 8θίΙ αΓπνβ. Εβ οίβΙ βΐ Ια ΙβΓΓβ ρα88θΓοηί, 

ιηαίβ πΐ€8 ρ8ΐΓθ1θ8 ηβ ραβδβΓοηΙ ροίηΐ. 

άαηδ υηβ απίΐ’β ρβΓδρβοΙίνθ, βΐ ςη’οη βδί Γθνβηπ α Ια ςυβδίίοη ροδββ ραρ Ιβδ 
αρόίΓβδ, ταυτα πάντα ρβπί ίρβδ 1)ίθη, οοιηιηθ αυ V. 4, δ’αρρΗί^υβρ ιιηί(}ΐιβπιβηί α 
Ια άβδίρυοΙίοη άιι ΤβιηρΙβ; οβ (^υί βδί ααχ ρορίθδ άθδ ρρβιηίβΡδ δί^^ηβδ η’βδί 
ραδ Ια οοηδοπιιηαΐίοιι άβ Ιοπί, ιηαίδ ΓόνβηβιηβηΙ ςπϊ α άοηηβ Ηβα ά ΙοπΙ 1β 
ίϋδοουρδ. ΟβΙίβ Γιη, αηηοηοββ ραρ 1β δί^ηβ, βδΐ βη ορροδίΐίοη ανβο υηβ αιιΐρβ 
οαίβ^ΌΡΐβ άβ ίαίΙδ δπρ Ιβδί^υβίδ ρβνίβηάρα 1θ ν. 32. II βδΐ άοηο ίηυΐίΐβ άθ ρρβη- 

άρβ γενεά άαπδ υη αυίρβ δβηδ (5Πβ 1β δβηδ ηοριηαΐ, Ια §·6ηΘΡαΙίοη ςυΐ νίναίΐ αιι 
ιηοιηθηΐ ού 368υ8 Ιβηαίί οβ άίδοουρδ, οοιηπίΘ άαηδ νιιι, 12. 38; ΜΙ. χι, 16; χιι, 
41 88.; XXIII, 36; Εο. χνιι, 25. Κηαΐ). α ορυ. άβνοίρ ΓθπΙθικΙρθ άβδ ^υ^ί8, άοηΐ 
^β8υ8 αυραϋ αΓΓίΡίηβ ς[πβ Ιβυρ ραοβ άυρβραίί ίυδςπ’α Ια Γιη άπ πιοικίβ. Ο’αυΙρβδ 
{ΟΙΐΓί^δ., νίαίον) Γοηί βηίβικία άβδ Γιάέίβδ. 8. ^ΘΡ. Ιαίδδβ ΓορΙίοη : αιιΐ οπιηβ 
§671118 ίιοιηίηαπι εψηίβοαΐ, αιιΐ ΒρβοίαΙίΐβΓ ^ιίάα60^η^η (ΐη Μαίΐΐι. χχιν, 34). 

Ιια ρρίηοίραΐβ άίίΓιουΙΙό οοπΙρθ Γορίηίοη άβ ΚηαΙ). βδί Ιϊρθθ άβΜΙ. χχιιι, 36, ού 
^θ8υ8 αηηοηοΘ (^υβ « οβίίβ §·θη0ρα1ΐοη » ραίβρα ροιιρ ίουδ Ιβδ ορίιηβδ αηΐβ- 

ΓίθυΡδ. 

31) Εα οοΐΐΐραραίδοη ανβο 1β οΐβΙ βΐ Ια ίβρρβ ηυί ραδδβηΐ ηβ δυρροδβ ραδ ςιιβ 
^θδυδ ίαδδβ αΐΐιΐδίοη αυ ν. 24 δ. Ιια πιβιηβ οοιηραραΐδοη δβ ίροιινβ άαηδ Ιο. χνι, 
17, ύαηδ υη οοηΐβχΐβ (ϋίΤβΡβηΙ, α ρροροδ άβ Ια Ιοί. Εί οβία βδΙ αυδδί υη ίηάίοβ 

ςυβ 1θ V. 31 η’βδί ραδ ΙίιηίΙβ ραρ Ιβ ν. 30. Ια ρβηδέβ δ’βίβνβ, βί 1β οοηΐθχΐβ 
η’βδί ραδ ίρβδ βίροίί. Οί λογοι (ανβο ^ινβΐβ, οοηΐρβ ΚΙθ8ΐ.) ηβ δοηί ραβ Ια ρρβάίο- 

ίίοη άβ Ια ρυίηβ άυ ΤβηιρΙβ δβυίβιηβηΐ, ηί, α ρΐυδ ίορίβ ραίδοη, ΓαΓΓίΡίηαίίοη 
ρβΙαίίνβ α οβίίβ ^βηβραίίοη, ιηαίδ Γβηδβί§·ηβηιβηί άβ άβδυδ. Εβ η’βδί ραδ 
οοπιιηβ οί λόγοι ουτοι (οί. Μί. VII, 24; Ιο. ιχ, 28), ιηαίδ οοπιιηβ οί έ(χο\ λόγοι, νιιι, 

38 δ έ{Λ0ς λόγος άο. VIII, 31 δδ.; Ια άοοίρίηβ άβ ΓΕναη§^ί1β βδί ρΐυδ δία1)1β <γυβ 
1β ιηοηάβ ρΐι^βίοιυβ Ιυί-ιηβιηβ; οί. Ιδ. ιι, 6 βί ιιν, 10. 

32-37. ΐΝΟΕκτιτυοΕ βε ι’ΑνΕΝΕΜΕΝΤ ηυ Μαιτκε (Μί. χχιν, 36; οΓ. Μί. χχν, 14. 
15^; XXIV, 42; χχν, 13 βί Ιο. χιι, 40; βί 1β Ρβδυπιθ άβ Ιο. χχι, 34-36), 
Ιο. δβ οοηίβηίβ ίοί ά’υηβ δορίβ άβ Ρβδυιηβ άβ Μο., άβνβίορρβ άαηδ 1β δβηδ 

ιηοραί; ί1 αοουδβ άοηο 1β Ιίαίυδ βηίρβ οβ ςυί ρρβοβάβ βί Γοράρβ ά’ίάββδ άαηδ 
Ιβςυβί Μο. βηίΡβ ιηαίηίβηαηί. Ιαηδ Γορίηίοη άβ Ια ρΐυραρί άβδ ραίίοηαΐίδίβδ 
ιηοάβρηβδ, άβδυδ νβυί άίρβ άυ υιβηιβ βνβηβιηβηί ί^υ’ίΐ βη δαίί ίΡβδ οβρίαίηβπιβηί 
Γβροςυβ, ιηαίδ (}υ’ί1 βη ί§·ηορβ 1β 3θυρ βί Γΐιβυρβ. Εη δοί, Ια άίδίίηοίίοη βδί 
ροδδίΠβ βηίρβ Γβρο(}υβ βίΐβ ]ουρου Γΐιβυρβ. Μαίδ ορίίίι^υβιηβηί, βί βη ρρβδβηοβ 
άβδ ίβχίβδ, οη άοίί ρβοοηηαίίρβ υηβ ορροδίίίοη ρΐυδ ρροίοηάβ βηίΡβ οβίίβ ρβρί- 

οορβ βί Ια ρρβοβάβηίβ. Αρρβδ ανοίρ ραρΙβ άβδ δί§'ηβδ ά’υη οβρίαίη βνβηβιηβηί, 
δί^ηβδ ίηίαίΙΙίΜβδ βί ρρβουρδβυρδ, αρρβδ ανοίρ αίΤίΡίηβ δοΙβηηβΠβιηβηί Γβροΐίυβ 
άβ οβί βνβηβηιβηί, οβ η’βδί ραδ άυ ιηβιηβ βνβηβιηβηί (|υβ άβδυδ ραρΙβ ΙοΡδί^υ’ίΙ 
άβοίαρβ (άαηδ υη οβρίαίη δβηδ) η’βη ροίηί οοηηαίίρβ 1β ]ουρ βί ΓΙιβυΡθ, βί ςυ’ίΐ 
ρβοοιηιηαηάβ άβ νβίΙΙβΡ, οοπιιηβ 1β δβυΐ ιηο^βη άβ η’βίρβ ραδ δυρρρίδ, ραροβ 
ςυ’οη ηβ οοηηαίί πιέιηβ ραδ 1β ίβηιρδ (χαφός). II γ αυραίί ςυβίςυβ ούοδθ 
ά’βίραη§·β άαηδ οβίίβ άίδίίηοίίοη βί Ιϊβαυοουρ ά’βιηρΙιαδβ άαηδ Ια ρρβιηίβΡβ 
ραρίίθ άυ άίδοουρδ άβ άβδυδ, Ρβάυίί βηδυίίβ α οοηίβδδβρ (^υΐ! ηβ δαίί τίβη 
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Ογ (|ααη1; α οθ ]οπγ οπ 4 ΓΙιθιιγθ, ρθΓδοηηβ ηθ 8&ίΙ, ραδ ιηέιηβ 

ά’αΐίΐβ! ^’βδι οβ ςπθ ΓβοοηηαίδδθηΙ &υ]οιιΜΊιιιί άβ ρΐιΐδ βη ρΐιΐδ Ιθδ οπΙίς[ΐΐ68 

Ιβδ ρΐιΐδ Γδκϋοατιχ. Ιιοίδ^ : « ραΓοΙβ » (ν. 32) « η’βδί ρ&δ ηοη ρΙαδ άαπδ Γβδ- 

ρπΐ άιι άίδοοπρδ, βί ί1 η’βδί ρ&δ ηαΙιΐΓθΙ €[ΐιβ οβίαί ς[αί άΐί &νβο Ι&ηί ά’&δδπ- 

Γ0ΐηοβ (^υβ δβδ ραΓοΙβδ ηβ ραδδθΓοηΙ ρ&δ, ί§·ηθΓβ Ια άαΐβ άπ ^ταικί ανβηθπιβηΐ » 

(II, 438). ΚΙοδΙ. :« ΟθΙίβ ραΐ’οΐβ απ11ιβη1ί(|πβ άα 8βΐ§;·η6ΠΓ βδΐ βη βοηίΓαάίβΙίοη 

ανββ Ια ρΓβάίβΙίοη άβνθίορρβθ €[υί ρΓβββάβ ». ΛΥθΗΚ. ; « Οβ ρπηβίρβ ρΓΪδ α Ια 

π^ΊίβιΐΓ Γβηά ίηπίίΐβ Ιοπίβ ρΓβάίβΙίοη β8β1ιαΙο1ο§;·ί(}ΐιβ ». — Εβδ βΓίΙί€[ΐιβ8 

βχρΙίοιηβηΙ Ια βοηίΓαάίβΙίοη ςη’ίΐδ βΓββηΙ βη δπρροδαηί ρΐηδίβηρδ δοηΓββδ ρΐηδ 

οιι ιηοίηδ ίηβοΙιβΓβηίβδ. Μαίδ Μβ. ηβ Γβ(ϋ§·β ραδ άβ ββϋβ ίαςοη ραδδίνβ. Αη 

Ιίβη άβ Ιηί αΙΙπΐ3ΐιβΓ ββΙΙβ δΟΓίβ ά’ίηβοηδβίβηββ, ιηίβπχ ναηί βοηδίαΐβρ υη ββΓ- 

Ιαίη να-βΐ-νίβηΐ (Ιβ Ια ρβηδββ. ΑρΓβδ ανοΐΓ ραρίβ άβ Ια (ΙβδίΓηβΙίοη άη Τβιηρίβ, 

Μβ. ΓβνίβηΙ α Γανβηβιηβηί (|υ’ΐ1 α ιηβΙβ α ββ ρρβιηΐβΓ Ιΐιβηιβ; Ιβδ άβηχ βοηβΐη- 

δίοηδ ΙβΓίηίηβηί βΙιαβυηβ ηηβ ραρίίβ άίδΐίηβΐβ άη (ΙίδβουΓδ, 

32) δέ ιηαΓςηβ ηηβ ορροδίίΐοη. II ηβ δ’α§“ίΙ ρΐηδ άβδ ιηαηναίδ 3οηΓδ ν. 17, οη 
ηιβιηβ 19 βί 24, ιηαίδ άβ ββ ]οηΓ, (1η 3οηΓ βηαΐ, ςηΐ ρβηΐ αηδδΐ δ’αρρβίβρ ηηβ 

Ιιβηρβ, ίαηί Ια βη δββα ταρίάβ. 8ί 3βδηδ αναίί νοηΐη βίββ ς[η’ί1 δαναϋ Γέροί^ηβ 

βΐ ηοη 1β ]οηΓ, ί1 αηραίΐ (1ύ (ϋββ τ% ή;χέρας, δαηδ εκείνης. Εκείνη, άαηδ ββ βοη- 

ΙβχΙβ, ΓβνίβηΙ α ηη ]οηΓ αηι^ηβΐ ί1 α βίβ ίαίΐ αΐΐηδίοη ά’ηηβ ίαροη (^ηβίβοηί^ηβ, 

β’βδΙ-α-(ϋΓβ, βοιηιηβ Ια δηίΐβ 1β ρροηνβ, αη ιηοιηβηί άβ ΓανβηβηιβηΙ ν. 26, Ιβ 

ιηέιηβ (τότε) ψιβ ββΐηί οη Ιβδ αδίρβδ ίοηιββΓοηΙ. Εη Ιηί-ιηβιΉβ « ββ 3οηΓ » 

ββδί§“ηβ Ιβ ^ταηβ ]οηΓ, Ιβ ]οηΓ άη ίηα-βιηβηΐ οη (Ιβδ βοιηρίβδ α Γβηβρβ (II Τββδδ. 
I, 10; βί II Τίιη. ι, 12. 18; ιν, 8). 
Οβ V. α Ια ρΐηδ ^ταηάβ ίιηροΓίαηββ αη ροίηΐ άβ νηβ άοο'ΐηαΐίί^ηβ. Μβ. ίραηββίί 

Ιβδ δρββΓβδ βηιηαίηβδ βί ραρίβ (Ιβδ αη§·βδ, άη Είΐδ βί βη ΡβΓβ. II ηβ δ’α^ίί 

ρΐηδ δβηίβιηβηί άη Είΐδ (Ιβ Γΐιοιηηιβ, ιηαίδ (1η Είΐδ, βοιηιηβ άίδίίηβί άη ΡβΓβ. 

Μβ. βιηρΙοίβ άοηβ Ιβ Είΐδ αη δβηδ αβδοΙη, αηδδί βίβη ψιβ Ιβδ αηίΓβδ βναη§^β- 

Ιίδίβδ : Μί. XI, 27; Εβ. χ, 22; 3ο. ν, 19 δδ.; νι, 40; χνιι, 1. Εοίδγ Ιβ Γββοηηαίί βί 

δβ βοηίβηίβ ά’αίβΓπιβΓ €[ηβ « ΓβπιρΙοί αβδοΙη άη ιηοί Είΐδ ροηΓ (1βδί§·ηβΓ Ιβ 

δαηνβηΓ η’αρραρίίβηί ραδ αη 1αη§^α§·β (Ιβ 3βδηδ ηί α ββΐηί άβ Ια ίβαάίίίοη βναη- 

^βΐίί^ηβ ρπιηίίίνβ. 8’ί1 η’αναίί ραδ βίβ α]οηίβ ραΓ Γβναη§;β1ίδίβ, β’βδί Ιβ ραδδα§;·β 

ίοηί βηίίβΓ (|ηί ββνίβηάραίί δηβρββί. Μαββ η’α ίαίί (1’αίΙΙβηΓδ (^η’αβββηίηβΓ 

ΓΜββ βχρπιηββ ραΓ 3βδηδ Ιηί-ιηβιηβ » (II, 438). Ογ ββίίβ βνοίηίίοη άβ Ια ίραβί- 

ίίοη βδί αβδοΙηπιβηί ίηΥΓαίδβηιβΙαβΙβ. Όαηδ ηη ραδ8α§;·β (^ηί βδί ηηβ βοηίβδδίοη 

β’ί^ηοΓαηββ (άαηδ ηη δβηδ α άβίβΓηιίηβρ), Μί. α ΓβίΓαηβββ Ιβ Γίΐδ, Εβ. α οιηίδ 

ίοηί Ιβ ραδδα^'β. ΑΙοΓδ ροηΓ(^ηοί Μβ. αηΓαίί-ί1 ίηδβΓβ Ιβ Γί1δ? ροηΓ βΓββΓ ηηβ 

άίβίβηΐίβ α 1α(ίηβ11β Μί. βί Εβ. οηί βίβ δβηδίβ1βδ? II ίαηί βοηβ νοίβ Ια ηηβ 

ραΓοΙβ βη 8βί§'ηβηΓ αηίΚβηίίςηβ, (:{η’ηηβ βροί^ηβ ροδίβπβηΓβ η’αηραίί ραδ 

ίηνβηίββ (βί. Κΐθ8ΐ6Γτη.). Εί ββία βδί β’ηηβ ίιηροΓίαηββ ιηα]βηΓβ ροηΓ βοηηαίίΓβ 

δοίί Ιβ ίβιηοί^ηα^β ββ ΓΕ^Ιίδβ ρπιηίίίνβ, δοίί ββΐηί (ϊηβ 3βδη8 δβ τβηβαίί α Ιηί- 

ιηβιηβ. Μαίδ βοιηιηβηί Ιβ Είΐδ ρβηί-ίΐ ί§·ηοΓβΓ Ιβ ]οηΓ ββ Ια βη? Εβδ Απβηδ δβ 

δοηί ρΓβναΙηδ ββ ββ νβΓδβί ροηβ βίαβίίβ Ι’ίηίβποΓίίβ αβδοίηβ βη Γίΐδ. Α ββία 

Ιβδ ΡβΓβδ οηί Γβροηβη, δοίί βη βίδαηί (]·ηβ -Ιβδηδ ραβίβ ββ δα ηαίηΓβ βηηιαίηβ, 

δοίί βη βοηίαηί ββ Γαηίββηίίβίίβ (ΑΜΒκοδ. Ββ βάβ, ν, 8), δοίί βη ίοΓςαηί ηη ρβη 

Ιβ ίβχίβ, βοιηιηβ δαίηί Βαδίΐβ : Ιβ Γίΐδ ηβ Ιβ δαηΐ'αίί ραδ, δί Ιβ ΡβΓβ ηβ Ιβ δαναίί. 
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Ιθ8 (Ιαηδ 1θ οίβΙ, ηί Ιβ Ρίΐδ, πιαίδ δθπίβπίθηΐ 1θ ΡθΓβ. ^^Ργθπθζ 

^ίΐΓάθ, νβίΠβζ, οαΓ νοπδ ιιθ δανΘζ ρ&δ ι^ιιαικί οβ δβΓα 1θ Ιβηιρδ. 

Ο’βδΙ οοιηηΐθ πη Ιιοπιπιθ ρείΓΐί βη νογα^'β, (^πί α Ιαίδδβ δα ηααίδοη 

θΐ άοηπθ ροπνοΐΓ α δθδ δθΓνίΙβπΓδ, α οΐιαοαη δοη οανΓα^θ, θΐ απ 

ο&Γ Ια δοίβηοβάπ Ρίΐδαδα δΟΠΓΟθ άαηδ οβίΐβ (1αΡθΓβ(£/?. ^^XXXVI : τουτέστιν, 

ή α?τία του ειδέναι τον υίονπαρα του πατρός... ούδ’ αν δ υίδς εγνω, ει ρ.ή δ πατήρ [οίΐβ ρ3.Γ 

8ίν6ΐ6\ \ άθ πίθίτιβ ΕιιΙΙι^ιηίπδ). Μαίδ Ιβ ΙβχΙβ βδί αιιΐΐίθηΐίιιπθ, οη άοϋ Ιβ ρΓβη- 

άρβ ίβΐ (ίΐι’ίΐ βδί, βί. ί1 ηβ 8’α§·ϋ ραδ ίοΐ άβ Ια ηαΙπΓβ Ιιιιπιαίηβ άυ. δαιινβυΓ. Εβδ 

ΡθΓθδ βΐ Ιθδ ί1ιβο1ο§'ΐθηδ δβ δοηί άοηο αΓΓβΙθδ α οβΙΙβ άίδΐίηοΐίοη : Εβ Ρίΐδ 

δαίΐ, ιηαίδ ί1 η’α ραδ ιηίδδίοη άβ οοιηΐΉυηίίίπβΓ, θΐ, άαηδ οβ δβηδ, ί1 ι^ίιορθ. 

ΕβΙΙθ βχ6§·βδθ ρβπΐ ραραίΐΓθ Ιοορ δπΡίίΙβ, βΐ υη ρβιι δβΐΉΡΙαΡΙβ α υηβ βοΐιαρ- 

ραΙοίΓβ. ΕΙΙθ βδΐ οβρβηάαηΐ δοΙίάβ δϊ Ι’οη Ιίβηί οοιΏρΙβ άβ οβ (^πβ Ιβ ΙβπΏθ άθ ΡβΡβ 

ίικϋςυβ Όίβπ οοπιιήθ ίηαοοβδδίΐιΐβ βΐ οοιηιηβ οαοΕβ (^ο. ι, 18). II δβ οοιηιηιιηίςαβ 

αιιχ Εοιηιτιβδ ραο Ιβ Ρίΐδ βΐ ί1 οοιηΐΉυηίί^υβ ανβο βαχ ραο Ιβ ιηίηίδίβΓβ άβδ 

αη§'βδ. Εβ ςαί άοϋ άβιηβυΓβΓ αΡδοΙυιΏβηί δβΟΓβΙ ηβ ίαίΐ άοηβ ραδ ραΠίβ άβ Ια 

ιηίδδίοη άυ Είΐδ, ηί άβδ αη§·βδ. Εη Ιαηί (^η’οη άίδίίη§Ίΐβ Ιβ Είΐδ άη ΡβΡβ οοιηιηβ 

βηνο^β ραρ Ιπί αηχ Εοηιιηβδ, ί1 η’α ραδ οβ δβΟΓβΙ άαηδ δβδ αΐΐηΐηιίίοηδ. Ε’βδί 

δαηδ άοηΐβ οβ (ΐη’α νοηΐυ άίοβ ΜαΜ., άοηί Ια ίορηιιιΐβ βδΐ αοοβρίββ ραρ ΚηαΕ. : 

ίίαίιΐίβ ίηάίοαΐ, €[110(1 πια§'ί8 631, 86 ηοη 8θΙαγη, ηΐ Ιιοτηίηβηι, 86ά βιίαηι ιιΐ 
ΌβΐίΥΠ, πιοάο <[ηοάαηι άίβπι ίηάΐοη ίξηοτανβ, ηοη ([ΐιοά ψηοηβί, 86(1 ([110(1 ηοη 
ίρ8ίιΐ8 811 ο/βοΐαηι 86ίΓ6, 816111 ηοη άΐχίί, ([ηίΙ)ΐί8 ραναΐηπι 681 α πΐ6, 86(1 ο. ραίρβ 

ιηβο, ηοη €[ηοά ηοη ούαπι αΒ ψ80 ραναίκιη 6886ΐ, 86ά ({κοά νοξηηηι ραναηο, 

ίά 68ί, ρΓα6ά68ΐίηαΓ6 ηοη ίρ8ίιΐ8, 86(1 ραίρί8 ο/βοίιιηι δίί (δΐιρ Μί.). ΕβΙΙβ δοΐη- 

Ιίοη ηβ άοηηβ ραδ ηηβ ρΙβίηβ ΙηιηίβΡβ α Γαηαΐ^δβ ραΙίοηηβΙΙβ; οβ (^ηί άβιηβηρβ 

βη ρΙβίηβ βνίάβηοβ βδΐ αηδδί οβ (^ηί ηοπδ βδί Ιβ ρίπδ ηίίΐβ, Ια οβρίίΐηάβ (^ηβ Ιβ 

δβορβί ηβ δβρα ραδ ΡβνβΙβ, βί €[ΐιβ ηοπδ άβνοηδ βίρβ ίοπ]οηΡ8 ρρβίδ. 8ηρ Ιβ δβ- 

ΟΡβΙ άη ]οιΐρ βηαΐ ΡβδβΡνβ α Όίβπ, οί. Ζαοΐι. χιν, 7. Βηρίβδ άίίϊβΡβηίβδ ορίηίοηδ 

άβδ Ρβρβδ οοηδπΐίβρ αη]οιΐΡ(Ι’]ιπί δπρίοπί Ια άίδδβΡίαΙίοη άο Μ. ΕβΕρβίοη, άαηδ 

Σ68 0Γί§ίη68 άιι άο§ιη6 ά6 Ια ΤΗηιΐέ, Αρρβηάίοβδ. 

33) Εηοορβ βλέπετε, οί. νν. 5. 9. 23; ο’βδί Ια ιηοραΐβ άη άίδοουρδ. Καφδς ρβυί 

Είβη δί§“ηίββρ Ιβ ιηοιηβηί, ιηαίδ ί1 δ’βηίβηά ρΙπδ οράίηαίρβιηβηί ά’ηηβ βροίΐηβ; 

οΓ. I, 15. Όοηο Ιβδ ΑρόίΡβδ η’οηί ρβςιι αηοιιη δί§·ηβ ςηί ρηίδδβ αηηοηοβρ Ιβ 

άβρηίβρ 3θηρ, βί Ια άβδίρποίίοη άη ΤβιηρΙβ η’βη βδί ραδ ηη. ΛΥβΗΚ. ρρβίβηά 

ιηέπιβ (|ΐιβ ίοηί οβ ραδδα§·β βδί ηβ ραριηί Ιβδ οβρβίίβηδ (^ιιαηβ οη βηί οοηδίαίβ 

ςυβ Ια άβδίριιοίίοη άβ ^βρηδα1βIη η’αναίί ραδ αιηβηβ Ια Ραροπδίβ. Ε’αρ^ηπιβηί 

ρροιινβ δβυίβιηβηί ς[ΐιβ ^βδηδ η’αναίί ραδ Ιίβ οβδ άβηχ ηιοιηβηίδ. 

34) 3β8υδ ρροροδβ ίοί ηηβ δβοοηάβ ραραΡοΙβ, ραραΙΙβΙβ α οβΠβ άη β^'ηίβρ, 

ιηαίδ ά’ηη ραραΐίβΐίδΐηβ αηίίίββίί(|υβ. Εβ βσηίβρ ρβρρβδβηίαίί ηη δί§“ηβ; ίοί ί1 

η’γ βη α ραδ, ί1 ίαηί νβίΠβΡ ροηρ η’βίρβ ραδ δηρρρίδ. — ώς ιηαρςηβ ηηβ ραρα- 

βοΐβ, οοιηιηβ Ιβ Γαββίηί(}ηβ ^ [ΚΒ. 1909, 356), οοιηιηβ ώσπερ γάρ άαηδ Μί. 

XXV, 14, δαηδ ρβροηάαηί βαηδ οβ ς[ηί ρρβοβάβ ηί άαηδ οβ (^ηί δηίί {Βΐα88, 276). 

Εοίδγ ρβ§·αρ(1β Ια ραραΡοΙβ οοιηιηβ ηη Ρβδηιηβ άβ οβ ςη’οη Ιίί άαηδ Εο. βί άαηδ 

Μί. Εβ άββηί βδί αδδβζ βη ραρρορί ανβο Ια ραραβοΙβ άβδ ίαΙβηίδ (Μί. χχν, 14 δδ.) 

(^ηί δβ ρρβδβηίθ άαηδ Μί. α Ια δηίίβ άη άίδοοηρδ βδοΐιαίοΐο^’ίι^ηβ, οη ανβο οβίΐβ 
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ροΓίίθΓ ί1 α Γθοοπιηιαικίβ άβ νθίΠβΓ. ^δγβϋΐβζ άοηο, ο&γ νουδ ηβ 
βανθζ ραδ (^υαικί Ιβ ηιαίΐΓβ άβ Ια ιη&ίδοη νίθηάΓα, ου ΙαΓά, ου νβΓδ 
Ιθ ΐϊΐίΙΐΘυ άβ Ια ηυίΐ, ου αυ οΐιαηί άυ οο(ί, ου 1β ιυαίίη; 36(1β ροπΓ 

(]υθ, νβηαηΐ α ΓίιηρΓονίδίΘ, ί1 ηβ νουδ ΐΓουνο βηάοηηίδ. ^'^Ογ, οθ 
(}υθ 36 νουδ άίδ, 3*6 1β (Ιίδ α Ιουδ : νθίΠβζ! » 

(1β8 ηιίηθδ (ίο. χίχ, 12 88.) ςυο ίο. α ρΙαοβθ αί11βιΐΓ8; α Ια ίιη οη άΐκαίΐ ά’υηβ 

α11υ8ίοη ά Ια ρακαίοΐβ (1β8 8βΓνίΙβυΓ8 (}υί νβϋίβηΐ βη αΐίβκίίαηΐ 1β ΓοΙουκ άβ 
ΙβυΓ πιαίΐΓβ (ίο. χιι, 36 88.). Οη α άοηο νπ Ια ηη ίηάίοθ ςυβ Μο. α οοηάβη8β 
άβ8 άί8θουΓ8 ρ1υ8 άθνβ1ορρβ8; οβρβηάαηΐ 1θ8 ΓαρρΓθθ1ιβιηβηΐ8 ηβ 8οηΙ ρα8 
Ιβΐ8 ςυ’οη άοίνβ οοηοΐυρβ α ηηβ άβρβηάαηοβ άβ 8θηΓθβ8 βοηίββ; βη ρακβϋ οα8, 

1β 878ΐβηιβ άβ Ια ίΓαάΐΙίοη οκαΐβ ίοπΓηΐΙ ηηβ βχρΙίοαΙίοη βυίΓίδαηΙβ, ά’αηίαηΐ 

ςυβ Μί. XXIV, 42 α ρη βίκβ βοηΐ ά’αρκβδ Μο. 

ία οοηδίΓυοίίοη βδί ίΓΓβ§·π1ίβΓβ, καί αρκβδ άβ8 ραΓίίοίρββ βΐ άβναηΐ Ινετείλατο 

'βδί δΐιρβΓάυ; 1β8 ραΓίίοίρβδ δοηί οοηςηδ ροηκ 1β 8βη8 οοΓηιηβ άβ8 Ιβιηρδ 

άβΓιηίδ (ίηίΓοάυίΙδ ρακ ν§\, β^Γδίη. βίο.). — εξουσία ηβ ρβηΐ §·υβΓβ 8ί§;'ηίΓιβΓ ίοΐ 

« αηΐοπίβ »; δηκ ςηί απΓαίΙ-βΙΙβ βίβ βχβΓΟββ ρακ Ιβδ 8βΓνίΐ6ηΓδ? ιηαίδ ρΐηΐόΐ 

ηηβ οβΓίαίηβ αυίοηοιηίβ (δβηδ οΙαδδίςηβ); οίαουη δβκα ρΐυδ ΙίίΓβ άβ ίαίκβ 8θη 

ΐΓαναίΙ α 8α ιηαηίβΓβ. ία ΓβοοιηιηαηάαΙίοη ίαίΙβ αη ροΓίίβΓ, ββΐ ΙοηΙ α ίαϋ άαηδ 

868 αΙΙηίηϋοηδ; βΐΐβ Ιοηκηβ Ια ροίηίβ άβ Ια ραΓα1)θ1β άαηδ 1β δβηδ άβ Ια νί§·ί- 

Ιαηοβ. II 7 α ρβηΙ-βίΓβ ηηβ ΓβδροηΕίο νοηΐηβ βηΐκβ οβ θυρωρός βΐ επ\ θύραις άη 

V, 29. Εη δοιηιηβ ίουδ άοίνβηΐ νβίΠβΓ. 

35) ίαΐβςοη ιηοκαΐβ ββΐ βχρίίς^υββ βη Γβρκβηαηί Ιβδ ίβηηβδ ιηβιηβδ άβ Ια ραΓα- 

ίοΐβ, οβ ςηί άοηηβ αη ΙοηΙ ηη οαοΐιβΐ ά’α11β§·οπβ. ίβ ηιαίΐΓβ άβ Ια ιηαίδοη, 

ο’βδί ιηαίηίβηαηΐ 3β8η8 Ιηί-ιηβιηβ (οί. Ηβί. ιιι, 5). ίο. η’α οίΐβ ςηβ Ικοίδ νβίΠβδ 

άαηδ XII, 38, ιηαίδ η’α ραδ ηίβ ροηκ οβία Ια ς[ηα1ηβηιβ. ία άίνίδίοη βη ςηαΐκβ 

νβΠΙβδ βδΐ δηΓίοηί ΓΟίηαίηβ. Αη Ηβη άβ άίκβ οοιηιηβ Ιβδ Κοιηαίηδ ρκβιηίβΓβ, 

άβηχίβιηβ, βίο.,Μο. βιηρΙοίβ άβδ ςηαΙίΓιοαΙίοηδ ρορηίαίκβδ. 11α ιηίδ μεσονύκτιον α 

Γαοο., άλεκτοροφωνίας αη §·βη. II βύΐ ρη ιηβΙίΓβ Ιβδ άβηχ αη §^βη. ϋίΓβ ς[ηβ 1β 

ρρβιηίβΓ ιηαΓςηβ Ια άηκββ βΐ 1β δβοοηά 1β ιηοιηβηΐ (ΚΙοβΐβηη.), βδΐ ηη ρβη ίκορ 

δηΜΠροηκ Μο. Όαηδ Ια ρακαίοΐβ, οβ η’βδί (^η’ηηβ άίίΤβΓβηοβ άβ ςηβΐί^ηβδ Ιιβηκβδ; 

ιηαίδ ανβο 1β δβηδ α11β§·0Γίς[ηβ ςηί Ικαηδρίκβ ίοί, οη δηρροδβ 1αροδδί1)ί1ίΙβ ά’ηη 

ΓβΙαΓά οοηδίάβΓαίΙβ. ίβ ΜαιΙοβ ρβηί αρρίνβΓ, ηοη δβηΐβπιβηί Ιρβδ Ιακά, ιηαίδ 

αηχ ρρβιηίβΓβδ Ιιβηκβδ άη ηιαίίη, αΙοΓδ ςηβ ηοηηαΐβιηβηΐ οη Γβηίκβ αη οοηοΙιβΓ 

άη δοΙβίΙ (ίο. XXIV, 29). 

36) ί’αΓΓίνββ βδΐ δοηάαίηβ, βΐ η’βδί ρρβοβάββ ά’αηοηη δί§;·ηβ. 

37) Όαηδ Ιβ οαάκβ άβ Μο. ΙοηΙΙβ άίδοοηκδ η’αροηκ αηάίίβηκδ ςηβ ςηαΐΓβ άίδ- 

οίρίβδ. Μαίδ Ια Ιβςοη δ’αάκβδδαίΐ βνίάβιηιηβηί α Ιοηδ Ιβδ άίδοίρΙβδ β1 ιηβιηβ αηχ 

ίίάβΙβδ. Αηδδί οβία βδί-ί1 άίΐ βχρΓβδδβιηβηί, οοιηιηβ οοηοίηδίοη άβ ΙοηΙ Ιβ άίδ- 

οοηΓδ. 

* ¥ 

ίθ άίδοουΓδ βδοίαΙοΙο^ίί^ηΘ α βΙβ ρβηάαηΐ άβδ δίβοΐβδ υη δβηβυχ βιη- 

ίαιταδ ροπΓ Γβχβ^^βδβ. Ό’αρρβδ ΓοίίεοΙίοη οουΓαηΙο, 3β8υδ αναίΐ αίΤιηηβ 
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<}ΐΐο 1κ βη βιι ηιοηβθ οιι 8οη δθοοηά κνθηβπίθηΐ οοϊηοίάβΓκίΙ ανβο Ια ρρίδβ 

βθ ]βηΐ8α1βηι; α ΙοιιΙ 1θ ιηοίη8 αναίΙ-ίΙ αηηοηοθ €[ΐΐΘ Ια §·6ηθΓαΐίοη οοη* 

ΙβιηροΓαίηβ νοΓκαίΙ 8οη ΓβΙοιίΓ ^ΙοΓίβηχ. Ογ οη 8αΐΙ (^ιι’ίΐ η'θπ α ηβη βίβ. 

Ι^θ8 ΓβοββΓοβθδ ΓβοβηΙβδ οηΙ-βΠβδ Γοηβα ΓοβΐβοΙίοη ρ1π8 ΓθάοπΙαβΐ6? 

Νοπ8 8οηΐΓηβ8 ρθΓδυαάβ αιι οοηίΓαΐΓβ (}ΐι’6ΐ1θ8 οηΐ οοηΐΓΐβπβ α Ια άίδδίρβΓ. 

II β8ΐ ββ ρ1π8 θπ ρ1π8 οοηδίαΐθ ρακ Ια οηΐίςπβ : 1) (5110 Ιβδπδ α αηηοηοβ Ια 
ββδΙηιοΙίοη βα Τθπιρίβ αναηΐ ({υβ Ια ^θηοΓαΙΐοη οοηΙθπιροΓαίηβ αίΐ βίδ- 

ραηι; 2) (^π’ίΐ α ββοΙαΓβ ηβ ρα& δανοΐΓ (ο’θδΙ-α-βίΓβ, ανοηβ-ηουδ βίΐ, ηβ ραδ 
ανοΪΓ α ίαΐΓΘ οοηηαιΐΓβ) 1β Ιβπιρδ ββ δοη ανβηθίηβηΐ ^ΙοΓίβιιχ; 3) ςπβ 1β 
ρρθΐηίβΓ βνβηθπίΘηΙ ββναίΐ θΙγθ αηηοηοΘ ρακ ββδ δί^ηβδ, Ιαηβΐδ (|ιιθ Ιθ δβ- 

οοηβ ββνΒΐΙ θίΓβ αβδοΐιιιηβηΐ ίηαΙΙθπβυ. ϋΚαοιιη β’βιιχ αναίΐ βοηο δοη οα- 

ΓαοίΘΓΘ βίδΙίηοΙΐΓ; ίΐδ ηβ οοϊηοίβαίβηΐ ραδ. ία δΘυΙβ Γαΐδοη ββ Ιβδ ταρρΓΟ- 

οΚθΓ, ο’ΘδΙι^α’ΐΙ ΘδΙ (|ΠΘδΙίοη βθδ ββαχ βαηδ ιιη ηΐθπιβ βίδοοπΓδ ββ Ιβδίΐδ. 
Ογ, δί Ια βΓΪίί(^αΘ α Γβοοηηα ββιιχ βίδβοπΓδ, ίοηβπδ ραΓ Ιβδ βναη^βΐίδίβδ, 
θΠθ α Γβηβιι ρΐιΐδ αίδβ 1β ΐΓαναίΙ (|πί οοηδΐδίβ α Γβηβρβ α οβα(|ΐιβ βνβηβπίθηΐ 
δοη ΥΓαί οαΓαβΙβΓβ (ο£. ΗΒ. 1906, ρ. 405 88.; Μεκχ, δΠΓ Μΐ. ρ. 360, δΠΓ ίο. 

ρ. 407). ία βίδΙίηοΙίοη ββδ ββπχ βΐδΟοιίΓδ βδΐ δίη§·π1ίβΓβιηβηΙ ίΒοίϋΐββ ραρ 
ΓίηΙβΓρΓβΙαΙίοη ββ ίο. ί’ιιη β’βπχ, 1β ρΓβιηίβΓ, Γβίαΐίί α Ια Γυΐηβ ββ Ιβηι- 

δαίβπι, η’α ροίηΐ 1β οαραοΙβΓβ βδθβα1ο1ο§^ί(^ιιβ ρΓορΓβιηβηΙ βίΐ : ί1 δβ ΙβΓ- 

Ηΐίηβ ραιΟα ραΓαβοΙβ βα β§;·αίβΓ: 5-8; 14-18; 28-31. Ο’βδίαη βίδοοαΓδ ρΓΟ- 

ρββΐίςαβ, βη γαβ β’αη βγβηβιηβηΐ βϊδΙΟΓίί^αβ. δοη οαΓαοΙβΓβ ρΓορρβ δβ 
ΓβοοηηαίΙ α οβοΐ (^αΊΙ α βίβ οοηδβΓΥβ ΙοαΙ βηΐίβρ βαηδ ίο., ςαί α βη δοίη 
ββ ΤβοΙαίΓβΓ βαηδ 1β δβηδ ββδ ίαίΙδ ββ ΓβίδΙοίΓβ. Αη οοηίΓαίρβ 1β βίδοοαρδ 
βδθβαΙο1ο^ί€[αβ, 19-27, α βίβ οοηββηδβ, βΐ η’α ραδ βίβ ίηΙβρρΓβΙβ ραρ ίο. 

ία ραίδοη ροαρ Ιαί^αβίΐβ ίο. η’ΐηδίδΙβ ραδ ίοΐ δηρ 1β βΐδοοαρδ ρβίαΐίί α Ια 
ραροηδίβ, ο’βδΐ ςη’ίΐ Γα ρίθοβ αίΐίβηρδ (ίο. χγιι, 22-37). Οη ροαρραίΐ ρβ- 

ροηβρβ ε[αβ οβ η’βδί ραδ 1β ιηβπιβ βίδοοηρδ, ρηίδί^η’ίΐ ηβ οοϊηοίββ ραδ αγβο 
Μο,, ιηαΐδ ί1 οοϊηοίββ αγβο Μΐ. ροαρ Ιβδ ΥβΡδβΙδ χχιγ, 26-27. 37. 38. 39. 

40. 41 β1 28. Ογ δί ίο. α ρΙαοβ οβ ^ταηβ βίδοοηΡδ βαηδ δοη οαβρβ ίίδ- 

Ιορίςαβ, οβ (|α’οη ρβηΐ βδίίηιβρ ββ δοη αΙΙαοίβηιβηΙ α βοριρβ ραρ ορβρθ, 
ο’βδί βοηο Μι. (}ηί α ΙραηδρορΙβ ΙοηΙβ ηηβ ραρίίβ ββ οβ βίδοοηΡδ βαηδ 1β 
βίδΟοηΡδ δηρ Ια ταίηβ βα Τβιηρίβ. Εΐ βη ίαίδαηΐ αη ραδ ββ ρΙαδ, οη δοαρ- 

ςοηηβρα (|αβ Μο. Ιαί-ιηβηιβ α ίρβδ ίίβη ρα βίοςαβρ Ιβδ ββαχ βίδοοαρδ βη 
αη δβαΐ. ϋαηδ οβΙΙβ Ιι^ροΙίβδβ, Γοβ]βοΙίοη βδΐ ΐραηοΕββ α Ια ταοίηβ. ίβ 
ραρρροοββηιβηΐ βηΐρβ 1 βδ ββαχ βγβηβηιβηΐδ ηβ δβραίΐ ςαβ ΓβίΐβΙ β’αη ραο- 

οορβ ΙίΙΙβραίρβ. 

Μαίδ δί Γοη ρρβίβρβ βίρβ (}αβ Ιβδαδ α ΙραίΙβ Ιβδ ββαχ δα]β1δ οβ ίοαρ-ΐα, ί1 

ββιηβαΓβ αδδβζ β’ίηβίοβδ (|αβ οίαοαη β’βαχ βΙαίΙ ροαρ Ιαί δαρ αη ρΐαη 
βίίϊβΡβηΙ; οη Ιβδ α δί^ηαΐβδ βαηδ 1β οοπιπιβηΙαίΓβ. 

II ΓβδΙβραίΙ α ρβροηβρβ ααχ 0ΓίΙί(}αβδ ςαί ρρβίβηββηΐ (ϊαβ Μο. η’α ίαίΐ (ΐαβ 
Ιραηδορίρβ αηβ αροοαίγρδβ. II η’γ α ροαρ οβία ί^α’α ηοΐβρ Ιβδ βχίορία- 

Ιίοηδ, Ιβδ ρρβηβζ ^αρββ, Ιβδ ανίδ δί δοαγβηΐ ρβρβίβδ (χπι, 6. 7. 11. 13. 18. 

21. 23) (^αί βοηηβηΐ αα βίδΟοαΡδ αη οαραοίβρβ γίναηΐ ςαί πιαηςαβ ααχ 
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3ροθ£ΐ1}^ρ868. ΕπΓιπ 81 Γοιι &1ΐ6§*ιΐθ ^αθ Ι68Π8 η’&ν&ίΐ Ρ8.8 οοιιΐηιηθ άθ 

οοιηρο8βΓ 868 (ϋ860ΐΐΓ8 ά’ίιηα^β8 θΐηρΓπηΐΘθ8 έιΓΑ. Τ., οη ρβπΐ ΓβροικίΓβ, 

83.118 ρΟΓίθΓ 3ΐΙβίηΐΘ 3 13 νΘΓ3θΐί;Θ άβ8 31ΐΐ6ΠΓ8 ίη8ρίΓβ8, (}11β, 13 ρ3Γΐίβ 

θ86ΐΐ3ΐο1ο§·ΐ(ϊΠθ 8υΓΐοπΙ 8ΐ3ηΙ βχρηιηβΘ βη 1θηηβ8 388θζ άΐίϊβΓβηΐ8 ά3η8 

6ΐΐ30ΐιη άβδ 8γηορΙί(}ΐΐθ8, ηοιΐ8 ηβ 6οηη3ί88οη8 ρ38 βχ30ΐβιηθηΙ 1β8 ΙβΓπίθδ 

ρΓθοίδ άοηΐ 8’Θ8ΐ 8βΓνί Ιβ8Π8. Εΐ 8’ΐ1 βδΐ ΙοπΙ 4 ί3ΪΙ θνίάθηΐ (|ιιθ 1β (ϋδ- 

οοαΓδ ρΓορ1ΐ6ΐΐ(ίΐΐ6 3 6ΐθ βορίΐ ρ3Γ Εο. ά’ιιηθ £3ςοη 8ρ6θί3ΐθ βΐ (Ι3η8 1β δβπδ 

(1β8 ί3ίί3 30001Ώρ1ί8, Μο. 3 ρΐ1 άβ δΟΠ ΟΟΐβ 3(1θρΙβΓ ρΟΠΓ ΟΧρΗπίθΕ 13 

ρβηδββ άβ ^Θ8Π8 άθ8 ΙβΓίηθδ ίΓ3(ϋΙίοηη6ΐ8 δβΓναηΙ 3 άθοπΓθ Ιβδ ^Γ3ηάθ8 

63ΐ;38ΐΓθρΙΐθ8. II η’θδί; ςπβ ]ΐΐ3ΐΘ ά’ορροδβρ 3 13 ^^^ι^(^11θ, άα ιηοίηδ οοιηιηβ 
3Γ^αιηβηΙ αά Κοπιίηβηι, (|αΘ 13 ΙϊΕθγΙθ (|ΐι’β1ΐΘ Γβ6οηη3ίΙ οΕβζ Ιβδ Εν3η- 

§•6118168 (13118 13 ί3ςθη ά6 (1ίδΐΓΪ1)ΠβΓ 163 ρ3Γθΐ68 (16 Ιβ8Π8 116 Ιπί ρ6ΓΠ16ΐ 

ρ38 (1’3ίΓΐηη6Γ (}116 ΙβδΙΙδ 8’68ΐ ΐΓΟΠίρβ, ρΐΐί8(|Π6 66116 ρΓβΐ6η(1ΐ16 6ΓΓ6ΠΓ 116 

Γβ8ΐι1ΐ6Γ3ίΙ φΐ6 (1’πη6 ρ6Γ8ρ66ΐίν6 1Τ131 οοηιρρίδβ, (ΙοηΙ 168 β1βιη6ηΐ8 δοηΐ 

3αίοιΐΓ(1Ίιιιί ιηί6πχ 3η3ΐγ8β8. 

Εΐ (^36 Γοη ν6πί1ΐ6 Ι)ί6η ηοΐ6Γ (|Π6 ηοπ8 η6 (Ιβίβηάοηδ ρ38 13 νβΓ36ίΙβ 

ίη£3ί11ί1)ΐ6 (1π δ31ΐνβΠΓ 311Χ (1βρ6η8 ά68 3Πΐ6ΠΓ8 ΐηδρίΓβδ. Ε6 ί3ίΐ άβ ί3Χΐ3- 

ρ086Γ (ΐ6αχ (ϋδΟΟΠΓδ 8ΠΓ (168 83]6ΐ8 (ϋίϊβΓ6ηΐ8 η’β(}πίν3Πΐ ρ38 3 3ρρ1ί(5α6Γ 

3ΠΧ (ΐ6αχ ρ3Γΐ;ίβ8 168 3ίΓΐΓϊη3ίίθη8 (ίΐΐί 80ηΙ ρΓ0ρΓ68 3 6ΐΐ36πη6. ΝοΠ3 3νθη8 

6883γβ ά6 Π10ηΐΓ6Γ 60111136111 ΐ3ίθΓηΐ6 ρ3Γ3ΐ1β1ί(}α6 3(1θρΙβ6 ρ3Γ Μ6., 61 (^πί 

86 Γ6ΐΓ01ΐνθ 6η60Γ6 (13118 Μΐ., 60η86Ρν6 3 6^3(536 11161116 83 601161381011 ρ3Γ- 

ΐί63ΐίβΓ6. Ε6ΐΐ6 βχρ1ίθ3ΐίθη 86Πΐ1)1β 3νθίΓ βίβ 3(1θρΙβ6 ρ3Γ Μ. ν3η Εγοπι- 

1)Γ3§§Ε6 {ΤΓαοί. άβ ΥθγΙο ΙηβαηιαΙο, 126). Ε1ΐ6 68ΐ ρ63ΐ-βΐΡ6 ρΐ38 η6ΐΐ6 

(}36 66ΐ1β €[36 Γ3ρρ0Γΐ6 63 Γ33ΐθΓί833ΐ Μ. Βγ38836 : « Ββδ 1θΓ8 ί1 68ΐ 

ρ08δί1)ΐ6 (}36 168 Εν33§β1ί8ΐ68, 83118 (1β33ΐ3Γ6Γ 13 ρβ38β6 άα Μ3ίΐΓ6, η’3ί63ΐ 

ρ38 ΓβρΓ0(ΐ3ίΐ 168 ΐΓ338ίΐϊθ3δ 6ΐ 8φ3Γ3ΐΐθ38 313Γ(1333ΐ, (1338 16 (1ί8603Γ8 

0Γί§ί33ΐ, 13 (1ίν6Γ8ίΐβ (168 ρβΓ8ρ66ΐίν68, 6ΐ (|3’ί1 8θίΐ άίίΓΐ6ίΐ6 άβ (1β31βΐ6Γ 

66 ς[3ί 86 Γ3ρρ0Γΐ6 3 13 Γ3ί36 (16 ΙβΓ333ΐ631 6ΐ 66 (^31 3ΓΓΪν6Γ3 3 13 ΓΐΟ άθ3 

Ιβ3ΐρ8 » [ΜαηΐίβΙ ΗΗίί^ιιβ, III, 13® β(1., 633). 

γ 4 

6ΗΚΟΝΟΕΟΟΙΕ ΒΕ ΕΑ δΕΜΑΙΝΕ ΒΕ ΕΑ ΡΑ8δΙ0Ν 

ΑρΡβδ 66 6Ε3ρίΐΓ6 3038 631Γ0118 ά338 ΓΕίδΙοίΡΟ (Ιο 13 ΡαδδίοιΙ (Ιβ 833- 

ν63Γ. Ε’68ΐ (1θ30 161 16 1163 (16 ίΓ306Γ (Ϊ36ΐ(}368 ροίοΙδ ά6 Γ6ρβΓ6 83Γ 13 

83116 (168 Γ3Ϊ18. 06ΐίβ (^3681103 68ΐ δΒΓίΟΒΐ 66ΐ1β ά6 Γ3660Γ(1 (1β 83131 1633 

3ν60 168 8730ρ1;ί(5368. 0’68ΐ 336 (168 ρΐ38 603ΐΡ0ν6Γ8ββ8 ά6 Ιθ3ΐ6 13 

6Γίΐί(|36 βν33§·β1ί(}36. Ν’3γ33ΐ ά’33Ϊ0ΓΪΙθ (1’336336 80Ρΐ6 ρ03Γ 13 ΙΓ33 6ΐΐ6Γ, 

]6 316 1)0Γ116Γ3ί 161 3 ί3(1ί(536Γ 1β3 ροίΐΐΐδ 66^3138, 168 603]66ΐ;3Γ68 ρΓθ1ΐ3- 

1)168 6ΐ 163 νΓ3ί863ΐ1ΐΐ3366δ. 

I. — Ε68 8730ρΐί(ί368 6ΐ 83ΠΐΙ; Ι633 803ΐ ά’3660Γ(1 ρ03Γ (1ίΡ6 €[36 Ιβ333 

68ΐ 310Γί 33 ν63άΓ6(1ί. Μ6. XV, 42, παρασκευή, ο εστιν προσάββατον; 6ί. Μί. 
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χχγιι, 62, οΐι Ιβ Ιθΐιάβτη&ίη άβ Ια πιογΙ Θ8ΐ αιΐδδί 1θ Ιθπάβιηαίη άβ Ια ρα- 

Γ&δΟθΥθ, οπ ρΓβραΓαΙίοη άα δα1)1)αΙ, ο’βδΙ-α-άίΓθ άιι νβηάρθίϋ; οΓ. Ι.ο. 
XXIII, 54, (^πί ιηβΐ Γβπδβγβΐίδδθΐηβηΐ απ ΥθπάΓβάί δοΐΓ, θΐ Το. χιχ, 31, (^αί 
ρΙαοΘ βχρΓβδδβΐϊΐθπΙ Ια ορποίΓιχίοη α Ια ραΓαδοβγβ, α Ια ΥθίΠβ άα 8αΐ3ΐ)αΙ. 
Ι,Θ ΙΠΘΠΙΘ αοοοΓά δβ ΓβίΓΟΠΥΘ (^ιιαπί αα ]οπρ άα άβηιίβΓ Γβραδ (|αί ρρβοβάα 
ΓαΓΓβδΙαΙίοη άβ Τόδαδ. Οβ ηβ ρβιιΐ θΙγθ (5αθ 1β ]βπ(1ί δοίρ; οί. Μο. χιυ, 17; 

Μι. χχγι, 20; Εο. χχιι, 14; Το. χιιι, 1 δδ. δί δαίηΐ Τβαη η’α ραδ ραρίβ άβ 
ΓίηδΙίΙιιΙίοη (Τβ ΓΕαοΙιαΓίδΙίβ, ί1 ραρίβ οοτητηβ Ιβδ δ^ηορίίί^αθδ άα Γβραδ 
ού Τβδίΐδ α αηηοηοΘ Ια ΙραΚίδοη άβ Τικίαβ; δαίηΐ Ραπί δ’αβοοράβ ραρΓαίΙθ- 

ΐϊίβηΐ αγββ Ιβδ βναη^βΐΐδίβδ (I Εογ. χι, 23 δδ.). 
II. — ΙΙηβ ρρβιηίβΓβ (ϋίΤιοηΙΙβ βδί Γβίαΐίγβ αιι Γβραδ άβ ΓοηβΙίοη α Ββ- 

Ιΐιαηίβ. Μβ. δβιηΐιΐβ 1β ρΙαββΓ (Ιβαχ ]οιΐΓδ αναηΐ Ια Ρα(}αβ (Μο. χιυ, 1) βΐ 

Το. δίχ ]0ΐΐΓδ αγαηΐ (Το. χιι, 1), ο’βδΙ-α-άΪΓβ, ά’αρΓβδ 1β οοιηραί άβ Το., 1β 

(ϋιηαηοΐιβ ρρβοβίίβηΐ. Ογ, Ιαικϋδ ςπβ Το. βδΐ ΐΓβδ αίΤιηηαΙΐΓ, οη ρβαί 

ΟΓΟίΓβ ςιιβ Μο. η’α ραδ βα ά’ίηίβηΐίοη οΙίΓοηοΙο^ΐίϊΐιβ ίβηηβ (οί. Οοηιηιβη·- 

ΙαίΓβ)^ βΐ (}αβ, (Ιαηδ οβί βηάΓοίΙ οοιητηβ άαηδ ά’απίΓβδ (ιν, 10-25; υι, 14- 

29), ί1 αίηΙβΓοαΙβ πη βρίδοάβ ΡοΓδ άβ δα ρΙαοβ. Οη (ΙοηηβΓα άοηο Ια ρΓβ- 

ίβΓβηοβ α ΓοΓάΓβ άβ δ. Τβαη. 

III. — Οβ ροίηΐ Γβ§Τβ, Ι’οΓάΓβ άβ Μο. ραραιΐ βΐΓβ : 1β άίιηαηοΐιβ, βηΐΓββ 

άβ Τβδίΐδ α ΤβΓαδαΙβιη; 1β Ιηηάί, βχρηΐδίοη άβδ νβηάβιΐΓδ άα ΤβιηρΙβ; 1β 

ιηαΓάί, άίδοιίδδίοηδ άαηδ 1β Τβηαρίβ; 1β πιβΓΟΓβάί, ΐΓαΙιίδοη άβ Ταάαδ; 1β 

ίβηάί, άβΓηίβΓβ οβηβ; 1β νβηάρβάί, ραδδίοη βΐ πιογΙ άβ ]βδπδ. 

IV. — ^ι1β1 βδΐ 1β ΓαρροΓΐ άβ Ια Οβηβ βΐ άβ Ια ιηοΓΐ άβ Ιβδίΐδ ανβο Ια 

Ρα(}ηβ? II ηβ δβΓα ραδ ίηαΐίΐβ άβ ταρρβΙβΓ Ιβδ ΙβχΙβδ ; « Ρβ άίχίβιηβ ]οαΓ 

άβ οβ ιηοίδ, ςαβ οΙιαοηη ρρβηηβ πη α§·ηβαπ ραΓ ιηαίδοη... Υοπδ 1β ^αΓ- 

άβΓβζ ]πδ(}π’απ (}παΙθΓζίβηιβ ίοπΓ άβ οβ ιηοίδ, βΐ ΙοπΙβ ΓαδδβιηΡΙββ ά’ΙδΓαβΙ 

ΡίιηιηοΙβΓα βηΐΓβ Ιβδ άβπχ δοίρδ... Οη βη ηιαη^ΘΓα Ια οΙιαίΓ οβΙΙβ ηαίΙ-Ια, 

οη Ια Γηαη§·βΓα τόΐίβ απ ίβπ, αγβο άβδ ραίηδ δαηδ Ιβναίη βΐ άβδ ΚβΓίιβδ 

αιηβΓβδ... Υοπδ 1β ιηαη^βΓβζ αίηδί : Ιβδ Γβίηδ οβίηΐδ, Ιβδ δαηάαΐβδ απχ 

ρίβάδ, βΐ 1β ΡαΙοη α Ια ιηαίη, βΐ γοπδ Ιβ ιηαη^βΓβζ α Ια ΡαΙβ. Ο’βδΙ Ια 

Ραί^πβ άβ Ιαίιγβ... ΡβηάαηΙ δβρί ]0ΠΓδ, γοπδ ιηαη§*βΓβζ άβδ ραίηδ δαηδ 

Ιβγαίη; άβδ Ιβ ρρβιηίβΓ ]οπγ ί1 η’^ απΓα ρίπδ άβ Ιβγαίη άαηδ γοδ ιηαίδοηδ... 

Ρβ ρΓβιηίβΓ 30ΠΓ νοπδ απΓβζ πηβ δαίηΐβ αδδβιηΡΙββ, αίηδί ςπβ Ιβ δβρΙίβιηβ 

30ΠΓ. Οη ηβ ίβΓα αποπη ΐΓαγαίΙ ρβηάαηΐ οβδ ]οπΓδ-1α... » (Εχ. χιι, 3-16). 

II 7 α Ια άβπχ δοΙβηηίΙβδ άίδΙίηοΙβδ : οβίΐβ άβ Ραί^πβ βΐ οβίΐβ άβδ αζγηιβδ. 

Μαίδ βΠβδ βΙαίβηΙ βίΓοίΙβιηβηΙ Ιίββδ, δί Ρίβη (^πβ ΓίηΙβΓάίοΙίοη άβ ιηαη^βΓ 

άπ ραίη ΙβΥβ δ’βίβηάίΐ απ Γβραδ άβ ιηαηάποαίίοη άβ Γα§^ηβαπ ραδοαΐ: « Ρβ 

ρΓβιηίβΓ ιηοίδ, Ιβ (];παΙθΓζίβηιβ ]οπγ άπ ιηοίδ, απ δοίρ, γοπδ πιαη§·βΓβζ άβδ 

ραίηδ δαηδ Ιβγαίη ]πδ(ϊπ’απ δοίρ άπ νίη^Ι-πηίβηιβ ]οπγ » (Εχ. χιι, 18; οΓ. 

Ρβν. XXIII, 5 δδ.; Νπιη. χχγιιι, 16-18). ΟβρβηάαηΙ Ια ίβΙβ ρρορΓβιηβηΙ 
άίΐβ βΙαίΙ Ιβ 15 άβ ηίδαη; βΠβ βΙαίΙ Ρίβη ίηαπ§·πΓββ Ια γβίΐΐβ απ δοίρ ραΓ 

Ια ιηαηάποαίίοη άβ Γα^ηβαπ ραδοαΐ, ιηαίδ οβ δοίρ, ά’αρρβδ Γπδα^β ]πίΓ, 

οοηιρΙαίΙ άβ]α ροπΓ Ιβ Ιβηάβηιαίη. Ροίη (}πβ Ια ]οπΓηββ άπ 14 ίπΐ οΐιόιηββ, 
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(Ια ιηοΐηδ ά&ηδ Γυ8&§^β αηοίβη, ο’βΐ&ίΐ, βηοοΓβ ρ1π8 ςπβ Ιβ νβηάΓθίϋ άβ 
οίικηιιβ 86πιειίηθ, αηβ ρ&Γ380βνβ, Ια ρΓβρ&ΓΒΐίοη άβΓηίβΓβ άβ Ικ ίβίθ. Οοιηΐϊΐβ 
1β ΙβχΙβ άβ ΓΕχοάβ 1β (ϋΐ βχρΓβ886Γη6ηΙ, ο’Θ8ί; (1β8 1β (ϋχίθπΐΘ ]οπγ (ϊπθ 

(ΙβνκίΙ οοιτιιηβηοβΓ Ια ρΓβρ&ΓκΙίοη (Ιβ Ια Ραςυθ ρακ 1β οΙιοίχ άβ Γκ^ηβαυ. 

€β8 ί3ίΐ8 Γ8ρρ6ΐβ8, Ιβδ βχβ^θΐβδ 1θ8 ρ1ιΐ8 κπΙοΓίδόδ οπί οοηδΙ&Ιβ (Ιθρίΐίδ 
Ιοη^Ιβιηρδ (^υβ Ιο. κ ρίκοβ 8&η8 κυουη άοπίβ ροδδίΐ)!© Ια ιηοΓΐ άβ Ιθδπδ Ιβ 
3011Γ άβ Ιβ ρΓβρκΓβΙίοη άβ Ια Ρέί^ιιβ οίίιοίθΐΐβ. Εα Ρ3(}πβ οίϊιοίβΠβ (Ιβδ 
^υ^Γδ 3 άοηο βίβ οβΙβΕΓββ οβΙΙβ βηηββ-ΐέι Ιβ δ&ιηβίϋ, βίκηΐ ηαΙιΐΓβΙΙβπίΘηΙ 
ίηαπ^υΓβθ Ιβ νβικίΓβάί δοίκ ρακ Ιβ τβρβδ ρβδβκΐ. Εβδ ΙβχΙβδ δοηΐ ΙοπΙ & 

ίβίΐ βΙαίΓδ. Εβδ Ιπίίδ ΓβίπδβηΙ ά’βηΐΓβΓ άβηδ Ιβ ρΓβΙοίΓβ άβ ΡίΙκΙβ ρ8Γββ 
(}ΐι’ΐ1δ βΓ8]’^ηβη1 άβ δβ δΟπΐΠβΓ βΐ άβ ηβ ροπνοΐΓ πιβη^βΓ Ιβ Ρκςυβ (^ο. 

XVIII, 28). Ρβπ 8ρΓβ8, ^ο. κίΓίΓΐηβ (^ιι’οη βΙαίΙ 8 18 ρ3Γ88ββνβ άβ Ια Ρ&οιυβ 
(Ιο. XIX, 14). Ρυίδ ί1 β8Γ8β1βΓίδβ Ιβ δβΙιΕβΙ ςιιί Ια δαίί βοηιιηβ υη δβΐιΐιβΐ 
βχίΓ&ΟΓάίη&ΐΓβ (Ιο. XIX, 31), ββ ςαί δ’βχρΙίςιιβ ίοΓΐ Είβη δί β’βΙβίΙ 8 18 

ίοίδ Ιβ 30ΠΓ άα δ8Ε1)8ΐ βΐ Ιβ ρΓβιηίβΓ 308γ άβδ 8ζγιηβ8. Εη ρ8Γί8ίΙβ 
ΕβΓίηοηίβ 8νββ ββδ άοηηββδ, ^ο. ρΙαββ 18 (ΙβΓηίβΓβ ββηβ βνβηΐ 18 ίβΐβ 
άβ Ρβί^υβ (χιΐΐ, 1), προ δέ της Ιορτης του πάσ;(α, δί Είβη (^Πβ ςπβηά Ιπ(ΐ8δ 
δΟΓΐ, Ιβδ άίδβίρΙβδ ΟΓοίβηΙ ςα’ίΐ ν8 8θ1ιβΙβΓ (ϊαβ1(^πβ οΕοδβ βη νιιβ άβ 
18 ίβΙβ, εις την εορτήν (1θ. XIII, 29). Τοίΐΐ ββΐβ βδΐ ρ8ΓΓ8ίΐβΐηβηΙ ηβι, βΐ 
ί1 βδΐ ίηπίίΐβ (Ιβ πιβηΙίοηηβΓ Ιβδ ββίικρρβίοίκβδ ίηνβηΐββδ ρ8Γ (^αβ1(^11βδ 
βχβξ^βίβδ ροπΓ ΙοιίΓπβΓ Ιβδ ΙβχΙβδ. II ίβαί ρΐιιΐόΐ ρκβίίι^ιιβρ 18 Γβ^ΐβ (Ιβ 
δβίηΐ Αυ§·υδ1ίη Γβρρβίββ ίβί ρ8Γ ΟβΙπίθΙ, (1’βχρ1ί(|πβΓ Ιβδ βηάΓοίΙδ οΕδ- 

βπΓδ ρ8Γ Ιβδ βηάΓοίΙδ οΙβίΓδ. II ί8ΐιΙ 8]οπΙβΓ (^ιιβ ββΐΐβ (ΙβΙββδΙ 18 ιηίβπχ 
βη ΕβΓίηοηίβ 8νββ Ιβ δ^πιΕοΙΐδπιβ (Ιβ δβίηΐ ΡβιιΙ : « Ιβ ΕΕρίδΙ, ηοίΓβ 
Ρ8(}υβ, 8 βίβ ίηιιηοΙβ » (I Οογ. ν, 7), δ^ιηΕοΙίδΐηβ (^υι^ ηβ δ’βχρίίί^αβ Είβη 
(1’8ρΓβδ Ιβ βοηΐβχΐβ, (}ηβ δί Ιβ ΕΙΐρίδΙ βδΐ ιηοΓΐ 8Π ιηοιηβηΐ οΐι Γοη ί8ίδ8ί|; 
άίδρ8Γ8ίΐΓβ Ιβ ίβΓιηβηΙ άβδ ιηβίδοηδ. 
Οη δβίΐ (}ΐιβ β’βδί ρΓ(3βίδβηιβηΙ ββ δγΓη1)θ1ίδΐηβ (^υί 8 κβηάιι δπδρββΙβ 8 

ββΓΐ8ίη8 βπΐίί^πβδ 18 ά8ΐβ άβ 88ίηΙ Ιβ8η. II 8ηΓ8ίΙ Γιχβ Ι8 πιορΙ άιι Οίικίδΐ 
811 πιοιηβηΐ; οίι Γοη ίιηιηοίηίΐ Ιβδ 8^ηβ8ΐιχ άβ Ιβ Ρ8(|ΐιβ, ρ8Γββ (^η’ίΐ βΐ8ίΙ Ιβ 
νβρίΙβΕΙβ Α^ηββη (^ηί βηΐβνβ Ιβ ρββΐιβ άιι ιηοηάβ. Μβίδ δί Ι8 Ιρβάίΐίοη 
8ν8ίΐ ρΐ8ββ Ι8 ηιορί άβ Ιβδίΐδ 8ΐι Ιβηάβιηηίη άη Ρβρ8δ ρβδβηΐ, οη 8ηΡ8ί1 

ρη δβ βοηΙβηΙβΡ άβ ββΙΙβ 8ρρροχίπΐ8ΐίοη ροιιρ Ιβ δγιηΙιοΙίδιηβ, βη Ιίβα άβ 
ρβνίδβρ άβδ ίβίίδ βοηηπδ 8η ηοιη άη δ^ηιΐιοΐίδΐηβ. δί Ιο. & ΙηηΙ ίηδίδΙβ, 
βΐ βοηΐρβ ΓηρρβΡβηββ άβδ δγηορΙί([ηβδ, β’βδί (ΐη’ίΐ βηίβηάηίΐ, βοιηπιβ 
Ιβιηοίη οβηΐηίρβ, ιηβΙΐΡβ Ιβδ βΕοδβδ 8η ροίηΐ, βΐ ρίβη, άηηδ ΙοηΙ Ιβ 
IV® βνβη^ίΐβ, ηβ ίβίΐ ρΐηδ ά’Εοηηβηρ, 8η ροίηΐ άβ νηβ βρίΙίςηβ, 8 88 ρρβ- 

βίδίοη βοιηπιβ ΕίδΙορίβη (}ηβ ά’ηνοίρ ρΐ8ββ Ι8 ηιορί άβ Ιβδηδ ηνηηΐ Ι8 ιηηη- 

άηβκΐίοη οίΓιβίβΙΙβ άβΐ8 Ρ8(ΐηβ. II βδΐ ηΐΐδοίηιηβηΐ ίιηροδδίΜβ άβ βοηββνοίρ 
(|ηβ Ιβδ ^ηίί8 δβ δοίβηΐ Ιίνρβδ, Ιβ ρρβιηίβρ ίοηρ άβδ Αζγιηβδ, ]0ηρ1ρβ8 δβίηΐ 
βΐ βΕόιηβ, 8 ΙοηΙβδ Ιβδ άβιηβΡβΕβδ ηβββδδ8ίρβδ 8 18 οοηά8πιη8ΐίοη βΐ 8 Ιη 
ιηορί άβ Ιβδηδ. Ηβροάβ Α^ρίρρ8 (^ηί δ’βΙβίΙ βιηρβρβ άβ Ρίβρρβ ρβηάηηΐ 18 

δβιηβίηβ άβδ βζγιηβδ βνβίΐ άύ 8ΐ1βηάρβ Ι8 Γιη άβ Ι8 ίβΙβ ροηρ Ιβ Γαίρθ ιηβΐΐρβ 
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Ά ιηοΓΐ (ΑοΙβδ XII, 3 8.), βΐ Γοη βαίΐ (}ΐΐΘ 1θ8 ρΗποβδ άβδ ρΓβίΡβδ αναίβηΐ 
βίβ ΙιβυΓΘΐιχ άβ 1& ρΓοροδίΙίοη άβ ΙαίΙ&δ ρ&ΓΟθ (^α’βΠβ Ιβαρ ρβρπίθΐΐ&ΐί; άβ 
ΙοιιΙ 1)ΡΠ8ςπθΡ αναηΐ Ια ίβΐβ (Μο. χιν, 2 βί 10 8.). 

0’αί11βπΡ8 1θ8 8γηορΙί(|ΐιβ8 ραραί88θηΐ 1)ί6ΐι ά’αοοορά ανβο 8αίηΙ ^θαη 
8αρ οβ ροίηΐ (}ιιθ Ι68ΐΐ8 η’68ΐ ρ38 ιηορί Ιβ ]οιιρ άβ Ια ίέΐβ οΙιοπιθθ, αρρβ8 Ια 
ιηαη(1ιιοαΙίοη οίΓιοίβΙΙθ άβ Γα^ηβαα. Εβ ΙβΡΠίΘ άβ ραραδββνβ ςα’ίΐδ βιη- 

ρΐοίβηΐ οοιηπίΘ οη Γα να η’βδί ραδ ΙοαΙ α ίαίΐ δγηοη^ιηΘ άβ νβηάρβάί! Π 
αναίΐ ^αράβ ί}αβΐ€[αβ βΐιοδβ άβ 8οη δβηβάβ ρρβραραΐίοη; ορ ηοιαπιβρ δίιη- 

ρίβιηβηΐ ρρβραραΐΐοη 1β ]οαρ 1β ρΙαδ δοΙβηηβΙ άβ ΙοαΙβ Γαηηββ δβραίΐ 1)ίβη 
βίραη^^β. ΤοαΙ ρορίβ α βροϊρβ ί^αβ ββΙΙβ ραραδββνβ βδΐ Ια ραραδββνβ άβ Ια 
Ραίιαβ άβδ ΙαίΓδ βοιηιηβ άαηδ Ιβαη. 

Εΐ οη άίραΐΐ Μβη ςαβ άαηδ Ιβδ δ^ηορίίςαβδ 1β ]οαρ άβ Ια Ραδδίοη η’βΙαίΙ 
ραδ βΐιόηιβ, ραίδ(:[αβ δίπιοη άβ Εγρβηβ ρβνβηαίΐ άβδ βΐιαιηρδ, β’βδί-α-άιρβ 
ρΙαδ ρροΙιαΜβιηβηΙ άβ δοη Ιραναίΐ (Μβ. χν, 21; Μΐ. χχνιι, 32; Εβ. χχιιι, 
26), ραίδί^α’οη α ρα αβΙιβΙβρ αη Ηηββαί (Μβ. χν, 46), ρρβραρβρ άβδ αροιηα- 

Ιβδ (Εβ. ΧΧΙΙΙ, 56), βΐ ςαβ ηοη δβαΐβιηβηΐ Ιβδ ^αράββ, ιηαίδ βηβορβ αη άίδ- 

βίρΐβ δβ Ιροαναίβηΐ αριηβδ (Μβ. χιν, 47). Εβδ βοηβοράαηββδ άβδ δγηορίί- 

(}αβδ ανββ Ιο. (|αί δοηΐ ροαρ αίηδί άίρβ δοαδ-3αββηΙβδ, η’βη δοηΐ (}αβ ρΙαδ 
βαραβίβρΐδίΐί^αβδ (ΟκΛνοΕδΟΝ, Όα8 ΙβΙζΙβ ΡαΒβαηταΚΙ ΟΚΗβΙί, βά. αηαδία- 

Ιΐςαβ, 1908). 

V. — Β’ααΐΡβ ραρί ί1 δβπιΜβ 6ίβη ςαβ, ά’αρρβδ Ιβδ δγηορίίΐϊαβδ, Ιβδαδ 
α οβ1β1)Γβ Ια Ρ^ςαβ ανββ δβδ άίδβίρΙβδ. II βδΐ ββρίαίη ηα’ίΐ α ΓαίΙ ΓαΐΡβ Ιβδ 
ρρβραραΐίίδ άβ Ια Ραίιαβ (Μβ. χιν, 12 δδ.; Μΐ. χχνι, 17 δδ.; Εβ. χχιι, 7 δδ.) 

βΐ ΓβχββαΙίοη ραραίΐ ανοίρ δαίνί (Μβ. χιν, 17; Μΐ. χχιι, 20; Εβ. χχιι, 14). 

Εβ ΓβδΙίη βδΐ πιβιηβ (^ααΙίΓιβ βχρρβδδβιηβηΐ άβ Ρα(|αβ ραρ Εβ. (χχιι, 15 δ.). 
Ιβδαδ α βρα άβνοίρ, Ιοαβ Ιβδ ]οαΓδ ρρβββάβηΐδ, δΟΡίΐΡ 1β δοίρ άβ Ια νΐΐΐβ. 

Ροαρί^αοΐ γ ρρβηά-ϋ δοη ρβραδ ββ ^οαρ-1α, δί ββ η’βδί 1β Ρβραδ ραδβαί 
(^α’ΐΐ α βα δοίη άβ Γαίρβ ρρβραρβρ? Ο’αίΙΙβαΡδ ί1 δβιηΜβ Ι)ϊβη ςα’οη βΙαίΙ 
αα 3οαρ Ιβ^αΐ οα Ια Ρα(}αβ άβναίΐ βίρβ ίιηιηοΐββ, βΐ ραρ βοηδβΐϊαβηί; ιηαη- 

^ββ (Μβ. XIV, 12 βΐ ραραΐΐ.). Β’ααΐΡβδ ΙβχΙβδ οηΐ βίβ βίΐβδ, ραρίαηΐ άβ Ια 
άβΐίνραηββ ά’αη ρρίδοηηβρ α β1ια€[αβ ίβΙβ (Μβ. χν, 6; Μΐ. χχνιι, 15; Εβ. 

ΧΧΙΙΙ, 17 [οιηίδ ραρ Ιβδ ιηβίΐΐβαρδ πίδδ.]), ίβΙβ (ιαί βΙαίΙ ηαΙαρβΠβπιβηΙ; Ια 
Ρ4(^αβ (Ιο. XVIII, 39). Μαίδ ββία ροαρραίΐ δ’βηίβηάρβ άβ Ια νβίΠβ άβ Ια 
ίβίβ. Α δ’βη Ιβηίρ αα ρρβιηίβρ ^ροαρβ άβ Ιβιηοί^ηα^βδ, Π γ α αδδβζ ά’αρ- 

ραρβηββδ €[αβ Ια Οβηβ ίαί αη ρβραδ ραδβαί. 
VI. — ^αβ βοηβ1αΡΘ? Εβδ βρΐΐίΐϊαβδ ραΙΐοηαΙίδΙβδ ρρβίβηάβηΐ βίρβ βη 

ρρβδβηββ άβ άβαχ Ιραάίΐίοηδ βοηΐραάίβίοιρβδ. Εβδ αηδ ορίηβηΐ ροαρ Ιβδ 
δγαορίίςαβδ, ά’ααΐρβδ άοηηβηΐ Ια ρρβΓβΡβηββ α δαίηΐ Ιβαη; ά’ααΐΡβδ, 
βοιηιηβ Μ. Εοίδγ, άίδβηΐ ς[αβ ηοαβ ηβ δανοηδ ρίβη άβ ββΡίαίη, δί ββ η’βδί 
ςαβ « Ια ραδδίοη βαί Ιίβα άαηδ Ιβδ δοΙβηηίΐβδ ραδβαΐβδ » (II, 542). Μαΐ^ρβ 
06 δοβρΙίβίδιηβ οαΐραηοίβρ, αοβοιηρα^ηβ ά’αηβ αίΕριηαΙίοη βοηΐραίρβ α 
ΙοαΙβδ Ιβδ νραίδβπιΜαηοβδ, Γορίηίοη ςαί Ιβηά α ρρβναΙοίρ ραρηιί Ιβδ βρί- 

Ιίςαβδ ίηάάρβηάαηΐδ βδΐ (^αβ Ιβδαδ η’α ραδ ίαίΐ 1β ρβραδ ραδβαί. Οη ρβαί 
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οίΙβΓ, οπίΓθ Ιβδ βηο}^ο1ορ6(1Ϊ68, ΡιίΕυδΟΗΕΝ, Τοά68]αΚΊ' ηηά ΤοάβεΙαβ 

16811 (ΖΤνΤΡΡ., Ι. V [1904], 1-17) βΐ δΗ\\^Ακτζ, 08ΐ6Γΐ)6ΐΓα6Κΐιιη§6η (ιηβιηβ 

Γβγπβ, VII [1906], 1-33). 

ΡδίΓΐηί 1β8 08ΐΐ1ΐθΙί(1Πβ8, ρ1υ8ί6υΓ8 8γ8ί6Π1β8 80ηΙ ΓβρΓβ8θηΙθ8. Τθΐ18 οηΐ 

ροπΓ 1)ΐιΙ άβ οοηοΐΙίθΓ Ι68 1βχΐ68, ιη&ί8 8βΙοη άθπχ ιηο(1β8 1)ί6η (ϋΓίΘΓβηΐ8. 

Ό’3ρΓθ8 Ιβ8 ιιη8, 83ίηΙ Ιβαη βΐ Ιβ8 8^ηορΙί(}αθ8 ηβ 8πρρο8θηΙ ρ38 (}ΐιβ 

ΐ68υδ 3ΪΙ ίαίΐ Ια Ρα(}ΐΐ6 πη αηΐΓβ ]οπγ ςπβ Ιβ8 ρΓΐηοίρααχ (Ιθ8 Ιπίίδ. 0β8 

ΙθΓ8, οπ 1)ΐβη Γοη ρΓβικΙ ροπΓ 1)α8β δαίηΐ Ιβαη, βΐ Γοη άίΐ ςαβ Ιβ8Π8 η’α 

ρα8 0θΙβΙ)Γ6 Ια Ρα(}ΐιβ (Ιιι ΙοπΙ βη ΘχρΙί(}παηΙ Ιβ8 8}^ηορΙί(}ΐΐ68 άαηδ οβ 

8βη8; ου 1)ίβη Γοη ρρβηά ροπΓ 1)α8β Ιβ8 δγηορίΐίΐιιβδ, βΐ Γοη θχρ1ί(}υβ 

8αίηΙ Ιβαη οοηαηΐθ οη ρουΐ. 

Ρβ ρίπδ ^Γαηά ηοηιΓΓβ ρβυί-θίΓβ (Ιθ8 ίηΙθΓρΓθΙβδ οαΙΙιοΙίςυβδ ρΓβίθΓβ 

βηΙβηάΓβ 8θίΙ δαίηΐ Ιβαη, 8θίΙ Ιθ8 δγηορίίί^υθδ 8βΙοη ΙουΙβ Ια η^υβυΓ άβδ 

ΙθΓπιβδ; ίΐ βη Γβδπΐΐβ ηαίυΓβΙΙβηίθηΙ ςυβ Ιθ8υ8 η’α ρα8 ββΙβ1)Γθ Ια Ρα(|υβ 

βη ηιβπιβ Ιβηιρδ (ΐυβ Ιβ8 Ιυίίδ, 8θΐΙ (^υ’ΐΐ ΓαίΙ αναηβββ ά’ιιη ]θυΓ, 8θίΙ ^υβ 

Ιβ8 Ιυίίδ ΓαΐβηΙ ΓβΙαΓοΙββ ά’αυίαηΐ. 

Ρβ (}υβ ηοπδ νβηοηδ άβ (ϋΓβ (1β8 ΙβΓΠίβδ (Ιβ δαίηΐ Ιβαη βΐ άβ 8οη αββΟΓίΙ 

8ου8-ίαββηΙ ανββ Ιβ8 8γηορΙί(|υβ8 ηουδ (Ιίδρβηββ (Ι’βχαπιίηβΓ Γΐιγροΐΐιβδβ 

(^υ^ ρΙαοβ αυ 14 ηΐδαη Ια Ραςυβ ββΙβ1)Γββ βη ηιβπιβ Ιβηιρδ ραΓ Ιβδυδ βίραρ 

Ιβ8 Ιυίίδ. II Γβδίβ άοηβ α ρα88βΓ βη Γβνυβ Ιβδ ΐΓοΐδ αυΐΓβδ βοηι1)ίηαί8οη8. 

Ρβ ρΓβηιίβΓ 8^8ΐβηιβ, ς[υβ ΙβδΠδ η’α ραδ πιαη§·β Γα^ηβαυ ραδβαί, α βίβ 

δουίβηυ ραρ Ραίπιβΐ, ςυί βίΐβ ραΓΠΐί Ιβδ ΡβΓβδ ΤβΓίυΙΙΐβη, ΑροΙΙίηαΐΓβ 

άβ Ραοάίβββ, ΟΙβηιβηΙ ά’ΑΙβχαηάπβ, δαίηΐ ΗίρροΙ^τΙβ, ΥίοΙΟΓ ά’ΑηΙίο- 

βΡβ, βίβ. II α βίβ Γβρηδ ηα^^υβρβ ραρ ΒαΙίίϊοΙ [ΠΕΐί6ΚαΗ8ΐίβ^ Ια 

ρν686η66 νέβΙΙβ 6ΐ Ια ΐΓαη88ΐίΙ)8ΐαηΙίαΐίοη, 2® βά., ρ. 41 δδ.), αρΓβδ 1β Κ. Ρ. 

δίάηβγ δπιίΐΡ, δ. I. [ΤΗβ ΜοηΐΗ, πιαΓδ 1891, ρ. 377 δδ.). €β δ^τδίβπιβ 

ρΓβηά ηαΙπΓβΙΙβπιβηΙ ρουΓ ροίηΐ άβ άβραΓί δαίηΐ Ιβαη. Ρυίδςυβ Ιβδπδ βδΐ 

πιογΙ αναηΐ (5υβ Ιβδ Ιυίίδ ηιαη^βηΐ Ια Ραί^υβ, ρουΓ€[υοΐ ΓαυραίΙ-ίΙ οοηδοπι- 

ηιββ? βΐ βη βίϊβΐ ΐΐ η’γ α ραδ άαηδ δαίηΐ Ιβαη Ια ηιοΐηάΓβ Ιραββ ά’πη τβραδ 

ραδβαί. Μαίδ ίΐ γ α Ιβδ δ^ηορίίςυβδ (^υί άυ πιοΐηδ ραραΐδδβηΐ βοηδίάβΓβΡ 

Ια άβρηίβΓβ ββηβ βοπιηιβ υη ρβραδ ραδβαί. Αυδδί, άαηδ Ιβ δγδίβπιβ άοηΐ 

ηουδ ραρίοηδ, οη δβ βοηίβηΐβ άβ Γβροηάρβ αυχ αρ^υπιβηΐδ ΙΐΓβδ άβδ 

δγηορΙίίϊυβδ. δ’ίΐδ ηβ δοηΐ ραδ βοηγαίηβαηΐδ, οη δ’βη ΙίβηάΓα άοηβ α ΓΡγ- 

ροΐΡβδβ ηοΓπιαΙβ, (}υβ Ιβδπδ η’α ραδ αηΐίβίρβ Ια Ρά^υβ. 

α) Εη Γβαΐΐΐβ, άίΐ-οη, Ιβ Γβραδ άβδ δ^^ηορίίί^υβδ η’α τίβη ά’υη Γβραδ 

ραδβαί. ΝυΙΙβ αΐΐυδίοη α Γα§^ηβαυ, αυχ ΙαίΙυβδ απιβΓβδ βίβ. Ρ’υδα^β (ϊυί γ 

ίυΐ δυίγί ααραΐΐ ηιβπιβ βίβ βοπίραιρβ αυ ηΐβ άβ Ια Ρα,ί^υβ. Ρβδ δ^ηορΐίςυβδ 

ηβ ραρίβηΐ ςυβ ά’υηβ βουρβ, ςυβ Ιβ δαυγβυρ ίαίΐ ραδδβΓ α Ιοιίδ (άβυχ ίοίδ 

άαηδ Ρβ.), Ιαηάΐδ ηυβ Ιβ ηΐβ ραδβαί δυρροδβ ςυ’οη νίάβ ςυαίΓβ βουρβδ, 

πιαίδ βΡαςυβ βοηγίνβ α^αηΐ Ια δίβηηβ. Οη α δουνβηΐ Γβδυπιβ ββδ ηΐβδ 

ά’αρρβδ άίίίβΓβηΙδ υβα^βδ ]υΐίδ. Ρβ πιίβυχ βδΐ ρβυΙ-βίΓβ άβ δ’βη ΐβηίρ αυ 

ΙβχΙβ άβ Ια ΜίβΡηα, Ιβ ρΐυδ αηβίβη άοβυπιβηΐ (}υ’οη ρυίδδβ αΐΐβ^υβρ; Ιβδ 

ΐβχΙβδ (}υβ ηουδ αΙΙοηδ βίΙβΓ δοηΐ βπιρΓυηΙβδ αυ βΡαρ. χ άυ ΐΓαΐΙβ 
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Κίΐπ (ΐΓ&άποΙίοη 8οΙι^αΙ>) : « 1. νβΐΠβ άβ Ραςαβδ, νβΓδ 1θ 80Ϊγ, οη ηβ 
άβΥΓδΐ ήθη πΐ£ΐη§·θΓ ]ΐΐ8(5α’3. Ια ηηίΐ. Μθπιθ 1θ8 ραιινΓβδ βη ΙδΓαβΙ οΙθυγοπΙ 
δ’αοοοπάθΕ δΠΓ Ιθ ΙΐΙ ροπΓ ρΓβηίΐΓβ οβ τβραδ, βη δί^ηβ 36 ΙίΙίβΓίβ, βΐ ίΐδ ηβ 
άβνΓοηΙ ρα8 1)θίΓ6 πιοίηδ 3β8 ςπαΐΓβ οοπρβδ 3β νΐη Γβ^ΙβπιβηΙαίΓβδ... 

2. ΡθΓ8(}ΐΐΘ Ια ρΓΘπαίθΓΘ οοπρβ 3θ νίη βδΐ νβΓδβθ, δβίοη δοΙιαπιπιαϊ, οη ΙίβηίΙ 
ά’α1)0Γά Ια δοΐβηηίΐβ 3ιι ]οιιγ (βη ρΓοηοηςαηΙ Ια δαηοΙίΓιοαΙΐοη 3β Ια ίβΐβ), 
ρηίδ οη άΐΐ Ια ίοΓΠΐιιΙβ 3β ΐ3θη63ίοΙίοη ροπΓ Ιβ νίη; ά’αρΓθδ ΓθοοΙθ άβ 
ΗίΠθΙ, οη Ι36ηί1 ά’αΙ^ΟΓά Όίβη ροιίΓ Ιβ νίη, ρηίδ ροπΓ Ια ίθΐβ. 3. Οη αρ- 

ροΓίθ θηδηίΐβ άβναηΐ ΓαδδίδΙαηοβ 3βδ ΙιβΛβδ βΐ άβ Ια ΙαίΙηβ, ΙαίδδαηΙ Ιβδ 
ΙίθΛβδ ΐΓβπιρΘΓ απ πιίΐίθη άβ Ια ΙαίΙπβ, ]ιΐδςη’α ββ (5116 Γοη αρήνβ αη 
βοηιηιβηββπιβηΐ άη Γβραδ. Ρηίδ Γοη αρροήβ βηδβηιΓΙβ άβδ αζγπιβδ, άβ Ια 
ίαίΙηβ, άβ Ια δαηοβ α ΐΓβηιρβΓ... 4. Οη νβΓδβ Ιβ 2® νβΓΓβ άβ νίη βΐ α ββ 
ιηοπιβηΐ Ιβ Γιΐδ αάτβδδβ αη ρβΓβ Ιβδ (5ηβδΙίοηδ ςηί νοηΐ δηίνρβ... {ΟαΙβ- 

οΗβ8β άιιρβΐ'β), ΕηΙοηηοηδ άβναηΐ Ιηί ΓΑΠβΙηία! [Ιβ ΗαΙΙβΙ οη ΑΐΙβΙηία 

ββΐ ίηΙβΓΓοπιρη). 6. Οη αρροήβ Ια ΐΓοίδίβπιβ βοηρβ, ανββ 1α(}ηβ11β οη άίΐ 
Ια 1)βηβάίβΙίοη άη Γβραδ; Ια (}ηαΐΓίβπιβ βοηρβ δβΓα Γηβ αρΓβδ Γαβίιβνβηιβηΐ 
άη Ηαΐΐβΐ... ΑρΓβδ Γα^'ηβαη ραδβαί, οη ηβ ίαίΐ ραδ νβηίΓ ΑΑρΜΙίΟΊηαη 

[άβ88βΓΪ] ». 
ΕηΐΓβ οβ ΙβχΙβ βΐ ββΐηί άβδ δγηορίίς^ηβδ, ί1 η’γ α ^ηβΓβ άβ ροίηί άβ 

οοηΙαβΙ. δί Ια ββηβ άβ Μβ. δηΓίοηί δβ ΙίδαίΙ ίδοΐββ άβ δοη βοηΙβχΙβ. ρβΓ- 

δοηηβ ηβ δοη^βΓαίΙ α βη ίαίΓβ ηη Γβραδ ραδβαί. 
ΌβΓηίβΓβπιβηΙ οη α ηιβπιβ βδδαγβ άβ ίοΓίίάβΓ ββΐ αΓ^αιηιβηΙ ηβ^αΐίί, βΐ 

άβ Ιβ ΐΓαηδίοΓΠίβΓ βη αΓ§’ηηιβηΙ ροδίΐίί. II δ’α^ίΓαίΙ ά’βίαΜίΓ (}ηβ Ια Οβηβ 
η’βδίροίηΐ ηη Γβραδ ραδβαί, ρηίδςη’βΐΐβ βδΐ ηη ^ίάάοη^Η, ββΓβηιοηίβ άίί- 

ίβΓβηΙβ άβ Ια Ραί^ηβ. Υοίοί βοηιηιβηΐ Μ. Βοχ α βχροδβ ββ δ^δίβηιβ [ΤΙιβ 

]6{νί8ΐι αηΐ6€βάβιιΐ8 ο/ ΐΗβ Εη€ΚαΗ8ΐ, άαηδ Ιβ ΙοηνηαΙ ο/ ΐΗβοΙο^ίβαΙ 

8ΐηάί68, Ι. III [1902], ρ. 357-369; βί. ΤΗβ ΓβΙί^ίοη αηά ο( ΐΚβ 

Ξ-ι^ηα^ο^ηβ, 6^ ΟβδΙβΓίβγ αηά Βοχ, ρ. 345 δδ.) : Εβ νβηάΓβάί δοίΓ, βη 
ΓβηίΓαηΙ άβ Ια δ^^ηα^ο^ηβ, Ιβ ρβΓβ άβ ίαηιίΐΐβ ΐΓοηνβ Ια ΙαΜβ ρΓβραΓββ βΐ 
Ια ηαρρβ ηιίδβ. δηΓ Ια ΙαΕΙβ άβηχ ραίηδ, ηηβ βοηρβ άβ νίη βΐ ηηβ Γοη- 

ΙβίΙΙβ. II βοηιηιβηββ αΙοΓδ Ιβ ^ίάάοη^^ι οη δαηβΙίΓιβαΙίοη ραβ (ϊηβΙίΐηβδ 
νβΓδβΙδ άβ Ια Οβηβδβ δηΓ Ια βΓβαΙίοη, τβηιρίίΐ Ια βοηρβ β1 ρΓοηοηββ ηηβ 
1)6ηβάίοΙίοη (Ιβδ ΙβχΙβδ βη ΕβΓΓβη άαηδ δίΝΟΕκ, ΤΙιβ αΐίΐ1ΐ0Γί8βά άα^ι1^ 

ρΓαι/βΓ Βοοίί: ΐΚβ ηηίίβά ΗβΒΓβ^ν οοη§Γβ§αΙίοη8 Ιΐιβ Ι)Ηΐί8Κ βτηρίΓβ^ 

ρ. 124 δδ.). Ρηίδ ί1 ΓοίΙ βΐ ραδδβ Ια βοηρβ α δα ίβιηπιβ βΐ α δβδ βηίαηΐδ 
(}ηί Γοίνβηΐ α ΙβηΓ ΙοηΓ. Οη δβ Ιανβ Ιβδ ηιαίηδ. Εηάη Ιβ ρβΓβ ΕβηίΙ Ιβ 
ραίη, Ιβ Γ οηαρί βΐ Ιβ άίδΙήΓηβ αηχ αηΐΓβδ. Οβ τίΐβ, αδδηΓβ Μ. Βοχ, βδΐ 
αηδδί αηοίβη (}ηβ Ιβ Ιβπιρδ άβ Ιβδηδ. II βδΐ ίηηΐίΐβ άβ ίαίΓβ ΓβηιαΓςηβΓ 
βοηι1)ίβη ίΐ βδΐ ρΐηδ δβπιΓΙαΜβ α ΓΕηβΕαήδΙίβ (}ηβ Ιβ Γβραδ ραδβαί. Ο’βδί 
άοηβ ηη ^ίάάοη^Iι ςηβ Ιβδηδ α ββ1β1)Γβ ςηαηά ίΐ α ίηβΐίΐηβ ΙΈηοΕαήδΙίβ. 
Οη α]οηΙβ (^ηβ Ιβ ^^άάοη^Κ ρΓβββάβ ηοη δβηίβηιβηΐ Ιβ δαΓΓαΙ, ηιαίδ αηδδί 
Ιβδ ^Γαηάβδ ίβίβδ, βοηιηιβ Ραί^ηβ, Ια ΡβηΙββόΙβ, Ιβ ηοηνβΐ αη. 

ΟβίΙβ ΐΕβΟΓίβ δρββίβηδβ άβηααηάβ α βΐΓβ βχαηιίηββ άβ ρΓβδ (Μ. Εαηι- 
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1)ΘγΙ (|ΐιί Γα οοιη1)κΙΙαβ άκη» Ιβ ιϊιθπιθ ΙοιινηαΙ ο/* ΐΗβοΙο^ΙοαΙ βίαάίββ, 

Ι. IV [1903], ρ. 184-193, ηβ Γ& ρ&8 οχκιηίηβθ βη θΐΐθ-πίθΐηβ). 1.β ^^ά- 

άοηοΚ β8ΐ (Ιβ 88. ηαΙιΐΓθ υηβ 88ηοί.ΐβθ8ΐίοη, ηοη ιιη Γβρ88 ά’υηβ ηαΙιΐΓθ 

δρβοίαΐβ. 11 ρΓθοβάβ Ιβ Γβρ88 άα γβικίΓθίϋ δοίκ οοιηπίΘ ί1 ρΓθβθάβ Ια ιη&η- 

(Ιπο&Ιίοη άβ Γβ^ηβαπ ρ8808ΐ, ιη8ί8 οβ ηβ ρβπΐ βΐΓβ βη αηοιιη 088 18 γί^Πβ 

ά’ηηβ γί^ίΐβ; ρ8Γ οοη8β(|ηβηΙ, δί 18 Ρ8(|ηβ 8 βίβ ηΐ8η^ββ Ιβ γβηάρβάί δοίκ, 

ο’βδί Ιβ γβηάΓβάί δοΐΓ θ|ΐι’οη 8 οβ1β1)Γβ Ιβ ^ίάάοηβΚ, ηοη Ιβ ]βη(1ί, β1 δ’Π 

βΐ8ΪΙ άβπιοηΐΓβ ςαβ Ιβδπδ 8 οβίββρβ ηη ηίάάοηοΗ άβ ίέΐβ, ί1 Γ8α(ΐΓ8Ϊ1 βη 

οοηοΙαΓβ 0[η’8α38ϋόΙ ί1 8 βΙβ δηίγί άα Ρβρ88 ρ8808ΐ. 01)8βΓΥθη8 ά’8ί11βιΐΓ8 

€[αβ 81 18 88ηοΙΐΓιο8ΐίοη άη γΐη βΐ άβ 18 ίβΙβ βδΐ 811881 8ηοίβηηβ (}ΐιβ ΗΐΠβΙ 

θΐ δο1ΐ8πιηΐ8ϊ, οοηιιηβ Ιβ ρκοπνβ Ιβ ΙβχΙβ οίΐβ άβ Ρβ8αΗίηι (οΓ. Ββνα- 

ΙίοΐΗ, γιιι, 1 88.), ΜΜ. Οβδίβρίβγ βΐ Βοχ η’οηΐ ρ88 άοηηβ άβ ρρβηγβ άβ 

ΓβηΙΐί^αίΙβ άιι ρίΐβ 8θ1ηβ1, ({πί οοηδίδΙβ 8 ί8ίρβ ρ888βρ 18 ηιβιηβ οοηρβ; 

οη 8 πίθιηβ ρροηνβ ςη’ίΐ βδΐ Ρβΐ8ΐ;ίγβιηβηΙ ρβοβηΐ (οΓ. 8ηρ χιγ, 23) 

6) Μ8ί8 (|ΐΐ8η(1 ΐ18βΡ8ίΙ γρ8ί (}ΐιβ 18 οβηβ η’8 ρ88 βη βΠβ-ιηβηιβ Ιβ 08Ρ80- 

ΙβΡβ ρ8808ΐ, οβ 08Ρ80ΐβΡβ ηβ Ρβ8α11β-1-ί1 ρ88 (1β8 νβΡδβΙδ (|ηί ρρβοβάβηΐ 

βΐ (}αί ηβηΐίοηηβηΐ δί βχρρβδδβιηβηΐ 18 ρρβρ8Ρ8ΐΐοη άβ 18 ρ&(}ηβ? Ροηρ 

ηβ οίΙβΡ (|αβ Μο., υοιρ χιυ, 12. 14. 16. Α οβία οη ρβροηά ςη’ίΐ η’γ 8 1& 

(|η’ηη βίϊβΐ άβ ρβΡδρβοΙίγβ. €8ΐπιβΙ; Γβιη8Ρ€[η8ίΙ (1θ]8 (}η’βη ΓββΙίΙβ 18 ρρβ- 

ρ8Ρ8ΐίοη οοιηπιβης8ίΙ Ιβ 10 ηί88η. Ρβ 14, ί1 βύΐ βίβ γρ8ίιηβηΙ ίρορ 18Γ(1 

ροηρ.δβ ρροοηρβρ ηηβ ο1ΐ8πι1)Ρβ, ηη 8§*ηβ8η, ςη’ΐΐ ίηΐΐηίί ί8ίρβ ίιηπιοΙβΡ 

(Ιηηδ Ιβ ΤβηιρΙβ, βίο. Εηΐρβ οβδ ρρβρηρηΐίίβ βΐ 18 οβηβ, ί1 η’^τ 8 ρ88 άβ Ιίβη, 

88η8 €[ηοί οη 8ηΡ8ίΙ βχρρβδδβιηβηΐ ιηβηίΐοηηβ Ιβηρ ηΙιοηΙίδδβιηβηΙ άηηδ 

ηηβ οβηβ ρηδοηΐβ, οβ ςηβ άη ιηοίηδ ηί Μο. ηί Μΐ. η’οηΐ ΓηίΙ. Βηΐίίϊοΐ 

[Ιοο. Ιαιιά.) 8)οη1;β (ίηβ ρβηΐ-βίρβ Μο. δηίγηίΐ ίοί άβηχ δοηροβδ, Γηηβ 8ηρ 

1β8 ρρβρ8Ρ8ΐίί8, Γηηΐρβ 8ηρ Ιηοβηβ, ιηηίδ οβίη η’βδί πιέιηβ ρ88 ηβοβδδβίρβ, 

ρηί8(}ηβ Μο. ηβ 8β ρρβοοοηρβ ρ88 Ιοη]οηΡ8 άβ ρηοοηΐβρ 8Υβο δηίΐβ βΐ 8β- 

Ιοη ηη οράρβ οΐιροηοΐο^ίι^ηβ, οοιηιηβ Ιβ ρροηγβ Γβρίδοάβ άβ ΓοηοΙίοη άβ 

Ββΐΐιηηίβ, 8 ]η^βρ ά’8ρρβ8 Ιβ8η. ΟβΙΙβ Γοίδ βηοορβ Ιβ (|η8ίΓίβιηβ βΥ8η^ί1β, 

γβηη Ιβ άβρηίβρ, ρρβοί8βΡ8ίΙ ιηίβηχ Ιβ 08Ρ80ΐβΡβ άβ8 ί&ΐΐδ. 

1. ^β πιβ 81118 κρβΓςη, 8ρΓθ8 8Υθίρ Ρβάί§;·θ 068 1ί§·ηΘ8, ςηβ Ιβ Γηκίθηίθηάιι δΐιρ 

Ιβ ((ίάάοαοΗ 8 βίβ ρ&ρίαίΙβπιβηΙ άίδδίρβ ρ8Ρ Μ. Μ8η§“6ηοΙ (Ζβ5 εοί-άίεαπΐ, αηΐέ- 

οέάβηΐδ ]’ιιίβ άβ Ια εαίηΐβ ΕαοΠανίβάβ, άκηδΙκ Κβνιιβ άιι βίβνξβ ^ραηοαίδ, 15 ίβν. 

1909). Οη ρβπΐ δβαΐβιηβηΐ βδΙίιηβΓ (^ηβ 18 ΡβκβΙίοη βδί υη ρβπ βχ8§^βΓββ 1θΡ8(|ΐιβ 

Μ. Μκη^βηοΙ βορίΐ ς[ηβ Ιβ ςίάάοηοΐι « οοηδίδΙβ ββδβηΙίβΠβπιβηί βί βχβΐπδίγβ- 

ΐΏβηί άηηδ Ιη ββηβάίοίΐοη ά’ηηβ οοηρβ άβ γίη, ί8ί1β αη οοηηηβηοβιηβηΐ άη 

88ΐ)1)8ί βί άη 3οηΓ άβ ίέΐβ ροηρ δκηοϋββρ Ιβηρ δοΙβηηϊΙβ » (ρ. 390). Ρβ ({ίάάοιιβίι 

βη βίΤβΙ οοηδίδΙβ βδδβηΙίβΠβπιβηΙ άηηδ 18 ΡβοίΙαΙίοη ά’ηηβ ρρίβΡβ ηηί οοιηιηβηοβ 

βΐ βηϋ ρ8Ρ ΓηΙΙηδίοη 8 18 δαηοΐίβοαϋοη. ΕΠβ βδΐ ρροηοηοββ, ά’8ρρβ8 Ιβ τίΐηβΐ 

[ΤΗβ αιιΐΐιονιζβά άαίΙ'ΐ/ ρναι/βν ύοοί^... 124), βηΐρβ 18 ββηβάίβΙίοη άβ Ια οοηρβ βΐ 

οβΠβ άη ρηίη, βΐ, (^ηοίίϊηβ 18 ββηβάίοΙίοη άη γίη δοϋ ρΐηδ ίηρορί&ηΐβ βΐ 8ϋ 

δηδοϋβ ρΐηδ άβ οοηΐρογβρδβδ, οη ηβ ρβηΐ βη ίδοΙβρ οοιηρίβίβιηβηΐ 18 ββηβάίο- 

Ιίοη άη ρηίη. 
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ο) Οη ίηδίδΙβΓαίΙ οθρβηάδΐηΐ 8ιιγ Ια άαίβ ρΓβοίδβ άοηηββ ραρ Μο. 

(χιν, 12) : προίτγ) ήμερα των άζύμο^ν, οτε το πάσχα εθυον, ΓθρΓοάαίΙβ βη 

α1)Γβ§·Θ ραΓ Μι. : τή δέ πρώτ^ των άζυμων. Μαίδ οη Γβροΐκΐ (}11Θ ΟβΙΙβ ίοίδ ί<0. 

α 1®) ίηΙθΓρρβΙβ εθυον άθ Μο. ηοη άαη8 Ιβ 8βη8 άβ Γίπιϊηοΐαΐίοη αοΙποΠο 

(1θ8 α^ηβαιιχ, πιαίδ άαηδ Ιβ δβηδ άβ Γίιηιηοΐαΐίοη ηοππαΐβ, απ ίοιίΓ νοπία, 

εν ή εδει θύεσθαι, βί (}ΐΐΘ 2®) ί1 α ΐηάί(}ΐΐθ οβ ]οιιγ ά’αηβ ίαςοη αδδβζ να^υβ : 

ήλθεν δε ή ήμερα των άζυμων, ^ααηι α Μο. Ιαί-ΠΙβίηθ, ί1 άοίΐ βΐΓβ ίηΙβΓρΓ^Ιβ 

αίηδί : Ιβ 3οιιγ (}αί ρΓβοβάαίΙ 1θ8 αζγιηβδ, ο’βδΙ-α-άΐΓβ Ιβ 13 ηίδαη (νοίΓ 

οοπιπιβηίαίνβ). Εΐ ο’βδί απδδί οβ (}ΐι’οη 1ί1 άαηδ Γβναη^ίΐβ αροοργρίιβ άβ 

ΡίβΓΓΘ : και παρέδωχεν αύτδν τφ λαω προ μιας των άζυμων, τής Ιορτής αυτών, βη 

ρβΓίαηΙ άπ ]οιιγ άβ Ια Ραδδίοη (ι, 5). 

Ανβο οβδ βχρΙίοαΙίοηδ, οη ηίβΓαίΙ άοηο Ιβ οαραοΙβΓβ ραδοαΐ ]ιιίί άβ Ια 

άβΓηίβΡβ οβηβ 8αη8 ροΓίβΓ αΐΐβΐηΐβ α Ια νβραοίΐβ άβδ δ^τηορίίιιιιββ. Αα 

ροίηΐ άβ νηβ οηΙΐ(|αβ, ΙοαΙ 8’βχρ1ί(}ΐιβΓαΐΙ αίηδί. Α ΓθΓί§·ίηβ ηηβ Ιραάαο- 

Ιίοη ΙοηΙ α ίαίΐ ΙίΙΙβΓαΙβ άβ Γαραπιββη άαηδ Ιβ §·Γβο α ρη ίαίρβ ΟΓοίρβ ςιιβ 

Ια οβηβ αναίΐ βα Ιίβη Ιβ 14 ηίδαη; ηιαίδ ί1 η’γ α ραδ Ια ά’αίϊΐΓΠίαΙίοη ροδί- 

Ιίνβ, ρπίδςαβ πρώτη α βίβ ίηΙβΓρρβΙβ βη ^βηβραί ραρ Ιβδ Ορβοδ άαηβ Ιβ 

δβηδ άβ « αναηΐ », οβ (}ΐιί βίαίΐ ηηβ βχρΙίοαΙίοη οορρβοΐβ, ρβίροηναηΐ Ιβ 

δβηδ ρρίπιίΐίί άβ Γαραηιββη. 

δί Ιβδ ρρβραραΙίΓδ δβπιΐ^ίβηΐ ίηάίι^ηβρ (}η’οη α οβ1β1)Ρβ Ια Ραςηβ, ο’βδί 

ηη βίϊβΐ άβ ρβΡδρβοΙίνβ ςηβ Ιβδ δγηορΙίςηβδ η’οηΐ ραδ βνίΐβ ραροβ ςη’βη 

δοπιπιβ Ια οβηβ βΙαίΙ ηηβ ραιιηβ ηοηνβΐΐβ (^ηί ρβηιρίαςαίΐ Γαηοίβηηβ. Μαΐ- 

^ρβ ΙοηΙ, Ιβδ δγηορΙίοιηβδ οηΐ Ιαίδδβ ρΐαηβρ δηρ Ιβ οαραοίβρβ δίρίοΐβπιβηΐ 

3ηίί άη ρβραδ αη πιοίηδ ηη οβρΙαίη άοηΐβ, άοηΐ Ια ορίΐί(|ηβ α Ιβ άροίΐ άβ 

1)βηββοίβΓ βη δ’αβδίβηαηΐ άβ ^ροηρβρ άβδ βίβπιβηΐδ άβπιβηρβδ δαηδ Ιίβη 

Γορπιβί. Ε’βδΙ ρρβοίδβπιβηΐ άβ οβΙΙβ πιαηίβρβ €[ηβ Ιβδ βχβ^βίβδ Ιβδ ρΐηδ οοη- 

δβρναίβηρδ Ρβδοίνβηΐ Ια άίίΤιοηΙΙβ ηηί δβπιβΙβ ρΙαοβΡ ΓΑδΟβηδίοη αη 3θηρ 

πιβηιβ άβ Ια ΚβδηρρβοΙίοη, ά’αρρβδ Ιβ Ιβχΐβ άβ Μο. χνι, 14 δδ. Οη ηβ ρβηΐ 

βνίΙβΡ οβΙΙβ οοη8β(}ηβηοβ ςη’βη δηρροβαηΐ ηη ραοοοηροί ςη’οη η’αηραίΐ 

]απιαί8 άίδοβρηβ δαηδ Ιβδ αηΐρβδ ΙβχΙβδ. 

Οβδ ραίδοηδ ρβδββδ, ί1 ηοηδ ραραίΐ άίίϊίοίΐβ άβ ρβΓηδβΡ ηηβ Ιρβδ δβρίβηββ 

ρροβαβίΐίΐβ α Γορίηίοη ςηί δοηΐίβηΐ οιηβ Ιβδηδ η’α ραδ ίαίΐ Ια Ρα(}ηβ ]ηίνβ. 

II ΓαηραίΙ ΡβπιρΙαοββ ραρ ΓίηδΙίΙηΙίοη ά’ηηβ Ρα€[ηβ ηοηνβΐΐβ (ΐηί ηβ ροηναίΐ 

86 δυβδΙίΙηβρ α Γαηοίβηηβ δαηδ (ΐηβ οβίΐβ-οί ΓύΙ ραρρβίββ βΐ οοηιπιβ οάΐβ- 

βρββ άαηδ ΟβΙΙβ (ίηί Ιηί δηοοβάαίΐ, Γα§·ηβαη ραδοαΐ βίαηΐ ίηηΐίΐβ ηηαηά Ιβ 

ΟΙιρίδΙ δβ άοηηαίΐ Ιηί-ηιβπιβ βη ηοηρρίΙηρβ. ΟβΙΙβ ορίηίοη βδΐ, 8βπι1)1β-1-ί1, 

αδδβζ βίβη αδδίδβ αη ροίηΐ άβ νηβ ορίιίςηβ; βΠβ βδΐ αβδοΙηπιβηΙ οοηίορπιβ 

αηχ ΙβχΙβδ άβ δαίηΐ Ιβαη βΐ ηβ ΙιβηρΙβ ραδ άβ ίροηΐ οβηχ άβδ βγηορίίίΐηβδ, 

δί Γοη βηίβηά βίβη Ιβηρ δβηδ. Ο’βδΙ αηδδί οβίΐβ άβ Ια Ιραάίΐίοη Ια ρΙαδ αη- 

οίβηηβ, ρηίδΐ^ηβ Ιβδ αηοίβηδ, ά’ηη οοηιπιηη αοοορά, αίΤίρπιβηΙ ς[ηβ άβδηδ 

βδΐ πιορί Ιβ ίοηρ ού Ιβδ Ιηίίδ οηΐ ίπιπιοΙβ Γα^ηβαη ραδοαΐ, ίοηρ (^η’ίΐδ ηοπι- 

πιβηΐ Ιβ 14 ηίδαη. 

Εβ Ρβρβ Κηαββηβαηβρ οοηδίαΐβ οβΙΙβ Ιραάίΐίοη βί οίίβ δαίηΐ ΙηδΙίη, 
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8£ΐΐηΙ ΐΓβηβθ, ΤβΓίαΙΙίθΠ, Ι.&οΙ&ηοβ, Ιβδ ηιΐδίΓίοάΘοίπιαιΐδ, ΑροΠίη&ίΓβ (1θ 

Ι^αοάΐοββ, ΟΙθιηβηΙ ά’ΑΙθχαηάρίθ, δαίηΐ ΗίρροΙ^ΐΘ, δειίηΐ ΡίβΓΡβ ά’ΑΙβχαη- 

(Ιηβ, Ιαΐβδ ΑίηοαίηβΙο... (δΐΐΓ Μΐ.,ρ.416 88.). II ρΓβΐβικΙ, ί1 68ΐ γραί, (^ιι’βη 
ραΓίαηΙ άιι 14 ηίδ&η Ια ΐΓ&άίΙίοη δ’βδί θο&γΙθθ (1θ8 δγηορίίί^αβδ. Μαίδ οοιη - 
ιηβηΐ αάπίθΙΐΓβ υη ραΓβίΙ ί&ίΐ, βΐ ηβ νααΐ-ίΐ ρεΐ8 ιηίθαχ βχρϋί^αβΓ 1θ8 

8γηορΐί(|ΐΐ68 ά’αηβ ιη&ηίθΓΘ (^αί οοηοοράβ ανβο Ια ΐΓδκΙίΙίοη — βΐ ανβο 
δαίηΐ 1β8ΐη? 

Υβηοηδ α οβαχ ςιιί ρΓβΙβηάθπΙ δΐιΐγΓΘ (1αη8 ΙοιιΙθ Ιθιιγ η§·αβαΓ ϋΙΐΘΓαΙβ 

168 ΐΘχΙβδ άβδ 8^ηορΙίςυ.68 βΐ άβ δαίηΐ Ιβαη; άαηδ οβ οαδ, Ια 8Θπ1β οοη- 

οίΐίαΐίοη τββΠβ ρο88ί1)1β 68ΐ άβ δαρροδβρ ςαβ 1θ8Π8 η’α ραδ ίαίΐ Ια Ραίΐιιβ 

1θ ιηβιηΘ ]οιΐρ (}α6 Ιβδ ΙιιίΓδ. Οα Ιίβικίρα άοηο οβΙΙβ ορίηίοη, ιπΘΐηΘ δ’ίΐ 

βίαίί ίιηροδδίΒΙβ άβ άοηηθρ πηβ ραίδοη άιι ίαίΐ, δοίΐ (|πβ Ιβδίΐδ αίΐ αηΐίοίρβ 

Ια Ρα€[ΠΘ, δοίΐ (5116 Ιβδ Ιπίίδ Γαίβηΐ ρβίαράβθ. 

Οη α οβρβηάαηΐ οΙιθροΙιθ α άβίβριηίηβρ 1θ ροαρ(}ΐιοί. 

Εΐ (1’α1)0Ρ(1 ΓΚγροΙΙΐθδθ ά’ιιηβ αηΐίοίραΐίοη. 

ΕοιηπίΘ ί1 βδΐ ίηαΐίΐθ άβ οίΙβρ βηοορβ Ιβδ ραίδοηδ (^αΐ οηΐ θΙθ α1)αη(1οη- 

ηββδ άβ ΙοιιΙ Ιθ πιοικΙθ, οη ηοίβρα δθΐιΙβπίΘηΙ ίοΐ οβΙΙβ άβ Μ. Εΐι^νοΐ- 

δοη (ϋα8 ΕβΙζΙβ Ρα88αιηαΚί €}ιΗ8ΐί ηηά άβν Τα§ 8βίηβ8 Τοάβ8, βά. 

άβ 1908). 

Όβδ Γβροίϊηβ άβ Ια Μίοΐιηα, Ιβ ρρίηβίρβ α ρρβναΙη (5αβ Ια Ραί^αβ Γβπι- 

ρορί,β δπρ 1β δαΙ)1)αΙ. II βδΐ άοηβ αάπιίδ ραρ Ια ]ιιρίδρριιάβηββ ρα1)1)ίηί(}αβ 

(|ηβ, δί Ιβ Ρβραδ ραδοαΐ ΙοπιΙ)β πη νβηάρβάί, οη ρβηΐ, ηιβηιβ αρρβδ Ιβ βρβ- 

ρηδοπίβ (}ηί βοηιηιβηββ Ιβ δα1)1)αΙ, ίαίρβ Ιβδ ρρβραραΐίίδ ηβββδδαϊρβδ α Ια 

ηιαηάηβαΐίοη άβ Γα^ηβαη ραδοαί. Μαίδ, δοηΐίβηΐ Μ. ΟΙίΛνοΙδοη, βΐ ίΐ 

δβπιΟΙβ 1)ίβη (^αβ β’βδί ανββ ραΐδοη, ββΙΙβ ρβ^ΐβ α11ρΐ1)ηββ α ΗίΠβΙ η’αναίΐ ραδ 

βη ΡβαΙίΙβ ρρβναΐα αη Ιβηιρδ άβ Ιβδηδ. Β’αηΐΡβ ραρί, οη ηβ δβ ρβΡΠίβΙΙαίΙ 

ραδ αίορδ ά’ίηιηιοΙβΡ Ιβδ α§“ηβαηχ αναηΐ Ιβ δοίρ, βαρ Ια Εοί βχαΐΐ ββΐΐβ 

ίπιηιοΐαΐίοη Ιβ δοΐρ Ίΐΐ). II βΙαίΙ άοηβ ίπιροδδίβΙβ, άαηδ ΓΕγροΐΚβδβ 

ίηάί(}πββ, ά’ίπιπιοΙβΡ Ιβδ α§“ηβαηχ βΐ άβ ρρβραρβρ Ιβ ίβδΙίη Ιβ νβηάρβάί δαηδ 

νίοΙβΡ Ιβ δαββαί. ^αβ ίαίρβ? Οη ίπιπιοΙαίΙ Ιβδ α^ηβαηχ άβδ Ιβ ]βιιάί. 

Ο’βΙαίΙ Ιβ δβηΐ ρίΐβ οίΓιοίβΙ. Εα ηιαηάηβαΐίοη βΙαίΙ ηηβ αίϊαίρβ ρρίνββ. 

Ιβδίΐδ α ρη πιαη^βρ Γα^ηβαη Ιβ 3βαάί5 ά’αηίαηΐ (^αβ Ιβδ ΡΕαρίδίβηδ, άοηΐ 

Ιβδηδ αηραίΐ δηίγί Ιβδ βοαΙηηιβδ, δβ βρογαίβηΐ οΜί^βδ άβ πι,αη^βρ Γα- 

^ηβαη Ιβ 3θηρ ηιβηιβ οη ίΐ αγαίΐ βίβ ίπιπιοΙβ, Ιαηάίδ φΐβ Ιβδ §·ραηάδ ρρβ- 

Ιρβδ, ΓβρρβδβηΙαηΙδ οίϊιβίβΙδ άβ Ια ηαΐίοη, ΓαηραίβηΙ ηιαη0*β Ιβ νβηάρβάί. 

Οη νοίΐ ΙοηΙ ββ (|η’ίΙ γ α ά’αρβίΐραίρβ άαηδ ββ δ^δίβπιβ, οΐι Γοη δηρροδβ 
βίβη άβδ νίοΙαΙίοηδ άβ Ια Ιοί. ^ηβ Γα^ηβαη άύΐ βίρβ ηιαη^β Ιβ ]οηρ άβ 
ΓίπιπιοΙαΙίοη, ββία βΙαίΙ Ιρβδ βΙαίρ ά’αρρβδ Εχ. χιι, 8; (}η’οη ρύΐ ββίβ- 

βρβρ ΙοηΙ Ιβ ρίΐβ Ιβ 13 ηίδαη, β’βύΐ βίβ ηηβ νίοΙαΙίοη άβ Ια Ιοί ηοη ηιοίηδ 
ίΐα^ραηΐβ. δί νραίηιβηΐ οη η’αάηιβΙΙαίί; ραδ αίορδ ςηβ Ια Ραί^ηβ ρρίπιαΐ Ιβ 
Ιβ δαββαί, ί1 γ αναίΐ ηηβ πιαηίβΡβ βίβη δίπιρΙβ άβ Γβδοηάρβ Ια άίίΤιβηΙΙβ. 
Εβδ ΙηίΓδ, βοηιηιβ Μ. δοΕηρβΡ Γα ρροηνβ [Οβ8οΚίοΚίβ... Ρ-^, 747 δδ.), 
η’αναίβηΐ ροίηΐ αίορδ άβ οαΙβηάρίβΡ Ιρβδ ρβ^ηΐίβρ. Ροηρ βνίΙβΡ €[ηβ Ια 
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Ρ&(|Π6 ΙθΓη1)αΙ 1θ νβηοίΓβίΙί, ΐ1 αν&ίΐ (^α’α νοίΓ Ια ηοανβΐΐβ Ιαηθ πη ]οπγ 
ρίπδ ΙόΙ. Οη ηβ 8β ίαίδαίΐ ρ&8 1)βαιιοουρ άβ δΟΓαρηΙβδ 14-(1οδ8ΐΐ8 (Οε5- 

ΤΕΚΕΕΥ βΐ Βοχ, ορ. Ιαιιά., ρ. 323); ΓίπιροΓίαηΙ θΙαίΙ ς[αθ, οίΓιοίθΠθΐηβηΙ, 

Ια Ραςπθ ίύΐ Βίθη οθΙβΙ^Γββ 1θ 14® άθ ηίδαη. 

II β8ί; (Ιοηο ίπιροδδΐΜΘ (Ι’α88Ϊ§·ηβΓ ιιηβ ταίδοη Ιβο’αΐθ ροιίΓ ΙαίίΐίθΙΙθ ^68α8 

απΓαίΙ ίαίΐ Ια Ρα(|αβ αναηΐ 1β ]οπρ Ιθ^αΐ. Κηα1)θη1)απθΓ (αρΓβδ ΜαΙάοηαΙ, 

ΟοΓηβΙι/ βίο.) ρΓβίθΓβ (ϋΓβ (^α’ίΐ Γα ΓαίΙβ 1β 14 ηίδαη, αη ίοπΓ ηορπιαΐ, βΐ 
ςπβ οθ δοηΐ 1β8 Ιηίίδ ςηί Γοηΐ Ιραηδίβρόβ αη 15. Μαίδ οθ δ^^δίβπΐθ βδΐ 1β 
ρ1η8 ίηνΓαί8βηιΙ)1αΙ)ΐΘ άβ Ιοηδ. Ιβδηδ αναίΐ βη Ρηί-ηίθηπιθ ΓαηΙΟΓίΙβ ηβοβδ- 

δαίΡΘ ροηρ οβ οΐιαη^βπιβηΐ;; δ’ίΐ νοηΙαίΙ θ0ΐθ1)ΓβΓ βηοορβ ηηβ Ρα(}ηβ, ί1 

άβναίΐ ΓαηΙίοίρβΓ, ρηίδί^η’ίΐ αΐΐαίΐ ηιοηπΓ. Μαίδ οοηιιΏβηί ΙοηΙβ Ια ηαΐίοη 
αηΓαίΙ-βΠβ Γβδοΐιιπιβηΐ Ιίρανβ Ια Ροί? Ραίρβ Ια Ρα(^α6 βη ηη ]οηΓ (^η’οη 
Γβοοηηαίδδαίΐ βΐΓβ 1β 15 ηίδαη, βΐ οβία 1β νβηάρβάί δοίρ, αιι Ιίβη άη ]βηάί, 
ΟΟΠ1Π1Θ ροηρ δ’βχροδβρ α ρΙαίδίρ α νίοΙβΡ 1β 8αΙ)1)αΙ, βοπιπιβηΐ αάηαβίΐρβ 
ηηβ ραρβίΠβ βηορπιίΐβ ? 

Μαίδ ά’αηΐρβ ραρί οη ο5]βοΙβ ςηβ Ιβδηδ α νοηΐη ο1)δβρνβΡ Ια Ροί ]η8- 

(^η’αη 1)οηί... δί άοηβ ί1 ^ βηΐ νραίηιβηΐ ηηβ ραίδοη ροηρ ΙαίϊηβΠβ Ιβδηδ βΐ 

Ιβδ Ιηίίδ ηβ 0β1βΙ)ΡβΡβηΙ ραδ Ια Ραςηβ 1β ηιβηιβ ]οηρ, βΐΐβ άοίΐ βίρβ οΐιβρ- 

οΐιββ άαηδ ηηβ δίΐηαΐίοη άβ ίαίΐ, ηοη άαηδ ηη βοηάίΐ άβ άροίΐ. 

II βδΐ ρί§·οηρβη8βιτιβηί ίπιροδδίΜβ ςηβ Ιβδ ΙαίΙδ δβ δοίβηΐ αρρβίβδ ροηρ 

ίαίρβ Ια Ρα(|ηβ α ηη ]οηρ ί^ιιί η’βηΐ ραδ βίβ δβίοη βηχ 1β 14 ηίδαη, βΐ οβία 

βδΐ α ρβίηβ πιοίηδ ίηνραίδβπιΜα^Ιβ άβ Ιβδηδ Ιηί-ηιβηιβ. Οη ρβηΐ ηιβηιβ 

α]οηΙβρ (}ηβ Ιβδηδ η’α ραδ άη οβ1β1)Ρβρ Ια Ραςηβ δβηΐ ββ ]οηρ-Ια, ρηίδ(5ηβ 

Ιβδ άίδοίρΙβδ δβηι1)1βηΙ Ιροηνβρ Ια βΐιοδβ ηαΙηρβΙΙβ. 

Όβδ άβηχ ραρίδ οη α βη βη νηβ Ιβ 14 ηίδαη, Ιβ δβηΐ ]οηρ Ιβ^αΐ. Μαίδ 

(^ηβΐ ίοηρ βίαίΐ οβ 14 ηίδαη ? ΕΙαίΙ-ίΙ βχβ αηδδί ίηιπιηαβίβπιβηΐ €[ηβ ηοδ 

ςηαηΐίβπιβδ ? 

Ο’βδΙ ρβηΐ-βίρβ άαηδ οβ δβηδ (^η’ίΐ ίαηάραίΐ οΙιβΡοΙιβΡ Ια δοΙηΙίοη. Βη 

οόΐβ άβ Ια Βοί, ΙοηΙ βΙαίΙ δΙρίοΙ βΐ ηβϋβηαβηΐ άβίβρπιίηβ, ηιαίδ, άαηδ Ια ρρα- 

Ιίί^ηβ, ίΐ ροηναίΐ γ ανοίρ ββαηοοηρ άβ ]βη βΐ άβ άίνβρ^βηοβδ, ραροβ (}ηβ, 

δί οη βΙαίΙ ά’αοοορά δηρ οβ (^η’ίΐ ίαΙΙαίΙ Γαίρβ Ιβ 14 ηίδαη, οη ροηναίΐ 

άίΐίβρβρ ά’ορίηίοη δηρ Ιβ ]οηρ άβ Ια δβπιαίηβ (|ηί βΐαίί Ιο 14 ηίδαη. 

Ανβο Ιβ δ^δίβηαβ ]ηίΓ, Ιβί ςη’ίΐ α ρβ^^ηβ ]η8(5η’α οβδ άβρηίβΡδ Ιβπιρδ 

άαηδ Ιβ ηαοηάβ ηαηδηΐηααη, ηη πιοίδ οοηιηιβηοβ ηοη ραδ αυ πιοπιβηΐ ρρβοίδ 

άβ Ια ηοηνβΐΐβ Ιηηβ ά’αρρβδ Ιβδ άοηηββδ άβ Γαδίροηοπιίβ, ηιαίδ Ιβ δοίρ οΐι 

Γοη αρβρςοίΐ ροηρ Ια ρρβηαίβρβ ίοίδ Ια ηοηνβΠβ Ιηηβ. Ορ, ηαβπιβ ραρ ηη 

Ιβηαρδ οΙαίρ, ί1 βη βδΐ (ΐηί Ια νοίβηΐ ρβηάαηΐ (^ηβ ά’αηΐΡβδ ηβ Ια νοίβηΐ ραδ. 

