
ἽΝ τ 
ἢ 

" 
Ν
Μ
 

: 

ἷ Ἷ ἢ 

ἀπθαθ τ ΄: ες ὅτ! 

: ἘΣ 

Ἐ εἄἀὐτ. ΤΥ 

ὨπΩΣ 

ἘΣῈ τανε τ το δ στα 

4.
..
 



β 

42 4) 41 45 45 41 48 48 Ὁ 51 τ] 0) "ἡ ἡ 56 515) “ἢ 

ΤΗΕ ΠΙΒΚΑΒΥ ΟΕ ΤῊΕ 
ὈΝΙΝΕΚΞΘΙΤΎΥ ΟΕ 

ΝΟΚΤΗ ΘΑΒΟΙΙΝΑ 

ἘΝΌΟΝΨΕ. ΒΥ ΤῊΕ 
ὈΙΑΙΈΟΤΙΟ ΑΝῸ ΡΗΙΠΑΝΤΗΒΟΡΙΟ 

ΘΟΟΘΙΕΤΙΕΒ 

ΗΙ90η89997η95η988 

Ὁ 41 42 42 44 45 4Ἀ 41 δ 45 50 5] 52 53 54 5Ὁ δ8 51] δὲ 58 1|88858 



ΤἼΠΙ5 ὈΟΟΚ 15 ἀκ δἵ [πῃῈ ΕΟΙΠ5 ΚΕ. ΤΟΝ ΠΙΒΕΚΑΚῪΥ οη τἢς 
ἰαϑσῖ ἀδἴε βία πηρεά τπάϑγ “Παῖς 6." ΠΠ ποῖ οἡ ΠοΙΪά ιἴ πᾶν Ὀε 
γεηαννεα ὃν Ὀτιηριὶηρ ᾿ἴ ἴο ἴῃς ΠΌΓΑΤΓΥ. 

ΏΑΤΕ 
9.8} 

ΒΕΕΊ. 





Τῦε Εδμθιίσας (015 ἴον ἘΘερουίο 
διὰ (ΓΙ εχεδ, 

ΓΟ ΤΕ ΑΘ ς, 
ΟΚ, 

ΕΠ, ΞΕ χες 



Ξοιῦοι: (Ο. 1. (ἸΑΥ ἂνρ ΒΟΝΚ, 

ΓΑΜΒΕΙΌΘΕ ΟΝΙΝΕΆΘΙΤΥ ΡΚΕΘ5 ΜΑΚΕΗΟΟΒΘΕ, 

ΑΝῈ ΜΑΒΙΑ ΤΑΝΕ. 

(Ἰαρασα ; 263, ΔΆΟΥΓΕ ΒΤΚΕΕΤ. 

Ξεειρρία : Ε, Α. ΒΕΟΟΚΗΑῦ". 

3βεὼ θστε ; ΤῊΗΕΒ ΜΔΟΜΙΠΠΑΝ ΟΟΜΡΑΝΥ 

2βσπῖθαυ: Ε. ΒΕΥΜΟΕΚΝ ΗΑΙ,Ε. 



ΤῦΣ Φαμπθιίσας (015 ἴον ξϑυθοοΐα 
δ (ΓΙ εχεσ, 

ΟΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΤΟΕ :-ἰ. 7. 5. ΡΕΕΟΥ͂ΝΕ, 2.0. 

ΒΙΞΉΗΟΡ ΟΕ νΟΒΟΕΒΘΤΕΒ. 

Εἰ ΙΘΙΑΞΒΕΘ: 
ΟΕ, Ω΄ 

ΠΕΡ ΕΣ 

ΙΗ ΜΝΟΙ͂Σ5 ΑΝ ΤΥΖΑΟΡΟΘΤΤΟΔΝ 

ΒΥ. ΤῊΗἙ ΤΙΑΤΕ; 

τὰν ΠῚ ΡΙΜΤΜΕΕ 9. 

ΘΕΑΝ ΟΕ ὙὙΕΠ1.5. 

ΘΤΕΒΕΟΤΥΡΕΡ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

Οὐ απιθτιίσας : 
ΑἸ ΤῊΕ ΟΝΙΝΕΚΘΙΤΥῪ ΡΒΕΘ5. 

Ιδοῦ 

[4 Κισλίς γεγο, 



π 
ΩΝ 

᾽ν ΓΊ ΒΩ 

᾿ 

- 
᾿ 

- 
᾿ Ξ 
͵ 

ὃ" ᾿ 
- 

ιν 

Ε - 

ὡ"- 

- 

᾿ ιν εἰ Ἐπ ἘΝ τεσ 
Ν; " ον- 

" ἈΝ σς ἘΝ " Ἐν. 

φ Σ 5 ας ὟΝ ᾿ 

᾿ γε Ἐαονε τ88τ1. 

Μεῤγίρίοα 1882, 1883, 1885, 1886, ιδ88, 

ο 18ρο, 1802, 1805, 1808. 

8: 

᾿ ἜΞ- 

᾿ ᾿ πρρμ πο πν 



ΠΌ7 

ΡΕΒΕΎΟΙΝ 

ΠΕ ὉΟΕΝΕΒΕΑΙΕ ἘΘΙΤΘΕ: 

ΤῊΕ ἀεηοίαὶ ΕἙάιίοῦ οἵ 716 (αριὀγίαρε δήθ 707 

δολοοῖς {Π|ηΚ5 1Ὲ τίσ ἕο θαν {παὶ ες ἄοαθβ ποΐ δοϊά 

ὨΙΠ1561 τεϑροηβίθ]ς εἰποῦν ἴογ {πὸ ἱπίογρτγαείαίίοη οἵ 

Ρατγίίουϊαγ ραβϑαρὲβ ψῃΐοῃ {π6 Ειΐοῦβ οὔ ἴπ6 βενεγαὶ 

Βοοῖκα μᾶανε δάορίςά, οὐ ἴοσγ δὴν ορίηίοῃ οἡ ροϊηΐβ οἵ 

ἀοοίγηα δὲ {παν πᾶν ἤανε Ἔχρίεϑϑεα. [Ι}η {πΠῸ Νὸν 

Τεβίαπηθης τπηοῦε δϑρϑοία ἢν αιαϑίίοηβ ῦίϑε οἵ {ῃε 

ἀςαερεϑὲ {πεοϊ]ορίοαὶ ἱπηροσί, οῇ νῃσἢ {Π6 ΔὈ]αϑί δηά 

τηοϑέ σοηϑοϊθηίζίοιι ἱπίεγργείειθ πᾶνε αἰεγεά δηά 

αἰνσαγϑ ΜΙ] αϊῆεσ. ΗἰΠ5 αἷπὶ ἢδ5 Ῥεεῆ ἰῇ 411 συοῇ 

ασεθ τ Ἰεᾶνε ας, Ὁοπεραίςοι ἴο ε΄ ππΙε ες τεα 

ΟΧΘΙ͂ΟΙ56 οὗ Πῖ5. οῃ πᾶστηεηΐ, οἡἷν ἰακίηρσ σαγα [ἢδί 

ΤΊΘΓ6 σοηίτονοίϑυ 5Ποια 85 αι ἃ5 ροϑϑιθ]α ΡῈ ἀνοϊάςεά. 

ΠῚ Ὸ 55 σοηίοηξες ΪΠ15681}} ον τ Π “ἃ σᾶγεῖαὶ 

τενϑίοῃ οἱ ῆ6 ποΐθϑ, νν ἢ ροϊητίηρ οὐ οπλβϑίοηϑβ, νυ ἡ ἢ 



ν] ΡΕΕΒΑΘ. 

βισσαϑίίηρ ΟσσαϑίοηΔ ἢν ἃ τεσοηϑιδύδίίοη οὗ ϑοπΊα 

αιαϑβίίοη, οὐ ἃ {Ποῦ ἐγεαίπηεηξ οἵ ἀπῆσα] ρῬαββαρεβ, 

δηα {πε {{κα. 

Βεγοηά {πῃϊῖ5 6 Π85 ποΐ δ[ἰϊεπιρίεα ἴο [:πίεγξεσγε, 

βεϊηρ 1 Ὀεΐίεῦ Ππαΐ εδοῇ (οπηπηθηΐαῦν 5Ποι]4 ἤᾶνα 

159 οὐννῇ ἱπαϊνίπ41] οσπμαγαοίθ, δηα Ὀείησ σοην!πηοσά 

τη [Γεϑῆηθθς δηα ναγιεῖν οὗ ἐγεαϊπηεηξ αἴθ ΠΊΟΓΕ 

[πη ἃ οοπιρεηϑδίίοη ἴοῦγ δὴν ἰδοῖ οἵ πηϊίογγητν [ἴῃ 

[ἢῆ6 ϑεγίθϑ. 

ΘΈΛΑΝΕΚΥ, ΡΕΤΕΚΒΟΚΟΘΗ: 



ἘΕΡΒΕΘΈΕ. 

ΑΜΟΝΟ [ἢ6 ΤΊΔΩΥ Θηϊριηαβ οὗ ἴπΠ6 ΟἹα Τεβίαιηθης [ῃ8 

θοΟΙΚς οὗ Ἐπ ο]6ϑἰαϑίεϑ 15 ῬγΘ- ΤΠ ΠΕΠΥ Θηϊρτηδίο. [Ιξ σΟΥη65 

Βείουθ τι5 85 [ῃ6 5ρῃίηχ οἵ Η Ἔργον Πτϑγαΐατα, ψΊ [ἢ 115 ΠΒοΪν 
ΓΙ44165 οὗ Πιβίοτυ δηᾷ 116, 10 μὰ5 Ὀδοοῖηβ δἰπηοβί ἃ Ῥγονεῦθ 

(Πδὲ Ἔν ΎΥ ̓ πίεγργείευ οὗ [Π15 θΟΟΚ {Π1ΠΚ5 (Πδὲ 411 ῥτενίοιιβ 

ἰη ευργθίειβ γα θθθη τοηρ. [5 ΨΕΙῪ {Π|6 ἢδ5 τεοεϊνεά 

5016 ἄοΖεη ἀϊβοογάδηξ ᾿πιογργείδιοηβ. Τῆδ ἀαίεβ δϑϑισηθα 

ἴο 115 ΔΙ ΠΟΥΒἢΡ ΟΥ̓ σοτηρείεηΐ Ἐχρεσίθ σαηρθ ΟΥΕΓ ΥΕΓΙΥ͂ 

ὨΘΔΙῪ ἃ ἰποιιβαηα γεϑδῖβ, ΠῸΠῚ Β.6. 990 ἴο Β.Ο. το. Νοῖ 

Ι6ε55 πᾶ Ῥεϑη [ῃς ἀϊνεύρθοηοςα οὗ ΟΡΙΠΙΟΙ 85 ἴο 15 βίγποίαΓα 

ΔΑ 15 αἰπη58. [Ι{ Παβ θθθὴ τερατάθα ἃ5 ἃ ἔουτηδὶ ἰτγεδίϊβ6, 

ΟΥ 85 ἃ οο]]δοίοη οὗ πηοοππεοίβςα ἐποιρηϊθ Πα ΠἸΔΧΙΠΊΒ5, 

{κὸ τῆς 772 41}14Ἴἴογις οἵ Ματοι5. ΑἼτΤΘ]1π5, οὐ Ῥαβο δ] 5 Ζεηϑέες, 

ΟΥ Ηατεβ απμϑες αὐ 7 γι, οΥ 85 ἃ ἀϊαίοριιθ, [πΠουρἢ νιπουὺΐ 

[Π8 Παη65 οὗ {πΠ6 ᾿πίεη]οσαίουβ, δεσ [ῃ6 τδηηεῖ οὗ Ρ]αίο: 

ΟΥ̓ {κὸ [ῃς ἀἸδοιιβϑίοηβ θείνεεη {π6 οί δια ἔπ “οπογαηίε, 

[Πδΐ ἔΌΓΠ ἃ Ρτοτσηϊηθδηΐ ἰδαΐασα τη [Π6 θδοῃϊηρ οὗ (Π6 Τ[4]184Π 
7εϑιμῖβ, απ ἴπὰ ΏΙΟἢ {Π6 στε ΠΟΙ 45 ἴεε ἀδθαία ἢ ΠΙ5 

ΟΡΡοῃθηίβθ. ὙΠοβα ηο ἰακε [Π6 ᾿ἰδιξευ νον ἀὺρ, πηΐογία- 

πδίεϊυ, ἀϊνιἀθα δηοηρ {ΠΕ ΠΊ5εῖνεβ ἃ5 ἴοῸ ὙΠΙΟἢ ᾿Π θυ] οομἴοΥ 

ἴῃ (ἢῃ6 ἀϊαίοσιια ταργοϑεηΐς (ῃς νἱεῦϑ οὗ [ῃ6 υυΐεῖ, δπά 

566 ΟἸΠΒΡυΓρ᾿ 5 Ἔχῃδιβίϊνε σασνου οὗ {π6 ᾿Πογαΐαγα οἵ ΕΟ] βιαϑίεϑ πα 
1Π6 “2 γεἐγοαϊεείζογε ἴο 5 (οτηπηθηΐαιυ. ΗΘΥΘΥ ΤηΔΥ 6 Παπηδα δἃ5 [Π8 
δαΐμπου οἵ {π6 Ἰδίαίοσιια {πεοῦυ, θαΐϊ μῈ Πὰ5 Ῥθϑὴ [Ὁ] ον ΕΥ̓͂ ΠΊΔηΥ 
ΟἴΠΕΥ5. 



ὃ ΡΕΚΕΡΑΟΘΕ. 

ΜΏΙΟΠ {Πο56 {παΐ ἢ6 15 βθοκίηρ ἴο τείαϊε᾽. Αϑ5 ἴο {π6 ἀπ 

οὗ {ῃ6 Ῥοοῖ, να πιδοεὶ ψΠΠ ΘΥΕΓΥ σΟΠΟΘΙν Δ] ναγείν οὗ 

ΠΥροίμαβὶβ ΠΊΟΥΘ ΟΥ̓ 1655 5] Π|ΠγΥ τηδιηϊαϊηθα. Με Πᾶνα 

566 ὴ ἴῃ 1 [ῃ6 σοηΐοοθίοηβ οὗ {πΠ6 ρεηϊίθηΐς δηα σοηνετχίβα 

ΘΟΪοΙηΟη ἡ, ΟΥ 8. (ΕΓ ογμῖοαὶ ραβηυϊηδάθ οἡ ἴπΠ6 ΟΔΓΘΟΥ 

οἵ Ἡετοά [ῃ6 Οτεδιἦ, οὐ ἃ (μαβίεγβε! α τηδηϊ8] οὐ Ρο]οῦ 

ΔΓ 2οἶήδ᾽56 ἴου ἴῃ ο56 γγ7η0 56 εὶς {Π6ῚΓ [ογίπηθ ᾿π ἰΠ6 ρδίδοθβ 

οὗ Κίηρθὶ. [Ὁ Πᾶς θεθβὴ πιδάβ ἴο ἰξδοῖ ἃ οἱοἰβίγαὶ δϑοδίϊ- 

ΟἸ5η1ὅ, ΟΥ̓ ἃ Πρ] ῃΥ [16 οἵ παίασαὶ βη]ογηηεηΐϊ, ΟΥ̓ ἃ ᾿ΙΟΘ 56 

{κ᾽ {πᾶὶ οὗ 4 51 ϑδιπηοηΐδῃ “τα δ δ.]οπ οὗ 1Π6 ἢ65}7.᾽ 

ΓΠοβα ψΠηο ἸΟΟΚΕΩ͂ οἢ ΟΠ6 5146 οὗ [ῃ6 5Π1614 ἢᾶνε ἐοππά 1η 

1 ἃ αἰτεοῖ δηά δαϊηεϑὶ αῤοίορία ἴοσ ἴῃε ἀοοσίπης οὗ [Π6 

ΠΟΥ] γ οὗ [ῃ6 5οι1ὅ; τΠο586 ηΟ Δρριοδοῃεά 1 [πῸΠῚ 

[ῃη8. ΟΥΠΕΙ νγογα ποί 1655 δ (Πδΐ 1 νγὰ8 ἃ Ροίθπηϊς ργοίεϑε 

Δραϊηδί (ῃδ ἀοοίμηθ ἃ5 ἴἪ νὰ ἰδπρῃΐ ὈΥ ῬΠΉΔΙΙ5665. ΟΥ̓ 

Ἐπϑθηθϑῦ, Τῃα νυ το  δἰμηθα δὲ ᾿θδάϊηρ τηθῃ ἴο 5661 (6 

1Π1ηρ5 εἴθγηδὶ, ΟΥΓ βοιιρῃΐ ἴο ἄγαν {Π6 ΠῚ ἀυγαῦὺ ἴγομ [Πε6 οἹοιά- 

Ιδηα οἵ {π6 πρκηονῃ (Πα Τηθη 64}] εἰεσγηϊίγ. Τορτηδίβ1η 

ΔΠ4 ϑ5οερίιοϊβηὶ ἤᾶνα 4|1Π|ς6 οἸδΙμηθα (ῃ6 δαΐμοῦ 85 {ΠΕῚΓ 

Πα ρΙοη. [1{ μαβ θθεὴ πηδάς ἴο ἰοαοῇ [Π6 Τηγϑίεσιεβ οἵ {Π6 

ΤΠΏΙΪΥ δηα [6 Αἰοπειηθηΐ", οΥὁ ἴο τερακα {ΠῸ ΡγΘϑα τ ρ Οη 
[Πδΐ ϑρβοι αΐθϑ οἡ ἴΠο56 τηγϑίευιθϑ. [{ Πὰβ θβθη ἰΔεηῆςδα 

1 Ομε 5000], 4..., τηδϊηϊαϊηβ {παἰ (ἢ6 βεθιλ σὴν ΕΡΙ συ θδη βϑηΐ]- 
Πγθηΐβ, Δηοῖ Πα {Παΐ [6 ]ΟΟΙΊΙΟΙ νἱανὴβ οἵ 116, δῖε βίδίβα ΟὨ]Υ ἴο θὲ 
τε]θοίεα ((ἰηβθατρ,, τε 5274). 

2 ΤΠ 15, 1 πεβα Πδγάϊγυ 580, (6 οαττεηΐ γα! 1 0Π4] ᾿ηἰεγργείαίοη οἵ 
7εννΊβῃ ἀπά Ῥαίγιβείς αημα θαυ] Ῥτοίεβίαης τυυίοσϑ ((Ἰηϑτγσ, τ ση7α). 

Ὁ Αγϑί, (οι. ογε Αολοίοίδ, Ρ. 132. 
4. ΤΔΟΟΌΙ, φιοίεα ὈΥ ΑἸηβθαγρ, Ρ. 186. 
5. ΤΠ6 νἱϑνγ νγὰβ (δἰ οὗ Τεζοιηθ, Απριυβίϊηθ, απ {π6 Πο]6 οτον οὗ 

Ῥαίγβίῖς δηα πηβάϊοοναὶ ᾿ς θυ ρυείευϑ. 
δ Τα ΠεΥ, (γι). ο7ὲ ΖΦ εεΐξς. 7 ατβίζ, Οὐηιητογιέα7,}, Ῥ. 26. 
8 50 τηοϑβί Ῥδίγϑίϊο πα βαυ]γ Ργοίεβδίδηί βοῆο]ατβ; δηα Ηθηρβίθηρεισ 

Δηα 1)6]1ΖΞοἢ δῃηοηρ ἴΠο5ε οἱ οἵ οὐγη {ΠΠη6. 
9. 850 ΘΠΊῚΡΠΔΕΟΔΠΥ ατδίζ, ρΡ. 28. 
10 5668 {η6 (ομημηεηίαυε5 οὗ Τογοπιθ, Απριβίϊηθ, δηα οἰπεῖβ οὗ {πε βατὴθ 

50Π00], δἃ5 οο]]εοίεα Ὀγ ΡῬιπεάδ. 



ΡΕΕΕΑΟΘΕ. 9 

ΑἸΚῈ ἢ της (τες οἵ Αἰμδηδϑῖιθ δηα σι [δὲ οὗ (ῃ6 

Αρῃοβίϊς. 

ΤΠΙΏΚ, ἴοο, [οΥ ἃ τποπηθηΐ οὗ ἴΠ6 ναυυηρ ἀϑρεοίβ. Μ ΏΙΟΝ 

1 ρτεϑθηίβ ἴο ι5 θη ΜῈ σΟΠΊ6 ἴῃ σοηίδοϊ ψ ἢ 1{, ποί 

85 Παηα]θα γ ρτοξεββθα πη ουργείουθ, θα ἃ5. ΟΥΟΡΡΙΩΡ ΠΡ 

πεῖς 56 ἜΠΕΙΘΕ. 1ἢ, [ἢ6. ΠαΡΈΒ. ΟΓ ὨΙΒΓΟΣΥ, οὐ ἀπ 6 Ἴν6 9 ΘΕ 

᾿πηαΙνι ἀπ] θη. ὅγε {π|η1ς οἵ (ε]ηεσ, [μΠ6 Νδηᾶαὶ Ἰεϊηρ᾽, 

ἸΙε4 ἴῃ οἤδίηβ 1ὴ (ῃ6 {ΠΡ οὗ ΒΕ] 5αγῖι5, δηα, ἃ5. 6 

ναὶ Καα οὐ ψιποιΐ ἃ ἴδαυ δηά ψιῖποὰΐ ἃ 515}, Πηδίηρ ἃ 

βεογεί σοηβοϊδίο 1ῃ {Π6 οὔ -εομοςα Ὀαυγάεξη οὗ “" Κγαλας 

φα)] αἴη7)1.} ολΙγῖα τ αηΐας 1 ΟΥ οἱ ΤΤεῖοπηα τεδάϊηρ [ΠῈ 

ῬοΟΚ ψ ἢ Π15 ἀἸ5οῖρ1]6Ὲ ΒΙΘ511α, {Ππαὶ ἢ6 πυὶρῃς ρειβυδαᾶθ ΠῸῚ 

ἴο τεηοιησοα ἰποϑα νη! 865 ἔστ ἴῃς 116 οὗ {πΠ6 σοηνεηΐ δἱ 

ΒΕ Π]ΘἤΠθηλ"; οὐ οὗ ΤΠομηα5 ἃ Καὶ ΘΠ1ρ15 ἰακιηρ 115 νγαιονοτσά 

85 ἰῃ6 ἰοχί οἵ ἴη6 224 7ημ1[αΐΐϊολιε ΟΣ, ΟΥ οἵ Τιαπάᾶ τυτην 

ἴο Βίγαποταᾷ ἤδη (Π6 ΡΟ ογ οὗ “ὙἸΒοτοιρῇ " Π8α Ὀτοίκεη 

ἄοννῃ, δηα σοι 56 ]Π}1}ὴρ Πΐπ ἰο ἔπτη ἔου σοηβοϊαίιοη ἴο 105 

Ραρεϑῦ, ῆε ΓΕΠΊΘΗΊΌΘΥ ἢον [μι ΠῈΓ ἰουπα [ἢ 1 ἃ ΠεδΙηΥ 

ΔΟλΩα οΥ ΟἸοολιοηηίσα, [6 ΨΕΥΥ ΠὨΙΓΙΟΙ Οὗ Ππηαρ᾽βϑίγαου δηά 

δοίϊνε Πρ, ἂ5. σοῃίγαβίθα ψ] ἢ {Ππαΐ οὗ [Π6 πο Κ5 δηα ἔπαΥ5 

ψΠ0 ΟΡΡοβεά πιμηἷ; Ποὺ Νοϊίαϊγε ἀξαϊοαίθα ΠΙ5 ραγαρῆγαβα 

οὗ 1 ἰο Ἐτεάδγιοκ 11., ἃ5 (μὲ οἵα ὈοΟΚ ψΏ]Οἢ τγὰ5 [Π6 ΚΙηρ᾽ 5 

ανουγια βἰπαγ᾽. Ιἰ Πᾶ5, ἴῃ [ῃ6 Ὠβίοιυ οὗ οὔτ ον Πἴδτα- 

ἴπγθ, θθθὴ νεγϑιποα Ὦγ ροοίβ ἃ5 ψ  ἄοὶν σοηἰγαβιε ἃ 85 Οὐδ 1|65 

ΠῸ θεῖο. {ΠῚ ἢ 5. ΤΟΓΑΙΒΠ ΘΟ ἃ πᾶῖηδ τὸ (ἢ6 ΚΑΒ ΒΓ" 

οἵ Βυηγδη δηα οὗ ΓΏΔοΟΚεγαυ; δηα [Π6 Ἰδίίεῦ ἴῃ ἃ ομδγδοίει- 

Ιδῖ]ς Ῥροεηἦ ἢᾶ5 τΤηΟΥΔ ΖΕ ἃ 15 βοὴρ οὐ ἰῇ πεῖς οὗ 

115. 77α͵α]οίες “7Ζαϊαϊοίξίθηι. Ῥαβοαὶ [ουπα ἴῃ ἃ τῃ6. βοπο 

οἵ {Π6 τϑϑί]αθ5. βοθρίἊοίϑη ΠΟ ἄγονα ἢϊ ἰο ἰακα τοῆιρε 

ΤΟ ΒΡΟΙΣ Ος ΧΤΗΣ 2 Ἡϊείοη. Ζῇ, ἐγι ΖΕ εεἴος. 
9. Μοζίδβυ, 2 5ςαγς, 1. Ρ. ὅο. ἘΠ ΛΙΠΕΕ: χ χῶ. γη)2: ζεζεος. 
5. Ψο]ίαῖγθ, (Ξπυγες, ΝΟ]. Χ. Ρ. 258 (εά. 1810). 
ὁ ἽΠδοΚοταν, δαϊαςς αγια 7αἴός, τ860, Ρ. 233. 



Ιο ΡΕΕΚΆΑΓΘΕΣ 

ἴτοσα [Π6 πποογίδιηΐυ (δἰ ἰοττηθηςεα ὨΙτὴ ἀρδατὶ ἔγομη (οά, ἴῃ 
[πΠ6 ὈεΙΙεῦ ἐμαὶ αοα Πα τενεαὶεα ἨΠμπ5εΙῦ, δηα ἰπδὲ τῃς6 

Ομυτοῃ οὗ Ἀοπια ψγὰ5 ἴΠ6 νι ηθ85 Δη4 ἀεροβιίοτυ οἵ ἰπαΐ 

τονεϊαίιοπ ̓ς, ἈΘηΔΗ, ἰαϑΈ]γ, ἸοΟ 5 οὶ 10 85 [ἢ 8 ΟὨΪΥ σΠαυπΊ Πρ 

νοῦ κΚ-- 6 σομμἦ γε αἱγιαόἑο".-ἰῃαὶ Πὰ5 δυϑὺ θθθη ψττθῃ 

ὈΥ ἃ 7ενν, δῃᾶ ψ] ἢ Ὧ15 σΠδυδοίθσιβίς Ἰ5]ρῃ: ᾿ηΐο (Π6 σα θ 116 
νδυδίοη5 οὗ Ὠυτηδῃ Ὠδίαγθ, ϑίτινεβ ἰο ταρταϑεηΐ ἴο ΠΙπΊβ6] 

σὲ. Ῥδὰ] ἴῃ Π15 ἀδβοϊηϊηρ γααγϑ---ἼΓ ΟἿΪΥ ἢῈ Παά Ῥεεη οὗ 

ΔΠΟΙΠΟΥ Τὰσα 8Δη4 οἵ δηοίμευ ἰεπρεταμηθηΐί, 2.4. 1 6 δά 

θδθη αυϊία δηοίμευ Ῥδὰ] [πη μα πᾶνε Κηονη---ἃ5 δὲ ἰδϑί 

ἀἸϊβοονεσίηρ, δός ιηδίοιγιέ οἵ ἴῃ 6 ““5νεεῖ 8] Π|6δη νιϑίοη," {Πα 

6 Βαά νναβίβα ἢ15 ἴδ οῇ ἃ ἀἄγδαιη, δῃη4 πγηϊηρ ΟΠ] 81] [ῃ 6 

ῬΙορπμείβ ἴο 8 Ὀοοϊκ ψ]]οἢ {Π] {Πθ ἢ6 Πδα βοδτοεὶν τοδά, 
δνβη {ῃ6 ῬοοΚ ἘκοΙϊεϑιαϑίεβ", 

1 Μ11 Ὀ6 5ββεὴ ἔτοτῃ (ῃ6 7η1γοαμεϊολι ἴο [Ώ15. νοϊατηα {παῖ 

Ι 8η1 ποῖ ϑαι5Η 64 ἴο γΓεϑὲ δἱϊορείῃευ 1Π ΔΠΥ͂ οὗ [Π656 σοῃοὶα- 

5Ι]0η5. [ο8Δηῃ ΠΟηΠΕΒΓΥ 58ὺ [Παΐ 1 παν ψουκβϑα τσχοσῦρῃ (Π6 

ΔΥΡΠΠΘηΐ5. ὈΥ ΠΟΙ {Π6 υΠῖοι5. ᾶνα ϑαρροτίβα {θη δηά 

Πᾶνα ποΐ ουπα {Π6πὶ ϑδιϑίγ (Π6 ἰαννβ οὗ Ἔνι άθηος οὐ {πῈ 

σΟΠαΙΙΟῺ5 οὗὨ ΒΙβίου 4] ργοὈ1γ. Τί 1165 τὴ {Π6 πδίατγα οὗ 

{πΠ6 οδϑ6 παῖ, ἂ5 1 πᾶνε ϑἰπαϊθα τῃἢ6 ὈοΟΚ, πιοηῖῃ δου 

πηοηίῃ, 1 παγνα [Ε]{ 115 ΒΕΓ ΠΡ ΙΥ [αβοηδίηρ δ η6, 50 ἰο 5ρ6ᾷ8κ, 

Ζγτηοίϊς ρονγεῦ, [ῃδΐ 5146- 10 }}5 πανθ (8]]Ὲ πη οἡ 1 ΠΟΥ το] 

1ῃ15 φυδτίευ δηα πον ἔγοτη {Πδΐ, [δὶ βιιρροβίνα σοΙ ΠΟΙ ἀθῃσ 65 

Πᾶνε 5ῃενεα {που βθῖνεβ Ὀδίνγεθη 115 τεδοῃϊηρ δηα ἰμαΐ οὗ 

ΟἾΠΟΙ νυ Πρ ἴῃ ἩΘΡτανν, ΟΥΎ τοῖς, οὐ. Ἰδαίου ΠΠογαΐατο, 

[ῃὲ 16 τπηὰοῇ ταπηδίηθα {Πδΐῖ, πκὸ ρατίς οὔ δὲ Ῥδὺ])}5 

ἘΡΙ51165, 5 “Ππαγὰ τὸ 86 τυὐᾶῶἕσοιθίοοα " “(Σ Ρεῖ. 1|. τὸν 

το αἴςο βϑειηξδα ἴο Ὀεοοιης ΟΙθ8τ. Τὴδ “τηᾶΖε " μὰ ποῖ 

Δορεῖμου ““ψιςοι ἃ Ρ]δη," δηᾶ {πεῖ ψγα5, δ |θαϑβί, ἃ 

Ῥδιίϊαὶ οἷπα ἴο. [π6 ἰηἰτοαΐς ψ]η]ηρ5. οὗ {Π6 Ια γτμίῃ. Τὶ 

1 ῬᾳβοΔ], 2 γόος, ΝΟ]. 1. Ρ. 1590, 4. Μο]]η65. 
2. Βεηδῃ, ζ΄ Αγῤιλγέεέ, Ῥ. τοι. 



ΡΕΕΕΑΚΓΕ. ΕΊ 

ΜΨ11 6 βεϑῃ, ἴῃ [6 σουῖβα οὗ [68 2 ηήγοαμείϊογι αὐ ἴῃ 6 Νοίββ 

τΠδὲ ἔΌΠ]ονν, [μδὲ 1 μανα σοηϑυεα τηοϑβί οὗ [Π6 σοτητηβηΐαυια5 

[δὲ ψγεῖα θεϑὶ ψουΐῃ σοηβα ηρ. [Ὁ 15 ποί, 1 [Π1ΠΚ, Πεο65- 

ΒΔΙῪ ἴο ρῖνε ἃ οοιηρίεία |1ϑὲ οἵ ἴῃε56 οἵὔΓ᾽ οἵ οἴπεσ. θοΟΚβ 

ΜΏΪΟΝ 1 Πᾶνα, ἴῃ ἴῃ6 σουβα6 οὗ ΤΥ ἰΔΌοιΓ5, 814 ὉΠΑ͂ΘΓ 
σοης ας, θὰ 1 σδηποίῖ ΜΙ ΠΠΟ]α ἃ 5Ρ6ΘοΙα] ἰτθαίς οἵ 

στδίε αι] δ πηϊταίίομ ἴο {Π6 ἴνγο ουΚ5 ΏΙΟΙ Πᾶνε τηοϑί Πε]ρεὰ 

π16---ἰῃθ (ὐοπηπηδηΐατυ οἵ ΠῚ ΟἰηθΌυτρ, ἴης6 ταβϑα]ῖ οὗ ΠΊΔΗΥ 

γε δ5 οὗ ἰδ θουγ, δηἃ οΠμαγδοίεγΖεα, 85 πῆρ θ6 Ἔχρθοίβά, ὈῪ 

Δ Θχῃδιβίνα σοΙρδίθηδβο; δηά {πᾶ ὈγῪ Μτ Τ γ]εσ, ΜΠ] Οἢ, 

ΠουΡἢ ὈΤΙΘΓΕΥ, 15. 5161] ΑΥ]ν {Ππουρ τι] ἀπ συρρεβίϊνε, δηά 

ἴο ΜἬΙΟΝ 1 δηλ ᾿ηἀεεα ἱπαεθίςα ἔογ (π6 ἢτϊδί ΠΡΓΘΘ5ΙΟΠ5 ἃ 8 

ἴο {πΠ6 ἀδίβε δῃπᾶ οπαζδοῖεσ οὔ ἴπ6 Ὀοοῖ, ψῇ]οἢ αν ΠΟ 

ΤΙΡΕηΘα [ηἴο σοην] οἰ] 08. 

ΤΠοΟΒ6 σΟΠΥ]ΟΙΙΟΩ5 1 ΠΟΥ 5 ΌΠΊΪ 411 ἴο βἰπάδηϊβ δηά 

ἴο ἐχρεῖίβ. ὙΠΕΥ Μ1] ο]451., 1 ΤηΔῪ 6, 1 5016 ροϊηΐβ ψΊῃ 

᾿ΠΠουθα πα {Δ ΠΟ 8] οριηϊοηβ. [1 οδη Ὀαΐ ΠΟρΡΘ, πον- 

ΘΥοσ, ἰπαὶ ἴμοϑα ΠΟ δῖα ἀγανγῃ ἴο {π6 βἰπάγ οὗ ἐπε ῬοοΚκ 

ΤΊΔΥ ἢηά ἴῃ ψΠδΐ 1 Πᾶνα νττίεη ἰΠαΐ πῃ] οἢ 011 ΠΕΡ {Π6Π} 

ἴο υπαεοβίδηα 1 Ὀαίζου ἴμδη {ΠῸῪ ἤᾶγα ἄοπθ. ὙΠΕΥ Μ}}} 

βηά ἴῃ ἴἴ, [ΕΓ πηϊβίακα ποῖ, {πᾶὶ 1 τηβϑῖβ, δηα, γγχ8 ΤΊΔΥ 

ὈΕΙΙαγθ, μ85 Ὀθ θη ρτον: θη. 14} ἀδβιρηξα ἴο πηδεῖΐ, {ΠῸ 5ρεοίδὶ 

το ηἄθηοῖθ5. οὗ τηοάδτῃ ΡΠ] ΟΘΟρΡΏΙΟΑ] ἐπουρῃΐ, ἀπα ἐπαΐ {πΠ6 

ΡΙΟΌΙΘ 5 οἵ 1π|86 ν ]οἢ 11 ἀἸδοιι5565 ἀγα ἰἤοϑα ὙΠ ΠΟ ἢ ΟἿ 

ΟΥΉ Οδ!]Υ ἜΧΡΕΓΘΏΟΒ ὈΓΙΏΡ5 τι5 ᾿ηἴο σοηίδοί. ὙΠΘΥῪ Μ0}11] Ἰδάστη 

τμδἰ [Π6 ιθϑίοηβ οὗ Οὔ οὐ {ΠΠῚ6 46 [ἤοβα ψῃϊ ἢ νεχεϑά 

[ῃ6 τηϊη 5 οὗ 5θεκεβ δηα ἀθθαίθυβ ἴῃ Δ ρα ποῖ ΠΉΪΚΕῈ ΟἿΓ 

ΟΥ̓ [ἢ 15 ἔΟΥΠῚ5 οἱ αὐτο, δηα 116 [ΠῈῪ τεοορηϊΖα [Π6 

Βιηάϊηρ ἴοτος οὐ 115 Πη8] βοϊπίίοη οὗ [ῃ6 ῬγΟΌ]ΘΠ15, “ΕΔΓ 

(οά «πᾶ Κεαρ Ηἰβ σομηπηδηπηδηί5," οα ἴποθα ῆο Πᾶνα 

ῃοΐ 566ῃ, ΟΥὁ Πᾶνα ποῖ δοσερίεα [6 ΠρΡΏξϊ οὗ ἃ {1|16Γ τε νϑδίοη, 

{παν Μ011 τα]οῖσα ἴῃ [πΠ6 ὈΠρἢΠ655 οὗ {πδξ ΠΙΡΠΕΥ τανεἸδίϊοη 
οὗ {πῸ τηϊηα οὗ (οά οὗ ψῃοῃ της ΟΠ τβέίαη ΟΠΌτΟΙ 15 (Π6 



[2 ῬΕΑΒΕΆΞΚΕΣ 

1 ΠΘΠΟΥ δηά [Π6 νυιίηθϑ5. [Πα ἔδξεϊ, 85 ἴπδὺ ψ1} 40, {Πδΐ 

{Π6Γ6 15 Βασα!ν δὴν ὈΟΟΚ οἵ ἴΠ6 ΟἹα Ταβίαμηθης ψ ΉΙΟΠ ρτε- 
φϑηΐβ 50 ΠηΔΙΚΕα ἃ σοῃίγαϑί [ἢ 115 (θδοῃϊηρ ἴο {πδὲ οὗ {π6 

(σο5Ρ615 οὐ Ἐριβίῖεβ. οὗ [ῃ8δ Νεν Ταβίδιηθηΐ, ΠῈΥ Μ11 γεῖ 
δΔοκηονεᾶσε (Πδὲ 1 15 ποῖ ψιποσί ἃ ρΪδοα [ἢ τῆς ΠΊνγῖη6 
ΕοοΠοΟΙΩΥ οἵ Ἀδνεϊδίϊοη, 8η 4 ΠΊΔΥ ὈδοοΙη6 ἴο ἴΠ056 ΨΟ τι58 
1 ΓΙΡΏΕΠΥ ἃ παιδαγωγὸς εἰς Χρίστον---ἃ ““ΞοΠοο]τηδδίοι Ἰοδάϊηρ 
ἐπέτ [Ὁ τ 5 8" 

ΒΙΟΚΙΙΕΥ ΝΊΟΘΑΒΑΘΕ, 

Οεί. 237, 1880, 



Τ. 

ΤΙ. 

11. 

ΙΝ. 

ΟΟΝΈΕΝ ΤΣ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΘΤΙΟΝ, 

ΟΣ έξη ΠΙ6 ἜΤ το νοι το τ οι δ Σ 

ΟΣ ΖΩΣ ΔῸ ΠΟΥΞΠΙ πα: θη τ τερον τὰ 

Οὔ όχι ἈΠΉΠ ΕΞ ΣΒΙ ΟΡτα ρ΄. ὕ- 

Ολαδίεγ 7, ἘΠ οοΙεϑιαϑίθβ ἀπά Ἐς οο] βϑιαϑίϊοιβ ...... 

Ολαῤέεγ Κ7ρΘ Ἐοο]εβιαβίεβ ἀπά {πε Ὑν]βάοτῃ οἵ 80]ο- 

Ολαίογ Κ77. Του 5 ᾿ηἰευργείειβ οἵ Εἰ οο]οβἰαβίαβ... 

Ολαῤέίογ Γ711]. Ἐοοἰοβίαβίθβ δηά 1ἰ5 Ῥαϊίγίβεις ᾿πίου- 

Ιειεσ  τΠΠπππΠπΠπΠπΠ 

Ολαξίογ ΚΖ. Αὐαῖγβ15 οἵ Ἐποο] βϑιαβδίθθ. .....νννννος 

ΠΕ ἌΠΝ. ἸΝΟΘΙΠΘ Τρ ἐν οτν νεῖν τον νες πεν κέ σος οτος τὴ ΝΣ 

ΑΡΡΕΝΘΙΧ. 

1: ἸΚΟΠΕΙΘΙΙ ΠῚ ΘΠ εἰ ΘΕ ΕΘ τ τ: Ἀπ ΣΕ ΕΝ 

2 ἸΚΌΠΟΙ ΘΙ ΠῚ ΠΟΙ ΘΟη πο. ΦοψρΦΨ«ὌοὮὨπ. : 

3. ΑΔ Ῥροιβίδῃ ζομεϊϑίῃ οὗ {Π6 ννοὶ ΠῚ σδηζανν 

ἸΠΗ  ρ α  εάς τ πη ΩΤ ΠΥ ΡΉΠ 

ῬΡῬΑΘΕΒ 

153-19 

τΟτοθ 

ΞλΣ τ τ 

56---Ο6 

67---Ἰ 3 

5 --ὸὺλ 

88---ΟΥ 

07--ΙΟῚ 

103-230 

26ρ---57!| 

 ΤΠῸ. Τεχὲ δαἀορίθα Ἰπ {815 ἘΙΠΟΝ 15. {πὶ ΟΓ ΠΥ ΘΟΙνΕΠΟΣ 5 
(αηεόγ!ασε αγαργαῤά διό. ΑἋ ἴεν νδυιαίίοηβ Γοπ] {π6 οτάϊ- 
ΠΑΥΥ Ταχί, ομϊθῆν ἴῃ {ΠῸ 5ρε]]]ηρ οἵ σογίαϊη τυνοσγάβ, δηα ἴῃ 1Π6 
156. οἵ ἰ[81165, νν}}} θὲ ποίϊςβᾷ. ΕῸΧΣ {Π6 ῥυῖπηοῖρ]65 δἀορίεα ΡΥ 
Ὺ ΘΟΥΝΘΠΘΥ 85 τοσαγβ (ῃ6 ῥυϊπίηρ οὗ {ΠῸ αχί 566 ἢἰ5 [ηἰτο- 
ἀποίίοη ἰο 4Π6 Ζαγαργαῤά Δδιῤίε, ῬᾺ]ΠΙ5ηΠεα ὈγΥ {μῈ Οδηθτὶάσε 
{}π᾿νουβιίυ ῬΊεβ5. 





ΙΝΤΕ ΘΒ ΌΚΞΈΤΙΘΝ. 

ΠσΠΑΡΤΕ ΙΝ, 1. 

ΤῊΗΕ ΤΙΤΙΕ. 

Ι. ΤῊΕΒ π8πηι6 Φεζοίαδέσο, ΌΥῪ ν ϊσἢ τΠ6 Ὅοοῖκ Ῥείοιε τ5 15 

ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ ΚΠΟΥΙ, ΠΟΠΊ65 ἴο τι5 οτη ἴῃ6 ατεεῖὶς νεγβίοη οἵ {πε ΟἹα 
Τοβίαμηβηίΐ, Κηονῃ δ5 ἰῃς ϑερίπαρσιηΐ (πε νεγϑίοη οὗ {πῸ «δεσδη έν 

ΜγΟ ννεῦξ Ῥε]ὶθνεά ἴο πᾶνε θβθη {πα ἰΓδη 5] [0 15), 85 {πῸ πδαγϑϑί 

Εααίνα]θηΐ {πον σομ]α βηά ἰο [ῃς Η ΕΌτανν {Π|6 Δ ολελοήζ. ΤετοπΊΕ, 

1Π6 ἰγϑηβϑίαίοῦ ἴο γομ μὰ ονα {Π6 Τί! νεύϑίοη Κηονη 85 {πε 

ψιυ]σαίΐς, ἐπουρῃὶ {πὲ μ6 σου] ποῖ ἀο Ῥείίοσ ἰῃδῃ τείδιη {Π6 

ννογά, ἰηϑἰεδα οὗ δἰϊεπηρίϊησ ἰο ἰγαηϑίαία 1, δῃηάᾶ [ἃ 85 Ῥβεη 

δἀοριεά (ἢ τς {π|16 του ΡῊ ποῖ ἴῃ [Π6 ἰοχί) ἴῃ {Π6 ἘΠΡΊΒἢ δπα 

ΤῊΔΗΥ͂ ΟἰΠΕΥΓ Τ]ΟΘ ΘΙ νΟΥΒΙΟἢ 5}. 

ἌΝ Ε δἵα [γόνυ Ῥδοῖὶς {πεγείογα προ {Π6 Ἡ τον ννοτὰ δηά 

νγε Πᾶνα, ἴῃ {Π6 ἢτϑβί ᾿πϑίδησθ, ἴο αϑὶς ννῃαϊΐ 1 τηρδηΐ, ἀπα νὮΥ 1 

γγὰ5 σῃοβεῃ ὈΥ {πε6 διυῖμοῦ. [Ι͂}ῈΠ [Π15 ΘΠ ΌΙΓΥ γα δύ πηεΐ (1) ὈῪ 

τῆς δος {πα {πΠ6 νγογά οσσυῦβ ΠουῃεΓα εἶβα ἴῃ ἴῃς 016 ταῆσα 

οὗ ΟΙά Τοβίδιηςξηϊς Πτογαίαγα, δῃα {ΠῸ6 παίαγα] ᾿ θΥθ σα 15 {παῖ 1 

ννὰ5 σοϊῃηθξα Ῥξοβῖιβα [ῃ6 νυιεῦ νψναηϊθα ἃ ννοζα τοῖα δἰσηϊῆοδηΐ 
δηα δἀερίβα ἴο 815 αἷἰπὶ ἰῃϑη 8ηΥ Ὑ]ἢ ΠΟ ἢ15 πδίϊνα 5ρεθοῇ 

ΒΌΡΡΙΙΕα ΠΙπὶ; ΡΟΒΒΙΌΙΪγΎ, 4664, θΕσαιισα Πα νγαηΐξα ἃ νογά σοστο- 

ΒΡοπαϊησ ἴο ΟΠ6 ἴῃ ἃ ἔοτζεῖσῃ ἰδησιασε {Πδΐ νγαβ {Πτ|5 βἰσῃιβοδηί. 

1 ΤΆΙΠΟΥ σίνος 2227. γδαῖῖρεγ ϑαζογιο, νΥ ῖοἢ [ῃ6 ἘΡΊ5. γευβίοη τα- 
ΡτοιαοΕ5 ἴῃ 115 αἰζεγπαίϊγε {Π|6. 



τ6 ΙΝΤἈΆΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΤοοκΚιηρ Δοςσοια!ησ]ν ἰο {Π6 εἰν ΠοΙοσυ οὗ {πΠῸ ΗΘΌγονν ννοτά γα 

Πηά {Πδὲ 1{ 15 ἴῃ ἔοστῃ [Π6 θυ! η1η) Ἢ ΡΔΥΓΟΙΡΙ6 οὗ δη τπιηϊι5εά σοη- 

Ἰυσαίοη οὗ ἃ νεῦρ Δ ἀἄλαζ δὰ δ5 βϑςῃ ψου]Ἱᾶ Πᾶνε ἃ τηθδηΐϊησ 

σοηπεοίεα ΜΙ {Π6 τοοί-Ἰ46α οὗ [Π6 νεῖ, [Πδὲ οὗ ““βδιμουϊηρ" οΥ 

“ΟΠ δοίη." ὙΠ νεὺρ 15 αἰνναγβ τπι5βα ἴῃ 115. οἴμευ σοπ͵αρα- 
[Ἰοη5 οὗ σδίμουιηρ ΡΕΥβοη5 ἀηα ποί {πησϑ (Εχοά. χχχν. 1; Νμπ. 

1. 1, 111, 9, χνὶ. 19, 42 αἶ.), απιᾶὰ ἔγοπι 1ξ 15 [οσπηθαὰ (πΠ6 ποῦυπ 

ΜΜΠΙΟῊ [ἢ ΟΥΙΓἿΓ ΕἸ ΠΟ] ]Βἢ νΘΥΒΙΟἢ ΔΡΡΕΔΙ5 δἃ5 “σοηργθσδίϊοῃ ὔ (1 ον. 

ιν: ΤΆ ; Νίπη, χ. 7; 6. ΧΧΠΪ τ 62 Ζ2.), “Δϑβειη θῖν" ΠΝ τη συ ξ΄ 

Ἰθεῦεν. 22; ᾿πᾶρὲϑ χχσ: 2 δΖ 41} οὐ “εοιρηπν {{60 εξ 

ΕΖΕΚ. χνυ!. 40, Χν]]. 17 4έ αΖ.), 116 ἴῃ [6 1ΧΧ 1 ΔρΡρθδῦβ δἰπηοϑβέ 

ὈΠΙΓΟΥΓῚΪΥ ἃ5 Ζεοίεσία. Τὶ ἰ5 Δοσογάιησ]Υ δη 841] Ῥπὶ οογίδϊη 

1ηξοΎεησα ἴΠδὲ [Π6 πηδαπίηρσ οὗ {Π6 πεν -οἰηφα νψοτά τννὰ5 εἰ πο γ 

“ρΏ6 ΨὙἘΊΟ 0415 80 Δ55Ε ΠΟ ΪΥ ΟΥ̓, Ιοοκίηρ το [ἢ6 54] ἔοτος οὗ 

1ῃη6 ππυ5εα σοη]πσαίζοη πΤῸΠῚ νγ]Οἢ 1ἰ 15 [ουπηε 1, “ὉΠ6 ΨἜΟ [15 

ἃ ΠΟΙΟῚ οὗ δῃ 4556 10 νυ." Τῆς σἤοῖςοα οὗ {Π6 ἐδ} πη 6 ἔοτη, 

ΠΔΥ Ὀ6 οοηπεοίοα ψι {Π6 πουρῃΐ [δὲ [Π6 νυ ΕΥ 5 Π 6 ἴο 

Ιἀθηςν ΒΙπησε] Γ ἢ Δ ]βάομῃ (α ποῦ ΠΟ ἢ ννα5. ἘΠΊ] ΠΙΠη6 Ἰῃ 

ἩεΌτεν 85 ἴῃ οἴμοῦ ἰδησιαραβ), ΨηΟ ἈΡΡΕΔΙ5 85 [εδοῃίησ ἴῃ {ΠῈ 

Ῥοϊ]ά ᾿πηρευβοηδίϊοῃ οὗ Ῥζον,. 1. 20, ν11]. 1--4- Οἡ {ΠῸ οἶμεῦ μαπά 

[ῃ6 ποιῃ 15 δἰνγαῦϑβ ἰγεαίϊεα [Ὡγουσῃουί {ΠῸ ῬΟΟΚ (ΙΓ, ΡΟ5510]ν, 

1Πη6 5ο]αγυ δχοθρίϊοῃ οὗ σἤδρ. νἱῖ. 27, Ὀᾳΐ 566 ποίε ἐῃεγα) 85 
ΠΊΔ5ΟΙΠ1Πη6, ῬΑΥ ν, ρΡοΥΠ8ρΡ5, θεσδῖβα {Π6 νυ οΥ 1 θη Π6 4 ΠΙΠΊ561Ὁ 

ΜΙ [Π6 τπηδῇ ϑοΟΪΟΠΟΩ 85 ΜῈ]}1 825 νι (ὴ6 αρϑίγαςί νά  η, 

Ρατίν, ἴ την ὈῈ αἷϑο, Ῥθοδῖιβθ ᾿ἰϑᾶσα δά, 85 1ἴἢ πε σδϑβε οἵ 

Θορμογείῃ (Ν ἢ. ν]]. 57), Ροσβοσείῃ (ΕΖγα 11. 57), ΑἸθηηθῖῃ δηὰ 

ΑζΖιηανείῃ (1 (το. ν]1]. 36) βαποιίοηθδα [Π6 επιρ] ουτηθηΐ οὗ 

500 ἢ ἘΠΊ ΠΙΠ6 [ΟΥΠῚ5 85 [Π6 Π8ΠΊ65 οἵ τηξῃ. 

ΤῈ [Ο]]ονν5 ἔγοπι {Π15 {παΐ [Π6 1 ΧΧ {γϑηβίαίουβ νγετα δὲ ἰθαϑί 

ποῖ ΔΓ ντοησ θη {ΠῈὺ ομοβα Ζιερίοίασίος ἃ5 ἴῃ6 πεαγοϑί 

Θααΐϊναϊεπε ἔοσγ ἴπεῈ Ἡδρταν {Π|16 οὗ [ῃἢ6 ὈοοΚκ, Αολείείμ. Οὐ 

ννοτά “ῬγθδοῃοΥ," Πονγανοῦ, ννῃ] ἢ Π 85 θθεη δαορίεα ἔτοπ ΓΠ ΕΓ, 

15 ΔΙτοσείῃοῦ πι]5] δα ἀϊησ, ὙΔΚΘη ἴῃ σΟΠΠΘΧΊοη ΜΊ {Π6 Δ 55οοὶδ- 

1 ΤῊ ραγξοϊρις Αὐλοίοέ 15 [ουτηβα 45 1 ἴτοτη {πΠ6 λαἰ σοπ]πραίίοη, 
ὙΠ ΪΟἢ ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ͂ ἀεηοίαβ 1 γδηβινε βίαίε ΟὐΓὁ δοίΐοῃ. Νὼὸ βδχδϑιῆρὶε οἵ 
[η6 νετῦ Αἄλαϊ ἰ5 ἰοιιπα 1π [15 ἔοττη. ΤΠξ ἔνγο ἰου πη ποδί ἴπ 158 ατὰ 
[π6 ἰταηϑι να, ““ἴο σδίποσ,᾽ δῃηά {π6Ὸ ραββῖνε “"ἴο ΡῈ ραίῃεγεά. 
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[[0Π5 ϑνΒΊΟἢ {Π6 νεΎ βοιπηάᾶ οὗ Ζ εοίσσία ἴῃ ΔῺΥ οὗ 115 σοτηροι πᾶς 

Ο4115. ἀρ, 1 ϑιρσεοβίβ {πΠ6 Ιἄφα οὗ ἃ ἴεδοποσ ἀδ]νουϊηρ ἃ βεΐ 

ἀἸδοοῦγβα ἴο ἃ σοηρΥ σδίιοη οἱ ΜΟΥ ΙΡΡΕῖ5. Τῆαδί 15, ἰο 5δᾶν [ῃ6 

1βαϑί, δῇ ἰάθα νν]Οἢ 1ἴ 15 μΒαγά ἴο γθοοηο116 ΜΙ {ΠεῈ βίσασίατε δηά 

σοπίρηΐβ οἵ Κομεϊείῃ. [{ πᾶν Ὀκ δα δα [Παδΐ 1ἰ 15 }5ῖ 85 Γοσει σῇ 

ἴο {Π6 πηρδηϊησ οἵ {πεὸ Ἡ βῦτενν δῃα αὐξεῖκ νογάβ. ΤῊΘ νοῦ Α ἀλαζ 

15 ΠΕ ΕΥ πι564 ἴῃ σοπηδχίοῃ ΜΙ {Π6 [468 οὗ νοΟσΔ] πἰζεδησε οὗ ΔἢΥ 

Κιπά. Τῆς ΦοίοίἼαξίες νγὰϑ ποῖ οη6 ΠΟ σ41164 [ῃ6 ΖΦ σοϊεσία οὐ 

Δ5ΞΘΙΏΌΪΥ ἰοσείπευ, οΟὐὁἨ Δα ἀγεϑϑεα 1 [ἢ ἃ ἴοηε οὗ ἀϊἀδοίϊο δας Πουϊυ, 

Ῥαΐ τη ἢ γί Ποῦ Ομ6 ΠΟ νγὰ5 8 ΟΥ̓Δ ΠΔΥΥῪ Π]ΘΠΊΌΘΥ οὗ ΘῈ ΟΠ δῇ 85- 

ΘΕ ΠΊὈ]Υ ((Π6 ΡΟ] ς4] απ1 οὔ ενεγυ ατξεῖὶς ϑίαϊθ) δηα ἴοοῖ ρατί [ἢ 115 

ἀϊβοιβϑίοηβ. Ηδ 15, 85 Ασιβίοι]β ϑαυϑ, ποΐ δὴ χγζλοηὶ ΟΥ̓ ἃ ΤΌΠΟΥ 

(οῖ. 111. 11), πὲ ἃ ρατί οὗ [ῃε στεαίῖ ψῃο]ς (7ό14.). 50 186 Ζεείο- 

σΖαξηδαὶ οἵ Ατ᾽βίορπδηδθ δ΄ῖῈ ῬοΟΠΊΘη ΠΟ τηρεῖ ἴῃ 80) Δ55ΕΠΊΌΪΥ 

ἴο ἀεραίε, δῃηᾶ [ῃ6 νογὰ 15 ιιϑεὰ ἴῃ [Π6 584Π|6 56ῆη56 ΡΥ Ρἰδΐο 

(Οογρ. Ρ. 452, ἘΝ. [Ιῃ {δε 1,ΧΧ, {με ψογὰ ἄοεϑβ ποῖ οσσυγ Οὐΐδπ146 

ἴῃς ὈοΟΚ ἴο ΨὨΙΟΝ 1ἰ βεῖνεϑ 85 ἃ {{Π|6, δηὰ νὰ μανε {πεγείοσε ΠΟ 

ΓΕΆ5ΟΩ ἔογ {πη Κιησ {παῖ ΠΕΥ π564 ἴἰ ἴῃ ΔΥ͂ ΟἴΠΕΥ ἴδῃ [115 

ΟΥΔΙΏΔΙΥ 856η56. [1 [Ὁ]ον5 Πομ {Π|5 {πᾶς {ῃ6 τῇοσα ἡδίαγαὶ 

Εααϊνδιθηΐ Γὼγ 1 ἴῃ ἘΠρΊ5ἢ ψουἹὰ Ὀ6 Ζεῤαΐεγ ταῖμεῦ {Πδῃ 

ἢγεαελ67, δῇὰ Ἰοοκίησ ἴο {πΠ6 ἔδοϊ {πηδΐ ἴπ6ὲ Ηεῦτεν ΨΎΙΕΥ 8Ρ- 

ῬΔΙΘ ΠΥ σοἰηδα {πΠ6 ννογά, 1 νου] Ὀ6 ἃ πϑδίυγαϊὶ ᾿πίεγεπος ἰμδΐ 

6 αἸά 50, Ὀεοδαιιϑε ἢβΒ ψαηίϊεα ἃ ϑυθρβία ηΐϊνα ΏΙΟἢ Εχδοί!ν 

Ἔχρτεβϑαα (Π6 ἴΙῴδα οἵ οὴβ ννῆο ἀεϑίτεα ἴο ργεϑεηΐ ἢ Πη561} ἴῃ 

τὶ ομδγδοίευ δηα ποΐ ἃ5 ἃ ἰεδοῃεῖ. Ηδ οἹδιπηεα ΟἠΪΥ ἴο Ὀ6 

ἃ. ΤΠΕΙΏ6Γ, ΟΠη6 οὗ ΠΊΔΗΥ, οὗ {ῃ6 στοαῖ Ζοίροία οἵ ἴποϑε ΏΟ 
{Π1ηΚ. [1 να σου] δβϑυπηα παῖ ἢς Πδᾶ δὴν Κπονεᾶσε οἵ 

Οτεεκ, τ νγου]ά 6 ἃ Ἰεσιτπηδίρ ᾿πέθγοποβ {πὶ ἢς ἐογπιεα {Πα 
ΠΕ ΜΟΓΙΩ 845 8ῃ δαινδὶεηΐ ἴο ἴῃς Ἐπ ο]εβϑἰαϑίεϑ νῃ]οἢ Πδα {παῖ 

ΒΙσΏΙΠοΔησΘ. [{ 15 οὈνίοιι5 (δῖ {Π15 15 ἃ πηθδηϊηρ ΜΝ Π]Οῇ ἢίϑ τῇ 
ΔΥ τόσα ΔΡΕΥ ΜΙ {Π6 πδίατγε οἵ {ΠεῸ ῬοοΪκ, 15 ρτεϑεπίπηεηΐ οὗ 

ΤΊΔΗΥ νίανν5, ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓ [655 σοηἰΓαβίθα νι] Θδοἢ οἴΠοΥ, 115 ἀρ- 

Ρατγεηΐ οϑβοι]δίίοη θεΐννεεη ἴῃ δχίγεσηθϑ οἵ α ἀεβροπαϊησ ρΡ65- 

ΒΙΠΠ15ΠῚ 8Π64 ἃ ἰγ8η611}}] ΕΡΙσπγεδηΐϊστη. ΤῸ ιι56 ἴΠπ6 {Π|6 οὗ ἃ 

ΓΟ ΘΥ ῬΟΟΚ ΜΙ ΜΠΙΟΝ πιοϑίὶ τεαϑάθιθ ΥΘ ἔδυ 18 τ, [ῃ6 ψτΙΕΙ 

ΒΡΘΑΚ5 ἃ5 Οὴ6 ΨΠῸ διεϑ 15 ραζί ἢ ἃ πηδείηρ οἱ 27 1ἐγεῖς 771 
(Ὁτεγιεῖέ. 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΕΒ [Ὁ] 
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ΤῊΣ ἔπιε πηεδηϊηρ οὗ [6 {Π|6 μανίπηρ {ππι5 θΈθη Ἐϑίϑ Ὀ15Π64, 

Ῥοίῃ οἡ ῬΒΠ]ΟΙορΊς8] στουπηᾶβ δηα δ5 Ὀθηρ ἴῃ ΠΔΙΤΊΟΩΥ ΜΙ {Π6 
σμαζδοίου οὗ {Π6 ννοῦκ 1[[56]{{ 1 11 Ὀ6 ϑυΐβοϊεπί ἴο ποίε ὈτθΗν 
1Πε οἴει πηθδηϊηρδ ἡ Ὡ]Οἢ ἤᾶνα ὈθΘη δϑϑισηδα ἰο τ Ὀγ ἀἰβδγεηΐ 

ΘΟ ΠΟΪΑίθ. (4) 1ἰ σδηποί τηθδη, ἃ5 ατοίπιβ [Πουσῃξ, οη6 ΠΟ γα 5 

ἃ. συναθροιστής (5 γηιαΐγοϊεδ5) ἃ σοἰῥδοίο 7, 567176711247 2472 ΟΥ̓́Κ“ σοτη- 
ῬΙΠΕΥ," ομα γο ἄοα5 ποΐ τηδιηΐδίη ἃ [ΠΕΟΥΥ Οὐ ΟΡΙΠΙοη οὗ Π15 οὐ 

Ῥυΐ Ὀιηρσδ ἰοσείμευ [Πο86 οὐ οἴου {ΠΙΏΚΕΥΙΒ ; ΤΟΥ 115, ΠουΡἢ 

1 ἀρίξαϑ [δ γ]γ ψ] ἢ {Π6 παίατα οὗ {Π6 σοηίεηΐβ οὗ [6 ὈΟΟΚ, 15 

᾿ΠΟοΟΙΏ ΡΘΕ 016 ψΙ [Ππ ἑδςΐ [παῖ {ηΠ6 Ἡ ΕΌταν νεΓῸ 15 τιϑεά, ψι που 

ἐχοθρίίοη, ἴῃ [ῃ6 56η568 οὗ οο]] δοίην, ΟΥ̓ Ο411Π1πησ το οΊ ΠΟΥ, ΡΕΥΒΟἢ 5 

δΔηα ποῖ [Π]ηρ5. (ὁ) Μοῦε, ρεγῃδρϑ, 15 ἴο θῈ 581 ἔοσ. (ηϑθυσρ᾽ 5 

νῖεν (ΑΚ ολείρίζ, 7η{γοαῖ, Ῥ. 2) [παΐ [π6 {ΠῚ ἐχρύθϑϑαϑ {Π6 δοΐ οὗ 

Ῥγηρίησ τορσείῃου ἴῃοϑα ἰδ ἤᾶνα Ῥδδη ϑβοαδίίεγεα, Δ 55ΕΙ Ὁ] ηρ 

ΤῆΘἢ, 85 ἴπΠ6Ὸ ἢἰβίουι δὶ ϑοϊοποη 8556 0} 164 {Πεη, ἴο τηξεΐ δ5 

1η 1Π6 Τινὶης Ρριθβεησα (1 Κιηρϑ νι]. 1--- 5), σ4]Π1ηρ ῬδοΚ (Πο56 

{πὶ ανε νναηάεγεα ἴῃ ἴῃς Ὀγετνναγϑα οὗ ἀοιυθί, “4 βραίμεγεσ οὗ 

1Πο58 δι οἢ ἰο (οάα. ὝἼἽΤῃε νογὰ {ππ5 ἴακθὴ ὄδχρίδϑϑεβ {6 

τπουρῃΐ ΠΟ ἢ νν85 αἰζογεά τη ἴΠ6 ννογάϑ οὗ {πΠ6 ἴσια ὅ0η οὗ 1) νά: 

“Ἧονν οἴδη ψουἹὰ 1 ἤᾶνεὲ σδίμπεγεα τγ σμ] ἄγεη ἰορείπου ἢ" 

(Μϑῖε. χχι. 34; κὲ χη. 34). [Ιἰ 15, μΠοψανεῦ, δσαϊηδὲ [Π15 

νίαν, [μδΐ [ῃς νυ οΥ ΓΟΥΠῚ5 ἴΠ6 ψοτά λα ολείοζζ 45 μ85 Ὀθεῃ ϑδϊά 

ΔΌονε, ΠῸΠῚ ἃ σοηῃ]πραίίοη ποΐ ἴῃ 56 (Κ αἴ), ΜΒ ψουῦ]Ἱά 

Πδίαγα!]ν Ἔχρίθϑϑ Ὀεϊηρ ἴῃ ἃ σίνϑῃ βίδίε οὐ ροϑβϑιίζοη, Δ η4 ρᾶ5565 

ον 1ῃ6 σοηῃ)] πραίίοη ΨΏΪΟΙ ννὰ5 ἴῃ 86 (᾿}2ῤ111) ἀπὰ ἐχργεϑβαα 
[Π6 {γϑηϑιςνε δοῖ οἵ Ὀχπσίηρ ᾿ηΐΟ ΘῈ ἢ ἃ ροϑιςοη ΟὐΓ βίαίϊθβ. Τὸ 
τΠδΐ Ἰαἰζεγ ἔοστη Ῥεϊοηρσϑ, ἴῃ [15 σδβ56, ἴπε τηδϑηϊηνρ οἱ “βδίμετηρ 

τοσεϑίμευ" Ἰἰηΐο 8 Φ5βθΪ]γ. [Ι᾿ σδη 5οδύοεῖυ Ὀ6 σαδϑίϊοηβά 

(παῖ {Π6 νυιουβ τηοίϊνα ἢ ποΐῖ τιϑἰηρ ἰΐ, θη 1 ννὰ5 ΤΕΔΑΥ ἴο 
ἢΪ5 μδῃά, ννὰβ {παὶ πα ἀβ] ] ογδίειυ βουρσμξ ἴο ἀνοϊὰ {Π6 βθεῆβε 
οἵ “βδίμεγηρ Δ Δ556ΠΊΌ]γ," δηᾶ οοἰηεα ἃ ψογά, ψῃ] ἢ, 85 [Π6 
1 ΧΧ {γδηϑίδίουβ τἰση ΠΥ ἔε]ῖ, σοηνεγεά της 56η56 οἵ Ῥεΐῃρ ἃ 

ΤΩΘΓΊΕΥ οὗ 510 ἢ Δἢ Δ55ΕΠΊΌΙΥ δηά ἰδκίηρ ρατί ἴῃ 15 ργοσεεα!ηρ5, 
(ῶ 7εγοπηε᾽β νίανν, Ὁ] ονγεα ἃ5 γα μᾶνα 5βθεὴ ὈΥ [π|Π6γ4 1Πδὲ {Π6 

ννοΟΤά ἀββουθεβ ἃ οολιοζογιαΐογ ΟΥ̓Κ ῬΥΘΔοΠεγ ἢ" 15 [Πδΐ 4150 οὗ {Π68 
Μη ῆἔὼάγασλ Μαδῥα (ἃ 76 ῖϑ σοτητηεπίδευ οἵ ἀποογίδίη ἀδία, Ὀὰΐ 
ποῖ Θδυ]δΥ [Πδη {ΠῸ6 ϑἰχίῃ, ποὺ ἰαίεσ {μδη 1Π6 ἰννϑ! ἢ σεπίατυ, 
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ΘιθιϑοηοΙ θυ, 7 ετυζελ 2167 αἴη76, Ὁ. 53) ψΏΙΟἢ Ἔχρ]δίηβ {ΠῸ 

ΠΑΠῚΊΘ 85 βφίνθβῃη ὈΥ ϑοϊοπίοῃ, “Ῥεσδιιβα ἢ15. ἀἸβοοι565 ΕΓῈ 4ε- 

Πνεγοα Ῥείοτες {πῃ6 σοηρτεσαίοη" ((ΙηΒΡυτρ, Ρ. 3, ν ἄηϑοῃο, 

27147}. Κοῖ. Ρ. 2), θαΐ [Π15 δ]5ο, ἃ5 5ῆθνῃ ἄθονε, 15 Ὀοίἢ ψγοηνσ 

Εἰ] Ο]ΟΡΊΟΔΠΥ δηᾷ δὲ νϑῦίδηςσα ΜΠ ([Π6 σΠμαγδοίεσ οὗ {ΠῸ ῬοοΪκ. 

(4) ὙΤΠῈ νοοῖ οδηποΐί τηδϑῆ, 85 ἃ ίδνν σοῃηπηθηίδίουβ ἢᾶνα 

τπουρηϊ, “οπα ηο Π845 θη ραίπεγεα," δ5 ἀδβουιθίηρ {ΠῸ ϑίδία 

οὔ {πΠ6 τερεπίδηξ δηά σοῃνεγίεα ϑο]οσήοῃ, ἴοσ [Π15 νου] ᾿ηνοῖνε 
8. ΘΥΔΙΩΤΉΔΙ1641] 5016 0 15Π1} ἢ {Π6 ορροβιίίε ἀἰγεοίίοη ἴο {πὲ δἰγοδάν 
ΕΧΔΙΠΪΠΘΩΑ͂, δΔηα ψΜοι]α δϑϑῖσῃ ἃ ρᾶϑϑῖνε τηδδηϊηρ ἴο ἃ ἴουτη 

Θϑϑθητ4}}Υ αοίϊνα, [πΠουρὴ ποὶ δοίνε, Ἰῃ 115 ἔογοα. (6) ΟἸΠ ΘΓ 

τηογα [αδτ- εἰ μθα Ἰηϊεγργοίδίὶοηβ, γαϑίηρ Ο ΠαζΖαίάοιιβ ΑΥ̓Α ΡΟ 

ΕἰὙΠΊΟ]ΟΡΊ 65, ἃ5 {παΐ {Π6 ψογὰ τηϑϑηΐ “ρεηϊθηΐϊ" οΥΓΥ “1Πε οἱὰ 
ΓΔ, οὐ “1ῃε νοῖσε [Πδὲ οὐ] 65," ΠηΔΥῪ Ὀ6 αΙ5Π115564, 45 ποῖ σ᾽] ηρ 

ἴου ΔΩΥ ϑϑγίοιιβ αἰ βοιι551 0, 

ΦΕΗΡΒΊΒΕΙΝ ΤΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΒΗΙΡ ΑΝῸ ΘΑΤῈ. 

Ι. [{116ὲ5 οῃ {Π86Ὸ ϑδυγίδοβ παΐ {πΠ6 στε σ οὗ [6 ῬοοΙς, ΨΟ, 

[που ΡῊ 6 ἀοφ5 ποΐ ἱπίτοάπος {πΠῸὸ πδπλα οὗ ϑοϊοπηοῃ, ἰάθηιῆ65 

ΒΙπΊ561 (ςἢ. 1. 12---16) ΙΓ (ῃ6 Ὠϊβίοτυισαὶ σοη οὗ Πανὶ, νγὰ5 

ΘΙΓΠΕΓ δοίπα!]ν {ΠῸ Κίηρ οὗ [5Γ8 6] ῇοβα Πδιὴβ ν)ὰ5 δτηοιι5 ἴῸΓ 

“ ν]50ΠῚ Δη4 ᾿αύρθηθϑθα οὗ πραῦί" οὐ {πδΐ, [Ὁ 508 ΓΕΘ Οἢ ΟΥ̓ 

οἴ ΠοΥ, ἢ6 δάορίεα {Π6 ἀγαχηδίϊς ρεγβοηδίιοη οὐ 15 σμδύδοίευ ἃ5 
ἃ ἰογὴ οὗ διῖπουβθῃιρ. Οἡ [Π6 ἰοστηει Πυροίῃαϑῖ5, {Π6 φαδϑίϊοη 

οὗ ἀδίε 15 βει[164 τοσείποῦ ψἹ ἢ παῖ οἵ δας Πούβῃ!ρ, δα {πΠῸ ῬΟΟΚ 
ἴ4 65 115 ρ]δσα δἰπγοβὲ διηοηρ ἴπ6 δαι]Πδϑί ἰγεαβισεβ οἵ ΗΠ ΘΌτανν 

1τογαΐαγα, 546 Ὀγ 5146 ψ τ ἢ [μ6 ῬϑΔΙτὴ5 {παΐ δοίι δ] σα πγ16 ΠΟΤῚ 

Τανια5 ρεὴ δηᾷ ψ ἢ [6 ᾿ἸΠΠ ΕΓ ΚΕΙΏΕΙ οἵ {Π6 ΒοΟΙΚ οἵ Ῥτιονεγθϑ. 

Οη 1Πε Ἰαἰίεσ ἃ νψί4ςθ τερίοη οὗ σοη]εοίαγα 1165 Ορθη5 ἴο 1.5, ΤΌΤ 

ΔΗΥ͂ ἀαΐα σι ρϑεαιθηΐ ἴο [Πδΐ οὗ ϑο]ουηοη ἴο {Π6 {1π|6 ΠΕ η Μὰ ἢγϑί 

σεῖ ἀϊϑβιϊηοὶ ἔγασαϑ οὗ {π6 Ἔχἰβίεησα οὗ ἰῃΠ6 Ῥοοκ, δηα {Π6 ρΥΟ 6 ΠΏ, 
ἴῃ ἴη6 ΑΌϑεησα οὗ δχίθγηδὶ ον άθηςξ, ψ}1} πᾶνε ἴο θὲ ἀξοι4βά οἡ 

ἘΞ--ρὶ 



"0 ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

1Π6 στουηά οἵ ᾿ηίεγηδὶ ποΐθϑ5 οὗ {Ππ|6 δῃᾶ ρδοα 85 β5Ἔεεὴ ἴῃ {Π6Ὸ 
Ἰδηστασο, ἘΠπουρῃϊΐϊ, δηᾶ βἰγασίασα οὗ ἴῃ 6 ῬοΟΚ. Α ῬγΕ "ΠΠΠΔ ΤΥ 

αμπαϑίίοῃ τηξεῖβ τιι5, ποννανεῦ, ΜΏΙΟΠ ἴαγηβ, ποῖ ὑροη ενϊάεποα 
ΕἸΓΠΕΥ Ἔχίευπδὶ ΟΥ̓ ἱπίεγηδὶ, Βαϊ Ὡροη δὴ ἢ 272071 ἀϑϑυτηρίϊοη. 
1 Παβ5 Ὀξθῆ υὑτρεαᾶ (Πα ΕΠ ἃ ὙΓΠῸΙ δαορίβ ἃ ρειβϑοπδίθα 

Δα ΠΟΥΘΙΡ 6 15 σι ΠΥ οὗ ἃ {ταπάπ]επξ ᾿τηροβίατσα, [Πδὲ σι οἢ δη 

᾿Προβίμγα 15 ἸΠΟΟΙΏΡΔΙ1018 τ Ἰἢ δὴν 1468 οὗ ᾿πϑρ᾽ γαίοη, Ποννανοῦ 

Ἰοοβοὶν {παῖ ᾿πϑριγαίίοη τηδὺ θῈ ἀδῆπηεδα, δηα {πὲ ἴο δϑϑιη6 ἃ 

Ρεγβοηδίεα δυςπουβῃ!ρ 15 {πεγείοσε ἴο δϑϑοσί {Πδὲ της θοοΚΚ Πα5 

ΠΟ τὶσῃΐ ἴο {Π6 ρῥΐδοα 1ἴ ὀσσαρι[65 ἴῃ [Π6 (δηοη οὗ {ῃς ΟἹα Τεβία- 

τηθηὶ ἡ. Οἡ [Π15 νίεν Ἐποϊεϑι βία, ἔ ποῖ νυ εη ὈΥ ϑοΪ]ΟΠΊΟΗ, 

[Δ Κ85 115 ρίδοβ. οὔ {ῃ6 58Π16 ἰθνεὶ δ5 [γε]δη 5. [0 7126677,:, ΟΥ̓ 
Ο(Παἰίοσγίοηβ Δ οτυζεγ, ΟΥἨ ΜΔΟΡΠΕΥβο 5 Ο 5 ρΖα7. Τί πγαᾶν [αἰτ]ν ὈῈ 

5814, Ποννενεῦ, οὐ [15 νῖενν [δῖ 1{ Ἰσῆοσαϑ {Π6 [δςοΐ {Παΐ ἃ ἀγαπιδίῖο 
ῬΕΙϑοηδίϊ οη οἵ σμδγδοίθυ 85, δἵ 811] {1π|65, Ὀββη Ἰοοκεά ἸρΡΟη ἃ5 ἃ 

Ἰεστιπγαΐα ἔουπΊ οὗ δας ΠΟΥ5ἢ]Ρρ, ποῖ ΘΟ 55 ΠΥ ΠνΟΪν σ᾽ ΔΠΥ 47ῖ2- 

γ11ὲ5 αφοίῥΖεγαἶ. ΔΜ ΊΓ βοπηα νυ β οὗ {Π6 ΠΙσμεβί σεηϊ5, 845 4... 

ψ] ἢ ἈοΡοτί Βτονηρ ΔΠ4 ΤΕΠΠΥΒΟΏ, ἃ Τ]ΠΟΠΟΙΟΡΊΙΘ ΟΥ̓ 5ΟΠΠΟΘΙΙΥ͂ 

οὗ [15 σμαγδοίεσ μ85 θθθῃ ἃ ἰανουσίία ἔουτη οὗ σοτηροβιίοη. ΤὴΕ 

ΘΡΕΘΟἢ65 ἴῃ Ηογοάοίαϑβ δπα Τα ογ 1465, {Π6 ““2οἠοσίσς νυ ξῃ Ἰῃ 

{ΠπῸ6 Ὡ8Δπη16 οὗ ϑοοζαΐίεβ. ὈγῪ Χεηοόρποη δηα ΡΪδίο, ἰῃῆς ᾿Π)1δ]οσιεβ οὗ 

ΡΙαΐο {πτοιρῃμοῦί, αἀὺα ᾿ηϑίδησεβ ἢ ΠΟ ἢ ΠῸ ΟΠ6 ψοι]α ἄγξδιη 

οὗ ᾿τπηρυξηνσ ἔγαπα ἴο {Π6 νυοῦβ, που σῇ 1Π 411} [Π6586 σαβεβ νγε 

Βαᾶνβ, ΙΓ ϑοδύσεὶν {Π6 σῃδάον οὗ ἃ ἀουδί, {Π6 {πουρῃΐϊβ δηά 

ννογάβ οὗ [ες ντιίοῖβ δηα ποί οὗ [Π6 τηδῃ ΠΟΤῚ {πεῪ ταργεβεηΐ 85 

βρθακίῃηρ. ὙὉὍδμε τηοβί ἄβξοΐίβινα, δηά ἴῃ {μαΐ 56ῆ56, Ἅγιο δ] 1η- 
ϑίδῃοα οὗ 500 ἢ ΔυςΠοΥΘ Πρ 15 Τουη4, Ποννενεῦ, ἴῃ {ΠῈῸ θΟΟΚΚ ΒΙΟἢ 
ῬΙαβϑθηΐβ 50 5 ΓΚ ἃ ῬΆΓΆ]116] ἴο Ἐπ ο]οϑαβδίεβ, [πΠ6 ΑΡροούυρῃδὶ 

ΝΥ Ίβάομ οὗ Θο]οπίοη. ἜΠετγα 8]50, Ὀθοΐῃ ἴῃ {Π6 {Π|16 δῃᾶ {πΠ6 θοᾶν 

οὗ {πε Ῥοοῖϊ. (ὙΝ 154. νι]. κ, 7, ἴχ. 7, 8) 1ὴ6 νυυιίεῦ ἸΔΈ πΈ1ῆ65 ΠΙτη 56] ἢ 

μὰ τῃ6 ὅοη οὗ Τθανιά. [1{ νὰβ συοίεα ὈΥ δαῇν Οτεεῖκ δη4 
Τιαίϊη [Δ Π6γΓ5 ἃ5 ὈΥ ϑο]οσγοη ((]ετη. ΑἸοχ. .5Ζ7γο72. ΝῚ. 11, 14, 15; 

ΓοτίΠΙ. “4620. Ἰξαζοηζ, ς. 2: 2δὲ χώξεζ. ΕΪΩ7ΕΣ τ. 7. ἜτθΙΣ 

1 Τῆς δτσιπιεπί τᾶν ὈῈ ἰοππα ἴῃ τιοβί ΕΠΡΊ5η (οιμτηεηΐδσιθβ, θα 
566 ΘΞΡΘΟΙΔ ΠΥ δῃ οἰαρογαία ἰγεαίϊβε οὴ 7234 “μίλογελί 97 Ζεείεείασίες, 
ΡΡ. 1-ἰῷ (Μδοι}ηίδῃ ἀπα (ο., 1880). 



ΤΝΤΕΘΟΘΌΘΕΙΟΝ: 2: 

τς {{π|6 οὗ {η6 Μαυτγαίογίδῃ ΕΥαρτηθηςἷ, 1 Πα5 ῬΘΘΏ σΟΙΠΠΊΟΠΪΥ 

Δϑουιθο ἰο ῬΏΠΟ ΟΥ 5οη6 οἴῃευ νυ Υ οὗ {πῸὸ ΑἸθχϑηάτγίδη 
50ΠΟΟ] οὗ 6 ϑῃ ἐπουσηϊ, ΝῸ οὔξ ποὺ ἀτεαπη5 οὗ δϑουϊθίησ 

᾿ἴι ἴο ϑοϊοίοῃ. Νὸο οὔ Π85 δνεῖ νϑηζιγθα ἰο ϑισηγδίϊζα 1 ἃ5 

ἃ ἰγαπάπ]θητ ᾿πηροβίασα [1 Πᾶὰ5 Ὀεεη ααοίςξα γανογεητ 4 ΠΥ ὄνε 

Ὀγ Ρτγοίεβίδηϊ νυϊῖευβ, οἰϊεα δ5 ϑογιρίασα ὈῪ τηϑην οὗ {πε Εδίπμουϑ, 

ΡὈΙαςοοα Ὀγ {πΠ6 (μυτοῇ οἵ Ἀοτηα ἴῃ {π6 (δποη οὗ δουρίυζε ((ολῖς. 
7γζαδ)ιέ. διεῤ. τν. ὧδ (αι. .δε72ῤέ.), αι γεσορσηϊζεά ΌΥ ΟΠΌτγοἢ οὗ 

ΕπρΊ]Δηα οΥὐἸ165 45 ΘητΠΠε4 το ἃ ὨΙΘῊ ρίδοα οἵ Ποηουτ ἀπιοηρσ {ΠῸ 

Ὀοοῖκ5 ΟΠ {Ποὺ τεοεῖνε 85 ἀδαίογο- σα ΠΟ Ή16 4] (Ατέ. ν1.). [ἢ 

1ῃ6 ἔδεβ οὗ ἴδ56 ἔδοϊβ 1 σῇ ϑοδύσεὶν 6 5814 ψ ἢ δὴν ρτο- 
ῬΑΌΠΠν μα γα αῇα ἀεραιτβα ἴγοῃ ἃ ἴΓε86. δηαΥ ᾿ηΐο {πῸ 

Θνιάσπος οὗ {πΠῸ Δα ΠούβῃΙρ οὗ ΕποΙεϑίαϑίεβϑ, οἴμεῦ Πδη {πε ϑἰδίε- 

τηθηΐ οὗ (ἢ. 1. 12, οὐ ἐμαὶ νὰ οιρῇξ ἴο τεϑϑδέ Οὐ ΒΌΡΡΥαϑβ {ΠῈ 

σοΟΠΟΙ]ϑίοη ἰο ΒΙΟΠ [Πς6 ον! άθηςσε τῇδὺ ροϊηΐ, 5μοι]α 1 τε ηά ἴο ἃ 

Ῥ6ΙΙΘΕ παΐ ϑοϊοσηοη νγαὰ5 ποῖ {πῸ δυῖμοσ. [1 ἀγαπηδίϊς ρεῦβοηδ- 

[ἴοῃ Ὀ6, ἴῃ 411 {{π|65 Δηα σοιμηΐγα5, ἃ ἰθσιπηδῖς τηϑιῃοά οὗἉ 1η- 

ΒΓΠΟίΊΟη, {Π 6 ΓΕ 15 0 δ 272072 στοιηα δσδιηβί [Π6 επρ] ουσηθηΐ οὗ 

{πὶ πηϑίμοά ὈΥν ἴῃς πιϑηϊο!α δηᾶ “νευῦν νδῦϊεὰ νιβάομ" ((ῃ6 

πολυποίκιλος σοφία οἵ ΕΡΉ. 111]. 10) οὗ [Π6 ΕτεΙΠΔ4] 5Ρ1τ. [{ τηδΥ 

Ρε δάαβά {μαΐ {Π15 15, δὲ ἰεαβδί, ἃ πδίυσγαὶ ᾿πἰογργείδίοη οὗ {ΠῈ 

βἰγασίασε οὐ {Π6 ΒοοΟΚ οἵ [οὉΡ. [1ἰ σδῃ Παγαϊγυ Ὀς βιρροβεά [(Πδὲ 

[Πδΐ ὑγουκ 15 1Π6 γεροχί οὗ 8ᾷῃ δοίιδὶ ἀϊδίορια, 
Βαίυγηϊηρσ ἴο {Π6 Θη] αΓΥ ΔΟσογάϊησ]ν, Μὰ ΠΊΔΥ Ὀασίη ὈΥ δά- 

ταϊτὴσ ἔτθεὶν ἐΠδὲ της Θοϊουηοηΐς Δα ΠΟΥΘΏΙΡ Πᾶ5 1ἢ 15 αν υῦ 
1ῃ6 δυίμοῦυ οὗ ὈοΐΒ εν ϑἢ δηα (ΟΠ γιϑίίδη ἰγααϊ!οη. ΤΠ6 

Π72γασὰ Αι ολοίρίλ (-- (Οτηπηθηΐαυυ οὐ ἘΠ σο] ϑιαβίθβ, ΡΓΟΌΘΌΪΥ, 85 

Π85 Ὀεεῆ ϑαϊἃ δῇονϑ, Ὀείΐίνεεη {ῃ6 διχίῃ δηάᾶ {με ἢ σεηία165) 

ΓΕρΡγεβϑηῖβ [ΠῈ Οριπ]Οἢ5 οὗ ἃ ἰαῦρα Πα οΥ οἵ ἈΔΌΌ15, 811 οἵ ννῇοπι 

1 ΤΏςε ψογάς οὗ {πε Εσταστηθηΐ 45 {Π6Ὺ δίδηα ἂύὲ “22 σαῤῖιεγεέζα αὖ 
α͵ροῖς 171. ζ0710)7, 6771 Ζῤδῖης σογίία," πὶ 1 Πα5 θβεξη σοπ]θβοΐαγεα {πδὲ [15 
γγᾺ5 ἃ ὈΪὰηπἀεπηρσ ἰγαηϑίδίϊοη οὗ ῃΠ6 ατεεὶς ὑπὸ Φίλωνος (“ΡΥ ῬΒΠ]ο ᾽ἢ; 
ΠΟ {πε ὙΥΓΠΕΙ τηϊδίοοκ ἴοσ ὑπὸ φίλων (““ὈΥ ΠΊΕηα45 ἢ), ὙΤτερε]]εβ, 
(αγιοῦὲ ἤ7τγζαίογ. Ρ. 53. 

5 80 ]ετοῖπα (γῶζ. ὧρ 1ζῦ. ,δαΐοῦε.):. Ταῖμοῦ (ΖΡ το Κερά. .5οζ.) 
᾿ΔΠΑ ΤΊΔΩΥ͂ οΟἴμοῖβ (ΟΥ̓ τη 5 {7}21ςλεῖΐ, ΖΕ 1γρζ. Ὁ. 22). ὙΠῸ ῥγεβεηΐ 
ΥΪΘΥ Πὰ5 βῆθνγη ὙΠδΐ ἈΡΡΟαΓ ἴο Πΐτη βίσοῃρ Γεα5Ὸ0 5 ΤΟΥ ΔϑΟΠΙηΡ 1{ ἴο 
ΑΡΟ]]οβ ( , χῥοοίέογ, νο]. 1. “Ἴπε ΝΥ ηρβ οἵ ΑΡο]]ο53᾽}). 



22,..2 ΙΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ. 

Ῥαβε {πεὶ᾿ ᾿ηἰεγργείδιίίοηβ οὐ [Π6 δϑϑιαπηρίϊοη {Ππδΐ ΘΟ]ΟΠΊΟΙ ννα5 

{Π6 νυιίεσ. ὙΤὴΘ ΖΩ7ρΊ47,1 ΟΥ ῬΑΥΆΡΏταβα οὗ ἴΠ6 ῬΟΟΚ (αϑϑισηεά 

Ὀγ αἰηβρυτῖρ (ΑΚ ολοίοίλ, Ρ. 36) ἴο [π6 βιχίῃ σβθηίυσν δῇεσ (ἢ γϑ) 

[Ο]]ονγ5 ἴῃ 1Πῃ6 58Π16 {80 Κ. Α Ἰίης οὗ εν (ομηπηρηίΐδίουβ 

το ΚΑ5 1 (ΚΔΌΡΙ ϑοϊούηοη ὙἹΖοΟΠ 41κ1) ἢ {Π6 ἜἸενεηῖῃ σεηΐατΥ 

ἴῖο Μοβεβ Μρϑῃάεδιββϑομη 1ἢ {ῃ6 εἰσιίθεηίῃ, δηα δόμα γεξ ᾿δίοῦ 

δαῖμοῦβ ((ἰηθθυτρ, 7777} αἼς12071, ΡΌ. 38---ὃο) ψτοΐθ οἡ {Π6 58Π16 

Δϑϑιτηρίίοη. ΤΏ τοϑίηοην οὗ Ῥαίγιϑδίίς 1ΠΠςογαΐασα 15 45. υη]- 

[οὐ 8ἃ5 ἰπαΐ οἵ ΒδΌΡΙηΪο. ὙΤὴ6 ῬοοΙς νὰ ρδίδρῃγαβεα ὈΥ ατε- 
ΘΟΙΥ ΤΠδιυπΊαίαγσιβ (4. Α.Ὁ). 270), σομηπηθηϊεα οἡ ΌὈΥ αταροΥΥ οὗ 

Νγ588 (ά. Α. Ὁ. 396), γείεγγεά ἴο δηᾶ ἴῃ ραζί Ἔεχρ αἰ πθα Ὀγ Απριι5- 

τὴς (ἄ. Α.Ὁ. 430), ΔηΠ4 δοσερίεα ὈΥ {Π61Γ τηδάϊθοναὶ ϑσσαββούϑ, 

Ηυρο οὗ 51 ψ]οίοΥῦ (4. Α.Ὁ. 1140), ΚΙΟΒΑΙά οὐ δι. Νιοΐου (4. Α. Ὁ. 

1173), Βοηανϑηΐαγα (4. Α. Ὁ. 1274), αη ἃ ΝΊΟΠΟΙΑ5 ἄς Τυτὰ (ἅ. Α.Ὁ. 

1340), γῇ οϑβ6 ἰθϑι ΠΠΟΉΥ, 85 μανίηρ ὈΘΘη ῬΟΓῚ ἃ [6νν, σΟΠΊ65 Ψ] 

ἃ ἵννο-[ο]14 ννεῖσῃΐ, ἂ5 1πΠ6 ψουκ οὗ (ῃς βίους ϑο]ουήοη. 

Τὺ μηούτη, μονγενοῦ, 85 {Π15. φοϑῖ671.5145 15) ἀιηοι ηἰϊησ δἰπηοϑί ἰο 

1η6 ““οηιφ67,, τεζέφιηε, εἰ αὖ ογηγιζότ" ψῃϊοἢ Ψιπσεηΐ οὗ 1,ὉΥ] 5 

τηδάς {ῃ6 ἰεϑί οὐ (δίπο]οιίγ, ἃ σῇ 5οδΥΌ Ἕν ὈῈ τεσαγάθα 85 

ἀβοϊδῖνθο. ΤΠα [δου] οὗ ἰδίου δ] οὐ! τς 15π|, οὴα τηϊσΐ δἰπηοϑὲ 

580, Οὗ 1ηἰε]] οί 8] ἀἰβοθγητηθηΐς οὗ [Π6 πηδδηϊησ δηά απ οὗ 8 

ῬΟΟΙΚ οἵ οἵ ᾿παϊνιπ8] ραβϑϑαραβ [ἢ ἰΐ, 15, ΙΓ Γαῖα ἘΧχοθρί! 0η8, 

500 ἢ 85 ψεῦε Οτσϑη, ΕΘ 185, Γεγόσηθ, ΠἸοηγ 5115 οὗ ΑἸ χδηάχα, 

δηα ΤΠεοάοτε οὗ Μορϑβιεϑίϊα, νναμίϊηρσ ἴῃ ἴΠ6 Ἰοηρ σισοδϑϑίοη οὗ 

της (μη βίϊδη Ἐδίμείβ, αηα 0 οη6 σδῃ ταδά ἴΠεῈ Ταύρσιπ ΟΥ̓ {ΠῈ 

ΜΙιάγαβῃ οὐ Κομο θη, οὐ 186 σοπητηθηΐβ οἱ ποῖ ἃ ίενν οἵ {ΠεῚΓ 

βιισοαϑϑούβ, ποσὶ ἔθο]ησ Ππδὶ 6 15 ἴῃ {Π6 σοῃηρδην οὗ ἴμοβα 

ΜῆΟ Πᾶνα δυεβ δη4 566 ποῖ, δῃά ψῆὴο τεδά Ῥείνγεθη {Π6 11η65, ἃ5 

Ῥδίγιϑεις 1 θΥΡΥ͂εἴουβ 4150 ἄο, τηθϑηϊησδθ νΟἢ σοι], ὈΥ ΠΟ σοη- 

σΘΙν  Ὁ]6Ὲ Ροβϑι ΠΥ, πανε θθθη ρῥγθϑεηξ ἰο {Π6 {πουρῆς5 οἵ {Π6 

νυ ΓΙοσ. [1 15 ἰγ8 ΑΠ1Κα οὗ 811] οὗ ποτὰ [Πδΐ {πεν Ἰϊνεά αἵ ἴοο τεπηοΐς 

ἃ ἀδίε ἔγοτῃ [Παΐ οἵ {πε Ῥοοϊς οἵ ψ ῃῖο ἢ ΤΠΕΥ ψυϊΐα ἔοσ {ΠΕῚΓ 

ΟΡΙΠπΐοη ἴο ᾶνε ΔΠΥ ψγεῖσῃξ δ5 Ἔενιάβηςθ, δηά {Πδί {πον μαά πο 

τηδίογα 5 ου ἔουμηηρ {Παΐ ορί πο οἴποῦ ἰμδη ἴΠο56 ΨΏΙΟΝ ΓΕ 

ἴῃ οὐἵ ἢαπαάβ δ {πΠ6 ριδϑεηΐ ἄδυ. 
Τῆς ἢχβί νοῖος {παΐ ννὰθ Πϑαγά ἴο αἰίεῦ ἃ σοπο]βίοη δάνεγϑα 

ἴο {Π15 σΘηΕΓΑΙ φοι 567,15 145 νγ85, 85 ἴΏ ἰῃς6 σᾶ58 οὗ 50 ΠΊΔΗΥ ΟἴπεΥ 
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{γα ο 0841 Ὀε]εΐβ, {παὶ οἵ Τὰῖπεῦ. ὙὍὴθ ϑαπὶα ὈΟ]4 [ηϑὶσῃς 
νν ΒΙΟἢ 16« Πἰπι ἰο {πΠ6 σοη͵ξδοίαζα, πον δοσαρίεα ὈΥ ΤΥ 5Ο ἢ ΟΪΔΥ5 

ἃ5 Δρρσγοχιτηδίίηρ ἴο ἃ σεγίαϊ ηΐυ, (πὲ (ῃς ἘΡ 516 ἴο [πη Η βΌγεονν5 

νγὰ5 ἴΠ6 ψοΥΚ ποί οὗ δ1 Ρϑὰὺ αὶ οὗ Αρο]]οβ (ΑἸίοσά, Οὐηελη6)ι-- 

α7 ογι Δ. Ζ.., Ζηιέ, ἐο Ε’. ἰο ᾿Ιεδγετυς) 5 ανγβα 1[561{ 4150 1ῃ γεραγά 

ἰο ἘΕπςοϊοβίαϑίεβ. [Ι͂ἢ ἢἰβ5 ϑῃοτέ (οῃΠΊ ηΐδυΥ οἡ {παῖ ὈΟΟΚ, 1η- 

ἀεβά, νυτθη ἴῃ Α. Ὁ. 1532 (ΟΞ. ΤΥ. Ρ. 230, εα. 1582), με ἰγεαίβ 

1 [Ὠγουρβμουξ 45 Ὀν ϑοϊοπΊοῃ, Ὀι 1ῃ 815 Ζαδές Ζ αΐζ (1 Ἴδελγεαε7:, 

11Χ. 6, 64. ΤιΕΙρΡΖίρ, 1846) ΠΕ 5ρ6 δ τῆοῦξ ἔγεεϊυ. “Ἢ ϑοϊοιηοῃ ἀϊά 

ποῖ νυ {ΠῈ ῬοοΙκ, “πε ῬγεδομοΥ, Εἰτηβε]ῖ, Βαϊ 1 νναβ σοτηροβϑά 

ὈΥ ϑ5ίγδοῇ ἴῃ {Ππ {ἰπη6 οἵ ἰῃ6 Μίδοσδθβαβ... 1[ἰ 15, 5 1ἴ ννεσε, ἃ Τ8]- 

τη ρας ἰορσείμεῦ ουΐ οὗ δὴν ὈΟΟΪΚ5, ΡΥ ΟΦ Ό]Υ ἰτοπλ [Π6 ΓΙἸΡΓΑΥΥ 

οὔ Ριοϊεῖαν Επεγρείθβ, Κίησ οὗ Ερυριί." Ηδ βοββ οἡ ἴο ροϊηΐ ἴο 

[ῃ6 ΒοοΚ οἱ Ῥίονεῖρβ 85 πανίῃησ Ὀθθὴ σομηροβεά ἴῃ [Π6 58Π16 

νγαΥ, ἴΠ6 ΠΊΑΧΙΠ15 νΠΙΟ σαπ]ε ΠΌΠι πες Κιηρβ 105 μανιησ θΘθη 

ἴδκθὴ ἄοννῃ δῃᾶ εὐϊθα Ὀγν οἴμεῦβ. [{ 15 ργοῦΘ Ὀ]6, πουρὴ Με 

Πᾶνε πο δνιάεηςα οἱ {πε ἔδοῖ, {παΐ Τα ΠΕ Υ πλαὺ πᾶν ἀσχινοα 

1Π15 ορίῃϊοη ΤῸΠ] 5οπη6 οὗ {πῸ “ ΖΦ 7ηεηεαγιζδ 5," τῃ6 τλοσῦα δἀναπορά 

ΒΟΠΟΪΑΓ5, οὐ Π15 {1{Π16, ΟΥ̓, Ροβϑι ΌΪν, Ποστ [ῃ6 5} ϑιπἀθηΐβ ψ ἢ 

ΠΏΟΠῚ ΠῚ5 ΜΟΙΚ 85 ἃ {ΥΓ8ηϑ]αίου οἵ {π6 ΒΙ:Ρ]6Ὲ Ὀτουρσῃς Πϊπ ᾿πἴο 

σοηίδοί, 

ΤΠΕ Π1η6 οὗ ἴζεαε δη ΠΥ νγα5 ΓΟ] ονγεα ἀρ ὈγῪ Οτοία5 (Α.Ὁ. 

1644) ΜὮο, ἴῃ Π15 Οὐληιη,1671147}7} ογ 416 Ομ Ζεδίαηηογί, Δίου 

ἀἰβοιβϑίηρσ (Π6 τηθδηϊησ οὗ [Π6 {{π|16 (5εεῈ δὔογνε, ρ. 18) δπά τῇς 

αἰπὰ δηα ρ΄δῃ οὗ {πε ῬοΟΪ,, σῖνεϑ 15 ᾿παστηβηΐ 845 ἴο δ ΠΟΥΘΗΪΡ : 

ΚΝ ρβοοά τεαβϑοη νγα5. 11 (ἢ ϑρίίας οἵ δρραγεηΐ αἰ σ1{165) 

“τρορῖνϑα τηΐο {Π6 ζαηοη. Απά γεῖ 1, ἔου ΤΥ ρϑτί, 4ο ποὶ Ποϊά 

ἴι ἴο Ὀ6 {ῃ6 ψοῦκ οὔ ϑοϊοιηοῃ, θα ἰο ἤανα Ῥθθη νψυιἐίθη ἰδίθῦ 
ὉΠα6ΓΓ 1ῃ6 π4Π16 οὗ {Πδὲ Κίησ 85 οῃβ Ψὴο νγὰβ5 πιονεά ψ ἢ τε- 

ῬΡεπίδησθ. ΝΥ ἢαΐ 15 ἴο π|Ὲὲ {πΠ6 σγουηά οὗ {Π15 σοπο]ιβίοι 15 

1Πδΐ {ΠΕῈΓΘ 4Γ6 Δ ΗΥ ϑγογβ ἴῃ ἃ ΠΟΙ δὺρ τοί ἐουπά εἰβεννῃεῖα 

[πη ἴῃ Ῥ8Πη1ε], Εβάτγαβ (ΕΖγ8) δπᾶ {πε μα άξθαη ραγαρῃταβίϑ" 

(ΟΖ. τ. Ρ. 258, εἄ. 1679). ΕἸΞενποτς Πα δϑϑίσηϑ [Π6 δας ΠΟΥ Πρ 

ἴο Ζεγα ΑΕ] οὐ οἣβ οὗ ἢΪ5 σοπίειηρούατθβ. Γαΐ Ποῖ δηα ατοίί5 
ασῈ, Πονγενεῦ, Ὀεΐοτγα ἘΠΕ ῚΓ {ἰπη6, ἀπά δἰ Ππουρη {πὸ συρσεβίϊοη 

οὗ {Π6 [ἰδἰίεσ τεςεϊνεα ἃ ἔανουγαῖθ τηθητίοη ἴῃ ἃ ποία οὗ ΕἸ ΌΡο 5 

(μδδοίζγιε αηα Σαζ, Ο. Χ1.1.), Ῥχοϊεϑίαηξ δηᾷ Ἀομῆδῃ (δίμο]ο 
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σοτητηδηίΐαίοιβ νγεηΐ οὐ [ο]]ονηρσ {Π6 τεσεϊνοα {γδαάϊτοη {1]] 

Π δάση]είη ἴῃ 1784, [4 ἴῃ 1793, 7. Ε. Ο. Θοβιηϊάξ ἴῃ 1794, 

Γεννεα {Π6 ΟΡ] οί!οη5 ὑγρεα Ὁ. ατοίπ5 δηα σανε ἔθ οὐ Τ ΠΟΥ͂ 

διηοησ ΕΠΤΟΡ ΘΔ ἢ βοῇ αΥβ. ΕἼΤ [Πδΐ {1Π16 οηνγαζά {Π6 βίγεδ 

Οἵ ΟὈ]Θοίίοηβ5 ἴο {Π6 Θοϊοπηοηϊο Δα ΠΟΥΒἢΡ μ85 ἥονεα ψ ἢ δῃ 

Ἕνα -ἸΠοΥθαϑησ νο]η6. Ατηοηρσ {Π6πηὶ μὰ βηα ποΐ ΟΗΪΥ ἴΠο56 

ΨΏΟ 8Γ6 σοῃϑρίοιοιιβ ἔοΥΓ ἃ Ὀοϊά δηᾶ ἀδϑίγασξινε οὐ Εἰοῖσπλ Ὀαΐ 

ΓΕ ψΏΟΚα ροϑιίοη ἴῃ (οηδη {ΠΕΟ]ΟΟῪ 15 {παΐξ οὗ οτίποάοχ 

(οηϑδεγνδίϊθϑῃ. ΗἩβεηρσβίθηθεγσ, ΚαΙ], ΤΠ) 6] ΠςΖ5 ἢ, Ν ΔΙΊ σΕΥ, ἀγα 

ΟἿ [15 ροϊηΐ δ οὔβ ψιῃ Εν] δηα ἢ Η:Ζῖσ. [Ιἢ Ατηϑγῖσα 

Νογαβ δηὰ ϑίιυδτγί, ἰθ ἘπρΊαηα [αν άβϑοη δηα (Εἰηθουῖσ δηά 

(οχ (με οΥ ἐλε Ολίο (τοοά, {ηιέγοα,), αν [Ο]ονεα 1 {Π6 
5816 {Γ80Κ. 

ΠΕ οΠϊαῖ στουπά οὗ δρυδειηθηΐ Δ ΠΊΟηρ νυ 5. γοργεϑεπίησ 

ΒΌΘΠ νεῖν αΙἤεγεης σοΠοΟ]5. 15 Τ]ΔΙηΪΥ {Παΐ σίνεη Ὀγ Οτοίϊ5. 

ΤΠ εΠΠ[Ζ5οἢ σίνεϑβ ἃ 1ἰσί οὗ δροιξ ἃ Ππυπάγεα ννογάβ ΟὐΓὁ [οὐ ΠΊ5 ΟΥΓἁὨ 

ΙΔ ηΪησ5 ΕἸΠΕ ῬΘΟΙ]Π1ΑΥΓ ἴο Ἐσοϊββϑίαϑίθβ οὐ ἔοι πα οὐἱν ἴῃ {ΠῈ 

Ῥοϑβί- οσ!]!δη ῬοΟΚΒ οὗ τῃ6 ΟἸἹα Ταβίαπγχεηΐ, ΟΓΥ ἄνθη ποῖ δρρεδιϊησ 

{11 [ῃς6 {τὴς οὗ {Πς Ἰαΐεσ Ασδίῆδις οὗ {π6 ΜΊ5ηπηδ 1ογαΐαγθ. [Τί 

νουἹα Ὀς ουΐ οὗ ρΙαςε ἴο σῖνε {Π15 115ῖ {11|]1Ὺ Πδγα ; 5οη16 οὗ {Π6ΠῚ 

Μ}011} 6 ποίϊσεα 845 {Ππεὺ οσουσ. [06 ]1{Ζ5 0} 5 ϑισηπηϊησ πρ οὗ πῃ ς 

ΓΈ 51.115 οὗ [6 ᾿παἀποίίοη 15 {παΐ “1 τῃ6 Βοοκ οἵ Κομεϊεῃ ΡῈ οὗ 

οΪά ϑοϊοπῆοηϊς οτἹἱσίῃ, {πε η {ΠεγῈ 15 Π0 Πίβίοτυ οἵ {π6 Ηεργεν 

ἰαηυσααρσε" (Ὁ δ] 1ςΖ5ο ἢ, Ζ»έγοζ. Ὀ. 190). (Ἰηβθυτῖρ (Ρ. 253) δϑϑεσίβ, 

ἢ Θ418] ΕἸ ρδβὶβ, [Πα “ἦν σου] 85 δδϑ]ν Ὀ6Ιανα [Πδί 

ΟΠδυσαΥ 15 1ῃ6 διυίμου οἱ δβϑβϑεῖαθ 85 ἴπαΐ ϑοϊοπηοη ντοΐβ 

ΚοΙΒΕΙειῃ. Ἐν] 5 Ἰπάστηθηΐξ 15 ΠΑΥαΪν 1655 ἀθοϊδῖνα θη 

Ἠ6 δᾶγ5 {παΐ “"1}15 ψοΟΥΚ νδῦϊ85 τῇοσε ψιάεὶν (Π8ῃ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΓ 

ἴῃ [πΠ6 ΟΙἹά Τεβίαπηεπί ἔοση {πῸ οἱά Ἡδρτεν 5ρΈΈ ἢ, 50 1Ππδΐ 

ΟἿΘ πιρῃς θα 5] Ὀς ἰεπιρίεα ἴο Ὀε]ϊανε [Πμδΐ 1 νγὰ5 {Π6 Ἰαΐεϑβί 

οὗ 811] τῃε Ῥοοκβ πον ἱποϊπαρά ἴῃ {π6 ζδηοη " (οεί. βηεῆ. 

Ι᾿. Ρ. 178. Ἐν ]α Βἰπηβε] ἄοεβ ποῖ δάορί {πὲ σοῃοϊαβίοη, 

ΠοΙάϊησ {πδΐ ἴῃ ἴῃς σταάπ8] δαπηϊχίασε οὗ [Π86 οἱάθσ δηά {Π6 

ΠΕΥΤΟΙ ἔουτηβ οὗ Θρεεοῃ, ἰξ τηϊσῃξ δαϑην ὨΔρΡραη {Παΐ δ Θδυ 6 Γ 

ὙΥΤΙΓΟΥ Πσ ἢ τι56 τῆοτα οὗ [Π6 πε ΕΥ ἔΟΥΤη5 [πῃ ἃ ᾿δίθυ οη6, αΐ 

ἢ6 ρῥἴαοθβ. {πΠῈ ἀδίς οἵ ἴῃς ΒΟοὺῖκ 85 σεγίαϊη]ν ποΐ Ὀείοτε {ῃ6 

Ιαϑί σεπίυτυ οὗ [ῃ6 Ῥειϑβίδη Μοῃδύοῆυ. ὍΤῃε βϑῖηθ σοπο] ϑοη 
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8ἃ5 ἴο {Π6 ἀαἴθβ 15 πηδ!ηΐδιηθα ὈΥ ΚΟΡῈ], Τανιάβθοη δπα οἴποῦ 

ὙΥΙΘΥ5. [{ τῇδν 6 ποῖίεξα ἰῃαΐ 1 ψνγε δοσερί {παΐ σοποϊυβίοη ἴἰ 

[ΟΥΠΊ5, ἴῃ ρατί δἱ ἰθβαϑί, 8ῃ δῆϑννεσ ἴο {πῃ οὈ]βοίοη ἄγαν ΠΠῸΠῚ 

1ῃὴ6 Ιάφρα ἰμαΐ {π6 ρϑιβοηαίβεα διυίπουβῃϊρ ᾿νοῖνεβ τυ π]θηΐ 

᾿πηροβίαγθ. Α τῆδη ψηΟ Ἃ6] 1 Ὀογαίοὶυ νυτῖῖαθ ἢ [Π6 α722)711ι5 

ΕΟ Φ772, ἃ5 ἴῃ (Π6 σα565 οἵ Ὁῃμαίίζοσίοῃ δπα [γο]δηᾷ, αἰτὴβ δ 

ΔΙΌ ας ουη5, αν οϊἀ5 πο θυ ΠΙ5τη5, ρρθαίβ, δ5 ᾿ς σνοσα, ἴῃ {Π8Ὲ {α]] 
ἄἀγε55 οἵ ἃ τηδβαϊείαάθ, ΤῊ ψΎΘΥΓ ΠΟ ΘΙ ΠΡ δαορίβ {πε ρεῖ- 

ΒΟΠΔΊΙΊΟΙ 85 ἃ ΠΊ6Δη5 οἱ δἰἰγδοίϊησ, βισσοβίησ, [Εδοῆ!ησ, ΤΊΠΟΤΕ 

ῬονοΥα] {Πα συ σ᾽ ἴῃ ΠΙ5. ΟΠ ΠΔ81η6, 15 σοηΐδηΐξ ἴο τιι56 [Π6 

βίν]ς οὗ 15 {{π|6δ.(. Ηᾶδ ῥΥ͂δοί! δ} ]ν σαὺ5 ἴο 15 τοδάθυϑ, 85 1η [15 

οδ56 Δη4 ἴῃ {πε δ Ίβάοιῃ οὗ ϑοϊογηοῃ, δη4 ρευῃδρ5 4150 ([πουρ ἢ 

Παγα {ΠΕΓ6 8Γ6 ΠΊΟΙΕ {τ8065 οὗ γα 4 π]6ηξ ᾿πθητ100) ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΡΏΙς 

ΡΟΘΠῚ5 οἵ Ατιβίοθαϊαβ5 δηα {ΠεῸ ϑεοοπά Βοοῖ οἵ Ἐβάγαβ, “1 δὴ 

ποῖ ννῆδί 1 δβει." 

1 πλιδῖ, πΠοννανεῦ, Ὀ6 δαπμπηεα {Παΐ {ΠῸ σο πο] 5] Οὴ ἴ{Πι|5 ΘΙ ΓΟΏΘΊΥ 

βίαιβα 15 ποΐ βνεῇ ΠΟΥ πΗΪΝΕΥΒΆΠΥ δοοερίεα. [ἰ ἰ5 ἀὐρεα {παῖ 

ΘΟΙΟΙΊΟΠ᾽5. [ΟΥΓΕΙΡῺ αΙΡ]ΟΠΊΔΟΥ ΟΥ ἰοΥθΙσ ἢ ΤΠ]ΔΙΤΙΑσΟ5. ΤΊΔΥ Πᾶνε 

τηϑάθ ΠῚ δηλ] 1αγΓ ἢ Αγδπηαὶς ἔοστηβ αηα ννογάβ ΠΟ αἰά 

ῃοΐ σομηα ἴηἴο σοπηΠηοῇ τι568 {1} Ἰαΐοτ, παΐ νγα Κῆονν ἴοο Π|{|6 οὗ 

ΠΟΙ] οαπ141 Η ταν, 1 16 {1π|6 οὗ Θοϊ]οιηοῃ ἴο ἔουΠ δῃ δϑεϊπιδίθ 

οὗ [ες οχίθηίΐ ἴο ψῃ]Οἢ 1 ναῇεα ἔτοτῃ {παῖ οὗ ροείγυ {κ {πῈ 

ῬϑδὶπΊ5, ΟΥ̓ [ΟΥ̓Π14] ΤηδχΊΠπ5 {κὸ [ῃἢ6 Ῥγονειθβ, δπᾶ ἰδὲ {πε 

πυτηροσ οἵ Αὐδηγα]5Π15 Π85 Ὀβθη Ἔχασσογαίθα ὈΥ ῬΥΕρΡΟΘ5 5510 ῃ5 

ἴῃ ἑανουῦ οὗ ἃ ἰοσεσοηβ σοποϊ βίο, Απαά {815 ροϑβιίοη 4150 Πδ5 
Ὀδοη ἴβκϑη ὈΥ τε οἵ νεῦὺ ἀϊπεγεηΐ βοποοὶβ οἵ πουρσῃς. ΕὙΟΠῚ 

ΒΊΞΒορ ΟΝ ογάϑιυνογσίῃ ((οηεητο,ία7}) απὰ τ ῬαβεΥυ δπὰ Μτ Βυ]Π]ΟοΚ 

(5 2φαξεγ᾽ς (οηηγτογίαγγ, 7ηγοαῖ. ἐο ᾿ξ εοίθ5.) ντα ταῖσ Ὡς πδίαγα 

Ἰοοῖκ ἔοτ ἃ ἀεξίεπος οἵ [ῃς ἰγϑάϊτοηδ] ΒΘ]. ΕὙτοπὶ [Π6 ορροϑιῖίε 

οχίγοτης Ἀδηδῃ (Ζ2}254 ἐδ5 7, αγιρτέδς «5. 62)21712φ1465, Ὁ. 131) ἄθοίατα5 

815 Ῥε]ϊεῖ (πλαίη]ν ταϑίϊησ, Βουνδνθῦ, οὐ {Π6 δρϑεηςε οἵ [{ῃε 

ϑδοογάοίαὶ δ] θη) {Παΐ “Το, [π6ὸ ϑοὴρ οἵ θοῆρϑβ, δῃᾷ Κοπε- 

1.Α πτῆοτα εἰαθογαίε ἀἰβοιιβϑίοη οὗ (ῃἰς Πηρυβέῖς. ΡΟ] 6 η), ἴῃ ΥΉ]Οἢ 
{ΠπῸ ὙυΥΙοΥ βοαῖς ἰο τὶ τηἶϊσο {Π6 ΠΌΡΟΥ απα ίοτος οὗ ΤΠ 6]1Ζϑο ἢ ἢ 5. 1151, 
15 ἔοτι Πα ἴῃ [Π6 ὩΠΟηΥΠΊοι5 ἰτθαίίβε οἡ 724 α“μέλογολίῤ ο77 ΖΕ ερἰεδτατίος 
Δἰγεδάγν ταΐεσστεα ἰο (Ρρ. 26---3090). 58 ποίε Ρ. 20. 
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δῖ ἢ δὔς 811 ργοάιιοίίοῃβ οὗ {πε ρεγιοά οἵ ϑοϊοπιοη," ἐπουρῃ 

μ6 {π|0Κ5 ἰξ ΡΟσϑιθ]Ὲ {παΐ ΠαῪ πᾶνε Ῥθαη βαϊίθα  δηα Ῥδυιν 
Τα- τ 6 αἱ ἃ ἰδίου ἀδίθ. [Ι͂ἢ 15 ἰγεαίῖβα 14 Ζζυγε ἐδ “γοῦ, 

Πονανεσ (Ρ. Χχν].), μΒ6. τηοάϊῆθθ 5. Ορί πο δηᾶ βρεδῖβ οὗ 

{πε Βοοϊς οὗ Ῥγονεῖθβ δ5 σοῃπιριϊθα ππάσγ {Π6 Κίηρθ δηᾶ οὗ 

Ἐρο]οϑιαβδίθβ 845 511} Ἰαΐεσ. ἤθη Μιπηδη (152. οΓ ετυς, 

Ι. Ρ. 325) ψνΥῖ65 [Παΐ 6 15. “ψ}Ὲ]}}] αὐναῦβ {μδΐ 1ῃ6 βξηβΊαὶ νοΐοα 

οὗ επηδη οὐ Εἰ 15ΠῚ ΔΘ 5 84 ἰδίεσ ἄδίε ([Πδὴ {παΐ οὗ 5ο]ο- 

Τ00) ἴο [ῃ15 Ῥοοϊς. Βιαΐ," Πε δαάάᾶϑ, “1 δηλ ποΐ σοῃηνὶποβά ὈΥ δὴν 

ΔΥσατηδηΐθ ΠῸΠῚ ἰηΐεσηδὶ αν άθηοθ ΪΟἢ 1 Πᾶνα τεδά." ΒΥ 

Ἡ εὐ ζίε! 45 ορ]εοίίοηϑβ, ἴῃς οτος οὗ νυ] ἢ ἢς δά πηϊΐβ, μΠ6 15 ἤβμακαη 

Ῥυΐ ποΐ σοηνΙηςεά." 