Β’αηΙορίΙβ οοηαρβίβηΐο δ’αδδηραίΐ δαηδ άοηΐβ άβ Ια ναΙβηρ άβ οβΡίαίηδ 

Ιβηιοί^ηα^βδ, ηιαίδ δί βΠβ βΙαίΙ δηδρβοΙβ α ηη ραρίί ρβ1ί§·ίβηχ, ΙβΙ €[ηβ 

ροηναίΐ βίΡβ οβίηί άβδ Ρΐιαρίδίβηδ, Ια (ίηβδΙίοη ροηναίΐ άβπιβηρβρ οοηΐρο- 

νβΡδββ. 

Οοηαητιβ ηοηδ Ρβνβηίοηδ άη δίηαϊ, Ιβ 15 πιαρδ 1896, ηοδ Ββάοηίηδ, 

η’αγαηΐ ραδ νη Ια νβίΐΐβ αη δοίρ Ια Ιηηβ ηηί δηίΐ Ιβ Β,απιαάαη, η’αναίβηΐ 
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ρ&δ 08Θ ΓΟιηρΓβ 1β ]Θύηθ. Εη βΓΓίν&ηΙ; & Ο&ζα, ηουδ ΐΓοηγέιηβδ 1& ροριι- 

ΙβΙίοη βη ΐΓΒΐη άβ οβΙβΙ^ΓβΓ Ιβ 1)βΪΓ3ΐη, θ1 οη δβ ιηίΐ δΐΐδδίΐόΐ 4 Γυηίδδοη 

[ΗΒ. 1897, 618). Ι’οίοπΙβ ςυβ οβΙΙβ Εΐηηββ ιηβιηβ (1910) Ιβ 1)βΪΓ8ΐη & βίβ 

οβΙβ^ΓΘ ρ&Γ Ιβδ ιηπδΐιΐιηειηδ άβ Ιαίϊα Ιβ 4 οοΙο1)Γ6, ιηβίδ 4 ΙβΓυδβΙβιη β1 4 

Νβρίοιίδβ Ιβ 5 δβπίβιηβηΐ. 

Οη ροιίΓΓβίΐ δπρροδβΓ (}ΐΐ6 Γβηηββ άβ Ιβ ιηοΓΐ άβ Ν.-δ., ςηβ1(ίΐιβδ-υηδ 

ο ΓϋΓβηΙ ςηβ Ιβ ίβυάί βΙβίΙ Ιβ 14 ηίδβη, Ιβηίϋδ (}υβ Ιβδ ρηηβίρβυχ άβ Ια 

ηαΐίοη ΓαΙΙβηάαίβηΙ Ιβ γβηάΓβάί. Ιβ ηβ δ&οΐιβ ραδ ηυβ ββΙΙβ δοΐηΐίοη αίΐ 

βίβ ρΓοροδββ βΐ ]β η’γ αΙΙαβΙιβ ραδ ροηρ πια ραΓί ΐΓορ ά’ίηιροΓίαηββ. 

ΕΙΙβ βχρΙίςπβΓαΐΙ ββρβηάαηΐ ςηβ δαΐηΐ Επο αίΐ Γβ^αρίΐβ Ιβ 30πγ άβ Ια 

Οβηβ βοηιπιβ Ιβ .]οιιγ Ιβ^αΐ άβ Ια Ραί^ηβ. 

Οη ροηΓΓαίΙ Ια ίοΓίίββΓ άβδ αΓ^ηπιβηΙδ ρΓοάηίΙδ ραΓ Μ. Ο1ι\νο1δοη ροπΓ 

δοη δ^δίβηιβ. δί, ββΙΙβ αηηββ-14, Ιβδ ΡΕαΓίδίβηδ οηΐ γη Ια Ιηηβ ηη 3οηΓ 

ρίπδ ΙόΙ, β’βδί ρβηΐ-βΐΐ'β ροπΓ βγίΙβΓ άβ ρΓβραρβΓ Ια Ραί^ηβ αη ηιοηιβηΐ οΐι 

άβία Ιβ δαββαί οοπιπιβηςαίΙ. Ιβδπδ α ρη δηίγΓβ ΙβΠΓ ορΐηίοη, δαηδ βίοηηβρ 

δβδ άίδβίρΙβδ, ρηΐδςη’ίΐ ΓββοηιηιαηάαίΙ άβ δ’βη ταρροΓίβΓ 4 βηχ ροπΓ Γίη- 

ΙβΓρΓβΙαΙΐοη άβ Ια Ιοί, βΐ ςηβ ά’αίΠβπΓδ ββία δβΓΥαίΙ δβδ άβδδβίηδ. Μαίδ 

Ρορίηίοη άβδ δαάάηβββηδ οη άβδ ^ταηάδ ρΓβίΓβδ α άη δ’ίπιροδβΓ α Ια 

πιαδδβ άβ Ια ηαΐίοη. 

Μαίδ, βηοοΓβ ηηβίοίδ, ηοηδ ηβ γοηΐοηδ ραδ ίαίρβ ΐΓορ άβ οαδ ά’ηηβ δίηι- 

ρΐβ οοηίββΙηΓβ. Νοηδ αγοηδ δβηΐβπιβηΐ γοηΐη ΓβδίΓβίηάΓβ Ιβδ ΙίιηίΙβδ άβδ 

ροδδίβίΐίίβδ. δί, άαηδ ββΙΙβ ςηβδίίοη, ηοηδ δοπιηιβδ οΜί^β άβ οοηίβδδβΓ 

ηοίΓβ ί^ηοΓαηοβ, ηοηδ άβγοηδ άη ηιοίηδ βη ρΓββίδβΓ Ιβδ ΙβΓπιβδ. 

Νοηδ οοηοΙηΓοηδ άοηο : 1. II βδΐ ίπιροδδίβΙβ άβ δηρροδβΓ (}ηβ Ιβδ Ιηίίδ 

αίβηΐ οίΤιβίβΠβηιβηΙ ηιαη^β Ια Ραί^ηβ Ιβ ]θηΓ ςη’ίΐδ αηι-αίβηΐ βοπιρΙβ 

βοηιπιβ Ιο 15 ηίδαη. 

2. Ιβδηδ βδΐ πιΟΓΐ Ιβ ]οηΓ (}η’ί1δ Γβ^αράαίβηΙ βοηιηιβ Ιβ 14 ηίδαη. 

3. II βδΐ ρροΕαΜβ (}ηβ 3βδη8 α πιαη^Θ Ια Ραςηβ βη ΓαηΙίβίραηΙ, ρβηΙ-βίΓβ 

αγββ ^[ηβΐί^ηβδ αηΐΓβδ ςηί Γβ^αράαίβηΙ Ιβ ]βηάί άβ ββΙΙβ δβπιαίηβ βοηιπιβ Ιβ 

14 ηίδαη. 

4. II δβ ροηΓΓαίΙ ββρβηάαηΐ ^ηβ, βη Γβαΐίΐβ, Ιβδηδ η’αίΐ ραδ ηιαη^β 

Γα^ηβαη ραδβαί, α;^αηΙ δβηΐβπιβηΐ βοπιπιβπιοΓβ Ια Ραςηβ ]ηίγβ άαηδ Γίηδ- 

ΙίΙηΐίοη άβδΙίηββ α Ια ΓβηιρΙαββΓ. 

Α άβίαηΐ ά’ηηβ δοΙηΙίοη ββΓίαίηβ, ηοηδ ίηΙβΓρΓβΙβΓοηδ Ιβ Ιβχίβ άβ Μβ. 

ρΐηΐόΐ βη ίηάί(5ηαηΙ Ιβδ άίίϊβΓβηΙβδ βχρΙίβαΙίοηδ βα11ιο1ί(}ηβδ ςη’βη ηοηδ 

ρΓοηοηςαηί, βαΙβ^οΓίςηβπιβηΙ βηΐΓβ βΐΐβδ ^. 

1. ^β ηοίβ βη βοΓπ^βαηί Ιβδ όρΓβηνβδ ςυβ (Ι’αρΓβδ Ιβδ βαίβυίδ άβ Μ. ^. Κ. Ροίΐιβ- 

Γΐη§1ΐ3ΐη [ΤΗβ ίοητηαΐ ΙϊιβοΙο^ίοαΙ 8ΐηάί€8, οβΙοΙ)Γβ 1910, ρ. 120 δδ.), άβ Γ&η 26 4 

Γαη 35, &υβυη 15 ηΐδΗΠ ηβ δ’βδί ΓβηβοηΐΓέ υη νβηάΓβϋΐ, ΐΒηάίδ ςυβ Ιβ 14 ηΐδηη α 

ρυ έΐΓβ ρΐαββ δοΐί Ιβ νβηάΓβάΐ 7 ηνπΐ βη Ι’ηη 30, δοΐΐ Ιβ νβηάΓβάί 3 ανπΐ βη Γαη 33. 

νοίΓ άηηδ ββΐ αΓίίβΙβ Ιβδ οηίβυίδ δΐΐΓ Ια νίδί1)ΐ1ί1έ άβ Ια Ιυηβ. 



ΟΗΑΡΙΤΙΙΕ Χΐν 

* Ογ ο’βίαίί Ια Ραί^ιΐθ θΐ 1θ3 Αζγπίθδ άβιιχ ]οιιγ8 αρρΘδ, θΐ Ιβδ 

^Γαηάδ ρρθίΓΘδ θΐ Ιβδ 8οη1)βδ οΙιβΓοΙιαίβηί; οοιηιηθηΐ ίΐδ δ’βιηραΓθ- 

1-2. ΙιΕ ΟΟΜΡΕΟΤ ΕΤ 8Α ΟΑΤΕ (ΜΙ. XXVI, 1-5; ΙίΟ. XXII, 1-2). 

1) 8αΓ Ια οΙίΓοηοΙο^ίβ (Ιβ Ια ραβδίοη, νοίΓ Ια ηοίβ δρέοίαΐβ α Ια Γιη άα οΐια- 

ρίΐΓβ ρΓΘοόάβηΙ. Οη η’βχρ1ί(}υθΓα ίοί (ϊπθ οΙιαοαη άβδ ίβπΏβδ άβ Μο. 

— ην ροιίΓ « άβναϋ ανοΐΓ Ηβη »; Μβ. ΓαβοηΙβ αη ραδδβ, ίοπΓηηρβ ίΓορ δίιηρΙβ 
€[ηβ ΜΙ. βΐ Ιιβ. οηΐ βνίΐββ. πάσχα βδΐ Ια ίραηδοηρΗοη Ηβ Γαραιη. ΚΠ02; 1β δοη 
ρ αη Ηβη άβ ρΗ βδΐ, δβίοη Οαίιηαη [Αναηι. Οραηιηι., ρ. 138), ά’αρρβδ ΓαηαΙο- 

§^ΐβ άβ πάσχω. II βδΐ ρροΗαΗΙβ ς[ηβ Ια ρροηοηβίαΐίοη η’βΙαίΙ ραδ Ιρβδ βχββ; άαπδ 
^Οδβρ11β Ιβδ ηΐδδ. αΐίβρηβηΐ βηΐρβ πάσχα βί φάσκα, ββ ς[ηί δη§·§·βΡβ ροηρ ΓαηΙβηρ 
Ια ρροηοηβίαΐίοη φάσκα, αΐίβρββ άαηδ Ιβδ ιΏδδ. ά’αρρβδ Ιβδ ΗΧΧ βί 1β Ν. Τ. Ο’βδί 
ΓΗβΗρβη Π03, ίραηδβΡίί ΟΡίΗηαΐΡβιηβηΙ πάσχα, βί φάσεκ οη φάσεχ δβηίβιηβηί άαηδ 

II ΟΙΐΡ. XXX, 1 βί 3βΡ. XXXVIII (χχχι), 8. ΡΗίΙοπ αγαηί αηδδί πάσχα, οη άοίί 
ρβ^αράβρ φάσκα βοιηπιβ ηηβ ίοριηβ δαναηίβ ίηίβΡίΏβάΐαίρβ βηίρβ πάσχα βί φάσεκ. 

— τά άζυμα δοηί ΠΙϊΏΠ. Ηα ίβίβ άβ Ραηηβ βί ββΐΐβ άβδ Αζ^ιηβδ βίαίβηί (Ηδίίηο- 

ίβδ βη ρρίηβΐρβ. Ηα Ραί^ηβ όίαίί 1β δαβρίΩββ άβ Γα§^ηβαη πιαη§·β 1β δοιρ Ηη 14 ηί- 

δαη. Ηα ίβίβ άβδ αζ^πιβδ βοπιπιβηςαίί 1β ΙβηΗβιηαίη βί άηραίί δβρί ]οηΡ8 (Εχ. 
XII, 1-14 βί XII, 39; χιι, 15-20). Εα (Ηδίΐηβίίοη βδί βηβορβ ίρβδ ηβίίβ άαηδ 3θ8β- 

ρΗβ {Αηί. III, X, 5) : πε'μπτη δέ και δεκάτγ) διαδέχεται την πάσχα ή των άζυμων έορττ^. 

Μαίδ βοιηπιβ Γίηίβράίβίίοη άη ραίη Ιβνβ βοηιπιβηςαίί αη δοίρ άη 14 ηίδαη ανββ 
Ια Ρα(}ηβ, οη αναίί ηηβ ίβίβ άβδ αζ^πιβδ (}ηΐ άηραΐί Ηηΐί ]οηΡδ {Αηί. II, χν, 1) 

βί (^η’οη ηοιηιηαίί δοίί Ια ίβίβ άβδ αζ^ιηβδ [Αηί. IX, χιιι, 3) : Ινστάσης δε της 
των άζύμων εορτής θύσαντες την λεγομένην φάσκα (βί. ΒβΙΙ. V, III, 1), δοίί Ια Ρα(|ηβ 
{Αηί. XVII, IX, 3) : « Ια ίβίβ οη Γοη δβ ηοηρριί ά’αζγιηβδ δβ ηοπιιηβ Ια Ραί^ηβ 
(φάσκα) ». Ραρ πάσχα Μβ. βηίβηά δαηδ άοηίβ Ια ίβίβ άβ Ραςηβ ρΐηίόί (ίηβ 1β 
δαβΡίάββ οη Ια ιηαηάηβαίΐοη άβ Γα§'αβαη ραδβαί; ίΐ βδί άοηβ γραίδβιηΗΙαΗΙβ 
ςη’ίΐ α ρρΐδ τά άζυμα άαηδ 1β ηιβπιβ δβηδ, ά’αρρβδ ηη ηδα^β βχίδίαηί; ί1 βδί ρβη 
ρροΗαΗΙβ ({η’ίΐ αΐί ρβίΙββΙΗ ςηβ Ιβδ ηοιηδ άβ ίβίβ αναίβηί άβδ ίοριηβδ ρΐηρ. 
ηβηίρ. βΟιηΐΉβ τά εγκαίνια, τά Διονύσια; Μβ. XIV, 12 βί Μί. χχνι, 17 δβ ραρρΡΟ- 

βΐιβηί ρΐηδ άβ Γηδα§'β οράίηαίρβ δηίνΐ ίβί ραρ Εβ. ή εορτή των ά. Εβ 3ρΓ8ίη. α : 

« άβηχ ]οηΡδ αναηί Γαζγιηβ άβ Ια Ραιγηβ », ά’οΐι Μβρχ βοηβΙηί (γηβ 1β Ιβχίβ 
ρριιηίίίί άβ Μβ. ηβ ραρίαΐίίΐηβ άβδ αζγιηβδ, βοηιιηβ Εβ. 

— μετά δύο ημέρας βδί βοιηρρίδ ραρ 8\νβίβ, ΗοΙίζ. βίβ. βοηιιηβ δ’ίΐ γ αναίί τη 
έχομένη ήμε'ρα, ραρββ ηηβ Μβ. βηίβηά μετά τρεις ήμ. (νιιι, 31) άη ίροίδίβιηβ 3θηρ, 



342 ΕΥΑΝΟΙίΕ δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΕΕ, XIV, 2. 

Γ&ίβηΙ άβ Ιυί ρ&Γ ΓΠδβ ροιίΓ 1β ίαΐΓΘ ιηουηΓ. - ίΐδ (ϋδαίβηΐ: « Ρ&8 

ρθπάαηΐ Ια ίβίβ, οαρ Ιθ ρβυρίβ ροπΓΓαίΙ Ηθη β’α^ίΐθΓ. » 

βΐ ρ&ΓΟβ ηυβ ά&ηβ Οδ. νΐ, 2, [^ιετα δύο ημέρας βδΐ (ϋδΙίηοΙ άβ Ιν τη ημέρα τη τρίτη. 

Μδιίδ Ιθ ρΓβπιίθΓ β&δ βδί 1υί-ιηθπΐ6 άίίΤιβίΙβ, βί ά’αϋΙβπΓδ ί1 γ α υη ρβυ ρΙτιδ άβ 
πΐ£ΐΓ§·β ανββ ίΓοίδ ]ουΓδ ςιι’ανββ άβπχ; άαπδ Οβββ 1β ραΓαΙΙβΙίδιηβ βδΐ βχρίίβ&ΐίί; 
« αρρβδ άβυχ ΐοπΓδ » 7 β(}πίν&υί άοηβ απ ΐΓοίδίβιιιβ 30πγ. ΡβΓδοηηβ ηβ άίρα 
« αρΓβδ άβιιχ ]οπΓδ » ροπΓ άΪΓβ 1β Ιβηάβιηειίη. 8β1ιαηζ βη βοηβΙαί ς[ΐιβ 1’οη βίαίί 
απ πίδίΓάί 12 ηίδ&η. Οβρβηά&ηΙ οη βίαίί Ρίβη αυ πιβΓβΓβάί 13, ρ&Γββ ςπβ Ιαρ&ςπβ 
βηίβηάυβ βοπιηιβ ίβΙβ άβδ αζγιηβδ ηβ βοιηιηβης&ίΐ βη Γβηΐίΐβ ςηβ 1β 15 ηΐδ&η. 
Ρα ΐΓαάίΙίοη βΙΐΓβίίβηηβ Γβ§;·ηΓάηίΙ 1β ηιβΓβΐ’βάί βοηιιηβ 1β άβ1)ΐιί άβ Ια Ραδδίοη, 
βΐ β’βδί ρουΓ ββίαςπ’οη ]βύη&ΐΙ 1β ιηβΓβΓβάί [ΥίοΐοΓ, ΤΗβορΗ. βίβ.; βί. Όίά. νιιι; 
ΟοπΒί. αρο8ί.\, 15). Ρα άαΐβ άοηηββ ραρ Μβ. δβιηΐιΐβ δβ ταρρορίβρ άαηδ δα 
ρβηδββ α υη βοηδβΐΐ Γβηηί βοηΐΓβ άβδηδ, βΐ ού άηάαδ ίηΙβΓνίηΙ (χιν, 10). 

Οβ βοηββίΐ δβ βοιηροδαίΐ άβδ §'Γαηάδ ρρβίΓβδ βΐ άβδ δβπΐιβδ, β’βδΙ-α-άΐΓβ άβδ 
άβυχ ραΓίίβδ Ιβδ ρίπδ ΐηίΙυβηίβδ άυ δαηΐιβάηη, ιηαίδ ί1 ηβ δβπιΡΙβ ραδ ανοΐΓ 
βυ υη οαΓαβίβΓβ οίΓιβίβΙ. Ρ’ΐιηρί. έζητουν ηιαΓί^υβ ρβυί-βίΓβ (5υβ Ια άβΙΗβΓαϋοη 
η’αΐ3ουΙίδδαίΙ ραδ, ΙοΓδςυβ άυάαδ δυΓνίηΙ (άβ ιηέηιβ ’έλεγον ν. 2). Ρβδ βηηβιηίδ 
άβ άβδυδ ηβ δβ άβηιαηάαΐβηΐ ραδ δ’ίΐ αναίΐ πιβηΐβ Ια ηιΟΓΐ; Ιβυρ ραρίί βίαϋ ρπδ 
ά ββΐ β§·αΓά; ιηαίδ ί1 ίαΙΙαίΙ 1β ηιβΙΐΓβ α βχββυΐίοη. 

8ί Γοη αάηιβΐ αυ ν. 2 Ια Ιβςοη ελεγον γάρ (βΐ ηοη δέ), βηϋςυβιηβηΐ ββΓίαίηβ, 
Ια ρΓβοββυραΙίοη άβδ βηηβιηίδ άβ άβδυδ βδΐ ΙουΙ ά’α1)0Γά άβ 1β ρρβηάρβ ραρ 
Γυδβ; ββία ίαϋ, 1β τβδίβ ίΐ’α άβ δοί. Ρβ δβηδ βδΐ άοηβ ςυ’ίΐδ βΡβΓβΡαίβηΙ 1β 
ηαο^βη άβ 1β ρρβηάρβ ραρ τυδβ, αΓιη άβ 1β ίαίρβ ιηουηρ. ^υο^(5υβ πώς δβ ταρ- 
ροΓίβ ^ταιηπιαίίβαΐβπιβηΐ α άποκτείνωσιν, ί1 ροΓίβ ρουΓ 1β δβηδ δυρ Ια ρυδβ α 
βπιρίογβρ, αυδδί Ιβδ νβΡδδ. αηα.-ΙαίΙ. οηί-βΠβδ ιηίδ αΛ^ββ ραίδοη βί οββίάβ- 
ρβηΐ (άβ πιβιηβ ερΓείη.), Αυ ροίηΐ ου ίΐδ βη δοηΐ, Ια ρρβιηίβΡβ άίίΤιβυΙίβ ραραίί 
Ια ρΐυδ §“ρανβ; υηβ ίοίδ άβδυδ ρρίδ, οη Ιρουνβρα Ρίβη ιυο^βη άβ 1β πιβίΐρβ α 
πιορΙ; άποκτείνωσιν αυ δυΐ)]. ρρβδβηΐ ραρββ (|υβ Ια ρΐιραδβ ίηάίρββίβ βδΐ βοηςυβ 
βοηαΐηβ Ια ρΐιραδβ άίρββίβ ; πώς... άποκτείνωμεν; (6’(^βίβ). 

2) γάρ ανββ Β Ρ βίβ. Λν.-ΛΥ. βηίηΐ', Ιβςοη άίίΤιβίΙβ Ρβιηρίαβββ ραρ δέ (Ρ^’, 
οΐέπι. αιιίβηι). II ίαΙΙαίί δ’βιηραρβρ άβ άβδυδ ραρ ρυδβ, βί ίαίρβ νίίβ, βαρ οη ηβ 
ρουναίί ίβηίβρ υη βουρ άβ ίορββ ρβηάαηί Ια ίβίβ. « Ραίρβ νίίβ » η’ββί ραδ 
βχρρίιηβ, ιηαίδ ββ άοίί βίρβ Ια ρβηδββ. Αρρβδ Ια ίβίβ, ί1 η’γ αναίίρΙυδ αβραίηάρβ 
άβ ίυιηυΐίβ, ιηαίδ άβδυδ ρουναίί βίΡβ ραρίί ανββ δβδ Οαΐίΐββηδ. Β’αυίρβ ραρί, Ια 
Ραςυβ βίαίί υηβ οββαδίοη ίανοραίιΐβ ρουρ βχβίίβρ υη ηιουνβιηβηί ρορυΙαίρβ 
(άοδΕΡΗΕ, ΒβΙΙ. I, IV, 3 : μάλιστα γάρ εν ταΐ’ς εύωχίαις αυτών στάσις άπτεται). Ρ’βδί 
ά’αίΙΙβυΡδ 1β δβηβ ςυ’οηί άοηηβ α Ια ρΡραδβ Ό βί ςυβίςυβδ Ιαίΐ.: άίοβΒαηΐ βηίιη 
ηβ ίη άίβ ^68ΐο Ιηηιιιΐΐυ.8 οΗνβΐην ροριιΐι (^). Α ίουί ρρίχ ί1 ΓβΠαίί ρρβνβηίρ 
άβδυδ βί ΓβιηρββΙιθΡ άβ ρρονοι^υβρ υηβ βρίδβ ιηβδδίαηΐςυβ. Ρβ ιηοιηβηί βίαίί 
άοηβ νβηυ ά’α§·ίρ, ί1 ίαΙΙαίί ςυβ ίουί ίύί βηί ρουρ Ια Ραςυβ. 8αηδ (}υοί ί1 γ 
αυραίί δύρβιηβηί (εσται, ίηά. ίυί.) άβ Γα§“ίίαίίοη άαηδ 1β ρβυρίβ. 

3-9. Ρ’οΝβτιΟΝ Α Βετηανιε (Μί. XXVI, 6-13; άο. χιι, 1-8). 

8ί ββί βρίδοάβ ηβ δβ Ιίδαίί ί^υβ άαηδ Μβ. βί άαηδ Μί., οη η’Ιιβδίίβραίί ραδ 
α 1β ρΙαββΡ αυ δοίρ άυ ]ουρ ού άβδυδ α ρβροηάυ αυχ άίίΓιβυΙίβδ ς[υ’οη α ροδββδ 
άαηδ Ιο ΤβιηρΙβ ου 1β Ιβηάβηιαίη. Ρα βοηηβχίοη ββί βηβορβ ρΐυδ δίρίβίβ άαηδ 
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3 ΕΙ οοηιηιβ ί1 βίαίΐ 4 ΒθΐΗ&ηίβ, άβηδ Ια πιαίδοη άθ δίπιοη 1β Ιβ- 

ρΓβυχ, (}υαη(1 ί1 βπΐ ρπδ ρΙρ·0Θ α ΙαΜθ, ηηβ ίβηιιηβ νίηΐ, ροΓίαη!; 

υη νβδβ (Ι’αΙΒαίΓθ [ρθΐηρίι] ά’υη ραρΓυπι άβ ηβΓίΙ ατι11ιβη1;ί(|υ0, ά’πη 

ΜΙ. ςυβ άκηδ Μο. Μ&ίβ ^β&η α 1β ηιβιηβ ί&ίί δίχ 3θυΓ8 αν&ηΐ Ια Ραςυβ (^ο. χιι, 1), 
βΐ οβίΐθ άαΐβ δ’ίιηροδθ οοηιηιβ υη δοιινβηΐΓ ρΓβοίδ. Ο’βΙαϋ (1θ]α Γογ^γθ άβ 
Ταϋβη. II βδί βίραη^^β (ΐυβ Μο. αίΐ οουρβ βη άβυχ 1β άβδδβίη άβδ ρρέΐΓβδ (χιν, 
1-2) β1 ΓίηίβΓνβηΙίοη άβ ^υ(^αδ (χιν, 10). Οη βη οοηοΐυΐ ς[υ’ί1 ηβ ραρίβ άβ οβϋβ 
δοβηβ δί Ιαρά €[υβ ραροβ (|υ’β11β βχρίΐίΐυβ βη (^υβΐί^υβ ηιαηίβΡβ 1β άβρίί άβ άυάαδ. 
ΟβρβηάαηΙ άυάαδ η’βδί ραδ ηοηιπιβ άαηδ Μο., βί Ια νραίβ ραίδοη άβ Ια ρΙαοβ 
ςυ’οοουρβ οβΙΙβ δοβηβ, ο’βδί ρροΒαΒΙβπιβηΙ ςυβ Ια ρβηδββ ίυηβΒρβ ςυ’βΠβ βνο- 
ς[υβ άβναϋ Ια ίαίρβ ρΙαοβρ ίουί ρρβδ άβ Ια ραδδίοη. Εο. η’α ραδ οβί βρίδοάβ, 
ρροΒαΒΙβπιβηΙ ,ραροβ (^υ’ίΐ αναίΐ άβ]α υηβ δΟβηβ ά’οηοΙίοη (νιι, 36-50), οβΠβ άβ 
Ια ρβοΐιβρβδδβ. 

3) "Οντος αύτοΰ... κατακειμένου αύτοΰ, δαηδ οορυΐβ βί βη ΡβρβΙαηΙ 1β ρροηοπι, 
δίγΐβ ρβυ Ιίβ βί ηβ£’1ί§·β. Οη βδί α ΒβΙΙιαηίβ, οβ (^υί οοϊηοίάβ ανβο 3ο. ϋ’αρρβδ 
8\νβίβ, « Ια πιαίδοη άβ 8ίηιοη 1β Ιβρρβυχ » ηβ ρρουνβ ραδ ςυβ 8ίηιοη ίύί 
αίορδ Γαπιρίιίίργοη. Ο’βδί οβρβηάαηί 1β δβηδ 1β ρίπδ ηαίυρβί. II ηβ Ρβδυΐίβ ραδ 
άβ 3ο. ςυ’οη ίύί άαηδ Ια ηιαίδοη άβ Μαρίΐιβ, ρυίδ(|πβ δοη ίρβρβ Εαζαρβ βδί δίιη- 
ρίβηιβηί υη άβδ οοηνίνβδ (3ο. χιι, 2); 8ίιηοη ρουναΐί βίρβ Ιβ ρβΡβ άβ Μαρίΐιβ 
βί άβ Εαζαρβ {ΤΗέορΗ.). Αυ δυρρΙυδ οβ Ιβρρβυχ άβναίί βίρβ υη Ιβρρβυχ ^υβΡί, 
δαηδ (ίυοί ί1 η’βύί ρυ δβ ιηβίβρ α Ια δοοίβίβ (οί. ι, 40-45). 
Εα ίβπιηιβ η’βδί ηοιηηιββ ηί ραρ Μο. ηΐ ραρ Μί.; 3ο. (χιι, 3) Ια ηοιηπιβ Μαριβ. 

Ρουρο^υοί 1β δίίβηοβ άβ Μο., ςμί α οβρβηάαηί ηοηιηιβ Ιβ ρρορριβίαιρβ άβ Ια 
ηιαίδοη ? II ηβ άίί πιβηιβ ραδ μυ’βΠβ ίύί άβ Ια ηιαίδοη, ρυίδ^υ’βΐΐβ νίβηί (άαηδ 
Μί. βΐΐβ δ’αρρροοίιβ). Ε’αΙαΒαδίΡοη (άαηδ Μο. ή αλάβαστρος) βίαίί υη ίϊαοοη 
α11οη§·β, αυ οοΐ βίροίί, αίηδί ηοηιπιβ ραροβ μυ’ίΐ βίαίί βη αΙΒαίΡβ ου ρΐυίόί βη 
οηγχ ορίβηίαΐ αυμυβί οη άοηηαίί νυΐ^'αίρβηιβηί οβ ηοηι (οί. Ια ιηοδί^υββ ά’αΐ- 
Ραίρβ άβ Μβύβηιβί-ΑΙί αυ Οαίρβ). Οβδ ναδβδ βίαίβηί άβδίίηβδ α οοηίβηίρ άβδ ραρ- 
ίυηΐδ : οί. ΗβΡΟά. III, 20 : δώρα φέροντας... μύρου άλάβαστρον. ΡηΐΝ. Η. Ν. XIII, 2 : 
υ,η^ηεηΐα ορίίπιβ 86ΓναηίιΐΓ ίη αίαΐαδίνίβ {^(νβΐβ); οί. αρίίοΙβ αΙαΒαδίΓοη άαηδ 
Ιβ Όίαίοη. άβδ αηΐ. άβ ϋαΡβηιΕβΡ^· βί 8α^1ίο. — Μύρου βί νάρδου δοηί Ιβ 0·βηρβ 
βί Γβδρβοβ, Ιβ δβοοηά βη αρροδίίίοη ανβο Ιβ ρρβηιίβρ, ίουδ άβυχ άβρβηάαηί 
ά’άλάβαστρον. Εβ ηαρά, ΙιβΒρ. ^13 (άυ δαηδορίί ηαΐαάά, ρβΡδβ ηαΓάίη) άαηδ Ιβ 

Οαηί. I, 12; ιν, 13. 14, νίβηί ά’υηβ ρΐαηίβ αροηιαίίςυβ άβ ΓΙηάβ, οοηηυβ αυδδί 
άβδ Ορβοδ βί άοδ Κοηιαίηδ. 8υρ πιστικης, ίροίδ βχρΙίοαίίοηδ. Εα ρΐυδ οοπιπιυηβ 
αυ^ουράΊ1υί Γβηίβηά άαηδ Ιβ δβηδ ά’αυίΐιβηίίμυβ, ά’αυίαηί μυβ Ιβ ηαρά βίαίί 
δουνβηί αΐίβρβ α οαυδβ άβ δοη ρρίχ : Ριινε (Η. Ν. XII, 12) : αάηΙΐβΓαίιΐΓ βί 

ρδβηάοηανάο Λβρέα... δΐηββπίΐη (^ιιΐάβπι Ιβνίΐαΐβ άβρΓβΙιβηάίΐΐίν βί βοΐονβ νυ,^ο 

οάοΗδίΐηβ δΐιανίΐαΐβ. Εβδ ΡβΡβδ οηί ίίρβ άβ οβ δβηδ Ιίίίβραί άβ Ββαυχ δγπιΒοΙβδ. 
II βδί νραί μυβ πιστικο'ς, (^υί βδί οοηηυ άαηδ Ιβ δβηδ άβ « βάβΙβ », η’α ηυΐΐβ ραρί 
οβίυί ά’ « αυίύβηίίμυβ ». Οβ δβηδ ναυάραίί οβρβηάαηί ιηίβυχ ςυβ Ι’β^ροίύβδβ 
ά’υηβ αΐίβραίίοη ρουρ σπικάτου, άυ Ιαίίη δρίβαίιΐδηανάί δρίβαΐΐ (άαηδ Μο., 
ηιαίδ ^ο.ρΐδίΐβί). Εηβη Ιβ δ^/Γδίη., βη ίραηδορίναηί Οΐρ'αΟΏ, δυ§·§'βΡβ Γίάββ ά’υη 
ηαρά α Ια ρίδίαούβ, Ν'ρηθ*’3 άαηδ Γΐιββρβυ ραβΜηίμυβ. Οβρβηάαηί οη ηβ νοίί ραδ 
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^Γαπίΐ ρΗχ; θΠθ 1)η8α 1θ ν&δβ θΙ 1θ Ιαί νβΓβα 8ιιγ Ια ΙθΙθ. ^Ογ ί1 γ 

θη αναίΐ (5υθ1(|ΠΘ8-πη8 (5αί βοΐιαη^θαίθηΐ βηίΡθ βυχ (1θ8 ιηαΓ(|αθ8 άβ 

πίθοοηΙθίιΐΘΐηοηΙ : « Α (^ιιοί 1)οη οθ ^α8ρί11α^Θ άβ ραΓΓυπι? ^ΟαΓ 

οη απΓαίί ρπ νβηάρθ οθ ραρΓαιη ρ1α8 άβ ΐΓθί8 0θηΐ8 άΘηίθΓ8, βί [1θ8] 

ςυθ Ια ρίδΙαοΙιβ αίΐ βίβ βιηρίογθβ ρουρ άβδ ραρίπΐΏδ. I^β ΐϊΐιβαχ βδΐ άθ δ’βη Ιβηιρ 

ά Ια ρρβιηίβΡβ βχρϋοαίίοη (ίαί βδΐ οθΙΙθ άβ δαίηΐ ^βρ. (δτιρ ΜΙ. χχνι, 7) : αΐίιιε 
βναηξβΙΐΒία... παΓάαπιρίδίίοαπι ροΒίιιί, Ιιοο 681, νενατη βί αΒδί^ηβ άοίο, ηΐ βάβηι 
ΕοοΙβδίαβ εΐξβηύηηι άβγηοηδίνανεΐ. ΜΙ. βη βίΤβΙ α βνϋβ Ιβδ άβυχ ΙβΡίηθδ ΙββΙιηί- 

(^υβδ βΐ ιηίδ δίπιρΙβηΓιβηΙ : [χύρου βαρυτί(χου. II βδΐ 1ρθ8 α ηοΐβρ ς[ΐΐ6 ^ο. α ρβρρίδ 

Ιβδ ΙβΡίηβδ άβ Μβ. 
Ιια Ιβιηιηβ 1)ρίδβ 1β βοΐ άιι ίΙαβοη, ρουρ €[ΐιβ 1β Ιίηαίάβ ρρββίβιιχ δβ Ρβραηάβ 

ανββ ρΐιΐδ ά’α1)θηάαηββ, βΐ ρουρ ίηάί(}υβρ 0}υ’ί1 ηβ άβνρα ρίπδ δβρνίρ α ρβρ- 

δοηηβ; β’βδί υη Ιραίΐ ά’υηβ βχίΐυΐδβ ρροάί§'α1ϋβ ρρορρβ α Μβ. δαηδ άουΐβ αυδδί 
ρβηδαίΙ-βΙΙβ ςυβ 1β ναδβ ηβ δβρνίραίΐ ρΐυδ ίαπιαίδ α οίηάρβ ^β8υ8 1υί-ηΐΘΐηβ, 
ρυΐδίΐυ’ίΐ αΙΙαίΙ ιηουριρ. Μ. Ιιίηάβρ {ΖΝΤ'νν. 1903, ρ. 179 δδ.) α ραρρβΙβ (ίυβ 
βίιβζ Ιβδ Ορββδ Ιβδ ΙββγΙΙιβδ ςυί Ρβιηρίαςαίβηΐ άαηδ ΓΑΙάςυβ Ιβδ αΙαΙ>α8ΐΓα 
βΙαίβηΙ βιηρίογβδ 1θΡ8ς[ΐι’οη ραρΓυπιαίΙ Ιβδ ιηορίδ Ιορδ άβ ΓβχροδίΙίοη άυ βαάα- 

νρβ, ρυίδ άίδροδβδ αυρρέδ άβ Ιυί; ρΐυδίβυρδ οηΐ βίβ ίρουνέδ άαηδ Ιβδ Ιοπι1)βδ, 
1)Γίδβ8 δαηδ άουίβ ίηίβηΙίοηηβΠβπιβηί (δυρ Γυδα^-β άβ 1)ρί8βρ Ιβδ ο1)]βίδ ρΙαββδ 
αυρρβδ άβδ ιηορίδ, βί. Υινοεντ, Οαηααη, ρ. 293, η. 5). II ηβ ίαυί ροίηΐ ββρβη- 

άαηί υρ§·βρ ββίΐβ αηα1ο§·ίβ, ρυίδςυβ Ια Γβηιιηβ Ι)ΡΪ8β 1β ναδβ αναηΐ ΓοηβΙΐοη. 

Ιιβ ^έη. ανββ καταχεΓν (αορ. κατέχεα, βίαδδίί^υβ) δ’βχρΙίςυβ α βαυδβ άβ Ια 
ρρβροδ. κατά, βοηίβηυβ άαηδ 1β νβρ1)β (βΐ Ρβρβίββ άαηδ ββΡίαίηδ πίδδ.). Ι^α 
ίβηιπιβ νβΡδβ 1β ραρΓυηι άβ ΙιαυΙ βη 1)αδ δυρ Ια ίβΙβ άβ 3β8υδ βοπιηιβ άαηδ Ρδ. 
XXII (χχιιι), 5; βί. ^αηί. ι, 12, βί Ιβδ αυίβυρδ ρροίαηβδ. Ρβ ηιέηιβ ^'βδίβ άαηδ Μί. 
Οαηβ ^ο. 1β ραρίυιη βδί Ρβραηάυ δυρ Ιβδ ρίβάδ, βοιηιηβ άαηδ Γοηοίΐοη άβ Ια 
ρββΐιβρβδδβ άβ Ρβ. 

4) Ιι’αβίίοη άβ ρβραηάρβ υη ραρίυιη ρρββίβυχ δυρ Ια ίβίβ άβ ^βδυδ βίαίί ββρίβδ 
ά’υη ^ραηά Ιυχβ, βί δορίαίί άβ δβδ 1ιαΙ)ίίυάβ8 άβ ραυνρβίέ βί άβ δίιηρΗβίίβ. Οη 
βοιηρρβηά άοηβ ςυβ ηυβίί^υβδ-υηδ δ’ιρρίίβηί βί δβ βοηιπιυηί(|υβηί Ιβυρ ίηάί§·ηα- 

ίίοη; προς έαυτούς, βί. ι, 27; X, 26; χι, 31; χιι, 7, βί ηοη ραδ ίπίνα δβτηβίψδΟδ 

5^Ρ5ί/ι.). Οβυχ (}υί δ’ίηάΐ§·ηθηί ηβ δοηί ραδ ηοπιπιβδ άαηδ Μβ. ίιβ Οοάβχ 

ϋ (βί €[υβ1οιυβδ Ιαίίηδ) α ιηίδ « Ιβδ άΐδβίρΙβδ », Ιιαριηοηίδαηί ανββ Μί. Οαηδ 

^ο., β’βδί 3υάα8 δβυΐ. Ο’βδί υη βαδ υηΐ^υβ ού Μβ. βραρ^ηβ Ιβδ άΐδβίρΙβδ ρΐυδ 

(ϊυβ Μί. Οη ηβ άοΐί ραδ βίϊαββρτοΰ μύρου ανββ δρί'δίη., α, ο, Ι, ({υαίι^υβδ ιηΐηυδβ. 

[ΜβΓχ, ΚΙθ8ί.) ςυΐ οηί Ιιαριηοηΐδβ ανββ 1β ίβχίβ άβ Μί. — ε?ς ρουρ πιαρς[υβρ Ια 

άβδίΐηαίΐοη βδί βίαδδΐι^υβ; ββρβηάαηί ε?ς τί ραρρβίΐβ δυρίουί Γ1ιβ1)Ρβυ (βί. Εββΐΐ. 

XXXIX, 34 : ΠΤ ΠΌ; ^Ρββ [χχχιχ, 17] : εις τί τούτο; ρουρ βρΐίΐιιυβρ). — Απώλεια 
βοιηιηβ ηουδ άΐδοηδ « βη ρυρβ ρβρίβ », άαηδ 1β δβηδ άβ άπο'λλυσθαι, ιι, 22. 

5) Εα βρΐίΐςυβ δβ βοΙοΡβ, βοιηηιβ δουνβηί, ά’υη ρρβίβχίβ ου ά’υηβ ραΐδοη άβ 
βΐιαρίίβ. — Επάνω, νυ1§^αΐρβ άαηδ 1β δβηδ άβ « ρΐυδ άβ » {Β1α88^ 110). Εβ ^-βη. 

({υΐ δυΐί ρουρραίί βίρβ υη ^βη. άβ ρρΐχ (βί. ^ο. χιι, 5), ιηαΐδ αρρέδ επάνω οη ηβ 
νοΐί ραδ οιυ’ΐΐ ρυΐδδβ ηβ ραδ βη άβρβηάρβ (βοηίρβ Βίνβΐβ, Κίο8ΐ.). Τροΐδ ββηίδ 
άβηΐβΡδ δβραΐβηί βηνΐροη 225 ίραηβδ; ηιαΐδ Γαρ^βηί αναΐί αΙοΡδ Εβαυβουρ ρΐυδ 
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άοηηθΓ αιιχ ραπνΓβδ. » Εΐ ίΐδ ΐϊΐαηηιίΓαίθηΙ οοπΙγθ θΠθ. ^Ογ ^68α8 

(ΙίΙ : « Εαί88θζ-1α; ροπΓί^ιιοί Ιαί θΓβθζ-νοα8 (1β8 6ηηιιί8? 0’θ8ΐ αηβ 

1)οηηθ οθυνΓθ ί}ΐι’θ11θ α αοοοιηρΙίθ θηνθΓ8 ιηοί. Οθ-Γ νοιΐ8 ανβζ ΐοα- 

]οαΓ8 1θ8 ρ&ανΓθ8 ανθο νουδ, βΐ (|α£ΐη(1 νοιίδ νοτιΐβζ νοιΐ8 ροανβζ 

ΙβιΐΓ Γηιγθ άα Μβη, Ιαικϋδ (|αθ πιοί νουδ ηβ χη’υνβζ ραδ ΐουίουΓδ. 

(|υ’θ11θ ρουναίΐ [ΓαΐΓβ], θΙΙθ Γα Γαΐί. ΕΠθ α οίηΐ ηιοιι οορρδ 

άβ ν&ίβιιρ, ριιί8(ϊΐι’ιιη άβηίβΓ έΐαίΐ 1θ §·α^β ά’υη ]οΐΐΓηα1ίβΓ (ΜΙ. χχ, 2). Οη δβ 

ρρβοοοιιραίΐ άοηο 1)6&ιιοουρ (1β8 ραανΓθδ άαηδ ΓβηΙουΓα§·β άβ ^68118; 1β 

οοηίραδίβ, ρρβοίδβιηβηΐ αιι 8ΐι]βΙ άτι παΜ, βδί αδδβζ ρίοιυ&ηΐ ανθο Ηογεοθ : 

Νανάο νίηα ηιβΓβΒβνίδ. Νανά ιραννιΐΒ οηρχ βΐίοίβί ααά,αηι [Οαηη., 1ί1). I, χιι). 

ένεβριρίντο αύτ^ (Μο. δθΐιΐ) ιηαΓίίΐιβ ρΙαδ (^ιι’πιΐΘ α^ΐίαΐΐοη ίηΙβπβιΐΓβ (^ο. 
XI, 33. 38); οί. Μο. ι, 43. Οβρβηά&ηί ο’βδί βηοορβ υηβ ίικϋ^ιιαίίοη οοηίβηιΐθ, 
οχρριπιβΘ ραρ 668 ^βδίθδ βΐ άβδ ιηιιριηιιρβδ (^Γβιη6ΐ}αηί ίη βατή) ρΐυΐόΐ ςυβ 

ραρ άβδ ίηδίιΐΐθδ άΐΡβοίβδ. ΤΙιόορΙι. βχαο^θΡθ βη Ιρδίάιιίδ&ηί : ήγανάχτουν, ΰβριζον, 
έπεπλτ^κτουν αύτ^. 

6) ’^φετε « 1αΪ88βζ-1& ίαιρβ », ρΐιιΐόΐ ςπθ « Ιαίδδβζ-ΐα ΙΡ3.πς[ΐιί1ΐ6 », οαρ οβ (^αί 
8αϋ η’βδί Ρ&8 υηβ δίιηρίβ ρέρβίίϋοη. — Κόπους παρε'χ^ειν (οί. Κο. χι, 7; χνιιι, 5; 

Ουί. VI, 17 θΙ Ραρ. ΒβΗ. 844, 10 κόπους γάρ ρ.οε παρέχει άσθενοΰντι) ΙϋΙ. άοηηθΡ 
6υ Ιρηναίΐ, ρβηάρθ Ια Ιαοΐιβ ρΐυδ (ϋίβοίΐβ, ορββρ άθδ βηηυίδ. Οη δαίΐ (^υβ καλόν 
8ί§;'ηίββ ηοη δβυΐβπίθηΐ οβ ς[υί βδΐ ββαυ, ιηαίδ Ιβ βίβη ιηοραί ανβο υηβ ηυαηοβ 
6β ηοβίβδδβ βΐ 6β ββαυίβ. Κ’αοϋοη βΙαίΙ αυδδί βοηηβ (^υβ ββΠβ. Κβ δίίβηοβ 6υ 
ΜαιΐΡβ α Ιυί 8βυ1 αυραίί άύ ίιηροδβρ ρΐυδ 6β ιηοάβραΐΐοη αυχ ιηβοοηίβηίδ. 
308118 Ιβυρ ραρΙβ οβρβηάαηΐ ανβο βοηΐβ ραροβ (}υ’ίΐ8 η’αναίβηΐ ραδ οοιηρρίδ Ια 
ρορίββ 6β Γαοίβ αοοοιηρΗ βη 8α ρβΡδοηηβ (έν Ιρ,οί, άαηδ ΜΙ. ε?ς Ιρ.έ). 

7) 303υ8 η’α ρα8 αίβριηβ ({υ’ίΐ γ αυραίί ίου]ουΡ8 άβ8 ραυνρβδ, ηί Ιαχβ 6β 
οβίιηβΡβδ Ιβδ βίΓοΡί8 (ϊυί Ιβηάραίβηί α ίαίρβ άί8ραραί1ρβ Ια ρΙαίβ 6υ ραυρβρίδιηβ; ί1 

οοη8ίαίβ οβρβηάαηί υη ίαίΙ. Ρβυί-βίρβ, 8βπιβ1β-ί-ί1 άίρβ, αυραί8-3β βη βββί Ρβίυδβ 
οβίΐβ Ιίββραΐίΐβ άαηδ 6β8 οοηάίίίοηδ οράίηαίρβδ, ιηαί8 οοιηιηβηί ΡβρροοΚβΡ ά 
οβίίβ ίβπιιηβ ά’βίρβ ρρο6ί§“υβ βηνβΡ8 οβίυί (^υί αΙΙαίί ιηουρίρ? Εη οβ ιηοιηβηΐ Ιβδ 
αρόίρβδ αυραίβηΐ 6ύ ρβηδβρ άαναηία^^β αυ 80ρΙ (^υί ιηβηαςαίί Ιβυρ ΜαίίΡβ. — 

Ευ ποιειν, Ηαραχ άαηδ 1β Ν. Τ., οαρ οη άίδαίί ρΙυΙόί καλώς {ΒΙαεε, 61); πιαίδ 
Γβχρρβδδίοη 8β ίρουνβ δουνβηί άαηδ ΓΑ. Τ., ίραάυίδαηί ^ΐ'ΰ'ίΠ (ΕοοΙί. χιι, 2). 

8) Εα ν^. {(ΐιιοά ΗαΙ)αίΐ Ιιαβο, /'βοίή β8ί ίρορ Ιίίίβραΐβ βί οβδουρβ. Εβ δβηδ 
η’βδί ραδ (^υ’βΠβ α άοηηβ οβ ς[υ’β11β αναίΐ, ιηαίδ ίΐυ’βΐΐβ α ίαίΐ οβ ςυ’βΐΐβ α ρυ, 

8ουδ-βηΙβηάυ ποιηοαι, οί. Εο. χιι, 4. — Προέλαβεν μυρίσαι η’βδί ραδ ρΐυδ έίοηηαηί 
ςυβ Γαίί. φθάνω ανβο Γίηβη.; οΓ. φθάσας όπαντιάζειν (3οδ. Αη{. XVIII, ιχ, 7), 

ά’αυίαηί ς[υβ Γυδα^β άβ ΓίηΓιη. βη ραρβίΐ οαδ δ’βδί άβνβίορρβ άαηδ Ια ίίοίηέ 
[ΒΙαδβ, 232). Οβρβηάαηί Ια ΡβδδβιηβΙαηοβ ανβο Γαραπιββη [’νΥβΙΙΗ.) βδί ίΡβδ 
ίραρραηίβ; 3ΐ/Γ8ίη. : ΠΠ01 ΠΌΤρ. — Ενταφιασμός ηβ ρβυί δί^ηίββρ ηυβ Γβηδβνβ- 

Ιίδδβιηβηί. 8ί Ιβ ένταφιασττίς βη Ε^^γρίβ βίαίί ΓβπιβαυίΉβυρ (ΒείδδΜΑΝΝ, ΒίΗ. 

8ΐηά. 117), ο’βδί α οαυδβ άβ Γίηιρορίαηοβ άβ οβίίβ ορβραίίοη άαηδ οβ ρα^δ. Εβ 
δβηδ ^βηβραί άβ Ια ρβραδβ βδί άοηο ς[υβ οβίίβ ίβιηπιβ, ηβ ρουναηί βιηρέοββρ Ια 
ιηορί άυ δαυνβυρ, άαηδ άβδ οίροοηδίαηοβδ ίρα^ί€[υβδ βί ηυί ηβ ρβρπιβίίραίβηί 
ραδ υη άβυίΐ Ρβ^υΙίβΡ, α άυ ιηοίηδ ίαίί οβ (^υ’βΐΐβ α ρυ; βΐΐβ Γα οίηί ά’αναηοβ 
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(Ι’έιν&ηοθ ρουΓ Ια δβρυΙίπΓβ. ^Εη νβηΐβ ]θ νοπ8 1θ (ϋβ, ραΗοτιΙ οΐι 
8βΓα ρΓβοΙιβ ΓΕναη^ίΙθ άαηβ 1θ πιοικΙθ θηΙίβΓ, οη ρακΙβΓα απδδί άβ 
ΟΘ (5π’θ11θ α Μι, βη δοτινθηΐΓ ά’βΐΐβ. » 

10 ΕΙ ^υ(^8ιδ ΙδοαποΙΙι, Γυη άθδ Βουζβ, δβ ΓβπίϋΙ αυρρέδ άβδ ^Γαηάδ 

βη νηβ άθ δ& δβριιΙΙυΓβ. Ρΐ’βυδβΐιβη η ρρβίβηάυ {ΖΝΤ'νν. 1902, 252 8.) (^αβ 1β8 

^υ^ί8 η’ίΐνηΐβηΐ ρηδ οουΐηπιβ άβ ΓβρβηάΓβ άπ ραρίππι 8πγ 1θ8 ιώογΙβ αρΓβδ 1θ8 

ηνοΐΓ Ιηνβδ. Μηίδ ΟδΟΚΕ ΗοΙΙζηιβηη (ηιβπΐθ Γβνηβ, 1903, 181) η βίΐβ πη ΙβχΙβ 

άβ Ια ΜίβΙιηα ίτέδ ρΓββίδ : « οη αββοιηρΙίΙ ΙοηΙ οβ (ΐηί βδΐ άύ αη ηιΟΓΐ; οη ΓοίηΙ 

βΐ οη 1θ Ιανβ » {ΟΙιαΗαϋι, χχιιι, 5); ο’βδί-α-άίρβ ςπ’οη Ιηί ίαίΐ δα ΙοίΙβΙΙβ βοηιηιβ 

Ια ίοηΐ Ιβδ νίναηΐδ, Εζ. χνι, 9; ΗηΙΙι ιιι, 3; ΜΙ. γι, 17. Α δυρροδβΓ ςηβ οβί 

υδα^'β ηβ τβπιοηΐβ ραδ α ηηβ ΚαυΙβ αηΙίςηίΙβ, ί1 α άύ ρβηβίΓβΕ άβ Ροηηβ ΙιβηΓβ 

άαηδ Ιδί’αβί, ηβ ίύΐ-ββ ςηβ ραρ ίιηϋαΐΐοη άβδ ΟτΓββδ. 

9) II 7 α Ια ηηβ ρΓβάίβΙίοη, Γβαΐίδββ ά’ηηβ ίαςοη βχίΓαοΓάίηαΐΓβ. Αυ Ηβη ά’βη 

βοηβΙπΓβ α Ια ρΓβδβΐβηββ άβ 3βδυδ, Εοίδγ άββΙαΓβ ςηβ « βη ΙουΙβαδ, β’βδί ηηβ 

Γβάβχίοη άβ ρΓέάίβαΙβηΓ βΙΐΓβΙίβη » (II, 497) (!). Όβ]α 3βδηδ α αηηοηββ Ια ρΓβ- 

άίβαΐΐοη άβ ΓΕναη^ίΙβ α Ιοηίβδ Ιβδ ηαΐίοηδ (χιιι, 10). II ίηιροΕίβ ρβη ροηρ Ιβ 

ίοηά άβδ βΐιοδβδ ςυβ ρβυΐ-βΐΐ’β 1β ΙβΓΠΐβ άΈναη^ίΙβ δοίΐ άβ Μβ. (βί. ι, 1. 14 8.; 

VIII, 35 βΐ XIII, 10). 

— Κηρύσσειν ανββ ε?ς δβ βοιηρΓβηά ιηίβυχ χιιι, 10 βΐ I Τΐιβδδ. π, 9 (ε?ς 6[χας) ςηβ 

I, 39 βί ίβί. ϋαηδ ββδ άβηχ βαδ ίΐ δβ ρβηί ςηβ είς δοίΐ ροπΓ έν ρακ ηηβ ηβ^Ίΐ- 

§·βηββ αδδβζ βοηραηίβ (ΜΙ. έν 8λω τω κοσμώ). 

Μβιηβ ίβί Μβ. η’α ραδ άίί Ιβ ηοηι άβ ββΐίβ ίβιηηιβ, α ΙαςηβΙΙβ 3βδη8 ρΓοηιβί- 

Ιαίί ά’βίΓβ βοηηηβ ραΓίοηί οη ΓΕναη^ίΙβ δβραίί ρρββΐιβ; ββ ηηί ίιηροΓίαίί βη 

βίΤβί, β’βΙαίί πιοίηδ δοη ηοηι (}ηβ δα ^ραηάβ αιηβ βί δα ίοί. Εοίδγ α ίβί ηηβ 

Γβίΐβχίοη ρΐηΐόΐ απιηδαηίβ : « Εη ίαίδαηί άίΓβ α ύβδηδ (ΐηβ ββίΐβ Ιιίδίοίρβ αηΐ’α 

δα ρΙαββ άαηδ ΓΕναη§·ί1β, Μαρβ άοηηβ α βηίβηάρβ ςη’βΐΐβ η^ α ραδ ίοη]οηΓδ 

βίβ » (II, 500) (!!?). Οηΐίί βηδηίίβ άαηδ ρΙηδίβηΓδ ρα§·βδ ΓογΙ ο1)δβηΓβδ ςη’ίΐ άοίί 

γ ανοίΓ Ια ηη ίηβίάβηί ΙιίδΙθΓίς[ηβ, — ρΐηδ Ιιίδίοηςηβ ίβΐ ςη’ίΐ βδί ταβοηίβ ραΕ 

Εηβ, ρβηί-βίΓβ αδδοβίέ α Ι’ΙιίδίοίΓβ άβ Ια ίβηιιηβ αάηΐΙβΓβ, — ρΙαββ ραρ ββρ- 

ίαίηβδ Ιραάίίίοηδ άαηδ Ιβ άβρηίβρ Ρβραδ άβ 3β8ηδ, βίβ., βίβ. 

ϋβ ίοηίβδ ββδ βρίίί(ίηβδ οη δβραίί ρβηί-βίρβ ίβηΐβ άβ ρβίβηίρ ςηβ Ιβδ ραροΐβδ 

άβ 3βδηδ αη ν. 8 βχρ1ί<ιηβηί δγιη^οΐίςηβπιβηί Γίηίβηίίοη άβ Ια ίβπιπιβ, ηηί, 

ςηαηί α βΐΐβ, βηίβηάαίί δβηίβιηβηί Ιιοηορβρ άβδηδ δαηδ ρβηδβρ α δα ηιορί; ηιαίδ 

δί ββΐίβ ίηίβρρρβίαίίοη ηβ ραραίί ραδ ίρορ βοηίραίρβ αη ίβχΐβ άβ Μί.,βΙΙβ δβ 

Ιιβηρίβ αη ίβχίβ άβ Μβ. Εί ροηρςηοί ββίίβ ίβηιιηβ η’αηραίί-βΐΐβ ραδ βη α Ια ίοίδ 

ρΐηδ άβ βίαίρνογαηββ βί ρΐηδ ά’αηιοηρ ^'βηβΡβηχ ςηβ Ιβδ άίδβίρ1βδ? 

10-11. Εα τκΑΗΐδΟΝ ΟΕ 3υηΑ8 (ΜΙ. χχνι, 14-16; Εβ. χχιι, 3-6). 

10) 3ηάαδ ΙδβαρίοίΙι αναίί βίβ άβδ δοη αρραιήίίοη άαηδ Μβ. (ιιι, 19) ηοΐβ 

βοηιηιβ ΙραίΐΓβ. II δβ ρρβδβηΐβ αηχ ρρβίρβδ ροηρ Ιίνρβρ άβδηδ. Νβδίΐβ, βννβίθ 

αρρβδ Η.-Λν. Ιίδβηί παραδοΐ’ανββ Β, αη Ηβη άβ παραδω, ίοηηβ βΙαδδίςηβ αάορίββ 

ραρ Ιβδ αηίρβδ πίδδ.; βί. ιν, 29. Ε ρρβίβρβ προδοΓ (^ηί αβββηίηβ άαναηία^β Ια 

Ιραίιίδοη, ρτοάβνβΐ. 3ηάα8 βδί δ ε!ς. Ε’ορϋβΐβ άβναηί είς, ςηί α βαηδό ίαηί 

άβ άίίΤιβηΙΙβ, η’α ραδ ά’ίιηρορίαηββ δρββίαΙβ; είς αναίί ρβη ά ρβη ΡβιηρΙαββ τις 

άαηδ Ια Ιίοίηβ; Γαρίίβΐβ §τββ η’βδί §'ηβΓβ ρΐιΐδ ςηβ Γαρίίβΐβ ίραηςαίδ, « Γηη » άβδ 
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ρρβίΓθδ ροπΓ 1θ ΙβυΓ ΙίνΓΘΓ. Α οβΙΙθ ηουνθΠβ, ίΐβ δβ Γ6]0ΐιίΓβηΙ, βί 

ρΓΟίϊΐΐΓθπΙ άβ Ιπί άοηηβΓ άο ΓβΓ^βηΙ. ΕΙ ί1 οΙΐθΓοΙιαίί ιιηβ οοοα- 

δίοη ΓανοΓδίΒΙθ ροπΓ Ιβ Ηυγεγ. 

ϋουζβ. Οη 1β ίΓουνβ άαηδ Ιβδ ρ&ργί’Πδ άυ ιι® δίέοΐβ αν&ηί : τον ένα αυτών 
*Ώρον — του ενός των έγκαλουμένων Νεχουθοΰ {ΜοηΙΐοη, 97). Εα άβιη&ΓϋΙΐβ άβ ^υά8.δ 

βδί ΙοπΙβ δροηίαηββ. ΕΙΙβ Γβροηά αυ άβδδβίη βηοοΓβ πίδΐΐ άββηί άβδ ρρέΐΓθδ &Π 
V. 2, ΡουΓί^υοΐ άοηο ίηδβΓθΓ άίΐηδ ΓίηΙθΓναΙΙβ Ια οβηβ άβ Β6ϋι&ηΐθ? 8\νβίβ ρΓΟ- 

ροδθ ΐΓοίδ Γ&ίδοηδ : 1) ροπΓ ηιβΙΐΓθ βη ορροδίΐίοη Ια ρίβΐέ άθ Μ&ηβ βΐ Ια Ιρα- 

βίδοη άβ ^π(^αδ; 2) ραΓΟβ ςυβ Ια ρΓ0(3ί§·α1ϋό άβ Μαπβ α ΐιτίΐβ ^π(^α8, βη ιηθιηβ 
Ιβηιρδ ςηθ 1θ8 ραΓθ1β8 άιι ΜαίΐΓβ 1β ιηοηΐΐ’αίβηΐ ά’αναηοβ δΐιοβοηιβαηί α 8β8 

βηηβιηίδ; 3) ροιίΓ ηιβΙίΓβ 1θ8 ραροΐβδ άβ άβδίΐδ 8πγ Ια δβριιΙΙυΓβ βη βοηΙαβΙ 
ίιηιηβάίαί ανββ βα ηιοΓί. Νου8 ανοη8 άβ]α ρΓβίβΓβ Ια ίΓοίδίθπιβ Γαί8οη, οΓ. δΐΐΓ 
3-9. 

11) Εβδ ρΓβίΓβδ δοιιΐ ββπΓβηχ ά’βίτβ δί βίθη δβΓνίδ, βαη Ια ΙραΕίδοη ΙβπΓ 
βραΓ^ηβραΙα νίοΙβηββ οπνβΓίβ άοηΐ ίΐβ βΓαί§·ηαΐβηί 1θ8 δπίΐββ; άβ ρίπδ, ά’αρΓβδ 
ΕιιΙβ., ίΐδ ηβ δοηΐ ρα8 ίαβββδ άβ βοηδίαΐβρ ΓίηΓιάβΙΐΙβ ά’υη άβδ αάΙιβΓβηΙδ Ιβδ 
ρ1η8 ίηίίΐηβδ άβ 3β8υ8 : άλλ’ δτι καΐ υπο των μαθητών ηρξατο μισεϊσθαι. Οη ροπναίΐ 

βδρβΓβΓ ςυβ Ιβδ αηΐΓβδ ηβ Ιυί δβραίβηί ραδ ρΐυδ αΙίαβββδ; Ιβδ βΐιοδβδ ρρβηαίβηΐ 
υηβ βοηηβ ΙοηΓηιΐΓβ. Όαηδ Μβ. βΐ άαηδ Εβ. ίΐδ ρΓΟΠίβΙΙβηΙ άβ Γαρ^^βηΙ, ςιιβ 
3πάα8 αβββρΙβ βΐ ςπβ δαηδ άοαίβ ί1 αναϋ βοηνοίΐβ. Εαηδ ΜΙ. ί1 δβηιΒΙβ βίβη (|π’ίΐ8 

1β άοηηβηί αηδδίΐόί, βί Ια δοπιιηβ βδί ίηάίςηββ, ίΓβηίβ ρίβββδ ά’αΓ§^βηί, βοπιπιβ 
άαηδ Ζαββ. χι, 12 δδ. ΌβδΟΓΠιαίδ β’βδί ά άηάαδ άβ οββΓβββΓ υηβ οββαδίοη, 

εύκαίρως, άβ ίαςοη (^υβ ίουί δβ ραδδβ δαηδ βρυχί, βοιηηιβ 1β άβδίΓαίβηί Ιβδ βη- 

ηβιηίδ άβ άβδυδ. 
Εα ίαςοη ίουί οβ]ββίίνβ βί αδδβζ Γροΐάβ άοηί Μβ. ταοοηίβ Ια ίραβίδοη ηβ ηουδ 

ρβΓιηβί §^υ6Γβ ά’βδί^υίδδβΓ Ια ρδ^ββοΐο^ίβ άβ άυάαδ. Η α ίραβί υη απιί, υη ηιαι- 

ίΓβ, ρουΓ άβ ΓαΓ§·βηί, βί ραρ υη βαίδβΓ. Οβία δυίΤιί, δβηιβ1β-ί-ί1, ρουΓ 1β ιηαΓ- 

ςυβΓ ά’ίηίαπιίβ. II βίαιί ΓβδβΓΥβ α ηοίΓβ ίβιηρδ άβ ΓβχβυδβΡ 1β ρΐυδ ροδδίβΙβ, δί- 

ηοη άβ 1β ^πδίίΓιβΓ. Οη άοίί βίβη ΓββοηηαίίΓβ ρουρίαηί (^υ’^1 αναίί 1 απιβ βαδδβ. 

Ε’αΓάβυΓ ςυ’ϋ αναίί ηιοηίΓββ αυ άββυί δβ ΓβίΓοίάίί βη ρΓβδβηββ άυ ρβηΐ; ββ ίυί 
αυδδί 1β Γαίί άβδ αυίΓβδ άίδβίρΙβδ. Μαίδ ββΐυί-ΐά δοη^β αυχ δυίίβδ αναηί ιηβιηβ 
ςυβ Ια ραΐ’ίίβ δοίί ρβράυβ; ί1 ίαίί δα ραίχ δβραΓββ ανββ Ιβδ ρυίδβαηββδ άυ ^ου^, 

βί, βοιηιηβ ^α^β άβ δα δουηιίδδίοη, ί1 Ιίνρβ δοη βββί. Εα δβάυβίίοη ςυ’βχβρςα 
Γαΐ’^^βηί η’βδί ραδ βίαίρβηιβηί πιαί’φίββ άαηδ Μβ., πιαίδ βΠβ ^ουα ρουρίαηί υη 
Γ01β. Τουί ββία α βίβ αδδβζ βίβη νυ ραρ Μ. Εοίδγ : « 3υάα8 αναίί ββδδβ άβ 
βΓΟίΓβ βη άβδυδ... ^υβ ηβ δβ ΓβίίΓαίί-ί1 δαηδ βΓυίί? άίΓα-οη. Οβ ραΓίί ρβίΐοδο- 

ρβί(}υβ βδί άβ ββυχ (|υ’υη άυάαδ ηβ δυίί ρΓβδ€[υβ 3αηιαί8. Ε’βίΐ’β ιηοΓαΙβπιβηί 
ίηίβπβυρ (^υί δβ ίΓουνβ βη ίαββ ά’υηβ δίίυαίίοη ίΓορ άίίϊίβίΐβ ρουΓ Ιυί ηβ δβ 
βοηίβηίβ ραδ οράίηαίΓβηιβηί άβ δ’γ άβΓοββΓ; ί1 βδδαίβ ά’βη δΟΓίίρ ραΓ υη αβίβ 
βαδ βί νίοΙβηί )) (II, 501, 502). II βδί άίίΤιβίΙβ άβ ρβηδβΓ ηυβ 3υάα8 αίί ^α1ηαί8 

αίπιβ 3βδυδ. Νβ δβραίί-ίΐ ραδ 1β ίγρβ άβ ββυχ ςυί ηβ δ’αίίαβββηί αυχ βαυδβδ 

Γβΐί^'ίβυδβδ ςυβ ραΓ ίηίβΓβί ρβΓδοηηβΙ, βί (ίυί Ιβδ ίραβίδδβηί (^υαηά ίΐδ η’βη αί- 

ίβηάβηί ρΐυδ Γίβη? 

12-16. ΡκΕΡΑΚΑΤίΡδ ρουκ εα βεκνιεκε οενε (Μί. χχνι, 17-19; Εβ. χχιι,’7-13). 
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Εΐ 1β ρΓθΐηίθΓ ^ΟI1^ άθδ Αζγηΐθδ, []Οιιγ] ού Γοη ίπιιηοίειίί Ια 
ρα(|ΐΐΘ, 8β8 (ϋδοίρίβδ Ιπί άΐΓβηΙ : « Ού νβιιχ-Ια (|αΘ ηοιίδ αΐΐίοηδ 

12) 8αΓ οβ νβΓδβΙ, δί ίπιροΓί&ηΙ θί δί (ϋίΤιοίΙθ, ί1 ίαιιΐ ηοίβρ ά’&ύοΓά ςπθ δτε τδ 
πάσχα ^θυον ηβ ρθυΐ δί^ΉίββΡ « 8.11 ΐϊΐοΐϊΐθπΐ ού Γοη ίιηιηοΐ8ϋ Ια Ρ4(ίΐιβ, Ιθδ άίδ- 
οίρίβδ (ϋρβηί », 08Γ ϋ βύΐ βίβ ύβαυοουρ Ιρορ Ιαρά 8 οβ ιηοιηβηΐ ροιίΓ δβ ιηβΙΐΓβ 
βη ΓουΐΘ νβΓδ ^β^π881ΘIη βΐ ρθ8Ρ Γ8ίΓβ Ιβδ ρρβιηίβΓδ ρΡ6ρ8Γ8ϋΓ8 άβ 18 Ρ4ηιιβ. 
Βοηο, δτε... Ιθυον δθ Γ8ΐΐ8θΙιβ 8 οβ ςπί ρρβοβάβ; ο’βδί υηβ 8π1ρβ ιη8ηίβΡβ άβ άβ- 
δί^^ηβρ 1β ίουρ ίηάί€[υβ : ο’βδί 1β ίοπρ ού Γοη 8 οοηΐηιηβ ά’ίιηιηοΐβρ; β1 ο’βδί 
Μβη 81081 ({υβ Γ8 οοπιρρίδ Βο., ^ Ι^ει θύεσθαι τδ πάσχα. II η’γ 8 άοηο Ιύ ςη’ηηβ 
ίη(ϋθ8ίίοη 8ΐι1)8ί(1ί8ίρβ (}υβ ΜΙ. 8 οιηίδβ. ^ι18ηί 8ΐι Ιβρπιβ άβ ρρβιηίβρ ]οιΐρ άββ 
8Ζ}Γΐηβ8, ί1 ί8ΐιΙ 1)ίβη ρβοοηηαίΐρβ (ΐη’ίΐ η’8ρρ8ΡΐίβηΙ ρ88 ύ 18 ΙβΡπιίηο1ο§·ίβ οράί- 
η8ίρβ. « Ββ ρρβιηίβρ ]οπρ άβδ 8Ζ7ηιβ8 », ρρίδ ίδοίβιηβηΐ, ηβ ρβηί 8ί§·ηίββΡ ηηβ 
1β 15 01880,1β ]οιΐρ ού οοιηοιβοοβ 18 ίβΐβ άβ8 οζγηιβδ. Ρβδ ροίοδ ίβροιβηΐέδ άβ- 
ναίβηί 8νοΪΡ άίδρορο άβ8 Γορρβδ-ιηίάί άο 14, βί οη ηβ 8β δβρναϋ ηηβ ά’οζγιηβδ 
80 ρβρ88 ρ8808ΐ. Μ8ί8 οβρβηά8ηΙ ]8ΐη8ί8 οη η’8 άοηηβ 1β ηοιη άβ 3θορ άβ8 
ηζγιηβδ 80 ]οηρ άοηδ Ιβςοβΐ 8 βίβ ιη8η^β Γ8§·ηβ8ο ρ8808ΐ. II 8 άοηο ά8η8 18 
ίοριηοΙβ άβ Μο. άβοχ βίβιηβηΐδ (^οί δβΡ8ΪβηΙ οοηΙΡ8άίοΙοίρβ8 δί 1β δβοοηά η’8- 
ν8ίΙ ροορ βοΐ άβ Γ8πιβηβρ 1β ρρβηιίβρ ύ οη 8βηδ ρρορρβ 8 Μο. Μ. Ού^νοΐδοη 8 
βί8β1ί ^Οβ 38Π18ί8 8θίθΟΡ ^Ο^ί 0*8 ΟΟΙΟΠΙβ 1β 14 01880 1β ρΡβΠΐίβΡ ]θΟΡ άβ8 
ηζγπιβδ, ιηηίδ ί1 ΓηοΙ ούδβρνβρ (^οβ Μο., βη 1β ίηίδοηί, 8 άοηηβ ύ οβΙΙβ βχρρβδδίοη 
ίηβχ8θ1β βη β11β~πιβπιβ, 1β οορρβοϋί ηβοβδδοίρβ. Εη βίΤβί, « 1β8 ηζ^ηιβδ » ηβ 
ρβονβηΐ δί^ηίΓιβΡ ιοί (ιοβ 18 ίβΐβ άβδ ύοΗ ]οορ8. Οβ ροίηΐ βχβ, 8’8§^ϋ-ί1 νΡ8ί- 
ιηβηί άο 14 ηίδ8η? Οβίη βδΐ ρβο βη β&ρπιοηίβ 8νβο χιν, 1, ού ί1 γ 8 βηοορβ άβοχ 
30ΟΡ8 8ν8ηΙ 18 Ρ8ς[οβ, Ιοηάίδ {|οβ 18 Ιρούίδοη άβ άοά88 ηβ ρβοΐ οοοορβρ ίοοί 
80 ρ1ο8 ςο’οη ]οορ, ηί 8νβο χιν, 2, ά’ορρβδ ΙβιιοβΙ 1β8 ρρβίρβδ 8οηΙ ΡβδοΙοδ & 
ηβ ρ88 8ρρέίβρ άβ8θ8 1β ]οορ άβ 18 ίέΐβ; 8808 ρ8ΡΐβΡ άβ8 άίίΓιοοΙΙβδ Ιίρββδ άο 
ΙβχΙβ άβ 88ίηΙ άβ8η. Εβδ βχ6§·βίβ8 ηοί ρβηδβηί (^οβ άβδοδ η’8 ρ&8 οβίββρβ 18 
Ρ8(|θβ οηΐ οηβ ρβδβοοροβ, ο’βδί ά’βηίβηάρβ πρώτη ά8ηδ 1β 8βη8 άβ πρό : 1β ]οορ 
« 8ν8ηί » 1β 30ΟΡ άβδ 8Ζ7πιβ8 (ά&ηδ Μο. οβΙοί άβ Γίιηπιοΐ8ϋοη άβ Γα^^ηβαο ρ88- 
08ΐ). Ορ ο’βδί ρρβοίδβπιβηΐ 8ίη8ί (^οβ Γοη! βηίβηάο ρΐοδίβορδ Ορβοδ. Ούρ^δ. : 
πρώτην των άζυμων, τήν πρδ των άζύμων φησίν [Ρ. Ο. ΕΥΠΙ, 729). Αοδδί, ά8η8 Ιβδ 
ΐηβπιβδ ίβΡίηβδ, ΥίοΙορ [€αΐ., ρ. 420). Τββορβ7ΐ8θ1β : πρώτην τών άζύμων, την πρδ 
των άζύμων φησίν ημέραν [Ρ. Ο. ΟΧΧΙΙΙ, 440). ΕοΙύ^πι. 80Ρ ΜΙ. : πρώτην δε των άζύ- 

μων ττιν πρδ του Πάσχα φάσιν ημέραν, τήν τρισκαώεκάτην μεν του μηνός, πέμπτην δέ 
τής έβδομάδος [Ρ. Ο. ΟΧΧΙΧ, 652). Οη 88ϋ ά’οίΠβοΡδ ςοβ άηηδ 18 Ιαη^^οβ §^Ρβθ(ϊοβ 
ρβοβηΐβ οη άίδ&ίί νοΙοηίίβΡδ πρώτος ροορ προ'τερος, βΐ άβ Ια 8 Γβηίβηάρβ άοηδ 1β 
δβηδ άβ πρό, ί1 η’7 8ν8ίΙ (ίο’οη ρ88 {8οΗοΙ. ΕιιΗρ. 80ρ Ηέο. 454 : πρώτον γεννηθέντα 
τής δάφνης, 8808 ρ8ΡΐβΡ άβ άο. I, 30). 8οΡ οβ 8βη8 οΓ. Οιι βη 68ί Ια ^αβδίίοη άα 

νβββηδβηιβηΐ άβ ^αί^^ηία8, άηηδ 18 ΡΒ., 38ηνίβΡ 1911. Εβδ ΡβΡβδ §'Ρβ08 Γοηί 
Ιροονό ηηίορβΐ, ιηηίδ ί1 βδί ίιηροδδίύΐβ βη ΙοΙίη άβ Ρβηάρβ ηίηδί ρΗηιά άίβ. 

Ο’βδί ρβοί-έίΡβ 8 08θ8β άβ οβίΐβ άίίΤβΡβηοβ (ϊοβ ΓΕ^Ιίδβ ^^Ρβοί^οβ 8 ρο Ιβηίρ 
Γθ88^β άο ροίη ίβριηβηίβ άοηδ ΓΕοούορίδίίβ, Ιοηάίδ (}οβ ΓΕ^^Ιίδβ Ιοϋηβ 
βιηρΙοίβ Ιβδ 8Ζ5^πιβ8. Οη 88ίί ά’ηίΠβοΡδ ςοβ ΓΕ^Ιίδβ Ιαϋηβ, Ιοίη άβ οοηά&ιηηβρ 
Ιβδ Ορβοδ δορ οβ ροίηί, οΕΙί^β Ιβδ Ορβοδ οηίδ ύ δοίνρβ Ιβορ οδ8^β άο ροίη ίβρ- 
ιηβηΐέ· 
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ΓαΐΓβ 1θ8 ρΓβρείΓαίίίδ ροπΓ (^ιιθ Ιπ ιηαη^Θδ Ια ραι^πβ ? » Εί ί1 βη- 

νογα άβιιχ άβ 8Θ3 (ϋ8θίρ1θ8, βΐ ί1 Ιβαρ (Ιίί : « ΑΠβζ ]ιΐ8(5π’Θη νίΠθ, 

θΐ νοπ8 ΓθηοοηΐΓβΓβζ υη ΙιοιηπίΘ ροΓίαηΙ πηβ ογποΙιθ ά’θαυ; 8ΐιίνΘζ- 

Εβδ ΡθΓθδ ςυί οηΐ θπίβικία πρώτη άειηδ 1β δθηδ άβ πρό ηβ δοηί ά’&ίΙΙβΠΓδ ρ&δ 
ά’αοοοΓά δυρ Ια ςπαηΐίΐβ άβ ΓαηΙβββάβηββ. ΟΐΓ^δ. ΓβηΙβηά άα 3ουΓ ηαίιΐΓβΙ άπ 
14, αηΐβββάβηΐ αα ]οπγ ϊδΓαβΙίΙβ άιι 15, βοιηπιβηςαηΐ 1β 14 αυ δοιρ; ιηαίδ Τΐιβο- 

ρΐι^ΐαβίβ (δααί 1β ηΐδ. βϋβ ραρ Κηαϊ?.) βί Ειιϋι^ιηίυδ βηίβηάβηΐ Ιβ 13, βοιηπιβ 
αηίόηβπΓ αυ 14, (^υί βίαίΐ 1β ]οπγ ηαίπΓβΙ άβ Ια πιαηάυβαΐίοη άβ Ια Ραςιιβ. Οβ 
(}υί ίπιροΓίβ 1β ρΐυδ βη ββ πιοιτιβηΐ, β’ββί Ια ροδδίΐιίΐίΐβ ςπβ πρώτη ηιαρίΐυβ πηβ 
αηΐβββάβηββ. II βδί αδδβζ νραίδβπιΜαΜβ οίπβ δί Μβ. α βιηρίο^β 1β πιοί πρώτη, 
β’βδί (}πβ ββ πιοί ίΓαάπΐΙ ΙίΙίβΓαΙβιηβηΙ πηβ βχρρβδδίοη αραιηββηηβ (^πί ροπναΐΐ 
βηβΟΓβρΙπδ αίδβιηβηί ανοΐΓ 1β άοπΜβ δβηδ. Μ. Οΐίλνοΐδοη [Όαε Ιβίζΐβ Ρα88α- 

τηαίιΐ 0ΐΐΓί8ΐί [αάάίΐίοη άβ 1907], ρ. 180) α ρροροδβ >ίΠ02*Τ *Έρ ΝΌΊ'':ΐ ροπ- 

ναΐΐ δί§^ηίΓιβΓ απδδΐ 1)ίβη « 1β]οπρ αναηΐ Ια Ρα({πβ », β’βδΙ-α-άΐΓβ 1β 13 ηίδαη, 

€[πβ « 1β ρρβιηίβρ ]0ΠΓ άβ Ια Ραι^πβ » β’βδΙ-α-άΪΓβ 1β 14 ηίδαη. Εβ πιοί ηαηιπιέ 
(}πί δί^ηίΓιβ οράίηαίΓβηιβηΙ αναηΐ, α ρπ βίρβ ριήδ άαηδ 1β δβηδ άβ « 1β 

ρρβιηίβΓ ». Ρ’αίΠβπΓδ (ΐαηιπια Ιπί απδδί ρβπί 8ί§·ηίίίβΓ αναηί, βΐ οη ροπΓΓαϋ 
δπρροδβρ απδδί 1)ίβη, άαηδ 1β άίαΙββΙβ ^αΐίΐββη, ΐ’ΐΌ'ΐρ « ρρβηιίβΓ », βΐ •’Πίρ 
« αναηί » (Ραρμαν, ΑΓαηιάί8οϊΐ6 ΟΓαηιιηαύΙί, 2® βά., 103). Όαηδ ββίίβ Ιι^ρο- 

ίΐιβδβ, οη ηβ ρρβίβηά ραδ φΐβ Μβ. δ’βδί ΐΓΟΠιρβ δΠΓ 1β δβηδ άβ δα δοπρββ, ιη&ίδ 
^πβ 1β ίβρπιβ αραιηββη α 8π§·§'βΡβ α Ια βαίββΐιβδβ (|π’ί1 α δπίνίβ ά’βηιρίο^βρ πη 
ίβρηιβ, Ιραάπβίίοη ίρβδ Ιίΐίβραΐβ, (^πί ροπναίί Ιπί απδδί ανοίρ Ιβδ άβπχ δβηδ, 
ςποίςπβ 1β δβηδ άβ ρρβηιίβρ Μί ρίπδ βοπραηί. 

II η’γ α ηαίπρβΠβιηβηί απβπηβ άίΓΓιβπΙίβ ρρορρβ α ββ ραδδα§'β α 1’βηίβηάρβ άπ 
ρρβιηίβρ ίοπρ άβ Ια ίβίβ άβδ Αζ^ιηβδ, άαηδ 1β δβηδ δρββίαΐ ςπβ ηοπδ ανοηδ άίί, 
β’βδί-α-άίρβ ροπρ άβδί§·ηβΡ 1β ηιαίίη άπ 14 ηίδαη, δί Γοη αάιηβΐ ηπβ άβδπδ βδί 
ηιορί 1β 15 ηίδαη, οπ (}π’ί1 α ββ1β1)Ρβ Ια Ράςπβ αναηί Ιβδ άπίΓδ, ίοπί βη Ια ββίβ- 

Εραηί απ ]οπρ ςπ’οη ίβηαίί, απ ιηοίηδ άαηδ πηβ ραρίίβ άβ Γορίηίοη, ροπρ 1β 
30ΠΡ 1β§'α1. 

Εβδ άίδβίρΙβδ ρρβηηβηί Γίηίίίαίίνβ (άαηδ Μβ. βί άαηδ Μί.); ββ δοηί βπχ ςπί 
οηί Ια Ρβδροηδα1)ί1ίίβ άβδ βΐιοδβδ ιηαίβρίβΠβδ (βί. ιν, 36; νιιι, 14); πιαίδ, άαηδ 
Ιβδ §·ραηάβ8 οββαδίοηδ, ίΐδ βοηδπΐίβηί 1β Μαίίρβ. Εβ. Ιπί α Ιαίδδβ Γίηίίίαίίνβ, 
πιαίδ βη Ρβδρββίαηί Ια ς[πβδίίοη α ρβπ ρρβδ ίβΠβ (^^’βΠβ βίαίί ροδββ άαηδ Μβ. 
Εβδ άίδβίρΙβδ ρβηδβηί (|π’οη ηβ ρβπί ηιαη^βρ Ια Ραςπβ (}π’α άβρπδαΐβιη, βί, 
βοιηπιβ 1β δαπνβπρ α όνίίβ ά’^ ραδδβρ Ια ηπίί Ιβδ ]οπΡδ ρρβββάβηίδ, ίΐδ ηβ δα- 
νβηί ραδ άπ ίοπί οίι ί1 δβ ρροροδβ ά’αΐίβρ. Ββ ρίπδ, ί1 ίαΙΙαίί ίαίρβ ββρίαίηδ 
ρρβραραίίίδ αδδβζ 1οη§“δ. 

13) Α ηβ Ιίρβ ςπβ Μί., ρβπ δοπβίβπχ άβδ άβίαίΙδ, οη άίραίί (}πβ ΙβδΠδ α βηνογβ 
ίοπδ δβδ άίδβίρΙβδ. Μβ. ηβ ραρΙβ ςπβ άβ άβπχ, (}πβ Εβ. ηοπιπιβ Ρίβρρβ βί άβαη 
(βί. Αβί. III, 1 δδ.; IV, 13 δδ.; νιιι, 14). Βαηδ Μί. βηβορβ ίΙ.δβπιΜβ ςπβ άβδπδ 
ηοιηηιβ 1β ιηαιίρβ άβ Ια ιηαίδοη άοηί Γβναη^^βΐίδίβ ηβ ρβρροάπίί ραδ Ιβ ηοιη, 
« πη ίβΐ ». Βαηδ Μβ. βί άαηδ Εβ. άβδπδ άβιηαηάβ α δβδ άίδβίρΙβδ άβ δ’βη ταρ- 
ρορίβρ ά δα ρρβδβίβηββ δπρηαίπρβΠβ. Οη α δπρροδβ, ί1 βδί νραί, ςπθ άβδπδ δ’β- 
ίαίί βηίβηάπ ανββ Ιβ ρρορρίβίαίρβ άπ ΟβηαβΙβ, βί ςπβ δοη δβρνίίβπρ αίίβηάαίί 
Ιβδ άίδβίρΙβδ ςπ’ίΐ βοηηαίδδαίί, ίαηάίδ ςπ’βπχ-ιηβιηβδ άβναίβηί Ιβ ΓββοηηαίίΡβ α ββ 
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1θ, ού. €[ΐι’ί1 θπίΓθ, (ϋΐ68 αιι ρΓορπβίαίΓθ άβ Ιει ηιαίδοη : « Ιιθ 
ΜαιΐΓβ άίΐ : Ού β8ΐ ιηοη αρρ&ΓΐθΐηθηΙ, ού ]θ €ΐοί8 ηιαη^βΓ Ια ραι^ιΐθ 
ανθο ηΐθ8 (ϋ8θίρΐΘ8 ? » ΕΙ ί1 νοπ8 ιηοηΐΓθΓα πηβ βΓαπάο δαίΐβ Ιιατιΐθ, 
ανβο (1θ8 ΐαρίδ βί (1β8 οοπ88ίη8, ΙοπΙβ ρροίθ, βΐ ο’β8ΐ Ια (}αθ νοιΐ8 

ςπ’ίΐ ροΓίβραϋυηβ οηιοΐιβ. Κηαύ. α ύίβη ιηοηΐρβ ί^πβ οθΙΙθ Ιι^ροίΐιέδβ βδΐ οοη- 
ΐΓαΐΓβ αυ ΙθχΙβ. Β’αιιίΡθ ρ&ρΐ, Βοίδ^ α ο1)]θθΐ6 (^ιι’οη ηβ ροπναίΐ ^ΉβΓβ Οθ 3011Γ- 
1α αναηοβΓ άαηδ ^β^υδα1Θ^η δαπδ Γβηοοηΐρβρ ρΐαδ ά’ιιη ρορίβυρ ά’βαπ. 81 Γοη 
]α^Θ ά’αρρθδ Γυδα§·β αοίιιβΐ, 1β ρίδί^αβ η’βίαΐΐ ραδ δ1 §·ραη(1, οαρ Ιβδ Κοιηιηθδ 
ρορίβιιρδ ά’βαπ Ια ρορίθπΐ άαηδ άβδ οιιΐρθδ, βί Ιβδ ίβηιιηβδ δβυΐβδ άαηδ άβδ 
βριιβίιβδ. Β’αϋΙβιΐΡδ, ύ’αρρβδ 1β ίβχίβ, 11 δβπιύΐθ (^ιιΊΙ βίαΐΐ ς[αβ8ΐ1οη άτι ρρβ- 
πιΙθρ ύοιηπίΘ ρορίαηί υηβ ορυβίιβ ύ’βαιι ςα’οη ρβηβοηίρβραΐί, ββ ([ΐιβ ρβυί-έΐρβ 
Ββ. α ΘχρρΙίΏθ ραρ συναντήσει. ΟΙιαβπη νβηαηί άβ δοη βόίβ, οη α ρα δβ ρβηβοηίρβρ 
απ βαρρβίοιιρ άβ ύβυχ ρπβδ αρρβδ Ια ρορίβ άβ Ια νΙΠβ. Ββδ άβαχ άΐδοΐρίβδ δυΐ- 
νροηί 1β ρορίβπρ ύ’βαυ δαηδ ρΙθιι Ιιιΐ άΐρβ, δύρδ άβ Ια ραροΐβ άβ Ιβιιρ ιηαιίΡθ. Ββδ 
αηοΐβπδ βοιηιηβηίαΐβπρδ οηΐ ηοίβ (^πβ άαπδ Ιβδ ίουρδ (|ΐι1 οηί ρρβββάβ δα ραδ- 
δίοη, 1β 8αιινβπρ α ιηοηίρβ ρΐυδ (ΐπβ άβ βοαίπιηβ δα ρρβδβίβηββ ύβ Γανβηΐρ, 
ροπρ ί^υβ δβδ άΐδβίρίβδ βοιηρρίδδβηί ύΙβη ςπΊΙ αναΐΐ ηιαρβίιβ ΙΙύρβιΏβηΙ βί βοηδ- 
βίβιηιηβηί α Ια ιηορί (βί. χι, 2. 14; χιιι, 2; χιν, 8). II βδί ρβυ, ρρούαύΐβ (ίτιβ ββ 
ιη78ΐβι*β αΐί βπ ροπρύπί [Ειιίΐι.) ύβ ύβρίδίβρ ^ι1(^αδ (}υ1 η’αιιραΐί ραδ οδβ βοηδοιη- 
ιηβρ δα ίραίιΐδοη ύαηδ Ια νΐΐΐβ. Ββδ βρ1ί1ς[πβδ Ιβδ ρΐιΐδ Ρβββηίδ [Εοιβι/, ΚΙο8ΐ.) Ρβ- 
βοηηαΐδδβηί 1β βαραβίβρβ ρρορίιβίΐι^ιιβ ύιι ίβχίβ άβ Μβ., ίοπί βη δβ άβιηαηάαηί 
δ’ΙΙ η’βδί ραδ Ια ίραηδίοριηαίΙοη ά’πηβ βηίβηίβ ρρβαΙαύΙβ βηίρβ ^βδπδ βί 1β ρρο- 
ρρίβίαΐρβ άβ Ια ηιαίδοη. Οη ρουρραΐί ρβροηάρβ (^ηβ δ1 Ια ίραάΐίΐοη αναΐί βίβ βη 
νβΐηβ άβ ύροάβρ άυ δπρηαίπρβΐ, βΐΐβ ηβ δβ δβραΐί ραδ αρρβίββ α ηη δ1§·ηβ δ1 ία- 
ηιΐΐΐβρ; ΐΏαΙδ 1β ρΐηδ δΐιηρίβ βδί ά’αίίβηάρβ άβδ ρρβηνβδ αναηί ά’αύαηάοηηβρ 
ΓαηίορΙίβ άβ Μβ. 

14) Ββδ άΐδβίρίβδ άοίνβηί δηΐνρβ 1β δβρνίίβηρ η’ΐηιρορίβ ού. Εί βηδίιΐίβ, 
άβυχΙβπιβ αβίβ άβ ίοΐ άαηδ ββίαΐ (^ηΐ Ιβδ βηνοΙβ, 11δ άοίνβηί ραρΙβΡ αη ιηαίίρβ 
άβ Ια ιηαΐδοη ανββ ηηβ ββρίαΙηβ απίορΙίβ αΐιηαύΐβ, βοηιιηβ δ1 άβδπδ άΐδροδαΐί 
άβ δοη Ιοβαΐ. Υΐβίορ α βρα (^ηβ ββ πιαίίρβ βίαΙί πη Ιηβοηηη, βί νη άαηδ δοη 
ούβΙδδαηββ ηηβ ρρβηνβ άη ροηΛ’Όΐρ άη δαηνβπρ. Ββδ πιοάβρηβδ 1β ρβ§“αράβηί 
ρΐηδ νοΙοηίΙβΡδ βοιηηιβ ηη άΐδβίρίβ. Οη α ιηβιηβ νοηΐη βη ίαΐρβ 1β ρβΡβ άβ Μαρβ 
βη βοιηύΐηαηί (α ίορί) ν. 51 βί Αβί. χιι, 12 δ. 81 1β κατάλυ^χα η’βδί ραδ ρρορρβιηβηί 
Ια βύαηιύρβ ραρίίβηΐίβρβ ΡβδβΡνββ αηχ ύόίβδ, β’βδί άη ιηοίηδ ηη ΙΙβη οη 11δ δοηί 
Ρβςηδ (I Κβ§·η. ι, 18; ιχ, 22; Εββΐΐ. χιν, 25). Ε’ηδα§·β ορίβηίαΐ βδί βηβορβ άβ 
1ο§·βΡ Ιβδ Ιιόίβδ άαηδ Ια δαίΐβ άβ Ρβββρίΐοη, οη 1β άΙναη, οη 11δ δ’αββοηιπιοάβηί 
α Ιβηρ §^ρβ ροηρ ραδδβρ Ια ηηΐί. άβδηδ άΐί κατάλυι^ά μου, ηοη ςη’ΙΙ ρβ§“αράβ ββ 
Ηβη βοιηπιβ δα ρρορρΙβίβ, ιηαΐδ άαηδ άβδ ίβΡίηβδ άβ βοηάβδββηάαηββ αίΤββ- 
ίηβηδβ : οη πιβ ίαΐίβδ-νοηδ άίηβρ? — δπου... φάγω, 1β δηύ]. ραρββ (^ηβ δπου ρβη- 
ίβΡίΏβ ΓΙάββ άβ ί'να [Β1αά8, 222). 

15) άνάγαιον (βί ηοη άνώγεων οη άνώγαιον) βδί δοηίβηη ΙηάΙρββίβηιβηί ραρ Ιβδ 
ραργΡίΐδ ςηΐ ββρίνβηί κατάγειον, καταγαίω, κατάκεον [Εχρο8ΪΙ., ίβν. 1908, 185). 

Ο’βδί αηδδΐ 1β ίβΡίηβ άβ Εβ., (^η’οη ηβ ρβίροηνβ ραδ αΙΠβηΡδ άαηδ 1β §·ρββ ΗΙ- 
ΗΠί^ηβ. Οη άΐί οράΙηαΙρβηιβηί υπερώον. II δ’α§·1ί άβ Ια §·ραηάβ δαίΐβ δΙίηόβ αη ρρβ- 
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ίβΓβΖ Ιθ8 ρΓΘραΓ8ΐΐίί*3 ρΟΙΙΓ ηΟΙΙδ. )) Εΐ 168 άί8θίρΐ68 8’βη αΙΙθΓΘηΙ, 

θΐ νίηΓθπΙ α Ια νίΠθ, βΐ ίΓΟπνβΓθπΐ 1β8 ο1ιο8Θ8 οοπιπιθ ί1 1θ8 Ιθιιγ 

αναίΐ (1ί1;β8, θ1 ίΐ8 ρΓβραΓθΓβηΙ Ια ραι^ιιβ. 

1θ δοΐΓ νβηπ, ί1 νίηΐ ανθο 1β8 Βοπζβ. ^^Εΐ ρθηάαηΐ; €[α’ίΐ8 

θΙαίθηΙ α ία1)1θ θί Γ[ΐι’ΐΐ8 πιαηο;·βαίθηί, ^θ8ι1δ (ϋί : « Εη νβπΐθ ]θ νοπ8 

ηιίβΓ βία^θ, (ίαθΙίίΠΘΓοίδ Ια δβπΐβ δαίΐβ άπ ρΓβιηίβΓ 6ΐα§·β, δοιινβηΐ ΘοΙαΪΡββ ά’βη 

Ιιαπί ραΓ υηβ ΙαηίθΓηβ οαΓΓββ, βΐ άθδίΐηόθ α ΓβοβνοΐΓ Ιθδ ΙιόΙβδ, δΐΐΓίοαί δ’ίΐδ 

άοίνθηΐ άβιηβΠΓβΡ. ΕΙΙβ βδί έστρω[Λένον, ϋ’βδΙ-α-(ϋΓθ ίοιίΓπίβ άβ Ιαρίδ βΐ άβ (ϋ- 

ναηδ, άβ δΟΓίβ ί^ιι’οη ρβπΐ γ ρρβηάΓθ δοη Γβραδ βί δ’αΓΓαιι§·βΓ ροαρ άοππίρ. Εβδ 

νβΡδδ. δ^ρρ. οηί ΡΘΐκΙα ΡβροηάαηΙ α Γ1ιβ1)Ρθΐι (οί. ^π(1. ιιι, 20). II 

δβιη1)1θ ({πβ Ιβδ (Ιίδοΐρίθδ οηί απδδΐ α ρρβραρβρ 1θ Ρβραδ, ετοιμάσατε, οί. ν. 12. 

Εβ ρρορριβίαιρβ πιβί Ια δαίΐθ α Ιβιιρ δβρνΐοβ, Ιβδ ΙαίδδαηΙ 1ί1)Ρβδ άβ δ’αρραη§^βρ 

α Ιβιιρ ^ηίδβ βί άβ δβ ίοηρηιρ άβ ρρονίδϊοηδ. 

16) Νοίβρ Ια ρρΘοίδίοη (1β Μβ. Ρίβρρβ βίαΐί Ι’ηη άβδ άβπχ ά’αρρβδ Εο., βί δ’ίΐ 

α ίη δοη ρρορρβ ηοιη βη ραβοηίαηί Ιβδ ίαίίδ, ί1 Ιβπρ α βοηδβρνβ άη πιοίηδ ίοπίβ 

Ιβιιρ βοηΐβπρ. Οβίίβ ίηδίδίαηββ ϊηίϋι^πβ απδδΐ (^πβ Ια βοϊηβίιίβηββ α ραρα ηιίρα- 

βπίβηδβ. 

17-21. Αννονοε ρκοοηαινε βε εα τκαηι80ν (Μί. χχνι, 20-25; Εβ. χχιι, 14. 21-23; 

3ο. XIII, 2. 21-30). 

17) Εβ δοίρ, βοιηπιβ Μί. (Εο. 8τε εγένετο η ώρα), οιροοιίδίαηοβ οοηίοριηβ α Ια 

Ιοί δηρ 1β Ρβραδ ραδοαΐ (^ηί άβναίί ανοίρ Ιίβη 1β δοίρ, βί οβρίαίηβιηβηί 1β δοΙβίΙ 

οοιιοΕβ, ραίδΐ^ηβ 1β ίβχίβ ραρΙαίί άβ Ια ηπίί (Εχ. χιι, 8). 8ιιρ όψία, οί. ι, 32; νι, 

47; XIII, 35. 3βδηδ νίβηί ανβο Ιβδ Εοηζβ, ραροβ (|ηβ Ιβδ άβηχ άίδοίρίβδ βηνογβδ 

βη αναηί βίαίβηί ρβνβηηδ οΙιβΡοΙιβΡ Ια οοιηρα^ηίβ, οη άιι πιοίηδ αναίβηί αίίβηάιχ 

άαηδ Ια ρηβ. 

18) Ε’αρρβδ 1β ρίίβ ρριιηίίίί, Ιβδ Ιδραβίίίβδ άβναίβηί ιηαη§·βρ Ια Ρα(}ηβ άβ- 

1)οηί, ρυίδίΐη’ίΐδ βίαίβηί οΐιαηδδβδ, ρρβίδ α ραρίίρ. Μαίδ Γηδα§·β αναίί ρρβναΐη 

άβ δβ οοηοΙιβΡ ροηρ ιηαη^βρ Ια Ραι^ηβ. Οη γ νο^αίί ηη δί^ηβ (1β Ιίΐιβρίβ {Ρβεα- 

Μηι X, 1). II βδί ρροΕαΕΙβ (5η’οη βηΐβναίί Ιβδ δαηάαΐβδ; δοΐβαβ άβροηβηβ, άβ- 

πιβνβ, 8ί§·ηίβαίί οΐιβζ Ιβδ Κοιηαίηδ δβ ιηβίίρβ α ίαβίβ. Αη Ηβη άβ άίρβ « δβ οοη- 

οίιβρ », οοιηιηβ Ιβδ Ορβοδ βί Ιβδ Κοιηαίηδ, Ιβδ 3ηίίδ άίδαίβηί « δβ ιηβίίΡβ αηίοηρ >> 

(^ϋΟ), οβ (^ηί ηιαρι^ηβ ({η’ίΐδ δβ οοποΗαίβηί αηίοηρ ά’ηηβ ίαΗΙβ ροηάβ, βί ηοη 

ροίηί δηρ άβδ Ιίίδ ίοριηαηί ηη οαρρβ οηνβρί ραρ άβναηί. Ό’αίΠβηΡδ Ιβδ Κοιηαίηδ 

άη ι®^ δίβοΙβ οοηηαίδδαίβηί Γηδα§·β άη Ιίί οοηιπιηη βη δί^πια. ΟράίηαΐΡβιηβηί 

Ιβδ οοηνίνβδ ά’ηη Ρβραδ ροιηαίη η’βίαίβηί ςηβ ηβηί; ίοί ίΐδ δοηί ίρβίζβ. II βδί 

άοηο νραίδβπιΗΙαΗΙβ ςη’ίΐδ η’αναίβηί ραδ άβ Ιίίδ. 8β1οη Ια ιηοάβ οριβηίαΐβ ίΐδ 

βίαίβηί οοηοΐιβδ δηρ άβδ ίαρίδ, 1β Ηραδ §'αηβ1ιβ αρρη^β δηρ ηη οοηδδίη, αηίοηρ 

ά’ηηβ ίαΗΙβ Ηαδδβ. Η6ΐίο§·α1)α1β, ίρβδ βρρίδ άβ ιηοάβδ δ^ρίβηηβδ, νοηΐηί ρΐηδ 

ίαρά οΗοΗρ Ιβδ Ιίίδ, ιηβπιβ α Κοιηβ {Ραπιρνίάβ, 25). Αηδδί Ηίβη 1β ίβχίβ η’α 

ραρΙβ ς[ηβ άβ ίαρίδ, οοιηρρβηαηί δαηδ άοηίβ άβδ οοηδδίηδ. Εα δίίηαίίοη άαηδ 

δοη βηδβπιΗΙβ ρβηί άοηο οοηνβηίρ α ηη Ρβραδ ραδοαΐ, οοηίοριηβιηβηί αη ν. 16. 

ϋηβ ίοίδ άβ ρΐηδ, άβδηδ πιαηίίβδίβ δα οοηηαίδδαηοβ άβδ ίαίίδ Ιβδ ρΐηδ δβορβίδ. 

Μαίδ ο’βδί πιοίηδ ρβηί-βίρβ ροηρ ίορίίββρ Ια ίοί άβ δβδ αρόίρβδ άαηδ Ρανβηίρ 

(^ηβ ροηρ ανβρίίρ 1β ίραίίρβ ςη’ίΐ η’ί§·ηορβ ραδ δβδ ρρο]βίδ, βί Γίηνίίβρ αη Ρβρβη- 
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Ιθ (Ιίδ, Γυη άβ νοιίδ πιθ ΙίνΓθΓα, (^ηί πίδΐη^θ ανβο ιηοί. » οοιη- 

ιηβηοΘΓθηί α β’^ίΠΐ^βΓ θΙ α Ιυί άϊτβ, Γυη υρΓθβ ΓυπΙρβ : « δθΓ&ίΙ- 

ΟΘ πιοί? » Ογ ί1 ΙβυΓ άίΐ : « Ε’υη άβ8 ϋουζβ, (5υί 8θ 8βΓί υνβο 

ιηοί άυη8 1β πιθπιθ ρΐυΐ. 2ΐ ^α^ 1β Ρίΐβ άβ ΓΙιοηιηΐθ β’βη να, 86ΐοη 

ΙΪΓ. Ν’βδ1-οβ Ρ&8 Ιυί ΙβίΏοΐ^ηβΓ υηβ βχίΓθιηβ Ιιοηίβ ςυβ άβ ΓαοΕβρΙβΓ βηοοΓβ & 

881 Ιει1)ΐΘ? Οη ρβπΐ ογοιγθ 8ΐυ88ί ςιιβ 8θη αιηβ, (1οιι1οπΓβιΐ86πιβηί 8ΐίΓβοΙθθ άβ 

ΠιγροοΓίδίβ άβ ^υάει8, δ’βρειηβΐιβ 1ί1)Γβιηβιιί άειηδ ββ τβρείδ ίηϋιηβ 8ΐυρΓβ8 άβ 8β8 

άίδβίρΙβδ ίιάβΙβδ. Εδι ρρβδβηββ άβ ^πά8ι8 δ’βχρΙίηυβ ρ8ΐΓ 8οη άβδδβίη; ί1 ίδιυί 

ηπ’ίΐ ίουβ 8οη τόΐβ ίυδ^π’απ 1)θπΙ δ’ίΐ νβυΐ Γβυδδίρ {Σοίδ^). II η’γ ά ά’δΐίΙΙβυΓδ 

αυβυηβ ταίδοη άβ ΓβνοςυβΓ βη άουΐβ Ια ΓβνβΙ&Ιίοη ίαϊΐβ ραΓ ^βδυδ. ίιβ., ΐ1 βδί 

ΥΓαί, Γα ρΐδιοββ αρρέδ ΓΐηδΙίΙιιϋοη άβ ΓβυβΙιαπδΙίβ; ιυειίδ Ιβδ άβιιχ δοπνβηΪΓδ 

οηΐ ρπ δβ ρβρρβΙυβΓ δδιηδ ςυβ Ι’οΓάΓβ άβδ ίαϋδ δοίΐ δΐιΐδδί είδδΠΓβ άβιπδ Ια ΐΓαάί- 

Ιίοη. II βδΐ ΐΓβδ άουΐβπχ ςυβ ό έσθίων μετ’ έμοΰ ρΙαββ δί ηαΙυΓβΠβιηβηΙ α Ια Γιη 

άβ ΙαρΙίΓαδβ δοίΐ βιηρΓυηίβ αυ Ρδ. χε (χει), 10 : δ Ισθίων άρτους μου. Όαηδ Μο. 1β 

ρΓβδ. πιαρςυβ Ια άπΓββ : « ββΐυί (}υί βη ββ ιηοιηβηί ρΓβηά δοη Γβραδ ανββ ιηοί »; 

άαηδ 1β ρδ. : « Οβίηί (}ΐιί αναϋ Γυδα^-β άβ ιηαη§·βΓ άβ πιοη ραίη ». ^υο^ ςα’ίΐ βη 

δοίΐ, ββ ίβΓιηβ, ρΓορρβ α Μβ., ρβηΐ βΐΓβ άβ δα ραρί υηβ Γβιηίηίδββηββ άυ ρδ. δαηδ 

(|υβ Ια ΐΓαάϋίοη άυ ίαϋ βη δοϋ β1)Γαη1ββ (άαηδ άο. χιιι, 18, 1β νβΓδβί άυ ρδ. 

βδΐ βίίβ ανββ δ τρώγων). 

19) Ρα ρΙίΓαδβ βοιηηιβηββ δαηδ καί, ββ ςυί ιηαρςυβ ιηίβυχ Γ'βχρίοδίοη άβ Ιηδ- 

Ιβδδβ (ΐυί δυΐνϋ [β^νβΐβ). Ρβδ άίδβίρΙβδ δοηί αίΐΓίδΙβδ ρΐυδ ρβυΙ-βίΓβ ς[υβ δυρ- 

ρρίδ (^ο. VI, 70); ίΐδ ηβ δβ ίιβηΐ ρΐυδ Ιβδ υηδ αυχ αυΐρβδ βΐ ίηΙβΡΓΟ^βηί βΙιαβυη 

δβραρβιηβηΐ, βοιηιηβ δ’ίΐδ βίαΐβηΐ δύΡδ άβ ΓβββνοΐΓ υηβ Γβροηδβ ΓββοηίοΓίαηΙβ. 

ϋαηδ εις κατά ύς, κατά βδΐ ρπδ αάνβρΡίαΙβπιβηΙ, ρβυί-βίΓβ ά’αρρβδ Γαηαίο^ίβ άβ 

εν καθ’ εν [ΜοηΙίοη, ρ. 115); ΜΙ. α ιηίδ εΤς έκαστος, ββ ςυί δυρρηιηβ Ια άίίΤιβυΙΙβ, 

βΐ Ρβ. δυρροδβ δβυίβιηβηΐ υηβ δορίβ ά’βηςυβίβ άβδ άίδβίρΙβδ βηΐΓβ βυχ, ςυί 

ΙβυΓ άοηηβ Γαίρ ιηοίηδ ηαϊίδ. 

20) Ό’αρρβδ 8\νβ1β, ββΙΙβ Γβροηδβ βδΐ Ια ιηβιηβ (^υβ ββΠβ ςυί βδΐ άοηηββ αυ 

άίδβίρΙβ Ρίβη-αίιηβ (^ο. χιιι, 23 δ.) ςυοίςυβ ιηοίηδ ρΓββίδβ. Μαίδ άαηδ 1β Ιβχίβ 

άβ Μβ. βΠβ ηιαη(}υβ ΙβΙΙβιηβηΙ άβ ρρββίδίοη, ςυ’βΠβ η’βδί §·υ6Γβ ςυ’υη Γβίυδ άβ 

δ’βχρΙίςυβΓ ρΐυδ βίαίρβιηβηί, βη ίηδίδίαιίΐ δυρ 1β βαραβΙβΡβ αίροββ άβ Ια ΐραΡι- 

δοη, νβηαηΐ άβ ΙαραρΙ ά’υη αιηί [ΚηαΙ),, βοΗαηζ). Μβ. βΐ 3ο. δοηΐ άοηβ ά’αββορά 

δυρ ββ ροίηί (5υβ 3βδυδ η’α ραδ άβηοηββ ρυ1)1ί(|υβιηβηΙ 1β ίραίίρβ. Μβ. η’αναίΐ 

ραδ α άίρβ ββ ςυβ 3βδυδ αναίΐ ΡβνβΙβ βη δββΡβΙ αυ άίδβίρΙβ Ρίβη-αίιηβ. ΕΙ βη 

βίΤβί 1β V. 20 βδΐ ραραΐΐβΐβ αυ ν. 18 : « Γυη άβ νουδ » άβνίβηί « Γυη άβδ Όουζβ », 

« βΐ ββΐυί ςυί ιηαη^β ανββ ιηοί » βδΐ Ρβιηρίαββ ραρ « ββΐυί ςυί Ιρβιηρβ ανββ 

ιηοί άαηδ 1β ρΐαΐ ». Ρβ ρΐαΐ, αδδβζ ρροίοηά ρουρ ρβββνοίρ άβ Ια δαυββ, βίαϋ 

ρΙαββ δυρ υη ρΐαΐβαυ ροηά. ΕΡαβυη ρρβηαίί ανββ Ιβδ ιηαίηδ (^υβίςυβ ιηορββαυ 

άβ νίαηάβ, ου Ιρβπιραίΐ δοη ραίη άαηδ 1β Ρβυρρβ, άυ ιηοίηδ δβίοη Γυδα^Ό οράί- 

ηαίρβ αβΙυβΙ. Μαίδ ββία ρβυί δ’βηίβηάρβ αυβδί άυ Ρβραδ ραδβαΐ. Οη γ Γαίδαίί 

β^^υρβρ υηβ βοιηροίβ άβ ίρυίΐδ, αρροδβδ άβ νίηαί^τβ, ηοιηιηββ ΠΟίΐΠ β1 βυί βΙαίί 

ββηδββ ραρρβίβρ 1β Ιίιηοη ά’Ε§·γρΙβ; άαηδ ββίΐβ δορίβ άβ ιηορίίβρ οη Ιρβιηραίΐ Ιβδ 

ΙαίΙυβδ αιηβΓβδ. 

21) Ρβ βίδ άβ ΓΡοιηιηβ η’α ραδ ίβί άβ δβηδ αρρρββίαΡΙβ, δί ββ η’βδί βοιηιΏβ 



ΕΥΑΝΟΙΙ^Ε 8ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΕ, XIV, 22. 353 

(^π’ίΐ βδί βοηΐ άθ Ιιιί, ηιαίδ ηι&ΙΙιβπΓ & οθΐ Ιιοπίπιθ ρβΓ (|υί βδΐ Ηυεθ 

1β Ρίΐδ άθ Γΐιοιιιιηβ. Μίβπχ ν&πάΓ&ίΙ ρουΓ οβί Ιιοηιιηθ (}α’ί1 ηβ ΓύΙ 

ρδΐδ ηβ. )) 

ΕΙ ρβηάαηΐ (}π’ί1δ ηιαη^θ&ίβηΐ, ί1 ρΓΐΙ άη ρηίη, βΐ ηρΓβδ ανοΐΓ 

(ϋΐ πηβ ΕβηβίϋοΙίοη, ί1 Ιβ Γοηιρίί βΐ 1β Ιθπγ άοηηη, βΙ (ΙίΙ : « Ργθπθζ, 

άβδί^ΊίαΙΐοη άβ ^68ιι8 Ιιιί-ΐΉθΐηβ; υπάγει 08ΐ 1β Ιβί'ηιβ βΐΉρΙογβ ραΐ' ^ο. ροπΓΐηάί- 

0|αβΓ Ια ιώογΙ άβ ^β8ιι8 (Ιο. νιιι, 14. 21 8.; χιιι, 3. 33 88.; χιν, 4 88.); ΐ1 8θ 

ΓβίίΓΟ 1ϊ]3ΓβιηθηΙ [νίαΐ. καΐτο Ικούσιον ή λεξις έρρηνεύει), αοοοΐΉρ1Ϊ88αη1 οορβηοΐαηΐ 

οβ €[πί Θ8ΐ θορΐΐ α 8011 8ΐι]βί, βΐ 8ΐιίναιιΙ ραΓ οοη8βθ[ΐιβη1; Ια νοΙοηίβ άπ Ρθγθ; 

ηιαί8 06 ιι’β8ΐ ρα8 πηβ 6Χ0Π86 ροιίΓ Ιβ ίΓαίΐΓβ ςιιί 8’β8ΐ ίαίΐ Γΐιΐ8ΐΓπηΐθη1 άβ Ια 

ΐΓα1ιΪ8θη. — ούαί β8ΐ ιιη §·θΐιιΪ88βιτΐ6ηί ρΐιιίόί οίυ’ιιηο ΐΏαΐ6(ϋοΙίοη, οαο οη (1ί8αίί : 

ούα{ (χοι ; « (γπβ ]β 81118 ηιαΙΙιβπΓΘπχ »; οβρβηοίαιιΐ, (1’αρΓβ8 Ιβ οοηίβχΐθ, ο’θ8ί 

άπ 11101118 Π116 ιηβιιαοο. καλόν... ει ούκ εγενννίθη^ ούκ απ Ιίβπ άβ ρ-η, ο^ποίίΐπβ Γίη- 

άΐοαϋί 8θΐΙ Ιι^ροΙΙιβΙίιγιΐΘ; ο’68ί πηβ βχοβρίΐοιι; ΓοΐΉί88ίοιι άβ άν β8ΐ ηιοΐη8 

βίοηηαιιΐβ. Ρα ρ1ΐΓα8β 8β ΙΐΌΐινβ ί1αιΐ8 Ιβ Ταίπιπά [Ι). Εα^ιιί^αά 

Νϋ 1^; βί· ΒβραΙίοΐΗ 17^). δαίπΐ 3βΓ0ιιιβ α 1)ΐβιι Γβηάπ Ιβ 8βιΐ8 : 

ροβηα ρραβάίοίΐιιτ, ιιί ^ηβιη ριιάον ηοη νίοβναί, οοννίξαηΐ άβηηηύαΐα 8ΐιρρΙί- 

οία.., ΒΐϊηρΙίοίΐβΓ άίοίηπι 68ΐ, πιιιΐίο πΐ6ΐίιΐ8 6886, ηοη 8ΐώ8ί8ΐ6Γ6, ίμιαπι ηιαΐ6 

.8ΐίΙ)8ί8ΐ6Γ6 (8ΠΓ ΜΙ. XXVI, 24). 8ί ]β8 αΓ§·πιιιβιιί8 (Ιβ οοιιγβιιαηοβ οηΐ (:[Π6ΐθ|πβ 
ροΐ(ΐ8, 011 ρΓβίβΓβ Ι’οΓοίΓβ (Ιβ ΜΙ. βΐ (Ιβ Μβ. α ββΐπί (Ιβ Ρο. 3β8ΐΐ8 ίαίί πιι (Ιβοπίβο 
βίΤοΓί, οπ ροπΓ ΓαιηβηβΓ Ιβ ίοαίΐΓβ α Γ68ίρΪ8θβιιοβ, οπ ροπΓ ΓββαΓίβΓ αναηΐ Γΐη8- 

ΙίΙπΙίοη άβ 1Έιιβ1ιαΓί8ΐίβ. 

22-25. ΪΝδτιτυτιοΝ οε ΕΈυοΗΑκίδτιΕ (ΜΙ. χχνι, 26-29; Ρο. χχιι, 17-20; οΓ. 

I ^ο^. XI, 23-25). 

22) εσθιόντιον αυτών β8(; βιι ραΓα11β1ί8ΐΉβ ανββ Ιβ ν. 18, οοιηιτιβ 81 168 (Ιβπχ ρβπ- 

οορβ8 αναΐβηΐ ΙβπΓ βχί8ΐβιιββ (ϋ8ΐίιιβίβ. Όβ ίοπίβ Γα§οη οη 68ΐ (1β]α α88βζ αναηββ 
<1αη8 Ιβ ι*βρα8, 8ηΓΐοηΙ (1’αρΓβ8 Μο. €[ηί α ρΙαββ απραΓαναηί Γαηηοηββ άβ Ια 
ΐΓαΙιίδοη. Ρβ ραίη, άρτος, β8ί ηοΓιηαΙβηιβηΙ (1π ραίη ίβρηιβηΐβ. Οη ΐΓΟπνβ ί1 β8ΐ 
νοαί (1αη8 ΓΑ. Τ. άρτους άζύ[υ.ους, ηιαί8 8βπ1βηΐ6ηΙ <γπαη(1 ί1 ^ α βη ΙιβΙΐΓβπ (Ιβιιχ 
ηιοΐ8 α ΐΓα(1πίΓβ (3π(1. νι, 20 [Α], Γΐαη8 Β τά άζυρ,α; Εχ. χχιχ, 2; Εβν. ιι, 4; 

Νπιη. γι, 19). ΡοπΓί^ποΐ Μβ. (501 α ραΗβ (168 αζ}ηηβ8 απ ν. 12 ηβ 1β8 ηοηιηιβ- 

Γαϋ-ί1 ρα8 ιοί 8’ί1 αναϋ βη νπβ πη Γ6ρα8 ρα8θα1? Ό’αρρββ Ιβ ΌΐβϋοηηαίΓβ (Ιβ 
Τ1ιβο1ο§·ΐβ (Ιβ ναβαηί-Μαη§·βηοΙ (ν® Αζρπΐ68), (1αη8 ΓΕ§;ΊΪ8β ρηηιίΐίνβ οη 8β 
8βΓναίί, (1π ραίη ο^π’οη αλ^αίΐ 80Π8 Ια ιηαίη, (γπ’ίΐ ίύΐ αζγιηβ οπ Γβηηβηίβ; Ια 
(ϋ8βίρ1ίηβ (Ιβ ΓΕ§Ίί8β Ιαίίηβ η’β8ΐ (Ιοηβ ροίηΐ ίηΙβΓ688ββ απ 86η8 θ|π’α ίβί Ιβ 
ηιοί άρτος. Ε’αβΙίοη (Ιβ ΓβηιΐΓβ §ταββ β8ΐ πηβ 80Γΐβ (Ιβ Ρβηβάίβίίοη άπ ραίη. 

ΕΙΙβ η’ίηιρ1ί(5πβ ρα8, ηοη ρ1π8 (ΐπβ Ια ΐΓαβίίοη βΐ Ια (1ί8ίΓίΙ)πίίοη, πη ηΐβ ρα8- 

οαΐ; ββία Γβ88βΐΐΐ1)ΐ6ΓαίΙ ρΙπΙόΙ απ ηίάάου,οΐι αβίπβΐ Ια νβίΐΐβ (1π 8α1)1)αΙ. Μαί8 

Γαιιαίο^-ίβ Ια ρ1π8 ββοΐαίηβ β8ί (1αη8 Ια ιηπΙΙίρΙίβαΙίοη άβδ ραίηδ (νι, 41 βίνιιι, 6), 

ανββ ββΙΙβ (1ίίϊ(ίΓβηββ ςπ’ίβί 1θ8 (1ί8βίρΐ68 ηβ 8θηΙ ρα8 β1ιαΓ§'β8 (Ιβ (ίί8ίΓίΐ3Π6Γ Ιβ 
ραίη; βΙιαβπη ^^αιΜβ ββ (}πβ Ιβ ΜαίίΓβ Ιπί α (Ιοηηβ. 3β8Π8 αναίΐ 8αη8 (ίοπίβ ΓΙια- 

Ρίίικίβ (Ιβ ηβ ρα8 ιηαη^'βΓ 8αη8 ΓβικίΓβ §ταββ α Βίβπ, ηιαί8 ί1 γ α (ίαη8 ββδ Ιβοίδ 
βα8 πηβ βββίαίηβ δοΙβηηίΙβ (1αη8 Ια ίοηηπίβ. Βαη8 1β8 (Ιβπχ ρΓβηιίβΓ8 βα8, ί1 

8’α§·ίΙ (Ι’πη ηιίραβίβ βχΙραοΓοΙίηαίΓβ; ί1 βη β8ΐ (Ιβ ηιβηιβ ίβί. Εβ. βΐ I Οογ. η’οηΐ 
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οθοί Θ8ΐ ιηοη οορρ®. » ΕΙ ί1 ρριΐ υηβ οοπρθ, ΓβηάίΙ §ί4οθ8 θΙ Ια 

ρ&δ λάβετε, £ΐπο|πβ1 ΜΙ. αίουίο φάγετε. Ι^θ δβιΐδ Οδί θνίάβηιηΐθΐιΐ Ιο ιήοπιθ, ρπΐδ- 

ςυβ 1β §·β8ΐθ η’αάηιβΙΙαίΙ ραδ ά’ίΐπίΓΟ βχρΙίοαΙίοη. 

— τοΰτό εστιν το σωμά μου, ίοΓίΉΐιΐΘ δΙβΓθοΙ^ρόθ άηπ8 Μί. οΙ ί,ο. Όαηδ 8£ΐίηΙ 

Ραπί ; τοΰτό μού εστιν τό σώμα τό ν>περ υμών. Εη §·Γθθ τοΰτο Θ8ΐ 1β 8ιι^βί, β.ί έ'στιν 
θχρηηιβ ΓίάβηΙϋθ άπ 8π]οΙ οΙ άο ΓαΙίΓΪΐ3ΐιΙ. Εη ηΓαιηοοη, ^68υ8 η’η ρη οιηρΙογοΓ 

ιοί 1β υογΡο οίΓβ, ιτιαίδ Ια ρΙίΓαδβ ηοηιίηηΐίνβ (1θ8 βοηιίΐοδ η’οδί ρα8 ηιοΐηδ 

όηβΓ§·ί(^υθ ροπΓ οχρηπΊΟΓ 1β ηιοηιο 8θη8. Ροιιγ σώμα 1θ8 νβΓ88. 8;ν'Γΐ’. (ϋδοηί 

Ν'*1λ2 (ίηί & οιΜίηίΐίΓοηιβηΙ Ιο 8βηδ άο οαάηΥΓΟ. Εθ ιώοΙ η ρουΐ-οίρο οίο οΙιοίδί 

ραροθ 0{υΘ ροπρρηϋ δί^'ηΐΓιορ 1η ροΡδοηηθ. Οη η νουΐπ (ϋ8ΐίη§·υθΡ ηοΐίβ- 

ηιοηΐ 1η οΐιηΐρ άθ Γηηΐθ ηπ88Ϊ Ρίοη (^πο άπ 8ηηο·. ΕΙ ρουΐ-οίρο ^β8ιι8 η-1-ί1 βιη- 

ρ1θ}"6 « οΐιηίρ ». 

II η’θ8ί ρη8 άοηΐθπχ (^υο τοΰτο ίηάίοιυβ 1β ρηίη βΐ ηοη 1β ΕΙιρίδΙ 1ιιί-ηΐθΐηθ. 

,Τθ8ΐΐ8 άίί άοηο οίηίρβιηοηί ο^ηβ Ιο ρηίη άονίοηΐ 8θη οορρδ. Εορηίδ 1θ8 άέΡηΙδ 

άη ρροΙθδΙηηΙίδηιβ οη η ορροδβ ηπ 8θη8 ΡοηΙίδΙβ ίρη(;1ί1ίοηηθ1 ηη 8θη8 η11β§·ο- 

ρίίίΐιβ. Μηίδ ί1 η’γ η άηηδ 1β ΙοχΙβ ηηουηβ Ιρηοο ά’ηΙΙο^ΌΡίθ. Εο ]πίΓ (}πί άίΐ 

η ΙηΡηοίΠθ ΝΠ3, « ο’βδί οοπιιηο 1β ρηίη ιηίδβΡηΡΙο », ρηρροΠβ δίιη- 

ρίβηιβηΐ 1θ8 δοιινοηίρδ άο ΙΈχοάο. Β’ηίΠοπΡδ 0Θ8 80ρΙθ8 άο Γοριηπίβδ 8οηΙ 

ΡβΙηΙίνοΐΏοηΙ ροοοηΐβδ (ΛΥυΝδοπΕ, Βείΐτά^β... 332). Ό’ηρροδ ηηβ ορίηίοη Ιρθ8 

οοιηηιηηβ οΐιβζ 1θ8 ηηοίοηδ ρροίβδίηηΐδ (οηοορβ Α7ο5/.), εστιν ίηάίςπθ υηβ οχρίί- 

οηΐίοη η11ό§·ορίΐίυ6, οοηιιηθ ιν, 15-20: Ιο οορρδ βδΐ οοιηρηρο ηπ ρηίη ρηροβ ςυ’ίΐ 

β8ΐ άοηηθ η 1η ιπορΙ ροπρ ηοπδ οοιώιπθ οθ ρηίη Θ8ΐ άοηηό ηυχ άίδοίρίοδ. Μηίδ 

ού Θ8ί 1η ρηρηΡοΙβ ηηΙθθθ(ΐΘηΙθ? ΚθΟθηιηιβηί Μ. Ο, Ηοΐίζιηηηη [Ώα8 ΑΙβηά- 

ηιαίιΐ ίηι υΓοΙιΗδίβηίηιη άηηδ ΖΝΤλΥ. V [1904], 89-120) η οΐιβροΐιβ οθί ηηΐόοβ- 

άοηΐ άηη8 ιιη ρροδη^Ό. Εο ρηίη 80 δορηίΐ Ρρίδβ ρηρ ηοοίάοηΐ, β1 3θ8Π8 ηπρηίΐ 

νυ 1η πη ρρβ8η§·θ άβ δη ηιορί! Β’ηρροδ Μ. Αχοί ΑηάοΡδοη [Ζιι Μι. χχνι, 17 88. 

ηηά Σο. χχιι, 15 88. άηηδ ΖΑΓΤΓ. VII [1906], 87-90 οΐ 172-175), Ιο οορρδ βδΐ 

ΓΕ^Ίίδβ. Μηίδ θ[πβ Ιηίρο άυ δηη§'? 

Εοιυηιβ ί1 βδΐ οορίηίη ί^πβ δηίηΐ Ρηυΐ οηίοικί Ιο οορρδ βΐ Ιο 8ηη§· ηπ 80η8 

ρρορρβ, Εοηποοπρ άβ ορίΙίςποδ οηί Ρβηοηοο η οηΐοηάρβ ηπίρβιηβηΐ 1ο8 ΙβΡίηοδ 

άβ Ρθνηη§·ί1β. δβπίβηιβηΐ ίΐδ ηΐΐθ^-ποηΐ (|π’ίΐ8 ηο 8οηΙ ρηδ ηπ11ΐθηΙίε[Π08 (ρηρ οχ. 

Εοι8υ, II, 540). Οη Ρθνίβηάρη 8πρ οβ ροίηΐ ηρροδ ΓβχρΙίοηΙίοη άβδ Ιορηιοδ άβ 1η 

ρβρίοορβ. 

23) Οη δ’βδί άβιηηηάβ, άηηδ Γ1ΐ}φθ11ΐθδβ άπ ρορηδ ρηδοηΐ, (ΐπβΐΐβ βΐηίΐ οοΙΙβ 

οοπρβ? Εβ Ρβρηδ ρηδοηΐ οη οοιηρρβηηίΐ ({πηΐρο. Οοιώπιθ δηίηΐ ΡηπΙ 1η ς[πη1ίίίθ 

μετά τό δειπνησαι, ί1 δορηίΐ ]π8ΐβ ά’γ νοίρ 1η (:{πη1ρίβιπβ. Οη η ρβηδό ρΙπΙόί η 1η 

Ιροίδίθηιβ, άίΐβ « οοπρο άο 1η Ροηόάίοΐίοη » οπ Π313Π ηιηίδ, ά’αρροδ 1θ8 

ίθρηιβδ ηπ11ΐθηίί(:|πβ8 άβ 1η ΜίοΙιηη [ΡβεαΙιίιη χ, 7, υΐΤΌ 013) : 

« 1η ΐΓοίδίοηΐθ οοπρο Ρόηίβ ροπρ 8η ηοπρρίίπρο «, 1η Ιροίδίβιπο οοπρο η’οδί ρηδ 
άβηίβ ροπρ οΙΙο-ΐΉοηιο, ιηηίδ ηπ Ιίΐρβ άπ ρορηδ. Εη οοπρο άο ΕόηβάίοΙίοη δβρηίΐ 
ρίπίόί 1η οοπρο άπ (ΐίάάοηοΐι (Βοχ, Τΐιβ .ΤοηνηαΙ ο/* ΐΐιβοΐο^ίοαΐ ^ΐηάίβΒ, III, 

1902, ρ. 362), ά’ηπίηηΐ (^πο άηηδ Ιο Ρβρηδ ρηδοηΐ οΕηοπη ηνηίί δη οοπρο, Ιηηάίδ 
ορίθ 1η οοπρο βποΙιηρίδΙίίίπο ΟδΙ πηίί{πο. Μηίδ, άηηδ Ιο (ΐίάάοιιαίι^ 1η οοπρο οδΙ 
ΐ3βηίο ηνηηί 1θ ρηίη, β1, ά’ηρροδ Μ. 8ρί11η (ΖΑΖΊΈ. 1907, ρ. 68), Μ. Εηηάηπορ 
η ρροπνό Ιο ]πάηϊδηιβ, ]πδ4α’ηπ ιχ® δ. ηρ. 3.-0., η’η ρηδ οοηηπ Γπδη^ο 



ΕΥΑΝΟΙίΕ 8ΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΕ, XIV, 24. 355 

ΙθΐΐΓ άοηηα, βΐ ίΐδ βη ΒπγθιιΙ Ιοπ8. ΕΙ ΐ1 ΙβπΓ οΐίΐ : « Οβοι ββΐ ηιοη 

(1’ιιηθ οουρβ ιιηί({ΐΐθ οοιώπίππο άαιΐδ 1θ8 Γβρίΐδ Γβΐί^ήθΐιχ [ΜοπαίδαΙιτίβ βρ 
ΟοΐΐΘΒάίβηβί ιιηά Ηραίιΐίοΐιβ ΚιιηΒΐ, IX, 363). 1;’αοΙίοη άβ 308118 α άοηο πη 
ΟίΐΓίΐοίβΓθ ραΓίίοπϋθΓ. Ι^α, ΙίθηθάΐΕίίοη άβ Ια βοπρβ, βοηιιηβ ββΐΐβ άυ ραίη, βδΐ 
1111 αρρβΐ ά Ια ίοιιΐβ-ριιίδβαηββ άίνϊπβ, βΐ β’βδί άαηδ ββ ββιΐδ δαίηΐ ΡαυΙ 
ραιΊθ άβ « Ια βοπρβ άβ ΙιβηβάίβΙίοη ο|πβ ηοπ8 Ιιβηίδδοιίδ » (I €ογ. χ, 16), βη 
ίαί8αηί αΐΐπδΐοη α Ια βοπρβ βπβΐιαπδϋιιπβ, ηοη α Ια βοπρβ ραδβαΐβ. 

Μβ. α]οπίβ πάντες, ΐ|π’ΐΙ η’αναίί ρα8 ηιί8 ά ρΓθρθ8 άπ ραίη, ραβββ β[πβ ά’ΐιαίιΐ- 

Ιπάβ βΙιαβπη αναΐί 8α βοπρβ, οπ ί{π’οη απραίΐ ρπ Ια ΓβηιρΙίΓ άαη8 Γίηΐβΐ’ναΐΐβ; 

ϋ ίαΐΐαϋ βοη8ίαίβΓ ({πβ Ι;οπ8 αναίβηΐ; ]ιπ άβ Ια ηιβηιβ βοπρβ βοη8αβΓββ {Κπαύ. 

811Γ Μί.). 

24) Κα'ι εΤπεν ηβ ΐΊΐαΓ({πβ ρα8 ΐίπβ 1β8 ραΓθ1β8 άβ 3β8Π8 8ΠΓνίηΓβηί ί{παηά Ια 
βοπρβ ίπί νίάθβ; ί1 βύΐ βίβ ΙιΌρ Ιαβά ροπί’ α]θπΙβΓ : « βββΐ β8ΐ ηιοη 8αη§’ ». 

βοηιηιβ Μβ. Ιβηαίί ά άΐΓβ ({πβ Ιοπ8 αναΐβηί Ιιπ άβ Ια βοπρβ βί ΐ{πβ Ια ρΙΐΓα8β άβ 
βοηβββραΐίοη βΙαίΙ πη ρβπ 1οη§·πβ, ίΐ 1’α Γβηνονββ. Ρ’αηα1ο§’ίβ άπ ραίη βί Ια 
ηαίπρβ άβ8 β1ΐ08β8 ίηάί(:[παίβηί α8δβζ Γοβάββ Γββΐ άβ8 ίαίίδ. Μί., Ρβ. βί Ραπί 
η’οηί ρα8 ηιβηίίοηηβ Γβχββπίίοη, ιηαίδ οηί ίηάίι^πβ ρ1π8 βΙαίΓβηιβηί (^πβ 3β8Π8 

α ρΓοηοηββ 1β8 ηιοίδ βη ρββηαηί Ια βοπρβ. 

— Τοΰτό εστιν το αΤ[;.ά μου της διαθτίκζς βοιηηιβ Μί., ίαηάίδ (:|Πβ Ρβ. βδί βοηίοηηβ 
α Ραπί. Ρβ η’βδί ρα8 ίβί 1β Ιίβπ ά’βχρ1ίθ{πβΓ 8θη ίβχίβ. Απβπη άβδ ίβιηοί^Ίΐα^’βδ 
ηβ ίαίί αΐΐπδίοη ά Γα§’ηβαπ ρα8βα1, άοηί 1β 8αη§· ηβ δββΙΙαίί απβπηβ αΙΙίαηββ. 

Ρβ8 ίβΓίΉββ άβ Μβ. βί άβ Μί. ταρρβίίβηί ρ1π8 βίροίίβηιβηί ββπχ άβ ΓΕχ. χχιν, 

8 : ιδού τό αίμα της διαθήκης ής διέθετο Κύριος προς υμάς. II βδί άοηβ ίΐπρ088ί1ΐ1β 

ά’ββαΓίβΓ ίοπί α Ιαίί Γίάββ ά’πηβ αΙΙίαηββ, βί β’βδί αίηβί (\ι\β 1β8 ίβαάπβίίοηβ 
βαίΙιο1ίβ[πβ8 ίβαηβαίδβδ Γβηάβηί ΟΓάίηαΐΓβηιβηί ίβί διαΟτ^κη. Ρ’βδί 1β 8βπ1 8βη8 

άοηί 1β8 ρΓοίβδίαηίδ αίβηί ίβηπ βοηιρίβ ]π8(:[π’ά ρρβδβηί. Μαίδ 1β 8βη8 άβ ίβδία- 

ιηβηί βδί ίοΓίβιηβηί ίηάίΐ|πβ ραβ ΗβΡ. ιχ, 15 βί ραβ 1β8 ίΐ'αάπβίίοηδ Ιαίίηβδ. Οη 
βοηδίαίβ απ]οπΓάΊιπί ρ[πβ Ιβδ ίηδβπρίίοηδ βί 1β8 ραρ}π'Π8 η’βηιρΙοίβηί ]απιαί8 

διαθηκη ο{πβ άαη8 1β 8βη8 άβ ίβδίαιηβηί. Ρβπί-βίββ Ιβδ ΡΧΧ οηί-ίΐδ βηιρίογβ ββ 
ηιοί ροπΓ ίΓαάπίΐ'β Π'Ί:!, « αΙΙίαηββ », ραρββ ρ{πβ ββΐπί άβ συνθη'κη απβαίί ίηάίι^πβ 
πηβ β§'α1ίίβ άβδ βοηίΓαβίαηίδ. ^ποί ιιπ’ίΐ βη 8θίί, άαηδ ΓβχρΙίβαίίοη άπ Ν. Τ. 

ί1 βδί ίηιροδδίΐιΐβ άβ ηβ ραδ ίβηίι· βοηιρίβ άπ δβηδ ηοΓίηαΙ άπ ίβηηβ [ΕχροΒίΐορ, 

1908, άββ., 563 δ.). Ρβδ βάίίίοηδ βΓίίίο{πβ8 ηβ ροτίβηί ραδ καινής άαηδ Μβ. (ηί 
άαηδ Μί.) [¥§. ηονί ίββίαηιβηίί); ββ ηιοί δβ ίΓΟπνβ ί1 βδί νβαί άαηδ πη ίββδ 
§’Γαηά ηοηιΙΐΓβ άβ ίβχίβδ βί άβ νβτδίοηδ (ΑΧ βίβ., ρΓβδ({πβ ίοπδ Ιβδ ιπίηπδβ., 
δίχ αηο.-Ιαίΐ., 8ρρρ., αηη., αβίΐι.), ιηαίδ ί1 α βίβ ρτοΐιαίιίβηιβηί ίηίβοάπίί 
ά’αρτβδ Ρβ. βί ΡοΓ. Ρβ η’βδί 0{π’πηβ (|πβδίίοη άβ ηπαηββ, βί 1β ίβχίβ άβ Μβ. 
βί άβ Μί. η’βδί ραδ ηιοίηδ βχρτβδδίΡ 8ί Ιβ βαηο- άβ ,ίβδπδ βδί 1β 8αη§· άβ 1’αΐ- 

Ιίαηββ, ί1 να άβ δοί ΐ{π’ί1 8’α§·ίί ά’πηβ αΙΙίαηββ ηοπνβΐΐβ, οπ ρΙπίόί άβ Ια νβη- 

ίαίιΐβ αΙΙίαηββ, άοηί Ια ρΓβιπίβΓβ η’βίαίί ο[πβ Ια ίί^’πββ. Ρβίίβ αΙΙίαηββ βδί α 
ρτορΓβηιβηί ρητΙβΓ 1β ίβδίαηιβηί άβ άβδπδ ι^πί λπι πιοπΗγ βί (:{πί άίδροδβ άβ 
8011 δαηο'. Ρβ 8αη§' βδί Γβραηάπ, απ ρτβδβηί, Γβρρβδβηίαηί 1β ίπίπΓ ΐ|παηί α Ια 
Γβαΐίίβ άβδ Γαίίδ, απδδί Ια ν^. οΐέιη. βί 1β Ραηοη άβ Ια Μβδδβ ροΓίβηί ευ'ιιη- 

άβίιιρ {ν§'. άβ λν\ν. ββαηάίίιιρ). Μαίδ, άβδ ββ ηιοηιβηί, ββίίβ βίΤπδίοη βδί βηνί- 

δα§’ββ βοηιηιβ πη δαβΓίΙίββ, βί β’βδί βη βιπαΐίίβ άβ δαηο’ γβΓδβ ({πβ 1β δαη§· άβ 
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8&η^, άβ Γίΐΐΐίαηοβ, ε[πί θβΐ Γβραηάιι ροτίΓ ρΙιΐδίβπΓδ. Εη νθήΐβ, 
]θ νοπ8 1θ (1ί8, ]θ ϊΐθ Εοϊγβι ρ1π8 (1ιι Γρυίΐ άθ Ιει νί^'ηβ ]π8({τι’απ ]οπγ 
ού ]θ ΕοίΓ&ί άα [νίη] ηοιινββιι (ίαη8 1θ το^^αυπιβ άβ Όίβυ. » 

^68Π8 β§·υΓθ άαηβ Ικ οοιιρβ, Ιβ 8ίΐΓΐ§’ άοηί ραΓίβ ΓΕχοιΙβ βίαηΐ 1β 8αη§· ά68 

νίοίίΐΉθ8. Εθ Ν. Τ. οοηηκίΐ γ^ύννο^ αυ Ιίθιι άβ χέω, Ια Ιζοίηβ χ^ύνω. 

— Πολλών, οοΐΉΐηβ X, 45, ιπίΐΓςιιβ Ια οοιίΊΐηυηαπΙβ 8αη8 θχοΙπγθ ρβΓ8θηηβ; 

Γορρο8ίίίοιι ιι’θ8ΐ ρα8 θηίΐ’Θ ρ1υ8ίβιΐΓ8 βΐ Ιου8 {Ι^οίει/), ιτιαί8 βηίΓβ υη 8βιι1 (}υί 
ιτιβπΓΐ, βί 1β §ταηά ηοηιβΓΘ οιπί βη ρΓοΓιΙθ [ΗοΙίζ.]. 
Μο. ηβ ίαίΐ ρα8 ΐΏβηΙίοη ηοη ρ1ιΐ8 θ[ΐιβ Εο. άβ Ια Γ0ΐηί88Ϊοη (1β8 ρθθΕθ8 (ΜΙ.). 

Ε’6χρΓβ88ίοη, ρ1ιΐ8 ^-θηβΓαΙβ, Θ8ΐ ρΐιΐδ ίοτίβ οί ρ1ιΐ8 8αί8ί88αη1β; 1θ 8αη§· άβ 
^ό8Π8 Θ8ΐ ρΟΙΙΓ 1β8 ΓκΙθΙθδ Ια 8ΟΙΙΓ0β (Ιβ Ιθ118 1θ8 1)10118. Ε’ί(ΐ00 (10 Ια ΓΘ1Ώί88ίθη 

608 ρ00ΐΐ08 80 ρΓθ8οηίαϋ Ια ρΓΟπιίοΓο, 6’πρΓθ8 Ιο ρΓΐηοίρο (:{ΐι’ί1 η’ν α ρα8 άο 
Γ0ΐιιί88ίοη 8αιΐ8 οίΤίΕδίοη 6ο 8αη§· (Ηοΐι. ιχ, 22). 

25) Ού [χή πίω 08ί ΓθΐΉρΙποό 6αη8 Ό ρατ ου (χη προσΟω πειν(πινε[ν), 0’08ί-α-6ίΓ0 

Ια ΙουηιπΓΟ §'Γ00Γ[ιι0 ραΓ ιιηο Ιοπγιιπγο ΙιοΙίΓαϊοιιιο. Γέν7][χα νίοηί 60 γίνεσΟαι 
(Ιαη6ί8 €{110 γέννηαα νίοηΐ 60 γένναν), οί 80 ΐ’οηοοιιίΓΟ ΓΓθςιιοηιιτίθΐιί 6αη8 Ι08 

ραρ}α’Π8 608 Γοροιγιιο 608 Ρ1οΐ0ηΐθ08, Ιοιι|οιΐΓ8 6αη8 Ιο 80ΐΐ8 60 ί·Γΐπί8 60 ]α 
ίθίτο (ϋΕΐδδΜΑΧχ, ΒίΒβΙεΙιιάίβη, 105 8.; Νβιιβ Βίΐ^βίεΐιιάΐβη, 12); οΓ. δσα γίνεται έξ 
άρπέλου (Νυηι. γι, 4) βί άπο... ά[χπέλου γενηρατος (Ι8. χχχιι, 12; οΓ. Ηαΐΐ. πι, 17). 

Εο Γθ§·ηο 6θ Όϊοιι, ιώοιήθ 6’αρΓ08 οοιιχ ηιιί Γ0ηί0η6οίοιιΙ 6’ιιη0 ηιαηίθΓΟ 
ίΓαη800η6αηί0, οοιηιτιο Ιο ηιοη60 60 Ια ΓθΙτίΙιυΙίοη αρί’οδ Ια ηιοι6, α όίέ οοιηραΓθ 
ραΓ 108 Γα]ιΐ3Ϊη8 α πιι 1ιαηΓ{ποί {Σβ ^βεείαηίεητβ... 166 8.); οοίΐθ ΐηια§’θ αναίΐ 
θΐθ 60]α 60νο]ορρ0θ ρατ 6θ8Π8, ΜΙ. χχιι, 1 88.; Εο. χιν, 16 88. Εη 6ί8αηΙ (ΐα’ϋ 
ηο ΙιοίΓα ρ1π8 6ο νίη αναηΐ 6’οη Ιιοιγο 6αη8 Ιο Γογαυηιο 6ο Βίου, 608υ8 αηηοηοο 
ςυ’ίΐ να ηιοιιπΓ, οαο ίουί οο 0{υί ρΓ0θ060 ιώοιιΙγθ α880ζ 0{ΐι’ί1 η’αίί0η6 ρα8 Ιο 
Γ0§·η0 6θ Βίου 8αη8 ρα88θΓ ραο Ια ιυοιΊ. Εο νίιι (γυ’ίΐ γ Ιιοίοα 80Γα υη νίη 
ηουνοαυ, ο’08ί-ά-6ίΓ0 6’υη0 ηαΙυΓΟ ηουνοΠο, 6ί§·ηθ 60 Γογ6γθ 60 οΕθ808 

ηουνοαυ, οοΐυΐυο Ι8αϊ0 6ί8αίΙ : εσται γάρ ό ούρανος καινός και ή γη καιντ^ {οχν, 17; 

οΕ ΧΕίιι, 19; οχνι, 22, οΐο.). ^08υ8 ηο ίαίΐ 6οηο ρ38 α1Ιυ8ίοη αυ ί0ΐηρ8 θ[υί βαίνοα 
ίηιΐΉθ6ίαΐ0ΐΉ0ηΙ 8α Γθ8υΓΓθθίίοη, πιαί8 αυ γθοίιο 6ο Βίου ίΓαη8θ0η6αηΙ; ού ί1 80 

ΓοίΓουνοΓα ανοο 808 6ί8θίρΐ08 (Εο. χχιι, 29 8.). 

Εθ8 ραΓθΐ08 6υ ν. 25 8οηΙ ρ1αο0θ8 ραο Εο. αναηΐ Γίη8ίίίυίίοη 60 ΓΕυούα- 

Γί8ΐί0. ^υοί(}υθ Γογ6γ0 60 Μο. 8θίΙ ίΓθ8 Ιιοαυ, 80 Ιοηυίηαηί 8υΓ Ια ρ0Γ8ρ0θΙίν0 

6υ Γ0§·η0 60 Βίου, ί1 081: ρ1υ8 ηαΐυοοί ςυο 6θ8υ8 αίΐ ίαίί Ια Γθίίοχίοη ς[υ’ί1 ηο 
Ιιοίοαίΐ ρ1υ8 60 νίη αναηί 6© 1ραη8ί'θΓηιθΓ 1θ νίη οη 8οη 8αη§·. Β’αρΓθ8 Γογ6γ0 

60 Μο., οη ρουΓΓαίί ΟΓοίοο (}υβ 60808 α Ιιυ Ιυί-ιηοηιο α Ια οουρο οοη8αθΓ00, οΐ 
ο’08ΐ, οη οίΤοί, Γορίηίοη 60 8αίηΙ ΕΙιγ78., 8αίη1: Τ1ιοΐΉα8 6Ά€[υίη, θΐο.; ΚηαΙι. 
δουΐίοηί ίοΓίοιΉοηί Γορίηίοη οοηΙοαίΓΟ ΐ|υί ραοοιΐ 6οηιίηθΓ οΕοζ 108 11106001108. 

Οη ηθ ρουί ηοη οοηοΐυοο 6υ ΙοχΙο οναη^-θΐίςυο, 8θίΙ ραοοο ςυο Γοη ρουί 
ροθίθΓΟΓ Γογ6γ0 60 Εο. 8θίΙ ραοοο ςυο Ια τοΠοχίοη 60 Μο. Ιυί-ΐΏοιιιο ρουί 8’αρ- 

ρ1ί(|υθΓ α 00 ι^υί α ρΓθθ06θ 1’ίη8ΐίΙυίίοη 60 ΓΕυο1ιαΓί8ίί0. Εο η’08ΐ ρα8 Ιο Ιίου 60 

ρ08θΓ 1θ8 οαί8οη8 6θ οοηνοηαηοθ. 
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1.6 νθΓδβΙ 25 68ΐ ΓΘ^6Γ(1β 81Π]ΟΙΙΓ(1Ίΐυί ραΓ Ιβδ 6Πΐί(^1168 ρ1π8 ΟΠ ΙΏΟίπδ 
ΓαίΙίοειιιχ οοπιπιβ ΙοηΙ ά ί&ίΐ 0ΐα11ΐθηΙίθ{Π6, βΐ Γοη δ’βη 8ΘγΙ ροαΓ Γ6νο(|αθΓ 
βη άοιιΐβ ΓδίπΙΙιβηΙίοίΐΘ οΐβδ ΐΓοίδ νβΡδβΙδ ρρβοθάβηΐδ [Ι^οιβι/, ΚΙοβΙ.). 

Β’αρρβδ Ι^οίβγ, ραΓ βχβπιρίθ, 3βδπδ η’αν&ίΐ ίθ-ίΐ αΐΐαδίοη ά&ηδ Ια άΘΓηίβΓΘ 
66116 ςπ’αα ραία 6ΐ απ νίη €{α’οη ιηαη§·6Γαί1 άαιΐδ 16 Γ6§·ηβ ιη6δδί3ηί(5α6. 

— Μαΐδ α1θΓ8 ά’οα νίβηΐ Ια οβηα βα6ΐιαπ8ΐΐ€[α6? — 0’6δ1, άϋ Ι^οίδ^, ςπβ 
]β8ΐΐ8 ΓβδδΐΐδοίΙβ βΙαίΙ άή'α 1β ΟΙιπδΙ άαπδ 1β ΓθγαπΓη6 : 6η πιβΓη6 ΐ6Γηρδ, 
ί1 βΙαίΙ αν66 168 δίβηδ άαηδ 16 Γ6ραδ οοπιιηαη ςαί βΙαίΙ (1β]α 16 ί6δ1ίη άα 
Γογαππΐ6. δαίηΐ Ραπί α να άαηδ οβ ί6δ1ίη, 87ηι1ιοΐ6 (16 Γπηίοη αα ΟΙιηδΙ, 
16 ιηβηιοπαΐ άα οραοίΓιβ. « ^6 άοίΐ βΙΡ6 Ιαί (|αί, 1β ρρβιηί6Ρ, α οοηςα 6ΐ 
ρρβδ6η1β Ια οοπίαιηα 6ΐΐΓβΙίβηη6 6θηιπΐ6 αηβ ίηδΙίΙαΙίοη ίοηάβ6 8αρ αη6 

νοΙοηΙβ (^α6 Ιβδαδ απραίΐ βχρρίπιβ6 6ΐ β^αρββ άαιΐδ Ια (ΐ6ΡηίβΡ6 6βη6 « 

(II, 541). — Οη η’α (^α’α Ρ6ΐίρ6 δαίηΐ ΡααΙ ροαρ νοίρ (5α’ΐΙ α ρΐ6ίη6ηΐ6η1 

6οηδ6ί6η66 (Ι6 ηβ ρί6η ίηηον6Ρ, βΐ ροαρ νβρίβ6Ρ δΐ 6β1ΐ6 να^α6 ρρβδβηοα 
ιηοραΐα άα ΟβρίδΙ ρβροηβ α 8οη ρβαΙί8Γη6 βηβρ^ίςαβ. ΟοιηιηβηΙ Ι68 άίδοΐ- 

ρΐ68, ςαί αΙΙ;6ηβαί6ηΙ Ια ραροαδία αν66 ίαηΐ ά’ίηιραΐΐαηοα, 86 δοηΐ-ίΐδ 
β^αρβ ςα6 3β8αδ βίαϊΐ ββ]α ρρβδβηΐ α Ι6αρ Ρ6ρα8, (}α’ίΙ βίαΐΐ Ι6αρ ηοαρ- 

ρΐί;αΡ6 6ΐ Ιβαρ βοίδδοη, δ’ίΐδ η’αναίβηΐ βίβ 66Ρΐαίηδ β’οββίρ α 868 ορβρ68 6ΐ 
ά6 ΡβαΙί86Ρ 8α ρροπΐ68δ6? ΐνΡ*· Βαίίβοΐ α βί6η πιοηΐρβ [ϋΕιιοΚαΗβΙίβ^ 

2® βά., ρ. 32-82] (|α’ααοαη6 Ιΐιβορία η6 ρβαί 6χρΙί(}α6Ρ 6οηηπΐ6η1; Ια 6βη6 

α βίβ ρβίΐβΓβ6, 81 Ιβδαδ η’α ραδ ορββ αη6 ίηδΙίΙαΙίοη, « 8θί1 (|α’ίΙ αΐΐ 
αηηοηοβ Ι6 ίαδΙίη ηΐ68δίαηί(|α6 (δρΐΐία), δοΐΐ (|α’ίΙ αίΐ αηηοηοβ δα ιηορί 
(ΤαΙί6ΐΐ6ρ), 8θίΙ ςα’ίΐ αίΐ ρροοίαπιβ αη6 ηοαν6ΐΐ6 α1Ιίαη66 866ΐΙβ6 ραρ δοη 
δαη^ (Ηοΐίζηιαηη) ». Μ. Ο. Ηοΐίζηιαηη αάπιβΙ αη θράρ6 άοηηβ ραρ 
3β8α8 : 66 δ6ΡαίΙ (16 ν6Γδ6Ρ αη6 6οαρ6 βη 8οη Ιιοηηβαρ, βοηιπιβ οη Ιβ 
ίαίδαίΐ ροαρ Ιβδ ηιορίδ [ΖΝΤνν. 1904, 89-120). Μαΐδ οα βδΐ-ίΐ ί^αβδίΐοη 
ά’αηβ 6θαρβ νβΡ8ββ? Βρβί, β1 δαηδ αβοράβρ ίβΐ 1β Ιραίΐβ άβ ΓΕαοΙιαρίδΙίβ, 

οη βοηδίαΐβ δβαΙβηιβηΙ ςαβ 1β 8βη8 ρρορρβ βΐ ηαΙαρβΙ Οα Ιβχίβ βδΐ βίβη 
οβίαί (|α’α Ιοα]οαΡ8 βηΙβηΟα ΓΕ§·1ίδβ, ι^αβ ηοπιβρβ άβ ορίΐΐι^αβδ ραάίοααχ 
Ιβ ΡββοηηαίδδβηΙ, (|α’ΐΙδ ηβ ρβοαΙβηΙ ςαβ άβναηΐ 1β πιίραβΙβ, (|α’ίΐ3 8θη1 

6οηΙραίηΐ8 άβδ ΙοΡδ άβ ηίβρ Γααΐββηΐίοίΐβ άβ 6β ηιβπιβ ΙβχΙβ, βΐ (ΐα’ίΐδ 
ηβ ρβανβηΐ βχρ1ί(|αβρ οοιηηιβηΐ δαίηΐ Ρααΐ δβ Ιροανβ βη ρρβδβηββ ά’αη 
ίαίΐ (|αί δαρροδβ ηβββδδαίρβηιβηΐ β1 Γααΐΐιβηΐίβίΐβ άα ΙβχΙβ βΐ ΓίηΙβρρρβ- 

Ιαίίοη (^α’βη άοηηβ ΙΈσ-Ηδβ. δί Ιβ ΙβχΙβ βΙαίΙ 8βα1, οη ροαρραίΐ βρ^οΐβρ, 

πιαίδ Γα8α§“β βΐ Γβηδβί^ηβπιβηΐ άβ ΓΕ^Ιΐδβ αΐίβδίαηΐ ςα’ί] ίααΐ Ιβ ρρβηάρβ 
άαηδ δοη δβηδ ρρορρβ βΐ ηαΙαρβΙ, ί1 η’^ & ρΙαδ (}α’α δ’βη ραρρορίβρ α Ια 
ΙοαΙβ-ραΐδδαηββ άβ Βΐβα ροαρ ρβαΐΐδβρ αη ηιγδΙβΡβ ά’αηιοαρ. 

Εβδ 0ΡίΙΐ(|αβ8 οηΐ ραίδοη άβ νοίρ άαηδ ΓίηδΙίΙαΙίοη άβαχ αδρββίδ, οβίαί 
ά’αηβ οοιηπιαηίοη ανββ Ιβ ΟΙιρίδΙ, βΐ οβίαί άα δοανβηίρ άβ δα ιηορί. Οη 
1β8 ορροδβ Γαη α Γααΐρβ, οη ορΙβ βηΐρβ βαχ. ^αοί άβ ρΙαδ δίπιρΙβ (ϊαβ 
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ΕΙ &ρΓ68 βνΟΙΓ (ϋί άβ8 θεΐηΐί(^ΠΘ8, ίΐδ δΟΓίΐΓβηΙ [ρΟΙΙΓ 8ΐ11βΓ] 81Π 

άβ ΓβοοηηβίΐΓβ πηβ Ιιαηηοηίβ ςιιβ δβίηΐ Ρδίπΐ οοηδί&ΐ&ίΐ (1β]&? Ο’βδΙ 

ρ&ΓΟθ (^ιΐΘ 1β ΕΙΐΓΪδΙ να ιϊιοπγϊγ (|α’ί1 ίηδίίΐπβ ιιη ιηοάβ άθ ρΓθδβηοβ ΓββΠβ 

ρ&Γΐηί Ιθδ δίβηδ ςπΐ ΙβαΓ ρβΓΠίβΙΐΓίΐ (1β δ’πηίΓ & Ιαί, βΐ οβΙΙβ οοιηιιιιιηίοη 

1611Γ 8βΓ& ά’&πίαηΐ ρΐιΐδ ρΓθοίβαδβ οιπ’βΠβ οοιηιηβηιοΓβ δοη δαοΓίΓιοβ βΐ 

(^ιι’βΠβ θη οοηΐίβηΐ 1β ρηχ. 

26-31. ΡκΕΟΐαΤΙΟΝ ΒΕ ε’αΒΑΝΒΟΝ ΒΕ8 ΒΙδαίΡΕΕδ ΕΤ ΒΒ ΚΕΝΙΕΜΕΝΤ ΒΕ 8ΑΙΝΤ Ριεκκε 

(ΜΙ. XXVI, 30-35; οΓ. Ρο. χχιι, 31-39; 3ο. χιιι, 36-38; χιν, 31; χνιιι, 1). 

26) Ρθΐιχ (|υί νοίβηΐ άίΐηδ Ια άοΓηίβΓβ οέηβ υη Γβραδ ραδοαΐ βιιίθηάθηΐ Ορνη- 

σαντες (1β Ια ραιΊίθ άα ΗαΙΙβΙ (:[ΐιί Ιβηηΐηαϋ Ια οβΓθΐΏοηίβ. Ρ’βδΙ υηβ δθΓΐβ 

άβ ρδαπιηβδ (οχιπ-αχνιπ) άοηΐ Ιθ ρΓΟίηίοΓ, οιι ]βδ άβιιχ ρΓβηιΐβΓδ όΐαίβηΐ 

Γοοΐΐέδ αυ ΠΊΪΙΐβπ άυ Γβραδ, Ιθδ αιιΐΓβδ α Ια Γιη. Εη δοί Ιβ νβΓ]30 υιχνεΓν ίηο1ί€{υβ 

Ρίβη Ια ΓθοϋαΙίοη (Ι’υη ρδαπηιβ, ηιαίδ ηιιΐΐθπιοηί πηβ δβπβ άβ ρπβΓβδ άβίβι*- 

ιηίηββδ (ν^^Π "1*70); βί. ΑβΙ. χνι, 25. Οη 80γΙ άβ Ια νίΐΐβ άαηδ Ια άιρβοΐΐοη άπ 

πιοηΐ άβδ ΟΙίνίβΓδ. Όβρπίδ δοη αιτίνββ ά άβΓπδαΙβιη, 368Π8 η’βΙαίΙ ]αΐΉαί8 Γβ8ΐβ 

βη νίΐΐβ ροιίΓ Ια ηυΐΐ; βί. χι, 11. 19; χιιι, 1. 3; χιν, 3; άαηδ ββδ ΙβχΙβδ ί1 βδΐ 

ηπβδΙίοη ΙαηίόΙ άβ ΒβΙΙιαηίβ, ίαηίόΐ άπ ηιοηΐ άβδ ΟΙίνίβΓδ, οβ (;[πί δ’βηίβηά Βίβη 

δί Γοη Γβ§·αΓάβ ΒβΙΙιαηίβ βοηιιηβ ΓβηάΓοίΙ οπ Ιβδπδ ραδδαίΐ ία ηπίΐ. β1 οπ ί1 

αΙΙαίΙ ραΓ 1β ιηοηΐ άβδ ΟΙίλάβΓδ. Εβ. η’βδί ραδ βοηίΓαίτβ, βαι* δ’ίΐ ηοιηιηβ δβηΐβ- 

ιπβηΐ 1β ιηοηΐ άβδ ΟΙίνίβΓδ (Εβ. χχι, 37), ΒβΙΙιαηίβ ηβ ροπναίΐ βη βίΓβ ΐΓβδ 

βΙοί^Ίΐββ (βί. Εβ. XXIV, 50 βΐ ΑβΕ ι, 12). Εβδ ίβχίβδ δοηΐ άοηβ ά’αββΟΓά δί Γοη 

ρΙαββ ΒβΙΙιαηίβ δΠΓ Ια βΓοηρβ ΟΓίβηίαΙβ άπ ιηοηί άβδ ΟΙίνίβΓδ (βί. δΠΓ Μβ. χι, 1). 

Ό’αρΓβδ Εχ. XII, 22, οη ηβ άβναίΐ ραδ δΟΓίίΓ άβ Ια ιηαίδοη ία ηπίΐ άβ Ια Ράο|πβ, 

ββ {|πβ Ια ]πΓίδρΓπάβηββ βηίβηάαίί άβ Ια νίΙΙβ άβ ΙβΓΠδαΙβιη [Σί^ΐιί^οοί, αάΗ. /.). 

ΗοΙίζ. νβπΐ (][πβ 1β ιηοηί άβδ ΟΙίνίβΓδ, ά Ια άίΙϊβΓβηββ άβ ΒβΙΙιαηίβ, αίΐ βίβ 

βοηδίάβΓβ βοιπιηβ άαηδ Γβηββίηίβ άβ άβηΐδαίβιη (Αβί. ι, 12). 

II 7 α άβ ρίπδ ηηβ άίίΤιβπΙίβ ά οοηβίΙίβΓ ίβί ΜΕ βί Μβ. ά’πηβ ραιά, Εβ. βί 
3ο. άβ ΓαπίΓβ. Εβδ ρΓβιηίβΓδ ρΙαββηί Ια ρΓβάίβίίοη άπ Γβηίβιπβηί άβ δαίηί Ρίβιτβ 
ομιαηά οη βδί δΟΓίί άπ ββηαβίβ; ά’αρΓβδ Ιβδ άβρηίβΓδ οη βδί βηβΟΓβ ά ίαΜβ. 

ϋ’αρΓβδ δαίηί Απ^ι-πδίίη [Ώβ οοπξ. ββ. III, ιι, 5 δ.), Ρίβιτβ, ρΓβδΟίπρίπβπχ ίΓοίδ 
ίοίδ, α βίβ ανβΓίί ίΓοίδ ίοίδ. ΚηαΙ). δβ βοηίβηίβ ά’πηβ Ιιαηηοηίδαίίοη πη ρβπ ρίπδ 
Ιαί'ο'β. 3βδπδ απΓαίί άίί άαηδ 1β ΟβηαβΙβ ββ €{πί βδί άαηδ Εβ. χχιι, 31. 32 βί 3ο. 

ΧΙΙΙ, 36. 37, Ιβ Γβδίβ βηδπίίβ; ιηαίδ ββδ βοπρπΓβδ δοηί ίΓορ αΓίίΓιβίβΙΙβδ. II ίαπί 
Γββοηηαιίτβ [βοΐιαηζ δΠΓ Εβ.) 0|ΐΓί1 δ’α§·ίί ίοπ]θΠΓδ άπ ιηβιηβ ίαίί, ςπβ Εβ. βί 3ο. 

οηί ρΙαββ άαηδ Ιβ ββηαβίβ. Οβ δοηί άβδ άίνβΓ§·βηββδ άβ τβάαβίίοη ί|ΐΓί1 Ιαπί 
δίιηρίβιηβηί βοηδίαίβΓ. Εβ ίΓα^-ιηβηί άπ Γα^οπιη δπίί Ι’οβάΓβ Μβ. βί Μί. Λ^^βδ- 

δβΐ^ [ΡαίΓθΙο§ία οη'βηίαΙίδ, IV, 174 δδ.) α Γββοηηπ, αρΓβδ πη ]οη§· βχαιηβη, 

ι^π’ίΐ ηβ βοηιιηβηββ ραδ ραι* φαγειν, ιηαίδ ραΓ ξαγειν. Υοίβί ία Γβδίίίπίίοη ρΓΟ- 

ροδββ ραΓ Ιβ δαναηί ραρ^ΓοΙο^αΐβ : εν δέ τω έ]ξάγειν ο5ς ε[Τ]πε[ν] δτ^ ά[παντες [1 

έν ταύτ/]] νυκτι σ/.ανδαλισ[θησεσ || θε χατα] τδ γρα(ρε'ν (·) πατάξω τον [ποιρέ 1| να χα'ι 
τα] πρόβατα δίασκορπισθΓ|σ[εται εί |1 πόντος το]ϋ Πέτ(ρου·) χαΐ εί πάντες ο[ύκ εγώ, λέ [1 γει 

Ίς· πρι]ν άλεχτρυών δ'ις χοκ[χύσει τρ'ις || συ σηρ-ερόν ρε ά]π[αρνϊίσ^. Β’αίΐΐβπτδ Λνβδδβΐ}^ 

ηβ Γβ^’αΐ’άβ ραδ ββ ίΓα^'ΐηβηί βοιηιηβ βίαηί άπ ιηβιηβ «-βπΓβ ΙίίίβΓαίΓβ ηπβ Ιβδ 
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ιηοηΐ άβδ ΟΙίνίθΓδ. Εί ^βδα3 Ιβαρ άίί : « Υουδ δβΓβζ ίοπδ άβηιο- 

Γ&ΐίδθδ, ο&Γ ί1 θδΐ βοηί : ^θ ίΓ&ρρβΓαί 1θ ρ&δίθαρ, βί Ιβδ ^Γβ^ίδ δβροηί 

άίδρθΓδθθδ. ^δΜ&ίδ αρΓΘδ (}πθ ]*θ δβΓαί ΓβδδΠδοίΐθ, 36 νουδ ρΓβοβ- 

άθΓαί θη ΟαΙίΙθΘ. » Ογ Ριθγγθ Ιυί (Ιίί : « ^ααη(1 πιθιηθ ΐοιίδ δβ- 

βνΛη^-ίΙβδ οίίποηί^αβδ; ϊΐ λ « Ιο οαΓΛοΙοΓβ ά’ιιη οχΐραίΐ ού ίοπί ΟδΙ; ίΐΐ3Γβ§'6 οιι 
ρροροδίί 10118 8πΐ3θΓ(1οηιιββ8 ίι 11116 ρπηοίραίο, ςιιί β8ΐ οβΙΙβ ά’πηβ δθπίβηοβ ρρο- 

ηοιιοθο ρίΐΓ ^Θ8118 )) [Ιοο. Ιαιιά. 177); αιΐδδί ιιοιΐ8 η’^ ίηδίδΙ^ΟΓΟίΐδ ρΐιΐδ. 

27) I^^ι ν^'. οΐβΐγι. ειρΓβδ ΒοαηάαΙΐζαϋίιηίηί Λ]οπΙβ ίη ηιβ ίη ηοοΙβ ίβία; ΛΥλΥ. 

δβπίοιπθΐιΐ ίη ηοοίβ ίβΐα. Εβδ ίΐάάΐΐΐοιίδ δοιιί άβδ θοΙαίΓοΐδδβιιιοηίδ άπ ΙβχΙβ οοιιγΙ, 

ΟΓΐΙίι^πβιιίθηΙ οοΓίαΐη. Ι^β δοαιιοΐαίο ίιΐ(ϋ(^ιιβ ςιιο, άρΓοροδ άβ ^6δΠ8, Ιοδ άΐδοίρίοδ 

δΐιΙιίΐΌπΙ υηο δΟΓίβ άβ οΐιπίβ ηιΟΓίΐΙβ. Εα ιιαΙπΓΟ ρΓβοΐδο ιι’βη θδΐ ραδ ίηάίςιιόο 

ιοί, δί ΟΘ η’οδί ρίΐΓ Γίΐΐΐιΐδίοιι λ ΓΕογϊΙιιγθ. Ιΐδ δθΓοηΙ οοηιπίΘ άβδ ΙΐΓβΙιίδ (^ιιί 

ρΓβηηβηί ρβαΓ ςπαηά 1β Ιιογ^όγ βδΐ ίΓΛρρβ. Εοδ ίιιίΐδ ουχ ίΐυδδί ίικϋςιιΟΓΟίιί βιι 

ηιιοΐ ει οοηδίδίβ Ιο δοαικίειίβ. Εθδ άίδοίρίβδ η’οιΠ ραδ ροΓάιι (ΙθΓιηίίίνβιιιβηΙ Ια 

Γοί βη ΙβπΓ ΜαίίΓο; ίΐδ οηΐ ρβιαίπ οοιίΓα^’β οΐ ΓοηΙ α]ιαιΐ(1οιιιΐ6. Εθ ΐβχΐβ οίΐβ οδί 

άβ ΖαβΙιαΓίβ (χιιι, 7). Εβ Ιβχίβ ΙιβΙΐΓβπ άοίΐ δβ ΐΓαάαΐΓβ : « ΟΙαίνβ... ίΐ’αρρβ 1β 

ραδΙβπΓ, βί Ιβ ΐΓουρβαπ δβρα άίδρβΓδβ ». Ο’βδί ά ρβπ ρτβδ ββ ςυβ ροιάβ 1β ιιΐδ. Α : 

πάταξον τον ποιρι,ένα, και διασκορπισθησονται τα προ'βατα της ποίρ.νης. Εβ ίβχΐβ Β ρΟΓίβ : 

πατάξατε τούς ποιριένας, και έκσπάσατε τά πρόβατα, άοΐΐβ βηβΟΓΟ ΓΐΐΐΐρβΓαΙίΓ, « ίβαρρβζ », 

βΙ ί1 η’γ α αυβιιηβ ταίδοη άβ τβί^αΓάβΓ πατάξω βοηιηιβ ΓβροηάαηΙ αυ ίβχΐβ ρηιτιίίίΓ 

άβ ΖαβΙιαΓίβ (βοηΐΓβ Σοίβ^!). 8\νβ1β ρβιΐδβ ({πβ Ια Ιββοη άβ Μβ. βδΐ ρβπΙ-βίΓβ 

άπβ ά υη ΓββπβίΙ άβ βίΐαΐΐοηδ ιιιι ρβυ ίΓαπδίοΓίιιββδ, ιιιαίδ ίΐ βδΐ Ιιβαποοαρ ρΙαδ 

δίιιιρΙβ άβ ρβπδβΓ ({ΐιβ άβδυδ 1ιιί-ιιιβιιιβ ηβ δ’βδί ραδ αδίΓβίηΙ ά Ια ΙβΙίΓβ. άαίινβ 

ΟΓάοηηβ αα §Ίαίνβ άβ ίραρρβΓ, ο’βδί άΪΓβ ΐ{ΐι’ί1 δβ ρτοροδβ άβ ίΐ’αρρβΓ Ιπΐ-ιιιβιιιβ. 

^ιιαI1ι ά ββ ραδΙβπΓ, Μ. Υαη ΗοοηαβΕβΓ γ νοίΐ δβάββΐαδ. Ρβα ίιιιροΓίβ, ρπίδ- 

οΐπβ άαπδ Γ6ναιι§;“ί1β ΐΙ δ’α^Ίί ιιιοίηδ ά’πηβ ρΓβάίβϋοη αββοιιιρΙίβ ΙίΙΙβΓαΙβιηβηΙ 

ΐ{πβ ά’ιιηβ βοηιραΓαϊδΟΐι οπ ά’πη δβιΐδ Ι7ρί€{πβ. ^αβ1(ίπβδ 0ΓίΙί({υβδ αί1α(|ΐιβιιί 

1 απίΐιβηίίβίΐβ άβ Ια οϋειίίοη; ιιιαίδ βΐΐβ βδΐ ηβββδδαίΐ’β ροπΓ 1β δβπδ, β1 δί βϋβ 

βΙαίί Γίηνβηίίοη ά’πη ααΙβπΓ βοπναηΐ ά ίβίβ Γβροδββ, ί1 αυραίί ρΓοΙιαΕΙβηιβηΙ 

δπίνί άβ ρΐυδ ρτβδ 1β ίβχίβ 1ιί]3ΐί€[πβ. 8αιΐδ άβδίΐδ, Ιβδ άίδβίρΙβδ ηβ δοηί ςπβ 

άβ ραιΐΥΓβδ ΕΓβΡίδ, ίιηρηίδδαηΐβδ, δαιΐδ βοΐιβδίοη; ί1 οοηιρΓβηά ΙβιΐΓ ί·αί}3ΐβδδβ 

βΙ Ιβδ ΐΓαίΙβ ανββ ίηάιά^-βηββ. 

28) Ε’βδρβΓαηββ, Ια οβιάίΐυάβ άβ Ια Γβδυιτββίίοη, αηηοηβββ ιιηβ ίοίδ άβ ρΐιΐδ 

ίΐ’βδ δίιηρίβηιβηΐ, δπίΐ βοηιηιβ ά'οτάίηαίΓβ Ιβδ ρΓβάίβΙίοηδ δοηιΐ3Γβδ (οΕ νιιι, 31; 

IX, 31; X, 34). II να δαιΐδ άίρβ (|ΐιβ ββ ραδδα§·β βδΐ Γβ§·αΓάβ ραβ Ρβαπβοιιρ άβ 

βΓίίίςηβδ βοιηηιβ ηηβ αάάίίίοη ροδίβιάβυρβ, ραρββ ςηβ Ιβδ Αρόίρβδ ηβ δ’γ δοηί 

ραδ αίίαβίιβδ ίβηηβηιβηί. Μαίδ ΙβαΓ άβδαιτοί ηβ δ’βχρΙίιιιιβ-Ι-ίΙ ραδ δυίΓίδαηι- 

ηιβηΐ ραΓ Ιβδ ίαίίδ? Όαηδ Ιβδ βαδ ({πβ ηοπδ νβηοιίδ άβ βίΙβΓ, Μβ. δβ δβρναίΐ άιι 

λ^βιΈβ άναστηναι ροπΓ ίηάίι^ηβΓ Ια ΓβδπιτββΙίοη άβ άβδπδ; ιιιαίδ ί1 δ’βδί άβ3ά 

δβρνί άβ Ιγερθηναι α ρτοροδ άβ Ια ΓβδΠΓΓββΙίοη (νι, 14. 16; βΕ χιι, 26); οη δΟΓΐ 

άβ Ια ιηοιά βοιηιηβ ά’πη δΟιηιηβίΕ Εβ Γβηάβζ-Λ^οπδ βη Οαΐίΐββ βδΐ βοηιηιπη α 

Μβ. βί ά ΜΙ.; Εβ. η’α ηβη άβ άίβββίβιηβηί ραραΐΐβΐβ απχ νν. 27 βΐ 28. 

29) Εβδ ραΓοΙβδ άβ άβδπδ βοηίβηαίβηί ηηβ ρΐ’βάίβΐίοη ρβηίΕΙβ, πιαίδ ραδ 

ιηβηιβ πη ΓβρΓΟβΙιβ. Ρίβιτβ ηβ ρβιιί δπρροΓίβΓ ηπ’οη άοπίβ άβ δα ΓιάβΙίίβ. 



360 ΕΥΑΝΟΙΓνΕ δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, XIV, 30. 

ΓίΐίθηΙ άθίτιοΓΒΐίδβδ, άπ ηιοίηδ ρ&β πιοϋ » Ιβδπδ Ιυί (ΙίΙ : « Εη 
νβήΐθ, ]β Ιβ 1θ άίδ, €[πθ Ιοί-πΐΘηιβ, &ιΐ]ουΓ(1Ίιπί, οβΙΙβ ηαίί, δίνειηΐ 

^πβ1^Iαβδ οοΐΏΐΏβηίαΙβπΓδ 8θ δοηί ΐΉοηΐΓθδ ΐΓβδ δόνβΐ’θδ ροπρ Ιπί. Β’ίΐρΐ’έδ 
Ειιίΐι^ηιίπδ (θ,ρρίΌπνβ ρείΓ ^’ινβίβ), ί1 α οοηιιηίδ Ιροίδ ίαιιΐβδ : ί1 α οοηΐΓβάϋ δοη 
ηιαίίΓΟ, Ϊ1 δ’θδΐ ιηίδ απ-ίΐθδδΐΐδ άβδ απίΓβδ, ί1 η’ο, βιι οοηΓιειηοθ θ|υ’βιι δοί, αιι Ηβιι 
άβ ΓβοοππΓ α Ια ρΓΪβΓβ. ΕΙ οβία βδΐ ]υδίβ, ιτιαίδ ί1 δ’βδί ογπ αϋβΐιιί άαηδ δοιι 
αίΓβοΙΐοη. Εη άοιιίβΓ, ο’όίαίί Ιιιϊ ίαΐΓθ ϊη]ιΐΓ6, 8αίηΙ ^β1^ : ηοη ββΐ ίβπιβνίΐαδ, ηβο 
Ίηβηάαοίαπι; δβά βάβδ βδί αροδΐοΐί ΡβΙνί, βί ανάβηδ αβββαΐΐίδ 6Γ§α Όοπιίηιιιη 
8αΙναΐοΓ6ΐη (δΐΐΓ Μί. χχνι, 33). Ββ ίοπίβ Γαςοη ο’βδί ]3ίβη 1β οαΓαοΙβΡβ άβ Ρίβπ'θ, 
θΐ Ια ίοηηιιΐθ άβ Μο. δΐΐΓίοηΙ βδί ά’ηηβ ]36ΐ1θ ΟΓαηβΓίβ. ΕΙΙβ ιηβΐ αιΐδδί ρίπδ θΐι 
Γθΐίβί ηιιβ οβίΐβ άβ Εο. βΐ ιηέηιβ άβ ΜΙ. Ια ίαιιΐβ άβ Ρϊθιτθ (^πί ιηβί δα ρβΡδοη- 

ηαΐίΐβ βη ορροδΐίΐοη ΐΓθδ οηιβ ανθο οβίΐβ άβδ απίρβδ. — εικαί, « πιβιηβ δί » (ίβχΐβ 
θρίίί(}ΐΐθ), οοηοβάβ €[ηβ Ιθδ απίρθδ ροπρροηΐ βίΡθ δοαηάαΐΐδθδ, ρΙπδ ηυβ κα\ ει, « βί 
81 » {ΒΙαδδ, ρ 281), άβ Ια ηια]θρίίβ άθδ πίδδ. βί Εα^οπιτι : « Μαίδ ραδ ιηοϋ » 

βΙΗρδβ ά’ηηβ ΡβΐΉαρς[υαΐ3ΐβ βηβρ§·ΐβ. 8ί, βοιηιηβ ί1 βδί ρΐιΐδ νραίδβηιΡΙαΡΙβ, 

Μβ. ίίβηί δα Ρβάαβίΐοη άβ Ια βαίββΐιβδβ άβ Ρίβρρβ, ςπβΐΐβ ηβ ίπί ραδ ΙΊιπιηΐΙίίβ 
άβ Γαρόίρβ Ρβρβηίαηί ηηί αββιΐδα δί ίραηβΙιβηιβηί δα ρρβδοιηρίίοη! 

30) Βαηδ Ια Ρβροηδβ άβ άβδυδ δβίοη Μβ. ίουδ Ιβδ ιηοίδ ρορίβηί: σύ βδί ορροδβ 
ά εγώ, « ρρββίδβιηβηί ίοί-ιηβιηβ » ; σηιχερον ανββ ταύτ^ νυκτί βδί ιιη ρΐβοηαδίηβ 
δαίδίδδαηί; « οπί, δίίόί αρρβδ ία ΡβΙΙβ ρροιηβδδβ »; βί : « αναηί (γιιβ 1β βος αίί 
βΐιαηίβ άβηχ ίοίδ, β’βδί ίροίδ Γοίδ οιυβ ία ιηβ Ρβηίβραδ », ίραΐί Γιηαΐ, ρΐιΐδ §·ρανβ 
€[υβ 1β δίιΉρΙβ δβαηάαΐβ άοηί ΡίβΡΡβ δβ βρογαίί ίηβαραΡΙβ. Οη βροίί βηίβηάρβ ία 
ρβρΙίΐίπβ αίίβίηάρβ ΡίβΡΡβ βη ρΙβίη λάδα§'β. Ββ. βί ηιβιηβ Μί. η’οηί ραδ ββίίβ 
ηβίίβίβ βίη§·1αη1β. συ βδί οιπίδ ραρ νΕΒ βίβ. βί άβ ηοιηΡρβηχ ηΐδδ. αηο.-Ιαίΐ., 
ηιαίδ ί1 βδί βρίίίίΐπβηΊβηί ββρίαίη. — ση[α.ερον, αη]οιΐράΊΊΐπ, ραρββ ηιιβ 1β ]οιΐΡ 
βοΐΉΐηβηςαίί βΐιβζ Ιβδ ΗβΡρβηχ ανββ Ια ηιιίί. Μβ. βδί Ιβ δβηΐ (δΐιίνί ραρ Ρα^οηιη) 

α πιβηίίοηηβρ Ιβ δββοηά βΐιαηί άη βοη : η δίς οιηίδ ραρ νΕΒ βί ρίπδίβιιρδ ιηδδ. 

αηο.-Ιαϋ. βδί ββΡίαίη. Εβ δβηδ βδί άοηίβηχ. Εοιηιηβ Μβ. άίδίίη^Ήβ Ιβ βΐιαηί άιι 
βος βοιηιηβ ηηβ νβίΐΐβ δρββίαΙβ (άλεκτοροφωνία χιιι, 35), οη ρβηί βροίρβ ςιι’ίΐ 
ρβ§·αράβ Ιβδ άβηχ βΐιαηίδ άη βοί^ βοιηιηβ Ιβ βοιηιηβηββιηβηί βί Ια Γιη άβ ββίίβ 
νβίΠβ βί βίίβΡ βοιηιηβ αηαΙο§'ίβ : δτε τό δεύτερον άλεκτρυών έφθέγγετ’ (ΑκίδΤΟΡΗΑΝΕ, 

Σ^αδδβ/ηΗββ άβδ ββιηηιβδ, 391); (^ιιοά Ιαπιβη αά ^αΙΙί οαπίαιη βαοίΐ ίΙΙβ δβοηηάί 
ΡΓΟχίπιιΐδ αηΐβ άίβπι οαιιρο βαΐβί (άυνκΝΑΡ, ιχ, 107 δδ.). Β’αηίρβδ οηί ρβηδβ ηηβ 
άβδηδ νοηΙαίί ηιαρηηβρ βοιηΐ3ίβη Ιβ ίιάρΐβ Ρβηίβιηβηί α βίβ ραρίάβ, Ιβ ίροίδίβιηβ 
αγαηί δηίνί Ιβ ρρβιηίβρ αναηί ηη’ηη βοη αίί βη Ιβ ίβιηρδ άβ βΐιαηίβρ άβηχ ίοίδ. 

Εβ ρρβρηίβρ δβηδ Γιχβ ανββ ρΐηδ άβ ρρββίδίοη Ιβ ηιοιηβηί άη ρβρβηίίρ, ββ ηηί 
Ιβ Ρβηά ρρβίβΡαΡΙβ, ά’αηίαηί ηηβ Ιβ ρρβιηίβρ βΐιαηί ηβ δβρα ραδ ιηβηίίοηηβ (ίβχίβ 
βρίίίηηβ). Α άβρηδαΐβιη ά Ια Γιη άβ ιηαρδ οη αιι άβΐ3ηί ά’ανρίΐ, οη βηίβηά Ιβ βΐιαηί 

άη βοη νβΡδ ίροίδ Ρβιιρβδ βί νβΡδ βίηη ΙιβιΐΡβδ βί άβιηίβ άη ιηαίίη. Αλέκτωρ βίαίί 
ηη ίβριηβ ροβίίηηβ αηβίβη, ΡβιηρΙαββ βη αίίίηηβ ραρ άλεκτρυών (βί. ΚιιΐΗβρβοΓά, 

307 δ.), ιηαίδ ηηί α ρβραρη άαηδ Ια Ιίοίηβ (βί. Ραρύνη ίοινηδ, 29, βηνίροη 100 

αρ. 3.-Ε.Κ Εβ ραρ}^ρηδ άη Ρα^οηιη άίί άλεκτρυοίν βί κοκχύζειν (βη ραρίαηί άη 
βοηβοη οη άη βοη) ροιιρ Ιβ δίιηρΙβ φωνεΐν, άοηΐ3ΐβ αίΤββίαίίοη ά’β1β§;·αηββ ηηί 
η’βδί ραδ ροηρ ΡβΙιαηδδβΡ δοη αηίίηηίίβ. 
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(|α’υη οο(} ειίΐ οΐιαηΐβ άβιιχ ίοίδ, Ιπ πιβ ΓβηίβΓ&δ ΐΓοίδ Γοίβ. « Μ&ίδ 

ί1 η’βη (ϋβειίί (^αβ ρίπδ ΓογΙ : « ^α&ηά ίΐ ιώθ Γαυάραίΐ ιηοηηΓ ανβο ίοΐ, 

]β ηθ Ιθ ΓβηίθΓαί ροίηΐ. » Εΐ Ιουδ βη (ϋδαίΘηί αιιΐ&ηΐ. 

ίΐδ νίπΓβηΙ βη υη (Ιοτηαίηθ αρρβίβ Οβ11ΐ8βηι&ηί, βί ί1 (ϋΐ 4 

31) ΡΐβιτΘ δ’οΡδΙΐηβ (έκπερισσως, Ηαραχ). ΑίΓιπΉβΓ 8α ίιάβΐίΐβ β8ΐ ιιιι άβδ οαδ ού 
Γοπ 2)βιιΙ (ΙοπαβΓ ιιπ άβιηβηΐί δαηδ ιηαικ^αθί* αία ροΙίΙβδδβ. Ρΐβιτβ βίαΐΐ βνίοίβηι- 

ηιβηΐ δίηοΘΓβ, ιηαίδ ϋ ηβ Ιβηαίΐ ραδ αδδβζ οοηιρίθ άβδ ΙιιηιίβΓβδ διιρβπβιΐΓβδ άβ 
3βδΐΐδ. ΝαΙιΐΓβΙΙβηιβηί δοη θχβιηρΙβ θδΐ οοηία§·ί6ΐιχ, βΐ Ιθδ αιιΐΓβδ ιιβ νβιιίβηΐ ραδ 
ΙθΐΏθί§ΊΐθΓ ηιοίηδ άθ ζέΐβ. — άπαρντ^σομαι οπ άπαρντ^σωμαι (ρΓβίθΓβ ραΓ Τίδοΐίβη- 

(ΙογΓ ΐΓορ Γιάθΐβ α ν), αρΓθδ ού μη, ηό§'αΙϊοιι (Ι’πηβ αοίΐοιι ΙιιΙυΓΟ, ηπβ 1β νβΛβ 
δοίΐ αιι ίαίιΐΓ οπ απ δΐιΐ3]οηοΙϊΓ [Βΐα88, 214). Ρο. β1 3ο. ςπί η’οηΐ ραδ Ια ρΓβάΐο- 

ϋοη αιιχ άΐδοίρίβδ η’οηί ραδ ηοη ρίπδ ΙβπΓδ ρΓοΙβδΙαΙίοιίδ. Ρβ οαδ άβ Ρΐβιτβ 
βίαϋ άβνβπιι ί^ρΐηπβ (Ιαπδ Ια ΐΓαάΐϋοη αιι ροΐηΐ οιπβ 1β ΓβδΙβ (ΙβίΏβπΓαϋ (Ιαιΐδ 
ΡοιηΡΓβ; Μβ. βί ΜΡ οηΐ ΓβΙβηπ Ιβδ ίαΐΐδ ρίπδ ΐηΙβ§τα1βΐΉβηί βί Μβ. δΠΓίοπΙ 
α βοηδβΓνβ ΙβιΐΓ βαβίιβΐ ρηηιίΙΐΓ. 

32-42. Ρ’αοονιε α (3ϊετη5εμανι (ΜΙ. χχνι, 36-46; Ρο. χχιι, 40-46; βί. 3ο. χνιιι, 
1 δ.). 

32) 3βδπδ η’αναϋ ραδ άβδδβΐη άβ ΓβπίΓβΓ οβίΐβ ηιιΐΐ-ΐά ά δοη αδΐΐβ 0Γ(1ΐιιαΪΓβ 
(Ιβ ΒβίΡαηΐβ. II δ’αιτβΙβ άαιΐδ πιι ΐΐβιι ηοιτιηιβ Οβίΐΐδβιπαπΐ. — /,ο^ρΡν δΐ^-πΐΓιβ 
(1β]α βη §τβο βίαδδΐηιιβ πιι άοηιαίηβ ιΐβ οαΐΏρα§Ίΐβ, ιιη 3αΓ(1ΐιι. ΟβίΙΐδβιηαηΐ δΐ- 

^ηΐΓιαΐί « ρτβδδοΐι· ροπΓ ΓΡπΐΙβ » ΠΛ, ρΓοηοηοβ ΠΛ (Οαεμαν, Αναπι. 

Οναηι., 2® βά., 191). II γ αναϋ πηβ ρΓοηοηοΐαϋοη οοηΐΐ’αοΐββ : Γεσσημανει (ΕΚ, βίβ.) 

ςπΐ δπ§'§;·βΓαΐ1 Γβίνηιοΐοο'ΐβ ναίΙί8 ρίηβΊΐΪ88ίηια οπ ρίη^'ΐιίιιητ (δ. 3βΓ. 8πγ ΜΙ. χχνι, 

36), β’βδί-α-άΐΐ’β ΝίΛ. Ε’βίαΐΐ δαιΐδ άοπίβ πη ρβΐΐΐ οΡαιπρ ρΐαηΐβ ά’οΗ- 

ΛΠβΓδ, ανββ πη ρρβδδοΐρ, ΐηδΙαΙΙαίΐοη ηΐδίΐηπβ οοιπίΏβ Ια Ραίβδϋηβ βη βοηιρίαΐΐ 
βΐ βη βοιπρίβ βηβΟΓβ πη δΐ §ταη(1 ηοηηΡΓβ. Ρ’αρρβδ 3ο. χνιιι, 1, ββ ]αΓ(1ΐη βίαϋ 
απ άβία άπ ίοιτβηί ιΐβ ΡβιίΓοη, ΐ1 αναϋ πηβ οΙόίπΓβ, βί 3βδπδ βίαϋ δοπνβηί 

νβηπ ανββ δβδ άΐδοΐρίβδ. Ρα ίΓαάϋίοη (Ιβ 3βΓΠδα1βηι οοηηαΐδδαΐί ββ Ιΐβπαπ ίβιπρδ 
ά’ΕπδβΡβ : εν ω και νυν τάς εύχας οί πιστοί ποιεΓσθαι σπουδ^άζουσιν, βί άπ ίβιπρδ άβ δαΐηί 
3βΓ0ιηβ, ΐ1 γ αναϋ πηβ β^Ίΐδβ : 68ΐ αηΐβτη αά ναάίοβ8 ιηοηίί8 ΟΙίνβΐί ηιιηβ 
60€ΐ€8ία ά68ΐιρ6Γ αβάίβοαία {Οηοητ. 8. ο.). Ρα ρβίβπηβ Είΐιβηβ (αηβΐβηηβ 
βγίλπβ) ραΗβ άβδ οβΓβΐΉοηΐβδ (:[π’οη γ αβοοιπρΗδδαϋ ρβηοΐαηί Ια δβιπαίηβ δαΐηίβ. 

Οβ ηοδ ]οπΓδ, ΓβηιίΓοϋ βίαΐί βοηηπ ίραάϋΐοηηβΠβιπβηί ραΓ πηβ δορίβ άβ ιππγ 
βΪΡβπ1αΪΓβ οΐι Γι^Ίΐραΐί απ ίοηά πη άβΡΗδ άβ βοΙοηηβ. Ρβδ ίοπϋΐβδ άβδ ΡβΓβδ 
Ρραηβΐδβαΐηδ οηί άββοπνβΓί ββδ άβηιΐβρβδ αηηββδ πηβ β§·1ΐδβ άοηί Ι’αΡδΐάβ δβ 
ίροπνβ ρρββΐδβιπβηί οβοπρββ ραο ΓβηιίΓοΐί ίραιϋίΐοηηβΐ. Απδδΐ Ιβ Κ. Ρ. Βαρ- 

ηαΡβ Μβΐδίβρηιαηη α-ί-ϋ Ρβηοηββ α ρΙαββΡ Ια δββηβ βναη^'βΐΐηπβ άαηδ Ια Οροίίβ 
(ϋίβ άβ 1Ά§Όηΐβ [Οιάάβ άβ ΤβΓΓβ 8αίηΐβ, βά. αη§·1αίδβ, 1907, ρ. 174). 

Ρ’β§·1ΐδβ ηοπνβΠβιπβηί ιπΐδβ α ]οπρ δβ ίροπνβ ]πδίβ απ δπά άπ ,)αράΐη άϋ άβ 
Οβίϋδβιηαηΐ, ρΐαηίβ άβ ίρβδ νΐβπχ οΙΐνΐβΡδ; οη ί§·ηορβ ηαίπρβίίβιπβηί Ιβδ Ιΐηιϋβδ 
αηβΐβηηβδ. 

— καθίσατε ωδε, ρροΒαΡΙβηιβηί ρρβδ άβ 1’βηίρββ, ά Γΐηίβρΐβπρ. Όαηδ ΓΐηίβρναΙΙβ 

3πάαδ αναϋ άΐδραρπ. II ρβδίβρα άοηβ ϋπϋ άΐδβΐρίβδ §^Ρθπρβδ, ρβηάαηί ςπβ 3β- 

δπδ δ’βίοΐ^'ηβ ροπρ ρρΐβρ, —έως, δοπδ-βηίβηάπ αν, ββ (^πί βδί ίΡβδ Γρβςπβηί άαηδ 
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8β8 (1ί8θίρ1β8 : (( Α88Θγβζ-νοπ8 ιοί, ρΘηάαηΙ (^πθ ]θ ρήθραί. « ΕΙ 
ί1 ρηΐ ανθο Ιπί ΡίβΓΓβ βΐ ^8ι^(^υθ8 θΐ ^θαη θΙ ί1 86 ΐΓουνα 88ΐί8ί ά’βίΤΓοί 
βΐ ά’&ΕβΙΐβιηβηΙ. ^4 ΕΙ ί1 ΙβπΓ άίΐ : « Μοη έιηβ Θ8ΐ ΙηδΙθ ]Π8€[π’α 
Ια ηιοΓΐ; ΓθδΙ^βζ ιοί βΐ νβίΐΐθζ. » δ’βίαηΐ αναηοβ υη ρβιι, ί1 Ιοιη- 

ΕαίΙ οοηίΓΘ Ιθγγθ, θΙ ί1 ρηαίΐ, ροπΓ €[116, δ’ίΐ άΙαίΙ ρο88ί1)ΐ6, 66ΐΐ6 

Ιθδ ραρ^ΓΠδ [ΜοιιΙΐοη, 169), « αιΐδδί 1οη§1οηιρ8 ιριο ^ο ρΓίΟΓαί », άοηβο ΟΓβηι, βί 
ηοη ρεΐ8 « .]υ8({ΐι’ίΐ οο €{ΐιβ ϊ’αίο ρπό ». 

Μί. ίΐ ιοί πη ίραϋ ρίϋθΓθ8({αβ ([ΐιί ΐΏΛη(|πθ έ Μο.; ,Τθ8ΐΐ8 βθίτιΐιΐβ ηιοηίΓβΓ Γβη- 

άΓΟϋ, ΟΟηΊΙΊΊβ ρΟΠΓ 1*α88ΠΓ0Γ 808 (1Ϊ8θίρ1θ8 ; ίΐ η’ΪΓα ρί18 Ιοίη. 

33) Εο. 8ΐιίΙ (1θ8 Ιο άβΐιιιΐ 8ίΐ νοίο ρΐ’ορΓΟ, ί\88βζ (ϋ8ϋηοΙο άβ οοΠο άβ Μο. οΙ 
ιΐβ Μί. Εοί87 οη οοηοίπί ΐ[ΐι’ίΐ ί\ οοηηυ ιιη ΓοοΐΙ ρ1π8 δποοΐηοί, υηβ 80γΙθ άβ 
ρροΙο-Μαρο, (}α’ί] α οοιηρΙόίό οί οοτη^ό ανοο Ιο Μαΐ’Ο ίίοΙυβΙ; οοΐΐ)βοίυΓβ 8αη8 

αυοιιη ίοηάβιτιοηΐ, Β08 Ιο άοΐ^ιιΐ άο Ιίΐ άβηιίοΓβ οόηβ, Εο., ι^ιιί α, ένϊιΙθηιΐΏθηί (ίθ8 

ίΓοκϋίϊοηβ 1ιίΘΓθ8θ1}αηίί,Ίίηο8, 80 ιήοπΙρο 6θαιιοοπρ ρ1ιΐ8 ίηάόροηάαηΐ ά, Γβ§·ίΐι*ο1 

άβ Μο. Νου8 η’ανοη8 ρίΐ8 (1β8 1ογ8 ;ι ηοΙοΓ ιοί 808 (ϋνθΓ§·βηοβ8. 

— παραλα[χβάνει κτλ. ^παη^1 .Ι08Π8 80 ΓοΙΐοαίΙ ροιίΓ ροίβΓ, ί1 άοιηοπΓαίί 8βπ1; 

οΓ. I, 35; VI, 46. Εβ 8θίΓ-1;ι ίΐ ρτοπά άβ8 ίβηιοίηδ, 168 ΐΏβηιβ8 (:{υΐ οπί βίο Ιβ- 

11101118 άο Ια ΓβδίίΓΓΟοίίοιι άο Ια ίΐΐΐβ άο ,ΤαϊΓΟ (ν, 37) οί άο Ια ΤΓαη8Γι§ΊΐΓαΙΐοιι 
(ιχ, 2); οοπχ-Ιά 80ΐιί ηιίβπχ αΓΐιι08 ροαο ιιο ρα8 οίΓΟ 80αιΐ(1α1Ϊ808 άυ δροοίαοΐβ 
άθ 8οη α§·οιιίο (Ειοίοο); 8αιΐ8 άοιιίο απ88ί οο 8θηΙ ]θ8 ρ1υ8 ο1ιβΓ8 ά δοη οοοπγ; 

ΐ1 ίοουνορα 0{ΐιβ1(:|πβ ΓβοοηίοΓΐ α 168 δθΐιίΪΓ ρΓθ8 άβ Ιυί άαιΐ8 οβίίβ ηιιϋ οηιβίΐβ. 

•— έκθαρ-βεΓαΟαι ιιιαΓί^ιιο ΓοίΓοοΐ, ηιαίδ ά’αίιοοά ΓόΙοηηβιιιβηΙ βΐ Ια δίπρβΠΓ. Εα 
ρβιΐ8ββ άβ Ια ραδδίοιι 8β ροβδβιιΐβ ανββ πηβ ίβΐΐβ ίοΓββ, ΐ[πβ 3β8ΐΐ8 βιι βδΐ 8πγ- 

ρΐ'ίδ βί ίβιτΐββ. Απ Ιίβπ άβ Γβα^άΓ Γοοίβιτιβηί, ί1 βδί βοηιιιιβ άβδοιτιραοέ. ΡΙαίοη 
]θίηί άδηρ.ονεΐν α άπορεϊν ; οί. Ρΐιβάνβ, 251 Β : άδηιχονεϊ” τε άτοπία του πάθους και 
άποροΰσα λυττα (Λ’ο’οίο). Εβ δαίδΐδδοιιιβηί βδί 81 άουΙοπΓβυχ ςυο 3β8ΐΐ8 βη Γαίί 
οοηΓιάβηοβ αιιχ ίοοίδ. 

34) 3β8υ8 β8ί ίπδίβ α βιι ιιιοππγ; οΓ. .Τοηαδ ιν, 9 : σφόδρα λελύπημαι εγώ ?ως 

θανάτου (ΙΊΙΏ 5^7). — μείνατε βί γρηγορε^Γε, 1β ρΓΟίιιίβΓ α Γαοήβίβ ραίΌβ ^[πβ Γαοίίοη 
άβ άβιηβιΐΓβΓ β8ί ββηδββ αββοηιρίίβ άπ ιηοιιιβιιί ({π’ίΐδ ηβ ]ιου§·βιιί ρα8 : δο^βζ 
ίιΐδίαΙΙβδ! Εθ δββοηά απ ρΓβδβηί ραοοβ ({π’ΐΐ Γαπί ϊιιιιιιβάΐαίβπιβιιί βοιιιηιβηββι· 

α νβίΙΙβΓ (βί. Β1α88, 198. 200). 

Εβ δΐι]θί άβ Ια ίπδίβδδθ άβ .Τβ8Π8, β’βδί αναιιί ίοπί 8α ραδδίοη βί δα ηιονί. 
^πβ1ς[πβ8 ΡβΓβδ, βοΐΏΐΊΐβ δαΐηί ΑπιΙίΓοίδο βί δαΐηί άόΐΌΐιιβ, ρΓβοοβπρβδ άβ ηιοιι- 

ίΐ’βΓ ο|πο 3β8Π8, βίαηί Βίβπ, η’βίαΐί αβββδδΐΐιΐβ α αιιβιιιιο ραδδίοη νβήίαίιΐβ, η’οηί 
ραδ νοπΙπ οοηοβάβΓ ββ ροίηί. Ββρπίδ, ββοίαίηδ απίβπΓβ ιιΐ78ίίθ[πβ8 οπ αβοβίί- 

ΐ{πβδ η’οηί νοπΙπ Γββοηηαίίρβ ά’απίρβ βαπδβ α Ια ίηδίββδβ άβ άβδπδ (^πο 1β δρβο- 

ίαβίβ άβ8 ρββΐιβδ άβ8 1ιοιιιιιιβ8, Γίηπίάίίβ άβ 8β8 δΟπίΤοαιιοβδ ροπρ υη §·ραηά 
ηοιηΐιρβ, βίβ. Κηαίι. Ρβροηά ίρβδ ]π8ίβιηβηί : νβηυη αανβηάαηι 68ί ηβ ρί6ία(Ϊ8 

βί ^ΙοΓίαβ 0/ΐΓί8ίί ίά β88β ανύίΐΓβιηιΐΓ ([ΐιοά 8. Ιίίίβρίδ ηοη βοηβοΐ'άαΐ. 
35) άβδπδ 8’αναηοο πη ρβπ ροπρ ρρίβρ ρ1π8 Ιίΐιρβιηοηί, ηιαίδ ίΐ η’βδί ραδ Ιοίη 

άβδ ίροίδ, οί ΓίιηρΓ. ’έπιπτεν (ηβ^Ίί§'β άαιΐδ Ια ίραάποίίοη άβ Εοίδ^) ηιοηίρο θ[πβ 
1β ηαιταίοπρ αναίί Ιβδ αβίίοηβ άβ άβδπδ 80Πδ 1θ8 ^βπχ [8^\>βΐβ). Εβδ άίδοίρΙβδ 
ροπναίβηί δαηδ άοπίβ βηίοηάρβ, βί ρίβη η’ίηάίιγπβ ι^π’ίΐδ δοίβηί ίοηιΡβδ άβ 8θπι- 
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ΙιβπΓβ ρείδδαί; Ιοίη (Ιβ Ιπί. ΕΙ ΐΐ άίδαίΐ : « ΑΒΒα! Ρθγθ! ΙουΙ ΕβδΙ 

ροδδίΜθ; θΐοί^ηθ άθ ιηοί οθΙΙθ οοπρβ; ιτιαίδ ραδ οβ (|πβ ]β νβπχ, 

ηιβίΐ αναηΐ ά’ανοίτ ουϊ Ιοδ ρΓΟίηίόΓΟδ ραΓοΙθδ άβ Ια ρηβΓΟ 6ο .Τόδΐΐδ. Οη η'αϋα- 

οΙιΟΓα 6οηο ραδ ΐΓορ ά’ίιΏροΓίαηοο απχ ίηδίηιιαϋοιίδ άο Ροίδγ δυο οοΙΙβ δοβπο 

άοηί Ιβδ ίθΙΉοίηδ βίαίοηΐ βηάοΓίηΐδ. 6βδυδ ηβ δβ ιηοί ραδ α ^όιιοπχ ροδθΐιιοηί, 

ΐ1 ίοΐΏΐ3β α ΙοΓΓβ (έπ'ί της ανβο 1θ ^-βη. οοπίιτιο ιν, 26; ιχ, 20), ρΓΟδίοΓηβ. Μο. 

δβιιΐ ΓαρροΓίθ Ια ρηοΓΟ βη δΐ^ΐο ίπάιρβοΐ, αλ^αηί 6β Ια Γορτοάπιρο βη ρρορτοδ 

Ιοπηβδ; Οθ δοηΐ ]3ίοη Ιβδ ηιέηιβδ ίΟοβδ. Ό’αίΐΐοπί’δ Ια ρποΓβ βδΐ δίηοοΓβ, ΙουΙ βη 

βίαηΐ δΐιΙίΟΓάοηηβο ά Ια νοΙοηΙβ (1β Όίβυ, βΐ Ιβδ βχβ§·θίβδ βαΙ]ιο]ίθ{ΐιοδ ηβ νοίβηΐ 

ραδ Ια ηηβ « οοηίβιηρίαΐίοη άβδ ιΙβΟΓβΙδ (Ιίνίηδ, οοηδββ ίηΙβΓΓΟιηρηβ ραΓ Ιβδ Γβ- 

βίαηιαίίοηδ 6β Ια ηαίαββ 0{ΐπ ηβ Λ^οηΙ ραδ ιηοπηΓ » [Εοιβι/, II, 564). — ει δυνατόν, 
βοιηηιβ XIII, 22, δ’ίΐ βίαΐί ροδδίΐ^ΐο δαιΐδ ΐΓθη]3ΐβΓ Ιβ ρΐαη άΐνίη. ή ώρα οδί ιιηβ 

βχρΓβδδίοη ,ίοΐιαηηίηβ (.Ιο. νιι, 30; νιιι, 20 βίο.), Ιβ ίβιηρδ ιηαιχ{ΐιβ ροιίΓ Ια ραδ- 

δίοη (βί. V. 41), ανβο ηηβ ηιιαηββ 6β ρΓβαΙόΙβηηίηαΙίοη οΐίνίηο (οΓ. Όαη. χι, 40. 

45; V, 5; νιιι, 19 [ΡΧΧ]). 8ί Ιβ ιηοιηβηί Πχβ ροιίΓ ] βρΓβηΛ'Ο « ραδδβ » δαιΐδ 0[ΐι’β11β 
δοϋ άθβΐιαιηθο, Ιβ ρβπΐ βδΐ άοηβ βνίίβ, β’βδί ββ ςπ’βχρΓΪιηβ παρέλθη απ’ αύτοΰ, 

« ραδδβ δαιΐδ ΓαΙίοίηάΓΟ «. 

36) ΡαρΓίοΓΟ δοιίδ δα Γοπηο άΪΓββΙβ βδί ΓβρΓοάαΐΙο ρΓβδθ|αβ άαηδ Ιβδ ιηβιηβδ 

ίβηηβδ ραρ Ρβ., ηιαί^τβ δοη ίηάόροηάαηβο 6ο Μο. 6αηδ ΙοπΙ βοΐ βρίδθ6β. 8’ΐ1 

η’7 α πβη 6β ρΐηδ Ιουβίιαηΐ, ί1 η’^ α 6οηβ αιΐδδί Ηβη 6ο ιηΐοιιχ αΐίβδίβ. Όαηδ 

Άββα δ πατήρ, άββά βδΐ ΓαΓαιηββη αΙ>1)α, 6αηδ 1β€[ηβΙ α Γιηαΐ βδΐ ροπΓ «ί, 6οηβ α 

Γοπ^ΐηβ : « ιηοη ρβΓΟ », ιηαίδ ββ ιηοΐ ροπναΐί βηδπίΐβ θΙγο ρπδ ροιίΓ ηη δΐιΐ3δ- 

ίαηίίΓ 6βίβιηηίηβ, βί θΙγο ίΓα6αίί ό πατι^ρ (Βαι.μαν, Αί\ Οναιη., 2° β6., 198 βΐ 90). II 

η’θδΐ ραδ ίηνΓαίδβιη]3ΐα]3ΐο ςιιβ ,Τβδπδ αϋ ρροηοηββ ββδ ιηοίδ ίοΐδ ςιιοΐδ, βη αΐ’α- 

ιηββη βΐ βη §τββ, ρατ υη η3β1αη§·β αδδβζ ηαίιΐΓβΙ 6βδ 6θΐιχ ί6ί(3ηιβδ, οί οη α βίΐβ 

βοιηηιβ αιιαΙο^ΐΉβ ού Ιβ δβοοη6 Ιβηηβ βδΐ ιιηβ ίΐ'αηδβΓΐρίίοη 6β 

Κύριε, βΓ6οηβ ιιηβ ίΓα6ιιβΙΐοη 6β *ι1Ό, δβί^ΊΐβπΓ; ββρβη6αηΙ ί1 βδΐ ρίπδ ηαΙπΓβΙ 

6’α6ιηβ1ΐΓβ (^ηβ Ιβ ρΓβιηίβΓ ιηοΐ βίαΐί Γβρβίβ 6αηδ Ια βαίββΐιβδβ βί αιΐδδΐίόί βχ- 

ρ1ΐ(|ηβ. Οη ρβπί ηοίβΓ ιριβ 6β ηοδ ]οηι\δ α ,ΙβΓηδαΙβιη, οη ηιοί αδδβζ ίΓ6ΐ{ΐιβηι- 

ιηβηί αΒοηηα, « ηοίΓβ ρβΐ’β », βη ραβίαηί 6’ιιη ρτβίΓβ, 6αηδ ιιηβ ρΙίΓαδβ ίβαη- 

ςαΐδβ. Μβ. η’α ραδ 6ΐί δ έστιν παττ^ρ (οΓ. ν, 41; νιι, 34) ραρβο ΐ{ΐιβ Ιβδ ίβηηβδ Ιυΐ 

δοηί λ’^βηπδ ίουί ίαΐίδ, βί ςη’ΐΐ δ’α§·ΐδδαΐί 6’πη ιηοί αΐ’αιηββη ίββδ βοηηυ. 

Κβ ΡβΓβ βδί ίοηί-ρηΐδδαηί. Α ββ ιηοιηβηί ιηβιηβ οΐι Ιβδ οηηβιηΐβ 6β Ιββυδ δβ . 

βροΐοηί δΐ βββίαΐηδ 6β Ιβ ρβιΜρβ, Ιβ ΡβΓβ ροηιταΐί Ιβ 6ΐδρθηδβΓ 6β Ροϊγο ββ βα- 

Ηββ. Ρβ ίβηηβ 6β οαΐΐββ ιηαΓςηβ 6β]α ηηβ βρΓβιινβ 6οπ1οηΓβπδθ (οΓ. χ, 38); βί Ια 
βοιηραβαίδοη ανβο δαΐηί Ιβαη (6ο. χνιιι, 11) ρΓοηνβ α Γβγΐ6βηββ ςιι’ΐΐ δ’α^ΐί 6β 
Ια ραδδΐοη. Ιβδπδ αναΐί δαηδ 6οιιίβ 6β]ά ββίίβ ΐιηα§’β 6βναηί Ιβδ γβιιχ αη ιηο- 

ιηβηί 6β Ια ββηβ βηβΙιαΓΪδίΐιριβ (ν. 24). Μαΐηίβηαηί ΐ1 6βιηαη6β ροδΐίΐνβιηβηί 
ΐ[ηβ ββίίβ βουρβ Ιηΐ δοΐί βραρ^Ίΐόβ; παραφέρειν δί§’ηΐΓιο 6’θΓ6ΐηαΪΓβ « αρροτίβΓ, 

ίαΐρβ ραδδβΓ )) 6αηδ Ιβ δβηδ 6β ροπ'ΐ^βΓβ; ΐ1 δΐ§'ηίΓιβ αηδδΐ « ΙαΐδδβΓ ραδδβΓ », 

βί, ΐβΐ, ανβο άπ’ ερίου, « ίαΐρβ ραδδβρ Ιοΐη 6β ιηοί». Ροΐδ^βδίΐιηβ ςαβ ββίίβ βουρβ 
νΐβηΐ βη δΐιρβ1ιαρ§'β, βί ΐ{ΐι’β11β α βίβ βπιρριιηίββ ά Ραυΐ (II, 564)! Ρα ρρΐβρβ βδί 

αιΐδδΐίόί ιηο6ΐΓιββ ου ρΐυίόί οοιηρΙβίββ ραρ υηβ ρβδβρνβ : Γαΐ3αη6οη ά Ια νο- 

Ιοηίβ 6υ ΡβΡβ. Όβ ιηβιηβ ηιιβ Γΐηνοβαίΐοη 6υ 6β]3υί, ββίίβ ρβηδββ ραρρβίΐβ Γο- 

ραΐδοη 6οιηΐηίβα1β. II βίαΐί ίυδίβ ο[υβ Ιβδίΐδ ρραίΐς{υαί, ιηβιηβ 6αηδ ββίίβ βρρβυνβ 
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πιαίδ οθ (:[αθ Ια νβαχ. » Εί ί1 νίηΐ θΐ 1θ8 ΐΓοανα βηιΙοΓΓηίδ, θΐ ί1 

(ϋΐ α Ρίβιτβ : « 8ίιηοη, Ια άοΓδΡ Τα η’αβ ραδ ρα νβίΠβΓ αηβ ΙιβαΡθΡ 

^^Υθίΐΐθζ βί ρήθζ αΓιη άβ ηβ ρ&δ βηΐΓβΓ θπ ΙβαίαΙΐοη; οαΓ ΓβδρπΙ 

διιρΓθιηθ, Ια ρπέΐ’β €[α’ΐΙ αναίΐ οη8θί§’ηββ. Ό’αΐΙΙβαΓδ ί1 πθ δ’ίΐ^'ϋ ρκδ ά’υηβ 

Γοπηβ δΙβΓΟΟί^ρέβ ηΐ ά’ιιη βιηρΓυηΙ. — τί ροιίΓ 8 τι, ΓίηΙβΡΓΟ^’κϋοη ίικϋΓβοίβ 

ροπΓ 1θ Γθίαΐΐί, κδδβζ ίΓβςιιβηΙβ άκηδ 1θ8 ραργι-πδ άβδ ϊΐΐβΐΐρβδ βΐ Ιβδ ίιΐδΟΓίρ- 

ϋοηδ, ευρον γεοργον τίς αύτα Ιλκύστ^ (ΒΠ 822, ιιι® δ. κρ. .Τ.-Ο., (Ιαιΐδ ΜοαΙΐοη, 

ρ. 93). Ββ ρΓβΐΉίβΓ αλλά £ΐ βίβ Γοιηρίκοβ άαηδ Μί. βΐ Βο. ρουρ πλην. Μκίδ Ια Ρβ- 

ρβϋϋοη ΐΊΐαρ(}αβ ιηίβαχ 1β να-βΐ-νΐβηί άβ Ια ρβπδβθ 0{πί δβ Ρθροδβ (Ιαηδ Γαο- 

ςαίβδΟΘΠΊβηί α Ια νοίοηΐβ άΐνίηβ. II η’γ α ραδ α 9]οπΙβρ γενέσθω. δλνβΐβ ραρα- 

ρΒραδθ αάιηΐραΒΙθιηοηΙ : Ια θ|ΐιβδϋοη η’βδί ραδ (ού βΐ ηοη ρη) (Ιβ δανοιρ οβ ςιιβ 

36 νβαχ. Β’αΒαηάοη βδΐ οοιηρίβί. Ββρβηάαηί οβΙΙθ δπΒοροΙίηαΙίοη άβ Ια νοΙοηίβ 

ΙιυΐΉαίηβ άβ 36δπδ αΐίβδίβ δοη βχίδΙβηοβ, απδδί οβ ραδδα^β ίιιΐ-ίΐ (ΙβοίδίΓ άαηδ Ια 

ηιιβδϋοη άιι Γηοηοίΐιβίίδΐηθ. Μαΐάοηαί βη α οοηοΙπ ανθο ραίδοη ς^υβ οβ ηβ ΓυΙ 

ραδ δβυΙβίΉβηί ΓαρρβΙίΙ δβηδΐΐΐί άη Βΐιρίδί ςαΐ βιιΐ Ιιορρβπρ άβ Ια ιώορΙ, ικαίδ 

αιΐδδί Ια νοΙοηίβ, θ[ΐιί βδΐ υπβ ραρϋβ δπρβρίβυρβ άβ Γαηιβ. Ββ ηιβπιβ οχέ^-βίβ 

αΐοιιΐβ (δπρ Μί. XXVI, 39) : Ραυ,ίο αηΐβ (ΙίχίηιηΒ ΟΙΐΓίδΐιιπι ίη Ηαο οναΐίοηβ ιΐα 
Ιθ€ΐυ,αΙυ,πι /'ιιίβΞβ, ιιΐ 81 ρΓονεαβ ^αίβεβΐ Ιιοιηο, οιά ηβίΐηβ άίνίηα νοΙιιηΙαΒ αοβπίΐα 
68861, η6€ΐΐί6 8αΐί8 6886ί (θΓΐηΐίάίηί8 αά ιηοη6}η 8ΐιρ6Γαηάαιη; Γ6ΐίη€ΐιΐ6ΐ>αΙ 
6ηίιη ηαίιίΓαηι ϊιιιπιαηαιη, ν6ΐιιΐί 8θΙαπι, 60ΐηρν688α άίνίηίΐαΐ6, ιιΐ ρΐ6ηία8 ο^ί- 

610 81ί0 ^ιιη§6Γ6ίαι\ 

37) ΚηαΒ. α Βίβη ιιοΙβ ςιιβ Ιβδ ρβΡδοηηβδ αοβαΒΙββδ άβ ΙρΐδΙβδδβ ηβ ρβηνβηΐ 

ρβδΙβΡ βη ρΙαοβ. ΤαηΙόΙ 36δΐΐδ ρριβ, ίαηΐόί ί1 νΐβηΐ οΐιβρβίιβρ ηη ρβη άβ Ρβοοη- 

ίορί αηρρθδ άβ δβδ ίΐΌΐδ (ίίδβΐρΙβδ Ιβδ ρίπδ αίΐΉβδ. Οβία βχρΙίιιπβ (Ιβ Ια ιηαηίβΡβ 

Ια ρΙπδ ηαίιΐΡβΠβ ββ ΙρίρΙβ ίηβίάβηί ςηβ Βοίδ^ άββίαρβ αρίιΓιβίβΒ Ββδ άίδοίρίβδ 

αναίβηΐ δαηδ άοηίβ βδδογβ οΐβ νβίΙΙβΡ δβίοη Γοράρβ άπ Μαϋρβ, βΐ ΐΐδ αναίβηΐ ρη 

βηίβηάρβ δβδ ρρβιηίβρβδ ραροΐβδ; ηιαίδ ίΐδ δ’βίαΐβηί βηάορικίδ. ^βδηδ δ’αάρβδδβ 

α 8ΐηΊοη ςυβ Μο. α ίοιΐ3θΐΐΡδ αρρβΙβ Ρίβιτβ άβριιίδ δα νοοαϋοη (ιιι, 16). Β’βχ- 

ρρβδδίοη ηβ ΐΉαΡί^ιιβ ραδ ρρββίδβπιβηΐ ςιιβ Ρίβιτβ ηβ δβ ιηοηίρβ ραδ ιιη ροοίιβρ, 

ιηαίδ βΐΐβ α ςιιβίίΐηβ οΐιοδβ άβ Γαιηίΐίβρ ηιιί ραρρβίΐβ Ιβ Ιβιηρδ οπ 8ίιηοη η’βίαίί 

ραδ βηοορβ αρόΐρβ. Ραηνρβ 8ίιηοη, Ιοπ]οπΡδ Ιβ ιηβιηβ! (οΒ 866616 ηηί α Ρίβη 

ηοίβ Ια ηηαηοβ). Ββ. φΐί α βχβαδβ βη ραρίίβ Ιβδ αρόίρβδ δΐιρ Ιβυρ ΙρίδΙβδδβ, 

άπο της λύπης, ηβ βίίβ ραδ Ρίβιτβ, β1 ΐΉβιηβ άαηδ ΜΙ. Ιβ ΡβρροβΙιβ βδί ιηοίηδ 

άίρββί. II αΡβί§·ηαίί Ρίβρρβ ά’αηίαηΐ ρΐιΐδ δβΛΤΡβιηβηΙ ςπβ ΓαρόΙρβ αναίί ιηοηίΡβ 

ρίπδ άβ ίοη^ι-ηβ άαηδ δβδ ρροΙβδίαΙίοηδ άβ ΓιάβΙίίβ. Μβ. ηβ ΐΉβηα^τ ραδ Ρίβιτβ, 

ραρββ ηη’ίΐ βδί Γββΐιο άβ ΡίβΡΡβ Γ[ΐιί ηβ δβ ΐΏβηα§·βαίί ραδ. ϋαηδ ββΐΐβ άβίαίΐ- 

Ιαηββ άβδ αρόΙΡβδ, Βοίδ^ Ρββοηηαϋ « ΓίηΙβηΙίοη άιι ρβάαβίβηρ ραιάίηίβη » βΐ 

ββΡβ ίηίβηΐίοη ιηββΒαηΙβ βΐ δοπρηοίδβ, ρρορρβ ά Μαρβ, α ββϋβ ηΐίΐίΐβ ροιιρ Ιβ 

βρίΐίςηβ (^υ’βΐΐβ « βχρίίηπβ ιηίβιιχ (3υβ Γΐι^ροίΐιβδβ άβ δουνβηίρδ ρβΡδοηηβΙδ 

Ιβδ ραρίίβηίαρίίβδ Ιβδ ρΐιΐδ βαραβίβρίδίίΓ[ΐιβδ άιι ρββίΐ άβ Μαρβ » (II, 560. 566)!,.. 

— ώρα η’α ραδ ίβί Ιβ δβηδ άη ν.- 35; ί1 δ’α^^ίί ρΐιάόΐ ά’ιιηβ Ιιβυρβ βοηΐίηιιβ, 

ά’ιιηβ Ββηρο άΊιορ1ο§·β, ιααίδ δαηδ Ια ρρββίδίοη θ[πί δ’αΙίαβΙιβραίΙ ά ββ ΙβΡίηβ. 

38) Α Γανίδ άβ νβίΙΙβΡ, άβδίΐδ αίοηίβ ιηαίηίβηαηΐ ββΐιιί άβ ρί’ίβρ, αΓιη άβ ηβ 

ραδ νβηίρ βη ΙβηΙαΙίοη, ββ (ίΐιβ δαίηΐ άβΐΌΐηβ (δηρ Μί. χχνι, 41) βχρΙίςιιβ άβδ 

άΐβίδ [ίηΐΐ'α 6α8868, Γ6ΐί})ΐΐ8, ίη ρΙα§α8) άβ Ια ΙβηΙαίίοη. Βα Ιβηίαίίοη βδί βοιηηιβ 
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Θ8ΐ ρΓοηιρΙ, ηιαίδ Ια οΚθιγ Θ8ΐ ΓαίΜβ. )> ΕΙ 8’βΐ£ΐη1; βοαΓίβ άθ ηοα- 

νθαπ, ΐ1 ρηαίΐ, (1ί8αηΙ 1β8 πιβπιβ8 ρ8ΐΓθΐΘ8. ΕΙ θί&ηΐ Γβνβηυ, ΐ1 Ιθδ 

ΐΓουνα θηάοΓπιίδ, 09γ 1θπγ8 γβυχ θίβίθηΐ βρρθδειηΐίδ, βΐ Πδ ηβ δα- 

ναίβηΐ (}πβ 1ιιί ΓθροικίΓθ. Εΐ ί1 νίηΐ ροιίΓ Ιβ ΐΓοίδίβπΐΘ Γοίδ, βΐ ί1 

ΙβπΓ (Ιίΐ : « ΟοΓίηβζ ηΐΒίηίΘηαηΙ, βί Γβροδθζ-νοπδ. Ο’βη βδΐ ίαίΐ. 

υη ρίβ§;·β Ιου]οπΓ8 Ιβηάπ, 6αη8 Ιβηιιβΐ ί1 ίιηροΓίβ άβ ηθ ραδ άοηηβι·. ^Θίίβ Γογ- 

ΐΏπΙθ Θ8ί αηίΐΙθ§·αθ 4 οβΠβ άιι ΡαΙβν : ρή 2ΐσενέγκ7]ς ή[χας εις πειρασμόν (Μί. VI, 13; 

1^0. XI, 4), ΐΒίΐίδ δΐΐΓίοιιί ραΓ Ια πΐρΐΏβ ίι§·ιΐΓ0, οαΓ οο η’θδΐ ραδ Ια ηιβιπθ ίοΓ- 

ιηιιΐθ; Γνα ιηαΓί^πΘ ίοί 1β 1)ΐιΙ. 1-β δβπδ η’θδί ραδ : ριίοζ Γ{ΐι’οη ηβ νοιίδ ίηάιιίδβ 

•ραδ βη ΙβηΙαΙίοη, ιηαίδ : ρηβζ αΓιη άβ ηβ ραδ ββάβΐ’ α Ια ίβηίαΐΐοη. Νοη αΐΐ : 

νί^ίΐαΐβ 61 οναΐβ ηβ ΙβηΙβιηίηί; Ββά ηβ ίηΐΓβΙΪΒ ίη ΙβηΙαίίοηβιη, Ιιοβ β8ΐ ηβ 

ίβηίαΐίο νο8 8ΐιρβΓβΐ βΐ νίηοαΐ, βΐ νο8 ίηίβα βα88β8 8ηο8 Ιβηβαί ^ιιο^(^υβ 

ββϋβ βθβοιηιηοικίαίίοιι οΐιι ΜαιίΓβ αϋ ιιηβ ναΙβιΐΓ αδδΠΓββ βη ΙοιιΙ ίβιηρδ, βΐΐβ 

βίαϋ δρββίαΙβιηβηΙ άβ βΪΓβοηδΙαηββ {νίβίορ). Ι^βδ ίΐίδβΐρίβδ δ’βΙαίβηΙ βηΐδ αδδβζ 

ίοΓίδ ροπΓ Ι^ΓαΛ'βΓ Ιοιίδ Ιβδ ρβηΐδ ανββ ΙβιΐΓ ΜαίΙββ, βί ρβηάαηί θ[ηβ Ι^ιιί αναίί 

ΓββοπΓδ α Ια ρτΐβΓβ, βιιχ άοΓΠιαίβηϋ ΕΙ ββρβηάαηΐ ίΐδ δβΐ’αίβηί βχροδβδ ροιίΓ 

ΙβιΐΓ ραβί α ΓβρΓβιινβ. II δ’α§’ίΙ δί Ι^ίβη (Ιβ Ιβδ ταιηβηβρ ά άβδ άίδροδίΐίοηδ ρΐυδ 

δαίηβδ φΐβ 3βδΐΐδ α]οηΙβ, ΓαίδαηΙ αΐΐηδίοη α ΙβιιΓδ Ιιβαιιχ (ϋδβοιιΓδ : Ι’βδρήί βδΐ 

ρΙβίη 6’αΓΓΐβπΓ, ιηαίδ Ια τΐιαίτ βδί ίαί]3ΐβ. Π α Ια οΙ’αίΙΙβιΐΓδ βοιηιηβ ηπβ ηπαηββ 

(Ι’βχβιΐδβ : ί'να (χη σφοδρά δδξφ έπιπληττειν [νίβίον). Εβδ βχρτβδδίοηδ άβ πνεΰρ,α βί 
(Ιβ σαρξ ΓοηΙ ηαίπΓβΙΙβιηβηί ρβηδβΓ ά δαίηΐ Ραπί, ιηαίδ Λνβΐΐΐι. α Ι^ίβη ηοίβ ςπβ 

Ια ρβηδββ (Ιβ ΓΛρόΙΡβ βδΐ (ΙίΙΤ(3Γβη1β. Εοίδ}" Ιιιί αιΐδδί α Ιι*βδ Ρίβη άίΐ : « ί1 ηβ 

δ’αφΊ ραδ ίβί άβ Ια βΙιαίβ (Ιβ ρββΐιβ, ηί (ΓίηΓιηηίίβ ιηοραΐβ, ιηαίδ (Ιβ Γββΐι,ββ 

([πβ Ια Γραφίίίβ (Ιιι βοΐ'ρδ ρουη-αίΐ Γαίρβ α Ια Εοηηβ νοΙοηΙβ » (II, 567, ηοίβ 3); 

(Ιοηβ ραδ (Ιβ ραπίίηίδιηβ, βιι (Ιβρίί (Ιβδ αρραββηββδ, ου ρΙυΙόί υη ββΓίαίη ίοη- 

(ΙβιηβηΙ α Ια οΐοβίπηβ ραυίίυίβηηβ (Ιαιΐδ ββΙΙβ ρβηδββ (Ιυ Βαυνβυι· (|υβ Γΐιοιηιηβ 

δβ ΟΓοίΙ ΙοΓί βΐ βηβΓ§·ί(:|υβ, ιηαίδ ({υβ, δαιΐδ Ιβ δββοιίΓδ άβ Βίβυ, οΕίβηυ ραβ Ια 

ρΐ’ίβΓβ, ίΐ βδΐ βχροδβ α δυοβοιη]3βΓ Ιαβίιβιηβηί βη ρρβδβηββ άβδ ρβΐ'ίΐδ (|υί Ιβ 

ιηβηαββηΐ άαηδ δοη βοΐ’ρδ. 

39) άβδυδ ΓβΙουηιβ αυ ιηβιηβ Ιίβυ βΐ ίαίΐ Ια ιηβιηβ ρηβΓβ, ηοη ραδ ηβββδδαί- 

ΓβιηβηΙ άαηδ Ιβδ ιηβιηβδ ίβηηβδ. Μί. ([υί βη α άοηηβ Ια ίβηβιΐΓ α αβββηίυβ 

ΓαΡαηάοη ά Ια νοΙοηΙβ άυ ΡβΓβ. 

40) Εβδ ίβηηβδ ούκ φδεισαν τί άποκριθωσιν ταρρβίίβηί βοιηιηβ βχρί'βδδίοη ββ (|υί 

βδί άίί ΙοΓδ άβ Ια ΤΓαηδΩφίΓαίίοη (ιχ, 6). Μαίδ Ια δίίυαίίοη βδί Ρίβη άίίΤβΐ’βηίβ. 

ΛΙοΓδ ΡίβΓΡβ, βιηροΓίβ ραβ Γβηίΐιουδίαδίηβ, ραιάαίί ρουβ ραιάβΓ, δαηδ Είβη 

δανοίρ ββ ({υ’ίΐ ίαΙΙαίί άίββ; ιηαίηίβηαηί ββ δοηί άβδ §'βηδ αββαΡΙβδ άβ δοιηιηβίΐ. 

Οη βροίί Ιβδ νοίρ δβ Ιροίίβρ Ιβδ ^βυχ, βηβορβ ίρορ αδδουρίδ ροιιρ ίτουνβι* υηβ 

βχβυδβ. 

41) ΡαυΙ, Ιυί αυδδί, α ρρίβ ίροίδ Γοίδ (II Εορ. χιι, 8); ββ ηοιηΡρβ βδί βοηδαβΡβ 

ρουρ βρυίδβΡ Ιβδ ίβηίαίίοηδ; βί. Νυιη. χχιν, 10; I 8αιη. ιιι, 8, βί δουνβηί άαηδ 

Ια Ιίίίβραίυρβ. « Οη άίραίί ε[υβ Μαρβ α νουΐυ ρβιηρΙίρ Ια ρρβιηίβΡβ νβίΐΐβ άβ Ια 

ηυίί ανββ Ια ββηβ, βί Ια άβυχίβιηβ ανββ Ια ρρίβρβ άβ ΟβίΕδβιηαηί, ([υί δβ ίβρ- 

ιηίηβ ραρ Γαρρβδίαίίοη άυ Οΐιρίδί » [Σοί8τ/, II, 567). Ε’αίΙΙβυΡδ, βοιηιηβ οη Γα 

άβ]α άίί, ββδ αΐΐββδ βί νβηυβδ δ’βχρ1ί([υβηί Ρίβη ραρ Ια ίρίδίβδδβ άυ Οΐιρίδί. 

^υαηί αυχ αρόίρβδ, ίΐδ οηί Ρβηοηββ α δβ [υδίίΓιβρ, βί ίΐδ δ’αΡαηάοηηβηί αυ 
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ΙιΊιθπγθ Θ8ΐ νθπιΐθ; 1θ Ρίΐδ (1β ΓΙιοπιπιθ να θΙγθ Ηυρθ αιιχ ηιαίηδ άβΒ 

δΟηιΠΊθίΙ. — καθεύδετε τδ λοιπόν χαι άναπαύεσθε βδί ρηδ άθ,ιΐδ πη 86118 ΐΓΟηίςπβ 

ρκΓ άβ ΙΓΘ8 §τ£ΐνθ8 απΙοΓίίθδ, Τΐιβορίι., ΕιιΐΙιι/ηΊ., ΜαΙά., ΟαΙπι., 8ίν6ίβ {ΒΐίΓβΙι/ 

ΐΓοπίοαΙ). Κηκίι. ο1ι]β6ΐβ ί{υθ οθ δθΓκίΙ οοηΐΓίΐΐΓθ ίι Ια ]3θηίθ άθ ^Θ8Π8, βΐ α Ια 

δοΐθηηΐίβ άθ ΓΙιβυΓθ. ΜαΪ8 Γίροηίβ ίοΐ 8ί§·ηίΓΐθ πηβ 80Γίβ άθ Γθ8ί§·ιιαΙίοη ΐΏθΙαη- 

6θ1ί({Πθ, 8αη8 αηιβΓίυπίθ, ηί ρβΓ8ίΩα§’Θ : ΑΙΙοηδ, Ωογιήθζ ΙαηΙ ο|υβ νοπ8 γοπάρβζ, 

]β πθ νοπ8 ίΡουΙιΙβΓαί ρ1π8! (/Γο/ί;^.). I^’ορ^η^οη άο δαίηΐ Αιι§'Π8ίίη δπΐνίβ ραΓ 

Κηαίι., Ρίυθ .Τβδυδ ρθΓΐιίθΙ α 868 (1ί86ίρΐ68 άβ άοηιιίΓ 6ί ({υ’ΐΐ 168 1αί886 Ωογιιιιγ 
611 6ίΓ6ΐ, 681; ηιοίιΐ8 ρΓθ]3α]3ΐ6, ραΓ66 (:{υ6 Μο. η’α ρα8 ρΐαοβ ίοΐ ιιη (:{παΐΓΪθΐιΐ6 

ίΐΐΐ6Γνα1ΐ6. .Τβ8118 η’α ρ1π8 16 Ι611ΐρ8 (16 §·αΓαΐΐΙίΓα 868 (ϋ86ίρΐ68 πη Γ6ρ08 α88ΠΓ6. 

ΡΟΠΓ 61ΐΐ61ΐάΓ6 Ια ρ1ΐΓα86 601111116 Π116 ίΐΐΐ6ΓΓΟ§'αίίθη, ίΐ ίαπΩραίΐ 86 Ρ68ί§Ί16Ρ α 

Ρ6ΐραη6ΐΐ6Ρ τδ λοιπόν, 66 Ρ[Π6 ίαίΐ \ν6ΐ11ι. αν66 ε^Γβίη., ιιιαΪ8 60ΐιίΡ6 Ιοπ8 168 

απΙΡ68 ΙβΙΉΟίπδ. ΕΙ Γοη 116 ρ6Πΐ 8011§’6Ρ α 61ΐί611(1Ρ6 τδ λοιπόν απΙΡ611161ΐί 6[Π6 

άπ Γπίπρ (60ιιΙρ6 ΚΙοΒί. ο{πί 8θΐιι]3ΐ6 ανοίρ ιιιαΐ 60ΐιιρρί8 Βΐα88, 96). 

— άπέχειν 68ΐ 60118Ιαιιιιιΐ6ΐιί οηιρίο^ό άαιΐδ 168 ραρ^ρπβ άαιΐδ Ιο 86ΐΐ8ά6 άοηηβρ 

ί{ΐιί11αιΐ6β. Εα α ίραάπίΐ 8ΐι[ροίΐ, αρρροπνό ραρ 1θ8 6ρίΙίί{Π68 6ΐ οοπίπαιιό 

ραρ ΗΕδΥ6Η. : άπεχει· άπόχρη, έξαρκεΐ. Οιι 116 ρ6πΙ οίΙορ ί1αιΐ8 66 86ΐΐ8 (^Π6 16 ρ86Π(1ο- 

Αιια6Ρβθΐΐ, 0<^. χχνιιι, 33 : άπέ^/ει· βλεπο> γαρ αυτήν « 6’68ί α886Ζ! 36 Ια Ρ66011- 

ηαΐδ! » ((1’πΐ16 ρ6Ϊΐΐ(;ΐΙΡ6). Μαίδ ^[Π6 8ί§ΊΐίΓΐ6 161 6’68ί α886Ζ? Κΐΐαΐΐ. 8πρρ086 €[Π6 

3β8Π8 α 1α·ί88β άορίΐΐίρ 868 άί86ίρ1β8, 61 ί{π’αρρβ8 1111 ρ6Π 36 ί611ΐρ8 ί1 168 Ρβν6ί1ΐ6, 

66 (|Π6 16 1118. Ι( α ΐιιίροάπιΐ άαη&' 16 Ρβ6ίΙ; : βί ρο8ΐ ριΐΒίΙΙιπη βχαίΐανίΐ ίΙΙο8, 

ηΐαίδ 66 οΐπ’οΐΐ 116 ρ6πί 8Πρρ086Ρ; 66 86ΡαίΙ; α3ΐΏ6ΐΙΡ6 (:{υ6 368Π8 Ρ6ν6ί1ΐ6 868 

3ί86ίρΐ68 Π116 (^παίρΪ6ΐιΐ6 ίοΪ8; ηιαίδ ί|Π6 ίϋ-ΐΐ 1πί-ιιιβιιΐ6 ρ6ΐι3αιιΙ 66 ί{παΐρί6ηΐ6 

ίηΐ6Ρνα1ΐ6 άπραηί ΐ6(4Π6ΐ ί1 αναίΐ 66886 36 ρρί6Ρ? Ε’ίιιΐ6ΐιΙίοιι 36 1Μ6. έΙαίΙ ρίπ- 

ίόΐ 3β ιιιοιιΙρ6ρ 3θ8Π8 80Ρΐαιιί 36 Ια ρρί6Ρ6 3β80Ρΐιιαί8 ΙοπΙ ρρέΙ α αίΓροιιΐ6Ρ 

168 ρθΡΪΙβ; άπεχει 68ΐ 3οιΐ6 3θίιιί α 66 6[πί ρΡ66636 : « 3οριιι6ζ, πιαΐιιΐ6ΐιαιιΙ 36 

8018 ρρ6ΐ )) [8€Ϊιαηζ, ΤΕβζδδ). Κηαίι. η’α ρί6ΐι α 0Ι3366Ι6Ρ 81 66 ιι’68ΐ ίμι’οη ρ6- 

1θ11ΐΐ36 αίΐΙδί 3αΐ18 ΓΪ1Ό11Ϊ6. 0’68ΐ 3θ116 11116 ρΡ6Πν6 110Πν6ΐΐ6 36 66 86118 ίροηΐ- 

Ι|Π6 ΙΡ68 ΐ611ΐρ6Ρβ. Β\ν6ί6 Γ61ΐΐ61ΐ3 36 1116ϋΡβ Π11 ί6Ρ1116 £1 ΓίΡ01ΐί6 6116-11161116 : 

« 6’68ΐ α886Ζ; 66 1ΐ’68(; ρα8 16 11101116111 368 Ρ6ρΡ06ΐΐ68 6111ρ6 110Π8 ; Γβ1111611ΐί 681 

α 1αρορΐ6 », Ε6ΐα 68ΐ ρ6πΙ;-6ΐΡ6 Ιρορ δΐιΐιΐίΐ. Ε68 ν6Ρ8ίοιΐ8 οηί όΐό 6ΐιιΐ3αρρα88β68, 

ιηαίδ 16 Ι6χί6 36 Β απεχει το τέλος 60ΐιιΐΏ6 168 ν6Ρ8ίοιΐ8 87Ρία£{Π68 8πρρθ86ΐιΙ 16 

86118 36 « ΙΟΠΐ 68ΐ Γΐΐΐΐ ». ^υΟ^^{Π6 6ΐΐα(3Π6 ί6Ρ1116 8θίΐ 3ίίΓΐ6ίΐ6 α βΧρ1ί£{Π6Ρ, 011 

6ΡθίΙ 6011ΐρΡ61ΐ3Ρ6 3αΐ18 Γθ118611ΐΐ3ΐ6 Ια ρ6118β6 36 Μο. Εο V. 41 ίΐΐ3ί£|Π6 £{06 

16 ιιιοιιΐ6ηί 36 ν6ΐ1ΐ6Ρ 6η ρρίαηί 68ΐ ΐ6Ρηιίηβ; οη 68ΐ 6η1ρθ 3αη8 Ια ρ1ια86 36 

ΓαοΙίοη. Εί]3Ρ6 απχ 3ί86ίρΐ68 3’688α76Ρ 36 3θΡηιΪΡ, 66 η’68ΐ; ρ1π8 3β8Π8 £{πΐ Ιοδ 

611 6ηιρ66ΐιβ; ιηαίδ 6’6η 68ΐ ίαΐΐ, Γ1ι6πρ6 68ΐ ν6ηιΐ6 ού ί1 ίαπί 8θη§ΌΡ α απίρβ 

6ΐΐ086 0{π’α ν6Ϊ1ΐ6Ρ 611 ρρΐαιιΐ οπ α 3θΡΐη1ρ. ΕΊιβπΡ6, 66ΐΐ6 1ι6προ (ν. 35) α 1α- 

(|Π6ΐΐ6 30808 αοραίΐ νοοίο βο1ιαΐ3ρ6Ρ, 68ΐ 3β80Ρηιαί8 ρρ08θηΐ6; παραδίδοται, αο 

ρρ686η1, 6χρρίηΐ6 Γίηιηιΐη6η66 368 Γαϋδ. — Οη 3ΐραί1 €|οο 308θ8 6ηΙ;6η3 1θ8 

ρα8 3ο 1ραιΐΡ6. II 86 ηοηιηΐ6 Ιο Γιΐδ 36 ΓΙιοηιηιο, οοηιηιο 3αη8 168 αοΐΡ68 αη- 

11011668 36 8α ραδδίοιι : νιιι, 31; ιχ, 31; χ, 33. Εοδ ρόοΙιοορδ 8οηΙ; 168 Οοηίϋδ, 

3’αρρβ8 Γθ8α§'6 368 ,Ιοίίδ (οΐ'. ιι, 15), ηιαίδ 30808 οοηιρροηΩ ρ1θ8 ίηιηιίΜίαίο- 

ιηοηΐ 8008 οο νοοαίιΐο 168 ρροΐροδ οΐ 168 ρΐιαρίδίοηδ αοχρ[θ6ΐ8 3ο3α8 Ιο ΙΙυρο, οΐ 

£{θί 8θηΙ 168 ρ1ο8 6θορα1ι1θ8 3αη8 οοΐίο ^χοιόραΐΐοη ρόοΙιοροδδο (νηι, 38), ^οΊΙ α 

60 γαίη ΙοηΙό 3β οοηγθρίιρ. 
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ρβο1ΐθυΓ8. ΕθΥθζ-νουβ, αΙΙοηδ! ΟθΙυί (^υί ηΐθ Ηυρθ βδΐ ίοπΙ ρρβδ. » 

ΕΙ αυδδίΐόί, οοηιιηβ ί1 ραΓίαίί θηοοΓβ, &Γπνβ ^α(1^.8, Γπη (1θ8 

Οουζθ, θΐ ανβο Ιπί πηβ ΐΓΟπρθ ηιπηίβ ά& §;ΐ3.ίνΘ8 θΐ οΐθ ΐ34ίοη8, 

βηνΟγβΘ ρ&Γ 1θ8 ρπηοίρίΐυχ (1θ8 ρΓβΐΓΘ8, ρΒΓ 1θ8 80ηΐ3θ8, θΐ ραΓ 1θ8 

42) Γ,βδ ΐΓοίδ η’βίαίβηΐ ροίηΐ βηάοηηΐδ, ρυίδί^πβ .Τοδυδ ΙβπΓ ραρίαίΐ, ιπαίδ ΐΐδ 
βίέΐΐβηΐ άβπίθΐΐΓβδ θΙβηάυδ ραι* ίθίτο, θιί ρτοίο 4 Ια ιηέιηθ ίηθΐ*ίίβ. .Τάδπδ Ιοδ 
ίαίΐ ΙθνβΓ, 11011 ροπΓ ίυΐΓ, ηιαίδ ρΙυΙόΙ ροπΓ Γβ]οίιΐ(ΐΓβ Ιβδ απίι·68 θΐ ροπΓ ίαίτθ 

Γαοθ απ άαηο’βΓ. Ι^πί, ίουί ά Πιουτο αοοαίιΐθ άβ ίπδίθδδβ, δθ ιιιοιιΙγθ Γθδοΐα. 

^’θ8ι ροιίΓ 110Π8 υιι βχβηιρίβ δθΐΐδίΐιΐβ (1β8 οίΐβίδ άο Ια ρΓΐθΓθ. 
II Θ8ΐ ίηπίίΐθ (Ι’ίηδίδίβΓ 8ιιγ Ια ΙίθααΙό οΐ δΠΓ Ιο ραί1ΐθ1ίο[αο άθ Γα§Όΐιίβ (1θ 

ΓΗοηιηιβ-ϋίβυ. Οιι άίΓαϋ ραΓ ΐΉοηιβηΙδ (|πβ Μ. Εοίδγ θιί Θ8(: ίιιιρΓθδδίοηιιβ. 

Α 1β Πγθ άβ ρΓθ8, 011 νοίΐ 8011 αηαΙ^δΘ άβοοηιροδβΓ ίοπΙθ Ια 80θιιθ θιί Γβίοαοΐιβδ, 
(1θ δΟΓίβ ({π’ίΐ η’βη ΓβδΙθ ρΓθ8ΐ{Πθ ρ1π8 πθΐι. Ειιθογθ θθ Γβδίάιι Θ8ί-ί1 §ταΛ"θΐιΐθΐιΙ 
ΐΓαιΐδΙοΓίιΐθ : 4θ8Π8 απΓαίΙ ΓΟθοηιηιαικΙθ α 8Θ8 (Ιίδθίρίβδ (Ιο ρπβΓ ροπτ θ[α’ϋ 
η’βηίΓαΙ ρα8 θη ΐ6ΐιΙαΙ;ίοιι! 

43-50. Εα τκΑΗΐδΟΝ. ΑκπΕδΤΑτιοΝ ϋΕ 3Ε8υδ (ΜΙ. XXVI, 47-56; Εο. χχιι, 47-53; 

3ο. XVIII, 2-12). 

43) 8ί Γοιι ρΓβιΐίΙ 1β8 Ιβηιΐθδ βιι Ιοπίθ Γί^’αβυΓ, .Τβ8Π8 η’α ρα8 θπ 1β ίβηιρδ άθ 
Γθ]οίιΐ(ΐΓβ 1θ8 Ιιυίί (ϋδθΐρΙθδ (1θιιιθιιγθ8 α ΓθπΙγθθ άιι ]αΓάίη; ί1 ραιΊαίΙ θιιοογθ, 
(^ιιαικί 3ιΐ(Ια8 αιτίνα. Π Θ8ί νραίδθΐιιΐιίαίιΐθ ί[ΐΐθ ]θ8 ΙιπίΙ 8θ 80ΐιΙ αρρΓΟθΙΐθδ ανθο 
Ια ΐΓοαρθ ο{αί θπναίιίδδαΐΐ Ιθ ]αΓ(1ΐιι. 

.Ιυάαδ β8ΐ ιιοιηιηθ Γπιι ίΙθ8 Βοπζβ (Ισκαριωτης θ8(. α]οιιί0 ραΓ άβ ηοηιΙΐΓθαχ 
11188. θί 1β8 ΙαΙίπδ). Β’αρΓθδ ΗοΙίζ. ο’βδί υηβ αΐΐαδΐοη α Ια ρΓθάίθΙίοη άβ 3β8Π8 

(ν. 20). Ρ1π8 ρΓοΙιαΙιΙθίιιβηΙ ο’βδί αιΐθ ηοίβ ά’ίπίαηιίβ αΙΙαθΕθβ α 80ΐι ηοιτι. Όβ 
ΙοιιΙβ ίαςοπ, ί1 Θ8ΐ Ιουΐ α Γαϋ αΓίιίίΓαΪΓθ άθ άΐΓβ ανβο Εοίδ}" : « Εθ τθοΐί άβΐιυΐθ 
00111111Θ Γαιτίνθβ άπ ίΓαιΐΓθ αναίΐ βίβ ιιηβ δΐίΓρΓΪδβ ροπΓ 1θ8 αροίΓθδ Γκΐέΐβδ 
θΐ ροπΓ 3θ8υ8 1πί-ιιΐθΐιΐθ » (II, 577). Μο. ιΐθ ροπναϋ ροαΓίαηΐ ρα8 ουΙιΙίβΓ α οθ 
ροίηΐ Οθ ({υ’ιΐ νθιιαίΐ ά’θοπΓβ (ν. 41). 3ο. ιιουδ αρρρθΐκΐ οοηιηΐθΐιΐ 3υ(1α8 αναϋ 
(Ιθνίπβ ΓθΐιάΓοϋ; 3θ8Π8 8^ θίαίί γθικΙπ δοανθίιΐ ανβο 8Θ8 άίδοίρίβδ. 
ΑνθΟ 3υ(Ια8 νίθιιί υιΐθ ίοπΙθ, ^χλος, (^υο ρίπδίβπρδ Γθ§'αΓ(1θΐιί οοηιηιβ Ια §’αΓ(1θ 

άπ Τθΐιιρίο (ΙοιιΙ 1θ8 ροθίτοδ αναίθιιί 1β οοηιηιαιιάθΐιιβηΐ (I ΕΙιγοιι. χχνι, 12-18 

1θ8 ηοιιιηιβ ροΓίίβΓδ). Γ1 η’θύΐ ροαΙ-βίΓβ ρα8 θΙβ ίιιιρο88Ϊ1ιΙο (Ιβ 1θ8 (ϋδΕ’αΐρο (Ιο 
ΙθΠΓ οΙΓιοθ, ηιαίδ οθ ιιπθ άβΟΓίνβιιί Ιθ8 8}αιορΙί({ηθ8, ο’θδί ρΙπΙόΙ πιιθ ΙοιιγΙιθ (1θ 
§'θΐΐ8 Γαηια88θ8 ρουο ί'αίΓβ ηη οοιιρ άβ ηιαίη {ΗοΙίζ., Σοιβι/, βίο.). 3ο. ιιβ οαραο- 

ίθΐ'ίδβ ρα8 απίΓβΐΉβιιΙ οβ §τοπρβ, ΙοπΙ βη (ΙοηιιαηΙ Ια (ΙίΓβοΙίοη άθ8 ορβΓαΙίοιίδ 
α υηθ οοΐιοοίβ (ΙοηΙ 1β8 δ^ηορίίί^πβδ ιιβ ραΓίβηί ραδ. Εβδ §·θΐΐδ δαιΐδ ανβιι 80ΐιί 
απΊΐθδ (Ιθ οοπΙβΙαδ ([λά/αφαι) θ1 (1β Ιιαίοιίδ, 0Θ8 οΙβΓηίθοδ ρΓοΙιαΙιΙθίιιβηΙ: βιι 
ίοΓίηβ άθ ιιια88πβ8. Εθ δοηΐ άθδ απτιβδ ά’οοοαδίοη 0{αί οοηνίθΐιιΐθπΐ Ιιίβιι α οθίίο 
ΙΐΌπρθ ίιτβο'πΙίθΓβ; 1θ8 ραδΙθΠΓδ ίΐιιβ Γοη γθιιοοιιΙγθ αα]οιΐΓ€Γ1ιιιί αυχ βηνίροηδ 
άβ 3θΓαδα1θΐιι οηΙ: ΟΓάίιιαίΓθΐιιβηΙ Ιθ οοπίβίαδ α Ια οοίηΙπΓθ θΐ Ια ηιαδδπβ α Ια 
ηιαίη. ΕθΙΙβ ίΐΌηρβ θδΐ θηνθ}^θβ ραο οΙιαοηη (Ιβδ ίτοίδ ο'ρουρβδ <40! οοηιρο- 

δαίβηί Ιθ δαιιΕθάρίη. Μο. α ίβηυ α Ιθ8 βηιιηΐθΓθΓ δθραΡθΐιΐθΐιΙ, ροπΓ ηιαΓ0{ΠθΓ Ια 
οοιηρίίοίΐβ (Ιθ8 ΐΓοίδ ίραοΐίοηδ, ηιαίδ Οθίΐθ (Ιίδίίηοίίοη βχοίηΐ ρΐιιίύΐ ιιηβ άβΐίίιβ- 

ταίίοη θη οοτρδ. Εβ δοηΐ άοηο οιπθΐί^ηθδ ίικίίνίάηαΐίΐθδ (1θ8 Ιτοίδ ραιΊίδ ^ηί 
οηΐ ιιιοηίθ Ιθ οοαρ (οί’. νιιι, 31; χ, 33; χι, 18. 27; χιν, 1; χν, 1). 
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αηοΐβηδ. Ογ οβίιιί €[αί 1θ ΙίνΓαίΙ αναίΐ οοηνβηιι ανθο θιιχ ά’ιιη δί^ηβ, 

άίδ&ηΐ : « Οθίπΐ (|Π6 30 1)8.ί3βΓ8.ί, ο’βδί Ιπί. δαίδίδΒθζ-Ιβ θί Ιθπθζ-Ιθ 

1)ίθη θη ΓθΐΏηΐθΠίΐηί. » 11 νίηΐ άοηο, θΐ αυδδίΐόΐ δ’δίρρΓοοΙια άβ Ιυί 

θπ άίδ&ηΐ : « Μβιίρβ! ΐ) βΐ ί1 1θ Ιιαίδα. θπχ πιίΓθηΙ Ιίΐ τη&ίη δυρ 

44) Δεδώκει, ρ1π8-(:[ΐΐ6-ρ£ΐΓΓ. δίΐηδ αη^ΊΉοηί δ^ΠειΙίίςιιβ, δβίοη Γυ8&§·β άθ Ιίΐ 
Τ(θίη6. — Σύσσηρον, ηαοί οοηάίΐΐΉΐΐθ ρίΐΓ Ρ1ΐΓ}"ηίο1ιπ8 [Κιιΐΐιβρ^ονά,, 492 8.) (][υί 
ΟθρβηάαηΙ ΓαΙΙη^πθ έι Μθπ^εκΙγθ! Ο’θδΙ ρ1π8 ρρόοΐδ ηυβ σηρεΤον (Μί.) « βί^-ηβ »; 

ο’θδί πη 8Ϊ§·ηίΐ1 οοηνβηπ, Ια ΐ6886Γα άβδ Ιαίίηβ, δί^αιαΐ ςυΐ ροπναϋ θΙγθ πη ηιοί 
ά’οΓάρβ ου υη §·β8ΐ:θ : Ταοίΐιιηι άαί ΐ6886Γα 8Ϊ^'ηιιηι (»9//ίΜ5). ^υ^1α8 δ’έΐαΐΐ 
Γβνέΐβ άαηδ οβ §·6δΐ6 : ιιη ]3αίδ6Γ. Ι)υ (Ιίβοίρΐβ αυ ιυαιΐΓβ, ο’βΙαίΙ υηβ ιηαΓ- 

ιΐυβ ά’αίΤθοΙίοπ βΐ 6β ΓθδρβοΙ. Κα]3]3αη Οαηιαίίβΐ ]3αί8αίΙ Κ. ^08υθ α Ια ΙέΙβ 
(ΊΧΓΝΙ βη Ιθ βαίυαηί αίΤΘοΐυουδοηιοηΙ; οβ φΐβ ίαίδαίί αιΐδδΐ 1β τοί 
^0δαρι1α^, οΐίβαίΐ Ια Ιβ^Όπάο, ηιιαηά ί1 ΓοηοουίΓαίΙ ιιιι άοοΙβιΐΓ, θιι Ιυί άΐδαπί : 

Κα66ί, Κα]3]3Ϊ (Λλ^’ϋνδΟΗΕ, Νβυβ ΒβίΐΓά^β... 339). 3ιΐ(1α8 άββί^Ίΐαίί 6οπο 308υ8 

άθ Ια ίαςοη Ια ρ1π8 ηαΙιίΓοΠθ, βί ί1 όίαίΐ ροιιΙ-έΐΓθ αδ8θζ ίηοοηδοίοηΐ ροπΓ ηβ ραβ 
οοιυρΓβηάΓθ οο ςιι’αναίί ά’οάίβυχ Ια ίταίιίδοη ραΓ 1β ]3αί86Γ. 8α ΐΏθοΙιαηοθίθ 80 

Γθνέΐβ ραΓ 00 ς;ΐπ δΐιίί. II ηθ Ιυί 8ΐιί6ΐ ραδ άθ ^-α^ηοΓ 8οη αΓ§’θηΙ ου 6β 80 

ΐΉ0ΐίΓ0 α οουνοιΊ ου ϋνοαυΐ Ιέδΐΐδ (αύτος, ρουο Ιο ροοηοιτι άθ Ια ΐΓοίδίοπιο ρβΓ- 

δοηηο); ί1 ίίοηΐ α οο οιυθ Ιο οουρ ηβ δοΐί ραδ ΐΏαηΓ[υό. II ηο άίί ραδ δβυίβηιοηί : 

« θΐυραΓΟζ-νοιίδ άβ Ιυί «; ίΐ αΙουΙο (Μο. δβυΐ) : άπάγετε ασφαλώς, άπάγειν θδΐ άαηδ 
Ιβδ ραρ^Γΐΐδ 1θ ΐΉοΙ ΟΓάίηαΐΓβ ρουο υηο αιτβδίαΐϊοη ; άδίκως άπηγ[αένον (Ρ. ΡβΙηβ, 

III, 36; αρ./Γ.τροδ., ]υί11βΙ 1908, ρ, 86); ασφαλώς 8ί§·ηίΓιβ « δοΐΐάβιτιβηΐ «,οοίΖ. Βνίχ. 