Το (6 αἵριμηθηΐς οὐ ΡυΓΕΙν ΠΙησαϊδίῖς στοιηαθ. οἰἴπεῦβ Πᾶνα 

Ῥϑβη δἀάδάα, οὗ ψῃ]οἢ 1 σδη βοδύσεϊν Ὀ6 ἀδηϊβα {Πδὶ νν 116 εδοῇ 

οὗ [Πϑτὰ ἰδίκεη ὈΥ 1156] τηϊσϊ δά π}1 οὗ ἃ πο οὐ 1655 βαϊ᾿ϑίδοϊουυ 
ΔΏΒΥΟΥ, ἴἤθγ Πᾶνα, ἴακεη τοσείπεῦ, ἃ σοηϑ᾽ ἀοΥαΌ]Ὲ σππγ]αίϊνα 

ἔοτοθ. Ὑμυ5 1 μᾶ5 θεθῃ υπὑτρεά (1) ἰμαὲ (86 ψογάβ “1 {Π6 

ῬΥΘΔΟΠΟΥ νγὰ5 Κίησ ονοῦ [5186] (ςἢ. 1. 12) σου] οὶ μανα θβΈθῃ 

τυτ6η ὈΥ Θοϊομηοη, ὴΟ ΠανοῚ σραβεά ἰοὸ ΡῈ Κίησ; (2) [Παΐ ἃ 

ῬΟΟΚ σοπηησ ποτ {πΠῸ 5οὴ οἱ αν α νγαὰβ παγαϊν ΠΚΕΙν ἴοὸ 6 

Ἑ“Παγαοίογϑεά, α5 [15 15, Ὀγ [ῃς οπιϊϑϑίοη οὗ {πῈ πδηηε οὗ Τ᾿ εμονδῇ 

ΜΜΏΙΟῊ 15 50 ΡΥ ΠΘηΐ ἴῃ ἴΠ6 Ῥ58]τη5 αηα Ῥγονθυθϑ, οὐ οὗ 81] τεΐευ- 

6ης6 ἴο {Π6 ΠΙβίοτυ οὗ [5{86], οὐ ἴο {π6 ψουκ ν] ἢ Θο]οσπηοη δά 

- ἄἀοηα ἴῃ {Π6 δγεοίίοῃ οἵ [Π6 ΤΕΠΊΡΙ]8 85 ΜψῈ]] ἃ5 οὗ 15 ραᾷίδαςεβϑ δῃηά 
σαγάθῃβ ; (3) {Πδΐ, 1 ντιτςεη, 45 [6 ἐγ! 1008] Ὀ6] 16, ἔοσ [Π6 πηοβὶ 

Ρδιΐ, αϑϑ5 165, [η {Π6 ρεηϊΐθηοα οἵ ϑο]ουηοπβ οἱ ἀσε, γε πηϊσῃΐ 

Βανε Ἰοοκβεά ποῖ τη ΎΕΙν ἔου {ΠῈ ΞΡ οὗ ἀϊβαρροϊηίπηθηΐ αἰζεγεά 
ἴῃ [ἴῃς “νδῃϊν οἵ νϑδῃϊ165,") Ὀὰΐ ἔου [ῃς σοηΐδβϑίοῃ οὗ Π]5 οὐ 515 

οἵ ἀροβίαϑυ δπᾶ 1:Δο]δίγυ; (4) {παΐξ τῆς Ὠἰϑέοσισαὶ ϑο]οπλομ, {ΠῸ 

βεσοηῃά Κιηρ οὗ Π15 ἀγηδβίγυ, [πε ἢτϑί ψῆο Ππαά Ῥεσπη Πἰ5 τοῖρ ἴῃ 

τῃε Ηοὶγν (ΙἸΐν, νγὰβ παγάϊγυ ΠΚεὶν ἴο σρεδᾶκ οὗ “411 {παΐ μαὰά Ὀβεῃ 

Ῥεΐοταε μἰπὶ ἴῃ [ΘΥ 5816 1 ἢ (ςἢ. 1. 16); (5) [πὲ {π6 Ιαῆσιτιαρε, 85 οὗ 

ΔῊ ΟὈΒΕΥνΕΥΓ ΠΠῸΠῚ νι Πποὰΐ ἴῃ ΏΪΟἢ ἴΠ6 νυ ΕΥ 5ρεα 5 οὗ {πῸ 
ἀἰβογάθυ δηά Ἵούγαρί σονεγητηθηΐ {Ππαὶ ρταναι]θα δήοσηα ΠΙΠῚ 

(ΟΠ. ἵν. 1, ν. ὃ, ν1]. 9, χ. 5), 15 ηοΐ 50 ἢ 85 ψὰ 5ῃοιυ]α ἤδνα εχ- 

Ρεοϊεά ἤοτη οὔθ Ψῃο, 1ἔ βοῇ 6ν}15 οχιβίθα, ννὰ5 Πἰπη561 το- 
ΒΡΟΠΒΙΌΙΕ ἔου {πεπι; (6) ἰμαὶ {πΠ6 ῬΟΟΚ ργεβϑεηΐβ πηδὴν ϑίγικίησ 
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ῬΑΓΔ] 16] 1ση5. ΙΓ (Πμαΐ οὗ Μδίδομ: νΏ] ἢ 15 σοῃίεβϑεα!ν ἰδίου 

{Ππαη [Π6 οχὶὶα δηά νυ πἀηάοϑγ [Π6 Ῥεύβίδῃ ΠΟ ΔΥΟὮΥ, Ρῥτο- 

ὈΔΌΙΪΥ εἶτα. Β.Ο. 39ῦ; (7) [Πδὲ 11 4150 σοῃΐδι 5, 85 νν11 Ὀ6 βῇενη 

ΓαγΠ οἡ, ΔἸ] θῖνα γείεγεηςσθϑ ἴο ανεηΐβ ἴῃ (Π6 ΠΙβίοτυ οὗ Ροίϑίβ, 

ΟΥ̓́, ἃ5 5076 μανε ἱποιρῃΐ, ἰο Ἔνθηΐβ ἴῃ (ῃ6 ΠιΙβίουυ οἵ Ἐσγυρί 

ἀηάογ [ῃ6 Ῥιοϊθηλ6535; (8) ἰῃδί, ἴο δηςοιραῖα ννδί 11} 6 Ποίθ- 

Αἰζου σἤθνῃ ἴῃ ἀεἴ81], ἰἰ ργεϑθηΐβ δἰ 1θαϑί [Π6 σεύπ)δ οὗ {Π6 [ἢτεα 
τε ἀθηςῖθ5 ννῃ]οἢ ννεῦα ἀδνεϊοραά [τη [Π6 ἸαἴοΥ ἄδγϑ5 οὗ [πιά δῖ ϑτη ἴῃ 

[ῃ6 ἰοΥπι5 οὗ ΡΠ δι σαῖβη, ϑδἀάἀποδίβηῃ δηα τς δϑοθίϊοϊϑθπῃ οὗ {Π6 
Ἐϑβεηθϑϑ; (9) [πὲ {πεϑῖρ δἵς ποΐ ἃ ίεξνν ραϑϑαρεβ ψῃ]Οἢ ᾿παϊσαΐα 
[Π6 ντιε 5. δοαπδιϊηΐδησα ἢ (Π6 ΡῬὨΙΠ]ΠΟΘΟΡΩΥ ἀπά [Ππἰεγαΐμσα 

οἵ ατεθοςθ. 

Μοῖε ἀβοϊβῖνεα, ρεύμαρϑ, ἴῃ 115 Ὀδαυησ ἀροὴ ἴπΠ6 αιδϑίοη 
ΠΟΥ ὈΕίοσγα τι5 15 {Π6 τηϑῆηοῦ ἴῃ ΜΜΏΙΟἢ [Π6 ὈΟΟΚ νγᾶβ ἰγεαίεά 

Ὀν {π6 7ενν ἢ ἰεδάσθγβ οὗ 1πΠ6 ΒΔΌΡΙηΙς σοῆοο α ἴῃ (ῃ6 σοηΐυγΎ 

Ῥείοτε {π6ὸ μη βίη οετὰ. ΑὈϑοϊαΐοὶν {πῸ ἢγβὲ ὄχίεγηδὶ εν ἄθησα 

ΜΝ ΠΙΟἢ ννα Πᾶνα οὗ 115 εχἰβίθηςς 15 ἑοπηά ἴῃ ἃ Ταϊμηπάιϊς τεροζί οἵ 

8. ἀἸδοιυβδϑίοῃ Ὀεΐνεθη [ΠῸ6 ἴννο βοῃοοΐβ οὗ Η1]16] δηᾶ οἱ 5} δη)πΠΊδὶ 

8.5 ἴο 115 Δ πη σϑῖοη ἰηΐο ἰπΠ6 (δηοη οὗ [Π6 βϑδοεα Ῥοοκβ. [{ ννὰβ5 
ἀερθαίεα πηάδγ {ΠῸ6 ϑιησι]αῦ ἰογπ οὗ ἴῃς αιιοδέίοη ναί Πα (Π6 

Θοηρ οὗ ϑοηρβ δηα Κομο]οίῃ ρο]]αεα τῆς Παηάᾶϑ, Ζ4. νεῖ Ποῦ 

[Π6γ νγεῖε 50 βϑδοζεά {Πδΐ ἴἴ νγὰβ ἃ ϑδού]εσε [οσ σοΙη ΠΟ ΟΥ̓ Όη- 

οΙθδη ἢδηάβ ἴο τους [Πεῖη. ϑοτηθ ἴοοῖϊκ οη6 5146, 5ουηβ δηοί υ. 

Α5. υϑ8], [Π6 βεῇοοὶ οἵ ϑΠμαπΊπηδαὶ “]οοβεά," 2 6. ργοποιιησθά 

ἀσαϊηδὲ ἴΠ6 δυςπουιν οἵ ἴπῈ ῬοοΟΙΚ, δηά {μὲ οἵ ΗΠ1116] “Ῥουπα " 

ὈΥ ἀεξοϊάϊησ ἴῃ [5 ἔανοισ. Πιβῆεγθης ΒΑΌΡΙ5 Πεϊα αἰξεγεηΐς 

ΟΡΙηοη5 (Μίβῃμα, γΚαίαγίηι, ν. 3, (επΊατα, 427ερίήζα 7, 4), 

ααοίαα τη {11} Ὀγ αἰηβρυτζρ, Ρ. 14). 80 ρϑίη δηοίμει Τὶ πηπάϊς 

ἰγταοὶ (.λαῤῥαίἧ, φαοῖϊεα κ2 ση274) τερογίβ (μδὲ {16 “'ννῖϑε τηθῃ 
ννδηϊβα ἴο ἄβοϊαγε Κομδίεἢ δροούυρῃδὶ, θθσδιῖιβα 115 δίδίοπηθηΐβ 

σοπηἰγδαϊοίθα εαοῇ οἰπεῖ," δπά ἴῃ {6 “72γασὰ Κολοζοίζ, τῃαὶ 

ἴμεν αἸά 50, θθοδιιϑα “(Ποὺ οππα τη ἴἴ ϑεπεϊπιθηΐβ {πΠαΐ ἰθηάρά 

ἴο ᾿ηΠ46]1Π ὺ ((ἰπθρατρ, μὲ σρ7γα). ὙΠΕΥ Μετ δἵ 1αϑίὶ Ἰεὰ ἴο 

1 8566 Νοίεδβ οἢ οἢ. ν. 1τ---6. 
ΘΕ Ε ΝΟῖδΞ ΟΠ ἢ 5. ἵν. 12, ν- 8, ΙΧ: 14. Χ- 7, τό, τῇ, 20. 
3. 566 Νοίεϑ οῃ 685. Π|. 10---ῶι, νἱ]. τ--ὄ, τό. 
4 8εε Νοίδβϑβ οἢ οἤ5. 1. 3---τΙ, 11. 24, "1. 20, ν. 18, νἱ. 6, χὶϊ. 11, 12. 



28 ΙΝΤΚΟΌΌΦΝΤΙΟΝ. 

ΘΟ Ό 16 566 1 115 Δα Π]551] 0 ὈΥ {Π6 ἔαςίξ {Πδΐ δἰ ἰϑαϑὲ 1 Ῥεσδη δηᾶ 
εηἀεά ψ ἢ ννογβ [Πδΐ ὑνεῦα [ἢ ΠδΥΠΊΟΗΥ ψΊ {Π6 Τὰν (ΜΙΊ5Πη8, 

γαάαγΖηι, ν. 3, ποία γν (ἰηβθιγρ, Ρ. 14. ὙΤΠδ ΤἸΕΠΊΟΥΥ οὗ 

[6 ἀϊδοιββϑίοη ηρσογαα οὐ {Π] {Π6 {{π|6 οὗ Τεγόσηθ ΠΟ τερουίβ 

((ηηεγεθγ. ογι ΖΕ οοῖθ5. ΧΤΙ. 13) [Πδὲ “της Ἡ  Ότγενν5 58 Υ {Πδὲ διηοηνσ 

[π6 νγοῦκβ οἵ ϑοϊοίησοῃ ψῃϊο πᾶνε Ῥεδθη το]εοίβα (αι φιεαΐα) 

ΔΠΔ αν ποίΐ στεπδ ηεα ἴῃ {Π6 ΠἸΘΠΊΟΙΥ Οἱ πΊδῃ, {Π15. ῬοοΪς 

αἶδο οὐρῃς ἰο 6 σϑῃςθ]θα οὐ ἰγεαϊθα δ5 οὗ πὸ ναῖπιε (οὐδΖΖ767- 

απα5) Ὀδοδιιβα 1{ τηδϊηΐδι θα {πδΐ 411 [Π6 ογθαίαγεβ οὗ (σοά δῖα 

ναϊη." ΜΠ Πουῦΐ ἀϊβουβϑίηρ πον {Π6 νίαν 85 ἴο {πΠῸ ἰδδομίησ οὗ 

Εἰ σο]εβϑιαβίθς {Ππι|5 Ἔχργεϑϑθά, 1 15 βοδΎ Εν σοποείνα]6 {παΐ ἃ 

ὈοΟΙ {Παἰ Πδᾶὰ σοτηβ ἄοψῃ ΠῸΠῚ ἃ τεπιοίθ δητ αν ἢ {ΠῸ 

ΡΓΘβίρε οἵ ϑοϊογηοηῖο Δα ΠΟΥ ἢ 0, απ δά 411 δοησ Ῥθϑη ΠοΙά 

ἴῃ ΠοΠΟΙΓ 85 {ΠῸ τερτεβεηίαίϊννε οὗ ἢΪ5 ΑἸ νΊ ΠΕ] ἸΠΞΡΙΓΕα νυ 540ΠῚ, 

σουἹα Πᾶνε Ῥθθῃ 50 βροκξβὴ οὐ ϑ.οῇ ἃ ἀϊβοιβϑβϑίοη, ἢ βοῇ ἃ 

σα56, Μοῦ] Πᾶνα Ῥθθη δῇ ἘΧΔΠΊρΙῈ οὗ ἃ Ῥο]α οὐἹ εἰ θηι νΏΙ ἢ Πδ5 

ὯΟῸ ῬΑΓΔ]161 ἴῃ [ῃ6 ΠΙδίουυ οἵ {παΐ ρετιοά οἵ ον] ἐπουρσῃΐ. [Εἰ 15 

ἠοῖ ψιΠουΐ βἰσηϊποδῆσα ἃ5 Ὀθδυηρ ΠΡΟῚ ἃ απθϑίϊοῃ ἴοὸ Ὀς ἀ15- 

οὐβϑϑσθα μεούδαΐοεζ, πὲ ἰ νὰ [ῃ6 πδίζονν δχοϊϑῖνα σοῆοο] οὗ 

ΘΗ ΔΠΊΠΊΔΙ [Πδὲ Ταϊβεά {ῃς6 οὈ]εοίϊοη, ἐπαΐ Πε]ά, Ζ.4., [πὲ Κ Ομ θείῃ 

ννᾶ5 ποΐ σδῃοηΐοδὶ, δηα {πογείογε αἸα ποῖ ροϊ!αίς {πῃ μδηά5, 116 

[Πδι οἱ Ἡ1116] νι 115 νι θυ σα]ΐαγα, ἀηα συτηραΐῃυ ψ] ἢ ατεεῖκ 

{Πουρϊ, ννὰϑ ΓΕϑαῖν ἰοὸ δάχη 115. οἰδίτη, δηπα ἤη4ΠΥ τυγηδα τῃ6 

Ῥαΐδηοα οἵ ορ!πϊοη ἴῃ 115 ἔανουγ ((επλαζα, 77 ερζία 7, α, δ αῤἧαίξ 

30, ὦ, φαοΐςα ὈγΥ αἸηθΡαυΓῖρ, Ρ. 15). 

Απ ᾿ηΐβγθηος οἵ ἃ {|κ Κιηα τῆδυ Ὀὰ ἄγανγῃ, 1 1 τηϊϑίακε ηοΐ, 

ἴγοπη {πΠ6 εχἰβίθποβ οἵ {ῃΠ6 Αροογυρῇῃαὶ Βοοῖ Κποόονῃ 45 {πε Δ 15- 

ἄοτῃ οἵ ϑοϊοπιοῃ, ψτίεη, θεγοπα {πΠ6 βηδάον οὗ ἃ ἀουθί, Ὀγ δῇ 

ΑἸεχδηάσδη πα ΡΥΟΌΔΌΪΥ ποῖ Ἰοηρ Ὀείοσα, οὐ ΡΟϑϑιθ]ν δἴζου, ἰμς 

(τ ϑίίδῃ ετὰ. [1{ πε Ῥοοῖς ἘσςοΙοϑιαϑίθϑ γεῦθ, δὲ [Π6 {πὴθ6 ΜΠ Θη 

{Ππαΐ δαῖποῦ νγοΐβ, σθηθΎΆ ΠΥ ΤαοοσηἸΖβεα ἃ5 Πμανίησ [Π6 δας Πουῖν 

γνΠΙΟἢ δἰζδοῃεα ἴο ἴῃς δΔπ16 οἵ ϑο]ομηοη, ἔπογα νου] ἤὰνε ὈΈ θη 

βοιηθίηρ πΚα ἃ Ῥο]α ᾿ττανεεησα ἴῃ {πΠ6 δοΐ οἵ ψυτηρ ἃ ῬΟΟΚ 

γΥΒΙΟἢ αἱ ἰθαβί βθβειηβα ἴο ραΐ 1561} 1 ϑδοιηδίιηρ {Κα ἃ ροβιςοη 

οἵ τίνδγυ, δῃηα ἴῃ 50ΠΊ6 ρίαςοθϑ, ἰο Ὀ6 ἃ Κἰῃᾶ οἵ σοιτεοίϊνε σομ- 

ῬΙαπηθηΐ ἴο 115 ἰβδοῃϊησ. ((ομηρ. Δ 154. 11. 111. ἢ Ἐσο]65. 1]. 

18---26, 111. 1ὅ---22, ΔηΠα ΟΙΠΕΙ ραβϑᾶραδ ἴῃ οἷ. ν) [{, Ποψενευ, 
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1 γνοῦα Κποῖνῃ ἴο ΡῈ ἃ σοῃπηρδίδίϊνευ τοσεηΐ ννουῖς, ἀπά {Παΐ τῃς 

50Π 0015 οὗ Γογιβαίθιη πα θθθη αἰν! 64 ἴῃ ΟΡΙ ΠΟΙ 85 ἴο [5 γθοαρ- 

το ἱπίο {6 (δποη, τ 15 αα16 1Π|6]ΠΡ]0]6 ΤΠ δὴ δαγπθϑὶ απ 

ἄδνοιυί [ενν, ΘΌΟἢ 5 {πΠ6 νυ υῖτοῦ οἵ της ΚγἼραοι ο7 «δ οζογτογι τη δὶ- 
[5 ]γ νναβ, 5Πο014 πᾶνε {πουρῆςΐ ὨΙΠ561Γ 1π5{1Π6 4 1ῃ ΓΟ] ον ησ 

{Π6 ΘΧΘΠΊΡΙ6 ἰπαὶ Παᾶ Ὀδθθη δεῖ οἵ ἃ ρειβϑοπηαίβα δαίπουβῃ!ρ, 
Δα Πᾶνε επαρανοιτεά τὺ ΤΆ Κα ἢΙ5 ἰ468] ΘΟ]ΟΠΊΟη ἃ {{π|6 Ὶ 

ταργεϑθηίΐδενε οὗ ἃ νυν] οηλ ὑνΏ]Οἢ ννὰβ 1ῃ ΠΑΥΠΊΟΩΥ ΙΓ {πε [ΑἸ Π 

Δηα Πορε οὗ [5τ4ε]. Ηον ἔδυ Π6 βιισσα 6466 1ἢ [Π15 811} 15 ἃ 5.10 ἢ 

ΠΟ ἢ ΜΜ}11] τηθαί τι5 ἴῃ ἃ ἰδίου βίασε οἵ οἵ δπα]πίτγ. (8566 οἢ. ν.) 

Οη τῃ6 ψΠΟ]6, θη, ννεϊσῃϊηρ οί {ΠῈ ἰδοῖβ {Π6 5 ε]νε5, δηά 

{Π6 δΔυς που οὗ {πΠῸ ΠΑ ΠΊ65 ΨΏΙΟΝ δὺα δὐταηρεα οἡ Εἰ ΠΕῈῚ 5146 

8.5 ἴο {Π6 σοῃο] ϑῖοη5 ἴο ΡῈ ἄγαν “τοτὴ {ποτη, [Π6 Ῥδίαησοα 566 ΠῚ5 

ἴο ἸΠΟ]ΠΠη6 βοπγοννηδί ἀβοιβίνεὶν ἴο ἀποίμου [ἤδη Θο]ουηοηῖς δαςποτ- 

5ῃ10. Αϑϑιπηρ [Π15 σοΠο] 5] 85 Θϑίβ Ὀ]15Π64, να Πᾶνα ἴο 851 

ἴο νη δί Ἰδίοσ ρουοά ἴῃ εν] 5ἢ Πἰβίοτνυ 11 15 ἴο ΡῈ τείεσγεά, δηα ποτα 

186 ΟΡ ἸΟΠ 5 οὗ ΒΟ ΠΟ] 4 Γ5 αἰνιε {Πα βαῖναβ πο [γε α σα  σγοιΡ5. 

Ι. ὙΠεοῖα δα ἰμοϑε ψηο, Κα Ἐπνα]α, αἰηθθυτζρ, απα Ἡξηρ- 

βίεηθεῦρ, Πχ 15 ἀδίε ἀπτίησ [Π6 ρετὶοά ἢ  ΏΙΟῊ {ΠῸ 7 εννϑ ναῦς 

ΘΙ] ΕΟ το {Π6 τὰ]α οὗ 1ῃ6 Ῥεγβίδῃ Κίησθ. ὍΠΟΥ τοϑὲ {πο ὶγ 

ῬεΙιθῦ οἡ {Π6 ἴδοις {παΐ {Π6 ῬοοκΚ σοηίδϊηβ ψογάβ {πΠδΐ Ὀεϊοησ 

ἴο {παΐ ρεῦϊοα, διο ἢ δ5 ἴποϑα ἰογ “ογοῃαγάβ᾽ (5εα Νοίβ οἡ 

ΕἸΣ ΠΙ ο᾽ ΔΠῈ “ΡΕΟΝ ΟΕ" 10ς 66 ἘΝ ΟΙΘ. Π ὍΠ 11. 8) ΤῊ ΠΕ 
56 οὗ (ῃε ψνογὰά “δῆρε]" Δρρδιίξηιν [ου ““ρυιεϑὶ" (5ε6ὲ Νοίβ 

ΟὨ (ἢ. ν. 6), {πεν βηᾶ δὴ ἱπάϊοδίϊοη ἐμαΐ {πὸ νυεσ νγαὰ5 ποῖ 

[αΥ ἴτοπὶ Ῥεῖηρ ἃ σοῃίοιηΟΥΔΙΥ οὗ {πΠ6 ρήοόορμεὶ Μδίδοῆι, νη 

1.565 {πῃ ννοτάᾷ 1ῖ0 {πΠῸ βᾶπια βεῆβα (Μ8]. 1. 7). Τῇῆε ἴοπε 
οἵ 1ἴῃ6 Ῥοοκ, 1ῃ 15 “αθϑιοηϊηρα δηᾶ ρευρ] θχι! 65, πα ]ςαίθϑ, 

[ΠΥ ΤΠΙΠΚ, ἃ ἜΒΑ] βριτγιῖπμα] σοπάϊτοη οἵ {πΠῸ Ρεξορῖίθ, κα 

[δὲ ψνβοἢ ΜδίδοηΙ τερίονεβ. ΤῈ “τοῦ ΥΥ" ἴῃ ΚΠ Π65 δπά 

οἴδσυιηρϑ᾽ (Μ4]. 1. 8) ἀρύεεβ ἢ {πΠ6 “νονίησ δηά ποίΐ ραγ- 

ἴῃ 5 οἵ οἢ. ν. 5. Τῆδ ΡΟ] ς81 σϑιτιιαίίοη ἀθϑοσιθεα [ἢ οἢ5. 

ἵν. 1, ΥἹ]. 7, ὙἹ1]. 2:----4, [ῃ6 ΠΙΟΓΑΓΟΠΥ οὗ οὔςἶΆ15, π6 ἰγσάπην, 

ΠΟΥΓΙΡΈΙΟΏ 84Πη4 οχίογίοη οὐ ἴΠ86 βονείποιβ οὔ ργονίῃμοββ (566 
Νοίβ οἡ οἢ. ν. ὅ), ἰῃΠ6 βυργειηβ διίπουιν οἵ {με στεδαί Κίησ 

ῬιδΟΙΙΟΔΠΥ ᾿ἰσβϑαϊησ ἴῃ [Πς ἀδϑροιίϑηι οὗ ἃ 4 6εη, ἃ τη ἰβίεῖ, ΟΥὐΓ ἃ 

ϑίανε, [Π6 σὑβνεῖγυ δηά Τπχυτγ οὗ [μς σουτί (566 Νοῖβ οἡ Ἂἢ. χ, 



30 ΙΝΤΚΟΌΌΟΦΧΤΙΟΝ. 

16), ατθ 811 ρϑϊηίβξ ψ ἢ ἃ νἱνιἄπεθ5. ἘΙΟΝ 1ΠῚΡ]165 Ἔχρευίεησα 
οὗ τηϊβρονθύητηθηΐ βι0ἢ δ5 {πΠδΐ Ὡ]Οἢ πηεείϑ τι5 ἴῃ ΝΕ. ν. 15, 
ἴχ- 26, 37; Ἐ5ίἢ. 1. 7, 8, 11. Ὁ. (566. Νοῖεβ ὁπ οἷν αὶ 2... τῶν 

Μοτῖα βρεοϊῆς τείεγθηοεβ αν αδἷθδο Ὀξεῆ [ουπηα ἴο Ἐνεηΐβ ἴῃ 

Ῥεγϑίδηῃ ἢἰβίουυ, ἴο {6 ᾿πῆμπθηςα οὗ {πΠ6 δυο Βαροδβ (566 
Νοῖε οἡ εἶ. χ. 5) υπάεγ Ατίαχούχοβ Οὐπι5, ἴο [ἢ6 τγεδίπιεηΐ 

οὗ ἰδὲ Κιησβ σοῦρϑα 1ἢ Οἢ. νὶ]ἱ. 3, ἴο Ατίαχεύχεβ ΜηΘΠΊΟη 
845 Οὴ6 ΨΏοβΘα Κεηθ55 ΜῈ ΠΊΔΥ ΤΕΟΟΡΏΪΖΕ ἴῃ [Π6 “οἸά δῃά 

[οο]]5} Κιηρσ᾽ οὗ ςἢ. ἵν. 13. ὙΠα ἰδοίβ {Ππ5 βίδίεα σδηποί 
ὈῈ τεραγάβα δ5 οἴπευνιβα [Πδῃ ᾿πίθγαϑίησ δηα βυσσεαβίϊνε, Ὀαΐ 

1 15 οὈνίοιι5 {πδὶ ἴΠῸΥ δ΄ῖ6 σοιῃρδίθ]α ἢ ἃ Ἰδίεγ ἄαίς, 
ΜΏΙΟΙ ρῥγεβεηίθα [Π6 ϑδηΊ6 ΡΟ 108] ἀπ 500 184] σοπἀ!]0η5, Δη4 

αἱ Μ ΒΙΟἢ (6 Πἰβίοτιοδὶ δοΐβ, αϑϑυσηϊηρσ [Π6 τεΐεγεησα ἴο {Πεπ 

ἴο Ὀ6 βυ βῆοϊ ΠΕ ν ἀδβηϊίθ, νου] 5111 θῈ ἴῃ [Π6 πηθπλουῖθϑ5 οὗ τηθη. 
11. Απά {Ποῖα 15, ἃ 15 Ὀε]ενεά, ονεν ο]ηρ ον άδηςα ἴῃ 

ἔλνουγ οὗ {πδϊ Ἰαΐθσ ἀδίΐθβ, Μτ Τυ]εῖ, ἴῃ {Π6 [ηἰτγοάποίίοη ἔο Πἰσ 

ΒΙ ΠσΊ ]ΑΥ]Υ Ιηἰογαϑίίησ δηα 4016 ἰγεδίϊδε οἡ Ζ οσεϊαςίδς (1874), 

Πηάβ ἴῃ [Π6 ῬοΟΚ ἰζαςαβ ποΐ ἴο Ὀδ6 τηϊβίδαϊκεη οὗ {ΠπῸ ᾿πῆπεηςε οἵ 

1ῃς ἰδδοῃίηρ θοίἢ οὗ δίοϊς δπὰ Εριουγαδῃ ΡΒ Π]ΠΟσορῃν. [ἢ {ΠΏ νον 

οὗ Ππ| 4ἃ5 ρυεϑδεηϊίηρ ἃ γεσυστθησα οὗ [ῃ6 584Π16 Ῥῃεηοιηδηδ, {Π6 

τΠϊηρ᾽ ΜΒΙΟῊ 15 θεΙηρ᾽ 85 (Πδΐ ννοἢ δίῃ Ὀεεη (566 ΝΝοίδβ οῃ 65. 

Ἰ. 5--το7, 11, 11]. 14, 15}, Π6 πᾶς [ῃ6 δίοϊς [εδοῃιηνσ οὗ {Π6 ογο]65 οὗ 

ενεηΐίβ ργεβεηΐϊθα ὈΥ ἢιβίουυ, βΈ ἢ δ5 πὶ ΨΏΙΟΉ να πη [η 115 

Ἰδίου ἔοστῃ ἴῃ [6 7746}21αἐο7:5 οἵ Ματζοιβ Αατο]ις (ΧΙ. 1). ὙΤΠΕῈ 

1πουρῆΐ οὗ [Π6 ποίηση ε55 οὗ τη} 5 1Π{ δηα βίσινηρϑ, Π15 ΔΠ101- 
105 Δη4 Πἰ5 Ια ϑαγαϑ ((ἢ5. 1. 2, 3, 17,11. 21--26, νἱ]. 3,4 Π4 245.52772), 

Πδ5 115 Ῥδγ4116] ἴῃ (η6 δραίῃῃυν δηπᾶ σοπίετηρί οὗ {Π6 ννου]ὰ ψ ῇ]Οἢ 

ἙΠαγδοίοσιϑεα {πΠ6 ἐεδοῆῃϊηρσ οὗ [ῃ6 ϑίοιοβ ἤθη {ΠῸῪ ἰδιρσῃς [Πδί 
Π6Ὺ ψεγα ἰγαηϑίθηΐ “85 (6 ἢϊσῃΐ οὗ ἃ συ τς ησεα ὈΙΓΑ ; δπὰ 
τῃδί 411 μυπηδῃ [Π]ησ5 (τὰ ἀνθρώπινα) ΜΕΥΕ “845 ἃ νϑρουτ, δηά 
85 Ποίηση 655) (Μαζο. Αὐτ. 72766121{. 1. τς, Χ. 31). ὙΠῸ δι(οὶς 

ἀδϑίην (εἱμαρμένη), αηἃ {Π6 σοηδεαπαδηΐ σ4]πΔ| δοσερίδηςσα οὗ {πΠῈ 

᾿πθν! δ ]6, οἡ ΒΊΟΝ {Π6 5.οἱς ργιβα ΠΙπηβο]ξ, 15 εοποεά 1η {ΠῸ 

τεδοῆϊηρ οὗ Κομοδιθίῃ 85 ἴο {Π6 Ἔνεηΐβ {Παΐ σοπῇΒ ἴο 8 ὈΥ ἃ 

ῬοΟΜ ΘΓ ΜΏΙΟΉ ἢ15 Ψ1]1 σαηποῖ σοΟὨΐΓΟ], [ῃ6 “ {τὴ6 δηα σἤδηςσα " {Πδΐ 

ΒΑΡΡῈ πίῃ δ|1Κ6 ἴο 81] (ο 5. νἹ]. ὃ, ἴχ. 11). ΤΠΕ 5.655 ἰδἰά οῃ 1ῃς68 

ΠΟΙΙΠΟΩ ΘΆΚΠΘ5565 οὗ τηδηκιηα 85 Ρειηρ οὗ {Π6 παίυγε οὗ ἴη- 
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βδηϊίν, 85 ἰῇ {ῃ6 [ΓΕ] ΌΘΉΓΥ ΓΘΟΌΤΤΙησ σΟΙ Ι Πδίϊοη οἵ “τηδάη655 

Διηα [0Π]1ν" (566 Νοῖδϑβ οῃ 65. 1. 17, 11. 12, 11. 25, Χ. 13), 15 ΔΙοσ οι ΕΓ 

ἴῃ ΒΑΥΊΟΩΥ ΜΠ {Π6 Ιαησιασα οὗ (Π6 δίοϊοβ (ΠΊορ. [δασί. ΝΙΙ. 

124). ΝΟΥ͂ ἀαίε {Π6 ἰτδᾶσεϑ οἱ {πεῸ ἰεδοῃίηρ οἵ Ἐριοιταβ 1655 αἰ5- 

ἘΠΟΕΪΥ νΊ51016. ὃ ε Κηον ἰΠδῖ ἰδδοῃϊηρ ᾿ηΠἀ66α ΤΔ1η]Ὺ [του Ρ ἢ 

Ἰαίευ νυγιίεγϑ, δηα τῆς “τηδην ὈοοΟΚϑ᾽ οὗ {πε στεδαί Μαβίεγ Βἰτη5ε] 

ἢανθ Ῥευ 564 δ]ἱτοσείμεοσ, θαΐ ἔοσ {Παΐ νευν ΤΕ 50 ννα Κῆον ρετ- 

Πὰρ5 Ὀείζεσ {[Π8ῃ 1 ννεὲ μά [ΠῸ Ἰδἰίευ ον, ννμδὲ εσα {ΠῸ ροϊηΐβ 

οὗ 15 ϑυϑίβῃηιμ ΨΏΙΟΝ πτοϑί ᾿ΠΠἸρΙ 5564 {πειηβεϊνοβ οἡ {ΠῸ τηϊη 5 

οἵ 15 [Ὁ] ον εῦβ. Γιογείϊ 5 ἀηα ΗΥδΟ6 8476 ἔου τ1ι5 [Π6 τεργεβεηΐδ- 

{ἰνε5 οὗ Ερϊσυγεδῃ ἰπουρῃΐ 85 Εριοϊεϊα5 ἀπά Μδζοιβ Αὐ γα πι5 

416 οὗ δἴοϊς, δῃᾷ [6 ρδίδ]]θ] 55. οἵ Ἰδησιιασα δηά 146 νν]Οἢ 

ΠΈΠΕ6Ξα νυ το β ργοϑεηΐ ἴο {Π6 ῬΟΟΚ ον ὈΕΐοζσα τ15, ΤηΔῪ ἸεσἹ πη ίε]ν 

βυσσεβί {Π6 σοπο]πβίοη {παῖ ἰμαῪ ἀγαηῖκ [ΓῸΠῚ ἃ σΟΠΊΠΠΟΗ 5ΟΠΓΟΒΘ. 

ες ποίξε δοοογαιϊηρ]ν παῖ τῃ6 Τεραίου 15 δοσιδίηϊεα ἢ [Π6 

ῬΠγϑ1ο] δοίεποα οὐ Ερίσυσιβ ἃ5 τεργθϑθηϊεα ὈΥ [Γμιογεί5. 
ΤΠΕΥ 5ΡΘΔΚ ἴῃ δἰπιοϑί [ἀθηί 1.8] [6 Π15 οὐ [Π6 Ῥῃεπομηθηδ οἵ {8 

δ} τἰβίησ Δηα βείηρ οὗ {πΠ6 βαη, οὗ {πΠ6 τίνειβ Πονίηρ ᾿ηἴο [ἢ6 

568, δηα τεζυτηϊησ ἴο {ΠΕ ῚΓ δοῦτος (σεα Νοῖβ οἡ 1. 5, 6). ὩΠΕΙΓ 

Ιδησιιασα δἃ5 ἴο [ῃ6 αἰ βρεβιίοη δ ἄθδίῃ οἵ {Π6 σοιῃροιυηά ε]6- 

τηθηΐβ οὗ πηδη 5 πδίυσαε (θα Νοῖβϑ οἡ ἢ 5. 111. 19, 20, ΧΙ. 7) ; 85 

ἴο οἵἷἵ ἱσῃμοδῆσα οἵ 411] [Πδὲ σουηθβ αἴϊεσ ἀἄδαίῃ (5ε6. Νοίβ οἡ 

Ἑἢ. 111. 21); 85 ἴο [Π6 ῥρίόρσεϑβ οἵ τῆδῃ ἴῇ [Π6 δτίβ οἵ οἱν}]ζΖεά 

1|6 (βΘεα Νοῖίβ. οῇἡ οἷ. νἱῖ. 29); δ8 ἴο [{ῃ6 ἡδίισε οἵ πῆδῃ 

βίδπάιϊηνσ, ἃ5 δ Γ δ5 ΨῈὰ Κηῆον, οὐ {πΠ6 58ΠΊ6 ἰδνεὶ 85 {παΐ οὗ 

Ῥεαϑβίβ (βεα Νοίβε οῇἡ ςῇ. 11]. 18, 19), ργεϑεηΐίβ δὴ ἰάθη οὗ 

ἴοη6, δἰπηοϑί Ἔνβῃ οὗ ρῆγαβθθ. 5111] τῆοσβ ἴῃ δοσοτγά ψ ΡΟΡΌΪΑΓ 

ἘΡΙσυΓοδηθὴ 8δ5 τεριεβοηίθα ὈΥ Ποίδοθ 15 [Π6 ἰεδοῃίησ οὗ 

ΚομεΙείῃ δ5 ἴο {πε ϑεοζγεί οὗ επ]͵ουπηεηΐ, σοηϑίϑίησ ἴῃ {Π6 

ἀταραξία (ΓΔ 411}1Π1{}} οὗ ἃ νγγὲ}} γτασυ]αίβα 116 (65. 11. 24, 111. 22, 

ν. 1, ΙΧ. 7), ἴπ {πΠ6 ἀνοϊάδηος οὗ ραβϑιοῃηδίε Ἑπλοίοη5. δηα νδ]ῃ 

ΔΙ ΙΓ ΟΠ 5, ΔΠη4 δηχίοιιβ σαύθβ, ἴῃ Ἰδαγηΐησ ἰο ΡῈ σοπίεηϊ ψΙ ἃ 

1π|16, Ῥὰΐ ἴο δοσερί δηά τιι56 {πδΐ {11 νι ἃ ἀθ!! εγαΐα σμβοτ- 

ΓᾺ]Π 655 (Πῃ 5. ν. 11, 12, 19, ν]]. 14. Ἐνφδη [Π6 ρεβϑι μηδ οὗ 1Π6 

ΕΡΙσυτθδη, ἤτοτ νοι 6 νδίη]ΥῪ 566 Κ8 ἰο Πηά ἃ τεῖιρα ἴῃ {Π|15 

2οεοοτέγαγές Ἰιἴδ, ἰῖα εοῃοβα Ὀγ {πΠ6 ϑεραίεσ. Τηδ Ἰατηθηΐδίϊοβ 

ΟΥΟΥ {Π6 ἔγα ΠΥ δηα 5ῃογίηεϑϑβ οὗ τηδηΐβ ΠΠ| (οἢ. νὶ. 4, 5, 12), ΟΥ̓ΘΥΓ 
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1Π6 ἀϊβογάθιβ 1 ἢ ρύανδὶ] ἴῃ Παίαυγα δηα [ἢ βοοί είν (ςΠ5. ν. 8, 

ν 1]. 7, Ν111. 9, 14: ᾿χ. τ6, χ. 16---18), {π6 Θνϑι-τεουττιηρ Ὀυγάδη οὗ (ῃς 

ΔΗ οἵ νϑηῖ 165" ((ι5. 1, 2, 17, 11. 26, ἵν. 16, ν111. 10, 1χ- Ὁ. κι: τὸ; 

ΧΙ. 8), Δ΄ 411 σμαγδαοίεγιβέῖς οἵ {ΠπΠ6 ργοίουπ θυ [απ θηοῖ65 οὗ {Π6 

ΒΩ ΠΊΘΒ 50Π001], ΨΒΙΟΙ σα]πηϊηδίβα ἴῃ {πΠ6 “λέ οἰαΐ 2γααϊζία 
επἰῤᾶ᾽" οἵ Τμιοτείιι5 (11. 181). 

Βυΐ 1’ 15 ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ 15 δήπμηϊυ ἢ {Π6 Ἰαΐθσ ῬὨΠ]ΟσΟρΪο δ] 

βυϑίεπηβ οἵ ατεεοα (πδὲέ να ἢπα ἃ ρτοοῖ οἵ 1Πε Ἰδίεύ. ἀδΐα οὗ 

ἘποἸ]αϑιαβίθϑ [{ 15 Τγουρηοιξ ΔΌΘοΙ αεὶν βαϊαγαίθα ἢ αταεκ 

{Ππουρσῃΐϊ δηᾶ ἰδησαασα [ἢ [86 σμαγδοίογιϑίο ρῆγαβα οὐ “ἀπά οΓ 

1Π6 ϑιη ἴ0 Ἔχρῦεϑϑ {ῃς ἰοίδ!γ οὗ Ππυπηδ {Π!ησ5 (5εα Νοίθβ οἢ 

ΠΕ. ΤΣ τῦ' δ, νι 1 1χ..3), Οἵ “ ϑεδιησ. {Π6 511} (0 ΠΥ ΠῈΝ ΞΕΕΙ 

Νοίεϑβ οῃ οἢ5. ν]. 5, Χὶ. 7), ἰὴ [86 τείδθγεηςε ἴο {Π6 συτγεηΐ ΠΑ ΧΙ ΠῚ5 

οἵ ατεεῖ πουρῃί, [Π6 Μηδὲν ἄγαν (“΄ Ν͵οίῃηρσ ἢ ἜΧο 6557) ἢ (ἢ. νἹ]. 
τ6, ἴῃ {Π6 βίγεϑϑ οἡ Ορρογί 6655 (καιρός) ἴῃ Οἢ. 11]. 1---ὃ, ἴῃ [ῃ8 

“ΔΎ ὈΟΟΪΚ5᾽ οἵ (ἢ. ΧΙ]. 12, Τρ δ] Πησ [Π6 300 νο]απηε5 οὗ [Π8 

τ ησθ οἵ Ερισυγα5, δηα {Πς6 40ο οὗ ἢ15 αἸβεῖρ]α Αρο]]οάοχιϑ, 

ΔῊ [ῃ6 2Ζοο,οΟοΟ οἵ {Π6 ΠΌΤΑΙΥ δἱ ΑἸαχαπάτγια, ἴῃ [Π6 σΠδγϑοίευιβίϊς, 

Ύ ΠΟ Κηοννβ ἢ οὗ [Π6 τίβϑίηρ βεῇοοὶ οὗ ϑοθρίιοῖθη [ἢ Οἢ. 11]. 21, 

1η [Π6 οΥπῖο 8] αΙσραγασθηθηΐ οὐ ννοπιθη ΏΙΟἢ πηδάα ΕΠ ΤΙρΡΙ 65 
ΚηονῺ 85 1Π6 τηϊδοσυηϊϑί, δηα οσαϑί 115 ἀδυῖς σϑῃδάον ονεῦ ατεεῖκ 

50018] 8 (566. Νοῖε οἢ Ἵἢ. ν]ῖ]. 28), ἴῇ {Π6 διϑῖνε τείεγεηςα ἴο ἃ 

ατξεκ ρίόνεγ 1η [ἢς6 “ ὈΙΓα ἴῃ [Π6 δἱγ᾽ [ῃδΐ τεροσίβ βεογείβ (566 

Νοίβ οἢ Ἂἢ. Χ. 20), ἴῃ {Π6 σοδάϑβ δ5 γεργεϑβϑεηίηρ [Π6 5{1π}0]801Π Ὁ 

εἥεςϊ οἵ 411 ἰτὰ6 ἰδδοῃϊησ (5Ξεα Νοίβ οῃ Ἂἢ. χίϊ. 11), ΡεΠ8ρ5 

4150 ἴῃ ἴῃ6 Κπον]θάσε 5ῆενη (Ξε Νοίβ οἡ ἊὉἢ. ΧΙ]. 5) οὗ ἴῃς. ἀτεεῖκκ 
ῬΠΔΙΠΊΔΟΟΡΟΞΙ8,---ἰ 411 [Π15 ενιάδηςσθ, ἴῃ 15 συτηπ]δίϊνε ἔουοο, 

ψε Πηά ψῇῆδί σοτηρ6]5 τιι5 ἴο δάμη {πΠδΐ [Π6 θΟΟΚ οου]ά ποῖ ψΕ]]} 

Πᾶνα Ῥβθη νψυτὲςεη Ὀείογε [Π6 ξοῆοοὶβ οἵ {πεῸῈὶ (δγάδῃ δηά {πα 

ΡοΥσἢ Πδα οδίδϊηδα ἃ ργογηϊηδηΐ ροϑιίοη, Ζ.6. ποΐ ΘϑΊ] ΕΓ [Πδη 

ΒΟ 250. ΔΊ 655 σοημἤάεπηοα 1 Ῥγηρ Ὀείογε {Π6 γεδάεγ {ΠῸ 
βιθϑίδηςβ οὗ ΜῈ Τυ]εῖ5. δυραμπηθηΐ 85 ἴο {Π6 ΡΙΌΌΔΌ1]6 11πη1{5 οὗ 

ἴῃς ρευιοα ἢ] νγ]οἢ ἘΠςο] ϑἰαϑίεβ ΤΔΥ ἤᾶνα Ὀεεη νυϊτθη 

(ΕΞ εὐἰοοίασίεδ, 7γιἐγοί, δ᾽ 5). ΤΠΕ ΘΔΎΠΕΥ οὗ {Π656 11Π|1ἰ5 ἢ ἤχεβ 

45 ἅθονβ, αἴ ἀθουΐ Β.0. 250. Τῆδ Ἰδαίοσ με Ππάβ ἴῃ {Π6 σοϊποῖ- 
ἄεηςςα Ῥεΐνψεβθῃ ἴἴ δηά ῃ6 θοοΙς Κπονῃ δ5 {ῃῈ Δ ιβάομῃ οὗ [ῃ6 
50η οἱ 51΄γάοῃ, ἴΠ6 Εςοϊθϑίδϑβίϊσιβ οἵ 6 ἘΡΊ5ἢ ΑΡοοτυρΠδ. 
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Ι ργεβεηΐ {Πε56, ἃ5 Π6 ρῖνβϑβ {Π6Π], δηα ἰβᾶνε {με γεδάεγ ἴο πάρα 

οὗ {Πεὶγ δντἀθηῖ4] ἔοτγοα᾽, 

ἘοΟ]65. Υ]1. 13-τ-οῦ αηα ἘοοΪα5. ΧΧΧΠΙ]. 13---ὄ1 5. 

ἘἸΘΟΙΕΘ ἐν 1Π 1οο΄-ιοἘὁὌσἘσπΠΡῸΠΠ Π Ἤ ΟΟΙΠ 5. ΧΠ1Π1Π1: 25) ΖΟΣ 

ἘΠ ΟΟΙΈΘ ΧΙ τ οιοὁὅἍ«Ψ«ΨἘοιἭῃουΕιυὍὄυιὁ ἘΘΟΙῆ5: ΧΙ. 12- 

ἩΙΟΌΪΕς. νι: 20 Ὁ ᾿ς ἘΠΟΟΙ 5. χιχ. τὸ- 

ΤΠ ΟΙΕσ: Χ. 2,2, 15. ἼΑ --.ὕ.ς ἩΘΟΙ ΞΘ ΧΧῚ 9 ΧΙ ΖΕ: 20: 

ἘΙΘΟΙΘΘΣ χ᾽. Ὁ ὉΠ Ψν Π Ἔκ ἘΠ Ο]ὰ5. ΧΧΥἹ. 26. 

ἘΠ ΟΟΙΕΞῚ νι ροοπρροσ--- ἘοΟΪ.5. ΧΧΧΊΙ]. 185. 

ἘΠ ΕΙ ΘΙ Πρ ἘΠΟΟΙ 15: ΧΙΣ τὶ- 

Αϑϑυπηηρ {Π 656 Γοϑο Δ ΠΟ65. ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ ἀογίναίίοη δηα {παῖ 

Ἐς οΙαϑιαϑίϊσιβ ννὰβ {Π6 Ἰαΐευ ῬΟΟΚ οἵ {πῸ ἴννο, δηὰ ἰάεηςνιησ 

[Π6 ΤὐπεΥσείθβ οἵ 15 σγδηϑοηβ Ργεΐίδοα ἢ Ρίο]ειην ΡΉγβοοη, 

Μτ ΤΥ εγ σοποὶμαδ65 {παΐ [π6 Ῥοοΐς πον Ὀεΐοσα τ5 σου] ποῖ γε ]] 

μανε Ὀξδθὴ υυυτθη Ὀεδίογα Β.Ο. 2ΟοΟ δηά 15 ᾿ἱπο]]ηθα ἴο Π8ΠῚΘ 
Β.Ο, 1δὃο 85 (ῃ6 πιοϑδὲ ΡΙΌ Δ Ό]6 ἀαΐθ. ΕὙΥΟΤῚ {Π|5 ρΡοϊηΐ οὗ νὶεν 

[πΠ6 πϑδῖῆδ φίνεη ἴο {π6 ἰαίίεσ ῬΟΟΚ ἴῃ [(Π8 βδη]αϑὲ δίῃ Νειβίοῃ, 
τοπὶ ΜῃΙοἢ 1 Ραββα τηΐο {ῃ6 Ψυϊρσαΐθ, 15. τοί δ᾽τοσείμοσ ψ]ἢ- 

ουξ 5βισηϊῆοσδησα. Ὅπε ἰογπὶ Ζ οζοοϊαρίζεϊές ΡΥ σα ρροβεβ πὲ με 

ῬοΟΚ νὰβ Ἰοοκεᾶ οῃἡ 85 ζο]ονίηρ ἴῃ {πῃ ψάκε οἵ “Ζιειοίφοζασίος, 

ῬεΙοηρίηρ ἴο ἴῃ8 5816 ο1455 οἵ αϊάδοςς Ἰτεγαΐασγα [1 15, οἵ 

σουγδθ6, ἴτπῈ Παΐ Δ ποίου δοσοιηΐ οἱ [ἢ8 ὨδΔηΠΊ6. νγὰβ σίνβη ὈγῪ 

Ραἰγιϑέῖὶς ψυιεῖβ (Ἀυβπηι5, Οὐ ,η1772. 272. «δ γ7ηη1ὖ. α. 38) ΔηΠ ἃ Πᾶ5 Ὀθθη 

δάορίεα ὈΥ ΠΊΔΗΥ πιοάδγῃ 5οΠο αΥβ (Υ εϑίοοίί τη «δ γζζλ᾽ς Ζ)Ζεΐ. οὐ 
Δ ήδέε, Ατι. ἘεοἰροΙαςέζοι5), ἃ5 Ἐπ σἢ 1 τηθαπΐ {πὶ [Π6 ῬΟΟΪΚ τνὰϑ3 

8Δἢ ““ΕπςοΙΘϑι βίο 8] ομὲ ἴῃ {Π6 Ἰαΐει βσεῆβδα οἵ {ῃ6 ψοζά 85 σοη- 

ἰγαϑίβα ψ] ἢ “’ σδποηῖο8]," πὲ το ὈῈ τεδα ἴῃ {ῃ6 Ξε εοζεσία μοι ρἢ 
ποί οὗ δίπουν δ5 ἃ τὰ16 οὗ δι. [Ιοοκιησ, Ππονανευ, ἴο {ῃ6 

ίαςϊ τῃαΐϊ {ῇθτα ννὰβ ἃ ὈΟΟΙΚΚ δἰγοδαᾶν οσυγγοπΐῖ ἢ ΜΏΙΟΠ {Π6 πνοτά 

ἘποΙοϑιαϑίεϑ νγὰ5 αἰ βίη ΠΥ τι564 1η 115 ργθ- (ἢ ]ϑΈ Δ 56 η586, 1 15 

ἃ ΤῆοΥῈ παίμσαὶ σοῃΟ 50 ἴο πίεσ παῖ {Π6 οἱ τηθϑηϊησ νγὰ5 
Κερὲ ἴῃ νίενν δηά [Πδὲ [ῃ6 θΟΟΚ ννὰβ {πεγείοσβθ πδιηθα ψ] ἢ {πΠῈ 
5 σ ὨἸΪἤσδησα ΠΟΥ βισσεβίεα, ΤῊ[15 15 δ 811] ενθηΐβ ἴῇ ΠΔΥΠΊΟΩΥ 

ΜΙ της 58 ΜΙ Οἢ [ῃ6 νυ Υ]οΥΓ ΠΙΠ]561 τηα Καϑ οὐ [Π6 ψνοσα ΖΦ σείεσζα, 

-- [ἰὴ οἢ. ΧΧΧΥΠ. 33, ΠΕ Π6 βᾶγϑ οὗ {πΠ6 πΠΙΘΑΥΩΘα ννου]ζοῖς οὗ 

της ψουἹα τΠδΐ {Π6νῪ “.5}8]] ποΐ δῖ ΠΙΡῊ ἴῃ {Π6 σοηρστεσαίϊοη,) Ζ, 6. 

1 ΤΠ 50} ]6οΐ 15 τηογα [Π]]Ὺ ἀἰἸβουββεα ἴῃ οἢ, ἰν. 

ΕΘΟΙΕΒΙΑΒΤῈΒ τ 



24 ΤΝΤΕΘΘΒΕΨΙΘΙΝ: 

1ῃ 1Π6 δεοζεσϊα, ΟΥ Δοδάθτην οἵ 5ᾶσεβ, Δηα [4115 1ὴ ἢ Μτ Τυ]εῖς 

[ΠεοῦῪ {παὶ 5 ΟΥΚ νγὰβ Τῇοσα οὐ 1655 ᾿ηῆιεησεα Ὀν Εσο]ε- 
βιαϑίεαβ. Αποίπευ σομητηδηίδίου (Η1Ζ]65) 15 1εα ἰο {Π6 58)η6 σοη- 

οἸ βίου οὐ αἰπεγαηΐ σγοιθηάβ. [Ιη {πε ρἱοίαγε οὗ {Π6 Ρο] τς 4] 

Εν}]5 οὗ νυ: ἢ {Π6 νυ] ῈΓ σοΙηρ]δ1η5 [ἢ Οἢ. ἴν. 13, 1]. 10, 26, ΟΥ̓ οὗ 

8. γοιπηρ Δη4 ργοῆισαῖθ ομ6 1ῃ Ἷἢ. χ. τό, μα Πηάδβ ἀεβηϊίε 8]1ὸ- 

ΒΙΟη5 ἴο {Π6 Ὠϊβίουν οἵ Ερυρι πηᾶεὺ Ῥιοϊειην ῬΒΙΠορδίου δηά 

Ῥίον ἘΡΙΡΠδη65 τοϑρεοίνεῖν, δηα, δἰ που σῇ 1 πηδᾶν Ὀεὲ δά- 

ΠΕ {πΠᾶΐϊ 1Π6 γείεγεησαϑ ἀῖα οί ϑαΠοΙΘηΠΠν ἀεῆπηιίε ἴο 6ϑία- 

ὈΠ5} [Π6 φΡοϊηΐ, 1 ἰαἴζεη ὈΥν {πεπΊβεϊνεϑ, γεῖ, 85. ΒΌρευν ηησ Οἢ 

ΟἾΠΕΓ δνιἄδησα, 1 Μη] ΡῈ {εἰῖ, 1 {δ1ηΚ, ἴΠ8ὲ {Πὲν Πᾶνα ἃ Ἷοη- 

516ΘΥΔ ΌὈΪ6 σοτγοθογαΐξιησ [οΥς6. 

ΑΞ5 {86 τϑϑϊε ἴο πο {Π6586 11π65 οὗ ᾿πίδγθησθα σοηνεῦσα ΜῈ 
Ὦδνα Δοσογά!ηρ]ν ἴο {πη οἱ Ἐππο]εϑιαϑίαβ 85 ψΎ ς6 ἢ ΘΟΕ ΠΟΙ 

Ῥεΐνψεθη Β.6. 240, [ῃ6 ἀαίε οἵ [ῃ6 ἀβδίῃ οἵ Ζεῃο, δῃά Β.6. 181, 

{Πηδἰ οὗ [ῃς ἄβδιῃ οἵ Ῥίοϊεσην ΕΡΊΡῃδπΠ65. : 

11. Α τεορηΐ οτος ((τΆϊ[2Ζ) Πα5 σῸΠΒ ἃ βίερ ἔυσίμου, αϑϑισηλησ 

1Π6 ῬοΟΚ ἴο {Π6 τεῖρῃ οἵ Ηγοα [6 Οτααδΐ, απ ἰγϑαῖΐβ 1{ 85 ρύδει- 
οΔΙγ ἴῃ ρδτί ἃ ργοίθϑί σα ηϑί {Π6 τη 8]- Δ Π1Π]β γαίῃ οὗ Π15 σονοζη- 

τηδηΐ, δηα ἴῃ ρδατί ἃ ροϊειηϊς ἀσδϊηϑβί {Π6 σι βίησ Δϑοθί!οιβιη οὗ {ῃ6 

Ἐδσϑεηθα. 1 οδπηπηοί 584Υ, πον ενοῦ, {πὶ {Π6 δύριπηθηΐθ  ΠΙΟἢ Πα 

δἄἀνδηςεϑ ἴῃ ϑιρροτί οὗ {[Π15 Πυροΐμβ515 566 }} ἴο Τὴ8 5}{Π0] 6} {1ν 

γε σ ἢ ἴο 681] ἴῃ [815 ρΙδοβ ἔοσ Ἔβχδιη! πδῖ!οη ἴῃ ἀδῖδ}] (ϑοπὶς οἵ 

{Π6 πὶ Μ}1} Πα τπδηίίοη ἴῃ {Π6 ποΐ65), Δη ἃ {εν 8Γ6, ἴο 580 [Πε ἰξαϑί, 

αν ουϊννεϊσῃεα ὈΥ {πῸ ενϊάεπος {πὲ Πδ5 1ε4 Ὑ υ]εῦ δηὰ ΗἰιΖζὶρ, 

{τἀν ]]ησ οὐ ἀϊδειηοί 11π65 οὗ Ἰηνϑϑι ρδίϊοη, ἴο {Π61Γ σΟΠΟ]5ΙΟΠ. 
1 τε] 5, ἢ [15 ἀαΐςθ, {Ππι5 ΔΊ Υ]ν Θϑίδ Ὁ ]Π5Π64, ἴο ΘΠ4ΈΕΙΓΕ 

Ἰηῖο τῆς ρίδη δῃηᾷ ρυσροβε οὗ ἴΠ6 Ὀοοκ, 115 γεϊδίοῃ ἴο {ΠῸ εη- 

νἱγοηπηθηΐ οὗ [Π6 {1π|6, ἴο Θδι] ΕΓ 8Δη4 ἴο ᾿αΐευ τεδοῃϊηρ ἴῃ {Π6 

5816 ΤΕΡΊΟΩ οὗ ἰπΠουσῃξ. 186 ΡΕσυ] δ  σΠαγδοίεῦ οὗ [ῃ6 ὈΟΟΚ, 15 

τηδηϊξεϑδί γσερτοαποίοῃ, αν πηάδγ {Π6 αἀγαπηδίϊο ρεγβϑοηδίϊοη οὗ 

115 ΓΟΥΠῚ, Οὗ ἃ ΤῈ 8] ρεύϑοῃδὶ ἜἘΧρεΊΘης6, ΠδΔ5 166 Π16 ἰο {Π1ηΚ ἰΠδΐ 

Ι “δῇ 4ο [15 ποτα εδοιςνοὶν τη [ῃ68 ἔοΥτη οὗ δὴ 1468] ὈΙΟΟΥΆΡΗΥ 

οὗ 1ῃ68 νυυῖεσ, θαββα ΠΡΟ᾿ συςῇ ἐἰαζα ἃ5 ἴῃ ὈΟΟΚ [561 ργεβθηΐβ, 

1Π8ῃ Ὀν ἰγεδίησ [ῃ6 βυθ]θεοϊ ἴῃ [η6 ΤΟΥ͂Θ ϑυβϑίθῃγδίς γα ὺ ἡ ΠΙΟἢ 

νου 6 παίαγαὶ ἴῃ δ ἢ ἃ {τῪϑδίϊϑα 845 {ῃ6 ρύεϑεηῖ. Τὸ {(ἢδί 

ὈΙΟΡΤΑΡὮΥ 1 Δοςογά!ησ]ν ποῦν ἰηνῖα {Π6 αἰεηίίοη οὗ {68 Γεδαου. 



ἹΝΕΓΕΘΘΟΌΘΡΙΘΙΗ: 35 

ΘΗΑΡΊΣΕ 

ΑΝ ΙΡΕΑΙ, ΒΙΟΘΕΑΡΗΥ, 

1 ννου]α θα ἃ σοπηραγαίν ον βαϑν (851, οὗ σουγϑ6, ἴο ντῖία [Π6 

1 οὗ τῆς {τδάϊοηδὶ δαίμοῦ οὐ Ἐδο]εβϑιαϑίεββ. ὙΠῈ ταῖσῃ οὗ 

ΘΟΙοπΊΟη ““1}ῺῺ 411 Π15 σἹογυ " δηα ψ 411 ΠΙ5. ννιβάομ Πᾶ5 οἴϊβῃ 

ΓαΓΠ]5Πη6 4 4 ϑαθ]εος Ὀοίῃ [οσ {Π6 ΠΙβίογιδῃ δηα ἴἢ68 ροεῖ. ὙΠθτα 
νου] Ὀ6 ἃ 5ρ6ςῖδὶ ᾿ητεγοϑβί, 1 μα σου]ά ἰτεαΐ [ῃς Ὀοοΐς Ὀεΐοσα 
15 85 ἰθδδάϊησ τιι5 ᾿ἴηΐο [ῃ6 ΓΟΡΊΟΩ [Πδΐ 1165 θοὸν {πΠῸ βατγέασς οὗ 

Πϊσίογυ, δῃᾷ ἢπα ἴῃ 1 δὴ διίζοθι συ ρἢο 8] ἐταστηθηΐ ἴῃ ΜΙ Οἢ 

της γογδὶ ννυιεγ ἰΔ14 Ρεΐοσα τι5 5 οὐ Ἔχρϑσεποα οὗ 11{6 δηά {8 

σΟΠΟΙ]ΙϑΙοη5 τῷ ΨΏΙΟΠ ΠῸ Πα Ὀέερη Ἰεα [τοιρῇ τ. Τη6 (οη- 

[6 ϑϑιοηϑ οὐ ϑοϊοσήοῃ νου] Πᾶνα οἡ [ῃ δῖ Δ550ΠΊρ(ΙΟ. ἃ [Δϑοι πδίϊοη 

ποί 1655 ρον εγῖα]! [Π8η {Πο56 οὗ Αὐριβίίηθ οὐ Ἀοιβϑεαι. ΕῸΓ 

1[Π6 γεαϑοῇ5 ΏΙΓΘῃ Πᾶνα θθθη σίνεηῃ ἴῃ {ῃ6 ργεσοεάϊησ σμαρίει, 1 

σοδηηοί δαάορίὶ πὲ σοῃο] 510, πη 8171 σΟΙΡΕ]]εα ἴο τοϑί τη ἴΠ6 

Ῥα]οΓ {πὶ Εδοοϊεϑιαϑίεθ νὰ ἴῃς ψοῖκ οὗ δὴ ππΚπον ὉΥΠΟΓ 

δου ἴνοὸ Ππαπηατεα γεδῦβ θείοσα {πῸ (γι δίῃ θοῦ. ΤῸ ὑυυῖθ Π15 

1π|ὸ6 πη δ Γ 50 σΟΠαΙΓΟΏΒ5 ΠΊΔΥῪ 5θοῖὴ ἃ βοιηονμαὶ δα νεηταγοιι5 

ΘὨΐοΥρυθα. ΟἿ 15 ὀορεξη ἴο {ΠεῸ σμδῖρε οὗ Ἄνοϊνιησ ἃ ὈΪΟσΥΆΡἢΥ 

οιξ οὗ ΟΠ6᾽5 ᾿ΠΠΕΘΥΓ ΟΠ ΒΟΙΟΙΙ5Πη655, Οὗ 5ΠΠΠΠΠΟΏΙΠΡ᾽ ἃ ΞΒΡΘΟΙΓΔ] οΥ ΠῚ 

ουαἱ οὗ {ῃξς οἰοπαϊαπα οὗ ᾿ππαρι ηδίιοη. 1 πᾶνε ἔεϊΐ, πονγενεῦ, 

Ἰοοκίησ ἴο [Π8 5Ρ6 018] οσμαζδοίεσ οἵ ῆς θοοκ, {παΐ {Π|5 σοι] θα 

ἃ ΤΊΟΓΕ βαιἰϑίδοϊουυ ΨΥ οἱ βδίδιίσ ἴΠ6 νὶενν {Παΐ 1 πᾶνε θθεη 1ςά 

ἴο ΠοΙ4 85 ἴο {Π6 οσοδϑβίοῃ, ρίδῃ, δπὰ ραγροβε οἵ τῆς ῬοΟΚ [ῃδ 

[ῃ6 τόξα ϑυϑίεπγαίῖις αἰβϑουίδαίιοη ἢ ΠΙΟΠ {πῸ 5ἰθάδηΐ 15 

ἔἈ 1111 ἴῃ (ΟΠ  ΠΐδΙ185 δΔηα [πἰγοάποίίοηβΒ. ὙΠῈ ὈΟΟΚ Πδ5 80 

ΠΠΕΕῸ οὗ ἃ ἔοσυπηαὶ ρΙδη, Δ Πα 15 50 τ ΠΟ ἢ, ἴῃ 5ρι6 οὗ {πεῸ ρεβοηδίεα 

ΔΙ ΠΟΥΒΠΙΡ, οὗ 1Π6 ἡδίυσε οὗ δὴ διυςο ] ΡΥ ΡΟ 81 ΠΟΘ 55:00, 

ΡῬΑΙΥ, 1ἰ 15 οἰθασ, ἀε]Πεγαΐθ, ραν, ρεσθδρδ, ἴο 8η εχίεηϊ οὗ 

ΜΏΙΟΏ [ῃ86 ΨΥΙΠΈΕΓ νγᾶ8 ΘΟΔΥ͂ΟΟΙΥ σοηβοῖοι 5, Ὀαίγαυιηρ [15 {γπ6 

πδίαγα Ὀαπθδίῃ {Π6 νεῖ] οὗ {πΠῈῸ σμαϊδοίεσ 6 δα δϑβϑιτηθά, {Πδὲ 

1ῃς ἀ5Κ οἵ ροτγίγαγιησ [ῃ6 ᾿ἰπεαμηθηΐβ {πὶ 116 Ῥοπθδίῃ {πα νεῖ] 

15 σοιῃραγαίϊνεϊυ εαϑγ. Α5 ἢ τῆς δ ελϑέος οἵ Ῥάᾶβ.8] οἵ οἵ 

2. -- 2 



36 ΤΝΤ ΘΟ ΘΙ ΘΩΣ 

Τουθεσί, οὐ {Π6 «δογῖϑίς οἵ ΘΠ ΚΈβρεαῦα, νγα ἴεεὶ {Πδὲ [ΠῈ νεῦν 
18 οὗ 1[Π6 τηδῃ βίδηάβ Ὀεΐοϊβ ι1ι5, 85 ψοζέυά.. δἰ ἐφεογίῤία 
ζαδεϊίδ, τὰ 41} 115 τη σμαγδοίογιϑίῖοβ. ὧνε ἀϊνίηθ {ΠῸ ᾿ποϊάθηΐβ 

οἵ {πδΐ 1Π| ΠΌμ [Π6 ᾿πΊργ655 πεν Πᾶνα ἰθῖς ΠΡΟΙ ΠῚ5 σΠδύδοίοσ, 

δΔηα ῸΠῚ οσἤδηςσα ΟΓΑ5 ἴῃ ΜΨΏΙΟΠ ΠΊΟΙΘ 15 τηθαηΐ τΠδη τηεξοῖβ 

{6 δι. 

ΚοΠΕΙ βίῃ (1 5141] 5886 {πΠ6 δῖὴηβ ὈΥ δηςοϊραίϊοη, ἃ5 Ὀείίεῦ [πη 

186 σοηδίδηϊΐ τεραίτοη οὗ “16 ν τεσ," οὐ τῆς βυθ]εοί οὗ οὐγ 

ΤΩ ΘΠΊΟΙΓ ἢ γὰ5 ὈοΥ͂η, δοσογαάϊηρσ ἴο {Π6 νῖεν βίδίεα ἀρονε, 5οπλα- 

ΏΕΓα δροιΐ Β.Ο, 23.0.0 Ηδ ννὰβ δῇ ΟἿΪΥ 50η, “οη6 δίοῃε δῃηᾶ 

ποῖ ἃ βεςοπά," ψιπουΐ ἃ Ὀγοῖμογ (ςἢ. ἵν. 8). ΗΙἰ5 ἐδῖπεγ ᾿ϊνεὰ ἴῃ 
Τα εεαϊ, θαΐ ποί ἴῃ [ΘΥΈ 5416 πη, δηα ἴο βπ4 “1πε ννᾶν ἰο {Πε εἰΐν,ἢ 

1Π6 νγαᾶὺ ψῃΙΟἢ ἤοη6 Ὀπῖΐ [Π6 ῬΥΓΟν ΓΌ 14] “΄ [00] ἀπλοηρ στον η- ΠΡ 

ΤΏ6η σοΟιΠ]α Τη155, σϑιηα Ὀείοσε [ῃ6 οἢ11] 5 Π]η4 δὲ δῇ εδὺν ἂρὲ 85 

[π6 τεϑὲ οἵ βασδοιίυ δηα σουζαρα (ἢ. χ. 18). ὙΠῸ Ῥονβ εἄιποδ- 

[ἰἸοη, Πονδνεῦ, ννγὰ5 σδυγ θα οὐ ἢ [ῃ8 ϑυπαρσοσιια 50Π00] οὗ [πε 

σΟΙΠΓΥ ἴον ΠΘΔΥΓ ΜΏΙΟΗ ΠΕ ᾿ἰνεά, δηα ννὰ5 για ηΐατν ἘΠΟΙ ἢ 

ἴῃ 115 σμαγδοίθι, ϑυσηυ]δίϊησ ἃ ἀθ 56 ἔογ Κηον]εᾶσα ὑνῃ]οἢ 1ἰ 

σου]ά ποί ϑ5α(ἰϑίγ. Ἠδθ ἰβασγῃηΐ, ἃ5 8411 σῃ]] σε οὗ [εν] ραγεηΐβ 

Ἰεαγηΐ, τς «δ εηεᾷ οὐ (τεεά οὗ [5{8ε], “" Ηδδγ, Ο [5γδε], τὴς 1οσά 

τὴν αοά 15 οπε 1ιογά " (6. ν]. 4), ἀη4 [Π6 βεηΐθηςσθϑβ [Πδΐ νγεσα 

νυτθη οα [Π6 ῬΗγ]δοίθυε5 νν]Οἢ Ῥογ5, ΏΘη {πον τεδομεα {ΠῸ 

αϑε οὗ {πϊτίθεη δηα Ὀεοδπηα ΓΒ] άγοη οὗ τῆς Τᾶνν, σγοσα οἡ {Π 61 

ξοτεμεδα δηά {ΠΕ61Ὑ δύτηβ5. Ηδ νὰβ ἰδιρῃΐ πηδηΥ οὗ {ΠῸ Ῥγονειθϑ5 

ὙνΠΙΟΉ Ργοο] δι πηθα {Πα “[Π6 ἔξ οὗ [Π6 1ιογά 15 [Ὡς Ὀεριπηϊηρ οὗ 

Κηον]εασε" (Ῥίον. 1. 7), Δηα Ἰδαγηΐ ἴο σενεῦθηοβ ΘΟΪ]ΟΠΊΟη 85 {Π6 

1464] ραίϊζεσζῃ οἵ ἴΠ6 νν βάομ δηα Ἰαύρεηςββ5 οἵ πεατί [δῖ στον ουἂΐ 

οὗ ἃ ν]άθε Ἄχρεήδηςβ (1 Κίηρϑ ἴν. 29). Βαΐ 1ἴ ννὰβ ἃ {{π|6 οὗ σοτῃ- 

ρῬατγαΐϊνε ἀββάηβϑββ ἴῃ {Π6 {6 οἵ [5γ86]1. Ὅῆε ἰδϑί οὗ {Π6 ργορῃμεῖξ 
δᾶ 5ροόοκβϑῆ 50ΠΊ6 ἔννο σδηΐιγιθεβ Ὀείοσε, δηα {6 γα ὑγεῦα ἔενν ΠΟ 

ϑ(μαϊεα 15 ὙΥΠΙΊΉσ5 ΟΥ̓ ΤΠο56 οὗ 15 ρτβάδβοθβββϑούβ. ΤΠη6 στγεδΐ 

τηδϑίους οὗ [5Υ8 8] δηᾶ τϑδοῆοιβ οἵ {πε [8 δα ποΐ γεΐ σδϊϑεά 

τῆς ἔδρστις οὗ ἰγδάϊοη ἡ ΠΙΟΠ ννα5 αἰζεγνναγαάβ εἰ ΟαἸἘα ἴῃ {πὲ 
Ταϊθα. ΤΠ εἐχρεοίζδίοηβ οὗ ἰῃς Αποϊηϊεα Κιίηρ ΨΕ 6 ἴοσ 1Π6 

της ἀοπηδηΐ, δηα εν ψεῖα Ἰοοκίησ ἰου “τεἀδιηρίοῃ ἴῃ [6αι- 

Δ 50 Ενχα]ά, ΖηεἼγοά. 19 ΞερίροΙασίές. 



ΙΝΤἈΟΘΌΣΝΤΙΟΝ. 37 ὥ 

5816 Π| ΟΥ̓ ἴογ “16 σοπϑοϊδίίοη οἵ [5046]. ῬΠδγιθεθ δηά 

σαάάϊοεεος απα Ἐϑβθηθ5, Γπουρῇ [6 σεύτηβ οὗ {πε τεϑρεοίϊνε 

βυϑβίθιηϑβ τϊσῃΐϊ θὲ ἰοαπά ἴῃ [πε [Πποιρηϊβ οἵ τη θη, γεῖα ποΐ 85 γεί 

ϑΕ ] δίῃ σ [6 το] σΊοι5. δοςνιν οἵ [Π6 ρεορὶς ὈΥ {πΠ6 1 ΓΙ νΑΙΓΥ 

85 ἰεδοῆεῖβ. ὙΠε Ποίοὶς βίγιρσοὶς οὗ πΠ6 Μδοσαῦθεθοβ ἀρσαϊηϑί {Π6 

1Δοϊαίγν οὗ ϑ'υ τα ννγὰ5 δ5 γεῖ ἴῃ {Π6 διΐατα, δηα [Π6 δα ]Ὺ ΠΙβίοΥΥ 

οὗ ἰῃς παίϊοῃ, {πὸ τ θη Ίοσ65 οὐ ΑΡτδἤδιη δηα ἴϑαδο δηα [δοοῦ, 

αἸά4 ποῖ Κιπάϊς {πῸ ραίτιοίίς. απ Π5145ΠῚ ΏΙΟ, ΓΠΕΥ σαπΊῈ ἴο 

Κιη416 αἴεγνναιάβ. ὙΠ θα ννὰ5 8 σγονιηρ ἰσημάἄθηου ἴο [4]1] ᾿πίο 

της πιοάφ5 οἵ ἐποιρῃΐϊ δηα βρεθῇ δηά [16 οἵ [πΠ6 ατεοῖκα δπάᾶ 

ϑυτίδηβ ἢ τ ΠΟΠὶ {Π8 βσοῇ5 οὗ ΑὈταΠαπ νοῦα Ὀγουρσῃς ἰηΐο 

σοπίαοϊ. Ἐνβηῃ (ῃε βδούβαά ἤδπὶδ οἵ ΄δῆνεῃ οἵὐὔ᾽ [ἐποναῆ, 50 

ῬΓΕοΐοι5 ἰο {πεῖγ ἐδ εύβ, μδα ἀγορρεα ᾿πίο τῃς Ὀδοϊκργοιηά, δπα 

Τ6η ΠΑΌΙΓΠΑΠν ϑροῖτε οἵ ““(οά," οἵ “1τἢς (τεαίοῦ," δἴζοσγ {Π6 

ΤΊΔΏΠΕΟΙ οὗ [Π6 Οτεξοκϑδ (ςἢ. χη. 1). 1 νὰ ἃ {{Π16, σΈΟἢ 85. 4]} 

πδίϊοη5 δηα (μυτοπο5 ἤᾶνε Κποννῆ, οἵ σοηνθηςοηδ! νυ δηά 

τοῦῖπθ. ὙὍὙΠΕ τε]σίοη οἵ {ῃΠ6 ρξορίβ, βιαςοἢ 85 {Π6 ον 5δν ἴΐ, 

νγὰ5 ποΐί δ ἢ 8ἃ5 ἴο σ8]1] οἷἱξ. δῃῪ νεῖν ἄξερ βηἰμβίασθη. ΤΠῈ 

ΘΑ] οὗ Π15 ραύεηῖβ ἢδά δἰἰγδοίϊβ ἃ ποί οἵ 50- δ᾽] ἀδνοιῖῖ 

ῬΕΙΒΟΩ5 ΤΟυπη ἃ {Π6Π|, ἀηα ΠῚ5 τηοίπεῦ ἢ8α σοπα πηάθΥ {ΠεΕῚΓ 

᾿ηἤπθηςςρ, δηα ἴῃ ΡῬΓΟΡΟΥ ΟΏ 85 506 ἀϊά 50, [Δ:1|εα ἴο σαϊῃ δὴν 

ΠοΙΪά οἡ Ποῦ 5οῃη δ πραγί, δηᾷ οἴ ὯῸ Π]ΘΠΊΟΙΥ οὗ ἃ {τπὸ ραίίεγῃ οὗ 

νου Δ ηΠΟοΟά ἔοτ Πἰπὶ ἴο τανεύθεηοα δηα ἴονθ. Ἐνβῃ 5}6 [ογπηχοά 

ΠΟ Θχοθρίοῃ ἴῃ δέζου γεαῖβ ἴο {πΠ6 ϑινεθρίησ σθηβιγα ἢ ΜΠΙΟΉ ΠῈ 

ἀεβοϊαγεά {παξ δπιοησ 411 [ῃ6 ψοηθη με Πδᾶ τηξί πε ἢδά πενεῦ 

Κηονη ΟὔΘ ῆο 5διβϑῆβα ἢἰ5 1468] οἵ ψῇῆδϊ ἃ ἴτπ6 ννοπδῃ 

5Που ]α Ὀς (ΟΠ. ν]]. 22), Τῇ το] σιοηϊδίβ ηο ἀϊΓεοϊεα ΠοΥ σοη- 

5οίθηςα ο8116 64 φδοῇ. οἵἴμεσ Ὀγ ἴπΠ6 πδπὶδ οἵ “ Εαεηα," “ Βτοίμει,; 

οΥ “ (οτηρδηίοη," δῃά οἱδϊπηβα ἴο θὲ οἵ ἴποϑβε οἵ ποῦ ΜΙ ΔΙΔ ΟῚ 

μα βροίεβῃ, “ἦνῃο ἰδαγεαὰ {ῃ6 Τιοτά δηᾶ βρβᾷῖκε οἴϊξξη οπὲε ἴο 

Δποίμον "ἢ (Δ 4]. 11. 16). Κομείθίῃ δανν Του σἢ ΠΕΙΓ ΠΥΡΟΟΙΙ5Υ, 

ννϑίοῃοα {Πε6πὶ σοϊησ ἴο {πΠ6 Ποιβε οἵ ἀοά, Ζ.4., ἴο ἰεΠρ]6 ΟΥἉ 

ΞΥΠΑΡΌσις (Ρ5. ᾿ἰχχῖν. 8), ἀπά πεαγά {πεὶγ Ἰοὴσ δῃα ψοσαν δπά 
ΜΙΠαΥ ρῥγαγοῖβ---ἰῃς νεΥΎ βδοτῆςα οἵ ἴοοἱβ (ἢ. ν. 1, 2). Ηδ 88} 

μον ἔμεν πλϑάθ νονβ ἴῃ {ἰπ|6 οὗ 5ἰσκῆβϑϑ οὐ᾽ ἄδηδοθί, Δη4 ἴῃ θη, 

θη [π6 Ρ67] Βα ραϑαβϑεᾶ αναὺ, σϑηβ Ὀεΐογε {Π6 ρυίεϑί, οἡ 

ΟΠ {ΠΥ Ἰοοϊκοα 845 [6 τη ϑϑθησοαῦ ΟΥ̓ Δηνφεὶ οὗ {Πε6 [οτά, ν᾿ ἢ 



38 ΤΝΤ ΕΘΟΙΕΓΘΗΣΕΘΙΙ. 

ἔγιν οΙοιι5 ἜχοιιθῈ5 [ῸΥ 115 ΠΟη-ΓἸΠΙτηβηΐ (ςἢ. ν. 4---); πον ΤΠΕΥ 

το] ἃ [Π61Γ ἀγεαπὴβ 85 πουρ ἴπον ΕΙῈ δῇ Δροσδῖίγρϑθα ΠΌΤ 

Βεανεῃ (ςἢ. ν. 7). 1 ννᾶὰθ Πξοεβϑϑασυ ἰο βηὰ ἃ ρῆσγαβε ἴο ἀ15- 

ἘΠΊ 5ἢ [Π6 ἔγπ6 ὑγΟΥΒΠΙΡΡΟ 5 τοση {πεβε ργείθη δ, δπα 1π5ἰ 

85 Τῆ6ῃ, ὉΠ66Γ (Π6 ᾿Ιηἤπεηςς οὗ [Π6 τηᾶχὶπὶ {Πδΐ Ἰαησιασα νγᾶ5 

δσίνθῃ ἴο σοηθδδὶ οὐἵ [Πουρῃϊΐβ, σδπ]6 ἴο 5ρεδζκ οὗ ζα σψέγΖίἐ γαῖα 

85 αἰπεσγεηί ΠΌΤ ἴῃς οταἀϊ παν ΦέγΖέ, 50 ΚΚΟΠΟΙε ἢ σου] οηϊν 

ΕΧΡΙΕ55 ΠῚ5 βοούῃ οὗ 86 Πυροογιεβ ὈγΥ σοηίγαβίϊησ {Π6Π|, 85 

ψ ἢ [6 ΘΠ Ρἢ 8515 οὗ ᾿ςογϑίϊοη, ψ ἢ “ τΠο56 ννῃο ἔθασ (οά, ννῇῆο 

1η 4664 δαγ ῬὈείοτγε μῖτὴ " (ςἢ. νι]. 12). 
Α5 Κομείε σζανν ἴο γεδῦβ οὗ ᾿ἸηδηΠοοά, ΠΕ νγαβ σδ]]θα ἴο ἴαϊκε 

ἢ15 ραζί ἴῃ ἴῃ6 Ἰδθουΐβ οἵ {Π6 σογηβε]ά δηάᾶ {πε νπεναγά. ὍΠΕῈ 

γε ἢ οὗ 15 [δῖ Ποὺ ΑἸ ποί Ἰοδα ἢϊπὶ ἴο Ὀτησ ΠΡ ΠΙ5 50η ἴο ἃ 

5οῖ[-Παη δα Ἰεϊβασα, ἔοσ τηθρη δα ποῖ ἴδῃ σξαβοα ἰοὸ ΧΓεσορΪΖα 

1ῃ6 ὈΙοββϑεάηβϑϑ οἵ ἴο]], δηά 1 δα Ὀξοοπῆα 84 ρίόνεγρ {πδΐ ἃ 

[Δ ΠῈῦ ῆο ἄοεϑ ποΐ θοῦ ἢ15 5οῇϑ5 ἴο ἰδθοιιτ τ {Π61Γ απ 5. 

ἰεα 65 πεῖ ἴο Ὀ6 [Πϊανο5. ὍΤΠ6 (θοῇ 5 οἵ [5Γ86] γε πεπ οΥ 

{πᾶ [Πς6 “Κιηρ Ὠϊγη56 1 νὰ5 βεγνεα Ὀγ [ες 8614 (ςἢ. ν. 9) δπά 

“ ἄξβρίϑα ποΐ Πυβθδησγυ 7 ννὰ5 οὔα οὗ {ῃ6 τηδχὶπηβ οὗ {Π6 νν]56. 

Ιῃ δ΄ϊεῦ γϑαῖβ, θη ρθαβιτα δα Ὀτγουσῃξέ βαίείν δηα γε ] Π655, 

δηα «δἰ πΈ165 ρ8]164 οἡ {πΠ6 ραϊδΐθ, Κομεὶεῖῃ Ἰοοκεα Ῥδοκ τεστοῖ- 

{]]Υ οἡ {Παΐ “βυυεεῖ 516 6ρ " οὗ ἴΠ6 Ἰαθουτγ οὐ βδι]εῦ ἄδυϑ, ΠΟ ἢ 

[Ο]]ονγεα οὐ {πε ἔπιραϊ, οὐ ὄνεῆ βοδηΐυ, Π168] (ςἢ. ν. 12). 

Α5 Πα σύενν ΠΡ [0 ΤηδηΠοοά, Ποννενεῖ, ἴΠ6Υ6 σ8ΔΠΊ6 ἃ σἤδηρα. 

{1ΚῈ ἴῃ γοπηροῦ 500 ἴῃ {Π6 ΡδΥδΌ]6 (16 χν. 12) μα ἀδϑισγεα ἴο 

566 ἴη6 ψοῦ]α {Πδΐ Ιὰν Ῥεγοηά {πῸ ἢ11|5, Ῥεγοηα {ἢ νναΐβυβ, αηὰ 

Δϑκεα [οσ ἢ15 ρογίίοῃ οἵ σοοάβ δῃηὰ νεηΐ Π15 νγὰὺ ἴηΐο ἃ δῦ 

σοιηΐτυ. ΑπΊλοηρ [6 Τενγβ, ἃ5 δηηοησ ἴῃς ατξεῖτθ, δηα Ρδγίν, 

1Π 6664, 45 ἃ σοῃηβδεάαθηςσα οὗ {ΠΕῚῚ Ἰηϊευσουγθο ψ ἢ {Π6πὶ, [Π15 

Πα σοπὶα ἰο Ὀ6 τεσαγάθα δ5 οὔθ οἵ {πῸ ραίῃβ ἴο ψίβάομῃ δηά 

Ἰαῦσθηθθϑ οὗ μοαῦί. ὅ0 {πῸ6 ὅϑοη οὗ :σδοῇ ψτοίθ 4 {Ππ{|6Ὸ Ἰδίευ : 

“«Α πῖδη ἰμδΐ Παίῃ ἰγανε]βα Κηοινεῖῃ τήδην {π|ησ5. “Ηδε 5881] 

5ΒΕΙνΘ ΔΙΠΟΩσ σγααῖ ΠΊΘΏ, 8η4ἃ ΔρΡρδδσὶ Ὀείογε ῬΥΓΠΟ65; 6 ν1]]} 

ἴγαν 8] {Πγοιυρ δίγδηρα σοιηΐΓ65 ; [οΥ ἢς Παίῃ {πε τῆς σοοά 

ΔΠῸ ἘΝῚ διοῆϑ τηθη  (ΕςΟ]05. χχσῖν. Ὁ, χχσχῖχ. 4. (ΌΤΗ: 
Ἡοπηοθῖ, Οἷα. τ. 3. Απᾶ 1 ἃ [εὃνν ἰγανε] θα δηγνῃεγε δ (μδὲ 

ΡοΓΙΟά, 1 τνὰ5. δἰπηοϑί ἃ πιαίίευ οὗ σοιτϑα {Πα ἢ6 5ῃου]ά αἰγεοξ 
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ἢ15 βίερε ἴο ΑἸεχαηάσγια. [πΐογοοιτθα Ὀθίνναθη ἴῃς ἔννο Πδί]οη5 οὗ 

Ἐρσγρί δηά Τᾳ δῇ νναβ, ᾿ηἀθεά, πὸ μὸν [Πησ, Ῥϑατχηχηθίϊοῆι, 

ἴῃ {π6 ἄδαγβ οἵ Μαμῃδϑβϑθῦ, Παᾷ ἴντα 7ενν ἴο ϑείζ]α ἴῃ ἢΪ5 

Κιηρσάομγ. ὙΠεῖα Πδα Ὀδεθὴ [ϑΥδ6]165 “Ῥεγοπάᾶ {πε τνοῖβ οὗ 

ἘΤΠΙΟΡΙΑ4᾽ ἴῃ 1ἴπ6 ἄδγϑ οἱ 7οϑίδῃῃ (Ζερῇ. 111. 10). ΑἸ]Ἰδ}χδῃάθσ, 

1ῃ ἰουπηάϊησ {Π6 Πανν ΟΥ̓ ΜΉΘ νγὰβ5 ἴο {πΠπΊουί811Ζ6 Π15 ΠΔΠΊ6, 

Πα [ο]οννεὰ ἴῃ [με ἰοοϊδίερβ οἵ Ῥϑαπιηηδίοῆιιθ. Τῆς ἢγβί 

οἔ της Ρίοϊδηοβ μαά Ὀτοιρηϊ ονοῦ τῇϑην {ποι βαηά5, απα {παν 

Οσσμαρί α 4 ἀϊβίϊηοὶϊ σιαγίογ οὗ {πΠς οἰϊγὦ, ῬΒΙδάοΙρμι5. δα, 

85 ἴῃ ϑἴουυ τϑη, ἰηνιεα βενεηϊγοίνο οἵ (6 εἰ ἄθγβ οἵ [5786] 

ἴο 5 ραΐδοθ ἰπαὶΐξ {πεὺ τηϊσῃΐ ἰγαηϑίαΐα {Π61Γ Τῶν 85 δῇ 

δαἀάπίοη ἰὼ ἴπ6 ἰτθαβασεβ οἵ Πῖ5. ΠΌταῦγ, Πδα τεςεϊνεα [Πθτὴ 

ψ]Π 411 μοπουΐ, δηα ᾿ἰηνιοα ἴποπὶ ἴο ἀἸδοιιθ5 δος] 4165- 

(Ἰοη5 ἄδν ὈΥ ἀδὺ νι τΠ6 ΡἢΠΠΟσορ μεθ αροσΐ ἢ15 σοιι3..Αἃ 

γα την [οὺν σομλϊησ ἴο 5 ἢ ἃ οἰΐγ, ποῖ ψιτπουῦΐ Ἰ ΓΟ οἰἸ0Ώ5, 

ννὰ5 σΥ6 ἴοὸ Ὀ6 ψΕ]} τϑοεϊνεά, δπα ΚΚοποίθί δουρμξ δηά οπηά 

ΘΑ] 55100 ἰο ἐπαΐ 116 οὗ σουτίβ, τ Ι ἢ [π6 σοη οὗ Θισγαοῇ ροϊηϊεά 

οὐξ 85 οὔβ οὗ {Π6 ραίῃβ οὗ νιβάομῃ (Εςοΐπ5. χχχῖχ. 4. [11 ννὰβ5 

δι ῬοΟΒΙΠΟΩ ποῖ ψιποιΐὶ 115 ἀἄδηρεῖβ. [1 ἰειμηρίεα τῆς 7εν ἴο 

εἤἴδοςβ ἢϊ5. Ὡδι]οη δ] Υ δηα Ηἰβ ογεβά, απ ἢ15 Πορα5 1 {ῃς ἔατ-οῦ 

{παΐατθ. Τί ἰετηρίεα ΠϊΠ 4150 ἰο εχοῆδηρσα {Π6 ραΓΥ ἴο ννΒΙ ἢ Πα 

νγὰ5 ρεασεα Ὀγν [Π6 ουἰνγασα συγ 0] οἵ ῃΠ6 σονεηδηΐ δηὰ Ὀγζ {πε 

τεδοβίησ οὗ 15 ποιηδ 116, ἔοτ ἴῃς ΠΠΙσεηβα οὗ ἴῃς τεεκ. Κοποίείη 

ἴΟΥ ἃ {1π|6 Ὀονγεά ἢἰβ πεοῖκ ἴο {πῸ γοόΐζε οἵ ἃ ἀδϑροίϊο τηοπδΊοῇ, 

Δῃ ἃ Ἰδατηΐ ἴΠ6 ΘΌΡΡΙΘη655 οἵ [πε 5ανεβ ῆὴο ἄδτο ποῖ δ5Κ ἃ Κίῃρ, 

ΜΝ Πδῖ ἀοεϑί πο" (ςἢ. ν!]. 4. Ηδς νψαίοῃεα [ῃ6 ναῦν {πε σουτχί 

νη. ὈΪονν, δπα ἰεαγηΐ ἴο ποίθ [ῃ6 τῖβα δῃά [41] οὐ ἔανουτσίεϑ 

δα τη] ηἸϑίουβ (οἢ. χ, 67). Ἠδῤδ 58 οὐ πεαγὰ ἤονν πη οῦ ῬίοΙ Ἕν 

ῬΒΙΠοραίοῦ {Π6 τοῖηθ οὗ ροννεῦ μδά {816 ᾿πίο {πΠῸ Παηάϑβ οἵ ἢϊ5 

ΠἸδίγαϑϑ, Ασδίμποοὶθα, δηα ΠῸΥΓ ὈγΟΙΠΕΥΓ ; ον Π6 Ἰοησ᾽ ΤΙ ΠΟΥΙν 

οἵ 15 ϑοῃὴ Εριρῆδηθβ μΒαὰ Ῥβϑθῃ πιαυκεα ὈΥ {ῃς ὀρρσδϑβϑίοῃ οἵ {Πε 

ῬοοΥ δΔηα ““νἱοϊεηΐ ρεγνοσίησ οἵ πᾶστηθηΐ δηά 1πϑισε᾽ 1 {Π6 
Ῥτονίησο5 (οἢ. ν. 8), ὈΥ 411 [{Π6 δν}]5 νυ] ἢ σΟΠ]6 Οἱ ἃ ἰαπᾶ θη 

1.5 “Πρ 15 ἃ Ἅμα " Δηα 115 “Ρρυϊποθβ γενεαὶ ἴῃ [Π6 τπποσηϊησ" 

(ἢ. χ. τό, 1γ)4. Ης δά ϑεϑὴ {Π6 ρευνδάϊηρ ρουνεσ οὗ ἃ βϑυϑίεπ, 

11 οἰίοῦ οἵ Ῥβειάο- Αὐϊβίςαβ. ΣΡ] ΞΘ Ρ ΙΖ 7222. ΧΤΙΣ ὙΣ 
ὅ. εἰίογ οὗ Ῥβειάο- Αὐ]βίβαβ. τὸ τἰΞ πῆ ΣΧ: ας 
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οὗ ΡοΪῖίσθ Ἔβϑρίομαρσθ, ψν ΠΟ σΑΥΓΘα μα Πα "αεθὴ βροόκεη 1ῃ 
ψΠΙΞΡΕΓ5 ἴο {Π6 6αῇ5 οὗ {Π6 γ]ῈΓ (ςἢ. χ. 20). Α ἰγδιπῖηρ᾽ 5ΒΌΟἢ 85 

[ῃ15 σου]Ἱά ϑοασοεὶν [41] ἰο τηακε ἴῃς τῆδῃ νῆο νγᾶβ5 β ] οί το 1{ 

βου την 1655 οὗ δὴ [50Ὺδε6]1{6---ἰο χη Π15 ἐπουρηΐ5 τοτη σοη- 

τα ρ] δίϊησ ἴῃς ρῥσίαγα νῃ]οἢ {ΠῸ ΡγορΠοίβ Πα ἄγανηῃ οὗ 8 {γπ6 

Δα τἱσῃίεοιιβ Κιησ, ἰο ἴῃς ἴδϑκ οἵ ποίίησ [Π6 Πυπηουτβ οὗ Κιησ5 

ΠΟ ΨΕΥῈ ΠΕΙΓΠΟΙΓ {Γὰ6 ΠΟΙ τἰσῃίθοιβ, δηα βαδίίζοσιησ {Π6 ΠΊ ἢ 

84η ΟὈβεηαίοι5 Πποιηασα, ἴῃ {πε Ὀε]ϊεῦ ταί “ γιε] ϊησ "ἢ 1 συ ἢ ἃ 

Παθοι  Ρδοιποί στδαῖ ὉΠ ΠΟ 5." (ΟἹ. κ᾿ 4)... 

Τεπιρίδίοηβ οἵ δηοίπεῦ Κιηα ΠεΙραά ἴο σοτηρ]είε {Π6 εν} νοσκ. 

ΤΗΘ γε] οὗ Κομεθιῃ ἐπδὈ]θα Ὠϊπὶ ἴο βδυσγοι πα ΠΙΠΊ56 1 ἢ 

ἃ σεγίδιη τηδυηῆσοησςα, δηα Πα Καρί Ὀείοσγα ΠΙΠΊ561 [Πς 1ά6 8] οἱ 
ἃ σ΄ογν {κ {Πδΐ οὗ ϑοϊοϊηοηβ: [Π6 ψὶηα ϑρδικ]θα δἱ ἢ15 Ῥδη- 

ααυείδ5, απα βἰησίησ ΠΊ6η 8Δη4 5] ΠΡΊΠσ νγνοϊηθη ΨΕ͵Ὲ ΠΙΓΕα ἴο 5ἰην 

5ΟηΡ5 Οὗ Γενε]γν δηα ἰονε, δῃηά ἴῃς ατεεκ λεζεζε, ἴῃς “ἀΕ]σμί5 οὗ 

[ῃ6 50η5 οὗ πΊ6η," [Π6 εἰδλη1-γ1ο7414 οἵ ΑἸεχϑηάγία, βυσσγοιπαθά 

Πϊπὶ ἢ {πε ῚΓ [αϑοϊπδί!οηβ (ςἢ. 11. 3--85).. ΗΙ5 πίδ Ῥεοδῖηθ οἤςῈ 

Οὗ γε ΚΙ] 655 σα ηδιδ! γ, {1ΚῸ [Π6 50η 1 {Π6 ρα ]6, ἰο ΠΟΙ 1 

Βανε Ῥεΐίογε σοπηραγθα Π]Πη1, μ6 νναβίβα 15 βιιθβίδηςα 1 στ]οΐοιιβ 
᾿νίηνσ, δηα ἀενουζεα Π15 ννεδ] ἢ ἢ Πδι]οίβ (1 χν. 13, 30). 

ΤΠΕ ἰθηάδπου οὗ βοῇ ἃ 116 15, ἃ5 811] ὄεχρεύϊθῃηςε 5ῃδννβ8, ἴο {ΠῸ 

ῬΙΓΘΓΉ655 οὗ ἃ Οὐ 104] βαίϊεῖν. Ῥοεδίβ πᾶνε ραϊηΐβεα {ῃ6 Νε πη6515 

γγὨΙΟἢ ἄοσϑ {Π6 ἰοοϊβίορϑβ οὗ [Π6 πηδῃ νγῆο ᾿ἷνε5 [ου ρβαβιισαε [Ι͂ἢ 

1ῃΠ6 Τδαμθϑ2, ρεύμπαρθ ἴο βδοτῆξ δχίθηξ ὄνε ἴῃ {πε Ηδιηϊεῖ, οὗ 

ΘΠΔΚΟΒρΡΘΑΥΘ, π΄ [Π6 Τηρηΐα] ἢϊβίουν, γεριεϑθηςτηρ ΡΓΟΡΔΡΙΥ 

ΘΠ Δ ΚΟϑροαΥο 5 οὐ ἜΧΡΘΙΘΠΟΘ, οὗ 15 ϑοπηρίβ, γαῖ τηοσα ἴῃ τἢς6 

(μὰς Ἡδτοϊά οἵ Βυτοη, ῃ {Π6 “Ῥαίασε οἵ ΑττὉ δηά {Πε ““Ν ]βίοη 

οὗ 51η," οἵ Τδηηγϑβοη, γα ἤᾶνο ἔγρθ5 οὗ {πε θυρεοῦ οὗ πιραϊζδίϊνα 

ΒΟΟΙΉ 8ΔΠη4 πηϑαιϑῆεα ἄδβιγε {Πα αἰξεγεα 1561 1η ῃς οτν, “Α1] 15 

νην δηα βεάϊησ προ ψΊπΠα ((ἢ. 1. 14). 
Βυΐ ψῇηδί 15 {{π6Ὸ ΠΊΟΓΕ ΟΥ̓ 1655 οὗ 811] πηθη δὌχοθρί ἴποϑα γῆο 

ἴϊν6-- 

ἜΤ τα ἃ Ὀγαία ἢ Ἰονγοῦ Ρ]εαβιγοβ, πΚα ἃ Ὀσπιΐα ν]ἢ Ἰοννεσ ρα] η5,᾽ 

1 50 Βυηβεη, Οοά 171 δέον, 1. Ῥ. 15 9: 
ἐ ἘῸΥ [Πσὰ {ἢγ 561 Παϑβί Ῥέη ἃ ΠΡεγίπε, 

Α5 56η8..8] δ5 [ῃ6 Ὀγαίϑῃ βηρσ 1561 

“4: γοῖς ΣΊζδ ΤΕ ἸΠ ἢ: 



ΤΝΡΕΘΟΘΕΒΙΟΝ: ΔΙ 

ννὰ5 {γπῈ θη, 45 1 πα5 Ὀθθη 5ϊπ6θ, ἴῃ 15 Ὠισ δέ πηθάβασο, οὗ 

{πΠ6 Τενν ψῆο δραηάοῃϑβ [Π6 ἔβ:{Π οἱ Π15 δίπεῦβ δηά ἀγ[5 ἀροη 
1{Π6 5Πούε]εβ5 5εᾶ οὗ ἃ 116 οὗ ἸΙσεῆβθ. Οὐυγγηῤίζο οῤίζγιξ ῥεσοίηια. 
Ης Παϑ5 1πῃουιεα ΠΙσΠΕΓ ΠΟΡΕῈ5 απ ΠΟΌΪΕΥ τθ ΠΟΥ 65 ἴΠ8ῃ ἴπα 

τηθη οὗ πιοϑδί οἰπού ἡδίϊοηβ, απ θη Π6 [4115 ΠῈ 515 Ἔνβῆ ἴο 

ἃ Ἰονγεῦ ἰΙεσνθὶ [Π8η ἵππον δῖηῖ. Τῇδ ΙΕ] 6 σταίη οὗ σοηδβοϊθηςς" 
[δἰ γεῖ γϑπηαῖη5 “ΤΆ ΚΟ5 Ὠ]ΠῚ 500,7 δηα ἐπς δαΐαγοϑ ΄Ὲ βίδιηρ- 

εἀ ἢ τς 5πεοῦ οὗ ἴῃς τηοοῖκοῦ, δηα ἢ6 Παίθϑβ 116, δηα γεῖ, ἢ 

{πΠ6 δίγδησε ᾿ποοηβιβίθπου οὗ ρεϑϑι πηϊδίθ, βῃσηΚ5. ΠοΠηῚ ἀξδίῃ. 

Ης ἄδηϊ65, οὐ αἱ ἰϑαϑδί φαθϑίίοηβ, [ῃ6 Ῥοϑϑι ὉΠ γ οὗ Κποντηρ [Πα 

[Π6Γ6 15 ἃ || θευνοηά {ῃς 1᾿πη1ἴ5 οὗ {Π|15 1Π{π ((ἢ. 11. 18---21), δηά 

νεῖ ἄγαννβ Ῥδοῖς ΠῸΠῚ {πΠ6 ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο {πΠῸ πηάὶδοονεγεα σου ΠΕΓΥ, 
ΔΑ οἸΤηρ5 ραβϑϑι ομδίεὶυ (ςἢ. χὶ. 7) ἴο 1ῃ6 11 ψ ΠΟ 6 ἄξο]αγεβ 

ΤῸ 56: Ἰπιο δ τα Ὁ16᾽ (Οπς 1ν 1. νι: 3. νι. τὸ ὙΠῸ Ππδυβέιτα Οἵ Οὐ 

ΟΥ̓ {1Π16 ῬΓΘβθηΐβ ἴννοὸ νἱντἃ ριοίατοβ οὗ ἐπῸ σπαγδοίου δηα ννογβ 

οἵ οπα Ψηῆὴο, Ὀεϊηρσ ἃ [ενν, Πα5 ραβϑεᾶ {Ὡγοιρῇ {Π15 ἜΧΡΘΓΈΠΟΒ. 

πη {ῃς 1πΠ| οἵ {ῃΠ6 ἈΔΡἢ ΔΕ] οὗ Κιησϑίενβ ᾿γνῥαίζα, γεῖ πλοῦε 1ῃ 

{μαΐ οἵ Ηεϊητῖςῃ Η εἰπε δὲ Ρατὶβ', γε πᾶνε {με σοππίογρασγί οὔ {ΠῸ 

16 οἵ Κομεϊείῃ δἱ ΑἸοχαηάτσγιδ. 

τὐπάετ [Π6 {π|η]ν νο]δα αἰδσιῖβε οὗ {πῸ ρεύβοῃ οὗ {ῃ6 Βιβίουϊς 

ΘΟΙοΠΊΟη ΠῈ αἰζούναταάβ τείγασθα Π15. οὐ δχρουῖθεησα δπᾶ {πα 
55:16 ἴο ΠΟΙ 1 Πα Ὀτουρῃί Πῖση. Ηδ Πα ἢαεϊίεγεα ΠΙμη561} 

1παΐ μ6 ννὰβ ποῖ τηβδκίηρ ὨἸΠη561 [6 5ἴανε οἵ ρβάαβισε, θα ἐνεη 

ἴῃ ἢἰ5 ψ]ἀοϑί Πουτβ γα σαὶ ΜΊΔΟΥ {Ππουρῃΐβ δηα δη]δύσίησ 

ἢ15 Κπον]εᾶσε οὗ σοοά δῃηά εδν]], {πα ὄενθὴ ἰπθη 15 ““]Β 01) 

ται] 64 ἢ ΠΙπλ" (Οἢ, 1. 3, 9). [1Κ6 (οεῖῃςᾳ, μ6 νὰ Ῥῃ11ο- 

ΒΟΡΙΪΟ, Οἵ,γ ἴο 5ρεαΐς τποῖθ {γα]ν, αγιδίϊο, τὼ {πὸ πηϊαξί οἱ 815 

56 Π54}1ν, 8η4 νναϊομεά {πς6 “τηδάηθϑϑ απα [ο]]ν" οὗ τηθβῃ, δηά 

γε ποῦ οἵ νοπΊθη, ἢ [Π6 γε οἵ ἃ σοπηοίββααῦ ((ἢ. 11. 12) 

1 νὰ5 νῈ]}] ἴοσ ἢϊπ|, [πουρ 1ἐ βεεπιθα ον]], [πΠδὲ μα σοι] ποί 

ταδί ἴῃ {Π6 οδ] μην Ρδ]αποδα ἰγαηαα} 1 οὗ {Π6 σα ρτε πὶ δτίϊϑί, 
γΜΠΙΟΠ Οσοοείῃθ, 8 Πα ΔΡΡΑΥ ΠΥ ΘΠ ΔΙκοσθρθασο, αἰαὶ ηεα αἴζαυ ἘΠ 6 

“δ Ζη7,772. 2474] 7277: Ῥεγϊοά οὗ {πεὶγ ἴθ νγὰ5 νεῖ. ὍΤῆδ αἰίοΥ 

ὙΘΔΙη655 Δ ηα 5αιείγ, (Πς τηοοά οὗ ἃ ὀζαδέ Ῥεϑϑβι στη, ᾿ηῖο 
ΜΒ ΙΟἢ 6 [6]] ννὰβ5 ἃ5 {Π6 ἢγϑί βίερριηρ-ϑίοπα ἰο ΒΙΡΉΘΓ [ΠΙη65. 

ΤῊς σουῖβα οἵ ἢἰ5 ἴδ δἱ ΑἸοχαπάτγια μΠααᾶ Ὀθεη τηδγκεα Ὀγ ἴννο 

1 (ομρ. ϑιϊσαηά᾽β 2778 ογ Ἴδη, 11. Πρ. 1. 
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ΒίΓΟηΡ᾽ Δἤδοιοη 5, οη6 οὗ ψῃῖο ἢ δηα θά 1 {Π6 ὈΠΘΓΠ 655 οὗ ἀθϑρδίγ, 
γΏ116 [Πς οἴ ποῦ, θοίη δὲ {Π6 {ΠΠπῚ6 δη ἃ 1 115 ΤΠ ΘΠΊΟΥΥ δἰξεγνναγάς, 
νγ»85 845 ἃ Πεηά ϑἰτείςῃεα ἰογίῃ ἴο βῃδίοῃ ΠΙΠῚ 85 “ἃ Ὀγδηά ἔτο 

{με Ὀυτηΐϊηνσ." Ηες Πά ἐοιυπά ἃ Πιεηά, οπε οὗ ἢ15 ονῃ (81, ἃ 

{πὸ Ι5γδοΐθ, Πο δα Κερί Ὠϊπη56 1 ὄνεῃ ἴῃ ΑἸδχαηαγα ρατε 

[γοΠΊ δν]], απ σαν ἢἰπὶ ΚΙΠΑΪΥν συτραίῃν δηάᾶ (δ π|] σοση5ε], 

γγὴ0 τΤΘδ]ϑοα 411 [παι μῈ Ππαά τοδᾶ 1π {Πς Πιβϑίοτυ οὗ ἢϊ5. ονῇ 

σομηίγΥ οὗ ἴπΠς ΕΠ 5}1Ρ οὗ αν δηα Τοηδίμδῃ, οὐ ἴῃ ἰπδὲ οὗ 

ατεοος οὗ ἼΠεβεαβ δηα Ῥειγτῃοι5, οΥὙ Οτοϑίοα δῃηᾶ ΡῬυϊαάοϑ 

(Ἐἢ}5. τν. 9,..10, νι]. 28). Ηδς ψᾶ5' ἴοὸ πὶ ψθδαὶ Ῥυάεδηβ, {πὲ 

ἀἸ5ΟΙΡΙ6 οἵ δὲ Ῥδῃ], ννὰ5 ἴο Μασίαὶ, ἰοποῃίηρ [Π6 ἤΡτεβ οὗ τενοῖ- 

Εῆςα δηά δαπμλγαίοη ΘῈ [Π6 νεῖν πεῖνα οἵ ρυάϊοιν βεεπηθά 

ἀεδα δηά [Π6 σοηϑοίεησοα βοαγεαῖ, ὙὍὙΠα τηϑιηοτΥ οὗ {Πδΐ ΠΠἸθη6- 

5Π10Ρ, Ρεγμδρ5 [6 δοΐπα] ρύδβδεηςς οὗ {πε ΠΙεηά, βανεα Κομείθιῃ 

[ΠῚ ἴῃς ἀσϑραὶγ ἱπίο νν]Ο ἢ τῆς οἴΠοΥ ραβϑίοη ρ᾽υησοα ὨΙΠ]. 

ΕοΥ Πα δά Ἰονεά, ἴῇ οὔε 1πηϑίδηςε δἷ ᾿ἰεαϑῖ, ψ ἢ ἃ ἰονα βίγοηρ 85 

ἀδαίῃ, ἢ ἃ Ραβϑίοῃ ἤοῖν δηα ἰοπμά δ5 {πδΐ οἵ (δίυ]]ι5. ἔου 

1,.65018; δά 146 ]1Ζε [ῃς ο]εςΐ οἵ 15 Ιονε, δῃᾶ ἢδᾷ δυνβκεηῃβα, 

ἃ5 ἴτοτ ἃ ἄγρα, ἰο Πη4 [Πδΐ 516 ννᾶὰβ αϊβε ῬΡεγοηῃηᾷᾶ {6 δνείασβξ 

[4]Ἰϑεῃοοά οἵ Ποῖ οἶδϑϑ--ἰἢδξ 506 ννὰβ “πιούξ ὈϊίοΥ μδη ἄφδίῃ," 

ΠεΥ Πεαῦί “85 βῆδιθβ δηᾷά τρίβ,} ΠΟΥ ἢδηᾶβ 85 “Ῥαῃηᾶβ. Ηδ 

5Βη πα αογοά δἱ πε πουρῃϊΐ οὗ [Πδΐ ραβϑβίοῃ, πα σᾶνα [Π8Δη15 {Π|δῖ 

ἢς δά οβϑοδρεᾶ 85 ἃ Ὀϊγά ουέ οἵ ἴδε σϑῆδσα οὗ [πΠ6 ἔοψ]εσ; γαῖ 

ΤΊοτα, Πα της {πἸοηά οὗ Πομ Πα Πουρηΐ 85 οἠβ ἰΠδΐ “ρ]βαβϑά 

(οα," δᾶ ποῖ γἱ]ἱεϊάεα ἴο Ποῖ ἰετηρίδίϊοηϑ (οἷ. ν]], 26). Ψν6 

Ι “Ὁ πυδηὶ ρεῆς ἘὈΪ ϑίνσίαβ εσὸ ταρίι5 δα τη445, 
ΕἸ 5185. νἹαἹ ΠΕΡ1α ἤιβοα Ῥ]ασε ! 

Οὐδηινὶβ ἰα558, ποθ. Ππεογορδηΐ Ππηλῖηα ντἰ5, 
Αἰπας εταΐ ἴῃ σεῖᾶο ρ᾽ατίμηιβ οσα Ραάθῃβ.ἢ 

“688, 411 αὶ βηδίοῃεα εγε ἤοτνγα (Π6 ο]οοηιν βίγεδη), 
Ι 58 [πε οἱἹοιάβ {παὶ σστὰρ ἴῃς ΕἸγϑίαπ Ρ]Α]η. 

511] [οΥ [Ὡγ ίαδοβ 1 γεαγηθα τῇ ψνεαυεα ἀγθαμη, 
Απᾶ οοἹά 11ρ5, Ρυάεηβ, Ῥαάβηβ! οτἱεβα 1η ναϊη. 

ΜΑΒΥ. 2 21ργ7. ΝἹ. 58. 

2. Ἤρξστα, ἴοο, ἰάθη οὗ δχρογίθηοθ ρτοάμποθβ δἰπηοδί ἰάθηςγ οἵ 
ΡὮταβΕ :-- 

ΦΝῸΠ πὶ ΠΠπῶ ππεοτο, οοηΐτα πὲ πὲ ἀΠσαΐ 11ὰ 
Ατὺἰἴ ᾳαοᾶ ποη ροίί5. εϑί, 6556 ριάϊοα να]; 

1ρΡ56 ναΐετε ορίο, εἰ ἰείσιιπι πῆς ἀθροηθυα ΤΠΟΥΡΙΙΠῚ, 
Ο ΤΙ! τεάαϊία πὶ μος ρῖὸ ρἰείαίε πιεᾶ.᾽ 
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δ΄6 το Πα ε(, ἃ5 Ὑα ἸοΟΙς Πτϑί οἡ {Π|15 ρἱοίασα Δηα τΠ6η ΟἹ ἰΠαΐ, 

οὔ ἴπθ6 πιδίνο]οιι απα τηγϑίοσγίοιβ δοηηθί (οΧ]ν.) ἴῃ. ΜΒΪΟΗ 

ΘΠ ΔΚοσρθαῦα νυυ1[65--- 

“Τγο ἰονοβ 1 ἤανε οἵ σοηῃγίοτί δῃηα ἄδβραῖγ 

ὙΥΉΙΟΠ, {κα ὕνγο βριγ1ῖ5,. 4ο βαρσαβί τὴς 5{1]]. 

ΤΠῸ Ῥείίευ δηρεὶ 15. ἃ τηδηῃ τἱσῇΐ [αϊγ, 

ΤΠς ὙΟΥΒΟΥ 5ρ1Γ ἃ ψομηδῃ οοἰουγεα 11]. 

ΤῸ Μη ΠῚΘ 500 ἴο [16]], ΠΥ ἰδηγαὶς ον] 

Τοιηρίθίἢ ΤΥ ὈαίίοΥ ΔΏΡ6] ἔγουη ΤῊΥ 5146, 

Απά μου] σοτιρί ΤῊΥ 5αϊηΐ ἰο Ὅς ἃ ἀεν]], 

Δ γοοϊηρσ ἢϊ5. ῬαΓΥ 1 ΠΟΥ [οὰ] ρυϊάς.ἢ 

ἜΠι6. 16 οἱ Ἡεῖηθ, ἴο ψηϊοῆ 1 ἤᾶνε δἰγοααν τείεισεα, 85 

ΒΕΓ ΚΙΠΟΙΥ τε ]ησ {Ππαὶ οὗ Κοποίοίῃ, ργεϑθηΐῖθ ΠασγαΪϊν 1655 
ΒΕΓ ΚΙη σ᾽ ἃ Ρᾶ.8116]1. Ηδ, ἴοο, μα Κῆοννῃ οἠδ ΠΊΘηα--- ἴῃς ΟἸΪΥ 

ΙΔ ἴὶῇ ΨΜΏΟΘΘ 50ο εἰν 1 ἤδνο ἔα] δ7ι71242, ΟἹ ΨΏοΘα ϑνγεεῖ, 

ΠΟΌΪΘ ἔβαίασγεβ 1 σου] 566 οἰ  [ῃς ἀϑρεςΐ οὗ τν οὐνῃ 5011} 1. 

ΗΘ, ἴοο, ἴῃ ψ»ηδὶ βϑεπὴβ ἰο πᾶνε Ῥβθὴ ἴῃς οὔθ γεδ] ραβϑίοῃ οὗ 

Π15 Πἴθ, μά ἐοππά Πἰηλ561{ ἀδοεῖνεα δηα αἸσαρροϊηίεα--- 

“ςΘἢ6 Ὀτοΐτο μοῦ (81; 51η6. Ὀτοϊςα Ποὺ τοί; 

ΕῸΤ [Π15 1 [δε] [ουρίνίηρ: 

ΟΥ εἶβε βϑῆς Παά, δ58 ψεάαρα νΐςρ, 

ἘπηθΙογθα ἰονε δηά Πἰνησ ". ἢ 

Τῆς Πποαγί-πνοιηα {πὰ5 ᾿πηΠϊοϊοα νὰ ποῖ δα ϑ}]ν ποδὶ]. Ατί, 

ααἰΐαγθ, ΡΙθασασγα [4116 ἴο βοοίῃε ἔπι. ὙΠογα [61] οὐ Πἴτη {Πε 

ΚΟΙΔΗΚ τον σδ᾽ οὐ 1 ἢ Δ ογἀϑυνουίῃ ρα ακ5, [Πα ργοΐουηά 
56η56. οἱ ποίῃιησηθθα σῇ ΤΙ δίαατε ΜΙ ἀσβοῦθοθ. 50 

νιν αἶν ἢ 5 Αὐἰοθιοσύαρῃγ, τιμαὶ {πΠ6 (ειμηδηβ ς(4}1} {Π6 

᾿7οζέδεληεγς, ἰπ6 Ὀαγάρηῃ οὗ {πΠ6 πηΐνουβθ, οὐ, ἰῃ Κομ οι ἢ 5 οννη 

ῬΉΠΠΑΞΕΣ ἐΠῸ ΤΟ ΠΟ σαὶ τ ΕΠ16: ὨΘΆΠι (ΟΠ: 111. 11}; {Π||| ΞΕ ΞΡ Οἵ 

“ΕἼ αϑὶς. ποί {Π15, [Παὶ 5ῆς. πλαῦ ἰονα τὴρ 5{1]], 
ΟΥ̓, ἰαϑὶς θεγοπα [οΥ ροόνγεῖ, 6 ομαβίε δπά τας; 

1 56εὶς ἴοσ θα], ἴο ἔἴτθε τγϑεὶῇ τοτη 11]; 
ΕῸΓ [Π15, γε ροάξς, 1 τη ἴῃ ΡΥΔΥΘΥ ἴο γοι.᾽ 

ΘΆΌΙΙΣ τ Οχ7Ζ.. ΤΣ. 

1 Βιρδηᾷ, 2276 οὐ “είτε, τ. Ῥ. 88. “707 1 Ὁ. 417: 
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ΔῊ ΠΠΒΙΥ Δη6 Δῃ εἰουηϊ νυ νὨΙΟἢ Τηδῃ ϑίσινε5 ἴῃ νϑῖη ἴο ΠηΘα 5πΓ6 

ΟΥ ΔΡρΎεεπά. 