^ΊΊηί88ίιη6, Ιβδ αυΐΓβδ πηο.-ΐαϋ. ΟΓάίηαΐΓβΐΉβηί άίΐί^βηΐβν. Ρα ίΓαάυοΙΐοη οαιιΐβ 
« ανβο ρΓβοαυϋοη » (οΓ. 5ί/Γ7\) άβία ν§. β’βχρίΐςυβ ρΓθΐ3α]3ΐβπιβιιί ραΐ’ Ια ρβηδββ 
άΌη§;·0ηβ : « ηί8ί άίΐίξβηΐβΐ' βιιπι Ι6η6ηί68 αΒάιιχ6Γίΐί8, αιιηι νοίιχβνίΐ β^ηξίεΐ 
νο8 )), ΐΉαΪ8 ί1 βδί άουίβυχ ςυβ Ιυάαδ αΐΐ δοη^’ό α ρΓβιηυηΐΓ 8α ΐΓουρβ οοιιΙγθ 1β 
ρουνοΐΓ δυΓηαίιΐΓβΙ 6β Ιββιΐδ. 

45) Έλθών ευθύς προσελθών η’οδί ραδ Ιοβδ βΐ0§·αη1, ιπαίδ βδί Ιοβδ βχρΓβδδίΙ, βί 
ί1 ηγ α ραδ α δυρροδβρ υηβ ίοΓΠΐβ αΓαιηββηηβ ηιαΙαίδθΟ α άβίβΓηιίηβΓ (Ιβ ίταίΐ 
βδί βδίοιυρβ άαηδ 8%ΐΓ8ίη. βί ρ68.). ΙικΙαδ απάνο, Γβοοηηαίί Ιβδυδ ά’υη οουρ 
ά’οβίΐ βί αυδδίίόί δ’αρροοοίιβ άβ Ιυί, Μί. α δίηιρΙίΓιβ, βί Ρο. ραοαίί ανοίι* βυ 6β 
Ια Γ0ρυ§·ηαηοβ ά άΐοβ βχροβδδβπιβηί ηυβ Ιβδυδ αναίί βίβ Ραίδβ ραο ΙυοΙαδ. 

3υ6αδ ρροηοηοβ 1β ιηοί άβ Κα6]3ί, (ΐυί οοηιρίβίαΐί Ρίβη 1β δί§·ηβ οοηνβηιι; 

καταφιλεΓν, « ΡαίδβΓ ίβηάοβιυβηί », οΓ. Χεν. Οι/^· VII, ν, 32, βίο.; Ρο. νιι, 38. 45; 

XV, 20; Αοί. XX, 37. Οη (ϋΓαίί ςυβ Ιυάαδ ηβ ρβυί δβ άβίαοΙιβΓ 6υ οου (Ιο δοη 
ΜαίίΓβ; ίουίβ Ια ίτουρβ α 1β ίβηιρδ άβ δ’αδδυρβο άυ ίαίί. 

46) Επέβαλαν, ίβπηίηαίδοη άβ Γαορ. ανβο δί§·ΐΏα, ιυαίδ δαηδ Ιβ δί§·η3α; οΓ. 

έβαλαν (Αοί. χνι, 37 [ΒΡ], βίο.; Βΐα88, 47). — Έπιβάλλειν τας χεφας Γβροηά άαηδ 

Ιβδ ΡΧΧ α Π^ί27 [8ί\’6ΐ6), οορβηάαηί Γβχρρβδδίοη βδί ]3Ϊβη ^ρβοςυβ ανβο Ιβ 
(ΙαίΐΙ άβ Ια ρβΡδοηηβ (Ακίδτορη. Ζι/5. 440). Ρβ ηιουνβηΊβηί βδί ηαίυΓβΙ, Ββαυ- 

οουρ ρΐυδ ηαίυΓβΙ ςυβ άαηδ Ρο. ού Ιβδ άΐδοίρίβδ άβηιαηάβηί α ίοαρροΓ αναηί 
ο^υβ ρβΓδοηηβ αίί ιηίδ Ια ηιαίη δυο ,Ιβδυδ, βί οΰ Γοη ηβ δ’βιηραΓβ άβ Ιυί ΐ{υβ 
ΙοΡδίιυ’ίΙ βη α άοηηβ βη (ΐυβί^υβ δΟΓίβ Ια ρβΓίυίδδΐοη. 
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Ιπί θΐ 1θ δαίδίΓβηΙ;. Ογ (|Πθ1(}ΐι’ιιη άθ3 αδδίβΙαηΐΒ ΙίΓαηί 8οη ^Ιβίνβ 
ί*Γαρρ£ΐ 1θ 86ΓνίΙθυΓ άα §;Γ£ΐη(1 ρΓβίΓθ θΐ Ιιιί θπίβνα ΓογθϊΙΙθ. Εί 
ρΓβηαηί Ια ραΓοΙβ, ^β8υ8 Ιθπγ (ϋί : « Υοτίδ νοα8 βίβδ ιηίδ βη οαιη- 

ρα^ηθ, οοιηηΐθ ροπΓ πη νοίθαρ, ανβο άβδ ^Ιαίνβδ βϊ άβδ ΒαΙοηδ, 
ροπΓ ιη’αΓΓθΐΘΓΡ ^9χοπ8 168 ]οιΐΓ8 3’θΐαί8 ραΓπιί νοπδ, βηδθί^ηαηΐ 
(1αη8 1θ Τθιηρίθ, βΐ νοπ8 πθ ηχ’ανβζ ρα8 δαίδί. Μαίδ ο’θδΐ ροπΓ ι^ηβ 

47) Εις δέ τις, Ιβςοη οβΓίαίηβ (νΑ.θΙο. οπίθϋβηΐ τις), ιιηιΐΒ αιιίβιη ^ιιίάαηι, βη 

άϋ οβΓίαίηβπίΘηΙ ρίπδ (ΐηβ εΤς άβ ΜΙ. Οη (ϋρ&ϋ €[πβ οβίηί ςπί ΓαοοηΙβ 1β ίαϋ 

Ιαίδδβ βηίβηάρβ (^υ’ΐΐ οοηηαϋ οβίΐβ ρβΡδοηηβ. Είς τις βδΐ ο1&δδί€[ΐΐθ άαηδ Ιβ δβηδ 

ίηάΐςιΐΘ : (^υαηίΐ Οτόοη (1ϋ : Θν^σκουσι γάρ, πλήν εις τις (8ορη. (Εά. Γοί, 118), ί1 α 

βη νηβ ηηβ ρβΡδοηηβ ηη’ίΐ βοηηηίΐ 1)ίθη. Ό’αρΓβδ ^ο. ί1 δ’η^ϋ άβ Ριθγγθ, βΐ 

ίοηδ βοηνίβηηβηΐ ςυβ β’βδί 1)ΐβη άηηδ δοη βηΓηβΙθΓβ. ΡοπΓ(|υοί Μβ, ηβ Γα-Ι-ίΙ 

ραδ ηοιηηιβΡ Ό’ηρρθδ δβΐι&ηζ, βίβ., ρ&Γ ρρυάβηββ ή βαυδβ άβ ΓαυΙοπίβ Γοπι&ίηβ. 

Μαίδ ί1 βδΐ ργο1)&61θ (|αβ ΡίβΡΓβ βίαϋ πιογΙ (|πηη(1 Μβ. ββηνηίΐ. Ρβηί-βίΓβ ςαβ 

ΡίβΓΓβ ΓαβοηΙαηΙ ΓίηβίάβηΙ, ηβ δβ ηοιηηι&ίΐ ρ&δ, ρηρ ηηβ Γβδβρνβ άβββηΐβ, 

ρηίδςυβ Γαβίβ βίαϋ βοηρα§·βηχ βΐ Κοηορ&Μβ, βΐ Ιβδ ίαίΙδ δοηΐ ρβρνβηηδ α Μβ. 

δοηδ ββίΐβ Γοριηβ νοίΐββ [ΚηαΙ).), 

— Σπασάριενος την μάχαφαν βδΐ ρΐηδ βΙ&δδΐί^ηΘ (^ηβ άπέσπασεν την [χάχαφαν αύτοΰ 

(ΜΙ.), ρ&Ρββ ςηβ Γα(ΐ3. ροδδ. βδί βοηίβηη β1β§·&ιηπΐ6ηΙ ά&ιΐδ Ια ίορπιβ ιηο^βηηβ 

{Βΐα88^ 178). Εβ δβρνίίβηρ οη ρΐηΐόΐ Γβδβίανβ άη §·ραη(1 ρρβίρβ δβπι61β βίρβ α Ια 

ΙβΙβ (1β Ια Ιροηρβ, αηδδί βδΐ-ίΐ 1β ρρβπιίβρ ίραρρβ. 

— Ώτάριον (^ο.) βδΐ ηη άίπιίηηϋί άβ ους (Εβ.), βοπιπιβ ά’αίΠβηΡδ ώτίον (ΜΙ., 

Εβ.). 

Εβ. δβ δβρί άη ιηβιηβ ιηοΐ άφεΐλεν, βΐ ββρβηάαηί ί1 ραραιΐ βροιρβ (}ηβ Γορβίΐΐβ 

ηβ ίηί ραδ βοιηρίβίβπιβηΐ άββοΠββ, ρηίδςηβ ^βδη8 §·ηβρίΙ Γΐιοιηιηβ βη Ιηί Ιοη- 

βΐιαηΐ Γορβίΐΐβ; οη Είβη ί1 ηβ δ’α^ϊΐ ςηβ ά’ηη 1)οηΙ (1’ορβϋΐβ βηΐβνβ, ({ηβ ^βδη8 

^ηβρϋ βη βίβαΐρίδαηΐ ββ (|ηί ΡβδΙαϋ (Εβ. βαιρίοίβ ά’αΐ^ορά ους ρηίδ ώτίον). 

48) Εοίδ7 άββίαρβ 1β άίδβοηρδ άη δαηνβηρ πιαΐ α]ηδ1β α δοη βαάρβ, βΐ ρβη 

βοηίορπιβ α Ια νραίδβηιΕΙαηββ. ΕβΙΙβ βρίίΐΐϊηβ βδί α ΙοηΙ 1β πιοίηδ ιηαΐανίδββ βη 

ββ ςηί ρβ§^αράβ 1β ν. 48. Κίβη άβ ρΐηδ ηαΙηΡβΙ (}ηβ ββίίβ ρροίβδίαίΐοη, βΐ Γοη α 

νη 1)βαηβοηρ ά’ίηάίνίάηδ αρρβίβδ δ’ΐηάί§·ηβρ ιηοίηδ άβ ΓαρρβδΙαϋοη βΠβ- 

πιβιηβ ςηβ άη ιηαη(:[ηβ ά’β§·αράδ ςηΐ Γαββοιηρα^ηβ. Όβ Ια ραρί ά’ηηβ ρβΡδοηηβ 

ά’ηη ββρίαίη ραη§·, β’βδί 1β ρρβιηίβρ βΡί. Οβίίβ ναΙβίαίΙΙβ α δαηδ άοηίβ Εραηάί 

δβδ βοηΙβΙαδ βί Ιβνβ δβδ ιηαδδηβδ. άβδηδ, ηηί δ’βδί ΙοηίοηΡδ πιοηίρβ δί ραβίΓι- 

ςηβ, δ’ίηάί§;’ηβ (^η’οη 1β Ιραίίβ βοηιηιβ ηη 1)ρί§'αηά. 8’ί1 γ α βηίρβ 1β δαηΐιβάρίη 

βί Ιηί ηηβ (^ηβδίχοη άβ άοβίρίηβ, οη ροηναίί 1β βίίβρ α Ια 1)αρρβ άη ίιάίιηηαΐ 

δαηδ Γβιηροί§“ηβρ ραρ ηηβ ορβραίίοη άβ ΐ3αδδβ ροΙίββ; ροηρ συλλαβεΐν « αρρβίβρ » 

βί. ^βρ. χβιιι (χχχνι), 26; χι.ιν (χχχνιι), 13. 

49) 8ηρ ββ νβΡδθί, ϋ ^ ά’ηηβ άίίάβηΐίβ. 'ννβΐΐίι. (δηίνί ραρ Σοί8^) α 

ηοίβ ηηβ ίροΐδ ]οηΡδ ά’βηδβί§·ηβιηβηί άαηδ 1β ΤβιηρΙβ ηβ δηίάδβηί ραδ α ]ηδίί- 

ββρ καθ’ ημέραν (βί. Αβί. ιι, 46 δ.; ιιι, 2), ςηί δβπιΜβ ίηάίθ|ηβΡ ηη βηδβί§·ηβπιβηί 

ρΐηδ ρροΐοη^^β. Μαίδ ί1 ίαηάραίί δβηίβιηβηί βη βοηβΙηρβ (ΐηβ Μβ. δβ ραίίαβββ ίβί 

Ιαβίίβιηβηί α Ια ίραάίίίοη άβ δαίηί άβαη δηρ Ιβδ ίΡ6(}ηβηί8 βηδβί§·ηβπιβηί8 άβ 

άβδηδ άαηδ 1β ΤβιηρΙβ. Β’αίΠβηΡδ Γβχρρβδδίοη, αδδβζ να^ηβ βη βΐΐβ-ιηβπιβ, 

ΕΥΑΝαΐΙ.Ε δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚβ. 24 
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Ιβδ ΕοπΙιΐΓβδ δοίβηΐ αοοοιηρίίβδ. » Ιοιίδ Γα1)3ΐηάοηηβΓβη1; βΐ 

δ’θηίυΐΓβηΙ. 

Εί υη ίβιιηβ Ιιοιηπίθ 1θ δΐιίναίΐ, η’αγαηΐ δΠΓ 1β οορρδ (5ΐι’πη 

άοϋ βίΓΟ βχρίίςυββ ρκρ 1β οοηΙβχΙβ. ΡβηάκηΙ οβδ ΐΓοίδ ,]ουΡ8 οιι αναϋ 1)ίθη 1β 

Ιβπιρδ άθ ΓΠβΙΐΓβ 1κ ιηαίη βαρ ^β8ιι8. Οη α^οαιβ ςαβ Ιβδ οχβουΙβιΐΡδ (1θ8 1)Κ8808 

Ο0ανρβ8 άβδ βκηΐιβάριίβδ ηβ (ΙβναίβηΙ ραδ βίρβ ρ&ριηί Ιβδ αυάίίβυρδ άβ ^θ8υ8; 

ίΐδ ηβ 1β βοηηαίδδ&ίβηΐ ρ&8, ριιίδςυβ ^α(^&δ α άύ 1β ΙρκΙιϊρ ρκρ υη δί^ηβ βοηνβηυ. 

Ρουρςυοί άοηο Μβ. &-1-ί1 ββρίΐ προς υριάς? ΜΙ. η οπιίδ ββδ ηιοΐδ; Εβ., ςυί Ιβδ & 

βοηδβρνβδ, δυρροδβ ςυ’ίΐδ δοηΐ ηάρβδδβδ η άβδ ρβΡδοηηβδ άβ πιαρςυβ δυργβ- 

ηυβδ ηίορδ, « ίηνρηί8βηι1)1&ηββ ρΐυδ §^ραηάβ (^υβ ββΠβ (1υ (ΙίδβουΡδ πιέπιβ » 

{Σοί$^, II, 589). — Οη ρβυΐ ρβροηάρβ (^υβ ΜΙ. η Γβάί§·β ρΐυδ ΙιαΜΙβπιβηΙ ρυίδςυβ, 

βη βίΤβΙ, 1β πρ8ς υρ,ας ηβ ρουνκϋ ^αβρβ δ’αάρβδδβρ (ΙΐρββΙβπιβηΙ η ββΙΙβ ίουΐβ, 

ηι&ίδ, ά’ηρρβδ Μβ., Ια ρβηδββ άβ ^βδυ8 δβ ΡβρορΙβ αυδδίίόΐ δυρ Ιβδ νραίδ αυίβυρδ 

(1υ βουρ, ου ρΙυΙόί δυρ 1β ρβυρΙβ βη ^βηβραί, ςυοΐςυβ Ιβδ αβδίδίαηΐδ 1β ρβρρβ- 

δβηίβηΐ δί πιαί. Εβ. α ρυ δυρροδβρ ίβί ςυβίςυβδ-υηδ άβδ αάνβΡδαΐΡβδ άοβίρί- 

ηαυχ άβ ^βδυδ. II βδί ρροΙίαΜβ ςυ’Πδ δυίναΐβηΐ άβ Ιοΐη βΐ (ΐυβ, 1β βουρ ίαΐΐ, ίΐδ 

η’οηΐ ραδ ΚβδίΙβ ά δβ ηιοηΐρβρ. Εβ ρββίΐ άβ Μβ., ί1 ίαυΐ βη βοηνβηιρ, βδί Ιοίη άο 

ρρββίδβρ Ιβδ ίαίΙδ. II ΡβΩβΙβ βη ςυβίί^υβ ία<?οη Ιβ άβδοράρβ ίηβχρρίηια1)1β (1β 

ββίΐβ δββηβ; υηβ δυρρρίδβ, Ια ηυίΐ, άβδ §·βη8 δαηδ ανβυ, άβδ άίδβίρΙβδ άββοη- 

Ιβηαηββδ. Μαίδ ββίΐβ αΩδβηββ άβ ΙουΙ αρΙίΠββ η’βδί ροίηΐ υηβ ρρβυνβ ({υβ Μβ. 

α ίηδέρβ άβ δοη βρυ υηβ ρβΩβχίοη 11ιβο1ο^ί(}υο, 1)ίβη αυ βοηΐραίρβ. II α ιηοηΐρβ 

άαηδ ββ ίυπιυϋβ βΐ ββ (Ιβδαρροί Ια ΡβΡδοηηβ άβ ^β8υδ άοπιΐηαηί ίουί βΐ όοη- 

ηαηΐ αυχ ίαίΙδ Ιβυρ νραί βαραβίβρβ. Ε’βΙΗρδβ αλλ’ ϊνα βδΐ βΠβ-πιβπιβ Ιρβδ νίναηΐβ; 

οη άιραίΐ ςυβ ^68υδ δβ ραρΙβ α Ιυί-ιηέπιβ. ΗοΙΙζ. νοίΐ βηβορβ άαηδ άλλ’ ί'να υηβ 

δΟΡΙβ (1’ίηιρβΡαΙίΓ : « ςυβ Ιβδ Εβτϋυρβδ δ’αββοιηρίίδδβηΐ άοηβ! » βΐ βοηιραρβ 

V. 23 ςυί ηβ^ ^υδ^^ββρα^^ ραδ ββ δβηδ. ϋ’αίΠβυΡδ ΜΙ. α δυρρίββ ΓβΠίρδβ : 

τοΰτο δε δλον γέγονεν ?να... βΐ β’βδί 1β δβηδ άβδ νβΡδίοηδ αηβίβηηβδ, ΙαίΙ. [εβά ιιΐ) 
βΐ Εβδ ΕβρίΙυρβδ αναίβηί ραρΙβ άβδ ιηαυναίδ Ιραίΐβπιβηΐδ ρβδβρνβδ αυ 

δβργϋβυρ άβ ΙαΙΐΥβ (Ιδ. ριιι). 8ί Γοη ΙίβηΙ ά υη ραδδα§;·β δρββίαΐ, Ιδ. κιπ, 12 

{Ζοίδ^) βδί ρΐυδ ίη(ϋ({υβ ^^υβ Ιδ. κιιι, 7 [ΚηαΙ.]. 

50) Μβ. ηβ άϋ ραδ ρουρςυοί ίουδ, β’βδί-α-άιρβ Ιβδ (ϋδβίρΙβδ, ρρβηηβηΐ Ια ίυίΐβ 

βη αβαηΩοηηαηΙ 3β8υ8. Ιΐδ οηΐ ρβυΐ-βίρβ Ρβςυ Ωβδ βουρδ, βη ΡβρρβδαίΠβδ (ϋβ 

ββΐυί ςυί αγαϋ αΙΙβίηΙ 1β δβΐΎίΙβυρ άυ ^ραηά ρρβίρβ; ίΐδ δβ δοηΐ ρβυΐ-βίτο 

(ΙίΙ ςυβ ρυίδςυβ 3βδυ8 άβπιβυραϋ δί βαίπιβ, ίΐδ η’αγαίβηΐ ςυ’ά δβ ϋρβρ βυχ- 

πιβηιβδ ά’βπιβαρραδ. Οβ ςυί βδί ββρίαίη, β’βδί ςυβ Ιουδ ΓαΩαηάοηηβηΙ, 

51-52. Εε ^ΕυΝΕ ηομμε ιχοοκχυ. 

51) €β ρβΐίί βρίδοάβ βδΐ ρρορρβ α Μβ. Αυ ιηοπιβηΐ ου Ιουδ, β’βδί-ά-άίρβ Ιβδ 

(ΙίδβίρΙβδ, αγαίβηΐ ρρΐδ Ια ίυϋβ, υη ^βυηβ Ηοπιηιβ δυίγαίΐ 3βδυδ, αγββ άβδ ίηίβη- 

Ιίοηδ ίρβδ ρρο1)α1>1βηιβη1 δ)^ηιραϋιίςυβδ : συνηχολούθιι αύ-ω, βί. Εβ. χχιιι, 49. Εβ 

Υβρββ βοπιροδβ ηιαρςυβ ςυ’ίΐ βΙαίΙ ηιέΐβ α Γβδβορίβ. II βΙαίΙ ΡβΥβΙυ ά’υηβ άβ 

ββδ ρίβββδ ά’βΙοίϊβ Ιβ^βΡβ άαηδ ΙβδςυβΠβδ οη δ’βηγβίορρβ ρουρ άορπιίρ. Εβ άοίΐ 

βΙρβ Ιβ δβηδ ά’αρρβδ 1β ΙβχΙβ άβ Οαΐΐίβη : γυρίνος κοιρ.{ζεσθαι άλλα περιβεβληρ,ένος 

σινδόνα {βννεΐέ). ΟβρΙαίηδ β5^ηίςαβ8 δβ ρβρπιβίίαίβηΐ ββΐ αββουΐρβηιβηΐ βη ρΙβίη 

]ουρ. Εοπιηιβ οη Ιβ ΡβρροβΙιαίΙα ΕραΙβδ, ί1 δ’οίΤρϋ ά ηιοηΐΡβΡ Τΐιβορίιραδίβ άαηδ 

Ιβ ηιβπιβ βοδΙυηιβ, βΐ ϋ βοηάηίδίΐ δβδ ίηίβρίοβυίβυρδ βΙοηηβδ βΐιβζ υη βαρβίβρ 
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οΙγ&Ρ, οΐ ίΐ8 1β δαίδίΓθηί; ^^ιηαίδίπί, ΙάοίιβηΙ Ιβ (Ιραρ, δ’θπΓυίΙ ηιι. 

οοοιιρβ Η ΓίΐδΟΐ’ ΤΙιβορΙίΓαδΙο (Βιοο. Ι^αεκοε, \ί, 90 &ριΐ(1 Γιεεο, Νοΐ€8... ρ. 40). 
Ι^β αινδών βδΐ <1οηο ιιηβ δΟΓίβ άβ ρβί§:ηοίρ. Ι^β ιώοΙ γυΐΑνδς ρουιταίΐ δί^ηίΩοι* 

ςιιβίςιι’υη νβΐυ δβυίβιηβηί ά’υηβ Ιυηίςαβ, ιπαίδ ιοί ΓίηΙβηΙίοη βδΐ αδδβζ οίαιρβ 
άθ ΐΏ&ρςιιβΡ υη Ιιοιηιηβ αρραοΐιβ αιι δοηιηΐθίΐ, βΐ (^αί η’α ριοη (ίο ρΐυδ οιιιο 
δοη νοίβιηβηί <1β ηυίΐ. 8ί ο’βύί β(;(3 αη ραιινρβ οπΗίν&ίβυρ, ί1 αυραίΐ βιι δβυΐβ- 

ηιβηΐ δα Ιυηΐί^υβ, (ίο ηυϋ οοιώπιο (ίο ^οι1Ρ. Ι^ΊιαΜί (ίο ητιίΐ δρβοίαΐ, βΐ Ιο ιηοί 
(ίίνδών (|ΐιί ίικίΐςυβ (ί’θΡ(ίίηαίρβ ιιη ίΐδδΐι αδδοζ Πη, ηιοηΐρβηί (^υο Ιο ^βυηβ ΙιοιηπΊΟ 
βδί (ίο οοηίΐίΐΐοη αβδβζ (ίίδΐίη^υοβ. Οη Ιο βαίδΐΐ, ραροβ (^α’οη νοϋ 1)ίβη ςπ’ϋ 
η’βδί ραδ (ίο Ια Ιροιιρβ άοδ βηιίδδαίρβδ (ίοδ 8αηΙιβ(ίρίΐΘ8. 

52) 1^0 ]βιιηβ Ιιοιηιηβ Ιαοίιβ οβ ρβί^ηοίρ ρΐυδ Γαοίίβιηβηΐ ςα’υη 1ια1)ί1, β1 δ’βη- 
Γαίΐ οοπιρΙβίβπιβηί ηυ; δΐιρ οβ δβηδ άβ γυίχνός, οί. Ιδ. χχ, 2 δδ., βί ο’βδί ά’αϋΙβπΡδ 

δβηδ ηοΓιηαΙ άιι ηιοΐ. 

ίιβ πιβίΐίβηρ οοπιηιβηΙαίρβ άιι ΙβχΙο Οδί άαηδ Ια Ιβίΐρβ άβ Ββη^δ ά’ΑΙβχαη- 
άρίβ (Ευδ. Η. Ε. VI, χε, 7) : κάγώ ρ,έν, οίδεν ό θεός λτ^στας είναι πρ<5τερον ηγού{χε- 

νος Ιπι σύλγισιν χα\ αρπαγήν άφικομένους, μενών ΙπΙ τής ευνής, ή'μην γυμνός Ιν τω λινω 
έσθήματι... ί1 βΙαίΙ άοηο ηυ, δαυί υη νβίβηιβηΐ άο ϋη, οβ (γυί οορρβδροηά 1)ΐβη 
ά Ια ΙοίΙβΙΙβ άυ ]βυηβ Ηοπιηιβ. 
ΤουΙβ αρρρβοίαΙίοη άβ οβ ρβϋΐ βρίδοάβ άοίΐ δ’αρρυ^βρ δυρ 1’βχβ§:βδβ ςυβ 

ηουδ νβηοηδ ά’ίηάί({υβΡ β1 (}υί ηβ ραραίΐ ραδ άουίβυδβ. Εα ρΐυραρί άβδ ΟΡίίΙ- 
ςυβδ ηβ ηιβΙΙβηί ραδ βη άουίβ Ιβ οαραοίβρβ 1ιί8ΐθρί(ϊυβ άυ ΓαίΙ, §·αΓαηϋ ραρ δοη 
βίραη^βΐβ Γηβηιβ βΐ ρβυΐ-βίρβ αυδδί ραρ δοη ρβυ ά’ίη1(3ΓέΙ ^-βηβραΐ. Εοίδγ (ά’α- 
ρρβδ Κβίπι) ρρβίβΡβ δυρροδβρ (ΐυβ ο’βδί υη « ίραϋ οοηςυ ραρ αρρΗοαϋοη άο 
ρρορίιβϋβ; βί ίυδίβπιβηί ί1 γ α υη ΙβχΙβ ά’ΑπιΟδ (^υί, α ρροροδ άβ ΓυίΙβ, ραρΙβ 
ά’υη ίιοπιηιβ ηυ » (II, 591). II δ’α§“ίΙ ά’Αιηοδ ιι, 16, ά’αρρβδ Ιβ ΙβχΙβ 1ιβΙ)Ρ6υ 
ρΙυΙόί (γυβ ά’αρρβδ Ιβ §“Γβθ : δ γυμνός διώξεται έν έκείντ^ τή ήμερα. Εβ ΙραίΙ ά’ΑπίΟδ, 
ραρίαηί ά’υη άβδαδίρβ §·βη(3Ρα1, ηβ ρουναΐί §·υβΡβ άοηηβΡ ηαίδδαηοο ά υη βρΐ- 
δοάβ 81 ραρίίουίίβρ. 
Εβ ίραίΐ (ίΐαηί ΙιίδΙοριιγυβ, (^υί έίαίί οβ ]βυηβ 1ιοιηηΐθ? II ίαυί ά’αίιορά βχοίυρβ 

Ιβδ άίδοίρΙοδ, ά’αρρβδ ΓίηΙβηϋοη αδδοζ βνίάβηίβ άβ Μο. Εβ ηβ ρβυί άοηβ βίρβ 
άβαη (ΟκΗΥδ., Ρ, Ο. ΕΙΙ, 420; Οβε(ϊ., Ρ. Ε. ΕΧΧΥ, 1068) ηί άαοςυβδ άίί Ιβ ίρβΡβ άυ 
δβί^ηβιιρ (Εριρη., ρ. Ο. ΧΕΙΙ, 720). II ίαυί αυδδί α1>δθ1υηιβηί βχοΐυρβ υη άβδ 
Ιιαίιΐίαηίδ άβ Ια ιηαίδοη ού άβδυδ α ίαίί ία οβηβ. Ρουρι^υοί δυίνρβ άββυδ άαιΐδ 
οβί βηυίρα^^β, βί δ’βχροδβρ δί 1οη§·Ιβηιρ8 αυ Γροίά άβ Ια ηυίί οράίηαίρβηιβηί 
ίρβδ νίί άαηδ οβίΐβ δαίδοη ά άβρυδαΙβιη? II ηβ ρβυί άοηο βΙρβ (|υβδίίοη (γυβ ά’υη 
ίιαΡίίαηί άβ Ια νίΠα άβ Οβίΐΐδβπιαηί ου ά’υηβ πιαίδοη Ιουίβ ρροοίιβ, βνβί1Ι(3 αιι 
Ερυίί, βί νβηυ ρουρ νοίρ οβ (ΐυί δβ ραδδο. Μαίδ Μο. α]ουίβ (^υ’ίΐ δυίί άβδυβ; ίΐ 
Ιβ οοηηαίδδαίί άοηο, ίΐ Ιυί βίαΐί αίίαοΐιβ, ί1 Ιυί ιηοηίρβ υηβ οβΡίαίηβ Γιάβ1ίί(?. 
ΡΙυδίβυΡδ οοπιπιβηίαίβυρδ οηί ρβηδβ ([υβ ο’βίαίί Μαρβ Ιυί-ιηέηιβ. Ό’αρρβδ ΗοΙίζ., 
οβ ρβίίί Γβοίί, ηβ^Ίί^β ραρ Εο. βί ραρ Μί., βδί οοπιηιβ Ιβ ηιοηο§·ραπιιηο άβ 1’αρ- 
ίίδίβ ςυί δί§;·ηβ δοη οβυνρβ, βί ά. λΥβίδδ [Βαβ άΐί. Εν. 305) α οοιηραρβ οβίίβ αΐΐυ- 
δίοη ά οβίίβ άυ (|υαίρίβπιβ (3ναη§:ί1β αυ άίδβίρΙβ (γυβ άβδίΐδ αίηιαίί. Οη ρβυί 
ίβηίρ οβίίβ ορίηίοη, α οοηάίίίοη άβ ηβ ραδ ία άοηηβΡ ρουρ οβΡίαίηβ; βΐΐο ηβ 
πιβρίΐβ οβρίβδ ραδ Ια ηοίο άβ ταίιΐιίηίδηιβ οΐιρβίίβη (}υβ Ιυί ά(30βρηο ΛΥβΙΙίι. Εί 
Π ηβ ίαυί ραδ ηοη ρΐυδ άιρο ανβο λΥβΐβδ ςυβ οβδ άβυχ νβΡδβίδ δοηί υηβ 
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ίΐδ θηιιηβηβΓβηΙ 3βδυδ οΚβζ 1θ ^ραικί ργθΙγθ, 'ειπρΓθδ άιΐ(|υΘΓ 

δβ ΓθπηίΓβηΙ Ιθδ ρηηοίραυχ άθδ ρΓβίΓθδ βΐ Ιβδ δΐηοίβηδ θΐ Ιβδ δοηΐίθδ. 

ΕΙ ΡίβΓΓθ 1θ δΐιίνίΐ άθ Ιοίη, ίαδί^ιιβ άαηδ Ια οουρ άπ ^ραικί ρρΘίΓΘ, 

θΐ ί1 βίαίΐ; αδδΐδ ανβο Ιβδ ναΐβίδ βί δβ οΙιαυίΤαίΙ ρΓβδ άβ Ια ίίαιηιηθ. 

53. αύτω. — Νοδίΐο οηι. 

Γβίοιιοΐιβ ά’υη έάίΙβιΐΓ ροδίβηβυΐ' α Μο. Οη δ’βχρίίςιιβ ΐΓβδ Μβη ςαβ Ρο. βί ΜΙ. 

η’αίθπΐ ροίηΐ ΓβρΓοάυίΙ οβΙΙβ ρβϋΐβ δοβηβ, ραίΌβ ηπβ, ίη8ί§·ηίβ&η1β βη θΠθ- 

ΐΏθΐΏΘ, βΐΐβ ηθ ιηβΙΙαίΙ ηοη ρΐυδ βη ]βυ απβιιηβ ρβΡδοηηαΙίίβ βοηηηβ. ϋβ ίοηΐβ 

ίαςοη βΐΐβ ρΓονΐβηΙ ά’ηηβ ΐΓηάίΙίοη ρβΡδοηηβΙΙβ έ. Μο. 

53-65. 3Εδυ5 οομρακαιτ οευαντ εε οκανο ρκετιιε (Μί. χχνι, 57-68; Ρο. χχιι, 54», 

63-71; οί. 3ο. χνιιι, 12-14, 19-24). 

53) ΙΙιΐΡβ συνέρχονται αύτω. Εβ άβΓπίβΓ ηΐοΐ, οπιίδ ραρ Ιαίί. θΐο., βδΐ θ,δδυΓΘ 

ραΓ ΑΒ θΐο. 8^Γ8Ϊη. ρ68. βίο. (οοηΐΓβ Ν68ΐΐ6)·, ΐ1 δβ ταρροΓίβ αη ρρθίΓβ; 

Ιηί Θδί άβ]4 άαηδ δα πιαίδοη, Ιβδ αηίρβδ δβ ΓβηάβηΙ αηρΓβδ άβ Ιυί; οΓ. 3ο. χι, 33. 

Ιΐδ αρπνβηί ά’αίΙΙβυΓδ ρΓβδςηβ βη ιηβιηβ Ιβπιρδ ςιιβ 3βδηδ, ιηαηάβδ ραρ άβδ 

βχρρβδ άη §'ραηά ρρβίρβ, βηνογβδ αηδδίΐόΐ ηηβ Γοη δηΐ ηηβ 3βδαδ βΙαίΙ ρρίδ. 

Εβδ ρρΐηοίραηχ βηηβπιΐδ άβ 3βδηδ βΙαίβηΙ ρρβνβηηδ, βΐ ί1 η’βδί ροίηί ηβοβδ- 

δαίρβ άβ ρρβηάρβ πάντες (οπιίδ ραρ Μί.) βη Ιοπίβ ρί^'υβηρ. Μο. α Ιβηη οοιηπιβ άβ 

οοηΙηπιβ ά ηοιηηιβρ Ιβδ Ιροίδ οΙαδδβδ άη δαηΐιβάρίη, ηιαίδ 1β οαραοΙβΡβ δΐ^βοίαΐ 

άβ Ια Ρβυηίοη ίηάίςηβ αδδβζ ςη’βΐΐβ ηβ ροηναίΐ βίρβ ρΙβηίβΡβ. 

Εβ §;·ραηά ρρβίρβ η’βδί ηοιηπιβ ηί άαηδ Μο. ηί άαηδ Εο.; ΜΙ. Ιηί α άοηηβ δοη 

ηοπι άβ Καϊάφας. Εη βΐΡβί 3θδβρΙι, άϋ απδδί ΚαίαρΙιαδ (Ν3^ρ, ίοριηβ άβ ιηβϋβρ, 

α ραρρροοΙιβΡ ά’αρρβδ Εα§’αράβ άβ ΓαραΕβ « ςηί άβνίηβ Ια ραοβ ά’αρρβδ 

Ια ρΐι^δίοηοπιίβ »; οί. Εαεμαν, Αγ. Ογ., 2® βά., 161), Μ ^ραηά ρρβίρβ άβ Γαη 18 

αΓαη 36 (3ο8ερηε, Ληί. XVIII, ιι, 2). 

54) άπο ριακρόθεν, οΓ. V, 6; Υΐιι, 3; χι, 13; χν, 40. Αρρβδ 1β ρρβιηίβρ ιηοηνβηιβηΐ 

άβ ραηίςηβ, Ρίβρρβ α ρβρρίδ οοηρα§·β; ί1 δηίΐ άβ Ιοίη 3β8ΐΐδ. ΕβίΙβ ίοίδ αύτω ηβ 
ρβηΐ δβ ραρρορίβρ ί}ΐι’α 3βδυδ, βΐ ο’βδί ρβηί-βίρβ ροπρ βνίΙβΡ Γβςιιίνοϊϊηβ ηυβ οβ 

πιοί α βίβ οπιίδ αη ν. 53 ραι* οβρΙαίηδ ιπδδ. βΐ νβΡδδ. — αύλτί βδΐ Ιρβδ ίρβίΐηβηΐ 
άαηδ Ιβδ ραρ^ΡΠδ άαηδ Ιβ δβηδ άβ « οοηρ ά ηηβ ηιαίδοη »; ηηΐΐβ ραρί άαηδ Ιβ 

δβηδ άβ ιηαίδοη ς[πβ (^ηβίςηβδ-ηηδ οηΐ νοηΐη άοηηβρ ίοί α οβ πιοί [Εχρο8ίΐθΓ, 

1908, οοΐ., 374 δ.). ΕβίΙβ οοηρ η’βΙαίΙ ροίηί ηη νβδίίβπΐβ, ηιαίδ ηη βδραοβ α Γαίρ 

Ιίβρβ. Ρβηάαηί (|υβ 3βδηδ βΙαίί ίηίροάηίί άαηδ ηηβ δαίΐβ 'άη Ιιαηί, ^αράβ ραρ 

ςηβίςηβδ δβρνίίβυρδ άη §·ραηά ρρβΙΡβ, Ιβδ αηίρβδ δβ ρβηηίδδβηΐ βΐ ίοηΐ άη ίβη 

άαηδ Ια οοηρ. Οη δ’αδδίβά βη ροηά ΙοηΙ αηΙοηρ, βί ΡίβΡΡβ ανβο Ιβδ αηίρβδ 

(συνχαθ75[χενος βδί ηηβ ίραοβ άβ Ια ίβηάαηοβ άβ Ια Ιίοίηβ Ρβοβηίβ α ηβ ραδ αδδί- 

πιίΐβρ Ιβδ οοηδοηηβδ). Μο. βδί Ιβ δβηΐ α ηοίβρ ηη’ίΐ βίαίί αίηδί βη ρΙβίηβ 

ΙηιηίβΡβ, προς το φως, άη ιποίηδ ςηαηά (ΐηβΙςηβ Εραδδββ άβ ΓΟδβαηχ οη άβ ραίΐΐβ 

νβηαίί ρανίνβρ Ια βαπππβ. Ιηηίίΐβ ά’ίηδίδίβρ δηρ Ια ηβοβδδίίβ άβ δβ οΗαηίΤβΡ α 

3βρηδα1βπι ρβηάαηί Ιβδ Γροίάβδ ηηίίδ άβ ρρίηίβιηρδ; ά’αίΙΙοηΡδ ο’βδί βη ίοηί 

ίβπιρδ Ιβ ρΙαίδίρ άβδ δβρνίίβηρδ οη άβδ ηιοηΐνροδ ςηαηά ίΐδ δοηί ο1)1ί§·β8 άβ 

νοίΐίβρ. 
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55 Ογ 1β8 ρηηοίραπχ ί1θ8 ρΓβίΓθδ βΐ ΙουΙ 1β δαπΗΘάπη οΙιβΓοΙιαίβηί υη 

Ιθπιοί^ηβ^β οοηΐΓβ ^βδα8 ροιίΓ 1θ ίαΐρβ ιηουηΓ, θΐ ίΐδ η’βη Ιγοπ- 

ναίβηί ροίηΐ. 50 Ο&γ ρΙιΐδίθυΓδ (Ιβροδαίβηΐ ίαιΐ88βηΐΘηΙ οοπΙγθ Ιυί, βΐ 

55) Μο. ίηδίδΙβ δυΓ 1β οαρδίοίβρβ άβ Ια Γβυηίοη, ο’βδί 1β δαηΐιβάπη (συνέδρων, 
οΓ. XIII, 9; χν, 1), ο’βδΙ-α-άΐΓβ Ια ρΐυδ ΙιαιιΙβ αηΐοπίό άβ Ια ηαϋοη, αδδθίπΜββ 
(^ηί η’αναϋ ^υβΡβ ρΐυδ ςυβ άβδ ροτινοίΓδ 3ΐΐ(ϋοίαίρβ8. Όβρυίδ ςιιβ Ια ^υ(^βΘ αναίΐ 
υη ρΓΟουραΙθυΓ ΓΟΓηαίη, αυουηβ βχβουΐίοη οαρίΐαΐθ ηβ ροαναίΐ ανοίΐ' Ιίβυ δαηδ 
δα ρβΓίηΐδδίοη {^ο. χνιιι, 31). Ιία Μίο/ιηα δβηιΐιΐβ βη ανοίρ οοηδβρνβ 1β δουνβηίρ : 

« ^υαραηιβ αηδ αναηΐ Ια άβδίρυοϋοη άυ ΤβπιρίΘ οη α βηΐβνθ α Ιδραβί Ιβδ ]υ§·θ- 

ιηβηΐδ δπρ Ια νίβ βΐ Ια ιηορί » 8αη]ΐ6άήη, ι, 1 βΐ νιι, 2). ^υαραη^β αηδ βδΐ 

υη οΙιίίΤρβ να^υβ; 1β δβυΐ ροίηί άβ άβραρί νραίδβιη51α1)Ιβ βδΐ Γαη 6, αρρβδ Ια 
άβροδίΐίοη ά’ΑροΙίΘίαϋδ. Μαίδ οβ η’βίαϋ ραδ υηβ ραΐδοη ρουρ ςυβ 1β δαηΐίθάριη 
ηβ 86 ρροηοηςαί ραδ δυρ Ια ρβίηβ βαρίΐαΐβ. δοΐιϋρβρ [ΟβΒοΗίοΙιΐβ... II, 262) α 
ραρρβίβ ςυβ ιυβΓηβ υη Κοιηαίη ρουναίΐ βίρβ ιηίδ α πιορΙ ρουρ οίΤβηδβ α Ια ηαΐίοη 
ίυίνβ ου α δβδ Ιοΐδ [ΒβΙΙ. VI, ιι, 4). δ’ίΐ δ’α^ίδδαίΐ ά’υη ^υ^Γ ςυβ ΓαυΙορίΙό 
ροιηαίηΘ η’αναϋ ραδ ρουΡδυίνί, ο’βίαϋ αυ δαηϋβάριη α οοηβίαΐβρ Ια ουίραϋίΐϋβ 
βΐ α άβηοηοβρ Ιβ οουραίιΐθ αυ §·ουνβρηβυρ. Οβ 1ρϋ)υηα1 ϋβναϋ άοηβ ά’αίιορά 
ίηδίρυϊρβ Ια βαυδβ. Ο’βδΙ Ια δοβηβ άβορίΐβ ραρ Μο. δί Γοη βδί οΐιβζ 1β ^ραηά 
ρρβίρβ, ο’βδί ςυ’ίΐ Γαϋ βηοορβ ηυϋ; Ιβ ΤβιηρΙβ βδΐ ΓβΡίηβ. Οη ηβ ρβυΐ.ϋοηο δβ 
ρβυηΐρ αυ Ιίβυ οράίηαίρβ άβδ δβαηοβδ, άαηδ Ια δαίΐβ δΐΐυββ ρροΙ)α1)1βιηβηΙ ά 
ΓουβδΙ άυ δαηοΐυαιρβ, ρρβδ (Ιυ Χ^δΙβ. II δβραϋ β§;·α1θηΐθηί ιηαΐανίδβ άβ δ’αρ- 

ρυγβρ δυρ Ια ρροοβάυρβ ίηάίςυββ ραρ Ιβ Ταίιηυά ρουρ οοιηρίβρ Ιβδ (ΙβΡΟ^^αΙίοηδ 
ϋοηΐ ΟαϊρΙιβ βΐ δβδ αδδβδδβυρδ δβ δοηΐ Ρβηάυδ οουρα^ΐβδ, βΐ ά’αρ^υηιβηΐβρ άβ 
οβδ άβρο^^αϋοηδ οοηΐρβ ΓΙιίδΙορίοϋβ άβδ ίαϋδ. Οοιηπιβ Γα Ιρβδ ϋίβη άϋ δοϋϋΡβΡ 
[Ιοα, Ιαιιά. 260), Ιβδ Ρβηδβί^ηβηιβηΙδ άυ Ν. Τ. οηΐ ρουρ ηουδ ρΐυδ άβ ναΙβυρ 
ςυβ άβδ ρβ^^ίβιηβηΐδ Ιΐιβορίοιυβδ, δουνβηΐ ίηνβηΐβδ α Ιοίδίρ βΐ α ρΙαίδίρ. Ρουρ 
ρβνβηιρ ά Μο., ί1 ιηβΐ βη νβάβΙΙβ Ιβδ ρρίηοίραυχ άβδ ρρβΙρβδ, ραροβ ςυβ ο’βδί βυχ 
ςυί βη βίΤβί αναίβηί Ια άιρβοΐίοη άβδ αίΤαίρβδ. II η’βδί ραδ ηβοβδδαιρβ άβ ρρβηάρβ 
δλον άαηδ Ιβ δβηδ άβ οοπιρίβί ηυιηβρίςυβιηβηΐ. Ρα Μίοΐιηα ςυί βχί^βαϋ δοίχαηΐβ 
βΐ οηζβ αδδβδδβυΡδ ρουρ οβρίαίηδ οαδ δβ οοηίβηίαϋ άβ νίη^Ι-Ιροίδ ρουρ υηβ 
οοηάαιηηαΐίοη οαρϋαΐβ [8αηϊΐ6ά. ιν, 1). Θανατοΰν δί§·ηίΩβ « ίαΐΡβ Γηουριρ » ου 

« οοηάαιηηβΡ α ιηορί ». Όαηδ ΓΑ. Τ. ο’βδί ρρβδςυβ ίου]ουρδ Ιβ ρρβιηίβρ δβηδ 
(ΙιίρΙι. ου ϋορίι. άβ ΠΊΌ), Ιβ δβυΐ (^υί δοϋ ίοί βη δϋυαίίοη, άβ ιηβηιβ ςυβ χιιι, 
12; ε?ς τό, αΓιη ά’αρρινβρ ά Ιβ ΓαΐΡβ ιηουριρ. 

56) Μο. α βυ δοίη άβ ηουδ άΐΡβ (ίυβ Ιβ οοηιρίοΐ βίαϋ ορ^αηίδβ άβρυίδ ρΐυδίβυρδ 
ίουρδ. II η’βδί άοηο ροίηί βίραη§*β ςυ’οη βύί ρρβραρβ άβδ ίβιηοίηδ. Μαίδ δί οη 
Ιβυρ αναίί ίαϋ Ια Ιβςοη, οοηιιηβηί η’βίαίβηί-ίΐδ ραδ ά’αοοορά? Οη α ρβροηάυ 
ςυβ Ισος δί^ηίΓιαίί ίοί « ρρορορίίοηηβ αυ οϋαίίιηβηί », ηαίδ Ιβ δβηδ ηαίυρβΙ βδί 
ρΐυίόί : οοηνβηίβηύα Ιβδίίηιοηΐα ηοη βναηΐ (Ρ^.); οΓ. βχ/γγ., Ιαίΐ. Όοηο Ιβδ 
ίβιηοίηδ ηβ οοηοοράαίβηί ραδ δυρ Ιβδ οίροοηδίαηοβδ. Οη ηβ ρβυί ίουί ρρβνοίρ; 

Ιβδ ίβιηοίηδ, ^βηδ άυ ρβυρΙβ, η’αναίβηί ραδ Ωίβη ρβίβηυ Ιβυρ Ιβςοη. Μα1§·ρβ Ιβυρ 
ϋαίηβ βί Ιβυρ ιηβρρίδ άβ Ια 3υ8ίίοβ, Ιβδ δαηΐιβάρίίβδ, άβία ίηιΩυδ άβ Γορπιαίίδηιβ, 
ίίβηηβηί ά’αυίαηί ρΐυδ αυχ αρραρβηοβδ Ιβ^^αΐβδ; ορ Ια Ιοί βχί§^βαίί αυ πιοίηδ 
άβυχ ίβιηοί^ηα^βδ (Νυιη. χχχν, 30; ϋί. χνιι, 15; χιχ, 6); Ιβδ Ωοηδ ^υ^βδ βΙαίβηί 
αδδβζ δίρίοίδ δυρ οβ ροίηί (Βαη. χιιι, 51-61; Ηίδίοίρβ άβ δυζαηηβ). Εη ϋοηηβ 
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1θ8 Ιθΐηοί^ηα^θδ ηθ οοηοοΓίΙαίθηΙ ραδ. Εί €[αθ1(^αθ8-υη8, δ’βίαηΐ 

Ιβνβδ, ροΓίθΓβηΙ; οοηίΓβ Ιυί οθ Γαιιχ Ιθηιοί^ηβ^Θ : « Γ\^οιΐ8 Γανοηβ 

ΘηΙβηάη άΐΓθ : ]6 οΙβΙηιίΓαί οβ ίοπιρίβ ΓαίΙ (Ιβ πιαίη ά’Ιιοπιπιβ, θΐ 

αρΓΘδ ίΓοίδ ]ουΓ8 3 βη ΙιαΙίΓαί ηη απίΓβ (ίαί πθ δθΓα ραβ ίαίΐ άβ 

πιαίη ά’ΙιοπιιηΘ. » Εί ηιβηΐΘ δΠΓ οθία Ιθπγ Ιθπιοί§'ηαβ·θ η’βίαϋ ραβ 

οοηοοΓάαηί. ΕΙ 1β §ταηά ργθΙγθ δ’βίαηΐ Ιθλ^θ αυ. πιίΐίβη [άη οοηβθίΐ] 

ίηίθΓΓΟ^^θα 36808, άίβαηΐ : « Τη ηβ Γβροηιΐδ ηβηΡ €[αΘΐ 1θΐηοί§“ηαρ^0 

Γβ§“1θ, οη αυΓαίΙ άύ βηίβηάΐ'β Ιβδ Ιέιτιοίιΐδ δθραΐ’θιηβηΐ, οβ ηυ! βύΐ πδ(}ΐιό ίΐ’αο- 

οπδβΓ ΙβυΓδ (ϋνβΓ§^βηοβ8. 

57) άναστάντε;, « δθ ΙβναηΙ ρουΐ' αοουδβΓ »; οΓ. Μί. χιι, 41. 

58) Βαηδ ΜΙ. Ιβ ΐ6ΐηοί§·ηα§·β βδΐ αδδβζ (ϋίΤβΓβηΙ: « 3β ριιίδ άβΙηιίΓβ 1β Τβιηρίβ 

άβ Όίβυ, βΐ Ιβ 6&ΙίΓ βη ΐΓοίδ 30ΠΓδ ». Ββδ οπΙί(|ΐιβδ οηί δοιιίβηα (^αβ Ιβ ΙβχΙβ άβ 

Μο. βδΐ αιηρΙίββ άαηδ Ιβ δβηδ οΙΐΓβϋβη. Οοιηιηβ ί1 ηβ δ’&^Ίΐ ραδ ά’υηβ ραΐ’οίο 

αηΐΗβηΙίςιιβ άβ 3βδυδ, ί1 η’γ α ραδ Ιίβιι άβ'οΙιβί'βΙιβΓ (|πβ11β βχρρβδδίοη Ιιιΐ οοη- 

νίβηί Ιβ ιηίβτιχ. Εβ ίβχΐβ άβ Μί. οΐιαο^'β Γβαυβοιιρ ιηοίηδ 3βδΐΐ8; οη άίραίΐ δβηΐβ- 

ηιβηΐ ςα’ϋ δ’αΙΙπΓυβ υηβ ρηίδδαηββ δηΓηαΙυρβΙΙβ, ιηβιηβ ηη 8υ]βί άα Τβιηρίβ 

άβ Όίβιι. Βαηδ Μο. ί1 αηηοηοβ ροδίϋνβιηβηΐ ς[ΐι’ί1 άβίρυιρα οβ Τβηιρίβ, βΐ ςυ’ίΐ 

βη Μΐίρα ηη αυΐρβ αρρβδ (διά, οΓ. ιι, 1; Βαί. π, 1) Ιροίδ ]οηΡδ, άοηΐ ΓίάβηΙίΙβ ανβο 

Ιο ρρβιηίβρ η’βδί ραδ §·ίΐραη1ίβ. Ογ οη αναϋ ]η§'6 3βΡβιηίβ άί§·ηβ άβ ηιορί δβηΐβ- 

ιηβηΐ ροϋΡ ανοιρ ρρορίιβίίδβ Ια ριιίηβ άη Τβιηρίβ (^βρ. χχνι, 6 δδ.). Μο. βηίβηά 

άχ,εφοποίητον άαηδ ηη δβηδ δρίρίΐηβΐ; οη ροηναίΙ; δηρ Ιβ ιηοιηβηΐ ΓβηΙβηάρβ ά’ηηβ 

ρηίδδαηββ δηρηαίηρβΠβ οη ιηα§·ίο[ηβ. Νοηδ ΡβΙβηοιίδ άοηο οβ Ιβχίβ οοηιιηβ 

ρρίιηίΙίΓ; (5ηαηά Μο. άοηηβ ηη άόνβίορρβιηβηΐ, ο’βδί (}η’ίΙ Ιβ ΙίβηΙ άβ Ιιοηηβ 

δοηροβ {β^νβΐέ). Μαίδ βίαίΙ-οβ 1ά ηη ίαηχ 1βηιοί§·ηα§Ό? δαίηΐ 3βρ. ςηί λ'οίΐ άαηδ 

οβδ ραροΐβδ ηηβ αΐΐηδίοη α 3ο. (ιι, 19), η’ΐιβδίΐβ ραδ α άίρβ (δηρ ΜΙ. χχνι, 61) : 

^αο^ηοάο ^αΐβί ίβδίβδ 8ΐιηί, 8ΐ βα άίοιιηΐ, (^ιιαβ Όοιηίηιίτη 8ΐιρΓα άίχί886 Ι6§ΐιηιΐ8? 

ββά (αΐ8ΐί8 168118 681, ^ιιι ποπ βοάβτπ 8611811 άίοία ίηί6ΐΙί§Η ([ΐλο άίοαηίιΐΓ, 

Β’αίΠβηΡδ ί1 γ αναϋ ηη ροίηΐ ηιαΙβρίβΠβιηβηί ίαηχ : 3βδηδ η’α δύρβιηβηΐ ραδ 

άίΐ ςη’ϋ άβίρηίραίΐ Ιο Τβιηρίβ Ιηί-ηιβηιβ. Οη ηβ δαίΐ α ί^ηβΐΐβ ραροΙβ άβ 3βδη8 Ιβδ 

ίβιηοίηδ ίοηΐ αΐΐηδίοη; ρβηΐ-βίρβ α Ια ρρβάίοϋοη άβ Ια ρηίηβ άη Τβιηρίβ (χιιι, 2), 

οοΐρορίββ βΐ ηιαΐ ίηίβρρρβίββ ραρ 3ηάαδ (5'«'βίβ) ? 

59) Οη θΙαίΙ αιτίνβ α ηηβ οβΡίαίηβ βηίβηΐβ δηρ Ιβδ ΙβΡίηβδ, ηιαίδ οβία ηβ δηίΓι- 

δαίί ραδ, ρβηΐ-βίρβ ραροβ (^ηβ Ιβδ ίαηχ Ιβιηοίηδ η’βΙαίβηΙ ραδ ά’αοοορά δηρ Ιβ 

δβηδ άβ οβδ ραροΐβδ, οη δηρ Ιβδ οίροοηδίαηοβδ άαηδ Ιβδί^ηβΐΐβδ βΠβδ αναίβηΐ 

βίθ ρροηοηοββδ. Οη άίραίΐ άοηο (ΐηβ ά’αρρβδ Μο. Ια ρροοβάηρβ ραρ Ιβιηοίηδ α 

βοΙιοηβ; οβρβηάαηΐ Ιβ §·ραηά ρρβίρβ ηβ ρβηοηοβ ραδ ά βη Ιίρβρ ({ηβΐιιηβ οΚοδβ; 

ί1 να ίηίβρρο^^βρ 3βδηδ δηρ οβδ ίβιηοί^^ηα^βδ; δί Ιβ ^-ρίβί η’βίαίΐ ραδ αρίίοηΐό 

ανβο ρρβοίδίοη, Ια οΐιαρ^^β βΙαίΙ άη ιηοίηδ Ιρβδ §·ρανβ. 

60) Εα (^ηβδίίοη άη ^-ραηά ρρβίΡβ ηβ ίαίΐ ςη’ηηβ ρΐιραδβ ά’αρρβδ Ιβδ ν6Γ88. 

Ιαίΐ. (^ : ηίΐιίΐ Γ68ροηά68 ά6 /ιί8 ^ααβ αάν6Γ8ΐϋη 16 άί6ΐιηί?), ηΐ6ηιρΙι, [ΗοΙίζ,^ 

κΗοΗαηζ βίο.). Οβ δβηδ βδί Ιρβδ ηαίηΡβΙ άαηδ Ιβ οοηρδ ά’ηη ρροοβδ ορίιηίηβΕ Εβ 

ί^ταηά ρρβίρβ α^αηΐ βηίβηάη Ιβδ Ιβιηοί§·ηα^βδ άβηιαηάβ α 3βδηδ οβ ς[η’ί1 α α άίρβ 

ροηρ δα άβίβηδο. ΙΝΙαίδ ΥίοΙορ οοηραίΐ άβ]α Ια ρΐιραδβ βη άβηχ : ούκ ά7:ο/.ρίννι 
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οθΐιχ-οί ροΓίβηί-ϋδ οοπΙγθ ίοί? » ^ΗΙαίδ Ιυί δο Ιαίδαίΐ βΐ ηβ Γβ- 

ροικίαίΐ ηβη. Οθ ηουνβαιι 1θ ^ταηά ρΓβίΓβ ΓίηΙβΓΓΟ^βα, θΐ ίΐ Ιιιί (1ϋ : 

ούδέν; τί ουν ουτοί σου κατα|χαρτυροΰσιν; Ε1 ο’βδί 1θ δβηδ άβδ ν6ΐ'88. 8^ί'Γ. Εβ νβΓΐ)β 
άποκρίνεσθαι άβιη&ικίβ ηοΓίηαΙβπιβηΙ πρός τι, βί ίοί, ά ο&ιΐδβ άα δθηδ Γθίαϋί, ί1 
ίαικίΓ&ίΙ προς ά. Οη Ιτοανβ ί1 βδΐ νΓαι Γαοοαβ. δβυΐ, ιτιαίδ ούδέν & 1)ίΘη Γαίρ άο 
οουρβΡ Ια ρΐιραδβ. Εβ δβηδ Ιβ ρΙαδ άίίββίΐβ, ηιαίβ 1β ρΐυδ ^ταπίΓηαϋβαΙ {Βΐα88, 

179, η. 1; Βίνβΐβ), άοίΐ έΐΓβ άαηδ Ια ρβηδββ άβ Μβ. II α ηοΐβ (ϊτιθ Ιβδ άβρηίβΡδ 
ΐ6ΐΏθί§·ηα§^βδ βυχ-Γηβηιβδ ηβ βοηβοράαίβηΐ ραδ;1β §^ραηά ρρέίρβ ίηνίΐβ ^βδιιδ ά 
ραρΙβΡ, βδρβραηΐ 1β ρρβηάρβ α δβδ ραροΐβδ, βί ί1 Ιυί ΐηάίίίΐιβ 1β ΐΕβπΐθ ά’ηη Ιοη 
ραίβρηβ : ηη’βδί-ββ άοηβ ςπ’οη νοηδ ρβρροβ1ιβ? II Γαπί (^η’ίΐ αϋ βρυ ^βδΤ1δ Μβη 
ηαϊΓ οπ ςπ’ϋ αίί βίβ Ιρβδ βηιβαρραδδβ; ιηαίδ οη νοίί ραρ Ια δηίίβ ςα’ΐΐ ηβ βοπιρίβ 
ρΐιΐδ ςηβ δϊΐρ ηη ανβυ ροηρ ρβράρβ ^βδηδ. Εα ηυαηββ άβ Μί. βδΐ ηη ρβυ άίίΤβΡβηίβ. 

61} Ιηνίίβ α δβ άβίβηάρβ, ^βδυδ δβ Ιαίί. II ηβ νβηΐ ραδ άίδβηίβρ, βϋΐ δαϋςη’ίΐ 

δβραϋ ίηηϋΐβ άβ δβ 3ηδίίββρ. Β’αρρβδ Μβ. 1β §·ραηά ρρβίρβ άβιηαηάβ, ά’υηβ δβηΐβ 

ΙιαΙβίηβ, δί ^βδιI8 βδί 1β Οΐιρίδί, 1β Γιΐδ άυ 1)βηι? II δβηιΜβ ({α’ίβί Εβ. βδί ιηίβιιχ 

άαηδ Ια γραίδβιηΕΙαηββ ςτιαηά ί1 δβραρβ Ια (^ηβδϋοη βη άβαχ : « άίδ-ηοιίδ δί ίτι 

βδ 1β Ε}ιρί8ί? )) — βί, αρρβδ (^υβ άβδυδ βηί ραρΙβ άβ δα §·1οίρβ : « ίη βδ άοηβ 1β 

Γίΐδ άβ Βίβιι? » Εαρ ί1 βδί βίοηηαηί ι^ηβ 1β §;·ραηά ρρβίΡβ αίί ρβηδβ ςυβ ςηί- 

βοη(}υβ δβ άίί 1β Εΐιρίδί δβ άίί 1β Γίΐδ άβ Βίβυ, βοιηιηβ δί ίοηί 1β ιηοηάβ βάί βίβ 

ά’αββορά δΐιρ ββ βαραβίβΡβ άη Μβδδίβ. Ορ ίαηάίδ ςυβ Ιβδ Καββίηδ η’οηί ^απ1αί8 

άοηηβ ββ ίίίρβ αη Μβδδίβ, ί1 ηβ δβ ρβίροηνβ άαηβ Ιβδ αροβαΐ^ρδβδ ς[ΐιβ δοπδ υηβ 

ίοριηβ αίίβηηββ, βί βη ίιηίίαίίοη άυ Ρδ. ιι, 7 (βΓ. Σβ Μβ88ίαηί8τη6... 104). Εβρβη- 

άαηί, άαηδ Ιβδ ββρβίβδ (^υί ίαρβηί αίίίρβδ α άβδυδ, ββ ηοιη η’βίαίί ραδ ίηβοηηυ 

(Μί. XVI, 16; βί. ^ο. ι, 49; χι, 27). Εβ ^ραηά ρρβίΡβ ρουναίί δανοίρςυβ (ΐυβίςυβδ- 

υηδ αναίβηί ββίίβ ίάββ ίραηδββηάαηίβ άυ Μβδδίβ, βί ροδβρ Ια (ΐυβδίίοη α ^βδυδ 

(ΐυαηά ί1 βυί ραρυ βίβνβρ δβδ ρρβίβηίίοηδ 3υδ(}υβ-1ά. II βδί άοηβ ρροΕαΜβ (|υβ 

Μβ. α βίοο^υβ Ιβδ άβυχ (^υβδίίοηδ, ββ ςυί ά’αίΠβυΡδ ηβ β1ιαη§·β ραδ 1β δβηδ άβδ 

ίβριηβδ. Ό’αρρβδ ΗοΙίζ. 1β ^ραηά ρρβίΡβ βηίβηά 1β ιηοί Ρίΐδ άβ Βίβυ αυ δβηδ 

αάορίίί. II αάπιβί ίρβδ 1)ίβη ςυβ ββΐυί οιυί αύρα άροίί αυ ίίίρβ άβ Μβδδίβ, δβρα 

ραρ 1ά πιβίΉβ Γίΐδ άβ Βίβυ. Ου βδί άοηβ 1β ΜαδρΙιβιηβ άβ άβδυδ ι^υαηά ί1 ρρβηά 

ββ ίίίρβ? Ε’βδί ά’αρρβδ ΗοΙίζ. (^υβ, άαηδ δα δίίυαίίοη ιηίδβραβΙβ, δβ άίρβ 1β 

Μβδδίβ β’βδί ουίρα^^βρ Ια ηαίίοη βί ιηέπιβ βίαδρίιβιηβρ Βίβυ. Εα ραίδοη βδί ίη- 

δυίΩδαηίβ, βαρ Ιβδ ραΡΩίηδ, άυ ιηοίηδ α Γβροςυβ δυίναηίβ, αάιηίρβηί ίΡβδ Μβη 

(|υβ 1β Μβδδίβ ιηβηΜ ά’αΡορά υηβ βχίδίβηββ οΕδβυρβ (βί. Σβ Μβ88ίαηί8πιβ... 

221 δ.) βί άβδυδ, Μβρ βηίουρβ ά’υηβ ίουΐβ (^υί Γαββίαιηαίί, ρουναίί άβ ηουνβαυ 

βίρβ ρουδδβ αυ ίρδηβ ραρ Ια ίανβυρ ρορυΙαίρβ. Εβ ^ραηά ρρέίρβ άβιηαηάβ άοηβ 

1)ίβη δί άβδυδ δβ άίί 1β Μβδδίβ, βί ρρορρβιηβηί Ιβ Ρίΐδ άβ Βίβυ, ηοη (}υ’ί1 βροίβ 

(ΐυβ Ιβ Μβδδίβ αίίβηάυ άύί βίΡβ Ρίΐδ άβ Βίβυ, πιαίδ αυ βοηίραίρβ ραρββ ςυβ 

ανουβρ ββίίβ ρρβίβηίίοη δβραίί α δβδ ^βυχ υη ΕΙαδρΡβπιβ. Βαηδ Ιβ βοηίβχίβ άβ 

Εβ., β’βδί άβδυδ ςυί Ιβ ηιβί βυρ Ια νοίβ; ςυαηί ά Μβ., ί1 δαίί ςυβ Ιβδ άβιηοηδ 

ιηβιηβδ άοηηαίβηί α άβδυδ Ιβ ίίίρβ άβ Ρίΐδ άυ Βίβυ ίρβδ-Ραυί (ν, 7). Εβδ ίβρπιβδ 

άβ Μβ. οηί ά’αίΠβυΡδ βη βυχ-ιηδπιβδ ρΐυδ ({υβ ββυχ άβ Εβ. βί άβ Μί. Ιβ βαβίιβί 

ραΕβίηίςυβ : « Ιβ Ρβηί » βδί ίβί υη ίβΡίηβ βιηρίογβ ρουρ ηβ ραδ ηοιηιηβρ Βίβυ, 

α Γαηαίο^ίβ άβ Ια Γοριηυΐβ οράίηαίρβ : « Ιβ δαίηί, Ωβηί δοίί-ίΐ » (αρ. η·»"!! 



376 ΕΥΑΝΟΙΙ,Ε δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, XIV, 62. 

« Εδ-ίτι Ιβ Οΐιηδΐ, 1θ ΓΠδ (1ιι [Οίβυ] ΒβηίΡ » ^0511δ άίΐ : « Ιβ 

1θ δΐιίδ. Εί νοιίδ νθΓΓΘζ 1β Είΐδ άβ Γΐιοιηιηθ αδδίδ α Ια (ΙγοιΙθ άβ Ια 

Κ*ΙΠ). Βαίιηαη {ΙΥοηβ... 164) οίΐβ « 1β 1)βηί » οοιηπιβ υηβ βχοθρΙίοη 

[Βθγ. VII, 3). 

62) Εα Γβροηδβ άβ 3β8ΐΐ8 (1αη8 Μο. θδί ηβΙΙβιηβηΙ αίΠηηαϋνβ; ο’β8ΐ &ιΐ88ί Ιβ 

8βη8 6β συ εΤπας 6θ Μί., άιι ιηοίηδ ά’αρΓβ8 1β8 οίΓθοη8ίαηοβ8 βί 1θ οοηΙβχΙβ. 

8\νβΙθ 8βιηΙ)1β Γβ^αΓίΙβκ ιοί ΜΙ. οοιηιηβ ρπιηίϋΓ. Μ&ί8 Ια ΙουπιαΡθ άβ ΜΙ. ηβ 

δ’βχρΙΐςυβ-Ι-βΠβ ρα8 ρακοβ ςα’ίΐ α νοπίιι ΓβΙαίβΡ ςαθ Ια άί§·ηϋβ άβ 308118 ία! 

βοηίβ88ββ ραρ ΟαϊρΙιβ 1υί-ιηέιηβ? Ββ εγώ εΐ[χι α ςαβίΐϊΐιβ β1ιθ8θ άβ ρΐυβ ρο8ίϋί; 

3β8υ8 ηβ 8’β8ΐ ρα8 ίαϋ §·1οίρβ άυραηΐ 8α βαρριβΡβ ιηορΙβΠβ άβ 8α άί§:ηί1β άβ 

Μβδδίβ βί άβ Ρίΐδ άβ Βίβιι, πιαί8, ίηΙβΡΡ0§;β 8θ1βηηβ11βπιβηί ραρ Ιβ §'Ραηά ρρβίρβ, 

άαηβ Ιβ βοη8βί1 δυρρβιηβ άβ Ια ηαΐίοη, ί1 α βρα άβνοίρ ρβροηάρβ ηβίίβιηβηΐ, β1 

8θη αίΓιριηαΙίοη βδί Ια 1)α8β άβ ηοΐρβ Γοί. 

— καΐ οψεσθε τον υιόν κτλ. Β’αρρβ8 1β8 ίβρπιβ8, 308118 άββρίΐ ηηβ νίδίοη : Ιβ 

Ρίΐ8 άβ ΓΡοιηπιβ, — β’β8ΐ Ιηί ανββ 8α ηαίιιρβ Ιιιιιηαίηβ, — β8ί α88ί8 ά Ια άροϋβ 

άβ Ια ριιί88αηββ, β’β8ΐ-α-άίρβ άβ Βίβιι (ή δύνα^χις — ^311^125; οη α άίΐ « Ια ριιίδ- 

δαηββ άβ Ιαίινβ », αη Ιίβυ άβ ΙαΙινβ, ρυί8 δίιηρίβηιβηΐ « Ια ρυί88αηββ » (Βακ- 

ΜΑΝ, 'ννοηβ... 165); ίΐ 8β Ιβνβ βί νίβηί ανββ 1β8 ηυββ8 άα βίβΙ. ΒβίΙβ νί8ίοη β8ΐ 

βηιρρπηίββ ά Βαη. νιι, 13 (ΤΙιβοάοΙίοη), ιηαΐδ βΠβ β8ί βοιηρίβίββ. ΒαηίβΙ αναϋ 

ραρΙβ άβ ίρόηβ8 (νιι, 9), 8αη8 άΐΡβ 81 Ιβ Ρίΐδ άβ ΓΗοπιΐΉβ (8αρ Ιβ 8βη8 άβ ββίίβ 

βχρρβ88ίοη άαη8 ΒαηίβΙ, βί. ΚΒ. 1904, 504 8.; 1908, 282) άβναίΐ ^ βίρβ α88ίδ. 

3β8υ8 ΓαίΓιρπιβ βί άβ ββ βΡβί ηιβί Ιβ Ρίΐδ άβ Γΐιοιηιηβ 8ιιρ Ιβ πιβπιβ ραη^ (^αβ Ια 

άίνίηίίβ. Ββ ίραίί 8β ίροηναίί άαηβ Ιβ Ρδ. βχ, 1 α ρροροδ άπ Μβδδίβ. Ββ 8βη8 

βδί άοηβ ςηβ 1β8 δαηΡβάρίίβδ, ΐ{ΐιί ηβ νβυίβηί ραδ πιαίηίβηαηί ρββοηηαιίρβ Ιβ 

Μβδδίβ, 7 δβροηί βοηίραίηίδ υη ^ουρ 1οΡ8(}ΐι’ίΐ8 Ιβ νβρροηί άαηδ 8α ^Ιοίρβ. Βοίδγ 

άίί ίρβδ Ρίβη : « Βα άβδβρίρίίοη άβ Ια §·1οίρβ άα ΒΙΐρίδί βδί ρρίδβ άυ ρδααιηβ οχ; 

ββΠβ άβ Γανβηβηιβηί ιηβδδίαηίςαβ βδί ρρίδβ άβ ΒαηίβΙ, βί νβυί 8ί§;“ηίΓιβΡ ςαβ 

3β8α8 βδί Ιβ Μβδδίβ αηηοηββ ραρ ββ ρρορΡβίβ » (II, 606). 3βδυδ η’αηηοηββ άοηβ 

ραδ ςαβ Ιβδ δαηΐιβάρίίβδ, αναηί Ιβαρ ιηορί, απροηί αηβ νίδίοη άβ Ια ^Ιοίρβ άα 

ΒΙιρίδί, οα ςαβ Ια ραροαδίβ βδί ίιηιηίηβηίβ; ίΐ αίΤίΡίηθ δίιηρίβιηβηί ςαβ δα 

άί§·ηίΙβ δ’ίηιροδβρα α βαχ άαηδ ίοαί Γββίαί άββρίί ραρ ΒαηίβΙ. Ββ ίβΡίηβ « νοαδ 

νβρρβζ » ηβ δί§ρηίββ ραδ ίοα3οαΡδ « νοαδ νβρρβζ άβ νοδ γβαχ » (βί. Βί. χχνπι, 10; 

Ρδ. χκνιιι [χκιχ], 11; Ρδ. ηχχχνιιι [ηχχχιχ], 49). II βίαίί ηαίαρβΙ ίβί, ραίδ(}α’ίΙ 

δα§·ίδδαίί άαηβ νίδίοη αροβαίγρίίςαβ, ιηαίδ ααβαη ^αίί η’ί§·ηοραίί (^αβ Ιβδ 

νίδίοηδ άβ ΒαηίβΙ βίαίβηί δ^πιΐιοΐίςαβδ, α βοιηηιβηββΡ ραρ Ιβδ Ρβίβδ (}αί Ρβ- 

ρρβδβηίαίβηί άβδ βηιρίρβδ. Ο’βδί ββ ςαβ Ββ. α βοηιρρίδ βη ηιβίίαηί εσται αα Ιίβα 

άβ όψεσθε, βί Μί. Ιαί-ιηβπιβ δαίναίί Ια πιβηιβ νοίβ βη ηιβίίαηί απ’ άρτι, « άβδορ- 

ηιαίδ », βαρ ίΐ δαναίί ίΡβδ Ρίβη ςαβ 3βδαδ ηβ δ’βίαίί ραδ ιηαηίίβδίβ άαηδ δα 

§·1οίρβ ααχ δαηΐιβάρίίβδ. Κίβη η’ίηάίςαβ ςα’ίΐ ίαίΙΙβ άίδίίη§;αβρ ανββ ΚηαΡ. 

(βί. Βοίδ}^ δαρ Ια ρβηδββ άβ Μί.) αηβ ρρβπιίβΡβ ραρίίβ δ^πιΐιοΐίςαβ, Ιβ ίρίοπιρίιβ 

άβ 3βδαδ ραρ δα ρβδαρρββίίοη, Ιβδ ηιίραβίβδ άβδ αρόίΡβδ βίβ., ραίδ αηβ δββηβ 

ΓββΙΙβ, αα δβηδ ΙίίίβραΙ, Ιβ δββοηά ανβηβηιβηί. Ββ ίοαί βδί δαρ Ια ιηβΓηβ 1ί§^ηβ. 

3βδαδ αίΤίΡίηβ άοηβ, ραρ αηβ αΙΙαδίοη αα ίβχίβ άβ ΒαηίβΙ (}α’ί1 βοιηρΙβίβ, ςα’ίΐ 

βδί Ιβ Μβδδίβ, βί Ιβ Μβδδίβ ίηνβδίί ά’αη ραη^ άίνίη. 8αρ άβ ββ ςαβ Βίβα Ιαί 



Ε\ΑΝΟΙΙ.Ε 8ΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, XIV, 63-65. 377 

Ρυίβδδιηοβ, βί νβπΒηί ανβο 1θ8 ηυββδ (Ια οίοΙ. » ΑΙοΓδ 1β ^Γαηά 

ρρβίΓθ άβοΙιίΓα δβδ ΗαΒιΙδ θΙ άϊί : « ^α’ανοηδ-ηουδ βηοοΓβ 1)θδθίη 

<1θ ΙθιηοίηδΡ ^4 γοπδ ανβζ βηίθικία 1θ ΜβδρΗβιηβ : (}πθ νουδ βη 

δβπιΒΙβΡ )) ΕΙ Ιουδ 1θ οοηάΗΐηηβΓβηΙ, άβοΙβΓαηΙ; (}π’ί1 αναίΐ ιϊιθγΙΙθ 

Ια ιηοΓί. Εΐ (^ιΐθίςυθδ-υηδ δβ ιηίΓθηΙ ά οραοΙίθΓ δΠΓ Ιιιί βΐ α Ιυί 

οοιινηΓ 1θ νίδα§^Θ βΐ α Ιβ δοπίϊΙβΙβΓ οΐ α Ιιιί άιρο : « ΡΓορΙιβΙίδβ! >> 

ΓβδβΓΥΘ, ί1 άοηηβ Γβηάβζ-νουδ α δβδ ία^^βδ; ί1 ηβ Ιβδ αδδί§·ηβ ρ&δ άβναηΐ 1β 
ΐΓί1)υη&1 (1β Βίβυ, ιηαίδ ίΐ Ιβαρ άββΙ&Γβ ςα’ϋδ δθΓοηΙ ο1)1ί§·βδ άβ ρββοηηαϋΓβ 
δα ^^ΙοίΓβ βί δοη Γαη§^ υπίςαβ αυρρβδ άβ ϋίβιι. 

63) Εβ §^Γαη(1 ρρβίΓβ άββΙιΐΓβ δβδ 1ιαΐ3ί1δ (διαρτ^ξας, υη δβυΐ ρ, δουνβηΐ άαηδ 
Ια ^οίηέ), ββ ςυΐ νβαί άΐΓβ ({υ’ίΐ νίβηΐ ά’βηίβηάρβ υη ΜαδρΗβιηβ. Οΐιβζ Ιβδ 
Βαί^γίοηίβηδ άβ^α οη άββΙιίΓαϋ δβδ 1ια1)ίίδ βη δί^ηβ άβ άβυίΐ 2® βά., 322), 
βΐ β’βδί ρΓθ1)α1)1βπιβηί ρουρ ββία ςυβ Ιβδ βηνο^βδ ά’ΕζββΙιίαδ αναίβηΐ άββΐιίρβ 
ΙβυΡδ 1ια1)ί1δ (II Κβ§·. χνιιι, 37); πιαίδ βοπιπιβ Ιβ Καΐΐδαββδ αναϋ ΜαδρΙιβιηβ, 
Ιβδ ρα66ίηδ αίηιαίβηί α νοιρ άαηδ ββ ίαϋ Γορί§^ίηβ άβ Ιβπρ υδα^β (λνϋΝδβΗΕ, 
Ν€Η6 ΒβίΐΓά^β... 345); βί. I Μαβ. π, 14; ιν, 39. Ε’βΙαϋ βη βίΤβί υηβ βουΐυιηβ 
άβ ιηαηίίβδίβρ αίηδί δα άουίβυρ ςυαηά οη βηίβηάαϋ υη Βίαδρίιβηιβ, βΐ Ιβδ 
^υ^βδ 7 βίαΐβηί Ιβηυδ πιβηιβ ςυαηά υη ίβηιοίη ΡβρβΙαίί Ιβδ ΙβΡίηβδ ρρορρβδ άυ 
ΜαδρΙιβηιαΙβυρ {8αηΗ. νιι, 5). Οη αναίΐ Ρβ§·1β Ια ρΙαββ βΐ Ια άίηιβηδίοη άβ Ια 
άββΐιίρυρβ, ςυί, ά’αρρβδ Μαίπιοηίάβ, άβναϋ δβ ίαίρβ α Ιουδ Ιβδ νβίβιηβηΐδ, 
δαυί Ια βΐιβπιίδβ βί Ιβ ιηαηΐβαυ, Ιβδ §·βηδ Ρΐβίιβδ ρουναηί ανοίρ ρΐυδίβυρδ Ιυηί- 
<}υβδ; βί. γι, 9. Εβ §·ραηά ρρβίρβ ηβ άβναϋ ραδ άββΐιίρβρ δα Ιυηίςυβ ρουρ υη 
άβυίΐ ρρίνβ (Εβν. χ, 6; χχι, 10); ιηαίδ ί1 άβναϋ έΐρβ ρΐυδ δβηδίϋΐβ ςυ’υη αυΐρβ 
αυχ ϋΐαδρϋβιηβδ. Οαϊρϋβ βδί αρρινβ α δοη Ρβδυϋαί; τ( ετι κτλ. ΚΙοδΙβΡίη. βοιη- 
ραΡβ Ρεατ. Κέρ. ι, 340® : κα\τί, εφη, δειται [χάρτυρος; αύτδς γαρ 6 Θρασύμαχος ομολογεί. 

64) ϋ’αρρβδ Ια Μίβϋηα, Ιβδ ^υ§■βδ άοηηαίβηΐ Ιβυρ ανίδ δβραρβπιβηί, βί άβδ 
δβΡίϋβδ Ιβ ρρβηαίβηί ραρ ββρϋ, ανββ Ιβδ ιηοΐϋδ. Ιοί Ιουί δβιηϋΐβ δ’βίρβ ραδδβ 
ϋβαυβουρ ρΐυδ δοιηπιαίρβιηβηί. « Τουδ » ηβ άοϋ ραδ ηβββδδαίρβιηβηί βίρβ 
ρρίδ βη ΙουΙβ ρί^υβυρ. II βδί ά’αϋίβυρδ ίρβδ ρροϋαϋΐβ ςυ’οη η’αναϋ βοηνο(}υβ 
<5υβ Ιβδ βηηβιηίδ άβ 3βδυδ. Εβ νοίβ άβδ δαηϋβάρϋβδ βδί ϋΐβη βςυΐναίβηί άαηδ 
Ιβυρ ίηίβηίίοη α υηβ βοηάαπιηαίίοη α ηιορί (χ, 33); ββρβηάαηί Μβ. δβιηϋΐβ 
δ’βίΡβ δβρνί α άβδδβίη άβ ίβρπιβδ δρββίαυχ; Ιβδ 3υ§·βδ ηβ ρουναΐβηί αυ ροΐηί άβ 
νυβ Ιβ§^α1 ρροηοηββρ υηβ βοηάαπιηαίίοη α ιηορί. Ιΐδ βοηάαπιηβηί 3βδυδ, βη 
ίαηί ςυ’ίΐδ Ιβ ρβυνβηί ίαίρβ, βοπιιηβ αγαηί νραίιυβηί ιηβρϋβ Ια ιηορί (ενοχ^ος α 
ιηβπιβ Ιβ δβηδ άβ « 3υ8ίίβία1)1β » άαηδ Μί. ν, 22). Ο’βδί ϋίβη ββ (}υ’α βοιηρρίδ 
Μί. (}υί οιηβί Ιβ ιηοί άβ βοηάαπιηαίίοη βί (^υί άίί δβυΐβπιβηί ένοχος θανάτου έστίν, 
Ιαηάίδ ςυβ Εβ. ηβ ραρΙβ ραδ ιηβιηβ άυ νβράίβί, ιηαίδ ίΐ ιηοηίΡβ ϋίβη ({υβ Ιβδ 
δαηϋβάρϋβδ ίοιηϋβΡβηί ά’αββορά δυρ Ιβ ϋΐαδρϋβπιβ. 8ί Ιβδ 3υίΓδ αναίβηί βίβ 
ρΐυδ Ιίϋρβδ, 3βδυδ αυραϋ βίβ Ιαρίάβ αυδδίίόί; ιηαίδ οη ηβ ρουναϋ δβ ρβρπιβίίρβ 
ββΐίβ Ιίββηββ ανββ υη ϋοιηιηβ βοπιπιβ ΡίΙαίβ. 

65) Ιμπτύειν άαηδ Ιβ δβηδ άβ « βραβϋβρ δυρ », ίαηάίδ ςυβ Ιβδ αίϋίΐυβδ άίδαίβηί 
καταπτύειν; ΗυίΙιβρίορά (^V. Ρ/ι^., 66 δ.) βϋβ ρΐυδίβυρδ βχβηιρίβδ άβ νβρϋβδ βοηι- 
ροδβδ ανββ εν βί ρρβηαηί Ιβ δβηδ άβδ βοηιροδβδ ανββ κατά. Ε’οιηίδδίοη άβ 
και περικαλύπτειν αύτοΰ το πρόσωπον ραρ Ό, α, /*, 3ΐ/Γ8Ϊη. ηβ ρβυί βίΡβ (^υ’υηβ 
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ίάοΙιβιΐδΘ δίη^υΐ&πΐβ άβ οθ §“Ρουρβ. Εβ ί&ϋ η’ίΐ Ηθη άβ οοιηπιυη ανβο Ια 
οοηΙυπιβ Γοπιαΐηθ άβ νοίΙθΓίαΙθΙβ άη οοηάαιηηθ Ργο ΚαΗι\ ιν, 13; ν, 16). 

Οη νοϋβ Ια ΙβΙβ άη ΟΙιΗδΙ ρουΓ Ιηί ίαιρβ άβνίηθΓ (}ΐιί α ίραρρέ. Ο’βδΙ αίηδί ψι& 

ΜΙ. βί Ι^θ. οηΐ ίηΐΘΓρΓθΙθ προφτίτευσον. Β’αρί'βδ \νθ111ι. 1β Μ/ιίη οη (Ιθνίη άβδ 
Αραίιβδ δθ νοϋβ Ια ίαοβ αναηΐ άβ Γθηάρβ δθδ ΟΓαοΙβδ {ΕΙί3., 2® έα., 218) β1 
Βαίααιη αυδδί α Ιθδ γβιιχ ίθπηβδ (Νηπι. χχιν, 4). Οη α άοηο ρη ίπια^ίηβΓ οβΙΙβ 
Γηίδβ βη δθβηβ ροηρ δβ ταΠΙβΡ άθδ ρΓορΙιβΙίβδ ϋβ 3βδη8, θη ραΓϋοηΙίβΓ ά ρροροδ 
άβ Ια άβδίΓηοΙίοη άη Τβηιρίθ, βί Ια δββηβ α άβ§·βηβΓβ βηβΟΓβ βη υη ]βη βΓηβΙ βΐ 
ρηβηΐ. — κολαφίζειν βδί « δοηίϊΙβΙβΓ ϋ’ηη ΓβνβΓδ άβ ιηαΐη οη α βοηρδ ϋβ ροίη§· » : 
ράπισμα ίη(ϋ(|ηβ ρΐηίόΐ ηη δοηίΠβί Ια ηιαίη οηνβΓίβ; β’βδί ββ ςη’αίΙβδΙβ ΡΙΐΓ^ηί- 
βΐιηδ ίοηί βη Ρβρί’Οηναηί Ι’βχρΓβδδϊοη (το γάρ την γνάθον πλατεία τη γεφί πληξαι, 
έπ\ κόρρης πατάξαι Αθηναίοι φασιν. ΚυΤΗ., 257); βί. Ιδ. ΐν, 6. Β’βχρΡβδδίοη ^απίσμασιν 

ελαβον βδί ίρβδ νη1§*αίρβ βί α βίβ δηδρββίβ α άβδ βορίδίβδ βί α ϋβ ηοιηϋρβηχ 
βρίίίςηβδ; βΐΐβ βδί πιαίηίβηαηί βοηΓίΡίηββ ραρ ηη ραρ^Γηδ άη δ. κονδυλοις 
(αύτδν) Ιλαβεν [Β1α88, 120); Κίοδί. βίίβ νβΓ}}6ΐ'ί})ΐΐ8 αοοίρβνβ (Οια. Τιΐ80. II, χιν, 
34). Οη ρβηί βοιηραρβρ ροηρ ίοηίβ ββίίβ δββηβ ΪΙΙ Κβ§“η. χχιι, 24. Μβ. ηβ άίί 
ραβ ροδΐίίνβιηβηί ςηβ ββηχ (}ηί οηί άοηηβ 1β 8ί§·ηα1 άβδ οηίρα§*βδ ίηδδβηί άβδ 
πιβιηϋΓβδ άη δαηϋβάριη, βί Ββ. δβιηϋΐβ Γβχβΐηρβ. II βδί βοηδίαηί ββρβηάαηί 
ςηθ Ιβδ ίηδηΐίβδ ρΐηδ ραίΓιηββδ δοηί νβηηβδ άβ ρβΡδοηηβδ ρΐηδ Ιιαηί ρΙαβββδ; 
Γ[ηαηά ϋ δ’α^-ίί άβδ ναΙβίδ, Γβχρρβδδίοη βΐΐβ-ιηβπιβ άβνίβηί ρΐηδ ^ΡΟδδίβΡβ. 

δυκ ΕΑ αΟΜΡΑΚυΤΙΟΝ ΟΕνΑΧΤ ΕΕ ΟΙΙΑΧη ΡΚΕΤΚΕ ΕΤ ΕΕδ δΑΝΗΕΟΚΙΤΕδ. 
— Βα δββηβ άββρίΐβ ραρ Μβ. βδί ά’πηβ δοηνβραίηβ ίιηροΓίαηββ ροπρ 
αρρρββίβρ 1β ρό1β άβ Ιβδίΐδ. Οη αίϊιριηβ ςη’ϋ α Ηίβρίίβ Ια πιορΙ, ηοη ροηρ ββ 
(}η’ϋ α άΐί άβ Ια άβδίρηβίίοη άα ΤβιηρίΘ, ιηαίδ ροηρ ανοίρ ΒΙαδρΚβιηβ βη 
δβ άββίαραηΐ Μβδδίβ βί Ρίΐδ άβ Βίβη. ΟοπιιηβΙα δίιηρΙβ ρρβίβηίΐοη αη ίΐίρβ 
άβ Μβδδίβ, δί βΠβ ροηναίί βίρβ ά’ηη Ιιαίΐηβίηβ, οη ά’ηη ίηίρι^αηί, η’αναίί 
ρίβη άβ Βίαβρίιβιηαίοίρβ, Ιβδ νραίδβπιΒΙαηββδ οϋϋ^βηί άβ βοηβΐηρβ ανβο Ιβδ 
βναη^βΐίδίβδ ςηβ άβδηδ ηβ δ’βδί ραβ δβηίβηιβηί άββίαρβ Μβδδίβ, ιηαίδ βηβορβ 
Ρίΐδ άβ Βίβη αη δβηδ ρρορρβ. Ο’βδί ηηίραίί ά’ηηβ βίραη§*β αηάαββ, άβ Ια 
ραρί άβ λΥβΙΡι. βί ά’αηίΡβδ, άβ δηρρρίιηβρ άβ ΓίηίβρΡθ§·αίοίρβ Ια ιηβηίίοη 
άη Μβδδίβ, βί άβ ρρβίβηάρβ ςηβ Ιββηδ α βίβ ρββοηηη Μαδρίιβιηαίβηρ α 
οαηδβ άβ ββ ςη’ίΐ α άίί άη Τβιηρίβ. Μαίδ Βοίδγ να βηοορβ Ρβαηοοηρ ρΐηδ 
Ιοίη; ί1 ηίβ ίοηί Ιβ ρροοβδ άβναηί ΟαϊρΙιβ. « Βα ίραάίίίοη βΐιρβίίβηηβ αηρα 
δβηίί άβ ίΡβδ ϋοηηβ Κβηρβ Ια ηβββδδίίβ αρο1ο^βίί(}ηβ άβ ρρβδβηίβρ 1β βηρ- 

ρΐίββ άβ Ιβδηδ βοιηιηβ ηηί(^ηβ1ηθηί ίιηρηίαϋΐβ αηχ άηίίδ; ί1 ίπιρορίαίί α 
Ια ηοηνβΐΐβ Ρβ1ί§“ίοη (^ηβ δοη Γοηάαίβηρ ηβ ραρηί ραδ ανοίρ βίβ βοηάαηαηέ 
ραρ ηηβ ]η8ίβ δβηίβηοβ άβ ΡίΙαίβ; ά’αηίρβ ραβί, ί1 βίαίί Γορί άβΐίοαί ά’αο- 

βηδβΡ άβ ρρβναρίβαίίοη ΡίΙαίβ Ιαί-ιηβπιβ, βί ί1 βίαίί ίιηροδδίϋΐβ άβ ηίβρ ηηβ 
Ια δβηίβηοβ άβ ιηορί βηί βίβ Ρβηάηβ ραρ Ιηί; Ρβδίαίβηί Ιβδ άβηοηβίαΙβηΡδ 
βί Ιβδ αβοηδαίβιιρδ άη Οΐιρίδί, Ιβδ Ιηίίδ, αάνβΡδαίρβδ άη βΐιρίδίίαηίδιηβ 
ηαίδδαηί, άβίβδίβδ βηχ-ηιβπιβδ άαηδ 1β ιηοηάβ ραϊβη; ρίβη η’βίαίί ρΐηδ 
ίαοίΐβ ηηβ ά’β]αρ§“ίρ Ιβηρ ρό1β, άβ Γαςοη α ίραηδρορίβρ άβ ΡίΙαίβ δηρ βηχ 
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Εί 1θ8 ναΐβίδ 1θ ΓΘΟθναίβηΙ; ανβο άθ8 οουρδ ά Ια βο’πΓβ. Εί οοιηπιο 

ΡίβΓΓβ θίαίΐ βη Οαδ (Ιαηδ Ια οουρ, ί1 νίηΐ τιηθ άβ8 δβρναηΐβδ άα ^ραικί 

ρρθίΓθ, αγαηΐ νιι Ρίβιτβ (}ΐιί δβ οΙιαπίΤαίΙ, θΙΙθ 1θ τβ^αράα αΐ- 

ίΘηΙίνθΓηβηΙ θΐ (ϋί : « Εΐ Ιοί απδδί Ιτι θΙαίδ ανβο Ιβ Ναζαρθβη, ανβο 

Ια ΓβδροηδαΟίΙίΙβ βηΐίβΡβ (Ια ]α§^βιηβη1; Ρβικία οοηΐρβ ^β8α8; α οβΙΙβ βη, 

Γοη ααρα δαρροδβ ΙοαΙ 1β ρροοβδ (ΙθναηΙ Εαϊρββ, ανβο Ια δβηίβηοβ οαρί- 

Ιαίβ (^αβ Ιβ ^οανβρηθαρ η’ααραίΐ ςα’α οοηβρπίΘΓ » βίο. (Π, 610). ΕθΙΙβ ίοίδ 
Μ. Εοΐδ^ ηβ ρρβίθηά ραδ ςαβ Ια ΐΓα(1ίΙίοη δ’βδί (Ιβνβίορρβθ (1’οΐΐβ-ιηβπιβ 
θΐ ά& βοηηο ίοί; ί1 Γαοοπδβ (1’αη οαΙοαΙ ΓογΙ ιηαΐΐιοηηβΐβ α Γβ^αΓ(1 (Ιβ οβδ 
ραανρθδ ΙαίΓδ. Μαίδ ραί8(}α’οη οοηδβρνο Ια (ΙβηοηοίαΙίοη, οδΐ-θΐΐβ νραί- 

δβιηβίαβίβ δί Ιβδ ρριηοίρααχ (Ιβδ Ταίίδ ηθ δβ δοηΐ ραδ ιηίδ ά’αοοθΓ(1? βΐ 
η’βδί-ίΐ ραδ ρΙαδ 0(1ίΘαχ (Ιβ Ιίνρβρ αη ΙαίΓ ααχ Κοιηαίηδ δαηδ ιαβπιβ δ’βίρο 
αδδαΡΘ ςα’ίΐ θδΐ οοαραβ1θ? ΒβναίΙ-οη δβ ρΓβοββαρβΡ, δοαδ Εαΐί^-αΐα, δοαδ 
ϋ1αα(ΐ6, οα δοαδ Νβροη, (Ιβ (ϋδοαίρβρ οα (Ι’αοβαδβρ αη ίοηοΐίοηηαίρβ άβ 
ΤίββΓβ, (Ι’αϋΐβαρδ πιογΙ βη (1ίδ^ραοβ? Εβδ βναη^βΐίδίβδ ρρβίβηάβηΐ-ίΐδ 
ηα’οη α ρρβδβηΐβ α Ρίΐαΐβ αηβ δβηίβηοβ (5α’ί1 η’αναίί ςα’α οοηβΓηιβΡ? 

Ο’αίΠβαΡδ Εοίδγ ηβ ΙαΓ(1β ραδ α οοηοβ(1βΓ ροαρ Ια δ(3αηοβ (Ια πιαίίη οβ 
(}α’ί1 α ηίβ (1’αηβ Γαςοη §·βηβΓα1β. « ^αβ Ιβ πιαίίη, οΕβζ ΕαϊρΙιβ, (Ιαηδ Ια 
ρβαηίοη οα Γοη ρρβραρα Ια άβηοηοίαίίοη, βί (}αί η’αναίί ραδ Οβδοίη (Ι’βίρβ, 

€[αί ηβ Γαί ραδ αηβ δβαηοβ δοΙβηηβΠβ (Ια δαηββ(ΐΓίη ίοαί βηίίβρ, ί1 γ αίί 
βα αηβ δΟΡίβ (Ι’ίηΓορηιαίίοη βί (Ιβ οοηοβρί ρρβΙίπιίηαίΓβ βηίρβ Ιβδ αοοαδα- 

ίβαρδ βί ΙβαΡδ ίβπιοίηδ, ρίβη η’βδί ρΙαδ νραίδβπιβΙαβΙβ... Π βδί ροδδίΟΙβ 
ίί§·α1βπιβηί (}αβ Εαϊρββ αίί ίηίβρρο^β Ιβ δαανβαρ, βί (ΐα’ίΐ Γαίί Ιαίδδβ πιαί- 

ίραίίβρ ραρ δβδ ναΐβίδ... » (II, 599). Εί Γοη νβαί (^α’ίΐ ηβ Γαίί ραδ ίη- 

ίβΡΓΟ^β δαρ Ιβ ροίηί (|αί (Ιβναίί ρβρπιβίίρβ (Ιβ Ιβ (ΙβηοηοβΡ α ΡίΙαίβ, δαρ ββ 
(|αί βίαίί ίοαίβ Ια (|αβδίίοη, δαρ Ιβ πιβδδίαηίδπιβ ? Οα Οίβη (^αβ Γαδδβηι- 

Οΐββ, Γβαηίβ ροαρ ρρβηοΐρβ αηβ άβοίδίοη, ηβ δβ δοίί ραδ ρροηοηοββ δαρ Ια 
βαΙραΟίΙίίβ (Ιβ Γαοοαδβ? Οη η’α ραδ Γβαβίία(1β, ραρηαί Ιβδ βίδίορίβηδ ορί- 

ίί(ΐαβ8, (Ιβ ίραίίβρ ανβο οβ δαηδ-^βηβ (Ιβδ δοαροβδ άβ ρρβπιίβρ οράρβ — βί 
(Ιβ Οβηβνοΐβδ Ιβοίβαρδ. 

66-72. Εε τκιρεε κεμεμεχτ οε Ριεπκε (Μί. χχνι, 69-75; Εο. χχιι, 56-62; οί. 
Ιο. χγιπ, 17, 25-27). 

66) Εα δαίΐβ ού ^Θ8α8 α οοπιραρα βίαίί ηαίαρβίίβιηβηΐ Ια §ταη(Ιβ δαίΐβ (Ιβ Ια 
ιηαίδοη (Ιβ Εαϊρββ, οα Ια δαίΐβ ά’βη βααί. Μο. Ιβ ίαίί οοιηρρβικίΓβ ηιαίηίβηαηί 
βη ίραηδροΓίαηί Ια δοβηβ βη δαβ (Ιαηδ Ια οουρ οΐι ηοαβ αΛάοηδ Ιαίδδβ Ρίβρρβ αα 
V. 54. παιδίσκη βδί ίοί αηβ ^βαηβ βδοΐανβ; ο’βδί Ιβ δβηδ ηορηιαΐ (Ιαηδ Ιβδ ΕΧΧ 
ροαρ ΠΠ3ΰ7 βί ροαρ ΠΌΚ. ΕΙΙβ νίβηί, ο’βδί-α-άίρβ ρΓοΟαΟΙβπιβηί (^α’βΐΐβ ραδδβ 
ροαρ δοη δβρνίοβ. 

67) Έμβλέπειν, βί. νιιι, 25; χ, 21. 27; ησΟα Ια ίορηιβ αίβι^αβ, δβαίβιηβηί ίοί βί 
(Ιαηδ Ιβ ραδδα^β ραραΐΐοΐβ (Ιβ Μί. χχνι, 69 ροαρ ίοαί Ιο Τ.; (Ι’θΓ(ΙίηαίΓβ ης, 
ίορπιβ ββ11βηίδίί(ΐαθ. II γ α (Ιοηο ίοί (Ιβρβηίΐαηοβ Ιίίίβραίρβ. Ε’θΡ(ΐΓβ αδδβζ 
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^β8υ8. » ί1 ηία θπ (ϋ8αηΙ : « Ιβ ηβ 8αί8 ρα8, ]θ ηβ 00ΓηρΓΘη(ΐ8 

ρ318 Οθ (}Ι1Θ ίπ άί8. » Εί ί1 &11& νθΓ8 1θ άβ1ΐΟΓ8, απ ν68ΐίΐ31ΐ1β. Έΐ 

ιιη 00(1 ^^Εί Ια 8θΓναηΙθ, ΓαγαηΙ νυ, Γβοοιηιηβηςα α άΪΓ6 

βίΓ&η§·β, ιηαίδ ΐΓβδ ηαΐυΐ'βΐ (1β νίνβ νοίχ : « 1β ΝαζαΓΘβη... οβ ^βδυ8... » άβνίβηί 

(Ιαηδ Ό μετά του I του Ν ησθα, οοΓΡβοΙίοιι ρΐαΐβ; άβιηί-οοΓΓβοϋοη άαηδ Ν. 

68) ΡίβΓΓβ βΙαίΙ 1)Γίΐνβ, βΐ ρβιιί-βίΓβ αυΓαίΙ-ίΙ ιώοπΙγθ ρΐυδ άβ Γβδοΐυϋοη δί οη 

Γαναϋ αΙΙαςυβ ρΐυδ ουνθΓίβιπθηΙ, α ιη&ίη αηηέβ. Μαίδ ί1 ίπΐ Ιου3θυΓ8 δθπδί- 

ΐ3ΐβ α Γορίηίοη (οί. Οαΐ. ιι, 11 88.); ί1 δβ άβροΐιβ, ί1 βδδ&^β άβ δ’βη Ιιγθρ ραρ υηβ 

βςυίνοςπΘ, βη &ίΤθθΙ&ηί άβ ηβ ραδ βοπιρΓβηάΓβ. Εη ί&ίΐ ββία βςυίναΐαϋ α άιρβ 

(ίΐι’ίΐ η’βΙαίΙ ρ&δ άίδβίρΙβ άβ άβδυδ, ιηαίδ Ιβδ Ιβηηβδ η’βίαίβηΐ ραδ ίοηηβΙδ. II 

βδί 1)ίβη άίίΠβίΙβ άβ άίδΐίη^υβρ ίβί οΤδα βΐ Ιπίσταμαι ; « ^β ηβ δΐιίδ ραδ 

βοηδβίβηΐ άιι ίαϋ, βΐ 3β ηβ βοιηρρβηάδ ραδ Ια ροδίϋοη άβ Ια ςηβδϋοη »), αιΐδδί 

ΒΙαδδ (271) Ρβίιΐδαηί ά’αάιηβΙΐΡβ οδτε... οΰτε ανββ άβηχ δ^ηοηγιηβδ, ρρβίβΡβ Ια 

1βς:οη ουκ οιδα ούτε επ. Μαίδ ί1 ίαυΐ ββάβρ α Ι’αυΙορϋβ άβ νΒΟ. II δβπιΐιΐβ ςαβ 

Ια ίοιιρηυρβ δ’βχρίίιιιιβ ραρ ΓβιηΒαρραδ άβ Ρίβρρβ : « ]β ηβ δαίδ ραδ, 3β ηβ 

δαίδ νραίιηβηΐ ραδ »... συ τί λέγεις βδΐ υηβ ηουνβΠβ ιηαρςυβ άβ δα ^βηβ; Π ΒαΙ- 

Βυϋβ. 

Εί ί1 δορίίί άβΐιορδ, β’βδί-ά-άίρβ άβ Ια βουρ; ί1 αΐΐα άαηδ Ια άίρββίίοη άβ Ια 
δΟΡίίβ, ίυδςυ’αυ νβδίί1)π1β. II άβπιβυραίΐ άοηβ ίίάβΐβ α δοη ίηίβηίίοη άβ ηβ ραδ 
ρβράρβ άβδπδ άβ νυβ. Ε’βηάροϋ βίαϋ ηαίυρβΠβπιβηΙ ρΐυδ δΟιηΒρβ, βί ί1 βδρβραίΐ 
αίηδί βνίίβρ άβ ηουνβΠβδ ίηΙβρρβΙΙαίίοηδ. Εοίδγ : « II βδί άίί ςυβ ΡίβΡΡβ « δ’βη 
να άβΐιορδ », βί Γοη α]ουίβ « νβΡδ 1β νβδίίΐιυΐβ », ίηάίβαίίοη ςυί 8βιη61β νουΙοίρ 
ρβάρβδδβρ Ια ρρβπιίθΡβ, βί ςυί ρΐυίόί Ια βοηίρβάίί » (II, 616). Ο’βδί α ββίίβ άίΓΓι- 
βυΐίβ ςα’α νουΐυ οΐινίβρ 1β βοά. Ό {ε^Γδίη. Α: βίο.) βη Ιίδαηί εις το εξω προαυλιον, 
ββ (ίυί βδί Βίβη 1β δβηδ, βί υη δβηδ δί ηαίυρβΙ (ίυ’ίΐ η’^ α ραδ Ιίβυ άβ οΜβαηβΡ 
Μβ. ρουρ δί ρβυ. Α Ια βη άυ νβΡδβί και αλέκτωρ εφωνησεν βδί οιηίδ ραρ νΒΕΨ 
17®^ € $^Γ8Ϊη. ηΐ6, ιηαίδ α]ουίβ ραρ Ιβδ αυίρβδ αυίορίίβδ (ιηβπιβ εα/ι. Βορ^ία 
[οιηίδ ραρ 8\νβίβ] ιηαίδ αναηί και έξηλθεν). Οη δ’βχρΙίςυβ Βίβη Γαάάίίίοη; Ιβδ 
βορρββίβυΡδ δβ δοηί άίί ςυβ ΡίβΡΡβ η’αναίί ρυ δανοίρ ςυ’υη οΗαηί άυ βος βίαίί 
1β δββοηά δ’ίΐ η’αναίί βηίβηάυ 1β ρρβιηίβρ. Μαίδ οη δ’βχρΙίςυβ αυδδί Γοιηίδδίοη 
νοΙοηίαίρβ : δί Ρίβρρβ α βηίβηάυ 1β ββαηί άυ βος, βοιηιηβηί ηβ δ’βδί-ί1 ραδ 
ρβρβηίί αυδδίίόί? ϋαηδ ββ άουίβ, ί1 βδί ρΐυδ ρρυάβηί άβ δ’βη ίβηίρ α Ια Βαδβ 
ίβχίυβίΐβ Ια ρΐυδ 1αρ§·β. 

8ί Γοη αβββρίβ 1β ίβχίβ Ιοη^ βοιηηιβ ρρίιηίίίί, οη βχρΙίςυβΡα ςυβ ΡίβΡΡβ η’α 
ραδ βίβ ίουβββ άβ ββί ανβρίίδδβπιβηί ραρββ ςυ’ίΐ ρουναίί δβ άίρβ α ββ ιηοιηβηί 
ςυβ δοη Ρβηίβιηβηί η’βίαίί ραδ ίορηιβί. 

69) II δβπιβΙβ βίβη ςυβ άαηδ Μβ. Ια δβρναηίβ ςυί ραραίί ίβί βδί Ια πιβίΏβ 
ςυ’αυ ν. 66. Οη ρβυί δυρροδβρ ανββ 8\νβίβ ςυβ β’βδί Ια ρορίίβρβ ςυί βδί ηιαίηίβ- 
ηαηί ρβίουρηββ ά δοη ροδίβ. Κηαβ. δουίίβηί ςυβ β’βδί υηβ αυίρβ δβΡναηίβ, ά 
βαυδβ άβ Γαυίορίίβ άβ Μί. Οβ δβραίί 1β βαδ άβ άίρβ ανββ ΤββορβγΙαβίβ.: 
« Μαίίβίβυ άίί ςυβ β’βδί υηβ αυίΡβ, Μαρβ άίί ςυβ β’βδί Ια ιηβηιβ, ιηαίδ ββία 
ηουδ ίπιρορίβ ρβυ ςυαηί α Ια νβρίίβ άβ Γβναη^ίΐβ; βδί-ββ ςυβ Ιβδ βναη^βΐίδίβδ 
δβραίβηί βη άβδαββορά δυρ υη ροίηί ίιηρορίαηί βί ςυί ίουβββ αυ δα1υί? » (Ρ. Ο. 

ΟΧΧΙΙΙ, 661). Ββ ΠίθΠΐβ ΥίβίΟΡ : ού γάρ Ιξηκρίβωται τούτο τ^ των γραψάντων. 
— Ρουρ αββοράβρ Ιβδ ςυαίρβ 6ναη§·β1ίδίβ8 δυρ 1β Ρβηίβιηβηί άβ δαίηί ΡίβΡΡβ, δί 
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& οβιιχ (}ΐιί 8Θ ίΓΟπναΐβηί Ια : « 11 βη βδΐ. » '^Μαίδ Ιυί ηία θιιοογθ. 

Εί ρ8ΐι (1β Ιβιηρδ αρρθδ, οβυχ (}υί θίαίβηΐ 1ά (ϋΓβηΙ α Ιθπγ Ιοπγ ά 

ΡίβΓΓθ : « ΥΓαίιηβηΙ, Ιπ βη βδ, οακ Ιιι θδ ^αΐίΐθβη. » ΑΙοΓδ ίΐ δβ 

ιηίί α ]ιΐΓβΓ βη ηιαικϋδδαηΐ : « ^Θ ηβ οοηηαίδ ραδ ΓΗοπιπιθ άοηΐ 

Γοη ηβ νβηΐ ραδ ΓββουπΓ α (1β8 8υ1)ίβΓΓυ§·β8 ί1 η’^ α, 8βπι1)1β-1-ί1, ςυβ άβαχ 
ραΓίίδ ά ρΓβηάΓθ : ΓΘβοηηαιίκθ (^υβ οβ8 ιηβηυβδ (ϋνθΓ§“βηοβ8 ηβ β1ιαη§·βηΙ ηβη 
ά Ια 8ΐι1)δίαηββ άη ίαίί, ΓαβοηΙβ ραι* Ιβδ (^ηαΐΓβ βναη§'β1ίδ1β8, (Ιη ίπρΙβ Γβηίβ- 

ιηβηΐ άβ δαΐηί ΡΐβΓΓβ, οη πιυΙΙίρΙίβΓ ββδ ΓβηίβηιβηΙδ ά Ια πιαηίθΓβ άβ ^α^βιαη : 

ΐΐηάβ οοΙΙίξίΐϋΓ ([ΐιίτκιιιίβΒ αά τηίηιΐΒ ΡβΙνιιηι πβ^αδΒβ : Ιβν αά νοοβιη τηιιΙίβΗΒ, 
61 Ηβ αά τηιηιΐΒ αά νοοβηι νΐνοηιηι. Όίοο ααίβιη αά ιηΐηιΐΒ ρνορίβν οοηίβηΐίο- 

ΒΟΒ. 860ΐιηάιιπι ρΐαηιιτη βηίπι βναηξβΐΐοηιπι ΒβπΒΐιιη, ηβ^ανίΐ Ηβ αά νοοβπι νίνί- 

ΙβίΎΐ ίη άοιηο Αηηαβ αριιά Ιοαηηβηι, 6ί Ηβ ίη άοπιο ΟαίρΙιαβ αρηά Σιιοαητ 

(δΠΓ ^0. XVIII, 17). 

Νβ ναηΙ-ΙΙ^ραδ πιίβιιχ α]>οπΙίΓ α ηηβ βοηβοΓάαηββ δΠΓ Ιβδ ροίηΐδ ίιηροΓίαηΙδ 

ςηβ ά’αΐΐ^-ηβρ Ιβδ Ιβηιοί§·ηα§·βδ ρήδ ά Ια Γί§^πβιΐΓ ροηκ αΙίοηΙΐΓ α υη ίοίαΐ 

βοηίΓαΐΓβ α Ιουδ Ιβδ βναη^-θΗδΙβδ ? 8β1ιαηζ α ά’αϋΙβπΓδ δουίβηπ δαηδ ίκορ ά’ίη- 

νΓαίδβιη1)1αηββ ςυβ πίθπιβ άαηδ Μβ. ββΙΙβ δβΓναηΙβ η’βΙαίΙ ραδ Ια πίΘΐηβ. Ο’βΙαίί 

Ια δβκναηίβ αίΐαβίΐθβ αη νβ8ΐί1)υ1β, βΐ, ρυίδςή’οη ρακίαΐΐ άβ ββ ϋβυ, Ια δβρναηίβ 

ΙοπΙ βουΓί. Εβ ιηοΐ πάλιν ηβ ίβραίΐ ραδ ηηβ άίίΓιβιιΙίβ ίηδίίΓηιοηΙαΜβ, ρηίδςηβ, 

ατι V. 70, ΐ1 Γβνίβηί α ρροροδ ά’ίηίβΓίοβηΙβυΓδ (ΙίίΤβΓβηΙδ. Εί β’βδί βη βίΤβΙ ββ 

(^ιι’οη ροιίΓΓαίΙ Ιβηίΐ' δί Ια ιηβίΙΙβιΐΓβ Ιβςοη βίαίΐ παλιν δε ιδ·. αυτόν η παιδ. (ϋ 604 

ί, ^5 Βΐ/ΓΒίη., αηη., Ειιβ.), ιηαίδ Ιβδ πίθίΙΙβηΓδ ιηδδ. §·Γββδ οηΐ πάλιν 
άβναηί λέγειν (κΕΕΔΨ) οη άβναηΐ ηρξατο (ΛΙΝ. βίβ. οιη. παλιν Β!). Εβ δβηδ 1β 
ρΐηδ ηαΙπΓβΙ βδί άοηβ ({ηβ β’βδί Ια ηιέηιβ δβκναηΐβ (}ηί ρρβηά Ια ρακοΐβ άβ 
ηοηνοαη. 

70) Ββ ηοηνβαη Ρίβιτβ άοηηβ ηηβ Γβροηδβ ηθ§·α1ίνβ. ^ηβ1δ (|η’βη ίηδδβηΐ 

Ιβδ ΙβΓίηβδ, ΡίβΓΓβ αναίΐ άη ρακίβρ; οη 1β ίαίΐ ρακΙβΓ βηβοΓβ, βΐ αη Βοηί άβ 

({ηβ1({ηβδ ιηοιηβηΐδ Ιβδ αδδίδΙαηΙδ δοηΐ βοηναίηβηδ ({η’ίΐ βδΐ άβ Οαΐίΐββ. Οη α 

ρη 1β ΓββοηηαιΐΓβ ηοη δβηίβιηβηΐ α Ια ρΓοηοηβίαΙίοη, ηιαίδ βηβΟΓβ αη άίαΐββίβ. 

Εβδ ίοηηβδ άη άίαΙββΙβ ^-αΙΠέβη άβ ββ ίβηιρδ ηβ ηοηδ δοηΐ ραδ βοηηηβδ; οη 

ρβηΐ ά’ηηβ ββρίαίηβ ίαςοη Ιβδ άβάηΐΓβ άη Ταίπιηά ραΙβδΙίηίβη Γβάί§·β βη Οαϋ- 

Ιββ (βΕ ΟνατητηαύΤζ άβΒ ^ί^ά^Β^/ι-ραιάΒί^η^Β^/ι6η ΑναπιαίΒοΚ άβ Ο. ΌαΙηιαη, 

2« βά.). Ε’θΓί§·ίηβ §·α1ί1β6ηηβ άβ ΡίβΓΓβ άοηηβ ηη ροίάδ δίη§;'η1ίβΓ α ΓαίΤίΓπια- 

ϋοη άβ Ια δβι-ναηΐβ άοηΐ Ιβδ αδδίδΙαηΙδ ρρβηηβηί Ιβδ ραΓοΙβδ α ΙβηΓ βοιηρίβ. 

71) ΡίβΓΓβ δβ νοίΐ άοηβ βηΙοηΓβ, ρβηΙ-βίΓβ ηιβηαββ ά’ηη §·Γοηρβ Εοδίίΐβ. 

ΟβίΙβ ίοίδ ί1 α ΓββοηΓδ ά Ια ηθ§·αΙίοη Ια ρΐηδ ίοΓίηβΙΙβ. — άναθεματίζειν 8ί§·ηίΓιβ 
άαηδ Ιβδ ΕΧΧ « νοηβΓ α Ια άβδίρηβΐίοη » (ΠΙΠ); 1β νοβη βδΐ ίαίΐ α Βίβη, ιηαίδ 
ά’ηηβ βΐιοδβ (}η’οη άοίΐ άβίΓηίΐ'β ροηΓ Ιηί βΐΓβ α^τβαΜβ, ηοη Ιηί οίΓπΓ. Βαηδ 
ΓΑ. Τ. οη ηβ νοίΐ ρβΓδοηηβ δ’αηαΙΙιβιηαΙίδβΓ δοί-ιηθπιβ ραΓ 1β ΙβΓιηβ άβ 
ΙίΙιβΓβπι, ΐΓορ βηβΓ§^ί({ηβ ρηί8({η’ί1 δί^ηίΓιαίΙ Ια άβδίΓηβΙίοη; ηιαίδ δοηνβηί οη 
αρρβίΐβ δηΓ δοί 1β βΜΐίηιβηΙ άβ Όίβη δί Γοη ίαίΐ Ιβίΐβ οη Ιβίΐβ βΚοδβ; οη δ’οίΤΓβ 
α δα βοΙβΓβ, ά’αρΓβδ Ια Γοηηηΐβ : « ({ηβ Όίβη ιηβ ίαδδβ αίηδί βί ({η’ίΐ α]θηιβ » 

(I 8αηι. χχ, 13; II 8απι. ιιι, 9 βίβ.), ββ ({ηί ροηναίί δβ Γβηάββ βη ^τββ ραβ 
άναΟεματίζειν (άβ άνάθερια « ιηαΐβάίβΐίοη >>, ιηβπιθ βη άβΙιΟΓδ άβ Ια ΒίΒΙβ, ΌΕΐδδ- 



382 ΕΥΑΝΟΙίΕ δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, Χ1Λ , 72, 

νοιίδ ρ&γΙθζ. » Εί; αιίΒδίΙόΙ υη οο({ οΐιαπία ροπΓ Ια δβοοηάβ Γοίδ. 
Εΐ ΡίβΓΓΘ 8θ δουνίηΐ (Ιβ Ια ραΓοΙβ ί]υΘ ^β8υ8 Ιιιί αναίΐ άίΐβ : αναηΐ 
(}α’υη οο(ί αίΐ οΐιαηίβ ^βι1x Γοίβ Ια ηΐθ ΓβηίβΓαδ ίΓοΐβ ίοίδ. ΕΙ ίΐ 8θ 
ρπί α ρΙβαΓβΓ. 

ΜΑΝΝ, ΖΝΤίν. II, 342); 0?. ΛοΙ. χχΐΐΐ, 12, άνεΟε;Αάτισαν εαυτούς. Ο’βδί Μβη 1β 

δθπδ ιοί, ηυοίςαβ 1β νβι·Ι)β η’αϋ ραδ άβ οοπιρίβηιοηΐ, οοιηιηβ 1β ρκουνβ 1β 

νοίδίηα^β άβ « ^υ^β^ »; Ρίβκρβ 3ΠΓβ βη δο ιηαικϋδδαηΐ Ιυί-πιβιηβ δ’ίΐ ηθ άίΐ ρ&δ 
\Γ&ί. — ύ|λνύναι ά’αρΓβδ Ια ^οη^ιι^α^8οη άβ ό'ιχνυμι, οιι ορύειν δβίοη Ια Ιβηάαηοβ 
ίΐα §^Γβο α ΓβιηρΙαοθΓ Ιβδ ίοηηβδ βη ρ ραι· (Ιβδ ίοηηβδ βη ω. Ρβδ ηΐδδ. δοηΐ 

(Ιίνίδβδ. Εα ίοΓΠΐυΙβ άβ άβηβ^αΐίοη βδί αΐ^δοίηβ; οη άιραϋ ββρβηάαηί ςηβ 

πιβπιβ αΙοΓδ ΡίβΓΡβ η’α ρη δβ άβοίάβρ α ρροηοηββΓ Ιβ ηοπι άβ δοη πιαϋΐ'β. 

72) εκ δευτέρου (^οδ. ν, 2 [Α]; ΜΙ. χχνι, 42; ^ο. ιχ, 24; ΑβΙ. χ, 15; ΗβΙ). ιχ, 28), 

αιι Ιίβα άιι βΙαδδίςιιβ (τδ) δεύτερον. 8ί Μβ. η’α ραδ ιηβηϋοηηβ Ιβ ρρβπιίβρ βΐιαηΐ 
άα βθ({ αιι ν. 66, ί1 ίαυΐ άΐΓβ ςηβ ΡίβΡΓβ δ’αρβρςοίΐ ςυβ β’βδί Ιβ δββοηά ά 
ΓΙιβηρβ (|ΐι’ίΙ βδΐ, ρρο1)α1)1βηίΐβηΙ νβΡδ Ια Γιη άβ Ια οιηαΐριόηιβ νβϋΐβ άβ Ια ηυίΐ. 

Εβ πίδ. Ν ςηί α οπιίδ δίς αα ν. 30 οηιβΐ ίβί έκ δευτέρου. Εβ βΐιαηΐ άα βος νίβηΐ 
ααδδίΐόΐ αρρβδ Ιβ ΡβηίβπιβηΙ; Ρίβρρβ βδΐ δαίδί άβ ββΙΙβ οοϊηβίάβηββ βΐ δβ ραρ- 
ρβΐΐβ Ια ραροΙβ άβ άβδαβ (ΐαβ Μβ. ρβρροάαϋ ίβί βη δαΙίδΙαηββ. 
Εα Ιοαρηαρβ επιβαλών Ικλαιεν βδί Ιρβδ άίίϊίβίΐβ. Οη α ρροροδβ 1) δ’βίαηί νοίΐβ 

Ια Ιβίβ [ΤΙιέορΙι,]; 2) α^αηΐ ΡβΩββΙιί; 3) α^αηί ρρίδ Ια ραροΙβ; βί. επιβαλών... εφη 
(ΡοίΥΒ., I, 801). Μαίδ βη δοηιπιβ ί1 γ α υηβ Ιραάίίίοη βχρρίηιββ αίηδί ραρ 
ΤΙιβορΙι. : η άντί του άρξάρ,ενος (χετα σφοδροτητος, βΐ β’βδί ββ (^α’οηί νοαία Ρβηάρβ 
Ιβδ νβΡδίοηδ ΙαΙίηβδ, βί αωριΐ ρίοτατβ (Α:), βΐ οοερίΐ /7βΓβ (Ρ^.), 5^Γ5ίη.,ρβ5., ςυβ 
Ο α ιηίδ βη ^Ρββ και ηρξατο κλαιειν. Ο’βδΙ ββ δβηδ (|αβ Μοαίΐοη (ρ. 131) άοηηβ 
α υη ραρ^ρυβ άβ 112 αν. 3.-0. {Τβύΐ. 5, 11 δ.) : Λύκος νομίσας καιρόν εύφυηι 
έ/ειν επιβαλών συνέ/ωσεν τα έν τηι έαυτοΰ γηι μέρη τού σημαινομένου υδραγωγού, οα 

« Ε^βοδ, βρο^αηί Γοββαδίοη ίανορα1>1β, δβ πιβί ανββ βιηρρβδδβπιβηΐ α Γοβανρβ 
άβ 1)αρρβρ Ιβ βαηαΐ ». Οβρβηάαηί Ιπιβαλών ροαρραίΐ δ’υηίρ αα νβρ1)β δαίναηΐ 
ροαρ άίρβ « 3β1βΡ άβ Ια ίβρρβ βί Γαίρβ αη 1)αρρα§'β ». Οαοί ςα’ίΐ βη δοίί, βί Ιβ 
δβηδ α ρβαΐ-βίρβ ραρα οΡδβαρ ιηβΓηβ α Μί. βί ά Εβ. ι^αί οηί βνίίβ ββ πιοί, Ιο 
δβηδ ίραάίίίοηηβΐ βδί Ιβ ρΙαδ ρροΐ3α1)1β, βοηΓίΡΠίβ ρρο])α1)1βπιβηί ραρ Ιβ ραρ^ραδ. 

Ε’αορ. έπιβαλών ηιαρςαβ Ια βρίδβ άβ Ιαρπιβδ ςαί ββίαίο, ΓίηιρΓ. ’έκλαιεν Ια βοηίί- 

ηαίίβ άβδ ρΐβαρδ, ββ ςαί βδί αδδαρβηιβηί ρΙαδ δαίδίδδαηί (}αο έξελθών εξο3 

εκλαυσεν πικρώς άβ Μί, βί Εβ. 



ΟΗΑΡΙΤΚΕ XV 

1ΕΙ αιΐδβΐίόΐ, άθ Βοη ιηαΐίη, Ιββ οΐιβίδ άβδ ρΓβίΓβδ ανβο 1θ8 αη- 

οίβηδ βί 1β8 80ΓίΙ)Θ8, 6ΐ Ιοπί) 1θ 8αη1ΐΘ(ΐΓίη, 'ίΐπΓβιιΙ’ οοηδβίΐ, θΐ αρρθδ 
ανοΐΓ Ιίβ ^Θδυ8 ίΐδ 1θ οοηάιιίδίΓβηΙ; βΐ Ιο ΗυγογοπΙ α Ρΐΐαίο. 

1. ποιήσαντες. — ΝϋΒΐΙβ : έτοιμάσαντες. 

XV, 1. ^Εδυδ ΕδΤ ειυπε λ Ριελτε (ΜΙ, χχνιι, 1-2; οΓ. Ρο. χχιι, 66; χχιιι, 

1; ^ο. XVIII, 28). 

1) Οη βδί αιι ββοοηά οΐιαιιΐ άα €0({ (:[υΐ ηιαΕίίΐιο Ι’αυίΌΓβ, (Ιοηο νβΡδ οίης Ιιβα- 

ρβ8 ίΐα ιηαίίη, οαρ 1β ηιοίδ ά’&νπΐ βδΐ οοηιιηβηοό. ΑιΐδδίΙόί αρΡΘδ, Μο. ίηάίι^αβ 

ιιηβ ηοιινβΠο ρβυηίοη άβδ δαηΚβάριΙοδ, ςιιί ραραϋ ηοη ιηοίηδ οοπιρίβΐβ, δλον το 
συνίδριον. II δ’&βίΐ (Ιβ ποιεϊν συμβούλιον. Ε’αοΙίί απ Ηβη άα ιηο^βη βηιρίο^β ραρ Ιβδ 

Α11ί({ηβ8 βδΐ 3ΐ88βζ ηαΙηρβΙ [Βίαεε, 187; ΜοηΙίοη, 159). — συμβούλιον Γβροηίΐ αη 

Ιαίΐη αοηείΐίαηι, β’βδί ιηβηιβ ρροΗαΗΙβιηβηΙ ηη ιώοΙ Γορ^β ροηρ Γβρρβ8βηΙβΡ 1β 

Ιηϋη [Μοηιιηεβη βίΐβ ραρ ΌΕΐδδΜΑΧΝ, Νβιιβ ΒίΒβΙείαάίβη, 65) : Ρεετ. Βοηι. 14 : 

κωνσίλιον γαρ ετι νΰν τδ συμβούλιον καλοΰσι. Ορ οοηείΐίιιηι (^ηί δί^ηίΗαίΙ ά’αΗορΗ α/ί- 

^ηιά ^αοίβηάΐ αιιί ηοη^αοιβηάι βχοο^ΐίαία ραΐίο (Οιβ. Ιην. ι, §36) αρρί8 Ιβ δβηδ 

άβ ϋοηοίΐίιιηι,« α88βηιΗΐ6β », βΐ β’βδί δβηΐβπιβηΐ άαη8 ββ δβηδ ςη’οη α βίΐβ συμβού¬ 

λιον (ΌΕΐδδΜΑΝΝ, /. Ι. ροηρ Ιβδ ραρ^ρηδ; Βιττ. ΟηβηΙ. ^Γαβοι ίηεοΓ, 441, 95 : μετά 
συμβουλίου γνώμης [άβ οοηείΐίί 86ηΐ6ηΐία\\ 445, 9, 8; 249). Ββ πΐβπιβ IV Μαβ, 

XVII, 17 (Ν V) βΐ ΑβΙ. XXV, 12. ΟβρβηάαηΙ άαηδ Μβ. ιιι, 6 βΐ άαη8 ΜΙ. χιι, 14; 

XXII, 15; XXVII, 1. 7 ; χχνιιι, 12, συμβούλιου α Ιβ δβηδ Ηβ άβΠΗβραΙίοη, βΐ ο’βδί Ηίβη 

ββ ςη’α βηΙβηΗη Μί. βη ιηβΙΙαηΙ ίβί ελαβον αη Ηβη Ηβ ποιτ^σαντες. €’βδΙ βηβΟΓβ 

ρΐηδ Ια ρβηδββ άβδ πίδδ. νΟΒ ςηί οηΐ 1η ετοιμάσαντες (ρρβΓβΡβ ραρ Τίβο/ι. β1 

ΝβείΙβ), πιαρςηαηΐ Ηίβη Ια ρρβραραΐίοη ά ηη ρρο]β1 άβδΗηβ ά βίρβ δοηιηίδ ά 

Ρίΐαΐβ. Μοηΐΐοη (/. Ι.) βίΐβ βη ^Ρββ ιηοάβρηβ συμβούλιο για νδι κάμουν βη ραρίαηΐ Ηβ 

βοηδηϋβρ ηη πιβάβοίη. 

Μβηιβ βη ΗδαηΙ ποιήσαντες, Ιβςοη Ηβαηβοηρ ηΗβηχ αϋβδίββ, Ια ρβηδββ άβ Μβ. 

βδΐ βίαιρβ. II ηβ δ’α^ίΐ ρΐηδ άβ ρροββάβρ βοηΐρβ άβδηδ, ηιαίδ άβ δ’βηίβηάρβ ροηρ 
οΗίβηΐΡ άβ ΡΠαΙβ ηηβ βοηάαιηηαΐίοη, ώστε θανατώσαι «ύτον, βοπιπιβ α βοηιρρίδ ΜΙ. 
Οη α ίπια^ίηβ <ιηβ Ιβδ δαηΐιβάρίΐβδ, α^αηΐ βοηδβίβηββ ςη’ηηβ βοηάαηιηαΗοη α 
ηιορί ρροηοηβββ Ια ηηίί βίαϋ ίηναΗάβ, αναίβηί νοηΐη Ια ΡβηοηνβΙβρ άβ ]οηρ. 

Μαίδ Ια ΜίβΙιηα {8αη}ι. ιν, 5 8.) η’βχί§·βαίΙ ραδ δβηίβιηβηΐ ςηβ Ια δβαηββ, βοιη- 

ιηβηβββ άβ3οηρ, ΓιηίΙ άβ ]οηρ; βΠβ νοηΙαίΙ €[ηβ Ια βοηάαιηηαΐίοη ΜΙ α]οηρηββ αιι 
Ιβηάβιηαίη, βί ίηίβράίδαϋ άαηδ ββ Ηηί άβ ]η§·βΡ Ιανβίΐΐβ άη δαΗΗαΙ οη Ια νβϋΐο 
ά’ηηβ Γβίβ. Ββδ δαηΐιβάρϊΐβδ ηβ δβ δοηΐ ραδ ρρβοββηρβδ άβ ΙοηΙ ββία. 

άβδηδ βδί Ηβ δοΗάβιηβηΙ ρηίδ(ϊη’οη άοϋ ίτανβΡδβρ Ια νϋΐβ. II αναίΐ βίβ Η^οΙό 
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δοιηπιαίΓβιηθηΙ 1ορ8 άθ ΓαπΈδΙαΙΐοη (οΓ. χιν, 46; ^ο. χνιιι, 12), ιη&ίδ ρκοΙίαΜβ- 

ΐΏβηΙ άβίαοΐΐθ ρβικίαηΐ ΓίηΙβΓΡθ§'αΙοίΐ’θ. 
Β. Λνβίδδ Η ρρβίβηίΐα (^υβ άαηδ Ια ροηδέθ άθ Μο. ί1 η’γ αναϋ (|ΐι’υηβ Γβπηίοη, 

άοηί 1β ΓΘοίΙ, ίηΙβΓΓΟιηρπ ρακ οβίαί άα ΓβηίβηίθηΙ άβ ΡίβΓΓβ, βΙαίΙ ιοί Γορηδ. 
Μαίδ ί1 ρακαίΐ αδδθζ βνίάβηΐ (^υβ Μο. άίδΙίη§Ίΐθ άβυχ Γθΐιηίοηδ. Οη ρουί οοηοέ- 

άβΓ α 1ιθίδ7 ςυβ ΓβχρΓθδδίοη « ΙουΙ Ιο δαπΗοάπη » βδΐ τιηβ §·6ηβΓα1ίδαΙίοη υη 
ρβπ οαίΓββ; οη ρουί Βίοη αάπίθΙΐΓβ (ΐυ’ϋ πιαηςυαίΐ (^υβΐίΐιιβδ ιηθπι1)Γβδ. ΟβρβηάαηΙ 
ί1 γ α ηηβ (ΙίίΓιοιιΙΐΘ γθθΠθ α οοηοίΙίβΓ Μο. ανβο Βο. ς[ΐιί ηβ ρακίβ ς;ιΐθ ά’υηβ 
δβαηοβ, ίθηυθ αη ιηαϋη, βΐ άαηδ 1α(}υβ1ΐ6 οη α ίαίΐ οοπιραΓαίΙκο ^^διιδ. ΚηαΒ. 

αάπιθί ηηβ άοπΜο οοπιραΓηΙίοη, οοηΐκβ Ιοηίο βνίάβηοθ, ραΐδί^ηβ Βο. ρΐαοβ Ιο 
πιαίίη Ια ιηοηιβ δοβηβ ςυβ ΜΙ. θΐ Μο. οηΐ ρΐαοόβ Ια ηηίΐ. Β’αρΓβδ Μο. βΐ ΜΙ., 

^6δυδ η’α ραδ άύ αδδίδΙΟΓ α Ια άοΗΒοραΙΐοη άη ηιαϋη (|ηί αναίΐ ροηρ ΒηΙ άβ 1β 
ροράρβ αυρρθδ άη ^Όπνορηουρ. II ίαηί άίρβ ανβο 8ο1ιαηζ ςυβ Βο. α Ιραηδροδβ. 

^θδιιδ βδΐ άοηο ΙίνΡΘ α Ρίΐαΐθ ραρ Ια δπρρθηιο ατιίορίΐβ άβ δα ηαΐίοη [δ^Γβΐη. 
α]οιι1βπΐ0ηΐθ 1θ ρβπρΙβ!). ΡοηΙίιΐδ Ρίΐαΐηδ όΐαίΐ οίΤιοΐθΙΙβπιβηί ρΓοοηναίοΓρΓονίη- 

οίαβ Ιιιάαβαβ; ο’βίαίΐ 1θ ίϋρβ άα πια§'ίδΐρα1 ροηιαίη ςηί §·οηνβΡηαίΙ Ια ^υ(^0θ (Ι0- 

ρυίδ Ια (ΙάροδίΙίοη ά’ΑροΙιέΙαϋδ. Οη η’αναίΐ ραδ νοηΐη Γ0η§·1ο1)0Ρ άίρ0θΐ0ΐη0η1 

άαηδ Ια ρρονίηοα ροηιαίηα ά0 δ^Ρία, οοηιπΐ0 αη]οηράΊιυί 0ηοορ0 άόρηδαΙαπι 0ΐ 
δα Ρθ^ίοη 0δ1 ^οην0ρη00 ηοη ραρ ηη ιναΐί, οοπιιηα ΐ0δ αιιΐΡ0δ ρρονίηοαδ άα Γαπι- 

ρίρ0, ηιαίδραρ υη τηιιΐ6%αιΉ(. Οαραηάαηί Ια ρροουραίαυρ άα άυάθ0, ίουί 0η α7αηΙ 
10 ]ΐΐ5 §1αάα 0ΐ 10 οοηιηιαηά0ΐΉ0ηΙ ά υη0 ίορο0 πιίΐϋαίρθ, έΐαϋ ά’υη0 Ο0ρ1αίη0 

ίαςοη δουδ Ια άέραηάαηοα άυ 1θ§·αΙ άα δ^ρια. ΡίΙαία (Ταο. Αηη. XV, 44; Ρηιιοχ, 

Σβ^αΐίο αά Οαίαιη, ρ. 589 δ.), αρρέδ ανοιρ ^^ουναρηέ άίχ αηδ, αηνο^έ α Κοιη0 

ΟΟΠ1Π10 αοουδθ ραρ νϋαΐΐίυδ 1θ§·αΙ ά0 δ^ρΐα, αρρριΐ 0η ρουΐ0 Ια ιηορί άβ ΤίΒθΡα 
(πιαρδ 37). II ίυΐ άοηο ^ουναρηθυρ άα Γαη 26 α Γαη 36. άοδέρΐια 0η α ραρίθ 
δθυν0ηί {Αηί. XVIII, ιι, 2; ιιι, 1-2; ιν, 1-2; νι, 5. ΒβΙΙ. II, ιχ, 2-4). II α Ιαΐδδθ 
ραρπιί Ι0δ άυίίδ 10 ρΐυδ ηέίαδίη δουνηηίρ. ΡΒϋοη {Σβ^.; Μ., II, ρ. 590) οίΐ0 υη0 

Ι0ΐ1ρ0 άΆ§“ρίρρα (|υί Ιυί α11ρί1)υ0 Ιουδ Ι0δ 0Χθθδ (ίυη ρουναίΐ οοπιηΊ0ΐΙρ0 υη 
πια§“ίδΙραΙ ροιυαίη, οορρυρΙίοη ά0 Ια ]υδ1ίθ0, ίηδοΐαηοα, ρί11α§·0δ, πιουρίραδ δαηδ 
3υ§·0πΐ0ηΙ, οα1οηιηί0δ, αν0θ υη οαραοΐ0Ρ0 ίηάοηιρΙαΜα 0ΐ ορυαί. Ο0 Κοηιαίη δ0ΐη- 

1)ΐ0 ανοίΡ 0δ1ίπΐ0, οοπιηΐ0 10 ρΐυδ §·ραηά ηοπι1)Ρ0 άαδ ρροουραίαυρδ, ςυ’οη η’αυ- 

ραίΐ ραίδοη ά0δ άυΐίδ (5υ’0η 0ΐηρ1θ7αηί Ια ηιαηίέρα ίορΐ0. II η’αναίΐ ρϊαη α 1ίρ0ρ 
ά0 άέδυδ, 0ΐ ί1 οοπιρρ0ηαί1 Ιρέδ Μάη ςυ’ίΐ ηα ηιαηαςαίΐ ραδ Ια 1)οη οράρ0. Β08 

0ναη§·0ΐίδΐ0δ 10 ιηοηΐραηΐ ίηάίίϊέραηΐ αυ ίοηά δυρ 10 δορί ά’υη ραυνρ0 ηιαίΐιαυ- 

Ρ0υχ ςυ’ίΐ 0ύ1 οαραηάαηΐ ρρέίόρθ ηα ραδ οοηάαπιηαρ. Ιΐδ δοηΐ Ο0ρ1αίη0ΐη0η1 

Βααυοουρ ρΐυδ ίηάυ1§“0η1δ ρουρ Ιυί φι& ΐ0δ άυίίδ ηα Γοηί έίέ; πιαίδ οη οοηηαιΐ 
ΓβχαδροραΙίοη άθ Ιουρ ηαΐίοηαΐίδπιο. Μο. πιοί Ρίΐαίο οη δοέηο δαηδ ΐηάίςυορ 
(^υο δα ρροδοηοο α άθΡυδαΙοηι ©ίαϋ οχοορΙίοηηοΙΙο. ΟράίηαίρθΐηοηΙ ί1 ροδΐάαίΐ 
α Οόδαροο, Ια νοριΙαΜο οαρίΐαίο ροηιαίηο άυ ρα^δ, πιαίδ ί1 νοηαϋ ά Γοοοαδίοη 
α 3θΡυδαΐ0Πΐ {ΒβΙΙ. II, ιχ, 4); δα ρροδοηοο αυ ηιοηιοηΐ άο Ια Ραί^υο γ οδί 
ά’αυίαηΐ ρΐυδ ηαΐυροΐΐο (^υο Ιο §·ραηά οοηοουρδ άυ ρουρί© απιοηαίΐ δουνοηΐ 
άοδ ΐΡουΜοδ α οοΙΙο οοοαδίοη. 

Ό’αρροδ 3θδ©ρ1ΐ0 [ΒβΙΙ. II, χιν : 8 Φλώρος δέ τότε ριέν έν τοΓς βασιλείοις αύλίζεται, 
Π, XV, 5 : Φλώρος... εξήγε τ% βασιλικής αυλής τους συν αύτώ), Πορυδ ΡθδίάαίΙ άαηδ 1© 

ραΙαίδ ά’ΗοΡοάο, ©Ι οη ρουί οοηοΐυρ© ςυ© ο’όΙαίΙ αυδδί Ια ροδίάοηο© ά© Ρίΐαΐ©, 

ρυΐδί^υ©, ά’αρρόδ Α§·ρίρρα Ι®>^ (Ρηιιον, Σθ^. ρ. 589), Ρίΐαΐ© γ αναϋ ίαίΐ ρΙαοορ ά©& 

ΒουοΙίοΡδ άοΡΟδ (άνατ(θησιν έν τοΤς κατα τήν ιερόπολιν Έρώδου βασιλείοις Ιπιγρύσους 
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2Εί Ρίΐαίβ ΓίηΙβιτο^θα : « Τα β8 1β τοί άβδ 3υίΓδ? « Εΐ ί1 Ιαί γθ- 

ροηάίΐ; : « Τα Ιβ άίδ. » 

3 Εί 1θ8 οΐιβίδ (108 ρΓβίΓβδ ΓθοοαδαίθπΙ Ββααοοαρ. ^ Ογ ΡίΙαΙθ Γίη- 

ΙβΓΓΟ^^ΘαίΙ άθ ηοανβαα, άίδ&ηΐ : « Τα ηβ Γβροηάδ ηβηΡ νοίδ ίοαΐ οβ 

ασπίδας). Οβ ραΐκίδ ά’ΙίβΓΟοΙβ, ά’ίίρρβδ Γυδκ^^β άβ ^08βρ11θ, η’βδί ρκδ Ια Ιοιιρ Αη- 

ίοηίκ, άοπιίη&ηΐ 1β ΤβιηρΙβ, ΐΏ&ίδ πη ραΙαίδ δϋυβ α Γουβδί άβ Ια νίΐΐβ, ού δβ 

ΐΓΟίινβ αυ]ουΓ(1Ίιυί πηβ βαδβΓπβ, αηβίβηηβ βίΙαάβΙΙβ άΐίβ ΙουΓάβ Όανίά. 

2-15. ^Εδϋ8 ΟΕΥΑΝΤ ΡιίΑΤΕ (ΜΙ. XXVII, 11-26; Ρβ. χχιιι, 2-5, 18-25; βί. 3ο. 

XVIII, 29-40; χιχ, 4-16). 

2) ΡΠαΙβ ίηΙβΓΓΟ^β 3βδυ8 δΚΕ δβδ ρΓβΙβηϋοηδ ιηβδδίαηίςυβδ. II βδΐ βΙαίΓ ^πβ 

Ιβδ δαηΙιβάΓίΙβδ Ιυί οηί ίαΐί Ια Ιβςοη, βοποηβ Γβχρ1ίς[αβ ίρβδ ΐ3ίβη Ρβ. ΡΓοΡαΡΙβ- 

πιβηί Μβ. η’α ραδ νοιιία άιρβ άβυχ ίοίδ ββ ςυί β^^υρβ αα ν. 3. Ρβδ δαηββάηΐβδ 

οηΐ ρΓβδβηΙβ Γαβαίρβ αιι ροίηίάβ νχιβ Γοιηαίη. νοίβί υη βοποηβ ({ΐιί δβ (ϋΐ τοί; 

ί1 βδΐ άοηβ βη ΓβνοΙΙβ βοηΐΓβ ΓαπΙοπΙβ ΓΟίηαίηβ βΐ ραδδίβΙβ άβ πιογΙ. ΡίΙαίβ άβ- 

ναϋ παΙαΓβΠβιηβηί (ϋρβ: « τοί άβδ 3πίΓδ ». Ρα ρβϋίβ ρβραδβ ηβ να ραδ δαηδ υη 

ββΓίαΐη πιβρήδ, δοίΐ άβδ 3υίΓδ, δοϋ άβ ββΐυί (^υί ρρβίβηά βίρβ ΙβυΓ Γοΐ. άβδπδ Γβ- 

ροηά συ λέγεις (ΜΙ., Ρβ., 3ο.). Όαηδ ββΙΙβ Γοηηυΐβ, βΐ άαηδ 1β βαδ δβιηβΙαΡΙβ σύ 
ε'Ιπας (Μί. XXVI, 64; χχνιι, 11; Ρβ. χχιι, 70; χχιιι, 3; 3ο. χνιιι, 34), ίααΐ-ίΐ αρρυ^βι* 

δΠΓ 1β ρροηοιη, άβ ίαςοη ςυβ 1β δβηδ δοίΐ : « β’βδί Ιοί ς[υί 1β άίδ », δαηδ αβιρ- 

ιηβΓ ηί ηίβΓ [ΤΗέορϊι.^ 8ννβί6, Μβνχ, ΚΙοδί., ΜοηΙΐοη, 86), ου 1β δβηδ βδΐ-ίΐ αί- 

ΠηηαΙίί (Οκιοενε, βίβ., ορίηίοη βοπιιηυηβ)? ΒΙαδδ (265) ραραϋ ανοίΐ' Ιουβββ 

^υδίβ βη δβ ρροηοηςαηΐ ρουρ 1β δβηδ αΠίΡΠίαίίΓ, ανββ ββΐίβ ηυαηββ ςυ’οη ηβ Γαυ- 

ραίΐ ραδ άϋ δί Γοη η’αναίΐ βίβ ίηίβρροο-β (βί. ΕυκίΡίοΕ, Ηίρρ. 352 σου τάδ’ ούκ Ι{Λοΰ 
κλύεις, ςυί βδΐ βίβη υη ανβυ). 3βδυδ η’α ^’απιαίδ ρρίδ 1β ϋίρβ άβ ροί άβδ 3υίΓδ, 

βΐ ββ Ιϋρβ βδΐ Ιοίη άβ βαραβίβρίδβρ βχαβίβιηβηί δα ρβΡδοηηβ βί δοη ρό1β, ιηαίδ 

βηβη ίηΙβΡΓ0§·β δοΙβηηβΠβηιβηί ραρ ββΐ βίραη§^βρ, ί1 ΡββοηηαίΙ βίρβ 1β Ροί άβδ 

3υίίδ. II ηβ ρουρραίΐ άοηηβρ υηβ Ρβροηδβ ηβ§'α1ίνβ δαηδ βηΙρβΡ άαηδ υηβ άίδ- 

βυδδίοη ςυ’ίΐ ηβ Ιυί δίβά ραδ άβ ρρονοςυβρ; είβ νβδροηάίΐ ηΙ βΐ νβηιπι άίοβνβΐ 
6ΐ 86ΓΠ10 βίιΐ8 οαίαιππίαβ ηοη ραΐβνβΐ (3εκ. ίπΜΐ. χχνιι, 11). 

3) Ρβδ βΚβίδ άβδ ρρβίρβδ ίηίβρνίβηηβηΐ αυ βουρδ άβ Γίηίβρρο^'αίοίρβ ρουρ 
ββαρ^βρ Γαββυδβ; ιηαίδ ίΐδ οηΐ άύ άβ]α βχροδβρ Ιβυρ άβηοηβίαΙίοη. Μβ. δ’βδί 
3βΙβ ά’αβορά ιη τηβάίαε γ68 (δυρ ββί οτάρβ βί.·ν, 7 βΐ 8); ίβί βηβορβ ί1 ηβ ηουδ 
βχρίίςυβ ραδ ρουριγυοί Ιβδ αββυδαΙβυΡδ ίηδίδΙβηΙ (πολλά [?]; βί. ι, 45), ου ρΙυΙόί 
πιυΙΙίρΙίβηΙ (πολλά) Ιβδ §τίβίδ; Ρίΐαΐβ η’αυρα ραδ ραρυ βίβη βοηναίηβυ (^υβ 30- 

δυδ βΙαίΙ υη α^ίΐαίβυρ. Ρ’ανβυ ηβ δυΠίδαίί ραδ α 1β ίαίρβ βοηάαιηηβρ, δυρίουί 
βηοηββ ανββ Ια ρβδίρίβΐίοη (γυβ 3ο. (χνιιι, 37) ηουδ Γαίί βοηηαίΐρβ, βΐ (|υί α άβδ 
ΙοΡδ άοηηβ α ρβηδβΡ α Ρίΐαΐβ ςυβ Ια ςυβδίίοη βίαίΐ ρΐυδ Ρβΐί^ίβυδβ ςιυβ ροΐί- 

ίίςυβ. Ο’βδί ββ ροίηΐ, οπιίδ ραρ Μβ., (ΐυί βχρΙίίϊυβ 1β ιηίβυχ ΓαΙΙίίυάβ άβ ΡίΙαίβ. 
4) Ρίΐαΐβ α ρΐυδ ά’υηβ ίοίδ άαηδ δα βαρρίβρβ άβ §·ουνβΡηβυρ βρανβ ΓορροδίΙίοη 

άβδ 3υίΓδ (}υ’ί1 ιηβρρίδαίί. II ηβ άυΐ ραδ Ιβδ βροίρβ ίαβίίβιηβηί δυρ ραροΐβ. Οβυχ- 
βί ηβ ρουναίβηί Ιυί άβηοηββΡ 3βδυ8 βοποηβ α^Ήαίβυρ πιβδδίαηί(5υβ δαηδ αβ“ββ- 
Ιβρ άβ ρρβηάρβ Ιβδ ίηΙβΡβΙδ άβ Κοπιβ. ΤουΙ ββία βίαίί αδδβζ βίραη^β, βΐ 1β §Όυ- 
νβρπβυρ βύΐ βίβ βίβη αίδβ ά’αρρρβηάρβ άβ Ια βουβΡβ άβ 3βδυδ 1β ιηοΙίΓ άβ Ια 
βαίηβ ςυβ Ιυί αναίΐ νουββ Ια βίβραρββίβ. II δ’βίοηηβ ςυ’ίΐ ηβ Ρβροηάβ ραδ ά Ιαηί 

ΕΥΑΝΟΙΚΕ 8ΕΕ0Ν δΑΙΝΤ ΜΑΚβ. 2δ 



386 ΕΥΑΝΟΙΙ,Ε δΕΕΟΝ 8ΑΙΑΤ ΜΑΚΟ, XV, 5-6. 

άοηί ίΐδ Ι’αοοπδθηί! » ^ΕΙ Ιβδίΐδ ηθ Γβροικϋΐ; ρ1π8 πβη, άβ 80γΙθ 

ί^ηθ ΡίΙαίΘ ΘΙ1 ΓυΙ άαηδ ΓθΙοηηβπίθηΙ. ^ Ογ έ οΐιεκ^υβ ΓβΙβ ίΐ ΙβιΐΓ 

αοοοΓάαίΐ Ια ΙΛβΓίβ ά’υη ρπδοηηίβΓ, ροιίΓ 1θε[πβ1 ίΐδ ίηΐΘΓΟβάαίβηί. 

ά’αοοπδ&Ιίοηδ (πόσα ΓβροηάαηΙ α πολλά, άοηΐ 1θ δβηδ βδί αίηδί ρρβοίδέ) ρΟΓίββδ 
οοηΐΓθ Ιαί (κατηγοροΰσιν, ©Ι ηοη κατα[χαρτυροι.'σιν, Ιβςοη δ^ηβηηβ). 

5) Ό’&ρΓ68 8, ^β^. : 168118 αιιίβηι ηίΐιίΐ ΐ'68ροηά6Γ6 νοίιιίΐ, ηβ ονΐτηβη άίΙΐί6η8 

α ρνα68ίά6 άίπιΐΐΐβτβΐην, βί 6611618 ιιίίΙίΐα8 άί^6ΓΓ6ίιΐΓ [8,λχτ Μί. χχνιι, 13 88.). 

1^68 ©1ΐ08β8 ©Ιαίβηί (1θδοηη€ΐί8 ©πΙγ© 1β8 ηιαίηδ 6© δοη Ρ©γ© ; ί1 αναίΐ αοο©ρΙβ Ια 

ιηοΓΐ; ί1 η© Ιαί ©οηνβηαίΐ ραδ ά’βίΓβ ραρίί© οοηΐΓβ 1β8 ο1ι©ί8 άβ 8οη ρ©αρ1© άβ- 
ναηί 1© ίΓί1)αηα1 ά’αη βΐΓ£ΐη§·©Γ. Ρίΐαΐ© 8’βΙοηη© ά© ©©ίΐ© Γβ8ί§·ηαΙΐοη 81 ταρ©, ©ί 

ρ©αΙ-βΐΡ6 ©ηΐρ©νοίΙ-ί1 άαηδ ο© δίίβηοβ Ια Ρβροηδ© Ια ρ1α8 άίσ-η© (^α’οη ραίδδ© 

ίαίρβ ά Ια οαίοιηηΐβ ; « 8©α1 1© 8ί1©ηο© ©8ί §^ραηά », α άϋ Υί^τιγ. 

6) κατά δε Ιορττίν 8αη8 Γαΐ'ί. άοϋ 8ί§·ηίΓι©ρ « α ο1ιας[α© ίβΐ© » ©Ι ηοη ραδ « α 
Γοοοαδίοη ά© Ια ίβΐ© », οοπιηιβ οη άίΐ καθ’ ή{χέραν, κατ’ ενιαυτόν. Αα ίοηά 1© δ©ηδ 
©8ΐ 1β ηίθηι©, οαρ ©©11© ΓβΙ© η© ρ©αΙ βίρ© ς[α© Ια ίέΐβ ά© Ραι^α©. Ρα ©οηοβδδίοη 
ηβ 8© ίαίδαίΐ άοη© 1ρβ8 ρροΡαΜβιηβηί ίΐα’αη© Γοίδ ραρ αη. Ρα 1©§οη δν παρτ;- 
τοΰντο, άβδ ρ1α8 αηοίβηδ ηΐ8δ. (ν*ΑΒ*), ©8ΐ δαορίββ© ραρ Β1α88 (37) α ο©11β ά© 
ϋΟ δν άν τ;τοΰντο (|αί η’©8ί (^α’αη© ©ορρβοΙίοη άαηδ 1© 8©η8 ά© ΓβΐΘ§·αηο©. Οη 
ο63©θΙβ (ία© παραιτεϊσθαι 8ί§^ηίΩ© άβιηαηάβρ §·ρα©©, αν©ο Γαοοαδ. ά© Ια ρ©Ρ8οηη© 
α Ιαίΐαβίΐ© οη δ’αάρβδδ©, παρ^τε'το τήν βασίλισσαν (ΕδΙίι. νιι, 7). Μαίδ ΡοΙ^Ωβ (IV, 
Ι.Ι, 1) α ©ορϋ παραιτεϊσθαι τον Άνδρόριαχον, « άβπιαηάβΡ Ια πιίδ© ©η ΙίΩβρΙβ ά’Αη- 
άροπιαί^α© » (Ρι.υτ. ε^/ΙΙ. 31), (1αη8 1© ηιβηιβ 8©η8 ςαβ Μο. Ρα ναρίαηί© δνπερ 
·:^τοΰντο α ©οηΐρβ ©11© (}α© δσπερ η© ραραϋ ηαΐΐβ ραρί άαηδ 1© Ν. Τ.; ο’βδί ααδδί 
υη© ©ορρβοϋοη ©Ιβ^-αηΙ©. 
Ρβ ίαίΐ 1αί-πιβπι©, αΙΙβδίβ ραρ Ιβδ βναη§·β1ί8ί©8, α ©Ιβ Ρβνοι^αβ ©η άοαί©. 

« Μαί« ί1 ίααί ανοαβρ ς[α© ΓαδδβρΙίοη ά© Μαρο δ© ρρβδβηΐ© 1)ί©η ρΐαίόί ©η ίορπι© 
(3© Ιβ^βηά© ροραΙαίρβ ςα© ά© οοαίαιη© ]αρί(1ί(}α© » (Ζοζ’^ί/, II, 642). 3αδ(ϊα’α ρρβ- 
δβηί οη η© ροαναίΐ §·α©Ρβ Γαρρα^^βρ (^α© ά©δ ίβχίβδ ά© ΤίΙ© Ρίν© (ν, 13) δπρ 1© 
Ι66ύ 8ΐ6Γηίιιπι : νίη6ΐί8 6ρχοηρΐ6 ά6πιΙα ίη 608 άί68 νίηοηία ©Ι ά’ΑίΙιόηβ© 8αρ Ια 
ίβί© ά©8 Ρ6ΐθΓία και τους δεσμώτας λύειν. Οη ©οηηαίΐ αα3θαρ(ΙΊιαί αη© αηαίο^ί© 
ρ1α8 ρρβοίδ©. ϋη ραρ^ραδ (ΡαρίΗ ^Γ660-6§ίζίί, η® 61, ραΩΙίβδ ραρ Ο. νίίβΠί) 
άβ Γαη 86 α 88 αρ. 3.-0., ©δΐ 1© ρροοβδ-νβρΡαΙ ά’αη© ααάίβηο© ά© Ο. 8©ρίί- 
ιηίαδ ν©§·©1α8, ρρβίβΙ ά’Ε^-^^ρΙ©. II 8©πι1)1β ςα© Γαη© (Ι©8 ραρΙίβδ ςαί οοπι- 
ραραίδδβηΐ άβναηΐ 8οη ΙρίΩαηαΙ, ηοιηπιβ Ρ1ιί5ίοη, α ©δδα^β ά© δ© ίαίρ© ^αδίίο© 
©η πιβΙΙαηΙ Ια ηιαίη 8αρ δοη αάνβΡδαίρ© ©Ι 1©8 ίβπιπιβδ ά© δα πιαίδοη. Ρ© ρρβ- 
ίβΐ άβοΐαρ© (^α© ά© ο© οΐιβί ί1 α ηιβρίΐβ Ια Ωα§·©11αΙίοη; πιαίδ, α]οαΙ©-ί-ί1, 3© Ι© 
ραράοηη© ©η ίανβαρ ά© Ια ίοαίβ : Σεπτίρ-ιος Ούεγετος τώι Φιβίωνι : ’Άξιος |χ[έ]ν ης 
μαστιγωθηναι... χαρίζοριαι δε σε τοϊς δ/λοις. Ρ’έάίΙβαΡ αηηοΐ© : ΟΟδα νΟΡΡα άίρ© 
ίη ςαβδίο ©οηί©8ΐο? Ο’βρα αηα ίοΠα ο1ι© ηοη νοίβνα Ια ΓαδΙί^^αζίοη© άί ΡΜ- 
Ι)ίοη? ΙηνοΙοηΙαρίαπιβηΙ© δί ρβηδα α Ρίΐαίο © ΒαραΡΡα (ρ. ©8. Μαρο. 15,15 ©Ιο.). 
Ρα Ιβζίοη©, αά ο§·ηί πιοάο, © δίοαρα. ΕΙ ί1 ©δί οβρίαίη ί^α© Ια δβηίβηοβ ©δΐ ΓορΙ: 

©ηί^πιαίίςα©, πιαίδ Ια Ρβπιίδδίοη ά© ρ©ίη© ©η ίανβαρ άα ραΜίο ραραίί αδδαρ©©. 
II άβπιβαρ© Ιρβδ άίίβοίΐβ ά© ρρβοίδβρ 1© ©αραοΙβΡ© 3αρίάί(5α© ά© Ια (Ιβοίδίοη 

ρρίδβ ραρ Ρίΐαί©. ΕδΙ-ο© αη© αΒοΙιΐίο, ρρβνβηαηί Ια οοηάαπιηαίίοη, οα αη© ίη- 

(ΙιιΙ§6ηύα, αη© νβρίΙαΡΙ© §·ραο©? Ιοί ί1 δβηιΡΙ© Γίβη (^α’ίΐ γ α αΒοΙίίίο 36δαδ 
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^ Ογ ί1 γ αναίΐ υη ηοιηιηβ Β8ΐΓβ1)1)2ΐ8, Γθίβηιι βη ρπ8οη ανβο 1β8 

η’βδί ραδ βηοοΓθ οοηάίλΐΉηβ, βΐ Ηβη ηβ ρροιινθ (|ΐιβ Β&Γ3.1)ΐ3αδ Γ&ίΙ βίβ. Β’α^ο- 

Ιίύο δ’βχβΓςαϋ ρΓβοίδβιτιβηΙ αυχ §·Γ2ΐηάβ8 ίθΐθδ : ΑΒοΗΐίο αηΐ ρηΗίοβ βί οΰ 
άίβηι ίπδί^ηβπι, αιχΐ ριιΜίοα/η ^ΓαΐιιΙαίίοηβηι (Ραριν. Ιί}). 5 άβ ΑάηΙΐ.]... 81 

ίηΐβΓνβηίβηΐβ ριιΜίοα αύοΙίίίοηβ βχ ββηαΐιΐδοοπΒΐίΙΐο [ηΐ ββΗ αάεοΐβΐ), νβΐ οϋ 
Ιαβίίΐίαπι αΐΐοιιιατη, νβΐ ΗοηονβΊη άοηιιΐ8 άίνίηαβ, νβΐ βχ αΐίίΐηα βαιιεα (ΙΤι^ριεν, 

Όβ αάΐίΐΐ. 2), άαηδ Βία. χευπι, 16, 8. II βδΐ γραί (^ιιβ ηοηηειΙθπίΘηί ΥαΒοΙίίίο 
βιηειηαίί άιι ρουνοίρ δΟΐίνθΓαίη, ιηαίδ, (^ιι&ηά Ιο ρουνοΐΓ ροιη&ΐη βΙαίΙ α ρθίηβ 

ίηδίαΐΐβ άαηδ Ιθδ ρα}'8 οοικ^πίδ, 1β8 ρροοοηδυΐδ εινειίβηΐ δ£ΐη8 άουΐβ (1θ8 άροίΐδ 
ρ1υ8 βίβηάυδ. Ο’θδΙ άιι ΐΏοίηδ οβ ςπί ρβδυΐΐβ ά’υη ίθχΐθ άβ Ρΐίηβ 1β ^6πηβ 
(X, 40) & ρροροδ ά’βδβίανβδ ρυΐ^ΐίβδ άοηΐ οη ρουναίί ρροιινβρ ςτι’ίΐδ αν&ΐθηΐ βΙβ 
βοηάαιτιηβδ, β1 άοηί οη δαναίΐ ηυ’ίΐδ η’αν&ίβηΐ ρη8 ίαϋ ΙβιΐΓ ρβίηβ : Εναπί 
ΐαηιβη ^ηί άιββνβηΐ, άβρν6βαηΐβ8 ίιΐ88ΐι ρΓθβοη8ΐιΙηηι Ιβ^αΙοηιηινβ άίηιί8808 (βί. 

Η. ΚΕΟΝΑϋΕΤ, ϋηβ ρνονίηββ ρΓΟβυ,ναίοΗβηηβ...^ ρ. 127 88.). 

7) Ββ νβΓ8βί 8βΓ&ίΙ ρβηΙ-βίΓθ ιηίβιιχ η 8α ρΐαοβ αρρβδ 1β ν. 8, ου ιπθπιθ αρρβδ 
1θ V. 10. Μο. α-ί-ίΐ δίηιρίθηίθηΐ πιίδ βη νβάβίΐβ Ια ρβΡδοηηαΙίΙβ άβ ΒαραΒΒαδ 
8αη8 αΐΐαβίιβρ 1)βαυβουρ ά’ίιηρορίαηββ α ββΐ οράρβ, ου νβυί-ϋ δυ§“§·βΡβΡ ς[υβ 
ΒαραΙ)1)α8 αναίΐ 8β8 ραρίίδαηδ ςυί πιίρβηΐ 1β ρβυρΙβ βη 1)ραη1β? ό λεγόμενός πιαρ- 

ςυβ αυδδί Ι)ίβη υη ηοηι (Ββ. χχιι, 47; Ιο. ιχ, 11) (^υ’υη δυρηοπι. Ιβί ί1 β’α^ίΐ 
ρρορρβπιβηΐ άυ ηοιη €[υί άβδί^^ηβ υη ίηάίνίάυ ραρ δοη ρβΡβ. ΤΙηβ ίηδβριρ- 

ίΐοη νοίδΐηβ άβ ΒΙιοΒαΒ, άββουνβρίβ βη 1896, ραρΙβ ά’υη ββρΙαίη Ηοηαίηοιι 

Βαν-Αΐα, δυρηοπιπιβ ΑΒάαΙΙαΙή [€θΓριΐ8 ίη8βΓ. 86ηι,, ραρΙίβ αραπιββηηβ, I, 346). 

Βαρ-ΑΒα, ου ρΐυίόί Βαρ-ΑΡΡα, 8β Ρβίρουνβ αυδδί α Ραΐηι^ρβ (ΡιηζΒΑκδκι, ΕρΙιβ- 

ιη6Γί8, I, 204. 205), β1 Ιρβ8 ίρβί^υβπιηιβηΐ ραρηιί Ιβδ ραΒΒίηδ. Ββ δβηδ βδΐ δίπιρίβ- 

ηιβηΐ : Γιΐδ ά’ΑΒΒα, βοιηπιβ 1β ρρουνβ ΓΒίδΙορίβΙΙβ : « ^υβ1(^υ’υη άίδαίί : άβ 
οΐιβρβίιβ ΑΒΒα. Οη Ιυί ΡβροηάίΙ : II γ ^ ίοί Ββαυβουρ ά’ΑΒΒα. II άίΐ : άβ βΐιβρ- 

οΒβ ΑΒΒα Βαρ-ΑΒΒα. Οη Ιυί ρβροηάϋ : II γ α ίβί Ββαυβουρ ά’ΑΒΒα Βαρ-ΑΒΒα. 

II άϋ βηΓιη : άβ οΒβΡοΒβ ΑΒΒα Βαρ-ΑΒΒα, 1β ρβΡβ άβ δαπιυβί » (&. Ββναΐ^οϋι, 18^). 

Οοπιηιβ ΑΒΒα Ιυί-πιβιηβ δί§*ηίββ « 1β ΡβΡβ », οη αυραίΐ ρυ ρββουρίρ α ββίΐβ βΐ^- 

ηιοΐο^ίβ. δαίηΐ άβροιηβ δυρροδβ ρΙυΙόΙ Ια ίοριηβ Βαρ-ΚαΒΒαη, ςυαηά ί1 ίηίβρ- 

ρρβίβ : Ι8ΐβ ίη βναπξβΐίο, (^αί 8βΓίΙ?ίίΐίΓ ]ιιχΐα Ηβ})Γα608, βΙίιΐ8 ιηα§ί8ΐΗ βοηιτη 

ίηίβΓρνβίαίυ,Γ (ίη ΜΒ χχνιπ, 16), ιηαίδ ρβυΐ-βίρβ δ’βδί-ίΐ βοηίβηΐβ ά’υηβ αρρροχί- 

ιηαίίοη. Εη ΙουΙ βα8 Βαρ-ΗαΒΒαη βδΐ υηβ Γορπιβ Ββαυβουρ πιοίηδ νραίδβπιΒΙαΒΙβ, 

ά’αυίαηΐ (^υβ ΗαΒΒαη ηβ δβιηΒΙβ ραδ ανοίρ βίβ βπιρίογβ βοπιπιβ ηοηι ρρορρβ. 
Βαρ-ΚαΒΒα (δοΒοΙ. άυ Οοά. 8, βίΐβ ραρ Τι. δυρ Μί. χχνιι, 17 : δπερ ερμηνεύεται 

διδασκάλου υίύς) δβραίΐ γραίδβηιΒΙαΒΙβ, πιαίδ η’βδί ραδ ίηάί({υβ ραρ Ια ίορπιβ 
Βαραββάς. Ορί§’βηβ Ιίδαίί, άαηδ Ια ιηα]θρίΙβ άβδ πίδδ. (άβ ΜΙ.!), δβπιΒ1β-1-ίΙ : 

« Ββςυβί γουϊβζ-γουδ (}υβ ]β γουδ βοηββάβ, άβδυδ ΒαραΒΒαδ, ου άβδυδ άίί Ιβ 
01ιρίδί? » (δυρ ΜΙ. 121). II α]ουίβ ; Ιη ?ηιιΙίί8 6Χ6ηιρΙαΓίΒιΐ8 ηοη βοηίΐηβΐιΐΓ ((ΐιοά 
ΒαΓαΙ)1)α8 βύαηι Ι68Η8 άιββύαίιιν, βΐ βοτ8ίΐαη νββΐβ ηΐ ηβ ηοιηβη Τβ8η βοηνβηίαΐ 
αΐίβιιί ίηί^ηοΓαηι. ΟβΙΙβ Ιβςοη α ρβΡδίδΙβ άαηδ ι^υαίρβ πίδδ. βυρδίίδ άβ ΜΙ., Ιβ 
8^Γ8ίη. βΐ Γαρ/η. άβ ΜΙ. Οη ηβ δαίΐ δί βΐΐβ βδΐ άυβ α υηβ βΡΡβυρ άβ βορίδΙβ 
(ΓΜΙΝΙΝ, ΙΝ άουΒΙβ ραρ ιηόο'αράβ αυραίί βίβ 1υ Ιησουν) ου α υηβ ίηίβρροΙαίίοη 
νουΐυβ, βοιηπιβ Ιβ δυ^'^'βΡβ Ορί§:βηβ. Ββ Γιΐδ ά’ΑΒΒα αυραίί ηαίυρβίΐβπιβηΐ ρυ 
δβ ηοηιηιβρ άβδυδ, ιηαίδ οη ηβ ρβυΐ Ιβ βοηβΐυρβ ά’υη Γαίί ίβχίυβί αυδδί ιηίηβθ. 
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δβάίΐίθΐιχ (}υί αναίθηΐ οοηιιηίδ άβδ τηβαΓίΓθβ άαηδ Ια δβάίΐίοη. 

Ια ΓοπΙθ ΘίαηΙ ιηοηΙθΘ, θΠθ οοιηηίθηςα α ΓβοΙαπίθΓ οβ (|α’ί1 Ιθιιγ αο- 

οοΓάαίΙ;. ^ΕΙ ΡΠαΙβ Ιθιιγ Γφοηάίΐ, (ϋδαηΐ : « Υοιιΐθζ-νουδ (^πθ ]θ 

νοπδ ιηθίΐθ βη ΗΒθγΙθ 1θ γοι άβδ ^υ^ίδ? » 10^α^ ί1 οοιηρΓθηαίί (|ΐΐ6 

Β3ΐΓ3ΐ1)1)&8 ίαΐδαίί ραΓίίβ ά’υη §^Γ0ΐιρβ άβ δβάίΐίβυχ; στασιασττίς, οουΓαηί άαηδ 
Ια Ιίοίηβ απ δβηδ άβ δβάίΐίβιιχ (άθ8. Αηί. XIV, ι, 3, βίβ.), νβηαηί άβ στασιάζειν, 
βίαϋ ρΐυδ βΙαίΓ (|υβ στασιώτης (α11ί(}υβ), άβ στάσις ςυΐ 8ί§·ηίΓιαίΙ α Ια ίοίδ ΓαβΙίβυχ 
βΐ οοηδβΓναίβυΓ. 

— στάσις, ίβί « βιηβυΐβ » βΐ ηοη « δίΐιιαίίοη δ1α1)1β », ανββ Γαρίΐοΐβ. Εοίδ}^ 

3υ§'β άβ ββία δοιηπιαίΓβπιβηΙ : « β’βδί υηβ ίαζοη ρορυΙαίΓβ, οη ρουΓΓαίΙ άΪΓβ 
βηίαηΐίηβ, άβ ρΓβδβηίβΡ υη ΓαίΙ άοηΐ ββΐυί ιηβιηβ (^υί βη ραρίβ ηβ δαίΐ πβη » 

(II, 642, η. 4). Μαίδ Μβ. ηουδ α αυδδί ραρίβ άβ Ρίΐαΐβ δαηδ ηουδ άίρβ <5111 ϋ βΙαίΙ, 
βί Ρίΐαΐβ βδΐ Ιρβδ αυί1ιβη1ί(5ΐιβ; ί1 α ρυ ίαΐΡβ αΐΐιΐδίοη α υηβ δβάίΐίοη ΡβββηΙβ αυ 
ΓηοπιβηΙ άυ ρροββδ άβ άβδυβ, βΐ άοηΐ οη αναίΐ βοηδβρνβ 1β δουνβηίρ. II βδΐ δύρ 
ά’αίΠβυΡδ ςυβ ββ ίαΐΐ 1ιίδΙθρί(ίαβ η’α ραδ ά’ΐηιρορίαηββ δρββίαΙβ α δβδ ^βυχ. — 

πεποιτ^κεισαν, βοιηηιβ αυ ν. 10 παραδεδώκεισαν, βί. δεδώκει χιν, 44; ρΐ.-ςυβ-ραρί. 

δαηδ αυ§·πιβηΙ, ηβ§·1ί§·βηββ ςυΐ δβ §·βηβΡα1ίδαίΙ άβ ρΐυδ βη ρΐυδ. 

8) ΡΐΡβ άναβάς (νΒΒ) ανββ ¥§. οιιπι αεοβηάίδεβΐ βοηΐρβ 1β ΙορρβηΙ άβδ πίδδ. 

^ρββδ βΐ Ιβδ 5ί/ΓΓ., (}υί ΗδβηΙ άναβοησας « α^αηί βρίβ » (ηιβιηβ βοηίυδίοη II Κβ§^η. 

XXIII, 9; IV Ηβ^η. ιιι, 21; Οδ. νιιι, 9). II 8βηι1)1β (^υβ Ια ίουΐβ ιηοηίβ άβ Ια 
νίΠβ νβΡδ 1β Πβυ ρΐυδ βίβνβ ού δβ Ιρουναΐί 1β ρρβΙοίρβ, βαρ οη ηβ ρβυΐ δθη§·βΡ 
α ββ ιηοπιβηΐ α υηβ ίουΐβ ςυί αυραίί βηναΜ ΓβδΙραάβ ού δβ Ιβηαίί Ρίΐαΐβ; ββ 
η’βδί ραδ Ια δββηβ άβ ΑβΙ. χχι, 35. Ββ ρβυρΙβ νίβηΐ άβιηαηάβρ Ια §·ραββ αββου- 

Ιυπιββ; ρβυΐ-βίρβ α-ί-ΐΐ άβία βη νυβ Βαρα1)1)α8, άοηΐ Μβ, α ρροηοηββ 1β ηοιη. 

— Καθώς βδΐ βοηάαιηηβ ραρ Ρΐιρ^ηΐβΐιυδ [ΚηΐΙιβν^οΓά, 495) βοιηηιβ βοηΐραιρβ 
α Γυδαβ^β αΐϋςυβ, βί άβ ρΐυδ Ια Ιουρηυρβ βδί ίορί βΙΠρϋίΐυβ. Β’αρρβδ Μβ., Ιβδ 
αββυδαίβυρδ δ’βΙαίβηί Βίβη §^αράβδ ά’αίϋρβρ 1β ρορυΙαίρβ άοηΐ ίΐδ Ρβάουίαΐβηί 
Ιβδ δγιηραΐΐιίβδ ρουρ 3β8υ8. Οη άιραίί (}υβ Ια ίουΐβ βδί νβηυβ ρουρ δβδ ραίδοηδ 
α βΠβ (ΚηαΙ?.). Ββ. α άβ]ά ιηβηίΐοηηβ Ιβδ δχλοι (χχιιι, 4) ραρββ ςυ’ίΐ η’α ραδ 
ραρίβ άβ Ια άβιηαρβίιβ άβ Ια ίουΐβ. 

' 9) Ρϋαίβ δαίδίί Γοββαδίοη άβ άβΐίνρβρ άβδυδ δαηδ ςυβ Ιβδ βΐιβίδ άβ Ια ηαίίοη 
αίβηί υη ρρβίβχίβ άβ δβ ρΙαίηάρβ βί άβ 1β άβηοηββρ. II ρροροδβ α Ια ίουΐβ άβ 
Ιυί βοηββάβρ Ια ΙίΒβΡίβ άβ άβδυδ, ςυ’ϋ δαναΐί άβ]α πιοίηδ άαη§·βΡβυχ ςυβ ββυχ 
(}υ’ί1 ίβηαίί δουδ Ιβδ νβρρουδ. Μαίδ ί1 βδί πιαίαάροίί βη Ιυί άοηηαηί 1β ηοιη άβ 
ροί άβδ άυίίδ (}υί ηβ ρουναίί ρΙαίρβ αυ ρβυρίβ. Ββρβηάαηί, ββ ίίίρβ βί Ια ρρβ- 

βαυίίοη άβ ηβ ραρΙβΡ ςυβ άβ άβδυδ δοηί δουίβηυδ ραρ 3ο. χνιιι, 40, βί δοηί ρΐυδ 
νραίδβιη1)1α1)1β8 (^υβ 1β βΙιοίχ ρροροδβ ραρ Ρϋαίβ βηίρβ Βαραϋϋαδ βί άβδυδ 
ηοιηπιβ 1β Μβδδίβ; Μί. (χχνιι, 17) δυίί άοηβΙβδ Γαίίδ άβ ιηοίηδ ρρβδ, ςυοίςυβ δα 
ιηαηίβΡβ ρΐυδ δοιηιηαίρβ ηβ δοίί ραδ βη βοηίραάίβίίοη ροδίίίνβ ανββ ββΐΐβ άβ Μβ. 

10) Ρϋαίβ αυραίί βίβ νραίιηβηί ίρορ αυ-άβδδουδ άβ δα δίίυαίίοη, δ’ίΐ η’αναίί 
ρβρββ α 3θυρ Ια ιηαβϋίηαίίοη άβ Ια ΙιίβραρβΜβ. II βοιηρρβηά ίρβδ ϋίβη ςυβ Ιβδ 
^ραηάδ ρρθίρβδ δοηί ]α1ουχ άυ βΡβάίί άβ άβδυδ αυρρβδ άυ ρβυρίβ, βί β’βδί ρρβ- 

βίδβηιβηί ρουρ ββία ςυ’ϋ ίαίί αρρβΙ αυ ρβυρίβ. — παρέδωκαν άβ Β βδί υηβ βορ- 

ρββίίοη ςυί η’βδί ιηβιηβ ραδ ϋβυρβυδβ, βαρ Γαβίίοη βοηδβΡνβ ίουίβδ δβδ δυίίβδ 
{Β1α$8, 205). 
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1θ8 οΗθΓδ άβδ ρΓβίΓθδ Γαναίθηΐ; ΙίνΓθ ρ&Γ ]8ΐ1ουδίθ. Εΐ Ιβδ οΙιβΓδ 

(Ιθδ ρΓβίΓθδ θχοίΙβΓθηΙ; Ια Γοιιΐβ, αΠη (^υ’ίΐ Ιθιιγ αοοθΓ(14ΐ ρΙπΙόΙ Ια 

ΙίΕβΓίβ (1θ ΒαΓα1)1)αδ. ΡϋαΙθ Ιθιιγ Γβροηάαηί βηοοΓβ Ιθπγ άίδαίΐ : 

« ραβ ΓβΓαί-]β άοηο άβ οβίιιί (^αβ νοπδ ηοιηπίθζ 1β Γοί άβδ ^υ^Γδ? « 

^'^Μαίδ Θπχ θΓΐΘΓθηΙ βηοοΓθ : « Εηιοίββ-ΐθ! » ^^Εί Ρΐΐαΐβ ΙβυΓ άίί : 

« ^I1’α-ι-^ι (Ιοηο ΓαίΙ άθ ιηα1? >> Μαίδ ίΐδ οπβΓβηΙ ρΐυδ ΓογΙ : « Οηι- 

11) ’Λνέσεισαν, οοηοίΐανβηιηΐ, Ιβςοη ςπί ίαϋ ά’ααΐαηί ρΐυδ ά’ΙιοηηβιΐΓ έ. Ια 
ν^. (|ΐιβ Γαηο.-Ιαί. Ιίδαϋ άνέπεισαν (Β), « ίΐδ ρβΓδιιαίΙβΓβηΙ ». άνασείειν, άαηδ Ιβ 
δθπδ άβ δΟΐιΙβνβΓ Ια Γοαίβ, ΙοοιιΙίοη ΙΐθΠθηίδΙίςυβ {Βε]\υ5 οΉαε. Αηΐ. νιιι, 81; 

Βιοοοκε, XIII, 91). 

II βίαίΐ ΓαίδοηηαβΙβ άβ ΙαίδδβΓ α Ια ίουΐβ υη ρβιι άβ Ιβιηρδ ρουρ ββδί^ηβρ δοη 

οαικϋάαΐ. II θδί ρίπδ 6ΐραη§·β (|πβ οβίΐθ πιπίΐίΐυάθ, 3ΐΐ8ς[υθ-Ια 87ΐηραΙΙιί(5υβ α 

^68Π8, αίΐ οΙιαη§^6 81 νίίβ ά’ορίηίοη. Βθ ΓαίΙ η’β8ΐ ρα8 οβρβηάαηΐ 8αη8 θχβιη- 

ρ1θ8. Βα ρορυΐαρϋό άα ^βηθραί ΒουΙαη§^βΡ Θ8ΐ ΐοηιΒθβ Ιβ 30ιιγ πιέπιβ ού Γοη α 

αρρΓί8 Ια ηοιινβΠβ άβ 8α ίυίίβ βη Β6ΐ§'ί(5ΐιβ, βΐ Γίϊηπιβη8β ηια]θΓίΙβ άβ οβυχ (|ΐιί 

οηΐ Ια Ια ΙβΙίΡβ άα βοιηΐβ άβ ΟΙιαιαΒορά βη οβΙοΒρβ 1873 α βοιηρΓί8 βη (ϋχ 

πιίηαΐβδ (^αβ Ια Γβ8ίααΓαίίοη ιηοηαρβίιίίίαβ αναίΐ ανορίβ. 

Βαη8 ββρ1αίηβ8 8ίΙυαΙίοη8 οη β8ΐ ΙοαΙ, οα Γοη η’β8ΐ Ρίβη. Ββ Μβ88ίβ βηβΙιαιηβ 

άβναηΐ υη ρροβαραΙβαΓ ροιηαίη βνβίΙΙαίί αηβ ίάββ 81 §^ΓθΙβ8{|αβ ααχ 5^βαχ άβδ 

3αίΓδ, ςαβ οβαχ ηΐθπιβδ ηυί αναίβηΐ βδρβΡβ βη 3βδα8 άαρβηΐ δαΒίρ αη άβδβη- 

βΐιαηίβιηβηΐ 0{αί 8β βΐιαη^βα βη βοΙβΡβ. Ρβαί-βίρβ άοηηα-Ι-οη α βηίβηάρβ ά ββαχ 

(^αί Ιβ ρΐαί^ηαίβηΐ ηα’ίΐ δ’βη ΙΐρβΓαΐΙ ααΐρβιηβηί, Ιαηάίδ (^αβ ΒαραΒΒαδ, αη ΙιβΡΟδ 

άβ Γίηάβρβηάαηββ, βί δί §·ρανβιηβηΙ βοιηρροιηίδ! ΒρβΙ, ηοαδ ηβ βοηηαΐδδοηδ 

ραδ Ιοαδ Ιβδ ΡβδδΟΡΙδ ςαί ίαρβηί ιηίδ βη ίβα, ιηαΐδ ί1 βδΐ 1ρβ8 Ιβ§·βρ ά’ββΡίΡβ (Ιβ 

ββίίβ δββηβ : « ββ 8θηί ααΐαηί άβ ίραίΙδ (5αί βοηνίβηηβηΐ ιηίβαχ α Ια ββΐίοη 

Ιβ^βηάαίρβ (^α’α ΓΒίδΙοίρβ, βί ς[αί ΡβδδβιηΒΙβΡαΐβηί ρΐαίόί ά αη βββί ββ ΐΚβαίΡβ, 

βαηδ αη ηιβίοάραιηβ οα αηβ ρίβββ βηίαηΐΐηβ, (ία’ά Ια Ρβαΐίίβ » [Σοϊβί^, II, 644). Εβ 

ς[αΐ βδί ραβρίΐ, β’βδί ββ ρρβίβηβρβ βίδββρηβρ αίηδί ββ ς[αΐ βδΐ ροδδίΒΙβ βη ΒίδΙοΐρβ. 

12) ΡΐΙαίβ Ρβνίβηί α 8θη ίβββ. ^α’αη ιηοανβπιβηί §^βηβΡβαχ βίΡβαΙαΙ βαηδ Ια 

ίοαίβ, βί βΠβ 8β δβραίί ββΡίββ : « Ββΐίνρβζ-Ιβ ααδδί! » Μαίδ ΡίΙαίβ ββββ α Ια ίβη- 

ίαίίοη ββ ιηβίίΡβ Ιβδ βαίίδ βη βοηίραβίβίίοη ανββ βαχ-ηιβηιβδ. « ΑΠβζ-νοαδ βοηβ 

βοηβαιηηβρ ββίαί (}αβ νοαδ ηοιηιηβζ Ιβ ροί ββδ 3αίΓδ? » Εί ββία βδί β’ααίαηί 

ρΙαδ οββηδαηί €[αβ β’βδί Βίβη Ιαί, ΡίΙαίβ, (^αί α βΡββ ββ ίίίρβ, Ιβ δβαί ςαί 

βχρρίηιβ αδδβζ δοη ηιβρρίδ. — ποιεΓν τιν4 τι ηβ δί§·ηίΓιβ ραδ Γαίρβ ςαβίί^αβ βΒοδβ 

α ςαβίςα’αη (βαηδ ββ δβηδ Β α οιηίδ δν λέγετε βί ββρίί βασιλει), ηιαίδ ίαίρβ ςαβί- 

ί^αβ βΒοδβ άβ ({αβΙς[α’αη {Βίαβδ, 94). 

13) Πάλιν « ββ ηοανβαα » δαρροδβ (|α’ίΙδ οηί ροαδδβ ββδ βίαιηβαρδ ροαρ* 

ββιηαηββρ Ια ιηίδβ βη ΙίΒβΡίβ ββ ΒαραβΙιαδ; ββία βδί βοηίβηα βαηδ Ιβ ν. 11; 
β’αίΙΙβαΡδ βί*. II, 13 ροαρ αη δβηδ ρΙαδ Ιαρ§·β ββ πάλιν. — σταυρόω, ββ σταυρός 
« ρίβα )), β’αβορβ « βίβνβρ αηβ ραΐίδδαββ », ραίδ (< βραβίΓιβΡ » (Ροευβε, I, Εχχχνι, 

4). Βα ροραΙαββ βδί ιηαίηίβηαηί βχαδρβρββ; ανββ ββ ίιάδδοη ββ βραααίβ ςαί ίρα- 

νβΡδβ ραρΓοίδ Ιβδ ίοαΙβδ, βΐΐβ ββιηαηββ ροαρ ββδαδ Ια ρβίηβ ββ ηιορί, ίβΐΐβ (ίαβ 

Ιβδ Κοιηαίηδ Γαναίβηί δί δοανβηί ίηΩί§·ββ α ββδ 3αίΓδ. 

14) Ορί§;βηβ : ^α^^ι βηίητ τηαΐβ Ι'€οΐΐ? Οοηΐτα Ιιοο ηίΗίΙ ΙιαΙβηΙβε (ΐιιοά Γβ- 
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οίββ-1θ! » ^^ΡίΙαΙθ άοηο, νουΐαηί άοηηβΓ βαίίδίαοΐίοη αα ρβαρίβ, 

Γθίαοβα ΒαΓα1)1}&8 ο[π’ίΐ8 άβηιαικίαίθηΐ βΐ ΙίνΓα ^Θ8118, 3ΐρΓβ8 ΓανοΐΓ 

ίαίΐ ίϊαο'βΠθΓ, ρΟΠΓ (^π’ίΐ 8011 ΟΓΙΙΟίΓιθ. 
Ογ 1θ8 8θ1ά&ΐ8 ΓβηιηίΘηβΓβηΙ α ΓίηΙβηβιΐΓ άβ Ια οουρ, ο’Θ8ΐ-α- 

εροηάβΓβηΐ, αηιρΙίηΒ οίαγπανβνηηΐ^ ηοη άβροηβηίβΒ^ 8βά αιι§6ηΐ68 ίνατη^ απίπιο- 

8ίΐαΐ6ΐη, }?Ια8ρΙΐ6ηιίαιη, 6ί άίχβηιηΐ: Οπιοίβ^αΐΗΓ (δυρ Μί.). Ββδ Γ&ίδοηηβΐΐίβηΙδ 

ηβ δΘΓνβηί ρΐυδ άβ πβη ςυαηά Ια 1)θ1β βδί άββΙιαίηββ. 

15) Το ίκανον ποιησαι βδΐ υη ΙαΙίηίδιηθ, 8αΐί8[αο6Γ€, ηυί αναϋ ρβηβίρβ βη §·ρβ(' 

άβρυίδ Ροΐγββ; βί*. ΑβΙ. χνιι, 9. Μβ. ηβ άίΐ ραδ βχρρβδδβπιβηΐ α ςπί άβδπδ ίηΐ 
Γβρηίδ, πιαίδ ροιιρ Βαρα1)1)αδ ί1 άΐΐ ς[υβ ββ ίιιΐ απ ρβυρίβ. Ββ βοηΐραδίβ βδΐ άβ3ά 
δί^^ηίββαΐίί, βΐ ί1 βδί βίαίρ ραρ Ια δυίίβ (^τιβ άβδπδ ίυί Ρβηιίδ αηχ δοΙάαίδ. Ιιβ 
ηιοί παρέδωκε ρβηίβρπιβ άοηβ υηβ βοηάαηιηαίίοη ςπί ηβ ροιιναϋ ίαίρβ άβίαιιί, 
ηιαίδ Μβ. βδί πιοίηδ ρρβοββηρβ άβ Ια ρροββάιιρβ ]ηρίάί({ΐιβ ςπβ άπ βοηίραδίβ; 

ΒαραβΙιαδ ηιίδ βη 1ί1)βΡίβ, άβδπδ Ηνρβ αη δυρρΙίββ. II Γαιιί νοιρ άαηδ άο. χιχ, 

4 δδ. υη άβρηίβρ ββορί άβ Ρΐΐαίβ ρουρ δαυνβρ άβδυδ. Μβ. ίΐΡβ αυ ρΐυδ βουρί. — 

φραγελλοΰν, βαξβΙΙανβ, βδί βηβορβ υη Ιαίίηίδηιβ ρρορρβ α Μβ. (βί α Μί.!), δαυί' 

ςυβίί^υβδ ββρϊναίηδ βΐιρβίΐβηδ. Ββδ Ορββδ άΐδαίβηί (χαστιγουν (άο. βί 1β ραρ^ρυδ 
ίίαΙίβη ηο 61 δυρ ν. 5). Ββ βα^βΙΙιιηι βίαίί βοιηροδβ άβ ΙαηίβΡβδ. Οβίυί ςυί 
δβρναίί αυ βΐιαίΐηιβηί άβδ βδβίανβδ άαηδ Ιβδ βαδ §·ρανβδ δβ ηοπιηιαίί βα^πιπι; 

ϋ γ βη αναΐί άβ άβυχ δορί^, Γυη άβ ΙαηίβΡβδ β’αρηίβδ ά’οδδβΙβίδ, Γαυίρβ άβ 
βΙιαίηβίίβδ άβ Γβρ ίβΡίηίηββδ ραρ άβδ }3θυ1βδ άβ ηιβίαΙ. Ταηάίδ ςυβ Ια Γυδίί^α- 

ίίοη ου Ια βαδίοηηαάβ η’βίαίί ραδ ίηίαπιαηίβ βί ρουναίί βίρβ ίηί1ί§·ββ α άβδ 
Ιιορηπιβδ Ιίβρβδ, Ια ίΙα^-βΠαίίοη βίαίί 1β Ιοί άβδ βδβίαγβδ. Ββδ βίϊβίδ βη βίαίβηί 
ίβΡΡίΜβδ, οαβάβΓβ, 86οαν6, 8θίηά6νβ ρουρ 1β βα^βΙΙαηι άοηί Ιβδ βηβδ ΙαηίβΡβδ 
βίη§·1αίβηί Ια ρβαυ, νηιηρβνβ βί ρίη86Γ6 ρουρ 1β βα^νιιηι; βοάβνβ βί βονανβ δί 
Γίηδίρυπιβηί βίαίί ιηυηί άβ ρίςυαηίδ (αρίίβΙβ βα^βΙΙηπι, Βία. άβ8 αηΐ.), Οη 
αίίαββαίί 1β βοηάαηιηβ α υη ροίβαυ. Βα Ιοί ροηιαίηβ ηβ δουπιβίίαίί Ιβδ βίίο^βηδ 
Γοπιαίηδ ηί α Ια ίυδίί§·αίίοη, ηί ά Ια ί1α§·β11αίίοη. Ββδ ρρονίηβίαυχ βοηάαιηηβδ 
ά πιορί βίαίβηί οράίηαίρβηιβηί ίϊα§^β11β8 αναηί 1β άβρηίβΡ δυρρΗββ : Τιτε Βιυε, 
XXXIII, 36 : αΙίθ8 ν6Γΐ>6Γαΐ08 €ηιοί}?ιΐ8 αάβχιΐ; άοδ. ΒβΙΙ. II, χιν, 9 : ρ.άστιξιν προαι- 

κισάμενος άνεσταύρωσεν, βί ρΐυδ βαδ : [χαστιγώσαί τε προ του βτ^ριατος χα\ σταυρω προση- 

λώσι βί ΒβΙΙ. V, XI, 1; βί. ΒυαιΕΝ, Ρί80. 2. 8αίηί άβρ. δυρ Μί. χχνιι, 26 : 86ά 
8οΐβηάιιηι 681 Βοιηαηί8 βηηι ΙβξίΙ)ΐΐ8 ηιίηί8ΐΓα886 (ΐηί}}υ,8 8αηοίίΐίηι 68ΐ, ηΐ (ΐηί 
ϋΠίοίβξίΐαρ, ρΓίιΐ8 βα§ξ€ΐΙί8 νβνΙ^βνβΙιΐΓ. 

16-20». άέδυδ ΕδΤ ΟΟυΚΟΝΧΕ η’ΕΡίΧΕδ ΕΤ ΤΟυΚΧΕ ΕΧ ΟΚΚΙδΙΟΧ ΡΑΚ ΕΕδ δΟΕΌΑΤδ 

(Μί. XXVII, 27-31»; βί. άο. χιχ, 2-3). 

16) ΟβΡίαίηβδ βίρβοηδίαηββδ άβιηβυρβηί ίρβδ οβδβυρβδ. Βα §·αρηίδοη ηορηιαίβ 

άβ άβρυδαΙβηι η’βίαίί ςυβ ά’υηβ βοΗορίβ-(δοηοΕΚΕκ, I, 464), βοιηιηαηάόθ ραρ υη 

ίρίβυη (Αβί. XXI, 31). Ββίίβ βοβορίβ αναίί δα βαδβρηβ (άαηδ Ιβδ Αβίβδ παρε[α.βολ7ί, 

XXI, 34. 37; χχιι, 24; χχιιι, 10. 16. 32) άαηδ Ια ίουρ Αηίοηία, δίίυββ αυ ηορά άυ 

ΤβπιρΙβ; ηουδ 1β δανοηδ ραρ Ιβδ Αβίβδ (χχι, 31-40) βί ραρ άοδβρίιβ [ΒβΙΙ. V, ν, 

8). 8ί άοηβ σπείρα βδί Ια βοβορίβ ίβηαηί ^'αρηίδοη α άβρυδαίβιη, οη ρΙαββρα 

ββίίβ βουρ ου ρρβίοίρβ άαηδ ΓΑηίοηία, ςυί άβνρα βίΡβ αυδδί α ββ ιηοιηβηί Ια 

ρβδίάβηββ άβ ΡίΙαίβ, βαρ Ιβδ βναη§·β1ί8ίβδ ιηοηίρβηί βΙαίρβηιβηί ςυβ 1β ^υο-βιηβηί 
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(ΙίΓβ άαιΐδ 1θ ρΓβΙοίΓβ, θΙ ίΐδ οοηνο^ίΐβΓθπΙ ίοπΙθ Ια οοΙιογΙθ. ΕΙ ίΐβ 
1θ ΓθνθΙΐΓβηί άβ ροιίΓρΓΘ, θΐ οβίβ'πίΓβηΙ δα ίβΙθ ά’πηβ οοπΓοηηβ ά’β- 

βί Ια δοβηβ άβ άβπδίοη ββ δοηΐ ραδδβδ αιι ιώθιτιθ Ηβυ. Μαΐδ οη ρβηΐ ο1>]βοΙβΓ 

ς[υβ Ρίΐαΐθ, νβηαηΐ 4 ^β^υδα1βIϊ1, η’^ νβηαϋ νβΓίαίηβιηβηΙ ραδ δαηδ βδοοΓίβ. II 

αναίί ρα απιβηβΓ ιιηβ αιιΐΓβ οοΙιοΓίβ, άβδ οίηοι οιπί ίβηαίβηί ^^αΐ’ηίδοη 4 ΟβδαΓββ 

(δοΗυΕΚΕΕ, I, 460), οπ άυ ηιοίηδ υη ηιαηίριιΐβ, ςπί δβ (ϋδ&ΐί αυδδί θπ §^Γβθ σπεφα, 

βΐ Οθδ δοΜαΙδ, αίΤθϋίβδ 4 Ια ρβΓδοηηβ (1υ §ΌπνβΓηβυΓ, αναιβηί ηαΙπΓβΙΙβπιβηΙ 

ΙβιΐΓ ςπαΓίΐθΓ αυρΓβδ άβ Ιυί; Ιβ ραΙαίδ άβ ΓοιιββΙ αναίί 1ο§·6, αιι Ιβιηρδ άβ 

δαΜηυδ, ρΙυδίβυΓδ ιηίΙΙίβΓδ άβ δοΐάαίδ [ΒβΙί. II, ιν, 4). Μί. άίί ρΐυδ δρββίαΐβ- 

ιηβηΐ οί στρατιωται του ήγεμονος, ββ ς[πί ροπΓΓαϋ θίΓβ ΐηίβΓρΓβίβ άαηδ ββ δβηδ. 

ΙΤη απίΐ’β άουίβ δΠΓ Ια ρΙίΓαδβ εσω τ% αύλης, 6 εστιν πραιτώριον. Ρα ν^. ίη 

αΐΗηπι ρναβίονη δβραϋ 1)βαπβοιιρ ρΐυδ αίδββ 4 βοιηρΓβηάΓβ, 1β ρΓβίοίΓβ δί§^ηί- 

βαηΐ βουΓαπιΐϊίβηί Ια τβδίάβηββ άιι §·βηβΓα1 βη βΐιβί, δοϋ άαηδ ηη βαηιρ, δοΐί 

άαηδ ηηβ νίΠβ (αιά. ρναβΙοΗιυη άβ Μ. ^α§;ηαί, άαηδ 1β Ώιοΐ. άβε Αηΐ.) \ αιΐδδί 

ΒΙαδδ {Εχρθ8. Τίτηβδ, X, 186) ρΓΟρΟδβ άβ 1ΪΓβ της αύλ% του πραιτωρίου, ββ (^υί 

βδί ραΓ ίΕορ αΓβΐίΓαΐΓβ. Οη α άβ]4 νυ Μβ. βχρ1ίς[υβΓ ηη ιηοΐ §·Γββ ραβ ηη πιοί 

ΙαΙίη (χιι, 42), δαηδ ραρΙβΓ άβδ βαδ οη ί1 βχρϋοριβ ηη ηιοί οη ηη ηδα^β 1ιβ1)Γβη 

(ιιι, 17; VII, 11. 34; χν, 42). II άοηηβ άοηβ δρββίαΙβηιβηί 1β ηοηι άβ ρΐ’βίοίρβ 4 

ηηβ βοηρ ίηΙβπβιΐΓβ, (|ηί ραραίί βίβη βίτβ ββΐΐβ ά’ηηβ βαδββηβ. 

Εβδ ρρβΙοίΓβδ άβδ βαιηρδ δβ βοιηροδαΐβηΐ ρΐηδ ΟΓάίηαΪΓβιηβηί άβ Ιβοίδ βοηΡδ, 

Γηηβ ρΐηδ πιοηηιηβηίαΐβ 4 ΓβηΙρββ, ΓαηίΡβ βηΙοηΡββ άβ ιηα§·αδίηδ βί άβ άβρόΙδ 

ά’αρηιβδ (4 Εαιηββδβ οη γ α Ιροηνβ 1β Γθ§·1βπιβηί ά’ηη βο11β§^β άβδ αΐ'ηιονηηι 

οΐίδίοάβδ), Ια Ιροίδίβιηβ βΙαίΙ Ια βοηρ δαβΡββ, ίβριηίηββ ραρ άβδ βΙιαρβΠβδ οΐι 

Γοη άβροδαίί Ιβδ βηδβί§^ηβδ. Βαηδ 1β ραΙαίδ άΉβΡοάβ οη ηβ ροηναίί ραδ δαηδ 

άοηΐβ δηίνρβ ηη οράρβ αηδδί δίριβΟ ιηαίδ οη α ρη άοηηβρ 1β ηοηι δρββίαΐ άβ 

ρρβίοιρβ 4 Ια βοηρ οη δβ ΡβηηίδδαίβηΙ Ιβδ δοΙάαΙδ. Μβ. βδΐ άοηβ ίβί βη ραρΓαίΙ 

αββορά ανββ άο. (^ηΐ δΐιρροδβ ςηβ 1β ρρβίοίρβ βΙαίί 4 ΓίηΙβΡίβηρ. Οη ηβ άοηηαΐί 

άοηβ ραδ 1β ηοηι άβ ρρβίοΐΡβ 4 ίοηί Γίιηιηβηδβ βάΐΓιββ (αη βοηίραιρβ 4 Οβδαρββ, 

ΑβΙ. XXIII, 35, εν τω πραιτωρίω του 'ΙΙρωδου), πιαίδ δβηίβιηβηΐ 4 Γηηβ άβ δβδ βοηΡδ, 

ββ ς[ηί α βίβ αηδδί βοηδίαίβ 4 Εαηιββδβ (βί. Οαονατ, Ε'αηηέβ ά’Α^Ηίΐηβ, 

ρ. 525 δδ.), ροιιρ Ια ρρβηιίβΡβ βοηρ. Εβ Ιβρηιβ άβ ρρβίοίρβ αναίί βηβορβ ςηβ1(}ηβ 

βΐιοδβ άβ ηιίΐίίαίρβ, βΐ Γοη δαίί ς^ηβ 1β ςηαρίίβρ ^βηβραί άβδ βοΐιορίβδ 4 Κοηιβ, 

0Γ§“αηίδβ δοηδ ΤίββΡβ, ρορία ββ ηοηι. 8ί σπεϊρα α δοη δβηβ ηοριηαΐ άβ βοΐιορίβ, 

οη βοιηρίβρα αη πιαχίηιηηι δίχ ββηΐδ Ιιοιηηιβδ, βη Γαίί βηνίροη βίης[ ββηίδ 

4 ββίΐβ βροί^ηβ. Οη βοηνοςηβ ίοηί 1β ιηοηάβ; ηιαίδ ββ ηβ δοηί ςηβ άβδ αρρβίδ 

ραρίίβηΙίβΡδ, άβ δοΙάαί 4 δοΙάαί, βί ί1 βδί άαηδ Ια ηαίηρβ άβδ βΕοδβδ ςηβ Ια 

ρΙηραρί άβδ δοΙάαίδ, οη ηβ δβ δοηί ραδ άβραη^βδ, οη δοηί άβιηβηρβδ δρββία- 

ίβηΡδ. Εβδ ιηβηβηΡδ δοηί ββηχ αηχςηβΙδ οη α βοηΓιβ 1β δοίη άβ βρηβίΠβΡ άβδηδ. 

17) ενδιδύσκειν, ίοριηβ ίαράίνβ ροηρ ένδύειν (II Κβ§;η. ι, 24). Εα ροηρρρβ βδί 

ρροβαίιΐβπιβηί ηηβ βαδας^ηβ Ρθη§·β (Μί. /λαρ-ύδα κοκκίνην) ({ηί ρβρρβδβηίβ ηη 

ιηαηίβαη άβ ροηρρρβ. Εβδ Κοηιαίηδ ς[ηί η’βη ηδαίβηί ραδ, ηηοίςηβ ιηαιίΓβδ άη 

ιηοηάβ (I Μαβ. νιιι, 14), η’αναίβηί ρη δαηδ άοηίβ νοίρ ςη’ανββ άβάαίη ηη ροί άβ 

δγρίβ βοηίβΡβρ Ια ροηρρρβ βίηηβ βοηροηηβ ά’ορ 4 ΓΑδίηοηββη άοηαίΙιαη (I Μαβ. 

X, 20). ΟηβΙΙβ ραίΐίβρίβ ρΐηδ αηιβΡβ νίδ-4-νίδ άη ραηνρβ ρρβίβηάαηί άβδηδ! Οη 7 
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ρίηβδ (^π’ίΐδ αναίθηΐ Ιγ888θθ. ΕΙ ίΐ8 8Θ ιϊιιγθιιΙ; α Ιβ 8α1αθΓ : « δαίαΐ, 

Γοί (108 ^υ^ί'8. » ΐΐ8 Ιυί ίΓαρραίθηΙ Ια ΙθΙβ ανβο υη ΓΟδβαιι, θΙ ίΐδ 

ΟΓΒοΙιειίθηΙ 8πγ Ιαί, βί ίΐδ ρϋαίβηί 1θ8 ^βηοπχ ροαρ Ιιιί Ρθηάρθ Ιιοιη- 

πια^θ. 20 ΕΙ αρΡΘδ δ’βίΓθ 3θυθ8 άβ Ιιιί, ίΐδ Ιπί όΙθΓβηΙ; Ια ροιίΓρρθ βΙ 

3θίηΙ Ια οουροηηθ, στέφανον, (}ΐιβ Μϋ. ρουναίί θηίθηάρβ άαηδ Ιβ δθπδ άυ άίαάβιηβ 
ΓΟ^αΙ; Ια ΙοουΙίοη στέφανον περιθεϊναι θδί οΐαδδΐίϊυβ (Εδοκ. (να^τη. 190; Ακ. Εί^. 

1227). — άκάνθινος α θΙβ^ίΓουνβ δΠΓ υη ραργρυδ [Εχροε., ίβΐ). 1908, 175) άαηδ Ιβ 
δβηδ δρββίαΐ άβ 1)Γαηβ1ιβ ά'αοαηύια, αβαβία άΈ^^^ρΙβ (^υί ίοπΓηίί Ια §ΌΠΐπιβ 
αΓα1)ίςυβ, πιαίδ ίβί β’βδί δ^ηοη^ηιβ άβ Ιξ άκανθων, « ά’βρίηβδ ». Οη α δουνβηί 
άβ8ί§·ηβ Ιβ Ζίζι/ρΙιΐί8 ερίηα Ο/ιήείί, (|υί ρροδρβΓβ αάπιίρα1)1βπιβηΙ άαηδ Ια ναΐΐββ 
άυ'^ουράα^η, ηιαίδ ηυί ^βίβ α ^θρυδα1βπ1 ρρβδ(ΐυβ βΐιαί^υβ αηηββ ςυαηά οη βδδα^β 
άβ αββΙίπιαΙβΡ. Ό’αυίΡβδ οηΐ ρβηδβ αυ ΟαΙροοίοηιβ νίΙΙοεα. Εβδ βρίηβδ ηβ 
η1αη(^υβηί ραδ άαηδ Ιβδ βΐιαηιρδ αυχ βηνιροηδ άβ ^βρυ8α1β1η. Εβδ δοΙάαΙδ ρου- 
ναίβηΐ βη ανοίρ υηβ ρρονίδίοη ρουρ δβ βΙιαυίΤβΡ, βΐ γ ρυΐδβρ ρουρ Ιρβδδβρ υηβ 
βουροηηβ, δαηδ άουΐβ Ιρβδ §·Ρ08δίβΡβ. Εαίιηβΐ α βρυ (^υ’οη αναίΐ; ρρΐδ Ιβδ βρίηβδ 
βη ίίβυρδ, ρουρ ίιηίΙβΡ Ιβδ βουροηηβδ άβδ ίβΐβδ. 

18) άσπάζεσθαι, άαηδ υη δβηδ ίροηίςυβ : προστίεσαν οΐ ριεν ώς άσπασόρ-ενοι οί δε ώς 

δικασόμενοι (Ρηιι,ον, Ιη ΕΙααο.; βΓ. Μαη^βρ, 522), « Ιβδ υηδ βοηιηιβ ρουρ Ρβηάρβ 
Εοπιπια§·β, Ιβδ αυΙρβδ βοηιηιβ ρουρ άβηιαηάβρ ^υδΐίββ ». Εβ δββοηά ίραίΐ Ρβπι- 
ρΐαββ Ιβ ρρβπιίβρ άαηδ ΪΕναη§. Ρβίνί (ιιι, 7) : κα\ πορφύραν αύτδν περιέβαλον καΐ 
εκάθισαν αύτδν Ιπ\ καΟέδραν κρίσεο^ς λέγοντες’ δικαίως κρίνε, βασιλεύ του Ισραήλ (βί. ^υ5- 
ΤΙΝ, ΛροΙ. I, 35 : εκάθισαν επ'ι βτ^ριατος καί εΤπον Κρϊ’νον ήριΐ’ν), πιαίδ ί1 βδΐ ηΐοίηδ 
άαηδ Ια νραί8βηιΙ)1αηββ, δαηδ ραρΙβΡ άυ « ροί ά’ΐδραβί » αυ Ιίβυ άβ « ροί άβδ 
^υ^Γδ ». Ανβ, Γ6Χ 3Ίΐάαβοηίηίΐ βδΐ Ια ΙραηδροδίΙίοη ρΙαίδαηΙβ άβ Ανβ, Οαβεαν. 

Εβ νοβαίίί βασιλεύ βδΐ, ά’αρρβδ ΜουΙΙοη (ρ. 70 δ.), ρΐυδ δβρίβυχ (βί. ΑβΙ. χχνι, 7) 
(5υβ δ βασιλεύς άβ 3ο. χιχ, 3, ςυί δου1ί§·ηθΡα1ί Ια ρΙαίδαηΙβρίβ; ηιαίδ ββ δαναηΐ 
άουΐβ ςυβ Μβ. αίΐ ρβρςυ Ια ηυαηββ. Ε’α1)δβηββ άβ ώ ρουρ Ιβ νοβαίίί η’βδί ραδ 
θίοηηαηΐβ α υηβ 1)αδδβ βροί^υβ. 

19) Β’αρρβδ ΜΙ., Ιβ ροδβαυ άοηΐ οη ίραρρβ 3βδυδ α ά’α1)θρά βίβ ηιίδ άαηδ δα 
ηιαίη βοηιηιβ υη δββρίρβ; Ιβ ΙαΜβαυ βδΐ αίηδί ρΐυδ βοιηρίβΐ (βί. Ρηιι,ον /. Ι. βΐ 
ρΐυδ 1)αδ). Εα δββηβ άβ ΜΙ. ραραιΐ αυδδί ηιίβυχ βοηάυίΐβ βη βββί (^υβ Ιβδ Ιιοπι- 
ιηα^βδ ίροηί(5υβδ ρρβββάβηί Ιβδ ουΙρα§·βδ, Ιαηάίδ (^υ’ίΐδ αΐίβρηβηΐ άαηδ Μβ., ιηαίδ 
οη ρβυΐ ίυ§·βρ δυρ ββ ροίηΐ Μβ. ρΐυδ ρρβδ άβ Ια ρβαΐίΐβ. Ό’αίΙΙβυΡδ, ιηβηιβ 
ά’αρρβδ ΜΙ., οη ηβ ρβυΐ ίπια§^ίηβρ υη δβυΐ ίηδίαηΐ ς[υβ Ιβ Ροί άβδ ^υίίδ αίΐ βίβ 
νραίηιβηΐ ΙραίΙβ βη ροί, αίηδί (^υβ ββία δβ ραδδαίί αυχ 8αβββδ ου άαηδ Ιβδ 8α- 
Ιυρηαΐβδ (νοίρ ρΐυδ 1)αδ). Εβδ δοΙάαΙδ η’οηΐ ραδ βηίβηάυ ρβρηιβίΐρβ αυ βοη- 
άαπιηβ ά’α§·ίρ βη Ροί, ηιβηιβ ρουρ υηβ Ιιβυρβ. Ιΐδ δβ δοηΐ βοηδΙαπιηιβηΙ ιηοί^υβδ 
άβ δβδ ρρβίβηΐίοηδ α Γβίρβ. Εβδ βουρδ άβ ροδβαυχ δυρ υηβ βουροηηβ ά’βρίηβδ 
βΙαίβηί αδδυρβηιβηΐ Ιρβδ άουΙουρβυχ; ΙουΙβίοίδ ββ (^υί άοηιίηβ β’βδί Γίηδυΐίβ. 
Αρρβδ Ιβδ βραβίιαΐδ, Ια §^βηυί1βχίοη ίροηίςυβ (βί. Ρι.υτ. Ροηιρ. χχιν : προσέπιπτον 

αύτω). — τιθέναι τά γόνατα βδΐ ρβυΐ-βίρβ υηβ Ιουρηυρβ ΙαΙίηβ, ροηβνβ ξβηηα, (}υβ 
Ευβ η’βπιρΙοίβ ηυβ ρουρ Ια ρρίβΡβ (Εβ. χχιι, 41; ΑβΙ. νιι, 60). 

* 20) ^βδυδ, άβρουίΐΐβ άβ δβδ νβίβηιβηΐδ ρουρ Ια Πα^^βΠαΙίοη, βΙαίΙ άοηβ άβηιβυρβ 
ηυ, δαυί ββΙΙβ ί§·ηοηιίηίβυδβ βαδαςυβ. Οη Ια Ιυί βηΐβνβ ρουρ Ιυί Ρβηάρβ δβδ 
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νβίβιηβηΐδ. Ιιθδ βναη^-βΐίδίβδ ηβ ραρίθηΐ ραδ άβ Ια οουροηηβ ςυί άαΐ θΙρθ ιτιίδθ 

αυ Ρ6ΐ)ΐιΙ οοπιιηβ ΙθΡΟδβαιι; ΕτιΙΙι^ιώ. {Ρ, Ο. ΕΧΧΙΧ, 720 : περιεϊλον πάντας κα\ τον 
στέφανον [ΟαΙπι., 8€ΐιαηζ [δυρ Μΐ., ρβυΙ-Θΐρβ], βίνβΐβ). Οη ηβ δαυραίΐ α1ΐ6§;·υθρ 

υηβ Ιρ&άίΙίοη άΐδαηΐ ςηβ ^6δπδ α §^αράθ 3υδ(ίΐι’έ. δα πιορΙ Ια οουροηηβ ά’βρίηβδ 

δυρ δα ΙέΙβ. Εβδ Αοία ΡίΙαίί [ΤίδοΙι., ρ. 246) ρρβίβηάβηί α ΙορΙ ςυ’οη Γίπιροδα 

αναηΐ Ια βρυβίβχίοη. Ορί§·βηβ ίίρβ άβδ δβιΐδ δίίβηοβ (Ιβδ βναη§“β- 

Ιίδίβδ ρΙυΙόί ς[υβ άυ ίαίί (δυρ ΜΙ. 125), βΐ ραίδοηηβ άβ ηιβπιβ δυρ 1β ΡΟδβαυ. 

Τβρίυΐΐίβη άβρβηά ρβυί-βίρβ άβδ Αοία ΡίΙαύ : βΐ ΟίΐΓίΒΐιΐδ 8ΐίί8 ΐ6ΐηροΓίΒα8 

Ιί^ηηηι 1ιητη6Η8 8ΐά8 ροΠανίΐ, ίη}ιαβνβη8 οοηηίΙ)ΐΐ8 αηίοΪ8 οονοηα 8ρίηβα ίη 

οαρίΐβ €1118 οίΓοηηάαΐα. ΚηαΙ). (^υί βροίΐ ς[υβ ^βδυδ §·αρ(Ια Ια οουροηηβ οοηοβάβ 

ςυβ Ιβδ ίπια§^βδ άυ ορυοίΠβ, άοηΐ Ιβδ ρρβπιίβΡβδ άαίβηΐ άυ δίβοΙβ, ηβ ρορίβηί 

ραδ Ια οουροηηβ ά’βρίηβδ (δυρ Μί. ρ. 511). \^Εναη§. Ρβίνι α ο1ιαρ§·β 1β ΙαΜβαυ 

(Ιβ]α δί αίροοβ άβδ δουίΤραηοβδ βί άβδ ουίρα^'βδ ίηΩί§·βδ α άβδυδ. Αρρβδ 1β ραδ- 

δα§'β οίΐβ, ί1 ραρΙβ άβ Ια οουροηηβ ά’βρίηβδ, ρυίδ ί1 α]ουΙβ : « ά’αυΙρβδ άββουί 

Ιυί ΟΡαοΙιαίβηΙ αυ νίδα§'β, βΐ ά’αυίρβδ Ιυί δουίϊΙβΙαίβηΙ Ιβδ ]ουβδ, ά’αυΙρβδ 1β 

ρίςυαίβηΐ ανβο υη ΡΟδβαυ, βΐ ς^υβίί^υβδ-υηδ 1β ίουβΙίαίβηΙ βη άίδαηΐ : Υοίΐα 

οοηιηιβηί ηουδ νουΙοηδ Ιιοηορβρ 1β Ρίΐδ άβ ϋίβυ ». Εα οοηιραραίδοη η’βδί ραδ 

ίηυϋΐβ ρουρ αρρρβοίβρ Ια ]υδ1βδδβ άβ ίοη άβδ βναη§·ί1βδ οαηοηίί^υβδ. 

Εβδ δοΙάαΙδ (}αί οηΐ ίηδυΐΐβ α Ια ρο^απίβ άβ άβδίΐδ ραρ πηβ άβρίδΐοη 

ΟΓΐιβΙΙβ, ή’οηΐ ραδ βίβ Ιβδ ρρβπιίβΓδ ςπί οηΐ α]οπΐ6 Ια ιηο(}η0Γί6 βΙ άβ 

Εαδδβδ ρΐαίδαηίθρίβδ α ιιη δΐιρρΙίοΘ Ιβ^αΕ ΡβιιΙ-βίρβ ιηβιηΘ ρβηΐ-οη αΐΐβρ 

]ιΐ8(}α’α άίρΘ ανβο Μ. δαίοιηοη Κβίηαοΐι « ^^α6 οβΙΙβ χηαδοαραάβ, α 3θΓΐΐδα- 

Ιθΐη, ηβ ίιιΐ ραδ πηβ ίηνβηΐίοη οαρρίοίβιΐδΘ, (}α’β11β βίαίΐ, αιι οοηΐραίρβ, 

οοηίοΓιηΘ α οβρίαίηδ πδα^βδ ρορηίαίρβδ άβ ΓΟριβηΙ » (ΟηΙΐβΒ, τηρίΐιββ 

61 Γβίί^ίοπΒ, I, 339). Εβδ αηβίβηδ βοπιιηβηΙαΙβιΐΓδ αναίβηΐ οίΐβ ββδ αηαίο- 

^ίβδ, δαηδ γ αΙΙαοΕβΡ Ιρορ ά’ίιηροΓίαηοβ, βΐ ο’βδί άαηδ 1β ιηβπιβ βδρρίΐ 

(}αβ ηοιίδ Ιβδ ταρρβίοηδ ίβί (οΓ. Υοεεμεβ, Ββν Κόηί^ τηίΐ άβν Ώοηιβη- 

Ρροηβ, άαηδΖΥ'ΓΤΥ. VI [1905], ρ. 194 δδ.). ΟροΙίυδ βη 1641, βΐ αρρβδ Ιυί 

άοηι ΟαΙηιβΙ οηΐ ταρρβίβ 1β ραδδα^β άβ Ρΐιίΐοη ΟοηΙνβ ΕΙαο€ΐΐ8 {Μαη^βρ, 

II, 522). ΡοιίΓ δβ ηιο(|πβΓ άα ροί Α^ρίρρα ςπί ραδδαίΐ; α Αΐβχαηάρίβ, Ια ρο- 

ριιίαοβ δαίδίΐ ηη ραπνρβ ίου, οη ρΐαίόΐ ηη ίάίοΙ, ηοπιπιβ ^αΓα1)αδ. Οη Ιβ 

ροηδδβ αη ^γηιηαδβ, οη Ιβ ρΙαοβ άαηδ ηη Ιίβη βίβνβ, οη Ιηί ιηβΐ δηρ Ια 

ΙβΙβ βη ^ηΐδβ άβ άίαάβηιβ ηη ραηίβΓ άβίοηββ (?), οη Γβηνβίορρβ ά’ηηβ 

ηαΙΙβ οοπιπιβ οαδα<^ηβ, οη Ιηί πιβΐ α Ια πιαίη ηη ΓΟδβαη άβ ραργρηδ τα- 

Πΐαδδβ δηρ Ιβ βΐΐβπΐίη (βύβλον μέν εύρύναντες άντι διαδήματος επιτιΘέασιν αύτοΰ 

κεφαλή, ^ταμαιστριότω δέ τδ άλλο σώμα περιβάλλουσιν άντι χλαμύδος, άντι δε 

σκήπτρου βρκ/^ύ τι παπύρου τμημά τε εγ/ωρίου καθ’ δδόν- ερριμένον ιδόντες άναδι- 

δοασιν). ΕοΡδ άοηο ςη’ίΐ βηΐ ρβνβΐη Ιβδ ίηδί^ηβδ άβ Ια ρογαηΐβ βοηιπιο 

άαηδ Ιβδ πιίηιβδ άη Ιΐιβαΐρβ (ώς εν θεατρικοϊς μίμοις), άβδ ]βηηβδ ^βηδ δβ 

ίοηΐ δβδ ^αράβδ άη οορρδ, Ιβ ΕαΙοη δηρ Γβραηΐβ, ά’αηΐρβδ Ιβ δαίηβηΐ, 

ά’αηΐρβδ Ιηί άβπιαηάβηΐ ^ηδι^^β, ά’αηΐρβδ Γίηίβρρο^βηΐ δηρ Ιβδ αίΤαίρβδ 
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ραΜΐίΐαβδ. Ι^α ρορπΙαοθ Ιβ δ&ΐπβ Μανίη, ο’θ8ΐ-0ΐ-(1ίΓ6 δβΐ^ηβιΐΕ, βη δν- 

η8.(|ΐιβ, ρουΓ 1)ίβη ιηοηΐΓβΓ (}ΐι’οη δθ ]οιΐ8ΐίΙ ά’Α^τίρρδ. ^β η’βδί, οη Ιβ νοίΐ, 

€[ΐι’αηβ δοβηβ (Ιβ β&ηΐοίνίΐΐ (^αί δβ ρ&δδδΐ ρβυ ίιρΓβδ Ιβ πιογΙ (Ια ΟΚΗδΙ. 

^νβίδίβίη, βη 1752, Γηρρβίηπη Ιβχΐβ άβ Βίοη ΟΙΐΓ^τδΟδΙοιηβ [Ώβ Γβ^ηο, 

IV, 66; βΟ. (ΙΆΓηίπι, I, 66 δ.) Γβΐηΐίνβ η Ια ίβΙβ (Ιβδ δαββδ (τήν τίον Σάκων 

εορτήν) (^πβηοιίδ ηοπιπιοηδ Ιβδ δαβββδ {ΕΒ.8., 2® β(1., 288-290). Ι^βδ ΡβΓδβδ, 

(ΙίΙ Όίο^βηβ α Αΐβχαηάρβ, ρΓβηηβηΙ ηη ρηδοηήίβΓ βοηάαπιηβ α πιογΙ βΐ 

Ιβ ίοηΐ αδδβοΐΓ δΐΐΓ Ιβ Ιΐ'όηβ (Ια τοί; οη Ιβ τβνβΐ 6β Γ1ια6ΐΙ Γογαΐ, οη Ιβ 

Ιαίδδβ οοιηηιαηιΙβΓ, 6οίΓβ, βη ρρβηιΐΓβ α δοη αίδβ, δ’ηηίρ ρβηιίαηΐ ββδ 

ίοπΓηββδ αηχ βοηβη^ίηβδ (1ιι Γοΐ, βΐ, ρβΡδοηηβ ηβ Γβηιρββΐιβ άβ ίαίρβ Ιοηΐ 

ββ (ΐη’ΐΐ Ιπί ρΙαίΙ. Αρρβδ ββία οη Ιβ άβροηϋΐβ, οη Ιβ ί1α§·β11β βΐ οη Ιβ ρβηά 

(Λαβοντες, εφη, των δεσμωτών ενα των επι θανάτω καθίζουσιν εις τον θρόνον τον του 

βασιλεοις, και τήν εσθήτα διδόασιν αύτω τήν βασιλικήν, και προστάττειν εωσι και 

πίνειν και τρυφαν και ταϊς παλλακαϊς χρήσθαι τάς ημέρας Ικείνας ταΐς βασιλέως, και 

ούδεις ούδέν αυτόν κ(»ιλύει ποιεϊν ών βούλεται, μετά δε ταύτα άποδύσαντες και μαστι- 

γώσαντες εκρέμασαν). II βδΐ αδδβζ νΓαίδβπιΙ)1α1)1β (}ηβ Ιβ ρΙιβΙβηΓ α ίοΓββ Ιβδ 

ΐΓαίΙδ βη νηβ άβ ΓαρρΙίβαΙίοη πιοραΐβ; ββ (}ηί Γβ§·αΓάβ Ιβδ βοηβηΐιίηβδ 

Γογαΐβδ βδΐ αδδβζ δβαΙΐΓβηχ. Μαίδ Γοη ρβηΐ αάιηβΙΐΓβ άαηδ ΓβηδβιηΜβ Ια 

Γβαΐίΐβ άβδ ίαίΙδ. ΕΊιίδΙοΪΓβ άβ δαίηΐ Βαδίπδ [ΑηαΙβοΙα ΒοΙΙαηάίαηα, 

XVI, 1897, ρ. 5 88.), ρηΜίββ ραρ Μ. ΟηπιοηΙ, δβηιΜβ 1)ίβη ρροηνβρ (^ηβ, 

ίπδΐ^η’αη ιιι® δίββΙβ άβ ηοΐρβ βΡβ, οη ρραΙί(}ηαίΙ άαηδ Γαριηββ ροιηαίηβ άβδ 

δαΙηρηαΙβδ (^ηί δβ ΙβρηιΐηαίβηΙ ραρ Ια πιορΙ άη δοΙάαΙ βΙιοίδί ραρ Ιβ δορί; 

ροηρ ]θηβΡ Ιβ ρό1β άη ροί δαΙηρηβ. 

Οη α ρη βίΙβρ βηβορβ Ιβ Ιραίΐ άβδ ρΐραΐβδ αη ΙβίΊΐρδ άβ Ροπιρββ (Ρεετ. 

ΡοΊπρ, 24). ^ι1αηά ηη βαρΙίί ίηνοι^ηαίΐ Ιβ ΙίίΡβ άβ βίΐογβη ροηιαίη, οη 

αίΤββΙαίΙ άβ Ιηί άβηιαηάβρ ραράοη, οη Γβηνβίορραίΐ ά’ηηβ Ιο^β, β1, αρρβδ 

δ’βίρβ Ι)ίβη ραίΙΙβ άβ Ιηί, οη ΓίηνίΙαίΙ α άβδββηάρβ α Ια ιηβρ. 

Ρβδ δοΙάαΙδ ροηιαίηδ (|ηί οηΐ πιαΗραίίβ Ιβδηδ βοηηαίδδαίβηΐ-ίΐδ (ΐηβΐ- 

οίηβδ-ηηδ άβ ββδ 1ραί1δ? οη ρβηΐ Ιβ βοη]ββΙηρβΓ. δβ δοηΐ-ίΐδ ΐηδρίρβδ 

άβ (ϊηβ1(ΐηβ8 ιηίπιβδ ^Ρ0δδίβΡδ? ββία βδΐ αδδβζ νραίδβπι1)ΙαΙ)1β. Μαΐδ οη 

ρρβίβηά (ΐηβ1(}ηβ βΚοδβ άβ ρΐηδ. 

Β’αρρβδ Μ. δαίοιηοη ΚβίηαβΙι, ββ (^ηί δ’βδί ρα88(3 α Ια ραδδίοη βδΐ ηη 

ριΐβ, Ιβ ρίΐβ άβδ δαβββδ. Ρβ βοηάαιηηβ €[ηί ]οηαί11β ρό1β άη ροί άβ Ιΐιβ4ΐρβ 

δβ ηοπιπιαίΐ ΒαραΡΙιαδ, βαρ β’βδί αίηδί (^η’ίΐ ίαηάραίΐ ηοηιιηβρ Ιβ ρβΡδοη- 

ηα^β (^ηβ ΡΡΠοη αρρβΙΙβ ΚαραΡαδ! Ιβδηβ α άοηβ βίβ ηιίδ α ιηορί, « ηοη 

άβρνέβι'βηοβ α ΒαραΡαδ, ιηαίδ βη (ΐιιαίίΐβ άβ ΒαραΡαδ. Ββδ Εναη^βΐίδίβδ 

η’οηΐ βοπιρρίδ ηί Ια β(3Ρβπιοηίβ (^η’ΐΐδ ραβοηίαίβηΐ, ηί Ια ηαΙηρβ άβδ Ιιοη- 

ηβηρδ άβρίδοίρβδ Ρβηάηδ α Ιβδηδ; ίΐδ οηΐ βοηνβρίί βη πιγίΐιβ ββ (ΐηί άβναίΐ 

βίρβ ηη ρίΐβ » [ΟνρΚβηβ, 337 δ.). 

ΡβηΙ-οη ίαίρβ άη ραηνρβ ίοη ά’ΑΙβχαηάρίβ Ιβ ΙιβΡΟδ άη ρίΐβ άβδ δαβββδ 

οη άβδ δα1ηρηα1βδ? Οβ δβραίΐ βοηΙρβάίρβ Ρΐιίΐοη, ίηάίι^ηαηΐ βχρρβδδβπιβηΐ 

(ίηβ Ια ηιαδβαραάβ βηΐ Ηβη α Γοββαδίοη άη ραδδα^β ά’Α^ρίρρα ΡΙΗΙοη 

βδΐ ίβί Ιβιηοίη οβηΙαίρβ. Οβ ίαίΐ ά’ΑΙβχαηάρίβ ρβηΐ βη βίϊβΐ βίΡβ ραρρρο- 
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ο1ΐ6 άβ Ικ δοβηβ (Ια ρρβΙοΐΓβ : ί1 Ια γθικΙ ρΐααδίΐ^ΐθ, βη ηοαβ αίΘπίΓαηΙ ανβο 

(5α6ΐ βηίΓαίη οη δβ ιηοίΐααίΐ (Ιαηδ Ιβ ιηοηάθ «Τβοο-Γοπιαίη άοδ ρρθίβηΐίοηδ 

Γογαίθδ άβδ 3αίΓδ. ^ααηι α Ια ίβΙθ (Ιβδ δαοββδ, βΐΐβ δβ ταΐΐαοΐΐθ (Ι’αρρβδ 

δΐΓα1)θη αα οαΐΐβ ά’ΑηαϊΙίδ (XI, νιιι, 5); ί1 βδΐ α1)δο1αιη6ηΙ ίηαροδδίΜβ (Ιβ 

δαρροδβΓ (}α’αη πΐβ ραϊβη ααδδί οαΓαοΙβΓΐδβ δβ δοίί (Ιβρίογβ α Ιβκπδαίβιη. 

Οβ ρΙαδ βΠβ δβ ββ1βΙ)ΓαίΙ αα ιηοίδ ά'ΑΒ οα άβ Ι^οοβ, β’βδΙ-α-άΐΓβ βη ]αί11βΙ- 

αούΐ. Μ. Βραηο Μβΐδδηβρ α 1)ίβη βδδα^^β [Ζαΐ' Εηί8ΐ6Κιιη^8^β8οΗίοΚίβ άβ8 

ΡαΓίτηβ8ΐβ8^ άαηδ Ζβίΐ8ϋ1ΐΓίβ ά. ά. ίύιογ^. 0β8. Β [1896], ρ. 296-301) άβ 

Ια ΓαΙΙαβΙιβΓ α Ια ίβΙβ άα Ζα§^πια1( οα ηοανβΐ αη 1)α1)^1οηίβη (Οηοκμε, Εα 
τβΐίξίοη α88ψΌ-1>α})ΐ)1. 98, 194), πιαίδ οβΙΙβ βοη]ββΙαΓβ (^αί ηβ ΙίβηΙ αα- 

βαη βοπιρΙβ (Ιβ Ια άαΐβ άβ Ββροδβ (Ατηενεε, χιν, ρ. 639 ο) η’α ραδ βίβ 

αίΙπιΐδΘ ραΓ Ιβδ αδδ^^ΓίοΙο^αβδ (ραρ βχβηαρίβ Ζιμμεεχ, Όίβ ΚβΐΙίη8θΗΓ. 
ηιιά ά. Α, Τ. 516). Ββδ δαίακηαΐβδ Γοπιαίηβδ αναίβηΐ Ιΐβα βη (1βββιη1)Γβ β1 

βη ααβαη βαδ η’ααραίβηί ρα (Ιβραβδβρ Ιβ Ι®** ηιαρδ. Β’αίΠβαρδ (}αΘ ρρβ- 

Ιβηά-οη 6ΐρβ? ^αβ Ιβδαδ δ’βδί ρρβΙβ α αηβ ίηίϋ^ηβ βοηιβ(1ίβ? ΡβΡδοηηβ 

η’οδβραΐΐ Ιαί ίηί1ί§*βρ ββΐΐβ ίη3αρβ, ίηίϋ^ηβ ηοη δβαίβηαβηΐ άβ δα άίνίηίΐβ, 

πιαίδ άβ δοη βαραοίβρβ. Π η’ααραίΐ ραδ Ρβίαδβ ηιοίηδ βηβρ^ίο^αβπιβηΐ 

(|αβ δαίηΐ Βαδίαδ (1β]οαβΡ αη ρό1β ίηίαπιβ. Οα νοίΐ-οη (}α’ί1 α βίβ ηοπιπιβ 

Βαρα1)Ι)αδ ? Οα νβαΐ-οη άίρβ (}αβ Βαρα66αδ βΙαίΙ άβδίίηβ α ββΐ αηααδβπιβηΐ 

βΐ ςα’οη α ρρίδ Ιβδαδ α δα ρ1αββ? ΟβΙα η’ααραίί αηβ ββρίαίηβ νραίδβηι- 

Μαηββ (}αβ δί ΒαραΙ)6αδ αναίΐ βπιίδ (Ιβδ ρρβίβηϋοηδ πιβδδίαηίςαβδ. ΤοαΙβδ 

ββδ βοη]ββΙαρβδ δοηΐ 6ίβη ίηαΐίΐβδ, ςααηά Ια νβρίΐβ βδΐ δί ηαΙαρβΠβ. Ββδ 

δοΜαΙδ ροπιαίηδ δβ δοηί πιοςαβδ (Ι’αη ραανρβ 3αίί β1 άβ δβδ ρρβίβηΐίοηδ 

α Ια βοαροηηβ. Βαηδ ΙοαΙβ ββΐΐβ δββηβ ί1 η’γ α ραδ αη δβαί ΙραίΙ ({αί ηβ 
δ’βχρίίί^αβ ραρ Ια δίΐααΐίοη βΠβ-ηαβηιβ, οα ([αί δορίβ άβ ΓαΙΙίραίΙ ([αβ ροα- 

ναίΐ ίοαρηίρ ββΙΙβ δοΙάαΙβδςαβ. 

Ββ δβάίΐίβαχ άβ ΙβραδαΙβηι βΐ Ιβ ίοα ά’ΑΙβχαηάρίβ ααραίβηΐ ρα ρορίβρ 
Ιβ π1β^Ειβ ηοπι, δαηδ ([αβ ββ ραρρροβίιβπιβηΐ ααίορίδβ α πιβίΐρβ βη άοαίβ 
Ια ρβΡδοηηαΙίΙβ άα Βαρα1)1)αδ άβ ^βραδα1βΠ1. II η’γ α ραδ ρΙαδ άβ ρίΐβ α 
Αΐβχαηάρίβ (}α’α ΙβραδαΙβηι οα βΐιβζ Ιβδ ρίραΙβδ. Εΐ ςααηά Ιβδ δοΙάαΙδ 
ααραίβηΐ ρρβίβηάα δαίνρβ Ιβ ρίΐβ ά’αηβ ηιαδβαραάβ βοηηαβ, βοπιηιβηΐ 
ββ ρίΐβ βδΐ-ίΐ άβνβηα αη ιηγΐΙιβ? Μαίδ ίΐ βδΐ νραίηιβηΐ ίηαΐίΐβ ά’αηαΐ^δβρ 
ββδ ίαηΙαίδίβδ. Εΐ ββρβηάαηΐ Μ. Εοίδγ ραραίΐ ανοίρ ρρίδ ββία Ιρβδ αα 
δβρίβαχ. Ιβδαδ α βίβ Ιίνρβ ραρ ΡίΙαΙβ ροαρ βίρβ βραβίΠβ « βη Βαρα1)1)αδ », 

« βη ^αίδβ άβ Βαρα1>1)αδ », οα « α Ια ρΙαββ άβ ΒαραΒΒαδ », βΐ ^ρανβπιβηΐ 
βη ηοΙβ άντι του βαραββα, β1 ΙοαΙ ββία ραρββ (}αβ Ιβ ίοα ά’ΑΙβχαηάρίβ, 
αα(}αβΙ ά’αίΙΙβαρδ οη η’α ίαίΐ ααβαη πιαΐ, δβ ηοπιηιαίΐ άβ δοη ηοηα ρρορρβ 
Καρα1)αδ1 Ο’βδΙ βίΡβ Βίβη δβνβΡβ ροαρ Ιβδ άοβαηιβηίδ Ιβδ ρΙαδ ^ρανβδ, 

βΐ Μβη ίηάαΐ^βηΐ ροαρ άβδ... δοΙΙίδβδ. Οη α να ααχ ηοίβδ (|αβ Ιβ ηοηι άβ 
Βαρ-Α1)Ι)α βΙαίΙ Ιρβδ ρβραηάα. 

Εΐ (|ααη1 αα ηοπι άβ Καρα1)αδ, ίΐ ρβαί Ιρβδ 1)ίβη βίρβ ά’ορί^ίηβ αρα- 

ιηββηηβ. Α Ραίπιγρβ (Υο^αβ, 105) ϊ<ηρ βδί αη ηοπι άβ ίβπιπιβ; πιαίδ ββ 
δβραίΐ 1)ίβη ρΙαδ αίδβηιβηΐ αη ηοπι ά’Ιιοπιπιβ, δί^ηίββ « βαίαίΐΐβ ». 
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Ιιιί ΓβΐϊΐΐΓβηΙ 8Θ8 νβ1θΐηβηΐ8. Πδ ΓβιηιηθηΘΓθηί άθΚοΓδ ροπΓ 

20*^-22. 1;Ε ΟΗΕΜίΝ ΟΕ ΕΑ Οκοιχ (ΜΙ. XXVII, 31^-33; ΙιΟ. χχιιι, 26-33®; 3ο. χιχ, 

16 8.). 

20*^) Ιια ΟΓοίχ, σταυρός, θη Ι&Ιίη ονηχ, βΙαίΙ υη ρίβιι ροίηΐυ ρείΓ θη ΙιαιιΙ, δθΐη- 

ΐ3ΐ&1)1β α οβυχ άοηΐ οη Γ&ίδ&Η Ιβδ ρ&ΐΐδδ&άθδ. Ο’βίαϋ υη ίηδίΓυπιβηΙ άβ δυρρΙίοθ, 
οπ§^ίη&ίΓθ άθ ΓΟπβηΙ, βιηρΙο^Θ (^υβΙΐϊυΘΓοίδ οΐιβζ Ιβδ Ορβοδ, ραρ ίιηίίειίίοη ου 
ροΓ Γβρρθδοΐίΐΐθδ, Ιγ68 υδίΐθ οΐιβζ Ιβδ Κοιηυίηδ. Εθ ρίβυ ίυΐυΐ ρουνυϋ δΟΡνίΓ άβ 
ραΐ, ου άβ ροΐθ&υ υυςυβί 1β ραΐίθηΐ βΙαίΙ υΙΙυοΙίΘ ρουρ θΙρθ ίουβΙΙό ου ρουρ θΐρβ 
ΙΐνΡΘ αυχ 1)θΙθ8, ου βηοορβ δυδροηάυ 1υ ΙθΙβ βη 1)&8. 8ΕΝΕ^υΕ, ΒίαΙ. VI, χχ, 3 : 

νίάβο.., οηΐ€68 ηοη ιιηίιιβ (ΐηίάβπι ξβηβΓίΒ, δβά αΙίίβΓ αΙ? αΐίίδ ^αΒνίοαίαδ : 

οαρίΐβ ^ιιΐάαητ οοηνβΡδΟΒ ίη ΙβΓΓαπι ειίΒρβηάβΓβ, αΐίίρβΓ οΐεοβηα Βΐίρίίβιη €§6- 

ηιηΐ, αΐϋ ϋΓαοΙιία ραΐίΒιιΙο βχρΙίοηβηιηΐ. 

Εβ ροΙθυυ δβ Ιβριηίη&ϋ δουνβηί ραρ υηβ άουΐίΐο οΐιβνίΐΐβ άβ 1)θίδ βη ίοριηβ άβ 

ίουΡβΙΐΘ, Ιβδ ροΐηΐθδ Ιουρηββδ βη Γηίρ; οη Ιβ ηοιηιηαϋ υίορδ υυδδί (ηνοα. δυέ- 

ΤΟΝΕ, ΝβΓο, 49 : βί αιπι οοιηρβΓίδδβί ηιιάί /ιοηιίηίΒ οβΓνίοβτη ΐπεβΓΐ (ιίΓοαβ, αοΓ- 

ριΐ8 νίΓ^ΐΒ αά ηβοβπι ααβάί. Ρεαετε, ΟαΒίηα, 389 8. : ηΐ ^ηίάβπι Ιιι Ιιοάίβ οαηβπι 
61 ^ιίΓααπι /'βταΒ.., ιιί (ΐηίάβπι ΙιβνοΙβ ρβάίΒιΐΒ ρβηάβαΒ. 

ϋ’αυίΡθδ ίοίδ, βΐ β’βίαίί Μβη Ια βροίχ ρρορρβπίθηΐ άίΐβ, Ιβ ροΐβαυ βΙαίΙ βυρ- 

ΓηοηΙβ ά υηβ ρουΐρβ ΙραηδνβΡδαΙβ, ηοπιιηθβ ραΐίΐαίιιπι. Ρβ ραΐίβηί γ βΙαίΙ αΙΙα- 

βΐΐθ, Ιβδ 1)Ρα8 θίβηάυδ, αίΙαβΙΐθδ ραρ άβδ βοράβδ ου ρΐυδ οράίηαΐρβιηβηΐ ρβΡββδ 
άβ βίουδ (Βιοοοκε 8ιο., II, 18). Ρα βΡοίχ αναίΐ αίορδ Ια ίοριηβ ά’υη Τ (ταΰ §·ρβο βΐ 
ΙβΙίρβ ΙαΙίηβ); ΡυβίΕΧ (I, 32 δ. Ιηά. νοο. χιι) άίΐ : Ιβδ οηί ίιηίΐβ Ια ΙβΙΐΡβ 
Τ : επειτα σχή|χατι τοιούτω ξύλα τεκτηναντας ανθρώπους άνασκολοπίζειν Ιπ’αυτά. 8ΕΝΕ^υΕ, 

ΒίαΙ. VII, XIX, 3 : αιπι Γββ^βΓβΒβ οηιοίΒιΐΒ οοηβηΐιιν, ίη ^««5 αηαΒί^ιιίΒηηβ νβ- 

Βίριιιη οΙανοΒ βίιοβ ίρββ αάί^ίί, αά ΒΐιρρΙίοίηπι ΐατηβη αοίί 8ίίρίΐίΙ>ιΐ8 Βίη^ηΙΐΒ 
ρβηάβηΐ (αυ δβηδ ιηβΙαρΙιορίοιυβ, ιηαίδ (^υί ρβίηΐ Μβη Ια Ρβαΐίΐβ). II γ αναΐΐ ρρο- 

1)α1)1βιηβηί υηβ δΟΡΙβ άβ δυρρορί ού Ιβ ραΐίβηΐ ρουναίΐ δ’αδδβοίρ. Ικεν. Οοηΐρ. 

Ηεβρ. II, XXIV, 4 : ΙιαϋίίιΐΒ οπιοΙββηβΒ βΐ ΒηηιπιίΐαΐβΒ }ια})6ΐ ^ηίηίΐιιβ, άηοΒ ίη Ιοη- 

^ίΐηάίηβ 61 άαοΒ ίη Ιαίίΐαάίηβ βί ιιηιιηι ίη τηβάίο, ίη ψιο ρβηηίβΒβίί, (^ηί βΙανίΒ 
αβξίίαρ. ΟΓ. Τεκτ. Αά Ναΐίοη. ι, 12 : Ιοία βηιχ... βυ,πι αηίβηηα ΒβίΙίββί Βΐια 
βί βηπι ίΙΙο ΒβάίΙίΒ βχββΒΒΐι. Ρβ ορυβίΓιχ ^^ροΐβδςυβ άυ Ραΐαΐίη ίηάίςυβ ρΙυΙόΙ 
ββ δυρρορί δουδ Ιβδ ρίβάδ. Ρβ ΙβχΙβ βίΐβ ά’Ιρβηββ δβιηΜβ ίηάί(|υβρ ςυβ Ιβ ρο- 

Ιβαυ νβρΙίβαΙ άβραδδαϋ ραρ βη Ιιαυί Ιβ ραίίϋηΐιιηι. Ρ’βδραββ αίηδί ιηβηα^^β ρου- 

ναϋ δβρνΐρ ά ιηβΐΐρβ ΓββρίΙβαυ ίηάίηυαηΐ Ιβ βρίιηβ. Οβ ςυί άβραδδαίΐ ρουναϋ 
αυδδί βίΡβ υηβ βΐιβνίΐΐβ, βοιηηιβ άαηδ Ιβ βρυβίίιχ άυ Ραΐαΐίη. 

Ρα βΡοίχ βΙαίΙ Ιβ δυρρΙίββ Ιβ ρΐυδ ίηίαιηαηΐ β1 Ιβ ρΐυδ βρυβί, βαρ Ιβ ραΐίβηΐ 

βΙαίΙ α1)αηάοηηβ, άαηδ υηβ ροδίΐίοη ςυί Ιυί ίηί1ΐ§·βαϋ άβδ ίορίυρβδ αίροββδ, α 

Ια ίαίιη, α Ια δοίί, αυχ βΐιίβηδ, αυχ ναυΙουΡδ : Ραεε, 86ηί. V, χνιι, 2 ; Βΐιηιηια 
ΒΐιρρΙίαία Βηηί βηιχ βτβπιαίίο άβοοΙΙαίίο. 
Ο’βίαίΐ Ιβ βΐιαϋιηβηΐ άβδ βδβίανβδ, ρουρ άβδ ίαυίβδ Ιρβδ §·ρανβδ. Ρβ ραυνρβ 

πιαίΐιβυρβυχ ρορΙαίΙ Ιβ ραίίΒαΙιιπι ΙιοΡδ άβδ πιυρδ άβ ΚοΓηβ, ού δβ ΙρουναίΙ άβ^α 

ΙουΙβ υηβ ΓορβΙ άβ ροΐβαυχ; άβδ ίουρπιβηΐδ άβ δυρβροίΐ Ιυί βΙαίβηΙ ίηί1ί§;'βδ βη 

βουρδ άβ ρουΐβ; Ρεαετε, ΜοΒίβΙΙανία, 56 8. : Ιία ίβ βοραΐηηί ραίίΒυ,Ιαίιιτη ρβρ 
νίαΒ ΒίίηιΐίΙίΒ; βρ§. Οαρϋοηαρία, 2 ; ραίίΒαΙιυη ββραί ρβΡ ιιρ1>βηι, άβίηάβ α^ΐξα- 

ίιιρ βριιβί; ΜίΙβΒ, 359 : Ορβάο 6§ο ίΒίοβ βχβιηρίο ίίΜ βΒΒβ ρβΡβηηάιυη βχίρα ρορ- 

Ιατη, άίΒρβΒΒίΒ ρηαηίύιΐΒ ραΐίύηΐηηι ψιοηι ΙιαΒβΒίε. 
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ΟΓαοίΓιβΓ. 21 Εί ίΐβ ^θ(^υ^^6η1; υη ραδδαηΐ, δίιηοη άβ Ο^Γβηβ, νβ- 

ηαηΐ άββ οΗαιηρδ, 1β ρθΓβ ά’ΑΙβχαηάΓβ θΐ (1θ Κπίαδ, άβ ρρθηάΓθ δίΐ 

Εβδ οΐΐογβηδ ΓΟΐΉ&ίηδ ηβ ροιιν&ίβηΐ βη αιιοαη οαδ βΐΓβ δΐΐίΐοΐΐθδ & Ια ΟΓοίχ. 

Οη 86 Γαρρβίΐθ Ιβδ ίηνβοϋνβδ άθ ΟίοβΓοη οοηίΓβ ΥβΓΓθδ. Μαϊδ Ιβδ ρΓονίηοίαυχ 

βίαίβηί οοηάαηιηβδ α οβ δπρρΙίοβ ρουκ οβΓίαίηδ οήΐΉβδ, ρακ βχβιηρίβ ροπΓ οβίυί 

άθ δβάίϋοη. ΑηΙοίηβ αναϋ ίαίί αΙΙαοΙιβΓ αυ ροΐβαπ 1θ άβρηίβΓ γοΙ ]υίί, Αηϋ- 

^οηβ, ά4Γ0§·βαηΙ αίηδί ρουκ Ια ρΓβιηίβΓβ ίοίδ ατι ΓβδρβοΙ ηπ’αναίβηΐ Ιβδ Ηοιηαίηδ 

ροπΓ Ιβδ Γοίδ. II 1β Γθ§^αΓ(Ιαΐί άοηο ρΐαίόΐ οοιηιηβ ιιη ίη8ΐΐΓ§·θ ςιιβ οοπίΓηβ πη 

Γοί Ιβ^ίΙίιηβ; ροακίαπί οη Ι’β^ΌΓ^'βα, ροτιρ ηβ ραδ 1β ΙαίδδβΓ πιουηΓ δηΐ’ Ια 

βΓοίχ; Όιον βΑδδΐϋδ, χι.ιχ, 22 : τον δ’ Αντίγονον Ι[Λ«στ{γωσε σταυρω προσδτ^σας... και 
μετά τοΰτο κα'ι άπέσφαξεν. 

Τβΐ βΙαίΙ 1β δηρρίΐββ απςηβΐ Ιβδ δοΜαΙδ βοηάπίδαίβηΐ ^βδη8. 

έξάγουσιν, « ίΐδ 1β ίοηΐ δΟΓίΐΓ », (1’αΐ30ΐ·(Ι άα ρΓβΙοίΓβ, ρηίδ άβ Ια νίΐΐβ, βοπιηιβ 

Γίηάίςηβ Ια ηαΐηρβ άβδ βΐιοδβδ βί Ιβδ βχβπιρίβδ βίίβδ; ά’αίΐίβηρδ βί. άο. Ιξηλθεν 
βΐ ΗβΙ). XIII, 12 εξω της πύλης ^παθεν. ΡοιίΓ βοηηαίΐΓβ 1β βΐιβιηίη άβ Ια βΓοΐχ, ί1 

ίαυάραίΐ βίρβ άη ηιοίηδ Γιχβ δυι· δοη ροίηί άβ άβρακί, ΓβπιρΙαοβηιβηί άιι Ρρβ- 

ΙοίΓβ. ϋβρυίδ 1β XII® δίββΙβ οη 1β ρΙαββ βη υη Ηβυ (}υί α αρρακίβηυ α Ια Ιουκ 

Αηίοηία, αυ ηορά-ουβδί άυ Ηαναιη βαΙι-ΟΙιέΓί^. 

21) ΟΓάίηαίΓβιηβηΙ, άυ ηιοίηδ α Κοιηβ, οη ίαίδαίΐ ροκΙβΓ αυ βοηάαιηηβ 1β 

ραύΐιιίητη ου ΕκαηοΗβ ΙραηδνβΓδαΙβ άβ Ια βροίχ, ςαί βΙαίΙ ροδβ δυρ 1β ροΐβαυ 

αυ Ιίβυ άβ Γβχββυϋοη. Ρβυΐ-βίρβ βη Ορίβηΐ ρορ1αίΙ-οη Ια βροίχ ίουί βηΙίβΡβ. 

Ριυτ. Όβ 86Γ. ηηηι, νίηά. ρ. 554, Α : των κολαζομε'νων έκαστος κακούργων εκφέρει 

τον αυτού σταυρόν. ΕηβΟΡβ βδΐ-ίΐ ςυβ σταυρός δί^ηίΓιβ ρβυ1-θ1Ρ6 ίβί ραΙιΒιιΙαηι. 
Μβ. ηβ άίΐ ραδ βχρρβδδβΐηβηί (ββ ςυβ ίαίΐ άο. βαστάζων αυτω τον σταυρόν) ςυβ 

^βδυ8 αίΐ ρορΙβ δα βΡοίχ, ιηαίδ οη ρβυΐ άίρβ ςυ’ίΐ 1β δυρροδβ, βαρ οη η’α άύ 

ρβηβοηΙρβΡ δίιηοη ςυ’αρρβδ (γυβίί^υβδ ιηοιηβηίδ άβ ιηαρβίιβ; δαίηΐ άβρ. (δυρ 

ΜΙ. XXVII, 32) : 86ά Ιιοο ίηΐβΙΙί^βηάιυη βεί ^ιιοά βξνβάίβηε άβ ρναβίοΗο Ιβ8ΐί8, 

ίρ86 ροΗανβνίί Οηιββηι εηαπι; ροείβα οΒνιιιιη ΙιαΒαβί'ίηΙ βίιηοηβϊπ^ βιιί ρον- 

Ιαηάαιη οηιββηι ίητροειιβηηί. 