1 νὰ 10 [15 ἴτπ|6 οὗ πηϊηα [πὶ Κοποίθιῃ {πγηεα ἴο {Π6 

Τογαΐαστε δηα ΡΏΠΟΘΟΡΩΥ οὗ ατεεοθ. Τῆς ΠΌγατν ἰοπηεα Ὀγ 

τῆς ἢτγϑε Ρίοϊθπην, εηϊαῖσεα Ὀν ῬΒΙΠ]ΔάοΙρμ5, δὐγαησεά δηᾶά 

οαἰα]οσιιοα Ὀγ ΠΤ επλοίγ5 ῬΠδϊογευβ, δηα [γον ΟΡΕ 845 ἃ ἔτεα 

ΠΠΡΥΑΥΥ ἴο 41] βἰπαἀδηΐβ, οἱαϊ πηθα, νγε ΤΊΔΥ νν6}1 Ὀείϊενα, πο [655 

{Πδη {Παΐ οὗ Το Ό65, ΠΟ Πδά τῆς {Π16 στανεά ἀροη 115 Ῥογίβ]β, 

το 6 {ῃς Ἰατρεῖον ψυχῆς, ἴῃς ““Ηοδρ!ί[4] ἰοῦ ἴῃς ἀἴβεαβαβ οἵ {Π6 

5001! Ης Πδά Ὀγ {15 {{π|6ὰ σαϊπεα ϑδυξποιεηί Κηον]εάσε οὗ 

ατξοῖς ἰο τοδᾶ δὲ ᾿ἰϑαϑδὲ ἰῃῆς νυτησθ οἵ τῃ6 ἰῆτεβ Ῥτενίοι5 

σοηΐατ65. ὙΠΕΟΥ ορεηξά 8ἃ πον νου] οἵ πουρῃΐ δηα Ἰδηριασα 
ἴο δῖπι. Ηδ δᾶ σον νεδῖν οἵ ρ541Ππ|5 δῃηά ΡῥῖΙΌΡεοϊεβ δῃηά 

σΠδηΐβ, 85 ΠΊΘη οἵ Οοἵστ Οὐ {{πΠ|6 Πᾶνα σΊΌΟΜΏ ΨΘΔΙῪ οὗ {ΠΕ ῖΓ 

ΒΙΡΙΕ απὰ Ῥγαγο- ΒοοΚ δηά (ἢ τϑίίδῃ Ὑδαΐ, δπαᾶ Πδά ποῖ {υτηφά 

ἴο {πεπὶ [ου σοχηΐοτε δηα σοιϊη561. ἨΙΐβ5 πεν τοδάϊησ Ὀτοιρῃέ 
ὨΙΠΊ, δἰ ΔηΥ ταίθ, ἀϊβίγαοίίοη. ὍΠε Ἰντῖς ἀπ ἀγαμηδίϊο ροοίβ Πα 

τε ἱπαθεά Το εΗν τη ἴῃς εχίζαοίβ ῃ]οἢ ψεῖα αποίοα ὈΥ 

Ἰδοίαγείβ, οὐ᾽ {Π6 δηϊποϊοριθβ [δὶ πνεῖ ρ]δοβα τη {πε Παηάϑ οὗ 

γουηρ βία ἀδηΐβ ; Ὀαΐ ἴῃ {π656 Πα οι ηα ννογάβ. ἰῃδΐ γε]! ενεα δηά 

ἔνε ᾿ἱπίεγργείθα ἢ15. ονη βεϊησθ. ΗἨδς ἰδαγηΐ ἤοπὶ ΘΟΡΠΟΟΪ65 
δηα ΤΠΕΟρΡΏΪ5 ἴο ἸοοῖΪς οἡ “ποί Ῥεϊησ᾽ δ5 Ὀείζου Πβη Δ ηΥ ἔουπ οὗ 

16 (ἢ. ἵν. 2, 3); ψιἢ [Π6 τηϊδορυηϊδί Εὐτριά65, ῆο δοποσρά 

Ὦ15 ΟΥ̓ ὙγΑΙ]Π]η σ᾽ ΘΟΟΥΏ, ἴο πἰίοι ὈΙΓΟΙΓ 5ηΘοΥ5. δὲ νγοπηθηἾβ [4]56- 

Ποοά «δηά ἔγδιν ; ἢ {ΠῸ ρεϑϑιτηῖϊδέ ΕἸγοοη ἴο 580 οὗ [πΠ| Παΐ 

1 ννὰ5 
᾿ , ᾿ Ρ , ν ᾿. κν 

πᾶντα γέλως, καὶ πάντα κόνις καὶ πάντα τὸ μηδέν. 

“Α]] 15. ἃ 7εϑίῖ, δῃηά 41] 15 ἀπβί, δηᾶ 411 15 ποίῃιηρηδββ.᾽ 

ΕἼΤ [Π6 ΘΔ] 1ῈΓ βασοβ ἢ6 ἰδαύηΐ {Π6 πα χὶ Π15 {Πδἰ μαα ὈΕοΟΠΊα 

116 οὐπαιηθηΐβ οὗ βοῇοο -οΥυ5᾽ {Π6π͵165, δηα γεῖ νγεῦα παν ἴο Π]ΠῚ 

--[ἣς ἀοοίτίπα οὗ ἴῃς. Μηδὲν ἄγαν, ““ΠοΟΙΠΙησ ἴῃ Ἔχοοθβ5᾽ ([ῃ6 

“« ς ,γζοτεζ, ῥοΐρηέ ε2 τὸἰθ" οἵ ἼΑ]]ενγδηα); ἴ[μ6 ποῖ Ῥεϊηρ “ονεῖ- 

ΤΠ Οἢ τἱσπίθουθ οὐ ονειτηῖτοῖ. ψ] ΚΘ α "ἢ (οἢ. νἱϊ. 16). ἘΕἼΟΠῚ 

ΟΒΙοη ἢς Ἰεαγηξ ἴο 411 οὗ [Πς {{π1|6, ΟΥ καιρός, [ῃδξ ννγὰ5 Πχϑά ἰοῦ 
841} [ῃϊηρ5, οἵ ορρογίμηθηθϑϑ, ἃ5. δἰπτοβὲ {Π6 οπῃ8 εἴῃ]σ 8] οὐ] ΓΕ ἢ 

1 ῬΙοάομιβ, 1. 0. 
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οὗ Πυμηδῃ δοίϊοη (ΟΠ. 11]. 1-- 11). ΗΔ σϑιρῃξς πΡ [Π6 ρΡῃγαβα 
“ὉΠ 46Γ [Π6 50} 5 Ἄεχργθϑϑίηρ {Π6 ἰοδ]ν οὗ Πυπηδῃ Πἰε (Οἢ. 1. 9, 

- Δη4 [Πϊτγίν οἴ ΠΕΥ ραβ5αρ65). 

1 νναᾶβ8, πουνενεσ, ἴο {π6Ὸ6 ρῬΡῃΠοϑορῆν οὗ Οτξεοα, 85 τερτθϑεηίθά 

Ὀγ 1Π6 Ἰεδαϊηρ βεοίβ οἵ ϑίοϊοβ δῃηα Ἐριουγεδηβ, {παὶ ἢς ὰγηθά 

ΜΠ πλοϑὲ σαροηθϑ5. ΤῈ ἰΟΥΠΊΟΥ Πδὰ ἴῃ 15 ἰβδοῃϊηρ τ ἢ 

{παῖ δἰἰγαοϊβα τη. ὉΠαδΐ ἀοςίππα οἵ Γασυτηρ Ογο165 οὗ ΡΠ εηο- 

τήεηδ, πο ἴῃ ἴΠ6 σοῦ] οὗ ουϊναγα παίιστα οἡ]ν, αὶ οὗ Πυτϊηδη 

116, ΠΙβίογυ τερϑδίίηρ 1[56]1{| 50 {Ππαΐ {Πεῖὰ 15 ποίῃιϊηρ παν ὉΠΟΥ͂ 

1Π6 51π (οἢ. 1. 9, 10), σᾶνε ἴο ὮΪπΠ), 85 ἴ αἰά αἤἴογνδγάς ἴὸ 

Αὐτε]π5, ἃ 56η586 οἵ οὐδ 1η [ῃ6 ῃάβε οὗ ϑϑουη ον επα]655 

σἤδηρσαβ δηἋ ρουζυτθδίοῃβ, Δηα 1εα Πϊτὴ ἴο ἸΟΟΪς ψΊ ἢ τῃ6 5οῦεηα 

{ΓΔ Π4.1ΠΠ οἵ ἃ Δ, αολιγαγ7ὶ αἱ ἰῃς [Πϊηρ5 {Πδΐ Ἔχοϊῖεα Π]6η᾽5 

ΔΙᾺ ὈΠΠΙΟΠ ΟΥ̓ ΤΟιβεα {πε ἰο ᾿παϊσηδίϊοη, [1{ ορριοϑϑίοη δηά 

σογγαρίϊοη δα αἰνναγϑ θθεπ {Π6 δοσοπιρδηϊμηεηΐβ οἵ ΚΙΏΡΙΥ τα]ς, 

5ΠΟἢ 85 (ῃ6 νοῦ Πδα [Πςη Κποόνῃ 1{, ΨΥ 5μου]α ἢ6 ΟΠ ΘΘΥ δἵ 

{Π6 ““νἱο]επί ρεγνεσγίηρ οὗ πβίϊοα δηα Ππᾶσηγθηΐ ἴῃ ἃ. ρον ηοε" 
ὈΠΟΘΥΓ Δῃ ΑΥ̓ΤΆΧΕΓΧΘΒ ΟΥ̓ ἃ Ρίο]οτηγ" (ςἢ. ν. 8). ΕΥοπλ [Π6 [Ο]]ον- 

Εἴ5 οἱ Ζεῆο Πε ᾿βθαζηΐ 4150 ἴο ἸΙοοῖκ οῃ νἱτγίιια δηᾶ νίσε ἴῃ {ΠΕῚ1 

1ηἰ6]]Θ οἴ] ἀβρεοῖβ. ΤΠῈ6 σοπηηΟ. ΘΚ 65565 δ η4 [0165 οὗ 

Τη ΔΉ] Πα ὑνεγα ἴο ΠΪΠΊ, 85 ἴο {Π6Π|, ΟἿ]Υ 50 ΠΊΔΩΥ αἰ οσγεηΐ [ΟΥ̓ 5 

Δ Πα ἄξρστεθϑβ οἵ δΌϑοϊαίθ 158} 1 (Π0Π5. 1. 17, 11. 12, ν]]. 25, ἰχ. 3). 

Ης 5ιυἀϊεα “τηδάηθϑβ5 δηα [Ὸ]]Ὺ ἢ 1ῃ [Πδΐ πιεηΐα] Ποβριία] ἃ5 με 
γνοι]α Πᾶνε βιπάϊεα {πῸ6 ῬΠΕποιηθηᾶ οὗ ἔδνεῦ οὐ ρίαν ϑῖ5. ὙΠ6 

Ροτίδοϊ 1468] σϑὶπὶ οὗ [Π6 ϑίοϊς βεεηθα ἃ σταηά [Π]ηρ ἴο 811} αἵ : 

8.5 ΤΠΟἢ ἀρονα 1Π6 ΠΟΙ ΠΊΟῺ [16 οὗ ΠΊ6η 85 ΠΡ 15 ἀῦονε ἀδι]ς- 

Ὧ655 ((ἢ. 11. 13).» ὙἼΠΕῈ ραϑϑίοῃ, οὐἠ {ῃ6 ἔδϑῃϊοῃ, οἱ ϑ1ο]ο 51), 

Ὠοννενοῖ, ΘΟΟἢ Ῥαββϑεα αναγ. ὙπΠδὲ Πογϑίϊοῃ οὗ Ἄνεηΐβ, {Π6 σι ῃ 

ΤΙΒΙη 5 Ἔν εῦν ἄν, ἴῃ 6 νη 5 ὄνεῖ Ὀ]ονίησ, {Π6 Τνεῖβ ανεσ Πονίησ, 

[Π6 επ611655 γερείτὶοη οἵ {πΠῸ6 [011165 δῃη4 νὶσθ5 οὗ τῃδηκιπα (ςἢ. 1. 

5--ὅ), ῬΘοδΠ16 ἴο ΠΙΠῚ, 85 {Π6 συττεηΐ οὗ (ῃ6 ΤΠαπηςε5 ἀϊά ἴο [ῃ8 

Δ 464 ρ᾽βαβυγε- θθκίησ ἄπκα ΠΟ Ἰοοκεα οἡ [11 ἔγοση 15 ἈΙΟΠπ]οηα 

να΄, ΠΒΡΘΆΙΚΑΌΙΥ ὑνεδυϊϑοσηθ. [{ ββειηβᾷ ἴο τηοοκ Πἰπὶ ΜΙ 

1ῃ6 πουρῃΐ οὐ τποποΐοηυ ψηοτα ἢ6 δά Ππορεὰ ἴο ἢπαᾶ {[Πξε 

ΡΙΘαβασα οὗ ναυϊθίγ. [{ πιοσκαϑα πὴ 50 ψ ἢ τπῸ {πουρῃϊ οἵ {ΠῈ 

ῬΕΙΤΠΔΏΘΠΟΘ οὗ Πδΐμγο, οὐ ἔνε οὗ 1Π6 τη855 οἵ Πυπηδῃ αχϊβίθηοθ 

1 (ΟχΧ᾿β ῥ με οὐ {λε Ολίς Οροα, Ῥ. 81. 
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σΟΠΒΙ4ΘΓΥΘα 85 ρα οὗ πδίασθ, δηά [ΠεῸ Πεδίησ ποίη! ηρηθ55 οὗ {Π6 
1ηαΙν]τι4] ΠΠ6, ΤΠ νοῖοα οἵ {Π6 τινπ]εί---- 

ΜΕ ΠΊΑΥ ΘΟΠΊΒ ΔΠ64 ΠΊΘΠ ΤΠΔΥ͂ σΌ, 

ΠῚ 1 ΡῸ ὁπ ΤῸ νοι 

Ὀγοισῃξ ἢ0 ρ]θαβαηΐ Πλιϑῖο ἴο ἢ15 θαυ. Απά, ἴο 540 {Π6 ἐγυίῃ, 

[ῃς Ἰῖνο5 οἵ {πε ϑίοϊοβ οὗ ΑἸθχαπαάσια (1 ποΐ δ] οσείῃϑυ σοϊηπηηά 

{ΠΕ6 1. ϑυϑίεῃ ἴο ἢπι. ΤΠΕΥ ἰδἸκΚαα τηποῇ οὗ {Π6 ἀρ οὗ ν]τίμο, 
Δ 6 ἄγεν πε ρἰοίαγεοϑ οἵ ἢ; ας θη 6 σαπλα ἴο ΚηΟΥ͂ {Π6Π], 

{Πα ΝΕ α 85 νδίῃ, [ΓΓ1{40]6, δσο βίο, ΒΟ  ἼΠη65 Ἔνεη 85 5οσα!ά 

Δα 5θηβιια], 85 [6 τῆβη ΠΟΙ ἴΠ6Υ ἀδβριϑθα. ἘδΔΟἢ πηδΔη ννᾶ5, 

Ϊῃ ΠΙ5 ον αγξ58, δῃᾳα ἴποββα οἵ ἢϊ5. Π|{16 σοίευϊθ, 85. ἃ ΒΙΡΙΘΠΊΘ 
βᾷ98 δΔη6 Κίησ, δἰηγοβί αἂ5ϑ. ἃ ἀοά. ΤἤοΥα ννὰ5 ΟΠ]  ]η σ 1 {Π6ΠῈ 

16 της ἡγαίπα] Δροίῃθοβϑὶβ οὐ ῃ]οἢ Ἡδῖηθ σομηρ]αἰηθα [πη {πε 

ΡαμίΠεῖϑίῖς [Ὁ]οννουβ οἵ ΕἸςπίς δηα οὗ με πησ᾽, Ασαϊηβί {Πα 

βυϑίεμη, ΏΙΟΉ πα 6α ἢ ΠΑ ἸκΙ ΠΡ ΘΥΕΙΥ τῆλ ἢϊ5 Οὐ ἀΕΙγ, [ΠοΓα 

ΤΟ56 1ῖὼ [Π6 Πϑαῖί οἵ {ῃΠ6 [[βϑγδε]ῖθ, νὴ Πδὰ ποῖ δ]τοσείμοῦ 

ἰογσοίίθῃ [ῃ6 Ἰθϑϑοβ οἱ ἢ15 δα ]οεγ [ἰ{6, ἃ ργοίεϑί νν] ἢ οἹοι πο 

1[{561{1η {πΠ6 ψοτγάς, “Εεδαγ που (οὐ (ςἢ. ν|1]. 12, 13). Απὰᾶ 50 

ΚΟΠΘΙΘΙΝ ἐπτηδα Ἱτοπὶ [ἢ ῬΟΣΟΝ τὸ ἐπ6 (ἀατάθη. 1 ὰ5 αἱ 1685Ὲ 

1655 ργείεηίίοιιβ, δηα 14 ποίΐ ποοῖὶς Πῖτ ΊΓἢ 115 Ιου 1468] οὗ δῇ 

πηδίδ1η6 4 Δη4 τπιηδτίαιη Δ 16 ρογίθοίίοη. Ἐνεη (ῃς ρῃγνϑῖο5 δπᾶ 
Ῥἢγϑιοϊοσυ οὗ {ῃΠ6 βεῆοοὶ οἵ Ερισυγιθ ψεῖα ποῖ ψιΠουΐ {Πεὶτ 

αἰςγδοῖ]Οἢ 5 ΟΥ̓ ἃ τη ΘΑΡῈΙ ἴῃ {π6 Ραγϑαϊ οὗ Κπον]θάσε οὗ 8]] 

Κιπά58. ὙΠΕΙΓ ἱπθοῦν οὗ (Π6 οἸγου]δί]οη οἵ [Π6 6] πηβηΐδ] ἴογςαϑ, 

[86 τίνειβ. ἤονίηρ ᾿ηἴο {Πς 5684 γεῖ πενεῦ Πρ 1ἴ, θαΐ τεϊατηϊηρ 

845 ἰῃγο σ δγίθγιεβ δηα νεῖη5, Π][Εγεα ἢ {ΠΕῚῚ ΡΥΌστα 55 ΠΌΠῚ {ΠΕ 

564᾽5 ϑδ]η 655, ἰο [ἢ68 νν61}15 πα [οι ηΐδιη5 ΠΠῸΠῚ ὙΠ] ἢ {παν Πδά 
ἢγϑί ϑργπὴρ ἴο ᾿Ισπί (ςἢ. 1. 5--7); [Π6ῚΓ βίπαν οὗ {πΠ6 στονίῃ οὗ 

[η6 Πυμπηδη ΘΠΌΓΥΟ, 1Ππϑἰγαίθα δ5 1 νγὰ5 ὈΥ αἰ βϑεοίοηβ ἢ {ΠῸ 

Μαυβαοῦτῃ οἱ ΑἸοχαπασγιαἤ, 5ηανηρ πονν {Π6 “ΟΠ 65 σγονν ἴῃ {Π6 

γνΟΠ Ὁ οὗ ΠΕΙ [δῖ 15 ΜΙ ΟΠ1] 4 ((ἢ. χὶ. 5); [Πε11 ἀἸβοοόνουῖθβ, ποῖ 

α4αϊῖα δηϊοιραίίηρ Ηδύνευ, γεί οἡ [Π8 5816 ἴγϑοκ, ἃ5. ἴο {ῃ6 

δοίίοῃ οὗ {πε Πεατί ἀπά {π6 ᾿πηρ5, {Π6 Δ Πρ οἵὗἉ 116 σιβρεηαβά Ὀγ 

1. σι σαηα᾽β 2172 ογ Ζἴεΐ7:6, ττ. Ρ. τύ2. 
3 Τιιββθοίίοῃ, δηα ὄν νἱγ:βεοίίοη, γεσα ἢγϑί ργδοίϑεα ἴῃ {Π6 πηεα!]ςα] 

ΞΩἤο015 οὗ ΑἸεχαπάτχα.--- Οϑφαγίογίν Δ φυΐετυ, 1 ΧΥ 1. Ρ. τύ2. 
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115 ΘΙναῦ ομαῖη, 1πΠ6 ΡΟ ΠΕΥΓ ἀγανίησ ἜΘΥΕ τηοτηθηξ ΠΈ5ἢ 

ἀγαιυρσηΐβ ΠΌΠ. {Π6 οπηΐαϊη οὗ ἰῃ6 ψαίεσ οὗ 16 (ςἢ. χι!. 6)} ; 41] 

{Π15 σαπια ἴο ΠῚ 85 ἃ πον ᾿ηἰεγαϑί, ἃ ΠῸΝ Ρ]Θαβια. [1 νγὰβ ἃ5 

[αϑοϊηδίιηρσ, {παΐ ννοηου]δηα οΟὐὨ 50ΊΙ6ῆςα, ἃ5 ἃ ΠΕ ΡΟΕΠ ΟΥ̓ ἃ 

παν 71γίλο5, ΟΥ̓́, 1Ἰῃ ΤΠ] ΘΓ ΡΏΓΑΒΘ, ἃ5 ἃ ΠΕ ΠΟΥΕΙ ΟΥ ΤΟΓΊΔΠΟΕ. 

Απὰά 1Ποη 15 ΠΕ ΟΥΥ οἵ Π|6 ἀηα ἀβδίῃ, αἸα ποί [Πδΐ 5εεπῖ ἴο ροϊηΐ 

ουξ ίο Πῖτη {ῃς βεογεῖ οἵ ἃ σδὶτὴ εροϑαῦῷΡ 1πΠ8Ὲ 118 οὗ πηδῃ νγγἃ5 ἃ5 

{Π6 116 οὐ Ὀτγαΐαϑ (οἢ. 11. 19) ΙΒ 508] νγὰϑ σοτηροιπηά, δηα 50 

ἀἸβοθυρίι 16. ΑἹΙ {πηρθ δά Ῥεθῃ ἰογπηθα ουἱΐ οἵ [ἢ δἴδγηδὶ 

δἴομηϑ, δηα ἰηΐο [Π6 εἴθυπδὶ δίοπηβ 811 ἰΠϊησθ ῬΕΤΘ ἘΝΕΥΓΊΟΓΟ 

τεϑοϊνεά, Δαπητησ ἔνε, ἰοσ {Π6 58Κα οἵ Πυροίμεβιβ, {Παἰ Πα γα 
νγ 85: Βοη ἰ ΠΙη σ᾽ ΠΊΟΥΕ ἴδῃ [ἢπ ΓΟΥΠ5 Οὗ Τηδίζου νΏΙΟἢ Γ΄ ρΑΙρδΌ]ε 

ΔΠα ν] 510} 16 ἴῃ ΤΠ 5 Πδίμγ6, 50Π16 ν][8] ἔουοα ΟΥ̓ δἰ ΠΕΓΘ Δ] ΒΡ υκ, 

γεὶ νῆδί παᾶὰ Ῥβεῃ Ὀτγουρῃς ἰοσείῃου δὲ ὈΙστ ννᾶ8, δί Δηγ χδίθ, 

σογίδϊη ἴο 6 ἀϊβϑοϊνεά δὲ ἀξεαίῃ. 0 ἰο ἀιπιϑί, [Π6 εἰ μεσ νΒΙΟἢ 

δοίξα 1 τη Δ η᾽5 Ὀγϑίη ἰὸ [Π6 Εἰ ΠΕῈῚ οὗ [Π6 ᾿πΠη1ἰ6 ΔΖυγα, ννὰ5 {Π6 

1η δ ν] 0 ]6 εηά (οἢ. 11. 21, θυΐ ποζ χίϊ. 7). ϑ0ςἢ ἃ νὶεν οἱ 

Βεῖνθα αδἱ ἰβαϑδί ἴο 510 ἀξαίῃ οἵ {π6 ἰευσοσῦ ΜΠ ΠΟ ἢ τῃς 

δεισιδαιμονία, ἴπ6 δι ρεγϑετίοη, [Π6 «4 ὁεγρἰατεός, οἵ τχθη Πδα σοί με 

1ἴἴ, 1 αΙ4 ποίΐ Ιδεανε ἢίπη ἰο ἀγεδα [πΠῸὸ ραβϑϑαᾶρα ἴηἴο {ῃ6 ἀἴπ 

ἀδύκηθβ5 οὗ 5}60], {πε Ἰαπα οὗ πε βῆδαονν οἵ ἀξδίῃ, 85 ΗΠ εζεκιδῇ 

(158: Σκχυ !. τι. 18) ἀπο: ἘΠ δα σὲ (058... Ὁ; σας. οἱ ἸΣΣΧΨΗ. 
11) δα ἀτεδαδα 1{ (ὉΠ. 1χ.10). “{π|{πε64 ττη τότ ἘΠῈ ἔσυεοῦθ οἱ, 

ἴῃς. (ἀεμεηηα οἵ ψΏ1ΟΪ) Π15 σοππίγυ θη ὑγεγῈ ῬΕσΊ ηϊηρ ἴο ἰδἸΚ,. 

ἔγοηλ {πΠ6 Ταγίασιϑ δηά Ῥῃ]εσείμοη δηα4 (οοσνίιβ, [Π6 Ὀυτηϊησ 

ΔῊ4 (Π6 Ψν81ΠΠρΡ ΤΊν ΕΥ5, ἢ ΏΙΟΗ {Π6 ατεεκβ ΠΟ ψγετα οὔίϑιας 

1ῃη6 ρΡΠΠ]ΟΒΟΡΉΪΟ βοῇ 015 51] σοηεππεα ἴο ὈΕ αν. Τ[ εἴς Πίτη 

ἔτεα ἴο τηδκθα {ῃ68 πηοβί δηά {με Ῥεβί οἵ 116, Απά μεθ {Πδΐ “Ῥβεϑί 

οἵ Π|Ὸ ννὰβ5 δὶ ὁποβ ἃ ρβαβδηΐ 8η4 δὴ δἰίβι 800 16 1464]. Τί σοη- 

Πτηηθα [ῃς6 ἰδβϑβοῃβ οἵ 15 Τῇ ΘΧροΎΕη66 85 ἴο {Π6 νϑηΠΥ δηάᾶ 

ΒΟΙ]Ον Πα 55 οὗ τ ῃ ἢ ΙΓ τηοϑβί π]Έ 56εῖκς τῆς βαιϑέδοίζοη οὗ 

{πε 1 ἀδϑιγεβ, ΨΊοΙθηΐ δοίη 5 ἡ οΥ͂Ὲ ΓΟ] ον α Ὀγ ἃ γϑδοίίοῃ, {8 

ὨΙσἰἾ5 στένε] Ὀγ {Π6 τπουηϊηρ Πεδάδοῃθ; Δι) 110 Δηα {πε ἔανουτγ 

οἵ ΡγΥΙης65 6ηα 64 1ὴ αἰἸδαρροϊηίμηθηῖ. ὙΥ̓δί {Π6 ννῖ86 πηδῃ 5ῃομ]ά 

βίσινε δἰζεσ ννγὰβ 75ΐ {ῃ6 τηδχίπησπη οὗ δη]ουπηθηΐ, ποῖ ΟΥΘΓ- 

1 1 ῬαΓΡΟΒΕΙΥ ταϑίγαϊη ἔγοπῃ ἱποϊ πη [Π6 οἴπασ ἀπαϊοῃγϊοαὶ γοίθγθ με 5 
ΠΙΘῊ τθῃ να [Ουπά 1ὴ Εο]65. ΧΙ]. 4) 5. 
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Ὀδὶαποεαά Ὀγ {πῈ σηιαγὶ αἰφηζαί [μαὶ Υ186ὲ5 Ἔνθ 216.20 εἶδ Ἴογις 

ζεῤογηε711---- 8 118 ΠΚ6 τΠδΐ οὗ {πΠ6 ἐουιμάϑυ οἵ [πε 5οῇῃοοἹ---πηοάοσγαζα 
Δ ἀνεβη δοϑίεμηϊοιβ, ηοΐ ἀἸβά δι πη [Π6 Ρ]Θαϑιιγεβ οὗ ΔΩΥ͂ 56η56, 

γεῖ σ᾽ ΠΟΠΘ ἴο 8ΔΠ 6χοθββ. Ηδ Πδά ]Ἰεά ἃ 11{6 οἵ σδ]Πὶ 5εύεῃε 
{ΔΉ 4 ]]Π1γ, αἰπηοϑί οὔθ οὐ ἰοΐδ] δϑίπμεησε δηα νεσείδγι Δ 151, 
Δη4 50 [Π6 ἀταραξία ΜΏΙΟΝ Πα Ὀδοοτηα Δα ηἰῆε64 νυ] Ὦ15 ΠΔΤΊ6, 

μα Ῥδεθη ρῥτοίγαοίεα ἴο ἐχίσγεμη οἱ ἀρεῖ]. ΤῊΘ ΠἰβίοΥΥ οὗ τηθη᾽5 

1ῖνὲ5 Πδά ϑυγεὶν “ποίμίηρ Ῥείίογ" το 5ῃον ἴῃδη {Π15. ΤῊ15, αἵ 

ΔῊΝ Ταῖθ, Ψ)ὲ8 σοοα ((ἷ,, 111. 12, 14, 22, ν-. 18, νΠΙ. 15). Ι͂ἢ 500} 

ἃ Π|6 {Π6γ6 νγὰβ ποίησ (Πδΐ {Π6 σοηβϑοιθ πο 6. σΟΠ θη, η64 85 6ν]]. 
1 δΔαπηἰ64 ἀνβη οἵ δοίβ οἵ Κιημάηεϑϑ δπὰ Ὀβπενοίςεηςθ, 85 Ὀτιησ- 

ἴηρ ΨΙΓ {Π6ΠῈ ἃ το σα] ϑδι ϑίδοί οη (Ὁ ἢ 5. ν]]. 1, 2, Χχὶ. 15). 2),. )1η4 

{Πευοίουα ἃ ῈΜ βοῦτος οἵ βη]ουπηεηῖ. Ἐνρη {Π6 56 5ε5 οἵ [5186] 

ψγΟυ] ἃ Πᾶνε δρρίονεά οὗ ϑδιςοῃ ἃ [16 (Ῥίον. ν. 15---19, Χχχ. 7)» 

[ΠΟοΌΡὮ 1 τσ ῆϊ ηοΐ ϑαιϑέν της Πογοὶς Δϑρι τ 05 δη4 ἢΙσἢ-5οδῖ- 

ἴῃς ἀγεδιηβ οὗ 15 ργορῃείβ. Ἐπ])ουτηθηΐ {561} τηϊσῃϊ 6 τεςοεῖνεα 

85 ἃ οἱ ποτ Οοα (ςἢ. 1]. 26, ν. 10). 
Τηΐο [15 πανν ἔοστη οὗ Πα δοσογάϊ σὴν ΚοΠε]θἢ [Ὦγανν ΒΙ τη 561}, 

8Δη4 616 ποΐ Πη6 1{ ΔΙίοσεῖποῦ ἃ ἀε]ϑίοη. [πνναγα]ν 1 τη 8 Ἠ]ΠῚ 

δε] {Πδὲ 18 νγα5, δέου 411, ψοσίῃ Πνϊηρ ((ἢ. χὶ. 7. Ηδ Ῥερδῃ ἴο 

Πηά [Πς ρ᾽εαβϑασα οἵ ἀοιηρ σοοά, 8Δη4 ν]ϑιτησ [Π6 δίῃ 1655 δηα 

ννΙάονν ἴῃ {ΠΕ Ὁ δἰπιοίίοη, Ἠδφδ ἰθαγηΐ [Πδΐ 1 νναϑ Ὀείίεσ ἴο σὸ ἴο (ῃς 

Ποιιϑα οὗ τηουτηῖηρ μη ἴο {Π6 Ποιιδε οἵ ξαϑίίησ ὍΠης Ὠδατχί οἵ 

[Π6 ν]δε ννὰϑ5 ἴῃ {Ππδΐ Πμοῖιδε δηά τοί ἴῃ [ῃ68 μοιβε οὗ τηϊτίῃ ((ἢ, ν]]. 

2-4]ὴ. Ἔνεῃ {πε τεραυζδίίοη οἵ ἀοϊηρ σοοά νγ85 ποί ἴο Ὀ6 ἀβϑβϑρίϑβεά, 

δΔηα [ῃ6 ἴτάρτδηςς οὗ ἃ σοοά πδῖηξ ννὰβ5 Ὀείίευ ἤδη [Π6 Οἄογοιιβ 

ΒΡ Κοηδσα Οὐ τόϑετ-  σϑθῆσα οὗ {πς Κιηρῖβ Ἰυχυτίουβ Ὀδησπείβ (οἢ. 

ν]]. 1). Αμά ΠΕ σδϊηῃβά, δ5 Ἴδη δνναγβ ἄο σαίη ὈΥ͂ ΔΠΥ δοίβ οἵ 

Κιηάηθθ5 ψΈΪΟἢ αῇα ποῖ δ]τορείμεσ ρατὶ οὗ {π6 οβίεηίδίϊοιβ Οὐ 
56] δ] σ]δίησ ἐροί5πι οὗ ἴῃς ῬΠΏΔΥΪΞΘ6, βουηθίῃιηρ τῆηογ6 [ΠδΔη 

ΘὨ]ΟγΥτηΘηΐ. 

“ὅπηξ ἸΔΟ ΠΥ ΔΘ σουπηι, εἰ πιδΐεπὶ τηογία]α ἰδηριηί.᾽ 

“γε ῃββάβ τηυβί ὑγεερ ἴῸΥ νψγοβ, δηά, Ῥεΐῃρ τηβη, 

Μδη᾿β βουζονγβ ἰου ἢ Οὐγ Πεατσίβ.᾽ 
ψικα. “Ζἤη. 1. 462. 

᾿ θοὸν. Τπετε ΣΤΡ Σύ 
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Τῆς ἢοοα-σαΐθϑ οἵ βυῃραίην ννοῖα ορθηβά. Ηἰ5 56] Ἰονα ννὰϑ 

εχρδηάϊηρ δἰπιοϑδὲ ὉΠΟΟΉ ΒΟ Ο5]νῪ ἰηἴο Ὀθηθνοίθησθ. Ηδ Ῥεσὰῃ 

ἴο 66] {Παΐ αἰίσι σα αηα ποῖ Ἔσοίϊϑηη νγὰ5 {Π6 για ἰανν οἵ Πιιπλγα- 

ηἰΐγ. Ηδεξ νγὰβ ἴἢ {Π15 ροϊηΐ, ραγίϊγ, ρεύπαρβ, θξβοδιιθα ποα ἴοο 

{Π6 οΥδοῖθ ἴῃ Πῖ5 ἱππτοϑί ἤδαῖξ οὔσθ πΊΟΥΕῈ βροῖζα ουὔΐϊ {π6 βεβοζεί 

οὗ {π6 νψ βάομι οὗ [5Ύ8ε], “Ἐφ μου (οα,) νΊβεῦ [Πδη 15 [βϑοῃο 5 
(οἷν ν.7). 

Α ψεδιην [εν ΙΓ {15 ἔτ ἔου ΡΒ Π]ΠΟΘΟΡ ἢ ΙΖΙρ᾽ να 5 ποί ΠΠ|ΚΕῪ 

ἴο Ὀ6 ονευ]οοκεα ὃν {πὸ Ἰδοίαγοβ δηα ἐΖΖίέγαξδη75 οἵ ΑἸεχαπάτσϊα. 

ΕἼΟΠῚ {Π6 ΓΑΡΓΑΥΥ οὗ {Παΐ εἰν ἸΚοΠε]θῖῃ ραϑβϑεά ἰο ἴπ6 Μαβοιιπη!, 

Δ Πα νὰ8 εἰεοϊβά, οὐ[ἠ δρροϊηϊβα Ὀγ τουδὶ [αν ΟΌσ, ἃ Το 6. οὗ {πε 

δισαβὶ ον ηο ἀϊηεξα 1ὴ 15 ἰαῦσε [41] δ {Π6 ρΡι Ὁ]Ϊς Ἔχρθῆβε, 

δηαἃ Π6Ια {Π61Γ ῬὨΠΟΒΟΡΉΪΟ 4] ἀἸβοιιβϑίοη5 δἰζογνναγάβ [Τί ννὰβ ἃ 

ΒΙΡῊ Ποποι ἔοΓ ἃ ἰογεϊσηο, αἰπγοϑί 85 ΠΊΙΟΙ 50 85 ἰοῦ δὴ Επσ- 

1ΙΒΏπηδῃ ἴο Ὀς εἰεοϊεά ἰο ἴπ6 [πϑιτπἰῈ οὗ ΕΥ̓ΑΠσ6, ΟΥὁἩ αὶ ΕἼΘ ΠΟἢ- 

τηδῇ ἴο ἃ ΕἙ]]Ο 510 οὗ {πΠ6 Ἄογδὶ ϑοοϊείγ. Ηδ Ὀεοδπλε ἢγϑί ἃ 

᾿Ιβίβπευ δηᾶ θη ἃ 5ῃδγθυ ἴῃ ἴποβα ἀἰδοιϑϑίοηβ, αῇ ΖΕ εορεζαςέος, 

αι αεδαΐ27, αὐιὰ γιοέ ἃ ῬΥθδοοΥ, 45 να σουπηΐ ργθδοῃίησ, ἴῃ [πδὲ 

Ἐεεσῖα. ἘΡΙου το η5 αηα ϑίοιοβ, Ρ]αἰοηϊδίβ δηα Ατιϑίοίε]δηϑ πιεὶ 

8.5 ἴῃ ἃ Μεῖαρῆγϑιοαὶ ϑοοϊείυ, απα ἀἰσοιϑ5εα [6 πδΐατε οὗ Πδρ- 

ῬΙη655 δηά οὗ {π6 βιργοιηβ σοοά, οὗ [ῃς σοπϑειξαίοη οὗἉ {6 ἀπά 

οὗ {π6 50] 5 ̓τηπιοτία] έν, οὗ ἔγεα νν11]] αηα ἀδϑέίηγ. ὍΤῇα τοϑαϊ οὗ 

50 ἢ ἃ Π1ΠΤἝοὗὨ ννογάβ δῃά εοῃῆϊοξ οὗ ορι ποθ. τναᾶβ5 δοιηθνῃδί 

Ῥεν]άοσγίησ. Ηδ ννὰ5 δἰπιοβδί ἀγίνεη Ὀδοῖ ὑἀροη [Π6 ἰοστηπΐα οὗ 

1Πς6 βοδρίοῖϑηῖ οἵ Ῥυετμο, ΚΟ Κποννϑ 9" (ςἢ. 111. 21). 1 νψὰ5 ἴο 

Πϊτὰ μαι ἃ ϑΌροΓῆοΙ4] βἰπάν οἵ ἩΟΡΡε5 δπὰ ϑ5Παεθρατγν, οὗ 

ΜοΙΪίαῖτα δηα Ἀοιββεαι, οὗ Καηΐ δῃηά ϑοΠε]] ησ, οἵ Βεπίῃδη δηά 

Μη], οὗ (ομγία δῃᾶ Ηεηρετ Θρθησοῦ, πᾶν Ὀξοη ἴο ΕΏΡ]5} 

βίπΘηΐ5. οὗ ϑδιισσθϑϑῖνε σαηθγδίίοηβ. Οἠδ ἰπίηρσ, δὲ ᾿θαβί, νγὰ5 

οθαῦ. δ αν {Παΐ Πθύα αἷβο {πε τϑοβ νγὰβ ποΐ ἴο {πΠ6 ϑυντ, ΠΟΥ 

ὈτΕΔαΑ͂ ἴο {πε ννῖβθ, ΠΟΥ τίσῃθϑ ἴο πηθῃ οἵ πηάἀεγβίδηαιηρ᾽ (οἢ. ΙΧ. 

11). Ὅῇηαε οΠματ]αίδη ἴοο οἴζεη ἴοοϊς ργεσεάθησα οὗ [ῃ8 ἔτ πΊδῃ : 
5116 ηΐ δηα {πουρσμία] υυϊὶϑάοπι νγὰ5 ουἰ- αἰ κοα ὉΥ δὴ εἱοαιθηῖΐ 

1 ἘὸῸγ [ἢς [ι]1οϑὶ δοςσοιπί οἵ ἴμΠ6 ΑἸεχαμπάγίαη ΜΙ βϑιπι ΔοσΈβϑ10 16 ἴῃ 
ἘΠ ΡΊΞΗ, 566 ἴπΠ6 δτύίίοϊα οπ ΑἸθχαπάσγια ἴῃ ΝΟ]. ΕΧΥῚ-. οὗ {Π6 Οπαγέογέν 
Αευΐετυ. Τὶ 5, 1 Ὀεϊίανα, πο βεογεῖ, {παΐ 1 νγὰβ συ θη ὈΥ (πες ἰδΐαε 
ΚἈεν. Πα πὶ ὅθννε]]. 

ἘΓΟΙΕΒΙΑΘΤΕ ΚΒ 4 



5ο ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἀδοϊδίιηδι (οἢ. ΙΧ. 15. 16. Ηδῖα 50, 8ἃ5 ἴῃ ἢ15 {Π| οὗ τϑνε τυ, 

1ΠογῈ νὰ πιο ἰπαΐ σοι]α ΟὨΪΥ ὍὈ6 ἀθϑου θεά δ5 νϑηϊῦυ δηά 

τη 0ἢ “δεάϊησ ἀροη νη. 

50 ἴογ ἃ 5ποχί {{π|ὴ6 16 ραϑϑϑά οῇ, Ἰοοκίηρ ὈγσΏΓΕΥ δηα Π]ΟΥα 

σΠρογία] {παπ ἰ μα ἄομθ. ὙΠεῖα οδπς Ὀείογα Πΐπη {π6 ρτοβ- 
Ρεεῖ, ἀθϑιηβα ποῖ ἴο Ὀ6 τβα]ζΖοά, οἵ [Π6 18 οὗ ἃ ΠδρΡρυ Ποπια 
ὙἹ ἢ να δηα σὨ]]ἄγθη τοὺπηά Πῖπὶ (οἢ. ᾿ἰχ. 7-9). Βαΐ 5σοοῇ {π6 

6.1] ἄδγν σδπλε ἴῃ ΠΟΙ Ππεῖ6 ννὰθ5 ΠῸ ΤΠΟΓῈ ΔΠΥ͂ ΡΙθαβισα ἴο Ὀ6 
ἰοιιπα (ςἢ. χὶ!. 1). Τῆς 6 οὗ τενεῖγν δη4 ρ]εαβισγε δά βϑαρρεβά 

15 ϑδίγεηρίῃ, δηάα {ῃς βίγαιη οἵ δίπαν δηά (ῃς6 εχοϊζεπιεηΐ οὗ 

ἀεραίς μαᾶ πιαάς ἀοπηβηαδ ΠΡΟῚ ΠΪ5. ν]ΐ] ρονεῖβ ὑνῃΊ ἢ {Π6Ὺ 

οου]ά ποῖ ποεῖ, δηα {ποῖα οὐορί ονεῖ ΠηῚ [Π8 δον ἄξοδὺ οὗ ἃ 

ΡῬΙΓαπ δία ΟἹ] ἀρ, οἵ {Π6 ῥδΊδὶγϑῖ5 γῇ] ο ἢ, 116 1 ἰεανεβ σοη- 

ΒΟΙΪΟΊ5η655 Οἶθασ δηα ἴῃ6 Ὀτζαίῃ ἤἴεε ἴο {Π1ΠΚ δηα τηῖιι58 ονοῦ 

ΤῊΔΏΥ [Π1ησ5, δἰίδοϊϑ ἢγϑ οη6 οὔσῃ οἱ 5658 οὔ δοίίοη δηά ἴἤξη 

δηοίμοσ. ὙΤηδ δίδιβθ ψεα ἀδιοηθα δηᾶ (Π6 οἱοιπάβ οὗ ἀδυῖκ 

τπουρσῖβ5 “τεϊαγηθα αἰτοῦ {Π6 ταὶ οὗ 1416 ἴθαῦβ, δηά “πε βερεῖβ 

οἱ ἰῃς6 Ποῖιδ8 {γΓο 0]64 δηὰ {πΠῸ ϑίτοησ πϊεη ον {ΠεπῃΊβοῖνεϑ.᾽" 

ΙΒ {δ11ςα, δηα μα ἢῸ Ἰοηδεῦ 58 ἴῃ6 σοοα]γν ίαςα οὗ παίιγε ΟΥ 

[Π6 σοιηθ]1Πη 655 οἱ ΠΊΔῃ ΟΥ̓ νγοῃΊδη, σοι] ἢοῸ ΙοησοΥ ᾿ἰβίθη ἢ 

ἀε!σῃς το {πΠ6 νοῖϊςε οὗ ἴῃς “ἀδιρσῃηΐειθ οὗ πλι510 ((ἢ. ΧΙ, 2---4). 
Ενεη 6 ραϊαΐε ἰοβὲ 115 ψοηϊςα βεῆβα οἵ ἥανοισ, δηά τΠεῈ 

σΠοϊσοϑί ἀδίηι65 θθσδτηθ αἀἰδίαβίε αι]. Η1!5 νοῖϊςε ραββεά ἱπίο {πε 
[ξε0]ε ἰοῆθβ5 οὗ σὲ (ςῇ. χὶὶ. 4). 5166 0 ννὰβθ ἸὩΟΥΘ δηά 1ΙηΟΓ6 ἃ 

ΒΙΓΔΏΘΕΙ ἴο ἢΪ5 αγε8, 8η4 ἢῖ5 πΙσῃϊθ εῖῈ Ραβϑεά, δ5 1 "νεῖ6, 

ὉΠᾺΘΥΓ ἴῃΠ6 ὈΥΔΠΟἢ65 οὗ {ΠῈ6 δἰπηοηά ἔτεος, [Πς6 “ βαυ]ν ννακίησ ἰγεεἢ 

{πὶ 5 1Π6 Θυ ΤΏ} ὁ} Οἱ 27, ο2 22 (οἷν. ΧΙ. δ; 761 1- ΤΊ, 12): 

ει 165 ΕΓΘ ἈΡΡΙεα Ὀγ (ῃς Κιηρβ ρῃγϑιοῖβηβ, θαξ ἄνθη {ΠΕ 

ΦΌΒΡΕΙ θΈΓΓ, {πὸ “δονδίεισ δὲ {πῖπσ ΟΠ ΘΔΙΠ ὉΣ ἴπΠ [ΠΡ 

ΑἸοχδηάσγίδηῃ ΡΠ δυτηδοοροξῖα, ασαϊηϑδί παΐ ἔΌσπΊ οὗ ρδύδ]νϑϑ, ννὰβ 

ῬΟνΕΙ1655 ἴο γανίνε 15 ἐχῃδιβίθα εηούρσιθθ. ὍΠ6 γα ΠΊδΙ Πο. οὗ 

ἢ15 1Π||---ηάᾶ 1ξ Ἰαϑίβα ἔῸΓ ϑοὴβ 51Χ Οὐ ϑθνβῇ Ὑ6815; δἘῃΟσἢ 

ττὴ6 ἴο πλαῖκα ὨΪπ εε] πὶ [πε ἄδγ5 οὗ ἀδυύκηθ55᾽)) νψεῦα πη 664 

γηδηγ 7 ((ἢ. ΧΙ. 8)}.--ννᾶϑθ οπ6 Ἰοηρ βίτιισο]α ἢ ἄϊ5θαβθ. [ἢ [ἢ 6 

Ιδησιασα οἵ ῃ6 Οἴξεὶς νυιειβ ἢ οη 6 Πβαᾶ ῬὈεσοπης 

[τ ]Π1ατ, ἃ ννὰθ Ὀὰΐ ἃ Ἰοηδ νοσοτροφία, ἃ βίος ἀβίωτος (“ἃ 

σῃτοηΐς 111Ππ655,7} ἃ “16 ὉΠ] νθ 16. 5. Ηἱ5 βίαΐε, ἴο σοπίϊηπθ 



[ΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. οι 

16 Ρδ.δ116] δἰγθδαν πιούα (Π8Π οὔςθ ϑιισροβίθα, νγὰβ {ὸ {Παΐ 

ΠΟ πηδάς {ΠεῈ Ἰαδὲ εἰσῃξ γαῖ οἵ Πειηθβ 6 ἃ {ἰπ|6 οὗ 

σΘα 56 1655 βυβευησί, Ιἰ δααεά ἰο ἐπ6 ραίῃ δηά {τοῦθ ]α ννϊο ἢ 

ἄϊδεαβε ὑγοιιρης ἢ 1 παΐ μ6 Παὰ ἢο 8οῃ ἴο πηϊηϊϑίοσ ἴο Πϊ5 

νναηΐβ. ΟΥ̓ ἴ0 ᾿ηΠογῖς Π15 εϑίαΐϊθ Ηόοιιβα δηά σαγάθῃ δηά ᾿δηά5, 

Ῥοοκβ δηά ατγί-ἰγβαβασαβ, 811 [πΠαΐ μῈ Πδά ϑἰογεα τρ, 45 ἴῸγὙ «ἃ 

Ραϊδος οἵ ατί δῃηᾶ ἃ Ἰογάϊν ρ]βαβιγο- ἤοιιβθ, νου] ρ855 ᾿πΐο {Π6 

Παηάς οὗ ἃ βίγδηρσεγ (Ὁἢ. ἱν. ὃ). 1 νγὰβ ἃ σού {{ἀν8]1], μαγάθγ 

{Π8Π 8ΔηΥ ραΐῃ οἵ θοάγυ, ἴο {πη οὗ {Παΐ δ5 {πΠ6 ουίσοπης οὗ 411] Π15 

Ιαθοιτβ. [1 νγὰβ 1ῇ 1.561 “3 νϑδηϊίν δηα δῇ ον] ἄϊσθαβϑε" (ςἢ. ν]. 

2). Αῃα Ὀεγομῃά [115 {Πεῖα [ΔΚ ἃ {ιτίΠοΥ τοι Ὁ]6, στονίησ οὐξ οἵ 

[Π6 δυγνῖναὶ, οὐ Τανῖν8], οὐ 15 οἱά ἔδβοϊηρθ 85 δὴ [50Ὺ86]1{6, 

ΜΏΙΟΉ ΠΕΙΠΟΥ Θίοϊς ἀραῖμν ποῦ Ερίσυζεδη βογθηϊίγ, {πουρἢ 

πον νου] πᾶνε 5116 δὲ 1 δἃ5. ἃ ϑιρογϑίτὶοη, ΠεΙρεα Βῖπ ἴο 

Ονείσοιηθ. Ηον νγὰ5 Πα ἴο Ρὲ Ὀιυτθα ἢ (οἢ. ν]. 3). [{ ν'85, οἵ 

οου856, ουΐ οὗ {πΠ6 φιοβίίοῃ {Πα 5 σούρϑα δ5ῃπου]α 6 σδιτιθα 

Ῥαοὶς ἴο {πε6 Ἰαηα οὗ 15 ἰδίπειβ απ αι ἴῃ {Π6}Γ του} 1η [Π6 

ν Δ ]16Ὺ οὗ Τ᾿ οοσπαρῃαίῖ. ΤΠε ραίτιοίίο Ζθ 8] ψ ῃ] ἢ Παα Ὀθθη τοιιϑαα 

Ὀγ {Πε6 βίγυρσ!ε οὗ ἴῃς. Μί δοσδαθεθβ δσαϊηϑί Απίϊοοῆιθ ἘΡΙΡΔη65 

γνου]α ποί Πᾶνα δ]]οννεά τῃς Ῥοάν οὗ οπε Ἴηο νγὰβ5 βιιβρεοίβά οἵ 

δροβίαϑυ ἴο ἀββεοζαίε ῃς ΠΟΙΥ οἰΐγ.0 Ἀπ ὄνεὴ ἴῃ Αἰθχδησγια 

[561 1Π6 πτοία τίροζοιιβ [|ενγΐ] Πα Ὀφδεὴ δἱιθηαίεα ὈΥ ἢΪ5 

ΗἨε]]οπϊζίησ ἰεπάθηοϊθβ. Ης σου]ά ποῖ οχρεοῖ {παξΐ {ΠΕ1Ὶ ΠΟ ΤΠ ΘΓ5 
νοι] αἰίεπα αἱ 15. {πη εγΎα], οὐνιησ, αἰἴτοσ {Π6ῚΓ τηδηηθί, ΑἩ, 

Ῥτγοίμογ! οὐ ΑὮ, ϑἰβδίεσ' Αἢ, Τοσγά! δπᾶ Αἢ, ἢ15 σίογγ!Ἕ (76 γ. 

ΧΧΙΙ. 18). ΠΗ Παά Ὀείοτε πὶπὶ [ῃς ρήοβρεοίῖ οἵ Ῥεϊηρ Ῥατβα ἃ5 

ἢ τΠ6 Ῥττ4] οἵ ἃ ἄοσ. 

Απά γεῖ [Π8 ἄαγϑ νγεσε ποῖ δἰτοσοθίμοῦ εν]. ΤΠ Πεηα ΏΟΠῚ 

μ6 Παά ἰουπαᾶ ἔβη], [η6 “οης δὐποὴσ ἃ [πουβαηά," ἀ1α4 ποὶ 

ἀεβοσί Ὠ1Π|, Δη4 σαῖς δηά τηϊηϊϑίογθα ἴο 5 Κη 655, ἴο Υ81568 

ὉΡ, 85 δι 85 ἢεῈ δά {πε ροννεύ, [π6 Ὀγοίμπου πο Παά [δ]6ὴ (ςἢ. 

ἵν. το). Ηδξ σου]Ἱά πο ἸΙοηρσεῦ ΗΠ] Πϊ5. ὈΘΠγ ἢ της ἢ 515 {Παΐ 

1. Ἡεϊηε᾽β ἀδβουριίοῃ οἵ μἰὶς οὐσῃ βἰαΐβ, ἴῃ 115 ρίΐθοιιβ ἤδηϊκηθβθ, σδῃ 
ΒΟΔΤΟΘΙΥ [41] ἰο Του] Πα τι5 οὗ ἴΠ6 οοηίγαβέ θείη ἐπα ρ᾽οίατεβ ἄγαν ὈΥ͂ 
ΚοΠΙ θεῖ ἴῃ οἢ. 11. ἀηα “ἢ. χ. “1 δηλ πὸ Ἰοῆρεὺ ἃ Η}]]επα οὗ Ἰον]α] 
16 ἀπὲ βοπηθμαΐ ῬΟΥΓΥ ρεῖβοη, ΠΟ ἰαιρῆθα ΟΠ ΘΟΥΠΪΥ ἄονγ ΠΡΟΠ 
ἀἰβτηαὶ Νααζαγθεηθβ. 1 8 ΠΔ ΠΟ ΟΠΪΥ ἃ ῬοοΥ ἀθδίῃ-ϑῖοκΚ Γενν, δῃ ἐπηδοϊαίεα 
παρε οὗ ἰγοιὉ]8, 8 ΠΠΠΑΡΡΥ πλδη." ϑισαηα᾽5 2775 οὔ Ζείγεε, τι. Ῥ. 386. 

4---2 



ς2 ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

[ἢ6 σνὶπα αἸά εαὶ. ϑθηϑι8] ρ]θαβισεβ δηα (ῃ6 [Γαρηηθηΐβ οὗ ἃ 

56 βου 5 ΡΠ Π]ΠΟΒΟΡΥ, {πα Ἰονου δηά [6 ΠΙΡΉΘΓ ἔοΥΠῚ5 οὗ ρορυϊαῦ 

ἘΡΙσυτοδηΐβιη, ΕΘ ΑΠ|Κ6 πηϑϑιβϑίγιησ, δηᾶ [ῃς6 νοῖοβ ψ]]η 

ΟΠΟΘ ΤΟΥ͂Θ ΒΡΟΪκα ἴῃ ΟἸΘΑΥΟΥ ποΐεβ {Πδῃ ανοῖ, Εξαῦ μοι 6οά. 

ΜΙ Ηΐπι, αἂ5 ἢ Ηδηθ (ἴο τεέευ οἤσα πλοῖα ἴο {πῸ Κομεϊθίῃ 
οἵ ουὔἵ {{π|6), [Π6γε νγᾶ5 ἃ Τα]! σΊου5 γα δοίίοη, ἃ Ὀ6]1οΓ ἴῃ ἃ ΡΕΥ͂5ΟΠ 8] 

(οά, 45 {παΐ ἴο ννῃϊοῃ τηθη πλιϑὲ σοῆθ ΘΗ [ΠΘΥῪ ΔΥ6 “ 510Κ ἴο 

ἄξδιῃ," α Ὀε]εῖ ποῖ ἀητθαὶ] ἄνθη ἱποιρῇ [6 ΠΑΌΪ 14] σΥ Ώ] ΟΊ 51 

ΘΘΕΙΠ64 ἴο πιοοῖς 1 1 {Πς νεῖν δοΐ οἵ υἱἱείδησεῖ. [{ νγὰβ ποΐ, 
᾿πἀε64, Κα {Π6 οὖν οὗ ἴῃς ρτγοάϊραὶ, “1 ν}}}] διῖδε πα σῸ ἴο ΠΥ 

[Αῖ που ; ἔογ {παὶ ἐπουρῃΐ οὗ ἴῃς Τινίης ἘΔΙΠευΠοοά ννα5 85 γϑῖ 

Ῥιαξ ΑἸ ΠῚ] τανεαὶθα ἴο ῃϊπτῃ; Ραΐ {Π6 οἱ [Δῃ1118Υ ἰπουρσῃς {παῖ 

(οά ννα5 ἢϊ5 Ὁγβαίου, [ῃς (ἰνεῦ οὗ 16 δηᾶ Ὀγεδίῃ δηά 811] [Πϊηρ5 
(ςἢ. ν. 19, χἰ!. 1), τεϊυγπη θα τη 115 Ππ] 655 δἀπα ροννεῖ, δηά 1ἢ ἢΪ5 
ΟΠ Θχρουίθηςα Π6 νγ͵ὰβ Πηάίηρσ οὐΐ ἰπαΐ ἢ15 ρ᾽βαβαηΐ νῖσεβ Πδά 

Ῥεβη πηδάθ ψῃ1Ρ5 ἴο βοοιῦρα Π]ΠΊ, Πα 50 Π6 ἰβαγηΐ (ῃδί, [που σῇ 

Πα σου]ά ποῖ ξαίποιῃ [ἢς πηγϑίεγυ οἵ Ηἰ5 ᾿παστηρηΐβ, [Π6 (γεαΐοῦ 

νγὰ5 450 {ῃ6 [πᾶσα (ςἢ. χὶ. 9)ς. [1{ ννὰβ ἴῃ {Π15 βίασε οὗ τηδξηΐδὶ 

Πα βρι τα] στονίῃ, οὐ βίγεησίῃ σγονιηρ οαἵ οὗ γγεακηθ55, {Παΐ 

ἢ6 ννὰβ ἰβδα ἴο Ῥβοοῖὴβ ἃ στοῦ, αηα το ρεΐ οὐ τεοογά {ῃς τϑϑυ]5 
οὗ 815 ἐχρείίθβησθ. δ 511] {ποιυρῃξ ἴῃ ἴῃ6 ἰδησίιασα οὗ ἢϊ5 
[Αἰ Πευ]δη ἃ, δηα {πεγϑίοσε 1η {Παΐ Ἰαησαασα ἢ6 νυγοία. 

Α Ὅοοϊ. νης{6 ὑπο γ δυο σοπάϊτοη5. νὰ ποί [κεν ἴο 

1 Τὶ ΠΥ Ὀ6 ψγῈ]] οἱσβ τῆοσε ἰο σίγε Ηεῖηθ 5 οὐῃ σψοτάβ. Ης 4Ὧε- 
ΟἸἸη65, ἴῃ 5. Μη], (Π6 δεύνιοεβ οἱ ΔΥ τη] ηἸβίου οἱ το] ρίοη, δηα δάάς, 
“ΤῊΝ ἀδϑιτα βριηρθ ἤτοι 0 ἢ οὗ ἃ Γεθ] η]τοσ, ἘῸΥ ἔοι γϑαῖβ 1 
μανε σεπουηοεα 8]1 ρΠ]]Οβορῃϊς ρῥυϊάθ, απ ἤανε τείασηβα Ῥδοὶς ἴο τε- 
Ἰσιουβ 14685 δηα ξεβιησβ. 1 αἴε ἴῃ ἴῃς Ρεϊ]ϊεῖ οἵ οὴμβ οὔἱὺ Οοά, {πε 
Ἐτεύηδ] Οσεδίου, γγῇοβα ΡΙΓΥ 1 ᾿πΠρΡ]οΥ6 ΟΥ̓ ΤΥ ᾿ΠητηοΥίἃ] 5081 (Θ σαηα 5 
1172 ογ ΤΙ εῖζια, τι. Ὁ. 308). 511] πῆοῦα βίυοησ 15 [16 [Ὁ] οσίηρ εχίγαοί 
ἔτοτὰ 8 ᾿Ἰδίίεσ ἰο Πῖβ ΠΊΘμα ΠῚ ΚΟΙΡ ψῃ]οῇ 15 υοίεα ἴῃ (ῃς6 σίρε οἵ 
Οοἰ. 11, 18ὅδο, ΠῸΠῚ ἃ (Δα ΠἼ8Δη ΠΟ ΘΡΑΡοΥ : “ΜΥ βυξεσίηρϑ, ΤΥ Ρῃγϑίοαὶ 
ῬδΙΩ5 816 ἰευγ]8, δηα πιούαὶ ΟὔῈ5 δῖε ποί νγαηίϊησ. θη 1 [Π1πη|κ 
ΠΡΟΏ ΤῊΥ̓ ΟΥ̓ σΟΠΑΙΠΠΟΠ, ἃ ΘΘΏΠΪΠ6 ΠΟΙΥΟΥ [4115 ΟΥ̓ΕΥ Τὴ6 Δη4 1 81 
φοΙΊΡΕ]]6 4 ἴο ἰο]α τὰν Παπάϑβ ἴῃ βα τ ββίοη ἴο (οαἶβ νν}1}} ((ὐοἶζ- ἐγιρεὦε71) 
Ῥδοδῦβα ποίῃϊηρ εἾ5ε 15 [εἰ [ου τη6.᾿᾽ [ἢ βομηενηδί οὗ {Π6 βαπιθα ἴοῃβ Π6 
58 5 οι ΠΟΥ (1 πᾶνε ἐογροίίθη ἡ 6γ6), “(οα ν}1}] ραζάοῃ 116 ; ε᾽δοΖ 
5071 7,γ16{147. ἘΠ]ΒΟΠοσθ ἢ6 νυῖίαθβ, ἴῃ βριίε οἱ 15 βυπεγίηρθ, ἢ (ῃς 
Ππησεῦηρ ἰονα οὗ 1 ΏΙΟἢ να ποία ἴῃ ΚΚομε θείῃ (οι. 1χ. 4---9, χὶ. 7)», 
“Ὁ 6οά, Πονν πρὶν ὈΙΈΘΓ 1{ 15 ἴο 16! Ο οά, Πονν 5υ ας ῖ]Υ Δα 5Π1ΡῚΥ Οη6 
σαΠ ᾿ἶνα ἴῃ {115 5ηπρ, βυγεεΐ ἡδϑί οὗ βαγίἢ " (ϑιἰραπα᾽β 2776, 11. Ρ. 421). 
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Ρτεβεηΐ [Π6 σπαγδοίευιβίϊοβ οἵ ἃ ϑυβίθμπηδίϊς ἰγεαίῖσθ [1 ννᾶ5, ἴῃ 

Ρατῖ, πκῈ Ῥαϑβοδ]ϑβ }  γιέδς, ἴῃ Ρατί, πκῈ Ἡείηε᾽β Ιδίθϑὲ ροςπλ6--- 
[ΠῈ τεοοσά οὗ ἃ σοῃῆϊοϊ ποΐ νεῖ ονϑῖ, [πΠοιυρ ᾿ξ ννὰ5 ἄγαν πη ΠΟΥ 

115 οἰοβθ. Τὴς “Ὑνο Ν᾽ οῖςοθϑ᾽ οὗ ουῦ ονῆ ροεῖ ψεῖβ {Πεῖὰ; οὐ 

γαῖμθσ, (ῃ6 Ζλγες νοϊοβθϑ οὗ {Π6 ρεϑϑ: }15πὶ οὗ [ῃ6 βα(ἰδίεα ςθη- 

5 18}15ῖ, ΔΠηΠ4 (Π6 νν]540}), σι ἢ 85 ἴ νγαβ5, οἵ ἴῃς Ερίσυγθαῃ 

{ΠῚ Κατ, δηά της στονίηρ [αι ἴῃ (οά, νεῖε ἢδαγὰ ἴῃ βξίταησε 

ΑἸ Θγ ΔΊΟη ; ΠΟΥ ΟἾΘ, ΠΟΥ ΔηΟΙΠ6ΥΓ εοἰϑηησ {5610 ἃ5. ἰῇ δη 

ἸΠΠΔΙΓΠΟΠΙΟΙ5 αἸδοοτά, ἴο {Π6 νεῖν ο]ο56 οὗ {πῃ6 θοοΚ. Νονν ἢἰ5 

ἰηϊθ]]εοῖ παθδϑιϊοπμεά, ΠΟΥ Π15. ΓΔ] αἰβιτηθά, 45 Ηεὶηδ αϊ4, τΠς 
σοπεϊππ64 οχίβίθησβ οὗ [Π6 5ρ|11{ οὗ τηδῃ δῇεσ ἀβδίῃ (} ἢ. 11]. 10, 
ΧΙ, 7). ΑΑ5 σοηϑβοῖοιϑβ οὗ Πδΐ σοηπῆϊοῖ, δΔη4 [δε]ϊησ [Π6 νϑηϊν οὗ 

ἔδτηβ, ἃ5 Κααὶβ 414, θη ἢθ ἀεβιίγεα {πὶ ΠΙ5. ΟἿΪΥ ερ]ΐαρῃ 
τηϊσῃΐ Ρ6, “ Ηδεῖβ 1185 ὁῃ8Β ΠΟΒΕ ΠδΠῚ6 νγὰ5 ὙΤΙΓ ἴῃ τναΐθγ," Πα 
ΒΏΓΔΙΚ ἔτοτὴ ὙΠ ΙΏΡ᾽ ἢ ἢ15 ΟΥ̓ ρείβοῃ, δηα σῃο586 85 [Π6 {Π|6 οὗ 

15 ῬΟΟΚ {παῖ ΙΓ δ ομοα Ἔχρίαϑϑοα 15 σμδύδοίεσ δηα επ᾿- 

Βοάϊεα τῃ6 ἀϊδιϊποίίοη ΜΙ Οῆ δὲ οὔθ {{π|Δ ΠῈ μά ρτὶζϑά 90 

ΠΙΘΉΪν. ΑΚ τῆδῃ Πμᾶνα νυτιτῖεπ ἀπ 6 ΕΥ {Π6 ΠδΠ165 οὗ ΡὮ]]Δ]Θ 65 ΟΥ 
ῬΠΙΠ]ΘΙ ας ΠΕΥΟ5, 45 ἃ σύοαΐ ΤΊ Π ΚΟΥ οἱ τῆς 1αϑὲ σεηΐιεν, ΑὈγΑΠ δ 

Τυςκεῦ, νγοίβ ἢ15 Ζ2Ζσλέ οὗ Διαίμγε μ)ζοιεσα, ἀπά θυ [Π6 ρῥβεὺ- 

ἀοηγίῃ οὗ Ἐαναγα ϑεδσοῃ, 50 ἢ6 σδπὶα Ὀεΐούε Ὠ15 τεδάευβ ἃ5 

ΚοΠοΙεῖη, Ἐσοϊθϑιαϑίεβ, ἴὴ6 Τεραΐεσ δ νὰβ ἔτεα ἴῃ {παῖ 

ΠΟΠδΙδοίου ἴο αἰίεσ νδύγίησ Δη4 σοπῆϊοίίηρσ νίεγ5. [ἰ 15 τι 6 

ννϑηΐ ἃ βῖερ ΠισΠεσ, δηα 4150 σδπηβ Ὀδίοσα [Πθτὴ, δ5 ἱποιισ {ΠΕ 

Ῥοοῖκ τεοοσαβα {ῃς Ἔχρεγίεηςα οὗ ομα στεαίευ [ἢ 8η Πἰτη5ο]Γ ἃ5 {Π6 

566 Καὺ δἴτει, δΔΠα ροββεββου οἵ, ννβάομῃ. ὍΤΠῸῈ βοὴ οἵ ανια, Κιηρ 

ΟΥ̓ΘΓ [5186] 1ἢ ΓΕὙ115816}1, τὰ 5 5Βρθακίηρ᾽ 45 [ΠΤΟΌΘΉ Π15 ΠΡ5 (ςἢ.1.1, 

12, 16). [1ἰ ννᾶβ ἃ {ΠῚΞΚ, ΟΥ̓  ΤΑΊΠΟΥ ἃ [αϑῃϊοη, οἵ δας οΥ5ἢ]ρ, 5. ἢ 

45 γγὰ5 δίτϊεγνναγβ δαορίβα ἴὴ [ῃ6 [}Υ}2τοηι οΓ δ οδο,τοι ὉΥ ἃ ΤηΔ 

οὗ ρυτοῦ 16 δηα ΠΙσΠΕΥ δἰπὴ, που 1655 γα] ᾿πϑρισγαῖοη, Ὀπΐ 

ῃοΐ ἃ πὰ, δηα ἴΠπ6 ἔα ϑῆϊοη νγὰϑ8 ἃ ἀοπηϊηδηΐ οὐδ δηά ἀδεοοινεα 

ΠΟ οὔθ. ΤΠ βἰπάβηϊβ οὗ ρῃ]Π]Οσορην ΠΑΌΙ 4110 σοηνεγεά {ΠΕ} 

γἱανν5 ἴῃ {πΠ6 5Πδρ6 οἵ {τξϑαδίιϑε5 Ὀγ Ατιϑίοιθ, οὐ  Ἰεἰϊίειβ οὐ αἰδ- 

Ἰοσιιεβ ὈγῪ Ρὶαῖου ὙΠΕΙαῈ νγα5 5ΟΔΥΌΕΙΥ ἃ. ΠΊΘαΙσ41] νοῦ οὗ 

ΘΠ 6 ης6 δὲ ΑἸθχδηάσια ῆο Παα οί ρι 1 5Π6 4 Π15 νον 85 ἴο 

τῆς ἰγεαίπιθηΐ οὗ ἀϊβεαβα ὑπᾶογ πε πᾶτε οὗ Ηἱρροοτζαῖεβ . Ρ]αΐο 

1 ΘΡΥξηΡρΕΙ, 2715. 6 7έαεεϊγι6, τ. Ῥ. 430. 
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δ ηα Χομορἤοη δα δδοὴ νυτίθη δὴ “οίοσία ΜΜ Ὠ]Ο ἢ ννὰϑ5 τορτο- 

βαεηίβα δ5 σουηϊηρ το [Π6 1105 οἵ ϑοοίαίεβ. ὍΠδ6 Ἰαίϊίοσ Πδάᾶ 

4150 σομῃροβαα δὴ 1464] ὈΙοσύδρῃν οὗ γίαβ. Απά ἴῃ {Π15 σβ86 

ΚοΟΠοΙ ἢ τϊρηΐ νν 61} {Π1ηΚ [Παΐ [Π6 δηδίοσυ θείννεεη ἢϊ5. οὐνἢ 

ΘΧΡΟΓΘΠΟ6 δΔηα {Πδΐ οὗ {Π6 βαρα οἵ [5786] ννὰϑ τῇοσε [δ δ ποι σῇ 

ἴο 15. ΠΠ }ὺἸ Ἰ (6 ΡῬδιβοπμδίίοη ἃ5 ἃ ἴουπη οἵ 4851- ἀγαπηδίϊς. γί. 

Βοίῃ δά σοῆβ {πγουρ ἃ {κὸ ααεϑὲ δἴτευ (Π6 ἙΠϊεΐ σοοά, 56εἸκ- 

15 Πγδί ψϑάομ Δη4 [Π6Π Ρ]θαβασγα, Δηα [6 {Π6 τπαρη! ΠΟΘ ΠΟ 6 
Δα {Π6 οὐΠπτα (Παξ σΟΠ165 ἔγοπη γί, δηα τΠ6η νν]ϑάοχη ἀρϑίη. 

Βοίῃ Ππαᾶ ἔοιῃα {μδΐ 411} [Π15 ννᾶβϑ, 10 {ῃ6 οδηά, τιηϑδιϑίγιηρ. 

ΜΊρΡπι ἢς ποῖ Ἰεσ]ΠπηδίοΥ ΠΟΙ ἘΡ [Π6 οπ6 Ἔχρούῖθησα δ οα δα 

1η {Π6 Τοτηι οὗ ἰῃς οἰπϑύ, δῃηᾶ βαΐ οἡ ἰού [Π6 ποῆςβ [Π6 ΤΟ 65 οὗ 

ΘΟΙοΠΊΟη, 4116 ἢ ΠΙ5 Θ]ΟΓΟΙ5 ΔΡΡΑΓΕΙ, δηα ἴῃ [Π6 βδοκοϊοίῃ απ 

84.51.65, ἢ ΨΏΙΟΙ, δἃ5 ἴῃ6 Ἰεσεηα τη, ἢῈ Πδά επαβα ἢϊ5 ἀδὺϑ8 85 ἃ 

Ρεπιοης ἢ [ἢ 115 δαυ]ν γοῦτ ΚοΟΠΕΙθΙη Πα βαζβα οὐ {Π6 1468] 

Ρἰοίαγο οὐ ϑοϊομηοῃ ἃ5 8 ραϊζεῃ ψῃϊοῃ Πα βίγονε ἴο τεργοάμποα.. 
ΤῊς ϑυγγοιπηάϊηρσθ οὐ Π15 ππδηποοά, ἴΠ6 Ρδίαοθϑ, δηα σαγζγάξῃβ, 

ΔῊ φζονθβθ, δῃηα τιϑϑιτη5, Δη64 ΠΙΡΓΆΤΙΕ5. οἱ [ῃη6 Ῥίοϊθπλ 165 

ΘΠΔΌΪΘα ΠΙπ ἴο ρῥἱοΐαγα ννμδί ἰῃ6 Το η ΔΙῸ ἢ 5. ΚΙΠΡῚΥ ϑίαίς δά 

Ὅφδθη. [ΪἋἢ ἢΐ5 ρίοΐασα οὐ [Π6 οἷοβα οἵ {ΠῸ 116, 85 ννὰβ παίιγα], {Π6 
5 0] οοίϊνα εἰεπηχεηΐ ργεαἀομηηδίεα ονεῖ {Π6 οδ]εοίίνεο, απ να 

μανα Ῥείογθ ιι5 Κοπείοιῃ Πϊπηϑε], ἀπ ποῖ {ῃ6 ϑοϊοϊηοη οὗ 

Ὠϑίουν. 

ΤῊ ΔηΔ]γ515 οὗ [πΠ6 ῬοοΚ 1[56ε1Ὁ Μ11}], 1 15 θε] να, σοπηῆττῃ {ΠῸ 

[ΠΘΟΥΥ ποῖ ϑισοοβίεα, [10 ΝΠ] Ὀὲ δῃοιρῆ, ογ ἴῃς ργοϑεηΐ, ἴο 

ποία {παΐ Πομη ἢγϑί ἴο ἰαϑδί 1 νγᾶβ, οὐ {Π6 νὶεν ΠΟ ἰδίῃ, 

1656 ΙΥ ΡΘΥΒΟΉΔ], ἔπγ 5 ΠΡ ΠΘΑΥν 411 {Π6 πγαίθυα]θ ἔου ἃ 

ΤῊΘΠΊΟΙΓ; [Πα 115 πγαϊη Οὔ δηα Ῥαγροβθ, Ὀγόκθη, ᾿π 4664, ὈγῪ 

ΓΊΔΩΥ 5146 βαἀάϊθ5, ἢον οὗ ουὐηΐοαὶ ΟἸτΙΘΥ 655, ΠΟ Οὗ νου] ]ν 

γν]ϑάοπη, ΠΟ οὗ θθὴ οὈϑουν δίῃ, νγὰϑ ἴο ὑγαγπ ἰπο56 0 ΕΓ 

γεῖ ἴῃ απαϑί οὗ {πΠ86 οῃϊεΐ σοοά δραϊηβί {πΠ6 5Π04]5 δη4 τόοῖϊζβ δῃηά 
4υ!οΚβαη 8. Οἢ νΏ]Οἢ ἢ Πδα νν6}1- Πρ ὴ πγδᾶς αἰίευ Πρ Ύθοὶς οὗ 

ἢ15 [ἢ ; [πὶ Π15 ἀθϑῖγα νγὰθ ἴο ἄξερεη {πὸ ἔξασ οἵ οά [:ῃ 

ΠΟ ἢ ἢς δα δἱ ἰαβδί ἔοιιηα [ῃ6 δῆσπου οὗ 5 5011}; (Πδὲ {δὲ 

ἴξαν μδα ῬΕΟΟΠῚΒ ΤΠΟΓῈ ΔΠ4 ΤΊΟΓΕ ἃ ΓΕΔΠΠΥ ἃ5 {Π6 βῃδάον5 ο]οβθά 

διοσπα ὨϊπΠ; [Πδΐ 11 Πα ἀδαροηδά τηἴο τῃς σοην!οίίοη {παῖ [ῃ6 

Οὐθαῖου ννὰ5. 4150. ἴπ6 [πᾶσϑ, δηὰ ἴπαΐ [Π6 [πᾶσα οὗ 81} (ἢ δασίῃ, 
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ΒΟΟΠΘΓΙ ΟΥ̓ Ἰαίου, νγοι]α Δϑϑισθ αν (ὁ τὶσῃί. ΤῊἼςδ οἷοβα οὗ [ης ῬοοΚ 

411 Ῥὰξ σοϊποϊάδα ΜΠ (Πς6 οἸοβε οὗ 6. Ηδε νναϊίεα, 1 ποῖ στ 

τὴς 1] αϑϑιγαησα οἵ δίῃ, γεῖ ἢ ἃ. σδ]Πὶ {ππιϑί Π]] 655, ἔου (Π6 
Ποιιγ ΘΠ {86 ἔδνν ΠΠΟΌ ΓΠΘΓ5 5Ποι 14 “σὸ ἀοσῦί {Π6 σἰγεεῖ," δηα ἢ8 

5Π 0114 σὸ ἴο 5 δἴθυ πα] Πουηδ (οἢ. ΧΙ]. 6); γνῇθη “1Π6 ἀπ 5Ξῃοι]α 

ταίασῃ ἴο {Π6 δαυίῃ δ5 1 να5, δηα [Π6 βριτ 5ποι]α ταίασῃ ἴο 

(οάα νγ»ὸπο σανξε 11 (ςἢ. χιϊ. 7. “Κείατηῃ το (οα᾽"--ἰΠδὲ ννὰβ8 ἢ15 

1αϑὲ ογά οἡ {Π6 στεαΐ ργοΌ 6 ΠῚ), απα {παΐ νναϑ δ οὔσα ἢϊ5 ἀτθδαά 

δΔη ἃ 15 σοῃϑοϊδίοη. 

50 {πε ἰδ δηά {πῃ6 ὈοοΙς επᾶξα ; δηά 1 11] γαπλδιη [ῸΥ ἃ 

ἀἰδιίησε δηααγΥ ἰο ἔγασα (Π6 δἰζευ Πιβίοσυ οὐ {π6 Ἰαϊίεσ. Νοί 

ν Ποὰΐ ΓΘασοη νγαβ ᾿ Ὀτοιρσῃὶ Ὀγν {πΠ6 σταπάβοῃ οἱ 91:ΓΎΆΟἢ, ΟΥ̓ 

ΒΟΙΏΘ ΟἰΠΕΓ 5εοκοὰ δου ἰγατῃ, ἔγομι ΑἸθχαπάσια ἴο δ] θϑίηθ, δπάᾶ 

{γα ϑ]αίδα Ὀν Πῖτη ἰηΐο ατεοῖκκ', Νοί νιποιί γεαβοῃ 414 Π6, ΟΥ̓ 

ΒΟΙΊΒΘ ἰαΐθυ ἈΔΌΌΙ, δά {Π6 σομηπηθπάδίουυ νοῦβθ5 ἢ ΜΏΙΟΉ {Π6 

ῬΟΟΚ ποῦν οἰοϑβθβ, ἰγα]γ ἀσθϑουιθίησ 115 εἴθοϊ δ5 {παξ οὗ {π6 σοδά 

{Πδΐ 5ρι 5 οἡ [ποιρῃί, οἵ {ΠῸ 8115 {πΠαΐ, οὔσε ἀγίνεη ἴῃ, σϑηποΐ 

ΘΑ 5}} ΡῈ ρ᾽υοκεα οἵ (Πἢ. χιϊ. 11). Νοῖ ψιμοῦί τγεαβοη αϊὰ {Π8 

γνβοῦ [1 ηΚαῖβ οὗ {Π6 βσοῃοοὶ οἵ ἨΠ116] τοϑιϑὲ [Π6 ΔΊΟΥ ΘΟΓΠΡ165 

οὗ ῃοβα οἵ ἴῃς βοῆοοὶ οἵ ΘΠ δηΊΠη81 ἤθη {πΠ6 σαδϑίίοη νγὰ5 ἀ6- 

Ῥαϊβεα ποίου {ΠπΠῸ παν πη Κηοννη ῬΟΟΙΚ 5ῃοσ]α 6 δαμγεα ἴο ἃ 

Ρΐδοβ 5146 Ὀγζ 54β στ 411 [Παΐ νγὰ5 ΠοΌΪοϑὲ δηα τηοβί ρυεοῖϊοιιϑ 

ἴῃ. {ΠεῚὉ 1Πογαίαγε 5, δ Π4, ἴῃ 5ριῖ6 οὗ βϑβουηΐησ σοπίγααϊοιοηϑ, δηά 

ἘΕρΡΙουγδδῃ ΟΥ̓ Πεγθίῖσαὶ απ άθηοίεβ, τεσορηΐζε [Πδὲ ἴῃ {Π15 τεσοτά 

οὗ {πΠ6 βίγαρο!ε, [Πε [4]1, [Π6 γεσοονεῦυ οἵ ἃ Ἵμη]α οἵ [5γ86], ἃ σα 

οἵ (τοά, {Π6γα ννὰϑ {π6Ὸ παγγαίνε οὗ ἃ Πινίηα δἀποδίϊοη [ο]4 ψ ἢ 

ἃ σΘΏ11|5 Δη4 ρῬονναῦ ἴῃ ΜΟΙ ΤΠῸῪ ΨΕΓῈ νν)Ὲ]] σοπίθπί, ἃ5 411 {{π|6 

Δα ΤενοΎθητ4] ΓΙ ηἸκοῦθ ἤανα Ὀθθη οοπίδῃξ ϑίηςθ, ἴο δοκῆον- 

Ἰεᾶσε ἃ ᾿ινίηβ ᾿Πϑρ  γΓδί!οη. 

1 66 ποχὲ Ομδρίεσ. 
ἘΞ ΘΟΌΣΡΡ 2 7.5 29: 



πό ἹΝΤΕΘΟΙΘΘΕΙΘΝ. 

ΘΗΛ ΕΝ ΤΣ 

ἘΠΟΙΙΕΒΙΑΘΤΕῈΒ ΑΝῸ ἘΓΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟσυΚ. 

Θοπλα ενϊάεηοα ἰθηαϊηρ ἴο 5ῃηενν (Πδί {π6 Ἰηἤπεηςς οὗ {πΠῸ 

[οὐ οΥ οἵ (η656 ῬΟΟΙΚ5 15 Το Έ δ] ἴἢ {ΠῸ Ἰδαίου Πδ5 δἰγθδαν Ὀθθη 

1414 Ῥείογε {πΠ6Ὸὶ γεδάθυ 1ῃ Ἂἢ. 11. δἃ5 ἥχιησ ἃ ἄδίθ θ]ονν νυν] ἢ νγα 

σαηηοΐ ΓΟΑΘΟΠΉΔΌΪΥ ΟΔΙΓΥ [Π6 ἀδία οὗ 115 σοτῃηροϑιίοη. 786 το]δ- 

το Ὀεΐννεεη [Π6 ἔννο ῬΟΟΚ5 Τα απ Γ65, Ποννανεῖ, ἃ Οἱ Οβαῦ βου 1ην 

δηά Ἰεδάς ἴο σγεϑυ]ῖβ οἵ σοηϑι ἀοΥδΌ]α ᾿ἰηΐεγεϑῖ, [Ὁ 11] Ὀ6 βεεη 

τ1ῃδΐ, ΠΑ ΚΙησ Δ] ονναῆσα ογ {ῃς ἔδοϊ {πΠαΐ [Πς ομ6 νυ το γ 15 τηδυκεα 

ῬΥ 8δῃ δἰπγοϑδί Ἔχοερίϊοηδὶ οὐ ριη δ] δηα ἰΠδὲ {ΠῸ6 ΟΥ̓ΠΟΓ 15 ἀνον- 

ΘΕ]Υ ἃ σουΊρ!]6Γ, {Π6γα 15 [λοι σῇ ους ἃ βίσι Κιηρ᾽ 56 1165 οὗ ρδτα]]6]- 

5175, ΟΥ̓ΕΓ 84η4 ἂῆονε ἴῃοβε δἰγεδαν ποίβα, 5. δ5 τῇδκε {πΠ6 

σοποϊαϑίοη ἰῃδΐ {Π6 ομ6 Πδά {Π6 ννοσκ οὗ {Π6 οἴπεὺ 1ἢ ἢ15 Παπαᾶϑβ 

411 θὰ ΔΌϑοϊ πίον σοτίαϊῃ. ὍὙΠαῈ ενϊάδηςσε οἵ {Π15 ϑίδίοπηεπηΐ 15 

ΠΕΟΘσϑδ ΠΥ ᾿ηἀποίϊνα 1ἢ 115 ΟΠ αγδοίου, δΔηα [6 [Ο]]οννησ ᾿ηβίδ ποε5 

ΑΓΕ ΒΕ ΓΘ 45 δῇ δαδαιδίθ, που σ ἢ ποΐῖ δῃ οχῃδιϑβίϊνθ, Ὀδ518 

ἴοτ {πε πα ποίίοη. 

ἘρσοΪα5. 1.12. ΏΟΘΟ [βϑαγϑίῃ Ἐδοΐθβ. νυ]. 12. Βαΐ 1ἴ 588]] 

{πη6 Τιογά 1 5841] σοὸ ψῈ}1 ψὶἢ ποί ΡῈ νγῈ}} ψ ἢ της νν]οκεά, πεὶ- 

ὨΙΠ1. [ΠΘΥ 5881] 6 ρυόοϊοῃησ [15 ἄδυϑ5, 
ΜΓΉΙΟΝ 816 δ5 ἃ βῃδάον; Ὀδθοδιιδα 

᾿ς Γξαγείῃ ποΐ Ῥεΐογε (οά. 

Ἐ ΘΟΙ 5. τν. Ὁ. Ι; 20, χχῖν, 8, Ἐπ οΪθς. χὶ. 1. ΒΕΙΘΙΏΕΥ ΠΟΥ 

ΧΧΧΙ͂Χ, Ἐς 4ἘΠῚὀῸ; [πᾶΐ τηδαδ᾽ ΟΥ " ΤΥ (Ἰδαίου 1Π {πὸ ἀαῦϑ᾽, ΟἿ ἐπ 

1Π6 ““Οτεαίου, ἡ 85. ἃ πᾶϊηβ ἴοσὨ υοῦῖῃ, ψ Ώ1]6 [Π6 εν} ἄδγϑ σοιηα 

αοά. ποΐ, ΠΟΥ {Π6 γεδῖβ ἄταν ΠΙΡΊ, 

ΠΕη ἰποὰ 514] βαγ, 1 πᾶνε πὸ 

ΡΙΘαβιγα ἴῃ {Π 61]. 

ἘροΪπ5. ἰν. 20ο. Οὔβεινγο {ΠῸ Ἐο]ε5. 111. 1--8, Τὸ ενεΙΥ 

ΟΡΡοχγίπηϊν (καιρό5). τηϊησ {Πετς 15. ἃ 5650, 84 ἃ {1Π|6 

ἴο Ἔν ευὺ ΡγρΡοβα ἈΠ 46. [Π6 ἤδανεῃ: 

αι [πὸ ἰο θ6 Ῥοση, δηᾶ ἃ {1π|6 ἴο 

αἴθ; ἃ {ΐπ|ὸ ἴο ρμ]αηΐ, δῃᾶ ἃ {{π|6 

ἴο ῬΙμοΙς ἀρ {Παΐ ννΠ]Οἢ 15 ΡΙαπίεά; 

αὶ Ὦτη6 ἴο 1111, ἀπά δ {1π16 ἴο ἢ68]: 



ἘΝ ΒΕΘΌΘΘΎΙΘΝΝ.: 57 

Ἐσοΐας. νὶ. 6. Ἦδνο Ὀπὶ οπα 

σΟΌΠ56Ι1ΟΥ οἵ ἃ ἰποιςαηά. 

Εοο]α5. ν 1]. 8. 

5Π4]}{ δάση Ποὺ ἰο βαῖνε σγεαΐ ΤηΘη 

ΜΠ δαβα. 

ἘςοΪα5. νἱ. 14. Αὄὔ (1 Π{π] [θη 

15. ἃ βίτοῃσ ἀείεῃησε, απ πὲ {παῖ 

Βαῖῃ ἰουπα πο αῇ ομα δίῃ ἔοι 

ἃ Υ6ΑΞΌΓΪΓΕΘ. 

Ὶ 

Οἵ {ἤθη {που 

ἃ π|6 ἴο Ὀγθαὶς ἄονῃ, δηα ἃ {1Ππ|6 

ἴο Ὀμ14 ἀΡ; ἃ {{π|6 ἴο τγεερ, δῃά 

4 [ἰπη6 ἴο Δ ρ]ι; ἃ {1π|6 ἴο ΤΟ ΤΏ, 

Δα ἃ {(ἰπ|6 ἴο ἄκῃοθ; ἃ {ἰπ|6 ἴο 

οαβί ΔΥΔΥ ϑίομεϑβ, δΔηα ἃ [{{πὴδ6 ἴο 

ΘΆΙΠΕΥ βίομθβ ἰοσοίπευ; ἃ {1π|6ὸ ἴο 

ΕἸ ΌΥαΟΘ, Πα 8 {πὸ ἴο τείχαϊη 

Πτοπλ ΕΠ ΥΔοΙηρσ; 8. {ἰπ|6 ἴο σεῖ, 

Δ Πα ἃ {1η16 ἴο ἰοβε; ἃ {{π|6Ὲ ἴο Κεερ, 

ΔΑ ἃ (1π|6 ἰο σαϑδί αὐναῦ; ἃ {{π1Ὲ 

ἴο ΤΕΠΩ͂, Δη4 ἃ {{π16 ἴο 56 νὺ; ἃ {ΠΠὴ6 

ἴο ἴκεαὲρ βιίθησβ, δῃᾶ ἃ ἰἰπηε ἴο 

ΒΡΘδΚΚ; ἃ [126 ἴο Ιονε, δη4 ἃ {1πη16 

ἴο ἢαίθ; ἃ {1Π16 οὗ νγαῦ, δη4 ἃ {116 

οἵ Ρεδοβ. 

Ἐς ο]65. ν1]. ,8. ΔΝ ΉΪΟΝ γεῖ ΤΥ 

5011] 5βεῖκθίῃ, Ῥα 1 ἢπμα ποΐ: ομδ 

ΙΔ) ΔΙΏΟΠΡ ἃ ἰΠποιβαηα ἢᾶνα 1 

[οὐπᾶ ; ὈυΐΓ ἃ ΟΠΊΔη δῃοηρσ ἃ]] 

[Πο56 Ππανε 1 τοί ἰοπηά. 

Το εϑύγιης 2- 1, χ. 2ο. ΤΟΟΙΠΞΕΙ 

{πες ἴο Κεερ {πε Κἰηρ᾽β σοπηπιδη- 

τηθηΐ, δῃᾶ ἰπαΐ ἴῃ τεσαγτά οἵ {Π6 

οὐ οὗ (οά. Βε ποῖ Παβίυ ἴο σοὸ 

ουἱΐ οὗ Π15 βισῃξ: βίδηα ποὶ ἴῃ δὴ 

ΘΥ1] {πϊησ; ἴοΥ πα ἀοείῃ ψῇηδῖβο- 

ΕΥ̓ΕΥ Ρ]βαβείῃ ἢϊπι... Δ Πεσα. (Πς 

τγοΥά οὗ ἃ [κῃ ἴ5, [Πεγα 15 Ρουνοῦ: 

Δα ὙΠ ΤΊΔΥ 54Υ ππίο Π]η1, ΟΥ̓ Παΐ 

ἀοεβί ποῖ... Οὐτβε ποί {πε Κίηρ, 

ῃο, ποῖ ἴῃ (ἢν ἱπουρηΐϊ; δ ηα οαγϑα 

ποί {Π6 το ἴῃ (ἢ ὈΕα- ΟΠ δι: 

ἴογ ἃ ὈϊΓά οἵ {Πς δἱγ 514]1 σαστυγ {Π6 

νοΐςθ, δπά {παΐ νοι Πα ]ηρβ 

5}81] (611 (Π6 τηαίίου. 

Ἐςο]εβ. ἴν. 9. Το ἃῖὰ Ὀείζευ 

{Π8π οπη6; Ὀεοδαιβα ἴπεΥ Πᾶνα ἃ 

σοοί τονγατγά ἴοσ {πεῖν ἸαΡΟυΓ. 



:8 ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

Ἡ ΟΞ τσ. 2. Μεεὶ ποὶ ψὶ ἢ ἃ 

Βασίοί, [οϑί ἰῆου Ὀ6 ἴακθη νυ ἢ ΠΟΥ 

5ΠΔΥΘ65. 

ἘσοΪι5. χ. 3. Απ ἀπνῖβε (ἀ- 

παίδευτοο) Κίησ ἀεβίγουειῃ ἢ15 

ΡΘΟΡΙΒ. 

ἸυσΟ]ασ.. χ. Ὁ. 

Δηα 4565 ρτοιά ἢ 

ΥΩ 15 δατίῃ 

ἘΠ ΟΪΙ5.. χ. 232. 1.15 ποῖ. τηδοὶ 
ἴο ἀ65ρῖ56 {Π6 Ροουῦ πιδη {παΐ παῖῃ 

ἘΠ ΘΥβία Ἰησ. 

ΕςοἸαβ. χὶ. 5. Μίδηγ ἰκίηρϑβ ἤδνα 

βαΐ ἄονῃ Ὁροη {ΠῸ στουῦπά; ἀηή 

ΟΠΕ {Παἴ γγ85 πϑνεὺ [πουρῃΐ οἵ Παῖῃ 

ΜΌΥη {Π6 οΥΌννῃ. 

Ἐ  ΟΙΙ5: χὶ, τὴς, ΠΟΙΟῚ οὗ πὸ 

Τοτά τειηδιηείῃ ἢ [Π6 ρσοαϊν, 

δηα ΠΙΞ ίανουγ ὈΥ σα ΡΥΟΞΡΕΙΙΥ͂ 

[οΥ Ἔνευ. 

ΠΘΟΙΠΘ οὐχ. 18: τὸ: ΠΠΠΟΤΙΕῚ 15 

[παΐ ψαχϑίῃ το ὈΥ ΙΒ. γα  η 655 

Δηα ΡΙπομίηρσ, δΔηα [Π15 15 [Π6 ροῖ- 

[οη οὗ 5 γεννασά : ψΠδῖθαθ Π6 

φαΙἢ, 1 Πᾶνα ἰουηά τοϑί, αηα πον 

Ὑ11 εαἴ σοη Ἰ Ππ}}Υ οὗ τὴῦ σοοάξβ : 

44 γεῖ με Κπονείῃ ποῖ νγηδέ {{τὴ6 

5141] σΟΠ]8 ΡΟῚ Πΐτη, δηα {Παΐ ἢδ 

ἘςοΙεβ. νἱϊ. φρό Απᾶ 1 ππά 

ΠΊΟΥΘ ὈΙοΥ ἤδη ἄξαίῃ [Π6 ὑνομΊδη, 

ΏΟΘ6 ᾿θασχί 15 ϑῃῆδίθ δηά πείϑ, 

ΔΩ ΠΕΙ Παηάβ δ5 Ὀαηάᾶβ: ψο50 

ῬΙβαβείῃ (οά 5141] Ἔβοὰρα ΠῸΠΙ 

Ποῦ; Ὀπί {Π6 β' πηδὺ 5Π4]] θὲ ἰακβθη 

Ὀγ Πεγ. 

Ἐςο]65. 'ν. 13. Βείίεσ 15 ἃ ροού 

Δ Πα ἃ νψῖβε οΠ4 {ΠδΔῃ δὴ οἱ απά 

[οΟ] 15} Κρ, γῆο ν}1}} πο ποῖα )8 

Δαπμηοῃ5Π6α. 

ἘοΙεβ. χ. τ6. οε ἰο ἔπεα, Ὁ 

απ, ψῇθη ΠΥ Κιησ 15. ἃ οἢ1]4, 

Δηα [ἢγ ρυῖποα5 εδΐ ἴῃ {Π6 τπουηϊηρσ. 

ἘΐοΟΪ65. χὶ!. 7. ΤΒΘη 5881] (88 

ἄπδβί τείαση ἴο (Π6 βαυίῃ δ8 1 νᾶ: 

πα {Π6 5ρΡ:{ 5141} τεΐασῃ πηΐο 

(σα νΠ)ο σεδνς 1{. 

Ἐΐοο]65. 1χ. 15. Νοῦν [6176 νγᾶϑ 

[οὰπηα 1ἢ 1ἴ ἃ ῬΟΟΥ Ψγ156 πη, δηά 

Π6 ὈΥ Πὶ5 ψιβάοπι ἀο]Ινεγεα [Π6 

ΟἸ(γ ; γε πο τῆδῃ γϑιηθ "γα [ἢδὶ 

58 Π16 ΡΟΟΥ͂ ΤΠΔῃ. 

Ἐοο]65. χ. 7. 1 Πᾶνα βϑϑὴ βεσ- 

ναηΐβ ΠΡΟ ΠΟΙΒΕΒ, Δ Πα ΡΥΪΠΟῸ5 

ΑΙ ΚΙΠΡ ἃ5 βευνδηΐβ ἸΡΟῺ {Π6 δασίῃ. 

Τύοοἶ6 8. ἢἰ. 12... ἈΠῸ αἷς {Ππαᾶΐ 

ΕΥ̓ΕΙΎ ΤηΔη 5Που]4 εαἱ πα ἀὙ1η1Κ, 

Δα ΘΠ]ΟΥ͂ ἴΠ6 ροοά οἵ 481] ἢϊ15 

Ια τιγ, 11 15 {πε στῇ οὗ αοά. 

ἜοΟΙο5. 15 15. ΤΌ. νὸ 152. νι ΡΣ 

Υξεα, 1 Πεαίβα 4}1] τὴῦ ἰαουγ ΏΙΟ ἢ 

Ι Πδᾶ δκδβη ὑπάξσ {ῃ6 βδὰη: Ρε- 

σασβα 1 5Που]α ᾿ἰεανα ἴ ἀπίο {ΠῈ 

τηδπ [Παΐ 5}4}1 ΡῈ αἰΐεσ Ὡ8. Ἀπά 

ψΠῸ Κηονγείῃ νεῖ ΠΥ Πα 5Π4]] 0» 

8. ΙΕ ΠΔῚ ΟΥ ἃ ἴοο]Ρ᾽ γεΐ 5}4]]} 

ἢ6 Πᾶνε τὰ]θ ονεΥ 411 ΠΥ Ια θΟυΓ 



ΙΝΤ ΟΌΌΟΤΙΟΝ. :9 

τηπβί ἰδανα ἴΠοϑα [Π]ηρ5 ἴο οἰ Π6 8, 

8η6 αἴ6. 

Ἐςο]α5. ΧΙ. 13. ὟἜἊΟ Μη] ΡΥ 

ἃ ΟΠΟΥΊΟΥ ἰπαΐ 15 ὈΠίεη ΜΙ ἃ 

βευρϑηΐθ 

ἩσοΙαθ: πὶ 295. ννπδὴ 5. τ] οῦ 

ΠΊΔΠ ΒΡΘΆΚΘΙΉ, Ἔν ΥΎ τηδῃ ΠΟ] 6.ἢ 

[15 [οηστια. 

Ἐτοΐαθ. χ!. 26. Τμα Πηάϊησ 

ουξ οὗ ρΡαγΆ 165 15 ἃ νγθ δ  5ΟΠ16 18- 

Ρουγ οὗ {Π6 τηϊπηά. 

π ΟΙΠ5: χιν. 12. ΚΕΟΙΠΟΊΉΒΕΙ 

1ῃαἱ ἀδαῖῃ ΜΠ] ποί ΡῈ ἰοὴσ ἴῃ 

σομληνσ, ΔΠ4 {ΠπΠαὶ ἴΠ6 σονεηδηΐ οὗ 

[86 σγανε (Η δά65) 15. ποΐ 5ῃενη 

ἰο ἰῃξε68. 

ὙΏΟΥΘΙη 1 ἢανε Ἰαρουγεαᾶ, απ 

ΜΠΕΥΘΙΏ 1 ἤανα 5ῃενεαά τηγ3ε1{ 

1586 ὉΠοΥ [Π6 σὰη. ὍΠ15 15 4150 

νη ]γ.... ΤΏΘΓΕ 15 ἃ 5016 61] ννΏΙΟἢ 

Ι Πᾶνε 566ὴ ὉΠ6ΘΥ [Π6 51η, ΠΔΠΊΕΪΥ, 

ΤΊ Π65 Κερί ίοσ {Π6 ονσηεῖβ ἱπεγεοῦ 

ἴο {πε ῖὶΓ ἢυτγί....Α τηδῃ ἰο ἡ ΠΟΙη 

(οα Βαίῃ σίνεη τομεβ, νγβϑ] ἢ, 

Πα Ποπουῦΐ, 50 παΐ ἢ6 νγαηίθίῃ 

ποίῃϊηρ [ΟΥ̓ ἢ15 508] οὗἉ 81]] [πΠαΐ ἢε 

ἀαβισγείη, γεῖ οά σίνείῃ Πΐη ποί 

Ῥοννου ἴο βαΐ πεγθοΐ, θαΐ ἃ βία Υ 

Εαίδίῃ 1ἰ : (Π15 15 νδηῖν, Δ Πα 1{ 15 

Δ 6Ν1] αἸβθαᾶβα. 

ἘοοΙε5. χ. 8, Γ᾿. ὟΥΒοϑο Ῥτϑαϊς- 

Εἰἢ δὴ μεᾶσε, ἃ βεύρεῃηξ 541] ὈϊΪ[8 

Ἠ1Π1....ΘΌΤΕΙγ {Π6 βεγρεπὶ ψ011}] Ὀ16 

νου ἐπομαηίμηξηΐ ; Δη4 ἃ ΡαὈ- 

Ὀ]ΕΓ 15 πο Ὀείζεσ. 

ΠΙΟΟΙΈΞ. ὙΧῚ Τα, τὸ ΠῚ ΥΘΕΠ ΠΕ: 

Δ Πα θανν ὉΠΩΘΥ {Π6 5η, {παΐ {(Π6 

Υάσθ 15 ποῖ ἴίο ἴῆε Ξυνυ τ, ΠΟΥ {ῃε 

Ῥαδίι]6 ἴο [Π6 ϑίτοῃρ, ῃϑιΠῈΥ γεί 

Ὀτθαά ἴο {Π6 νγῖββ, ποὺ γεί στἱσμε5 

ἴο τηδῃ οἵ πηδεγβίδηαιηρ, ΠΟΥ γεί 

ίανοιν ἴο πηθῃ οὗ 5111]; πὲ {16 

Δηἃ σἤδησθ Παρρβηῃβίῃ ἴο {Πδτὴ 8]]. 

τ ΓΏΘη 514 1, Δ ΒΟ. 15 Ὀϑίίου 

{Ππᾶῃ βίγεησίῃ ; πανογίῃς]οθ5. (Π6 

ῬΟΟΥ ΠῚ. 5 ϑγ]βάοιη 5 6βρι5θ, 
Δη4 Π15 νγογαᾶβ αγα ποί Πθαγά. 

Ἐξ ΟΙ]65 χίϊ. 12. ΟΥ̓ μηδ κιηρ᾽ ΠΠΔΗΥ͂ 

ῬοοΪκα {Ποῖα 15 ΠΟ 6Εη4 ; ἀπά τππποῇ 

βίπαν 15 ἃ ὑγνεδ 655 οἵ {ΠῸ ἤθ5ῃ. 

ἘποοΙδθ νπ|:. 8. ἜΠΕΓΟ ἴΞ δ 

μη ἰμαΐ Παίῃ ρόνεῦ ονεὶ [ΠῸ 

5ΡΠῚϊ ἰο τεΐαϊη (Π6 5ριυ1 ; ΠΘΙΓΠΘι 

μαῖῃ δ ροννεῖ ἴῃ ἴΠ6 ἀδΥ οὗ ἄβαδιῃ : 

Δη ὦ τῆθγ8 15 ηῸ αἰβοῆαῖσε ἴῃ {Παΐ 



όο ΤΝΤΕΚΘΟΘΨΕΤΙΟΘΝ: 

Ἐοο]ι5. χν. 5. [Ι͂ἡ {Πε τηϊάϑί οὗ 

{π6 σοηρτεραίίοῃ (ἐκκλησία) 5}8]] 

νομὴ ΟΡΘη ἢΪ5 πόση. 

ΠΠΟΟΙπ5, ΧΥΙ. 4- «ΒΚ. Ὅπὲ 1μαΐ 

Πα ππηἀεγϑίδη]ηρ 5141} {Π6 οἸὙ 

Ῥὲ σερ  βη]5ηβά. 

Ἐςο]ι5. χνὶ]. 28, ὙΤΠΔηἰβρινιηρ 

ΡΕ5ῃθ Ποιὰ {Π6 ἀθαα 45 ΠΌΤη 

ΟΠ6 {Παΐ 15 ποί. 

Ἐς ο]μ5. χν]. 39. ΑἸ] {Πηρ5 σδη- 

ποί 6 ἴῃ τῆθῃ, Ὀξοδιβθ ἴΠ6 βοὴ οὗ 

Δ 15 ὩΟΐ Ποία]. 

Ἐσοϊαβ. χυἹ!. 6. Α5. ἔοσ {ῃε 

ΟΠ ατοι5 ἡ ΟΥκ5 οἵ {ῃς 1 οτά, {ποτα 

ΤΑΥ͂ Ὀ6. ποίῃϊηρ ἴακεὴ ΠΟΤῚ [Π6Π], 

ΠΘΙΓΠΘΥ ΤηΔΥ ΔηγτΠησ Ὀ6 Ραΐ πηΐο 

{Π6 πὶ, ΠΟΙ ΠΟΥ σα (Π6 στοιμηά οἵ 

{Π6 πὶ 6 ἰοπης οἷ. 

Ἐοΐας. ΧΙχ. τό. ἌἯὦ[ο ἷς ᾿ε 

{Πα παῖ ποίὶ οἥεμπαθα νὰ ἢ ἢ15 

τοηστθῦ 

Ἐοο] 5. ΧΧ. 7. Α ΨΜι56 τήδῃ ψ0}]}} 

ΠοΙ]ἃ 15 τοῆστβ {111 ἢδΘ 566 ὀρροῦ- 
ταν (καιρόν). 

ἘοοΪπ5. χχν. ἢ, ΧΧΥΪ. δ, Χχν!. 28, 

ΤΠοΥς ᾿ς πἰπα [Πϊηρσθ ν ΠΙΟἢ 1 Πᾶνα 

ὙγΑΓ; ΠΕΙΓΠΕΓ 5Π4]1 ψ]οΚεάηδϑς 46- 

Ἰῖνευ {Ποβα {Παΐ αὔε σίνβη ἴο 1{. 

Ἐκ Ο]65. χὶ. το. ΤῊῈ Ῥγεδοῆου 

Βοιρηΐ ἰο ἢπᾶ ουἱἐλ δοςερίδθια 

νγΟΥάϑ ; Δη4 (Πδΐ νυ ὨΙΟἢ νγὰβ ννυυ 6 

γᾶ ὈρΤσῃΐ, ἄνθη νγοσαβ οἵ ἰγυτῃ. 

Ἐςο]65. 1ἴχ. 15. Νοῦν {Π676 νγὰβ 

[ουπΠα 1ἢ 1 ἃ ῬΟΟΥ Ψ|56 τῆδῃ, δηᾶ 

Ὦθ ὈΥ [15 ψιβάομῃ ἀε]ϊνεγεά {ῃ8 

ΟἸΓΥ ; γεῖ ΠΟ 18 Το] ΘΠ] οΥΘα (Πδΐ 

Β8ΤΩ6 ΡΟΟΥ ΠΊΔΗ. 

Ἐςο]65. 1ἴχ. 4. Εὸγ ίο πίη ἰμαΐ 

15. Ἰοϊπβα ἴο 811] {π6 Ἰνίηρ ἱπεῖα 

15 ΠΟΡΕ : ἴου ἃ ᾿Ἰνίησ ἄορ 15 θείου 

1ΠΔη ἃ ἀδδά ]1οη. 

Ἐ ΟΙ65. Π1].. 20, 21. ΑἹ] ρῸ ππῖὺ 

ΟἿΘ ΡΗΐδοθ; 411} αἵ οἵ ἴῃς ἀμκθί, 

Δη4 811} ἴὰση ἴο ἀπιβί ἀραϊη... ἾἾ ΠῸ 

Κηοννθῖῃ [η6 βριΐ οὗ τηδῃ {παῖ 
σορίῃ πρνναγζά, δηα {Π6 βρισι οἱ 

{η6 Ῥεαβί {Παΐ σοφίῃ ἀουνηνγαχά ἴο 

1Πη6 φαγί Ὁ 

ἘΘΟΙΘΘ. νὴ. 12. ΧΙ- Ὁ- (ΘΟΠΒΙΙΕΕ 

[ῃς ψγοῦκ οἵ ἀοά: [ΟΥ̓ ψῆὴο οδῇ 

ῃγα]ςα (Παΐ 5ίγαιϊσῃΐ, νυ] οἢ μς Παί ἢ 

τηδ46 οτοοϊς Ὁ... .Αβ5 ἴποὰ Καοννεβί 

ποί ψνηδΐ 15 [Π6 νψὰὺ οὗ {Π6 5ρ:1|, 
ΠΟΥ Ποὺ {Π6 θΟΠ 65 4ο σσον ἴῃ {Π6 

πνοὴ οὗ Ποῖ {παΐ 15 τ ΟΠ1]16, 

ΕΥΘἢ 850 ἴποι. Κηονεδί ποῖ (Πς 

ὙΟΥ 5 οὗ οὐ ψ»Ο τηδίκείῃ 8]]. 

Ἐς Ο]65. ν]]. 22. ἘῸΪ ΟΠ ΘΠ 1165 

αἶδο {Π1|π6 οὐγῃ Πρατχί ᾿ἱππουείῃ [Παΐ 

το {Πγϑε] ἸΠΚονῖβα μαβί οατβοά 

οἰ εΥ5. 

Ἐοο]65. 11. 7. ΑΑἕ (1πη6 ἴο Τεηά, 

δηα ἃ {{π|6 ἴο 5ενν; ἃ {116 ἴο Κεερ 

5116 Π66, Δη4 ἃ {1Π16 ἴο ΞΡ6Α1. 

Ἐς ο]65. χὶ. 2. Ὕαἴνε ἃ ρΡοσχίίοῃ 

ἴο 5ϑύβῃ, δηά αἷβὸ ἴο εἰσῆϊξ; ἴου 

" 



ΙΝΤΚΟΘΌΞΣΤΙΟΝ. 6ῚΙ 

Ἰπᾶσεα ἴῃ τ]πη6 Πιραχί.. Δ Πα {Π6 

[απ 1 ν»1}] αἰίοσ νΊΓἢ τὴν ἰοηρπα. 

τυ ΤΉοτα θῈ [πγθς {Πϊηρ5 {Παΐ πιϊπ6 

Ποατί [δαγϑίῃ ; ἀπα ἰοσ τπς6 ΤΟὰγἢ 

Ι νναὰβ σού αἴταϊά... ΤΏ σα ΡῈ ὕνο 

{Πἰηρθ ἐπαΐ ρτίανε ΤΥ Πρατί; δηά 

{Π6 {Π|τα τηδ]ςεί ἢ τὴ ΔΏΡΤΥΥ. 

ἘοοΪιι5. Χχυ]. 13. ΤΠ στδοα οἵ 

« ψι6 ἀρ! ρσῃ οι Ποὺ Πυβθαηά. 

Α νἹοϊκοά 

ὙΥΟΠΊΔΠ 15 σίνθη 85 ἃ Ρουίίοῃ ἴο 

αι ΜΙΟΚΘά τηδῃ : θαΐ ἃ σΟΟΪΥ νγοπΊδη 

15 ρίνθῃ ἴο πηι ἰπαΐ ἰβαγεί ἢ {ΠῸ 

Τιοτά. 

ἘροΪπ5. ΧΧΥῚ. 223. 

ἘοοΪα5. ΧΧΝ. 25, 26. ΔΥΠοθο 

οαβίθι ἢ ἃ βδίοπθε οἡ Πρ σαβίει 1 

ΟΠ 5 ον ἢραά; δηᾶ «ἃ ἄδοει[α] 

ΒΈΓΟΪΚ 6 5141] πγαϊςε ννουπάϑ.... Δ οσῸ 

ἀΙρρείῃ ἃ ριΐ 5141] [841] {πϑύείη. 

Ἐδοοΐα5. ΧΚΧΙΙ. 15, ΧΙ]. 24. 90 

Ἰοοῖς ἀροὴ 411 [μ86 νγου]β οἵ (ῃς 
τηοβϑί ΠΙΡΗ; δπα ποῖα ἀγα ἔνγο δηά 

ἴνγο, οὔδ ἀρδιηβί δποίποι.... Δ 1] 

{πΠ6565 {πῖηρθ αἴθ ἄοι θα οὴβ ἃ- 

ϑαϊηδί δῃοί Πού, 

(οι ἱκηογγεϑί ποΐ νν παΐ δον] 5Π4]] 

θὲ προῃ [Π6 βαυίῃ. 

Ἐοο]ς5. ἴχ. 9. 1να ἸουΠ]}Υ ἢ 

{Πς ψιίς ψῃοιη ποι Ἰονϑβί 411 [πα 

ἄαγ5 οἵ ἰῃς [πὸ οἵ ῃν νδηϊίγυ, 

ΜΏΙΟΝ Πα Παίῃ σίνεη ἔπος ππάοῦ 

{Π6 5ὰη, 411 {π6 ἄδνϑ οἵ [ῃγ νδῃϊγ: 

ἴογ {παΐ 15. {ΠΥ ροτίίοῃ 1π (Π15 {|6, 

Δηα ἴῃ (ἢν ἰαρουῦ σΠ1ο ἴποὰ 

ἰακεβί ἀπάθυ [Π6 βπη. 

Ἐς οΪ65. νἱ]. )ἡδό. Απά 1 ἢπά 

το 6 ὈΙ ἰθὺ ἴπαῃ ἄραι {ΠῸ ννοϊηδη, 

ὙγΠοΘα ᾿ϑαῦί 15 5ηδ 65 δηά ποίβ, 

δη μεύ μαηᾶβ 85 Ῥαηάβ: ψγῆοβο 

ῬΙοαβείι (τοῦ 51.41}1] Ἔβθοαρε [ΓΟΠῚ 

μου; αὶ [Π6 ϑ:ηηθῦ 51.411] Ὀ6 ἴδ ίκθῃ 

ὉγΥ Πευ. 

Ἰροϊθ5. χ. 8, 9. Ἧς {μπαὶΐ αϊρ- 
σϑίῃ ἃ Ριΐ 5181] [411] ἰπίο ἴἰ ; δῃά 

γΠΟ50 ὈγΘα ςοίῃ αῇ Ππαθάσα,α βεύρεῃΐ 

5.411 116 Πῖτη.... Δ Ποβο τοιπουθίῃ 

βίοηθϑ 5ῃ411 6 δυτί {πεγθνπῃ; 

Δ Πα ἢ πὲ οἱθανείῃ ννοοά 5141] 

"Ὲ δῃἀδηρεγεᾷά {ΠοΥοΌΥ. 

Ἐοο]65. νἱ]. 27, 111. 1τ---ὃ8. Βε- 

ΠοΙ]ά, [ῃ15 παν 1 ἰουπά, βαῖτῇ [ΠῈ 

Ῥγεδοῆθυ, σοιηίϊηρσ οη6 ὈΥ οΠ6, ἴο 

Πηά ουαξ {πΠ6 δοσοπηί.... ΤῸ ΘνΕΙ 

[Πϊὴρ [Πθτα 15 ἃ 5θβάβοῃ, δ ηα ἃ {1π|6 

ἴο ΘνεΥῪ Ραῦροβα πηᾶογ (ἢ6 Ὠξάνεῃ: 

δ ἴθ ἴο 6 ῬοΙη, αδηᾶ ἃ {{π|6 ἴο 

αἴθ; ἃ {π|86 ἴο ρ]αηΐί, δῃηά ἃ {{π|6 

ἴο ΡῬΙποῖς ἀρ {παΐ νυ] οἢ 15 ρΙδηΐεά ; 

δι ἰη16 ἴο [11], ἀηά 4 {{ππ8 ἴο Πεαδ] ; 

αι ἴθ ἴο Ὀτθαὶς ἄοννῃ, απ ἃ ἰἰπῆς 
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ἘΠ ΟΙ5. χχχῖν. 7. [γδξατῃ5 Πᾶνα 

ἀδοοινεα τηδηγ, 8Πη4 {πε ἤᾶνα 

(4116 4 {Παΐ ραΐ {πεῖτ ἐγαβὲ ἴῃ {Πετη. 

ἘσοΪι5. χχχν. 4. ὙΠοῦ 586]. 

Ποῖ ΔΡΡβασ ειηρίυ Ὀείοσο [ΠῸ 1,οτή. 

Ἡοοΐι5. ΧΧΧΙΠ. 12. Α5 (Π6 ΟΪΑΥ͂ 

5 ἴῃ ἴῃς ροί(οτ᾽5 Παηά, ἴο [Ὡϑῇϊοη 

1 αἱ Π15 ΡΙθαβαῦο, 50 τ8ῃ 15 ἴῃ {ῃε 

Πμαηᾶ οἵ Βῖτη {Ππαΐ τηδᾶς Ὠϊηη. 
ἘοοΪα5. Χχχν. τό. (νοεῖ ἢ15 

ῬοαΥ δοοοτζάϊηρσ ἴο {Πε σπβίομι, αηά 

πορθεῖ ποῖ ἢ15 θα 114]. 

ΠΟΙ ΠΒ. ΧΕ τὶ, τεδὶ ἰχαν δι} 15 

ΟΙδαίδα ἴοσ ἜΥΕΙΥ τήδην δπ6 ἍΠ 

ΠΘΑΥΥ͂ γοΚα 15 ροη {πε 5οῃ5 οὗ 

Αάδτη. 

ἘοΪα5. χ]. 11. ΑἹ] [Πΐηρϑβ {Πα 

416 οὗ [Π6 βαυίῃ 5841] τείατη ἴο (Π8 

ἴο Ὀα1Π4Ὰ ἀρ; ἃ ἰἴηε ἰο ψγεερ, δπά 

αι {ἰτη6 ἴο ἰαπρῇ : ἃ {Πππὴ6 ἴο ΤΟ ΙΓ, 

Δα ἃ ἰπὴθ ἰο ἄδησε; ἃ {{π|6 ἴο 

οαϑί ΑΥΔΥ δίομεβ, δηα ἃ {ἰπ|6 ἴο 

σαίμου βίοηθϑ ἰοσείποῦ; ἃ {πη6 ἴο 

ΘΙΡΊΡτασο, ἀπά ἃ {{π|6ὸ ἴο τοίγαϊη 

[του ΘΠ γδοίησ; ἃ ἴπη6 ἴο νρεΐ, 

Δ Πα ἃ {1π|6 ἴο 1ο56 ; ἃ {1{π|6 ἴο Κ6ερ, 

Δη4 4 {ἰπη6 ἴο σαϑί ἀυναῦ ; ἃ {{Π|6 

ἴο ΓΟΠΩ͂, αηᾶ ἃ (πὸ ἰο 56; ἃ 

{1π|6 ἰο κε} ρ 51|16ης6, ἀπά ἃ {{π|6 

ἰο 5ρθαϊς ; ἃ (ἰπ|6ὲ ίο ἰονβ, δπά ἃ 

{Ππ|6 ἴο Παίς ; ἃ ἰϊπης οὗ νναΐ, δηά 

ἃ [1π16 οἱ ρβδᾶσδ. 

Ἐοο]ε5. ν. 7. ἘὸΥ ἴῃ {Π6 ταῦ]- 

Εἰπάς οὗ ἄϊεαμηβ δηα ΤΑΥ͂ οΥ 5 

[Πεγ6 αἵθ αἰθο ἄϊνειβ νδῃϊθβ: αὶ 

ἴβασ ποιὰ (οά. 

Εοο]ε5. ν. 5. “Βοϑί(οσ 15 1 {παῖ 

[ποῖ 5ῃου!εϑὶ ποῖ νον, ἰμαῃ {παί 

[μου 5ῃου]άοβί νον ἀπά ποΐ ῥΡϑύ. 

Ἐοοΐδ9. νἱ].. 152. ΟΟΠΒΙΘΕΣ ἜΠ6 

γουΐς οἱ αοα : [Ὁ γῆ σδῇ πηαῖτα 

{Παΐ βἰγαῖσῃί, συ ῃῖοῃ Πα Πα τηδάς 

οτοοϊτεα ἢ 

Ἐοο]65. νἱ]. 2. 1 ἃ τηδῃ ὕερε 

Δῇ ᾿υπάτρα οὨΠ]ἄτθη, αηᾶ ᾿ἰνὰ 

ΤΠΔΗΥ͂ γΕ815, 50 ἰῃαΐ ἰῃ8. ἄαγϑβ οἵ 

Ὧ15 γεαῖβ Ὀ6 Τήδην, δηα 15 508] 

Ῥε ποὶ ἢΠ]Ἰεα σι σοοά, δηα αἶβο 

[Παἰ Πα μανα πο Ῥυγ141; 1 54Υ, ἰΠαΐ 

π΄ ὈΠΕΙΠΊΕΙΥ ΙΓ 15 Ῥείίευ ἐπδῃ 
ΠΕΣ 

Ἐςο165.1. 3, 5. Υ͂Βαΐ ργοῇί μαίῃ 

δι τηδῃ οἵ 811 Π15 ἰἸαθοισ νυ Ιοἢ Πα 

ἰακείῃ ἀπᾶσεγ ἴμ6 5πηϑ...... Ἁ1]] 

(μἱηρϑ αὔὲ {]] οἵ Ἰαθουτγ. 
ἘΠΟΙΕς: ἃς 7... χὰ 5 ἍἈΝΠἔ [ΠῸῈ 

ΤΙΝΕΥΒ τπη ἱπίο {πῸ 56εα; γεί {Π6 
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Θαυίῃ ἀσαῖη: δηα {Παΐ νυ ΠΟ 15 οὗ 

{Π6 ν αἴοτ5 ἄοί ταίαση τῃΐο [ῃς 

568. 