— άγγαρεύειν, αη^αήαΐ'β (βί. « βΟΡνββ )>, Ββο. Ι, 2'^). Εβ νβρίία- 

Εΐβ ΙβχΙβ ρουρραίί 1)ίβη βίΡβ εγγαρευουσιν κ* Β*, ρροηοηβίαΙίοη αάουβίβ ςυ’οη 
Ιρουνβ άαηδ Ιβδ ραργρυδ άβ ΤβΒΐυηίδ (η® 5, 1. 182 βί 252) ά’αρρβδ Ια Ιββίυρβ άβ 
ΛνίΙοΕβη [ΑνοΙην βίο Ραρ^ηιε/'οΓεο/ιιιη^, III, 325) α Γβροςυβ ρΐοίβιηαϊςυβ. Εα 
Ιβςοη άγγαρεύουσιν αυραίΐ βίβ ΡβΙαΒΙίβ ά’αρρβδ Ιβδ ίβχΙβδ ο1αδδί(ίυβδ. Ου Βίβη 
ββίΐβ 0ΡίΙΐ0§·ραρ1ιβ δβραίΙ-βΠβ υη ίηάίββ άβ Γορί^ίηβ β^^ρίίβηηβ άβ κ βί άβ Β? 
Εβ δβηδ άυ ηιοί βδί « ΡβςυίδίίίοηηβΡ », νβηαηί άυ ρβΡδαη ίραηδβρίί ραρ Ηβ- 
ροάοίβ (VIII, 98) άγγαρηιον, (|υί άβδί§^ηαίί 1β δβρνίββ άβδ ροδίβδ ρογαΐβδ (βί. 
Χεν. Ορο. VIII, 6. 17). Εβ ηιοί δβηι1)1β ανοίρ ραδδβ άυ ρβΡδαη αυ §·Ρββ, δαηδ Γίη- 
ίβρηιβάίαίρβ άβ Ι’αραιηββη, ου ί1 βδί Ββαυβουρ ρΐυδ ραρβ. Εβ ίβχίβ άβ ΤβΒίυηίδ 
(118 αν. 3.-0.) ρββοιηιηαηάβ αυχ οίϊίβίβΡδ ρογαυχ άβ ηβ ροίηί ίαίρβ άβ Ρθ(5υί8ί- 
ίίοηδ άαηδ Ιβυρ ίηίβΡβί ρβΡδοηηβΙ. Εβδ δοΙάαίδ, νο^αηί ρροΒαΒΙβιηβηί ςυβ άβδυδ, 
αίΤαίΒΙί ραρ Ια ίΙα^βΠαίίοη, ηβ ρουναίί ρΐυδ ρορίβρ δα βΡοίχ, ρβ§^αράβηί βοηιηιβ υη 
δβΡνίββ ρυΒΙίβ άβ Γαίάβρ. Οβίυί <γυί ραδδαίί δβ ηοιηιηαίί δίιηοη, βί βίαίί θρί§’ί- 
ηαίρβ άβ Ογρβηβ, ού Ιβδ 3υίΓδ Γοριηαίβηί άβρυίδ 1β ίβηιρδ άβ δγΐΐα 1β ςυαί'ί άβ Ια 
ρορυΙαίίοη (3οδ. Αηΐ. XIV, νιι, 2). Οη δαίί (γυβ Ιβ II® Ιίνρβ άβδ ΜαββΙιαΡββδ 
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ΟΓοίχ. Εΐ ίΐδ 1θ οοικΙηίδίΓθηΙ αιι Ιίθιι [(ϋί] ΟοΙ^οίΗδΐ, οβ ^πί 8ΐ^ηί- 

Γΐθ 1θ Ηθα άπ ΟΜηθ. 

(II Μαο. II, 23) Μ οοιηροδέ (Ι’κρΓβδ 1β8 οίικ} ΙίνΓββ άβ 3£ΐ8θη 1β ο^^Γθπββη. 0β8 3υίί8 
δ’ίηΙβΓβδδκίεηΙ άοηο κ ΙουΙ οβ ςυί δβ ρκδδκίΐ άκηδ Ια ιηβΓβ ραΙηβ, βΐ ίΐδ αναίβηΐ 
υηβ δγηα^Ό^-πβ ά 3βηΐδα1βιη (ΑοΙ. νι, 9). Οβ 8ίπιοη γ βΙαίΙ ρΓθ1)α1)1θπιβηΙ Γιχβ, 
οαΓ ά’αρρβδ Γαηαίο^ίβ άβ Ι^ο. χνιι, 7, ί1 νβηαίΐ άβ δοη ΐΓαναίΙ απ οΐιαιηρ, ρΙυΙόΙ 
(}υΘ άβ Ια ρΓΟπίθηαάβ, Πιβυρβ βίαηί βηοοΓβ ιηαϋηαΐθ, οπ Ι)ίβη ί1 νβηαίΐ βη νίΐΐβ 
άβ Ια οαιηρα§·ηβ ροπρ νβηοΐρθ οπ ροπρ αοΙιθίθΡ ^[πβΐί^πβ οΐιοδβ; ο’βδί πη ΐηάίοβ, 
ςποίςυβ Ιρβδ 16§·θγ, ςπ’οη η’βΙαίΙ ραδ απ 3θπρ 1β ρίπδ δοΐβηηβΐ άβ Ια Ρα€[πθ. 

II βΙαίΙ ρβΡβ ά’ΑΙβχαηάρβ βΐ άβ ΚπΓπδ, ς[πβ Μο. ηοιηπίθ δαηδ άοπίβ ραροβ 
(^π’ΐΐδ βίαίθπί ίΡθ8 οοηηπδ άβ Ια οοιππιπηαπίθ οΐιρβίίθηηβ. Ιιβδ αοίβδ αροορ^- 

ρΐΐθδ δβ δοηΐ βπιραρβδ άβ οβδ άβυχ ηοπιδ, ιηαίδ ηβ δαναίβηΐ: ριβη άβ ρίπδ. II 
ρβπΐ ραραίΐρβ αρΜίΡοΐΡβ ά’ίάβηϋββΡ ΚπΓπδ ανβο οβίπί άοηΐ ραρίβ δαίηΐ ΡαπΙ βΐ 
(ΙοηΙ ί1 νβηβραίΐ Ια ιηβΡβ οοιηπιβ Ια δίβηηβ ρρορρβ (Κοπι. χνι, 13), βΐ άβ ηβ ραδ 
βη ίαΐΡβ απίαηΐ ροπρ Αΐβχαηάρβ (}πβ δαίηΐ Ραπί ρβ^αράβ οοιηπιβ πη αροδίαί 
(I Τίιη. I, 20; II Τίιη. ιν, 14), δαηδ ραρΙβΡ άβ ΓΑΙβχαηάρβ ά’ΕρΙιβδβ ηπί βδί 
δαηδ άοπίβ πη απίρβ (ΑοΙ. χιχ, 33). 

Μαίδ βη Ρβαΐίΐβ ί1 η’^ α ραδ ραριίβ. Αΐβχαηάρβ βδΐ πη ηοιη ίβΠβιηβηΙ οοιη- 

πιπη βη ΟρίβηΙ ςπ’οη ηβ ρβπΐ ^πβρβ δ’βη δβργιρ ροπρ πη ραρρροοίιβιηβηΐ. 

ΚπΓπδ, απ οοηΐραίρβ, βδί πη ηοιη ΙαΙίη ά ρβπ ρρβδ ΐηοοηηπ βη Οριβηί, βαπί 

ροπρ Ιβδ Κοιηαίηδ ά’ορί^ίηβ. Κπίπδ, 1β βίδ άβ 8ίιηοη, οοηηπ άβδ ρρβιηίβΡδ 

οβρβίίβηδ, άοϋ βίρβ 1β ΗπΓπδ άβ Κοιηβ, βΐ ρβπΐ-βίρβ βδΐ-οβ Ια ς;π’ί1 γ α ρρίδ οβ 

ηοιη οπ ρΙπΙόΙ οβ δπρηοιη. Εη ΙοπΙ οαδ οβ ροίηΐ οοϊηοίάβ Μβη ανβο Ια ίραάίΐίοη 

άβδ θρί§'ίηβδ ροιηαίηβδ άπ δβοοηά βναη^ίΐβ. 8ίιηοη ρρβηά Ια οροίχ, βί άαηδ Εο. 

απδδί ί1 Ια ρορίβ [Κηαϋ. βΐ Ιβδ απίορϋβδ ςπ’ίΐ οίΐβ). II βδΐ άοηο ρβπ οοηίορπιβ 

4 Γβναη^ίΐβ άβ ρβρρβδβηίβρ 1β Ο^Γβηββη αίάαηί δβπίβηιβηί άβδπδ α Ια ρορίβρ. 

22) Εβ δβηδ 1β ρίπδ ηαίπρβΐ άβ φέρουσ^ν πιαρί^πβ πηβ οβρΙαίηβ ίπιρπίδ- 
δαηοβ άβ άβδπδ ιηβιηβ α ιηαροββρ δαηδ ρορίβρ Ια οροίχ, ίαηί ί1 βΙαίΙ βρπίδβ. 
Οη 1β Ιραίηβ απ Ιίβπ άπ δπρρΙίοβ (Α: (βηιηΐ ίΙΙαπι^ Ια ΟΡοίχ!). €β-1ίβπ δβ ηοιη- 
ιηαίί βη αραιηββη Οοπί^οΐίβα [Σβοΐ. βί/γ. ραίβεί. βΐ Εα 
ρροηοηοίαΐίοη άβ άβπχ δ^^ΠαΕβδ δβιηβΙαβΙβδ βίαηί άίβιοϋβ, 1β §·Ρβο α ρρβ- 
ίβΡβ Γολγοθά (Μο. δβπΐ α άοηηβ απ ιηοί πηβ ΙβΡίηίηαίδοη ά’αοοπδαΐίί ^'Ρβο, αν), 
βΐ 1β ΒγΓΒΐη. Οοη^αΙΐΙια. Εβ πιοί αραιηββη οοιηπιβ ΓΕββρβπ (Π^ίΐ^ί) δί^'ηίβαϋ 
βίβη 1β οραηβ, οαΐνανίαβ ΙοοιίΒ, ρβπΐ-βίρβ α οαπδβ άβ Ια ίορπιβ άβ Ια 'ιηοηία^ηβ. 
Ε’αρρβδ δαίηΐ 3βΓ0ιηβ : Εχίνα ιΐΓΒβτη βηίτη βΐ ^οναΒ ρονΐαπι, Ιοοα Βΐιηΐ ίη (ριι- 

}?ιΐ8 ΐηιηοαηΐιΐΓ οαρίΐα άαπιηαίοηιηι βί ΟαΙναΗαβ, ίώ 'βΒΐ, άββοΙΙαίοηιηι Βΐιτη- 

ρΒβνβ ηοπιβη, ορίηίοη ρβπ νραίδβπιβΙαβΙβ. Εβ ^ραηά άοοίβπρ οοηηαίδδαίΐ 
απδδί Ια Ιβ^βηάβ άπ Ιοιηββαπ ά’Αάαιη (άβ3α οίΐββ ραρ Ορί§·βηβ) : βΐ ίάβο είβ 
αρρβΙΙαίιιηι βΒΒβ, ψιία ιΗ αηίί^ιιί ΙιοηιίηίΒ Βΐί βοηάίΐιιπι βαριιί,., ί1 Ια οαραοίβ- 
ρίδαϋ Ιρβδ βίβη : ΓανοναΙίΙίΒ ίηίβιψϊ'βίαΐίο βί ηιηΐββηδ αηνβηι ρορηΐί, ηββ 

ίαγηβη νββα (δπρ ΜΙ. χχνιι, 33). Ε’απίββηϋοίΙβ άπ οαΐναίρβ Ιραάίΐίοηηβΐ η’βδί 
ραδ άοπίβπδβ, ιηαίδ οη ηβ ρβπί βχροδβρ ίοί οβΙΙβ ί^πβδίίοη Ιρβδ οοιηρίβχβ. Εβ 
§·ού1 άπ ρίΐίορβδοϊπβ α ορββ άβ ΙοπΙβδ ρίβοβδ απ ηορά άβ Ια ρορΙβ άβ Εαιηαδ 
πη οαΐναίρβ, άίΐ Εαΐναίρβ άβ Οοράοη, άπ ηοιη άπ ^'βηβραί αη^Ίαίδ πιορΙ α ΚΙιαρ- 
Ιοππι. ΟβΙΙο ίαηΙαίδίβ αΙΙίρβ οΐιαςπβ βίνβρ πη ^ραηά ηοιηβρβ άβ ΙοπρίδΙβδ! 
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23 Εί ίΐ8 Ιιιί ρΓθδβηΙαίθηΙ (Ια νίη αροιηαΐίδθ (1θ πιγιτΙΐΘ, ιη&ίδ ί1 

ηβ 1θ ρήί ρα8. 24 ΕΙ ίΐδ 1β ΟΓαοίΓιθΓβηΙ θΐ ίΐδ ραΓία^θΓβηΙ; 8Θ8 νβίΘ- 

23-32. ΙιΕ οκυοικίΕΜΕΝΤ (Μί. χχνιι, 34-44; Εο. χχιιι, 33'^-43; 3ο. χιχ, 18-26). 
23) έδίδουν. Ε’ίιηρί. ροαι* ΐΏαΓςπβΓ ιιηβ ΙβηΙαΙίνθ δίΐηδ δυοοθδ, ΙοπρηυΓβ ρΐυδ 

ίρθί^ιιβηίβ βη Ιαϋη (^ιι’θη — σμυρνίζειν (Ιαηδ 1β δβηδ άβ « ΐΏΘΐαη§·βΓ άβ 
ιη^^π’Ιιβ » θδΐ ρΓθ1)α1)1θΐηβιιΙ ιιη Ιιαραχ (ά&ηδ Βιοδα. ι, 79, 1β νβΛθ βδΐ ίπίροη- 
δίΙίΓ, α δβιηΜ&ΜΘ 4 (Ιο Ια ΐΉ^ΓρΕβ »). Εβδ αηοίβηδ ρπδαίβηΐ οβδ ΐϊΐέΐαη^-βδ. 
Β’αρρθδ Ρΐίηβ, ο’έΙαίΙ υη Ιπχβ (Ιβδ αηοίβηδ Ιβηιρδ άβ Εοίρβ (Ιη νίη αροπιαίίδό 
άβ πιγρρίΐΘ, ΣαηΐίΒδίηια αριιά ρρίδοοδ νίηα βναηΐ ιηηνναβ οάονβ οοηάίΐα, ιιΐ 
αρρανβΐ ίη ΡΙαιιΗ (αΒιιΙΐΒ [Η. Ν. XIV, 13 [15]). Αυ]ουρ(ΙΊιιιί βηοορβ, άαηδ Ιβδ 
οαηιρα^ηβδ άβ Ια Ορθοθ, οη ηβ Ι)θίΙ (}ηβ (Ιη νίη ρβδίηβηχ. ΤΕβορΕραβΙβ ρβ§·αρ- 
οΐαίί Οβδ πιβίαη^^βδ ΟΟΠίπιβ δΙίηΐηΙαηΙδ δώ και των οΐ'νων τισι τά τοιαΰτα ρ,ιγνύντες 
οίσπερ κέντρον ερ,ποιοΰσιν {Όβ οάοήδιίΘ, νιι [32]). Εα πιγρρΕβ βη ραρΙίουΙίβΡ αναίί ηηβ 
οβρίαίηβ οΕαΙβιΐρ, πιαίδ ηοη δαηδ ηηβ αβΡβΙβ αδ1ρίη§·βη1β, ηί δαηδ αηιβρίηηιβ 
{Ι. Ζ.). Εβδ 3ηίί8 Ρβ§·αΡίΙαίβηΙ ββ ηιβίαη^β οοπιπιβ βηίνραηΐ βΐ β’βίαίΐ (Ιαηδ ηη 
1)ηΙ ά’ΕηπιαηίΙβ (}η’οη (ΙοηηαίΙ αυ οοηάαπιηβ α πιορΙ ηηβ οοηρβ (1β νίη ανββ ηη 
ρβη ά’βηοβηδ. Εβ ραδδα§·β άη Τα1πιη(1 (^ηί ραρρορίβ οβί ηδα§'β [δ. 8αηΙι. 43^ : 

13 0131 Π311^ 'ΐΰΤ Τ3ΐΐρ ΙΠΙΝ ’|'’ρΧϊ;Ό ΛΙΠ*»^ Κ^ΙΜ ΝΊΟΠ 11 ΙΌΝ 
111571 ηΐΌΠΰ^) Ρβηνοίβ βχρρβδδβηιβηΐ αη Ιίνρβ (Ιβδ Ρρον. χχχι, 6 ; « άοηηβζ άβδ 
Ιίο^ηβηΡδ ίορίβδ α ββΐηί (ΐηί ρβρίΐ, βΐ (Ιη νίη α ββΐηί άοηΐ 1β βοβηρ βδΐ Ρβιηρίί 
(1’απιβρΙηπιβ; ςη’ίΐ Εοίνβ βΐ (^η’ίΐ οηΙ)1ίβ δα πιίδβΡβ, βί (}η’ί1 ηβ δβ δοηνίβηηβ 
ρΐηδ άβ δβδ ρβίηβδ » (Ιραά. Οναηιροή). Εοπιπιβ ββ1ηδα§^β η’βδί ραδ 8ί§·ηα1β οΕβζ 
Ιβδ Κοιηαίηδ, ί1 βδί ρροΐ3α1)1β (^ηβ οβ ΓηρβηΙ (Ιβδ αηιίδ (Ιβ 3βδη8, ρβηΐ-βίρβ Ιβδ 
βαίηΐβδ Γβπιπιβδ, (^ηί ρρβραρβρβηί οβ 1)Ρβηνα^β βΐ ο1)ΙίηΡβηΙ (ΐη’ίΐ ίηΐ οίΤβρί α 3β- 
δηδ. Μαίδ Ιηί η’αοοβρία ραδ οβί αάοηοίδδβπιβηΐ α ηηβ ρβίηβ (}η’ί1 νοηΙαίί βη- 
(ΙηΡβΡ ανβο Γΐη1β§·ρίίβ (1β δβδ ίοροβδ ίηΙβΙΙβοΙηβΠβδ. — 8ηρ δς δέ ρρβοβάβ (Ιβ δς 
(χέν δλλ’^βΐβ Ρβηνοίβ α 3ο. ν, 11; νοη 8οάβη ΙίΙ ο δε. 

24) Μο. ηβ (Ιοηηβ αηοηη άβΙαίΙ δηρ Ια ηιαηίβΡβ άοηΐ ίηΐ οοηίΐηίΐβ Ια ορηοί- 
Γιχίοη. Οη ρβηΐ οοη]βο1ηρβρ ({ηβ οβ ίηΐ δβίοη Γηδα§^β ροηιαίη. Εα οροίχ, ο’βδί-α- 
(Ιίρβ Ιβ ρίβη (Ιροίί,., βίαίΐ (Ι’α\:αηοβ βοΐιβ βη ίβΡΡβ; Οιο. ίη Υβη. ν, 66 : οιιτη Μα- 

ηιβπίηί πιοΓβ αΐψχβ ίηΒΐίΐηίο 8ΐιο οπίοβτη βχίδββηί ρο8ΐ ιΐΓ})6ΐη ίιι νία Ροιηρβία, 

ίβ ίηύβνβ ίη 6α ρανίβ ψχαβ αά βΓβίηηι 8ρ66ΐαΓ6{. Οβ ΙβχΙβ ίη(Ιί(ίηβ βη 
ιηβηηβ Ιβηιρδ (ΐη’οη αναίΐ οοηΙηπιβ (Ιβ ορηοίββρ α Ια δΟΡΙίβ (Ι’ηηβ νίΠβ, Ιβ Ιοη^;· 
(Ι’ηηβ ροηΐβ. Οη ηβ (Ιοίί (Ιοηο ραδ δβ Γι§^ηρβρ Ιβ ραΐίβηί οΙοηβ δηρ Ια ΟΡοίχ βη 
ίορπιβ άβ Τ αναηί (^η’βΠβ ίύΐ βίβνββ (Ιβ ΙβΡΡβ. II δβπιβίβ ρΐηΐοΐ ([η’ίΐ πιοηΙαίΙ δηρ 
Ια ΟΡοίχ οη (}η’οη ΙβναίΙ, δΕκνιυδ ίη Οβοη^'. ι, 501 : ί?ι οηιοβιη Ι6ναΐΐί8 

681; Ρεαετε, ΜίΙ. 310 : οΐ'βάο 1ΐ6Γ6ΐ6 Ηα8 8ΐΐ8ίοΙΙαί α6ά68 Ιοΐα8 αΐ^ιΐ6 Ιιιιη6 ίη 
6Γα66ηι. II βδΐ ρροβαβΙβ οβρβηίΐαηΐ (}ηβ Ιβ οοηάαπιηβ βίαίί οΙοηβ αη ραίίΒιιΙηηι, 
ο’βδί-α-άίρβ α Ια Εαρρβ ΐραηδνβΡδαΙβ, ραρ Ιβδ πιαίηδ, αναηΐ φιβ οβΙΙβ βαρρβ ίηΐ 
ρΙαοββ δηρ Ιβ ροΐβαη. Εβδ ΙβχΙβδ δοηί ηιηβΙδ, πιαίδ Γορβραΐίοη ραραιΐ αίηδί 
ρΐηδ ίαοίΐβ. Ρηίδ Ιβδ ρίβάδ βΙαίβηί οΙοηβδ α Ιβηρ Ιοηρ, ρροβαβίβπιβηΐ δηρ ηηβ 
δΟΡίβ άβ δηρρορί α]η8ΐό αη ροΐβαη. Αυο. ίη Ιο/ι. 36, 4 : ρ6ηά6ηί68... ίη Ιί§ηο 
6ηί6ίβχί, οΙανίδ αά Ιί^ηιιηι ρ6άί}}ΐΐ8 ηιαηίΙ)α8(ΐη6 6θηβχί, ρνοάκοία ηιοΗ6 η66α· 

ί)αηΙιιι\ Ρεαετε, Μο81. 359 : Ε§ο άαΒο 6ί Ιαΐ6ηίιιηι, ρΓίηιη8 ({ΐχί ίη 6Γα66ηι 6Χ6ΐι- 

6ιιίψ6γΗ, 86ά 6α 16§6, ια αβί^αηΐιΐΓ δί8 ρ6ά68, Ι)ί8 })να6Μα. II η’^ α αηοηηβ ραί- 
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πιβηΐδ, ΙΐΓ&ηΙ αιι 80γΙ οθ €[πί ΓβνίΘΐκίΓαίΙ α οΐιαοπη. ^5 Ογ ί1 έΐαίΐ Ια 

8οη άβ δυρροδβΓ (ϊπβ Ιβδ ρίβάδ έΐαίβηΐ οίουβδ ραρ υη δβυΐ οίου. Κηαΐ). (δΠΓ 
ΜΙ., ρ. 520) οίΐβ 168 ΐ6ηιοί§·ηα§^β8 άβδ ΡβΓβδ 8πγ Ια ρθΓίοΓαΙίοη οΐβδ ρίβάδ 
άβ άβδυδ : δ. άυδτίΝ, ΌΐαΙ. χονιι; Τεκτ. Ο. Μανα. ιιι, 19; Αάν. Ιηά. χ; 8. Ηι- 
ΕΑΐκΕ, ίη Ρ8. οχΕίιι, 16, βίο. Ρβ8 άβυχ βίοιίδ άβδ ρίβάδ δοηΐ ιηβηΐίοηηβδ άαηδ 
8. Αμβκ. Όβ οΗΐη ΤΗβοά. 47. 49. 

Οη δ’βδί άβτηαηάβ δί 1β Οΐιπδί αναίΐ βίβ βΓπβίΓιβ βοιΏρΙβΙβίΉβηί ηιι. δυαί’βζ 
{αρ.Κηαδ. Ι. Ι.) Γβ§·αΓάβ ΓαίΓίΓΠίαΙίνβ βοιηιτιβ ρΐυδ βοιηιτιυηβ ραηηί Ιβδ ΡβΡβδ, 
βί Π βδί άίίΠβίΙβ ά’βχρϋίϊυβΓ ααΐΓβιηβηΙ δαίηΐ Αυ^αδΙίη, ^. ΡαιΐΒΐιιιη χιι, 23 : 
Ιαπι νβνο ίΙΙυ,ά, ^ηοά άβ νίηβα (ρααηχ ρΐαηίανιΐ, ίηβύΗαίηε Νοβ ηηάαίιΐΒ 68ΐ ίη 

άοπιο 8ηα; βιιί ηοη αρρανβαί 0/ΐρί8ίΗ8 ρα88ΐΐ8 ίη ξβηΐβ 8Ηα? Τηηβ βηίπι ηιι- 

άαΐα 68ΐ ιηοηαΙίΐα8 βανηί8 βίιΐ8, 1ιιάαβί8 8βαηάαίηπι, θ6ηΐίΒιΐ8 8ίΐίΙίίίία (βί. Όβ 
βίν. Όβίχχι, 2). Οη ρβηΐ α11β§·ιιβΓ βη δβηδ βοηίΓαΐΓβ (^πβ 1β ββ1β1)Γβ βηιβίββ άπ 
Ραΐαΐίη ά Ιβίβ ά’αηβ ροΓίβ υηβ Ιυηίςυβ αιιΙοιίΓ άβδ Γβίηδ, αΙοΓδ ηπβ ΓίηΙβηΙίοη 
άυ άβδδίηαΙβπΓ η’βδί τίβη πιοίηδ (}ηβ ΓβδρββΙιιβπδβ. Ρβδ δοΙάαΙδ (}πί οηΐ ίαίΐ 
ροΓίβΓ Ια βΓοίχ άβ 3β8υ8 ραρ ιιη αυΐρβ, (}υί Ιιιί οηί οίΤβΓΐ ηη 1)Γβιινα§^β αβοπια- 
Ιίδβ, αηΐ ριι βοηάβδββηάΓβ αυδδί α Ιηί ΙαίδδβΓ ηη ΙιαίΙΙοη, βΐ δβδ απιίδ, βη ραΓίί- 
βηΙίβΓ Ιβδ δαίηΐβδ ίβπιηιβδ, οηΐ άύ 1β άβηιαηάβρ. Ο’βίαίί ά’αίΐίβηρδ Ια βοηΐηηιβ 
3ηίνβ : « Αρήνέ α Ια άίδΙαηββ άβ ςυαίΓβ βουάββδ άη Ηβη άη δηρρΗββ, οη άβδ- 
ΗαΗίΙΙβ 1β βοηάαπιηβ; δί β’βδί ηη Ηοπιιηβ οη 1β βοηνρβ ραΓ άβναηί; δί β’βδί ηηβ 
ίβηιηιβ, οη Ια βοηνρβ ραβ άβναηί βί ραβ άβΓρίβΓβ », βίβ. [8αη}ι. νι, 4; ίραά. 
8β1ια>αΙ)). 

Ρβδ δοΙάαίδ δβ ραΓία§·βηί Ιβδ νβίβπιβηίδ άβ άββηβ. Ο’βίαίί ηη άροίί άβ άβ- 
ροηίΐΐβδ αδδβζ ηαίηρβΐ, ςηί βχίδίαίί ββι·ίαίηβπιβηί αΙοΓδ βί ςηί α βίβ τβ^ΐβ ραρ 
Ηαάηβη. Ό’αρρβδ 1β ρβδβρίί άβ ββ ρρίηββ, ί1 ηβ δ’βίβηάαίί ραδ α ηηβ ββίηίηρβ 
Ηίβη ^αρηίβ οη α ηη αηηβαη ρρββίβηχ, 86ά νββίβπι, (^ηα ί8 ^ιιβναΐ ίηάηΐιχ8, αηΐ 

ηιιιηηΐ08 ίη νβίναΐβπι ηιιθ8 ί’ίβΙιΐ8 8ΐιί βαΐί8α ίη ρνοπιρία 1ια})ΐιβΗΐ, αηΐ Ιβνβ8 

αηαΙθ8... Ό’αρρβδ ΙΙΙρίβη : ραηίβιιΙαΗα βηηΐ βα, ^ηεβ ίη βιΐ8ίοάίαιη Γβββρίΐί8 

8ββηηι αΙΙυΧίΐ βροΙία, ςιιίδιιβ ίηάιιΐηβ β8{, βιι?η ^ιιίβ αά 8ΐιρρΙίβίαιη άηβίΐην. 

Οβίίβ άβίρθ(]:ηβ αΙΙαίί α ββηχ (^ηί βίαίβηί βΐιαρ^βδ άβ Γβχββηίίοη, 8ρββηΙαίονβ8 

{Όί§. χΕνιιι, 20, 6). Οη’βη ββία Ιβδ δοΙάαίδ αίβηί αββοιηρίί Ια ρρορΗβίίβ άη 
Ρδ. XXI (χχπ), 19 : δ^ερ-ερίσαντο τά ίριάτιά ρου έαυτοΤς, ββία ηβ β1ιαη§·β ρίβη α Ια 
δίρίβίβ νραίδβιηΗΙαηββ άβδ ίαίίδ. Ρβδ ραρίδ ίαίίβδ, οη ίίρβ αη δορί, ραρ ηη ρρο- 
ββάβ ς[ηβ1βοη(5ηβ; τίς τ{ ιίρ^, ίοηρηηρβ β1α8δί(|ηβ; βί. Ρβ. χιχ, 15 βί ΡηίΕΟδΤκ. 
νίΐ. ΑροΙΙ. III, ρ. 114 : τίς τί ά'γοι (ΡΐΕΕη, Νοίβ8... 43 δ.). 
Ρβδ δοΙάαίδ Ρβδίαίβηί ροηρ §·αράβρ Ιβδ βρηβίΓιβδ, ηιβιηβ αρρβδ Ιβηρ ιηορί, 

ροηρ (|η’οη ηβ Ιβηρ άοηηβ ραδ Ια δβρηΐίηρβ; ββδ ίηίορίηηβδ βίαίβηί Ιίνρβδ αηχ 
βΐιίβηδ βί αηχ ναηίοηρδ; Ρετκονε, 111: ϊηίΐ€8 (^ηί βηίββ8 α88βνναΙ)αΙ, ηβ (^ηίε 

αά 8βριιΙίαΓαπι βθΓρη8 άβίναίιβνβΐ; Ρεότ. ΟΙβοπι. 39. 

25) Μβ. ρβνίβηί ηη ρβη βη αρρίβρβ ροηρ ίηάί^ηβρ ΓΗβηρβ άβ Ια βΡηβίΓιχίοη; καί 
ίηάί(^ηβ ίβί Ια βοοράίηαίίοη ραρ ραρρορί αη ίβιηρδ, ρρβδί^ηβ άαηδ 1β δβηδ άβ 
ΙοΡδΟ^ηβ; βί. Χεν. ΑηαΙ. II, ι, 7 : χα'ι ηδη τε ην περί πληθουσαν άγοραν και έρχονται. 
Ο’βδί ρβηί-βίρβ ροηρ η’ανοίρ ραδ βοιηρρίδ ββίίβ ίοηρηηρβ θ[ηβ Β α 1η εφυλασσον 
(/Γ^ η, γ). 
Ρα ίροίδίβιηβ Ηβηρβ α ίαίί άίίΓιβηΙίβ α βαηδβ άβ 3ο. χιχ, 14, (^ηί ιηαρςηβ άβ]α 
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ίΓοίδίΘΐηβ ΙιβαΓΘ, (ΐπαικί ίΐδ 1θ ΟΓυοίΓΐθΓΘΐιΙ. Εΐ; ΓίηδΟΓίρίίοη Γβία- 

ΙαηΙ 1β ιηοΙίΓ άθ δα οοηάαιηηαΐίοη ροΓίαίΙ : « Εβ Γοί άβδ ^ιι^Γδ. » 

Εί ίΐδ ΟΓυοίββΓβηΙ ανβο Ιυίάβυχ ΙαΓΓοηδ, Γπη α δα άΓοίΙβ, βΐ ΓαπίΓθ 

Ια δΐχίβιηβ ΙιβπΓβ αα ρΓβΙοίΓβ. Οη ρβυί νοίΓ άαηδ Κηαΐ). (ϋνβΓδ βδδαίδ άβ οοη- 
ϋίΐίαίίοη. Ααουη η’α^αηΐ αβοιιΐί, ί1 οοηοΐαί : ^ιιαρβ ηϋιίΐ αΐίηά νβ8ΐανβ νίάβΐιΐΓ 
ηηαηι ηΐ άίααηιιΐδ, ηύ ΙοαηηβΒ Ηονα /β/’β 86χΐα ιηοάο 8αίί8 να^ο Ιοοιιίη8 8ίί, 
ΐΐα Μανοαηι οηηι άίοβΓβί Ιιονατη ΐβΠίαπι (ίη Μο., ρ. 417). Εβ Οαιηυδ 
(ϋΐ άβ πιβιηβ : « II ίαυΐ οιι αοοβρΙβΓ Ια (ϋνβΓ§'βηοβ βηίρβ Ια ΐΓαάΐΙίοη οραΐβ Γβ- 

οαβϋΐίβ ραρ Ιβδ δ^ηορίίςυβδ βί δαίηί ^βαη, οιι αάιηβΙΐΓβ υηβ ίαυίθ άβ οορίδΙβ 
ΐΓθδ αηοίβηηβ » (Ζα νιβ άβ Ν.-8. ΐ68ΐΐ8-€}ιΗ8ΐ, 6® όά., III, 358). Εα ίαπΙθ (Ιθ οο¬ 

ρίδΙβ άβναίΐ έΐρβ οβΠβ ς[ΐι’α δυρροδββ δ. 3βΓ., Τναοΐ. ίη Ρδ. ι.χχνιι, 2 {Αηβοάοία Μα- 

ΓβάδοΙαηα, III, 2, 60); 6γγογ 8θΓψΐοηιηι ^'ιιίΐ: βί ίη Μανοο Ηονα 86χΐα 8θΗρΙηηι 
[ηίΐ^ 86ά πινί1ΐί8 ρνο έπιστίμω ^ναβοο ρυ,ίανβηιηί €886 §αηιπια. Μαίδ οβΙΙβ Εγρο- 

ϋιβδβ δθΓαίΙ υηβ ββΕαρραΙοίρβ ρβυ άί^^ηβ, άαηδ 1β βοηββΓΐ άβδ πίδδ. βΐ άβδ Λ^βΡδδ. 
Μο. δβηαβίβ ανοίρ οοηςυ υη δοΕβπια αΐΐαηΐ άβ Ιροίδ Εβυρβδ βη Ιροίδ Ιιβυρβδ, 
1β ηιαίίη (χν, 1), Ια Ιροίδίβηιβ Ιιβυρβ, Ια δίχίβπιβ Ιιβυρβ (χν, 33). Οη βδί άοηο 
αυΙορίδβ α ρρβηάρβ οβδ οΜίΓρβδ οοιηηιβ αρρροχίπιαΙίΓδ βΐ α ρβηδβρ ςυβ 3ο. δβ 
ραρρροοίιβ ρΐυδ άβ Ια Ρβαΐίΐβ. Μο. ςυί Γαϋ πιαροΙιβΡ Ιβδ οΕοδβδ ραρίάβηιβηΐ ρου- 

ναϋ ραρΙβΡ άβ Ια Ιροίδίβηιβ Ιιβυρβ ρουρ Ια ορυοίΓιχίοη. 

26) Εβ πιοΐίί άβ Ια οοηάαπιηαΐίοη βΙαίΙ, βη βίΤβί, βορίΐ δυρ υηβ δΟΡΙβ άβ Ια- 

ΜβΙίβ, (}υβ Γοη ρορΙαίΐ άβναηί 1β οοηάαηιηβ ου ςυ’οη Ιυί ηιβΙΙαίΙ άαηδ Ια ιηαίη. 

ϋίοη Οαδδίυδ, δυρ Γαη 22, άοηο Ιρβδ ρβυ αναηΐ Ια ηιορΙ άβ άβδυδ : διά τε της 
άγοράς (χέσης μετά γραμμάτων την αιτίαν της θανατώσεως αύτοΰ δηλούντων διαγαγόντος 
και μετά ταΰτα άνασταυρώσαντος (ι.ιν, 3). Ο’βδΙ 1β πίθπιβ ΙβΡΠίβ, αίτία. Οη οίΐβ αυδδί 
δυΕΤΟΝΕ, ΟαΙίξ. 32 : ρναβοβάβηΐβ ΐίίιιΐο ([ΐιί €αη8αηι ροβηαβ ίηάίοατβΐ, βΐ 
Ώοτη. 10, ά’υη Ιιοηιπιβ ΡβδρβοίαΕΙβ βχροδέ αυχ 1)έίβδ, οιιπι Ιιοο ύΐιιΐο : ίιηρίβ 
Ιο€ηΐη8 ραρτηιιΙαΓίιΐδ. Ε’ίροηίβ άβ οβΙΙβ άβρηίβΡβ οοηάαηιηαΐίοη — 1β ραυνρβ 
Ιιοηιπιβ αναίΐ ρρίδ ραρίί ρουρ υηβ οαΐβ^^ορίβ άβ §^1αάίαίβυΡδ αρπιβδ άβ 1)ουο1ίβΡδ 
ροηάδ [ραηηα) — δβ ρβίρουνβ άαηδ 1β 1ί1)β11β άβ Ρίΐαΐβ. Ρυίδςυβ Ιβδ άυίίδ οηί 
άβηοηοβ άβδυδ οοιηηιβ αδρίραηΐ α Ια ρογαυίβ, ί1 δβρα βχβουΐβ οοιηπιβ Ιβί. Εο. 

β1 3ο. α]ουίβηί 1β ηοπι άβ 3βδυδ, ςυβ 3ο. (5υα1ίββ αυδδί οοπιπιβ ορί§^ίηαίρβ άβ 
ΝαζαρβΙβ. ΟβΙΙβ ΡβάαοΙίοη βδΐ αρρυγββ ραρ ΓίηδΟρίρΙίοη πιίδβ αυ οΐιρβίίβη ΑΙΙαΙβ 
(Ευδ. Η. Ε. V, I, 44) : πίναχος αύτδν προάγοντος εν ω εγέγραπτο “"Ρωμαιστί* Οοτος έστιν 

"Ατταλοςδ Χριστιανός. II βδΐ άοηο ρροΕαΕΙβ ςυβ Μο. α Ιίρβ αυ ρΐυδ οουιΊ. II ηβ άίΐ 
ραδ βχρρβδδβηιβηΐ ςυβ ΓίηδΟρίρΙίοη αίί βίβ ρΙαοββ δυρ Ια οροίχ, αυ-άβδδυδ άβ 
Ια Ιβίβ άβ 3βδυδ, οοιηηιβ ΓαΓΓίΡΠίβηί ΜΙ., Εο. βί 3ο., ηιαίδ οβία Ρβδυΐΐβ οβρβη- 

άαηΐ άβ Ια ηιβηΐίοη άβ Γβορίίβαυ αρρβδ Ια ορυοίβχίοη. Εβδ (ΐυαίρβ βναη§·β1ίδ1βδ 
δοηί ά’αοοορά βηΐρβ βυχ βί ανβο Ια νραίδβπιβίαηοβ βη βορίναηί δ βασιλεύς των 
Ιουδαίων, Ιαηάίδ (}υβ ΥΕναη^. ΡβΐΗ Ρ6άί§·β : Ουτό; εστιν δ βασιλεύς του Ίσρατ^λ. 

ΡίΙαίβ οοηηαίδδαίΐ Ιβδ 3υίίδ ηιαίδ ηοη ραδ Ιδραβί. 
27) Κίβη ηβ ρρουνβ ςυ’οη αίί βυ άβδδβίη άβ άβδβοηορβρ 3βδυ8 βη ορυοίβαηί 

ά δβδ οόίβδ άβυχ νοίβυρδ, ηοη ραδ άβ οβυχ (ΐυί άβροββηί (κλέπτης), ηιαίδ άβ 
οβυχ (}υί ρίΐίβηί ά πιαίη αρηιββ (ληστής). Εβυρ βχβουίίοη βίαίί ρροβαΕΙβιηβηί 

βχββ α οβ ]ουρ, ου ρβυί-βίρβ οηί-ίΐδ βίβ οοηάαπιηβδ 1β ηιαίίη ηιβηιβ. Οβρβηάαηί 
ΕΥΑΝΟΙΕΕ δΕΕΟΝ 8ΛΙΝΤ ΜΑΚΟ. 26 
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α 8α ^αιιοΗβ. ^9 ΕΙ οθιιχ (|ΐιί ραδβαίθηΐ Γίηΐιιηαίβηΐ βη 1)Γαη1αηί Ια 

ΙβΙθ βί βη άίδαηΐ : « Ηοΐα ! Ιοί ^ηί άβίραίδ Ιβ ΤβιηρίΘ βΐ ο[ΐιί 1β Γβ- 

Μΐίδ βη ΐΓοίδ ]οιΐΓδ, 39 8£ΐιινβ-Ιοί άοηβ Ιοί-ηιβπιβ βη άβδββηάαηΐ άβ 

Ια οΓοίχ! » 31 δβπιΙ)1α1)1βπιβηί Ιβδ οΙιβΓδ άβδ ρρβίΓβδ απδδί δβ ^απδ- 

δαίβηί βηΐρβ βηχ ανββ Ιβδ δβΡίΒβδ, άίδαηΐ; : « II α βαιινβ Ιβδ αηΐρβδ; 

βαΓ ΐπΓαπιίβ Γβ]&ί11ί88αίΙ 1)ίβη δΐιρ Ιβδίΐδ, 8θ1οη Ια ρΓορΙιόϋβ ύ’Ιδ. ιιιι, 12. ^β 
ραδδα^β ραρρβίό ραρΕο. ρρέοέάβιηηιβηί (χχιι, 37) βδΐ βχρρβδδβιηβηί οϋό άαηδ υη 

1)θη ηοηΐ]3Ρ6 ά’αυΙΟΡίΙβδ άθ Μο. κα\ Ιπληρώθη ή γραφή ή λέγουσα κα\ ρ,ετα των ανόμων 
έλογίσθη (ΕΓΟ βίο. /}', η, γ, ν§. 8^γγ, [ρ68. ΗγοΙ. Λίβρ.] αηη.^ο. αβί/ι.), ιηαίδίΐ βδΐ 

οπιίδ ραρ Ιβδ αυίοριίβδ Ιβδ ρΐυδ αηβίβηηβδ (ί< Α Β 0* Β Α:, 8ΐ/Γ8ίη. τηβ, 8α}ι.) βΐ 

ΚηαΒ. Ρββοηηαϊί ςαβ ΓαάάίΙίοη η’βδί ραδ αυΐΐιβηϋςαβ. Μβ. η’α ραδ Γυδα^β άβ 

βίΙβΡ βχρρβδδβιηβηΐ ΓΑ. Τ. 
29) Οίββροη [ίη Υβν. ν, 66) ηοιίδ α άβ]άαρρρίδ ςα’οη βριιβΐβαϋ οράίηαίρβπίθΐιΐ 

1β 1οη§^ άβδ ρουΐβδ; ί1 ^ταναίΐ άοηβ 1ά ρΐιΐδ άβ ραδδαηΐδ ςιι’αϋίβυρδ. Ιΐδ αναίβηΐ 

βηίβηάη ραρΙβΡ άα ρρίηβίραί §^ρίβΓ α11β§^υβ βΐιβζ 1β §[·ραηά ρρβίρβ; β’βΙαίΙ 1β 

βριηιβ άβ 3βδυδ αιιχ άη ^ροδ άβδ άηίίδ άβ δ’βίρβ ναηΐβ ςη’ίΐ ροαναϋ άβ- 

ίραΐΡβ 1β ΤβπιρΙβ &11β ΡβΒαϋρ. Εβ ίαϋ άβ ββδ ραίΙΙβρίβδ βδΐ άοηβ Ιρβδ νραίδβπι- 

ΜαΜβ, ςηοΐςη’ίΐ δβ δοίΐ ρβηΐ-έΐρβ βοΙορβ δοηδ Ια ρΐυηιβ άβ Μβ. άβ Ρβηίηίδ - 

ββηββδ άθ ΓΑ. Τ., ραρ βχ. Εαηι. ιι, 15 : οί παραπορευόμενρι οδόν, Ισύρισαν και 
εκίνησαν την κεφαλτ,ν αυτών, βί. Ρδ. XXI (χχπ), 8. — βλασφημεΐν βη ραρίαηΐ άβδ Ηοηι- 

ιηβδ, βοιηηιβ ΑβΙ. χιιι, 45; χνιιι, 6; Κοιη. ιιι, 8. — ούά = Ιαί. ναΐι, βιηρίογβ 
βη §·ρββ (Βιοχ Εα85. ιχιιι, 20; Ακκ. Εριοΐ. ιιι, 22, 34), βχρριηιβ ΓαάηιίραΙίοη 

ιροηίςηβ. 

30) ΟοπιΒίβη ηαΐηρβίΐβ Ια νιι1§·αρϋβ πιββΐιαηΐβ άβ ββδ ρροροδ! 

31) Εοίδ^ Ιροηνβ ίηνραίδβπιΜαΜβ Ια ρρβδβηββ αη Οοΐ^οίΐια άβ « Ια πια]βυρβ 

ραρϋβ άη δαηΐιβάρίη » (II, 670) οη άβ « Ιοηδ Ιβδ δαηΚβάριΙβδ » (II, 671, ηοΙβ 1). 

Ε’ίηΙβηΙίοη άβ Μβ. η’βδί ραδ άβ άΐΡβ ςηβ ΙοηΙ 1β δαηΐιβάρίη δ’βδί ΙραηδρορΙβ Ια 

βη βορρδ. Εβδ §^ραηάδ ρρέΙρβδ βΐ Ιβδ δβΡίΒβδ ρβρρβδβηίβηΐ Ιβδ ]η§·βδ άβ 3βδυδ. 

Εβηρ αΐίϋηάβ βδΐ άίίΤβΡβηΙβ άβ ββΐΐβ άβδ ραδδαηΐδ. Ιΐδ άβάαί^ηβηΐ ά’ίηδαίΙβΡ 

άίρββίβπιβηΐ 1β δηρρϋβίβ; ίΐδ δβ ΙίβηηβηΙ α ςηβίςηβ άίδίαηββ, ^ροηπιβίαηΐ 

βηΐρβ βηχ. Εί ββία βδΐ Ιρβδ ίιηβιηβηΐ οΒδβρνβ. II δβραΐΐ βίβη βίραη^β ςη’ϋδ 

η’αίβηΐ ραδ νοηΐη δ’αδδηρβρ ραρ βηχ-πιβπιβδ άβ Ια πιορΙ άβ άβδηδ, βΐ ΙβηΡδ 

ρροροδ άβββίβηΐ ηηβ ββρΙαίηβ αρρρβίιβηδΐοη άβ Γηδα^β ςη’ίΐ αηραϋ ρη ίαιρβ άβ 

δα ρηίδδαηββ ιηιραβηίβηδβ. Οβίίβ ρηίδδαηββ, ίΐδ Ια βοηδίαΙβηΙ. Εοίδ^ ςηί 

ρβ§;αράβ Ιβδ νν. 31 βΐ 32 βοιηπιβ Ιρβδ δββοηάαΐΡβδ, άη ιηέπιβ ρβάαβίβηρ ςηί α 

βοηςη 1β ρροββδ άβναηΐ ΕαϊρΙιβ, άβνραϋ άη ιηοίηδ ΙαίδδβΡ αηχ ηιοΐδ Ιβηρ δβηδ 

ηαΙηρβΙ. Β’αρρβδ Ιηί, Ιβδ δαηΐιβάρίΐβδ ηβ ίοηΐ ραδ αΐΐηδίοη αηχ ιηίραβίβδ άβ 

Ιβδηδ, « πιαίδ ίΐδ ραρίβηΐ άβ δβδ ρρβίβηΐίοηδ πιβδδίαηί(|ηβδ, βηίβηάηβδ βοπιιηβ 

ϋβηνρβ άβ δαΙηΙ ηηίνβΡδβΙ » (II, 670). Μαίδ άβδ ρρβίβηΐίοηδ ηβ δαηραίβηί βΡββΡ 

ηηβ ρρβδΟπιρΙίοη άβ ροηνοιρ ιηΐραβηίβηχ. δί Ιβδ δαηΐιβάρϊΐβδ βοηδίαΙβηΙ ανββ 

ηηβ ]οίβ δίηίδίρβ (|ηβ 3βδηδ ηβ ρβηί ιηαίηίβηαηΐ δβ δαηνβρ, β’βδί ςη’Πδ βραί- 

^ηαίβηί ςη’ίΐ ηβ ίίΐ άαηδ δοη ίηΙβΡβΙ ηη πιιραβίβ βοπιιηβ ί1 βη αναίΐ ίαίΐ ροηρ 

Ιβδ αηΐΡβδ. Εβδ Ιβρηιβδ δοηΐ βΙαίρδ. δαίηΐ 3ηδ1ίη βηίβηάαίΐ ιηβιηβ εσωσεν άβ Ια 
ΓβδηΡΡββϋοη [ΑροΙ. I, 38 : 6 νεκρούς άνεγείρας ρυσάσθω εαυτόν). 
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ίΐ ηβ ρβυΐ 8Θ δαιινβΓ Ιαί-ηΐΘίηβ. ΐβ Οΐιπδί^ 1β ροί άΊδΡαβΙ, 

άβδοθπίΐβ ιηαίηίβηαηΐ άθ Ια ΟΓοίχ, (}ιιθ ηουδ νογίοηβ βί (}πβ ηοπ» 

ΟΓογίοηβ! » Μθπΐθ οθιιχ (5υί βΙαίβηΙ; θΓαοίβθ8 ανβο Ιυί Ιιιί αάΓβδ- 

δαίβηΐ άθ3 ΓβρΓοοΙιβδ. 

(}υαηά οθ £α1 Ια βίχίθπΐΘ ΙιβυΓβ, ί1 γ βπί άβδ ίβηββΓββ 8ιιγ 

32) ΒβδΟΡΠίδΐίδ Γ&88υΓ68,1β8 8&ηΗβ(1πίβ8 8θ ιηοςιιβηΐ πίδΐίηίβη&ηΐ άβδ ρΓβίβη- 

ϋοηδ ΐΏθδδΐαηΐί^ιιβδ άβ 3β8υ8; « τοί άΊδΡαβΙ » ββΐ ΐΓβδ ηαΐυρβΐ άαηβ Ιβιιρ βοιιοΐιβ. 

« ^υ&η(^ ηουδ αιιροηδ νυ οβία, ηοιίδ οροίΓοηδ »; οΓ. 3ο. νι, 30, ρ&ρρροοΙίΘΐηΘηΙ 

νβρβ&Ι Ιρθ8 ίηΙθΡβδδ&ηΙ. Εβδ αάνθΡδαίρβδ άβ 308118 οηί Ιου]ουΡ8 άβιηαηάβ άβδ 

πιίρ&οΐΘ8 ρουρ οροΐΡβ; οθυχ ηα’ίΐ ίαίδαϋ ηβ δΐιίΠδ&ίβηΙ 3ειπιαί8. Εη ββ ηιοιηβηΐ 

ιΏβιηβ ϋδ βοηδίαίβηΐ ςα’ίΐ α δαπνβ ά’ηπίρβδ ρβΡδοηηβδ. Μαίδ ββδ πιίρηβΙθδ δοηΐ 

ηηηαΐβδ ρηρββ (^ιι’ίΐ ηβ 8β δβηνβ ραδ Ιηί-πιέηιβ. ΤοιιΙ βδΐ α ΡββοπιπιβηββΡ. ^ι1^ 

η'α βοηηη ββδ άίδρθ8ϋίοη8? βΐ 3βδΐΐδ άβν&ίΐ-ίΐ βη Ιβηιρ βοπιρίβ? Εβδ άβαχ 

ραηνρβδ βΡίιβίΓιβδ ]οί§·ηβηί ΙβυΡδ ρβρροβίιβδ α ββ βοηββρί. 8ί 3βδΐΐδ δβ άβίηβΐιαίΐ 

άβ Ια βροίχ ίΐδ ραρίίβίρβραίβηΐ ρβηΐ-βίρβ α Ια Εοηηβ αηβαίηβ. Εβ. η’αΐΐριβηβ 

ββδ πιαιιναίδβδ ραροΐβδ (}ΐι’ά Γηη άβδ πιαΙΓαίΙβυΡδ. Εβδ άβηχ ίραάίϋοηδ ηβ δοηΐ 

ροίηί ίηβοηβίΙίαΜβδ. ϋίνβΡδβδ Ιβ^'βηάβδ δβ δοηί ίορπιββδ δπρ 1β βοη βΐ 1β πιαπ- 

ναίδ Ιαρροη. Ό’αρρβδ 1β πίδ. ο άβ Γαηβ. ΙαΙ. : ιιηιιτη α άβχΐηβ ηοτηίηβ Ζοαίΐιαη 

61 αΐΐχιηι α δίητείηδ ηοτηίηβ Οίιατητηαία, Βαηδ Ιβδ ΑβΙβδ άβ ΡϋαΙβ (ΤίδβΙι., 

2® βά., 308) Β^δηιαδ βδΐ 1β Εοη Ιαρροη, βϊ Οίδίαδ 1β ηιαπναίδ; άαηδ ΓΕναη§^ί1β 

αρα1)β άβ Γβηίαηββ {βοά. Ιοο., 193) : Τίΐιιε αά άβχίνατη τηβατη βΐ ΏιιτηαοΗιΐΒ αά 

Βίηίεΐτατη; βί. Ει.ΕΚΜθΝΤ-θΑΝΝΕΑυ, Κβνηβ οΗύτιιιβ^ 1879, ρ. 92 βΐ 20 αούί 1883; 

ΚβοηβίΙ ά'ανοΗ. ον, ¥,390 δ., ού Γοη δβπιΜβ Ρβ^αράβΡ α ΙορΙ ϋ^δπιαδ βοπιπιβ 

1β ηιαπναίδ Ιαρροη. ΌππιαβΙιπδ βΙαίΙ πη ηοπι 1)ίβη βίαβίί άαηδ Ια Ιραάίϋοη 

δ7Ρία€[Π6 (θεο[χά/ος ~ Ο^ΌΠ). 

33-37. ϋΕΚΝΙΕΚδ ΜΟΜΕΝΤ5 ΕΤ ΜΟΚΤ ΌΕ 3Ε8υ8 (ΜΙ. XXVII, 45-50; Εβ. XXIII, 44- 

45», 46; 3ο. χιχ, 28-30). 

33) Εα δίχίβιηβ Εβπρβ βΙαίί ιηίάί, βοιηιηβ 1β άϋ Γ£’β. ΡβΐΗ. 3β βίίβ ΙουΙ 1β 
ραδ8α§·β δπρ 1β(|πβ1 ί1 γ απρα Ιίβπ άβ Ρβνβηίρ : ν, 15 ην δε [χεσημβρία κα\ σκότος 
κατέσχε πασαν την Ίουδαίαν και εθορυβοΰντο και ήγωνίων (χ^ίποτε δ ήλιος εδυ, Ιπειδή ετι 
εζη· γέγραπται <^γαρ^ αύτοϊς, ήλιον ριή δΰναι έπι πεφονευριένω. 16 καί τις αυτών εΤπεν* 

ποτίσατε αυτόν χολήν ρετά δξους* και κεράσαντες Ιπότισαν. 17 και Ιπλήρωσαν πάντα κα\ 

Ιτελείωσαν κατά τής κεφαλής αυτών τα άριαρτήριατα. 18 περιήρχοντο δέ πολλο'ι [χετά λύχνων 

•ζ^κα'ι^ νο|χίζοντες ότι νύξ έστι<^ν, άν^επαύσαντο. 19 και ό κύριος άνεβόησεν λέγων* ή 
δύναριίς ριου, ή δύναρ,ίς ·<[χου>- κατέλειψάς (χε, και είπών άνιλήφθη, 
Εβδ Ιβηββρβδ άοηί ί1 βδΐ ίβΐ (5πβδίίοη βΙαίβηΙ πηβ ββΐίρδβ άβ δοΙβίΙ ά’αρρβδ 

Ιβδ ΑοΙα ΡίΙαίί (ΤίδβΙι., ρ. 234 : Ικλειψις του ήλίου γέγονεν κατά τδ είο^θός), ιηαίδ Ορί- 

§·βηβ αναίΐ άβ3α ηοΙβ ςπβ 1β ρΐιβηοιηβηβ βδΐ ίηιροδδίΜβ α Ια ρΙβίηβ Ιπηβ. ΕΙ 
δί Γοη αΙΙβ^ΉαίΙ (ΐπβ 1β ιηίραβΙβ η’βη βΙαίί ς[πβ ρίπδ δί^ηαΐβ, ί1 ρβρΙίςπαίΙ άβ 
ρρβηάρβ §“αΓάβ : ηί ηοη, τηαξηίΐυ,άίηβτη τηίναβηΐί ΟΒίβηάβτβ νοΙβηΒ, ίηοίάαΐ ίη 

Ηεΐίΐη Βαρίβηύητη ΒαβοηΙί ΙιηίιΐΒ βΐ πια^ίε ίηβάβΙίίαίβτη ίη Ιΐ0ΊηίηίΙ)ΐί8 εαρίβηίί- 

διΐ3 ορβΓβΐιΐΓ ({ΐιατη βάβτηί^ΐΆ ΜΙ., η® 134). 8ί Γοη βίΙαίί Ρ}ι1β§Όη, δπρ Γββΐίρδβ 
ς[πί βπΐ Ιίβπ απ άβΐιπΐ άπ Ρβ^'ηβ άβ ΤίββΡβ, ί1 ρβροηάαίΐ ςπβ ΡΜβ^οη ηβ Γα 
ραδ ρΙαβββ α Ια ρΙβίηβΙπηβ. Κηαβ. (δΠΡ ΜΙ.) Ρβηοηββ ά δοη Ιοπρα Γαρ^ππιβη^ 
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Ιοπίβ Ια ίθΓΓθ ]υδ€[ΐι’α Ια ηβπνίβπΐθ ΙιβιΐΓβ. ΕΙ α Ια ηβιινίθΐηΘ Ιιθιιγθ, 
3θ8υ8 οπα (Ι’τιηβ νοίχ ΓογΙθ : « ΕΙοϊ, Εΐοϊ, Ιαιηα 8α1)αο1ι11ιαηί ? >> οθ (}ΐιί 

ΙΐΓβ (1θ Ρ1ι1β§:οη (οΓ. ΕυβΕΒΕ, ΟΗνοη. ΙίΒ. 2 αά Οίγιηρ. 203; Ρ. Ο. XIX, 535), 
ΟβρβηάαηΙ ί1 ηβ δυίΤίΓαΐΙ ρ&δ άβ ραρίβρ άβ ηυα^βδ οράίηαίΓβδ ίηίβροθρίαηΐ 
ροπρ υη ιηοπίΘηΙ Ια ΙυιηίβΡβ άυ δοΐβϋ. II δ’α^^ϋ άβ Ιβη6ΐ)Ρβ8 ιηίραουίθυδβδ, 
ϋοιηιηβ βΐΐβδ βΙαίβηΙ άβορίΐθδ ραρ Ιβδ ρτορίιβίβδ αιι ιηοιηβηΐ άβδ ^“ραηάδ οΐια- 
ΙίιηβηΙδ άβ Όίβιι, 3οβ1 ιι, 10; ιπ, 4. 15; Ιδ. χιιι, 10; ε, 3; 3βΡ. χν, 9; δυρίουί 
Αιηοδ VIII, 9 ((Ιβ]α οίΐβ ραρ δαίηΐ Ιρβη. IV, χχχιιι, 12) : δύσεται 6 ήλιος ιιεσημβρίας. 
Εοίδγ ρβηδβ ΓπέιηΘ (}υβ 1θ Ιβχίβ ά’Αιηοδ βδΐ Ια ρριηοίραΐβ δουροβ άθδ βναη- 
§“θΙίδ1βδ. Μαίδ ί1 βδΐ ά’αιιίαηΐ ρΐυδ Ιβπιβραίρβ άβ ηίβρ Ια ΡβαΙίΙβ άα ίαίΐ, ςυθ, 
οΐιαςαβ αηηββ α 3βρυδαΙβπι, 1β άβΐιυΐ ά’ανριΐ (βΐ οβίΐβ δαίδοη δβυΙβιΠΘηΙ) βδί δί- 
§“ηαΐ6 ραρ άβδ ]οιΐρηββδ Ιρβδ δθπι1)Ρβ8 ςαβ ηουδ ηοιηπιοηδ ίαιηίϋβΡβιηβηΙ άβδ 
δίροοοοδ ηοΐΡδ. Ε’αΙιηοδρΙιβΡΘ βδί βιηΙΐραδΘβ βί Ρβιηρίίβ άβ ροπδδίβΡβ. Οη 
ρβπί δυρροδθΡ ηιΐθ ββ ρΙιβηοιπΘηβ α ρρϊδ ββ ^οαρ-Iα υηβ ίηίβηδϋβ ιηίραβυίβιΐδβ. 
Μδ*· Εβ Οαιηυδ α βίΐβ α ββ ρροροδ άβδ ραδδα^βδ ά’αυίβυρδ ρροίαηβδ δοιινβηΐ 
ραρρβίβδ : Υικα. Οβο/'^. ι, 463 : 8οΐ6ΐη άιοβνβ ^αίδηηι Αηάβαί... ΙΙΙβ 

βΐίαπι βχύηοίο ιηΐεβΓαΙιΐΒ Οαβεαρβ Ροηιαιη, Οητη οαριιΐ οΒεαίΓα ηίύάιιηι /βρ- 
Γΐίξίηβ Ιβχίΐ... ΥοίΡ αυδδί Ριυτ. ΡβΙορίά. 295® : ό μεν ήλιος εξέλιπε κα'ι σκότος Ιν 
ήμερα τήν πόλιν εσχεν. ^ιιο^(^11β Εοίδ^ αΐί ββρίί : « ίΐ βδί ρρβδς[υβ ρυβριΐ άβ δυρ- 
ροδβρ ςυβ Ιβδ 87ηορίί(}υβδ οηί νουΐπ ραρΙβΡ άβ ίβηβΙιρβδ δ’αρρέίαηί αυχ ίροη- 
ίΐβΡβδ άβ Ια ΡαΙβδίίηβ » (II, 678), β’βδί ββρβηάαηί Γορίηίοη άΌρί§^., ΜαΜ., 
8\νβίβ, Κίοδίβρπι. βίβ. βί, βοιηιηβ οη Γα νη, άβ ΥΕν. ΡβΐΗ. Ε’βχρρβδδίοη εφ’ δλην 
τήν γην ροιιρραίί δί^^πΙΓιβΡ Ια ίβΡΡβ βηίΐβΡβ (Εβ. χχι, 35; Αροβ. χιιι, 3), δ’ίΐ δ’α- 
§^ίδδαίί ά’υη ρΐιβηοιηβηβ (^ηί δ’αάρβδδαί α ίοιίδ δβδ Ιια1)ίίαηίδ, οη ά’ηηβ ηου- 
νβΠβ ς[ηί άύί ρβηβίρβρ ραρίοηί. Μαΐδ Ιβδ ίβηβΙιρβδ, άαηδ ββ βαδ βοιηιηβ άη 
ίβιηρδ άβ ΓΕχοάβ (Εχ. χ, 22), δοηί ηη δί§·ηβ άίνΐη ςηί η’α άβ ραίδοη ά’έίρβ ςηβ 
ροηρ ββηχ ςηί αναΐβηί βοηδβΐβηββ άβδ ίαίίδ; β’βδί υη ιηίραβΙβ ςαί α ηη ΐ3ηί άβ- 
ίβΡίηΐηβ. II η’βδί ραδ άη ίοηί ρροηνβ ςηβ Μβ. αΐί ρβηδβ δβηίβιηβηί α Ια άηάββ, 
οη ά ίοηίβ Ια άηάββ; Ιβδ ίβηβΙιρβδ βοηνρβηί ΓΙιορίζοη : ίβΐ βδί Ιβ ίαίιΐβαη ςηβ 
Γβναη§·β1ίδίβ α δοηδ Ιβδ ^^βηχ βί ςη’ίΐ ηοηδ ρρβδβηίβ. 8ηρ Ιβ δβηδ άβ ββ ιηιρα- 
βίβ, Ιβδ ΡβΡβδ οηί αναηββ ρΙηδίβηΡδ βχρΙίβαίίοηδ. Οκιο. (I. I.) : ιηιαξο (ηιί Ιβηβ- 

})ταηιτη ϊΙΙα ^ιχίχιναπιτη η^ιιαβ οοτηρΓβΙιβηΒΐίΓαβ ^ηβΓαηί ξβηΐβτη Ιαάαβαηι, 

(ΐυ,αΒΐ αιΐΒΐ Βΐιηί Ιηπιίηί νβνο πιαηηΒ ΒΐιαΒ ίη^βννβ; 3εκ. (ίη Μί.) : νίάβΐιΐΓ ιηίΗι 

οΙαήΒΒΐιηΐίΐη Ιατηβη ηιιιηάί, Ιιοο βΒί ΙαηιίηαΓβ πιαίιΐΒ ΓβίναχίΒΒβ ναάίοΒ βτιοβ ηβ 

αιιΐρβηάβηΐβπίΐ νίάβνβΐ Όοπιίηηηι αηί ίηιρίβ ΙΙαΒρΗβπιαηΐβΒ Βΐια Ιιιββ ^ηιβνβη- 

ΐηη, ββ ςηϊ η’βδί ραδ δαηδ ηη ββρίαίη αηίιηίδηιβ νίρ§^ί1ΐβη. Εα ηιβίΐίβηρβ βχρίί- 
βαίΐοη ραραίί βίρβ ββΠβ ςηί βοηνϊβηί αηχ ραδδα^^βδ άβ ΓΑ. Τ. II δ’α§·ίί ά’ηη 
δηρρβιηβ 3η§’βιηβηί άβ Βίβη; Ιβδ ίβηβΙιρβδ ρβηάβηί δβηδίΐιΐβ δοη αβίίοη βη 
ίηδρίραηί αηχ Εοιηιηβδ ηηβ ίβρρβηρ ιηγδίβρίβηδβ. 

34) Εβ βΡί άβ 36δηδ άαηδ Μβ. (Ρδ. χχιι, 1) βδί ίοηί βηίίβρ βη αραιηββη. Έλωί = 
; Ιβ δοη ^0, αη Ηβη άβ ά, δ’βχρΗςηβ ραρ ηη ραρρροβΗβιηβηί ανββ Ια ρρο- 

ηοηβΐαίίοη άβ ΓΙιβΗρβη, βοιηηιβ ηηβ βά. άη Ταρ§*. δηρ Ρδ. χχιι, 3 ρορίβ ιηβιηβ 
αη Ηβη άβ (Ραεμαν, Ονατηιη.^ ρ. 156); άη πιοίηδ οη ηβ ρβηί ραδ 

ρροηνβρ ροηρ ββίίβ βρος[ηβ Ια ρροηοηβίαίΐοη βοηραηίβ άβδ ά βη 6. λαμα οη 
ρβηί-βίρβ ρΐηίόί λεμα (κΟΕ) βδί ραρίαίίβιηβηί αραπιββη, ηιαί^ρβ Ια ηβ§;·αίίοη άβ 
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νβπί (ΙίΓβ : « Μοη Οίβιι, ιηοη Βίβυ, ρουΓ(|αοί ηι’ανβζ-νου8 αΒδίη- 

Ι^οίδγ : « Σβτητηα {Ιαίπτηα) ρπδ οοπιπιο ραΓίίοαΙβ ίηΙβΓΡΟ^^αϋνβ βδί ΗβΙϊΓβπ » 

(II, 682); ΗέΙ)Γβυ, δ&ηδ άοπίβ, ηιαίδ αυδδί ΚΓαπίΘθη αηοίβηΠΏ^ (Βαιμαν, Οραιπηι., 

221), ({ΐιοίςυβ Ιβ αίί; βοπΐ Π5Ό^, ίοΓΠΐβ ρΐυδ ΓβοβηΙβ. — σαβαχθανεί = 

1β ρΓβιηίβΓ δοΐιονα δθ ρΓοηοης&ηΙ, 1β δβοοικί βίκηΐ ςιιΐβδΟθηί; 1β ρ 
βδΐ ΐΓ&ηδΟΡϋ βχοβρίίοηηβΐΐθπίθηΐ χ α οαυδβ άυ Π ςυβ Ιβδ Ορβοδ οηΐ Ιρ&ϋθ υηί- 

ίοριηβιηβηΐ οοιηιηβ αδρίρβθ (οί. Οκιοενε, ΕχαρΙββ); Ια ναριαηΐβ σαβακτανει άβ 
Γβηά 1β ^ άυρ. Β’βχρίίοαίίοη βη §·ρβο βδΐ ίτέδ 3υδ1β, βΐ ρβροηά & οβΠβ άιι ΙθχΙβ 
Ιΐβ1)Ρβα ραρ Ιβδ ΒΧΧ (ό Θεός μου 6 Θεός μου... Γνα τί Ιγκατέλιπές με;). Β&ηδ ΜΙ. 1β 
ορί βδΐ : ήλει ήλε\ λεμδε σαβα/Οανεί, άοηο ίΐυ Ιίβυ άθ 06 (ΐυί θδί ρΐιΐδ 

νοίδίη άβ 1Ίιβ5ρβυ. ^βρθη^ιαη^ 1β ιηοί δβ Ιροηνβ ΙραηδΟΡίΙ, ηοη Ιρ&άυίί, ά&ηδ 1β 
Τκρ§·υπι (ΙΌπ^βΙοδ, βί πη 3υίί ρ&ρίαηί αραπιόβη ρουνκιΐ Γβπιρίογβρ. €οιηιηβ 1θ 
ΙβχΙβ άβ ΜΙ. βχρΙίςυβ ηιίβπχ Ια οοηίυδίοη ανβο Εΐίβ, λνθΠΙι. βΐ ά’αυίρβδ Ιίβη- 

ηβηί 06 Ι6χΐ6 ροιιρ 06ΐυί €[ΐι’α ρροηοηοβ ^βδυδ. Ε6ΐυί (Ι6 Μο. αυραΗ ρουρ Ι)υί (Ι6 

οοη8ΐρυίΡ6 υη6ρ1ιραδ6 ρΐυδ ρυΡ6ΐη6ηΙ αραΐϊΐβ6ηη6 (Όαεμαν, ΤΥοΗβ... I, 42 δ.). ^6 

οροίραίδ ρΐιΐδ νο1οηίί6Ρδ (ΐυ6 Μο. άοηηο Ιο ΙοχΙο αιιΐΐιοηΐίςαο, οορρί§·β άαηδ ΜΙ. 
ρουρ ρβικίρο Ια οοηίυδίοη ρΐυδ νραίδΟίηΜαΜο. Ο’βΙαϋ υη ραδ νορδ Ιο ΙοχΙο 
1ιβΙ>Ρ6υ. Εο ϋοάβχ Β α Ιραηδορϋ 06 ΙοχΙο οη οηΐίορ : ηλει ηλει λαμα ζαφθανει; (άο 
ιηβηίΐο ζαρΗίαηί ά, ζαρΗαηί Ιί) = Εα οΐιυΐο άυ δοη α, 

ΐϊίβιηο ρορρβδοηίαηΐ 'αζ/ι, η’α ρίοη ά’βίοηηαηΐ αρρβδ λαμα; Ιο 2, 6δί ΡΟιηρΙαοβ ραρ 
ρΗ α οαυδο άο Γαδρίρβο θ. II οδί ρΐυβ άίίϊιοίΐο ά’οχρίίςυορ Ια ΙραάυοΙίοη άο Β 
ο^νειδισας με [βχρΓοΒναΒίί πιβ, ο: ιηβ ίη ορρΓοΒρίιιτη άβάίβίί, ί; πιβ τηαΐβάίχίβύ, ]ή. 
Οη ηο ρουί ρρβΙοηάρο ςυο ο’οδί υη αάουοίδδοπιοηΐ (Ιο Γαΐ3αηάοη, ςυί αυραϋ 
ραρυ οΐιοςυαηΐ. ^6 οροίραίδ ανοο ΒαΙηιαη {ΨΕοΠβ... I, 43, ηοίο 2) οΐ Νοδίΐο 
{Εχρο8. Τίηΐ68 ΧΙ, ρ. 335) ςυ’υη ΙοοΙουρ δαοΗαηΙ άυ δγριαςυο α ορυ ςυο ζαφθανει 
ρορρβδοηίαΐί; Ιο δγρΐαι^υο βΐ ίΐη’ΐΐ α, οη οοηδβίΐυοηοο, οΐιαη^-β έγκατέλιπές 

με 6η ώνείδισας με, α υηο βρο(}υ6 Ιτβδ ΙιαυΙο, ρυίδ(:{υ6 Ιοδ ν6Γ88. αηο. Ιαίΐ. οηί 
δυίνί 06ΐΐ6 νοίο. ΝθδΙΙο ίηδίηυο (^υο Ιοδ ΙραάυοΙίοηδ ςυί β§*υΡ6ηΙ άαηδ Μο. οί 
άαηδ Μί. ρουρραΐοηί Ι)ί6η ανοιρ βίβ α3θυίβ6δ αρρβδ οουρ. II βίαίί οοροηάαηί ίη- 

(ΙίδρβηδαΜο άο άοηηορ αυχ Ιοοίουρδ Ιο δοηδ άο οοίΐο ραροίο δυρρβηιο άο 36δυ8. 

Μ. Εοίδγ α αΐΐαί^υβ Γαυίΐιοηΐίοίίέ άο οοΙίο ραροίο, ροοοηηυο ραρ άοδ 6χβ§·βΐ68 

ίρβδ 1ίΐ3βραυχ [ΗοΙίζ., νΕβΙΏι., ΚΙθ8ΐ. οίο.), ραροο ηυο Μο. οί Μί. << 86 ρορροη- 

ηοηί βη (^υβίςυβ 80Γίβ ρουρ άίρβ ςυβ 3β8υ8 ρου88α υη §·ραη(1 ορί, αρρβ8 Ιβι^υβί 
ί1 βχριρα, ίαηάί8 ςυβ Ευο ηβ ραρΙβ οιυβ ά’υη ορί », βίο. (II, 683). Οριίίςυβ νραί- 

ιηβηί Ι)ίβη Ιβ^^βΡβ. Εα ιηβίΠβυρβ §^αραηίίβ ά’αυίΐιβηίίοΐίβ 68ί οβ ς[υβ οβ ορϊ Ιυί- 

ηιβηιβ α ά’βίραη^Ό. 0’β8ί ρβυί-βίρβ ρουρ οβία ςυβ ηί Εο. ηί Ιο. ηβ Γοηί ρβρροάυίί. 
\^Εν. ΡβΐΗ Γα ίραη8ίθΡη).β. II α οοπιρρί8 ΕΙι άβ Μί. 8θίί οοιηιΏβ υη β(}υίνα- 

Ιβηί άβ « ίοροβ », 8θίί ρΐυίόί οοιηιηβ ΡβρΡ68βηίαηί *ι^Ν, πιαί8 άαη8 1β 8βη8 

βίγιηοΐο^ίςυβ άβ Γοροβ, οοπιπιβ Γαναίί βηίβηάυ Ας. ισχυρέ μου ισχυρέ μου. 

Εί Γοη 8αίί Γαΐ3υ8 ςυ’οηί ίαίί άβ οβ8 ραρο1β8 0βρίαίη8 ραίίοηα1ί8ίβ8 ρουρ άιρβ 
ςυβ άβ8υ8 βίαίί ιηορί άβ8β8ρβραηί άβ 8οη οβυνρβ, άβ Ιυί-ιηέιηβ βί άβ Βίβυ. II 

ίαυάραίί Ιβυρ ραρρβΙβρ ΓβχρΙίοαίίοη άβ Μ. Εοί87 : « Οβίίβ ρΙαίηίβ η’βίαίί ρα8 

οβΠβ ά’υη ρβνοΙίβ ου ά’υη άβ8β8ρβΡβ, ο’βίαίί οβίΐβ άυ 3υ8ίβ 8θυίΓραηί βί α88υρβ 
ςυαηά ιηβπιβ άβ Γαπιουρ βί άβ Ια ρροίβοίίοη ςυβ Ιυί §^αράβ ]υ8ςυβ άαη8 Ια ιηορί 
Ιβ Βίβυ άβ ίουίβ δαίηίβίβ » (II, 685). 
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άοηηθ? » 35 Εί (}υβ1(|ΐΐθ8-ηη8 άβ οβυχ (|ΐιί βίαΐθηΐ; 15, Γβηίβικί&ηΐ, 

(ϋΓθπί : « ΥοΠα ςυ’Π Βρρβίΐβ ΕΗβ! » 36 Εί (ΐυβίςυ’υη οοιίΓαηί θτηρΙίΓ 

υηβ βροη^θ <1β νίη&ί§;·Γθ, Ια ιηίΐ αιι 1)ουί ά’αη Γ08θαα ροιίΓ Ιιιί άοη- 

II βδΐ ρβηΙ-θίΓβ ιηβιηβ ΐΓορ οΐιβροΐιέ άβ άίρβ ανβο Κηαΐ). (Μο., ρ. 422): ^ηανβ 

οτηηι ϋοπδοΐαΐίοηβ βχ Όβί νίεΐοηβ δηδίραοΐα ίη ρΓο/'κηάΐδείτηατη ^ιιαηιάαηι 

τηο68ΐΐύαηι αηίτηα βίηε ίτηπιβΓεα €8ί. Οη ηβ ρθΐιΐ ουΜίβΡ βη βίΤβί ςιιβ οθδ ιηοΐδ 

δοηί βιηρρυηΐβδ 5 υη ρδ&υπίθ. Εη Ιβδ ρροηοηςαηΐ, 1β δ&ιινβπρ ηουδ ίηνϋβ 5 

ρβηδβρ ςυβ 8οη αιηβ δ’θπίρβίίβηΐ άαηδ Ιβδ δβηΐΐιηθηίδ ηιαρςυβδ ρ&ρ 1β ρβαΐ- 

ιηίδίβ. Εβδ δίΐυαϋοηδ δοηί Ιβδ ηΐθΐηβδ, βί ββρβηάαηί, αιι ιηίΐίβιι άβ δβδ δουί- 

ίραηββδ, 1β ρδ&ΙιηίδΙβ βηίρβνοΐΐ Ια άέΐίνραηββ βί 1β δαίαΐ {Ρδ. χχιι, 25); ηβ 

βοηνίβηΐ-ίΐ ραδ (1’αί1ρί1)ΐιβρ 5 ^βδιιδ Ιβδ πιβπιβδ βίβναϋοηδ βί βηοορβ 1)βαιιβοηρ 

ρΐυδ ραρίαίΙβδ (βί. ΗοΙίζ., 181) ? 

35) Εα ρβηιαρ(}ΐιβ ηβ ρουναϋ βίρβ ίαίΙβ (^ηβ ραρ άβδ 3ιιίί8, βΐ άαηδ 1β Ιοη 

άβ δαρβαδπιβ ςη’ίΐδ οηί <^β^α βηιρίογβ. Εΐίβ βίαΐΐ αΙΙβηάα άβ ίοιίδ βοπιπιβ ρρβ- 

βυρδβυρ άη Μβδδίβ; ββυχ ςυί ρβηδαίβηΐ ςυβ 1β Μβδδΐβ αηραϋ (1’α1)θρά υηβ 

βχίδΙβηββ ο1)δβυΡβ βί ηιίδ6Ρα1)1β βοπιρΙαίβηΙ δπρ Εΐίβ ρουρ Γβη ΡβΙΐΡβΡ. €βδ 

Ιραάίϋοηδ, άοηί ηουδ βοηηαίδδοηδ Ια ίορπιυΐβ α υηβ βροςυβ ρΐυδ 1)αδδβ (Ζβ 

Μβ88ΐαηί8ηιβ..., ρ. 210-212, 221 δ., 248), δβ ΡβίϊβΙβηί άβ]α άαηδ ββδ πιοΐδ : ϋ 

αρρβΠβ Εϋβ. II βίαϋ, ί1 βδΐ νραί, άΐίββίΐβ άβ βοηίοηάρβ ΕΙοϊ βΐ ΕΙίαΙι^ πιαίδ 

αυδδί Ιβδ 3υίΓδ η’οηΙ-Πδ ραδ βοηίοηάυ; ίΐδ ίοηί υη πιββΐιαηΐ βαΙβπιβουρ βί υη 

οαΐβπιβουρ πιββΐιαηί. ϋ’αίΙΙβυΡδ ί1 βδί βηβορβ ββαυβουρ ρΐυβ (ϋίΠβίΙβ (1’ίηια§·ί- 

ηβρ βοηιπιβηί οη αυραϋ βοη^υ 1β ςυίρροςυο ρΐυδ Ιαρά. Εοίδγ βδί ίορί βηιβαΓ- 

ραδδβ άβ πιαίηίβηίρ δα ηβ§^αΙίοη δυρ Γαυίΐιβηίΐβϋβ άβ ΙουΙ 1β ραδδα^^β : « Εβ ]βυ 

άβ ηοΐδ α βίβ ίαϋ ραρ άβδ άυίίδ; πιαίδ ί1 α άύ βίρβ ίαίί δβυΐβπιβηί άαηδ Ιβδ ρρβ- 

ηιίβΡδ Ιβπιρδ άυ βΐιρίδϋαηίδπιβ... βίβη ςυ’οη αίΐ άβ]α ρυ άίρβ ανββ ίροηίβ δυρ 1β 

Εαΐναίρβ : « Εΐίβ να νβηίρ. ΕΗβ ηβ νίβηάρα ραδ » (II, 685 δ.). Μαίδ δί, ά’βυχ- 

πιβηιβδ, Ιβδ άυίίδ οηί ρυ ρβηδβΡ α ΕΗβ, 1β βρί άβ άβδυδ νβηαίί Ηίβη α ρροροδ 

ρουρ βχβίίβρ Ιβυρ Ιυ^υΗρβ Ηοηηβ Ηυπιβυρ. « Τίβηδ, νοίΐα ]υδίβηιβηί (ΐυ’ίΐ Γαρ- 

ρβΠβ! » 

36) Εβίίβ ρβΡδοηηβ ηβ ρβυί βίΡβ βνίάβηηηβηί ςυ’υη δοΙάαί. Οη άίί (|υβ, η’β- 

ίαηί ραδ ΙυίΓ, ί1 η’αναίί 3απιαίδ βηίβηάυ ραρΙβΡ ά’ΕΗβ. 8’ί1 βίαίί, βοπιπιβ ββία 

βδί ίρβδ ρροΗαΗΙβ, ορί^ίηαίρβ άβ δβΗαδίίγβΙι (δοκύκΕκ, I, 460), ΓαίΗρπιαίίοη βδί 

υη ρβυ ρροηιρίβ. ^υ^ δαίί δί Γαηβίβη ρρορΗβίβ ά’ΐδραβί η’βίαίί ραδ βοηηυ 

βηβοΡβ άαηδ 1β ραγδ βοπιπιβ υη ουβίγ ββΙβΗρβ, βί νβηβΡβ υη ρβυ άβ ίουί 1β 

ηιοηάβ? Ο’βδί άυ πιοίηδ [αυ]ουράΊιυί 1β βαδ άυ ΙίΗαάβν, ({μ'ιΙ δοίί ΕΗβ, δαίηί 

Οβορ^β ου υη ουβίγ ηιυδυΐπιαη. Εη ίουί βαδ ί1 νίβηί ά’βηίβηάρβ ραρΙβρ ά’ΕΗβ, 

ί1 α βοηιρρίδ ςυ’ίΐ δ’α^ίδδαίί ά’υη ΗΗβραίβυρ δυρηαίυρβί. 

Ρουρ Ιυί, ί1 δβπιΗΙβ Ηίβη ςυ’ίΐ βδί πιύ ά’υη δβηίίηιβηί άβ βοηιραδδίοη. 
Μ. Εοίδγ ρβ§·αράβ ββ νίηαί§·ρβ βοπιπιβ υηβ ίηνβηίίοη άβ Ια ίραάίίίοη, ρουρ 
ΡβαΙίδβΡ Ιβδ ρρορΗβίίβδ (Ρδ. εχυιιι [εχιχ], 22 : εις την δίψαν μοο Ιπότισάν με δξος) 
πιαίδ Γίπιπιβηδβ πια]θρίίβ άβδ βΧ6§·βίβδ γ Ρββοηηαίί Ια ρο8οα άβδ δοΙάαίδ ροπιαίηδ, 
πιβ1αη§·β ά’βαυ βί άβ νίηαί§·ρβ (Ρεαοτε, ΜίΙβ8^ 836). Οη βίίβ Ριητ. Οαίο ηιαίοι\ 

ρ. 336 6 : ΰδωρ δ’ επινεν Ιπι στρατείας, πλήν ειποτε διψτ^σας περιφλεγώς δξος ητησεν. Εβδ 
Ορίβηίαυχ ηβ δ’ίηδίαΐίβηί ηυΐΐβ ραρί δαηδ υηβ ^αρ^ΌυΙβίίβ; Ιβδ δοΙάαίδ άβναίβηί 
ανοίρ ανββ βυχ Ιβυρ Ηρβυνα§·β άαηδ υηβ βρυβίιβ, ρβυί-βίτβ ίβρπιββ αυ §;·ου1οί 
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ηβΓ α 1)θίΓΘ, άίδβηΐ : « Νουβ δΐΐΐοηβ νοίΓ δί Εΐίβ νίβικίΓα 1θ ίδΐΐΓβ 

(ΙθδΟβηάΓΘ. )) ^θδαδ, αγαηΐ ρουδδθ ηη ^γβικΙ οή, θχρίΓδί. 

οπ αυ δοιηιηβΐ ρ&Γ ηηθ βροη§·β. II έίίΐϋ αίδέ άβ ρΙαοβΓ Γβροη^^β ίιη1)ίΙ)6β άβ 
νίηαί^ρβ αιι 1)θυ1 ά’υη ΓΟδβαυ. Εη άβρϋ άβ Ια δέοΙιβΓθδδβ άυ δοΐ, ί1 ρουβδβ 4 

^θ^υδίιIβπ1 άβδ ΓΟδβ&υχ ΐΓβδ ΗαυΙδ, 8βΓηΙ)1αΐ3ΐβδ α οβυχ ςυί Γοηηβηΐ άθ νΓ&ίδ 
ίοιίΓΡβδ αηχ δοπΓΟθδ ς[υί 3&ί11ίδδβηί ρρβδ άβ Ια ιηβΓ ΜοΓίβ. ^ο. ηοιηιηβ ΓΙι^- 

δορβ, άοηί ΓίάβηΙίΠοαΙίοη η’βδί ραδ οβΓίαίηβ. — Μ. Ηβίάβά {Όα8 ΙιβίΗ^β Σαηά, 

1910, ρ. 74) ίάβηΙίΓιβ ΓΙι^δορβ ανβο 1β Ιΐιγιη δαπνα§[·β βΐ δαρροδβ (^υ’υηβ ίουίΤβ 
άθ 06 Ιΐιγπι, ρΙαοθβ απ 1)ουΙ ά’υη ΓΟδβαυ, δυρροΓίαίΙ Γβροη§·Θ. Ε’θδί υηβ οοηοί- 

ΙίαΙίοη ίη§“βηί6υ8θ άθδ ΙβχΙβδ. — Ιπότιζεν ραΐ’αίΐ βίρβ οοπιηιβ ν. 23 υη ίπιραρΓαίΙ 
άβ ΙβηΙαΙΐνθ. 
Ε’ίηάίνίάυ ςυί οίΪΓΘ 1β νίηαί^Γβ δ’αάρβδδβ αυ §τουρβ ({υί α ίαϋ 1β ]Θυ άβ ιηοΐδ 

δυρ Εΐίβ, βΐ ςυί δβπιΜβ δ’βίρβ ορροδβ α δοη ιηουνβπιβηί ά’ΐιυπιαηίΐβ. II 

Ιβυρ άίί : αφετε, « Ιαίδδβζ-ηιοί ίαιρβ », οοπιηιβ χιν, 6. Μαίδ, οοπιηιβ Ιαηί ά’αυίρβδ 
ρβΡδοηηβδ, ίΐ η’α ραδ Ιβ οουρα^β ά’βίρβ 1)οη δαηδ ίαίρβ υηβ οοηοβδδίοη αυχ 
πιοςυβυρδ ςυί δβ Ιαρ^υβηί ά’ανοιρ άβ ΓβδρριΙ. II ρρβηά άοηο ά δοη οοηιρΙβ Ιβυρ 
ρΐαίδαηίβριβ. 8ί Γοη νβυί Ιαίδδβρ Ιβ ίβπιρδ ά Εΐίβ ά’αρρινβρ, ί1 ίαυΐ Ι3ίβη δουΐα- 

§^βρ υη ρβυ Ιβ ραΐίβηί. Εβ δβραϋ Ιβ δβηδ, πιέηιβ δί Γοη ρβ^^αράβ αφετε οοπιπιβ 
άβίβρπιίηαηΐ Ιβ 8υΙ)]οηοΙίί αυ δβηδ ά’ίπιρβραίίί, 1^® ρβΡδοηηβ {ΜοηΙίοη, 175; 

ΟΡ. 413, αφες εγοι αυτήν θρηνήσω βΐ §·ΡβΟ ηΐοάβΡηβ ας). 

Εοίδ7 · « δΐηοβΡβιηβηί, δοϋ ροιιρ βηΙρβΡ α ηιοίΐίβ άαηδ Ια ρΙαίδαηΙβρίβ 
άβδ αυΐρβδ, ϋ πιαηίίβδίβ ΓίηΙβηΙίοη άβ δου1α§·βΡ Ιβ ΟΡυοΐΠέ ρουρ άοηηβρ α Εΐίβ 
Ιβ Ιβπιρδ άβ νβηιρ » (II, 683). ΕβΙΙβ Γορπιυΐβ βδΐ Ιρβδ Ιιβυρβυδβ, πιαίδ ί1 η’βη 
ρβδυΐίβ ραδ άυ ΙουΙ φιβ οβί ίηάίνίάυ δοίΐ υη άυίί άαηδ Ια ρβηδββ άβ Μο. ΕΙ οβ 
δβηδ, Ιρβδ δαίίδίαίδαηΐ, βδΐ οβρβηάαηΐ αδδβζ άίίβοΠβ ά ρβηβίρβρ ρουρ βίρβ 
αυΙΙιβηΙί(|υβ, δοίΐ οοπιηιβ ΙβχΙβ άβ Μο., δοίΐ οοπιπιβ Ρβαΐίΐβ. Μβρχ ρρβίβρβ Ια 
Ιβςοη άβ ε^Γείη. και λέγοντες αυ Ιίβυ άβ λέγων, πιαίδ ο’βδί ρΙυΙόί υηβ Ιιαρπιοηί- 

δαίίοη ανβο ΜΙ. βη ςυί Γβρίδοάβ α υη Ιουρ υη ρβυ άίίΤβΡβηΙ; οβ δοηΐ Ιβδ αυΐρβδ 
ςυί άίδβηΐ ά Γίηάίνίάυ : « Ιαίδδβ ». 

37) Εβ §ταηά ορι ρουδδβ ραρ άβδυδ βη βχριραηΐ α δουνβηΐ βίβ Ρ6§·αρά6 ραρ 
Ιβδ ΡβΡβδ οοπιπιβ υηβ ρρβυλ^β άβ Ια ΙίββρΙβ ανβο ΙαςυβΠβ ί1 Ρβηάαίί δοη αιηβ λ 
δοη ΡβΡβ. Ορί§·βηβ οίΐαηΐ Ιβ ΙβχΙβ άβ ΜΙ. χχνιι, 50 : ώς βασιλέως καταλιπόντος τί) 
σω|Λα και ενεργήσαντος μετά δυνάμεως κα'ι εξουσίας άπερ ’έκρινεν εύλογον είναι ποιεΤν (δυΐ' 

άο. Ιίνρβ XIX, 16, βά. ΒβρΙίη). Εα δίπιρΙβ βχβ^^βδβ άβ Μο. (ου άβ ΜΙ.) ηβ δαυραίί 
ρρουνβρ (^υβ οβ ορί βδί πιίραουίβυχ, οαρ ί1 η’βδί ραδ ίηιροδδίΠβ ςυ’υη ηιουραηΐ 
βχρίρβ αυδδίΐόΐ αρρβδ ανοίρ ρουδδβ υη §“ραηά ορί. Εβδ οαυδβδ ρροοΙιαίηβδ άβ Ια 
πιορί άβ 3βδυδ ηβ ρβυνβηί βίΡβ άβίβρπιίηββδ ανβο υηβ ρρβοίδίοη δοίβηΐίβςυβ. 

Εβδ ορυοίββδ νίναίβηί οράίηαίρβπιβηΐ ρΐυδ Ιοη^Ίβιηρδ, πιαίδ άβδυδ αναίΐ βηάυρβ 
άβδ ΙορΙυρβδ ρΐυδ (ϊυ’οράίηαίρβδ. Εβ ΙβΡΠίβ άοηΐ δβ δβΡί Μο. (βΐ Εο.) έξέπνευσεν 
η’βδί ραδ υδίΐβ αίΠβυΡδ άαηδ Ια βίβΙβ ^τβοςυβ; ί1 βδί οΙαδδίςυβ. Ε’^ο. Ρβίρι α 
πιίδ άνελήμφθη, α ί1 ίυΐ βηΐβνβ », ρουρ ηβ ραδ άίρβ ςυβ άβδυδ πιουρυΐ; ο’βδί υηβ 
Ιραοβ άβδ άοοΙρίηβδ άοοβίίδίβδ άβ ΓαυΙβυρ. 

38-41. Αρκε8 ελ Μοητ βε άέδυδ (ΜΙ. χχνιι, 51-56; Εο. χχιιι, 45'\ 47-49; άο. 
XIX, 31-37). 
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38 Εΐ 1θ Γΐάθαυ άπ Τθΐηρίβ 8θ άβοΠίΓα βη άβυχ, άιι ΗαπΙ ]α8(}αβδ 

38) II γ ίίνδϋ άαηδ 1β Τβιτιρίβ άβιιχ ΙθηΙυρβδ, Γυηβ ά Ια ροΓίβ ά’βηΐρβθ άυ 
ηαο8 {ΒβΙΙ. V, ν, 4), ΓαυίΡβ βηΐρβ 1β 8αίηί βΐ 1β δαίηΐ άβδ δαίηΐδ {ΒβΙΙ. V, ν, 5). 
3θ8βρ1ιβ Ιβδ ηοιηπιβ Ιουίβδ άβιιχ καταπέτασμα, υη ρίάβαα α1)αί88β ηυί άβδοβικίαίΐ 
ά’βη Ιιαυί. ΟθΙΙβ άίδροδίΐίοη ΐιηίΐαϋ οβΠβ άιι Τα1)βρηαοΐΘ άέορϋ άαηδ ΙΈχ. 1<β 
ρρβιηίβρ 8β ηοιηιηαϋ βη 1ΐ6ΐ)Ρβιι ηιάδά/ΐ (“ΟΟ), 1β δβοοηά ρΐιιΐόΐραροΐίβίίι (η3"ΐ2), 
011 ρανόΙίέιΗ ΙιατηηιάΒάΙί, θΐ υηβ ίοίδ δβυίθιηθηί τηαΒάΙζ (Ναιη. ιιι, 31). 1*68 I^XX 
(Ιίδβηΐ κάλυμμα δβιιίβιηβηΐ ροιιρ τηάδάΐί, ιηαίδ οιιιρίοίβηί καταπέτασμα άα ρανοΜίΗ 
βΐ άιι ιηάΒάΙζ. Αυδδί Ιβδ αυίβυρδ 8β δοηΐ-ίΐδ άέοίάβδ δαρίουί ά’αρρβδ 1θ δ^ιηΐίο- 
Ηδπιβ. δαίηΐ 3βΡ., Αά ΗβάίΒίαιη {Ρ. Ζ. XXII, 992) : Μίΐιι νίάβίαρ ΐη ραδδίοηβ 
Όοηιίηί ιΙΙηά νβίαηι 6886 6θη86ί88ΐίΐη, (^ηοά ίη ία}?6Γηα6ΐίΙο 61 ΐη ΐ6ηιρΙο /'ογϊξ 
ρο8ίίυ,τη (ιΐ6Γαΐ; 6ΐ αρρ6ΐΙαΐ)αΐαΓ 6χΐ6ΓΪα8 : ^α^α ηυηο θχ ραρίο νίάβιηιΐδ, βί βχ 
ραρΙβ οο§^ηο8θίιηιΐ8. Οιιιη αιιΐβπι νβηβρΗ ςυοά ρθρΓβοΙυιη βδΐ (I Οορ. χιιι, 9 βΙ 10), 

Ιηη6 6ί ν6ΐυ,ϊη ΐηΐ6νΐη8 άΐηΐΊηρ6ηάαιη 68ΐ. Ββ ιηέΐΏΘ δαίηΐ Τΐιοιηαδ, Β II»®, 
(}. οιι, αρί. 4, αά 4. Β’ορίηίοη ρΐιΐδ οοιηιηαηΘ, δΐιίνίβ ραρ ΚηαΙ)., α11β§^αβ (^αβ 1β 
δβοοηά νοίΐβ οοηνίβηΐ ιηίβυχ αιι 87ΐηΙ)θ1ί8πΐθ άβ Γβρίίρβ αιιχ ΗόΙίΡθιιχ (ιχ, 9 88.; 
X, 19), ιηαίδ οη η’αάηιβΙΙρα ραδ ίαοίΐβπιβηΐ (^υβ Ιβδ άβυχ §^ραη(Ιδ άοοίβυρδ η’βη 
αίβηί ραδ οοπιρρίδ 1β δβηδ. Βαίπιαη (ΤνοΠβ, 45) ρβηδβ θ[υβ το καταπέτασμα τοΰ 
ναοΰ δαηδρίιΐδ ηβ ρβυΐ έΐρβ ςαβ Ια ΙβηΙυρβ βχΙβρίΘιΐΡβ, βΐ βη βίΤβΙ ΗβΙ). ιχ, 3 άίί 
το δεύτερον καταπέτασμα βΐ Ρΐιίΐοη, 12, το εσώτατον καταπέτασμα ροιιρ άβδί^ΐ'ηθΡ 
ΓαυίΡβ. II δ’α§·ϋ ά’υηο πιαηίί'βδίαΐίοη βχΙβρίβυρβ άβ Ια ρυίδδαηββ άβ Βίβυ ςιιί 
άβναίΐ βίρβ ίαβίΐβπιβηΐ βοηδίαΐέβ. ^’βδι βοπιπιβ υηβ άβδββραΐίοη άυ δαηβΙυαίρβ 
αηβίβη αυ ρροΟί ά’υη ΤβπιρΙβ ηουνβαυ βί δρίρίΙυβΙ. ΜΙ. βΙ Ββ. οηΐ 1β ιηβιηβ 
ίηβίάβηΐ, ρΙαββ ραρ Ββ. αναηΐ Ια ιηορί άβ 36δυδ. ΜΙ. α δυρρρίιυέ από, ίηυΐίΐβ 
άβναηί άνωθεν, ιηαίδ ς[υί βδΐ άαηδ Ια 1αη§“υβ άβ Μβ.; βί. ν, 6. Β’Ζ’β. Ρβΐη, ν, 20 : 
καί αυτής της ώρας διεράγη τδ καταπέτασμα του ναού της ^Ιερουσαλήμ εις δύο. ΚΙοδΙ. βίΐβ 
Ρι,υτ. Ό6ηΐ6ΐν. χΐι : επεσήμηνε δε τοϊς πλείστοις τδ θειον δ μίν γάρ πέπλος... πεμπο'μενος 
διά του Κεραμεικοΰ μέσος Ιρράγη, βΟΓΠΐηβ δ’ίΐ δ’α§;·ίδδαίΙ ά’υη ρΓθάί§·β δβιη1)1α1)1β, 
πιαίδ ί1 οιηβΐ ά’α]ουΙβρ ι^υβ 1β νοίΐβ, ρορίβ βη ρροββδδίοη, δβ ίβηάίΐ ά βαυδβ 
ά’υηβ ΙβηιρβΙβ, θυέλλης εμπεσούσης, βΐ ί1 ηβ δ’α§·ίΙ άαηδ ββ βαδ άβ Ια πιορΙ άβ 
ρβΡδοηηβ. Ββδ ρροάί§·βδ Ρβίαΐβδ ραρ ΡΙυΙαρςυβ δοηΐ υηβ ρυηίΐίοη άβ Ια ΩαίΙβρίβ 
δαβρίΐβ^^β άβδ ΑίΗέηίβηδ βηνβΡδ Ββηιβίρίυδ. 
Αυ δίηιρΙβ Ιίίρβ άβ βυρίοδίΐβ. Ββ 10 ανρίΐ 1910, αρρβδ Ια άβάίβαββ άβ Γβ^ΐίδβ 

αΐΐβπιαηάβ άβ Ια Βορπιίίίοη άβ Μαρίβ α άβρυδαίβηι, υη βουρ άβ νβηΐ νίοΙβηΙ 
δ’βίβναηΐ αρρβδ υη δίροββο ηοίρ άββΜρα Ια Ιβηίβ ς[υ’οη αναίί άρβδδββ άβναηΐ 
Γβ^Ιίδβ ρουρ αΙ)ρίΙβΡ Ιβδ ρβίβρίηδ. 
Βαηδ ΓΕν. δβίοη Ιβδ ΗβΩρβυχ, β’βδί 1β ΙίηΙβαυ (^υί βδί ]3Γίδ6 : 8αίηί άβρ. {I. Β 

Αά Η6άίΐ)ίαιη) : ίη 6ναηξ6ΐΐο αυ,Ιβηι, (^αοά Η6})ΓαΪ6ί8 Ιίΐ6Γί8 δοΗρίπηι 68(, 

ΐ6§ίηΐΗ8 ηοη ν6ΐηπι ί6ηιρΙί 86ί88ΐίηι, 86ά 8ΐιρ6ΐΊίηιίηαΓ6 Ι6ΐηρ1ί ηιΪΓα6 πια^ηΐίη- 

άίηί8 60ΓΓαί886 (δυρ ΜΙ., 8ΐιρ6ΓΐΐηιίηαΡ6 Ι6ηιρ1ί ίηβηίΐα6 ιηα§ηίίαάίηί8 (ναοΐατη 

6886 αΧ({η6 άίνί8ΐιιη) \ Μ. Βοίδγ (ρ. 689, ηοΙβ 4) βίίβ υη Ιβχίβ άβ δαίηΐ 3βρ. ςυβ 3β 
η’αί ραδ δυ ίρουνβρ, βί ^υί ραραίί βίρβ υηβ §·1οδβ. 
Β’αροβργρίιβ α ρβυί-έΐρβ νουΐυ ίηιίίβρ Ιδ. νι, 4 βί Απι. ιχ, 1 (Ζοί5ί/), βαρ οη ηβ 

ρβυί §·υβΡβ δυρροδβρ υηβ βοηίυδίοη άβ ΐη33 βί άβ ά’αυίαηί θ|υβ ΙίαρΗΐον 
8ί§·ηίββ βΐιαρίίβαυ, βί ηοη Ιίηίβαυ, βί (^υβ Γαροβργρίιβ βίαίί βη αραπιββη, ηοη 
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βη 1)β8. Εί 1θ ΟΘηΙυήοη (}ΐιί β’βίαίΐ Ιβηιι βη Γαοθ άβ Ιαί, νογαηΐ 

(|ΐι’ί1 αναΐί βχρίΓθ αίηδί, άίΐ : « νΓαίιπθηΙ, οβί ΙιοΓηπίΘ βίαίΐ Ρίΐδ άθ 

βη 1ιβΙ)Ρβιι. II βδΐ ά’αίΐίβηΐ’δ βΐΐ’&η^^β ςηβ ββΐ αροβρ^ρΐιβ 3ΐΐ(Ιβο-β}ΐΓβΙίβη ηίΐ 

ίΐββιΐδέ 1θ δ^πιΐϊοΐίδπιβ άβ Ιη ηιίηβ άα Τβπιρίβ. 

39) Μβ. άϋ κεντυρίων, ηοη έκατονταρχ^ος (-/,ης) βοιηηιβ ΜΙ. βΐ ίιβ. υΕν. ΡβίΓ. 

ρΐιΐδ Ιοίη (νιιι, 31) θπιρΙοίβ ηυδδί κεντυρίων. ^β πιοί ΙαΙίη αναίΐ, βοπιπιβ ά’αηΐρβδ 
ίβηηβδ ιηίΙίΙαίρβδ, ρβηβίΓβ βη ^Γββ (Ροι.υβ. νι, 24), βί. κεντυρίωνες άαηδ ηηβ ίηδβρ. 

32 αν. 3.-0. (Ογ. ξνα^ο. Ιπβογ. 196, 9), πιηίδ ίΐ βίαϋ άβπιβηΡΘ Ιρβδ ρ&ρθ. Οθ 
οβηΐυριοη ηνηϋ ο1)δβρνβ Ια δββηβ ά’βη ίαββ, ρΐηδ αίίβηΐίνβπιβηΐ ςαβ δβδ δοΙάαΙδ. 

ΙΙη Ιρβδ ^ραηά ηοη[ΐΐ3Ρβ ά’αηίοριίβδ (ΑΟ βίβ. η, η, ν§., 8\/Γ8ίη., ρ68.) α]οηΙβηΙ 

κράξας αρρβδ ούτως, ββ (ΐηί ΡβδΙρβίηΙ ίρορ Ια ρβηδββ. Οβ ββηΐηριοη α να 1)ίβη άβδ 

βραβιΓιβδ δ’αίϊαιΐίΐίρ ρβα α ρβα βΐ ρβηάρβ Γαηιβ δαηδ ςα’οη δ’βη αρβρςοίνβ. 3β8α8 

βδί πιορΙ 1)βααβουρ ρΙαδ νίΐβ βΐ βη ]βίαηΙ αη ^ραηά βρι; ββία βΙαίΙ βχΐραοράίηαιρβ; 

πιαίδ ΓαϋίΙαάβ άβ 3βδυδ Ιαί-ηΐΘΠΐβ α άα ίουβίιβρ ββί Ιιοιηηιβ ςηί η’βηΐροΐί 

οράίηαΐΡβπίΘηΙ βη βοηΙαβΙ ςα’ανββ άβδ αιηβδ §·ΡθδδίβΡβδ. 8αρ 1β δβηδ βχαβί άβ 

δβδ ραροΐβδ οη η’βδί ραδ ά’αββορά, ά’ααΐαηΐ (^αβ άαηδ Οβ. ί1 3^ α δβαΙβηιβηΙ : 

νΓαίτηβηΐ οβί Ηοτητηβ €8ΐ ιιη ^ιι8ίβ. Β’αρρβδ ηηβ ίαηΙαίδίβ άβ 8ίρααδδ, (^αβ Βοίδγ 

,μι^β ρ1ααδί1)1β, 1β ββηίαριοη α ρβηδβ ςαβ ΓβδρριΙ άίνίη (|υί αηίπιαίΐ άβδαδ βΙαίΙ 

ραρϋ άαηδ ββ βρί. ΗοΙίζ. άίΐ ρΙαδ δβΡίβαδβπιβηΙ ςαβ 1β ββηΐυριοη, βίαηΐ ραϊβη, 

α δίπιρίβηιβηί ρβ§·αράβ άβδπδ βοπιπιβ αη έίρβ βχΐραοράίηαιρβ, βοπιπιβ αη ΙιβΡΟδ. 

Β’αρρβδ Κηαΐ)., 1β ββηίαρίοη α οαϊ Ιβδ ΐηδαΐΐβδ άβδ άαίίδ ςαί δβ ηιοςααίβηΐ άβδ 

ρρβίβηΐίοηδ άβ άβδπδ α δβ άΐΡβ Ρίΐδ άβ Βίβα, βΐ ί1 δβ ραη§·β άα βόΐβ άβ άβδαδ, 

,Ια^βαηΙ ςαβ β’βδί Ιαί ςαί αναίΐ ραίδοη. Ο’βδΙ 1β δβηδ 1β ρΙαδ ηαΙαρβΙ, βαρ ί1 βδΐ 

αη ρβα βχα^βΡβ άβ άίρβ ανββ Βοίδ^ ςαβ 1β βρί άα ββηίαρίοη βδί αηβ βοηίβδδίοη 

άβ Ια ΓιΙίαίίοη άίνίηβ αα δβηδ ού Γβηίβηάαίί Μβ., βί βοπιπιβ αη ρβηάαηί ά Γίη- 

ίροάαβίίοη, « δίηοη άαηδ Ια δοαρββ ρρίπιίίίνβ άβ Μαρβ, αα πιοίηδ άαηδ αηβ 

ρβάαβίίοη ίηίβρπιβάίαίρβ, ά Ιαςαβίΐβ η’βίαίί ραδ βηβορβ αηηβχβ 1β Ρββίί άβ Ια 

δβραΙίαΡβ βίάβ ΙαάββοανβΡίβ άα ίοπιΡβαα νίάβ » (II, 694), — ά’ααίαηί ςαβ ββίίβ 

Υβάαβίίοη ίηίβρπιβάίαίρβ βδί αηβ βΙιίηιβΡβ. Οη άοίί ββρβηάαηί βοηδίαίβρ (}αβ Ιβδ 

ίβρπιβδ βΐιοίδίδ ραρ Μβ. — βη ίαηί (^αβ άίδίίηβίδ άβ ββαχ άβ Ββ. — δοηί βίιοίδίδ 

άαηδ Γβδρρίί άβ ίοαί δοη βναη§'ί1β φΐί βδί ά’απιβηβρ α βοηίβδδβρ ςαβ άβδαδ βδί 

Γίΐδ άβ Βίβα. 

Β’^'β. Ρβίρι ηοιηπιβ Ρβίροηίαδ (νιιι, 31) 1β ββηίαρίοη ς^αί α §*αράβ 1β ίοηιΐ3βαα, 

1β πιβηιβ δαηδ άοαίβ ηαβ ββίαί ςαί §·αράαίί Ια βροίχ. Β’αρρβδ αηβ ίραάίίίοη, ί1 δβ 
ηοηιπιαίί Λογγΐνος, Βοηφη {ΑοΙα ΡίΙαΐι, Τίδβΐι., 2ββά., 309), ςαοίςαβ ββ ηοπι δοίΐ 
οράίηαίρβηιβηί ρβδβρνβ αα δοΙάαί (|αί α ρβΡββ άβδαδ πιορί ά’αη βοαρ άβ Ιαηββ 
{θ68ΐα ΡΐΙαίί, Τίδβΐι., 387). 

Ββ βαραβίβρβ Ιιίδίορίςαβ άα βρί άα ββηίαρίοη η’βδί ραδ ίηΓιηηβ ραρββ ςαβ άβδ 

ηιορίδ βοαρα§·βα8βδ οηί απιβηβ άβδ ΡβπιαΡ(|αβ8 αηα1ο§'αβδ; ί1 βδί αα βοηίραίρβ 

ά’ααίαηί ρΙαδ νραίδβΐΏΐ)1α1)1β δί οη 1β βοπιραρβ ααχ ρβΩβχίοηδ άβδ Αΐβχαηάρίηδ 

αρρβδ Ια ηιορί άα δραρίίαίβ Οΐβοιηβηβ (Ρβυτ. ΟΙβοιη. χχχιχ) : οΐ το σώρ,α τοΰ 
Χλεομένους άνεσταυρωμένον παραφυλάττοντες είδον ευμεγέθη δράκοντα τη κεφαλή περιπε- 

πλεγμένον... εκ δε τούτου δεισιδαιμονία προσέπεσε τω βασιλεϊ και φόβος... ώς άνδρδς 
άνηρημένου θεοφιλούς και κρείττονος την φύσιν. Οί δε Άλεξανδρεί’ς και προσετρέποντο..., ηρώα 
τον Κλεομε'νη και θεών παίδα προσαγορεύοντες. Α]οαίοηδ ββρβηάαηί (^αβ Ια δαρβΡδίί- 
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Βίβυ. » π υ αναίΐ αιΐ88ί άθδ Γβιηϊηβ8, (}υί Γβ^αΓίΙβίθηΙ; άβ Ιοίη, 

ραηηί 1θ8(|αΘΐ1β8 βΙαίβηΙ ΜαΗθ άβ Μα^άαΐα, θ1 Μαηβ, πιθγθ άβ 

Ι8€ςυβ8 1θ ρβΐίί θ1 άβ ^08Θ, θΐ δαίοπίθ, Ιβ βαίνβίβηΐ (^πβηά 

ί1 βίαιί βη ΟαΙίΙθΘ βΐ (5111 Ιβ δβΓναίβηΙ;, βΐ Ββαιιοουρ ά’αυίΓββ ςιιί 

βΙαίβηΙ ιηοη1;βθ8 ευθο Ιπί α ΙθΓΐΐ88ΐβπι. 

ίίοη (1β8 Αΐβχαηάπηδ οβδδα &υ88ί1όί ςα’οη Ιβυρ βυΐ άοηηέ υηβ βχρΙίο&ϋοη 

Γαϋοη&ΙίδΙβ άβ Ια ρΓβδβηββ άτι ββΓρβηΙ 8πρ Ια ίέΐβ άβ Οΐβοιηβηβ. ΟβΙΙβ ρΓβ8βηββ 

ά’υη 8βΓρβηΙ 8ιιγ Ια Ιβίβ άπ οαάανΓβ αΙΙαβΙιβ ά υηβ ογοιχ αναΐΐ 8υ^^βΓβ Γίάββ 

ά’υη ΙιβΓΟδ; οη νοϋ βοπι1)ίβη ηουδ βοηιιηβδ Ιοίη άυ βαραβΙβΓβ Ιιυπιαίη βί βυρ- 

ηαίπρβΐ άβ ΓΕναη§·ί1β. 

40) Μαρία, ίοΓΠΐβ §^Γββ^υβ άβ Μίπαηι (□*11Ό); Μαγδαληντ^, άβ Μα§;·άα1α, Ια ίβηπιί- 

ηαίδοη ίηάί(5υβ Ιβ ραγδ. Εβ Μα§^άα1α άαηδ Ιβ Ταίπιυά,/. Μααεν. ιιι, 
20·=) ρρβδ άβ Τί1)6παάβ βδί αυ3ουΓάΊιυί 6ΐ-Μ6]άβΙ, δπΓ Ιβδ ΙίΟΓάδ άυ Ιαβ. Εβ 
Ταίπιυά άβ Βαίί^ΐοηβ [ΟΙιαΒΒαΐΗ 104ΐ> βΐ 8αη}ι. 67») ηοπιπιθ Ια πιβΓβ άβ άβδυδ 
{Ββη Ραηάένά) βοίίΤβυδβ ρουΓ ίβπιπιβδ (αυίρβπιβηΐ 

06 ^υί η’α ήβη α νοϊρ ίβί, ά πιοίηδ ςυ’οη ηβ βυρροδβ ςυβ Ιβ ηοπι άβ 
Μα^-άαΐα, ΓβΙβηυ να^υβπιβηΐ βοιηπιβ ηοιη βναη§·β1ί(}υβ, δοϋ άβνβηυ άαηδ Ιβ Ταΐ- 
πιυά Ιβ ηοπι ά’υηβ ρροΓβδδίοη, ββΐΐβ άβ Ια πιβΓβ άβ άβδυδ. ΤουΙ βδΐ ροδδίΜβ 
άαηδ ββ βΙιαοδ. Εβδ νβΡδδ. 5^γγ. ; 3ΐη, ϊιίβν. ρβδ. οηΐ Βίβη Γβηάυ ΝΠ’ί^'ΤΑΌ, ββ 
ςυί βχρήηιβ Γοπ^ίηβ. ΟβΙΙβ Μαηβ αναίί βίβ άβΐίνρββ ραρ άβδυδ άβ δβρί άβιηοηδ 
(Εβ. VIII, 2; Μο. χνι, 9). Οη βαίΐ ς[υβ Ια ρΐυραρί άβδ ΕαΙίηδ Γοηί ίάβηΙίΠββ ανββ 
Ια ρβοΙιβΓβδδβ άβ Εβ. νιι, 37 δδ. 
Εα δββοηάβ Μαηβ βδΐ ςυαΙίΠββ ίβί ιηβΓβ άβ άαβςυβδ Ιβ ρβΐίΐ βί άβ άοδβ; β’βδί 

Ιβ δβυΐ δβηδ ρίαυδίίιΐβ, βαρ οη ηβ ρβυί §^υβΡβ Ιραάυίρβ ανββ 8^Γ8ίη. βΠβ άβ 
άαβςυβδ Ιβ ρβίίί βί πιβΓβ άβ άοδβ. ΕοΡδ(}υβ Μβ. ηοιηιηβΓα αυ ν. 47 Μαρίβ άβ 
άοδβ, β’βδί βίβη άβ Ια ιηβιηβ ςυ’ίΐ νβυί ραρίβρ; ί1 ίαυί άοηβ ρββοηηαίίρβ (^υ’υηβ 
ίβιηιηβ ρβυί βίρβ άβδί^ηββ ραρ Ιβ ηοπι άβ δοη Πίδ. 8ί ββία βδί βοηίραίρβ α 
Γυδα^β §·Γββ, ρίβη άβ ρΐυδ ίρβςυβηί άαηδ Γυδα^^β αραββ; ί1 βδί ρβπηίδ άβ βοη- 
3ββίυΓβΡ ίβί υηβ ίηίΙυβηββ δβιηίίίςυβ. Εβ ιηβηιβ Μβ. α άύ ρβηδβρ α Ια πιβιηβ 
Μαρίβ (ϊυαηά ίΐ ραρίβ άβ Μαρίβ άβ άαβςυβδ (χνι, ι), (}υ’οη ίηίβρρρβίβρα αυδδί 
ηιβΡβ άβ άαβςυβδ, βί οβίίβ ίβρπιίηοΐο^ίβ δ’βδί ίπιροδββ α Εβ. χχιν, 10. — 6 ρ.ιχρ6ς 
ρβυί δί§·ηίΓιβΓ Ιβ ρΐυδ ίβυηβ, βί. ϋΕΐδδΜΑΝΧ, ΒίΒ6ΐ8ίαάί6η, 142, βί Ια ηοίβ βυρ Ιβδ 
ίρβΡβδ άβ άβδυδ, ρ. 72 δδ. 
δαίοιηβ βδί Ιβ ηοπι βββρβυ άβ ίβηιπιβ (/· ΟίίβΒί. νι, 36·=) ανββ υηβ ίβηηί- 

ηαίδοη ^ρββςυβ, βοιηηιβ Μαριάριη, δί δουνβηί άαηδ άοδβρββ (Βαεμαν, Ογ., 155). 

Ε’βναη^^ίΐβ δβίοη Ιβδ Ε§“7ρίίβηδ Ια ρβρρβδβηίβ βοιηπιβ η’α^αηί ραδ βυ ά’βηίαηίδ : 

καλώς ουν έποίησα ρ.ή τεκοΰσα (2); ιηαίδ Γαυίβυρ άβ ββί αροβΡ^ρββ βδί Ιιοδίίΐβ αυ 
ιηαΓία§^β. II βδί ρροβαβΙβ ςυ’βΠβ βΙαίί Ια πιβΡβ άβδ Γιΐδ άβ Ζβββάββ, άυ ηιοίηδ δί 
Ροη βοηιΜηβ Μβ. βί Μί. (χχ, 20) δυρ ββ ηοπι. * /)^νΜ 

41) ΟβΙΙβδ ςυί δοηί ηοηιιηββδ βίαίβηί Ιβδ ρΐυδ αίίαβίιββδ α άββυδ. 8αίηί άβρ. 
(δυρ Μί.) : Οοη8ΐί6ΐΐίάίηί8 Ιιιάαίοαβ ['ιιίΐ, ηβο άΐίοβΒαίιΐΓ ίη ου,Ιραπι πιονβ ξβηύε 

αηύ^ηο, ηΐ πιιιΙί6Γ68 άβ 8ΐιΙ?8ίαηίία 8ΐια νίβΐυ,γπ αΐ^ηβ ν68ύίαηι ρΓαβοβρΙΟΓίΒηδ 

πιίηίβίΓαΓβηΐ. 

42-47. άΕδϋδ Εδτ Εΐ^δΕΥΕΕί (Μί. XXVII, 57-61; Εβ. χχιιι, 50-55; 3ο. χιχ, 38-42). 
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^2 ΕΙ 1θ δοΐΓ βίαηΐ; άβ]α αΓΓίνβ, οοπιπιθ ο’όΐαίΐ Ια ραραβοένθ, ο’βδί- 

α-άΐΓβ Ια νβίΐΐβ άα 8α1)1)αΙ;, ^3^ο80ρ}1 (ΙΆηιηαίΙιίβ, πΐΘΐη1)Γ6 άίδ- 

Ιίη^πθ άα οοηβθΠ, (}αί, 1ιιί άπδβί, αΐΐθΐκίαίΐ 1β τβ^ηβ άβ Βίβα, νίηΐ 
βΐ βιιΐ 1θ οοαρα^β (1θ ρβηβίΓβΓ αχιρΓβδ άβ Ρίΐαΐβ θί άβ άβιηαηάΘΓ Ιβ 

42) ηδη δβΐϊίΜο 1)ίβη ΐΏ&Γί}ΐΐΘΓ υπβ ηααηοβ : 1β δοίΐ' η’θδΐ ρ&δ ίοαί 4 Γαϋ νβηιι. 
Όαηβ Μο. όψία ίη(ϋ(}υβ ΟΓάίηαίρβιηΘηΙ υηβ Ιιβιιρβ αβδβζ Ι&Γάίνβ, ι, 32; ιν, 35; 
VI, 47; XIV, 17. Εί οβρβηά&ηί 1β δα1)ΐ3&1 η’βδί ραβ οοιηιηβηοβ. 8ί Γοη ηβ νβαί 
ραδ θ[υβ Μο. 8Θ δοϋ οοηίΓβάίΙ άαπδ Ια ηΐθΐηβ Η§:ηβ, ίΐ ίαπί Γβοοηηαίίρβ ςα’ίΐ 
άί8ΐπ1)αβ Ιβδ ίαίΙδ ραρρόποάβδ άβ Ιτοίδ ΙιβπΓβδ. Ιοί ηουδ δοιηιηβδ άδίχΙιβυΓβδ; 
Ια ιηοΓΐ άβ ^Θ8υ8 α^αηΐ βιι Ηβα α Ιροίδ Ιιβυρβδ, ί1 βδΐ Ιρβδ ηοίυρβΙ ςηβ 1β Ιβπιρδ 
βηΐρβ ίροίδ βΐ δίχ αίΐ βίβ ρρββΐδβιηβηί βιηρίο^β ραρ Ιβδ άβιηαροΐιβδ άβ ^0δβρ11, 
β1 β’βδί δαηδ άουίβ ββ ςυβ ρβηδαΐΐ Μβ. 
Εα παρασκευκΙ, ο’βδΙ-α-άίρβ Ια ρρβραραϋοη βη ναβ άιι δα1)ΐ3αΙ; βί. ^οδ. Ληί. XVI, 

VI, 2 ; Ιν σάββασιν η προ αύτ% παρασκευή. 
Μβ. βχρίίςαβ ά’αίΙΙβυΡδ ββ ΙβΡίηβ ραρ προσάββατον, ιώοΙ βιηρίογβ άαηδ άαάϋΐι 

VIII, 6 βΐ άαηδ άβδ ϋΙρβδ άβ Ρδαιιπιβδ χαι (χοιι) Ν βΐ χβιι (χοιιι) Β. Εα ρροχί- 
ιηίΐβ άη δα1)1)αΙ ο1)1ί§·βαίί α δβ ΙιαΙβΡ, ροιιρ ηβ ραδ Γηαης[ΐιβΡ απ Ρβροδ οΙ)1ί- 
^[“αίοίρβ. Οη η’βίαϋ άοηβ ραδ αιι ίουρ Ιρβδ βΐιόιηβ άβ Ια ίβΙβ άβ Ραςαβ. 
Ό’αρρβδ Ια βοηΐυηιβ ροιηαίηβ, Ιβδ βορρδ άβδ βρπβίββδ άβπιβηραΐβηί αΙίαβΙιβδ 

α Ια βροίχ; ηουδ ανοηδ άβ^α άίΐ (5υ’ί1δ βΙαίβηΙ §·αράβ8 ρουρ €[υ’οη ηβ ρύΐ Ιβυρ 
άοηηβρ Ια δβρυΐΐυρβ δαηδ ρβρηιίδδίοη. Αυ βοηΐραιρβ, ά’αρρβδ Ια Ιοί 3υίνβ, άβδ 
βορρδ ηβ άβναίβηί ραδ άβηιβυρβρ ρβηάυδ; ί1 ίαΐΐαίΐ Ιβδ βηδβνβΠρ αναηί Ια ηυίΐ; 
οι. XXI, 23 : ού κοιριηθτίσεται τδ σώμα αδτοΰ επι του ξύλου, άλλα ταφ^ θάψετε αύτδ έν τ^ 
ήμερα έκείντ). II βδΐ άοηβ αδδβζ νραίδβπιΒΙαΜβ ςυβ, δαηδ Ια άβιηαρβίιβ άβ ^Οδβρ11, 
Ιβδ ^υ^ί8 αυραίβηΐ άβιηαηάβ α άβΙαβΙιβρ βυχ-ιηέιηβδ Ιβδ βορρδ άβ Ια βΡοίχ, ρουρ 
Ιβδ βηδβνβΐίρ ά’υηβ ιηαηίβΡβ (ΐυβίβοηςυβ, ρβυΐ-βίρβ ρουρ Ιβδ ^βιβρ άαηδ υηβ 
ίοδδβ βοπιπιυηβ. Νουδ ηβ δανοηδ ραδ ραρ άβδ ίβχΐβδ ΜδΙορίιιυβδ δί Ιβδ Κοιηαίηδ 
δβ βοηίορπιαίβηί α ΙβυΡδ υδα§·βδ δυρ ββ ροίηΐ. Ε’βδί ββρβηάαηΐ ββ (|υβ δυρροδβ 
ΓΑ’β. Ρβίΐ'ί. Βαηδ ββΐ αροβργρίιβ, άοδβρίι βδί υη αιηί άβ ΡΐΙαίβ βΐ άυ 8βί§^ηβυρ. 
II άβιηαηάβ 1β βορρδ άβ ^βδυ8 αναηί ςιι’ίΐ δοίί βρυβίΓιβ, βί Ρίΐαΐβ δ’αάρβδδβ ά 
ΗβΡΟάβ : και δ Ηρώδης Ιφη* άδελφέ Πειλάτε, ει και μή τις αυτόν ητηκει ημείς αυτόν 
ΙθάττΓομεν, Ιπει και σάββατον επιφώσκει, βί ί1 α11β§“υβ Ια Ιοί. Ρηιρον, Όβ Ρβξξ. 

8ρβο., ί. II, 324 : μή επιδύετω δ ήλιος άνεσκολοπισμένοις, άλλ’ Ιπικρυπτέσθωσαν γη προ 
δύσεως καθαιρεθέντες. ^υοί 0}υ’ίΙ βη δοίί, Ια άβιηαρβίιβ άβ άοδβρίι βίαίί άβ ββΠβδ 
ςυ’οη ηβ Ρβίυδαίί ραδ δαηδ άβ §τανβδ ραίδοηδ : οοϊψονα αηίιηαάνβΓΒοηιηι 

(Ιΐιί})ΐΐ8ΐί1?€ΐ ρ6ί6ηύ})ΐΐ8 αά 86ρΐίΙΐιΐΓαηι άαηάα 8Ηηΐ (Οιο. χρνιιι, 24, ά’αρρβδ 
Ραυΐ); Ιιοάίβ αιιίβηι βοηΐϊπ, ΐη ^ΐί08 αηΐτηαάνβΗίΐιΐΓ, οοΐ'ρονα ηοη αΐίΐβΐ' 8βρ6- 

ΙίηηίιΐΓ, ^ηαπΊ 8Ϊ (ιιβΓίΙ ρβύΐηηι βί ρ6ΐ'ηιί88ηιη : βί ηοηηηη({ΐιαπι ηοη ρβηηίί- 

ίίίιΐΓ, τηαχίηιβ ηιαίβ8ίαίί8 βαιΐ8α άαπιηαίοηιπι [βοά. Ιοβ. ά’αρρβδ ΕΙρίβη). 
43) Εβ άοδβρίι βδί ά’ΑρίιηαίΙιίβ ς;υβ, ά’αρρβδ Ευδβββ βί δαίηί ^βIΌIηβ, ί1 ίαυί 

δίίυβΡ α Κβηίί8, ρρβδ, άβ βΙ-Σοηάά (βϊ. Εαοκανοε, ΐΐηβ βχβιΐΓ8ίοη βη ΡαΙβ8ΐίηβ^ 

άοΐί8,νυηίνβΐ'8ίίβ βαίΐιοΐίίΐιιβ, 1891, ρ. 161 δδ.). ΆρειμαθαίαβδίΠ'ΊΙΏΙΠ.Εβδ αηβίβηδ 
ηβ βοηίοηάαίβηί ραδ ββίίβ λάΙΙβ, ραίρίβ άβ 8αιηυβ1, ανββ Καιηα (αυ]. βρ-Καηι), 

α βίη(} πιίΠβδ βί άβπιί αυ ηορά άβ άβριίδαίβιη. Ιοδβρίι ηβ νίβηί ραδ ά’Αρίιηα- 
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οορρβ άβ ^θ8ι18. Ογ ΡΠαΐΘ 8’θΙοηηα (|α’ίΙ ίύΐ ά6]α πιογΙ, θ1, Γ&ί- 

8δΐηί αρρθΐβρ 1θ οβηΐιιηοη, Π Ιιιί άβηιαηάα δ’Π βΙαίΙ; '(^β^α’ ιηοΗ. 

44. ήδη. — ΝββίΙβ : πάλαι. 