ἘοοΪα5. χΙ. 4. ὙΠΕΙΕ 15. πο ἰη- 

4υϊβϑιοη ἴῃ {πΠ6 στῖανο, ὑν ΠΟΙ ΠΟΥ 

{Ποιῖῖ Παϑὶ Πνϑα θη, Οσὐὁ ἃ παπηατγοά, 

ΟΥ̓ ἃ {Ποιιϑα Πα γθα5. 

568 15 ποί {{]] ; ππίο [Π6 ρΐαος [τῪογὴ 
 ΠΟΠποΘ (6 γἱνοῖβ σΟΏ16, {Π1{ΠῸῚ 

{Π6Υ ταίασηῃ ἀραῖη.... ΤΠΏΘη 5841] (Π 

ἀ5ἰ ταίαση ἴο {Π6 θαυ 45 1 ννγαϑβ: 

Δ Πα [Π6 5Ρ111{ 5411 γείαση πηΐο 

(ὐοα ψῆο σανς 1. 

Προ δςς νι. 2-. Ὁ. Ιχτ ῖθο ΤΕ ἃ 

πη Ὀοσοί δῇ Πιη το σΠΠ]Π]ΎᾺ6Π, 

αη Ἰίνθ ΠΊΔΗΥ͂ γοαΐβ, 50 {Ππαΐ {ΠῸ 

ἄἀγϑ5 οἵ Π15 γϑαῦβ ΒῈ ΠπηληΥ, Δ η4 Π15 

5011] 6 ποί ΠΙΙβα ἢ σοοά, ἀπά 

αἶδο {Ππαΐ 6 ἤανα πο 1114]: 1 5αγ, 

{Πα δῇ πη ἸΠ]Ο]γῪ Ὀἰγ 15. Ροίίοῦ 

{Πὰη Π6. ΕῸΓ δ σοιϊπείῃ ἴῃ ν] 

ναηϊίγ, Δη4 ἀδραγίοίἢ ἴῃ ἀαυς 655, 

Δ ΠΩ Π]5 ΠΑΠ16 5141} "6 σογουθα ψ ἢ 

ἀδυκηθθ5. Μογθονοῦ ἢς Παίῃ ποῖ 

566 [Π6 511η, ΠΟΥ͂ ἰσποῦγῃ ΔΗΥ {Πὶηρ: 

[Π15 Παίῃ τηοτα τγαϑί {Παη {Πς οἴ ΠΟΥ. 

Ὗεα, {πουρῇ Πα ἧἴἰνα ἃ ἰποιιβαπά 

γΘαΥβ ἰνγίος ἰο]4, γε Πα Πα ββεῃ 

ΠΟ φοοά: ἦο ποί 81] ρὸ ἴο οπςε 

ΡΙαςθΚ... ΝΥ μαΐβοανοσ ἐγ παηά Πηά- 

εἰἢ ἴο ἀο, 4ο 1ὑ νι (ΠΥ τηϊρῃι; 

ἴογ ποῖα 15. πὸ ψγουΐς, ποὺ ἄδνίςο, 

ΠΟΥ Κηον]εῖσο, ΠΟΙ νυ] η), ἴῃ 

[16 σταάνβ, νι Ποῖ ἰποιῖι ροσβί. 

Μακίησ 411 ἀπε δ] ονναηςθ, ἴῃ σοῃϑι ἀθυίησ {Π|5 ανϊάξηςο, 

ίογ {π6 ἔδοὶ παὶ βϑοπὶς αδἱ ᾿ἰξεαϑδί οἵ {πΠ6 ῬΡαβϑϑαρξδ οἰἱθα δύ οὗ {ῃ6 

ῃδίατο οὗ Πγαχ Π15 [Παΐ ἐοσπλ ἴῃ 6 σοΙητηοῇ δίοοϊς οὗ νν6]]- ΠΙΡῊ 41] 

ΘΕ ΠΙσ41 ρας θγβ, ἴΠθΥγα 15. ΘΠΟιΡΉ, 1ἰ 15 ϑυ η{ε(4, ἴο ἰδανα {1116 

ἀοιθί οα [Ππ τη {Πδΐ ἴῃς Ἰδαίου τ Υ ννα5 δοαιδίηϊοα ἢ {ΠῸ 

ΘΑΥΠογ. Ἐ 556 ΠΕΙΔΠΥ ἃ σΟΠΊΡΙ]6Γ, ἀπα ποῖ βηΐθσίηρ Ἰηΐο ἴῃς ἄδαρεῦ 
σαηΐι5. οὐ ἘΠ οο᾿οϑιαβίθβ, [μ6 βοὴ οὗ ϑίγδοῃ ἰοαηά ἴῃ 1 ΠΠΔΗΥ͂ δρί- 
ΘΥΔΙΏΠΊΔΊΙΟ ρτθοαρίβ, 51 ΠῚ] σ᾽ ΠΡ ἃ ιἀ6 Ἔχρουίθησα, δηα π564 [ἰ 

ἃ5 Πα τι5ε4 {πΠ6 Ῥτονετθβ οἵ ϑοϊοπιοη, δηα ἴποβα οἵ ἢ15 στδηά- 
[ΔῖΠοσ [65ι15, ἴῃ {πΠ6 σο]]δοίίοη νΏΙΟἢ Πα αδἰπηθα δὲ πηακίησ 85 
σοΠΊΡ είς 85 ΡΟϑ51016. 
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Αϑϑαμηηρ [15 σοηηδχίοη Ὀαίνγαεη {Π6 ἴννο ὈΟΟΚΒ5 ἴο θ6Ὲ ρτονεά 

γε παν Πη4, ΡοΥΠΑρΡ5, ἴῃ {Π6 Ῥτοϊοστια απὰ Εριηὼορια οὗ {πε Ἰαΐεῦ 
ψοΥΚ, Βουηει της [Παΐ ἤγονν5 Πσῃΐ ἀροη {Π6 Ὠϊδίοτυ οὗ [Π6 βαι]ου. 

Ιη {Π6 ἐογπιοῦ {Πς βοη οἵ 5: Ύ ἢ (6115 ἢ15 γθδάεῦβ (Πα Πα νγὰ5 ἰεά 

ἴο {ῃ6 ἴα5κ οἵ ἰγδῃϑιατησ δηα εαϊηρσ [Π6 Τ]ΔΧΙΠΊ5 νΏΙ ἢ ΠΙ5 

τη δι ΠοΥ [6515 Ππαα υυυιτς6 ΌΥ ἃ ῬΥΘνΊοι5. ἜΧρου ΠΘηΐ4] νου 

οἵ ἃ κα ηδίιισε. Ώθη Π6 δὰ οοπῆα ἴο Ἐρσγυρί δἱ [ῃ6 αρὲ οὗ 

{πιτίγ- εἰσμεῖ, αηάοτ Ἐπογρεῖοϑ 11. (Β.Ο. 170---117) Ὀείίεσ Κποννῃ 

1η Πιβίουυ Ὀζ Π15 πἰσκηδπια οἱ ΡΏγϑοοη, οὐ {πε Ἐδί, μα μά ἔοιιπά 

ἃ Μ5. (ἀφόμοιον, ιι5ε4 κε {πες 1 ατῖη “Ἔχειηρ]απ))} οὗ 0 5Π141]} 

Θαἀπιοδίϊοηδ] να]πε (οὐ μικρᾶς παιδείας) ἀηα “ἸΠούρἢς 1 τπηοβί Ππθοθ5- 

ΒΑΙῪ ἴο οῖνα αΠ]Πσεηςσα δηά τὰν] ἴο ᾿ηἰογρτεῖ ἴ{. [1 15 οὈν!οι5 

{παι {Π15 πιαδί ἤανα Ὀθθη δ᾽τοσείμογ ἀϊβίϊηςέ Ὸπι {πΠ6 “ΟΝ Ἰ54οη}} 

οἵ 8ῖ5 σταηάίαίμον [6515 ἢ νϊοἢ 6 τητϑὲ παίαγα!ν Πᾶνα 

Ῥεςσοπηα [ἈΠ 1}11 1 Ῥα]θϑίίηθ, αηα [Π6 παδβϑίϊοη ΠΟ ἢ πηδείβ τι5 

15, ὑπαὶ νὰ ἴῃΠ6 θοοῖκ᾿᾽ δηα ννῆδί Ὀδοδῖηδ οὗ [πε σοῇ οὗ το ἢ 8 

{τη ϑ᾽δίίοη οἵ Ὁ ὙΤΠΘ δηϑννοῦ ΏΙΓἢ 1 νοηΐατε ἴο βισσοϑί 15 {παῖ 

[ῃ6 ῬΟΟΙς ννὰ5 Ποη6 οἴπεῖ ἔμ [ΠῸ Ἐπο]οϑἸαβίεϑ οὗ {πε ΟἹά Ταεο- 

ἰαπηθηΐ (δηοη", ὙΠῈ σΠαγδοίοσ οἵ ἴΠ6 ῬΟΟΚ νγὰ5 ρυθοίβεὶν βοῇ 
85 νου δἰίγαοῖ Οη6 ΠΟ νναὰβ ἱγανο] ]ησ ἴῃ 5θαΎοἢ οὗἉ νυ] 511, 

[ΠουΡ ἢ, ἃ5 να Πᾶνα 56θῆ, μΠ6 ννὰβ σδιισῃξ τοῦ Ὀν 15 οαςυναγαά!]ν 

ΘΊΟΙΊΙΟ σΠαγδοίου πη ὈΥ 115 ἰτεαίϊπηθηΐ οὗ {πεῈὸ ἄξερεσ ππάου- 

᾿γιηρ᾽ ῬΓΟΌΪΘ 5. ΜΠ ΠΙΟΘΉ 1 ἄφα]5, αηα νν]οἢ Πᾶνε Ἐχογοϊβϑά, 

45 ΜΠ] ἃ την ϑίθυϊοι5 ἐαϑοϊηδίϊοη, [ῃ 6 Ἰησεητν οὗ ἰδίου τε Ύϑ. 

1 ΤῊΪ5 15. με] ὈΥ πιο βοῆοϊαῖβ (6. σ. ΟΥ̓ δβίοοι) ἴο ΡῈ ἴῃς παίιγαὶ 
γα ἀογίησ οἵ (Π6 βεπίθηοθ. ΒΥ βοπῖθ, Πονγανϑύ, τ ἢα5 Ὀθθη ἴαϊζεη 85 
τοίεισησ ἴο {Π6 {Πϊτίγ- εἰσ ἢ γεαῦ οὗ (ῃς Κιησ᾽β τεῖστι. Νεῖῖῆεσ οἵ {πε 
ἴνο Ῥίοθηλ16β, Πονγανεσ, γῆ Ῥοῖε ἰπ6 παηηβ οἵ Επεγρείεβ, Πδα 50 
Ιοηρσ ἃ τεῖσῃι ἃ5 [Π15, 1Π]655 τα ἱπο]πάς ἴῃ Παΐ οὗ Ἐπεῖρείεβ 11. {ΠῸ 
ΕΠ η16 ἴῃ ΜῬΏΙΟΙ Πα τα]θα σοΠ]ΟΙ ΠΕΥ ἢ Πἰβ5 Ὀγοίμοσ Ῥιοϊθιαν ῬΕΙΠομδίου. 
Αποίπου τη ευρυθίδοη τεΐειβ [ηΠ6 νγοχάβ ἴο {ΠῸ {Πϊγέγ- εἰσῃἢ νϑαῦ οὗ {πε 
500 οὗἩ 51γ80}}5 βίαγ 'ὴ Εσγρί. ΟἿ δΔηγῦ βιρροβίίίοη [Π6 νγογ 5 Ὀσὶησ τι5 
ἴο 4 ἰαΐεσ ἀαίβ ἔπδῃ {παΐ ἴο  ]οἢ να Πᾶνε αϑϑισηθα [Π6 σομπηροβίτοη οὗ 
ἘΣ οοἸΘβἰαβίεϑβ. 

2. ΤΊ 15 ρεύῃαρβ ψουίῃ τηθητιοηίησ {παὶ (Π15 νίενν οὗ [πΠ6 ραββασα ἴῃ 
15 σΈμοσαὶ τηθαηΐησ μ85 θθθη πηαϊηἰαἰηβα ὈΥ ΑὙΠΟ] 4 ἴῃ Π15 (οηε)ρδγείανν 
οὔ ᾿ξ εεϊεσίαοέϊεμς. ἯἫΦΞ Ξρροβεβ, πονγενεῦ, {παὶ {πΠῈ Μϑ. ἴῃ σααβίίοη 
νγὰ5 ἴῃ6 Υ]Πβάοτῃ οἵ ϑοϊοιηοῃ. 1 ν}1}} θὲ βϑβϑὴ ἴῃ [πΠ6 πϑχί οπαρίεγ 
[Πα ἴπεγα αῖὰὲ σοοά στοιιηβ ἔθου αβϑϑισηΐησ ἴο παΐ ῬοοΪς ἃ σοηΒ: ἀοΥΘΌΪΥ 
Ἰαΐεσ ἀαίβ. 



ΙΝΤΕΘΟΘΈΕΙΟΘΝ: ός 

ἼΠΕ ςοπίοχί 566Π15 ἴο ΡΥ, ἱπουρῇ {Π6 ννογα5 4ο ποῖ ΘΟ σϑα  ν 

ἰῆνοϊνα {π6 ἴάθα οὗ ἃ ῆχϑά σδηῆοῃ, [Ππαΐ ἴῃς θοοΚΚ Πδα σοιηε ἴο [Κα 

115 ῬΙασε οὔ ΠΘΑΙῪ {Π6 βαπλθ ἰανεὶ νυν] “ἼΠς ἰὰνν δη ἃ [Π6 ρτόορῃείϑ 
δηα τῆς οἴποῦ ῬοΟΚ5" νῃΙΟἢ Πδα Ὀβθδη ἰτΓαηϑ]αϊθα το Ἡ ΕΌτανν 

᾿ηἴο ατεοκ. Οἡ {Π15 ἀϑϑαπιρίοη ΤΠ6η νγε τῇδ Πᾶνα [ἢ [15 ΟὉ- 

5006 ράβϑαρα {Π6 ἢγϑβί ἰγᾶοα οὗ [Π6 τεσοδρίϊοη οὗ ἘποΙοϑιαβίαβ ἰηΐο 

τῃ6 Ηερτενν σδηοη, ἃ τεσερίϊοη ΏΙΟΙ να τῆν ἢ ρϑτί, αἱ 1βαϑῖ, 

αἰἰγιρθαία το (ῃ6 σομηπηοηάαδίοιυ νεῦβθϑ ἴῃ Οἢ. ΧΙ. 9, 10 ΨΜΏΙΟΝ 

γνΕΓῈ οἰθαυν δἀἀθα ὈΥῪ βοῖηθ οὴς οἴποῦ μδη {π6Ὸ τυυιοῦ δηα ν]ΙΟἢ, 

ΟἹ [815 ἀϑϑυτηρίίοη, ΤΥ νγ6}1 Πανα Ῥεεη τυιτίεη Ὁγ τ[μ6 βοῇ οὗ 

ΘΙΓΔΟ ΠΙτ56 1. [5 1 ποῖ, μὰ τῆᾶν δάά, ἃ ρυοῦθδθ]α ᾿ηΐθύθησα 

{παὶ 1 νγὰβ [15 σοπηθχίοη {μαΐ ἰδ ἴο [86 {{|6 ΕΟ] 6ϑἰ αϑίσι5 

Ὀν ψἜΏΙΟΠ {Π6 ὈοοΐΪς, νη Ϊοἢ ἴῃ {π6ὸ Ἡ εν Μ595. [μαΐ ΤβτοπΊς 

Παά βδεε Ῥοῦὰ {86 {π|6 οὗ “Ῥγονειθ5᾽ δπά 1 [δε 1,ΧΧ. ταὶ οὗ 

1ῃ6 ““ΥἝιβάοτῃ οὗ ϑ:γα ἢ "ἢ (6 {{{16 σ᾽ Πσι ]ΑΥ]ν τ ]5] δ ἄϊησ, ἃ5 [παῖ 

γγὰ5 {π6 πδῖὴβ ἡρΙΓΠΕΥΓ οὗ {π6 αὐἴποῦ οὐ {Π6 ἰτδηβίδίοῦ), ννα8 

Ἰζηοσνγῃ ἴῃ ἰῃ6 [δίῃ Νεγβίοηρ οι] 1 ποῖ Ὀδ6 παίαγαὶ, 1 [Π68 

ατεεῖς Ν εγβίοη σδηλα οπΊ [Π6 Ρρεη οὗ ἴπῈ βοὴ οὗ ϑίγδοῃ, δηὰ [ἢ 
15 ον ὈΟΟΚ ρῥταβϑεηϊΐεα τηϑηϊθϑί ἰγασθβ οὗ 115 ᾿ηῆἤπεηςο, {Παΐ Π6 

5Πο ἃ ΒΟΟΠΘΙ ΟΥ̓ ᾿δίευ σοπηα ἴο Ὀ6 Κπονῇ 85 θεϊοηρίηρ ἴο ἴΠ6 

581ὴ6 50Π00], δῇ ΖΦ, οοίοεζας ἐζοῖές ΤΟ]]οννηρ ἴῃ τς ἔγᾶοῖκ οἵ δὴ ξε- 

εἰθοζασίεΣ 5 ΤῊΘ σοπηπιοη ἰΥδα! 084] νον, δἀορίβα νἱῖπουῦῖΐ 

ααδϑβίίοη, οπὶ Ἀπβπα5 ((ὐλλγ2. 271. «δ᾽ γηιὦ. ς. 38), ἰμαΐ πεῖς (ῃς 

νογαὰ μᾶ5 [πΠ6 ἀϊβίηςιν ΟΠτιϑίίδη βθῆθα ΟΠ 15 δἱτοσείῃϑῦ 

αὐϑεηΐ ἤοτη Εδοϊθϑίαβίθϑ, δη ἄθβοσθεβ [Π6 σπαγαοίοσ οἵ [Π6 

ῬοΟΙς 85 “"Ἐσςοϊθβϑι βίοι," Ζ. 4. τεδά 1ἢ σμυσοῃ οἵ δε ἴῃ [88 

ΡῬΌΡΙΙς ᾿ἰπϑιγασίίοη οὗ σαι θομυτηθηβ δηα γοπηρ τη6ῃ, 15 ΘΌΓΕΙΥ ἃ 

1655 ρύο δ Ό]6 βχρδηδίϊοῃ, ἴο 58Υ ποίῃίηρ οὗ {Π6 δΌϑεησε οὗ ΔηΥ 

Ῥίοοῦ {παΐ 1ἴξ νγὰβ 50 υιϑ64, δῃηά οὗ δῃγ βυΐῆοϊθηϊς τθαβοῦ ΜῊ ἃ 

ὭΔΙΠΠ6, ὑγΏ]ο ἢ ἴῃ {Π15 56 η56, τηπϑί παν ὈΘΘ ἢ σΟΙΠΠΠΟΠ ἴο ΠΊΔΗΥ 

Ῥοοΐκ5, 5Βηῃοι ἃ Πᾶνε Ὀθεη σοηβηδά ἴο {Π15 ΟΠ6. 

1 ΤΠ πϑαύαβί Δρρτόδοῃ ἴο 50 ἃ ρζοοῦ 15 ἰοπηά ἴῃ {Π6 5ιαἰδιηθπηΐ οὗ 
ΑἸμαμαβῖαβ (42. Ζεεέ, 5. 8.) (Πδὲ [ες θοοῖς νγὰβ ““οπε οὗ ποβα ἤταιμεά 
Ὀγ 16 [δῖ Πετβ ἔοσυ {ΠῸ τὲ οὗ ἴῆοβε ῆο νυ ]5ηῃθα ἰο Ὀε ᾿πϑισοίθα ἴῃ {Π6 
ὙΑΥ οἱ σοά]ϊηεβς,᾽" (νγ εβίοοίί, Ατὲ. “Ζ  εεἰοοίαείζεῖεδ, ἴὰπ ϑταῖη 5. “ζεέ. οὗ 
τί). Ιτ 15. οὈνίοιιβ μονγανοσ {πὶ {Π15 δρρι θα ἴο ἃ ὑΠοΪῈ οἷαββ οὗ 
Ῥοοΐς5, ποΐ ἴο {Π15 ἴῃ ῥῬδγίσι]ατ. 

ΕΟΟΙΕ ΒΙΑΘΤῈΒ 5 



66 ΙΝΤ ΕΟΌΌΈΕΤΊΙΟΝ. 

Οπα τῇοσα σοη]εσίαγα ργεϑεηΐβ 1561 85 [τονιηρ ΠΡἢΐ οἡ {πε 
ῬΓΑγ ΕΓ οὗ {πε 5οη οἵ 5] τ Οῃ, 1Π 411 ργορδὈ"ΠΥ {Π6 Γδηβίδίοσ δηά 

ποῖ {Π6 οΥΙΡΊη Δ] δαςποῦ οὗ [πΠ6 Ὀοοκ᾽, ν]Οἢ ἐουπη5. {πε ἰαϑέ σμ8Ρ- 
[ΕΓ οὗ Ἐσοϊοϑιαβίϊσαβ. ὙΤῊ6 οσοδδίοη οὗ [Πδΐ ρΥδυεσ ννὰβ5 [Π6 

ἀο]νεζαηοα οὗ 1Π6 ντῖοῦ ΠΠῸΠῚ 50ΠΊ6 δχίγεηα ΡῈ]. Ης πὰ 

Ῥξεὴ δοοιβεά ἴο {πΠ6 Κιησ δπὰ ἢϊ5 1Π|6 ῃδά Ὀξθη ἴῃ ἀδηρεγ. 

Ηδε ἄοεβ ποῖ πδιης ἴῃς Κιίηρσ, ΡΥΟΡΔΌΪν Ὀδοαιδα ἢ δα δἰγεδάν 

ἄοῃβ. 50 ἴῃ ἰῃ6 Ῥτοϊορσιι, απα δὰ ἤχβά [πε {ἰπ|6 ἤθη πε δά 

σοΙΒ ὉΠάΕΥ ἢἰ5 ρονεῦ. Ηδ ἄοθβ ποῖ ἤδηὴα {6 ἡδίυσγε οὗ 

[Π6 σμαῦρσε, θα {πῸ ““2οοσία [Πμαΐ [Ο]]ονν5 (Επςο]ι5. 11. 13--30) 

566 ΠῚ5 ἴο ᾿ΠΡΙῪ {πα ἴὴ ψνηδί ΠῈ δά ἄοῃβ με δα θεϑῆ ρυζϑβυϊηνσ 

[ῃ6 πιαΐῃ οὈ]εςὶ οὗ 15 Πίρ, δά Ὀξθῃ βεεκίηὴρσ ψιβάοχσῃ δηά [η- 

βίγασίοη (παιδείαν. Μααν ποῖ {πΠ6 σμαῖσα ἤανε Ὀδεη σοηηροίεά 

ΜΙ {Π6 ατξεκ ἰγαηϑίδίίοη οὗ Ἐσοϊοϑιαϑίαβ ν ]σἢ γα Πᾶνα 566 

ΘΟΟΩ͂ ΓεΑ50η ἴο ἸἰΙοοῖϊς οὐ 85 [15 παηῃάϊνοικῦὸ ὙΠοβα ροϊπίρά 

ΟΥ5 85 ἴο ἴΠ6 σοΥτιρί ἀη4 ορρίθϑϑῖνε σονεγηπηεηΐ οὗ [6 Κη σ᾽β 

ΡῬΙΓΟνΊΏς65 (ςἢ. ν. 8), [ῃΏοβα νἱνιἃ ροτγίγαϊ [5 οὗ {πε οἱ δηά ἴοο] ἢ, 

οὐ οἵ ἴΠ6 γοιυηρ δη4 ριοῆϊσαίς, Κίησ ((Ώ5. ἵν. 13, Χ. 16), οὗ Ργησε5 

ταν ΕἸ ]Πὴσ ἢ ἸΌΧΟΓΥ ννΠ116 [Π6 ΡΟΟΥΓ γοΓα δίδυν!ηρ (ΟΠ. χ. 16), πησῃς 

γῈ}1 566 ΠῚ ἴο [ῃς οὐ6] δ η4 ϑιβριοίοιιβ Κίηρ ἴο Ὀς οἤἥξηβινε δηά 

ἀδηρεγοιιβ, νν ἢ 116 {Π6 ἰὰτη τοΥ ΠΠςογαΐαγα νῃϊοἢ 164 πη ἴο ῬΕσΟΠ.6 

80 δύ ΠοΥ, νοι] Πδίαγα νῦν 4150 1Θδα ἢϊπὶ ἰο ἴα Κα σοσηῃίζαηςε οὗ ἃ 

ἡδὺν ατξεκ ῬΟΟΚ Ῥεσιπηϊηρσ ἴο 6 οἰγουϊαίεα δπηοηρ ΠΙ5 [εν 5} 

5] εοῖβ. ὙΠδαΐ {Π6 ἰγαηβίδίου 5 “42οϊοσία ννὰ5 ϑιισοθβϑία! τηδῪ 

Ρατν πᾶνε θεεη ἄπε ἴο ἴῃς ἔδοί ἐπαΐ ἢ6 σου]α ροϊηΐ ἴο ραββϑασεϑ 

ΜΉΙΟΉ τηοτα ἴπδὴ Ῥδ]αηςοα νηδὲ δά σίνεῃ οσσαβίοη οὗ οἴξῃοα 

ὈΥ ΔΡρύεηίν δπ]οϊηϊηρ [6 πλοβὲ εηἰίγε δηα δ Όϑοϊ τα σα 55] 0 

ἴο {ῃ6 Κιηρβ Ἰσπίοϑε ννογάς, δη ἃ ργοι Ὀ᾿Εησ Ἔνεη [Π6 ΠΊ6Γ6 αἰίευ- 

8066 οἵ ἀϊδοοηίεηξ ((ἢ. Χ. 4, 20). 

1 ΤῊΪϊ5, 1 ΤΑΥ͂ 6 πηθηἰ]οηε(, 15 {Π6 νίαν [αἰζεη ΡΥ Οτοίϊιβ πη 
Ῥηϊάθαυχ. ΤΏΘΥ ἄρύθα 1 αϑϑσηίησ [Π6 ἱποίάθηΐ οὗ {Π6 ῥεῖ] ἴο (Π6 
τεῖστι οἱ ΡίοϊθΥ ῬΏγβοοη, 
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ΘΗ αν: 

ἘΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΕΒ ΑΝῸ ΤῊΝ ΨΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

ΤΠῸΟ σοϊποϊάθησοϑϑ Ὀφίνγαεη ῃς6 ἰβδοῃῖηρ οἵ [Π6 ἀηκηονγῃ Δα ΠΟΥ 

οἵ Ἐσοϊεϑίαϑίθ δῃηά {παΐ οἵ 1ηΠ6 ὅοη οἵ ϑιγδοῃ δτθ, τ 1} Ὀς6 

απ τε, ν»Παΐθνου δϑιϊπηαΐα πᾶν Ὀ6 ἰογπηθα οἵ ἴῆς ᾿πίρθγεησθϑ 

ἄταν ἔοι {Ποτη, ᾿ηἰογθϑίησ Δη4 ϑσυσσεϑβίῖνα, ὙΠΟῪ δἱ ἰβαϑί 

5ῆενν {πὶ [6 οὔδ ὙΥΠΕΥ νγὰ5. ΠΊΟΥΘ ΟἿ᾽ 1655 ᾿ηΠιπθησοα Ὀγ {πα 

οἴμοῦ. ὙὍὙΠοϑε {παΐ ργεόβεηΐ {Ππειηβεῖναεθ οἢ ἃ σοιηῃρδγίϑοη οὗ {πξ 

[οΥΠΊΘ  ῬοοΪς ἢ {πῸ6 Δ βάομ οὗ ϑοϊοιηοη δὲ οἵ ἃ νεῖν ἀϊδγεηΐί 

γεῖ ποί 1655 βδιισσοϑίῖνε σμαγαοίοσ, Βείογα εηΐουηρ οἡ 8 ΘΧχϑτη]- 

πϑίϊοῃ οὗ {π6η} ἴΐ νν1}] 6 νν6}1] ἰο σι πὶ ὉΡ ὈΓΙΘΗ͂Υ 411 [Παΐ 15 Κποόοννῃ 

85 ἴο {Π6 δχίξυηπα)ὶ Πἰβίοσυ οὗ {πε Ῥοοΐς ἴο ἴῃς βίπαν οὗ ψῃ]οἢ {παι 

σΟΠΊΡΔΙ5οη ἰηνῖ65 5. ΤΠ6 ἴδοῖβ 816 ἔδιν δηά ϑ᾽ Π1ρ16. [1{ 15 ποῖ 
τη ηἰ]οηθα ὈΥ Παιηβ ὈΥ δὴν ρί6- ΟΠτϑίίαη νυσιῖεσ. ΤΠ ϑαυ]δϑϑί 

Γεοοτά οὗἉ 15 οχἰβίεῃσα 15 ἰουπηα ἴθ ἴπΠ6 Μαυταίοτίαη Εταστηθηΐ 

(Α.0. 170) ψηρίς τ 15 βδαϊά ἴο αν Ὀβεὴ “840 διηϊοῖὶβ 50]1ο- 

ΠΊΟΠἶΪ5 ἴῃ ΠΟΠΟΙΘΠῚ ρ5115 βοσιρία." Αῃ Ἰησϑηΐϊοιιβ σοη]δοίαγα οὗ 

0). Ττεσε]]ε5 συρσοβίβ, 85 ἢα5 Ὀξθη βίδίβα ἀρονε (Νοίε ρΡ. 21), 

τΠδὲ {Π15 νναὰϑ ἃ πιϊϑδίαδκδβη τεηάργησ οὗ ἃ Οτεεῖκ ἰοχί οἡ ΏΙ ἢ τς 

Τιαῖϊη τίσ οὗ της Εταστηθηΐ Ῥαβοά ἢ15 (δηοη, δπά {πδΐ {ΠςῈ 

ΟΥ̓ σΊΏ4] Δβϑου θεά τῃς δαί πουβηῖρ οἵ ἴΠ6 ῬοοϊκΚ ἰο ΡΠΙο οὗ ΑἸεχ- 

αηᾶτία. ὙΠῸ βίαϊοιηθηξ ἐμαὶ ῬΏΪΠΟ νὰ ΡΥ ΌΪΥ τπ6 ντϊτοσ οἱ 

[ῃς ῬοοΪκ 15 τερεαίεά Ὀγζ 7εγοπθ. Τὴ ῬοΟΚ [5 ἰουπά ἴῃ 8]1} {πε 

στεαί Μ55. οὗ {με 1,ΧΧ. Ῥαΐ [Π6568 4ο ποῖ σδιγυ 5 [αΓῚΠ6Γ Ῥδοῖκ 

1π8η τῃς6 41 οὐ κί σφηΐυν οὗ [ῃ6 (γι ϑίίδη εεύα. ὅνε Πᾶνς, 

Βονγανοῦ, ᾿ηἀϊγεοῖ ον άθηςα οὗ 115 δχἰβίεπος δὲ δὴ δδιί]εῦ ρα τοά. 

ἼΜνο ραβϑαραβ δύ ἐοπηᾷ ἴῃ Ο]θιηθηΐὶ οὗ Ἀουης ΏΙΟΙ τᾶ κα [ἴ 81] 

Ῥπΐ ΑΌϑο ἴα ]ν σογίδϊη [πὶ πα πλιδὲ παν Ὅθεη δοσιδιηϊθα ψ ἢ 

ἴῃς Ῥοοϊκ. 

(1) ὟὟο Μ]1}} 5αν ἴο μῖπη, αὶ (1) ΕῸΓ ψὴὸ Ψ1] 56, Υ̓Παΐ 

ἀἸαβί που οὐ ῆο Ψ11}]} ταϑῖδὶ πὲ ἀϊάςε που} ΟΥ Ψ ΠΟ Μ1 ταϑὶϑί (ΠΥ 

τ σης οἱ 15 βίγσεηρίῃν Ο(Ἰεμλ. Β. Ἰαάστηφης ἢ 154. ΧΙίϊ. 12. 

1. 27. ὝΠΟ Μ11 τεβϑϑὲ ἐῃ8 πυῖσῃὶ οἵ 
[μϊηθ6 απ 154. χὶ. 22. 

δ ΞΖ 



δὃ ΤἈΝ ΓΕΘΙΈΘΗΣΙΟΝΣ 

(2) ὕπηρμίεουβ δηνυ... ὈΥ 

ὙΜΠΙΟῊ αἷθο ἀδαίῃ επίεγεά 1ηΐο {ῃς 

ψοτα. (ΟἸε. ΚΕ. 1. 3. 

(2) ΒΥ εῆνυ οὗ (ῃς ἅδθν} ἀδαίῃ 

φηίζοζϑά 1ηΐο [6 ποῦ]. ὙΥ1Ξα. 11. 

24. 

Απλοηρ {π6 δα 6 Γ ροϑβί-ροβίο!ς Εδίμεῦβ, δηα μα ἡξεβα ποΐ σῸ 

Ὀεγοπά {π656 ἴοσ οἵ ρύεϑθηΐ ραγτροβε, [τΘηβα 5. 15 58] 4 ἰο Πᾶνα 

τ 6 ἃ ὈΟΟΚ “οη νδίϊοιϑ ραϑϑαραϑ οὗ (ῃε ΔΝ Π5άοΠ οὗ ΘΟ] η 

Δη4 τπΠ6 ἘΡ 5116 το {π6Ὲ ΗἩεῦτεν 5) (Επι5ερ. Ζ7252. ΖΞ εοίδ5. ν. 26). 
(Ιεπηεηΐ οὗ ΑἸεχαηάσια σποΐθϑ {Π6 ἰεδοῃησ 85 “αἰνιηε" (.5 2707. 
Ιν. 16, 17). Τεγία]]Π]Δη ααοίεβ 1ἴ, ΒΟΠ ΘΕ Πη65 του Πδηηΐησ ἴἴ 

(4. ὧν. 77αγε. 111. 22), 5Βοπηθίϊπη65 85 θείησ τς οΥΚ οὗ Θο]οπΊοη 

(44. ἄν. Ἰαίογιέ. ς. 2). 80 ἴατ γε ἢανε δνϊάβθησε οὗ ἰΐ5 θεϊηρ γεϑδά 

δα ΠΕ6]4 ἴῃ Ποπουτ δὲ {πε διε ρατί οἱ [ῃς ἢγϑβί δηά [γουρσῃοαῖ 

[Π6 βεςοηᾶ σεπίατυ, θαΐ ηοΐ ΘΔ ] 6 Γ. 

Α Τσομηρδιϊβοη οὗ {πε Βοοκ οὗ δ βάομ ν]ἢ 5ΟΠΊ6 οὗ {πε νντῖῖ- 

ἴησβ οὗ (πῃ Νεν Τεβίδμηθεης 1ἰεδά5, πονγενοσ, ἴο ἴΠῈ6 σοπΠΟ] 510} 

1Πδΐ 1{ πγαδὲ ἢανα Ὀθθη πλοΟΙ͂6 οὐ 1655 βίπα]θα Ὀείννεθη Α.Ὁ. 50 δηά 

Α.Ὁ. 7ζο. Πζ Ν᾽" εβίοοϊε μα5 ςδ]]δᾶ δἰϊεητοη (9 ΠΏ Π 5. Ζ2)ΖεΖ. οὗ 

ἔλεε δχόζο. Ατι. ᾿γέδάοηε 977 .5.010771071) ἴο ΞΟΠ16 β(ΓΚΊη σ᾽ ΡΑΓΆ116115Π15 

Ὑ] της ἘΡ 5.165 οὗ 51 Ῥδὰ], δῃά {π6 56 1 πλᾶὺ Ὀ6 ψῈ}} ἴο Ὀτίησ 

Ὀεοίοτγα {ῃ6 ταδάου. 

(1) υϊβ4. χν. 7. Τῇε ροίζευ, 

ἰδ ροτίησ ξοΐς δαυίῃ, {αϑῃϊοπείῃ 

ΕΥ̓́ΕΙΥ ψΈ5561 ψ]Πἢ πιποἢ ΙΔ ΡΟῸΓ ἴου 

ΟἿ 5ΕΈΓΨΙΟΕ : γε8, οὗ {πε 58 Π16 οἱαν 

ἢδ τηδίςοίῃ Ῥοίῃ [ῃς6 νεβ5615 {Παΐ 

ΒΕΥΙ͂ΥΘ [ῸΓ Οἰθδῃ ιι565, απῇ {Π|κευρῖβα 

811 5ΒΌΟ 85 βεῖνε ἰο {Π6 σοῃίγατγυ. 

(2) Ν5ά. χι. 2ο. Π{ς|δοὰ ἀϊάςι 

ῬΆΠΙ5ἢ. [Π6 Θπαπηῖ65 οὗ ΠΥ Ρθορ]α, 

Δ η4 {Π6 σοῃάεμηπεά ἰο ἀδθδίῃ, νὴ 

5ΒΟἢ 46] εγαίίοῃ, σίνίησ [ἘΠ 6 πὴ {ἰπη6 

Δηα Ρ]δοείοτερεηΐ οὗ {Πεἰγ τη 81166... 
(5) ὙΥϊβά. ν. 1γ--τ9. Ηδ 5}4]] 

Ραΐ οἡ τἱρῃίθουβηεββ 85 ἃ Ὀτθαβί- 
ΡΙαίε, δῃά ἱπιθ Ἰπαστηεηί ᾿ηβίθδά 
Οὗ δὴ πμεϊπηεῖ. Ηδβ 5411] ἰαϊζθ 

ΠΟΙΙΠ685 ΤΌΣ 8Δη ἱμνιηο1 016 5}16]4, 

(1) Εσοῃ. ἴχ. 21. Ηδίἢ ποί (Π6 

Ῥοίίευ ρονεὺ οὐϑῦ {Π6 οἷἶαγ, οἵ (6 
ΒΔΠ16 ᾿πτρ ἴο Πηαῖτα Οπ6. νεββεὶ 

ἀπίο ΠΟΠΟΙΪ, 8Πη4 ΔηοίΠοσ πηΐίο 

αἸβῃοποῦτῦ 

(2) Κοιη. ἰχ. 22. αἱ "ἴ (οᾶ, 

νΊΠ]Π]ησ ἴο 5ηανν 15 ψυδί, δηά ἴο 

τῆα]ςα ἢἰβ Ρονγεῦ Κῆοννῃ, επάιυγεα 

σ ἢ πη ἢ Ἰοησβιβετγηνσ [Π6 γε556]5 

οὗ νυδίῃ βιίεα ο ἀεδβίσιοίοη. 

(2) 1 Τῆξεϑβϑ. ν. 8; ἘΡΗ: νἱ" 15 
-17. Βαΐ Ιεΐ 5, γῇἴο δζἵὲ οὗ {Π6 

ἄδγ, Ὀ6 β5οῦθεσ, ρυϊσ οἡ (πες 

Ὀτβαβίρ᾽αία οὗ ἔϑ:ἰἢ δηά ἰονα; δπά 

ἴΟΥ 8ῃ Πεϊπηεί, ἴῃς Πορε οὗ 54]- 
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Η!5 βενεύθ νυυδίῃ 5841} ἢ8 βῇδγρεβῃ πσαίίοῃ.... ΝΥ Ββεγείοσγε ἴαϊκε ππίο γου 

ἴου ἃ βυγοσα. [ῃ6 ψΠΟΪ]6 δὐηουῦ οὐ (οά, (Παΐ 

γα Τ͵ΔΥ͂ θὲ 8016 ἰο νι πβιαπά ἴῃ {Π6 

ΕΝ] ἄγ, ἀπα μανϊηρ ἄοπα 8]], ἴο 

βίαπα. δίαπα {πεγείοσα, Πανιὴσ 

γοῦγ Ἰοΐηβ. σιστί ἀροὰῦί ψ ἢ {γαίῃ, 

Δ Πα Πανίηρ οἡ ἴΠ6 Ὀγβαβίρίαίς οἱ 

ΤΡ θοιιση 655; δη4 γουγ ἰξεί 5ῃοα 

ὙΠ [Π6 ρτεραγαίίοη οὗ {Π6 σΌβρεὶ 

οἵ ρβᾶοα; ἃβθονβ 8ἃ]], ἰδκίησ [Πε 

5Π1614 οὗἉἁ δ:{Π, νου θ ἢ γα 58}8]] 

ὈῈ 80|6 ἰο φιβηςῇ 81] {Π6 εν ἀαγίς 

οὔ Πα νυ ]οϊςεα. Απάτίαϊκε [πε με] πτεὶ 

οἵ βαϊναίίοῃ, δπα [ῃς6 ϑυνοτζά οὗ {ΠῸ 

ΞΡΙΠΙ, ΒΟ ἢ 15 {πε τνοσά οἵ (οά. 

ΤἼΕ οοἰηοίϊάξησεϑβ οἵ {πε ΔΝ Ἰβάοπ οὗ οϊοσηοη ἢ {ΠῸ ἐπουρ 5 

Δηα Ιδησπᾶσα οἵ ἴῃς ἘΡΙ5(16 ἴἰο {πὸ Η βεῦτεννϑ δ΄ξ γεῖ πΊΟσα ὨΠΠ16- 
Ιοι5. ὙΠΕΥ δ΄6 ΘΠΟΠΡΉ, 85 1 πᾶνε εἰβενῆεγα ἐπαθανουσοα το 

5Πονΐ, ἰο βυσσαβί (ῃ8 {πουρῃΐ οὗ 1ἀδπιν οὗ δυςῃούβῃὶρ. ΜῈ 

τῃδί Πυροίμεβίβ, Πποενεῦ, γα ΔΙῸ. Ποΐ ΠΟῪ σΟΠΟΘΙΠΘά, δἀηα 1 

σοῃΐρηϊ τγ 561 ἢ ποίϊηνσ ἃ ἴεν ἐπὶ δὲ βυϊῆοιεηΐ ἴο Ἐϑία Ὁ] 158} 

[Π6Ὸ σοποϊπβίοη {παΐ [Π6 [ΟΥΠΊΘΥΓ ῬΟΟΙ πλαβδί πᾶνε θθεη Κποόνῃ ἴο 

1Πη6 ντιτε οὗ {Π6 Ἰδαίου. ὍΤῆα5 ἴη [Π6 ορθηϊηρ οἵ {Π6 ἘΡίβι16 να 

Πᾶνε [Π6 ἱνο σμαγδοίοσι δεῖς ννγογάβ πολυμερῶς (1 δαπαάτγν ρδτγί5," 
ΟΥ̓ “ἘἸΠ1657) ἀρτβείησ ΜῈ {πΠ6 πολυμερές ((Τηδη 1014) οἵ ὙΥ15α. 

ΟΝ], 22, ΔηΠ4 ἀπαύγασμα ((“ὈΓΙΡ Π[η655) ΜΝ 54. νι]. 26. [Ι͂ῃ 

Δ Ιβ. χνη]. 22 {π6 “ΑἸμσῃίν ΔΝ οτα ἢ 15 τερτεβεηίεα 845. ὑτίηρ- 

ἴησ “τῆς πηξεισηξα σοτηπηδησπηηθηΐ 85 ἃ 5ΠΑΥΡ 5υοσα" δηΐά ἴῃ 

ΗΘ. ἴν. 12 ἰῃαὶ νοζὰᾷ 15 ἀββουθεα 85 “βῇδγρει., [πὴ δὴν ἰνο- 

εὐσεά 5νογά." [Ιη Ὑγ15α. 1. 6, “(οα 15 νιπ655 οὗ Πὶ5 τείηβ δπά 

ἃ ἴτπι6 ὈΘΠΟ]οΥΓ οὗ Π15 Πεϑατί," δηᾷᾶ ἴὴ ΗδΌ. ἴν. 12 {πε αϊνίης 

ΛΝ γοτσά ἰ5 “ἃ ἀϊβοεύπεῦ οὗ {πε πουρῃίβ δηά ἱπίεηίβ οὗ {π6 ᾿βατσί.» 
ΤΠΕῈ [Ο]]οννίησ σΠαγδοίθσιϑέῖς νογᾶβ ΔΘ σοΙ ΠΟ ἴο ὈοΙἢ : {ΠῸ 

ρίαςοα οἵ τερεηίβηςς (154. χι. το; Ηδθ. χὶϊ. 17), Μοβεβ ἃ5 

1Π6 βεινδηΐ (θεράπων -- “εαἰἰεπάδηι 7) οὗ οὰ (154. χνι]. 21; 
66. 11]. 5), ἘΠοΟΟἢ ἰταηβϑ]αΐεά, μετετέθη (ΛΝ 154. ἵν. το; Η6Ὁ. χΧί. 5), 

1 85ε6 2.22051207, ΝΟ]. 11. Το ραρεῖβ οἡ ““{π6 ὙΠ ηρϑ οὗ ΑροἹ]ος.᾽" 



7ο ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ὑπόστασις (Ξ- “Ξυδίδησε᾽ οΥ “σοηβάεηςε᾽᾽ ΝΥ 154. χνὶ. 21; ΗδὉ. 
1. 3, 11. 14), τελειότης (ΞΞ “Ρετγίεοίοη" 154. νἱ. 1τ; Ηδ6}. νἱ]. 1), 

βεβαίωσις (-Ξ- “ σοπῆβιτηδίϊοη" ΑΝ 154. νὶ. 18; ΗδΡ. νὶ. 6), ἀπολεί- 

πεται (Ξε “1Π6γε σοηδι πεῖ" ΔΝ Ι5α, χῖν, 6; ΗδΌ. ἴν. 6), πρόδρομος 
(ΞΞ “ογε- τα πη θ᾽" ΝΥ 154. χα. ὃ ; ΗΘΡ. νὶ. 20). ΤῺῊΘ δῦῆονε ᾿ηϑίδ σας 

ΔΥ6 Ὀμΐ ἃ ἔἕενν ουΐ οὗ 4 Ἰοηρ 115ῖ, θαί {παν ύα ϑυβῆοϊθηΐ ΤΟΥ ΟἿ 

ῬΙεϑδεηΐ ρυῦροβθα. [1 τὺ 6 δάάβα ἰῃαΐ θοίῃ Ῥοοκα ργεϑεηΐ 
ΠΌΙΊΘΓΟΙΙ5. ῬΑΓ͵Ά]16115Π15 συ (Π6 νυ ϊτηρσ5 οὐ ῬΏ]1Ο1. 

1 [Ο]]ονγ5 τοπὶ {πΠῸ ἔδοίβ τἢπ|5 Ὀτουρῃξ τορείΠευ, 85 Ε]] ἃ5 [ΓΟ ΠῚ 

ΔῊ ΘΧΔΙ Δί οη οὗ {πΠ6 ῬοοΙς 1{561{, ἐπὶ {πΠ6 ΔΜ Ίβάοσῃ οὐ ϑο]οπηοπ 

νγὰ5 Κπονῃ ἴο ΗἨθἨδηϊβίῖς Γενν5 δατὶν ἴῃ {ΠῸ Αροβίο!ϊς αἀρε, {Πδΐ 

1 ῬΓΟΡΔΌΙΥ Πδα 115 ΟΥΙΡΊΩ ἴῃ ἴΠ6 [6 ]5 56Π00] οὗ ΑἸΕχδηάτγα, 

ΟΥ̓ [Πδΐ 1{5 ΨΙΠΘΥ νγὰ5 δοαιδιηΐθα ψΊ [ῃ6 νου οὗ τῆς σγοαίαϑί 

οὗ [ῃς ἐδδοῆεῖβθ οὗ {πδΐ βοῆοο]. Τοοκίησ ἴο {π6 νουκ ᾿ἴϑεῖῖ νὰ 

Πηά τΠδΐ πε Πδά δἱ ᾿ξαϑί βδοιὴηβ Κηον]εάσα οἵ {Π6 εἰῃϊοδὶ ἐβδοῃϊησ 

οὗ ατξεκ ρΒΠ]οϑορῃεΥβ, Δηα εἐπυπηθγαίεβ [Π6 ἰουσ στοαί ντίμθϑ, οὗ 

ἐρουτασα, [ορείδησθ, π5{1ς6, ργπάδηςς" (ἀνδρεία, σωφροσυνή, 

δικαιοσυνή, φρόνησις), ἃ5 [ΠΕ Υ Θπατηδγαῖεα {Πεπὶ (54. ν]]]. 7). 

ΜΈ {Π65ς6 ἀδία ννε πλᾶὺ ῬΥΓΟςΕΕΩ͂ ἴο ΕΧΔΙΠΊΪΠ6 {Π6 ταδί ἢ νν ΠΟ ἢ 

ἢε βίδπαξ ἴο {πΠ6Ὸ ἴνγο ῬΟΟΚΚ5 ννῃ1Οἢ Πᾶνε δἰγεδαυ θεεη ἀϊσοιϑϑθα 1ὴ 

{Π61Ὁ ταδί ἰο ΘΟ οἴμπεῖ. ὙΠ {Π|6 οὗ 15 Ῥοοῖ ““]5άοτη" 

᾿ηἀϊσαῖθϑ Πδΐ Π6 σῃδ]]εησεα σοτηρδίίβοη ψν] ἢ (Π6 “ νΙ5ἀοτη οὗ 

[Π6 5οηὴ οὗ ϑίτδαοῃ. ὍΤῇδ ἔουπη ΒΟΉ Πα δάορίϑβ ἴου 15 ἰεδοῃίηρ, 

Π]5 Ρευβοηϑίϊοη οὔ πε σμαγδοΐου οὗ ϑοϊοσηοῃ (154, ν]]. 7--11, ν 1]. 

14, ΙΧ. 7, 8), 5Βῃεννδ ἰΠδΐ ἢξ α14 ποΐ βγη Κ τοτη ΟΠ ΔἸ] Θησίηρσ' σΟΠ1- 

Ραγίϑοῃ ΜΙ ἘποΙεβϑιαϑίθθ, Α οἱοβεῦ βογαςην 5ῃενν8, 11 τηϊϑίακθ 

ποΐ, ἰΠδΐ ἃ τηδὶη ῬΌΓΡΟΒῈ οὗ ΠῚ5 ῬΟΟΚ νγὰ5 ἴο σοτσϑοΐ εἰ Ποῦ [Π6 

τεδοῃϊηρσ οὗ {παῖ ῬΟΟΚ, οἵ ἃ ουτῖεηΐ τηἸβιπίεσργδίβδίὶοη οὗ τ, Τ,εὶ 
1.5 ΤΕΙΠΕΙΏΌΘΥ ἴῃ ψνηδί ΠΙσπ 1 τηιδὲ Πᾶνε ργεβεηϊεα [[56]} ἴο Βίτη. 

11 Πα ποῖ, 1 ΟἿΤΓ σοπο] 510 85 ἴο 115 Δ ΠΟΥΒΠ1Ρ 6 τὶρῃϊ, [ῃ6 

οἸαῖηι νΏ]Ο ἢ σοιπ65 ἔγοτῃ {Π6 τενεύεποα ἀπε το {Π6 Δυς ΠΟΥ Υ οὗ ἃ 

τευηοία δητ] αν ΟΥ Δ ὉΠΟμΙΘϑιοηἘα δοσερίαποθ. Ηδ τηπϑὲ πᾶνε 

Κηονῃ {πδὲ 1 Πα ποΐ Ὀβεη τεοεῖνεα 85 σδποηΐοαὶ ψ]Ποιΐ ἃ 

ϑϑυίοιι5 ορροϑβιίοη, {μὲ της ϑἰγιοίθϑί βοῆοοὶ οὗ ῬΏΔγσθαβ Πδά 
Ὀδδη δραϊηϑί 115 τεσθρίϊοῃ, {παὶ ᾿ξ Πδα βεετηβά ἴο {ῃεπὶ ἰαἰϊηΐεά 

ὙΠ τῃ6 ΠεΎαϑυ οἵ Ερἰουτοδαηΐθπι ἀπά ϑδάάμποθεϊθτη. [{ 11 νγὰ5 

1 8566 [Π6 ραρεὶβ οἡ ““{πε ὙΥ̓τΙησϑ οὗ ΑΡΟΙ]ος ᾿ δἰτεδαγ τείεττεά ἴο. 
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ἰηϊεγργείβ {Πθη 845 ἰξ Πᾶ5 οἴζΐδβῃ Ῥεθη ᾿ηἰθυργείεα βἰησθ, ἰἰ πηδᾶν 
Πᾶνα βθεπηθα ἴο ΠΙη) ἴο βδηοίίοῃ ἃ ἴα 1655 βεπϑι ΠΥ, ἴο [41] [ἢ 

νν! ἢ της Τ{Πουρἢ 5 οὗ ἰΠο586 ΠΟ 5814 “1Ἰεΐ τι5 δαΐ δηᾷᾶ ἀσηκ, ἔοσ ἴο- 
ΠΊΟΙΓΟΥ γα αἷ6," ἴο (τον ἀοιθί, 1 ποῖ ἀθη18], οα {Π6 501}}5 

᾿π]πηογία Πγ. Αναβ {Π|5, ῃ6 5εεπη5 ἴο Πᾶνα δϑὶςζβα ΠΙΠ1561, τῃς 

{{πθ6 1464] οἵ ψίβϑάομῃη ἢ 8 1 ποΐ 15 ἀπίν το Ὀσηρ Ὀεΐοσα τηθῃ 

ΔΠΟΙΠΕΥ ϑοϊοπηοη ἰπδη {παὶ ΠΟΘε ὄχρουίθησο βϑεπθα ἰο επὰ 

1Π πηδίθ τ 4115Ππ| ΔΠη4 ΡΘΕ 551: 151}, ἴῃ {Π6 βεαρί!οῖθη οὗ δΔῃ δα Ϊ655 

ἀοιθιῦ ΑΠά 50 ἢξ ἴοο δαορίϑ, νυ] πουΐ δὴν ἢ ϑϑιϊδίοη, {Π6 ἔογπι οὗ 

ΡῬειβοηδίβα δυΐϊπούβηῃιρ.Ό. Ηδ Πᾶ5 ᾿ηΔεβα 655 ἀγαγηδίϊο ρον οΥ 

[ΠΔῃ 5 ργεάβοθϑϑού. Ηἰβ5 ΘΟΪΟΠΊΟΙ 15 ΤΟΥ Γεπηοΐα ΠΌΠῚ {Π6 

ΘΟΪοΙΊΟη οἱὨ Πἰβίογυ ἴπδη {παῖ οἵ Κομείθιῃ. Ὅῆε τηβσηϊἤσεηςθ, 
1ῃ6 Τπχατγν, {πΠῸ νοϊιρίποιβηεϑϑ, ὑνΏ]Οἢ (Π6 ΘΑΥΘΙΓ ὙΎΙ ΘΓ ρογίγαγ5 

50 νἱνι αν, ποῖ 1655 {πῃ ἰῃς ΙΔο]δίγΥ ΠΙΟἢ 15 50 ΡῬΥΓΟΠ πἜηΐ ἴῃ 

{Π6 Ὠϊβίοσγι αὶ ΘΟ]οπΊοη, Α΄Ὲ Ρα55ε 4 ονεῖ πούθ, Τὴα ὅοη οὗ νά, 

4.5 Ραϊηΐβα ὈΥ ΠΙΠῚ, 15 51 ΠΡῚΥῪ δὴ 1468] 5δασε, ἃ Κη οἵ Να πα Ροπη- 

Ρ1Π15, σοηβθοζδίϊησ 15 Π1|6 τΓοηὶ ὈεσΊηηΙησ ἴο 6Π4 ἴο [Π6 ριγϑαῖί 

οὗ ψ βάοχῃ, Ὀ]Δτη61655 δηα πη] εῆ|εα (154. νἱ]. ν111.). ΙοοΚΕα δὲ 

τοτὴ [Π15 ροϊηΐ οὗ νῖεν [Π6 ορεηϊησ οἵ ἢὶ5. ὈΟΟΪΚ 15 ἴῃ 115 νεΥΥ 

[ΟΥ̓ ΠῚ 5} ΠΟΙ ΠΓΠΥ ϑσπιποδηί. Ηδ Μ1]] ποῖ 6411] ΠΙ πιο] δῇ ΖΦ εοΐε- 

52Ζασίε5 ΟΥ̓ 1)εδαζε7γ. Τί σβετηβ ἴο Πἰπὶ {παῖ [Π6 ΨοΚ οὗ ἃ [βϑοθευ 15 

ἴο [680 ἢ δηά ποῖ πΊΕΓΕΙν ἴο ἀΐβοιι55. ὙΠῸ νυ ὶβάομη ΠΟ ἢ ἸΠ5Ρ1Γ65 

Πῖπὶ 5. δυϊπογιδίίνα δη4 σπδεη- Κα, Ηθδ ἰ5, γμαΐ Κομεβιῇ 15 

ποί, ἃ ““ΡΥΓεδομ τσ" ἴῃ [Π6 πποάθγῃ 56 η56 οὗ {ῃ6 ννογά, δηα 684115 οῇ 

τΙδη το ᾿ἰβίδβῃ στ δἰζεπηῆοη (ΝΥ 154. 1. 1). Ηδα ἢϊβ ργεάβοθϑϑου 

σου Π561164 σα ΠΙσϑίοη ἴο {πΠῈῸ ὑγγαηην οὗ Κίησϑβ, δηα δοςερίεα [8 

Ρεγνεγβίοη οὐ Ἱμπάστηξηϊΐϊ δΔη4 {π5ἴ1|σ6 ἃ5 ᾿πεν!8 016 (ΕςοΙ65. ν. ὃ, Χ. 4, 

20), ΠΕ, ἔοΥ ἢ15 ρϑσῖ, νν1}} 641} οἡ {86 ᾿πᾶσεϑ οὗ {πῸ βαγίῃ δῃηά Κίηρϑ, 

Δα το Κα {Π 6 πὶ ἰοσ {ΠΕ ]Γ ορργαϑϑίοηβ (154. 1. 1, νἱ. 1--10). 

Ηδα Κομείείῃ βροόκεη οὗ βεεκίηρ ννιβϑάοιη ἴῃ ψ]η6 δη4 τάνεῖγν, 
δηἋ [Πε “ἀΕἸΙσ 15 οὗ {πΠ6 σοῇϑβ οὗ πηδη (Εσςο]65. 11. 1--ὖλ, μ6 Μ}}} 

ΡΓΟΟ]δῖμ {παῖ “ νἸβάοτη νν1}} ποῖ ἄνν6]} ἴῃ {πες Ῥοάᾶν [δὲ 15 βῃ  ]εοῖ 

πηΐο δι" (Υγ15α. 1. 4) ἀπά {Πΐῖ “με τας θεσιηηϊηρ οἵ ΠΕΥ 15 1Π6 

ἄσϑιγα οὗ ἀἰβοῖρ!ης" (ΝΥ 154. νἱῖ!. 17). Ηδά τῆε δδι!εῦ ΠΕ 

ΘΡοΚβη Ὀϊεγ πῖησϑβ οὗ τηεη δηά γεῖ τῆοτα οὗ ϑνοτήξη (Ὁ ἢ. ν1!]. 28), 

6 01} γετηϊη ἃ ἢΪ5. πεαγεῖβ [πὲ ν]50η1 15 ἃ “Ἰονίηνσ," ἃ “ρῃΠδη- 

[τορὶς; ϑρίτιε (φιλάνθρωπον πνεῦμα, 154. 1. 6). Τὸ {Πς ἀνεῖ- 
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γϑουστίησ σοτηρ]δῖηΐ {Πδὲ 411 [Πϊηρ5 τα νδηϊυ δηα ἐβεαϊηρ ὉΡΟῚ 
ψἹηα" (ΕἼ ος65. 1. 14, 17, 11. 26, δῇ αἴ} ᾿6 Ορρόβεβ ἴπ6 ἰθθδμήῆς 

(παῖ “ππαττλυσίησ 15 ΠΡ Οβί 016" ΟΥ̓ 54. 1. 11). ὙΠ6 {πουρ]ι 

τῃαὶ ἄδαίῃ νναὰβ Ὀείίοσ μδη "ἴδ, το Ὀς ἀδϑίγεά δ5 δὴ ενευϊδβίϊηνσ 

516 60 (Εςε]ς5. νἱ. 4, 5) Πα πγεοῖβ ψ ἢ [Π6 ναγηϊηρ “ 566 ἘΚ ηοί ἄθδίῃ 

ἴῃ ἴῃ6 εὐσοῦ οἵ νουγ πὸ (γ᾽ 5ά. 1. 12), νεῃηΐατεϑ ἄνεῃ οἡ [6 

αϑϑουτίοη {παὶ “(οά της ποῖ ἀδδίῃ," [Πδῖ ἴξ ννὰ5 δῇ ἘπειΩΥ παῖ 

Παᾶά ἄοπε 115, {Ππαΐ 1116 δηα ποΐ ἀθδίῃ ννὰβ σοῃίετηρ] δία ἴῃ [Π6 

Ὠῖνηα ῬυΡροβα 85 [Πε6 εῃα οὗ τηδῃ (ΝΥ 154. 1. 13). [{ ννὰ5 ΟἿ]Υ 

1ῃ6 πηροῦϊν Πηο σουηϊεα ἀδδίῃ {πεῖν πιεηᾶ (154. 1. 16). [Ι͂η 

[Π6 ββεοοηάᾶ οπδρίευ οἵ {Π6 Ῥοοκ, {Ποῖα 15. ἃ 511] τηοτε τηαυκρά 

δηίασοηΐϊθδη. Ηδ ρῥυΐβ ᾿ηΐο [Π6 του οὗ {πΠ6 “ἀπηροαϊν" νψῃδΐ 

ΔΡΡΕΘδΥ5 ἴῃ Εςοϊθϑιαϑίαϑ 85 ΘΟ ΠΡ ΠΌΤ {Π6 νΎ ΕΥ̓ ΠΙΠ561. 1 

15. ἴθ ψῆο 580 “ουγ 11{6 15 5σῃοτγέ δηά στη] ϑοΎϑΌ ]ε "ἢ (154. 1. 6; 

Εοο]65. ν ἢ. 6), {παῖ να 5141] θὲ Πουοαιου δ5 πουρῇ ννα Πα 

ῃδνοῦ Ὀεοη ἢ (154. 11. 2; Ἐς ο165. ΙΧ. 55). 6), [πὶ ἀδαίῃ δηά 118 δα 

Ῥοίῃ ἀφιουτηϊηθα ὈΥ ἃ τα 01) σἤδη06, “δ 811 Δαἀνεηίαγε" (ΛΝ 15α. 
1. 2; Εροϊθβ. 1χ. 11), [Πδΐ “ουῦ ῬΟΟΥ 5}4}1 θ6 [ὑγη64 1ἴο 45Π65, 

Δα ΟἿ 5ρὶ τς νϑη ἢ ἴῃ (ἢ6 οι αἱν᾽ (154. 11. 3; Ες0165. 111-. το, 

ΧΙ]. 7}1, (πΠαὶ δἴϊευ ἄβαδαίῃ πε ἄοομι οἵ οὈ]νΊοη σοῦ ονευίακαϑ ΠΊΔῇ 

δηἃ 411] ἢ15 δείίοηβ (154. 11. 4; Εσοϊθ5.1 11). ΤΟΥ [4Κ6 ῸΠΡ δ] πηοϑί 

[Π6 νοῦν ννογάβ οἵ Κομοϊθίῃ θη {ΠῸῪ σαν “1,6 τπι5 Θη]ον {πε σοοά 

[Ὠϊηρθ 1παΐ αὐ ριεϑεηΐ... [εἴ τπι5. Η11 οὐγβεῖναϑ ἢ σΟϑί] ν᾽ ν]η 8 

Δη4 οἰηίτηθηῖ5) (154. 11.7.; Ε΄ ο]65. 1χ. 7.-- 0). Ηδα [Πε ἀδβροηά- 

εηΐ ρβϑϑιηγῖϊδί τηουσηθα ονεῦ [πε ἰδςοϊ [Παΐ {Π6 “ννβα τηδῃ ἀἱείῃ 

α5 ἴῃ68 ἴοο]," [Παΐ {Πϑγ8 15 οὴβ εἼνεηΐ ἴο ἴῃς τἱρῃίεοιιβ δπά {πε 
νοΚαα" (Εςο165. νι]. 15, ΙΧ. 2), [ῃῆ6. δῆβιννευ 15 γϑδάν---[Πδὲ τ ννὰ5 

ΟὨΪΥ “1ἢ [Π6 5ισῃΐ οἵ {ῃ6 πηννῖδε {Πᾶν βεειηδα ἴο ἀἰϊς,᾽ δηά {παῖ 

{ΠΕ ῚΓ ΠΟΡΕ 15 [11] οἵ ᾿πηπηογίδ]ν (ΝΥ 154. 111. 2). Ἡδά ἢς ἀξοϊαγεά 

1{Ππαΐ πα Παά ποῖ [οππηα οἠ6 τὶ σῃϊθοι!5 νγοσηδη ΔΓΕ 41] Π15 βεαυοῃϊην 

(Εςο165. νἱϊ. 26), ῃ8 15 τηδεί ἢ [Πς6 ΒΑ] ΡΘΥΘΟΙ8] ΔΉΒΕΥ δαί 
1Παΐ ννγὰβ θπΐ παίαγαὶ, {Παΐ 11 νὰ {τπ6 οὗ 411 γγῆο ἀεϑρ 5εα νν]β ΠῚ 
Δη4 πυγίπγα {πὲ “Ποῦ ννῖνεθ. ἀὺα (Ὁ 5} δηα {Π6]Γ ΟΒΙ]Υθη 
ΜΙ Κεα (154. 111. 12)... Ηδά Πε ἰδιρῃῖ, οὐ Ῥεθη {πουρῃΐϊ ἴο 

11 Ποϊ]ά [15 ἴο Ὀ6 « πιἰβδιπίεγργείδίίοη οὗ {πῸὶ πηεδηϊηρ οὗ Ἐςο]ε65. 
ΧΙ, 7, Ραΐ 1 νγὰβ ποῖ ἴπΠ6 1655 ἃ παίιγαὶ ἰηζεγργθίαίοη αἱ {Π6 ἐΐτηθ, δηᾶ 
ἢ45 οἴζεῃ Ὀββη δοοερίβά 5ἷηςβ. 
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[ΘΔ οῖ, ἃ ΠΠ|ὸ ΒΟ ννγᾶ5 επηδηοίραίεα ΠΌΓΩ 411] τϑϑίγαϊηί5. δηά 

γνϑ]ςοπηθα οἡ δἰπιοϑί βδαπ8] ἰθιτη5. ΟΠ] ἄγε ῬΟΥΠ ἴῃ δηά ουΐ οὗ 

γνΘΑΙοοΚΚ (566 Νοοίεϑ οἡ Εςο]65. ΙΧ. 9, Χἰ. 1). 2), ΘὨΤΘΥΙ ΠΡ ἃ5 1 ἡ ΕΓΘ, ἃ 

Ῥτοίΐθϑί ἀσδίηβέ ἰΠ6 δϑοθίο 5) νν Π] ΟΠ δἴζογνναγα5 ἀθνεϊορεά {561} 

ἴηἴο {π6 τὰ]θ οὗ {πΠ6 τπογα τισι ἃ Ἐβϑεθηθβ, {πΠῸ νοῖσα οὗ ἰῃ6 νυ υῖου 

οἵ ννΊΞάοπι ἄβθοϊαίοϑ {Παΐ “Ὀ]65ϑβα 15 {πΠῈ Ῥδύγθη ῆο 15 ἀπ 46Π]6 64" 

Δη4α “ἼΠ6 δαπηποῇ, νν ΠΟ ἢ ἢ Π15 μαη 5 Πα ννγουρῇῃΐ η0 ᾿πΙ αΠἰγ ἢ 

(ΟΝ 154. 1. 14), [Πδΐ 1ἰ 15 θείίεσ “το πᾶνα πο σῃη]άγεη δηά ἴο ἢανα 

νὶγία ς᾽" (ΛΝ 154. ἵν. 1), [Πδὲ “1ῆς τ] ΠΡ] γηρσ Ὀτοοά οἵ [ἢ πηρΌα]ν 

5681] ποί ἰῃτινε." Ηδα τῆς βοδρίϊοδὶ {ΠΊΉΚΘΥ Θροῖεη ἴῃ ἰδ ΠῚ5 
ΜΠ ΙΟἢ συρσεβίβα {πες {ποιιρῃς {Πδξ ἢς Ἰοοϊκεα οἡ 1Π6 Πορε οὗ 1π|- 

τηογίϑ!ἶν ἀπα [ῃς δηςΠιι51845ΠῚ οὗ νιτίπμθ 85 ὯῸ [655 ἃ [οὐτὴ οὗ ἴη- 

ϑαηϊν {Π8η {Πς ραβϑιοπδία νίσεβ οἵ τηδη κι ηα (Ε 0165. 1. 17, 11. 12, 

ν]]. 25), 1ῃ6. δυίποῦ οὗ ἴῃς νΊβάοπι οἵ ϑοϊοιηοῃ ραΐβ ᾿ηΐο {Π6 

τηοῦῖςῃ οὗ {πε ϑοοίεγβ {πΠ6 σοηίεϑβίοη ἤννε [0015 σοπηίβα Πἰ5. ΠΠ|Ὸ 

τηδάηθ55) (154. τν. 4). 

Απά {Π6 σογζδοίνα δηϊασοη 51 οὗ {Π6 Ἰδαίου υτοΥ ἴο [6 ΘΔΥΠΘΓ 

15 56θὴ ποῖ 1655 οἰθδαιν ἴῃ {π6 ἰδοΐ ἰπδὶΐ με σῖνεϑ ῬΓΟσΏΘ ΠΟΘ 
ἴο ψμαΐῖ Πδά Ῥεϑη Ὀεδίογε οπλ θα τΠ8η ἴῃ {π656 αἰτοοΐ ργοίθϑίϑ. 

1 βεεηηξά ἴο Πἰπὶ ἃ βδίγδηρε ἀδθίεοι {παΐ ἃ ὍοοῖΚ ὑιοΐεϑϑίηρ ἴο 
θα ἢ νὶβϑάομπι μου] σοηίαϊη ἔτοτ ἢγϑί ἴο ἰαϑί ἢο ἀενοίϊ δ) 

αἸετηθηΐ, αηα {πεγείοτα Πα Ραΐβ ᾿ηἴο {Π6 τηοστῃ οὗ Π15 1464] 50]1ο- 

ΠΊΟΏ ἃ ὈΓΔΥΟΥ οὗ δἰ ησι]αῦ ρον εΥ Δηα Ὀαδαίν ἔου {Π6 σἹ οὗ ν]βάοτχη 
(154. 1κ.)». Ηςξ, δὴ [βύβϑε]ῖῖς, ργοπά οἵ [η6 Ὠϊβίοτυ οἵ Ηἰ5 δίῃ θυϑ, 

οου]ά ποῖ ππαούβίδηα ἃ πηδῃ ΎΠΙΠΠρ δἰπιοϑί 45 1ἢ μῈ Πδά σξαβϑά 

ἴο θ6 δὴ [ϑ5Ύδε]1ῖ6, οη6 ἴο ΠΟΙ {πΠ6 Πα πη65 οἵ Αγ ἤδτη πᾶ [5886 

Δη4 ΤΆοο Ὁ σγεσα ἀπ κποόνη, δηα {πεύείογε ἢ βηΐθυβ Οἢ ἃ ϑιΎνου οὗ 

[πΠΐ Πβίοιυ ἴο 5ῃενν {παΐ ἴἰ Πδά 81] δ]οπρ' Ὀβ θη ἃ ρύοςβϑϑ τηδη]- 

[δϑιηρ {Π6 Ἰᾶνν αἴ οπςβ οἵ ἃ Ὠἰνίπα ται αιίοῃ, απ οὗ ἃ ΤΠ) 1νὶπα 

εἀποφίίοη (154. χ. χὶ.). Ηδ σου]ά 45 Π||1|6 πηἀογβίδηα μον ἃ 

500 οὗ ΑΡτδἤδτ, νυτιησ τη Εσγυρί ψΊΠ 411 {ΠῸ πποπιπιθηΐβ οὗἉ 115 

οἱ 1Δο]αίτ]65 δηα Ἰαΐθσ ἀδνθὶοριηθβηίβ οἵ {Π6 βᾶτηα ἰεπάδηον ἴο 

ΔΏΓΠΓΟΡΟΙΠΟΥ̓ΡΗΪΟ δηα {Πευ]ο οσρΪς ὑνΟβ ἢ] διοπηᾶ Ὠΐτη, σου]ά 

Πᾶνα εἰ 5110 {μ6 ορροτγίαπηϊν οὗ ἀδοϊατγίηρ [πὶ (οά ἰ5 ἃ βριτῖϊ 
(Νιβά. χῆ. 1) δῃᾶ πλυδὲ 6 νν ουβρρεα ἴῃ βριἰ δηά τὴ {ταί ; 

τηδϊ [Π6 νγούβῃρ οὗ “ἢγε οὐ νη, ΟΥ̓ {Π6 ϑυν!ξ δἰσ οὐ {Π6 οἴτοῖε οἱ 

1Π6 ϑίδίϑ, ουὐὁἠΥ ἴῃ6 ν]ἱοϊθηΐ ννδίει οὐ {Π6 ᾿Ισῃϊβ οὗ πεανεη " (ὑγ15α. 
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ΧΙ]. 1-ς4}) νγ)ὰ5 το] αἴ ν ν ΠΟΡΪΘ, “1655 ἴο 6 ὈΪαπηθα᾽" δ5 σοτη- 

ΡῬαγεά μι {Π6 στοββ Ἰἀο] δί συ ΜῈ Οἢ βεἰγγεα Π15. σρισις νη ἨΪΠῚ 
--α5 {Πδἱ οὗ Αἰμβηβ 5εἰγγεά τῃ6 βρίσγιέ οὔ 81 Ῥδι]---β πα νναϊκεά 

ΤΠγουΡῊ τῃς βίγεαίβ οἵ ΑἸθχδηάγία ὙΠῈ οὴς ἰάβα οἵ (οἥ ρτε- 

βεηῖϊβα ἴῃ Ἐροϊθϑίαβδίεβ βθαπηθα ἰο ἢϊπῚ ἴο ΡῈ ἰῃμαΐ οὗ Ῥονεζ, 

ΒΑΓΑΙΪΥ οἵ Γνανν, ΓΘ ἀθϑι δέ! ηρ {1π|65 Δα 5εαϑοη5. Εἰςο165. 11]. 1--- 10) 

δηα {Π6 σἤδησββ Δη4 σπδηραβ οὐ Π16η᾽5 [ἰνε5 (Ε 0165. ΙΧ. 11), οτκ- 

᾿η5 οὐέ 8 ρΡδΊί14] Γαι ΓΙ ὈαΓἸΟἢ οΓ τη Δ᾽ 5 τηϊϑάθοαβ ψΊ 1 {Π6 1 Πγ115 

οἵ φαγί ]ν ἐχρεσίεπσε (Εςο165. χὶ. 9, ΧΗ. 14); Ὀπὲ Ἰδανησ ΤΥ 

ΊΟΠΡ5 Δη4 8ΠΟΠΊ4|165 ΠΠΓΘαγα5564 (Εσο]65. ν. ὃ, ν]. 11). Ης 

566 Κ8 {πεγείοτα ἴο Ὀσγηρ Ὀδίοσα πηεη {Πδὲ ἐποῦυρσῃς οὗ τῆς Ἐδίῃεῖ- 

Ποοά οὗ (οά, νΠΙΟ ννὰ5 θεσιηηῖησ ἴο ἄδννῃ ΠἸΡΟῚ ΤῈ 5 ΤΠ 45, 

Β5ΟΠῚ6 ΘοΠοα5 οἵ ψῃ]οἢ (1 Οὐ σΟΠΟΙ 5ΙΟη 85 το {πΠ6 ἀδίβα οὗ {Π68 

Ῥοοκ ΡῈ τὶρῃτ) μδά ρεύπδαρϑ Ποαίβα ἴο πἰπη το {Π6 11ρ5 [Πδὲ 

ῬΓΟΟΙΔΙΠ]6 4 ἰπαΐ ΕΔΙΠΟυΠοΟα ἴῃ 115 Πιηεθ5. Ηξ Πδά Πρατζά, 1( 
ΠΊΔΥ Ὀ6, [Πα Οπα δά ἀρρϑαγεά ἴῃ (δ 1166 δηα Του ϑαειη νΠῸ 

“Ρτοΐοϑϑεα ἴο πᾶνα {πε Κπηον]εάσε οἵ (οά, ἀπα σ4]164 ΠΙμ5ε] ἢ 

τὴ6 ““ἢ114 οὐ “βεγνδηῖ᾽ (παῖδα) οὗ {ῃς6 Τιογὰ δπᾶ πηαάς ἢἰς Ὀοαϑβί 

{Πδαὶ (φοά ννὰ5 πὶ5 Εδίμεγ" ΟΝ 154. 11. 13--ιτ6), {πα Ης μαᾶά Ρβεη 

5] ηἀογεά, σοηϑρίγεα ἀραϊηϑί, τηοοκαά, δηα ρὰΐϊ ἴο ἀδβδίῃ, {παῖ 

ϑδάάμποδδη ρῥγεϑίβ μα βιοοά Ὀγ 15 ούοϑϑ ἀδγιαϊησ Η πῃ, “1 τἢς 

τὶσῃΐθοιϑ πηδῃ 6 ἴΠ6 5σοη οἵ (οά, Ηδ ν1}] Πε]ρ ῃϊπὶ δηά Ἅε]Ἰν σ 

Π1Π τοι {Π6 Πα ά5 οἵ ῃ15 Ἐπε ΠΊ165. [εἴ ιι5 Ἴχϑιηϊηθ ΠῚ ἢ 

ἀδϑοριτει]η655 ἀπα τογίαγα δπ4 σοπάθπηη πη ΜΙ ἃ 5Πδτηθῇμ 

ἀφαῖῃ" (154. 11. 1ὃ---20) δηά [Πδΐ πγάγν 6 ]]οι5 ΠΙβίογυ Πα ϑεγγεα 

ΠΙηὶ Ἰηΐο ἃ σον οὗ δάμηϊγαίοη ἰοῦ ΗΠ ΠΟΠῚ 85 γεῖ μῈ Κηδν 

ποῖ. δ οοὐ]ὰ ποῖ βϑιρ 5146 δἴζεσ [Πδὲ ᾿πίο {ῃ6 ἴομε οἵ πρὶηά 

ὙΥΏΙΟἢ ΙΟΟΚΚ5 οὐ “1 δ5 ἃ ραϑβίϊπη8 8η4 οἵ {{π|86 ΠΕΙΘ 85 ἃ πιαυκεῖ 

ἴον σαϊῃ (ΥΝ154, χν. 12). 

Γ ψ}}}} ΡῈ βϑβὴ 1ἴὶὴ {πεῸὸ (οῃηπηεηΐίατγυ (Παΐ [Ό]]ονν5 ἐμαὶ 1 Ἰοοῖκ οἡ 

[ῃς εϑιϊμηαΐθ ννῃϊοἢ [Π6 δαΐμοῦ οὗ ἴῃς ΔΜ Ίβάομη οἵ ϑο]οϊηοῃ 

[οὐ π]ε4 οὗ Ἐσο]εϑιαβϑίοϑ ἃ5 ἃ τσ ΟΠ6, {Παΐ Π6 ννὰϑ ννδητηρ ἢ 

1[Π68 ᾿Ἰηϑισῃΐ {παᾶΐ 5665 {Π6 γ6 4] αὐ ΙΓ ἢ 15 {Π6 ταϑυ]τδηΐϊ οἵ οσο55 

ουτγεηΐβ δηα σοηῆιοίησ 11η65 οἵ πΠουρης. ὍΠ6 τυγυϑίϊσα] αϑοείϊο 

0 Πα Ὀεθῃ {ταϊηθα ἴῃ [ῃ6 56Π00] οὗ ΡΠ11Ο, ῆΟ νγᾶ5, 1ἴ τῇδ 

6, ἴο ἄδνειϊορε αἴεγναγάβ, π᾿ ΘΥΓ ἃ ΠΙΡΉΘΥ ταδοῆϊηρσ, ἱπίο {Π6 

νυτῖεν οὗ τῇς Ἐρίβια ἴο ἴῃ6 Ηδρτανν, ᾿νε δπα τηονεά ἴῃ 8 
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τερίοη οὗ ἰπουρῃΐ δπα ἔξε]ησ δ᾽τορεῖπμον αἰ Πδγεηΐ ἔγομ {παΐ οὗ 

1ῃ6 ᾿ῇδη ΨηΟ δά ραϑϑεᾶ {ῃτοιρῇ ἃ ΤΌ] ΓΟΥΠῚ Ἔχρευίθησς οὗ 

ΜΙη6 δΔη4 ν 5 4οπΠ), οἵ Ιονε δῃά πιαάηεϑ5, οὗ ραϑϑίοη δηά “ξεάϊησ 

ΠΡΟ ψὶηα. Βαΐ 1 15 ποῖ [Πῃ68 1655 Ἰηϑίσγιςίινε ἴο ηοία Πονν 510 ἢ 
ἃ ΜΥΕΙ ἰγεαίθα {ΠῸ θαυ] εγ θΟΟΙΪς ΠΟ ἢ 450 ργοίεβϑεα ἴο εἰ ρθοάν 

τὴς ννΊβάοτῃ οἵ ϑοϊοπιοῃ, οἱ ννῃὶοῃ ΠΕ6 σου] ποί ροβϑιθὶν Πᾶνα 

θεδῃ Ἰρῃογδηΐ, δηα ἢ βεειηθά ἴο ἢϊμῃ ἰο ἐς πα ἴο {ΠῸ ρορι Πα 
Θαϑυ- σοΙησ ΕΡΙσΌΤΘδηΪσὴ {Ππαΐ ννὰ5 ἀδϑίχγιοιινε οὗ 41] ον 841Π15 

Δα ΠΟΌΪΘΠ655 οἵ ομαγϑοΐθυ, 

ΘΠΙΑΡΕΙΣΥΙΊ. 

ΤΕΤΙΒῊ ἹΝΤΕΒΡΕΈΤΕΕΒΒ ΟΕ ἘΘΟΙΈΒΤΑΒΤΕΒ. 

1 15, ρΡεῦπδρϑ, παΐασγα]ὶ 1 ἀδδ]ηρ ἢ ἃ ῬΟΟΪΚς ΠΟ ἢ ργεϑεηΐβ 

50 ΤΔῺΥ ΟΠ Που]165 Ῥοΐῃ ἴῃ ΡῬδιίου]αῦ ραβϑασὲβ δἀηα 1ἢ [15 

ΘΘΠΘΓΔΙ ατ, ἴο τη ἴο {πΠ6 ᾿πίευργείειθ ῆο Ὀεϊοηρεα ἰο {Π6 

ΒΔ ΠΊ6 ΓΑΟ6 δηά 5ρόκὲ [Π6 βϑδιηδ ἰδηρσιιασα δἃ5 {πΠεῈ ντίεσ, Ηον 

ἀϊά {πεν πηάοιβίδηα [Π15 οὐ ἰπδΐ Ἴχργθβϑϑιοηῦ Παῖ ἀϊὰ {πεν 

σαίθεΥ ἴτοῖὴ {Π6 ῬΟΟΪς 845 15 οῃίεῖ ϑυθϑίδητα] Ἰοϑϑθοηρ Απα οὗ 

{πΠ6586 νν Ἰοοκ πδίῃσγα!]ν, ἴῃ {πῸ Πγϑί ᾿ηϑίδηςσθ, νυν] πηοϑὶ ᾿πἰεγαϑί 

Δ Πα ἐχρεοίδίοη ἴο {Π6 Ῥοοΐκ νυν] οἢ σίνεϑ 5 {Π6 Ἔχργαβϑϑίοῃ, ποῖ 

οὗ δὴ ᾿παϊνι πὰ] ορίπίοη, Ὀαΐ οὗ {πε σο]] δοίῖνα νυ]βάομ οὐ [5.86]. 

ΝΥε Πανε ᾿ραγά, 1 τηδύὺ 6, ΒΙσῇ τὨϊηρσβ οἵ (ῃ6 Ὀοδιίν οὗ {ῃε 

Ηδσσαάιϑίϊο πλοάδ οὗ ᾿ηἰεγργείδίὶοῃ [Πδὲ ργενδιθα ἴῃ [Π6 βοῃοοΪ5 

ουξ οἵ ἜΘΗ {π6 Μίβηηδ, [Π6 (ειηαα, {πὸ Ταύσαπ, δηα [Π6 

ΜΠΊάγαβ] τη βργδησῖ, δε ορεὴ [ῃῆ6ς. ΜΙιάγαβϑῃ, οὐ (ουηπιθηἴδΥΥ, 

1 ΤῊδ [ο 5 ΠΊΔΥ Ὀς ὈΥΘΗ͂ν ἜΧρ]αἰϊπϑα [Ὸγ 1[Π6 τεαᾶθυ ἰοὸ ψποτὴ [ΠΘΥ 
ΔΓ ΠΟΙ ΟΥ̓ σοπιραγαίνεῖν πθνν. ὍὙΠ6 Ταγριτηβ (-ΞΞ Τη ουρυθίδι!οη) ἀγα 
[ῃ6 Βα! δε οὔ Αταπιαῖσ Ῥδύαρῃγαβαϑ οὗ {πΠ6 Βοοῖκϑ οὔ {πΠ6 ΟἹά Τοβία- 
τηθηΐ. Τὴ6 ΜΊΚηπα (-- τερεί θη οὐ βἐπαυ) 15. ἃ οοϊ]βοίΐοη οὐ Τυθαιϊσεβ 
ΟἹ ΨΑγοιι5 Ῥοϊηΐβ, ΟΠ] ΕΗ ΘΕΥΘΠΊΟΠΪΑΙ] ΟΥ̓́Τ τί πές, ἴῃ [ἢ6 Μοβαῖς Τιανν. 
ΤΠΗΘ ἀειῆδτα (Ξ- Ομ ρ] δἰ 655) 15 ἃ σοιητηθηΐατυ ΟΠ, ΟΥ ἀενεϊορυηεπί οἵ, 
ἴῃ6 ΜΊΒΗπα, {Π6 σοηίεηίβ οὗ νι] ἢ πᾶνε Ῥεβη οἰ αβϑῆςα 85 σογηϊησ ἀπ οΥ 
ὕνο σαίερουεβ, (1) [η6 ΗδΙΔοΠΔῃ (Ξ- Επ]6), τ ΒΙΟἢ ἱποϊπ θα {πΠ6 δπαοί- 
τηβηΐβ οἵ ἴῃ6 Μίβῃμα ἰπ {πεὶγ δρρ]ϊοδέΐοη ἰο 11{6, δῃηᾶ δῆβνγειβ δο- 
ΠΟΥΑΙΠΘΙΥ ἴο {π6 σαϑβυ βίο ϑυβίθμηβ οὗ ϑομοϊαβίϊς ΤΠεοορυ, δπᾶ (2) {ΠῸ 
Ηδρϑαάδῃ (-Ξ Γεσεπά, οὐ δα σα) ἡνῃ]ο ἢ σομιρτῖβεβ ἃ νάς ταῆσε οὗ Ἰοσεπά- 
ΔΥΥ, 8Δ]]ἘσΌΥ]Ο4], ἀπ τηγϑίῖοα] ἱπίθγρτγείαίίοη. ΤΗῈ ΜΙάταϑῃίϊτη (Ξε ϑίπαϊεβ, 
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οὔ Κομείθίῃ ἴῃ ἰῃ8 ΠορΘ παῖ ννγα 514}} 566 οὐγ νὰν [του ρἢ 
Ῥαβϑαρεβ ἰπῃδὶΐ αν Ὀείογαε Ῥξθη ἄδυκ, {πα βοῆς ᾿ἰσῃξ ψ1}} 
6 Τπτόν οἢ {π6 τηρδδηϊηρ οὐ ψογάβ δηα ρῇῆγαβεβ {πα ἤᾶνε 

ΡῬΕΙΡΙεχοά 5. ὙΥμαΐῖ ννε δοΐπδ!ν Ππα δηϑννοιβ ἴο {ΠῈῸ ρδύδθ]α οὗ 

[Π6 ὈΠΠηα ᾿εδάϊηρ [Π6 ὈΠΠ4 δηα Ῥοΐῇ [8ΠΠπρ᾿ Ἰηΐο {Πς6 αἸςἢ (Μῖί. 

χν, 14); Γ]65 οὗ 1πιευργρίδίοη ὈΥ ννΊ ἢ δηγτῃϊησ σδῃ ΡῈ τηδάςα 

ἴο τηθδη δηυτῃηρ εἶβ6 ; ἰεσαηάβ οἵ ᾿Ἰποοησαίνα]6 εχίγανασδησα 

Ραϑϑίηρσ (Π6 αἰπηοϑβί ΠΠτη115 οὗ ογθα Ὁ] ; Δ Δ ΌβοΙ αἴ ᾿Ποδ ρου ἔου 

σρίτηρ δῇ [Π6 ἐγ τηθδηϊηρ οὗ ἃ 51η516 ραγδσυδρἢ οὐ βεῃίεξησε,-- 

{15 πη Κα5 ἀρ {Π6 βἴογα οἵ δοοιμγα]αίβα 5 οὴ ἴο νν]Οἢ νγα Πδά 

ΓΟΏα]ν Ἰοοκεά ἰογνναγα. [ηϑιθδά οὗ δ ““{τεαβιγε" οὗ “1τηρ5 πεὺν 

Δ ηα οἹά," [ῃ6 ρεδῖῖ5 δῃάᾶ σεηβ, [Πῃ68 5|νεῦ δηά {ῃ6 σο]ά, οἵ ἰῃς 

γ]Βάοτῃ οὗ (ῃς ραϑί, ννγαὰ ἢηὰ ουγϑβεῖνεβ ἴῃ δὴ οἱ οἱοίῃεϑ᾽ 5880ρ 
[1]] οἵ 5ῃγε 45 δῃᾷά ραίοῃεϑβ, οἵ τὰσϑβ δηά ἰδίίειβ. ὅνε 566Π1, ἃ5 νγὲ 

ΤΕΔά, ἰο δ ᾿ἰβδίεηϊηρ ἴο “ο]α νυῖν εϑ᾽ [4065 δῃηὰ οἹά πηδη᾽β ἀγξδιηβ. 

Α ϑυβρίοίοη ἤοδίβ δοίοϑθϑ οὐὔὐὔδγὸὲὸὶ Πηϊπηὦ ἰπαΐ (ῃς :πἰεγρτείαδ- 

[ἰ05 δῖα ἐἰδζζγα) 214771 5Ο)Ί71Ω 1Ὲ [Π6 πιοϑὲ 116 γ8] ϑθηβε οὗ τῇς 

ννογά, Ὗνε Ἰπνοϊπηία την 451, δη {Π6586 πηθη πᾶνε θΈΘη [ἢ {ΠΕ ῚΓ 

τῖσῃὶ τη ἀϑὉ Αὐτὰ ψα ποῖ ᾿Ιϑδίβῃϊησ ἴο 4 ἀβραίβ οἵ ἴῆϑαπε (οῃι- 

τηρηΐϊαίογϑ [5 ποί 6. ΜΙιάγαβῃ 85 ἃ (7ζεζ 4.72 σοτηρ!6α δηὰ 

βαϊοα νη [ἢς νν 4115 οὗ ΓοΙηευ Ἡδίοῃ ἢ ΟΥὉὨ Οἴ6ὺ Ἔχροϑιίοηϑβ 1 

15 ἔγὰς {παΐ {ΠεῪ “ἴο βοπηθ ἔδϊηΐ τηθδηϊηδ᾽ ΤΑ 6 Ῥγοίεησβ." Οὗ 

[15 8]Οη6, οὐὁ Δἰπηοϑδί δίοῃθ, ἃ ΠΊΔῪ Ὀ6 ϑβαϊὰ {ῃδΐ 1 “πανεοῦ 

ἀενίαῖαϑβ ᾿ηΐο βεη56.ἢ 

ΛΜ ουα τη6 τευ κα ἰο πάρε ἴου ΠΙΠ1561 δ η4 ἰγν 15 [πο]ς δἵ 

μδογίες Π7221«γαςἠζαη 5. 1 ἴαϊζκα ἃ ἔξνν 58Π1ρ165 αἱ ἃ νεηίαγζα. 

(1) Ἐςο]65. 1. 7, “ΑΙ] {Π6 τῖνεῖϑβ ταῃ ᾿πἴο {Π6 568, γαῖ [Π6 568 

15. ποί 111. ΟΥΤΠ15 νοῦϑε να Πᾶνε ἃ ψίάδ νδυϊείυ οὗ 1ηἰογργεία- 

[ἸΟη5: (4) ΑἸΙ νι βάομ 15 ἴῃ [Πς6 Πδθατί οὗ τηδῃ δηά {πῸ Πεασέ 15 

ποῖ 1]. (6) ΤῊς ΠΟΙΆ ἰανν σοαβ ἰηΐο {Π6 Πεατέ δῃηά {ῃ6 Πϑατέ 15 

ποί βαι(ίἰϑῆεα, (2 ΑἹ] ρβορὶβε ψ1}} Ἰοϊῃ μοι 5 εῖνεβ ἴο [5Γ86] δηά 

γεῖ {Π6 πυτη εΥΓ οὗἩ [5786] νν1]] 5111 στον. (4) ΑἹ] τῆς ἀεδαᾶ ρδ55 

ἴηῖο Ηδάδβϑβ δῃᾷ Ηδάςδβ ᾿5 ποί 111. (4) ΑἹ] [ϑγϑο!ε5 σῸ οἡ {ΠΕῚῚ 

ΟΥ ΕΧΡΟΒ:[]0η5) ἃ΄6 σΟΠΊΠΠΘΠΐαΓΙ65, σο]]δοίπσ [Π6 Ορ᾿πΙοπβ. οὗ ἀϊϑεη- 
συϊβηεα ἈΔΌΡΙ5 οα {ῃΠ6 Βοοϊζβ οἵ [1η8 ΟἹα Τεβίατηβηϊ, ἀπα {Π 656 4]50 
οοπίαϊη ἴῃ ΗΔΙδομδῃ απα Ἡδρσαάδῇ 45 {πεῖν σἢϊεῖ εἰθιηθηΐβ. επίβοῃ. 
ΖΞ 55αγ5, ῬΡ. 17---20, 41---51. 
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ΥΕΔΥΥ ΡΠστασα ἴο [6 σα] θη δπα γαῖ ἴΠ6 ΤαΙΏρΡΙ8 15 ΠΘνοΥΓ 

ογτονάςα, (,,.) ΑἹΙ τίομεβ ἤονν ἰηΐο {πΠ6 Κιησάομη οὗ Ἑάοτη 

(-- Κομῃ6), θαξ τη {Π6 ἄδγϑ οὗ (πῃ Μεβϑϑίδῃ ἴῃ 6 Ὺ 5}4}1} θῈ Ὀγουρσῃί 

Ῥδςκ. 

(2) ἘςοἾ65. ἱν. 8, “ὙΠΕΟΙΘ 15 ομδ δίοῃθ, δηᾶ ποτα 15 ποΐ ἃ 

ΒΘΠΟΠ4; γεβ, ἢ6 ἢδ5 ὩΘΙΠεΓΓ σὨ1ἃ Ποὺ Ῥτοίμεῖ." (α) Ηδ ψὮΟ [15 

ΔΙΟηΕ 15 αοάα, [ῃς δνευ-Ὀ]εσϑεα Ομ6. (6) ΟΥ πᾳ ἰ5. ΑὈΥ͂δΠ ΠῚ, 

ὴΟ Παᾶ πο 50ῃ οὐ Ὀτοίμοῦ οὐ ψ|α θη Π6 νγὰβ [ἤτον 1ηΐο 

Νιτηγοα 5 Ππτηδοο, γε ΠΕ νγὰ5 το] ἴο ἰξανε ἢ15 ἔδ Πο 5 Ποιι56, 

Δηἃ ΠΘη ἢ6 ννὰ5 σοῃπηπηδη 64 ἰο ΟΥ̓ΕΙ ΠΡ 15 ΟἿΪΥ 5οὴ [5886 ; Οὐ 

(ῶῷ ἨΗδξ νῆο 15 αἴοῃβ, 15 1ῃ6 ἐσγῦ6 οὗ [ον], Ψηο Τοιπηα “ἢο 6η4 οὗ 

411 Π15. Ἰαθουτ" ἴῃ δυθοίησ [Π6 ΤΑ οΎΉδο]α ; οὐ (4) [δὲ γν ΠΙ  ἢ 15 

ὉΙΟΩΘ 15 ἴῃς 6ν]]} [δὲ ΠΟ ἢ οδα5 ἃ τη8η ἴο 51ὴ 8η4 Ὀγεα 5 ἰῃς 

[1685 οἵ κἰπαγεά; οὐ (6) ἰῇ. νογάβ ἀἄδβϑοσιρα (σοῦηὶ ΒΕ ΓΠδύβοη 

ὙΠῸ νγὰ5 15 πη ΠΕ 5 ΟΪν σοὴ δηα νγὰβ ὈΠη4 δηά σου]α τοί 566 

Ὦ15 νν δ] δηα Πα πο 6 η4 οὗ τοῦθ ]α συ] 11. 

(3) Ἐςο]ε5. ἰχ. 14--6. “Ὑδεγα τνὰβ 8 {116 οἷν δηά ἔδενν ἤδη 

1 1{, Δηἃ ἴῃθτε σαπ6 ἃ σύϑαΐ Κιησ δηά Ὀοϑι σε 1{, δηα 1110 

στεδί Ὀα] να κ5 ἀρσαϊηϑί ἃ, Νον ποῖα ννὰβ ἰουαηα ἴῃ ἰξ ἃ ῬΟΟΥ 

γ158 τηδη, δη4 Πα Ὀγ Πἰ5 ν]βάομ ἀε]νεγθα [Π68 οἰἰγ.) Ηεῖα ἀσδῖη 
[Π6 Ἐχροϑιίίοηβ 86 τηδηϊοὶ. (4) Ὅπα οἷν 15 ἴῃ6 νου]ά, δηα 

[ῃ6 ἔδενν πο δῖ6 ἐποβα {παΐ ᾿ἰνεα δὲ {πῸ {1η16 οἵ 1ῃ6 ΕἸοοά δηά 

1Π6 Κίησ 15 [επονδῇ, δηᾷ (6 ννῖϑε τηδῃ ἴα Νοδῃ. (ὁ) ὍΤΠδ οἷΐν 

15. Ερσγυρί δπὰ {Π6 Κιίησ 15 Ῥῃδίδος, δῃηά ἴῃς ῥροοῦ ψγῖ58 ΠΊΘΔἢ 15 

]οβερῃ. (ὦ Ὅδῃδε οἷΐν ἰ5 Ἐρνρί δηᾶ {πε ἔξνν πΊθῃ δύα Γοϑερἢ 5 

Ῥτείγθη δηά [Πς6 ἰκϊησ 15. Τοϑερῖ, δαηὰ ἴῃς νῖϑ6 τηδη 15. [π4Δῃ. 

(4) ὍΠα οἰΐν 15 Ερσυρί δηάᾶ {ῃξ πιβῇ δἵϑ {Π6 [5γδ6 1165, δηα {ῃ6 

Κιηρσ 15 ἰῆς Ῥῃδίδοῦ οὗ (πες Εχοάιϊ5, αηα {Π6 ν 158 τηδη 15 ΝΜ οϑἝϑβ. 

(6) ΤῊ οἷίγ 15 5128], [Π6 τῇδηῃ δε Π6 [5Ύβθ}165 δηᾶ (ῃ6 Κίησ 

15. {π6 Κίηρ οἵ Κίηρϑ, δῃᾷ [Π6 θυ] να 5 ἀύα {π6 613 ρτεοερίβ οὗ 

{Π6 1ανν, Δηα [Π6 ννῖβε τῆϑῃ 15 Μοβεβ. (7) Ὁᾷμδε οἷν 15 5΄πδὶ 

Δηα {Π6 ἴδνν ΠΊΘη δε ἴῃς [5γδοϑ]ῖθβ, αηα {πΠῸ Κιησ 15 [πε πὲ οἵ 

[ῃ6 ἤ65ῃ, δπὰ [ῃ6 νψν]56 πηδῃ 15 Νίοβεβ. (9) Τῆς {π||Ὸ οἷἵγ 15 1Π6 

ΘΥΠΑΡΟΡαΘ, δη4 {Π6 πΊθ δῖ6 ἴΠ 6 8556 10] ἴῃ 1, δηά [Πς Κίηρ 15 

τῆς Κίηρσ οὗ Κίηρβθ δηά [86 νῖϑβε πῆδῃ 5 ἰπΠ6 εἰάδσ οὗ {πῈ 

Ξυμαροσαθ. (1) ὙὍΤΠε οἰἵυ 15 ἰῃ8 μυμηδῃ Ὀοάγ, δηᾷᾶ {π6 τηθη 

α΄θ 15 ΠΠπ|05, δηα {με Κίησ 15 {Π6 1πδὶ οἵ ἴῃς ἤξσϑῃ, δπᾶ τῆς 
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Ῥυ]ΠνναικΚα ας ἰεπηρίδίοηβ δηα ΟΥΓΟΥ5, Δηα {Π6 νν]56 Τηδῃ ἴδ 

(οὨβοι σα. 

Α ἔδνν τοῦθ βρεοϊ 6 η5 Μ01}} θῈ δῃηοιρῇ ἴο σομηρ]εία ἐπε ᾿πάπο- 
ἰἰοη; ἼΠ6 “ἀ6δα ἢϊδς" οὗὁἉ Ἐπ οῖ65. χ. 1 ἀγα (2) Κοσδῆ ΠῚ ΒΞ 

ΠΟΙΊΡΔΩΥ; ΟΥ̓ (Ὁ) Τοεσ δηα ΑΒ ΠοΡΠμ6]. ὍΠε ρτεοερί, “δσῖνε ἃ 
ῬοΟΙΓΟΩ ἴο βανβῃ 8 Πη6 4]50 ἴο εἰσῃς" οὗ Εςο]65. χὶ. 3, 15 εχρ δι ηδά 

85 Τοίοσσιησ (4) ἰο {πῃ [ανν5 οὗ {πῸὸ δ αι ἢ οὐ {π6 βενεπίῃ ἄδν 

οὗ ἴῃς. ψεεὶς δηᾶ οὗ (Ἰγου]οΙ βίο οἡ [Π6 εἰσίῃ ἄδν δἴζοσ ὈΙΕ ; 

ΟΥ̓ (Ὁ) το Μοβββ 85 1ἴὴ [Π6 βενβητῇ σεηθγαδαίϊοη ἔγοση ΑὈγαῃδη δηά 

Τοβϑῆυα 85 τεριαβϑεηίηρ {Π6 εἰσῇςῃ ; οὐ (φ)ὴ ἰο {πῃ 6 σεγεπηοηῖαὶ ῥτα- 

ςερί οὗ ἴμεν. χιὶ. 1--3 ; ΟΥ̓ (4) ἴο {πΠ6 βενεὴ ἄδυϑβ οἵ δε Εδαϑβί οὗ 

ΤΑΡΘΥΉΔΟ165 δηα {πε οἹοβίηρ ἔδϑίιναὶ οὗ {ῃ6 εἰρῃίῃ ἄαυ. ὙὍὙΠὲ 

ΤΊΔΧΙΠΊ, “1 [Π6 Π]ΟΥΉΪη σ᾽ 5ονν ἴῃγ 5664 δηά ἴῃ ἴῃ6 Ἔνεηΐϊηρσ ψ]ἢ- 

ΒοΙα ποί {πῖπε6 παπᾶ" οὗ Εδςο]65. χὶ. 6, πγθαῃβ Μ δύγν ἴῃ τῆν νοῦ 

αηα Ὀεσεὶ ομΠ] ἄγη, δηα 1ζ την να ἀ165, ΠΠΔΥΥΥ ἀραὶη ἴῃ {Π1ΠῈ 

ασὲ δηά Ῥεσεῖ τῇοσε σμ!]άγθη. “Ἐε]οῖςθ, Ο γουηρ πηδη, ἴῃ ἴἢγ 
γοῦτἢ..." πηδαη5 “α])οῖσα ἴῃ {πΠ6 βιπαᾶν οὗ ἴῃς Τίὰνν δηᾶ ἰεΐ τ γ 

Πεαγί οἤθοῦ {πΠε6 ψ ἢ (ῃς ἀοοίτίης οὗ ἴῃς ΜΊΞηΠηα δηά νγδὶκ 

ἴῃ 1Π6 ψἂγβ οὗ ἐγ μεατί, Ζ4. οὗ ἴπῸὸὶ' ΠΙρΠοΥ Κηον]εᾶσε οὗ ἴδε 

Ταϊμλα." ὙὍΠα “εν ἄδγϑ᾽ οὗ Εςο]65. χιϊ 1 ἀγα ἴῃς ἄδγϑβ οἵ {88 

Μεββίδῃ δηά οὗ {πε σύεαΐ ἐπ υ]δίιοη {πα ΔοσοπΊρδη 165. {Π6Π1. 

ΤῊΘ “Ἰηουτηρῖϑ [Πδὲ σὸ ἀροῦ {Π6 βίγεοίβ᾽ δύῃ ψουτη5 ἰΠαϊ [δε ά 

ὌΡοη {Π6 σαζοαβε (Εςο]65. χη. 5). ΤῊς “εἰουάᾶς [πδὲ τεΐαχῃ δε ῦ 

{π6 ταὶ πη ἢ ἀύα [ῃ6 βίθιῃ ριΌρΡθοΙθ5 οὗ [ϑγεσηϊδῃ {πὲ σδηγε δίζεῦ 

[6 ἀεβίγιοιοη οὗ {πε Ταπρίθ. ὙΤΠῈ “Ριΐομεῦ Ὀτγόκεη δὲ {Π6 

ἰουηϊαϊη" (Εςο]65. χἱ!. 6) 15 [πΠ6 ροϊίει 5 νε5561 οὗ 7εγ. χχχν]. 18. 

ΤῊς “ρυδβϑϑῃορρεῦ" οἵ Ἐσςο]εβ. χιὶ. 6 15 {ῃΠ6 σοϊάβθῃ ἱπᾶσὲ οὗ 

ΝΕΡυοΠδαποδζΖζαῦ. 

ΤΠ βἰπάδηΐς νν}}] ργορδΌϊν [Ὠτηἰς [πΠαὲ 6 Π65 Πδᾶ βπουρῃ δπά 

ΤΟΤΕ [ῃ8ῃ ΘΠΟΌΡἢ οὗ {Π6 ᾿Πϑδη 165 οὗ ἰῃ6 771γασά Κολείρίλ. 

ΠῚ τῇς Μιίιάγαϑῃ [81] ι15, 5881] νγεὲ ἔατε θείξεσ τ τΠ6 Ταγριπη, 

ΟΥ ΡῬΑτΑρΡὮγαβα, οὗ Ἐποϊεϑίαϑίθϑῦ Ηρῖα αἱ δὴν γαίας νγε δῖε ποῖ 

Ἰηνοϊνεα 1η ἃ δ Ὀνσ π ἢ οὗ σοπῆϊοίίησ ᾿ἰπευργείδίοηβ ἐδ ἢ ΤηΟΓΘ 
τηοηβίσγουβ ἴδῃ [Π68 οἴμποῖ. ΤΠ Π1855 οὗ Ορι πΙοἢ5 μδ5 Ὀββῃ 5:64, 

Δη4 1Π6 Ἰπαάϊοίοιι5 εἀϊίοῦ, σομηρι]ηρσ, 45 ᾿ξ ΤΕ ΥΘ, ἃ (ου τη αΥΥ 

ΟΣ ᾿ι586 1 [ἈΠῚ}1165 δηα βοῃοοὶβ, Πα5 βεϊεοϊεα [Πδὲ Ὡς ἢ βεοτης 

ἴο πὶ τηοβί ἴῃ δοσοάδησα ψ ἢ {Π6 τηξαπίησ οὗ 6 ΟΥΡΊ 8], 
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ΧΡ διηϊησ 115 Πα ραβϑϑαρθβθ 50 8ἃ5 0 τῇδκα ἴῃ6η}) “δαϑὺ δηά 

εαϊγιησ ἰοῦ [6 ἀη]θαγηθα τϑδαθσ. 1,εἴ τι5 566 ψῆδί ἢ6 ψ|}} Βηά 

1ῇ {Π15 Ιηϑίδησθ δηᾶ πον ἰΠ6 δαἀιποδίϊοη 15 ΟὈἰαΙ ΘΩ͂. 

ΓΈΧΤ: 

Ἐςο]65. 1.. 2. Βαϊ ργοδί παῖ 

ἃ Ττῇδηῃ οὗ 41] 15 ἰΪαῦθοισ ψῃ]οῆ ἢΘ6 

(κεῖ ἀπάθοϑυ {Π6 σαπῃῦ 

ΝΕ ΕΣ 51|4}} 

{μετα 6 ΔηΥ σϑθιηθίαηοε. οὗ 

(Πτηρϑ [Παἰ ατα ἴο οοτὴςβ ψΊΠ ἴΠοβ68 

{Παἰ 51.411] σοπα δἰζευ. 

ἩΐσοΙ65, 1. τ7 . 1 [6 Ῥγεδοθοῦ 

νγὰ5 Κίπρ ΟΥΕΙ [5Γ86] 1 [6 58] 6 1. 

ἘΐοοΪος. 1. 11- 

ΤΑΕΟυΜ. 

ΔΥΠαὶ δαἀναηΐίασε 15 (μεῖς ἴο ἃ 

ΤΔ δἰΐζου 15 ἀβαίῃ, [τοϊὴ 411 ἢ15 

ΙΔ θΟυΣ ΠΟ ΠΕ ΙΔ Ουγεα ἀπά Υ 

{πΠ6 βη ἴῃ {15 νου], ἐἜχοερί ἢς 

δα ]64 {Π6 ννοσά οὗ (οά, ἴῃ οτάδι 

ἴο τεσεῖνε 8 σοοά τον δία ἴῃ (ἢε 

γγΟΥ]α ἴο σοπηεῦ 

ἼΠοΥΘ Μ}11 ΡῈ πὸ τε] Δ ης 

οἵ {πεῖ δπιοησ (ἢ σεῃογδίϊοῃβ 
ὙΠΟ Μ01]1 Ῥ6 ἴῃ {πῈ ἀδγϑ5 οἵ [ἢς 

Κιηρ Δίεββιδῃ. 

ὝΥΏεη Κρ Θο]οιΏοη νγὰ5 5! {{1ησ 

ἼΡΟΠ ἴῃς ἰἤγοῃς οὗ 15 ΚΙ ΟΠ), 

Π15 μϑατί θβοβηλα νΕΥΥ ρτοπά οὗ ἢ]5 

ΤΠ Π65, δπα ἢς τταηβστοββεα (Πς 

ννοτά οἱ ἀοά, αηά δε ραίμῃεγεά 

ΤΊΔΩΥ Ποῖβθβ, δηα σμδγοίβ, δηά 

ΤΙ ἀεΥ5, ΔηΠα ΠΕ διηα55θα τη ῇ σο]ά, 

Δ Πα 51|1νϑὺ, δηα ἢδ τηδιτὶθα ἤΌτη 

ἰογεῖρη ΠδίΙΟΠΒ; ὙΥΠΘΙΘΊΡΟΙ (πε 

ΔΉΘΕΙ οὗ ἴῃ6 Τιοσᾷ να5 Κιπα]εά 
σαϊηβί ἢϊτη, δηᾶ ἢδ βεπὶ ἴο δϊτὴ 

Αϑῃπηοάαὶ [Π6 κίηρ οὗ [η6 ἀβιη 5, 

γγῆο ἄγονα Ὠϊπὶ ἔγοιη (ἢ ἰἤγοπα 

οὗ δῖ5 Κιησάοτϊη, δπα ἴοοϊκ ανῦᾶὺ 

[η6 τίηρ Ποτη Πἰβ ἤδη, ἴῃ ογάεῦ 

1Πη8ὶ Π6 5ϑῃουα ναηάξσ δρουΐ {ῃ6 

ΟΣ] ἴο τερτους 1, απ μ6 ψεηΐ 

αθοσὺέ ἴῃ {Π6 Ῥγονῖποῖαὶ ον 5 8ηα 

ΟἸΤ165 οἱ {Π6 Ἰδηά οὗ [ϑ5τ86], σψγεερ- 

ἴῃσ 84 ἰατηθηίίησ, Δη4 ϑβϑυίηρ, 

1 δὴ Κομεεῖῃ ῆοβα ἢδπης ννᾶϑ 

ΤΟΥΓΊΘΥΙΥ ο41164 ΘΟ]οηοη, ΠΟ νγὰϑ 

Κίηρ ονοῦ [5786] [ἢ [6 ι58] 6 11. 
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ἜΕΧΣΤ.: 

Ἐοο]65. 11. 4. 1 τηδάβ τὴε ρυϑαδί 

ψοΥΚβ: 1 ὈυΠαρφα τὴς ἤσυβε65; 1 

ΡΙαπίςεα τὴς νἱπογαΊαϑ. 

Εοοϊες. . το. ΜΥ ν]βάοιῃ 
ΓΟ ΔΙ Π6 4 ἢ Ὠ16. 

ΕοοΪθς. 11. 18. Βδοδῦβο 1 5ῃΠου]ά 

Ιθαν τ απίο (ῃ6 τηδη ἰπαΐ 518]] 

δ αἰζου π16. 

Ἐοο]65. 1. 2. Α ἔππὸ ἰο Ὅδ6 

ὈοΙΠ, Δη4 ἃ {ϊ1π16 ἰο αἴθ. 

Εοοΐεβ. 11, τι. ἯἮδ Παίἢ τηδάς 

ἐνεγυτπίηρσ ᾿θδαία] ἴῃ Π15. {{Πη6, 

ΤΑΚσαυΜ. 

1 τ] ρ]1ςα σοοα ψοΥΚΒ ἴῃ 76- 

Τιιβαίθτη. [α11 Που565, {πΠ6 Τεπη- 

Ρ]6, ἴο πγαϊζα δἰοπϑτιηθηΐ οσυ [5786], 

ΔΗ ἃ του] ραϊδςε, ἃπα ἃ σοῃοῖΐανα, 

Δ {Π6 Ρούζῃ, δπμᾶ ἃ ποῖα οὗ 

ἡπαρτηθηί οὗ πενῃ βίομεβ ψΠΕῖα 

[ῃ8 νγῖβα τηβῃ 5ϊῖ, δηπᾶ (ῃς Ἰπᾶρεϑβ 
ἴο σῖνε Ἰπαστηεηΐ. 1 τηδάε ἃ [ἤτοπα 

ΟΥ̓ ἸΝΟΙΥ ἴοσ [Π6 βιτηρ οὗ τογα]ίγ. 

Ι ρῥ]απίβα νἱπεναγάβ ἴῃ [7 Όη6, {Παΐ 

1 δηά [πε 8015 οἵ {πε ϑδηῃβά- 

ΤΠ τηϊσῃξς ἀπΠηὶς ]ηῈ, δηα αἶ5ὸ 

ἴο πᾶ κα Πα οη5 οὗ πα παν δηά 

οἰ προη [ΠΕ δ]ίασ. 

ὙΥΒαίβοαενεσ [ῃ8 ἈΔΌΡΙ5 οὗ {πε 

ΔΙ ΘΟ Ὑ1η δϑἰςεα οὗ τὴη8 σεϑρεοίησ 

Ῥαχα δῃᾶ ᾿πρυτθ, ἱπηοσεηΐ δηά 

σα], 1 ἀἸά ποῖ ψ]Πο]4 ἔοι 

πο ΔΗΥ͂ Εχρ᾽δηδίϊοη οὗ {μεβε 

{πϊηρ5. 

Βεοδιβα 1 πγιβί ἰεανα 1 ἰο Ἀδ- 

ΠΟΘΙ ΤΥ 500 ὙἼΟ σΟΠΊ65 δίζευ 

Τῆ6, Δ η4 Τετο οδτῃ 5 βενδηί ψ}1}} 

ΠΟΠΊΘ 8ἃΠα ἴαϊε αὐ ουΐ οὗ 15 

Βαηάβ ἔβη {{1|065, δηα 711] ροββεββ 

ΠΑ] οὗ (ῃε Κιηρσάομχ. 

ἼΠΕεΙα 15 ἃ 5ρεοῖαὶ {{π|6 ἴοσ Ῥε- 

σείηρσ 50η5 8πΠ4 ἀδυρῃίείθ, δηά 

δι ΞΡΕΟΙΔ] {{π|6 ἔου ΚΙΠ]ησ ἀἰβοθε- 
ἀἸεπί δηάᾶ ρεΐνειβα οῃ]]άσγθη, ἴο 

ΚΠ] [πὶ ΜΙ βίομεβ δοοοσάϊηρ ἴο 
[Π6 ἄξοτεε οὗ ἴΠε Ἰπάσεβ. 

Κιηρ Θοϊοπίοῃ 584 Ὀγ {Π6 5ρίσιΐ 

οὗ ρσόρῇβεου, (οά τηδ46 βνευγίῃιησ 
Ῥϑδαίι] 1η 115 ἘΠ]6; [ΟΥ̓ ἴἰ νγᾶ5 

οΟΡροτίππηε {παΐ {μεστὰ 5ῃου]ά μὲ {πε 

ΒΕΓΠ ΜΥΠ]Οἢ νγαβ 1ἢ ἴῃς ἄδγϑβ οἵ ετο- 
Ῥοδπὶ 50η οὗ Νεραῖ: ἔοσ 1 1 μδά 
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ἜΕΧΤΣ: 

Εο]65. 11. 19. ὙΤΠαΐ Ψ ἘΙΟἢ Ὀ6- 
[Δ1]]Θ ἢ {Πῃ6 βοηβ οἵ πθῃ Ὀείδ]]θ ἢ 

᾿φαβϑίς. 

Πσοίες, τν. 12. ΒΕΙΕΣ 19 ἃ ῬΟΟΣ 

Δα νγῖβε ΟΠ τΠΔῃ δὴ οἱ δηά 

[οΟ]15}. Κίησ, 

Εοο]65. ν. 7. [ἢ {πα τυ] ἰὰ4ς 

οὗ ἀγξατὴβ 8Δη4 ΤΏΔΗΥ νγογάβ {Πεγδ 

ΔΙΘ αἶβο ἀϊνευβ νδῃηϊθς: Ὀαΐ ἴδασ 

{που (οά. 

ἘΕΟΟΙΕΒΙΑΒΘΤΕΣ. 

ΤΑΚΟαυΜ. 

Ῥδεῃ ἴῃ {πΠῸ ἄδγβ οὗ ὅ5Πεθα, βοῃ οὗ 

ΒΙΟΘΠ τὶ, [μ6 Τεταρ]6 νου] ποί ἤανα 

Ῥεεη Ῥ.1 Ὀεοδυβα οὗ [Πε σοϊάξη 

σαΪνεβ ΏΙΟἢ [Π6 ψ]οΚαα [εγοθοατη 

τηδ46... Ἐπ σοησεαϊεα ἔγοπι ἱπεῖῃ 

4150 [Π6 ογεαΐ Νδῆηθ νυίεη δηά 

ΕΧρΥ ββεα οἡ [Π6 Του πάδίοη βίομῃβ. 

ΕῸΓ δβ5 ἴο (ες ἀεβίίηυ οἵ [ΠῈ 

]ΟΚεά δηᾶ [ἢε6 ἀεβίίην οἵ {πε 

ὉΠΟΙΘδη Ὀβαβί, ἰ{ 15 Οη6 ἀΕΒΕΠΥ͂ ἰοΥ 

Ροίῃ οὗ [Πϑῃη. 

Βείίεσ ΔΡγαμαιη, ψὴο 15 {Πε 

ῬΟΟΥ͂ γουίῃ δηᾶ ἴῃ ΠΟΙ 15 {Π8 

ΒΡ οὗ ρσόρῆξου ἴτοπὶ ἴῃε Γοτά, 

δΔηα ἴο ψΏΟΩΣ [Π6 Τοτὰ τγχὰ8 Κπονῃ 
ὙΠΕΠ ἴῆγχεε γεδῖβ Οἱ, δῃᾷ ψη0 

νου] ποΐ ὑγοσβ Πρ 8ῃ 140], ἴδῃ 

1η6 ψιοκεὰ ΝΙμγοα ὯὩοΟ νγὰ8 δῃ 

οΙΪά δηᾶ [Ὁο]]15ῃ Κίηῃσ. Απᾶ Ρε- 

οασβε ΑΡγαμαῖὶ Μοῦ] ποί ψΟΥ- 

5Π1Ρ δὴ 140] με ἴἤσγενν τα ἰηΐο 

1[Π6 Ῥυτηΐηρ ΠαῦΏδΟΕ, ΔΠα ἃ ΤῊΪΤΔΟ]6 

85 ΡῬΕΥΓΟΥΠΊΕα ἰοῦ Πϊπὶ οἵ {πε 
Το οὗ [6 μοι], δῃα Ηδ ἄε- 

Ἰϊνεσυβα Ὠΐτη ἴτομι 1ἰ... ΕῸΥ ΑΡτα- 

Βδηὰ ψεηΐ οἵ Ποπα [Π6 Δ η}} οὗ 

ἸΔ4ο]αίθσβ, δηα τεϊσῃηθα ονεῦ [6 

Ιαπηα οἵ (δῆδδη; [ῸΥΓ ὄνϑῃ ἴῃ [Π6 

τοῖσῃ οἵ ΑΌτδμδπι ΝΝΙΤηγοα Ὀθθσδπλα 

Ῥοοῦ ἴῃ [ἢ6 νγου]ά... [ΤΏ εἢ [Ο]]ονν9 

ἃ Ἰοηρσ ρῥγεαϊοίίοη {6 {Πδΐ ἴῃ {ΠῈ 
ῬΔΙΘΡΉγαβα οὗ σΠδρ. 111. τι οὗ [ῃε 

ΤΕνΟΪΣ οἵ [Π6 ἴδῃ {{1|065 ὑηάεΥ 

7Τετοθοδῃ,.] 

ἴῃ {8 ταυπτὰ4ς6 οὗ πε ἄγθαπιβ 

οὗ [Π8 ἔδ]βε ρτορπῃείβ, δῃᾶ ἴῃ {ῃ6 
γΔΏΙΪ165. οὗὁἨ ϑΟΥΌΘΥΘΥΒ, δηα ἴῃ [6 

ΙΏΔΗΥ͂ ΜοΙβ οὗ {πεῸ6ὶ ψιοκεά, Ρε- 

6 
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ΤΕΧΊΤ. 

Ἐςοϊθβ. ν. 6. ΝεμεΥ β5αΥὺ ἴποι 

Ῥείογσγε ἴπΠεῸῈὶ δῆρεὶ {παΐ 11 νγὰβ δῇ 

ΕΥΓΟΥ. 

Ἐοο]ε5. νὶ. 6. 00 ποί 8ἃ]] σὸ ἴο 

οη6 Ρῥΐἷαςθϑ 

Ερο]65. νὶ. 8. ΥὟ Βαϊ μαίῃ {ΠῈ 

ῬοοΥ, [Πδὶ Κπονγεῖῃ ἴο νγα]κ Ὀείοτε 

16 ᾿νίη σ᾽ 

Ἐοο]65. νἱ]. 4. ΤΕ Βεαχί οἵ (ἢ68 

Ὑν156 15 ἴῃ {πε Ποιιβ8 οἵ πιουτιηΐησ. 

Τοοἶες. νἱ]. 15. ΑἹ] [πϊπσς ἤᾶνε 

Ι 56βη ἴῃ {πε ἄδυϑβ οὗ τὴν νδῃϊίυ. 

ἘςοΪ65. ν]. τ6. Βε ποί Πσῃίθβοιιβ 
ΟΥ̓ΘῚ ΤΠ ΠΟ. 

ΕςοΙεβ. νἱ]. 24. ὙΠμαὶ ψἘ]Οἢ 15 

ίατ οὔ, δῃά βχοεϑάϊησ ἄξερ, ψῆο 

οδῃ Πηα 1 οἱ ἢ 

Ἐοο]65. ν]]. 28. Οπα τῇδῃ ἃ- 

Ἰλοησ ἃ ἰΠουβαπα Πᾶνε 1 ἰουπά; 

ΤΑΚαυῦΜ. 

Πδνα ποί, Ὀὰξ ϑεῦνα {ῃε6 ψ156 δηᾶ 

7α51. 

Ιη (ῃς6 ἀδΥ οὗ [Π6 στεαί 1π80- 

τηθπηΐ που νγνἼ ποὶῖ θῈ 40 ]6 ἴο 58 0 

Ὀεΐίοτε (68 δνεηρίησ δῆρεὶ ΜΏΟ 

ἜΧοσοῖβεβ ἀου ΠΟ ΟΥ̓ ἴΠε6, {Παΐ 

1 15 Δ ΕΥ̓ΓΟΥ͂. 

1 Π6...Πα4 ποί βἰπαϊθα [6 αν 

Ἷη [ῃ6 ἀΔΥ οὗ 15 ἄξδαίἢ δ ψ1}} 

σο ἴο ἀεἤεηπα, ἴο [ῃ6 ρΐδοβ 

 ΠΙΓΠΘΙ 81] 5: ΠΉΕΥ5 σο. 

ἍΝ ηδΐ 15 (Π18 Ροοὺῦ τῆδῃ ἴο 4ο 

Ῥαΐ ἴο βίπαγ {πε ἰαὰνν οὗ {Π6 1, οτῇ, 

[ἢ ἢ6 ΤἸῇδὺ Κῆπον πον 6 1} 

Βαανα ἴο νγαῖὶκ ἴῃ (ῃ6 ρύδθβεηοβ οἵ 

[ῃς τρβίθοιυϑβ ἴῃ Ῥαγααάϊβε ἢ 

ΤΠς Βεατί οὗ [6 νῦῖβα του 5 

ΟΥ̓ΕΥ [6 ἀδβίγαοίοη οὗ [Π6 ΤΕ ΊρΡ]ε, 

Δ ΠΑ ουίθνεβ οὐδσ (ῃ6 οδρΕνΥ οὗ 

1ῃ6 Ποιβε οὗ [5γδεὶ. 

ΑἹΙ {μ1ὶ5 1 8ανγ ἴῃ (ῃ6 ἄδγϑβ οἵ 

ΤΑΥ͂ ΔΉ, {πα ἴτοπὶ {86 Τιοτὰ 

ΑΙ ἀεογοεα σοοά δηά εν] ἴο θ6 

ἴη [ῃ6 νου δοσογάϊησ ἴο (ῃ8 

ῬΙδηβίβ 

οτεαίβά. 

ΒΕ ποΐ ονϑβι-τὶσῃίθοιβ θη [Π6 

]ΟΚΕεά 15 Του πα σα] οὗ ἄδαδίῃ πὶ 

[Π6 σουγί οὗ Ἰπάριηεπε: 50 δ5 ἴο 

Πᾶνα σομ)ραββῖοῃ Οἡ Π]ΠΊ, δπηά ποί 

ἴο ΚΙ] ΠΙη,. 

ὝΠΟ 15 Βα {παΐ ν1}}} Ππά οἂαΐ ὈῪ 

ἢϊ5 ψίβάομι {Π6 βεογεΐ οὗ πε ἄδυ 

οἵ ἄφαίῃ, δπᾶ {6 βεογεΐ οὗ {ῃε 

ἄδν ΠΕ ἴῃς Κίησ Μεββιδῃ ψ1}]} 

οοτηα ἢ 

Ἑτοτὰ {με ἀδγϑ οὗ (Πε ἢγϑι Αἄδιῃ 

{11 τ1ῃη6 τὶρῃίθουβ. ΑΡγδῃδπὶ νγὰϑ 

ὈΠΑΩ͂ΟΓΥ ΜΠΏΙΟ ΤΏ6η ἃΓ6 
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ΤΈΧΤ: 

Ῥυαξ ἃ ΨΟΙΔῺ διηοηρ 811 Ποβ6 

Πᾶνε 1 μοί ἰοππά. 

Ἐς ο165. ν1. 14. ὙΠετα θα ᾿πδὶ 
ΠΕ ἴο ΨΠΟΠ 1 ΠαρΡρΡεπείῃ δς- 

σογάϊησ ἴο [Π6 νοΥκ οὗ {πε ψιοκεα ; 

αϑαϊῃ, μετα 6 ψΊΟΚΕα μῈη ἴο 

γΠΟΩΣ 1{ ΠαρΡοπείῃ δοοοταϊησ ἴο 

[Π6 σγσοσκ οἵ {Π6 τσ ῃτθουϑβ. 

Ἐΐοοΐοϑ. ΙΧ. 2. 

ΑΙΙΚὸ ἴο 8ἃ]]. 

ΑἸΙ τ[πϊησϑ σοπης 

ἘοΟ]65. ἴχ. 8, [με [ΠΥ σατ- 

τηθηΐβ Ὀ6 αἰνναγβ ψῃϊίε; δηά [εὶ 

τὴγ Πεδα ἰδοὸῖκ πο οἰηίμηεπηΐ. 

ἘΠΘΌΙΕΞΙ ἰχ. τὸ. ὙΠῸῈτῸ Μὰ ἃ 

Π|16 οἷἵγ, δῃὰ εν πξῃ ψΊΉΙη 

τϊως 

ΤΑΒΟυΜ. 

ῬοΥΠ, ἘΟ νγὰβ ἰουπα {δἰ {Π{] δά 

7ι8ῖ διΐοηρ [ῃ6 ἰπουβαηα Κίησς 

{Πδἰ σαίῃεγεά ἰορείῃεσ ἰο Ὀα1]4 {ΠῸ 

ἴοννεὺ οὗ Β8Ὀε]}Ὁ 8η6 ἃ γγΟπΊΔΠ, δ5 

ΘΆΥΔΠ, ΔΙΊ ηρ 81] {Π6 νγῖνεβ οἵ [5 

Κιηρβ 1 Πᾶνα ηοΐ οπηά. 

ἼΠΕτα αἴ τσῃίθοιβ ἴο ΠΟΙ 

ΕΥ1] ΠΆΡΡΕΠΒ δἃ5 1{ {πεν μαᾶ ἄοῃπε 

πε [ῃ6 ἀεβάς οὔ ῃθ νὶοκβά ; δπά 

{Πθγ6 ἀῦα ΨΊΟΚΕα ἴο πο 1 Παρ- 

ῬΘῺ5 85 1 {ΠεΥ Παᾶ ἄοῃθα κα [Π6 

ἀςξεάᾶξς οὗ [Π6 στὶσῃίΐθοιϑ ; δηᾶ 1 58 

Ὀγ [ῃ86 ον ϑριπὶ {πα {ῃ6 εν] 

ὙΙΟΏ ΠΑΡΡβηβ ἰο [Π6 τὶρῃίβδοιιβ 

ἴῃ {Π15 νγουἹα 15 ηοί [οΥ {πε 1} σα, 

Ραΐ ἰο ἴεε μετ ἤοη ἃ β!σπὶ 

ἰγδηβσγαβϑίοη, {παὶ {πε} Ταννδγά 

ΤΉΔΥ Ὀ6 ρεγίεος ἴῃ {ῃ86 σου ἴο 

ΟΟμΊΘ; 8πα {Π6 σοοά {Πδΐ σομπηεβ 

ἴο 5ΙΠΠΘΥΒ ἴῃ [{Π15 νου 15 ποί 

ἴοσ {Πεὶτ τηϑσιῖβ, θαξ ἴο τα Πάθυ ἔπ 6 }} 

ἃ τανγαγά ΤΟΥ {8 5118} ῃηουῖ [ΠῈῪ 

Πᾶνε δοαυϊγεά, 50 {πὶ [ΠῈΥ ΤΥ 

σεῖ {ΠΕ ῚΥ τευνασά 1η {Π15 σου], δηά 

ἴο ἀδβίσγου {πε ῖὶτ Ροχίίοη ἴῃ (Πδ 

γγοΥ]α ἰο σΟΠΊΘ. 

Ἐνεγγίβῖηρ ἀξρεπαάς ἀροη (πα 

Ῥἰδηδίβ ; νυ μαίθνευ ΠαρΡΡρβἢ8 ἴο ΔΥ͂ 

ΟΠ6 15 ΗΧΕΩ͂ ἰῃ ἤδᾶνεξηῃ. 

ΑἹ 411 {{π165 ἰεΐ ῃγ σαττηθηΐ Ὀ6 

ψηϊ6 ἴτοση 811 ρο]]υίίοη οὗ ἴῃ, 

δηα δοαυῖγα ἃ σοοᾶ πᾶπιθ, ΜΪΟἢ 

15 Πκεπεα ἴο δηοϊηἰησ 01]. 

ΑΙ5ο 1151 58ν7...«6 Ῥοάγ οὗ 

ἃ Τῆδῃ ΨΈΙΟΠ 15 Π|κ6 ἃ 5181] οἰΐγ... 

Δα 1ἴῃ [ἴἰ δῖ ἃ ἴδ ΠΙΡΉΪΥ τηθὴ 
ἦπδῖ δ [ῃ6 πηεῦιϊβ ἴῃ [Π6 ἢδατί οἵ 
ΤΔη 816 ἔδν; ἀπά {Π6 ενὶ} βρτῖὶ 

6---2 
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ΠΕ ΧΤ: 

Εοο]65. χ. 7. [1 πᾶνε 56θῇ 561- 

γαηΐβ ὈΡΟῚ ΠοΙβαβ, δ ηἃ ῥ ΠΟ 65 

ὙγΑἸΚΙηρ 45 βευνδηῖβ. 

Ἐςο165. χὶ. 9. Δ οβο τεπιονείῃ 
δίοῃθθ 514} Ῥ6 μαστὶ {πογεσι ; 

Δ) με (δαί οἰεανείῃ. ψοοᾶ 5}4]] 

Ῥὲ ἐπάδησεγθα {Πευθθγ. 

ἘοοΪε5. χ. τό, 17. ὅνοο ἴο ἴδε, 

ΤΑΒαυΜ. 

ὙΠῸ ἰ5. πκεῈ ἃ στεαΐ δηά ρονσίι 
Κιησ, επίετβ ἰηΐο [Π6 Ῥοάγ ἴο 56- 

ἄπος 11...ἴο σαίοἢ τα ἴῃ {πε στεαΐ 
ΒηΔΙῸ5 οὗ (εἤρηηδ, ἴῃ ΟΥ̓ΕΥ ἰο 

ῬαϊΏ ΠϊΠΔ ΒΕ ἢ {ΠΠῚ65 ΤΟΥ ἢΪ5 51η. 

Απά [ἢετα 15 ἰουμά ἴῃ (ῃ8 Ὀοάγν 

8. ϑοοά 5ρ11{, ἢ Π10]6 ἀπᾶ ψν156, 

Δη4 6 Ῥγξνδὶ]β ονυεῦ ὨΪπΠΊ δηά 51Ὁ- 

ἄπε5 τη ὈΥ 15 ψ βάομι, δηα βανεβ5 

[ῃ6. Ῥοάγν ἔγοιῃ {πε Ἰπάστηεηί οἵ 

(ἀεμεηηδ. 

ΚΚΊηρ Θοϊοσυηοη βαϊα ὈῪ {Π6 βρι τ 

οἵ ΡΙΌΡΠΕΘΟΥ, 1 58 πδίϊοηβ ΠΟ 

ψγεΥα Ὀείοσα βαρ]εοΐ ἴο (Π6 Ρβορὶβ 

οὗ [πΠ6 ποιιβε οὗ 5786], ἤονν ρσοϑβ- 
Ῥείουβ δηά τἱάϊησ Οῃ ΠοΥΙβε5 ΠπΚκ6 

ῬΙΠΟαβ, Ὑν15ὲ [Π6 Ρξορὶα οὗ [8 

Βουβ8 οὗ ἴβγδὲὶ δηά {Π6]Γ ὈΥΠσΕ5 
γγΑΙΚ οα [Π6 σγουηα {|Κ6 51ανεβ. 

Κιηρ ϑοϊοσηοῃ {Π6 Ρτορδεί 5414, 

11 5 τενεαὶεα ἰο τᾶ {ῃαὶ Μα- 

ΠΆ556ῃ, (Πε6 βοὴ οἵ ἨδζΖεϊκίδῃ, ψ1}} 

51ηὴ 8Ση4 ψΟΥΒΠΙΡ 140]5 οὗ 5βίοπε: 

ὙΠΕΥ ίοσα 6 νν 11] ΡῈ ἀε]νουθά τηΐο 

[Π6 Παπᾶβ οὗ {πε Κίησ οὗ Αϑϑνγῖα, 

Δ ηα Β6 Μ1] [αϑίβη Ὠΐμ ἢ Βα] ίεσο: 

Ῥεοδιβα ἢ6 πιδάβθ νοϊὰά [ῃς σογάς 

οἵ [ῃ6 αν ΒΟ ἀτα τ 6 Οἢ 

{Πς ἰ4 0165 οὗ βίομε ΠΌπι {ῃ6 Ὀε- 
σἰπμηΐϊηρ, {πογαίοσθ ἢ6 ΜΠ] ΞαῆεΥ 

Ποτα τ; αηα ΒΑΡ ΔΙ ἢ ἢ ὈσοίοΥ 

Ὑ1}1 ΟΥΒΠΙΡ δὴ πῆᾶσα οὗ ψοοά, 

αηα ἔογβαϊςζα ῃ6 ψοσάβ οὗ {πε Ἰανν 

ὙΏΙΟΩ ἅττα Ἰδ]ά ἴῃ (ῃ6 δῖκ οὗ 

ΒΒ ΕΠ τ-τγοοῦ ; {πεγείοταε ἢ 5}4]] 

ΡῈ Ῥυτηεξᾶ ἴῃ ἃ ἢτε ὈΥ {πΠ86 δΔῆρεὶ 
οἵὗ [ῃε 1ιοτά. 

Ἶγοε ἰο [ῃε6, Ο Ἰαπά οὗ [5186], 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. ὃς 

ΕΣ: 

Ο ᾿Ιαπά, εη (ῃγ Κίηρ 15. ἃ οἢἹ]ά, 
Δηἃ (ΠΥ Ρ.ΠΟ65 εαΐ η {Π6 τηογηϊηρσ. 

ΒΙεββεά αὐἵὲέ που, Ο Ἰαπᾶ, ψΠεθη 

την Κίῃρ 15 [8 βοη οὗ ποῦ ]65, δῃά 
τὴν Ρυηοα5 εἰ ἴῃ ἀπὸ βθάβοῃ, 

Εδοϊθ5. χ. 2ο. Οὐδὲ ποῖ [Π6 

κΚίηρσ, πο ποΐ ἴῃ (ἢν {πουρῃΐ ; δηά 

οατθε ποί (ῃ6 τἱοῇ ἴῃ (ῃγ Ὀεᾶ- 

ΠΠδθεῦ; [Ὁ 4 διτά οὗ τῆς δἱγ 

5641] ΟΔΙΥ (ῃς νοΐςθ, δηᾶ {παῖ 

ὙῬΏΙΟΉ Πα Ὑ]ΏΡ5 5}811] [611] [Π68 

πηδίίο Υ- 

Ἐπ οῖος. χὶϊ. κα. ΤῊΘ ποι ΠΟΘ 5 
«ε 

σο δθοκί {Π6 βίἰγβείβ. 

Ἐςοῖ]θ5. χὶϊ. 11. ΤῈ ψοχᾶς οἵ 

1ῃ6 γῖβ8 δῖα δ5 σοδλᾶξβ, δηα 85 Π41}5 

[αϑίεηεα Ὀγ ἰῃς τηδβίειβ οὗ δββειη- 

ὈΠ165, ΒΟ τα σίνεη ΠΌΠ] ΟΠ6 

βῃερπετσά. 

ΤΑΚΟυΜ. 

σΠΈη Μ]οΚἝα ΤεγοθοδπΠῚ 5841] γεῖσῃ 

ΟΥαΥ {Π66, δηᾶ τεηῖονε ἤοση [Π6 6 

(η6 πηουηΐηρ 5δουῆσεβ, δηα (ἢγΥ 

ῬΙΙΠΟΕ5. 514} εαἱί. Ὀγζεδά Ῥείοτε 

οἴευίησ [ῃ6 ἀ41}ν πηοσηϊησ 58ουῖ- 

ῇς6. ἌΥῈΕΙ] ἰο [πἢεξθ, Ο Ἰαπά οὗ 

5746], εξ ΗθζΖείτια 5ὸη οἵ 

ΑἸἼΔδΖ, ἔγτοσῃ {Π6 ἔδτη]ν οἵ {Π6 Βοῦβα 
οἵ Τανιά, Κίησ οἵ ἴϑῖδϑὶ, γῆ 15 

ΤΙ ἴῃ (ῃς ᾿ἰαπηά, 5}41}1 σεῖσῃ 

οΥοῦ ἴῃξε, δηα 5}411 ρεγίοσμη (ῃς 

ΟὈ]σαίϊοηβ οἵ [Π6 σοτητηδη ἀτηθηΐβ, 

Δ ηΔ [ΠΥ ΠΟΌΪΘ5, δε δανίησ 

Ὀγοιρπε ἔπεα [ῃ6 41} 5δουῆοα, 

5141] εδαὲ Ὀγεαά αἱ (Πς [οασγίῃ Πουτ, 

Ἔγεη 1 [ΠΥ πη, ἴῃ [ῃς ᾿πηθΥ- 

τηοϑί Υεοθβϑεβ οὗ {ΠΥ Πϑαγί, οἰγ886 

ποί [ῃ6 Κίηρ, δηά ἴῃ (ἢγ Ρεά- 

ΟΠΔΙΡΕΥ τανὶϊα ποῖ ἃ 156 18Π, 

Ιου ἴῃ6 δῆρεὶ 8216] ῥιοο]δίτη5 

Εν ΕΙΥ αν το Πδανθῃ προη Μοῦὺπὶ 

ἩοτεΌ, δηᾶ {πε βουπηᾶ {Ππεγεοῦ σοαβ 

ἰηΐο 411 [ῃ6 ψουἹά ; δπᾶ Ἐ]Π]Δῃ {Π8 

ἘΙσΉ -ΟΥϊεϑὲ Πονεῖβ ἴῃ [Π6 δἱγ {1κ6 

Δ Δηρεῖ, {Π6 Ἰεῖπσ οὗ {πε ψιηρεά 

{Π0 6, δηᾷ ἀἸβοίοβεβ {πε [Πϊηρϑβ (Πδΐ 

416 ἄοπθ ἴῃ βεογεῖ ἴο 411 [ῃς 1π- 

Βα Ὀιίδηΐβ οὗ [Πς6 βασίῃ. 

ΤΏ6 δηρεὶβ {Ππαΐ 5εεῖκ (ἢγ 1π46- 

τηθηΐ νγα]ΐῖς αρουΐ κ6 που ΠΘΥ5, 

νγαϊκίηρσ δροσὲ {πε βἰγεείβ, ἰο υυυῖία 

[ῃ6 δοοοπηὶ οἵ γ παστηδπίβ. 

ΤΠΘ ννοτάς οὗ [Π6 ννῖβ8 τα {τ 

σοδᾶβ {παΐ ρυῖοῖϊς, δπᾶ ἔοσκβ στ ῃ]οἢ 

ἱποῖϊΐα ἴῃοβα πο ἦε ἀεϑβίζαϊε οὗ 

Κπον]εᾶσα ἴο Ἰεαῦπ νυ ]βάοτηῃ 85 {Π 8 

σοφά ἰδδοῆεβ {πε οΟΧ; δηά 50 8ΓῈ 

τῆς νογάβ οὗ {πεῸ6ὶ τα 015 οἵ [ῃς 
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ὙΕΧΎ. ᾿ ΤΆΚκΟυΜ. 

Θαμμράτη, [ἢς6 τηδβίετβ οὗ (6 

ἩΙδομα5 πὰ Μιάγαβηϊμη ΠΟ 

σεῦ σίνεη (τόρ Μοβεβ {ΠῸ 

ΡῬΓορῃεῖ; ψἘἘΟ δοπε ἐεά {πε ρβεορὶε 

οὗ ἴῃς μουβε οὐ [5786] ἴῃ {ῃς σ]}- 

ἄδγηθβ5 ψ Ί τηδηηᾶ δη4 6] 1 80165. 

ἩοΟἶεβ, αὶ: 12: ἈΠῚὴ ΠιΡΕΠΟΙ, Απᾶ τήοσα ἴἤδῃ ἴῃεξ6, ΠΥ 50ῃ, 

Ὀγ {πε56, ΠΥ 50η, ὈῈ δαπηοηϊβηθα ; ἴδε οαῦα ἴο πηδῖζα ΤΠΔ ΠΥ ὈΟΟΪΚ5 οὗ 

οὗ τηδκΙηρ ΤΠΔΠΥ ὈΟΟΚ5 ἰμεῦα 15 σιβάομῃ ψιΠουξ δΔη 6ηά, ἴο βί παν 

ΠΟ ἐπᾶ, δηα το βίπαν 15 ἃ τηὰοῇ {6 Μοτάβ οὗ {Πε αν δηά ἴο 

ΕΔ Π655 οὗ (Πς ἤσβἢ. σΟΠΒΙΔοΓ {πε γθδυῖηε55 οἵ {Πη6 ἤθη. 

1 νν1}] Ὅς {εἰΐ ἔτοτὴ {Ππ εχίγαςίβ [Ππ5 Ὀτοιρς ἰοσείῃου [Πδι {Π6 

ἼΤαύρσιμη 15 Οἡ ἴῃ6 ψο]Ἔα ρ]βαβδαῃΐίευ γοδάϊηρ ἰπδη [πῃ ΜΙάγδϑῃ. 

ΤῊς ἰζδοθ5 οὗ ἀϊβδοογάδηϊς 1πἰευργείδίοη δῖα σαγε αι Πγ εἤδορα. 

ΑΙ! ἔονγβ. οὔ ϑπιοοίη]ν δ5 1 ποῖα πονεῖ δὰ Ὀδεῆ δηᾶ ἤθνεῦ 

σου]α ῬῈ δὴν ἀοιθί δ5 ἴο νψῇῆηδί {πῸ νυ τεγ οὗ {ΠῈῸ οὐ] σὶη8] ῬΟΟΚ 

Βαά πηεδαηΐ. Ηδία βαγυίησϑ 4.6 τη8 46 δαϑυ. Α βρι τιμαὶ, οὐ δἱ ἰϑαϑέ 

8 εἴς 8], τὰση 5 σίνθη ἴο ννοσάβ ψῃ]Οἢ βεεπηθά αἱ ἢγϑί ἴο βισσαϑί 

αυϊς οἴμοι [8 βριγιῖι4] σοπο] ϑϊοηβθ, ΤΠ6 νυ ΠΟΥ οὗ ἴῃς ῬΟΟΚ, 

ψΏΟ56 1ἀθηἰ νυ ἢ Θο]ομῆοη 15 ηοΐ 4ιεϑεϊοηεα ἔου ἃ πηοτηςηΐ, 15 

μηδ ἴο ΔρΡρθβαῦ ποί ΟὨΪΥ͂ 8ἃ5 ἃ ΠΊΟΥΘΙ] ἰεδοποῦ πὶ 1η {ΠπΠῸ ΒΙΡΠΕΓ 

ΟΠ δίδοίευ οὗ ἃ ρσορῃεί. ΤΠαΕ 1Ππ5ἰγαίοηβ ἄγαννῃ ΠΌτη {Π6 ΠΙβίουυ 

οἵ [5{86], [ῃε ᾿πἰγοάποίίοη οὗ {Π6 παηη6 οὗ ΤἜμόνδῇ, ἴῃς οσοπϑδίδηϊ 

Γαίευθηςα ἴο ἴΠ6 ΘΠβομΙηΔἢ δηᾶ [Π6 ἴνν, σῖνε ἴΠ6 ρδύαρῆταβα ἃ 
ΠδίΙΟηδΪ ΔΠ64 ΠΙβίοσο8] σΠπαζδοίθυ ἢοΐ ροβϑϑαϑϑαα Ὀγζ {Π6 οΥσΊηΔ]. 

ΤῊ ᾿πῆἤμπρηςσε οὗ ἴῃε Ρ᾽δηείβ 845 ἀδίευτηϊηῖηρ ΠΕ ἢἾ5. σΠδΙδοίουβ 

απὰ τῆς βνεπίβ {Ππαΐ ἔϑῃϊοη {πε πὶ 15 Ὀτοιρῆξ ἴῃ 85 ἃ ἴπεοτυ οὗ 
ΡΓΕ ἀθϑι δίῃ θα β16 Ὁ ἴο τεοοῖνα ἴδῃ {Πδῖ ΟΠ Δ 5ΟΥΙΡ65 41] ἢ δὲ 

ΠΔΡΡεΠ5 ἴο {πε ἀϊγεςΐ δηα ἱπηπηβάϊαΐα δοίϊοη οὗ {πε ΤΠ ῖνίης ὙΜΠ|. 
ΑἸ] 15 ἄοῃξ, ἰῇ οὔβ 56η56, ἴο οἀϊδοβίϊοῃ. 

ΤῊς πηϊϑέογίαηθ 15, πονγανοῦ, [Πδὲ Π6 εἀϊδοδίϊοη 15 ρα το αβϑά δὲ 

[ῃ6 οοβί οὗ πιακίηρ [ῃ6 ὑυΊΟΥ 540 7π5ῖ ἴΠ6 Τρροϑίΐίε, 1 ΤΊΔΠΥ 

ςα565, οἵ ψῇῃδΐὶ πα δοίπα!ν ἀἸα σαυ. Α5 Κομείθίῃ ρειβοηδίεϑβ 

11 Πᾶνε ἴο δοκπον]εᾶσε ΠΥ ΟὈ]ΠΙσαίΙοη5 ἴου μεβα εχίγαοίβ ἴο {Π6 
{τα ηϑ]ατοη οὗ ἴῃς Ταύσιμη ἀρραηάεβα ἰο ὈῪ ἰηϑθυτρ 5 Αὐσλεζεῖλ. 
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ΘΟΪΟΠΊΟΙ, 50 ἴΠ6 ρδύδρῆγαβί ρεβϑοπαίαϑ Κοπείείῃ, δηα {πε σοη- 

βϑϑιοῃβ οἵ {ηε Τα θδίθσ, νΊ ἢ {Πεῖγ βίγαησα οϑο]]δίίοη5 δη4 σοη- 

ἰταϑί5, Ὀβοομα ἃ [81 ]Υ σοητ]ηποῖ15 ΠΟΙΆ1]Υ. [ἢ 81] 5. ἢ ̓ πίεγρτε- 

[δ.10 5, δη4 ἴΠ6 Ταγσιπὶ οἵ ΚομεΙε ἢ 15 Ὀαΐ ἃ βδιῆρὶα οὗ ἃ ψὶάε- 
ΒΡΙεδα οἷαθ5 ΏΙΟΏ πο] 65. οἴου πη 7 αννϑ ἢ σοτηπηδηΐδίουῦϑ, 
{ΠεγῈ 15 δ οὔσβ δὴ ᾿πῃθζθεηΐ δΌ5εποβ οἵ {χὰ 1] Πη 655 δηα ἃ νναηΐ 

οἵ τενείεησθ. ὍΤῃα τη Ψ}011}} ποΐῖ ΐαςε ἰβοΐῖβ, θπμί βεεκβ ἴο πιάθ 

{ΠῈ πὶ ΟΥ̓ φἴοββ {Π6πὶ ονεῖ. Ηδ δϑϑιιπηθβ {πὲ 6 ἰ5 ψἴβου μη 

1η6 νυεῦ ΨΠοΠ Πα ἰηἰεγργείβ, ργδοίιο δ], Ζ.5. ἢ6 ο]Δ 115. ἴοΥ 

ΠΙΤη 561 ἃ ΠΙσΠοΥ ᾿ηϑριταίίοη. Ηδ ρῥγείειθ {π6 {γα ! τ] οη5 οὗ {Π6 

Β6Π00] ἴῃ ννῃοἢ 6 μᾶ5 θεεη Ὀτουρῆϊ τπρ ἰο {Π6 [ΓΕ5 ἢ πη655 οἵ ἴΠῈ 
Πινης νγογά 85 1ἴ τνῈ]164 [οσίῃ ουξ οἵ {πΠ6 ἐχρεγίεηςς οὗ ἃ μΠυτηδῃ 

Πϑατί. 

ὙΠ τπξ εἸθνθηῖῃ σοπίατν πὰ δηΐου οἡ 8 [ΠὉ5ἢ [1η6 οὗ εν] 5} 

᾿ηἰθυριθίευβ οἵ ἐμ ὍοοΚ. ὍΤῇηε οἱα ΤἈΌΌΙηΪς4] βασοεββϑίοη Ππδά 

ΤΊΟΓΘ ΟΥ 1655 ἀϊεα ουΐ, δηά {ΠῸ [ενν]5 ἢ 50 Π00] οἵ Επτορα εσδη 

ἴο Ὀ6 σοῃϑρίσυοιϑβ ἔοΥ ἃ οἱοβϑῦ δηα τηογα στη πηδίϊς 4] Ἔσο ρεβὶβ οὗ 

[Π6 βδοζεά ἰεχί. Ἀπ τηἰογεϑίϊησ βασνευ οὗ {πῸ6 ᾿Ιτογαΐασε ΠΟΙ 

[Π|5 σΥΘΥ ὉΡ, 50 αι 5 1 θξδῖβ οἡ ἴῃε ἰηἰογργείδιίοη οὗ Ἐσςο]ο- 

βιαβίθϑ, ψ1}] ὈῈ ἰοπηά τη δε Τηἰτοαποίίοη το Γ ἸΏΒ ΡυΥσβ (οτη- 

τηθηΐατυ. [{ 15 τη ΔΥΚΕά, 85 τηϊσῃξ θὲ Ἐχρεοίεά, ὃὉν πηοῖς [Ππογουρῃ- 

655 Δη6 τῇοζγα 1παϊνΙ τ] σίπμαν, ἃ ΓΘ ΥΓ ἐπ ἀξανοιγ ἴο σεῖ δὲ ἴῃ8 

ΤΕ 8] τηδεαηίησ οὗ ἰῇς. Ῥοοῖϊς. Ἐδοῇ πηδῃ ἰαῖκο5 ἢῚ5 ρίδσα 1 {πΠῈ 
στραΐῖ δὴν οὗ (ογητηρηΐίδίουβ Δηα ὑνουκ5 οἱ 15 οὐ ΓΕβροηϑί- 

ὈΠΙγ. Τὸ σοὸ {πτουρἢ {πεῖν ΙΑ θοῦ νοι] ὈῈ δη δἰπηοβί 1πἰθυτηϊη- 

ΔῸ]6 ἰ85Κ. [1 νγὰβ ψουίῃ 16 ἴο σῖνε βοῃπὴα δοσομηΐ οἱ [Πε6 

ΜΙάγαϑῃ δηα {ῃ6 Ταῖραπὶ Ὀξοδιιθα ἴΠεΕΥ ταρτεβθηΐθα σεγίδιη 

ἀοπηϊηδηΐ τε ῃοα5 δηα 11η65 οὗ {πουρῃΐ, Ῥαὰξ 1 ἀοε5 τοί [4]] 

1 ἴῃ 6 50ορα οὗ 15 νοϊπστης ἴο δχϑηηης ἴῃ ννοῦκ5 οἵ 4]} 

7ΘνΊ 5 τη ευρστείθυβ ϑ᾽ ΤΡ Ὀδοδιιδα [ΠΘΥ δῇς [εν ]5}, ΔΩΥ ΠΊΟΓΟ 

1Π8η οὗ ἴῃΠοϑβε {Πδΐ αὔα (γι βίίδη, 



δὃ ΤΝ ΤΙ ΚΘΙΘΕΦΙΘΙΝ. 

(ς ΠΑ ΡΟ ΟΤΙ. 

ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΘΤΕΒ ΑΝῸ ΙΤ5 ΡΑΤΕΙΒΤΙΟ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΕΚΒΒ. 

1 ἄοε5 ποῖ [8]], 85 μα5 Ὀθθῇ 1ι5{ βαϊά, σι πὶη της ρ]δη οὗ {Π6 

ῬΓΘϑθηΐ ὈΟΟΚ, ἴο σῖνε ἃ γενίεν οἵ {πε (οπιπηηδηΐατγθϑ οα ΕσςοΪ651- 

δϑίεϑ {Πα πανῈ ριβοβήβά [1ἴ, 50 αι 85 ἴΠεῪὺ τεργεϑεηΐ ΟἿΪΥ ἴῃς 

ΟΡΙΠΙ ΟΠ 5 οὗ ᾿Π4Ιν1 414] νυυίεῖβ. ὍΤΠΕ σᾶ56 15, ποννανεῦ, 45 θείους, 

αἸτογεα ἤθη {ΠδῪ Γαρύθϑεηΐ ἃ 56 Π00] οὗ [πουρῃϊ οΟΥἩ ἃ βίασε ἴῃ {Π6 

Πϊϑίουυ οὗ ἱπιεγργείδιοη, αηὦ ψ ῃθΥα δοσογα! ον {ῃ6 ΟυϊσοΙηα 

οὗ {πε ῚΓ Ἰαθουγβ ΠΠπϑιγαῖεβ ΠΟΘ ΟΥ̓ 1655 σοιῃρ δῖον [Π6 νου οἵ 

[ῃς πιείμοά {πᾶν δάορίαα, ἴΠ6 δι που νυ ΠΟ ἢ πᾶν Τρ ν ὈΕ 

ϑίνεη ἴο {πε ἀζεία οὗ ἰῃς. 5. Ποο!. 

1{ 85 θδεβη βαϊὰ ((Ἰ βρυζρ, Ρ. 99), {παΐ Ἐ σο] βϑ᾽ αϑίβϑ5 15 πον οτα 

αμποϊςα ἴῃ ἴη6 Νενν Ταβίδηγεηΐϊ, ἀπ 85. δι δ5 αἰγεοί, ἰού πη] 

αμποίδι! 5 416 σοηοοτη θα [Π6 Δ5ϑοσ [0 15 ϑί του ν {τὰ6. Τἰ ννὰ5 

ποῖ βίγαηρσα [Πδΐ 1{ 5ῃο14 {Πτ|5 θ6 ρΡᾳ5564 ονϑῖ. Τὴδ σοῃίγονευϑυ 

Αἰγοδάν τείεγγεα τὸ (( ἢ. 111.) θεῦννεεη [ῃ6 βομοοὶβ οὗ ἢΠ116] δπά 

ΘΠΔΗΊΠΊΔΙ 8ἃ5 ἴο [5 τεσδρίίοη ἰηΐο {πε (δηοῃ, ἴΠ6 ἀουθίβ ἐμαί 
ππηρ ονοῦ {Π6 ατἸ οὗ 115 ἰσβομίησ, νου] ἡδίμγα!]ν [Ὦγονν 1 ᾿ηἴο 

τῆς Ῥαοκργοιηά οἵ ἴῃς βίμαϊθβ οἵ ἄενοιξ [ϑγϑα] 65. [Ὁ νου]Ἱά 

ποί Ὀ6 ἰδιιρῇῃΐ ἴῃ σοῇοοΪθ. [{ ννὰβ ποΐ γεδά ἴῃ ϑυπμαροσίιεβ, [ἴ{ 

νγὰ5 οἷξ οὗ ΠΑΙΊΟΠΥ ] ἴΠς σ]ονίησ ΠΟρΟ65 οὗ ἴπΠοϑε ῆοῸ ψεῖα 

Ἰοοκίηρ ἴογ ἰῃς (Πγδί ΟΥ̓ ΛΕΓΕ ϑαιϊϑῆρα πὲ παν δά ἰοαηά 

ἩΐΪμ. Τταςα5 οὗ [15 ποῖ Ῥεΐηρ δἰίοσείπεῦ ἀπκηοννῃ ἴο {Π6 ν ΓΕ Γ5 
οἴ ([ῃ6 Νὲν Τεβίδπηεηϊ τηδν, ποννανεῖ, ΡῈ ἑουηά. ΝΠ δι Ῥδὰ] 

τεϑο ἢ 65 ἢν “1Π6 ογθδίϊοη ννὰϑ τηδάδ βυθ]εςί ἴο σψαΖέν" (ΒΟΠ. ν]1]. 
20), αϑῖησ {Π6 5σδπὴς (σεῖς ννοσα 85 {παΐ επρ] ογεά Ὀγ {πε 1,ΧΧ. 

{ΓΔ 5] Δίουβ, γε ΤΊΔΥ ΓΕΟΟΘΏΪ56 ἃ Γαίεγοησςα ἴο {ἰῃΠ6 ἀοτηϊηδηΐ θυγάθη 

οὔ τῆς θοοϊῖ. ὑνΠεη 851 [8π165 νεῖ “αἱ 15 γοιῦ Πρ [Τὰ 15 

Ἔν ϑῇ ἃ νδροιτ, {Παΐ ἀρρβαγείῃ ἔου ἃ {Ππ{16 {ἰπ|6, πα [Πθη νϑη] ἤθη 
αναν" (Τ]14π165 ἵν. 14) Ὲ ΤΊΔΥ ἤδαῦ ϑβοπιείῃιησ κΚ δῇ δοῇο 

οἵ Εςο]65. ν]. 12. 

ΤῊΘ δδι]οῦ ΟΠ τ βϑίϊδη νυ τε 5. Ὁ] ον εα 1 [Π6 584Π16 γδοῖκ δηά 

τῆς οΥΪν ἰταςς οὗ [Π6 Ῥοοῖς ἴῃ [Π6 Αροϑβίο!!ς Εδιίμεῦϑ 15 {π6 χαοίδ- 

τἴοη οὗ ΕσοΙθ5. χὶϊ. 13 ((ξαγ (οά δπά Κεορ Ηἰβ5 Ἴςομπηπιδηά- 
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πηθηΐ5} ἴῃ {π6 λεῤλεγα οἵ Ἡ υτηδβ (77αγια. Ν11.). Τ511Π ααοῖαβ5 

{πΠ6 ΥγΊ͵βάοπι οὗ ϑοϊοπιοη Ραΐ ποῖ Ἐπο]οϑιαϑίεβ. [ΧΓΘΠςο 5 ΠΟΙ ΕΠΟΥΓ 

ΠΑΠΊΘ5 ΠΟΙ͂ Πποίε5 ἰ{. ΟἸεμηθηΐ οὐ ΑἸεχδηάσία, ννῆο τη Κα5 0 

1655 [ἢδπ ἐνεηΐν-ϑῖὶχ ααποίδίοηβ Γοπ {πΠ6 Δ ]5άοπ οὗ Θο]οσηοη, 

αιοίθϑ ἴῃ οἠδ 5ο ]ΐατν ραβϑϑᾶσα (δ ζγο,ηῖ. 1. 13) τοτὴ Εσςο]65. 1. 16--- 

18, ν]]. 13. Ιῃ Οτρεη, ΠουΡῊ {Π6 ααοίδίϊοηβ ΠΓῸΠῚ ΔΝ ΙΒ ΟΠ 8. 

5111] ἴ2Υ' ΤΟΤΕ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙ5, γα ἤᾶνα ΤΟΥ͂Θ ἰτασαβ οὗ ἃ ἱπουρσὮτ{π) 
βίμαν. ὙΠΕε φψαηιζίας ψαηιῖαζἐε772. 15 σοη δος α ἢ Βοτη. ν]]]. 20 

45 ἀῦονο (2 2 χγζηε. 1. 7, ε. (εἶδ. 1. 7). δ βδίρροβεϑβ Εςοϊο5. 1. 6 

ἴο πᾶνε σίνεῃ οσοδϑβίοῃ ἰο {Π6 σοπίοπηρίμποιϑ ἰδησιασα ἴῃ ΠΟ 

(εἸσι5 Παά βροόκεὴ οἵ (τ β 85 85 ἰδἸ Κιησ οὗ “ΟἸ ΓΟ] 65 ΠΡΟῚ οἾΓΟ] 65; 

(ες. (δῖσ. νι. 34, 35). [ἢ Ἐσοϊςδ5. 1. 9 ΒΕ δη45 ἃ σοηβιτηβδίίοη οὗ ἢ15 

6] Γ τΠαὲ ἔμπεῦε μανα θεοη νου 45 θεΐίοσγε ἴῃς ργεϑδεηΐ νου] δηά 

[δὲ ἤετα 1] Ὅε6 οἴμοῖϑ αἴξεσ τ (ἐς } γέρε. 111. δ, δ. (δ75. τν. 12). 

ἐΕ ΠῚ. ΘΡΙΕ ΟἿ ΕΠ Τ{Π6π᾿ {16 0165: σ᾿ 4) 15 ἸΠ ΓΕ Ρ 66. 0Ε ἘΠῸ ἜΨΗ 

ϑρις (ὧς ἢ γίηε. 111. 2). [πῃ {ῃ6 ψογάβ “πε δαί διάξει ου 

Ἔνεσ" (Εςο]65. 1. 4) ἢς πηάβ δὴ ᾿πϑίδποα οὗ {πΠ6 56 οὕ {π6 ποτά 

ἐἐεοΥηΙν " ἃ ϑεσοηάδτγν δηὰ Πἰπηϊτεαὰ σοπποίδίοη (((Ὁ272772. 

ὦ). οηι. Β. Ν1.). δ σῖνεβ ἃ τηγϑίϊοαὶ ᾿πἰογρτγείδίὶοη οἵ ΕσοΪ]65. 

ἷν. 2 8ἃ5 πιδαηΐϊηρ ἰῃδΐ ἴῃ οϑῈ ὙΠῸ δύξ οὐποιβεά ἢ ΟΠ γῖβέ δΥδ 

Ῥειίοσ τ1Π8η ἴποϑ6 {Ππαΐ δήε Ἰινίησ ο {πε ἤδϑβῃ ; οὗ {π6 “ἀπε πηοὶν 

ΙΓ" οὗ ἘςοΙθ5. νἱ. 3 85 τηδαηϊησ (σγιδέ οβα Πυπηδη πδίατθ 

ΠΕνεΥΓ ἀσνεϊορεά, 85 ἰδ οἵ οἴμεὺ πηθῃ ἄδνεῖορϑ, [ηἴο βίη (2 7077. 

ΥΙΙ. Ζ2722 Δι,24722.), ἀμ οἰΐε5. Ἐσο]65. νἹ]. 20, ] ἢ ΒΟ. χὶ. 33 85 ἃ 

ςοηξεββίοη {παῖ {ΠῈῸ νναὰγϑ οἵ (οά δἵα ραϑβί πηάϊησ ουὖἱ (2 γξΖλιο. 

ἵν. 2). 

ΤῊ ραββϑαᾶσαβ ΠΟ οἰζβα 86 Ἐποισῇ ἴο 5πεν [Πδΐ 1 νγὰ5 ῥτο- 
4016 {πὲ ἴῃοϑε γγῆο Πα 5Ξἰπαϊθα ἴῃ [ῃ6 βοῃοοὶ οὗ Οτίσεη πγουἹά 

ῃοΐ δητ γεν πθοϊθοΐ ἃ θΟΟΚ ἴο ]Οἢ πα μά {ππ5 αἰγεοίεα {Πεῖτ 

αἰξεμίϊοη. Ηἰ5 ἰγεαίσηθηΐξ οἵ ἔπ6 πὴ ̓ πα]σαίθ5 (πὲ {παν ετα ΠΚΕΙΡῪ 

ἴο 56 6ἰκ 8Δὴ δβοδᾶρε ΠῸΠῚ 1ἰ[5 Γ68] οἵ᾽ βεαεπηίησ ἀΠΠουΠ{165 [ἢ 80 4116- 
ΘοΟΙΙΖΙησ, ΟΥ, ἴο 1586 ἴῃ6 [εν ]5 ἢ Ρῆταβα, ἃ ΗἩ δσσδαάϊβίς ᾿ηΐθύργε- 

ἰαἰίοη. Απα {15 δοσοογάϊηρὶν ἴα ψῃμαῖ νὰ πᾶ. ὍΤῃα βαι]θϑί 
5υβίεχζηδίϊς ἐγεαίπηεηΐ οἵ Εποϊ εϑιαϑίεβ 15 Του 1η της 77εζαλγαςῖς 

ΟΥ ΡδΥΆΡῆταβε οἵ αὐεσοῖν ΤΗδυπηδίατσιϑβ, ν ΠΟ δα βἰπαϊεα ππάσθγ 

[Π6 στϑαῖ ΑἸεχϑηάσγιδῃ ἰεαοῃθσ. Οὗ 811] ραίγιϑίίς σοτηπηθηΐαυθ5 

1 15 168 ϑἰπιρίεδί δηᾶ πιοβί παΐυσγαὶ. Ἐτοπὶ ἢγϑί ἰο ἰαϑί ποτα 



9ο ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

15 ΠΟ βίγα Π6α δ] ΘΡΌΓΙ5ΠῚ ΟΥ̓ ΠΊγυ5.1015Π}, Ππηαϊηνσ ἴῃ {Πα εχ χα 
Δ Ποῖ οΓ τηθδηϊησ ῃδη ἐπαΐ νν]Οἢ ννὰ5 ἴῃ {ΠῸ τηϊηα οἵ τὴς νυίευ. 

ὙἼΠΕ βοερίοίϑιῃ οὐ Ἐΐοο]65. 111. 20, 21 15 ἔγεοϊνυ τεπάεσγοα, “ἼΠα 
οἴμεῚ Κιηά οὗ ογβαίυσεϑ ἢανα 411 [Πε6 ξαπηθ Ὀγθδίῃ οὗ ΠΠ|8 δη τηθῃ 

ἢᾶνβ ποίῃϊηρ᾽ ΠΊΟΓΕ... ΕῸΥ 1 15 ἀπησεγίαϊη τασαγάϊησ [Πς 5οι15 οὗ 

τήἘῃ, ὙΠΕΙΠΕΙ ΠΘΥῪ 5818} ΠΥ πρνναγάβ ; δηα γεσαγάϊησ {πῸ οἴΠεῖ5 

νΒΙΟΏ [Π6 τηγθαϑοηἹησ ογδεαΐαταθ ρΡΟ55655 ὙΕΙΠοΥ ἔπε ν 5}8]] ἔ4]] 

ἀονηναγαβ. Τὴ ἘΡΙσυτεδῃ σοιη56] οὗ Ἐςο]65. ἴχ. 7--ὸ [5 

βίδίεα ψιποιΐ ταβοῖνα, πὶ 15 γεριαϑεηίθά 85 {ΠῈ εὐγοῦ οὗ “τηθη 

οὗ νδηϊίγ," ψῃϊο {πΠ6 ψΠΙΕΓ το͵]εςῖθΒ. ὙΠ6 ἢη84] οἷοβα οὗ τμ6 

νυτϊ το 5. ἐΠουρμς (Εςο]65. χὶϊ. 7) 15 σίνθῃ ψιποῦΐ Ἔχασσογδίιοη, 

“ἘῸΓ πηθη ῆο Ὀ6 Οὔ ἴπ6 βαδίζῃ {πεῖα 15 θὰ οτδ ϑαϊνδίϊοη, ἐπαΐ 

{ΠΕ 1 5015 δοκπονεάσε δη4 νίησ ΓΠΕΙΓ ΑΥ ἴο ΗΠ ὈΥ ΟΠῚ 

{πον βανε Ὀβεη πιδάς. Ῥεσμδρ5 {Π6 τηοϑί σευ καῦϊα ραββϑασα 
οὗ [ῃς. (οῃηπηθηΐαιυ 15 {Π6 γᾶν ἴῃ ΟΠ [Π6 ρδύαρῆγαβε οὗ 

Επο]65. χὶϊ. 1---Ὃᾶ γϑργεβεηΐβ [Π6 οὐἹϑῖπδὶ 85 ἀδρίοίησ {[Π6 δρ- 

ΡΓΟΔΟἢ οὗ ἃ στεαΐ βίογτη ΠΠΠΠησ τηθη ΙΓ ἴοΥΤΟΥ, δη ἸΟΙρδίησ 1Π 

[Π15 {16 Ιηἰογργαίδίοῃ ὑνῖοῃ ὈΓΓ Οἰηδθθυτρσ δηά ΜῈ (οχ Πᾶνε 
νγογκαά οαἵ νυ ἢ δὴ εἰ θοσαία Ππ]π 655 : 

“Μούδονοῦ 1{ 15 τῖσῃξ [Πδΐ μου 5ῃου]άθϑὶ ἔδαγ (σοά, νν}1]6 ἴμοα 

ατί γεῖ γοιπηρσ, Ὀεΐοσγα που σινεϑί {Πγ561{ ονεσ ἴο ον] {Ππιηρϑ, δηά 

Ῥείογε ἐς σγϑαΐῖ δηα {ευτιῦ 186 ἄἀδν οἵ (οά σοτηείῃ, ν Πεη [Πς6 5πη 

5841] ἢ0 Ἰοησεῖ 5ῃ1η6, ΠΕΙΓΠοΓ [Π6 πηοοῇ, ΠΟΙ͂ {ΠΕ οἴΠεῚ βίδτϑ, αὶ 

γΏΘη ἴη {Παΐ βἴοστῃ δηᾶ σομηπιοίίοη οὗ 411 Ππῖηρσϑ, [6 ρονγεῖβ 

αὔονα 5}4]] ᾿ς πηονϑά, [Πδὲ 15, [8 δῆσειβ ῆο σιυδγά τῃς6 ψοτ]άᾶ; 

50 {π8ἴ [{Π6 Τ]ΘΉΥ πηδη 5Π4]] σθαβ56, δηα [ῃ6 ψουηθῃ 51}4]1} σϑαβε 

{Πεἰγ Ἰαουτ5, δ πα 5}4}} ἤξε 1ηἴο {π6 ἄδτκ ρίδςοαθβ οὗ {πεῖγ ἄννε}}- 

ἴῃ σ5, Δη4 5Π4}} Βανε 811 (6. ἄοοῦβ σῃυΐ; δῃηᾷὰ ἃ ννοπΊδῇ 5881] ΡῈ 

τεϑίγαϊηθα τοΠὶ συ ηάϊησ ὈΥ ἴδαῦ, δηα 5181] σρεὰκ σι {ΠῸ6 

νγεακοϑί νοῖσε, {κὸ {Πς {1Πη16ϑὲ ὈΙΓά ; δηα 411 ΠΠΡΌΓΕ ννοΟΠΊΘἢ 5}48]] 

510Κ Ιηΐο ῃς βδαιίῃ, δῃηα οἱτ165 δηᾶ {Π61Ὁ Ὀ]οοα-βίαἰηςα σονρση- 

τη 5 5}4]] νναἷῖ ἔοσ [ῃΠ8 νβῆσϑδηςε [Πδΐ σοπηβ5 ἴτῸπὶ ἀΡονα, νν 116 

1πΠ6 πηοϑὲ Ὀϊ τεῦ δηα Ὀ]οοάν οὗ 811] {{π|65 ἤδῆρσϑβ ονεῦ {Πεπ Κα ἃ 

ὈΙοσβϑοπηϊηρσ δἰ οηα, απ σοπίϊηποιβ. ρα ΙΒ 5. ̓ ΠΠΡΕ Πα ΟΥΕΓ 

[Πϑπὰ κα ἃ πιυϊιταάς οὗ ἥγίησ Ἰοσιιδίβ δηα [6 γαηβσγεβϑοῦθ 

αἴθ οαϑβί ουΐ οἱ [ῃ6. ἂν {πκἰ ἃ ὈΪδοκ δηα ἐδβϑρίσδῦϊα σαροῦ ρῥ]δηί. 

Απά τῃε6 σοοά τῆδηῃ 5181} ἀδβραζί ν ἢ τα]οϊοϊηρ ἴο 15 οὐ ανοῖ- 
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Ἰαβδτηρ Παθιϊαίίοπ ; Ὀαΐ [Πς6 ν]α 5}4]1 Π]] 411 {ῃεῖγ ρΙασαβ στῇ 

νγΑΙΠησ, Δη4 ΠΕΙΓΠΕΙ ΒΝ ΥΓ Ἰαϊα ἀρ ἴῃ ϑδίογε, Πού {τγὶεα σο]ά, 

5181} ῬὲῈ οὗ 568. Δηγ πηοῦθ. ΕῸΈΐ ἃ ΤΡ ΉΥ ϑίγο κα 5}8]] [8411] προῃ 

411 {πϊησϑ, θνεη ἴο ἴΠ6 ριζο Ποῦ [Πδΐ βίαηάδιῃ Ὀν [η6 ψεῈἢ, δηὰᾶ (ῃ6 

66] οὗ τῆς νε556]1 νΊΟἢ ΤΔΥ σἤδηςε ἴο Πᾶνα Ὀεθη ἰεῖ ἴῃ τῃ8 

ΠΟ]]ονν, θη {Π6 σουγϑα οὗ {{Π16 σοῦηθ5 ἴο δῇ εηᾶ δηὰ [Π6 δὺ]υ- 

[ἸΟΠ -ῬΘδτ δ᾽ ΡΕΙΙΟά οἔ ἃ 1{{6 {Πδΐ 15 Ππκ6 νγαΐθυύ μα5 ραβϑϑεά ανγαν1." 

Α τοῖα διμιίοιι5. Ὀκ1 1655 σοιηρὶεία ἰγεδίηγχεηΐ οὗ Εσο]βϑίαϑίθϑ 

ἰἴ5. Τουηά ἴῃ εἰσῃὶ ΒουλΠ165 ὉΥ ατέσουυ οἱ Ν υ58α, ψῃΪΟἢ σονεῦ 

Βονγονεῖ ον (ῃς ἢγϑί τῆτες σμαρίογβ. [1Κ6 15 οἴμποῦ νυτησ5 

τ Ὀγοδίμο5 {π6 δριτὶ οὗ ἃ ἀδνοιῦῖ {Π|ηἸκο  ἰτγαϊπεα ἴῃ της βοῆοο] 

οἵ Οτίρεῃ, ΑΠΠκα ἢ Π15 Δ᾽] σουϊΖίησ τε Ποα οὗ ᾿πἰοτρτγείδι οη δηά 

ἴῃ Π15 αἰϊούϑησα οἵ ἴῃ6 ψιοῦ πορθ. ἊΔί ὄνεῖν βίερ με αἰνεύρσεϑ 

ἔγτοτὰ {πῸ {τπ6ὸ ψοΟΥΚ οἵ [Π6 ᾿πίουρσγείεσ ἴο βοῆς εαἀϊίγιησ δηά 

Βριγῖα41] τοβεοϊίοη. ὍΤῃε Οτεαῖς {π|6 οὗ ἴῃς Ῥοοῖὶς βιρρεϑβίβ 
115 σοπηθχίοη ] ἢ {Π6 ννοΥκ δῃᾶ [ἰἰὸ οὗ ἴῃς ΦΖωΐίσία οὗ 

Γῃτσί. Ομηβὲ Πιμηϑε] νγὰβ {πεὸ τὰ Ξερίοιαρίες βαϊμοτιησ 

τοσϑίμοῦ ἴῆοβϑε {παὶ δα Ὀδθη βοαδίζεγοα πο {Π6 πηϊὺγ οὗ ΗΙ5 

[]η655. ΤῈΗΘ (τὰς 5οὴ οἵ 1)ανια ννγαὰβ ἤοηθ οἴπεῦ [Πδη {Π6 1η- 

οαύπαία νογά. [Ἷ}η ἴῃς Ἰδησιαρσε οἵ Εσο]65. 1. 11, “ΠΟΙ ΠΟΥ 5}8]] 

1ογ6 Ὀ6 ΔΥ ΓΕ] ὈΥΔηοα οὗ {Π1ηρσ5 [Πδῖ Α΄ ἰο σΟΠ16," ΟΥΙΕΡΌΓΥ 

Πηά5 δὴ :παϊσαδίίοη οἵ ἢ15 ἀβερὶν - ΟΠ σε α σοην]οῖΊοη {Πδὲ {ῃ6 

ΒΏΔ] τοϑεϊςαϊοη οὗ 411 [Πϊηρϑ νν1}}} νοῦ οαὐ δὴ δπίϊτα οὈ]Ἰοτα- 

το ενβῃ οὗ {Π6 ᾿ποπιοῦΥ οὗ εν]} (2 }ο77. 1.). ὍΤΠηε ψοτγάβ “μδί 

ὙΥΏΙΟΙ 15 ἰοϑὶ σδηποῖ 6 Ὠυτη οΥ α" σοοπὶ ἴο ἢὶπὶ σοπηξοίοά 

ΜΙ {ΠῸ [4]] οὗ [πᾶδ5 85 [Π6 5οὴ οὗ ρογαάϊοη, τυ [Π 6. νη άεγ- 

ἴῃ 5ῆθδερ ψῃηο τεάμπορϑ {πΠῸ σοτηρίεῖα μπηαγεά ἴο {πΠεῈ ᾿ποοτηρίείθ- 

Π655 οὗ [ῃ6 ηϊπείυ δηάᾶ πῆς (ΖΖ2ο,. 11.) ΤΠ ἀεβοηρίϊοη οὗ {πὸ 

τα σηιῆορησς οὗ ϑοϊοιηοη ἢ ΕσΟ]65. 11. 1--ὁὃ Ἰεδαᾶβ ἴο ἃ γγῇῆο]α 

{γ81ὲ οὗ Πα] τηγϑίϊοαὶ τεῆδοίίοηβ. ΤΠ γὰθ ραίδοα 15 [Παΐ οὗ 

ΔΝ Ιβάοτῃ δηά 15 ρ1ΠΠ|αΥ5 αύα {πΠ6 νἱτίπεβ ἐπδΐ βυβίδιη [Π6 50]. 

ὙΠδὲ πεεά 15 ποῖα οἵ σαγάθῃβ ἔοσ οὔθ ψγηο0 ναὰβ5 1ἢ {Π6 {τῈ 

Ῥαγδάϊβα οὗ σοῃπίεπιρίδίίοῃ ἢ (270772. 111.}. 15 ποί [Π6 ἔγπε ἔοα πέδη 

1 ΤἼΕ οτἱσίηδ] 15 οὔβουσθ δηᾶ ρτοθ ΌΪΥ σοτταρί. Τῆὴδβ πιδαηΐησ οὗ 
ἴῃς σοϊημηδηΐδίοῦ τηΔΥ 6 ἐμαὶ {ῃς ρετὶοά οἵ {π|6ὸ ἴη νηοῦ ἃ δῇ 
ΤΩΔΥ͂ Ταοοῖνα {Π6 ““ νγαβῃϊησ οὗ τερεπευδίοη "ἢ ΜΨ01Π ἴῃ ἰΠδὲ ἀδΥ σομα ἴο 
8. ϑι446ῃ επά. 
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[ῃς ἰβδοῃιηρ (Πδΐ Ἰεδα5 ἴο νσίθαῦΡ ΤΠα πηρηίίοη οὗ βογνδηΐβ δηά 

Παπάπηαιϊ 5 1εδαβ Πἰπὶ ἰο ῥγοίϊθδί αρϑαϊηϑδί (ῃ6 εν] οἵ 5]δνεῦν 
(Π]Ποη1. τν.). 1π [Π6 σοιη56] ἴο εϑὶ δηά ἀγίηῖκ Πα Ηπάϑ ἃ γείεγεποα 

ποΐ ἴο {π6 Ὀτθαα ννῃϊοῇ Ποιτ5Π65 ἴΠ6 θοάν Ἀπ ἰο {Π6 ἔοοά ΠΟ 

βιβίδιη5 {Π6 50] (“79 071. ν.). ΤῊς σδίδϊοσιε οἵ ΤΙπΊ65 δηα 56 αϑο 5 

ἴῃ Εσο]65. 11]. 1--ὃ σιιρραβίβ, 85 πησηΐϊ 6 ὄχροοίθά, ἃ σορίοιϑβ 

νδγδῖν οὗ {κὸ τεῆθοίίοηβ. Ηδ σαηπηοί βρεαὶ οἵ ἴῃ6 “τἰῃ6 ἴο 

ῬΙδηΐ" ψιπουΐ {πη Κίηρ οὗ τΠ6 6] οὗ ψῃ]οῃ {Π6 Εδίμοσυ 15 (Π6 

Βυϑθαπάτϊηδῃ, οὗ ΚΠ {της ἴο ΡΙαοΚ ἀρ νου ἀν! Πρ οη {ΠῈ 

αἀαίγ οἱ τοοίηνσ ουἵ {Π6 εν] ἰατθ5 οὗ δἰη (2}7}70772. ν1.5. ὍΤΠδ “εἰπλς 

ἴο ΚΙ] σϑδῃ ταίευ οἷἱ]ν ἰο {Π6 νίσθβ ψῃΪΟἢ γα δύ σδ]]εα οὐ ἴο 

ΒΈΓΔΗΡ]6α δηα ἀςοβίγου. Τῆς “{πης ἴο ψεῈρΡ᾽ Γ664115 ἴο 15 ῃηϊη4 

[Π6 Ὀεδεπε5 οὗ [ης ϑεύπηοη οα ἴῃς Μοιηΐ (Μαΐί. ν. 4) δπᾶ [ῃε 
ῬΑΥΔΌ]6 οὗ {π6 σμ!]άτεη ϑιτπρ Ἰη {ΠῸ τηδτκεί- δος (Μαῖί. χι. τό, 

17) (ΠΠοηι. ν11.). 850 “τῇς {{π|6 ἴο σδίμευ βίομεϑ᾽" 15 δρρ]δα ἴο 

[Π6 ϑἴοῃεϑϑβ οὗ ἰεηροίδηος δηᾶ ἰογπᾶρ ὈΥ ]] ἢ να ἀδϑίσγου 

νίςθ. Τῇῃα “{πη6 ἴο ΚΕΕΡ 5:16 ησε 7 του] 45 ΠΙπὶ οἱ δὲ Ῥδι]}}5 τι] 

ὈΙάάϊησ ννοσηθη 6 5116 ηΐ ἴῃ [πΠ6 (Πα οἢ, δηα [Π6 “τπὴς6 ΟΥ̓ ννατ ἢ 

οἵ {πῃ (ῃγιϑίίδη ψαγίασε πα {πΠ6 ΠΟ] αὐηλουτ οὗ (οὐ (;ο7). 

Ψ111.). Βεγοηά {Π15 ροϊηΐ μῈ ἄοδ5 ποΐ ρο, δηἋ ρεῦῃδρϑ 1ἰ 15. νῈ6]} 

{παι ἢς βίορρεα ψῆοῖα Πς αἸά. [Ιηϊογοϑίίησ δηα ὄνϑῃ εαϊγιηνρ 

ἃ5 5110} ΠοΙηϊ]είῖς ἰτεαίμηθηΐ τηδὺ 6 85 {πε δὌχρίθϑϑίοη οἵ ἃ 

τοῆηςα δηᾶ ἄδνουϊ δηά ΠΟΌΪῈ ομδιϑοίευ, τ 15 οὔνίοιι5 {Πδΐ 1{ 

Παγάϊν σομίγιῖεϑ οηα 1οἱ οὐ {Π{16 ἴο {πΠ6 τσὶ πη ογϑίδησιης οὗ 

τῇς. ὈοοΟΙς ψ η]Οἢ ᾿ξ ρτοΐθϑϑοϑ ἰο Ἔαχροιηά. ΔΊ (Π6 ἐχοθρίϊοη 

οὗ (ῃῆς ΠΙηἰ5 σίνεη Ὀν ατεροῦυ ΤΠαιπηγαίαγριϑ, της ατεεὶς ΕΔΓ 6Υ5 

οὗ τ1ὴ6 Ομυτοῆ πᾶνε σοηίτ ας δἰπηοϑβί 845 ΠΠ{1Ὸ ἰο [Π6 Ἔχερββὶβ 

οἵ ΕσοΙαϑιαϑίθϑ 85 [ῆς. ἈΔΌΌΪ5 οὕ τῆς 222γασλ Κολεζοίλ. 

ΤΠς Πἰβίοιυ οὗ ἐπε ἱπίογργείαίίοη οἵ Ἐσςδοϊοϑίαϑίθβ ΔΠΊΟηρ [Π8 

Τιαἰίη ἘΔ θι5 ΓΠΠ5 ΤΠΟΥΘ ΟΥ̓ [655 Οἡ Ῥ8.Γ4116] 11π65 ἢ {Ππᾶΐ 1 ἢ 

Πδ5 [πὲ Ὀδθη ἰταςθᾶ. Ὅῃα δι] εγ νυυϊτοῦβ Κηονν [Π6 ὈοΟΚ, δηά 
[Π15 οὐ [παΐ ργονθυθιαὶ βεηΐθηος ἄνγ6}15 ἴῃ {Π6}Γ ΠΕ ΠΊΟΤ65, θαΐ 

{πεν Πᾶνα ποὶ βἰπαϊθά 1 ἀπά ἄο ποῖ νεηΐπσε Οἡ ΔΠΥ βύϑίεπιδίς 

Ἰητογργείδίίοη. ὙΤΒυ5 Τογ]]Π]Δ ἢ 5ΠΠΡΙΥ ααοίθ5 [τες {ΠΠπ|65 1ῃ6 

τηαχὶπὶ οὗ Εςοϊθ5. 111. 1, [παΐ “ἼΠοτα 15 ἃ {{π16 [ῸΓ 811 [Π]ησ 5 (σών. 

ΜἭαγε. ν. 4, ἦ4 ]ογιορ. 111., 6 Τῆζγρ. δῖ. 111.).. ΟΥργίδη οἱΐε5 
Εδο]ε5. ἴ. 14, ν. 4, 1ο, νἱϊ. 17, Χ- 9 ἴῃ Πἰ5 7:5 ΖἼγιογζα ααἰνεγδης 
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Ὑμώίζξος (ας. 11, 30, 61, 53, 86) πὶ ψΙ πο ᾿πάϊ]σαδίίοη {Πδΐ [ῃ6 
ὈΟΟΚ δ5 ἃ ψῇοϊβε μαᾶά Ῥεεη ἰπουρῃξ ονεῖ, ἀπ πο {τος οὗ ΔΩΥ 

τηγϑίϊςδ] ἰητογρτοίδίίοθ, ὙΠΘη θγα σοπΠΊ6 ἴο Απριδβίϊπθ [ῃ6 σα56 

15 ΨΊΔΟΙΥ αἀἸἤογεηῖ, ὙΠηῈ Δ᾽] ἜσογιΖίηρ τπηθίῃοά ΏΪΟἢ Παᾶ Ὀθεη 

[οβίογθα Υ Οτίρεη Πδά ἰδΐκβη τοοῖ, δηα {Π6 ἴδοι  Πγ νι ΜΠ] ἢ ἴἰ 
τα] Ἰϑίθγε αὶ ἰο ϑρι για] τηβαϊδίίοη ἀπα ἰὐγπεαὰ ψηδὲ μδα Ῥεεη 

δα ὉΠ σὍΙΟΟΚΒ ᾿ηἴο δουτοαβ οἵ βαϊποδίϊοη, σουητηθηαδα 1’ ἴο 

ἀενοῦΐ ᾿πτεγργείθύβ. Ηθ ἄοθβ ποῖ νυῖα ἃ (οτηπηθηΐδύν οἡ {Π6 
ῬοοΚ, θκὰὲ Πα αποίςϑ5 1 ἴῃ ἃ ᾶὺ ΏΙΟῇ 5Παννδ {Πδΐ 1 ννὰβ οἴζεῃ ἴῃ 

15 Παῃηάϑβ δηᾷ 15 δἰνναγϑβ τεαὰν ψ ἢ δη ᾿πίεγργείδίοη {Ππδΐ Ὀσγιηρσϑ 

δὴ εα!γησ ἐπουρϊ ουἱ οἵ [Π6 Ἰεαϑὲ ργογηϊϑίηρ τηϑίεγιαβ. ὙΠϊ5 

6 ἰαϑίβῃϑ οἡ 16 ““ψζαγιζίας ψαιζίαγι 2172) οἵ 1Π6 οἹ]Α δι Νεῖ- 

510 845 5ῃενίησ {Παΐ 1 15 ΟἿΪΥ ἴοῦ [ῃς ““ψαζΖίαγ ες, ἴῃς στήθη γγῇῆο 

αὐ νι Πουΐ (οὐ, {παῖ {Π6 ννου]ά 15 νδηϊυ (ας Κ727. εξ. ς. 41). 

ΤῊ “Ροτγίίοῃ ἴο βϑενβῇ δπά αἷϑο ἰο εἰσ" οἵ Εσο]65. χὶ. 2 15 ΤΟΥ 

Π1η} “ἀεὶ εἰμ07147)2. 17 25 {771671107124272 51 77 αι 20722771,)) [Π 6 Ο.16 τϑϑβί- 

ἴῃσ οὐ {Π6 ϑαθδίῃ, (ῃ68 οἴμπεῦ “οπ {πΠ6 εἰρῃτῃ ἄδν, νν] ἢ 15 

150 τπ6 ἢτγϑί, (ῃς ἄδὺ οὗ {με Τιοτά 5 Ἐδϑυτσγθοίοη" (σα 771412. 

αι. ο. 23). [ἢ 1[Π6 ψογάβ [Πδι “1πῸ6 5ρ111 τεϊα τη το οα ῆΟ 

σανα 11" (Εσο]ς65, χη. 7) ες βη45 ἃ ργοοῦ {παΐ ες 5ηρ]6 501] 15 

ογεαίϊθα Ὁ. δὴ ᾿παϊνι πα] ἀϊνίπα δοὶ πα ποὶ βηρεηαετγζεα 85 ννὰϑ8 

1ὴ6 ῬοάΠν Πα ἴῃ ΏΙΟΙ 1 ἄνα. Ηδ σοηηξοίβ ΒΟση. ν]1]. 20 

(με ογεαίΐαγα ννὰ5 πηδάδ βι]εςὶ ἴο νδηϊγ 5) ἢ {πΠῸ τηδῃ {Π6515 

οὗ [Π6 Ῥοοϊκ, ἃ5 5Βμενίηρ ἰπδὲ {πῸ ββηΐθησα “νδηϊν οὗ νδη 165 15 

[ΕΠΊΡΟΓΑΥΥ͂ ΔΠα ΤΕΠΊΘαΙ4] ἴῃ 15 παίυστα δηα ν}}}} οὔβα δύ Ὀὲ 

τειηονϑα (2 205. 225. Νο1. α. 53), πα ἄννε]]5 οἡ {ῃς ἕδοϊ {Πδΐ 

᾿ἴ ΔΡΡ 65. οἡἱυ ἴο {ῃς ἰῃϊηρσα {Ππαΐ αύα ““ἀπᾶεγ {πΠῸ σπη," ἴοὸ {ῃ6 

ν]51016 {πὶ ρ5 ΝΠ ]Οἢ 8.6 ἰεΠΊΡΟΙΔ], αηα ποῖ ἴο [Π6 ᾿ην]51}0}16 νι ϊ ἢ 

ΔΥΘ εἴθσηδὶ (2 21477.. 1721... χυχυΐΖ.). 15 σοῃίγονεγϑυ ἢ ῬεΪδ- 

σἸδηϊβιη ἰεδά 5. ΠΙμ ἴο ΓΘοοΟρ 56 ἴῃ {Π6 “τὶρμίθοιι5 ονθυμλιςοῃ οὗ 

Εο]65. ν]]. 16 [Π6 σμαγζδοίεσ οἵ ἴῃ τῆδϑη ψὴο Ια 05 Πἰπ56]Γ ἀρ 
1ῃ [ῃ6 σαυπηθηΐβ οἵ 15 ουνῇ “σὶρ; ςθουβη655 οὗ ννουκβ᾽ (7 7αεί. ἦι 
“ζοπι7:. ΧΟν.). Ηςξ σοοπίτγαβίβ {Π6 “πε σεηοζδίίοη σοείῃ δηά 

Δ ΠΟΥ ΠΕΓ σϑηθγαίο σουηεί ἢ" σΊ ἘΠ6 Ρευτηδπθησα οὗ {πε δἴεγηδὶ 

γγοτά (1477. 271. 5. ε.). ὍΤΠς τηαχίτῃ {παΐ “Πα {μαΐ ᾿πογθαϑείῆ 

Κηον]εάρα ᾿πούθαβείῃ βοιτον"" (Εςο]65. 1. 18) 15 ἔου Πΐπα ἴσια Ἔν ῃ 

οἵ {Π6 νυϊβάοπι οὗ σπαυγ, σεοῖηρ [Πδΐ τα σαηηοῖ ἰονα θη Μ]- 
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ουΐνδ ἃ ΠΙΌΘἢ ῥΡδηρ οἱ βούσονν ἴοσ {πε ῚΓ βυεγιησδ δηά {ΠΕῚΓ 515 

(2477. ζη Ῥς. χοῦ ζ2.). ΟἿ {π6 “τδην ἱῃνθῃι 5 οὗ Εἰ Ο[65. 
ν]]. 30 6 σμδγαοίουβι! 8} ρύθαομαβ “ 727.6716 αῤηά τέγη, οί 

274 771 ηητε{|α, 702 ὁφα ἐπε" (.56γ7η. ΧΟΥ.). ἢ Π15 ἰδίου ἰγεαίτηθηΐ 

οὗ τῆς ῬοΟΚ {ΠπῸ 8Δ]]ΠΘροῦῖο8] μηδ Ποά 15 πλοσγα ΠΠῪ ἀενεϊορεά δηά 

1ῃ6 ““εδἰΐῃρ δηά ἀγιηκίηρ," (Π6 “Ὀιεδά δηὰ νἱηθβ᾽ οὗ Εςο[65. ΝΠ]. 

15, ΙΧ. 7 416 ἸηἰεΥρσείεα δ5 ροϊηίηρ ποῖ ὄνεη ἴο [Π6 πιοϑί [ηηο- 

σεπί ουπη5 οὗ βϑεῆϑιιοιβ δ]ου πηθηΐ, θὰς ἴο ἐπδὲ νυν ΠΙ ἢ 15 ταρύα- 

βεηϊθα γ (η6 ϑυιῇροὶθ οὗ [ῃ6 Εποπαγιϑίς ἔδαϑδὶ (αἷς Οἦν. 2262, 

ΧΥΊΙ. 20). ΤῊς “ἀεδα ἢ165᾽ Πδΐ τηδσὺ [Π6 ἔγασταηιὶ ““οἰηἰπηθηξ 

οἵ 1ῃ6 δροίμεοδύυ" (Ε ο]ε5. χ. 1) αὐτὰ ἴῃ6 ροϑί- θα ρ.15η18] 515 
ΜΏΙΟΙ ἰαἰηΐ [Π6 σοοά ίδιηβ οἵ ργοίεβϑιπσ (ῃγιϑιδη5 (Ως. 2251. 
42 αγη1671.)}. ΤΕ Ἡδαρσδα!βίϊς βίγ]ε οὗ πιουριείδιοη, σα] ηδί65 1 

᾿γ15: Ἐχρι αηδίοη οἱ Ἐςςοθ5. χ. τό, 1... δ Πη65 ἘΠΈτο ἘΠΕῚ τς 

ευϊίαΐε5" ΜΜὨΙΟ ἀύα {πΠ6 ϑυθ]εοϊ οὗ ἢἰ5. στοαὶ ψόσκ, (ῃ6 Ἰαπά 

ψνΠΟ56 “Κιηρ 15. ἃ σἢ11 4 15 [ἢς ἐν] εἰν οὗ {Π6 ννου]ά, δῃᾷ {Π6 ἄδν}]} 

15. 1ἴη6 γοιιηρ Κιηρ ΠΟ 15 Ψ 11] δηα το ε]][οι5, δηα [Π6 ΡΥ Πσ 65 

ψγΠὴοῸ “εαἱ 1ὴ {πΠ6Ὸ0 του" ἀγα [Π6 τηθη οὗ {πΠ6 ννοτ]α, γγο πη 

{Π61Ὁ Ρ] αϑαγα5 [ἢ {Π15 δύῃ] ΠΠ|6 ΠΟ ἢ 15 θαΐ {π6 ἄστη οὗ {ΠΕῚΓ 

εχἰβίεηςθ, δηα {Π6 “βοῃ οὗ ΠΟΌ]65᾽ 15 ἤοης οἵποῖ Ὀπὶ {π6 (Πγιϑί, 

[Π6 ΠΕΙΓ, δοσογαϊηρ ἴο ἴῃς ἤδϑῃ, οἵ ραίγδγοῃβ δηά Κίηρϑ, απά 

1Π6 “Ῥτηοα5 ΠΟ εδί ἴῃ ἀπε 5θΆβ0ῃ ἢ δύξ [8 Ὀ6]]θνεῖβ ΠΟ ΔΓΘ 

σοηΐδηΐϊ ἴο νγαῖὲ ἔοσ {π6ῖγ Γαΐαγα Ὁ] ϑϑεάηθϑθ5 ἴῃ [6 ΠΘΑν ΠΪΥ ΟἸΥ 

δ. ΕΖΦυ 2967, Κ ΤΙ. ΖΘ): 
Ιη ΤεγοιηεἾ5 ἰτεαίμηθηΐ οἵ [ῃ6 ῬΟΟΚ να πᾶνε, δ5 νὰβ8 ἴο ὈῈ 

δχρεοίεα ἔγτοπὶ ἢ15. βίπάθηΐς οπδίδοίου, ἃ ΤΟΥ ϑυϑίεπιαίῖς εχ- 

Ροϑβιίοη. [{ ἴακθ5 {Π6 ἰούπη οἵ ἃ (ουηϊηβηΐαγυ, 15 {Π1ῈΥΓ ΤΠΔῃ 

της 776οαῤ΄γαξε οἵ αὐεροῦν ὙΠδιμπηδίμγριιβ, [655 ΤΟΙ ΠοΠ]]εἰϊσ 
Δα {τΓαρτηθηίασυ (ἤδη [ῃ6 Ζ2)2εοθι7γοεΣ οἵ Οτεσοιυ οὗ Νύϑ588. 

Ης Πμαᾶ Ἴομῃηραγεα {Π6 {γαηϑίδίοηβ οἵ Ασαα πα Θυτηηδοῆι5 

απ Τπεοάοίοη ἢ {παῖ οὗ τπ6 1 ΧΧ. δηα ἀϊβοιββϑαβ ΟΥἹΓ- 

ΟΔ]Υ (Π6 ἴνο τεηάδγηρϑδ οὗ {π6 “Ῥυγάξη᾽ οἵ ἴπ6 ῬοοΚ γῇ ]οἢ ἢ6 
ἰουηα 1ῃ ἔπει, [ΠῈ ματαιότης ματαιοτήτων (“νΔη1Υ οὗ νΔ}1{165} 

οὔ ἴῃς 1,Χ Χ., τῃε ἀτμὶς ἀτμίδων (ἦνδροι οὗ νϑρουτγϑβ) οὗ 81} Π68 
οἴμεῖβ. Ηβδ σοπιραῖθϑ5, ἰἢ ἀβδ]ὶηρ Ἰ [Π6 σοπΊρΔη] ἢ ΡὮΓΔ56, 

1ῃ6 προαίρεσις πνεύματος (ἃ ἀε!Ὀεταῖς σΠοῖςα οἵ ψ]ηα) ΜΠ  {Π6 

νομὴ οἵ Α4.11 Δηα ΤΠεοάοίίοη, {πε βόσκησις πνεύματος οὗ 5γη1- 
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τηδομι5 (Ὀοτἢ -- δεάϊηρ ἀροὴ ψὶηα). ῬεΥπδρβ ἰῃς οΠϊεξ τηΐογοϑί 

οὗ {ῃ6. (οπιηιθηΐατνυ [165 1 [ῃ6 {τΓᾶσ65 ννῃΟἢ 1{ ργεβεῦνεβ οἵ {Π6 

αἰνιθ 4 σοιιη5615 οὗ [Π6 δι] οΥΓ ΒΑΌΡΙ5 845 ἴο {πες ἀυ δηα δυῖῃο- 

ΤΙ οὔ 6 Ῥοοκ. ““Θουηθ," ἢς 8δγ5, “δέηιπχ {παῖ 1 σδπηθ [ΓΟ ΠῚ 

ΘΟΪΟΠΊΟΙ 8ἃ5 ἃ ρϑηϊζεηΐ σοηΐεβδϑιηρ ὮῚ5. ἰγη ΘΟ 551 0}5.) ϑΟΠΊΘ 

Πά τε]θοϊβα [πΠ6 ῬοοΚ θθοδαβε 1ἰ βεεπηξα ᾿ποοηβιϑίθηΐ ψΊ ἢ 156], 

πον ὈΙΔαΙηρ ΤηΘη σὸ ἴο {Π6 Ποιιϑε οὗ ΠοΟυ ΓΙ ην 5 θείου {Πδῃ 

τῆς Ποιι56 οἵ ἰβαβίϊηρσ, πονν 6 ]Π1ησ [Π6 πὶ {παΐ {ποτα νγὰ8 ποίην 

Ῥείίου τὴ ἰο δαί Ὀγεδα δηα ἀπ κ ννηῈ δηᾶ ᾿ΐνθ ἢ [ῃς 

ννουδη {Π6Ὺ ἰονξ, απα ρουπιπγα {Ππευηβεὶνεβ ψ ἢ σοϑιγ πηρστβηίϑ, 

1{Πη6 Ἰαϊίεῦ ργεςερίβ θεϊησ ἴπΠοϑα οἵ Ἐρισαγι5 δπα ποί οἵ [5Γ86]. 

ΗΙ5 Κηον]εάσεᾳ οἵ Ἡ Ότεν δα ΠΙπΊ ἴο σοπηδοί {πΠῸ “ἀεδα ἢϊ65᾽ 

οὗ Ἐςο]θ5. χα ἢ ΒΔ881-Ζείσα, της Τιοτά οὗ ἢϊεϑ, δηα δ]50 {πὸ 

ΡῬτίησς οὔ τῆς ἄδθν!]5, απα 50 ἰο μ πα 1 {Πδ6π [δ ἐν] [πουρ 5 νν ] ἢ 

ἄο ἰῆ6 ἀδν:]5 ψοῦκ. Ηδσ, δ᾽ἱπηοϑδέ δίοῃε διηοπηρ σοπηπιθηΐζαςοῦϑδ, 

σοηπδοίβ [Π6 “ διπιοηά {γος οὗ Επο]65. χα. νι ἢ [15 πσαιγαῖνα α58 

85 [86 “'εδύῖν νναῖτ σ᾽" ἰγθα τῇ Τεσ, 1. 11, δηά {πεγείογα ἃ5 {ΠῸ 

5ΞΥΠῚΡΟΙ οὗ [πε οἹα τηδη᾽5 ννακεία]ηεθθ. Ηδ ἀϊβοιι5565 {Π6 νδίοιιβ 

τηεδηϊηρϑ οὗ {[Π6 ννογαβ νῃ] ἢ να ΓΟ ΠΩ ΘΥΓ “ ΘΥΆ σΠοΟρρεΓ δηά “4ε- 

51Γ6 ἤ1η {Π6 58Π16 ρᾶββϑαᾶρε. Ηἰ5 νεῖν οὗ {Π6 ἀτ οὗ {πῈ θΟΟΚ τηδῪ 

ῬῈ [ηΐευγεα ρδυν ἔγοηλ ΠΙ5. Ππανίησ γοδά 1 νι Β]ς651114, οπα οὗ 
{Π6 τ Δ }Υ ἔθιηα]6 αἰ 5οῖρ]65 ἰο νῃΟΠῚ ΠΕ δοίβά 85 αἰ τθοίου, θη Π6 
ϑδοιρσῃΐ ἴο Ἰεδα ΠΟΥ ἴο δηξεῦ οὐ {Π6 1π|{ὸ οὗ {πΠ6 σοηνϑηΐ δὲ Βείῃ- 

Ιε πεῖ (δ), 171 ΖΕ οοίδ5.), ῬΑΥΈΪΥ ΠτΓοπλ ἢ15 δ ϑϑισηϊηρ, οη {Π6 ἰγαά!- 

[1[0Π8] {ΠΘοΥῪ οὗ {πΠ6 δυςπουβϑῃ!ρ οὗ {Πε {ἄγεθ ὈοΟΚβ, ΡῬΥΌν ΓΌ5 ἴῸ 

{Π6 γουίῃ οὗ ϑοϊοπιοῃ, Εἰ σο] ϑἰαϑίθϑ ἴο 15 τ] 44]6 σα, {Π6 5οηρ 

οἵ ϑοηρϑ ἴο ΠΙ5 ο]α ρὲ, ἢγϑί {Π6 τηδχῖτὴβ οἵ ργπάδξηοο, {πε {Π6 

Θχρευίθησα οὗ ἴΠ6 νου] 5. νδῃ 1165, 14 50]γ, 45 {Π6 Ἴσον οὗ {π᾿ 5 
τεϑοπίηρ, {ΠῈ Πλυ βίο] ραβϑίοῃ οὗ {πΠ6 Ὀγάς πα ὈΓΔεστοοπι, οὗ 

1ὴ6 5ο] δηῃηὰ (ησιθσθ. Ηδῤξδ ίαγίβ, ἂ. ασοσοῖυ οὗ Ννυββα δά 

ἄοπμε, ψτ {πΠ6 τπουσῃΐ παῖ “2 ερεδίαδίες 7105127. 5 Οἠηζ:- 

ἦμ5," πα ἰακίηῃσ (15 δ5 Πἰβ Κεγιποίς πε βπηᾶ5 βυρσαϑβίίοηβ οὗ 

ἀενουῦΐ πουρση 5 νΠΕΓῈ να 566 ΟὨΪΥ {Π6 τηαχὶ πη5 οὗ ρυπάθηςα] ΟΥ 

Ἔνεῃ ΕΡΙσυσγθδη νι βάοιῃ. ΤΠῖ5 (ῃς “οης δ᾽ομε᾽" ἰμδὲ “δίῃ ποῖ ἃ 

56οοηα᾽ οἵ Εςο165. ἱν. ὃ 15 τείευγεά τὸ (γιέ δἃ5 {πὲ οὔθ Μεάϊα- 

ΤΟΥ ΘΑνΊΠΡ ΤΠΠΘΠη ὈΥ ΗΒ οἠς ϑβϑϑογίῆςθ, δῃηα {π86 ἰθδοῃίηρ α5 ἴο 

[ΘΠ α5Π1Ρ οἵ Εςο]65. ἵν. 9-11 15 ΔρΡρ ἰδ ά ἴοὸ (ῃγὶϑί ἂ5 ἴῃς Εὐϊθηά 
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ὙΠΟ τα1565 5 θη νγῈ [4]], δη αὶ νν}}} ναύτη 15 νη τνα 116 οοἱά 
Ϊη [ῃ6 σῖανε ἴο βνετγαβίϊηρσ Π6, Δη4, πκ6 Απριυβίης, μῈ βηα5 [ἢ 

1πμ6 “ῬὈγεδά δηᾶὰ ψίηε" ψῃϊοἢ τηϑη 15 ἴο βπ]ου (Εσςο]65. ἴχ. 7), 

[Π6 βυθοῖς οἵ {πΠ6 Ὀοᾶν δηά ὈΪοοά οἵ (ῇῃχγιδε; Ῥαξ ἴπ656 δῖα 
Θίνθη ΟὈΝΙΟΙΒΙΥ ταί Υ ἃ5. ΠΟΠΊΠ]ΘΙΙΟ το ἤδοίίοηβ [ΠΔῃ 85 αἰγθοΐ 

1ηοΥργείδίοηβ. Α ἰζᾶςε οὗ βδυγ τε πάθηςσιθβ ἴο [Π6 σπαγδοίθυιβίὶς 

τοδοῃϊηρ οἵ Οτρθῃ 15 Του Πα ἴῃ ἢΪ5 ϑιισ σαϑίηρ 85 ἃ [Π8 016 ἸηςοΥ- 

Ῥτείδίίοη οἵ Ἐσςοϊθβ. 1. 15. {παῖ ““ογηιγιζόμς 247 ῥωημδ, 247,2 271 

Ζγι 160 γ1ε)1 765 {2115 δοίϊές αἰζαοζης 771 σέο εγηιαηεό]έ 277074. Οἡ 

[Π6 ΠΟ] 6, ννὲ Τῇ δ 580 {Παΐ [ευο γε 5. βίγ]ε οὗ σοτητηθηίςηρ τηϊσἢῃϊΐ 

Πᾶν θθθη [Ὁ] ον εα νἹ δαναηΐίασα ὈΥ. ΠΊΔΗΥ͂ οὗ Π15 ϑο Θ 5505. 

Α5 1 νναβ, πονανει, [Π6 δϑοβίϊς δη4 {Π6 8] 6 σουιζίηρ ἸηἴοΥρσε- 

[Δί] ἢ 5 ΠΟ Παά τἢτπ|5 Ὀξεη βίαγίθα ἀδνεὶορεα ν ἢ ἃ τηδύνε!]οι5 

ΤΑρΙαϊν. Απλργοβα γεργοάϊοθβ ναί γα Πᾶνα βεθη ἴῃ ΤἘΓΟΤη 6 

Δη4, ἴῃ δάαϊίοη, Πη45 τῃὴ6 (Πγϑὲ δ5 [6 βεοοηᾶ Αάδχῃ ἴῃ {Π6 

« ξβοοῃᾷ οἢὨ114 οὗ Ἐσο]65. ἵν. 15 δῃά {ῃ6 ἀοοσίγης οὗ ἴῃς ΤΥΙΏΙΥ 

τη {Ππ||ν ἴῃ 1π6 ἘΠ ΤΘΕΙΟΙΕ σοΙα" οὗ ἘςΟΟΙΘΘ: τν. 12. ΠΕ ΕΠ ΕΞ 

σΟΓΙΙΖΙησ, ΤΥ 5.104] τηθὶῃοα 15 Το η4 γεΐ Πιγίποῦ Ἐχραπαςξα τη 

ατεροῦυ ἴπΠ6 (ταδί ((υηελογία7,γ ογι “Σοὖ), ἀπὰ αἴζεσ {ΠῈ6 πηᾶγνεὶ- 

ἸΙοιι5 ᾿πἰουργοίδί οηβ οὐ Παὶ ὈΟΟΚ ποῖ! ηρ 566 115 ᾿ΠΠΡΟ551016. [ἢ 

{Π6 δρρ]οδίίοη οὗ {Παΐὶ πιείῃοά ἴο Ἐοο]οϑιαβίθϑ [Π6 ἴννο Ἰθϑ θὺβ 

οὗ ἴῃς πιγϑίϊσ βοῆοοὶ, ἈΙΟΠαγά δἀπα προ οὗ δὲ Ψιοίου, ΒΟ] ἃ 

[οτεπχοβί ρ'αοθ. [Ἃ}ἢ “1ῃ6 τῖνουβ ἰΠδί στὰ ἰηἴο [6 564 (Εςο]65. 

Ι. 7) ἴῃς ἰουμηεσ βη45 ἴπΠ6 ἤδβϑβῃϊ!υ ᾿υϑῖ5. [πὶ βϑεῖὴ ϑνεεῖ δηά 

ΡΙεαβδαηίΐί, γαῖ εηά ἴῃ ὈϊΠςΈΓΠη655. [ἢ {Π6 “σαϑβίϊηρ ἀὐνᾶὺ οἱ βίοῃςβϑ᾽" 

(Εςο]65. 111.. 5) 1ῃ6 Ἰαίίευ 5665 {Π6 τη] ρ]]σδίϊοη οὗ σοοά ννοσῦῖϑ, 

ἴῃ 16 ““φρδαίμπεγιηρ ϑίοηθϑ᾽" (Π6 τευναγα οἱ ἴῇοβε ψοῦκθ. ΤΠῈ 

Ηδρσρσαάιϊβίϊς ῃγεῖῃοα, Ποννενεσ, σα] ηδίοϑ τη Ῥεῖ Το αγα, 

δηα 5 ἐχροβιίίοη οἵ Ἐςο]65. χϊ, 5 Ῥγοϑϑηΐβ, ΡΈυΠρ5, {Π6 φάζέγια 

Ζλμίς οὔ [15 βέγ]ε οἱ ̓ πἰογργείδίιοη. ὙΠῸ “δ]πηοηα," ψ ἢ 15 τη, 

5Π6]1 δηα ΚΕΙΠΕ], ΔΏσΕ5 ἴο {Π6 {ΠΠρατ6 παίατα οὗ (ῃγιβί, θοάν, 

5011], δηᾶὰ Τεῖϊῖγ. [{ πονεῖ ψῇθη δ τοβϑα ἤομὰ {Π6 ἄδδα. 

ΤΠ ἰδιτεπιηρ οὗ [η6 “ρυδϑϑῃορρεγ" (50 {Π6 ΨΌ]Ρ, 2,2 2γι οἡἐαῤΖζηζ 
ἐοοιέδία) τερτθϑεηΐβ {πΠ6 δαχηϊιβδϑδίοη οἵ {π6 (αεῃί1165, ἰδαριηρ, ἃ5 

Ιδὰρ5 {Πῃ6 συδβϑϑῃορρεζ, ἰηἴο {πθ Ὁ πύσγοῃ οὗ (γϑί. [ἢ {π6 Ν υΐρ. 

ἴου “ἄδβϑισγα 5}4]] [411 (ἠεεζῥαῤζίμν, σαῤῥαγ15) μ6 5βεαὲβ [ῃς6 ἀϊβρεῖ- 

5100 Οὗ {Π6 πη 6] Θνιηρ. 
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ΤῊΘ σομιϊ πα οὗ σα ϑϑίοῃ ἴῃ {Π15 τπῃοίῃοά νὰ5 Ὀσόκεη ὈΥ 

ΝΙΟΠΟΪα5 ἀθ Τγζα, νο, πανίηρσ Ὀδθη Ὀογῃ δηά βδἀποδίθά ἴῃ [ῃ 6 

765} βομοοὶβ παι Παά δὶς τῃ8 ᾿πἤπεηςς οὗ [Π6 ποσα οὐ τσ αὶ] 
5ρ τ οὗ Μαϊπηοηά 65, Ἰα]ἃ 5ίγεϑϑ οἡ {πΠῸ πθοθβϑιν οὗ ἢγϑί βείησ 

[868 1Πογαὶ πηθαηΐηρ οὗ [η6 ἰαχί Ὀεΐίογαε δηζοτησ πο βρεουϊδίϊοῃ 

ΟΠ ἴΐ5. 8Δ]ΠΘΘΌΓΙΟΔ], πΊΟΓ8], πα ἀπαρορίοδὶ οὐ πιυϑίϊσαὶ ππθαηίηρϑ, 

Δη4 50 164 {π86 ψᾶὺ ἴο {πῸ επ αυίγιθ5 οἵ ἰαῖου βιμάξηϊβ. [ἢ [ῃϊ15 Πα 
νγὰ5 [Ο]οννεα ὈΥ 1 Πεὺ ΠοβαῈ νίαν 45 ἴο {Π6 δῖ ΠοΥβῃϊρ οὗ {ΠῈ 

Βοοῖϊς μΒᾶανε ὕβεῃ δίγεδάν ποιϊςθά (Παρ. 11.) δηα πὸ τηδί παῖ π5 

ἴῃ ΠΪ5 Οοηεγηογιίαγ ογ᾽ ΚΕ οοἰεσίαςσίος [μα 115 αἰπὶ ννὰ5. ἴο τεὐθοῖ {ΠῸ 

᾿ἀϑοδίϊο, β]ΟΟΤΩΥ νον οὗ ἸΠ6 οἵἩ ννῆϊο ἢ πλοηαβίϊο πηι ννὰ5 {Π6 ἀε- 

νε]ορτηδηί, απ ἴο σοϊπτη θη ἃ [186 οἵ δοἰΐνα πα πίτυν Δα 51Π1018 
᾿ῃηποσεηΐ εη]ουτηθηΐ. ΓΙᾺ ΟΥ νγὰ5 ΓΟ] ονγεα ἴῃ 15 τὰ Ὀγ Μεϊδη- 

οἴμοῃ, 8πη4 50 ὲ δηΐθσ οἡ {(ῃς [τπη6 οὗ 1παϊνιπ|4] σοπηπηθηϊαίοῦϑ, 

Οτοίπιβ δηα 15 ΓΟ] ον εῦβ, βοῇ {Π1η ΚΙηρ᾽ ἔου Πἰτηβε]ΐ, αηα νψογκίηρ 

οὐ 15 οὐ σοπο]ϑίοῃ 85 ἴο {π6 τηβδηϊησ οὗ πα ϊν! 18] ραβϑασαϑ 

δΔη4 {μ6 απ οἵ ἴῃς. σοὶ Ῥοοκ. Τῇα 1Ἰπηἰ[5 οἵ ἴΠ6 ριεϑβεηὶ 

νοϊαπη8 ἄο ποὶ δάμη οὗ ουζ (ταοίησ [Π6 ναύγίησ ΟΡΙ ΟΠ 5 {Πι|5 

αἰτινεά αἵ, ὙἼΠοβα ψηο ψΙΞἢ ἴο [Ό]]ονν Πεπὶ ΤΠγοι ἢ {ΠΕῚΓ ΠΠΔΏΥ 

ΜΙ ΔἸηρ5. ΜΠ] πη {Π6πὶ Δηδ]γϑεα τη ΠΥ ΟἸΠ5θιρ 5 Ἐχῃδαβίϊνε 

7ημἐγοασχοίζογ ἴο 15 (ογι)ιθ7ι {47} ογι Κ᾿ ολεζείλ. 

ΓΠΗΑΡΤΕΚΝ ΝΠ. 

ΑΝΑΙΥΒΙΒ. ΟΕ ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΈΒ. 

Τὰ [Ὁ]Π]}ονν5 ἔτοπι νῃδί Πα5 Ὀθθη δἰγοϑαν 5814 (ἢ 8Ρ, 111.) {παΐ [ἢ 6 
ΒοΟΚ ῬὈβίοζε τι8 15 νΘΥῪ ἔδυ τεπιονϑά ἔγομῃ ἰπΠ6 σΠαγδοίε οἱ ἃ 505- 

[απηϑίὶς ἰγθαίϊθα δηά {μπϑγείοτα ἄοθ5 ποῖ γον Δα Πη1 οὗ ἃ ἔουτη 8] 

ΔηδΙγϑῖβθ. ΟΥ̓ μαΐ ψ1} πον ΡῈ αἰϊειηρίεα Δοσοτα! 5 ]ΥῪ 15 γαῖπου ἴο 

ῬΙΈρΡατα ἰῃ6 τεϑάθυ ἴοσ [Π8 βίπαάγν οὗ της ὈοοΙκ [561 Ὀγζ ἰγδοϊκίηρ, 

45 ἴδ δ8 ἰῃς σοπάϊτομβ. οὗ [πΠ6 οαϑε δα πη, [Π6 οϑο!]]δίϊοη5 δηά 

ν Πἀθτησδ οἵ ἰπουρῃΐ Ὀγ ψὨΙΟἢ [ῃ6 νυτ ΕΥ πλαῖζε5 Π15 ὙὙΧᾺΥ [0 Π]5 

Πη8] σοποϊαβδίοη. [{ ψ1}} θ6 σοηνεηϊθηΐ, 45 ἴῃ {Π6 [464] ὈΙΟσ ΡΥ 

δίνεῃ ἴῃ σἤΔΡ. 111.) ἴο 1868 {π6 πϑῖηὴβ Κομοίθίῃ ἃ5 {πὶ ὈΥ ΒΟ ἢ 

1ῃ6 ψτιτεῦ 5 η θα Πἰτ56 1 ἴο θ6 Κηομνη. 

ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΞΤΕΒ γι 
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(η) 1. 1--ι1. Τὴε ῬΟΟΙς ορεη5 ψῈ τερτοάποιησ {Π6 ῥῇαβε οὗ 

ἄσθραιὶγ Πα ὑγεδυῖηθθ5 ἴῃ ΜΈ ’ὑ Παᾶ οτριπαίεα. ΑἸ] [πϊηρθ δῖα 

ἐς ΔῈ Υ" Δη4 ““νὰρουτ." ὍὙΠεῖε γὰθ ΠῸ φραΐῃ ἴῃ ᾿ἰνησ (1---3). 

ἼΤΠα τηοποίΐοηυ οὗ βιοσεβδίοη ἴῃ παίασε, δπηα ἴῃ Πυτήδῃ 116, νγὰ5 αῇβο- 

Ἰαΐογ ορρτεββϑίησ. 1{ ννὰβ πηδάβ Ἔεὐξῃ ΤΊΟΥΘ 50 ὈΥ [Π6 ἔξε]ηρσ οὗ [6 

ΟὈΙΙ νου {μαξ ΒΟΟΠΟΥ ΟΥ̓ Ἰδίευ [4115 ονεῦ 411 Πυϊήδη δοίνιῖε5. ὙΏδΓα 

τγαβ ποίῃϊηρσ πεν ἴῃ {Π6 ννου]Ἱά, ποίῃϊηρσ ρειτηδηδηΐ (4--- 1). 

(2) 1. 12-- 11. 285. Κοπμεϊείῃ ἀρρεδῖβ ἴῃ 6 ρΡεϊβοηδίβα ομδγδοίευ 

οὗ {Πε6 βοὴ οἵ Τθαν!, δηά δ5 β0 ἢ τείγασεϑ 15 Ἔχρείίεσηοα. Ἦδ πδά 

[ουπμα {π6 βϑδύσῃ δίζευ νν]βάοπὶ ὑγεδΥ βοὴ 8 8ΔΠ4 τιηϑαϑίγιησ. ΙΓ γγὰβ 

811 ““νὰροὺῦγ δηᾶὰ [βεάϊησ θροὴ ψιη4.᾽" Ιπούεξαθε οἵ Κηον]εᾶσε νγα5 

Ῥαΐ ᾿πούβαβε οὗ βουζον (1. 12---τ8). ΕἼΟΙῚ ψ]ϑάομι Πς Πδά ἰυγηεά ἴο 

ΚΙΏΡΙΥ 5ἰαίβ, δηα τηασηϊἤοθησθ, ἀπά Ἰπχατυ, δΔη4 Πα ἰουηά {Πδὲ [Π15 

εαἶδο νναὰβ νδηϊίυ, απα νυποὰί ρῥγοῆί (11. 1---τ 1). ὙΠΘη σατης {πε βἰθάν 

οἵ Βυϊηδῃ παίαγα ἴῃ 15. τηδ 1014 ΡΠ δ565 οἱ ϑϑη}ν δηα ᾿ηϑαηϊίγ, δηά 

Βοιηθίῃϊησ νγὰβ σαϊηθβα ἴῃ {Π6 σοηνϊοίίοη [Παΐ (Π6 ἰΌυηὉΥ νγὰ5 Ὀείίεῦ 

{ΠΔη {Π6 Ἰδαίου (11. 12, 12). ΤῊ ννὰβ 500η ἰτανεῖβεά, πονγενοσ, ὈΓ 

{π6 1πουρλξ [Παΐ [Π6 δἀναπίασε ἰαβίβα Ῥαυΐ [ου {πΠ6 Π{{|θΔ| βΒραη οἵ 11{6, 
Δ η4 (Π81 ἀεαίῃ, [Π6 στεαΐ εν}! ]εσ, ρ]αοεα [Π6 τνρῖβε τηδῃ δπά (Πς ἴοο] 

ΟἹ [Π6 βδϑῖηςε ἰοοίϊησ, δηᾶ {παΐ ἐποιρῃΐ τηδᾶς 116 ποτα Παίεία! {Πδὴ 

Ῥείοτθ, δῃα ἀεερεπεᾶ [ῃς [βεϊησ {Πα 411] ννὰβ νδῃϊῦ δηα ““ [δξεάϊησ 

προ πα" (11. 14---22). Ηδ [61] Ῥδοκ ἔγομὴ 411 [115 Ῥγοῆί]εββ ἐπ ἄθανουῦ 

ΠΡΟ ἃ 1655 Δι το 5 γαῖ τηογα Ῥγϑοίοα] δηα αἰίαϊπαθ]ε 1464]. Τὸ 

εαΐ δῃᾶ ἅπηΐς, ποΐί στ (6 ΠΙσθηβα οὗ [ῃ6 βϑθηβια]βί, πὲ 85 Π6 σοη- 

ἀΙοη οὗ 4 πεαϊίῃν δοινιίγ, δοσθρίϊησ [ῃ6 Ἰηϊαἰοη5. οἵ τηδη 5 

ΘΑΥΓΠΪΥ 11{6, [15 νγαὰβ αἱ ἰϑαβί βαΐβ, δηᾶ 1 τεσεϊνεα δ5 ἴτοιη {πΠ6 παῃά 

οἵ αοά, ποΐῖ οἴπογννίβα [Πδῃ σε] σΊοιιβ. 

1Π|. 1--17. Αποίῃοῦ {ποιρῃς ΠΕ]ρ5 ἴο τεβίογε {πε τη οὗ Κομθ βίῃ 

ἴο Θαυμρταπη. Δ ]βάοπιὶ 1165 ἴῃ ΤΟρρογίμηθηθββυ Ὑπ6 σἤδησεβ δΔη6 

σμδηροβ οὗ [Π{πὸ Πᾶνε βοῇ {πΠε]Ὶ δρροϊηϊεα βϑαβοὴ ἴῃ ἃ αϊνίηε ογάθυ. 

Μδη᾽ 5 νυνϑάομι 15 ἴο ἴαϊε βοὴ οὗ {ῃδπὶ 1 15 βϑαϑθοῃ, ποΐ ἴο βίχίνε 

ΓΕΒ ]αβϑὶνῪ αἰζεσ (Παΐ ὙΠΟ 15 ποί σίνεῃ πἰπὶ (1---ὃ). Απᾶ γεΐ {μετα 

ἰβ. ἃ ἀϊβί τ Ιηρ εἰθιηθηΐ ἴῃ τηδ 5 ΨΕΙΥ͂ Ππαΐασα ὙΠΟ ΠΙη6Υ5 [Π15 σοη- 

ΓΟΥΤΑΪΥ ἴο οἰτοπιηβίδηοθβ δ ἰ5 ἃ “Ῥεΐῃσ οἴ Ιαῦσε ἀϊβοουγβα, Ἰοοκίησ 
Ῥείοσα δῃα αδἰζου,᾿" δῃηα οἵανεβ ἴο ἢπα Ὀεδαί δηα οσάδσ [Ὠσουσποιῦς (Π6 
πηΐνευβα (9--11)ὴ. Υεῖ δ τησβί ΓΈΡΥΈ55, Οὐ δ 1θαβί ᾿ΠἸπη1ΐ {Παΐ ογανίηρ, 

Δηα [41] Ῥαοὶς ἂ5. θεΐοτε. ὑροὴ [Π6 Ῥγδοίσα θα ἀπο οὗ ποπεβὲ ἰδρουγ 

Δηα ᾿Ἰπποσοπξ εη]ουσηθηΐ. ϑῈΟἢ ἃ 1Π{ὸ νγὰβ σοῃβιδίθης ἢ (Πδὲ “ἔδυ 

οὗ ἀοα᾽" νἜ]Οὴ νγὰβ {πεῸὸὶ Ῥερσίηηϊησ οὗ ψίβάοπῃ (11. 12--14). Απᾶ {Παὶ 

ἴβαγ οἵ ἀοά Ἰεά οἡ ἴο ἴπ6 {πουρῃΐ οὗ ἃ ἰανν οὗ τε θα ςοη πουκίησ 
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[Ὠγοῦρῇ {πε ἀϊδογάδιβ οὗ {Π6 ψουἹα (15---τ7). ΤῈ γγὰβ ἃ πουρηϊΐ, ἃ ἔξασ, 

ἃ ορεβ. Οὐουϊὰ πε βὰὺ (παΐ ἴ νὰβ τοῖα ὟΠὦοΟ οουἹά δῆϑννεσ {πε 

αυδβίίοη 45 ἰο {π6 ““σ ποτ ἢ οὗὨ πιδη᾽5 5ριγ δέοσ ἀβαίῃ}: γαβ ποῖ 

ἢ5. Π|δ6 βαθήεος ἴο {π6 βαπα σοπαϊοηβ 85 ἰΠαΐ οὗ Ὀβαβίϑὺ ὙΤηδὲ ἀουθί 
μιὶσῃς 6 ραϊηΐαὶ], Ῥαὶ 1 414 ποί αἴξοϊ (πε ῥυδοίϊοαὶ 1464] ἴο νυ ]ο 

με Παά Ῥεΐογτε Ῥεεη 1ε4. Τί πεεά ποί Ἰεβδα ἴο ἀββρϑῖγ, οὐ᾽ πηϑάηεββ, Οὐ 

τΕο 1655 ρτοῆϊσαου. Ἀδαβοηδῦὶς ἰαθουτ, γραϑοηϑ Ὁ] οπ]ουπιεηΐ, (Παΐί 

νγα 5 511 νι Π]1η Π15 γεδοῇ. 
(3, ΙΝ 1--16. Νεὲν ρῇδαβεθβ οὗ ἐπουρῃςξ δἵα ᾿παϊοαίθα Ὀγ [ἢ νγοτάβ 

“1 τεἰαγηεά," ΧΙ σοηῃϑιἤετεα," ὙὍὙΠηὲῈ ψτοηρδ δηα τηΐβεσῖεβ οἵ {πε 
σγοΥἹά, {πε σαβετγιηρε οὗ οἵοῖβ ταί που [Π8η 5 οὐνῃ, {Π656 νγεῖσῃβα οἡ 

ἢ15 δρίστιί. Ηον σου Πα δοσοὰπηΐξ ἴοσ {πεῖ (ἰν. τ---29).. δ'γαβ 1ἰ 

γνΟσ ΒΒ ὑνΠ116 Ἰαθουτίησ δ η [ῃ6 σποοεββ οὗ ἢΠῖ5 Ιαουσ ἀ14 Ραΐϊ Ἔχροβα 

8. πΊΔΠ ἴο ξηνγῦ δαβ 1ἰ Ῥείίεσ ποΐ ἴο ἰδαθοιστ πεη ᾿ἱπάοϊεηοα ἰε οἢ 

ἴο Ρονεσίυ ἢ (1ν. 4). ΤΠδα εχίγεπηεβ οἵ γε] ἢ ἀπα ρονεχίυ Ὀτουρσῃί {πε 

ΤΙβὶς οὗ ἰβοϊδίίοῃ, δπα οὰὐξ ἃ τηδη οἱ Ποπιὶ παΐ σου ΡΠ] ΟΠ5Π1Ρ ΠΟ 

νγὰ5 αἱ ἰεαδί δὴ ππαϊιοϑίϊοηθα σοοά (ἰν. 7---12)ὲ. Ηἰ5 βυΐνευ οὗ [ἰἴε, 

ΑΠΚα τη {Π6 νἱοἰδβδιπάθϑ5 οἵ πδίϊομδὶ δπα ἱπάϊνι πα] 116, Ορρύεβϑϑεβ ΠΙτη 

οηςα πιοῦα ῚΠ {Π6 {Ππουσῃι {παι 41] 15 νη! ἀπά ““Γεοἄϊηρ προη νη ἢ 
(ἀν. 13--τ6). 

(4) ΚΝ. 1- ἯΙ. 12. ὙὝΠεῖε νὰθ οπα ῥὑῇῃᾶβε οὗ πιπηδη [16 ψΕϊςἢ γεῖ 
ΓοιηδΙΠΕα (ο Ὀ6 ἐχϑηληθα, ΚομοΙείῃ ἰὰγπεά ἴο {πε τα] σὶ οηϊδίβ οὐ ἢ15 

[πη6. Πιά πα Πηά δηγίπίηρσ ποῖα βαἰιϑίγίησ ποτε ὙΠῸ ΔΗΒΥΤΕΥ νγα5 

{παἰ πε ἰοσαπα ΠοΟΙ]ονγη 655, ἐουπιδ]βιη, Πυροοσίϑυ, ἔτνοίοιιβ Ἔχοῦβεβ δπά 

ἀγθαμηβ ἰβίζθη ἴοσ τθ 165 (ν. 1--- 7). ΕτοηΣ {Π6 τεϊσίοιβ 6 πα ἰυτηεά 

ἴο {88 ΡοΟΙΠΙοαΪ, δηα ἐμοῖς αἶβο 411 νγὰβ δῃοιϊηδίοιιβ απα ἀἰβῃθατίεηίησ, 

γα] εΥ5 ορργαββδίησ (Π6 {ΠΠ|6 5 οἵ {πε 501], γεῖ 1655 ΠΑΡΡΥ ἴῃ {πεὶΓ ὑγθδ ἢ 

[Π8ηῃ {πεῸ ἰαθουγειβ ἴῃ {πεῖν ρονεγίγ, μεαρίπησ ΠΡ τοῃεβ δηά ποῖ Κπονῖησ 

Ὸ 5Ποι] 4 σαίπεῦ ἴΠεπὶ (γ. 8---τ 7). Υ̓́Παἰ τεπιαϊηεα Ὀὰὲ ἴο παῖε 

(Π6 Ῥεβί οἵ [8 ὉΠΩ͂ΘΥ ϑθοῃ σοπάϊπομβ, βεοκίηρσ ποι ΠοῚ ρΡονυευῖν ΠΟΥ 

τ ἢ 65, τα]οϊοίησ ἴῃ (ἀοά᾽β σἰἤ5 οὗ ὑγεδ!ἢ δηα Πποπουὺῦ ΜΙ] ΠΪη [ῃς βαῖης 

ἸΠηγ!τ]οη5 85 Ὀδίοτε ἢ (ν. 12---2ο)ὴ. Υε5, Ραξ {πϑη {πεῖὲ σοτηθ5 οπσα 

τηοτα ἴΠ6 ἀδργεββίηρ πουσῃς ἐπα νγα τηπβί ἰδανε 411 {Πϊ5, οἴϊεπ θεΐοτε νγε 

πᾶνε Παά ΔηΥ γ68] βπ]ουμηεπὶ οὗ ἰ. Αποίμεδι σοπιεβ ἀπ τϑὰρβ ψμδὶ 

γε Παύβ βδοῦῃ. οι] ἰξ ποί 6 Ῥείίεσ ἰῃδὲ γε μαά ποῖ θβεῆ Ῥοζῃῦ 

[5 ποῖ ὄδνεὴῇ {Π15 πιοάεγαίεα αἰπὶ, {Π|5 Ἰονγεῦ 1468], α ἀθ᾽ αϑίοη δηά ἃ 

ἀσεδτη, Βα ]εςΐ, 45 [Πς ΕΙΘΉ ΘΓ δἰἷπὶ νγαβ, ἰο {Πε ἄοοπι οὗ νδηϊίγ 9 (Υ]. 1---τ2). 

(5) ΝΙΙ. 1-292. ΤΠε ϑυοςεββϑίοη οἵ {πουρηῖ5 ῬὈεοοπηθβ 1655 σοη- 

βεραίίνε δηᾶ ϑυβίετηδίίο, δηᾶ νγαὰ πᾶνε (μ8Ὲ ἰεββοὴβ ΟἹ ΤΩΘΔΗΥ ἰπΐπρϑ 

ὙΒΙ ἢ ΟΠ θη μά Ῥεεη ἰδιρμξ ΕΥ̓͂ Ηἰ5 ἐχρείθεηοθ Βαεραίδέϊοη, {Ππ|Ὸ 

7::-2 



[ὁό [ΝΤΕΟΘΌΌΟΤΙΟΝ. 

ἔαὶγ πϑτὴθ ἰπαὶ 15 ἰταρυδηΐ ἴῃ {Π6 ΤΠ ΠΊΟΥΕ5 οὗ τθῃ, (15 15 Ὀείίεσ (ἢδῃ 

Υἱσῆθ5 ΟΥ̓ ΡΙβαβθισθ. [1 15 ψουίῃ ἀγίηρ ἴο σεί {παΐ ροβίμυμηοιιβ 1π|- 

τηοχίϑ! ν (ν11. 1). Τὶ 15 σου ψΠ116 ἴο νἱϑιί {Π6 βουγονίηρ δηά {πε 

5101, ἴῸΥ 50 ψγὲ Ἰθβαύῃ ἰο ϑυῃρδίῃϊζα δῃηὰ οογτεοὶ (ῃς ἢαίίεπηρσ ἀεοεῖ5 

οἵ ἔαϊβε ἤορεβ, δῃᾶ ἰεαύῃ {Π6 σα] ΠΊη655 οὐ ψιβάοιῃ (ν]}. 2ώ---6)ὴ. ΤῊΣ 

τοοί-εν}} ἴῃ ΠΠ6 15 ἱτπηραίίθηοθ, {Π6 5 ἰο Πᾶνε ᾿ϊγεά ἴπ ἃ ΤΟΥΤΠΕΥ 

ἄρα, ὑηάεγ ἀϊἤεγεηΐ σοηά!10η5 (11. 7---1ο)ὴ. ῬΥΟΒΡΕΓΙΠΥ͂ Δη4] Δάνουβ!ῦ 
Πᾶνα βδοῦ {61} 6505, 8η4 ἴῃ εδοὴ γα πεβά Π6 βρίσιξ νυν] ἢ δοσερίβ 

ὙΠδὶ σΟΠΊ65 ἴο τι5 δ5 ραῖΐί οἵ (οα᾽β ογάει, δῃηά δγυοϊάβ. (ῆς []βεῃοοά 

οὗ εδχίγειηθϑ (ν11. 11---ι8). ΤΠ νγὰ5 νυιβάοσῃ, Ὀαΐ {Π6 πη ἤονν ἴδνν ὑγεῖ6 

156, πον [α΄ ἴδνγευ 511] πεῦα τἱρῃηίθοιβὺ Οπα διηοησ ἃ {ποιιβαηά 

τσ ῬῈ ἰουηα δηοηρ πη6η; πΠοΐ Οὴ86 ΔΟηρ 411] [Π6 ΟΠ ὙΥΠΟΙΊ 

ΚΟΠΘΙε(ἢ μα ανεῦ Κπονη. ὍΠ6 σοποϊιιϑίοη ἴο ΠΟ Πα νγὰ5 ἰεὰἀ ννὰβ 

[Π4ἰ τηδη᾽ 5 τβεάοῃι ἢδα τᾶτγθα (σοα᾽ 5 ΟΥ̓ΘΥ 85 1 νγὰβ γε Ης Ἰοοκεα 

ΟἹ 81] (πΠαΐ Ηξ Παᾷᾶ τηδήβ «πα βὰν ἰΠδΐ 1ἰ νγὰβ νευῪ σοοά (11. 19---20). 