ΙΙιίβ, ί1 βδΐ ά’ΑπιηαΐΜβ, από, οί. ^ο. ι, 45; ΑοΙ νι, 9. II βδΐ βουλευτής ςυβ Ιιοίδγ 
ΐΓδκΙπίΙ « οοηδβίΠβΓ », βη &]ουΐ8ΐη1: «1β ιηοΐ βδΐ νκ^^υβ θΐ (ΙίίΓβΡβηΙ άβ οθπχ ςιιβ 
Γέναη^έΗδΙβ α οουΐκτηβ ά’βιηρίο^βρ ς[υ3ΐηά ϋ ρ&ρΙβ άτι δκηΐιβάπη » (II, 702 δ.). 
Εη ίαίΐ Μο. η’α 3&ιη&ί8 βυ βηοοΓβ Γοοο&δίοη άβ ραρίβρ ά’υη ιηβιη1)Γβ άτι δκηΐιβ- 
άήη βη ραρϋβυΙίβΓ, βΐ βουλευτής βδΐ αυδδί βΙαίρ ςυβ ρθ88ίΙ)1β ρουρ δί^ηίΠβΡ ηη 
πιβπι1)Ρβ άβ Ια βουλή οη δβηαί ηαΐίοηαΐ. Εβ ηιοί δαηΐιβάριίβ ςαβ ηουδ ανοηδ 
ίθΡ§^β η’α ραδ άβ βορρβδροηάαηί βη ^Ρββ (1β ΙαΙηηιάίςυβ Νί'ΠίΟ [σύνεδρος] βδΐ 
αδδβζ ρβββηί β1 ρβα υδίΐβ), Ιαηάίδ (^ιιβ βουλευτής δβ ίροηνβ βη ραίπιγρβηίβη 

βΐ βη αραπιββη (ναρίαηίβδ άαηδ Ιβδ Ταίπηιάδ); ββ ηιοί ανβϋ 
βηβορβ Γαναη1α§^β άβ ίαιρβ ίηια^β, δηρίουί ρουρ άβδ Ιββίβυρδ Ιαίίηδ : υη δβηα- 
Ιβυρ! ΙΙβΙαίΙ άρβίηβυΐίΐβ ά’α]ουίβΡ (ϊυ’ίΐ βίαίΙεύσ/ήμων, « άβ1)οηηβ αρραρβηββ», 
Ιβρπιβ ςυβ Ιβδ ΑΙΙίςυβδ η’αναίβηΐ ραδ βηιρίο^β άβδ ρβΡδοηηβδ, βΐ ηυί βδΐ 
Ι)1απΐ6 ραρ ΡΙΐΡ^ηίβΙιυδ : τούτο μεν οί άμαθεϊς έπ\ τού πλουσίου και εν άξιώματι δντος 
τάττουσιν οί δ’ άρ/αίοι έπι τού καλού κα\ συμμέτρου {Καί/ΐ€Γ. 417). ΕβΙΙβ βρϋΐς[υβ 
άοηηβ υηβ βχββΠβηΙβ βχρΙίβαΙίοη άβ Ια ρβηδββ άβ Μβ. Εβ ΡβρροβΙιβ άβ « δαηδ 
βυΐίυρβ » (οί αμαθείς) αίΐβΐηί βη πιβπιβ Ιβπιρδ ΡΙυΙαρςυβ βΐ ^0δ6ρ11β. ΜΙ. α ηιίδ 
πλούσιος. 

Ββ ^Οδβρ11, Μβ. άϋ δβυΐβπιβηΐ €[υ’ί1 αναϋ αίίβηάυ 1β Ρβ§^ηβ άβ Βίβυ, βη δουδ- 

βηίβηάαηΐ δαηδ άουίβ (|υ’ί1 ΓαΙΙβηάαίΙ άβ άβδπδ. Κίβη ηβ ρρουνβ (ΐυ’ίΐ ίύΐ ρΐυβ 

ίβρηιβ άαηδ δβδ βδρβραηββδ ςυβ Ιβδ Αρόΐρβδ, πιαίδ ί1 α βοηδβρνβ άβ Ια δ^πιρα- 

ίΐιϊβ βί άυ Ρβδρββί ρουρ 1β Μαίΐρβ, βΐ δα ροδίϋοη Ιυί ρβρπιβΐ άβ ίαΐρβ ββ ςυΐ 

η’βίαίί ραδ βη Ιβυρ ρουνοιρ. ΙΤη ρβΡδοηηα§·β άβ δοη ραη§[· αναΐΐ ηαίυρβΠβπιβηΙ 

δβδ βηΙρββδ βΐιβζ 1β ΡροβυραΙβυρ. Εηβορβ βδΐ-ϋ ςυ’ίΐ Ιυί ΓαΙΙυΙ άυ βουρα^β ρουρ 

ρρβδβηίβρ υηβ ραρβΐΠβ ΡβςυβΙβ. — τολμήσας, ρρορρβ ά Μβ., βδί Ιρβδ βχρρβδδίί; 

άοδβρίι α άύ ρρβηάρβ δυρ Ιυί, δβ άοηηβρ άυ βοβυρ. Νοηι1)Ρβυχ βχβπιρίβδ άαηβ 

Γιει.0, Νοϊ68, 44, άοηί ββΐυί-βί άβ Ρβυτ. Οαπι. χχιι : Ι«ει δβ τολμήσας τις Ιξ αύτων 
(άβδ ΟαυΙοίδ) εγγύς παρέστη Παπειρίω Μάρκω, κα\ προσαγαγών τήν χεϊρα, πράως ήψατο 
τού γενείου. 

Τουί ββία βδί ραρΓαίΙβηιβηΙ ηαΐυρβί. Εοίδγ α ρρίδ δυρ Ιυί ά’ββΡίΡβ : κ Εα §'αυ- 
βΐιβριβ άβδ ίηάίβαΐίοηδ ραρρβίΐβ αδδβζ Γβιη1)αρραδ ςυβ Γοη βοηδίαίβ βη ά’αυΙρβδ 
βηάροϋδ ρΐυδ ου πιοίηδ δυδρββίδ, ηοΙαπιιηθηΙ άαηδ ΓαίΤαΐΡβ άβ Βαρα1)1)α8. Εβδ 
βναη^^βΐίδίβδ οηΐ άίΐ ςυβ 1β δαηΕβάριη ΙουΙ βηϋβρ αναϋ άββίάβ Ια πιορΙ άβ άβδυδ. 
ΕοπιηιβηΙ βχρίίςυβρ αρρβδ ββία (|υ’υη ηιβηιϋρβ άβ ββΙΙβ αδδβπΒΙββ δβ δοϋ ηιίδ βη 
άβνοΪΓ άβ ρβηάρβ ΓΙιοηηβυρ δυρρβηιβ άβ Ια δβρυΐΐυρβ αυ 8αυνβυρ αΒαηάοηηβ 
άβδ δίβηδ? » (II, 702). 8ί 1β ραίδοηηβπιβηΐ βίαϋ δβριβυχ, οη ρουρραϋ δυρροδβρ 
υηβ Ιιαίηβ ςυί δ’αρρβΙβ α Ια πιορΙ, ηιαίδ 1β ρΐυδ δίηιρΙβ βδΐ άβ ρβηδβρ ςυβ 1β 
δαηΐιβάρίη η’α ραδ βίβ πιαΙΙιβιηαίίςυβπιβηί υηαηίηιβ. Μβ. βί ΜΙ. η’οηΐ πιβπιβ 
ραδ ρρίδ Ια ρβίπβ άβ άοηπβρ ββΙΙβ βχρΙίβαΙίοπ ςυί αΐΐαϋ άβ δοί βΐ οιυβ Εβ. α 
βρυ άβνοΐρ ΓορπιυΙβΡ βχρρβδδβπιβπΐ. 

44) Εβ V., ρρορρβ ά Μβ., ρορΙβ βη Ιυί δοη βαβίιβΐ ά’αυίΐιβηΐίβίΐβ. Β’οράίηαΐΡβ 

Ιβδ βΡυβίΠβδ ηβ πιουραίβηΐ ραδ δί ΙόΙ; Ορί§“βηβ (ίη ΜΙ.) : ιηίταοιίΐιυη βηίιη βναί 
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Εΐ Γθγ&ηί. δίρρΓίδ άιι οβηΙυΓίοη, ίΐ οοίΓογα Ιβ οαάανΓβ α ^08θρ11. 

αγαηΐ; αοΗβΙβ υη Ιίηοβιιΐ, βΐ άβροββηΐ Ιβ οοΓρδ, ί1 Γθηνθίορρα 

άαηδ Ιβ Ιίηοβυΐ, βΐ Ιβ ιηίί ά&ηβ υη δβρυΙοΓβ (|υί ανβίί βίβ ΙυίΠβ (Ιαηδ 

Ιβ ΓΟΟ, βΐ Π Γουΐα υηβ ρίβΓΓβ δυρ ΓβηΙρββ άα δβρυΙοΓβ. Ογ Μαπβ 

ςηοηίαηι ρο8ΐ Ιγ68 Ιιοναε ΓβοβρΙιΐ8 681 ^αί (οΠβ Βίάαηηι νίοΙΐίηΛ8 βναΐ ίη οηιοβ. 

ΡίΙκΙβ άβν&ίΐ δ’βίοηηβΓ*, κυδδί ί&ίΐ-ίΐ κρρβίβρ Ιβ ββηΐυήοη ρουρ δ’κδβυρβρ άβδ 

βΐιοδβδ. Μβ. κ ραρίαίΐθπιβηΐ Ιβ δβηδ άβδ ρβαΐίΐβδ κάιηίηίδΙρ&Ιίνβδ. — τέθνηκεν αυ 
ρκρίαίΐ, ββ ςιιί βδΐ ηορϊη&Ι, ιη&ίδ άπέθανεν α ΓαορίδΙβ, ραρββ ςαβ Ρΐΐκΐβ άβπίδιηάβ 

ίιπ ββηίυριοη δ’ΐΐ Ιαί α νυ Ρβηάρβ Γαιηβ (5’ρνβίβ). Ριρβ ήδη κναπί άπέθανεν κνββ 

Η\ν. (βοηίρβ Τι., Νβδύέ) ά’αρρβδ ΒΒ βΐ κυδδί,]β ρβηδβ, ά’&ρρβδ Ιβδ ΙκΙίηδ ςυί 

οηΐ άβπχ ίοίδ ]αηι, βΐ Ιβ 8χ/γ. /ιίβΓ. ςαί κ άβυχ ίοίδ Βα Ιβςοη πάλαι βδί 
ρουρ νκριβρ Ιβ δί^ΐβ, ρκρββ ς[υβ Ια Ρβρβϋϋοη άβ ήδη βΙαίΙ Ιρορ δίιτιρΙβ; αυδδί 

8^Γ8ίη. 1’ΟΙΏβΙ. 

45) δωρεισθαι η’ίηδίδΙβ ραδ δυρ Ια §·ρα1αί1β; βαρ (^υβ ίαίρβ ρα^βρ βη ραρβίΐ 

08δ? Ιβ Ιβρπιβ ίη(ϋς[υβ ρΐαίόΐ υηβ ίανβυρ άβ Ια ραρί ά’υη δυρβρίβπρ; βί. II ΡβΙ. 

I, 3 δ., Ιβ δβυΐ βαδ άυ Ν. Τ.; I Εδάρ. ι, 7; νιιι, 55; Εδίΐι. νιιι, 1. Μβ. δβ δβρί άυ 

ΐΉοί πτώμα, « βαάανρβ », ςυί βδΐ Ιρβδ νυ1§·αίρβ, βΐ δβ άϋ πιβπιβ άβδ αηίιηαυχ. 

Εα ρΐυραρί άβδ ηΐδδ. βΐ Ιβδ νβΡδδ. ΓοηΙ ρβπιρΙαββ ραρ σώμα, ραρ ρβδρββίρουρ Ιβ 
βορρδ άυ ΟΙιρίδί. ^υ’οη ρβπιαρςυβ ββρβηάαηΐ βοηιΜβη ρβυ Μβ. δβ ρρβοββυρβ ίβί 

ά’αροΐο^βΐίςυβ. II άϋ Ιβδ βΐιοδβδ βοπιπιβ βΐΐβδ δβ δοηί ίραΐΐββδ οίΓιβίβΠβπιβηΙ. 

46) 3θδβρ1ι δβ πιυηίΐ ά’υη Ιίηββυΐ; σινδών η’βδί ραδ ίβί υηνβίβπιβηΐ, πιαίδ υηβ 
ρίβββ άβ Ιοίΐβ; ί1 α βηβορβ Ιβ Ιβηιρδ άβ ΓαβΙιβΙβρ αναηί Ιβ δαΙ)Ι)αΙ βί άβ δβ Ρβη- 

άρβ αυ Εαΐναίρβ, ά’αίΠβυΡδ ίρβδ ραρρροβΚβ. 
— καθελεϊν βδί Ιβ ηιοί ρρορρβ ρουρ βηΐβνβρ υη ηιορί ά’υηβ βροίχ, Ροι.υβε, ι, 

86 : εκείνον μέν καθεϊλον, τούτον δ’ άνέθεσαν ζώντα (ηοηιΙ)Ρβυχ βχβπιρίβδ άαηδ Γιερο, 

Νοΐ€8... 44). Εβ Ρββίί άβ Μβ. ηβ ιηβηίίοηηβ ίβί (ίυβ Ιβ δίρίβί ηβββδδαίρβ; 3βδυδ 

άβροδβ άβ Ια βΡοίχ, βηνβίορρβ άαηδ Ιβ Ιίηββυΐ, ρΙαββ άαηδ υη ίοπιΙ)βαυ. 8’ί1 

α]ουίβ ςυβ ββ ίοηιΕβαυ βίαίί βΡβυδβ άαηδ Ιβ ροβ, β’βδί ρουρ ηιαρ(5υβρ ςυβ Ιβ 

βορρδ άβ 3βδυ8 γ βίαίί ραρΓαίίβηιβηί βη δύρβίβ, βί άαηδ υη βηάροίί ίαβίΐβ ά Ρβ- 

βοηηαίίρβ. Εβ άβίαίΐ αναίί ά’αίΠβυΡδ δοη ίηίβΡβί ρουρ άβδ Ιββίβυρδ βίραη^βΡδ α 

Ια ΡαΙβδίίηβ. Β’αρρβδ Γαηα1ο§^ίβ άβ ηοπιΕρβυχ ίοηιΐίβαυχ, ραρ βχβπιρΙβ ββΐυί άβ 

Ια ρβίηβ άΆάία1)βηβ, υη ίοηιΕβαυ άαηδ Ιβ βίοιίρβ άβ δαίηί-Είίβηηβ βίβ., ί1 ίαυί 

δβ Γι^υρβΡ Ια ρίβΡΡβ ςυ’οη ΡουΙαίί α 1’βηίρββ βοπιπιβ υηβ δορίβ άβ ^ροδδβ πιβυΐβ 

βη§·α^6β άαηδ υηβ ραίηυρβ ρΙαβββ αυ βόίβ άβ Ια ρορίβ. 8β1οη ςυ’οη Ια ΡουΙαίί 

άβναηί Ια ρορίβ ου ηυ’οη Ια ραηιβηαίί άαηδ δα ραίηυρβ, Ιβ ίοπι1)βαυ βίαίί ίβρπιβ 

ου ουνβρί; βί. Ιβ άβίαίΐ ίΡβδ ρρββίδ άβ χνι, 4. Εβ ρρβπιίβρ ιηουνβηιβηί βίαίί 

προσκυλίειν, Ιβ δββοηά άποκυλίειν ραρ ραρρορί ά Ια ρορίβ, άνακυλίειν ραρ ραρρορί α 
Ια ρΙαββ άβ Ια ιηβυΐβ. 

II βδί 1)ίβη βηίβηάυ ςυβ 3θδβρ1ι ηβ ίαίί ραδ ββία ίουί δβυΐ; β’βδί υη Εοπιπιβ 

βοηδίάβραΜβ ςυί α α δα άίδροδίίίοη άβδ δβρνίίβυρδ. Νουδ δανοηδ ραρ άο. (ϊυ’ίΐ 

βίαίί αδδίδίβ ραρ Νίβοάβπιβ. Εβ νβρΕβ ’έθηκεν ραρρβίΐβ Ιβ ίβρηιβ άβδ ίηδβρίρίίοηδ 

δβρυΙβραΙβδ 1)7ζαηίίηβδ α 3βρυ8α1βπι, θήκη, ρουρ άβδί§·ηβρ ββ ςυβ Μβ. ηοιηηιβ 

ίηάίίΤβΡβηίΠΙβηί μνήμα ου μνημεϊον. 

47) Ββυχ δαίηίβδ ίβπιπιβδ δβυίβηιβηί; δαίοπιβ η’βίαίί άοηβ ραδ ρρβδβηίβ. Μβ. 
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άθ Μ8^(1δΐ1α βί Μαηβ, [ιϊιθγθ] άβ ^086, Γβ^αΓάαίβηΙ; ού ί1 αναίΐ βίβ 
ιηίδ. 

β8ΐ ροηοΙυβΙ. 8ιιρ Μαηβ (ΐΉβΐ’β) άβ ^08β, οΓ. ν. 40. Β, η, δ^ΐ'δίη. Γβιτιρίει- 

οθηΐ ίοί ^086 ραΓ ^α^(ίυβ8, ςυί ί1’αρΓθ8 Β^νείη. Θ8ί βηοορβ 1β ρβΡβ άβ ββΙΙβ Μαηβ. 
Ρουρ 1β ιηοιηβηΐ, 1β8 άβιιχ βοιΐΡ&^βιΐ8β8 Γβιηιιιβ8 8θηΙ ρβ(1υίΐΘ8 α ρβ^&ράβρ, 

ιη£ΐί8 β1ΐ68 ηοίβηί 1)ίβη Ιβ Ιίβιι ρουρ ^ ΡβνβηΐΡ. 

Ββ Ρββϋ άβ Ια 8ΘρυΗυρβ α δρββίαΙβιηβηΙ βχβΡββ Ια νβρνβ άβ Μ. Βοίδ^, ςιιί 
νουάραϋ βη ρβ]βΙβΓ Ια Ρβαΐίΐβ αιι ρροβΙ άβ 8οη οάίβυ8β 1ιγρο11ιβ8β άβ Ια ίθ88β 
βοιηηιιιηβ ού Γοη αυραίΐ ίβΙβ άβ8ΐΐ8. ^ι1αηά οη Ιηί ορρθ8β ΓαιιΙορίΙβ άβ 8αίηΙ 
Ραπί (I Οορ. XV, 4), ί1 ρβροηά : « II β8ΐ ίηΩηίπιβηί ρροβαβΙθ ςυβ Ραυΐ ΐ^ηορβ 
άθ8βρ1ι, βοιηιηβ ί1 ί^ηορβ Ια άββοπνβρίβ άη ίοπιΩβαιι νίάβ ραρ 1β8 ίβηιιηβ8 §^α1ΐ- 
1ββηηβ8 » (II, 708). Οβ βρίΙίςυβ ρουρραίΐ ΙουΙ αυ88ΐ Μβη άββίαρβρ ςυβ Ραυΐ 
ί^ηορβ Ροηββ ΡϋαΙβ, βαρ 8αη8 άουΐβ ί1 ηβ Ρβ^αράβ ρα8 I Τίπι. νι, 13 βί Αβί. 
XIII, 28 βοιηιηβ Γβχρρβ88ίοη αηίΐιβηίίςιιβ άβ Ια ρβη8ββ άβ Ραιιΐ. 

II β8ί νραί ςηβ άθ8βρ1ι ά’ΑριιηαΙΙιίβ ηβ ρβραραίίρα ρα8 άαηδ νΜδίοίνβ άβ8 
ορι^ίηβδ άη β1ΐρΪ8ΐίαηΪ8ΐηβ. Μαίδ ςηβ 8αίΙ-οη άβ ββρΙαίηδ αρόίρβ8? II η’^ α ρα8 
άαηδ 1β ρό1β ςη’ίΐ ]οηβ υη 8βη1 Ιραϋ ςηί δορίβ άβδ ρΐηδ δίριβίβδ νραίδβηιΜαηββδ. 
8βη1 ηη Ιιοιηηιβ άβ δα βοηάίΐίοη, βί άοιηίβϋίβ α άβρηδαΐβιη, ροηναίί ίαιρβ ββ 
(|υ’ί1 α ίαίί, βί ΓαΩδίβηίίοη άβδ αρόίρβδ δ’βχρίίςηβ ιηοίηδ ραρ Ιβηρ ίηάίίΤβΡβηββ 
ς[ηβ ραρ Ιβηρ ίιηρηίδδαηββ. Μβ. ηβ άΐί ραδ ςηβ 1β ίοιηββαη ίύί 1β δίβη, ιηαΐδ ββ 
ροΐηί ςηβ ηουδ ίβηοηδ άβ Μί., βδί αηδδί ίρβδ νραίδβιη1)1αΙ)1β. Αη3οηράΊιηί 
βηβορβ ί1 η’βδί ραδ ραρβ ςηβ Ιβδ Οριβηίαηχ δβ ρρβραρβηί ά’αναηββ ηηβ δβρηΐ- 
ίηρβ. Ιι’ΐηίβηίΐοη άβ άοδβρίι ροηναίί βίρβ άβ ββάβρ δοη ίοηιΩβαη αη Μαίίρβ, οη 
ρβηί-βίρβ άβ 1β ραρία^βρ ανββ Ιηί. Βοίδγ α ά’αίΙΙβηΡδ 1β 1)οη ^ούί άβ Ρββοηηαί- 
ίρβ ςηβ ββ η’βδί ραδ 1β ίβχίβ ά’Ιδαϊβ (ιιιι, 9) ςηί α δη^^^βρβ Ιβ ίοηά άη Ρββίί άβ 
Ια δβρηΐίηρβ. II η’βδί ραδ βχαβί άβ άίρβ (^ηβ Ιβδ ίηάίβαίΐοηδ άβ Μαρβ δοηΐ 
βχΐρβιηβιηβηί να§*ηβδ (II, 705); βΠβδ ηβ δοηί ραδ ίΡβδ βίρβοηδίαηβίββδ, ιηαίδ 
βΐΐβδ δοηί ρρββίδβδ. Βοίδ^ : « II Ιαηί ηη δβρηΙβΡβ ροηρ ηηβ 3Θ8ηδ βη δΟΡίβ 
ρβδδηδβίίβ » (II, 705). ΕΙιί δαηδ άοηίβ! βί ροηρ ββία αηδδί ί1 ίαηί ({η’ίΐ δοίί 
ιηορί, βίβ. Εί ςηαηά Μβ. άοηηβ Ιβ άβίαίΐ άβ Ια ρίβΡΡβ, ββ η’βδί « ςηβ ροηρ 
Γαίρβ ρβδδορίίρ Ιβ ιηίραβίβ άβ Ια ρβδηρρββίίοη » (II, 705 δ.), ^ηβ1δ Ρββίίδ ίίβη- 
άραίβηί άβναηί ηηβ βρίίί(ΐηβ δί ρβΡδρίβαββ? 



ΟΗΑΡΙΤΚΕ XVI 

XVI. ^Εί (}ΐιαηά 1θ 8α1)1)α1; ίιιί ρ&δδβ, ΜαΗθ άβ Μ&πβ 
[πίΘΓβ] άβ ^α^(^πβδ, θΐ δαίοπίθ αοΙίθΙθΓεηΙ άβδ ραρΓυπίδ ροιίΓ νβηίΓ 

ρΓαΙί(|ΐΐ6Γ δΠΓ Ιιιί Ιθδ οηοιίοηδ. 2 Εί άθ Βοη ιηαίίη, 1β ρΓβιηίθΓ ^οα^ 

»ρΓβδ 1θ δαΜαΙ, βΐΐβδ νίπΓβηΙ αυ ΙοίϊΐΒβ&υ, 1θ δοΙθίΙ βίαηί (ΐΘ]α 

XVI, 1-8. ί,Ε τοΜΒΕΑυ νιοΕ. Ι,’ΑΝαΕ (Μί. XXVIII, 1-8; 1^0. χχιν, 1-10; οί. ^ο. χχ, 

1 88.). 
1) Μο. δαρροδβ ςαβ Ιβ ]οπγ άιι 8ει1)ΐ38ΐΙ ί1 η'γ αν&ίΐ 3ΐ)8ο1υιηβηΙ ηβη & ί&ΐΓβ. 

Οβία Θ8ΐ ΙοαΙ & ΓαίΙ βη δΐΐιιαίίοη. Μαίδ 1β Γβροδ δαΙϊΙι&ϋηυΘ 8θ Ιβηηίη&ϋ 1β 

δαιηβάί &ιι οουοΙιβΡ άυ δοΐβίΐ, θί άθ8 οβ ιηοιηβηΐ Ιβδ άβιιχ Μαηθ βΐ δ^ΐοπίθ 

βηΐΓβηΙ βη δοβηβ. δίαγίνεσΟαι, δ’βοοηΙβΓ βη ρ&ρΐ&ηΐ άιι Ιβπιρδ : Βεμ. 833, 14 

{ΒαίΙΙ^) : δέκα ετών διαγενο[7.ένων; οί. ΑοΙ. χχν, 13; χχνιι, 9. Οβ δοηί 1β8 ΐΓοίδ 

ιηέιηβδ ίβιηπιβδ (^ιιβ Μβ. & ηοιηιηθβδ βοιηιηβ ηδδίδίαηί άβ Ιοίη & 1η ΟΓαοίβχίοη, 

XV, 40. Βη δβοοηάβ Μηρίβ βδΐ άβδί^ηββ ββΙΙβ ίοίδ ραρ 1β ηοιη άβ 3&β(ίυβ8 (ού 

52/Γ5ίπ. νοίΐ ιοιι^οπ^8 δοπ ρβΓβ); οη (ϋρ&ϋ ςαβ Μβ. ηβ νουΐηηΐ ρηδ ηοιηπιβΓ 

Ιου]θΐΐΓ8 8β8 άβπχ Γιΐδ ηοιηπιβ ίηηΐόΐ 3θ8β (χν, 47), ΙηηίόΙ 3ηβ(ΐαβ8. Βηηδ Ια 

ρβηδββ άβ Μβ. Ιβδ άρώ|Αατα ηβ δοηί ραδ δβηίβιηβηί άβδ ρΐαηΐβδ αΓ0ΐηαΙί(}ηβ8 

(βί. II ΟΙίΓοη. XVI, 14), ιηαίδρΙυΙόΙ άβδ ΙιιιΠβδ ραΓίηιηββδ. Ββ 8ΐ/Γ8ίη., ρρβνβηαηί. 

Ια (ϋίΤιβηΙΙβ, α ββηί « άβ Γΐιυίΐβ βΐ (Ιβδ αροιηαΐβδ ». Βοίδγ : « Οη ΓβηιαΓςυβΓα 

€[ηβ Γίάββ ά’βιηβαυιηβΓ υη βαάανρβ άβ]α βηδβνβΐί, βΐ βηίβρπιβ άαηβ Ιβ Ιοιη^βαυ 

άβρηίδ άβηχ 3θυΓ8, η’βδί ραδ Ιρβδ ηαΙπΓβΠβ. Μαίδ ί1 ΓαΙΙαίΙ ηη ιηοΙίΓροηρ αηιβ- 

ηβρ Ιβδ ίβιηπιβδ αη δβρηίβρβ » (II, 715). Οη ίαίΐ ββ ςη’οη ρβηΐ. Β’ίάββ η’βδί ραδ 

νβηαβ αηχ δαίηΐβδ ίβιηπιβδ αρρβδ άβηχ ]οηΡ3. ΕΙΙβδ η’οηΐ ραδ ρβράη ηη ηιοπίΘηΙ. 

Βαηδ Ια ΙιαΙβ άβ Ια ραραδββνβ οη αναίΐ βίβ αη ρΐηδ ρρβδδβ; ιηαίηίβηαηΐ βΐΐβδ 

νβηίβηΐ βοιηρΙβίβΡ Ιβδ ΡΐΙβδ άβ Ια δβρηΐΙηρβ. Νοηδ ανοηδ άβ3ά ραρΙβ άβ Γοηβ- 

Ιίοη άβδ πιορίδ δηρ χιν, 8. Μβρχ : « Ε’βηδβνβϋδδβιηβηΐ ραρίάβ άη νβηάρβάί βΙαίί 

ρρονίδοίρβ βΐη’βχβΐηΐ αηβηηβιηβηί ηηβ οηβΙίοη δηβδβςηβηΐβ » {αά }ι. Ι., ρ. 169). 

2) Οοιηιηβ οη ηβ ρβηΐ ραδ δηρροδβρ ςηβ Μβ. Γιχβ ά’αβορά Ιβ άβραρί, λίαν 
πρωί, ρηίδ Γαρρινββ αη δοΙβίΙ Ιβνβ, βί ςη’ϋ η’α ρη δβ βοηΐρβάιρβ άαηδ Ια πιβιηβ 

ρΐιραδβ, ί1 ίαηί άοηβ ςαΊΙ βηίβηάβ λίαν πρωί άη 1>οη ιηαίίη, άβ Γαηρορβ. Αη 
βοιηιηβηββπιβηΐ ά’ανριΐ, Ιβ δοΙβίΙ δβ Ιβνβ α 3θρηδα1βιη αναηί 6 Ιιβηρβδ. 

Ο’βδί βίβη Ιβ πιοιηβηί αρρροχίιηαϋνθπιβηί ίηάίςηβ χν, 1. Εη α]οηίαηί λίαν Μβ. 

α νοηΐη ίηάίςηβρ ςη’ϋ βίαϋ άβ Ιρβδ 1)οηηβ Ιιβηρβ ροηρ δβ ιηθίΐρβ βη ροηίβ, 

ρΐηίόί (^ηβ Ιβ άθβηί άβ ΓαηΡΟΡβ, ά’αίΠβηρδ Ρβίαΐίνβιηβηί βοηρίβ ά 3βρηδα1βιη. 

Οηβίςηβδ αηίοριίβδ (Β; β, α, 8^γγ, [8ίη. βΐ ρ68.]) οιηβίίβηί λίαν; Β βίβ. Πδβηί 
ανατελλοντος (αη ρρβδβηί) αη Μβη άβ άνατείλαντος, βί β’βδί Ια Ιβςοη ο^η’α ρρβίβΡββ 
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Ιβνθ. ^Εΐ θ11θ8 8θ άί88ΐίθηΙ θιιΙγθ β11β8 : « ^ι1^ ηοιΐ8 ΓοιιΙβΓα Ια ρίβΓΓβ 

ρουΓ (Ιβ^β^βΓ ΓθϊιΙγθθ (1υ 1;οιη1)βδΐυ? « ^ Εί £ΐρΓβ8 ανοίρ Γβ^&ΓίΙθ, 6ΐ1β8 

νίΓβηΙ (|υθ 1» ρίβΓΓθ αναίΐ θΙθ γοπΙθθ 8πγ 1β οόΐβ; οαρ θΠθ θΙαίΙ ΐΓβ8 

^Γβηάθ. ^ Εΐ βίβηΐ οηΐΓθΘ8 άαη8 1θ Ιοιη1)Θαυ, θ11θ8 νίΓβηί υη 36υηβ 

ΙιοιηπίΘ £18818 4 (ΙγοιΙθ, ΓθΥθΙπ ά’υηβ γο1)θ ΜαηοΗβ, βΐ θ11θ8 Γιιρβηΐ 

8. Αιι^. : ΟΓίβηίβ ίαηι εοΐβ, ίά 68ΐ, οιιηι οαβίηιη αΒ ΟΓίβηΐίε ραΠβ ίατη αΙΒβεαβ- 

τβΐ {Όβ €οη8. βν. III, 65), ιηοίηδ 8&η8 άουΐβ ρουρ ΐΏβΙίΡβ Μο. ά’&οοορά ανβο 

Ιπί-ιηβπιθ ςυβ ρουρ δθ ΡοΐρρροοΗβΡ άθ ^ο. σκοτίας ετι ουσης. II ίααί ά’&ίΐίθυρδ 

βηνί8£ΐ§·βρ δχιρίοιιΐ 1θ ρβρΓ&ϋ &οοορά άβδ βναη^βΐίβίθδ 8αρ 1β ]ουρ βί 1β ιηοιηβηΙ 

άυ ]ουρ, 1β πι&Ιίη άυ άίΐϊΐθποΐΐθ (άθ ιηβιηθ Εν. ΡβίΓΐ). 1ι8 ΙοουΙίοη [χία ρουρ 

πρώτη βδΐ §^θηβΡ£ΐ1βιηβυΙ Ρθ^^υράββ οοιηπιβ δθΐηίΐίςυθ. Μουΐΐοη ο1)3βο1:θ τη μια 

και είκάδι (Βϋ. 623, ιι®/ιιι® δ. αρ. ά.-Ο.) θ1 Γπδα^β άβδ θΜίΤρβδ ο&ράίη&υχ υυ Πβυ 

άθδ οράΐηαυχ υυ-άθδδπδ άβ ςυαίρθ άυηδ 1θ §^Ρβο ιηοάβρηθ {Α ΟναγηηίΐάΓ... 96); 

οί. Μί., 1^^., ^ο. 4 ΟθΙ θπάροϋ, βΐ ΑοΙ. χχ, 7; I Οορ. χνι, 2. 

3) Βυ ρρβοοουρ&Ιίοη άβδ δ&ίηΐβδ ίθιηπιβδ θδΐ Ιρβδ ηαΙυρβΠβ; ί1 βδΐ Ιρθ8 ρρο- 

ΒυΒΙβ ςυ’4 θΐΐβδ Ιροίδ θΐΐβδ η’υυρ&ίβηΐ ρυ ρθιβηθρ Ια ρίβρρβ; οβ Ιρυνίΐίΐ η’θχί- 

^β&ϋ ρ&δ δβυίθιηθηί άβ Ια Γοροθ, ί1 ίαΙΙαίΙ υυδδί γ θΐηρίογβρ άβδ ίπδίρυιηβηΐδ 

άβ Γβρ, υη Ιβνίβρ ρ&ρ βχβιηρίβ. Ρυίδ οβ η’βΐυίΐ ρυδ Ιβυρ υίΤαΐρβ; ίΐ ίυΐΐυίΐ ςυβί- 

ςυ’υη ά’υυίορίδβ. Ββδ άίίΤιβυΙΙβδ άβ ΓβηίΡβρρίδβ δβ ρρβδβηίβηί ιη&ίηίβη&ηί; 

ρΐυδ νίνβιηβηΙαΙβυρ ρβηδββ; βΐΐβδ δβ οοιηιηυηί(|υβηί Ιβυρ βιηΒυρρ&δ, πρδςεαυτάς, 

οοιηιηβ προς άλΧτ^λας, οί. χι, 31; χιν, 4. Ου Ιρουνβρ ςυβίςυ’υη ρουρ Ιβυρ Ρβηάρβ 

οβ Βοη οίΓιοβ? άποκυλίειν, « ρουΙβρ Ια ρίβΡΡβ Ιοίη άβ ΓβιιάροίΙ ςυ’βΠβ ίβΡίηβ ». 

4) άναβλέπειν ηβ δί^ηίΓιβ ραδ ηβοβδδαίρβιηβηΐ ρβ^αράβρ άβ Βαδ βη Ιιαυί; ηιαίδ 

δίπιρίβιηβηΐ Γβ§·αράβρ αΐίβηΐίνβιηβηΐ, Γ68ρί€ί€ηΐ68. λνβΐΐΐι. α ραίδοη άβ άιρβ 

ι^υ’οη η’ίΐΉα§·ίηβ ραδ Γαοίίβιηβηΐ υη ίοιηΒβαυ ουνβρί αυ ίΐαηο ά’υη ροοΙιβΡ, 

ανβο υηβ βηΐρββ άοιηίηαηΐ 1β δοΐ, βί ίβΡίηββ ραρ υηβ §·ροδδβ ρίβΡΡβ. Μαίδ αυδδΐ 

Γΐβη η’οΜί^β α ρΙαοβΡ 1β ΙοιηΒβαυ δυρ υηβ ρβηίβ ου δυρ υηβ βιηίηβηοβ. Όαηδ 

οβδ δορίβδ άβ ΙοιηΒβδ ίβΡίηββδ ραρ άβ §^Ρ0δδβδ ρίβρρβδ, ΓβηΐΡββ βδΐ ρΙυΙόί βη 

οοηΙΡβ-Βαδ. Οβία ροδβ, ί1 βδΐ ρΙαίδαηΙ ςυβ \\’^β111ι, ίυ^^β οβ άβΙαίΙ βιηρρυηΐβ ραρ 

ίιηίΐαΐίοη 4 Οβη. χχιχ, 3 δδ., ςυαηά Ιβδ βχβιηρίβδ άβ οβί αρραη^βιηβηΐ δβρυΐ- 

οραί δοηί δί ίρβίϊυβηΐδ βη ΡαΙβδΙΐηβ, βί ρρβοίδβιηβηΐ αυ Ιβιηρδ άυ ΟΙιρίδΙ. Ββδ 

ίβιηιηβδ νοίβηΐ άοηο Ια ρίβΡΡβ « ρουΐββ άβ οόΐβ », άνακυλίειν, ΙβΡίηβ ίρβδ ρρβοίδ 

βΐ ςυί πιοηίρβ Ια ρΐβρρβ ρβηΐρββ άαηδ δα ^αΐηβ. Μο. ραρΙβ άβ Ια ^ροδδβυρ άβ Ια 

ρίβρρβ αυ ιηοιηβηΙ ου Ιβδ ίβιηιηβδ αρρβίβηί δυρ βΐΐβ Ιβυρ ρβ^αρά ανβο βίοηηβ- 

ιηβηΐ, οβ ςυί βδΐ Βίβη άαηδ δα ιηαηίβΡβ ρϋίορβδςυβ. Οη οοιηρρβηά οβρβηάαηΐ 

ςυβ άβδ δΟΡίΒθδ ηυ! ηβ ρβουΙαίβηΙ ραδ άβναηΐ υηβ οορρβοΙίοη αίβηί πιίδ οβΙΙβ 

ίηοίδβ ην γάρ [χέγας σφόδρα α Ια Γιη άυ V. 3; ο’βδί 1β οαδ άβ Β, ο, /][', η, 87/γρ {δίη. 

βΐ ΙιίβΓ.). Οη α ιηβιηβ ίηΐροάυίΐ άαηδ 1β ιηδ. Λ 1β ΡβοίΙ άβ Ια ΡβδυρρβοΙίοη : 

4 διίίίΐο αηίβηι αά Ιιοναπι ΐβΗιαγη άίβί ΐβηθ^Γαβ ^αοίαβ 8ΐίηί ρβν Ιοίητη οτ})βηι 

Ιεΐ'ναβ, €1 ά68α6ηά6ηιηί άβ βα6ΐί8 αη^βΐί βί 8ΐίΓ§βηΙβ8 ίη βίαριίαΐβ νινί άβί 

βίτηιιΐ α8β6ηάβΓηηί βηιη βο, βί βοηίίηιιο Ιηχ (αβία β8ΐ. ίιιηβ ίΙΙαβ αβββ88βηιηί 

αά ιηοηηπιβηίηηι βί νίάβηί νβνοΐΐλίιιηι Ιαρίάβπι; (ηίί βηΐπι 7ηα§·ηιΐ8 ηίηιΪ8 

{.^οάβη). 

5) Ββδ Γβηηηβδ ρβυνβηΐ άοηο βηΙρβΡ άαηδ 1β ίοηιΒβαυ. Μο. ηβ άίΐ ραδ ςυβ 
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δ&ίδίθδ άβ βΙυρβπΓ. ^Ογ ί1 ΙθΠΓ άίΐ : « Νθ δογβζ ραδ άαηδ Ια δίυρβιΐΓ. 

Υουδ οΙιβΓοΙιβζ ^βδυδ άθ ΝαζαΡθΐΗ, 1θ ΟΓποίββ; ί1 θδΐ ΓθδδυδοίΙβ, ίΐ 
η’θδΐ ραδ ιοί. Υοίοί 1β Ιίθΐι ού οη Γαναίΐ (Ιόροδό. "^Μαίδ αΐΐθζ θΙ άίίβδ 

1β Ιίβιι ού αν&ϋ βίβ 1θ οορρδ ίύΐ ρροοβάβ ά’υη νβδίί^υΐθ. ϋ’κρΓθδ υη Ι^ρβ Ιρθδ 
οοιηιηυη, Ια ούαιηΙΐΓβ βόρυΙοΓαΙβ οίΓρβ αυ ηιϋίβυ υη ραβδα^Ό θπΙγθ ύβυχ ]3αη- 

(^υβΙΙβδ ου ύθυχ αυ^βδ, ύ άΓοίΙθ θΐ ύ ^αυοίιβ; αδδθζ δουνθηΐ ΐ1 γ α υηο 6αη- 

ςυβΙΙθ άβηδ 1θ ίοηά, βη ΐΓαρβζβ ροΓ Γαρρορί αυχ άβυχ αυΐΓθβ. I^α ρρέδοηοο άυ 
]βυηβ Ιιοπιπίθ αδδίδ ύ άροίΐβ 8βιη61θ ίη(ϋρ{υ6Ρ ς[υβ ^βδυ8 αναϋ βίβ άοροδό ύ 
(ΙροίΙβ άαηδ υηο αυ^θ ου δυρ υηβ 1)αη(5υθίίβ άο ρίθΡΡθ. 8’ί1 γ αναίΐ υηβ 1)αη- 

ςυβίίθ ύ §·&υοΙΐθ, οοιηιηβ οβία θδί Ιρβδ ρροβ&βίο, ^0δθρ11 α ρυ ανοιρ Ια ρβηδββ 
άβ Ια Γθδβρνβρ ρουρ 1υί-ΐΉθΐτιβ. Μο. ηβ άΐί ραδ (ΐυο οβ ]βυηβ Ιιοιώιώθ όΐαίΐ υη 
αη^θ, ιηαίδ οβία δ’βηίβηά αδδθζ; οί. II Μαο. ιιι, 26 ; έτεροι δε δύο έφάνησαν 
άύτω νεανίαιτη ρο5ρ.7] [χέν έκπρεπεΤς... ύ'απρεπεΐ’ς δέ την περιβολτίν,.. 33 : οι... αυτοί νεανίαι 

πάλιν έφάνησαν... εν ταϊς αύταΐς Ισθησεσιν Ιστολισριένοι... Οί. Αροο. VII, 13. ϋαηδ δα 

ΤραηδΓι§·υραΙίοη, 3βδυδ αναίί Ιυί αυδδί άθδ νοίβιηβηΐδ Μαηοδ, ηιαίδ ί1 βδί 1)ίβη 
οΐαίρ ραρ οβ ςυί δυϋ (^υβ οβ η’βδί ραδ 3έδυ8 (^υί αρραραίί. 8α ρβδυρρβοϋοη 
άβιηβυΓβ βηνβίορρββ άαηδ 1β ηι^δίβρβ. ϋ’αρρβδ Γθηδβπι61β, ί1 δβπιΙ)1β €[υβ ο’βδί 
Γαη^β ςυί α ρουΐβ Ια ρίβρρβ. Κίβη η’ΐη(ϋο[υβ (^υβ οβ ίύί ρουρ ίαίρβ δΟρΙίρ 
Ιβδυδ, οοηιιηβ Ιιοίδγ ΓαίΤίΡπιβ §·ραΙυίΙβπιβηΙ (II, 716). 

6) έκθαριβεί'σθαι δί^^ηίΓιβ ΓβΙοηηβιηβηΙ οαυδβ ραρ υη βνβηβηιβηί βχΐραορίϋ- 

ηαίρβ, οί. IX, 15, ηιαίδ αυςυβί ί1 δβ ηιβΙβ άβ ΓβίΓροί, χιν, 33; αυδδί Ια ν§'. α· 
Ι-βΠβ ρβηάυ ; ΝοΙίίβ βχρανβδαενβ. I^’αη^β ηβ ρουναίί ραδ άίρβ : ηβ δογβζ ραδ 
βίοηηββδ, ΙουΙ αυ ρΐυδ : ηβ άβιηβυρβζ ραδ άαηδ οβΙΙβ δΙυρβυρ ςυί ηβ οοηιρρβηά 
ραδ. ^ : 6ΐ1ΐ6ΐ>6ΐ€8 (αοίαβ 8ΐιηί. ίΙΙβ αηίβηι άίχίΐ αά ί11α8 : η^ιάά 8ΐΐίρ6ΐί8? Ρουρ 

ίηδρίρθρ οοηβαηοβ αυχ ίβιηηιβδ, ί1 Ιβυρ άίΐ βη Ιβρπιβδ ΐΡβδ δίιηρίβδ Γο1)]βΙ άβ 
Ιβυρ ΡβούβΡούβ, 3όδυδ άβ ΝαζαρβΙΙι 1β ορυοίΓιβ, τον εσταυρωμένον, οοΐΉΐηβ I Οορ. 

I, 23; II, 2; Οαΐ. ιιι, 1, οοιηιηβ δ’ίΐ Γβίαίί ίου]ουΡδ ρουρ ίηίβροβάβρ ρουρ ηουδ 
(οί. ΗβΙ). VII, 25), αυ Ιίβυ ί^υβ Γαορ. βδί βιηρίογβ ρουρ Γαοίβ άβ Ια ορυοίβχίοη 
3ο. XIX, 20; II Οογ. χιιι, 4; Αροο. χι, 8. Εη δβηδ ορροδβ, ηγέρθη α Γαορ. ρουρ 
πιαρφιβρ €|[υβ 1β ιηοιηβηΐ άβ Ια ρβδυρρβοίίοη βδί άβδοριηαίδ ραδδό, αυ Ιίβυ (^υβ 
Ραυΐ, ανβο έγηγερται (I €ορ. XV, 4. 20), ίαίί αΐΐυδίοη α Ια ρβηηαηβηοβ άβ Ια νίβ 
Ρβδδυδοίίέβ (Ιβδ άβυχ ρβηιαρι^υβδ άβ βίνβΐε). άέδυδ Ρβδδυδοίίβ η’βδί ρΐυδ άαηδ 
Ια ίοπι1)β άβδίίηββ αυχ πιορίδ, βί, ρουρ ςυβ Ιβδ δαίηίβδ ίβηηηβδ οοηδίαίβηί 
1)ίβη ςυ’βΠβδ ηβ δβ δοηί ροίηί ίροιηρββδ άβ ίοιη1)βαυ, Γαη§·β πιοηίρβ Γβηάροίί 
ου 1β οορρδ αναίί έίβ ιηοιηβηίαηβιηβηί ρΙαοβ. ΙΙη άβδ άβρηίβΡδ ίβηαηίδ άυ 
ραίίοηαΐίδηΐθ, Μ. Κίρδορρ Εαΐίβ {ΤΙιε }ιί8ΐθΓί€αΙ βνίάβηοβ ^ονίΐιβ Γβ8ΐιη'βοΐίοη ο/* 

168118 €116181; οί. ΚΒ. 1909, ρ. 147 8.), α ίιηα^ίηβ ({υ’υη ]βυηβ Ιιοιηιηβ ςυβί- 

οοηι^υβ, νο^αηί ςυβ Ιβδ ίβιηηιβδ δβ ίροιηραίβηί άβ ίοηι1)θαυ, Ιβδ αναίί Ρβηδβί- 

^ηββδ δυρ Ια νραίβ ίοηιΐιβ άβ άβδυδ. II η’ουΜίβ ςυβ Ιο ιηοί ηγέρθη, νβΡδ Ιβςυβί 
οοηνβΡ§·β ίουίβ Ια τβίαίίοη άβ Μο. 
Ε’αη§β ρβρίβ αΛ^βο υηβ Ιυοίάίίβ ιηβρνβίΠβυδβ, βί ταρίάβηίθηί, δαηδ Ιίαίδοηδ 

βηίρβ Ιβδ ηιοίδ. ίδε βδί άβνβηυ ραρίίουΐβ (ιιι, 34; χιιι, 21) ανβο Ιβ ηοιηίηαίίί, 
βί βη δ’αάρβδδαηί α ρΐυδίβυρδ ρβΡδοηηβδ; νοίρ αυδδί χι, 21; χιιι, 1. 

7) άλλά δβ ραρρορίβ αυ ρρβηιίβρ ηιοί : « ηβ άβιηβυρβζ ραδ δίυρίάβδ ». ΥοίΡβ 
ΕνΑΝΟΙΕΕ δΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 27 
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81 8β8 άίδθίρ1β8 θΐ α ΡίβΓΓβ : II νου8 ρΓβοβάθ βη Οαΐίΐβθ; Ια νου8 

1θ ΥΘΓΓθζ, οοιηπίΘ ί1 νου8 Γα εΐίΐ. » ^ ΕΙ 80Γΐ8ΐηί άπ ΙοιηΒθαυ θ11β8 

8’ΘηΓιιίΓβηΙ, οαρ θ11θ8 βίδΐίβηΐ ρΓί8Θ8 ά’θίΓροί βΐ 1ιογ8 ά’β11θ8-ιηθΐηθ8. 

Εί β11θ8 ηβ (ϋΓθπΙ ηθπ α ρθΓ8οηηΘ, ΙαηΙ θ11θ8 βίαίθΐΐϋ θίΓΓαγθθ8. 

(Ιβδδβίη η’αγαηί ρΙαδ άβ Γ&ίδοη ά’έΐΓβ, ο’βδί υη αιιΐΓβ οίβοβ (|αί νουβ βδί οοπΗθ. 

Ι^β δίγΐθ ΘδΙ Ιοιι]οιΐΓ8 ΐΓθδ ραρΜβ; Ιθδ άθΐιχ νθρββδ « αΐΐθζ, άίΐβδ » Γοηί αυΐαηί 

ά’βίϊβΐ ςπβ 1θ ταχύ πορευθεϊσαι άθ ΜΙ. 8ί Γαη^β η’α ραδ άβ ιηοΐδ ά ρβράρβ, Ιβδ 
ίβιηιηβδ ηβ άοίνβηΐ ραδ ρβράρβ άβ Ιβπιρδ. κα\ τφ Πέτρω, βί δρβοϊ&ίβιηθηί α 

ΡίθΡΡβ; οί. ΑοΙ. 1,14 βΐ ιϊιθπιθ Μο. ι, 5. ΟβΙΙβ ΓηβηΙίοη ρρορρβ ε Μο., δοίΐ ρ&ροβ 

ςυβ ΡίβΡΡΘ βδΐ 1β οΐιβί άβδ Αρόΐρβδ, δοϋ ραροβ ςυβ άβδίΐδ νβιιΐ Γ&δδπρβρ ςιι’ϋ 

Ιαί ρΕΡάοηηβ. Ρβδ βχβ^βίβδ δοηΐ ρΕΡίΕ^βδ, πίΕίδ ριβη η’βιηρβοΐιβ άβ ]οίηάρβ Ιβδ 

άβυχ ΡΕίδοηδ, 1ε ρρβίϊΐίβρβ βίΕπΙ ββρβηάΕηΙ 1ε ρΐυδ ηΕΐυρβΠβ. Τΐιβορίιγί. : Τον 
Πέτρον χωρίζει .. ώς κορυφαΐον κατ’ εξοχήν αυτόν όνορ,άζων έκτος εκείνων ή επειδή ήρνή- 

σατο δ Πέτρο;.. 

— δτι βδΐ ΡθοίΐΕΐίί : Ιβδ ίβιηιηβδ άβνροηΐ ρβρβίβρ Ιβδ ρΕΡοΙβδ (ΐηί δΐιίνβηΐ. Οη 
ηβ ρβηΐ βοηίβδΙβΡ (|ηβ οβδ ρΕΡοΙβδ ηβ Ιίβηηβηί Ευοιιη βοιηρΙβ άβδ ΕρρΕΡίϋοηδ 
Ε άβραδΕίβΐΏ. ΕΠβδ ηβ Ιβδ βχβΐηβηΐ οβΡίΕΐηβηιβηΙ ρΕδ, ηΐΕΐδ βΠβδ δπρροδβηΐ ε 
ίοιιί 1β ηιοίηδ ςιιβ ΓΕυΙβυρ η’ΕΥΕϋ ρΕδ 1β άβδδβίη άβ Ιβδ ΡΕβοηίβΡ. Οη επρεΠ 
Ιορί ά’βη οοηβΙυρβ (^ηβ άβδίΐδ, ςυί ευεΠ ά’Εΐιορά ΡβδοΙη άβ ηβ ρΕδ δβ ηιοηΐρβρ 
Επχ άίδοίρΙβδ Ε άβρυδΕίβιη, ΕυΡΕίί οΙίΕπ^β ά’Ενίδ ρΕΡΟβ (^ηβ Ιβδ άίδβίρΙβδ η’Ε- 
νΕίβηΙ ρΕδ ΕβοβρΙβ δοη Ρβηάβζ-νουδ βη ΟΕίΠββ {βί. ^οΐιαηζ). Εβδ ρΕΡοΙβδ άβ 
Ι’Εη^βηβ ηΐΕηίίβδΙβηΙ; ρΕδΙοηΙβδ Ιβδ ίηίβηΐίοηδ άβ άβδίΐδ, ηΐΕΐδ δβηίβιηβηΐ ββΠβδ 
ςιιί βηίΡΕίβηΙ άηηβ 1β ρΐηη άβ ΓουνΡΕ^β. II δβιηΠΙβ άοηο ςηβ Μο. δβ ρρορο- 
δΕίΙ άβ ΡΕΟοηίβΡ Ιβδ ΕρρΕΡϋίοηδ άβ ΟΕΐίΙββ, β1 οβΙΙβ ίηίβΡβηοβ Εδδβζ ηΕΐυρβΠβ 
βδΐ οοηβριηββ ρΕΡ 1β ρροοβάβ άβ ΜΙ. Μβίδ ρβηί-βίρβ δβ ρροροδΕίΙ-ίΙ άβ ρβΕϋδβΡ 
οβ άβδδβίη άΕηδ υη Επίρβ ουνΡΕ§·β? 

8) Εβδ ίβιηΐΏβδ ηβ δοηί ρΕδ ΡΕδδυρββδ, ου ρΙυΙόί βΠβδ ηβ ρΕΡνίβηηβηί ρΕδ ε 

δβ άοηιίηβρ; βΠβδ άβιηβυρβηΐ δΕίδίβδ; έ'χειν άβηδ οβ δβηδ βδΐ οίΕδδίςυβ. Ριυτ. 

ΡορΙ. VII : ’έκπληξις είχε κα\ φρίκη κα\ σιωπή πάντας έπ'ι τοΐς διαπεπραγριένοις [ΡίβΙά, 45). 

— εκστασιςοοιηηιβ V, 42 Ερροροδ ά’υηβ ρβδυρρβοϋοη. Οβρρβηιίβρ ηιουνβηιβηΐ δ’βχ- 

ρΐΐςυβ Ιρβδ Μβη, ο’βδί υη ΙρεΗ άβ ρΕηί(|υβ ίρρβδίδΙίΠΙβ. Μηΐδ Ερρβδ, ρουρς[υοί 

Ιβδ ίβιηιηβδ η’οηΙ-βΠβδ ρΕδ ρΕΡΐβ? Μο. βη άοηηβ ρουρ ΡΕίδοη ςυ’βΠβδ βίΕίβηΙ 

Ιου]ουΡ8 δουδ ΓίηΠυβηοβ άβίΕ ίβρρβυρ. ΟβίΙβ ίηιρρβδδίοη ηβ ρουνΕίΙ άυρβρ Ιου- 

]ουΡδ, βΐ Γοη ρβυΐ Ιρβδ Είβη οοηοβνοίρ οοηιηιβ ΜΙ. (χχνιιι, 8) ςυ’βΠβδ οηί βηί 

ρΕΡ ρρβηάρβ 1β ρΕΡίί άβ ρβιηρΙίρ Ιβυρ ηιίδδίοη. Μηίδ Γβρίδοάβ δβ ίβΡίηίηβ ιοί, βΐ 

ηουδ ηβ δΕνοηδ ρΐυδ ρίβη άβ οβ ε[υ’Ε ίηίΐ 1β §^Ρουρβ άβδ Ιροίδ ίβιηιηβδ. — Οη ε 
δυρροδβ ςυβ 1β ηΐΕηυδΟΡίΙ ε βΙό οουρβ ρΕΡ Εοοίάβηί, οερ οβίΐβ ΙβΡίηίηΕίδοη βδΐ 

Ιρβδ βρυδςυβ βΐ Γοη ρρβίβηά ο^υΉ βίΕϋ ηβοβδδΕίρβ Ευ ηιοίηδ άβ άίρβ οβ ςυβ 

ΟΡΕί^ηΕΪβηΙ Ιβδ ίβιηηιβδ. 8ί 1ε βη άβ I Εδάρ. ιχ, 55 βδί Ιρβδ Εβρυρίβ, βΠβ βδί 

οοιηρΙβίββ άΕηδ II Εδάρ. (§^Ρβο) χνιιι, 13. Μαίδ, άηηδ 1β δίγΙβ άβ Μο., ί1 δ’Ε§·ίί 

ά’υηβ ίβΡΡβυρ δυρηΕίυρβΠβ ςυί ε βη βΠβ-ιηέιηβ δΕ ΡΕίδοη ά’έίρβ οοηιηιβ οβΠβ 

άβδ ίροίδ ΑρόΐΡβδ Ε 1ε ΤΡΕηδβ§*υΡΕίίοη, ιχ, 6 : εκφοβοι γάρ Ιγένοντο. II ιΓ^ ε ρΕδ ε 

δβ άβηίΕηάβΡ δί Ιβδ ίβιηιηβδ οηί οΡΕίηί Ιβδ άυίίδ ου 1ε άββΕηοβ άβδ Αρόίρβδ, ου 
1β ρίάίουΐβ; βΠβδ δοηί δουδ Γίηιρρβδδίοη ά’υη βηιοί ςυί ηβ Ιβυρ ρβΡίηβί ρΕδ ά’Ε- 
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^ΕΙ βΐίΐηί ΓΘβδτίδοίΙθ Ιβ ηΐΗΐίη, 1θ ρΓβΐϊΐίβΓ ]οιιγ άβ Ια δβιηαίηθ, 

ίΐ αρραηιΐ; (1’α1)0Γ(1 α Μαήθ άβ Μα^άαΐα, (ΙοπΙ ί1 αναίΐ οΐιαδδβ δβρί 

§^ίΓ. — Ιφοβοΰντο γαρ θδΐ (Ιοηο ιιηβ οοηοΐυδίοη ροδδίΙιΐΘ απ ιηοίηδ άθ Γβρίδοάβ 

άυ ίοιηΐίθαιι Ιροανβ νίάβ, ς[υοί ηη’ΐΐ βη βοίΐ άπ Ιίνρβ άβ Μο. ι^'Εν. ΡβΐΗ Ιβρπιίηθ 

Οβί βρίδοάβ ρρθδςιΐθ αυδδί 1)Ρΐΐδ(|υβιηθηί : τότε αί γυναίκες φοβηθεϊσαι εφυγον (χιιι, 

57). Α δυρροδβρ ςυ’ίΐ αίΐ ίπιίΐβ Μο., ί1 η’^ Ηδαϋ άοηο ριβη άβ ρίπδ δυρ οβ δυ]θΙ. 

ΤουΙ οβί βρίδοίΐθ 3. έίβ ΓορΙ πιαίΐρ&ίΐθ ραρ Μ. Ιιοΐδ^. ίι’αηίορίΐθ βη θδί ηπΠθ, 

ο’θδΐ υπθ οοποΐΐθ αιι ιηοίηδ Ιβρίίαίρθ. ΟθΙαΡθδπΙίΘ άβ οθ (^ιιθ «Ιη δουροβ άθ Μαρο... 

θί ιηέπιβ ΙαρρορΙιβΙίθ άβ Ια άίδρθΡδίοη άοδ άίδοίρίβδ, (1β]α δθοοηάαίρθ ραρ ραρ- 

ρορί α Ια ρέάαοΐίοη ορί^ίηαΐβ άβ οθΙΙθ δοηροβ, ηο ρρβνοίβηΐ ραδ ς[ηθ Ιθδ αρό- 

ίρβδ ρηίδδθηΐ θΐρβ βηοορβ α ^βρυδα1βπ1 1θ δηρίθηάθΐηαίη άβ Ια Ραδδίοη » (II, 722). 

Μ. Εοίδγ δ’βδί-ίΐ ίιηα§^ίη6 ςηο Ιβδ (Ιίδοίρίοδ οηί (^υίΙΙβ ^6Ρι1δα1βIη α πιαροΚοδ 

ίοΓΟθθδ Ιβ 3011Ρ άη δα1)1)αί? Οη δαίΙ-ί1 ςυβ Ια δοηροβ, ρρίπιαίρβ οη δβοοηάαίρβ, άβ 

Μο. ηβ ρΐαςαίΐ ραδ Ια ρβδίιρρβοΐίοη αη Ιοηάβπιαίη άη δαπιοάί ? ΕδΙ-ίΙ ιηέπιβ νραί- 

δβιηΙ)1α1)1β ς[ΐιβ Ιβδ αρόΙρβδ αίβηί δοη^β α (^πίΐίβρ Ια νίΐΐβ δαίηΐο ρβηάαηΐ Ια ίέΐβ 

άβδ Αζ^ιηβδ? Οθ η’θδί ραδ οθ (^η’α ρθπδβ ΓΕναη§^ί1θ άθ ΡΙθρρθ ! 

Ε1 Ια ρρθιινθ ςπθ Ιθδ (ϋδοίρΙθδ αναίθηΐ (^ηίΐίβ ^βΡ11δα1θ1η, ο’θδΐ 1θ Μο. Ιθρ- 

Ιίαίρθ Ιηί-πίθπΐθ ςηί θδΐ Οθηδβ ηοηδ Ια ίοαρηίρ: « Ηοπιπιθ άθ ίοί αράθηίθ, ανθο 

ΓίΓηα§·ίηαΙίοη ά’ηη νίδίοηηαίρθ, ιηαίδ θδρρίί δίπιρίθ, ί1 ΡθδΙθ άοιηίηβ ραρ Ια Ιρα- 

άίΐίοη (ία’ίΐ νθπΐ οοιηρΙβΙθΡ, θΐ ςη’ίΐ οορρί»'β ηιαίαάροίΐθπίθηί » (II, 722). Εθ 1)θη 

Μο. η’α άοηο ραδ οδβ αΙΙθΡ αη ΕοηΙ άθ δοη Ιι^ροίΐΐθδθ. II ίπια§^ίηθ ηη ιηθδδα§^θ 

αηχ άίδοίρΙθδ, ιηαίδ ί1 οοηίθδδθ ςη’ίΐ η’α ραδ βΙθ Ιραηδιηίδ, ανοηαηί αίηδί 1θ 
άβραρί άθδ άίδοίρΙθδ! Οη δθ άθιηαηάθ Ιθςπθΐ άθ Μο. οη άθ Μ. Εοίδγ α 1θ ρΐηδ 

ά’ίπίθ^ίηαΐίοη. 

9-11. Αρρακιτιον οε Ιέδοδ κΕδδυδοιΤΕΑ Μακιε βε Μαοβαεα (άο. χχ, 11-18). 

8ηρ ΡαηΐΗθηΙίοίίβ, αη άοηΕΙθ δθπδ θοοίβδίαδίίςηβ θ1 ΙίΙΙβραίρθ, άθ Ια βηαΐβ 

άβ Μαρο, 9-20, νοίρ Ια ηοΐθ δρβοίαΙθ α Ια βη. 

9) II Γαηΐ ρβοοηηαίίρβ ςηθ, θη ΙοηΙθ βγροίΕβδβ, 1θ β1 άβ Ια ηαρραίίοη βδί 

ίηΙβΡΓΟιηρη. Νοηδ ΡβπιοηΙοηδ α Ια ρβδηρρβοΐίοη άη 8αηνβηρ, βχββ αη ηιαίίη. 

II δβιηβΙβ βίβη βη βββί ςηβ πρωί δβ ραρρορΙβ ά άναστάς [βοΗαηζ^ ΕίΙ., Κηαύ., 

6’ίνβίβ βίο.), ηοη α εφάνη, Οα]βίαη άοηηβ ηηβ ββΠβ ραίδοη άβ οοηνβηαηοβ άβ Ια 

ρβδηρρθοΙίοη αη ιηαΐίη : ναΐάβ αοη^ηιβ άίβε αβίβητίίαίίε ξΙοΑοεονηηι αονρο- 

νητη ίηοίρίί οηηι αηνονα; νβεηννβαύο βηίηι Ο/ιηείΐ βεί ίηίίίιιπι ιιηίνβΓεαΙίε 

ΓβειίΓΓβοΙίοηΐε οπιηίηιη οοτροπιτη, είοηΐ αιίΓοηα βεί ίηίΐίυ,πι άιβί. Οβ ιηοπιβηΐ 

α ρη βίΡβ ΡβνβΙβ ραρ ^βδηδ α δβδ αρόΙρβδ. 

πρώτγ) σαββάτου ρβνίβηΐ δηρ Ια άαΐβ άβ3α ιηαρςηββ ν. 2 ροηρ Ια δΟΡΙίβ άβδ 

δαίηΐβδ ίβιηιηβδ. Ο’βδί Ιβ δβηΐ οαδ οη πρώτος δοίΐ βιηρίο^β άαηδ οβ οοηΐβχΐβ 

(αηΐίθη άβ τ^ ριια); σαββάτου αη δίη^., οοιηιηβ I Οορ. χνι, 2. ^η’ί1 δ’α^ίδδβ άη 

δαββαί, οη άβ Ια δβπιαίηβ, οβ (^ηί βδΐ ρΐηδ ηαΐηρβΐ ανβο πρώττ), ο’βδί Ιοη]οηΡδ 

Ιβ άίιηαηοββ ιηαΐίη. — έφάνη, δβηίβιηβηί ίοί βη ραρίαηΐ άβδ αρραρίΐίοηδ άη ρβδ- 

δηδοίΐβ. 

Μαρίβ άβ Μα^άαΐα βδί ρρβδβηίββ οοιηιηβ δ’ίΐ η’αναίί ραδ βηοορβ βίβ ςηβδΙίοη 

ά’βΐΐβ. Κηαβ. οβ3βοίβ (^ηβ Ια ιηβηίίοη άβ Γβχρηΐδίοη άβδ άβιηοηδ α ροηρ βηί 

άβ Γαίρβ ρβδδορίίρ Ια §·ραοβ άβ ^βδηδ-Οβρίδί, βί οβία βδί βίβη ροδδίβΙβ, ιηαίδ 

ί1 βδί νραί αηδδί ςηβ Μαρίβ άβ Μα^άαΐα, άαηδ Ιβδ ρβοίΐδ ρρβοέάβηίδ, αναίί 
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άβιηοηβ. '^^ΟθΙΙβ-οί &11α Γ&ηηοηοβΓ 4 οβυχ (|υί αν&ίβηί θΙθ ανβο Ιαί, 

ΐϊΐοηίΓβ 1)β&ιιοουρ άβ Γιάέΐίΐβ, βίρθΓδοηηβ ηβ ρβιιΐ: αίΓιηηβΓ (^αβ ^θ8υ8 & αρρδίΓα 

ά’&1)0Γ(1 4 βΐΐθ ρ&ΓΟβ (ϊυ’ίΐ ΓαναίΙ άθΙίνΓβθ άβ 8Θρί άθηιοη8. Εη ΓβίΙ β’βδί υηβ 

άβδί^ηβΐίοη άβ 83ΐ ρθΓδοηηβ ςιιί Ια ίβΐΐ βοηηβίΐΓβ αιι Ιβοίβυρ. 0’θ8ί £ΐίη8ί (}ΐΐθ 

ρΓΟΟέάβ Ευβ, νΐΙΙ, 2 : Μαρία ή καλουμένη Μαγδαληνη, ά(ρ’ ης δαΐ[χόνια επτά έξεληλύθει, 

άοηί Ια ιη&ηίβΓθ βχρίίςιιβ ββΠβ άβ Μβ., 81 ιηβιηβ Ιβ ΙβχΙβ άβ Μβ. η’β8ΐ ρ&8 

βΙΏρΓυηίβ 4 ββΐυί άβ Εβ. 

ΕβίΙβ ρΓίοηΙβ η’β8ΐ ρ&8 βοηΐΓβΐΓβ 4 8. Ραπί, I Εογ. χν, 5 : καΐ δτι ώφθη Κηφα, 

ςπΐ ηβ άϋ Ρ&8 πρόοτον βί (|ΐιί ηβ ρηρίβ άβ ΡίβΓΓβ ςυβ ρβΓ ταρροΓΐ ηηχ ΑρόΐΓβ8, 

ηβ ί&ί8&ηΙ ηυβηηβ &11υδίοη ηηχ 83ΐίη1β8 ίβιηπιβ8. Αυ88Ϊ Ρΐΐ., Κηηΐ)., Β^νβΙβ Γοηΐ; 

Γβιη&Γ€[ηβΓ βοιη1)ίβη Κβηηη η βχη§^βΓβ 1’ίιηροΓίηηββ άη τόΐβ άβ Μαπβ Μα§·άβ- 

Ιβίηβ άειη8 Ια Γβ8ηΓΓββϋοη ; « Ια ^ΙοίΓβ άβ Ια Γβ8ΐΐΓΓββΙίοη αρραΓίίβηί άοηβ 4 

Μαπβ άβ Μα^άαΐα; αρΓβ8 ^68η8, β’β8ΐ Μαπβ ςπί α 1β ρ1ιΐ8 ίαίί ροπΓ Ια ίοηάα- 

Ιίοη άη β1ΐΓί8ΐίαηί8Πΐβ » [Σβδ ΑρόίνβΞ, ρ. 13). 

Εί ιηβπιβ ββ πρώτον η’βπιρέβΙιβ ρα8 άβ ρβη8βΓ ςηβ 3β8η8 α αρραρπ ΙοηΙ ά’α- 

1)0Γά α 8α ΐΓβ8 8αίη1β ΜβΡβ. II γ α ίβί βοηιιηβ ΐΓθί8 0ΓάΓβ8 ά’αρραηΐίοη. Εβ11θ8 

αηχ αρόίΓβ8 βΐ αυχ άΪ8βίρ1β8, άοηΐ ραρίβ 8. Ραηΐ, βΐ ηηί 8οηί Ια 8οηΓββ άη 

Ιβιηοί§^ηα§^β άοβίπηαΐ άβ ΓΕ^^Ιίδβ βηδβί^ηαηΐβ; οβΠβδ αηχ δαίηΐβδ ίβιηιηβδ 

άοηί 3βδη8 α νοηΐη ΓββοιηρβηδβΓ Ια ίιάβΙίΙβ, βΐ ηηί ρρβραΓβηί ββΠβδ άοηΐ Ιβδ 

ΑρόΙρβδ οηί βίβ Γανοπδβδ; βηΓιη ΓαρραηΙίοη α Μαπβ, ςηί η’αναίί ραδ α βίρβ 

ρβίαΐββ άαη8 1β8 άοβηιηβηίδ οίΓιβίβΙδ άβ ΓΕ^Ιίδβ, ραίδΐ^ηβ ΙοηΙ 8β ραδδαΐί βηΐρβ 

1β Είΐδ βΐ 8α ΜβΡβ, άαη8 ββΐ οράρβ δηρβιηίηβηί οη βΐΐβ βδί ρΙαβββ. Κηαΐ). είΐβ 

ροηρ ββΙΙβ ορίηίοη ΒΕηυριυδ, Ιη οανπιίηβ ραβοΐιαίί ΗΒ. V, ν. 360 8., βί Βηαρβζ : 

αΒδ^ιιβ ιιΙΙα άιιΒίΐαΐίοηβ ανβάβηάηπι 68ΐ ΟΒΗδΐηπι ρο8{ Γ68ΐΐΓΓ6ϋίίοη6ηι ρΗ- 

την-ϊπ οπιηίηηι πιαίΗ 8ΐια6 αρραηίί886; (^ιιαβ 8βηΐ6ηΐία βχ ίρ8ί8 ί6Γηιίηί8 αάβο 
€81 ρβΓ 86 6Γ6άίΒίΙί8, ΐίί (βΐ'β 8ίη6 6οηΐΓον6Γ8ία οπιπίιιπι βάβΐίιιιη 61 άοοίονηπι 
αηίπιί8 ίη86ά6Ηΐ, αί^ιιβ ίία άοοβηΐ οπιη68 86ΓίρΐθΓ68 οαϋιοΗοί (][ΐιί Ιιαηο (ρχαβ- 

δΐίοηβτη αΐύξβηιηΐ (ίη 3 ρ., (^η. 55, άίδρηί. 49, 8ββΙ. 1, η. 2). 

Ε’αρραρίΙίοη 4 Μαριβ άβ Μ8§·άα1α β8ί βνίάβπιιηβηί Ια ηαβιηβ ςηβ ββΠβ ςηβ 

3ο. ραβοηίβ; βΐΐβ β8ί ίβί ραρρβίββ βη ηηβ 1ί§'ηβ. 

10) Εί. 3ο. XX, 18. — εκείνος βοιηπιβ 8η]βΙ βδί 1ρβ8 ραρβ άαη8 Μβ. (ιν, 20; 

XII, 7) βί η’βδί ^αιηαίδ βιηρίογβ ραρ Ιηί βη ραρίαηί άβ8 άίδβίρΙβδ. Ε’ββί ίροίδ 
ίοίδ 1β βα8 άαη8 ββίίβ Γιηαΐβ, ίβί, ν. 11 βί ν. 20. — πορεύεσθαι βδί ηηβ βχρρβδδίοη 
ηη ρβη ρΙαίβ, 8αη8 ρίίίθΡβ8(ίηβ, ςηβ Μβ. η’α ρβηί-βίρβ ρα8 βιηρίογββ (ιχ, 30 β8ί 
ρ1η8 ςηβ άοηίβηχ) βί ς[ηί Ρβνίβηί αηδδί ίροίδ Γοίδ άαηδ ββίίβ ίίηαΐβ, ίβί, ν. 12 βί 
V. 15; άαη8 Μί. ρρθ8(}ηβ ίρβηίβ ίοίδ, άαηδ Εβ. ρρβδςηβ βίηςηαηίβ ίοίδ. — τοϊς 
μετ’ αύτου άβδί§·ηβ 1β8 άίδβίρΙβδ; β’βδί ίβί ηηβ 80Ρίβ άβ ίβριηβ αδδβζ να^-ηβ 
ίοΓΠΐβ ά’αρρβδ III, 14. Εβ άβηίΐ βί Ιβδ ρΙβηρδ δοηί ηαίηρβΠβπίθηί βοηηβχβδ, 
δηρίοηί βη Ορίβηί οη Ια άοηίβηρ βδί ίρβδ άβιηοηδίραίίνβ. Εβ ίραίί δβ ίροηνβ 
άβηχ ίοίδ άαηδ λ'Εν. ΡβΐΗ : ΙπΊ δέ τούτοις πάσιν Ινηστεύομεν και έκαθεζομεθα πεν- 

θοΰντες και κλαίοντες (νΐΐ, 27) βί ήμεϊς δε οί δώδεκα μαθηται του κυρίου έκλαίομεν και 

έλυπούμεθα. Ό’αρρβδ ββί αροβργρίιβ, Ιβδ αρόίρβδ ρβίοηρηβηί βη Εαΐίΐββ, ηιαίδ, 
βοιηιηβ Ιβδ βοηνβηαηββδ Γίιηροδαίβηί, ίΐδ ηβ ραρίβηί ι^ηβ 1β άβρηίβρ 3οηρ 
άβ8 αζγιηβδ. 
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ο^υί βΐ&ίθηΐ (1αη8 1θ άβιιίΐ βΐ Ιββ Ιαηηβδ. Εί οθΐιχ-οί, α^αηΐ βηίβικίτι 

άΐΓβ (ΐα’ίΐ νίναίί βί αναίΐ βίβ νιι ραΓ θΠθ, ηβ ΟΓαΓβηΐ ροίηΐ. 

αρΓθδ 06ΐα ί1 βρραΓαί 80Π8 ιιηβ αιιΐΓβ Γογιηθ 4 άβαχ ά’βηΐΓβ 

θΐιχ (ΐπί Θίαΐθπΐ; θη οΐιβιηίη ροπΓ αΙΙβΓ 4 υη Ηθΐι άβ Ια οαιηρα^ηθ. 

ΕΙ οβπχ-οί ΓθνίηΓβηΙ ΓαηηοηοβΓ αιιχ αιιΐΓΘ8; ίΐ8 ηβ 1θ8 ΟΓΠΓβηΙ 

ρ8ΐ8 ηοη ρ1π8. 

11) Β’&ρρβδ Μαπθ, 1β 8βί§^ηβιΐΓ βδΐ νΐναηΐ; ΐ1 & άοηο ρα αρραρ&ίίΓθ. Ο’βδΙ 
οβ (^πθ ΙιθΪ87 & βχρπηιβ ΐΓθδ 1)ίθη : « Ροιιρ βπχ, 1β δαπνβπΓ βΙαίΙ νίναηΐ, ραΓ 
οοιΐ860[ΐιβιιί ανβο 1θ οορρδ (^ιι’ίΐ αναίΐ βιι αναηί δ& πιογΙ. ίιβδ οοηάίϋοηδ ά’βχίδ- 
^βηοβ άβ ββ βορρδ βίαϊβηΐ άΐίΓθΓβηΙβδ, ιηειίδ β’βίαίΐ Ιβ πιέπιβ (^υί αναίΐ βίβ ιηίδ 
άαπδ 1β ΙοίΏΐίθαπ, βΐ ({ηβ Γοη ΟΓΟγαίί η’γ βίΓβ ροΐπί άβπιβυΓβ » (II, 744). — 
θεασθαΐ, άαηδ ΜΙ., Ρβ. βΐ δΐΐΓίοιιΙ άο. (δίχ Γοίδ 3.ιι ηιογβη, βοιηιηβ ίβί ν. 14) 
πιαίδ ηοη άηηδ Μβ. Ιοί αη ροδδ. βοιηιηβ άαηδ Μί. νι, 1; χχιιι, 5. 
Ρβδ άίδβίρΙβδ Γβίυδβηί άβ ΟΓΟίΓβ. Οη νοϋ (|ηβ Γ&βϋοη άβ Μ8§·άβ1βΐηβ ηβ να 

ραδ ίΓβδ Ιοίη βΐ ςιιβ Οβίδβ αναίί ΙογΙ (Οκιο. ΟοηΐΡβ ΟβΙε. ιι, 55) ά’ο1)]ββΙθΓ (|πβ 
1θ ρρβηιίβΓ Ιβηιοίη άβ Ια ΓβδίίΓΓββΙίοη αναίί βίβ ηηβ ίοΠβ (γυνή πάροιστρος). 

12-13. Αρρακιτιον α οεοχ ηΐδαίΡΕΕδ (Ιιβ. χχιν, 13-32). 
12) Ο’βδΙ βνίάβηιπιβηΐ 1β ιηβπιβ ίαίΐ (ίαβ ΓαρραηΙίοη αιιχ άβηχ άίδβίρΙβδ α1- 

ΙαηΙ α Ειηιηαϋδ, βΐ ββ ροιίΓΡαίΙ βίρβ υη Γβδυιηβ άυ Γββϋ άβ Εβ. 
ρετα ταΰτα η’βδί ραδ υηβ ρΐιραδβ άβ Μβ.; οη 1β ΐΓουνβ άαηδ Εβ. (βν. 5 ίοίδ; 

Αβίβδ 4 ίοίδ) βί άαηδ άο. (12 ίοίδ). Εη άίδαηί έξ αυτών, ΓαυΙβπΓ δβ ΡβίβΡβ α ββυχ 
άοηί ίΐ α βίβ (^υβδίίοη αυχ νβΡδβΙδ ρρβββάβηΐδ; ιηαίδ βοπιηιβ δοη βχρρβδδίοη 
βίαίΐ §;βηβΓα1β, οη ηβ ρβυΐ άίι·β (5υ’ί1 α νουΐυ ιηαβςυβΓ Ιβδ Οηζβ. Νουδ δανοηδ 
βχρρβδδβιηβηΐ ραΓ Εβ. ςυβ Ιβδ άβυχ η’βη βΙαίβηΙ ραδ (Εβ. χχιν, 33). 8ί περιπατοΰσιν 
βΙαίΙ δβυΐ, οη άβνραίί ΐραάυίΓβ « δβ ρροηιβηαηΐ », ββ ηυί βχβΐυραίΐ υη Ευί υη ρβυ 
βίοί^ηβ. Μαίδ πορευορ,ένοις εΖς αγρόν ίηάίίγυβ φιβ Ιβδ άβυχ άίδβίρΙβδ αΙΙαίβηί α υη 
ροίηΐ άβίβρπιίηβ άβ Ια βαιηρα§·ηβ ; άβδυδ Ιβυρ αρραραίΐ ρβηάαηΐ ^αίΐ8 τηαΓ- 

οΗαίβηί. Νουδ δανοηδ ραρ Εβ. ςυβ 1β Ευί άβ Ιβυβ βουρδβ βίαίί Ειηιηαϋδ, α 
δοίχαηίβ δίαάβδ άβ άβΓυδαΙβιη, ά’αρρβδ Ιβδ πιβίΙΙβυΓβδ αυΐοπΐβδ. 8υρ Ια ςυβδ- 
Ιίοη ίορο^^ραρΕίοιυβ (ΐυίαρραρΙίβηί ρΙυΙόί αυ βοηιιηβηίαίρβ άβ Εβ., βί. ΚΒ. 1896, 
87-92, ηουδ η’ανοηδ ίβί αυβυη βίβιηβηΐ άβ δοΐυΐίοη. Ε’βδί βηβορβ Εβ. ςυί ηουδ 
αρρρβηά (|υβ Γυη άβδ άίδβίρΙβδ δβ ηοιηιηαίί Κλεόπας. 

— έν έτέρα μορφή ; άβδυδ αναίί βίβ ρρίδ ραρ Μα^άβίβίηβ ρουρ υη 3αΓάίηίβΡ (άο.); 
ί1 ίυί ρρίδ ραρ Ιβδ άβυχ άίδβίρΙβδ ρουρ υη νογα^'βιιρ {8α^6ΐ6); ου ρΐυίόί: δουδ υηβ 
ίοριηβ άίίίβΡβηίβ άβ ββΐΐβ ί^υ’ίΐ αναίί αναηί δα ρβδυρρββίίοη, δουδ υηβ ίοριηβ (}υί 
ηβ ρβΡίηβίίαίί ραδ άβ Ιβ ΡββοηηαίίΡβ : ίΐα })Γβνίΐβν ίηηηβΓβ νίάβίαν ^ηοά Σ,ηο. 

24^ 30. 31 πανναΐ [ΚηαΙ).). 

13) Εβδ άβυχ οηί αυρρβδ άβδ αυίρβδ άίδβίρΙβδ Ιβ ιηβπιβ ίηδυβββδ ςυβ Μα^άβ- 
Ιβίηβ. Οη α ιηίδ ββ ραδδα^β βη βοηίραάίβίίοη ανββ Εβ., ού Γοη νοίί Ιβδ Οηζβ 
άίρβ αυχ άβυχ (}υθ άβδυβ βδί Ρβδδυδβίίβ βί (|υ’ί1 α αρραρυ α 8ίιηοη. Εβ ββίίβ βοη¬ 
ίραάίβίίοη αρραρβηίβ, Κηαΐ». βοηβΙυί ςυβ Ια Γιηαΐβ η’α ραδ βίβ α]ουίββ, βαρ 
Γαυίβυρ αυραίί βυ δοίη ά’βνίίβρ Ια άίίββυΐίβ. Μαίδ δί Ια Γιηαΐβ βδί άβ Μβ., Εβ. 
({υί βοηηαίδδαίί Μβ, αυραίί άύ ρρβηάρβ δοίη άβ δοη βόίβ ά’βνίίβρ Ια βοηίραάίβ- 
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^^ΕηΓιη ΐΐ 8Θ ΐϊΐαηίΓβδΙα απχ Οηζβ βυχ-πίΘΐηθδ ρθπάαηΐ (|ΐι’Π8 

βίδΐίθπΐ & ΐ£ΐ1)1θ, βΐ Π ΙθΠΓ ΓβρΓοοΙια ΙβιΐΓ ίηβάβΙίΐΘ βΐ Ια άυΓβΙβ άβ 

ΙβιΐΓ οοβιΐΓ, ραΓΟΘ ςα’Πδ η’αναίβηΐ ρα8 ογπ οθπχ (|ΐιί ΓαναίβηΙ νιι 

Γβ88υ8θίΐθ. 

ίΐοη &ρραΓθηΐ6. Ό’αίΙΙθυΓδ Ιά άίΓβουΙίβ η’βδί ροΐηΐ ΙβΠβηιβηΙ ΕοηδΐάβΓαβΙθ. 

ρβπδββ άβ ΓαυΙθΠΓ άθ Ια βηαΐβ βδΐ (^αβ Ιβδ Οηζβ η’οηΐ βίβ νΓαίιηβηΙ βοηναίηβηδ 

ςαβ ΙοΓδί^π’ϋδ οηΐ νυ, βη ά’αυίΓβδ Ιβηηβδ, ςιαβ ΙβιΐΓ βοηνίβΙίοη τβροδβ δΐΐΓ ηηβ 

βχρβηβηββ ρβΓδοηηβΙΙβ. Μαίδ β’βδί απδδί Ια ρβηδβθ άβ Εβ.; Ιβδ αρόίΓβδ άοη- 

ΙβηΙ βηβΟΓβ (ίιβ. XXIV, 41) ςηαηά 1β δβί^ηβυρ ΙβιΐΓ α αρραρα. Α ρΐυδ ίορΙβ ραί- 

δοη, ηρρβδ ανοιρ ρ&βοηΐβ αυχ άβυχ ηρρίναηΐδ βοιηπιβ Ρββΐ υη βνβηβηιβηΐ αιΐδδί 

ίηοηϊ, Ιβδ ΑρόΐΡβδ ροπναίβηΐ δβ άβιηαηάβρ ββ ςιι’ίΐ βη βίαίΐ {ΚηαΒ.). Ιιβ ν. 13 

άβ Μβ. βδί ά’ηη Ιβί ραββοιιρβί, βοηιιηβ 1β ν. 12, (^η’ίΐ ηβ δ’αΙΙηβββ (^π’απ δβηΐί- 

ιηβηΐ ςηί ρρβρ&ρβ 1β πιίβιιχ Ια ιηαηΐίβδίαΐίοη άββηίϋνβ. 

14-18. Αρρακιτιον Αυχ Ονζε. Ι,Ευκ μι85ιον (Ι^β. χχιν, 36-43; 3ο. χχ, 19-23; 

ΜΙ. XXVIII, 16-20; οΓ. I Οορ. χν, 5 δδ.). 

Ο’βδί βη ββΐ βηάροίί δπρίοηί ςη’ίΐ ίαυΐ Ιβηιρ βοπιρΙβ άβ ΓίηίβηΙίοη άβ Γαη- 

Ιβηρ. 8οη άβδδβΐη η’βδί ραδ άβ άββριρβ Ιβδ αρρ&ρϋΐοηδ άαηδ Ιβηρδ βίΡβοηδ- 

Ιαηββδ ραρΙίβηΙίβΡβδ. II η’ίηάίςηβ ηί 1β Ηβη, ηί 1β Ιβπιρδ. II α ρβηΐ-έΐρβ βη νηβ 

ηηβ αρρ&ρίΐίοη δρββίαΙβ, ββΠβς^ηί βηΐΗβη Ιβδοιρ ιηβιηβ άβ Ια ρβδηρρββΐίοη (Ι^β. 

XXIV, 36-43; 3ο. χχ, 10-24), ιηαίδ ββΙΙβ ορραριΗοη Ιυί δηίβΙβΙ ρουρ βαραβίβρίδβρ 

ΓαΙΙίίηάβ άβδ Οηζβ αηίβριβηρβιηβηΐ, βΐ ρουρ δίΐηβρ Ια ιηίδδίοη €[ηί, βη ίαίΐ, ηβ 

ΙβιΐΓ ίηΐ άοηηββ (^ηβ ρίπδ Ιαρά. 

ΚηαΗ. άίΐ ίρβδ Ηίβη ςηβ Ια ηαρραΐΐοη βίαηΐ Ιρβδ ραββοηρβίβ, ί1 η’βδί ραδ ηβ- 

ββδδαίρβ ά’αρρΗςυβΡ Ιβδ ραροΐβδ άυ ν. 15 α ΓαρραριΗοη άυ ν. 14, ραδ ρΐηδ ςηβ 

άβ δηρροδβρ (ϊη’ίΐ η’γ α ραδ ά’ίηίβρναΐΐβ βηΐρβ Ιβδ νν. 19 βΐ 20. Ο’βδί Ρββοηηαί- 

Ιρβ €[ηβ ΓαηΙβηρ δ’αΗραηβΗΐί άβδ ρροββάβδ οράίηαιρβδ άβ ΓβίδΙοίρβ ρουρ Ιρα- 

ββρ ηη ΙαΗΙβαη ςηί Ρβδπιηβ βη ηηβ δβηΐβ δββηβ ΙοηΙβ Ια νίβ άυ Οβρίδί Ρβδδηδ- 

βΐΐβ ανββ δβδ Αρόΐρβδ. Οοηβίπρβ άβ ββ ΙαΗΙβαη ςυβ ΓαηΙβηρ ρΐαςαίΐ ΓΑδββηδίοη 

αυ δοιρ ιηβιηβ άβ Ραι^ηβδ, ββ δβραίΐ οηΗΗβΡ 1β βαραβίβρβ άβ ββΐΐββηαΐβ (^υί η’βδί 

Γ[η’ηη Ρβδυιηβ δβββιηαΗ(}ηβ. 

14) ύστερον, ρβηάυ ραρ ηονίεδίιηβ, α ίαΐί ραρρορίβρ ββΙΙβ αρραρίΐίοη αη 3θυρ 
ηιβηιβ άβ ΓΑδββηδίοη. Ββάβ : ηονίδβίπιιιηι (ΐαίρρβ ίΙΙηά 68ΐ, (ΐηοά Όοηιιηΐίηι 

αροείοΐί ίη Ιεννα νίάβηιτα, ειηαηάο αδοβηάϋ ίη οοβίαπι, ([ΐιοά ^αοίητη 68ί ^ιια- 

άΓα§68ίηιο άίε ρο8ί 6Ϊιΐ8 Γ68ΐΐ7^Γ6οΐίοη6ηι. Μαίδ α ββ ιηοιηβηί 3βδυδ αναίί νη ρΐυδ 

ά’υηβ ίοίδ δβδ άίδβίρΙβδ, βί ί1 η’αναίΐ ρΐυδ α Ιβυρ ρβρροβίιβρ Ιβηρ ίηβρβάηΐίΐβ. II 

δ’α§·ίΙ άοηβ ρΐηΐόΐ, άαηδ Ια ρβηδββ άβ ΓαηΙβηρ, άβ Ια ρρβιηίβΡβ αρραρίΐίοη αηχ 

Οηζβ {ΡίΙΙίοη, ΚηαΒ. βίβ.). Εί, βη β^βΐ, οη ηβ ρβηί δηρροδβΡ ςυβ ΓαηΙβηρ άβ 

Ια Γιηαΐβ, δηρΙοηί δ’ίΐ βδΐ ρΐηδ ΡβββηΙ ςηβ Μβ., η’α ραδ Ιβηη βοιηρίβ άβδ ΙβχΙβδ 

άβ δαίηΐ Ραηΐ ηί άβ δαίηΐ 3βαη. ϋ’αρρβδ 3ο., ί1 βδΐ νραί, ΤΗοιηαδ βΙαίΙ αΗδβηΙ; 

Ιββ άίδβίρΙβδ η’βίαίβηί άοηβ ςηβ άίχ, ιηαίδ Ιβδ Οηζβ βδΐ υη ίβριηβ Ρβςη, βΐ ηοηδ 

νβηοηδ άβ άίρβ ςηβ ΓαηΙβηρ ίαίΐ αΗδίραβΙίοη άβδ ιηοάαΐίΐβδ ρρββίδβδ. — ύστερον 
δ’αρρΙίςηβ ιηοίηδ αη Ιβπιρδ Ρββΐ (}η’α Ια ιηαρβΗβ άη ΐΗβιηβ. Αρρβδ ανοίρ αρραρη 

α Μα§·άβ1βίηβ, ρηίδ αηχ άβηχ, β’βδί Ια ιηαηίίβδίαΐίοη άβΓιηίΙίνβ (1β ηιοί η’βδί 

ραδ άη δί)^1β άβ Μβ.; βί. Μί. χχι, 37 : ύστερον δέ [Μβ. ; ’έσ/ατον]; Μί. χχπ, 27 : 2στε- 
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ΕΙ ί1 ΙβπΓ άίΐ : « ΑΠβζ ραΓ Ιοηί Ιβ ιηοηάβ, ρρβοΐΐθζ ΓΕνβη^Πβ 

5 ΙουΙθ ΟΓΘ&ΙιΐΓθ. Οβίαί (}πί ΟΓΟίΓα βΐ 8ΘΓα Ιι&ρίίδβ, 8ΘΓα 8&ιιν6; 

ρον δέ [Μο. : έσχατον]), απχ Οηζθ βυχ-πίθηιβδ, αύτοϊς τοΤς ένδεκα, (|υβ Ια α 
ΐΓαάυίΙ ίΙΙίδ, απ Ιίβιι άβ ΐρβΐβ [8^\>6ΐ6). 

1^68 Οηζθ 8οηΙ α ΙαΜβ, οθ ςυί οοϊηοίάβ αβδβζ 1)ίβη — ςιιοίςιιβ ραβ βΐΓίοίβ- 
πίθηΐ — ανβο Εο. χχιν, 41. 
δοΐιαηζ βί Κηα6. ρΓέΙβηάθπΙ ςυβ 1β8 ΓβρΓοοΙίθδ αάΓθδδέδ αιιχ Οηζβ ΓβηίΡβηΙ 

1)ίβη άαηδ Ια πιαηίβΓβ άθ Μαρο. Μαίδ οβία η’βδί ραδ βχαοί, βΐ 8\νβ1β Ρθΐηαρς[αβ 
(|ΠΘ ηυΐΐβ ραρί Ιβδ άΐδοίρίβδ ηβ δοηί Ιραϋβδ ανβο ααΐαηί άβ ρι^πβπρ; δνειδίζειν 
η’βδί ίαπιαΐδ βιηρίο^β α Ιβηρ βηάροίί, ηοη ρΐηδ ςπβ άπιστία βί σκληροκαρδία. 
Μβπιβ Μο. IV, 40 βί VIII, 17 δοηί ά’υη αυίρβ ίοη. Ρβηάαηί δα νίβ ιηορίβΙΙβ, ^βδυδ 
Ιβυρ αναίί ρβρροοίιβ ΓίηδυΓΓίδαηοβ άβ Ιβιιρ ίοί, Ιβηρ οοβηρ ρβη οηνβρί α δβδ 
βηδβί§·ηβιηβηίδ. Μαίηίβηαηί ί1 δ’α^Ή ά’ηηβ ίηορβάηΐίίβ ροδίίίνβ άαηδ ηη οαδ άβ- 
ίβΡίηίηβ. Ανβρίίδ ραρ Ιβδ αηηοηοβδ ςηβ 1β δαηνβπρ Ιβηρ αναίί άοηηββδ άβ δα 
Γβδηιτβοίίοη, ίΐδ αηραίβηί άύ οροίρβ οβηχ (^ηί Γαναίβηί νη ρβδδηδοίίβ (1β ραρί. 
οοιΏπίβ II Τίιη. II, 8). 8ηρ Γαάάίίίοη άη ηΐδ. Γρββρ βη οβί βηάροίί, νοίρ Ια ηοίβ 
δηρ ίοηίβ Ια βηαΐβ. 

15) Οη άίραίί (^ηβ ηοηδ δοιηιηβδ ίοί ίραηδρορίβδ βη Οαΐίΐββ; άη πιοίηδ Ιβδ 
ραροΐβδ άβ άβδηδ δβ ραρρροοίιβηί ββαηοοηρ άβ οβίΐβδ (^η’ίΐ ρροηοηοβ άαηδ Μί. 
XXVIII, 19, βη Οαΐίΐββ. Οη α άβ]α δί^ηαΐβ οβί βχίρβπιβ' ραοοοηροί, ςηί βδί δί 
ρβη άαηδ Ια ιηαηίβΡβ άβ Μο. — Κηαΐ). ρρβίβηά οιηβ οβδ ραροΐβδ αναίβηί ηη ίηίβΡβί 
δρβοίαΐ ροηρ Ιβδ Ηοιηαίηδ. II βδί νραί ςηβ ΓΕ^Ηδβ ροιηαίηβ άβναίί βίρβ οΐιαρ^ββ 
άβ ΓαροδίοΙαΙ άη ιηοηάβ βηίίβρ ρΐηδ <}ηβ ίοηίβ αηίρβ, βη νβρίη άβ δβδ ρρβρο- 
§^αίίνβδ, ιηαίδ Ιβδ ραροΐβδ άβ άβδηδ δ’αάρβδδβηί ίοί ά ίοηδ Ιβδ Αρόίρβδ, ηοη αηχ 
Ηοιηαίηδ Ιιαβίίαηί Ηοιηβ. Μί. ηβ ραρΙβ ραδ αηίρβηιβηί. II δβραίί ρΐηδ ]ηδίβ άβ 
ηοίβρ ςηβ τδ εύαγγέλιον βδί ηη ιηοί άβ Μο., αίηδί (^ηβ Ια ρρβάίοαίίοη άβ ΓΕναη- 
^ίΐβ (ι, 14) βί άαηδ Ιβ ηιοηάβ βηίίβΡ (χιιι, 10; χιν, 9). Μαίδ κτίσις άαηδ Μο. (χ, 6; 

XIII, 19) δί^^ηίβαίί ρΐηίόί Γαοίβ ΟΡβαίβηρ ίαηάίδ ςη’ίοί κτίσις βδί ρρίδ άαηδ Ιβ δβηδ 
ραηΐίηίβη (Ηοιη. νιιι, 19. 20. 21. 22; Οοΐ. ι, 23) ροηρ δί^-πίάβρ ίοηίβδ Ιβδ ΟΡβα- 
ίηρβδ, βί δρβοίαίβιηβηί Ιβδ βοιηηιβδ. ϋαηδ Ιβδί^ΐβ ραββίηίςηβ Π'’13 8ί§·ηίββ αηδδί 
ηη βίρβ βηιηαίη. Τοηί βη δ’αάρβδδαηί αναηί ίοηί βί, άαηδ ηη οβρίαίη δβηδ, βχ- 
οίηδίνβηιβηί αηχ βοιηιηβδ, Ια ρροοίαιηαίίοη άβ ΓΕναη§^ί1β αίίβίηί ραρ βηχ Ια 
ορβαίίοη ίοηί βηίίβΡβ, άοηί άβδηδ-ΟΙιρίδί βδί Ιβ Ηοί. 

16) Ε’Εναη^ίΙβ ρρβοββ, Ιβ ιηοηάβ βί οβαςηβ ρβΡδοηηβ άβνροηί ρρβηάρβ ροδί- 
Ιίοη. Ό’ηη οόίβ Ια ίοί, δηίνίβ άη δαΙηί; άβ Γαηίρβ Ιβ ρβΐηδ άβ οροίρβ βί Ια 
οοηάαιηηαίίοη. Οβίηί ί^ηί αηρα ορη αηρα αηδδί αοοβρίβ Ιβ βαρίβηιβ ςηί Ιβ ίαίί 
βηίρβρ ραριηί Ιβδ βάβΙβδ. 8ηρ οβ δαΙηί, αη δβηδ δρίρίίηβΐ, οί. νιιι, 35; χ, 26; 
XIII, 13 ιηαίδ ηοη χιιι, 20. δηρ Ια οοηάαιηηαίίοη άβ ΓίηβάβΙίίβ, οί. άο. ιιι, 18 : 
ό ρ.ή πιστεύων ηδη κέκριται, οη Ιβ δβηδ ]οβαηηίςηβ βδί ά’ηηβ οοηάαιηηαίίοη πΐ}"δ- 
ίίςηβ άβ]α ρροηοηοββ, ίαηάίδ ςηβ κατακριθτίσεται ίηάίςηβ ρΐηίόί Ια οοηάαιηηαίίοη 
αη ίρίβηηαΐ άη άβρηίβρ ]η§^βπιβηί; κατακρίνειν ά’ηηβ οοηάαιηηαίίοη οίβοίβΙΙβ 
Μο. X, 33; XIV, 64; Μί., Εο. Ε’αηίίίββδβ βδί άαηδ Γαοοβρίαίίοη ραρ Ια ίοί οη 
άαηδ Ιβ Ρβίηδ άβ ΓΕναη^-ίΙβ. II ίαηί Ιβ ρρβηάρβ ανβο ίοηίβδ δβδ οοηδβςηβηοβδ, 
ο’βδί-α-άίρβ ανβο άβδ οοηνρβδ οοηίορηιβδ α Ια ίοί. Οβ δβραίί αηδδί ίρορ ίηδίδίβΡ 
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οθΐυΐ ςυί ηβ ΟΓΟίρα ρεΐ8 δθΓδΐ οοηά&ιηιΐθ. νοίοί 1θ8 ΐΏίΓαοΙθδ (|αί 

αοοοιηρα^ηθΓοιιΙ οβιιχ (^αί αιίΓοηΐ ογιι : ίΐδ οΚαδδθΓοηΙ 1θ8 άόιηοηδ 

βη ιηοιι ηοπι, ίΐδ ραΓίθΓοηΙ άβ8 Ιαπ^υβδ ηοπνβΐΐβδ, ρΓθΐκίΓοηΙ; 

1θ8 δθΓρβηΙδ θΐ δ’ίΐδ ΒοίνΘπί (}πθ1(5πθ [ροίδοη] πιογΙθΙ, ί1 ηβ Ιθπγ 

ίβΓα ραδ άβ ιηαΐ; ίΐδ ίιηροδβΓοηΙ Ιβδ ηιαίηδ απχ ΓηαΙαίΐΘδ, θΐ ίΐδ 

δΘΓοηΙ ^αβπδ. )) 

8ΠΓ 1β δβηδ δΐΗοΙ ςιιβ άθ ΓβίπδβΓ 1θ 1)&ρ1θπιβ &υχ βηί&ηΐδ, δοιίδ ρρβίβχΐθ €[ΐι’ί1δ 

η’οηΐ ρ38 θηοοΓβ Ια ίοί. Εβ νβΓΐ)β άπιστειν άαηβ 1θ 8θη8 άβ ΓβίαδθΓ 8& ίοί 4 άβ 

(ρΓ6ΐβη(1ιΐ8) πιίΓ3.θ1θ8, 8'ΐ^ΙΙο§6... 802, 24 : απίστει τοΐς ίά^Λασιν. 

17) ^β8ιι8 ρροπίΘί 4 οβυχ ς[ΐιί ειπΓοηΙ ορα 1β άοη άθδ ιηίΓ&ο1θ8, ηοη ρα8 4 

(^ιιίοοικϊπβ αιίΓδι οηι, τω πιστεύσαντι, ιη&ίδ 4 Ια οοΐΐβοΐίνίΐβ, ο’β8ΐ-4-(ϋΓθ 4 ςαβί- 

(51168-11118 8β1οη ΓορρορΙυηίΙθ. ^υο^(^11β Ιβδ ιπιραοΐβδ (1β Γοροΐρβ ρδ^οΐιοΐο^άί^αβ 
ηβ δοίθηΐ ραδ ιπίβηΘυΓδ ααχ αιιίΡβδ, οβρβικίαηΐ ίΐ3 δθρνβηΐ ιηοίηδ αίδβπίΘΐιΙ 
άβ δί^Ίΐθδ, σηι^εϊα, (}πθ άθ8 ΐΏΐραοίΘδ ά’υη οράρβ ρ1ιΐ8 δθΠδίΜβ, θΐ ο’θδΐ 1)ίθη άβ 
668 άβρηίβΡδ (^ιι’ίΐ βδΐ 161 (ΐυβδΙίοη. ϋη 6θΡίαίη ιιοπιΙιρθ άβ 6α8 8οηΙ 6ϋβδ 
60ΐηιηβ Ιγρίίίΐιβδ. Ιι’βχρυΙδίοη άβ8 άβιηοηδ α βΐέ δοπνβηί Ρβίβνββ ραρ Μ6., 8θίΙ 
άβ Ια ραρί άβ ^θ811δ (ι, 34. 39), 8θϋ βοιηιηβ ρουνοιρ άοηηβ ααχ άίδβίρΙβδ 
(ιιι, 15), 8οίΙ ιηέιηβ βοιηιιιβ ορβΡβθ ραρ υη 6ΐραη§“βΡ Ιν τω δνό^χατι, « αα ηοπι 
άβ » 368118 (ιχ, 38). Α ρΐυδ ίορίβ ραίδοη βη δβρα-1-ί1 αίηδί άαη8 Ια δΐιίΐβ. Ιιβδ 
ίαίίδ 80ηί αΐΐθδίβδ ραρ 8. 3υ8ΐιη, ΌίαΙ., 76 : κα\ νΰν ήμεϊς οί πιστεύοντες... τα 
δαιμόνια πάντα κα\ πνεύματα πονηρά έξορκίζοντες υποτασσόμενα ήμΐν εχομεν (βί. 6θά. 

Ιοο, 30); ραρ ΤθΡίπΙΙίβη, Αά 8οαρ. ιι : άαβπιοηβδ αιιίβηι ηοη Ιαηΐιιπι ηοη Γβ8ρηί- 

πιιΐΒ νβνηηι βί ΐ'βνίηονηιΐΞ βΐ οιιιοιίάίβ ίναάιιοίηιιΐΒ βΐ άβ Ιιοπιίηίύιιε βχρβΙΙίιηιΐΒ, 
βίβιιί ρΙΐίΓίπιίΒ ηοΐΐίτη 68ΐ; ραρ 8. Ιρβηββ, βίίβ ραρ Εηδ. Η. Ε. V, νιι, 4-6. Βαηδ 6β 

ΙαΜβαη Γβιηαρ(5ΐια1)1β άβδ άοηδ δρίρίΐυβίδ αββοράέδ 4 ΓΕ^Ίίδβ, Γβνθ(}ΐΐ6 άβ Ε^οη 
δ’ίηδρίρβ άβδ ίαίίδ βί ηοη άίρββίβιηβηί άη ΙβχΙβ άβ Μβ. II βίίβ Ιβδ άβηιοηδ βχρηΐ- 

δβδ, Ιβδ ρρβδβίβηββδ, νίδίοηδ βίραροΐβδ ρρορίιβίίι^αβδ, Ιβδ §·ηβρίδοηδ άβ ιηαΐαάβδ 
βί ιηβπιβ άβδ Γβδίιρρββίίοηδ, ρηίδ 1β άοη άβδ Ιαη^-ηβδ, Ια ιηαηίίβδίαίίοη άβδ 
δββΡβίδ άπ 60Θ11Ρ βί ΓβχρΙίβαίίοη άβδ ιηγδίβΡβδ άβ Όίβη. Υοίβί Ιβδ ραδδα§·βδ 
€[1ΐί 8β ΡαρρΡΟβΙίβηί 1β ρΐηδ άβ ηοίΡβ ίβχίβ : οί μεν γάρ δαίμονας Ιλαύνουσιν βεβαίως 
κα'ι αληθώς... άλλοι δε τούς κάμνοντας διά της των /.ειρών επιθέσεως ίώνται και υγιείς 
άποκαθιστάσιν... καθώς κα'ι πολλών άκούομεν άδελφών εν τη εκκλησία... παντοδαπαϊς 

λαλούντων διά του πνεύματος γλώσσαις. ΕυδβΕβ [Ιι. Ι.) βί δ. Ορβ^Όίρβ [Ηοιη. ίη 

Εναηξ. XXIX, 4) αναίβηί 1β δβηίίηαβηί (^ηβ ββδ άοηδ αναίβηί βίβ άοηηβδ 4 Ια 
ρρίιηίίίνβ Ε^ΐίδβ ροηρ άβνβίορρβρ Ια ίοί άαηδ άβδ βίρβοηδίαηοβδ ού ίοηί Ιηί 
βίαίί βοηίραίρβ. Νβαηηιοίηδ Ιβδ ραροΐβδ άη δαηνβηρ ηβ δοηί ραδ ρβδίρβίηίβδ' 4 

ηη ίβπιρδ άβίβριηίηβ, βί 1β άοη άβδ ιηίραβίβδ α ίοη3θηΡδ βχίδίβ άαηδ ΓΕ^Ιίδβ. 

Εβδ 1αη§·ηβδ δοηί « ηοηνβΐΐβδ » ραρραρρορί 4 ββηχ (}ηί ηβ Ιβδ δαναίβηί ραδ; 

καιναϊς βδί ββρίαίη (ΐηοίί^αβ οπιίδ ραρ άβ Εοηηβδ αηίορίίβδ ίβχίηβΙΙβδ δαηδ (50β 

Ιβ δβηδ δοίί βΐιαη^β. 8ηρ 1β άοη άβδ 1αη§·ηβδ, βί. ΓαρίίβΙβ ίρβδ 8η§'§·βδίίί άη 

Κ. Ρ. ΟΉβίΠ^, Ο. Ρ., άαηδ ΑπιβΗβαη Εοβΐ68ία8ΐίβαΙ Κβνίβνβ, ]ηί11βί 1910. 

18) Εβδ δβρρβηίδ ηβ ίβΡΟηί ροίηί άβ ιηαΐ; βί. Ιδ. χι, 8 : και παιδίον ντ^πιον επί 
τρωγλών άσπίδων. άβδηδ αναίί άβΐ4 (άαηδ Εβ. χ, 19) άοηηβ 4 δβδ άίδβίρΙβδ 1β 

ροηνοίρ άβ ιηαρβίιβρ δηρ Ιβδ δβρρβηίδ. Ε’ίηβίάβηί αρρίνβ 4 δ. ΡαηΙ (Αβί. 
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Ογ 1θ δθί^ηβιΐΓ ^β8υ8, ειρΓβ8 ΙβπΓ ανοΐΓ ραρίθ, ίπΐ θηΐθνβ αυ. 

XXVIII, 3 δ.) θδί ηη οαδ άβ οβ §·βηΓβ. ΕνίάβιηιηβηΙ ί1 ηβ δ’κ^'ίΐ ρκδ άθ ]οη§ΊβΓ 
κνβο Ιβδ δθΓρβηΙδ νθηίπίθυχ. 

— θανάσψον, οΓ. ,5ι/ΙΙο§6... 815, 2 ; φάρμακα θανά[σιμα]. Ρκρίκδ ΓΚΟοηΙ&ίΙ υη ίΓ&ίί 
δθπι1)ΐ£ΐΐ3ΐθ άβ ^υδιιι8 ΒαΡδαΙ^Κδ (Ευδ. Η. Ε. III, χχχιχ, 9) : ώς δηλητηριον φάρμα- 

κον έμπιοντος και μηδέν αηδές διά την του κυρίου χάριν υπομείναντος, Εβδ ΑοΙα ^ο/ιαηη^8 

(9 θ1 10; θά. Βοηηβί, ρ. 156 δ.) ίοηΐ Ροϊγθ & δ. άθκη υη φάρμακον θανάσιμον, δαηδ 
(^υ’ίΐ θη δοϋ ίηοοιηιηοάθ. Οη ραοοηΐθ υη ίραίΐ δθπιΙ)1α1)1β άβ δ. Εουίδ ΒβΓίρ&ηά, 

αρόΐΓΘ άθ Ια ΝουνθΙΙβ-ΟτΓθηαάθ. — Ε’ίηιροδίίίοη άβδ ιηαίηδ άαηδ θθ ο&δ η’α 
πθη άβ πΐυβί; ο’βδί υηθ ίπιίίαίίοη άθ θβ ({υ’αν&ίί ίαΐΐ 3βδυδ νι, 5. Εβδ άίδθί- 

ρΐβδ ίθΓοηί θβ (|υ’α ίαϋ Ιβ ΜαίΐΓβ, θοιηπιβ ί1 1β ρροιηβΐ αυδδΐ άαηδ 3ο. χιν, 12 : 

δ πιστεύων εις εμέ τα έργα ά εγώ ποιώ κάκεϊνος ποιήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει. 

19-20. ΑδθΕΝδίοΝ ηυ δΑυΥΕυκ ετ ρκεοιθατιον οε ε’Ευανοιεε (θΓ. Εθ. χχιν, 50 δδ.; 

ΑθΙ. I, 9 βί I ΡβΕ III, 22; Κοπι. νιιι, 34; ΗβΙ). νιιι, 1). 

19) δ μέν ούν (|υί βοπιιηβηθβ θβ νβΡδβί βδΐ βη ορροδίίίοη ανββ εκείνοι δέ άυ 
V. 20. Β’υη βόΐβ Ια νίβ θβίβδίβ άβ 3βδυδ, άβ ΓαυίΡβ 1β ίραναίΐ άβδ δίβηδ δυρ Ια 
Ιβιτβ. δ κύριος Ιησούς (Ιησούς η’βδί ραδ θρϋίί^υβιηβηΐ θβρΙαίη) ηβ δβ Ιρουνβ ραδ 
άαηδ Ιβδ βναη^ίΐβδ δί θβ η’βδί Εθ. χχιν, 3 (ραδ α1)δθ1υιηβηΙ θβΡίαίη). Ε’βχρρβδ- 

δίοη δ’βχρΙίιίαβ 1)ίβη ραι* Γβηίρββ άβ άβδυδ άαηδ Ια §·1οίρβ βί βδί ίρβςυβηίβ άαηδ 
Ιβδ Αθίβδ. 

— μετά τδ λαλησαι η’βδί ραδ βηίβηάυ αυ δβηδ δίρίθί ραρ Ιβδ βχβ§'βίβδ θαίΐιο- 

Ηίίυβδ ({υί, ρρβδίίυβ υηαηίιηβιηβηί, Ρβθοηηαΐδδβηί άαηδ Γαρραριίΐοη ρρβββάβηίβ 
θβΠβ άυ δοιρ άβ Ια Κβδυρρβθίίοη. Εη βίϊβί θβ δβραίί βοηίρβάιρβ Ια άοηηββ ίορ- 

ιηβΐΐβ άβ Αθί. I, 3. Οβίίβ βχβ§·βδβ βδί αδδυρβιηβηί Ιβ^ΐίΐιηβ, ιηαίδ ί1 ίαυί άοηβ 
ρβθοηηαίίρβ ς[υ’ί1 γ "α (γυβίί^υβίοΐδ άαηδ Ιβδ ββρϊίδ ΐηδρίρβδ υηβ ρβΡδρββίίνβ ςυί 
ίροιυρβραΐί δί Γοη η’αναίί ραδ ά’αυίρβδ ίβχίβδ ίηδρίρβδ ρουρ §’υίάβδ, βί ρβρ- 

ρηβίίρβ ςυβ 1β ιηβπιβ βρίίβρίυιη δοίί αρρΕί^υβ άαηδ ά’αυίΡβδ βαδ. Εα ρβροηδβ βδί 
ά’αϋίβυρδ ρΐυδ δοΙίάβ δί Ια Γιηαΐβ άβ Μαρβ βδί υη Ρβδυιηβ ραρίάβ, ά’υη αυίβυρ 
ρΐυδ Ρβθβηί (^υβ Μθ., άοηί οη ηβ ρβυί δουροοηηβρ ε[υ’ί1 αίί Λ^ουΐυ δ’ββαρίβρ άβ 
Ια ίραάίίίοη. 

— άνελημφθη, θοπιπιβ ρουρ Εΐίβ (IV Ββ^η. II, 11; Εθθΐί. χευπι, 9; I Μαβ. 

II, 58); ν§·. α88ΐιηιρίιΐ3 68ΐ. Εβ ίβριηβ δβπιΕΙβ ίηάίοιυβρ Ια νβρίυ άβ Όίβυ ςυί 
βηΐβνβ 3βδυδ αυ βίβΐ. Ε’Ε^Ιίδβ §·ρβθ(ϊυβ α βοηββρνβ θβ ίβρηιβ (η άνάληψις) ρουρ 
Ια ίβίβ (^υβ ηουδ ηοπιιηοηδ ΓΑδθβηδίοη, 1β ηοηι ά’Αδδοιηρίίοη βίαηί βπιρ1θ}^β 
ρουρ Μαρίβ. Εβ Ν. Τ. βιηρίοίβ δοίί υη ίβριηβ €[υί ιηαριγαβ θοιηιηβ ίβί Ια ίορββ 
(|υί βηΐβνβ άβδυδ (Αθί. ι, 9 : Ιπαρθηναι), δοίί άβδ ίβΡίηβδ ςυί ιηαριγυβηί δα νβΡίυ 
ρρορρβ, άναβηναι (3ο. VI, 62; χχ, 17, έί5), πορευθηναι είς ουρανόν (I Ρβί. ΙΙΙ, 22), 

διεληλυθέναι τούς ουρανούς (ΗβΕ. IV, 14), βί θ’βδί άθ θβ θόίβ ςυ’οηί ίηβΐίηβ Ιβδ 
Ονβάο; θί. βι/γηΐ). αρθ8ΐ. 86ο. ονά. τ'οηιαηιιπι : α866η€ΐίί αά 6θ6ΐθ8, 86ά6ΐ αά 
άβχΐβναιη Όβί Ρα1νί8 οιηηίροΐ6ηΐί8; ά’αρρβδ δ. άβ 3βΡ. : και άνελθόντα εις τούς 
ουρανούς — και καθίσαντα εκ δεξιών τού πατρος (Βενζ., 10*^ βά., 6. 7), βί 1β δ^πιΕοΙβ 

άβ Νίθββ. 

Εα δβδδίοη α Ια άροίίβ άυ Ρβρβ βδί ηαίυρβΠβιηβηί υηβ βχρρβδδίοη ιηβίαρίιο- 
ρίςυβ; θ’βδί υηβ νβρίίβ άβ ίοί (γυί η’α ρυ βίρβ θοηδίαίββ ραρ άβδ ίβιηοίηδ, ηοη 
ρΐυδ ά’αίΙΙβυρδ (^υβ 1β ίβΡίηβ άβ ΓΑδθβηδίοη άβ 3β8υδ. Ε’αυΙβυρ η’βθρίί ρΐυδ ίθί 
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οίβΐ, θΐ ί1 δ’βδί 8.8818 8. 18 άΓοίΙβ άβ Βίβυ, θΙ βυχ β’βη 8ΐΐ6Γ6ηΙ 

ρΓθοΙίθΓ ρ8Γΐου1;, 1β δβί^ηβπΓ 1θ8 α88ί8ΐ8ηΐ βΐ οοηβηηαηΐ Ια ραΓοΙθ 

ρ8Γ 1θ8 ιηίΓ8θ1θ8 ^πί Γ8θθοιηρ8^η8ίθηΙ. 

οοΐϊΐΐΏβ ΙιίδΙΟΓίβη. II οοηδίαΐβ &ιι ηοιη άβ Ια ίοί Γαοοοιηρίίδδβιηβηΐ ά’υηβ ραΓίίβ 

άβ οβ (^υβ ^έ8υ8 αναίΐ αηηοηοέ απχ βαηΙιβάΓίίθδ (χιν, 62). 

20) ΒαπίβΠΓ ΓβρΓβδβηΙβ Ια ρΓβάίοαΙίοη άβ ΓΕν&η§·ίΐ6 & νοί ά’οίδθ&υ. II η’α 

ρ88 άϋ ού έΐαίθηί Ιβδ αρόΐΓβδ, ί1 ηβ άϋ ραδ ά’ού ίΐδ δΟΓίβηί. Οη άοίΐ ρβηδβΓ α 
^θ^υ8&1βπ1, ρυί8(5υ6 Ηβη η’ίηάί(}υ.β ςπ’οη 8’βη 8θίί βίοί^ηέ. II η’βδί (}ΐΐθ8ΐίοη ηί 

άβ Ια άθδββηίθ άη δαίηΙ-Εδρηί, ηί άβ Ια ίοηάαΐίοη άβ ΓΕ§Ίί8θ άβ ^β^ιι8α1βη1. 

Οη (ϋΓαίί δίηιρίβηιβηί Ια Γβαΐίδαϋοη άβ Γαηβίβηηβ ρΓορΙιβΙίβ : Ικ γαρ Σειών Ιξε- 

λεύσεται νόρι.ος, κα\ λόγος Κυρίου εξ Ίερουσαλτίρ. (Ι8. ιΐ, 3). ΟβίΙβ νπβ 8βΙιβπιαΙίς[Πβ 

η’βχβΐηί βνίάβηιηιβηΐ ρα8 1β8 ιηοάαΐίίβδ άβ ΠιίδΙοίΓβ ς^η’βΠβ ηβ§·1ί§·β άβ ταβοη- 

ΙβΓ. 8. άπδΙίη α βη βη νυβ ββ ρα88α§'β βη ββΗναηΙ : άπο Ιερουσαλήμ, οΐ απόστολοι 
αύτοΰ εξελθόντες πανταχοΰ εκήρυξαν [ΑροΙ. I, 45). 

— παντα/^οϋ, ΓΙιοΗζοη β8ί 1β ιηοηάβ βηΙίβΓ (αηΐΓβιηβηί άαηδ Μβ. ι, 28). Εα 

ΙαβΙιβ β8ί ίπιιηβηδβ, ηιαίδ ς[ηοί άβ ρ1υ8 βοηδοΐαηΐ ςπβ ββΙΙβ αδδίδίαηββ.άβ άβδπδ 

Γβ88υδβίίβ? II ΐΓαναίΠβ ανββ 8β8 ΑρόΐΓβδ, βΐ βοιηηιβ ϋίβη β'αραηΐίΐ 1β 8ηβββ8. —' 

βεβαιοΰν 8β άίΐ άη νβηάβπΓ ςυί §·αΓαηϋΙ ΓαβΙιβΙβπΓ βοηΐΓβ ΙοηΙβ βνίβΙίοη, βΐ ^υί 

αδδΠΓβ Ια ςπαΠίβ άβ Ια πιαΓβΙιαηάίδβ. άβδπδ ιηοηΐΓβ ραρ 1β8 βίΤβΙδ ςηί αββοπι- 

ρα§^ηβηΙ Ια ραροΐβ ςηβ β’βδί 1)ίβη Ια ραΐ’οΐβ άβ νβπίβ. Εβ βαραβΙβΡβ άίνίη άβ 

ββίίβ §·αΓαηΙίβ β8ΐ ηιίδ βη Γβΐίβί ραβ ΗβΙ). ιι, 3. 4. 8\νβ1β βίίβ άαηδ Ρΐηί. ΓαΕ 

Ιίαηββ άβ8 άβηχ ιηοΐδ βεβαιοΰν βΐ συνεργεΐν : του βεβαιοΰντος κα'ι συνεργοΰντος προς 
νόησι^' καί πίστιν. Εβ8 σημ,εϊα ηβ 8θηΙ ρα8 δβυΐβπιβηί ββηχ άβ8 νν. 17 βΐ 18, β’βδί 

ίοπΙ ββ ΐ|ΐπ ρΓοπΛ’β Ια ΥβήΙβ βΐ Ια δαίηίβίβ άβ Ια άοβίήηβ 6ναη§·β1ί(^ιιβ. 

Εα γιναεε όε Μακό (χνι, 9-20). 

Α ρροροδ άβ Ια βηαΐβ άπ δβοοηά βναη^ίΐβ, οη ρβηΐ αβοβάβΓ άβηχ ςηβδ- 

Ιίοηδ : ββΠβ άβ βαηοηίβίΐβ, βΐ ββΠβ ά’αηΐΐιβηΐίβίΐβ ΙβίβΓαΐρβ. 

Οη ρΐηΐόΐ Ιβ ρΓβπιίβΓ ροίηΐ η’βδί ραδ βη (ΐηβδΙίοη ροηρ Ιβδ βα11ιο1ί(}ηβδ ; 

ί1 βδΐ άββηί ραΓ ΓαηΙορίΙβ άβ ΓΕ^Ίίδβ; ηοηδ ροηνοηδ ββηΐβπιβηΐ ιηοηΙρβΓ 

1β Είβη-Γοηάβ άβ ββΙΙβ άββίδίοη. 

Εβ δβοοηά ροίηΐ αη οοηίΓαίββ ρβηΐ βίρβ α^ίΐβ οοηιπιβ ηηβ ςηβδΙίοη 

άββαΙΙηβ (I). Εβδ ρβοίβδίαηΐδ ηβ άίδΐίη^ηβηΐ ραδ οβδ άβηχ ροίηΐδ άβ νηβ, 

ραΓοβ ςηβ Ιβδ ςηβδΙίοηδ άβ οαηοηίοίίβ η’οηΐ ρΐηδ ά’ίπιροΓίαηοβ ρΓαΙί€[ηβ 

ροηΓ βηχ. Οβ η’βδί ραδ ηηβ ταίδοη ροηη ίηιίΙβΓ Ιβηβ πιβίΕοάβ. 

Εα οαηοηίοίΐβ δηρροδβ δβηίβηιβηΐ Γβχαιηβη άβ Ια ΐΓαάίΙίοη; Ια (|ηβδΙίοη 

ά’αηίΕβηΙίοίΙβ ΙίΙΙβΓαίρβ άβρβηά βη οηΐΓβ άβ Γβχαιηβη άβ Ια βηαΐβ βΐΐβ- 

ηϋβιηβ (2). 

(1) ΒκΛδδΑβ, ΜαηιιοΙ ΜϋΙΐίΐηβ, III, 13® βά., ρ. 82 : « ^υο^ ςυ’ΐΐ βη δοΗ, ΓαηΙΙίθηϋ- 
οΐΐβ άυ ραδδα^β η’βδί ραδ ηέοβδδαΐΓβπιβηΙ 1ΐ6β α δοη ϊηδρίΓαΙΐοη. « 

(2) ΡοιίΓ ΓαιιΙΙίθηΙίοΐΐΘ άαηδ 1β δβηδ 1β ρΐηδ οοπιρίΘΐ : 
ΒυηοοΝ, Τίιε Ια8ΐ ΐινείνβ νβΓββδ ΟοερβΙ αοαοΓάίη^ ίο 8. Μανο, 1871. 
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Νοηδ ρΐαςοηδ άοηο βη ΙβΙβ Ιβδ ΓειίΙδ (1β ΐΓ&άΐΐίοη ίικίΐβρβηδ&ΐιΐθδ ροιίΓ 

Γβχ&ιηΘη άβδ άβυχ ροίηΐδ. 

1. — Σα ΐΊ'αάίύοη άίρίογπαύψχβ βΐ ραίη8ΐί(ΐυ.6. 

1) Σ68 ιηαηΗ8οΗΐ8. — Εβδ ιηαηιΐδΟΓίΙδ δοηΐ Γβρ&ρΙίδ βη Ιΐ’οίδ ^'Γοηρβδ, δβίοη 

(5υ’ΐ1δ η’οηΐ ρβδ άπ ΙοιιΙ άβ βη&ΐβ, οα (^η’ίΐδ οηΐ υηβ βηηΐβ οοιιγΙθ, οη ςα’ίΐδ 

οηΐ Ια βηηΐβ Γβςιΐθ {χνι, 9-20). 

ΡοιίΓ Ια οΙαΓίβ ηοπδ βοιηπιβηςοηδ ραρίβ ρΓβιηίβΓ βαδ. 

Α. Ν’οηΙ αβδοΐυιηβηΐ τίβη αρρβδ Ιβ ν. 8, Ιβδ ιηαηυδβΓίΙδ ^Γββδ ναΐίοαηιΐ8 βΐ 

8ίηαΐηοη8, 1β ιηαηπδβΓίΙ δ^ηαςηβ άη δΐηαϊ, ςυβίςυβδ ιηαηιΐδβπΙδ αππβηΐβηδ, 

βηΐΓθ αυΐΓβδ 1β οοάβχ 1315 άβ Ορβ^^οργ, άβ Γαη 887. 

Ρ’ίηΙβηΙίοη άβ ββδ πίδδ. άβ ΙβηηίηβΓ Γβναη^'ίΐβ αυ ν. 8 βδΐ βνίββηΐβ, βαρ ίΐδ 

α30ΐιΙβηΙ « βναη^ίΐβ άβ Μαρο », οη « βη άβ Γβναη§·ί1β άβ Μαρβ ». Οη α δβηΐβ- 

ιηβηΐ ηοΙβ φΐβ 1β ναύοαηιχ8 α Ιαίδββ βη βίαηβ ηοη δβυίβιηβηΐ Ια βη άβ Ια βο- 

Ιοηηβ, ιηαίδ βηβορβ Ια βοΙοηηβ δπίναηΐβ, άβ δΟΡΙβ ςη’ίΐ ρβδίαϋ αδδβζ ά’βδραββ, 

βη δβρραηί ηη ρβυ, ροηρ ββΡίΡβ Ια βηαΐβ (}ηβ ηοηδ ηοπιιηοηδ άβδ πιαίηίβηαηΐ 

βαηοηΐςηβ. Τοηίβίοίδ ί1 ηβ δ’βδί ραβ αρρβΙβ α Γίάββ άβ Ια ΙραηδΟΡίΡβ, βΐ ί1 Γα, 

βη ίαίί, βχβΙαβ. 

Οη ηβ ρβηΐ ηίβρ ΓαηΙορίΙβ βοηδϊάβραΜβ άβδ πίδδ. Β βΐ Ιβδ δβυίδ ςηβ ηοηδ 

ροδδβάίοηδ άη ιν® δίββίβ. 

Β’αηίορίΙβ άη ιηδ. δ^ρίαςηβ άη δίηαϊ βδί ιηοίηάρβ. II ρβρρβδβηΐβ, ϋ βδΐ νραί, 

ηηβ νοίχ άβ Γαηβίβηηβ νβΡδίοη δγρίαοίηβ, ιηαίδ 1β πίδ. ΟηρβΙοη, ςηί αρραρίίβηΐ 

α Ια ιηβιηβ νβΡδίοη, βοηΐίβηΐ Ιβδ νβΡδβΙδ 17 α 20 (1). 

Ββ ρΐηδ, Ια ρΙηραρΙ άβδ βρίΐίί^ηβδ ρβ§^αράβηί ββΐίβ αηβίβηηβ νβΡδίοη βοιηπιβ 

ροδίβρίβηρβ α Ια ίταάηβΐίοη δ^ρίαςηβ άη ΌίαΙβδδαροη άβ ΤαΙίβη ςηί βοηίβηαίΐ Ια 

βηαΐβ βαηοηίςηβ. 