(6) ΤΙ. 1--ΟΠ͵ἼΧ. 10. ΤῊ ϑ8η16 νγεαῦὺ σοιηά 15 ἰτοἀάδη νεῖ αρϑίη. 

ΤῊβ ἐχρευίθησα οὗ ΚΚομο]θίῃ ἰἤτοννβ Π15. ΤΠ ΠΡῸΠ 6 ψ]βάοιη {παῖ 

ἰἴ5. πεβάεξα ὃγ ἴῃοβε ψῆο |ἴγε ἴῃ (ἢε σουγίβ οἵ Κίησϑβ (ν111, 1--5). Βαϊ 

(παΐ 1{|{6, ψ τ 15. ἀπεαα8ὶ αἸβεΠυς!οη οὗ γαννατὰβ δηα ΠΟπΠουγβ, 81η- 

Ὀιςοη οαΐξ 5μοτέ ΌΥ ἀδδίῃ, ρονεσ Παγίησ 115 Ῥοββθββου, {Π6 υηγὶσῃΐζθοιιβ 

ΤΌΠΟΙ ἜΧΌ] Ωρ 1η 15 ᾿ΠῚρ ΠΥ, {Π656 νγεσα [Γ65]}} 6] επηθπίβ οὗ ἀἰβουάθυ ἀπά 

νδηϊγ. Ἠδῤς τειτγεα οὔσας τηοτα ἔγοιη ἰῃς 116 οἵ σουτί5 ἴο {Πμαΐ οὗ ἃ 

{8} 6111] 5θο] ϑίοη 8 Πα σα ]η} δ] ουπηεηΐ (ν 111. 6---1 5). ΔΥΙδι ργοῆί ννὰβ 

{Πογα [ἢ βρεου]δίίηρ οα ἴΠ6 ῬΓΟΌ]ΘΠ15 ρῥγεβεηίθα ὈΥ Πἰβίουυ ΔΠΥ͂ ΠΊΟΙΕ 

[Παῃ οη ἴῃοββε οἵ ᾿παϊνι πα] τπεη δῖα 4150 {Πεγα νναὰβ [Παΐ ὙΠ] Ο ἢ νγὰβ 
ἰηϑογαία Ὁ 16. Μεη τρίς ἰ1κ οἵ {πε Ιανν οὗ τειγ υίοη, πηῖρῆς ἴδε] (πὲ 

{Ππεύα τπιιϑὲ ΡῈ ϑιο ἃ αν, Ὀαΐ ἰαςῖβ νεῖα ἀραϊηϑί πεῖ. ὙΠοΥα ννα5 

οπ6 δνεηΐ ἴο {π6 τἱρῃΐθουβ δηὰ ἰἢ6 ψιοῖκεα (111. τ6---ἰχ, 3). Βείοις, 

(μαι πουρῃΐς πᾶ αἰτηοδί ἀτγίνεη ἢϊπὶ ἴο ἀδβραῖὶσ.0 Νον, {πεῸ ραΐίῃ ΌῪ 

ννΒΠΙΟἢ Π6 [85 ἰγαυ]]6α 85 164 Ὠΐτη ἰο 8 {ὙΠ Ὲ 7 βο]ί!οη οἵ {Π6 ΡΥΟΌ]ΘΠ1. 

Μακε 16 νου ᾿ἰνίηρ.  ουϊ,, ταϑί, σε]οῖσθ, ἰαὺ αϑ146 [Π6 νεχίησ 

4αρϑίϊοηθ νΏ]οἢ παῖε [16 πλϊβουα Ὁ ]6. ΑἸ] Ῥεγομα 15 ἀδυκηθβ5. (ἰχ. 

4---το). 

(7) 1Χ. 11- Χ,. 20. Α5 Ῥείοτε, {πΠ6 ρῆταβε “1 σείαγηθα "ἢ 1ηἀϊσαΐοβ ἃ 

ἔτεβῃ 5ίατί οἵ [πουρῃί. ἸΚοπδ οί Ἰοοκβ οἡ [16 δηά 15 βίγαοὶς Ὀγ {πε 

νγδπΐ οὗ Ρῥιορογίίοῃ ἴῃ {π6 αι θα Ίοη οὗ 115 τενναιάβ. ὙΠηῈ τσα 15 

ποί ἴο (8 ϑυν, Τιπθ ἃπα σἤδηοα βδεῖ ἴο οὐάθυ 4]1 (πΐηρβ. ὍΠε 

ΞΟῚ5 Οὗ ΠΊΘη 816 ΘηβηδΊθα ἴῃ δ εν] πεῖ. ΝΥ ]βάοπὶ ἄοαβ τότε [ἤδη 

βίγθησίῃ, δηα γαῖ {Π6 ννῖδα τηδη 15 [ογροίίεῃ δηᾶ γε] ἢ σδυτ165 οὔ [ΠῈ 

Ὑγου 4 5 Ποποῦβ (ἰχ. 11---τ8). Βνθηῃ ἴῃ {πα τῦῖϑο ἴἤθγα 4.6 [011165 {ῃδί 
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ΤῊΔΥ {πεὶγ ψ βάθη, δηα ἰπουρ γα ἄδβρίβα {Π6 ἴοοϊ, νγε 566 ἢϊτη 5: {{πηρ 

ἴπ ΒΙΡῊ ΡΙδοεβ (Χχ. 1--Ξ7).. ὍὙΠ6 ἸΙαθουῦ οἵ [ῃ68 τγϑίουπιθυ, ΨηὴΟ 56εῖκβ ἴο 

βεὶ {πΐπηρθ τίρῃϊ, εμαβ ἰοο οἴϊβῃ ἴῃ ἢΪβ οὐ συ]ὶῃ δηα αἴδβρταςθ, δηά (ἢς 
δπλρ γ-μπεδάβα ῬΑΌΡΙΕΣ σαΐϊῃμβ {ἴπ6 ἄδυ (Χχ. 8--ῖι5). ὙΠῸ εν}]5 οἵ πλ15- 

σονεγησηθηΐ, {πῸ οδρτίοα οἵ ἃ ὈΟΥ ἰκῖηρ, {Π6 ΟρῬΥἜββίοη5 οἵ ἢΪ5 τη] βίθυϑ, 

ὑγογα Ῥαίθηξ Ἔν1]5, απα γεῖ {ποτα 85. ΠΟ ΓΕΠΊΘΟΥῪ [οΥ ἔΠθτὴ ]Που  ΡΕ1]] 

Δ Πα πο σουγ86 ρθη δχοαρῖ 5116πὲ δοχαΐθβοεηοα (χ. 16----20). 

(8) ΧΙ. 1---ΧΤῚ, 7. Κομεϊβίῃ ἔξεῖβ {παὶ 10 15 {π|6 {Π6 56 ΠΠΔΗΥ γδη- 

ἀευηρβ 5Ποι14 δη4, δηα ἰπδΐ ἢ15 Ὀοοΐκ, ρευμαρ8 ἢ15 [1{6 αἴ5ο, 15 ἀσαίηρ 

ἴο ἃ οἷοβα, Ηε ραββεβ ἐπογείοτε ἴο μῖοτε ἀϊγεοῖ ἐραομίηρ. ΝΥ μιδίενεσ 
ΕἸβα νγαὰβ ἀουθίπι), 1 ννγὰβ οἰθαν ἐμαὶ ἴο ἄο ροοά υχυξὲ ΡῈ γἱρῃί. Τὸ 

τι586 Ορρουίιηϊτεβ ἔου ἃ ψι46 Ἕμαυγ, Πποὰὲ ονευ-Δηχίοιιβ σαύθ 85 ἴῸ 

᾿πητη δα Ἰδίδ ὑθϑα 5, (15 σγᾶ5 {πῸὸ ρϑίῃ οὐ νψίβάοιῃ (χὶ. 1-6ὴ. ὍΤΠΙ15 αἱ 

Ἰεαβδὲ τηδᾶς 16 νου ᾿ἰνίησ, ἐνεῃ ἐποιρὶὶ ἀδυῖηθθ5 ΙΔ Ὀαγοπα [{. 

Απά ψὩΠ {Π|15. ΟἸδατεσ ἰπβίσθς ᾿πΐο {π6 {πι8 αν οἵ {|| {ΠῈγ8 οδπλα 

δι ΟἸδασευ [α1 ἢ. ΤΟΥ δῃα4 ρ]βαϑασα ψψεῖθ ποῖ ἴῃ {Πειηβαῖνεβ 61], Ὀαὶ 

ΠΟΥ τηῖρης βαϑη]ν Ῥεοομια 50, πα [ῃ6 γοιηρ τηδῃ ἴῃ {π6 πηϊάβὲ οὗ [8 

οἹονν οὗ 16, τητιδὲ στειηειε. {πᾶὶ {π6 Οτεξαίοσ 15. αἰβο [Π8 Τπᾶσὲ. δε 

8566 (οἴκθηβ οὗ {παΐ Ἰπάρτηθηξς ποὺ ἴῃ {Π6 εν] ἄανθ ΒΙΟἢ [ὉΠΟΥ͂ οπ ἃ 

116 οὗ βϑῆϑαοιβ ρ]βαβιγα-- -ἰῆς ἄξδοδυ οἵ βίσεηρίῃ, δηά ἢϑαιἢ, δῃηά 

ΓἈου 165. οὐ ρετοθρίϊοῃ δηά οὗ ἐπουρῃΐ (χὶ. 7---χι. 6). ϑόοοη [Π6 08] 

15 τεδοῃεά, δηᾶ ἄδξϑίῃ οἱοβαβ 411, αηα {Π6 βρίἰ τείασηβ ἰο οα ψῆΟ βσαᾶγα 

τὸ (χ11.). Ατϑ {ποῖα ποῖ στουηάβ ἔοσ Ῥε]δνίησ {πδὲ {π6 ἡπᾶάστηεηΐ ΠΟ ἢ 

να 566 ἤϑῖε ψουκίηρ ρδγ 411, {ΠῸ6 εἀποαίίοῃ ν]οῇ μετα 5ὸ οἴΐζθεη επα5 

ἴπ βεθηηϊησ (ἈΠ γ6, ν01}}} {Πε6η σγουῖς ουἱὐ {Πεὶγ ἰθπμάθηοίθβ ᾿ἴο γΘβα] 5 ἢ 

15 ποῖ ἐπαΐ ἃ σοποϊιβίοῃ ἴῃ ΠΟ ἢ {Π6 ΒΡΙΠῈ οὗ πηδῃ ΠΊΔΥ τοδὶ [{ νγᾶ5, 

αἱ 811 ἐενεηίβ, Κ ομε βί ἢ 5 1αβί υγογὰ οἡ {ΠεῸ σγξαΐ ργοῦ] πη. 

(9) ΧΙΠ. 8--14. ΤΠε οἹοβίηρ νεϑῖβεβ οἵ {πΠ6 Ῥοοϊς δῖα ἴῃ {πΠῸ παίιγε 

οὗ δὴ δρίϊοσιια, δαάβά, 1 15. αἰπηοβί σεγίαϊη, ὈΥ͂ δποίμεσ ψυεῦ. ὍΤΠ6 

ῬΟΟΙΚ 15 σομηπ] 64 ἴο {Π6 τεδάθυ ἃ5 νυυιςεη ὈΥ͂ ἃ 56 ΚΕ  ΔἰΟΥ ]βάοτη, 

ὙΠῸ αά βουρῃϊς ἴο τηδῖκε {πΠ6 ννογάϑβ οἵ γαῖ δοσορία 16, ψἤοβε ἱποϊβῖνα 

ΠΊΑΧΙὨ5 ΕΓΕ 85 βοδβ δηα 4115. 510} ἃ. Ῥοοΐς, 5ῃογέ δη4 ἱποομῃρ]είθ - 

α5 ἴ τηἱϊρῃί ββϑαῖὴ, νγαὰθ Ὀείίευ 1η 115 ρσερηδηΐ {γα α]ηθθς ἐΠδη {πὲ 

ἴοτηες οἵ εἰδθογαίε ϑυβίει- θα 1] οῖθ, Αβ ἃ ρυϊᾶθ ἴο (Π6 τϑαάθυ ἴῃ 

ἰτδοκίησ Π15 Ῥϑίῃ {πγουρῇ [Π6 βουσηθν μαΐ Ἰαυτιη  μῖπε βἰγασίασα οὗ {π6 

ῬόοΙκ, ἰπῃ6 βαϊίου βιπ|5 ΠΡ ὑγμαΐ βεεπιθα ἴο ὨϊηΊ, ἃ5. 1 566 π15 ἴο 5, [Π6 

οπΐοοιηθ οὗ ἴΠ6 ΨἼΠΟΙ]Θ. Τὶ νγὰβ5. πηδη 5 ψ]5άοπι ἴο ἴεαυ (οά, δη4 Κεδθρ 

Ἠ!5 σομητηδηἀτηθηΐβ δπα ᾿ἴνα ἴῃ {Π6 ἐχρεοίδίίοη οἵ Η!5 }πᾶσπηεηΐ, 
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ἘΟΘΙΘΕΞΕ ΝΘΡΗ, 

ἜΕΓΡΕΙΣΑΟΙΠΙΣ 

ΗΕ ψογᾶβ οἵ τ[π6 Ῥγεδοῆεσ, {πΠ6 βοὴ οὗ Πανὶ, Κίηρ ἴῃ 1 
ΤΕ αβδίθτη. 

δηΙΥ οὗ νϑηϊ165, 581 [η6 Ῥγεδοοσ, νη! οὗ νη 65; ἃ 

1. 7712 τυογας ο7 416 γεαελεγ} ἙῸΓ {π6 {116 οὗἩἨ [ῃ6 Βοοῖς δπᾶ ἰῃ8 
τηεδηΐηρ οὗ ἰῃ6 νγογά ἰγαῃβὶαίεα “᾿Ῥσεδομεγ᾽ (θείίευ, Θϑθῦθσ, οσὕἉ, ρεὺ- 
Παρ5, 85 [8 Ηερτεν ποι Πᾶ5 ΠῸ διί[ο16, ΚΚοῃβ]βίῃ, 85. 8 Ῥστόρεῦ ΠδΠΊ6, 
οδτυγίηρ ΜΙ 1 [16 τηθαηΐηρ οὗ θθρδύθυ), 5εὲ6 “ηΖέγοαμείίο. ὍὙΠΕ ἀ46- 
βοσρίίοη ““Κίπρ ἴῃ Τεγιβαίθτη ἡ 15 ἴῃ ἀρροβι(ίου ἢ “(π6 Ῥυεδοῃευ᾽ 
ποί νι “αν. Τὰ 15. ποίίσεδθ]ε {πὶ [Π6 πᾶτῆθα οἵ ϑοϊοιηοῃ ἰ5 ποῖ 
τηθπίἰοπ 4 45 1ἰ ἰ5 ἴῃ {πΠ6 {168 οἱ {Π6 οἴπεσ ἔνγο Ῥοοκβ δϑουι θεά ἰο ἢΪηῚ 
(Ρτον. ἱ. ᾿; ϑοηρ οὗ 850]. 1. 1). 

2. γαρῖέν οΥ ψαγιῖ{1.5] ΕΘ ἰοστὴ 15 {πε ΠΙσῃβε ἰγρα (5 ἴῃ (Π6 ἐ'βεύ- 
γαπὶ οἵ βεγναῃίβ ᾿ οὗ (ξῃ. ἰχ. 25, {π6 ““ομιεί ονεσ {π6 ομ οί" οἵ Νύμ. 11]. 
32) οὗ ἴῃς Ηξερτεν βαρευ]αίίναθ. ὙΤΠῈ ψοτα ἰγαηβὶαἰεα “ἐνδηϊίυ,᾽ 146 η- 
Εἰς 81 ψ ἢ [Π6 παπὶα ΑΒΕ] οὐ Ζ7εόε (( εη. ᾿ν. 2) θα ῃ 5 ῬΥΪΠΊΔΤΙῪ δ΄ Ῥγθϑίῃ,᾽ 
ΟΥ ““νδρουῦτ,᾽" δηά 85 βοῇ Ῥεοοσηεβ [Π6 ἰγρε οἵ 811 (Παΐ 15 βεείπρ δηάᾶ 
ΡῬεγ5ΠΔ 016 (Ρ5. Ἱχ]], 9, οχ]ῖν. 4). Γ 15 ἈΠΙΪΟΥΤΊΠΥ ἰγαηβ θα Ὀγ ὁ“ νϑηϊίγ ἢ 
ἴῃ [Π6 ἘΠΡΊΙΞΗ Ν᾽ εὐβίοῃ οἵ [Π15. Ῥοοΐς, συ βίοἢ 15 τππου]αθα οα (Π6 Ναϊσαία 
85 {παΐ νγὰβ ἀροὴ {πὸ 1 ΧΧ, ἼὍΤΠε οἴποὺ ατβεὶς νευβίοῃβ σᾶνα “γαρουγ 
οὗ ναρουτγβ᾽᾽ (Η]εσομ. 2722 ἦρος.) αὐνα [Π15 ΠΊΔΥ ρευμαΡρ5 6 τεραγαάβα 85, ἴῃ 
ΒΟτὴ6 τεβρεοίβ, ἃ ργείθεγα "186 τεπάδυησ, ὍΤΠηδ νυδιομνοτά οὗ {Π6 ῬοΟΚ, 
1ῃ6 Κευ-ποία οὗ 115 τη] ΠΟΠΟΙΥ πλιι510, πιεθίϊηρ τ5 ποὶ [655 ἔπδη {Πἰτίγ- 
ΠΙη6 {ἰπη65, 15 ἐπεγείοσθ, ὑυπείμευ γα ἴα 1ἴ δ5. ἃ ριοροβιϊίίοη ΟΥΓὁἨ 8Π 
Θχοϊατηδίίοη, {6 {Παὶ οὗ [ῃΠ6 Ερίουγθδη ροεὶ “είν δὲ τεγιόγα 
φρέγ1:ι5." (ΗΕ ον. Οὐ. τν. 7. 9), {ππῸὸ6 [Πδὲ αἰβο, χε τηδύ δαᾷ, οἵ δ. 7απὴε5 
(145. 1. 14) ἀπᾷ {π6 Ῥβαϊτηϊδί (Ρ5. χο. 3--το)ὴ. [Ι͂ω {μ6 ἤαρηε οὗ 
,δ]0771072 ΔΡΡΑΥΘΏΕΠΥ τυ θη (566 2727 αεἼ2072, ΟΠ ΔΡ. ν.} 85. ἃ σουσβοίίγα 
σοΟΙΏΡΙΕμιαπί ἴο Ἐποο] βιαβίεβ γα ἤᾶνα ἃ [{Π|6 βευῖεβ οἵ σοῃῃρδυίβοῃβ, 
τὴ6. ““ἀππι,᾽ ἰῃ8 “πη ἰτοίῃ,᾽ [6 “βοός, Ῥαΐ {πεῖα ἰῃ6 ἰάεα οὗ 
ἐγ ΔΉ Υ 15 Πτηϊεα ἰο {πὸ ““Πορε οὗ μ6 πηροάϊγ᾽ πα {π6 νυυϊίου, 85 



ω 

τἀΘΑ ἘΘΟΙΠΘΤΆΞ ΤΕΙΚ, 1: [νν. 3, 4. 

811 Ζς νδηϊίγ. Ώηδιί ρύόῆὲ δίῃ ἃ τηϑδῃ οἵ 411 15 ἰδθουγ 
γΥ ΏΙΟἢ ἢ6 ἰἈΚαῖῃ ἀηάογ [Π6 σὰη9 

Ο»δ φεῃεζδίίοη ρδβϑείῃ δαῦ, δῃα αλοΐ27 ΘΠ ΘΥΔΊΙΟἢ 

1 οὗ βεῖ ρύγροβε, ανοϊάβ. {Π6 βψεερίηρ σαπετβ] Ζαίϊοηβ οὗ {πῸὶ ὭΘΌΘΤΘΣ, 
γγΠ0 δχίθηαϑ (ῃ6 δϑβοσίίοη ἴο (ῃ6 “411 οἵ Πιυσηδη 16, ἀπα ΠυΠΊΔη δἰτη5. 
1 15 ποῖ ψιΠουΐ ϑἰσπῖποδησα [ῃδὲ δὲ Ῥδὰ], ἴῃ ψηδί 15, Ῥεύμαρβ, [6 
5ΟΙΠΔΥΥ ΓΕίεγεΠοα ἴῃ ΠΪ5  Π Πηρβ ἴο {Π15 ὈΟΟΪΚ, 565 (Π6 ψοχά ψῇϊοῇ (ῃ6 
Ι,ΧΧ. ΕΠ ΡΙογ5 Ποῖα, γηεη Πα αἰδγτηβ (Παῖς ““ἴΠε ογδαΐυσγε νγὰβ τηδά δ 
Βα ]εοῖ ἰο σαεέν᾽" δΔηα 56εῖζβ ἴο ρίδαοε {Πδΐ ἔδοξ ἴῃ 115 σῖσῃΐ γεϊδίίοῃ ἴο 
{μ6 Γαΐατε τγοϑεϊαίοη οὗ [Π6 ᾿Πηΐνεῦβε (Ομ. ν 11]. 20). 

8. "άλαξ 2γοπὲέ λαίζ ὦ »ι43] ὍὙΠ6 παεσβίίοη 15, 1Ε 15 οὈνίουβ, 85 ἴῃ 
1ῃη6 δηδίοροιιβ 4ιθϑίοη οὗ Μαῖίί. χνὶ. τό, {Π6 πτηοβί ει δίς ἔοττῃ οὗ ἃ 
πορσδίίοη. ΕῸΓ “.411: ῃϊ5 ἰδαθοιυσ ΒΟ Πα ἰδεῖ ῃ ἢ τεδά 811 115. 0011 
ὙΈΙΟΙ Π6 ὑοϊ]ϑύῦῃ, (Π6 Ἡ εΡτεν σίνίησ (Π6 εἰηρῃδϑβὶ5 οὗ [Π6 σου! δίῃ 
Οὗ {πΠ6 νεὰρ νι 15 σορηῃαίθ βαρβίαπίϊινθ. ἼΠηῈ ῬθΌδΥοΣ βυτη5 ῸΡ Π15 
εχρευίθηος οἵ [6 ἴῃ [Π15, “ἼὝΠΕΓΕ 5. 1011, δηά {ῃς 101] 15. ρσοῇιε!εββ.» 
ΤῊς ψοτχὰ ἰοῦ ““ρσοῆϊ,᾽" ποῖ τηδϑίϊηρ 5 εἰβενεσε ἰη [Π6 Ἡ ταν οὗ 6 
Ο. Τ᾿, οσουγβ ἴδῃ {ἰπλ65 ἴῃ ΕΟ] εϑιαδίεβ. [{5 δίσιοῖ πηεδηϊηρσ 15 ““(8αΐ 
νγ]Οἢ Τα πηδίη5,᾽ -ππίῃα σΌγΡΙα5, 1{ δηγ, οὗ [6 Ῥαϊδηοθ- 5 ῃθεί οὗ 6. 1 
γγ85, ΡΥΟΌΑΌΪΥ, ομα οὗ (πε ψψογαβ νγῇ]οἢ {(Π6 σοτησπηεσοα οὗ {ΠεῸ [ανγ8, δτεσ 
[ῃΠ6 (αριϊνιγ, Πα Ὀτγουρῃΐ ἰηΐο σΟΙΠΠΊΟΩ ιι56.ὡ Τὴ6 Πιδβίίοη 15 ἴῃ 
ϑαρβίδησθ, δἱπηοϑδέ ἴῃ ἰού, 1Δἀθητ10 81 ἢ (δὲ οὗ Οὐἵ {{π|65 “15 [πὸ 
νου Πνὶηρσ Ὁ 

24724127 ἐδε 5111] ὙΠῸ Ρῆγαβε {Ππ5 τιβεά, οσσυττίηρσ 20 {1π|65 ἴῃ ΖΕ εεἰεεί- 
αϑίός, Ὧδ5 ποίῃιηρσ κα 1 ἴῃ [Π6 ἰδησιαρα οὗ οἴμεσ Ῥοοῖκϑβ οὗ [ῃ6 ΟἹά 
Τεαβίδιηθηί. Τί 15. βϑβθηῖ αν ὐεακ ἴῃ ομδιδοίοσ, Ὑμὰ5 γα Πᾶυβ ἴῃ 
ΕΘ ΡΙ465, 47 222οἷ. 1220, 

ὅσα τε γᾶ τρέφει 
τὰν “Αλιος αἰθομέναν δέρκεται 
ἄνδρας τε. 

“411 ογδαίατεα {παΐ (Π6 ψῖᾶθ βαυί ἢ πουτ 5 είἢ 
ΔΉ ΙΟἢ {π6 συη ἸΙοοΪκ5 οἡ τδάϊδηΐ, δηᾶ τηδηκίηά.᾽" 

Απάᾶ ΤΠεορπβ, τ68, 
τὸ δ᾽ ἀὠτρεκές, ὄλβιος οὐδεὶς 

ἀνθρώπων, ὁπόσους ἤελιος καθορᾷ. 

ΚΟ ης {Πϊηρ᾽ 15 σογίδϊη, ἤοηδ οὗ 811] τηδηκίηά, 
Ομ ψΠοηλ [Π6 σὰη Ἰοοῖζβ ἄονγῃ, ραίῃηβ Παρρίῃεβϑβ.᾽ 

Οὐν ΕΠΡΊΒΗ “ΘῈ ΠΠΔΥΥ "ἢ ΤΥ Ὅς ποίεα 85 σοῃνευίησ᾽ ΔΠ ΔΗΔΙΟΡΟΙΙ5 
1468. 

ἃ. Οὔ ρεγεγαίζογε ῥαφεοίζ ἀτυαγ, αγια] αγιοΐλέγ ρεγιεγαΐΖογε εοηισέλ] ΤΠΕ 
βεηΐθησα ἰοβεβ ἴῃ βϑίγεηρίῃ ὈΥ (6 ψογάβ ἰηβεγίεα ἴῃ 1[4]105. Βαίίεσ, 
ΘΌΠΘΥϑῦϊο Ὀδϑϑβοῦῃ δηᾶ βϑηθυδύϊομῃ οομηθῦμῃ. ΤΠ15 15, 85 ἴὑ ΜψΈΕΓΘ, 
τῆς ἢγϑί ποΐε οἵ νϑηϊίυ. Μδῃ, ἰῃ ἰάβα {πΠε Ἰογὰ οἵ {πε βαγίῃ, ἰ5 θαΐ 85 ἃ 
ΘΙΓΔΏΡΘΙ (ΔΙΥΥΪΏΡ ἴοὺσ ἃ ἄδυ. Α5 ἴῃ {ΠῸ ἱοποῃίηρ ΡάγδὉ]6 οὗ [Π6 ϑάχοη 
οΠϊεῖ, Π6 σοπε5 ἔτοσὰ ἴῃς ἀδυζη 655 ἃ5 ἱπίο {πε ΠΙσῃΐ οὗ ἃ [δϑίϊνε μ4]1, δπὰ 
τΏδη ῥϑββεβ ἱπίο [ῃς ἄδυκηθββ οὔσας δραὶῃ (Βεάβ, Ζεί. 7157. 11. 6. 14), 



ν. "7 ΕΠΟΙΕΘΙΑΒΤΕΘΒ, 1. τος 

σομηοίῃ: ΡῬαΐ ἰπ6 φαυίῃ δοιάδίῃ [ῸΥ ὄν. Τὴ6 91 αἷθος 
ΔΙ 56 ἢ, δηα ἰῃ6 5 ροδίῃ ἄονῃ, δηα Παβίει ἢ ἴο ἢῚ5. Ῥ]δοα 

Ῥαΐ {πΠ6 δαυίῃ νυ] οἢ 15 ἴῃ 14δα βιθ]θοί ἰο Ὠΐτη Ὀοδϑίβ ἃ βΡειτηδῆθηςσα ψ]Οἢ 
6 οδηποῖ οἰδίη. [Ι͂ἢ 1ῃΠ6 Ηεῦτενν οσὰ ΠΟ Π δηβνγεῖβ ἴο ““ΤΟΥ̓ ἀνεσ᾽ 
6 Πᾶγθ, 85 δἰβεύπεσα, δὴ πἀπάεπηξα ταῖπεῦ [Π8ῃ δῃ Δ Ό5ο αἰ] Υ ἱπβηϊία 
ἀπταίίοη. 

ῬδγΔ}16]15πὶ5 οὗ ἐπουρης ργεβαπί {πϑιηβεῖνεβ ἴῃ ΕΟ] 5. χὶν. το; [00 
Χ 21 ΕΒ ΧΕΧΙ͂Σ. 12. ἀπα, γγ6 ΤΔῪ 844, ἴῃ Ἡοπλου, 221. νΊ. τ46, 

οἴη περ φύλλων. γενεή, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν. 
φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ᾽ ὕλη 
τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη" 
ὡς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει, ἡ δ᾽ ἀπολήγει. 

“Ἂς αἴ (ῃ6 ἰθανεβ, 50 15 1ῃὴ6 γδοβ οὗ τῃβῃ; 
Θοηθ (ῃ6 ψ]ηα βοδίζευβ οἡ {Π6 στοιηάᾶ, δηα βοϊὴξ 
ΤῊΕε ἔτα{1] ἰοτεβί, ἤθη {Π6 βρυ σία σΟΙΉ65, 
Ῥαΐς ἰουίῃ ; 5ο ποίβ νχα αἷβϑο νι τηϑδηϊηᾶ ; 
ΟΠ σοτηεβ ἰο 11{6, δῃοίμεσ [8115 αὐναγ. 

1 15 βἰσῃϊποαπί {παΐ {Π658 11πῈ5 ναῖε δνεῦ ἴῃ ἴΠ6 πιουίῃ οὗ Ῥυμο, 
1π6 θα ηάογ οὗ {πΠ6 ατεεὶς βοῆοο] οὗ ϑοερίϊοβ (Πτορ, Τιδοσί, 1Χ. 11. 6). 

δ. 722 “272 αἰδο αγιδοίλ] Ἐτοτὴ {πΠ6 βίαπαάροϊηΐ οἵ πιοάδγῃ {πουρδὲ 
{ῃ6 ϑη τηϊρῃΐ 566 ΠῚ Ἔνθ ΠΊΟΥΘ ἴδῃ {Π6 βαυίῃ ἴο ΡῈ [ῃς ἴγρε οἵ ρεσπα- 
πεηΐ δχἰβίθησα, θὰαϊ ἢ τε Ηδῦτενν, ῆο Ἰοοκεά οἡ 11 ἴῃ 115 Ρἢ6- 
ΠΟΙΏΊΘΏΔΙ αϑρθοί, ἴ{ νγὰ5. ποίΐ 80, δηά {ῃ6 βπῃ ϑοσογαϊ ΠΟ] ΔΡΡΘΑΥΒ ἃ5 
Ρταβθηϊηρ ποῖ ἃ σοπίταβί, θαΐ ἃ Ρδύδ]}161, ἴο Πυπιαη τηπίϑ ὉΠ δηά 
ΤΟ 5] 11655 ἰαθουσ. Κα δῖὰ τειϊηαδα οἵ {πΠ6 ἈΔΌΡΙηϊς ἱερεηα οὗ ΑΌγα- 
Βιδτηβ Ἰοοϊκίηρ οῃ {Π6 5διη, δηά, ῇεη 81 ἰετηρίβα ἰο δάουε ἴΐ, γερυββϑίηρ' 
1Π6 ἐοπηρίδιϊοη ῬΥ ΥδιοΠΐηρ᾽ 115 ροίηρ ἄοννῃ δῃηᾶ ΒΔ ΪΏΡ Τῆς Θοά 
ὙΠΟ 1 νγουβηΐρ τιυδὲ ΡῈ ἃ (οά ἰπαΐ ἄοεβ ποὶ 58εἰ." Κούδῃ, ,52έ7.. 6. 
Θίδη] εν 5 “ετυῖελ Οληγελ, 1. 1, βοΐ. 1. 

λασίοί το ἀὴς ῥία!δ τυλεὁ ἦδ 4705] ΠΕ ΡὈΥΪΠΊΔΥΥ τηδδηΐηρ' οὗ {ΠῸ ἢγϑί 
οὗ {Π6 ἔνχο νεῦρβ 15 (ῃδί οἵ {πΠ6 ρϑῃίίηρ οἵ ὁπ ὑγῆο {γᾶνε]β. αοΚ]γ. 
Ηδετα ἀραῖη νγχα πᾶνε ἴο {Π1ηἰς οὗ {πε Ὀε]ϊεΐ {παΐ, θεΐννεεη (Π6 βπηβεῖ δηά 
{Π6 σύηγίθθ, [ῃ6 ση Πδά ἃ ἰοῃρ ἸΟΌΓΏΘΥ ἴο ρδιΐοιτη, δ5 {π6 ατεεῖκς 
{πουρῃΐ, ὈΥ ἰΠ6 στεαί Οὐδθδῃ στίνεσ, {11 1 τεϊυσγηθα ἴο {πΠ6 Ῥοῖϊπέ σετα 
1 μΒαά τίβθῃ {ῃ6ς ἄδὺ Ὀείοσθ.0 Ῥοββίθ!ν [Π6 οἱοιᾶβ πα υηϊβίβ οὗ {ΠῈ 
τηοτηϊηρ σγεσα {Πουρῃΐ οὗ 845 {Π6 ρϑηίϊῃηρ οἵ {Π6 5ιη, 85 οἱ “{Π8 βίτοῃρ 
ΤΏΔΠ ᾿ ΨἭΠῸ “τὰ 5 15 τδοθ ̓ (5. ΧΙΧ. 5). 

ῬΑγ811615 ργεβεηΐ ἘΠΕ ΠΊΒΕ]ν 65 ἴῃ Ῥ5. χῖχ. 5 ((“τε]οϊσείῃ 85 ἃ βίγοῃρ τηΔῃ 
ἴο τ ἃ τ80 6} δῃὰ γεῖ τῆῇοσξ β υἹ].σ]ν 1 ΝΊΓΡΊ], Οἰδογρ. 1. 250, 

Νοβαια ὉΔῚ Ῥυππτ5 ει ΟΥθηβ δά ῆαν! 80} 6115, 
ΠΟ βού ΓᾺΡΘη5 δοσαηαις ᾿απηϊηδ.. Ν᾽ ΘΞΡΕΥ. 

“Αμα ψΏεξη ἴἰο τπ5 {[πΠ6 βὰη ἢ ρϑηίηρ κἰθεᾶς 
Ηδβίθηβ αἱ ἄδνγῃ, ίδσ οἵ {Πῃ6 οἴασ. οὗ δνε 
ἼΒΕτγα ΠΙσμ5 ΠῈΥ ρ]ονίηρ ἸΔπρ.᾽ 

ΟΟΙΏΡ. 8͵5ο “2532. Χι]. 113. 



τοῦ ΒΟΓΙΕΒΙΑΘΎΕΘ, Ἢ [νν. 6, 7. 

ΏΘΓΘ ΠΘ6 δῖοβθ. ὍΤΠηῈ ψιηα φροσίῃ τοναγά {π6 βουίῃ, δηά 
τὰγηθίῃ δθοῦΐ ππίο (Π6 πουίῃ ; 1 τ ]Π] 6 (ἢ ἀθοσξ σΟΠΠΈΔΙΠ]Υ, 
Δη4 {Π6 ψ|ηα ταίασγηείῃ αραϊ7ι ΔΟσοταϊηρ ἴο Πϊ5. οἰτοι5. ΑἹ] 
[Π6 τίνειβ τη Ἰηΐο [Π6 568; γεῖ {Π6 568 Ζς ποί ἢ1}}; υπίο [ῃ 6 
ΡΙασα ἔτοιη ῃεησα [Π6 ΓΙνΕΙ5. σΟΠΊΘ, {ΠΙΓΠΕΥ ΓΠΕΥ ταίυγη 

6. 7164 τυΐγια] σοεΐλ ἐοτυαγα ἐἦε ςοτε:}} ΤῊ 5 σομηθ5 δέζοσ {Π6 51 δ5 Ἔχ! 1{- 
ἴησ ἃ π|κ6, {[ΠοῸρΡἢ τῆογα ἱσγαρί]δγ, Ἰανν οὗ πη δ} }1γ. ““Θοσῃ δηά πουίῃ "ἢ 
ΟἾΪΥ 81Ὸ ΠαπΊΘα, ῬΑΥΓΥ, Ρεμαρβ, Ὀδοϑῖιβα εαϑί δηᾶ νψψεϑὲ ψεῦα ᾿ρΡ]164 
ἴῃ [Π6 βϑιησίβε απά βαηβεί οὗ [Π6 ργενιουβ νεῖβε, ΠΟΤῈ ΡΥΟΌΔΌΙΥ Ῥεσαιβα 
1Π656 σγγεῦα {Π6 ργανδι]ησ ουτγεηῖβ οὗ δἱγ ἴῃ Ῥαϊεϑίϊηθ. (οιηρ. “Ἄννακα, 
Ο ποιῇ ψὶπμᾶ; Ὀον,, Ο βοιίῃ,᾽ ἴῃ ϑοηρ οὗ 50]. ἰν. τό; Εοο]α5. Χ]Π1. 20; 
{λι|κα ΧΙ]. 58. 

72 τυλίγιοείλ αδοιτεξ εογιΖϊγι:εα11.}.}] ΤἸῃθ ψΏΟΙ]ε νεῖβε σαῖηβ ἴῃ ροείϊο 
ΕἸΙΏΡΠ 8915 ὈΥ ἃ τῇοΥα ἸΙ{εγ8] σεηάοσίηρ, ὖ σοῦ ο 086 βουΐῃ, δπὰ 1Ὁ 
ΟἸΤΟΙ ἢ ἤο ὕ88 πουΐῃ, οἱτοιηρ', οἰτοιπρ σοθῦῃ 0886 τ|ιὶπᾶ, πᾶ οἱ 15 
οἰσοιηρ5 τοῦυσποὺ 6 σπὶμᾶ. Τῆδ τἰογαίϊΐοη δηα ογάρσυ οὗ {π6 νγογάξ 
56εῖὰ ἴο Ὀτδαίμε {πΠῸ ἰδηστιοῦ οὗ οπμα ὴὴΟ γγαϑ ὑγεατῪ ἢ νναιοῃϊηρ (Π8 
6Π41655 δηά γεΐ τηοποίοηουβ σμδηροβ. ((οιμρ. {Ππ ΠΠπβίγαίίοη ἴῃ 77270- 
ἀρμείζογ, σΠΔΡ. 111.} 

1. Αἱ ἐλε γίνε γη71 1γειίο {56 σέα; γεΐ ἐΐε σέα ἐς ποὲ γε ὍΠαε 
ὑγογάβ Ἔσρυαϑ5 [Π6 ψοηεγ οὗ [Π6 βαυ]εβὲ ορβεύνειβ οὗ {Π6 ρΡῃεπουηθηᾶ οὗ 
ῃδίαχα : 8ἃ5 {πεὺ ΟΡ βεγνεά, {ΠπΠ6 ροεί «ββουῖθεα, 

50 γγὲ ἢᾶνε ἴθ Αὐβίορμαμεβ (Οομαῖς, 1248), 

αὕτη μὲν (ἡ θάλαττα) οὐδὲν γίγνεται 
ἐπιῤῥεοντων τῶν ποταμῶν, πλείων. 

“ΤῊ 568, ἱποιρἢ 811 {ΠῸ τίνειβ ον ἴο [1{, 
Ἰπογθαβείῃ τοί 1 νο]απλα.᾽ 

Ταιογδίϊιβ, ταργεβεημίησ [Π6 ΡΠ γϑιοαὶ βοῖεηςδ οὗ {Π6 βοῆοοὶ οἱ ΕΡρίσυτιϑ, 
1Ππουρς 1ὲ σου ἢ ἢϊ5 τ Ώ116 ἴο σῖγα ἃ βοϊθηίῆς ἐχρ]δῃδίίοη οἵ {ΠῈ [δοΐ: 

“ἐῬΥΙΠΟΙΡΙΟ, ΠΊΔΥΘ τϊγϑηΐαγ ΠΟ τεάάδγα τηδ]15 
Ναΐίαγαπι, απὸ 511 ἰαπίιβ ἀδουγβϑιβ ΔαπΔΎτη.᾿ 

“(Απάᾶ ἢτβέ τηθη σψόοπάστ Ναίαγε ἰθανεβ [Π6 5θὰ 
Νοί στεαίεσ ἴπδη Ῥείογε, {ποιρὴ ἴο 1 ἢἤοννβ 
50 ρστεαΐ ἃ στιϑἢ οἱ νγαΐίεγβ." 

ΤΙ ΘΕ ΈΠΝ ὙἹ-: [068: 

ἐληϊλεγ ἐλεν γε 11,772 αρα172) ΧΊε αὐτὰ αρί ἴο τεδᾶ ἴηΐο [Π6 ννοτάβς {π6Ὸ 
{Πθουῖ85 οἵ πη θυ βοίθηοα 85 ἴο {π6 εναροσζδαίϊοη ἤοτη {Π6 56α, {Π6 οἱοπᾶβ 
[ουπ]θα ὈΥ ενδροσγδίϊοῃ, {Π6 σϑῖη [8]Πἰππρ' ΟΠ {Π6 οἰοπ 5 δηα τερ] ηἸβῃϊησ 
{Π6 βίγεδπηβ. [{ ΠΊΔΥ Ὀ6 πιεβίϊομεα, πονγενεῖ, μείμευ {Πδΐ {ΠΘΟΥΥ, 
ὙΠΟ Τιμιογϑίϊπ5 βίδίεβ δ]πηοβί 45 1 1ἰ σεῖα ἃ ἀἸβοουεσυ, ὑγΕΥῈ Ῥτεβεηΐ ἴο 
[Π6 πη οἵ 6 Θθρδίου δηα ὑνμείπεσ Πα αἸ4 ποί γαῖμα (πη οὗ {πε 
ννδίειβ οἵ ἴΠ6 οοθδῃ Π]οσίησ [Πγουσἢ (Π6 ογανίοαβ οὗ [Π6 βαυίῃ ἂἀπᾶ 50 
[εεάϊηρσ 15 γνγ6 115. ἀπά ἰοππίαιπβ. ὙΠῸ Ἐρίσυγεδῃ ροεΐ Πϊτηβ6 1 δοσαρίβ 
{Π15. δ5. ἃ Ῥδυίϊ8] βοϊαίίοη οἵ Ῥῃεποιηθηδ, ἀπά οἡ [Π6 νἱδὺ ἴβκϑη ἴῃ {Π6 
ἤηέγοϊεείζον: 5 ἴο [π6 ἀδίε οὗ Ζιεείεεϊασίες ᾿ἴ ΤΑΥ͂ Μὲ }1] ἢᾶνα Ῥθεη Κποννῃ 



ν. 8.1 τι ΨΕΘΘΕΕΒΤΑΒΈΕΕΟ το 7 

αϑαϊη. ΑἹ] [Πϊηρ5 αγὲ []}] οὗ Ἰδαθοιγ; τηδῃ οδηπηοί αἰίεῦ 27. 8 
τῆς εγε ἰ5 ποΐ ϑδι15ῆ6 4 ψΠ 5θθηρ, ΠΟΙ [Π6 εἂτ ΠΠ|]δα ἢ 

ἴο {Π6 διιῖπου 85 ομϑ οὗ {Π6 ρῇῆγϑβιςβὶ [Πθουϊε5 οὗ {Π6 Ξοῆοοὶ οὗ Ερίσυτι3. 
γε σϑῇ βοδΊο αὶ] νυ [4]], δἴ ΔηΥ ταΐβ, ἴο ὈῈ βίγιιοκ ψ] ἢ [Π6 οἷοβα ρδγυδ] ]ε Ἰβτὴ 
οἵ Ἔχρὺὲ; ββ5ῖοῃ. 

“ῬΟΞΊΓΕΙΠΟ ΑἸἸΟΠΪΔΠ ΤΑ͵Ὸ ΟΠ σΟΥΡΟΥΘ ἰ6]115 
Ἐβί, εἴ σοη]πηοία δϑί, οὔθ τῇδ }]5 ΠΠΔΙα]π6. ΟἸΠΡΈΠ8, 
Περεῖ, αὐ 1 τῆδῖβ 48 Ἰθυσὶβ υϑηΐ ὉΠΊΟΥ 868], 
Ιη [εΥταβ {{146ΠῚ ΤΏΔΠΔΥΕ ΕΧ ΘΕΘΌΟΥΙΕ 58150; 
Ῥεσοοϊδίασ Θη]τ νἱτι5, Γαίσο 6 τοτηδηδί 
Μαΐεσιεβ Πυτηουῖβ, εἴ δά σαραΐ ΔΠΊη]θ0}5 ΟἸΊΠ15 
Ο(ομῆμπϊ; ἰη4θ ΞΌΡΕΥ ἰευταβ τε ἀστηϊπα ἀ]0].᾿ 

1 ἈΞΕΠΥ βίησε δαί ἢδ85 Ορξβῇ ροσύξβ 8ΔΠ4 Τ8716, 
Απάᾶ Ῥοζάβξιβ οὔ {ῃε 5εβ, δηᾶ σιγας 15 5ῇοσεβϑβ, 
Νρρα τημβί 15 νγδίθιβ, δ5 ΠΌΤ δαυίἢ ἴὸ 568 
ΤΠΕΥ ἢἤον, ἤονγ Ῥδοὶς αραίϊῃ ΠῸΠῚ 8ε8 ἴο δϑυίῃ, 
Απάᾶ 80 {πΠ6 Ὀγϑοκιβῇ ἰδϊηΐ 15 Β]τογεα οἵ 
Απᾶά ἴο [ἢ6 βουζοβ [6 νγδίεσ Ὀδοὶς ἀ151115, 
Απά ἴοι τΓΈ5} ἰοπηίαϊηβ βίγθδιηβ ΟΥ̓ 411 (Π6 Πε145.᾽ 

ΤΎΟσΛΚΕΤ. νι. 6531--637. 

ΤῊΒ 58π16 {πουσηϊ 15 ἐοπη ἴῃ Ἡ ΟΠΊΕΥ͂, 7... ΧΧΙ. τού, 

“«ΟὐΘΔη 5 5 θη στῇ 
ἘΥΟΙ ὙΥΏΙΟἢ 41] τίνει ἤον,᾽" 

Δα 15 ἀεδῇῆηϊίεὶν βίαίεα ἴῃ τ[η6 Πα] θα ρδταρῆγαβε οὗ [Π6 γεῦβα ΠΟῪ 
Ῥεΐοσβ τι5. (ὈΟΙΏΡ. 8150 μπογεί. ν. 270-273. Αἢ δ]ζεγηδίϊνε σεηάεγησ 
σῖνεβ ““ἴο {ῃη6 ρἷδοβ ΠΕ {16 σίνειβ σο, {Π|{ΠΕῸῚ {ΠΕ6Υ τείασῃ ἀρϑίῃ ἢ 
ΟΥ “ἋΠεῆςα {ΠΕῪ τείχη ἀρϑῖη.ἢ 

8. ΑΔ ἐλήγιος αγ7ὸ “εἰ οΥἹ ἰαδο7}] ΤμῈ ἩδΡτανν ἐἰαόα᾽᾽ ΤΩΔῪ τθδὴ 
ΕἰΠεν ““οσα ἢ οὐ ““ΤΠϊησ,᾽" δπᾶ 50 {Π6 βεπίεηςε δατχηϊ5 ΘΒ 88}}Υ οὗ {Πϊ5 
ΟΥ̓ 1Π6. ΠΕΑΙΪγ εααϊναίεηΐ τεπάθγίηρσ, Α11 ἐπῖπρθ 816 ὙΘΑΙΎ τ ὑο011 
δηα ΑἹ] ΟΥΒ 816 ξ6 6018, δπα εϑο}} σίνε, 1 15 ορυίοιιβ, ἃ [81 Ὑ]Υ ΓΕ Π80]68 
τηδδηΐησ. Τὴ ἢτβί σεηθΊα]Ζεβ 85 ὈΥ 8)ὴ ἱπαποίίοη Πόσα {Π6 Ῥσενϊουβ 
ἰηβίδησεβ, ἰῃδΐ 811 [Π]ηρβ (Ἔβρεοῖδ!]ν, Ζ. 6. 411 Βυτηδη ΔΗ 81γ5) δῖα δἰ1Κθ 
“ἐβία]6, ἢαΐ δηα ππρτοβίδ]ε. ἡ ὍΠε Ἰδίζεσ βέορϑβ ἴῃ {π6 ᾿παποίοη ἴο 58 Ὺῦ 
[881 411 ΞΡεβ.ῇ 15 ἔβε}]6, [Πδὲ {π|6 δηα βίγτεηρίῃ σγου]ά [81] ἴο σὸ τουρῃ 
1Π6 οδίδϊοσιιθ. Οἱ {6 ψΠο]6, Ἰοοκίηρ ἴο {ΠῸ ἔδοϊ [Πδὲ [Π6 νευρ ““αἰίετ᾽" 
15 οορῃδίθ ἴῃ ἔοστη ὙΠ [Π6 σγοσά {γϑηβ]αἰθα ““Πϊηρςε," [Π6 Ἰδίζευ 5θθπη5 
ΤΏΟΤΘ ΟἸΟΞΕΙΥ͂ ἴῃ ΠΔΥΠΊΟΠΥ ὙΠ {πΠῸ σοπίεχί. ε τϊρῃΐ ΓΔΙΤΙΥ Ἔχρυθϑ5 
1ῃ6 ἴοτοβ οὗ ἴἢ8Ξ Ἡερτεν ὈΥ βαυίηρ Α11 ΒΌΘΘΟΙ ξ8115; τῆϑ οδηποῦ 
ΒΡΘΔΚ ἴῦὉ. Τὴδ βεεηλὶηρσ ἰδυίοϊοσν σῖνεβ (Π6 βεπίθησα {ΠῸ ἘπΊρἢδβὶβ οὗ 
᾿τεγαῖίοη. ὅ0 {Π6 1, ΧΧ, δηά {Π6 Ταρυμη. 

Ζε 6γὲ τς μοΐ ϑαζίς ρα τοῖζᾷ τϑοῖρ9ρ)] Τῆς ἐπουρῃς 5 Πιιεα Ὀγ {Π6 
οοηΐοχί. [1 15 ποῖ [Πδΐ ἴπΠ6 Ῥθθδύθσ βρεακβ οὗ (π8 ογανίποξ οἵ 5ἰσῃξ δά 
Βεδυηρ ΓΟΥ ἜΘ - ΠΕ ΟὈ]εοί5, ἔγτπ6 85 [πὲ τηῖσῃί θα; Ῥαΐ {παὶ ψπεγενεῦ 
186 εΥγξ οὐ [Π68 δδὺ ἔπτη, ἴῃ 58Π16 584 [816 τηβεῖβ {Π 61}, ΠῈ βϑῖὴβ ραιδάοχ 
οὗ 8ῃ πηγδυγίησ τΤεοοτα οὗ 6η411655 γεῖ τηοηοίοποιβ ναιίϑίίοθ. Τ1Π6 5ίαίε 
ὙΠΟ ΓΤ αιογείϊι5 (11. 1037) ἀδβου! 65, ΡΙΟΡΘΌΪΥ 45 εομοίησ Ερίσατιβ, [αἱ 



108 ΕΟΟΙΘΤΑΘΥ ΤΣ [νν. 9- ΤΙ. 

ο Ὠεδυίηρ. Τῇ {πϊηρ ἰπδὲ Παίῃ Ὀδθη, 22 ἦς [μδὲ ψῃϊοῇ 5881} 
Ὀ6; δηά {ῃδΐ ὑνῇϊοἢ 15 ἄοπα Ζ5 (πδὲξ ψὩ]Οἢ 5}4}1} θ6 ἄοπεο: 

το 8 Πα Ζ{6γ6 ἴΣ ὯῸ πεν ζλΖηρ ὉΠάΕΓ {ῃ6 σὰη. [5 {Π6 6 4721} 
{π1ηρ Πεγεοῦ 1 τηδὺ ὈΕ 5814, 8566, [Π15 ἐς πϑννῦ 1 Πδῖἢ θεεη 

τι ΔΙΤοδαν οὗ οἹα {1π|6, συ ]οἢ νὰ Ὀεΐοτε 5. Ζ77472 15 ΠΟ 

οἵ ομε ““}225:::4:5 σαΐϊαΐζο υἱαφη111,᾽ Ῥγεβεηῖβ ἃ Ῥγα}] 6] 15 πὴ ἴοο βἰσ Κιηρ ἴο Ὀ6 
Ρδββεά ουϑυῦ. 

9. 712 ἐλίγιρ' 1λαξ λαΐᾷ δε) ΑΝΏΑΙ Πὰς Ῥδδη δβηγηγεά οὗ πδίατγαὶ 
ῬΠΕΠοΙθηδ 5 ΠΟῪ τερεαίεα οἵ {Π6 ενεπίβ οὗ πυμηδη 1186, ὍΤὴα νυ τοΓ 
Τερτοάμποεβ οὐ δηςοῖραίεβ {Π6 δίοϊς ἀοοίγηε οἵ ἃ Τεουσγησ ογο]ε οὗ ἐνεηΐβ 
ὙΠΟ γα Ηπᾶ τορτοάποεά 1η ΨΊΓΡΊ : 

ΟΜ ΑρΉ5 80 ᾿πίεργο βϑβο] οὐ τὴ Πϑβοϊ[αΥ ΟΥΟ, 
ΑἸίεγ εξ ἴατα ΤΊΡΗΥ5, εἰ αἰΐεσα ἀπε νεμαΐ Αὐρὸ 
Τ)ο]θοίοβ ἢούοδβ; δύυηΐ δἰΐϊατα δἰίεσα Ὁ6114, 
Αἴφαα ᾿εσατη δα ΤΊοϊδηι τηδρττ5 τ (εἰ γ ΑΟΉ11165,᾿} 

“1,0! [Π6 στεαΐ ουοὶα στπη5 115 σου 56 ΔΠΘ: 
Α βεοοῃμαᾶ ΤΊῚΡΗΥ5 βρυίηρβ ἴο 11Π{6, δῃηᾶ ςἴβειβ 
Α βεοομᾶ Αὐρὸ ψΊ 15 νγαυυοῦ {τεῖσῃςξ 
Οἱ οἤοβθῃ ἤεδίοβϑ, δΔηα ΠΟῪ Ὑγ8Ὶ5. 7156, 
Απα ομος ἀρϑίῃ ΟΠ 11165 58115 ἔοσ Ὑτου.ὄ" 

ΨΊΕΟ, Ζ ε. τν. 5, 34--.56. 

10. 2.5 “λεγε αγι»}ν 1721) ΑἋ τῆδῃ τῇδὺ οἤδ]]θησε, [ῃ6 ψ ΕΥ 566 Πη5 
ἴο 540, ἴῃς βϑυγεερίηρ ββευίοη 1π8ί υἰίετεα. Ηδξ ΤΊΔΥ Ροϊηΐ ἴο 50ΠΊ68 
ΠΕῸ ῬΠΘΠΟΙΏΘΏΟΠ, 5016 ΠΕ ΕἸΏΡΙΓΘ, ϑοπΒ ἰηνθηίίοη οὗ δγί, ΟὐὔΓ 
ἀἸβοον ΥΥ οὗ βοίεσηοθ [1{ 15 41}1] ἰο πὸ ρυζροββ. [1{ ἢδϑ θεξβῃ Ὀεΐοσε ἴῃ 
1η6 γαϑὲ ϑβοὴβ ((Π6Ὲ Ηεῦταενν ψοσά ἴοσυ “οἱ οἱά {{π|θ 15 (ῃ6 ΡΙυγαὶ οὗ 
[Παξ σΟΙΏΤΩΟΠΙΥ ἰταηβίδίεα “ασε᾽ οὐ ““εἰδβγῃν 7) οὗ {πΠ6 τεοογάβά οὐ 
ὈΠΙΘΟΟΥάΘα ραβδί. [{ 15 Ῥαΐ δὴ οὔ] νίοη οἵ νγῆδί ἢὰ5 Ὀξθῃ ἐπὶ τηδκε5 
ιι5 Ἰοοῖς ἰο {πα ψ ῃϊοῇ 15 ἴο Ὀ6 δ5 ἱπίγοάποϊησ ἃ ΠΕῸ δἸειηθηΐ 1η [Π6 
νγου 5 Ὠϊβδίουυ. πὲ {πουρῃϊς νὰ ἃ ἰανουσιία οπα νι (Π6 ϑίοϊοβ. 
ΕῸΥ «Α 11] δοοουηΐ οὗ {Πεῖτ ἀοοίγπα οἡ {Π15 ροϊηΐ 566 Ζε]]εσ᾿β ϑζοΐες αγια 
2 1ετγεα715, ΟὮ. 11. Αὐγαὶμιβ ἄοεβ Ὀαΐ 5.1ΠῚ ὉΡ {Π6 τβϑοῃϊησ οὗ {Πε 
50Π00], ψΠΕΙΘ 6 5805, δἰπιοβί ἰὴ [ῃ6 υεῦν ψοταβ οὗ Εςο]εβι βίας, {παΐ 
“ΕΠ ΘΥ {πὲ σΟΠῚ6 Δίζευ τι ν}1}} 5ε6 ποίῃ!ηρ ηδν,, δηα {παΐ [ΠΕΥ ψηῸ νγεηΐ 
Ῥείοσε υ8 58} ποίησ τηοΥ6 ἴμδη νγα Πᾶνε βεεη᾽ (7274, Χτ. τ). “ὙΠΘΓα 
15 ποίησ παν (7όϊα. ντι. 1). “4411 τΠϊηρϑβ [Πδὲ οοτηθ ἴο ρᾷ55 ποὺ πᾶνε 
οοτὴξ ἰο Ρ855 Ὀεΐοσε δηα ν71}}} οοτηβ ἰο ρ885 μεγεαΐτει" (7ῤτά. νι. 26). 
50 ὅεηῆθοα (22. ΧΧΙν.), ““Ογιριῖα ἐγαγιδοηγεξ τεΖ 742 72,72 27.; Δ ποὺ 
φίάφο, γη11 ποῦὶ γαεῖο." (““ΑἸ]1 [Πΐηρϑ ρ885 αὐγαὺ {παΐ Π6Υ̓ ΤΥ τείασηῃ 
αραΐῃ ; 1 566 ποίβίηρ ἤδνν, 1 4ο ποίῃϊηρ η607.ἢ) 

11, 771εγ6 ἐξ 710 γ477:67η167γαγ1ε6 7 7072167 ἐλ17105.] Βείίεσ, οὗ ξΟΥ ΤΠ Θ᾽ 
ΤΊΘΗ, ΟΥ ΟὗὨἨ ὕμποβθ οὗ οἱὰ ὑΐηθ, δπὰ 50 ἴῃ (Πε πεχί οἰδιβε οὗ ὕμοβθ 
ὑμδῦὺ 5811 οοπθ δέϊεσ, Τὴ {πουρῃΐ οἵ (ῃ6 ΟὈ] νίοη οὗ [ῃ6 ραϑί, 
βυρσσαβίεα ἴῃ 1Π6᾽ ῬΥθνίοιβ γεῦβα, ἃ5 Ἔχρ]αἰηϊηρ {Π6 ἴδοίΐ [δῖ 5οπὴα [Π]ηρ5 
ΒΘ ΠΕ ἴο 5 ὙΏΪΟΏ 816 ποί 50, 15 Τερσοαποβα 1 δηοίῃευ δϑρεοΐ 85 
γε ἃ πεν εἰειηθηΐ ἴῃ [Π6 ρεββι ηϊβτη ἰηΐο ὙΠΟ [Π6 Ὑγτὶευ Πδ5 (8116, 



ν᾿ 2. 17. ΒΕΘΕΒΘΙΑΘ ΟΣ 1σ9 

ΤΕΙΠΠΘΠΊΌΓΔΠΟΘ Οὗ ἰΟΥΠΊΕΥ ζλζρρα, ΠΕΙΓΠΘΙ 5141} ἐΠεγα θ6 δῶν 
το ὈΥδηςς οὗ ζλζηρος [δὶ ἀτα ἴο σοπα ΜΙ Ζάσεε ἰΠαΐ 5}4]] 
ΟΟΙΊΘ δἴϊου. 

Ι τὴς ῬΙΒΔΟΠΟΙ νγὰ5 ΚΙΠΡ ΟΥ̓ΘΕΙ [5186] ἴῃ ΤΘγαβαίεη. Απηά 
Ισανε ΤΥ ἤδατί ἴο 566Κ δηά βϑδύοῇ οιΐ ὈΥ ψ]βάοπ σΟΠσεΓη- 

Μδη ἄγεδμ οὗ ἃ ίδτης {πὲ 5641] ουΠ1νὸ πε. Ηον εν οὗ {ποβα {Πα 
ψοηΐ Ὀεΐογε {ΠῈπὶ (ὁ [Π6Υ ΓΕΠΊΘΙΌΕΥ ἄνθη ὮΥ παπιθῦ Ηον [{{{|6 40 
{Ππεὺ Κῆονγ ἄνεη οὗ ἴἤοβα ὑῇοβα Πᾶιη65 Πᾶνα βυγνινεα δη)14 {Π6 ψ οὶ 
[Πα μα5 βηριϊἝδα οἰμεῖθῦ ΑΥ̓͂ Παΐ ἀοεβ 1 ρτοῆί ἴο θε ἔδπιοιιβ ποῦν, 151 
Κπονῃ ὈΥ π8η16 ἴο {Π6 σεπεζδίίοη {Πα [Ὁ] οννβ, δπα {Πεῃ ἰοσροιίεη ᾿α11ο- 
σείμεγρ (ΟΙΏΡ. ἃ βίτκίησ ρᾶββαρσε ἴο {Π6 β8η16 εἴΐεοί ἴῃ Γευοην ΤΑυ]οΟΥ 5 
Οογιξεηερίῥαζίογις οὕ ἐδὲ δίαΐφ οΓ 27α721, “ἢν. 111.) “ἼῊΘ Ὥδιηθ οἵ ΕΟΠΘΡΔΥ 
νγὰ5 ἱπουρῃς ΟΥ̓ Π15 5 ]εοίβ ἰο Ὀδ6 εἴευπμδὶ, δηᾶ [Πδΐ 411 [ης νου αϊά 
ποΐ ΟΠΙΥ Κπον Ὀαί ἔδαγ πη ; Ὀπί 5] ποῖα ἴὴ Επθπσορα ἼΟ ΠΕ ννδ8, δῃηᾶ 
ΠΟ τῇϑῃ αίῃ Πεαγὰ οὗ Ἰἰτὴ ; ἀδῃηδηά οὗ [Πς τηοϑί ἰδαυπεά, δηᾶ ἔδνν 5841] 
τΈβοΪγῈ γουῦ {Παΐ πε τεϊριθά ἃ ἴῃ Μδρου,᾽" δηᾶ Ματζο. Αὐτεὶ. ΔΖ. ὙΠ τῇ: 
ἡ ὑστεροφημία, λήθη, ““ Ῥοβίπαπιοιιβ ἔδτηα 15 θὰξ ΟΡ] νίοη." 80 εἊπᾶβ 
1Π6 φγοϊοριια οἵ ἴπΠ6 Ῥοοΐκ, βουιηάϊηρ 15 [ΕΥΥ10]6 βεηίεηοςα οἱ ἄθβρδὶῦ Οἢ 
᾿ξ δηά Δἃ]] 15 ᾿πἰθγεβίβ. Τι 15 ΠαΥα]Υ ΡΟΒ51016 ἴἰο τη ἴο {πε Ἰαΐοσ νοις, 
ὙΒΙΟῊ αἶβο ρασρμοτίβ ἴο γερτεβεπί ἴῃς Κγεαροηε ο77 ϑοίοηηοι, σι ποτιί [66] σ 
(Παὶ 115 δυίμου 46] οσαίεὶν αἰπηθα αἱ βείηρ ΤΟΥ δΔηοίμεσ ἀβρεοὶ οἱ 
[πΐηρβθ. ΗὖὋδ τερτοάποββ υγ6}]- ΠΡ [Π6 νετῪ σγοτάβ οὗ {πε ρσγοΐορτιβ, “πε 
Ῥτεξαΐῃ οὗ οὔσ ποβίγβ 15 85 5110 Κε ἢ... ““ΟἿΥ ΠδΙῚ6 5η8]1] θῈ ἑογροίίξῃ ἴῃ 
{ἰπ|6 : ΟἿἿ 116 5Π4]1] ρᾷ85 αἴνδΥ 85 {πε ἔγϑοβ οὗ ἃ οἱοιά ᾽"...«θαΐ Πα Ραΐδ5 41] 
[Π15 ἱπίο {πε τηουῖῃ ποῖ οἵ ἢ}15 1468] ϑοϊοσηοη Ὀπί οἵ ““πηρΟαΪν τηδη,.. 
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τεαβοηΐησ ἢ {Παηβεϊνεβ ας ποί υρῃί," 54. 1]. 1-- 5, Δη4 5ῃθ 8. 
ΠΟΥ 1 Ιεδ5. ἢτβέ ἴο βεηβιοιβ 561 -ἰΠἀ ]σεηοςθ, δηα ἔπεη το ἀε]] Ὀογαίς 
ἀπ ὐ ως δῃα ρεχβιβίεαπ δηίδροῃίβῃ ἴο αοᾶ. (ϑ8εε “ηζγοαεζο72, 
οἤδρ. ν. 

12. 1 ἐἦε γεαεδοῦ τας 7 οὐεγ ἤγαεῖ Βείίει, “1. πνθ Ὅ66Π 
Κιηρ." Ι ψου]Ἱά, ρεῦμαρβ, θῈ ἴοο πηποῇ ἴο 547 [Πδΐἴ {Π15 τηοάβ οἵ ἰπίτο- 
ἀποὶηρσ ΠΙτη561, 15 50 δυζ1Ποῖ8] ἃ5 ἰο Ἔβχοϊιαβ, 85 βδοῖηβ ἢανα ἱπουρῃΐ, [Πς 
ΔΓ ΠΟΥΒΠΡ οὗ {πες Ὠἰβίουϊσαὶ ϑοίοσηοη. Τουὶ5 ΧΙΝ.᾿5 γαὺ οὗ βρεακίῃησ 
οὗ Πιτηβε 1 ““Οπαρια 7 εἰοΐς γοΐ" ΤΩΔῪ γ70Ὲ1}1 πᾶν ἢδα 15 ρδτβ]]6ὶ, δ5 Μτ 
ΒΆΠῸΟΟΚ βυρρεβίβ ἴῃ {πε 2 εαξεγὴς Οορεηιε7έα7γ, ἴῃ [Π6 ο]4 σε οἵ δποίῃου 
Κιησ γε Υ οἱ [Π6 ἰγαρριηρβ δηα (Π6 σαι οὗ Μα)εβίγ. Α,5 Π|116, μον- 
ΕΥ̓ τ, οδῃ Π6ΥῪ Ὀ6 ΠΕ]ά ἴο ῥσονε {Πδΐ δυῖπουβηῖρ. Ἂἃ νυεῦ δἰτηϊηρσ δ ἃ 
ἀταπηδίϊς τη ρευβοηῃδίίοῃ οὗ ἰβ ἴΙάδα οἱ ϑοϊοτηοῃ μου] πδίυσα!] γ δάορί 
ΒΟΙΏ6 500} [ΌΓΠῚ 85 [15 8η6 τηϊσῃϊ, ΡΕσΠΔΡ5, δαορί ἴἴ 1ῃ οτά θυ ἴο 1πάϊοαῖς 
{παΐ 1 νγὰθ 8ῃ ᾿πηροιβοηδίίοη. Π6 ΤΔΠΏΕΓ ἴῃ ΜΥΏΙΟῊ [Π6 50η οἵ υια 
ἈΡΡΕδίβ ἴῃ ΟΥ̓ 54. νἱ]. 1-τ--ῦ 5. ργεβεηίβ δί ὁποα ἃ ραγ816] δη4 ἃ σοῃίγαβί. 

18. Ἴραῦό γὴν ἀεαγῇῇ ὍΤΕ ρῆγαβε, 8580 Ἔχργεββῖνε οἵ [Π6 βρί τὶ οὗ δῃ 
Εαυηδϑὶ 56 ΚοΥ, 15 ΕἸ Ϊ ΠΕΠΕΠῪ ΤΠαγδοίευιβίίο οὐ 115 ῬΟΟΚ ἀπ τηξοῖβ τι8 
Δρδΐῃ ἴῃ νεῖ. 17, οῃΆρ5. ν]]. 25; Ὑ11]1. 9, 16. ΤῊ1κε ἰοσπβ ἀγα ἰουηά ἴῃ [58]. 
Χἢ.. 42; 5. ΧΙ". 14. “δα ΜΠ} (η6 ἩδΌτον5, 1ἰ ΤΏΔΥ Ὀδ ΠοΙίςεα, 
15 {πε 5εβϑί οἵ {πε ᾿πίβ]]εοΐ 85 νγ6Ὲ}} δ5 {Π6 δῇεοίιοηβ, δῃᾷ ““ἴο σῖνε [Πη6 πεαγί 
15 {Πευεῖθσα 5ρεοῖϑ} Ἔχρσγεββῖνε οὗ δῇ δοί οἵ οοποβηίγαίεα τηεηΐαὶ Ἔπεῖσυ. 
ΤῊς 811 ὑπαῦ 15. ἄοῃμθ ὉΠἅΘΙ ΠΘΑΥΘΙ (να ποίς ἰῃ6 νδγϊδίίοη οὗ ρῆγαβς 



110 ἘΟΟΘΙ ΘΙ ΘΤΈΕΞ, Ι.: [νν. 14---τό. 

1ηρ 41} ἐλίγιρς [ῃαϊς δὲ ἄοῃα ὑπάεγ ἤδάνεῃ : [ἢ15 50Γ6 {γᾶνδὶ]} 
Βαίῃ οά ρίνεη ἰο {πε 50η5 οὗ πηδῃ ἴο ὃς δχε͵οϊββά {ποτο- 
τ. 11 Πᾶνα 5θθῇ 411] [ῃἢ6 ψοῦκ (Πα δὲ ἄοῃθ ὉΠπΠᾺοΥ ἐπ 
τ5 581 ; 8η4 ὈΕΠΟ]Α, 81] 25 νδῃϊν δηα νεχαίίοῃ οὗ βριτ. ΖζΖαξ 

τυλίσ ἐς σστοοΚαα οδαηηοί Ὀ6 πηδάδ ϑβίγαισῃϊ: δηᾶ [ῃδὲ ψΒΙΟῃ 
1615 γδητηρ σδηηποί θ6 ΠυΠη ΕΓ, 1 σοιημηππεά ΜΠ τηϊη6 

ἔγοτῃ [πΠ6 ““ππάᾶεν [6 βπη᾽ οὗἉ νεῖβα 9) ἰϑῖκεβ ἴῃ {ΠεῈ ΠΟΪῈ τάηρα οὗ Βυ πη 
δοίίοπ 85 αἀἰϊβίιποί ἔγοῖὴ [Π6 σοβπηοαὶ ΡΠΘΠοιηε πα οὗ νεῖβε5 5--7. 18ῃ8Ὲ 
ΘηααϊγΥ οὗ {Π6 5εΈΚαὺ νγὰβ5 [Πτοῦσῃοαί οΠ6 οἵ εἴ ]ο 8] γαίπεῦ [ἤδη ρἤγϑιοδὶ 
᾿ηγεβιϊσδίϊοη. 

ἐλίς ς0γ6ὲ ἐγαυαῖ1] ὙΤῃεῈ ψγογᾶβ ὄχρύεθβ [ῃΠ6 ἔβεϊ!ησ ἢ ψΪο {πε 
του Ἰοοκεα ῬδΟῸΚΚ οα ἰδ πα] 17. [ἰ Πα4 Ἰεα ἰο πο βα(βίγιηρ γϑϑα]ί, 
δηα {πε ἢτϑί οσουστγεποα οὗ {ΠῸ πδπιε οὗ αοά ἴῃ {πε ῬοοΪς ἰ5 οουρὶεα ψὩ 
{Π6 {πΠουρῃὲ {Πδὲ [Π15 ργοῆι]ε55 βεαυοῃ νγὰ5 ΗΠ]5 δρροϊπίτηεπί. Ηδ σᾶνε 
1ῃ6 ἀδβίτα Ὀπΐ, 50 {Π6 Ῥυδοῃου ΠλΌγΓΠΊ 5 ἴῃ 15 ΤῈ 8] ΟΥ̓ ΒΕΕΠ Πρ ΡΕσβ!τη- 
15π|, ποΐ {π6 1] Τταίῃ ἴῃ ΠΟ ἢ ΟἾΪΥ [Π6 ἄδϑῖτα σδῃ ταδί. Τῃ6 ψοτγά 
ΤΟΥ ““{ταν811" 15 Ῥεοι!ατ ἴο {Π15 ῬοοΪ. ΤΠαί ἴου “" Ἐχϑγοῖβεα ἢ 15 ἰουπηεά 
ἔγοπὶ ἴῃς 58Π16 τοοί. 

14. αἱ ἐς σαγιῖέν ἀγα νεχαΐογε οΥ ς1γ1) ΤῊ [Ἀγ ]Π18γ νγογάβ, (Πουρἢ 
1Π6Ὺ [411 ἴῃ ἢ τῃς Θορδύθυ᾽ 5 ἰομε ἀπά ἤᾶνα {πε βιρροτί οὗ [με Ψυ]ρ. 
“7 ὭἌϊοίτο ςῤίγίζιο,᾽" ΒδταΪν Ἔχρύθθθ {Π6 τηεαπὶηρ οὗ [πΠ6 Η εῦγανν ἀπά νγε 
τητιβί τοδα ““σϑῃῖῦν διηα ζϑοαϊηρ' ΡΟΙ πὶπᾶ." ΤΠς ρῆγαβε Π85 115 ρδγ8}16] 
ἴῃ Ηοξ. χὶϊ. 2 ("" ΕΡηταὶπ [βεάδῃ οα νν πα ἢ) δηα 154]. χ]ῖν. 20 (“"[βοάθίῃ 
ΟΠ 8565 8η4 Ἔχργεββεβ, ψ] ἢ ἃ θοΙΪά νἱνιάπεββ, {πΠῸ 56 η56 οὗ δι ρΈη655 
ὙΡΠΙΟῊ ΘΟσΟΙΏΡΘΠΪΕ5 πηϑα 15Πεα ἀἜβῖσα. Μοβί σομπητηδπίδίοσβ, Πουγευεῖ, 
ΡΓοίεσ [ῃ6 τϑηοηησ “ΒΓ νι ηρ Δασ (Π6 νη ᾽ οΥ “ἦι παγ εἤοσί,᾽ Βαΐ 
“δ βαρ ἢ ἜΧχρσεββαβ, τ 15. Ρε]ανεά, [Π6 πηεδηϊηρ οὗ {Π6 Ηδθγαν Ττηοτα 
οἴοβεῖγ. ΤῊς ΧΧ, σίνεβ προαίρεσις πνεύματος (Ξε τεδοῖνε οὗ ν]πα, 7.6. 
Βεοιίησ δηα ἀηϑαθβίδης141). ϑυυπηδοῆι5 σίνεβ βόσκησις ἀπα ΑΠι1|ἃ 
νομή (ΞΞ- [εβϊησ). ὙΠα ψοτχά 1η ααδϑίίοῃ οσοαγ5 56 νη {1Π165 1 ΒΕ ο]6- 
βἰαβίαβ Ὀπί 15 ποΐ ἰουπᾶ εἰβενῃετθ ΤΠ τεπάοργίησ ““νεχαίίοῃ" γϑϑίβ 
ΔΡΡΑΙΘΠΕΥ ΟΝ ἃ β]56 εἰγτποίορυ. 

156. 711αὲ τυλίεζ ἐξ εγοοζε) ΤΠ νγογάβ 816 Δρραύθῃηί ἃ ργονεγθῖαὶ 
βαυϊησ ηποίεα 85 δἰγθϑδάυν ουσγεηῖ. ὍΤΠη6 σοπιρίαϊηΐ 15 [Πδὲ Π6 βεδσοῃ 
αἴτευ ν]βάοσῃ Ὀτηρβ [Π6 βεαῖζου δος ἴο ἴδοθ ψἹΠ ΔΠΟΠΊ41165 δπα ἀεΐεοίϑ, 
ΜΉΙΟΉ γεῖ ΠΕ οδηποί γβοίγ. Τὴ6 ΗΘ τγανν νγοσαβ σα ποί {Π6 βαπηθ, πὲ 
ὙὙῈ ΠΊΔΥ, ΡΕΙΠΔΡ5, ἴγ8ο6 8ῃ δ᾽] πῖνε γείεγεποα ἴο {πε ρσουηΐβε οὗ 158]. χὶ. 
4 ἴῃδι “πε ογοοκεά 5411 θε τηδάε βίγαισῃί,᾽") δηὰ {πε Θθρδῦθυ ᾿π 15 
ΡΙΓΘβεηΐ πιοοά ἰοοκβ οἡ [ἢ15 450 85 ἃ ἀδίιϑῖνε ἄγεατη. ΤΏστα 15 ποίῃϊησ 
Ἰεῖς Ῥαΐ ἰο ἔδακε [Πϊηρϑ 85 ἴΠ6Ὺ δε δῃηᾶ ““δοςερί [Π6 ᾿πευ!α 16." (ΟΡ. 
ΟΠΔ8Ρ. Υἱῖ. 13, 85 βευργεϑϑίηρ {Π6 58π16 [Πποιρῃί. 

ἐλαΐ τυλίεζ ἐς τυαγι{172290) ὙΠῸ βεοοηάα οἷδιιβα ργεβεηΐβ {πΠ6 περϑίϊνα 
δϑρεοΐ οὗ [πε του ̓5 ἀεδίεοίβ. 85. ““ογοοϊεα " ἀ14 {πΠῸ ροβίξϊνε. Ἐνειγ- 
ψΠΕτΘ, 1 {Πογα 15 ποίησ Δ βο] ἴεν εν]], {ΠΕΥα 15 δπ ““ἸΠΟοτηρ] ἴθ πθβϑ᾽ἢ 
ὙΠΟ 6 οδῃποί ΤΕΙΠΘΑΥ, ΔΠΗΥ͂ ΠΟΤΕ [Π8Πῃ ΟἿΓ 511} ἴῃ αὐ πηεβέϊς οδπ 
τῆδῖκα ὉΡ ἴου ἃ ἀθῆοιϊ ΠΟ ἢ βίαγεβ τι ἴῃ {πε ἴδσε Πεη να ἸΙοοκ ᾿πΐο 8ῃ 
δοςουπηΐ, δΔη4 [6 56εῖκου Ππαα ποῖ 85 γεί αἰίαϊηδα ἴο {6 (41 ν ΠΙΟἢ 5668 



ν᾿ 17.} ἘΘΟΘΊΘΕΑΘΙΡΕ ΘΙ. Ἔ Γ1Ὶ 

ΟΥ̓ Παατγί, βαυηρ, [.0, 1 8ΔΠ1Ὶ ΟΟΠ]6 ἴο ρτξαΐ δϑίαΐε, δηα ἤδνε 
σοίίβη ΠΊοῦῈ νιβάοπ [ἢΔη 411 ἦεν [Παΐ πᾶνε Ὀβεη Ὀείογε πε 
1ῃ 76 Ια] θη: γ8α, ΠΥ Πεατί δα ρστεαΐ ὄβχρεγεπος οὗ ν]5- 
ἄοπῃ δῃηά Κηον]εάᾶρε. Απά 1 ρανα ΤΥ Πεατί ἴο Κπον Ψ]5- 

Ῥεγοπᾶ {μὲ ἱποοιηρείθηεθββ ἰῃ6 υἱζἰπταίε σομηρ] είεμεββ οὗ {με Τὶνὶηα 
ΟΥοΓ. 

106. 1.0, 7 αι ἐσηίς ἐσ ογεαΐ ὁεέα16] ΤῊΘ ῬΙΟΠΟΙΠ 15 τπι5ε4 ἐπ ρ ἢ δ(- 
ΟΑ}|γ. Τῆδα νεῖ ἴῃ (ἢ6 δ Ρτεν 15 σοηπεοίαα ο]ΟβαΙγ ] ἢ νγηδί [Ο]]ονγ5 
Δα 5ρεακβ ποΐ οἵ ουΐνατα πιϑ]εϑίν Ῥὰαΐ οὗ ““Ῥεσοτϊηϊηρ στεδί,᾽" ἴῃ 
νεβάομη. 850 ἰβίθη γὲὰ τῇδ τεδά, “1 Ῥθοϑτ8 δυϑδῦ διηᾶ ᾿ἱπουθαβϑᾶ ἱπ 
ὙΠΙΒάΟΙΩ ἸΏΟΤΘ 81 811. δε ποίε δρϑίῃ, 85 1 γεῖβε 13, {πε Κἰπά οὗ 
ἀἸαίοσαα ΒΟ ἢ [η6 ὈΘΌδύθσ ΠοΟ]45 ΜΙ ΠΪ5 ΠΟΙ σοηβοϊουβηεββ. Ηξ 
“ἐ ΘΟΤΏΤΩΠΠ65 ὙΠ 5 Πεατί ̓ἢ (σοτηρ. Ῥ5. ἵν. 4. Ιχχν]. 6). 850. Μαγοιιβ 
Αὐτο!αβ σανε ἴο {Π6 Ῥοοῖὶς ΏΙΟΉ νγε 681] ἢ15 77εαϊέαέζοις, [Π 6 Ἐ{|16 τὰ εἰς 
ἑαυτόν---ἸἸογα }]γ, “ΤΉΙΗ 5 ΤΟΥ τη 56 1 ΟΥ “ΘΕ σοτητητηϊηρσϑ.᾽ἢ 

ἔλεν ἐλαΐ λαῦε ὁδεγι ὦ2 707: 7716 172 “ γπ5α167,2) Βεῖιίεσ, “"ΟΥ̓ΘΥ σου 58 161." 
ΤΠοβα ἡγηο τηδὶπίαϊη [Π6 ἰαΐς οτὶσίη οἵ [Π6 ὈῬοοΚ ροϊπί ἴο [Π15 ἀρραγεηΐ 
τείγοβρεοΐ Οοὐασ 8 ἰοῃσ 561165 οἵ ρΎβάξοεββουβ 85 Ὀδίγδυ ησ, ΟΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 
45. Ἰηἰε παρα ἰο ᾿πα]οαῖε, [Π6 ρΡβευοηγτηουβ δας ΠΟΥ η]ρ. ὍΠα ΠΙβίουοδ] 
ΘΟΙΟμΊΟΠ, 1 15 5814, δά πὶ ομὲ ῥγεάξοεββου οὐεσ Τθπβαίεση. ὍΤΠε 
Ἰπΐεγεποθ 15, ΠΟ υασ, 5 ΘΙ Υ σΟΠοΟΪβῖνα, Εγεη Οἡ {πΠ6Ὸ {ΠεοῖῪ οὗ 
Ρειβοηδίεα δαίπουβηϊρ, ἴΠ6 ΕΓ σγου]α βοδΊ ΕΙΥ Πᾶνα 5]Π]ρρεά [ἴηΐο 
50 σ᾽] ΠΡ 8 ΔΠΘΔΟΠΤΟΠΙ5ΠΊ, 8Π4 [Π6 “τοτάβ δατηϊ οἵ Ὀεϊηρ τείοστεα, ὁ 
ΘΠ Υ νίανν, εἰζπευ 10 1η6 1ἴη6 οὗ ἀπκπονγῃ ΤεὈαβιία σπ]ο 5, πο] πάϊησ 
Ῥευμαρ5 Μεϊοῃίζοάςκ (Ὁ εη. χῖν. 18), Αἀοηῖζεάδκ (Το βἢ. χν. 62; 2 ὅϑδτη. 
ν. 7) 8πηα οἴπεῖβ, οὐ ἴο 168 βαρεβ “Εἴῆδη (ῃ6 ἘΖιδηϊίε ἀπ Ἡ θπιδη δπά 
ΟΠ ΑΙοοὶ δπα Τατάα {με 5οῃ5 οἵ Νίδῃο)," ψῆο δῖβ παιηξά ἴῃ τ Κίηρβ 
ἷνγ. 21, 8 Πα ἷ7ἢ΄᾽ ,.Ο ΠΊΔΥ, ἴῃ 5ΟΠΊ6 56η56, 85 [ΕΟ ΠΕΓ5 δηα σιϊήεβ, Βανε θθεπ 
ΚΟΥ ΟΥ ἢ 85 ΜῈ] δ5 “1π᾿ Τεπιβαίθη. ϑοης Μ|595. ᾿ηάδεεα σῖνε {πε 
Ῥτεροβίξοη ““1π᾽ Ἰηβίεδά οἵ ““ονει." 

71») ἀεαγέ λαά ογεαξ 612 6714721.6)] Μοτα ΠΠΕΓΆ]]Υ, δηα αἱ [Π6 βαπη6 {1Π|6 
ΤΊΟΤΕ ῬΟΕΙΟ811γ, ΤΥ πϑασῦ Ὠϑὺη 5661 ΤῸ τϊβάομ δια ἘΠΟΤ]ΘάΡρ. 
ΤΠ ἔγγχο ΠουΠ5 816 τεϊαίεα, {|ὸ ἴπΠ6 ατξεῖκ σοφία πη ἐπιστημὴ, ἴῃ 
ΤουτηῈΓ ἐχργεββίησ (Π6 εἰ ϊοδὶ, (ῃ6 Ἰαίίεσ της βρεου]αίνε, βοϊεηίῆς 5146 
οἵ Κπομν]εᾶρσε. 

117. Απά 7 ραὺ γῖν ἀεαγ] ὙὍὙΠε ἀρρατζεηΐ [ἰεγϑίϊοη οὗ [πΠ6 ρῆγαβε 
οὗ νεῖβε 13 ὄχρίϑββεβ ἴΠ6 σοποεηίσδαίοη οἵ ρυῦροβε. ΤπῃῈ Ποὺ δαάς 
1Πδὲ 5. 5εδύοῃ ἴοοϊς 8 γεΐ σΊ εὺ ταῆσθ. Ηε βουρῃΐ ἰο Κπονῦ ὑγ]ΒαΟΠῚ 
[Ὠτουρη 115 ορροβίίβ, ἴο εηϊαῖρα ἢ15. βχρεήίδσποα οἵ {π6ὸ ἄξββεαβεβ οὗ 
Βυτηδη ἰμουρῃς. δ Παά ἐβιΠποιηεά {ῃς ἀδθρίῃβ οὗ [ες ““τηδάηεϑβ δπηά 
ἔο ΠΥ ;᾽ [86 ΤΟΥ͂ΤΟΣ νγογὰ ὄχργεββϑίησ ἴῃ ἩΌΓΕΥ 85 ἴῃ ΕΠ σ]5ῃ {Π6 Ἡ]ΠΔΕΥ 
ἔοστηβ οὗ ἁηνυβάοτη. ΤΉΕΘΓΙΕ 15, ΡΕΥΠ8Ρ5, ἃ ἰουοἢ οἵ 56] πο τ συ ἴπ {Π6 
ἴαςϊ [μδὲ {ες Ἰδίίεσ ποτά ἰπ {π6 Ηεῦτενν 15 411 Ῥαΐ 14θ πο 8] 1π βουπά 
ψ ἢ ἃ ογὰ ῃ]Οἢ πιθϑη5 ““ργυπάεξησα." Οπε, [ῃς Ὑευ 5ΘΈ η5 ἴο 580, 
Πα5 ἴΠ6 58Π16 ᾿ἰἴββιια 85 ἰῃ6 οἴπεῖ. ϑουῆδ οὐἹο5, ᾿πἀθαά (4. σ. (ἸΠΒΡυτρ)), 
ΓΠ1ηΚ [παΐ [Π6 ῥγεβεηΐ ἰεχί οὐἱσιηαίεα ἴῃ Δῃ ΕΥΟΥ οὗ ἐγαηβουιρίίοη ἀπά 
τΠπαΐ να ουσῃί ἴο τεδὰ ““ἷἴο πον νυβάοιῃ δηᾶ Κπον]εᾶσε," [Ι{ Πα5 

“μ 7 
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ἄοιῃ, δῃᾶ ἰο Κποὺν πηδάμαϑϑθ δηα [ογ: 1 ρεγοειγεά {πὲ 
18 (15 αἷϑθο ζ5 νεχδίίοῃ οὗ βϑριτ. ΕῸΓ 1ἢ τηποῇ ψΙΒάΟΠΊ ὅς 
ΤΑ Οἢ φεῦ: δηα με παῖ ἱπογεαβαίῃ Κηον]θάρα ᾿πογθαβείῃ 
ΒΟΓΓΟΥ͂Ρ. 

Ῥεεη ἱμουρῃξ δπᾶ, 45 βίαίεά ἴῃ {πε “2 γεζγοατεζίοῦς (ΠΡ. 11.}, νυ βοπηα 
τβαβοη, ἰῃδί ἴῃ {Π6 τ56 οὗ [ῃ6 5ἰγόοῆρευ ψγοσαὰ γγαὰ ἤᾶνα 8ῃ δοῇο οὗ [ῃ6 
οὐτγθηΐ ἰαηρσιασε οὗ [Π6 ϑίοιοβ ψῆο ἸΙοοκεά οῃ 81] ἴΠ6 νγεδίκηεββαβ οὗ 
ΤηΔ ΚΙ Πα 85 50 ΤΠΔΠΥ ἴουτη5 οὐ ᾿πΠϑδ 1. 80 Ηροζδϑοα (.5 2. 11. 3. 43), 

““ΟἾΕ ΠῚ τη818 βία! {16 εἰ σαδηησαπαιιε ᾿πβοϊα νου] 
Οξοῦμ αρὶΐ, ᾿ηβαπτη ΟὨΥΥϑΙρΡὶ ρογίϊουβ εἴ σταχ 
Αὐϊζυαπιαί. Ηξεθο ρΡορυϊοβ, ἤθθο ΠΊΔΡΤΙΟΒ ἔουμλ] 8 ΤΕΡ65, 
Ἐχοθρίο βαρίβηίθ, ἰεπεί.᾽" 

“Ἡϊπ, ψῃοΙη εκ [ΠΥ ἰεαάς ἴῃ Ὁ] Ππ655 οἢ, 
τ πκποσνίηρ οὗ ἴῃς Τγαίῃ, [μῈ Ῥούοῇ δπηᾶ {τ06 
ὝΠΟ 6411 ΟΠ γγϑῖρρυβ Μαβίεσ, ἰγεαΐ 85 τηδά. 
ῬΘΟΡΙΘ5 δηά τλϊσητγ Κίηρβ, 411 θαΐ (Π6 νν158 
ΤῊΪ5 ἔουσηθ]α δηλ γασοβ.᾽ἢ 

30 αἷ5ο Πορ. 1,δοσί. 11. 124, 

λέγουσι πάντας τοὺς ἄφρονας μαίνεσθαι. 

“.Α1}1] {παἰ τὲ [00] 15} [ΠΕΥ Ῥτόποῦποα ᾿ἰπ58Π6.ἢ 

φψεχαίζοηε οὗ 5217. Βείίευ, ἔϑϑάϊπρ οὰὐ πίὶμᾶ, 45 Ῥείογθ. 866 ποίβ 
ΟἿ γΕΙ. 14- ΤῈΒ ψοχά 15, πονψενεσ, ποί 14 ηί1ο8] [ἢ ἔοσηλ, θας Ἔχρύθϑ565 
ἃ. τῆοτα σομοζεῖα 14ε8. ΒΥ βοῖὴηβ 1ἰ 15 τεπάθγθα ““τηεαϊίδίοη." ΤῊΘ 
ίαοϊ (μαἰ [Π6 ψΥϊοΥ 565 ἃ νγοσα ποῖ ἰουπα εἰβευῆεσα ἴῃ [Πς ΟἹ Τεβία- 
τηβηΐ, βισσαβίβ (η6 [πους (Πδὶ μ6 ννηῃίεξα ἃ πεν νγογά ἴου [Π6 ἜἼχρσξβϑίομ 
οὗ ἃ πεν ἱπουρῆί. 

18. 772: »ιπσλ τυϊδαογλ ἐς γηέελ ογ1.71] ΤΠΕ ϑϑηβ 584 ϑβεπίβησθα νγὰϑ5 
τ ς6 ΟἹ {Π6 5ίπαγ οἵ τηϑη 5 παίασα ἴῃ 115 ρυεαίπεβϑ δηά 15 Π{{Π|6Ώ 655, 
115 5817 δηὰ ᾿ηβϑδηϊίγ. 16 νγοσαβ ἤανα ραββεά [ἴηΐο ἃ ρύόνεῦ, δηά 
ὙγΕΥΘ, ῬΕΥΠαΡ5, ΡῬΎόνθυ 181 θη {Π6 ὩΘΌδΙΘΙ ντοία πεῖ. Ὅμῃε τηθτα 
Ια πΙησ οὗ [Π6 Πουίζοη, νεῖ οσ οὗ εἰ ῃῖοαὶ οὐΓ οὗ ρῇγϑβιοδὶ Κηον]εάρσα, 
Ρτουρῃΐ ἢο 5αἰἰβϑίαδοϊοη. [ῃ ἴῃε [ΟΥΠΊΘΥ οα58 ΠΊΘη ὈΘΟΔΙ]Θ ΤΟΥ σΟΠΒΟΪΟῈ5 
οὗ {πεῖν ἀϊδβίδηοα ΠΌτη {πΠ6 ἴσια 1464]. ΤὮδΥ δἷα οὗ {πε ἔτι οἵ {Π6 ἔτεα 
οἵ Κηονίεασε οὗ σοοά δηά εν]], δηα {Π6 ΟἿΪΥῪ ταβα] νγὰβ [Πδΐ ἴμεν Κπενν 
[δὲ “ΠΕΥ γγεσα παῖκοα᾽ ((δη. 111. 7). Τῃ (ῃε Ἰδίζεσ, (ῃ6 τόσα {Π 6 Ὺ 
Κηδν οὗ ἴΠ6 Ῥῃεπομηθηα οἱ πϑίαγα οὐ οἵ μυμηδῃ [1{6 {Π6 Ἰηοτα {Π6Υ ἔε]ΐ 
[Πδὲ [Π6 ““πηοβὲ ρατὶ οὗ (ὐοά᾽5 ὑγουκβ σγεσε ῃϊ4." Αἀά ἴο ("15 {πε Ὀγαΐη- 
ὙΥΘΔΙΙΏ655, [Π6 ἸαὈοτΙοιι5 ἀαγ5, [Π6 516 ρ 655 πιρῃΐβ, {Π6 [πιβίγαϊεα δηλ ὶ- 
οπη5 οὗ {πΠ6 βδἰμπάθηΐ, ἀπά γα οδῃ ππηάειβίδηα ἰῃ6 σοηῃίθθϑιοη οὗ {πῸ 
Θοοαῦοσ. [Ι{ Πα5 παίυσγα!ν θα οἴζΐδη βοποεά. 80 (Οἴςετο (7 25ε. 2152. 
ΠΙ|. 4) ἀἴδοιιθδθεβ. ἴῃΠ6 {ἢ6515, “Κα 7, γρηῖλὲ τασεγέ 1722 σαῤίε7166772 
τργίζεαο " (“ ΘΙ ΚΏ 655 5θειη5 ἴο π16 ἴο ΡῈ {πε Ιοΐ οἵ {πΠ6 νγῖβε οὗ μεβαγίἢ). 
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Ι 5814 ἴῃ τηϊη6 Ππεαγί, ο ἴο ποῦ, 1 Μ1] ρύονε {πΠ66 ψτ 4 
τσ, {πευθίοσα ΘΏ]ΟΥ ΡΙθαθισα: δηα ῬΕΠΟ]α, {Π15 «αἰ50 Ζ 
νϑηϊγ. 1 5414 οὗἉ Ἰδιιρηςεσ, 722 ὅς πηδά: δη4 οὗἉ τηϊτίῃ, ὙΥ Πδΐ - 
ἀοοιῃ τ 1 βουρῃϊ [πῃ πηη6 Πεαγί ἴο ρῖνα ΤΥ 561 ππίο ΨΊ1ΠΘ, 3 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΤΠ. 

1. 7 οὐὴ]Π1 2γους ἐΐδε τυἱέζ »ι1γ.}] ὙΠῸ 56] σοπιπλιηΐηρ' οὗὨ {ΠῸ τη 
ἰΠκίπρ' ἰο Πἰ5. 50], {|τ6 {Π6 Υἱοῦ τηδπῃ ἴῃ ΤιαΪκα ΧΙ], 18, 10, ἴῃ ΘΈάτο οὗ 
Παρρίπεϑβθ, 1εδή5. ῃΐῃ ἴο γεῖ δηοίπευ ὄχρογίσηθηῖ. Ηδ Ψ1] ΙΔΥῪ 5146 
ΡΒΠΟΒΟΡΠΥ ἀπά {γὙ γί Ρ]βαθαγα 0}}}1 40, Δη4 ᾿νε 85 οἰπεῖβ ἴνγὲ. ὍΤΠῈ 
σμοῖοα οἵ Εδαβί ἴῃ (σοείῃε᾽ 5 στβαΐ ἀἄγαπια, ργεβθηΐβ ἃ βγη σ ῬΑΓ8]16] ἴῃ 
1ῃ6 νου οἵ ογεαϊΐνα τί. Πα [8]] οἵ ΑῬε]αγὰ 15 παγαϊν ἃ 1655 βιυ Κη 
ῬΑΓΔ116] ἴῃ {πΠ6 Ὠϊβίουυ οἵ δὴ δοίμ] 1Π|6. (ΟΠ ΒΟΪΟΙΒΙΥ ΟΥ̓Χ ΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒ]Υ 
(ργόθδ]Υ [ΠῈ ἔουμλθυ) [Π8 ΘΘΌδῦθυ Πα ραββϑθά ἔγτοτῃ {Π6 Ἡ ταν ἀπα [ῃ6 
Θίοϊς 1464]5 οἵ ννῖβάοῃ ἰο {παῖ οἵ [Π6 βοῇοοὶ οἵ Ερίσαγιβ. ΤῊ οΠοῖςα οὗ 
[π6 Ἡερτεν ννοχά ἴου “ ρ᾽βαβυσγε᾽᾿ (ΠἸουα ΠΥ ““σοοα ἢ} τ Ρ]165 {Πα {π15 πονν 
ΔΡρεαγεᾶ [Πς 522712)1147222 ὀογιτε))γε οἵἩ αχἰβίθβηοθ. Βαϊ [Π15 Ἔχρευπιθηΐ 8150 
[11ε4. ΤῊςε ἄοοπι οἵ ““νδῃϊίγ᾽ νγᾶβ οἡ (15 αἴϑο. ὙΠῸ “Ἰδυρῃίοτ᾽᾿ ννὰβ 
1||κ [ῃ68 οὐδοκ!ηρ οὗ θαγηΐηρ' ΓΠΟΥΠ5 (Παρ. νἱϊ. 6) δηάᾶ εξ ποιῃίπσ Ῥαΐ 
1Π6 οο]α ΟΥΘΥ͂ ἀ5ῆὴ65 οἵ ἃ ουῃΐοαὶ βαίείγ. [1}Ὲη ἰῃ6 ““Οσο ἴο πον 1 
ΜΒΙΟ [(Π6 56] σου πη ηης Ὀαρίηθ. )7ἷὲ ἴγταοα ἴῃ8 ἴοπα οἵ {Π6 Ἰτοηυ οὗ 
ἀἰβαρροϊπίμηβηϊ. 

2. 17] «αἱά ὁ ἐαπιρλΐογ, 7ὲ ἐς για] ὍΠῈ οΠοῖςσε οὗ ἃ νοζά οοσπαίθ 
νΠ [Π6 πιδάπαεβα οἵ οΠαρ. 1. 17, σῖνεϑ ἃ 5ΡΘοΙ}] δ ρΡΠ8515 ἰο {πὸ 1π45- 
τηθηΐξ ΠΟΙ [Π6 τῇδ ἰππ|5 ρᾳ55865 οἡ ἢ πη56], ὙΠΕΥα νγὰβ δ5 τθΉῇ [η- 
ΒΘ ΠΥ ἴῃ [Π15 ΤοΥπὶ οὗ 1Π{86 ἃ5 ἴῃ {π6 οἴμει. Ηδ ννὰβ ῥ᾽ πηρίηρ ᾿ηΐο πιδά- 
655 ΙΓ Π15 εγε5 Ορεη 8ΔΠ4 τη]ρηϊ 580, 

ἐἐ ψΊᾶθο πλϑ]ϊοα ΡΥΌΡΟα 6, 
Τεἰθγίοτα βααποσ. 

“1 566 [η6 Ῥείίεσ, γεὶ {π6 ψοῦβα ραγϑαα.᾽" 

ΟντΡ, 77εἰαγιογφά. ΤΙ. 20. 

Ιη βοῇ οαβε πε αιδϑίίοη τηϊσῃΐ θα αϑςεα “μα ἄοεϑ 1 τνοῦϊς ὙΥΠδὶ 
15 115 οαϊοομιεῦ᾽" Απά [Π6 ᾿τῃηρ]16α δηϑυνεῦ 15 “ΑἸ Ρϑο πίον ποιῃϊηρ.᾽" 

8. ἤο ρίζα γ,2γ7.5 617 τεγι10 τυ 7216] 1 ΛΙΘΥΑΠγ, πα τηοτα τἰνι]ν, ὕο ΟΠ 5 ἢ 
ΤΩΥ͂ 65} πὶ τὶηθ. Ὑπὸ Ἡερτανν ψγοσά ἴου ““σῖνε᾽" 15. ππαβι8] δηά 
οΟΌβοστα. ὍΤΠη6 ΡὈΥΠΊΔΙΥ τηθϑηΐηρ' 15 ““ἴο ἄγαν οὐἱ,᾿ [Παὲ οὗ ἰῃ6 ψοτά ἴοσ 
“ΔΟσαδὶ σ᾽ 15 “ἴο ρα]46᾽ οὐ “ατῖνε,᾽" δβ ἴὴ Τὐχοά. 111.1 ; 2 ὅ81η. νἱ. 3. 
ῬΟΞΒΙΡΙΥ, 85 Το νν]5 βασρεβίβ ἴῃ 1 δηρσεἾβ (Ὁ727)2671:747.}27, ἴῃ 146α 15 Π|κὲ ἐῃδί 
οὗ [Π6 Ρδύδθ]8 ἴῃ {Π86 δάωαάγης οἵ ῬΙαΐο (ρ. 54) δηᾶ {Π6 ββεβῖκευ σίνεϑ ἐῃ6 
ταῖη ἴο ῬΙβαβαγα, γεῖ 5θα]τβ ἴο σιάθ οὐ ἀτγῖνε {Π6 βἐθθα ψ ἢ Π15. βου. 
ἽΠΕ ψοχαβ ροϊηΐ ἴο {Π6 πεχί βίασβ 1ῃ {Π6 ρσόρυβϑβ οὗ {Π6 ρ]θαϑιγα βθεςου. 
ῬΙΘαϑγΘ 85 5ΌΟΉ, 1 15 στασεῖα], ΠΡΉΓΟΥ ἔουτηβ, ΞοΟ Ρ8115, απᾶ "6 ββεῖκβ 
1Π6 Ἰοντεῦ, Παγοθυ βῃτη]δίίοη οὗ (ῃΠ6 στῖηε σαρ. Βευΐ με 414 {Πϊ5, Πθ 
5. σατεία! ἰο βίδίθβ, ποὶ 85 τηοϑὲ τἤβῃ 4ο, ἀτ ἰηρ δοπσ {πῸ οσυττεπί οὗ 
Ἰονγοὺ Ῥ]Θαβ ΓΕ 5 

“ΠῚ [η6 βϑαγβα ἰδβίθ, ἔγοτῃ ἔουϊθοὶ νγ6 115 
15 [δἷπ ἴο ψιβποῇ ἰἰς ἤτοβ," 

ΕΟΟΙΈΕΞΤΑΘΤΕΘ ὃ 
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(γεῖ δοαυδιπίηρ τηϊη6 ἤδατΐ ΜΙ ψ]ΒοΙ) 84 ἴο ἰδγῪ 
ΠΟ] οὐ [ῸΠ]γ, ἘΠ11 1 τηϊρῃΐ 566 ψηδί τας [ῃδἰ σοοά ἴου [Π6 
5005 Οἱ πΊεη, ΜΏΙΟΠ {Π6Ὺ 5ῃοι]α ἄο ὑπαεγ ἴπΠ6 ἤδανθῃ 8]] 
[η6 ἄαγβ οὗ {ΠεὶΓ Πίθβ. 1 τηδάβ τὴβ ρύϑαΐ ψουκβ; 1 Ὀυ]464 
τὴ6 Ππουβθ5; 1 ρδηίεα πὲ νἱπαγαγᾶβ: 1 τηδᾶθ π16 ραγάξῃϑβ 

Ραϊ ἀε]] Ρεγδίεϊν, “γεῖ συϊάϊπρ' πλϊπα Πδατὶ ψ ἢ νυ ]βάοιη. ἢ ΤῊΪ5 α]50 
νγὰ5 8 δχρουπηθηΐ, Δηα Πα τείαϊ η64, ΟΥ̓ {τ]64 ἴο τείβδὶπ, ἢ15 56] δ] γϑίησ 
᾿πίχοβρθοίίοη αυθῃ ἴῃ {Π6 τηϊᾶϑβέ οὗ ἢΪ5 γανεῖτγ. Α1]1 ρϑίῃβ τηυβί 6 {π|εᾶ, 
βϑθιηϊηρ [Ὸ]]Υ 85. νγ681} 85 5θβιη]ηρ᾽ ΨΜΊΒΘΟΙΏ, ἰο 566 1 [Π6Υ σᾷγβ 8ΔηΥῪ 
αἀεαπαῖα βίαπαδγα ὈΥ ΏΪΟΩ {ΠῈ “'5οη5 οἵ τηξη τηϊσῃξ σαϊάς {Π 61 
σοπάποϊ, ΔΗ͂ ΡΔίννΑΥ ἴο {π6 ““οἤϊεῖ σοοά᾽" ὑΏ]Οἢ ννὰ5 [Π6 οβ]εοί οἵ 
[Πς 5εεϊξευβ ψααβί. 

4. 7»,μια(δ »16 ργεαΐξ τυογῷ5] ΤῊΘ νεῦβϑα τηδύ 6 εἰἴΠεὺ ἃ γεϊγοβρεοί οὗ 
[ης ἀείδι]ς οὗ {ες πε οὗ {Π6 ρ] βαβαγα- 5 Ἰςοὺ δ5. βκείοῃεα ἴῃ (ῆς ρσενίοιβ 
νεΊ56, ΟΥ̓, 85 566 15 ΤΟΥ͂Θ ΡΥΟΌΔΌ]6, (Π6 δοσοὰπηΐ οὗ ἃ πὲ Ἔχρευπηεηΐ ἴῃ 
ὙΠΙΟῚ [Π6 πηδη ραβϑεα ἔτοιὴ ΡυτΕΙΥ 56 η518] ρ]βαβαγαβ ἰο [6 11{{ οἵ ναί 
νγὲ Κπονν 8ἃ5. “ουαϊίαγε,᾽ [Π6 ραγβαϊ οὗ Ῥεδαι δἀηα τηδρηῖῆσοησε ἴῃ Ατί. 
τα ἴπ6 ΨΥ ΕΣ ἰἤτοννθ ΠΙΠΊ561[ ἱπίο {Π6 βυστουηαϊηρβ οὗ [Π6 Πἰβίουο δ] 
Θοϊοηοη. Νἧε τηδὺ νεῃηίασε ἰο σϑίευ ἴο Τ ἜΠΗ ΒΟ 5 δ αζαε οὗ “472 5 
ἰγαοΐησ {Π6 ννουκίησ ουΐ οἵ ἃ {Πτ6 Ἔχ ρευιτηθηΐ ἴο 115 ᾿πϑυ] 8016 ἰδθαα. 566 
ΑΡρεπαϊχ 1. 

7 ὀνζαρα τις “οι5.5] ΚΝ ε [Π1ηἰς οὗ Τ)αν!4᾽5 μουβε οὗ οδάδγ (,) (ῆτοηῃ. 
11. 2) δῃά {Πε6 βίοσβῃοιιβεβ, οἰ νεγαγὰβ δη4 νἱπεγαγάς (1 (ἤτοη. ΧΧυΠ]. 
25--.3 1) ΠΟ Θο]οιήοη Παὰ ᾿πηῃευε4, οὗ Π15 ον Ῥδΐδοθ, δηα (ῃς ἤοιιβα 
οἵ {ῃ6 ἔογεβί οἵ 1 απο δηα {πῸ Πουβε ἰου ῬΏΔΥΔΟ 5 ἀδυρηςοσ, νυ] ἢ Π6 
ῬαΠῈ (τ Κιηρϑ νἱῖ. 1---Ο), οἵ Τδάτηοῦ δπα Ηδπηιδίῃ δηα Βείῃ-Πούοῃ δηά 
Βδαϊαίη, [ῃ86 οἴζϊθ5 1 ἔδυ ο απ. νοῦ ονηξα Ὠϊτ 85 {πε ῚΓ ΟΠ 6 Γ 
(2 Οἤτοη. ν]]. 2--6). Τί 15 βἰσπιβοδηΐ, Οἡ ΔΠΥ ΠΘΟΙΥ οὗ δας Πουβῃρ, 
1ῃδὲ νγε ἢπᾶ πο τείεγεηςσε ἴο ΘΟ] ηΊΟ ἢ 5 ΜΟΥ ἴῃ Ὀυ]]άησ “[Πς μουβα οὗ 
1ηε Τιοτά.᾽" ὙΤῇΠαΐ νναβ παίαγα!]υ ουίβι 46 {ΠπΠ6 γδῆρα οὗ {Π6 Ἐχρευιπηθηΐβ 1η 
56 8410}} οὗ Παρρίηεββ δηα ἴοο ββογεά ἴο Ὀ6 πῃηθηςοηεα ἴῃ σοηηδχίοῃ 
1Ππδιὴ Πεύα, εἰ ΠΕῚΓ ὈΥ ἴ[Π6 Κίηρσ ΠΙτη56] οὐ Ὀγ [Π6 νυ τεῦ ψῆΟ ρετβοηδίαϑ 
Πἰτη. Οπ ἰῃς ἀϑϑυτηρίοπ οἵ ρειβοηδίϊοῃ [πε ὙΥ ΕΓ ΤΔΥ Πᾶνε ἀὐανγῃ ἢ15 
Ῥὶςΐαγεβ οὗ ΚΙηΡΙΥ βίαϊε οτη [Π6 ραίδοαβ ἀηα ραυκϑ οἵ [πε Ῥίο]θιηῖ65, 15- 
οἸπάϊησ [Πε Ὀοΐδηϊοαὶ ἀηα Ζοο]ορῖοδ] σαγάδηβ σοπηδοίεα ἢ [Π6 Μαβεατα 
αἴ ΔἸεχδηατγία, οὐ ἔτοτῃ ἴΠμοβ6 οἵ {Π6 Ῥεγβίδη Κίησϑ δ 5.858 οὐ Ῥεβερο  β. 

7 2α»ῃέεφα γ16 σγεγαγα 5) ΟΥ̓ [Π656 οὔδξ, {πδ οἵ Β88]- δίηοῃ, ἢδ5 Ὀββη 
᾿τ τη οὐ] 156 ὈΥ 115 τηθηίίοη ἴῃ ἴῃ6 ϑοηρ οὗ ϑοϊοιηοῃ (ν}1}1. 11ὴ. [1 
νγὰ5 ρίδητεα ] ἢ [Π6 οΠοϊοαβί νίηε, δηα [ΠςῸ να]πε οὗ [5 ρτοάπος δϑίϊ- 
πηδίεα δἵ ἃ [πουβαηᾶ ρίβοεβ οὗ ϑϊνεσ. ἘΕΏΡΕαΙ βθοιὴβ 450 ἴο ἢανε Ῥεξβϑη 
ἔδυλουβ ου 15 ν᾿ πευαγᾶβ (Θοηρ 50]. 1. 14). 

δ. “Πηιαας γι6 ραγαίφγις ἀγα ογελαγα)]) ὍὙΠ6 Ἰδίίεσ νγοτά, οὐἹρίη 8} 
Ῥεύβίδη, δη4 ἰοιηα ΟἹΪΥ ἴῃ (Π6 Ο. Τ' ἴῃ [Π15 ῬοοΪς, ἴῃ ϑοηρ᾽ 50]. ἵν. 13, 
δια Νεῆεπ. 11. 8, ἰβ 1[ῃῆ6. “Ραγδαϊβε᾽᾿ οἵ Χεπορθοη, οὗ Ἰαΐεσ ἈΔΌΡΙηΙς 
ΥΪησ5 δηα οἵ [Πε Ναν Ταβίδιηδηξ (1 α]κα ΧΧΙΙ. 43; 2 ΟΟΥ. ΧΙ. 4). [1 
Ἰηα]οαΐεβ ννμδΐ νγα 948]] ἃ ραυῖ, τ ον ηνσ βίγεδηηβ δΔηα βῃδαν σζονεβ δηά 
ἔταϊα ἴγεαβ, δηα ἄβοὺ ἰβεάϊησ οἡ ἴῃς ἔτΈϑἢ σύξεῆ ρυδββ, δηα ἄονεϑ ἤϊίηρ 
{Πτου σῇ [Π6 ἴγθαβ, ΒΌΘΠ 85 βοαπγεα ἴο [ῃ6 Ἐδαβίεσῃ ἱπηαρσιηϑίϊοη [με διζεβί 
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Δ Πα οἸΟΠαιᾶβ, ἀπά 1 ρ]δηϊθα ἰγεεβ ἴῃ {Πεῖ οὗ 811 ζἼηα οὗ 
ἔτ: 1 τηδάθ τὴ6 ΡΟΟ]5 οὗ νναΐίε, ἴο νγδίεσ. {πευθἢ [Π6 ὁ 
ψγοΟΟα {πᾶ Ὀυηρείῃ ἔογίῃ ἰτεαθ: 1 ροῖ 27:16 βενδηΐβ. δΔη6 7 
τη άθηβ, ἃπα Πα βεγνδηΐβ ὈΟΓῚ [ἢ 21) Ποιι5ε; αἷβθο 1 παά 

ἰγρε οὗ {με Βίρῃεϑὲ Ὁ] ββεάμεββ. ΤῊῺΘ ὑνῆΟ]8 ΞοΈΠΕΥΥ οὗ ῃ6 ϑοηρ οὗ 
ΘΟΙΟΙΊΟΠ 15 5.0 ἢ ἃ σαζάξῃ, ρ᾽δηίεα ψ ἢ Ροϊηδργαηδίεβ δηα ρ]θαβδηΐ 
{πι1{5, ΒΡ Κεηατβ δη6 σϑΊρΡΠΪγΕ, οδδπλι5 Δ Πα ΟἸΠΠΔΙΊΟΠ, δ Πα ἴγεαβ οὗ 
[γα Κίησεηβο, δηα 1185 (ϑοησ 50]. 1ν. 132--ο1 5, νἱ. 2). ΤΕ ρΡοοἹϑ5 οὗ 5ο]ο- 
τηοη δἱ Εἴδῃ), οἡ {Π6 βουίῃ- νγεβί οἵ Βειῃ]Ἔμθη, ἀθβοσθεα ὈΥ͂ [οβερῆ5 
(46. ΝΤ11. 7. 3) 511] ρύξβεῦνε {Π6 ΠΊΘΊΟΥΥ οἱ 560 ἢ ἃ ““Ῥατϑάϊββ.᾽ ΟἾΠΕΥ 
ἰγαοαβ οἵ [Π656 βυσγοπηαίησδ οἱ {Π6 ραΐβοεβ οἵ [ϑ]5ῃ Κίηρβ δύα [οπ πα [ἢ 
{π6 Ὠιβίοιυ οἵ ΝΟ 5. νἱπευασά, σμεῖα {πῸ6 ““σαγάξη οἵ Πευρβ᾽ οδῃ 
ΠΑΤαΪΥ θὲ ἐποιρῃΐ οὗ δ5 ΠΊΕΥΕΙΥ ἃ “" Κιῖομεη στάξῃ (τ Κίηρϑβ χχὶ. 2) 
Δηα ἴῃ {με σαζάξη οὗ Ζεάβκιδῃ (Τ6σ. 111. 7). 

αἰ ξίγα ογ 75τε115] ὍὙΠΕ Ποχιου]ίατα οἵ Ῥαϊεβείπθ ᾿ποϊπβα Π6 ΔΡΡΙ6, 
16 ἥνσ, [ῃ6 ρΡοπηεσταπδίθ, {πΠῈῸ ἀδίθ, {ΠῈ σαρεῦ- γα, ππίβ, ΔΙ ΟΠ 5, ΓΤ 151η5 
Δα τηδηάγαϊεβ. ὍΤΠηα δοσουηΐ 15 1η βίο εερίηρσ ΜΠ [Π6 σΠατϑοΐεσ οὗ 
{π6 Κιίησ ΠΟ 5ρ8ῖκε οἵ ἔγτεεβ “Ἷ;1τοτὰ (Π6 σεάδγ (Πδῖ 15 ἴῃ ΓΘ ΡΘηοη ἴο {Π6 
ἈΥΞΞΟΡ οἡ {Πε νγ811 (τ Κίηρϑ ἰν. 33). 

θ6. 7 »ιακίε »16 2οοίς οΓ τυαΐ27] ἼΠοβε αἱ Εΐδηι μαννα Ῥεθη πηεπίϊοπθάᾶ 
ΔΌουθ. Βεβιεβ {Π6886 νγαὲ ἢᾶνε {πΠ6 ἤβῃ-ροοὶβ οἵ ΗΠ εβῆροη (ϑοηρ 50]. 
γἱ]. 4), {[8ε ροοὶ οὗ {π6ὸ Κίησ (Νεἢ. Π, 14}, ΡΟΒΒΙΌΙΥ αἰ5ο, (88 ροοΐὶβ οὗ 
ΘΠ οδπῃ (Το Πη ἰχ. 7), πα Βειῃ-εβάδ (Το γ. 2). [ἢ Ῥδ]εβίῖηε, 85 1η [ηἀϊδ, 
{πε 56 Ἰαυρα ἴϑη 8 ΟΥ̓́ΓΕΞΕΥ ΟΙΓ5 Οὗ νγαΐει, 85 πηδείιηρ [Π6 ΠΕΟΕββι[165 οἱ (68 
ΟΠ πηαΐθ, ὑτεσο διηοηρ {Π6 ἔα νουσία γοΟΥΚ5 οὗ ΚΙΠΡΊΥ πηαπϊῆσεηοθ. ϑίγεβϑ 
15 ἰἸδ1α οἡ {Π6 βοΐ {πὶ ἔμαν σγεσα ποί ἰοσ ῬεϑαΐΥ ΟΠΪΥ, Ὀαΐί ἰοσ βεσνίοα ἴῃ 
ἱστισαίϊησ {Π6 Ἔχίεηβινε ρϑΥΚ. 

ἐλε τυοοαά ἐζαΐξ ὀγγισοΐά γογίζ 7465] Βείίου, “8. ΘΎΟΥ͂Θ τηϑκῖηδ᾽ ΟΥ̓ΘΘ5 
ἴο Ὀπᾶ,᾽ 2.4. ἴῃ [Π6 ἰαῆριασε οὗ τηοάδτῃ σαγάεηϊηρ, ἃ “" ΠΌΥΞΕΥΥ "ἢ [ΟΥ 
γοιηρ ἴγ6 65. 

Ἴ. 7 ροΐ Ῥ16 δεγωα7115 α76] γ»ια]α14225)] Βείίεσ, 1 θουσαῦ. ὍΤῇδ ρϊοΐασα 
οἵ Οπεπίαὶ βίαία νγὰβ ἱποοπηρίθείε σψῖποιυΐ {Π15 6] απιεηΐ, 8πα [Π8 5]14ν8 
ἰταάβ, οὗ βοῇ {π6 ΜΙάϊαπιίαε γεσα [ῃ6 οἤϊεῇ τοργεβεηίδίϊγεβ ἴῃ {Π6 
Ῥδίγ το μ8] Πἰβίουυ (εξ. χχχυἹ. 28), Παα ῬγοῦΌΔΟΙΥ ὈΕδΠ οδυγθα οἡ 
τ Ποπέ Ἰῃἰευτη ββῖοη, 8 Πα Ξαρρ]Π ες Ὀοίῃ ἰΠῈ ΠουβεΠο] δηα {μ6 ἢδτε πὶ 
οἵ ϑοϊοιηοῃ. [Ι͂}ἢ {ῃ6 (ἸΞΗΙ οὗ 2 ϑβϑιη. χΧυἹ]. 21, 1 ΠΙ5 ΠδΙΊθΞα κα οὗ 
7ετ. χχχυὶ. 14, ἰῇ ἘΡεάχμδίθος, ἐπε Ουβῃϊία, οὐ ΕἸΒΙορίβϑη, οἵ Τ6σ. 
ΧΧΧΥΙΙΙ. 7, χα Πᾶνε ἰηβίδηοεβ οὗ {Π6 ρύεϑεηςσε οὗ 580 ἢ βἰανεβ ἴῃ [Π6 τουδὶ 
ΠουβΈμοΙάβ. ΤΠ Ηἰβίοτσυ οἵ Ἔευευυ δηοϊθεηΐ πδίϊοῃ σἤενγβ {ΠῈ ὉΠ ΟΥ̓ ΠΥ 
οὗ [Π6 ἰταῆῆς, Οἱ {Πεβε 5]ανεβ εβοῇ ρτεαΐ Ποιβεπο]α ἢϑα ἔνγο οἱ85565: 
(1) ἴῃοβε ““Ῥουρῃξ στ τλοηθυ,᾽" τηθῃ οὗ ΟἴΕΥ τδοεβ, σαρίϊνεβ ἴῃ ΑΓ, 
οἴξῃ, ῬγορϑΌϊν, περσοθβ (7161. χχχυ!ῖ, 7) ΠΟ ψεγε επηπρὶογαᾶ ἴῃ {88 
ΤΟΥ͂Θ ΤΕ Π18] οἤοεβ (εη. χὶ. 11, 12, 23), δῃᾷ (2) ἴποβεὲ Ῥοσῃ ἴῃ [ῃ8 
μουβε (αεη. χὶν. 14, ΧΥ. 3; 61. 11. 14}, {πΠ6 “β5οῃ5 οὗ ΠπεῸὸ βαπάτηδι 5᾽ 
(Εχοά. χχ!. 12), ο τοβε ἰῃηΐο τῆοσα σοῃῇάεηί4] βευνίοθ, {Π6 οἰκογενεῖς 
οὗ ἴῃς ατεεῖκβ, {π6 σογηας οἵ {πΠ6 Τιδίη5. Οἡ 1{Π6 αϑβϑυτηρίίοη {παῖ {ΠῈ 
ῬΟΟΚ νγαβ σι ς6η ἀπάθσ {Π6 Ῥιοϊθιηξθβ, {πεὶγ σουτέ νγοῦἹα ρσεβεπΐ [Π8 
5816 ἔδαϊιγαβ ἴῃ 80 Ἔυεῃ ΤΟΤΕ σΟΠΒΡΙ ΓΙ ΟΙΙ5 ΤΠΔΠΠΏΘΥ, 

ὃ---2 



οο 

116 ἘΘΟΘΕΕΘΙΓΑΘΙΘΕΣ, ΤῈ: [ν. 8. 

ρτίθαΐ Ῥοβϑεβϑίοῃβ οἵ ρυεαΐ δηα 5124}} οδί(]16 ἀθονβ 41}} ἰῃδί 
ΕΙῈ ἴῃ Τογιβαίθτη Ὀαίοσα τηε: 1 ρϑίμεγεα πΊ6 4150 511ν6 Ὁ 
Δα ροϊά, δπᾶ [ῃ6 ρξοῦ δῦ ἰγδάβαγα οἵ Κίηρβ δηά οἵ [ῃ68 
ῬΙΟνΙΠσΘ5: 1 ραξ ΠῚΘ 2167: ΞΙΏΡΘΙΒ ΔΗ 007,16) 5] ῃρΈΓ5, 8Δη6 
[6 ἀδιρῃῖ5 οὗ [η8 5οὴ5 οἵ πΊθη, ὧδ τη 5108] 1Π5 ΓΤ] ΘΏΪ5, 

φγεαΐ αν φηιαΐ εα1116] Ῥείίοσ, Οσθα δηἃ βθθρ. Τὴ 4117 ῥργον βίο 
Ιου ϑοϊοιηοῃ᾿β Ποιβεῃο]α (1 Κίηρϑ ἵν. 22) ρῖνεβ 50η16 146 οὗ [Π6 τηδρ- 
ηἰΐαμάα οἵ Πῖ5 ἤοοϊκβ δῃηᾶ πεγᾶς, 8566 δἷϑο 1 (ἤγοῃ. Χχχν]. 29; 1 Κίηρϑβ 
ν. 2: 
ὃ 7 ραΐλεγεα γ16 αἶδο οἱΐυογ αῃα φρο] Ἡδετα α͵βϑο "γε ἢπά ἃ οουηίου- 

Ῥατί ἴῃ νι ηδΐ 15 γεοογάβα οὗ {π6 ψγβα] ἢ οἵ ϑο]ομηοη, [Π6 5Π1ρΡ5 οἵ Ηταμ 
μὲ Ὀγουρηΐ ρο]ά ἔγοτη ΟΡἢΪγ, ἴο {Π6 διηοπηΐ οὗ 420 ἰδ]εηίβ (1 Κιίηρε 
ΙΧ. 28), ἴΠ6 ριἐ5 ἔγοτλ {πΠ6Ὸ6 σαθεθηῃ οἵ ὅπερα (1 Κίηρϑβ χ. 1), [ἢε ἰοίδ] 
τανεπαδ οὗ 666 ἰα]εηΐβ (1 ΚΊηρϑ χ. 15}, (Π6 2οο ἰαγσείβ δηα 200 5ῃϊεἸ ας 
οἵ Ὀεαίξῃ ρο]ά, δπᾶ [6 [ἤτοηβ οἵ σο]ὰ δηᾷ ἴνουὺ δηα [Π6 αὐ! Κίηρ νε55615 
οὗ {πῸ μοιιβε οἵ [Π6 ἰογεβί οἵ Τα θδηοῃ, 8Π6 [Π6 51:1ν8ὺ {Παΐ ννὰ8 ἴῃ [εσὰ- 
58 16}}} ἃ5 βδίοπεϑβ (1 Κιίηρϑ χ. τό---27). 

2.2 2εειεἰαγ ἐγδαδι76 ο7 ξἴγιος αγια ὁ} {26 Ξγουτγιεε5] ΤΕ νγογᾶϑβ τλδὺ ροϊηΐ 
ἴο {Π6 5ρξοῖδὶ σι Ώ]Οῆ σαπηε ἴο Θο]οιηοη ὈΥ ΜΑΥ οὗ {ρπαΐα ἔγοτη οἴου 
Ἰαπάς, τοπὶ 56 θὰ δηὰ 5ῃδθα (Ρ5. ᾿χχ!]. 10), ἔσο [Π6 ““Κιῃρβ οἵ Αὐδθϊα 
ἀηά [Π6 ρονειίηοῦβ οὗ {Π6 σομηίυ (1 ΚΚίηρϑ ἴχ. 15. Χ. 27). Μδηγ οοχη- 
τηθηΐδΐοιβ, μονγενευ, 566 ἴὴ [Π6 ρῆταββ ἃ ἀδβουρίίϊοη οἱ [πΠ6 ἰγεαβαγεβ οὗ 
ΘΟΪοΙΊΟη 85 Ὀαΐησ βοῇ δἃ5 ψεῦα [6 βρβοῖδὶ ροββθββϑίοὴβ οἵ βονεγεὶρῃ 
γΌ]οΥ 5 Δηα βονεσεῖσῃ βίδίαϑ δ5 αἸϑιϊηοί [το [Π6 ννεϑ] ἢ οἵ ρυιναίε οἰ 126 η5. 
ΤῊΣ ψοσά [ὉΓ “Ῥγονίηοε᾽" πῇδὺ Ὅ6 ποίξα 85 ἃ σοῃῃρδγαίνεν Ἰαἰε ποσὰ, 
ΠΑΥΑΪΥ σομλϊηρ᾽ ᾿ηἴο ι156 {1 (Π6 {πὴ6 οὗ πε (δρίνιν (1,81. 1. 1 ; ΕΖεῖκ. 
ΧΙχ. 8), δῃα φρυοιῃηϊηθηΐ ΟὨἸΘΗ͂Υ ἴῃ [6 Ῥοοκβ οἵ [ἢ6 Ῥεβίδῃ ρεποά, 
ΕΖτα, Νεπειηϊαῃ, ἘβίΠασ δηα 1) 84η16]1. Τί ρσόρδΌ]Υ ἀεϑισηδίες ἤθσα [Π6 
ὑγεῖνα αἰδοῖ ᾿ηΐο ΜΠ ]Οἢ. ΘοΟ]οιηοη αν ἀδα ἰ5 δηρὶτα (τ Κίηρϑ ἰν. 
-1θ)- 

ἵ τ 5171027.5 7161 10077167: 52710675.] ΤῊΘ τηβητοη οὗἩ ὑγοϊηθῃ 5ῆδνγβ (Πδὲ 
1Π6 ϑηρευβ πηθδηΐ δύθ ποί [Πῃ0586 σοηπθοίβα ψ] (Π6 οποῖγ οὗ (Π6 ΤΈΠΊΡΙ6, 
Ὀυΐ ποβε ψη0, 85 ἴῃ {Π6 5ρεβοῦ οὗ ΒδγΖιῆῇ]αὶ (2 ϑδιη. χὶχ. 35), Πσυγθά δἱ 
βίδίθ Ῥαηψιείθβ. ὍΤΉ656Ε ἡγοϊηβῃ, 85 ἴῃ [58]. ΧΧ Ιλ]. 6, νγΕ 6 ΘΟΙΠΠΊΟΠΙΪΥ ἴα ἰκ θη 
ἴοπὰ {Π6 οἰαθ5 οἵ ἤδυ]οΐ 4]16η5, δηα 85 50 ἢ ϑνεῦα οοηθμηηθα ὈΥ [Π6 
σοι 56] οὗ [ῃ6 ψῖβε οἵ πεαγί (Εσοϊαβ. ἰχ. 4). ΕῸΣ {Π6 σΘΠΘΓΔΙ ἀ56 οὗ 
ΤΉΏ510 αἱ {ξαβίβ, ΘΟπρ. [58]. Υ. 11,12; ΑἸΏΟ5 νἱ. 5; ΠΟ] 5. ΧΧΧΙ, 5, ὅ, 
ΣΤ Σ᾿ τ: 

ἐλε ἀεἴρές οΥ ἐλς φογις 7.722] ὙΤὴ6 58 οὗ {π6 ψογά ἴῃ ϑοηρ 50]. 
Υ]1. 6 Ιεανεβ {|{|1θῸ ἀοιθὲ δὲ [η6 ῬΡἤγαβα 15 δὴ δ ρΠ θυ Ἰϑῖὴ ἔοσ βθηβιιαὶ 
ΡΙΘαϑιγεβ, δπα 85 580 ἢ 11 Π6]Ρ5 ἴο ἀεδίευτηϊηα [Π6 τηβδηΐησ οὗ {πΠ6 ψοσάϑ 
[μαΐ [ο]]ονν. 

φεμδίςας ἐγι5ἐγιεγι671:5, αγτ6] ἐλαξ ο7 αἰζ ςογ15] ΤῊς ΗδΡγεον βαρϑίδηϊἬνο, 
ὙΠΙΟῊ 15 μοί Του εἰβεννῃεγε, 15 Πτϑί σίνεη ἴῃ [Π6 5: Πρ ΔΓ δηα (ῃ6η ἴῃ 
τῆὴ6 ΡΙΌΓ͵ΑΙ, 85. Δἢ δ ρΡΠδί1ς νγΑΥ οὗ Ἔχργθϑϑίησ τυ] ἰπά46, Δηα 85 ὈΘΘη 
ΨΕΤΥ νδυϊουϑ]ν ᾿πςογρταίβά, ἃ5 τηθδηϊησ, ἢ (ῃ8 ΑΟΥ., ΓΟ]ονγιηρσ ΓΙ οσ, 



νν. 9--ἰ.] ἘΘΘΙΕΘΑ ΘΒ. ὙΠ: 17 

δηά [Πδὲ οὗ 411 ϑοτί8. ὅ0 1 νγὰβ ρτεδΐ, ΜΠ Ἱποιεαβθᾶ ΤΏΟΓΕ 9 
[ΠΔῃ 411 (ῃαὶ ψψεῦα Ὀδίοτα πὴ ἴῃ ΤἘγ βα θη: 4150 ΤΥ ΨΜ|5- 
ἄοπλ τοπ]διηΠ6 α ἢ τη6. ΑΠα ψηδίβοθνευ ΠΏ1η6 αυε5 46- 
ΒΙΓΘΩά 1 Κερί ποῖ ἔτοπὶ {Π6π|, 1 ψ ΠΠ 6] ἃ ποῖ Τὴν Πεατί ἔτο 
ΔΩΥ͂ ἸΟΥ; ἴῸΓ ΤῊΥ Πεατί σο]οϊ θα ἴῃ 411 τὴν ἰάθοιτ: δηα {Π15 
γγὰ5 ΠΥ Ροχίίοη οὗ 84}] τὴν ἰαθοισ, ὍὙΠεη 1 Ἰοοκεά οἡ 81} ἴῃς 

8. ““ταιβίοδὶ 1πϑίγατηθηΐ,᾽)) ΟΥ̓ ἘΠ [δε υϊραῖε “Πα 5,᾽) οὐ ψ ἢ [86 ΓΧΧ. 
ΠΡ. τὈβάγεῖβ, "ἢ ΟΥ̓ ἃ «Ῥαίῃ, "ΟΥ̓ “Πεαρϑ᾽ οἵ γξάβιζα, οΓ 8 ΟΠ ατοῖ; ΟΥ 
4 ““Ραϊδησυΐη,᾽" ΟΥ̓ Ἔνεπ ἼΩΝ Δα ἔδηηα]α ἀεπηοηβ." Μοβί τηοάδγῃ 
50 ΠΟ τα ποψανεσ ἄστεα, [Ππουρῇ αἰ ἤεσγίησ 85 ἴο 115 εἰσ ]ορυ, βοὴ Ππαϊησ 
ἰῖ5 τοοῖ-τπηθδηΐησ ἴῃ ““σΟΌΟΠ,᾽ Δη4 βοπηα ἴῃ [ῃς ““ἔξτηδ]θ Ὀτϑαβί," δηὰ 
ΟἴΠοΙβ ἴῃ ““σαρίϊνεβ ἰακθη ἴῃ τνδΥ,᾽ ἴῃ ταπἀοτησ ἰ 85 ἃ ““σοπουθ!ηεα.᾽" 
ΤῊΪ5 ἄρτεεβ, ᾿ἰ 15 οὈνίουβ, ἢ {ΠῈ οοπίεχί πα τἢ νγηδί 15 τεοοσα θα οὗ 
ΘΟΪοΟΙηΟΠ 5 5ούασὶο ἢ 115 [Πουιβδηα ᾿ητηδίεβ (Θοηρ 50]. νἱ. 8; 1 Κιηρϑβ 
χὶ. 3). Τὸ νγὰβ ποί Πκεῖγ, γα πηδῪ δα, [Πδξ 5ο σμαγδοίοσιςεϊς ἃ ἔδβαΐυσε 
ἴῃ [Πδἴ τηοπΑ τ ἢ 5 ρΥοα σαὶ Ἔχοαθββθβ 5Π0 16 μανα ὈΕΘἢ ΑΙ ΟΡΘΙΠΕΓ Ραββεά 
ΟΥ̓́ΕΥ ἰπ ἃ Ρἰοίατα 50 δἰαθοταίθ. “Ἅ“ΜΈΌΒΙΟΔΙ ᾿ῃβιτατηθηΐβ,᾽ 1 τηδὺ ΡῈ δαάεά, 
νου] Πᾶνα ἰουτηθα ἃ βοπηεννηδί ῬοοΥ οἸἰπλαχ ἴο (ῃ6 Ἰοηρ σδίδ]οσιε οἵ 
ἰτησ]ν Ἰαχασῖεβ. ὍὙΠΕ ᾿πίευροϊαίθα ““ἀς᾽᾿ 5που]α θα οπλεα. 

9. 7 τοῖς ργεαί, αγιαἴ 1γιεγέαςεα) ΓΏΉΘΤΕ 15 βομπηείπὶηρ Κἰσηϊοαπέ ἴῃ 
[Πς ταρειίοη οὗ πε ἴοστηαϊα οἵ οἢ. 1. τό. ὙΠΕῈ Κίησ Πδα βυγραββθά 
411 οἴοιβ ἴῃ ψ]Βάομη, 6 νγὰβ ΠΟῪ βΈΓραβϑίησ 411 οἴ ποὺβ ἴῃ τηδρτι!ἤοεηςσβ. 

αἴδο γχὰν τυϊδαίογε γε)ιαϊγιθαῖ τοῦ 916] ΤῊΘ {πουρῃΐ Ἐχργεββεα 566 Π15 
ἴο Ὀ6, 85 ἴῃ νεῖβα 3, [ῃδΐ {Π6 ββεϊκθυ, [πΠουρὴ ἢ ῥ᾽ αηρεά 1ηἴο [Π6 Ρ]θαβαγε5 
οὗ ἃ 56η5..8] 11{8, νγὰβ Πευεῦ δἰ οσεῖμου {Π6]γ δαγα ὍΠΟΥ σγεῦα ἔἴου ΠΙΠῚ 
Εχρε τ θηΐ5 γν Πἰοἢ ἢδ νγαιο θα 85 νγΣ11}} δῃ ᾿πἰ6]]θοίτια] ᾿πηραγια} Πγ. ΤΆ ]κα 
(οεῖμο, με δπαϊγϑεά ἢϊ5 νοϊαρίποιβηθ55, Δηα βἰπαϊθα Π15. οὐσπ δου {165 
οὗ επ]ουτηεηΐ. 

10. τυλαΐξοσθε7, 77221726 6γὲ5 αἷε5 1744] Βτοτη βοῇ ἃ [τ {ΠῸ ἰάφα οὗ 5ε1- 
ἄξῃϊαὶ, ὄνυξ οἵ βεϊ-σοηίσοὶ, τὰ δβοϊ αἰεὶ αχοϊθάθα. ΜΟΉΘΥ δηά 
ῬοναΥ γε Ὀπὶ τηθαη5 ἴο [πε επά, δηὰ [ῃ6 ἐπα ῥριοροβεά ννᾶὰβ [ῃε 
ΒταιΠοδίίοη οἵ {ῃ6 ““ἀεβίτε οἵ [Π6 Ἔγεβ,᾽" ποί ἰἀθηιῆθα σι] ἴῃς ““1αδὲ οὗ 
της ἤε5}},᾽) Ῥαΐ ο] οβεῖγ 411164 ἴο 1{ (1 [ΟΠ 11. 16), ἴῃ 41] 115 τϑβί]θββ οσανίηρβ. 
1 νγὰβ ποῖ δ᾽τοσείμεῦ ἃ ἔτπΠ|1655 εῆοσί. ὅΘ00} ἸΟΥ͂ 45 [Π656 {πίπρϑ οοιΠἃ 
Ὀππρ ΠῈ Βαᾶ ἴῃ δρυπαάδηΐ τηδαβγε, [{ ννὰβ [ου ἃ {{π|6 15. ““ροσίίοῃ." 
ΤᾺΚΕ {π6 τὴ τηδῃ ἴῃ 1Π6 ῬδΥα]α οἵ {λ|κ6 χνὶ. 25 6 Ππαᾶ ἢ15 ““ροοά 
τϊηρϑ,᾽ δηα σου]α ποΐ σοτηρ]αίη ἰπδί ἴΠ6 Ἔχρευπιθηΐ ἴα] 64 δ5. ἐπγουρἢ 
ἱπηρεγίβος δρραταίαβε Ηδ αἷβδο νγὰ5 ἰαβίϊπσ οἵ {πε ““ἰτεε οὗ Κηον]εᾶσε 
οὗ σοοᾶ πα 6ν1},᾽ διᾷ [ουπα [Πα 1ἰ νγὰβ “"φοοά ἴογ ἰοοά, δηά ρ]βαβαηΐ 
ἴο [ῃς Εγε8, Π4 ἃ ἴθ ἴο δ6 ἀεβίγα [0 πιαῖκα ὁπ υγῖβε ἢ (ςη. 
1: 6). 

11. 771}1627η1.7 Ιροξζε7] Ἡδτε αἷσο, πονανθϑύ, [6 στϑϑαϊὶ νγὰθ δ5 Ὀείΐοσε. 
ΤΠΕΓΘ οδπηθ {Π6 αἰτευι πουρσῃς γΒΊΟἢ βου πἰβεα {Π6 Θπ]ουτηθη5 δηα [ουπά 
{πεῖ γαηίίησ. Τὴ ρυτβαϊ οἵ ρβαβιιτε νγὰ5 845 Ὁπϑαιϊϑίνπσ 45. (Π6 
Ῥυγβαϊ οὗ Κπον]εᾶσθ, [41|τῈ οἴμειβ γῆο πᾶνς ἰτοάάθῃ {πε βδῃια ρϑίῃ, 
᾿6 μά ἴο οοηῃΐββ5 [Παΐὶ 

" Ο 
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ψΟΥΚ5 [Πδἰ τὴν Πδηαἀ5 Π84 ψτουρῇῃΐ, απ οἡ [Π6 ἰαθουγ [ῃ8ὲ 1 
δα Ἰαδουτεά ἰο ἄο: δη4 ὈεΠο]ά, 411 ζύας νη δηα νεχ- 
δίϊοη οὗ 5ριτἰ, δηα ζλεγε τῦας ἨῸ Ῥτοῆϊ ὑπ 66γ {Π6 5ὰη. 

ΑΒΔ 1 τὐτηεα τηγϑεὶῇ ἰο ὈεμοΪα ψιβϑάοτη, δηα τηϑάῃθ85, 
ΠΑ [Ὁ]]Υγ: ου ψηδὶ ἐαρὶ ἴῃ6 τηδῃ ἀο μαι σομηείῃ δέου 
[Π6 Κιηρὴ ἐυόηι ἰῃδί ψῃ]οὴ ἤδίῃ Ὀδθη δἰγεδαν ἄοπθ. ΤΏΘη 
Ι 54.) {πΠδὲ νυ ]βοπ Ἐχοα] ] δ ἢ ἔΟ]]γ, 85 [ΔΥ 85 Πσῃς Ἔχοβ]]βῖῃ 

““Μεάϊο ἄς ἰοπίς Ἰθροῦαπ 
Βυγρὶε ΔΙΏΔΥ 416 814.᾿ 

“Ἐ η ἔγοτῃ {με σεπίτε οὗ (Π6 ἔουπί οὗὨ Ἰου5 
ἼὝΠΕΙΕ βρυηρ5 δὴ εἰεηθηΐ οἱ ὈϊςΈγπ655.᾽ 

ΤΌΘΚΕΕΤ., 226 27. Δαξ. 10. 1127. 

ΑἹΙ νγὰβ νδῃϊίυ δηά ζβϑάϊπρ' ὁπ ὑμ6 ψίμᾶ. ΤΠΕΙα νγὰ5 ΠΟ γ68] ““ρύοδι" 
(Ξεε ποίε οῃ σἤδρ. 1. 3) {Παΐ σου]Ἱᾶ ἴαϊκα 115 ρΙασε δπιοηρ ἢϊ5 Ῥεγῃιαηεηΐ 
ῬΟΒΒΘββΊΟηβ, ΠῸ 5ΌΓΡΙΙ5 ἴο Π15 οσεαϊ οη {Π6 Ὀδ]δησε-5ῃθεί οὗ 116, Τὴ πα 
ΤΟΤΕ 50]θηη ννογάβ οἱ Μαίϊ. χν]. τό, “"  αΐ 15 ἃ τηδῃ ρτοπίβα 1 ἢε 
584]1 σαΐη {ῃ6 γῆ ο]6 νου], δηα ἰοξα 5 οὐ 5011} γγε ἢᾶνξ 50 5ϑίϑη[14}}Υ 
1ῃ6 58π16 ἰβδοῃϊηρ. 

12. 7  μεγηδ γεγο ἐο δελοϊαῖ τυϊδαΐογηι, αὐτὶ γρηααίιέςς, ἀγα γο1}] ΚΝ ε 
δηΐου ο γεί δηοίμευ ρῆδβε οὗ {Π6 1π| οἵ [Πε βεεκεὺ δίζεσ βαρρίπεββθ. Ηξε 
[4115 Ῥδοὶς ψν] ἢ ἃ συῃῖσαὶ ἀδβραῖσ, γῇ Θη ΠΊΕΤΕ Ρ]θαβιγα ᾿οἵς ΠΪΠῚ ἃ ΡΥΘΥ ἴο 
δαιΙεῖΥ δηἋ βηπιΐ, ἸΡΟῚ 5 ΤΟΥΠΊΘΙ βίπαν οἱ ἢυπηδη πϑίασα ἴῃ 115 σοη- 
τγαϑίε ἀενεϊορυηθηΐβ οἱ νυ ]βάοση, Δη4 πηδάηδββ, δηά [ο]]ν (566 ποίβ οἡ 
ὉΠΔΡ. ἰ.. 17)» 

τὐλαΐ εαγι {ἦε 7167: ὧ(ο ἐλαΐ εογεείζ α7147 ἐς ζίγ0 1] Τλίογα!ν, Υμαὺ 15 
16 τη81......ὄ ΤῊΣ ννοσάβ δῖα ΔρΡρύβ ΠΥ ἃ Κιπα οἵ ρύόονεύρθ. Νὸο οἴπεγ 
ΟΠ11α οἵ πηδῃ σου] (τ {ΠπΠ6 Ἔχρευιπηθηΐ ὉΠΟΥ͂ ΠΊΟΥΘ ΡΥΟΠΊ 51 Πρ ΠΟΙ] ΟΠ 5 
π8η ἃ Κίηρ πκὸ [ῃς ϑοϊοπιοη οἵ Πἰβίοσυ, δπα {πεγείοτε [Π6 δηβνευ ἴο ΠῈ 
ααεβίίοη, Υ̓μδς σϑῃ βοῇ 8 τηδῃ Ὀ6 ΟΥ̓ ἀονΥ 5 51Π1ρ0ὶν (1 νγε [Ό]]ονν [πε 
οοπϑίγαοίίοη οὗ {πΠ6 Α.Ν.) “Ἔνθα ὑμδῦ Ομ πθπ ἀἰὰ Ὀδἕοτθ." Ης 
5411 ἰτεδά [ΠῃεῸ 58 π16 ὑνεαῖῪ τουηα ἢ [Π6 βατηθ πηβαιϑίγιηρ ταϑ 5. 
ΤΠΗΘ νεϑῦβα 15, Πονγενυεῖ, οὈβοσσα, αηα ἢδ5 ὈΘΘΠ ΨΕΙΥ νΔΊΪΟΊΒΙΥ τα ογεά. 
90 (1) {Π6 1,ΧΧ,,, [Ὁ] ονησ δποίμευ ἰεχί, σῖνεβ “ ἢδί τηδη ν}1}} [ο]]ονν 
αἰἴζου σοση56ὶ ἴῃ νη δίβοθνευ [Πηρβ {ΠεῪ στουρῃς 1: (2) [πΠ6 Μυϊραίε, 
“ὙΒαΐ 15 πΊδῃ, 5814 1, [πα πε οδῃ [ο] ον [Π6 Κίησ, 15 Μαδίκου;᾽ δηά 
(3) την πηοάδτῃ ἱπίειργείεσβ. “Ὁ Πδί σδῃ {Π6 πιῇ (ὁ {παΐ σοΟΠΊ65 δίϊζεῦ 
τ[ῃ8 Κίηρσ, ψῇῃομὶ {ΠΕΥ πιδάθ Ἰοησ ἀροῦ᾽ 2.6. ΠΟ σδῃ εβα14] {Π6 {{π|6- 
Βοπουγεά ἴδτηε οὗ Βοϊοιηοηῦ 

18. 7 φατὸ ἐλαέ τυϊεάογε ἐχεολοίζ 7011}] Βείίει, δ5 ἱπξβερίπρ τπρ, ἰπ {Π6 
ἘΠΡΊΙ5 85 ἴῃ {πΠ6 Ἡερτον, [Π6 οΠαγδοίογϑίϊο νγοσά οὐ {πε θοοῖς, ΤΏΘΙΘ 
15 Ὀγοδὺ ἰῃ τ βάοιῃ ὩΊΟΥΘ ὕπ8ῃ ἴῃ ΦΟΪ]Υ, απα 50 ἴῃ [ῃ6 βεοοηά οἶδιιξα. 
Θοιηθίῃίηρσ ἤδη Πδα Ὀεθη σαϊηςξα Ὀγ {πΠ6 Ἔεχρείθσποθ. [1 ἰδηριιασα {|κὲ 
[δὲ οὗ τῆς ϑίοϊοβ. με βίηρϑ [Π6 ργαῖβεβ. οἵ ψίβάομη. Ενεη {Π6 Ψ]Βά ΟΠ, 
1Παἰ Ὀτίηρθ βούγονν (οἢ. 1. 13) 15 θεϊίεσ [ἤδη {Π6 τηϊτίἢ οὗ ἴοοϊβι ἃ πη8ῃ 
5. σοπβοΐοιβ οὗ Ὀεΐησ τηογα {ὙῸ]Υ τηδῃ ἡ ΠΘη ἢδ Ἰοο 5 θείοσε δηά δίζεγ, 
δηα Κηονβ πον ἴο Οὔβεῖνθ. [Γὐρῃΐς ἰ5, αἰΐευ 411, θείου [ἤδη ἀδυκηεβ5, 
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ἄδικηεθθ. ὙΠ Μ|Ι56 »77.5 δυ85 Ω75 1ῃ ἢ15 πδαᾶ; Ἀπὶ [ῃ6 
ἴοοὶ τψαϊκείῃ ἴῃ ἀδικηθθθ: δηὰ 1 τηγϑβεὶῖ ρετοεινεα αἶβοὸ 
[δὲ οὔβ δνβηΐ Παρρεηείῃ ἴο {Πε πὶ 411. ὙΠδη 5414 1 1Π ΠΊΥ 
Ποατί, Α5 1 μαρρεπείῃ ἴο ἴῃς ἔοοὶ, 50 1 Παρρεηξίῃ ἔνε ἴο 
ΙΏ6; 8πηΠ4 ΨῃΠΥ νγὰβ 1 ἴῃθῃ ποῖα δα ΤΠΘη [ 58]4 ἴῃ ΤῊΥ 

εγεῃ ἰξ ἰξ ΟΠΙΥ 5μενγβ 5 (Παΐ νγε ἀτὲ ἰγεδάϊπρ {πῸὸὶ ραίῃ ἰπαὶ ᾿εδα5 ἴο 
ποίῃίηρηθθθ. ΤΠῸ Πυτηδη Πϑασί Οὔ δΥ5 15 ἰηβεϊηοῖβ ΠΏ ΘΠ 1ἴ οὐἱ85. οαΐ ἢ 
ΑΙΔ45, 

ἐν δὲ φάει καὶ ὄὅλεσσον. 

““Απᾷ [1 οὔξ ἔδίε θῈ ἄξαδίῃ, σίνε ΤἸίσῃΐ, δπμᾶ 1εΐ α5 ἀ16.᾽ 

ἜΤΟΜ. Χ... Σντι- ὁ: 
14. 767114 τυΐξό χα; εγέ5 αγ6 172 1ϊς Ζεα4] Τῆς Βσαυτγαῖϊνε ἸΙαπσιιᾶσα 15 

50 ΤΌ Οἢ οὗ {Π8 παίιῃτε οὗ 8ῃ ππίνευβαὶ ραταῦϊα [Παΐ τα πεεα Πδγαϊν ἰοοκ 
ἴο ΔΩΥ͂ ΞΡΕοΪᾺ] βοῦτος ἔοσ ἴἰ, θαΐ χε δῖϑ δ ἰεαβί τοτηϊηβα οὗ ἴΠοβε {Πδΐ 
“ΧΑ }ς οἡ 5111] ἴῃ ἀδυῖηθ55," ηΟ Πᾶνε εγεϑ δηα γεῖ “8εε ποῖ᾽ 1ἢ ΔΠΥ͂ 
ἴπιῈ Ξεῆβε οἵ ξεείηρ (15αἱ. νἱ. το)ὴ. [1ἢ του. χυἹ]. 24. χὰ ἢᾶγνε ἴΠ6 ορρο- 
βἰ6 Τουτὶ οὗ {Π6 βᾶπηε ἱπουρῃϊ: “ΤΠ εγεβ οὗ ἃ ἴοοὶ τὲ 'ἰπ {π6Ὸ επάβ οὗ 
[Π6 εαγίῃ. (ομρ. αἷβο Το χὶ. το, χἱϊ. 32. 

αγαΐ 7 ηιγεεί ῥεγεοίτεα αἰδο] Βείίεσ, Απᾶ γϑὺ 1 τ βϑιῦ Ῥοσοθίνθᾶ. 
ΠΕ {δμουρῃϊ οὗ νεῖβε 12 Γῇ Π84 σίνεη δῃ δρρατζεηΐ γϑϑιησ- Ιαοα ἔου 
{πΠ6 βεαίκευ, 15 Γαυευβεα ὈΥ μοί ΠΕ ΨΏΙΟΙ βεημἦβ πὶ ΟΠΟ6 τηοτα δα. 
ὙΥΙΒάοπῚ 15 Ὀείευ [Π8ῃ [011γ. Ὅχαθ, θὰξ ἴου μον ἰΙοησῦ ΔΙ δη επι- 
ΡΒΔβΙΖεά βίγεββ οῃ ΠῚβδ οὐγῃ ῬεΊβοῃδὶ γεῆβφοιίοηβ, ΠῈ σοὰβ ου, “Ὑε5,1 
ΠΥ56]Γ, Ἰεαυηΐηνσ ἴἴ ΤΟΥ τηνε], πα ποῖ 85 ἃ ἴορίς οἵ ἴΠε6 βοῇοοΐβ, 580 
[μαὲ {πεσὰ 15 ὁη6 εὐεπηΐ ἴου [6 τῦῖβα δῃά ἴοσ [με ἴοοἹ]." [1ἢ ἃ ἔξυν 5Πουί 
γϑαῖβ ἴΠεῸ αἰβδγεποθ ἢ ΒΟ ἢ [Π6 ἔουτηθσ οχαὶϊῖβ. 011] ναπῖβῃ, ἀπ θοῖἢ 
11] 6 οἡ {Π6 β8ῖὴ8 16γε]. ὅ0 5δηὴρ (Π6 Ἐρίσυγαδη ροεῖ: 

“ΟἸΠ65 1Πη8 τηδηξί ΠΟΧ, 
ἘΠ᾿ σδ]οδηα 5616] να [εἰἢ].᾽ 

“πε ἄδτκ ὈΙΔοΙς πῖρσῃΐς ανγαὶίβ πι5. 8]] ; 
Οπα ρβϑίῃ οἵ ἀξαΐῃ νγε 811] τηιβί ἰτεδά. 

ΘΕ. Οἱ. τι 28. τῇ: 

156. τὖῖγ τὐαᾶς 7 ἐλε71 γι076 τυῖσο 7] Βείίεν, ΤΕΥ ΒᾶΥΘ 1 ὍΘ6Π τγῖθα ΠΟῪ 
ΟΥ̓ΘΤΥΠΌΟΗ ἢ ΤΠΘ νε Ὺ συβάοτῃ οὗ {πΠῸ βεεῖκεσ τηϊσῃΐ ἰεδα Ὠἰμ ἴο 566 
1μαὶ με μα85 ποῖ ΟἿ]Υ Ῥδεη ΞΟ ἴῃ8ῃ οἴπειβ, θαΐ ὙΥΊΒΕΥ μ8ῃ ἴΐ τγὰβ 
γγῖ5ε ἰο Ὀ6. Τῇε ἰαβί γοσά 15 δἰπιοβί 14 θηισα] τ ἢ {Π6 ““Ῥτοῆς" πο 
ΟΟΟΌΓΒ 50 τα πεηίγ. Ηε [ουπά {πὶ με Πδά ἃ βυσρίαβ οὗ υϊβάοσῃ, δηά 
[Πδὶ ἴξ σγαὰθ θαΐ βυγρίιβασα. γε β5εὲπὶ ἴο ΠθΔΥ 8ῃ εοῇο οὗ ἴῃς Μηδὲν 
ἀγὰν, [ῃε Δ φερία γ:{ηγτῖς (““ Νοιπίησ ἴῃ ἐχοεββ᾽}) οἵ Οτεεῖς ἀπά Νοπηδπ 
5Βᾶ565. 50, 1 {Π6 βατὴθ Ηερτενν ψοτ,ά, τνε μαυϑ ἴῃ σΒαΡ. νἱΐ. τό, “ΒΕ 
ποῖ τἱσῃίθουβ οὐαὶ τη ἢ." 80 [1{ τγὰβ {πα {Π6 βεπίεηοβ οἵ “ δηϊγ νγβ 
ΟΠΟΘ ΙΠΟΓΘ ὙΥΓΙΓςᾺΘ ἢ ΟἹ νγ]βάοση 85 γ768]] 85 [011γ. Τί ἰ5 ποῖ υυπουῦΐ Ξἰσηῆ- 
σδῃς6 [Πδΐ {Π6 τηδῃ ἔξε]β {ῃ6 Ὀϊίοσηθθβ οὗ {Π6 βεπίθποθ, Ὀξοβϑῖιβα, εὐ θῇ 
ἴῃ Πῖ5 σϊβάομη, π 6, Πα [ῃ8 ϑίοϊοβ, μα Ῥεεπ εσοϊβιίϊο. ὙΤπαῖ Πε δπᾷ [Π6 
ἴοο], {πΠῈ τηδῃ οὗ ἰαύρε ἀϊβοοιτβθ, δῃᾶ [πς τη ἰο μοὶ σου] αγα τγὰβ δῇ 

τ4 

15 
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ἢφασί, {Πδΐ {Π15 αἷϑο Ζ5Σ νϑδῃηϊίΐγ. ἘῸΓΪΓ Ζάεγζέ 15 ΠΟ Χο ΘΙ ΓΔ ΠΟ 6 
οὗ [ῃΠ6 ψ|886 τηοτα μη οὗ {Π6 οοἱ ἔοσ Ἔνεῦ; βεεῖηρ Ζλαξ 
ΏΙΟΝ ΠΟΥ Ζ5, 7,1 ἴΠ6 ἄδγβ ἰο σοπῆβ 5}4]}} 411 ὈῈ ἰοτροίίβῃ. 
Απᾶ πον ἠϊθίῃ (ῃ6 ννῖδεῈ ηηα7η32 ἃ5 (ῃ6 ἴοοὶ. Ὑπεοχγεΐίοσε 1 
Παίεα πίε; Ὀξοδιῖιβα {πΠ6 σγοσκ παΐ 15 ψτουρῃς πη 6. {πε 5ὰη 

πΚηοῃ ψοσά, 5ῃου]ᾶ ἀϊα {πΠῸ βατὴς ἀδδίῃ, {Π15 τηδάθε ἢϊπὶ οὔγδα Π15 
ἀεβίηγ. 

106. Ζλεγε ἐξ 70 γδη1οηιγαες Οὗ ἐλε τὐΐ6] Μοτα δοουτγαίεϊυ, ΕῸΣ 88 
156 1η81ι 85 ΙῸΓ ὍΠ6 001] ὑῃοῦθ 158. :)0Ὸ ΥΘΙΗΘΙΠ ΌΥ̓ΘΔΙΟΘ ΖῸΣ ΘΥΘΥΙ͂, (ἴῃς 
Ιαϑὶ ἔνγο σψοσάβ Ῥείησ ερηδίϊο, δἰτηοβί δ5 1 1πίεπίϊο μα] οδ]]ΠἸησ ἴῃ 
ασβέοῃ {86 ἰεδοῃίησ οὗ 5. οχὶὶ. 6, [Πδὶ “πε τἱσβίεοιιβ 5841} θὲ μὰ ἴῃ 
ενετ]δϑίϊησ σειηθ Ὀγδης 6." ΤῊΘ Δββευίοη 56 αη5 δὲ ἢγϑί ἴοο βυεερίηρ. 
ὙἼΠΟΙΕ 816 βαρθθ, Ὑὰ 54Υ, ὕἷ7ηο [ἵνα γεΐ ἴῃ [Π6 ΤὩθΊΟΥΥ οὗ πΊεη ψΏΟ5α 
ΠΔΙΏ65 {Π6 νου] 1} ποί νυ] Π]Π] ΠΡ ]ν εξ ἀ16. Ῥυδοίσα!ν, Πονγανοσ, 45 
τασατάβς {Π6 ᾿πῆἤπεοηςς οὗ [Πς ἀδβῖσα [οσΓ ροβίμυσηοιιβ [δ Π͵6 ἃ5 ἃ τηοίϊνε, 
1ῃ6 ΠυθΕῚ οὗ βοῇ ΠΑΠΊ65 15 ἱΠΔΡΡΥΘΟΙΔΌΪΥ 5114]1, ὄσεὲῃ σι {Π6 
τη] 014 γεϑοῦσοαβ οἱ πἸοπυ πη ηΐβ 8Δη4 τυγιτεη τεοοτάβ. ὙΠῸ βοθῈ5 
δηα ἀοοίοτβ, {Π6 αὐιϊϑί5 δῃα ἴῃ6 ροείβ οὗ ομε δἂσὲ αῇξ ἔογροίζεῃ ἴῃ {πε 
ποχί, 8η4 ΟΠΪΥ ΠΕΙΕ ΟΥ̓ {Πεῖα σῇ ΔῊΥ Τη8η Ὀ6 ὈοΪά ἴο 580 νι Βδοοη 
[Παὲ ἢ6 σομητηϊί5 Π15. ΠἸΘΠΊΟΤΥ ““ἴο [Π6 σάτα οὗ {αΐπτα ασεβ. (8εε ποίε 
ΟἹ Οἢ. 1. 11.) Ἐνεξῃ 8 Ὀϊοσταρῃῖοαὶ ἀϊο ΟΠ ΑΤῪ 15 οἴζεη Ὀαΐ 85 {με ξερὰ]- 
οἢτε οἵ [ῃ6 τηου]ἀθυησ ταπιαίηβ οὗ γϑραίαίίοηβ ἰΠδὲ πανα Ὀεεη Ἰοηνσ 
βῖπησα ἀεδά, δη6 {ΠΕῚῚ ρίασα Κπηουγείῃ {Πθτὴ ΠΟ τηοσθ. ὙΠΕΠ, 85 1 ἰδίου 
ἄαγϑβ, {Πετα ψεῖα ἰῃοβα γῃο βι βιπίεα [Π6 Ρευ δ ηΈηςΒ οἵ ἔδπλα ἴοσ {Πδὲ 
οὗ ρεύβομπαὶ Ῥεΐηρσ, δη4 ἰῃς Θθρδύθυ, νυ Ἱ ἢ 5 1ποϊβῖνα σαθβίϊίοη βῃδίζουβ 
[Π6 ἀπϑιυθβίδης4] [αΌΥ]ο. 

““ππ4 λοτυ ἀζοέλ ἐδέ τυΐδο γιατ κ(φ(ς ἐλε )οοῇ Τἀζεγα!γ, “αι 86 2001," 
45 1{ 1ῃ Ῥδυίπευβῃρ συ] ὨΪΠΊ, ΒῃδΠησ {[Π6 βατηα Ἰοί. Βείζεσ, ρεύῃδρϑ, 
85 8ῃ δχοϊαπηδίίοη, οί ἃ σιθβίίοῃ, “ΗΟ ἀϊθῦῃ ῃ6 τγῖβθ τῇδ 1 
(ΞΞ 45) ἴμ6 ἔοοὶ. Τῆς δῦβεμος οὗ δΔηγΥ Πορβε οὗ δὴ ἱπηπηουίδ υ θεγοπά 
{Πκἰ οὗ ίδιηβ μᾶ5 Ῥθθη δἰγεϑαυ 1πιρ|1ε4. ὙΤηε ρτεβθηΐ οἰδιιβα Ὀγηρθβ 
Ὀοίοσθ τι5 [6 ΤϑηΠΟΙ δη4 οἰτουτηβίδησεβ οὗ ἄἀφαίῃ. δε βίδηά, δς ἴἴ 
γγογθ, Ὀγ [Π6 ἔντο ἀδαίῃ- "65, οὗ {πῸ νυῖδε δπά οἵ ἴῃς ἴοοὶϊ, δηᾶ ποίβ {πε 
58Π16 5105 Οὗ ἴῃ6 εη4, [Π6 β58π16 σἰαζβά εγὐϑ, (Π6 βαῖὴηβ ἄἀβαίῃ- ἄθν Οἡ 
{πΠ6 τον, {Π6 βϑῖὴηβ ἰδ! ]Πησ Ῥοννεσ οὗ [πουρῃῖ. ὙὍΠα ρῥἱοίασα οὗ ομδρ. 
ΧΙ, 1--τ-τῷῦΟ 15 ἔγιβ οἵ βΡοίῃ. 7ῇε βθείζευῦ Πδα Δρρδυεῃηί Πανεσ βίοοα ὈΥῪ 
1π6 ἀεξδίῃ-θεα οἵ οπὲ ψποβα ἴδοε νγὰβ || ὋΡ, δηά, 85 1ἴ νγεύε, {{8Π58- 
ἤρσυτεα ὈΥ ἃ ““Πορε [1]] οἵ ἱτητηοτγίδ! νυ. Ηδτα α]5οὸ γα Τ]ΔΥ͂ ἰγασα 
ἴῃ (Π6 Ἰαΐθυ ρευβοηδίου οὗ ΘοΪοῃΊοη ἃ ἀε]Π]Ρεταία ῥγοίοϑέ ασαϊηδέ ψῆδί 
Βθειη 4 ἴο πίῃ {Π6 ἰεδομίηρσ οὗ Ἐπ ο]εβἰαξίες (154, ἢν. τ--ο). 

11. 17λεγεέΐογε 2 λαΐεα 1175] Βείίετυ, πὰ 1 μαύθᾶ. Οἱ βυςῃ ἃ [εΊρεσ, 
{Π6 εχίτειηδβί [ου πὰ οὗ Ῥθϑβι Π15ΠῚ, δα ]οῖθ ννουϊα βθαπ [Π6 ἡδίισγαὶ δηά 
Ἰορίοαὶ ουΐοοῖηθ. [1Ι͂Ὼἢ ρ͵ϑοίϊοβ, ἤονγενυεῦ, {πΠ6 βᾶσὲβ ψγὴο Πᾶνα {05 
7 ΟΥΔ]1ΖΕ4, τοι ΟΠ] εῖἢ ἴο ΘΟ Πορεπἤδαθσ, μανα ἰοαπά 16 ποσί Πνὶησ 
οτ, ενεὴ ΠΘη ἴΠ6Ὺ μετα ὑτονίηρ παῖ 1 ννὰβ ἢαίθβπι]. Ἐνεη [ΠῈ νεσὺ 
αἰίεγαποβ οὗ {Π6 ἰΠουσηΐς Πὰ5 Ῥθθὴ ἃ τε]ϊθΐ, οὐ, πὸ Ἡδη]εΐ, (Πα Ὺ μανα 
Ὀξοη ἀεξίευγεα ΌὈΥ ἴῃς νᾶριιθ [ευσοσ οὗ ἴῃ6 ““βοπιείῃιηρ αἴοσ ἀθαίῃ 
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ἧς στίθνοιιβ ὩΠίο Τη6: ΤῸΓ 811 ἦς νδῃηϊν δηᾶ νεχδίίοη οὗ 5ρ1Π|. 
εα, 1 μεαίβα 411} τὴν δου ΏΙΟΩ 1 ἀαά ἀκοὴ ἀπάεγ [Π6 18 
51η: Ὀθοδιιβα 1 5Πο0]4 ἰδανα τ πηΐο {Π6 τηδη ἰΠδΐ 5Π411 Ὀ6 
ΔΊΟΥ 6. Αμπᾶ ψῆο Κπονοίῃ οί μου ἢ6 5141} Ῥ6Ὲ ἃ Ψ|56 τὸ 
2171: ΟΥ̓, ἴοο]Ρ γεῖ 5141} ἢ6 ἤᾶνα τι]α ΟνῸΓ 411 ΠΥ ἰαθΟΌΓ 
ΜΠ ογθ, 1 Πᾶνα Δ Ροιτοά, δηα νη θγθΖη 1 Πᾶνα βῃθνε τυ} 
γγ156 πηοΓ {Π6 θη. ὍΤΠ15 Ζ5 Α͵50 νδηϊίγ. “Ππεγείοσα 1 ψϑηΐ 20 
θοῦ ἴο σαῖι58 ΠΥ Πδατΐ ἴο ἀθβρϑὶγ οὗ 811] [πς6 Ιαθουγ ΠΙΟΠ 1 

ψΠΙΟΒ {πεῖν βοθρίϊοῖβη σαηποί απ 5ηαΚε οἵ, ὙΠΟ δοίμδ] βε! Επλυγἄουθυ5 
ατε ἰῃοβε γγῆο σδηποῖ ψεανα {Π6 11 ἜΧΡΟΥΘΠΓ 65 ̓ ηἴο0 ΡΟΕΠ]5 ἀπα σοηΐξεβ- 
βίοῃβ, δηα ἢπά {πΠῸ6ὶ Ὀυγάεξη οὗἉ 16, ᾿Ἰπο]πάϊησ 115 5Ϊη 8δη6 5ῃϑιη6, ΠΟΤῈ 
{Π8ῃ ΤΠΕΥ οδῃ Ῥθασ,. [{ ΤΥ Ὀ6 αι θϑιοηθα ΕΟ ΤΈ Ὲ γε η655 οὗ 
116, 8016 ἰο Ηπᾶ νϑηΐ [οσυ 1561 1 γεῖβα ΟΥΓ ρῖοβε, Π85 βυὐϑὺ ἰεἀ ἴο βυϊοϊάβ. 
ΤῊ Πη8Πη, 85 ἤΘΥΘ, 5665 ἴο σοΠΊ6 ἴο [Π6 νεΙῪ νεῦρα οὗ ἴἴ, δῃά {πε π 
ἄτανβ Ὀδοὶς. Τί 15. βαρρεβίϊνε {παΐ ἴῃ [Π6 Πἰβίοτυ οἵ αὐεεῖς δῃμα Ἀομηδῃ 
ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΉΥ 5ῖοῖϊ4θ νγὰβ τοῖα Ππααπθηΐ δΔη4 τῆογα Ποποιγαά διηοπρ [Π6 
Θίοιοβ {πῃ {Π6 ἘΡίουτεδηβ (ΖΕ]]εσ, ϑζοίς ἀραὶ Ζ2ϊ1ς. σ. χὶῖ.). ὍΤΠΘ 
τεοῦττθηςα οὗ {πΠ6 Ῥυγάσῃ ““νδηϊυ ἀπα ξδϑαϊπρ' ἀροι τη" τἱηρβ, δϑ 11 
ψγεῖθ, [Π6 ἀδαίῃ-κπΠ6}} οἱ 116 ἀπ Πορα. 

18. ὄὀφεατδε 7 ςλορζα ἔσαῦε 1 τεγιέο {26 για ἐλαΐ σαί ὧδ 7267, γ»16] ΤΠΕ 
Πἰδίοτυ οὗ {Πε6 σύδαΐ οὔββ οὗ {Π6 βαγίῃ ρύββεπηίβ οί ἃ ἔενγ ρϑτα116] αἰίοτ- 
ΔῆΏσΕ5. Μαζδαυη γαῖ κα ἰΠγοαρΡῊ [ἢς σου 165 οἵ ἢἰ5 ραίδοθς δηὰ 58ὺ5 ἴο 
Βίτηβο]Γ, “72 ,απέ φρτέ67, ἐστε εφία." Ἐτεάθυιοκ ΝΠ δα ΓΝ, οὗ Ῥγαβεία 
ἴὰγη5 ἴο Π15 ΠΊΈ Πα Βυηβεη 85 {ΠΕ6Ὺ βίδηα οἡ {ῃ6 ἴεσταος αἱ Ῥοίβάδιῃι,, δπά 
5805, ἃ5 ἰΠ6Υ ἰοοὶς ουΐ οἡ {Π6 σαγάβῃ, “ας ατελ, αας σοΐέ Ἰεΐ ζαδεό7ι,᾽" 
( “ΤῊΙ5 ἴοο [ πιαβί ἰεανα θεῃϊηα τπλθ᾽..) ὙΠῈ πουρῃς τεουγβ ἀραὶη δηά 
ἀσϑῖῃ (65. 'ν. 8, ν. 14. ν].- 2). 

19. εὐἦο ζγιοτυοίζ τυλεέλ67 16 «Πα ὧε α τυΐφε για) ΑΥΕ ποΐβ ἴῃ (Π15 
ΤΑΊ ΠΟΥ ἴμ6 υἰΐεταποβ οἵ ἃ βϑηδία  !Ζοα χρουίθποα ἰπδη, 45 5οπθ Πᾶνα 
τπμουρῃΐ, {Πς6 βρεοῖαὶ ἱπουρῃς οὗ (Π6 Ὠϊβίουιοαὶ ϑοϊοιηοη νυδίομίησ {Π6 
στόν οὗ ἃ ομαγδοίθυ πὸ ἈεμοΡοαη. Νὸὼο πϊδῃ, γηδίανου σατα ἢῈ ΤηΔΥ 
ἴαϊκα ἴο δηΐα]] ἢ15 Ῥοββθββϑίοῃβ, σϑῇ 560 Γ6 8Π Θπία]] οὗ οπαϊαοίεσ. Απά 
{ΠεῚ6 15 βοῃηθίῃϊησ στ δίησ δἴ {ΠΠ165,---ίῃ 6 ὙΥΠ ΘΙ 56 θτὴ5 ἴο ἢϊηΐ, δἰπγοϑὲ 
τη θηϊη5,---ἴη {π6 ἰποιρης {Ππαΐ νυ μϑίενου τηδὺ Ὀ6 [Π6 οματδοίοσγ οὗ {πε 
Πδῖσ, μΒ6 Ψ}}}1 Πᾶνε Ῥοασ ἴο βοδίζεσ ἴῃ ταηάομι νγαϑδία ννηδὶ πὰ5 Ὀθθῃ 
Ὀτουρῃς ἰορείμεῦ, 85 ψ] ἢ ἃ Ῥαγροβθα δηάᾶ ἃ ρο]ϊου. [πηᾶ5, ΠΙΡΥΔΥ165, 
ΘΆ]]ΘΥ65 816 41] 114 }0]6 ἰο ὈῈ βοδίίζεγεά δηά Ῥχοίζεη πρ. 80 ἴῃ 5. χχχίχ. 
6 ψβ μανβ δ5 με ἀοοϊῃ οἵ {Π6 πΊδιητη ΟΠ - ὙγουβΠΙ ρΡοσ, ΚΗ Πεαρεῖῃ ἀρ 
ΤΊΟΠ 65, δη4 σδηποῖ [611] ΤΟ 5141} σδίπεσ {ῃεπι." 80 {πΠῸ6 βἔϊησ οὗ {π8 
ΤΘΒΘασῈ {Παΐ σοτηε5 ἴο (ῃς Ἰοῇ ΕῸΟ] οὗ {ΠεῸ ραύϑθ]α 15 ““ἼΠεη Ποβα 
514}} ἴΠο56 {πηρϑ θῈ ψ]οἢ ἴποὰ Παϑὲ ρσγονϊ θα ἢ [π|κ6 ΧΙ]. 20. 

20. 1] τὐό7ιέ αὐοτεξ ἔο σατε56 71} ἀεαχέ ἐο ἀδεραϊ)7} ΤῊς νεῖ ἔοσ ἄδθβραῖγ 
5. ποῖ ἃ σοϊητηοῃ οη6. Αποίμου ἔοστῃ οὗ ἰξ τηθείϑ τι ἴπ [Π6 θυ ρμδίϊο οτν, 
“ἼἽΠΕΓΘ 15 ἢῸ Πορε᾽ οὗ 761. 1]. 25, χυ"]. 12. ἥῬ Ιαΐ με μά ἴδε: δά 
τηϑάδ [Π68 56εῖκεὺῦ τεηοιησα [Π6 ΘΥΥ ΠΉρπΪ56 ἰΠδΐ δα ἰο Ιαροισ. [1 {πε 
Ῥῆγαξα “1 νγεπί ἀθοῦί.᾽ ΠουαΊγ, ΚΙ ὑπτηθᾶ," γα Πανθ, δ5 1ἰ ψχεῖε, [ῃς 
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οι ἴΟΟ Κ απαεΓὙ {Π6 5σ1η. ἘῸΥΪ {ΠΕΓ6 15 ἃ τδῃ ὑΠΟ56 ἰδοῦ Ζς ἴῃ 
5 οπ), δηα ἴῃ Κηον]εᾶρε, δηα ἴῃ δααγ; γεῖ ἴο ἃ τῆδῃ 
[πὶ Βαῖἢ ποί Ἰαδθουγεα {Πϑγαῖη 51.411} ἢς ἰϑανα τ 207 ἢϊβ Ῥου- 

22 [ἴ0ῃ. ΤΠ15 4150 ζ5 νη δηα ἃ ρίθαΐ δεν]. ἘῸΓ ψηδί Παίῃ 
ΙΔ οὗ 411] ἢΪ5 ἰαθοιιτ, απᾶ οἵ [6 νεχϑαίίοῃ οἵ ἢϊ5 ᾿ϑατγί, 

23 Ὑ ΏΘΓΘΙη δα αζᾷ Ἰαθουγοα ἀπά ου [Π6 ση ΕῸΓ 8411] Ὧ15 δγ5 
Ω76 5ΟΥΤΟΥ͂5, 8Π ἃ 15. {τᾶν81} στιεῖ; γεα, ἢἰ5 φαγί τα κείῃ ποί 
ταϑδί ἴῃ {ῃ6 ηἰρῃς. ὍΠ15 Ζ5 α͵50 νδῃϊγ. 

4 ἋΖἋἪΓ{67γ6 ἧς ποίπιηρ Ὀείίεῦ ἔοὺγ ἃ τήδῃ, ἔλαη [μα ἢῈ 5ῃουϊά 

αἰετὰ46 οὗ οπβ ψο Ιοοῖκα θεἸηα τη οα {ῃε6 τοδα οἡ ψῃ]Οἢ 50 ἴδ πε 
45 ἰγτάνε]]εα. ὍΤῆε τείγοβρεοΐῖ νγὰβ 50 ἀὐδασυ {Παΐ 1{ τηδάβ [Π6 ργοβρεοΐ 
ἀγεδσιευ 511]. 

21. 207 ἐλόγὲ ἐς ὦ 7͵1422)] Τί 15 οῃμαγαοίοσιβίῖς οὗ [πε Θθρδῦου [μδὶ Πα 
Ῥτοοάβ ονεὺ {Π6 βαῖης πουρῃΐ, ἀπ σοπίειηρίαίεβ ἰ ἃ5 ἴῃ ἃ νη εῖυ οὗ 
ἀϑρθοίβ. Τί 15 ποῖ πιθγεῖν, 85 ἴῃ νεῦβε 10, [ῃδί δποίμου ροββεββεά ἢΪ5 μΠεβαρεά 
ἘΡ ΤΠ 65 70 ΤΩΔῪ τιι56 Πδῖὴ φαϊία οἴπεγνβα ἴΠδῃ μῈ ψουἹὰ Πᾶνα {Π6Πὶ 
αϑ64, πὲ ἰΠαΐ {π6 τηδῃ ψνο ὈΥ Πὶβ ψιβάομη μᾶ5 δοῃϊενεα νγεα! ἢ ([ῸΥ 
“Θαυ γ᾽ γγὲ 5ῃου]α ταίμευ τεδα ἤθῖα δηά ἴῃ σΠδρ. ἱν. 4, ν. τἰ “5111 
ΟΥ ᾿᾿ΒΌΘΟΘΒΒ,᾽" (Π6 τῇογὰ] οπδγδοίοσ οὗ [Π6 βισοθθβ ποΐῖ Ὀείϊηρ Πεῖθ ἴῃ 
4αββί] 0) Π85 ἴο ἰεανα ἰἴ ἴο οὔθ γγῆο Π85 μοί ψοικβεαά δἵ 41], 1 πιᾶὺ ὈῈ ἴο 
4. 8|1εἢ ἴῃ Ὀ]οοά. 

22. λὲ νεχαΐίογι οΥ 1ὲς ἀεαγ) ὍΤΠς ψογὰ ἀϊῆἔξετς ἤοτα {πᾶΐ ἴοσ πο ἢ 
“(7 2εα1771:0 ογ1 τὐϊγια1" Ἠδὰ5 Ὀξεὴ βυσσοϑίεά, Ραΐ ἰ5 ακίῃ ἴο 1ἴἴ, απὰ 85 Ὀξεπ, 
8.5 ἴῃ ἰἱ. 17, ΤΕ ἀεγθά ὈΥ ηεφαϊέαέϊογ. Ἐοτθ, ρεύθαρβ, “ΟΥΤΟΑΙΠΡ᾽ Ο816 ἢ 
νου] Ῥεβί σον Υ 115 τη θδηϊην. 

238. γέα, ἀίς ζεαγέ ἑαξείλ γιοὲ γεσέ {τ ἐλέ τῖρ2 ἢ] ΤὍΤΠα νεῖβϑε 5ρεδῖκβ 
ουξ [Π6 ἐχρεγίθησοα οὗ [Π6 πε νγῆο ἰδ ουΓ ἴου [Πα ν᾽ ΠΙ ἢ 065 ποῖ ργοῆί. 
ΤΠετῖα 5 ΠΟ γ68] ρ]βαβαγα, ονθῃ αἵ {πε {τὴ6. ὙΠῸ “'σΑγα5 οὗ [Π15 νου] 
ΠΟΠΊ16 Τορείῃοσυ σ]ἢ “1Π6 Ρ]εβαβαγοβ οὗ {Π15 {|| ([κς νπ]. 14). γε τᾶσδε 
[Π6 584Π16 γεαγηϊηρ δίζεσ ἴΠ6 ““ϑυνεεῖ 5] ερ᾽᾿ {πδἴ 1165 ἴῃ ἴῃς [δτ- οὔ ραϑβί 85 
ἴῃ οἢ. ν. 12, ΡεΥΠ8ρ5 8150 ἴῃ {πε “δὶ πιοπά ἔσχες ἢ οἵ ἊἿἢ. χῖ. 5. 50 [85 
[6 στεαΐ πηδβίεγ- ροεΐ ρογίταγεα (ῃ6 ναι] η 655 οὗ βιισσαβϑία! ΠῚ ὈΠΙΟΠ, 
[Π6 γεαγηΐησ ἴου [Π6 5166 0 οὗ {πε “"βποῖκυ οὐἹ,᾽ οΟΥὙἩ ενεη οὗἉ [Π6 581Ρ- ὈΟΥ 
ΟἹ [Π6 πηδϑβί, [Π6 [οΥΓ1016 σοῃο] βίοῃ, 

“ΠΕ ΑΞΥ 1165 (ῃ6 Πεδά {παῖ νγεαῖβ ἃ οσόψῃ.᾽" 

ΘΗΑΚΈΒΡΕΑΕΒΒ, Ζ9}ὲ 27.» Ζ,Ὺ. ῬΆΤΕΤΙ. ἌοΕ απ το 

Νο ““ῬοΡΡίΘβ᾽᾿ οὐ ““τηδπάγασογα᾽ σδῃ ταϑίοσε {πδἰ 516 60 ἴο {Π6 5ἷανε οὗ 
ΤΩΔΙΏΤΩΟΙ ΟΥ̓ ἴΠ6 ΟΥΠ Ουΐ 56 ηϑπα 15. 

24. 714γ6 ἐς ποΐλη7ι ὀείζεγ, 707 α 7242] ὍὙΤΠ6 Ηδερτονν, 45 1 βίαηάϑβ, 
σῖνεβ ἃ πιεδηΐηρσ ΠΟ 15 ΡΑΥΓΥ ταργεβεηϊεα ὃγ (ῃ6 1,ΧΧ., “ὙΠεΓα 15 
ΤΟ φσοοά [ΟΥ̓ ἃ τηδῃ ψ ]Οἢ Π6 5}8]] εδΐ δηα ἀσηῖκο,᾽ 85 [Πουρσῇ {πε βἰτηρ]θϑί 
ἔοσπὶ οὗ θΟΔΠΠΥ ρΙεαβιγα νγεσα σοηἀειηηθά. ΑἸπηοβί 8]] ἰηθυργείευβ μον- 
ΕΥΕΥΙ 4΄6 ἀρτεεά ἴῃ δάορίϊησ ἃ Ἷοοπ]εοΐασαὶ ετηθπάἀδίοη, γῇ] Οἢ ἀρσαὶη ἴῃ 
115 [πΥ 85 σίνεη ἤ8ε ἴο ἴνγγο ἀϊβεγεηΐ τοηάδγησϑ: (1) “415 1 ποῖ Ὀεξου 
(ον “415 τὲ ποῖ σοοά᾽) ἴοσ ἃ πηδῃ ἴο εδΐ δπά ἀτίηϊς... δ᾽ οσγ (2) “(ποῖα 15 



ν. 24.} ἘΟΓΙΕΘΙΑΘΤΕΘ, 11. 123 

εδί δπὰ ἀπηκ, απ ἡλαΐ ἢῈ 5ῃουϊα τηακα ἢ15 5011 εη]ου σοοά 

ποίῃίησ σοοά ἔογ ἃ τῆδῃ Ῥυΐ ἴο εδΐ δηά ἀτίηϊ...." ΤΕ ἔνο ἰαβὲ τε οὗ 
σοῦγβα σα βίη 14}}Υ {πΠῸ σ8Πὴ6 ἴῃ {ΠΕῚΓ [εδοῃϊηρσ, πα Ὀοΐῃ ἐχρύαββ νη δΐ 
ὙγῈ ΤΊΔΥ 041] (ῃ6 ΠΙΡΉΘΥ ἰγρε οἵ ἘΡιουγ δ βτη ἡ ΠΙΟὮ ἰΟΥΠῚ5 ΟΠ6 εἰεπηθηΐ 
οὗ ἴῃ Ῥοοκ. Τῆβρ ρυϊβυῖ οὗἉ το ῃ 65, βίδίθ, ᾿αχατσυ, 15 ΔΡαπἀοπεά ἔοσ {ΠῸ 
5ΙΠ1Ρ]6 Ἰογϑ5 ἐῃδὲ 116 συ! 1 Ἔν ε ν τη8 5 ΤΈ8οῇ, {Π6 ““}αἰἰογεέξς σοηεΐία υἱέας" 
οὗ οὔθ ῆο [85 ἰεαγηΐ {πε ἰβββοῃ οὗ τεσυ]δίηρσ δῖβ ἀεβϑῖτεβ. Τηε σπογάβ 
“ξρ βαΐ δηᾶ ἀγηἰς ἢ δῖα Ο] ΒΕ σοπηπηεοίεα τ] ἢ ““επ)ογίηρ σοοϑά Ζ2 Ζϊς 
ἑαδοιεγ." αὶ 15 ργαϊβεα 15 ποί {πε6Ὸ0 [1|{6 οὗ 5]οΐῃ ι] βε! ΕἸπάα]σεποε 
ΟΥ̓ ξεβίῃεειο τεβπειηεηΐ, θαΐ [Πδἰ οὗ ἃ τπδῃ σγῆο, [πΠουρἢ ἢ ΒΙΡΠ ΕΓ οα]- 
ἔμπα, 15 σοπίεηΐ ἴο [νὰ 85 5ΞΙΠΊΡΙΥ 85 {Π6 Ρ] οι σΠη8η, ΟΥ ἴΠ6 ν᾽ ΠΕ ΓΈββευ, 
ΟΥ̓ ἀτῆςογ. ΔΛάθε βιώσας, ““Ἶἰνε ἴπ {πε 5Π446,᾽ νγχαβ [Π6 ἘΡΙΊ συτεδη τα]α 
οὗ σσίβάοσηῃ. Ρ]βαβισα νγαὰβ ποΐ Του Πα ἴῃ δαβίβ 8ηΠ4 βθηβιδὶ ἜἼχοαθββ Ραΐ ἴῃ 
ΒΟΌΓΤΙΕΙΥ οὗἉ τμηϊηα, δηᾶ {με σοπηαεβί οὗ ργε]πάϊοε δηα βαρεσγβοη (Ὀ΄ορ. 
Ι,Δετί. Χ. 1. 132). ΤῊΘ τε] νγδηίβ οὗ βιοῃ ἃ 116 δῖα ἔδβνν, δῃά [ἢθγ6 15 
ἃ ἸΟΥ ἴῃ ψογκίησ ἴοσ ἴβεη. Ηεῖα δσδαίη {μ6 {πουρῃξ Πηα5 τη] ΠΌΓΠΣ 
Ἔσο Πα ἴῃ {Π6 αἰτεύδηςεβ οὗ τῆ θη γ͵Ο Πᾶνα ἰουπα [Ππ σαγε5 δηα Ὀ]θαβατε5 
Δα Ρυΐβαϊ5 οὗ ἃ ΠΊΟΓΕ ΔΠ]ὈΙς1Οτ15 [16 ἀπβϑβίγιησ. [ΙΕ 15 βισηϊβοδηΐ 
(μαῖ {πΠῸ νευὺ σγοτάβ “'εαΐὶ δηᾶ ἀτίηὶς ἡ μαάᾷ Ῥεϑϑὴ υϑεᾶ ὈΥ͂ [Ἔτευηδῃ [ἢ 
ἀεξουι ῖηρσ {ΠῸ Ρϑίζοση [1{6 οὗ ἃ τἱσῃίθοιιβ Κίησ (Τεγ. χχὶ!. 15). ὙΤΒΕ ἴγρε 
οὗ π|6 ἀδϑουθεα 15 δἰτοσείμεσ ἀ:δγεπί ἔοτη ἢδὲ οὗ {ΠεῸ Ἰονγεσ ἘΡΙ συ γεδ 5 
ὙῈΟ 5αἱά “1,εἴ υβ εαΐ δηά ἀγηῖκ, ἔου ἰο-τηοσγονῦν νγε 416 (1 (ου. χν. 32). 

50 γῦε Βᾶνε ὁπ6 ΕρΙ ουτθδῃ ροεΐ βιπσίησ 

ΒῚ ΠΟ 8168 βαηΐ ᾿ΠνΘΠΠΠῚ 5: πη] Δ οῦα ῬΕΙ͂ δθεβ 
ΤΑτηρϑάδβ ᾿σηϊίεσαβ τη θι15 Τα ΠΕ Πα ἀεΧίσ]5, 
Τλιτηϊηα ΠΟΟΐΠΓΠΪ5. ΘΡῸ]15 αἴ Βαρρεαϊζεηΐυτγ, 
Νεο ἄοπιιβ δύσεηΐο δπισεῖ δυγοαιιθ τεπιάεξ 
Νεο οἰἴμαζαβ τε θοδηΐ ἰααιδαΐῖα δυζαίϑαιθ ἰἘ1ρ 8, 
Οὐπὶ Δ ΠΊΘΠ ἰπίευ 56 ΡΥ ϑίγαί ἴῃ στδΠ]η6 Τη0]]} 
ῬΙορΡίεασυ δηπδ8 ΤΠ 51 Ὁ ΤᾺΠῚΪ5 ΔΙΌΟΤΙ5 α]ίδα 
ΝΟΠ τηᾶρτ5 Ορὶρὰ5 ᾿ἱπουσηάθ σούρούα οαυγϑηΐ, 
ῬΥδΕβΟσΓΠ ΟαΠῚ ἰετηρεβίαβ δασγιάεί εἴ 8Πη]1 
Τεπιροΐα σοηβρείραμηί υἱΠ] ἀδπῈ 5 ἤουιθιιβ ΠοτΡδ5.᾽" 

“ΕὝδί ἰμουρσῇ πὸ ροϊάξῃ βἰδίαεβ οὗ δὶ στ θου5 
ἍΙΠ Ἰδτὴρ ἴῃ μαηᾶ Π]απλπηΠ6 411 (ἢ6 Πουβε 
ΑΠπά οσδϑί {πεῖν βία οἡ ἴΠ6 ΠΡ ΒΠΥ ἔξαβί; 
ΝΟΥ ἄοεβ {πεὶσ Πποπῖθ ὙΠ 5ΠΠΥῈΥ ΟΥ ὙΠ σοϊά 
[)42216 {Π6Ὸ6 Ἔυγε; ΠΟΥ {Πγουρῇ {Π6 ςειδα τοοῦ, 
Βεάβοκβα σῇ σο]ά, [Π6 Πδύρβ5 τέτ-θομο Ἰοιά. 
γεῖ, σὮ16 το! πίησ οα {πε 5οΐϊ βυγεεῖ σσαββ 
ΤΉΘΥ 116 ἴῃ στοὰρβ δἱοὴρ {Π6 Τἱνο 5. Ρδῃ]ς, 
Βεμθαίῃ {Π6 ὈτΆΠΟμ 65 οἱ βομηθ Ἰοΐτυ {τεε, 
ἈΑΠΑ δ 51}184}1 οοβὲ πᾶ ξιγεεῖ τείγεβῃτηεηΐ ἴπετε, 
ΑΥ̓Βαΐ {ἰπ|6 [ῃ8 βεᾶβοῃ 51η11165, δηὰ βρτίησ-ἰάθ υθε 5 
ΒΘ-ρεῖὰ ἴῃς Πεύρασα σσεεη ὙΠ ΤΊΔΗΥ ἃ ἤονγεσ." 

ΤΎΌΟΘΚΕΤ. 226 Κεγ. διαΐ. 11. 24:---33. 



124 ΠΟΘΙ ΘΙΛΕΙΘ. ΠΣ [ν. 24. 

1Ϊῃ Π]5 ἰΙαθοιτ. ΤῊϊ5 αἷθο 1 σαν, ἰῃαΐ 1 τυᾶς ἴτομι [ἢ 6 μαπά 

80 ΨΊΡΙ 5δηρ: 
“Ὁ ἐουγίππηϑίοβς πἰπηαπι, 518 5ἱ Ῥοηα ποιϊπί, 
ΑρυςσοΪ45,᾽ 

Δα οὗ {πεβ6 σοοά (ῃΐϊηρϑ ἄννεῖ σον οἡ 

“Αἴ ββοισγα 4165 εἰ πεβοία (4]16γὰ νἱίδ. 
1 ῖνο5 ορυτα νϑυϊαύαχη, δἱ 1815 οἱϊα [πη6115, 
ΘΡαΙαποβθ, νίνιαια ἰαοιβ, εἰ πριάα ΤαΊρΕ, 
Μαριίαβαια ὈοιΠΊ, τ] 0]] 65 4π|6 σα Ὁ ΔΥΡΟΥῈ οι ηὶ 
ΝΟΩ αὔρϑοαηΐ: {Π1Ὸ βα]ϊίας δὸ ἰπϑίγζα [ουα ΠῚ, 
Ἐπ ΡῬαΐβπβ ορεύστη εχίσαοσας δάἀβαεία ᾿πνεπίῃϑ, 
ϑδοῦα ἀθαμη, βϑηοίί 186 Ραίγαβ; δχίγεπημα ΡῈΥ 1105 
7Ταβςα ἐχοεάθηῃβ (ευσὶ5 νεϑίσία ἔδοιϊί.᾽" 

“ ΑἩ! Ρυΐ ἰοο ΠΑΡΡΥ, αἰά ἴμδῪ Κῆονν {πεὶγ Ὁ]155 
ΠΠ6 ἜΠ|6Ὶ5 Οὗ [Π8 501] 1... 
ΤΠΘΙΓ 5. ἴπΠ6 σα]ηὶ ρεαςθ, δπά 16 ἐμαὶ Κῆονβ πὸ ἔγαιϊ, 
ΕΟ ἴῃ 15 νϑυϊθα νγεα τ ; δηά ]οἰβαγα Πα 1τ}5 
Τῃ {Π6 Ὀτοδα πηεδάονυβ; οᾶγεβ δηά ἱἰνϊηρσ [Δ|κ65 
Απμα Τεῖηρε οοο], απ ἰονίηρ οἵ πε Κίπα; 
ΝΟΥ νγαηΐ (Π6Ὺ 5] απ} 6 Γ σσεεῖ Ὀαπδδίῃ [Π6 ἰγεαβ ; 
ΤΠοδῖα δῷ {Π6 {Π]οκείβ ἀπά ἐμ να Ῥεαϑίϑ᾽ παπηΐς, 
Απά γουτῇ Ἵπάαμπηρ [01] δηᾶ ἰταϊπεα ἰο {πΠ||Ὸ; 
ΤΠοΙα οαβ αἴθ ψουβῃὶρρεά, [δίπουβ με] 4 ἴῃ αννε, 
Απά Τᾳ5ἴς6, θη 5η6 ρατίβα ΠῸπι {Π6 θαυ 
1,6 τΠετα Ποὺ ἰαίαϑε Τοοί- ρυϊηΐβ.᾽ 

Οτεοῦρ. 11. 467--474. 
80 Ηοζδςο, ἴῃ {Π6 5816 βίζαϊῃ: 

“Βεδίαβ 116 41 ρύοσα] ποροί]5, 
ὕὲ ρυίδοα σξηβ πηοσίβ! 1}, 

Ῥαΐοτηδα τῦσα ῬαΡα5 Ἔχοζοαῖ 5115, 
ΘοΙαία5. ΟΠ] [ΟΘηοτα. ἢ 

““ΤΉτΙοΘ ὈΪεβί 15 Πα ψῆὴο ἔτεα ἔτῸΠῚ οατα 
Τιγο5 ΠΟΥ, 85 ᾿ἰἰνγεὰ ουἵ ἰαί μεθ οἱ, 
Απάᾶ ἔτες ΠῸΠπι νγεῖσῃς οὗ Πποηοιγεά σοϊά, 
ὙΠ Πἰθ5 οὐ ΟΧΘῚ γίνε {Π6 5ῆδῖα 
Ο᾽εγ Πεϊ4β ἢξ οὐὴβ δ5 τσῃίπι] ΠεΙγ.᾽; 

ΠΟΒΑ͂ΟΕ; 717. 1τ| τ. 

50. ΘΠΑἸζεβρθαῦθ ομσ6 ΤΉΟΓ6 πλαῖτε5 8 Κίπρ θοΠο {Π6 [εδοῃϊηρ οἵ Εςο]6- 
Βἰαβίεβϑ : 

“«Απά ἰο σοποῖπάεα: [πὸ 5ῃθρ μεσ ᾽ 5. ΠΟπΊΕΪγ οὐτα5, 
ΗΙς5 οοἱᾶ {μῖπ ἀτίηῖκ ουνὐν οὗ 815. Ἰϑαίμεσ Ὀοίί]ε, 
ΗΙ5 τνοηίεα 9θδῈὲρ ὑπᾶθγ ἃ ἔγεβῃ ἰγεεβ 5ῃδάς, 
ΑἹ] νῇῃϊο βθοῦσα δηά ϑυγεαῖν Π6 εη]ου5; 
15 ἴα Ῥεγοῃά ἃ ρυϊποεβ ἀ6]1οδίβϑ, 
ΗῚ5 νἱαηα 5 βραυκίϊησ ἴῃ ἃ σοϊάβη στρ; 



νν. 25, 26.] ΕἘΟΟΘΙ ΘΙ ΑΘ 11: 125 

οἵ οα. ΕΓ ψὴοῸ οδῃ θαΐ, Οὐ ΠΟ 6156 οδὴ Παβίβθῃ “6762 770, ὡς 
ΤΟΓῈ ἰδ ΤΡ ΕῸΓ (οά βίνείῃ το ἃ τηδῃ (ῃδί 25 βοΟοα ἴῃ Ὦ]5 26 

ΗΙ5 Ῥοάγ σομποπεᾶ [πῃ ἃ οὐτίοιι5 Ὀεά, 
ὙΥΠΘη οδΥθ, πηϊβίγιβί, Δη4 ἰγθαβοῃ νναϊξ οὐ Πΐμη.᾽ 

222.» Κατ Τ1Ὶ ἈΌΒΤΙ: Ἐ- 

7}ϊς αἴδο 7 φατυ, ἐλαΐ τ τυας 7γοη1 ἦε Ζαγα ὁ. σοα] Τὰ τμ6 {πουρμὶ 
ΜΠΙΟἢ 15 8 ἜΧΡΥεββοα, νὰ ἢπα, Πονγενεσ, βοπιθίπίηρ τόσα ἴΠ8η 8 
εοδο οὗ ατεεὶς ἘρΙουγεδηΐθη. ΤΠη6 ὈΘΌΔΟΘΙ τεοορηῖϑεβ ἃ Πῖνίπα ΝΠ] 
ἴπ {Π|5 Δρρουιοηπηεηΐ οὗ Παρρίηβββ, ᾿158ῖ ἃ5 ἢ6 Πδα ῬὈείοσε τεοορηῖβθα 
{μὲ ἍΝῊ] ἴῃ {Π6 [011] δηα ἰγανδῖ] νι ἡ ΏΙΟἢ (Πῃ6 50ῃ5 οὗ πδὴ ΨΕΙΕ 
ΕΧΘΥΟΙβΕα (ἢ. 1. 12). ὙΤὴ6 Δρραγϑηΐ ᾿π6 418 1{165 τὰ {Πι|5, ἴῃ ρατί δ 
1εαβί, γεάγεββεά, δῃα 1{ 15 βῆ 85 [86 ἰβδοῃϊηρ οὗ ἜΧΡθυΊΈΠῸ86 ΠΟ [6855 
[ΠΔη οὗ {πὸ Πινηε Μαρίου, (πὲ “ἃ πηδῃ 5 ἰδ σοηϑιβίθεί ἢ ποΐῖ ἴῃ {Π6 
ἀθαπηάἄδηςσε οὗ {πη σϑ ΒΟ 6 ροββαββείῃ ᾿ ({λ|κὲ χίϊ. 15). 

25. 207, τοῖο εαγι εαΓ} ΠΕ βεααεηοα οὗ ἐπουρηϊ 15 οὔβουγο, πα 
ΤΩΔΠΥ͂ ΠΟΙ ηΐδίοΥβ ἕο] ον {πΠῸ ΤΙ ΧΧ, ἀηά (ῃ6 ϑγυῖδο νευβίοη, 85 1π|- 
ῬΙΣΙΩΡ ΔΠ ΟΥΡΊΠΔ] ἰαχί ν Π]οἢ οἶνεβ ἃ Ὀδίίευ τηθδηΐηρ, ἯΒΟ οδπ Θδὺ δηὰᾶ 
Ὅ0 81} Βδιβύθῃ (7.6. θ6 ΘαΡ Υ ἴῃ {Π15 Ῥατϑαϊ οἵ Ρ] δ βιγθ), Οὐ, 85. 5018 
ἰακα {π6 ννοσγά5, αῦνα δα]ογιηθηῦ, ιυπουῦ Ἐϊτη, 2.4. νγιπουὰὺΐ αοα. ΤῊ15, 
1 15 οὈνίοιβ, [ο]]ονν8. οὐ {π6 {πουρπὶ οὗ [Π6 ρσγεοξαάϊηρ νεῖβα, {πὶ {πὰ 
οαἰτη δπ]ουμιθηΐ οἵ ΜΉΘ 1 Θρεακβ 85 ““ροοῦ,᾽ 15 “;};ἴτοῖὴ {πΠ6 Βαηᾶ οὗ 
(οά." ὝΠοβε γῆο ΚΕερ ἴο {Π6 τεςεϊνεά ἰεχί σῖνε 1 νεσὺ αἰἤεγεηΐ πηθδη- 
ἴηρϑ, οὗ ψ ΠΙΟῊ (Π6 ἴνγο πιοϑὲ ρσγομηϊηθηΐ 816 : (1) [Ππδΐ νγε Πᾶνε, ἃ5 1 σγεσε, 
{π6 νγογάϑβ οὗ {π6 Ἰα θΟυσΕ σγμοβα ἰοΐ τῆς Θϑρδῦθυ Πεῦα δα πηϊγθά, ἯὟο 
Ἠ85 ἃ τὶρῆϊ ἰο δαί δηα εῃ]οΥ ΠΙΠΊ56]ξ, 1 ποΐ 1 Ὁ 1Π6 πουρῃξ Ρεϊηρ ρ8γΆ116] 
ἴο ἰῃδὶ οὗ 2 Τίτῃ. 11. 6 (ἼΠΕ6 Πυβραπμάτηδη {πδὶ Δ θουγθίῃ πγιβὲ Ρ6 
ἢτϑί ραγίαϊκευ οἵ [Πς ἔγτι1{5᾽; δπά (2) (μὲ [ης Θϑθδῦθυ σρεαῖκβ ἴῃ ἢΐ5 οὐνῃ 
Ῥείβοῃ, ““ὟὟΟ οοὐ]Ἱά βαΐ οὐ ΘΠ]ΟΥ͂ τότε ἔπη 1 ὝΠΟ {πεγείοτε οδῃ 
Ῥείίογ αἰΐεϑι [Πδὲ 1ἰ 15 411 ἴὰ ναίῃ συϊίποαῖ {πὸ σἹ οὗ (οἄ." Οη {πε 85- 
βαμηρίίοη {πΠ8ἰ (ῃ6 νυ 6 Υ χὰ οη6 ὙΠῸ Πδα οοτηε ἰηΐο οοπίδοί ψ ἢ ατεεῖκ 
Τπουρηΐ, νγα ΠΔῪ ἴγϑοθ ἴῃ [Π15 αἰίεγαηοα ΡαΥ]Υ {π6 ο]4 δ: οὗ [5186] 
τβαββοτίίηρ 1[[56}} ΔΠ6 σίνιηρ ἃ ΠΙΡΉΘΥ βϑηοίίοη ἰο {πε 1Π6 οἵ τεραυ]αιθά 
ΕΠ]οΥπιεηΐ Ώ]Οἢ [Π6 αταεκ ἰβδοῃευβ σοι 56 1164, Ῥασί]γ, Ρευπαρϑ, {π6 
τη ησ]ηρ οὗ δίοϊος 8η4 ΕΡΙσυσεϑῃ σοι η5615 παίαγαὶ ἴῃ 8. τη (Πδὶ Πδά 
1ϑίεπεα ἴο θοίῃ δηά αἰίδοῃεα ἢϊτηβεὶΓ ἀοἤηῖε]γ ἰο παιίμεσ. ὅ0 1ἢ [{ῃ6 
77εὐϊέαξίοης οἵ Αὐτοὶ να Πᾶνα τὰ ἐποιρηΐβ: πάντα γὰρ ταῦτα θεῶν 
βοηθῶν καὶ τύχης δειται (“411 [π656 πϊηρ5 τεααῖτε {πΠῸ ΒΕΙΡ οὗ {πΠ6 οας 
4Π4 οὗ Εοτίαηθ᾽᾽); πᾶ αρϑίῃ τὰ τῶν Θεῶν προνοίας μεστὰ (““1ῃ6 ψοΥΚΒ οὗ 
1ῃ6 (ὐοάξβ ἀτε [1]] οἵ Ῥγονίάεμος ᾿᾿ (272ἀἸἼ2{. 11. 3). ΚοΟΠΕΙε ἢ, οἵ σουγβο, 
85 80. [5γβϑὶθ, πϑεα {πῸ Ἰδῆριαρσε οὗ {π6 ψυῖβευ ϑίοϊοβ, {|κ6 ΟἸδδηίμεβ, 
Δα 5ροΚα οἵ ομα (σά οηϊΥυ. 

206. Μ}ὸὺγ (Οοά οἱνείλ)]) ὝὍὕΠῈ ψοχζὰ ἴοσ (οά, 845 {πε ᾿ΐα]!ος 5ῆδν, ἴ5 
ποῖ ἴῃ [ῃ6 Η ΘΌγαν, Ραΐ 1{ 15 ΟὈ]ἹΟΌ5]Υ ᾿τη Ρ]164, ἃ πα 115. ΠΟΠ- ΡΘΕ Άγθποα 
ἸπβΈεβ [Π6 οῆδηρα ἴπ (Π6 ἰεχί οὗ {πΠεῈὶ ργενίοιιβ γεύββ, ΠΟ ἢ ρσέβεσνεβ 
{Π6 βεαθηοα οὗ πουρηΐ ππργόκεη. μαι να σεῖ ἤεσε ἰ5. ἐπε τεοορ- 
πἰζοη οὗ γῃδὶ νγα ἤανε ᾿δαγηΐ ἴο 68}1 [Π8 τῇοσα] ρονεγητηεπὶ οὗ (οά ἴῃ 
τς αἰβιτ 100 οὗ Παρρίπεββ. [ἰ 15 Τουηά ἰο ἀδθρεπά ποῖ οπ ουϊνατζά 
Ῥαΐ ᾿ῃπτγατά σοπαϊίομ, δη4 [Π6 σεῦ ἰηνγαγᾷ σοπαϊοη 15 [Π6 σΟΠδύδοίου 
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55} νι βάοπ, ἀμ Κηον]εᾶρα, δια Ἰογ: Ὀαξ ἴο [Π6 βἰπηευ ΠῈ 
Βιν ϑἢ {τᾶν δ]}, ἰο σδίμεγ δηα ἰο ἤδᾶρ ὉΡ, {παΐ Δ6 τηδῪ βῖνε ἴο 
λῖηι ἐδαΐ ἐς σοοα Ὀεΐοτε οά. ῊΙ5 4150 25 να η ΠΥ δηα ναχ- 
ΔίΊοη οὗἉ 5ρΡ1{1{. 

8 Τὸ εδνϑῖὺ Ζἠζηιο ἐἤεγ6 ἧς ἃ βθαβοῃ, δΔη4 ἃ {{π|6 ἴο δ υ ΘΕ 
ῬΌΓΡΟΒΘ ὉΠῸΘΥ [ῃ6 ἤδάνεῃ: 

[ῃαἰ αοα ἀρρίονεβ. πα Ῥϑρδῦθυ ρυδοῖῖοα}ν σοηΐεσϑαβ (Πδὲ {πΠ6 18 οὗ 
[ῃ86 Ρ]βαβασθ:βθεεύ, οὐἠ [ῃ6 διῃηθί(οιιθ, ΟΥ̓Π6 ΡΠΙ]ΟΞΟΡΠΟΥ βθεκίηρσ 
Ὑ]ΒΟΙΏ 8ἃ5 80 6Π6, νγὰβ ποί σοοᾶ ῬὈείοτε (οά, δπὰ {πεγείογα [81εα ἴο 
Ῥτγηρ σοηἰθης πη ηΐ. 

τυϊδάογι, για] ἀγιοτοίφασο, αγιαἱ 20}]) ὙΠῸ ΠΟΙ ΙΔ] Οη ἔΟΥΠῚ5. Δ δΙη- 
ΡῬΒαίίς οοπίταδί ΙΓ οἢ. 1. 18, δηα πηαΥκβ ἃ βδίεαρ οηνασά ἴῃ [Π6 
ΒΕΕΙΚΟΥ 5 ΡΙΉΌρταβθ. ὙΠΕΙΘ 15 ἃ ψ]βάοιη συνῇ] οἢ 15 ποί ου]εῖ, δῇ ᾿ἱπούθαβα 
οἵ Κπονίεασε ψΏΪΟΝ 15 ποΐ δὴ ἰποΐθαβαε οἵ βούζονγ. ὃε δῖε τε- 
τηϊη δα οὗ {Π6 Ῥδῦβ!]681 ἰπουρσης ν]οἢ ὈΕΙοηρθ ἴο ἃ ΠΙσΉΟΥ τερίοη οὗ 
1Π6 5ρ!γ{π4] Π|6, “ἼΠΕε Κιησάομι οἵ (σά...15 τἱρηςθουβηθβθ ἃπΠα ρεδοα 
Δα ἸΟῪ ἴῃ ἰῃ8 ἩΟΙγΥ αμποβι (Κοιη. χὶν. 17). Ηδεγα {Πς Ἰθϑθβοη ἰβ {Παΐ 
1ῃ6 τηδῇ ΨἼηὴΟ 56εῖκβ στεαί {Πϊηρβ [8115 ἴο Ππά {θη}, {πα ἢθῈ ψἘῸ 15 
σοηΐδηΐ ΜΙ ἃ Π{{16 ψΊ ἢ (ἀοα᾽ 5 Ὀ]Θβϑίησ οἡ 11, Ππα5 ἴῃ {παΐ 1116 τηπ ἢ. 
Ηδ Ῥεοοπιεβ αὐτάρκης (-Ξ 561-50 Πο01Πρ]---ὴά Πᾶ5 ἐπουρῇ. 
μὲ ο ἐΐέε 517192675 Δὲ ρἵσείζ ἐγαναῖ] ὍὙΠ6 ψογάβς ροϊηΐ ἴο ἃ Πισίῃεῦ 

Ῥεϊοδρίίοῃ οἵ 8 τῇοῦ8] οὐάδὺ ἢ {π6 τηϊάβί οἵ {Π6 βεειηϊηρ ἀἰβογάθιβ οὗ 
1ῃ6 νοῦ]. Ὅμε {ΓᾺ11|6855 Ἰαθουγ οὗ {ΠῈ ΘΙ ΠΟΥ 1Π Πεαρίηρσ ΠΡ 815 οἴζξεη 
11-ροίίεη σϑῖηβ 15 ποί δἱϊορείπευ νγαβίεα. 15 ἰγααϑαγα ραβ5565 ἰηΐο ἢδηάς5 
1παΐ τηδῖζα ἃ Ὀείζεῦ 56 οἵ 1 {Π8ῃὴ Π6 ἢα5 ἄοῃε 50 μὲ ἢπά ἃ {κα 
{πουρῃΐ ἴῃ Ῥτον. Χχυ πῇ. 8, “Ηδ [μδΐ ὈΥ τϑιυ δηα ππη]αϑὲ ραΐηβ ἰῃ- 
σΥθαβαῖῃ [ἰ5 βυθβίδησθ, ῃΠ6 5}8]1] σαίῃευ 1 ἴου πῖτπῃ Παΐ ψ}}}1 ΡΙΓΥ {Π6 
ΡΟΟΥ,᾽ δη4 ἴῃ 700 χχνῖϊ. τό, 17, “ΤΠΟΟΡΉ 6 ΠΘΔΡ ὉΡ 511νῈῚ 85 {με ἀμί, 
Δ:Πα Ρ͵ΕΡΑΓΙΘ ταὶ μηθηΐ 85 [16 οἷαΥ ; Π6 ΤΑΥ͂ ΡτΎΈρατα ἴΐ, θαΐ {Π6 ᾿ᾳ5ὲ 5}4}} 
Ραΐ ἴἴ οῃ, δηά [Π6 ἱπηοσεηΐ 5841] ἀϊνιθ [Π6 51] νεσ᾽ (σοτηρ. Ῥτον. χἱϊὶ. 22). 

711ς αἰδο ἐξ ψαῦ}}] ὍΤὴῈ ααδβίίοῃ ΜΏΙΟΠ γα Πᾶνα ἴο δῆβνΕΓ 15 
ὙΠ ΘΙΠΟΥ {Π15 βεηΐθηςβ 15 ρα 5566 ΟΠΪΥ οἡ {Π6 γᾶν] οὗ [Π6 ϑ' η}υ, δ5 ἴῃ 
ΨΕΙ͂ΒΒ 11, ΟΥ̓ Μ ΠΕΙΠΕΥ 1 ἱποϊ 65 αἶδὸ [Π6 πιθαβασα οὗ ἸοΥ αἰΐδί παῦε ὈΥῪ 
Βῖμη ΠΟ ἰ5 ““ροοά" ἴῃ {Π6 βῖρῃΐ οἵ αοά. Ετοπὶ οπ6 ροϊηΐ οὗ νίαν {Π6 
[ουτηοΥ ᾿πἰεγρσείδίϊοη σῖνεβ ἃ ρΥθίεσδ ὉΪ8. Π]ΘδηΪησ, 85 ΠΊΟΤΘ ἴῃ ΠΑΓΠΊΟΠΥ͂ 
ΙΓ τνμδΐ ᾿τητη θα] δίε]υ ργεοαάθεβ Οἡ {Π6 οἴπεν ἢδηά, 1 15 ομαγζδοίεγ- 
ἰϑέῖο οἵ [6 ουῃὶςϑὶ ρεβϑι ηΐβτη ἰηΐο ΠΟ Π6 ῬΥδδοῆοΥ ἢ85, ὈΥ ἢΪϊ5 οσγῃ 
οσοηξεββίοῃ, [8}16η,4 Παΐ 6 5ῃου]ά [84]1] Ῥδοῖκ ἰηἴο ἢ15 ἀεβροπάδπου ανεῃ 
ΔἰΓΟΥ ἃ του] ΑΥῪ Θ᾽] πηρΡ56 οὗ ἃ (τὰ παΐ τηϊσῃξ μανα ταϊβθα Ἠίμ ἔγοτα 
ἴι. ὙΤΒῈ ““ὙΜνο Μοϊςοεβ᾽ αἰΐοσ ἐμουήβεϊνεβ, ἃ5 ἴθ ΤΕΠΏΥΞΟΙ 5 ΡΟοατη, (566 
ΑΡΡρεπαῖὶχ 11.) ἴῃ ἃ τηϑἰδποῃοΙν Δ] θυμδίίοη ἀπα ἴῃΈγα σου Ὲ5 8 {{Π|6 
ὙΠ6Π {Π6 5 πρ]6 Ἰου5 ννῃΐοῃ (οά ρσῖνεβ ἴο {11 οοπίεηΐϊβα ᾿ἰα ΡΟΌΓΕΥ, ΠΟ 
1655 {ῃδῃ {Π6 ϑβαίεἰυ οὗ {πε νοϊαρίπουβ δπα {Π6 στὶς, βεεῖὰ ἴο μῖτα Ὀαΐ 
85 ““νδηῖῦ δηὰ ζϑϑᾶϊηρ' ἼΡΟΙ τὶπᾶ.᾽ 

(ΘΟΗἨΆΧΡΤΕΝ 171: 

1. 70 ἐ0εγγ ἐλήγιο ἐδεγε ἴς αὶ φεαϑοῦέ, αγιαἷ ἃ ζ1716 ο φύυε7}), 2:72054] ΤῊΘ 
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Α ππι6 ἴο ὈθΕ Ῥοῖῃ, πᾶ ἃ ἐϊπη6 ἴο ἀϊ6; 
Α Ἐπ16 ἴο ρ]απΐῖ, δηα ἃ {1Ππ|6 ἴο ρίποκ ἀρ ζάαξ τυλϊεολ ἐς 

Ῥἰαπίβα; 
Α τπη6 ἴο ΚΙΙ]], δη4 ἃ {{π|6 ἴο Πααὶ; 

ἔνο ἩθΌτενγ ποῦ βίη ἰο βδοῦ οἰπεῦ ἴῃ τη πο ἐΠ6 βαπηα τεϊδίϊοη δ5 [Πῃ6 
ατεεκ χρόνος πα καιρός, [Πε [ΟΥΠΊΕΥ Ἔχργεββϑίηρσ ἃ ρεγὶοά οὗ ἀυγδίίοῃ, 
[Π6 Ἰαίίεγ {πΠ6Ὸ6 δρροϊῃίβα {{π|6 δ ἢ δὴ ανεπὲὶ Πρρεηβ. ἀσςερίϊηρ 
{815 νίαν, {ΠῸ ννοσβ. “"βεβξοῃ ̓ δηά ““{πη6᾽ 1ὴ {Π6 ΑΝ. οπρηΐ, ρΡευῃαρϑ5, 
ἴο οἤδηρα ρίαςσεβ.υ Τα {πΠουρῆϊ 15 οπε οὗ ὑ]Οἢ νγα πη δὴ βδοῇο ἴῃ {Π6 
τηδχίτη οἵ ΡΙδοι5, Καὶ αιρὸν γνῶθι---- Κα ονν {πε τὶρηΐ βεαβοη ἔοσ ἐνεσυίῃησ᾽ 
(Ὀίορ. Τιετί. 1. 4, 8. 6). 1 15 βιστιβοδηῖΐ, ἴῃ σοπΠΘχῖο ΜΠ [Π6 σοποΪα- 
510 τηϑιηΐαϊ δα 1η {πε Γηἰγοάποίίομ, (Ἡ. 111., {Πα ΤΠ) επγδίσια5 ΡΏ Δ] συ 5, 
{π6 ΠΡγαυῖδῃ οὐ Ῥίοϊθτην ῬΠΠΔάθΙΡἢτ5, γοίε ἃ ἰτγεδίϊβα, περὶ καιροῦ, οὕ 
οΡῥογέρ7ιε7ιεος (ἱοσ. ΤιΔοτί. ν. 5 8 9). 80 Τεορηῖβ, (402), Μηδὲν ἄγαν 
σπεύδειν, καιρὸς δ᾽ ἐπὶ πάσιν ἄριστος, “Το ποίῃϊπρσ ἴῃ δχοαββ, [ἢ 81] νγὰ 
ἄο ἰ5 1Π6 τίσῃξ ββάβοῃ ρΥξοίοιιβ. ἡ 850 Ποῖα {Π6 {πουρῃξ ΜΠ ΒΟ ἢ {πε 
ΠΕ 5ΘοίΙοη ΟΡΘΠΒ 15 (Παΐ [{ 15 ίβάοτη ἴο 4ο {Π6 τῖσῃϊ [Πϊησ δἱ {πε τὶσῃς 
ἴπη6, [Παΐ ἸΠΟρΡΡουί 6 η 685 15 ἰῃ6 Ῥᾶπα οὗ 116, πε βυΐνευ οὗ πυτῆδῃ 
ΟΟσαρδίϊοηβ δηα ᾿ηΐθγεβίβ {Πδΐ [Ο]ον5 ἢ85 ἃ βίγιΚίησ ΡΌ͵Ά116] ἴῃ {ῃ6 
“εαϊαΐίογις οἵ Μίατοιιβ Αυγε]παβ (τν. 32), σο, ποτ 815 ϑίοϊς βἰδηά- 
ῬοΪηΐ, 5665 ἴῃ {ΠΕ6Ὶ ρεγρείμδὶ τεουστεπηοθ, ουἹάθησοα οὗ {πΠ6 τποποίΐοποιβ 
1Ἰασαίίοη οὗ {πΠ6 Ῥῇεποιηεπα οὗ τηδη}5 11{6, Δπδ]οροῦβ ἰο ἐπα οὗ {πὲ 
ῬΠαποιηθηδ οὗ Νζίατγο, 

2. Α4Λ(ιΑ ἔρις ἐο ὧδ ὁογ21)] Τλίεγα!γ, 8. ὑ1ὴ6 ὅο Ὅ6847. [Ι{ 5ῃου]α 6 
ποίξα 1ῃδἰ ἴθ Ἡερτεν ΔΙ55, δπα ρηπίεα ἰδχίβ, [ης ἰδὲ οἵ ΤΊπιεβ δηά 
ΘΕΆΒΟΠΒ ΘΡΡΕΟΙΒ ἴῃ {γγῦοο Ρ418116] ΘΟ] Τηη5, 85. 1{ ἰουτηηρ 4 Κἰπά οὗ 
τ Πτη104] οσδίδϊοσιθ, ναί {ΠπῸὸ σξεκβ σςδ]]εα ἃ συστοιχία, οΥὙὨ ΤΔ0]6 οὗ 
Οοπίταβίβ. [Ιἰ βεειὴβ δἱ ἢγβί βίγδησε {παΐ {Π6 |ἰ5ὲ βῃοι]Ἱά Ὀερὶη σ ἢ 
ενεηΐβ συ Οἢ δὺα (ραςησ αϑιάς {πΠ6 Ἔχοερίίομδὶ οαβε οὗ 53110146) 1ηγνο]- 
ὈπίδτΥ. [{ πᾶν 6, πονανθύ, παΐ {ΠΕΥ ΜΕΙΘ σΠἤοβθῃ ἴου ἰΠδί νεῦ 
ΤΕΆΒΟΠ 85 τεργεβθηΐδίινε ᾿ηβίδησεβ οὗ (Π6 χεᾶ ογάδθυ οἡ ΜΈ {πε 
ὙΥΙΕΥ ἄγε} ]ῖ5. ε βῆσίηκ ἔτοτη {πεῸὸ ἰπουρῃξ οὗ 8ῃ ἀπε πλεὶν Ὀἰτίῃ (οἢ. 
ΥἹ. 3) ΟΥ̓Δ ὈΠΕΪΠΊΕΙΥ ἀεαίῃ ; νγὰ 5ῃ πα εΥ δἱ {πε πουρῃΐ οὗ Δοσϑ]θσαίησ 
Εἰ[Πεσ, οὐ οὗ Βιπάεησ {ΠῸ ἰΟΥΠΊεσ, δπα γεῖ [Π6 οἴμϑυ ἱποϊάεηΐβ οὗ 116 
Βαανα, ποῖ 1655 [ἢ {Πε86, βοῇ οἵ {Πεπὴ, {ΠΕ Δρροϊηϊθα ββᾶβοη, 1ξ ΟΠ]Υ 
νγα σου] ἀΙβοεση ἴΐ. 

α ἐϊηιό ἐο ία»] ἩΠυτηδη [1{6 ἴῃ 15 Βεσϊπηΐηρ ἀπ ἰἰ5 6πά 5. βεεῃ 
ἴο Πᾶνε ἃ ρϑίβ]16] ἴῃ {πᾶΐ οἵ ρ]απίβυ Ἡδῖα αἷἰβὸ {πεῖρ 15 ἃ ἐπῆὴθ6 ἴοσ 
Βονίηνσ, 8Π6 δίζεσ {Π6 ἔγα5 οὗ [πε βδαυίῃ βανβ Ὀθθη σαίῃογθά ἴπ ([Π15 δηά 
ποΐῖ ἃ απΐοῃ ἀθϑίπιοίίοη, ἢ νου] Ὀκ ἃ νἱοϊδίίοη οὗ {6 παϑίισαὶ) 
ογάθσ, 15. οἰθαυ!ν τηθϑη) ἴο Ῥ]ΌΟΙς ἀρ {παὶ {ΠῈ Ρ]ΔΠΠ ΠΡ ΤΊΔΥ ἀρσαΐη 
σοῖηθ. [{ 5, Ρεύπαρβ, ονεῖ ἔδποια] ἴο τῆβκα {86 ψογάς ἱποῖπάθ 
{πε6 ““ΡΙαπέηρσ᾽" δπᾶὰ ““ἀρτοοίϊηρσ " οὗἩἨἁ παίϊοῃβ δπᾶ Κίπσάοπις 85 ἴῃ 
7εγεσα. 1. το. [ἰ 15 βἰσῃιβοδηΐ, Πονγενϑσ, {παΐὶ {πΠῸὶ ψοχζὰ ἔοσ “ ῬΙΌΟΚ 
ἋΡ ὁ 15 8ὴ ὑπιι50.8] τγοτὰ, δηά, σοσα 1 ὁσσυτα εἰβεῃεσα, ἴῃ {πε Ο. Τ. 
15 αϑεα Πρυτγαίνεὶν οἵ {πεῸ ἀεβίσαοίϊοη οὗ οἰτ165 δ5 ἴῃ Ζερῃ. 11. 4. 

8... Δα, η16 ἐο Αἰ, αγια α ἐΐγες ἐο ἄέα ] ὍὙΠΕῈ ἢτβὲ στοὰρ μά Ῥτοιρῆὶ 
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Α ἄμπη6 ἴο Ὀγεδκ ἄονψῃ, δη4 ἃ {{π|6 ἴο Ὀυ14ἃ τό; 
Α {{ὴ6 ἴο ψεερ, δῃά ἃ {{π|6 ἴο ἰδιρῃ ; 
Α {1π26 ἴο ΤηοιΓη, δηἀ 8 {{π|6 ἴο ἄδηςε ; 
Α Ἐπ|6 ἴο οδϑί δύγαυ ϑίοῃεββ, Δη4 ἃ ΠΠπὴ6 ἴο ρϑίῃε βίοῃεβϑ 

τορείΠογ; 

ἰορείμου πδίυγαὶ ἀθδί] δηα παίασαὶ Ὀἰστῃ. ΤῊ15 ᾿πο] 465 ἴῃ {πὸ πα ποίίοη 
16 ἀεδίῃ ψΏΙοἢ τηδῃ ᾿πῆϊοίβ ἴῃ Ῥαι1]16 ΟΥ̓ βἰῃρὶβα σογηραί, ἴῃ δἰΐϑοὶς οὐ 
56] -ἀείβῃοα, οὐ ἴῃ δαχηϊηϊβίουσησ π5[106, ἀηα ΜΠ ἰ{ [Πη6 σεῦ {παΐὶ 
1Πο]πδ5. 411 {Π6 τεβουσοαβ οἱ [Π6 Ὠεδ]ηρ᾽ αὺΐ ἡ] ἢ σῇ γ8156 τη τοσα 
8411 Ῥπὶ δοίυδ] ἀβαίῃ. Τΐϑυα 4150 {Π6͵6 15 δῇ δρροϊηϊβα οὐάβδυ, δη τηδη 5 
ν]βάοιῃ [165 ἴῃ δοσθρίίηρ 1. ΤὨϊβ, γαῖμα [Πδῃ ἃ [δίδ!βεϊς ἐΠΘΟΥΥ οἱ 
Νεοθϑϑιίυ, 85 θεϊηρ νηΐ πηδῃ οδηηοί, Ἔνεῃ 1{ 6 Ψ}1]], γαϑιϑί, ββεῖὴβ (ῃ68 
{πουρῃΐ Ἔχρύεβθεα Τὴ νῖ86 πδη Κπονβ ΕΠ ἴο 5140 δη θη ἴο 
Π64]. 

ὦ ζΐγεο ἰο ὀγεαΐξ ἀἴοτυ7:, ἀγα α Ζ27216 ἐο ὀμῖζα τι} ΤῊ συουρίηρ τειηϊπαϑ5 
τι5 8ἃ5 Ὀεΐοσε οἵ [εύειη. 1. 10 8Πα ΤΊΔΥ ΡΟΒΒΙΌ]Υ Ὀ6 αχίε πα 64 50 85 ἴο ἰαϊκα 
ἴῃ ἃ Πσυγαίϊνα ἃ5 γ761] δ5 ἃ 1ἰ{6γ8] θυ ]αΙησ, 6 ΤηΔΥ ΡεΥΠΔΡ5 ἴγζαοα 8ῃ 
ΔΙΠπϑῖνε σαίεγθποε, 1 οί ἴο {πε ἰδχί, γεῖ ἴο {π6 τπουῦρῃς νη] ἢ 1{ εχ- 
Ῥ͵ΓΘ5565, ἴῃ 51 Ῥδ]}}5 Ιδῆστιασα ἴῃ ( Δ]. 11. 18, “ἸΓῚ Ῥυ1α ἀραΐῃ (Πς (μἰηρϑ5 
ὙΏΙΟΙ 1 ἀεδίτογεα 1 τηαῖκα τηυβεὶῇ ἃ γα βρυθβϑου, ἡ Η5 ψΊΒάΟΙ ΙΔΥῪ 1ἢ 
τεσορηϊβίηρ [Πδἰ {Π6 11] 685 οὗ {{π|6᾿᾿ Παα σομηθ ἴοσ Ὀγεαϊκίηρ ἄοννῃ {Π6 
οΙά 5ἰγαοίασε οὗ Τπ4]5πὶ δηα Ὀυ]Παϊηρ ὰρ {Π6 παν βἰγποίαστε οὗ {πε 
Κιησάοιῃ οὗ αοα. ΟΥ̓ Πε πλϑτα Πς6γᾺ] 5βεηθε χα Πᾶνα ἃ βίγικιηρ 1Ππϑίγα- 
το ἴῃ [Π6 Ῥδύδρῆγαβα οἵ (πΠ6 ψοχάϑβ οἵ Ἐ]15ηα ἰο (ἀεΠ 821 (2 ΚίΊηρϑ ν. 26) 
85 δίνβ ἴῃ (Π6 Ολγίζαγ ΥΩ. 

“15 {Π15 ἃ {πὸ ἴο ρ]δηΐ δπᾶ Ὀι1]4, 
Αἀά Ποιβε ἰο ἤοιβ6 δῃηᾶ δεῖ]ᾶ ἰο ἢε1α}᾽ 

4, «ὦ ἤΐη16 ἰο τυε62) ΤὮδ ἔσο σοι ρ]65 ἀγα παίαγα!ν σγοπρεα ἰορείμου, 
1ῃη6 ἢγϑὶ ἰδκίηρ ἴῃ [Π6 πδίυσαὶ βροῃίδπεοιιβ Ἔχρυθβϑίοη οὗ ἱηαϊνι 4] 
[δα] ηρ, {Π6 βεοοῃά {Π6 ΤήοΥ6 ἰουτηδ] τηδηϊ δϑίδίϊοη οὗ {Π6 ἔβα] ηρσϑβ ἴῃ [Π8 
ΤΠΟΌΥΠΘΥΘ 86 νγ811εΥ5 οὗ ἃ Πιηθγα] (Ζεοῆ. ΧΙ]. το, ν ἤετΘ [Πς βαῖὴθ γεγῦ 
ἰἴ5. Το η4) δηᾶ {πΠῸ ἀδηοοῖβ αἱ ἃ νεαάϊηρ ἔδαβί. [Ι͂ἢη {Π6 ρϑῦδθὶε οὗ {Πε 
ΟΠ αγθη ἴῃ {Π6 Μαγκεί- Ιασσα οὐγ Τιογὰ Ρῥυδοίῖοδ!]ν ᾿που]οαίεϑ {Π6 Ἰθσθοῃ 
οὗ {πμε6ὲ ϑϑραῦθσ. Τὴς ϑοῦῖρεβ ψῆΟ 5ηεεγϑά δ {Π6 δϑίβ. οἵ 70 μη ἀ15- 
οἾΡ]65, ἀπ οοπηάοιηηεα {πε6 αἰβοῖρ]ε5 οἵ 7εϑι5 ΓΟ ποί ἰαϑίϊηρ ες δ5 
τη6 σΠ] γε Ποβα ἀσγαηηδίιο {πη 6Ύ815 Δηα πεάαϊηρθ νοῦ Αἰ ουἱξ οὗ 
ῬΙδος δηᾶ ᾿ἱπορροτγίιπηςδ, δηα 50 {Π6 ἔχε [Ὁ] ον εαβ αἴτεσ [Π6 ὙΝ Ἰβάοχῃ ννῃ] ἢ 
“615. υ5:1ῆς4 οὗ ΠεΥ ΘΠ] άτεη,᾽" ψΠῸ τεσορη!βεά {Πδΐ [Π6 δβοείϊς δηα {Π6 
Ἰογοιβ [{{θ δα βδοῇ [{5 για {1016 δα βεαβοη, οι] ποΐ ἡγε ῈΡ ἴο [ΠΕ] 
Ἰδυγθηζηρ ΟΥὁἨ ἄδηςε ἴο {ΠΕῚΓ ρΙρίηρ (Μδΐι. χὶ. τ6---- τ 0). 

5. ΑΔ ζίέηιε ἐο εαφέ ἄτυαγ «ογι65] Τὴ γαριθηαββ οὗ {πΠ6 ρῆγαβε 85 
Παίαγα]]Υ σίνεῃ σἶβδε ἴο σοῃ]εοΐαγαὶ ᾿πίθυργείδίοηβ. [{ 566 ΠῚ5 ΟὈν]Οι5 
{ῃδὶ {πΠ6 ννογάβ οδπηοί Ὀὲ ἃ τετα σερσοάποίοη οἵ νεῦβα 4 δῃηά {πογείουθ 
{πᾶὶ ἴῃς ““σαβίϊησ αὐγαυ δηᾶ [ῃ6 ““ραίπευησ᾽ οἵ βίοῃμεβϑβ πημπϑί σε εσ ἴο 
βοιηδίῃϊηρ εἾ56 ἴδῃ ρα]]1ησ ἄονγῃ δηα Ὀυ]] 4 ἴηρσ. ῬΟΒΒΙΌΙΥ νγα τηδῪ {Π1ῈΚ, 
ΜἹΓΠ βοτὴς ἱπίεγργείεβ, οἵ {Π6 ρχδοίϊοβ οὗ σουϑυίησ ἔδυ] ἰαπάς τ 
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Α {{π|δ ἴο ΘΠΛΌΓΔΟΘ, δηα ἃ {{π|δ86 ἴο τοίη ἔτῸΠ] 61}- 
Ὀτγδοϊηρ; 

Α {16 ἴο ρεῖ, δηά ἃ {Ππ16 ἴο Ἰοβε; 
Α ἔπη6 ἴο ΚΕΕΡ, 8η4 ἃ {ἰπη6 ἴο σαϑβί ύῪ ; 
Α 6 ἴο τεπΐ, δηα ἃ {{π|6 ἴο 56; 

βίοπεϑ 45 Ῥιδοιϊβεα ὈΥ δὴ ἰηνδάϊηρ ΔΙ (2 ΚΊηρϑ ἢ]. 10) ἀπά οἰξατίηνσ 
οαΐξ {Π6 βίομεβ οἵ ἃ ἢε]4 οὐ νἱπεγαζά Ὀείοτε ρ]δπίϊηρ 1ἰ ([54]. ν. 2). [ἢ 
[815 οαϑ8 Πονγευεῦ ΜῈ [81] ἴο 566 ΔῃΥ [Ἰηἰς ἀπ! τηρ ἴΠ6 ἴνγο οἰαιιβε5 ἴπ {Π6 
σουρΙ]οῖ. Α ῬΟΒΒΙΌ]6 Ἐχρ᾽δηδίϊοη τηΔΥ δε ἰουμα (45 1)ε6]1}1Ζ5οἢ Πα] 
βιροαβίϑ) ἴῃ [Π6 οἱα Του ]5} Ρσδοῖίςθ, νυ ΒΙ ἢ Πα5 ραξβϑα ᾿πΐο {πῸ (γιβίϊαῃ 
ΟΒυτΟῇ, οὗ ΠΙηρίησ βίο 65 οὐ βαυίῃ ἰηΐο {Π6 σύαγνε δ ἃ Ὀυτίαὶ, Ὀπὶ [815 ᾿εανε5 
{π6 ““φδίμευηρ " πΠΕχρ]διπεά, Ἔχοθρί 50 δι 85 1ἰ ταργεβεηίβ ἴῃ 6 ῬαΠ]Πἤησ 
οὗ ἃ Βοιῖιβ6, δῃά {ππ5 σοῃίγαβίβ [ῃ6 οἷοβα οὗ ἃ τηδῃ 5 ΠοπΊΘ Πίε σι ἢ 1{5 
Ὀεριηπίησ. [ἿΙῃ {15 οα56 {Π6 σεγειηοηΐαὶ οὗ ἄφαϊἢῃ σου]ά ΡῈ σοηίταβίεα 
ψῊ ἢ (ῃ6 “ΓΕ τδοίησ "ἢ οὗ {πε 5 οὐ Ιονθῖβ ἰὴ [Πε βεσοῃά οἶδαβα. 

θ. Α {ἔπι ἐο σεί, αγι ἃ ἔ277216 ἐο 05] ὙΠΟ σείίηρ οὐ {Π6 Ἰοβίπσ τείευ 
ῬΥΓΠΊΑΤΙΪΥ, νγα σδῃ βοδύοαὶν ἀουδί, ἴο γμδί γγε 6811 ρυορευυ. ὙΠΕΥΘ δῖα 
ἘπηῈ5 ΒΕΠ ἰἰ 15 Ὀείίεσ δ η4 ὙΊ5ΕῈΥ ἴο τίϑὶς {Π|6 1055 οὗ 411] νγσα πᾶνε τδίευ 
{Ππ8π ἴο βεΐ οὔσ᾽ πη π45 οα δοσυϊτίησ τηογΘ. ϑοπιθίῃίησ ΠΠς6 {Π15 ἸΘββοῃ 
γε Πᾶνα ἴῃ οὐἱἵ ΓοΥ 5 ραταᾶοχ ““ΠΟβοθυοσ ΜΙ (}1115 10) ξανα ἢ15 Π|ὲ 
5141] ἰοβα 'ΐ, αηα ὙΠΟΞΟαυΥ 0711} ἰοβα Π15 11Π{8 ΤΟΥ ΤΩΥ 581κ6 5141] Ππά 1 
(Μαῖι. χνὶ. 25). [ἢ βδτίῃ]γ, ἃ5 ἴῃ ἤθανυθηϊυ, [Πϊηρϑ 1{ 15 [Πς6 ποίβ οὗ ἃ νυῖβα 
ΠΔΠ ἴῃηαΐ ἢ6 Κῆονγβ ῆεη ἰο Ὀδ6 σοηῃίεπί ἴἰο ἰοβθε. 80. {16 ϑαί( γἰβί 
ΟΠ 5Π1Π5 {Π6 [Ο]]Ὺ οὗ [ῃοβα ψΠηῸ αἵ οοπίοῃηϊ, 

““ Ῥγορίεσ νἱΐδπι νἱνεηα! ρογάθγα σϑιιβαβ.᾽" 

“Απά [ὉΓ τπετα 11 ἰο ἰοβα 11{π8 ΠΟ Ϊ]οϑί θη 5.᾽" 
ΤῦνεΕΝ. «αὐ νΠΙ. 84. 