άβ ηβ δηίδ ραδ βη βίαΐ ά’αρρρββίβρ βχαβίβιηβηΐ Ια δίΐηαΐίοη άβδ νβΡδίοηδ αρ- 

ιηβηίβηηβδ. Μ. Οοη^Ββαρβ, βρίϋί^ηβ Μβη ίηίορπιβ βΐ άβδ ρΐηδ ίηάβρβηάαηΐδ, 

βδΙίπιβ (^ηβ Ια νβΡδίοη αριηβηίβηηβ ρρίηιίίίνβ βοηίβηαϋ Ια βηαΐβ βαηοηίςηβ, βί 

ςη’βΠβ α βίβ δηρρρίιηββ άβρηίδ ραρββ ςη’οη βρογαίΐ δανοίρ βη Αρπιβηίβ ςηβ 

Μαρβ η’βη βΙαίίραδ Γαηίβηρ (2). 

Ββδ αηίορίΐβδ ςηβ ηοηδ νβηοηδ άβ βίΙβΡ δοηί Ιβδ δβηΐβδ α οιηβίίρβ Ια βηαΐβ. 

ΟβίΙβ οιηίδδίοη άβναίί ηαίηρβίίβιηβηί Ιαίδδβρ άβδ Ιραββδ άαπδ ςηβΙςηβδ βορίβδ, 

πιέιηβ (ίηαηά οη οοιηΒΙαίί Ια Ιαβηηβ. Όβ Ια άβδ ίηάίβαΐίοηδ βοπιπιβ τέλος, 

« βη » αρρβδ 1β V. 8, ίηάίβαϋοη ά’αίΠβηρδ βςηίνο(}ηβ, οη Ια πιβηΐίοη ςηβ ββ 

ςηί δηίΐ ηβ δβ ίροηνβ ραδ ραρίοηΐ. II δβραίΐ ίηηϋΐβ βΐ ρρβδςηβ ίπιροδδίβΙβ άβ 

Μακτιν, ΙηΙϊ'οάΐΐοίΐοιι ά Ια ΟΓίίίριβ ίβχίιιβΙΙβ άη Ν. Τ. ΡαΓίίβ ρναϋίΐηβ, ίοπιβ II, 
1884. 
Βοκιυενεκ, α ρΙαίη ίηΐνοάηοΐίοη ίο Ιΐιβ οΗίίοίΒΐη ο/’ ΐΐιβ παν ΤβείαιηβηΙ, 4® βά., 

1894, II, 337-344. 
ΟοηΐΓβ : Ζαην, ΟββαΙίίοΜβ άβε ΝβιιΙβΒίαΊΠβηΙΙίοΊιβη Καιιοηε, 1890, II, 910-938 βΐ 

ΕίηΙβίίηη^ ίη άαβ Νοαβ Τββίαηιβηί, 1899, II, 227-240. 
βΛΥΕΤΕ, ΟοΐΏπαβηίαίΡβ, ΙηίνοάηοΙίοη, βιιι-αχιιι. 
\νΕ8Τβοττ βΙ ΙΙοκτ, ΤΙιβ ηβιυ Τβδίαιηβηί, Ιηΐροάηοΐίοη, αρρβηάΐχ, 28-51. 
(1) Ο’βδΙ ά’αϋίβηρδ ΙοηΙ οβ (ΐηί α βΙβ οοηββρνβ άβ ΜαΡΟ άαηδ οβ πΐ8. 
(2) Β’αρρβδ Ζαην, ΕίηΙβίΙηη^, II, ρ. 238. 
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ΓαΐΡβ 1θ Γβίβνβ βχαοί άβ Οθδ ηοΐβδ, οη α οίΐβ αηδδί υηθ ΐΓαοβ άβ οθϋβ ΐΓ&άίίίοη 

(Ιαηβ υη ΙβοΙίοηηαίΓβ 8ιρ&1)Θ ςπί δ’είΓΓθίθ &υ ν. 8 (1). 

Β. Ιι’&ρ§·υΓηβηΙ (^ιι’οη Ιιγθ άθ Γοΐ1)δθηοβ άθ Ια βη&ΐβ οαηοηίςυβ ά&ηδ ς[ΐΐθ1(}υθδ 

ΙθΐΏοίηδ βδΐ; ίοιΊίΓιΘ ρείΓ ΓθχίδΙβηοθ ά’ιιηθ Γιηαΐθ ρΐιΐδ οοπγΙθ. II ραραιΐ βη βίΓβΙ 

θνΜθηί ςυθ Οθΐυί ςυί ά οοιηροδέ Ια Γιηαΐβ οοπγΙθ ηβ Γθοοηηαΐδδαίί ραδ Γαυ- 

Ιοηίθ ίη(ϋδθΐιΙα1)1θ άθ Ια βηαΐβ οαηοηΐίίΐΐθ. Βαηδ οβ οαδ, βη βίϊβΐ, α δηρροδβρ 

ςιι’ϋ βύί ρθπδβ ςυβ Ια ίιηαΐβ οαηοηΐί^υθ βΙαίΙ πιαΐ δοηάβθ α Ι’βναη^^ίΐβ, €[υθ 1β 

V. 9 η’θΙαίΙ ραδ ηηβ δΐιϋθ οοηνβηαβΙθ άα ν. 8, ί1 Ιηί βύΐ δυίΤι άβ άΐΡβ (^υβ Ιβδ 

δαϊηίβδ ίβπιπιβδ αναίβηΐ Γαίί ΙβιΐΓ βοιηπιίδδίοη, β’βδΙ-α-άΐΓβ ά’α^’οιιΙβΓ ηηβ Ιί^ηβ 

ου άβυχ βηΐΓβ 8 βΐ 9 δαηδ Γβ]βΙβΓ 1β ΓβδΙβ. 

Βα ίιηαΐβ βουρίβ ηβ δβ ίΓουνβ ΐουίβ δβυΐβ (5υβ άαηδ 1β ηΐδ. /ί, άβ Γαηβίβηηβ 

ΙαΙίηβ, βΐ, δί ]β βοπιρΓβηάδ Μβη ΙαηοΙβ άβ ΤίδβΙιβηάοΓί, άαηβ άβυχ ιηδδ. βίΜο- 

ρίβηδ (2). 

Ββ βοάβχ Ιΐ {δοΙίίβηβίβ, άυ ιν® ου άυ ν® δ.) βδΐ ββΐυί ςυί ΓβρΓβδβηΙβ 1β ηιίβυχ 

Ια ΐΓαάίΙΐοη αίπβαίηβ. 

Εη βθΓΓί§·βαηΙ 1β ΙβχΙβ άβ δβδ βΡΓβυΡδ βνίάβηίβδ οη α Ια ΓβάαβΙΐοη (Η. νοη 

8οάβη) : 9 οπιηία αιχΐβπι ψχαβοηπκιηβ ρναβοβρία βναηΐ βίδ, <ριί οπτή ρβίνο 
βναηΐ, ΙίΓβνΐΐβΓ βχροδηβηιηΐ. ρθ8ΐ Ιιαβο βΐ ίρδβ ίβδίΐδ αάραηχίΐ βΐ αΙ? ονίβηίβ 
118(1116 ΐη οοοίάβηίβηι ηιίδίΐ ρβν ίΙΙθ8 δαηοίαηι βΐ ίηοονηχρίαηι ρναβάίοαύοηβηι 
δαίιιΐίδ αβίβνηαβ. Απιβη. 

Ββ βορίδΙβ άυ ηΐδ. ^ ηβ βοηηαίδδαίΐ ρροΒαΒΙβηιβηί (^υβ ββΐίβ Γιηαΐβ. Ββ 

βορίδίβ άυ βοάβχ Ψ (3) βοηηαίδδαϋ Ια βηαΐβ βαηοηίς[υβ, πιαίδ ρΓβίβΓαίΙ; Ια βηαΐβ 

βουρίβ, βαρίΐ ίηδβρβία βουρίβ δαηδ αυβυηβ ρβπιαρςυβ (4), βί ηβ βίίβ Ια βαηοηί- 

ςυβ ςυ’αρρβδ, βη Ια ίαΐδαηί ρρβββάβΡ άβ ββδ πιοίδ : εστιν καΐ ταΰτα φερομενα μετά 

το έφοβοΰντο γάρ. 

ϋαηδ Ιβδ αυίρβδ βαδ ού ρβραραιί Ια βηαΐβ βουρίβ, δα δΐίυαίίοη βδί ηιοΐηδ ίανο- 

ραβίβ. 

Τροίδ οηβίαυχ (5) Ια άοηηβηί αναηί Ια βηαΐβ βαηοηΐςυβ, ηιαΐδ αρρβδ ανοίρ 

Γηαρςυβ ηυβ Γβναη^ϋβ βδί ίβρπιίηβ. 

Υοΐβί ραρ βχβηαρΙβ Ια άίδροδίίίοη άβ Γβχββΐίβηί πίδ. Β, ςυϊ δυίί Β άβ ίρβδ 

ρρβδ (νιιι® δίββΙβ). Αρρβδ εφοβουντο γαρ, (|υβ1(}υβδ δί§·ηθδ ρουρ πιαρςυβρ Ια βη. 

Ρυίδ : φερετε που καί ταυ τα παντα δε τα παρηγγελμενα τοις περί τον πετρον συντομως 

εξηγγιλαν μετά δε ταυτα και αυτός ο ιβ, απο ανατολής και αχρι δυσεως εξαπεστιλεν δι’ αυτών 

το ιερόν και αφθαρτον κήρυγμα της αιωνίου σωτήριας, εστην δε και ταυτα φερομενα μετά το 

εφοβουντο γαρ Αναστας δε πρωί... αμήν κατα μαρκον. Βοηβ Β Ιαίδδβ 1β ββοίχ α δβδ 

Ιββίβυρδ βηίρβ Ια βηαΐβ βουρίβ βί Ια βηαΐβ βαηοηίίΐυβ. 

Ββδ άβυχ αυίΡβδ οηβίαυχ βοηί Ιαβυηβυχ νβΡδ Ια βη, Γυη ά’βυχ (6) ηιβί Ια 

(1) Βηεοοηυ, ΤβχΙΙίΗΐίΚ, η° 101, ρ. 590, άυ νιιι' 8. 
(2) ^β ηβ νοίδ αυβυηβ ΙυπιΐβΡβ βυρ ββ ροίηΐ άαηδ 1β Βαίαίο^υβ άβ Ορβ^ορχ. Β’αρρβδ 

λΥβδίβοίί βί Ηορί ββδ Π188. βίβίορίβηδ οηί Ιβδ άβυχ βηαΐβδ, Ια βουρίβ Ια ρρβηιίβΓβ. 
Β’αίΙΙβυΡδ Ια ββοδβ βδί δαηδ ΐπιροΓίαηββ, ρυίδςυβ Ια νβΓδϊοη βίβΐορίβηηβ ηβ ρβυΐ 
§υβΓβ άαίβρ ςυβ άυ ν® δΐββίβ. 

(3) VIII® ου IX* δΐββίβ, 044 άαηδ Ια ηουνβΠβ ηυιηόροίαίΐοη άβ Ορβ^τοργ. 
(4) Ββ τε'λος αρρβδ 1β ν. 8 ιηαΡίΐυβ, ά’αρρβδ Ορβ^ορν, Ια Γιη ά’υηβ Ιβςοη, ηοη Ια βη 

άβ Γβναη^ΐΐβ. 
(5) Βαηδ 8\νβίβ Β, ά’αρρβδ Ια ηουνβΐΐβ ηυιηβροΐαίΐοη άβ Ορβ^ορν 019, 

0112, 099. ' 
(6) Οοά. 0112 άυ νίΓ δ., αυ δΐηαϊ. 
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Γιη κρρΘδ 1β V. 8. II α άοηο ρθρρβΙαβ θχρΠοίΙβπίθηί; βη §·Γβο Ια Ιραάίϋοη άβδ 

άβιιχ πίδδ. άιι (}ΐιαίΓΪ6Πΐ6 δίβοΐβ; ΐ1 θδί άα 8ίηαϊ. 

Μαίδ οη ηβ ρβυί (ΙίΓβ €[υβ οβδ Ιροίδ οηοίαυχ ρΓθίέΓβηΙ Ια βηαΐβ οοκρΙθ α Ια 
Ιοη^υβ. ΚθρΓοάιιίβαηΙ Ιβδ άθυχ, ίΐβ άβναίθπί ιηβΙΐΓβ Ια ρΓθπιίθΓβ οβΠθ ςαΐ 8β 

δουάαίΐ 1θ ρΐυδ βίΓοϋθίπθηΙ αη ν. 8. 

Αρρβδ οβία Ια ίιηαΐθ ΙΐΡβνβ ηβ 8β ίροανβ ρΐυδ ςα’βη πιαρ§·β άα ουρδίί 274 

(Ραρίδ, Ναίίοηαΐθ, χ® δ.), άβ Ια δ^ριαί^πβ ΙιαρΜβθηηβ (1), άβ άβαχ ιηδδ. οορίββ 

βη (ϋαΙβοΙβ πίΘπιρΙιϋΐςυΘ (2). 

Οη νοίΐ ςιιβ Γαηίορίίβ άβ οβΙΙβ ίιηαΐβ α Ιου]ουΓ8 βίβ άθ8 ρ1υ8 ΡβδΙρβίηΙβδ βΐ 

ςυ’βΐΐβ α οοηδίαπιιηβηί βίβ βη άίπιίηυαηΐ. II ηβ δαυραϋ βίρβ (ΐηβδΙίοη άβ Ια Ρβ- 

§·αράβρ ηί βοιηιηβ βαηοηίιιπβ, ηί βοιηπιθ αυΐΐιβηίίςαβ, βΐ ΝβδΙΙβ Ιηΐ α Γαϋ Ιρορ 

ά’Ιιοηηβυρ βη Ι’ίπιρΓΐιηαηΙ α Ια 8ΐιί1β άβ Γαυίρβ βοιηιηβ 81 βΐΐβ αναίί Ιβ8 ιηβηιβδ 

άροϋδ. Εη νοίβί Ιβ ΙβχΙβ βρίΐίςηβ ά’αρρβδ δλνβΙβ, α ϋίρβ άβ Ρβηδβί^^ηβιηβηί : 

πάντα δε τά παρηγγελ^^.ένα τοϊς περί τον Πέτρον συντόμως εξήγγειλαν. ρ.ετά δε ταΰτα και 

ό Ίησοΰς έφάνη αύτοϊς, και άπδ άνατολης κα'ι άχρι δύσεως έξαπέστειλεν δι’ αύτων τδ ίερδν 

καΐ άφθαρτον κτ^ρυγιχα τ% αιωνίου σωτηρίας. 

Εβ ρρίηβΐραί ίηΙβΡβΙ άβ Ιαάηαΐβ, β’βδί, ηοπ8 Γανοηδ άίΐ, ά’αΐίβδίβρ υη βίαί 

άη ΙβχΙβ ηηί ηβ βοηίβηαίΐ ραδ Ια Γιηαΐβ βαηοηΐςηβ. Εβρβηάαηί ΐ1 ίαυΐ ηιαίηΐβ- 

ηίρ Γαρ^ηηιβηΙ άαηδ δβδ ΙΐπιίΙβδ ρρορρβδ. Εα άηαΐβ βοπρίβ βδΐ ίρορ ρβη ρβραη- 

άηβροιιρ θΙγθ Ιρβδ αηβίβηηβ. ΕΙΙβ ηβ ρβηί άοηβ ρρουνβρ (ϊα’υηβ βΕοδβ, β’βδί 

ςυβ, αη ηιοπίΘηΙ οη βΠβ α βίβ ββρίΐβ, ί1 γ αναίΐ άβδ πΐ88. ςηί 8β ΙβΡίηίηαΐβηΙ αη 

V. 8, ββ <γηβ ρβΡδοηηβ ηβ ρβηΐ ηίβρ. Ε’αηίβηρ άβ Ια βηαΐβ βοηρίβ η’αάιηβΙίαίΙ 

ραδ ΓαηΙορίίβ άβ Ια Γιηαΐβ βαηοηίςηβ, οη η’βη αναίΐ ραδ βοηηαίδδαηββ, ηιαΐδ Ιβ 

ρβη άβ δηβββδ άβ δα ρρορρβ ίβηίαϋνβ ιηοηίρβ ι^ηβ Ιβ ρΐηδ §·ραηά ηοπιβρβ, Γηηα- 

ηίηιίΐβ ηιοραΐβ, η’α ραδ ρβηδβ βοιηπίΘ Ιηί. 

Ο. Εβ Ιροίδίβηιβ βίαί άβδ ιηδδ. βδί ΓβχίδΙβηββ άβ Ια Γιηαΐβ βαηοηίςηβ. 

Οβ (ΐηβ ηοηδ ανοηδ ρβίβνβ ίηδςη’α ρρβδβηΐ βδΙ ΓβχββρΙίοη : ίΐ δηΓΓίραϊί άοηβ 

άβ άιρη (^ηβ Ιοηδ Ιβδ αηΐρβδ Ιβπιοίηδ οηί Ια Γιηαΐβ. 

Οίίοηδ ββρβηάαηί : ίοηδ Ιβδ ηΐδδ. §·Γββδ δαηΓ νΒ, βί άβδ Ιβ βίηιγηίθηιβ δίββίβ. 

Τοηδ Ιβδ ιηδδ. άβ Γαηβΐβηηβ ΙαΙίηβ, δαηί ί1 ίαηΐ α]οηΙβΡ ςηβ « βί 4 δοηί 

Ιαβηηβηχ. 

Τοηδ Ιβδ ιηδδ. άβ Ια ΥηΙ^^αίβ. 

Οΐιβζ Ιβδ δγρίβηδ, Ιβ Όίαίβδδαροη άβ Ταίίβη, Ιβ ηΐδ. Οηρβίοη άβ Γαηβΐβηηβ 

νβΡδΐοη δ^ρΐαί^ηβ, Ια ρββΜίία, Ιβδ ίροΐδ πίδδ. άβ Ια νβΡδΐοη Ιιΐβροδοΐ^ηιΐίαΐηβ, 

Γβάΐίΐοη ΙιαρΕΙββηηβ. 

Τοηδ Ιβδ πίδδ. βορίβδ άη άΐαΐββίβ ιηβπιρίιΐίΐίϊηβ βχαπιΐηβδ, δοίί ηηβ ίΡβηίαΐηβ. 

II δβπιΜβ αδδβζ ββρίαΐη ιγηβ Ια νβΡδΐοη δαΕ^ά^(^ηβ βοηίβηαΐί Ια Γιηαΐβ; (|ηοΐ- 

ςηβ ίοηδ Ιβδ πίδδ. δοίβηί Ιαβηηβηχ, ΐ1 γ α ηηβ Ιραββ άη ν. 20 (3). 

(1) Μ. ΒβΙαροΓίβ β ρΐιοΐο^ιηρίιΐβ α Ηοιηδ ηη βναη^έΙϊαίΓΘ άβ ββΙΙβ Γβοβηδίοη. 
Ό’αρρβδ Ιηϊ: « Α Ια Ωη άβ Μαιη χνι, 8, ηηβ ηοίβ πιαρ^ίηαΐθ ϊηάΐςηβ ςυβ Ια δβ ΙθΓΐιιϊηβ 
Γβναη^ΐΐβ άαηδ Ιβδ Ιΐνρβδ αρπιβηΐβηδ; ηηβ αηΐΐ’β ηοίβ, ά Ια ρα^β ρρβοβάβηίβ, άοηηβ 
Ια νβΓδΐοη άβ Ια Ωηαΐβ αροβργρΩβ άβ Γάναη^ΐΐβ, άαηδ Ιβδ ίβρηαβδ βοηηηδ ραρ Ια 
ρηΩΙϊβαίΐοη άβ ΛΥΜίβ » {ΗΒ. 1907, ρ. 257). 

(2) ϋαηδ Ηορηβρ, Α, άβ 1174 βί Ε, άβ 1208. 
(3) Εβ ραίδοηηβηιβηί άβ Ζαΐιη {ΟβεΰΜοΊιΐβ... II, 926 δ.) ρροηνβ Γίβη ςηβ Ια ίβηΐΐΐβ 

ςηί Γαίί αΐΐηδϊοη ά ββ νβΡδβί η’βδί ραδ ηη ίβχίβ βναη^βϋςηβ, ηιαΐδ Γαΐΐηδΐοη αη ν. 20 

βη δα1ιίάΐθ(υβ η’βη δηΩδΐδΙβ ραδ πιοΐηδ, βί Ιβ ρΙαδ δΐπιρΙβ βδί άβ ρβηδβρ ςηβ Γαηίβηρ 

βΐίβ ηηβ νβΡδΐοη. 
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ΙίΚ νβΡδίοη §·ο11ιίς[ΐΐθ. 

1(Θ8 ιη88. θΙΙιίορίθηδ δκιιί άθπχ, α οθ ςιι’ΐΐ δβιηΐιΐθ. 

Ι)θ8 ιπδδ. ΚΓΓηβηίβηδ βη ΐϊΐ8ΐ]οηί6; Ικ Γιηκίβ ά ρρβνκίτι ρκΓίουί, θί ηουδ κνοη8 

άΘ]α άίΐ ςαβ, ά’αρΓθδ Μ. Οοη^Ι^βΚΓθ, θΠθ ίκίδκϋ ρΚΓΐίβ άθ Ια νθΓδίοη α δοη 

οπ^ίηβ. 

Ι,’βχ&πίθΐι (1θ8 ΐϊΐαηπδοηίδ ρροανβ άοηο ηιιβ δ’ίΐ γ κ θα άβδ άοαίβδ, οη ηβ δ’γ 

Θ8ΐ ρκ8 αΓΓθΙβ. Εί οβία δ’θδΐ ίαΐΐ άβ 1ε. ιηέιηβ ίαςοη άεπδ ίοαίθ ΓΕ^Ιίδθ. 81 

Ιβδ άοαίθδ οηΐ θπιρθοΙίΘ (ΐαθ Οθία 8θ ίεδδβ δεπδ θχκΐΏΘη, Γθχεπίθΐι ε Ιοαηΐθ βη 

ίενθαΓ (3θ 1ε βηεΐβ, οοιηιηβ 1β άΐΐΐε §“1θ8θ βΐ ίηΙθΓθδβεηΙθ (}α1 Ιθπηίηβ 1ε Οαιβηα 

άβ Μερο : 

ε? δέ κα\ τδ, « άναστας δε πρω’ί » [Αετα τα έπιφερό[Αενα παρα πλείστοις άντιγράφοις ού 
κεϊνται Ιν τω παρόντα εύαγγελίω, ώς νόθα νοριίσαντες αύτα είναε, άλλ’ ημείς Ιξ άκριβών 
άντιγράφων εν πλείστοις ευρόντες αύτα, και κατα τδ Παλαιστιναϊον Εύαγγέλιον, ώς εχε ι ή 
άλήθεια Μάρκου, συντεθείκαμεν, και την εν αύτω έπιφερομένην δεσποτικήν άνάστασιν, μετά 
τδ « έφοβοΰντο γάρ », τουτέστιν άπδ του « άναστάς δε προΛ πρώτη σαββάτου η κα'ι καθ’ 

έξ%, μέχρι του « διά των επακόλουθούντων σημείων. Άμην ». 

II θδΐ άΙΓΩοΙΙβ ά’εάιηβίΐΡΘ ςαβ οθΙΙβ §^1θ8β δοΐΐ άβ ΥΙοΙορ ά’ΑηΙΙοοΙίθ, ςαί η’ε 

ρεδ οοιηηίθηΐθ 1ε Ωηεΐβ; θΠθ οερεοίθρίδθ Μθη οθρβηάεηί 1β Ιρενεϋ άβ νβρΙΩοε- 

ϋοη επί^αθί οη δ’βδί Ηυρθ ενεηΐ άβ ρβββνοίρ 1ε Γιηεΐβ, βί βΐΐβ ε βίβ ρβρροάαίΐβ 

άεηδ ρ1α8 άβ ν1η§·1 βπρδΙΓδ. 

2) Χβ5 Ρ6Γ68. — Νοαδ βχεπιΐηβροηδ 1ε Ιρεάΐΐΐοη άβδ Ρβρβδ άεηδ 1β πίθΐηβ οράρβ. 

Βίδοηδ ά’εβορά ςαβ 1ε βηεΐβ βοπρίβ η’ε εαβαηβ είίβδίεΐΐοη ρεριηΐ Ιβδ ΡβΡβδ. 

Ραΐδ νογοηδ οβ ί^α’οη ε11β§·αβ βοηΐρβ 1ε βηεΐβ βεηοηΐςαβ. 

Ο’βδΙ ά’εβορά 1β δΐίβηββ ά’αη §^ρεηά ηοπιβρβ άβ ΡβΡβδ. Τβρίαΐΐίβη η’βη ρερΙβ 

ρεδ, η1 δ. Εγρρίβη, βΐ ββίε βδΐ εδδβζ βίοηηεηΐ βοιηιηβ Κηεββηβεαβρ 1β ρβοοη- 

ηείΐ, ραΙδςαΊΙδ οηΐ ΐρεΙίβ άα βερΙέιηβ (1). Οη βΐίβ βηβορβ Ορί^βηβ, ΟΙβιηβηΙ 

ά’ΑΙ., δ. Αίβεηεδβ, δ. Ογρίΐΐβ άβ ^βραδε1βIη, δ. Βεδϋβ, δ. Ορβ^οίρβ άβ Νε- 

ζΐεηζβ, βίο. ΜεΙδ ββ Ιβιηο1^ηε§^β ραρβιηβηΐ; ηβ^εΐΐίε ιηοίηδ άβ ίοροβ, ά’εαίεηΐ 

(}αΊ1 βδΐ ββΡίεΙη ςαβ ΓΕνεη§^11β άβ δ. Μερο βίεΐΐ ιηοίηδ Ια βΐ ιηοίηδ οοπιιηβηΐβ 

ςαβ Ιβδ εαΐρβδ. 

ΜεΙδ 117 ε 1β άοαίβ ροδίΐΐί άΈαδβΩβ, ίορί ιηεΐ άΐδροδβ βηνβΡδ 1ε βηείβ. Με- 

ρΙηαδΓενεΙΙ βοηδαΐΐβ δαρίε άΐίβοαίΐβ άβ βοηοΙΙΙβρ δαρ 1β ιηοιηβηί άβ 1ε Κβδαρ- 

ΡββΙΙοη δ. ΜεΙΙβΙβα ςαΐ άΐΐ δψέ σαββάτιον βΐ δ. Μερβ (ίαΐ άϋ πρωΥ τη μια των σαβ- 

βάτων (2). 

« Οη ρβαί, ά1ί-11, ΡβροηάΡβ άβ άβαχ ιηεηίβρβδ : ^αβ1(ϊα’αη η’εάηιβΙΙεηί ρεδ 

Γεαίββηϋβΐίβ άβ ββΙΙβ δβοΐΐοη, άβ 1ε ρβρίοορβ (^αΐ βοπίίβηί ββδ ιηοΐδ, ροαρρείί 

άΐρβ (|α’β11β ηβ δβ Ιροανβ ρεδ άεηδ Ιοαδ Ιβδ βχβιηρίείρβδ άβ ΓΕνεη§^11β δβίοη 

Μερο; βερ Ιβδ βχβπιρΙεΙρβδ βχεβίδ ιαερςαβηΐ 1ε βη άβ Γβίδίοΐρβ άβ Μερβ εαχ 

άΐδβοαρδ άα ίβαηβ βοιηιηβ ςαΐ ε ερρερα εαχ ίβιηπιβδ..., εαχςαβίδ 11 ε]οα1β « βΐ 

« ΓεγεηΙ βηίβηάα, βΠβδ δ’βηίαΐρβηί βί ηβ άΙρβηί ρΙβη ε ρβΡδοηηβ, βερ βΐΐβδ 

« ενείβηΐ ρβαρ ». Α ββ ροΙηί 1ε βη άβ ΓΕνεη^ΙΙβ δβίοη Μερβ βδΐ ηιερί^αββ άεηδ 

ρρβδςαβ Ιοαδ Ιβδ βχβηιρΙεΙρβδ. Οβ ι^αΐ δαίΐ βΐ (}α1 δβ Ιροανβ ρερβιηβηί; άεηδ 

ςαβίςαβδ βχβιηρίείρβδ, ιηεΙδ ηοη άεηδ Ιοαδ, δβρείΐ άβ Ιρορ, βΐ δαρΙοαΙ δ’ΙΙ ενεΐΐ 

(1) ΜαίοΓβ ρΓοϋαϋΐΙϋαΐβ Ι6χίιΐ8 ίΙΙβ ΐ§ηοΙιι& βναί ΤβΗιιΙΙίαηο βί Ο'υρνίαηο (Κναβ., 
Οο/η., ρ. 450). 

(2) Ο’βδΙ άα πιοίηδ 1ε Ιβςοη άΈαδβββ. 
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οΐαβίίϊαβ οοηίΓδκΙίοΙίοη ανθο 1β ΐ6ΐηοΐ§Ίΐα^θ (1β8 ειυίρβ8 6ναη^θ1ίδ1θ8. Υοΐΐα οβ 
ςιΐΘ (|ΐιβ1(ίΐι’ιιη ροπΓΓ&ϋ άΐΓθ, βη βο&Γΐ&ηί ά’ανειηοθ βί βη δυρρππι&ηΐ ΙουΙθ 
ςυβδίίοη δυρβρίΙιΐΘ. Μαΐδ ιιη απίρβ, η’οδ&ηΐ ΡΘ]θΙβΡ ΓαηΙορίΙβ άθ ΙοπΙ οθ (^υί 8θ 
Ιρουνβ ά’πηβ Γαςοη ςυβίοοηιιυβ ά&ηδ Ια Ιρίΐάίΐΐοη θορίΐβ άβδ Ενδΐη§·ί1θδ, άίρέι 
ςυ’οη ρθΐιΐ Ιίρβ άβ άβαχ πι&ηΪΘΡ6δ (1) », θΐο. 8ιιϋ υηθ δοΐυϋοη, (^αΐ οοηδίδίθ & 

ρ&ΙΙαοΙιβΡ πρωί ά Γαρρ&ρίΙίοη, ηοη 41& ΡθδυρρθοΙίοη. 

Όβ οβ ρίΐδδα§'6 ά’ΕαδβΙΐΘ ί1 δβΓηΐ3ΐβ 1)ίβη ρβδυΐΐβρ ςυβ Ιυί-ΐϊίβιηβ η’&άπίθΙΙ&ίΙ 
ρ&δ ΓαυΙορίΙβ οαηοηίίΐαβ άβ Ια βηαΐβ, ιηαίδ ειιΐδδί ςυβ οβΙΙβ ορίηίοη η’&πρ&ίΐ ρ&δ 
βΙθ δυίΤίδ&ιηιηβηΙ αρρυ^έθ α δβδ γβιιχ 8υρ Ια ΙραάίΙίοη ΙθχΙπθΙΙθ, βΐ ςπ’βΠο 
δ’αρρυγαΐί αυδδί δπρ ΓΐηοοηνβηίβηΙ ά’υηβ οοηΐραάίοΐίοη ανθο Ιβδ απίρβδ βναη- 

ο^βΐίδίβδ. ϋβ ρΐυδ ϋ δαΐΐ ςυβ δοη ορίηίοη ρβΡδοηηβΠβ η’βδί ραδ αάπιίδθ άβ ΙοηΙ 
1β πιοηάθ, δί βίθη ςη’βηΠη ί1 ρΐαοβ Ια άβίβηδβ έναη^-έΐίί^υβ δΐιρ 1β Ιβρραίη άβ Ια 
οαηοηίοίΐό βιι ιηοροβαυ. Αυδδί βίβη δβδ αίβριηαΐίοηδ δοηΙ-βΠβδ δίη^-υΐίβρβηίθηί 

ΠοΙΙαηΙβδ. Β’αβορά Ια βηαΐβ ηβ δβ Ιροπνβ ραδ Οαηδ Ιουδ Ιβδ βχβπιρίαίρβδ, βΐΐβ 
Γηαης[υβ αυχ ρίπδ βχαβίδ; ρυίδ βΠβ δβ ίρουνβ ραρβηιβηί, ηιαίδ ραδ άαηδ Ιουδ, 
ββ {}ΐιί δβραίΐ βοηΐραάίβίοίρβ, δ’ίΐ ΓαΙΙαίΙ ρρβηάρβ σπανίως ά Ια ΙβίΙρβ. Οη νοίΐ (^ηβ 
Γαρ§'υιηβηίαΙίοη — ΐ|πβ ά’αίΙΙβιΐΡδ Επδβββ ρβίυδβ άβ ρρβηβρβ ά δοη βοπιρΙβ — 

ρβνίβηΐ αη ροίηί άβ άβραρί αη πιοπιβηΐ ού βΠβ αΙΙαίΙ §·1ίδδβΓ άαηδ Γβχα§·βΓα- 

ίίοη. Οη ρβηΐ άοηβ βοηοΐιιρβ δβηίβηιβηί (5πβ Ια βηαΐβ η’βΙαίΙ ραδ άαηδ Ιουδ Ιβδ 
βχβπιρίαίρβδ; ς^υβ Ιβδ βχβπιρίαίρβδ ς[υί ηβ Γαναίβηί ραδ βΙαίβηΙ Ιβδ ρΐυδ βχαβίδ, 
β’βδί-α-άίρβ άβδ βχβπιρίαίρβδ βρίΙίςυβδ, νβηαηί ρβυΐ-βίρβ άΌρί§“βηβ; βηβη (}υ’οη 
αάηιβίίαϋ ά’αυίαηΐ ρΙπδ νοΙοηίίβΡδ Ια Ιαβυηβ ςυβ ββία δπρρρίπιαίΐ υηβ άίβίβυΐΐβ, 

II βδί ά’αίΠβυΡδ Ιρβδ νραίδβιηβίαβίβ (^υ’Ευδβββ, βάβΙβ ά δβδ ρρίηβίρβδ, η’α 
ραδ βοπιρρίδ Ια βηαΐβ άαηδ Ια ρβραρίίΐίοη άβ δβδ ββορίΙρβδ. II η’α άίνίδβ Μαρβ 
(:[υ’βη 233 δββίίοηδ. Ορ Ιβδ βορίδΙβδ βη οηΐ α]ουίβ ά’αυΙρβδ, ]υδς[υ’ά 241; β’βδί 
άοηβ ςυ’ίΐδ οηί άύ αυ§·ηιβηίβρ 1β ββίβ*ρβ ά’Ευδβββ ρουρ ίβηίρ βοιηρίβ άβ Ια 
βηαΐβ (2). 
Εβδ ραροΐβδ ά’Ευδβββ άβναίβηΐ ανοίρ υη ββΐιο. 8. άβροιηβ, άαηδ δα Ιβίΐρβ α 

Ηβάίβία, Γβδυηιβ Ια δοΐυΐίοη ά’Ευδβββ (3) : Ιιιιίαδ ψια68ύοηί8 άιιρίβχ 8θΙιιίίο 
68(; αηΐ βηίπι ηοη Γ6αίρίηιη8 Μανοί Ιβ8ΐίΏΐοηίηπι (ΐηοά ίη ΓαΓί8 ^βΡίιΐΓ βναη- 

§6ΐίί8, οηιηίδιίδ Οναβοίαβ ΙίΙ?ρί8 ρβηβ Ηοο οαρίίηΐηπι ίη β,ηβ ηοη }ια1)6ηίίΒιΐ8^ 

ρνα686νΐίηι οιιτη άίνβΓ8α αίψιβ οοηίραΗα 6ναη^6Η8ΐί8 α6ΐβΐ'ί8 ηατρατβ νίάβα- 

Ιΐίρ; αηΙ Ηοο Ρ68ροηάβηάιιπι (ρΐίοά ηίετοριβ νοπιπτ άίχβνίΐ.., 

Ο’βδί υη βχΐραίί, οβ η’βδί ροίηΐ υηβ ορίηίοη ρβΡδοηηοΠβ. Αυδδί άβρόιηβ 
α-Ι-ίΙ πιαίηίβηυ δαηδ ββδίΐαΐίοη Ια βηαΐβ άαηδ δα Ρβνίδίοη άβ Ια Υυΐ^’αΐβ, βΐ 
υη ίβχίβ ςυβ ηουδ βιιροηδ Γοββαδίοη άβ βίΙβΡ ίηάίομιο Ια ηιβιηβ δοΐυΐίοη. 

(1) Ρ. Ο. XXII, 937 ; τούτου διττή άν ε’ίη ή λύσις* ό μ.έν γάρ τδ κεφάλαιον αυτό, τήν τούτο 
φάσκουσαν περικοπήν άθετών είποι άν μή εν άπασιν αυτήν φέρεσθαι τοΐς άντιγράφοις του κατά 
Μάρκον ευαγγελίου, τά γοΰν άκριβή των αντιγράφων τό τέλος περιγράρει τής κατά τον Μάρκον 
Ιστορίας έν τοϊς λόγοις τοΰ.όφθέντος νεανίσκου ταΐς γυναιξί... οΤς επιλέγει « και άκουσασαι 
Ιφυγον και ούδενί ούδέν εΤπον έφοβοΰντο γάρ ». έν τοΟτφ γάρ σχεδόν έν άπασι τοΐς άντιγράφοις 
τού κατά Μάρκον ευαγγελίου περιγέγραπται τό τέλος, τά δέ Ιξής σπανίως έν τισιν, άλλ’ ούκ έν 
πάσι φερόμενα περιττά άν εΐη, καί μάλιστα εΐπερ εχοιεν άντιλογίαν τή τών λοιπών ευαγγελιστών 
μαρτυρίΐΐΐ. ταύτα μέν ούν εΐποι άν τις παραιτούμενος καί πάντη άναιρών περιττόν έρώτημα. άλλος 
δέ τις ούδ’ ότιούν τολμών άθετεϊν τών όπωσούν έν τή τών ευαγγελίων γραφή φερομένων, διπλήν 
ειναί φησι τήν άνάγνωσιν κ. τ. λ. 

(2) Οηεοοκυ, ΤβχίΙίΗΗΙί, ρ. 869 δδ. 
(3) Ερ. 120, 3; Ρ. Ε. XXII, 987. 



432 ΕνΑΝΟΙΙ,Ε 5ΕΕΟΝ 8ΑΙΝΤ ΜΑΚΟ, XVI, 9-20. 

ϋκηβ 1Έ§Ίί8β ^τβοςυβ, 1β8 άουΐβδ άΈυ8θΐ3β 8θη1 θποοΓβ ηιβηΐίοηηέδ άβ 

Ιβιηρδ θπ Ιβπιρδ, ιπαίδ ρβΓδοηηβ η’θ8β ρ1υ8 ρΓβηάΐ’β υηβ ροδΐΐίοη κυδδί Ιιοδ- 

ϋΐβ (1). Οη ρβυί νοίΓ άκηδ ΤΐδοΙιβικΙοΓί 1β8 §Ίθ8β8 κΙΐΓί1)αέβ8 α 8βνβΓθ ά’Αη- 

ΙίοοΙιβ βΐ & νίοΙοΓ. 

Εβ Ιβχίβ άΈπΙΐιγιηίυδ βδί ρ&ΓΐίοιιΙίβΓβιηβηΙ ΐηΙβΓΘ88κηΙ. II οοιηιηβηίΘ Ικ 
βηαΐβ, Οθ ςπί 8πρρο8β βίθη ΐ{π’ί1 Ια Γβ^-αράβ οοΐϊΐιηβ οαηοηΐςυβ. 8οη άουίβ 
ροΓίβ άοηο ρΐιιΐόΐ δΠΓ ΓαυίΙιβηΙίοΐίΘ ΙίΙΙβΓαΐΓβ ςυβ 8υΓ Ια οαηοηΐοίΐβ : Φασ\ δέ 
τινες των εξηγητών ενταύθα (αυ V. 8) συμπληροΰσθαι τδ κατα Μάρκον Εύαγγέλιον τά δε 
εφεξ% προσθήκην είναι ριεταγενεστέραν. Χρή δε και ταύτην εραηνεΰσαι, ρηδεν τή άλνιθεία 

λυριαινορ-ένην. 

νβηοπδ πιαΐηίβηαηΐ αυχ ίΘΐηοί^ηα§^β8 ροδίΐίίδ ά^ Ια ΙραάΐΙΐοη. 
Εα δϋυαίίοη βδί βηοοΓβ ρΐυδ ίανοραβίβ α Ια οαηοηίοίίβ ς[υΘ οβΠβ ηα! ΓβδυΙίο 

άβ8 ιηαηιΐδοπίδ. Εβδ ηΐδδ. ςπί οιηβΐίβηΐ Ια Γιηαΐβ δβ ρΓοηοηοβηΙ βη ίαίΐ οοπΙγθ 
βΠβ. Νοπδ ανοηδ νυ ςπ’αυοιιη Ρθγθ, ραδ ιηβιΉΘ Ευδθββ, η’α Οδέ ρρθΐκΐΐ’β 
οπνβΓίθΐηβηΙ οθ ραρίΐ. Όβ ρΐυδ, Ιαηάίδ ςυβ βΐ Β, Ιβδ άβυχ ρΐιΐδ αηοίβπδ οη- 

οίαπχ, δοηί οοηίΓαίρθδ, Ιθδ ίβπιοί^ηα§·βδ ροδίίίίδ άβ Ια ίΓαάίΙίοη δοηΐ αηΙθπβαΓδ 
απχ άουΐβδ άοηί ηουδ νβηοηδ άβ νοίο Ια ηααηίίβδίαΙίοη. 

II η’βδί §·υβΓβ άοιιίβυχ ςιιβ δ. άυδΙίη ΓαΐΙ οοηηυβ : οΐ άπο'στολοι αύτοΰ έξελθόντες 
πανταχοΰ εκήρυξαν [ΑροΙ. I, 45). ΕΠβ α βίβ οίΐββ ΘΧρΓθδδέηιβηΙ οοίΠΠίβ θίαηί άβ 
δ. Μαρο ραρ Ιρβηββ (III, χ, 6) : ίη β,ηβ αιχίβπι βναη^βΐίί αίΐ ΜαναΐΒ : Εί φιίάβηι 
άοιηίηιΐ8 Ιββηε βίο., βί Ιβ ΙβχΙβ Ιαίίη βδΐ βοηΓίΡίηβ ραρ υη δβΙιοΗοη §·ρβο (2) ; 
Ειρηναίος ό των Αποστόλων πλησίον, Ιν τω προς τάς αιρέσεις γ' λόγω τούτο άνήνεγκεν τδ 
ρητδν ο5ς Μάρκω ειρηρ.ένον. 

Εη βγρίβ, Οβ δοηΐ αυδδί Ιβδ ρΐυδ αηοίβηδ απίβυρδ ςυί ΡβςοίνβηΙ Ια Γιηαΐβ, Ια 
άοοίριηβ ά’Αάάαϊ βΐ Αρίιρααΐβδ, δαηδ ραρρβΙβρ 1β Είαίβδδαροη άβ ΤαΙίβη (3). 
Ρυίδ, αρρβδ 1β δίίβηοβ άοηί ηουδ ανοηδ ραρΙβ, Ια Ιραάϋίοη δβ ρβδουάβ ά Γαη- 

ΙΪ€|υίΙβ, δαηδ αυίρβ Ιραββ άβ άβδαοοορά ςυβ 1β ϊαϋ; ά’Ευδβββ βί άβ δβδ αάΐιβ- 

ρβηΐδ. Εα βηαΐβ οαηοηί(ϊυβ βδΐ οίίββ δαηδ αυουηβ ββδίΐαΐίοη ραρ δ. ΑιηΡροΐδβ, 

δ. Αυ^πδϋη βΐ Ιουδ Ιβδ ΙαΙίηδ αρρβδ βυχ. Εη Ε^^ρίβ βΐ βη ΟρίβηΙ, οη οίΐβ 
Όίά^ιηβ (4), δ. Ερίρΐιαηβ (5), δ. Εΐιρ^δοδίοηιβ (6), Ιβδ ΕοηδΙίίυΙίοηδ αροδίοΐί- 

(}υβ8 (7) βίο., βίο. 
II η’βδί ραδ οβρίαίη ςπβ Εβίδβ αίΐ βυ βη νυβ Ια βηαΐβ άβ Μαρβ βη ραιΊαηί άβ 

Μαριβ άβ Μα^-άαΐα οοιηιηβ ά’υηβ ίοΠβ, ραροβ ςυ’ίΐ α ρυ δθη§·βΡ α δ. άβαη. 
Μαίδ βΐΐβ α βίβ νίδββ ραρ υη βηηβιηΐ άυ οβρίδΐίαηίδΐηβ, βοιηβαΐΐυ ραρ Μαοαίρβ 
άβ Μα^ηβδίβ, βί ςυί ρουρραίί βίρβ ΡορρΗ^Γβ (8). άυΐίβη ΓΑροδίαί Ια οίίαϋ αυδδί, 
ά’ορρβδ υη οοιηιηβηίαίρβ αραββ ίηβάίί αΐΐβ^υβ ραρ Μ. ΜαρΙίη (9). 

(1) Εβ δοβοΐΐοη κατά Μάρκον μετά τήν άνάστασιν ού λέγεται ώφθαι τοΐς μαθηταΐς θδί 
αΙΐΓίβυό α Ευδέββ Ιυί-ιηέιηβ ραρ Ζαβή, βββοΜοΙιίβ..., ρ. 91δ. 

(2) €οά. ΗατΊβί. 5647 οΐίό ραρ Εκαμεκ, ΟαΙβηα, ρ. 499. 
(3) Βυκκιττ, Εναη^βΙΐοη Οα-ΜβρΗαιτββΙιβ, I, 244; II, 208. 
(4) Οβ ΤΓΐηίΐ. II, 13; Ρ. Ο. XXXIX, 688. 
(5) Ηα6ΐ\ Εχιι, 6; Ρ. β. ΧΕΙ, 1057. 
(6) Ρ. β. ΕΧΙ, 326. 
(7) Ρ. β. I, 948, 1061. 
(8) Ζαην, βββοίιίϋΜβ..., 925. 
(9) Εοο. Ιαιιά., ρ. 227-230. 
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2. — Σα οαηοηίοίΐέ άβ Μο. XVI, 9-20. 

Υοΐΐα 1θ8 ίειϋ8 (Ι3ΐη8 1β8 §·Γ&ηάθ8 Ιί^-ηθδ, βΐ υηθ άθοουνβρίβ ραρϋοαΙϊθΓθ η’θη 
&1ΐ6ΓβΓ£ΐίΙ ρΓθ1)ει1)1θΐηθηΙ ραδ δθηδΐΜβιηβηί Ια ρΚ^δίοηοιηΐΘ. 

^Θ8ί (1’&ρΓθ8 0Θ8 ΐβιηοί^η&^β8 ΐΓαάίΙίοηηβΙδ (^υβ Ια (ϊΐιβδίίοη άβ οαηοηΐοΗβ 

(ΙβναίΙ θίΓβ ΐΓαηοΙίθθ. 

ΕΙΙβ Γα βίβ ραρ Ιβ ΟοηοίΐΘ άβ Τγθπϊθ. 

Εβ οαηοη : (^ιιίδ αιιίβητ Ιί})Γ08 ίρ808 ίηί6§Γ08 οιιηι οπιηίΒιΐ8 8ηί8 ραηίΙ)ΐί8, 

ρΓΟίιί ίη Εα€ΐβ8ία οαιΗοΙίοα Ιβ^'ί €0η8ΐί6ν6ηιηΐ βΐ ίη νβίβνί νιιΐ^αΐα Ιαίίηα βάί- 

ΐίοηβ Ιια})6ηΐιΐΓ, ρνο 8αβΗ8 βΐ €αηοηίοί8 ηοη 8ΐΐ806ρ6Γίι... α. 8. δ’αρρίΐί^υβ α Ια 
βηαΐθ άθ Μ&γο 05111 θβΙ ηοΙοίΓθΐηβηΙ υηβ ρ&Γΐίβ οΐβ Ια Υιιΐ^'αΐβ ΙαΙίηβ. 

ΕΙ Ια (ίΐΐθδΐίοη δοτιΐθγθβ ραρ 1β8 ηθ§·αΙίοη8 ρΓοΙθδΙαηΙθδ ηβ ροιιναίί θίΓβ γ680- 
Ιυβ ααΐΓβιηθηΙ. Εα Γιηαΐθ, ηοιΐ8 Γανοηβ νυ, αναίΐ θΙθ Γβςπβ ραρίουί, βΐ Γι§·αΓαί1;, 
αα ιηοπίθηΙ; (1υ οοηοΐΐβ, άαηδ ΙοιιΙβδ Ιβδ βοϋΐίοπδ αιιΙοΗδββδ άβ Ια Βίβίβ. II γ 
αναίΐ άθ3α, βη ίαΐί, οΐιοδβ ]υ§·βθ ραρ Ιβ ΐ6ΐηοί§'ηα§·θ άβ Ιοαίθ ΓΕ§·1ί8β. ϋβ ρ1υ8 
οθΐ αοοοΓά 8θ ΓθίΓοανβ αυβδί ΕαυΙ (^υβ ηουδ ρυίδδίοηδ ΓβΐΉοηΙβρ. 8. άιΐδΙίη βί 
8. ΐΓθπβθ 8οηΙ Ιθιηοίηδ ροιίΓ ΓΑδίβ ΜίηβυΓβ, Κοπιθ βί Ια Οαυίβ, Ια άοβίπηβ 
ά’Αάάαϊ βΙ ΑρΙίΓααΐβδ ροιιρ Ια ρ1ιΐ8 αηοΐβηηβ ΐΓαάίΙίοη δ^πβηηβ, βΐ Ιβδ ιηοάβΓ- 
ηθ8 Γβ]οΐ^ηβηί οβίίθ αηΐίςυίίβ δαηδ (5ΐι’ί1 8β 8θίΙ ρροάυίί ιϊιθπιθ υηβ δβυΐβ 
ορροδίΐίοη ίοΓΠίβΙΙβ ραηηί Ιβδ Ρβρβδ. 
Εβ δϋβηββ άβ οβΓίαίηδ πιαηυδβΓίΙδ, οϊυβΠβ ο^υβ δοίί Ιβυρ αυίοηίβ, η’βδί ροΐηΐ 

υη αρ^υιηβηί άββίδίϊ βη δβηδ οοηίΓαΐΓβ. II δυρροδβ υη άουΐβ, πιαίδ υη άουίβ 
οίυί α βίβ Γβδοΐυ άαηδ 1β δβηδ άβ ΓαίΤίρηιαϋνβ. Ε’αΒδβηοβ άβ Γιηαΐβ ηβ ρρουνβ 
ιηβηιβ ραδ ο^υβ Γβναη^άΐβ α βίβ αιι άββυΐ ρυβϋβ δαηδ Γιηαΐβ. 
Ρΐαςοηδ-ηοπδ άαηδ Γΐιγροίΐιβδβ άβδ βΓίΐί({υβ8. δυρροδοηδ (}υβ οβΓίαίηδ ρβρ- 

δοηηα^βδ βοοίβδίαδίίςυβδ οηί δουρςοηηβ, ου ιηβηιβ οιυ’ίΐδ οηί δυ ο^υβ Ια βηαΐβ 
η’βίαΙί ραδ άυ ιηβηιβ αυίβυρ ο^υβ ΓΕναη^-ίΙβ. 
Ανβο άβδ ίάββδ βίΓοίίβδ, άίδοηδ ίηβχαοίβδ, δυρ Ια οαηοηίοίίβ, ίΐδ οηί ρυ οοη^ 

οΐυρβ (ΐυβ Ια βηαΐβ, η’βίαηί ροίηί Ιίίίβραίρβιηβηί αυίββηίί€[υβ, η’βίαίί ραδ ηοη 
ρΐυδ βορίίυρβ ίηδρίρββ, βί Ια ΡβίραηοΕβΡ. Νουδ ανοηδ νυ €[υβ ά’αρρβδ Οοη^- 

Εβαρβ, ο’βδί ρροβαβίβηιβηί οβ ο^υί δ’βδί ραδδβ βη Αηηβηίβ. Εα νβΡδίοη αρηιβ- 

ηίβηηβ οοηίβηαίί ά’αΒορά Ια βηαΐβ, ιηαίδ, οοπιπιβ οη δαναίί, ου ο^υ’οη ορογαίί 
δανοίρ ο^υ’βΐΐβ βίαίί ά’Αρίδίίοη, οη Γα ηιίδβ άβ οόίβ άαηδ οβρίαίηβδ οορίβδ. Οβ 
ο^υί δ’βδί ραδδβ βη Αηηβηίβ, ά’αρρβδ οβ ορίίίοιυβ, α ρυ δβ ραδδβρ ρουρ Ιβδ ηΐδδ. 
^ρβοδ. ^β ηβ ΟΓοίδ ραδ ροδδΜβ ο^υ’οη αίί οδβ βοαρίβρ υη ίρα^^ηιβηί άβ Μαρο 
δουδ ρρβίβχίβ οιυ’ίΐ η’βίαίί ραδ βη Ιιαρηιοηίβ ανβο Ιβδ αυίρβδ βναη^^ίΐβδ; ηιαίδ, 
δί Γοη άουίαίί (^υβ Μαρο ίύί Γαυίβυρ άβ Ια βηαΐβ, οη α ίΡβδ βίβη ρυ ΡβίυδβΡ άβ 
Ια οορίβρ ανβο δοη βναη§·ί1β. 

Εα Ιαουηβ βδί άοηο ρβυί-βίρβ άυβ α υηβ ορβραίίοη ορίίίο^υβ. Ε’Ε^Ιίδβ η’α ραδ 
α δ’οοουρβρ άβ οβδ οοηδίάβραίίοηδ. ΕΠβ οοηδίαίβ ο^υβ Ια βηαΐβ βδί ρβςυβ ραρ 

άβδ αυίορίίβδ άβ ρρβηιίβρ οράρβ αυδδί Ιοίη οιυβ Ρβηιοηίβηί Ιβδ ίβηιοί^ηα§·β8, βί 
δυρίουί (5υ’β11β βδί ρβςυβ ραρίουί; ορ βΠβ η’α ρυ δβ ίρουιρβρ δυρ υη ροίηί αυδδί 
§·Γανβ, ςυί αρραρίίβηΐ α Ια ίοί. Εβ Οοηοίΐβ άβ Τρβηίβ η’α ίαίί (ίυ’βχρίίοίίβρ δοη 
5υ^βπιβηί. 

3. —Αιιΐΐιβηΐίοίΐέ ΙίϋβΓαίρβ. ' 

Μαίδ Ια ηυβδίίοη Ιίίίβραίρβ ηβ δβ ροδβ ραδ άβ Ια ηιβιηβ ίαςοη. Εβδ αυίβυρδ 
οαίΚοΗο^υβδ δανβηΐ άίδίίη^υβρ βηίρβ Γαυίββηίίοίίβ βαηοαίο^υβ βί Γαυίββηίίοίίβ 
Ιίίίβραίρβ. Εί πιβπιβ αίβρπιβΓ οιυ’υη ουνΓα§·β βδί άύ ά ίβΐ αυίβυρ, οβ η’βδί ραδ 
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ηΐθΡ ςυ’ίΐ αίί έίβ ρβυί-θίΓβ ίβηηίηθ ραρ υη £ιπΙγθ. Οθπχ ςυιΐ Ιίβηηθηί 1β ρΐυδ 

ίβΓίΏθπίθηΙ ηυθ Μοϊδβ α βΟΓίΙ Ιπί-ιηβηιβ 1β ΌβυίβΓοηοιηβ ηβ Γβίυδθηί ρεΐ8 ά’&ά- 

ιηβίίΓθ ςπ’υη αυΐΓβ απίβυρ γ α &]οιιΙθ 1θ γθοιΙ άβ 8& ιηοΗ. 

Οη ρβυΐ άοηο (ϋδοηίβΡ ίΡβ8 1ΐ1)ΡβιηβηΙ Ια ςυβδίΐοη άβ 8&νοίρ 81 ο’βδί 8. Μειρο 

ςυί α έονϋ 1β8 άουζβ άβρηίβΡδ νβΡδθίδ άπ άθυχίθΐηβ βναη^ίΐβ, βη ά’αυίρθδ 

ΙβΡίηβδ, δ’ϋδ δοηΐ άθ Ια ιηέιηθ πιαίη ςυβ Ιβ ρβδίβ. 

Ρουρ 8θ ρροηοηοβρ βυρ οθ ροίηί, ί1 ηβ δπΓΓιΙ ρΐυδ ά’βχαιηΐηβρ Ια ΙραάίΙίοη, 

ιηαηυδΟΡίΐΘ οπ ραΐρίδΐίςυβ, ί1 Γαιαί αηδδί αΐιοράβρ Γβχαιηβη άβ Ια βηαΐβ βΐΐβ- 

ηιβπιβ. Ιια πίθίΐίβυρβ δοΜίοη 8θρα 8αη8 άουΐβ οθΠθ ςυί (Ιβοουίβρα Ιβ ρΐυδ ηα- 

ΙηρβΙΙβηίΘηί άη άοηβΐθ ορβρβ άβ ίαίΙδ ςαί αυροηΐ βΐό οοηδίαίβδ. 

Νοιίδ η’ανοηδ ραδ α ρββοπιπίθηοθΡ Γβχαηιβη άβ Ια ΙραάίΙίοη, ιηαίδ ί1 ίαηΐ οβ- 

ρβηάαηΐ βδδαγβρ ά’ίηίβρρρβίβρ Ιβ ίαϋ αηορπιαΐ άβ Γοηιίδδίοη άβ Ια βηαΐβ άαηδ 

άβ 81 §^ρανβδ αυίορϊίβδ. 

ϋβηχ Ιι^ροΙΚβδβδ 8β ρρβδβηίβηΐ. Οη 1)ίβη Γοηιίδδίοη ρβρρβδβηΐβ ΓβΙαί ρρίιηί- 

Ιίί άη ίβχΐβ, οη βίβη βΐΐβ δ’βδί ρτοάηίίβ βηδηίΐβ ροηρ ηηβ ραίδοη ιιηβΙοοηηηβ. 

Εηοορβ ίαηάραίί-ί1 οοηοβνοίρ ηηβ ραίδοη. 
δηρροδβραίΐ-οη (^ηβ Ια άβρηίβρβ ίβηίΠβ άβ Γβναη§^ί1β δ’βίαηΐ άβίαοίιββ ραρ 

αββίάβηΐ, οη α οορίβ ηη ιηαηηδορίΐ ίροη(}ηβ? Μαίδ δί οβί αοοίάβηΐ η’βδί ραδ 

αρρίνβ α ΓαροΙιβίγρβ Ιηί-ιηέηιβ, οοπιπιβηΐ ηβ δ’βδί-οη ραδ ρρβοοοηρβ άβ Ιβ Ρβ- 

ραρβΓ? ΕΙ δί ΓαοοίάβηΙ βδί αρρίνβ α Γορί^'ίηαΐ, οη α-ί-οη ρρίδ Ια βηαΐβ αηίββη- 

Ιί(ίηβ? ϋίρα-Ι-οη (|ηβ Μαρο αναίΐ βορίΐ ηηβ αηίρβ βηαΐβ ςη’οη α βηΐβνββ ραροβ 

ςη’βΐΐβ βίαίΐ βη βοηΐραάίβΙίοη ανββ Ιβδ αηΙρβδ βναη^βΐίδίβδ ? Ο'βδί Γορίηίοη άβ 

ρΐηδίβηρδ ραΙίοηαΙίδΙβδ, ιηαίδ βοπιβίβη άβ βοηΙραάίοΙίοηδ αρραρβηΐβδ η’α-Ι-οη 

ραδ Ιαίδδβ δηβδίδΙβρ! ΟοιηιηβηΙ αηοηηβ Ιραββ άβ Ια βηαΐβ αηίββηίίςηβ η’βδΙ-βΠβ 

ραρνβηηβ 3ηδθ[η’α ηοηδ? ΜΜ. Ζαβή, Ορβ^οργ, Εοίδγ, δβ Ρβίηδβηΐ α αβββρΙβΡ 

ββΙΙβ δοΙηϋοη, βη ββ“βΙ ραρΓαίΙβπιβηί αρβίΐραίρβ. Οη ηβ ρρβίβηάρα ραδ ηοη ρΐηδ 

ςηβ β’βδί Ια βηαΐβ βαηοηίί^ηβ (ϊηί α έΐβ ρβίραηοβββ ραροβ φΐ’βΐΐβ η’βΙαίΙ ραδ 

ά’αοοορά ανβο 8. Εηο. Εα άίΓβοηΙΙβ η’βδί ραδ ρΐηδ ^ρανβ ςηβ ίαηί ά’αηΙρβδ. Εί 

οίηί βύΐ οδβ ίοηοββρ α ηη ίβχΐβ ρβοοηηη οοιηηιβ βίαηΐ άβ Ια ρηβηιβ ιηαίη (|ηβ 

ΙοηΙ Γβναη§·ί1β, άβ Ια πιαίη άβ Μαρβ, άίδοίρΙβ άβ Ρίβρρβ (1)? 

Οηβ δί Γοη βδΐ οβ1ί§·β άβ βοηβΙηρβ (}ηβ Γοηιίδδίοη ρβρρβδβηΐβ ηη βίαί ρρίπιίίίί 

άη δββοηά βναη^'ίΐβ, Ιβδ άίίΓιβηΙΙβδ ηβ δοηΐ §·ηβΓβ ηιοίηβ ^ρανβδ. 

Μαρβ, οη ηη αηίβηρ ςηβ1βοηο|ηβ, α-1-ί1 ρη ΙβΡίηίηβΡ ηη Ιίνρβ αηδδί βρηδςηβ- 
πιβη1? 
Μ. Εοίδ^ Γα ορη : « ΟηαηΙ α Ια ίοριηβ αβρηρΙβ άβ Ια βοηβΙηδίοη, βΠβ η’α τίβη 

ά’βΙοηηαηί ροηρ ηη Ιίνρβ αηδδί ιηαΐ βοιηροδβ (ίηβ Μαρβ, βί άβ Ια ραρί ά’ηη ββρί- 

ναίη δαηδ βχρβρίβηββ, ςηί ηβ δβ ρίςηαίΐ ραδ άβ ΙίΙΙβραίηρβ. Εα βοηβΙηδίοη άη 

Ιροίδίβιηβ βναη^ίΐβ βΙββΠβ άβδ ΑβΙβδ ηβ δοηΐ ραδ ββαηβοηρ πιίβηχ ρβηδδίβδ » (2). 

Οβ3η§'βπιβηΙ βδ1ίη]ηδίβ ροηρ Μαρβ, βΐ Ιβδ βχβηιρίβδ ηβ ρροηνβηΐ ρίβη, βαρ Ιβ 

ίροίδίβιηβ Εναη§“ί1β η’βΙαίΙ ςη’ηη ρρβπιίβρ Ιίνρβ ςηί άβναίΐ βίρβ δηίνί ραρ Ιβδ 

ΑβΙβδβΙΙβδ ΑβΙβδ οηΐ ηη ΙβΡίηβ αδδβζ ηοριηαΐ. ΡβΡδοηηβ η’α βίβ ΙβηΙβάβ βοιη- 

(1) ΡθΡδοηηβ ηβ δ’αιτβίβρα έι Ια οοηΐθβΙηΓβ άβ ΚηαββηβαηβΡ : Ιβδ Αΐβχαηάρίηδ οβίβ- 

βραίβηΐ Ια ΓβδηιτβοΙΐοη ά ηαϊηπΐί; ΐΐδ απραΐβηΐ ββδδβ άβ Ιίρβ Ια βηαΐβ άβ ΜαΡΟ ςπί 

ραραίδδαίΐ βοπίραιρβ, βίο. Μαίδ Γοιηίδδίοη να άβ ΓΑΓΓίθ{ηβ α Ια 8)ηήβ! βΐ βΠβ βδί, δί 

αηοίβηηβ! 

(2) 1,68 Ευαη§ίΐ68 8'ΐιηορΙί(ΐιΐ€8, II, 788. 
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ρΙβΙβΓ 1β8 άβυχ βοπί8 άθ 8. I^υ^. Νοη, 1θ ν. 8 άβ Μ&γο η’β8ΐ ροίηί Ια Ιβηηίηαΐ- 

8θη Γβ^αΙίβΓΘ ά’αη ΙίνΓβ. Οη ρβηΐ 8’βη ταρροΓίβΓ 1α-άβ88υ8 αυ ]υ§·θπΐθηΙ (1β8 

αηοίΘη8, (ίΐιί ηβ 8’βη 8οηί ^απ1α^8 1θηυ8 Ια, 8αιιί (1αη8 ΐΡθί8 ιηαηη8βΓίΐ8. 

ίια 8βηΐΘ ΙιγροίΙΐΘδΘ αάιηίδδίΐιΐβ, ηηί 8β ρΙαββ ροιίΓ αίηδί άΐΓβ βηΐρβ Ιβδ άβιιχ 
αιιΐΓβδ, β’βδί (ΐαβ, δί Μαρβ α νραίπιβηί ΙβηηίηΘ 8οη ΙίνΓβ αη ν. 8, ί1 8β ρροροδαΗ 
ά’α30ΐιΙβΓ (ϊΐιβ1ς[ΐιβ βΐιοδβ, βΐ ςιι’ίΐ βη αβΙβ βιηρββΐιβ. Ραρ ^ιιοί? ηουδ ηβ δαυποηδ 
1β άίρβ, βί ί1 βδΐ ίηηΐίΐβ ά’ίιηα^ίηβΓ Ιβδ ΙιγροΙΙιβδβδ, βοιηιηβ ραρ βχβιηρΙβ (ΐυ’ίΐ δβ 
ρροροδαϋ άβ ίαίρβ άβ Γαρραρίίίοη άβ ^β8ηδ αυχ ΑρόΙρβδ 1β άβΐιηΐ ά’ηη Ιίνρβ 
άαηδ 1β §·βηρβ (Ιβδ Αβίβδ. 
Ρ’οηνρα^β άβ ΜαΡβ βίαηί άβπιβηΓβ ίηαβίιβνβ, ςηβΐί^η’ηη γ αυραίΐ α]οηΙβ ηηβ 

Γιηαΐβ, ροπρ (^η’β11β ίιΐ άβδορηιαίδ ραρίίβ ίη1β§ταη1β άη ΙίνΓβ βαηοηίςηβ. ΕΙ Γοη 
βοιηρΓθηάραίΙ Ιρθ8 Ρίβη ςηβ ββΐίβ άηαΐβ, ρηίιΐίββ αρρβδ ηηβ ρρβιηίβΓβ βάίΐίοη, 
η’αίΐ ραδ βίβ ίραηδίηίδβ άαηδ Ιουδ Ιβδ ρηαηηδβρίίδ. 
Ε’βδΙ Ια ηηβ Ιι^ροίΙιβδβ (|ηί δ’αβοοράβ ραρίαίΐβπιβηΐ ανββ ββ ηηβ Ρβνβΐβ 

Γβχθιηβη βΓίϋ(}ηβ άβ Ια ίίηαΐβ. 

II 7 α Ιροίδ ραίδοηδ Ιρβδ §τανβδ άβ ρβιΐδβρ (^ηβ Ια Γιηαΐβ η’βδίραδ άβ Ια ιηβιηβ 
ηιαίη ς[ηβ 1β ΡβδΙβ άβ ΓΕναη§·ί1β. 

1. Εηίρβ 1β V. 8 βΠβ V. 9 ί1 7 α δοΙηΙίοη άβ βοηΐίηηίΐβ. II βδί άβ]α β1ραη§·β 
ΐ|ηβ Ιβδ δαίηΐβδ ίβιηιηβδ ηβ ίαδδβηί ραδ Ια βοπιιηίδδίοη άοηΐ οη Ιβδ α βΐιαρ^ββδ. 
άβ η’βδί ροίηί δβηΙβίΉβηΙ Γίιηρρβδδίοη άβδ βρίϋί^ηβδ ιηοάβρηβδ, β’βδί αηδδί 
ββΐΐβ άβδ αηβίβηδ (^ηί οηί αίοηίβ Ια βηαΐβ βοηρίβ. II βδί βηβορβ ρΐηδ βίραη^β 
(5ηβ Γηηβ άβ ββδ ίβιηπιβδ, Μαρίβ άβ Μα^άαΐα, ηοηδ δοίί ρρβδβηίββ άαηδ Ια 
βηαΐβ βοιηιηβ δί βΐΐβ ραραίδδαίί ροηρ Ια ρρβιηίβΡβ ίοίδ. Εί άβ ιηβιηβ 1β ίαίί άβ 
Ια ρβδηρρββίίοη βδί αβίρπιβ δαηδ βίρβ ρβΐίβ αηχ ραροΐβδ άβ Γαη^'β. 

2. Εβίίβ βηαΐβ βδί ηη Ρβδηπιβ. Ταηάίδ ηηβ ΜαΡβ ταβοηίβ ά’ηηβ ίαςοη ίοη- 
,]οηΓ8 βχρρβδδίνβ βί ρίίίορβδηηβ, ανββ ηηβ νηβ ρρββίδβ βί άβίαίΙΙββ άβδ βΚοδβδ, 
Ια βηαΐβ να, άβ Γαρραρίίίοη α Μαρίβ άβ Μα§·άα1α οη πιαίίη άβ Ραηηβ 3ηδηη’α 
ΓΑδββηδίοη άη δαηνβηρ, δαηδ Γηαρηηβρ αηβηηβ ηηαηββ άβ ίβιηρδ ηί άβ Ηβη. 
Οη ηβ ρβηί ΓαββοράβΡ ανββ δ. Εηβ ηη’βη Ρββοηηαίδδαηί ηη’βΐΐβ α 1β βαραβίβΡβ 
ά’ηη δβΗβιηα ταρίάβ. Μβιηβ άαηδ 1β Ρββίί άβ Ια ίβηίαίίοη, Μαρβ, ρΐηδ βοηρί ηηβ 
ΜαίίΗίβη βί ηηβ Εηβ, αναίί δη ^αράβρ Ηβαηβοηρ ιηίβηχ δοη βαραβίβΡβ ρρορρβ 
βί ραρρορίβρ ηη ίραίί ραρίίβηΐίβρ (1). Εβ δβηΐ ροίηί άβνβίορρβ άαηδ Ια Γιηαΐβ βδί 
1β άίδβοηρδ άη δαηνβηρ (χνι, 14-18), βοηίραίρβιηβηί ά Ια ιηαηίβΡβ οράίηαίρβ άβ 
Μαρβ ηηί Γαίί ρΐηδ άβ ρΙαββ αηχ βίρβοηδίαηββδ άβδ ίαίΙδ ηη’αηχ ραροΐβδ άη 
8βί§'ηβηρ. 

3. 8ί ββ η’βδί ραδ 1β δί^ΐβ άβ ΜαΡβ, Ιβδ βχρρβδδίοηδ δοηί αηδδί ίρβδ άίβ'β- 
ρβηίβδ. Οη ροηρρα δ’βη αδδηρβρ βη Ιίδαηί 1β βοιηηιβηίαίρβ. 
Οβ δοηί Ια άβδ ταίδοηδ άβ βρίίίηηβ ίηίβηιβ, βί ί1 ίαηάραίί ρβηί-έίρβ Ιβδ δαβρί- 

Γιβρ, ηιαΙ§“Γβ Γβνίάβηββ ηη’βΠβδ οηί ροηρ ββηχ ηηί δοηί αββοηίηιηβδ α ββδ 
βίηάβδ, δί βΐΐβδ βίαίβηί βοηάαηιηββδ ραρ Ιβδ ίβηιοΐ§^ηα§'β8 βχίβρηβδ. Μαίδ ηηαηά 
οη βοιηραρβ ββ ίαίί α ββί αηίρβ ηηβ άβδ ιηαηηδβρίίδ ίΡβδ αηβίβηδ, άβ ΓΑίρίηηβ 
ά Ια δγρίβ, βη ραδδαηί ραρ Ια Ραίβδίίηβ βί ΓΕ^'^ρίβ, οιηβίίβηί Ια Γιηαΐβ, οη βδί 
αββηΐβ α βΙιοίδίρ βηίρβ άβηχ Ιιγροίΐιβδβδ. Οη νραίπιβηί Γβναη§·ί1β ηβ βοηίβηαίί 
ραδ ά’αΗορά Ια Γιηαΐβ, οη βΐΐβ α βίβ ρβίραηβΐιββ ραρββ ηη’οη γ α Ρββοηηη Ια 
ηιαίη ά’ηη αηίΡβ αηίβηρ. Όαηδ Ιβδ άβηχ βαδ, Μαρβ η’βη δβραίί ραδ Γαηίβηρ, 

(1) Μο. I, 12 δ. 
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Ι^οίη οιιιβ ΟθΙΙβ ορίηίοη δοίΐ ηοπνβΠβ, ηουδ Γανοηδ ΓθηοοηΐΓββ βχρΓβδδό- 

ηΐθπΐ οΐιβζ Ειιϋιγηιΐυδ. 
ΕΙΙβ βδΐ ρΓοροδθβ ιοί οθρθπάίΐιιί βοπδ ΙοιιΙβδ ΓβδθΓτβδ, οοηιΐΏΘ Ια ρΐυδ ρΓΟ- 

Ι3α61θ, βΐ ανθο τιηβ ΓβδΙποΙίοη δΠΓ Ιαί^υβίΐβ ί1 ίαπί ίηδίδίβι'. 

Οη άϋ ΟΓάΐηαίΓβπίΘΐιί ραπΉΐ Ιθδ οπίίί^πβδ (^υβ Ια Γιηαΐθ άαιΐδ χνι, 9-11 

Γβδππίθ ^ο. XX, 1-18 ανβο Εο. νιιι, 2; άαηδ χνι, 12-13 βΐΐθ ΓέδπιΏθΓαίΙ; Εο. χχιν, 15- 

35. II Π1Θ ραραιΐ οβρβηάαηί ρβυ ρΓοΕαΕΙβ (^υβ Ια Γιηαΐβ ΓθδπΐΉβ ά’αρΓθδ 1 βναη- 

§·ϊ1θ (1θ 8. 3θαη. Οη η’α §·αβΓβ άβ ταίδοη άβ δυρροδβΓ ς[π’β11β δ’ίηδρΪΓβ άβ 3θαη 
(}υΘ Ιβδ νν. 9 βΐ 10. Ιΐδ η’οηί άβ οοπιιηυη ανβο Ιβαη ςπθ Ια ρΓθΐηίβΓβ αρραπ- 

ϋοη α Μαπβ άβ Μα§’άα1α, €[Π6 ΓαπίβπΓ ρουναίΐ βοηηαίΐΓβ ραν ΐΓαάϋίοη. Βαηδ 
άβαη ί1 η’βδί ραδ άΐί άη ίοπΐ ςυβ Μαηβ ηβ ΓβηβοηΙρα ςηβ άβ ΓίηβΓβάπΙίΙβ 
απρΓθδ άθδ άίδβίρίβδ. Οπαηί ά Εηβ, ί1 δβπιΕΙβ (^πβ Ια Γιηαΐβ Ιηί α βΐΉρΓυηΙβ Ιβδ 
δβρί άβιηοηδ άβ Μαπβ βΐ Γβρίδοάβ άβδ άβπχ άίδβίρίβδ; ιηαίδ 1β άίδβουβδ άβ 
άβδίΐδ αηχ άίδβίρίβδ ρΓΟπνβ Είβη ί^ιιβ ΓαπΙβπΓ ηβ δβ βοηίβηίαίΐ ραδ άβ Γβδίι- 

ιηβΓ. II άίδροδαίΐ ά’ηηβ ίβαάίΐίοη (|ΐι’ί1 α ιηίδβ βη οβηνΓβ ανβο ηηβ βββίαίηβ 
ίηάβ2)βηάαηββ. 

II βδΐ ά’αίΙΙβπΓδ ΐΓβδ ρΓοΕαΕΙβ ςπβ Ια Γιηαΐβ α βίβ α2θπΙββ ρβη άβ Ιβιηρδ 
αρΓβδ ί^υβ 1β δββοηά βναη§·ί1β α βοιηιηβηββ ά δβ ΓβραηάΓβ άαηδ 1β ρηΕΙίβ, δαηδ 
(^ποί βΐΐβ αυραίί ρίπδ άίίϊιβίίβιηβηί οΕΙβηυ ΓαπίοπΙβ (^πβ Ιηί ΓββοηηαίΙ άβ]ά Ιΐ'βδ 
ρΓοΕαΕΙβιηβηί δ. άπδΙίη βί ββιάαίηβιηβηΐ δ. Ιββηββ. 

Ρβηΐ-οη δανοίρ ςηβΐ βδΐ ΓαυΙβπΓ άβ Ια Γιηα1β? Εη ηονβπιΕΓβ 1891, Μ. Γ. Ο. 

Οοη^^Εβαρβ α άββοπνβρί άαηδ Ια ΕίΕΙίοΙΙιβςιΐθ άιι Οαΐΐιοΐίβοδ αηηβηίβη α Εά- 

δβΐιηιίαζίη υη ηΐδ. άβδ Εναη§·ί1βδ άβ Γαη 986, άαηδ Ιβιιηβΐ Ιβδ άουζβ άβρηίβΡδ 
νβΓδθΙδ άβ Μβ. δοηΐ ρρβββάβδ άβ Ια Γυ1)Γίς[πβ : « άη ρρέΐρβ Απδίοη ». ΟβΙ 
ΑπδΙοη ηβ ρβυΐ βΐΓβ Απδίοη άβ Ρβΐΐα, νβΡδ 135. Οη αρβηδβ ςυβ β’βΙαίΙ Απδ- 

Ιίοη, άοηΐ ραρίαίί Ραρίαδ βοιηπιβ ά’πη άίδβίρΙβ άη δβί^'ηβηρ (1), βΙάοηί ί1 αναίί 
Γβρροάηίΐ άαηδ δοη οηνρα§·β ςηβΙΐίηβδ Ρβίαΐίοηβ άβδ άίδβοηρδ άη 8βί§·ηβηρ. 

ΜΜ. ΟοηγΕβαρβ, 8ννβ1β, Ορβ^Όργ (2) βίβ. αβββρίβηί ββίίβ ΙιγροίΕβδβ. Μ. ΖαΕη 

Γα ιηοάίΓιββ άβ Ια Γαςοη δηίναηίβ. II δηρροδβ ςαβ Ιβ ρβάαβίβηρ άβ Ια Γιηαΐβ η’α 

θΐηρρηηίβ αηχ άίβ§·βδβδ ά’ΑρίδΙίοη ςηβ Ιβδ νν. 14-18, ρρβββάβδ, άαηδ 1β ΙβχΙβ 

ά’ΑρίδΙίοη, άβ Γαάάίίίοη Ερββρ άοηί ηοηδ αηροηδ α ραρίβρ. 

ΟβίΙβ ορίηίοη ηβ να ραβ ββρβηάαηί δαηδ άίίΓιβηΙΙβ. 8ί Ιβδ άίβ§·6δβδ ά’Αρίδ- 

Ιίοη ά’οη Ια Γιηαΐβ δβραίΐ ίδδηβ, βη ίοηί οη βη ραρίίβ, β^ηραίβηί άαηδ Ραρίαδ, 

ΕηδβΕβ η’αηραίί ραδ ρηαηΐίηβ άβ δβ δβρνίρ άβ ββ ίαίί βοηΐρβ ΓαηίΕβηΙίβίίβ άβ 

Ια Γιηαΐβ. 8’ί1 η’α ηοιηηιβ ρβΡδοηηβ, β’βδί (^η’ίΐ η’αναίί ιήβη α άίρβ. 8ί αη βοη- 

Ιραίρβ Ια Γιηαΐβ ηβ Γι^ηραίΙ ραδ άαηδ Ιβδ άίβ§·βδβδ ραρρορίββδ ραρ Ραρίαδ, βοηι- 

(1) //. Ε. III, XXXIX, 14 : καΙάλλας δέτη Ιδία γραφή παραδίδωσιν Άριστίωνος του πρόσθεν 
δεδηλωμένου των του κυρίου λόγων διηγήσεις καί του πρεσβυτέρου Ίωάννου παραδόσεις. 

(2) 1’α2οηΐΘ, ά Ια βορρβοΐίοη άβδ βρρβηνβδ, (ίηβ οθΙΙβ δοΙηΙίοη α βίβ δοηίβηηβ ανβο 
ηηβ ^ραηάβ ΙθηηβΙό ραρ άοπι Ιοίιη Οΐιαρπιαη : ΑΗ8αοη, αιιίΐιοΐ' ο/" ίΐιβ βρίβίΐβ Ιο 
ΐΐιβ ΗβϋΓβΐϋΒ {Εβναβ ϋβηέάίοΙίηβ, ΐαηνίβρ 1905, ρ. 50-64) ι « Α οαΡβΜ βχαπιίηαΐίοη 
οί Ιΐιβ ραδδα^β ίΐδβΐί δΐιοννδ ίίιαΐ ΐΐ ίδ ηοΐ \νρΐ1ίθη βγ Ιΐιβ αηΙΙιοΓ οί Ιΐιβ Ρβδί οί ΙΙιβ 
Οοδρβΐ, αηά Ιΐιαί ίΐ ίδ ηοί Ιίιβ ορί^ίηαΐ βηάίη^ (ρ. 50)... I ββΐίβνβ ίΐιβ ΙαδΙ ΐΛνβΙνβ 
νβΡδβδ οί 8. ΜαρΕδ ΟοδρβΙ ηοί Ιο ββ βγ 8. Μαρίί, βηΐ βγ Αρΐδίίοη, Ιββ άίδβίρΙβ οί 
ιίιβ Εορά. Ιί δββπιδ ίο ιηβ, ίηρίββρ, Ιβαί ίί ίδ βίβαρ Ιβαί ίββ Οβηρββ Ρβββίνβδ ίββπι αδ 
ίηδρίρβά » (ρ. 51). Εοίη άβ βοηβΙηρβ άβ Ια Ρβδδβπιβίαηββ άβ Ια βηαΐβ άβ Μαρβ ανββ 
Γβρίΐρβ αηχ Ηββρβηχ οιηβ ββίίβ βηαΐβ βδΐ αηΙββηΙίςηβ, άοπι Οβαρηιαη βοηβΙηί ςιιβ 
Ιβδ άβηχ πιορββαηχ οηί ροηρ αηίβηρ Αρίδίίοη. 
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ηιβηΐ ροιιναίί-οη θΙγθ ίηίοηηβ βη Αηηβηίθ αα χ« δΐέοΙβ ά’υη ίαίΐ άοηΐ Ευδέΐίβ 

η’αν&ϋ ρ&δ οοηη&ίδδαηοθ 3α ιν® ? 

II θδΐ άοηο ίιηροδδίΜβ άβ δ’αΓΡβΙβΓ α Γορίηίοη άβ Ζαΐιη, βί οη ηβ ρβαί ρΓΟ- 

ροδβΐ' Ια ΐΓαάϋίοη αηηβηίβηηβ ςαβ δοαδ ΙοαΙθδ ΓβδβΓνβδ. ΕΙΙθ ρΓοανβ άα ιηοίηδ 

(|α’οη ΟΓογαίί δανοΐΓ άαιΐδ οβ ιηΠίβυ ςαβ Μο. η’βίαϋ ραδ ΓααΙβπΓ άβ Ια Γιηαΐβ, 

βί ςα’οη δβ ρρθοοβαραίΐ άα νβηίαίιΐβ ααΙβυΓ. 

^αβ1 (^αβ δοίί ά’αίΙΙβΠΓδ ΓααΙβαρ, ί1 βδΐ ΐΓβδ ρβα νραίδβιπΜαΙιΙβ ςα’ίΐ αΐί ββηΐ 

13 Γιηαΐθ άαπδ 1β Ι)αΙ άβ οοιηρΙθίβΓ 1β δββοηά βν3ΐι§·ί1β. Εβία Γβδαΐΐβ ανββ αδββζ 

ά’βνίάβηοβ άβ Ια οοιηραΓαίδοη άβ Ια βηαΐβ βαηοηίςυβ ανββ Ια άααΐβ βοαρίβ, 

ςυί η’α, βΐΐβ, ά’βαΐΓβ ταίδοη ά’βίΓβ (ϊαβ άβ ΙβΓπιίηβΓ Γβναπ^ϋβ ςυί δβπιβΙαίΙ 

ίηαβίιβνβ. Τοαί ββ ςαί ρροανβ ςαβ Ια βηαΐβ η’βδί ραδ άβ δ. Μβρο ρροανβ ααδδί 

(^α’β11β η’α ρβδ βίβ ββηΐβ άΐΓββΙβιηβηΙ βη ναβ άβ ββ ςαί ρΓβββάβ. 8β1οη ΙοαΙβ 

3ρρ3Γβηββ, αη ιηοΓββαα άβ]3 ββπΐ, άοηΐ οη δανηίί ςα’ίΐ βηιηηηίΐ ά’αηβ πιηίη 

ηαίοπδββ, 3 βίβ 3]οα1β 3α δββοηά βν3η§·ί1β δαηβ (|α’οη δβ ρΓβοββαραί ά’βΙαβΙΐΓ 

αηβ δοαάαΓβ ςαί άίδδίηιαίαΐ 1β Γ3ββθΓά. Εί ββία πιβιηβ βδί αηβ ρρβανβ άα ρβδ- 

ρββΐ ςα’οη δ3ν3ίΙ άα α ββΙΙβ βηαΐβ βΠβ-ιηβιηβ, δ3ηδ ραρΙβΓ άβ ββίαί ηαΐ βΙαίΙ 

άύ 3 Γέναη^ίΐβ. 

Ε3 βηαΐβ η’βδί άοηβ ρ3δ Γοβανρβ ά’αη ρβββηδβαρ δ3ηδ ηιίδδίοη ςαί δβ δβραίί 

βρα 1β άροΐί άβ ρβίοαβββρ αη ββρίί ίηδρϊρβ, ιηαΐδ αη ίΡ3^πιβηί βπιαηβ, δίηοη 

ά’αη 3ρό1ρβ, άα ιηοίηδ ά’αη άίδβίρΙβ άα δβί^ηβαρ άοηΐ Γααίορίίβ βίαίί ρβοοη- 

ηαβ. Οη νοίί ςαβ Ιβδ άοαίβδ δαρ Γηαίββηίίβϋβ Ιίίίβραίρβ ηβ βοπιρορίβηί ααβαηβ 

δαδρίβίοη βοηΐρβ Ια βαηοηίβίίβ. 

4. — υαάάΐύοη Ρνββν. 

Οη 3ν3ίί άβραίδ Ιοη^^ίβιηρδ Ρβηΐ3Ρ(}αβ αηβ ηοίβ άβ δ. άβροπιβ (1) : Ιη <]ΐιίύιΐ8- 

άατη 6Χ6πιρΙαΓίΙ)ΐΐ8 βί ιπαχίπιβ ίη ^Γα6αί8 €θάίοίΙ>ιΐ8 ιηχία Μαναιπι ίη β,ηβ 6ίιΐ8 

βναπξβΐϋ 80ΓίΙ)ίίΐίΓ : Ρθ8ΐβα ϋΐχπι α€0ΐιΙ)ΐίί886ηΙ ιιηάβοίπι αρραηιίί 618 Ι68ΐΐ8 βΐ 
6χρνο})νανίΐ ΐηανβάιιΐίίαίβηι βΐ άηΗΐίαιη 6ονάί8 βοπιπι, (]ιΐιία Μ8 €[111 νΐάβναηΐ 
βηιη Γ68ΐΐΓ§6ηΐ6ϊη ηοη ονβάιάβηίπΐ. Εΐ ίΙΙί 8αΐί8^α6Ϊ6})αηΙ άί66ηΐ68 : βαβοηΐιιιη 
ί8ΐιιά ίηί^ιιίίαΐίδ βί ίηονβάιιΐίΐαύδ 8ΐιΒ 8αίαηα (2) 681, €μιΐ (3) ηοη δίηίΐ ρβη 
ίηιπιηηάοδ δρίηίίιΐδ νβναιη Όβί αρρνβΐιβηίΐί νίνΐΐίΐβπι. Ιάοίηοο ίαηι ηιιηο νβνβία 
ίιΐδΐίΐίαπι Ιιιαπι. 

Ε’αάάίϋοη δβ ίροανηϋ άοηβ αρρβδ 1β ν. 14 άβ Μβ., βί δ. άβροιηβ ανηίί 1β 

ίβχίβ άα ιηδ. ^Ρββ δοαδ Ιβδ γβαχ, ραίδοια’ίΐ ίηιρρονίδαίί 13 ίρηάαβίίοη άβ ββ 

V. 14, ίραάαίί ηαίρβπιβηί άηηδ Γηηβ. Ιαί. βί Ια να1§·3ίβ. 

ΙΙη πίδ. §“Ρββ άβ ββ ίγρβ 3 βηβη βίβ άββοανβρί βη Ε^^γρίβ, βί ηβςαίδ ρ3Ρ 

Μ. ΕρββΡ, άβ ϋβίροίί (Είηίδ-ΙΤηίδ), βη άββ. 1906 (4). 

II βοηίίβηί ιηβηιβ ρΙαδ ςαβ ηβ βίίβ δ. άβροιηβ. 

νοίβί 1β ίβχίβ, 3νββ ςααίρβ βορρββίίοηδ άοηί άβαχ δοηί 3δδβζ βνίάβηίβδ, 
δβίοη Ιβδ βοαραρβδ ρροροδββδ ρ3Ρ Ορβ^οργ (5) : 

'' κακεϊνοι απελογοΰντο (6) λέγοντες· ^ οχι 6 αιών ούτος της άνορ.ίας και τ% άπιστίας 

(1) Αάν. ΡβΙα^. II, 15; Ρ. Ι. XXIII, ο. 550. 
(2) ϋ’βρρβδ αη Μδ. άα ναίίοηη, ηα ίΐβα άβ 8ηΙ)8ΐαηΙία. 
(3) βρβ (ΐηι αα Ιίβα άβ (^ηαβ (ιηδδ.). 
(4) ΟΙ. ΗΒ. 1908, 450 δδ. 
(5) Οα8 Εν66ν-Ιο§ϊοη, Εβΐρζί^, 1908. 
(6) Μδ. απελογουντε. 
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ύπθ τον σαταναν έστιν, ^ δ μή εών τα υπδ των ττνευμάτο^ν ακαθάρτων {!) τήν αλήθειαν 

του θεού καταλαβέσθαι (και) (2) δύναμίν* ^ διά τούτο άποκάλυψον σου την δικαιοσύνην 

ηδη, 6 εκείνοι ελεγον τω χριστώ* και δ χριστός εκείνοις προσέλεγεν οτι πεπλτ^ρωται δ 

δρος των ετών τής εξουσίας του σατανά, ^ άλλα εγγίζει άλλα δεινά (3)' και υπέρ των 

άμαρτησάντιον έγοο (4) παρεδδθην εις θάνατον, ΐνα υποστρέψωσιν εις την άλήθειαν και 

μηκέτι άμαρτήσωσιν, ΐνα την εν τω ούρανω πνευματικήν και άφθαρτον τχς δικαιοσύνης 

δόξαν κληρονομήσωσιν — άλλα πορευθέντες κ. τ. λ. 

^θ ςαθ Γοη ρβυΐ ΐΓ&άιιΐΓβ αίτίδί : 
« Εί οβιιχ-οί &11θβ·αέΓβηΙ ροπρ ΙβαΓ άθίθπδβ : « Οβ δίέοΐθ ά’ίήίςυϋθ βΐ ά’ίη- 

« ΟΓθάιιΙίΙθ βδΐ δουδ Ια άοιηίηαΐίοη άβ Β&Ιαη ς[υί ηβ ρβΓπίθΙ ρ&δ ςιΐθ οθ (^πί θδί 
« δουδ 1β ]οιι§· άθδ βδρπίδ ΐιηριιΓδ οοηςοίνθ Ια νθήΐβ βΐ Ια ρυίδδαηοβ άθ Όίθα; 

« Γθνθίθ (Ιοηο άθδ ιηαίηίβηαηΐΙα ^υ.δι^^θ ». Ο’βδί οβ (^υ’ίΐδ άίδαίβηί απ ΕΐιπδΙ, θί 
1β ΕΙιήδΙ ΙθΐΐΓ Γθροηάίί : « Εβ ϊθγπιθ άβδ αηηββδ άυ ροιινοΐΓ άθ δαίαη θδί 
« θογπΜθ; βί θβρθπάαηί ά’απίΡθδ οΐιοδθδ ΙθΡηΜθδ δοηί ρΓοοΙίθδ. Εί ]’αί βίβ Ηλ^γθ 

« α Ια ιηοΓί ροπΓ οθπχ ς[υί οηί ρβοΐιβ, αΓιη (^π’ίΐδ δθ θοηνβρίίδδβηί α Ια νβριίβ θί 
« ηπ’ίΐδ ηθ ρβθΐίθηί ρΐυδ, αΓιη ςπ’ϋδ Ιιβρίίθηί άθ Ια §Ίοίρβ άβ 3ΐΐδίίθθ δρίριίηβΐΐθ 
(( βί ίηθ0ρρυρίί1)1β ^υί βδί άαηδ Ιβ οίθΐ. Μαίδ αΐΐβζ... » 

Νουδ η’ανοηδ ραδ α ίαίρβ 1β οοπιιηβηίαίρβ άθίαίΙΙθ άβ οβ ιηοροβαιι. Εβ δβηδ 
^βηβραί βδί αδδβζ οΙαίρ. II 1θ δβραΐί ρΐυδ βηοορβ βί Γοη δυρροδαίί ςυβ, άαηδ 
ηη ραδδα§·β αηίβοβάβηί, άβδίΐδ α ρρίβ δβδ αρόίρβδ άβ ρβραηάρβ δα άοβίρίηβ 
άαηδ 1β ιηοηάβ. Ββδ αρόίΡβδ δ’βχβηδβηί, βί ο1)]ββίβηί ςηβ 1β ιηοηάβ, βίαηί 
δοιίδ 1β ροιινοίρ άβ δαίαη, η’βδί ραδ άίδροδβ ά Ια ρβββνοίρ. II ίαυάραίί ά’αΕορά 
(}υβ άβδίΐδ ιηαηίίβδίαί δα ]υδίίββ. Εη ά’αηίρβδ ίβρπιβδ, 1β ]υ§·βπιβηί, Ια ιηαηί- 
ίβδίαίΐοη δοΙβηηβΠβ άυ ροπνοίρ άβ Είβη άοίί ρρβββάβρ δοη ρβ^ηβ. Ο’βδί Είβη 
Γίάββ (^α’οη αναίί αίορδ άβδ ρβρρορίδ βηίρβ 1β ίυ^^βιηβηί βί 1β ρβ^-ηβ άβ Είβυ. 
Εα ρβροηδβ άβ άβδπδ ορροδβ α ββίίβ ηιαηίίβδίαίίοη άβ Ια ]υδίίββ νΐηάίβαίίνβ 

ηηβ αυίρβ ηιαηίίβδίαίίοη, ββΠβ άβ Ια ]υδίίββ §·1ορίβπδβ άαηδ 1β οίβΕ Εα ρβΡδ- 

ρβοίίνβ άυ Ρβ§“ηβ άβ Είβυ βδί άοηβ ίραηδρορίββ άαηδ 1β βίβΙ, ανββ Ια ^Ιοίρβ 
δρίρίίυβΠβ βί ίηβορρυρίίΕΙβ. Οβρβηάαηί άβδ ά ρρβδβηί 1β Ρβ§·ηβ άβ 8αίαη βδί 
Ερίδβ δπρ Ια ίβΡΡβ, βί Ιβδ ρββΐιβυρδ ρβυνβηί, ^ραββ ά δα πιορΙ, ραρνβηίρ α Ια 
νβρίίβ. Εβ ιηοηάβ άβ Ια ίβΡΡβ άβιηβυρβ άοηβ άαηδ βοη βίαί, βί ί1 ίαυί πιβιηβ 
δ’αίίβηάρβ α άβ ηουνβαυχ ιηαΐΐιβυρδ ίβιηρορβίδ; ιηαίδ ί1 δυίΤιί αυχ αρόίρβδ άβ 
δανοίρ (^υβ Ιβδ Ιιοιηπιβδ δοηί άβδοριηαίδ βη βίαί άβ ρβββνοίρ Ια νβρίίβ. ΑΙΙβζ 
άοηβ, βίβ. 

Οη νοίί ί^υβ 1β ίρα^'ηιβηί δβ δουάβ αδδβζ Γίβη απ ν. 15; ιηαίδ ί1 η’α αυβπη 
Ηβη ανββ 1β ν. 14. Ε’βδί ναίηβηιβηί (|αβ Ορβ^ΌΡ^α βδδα^β ά’βίαΗΙίρ πη βοηίβχίβ. 
Εβδ Αρόίρβδ νοπάραίβηί άίρβ : 8ί ηοπδ η’ανοηδ ραδ βΡπ, β’βδί (^πβ ηοπδ δοηιηιβδ 
Ιβδ ίίΐδ άβ ηοίρβ ίβιηρδ, ά’υη ίβιηρδ (^πί βδί άοηιίηβ ραρ δαίαη. Εβ δβραίί άβ 
Ιβπρ ραρί υηβ βίραη^β βχβιΐδβ, βί ίΐδ ηβ ροπιταίβηί ραδ άίρβ α άβδπδ ςυί δβ 
ρβνβΙβ α βυχ : ηιοηίρβ άοηβ άβδ ιηαίηίβηαηί ία ]υδίίββ. Ενίάβιηηιβηί ίΐδ ραρ- 
Ιβηί άβ Ια βίίυαίίοη άυ ιηοηάβ βη άβΐιορδ ά’βαχ, βί β’βδί απδδί άβ ββ ηιοηάβ 
({πβ ραρΙβ άβδπδ. 

(1) Μδ. ακαθαρτα. 
(2) Μδ. ΟΙΏ. και. 
(3) Μδ. δινα. 

(4) Μδ. υπέρ ων εγω αμαρτησαντων. 
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Οθ ίαίΐ ΐ3ίβη βΙ&Μί ρροανθ (^11θ Γ&άάίΙίοη Ργθθγ ηβ ρθυΐ ειΡδοΙιιΐΏθηί ρ&δ έΐΓθ 
Γβ^&Γ(1βΘ ΟΟΠ1Π1Θ ίαίδαηΐ ρ&Γΐίβ άβ Ια βηαίθ. II ρΓΟίινβ ιηέιηθ €[α’β11β η’α ραδ 
βΙθ οοιηροδΘθ ροιίΓ θΙγθ ίπδβΓΘθ άαηδ Ια Γιηαΐβ. Ο’θδΙ υη ιηοΓΟβαυ, θΐηρηιηΙ.θ 
ςυβίςαβ ραρί, (^αί α θΙθ ίηδβΓβ άαηδ οθΐ θηάροίΐ απ ιηο^θη άβ άβυ,χ ρβΐίΐβδ 
δΐιΐυρθδ, άπελογοΰντο αιι (ΙθΡιιΙ, θΙ αλλά α Ια βη. 

Β’αίΠθυΡδ 1β ηιοροθαη ηβ ίαϋ ραδ ιηαπναίδβ ίιηρρθδδίοη; οη ρθηί 1β βροίρβ 
αηίβρίβιιρ α Γ6ναη§·ί1β άβ δ. άβαη ςπί α βοηδαβΡβ Γίάββ άη ]ιι^θπΐθηΙ (ΐΘ]α 
ρβηάα (^ο. χνι, 11). II βδΐ ροδδίβΐβ (^ηβ ηοιίδ α^οηδ Ια Γβββο αβαίΡΙί άβ 
ραροίθδ αηΐββηΐίί^ηθδ, ρροηοηβββδ ραρ άβδπδ. ^11αηι α ρρθίβηάρθ, βοπιπιβ 
Ζαβή, (ΐιιβ β’βδί ιιη Ιο^ίοη θπιρρηηίβ αηχ άΐέ^^θδθδ ά’ΑρίδΙίοη (1), β’βδί δβ 
ΙαηββΡ βαηδ βοηδδοΐβ άαηδ Ιβδ β^ροΐββδβδ. 

(1) ^Θ ηοΐβ, ά Ια οορρθοίΐοη άβδ βρρβανβδ, (^πβ Μ. Ηα§^ο Κοοβ βδΐ βηΐΡβ άαηδ Ια 
ιηβηιβ νοΐθ €[116 Μ. Ζαβή : Οβν βηοβϋβΓίβ ΜαΓΐίπ88θΙιΙιΐ88 ηηά άίβ Κΐ6ίηα8ίαα8€ΐΐ6η 

ΡΓ68δ^ί6ϊ' {ΒΐΙ)1. Ζ6α8€ΐΐΓίβ, 1908, ρ. 266-278). Μ. Κοοβ ρβηδβ ςαβ 1β 1ο§ίοη Ρρββρ 
η’θδΐ ραδ δθΐιίβηίθηΐ Ιαοαηβαχ αυ. άθβαί; α Ια Γιη ^6δυδ άθναϋ; αηηοηοθΓ ςχιβ Ιθδ 
οβοδβδ ΙθΡΓίβΙθδ βίαΐβηΐ 1θ]ΐι§βπΐΘηΙ. II δπρροδθ ςυβ οβΙΙθ Γιηαΐθ, οοηαπίΘία οαηοηΐςαθ, 

Θδί δορίίβ άιι πιίΐΐβιι άθδ ρρβδβγίρβδ ά’Ερββδο. Βαηδ οβ οαδ οοπιηιβηΐ δ. Ιρβηββ ηβ 
οίΙθ-Ι-Π ραδ Ια Γιηαΐβ Ργθθρ ? 
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Βαπιρβ. ΟοιηραΓαίδοη (Ιβ Ια Ιαιηρβ δουδ 
1β Ι)θΐδδβαα, 110. 

ΒαΓΓβιηδ, 401 δ. 
Ββ^ίοη, 124. 

ΙιβρΓβ, 26. 
Ββναΐη, 197 δ. 
Βόνΐ, Γιΐδ (ΙΆΙρΙιόβ, νοβαΐΐοη, 36. — 

Ι(ΙβηΙίΓιβαΙΐοη ανβο ΜαΙΙίιϊβα, 37. 

ΜαβΙιβΓοηΙβ, 150. 

Μαϊηδ. — Ουβπδοη άβ ΓΐΊοηιηΊβ α Ια 
ΐΉαΐη άβδδββΐιββ, 52. — Μαϊηδ ίηιρα- 
Γβδ, 171. — ΙιηροδίΙίοη άβδ πιαϊηδ, 187, 
201. 

ΜαΓΟ, 371. 

ΜαΓΪα^β, 243. 

ΜαΓΪβ, πιβΓβ άβ άβδαδ, 69, 142, 420. — 
ΟΓ. ΡΓβΓβδ άβ ΤβδΠδ, 72 δ. 

ΜαΓΪβ άβ Οίοραδ. ΟΓ. ΡΓβΓβδ άα 8βϊ- 
§ηβπΓ, 72 δ. 

ΜαΓΪβ, ΓΩβΓβ άβ Ιαβιιαβδ 1β ρβΐϊΐ βΐ άβ 
άοδβ, 410, 414, 415. — ΟΓ. ΡΓβΓβδ άιι 
86ϊ§ηβαΓ, 72 δ. 

ΜαΓΪβ άβ Μα^άαΐα, 410, 414, 415, 419. 
ΜαΙΙΙιϊβυ. — ΥοβαΙϊοη βΐ ϊάβηΐϊββαΐϊοη 
ανβο Ββνϊ, 36 δ. — 60. 

Μβάββϊη, 41, 135. 

ΜβΓ άβ Οαΐϊΐόβ, 17, 36, 55, 90, 186. — 
άβδαδ πιαΓβϊιβ δΠΓ Ια πιβΓ, 164 δ. 

ΜβΓβ άβ άβδΠδ, 69 δ. 
Μβδδϊαηϊδηιβ. — Βα (^αβδίϊοη ιηβδδϊαηϊ^ 
ςυβ, 221 δ. — ΡηϊΓββ ιηβδδϊαηΪΓιαβ άβ 
άβδαδ άαηδ 1β Ιβπιρίβ, 269. 

Μβδδϊβ. — άβδπδ Μβδδϊβ. 8α άβδίϊηββ, 
203 δ. — ΟΓΪ^ϊηβ άπ Μβδδϊβ, 303. ■— 
Ρααχ Μβδδϊβδ, 313, 321. 

Μβαΐβ, 234. 
Μϊταβίβδ. ΟΓ. ΟαβΓϊδοηδ. — Βοη άβδ 
ηιϊΓαοΙβδ ρΓΟίηϊδ ά οβαχ (^αϊ ααΓοηΙ ογπ, 
424. 

Μϊδδϊοη : άβ άβαη, 1 δ. — άβ άβδαδ βη 
Οαΐϊΐθβ, 26. — άβδ αρόΐΓβδ, 144, 422. — 
^αβδιϊοη άβδ ρΓβίΓβδ δΠΓ Ια πιϊδδϊοη 
άβ άόδαδ, 282 δ. 

Μοϊδβ, 28, 175, 217, 242, 298. 
ΜαΙΙϊρΙϊβαΙϊοη άβδ ραϊηδ. — ΡΓβιηϊβΓβ 
πιυΐΐϊρΐϊβαΐϊοη, 158 δ.—ΝοΙβ, 162 δ.— 
8βοοηάβ πιαΙΙϊρΙϊοαΙϊοη, 191 δ. — ΝοΙβ, 
193 δ. — ΚαρρβΙ ραΓ άβδαδ άβδ άβαχ 
ηΊπΙΙϊρΙϊοαΙϊοηδ, 198. 

ΜγΓΓίιβ, 399. 

ΝαΓά, 343. 
ΝαζαΓβΙΙι, 8. — άόδυδ ά ΝαζαΓβίΙι, 141 δ. 

— άβδπδ άβ ΝαζαΓβΙΙι, 267, 417. 
Νοπι άβ άβδυδ. Εηιρίοϊ, 232. 
Ναββ, 218 δ., 377. 

01)θ1β άβ Ια νβανβ, 308. 
ΟΙϊνϊβΓδ (ΜοηΙ άβδ), 269 δ., 310, 359. 
ΟηβΙϊοη : ά’ΐιαϊΐβ δΟΓ Ιβδ πιαίαάβδ, 148. 

— δΠΓ άβδπδ άαηδ 1β Γβραδ ά ΒόΙϊια- 
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ηίβ, 342 5. — β1 θΐηΙϊαυΓηΘίηβηΙ άβ ^β- 
δυδ, 415. 

ΟιιΐΓΘ. ΟοιηρείΓαΐδοη άβ ΓοιιΙγθ ού Γοη 
ΐΉβΙ 1β νίη ηουνθαυ, 44. 

Ρδΐη. Οί. ΜυΙΙίρΙίοαίίοη. —146, 158, 167, 
171, 191, 193, 197, 198, 353. 

Ρ4ςυβ. Β&Ιθ. ΟΓ. 01ΐΓοηο1ο§ΐβ άβ Ια δβ- 
ιηβίηβ άβ Ια Ραδδΐοη, 330 δ. — άέδιίδ 
α-1-ί1 ο616ΐ3Γβ Ια Ραςαβ ανββ δβδ άίδβί- 
ρΐβδ, 333 δ. — 341, 349, 351. 

ΡαΓα1)θ1βδ : άβδ οτιΐΓβδ βΐ άιι νίη ηοπ- 

νβαυ, 43 δ. — άπ ίοΓΐ Ιίβ, 66. — άυ 
δβιηβυΓ, 90 δ. Εχρίΐοαίίοη, 103 δ. — 

ΒηΙ άβδ ραΓα1>ο1βδ, 95 δ. — ΝοΙβ δΐΐΓ 
Ια ραΓα1)οΙβ άπ δβιηβτιΓ, 105 δ. — άυ 
^Γαίη ςυί ρουδδβ δαηδ ςυ’οη γ ιηβΙίβ 
Ια ιηαίη, 112. — άυ §Γαίη άβ δέηβνά, 

115. — ΟουΜβ βηδβί^ηβΓΠβηΙ ραΓ Ιβδ 
ραΓα1)ο1βδ, 116. — ΡαΓα1)θ1β δυρ οβ ςυί 
δουίΐΐβ Γΐιοιηιηβ, 180. — ΡαΓα1)ο1β (α1- 
1β§οπβ) άβδ ιηαυναίδ νί§ηβΓοηδ, 285 

δ. — άυ β^υίβΡ ςυί αηηοηοβ ΓβΙβ, 324. 
— άβ Γΐιοπιιηβ ραΓίί βη νο^τα^β, 327 δ. 

ΡαραΙ^^Ιΐςυβ. Ουόπδοη, 30. 

ΡαΓαδοβνβ. Οί. ΟΙίΓοηοΙο^ίβ άβ Ια δβιηαίηβ 
άβ Ια Ραδδΐοη, 330 δ. — 411. 

ΡαΓβηΙδ άβ ^βδυδ, 63, 69. 
Ραδδΐοη. — ΡΓβηοΐβΓβ ρρέάΐοΐΐοη, 205 δ. 

— δβοοηάβ, 229. — ίΓοΐδΐβπιβ, 258. — 

ΡΓβάΐΙβ άαηδ Ιβδ δαΐηΐβδ ΕοπΙπΓβδ, 223. 
— ΟΙίΓοηοΙο^ΐβ άβ Ια δβιηαίηβ άβ Ια 
Ραδδΐοη, 330 δ. 

ΡαυνΓβδ, 250, 345. 
ΡέβΙιβ. Κέιηΐδδΐοη, 33, 67. 

Ρόηΐίβηββ, 4, 15, 148. 

ΡβΓβ (1β), 213, 327. 
ΡβΓβ βΐ ΠΙβΓβ, 175, 242, 255. 

ΡβΓέβ (Γαυ-άβΙα άυ ^ου^άαΐη), 56, 241. 
ΡβΓδβουΙΐοηδ οοηΐΓβ 1Έναη§ΐ1β βΐ δβδ 
άΐδβΐρίβδ, 315. 

Ρίιαήδΐβηδ, 39, 41, 47, 52 δ., 54, 170, 195, 

197, 241, 292, 307 δ. 
Ρβΐΐΐρρβ, 59. 
Ρΐιΐΐΐρρβ, ίΓβΓβ ά’ΗβΓοάβ ΑηΙΐραδ, 151. 
ΡΐβΓΓβ (δαΐηΐ), 59, 138, 203, 215, 254, 278. 

311, 358, 362, 364, 372, 379, 418. — 
Οοηίβδδΐοη, 203 δ. — Α Ια ΤΓαηδβ^υΓα- 

Ιΐοη, 215 δ. — ΡΓέάΐοΙΐοη άβ δοη ρβηΐβ- 
πιβηΐ, 358. — Εβ ΓβηΐβπιβηΙ, 379. 

ΡΐΙαίβ, 383 δ., 388 δ., 411. 

Ροΐδδοηδ, 161, 193. 

ΕΥΑΝΟΙΕΕ δΕΕΟΝ δΑΙΝΤ ΜΑΚΟ. 

ΡΟΓΟ, 125. 
Ροδδόάβ, 21. — άυ ρα^^δ άβδ ΟέΓαδβ- 

ηΐβηδ, 122 δ. — βΐΐβ άβ Ια δ^τΓορβόηΐ- 
οΐβηηβ, 183. — βρίίβρίΐςυβ, 224 8. — 

56, 186, 228. 
Ρρ^άΐοαίΐοη. — Τββπιβ άβ Ια ρρέάΐοα- 

Ιΐοη άβ άέδυδ, 15. — Μοάβ άβ Ια ρΓβ- 
άΐβαΐΐοη άβ άέδυδ, 20, 141. — ΡΓάάΐοα- 

Ιΐοη άβδ αρόΐΓβδ αρρβδ ΓΑδββηδΐοη, 426. 
ΡΓβδόαηββ. ϋΐδουδδΐοη άβδ άΐδβΐρίβδ, 230. 

ΡΓβΙοΐΓβ, 391. 

ΡβόΐΓβδ βΐ §Γαηά ρΐ’βίΓβ, 206, 259, 277, 
282, 341, 347, 367, 369, 372 δ., 377, 383, 

389, 402. 
ΡπβΡβ, 25, 165, 229, 280 δ., 307, 362. 
ΡΓορββΙβ, 142, 150, 204, 284. 

Ρυβίΐβαΐη, 37, 40. 
ΡυΓβΙβ : βΐιβζ Ιβδ άυΐίδ, 171 δ. — Ρπη- 

βΐρβδ άβ άβδυδ, 178 δ. 

^ΐάάου^β, 335 δ. 

Καββΐ, 217, 268. 
βαηςοη, 265 δ. 
ΚβάβπιρΙΐοη, 264 δ. 
Κβ§ηβ άβ ϋΐβυ (πιγδΙβΓβ άυ), 93 δ. — 

Εβ Γβ§ηβ άβ Εΐβυ ά’αρρβδ Ιβδ ραραβοΐβδ 
άβ Μβ., 103, 112, 115. — ΝοΙβ, 118. 
— 8α νβηυβ, 214. — Ιάββ άβ άβδυδ δυρ 
1β Γβ§ηβ άβ Βΐβυ, 257. — 15 δδ., 411. 

Κβηΐβηαβηί άβ δαΐηΐ Ρΐβπ’β. Οί. Ρΐβιτβ. 
ΚφυάΐαΙΐοη, 242. 

ΚβδυΓΓθβΙΐοη : άβ Ια βΐΐβ άβ ^αϊ^β, 134 δ. 
— Αηηοηββδ άβ δα ΓβδυΓΓββΙΐοη ραΐ' 
Ιβδυδ, 208 δ., 221, 230, 258, 359. — ^υβδ- 
Ιΐοη άβδ 8αάάυβββηδ, 295 δ. — Αηηοηοβ 
άβ Ια ΓβδυΓΓββΙΐοη αυχ δαΐηίβδ ίβπιπιβδ, 
417. 

Κΐβββ. Ε’βοπιπιβ Γΐβββ ΐηβοηηυ, 247 δ. 
Κΐβββδδβδ. Βαη^βΓ, 105, 247. 

Κΐάβαυ άυ ΙβπιρΙβ, 408. 
Κοΐ : άβδ άυΐίδ, 88, 89, 385, 392, 401. — 

άΊδΓαβΙ, 303. 
Κο^αυπιβ άβ ϋΐβυ, 237, 247 δ., 252 δ., 257, 

303, 356. 
Κυίυδ, βίδ άβ 8ΐπιοη άβ Ε^'Γβηβ, 397. 

δαββαΐ. — ΡΓβπιΐβΓβ (^υβδίΐοη Γβίαΐΐνβ 
αυ δαββαί, 46 δ. — δββοηάβ ςυβδίΐοη, 

52 δ. 
8αβββδ (ΓΐΙβ άβδ), 394 δ. 
δαάάυβββηδ, 295. 
8αΐηΙ άβ ϋΐβυ (^6δυδ), 12. 

29 
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δ&ΐοΐϊΐβ, 410, 415. 
8α1υΙ άβ Γΐιοιηιηβ, 211, 254, 423. 
δειηΐιβάπη, 315, 373, 383. 
8&1&η, 14, 65, 66, 104, 207. 

8θ3.η(1ειΐΘ, 234 8. 
8θπ1)β8, 32, 39, 64, 206, 222, 225, 259, 278, 

282, 299, 304, 306, 341, 367, 372, 402. 

861, 237. 
δθπίΘυΓ (ρεΐΓ&1)θ1β άπ), 90 8. — Εχρίΐοα- 

Ιίοη, 103 δ. 
δβηβνθ. ΡεΐΓα1)ο1β, 115. 
δβρυΙΙπΓβ άβ ^βδπδ. — ΡΓβοΙίοΙίοη, 345. — 
Ρα δφπΙΙπΓΘ, 411 8. — ΟΓ. Τοπι1)βειπ. 

δθΓνίοβ. ϋ’9.ρΓ68 ΤβδΙΙδ, 260. 

8ί(1οη, 56, 186. 
δίιηοη, ίΓβΓβ άπ δβί^ηβυΓ, 142. — Οί. 
ΡΓ6ΓΘ3 άπ 8θ1§:ηθηΓ, 72 δ. 

8ίπιοη άβ Ο^τΓβηβ, 333, 397. 
8ΐΐΏοη 1θ ΡφΓβυχ, 343. 
δΐΜοη (ΡίβΓΓθ), 17, 23, 25, 59, 364. — Οϊ. 

Ρίβιτθ. 
δΐΐΏοη 1β ΖέΜβιΐΓ, 60. 

8οπΓ(1-ΐ3Θ§α6, 186. — ΕδρπΙ ΐπιρπί' δουΓά 
βΐ ΗΐυβΙ, 228. 

8^η&§ο^β, 19, 20, 26, 53, 141, 306, 315. 

δ^ΓορΙιβηίοίβηηθ, 183. 

Τ&1ίί1ι&, 139. 

Τθΐηοΐ^ηα^βδ ί&υχ οοπΙγθ ^θδυδ, 373. 
ΤβιηρβίΘ αρ&ίδββ, 119. 

ΤβιηρΙβ άβ ^6^υδ&1θΠ1, 272, 274, 276, 282, 
304, 310, 369, 374, 402. — ^6δυδ οίι&δδβ 
Ιβδ νβηάθΠΓδ άπ ΤβιηρΙβ, 276. — Ργο- 
ρΐιβίΐβ δΠΓ Ια άβδίΓΐιοίΐοη άπ ΤβιηρΙβ, 
310 δ. — Κΐάβειη άιι Τβηαρίβ, 408. 

Τβηβ]3Γβδ 4 Ια πιογΙ άβ άβδπδ, 403. 
ΤβηΙαϋοη άβ άβδπδ, 14. 

Τ1ΐ8.ΐ30Γ βΐ Ια ΤΓ&ηδβ^υΓαΙίοη, 220. 

Τΐιαάάββ, 60. 
ΤΙιοπιαδ, 60. 
Τοιηββαυ νΐάβ, 415. 

ΤΓαάΐΙΐοη Γαββΐηΐςπβ (οοηίΓονβΓδβ δΐΐΓ 
Ια), 171 δ. 

ΤΓαΜδοη άβ ^ι1άαδ, 346, 351, 357. 
ΤΓαηδβ^ιίΓαΙίοη, 215. 
ΤπβτιΙ άύ α Οβδαρ, 292. 

Ταηί(ϊυβ, 147. 

Ύγν, 56, 183, 186. 

νβηάβπΓδ ββαδδβδ άη ΤβιηρΙβ, 276 δ. 
ΥβΓ, 237. 

ΥβΓΓβ ά’βαυ, 233. 

Υβηνβ, 307 δ. 
Υίββδ ςυί δουίΠβηΙ Γβοηηηβ, 181. 
Υΐβ άβ Ι’απιβ, 211, 235, 248, 256. 
Υΐ^ηβΓοηδ (αΙΙβ^ΟΓΐβ άβδ πιαπναίδ), 285 δ. 
ΥΐΓ^ίηΐΙβ άβ Μαπβ. Οί. ΕΓβΓβδ άυ 8βί- 

§ηβΠΓ, 72 δ. 
ΥοβαΙίοη : άβδ ρΓβπιίβΓδ άΐ8βίρ1βδ,17 δ. — 

άβδ Όοιιζβ, 57. — άβ Ρβνί, 36. 
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άββά. 

άγαθοποιεϊν. 

αγαθός. 

άγαπαν. 250, 

άγγαρεύειν. 

άγορά . 

άγρεύειν .. 

αγρός . 

αζυρ,α. 

άθετεϊν . 

αΕρ.α. 

αίτεϊσθαι. 

α?τία.  . 

αιών. 

άκάνθινος. 

ακρον . 

άκυροΰν . 

άλάβαστρος.. 

άλεκτοροφωνία. 

αλέκτωρ. 360, 380, 

Άλφαΐος.36, 

άριάρτηρι.α. 

αμαρτωλοί. 

άμττ|ν. 

άμπελών. 

άμφιβάλλειν. 

αμφοδον . 

άναβαίνειν.8, 

άναβλέπειν. 202, 

άνάγαιον. 

άναθεματίζειν. 

άνακεϊσθαι. 

άνακυλίειν.413, 

άναλαμβάνειν. 

άναπαύειν. .158 

άνασείειν. .389 

άνάστασις. .295 

άναστενάζειν. .196 

άναστηναι. .206 

άναχωρεΐν. . 55 

Άνδρέας. . 17 

άνεμος.. . .323 

αντί. ..... 265 

άπαγε IV. ..... 368 

απαλός. .324 

άπαρνεΓσθαι. .210 

απάτη. .104 

άπέχειν ....... .366 

άπιστεΐ’ν. ..... 424 

άποκρίνεσθαι. . 70 

άποκυλίειν. . . . 413, 416 

άπολύειν. .246 

άποστάσιον. .242 

άπόστολος. ..... 58 

άποτάσσεσθαι. .... . 165 

άπώλεια.. .344 

άρτοι προθέσεως. . . . ..... 48 

άρτος . .353 

άργιεοεύς. . 48 

άρχισυνάγωγος . . . . .134 

άρωμα. . .415 

άσέλγεια. .181 

άσφαλώς. .368 

αύλτί. . . . . . 372 

άφιέναι. .119 

άφροσύνη. .181 

βαπτίζειν. 

363 

53 

248 

.300 

397 

170 

292 

125 

340 

154 

355 

281 

401 

67 

392 

323 

177 

346 

328 

382 

60 

67 

39 

67 

285 

17 

271 

91 

416 

350 

381 

154 

416 

425 
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βαπτίζων βΐ βαπτιστής . 4 

Βαρθολο|χαΐος. 59 

βασιλεία. . . . 214, 247 

βδέλυγρ,α. 317 

βεβαιοΰν . 426 

Βηθανία. 269 

Βηθφαγή... ... . 269 

βλασ^ημεϊν. 402 

βλασφη[Αία ...... 181 

βλέπειν. 197 

βοανηργές. 59 

βουλευτής. 412 

γαζοφυλάχιον. 308 

γάμεIV, γαμίζεσθαι. . . 297 

γέεννα. 236 

Γεθσημανεί. 361 

γενέσια. 152 

γένημα. 356 

Γεννησαρέτ. 169 

γεύεσθαι θανάτου . . . 214 

γυμνός. 371 

δηνάριον. . . . 160, 294 

διαγίνεσθαι...... 415 

διαθήκη . 355 

διάνοια. 300 

διαρήσσειν. 377 

διηγεϊσθαι. 125 

διωγμός. 104 

δόλος . . . 181 

δύναμις. . 214, 376, 377 

δύο δύο . 144 

δωρεΐσθαι. ..... 413 

έγγίζειν. 15 

έγείρειν. 149 

εκδι^ύναι. 286 

έχθαμβεΐσθαι. . 225, 362, 417 

Ικθαυμάζειν. 295 

εκλύεσθαι. 190 

Ικπλήσσεσθαι . . . . . 20 

έλληνίς. 184 

Ιλω{·. 404 

εμβλέπειν. 379 

Ιμβριμάσθοη. 28 

έμπτύειν. 377 

ένδιίύσκειν. 391 

ένέχειν. 152 

ένοχος. 377 

έννυχα. 25 

ένταλμα. 175 

Ενταφιασμός. 345 

Εντολή. 175 

Εξανατέλλειν .... 91 

έξίστασθαι. 64 

Εξομολογεϊσθαι. . . . 6 

Επιβάλλειν. 382 

έπιγιγνώσκειν .... 33 

επισκιάζειν. 218 

επισυντρέχειν .... 228 

έπιτίμάν. .... 22, 207 

έρήμωσις. 317 

Εσθεϊν . 6 

εύαγγέλιον. 2 

εύκαιρεϊν. 158 

εύκαιρος. 152 

εύσ/ήμων. 412 

εφφαθά. 188 

Ζεβεδαιος. 17 

ζηλωτής. 61 

ζημιούν. 212 

ζωή. . . . 236, 248 

ήγεμών. 315 

θαδδαΐος. 60 

θαμβεϊσθαι. 22 

θέρος . 324 

θηλάζειν. 319 

θλίψις. 104 

Θωμάς. 60 

Ίάειρος. 135 

Ιάκωβος. 17 

Ίερειχώ. 266 

ίερόν . 272 

^Ιεροσόλυμα .... 258 

Ιησούς. 2 

Ιματίζειν. 125 

Ίουδαία. 55 

Ίσκαριώθ. 61 

ισχύς. 300 

Ίωάνης. 17 

Ίωσής. 142 
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καθελεϊν. .413 μόδιος. 110 

καινός. . 44 μοιχεύειν. 244 

καιρός. . . . 15, 256 μονόφθαλμος . . . . 237 

καλόν . .345 μύλος όνικός . . . . 234 

καλώς. .175 μύρον . 343 

καρδία. .... 300 

κατακεισθαι. . 38 Ναζαρηνός. 267 

κατακρίνειν. .... 423 νάρδος.. . 343 

κατακρίνειν θανάτω. . . .... 259 νέος. 44 

κατάλυρ,α. .... 350 νηστεύειν. 41 

καταπέτασρ.α. .... 408 νουνεχως...... 303 

καταφιλεϊν. .... 368 νυμφών. 42 

κεντυρίων. .... 409 

κεφαλιοΰν. .... 287 ζέστης. 174 

κηνσος. .... 293 ξηραίνεσθαι. .... 52, 226 

κλίνη. 

Κλωπας. δδός. .... 47, 293 

κοδράντης . .... 308 όμνύναι. 382 

κοινός . .... 171 όμοιοΰν. 115 

κολαφίζειν. .... 378 όνικός. 235 

κολλυβιστϊ^ς. .... 276 όνομα. 234 

κοράσιον. .... 153 οξος. 406 

κορβαν. δρια. 183 

κόσρ,ος. ... δρκίζειν. 123 

κόφινος. ούά. . . . 402 

κράβαττον ούαί. 353 

κράσπεδον . οχλος. 367 

κρατεϊν. δψία. . . . . 165, 411 

κυλλός. ... . . .... 236 
κυνάριον. παιδίον. 246 

κωρ,όπολις .... παιδίσκη. 379 

παράγειν. 17 

Λεββαϊος. παραδιδόναι. 112 

λεγιών. παραδοθήναι .... 15 

λέπρα. παραιτεισθαι .... 386 

λεπτόν. παρακούε IV. 138 

ληστής. παραφέρειν. 363 

λύτρον. παρέλθειν. 166 

παρίστασθαι. 112 

Μαθθαΐος. . . . πάσχα. 340 

υιάστιξ. . . πέραν . 119 
μάχαιρα. . .. περιβλέπεσθαι. . . . 54 

μέσον (άνά), . . περίχωρος. 23 
μεσονύκτιον. . . . Πέτρος. 59 

μεταμορφοΰν . . πετρώδης. ..... 91 
μνημείο V. . . πήρα. 146 
μογιλάλος , , πιστικός . 346 
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πλεονεξία. 

πλήρωμα. 44, 162, 

πνεύμα. 

πονηρία. 

πορφύρα . 

πραιτώριον. 

πρασιά. 

προθέσις.. 

προμεριμναν.. 

προσαίτης . 

προσεύχεσθαι. 

προσκαρτερεϊν. 

προσκυλίειν. 

προσλαμβάνεσθαι. 

προσπίπτειν. 

πρόφασις. 

πρωί. 

πρωτοκαθεδρία. 

πρωτοκλισία. 

πτώμα. 

πτωχή. 

πυγμή. 

πώλος. 

πώρωσις. 

ραββουνεί. 

^άκος . 

ράπισμα.. 

ραφίς. 
^ήσσειν. 

σάββατα (τά). 

σάρξ ..244, 320, 

σήμερον .. 

Σίμων. 

σίναπι. 

σινδών.371, 

σκανδαλίζεσθαι . . 

σκεύη. 

σκληροκαρδία . . . 

σμυρνίζειν . . . , 

σπαράσσειν .... 

σπείρα. 

σπείρειν. 

σπεκουλάτωρ . . . 

σπλαγχνίζεσθαι . . 

σπόριμος. 

181 

199 

365 

181 

391 

391 

161 

48 

316 

266 

281 

56 

413 

207 

56 

307 

415 

306 

306 

413 

308 

172 

270 

54 

368 

44 

378 

253 

226 

20 

365 

360 

17 

115 

413 

104 

67 

243 

399 

22 
390 

91 

155 

159 

46 

στασιαστής .... ...... 388 

στάσις. .388 

σταυρός . .396 

σταυροΰν . , . . . 389, 399 

στέφανο^. .392 

στιβάς. .272 

στίλβειν. .216 

στυγνάζειν. .251 

συγγενής. .142 

συμβούλιον. .383 

συμπόσιον. .161 

συνλυπεϊσθαι .... . 54 

συροφοινίκισσα. . . . .184 

σύσσημον. .368 

σφυρίς. . . . . 193, 199 

σώζειν ....... . 254, 268, 320 

σώμα. .354 

ταλιθά. .'. 139 

τέκτων. .142 

τέλος ....... ..314 

τελώνης. . 38 

τελών ΙΟ V. . 37 

τέρας . .322 

τηλαυγώς . .202 

τί ήμϊν και σοί . . . .. 21 

τιθέναι τά γόνατα . . .392 

τίλλειν. . 47 

Τιμαϊος. 267 

τόπος. .147 

τρίζειν. .226 

τρυμαλιά. .252 

υίδς θεού. 

υιός τού ανθρώπου. . . 34 

υΐο\ τού νυμιοώνος . . .... 42 

ύμνεϊν. .. .358 

ύπερνιφανία. .181 

υπερπερισσώς .... .189 

ύστερεϊν. .250 

ΰψιστος . .123 

φόβος . .... 121 

φραγελλούν. .390 

φυτεύειν. .285 
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χ^αλκίον . 

χαλκός. . 

χολοβοΰν 

Χριστός . 

χωρίον. . 

174 

308 

320 

2 

361 

Ψ’^λ’ί 211 

ώδίν.314 

ώρα. 363, 364 

ώτάριον.369 
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