Ω ἐΐϊηι ἐο ξεοῤ, αγα ἃ Ζΐ716 ἐο ἐαδὲ ατυαν} ὙΤὩῃε βεοοπᾶ Τουρ]εί {Πουρἢ 
ΟἸΟΞΕΙΥ 41Π64.-ῳῺ τ (ῃ6 ἰοσεσοίηρ 15 ποῖ ἰάθηίοαὶ σι 11. ὙΥ̓Παΐ 15 
Ὀτοῦρῃς Ῥείοτα τι5 Ποῖα ἰἴ5 ““Κεερίῃηρ᾽" δ5 ἀϊβίϊηςι ἔτοτη ““βειπρ,᾿ δηά 
[Π6 νοϊππία ]ν σαϑίίησ αὐδὺ (2 ΚΚίηρϑ νἱῖ. 15) ηαΐ γα Κῆον γα Πᾶνε, 
45 αἰ ποί [τοτὰ {ΠΕ 1055 οἵ ἃ ργοῆϊΐ τῆοσθ οὐ 1655 σοῃηξσθηΐ. Απά ἤεῖα 
ἴοο, 45 1Π{θ Ῥᾷββεβ οῃ, 1ἴἴ ργεβθηΐβ οσσαβϑίοηβ ΠΘΠ ΠΟῪ [Π15, πον {Παΐ, 15 
{Πε6 οποΐςβ οἵ ψίβάοιη. 80 [ῃε βδίϊου, ἴῃ ἄδηροσ οἵ βῃρτνγβοῖς, οαϑίβ οαΐ 
Π15 ΟΔΥΡΌ, Πῖ5. ἰδοϊκ] ησ, ἰῃ6 ““Γατηϊίατε᾽ οἵ Πἰβ βῃϊ]ρ (Δοίβ. χχυ]. 18, 
195 38). 

Ἴ. Α ἐἤγιο ἐο γεγιέ, ἀγα α ἐγ ἐο φετῦ] ΤῊ τγοτβ αὐταὶ ΘΟ ΤΏΟΏΪΥ Π0Π- 
πεοίεα ὙΠ {ΠῸ Ργδοίϊος οὗ τοπάϊηρσ [ῃ6 σαϊτηθηΐβ 85 ἃ βῖσῃ οὗ βουύσονν 
(ἄς. Χχχυ]. 20, 34.) ΧΙϊν. 12; 700 1. 20; 2 ϑδ1η. ἷ. 2) Δη4 βεσίησ [Π6πὶ ἘΡ 
αϑϑΐῃ Π6η {Π6 5εᾶβοη οὗ τηουτηΐησ 15 ραβδί δηα τὰθη τοίατῃ ἀραίη ἰο {ΠῸ 
τουϊίης οἵ {Πεὶγ ἀ41]ν 116. Τὶ 15, πονγενϑσ, βοιηεν αὶ ἀσαϊηϑβί [Πἰ5 νἱδνν 
[δῖ 18 τηδῖ 65 {Π15. σθῃοσδ  βδίϊοη ρσγδοίοα !Π!ν ἰἀθπτῖσαὶ τυ {παΐ οὐ νεῦβα 
4. ὍΠαΕ 5Ξυτθο]ς τι5ὲ οὗ “τεπάϊηρ ἃ σαυπιθηΐϊ᾽" ἰο τθργεβεηΐ ἴῃς ἀϊνίβίοη 
οὗ ἃ Κίῃσάομη, 85 'π [Π8 ρυόρῆθου οὗ Αμδῃ ἴμ6 ΘΒΙ]οπῖία (1 Κίηρϑ χί. 
30) 8Δη6 {Πεγοϑίοσε οὗ ""βϑυνηρ᾽ ἴοτ [π6 τοβιογαίίοη οὗ πηὶτν (50 {π6 “ββατη- 
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Α ἔπιε ἰο ΚΕαρ 5116 ῃς6, ἀηἀ ἃ {1πΠ16 ἴο 5ρεδκ; 
Α {π16 ἴο ἰΙονε, δῃηᾶ ἃ {{πη6 ἴο Παίς; 
Α ἴπη6 οὗ γγδσ, δηᾶ ἃ {1π|6 οἵ ρεδςβδ. 

655 σαυτηθης᾽" οὗ Τομη χῖχ. 23 Πα5 αἰνγαγβ Ὀθβθῆ τεσαγάθα 85 ἃ ἰγρὲε οἵ 
[ῃς απηϊίν οἱ ΟΠ γϑι᾽5 Ομ το) 56 6Π15 ἴο βυρσαβί ἃ ΠΟΤῈ 58 15 ]ησ 56 η56. 
ΤΠΕΙΕ δ΄α βεαβοὴβ ΜΉΘ 1{ 15 ὙὙ156 ἴο Τ]Β]ς ΟΥ̓ ΕνΘἢ ἴο σᾶι8ε αἰβοογά δηά 
αἰ ν:βίοη [ἢ {8}111165 (Μ ίί. χ. 34, 25) ΟΥὁ 50 ἢ 15Π) ἴῃ ΟΠΌΊΟἢ οΥ ϑίδίςε, οἴου 
ΒΕΆ5ΟΠ5 ΜὙΏΘΠ ΠΊΘΠ 5Ποι]4 βίσινε ἰο σαϑίοσα ὉΠΙΥ ἀπ ἰο ΡῈ ἢθδίϑῖβ οὗ 
{π6 Ῥγεδοῇ (1581. 1ν111. 12). Ι͂ῃ [16 Ρδίδθϊ]ε οἵ (Π8 Νεν Ῥαίοῃ προη {Π6 
οΙα (ἀαγῃιεηΐ νχα πᾶνε δὴ 1πϑίδηοθα οὗ 8η ἱπορροχίιπε βεγὶηρ ΜΜ]Οἢ ἄο65 
Ῥαΐ παῖε [Π6 τεηΐ οῦβα (ΝΜ αι. ἴχ, 16). 

Ω ἐϊγ16 ἐο ξεοῤ οἤργιεθ, αγια ἃ 716 ἐο 524α4.1] Ἡδετα ἀραΐϊη {πΠ6 ταῆσε οὗ 
τπουρης Πα5 ῬΈθη ΠΘΘα]6551Υ Πἰτητςα ὈΥ ᾿π ευρτείευβ ἴο {Π6 51] ησα ΏΙΟΘῊ 
Ῥε]οηρβ ἴο ἄξερ βούζον, οἵ συ] ἢ γα Πᾶνα Δ δχϑιηρα ἴῃ ἴῃ σοηάᾳοί οἵ 
της ἤεπα5 οὗ Τοῦ (ΤΟΌ 11. 12, 13), οἵ [Π6 νγαηΐ οἱ ψῇῃ] ἢ ἴῃ (Πς 5ο0η5 οὗ 
1Π6 ΡῬτόρμεῖβ. ἘΠΙ5η6 σοιϊηρ]αἰηεα ὈΙςοΥ]γ (2 Κτηρ5 1]. 3, 5). ΤῊΙ5 15, οὗ 
σοῦγβα, ποῖ δχοϊααςβά, αὶ [Π6 ταῆσε οἱ ἰῃε αν 15 Ί οΥῷ, δηα ἰαῖτεβ ἴῃ οἡ 
[Π6 ομε Βαηά, {π6 ἀπβθΘ ΒΟ 80 6 (4||ς οὗ [Π6 “ΡὈγαίϊησ [οο]᾽᾿ οἵ Ρτονυ. χ. 8, 
Δηα οἡ [ῃξ οἴποσ [Πε ““γογά 5ροίζβῃ ἴῃ ἅπε βθβαβοη  (Ῥτον. χν. 23), ἰο ὁπῈ 
(Πηδὲ 15 γγεδτυ (154]. 1. 4), {Π6 τιρῇϊ ννοσά αἱ {Π6 τρῃΐ [1π|6, 1η [Π6 αἰίογϑησα 
οἵ ψἜΙΟἢ τνε ΤΡ ΉΓΥ 566 ἃ σϑηΐαβ δίῃ ἴο ᾿ηϑριγαίοη. [1 15 ἔγὰς δὲ 1π͵65 
[Πδἰ 5ρεβοῇ 15 5: νειη Δ ηα 5116 ης6 σοϊάθῃ, ἴΠεγα ἀ16 {ἰπη65 θη [ῃ6 σοη- 
γΕΥ56 8150 15 {{π6, θη [Π6 ὑγογα ἴῃ βθαβοη 15 {1 “δ ρρ165 οἵ ρο]ά (ΞΞ ροῖ- 
ἢδΡ5, οὐδ 65) ἴῃ ἃ Ὀδϑβίκεί οὗ β:]νεσ" (Ῥίον. χχν. 11). 

8. 41 ἠΐγιο ἐο ἰσύέ, αι α ἐΐγ16 ἐο Δα:6] Οτρεὶς ἐπουρῃϊΐ ἀσαΐη 5ΌΡΡ 165 
1.5 Ὑ 1 ἃ ΡΔΑΓΔ]]Ε], 

ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσθα σωφρονεῖν; 
ἐγὼ δ᾽, ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι 
ὃ τ᾽ ἐχθρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ ἐχθαρτέος, 
ὡς καὶ φιλήσων αὖθις, ἔς τε τὸν φίλον 
τοσαῦθ᾽ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι, 
ὡς αἰὲν οὐ μενοῦντα. 

541] ηοΐ νὰ ἴοο ᾿ἰβδαίῃ 
Οὐτ ᾿ϑϑθοη οὗ ἰγτπθ νυβάοτη ἢ 1 ᾿πάερά 
Ηδνε ᾿ἰεατηί Ῥὰϊ πον {πᾶΐ να ϑῃου]Ἱᾶ Παίβ ἃ ίος 
ΟἾΪΥ 80 [δ 85 ομε Παΐ γεΐ τη  ἴονε, 
Απά ἴο ἃ {πΠεπᾶ 1π5ὲ 50 πο ῇ ΒΕΙρΡ 1] σῖνε 
Α5 υπίο οἣς {πὲ .}0}}} ποῖ δἰννδύβ 5ίδυ." 

ΘΟΡΗ. “21ας5, 68ο---686, 

α ἐΐγιδ 97 τυα7΄, αγι1 α ἐΐ716 07 ξεας4] ΤἼΘ σἤδηρσε ἴῃ (ἢ ἩΌταν, 85 ἱπ 
[ῃς ΕΠΡΊ5Η, ἔγοτὴ νευΌ5 ἴῃ {Πς ᾿ηδηϊνεο βι ϑίδηςν 5 15 ΡΥΟΌΔΟ]Υ ᾿π θη 64 
ἴο δ ρδϑβὶζε {πε σοπηρ]είίοη οὗ {πε 115ῖ. ΤῊ ψογάβ τα οὗ σουγβα Οἱ Οϑεὶ 
οοηπεροίβα ψ 1 [Πς “Ἰονε᾽ δηά “Παίς οὗ {πε ργεοξαϊηρ οἰδιβα, θαί ἀ1ΠΕεῪ 
ἴπ γείουσίησ ἴο {Π6 ΜΙΔΘΥ ταῆσα οὗ Πδίϊομδ] γα οη5. Ἠδῖα αβο {Π6 
ννἸβάοπὶ οὗ ἃ Κιῃρ ΟΥ βίαίεβδυηδη 1165 ἴῃ αἸβοθυηϊησ [Π6 ΟΡΡοχίμηθηςβϑβ οὗ 
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Ὑγμδὲ ρτοῆϊ λαΐά ἢῈ ἰμαΐ ψογκείῃ ἴῃ Ζηαί ψΠογαζλ Πα 9 
Ια ούτε ὃ 

Ιμᾶνϑ 56εῃ {πΠ6 ἰγᾶνδι], νϊοἢ Οοα Παίῃ ρίνεη ἴο [Π6 5008 το 
οὗ τηδῃ ἴο ὈῈ Ἔχεζοιϊβϑά ἴῃ 1. Ηδθ Πδίῃ πιδάβ βνεῖν ΖλΖ7χ τι 
δα 1] 1 15. {Πππ|6: Α]5σὺὸ 6 δίῃ δεῖ [ῃΠ6 ψογὶα ἴῃ {ΠΕῚΓ 

ὙΓΑΥ ΟΥ̓ ΡΕδςΘ, ἴῃ 5βείης ὕβεη {Π6 τηαχίτη “521 σὲ δαζόηι αγα ὀεοίζιε):᾽" 
15 ἀΡΡ!ΙΟΆ0]6 ΟΥὁ ἸΠΑΡΡ]ΟΔΌ]6. 

1 πιαῦ 6 γγ6}1] ἴο γερθαῖ ἤεσύθ γῆδί ν᾽ὰβ5 βαϊα δἰ {Π6 οιιίβεϊ 1η τείεσεποα 
ἴο [Πἰβ 15ὲ οὗ ἰπηδ5 δἀπα βεᾶβοῃβ, ἰπαΐ (ῃε 146ὰ οὗ ἃ Νεοεββιίγ, Ἑαίε, 
Ργεεβπαίίοη, ὙΠΟ ΤΊΔΗΥ ἱπίεγρτείεσβ, θεηΐ οἡ ἤπάϊηρ ἰγαοαβ οἱ ἃ 
Βίοις [δίδ]βιη, ἤᾶνε τεδα τηΐο {Π6 ἰεδοῃῖηρσ οὗ ἴῃς βεοίϊοῃ, 15 τε δ} 
[Ὀγεῖσῃ ἰοὸ [Π6 νου β ἐπουρηίβΒ. Τηδί ν]Οἢ Πα ᾿Ἰηβ᾽βίβ οἡ 15 {πε πουρσῃς 
(μαξ {ΠῸ οἰτουτηβίδησεβ δηα δνεηΐβ οἵ 11{6 ἰού ρατί οὗ ἃ Τῖνης ΟΥ̓οΥ, 
αὐθ ποΐ {πϊηρβ {παΐ σοπια δ σα οη, Δῃα {παΐ σβάοση, δηα {μεγείοσε 
ΒΌΘΗ ἃ τηδαβαγσα οὗ ΠαρΡΡΙΠ655 85 15 δἰίβί η8}016, 1165 ἴὴ δάδρίϊησ ουτβεῖνε5 
ἴο {πες οὐάεσ δῃηᾶ δοσερίϊηρ [Π6 συϊάδηποε οὗ ἐνεηΐβ ἴῃ στεαΐ [Πησβ δηά 
5128]1, ὙὙΠ116 5Βῆδτηθ δηα σοῃἤιβίοη σοῖης ἔτῸΠῚ τγαϑιβίίησ 1. ΤΕ ᾿εββοη 
15 ἴῃ [δοϊ 14Θης1σ 8] νυ ἢ ΟἿΘ ΨΕΥΥ [ΠΊ1ΠΠ1ΔΥΓ ἴο 15 δὶ ομσΕ 1η {ΠΕ σοτητηοηδβί 
οὗ 411 ρσονεῦθβ, ““ἼΤαῖε {της Ὀγ {πε ἔοσεϊοοῖ ;᾿ “ΤΙμηδ δηά [146 νγαῖϊί ἰού 
ΠΟ ΤΠ}, ἀπά ἴῃ ἃ Ἰούεου βίγαϊη, 

“ὝἼΠΕΥα 15 ἃ [146 ἴὴ [ῃ6 δῇαιτβ οἵ τἤβῃ 
ὙΥΒΙοἢ, ἰακεη δἱ ἴῃς βοοά, θα οῃ ἴο ἰοτχίππε; 
Οπ θά, 411 [6 τεοιηπδηΐ οὗ [Π61Γ [ἰν 85 
15 θουπά [ἴῃ 5ῃδιϊονγβ δηα 1ῃ τη βεσ θβ.᾽ἢ : 

ΘΗΛΚΕΒΡΕΑΒΕ, “ οζϊες (αέξαγ, ΤΝ. 3. 
11 15. ψγῈ}] ἴο γι ΘΠ ΠΕΥ ΒΟ ἢ σουη565 οὗ ρταάθεησθ. Τί 15 γγ6]] αἶβοὸ ἴο 
ΓΕΙΔΕΤθΕΥ ἰΠαΐ ἃ γεῖ ΠΙσΠΕΥ ]βάοιῃ Ὀ145 τ5 1η [Π6 Πρ δβί σους ““ἴο θῈ 
ἰηβίδηΐ, 1η 56εββοῃ, ουἱΐ οὗ 5βεαβοῃ᾽ (εὐκαίρως, ἀκαίρως, α Τίτη. ἵν. 2). 

9. γχλαῤξ 2γοέ λαΐδ ἠὲ ἐλαΐ τυογζείλ 3 ὙὕΠῈ Ἰοηρσ ἱπάποίίοη 15 
ΠοπιρΙεἰε4, δπα γαῖ 15 [Ὁ] ονγεα ΟΥ̓ {ῃε 58π|6 ἀδβραίσίησ παδϑβδίίοη 85 {Παΐ 
οἵ οἢ. 1. 3, δϑκεᾶ δ5 ἴτϊοῃ ἃ βἰαπά-ροϊηξ {παΐ σουητηδηβ ἃ ΜΊΔΟΥ 
Βοτίζοη. 10)068 ποῖ [15 νευῦ (πουρῃΐ οἵ ἃ τὶρῇῃΐ βεάβοη [ῸΥ ἘΥΕΙΥ δοίη 
᾿πούδαβα ἴῃς αἰ Ποῦ] οὗ δοίιησ ΑὟΈΟ οσδῃ Ὀς 5τε {παΐ ῃς 85 ἰουπά 
[με βεαϑοηῦ Τῃε οἤδησεβ οἱ ἴδιυτε ἃῖα σγεαίου [δὴ {Π6 σμδποαβ οὗ 
ΒΌΘΟΕΒ5. 

10. 7 λαῦε 56621 ἐδε ἐγασναῖζ, τυλέελ Οοά λαΐλ οἦνεη}] ἘΒείίεσ ρεῦπαρϑ, 
Ι δ ΥΘ6 5661 ὕπ8 ἸΔΌΟΌΤΙ, οΥ ὕπ8 Ὀυπβῖπθθθ. Α'β Ρεΐοσε, 'π ἴπΠ6 ργξοεάϊησ 
γεῖβθ, ἴῃς {Π]ηἸτεσ, οὔσας Ῥδοὶς ἴῃ ἰῃς οἱά στοονε οὗ {πουρῃϊΐ, τερεαΐβ 
ὨΙΠΊ561, ἀπ γα Πᾶνα {ΠῈ σευ ψγοτάβ οἵ οἢ. 1. 13, Ραΐ, α5 θεΐοσγε, πεύξ 
αἶδο ἀβνεϊορεα ὈΥ ἃ ψ]οσ Ἵχρείίεηοθ. [ἢ {Π15 ἰβεϊησ αἰζεσ {με τὶσῃς 
ἐλ βθΆβοη ἢ ΤΟΥ ΘΔ Οἢ δοῖΐ, {Π15 οσδυὶηρσ ΤΟΥ ἃ ΒΑΥΠΊΟΩΥ Ὀεΐνθθη τη 5. ΜῈ] 
Δ [88 ἀϊνίπε ογάεγ, μ6 σεσορηΐβεβ ἃ ἀἸ ΊΠΕΙῪ ᾿τηρ δηϊεα ᾿ηβίϊηοί ἡ ΒΙΟΠ 
γεῖ ἢπα5 πο {1]] βαιἰϑίδοϊοῃ. 

11. “Ἴὲ λαίλ »ιαας φυεγν ἐλῆγιρ δεατίϊ 71 ἀἶς ἐϊ2716] Βείίεσ, 85 
τοιηουτησ [Π6 Δι Ι σιν οὗ [ῃ6 ροββεββδῖνε ρτοποῖῃ ἴῃ τιοάστῃ ΕΠΡΊΞΗ 
Θαγ5, “1 105 π|6. Τα [ΠΙΏΪΚΟΥ τοβίβ ῸΥ ἃ {πὴθ6 ἴῃ [Π6 ρῥυίπιθναὶ δ! ἢ 
οὗ [5γ86]1 {μαΐ 411 {Ππῖηρβ σγεσα ογεαίεα “γεῖγ ροοά᾽" (6 ξεη. 1. 31), ἴῃ {πε 

0-τὦ 
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Πεοαῖί, 80 ἰπαΐ πὸ πδῇ οδῃ Πηά ουξ 6 ψοῦκ [μὲ σοά 
τη Καῖ ἔγοπλ {ΠῸ Ὀεριηηϊηρ ἴο [η6 εηα. 1 Κηον (Πδῖ 2676 
ἧς ὯῸ βοοά [1η πε, Ὀπΐ [οὐ αὶ 1471 ἴο Το]οῖοα, δηα ἴο ἄο 

δίοίς ἐμβουρῃϊΐ οὗ α ἀϊνιηε βυβίεπ), ἃ Οσεηῖος οἵ ογάεγ δηά οὗ Ῥεδαίυ, οἵ 
ἃ ῬΙαῃ, Ἔνεῃ ἴῃ (Π6 ἀδθνεὶοριηεηί οἵ Ὠυϊηδη ἢἰβίουυ, ἴῃ 1 ἢ 811 [ΠΙηρϑ 
να ἰοσείμοῦ ἰοσ σοοά. 80 ενϑῃ 1ῃ Γλιουθί5, 

““(εχία βᾷο 418 [θη ροΥα βοπΊηδ ΓΘΥΓΠῚ 
Ουπὶ σοηῆιχογαηΐ, ραίεῆί σαοάδουπηηια ογεαίατ.᾽" 

50. ψΏΘη [Π6 φσεύτηβ οἱ [Πϊηρθ ἢ 5θάβθοῃ ἀπε 
Ηδνε τηεὶ ἰοροίῃεῖ, 411 ογεδί!οη᾿β Του 
15 ἴο Οὔγ εγοβ τηδς ορβη.᾽ 75 εΥ: Δίαζ. Ἱς ἘΠῸΣ 

ὙΥμαΐ μιπάδεβ 1 τοτη ᾿είηρσ ἃ ἢΠ8] γαϑίϊησ- αοα οἵ ἱπουρῃς 15 {Παἰ Π15 
Ἰπον]εᾶρα 15 οομπηθα ΜΙ] Π]η ΠδΙτονν 1115. Ηδ 5665 Ραΐ ἃ ἱταρτηθηΐ, 
Δηά [Πς ““πηοβί ραχί" οὗ ἴῃς Ὀῖνίης ΟΝ οὐῇς “415 814. 

αἴδο ἀς λαΐλ 95εἰ ἐΐε τυογία γι ἐλεῖ7γ ἀεσαγῇ Τὴ6 Ηερτον ἴοσυ “μου 
(ρ τ αν, “088 μ14 6.) 15 [πὲ ψῈΙΟΠ, πὶ 115 δἄνεγθιαὶ οὐ δα]εοῖϊναὶ 
1156, ΠΟΘ Δ ΠΓΠΥ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ {πΠ6 ΕΠρΡΊ5ἢ Δ ΕΙΒΙΟΠ ἃ5. ““ἿῸΥ ὄνοσ,᾿" ““Ρεῖ- 
Ῥείαα),᾽ ““ἐνευ]αβίιηρ, "ἡ “ΚΑΙ να 5, “ εἴογηδ),᾽ απ [ῃ6 πε. Νὸο οἵἴμεῦ 
γηθδηΐησ Ραὶ [Πδΐ οὗ ἃ ἀυταίίοη, {ΠῸ ἐπα οὐ "εσιπηΐηρ οὗἉ νν ]οἢ 15 μι ἄξη 
ἴτοπλ 15, ἀπ ΠΟ ἢ {Πογθίουθ 15 ᾿πῆπηϊΐθ, οἵ, αἱ ἰϑαϑί, ᾿ηἀθβηϊίθ, 15. δυο 
οομηροίοα ψΙ 1 1π (ῃ6 Ηοῦτεν οὗ (ῃ6 ΟΙα Τεβίαιηθηϊΐϊ, πα {Π15 15 115 
ὉΠΙΪΟΥΠῚ 5656 ἴῃ [15 ὈΟΟΪΚ (ΟΠ 5. 1. 4.) 10, 11. 16, 111. 14, ἴχ. 6, χΙ. 5). 
Ιη ροβί- ΒΙ ]1οα] Ἡ ταν 1ἰ Ρα5565 ἰπῖο {Π6 βεῆβε οἵ {πΠ6 ατεεὶς αἰών, [ΟΥ̓ 
[ῃς ἀρ, οὐ ἴΠ6 τὐογζαί σοῃ51] ἀογϑά 1 115 τεϊδίίοη ἴο {{πη6 δη4, οἡ ἴῃ 6 [ΠΘΟΥΥ 
οὗ δῖ Πούβη!Ρ δάορίεα ἴῃ (μ6 2 η1γοατείζογε [Π6΄6 15, ρΡθυῆαρϑ, δὴ δρρσοχὶ- 
τηδίϊοη ἴο [παῖ 56η56 ἤθῖθ. 'ἥε τηυβί μονονοὺ ἰγαηβὶαΐθ, δ5 ἴπΠ6 πραγεϑί 
εησναϊεηΐ, 6 μαύῃ βϑὺ θυ πῖῦν (οΥ, [8 ΘυθυἹδβῦϊ!Ρ) ἴῃ ὉΠ 617 Ὠθασῦ. 
Τῆς πουρῆϊΐ εχργεββεά 15 ποί {μαΐ οἵ {με ἢορε οἵ δῇ ἱπηπιοσία]τγ, Ὀαΐ 
τίου {Π6 βεῆβε οὗ [πε Τηῆηϊα ΠΟ ῥσθοαβαδβ 1, ἀπά οαΐ οὗ ψ ΘΗ αἱ 
1αϑδῖ 1 στονβ. Μϑδῃ 85 [Π6 β56η86 οὗ δῇ οὐάεχ ρεγίβοίϊ ἴῃ 15 ᾿εδαίγ. 
Ης [85 αἷϑο [(Π8 βεῆβ86 οἵ ἃ ρῃγροβε ψουκίησ [Πγοιρῇ {Π6 ἀρὲ5 ΠῸΠῚ ἐνοῖ- 
Ἰαβίϊησ ἴο ενου]αβίίησ, θαΐ ““Ῥεριηηϊησ᾽" δηᾶ “Ἔα δε ἷκε μιά άθη 
ἴτοτη ἢϊπὶ δηᾶ ἢδ ἴδ:]5 ἴο σύδβρ 11. [Ι͂η τηοάδίῃ ἰδησιιᾶρε 6 5665 ποῖ 
“ἢ Ῥεριηπηίηρ δηᾶ [Πε 6η4,᾽ (ῃ6 Ώεποα δηα {πΠ6 ννὨἹΠεΥ, οὗ 15 οὐ 
Ῥείησ, οἵ οὗ ἰΠαΐ οἵ με οὔθ ῖος. ἘΦ 15 Ορριεββεᾶ σι μα (θυ πΊδῃ 
11 Ή]ΚοΥ5. αν πδιηδα [6 [77εἰ{-.δεληηογα, ἴῃ 6 νγου]α-ϑούσον, ἴῃ6 Ὀυτάδη 
οἵ [ῃς ΡῬγοθ]ειηβ οἵ [Π6 ἱπβηϊΐία δηά πἀπίδι πολ 0]6 [Πηΐνεῖβε. Ηοῖς 
ἀραϊη ἵὰ ἢᾶνγα δῇ δοῇο οὗ ϑίοϊς ἰδησιιαρα δ5 στερτοάμποθα Ὀγ ΟἸςεῖο, 
κύσε ατεΐθ72 Δ0710 7:αἴμ5 ἐδΐ ααΐ 7721ε716124222. κο7:42771 α7161471. εὐ ἐηεΐέα7:- 
ἐμη1᾽ (ἀ6 Μιαΐ. 2407. 11. 14. 37). ΑἸ] ᾿πίεγργείδίιοῃβ γαβίίηρσ οἡ ἰδίου 
ἰάθαϑ οὗ ἴῃς ““σψου]Ἱά,᾽ δ5 πε ηΐηρ ΒΙΠΊΡΙΥ [Π6 πηδίθυαὶ ὉΠΊνΕΥΘ6, ΟΥἉ 
ὙγΟΥ αν Ρ]Θαβθαγοθ, ΟΥ̓ΨΡΟΥ]ΙΥ νυ]βαοση, ἤᾶνε ἴο Ὀδ τα]εοίςα δ5 ᾿ποοη- 
ϑἰδίθπί Υ1Π ἸΕΧΙ 8] πϑασθ. ΒΥ ϑοῖὴθ ψ.ς6γ5, πονγονεῖ, ἰῃ6 νγοσά, ψΊ ἢ 
ἃ νατϊδίϊοη τη [Π6 νονγε]β, 85 Ὀθθη ἰδίςθη 85 1[561{ τηθαπίησ “ ]βάοιη,᾽" 
θαϊ ᾿μουρῇ [Π15 βρη: ποδίίοη 15 οι ἢ ἃ σοσῃαία γοτζά ἴῃ ΑΥ̓ΔΡΙΟ, 1 15 
ἘΠΚΠΟ ΙΗ ἴῃ Η γον. 

12. 707 ἃ 71472 ἐο γε)οῖεε, α712α] ἐο ὧο ροσα] ΤΠΕΙα 15 ηο ἰηϑίδηςα ἴῃ Ο. Τὶ, 
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ΒοΟΩ͂ ἴῃ ΠΙ5 1, Απα αἷβδο [πὲ Ἔν εΥΎ ΠπΊδῃ 5Ποιυ]α δαὶ δηά 13 
ἀτηΚ, δηα δη͵ου [Π6 σοοά οὗὨ 411 15 Ἰαθουτγ, 1 Ζ5 {πΠ6 ρος οὗ 
(οά. 1 Κπηον ἰμαΐ, νμαίθοθνου (οά ἄοοίῃ, τ 5411 6 [ὉῸΓ τα 
αγαῦ: ποίῃϊηρ οδη Ὀ6 Ραΐ ἴο 1, ΠΟΙ͂ ΔΗΥ {Π]ηρ' [ἀκοὴ ἔγομι τἴ : 
δΔηα (οά ἀορίῃ Ζ7, [παι γιόηι 5 ου]α ἔθαγ Ὀοίοσγα ἢ. Ὅμαδΐ 15 
ΒΟ. μα Ὀδθη, Φ πον; δηᾶ ἡλαξ ψὨΏΙΟἢ ἦς ἰο ΡῈ Βαίῃ 
αἰτοδαν θη; δῃηά (οα τεηαίγειῃ {πὲ ἡ ΠΙΟἢ 15 ραϑί. 

ἰδησιαρα οἔΠα ρῆγαβα ““ἀο σοοά᾽" Ῥεϊηρ υ5εα, ΠΠς6 {π6 ατεεὶς εὖ πράττέιν, 
ἴῃ ἴΠ6 βθῆβ8 οἱ “"ργοβρϑγηρ,"" ΟΥ̓““επ]ογίησ ΟΠδ᾿β 561, δηᾶ ἴῃ Ἷἢ. 
11. 20 1 οαῃ ΟἿ]Υ Πᾶνα 15 [1]] εἰ ῃϊσαὶ τηθαηϊησ, 50 ἢ 85 1 ἢᾶ5 ἴῃ 5. 
ΧΧΧΙΝν. 14) ΧΧΧΥΊ]. 3; [58]. ΧΧΧΥΙ]. 32. Οη (Π6 ψῃοΪ]Ε6, (Ππεγείοτε, νγα ἃΓ6Ὲ 
Ιεὰ ἰο αββϑῖστι {παἰ τηξδηϊηρ ἴο 1 Πεῖθ. Ονεσ δηάᾶ ἄρονε (με [116 οὗ 
Ποπαϑί ἰαθοι δ ηα 5]ΠΡ18 ἸοΥγ5 ΨΏΙΟΗ μαα Ὀδθη τεσορῃϊ!βεα 85 ροοά 
Ῥείογθ, [ῃ6 ββείζεσ μαὰ5 ἰβαύῃηΐ (ῃδΐ ““ΠΟΠΘΒιΥ 15 [η6 θεβί ρο]ϊου,᾽ ἰμαΐ 
“ἐβοϊηρ σοοα᾽ ([Π6 ἰϑυτὰ 15 σοσα σομιργθῃδηβίνα ἴῃ 115 τδηρα ἤδη ΟὐΓ 
“Ῥεηθῆσεπος ἢ) 15 ἴῃ βϑοῖὴβ 56η86 {πΠ6 Ῥεβϑί ψγὰῦ οὗ ρειίηρ σοοᾶ. Τί 15 
ποί {Π6 ΠΙρῃδϑί δἰῃϊοαὶ νον οὗ [Π6 ἐπα οἵ [π|, Ραΐ 1 νγὰβ δῇ δἄνδβηςσα οα 
ἢ15 Ῥσϑνίοιιβ σοῃο]βίοη. 

15. Απμά αἶδο ἐδαΐ φυδ7» 1422) ΤΠδ δἀάαϊίοη οὗ [Π15 οἴδιιβα σοηἤγτηβ 
[86 ᾿πἰεγργείδίοῃ 1ι5ἰ σίνεη οὗ (Π6 ““ἀοίηρ ροοά᾽" οὗ [Π6 ργεοβάϊηρ νεῖββ. 
Ηδά [Παΐ πιξβαηΐ 5:ΠἸΡ]ῚΥ δπ]ογυηθηΐ, [815 οἰαθβα νου] παν θα δη 1416 
γτερείοη. ἊΑΔβ 1ἰ 15, “"ἀοϊῃρ “σοοα᾽" ἰαἶζεβ 115 ρ]δσα, 85 1 α14 ψ ἢ [Π6 
ΠΟΡΙΕΓ ΕΡΙουγθδη5, διηοησ (86 εἰεπηθηΐα οἵ Παρρίηθθθ. 850. ἘΡιουσιβ 
ὨΠη561 ἰδαρηϊ [Πδὲ ““1ἴ 15 ποῖ ροββῖθ 16 ἴο ᾿ἶνε ΒΡΡΠΥ συ Πποαὰΐ 4150 Πνὶησ 
ὙΊ5Ε]γ, 8 Π4 ΠΟΡΪγ, δηά 7π501γ᾽ (Ὀϊορ. Τιδεσί. Χ. 1, 8 140). 

14, 7 ρηοτυ ἐλαΐ, τυλαΐδοευθγ σοα ἀρεί] ΝΥ ε αϑὶκ ὁὔσε δραΐῃ θείῃ ου 
ψ6 δῖα Ὀσοιρῆΐ ἔδοε ἴο δος ψ] ἢ (86 ΓΠπουρῆϊ οὗ δη ἴσοη ἀδβίϊην τσ πί8 Ὀ]Υ 
ἤχίησ Ἔνθ {Π6 βεεηϊηρσ δοοϊάδηίβ οἵ 116, ἀηα ἐχοϊααϊηρ τηδη᾽ 5 νοὶ 0 ἢ 
ἔγοσὴ ΔΗΥ͂ 5ηδγε ἴῃ {Πδϑτη, οὐ ὑεῖ ΠοΥΓ [ῃ6 ΕΥ̓ 5ρ αΚ5 οἵ δὴ οτάεγ ψῃϊοῇ 
[ΘΠ ΤΏΔΥ, ἴῃ {Π 6 Ἔχϑύοῖβα οὗ {πεν ἔτεθάοτχω, ἰσαῆβθργεθθ Απά (6 δηβννου, 85 
Ὀείοσε, 15 1Παἰ [ῃε ΘθΌδύθυ, 116 6 ΤΕΟΟρΡΏ1565 Π18Π᾿5 [ΓΕΘ ο η, 85 σΟΠΊ6 
ἴο 566 ἃ Ρύγροβα δηἀ δὴ οὐδε ὄνξῇ ἴῃ ἴῃοβε δοοιάθηΐίβ. 80 ΕΡΙουσι5 
ἘΪΤΊ561 ἰδπρης {Πδὲ 1 νγὰβ θείου ἴο πο] ὄνεῃ [Π6 ρορι]δγ Βα εἴ ἃ5 ἰο (ῃ68 
(ἀοάβ [Π8η ἰο 6 ἴῃ θοπάαρε ἴο {πε6 ἄορστῃα οἵ ἃ ἀββίιην (Πτορ, Τδετγί, Χ. 
1, ὃ 134). Τα Ἐϊεγηδ] Τανν {116]5 156] ξ, “  ΠΘΙΠΘΥ Τθῃ 001} δα ΟΥὨ 
ΜΠΕΙΠοΥ {πα ὺ ν}1}} [ουθθατ. "Ὁ ὙΠΕΥ οδηποί δαά ἴο 1ἰ οὐ ἴαϊζα ἔγοόσῃ 1{, πὲ 
{ΠΥ τείδϊη {Π6 ρονγεὺ οὗ ορθυὶηρ ΟΥ̓ τΤαβιβίϊηρ ἴἰ, 1{ ραγίακεβ 50 (ασ οἵ 
1ῃ6 ΤΠδγδοίθοσ ΨΏΙΟΠ νγὰβ δἰϊευνναγαβ βου ρθε ἴο ἃ 5ΡΕ6014] γϑνυβ αι] οῃ 
(εν. χχ!!. τϑ8, 10). 

σοά ἀοοίζ 1, ἐλαΐξ γ1672 σζορζα γα» δεγογε ἀΐγ11)] ὙΠΕῖα 15 ἃ ρῥγοίουμηά 
ῬΞΥΟΒΟΙΟρΊΟΔΙ] γαῖ ἴῃ {πΠ6 [μουρῃΐ {ππ8 Ἔἐχρύθβθϑεα. Μη τηΔΥ ἀγεατὴ (Πδὲ 
1Π6Υ οδῇ ρσορι8ἰ6 ΟΥὁἩ ΟΠΠΔΩΡῈ 8Δῃ ΔΥΡΙΓΓΑΤΎ Ὑ70111, θὰ ΐ ΠΟ Υανευ (141 ἀνε, 
ὯΟ ἴβαγ οἵ (οά, 15 580 ἄξδερ 85 {παΐ ὙΙΟῊ σἱβε5 “το [Π6 σοηίειηρί δίίοη οὗ 
ἃ Ἀϊσῃίθουβηδβϑ {Ππαὶ ἄοεϑ ποΐ οῆδηρα. 80, ἴῃ {Π|.6 τη ηηου, [Π6 ἀπομδηρε- 
ΔΌΪΘΉ655 οὔ [π6 Ὀινίπα ὙΝ1] 15 πδάδ ἃ σστοιπά οὗ σοηῆάδθηοα πᾶ Πορα ἴῃ 
1Π6 τηϊᾶβί οἵ ρεγζυγραίίοης (Μ4]. 11. 6). 

16, Οοά γεχεεγοίλ ἐλαΐ τυλῖεδ ἐς 2α:ἢἢ Βείίεσ, ββθϑῖβ διῖθθσ ὑμδῦὺ 
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ΑΠΑ ΤΠΟΥΘΟΥΕΙ 1 5807 ὉΠΠ6ΘΓ {Π6 58η [Π6 ΡΙδοα οὗ ἡπαρτηβηΐ, 
7λ1αἱ νἱοκεάηθβ5 τας ἴΠεγα ; δηά [ῃς ρἷδος οὗ τρῃτθοιβη 6585, 
7λα: ται τας ἴΠεγθ. 1 5814 1ῃ τῇϊηθ Ὠεατί, (οά 58}4]]} 
ἡαάρε {Π6 τὶρῃΐεδοιιβ δηα ἴΠ6 ψιοΚεά: ου 2.67 ἦς ἃ Τἰτὴ6 {Π6τα 
ἴΟΓ ἜΥΕΤΥ ΡῬΌΓΡΟΞΒΕ Δηα [ῸΥ Ἔν νυ ΜΟΥΚ. 

ΜΈΪΟΙ 15 Ῥαὺ ἴο Β’ραῦ. ΤὍΤΠε οἹά {πουρῃϊ οὗ [πε ππΙΟυτηἱν οὗ βεαπεπηςε 
ἴῃ παίπγε δηᾶ ἴῃ ὨΙβίουυ ΜΏΙΟΩ Πα Ὀείοσε ββεπηθα οὀρρυδϑϑῖνα ἴῃ 115 
ΤηΟΠΟΙΟΠΥ͂, ἢ85 θθεη Ρα]δησθβα ὈΥ με ἐπουρσῃῦ οὗ (οα᾿ 5 ρεγίξοίοη δηᾶ 
{πΠ6 Ῥεδαῖν οὗ Η15 οσάδυ, δῃὰ ΌΥ {ΠεῈ ““[βαγ  ὩΙ ἢ στον ουΐ οὗ 11. [Τί 15 
[ο]ονγεα ὰΡ ὈΥ ἃ πεν αβρεοΐ οὗ ἴῃ6 βδπὲ {γὰἢ. Ὅῆηε ραβί 15 [πουρῃί 
οὗ 5 νδῃϊβῃϊησ, ““ραῖ ἰο ΠΙσῃϊ," τεσεαϊηρ ᾿ηἴο {πε ἄτη αἰβίαποα. Τί τηϊσῃί 
5661 ἰο Ὀ6 ραββίῃησ ἴῃΐο {Π6 αῦγϑϑ οἵ ουμνίοη, θα (σοα ΤΘ08115 1{ (115 
15. ΟὈν]οσϑὶν [Π6 τηθδηΐησ οὐ ““τεχαῖγε ἢ 85 πἰϑεα ὈΥ {Π6 ἰγδηβίδίουβ οὗ 
{Π6. Α. Ν. ἴῃ 15 βίος εἰγιηο]ορσίοδὶ 56 η56), Ὀσηρϑ δος ἐπε βδηη6 οὐ ευ, 
ΟΥ̓ Δ Δηδίορσοιιβ οὐδσ οἵ δνεηΐβ, δηα 50 ἢιβίοσυ τερεαίβ 1561. ΤὩς 
βίγδησε σεπαρηησ δἀορίεα ὈΥ [ῃ6 Ταΐρυμη δηα βοὴβ τηοάεξγῃ ἱπίε- 
ῬΓείειβ, “Οοά σϑοζς ἐδε εγ5δεμίφα,"" 1.6. νἱδιῖβ ἀπά ῥργοίεοίβ {Πετη, 
τΠουρΡῚ [ΘΔ ]6 45 ἃ {8 ηβ]δίίοη, 1ηἰσοάμοοβ δὴ ἴᾶεα ααϊΐε ἰοσεῖσῃι ἴο 
1Π6 γταϊη οὗ [πουρῃϊ. 

106. 7 ςἀτὸ τ710167 {26 “1:71 ἐδ φίαεε οΥ 7μασ»ιοι} ΤῊ ΗΘΌΓαν σῖνεβ 
5] ΉΕΠΥ αἸἤεγεηΐ [ΟΥτὴ5 οὗ [ΠῈ βαᾶῖὴθε ποι, 50 ἃ5 ἴο σαίῃ [Π6 δ ρῃ8815, 
ψυμουῦΐ [Π6 τηοποίοην, οἵ 1ογαϊΐοη, ὑγῆοσα τῃἢ6 ΑΟΝ. μᾶ5 ἴπΠ6 πϑεά]θββ 
ναυϊαί!οη οὗ ““νἸΟΚ 685 "ἢ δηα ““ἸηἸαϊίγ." ΕἸΠΕΥ ψοσα ψ}}] ἀο, Ραΐ 
1 5ῃου]α Ὲ [Π6 βατὴξ ἴῃ Ὀοίῃ οἴδιιβεβ. Ἄε εηΐευ οἡ δἃποίπευ ρῥῆδβα οἵ 
1ῃς 5εεκεχβ [πουσηΐίβ. ΤῊΒ ΤΟΥ] ἀἸβοσάδυ οἵ {πε νγου]ά, 115 Ορρυεβϑβῖνε 
ΓᾺ]ΟΥ5, 115 ππ]αβί Ἰπάρσεβ, 1{5 τα] σίουβ ΠΥΡΟΟΥ 5165, ΟΡ ΡΥ 55 ΠΪΠπΠΔῚ Ἔνθ ΠΊΟΤΕ 
1Π8η [Π6 (β!]αχα οἱ ἢ15 οὐ ΒΟ ΠΕ Π165 οὗ ΠΡΌ π655. [ἢ ραγί {πε [βε]ησ ᾿τη- 
Ῥ]165 ἃ βίερ ουΐ οἵ βε] ἤβῇπεββ, βυιηραίῃυ ἢ {πΠῸ Ξαεγετβ, [Π6 ρεῖσερ- 
το οὗ νγῃαΐ ουσῃΐ ἴο Ὀε, δἃ5 σοπίζαβξίεα νυν ννῃαΐ 1β, δηα {πεγεΐοσε δῇ 
ὈραΓΙα βῖερ ἴῃ [ῃ6 ββεκευβ ρίόοστεεβ. [Ι͂ἢ {Πε “"ρῖαςε οὗ Ἰπάστηεηΐ "ἢ νγεὰ 
ΤΏΔΥ 566 [Π6 {ΠἸΌ ῸΠ4] ΕΓ Ἰπ5016 6 15 Δα πη] ηἸβίθσϑα : ἴῃ {Ππαΐ οἵ “τιρῃῖ- 
ΘΟΌΞη655 {Π6 σοῦ 6115, ΞΕΟΌ]ΔΥ, ΟΥ̓́, ᾿ἴἴ ΤΑΥ͂ Ὀ6, ΘΟο] 65] ϑίις], ἴῃ ΟΠ ΠΊθ 
οὐρῃΐ ἰο μανα Ὀβεη υν]ΐηθ 5565 [ου [Π6 αἰνίηθ ἰαὰνν οἵ ἈΙρῃςεοιβηθββ δηᾶ 
Ε͵Ε 56]1[-βεοκίησ ἀηα ΔΠΊ Ὀ] ΓΟ 5. 

11. (Οὐοά σλαίϊ γεάσε ἐδε γίσλέξοτες αγιἋαἴ ἐΐέ τυΐϊεξεῚ ὍὙΠηδ σψογάβ “1 
5814 1ῃ τὴν πϑατί ᾿ Ἰηίγοάποα [Π15 ἃ5 {π6 ξτβί ἐπουρῃϊ {Πα τἶβθβ τη  ἀἄθη 
αἴ {Π6 βῖσῃί οὗ [ῃΠ6 ντοηρ- ἀοϊησ ἴῃ [Π6 σου]. [Τί νγαβ, 85 1 ψεῦξ, 8η 
᾿τητηΘαϊαῖθ ᾿ηξαϊνε Ἰπασπιεηΐ, 85 αἰβι ησ Ἰβῃεα ἔτοπη [Πο586 ΠΟ τὰ 
᾿πτοαποεαᾶ ὈΥ “41 τοίυσηεα,᾽" οὐ “1 σοῃϑβιογϑά ᾿ (ΠΒΔΡ. ἵν. 1, 4, 7» 15)- 
Τὴ {πε επηρῃδίϊο “ἢ [Πεγα 15. ἃ {ἰτὴ6 Ζλε47.6,᾽ νγῈ ΤΩΔΥ͂, ΡΕΥΠ8Ρ5, ἴχᾶςεξ, ἃ5. 1Π 
[Π6 σιδηά δργαρίμεϑβϑ οὗ Με δα᾿β Ὀ]εββίησ οἡ ΠΕΥ ΟΠ] 6 η, 

Εὐδαιμονοίτον: ἀλλ᾽ ἐκεί" τὰ δ᾽ ἐνθάδε 
Πάτηρ ἀφείλετ'. 

“.ΑἹ] ροοᾶ 6 ψ γου !---Ὀαΐ 1Ὲ τηυδὲ ὈῈ Ζζεγε; 
Αἴ27γὲ 1 15 βἴοϊβξῃ ἔγοιῃ γοι ὈΥ ὑουΥ 5ϊτα.᾽" 

ΕὐΒΙΡ. 2724. τοῦύ5. 

οΥ ἴῃ ΡΙαίο, ἡ ἐκείσε πορεία, {-Ξ ““ἴῃε Ἰουτπεν Ζλίζλογ " Φἠαεά. Ρ. το 4), 
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Ι 5αἰά ἴῃ Τὴν Πραῦὶ σοπηοθσηϊηρ (ἢ6 δϑίαίε οὗ [ῃ6 5οῃ5 οὗ 18 
τΊ6η, (πα (οά τηϊρῃξ τηδηϊξαϑε {Π6η|, δηα ἰΠαὶ ζλεν τηϊρῃς 
566 1ῃδὲ {Π6 γῪ {πα 5 αῖν 85 6 Ὀεαβί5. ΕῸΪ [Πδΐ ἡ Ώ]Οἢ ὈΘ(Δ]] 6 ἢ 
[ῃ6 50η8 οἵ πηθῃ Ὀείδ! ει Ῥεαϑίβ ; Ἔἄνβὴ οὔ {πιηρ ὈΕ( 6 ἢ 
{Π6π|: δ5 ἴΠ6 οἠβ ἀϊείῃ, 50 ἀϊείῃ (ῃ6 οἴπεγ; γεα, (ΠΥ ἤᾶνα 

ΔΠη4 ἴῃ [ῃς ““Ζλαΐ νγουἹα ̓  οἔΤΛΙΚα χχ, 35, ἃ ραββϑίηρ θ6]1εῇ ἴῃ ἃ ἡπαρτηθης 
Δἰζου ἀθαίῃ ἃ5 γεάγεβϑιησ (Π6 γοηρϑ οἵ δαυίῃ, βοοῃ ἴο 6, [οὐ ἃ {{π16, αἵ 
Ιεαβί, ἰγανθυβθα δῃηα ονεγοϊοιαβα ὈΥ [Π6 βοβρίϊοδὶ {πουρηςβ 1 Π νυνὶ ἢ 
[Π6 υυυϊῖεσ Πδα σοπλα ἴῃ σοηίαοί. [{ 15, πον αν εῦΓ, ρΟβϑ1 016 (Πδὲ ““ἐπεῖς 
ΤΠΔΥ τοίεσ ἴο (ῃ6 πηΐαίποιηθα ἀδρίῃβ οὗ {π6 αἰνὶπε [πάστηθηΐ νῃϊοῇ 
ψνοΥΪ 5, [γοισῇ Ἰἰοησ ἀοἰαν, αἱ 1(5 ἀρροϊηίεα {π|6, δηα ἴῃ (Π15 οᾶβε (Π6 
1πουρσηΐξ ἢπα 5. ἃ ῬΆγΆ116] ἴῃ [Π6 σοπιρ]αἰπί ἀπά οοηζεββίοῃ οὐ 5. ἰχχῖ!, 
17---.ϑῦ. ΤΠ ομθ ἱπηπηράϊαί σοηνιοίίοη 15, πονγενοῖ, θϑ]αησεα ἴῃ {6 
οοπῆϊοί οὗ πουσῃς [χορ νῃϊοῃ (Π6 Ὀορδῦθυ ἰ5 ραβδί, ὈΥ ἀποίῃοῦ 
ὙΠΟ 56 615 ἱποομραί0]8 ψ Ί 1{. 

18. 7εαϊα {γι γιῖτιε ἀεαγῇ πε ννοτά “" ββίαίβ  ὄχρύεϑϑοβ (δ γ]γ (ἢ 8 
τηθαηϊησ οἵ [ῃἢ6 Ἡδεῦτονν ποῖῃ, ΠΟ ΠἸΔΥ 6 ταηάεγθα “ψοτά,᾽" 
“ἐχῃηδίίου, ἢ οὐ “ὁ βι]εοὶ." Ι͂ΙῺΏ (ῃ8 πεχί οἰδιβα ἴοσ “πᾶ αοά ταϊρῃί 
τηδηϊοϑί {Παιη,᾽ μῈ ΠΊΔΥ Ὀείίου τεαά, ὑπδῦ αοᾶ τϊρηῦ βοραγοῦθ, δἰ εῦ, ΟΥ 
ΤΥ ΘΠ, Ζ.6. ἰῃ τηοάδθσῃ ρῆγαβθ, ἢ ἰθανεβ (86 ἀἰβογάθιβ οἵ (πΠ6 νυ] 
ὈΠΙΘΑΓΕΞΒΕΩ, ἃ5 ρατί οὗ τηδη 5 ριοραίίΐοη. ὍΤἢ15 σοτη6β ἰηΐο {Π6 Πεατί οὗ 
1Πε 5βεῖζει ἃ5 ἃ ραγίία] εχρὶδηδίϊοη οὗ [πε ἀἰβογάξιβ ποίβαά 1ῃ νείβε τό. 

ἐλαέ ἐδεν ηιῖολέ σε ἐλαξ ἐΐεν ἐλεριδοίσες αγὸ ὁεξας] ΤῊς ργοηοιη ἰῃ 
[Π6 οΥ̓ΡΊΠΔ] Πα5, ἂἃ5 ἴῃ {πΠ6 ΕἸἼΡΊ]5η νοιβίοη, {Π6 βϑίγοηρ ΕἸ ρΡΠ8515 οὗ 
ἰογαίίοη, ἰμαΐ 6 δῖ Ὀθαβῦβ, ὕΠ6Υ ὉΥ͂ ὑμθηηβοινοθ. ὙΠπὲ ἰποιρῃί 
1Π]Ρ]164 15. {πα νιοὶ ἃ ΠΙσηου [δ οἵ βοπὴα Κἰπα--- Ὑ Βα ῖΠ6γ ἴῃ {Πα 
Τινηθ ΒἸσῃίθοιβηθθθ ΟΥΓὁ πῃ [μτηοτίϑ! γ, 15 ποΐ γεῖ ἀεῆηεά-- Μάη 
βίδηβ, δἃ5 Παυηρ ΟΠΪΥ 8 ΔηΪη14] 116, οὴ {ΠπΠ60 βαῖὴβ ἰευεὶ δ5 οἰἤεὺ 
ΔηΪη815. [Ι͂ἢ {μ6 νοτάβ οἔ δὴ οἱά ἘΠρΊ5ῃ ροεῖ : 

κε Τ7]Ώ1655. ἀρονβ ΠΙΠ]561 μ8 οδη 
Ετεοί Πἰπη5ε], ΠΟ ΡοΟΥ ἃ (Πϊηρ 5 πδῃ "ἢ 

19, ἐλαΐ τυλήελ ὀεγαζίίζ ἐδδ φογῖς οΓἹ 7162] Μῶοτε δοουγαίαὶγ, ομ8 66 
8.6 ὑῃ8 5015 ΟΥἨ 16: ΟἾΘΠ0Θ 15 ὑπΠ6 Ὀθαϑῦ; 016 Οἤδη08 15 ἴο Ὀο οὗ 

ὕμθη. 16 {πουρηϊΐ 15 επηρῃδβιζεα Ὀγ {Π6 {ΠγεείοἹ 1ἰϑγαίίοῃ οἵ [Π6 46- 
Ῥτεβϑίησ ψοτά. Α5 850 οἴϊβῃ πγουρμουῦΐ [Π6 Ῥοοΐς, γα πανε δὴ δβςῇο, 
αἰτηοϑί ἃ νευραὶ ἰγαηβ᾽αίίοη, οἱ ἃ ατεεὶς βαυίησ. 850 ϑοίοῃ δά 5814 ἴο 
Οὐοθθαβ ἴῃ ἃ ἀϊβοουτσβθα ΜΠ] Ὀτεαίῃαβ [Π6 νΕΙΥῪ βριτῖς οἵ ΕοοΙβϑιαβίοβ 
(Ηετοά. 1. 32), πᾶν ἐστι ἄνθρωπος συμφορή (““τηᾶῃ 15 ΔΙτοσείπευ ἃ 
ἙΠαηςς ᾽ἢ. 

ας ἐλὲ ογῖϑ αἰϊφέλ, σο αἸείζ ἐλε οἱδεγ] ὙΠῸ ψογάβ ατα πο ψιίποιῖ ἃ 
Ῥαγί4] ῬάαγΑ1161 ἴῃ [Π6 πιούα ἀθνοίίοηδὶ [ἰογαΐαγα οἵ ἴβγα6]. Τὴ νυ τεῦ 
οἱ Ῥ5. χΙχ. μ84 σίνβῃ πἰΐεγαησα ἴο [πΠῸ6 ἐποιρῇΐ “τηδῃ {Παΐ 15 'π ΠΟΠΟὰΓ 
...15 Π|6 [Π6 Ὀεαβίβ [Πδΐ ρευῖβϑῃ. ἍΝ ΊΠ Πῖπη, ᾿ονσανεγ, [Π15 νγὰβ αηγτηβά 
ΟΠΪΥ οὗ {μΠοβε ἰπδΐ ““{γαβὶ 1ῃ [Π6ῖγ νγθα! ἢ,᾽ (Π6 {παρ ῃδηΐ, 561 {-1π48]- 
σϑηΐ εὐ] άοειβ, ἀπά ἰἴἃ νὰ Ῥα]δησεα ὈΥ (ῃ6 Ὀεϊῖοῦ τπαὶ ““αοα νοιῦἹά 
τεάδβοτῃ ἢ ΠΙ5 5001 ““ἴοτῃ {Π6 ρονψεῖ οὗ [ῃΠ6 στανε. Ηετῖα [Π6 58Π16 
1πουσῆς 15 σεηεγα 564 ἴῃ ἰῃς ἰοηθβ οἵ ἃ Πδ]Γ ουὐπῖσαὶ ἀθβραῖγ, 411 {ΠῸ 
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4}1 οὔ Ὀγθδίῃ; 50 [δὲ ἃ πηδῃ ἢδίῃ ΠῸ Ῥγθεηηθηοα ᾶρονα ἃ 
Ῥεοδϑί: ἴου ἃ]] ὧς νϑδῃηϊγ. ΑἹ] ρὸ υηΐο οὔθ ρἷδοθ; 811] δὲ οὗ 
[ῃ6 ἀπδί, δηα 411} ἰὰτ}τἪ ἴο ἀιιδὲ δραῖη. πο Κπονείῃ {πὰ 

ΤΟΙ βἰσι κίησ 1 νὰ ἀβϑασηθ {Ππαἰ [ῃ6 Ὀε]1οΓ ἴῃ ᾿τπητηουία!Υ, 85 αἰτεσννατάβ 
ἀενεϊορεά ἴῃ {Πη6 ογεεά οἵ Ῥμδγιβαῖβηι, νγὰβ αἱ {6 {{π|86 ρϑίῃΐηρ 8 ΠΟΤΕ 
ἀεῇηῖία ἔουτη διηοηρ (Π6 νυ ΥἹΕΥ᾽ 5 σου ΤΥ 6η. [1 τηδῪ 6 {Γ8 6680] 6 Εἰ ΠΥ 
ἴο {Π6 τεδοίίοη δραϊηβί {Π6 σευτηβ οἱ ῬΠδυβαῖβηη νν ΠῚ ν 5 δἰζεγννασγαβ 
τοργεβεηίεα Ὀγ {πΠ6 ϑαδάμοεξεβ, οὐ, 85 5θε 5 ΠΊΟΥΘ ῬΓΟΡΘΌΪΕ ΠΌΤ {Π6 
ΘΘΏΘΙΑΙ ἴοπα Δηα σμδγδοίεσ οἵ {Π6 ὈοΟΚ, ἴο {πΠ6 ᾿πῆἤπεπος οἱ [Π6 ατεεκκ 
{Πουρηϊ, 5 οἢ ἃ5 νγαβ δ] Οα] 64 ἴῃ {Π6 ἰεδοῃίηρ οὗ ΕΡΙ οαγα5 ἀηα ῬυΎΤΠΟ, 
ἢ ννΒΙ ἢ [Π6 γου Πδα οοῦηα 1η οοπίδοί. 

γ)γέα, ἐλεν λαῦε αὐ ογ6 ὀγοαίλ} ὙΠῸ ννοχά 15 (Π6 βαπὶε 85 {Π6 “"βριγι 
Οὗ νεῖβε 22, 84 βεειὴβ 46]} ϑγδίε!υ σἤοβθη ΜΙ τείεγεηος ἴο (Πη6 τεοοσά 
οἵ (βρη. 11. 7. Τὴ νΊΠΕΥ δβῖτθ, δαί δἰζοσ. 411] νας {πας “"Ῥσβαίῃ 
οὔ Πα Ὁ ας ἴμεσε ποί ἃ {κ6 “" Ὀγβδίῃ οἵ 16 ἴῃ ὄἼνεῦυ Ὀεαβί οὗ {Π6 
Πε]α Ὁ Τί 15 δἰσῃιῆοδηΐ {Πδΐ [Π15 15 [Π6 ΟὨΪΥ ρᾶββαρα ἴῃ {πε ΟἹά Τεβία- 
τηθηΐ ἴῃ νη Ϊο (Πη6 ννοσα 15 πϑεᾶ ἀββηϊο]ν ΤΟΥ {ΠπῸ6 ΠἸν]ηρ ῬΠΠΟΙΡΙῈ οὗ 
Ὀγαίεβ, που ννα Πηα 1{ ἴῃ αξη. νἱ. 17, ν11. 15, 22 ; Ῥ5. οἷν. 30 1οΥ (Π6 
11:6 νυν] ἢ 15 σΟΙ ΠΟ ῬΟΙΠ ἴο {πΠ8πὶ 8Ππ4 τὴ8η. (ΟἸΙΩΠΠΊΟΠΪΥ, 85 ἴῃ [0Ὁ 
ΧΙ. το, ΧΧΧΙΙ. 8, 1 15 σοῃίγαβίεα ἢ πε ““50.]᾽ νοΐ τεργεβεηΐβ {ΠΕ 
Ἰοννεῖ 116. 

α γη1α11 λαϊδ 710 27, 6677)117167176 αὖοσέ αὶ ὠεασ ΤῊΪ5 [Πδη νγὰβ (ῃ6 σοη- 
οἸ βίοη ἰο ννὩ] ἢ [68 {Π]Π]ΚΕΥ ννὰϑβ ἰεα4 Ὀγ [Π6 πηαίθυ δ]! βῖηὴ ΟΠ ἢδ Παά 
1064 [ΤῸΠ] ἢϊς ατξοὶς οὐ ϑαάάποθδη ἰθαοῆθβ. Ῥαΐ δ5146 {Π6 Ὀε]]εΐ ἴῃ 
{Ππ6 Ῥτοϊοηραίϊοῃ οἵ Ἔχϊβίθηοα δεσ ἀθδίῃ, Ππαΐ νηδί ἢὰ5 θθεη Ῥασι ΠΘσα 
την Ὀ6 σομηρίείςα, 8δπα ψηδὶ ἢὰ5 σῸηθ νΥΟΩΡ ΠΕΙΘ ΠΊΔῪ ὈῈ 5εΐ τὶρῃϊ, 
ΔΠΩ ΤηΔὴ 5 Ὀπί ἃ ἸΏΟΥΘ ὨΙΡΏΪΥ ΟΥ̓ΡΔΙΪΒΕα ΔΗΙΠΊΔ], [ῃ6 ““σαπηϊηρσεβί οὗ 
Ναί 5. οἱοοκϑ᾽ (ἴο τὲ Ἡ ΧΙ] γ᾽ 5 Ρῃ 1856), δηα της ΠΙΡῊ ννογάβ ο ἢ 
Τηθη 5Ρθαὶς 85 ἰο ἢ15 ργϑαίηθβθ δῖθ ἰοππηα Ποῖον. ὙΠΕΥ ἴοο 8ΓῈ 
“ἐ γΔη]γ.") Ηπς ἀαἰίεις ΠῸΠῚ (Π6 Ὀγαΐαθ δύοι πα ὨΪπη ΟὨΪΥ, ΟΥ̓ ΟΠΪΕΗ͂Υ, 
ἴῃ Βανίηρ, γαῖ {ΠΕ Πᾶνα ποί, {Π6 Ὀυτγάδῃ οὗ τιπϑαἰἰδπεα ἄδβῖγεβ, [Π 6 
Ιοηρσίηρ' ΔΙΓΘΥ 8 εἴδη ἱ τ ἡ ΠΟ ἢ δίζευ 411] 15 ἀβηϊθα ἢ]Πη). 

20. ΑΕ κοὸ τεγιο ο714 ῥία.] ὍΤῊΘ ““ρΙαςσθ᾽ 1Ππι5 βροΐζκβη οὗ 15. ποὲ {π6 
,μδλεοί οἵ ἴῃς Ἡ δ τγαννβ οὐ {πΠῸ ζαάες οἵ {Π6 ασεεῖκβ, νν ΒΙΟἢ 1πρ]164, μον- 
ΕΥ̓ΕΥ γΔΡΊΕΙΥ, 5ουη6 ποίϊοη οὗ ἃ βϑῃβάοινυυ ἀἸβει οαΙεα εχίβίθεηςθ, ἔοσ {Π6 
500}]5 ΟἵἨ ΠΊΘΠ 85 ἀἰβίϊηοί ἔτοσὴ πόδα οἵ Ὀγαΐθβ, θπΐ ΒΥ (Π6 διῇ δἃ5 δἱ 
οὔσε [Π6 τηοίῃεσ, [Π6 Πουτβῃ θυ, απ [Π6 Θορα]οῆγα οὗ Ἔνεῖν ἴουτῃ οἵ 116. 
50. Τλιογδίπιβ, ἃ5 ἃ αἼ50 1016 οἵ ἘΡΙ σα Γ5, βρεαῖϑ (2.6 67. τς Υ. 250) οὗ 
ΘδΙτἢ 85 Ῥείησ 

“ΟἸ.ΙΡΑΥΘἢ5. ΘΔ 6 ΠῚ ΓΟΥΓᾺΠ ΟΟΙΏΤΉΠΠ6 ΒΕΡΌΪΟ ΤΙ η1.᾽" 

“ΤῊ τηοίῃευ δηά {Π6 βερι]οῆτα οὗ 8]].᾽ 

αἰ αγε οΥ ἐλε απ] ὝΠΕΓΙΘ 15 Δῃ ΟὈν]οΙ51Υ ἀδ] 1 εγαία σείεγεποα ἴο {Π6 
πᾶγγαίϊνε οἵ ἴῃς Ογβαίίοῃ ἴῃ δξηῃ. 11. 7. Τὸ ἴῆοβε ψῃὴο αϊἸά ποί 566 
Ῥεῖονν {6 βυγίασθ, 1 βθοιηβα ἴο αἴδιτη, δ5 ἴὶ ἀϊα ἰοὸ {ῃ6 ϑαάάιςδο, {πΠῸ 
6 π18] οὗ ἃ 116 ἴο σοπῖθ. ““υβὲ μου αὐτὸ δηῃᾶ ππίο ἀπὲ 5η41{ πο 
ταίαγη ἡ νγὰ8 {Π6 βεπίβποα ραββεά, (ΠῈῪ τ]ρ]ῖ 58γ, 85 οἡ {π6 Ὀχαία 
ογθαίϊοη, 50 Οἢ πΊδῃ 4150 ( βη. 111, 10). 



ν. 22.} ἘΘΕΙΘΙΓΑΘΤΉΘ, Τὶ ΤΊ. 

βριΓ οὗ πηδὴ {παΐ σοθίῃ πραγ, δηα {Π6 5ρ:Π| οὗ {π6 Ὀεαϑβί 
[δὲ φοβῇ ἀονηναγαά ἴο [ῃ6 βαγῃ Ὁ ὙΝδγείοσ 1 Ῥεύζεινε 22 
[δὲ Ζλεγε ἐς ποιῃῖηρ Ὀείζοτ, [Π8ῃ {Πα ἃ τηδῃ 5ῃοι]α το]οος 
ἴῃ ἢὶς οὐ ΜΟΓΚΕ; [ῸΓ ἰπΠαί ζ5 ΠΙ5 ῬΟΓΓΟΩ: [ῸΥ ὙΠῸ 5}]] 
Ὀγηρ Ηἰηι ἴο 566 δῇ 5Π4}1 6 δἴζεσ Ὠ]η1} 

21. [7λο Ζηοτυείλ 11ε 5171 οὔ για: ἐλαΐ σοοίζ τῤτυαγ] ὍὙΠῈ ψογάς 
ἱΠΊΡΙΥ ἃ 5.ὙἸ ΟΕ ΠΥ 5οαρίϊο 4] γαίῃου ἴΠ8π ἃ περαίϊνα δῆβινεῦ. ὙΠΕῪ 40 ποί 
δοίπα ΠΥ ἄδην, 511] 1655 ἀο [ΠΕ Ὺ δῇγη, ἃ5 ϑοῖηὴβ ἢᾶνε ἱπουρῃΐ, [Παΐ (ἢς 
ΘΡΙΓΙΣ Οὗ Ἰηδῃ ἄοα5 δϑοθηα ἰο ἃ ΠΡΟ Ἰ16, 116 [Παὶ οὗ [π6 Ὀγθΐε 
γΘίαη5 ἴο ἀπ. ΤῊϊβ ψου]ά ᾿πἀθεα 6 ἱποοηβιβίεης ψ] ἢ {Π6 ΠΟ] 
σοηίοχί, δηᾷ {Π6 φογιρό7525 οἵ ἴΠ6 ΤΙ ΧΧ,, [η6 Ψυϊραίε, [π6 Τατζραηι, ἀπά 
18 ϑγγίας νεύβιοηβ, 811 οἵ γῇ σίνα “ΠΟ Κηονείῃ ναί μεγ {ΠῈ 
ΒΡ οὗ τηδῃ βροείῃ πρνναγὰ ἢ 15 Ῥυδοίι αν ἀξοϊδῖνα Τὶ 15 ποί {1] 
ΠΘΑΥ͂Υ [6 οἷοβα οἵ {πε Ῥοοΐκ, ΜῈ 41] 15 ΤΠ ΩΥ νναπαάθγηρβ οἵ [πουρῆϊ, 
{παΐ [ῃς 56} ῖκοὺ τεϑίβ ἴῃ {π8δ πηδαϑαγα οἵ {πῸ Πορε οἵ ᾿τητποσία 7 ἡ ΏΙΟΠ 
να ἢπᾶ ἴῃ ςἢ. χὶϊ. 7. Ηξετα νὰ πᾶνε (ῃ6 δοοθηΐβ, δἱπχοϑδί [Π 6 υε 
[οσηλα]α, οἵ ῬυγγΠποηῖβη (1 ορ. Τιδοτί. 1Χ. 11, ὃ. 73), ἃ5. θογγοννϑα ἔγομη 
ἘαΓΙΡΙ 65 : 

τίς δ᾽ οἷδεν εἰ τὸ ζῆν μὲν ἐστι κατθανεῖν, 
τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν νομίζεται βροτοῖς. 

“ὙΠῸ ἰκηονείῃ 1 {τὶς 6 6 Τουπᾶ ἴῃ ἀδθαίῃ, 
 Ή116 τηοζίαϊς ἐπῖηἸς οὗ ναὶ 15 ἀδαίῃ δ5 1163} 

Οποα ποῖα Γπιογείϊιϑ σῆς {ΠπῸὸ ρῆδβε οὗ πουσῆς ΓΠγοαρἢ τυ ἢ [Π6 
Ὄσρδύου νγὰ5 Ῥαϑϑιηρ : 

“ἸΡΏΟΓΑΙΠΓ Θηϊ 486 511 παίαγα δηϊμηηδὶ, 
Ναία δἱΐ δῇ σοπίγζα παβοθη 5 1Π5 ΠΕ, ΠΥ, 
ἘΠῚ 5ῖπηι] ᾿πίεγθαΐ πορίβοιμι πηογία αἰτγετηρία, 
Απ ἰεμαῦταβ ΟΥ̓ νἱβαΐὶ ναϑίαβαιε Ἰαοπη85. 

6 Κῆον ποῖ γνηδὲ [ἢ6 παίΐατγε οὗ [ῃ6 501], 
ΟΥ ῬοΙηῃ, οΥ δηΐογιπρ' πο τηδη αἱ ὈΙΠ, 
ΟΥ νῆα μευ ἢ οὐἵ ἔγατης ἴ Ρευ 5 ἢ, 
ΟΥ ἰτεδάβ {Π6 ρ]οοῃ δηᾶ τερίοηβ ναϑί οἵ ἀδβαίῃ.᾽ 

224 Μεγ. ΜΜαΐ. τ. ττ3---ττό. 

50 ἴαγ, μονανεῦ, 85 βοθρί!οϑιη 15. ἃ βδίεαρ ἀῦονβε ἀβθῃΐαὶ, νγε τηδΥὺ ποίβ [15 
8ἃ5 8ὴ δάνδῃςε. ἼὙΠΕεΊα 15 δἵ ἰθαϑὲ {Π6 σοποθρίϊοῃ οὗ ἃ 5ρι τ {Ππαΐ δβοεηάβ 
ἴο ἃ 16 ΠΙσΠΕΥ ΤΠδΔ 115 Οὐ, 85. 8. ῬΡΟϑϑβ10 16 βοϊιίοη οἱ {Π6 στεαΐ βηϊρηλα 
Ῥτεβθηζεά Ὀγ [ῃ6 ἀϊδογάδιβ οἵ [Π6 ννου]Ἱά. 

22. Καεγεζογε 7 26γεοῖν 6] “ΤῊΣ 1εββοη οὗ ἃ ἴγϑη 481} τορυ]αίεα ἘΡΙ- 
σαγεδηϊβτὴ 1 115 ὈΙΕ Πα Ϊηρ οἵ Ββα]ην Ἰαῦουγ ἀπα σ8]η} δῃ]ουπιθηΐ, 15 
επίογοβα 85 {ῃΠ6 σοῃοϊαβθίοη ΠΌΤ ΟἿΓ Ἰρῃούθησα οἵ γαῖ σΟπη65 δἰϊου 
ἀβαίῃ, 85 Ὀείοτβ 1 Ποννεά ἔγοτῃ [ῃ8 ὄἼεχρεύϊεποα οὗ 16 (ο}}. 11. 24). ἌΠΟ 
Κηονθ5 ΠΕΙΠΕΙ Μὰ 5141] ὄνεὴ ἤᾶνα [ῃ6 Ῥουεῦ ἴο ἴδε σορῃίζαηος οὗ 
ὙΠαΐ Ρᾳ5565 ΟἹ βδυίἢ δεὺ νγα α΄Ὲ 506, ΟΥ̓́ΥΠΔΕ ΟἿΤ Οὐη βίαίς ψ}1}} ΡῪὲ, 
1{πνγα σοπίϊηπε ἴο εχὶβί δ 4110 Ὑὴε ἔδεϊηρ γγὰβ ποῖ ὉΠΚΠΟΩ ανεη (ο 



ά 

[ν) 

ῳ 

138 ἘΠΟΙΕΘΙΑΘΤΕΘΒ, ΙΝ. [νν. 1 --3. 

50 1 τϑίυγηθά, δηα σοηϑβι ογαά 8}} [Π6 Ορρυβϑβϑίοῃβ [ῃδὲ 476 
ἄοηθ υηάᾶογ (ῃ6 σιη; δηᾶ Ὀ6ΠΟ]4, [ἢ ἰδαῖϑ οὗ σις δ ΨΕΓΘ 
ΟΡΡΓΘΒΘβα, δῃὰ {πῈὺ Πδᾶ πο σομηΐοτίογ; δηα οὐ (6 5ἰάε 
οὗ {ΠΕ 1Γ ΟΡΡΥβββοῦβ Ζλεζε τᾶς ροψεγ; ας {ΠῈῪ Παᾶ ἢο 
Ἑςομῃξοτίου. ὙΥ̓Πογείοσα 1 ργαῖβα ἴπΠ6 ἀβαά ψῃ]οἢ ἀγα δΙγθδάν 
ἀεδαά τηοῦα ἤδη {Π6 ᾿ντηρ Ὠ]Οἢ ἀγα γεῖ αἰῖνα. Ὑ86α, Ὀείίεῦ 
ἧς 16 ἴδῃ Ὀοίῃ {Πδν, 1 ἢ Πδίἢ ποί γεῖ θθθη, ῆο Παίῃ ποῖ 
566} [Π6 6.1] τοῦ {Ππαᾶΐ 15 ἄοπα ππη66γ [Π6 πη. 

ΤΘη οὗ ἃ ΠΙρμευ ἰδ Πδη {π6 Θθρδῦοσ (Ρ5. χχχ. 9, Ιχχχνῆ [ο---ξ12, 
1541. ΧΧχχυἹ, 18). 

ΘΟΠΑΡΤΕΕ Ύν. 

1. (89 7 γεἰ7716α], α7161 «ο715161276Ὶ ΤΕ ἱπουρῃς (παι (Ο]]ονν5. 15 [Π6 
581η6 [ἴῃ 5 Ὀβίδηοα 85 [Παΐ οὗ σῃδρ. 111. τό, θαΐ, ἴῃ [Π6 5ρβαϊκουβ νγαπάθτηρϑ 
οὗ ἐπουρῃΐ 6 ρᾶβϑεβ οὔποθ ραίῃ, δίζεσ. [Π6 ἸωϑΏηῈΥ οὗ {ῃ6 ἐποχὴ, ΟΥ̓ 
ἐόρΏΒΡΘΩ56 ̓̓  οὗ ΡΥΓΓΠΟ, Πα ἸοΟΚΚ5 αἱ {ΠεῈ βαπης [αοΐβ, (6 ““ Ορρυβββϑίοῃβ᾿" 
Δ Πα ἀἰβογάδιβ οἵ ἴῃ8 νου] δ5 ἴτομ δηοίΠεῦ βίδηα-ροϊηΐ, δηα {Πδὲ βίδηά- 
Ῥοϊηΐ ἰ5 {Π6 περδίΐοῃ οἵ ᾿τηπιουία!γ, οὐ, δἱ 1ϑαβί, [Π6 1π)ροββι ΠΥ 
οὗ Ῥεΐῃρ βδιτα οὗ 1{. 1 τῆᾶὺ Ὀ6 ποίεξα ἰῃαΐ [ῃ6 ἴοπβ 15 {Παΐ οἵ ἃ 
ἀδβαραῦ σομηραββίοη πη Ρείοσθ. Ηδξ 'βεεὲ5 {Π6 ἰβθαῖβ οὗ {π6 ὀρργεββεα 
84 5σῇβ αἱ {ΠεὶγΓ Πορείθθθμεββ: “ΟΠ, {π6 ΡΠ οὗ 1} τΠ6 ρ:γ 
οὔ ἢ ΥΥε οδη 866 1 [ἢ15 πδν εἰετηθπηί οἵ ἀθβρϑῖγ, [Πδὲ νν Ώ] ἢ νγὰ5 {Ππ6 
Ῥεριηηϊηρ οὗ ἃ Ρείζίεσ 1|ὸ, ὍΤΠε τηδῃ νγᾶϑ ρβϑίῃρ, ἴο 156 τηοάδγῃ [θυ τη8, 
[τοτ Ἔροϊβι ἰὼ δἰ (γαΐβιη, ΠῚ Κίησ πλοῦ οἵ [Π6 ΠΊ5ΒΕΥΥ οἱ οἰπεῖβ ῃδη οὗ 
15 ΟῚ δ η]ΟΥπ]Ἐηΐ. 

ἐλεν λαά 71:0 κοη170γ67] ΤΠδ 1ἰογαίίοη τἰηρθ ΠΚ6 ἃ ΚηΕ]] οὗ ἄοομῃι. 
ΤΠΕ νοτάβ ἤανε βουηθί! Πη65 ὈΘΘῊ ἰδίςθη ἃ5 1 {ΠδῪ πηεαηΐ “Πα γ Πα πὸ 
δαἀγνορσαΐίθ, ΠῸη6 ἴο ρ᾽θδα {Πεὶγ σδιι5ε,᾽ θαΐ {Π 6.6 15 η0 ϑβυ!ποϊεηΐ γϑᾶ501 [οΓ 
Δαηἀοηίηρσ [Π6 τότε ῃδίθγαὶ τηθαηΐησ. [11 νγὰβ {Π6 ὈΙἰεγαϑί ασορ ἴῃ 
{ΠΕ ῚῚ σαρ, {παὲ τηθη πιεί ἹΠ ΠῸ ϑυτρδίῃυ, ΠΟ ν]βὶί5. οἵ σοῃϑβοϊδίϊοη 
ΒΟ. δ5 [005 ΠΊεηἀ5 ρα τη. ὙὍὙΠΕΥ ἰουηα ΠΟΠ6 ἴο ΡΥ ΟΥ̓ ἴο σοπηΐξοτί 
[Π6η. 80 {Π6 ἀῦβεποα οἵ οοχηίοσίευβ 15 (Π6 σὐόνῃ Οὗ ΒΟΥΤΟΥ ἴῃ Ῥ5. ἸΧΙχ. 
20; Τδτη. 1. 2; [6Γ. Χν]. 7, δ 5 115 Ῥῦεϑθῆσθ γγὰ5. ΟΠ6 οὗ {Π6 σοῃϑβοϊδί!οηβ οὗ 
[ῃ6 Ῥεγεανεα Ποιβεῃο]α οὗ Βείμδην (Το Πη χὶ. 190). [1{ παν Ὀ6 ποίεά, 
{Παΐ, δ5 [Ὁ δ5 ἴἴ σοεϑβ, {Π15 ρ᾽οίασε οἵ [Π6 80ο]αὶ βίαίβ ἴπ νγΒ]Οἢ {Π6 
ΘΘΌδύου Του ὨΙτη561Γ 15 ἴῃ ἔανουγ οἵ ἃ Ἰαίεσ ἀδίε ἔΠδη {παΐ οἵ ϑο]οϊήοῃ. 
ΤΠΕ ρΡἱοίυτα οἱ [πα Κίηρ᾽β γσεῖίθῃ νναβ, πκ6 {Παΐ οἵ {Π6 ἄδγϑβ οὗ ““ροοά 
Οὐβθη Β695᾿ ἴῃ οὔ οὐ Πἰβίοσυ, ομδ οὗ δ] πηοϑδέ ργονευθίαὶ ρτοβροσίν ; 
[ῃ6. Ρξορὶς ““εαἰίηρ, ἀὐηκίησ δηα μηδ κίησ ΤΊΘΥΤΥ ἡ (1 ΚιΙηρβ ἵν. 20), 
Δ Π4 15. Δα] ΒΥ ΊΊΟη, 85 [ᾺΥ̓ ἃ5 15 οὐ 5] 6 οἴβ ϑγΕ 6 σΟΠΟΘΥΠΘΩ͂, Οη6 
οὗ ““)πάστηεπέ δηᾶ Ἰπβίϊοε ̓̓  (1 Κίηρϑβ χ. 9). 1 νναβ ῬΡγυοθὈ]Υ Ἐπ 8}}Υ 
{τὰ6 οὗ [Π6 Ῥεγβίδῃ ἰκϊηρϑ δῃηά οὗ [πε Ῥίοϊεμηῖεβ {Παΐ {ΠΕ6ῚῚ Τα]6 νγα5 οὐ] 
δηα ορργδϑβϑῖνθ. ὉΤπΠε ρἱοίαγα νῃ]οἢ [πϑ[π σίνεβ οἵ [Π6 βίαίβ οἵ Ἐργρί 
ὉΠάΘΥ ΡίΟΙΘοΥ ΡΒΙ]οραίΐοσ (ΧΧΙΧ. 1) δηᾶ Ρίοϊθιην ΕΡρίρῇδηββ βχϑοί]ν 
ΠοΥτεϑροηα5 ἢ [Πδ0 ἄγαν Ὀγ Κομείβίῃ. 

8. Ψγἕξα, δείέογ' ἐς 14 ἐλαγε δοίλ 12}] ΑΑ5 16 πἰίθγαηοα οὗ ἃ ρεῦβοῃαὶ] 



ν. 4. ἘΘΟΙΕΒΙΆΒΤΕΘ, ἵν. [39 

Αραδίῃ, 1 σοηῃϑβι ογθά 8}} ἔγανδὶ, δηα Ἔνεῦυ τρις ννοσῦκ, [Πδΐ 9 
ἴοΥ 115 ἃ Ιηδῃ 15 δηνεα οὗ ἢ15 πεῖρῆροισ, ΤῊΪΒ 25 4150 

[δε] ησ οὗ ἀδϑραὶγ γγχα μᾶγε 8 ρϑυ8116] ἴῃ {πΠ6 νγογᾶβ οἵ ΤοὉ (111. 1ε1-- τ). 
Α5 εχργεϑϑίηρ ἃ ΠΟΘ σἝηΘΥ 564 νίαν οὗ 11 να ἤανα τυ] ουτὴ 
ΘΟΠοα5 οὗ {ῃ8 ἐπουρῃΐ ἴῃ (Π6 ατξεῖκ υυυῖεγβ, οἵ ῃοβα ᾿ηἤπεηςο, αἸτεοῖ 
ΟΥ̓ ᾿παϊγθοῖ, {Π6 ῬΟΟΚ ρῥγεβθηΐβ 50 ΠΊΔΗΥ ἰζᾶοεβ. ΤΠὰ5 ΜῈ Πᾶνε ἴῃ 
ὙΤΠΕΟρΡΙΪΚ : 

Πάντων μὲν μὴ φῦναι ἐπιχθονίοισιν ἄριστον, 
μηδ᾽ ἐσιδεῖν αὐγὰς ὀξέος ἠελίου" 

φύντα δ᾽ ὅπως ὥκιστα πύλας ᾿Αἴΐδαο περῆσαι, 
καὶ κεῖσθαι πολλὴν γῆν ἐπαμησάμενον. 

ἐς Προ Ἰοΐ [ῸΥ ΠΊΘΠ 15 ΠΟΥ ἴο Ὀ6 Ὀο͵η, 
ΝΟΥ Ενεσ 8566 {Π6 Ὀπρηΐϊ τὰγβ οἱ [Π6 ΤΊΟΙΠ : 
Νεχί Ῥεβί, γῆξῃ Ῥοῖῃ, ἴο δαβίβ ψ] ααϊοϊςεβὲ ἰγεδά 
ἌΒετα Ηδάδθ᾽ σαΐεβ α΄ ορξὴ ἴοσ {Πε ἀεδα, 
Απα τοβί ἢ τη ἢ δαγίῃ σαίμετεα ἴοσ οὐσ Ρεᾶ.᾽ 

425---458. 

ΟΥ ἴῃ Θορῇοοίαθβ: 

μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νικᾷ λόγον" τὸ δ᾽, ἐπεὶ φανῇ, 
βῆναι κεῖθεν ὅθεν περ ἥκει, 
πολὺ δεύτερον, ὡς τάχιστα. 

“ΝΟΥΕΙ ἴο Ὀ6 αἱ 41] 
ἘχοοΙς 411 Δ πὴ6 ; 
ΟἼΙΟΚΙγ, πεχί θεβί, ἴο ρα85 
ἘΥΟΠῚ ΏΘΠΟΘ νγὲ οδπη6.᾽ἢ 

Οἱ. (οἷ. 1225. 

Μοτβα τεμιοία αὶ οὗ γεΐ ἀβερεῖ βἰσῃιῆσαηος 5 (ῃ8 [δοΐ Ππαΐξ [Π6 βϑαπια 
[ξε]]ηρ᾽ 1165 αἱ {Π6 τοοΐ οἵ Βυααῃίβιη δηα 115 βεδύοῃ δἔίεσ ληχζα7α (Δῃ- 
ΠΙΠΙ]ΔΊΊΟη. ΟΥ̓ ὩΠΟΟΠΒΟΙΟΙ5η655) 85 ἴΠ6 ομδ τεῆπιρα οσῃ {Π6 Ῥυγάξη οὗ 
εχιβδίθσημοθ. ΤαΥγ0186 85 {Π6 ἀδργεββίοη {Ππ|5 ᾿παἸοαίθα 15, 1 15. ὁη6 βίερ 
ΒΡ οσ ἴπ8η {Π6 Βαίγεα οὗ 11|6 ΏΙ ἢ ἀρρϑαγεά ἴῃ οἢ5. ἱ. 14, 11. 17, 18. 
Τῆδί νγὰ8 5: ΠΡ Υ {Π6 νγθδυῖη685 οὗ ἃ 561Η 5} βδίϊείυ ; {Π15, {|κ6 {πΠ6 ἔβε!ησ 
οἵ (αἶγα Μοιῦηὶ ἤθη ΠΕ 5ανν [Π6 τλβευῖε οὗ οἱ σὲ δηα αἴβεαᾶβα 8η6 
ἀεδίῃ, δηά οὗ {π6 ατεεκ ΟΠοσαβ ᾿π8ῖ αποίεά, τοβα ΠΌπι {Π6 σοηίετηρ]δ- 
τ[ἰοη οὗ [8 βουύζονγβ οἵ Πυτηδη1Υ δἵ ἰΙᾶγσθ, [1 νγὰβ Ὀεζίεσ ποί ἴο ΡῈ ἤδη 
ἴο 566 {Π6 δν1] σσουκ {Παΐ νγὰ5 ἄοηξ πηᾶεγ {Π6 σθῃ. [ἢ τηασκεά οοηίταβί 
ΜΓ [815 ἀδτκ νῖενν οὗ Π||6 νγε βανε {πε ψοσάϑ : “ αοοά νεγε 1 ἔου [ῃδὲ 
τή8ῃ ποῖ ἴο, ἢᾶνε Ῥεβῃ Ῥοση "ἢ ἴῃ Μαίϊ. χχυἹ. 24, 85 τηδυϊίησ οὐδ 8Δῃ 
ΔΙτορεῖμευ Ἐχοερίϊοηδὶ ἰηβίδποβ οὗ ρα] δηα ἰπογείοσε οὗ Τ]5ΕΥΥ. 

4. 7 εογ5αεγεα αἰ ἐγαναῖ, αγια ἐυέ7ν γρ έ τὐογῷ}] ΤῊ “τἰσῃξ ψουϊς,᾽" 
845 ἴῃ Οἢ. 11. 21, 15 ἐπαΐ ΏΙΟῊ 15 ΔἀΘΧύΘΥΟῸΒ δπα ϑασοθϑοπι!, σιϊποαῦΐ 
ΔῺΥ τηδτ]ςεα ταίβγεποβ ἴο 15 π]οσαὶ σματαοίεσ. Μίξῃ ἜἊχα]ὲ πὶ 5ΌΟ ἢ σγουϊς 
αἴ τε {πη6, Ῥαΐ ἴῃ6Ὺ Ππα 1{ 85 [Π6 ἀγανθδοκ οὗ ἀγανηρ οα ἐπετὰ {Π6 
ΘΗΥΥ͂ ΔΠᾷ 111-711] οὗ {πεῖν 1655 βιισοθςϑία] πεϊσῇθουτε, αημα [Π15 ἐμεσείοσα 
15. 4150 νϑῃϊῦ πὰ ζβϑάϊηῃρ᾽ ου τ 1Ππᾶ, 
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5 γΔΏΪΠΥ 8δη4 νεχαίϊοη οἵ βριῖ. ὍΤῆα ἴοο] [ο] ἀβίῃ ἢϊ5 μδηᾶς 
6 τοσοίῃοσ, δηά εαἰθείῃ ἢἰ5 ονὴ ἤξββθῃ. Βείίου ζ ἃ πδηάξα] 
το] ααϊεοίηθ55, ἢ8η Ὀοίῃ [ῃ6 ἢδηάᾶϑς 1] το] ταν} ἀπά 
νεχϑίιοη οὗ 5ρ1Π|. 

2 ὝΠΕΠΤΙ τεζιγηθά, δηα 1 5δὺν γϑη ΠΥ ἀπᾶεγ (Π6 5ὰη. ὙΠΕΓΕ 

δ. 7216 γοΐ γοαφίζ Χἷς Ζαπας Ζορεί} 67} ϑίτηρ]ς ἂς [πε νγογάς ββεῖὴ 
[ΠῸΥ πᾶν τεοεϊνεα σνεῦὺ αϊετεηί ᾿πίεγργείαϊζίοηβ : (1) ΤΠ6 ἴοοὶ ((Π6 
νγογὰ 15 [Π6 βδῃη6 85 ἴῃ ἊἿἢ. 11. 14-ὴτἰζό, Δηά 15 Πδί, Πς6 ῥχοιηΐηθηοα οὗ 
ὙνΒΙΟἢ ἴῃ Ὀοΐῃ ῬΙονευῦβ5 δπα Ἐοοϊεϑίαϑδίεβ βαῖνε δἃ5 ἃ σοῃηξοίηρ [πΚ 
Ὀείννεεῃ {Π6 ἔνγο. ΒοοΪἹἝ5), [ηΠ6 τδὴ στ ποὰξ δἰπὶ ΟΥ̓ ᾿ηϑισῃΐ, Ἰεδαϊησ ἃς 
ΠΑ] Ὀγα 5 16, 4“ [Ο]45 15 πδῃα5 ἢ 1ὴ [Π6 διϊὰ46 οὗ ᾿πάο]εποα (Ρτον. 
ν]. 10, Χχχῖν. 33), 8Π4 γεῖ ὄνεῃ ἢθ6, νι] Πῖ5. Πτηϊ 6 ἄδϑιῖταβ, δἰίαϊηθ ἰο 
[Π6 {ταϊτ!οὴ οὗ ἴποβα ἀθβίγεβ, “'δαίβ 15 πηδαὶ ̓̓  δῃη4 στϑ]οϊσεβ τῆοσα [ῃδῃ 
1[Π6 νῖβε δηᾷ [δγ-ϑισῃίθα τῆ ἤπ45 ἢ15 ἀδχίθγοιιβ δηα ϑπσοθββϑία] ὑΟΥΚ 
ΕἸΩΡΙΥ δηᾶ υὑπϑαιϑίγίηρ. (50 Αἰμδραγρ.) ΕῸΓ [15 5εη86 οἵ (ῃῆς νγογάϑς 
“ἐρφίβιῃ ἢἷς ἤδβϑῃ," να πᾶνε (ῃῆ6 ἀϑᾶρὲ οὗ ἔχοά. χυϊ. 8, χχί. 28; [58]. 
ΧΧΙΙ. 13; ΕΖΕΙς. Χχχῖχ. 17. 850 δίκη, [Π15 ἐπουρης σοῃογαβ ἢ {Π6 σοη- 
τοχί, δηἀ δβχρύξϑββεβ (ῃ6 56η86 οὗ οοηίγαβί θείνγεεη [Π6 [δι] υσε οὗ δϑρί πῆρ 
Δοίν Υ δηα 5Κ111 ἰο δἰίαϊη [6 Παρριη6855 [Π6Ὺ αἱπὶ αἵ, δῃᾶ {π6 [δοΐ {παῖ 
{Πο886 ἼἼὴΟ ἄο ποΐ Ἔυξῇ ΨΟΥΪς (ΟΥ̓ δη]ουπηθεηΐ σεΐ δ5. [1]] ἃ βῆατε οὗ 1ἴ-- 
Ῥεῆαρ5, βυϑῃ ἃ [1]16γ---αϑ Ποβ6 γηο ἄο. (2) Τὴδ Ἰαϑί οἰαιβε μα5 θεεη 
1ηἰορσγείεα, 85 ἴῃ {Π6 ΑΝ. 85. ππεδηϊησ Πς6γ8}]γν (δι [Π6 5] ἢ [α] τηδη 
ἐς σΟΙΒΠΠη65 15. οὐ ἤδβῃ,᾽ 2.6. τεάπσαϑ ΠΙτη561} 11 ΘΥ8}}Υ ἰο {Π6 Ῥονευίῦ 
Δηα βίαγνδίϊοη ὑνΏ]Ο ἢ συ]τηϊηϑίαθ ἴῃ ΠΟΥΤΟΥΒ 50 85 {Π15, 85 ἴῃ [58]. 
ΙΧ. 20; [εἴ΄. ΧΙχ. 9, οὐ, βρυγαίνεὶγ, Ρ᾽η65. ἀνα ἀπά εΥ {Π6 σοΥγοαϊηρ 
ΠΟΔΠΪΚΕΥ οἵ ΕΠΥΥ 8η4 ἀϊδοοηίθηί. ΕῸΥ (Π6 Ἰαϊίευ πηεδηϊηρ, ΠΟΥνΈΨΕΥ, 
να ἤᾶνα Π0Ὸ δίπουν ἴῃ {π6 ἰΙαησιασε οὗ {Π6 ΟΙἹα Τεβίδμγεηΐ, δηα 50 
ἰαῖζεη, {Π6 ραββαρα Ὀβοουηθβ. ΟἿΪΥ ἃ νγδιμπίησ, αἰζευ [Π6 τη Π ΕΓ οὗ {Πα 
Ῥτοόνεγθϑ, αραϊηβί {Π6 βίη οἵ βίῃ, δηᾷ 85 βϑιοῃ, 15 ποῖ ἴῇ ΒΔΥΤΊΟΠΥ ΜΙ 
[ῃ6 ἀοτηϊηαπί ἀεβροηάθηου οὗ ἰΠ15 βίασε οὔ 1ῃΠ6 νυ ει 5 ἜΧΡΟΥΘΠσα. 
ΤἼΘ νἱθνν ΜΏΙΟῊ 5665 [ἢ νϑῦβ6 5,5 [ῃ6 τ ς}ΕΥ᾽ 5 σοηἀδιηπδίϊοη οὗ βἱοίῃ, δηά 
ἴῃ νεῖβα 6 [6 δῆϑυνεσ οὗ {Π6 5]οίῃξι], βθεῖηβ ουἱὐ οὗ Κεερίηρ ψ ἢ {πε 
σοηϊεχί. 

6. εέ67 ἐς ἃ λαγια γε τοΐξζ χιῖοί7455) ΤΠῊδΘ Ρῥγεροϑιίίοη 15 ἴῃ Ῥοίῃ 
οἸδιιβαεβ. 8ῃ ᾿ἰπίευροϊδίίοῃ, δηα νγε 5ῃου]α τεδα “ἃ βϑηᾶϊα] ΟὗὨ ΤΘΡΟΒΘΒ,... 
ὕτο μδηαξ15 οὗ ὑγαυδῖ1 δι ἃ ϑϑᾶϊη θ᾽ οα τὶ πα.᾽ [τ [ΟΥπὶ {Π6 βαγηρ ργε- 
βεηΐβ ἃ ΡΆΓ8116] ἰο Ῥίον. χυ. 17, “"Βεί(ε 15 ἃ ἀϊπηεγ οὗ ΠευῸ5 εσα ἰονε 
15, [Ώδῃ ἃ βί8])]εα οχ δηά μαίγβεα {πεγθνί ;᾽ θαΐ {π6 Ππουρῆΐ 15 ον] ΟἸΒΙΥ͂ 
οὗ ἃ 1685 δἰῃῖοδὶ σμαζαοίεσ. ὙΤῃδ ἔδε]ίησ Ἐχρυθββθα ἴῃ γεῦβεβ 5 δῃᾶ 6 
([ῃς Ἰαἰίευ σοηῆτγτηϊηρσ {Π6 ᾿ηἰεγργείδιςοη 7ι5ἰ σίνεη οὗ [Π6 [ΟΥ̓ Π.6Υ) 15 5ΈῈ 0 ἢ 
85 Ὑ7Ὲ ΤΊΔΥ͂ {Π1η]ς οὗ 85 τιβίησ ἴῃ {Π6 τη οὗ 8ῃ διῃλὈ]ς1ου15 βίαίθβῃηδῃ ΟΥ̓ 
γίβί βί γι νἱησ δἴζου δπηθ, 85 ἢ6 Ἰοο]τβ οα {Π6 αρέες }α 7 γι1671{6 οἵ 8. ἰα22Ω70716 
αἱ ΝρΊεβ, μα! πακεά, Ῥαβκίηρ ἴῃ [Π6 σι, δηα τανε] ησ ἴῃ [Π6 εη]ου- 
τηθδηΐ οὗ ὨΪ5 νγαίευ-τηθοη, ΤῊ ομα νοι] δ βοῇ ἃ {1η16, αἰπηχοϑ σἤδηρα 
ὈΪδοαθβ ψ ἢ {πΠ6 οἴμοσ, Ὀπὲ παΐ βουηβίῃϊησ δἰζευ 411 ουθ] 45. ὙΠ6 ψοσάβ 
ἢανα δἰηγοβί ἃ νευΌ8] ρδυδ ] 6] θη ἴῃ ΟἿἿΓ σοϊημηοι ΕΠΡΊ5η ΡτόγυεΥ ““ἃ 
ὈϊΓὰ ἴῃ {Π6 Παηά 15 ψόουίῃ ἔνο ἴῃ [ῃ6 Ὀυ5ἢ.᾽ 
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15 9η6 σῴλιο, δια ἐἦ676 ἐς πιοὶ ἃ. Βεςοηᾶ : γϑὰ, μα μαίἢ ΘΙ ΠΟΥ 
ΟὨ]α ποὺ ὑσγοίμεῦ: γεὶ ὧς ζθε τὸ δῃᾶ οὗ 8]1 15 Ἰαρουτγ; 
ΠΘΙΓΠΘΙ 5 Π15 εγς 58|15Π6 64 τυ Τἱοῃ 65; ΘΙΓΠΕΓ σαϊίβ 6, ἘῸΓΥ 
ΟΠ ἄο 1 ΙΑ ΌουΓ, αηα θούδανα ΠΥ 5011 οἵ σροοάΡ ΤΠ15 Ζ5 
4150 γϑηϊν, γεϑ, ᾿ὑ ὅς ἃ. 50Γ6 {τᾶγν811. ὕπνο 476 Ὀεζίου [ἤδη 
ΟΠΘ; Ὀξοδιιθϑα {ΠΕΥ Πᾶνα ἃ φορά τονγαγά ἔοσ {Π6ῚῚ ΙΑ ΌΟΌΓ. 

8. 7λἼε;ε ἐξ ογ716 αἦογῖ6, γα] ἐλέ6 ἴς το ὦ σεζολ] ΓΘ σαζΖε οὗ {πε 
566 κου πον [4115 οἡ Ὡποίπμευ ρἰοίασε. Τηαΐ ΠΏ δι Καβ Πἰπὶ 85 δη- 
οἰϑὺ Ἔχϑιῆρ!ς οὗ ([π6 νδηϊ οἵ Ππαμηδῃ εἴογίβ 15 {πῸ6 τεαπθηΐ ἸΟΠ 6] 1655 
οὔ [Π6 οΥϑΠΙΡΡΕῚ οἵ γε. ἨΚῸ 15 οὔβ, δῃηά ἢ6 ἢδ5 πὸ σοϊηραπίοῃ, ΠῸ 
Ῥδυίπεῦ οὐ [6 η4, οἴἴδη ἤθη Ὀουπά ἴο Πϊπὶ ὈΥ (ἰε5 οὗ Ὀ]οοα, οΠ1]ἃ οΥὗ 
Ῥτοίῃεῦ, γεὶ Πα Ἰασουτβ οτ, 85 πουρῇ Πα τηεδηΐ ἴο Ὀ6 {πΠ6 ἰουπάεσ οὗ ἃ 
ἀγπμαβίγυ. “δ πεαρείῃ Ὁρ στῖομθβ δηά ἰςηονγείῃ ποῖ ΜἼῸ 5124}] σαί ευ 
{π6 πη 5. χχχίχ.' 6. 

712211}67 ἐς 15 εγὲ σαΐξζεβοαῖ τοῦδᾷ γήολθ51] ΤῊΣ νγογᾶβ ραϊηΐ νἱνιά]γ (ἢ ς 
5ΡΘΟΙ4] οπαγαοίογβίϊς οὗ ἰπς ᾿Ἰπϑαίϊα ὉΠ οὗ ἀνϑυῖσα, 

““Οὐρβοῖῖ ΔΙΟΥ ΠΠΠΠ11 Ππδηΐιη) ᾿ρ58. Ραοιηΐα ογαβοῖί, ἢ 

ἐ50. στον5. ΟἿἿΓἿ ἰἴονα οὗ νγεα ἢ δ5 σύονβ {π6 να ἢ [{561{. 

γιοῖξλ 67), δαϊέζ ἦδ, 27, τυλογὲ ὧο 7. ἰαδοι 7] ὍΤΠΘ ψογάβ ἴῃ 1{41105 “ βϑίνῃ 
ΔΘ ἜΧχρυεβϑ [Π6 τηθαηϊηρ οὗ {Π6 οὐσῖηαὶ θα ἀδρτίνε 1 οὔ 5 ἀγατηδίίο θο]- 
Π655. Τῆὴ6 5ρΡθα ΚΟΥ Δ ΡΊΠ65 Πἰτη56][1π {Π6 Ρ]δοα οἵ [Π 6 τηϊβοὺ δηα [15 15 
1Π6 φαρϑίϊοη ΘΟ ἴῃ ἰΠαΐ σα5ε Π6 ἡγοῦ ]α αϑὶς. ΤῊς Ρῥἱοίατγα 15, 85 1 ΕΥο, 
ἃ γεῤίοα οἵ [ῃαἰ αἰγεαᾶν ἄγαννῃ ἴῃ ΟΠ ΔΡ. 11. 18, 10. 

9. 7ἴυο αγὲ ὦΦείίεγ ἐλαγε ογ6] “ΠῊ6 βίγαϊη οἵ τηοσδ᾽ϊβίησ ψ ῖο ἢ 
[Ο]]ονγβ ἱπαϊοαίεβ αἱ 1θδαβί {Π6 τενῖνεα σαρδοῖν [οσ ἃ Ὀεϊίου [βε]ηρ. Α5 
τὴς Ὀοραύθυ μά ἰυτηεα ἴοτ {Π6 τϑϑίϊεβϑ βίσνιησθ οὗ [6 56ε]κοὺ δΕΟΥ 
νΘ ἢ ἴο [Π6 δι ρ]6 δη]ογιηεηΐ οὗ {πα ΙΔ ουτηρ Πα ΟΥ Ἔνθ [16 56η- 
5.0 115 ρΙθαβιτζα οὗ {Π6 ἸπΔο]θηΐ, 50 ΠΟΥ ἢ6 ἰπτη5 ΠΌτη {ΠῸ ᾿ἰδοϊδίίοη οὗ [Π 6 
ἀνϑυϊοιοιβ ἴο {πΠ6 Ὀ] βϑίησβ οἵ σοτηρϑηϊοηβηρ. Ηδεῖς αἱ ]Ἰεαβί, ἴῃ {Παἱ 
ὙΜΠΙΟΝ σΔΥτ165 ἃ τηδῃ οἷἱ οὗ ὨΠπΠη561Έ, [Πεύα 5 ἃ το] βοοά, ἃ ροϊηΐ βοογβά 
85 ““σαϊῃ." ΤΠ ῖὰ αἷβο, ονοῖ δηά ἅθονε ἢἰβ οὐνγῇ βχρϑυίεποβ {Π6 ϑβεϊκοῦ 
ΤΊΔΥ πᾶνε Ὀθεη ΠεΙρεά Ὀγ [Π6 οσαττοηΐ ἐπουρῆϊς οὗ Πἰ5 ατεεκ ἰθδοῃοτῖϑ, [Π6 
κοινά τὰ φίλων οὗ πες ῥΡτονεῖ, οὐ ἴῃς 11π65 οὗ Η ΟἸΊΕΥ, 

Σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω, καὶ τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν 
Ὅππως κέρδος ἔῃ" μοῦνος δ᾽ εἴπερ τε νοήσῃ, 
᾿Αλλά τε οἱ βράσσων τε νόυς λεπτὴ δέ τε μῆτις. 

Ἄδα ἱΐο ἰορσοίμοσ ρο, βοῇ ἔοσ [π6 οἰπεῦ 
[5 Πιβί ἴο {π|ηὶς ψνηδὶ Ῥεϑὲ νΨ}}}} ΠεΙρΡ ἢἷ5 Ῥτοίῃεσ ; 
Βαΐ ομα Ψ͵ὴο νγ81Κ5 δ]οπθ, ἐποιρὴ νυνῖβα ἴῃ ταϊπά, 
ΟἵἩ Ρῦτροβε 5]ονγ δῃηά ἼἿοιηβεὶ ψεαῖς γα βπά.᾽ 

Τῆκσά, Σ. 22.---Ὸ, 
50 (ῃς6 ατξεῖς ργόνετ τ8η 85 ἴο πε η5 

χεὶρ χεῖρα νίπτει, δακτυλός τε δάκτυλον. 

“Ηδηά οἰθαηβείῃ μαηάᾶ, δηᾶ βησου ἤηρεῖ Πμεῖρϑβ." 
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Εοῖ 1 ἴῃεγ [4]1}, [8 ομξα ψ}} ΠΗ ἪΡ 15 δον: θὰΐ ψοα ἴο 
ἢ1π Ζἤαέ ἐς δίοῃςβ γῇ Πα (4]16 ἢ; ἔοσ ἀξ λαΐζ ποῖ δῃοίπεῦ 
ἴο ΠΕ6ΙΡ πὶ θρ. Αραΐῃη, 1 ὕνο 116 ἰορείμεσ, [Πφη ΤΠθῪ πᾶνε 
ἢδαΐῖ: πὶ ον οδῇ οὔθ Ὀ6 ψγΠῚ αἰολεῦ Αηά 1 οὔβ ργενδι 
ἀρδϊηβί Ὠ1Π1, ἔνγοὸ 51:4}} νυ] βίδηα Πϊπ; δΔη4 ἃ [ἢτϑε- ΟἹ] σοτγά 
15. ποῖ αι κὶν ὈτόΚαη. 

ΤΙῆς ““ροοά ταννασα ᾽ 15 τηοτε [ἤδη [Πε ΠΊΘΥ6 ΠΠΟΠΘΥ ΓαϑαΪί οὗ ραυἐ πο Υβ ἢ], 
ΔΠ4 ΠΏΡ]165 {Πε ἸοΥ οἵ 

“64 {Πουρη 5 δηα σοιηβε 5, θαααὶ Πορα 
Απά Παζαγά." 

ΤῊς ἸΙογαΐασα οἵ νν611-ΠΙΡῊ 411] αρὲβ δῃηὰ γάσεβ ἃΡΟυ Πα 1 ΘΧΡΥΘΘΘΙΟΠΒ5 
οὗ ἰῃς βαῆβ {ποιρῃΐῖ. Ατὐϊβίοι]ε ἀβαϊοαίεβ ἔγο νος Ῥοοῖκ5 (11. 
1Χ.) οἱ Πῖ5 Ετηϊοβ ἴο {Π6 βιιθ]εοί οὗ ΕὙΪΘΠ 5Π1Ρ, δηα Ο(ἰσεῖο τηδάα 
1 [ῃ6 [Πεῆῖς οἵ οὔβς οἵ ἢ15 πηοϑί Πηϊβηθα εβϑᾶγϑ. (ΟΠ ΠΟ ηΪ]γ, Πον- 
ΕΥΕΥ͂, Τ6 ταβίβα 11, ἂἃ5 {ῃ6 ΨΥΠΕΙ ἄοα5 ΠθΥθ, ΠΊΔΙΏΪΥ οἡ {Π6 Ὀαβὶβ οὗ 
Ὁ{Π|γ. “ὙΠΕ ψῖδα πδη,᾽ 5ᾶγ5 ϑεηῆξοα (2 21:2. 1Χ. 8) ἤοτη ἢἰβ5 ΠΙσΉΘΓ 
Θίοις βίδπηάροιϊηί, ““περᾶάβ. ἃ {πἸεηα, ποΐ δἃ5 ΒΡ οαυσιι5 ἰααρῃΐ, [Παΐ 
Πς ΤΔΥ πᾶνε ομβα ἴο 5811 ὈΥ͂ Πῖβ Ρεὰ ψῇξη Π6 15 1], οὐ ἴο Πεὶρ 
μη ΏΘη Π6 15 ῬΟΟΥ͂ ΟΥ ἴπ ρῥτίβοῃ, Ὀαΐ ἰΠαΐ 6 τπδὺ πᾶνε ομα ὈΥ 
ΨΠοβε Ρεὰ ἢδ ΠΊΑΥ 511, ΠΟΙ Π6 ΤΑΥ͂ ταϑοσα ἤθη ΠΕ [5 δἰίδοϊςοα ὈῪ 
ἴος5." χε τῇαὺ ροϊηίΐ αἷβο ἴο Ῥίον. χυἹἹ. 17, ΧΧΥΙ. 17, 8Δη4 [Π6 [εν ]5ἢ 
ῬΙονοΥ “6 πα ΜΙ Ποὰΐ ἢ 645 15 Πα ἃ 16 παπᾶ ψποῦῖ {πε τὶσῃι᾽ 
(Διγάε Αδοίλ, ἔ. 30. 2) ἃ5. αἰζεγαηοθβ οὗ ἃ {κ6 πίττα [Τί 15, Ποψανοῦ 
ἴο Ὀς ποίεβάα, ἴῃ σοηπμεχίοη 11} {Π6 11η6 οἵ {πουρηξ ἰπαΐ μᾶ5 Ῥβθῃ 
ΒΙΓΠοτίο [ο]ονγεά 1π ἴμεβε ποίεϑ δ5 ἴο [ῃΠ6 ἀαίβ δῃηα διίπουϑηρ οὗ {ΠῈ 
Ῥοοῖς, [μαι [ῃ6 ῥτεξοϊοιβηθβθθ οἵ ΠΊΘΠαβῃ!]ρ 85 ομθ οἵ {πε Ἰογ85 οἵ [8 
νγ85 ΒΡ ΘΟ ἢν οΠαγαδοίεσγιβίῖο οὗ ἴπΠῈ βοΠοο] οὗ ΕΡίσυσιβ (ΖΕ ]6υ, ϑζοΐες αγια 
ίειεγέεαγιδ, ο. ΧΧ.). 1 γγὰβ ψι ἢ (πεῖ [μ6 ὨϊρΠθβδί οὗ μυιηδῃ σοοάϑ, 
δηα ἰῃ6 ψῖδα ψου]Ἱα ναῖπθ 1 δ5 πε οἤϊεῖ εἰειηεηΐ οἵ ββουσν (Πορ. 
1,Δοτί. Χ. 1. 148). ΤΠ ΡΥΠΟΙΡΙ6 ἴππ|5 αβϑεγίεα ἢηά65, 1 πλᾶὺ ΡῈ δάάεα, 
115 ΒΙσῃεβί βαποίϊοῃ ἴῃ ἴῃς νη ]βάοιη οἵ Ηϊτη Ψ8Ο βεηΐ ουἱ Η!5 ἀἸ5οῖρ165 
ἐέξνγο 8Πη4 ἔνγο ἰορείμεσ᾽ (1 αϊκα χ. 1). 

ἐ7 ἐλεν 21] ὍΤΕ 5ρεοῖαὶ 1Ππδίγαϊζοι ἀρρβαῖβ ἴο 6 ἄγανῃ ἔγομι {Πα 
Θχρεύίθηοα οἵ ἔνγο ἰγαν 8116 γ5. [1 ΟΠ6 5110 ΟΥ βίη Ὁ]6 ΟΠ ἃ βίξβερ οὐ ΤΟ ΟΚΥ͂ 
Ραΐῃ [ῃς οἴμεῦ 5 αἱ Παηᾶ ἴο τϑῖβε Πἰπι, ΨΏ116, 1 Ἰθῇς ἴο ΒΙτη56], Πα 
τσ Πᾶνα ρα ϑῃεά. 

11. {7 ἔκυο 1 ἐοσείζ67}] τα ἀσαΐῃ {πῸ ἐχρεγεησα οὗ ἔγανεὶ σουηθ65 
Ῥείοτα 5. ϑ]βερίῃρ οἡ ἃ οο]ά δηά ϑβίουταυ ῃϊσῃΐ, ὑπάθγ [ΠῈ ϑδηὴα 
οογουϊοῖ, ουὁ ἴῃ Ἐαβίθσῃ Ποιιβ65, Ἱ ἢ {Πεὶ, πηρσίαζεα ἱηάονγ5 8Πη4 τηϑην 
ἀταυρῃΐβ, ἴνγο ἔπΠ]Ὲπη5. Κερί βοὴ οἴμει Ὑγαῦπι, 1186 ομα τεϑίϊησ ὈΥ͂ 
ΠΙΠΊ561 που αν βϊνεγεα ἴῃ αἰβοομπηίοσί. (ΟΟΠΊΤΠΟΠΙΥ 845 ἴῃ Εχοά. 
χχὶὶ, 6, τῆς τηδηῖ]6 οὗ [ῃ6 ἀδΥὺ βεγνεά δ]50 85 [πΠ6 Ὀ]δηκεῖ οἵ [πε πηἰρῃΐ. 
50, οὗ οουϊβα, 1 ψου]Ἱα ΡῈ ΜΙ ἴμοβα γΠο ἔγανβ]]εα δοσοσάϊησ ἰο {Π6 
τὰ ] 6 οὗ Μαίϊ. χ. το. 

12. 27) ογό 2γευαίί ασαϊγεί 172] ΒΒείίεσ, 1 δι Τη81 ΟΥ̓ΘΙΡΟΥ͂ΤΘΙΒ ΠΤ 



νν. 13, 14. ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΘΤΕΘ, ΙΝ. 143 

Βείίει ὧς ἃ ρΡοοῦ δηῃάᾶ ἃ 1568 ομἹ]α τΠΔηῃ 8δη οἱ δηᾶ ἔοο] 5} 13 
Κίηρ, ψγηο Μ01}} 0 τῇογα θ6 δΔαἀπλοη θη θα, ΕῸΓ ουξ οὗ ΡὈΓΒΟΠ τα 
ἢ6 σομηθίῃ ἴο ΓΕΙΡ; ΏΘΓΘαΘ. αἶθὸ ἀξ Ζλαΐ ἐς Ὀοσ 1 ἢ15 

μαῦ 15 8106, γϑὺ ὕγχχο 51,811 ψιπϑύδηἃ. Αποίμοσ ᾿ποϊάθηϊ οὗ (τανεὶ 15 
Ῥγοιρῆς Ῥείοσα 5. ΤΠ ΤΟΌ ΘΙ ΤΊΔῪ 116 ἴῃ διηθαβῃ. Αραϊηβί ομα ἢΪ5 
αἰΐδοϊς ννουἹα ΡῈ βϑισοδβϑίαὶ ; {Π6 ἴτψο ἱπα πᾶς ἀείε πα θαςοῇ οἴου δηά δῖα 
Βανά. 

α ἐλγεεγοϊα «ογ( 1ς τιοΐ φιεδίν ὁγοο}} Ῥεγῆαρα πὸ νογάβ ἴη Εσοϊ6- 
βιαβίαθϑ αὐ Ὀείίε Κηοόνῃ πὴ {Π|5 ἃ5. ἃ ῬΥΌν Ύ1841 ἜΧρΎ βίο ἴοὺσ (Π8 
5: ΘΏΡΊ οὗ πη1Υ. [{ αἸΠε 5 [τοπὶ (Π6 Ῥτανίοιβ 1Ππϑίγαίίοη ἴῃ βυρρεβίϊησ 
{π6 {πουρῆϊΐ οὗ ἃ [ΠΕ μά 5Π1ρ ἴῃ ΠΟ ἢ τόσα [Πδῃ ἔγγῦο ῬΘΊΒΟἢ5 δῖδ Ἰοϊηβά. 
“ΤΉ γβε[Ο] 4 ̓ 15 σΠοβεῃ 85 8 δρι[Πεΐ, ραγν ἃ5. σαυγγιησ οἡ {πε πουρῃῆς 
ΠΌΠΙ ἔνγο ἴο ἰἤγ6 6, 85 1 ῬΊΟΥ. ΧΧΧ. 15, 18, 21, ΠῸΠῚ ἴἢγαα ἴο [ουτ, ΡΔΙΓΥ͂ 
Ῥϑοαιβα “γε ο᾿ ἡ ννὰϑ ΤΟΥ [Π6 [ϑγδαὶα {Π6 ἰγρίσαὶ Πππ ΕΥΓ ἰου σομρ]είε- 
1655, ΡΙΌΡΔΌΪΥ αἰβο Ὀεοδαβε [Π6 τορα οἵ ἴῆγεα βίγαηαβ νγὰβ {π6 βίγσοησεβί 
οοΙα ἴῃ τι586. Τὴ ῥσονευθῖαὶ ον πὴ Πα 5 παίαγα!]ν ἰΘαἃ ἴο τηϑη10]4 ΔΡΡΙ]]οδ- 
τἰοη οὗ {πΠ6 τπαχὶπη, ἀπά {πΠ6 ἀδνοις ἱπηασιπαίϊοηῃ οὗ [Π6 ᾿πίθγριείειβ 85 
566} 1 ἴἴ ἃ τείβγεησε ἴο {πε ἀοοίτπα οὗ ἰη6 ΤὭτγεα ῬεΥβοηβ ἴῃ {ΠῈ ὉΠΙΥ͂ οὗ 
[ῃς (οαπΠεαά, ἰο {πΠ6 πηΐοη οἵ δι, Ηρα δπα (αγίγν ἴῃ τῃ6 (τ βιίδη 
16, ἀηα 580 οὴῦ. ΤΏ δ656, ἴἰ παεβα βοδίσεὶυ θ6 5814, 116 δἰτοσείῃθσ ουίβί 46 
{Π6 γδῆρσα οὗ πε ἐπουρῃηίςβ οἵ (η68 ῬΘΌδύθυ. 

18. Δείζεγ ἐξ ἃ οογ αγαὶ ἃ τυῖδο εἰ] Ῥοείίοι, γοῦηβ τ8η. Τῆε 
ΜΟΥ 5 ἀΓῈ σεηθ 8] ἘποιρῊ Ὀπὶ [Π6 Πρ ΠΥ οὗ σοπηηγεηΐαίοτβ μα5 βοιρῇῃς 
[ΟΥ̓ Ἔχ ρ]85 ἴῃ ἢϊβίουυ, ψΈΪοῃ {Π6 νυυϊου, δοσογάϊησ ἰο {6 νδιυϊηρ 
ΤΠΘοΥϊῈ5. ἃ5 ἴο Πῖ5. αδίβ, τῇδ πᾶνε ἢδαᾶ 1 ἢΪΐβ ἱπουρῃϊθ. ϑ0οῇ, δ... 8.5 
ΑΡτδῆδπι απα ΝΙΩτοα, Γοβερ ἀηα ῬΠΔγδΟΝ, Πᾶνα δα ὅδ] (411 {πε5ὲ 
Α.Θ ΠδΙη64 ἴῃ ἴΠ6 772:4γ}αδὰ Διολεοίείλ, 5ε6 “εἰγοαμείϊονε, οἢ.. ν1.), [οαϑἢ δηᾷ 
Απλγαζίαῃ, Ουπιβ δηα Αϑβίγαρεϑ, [Π6 ΒΙρῇ ῥυϊεδί Οηΐϊαβ δηα ἢ15 ΠαρΠανν 
Τόβθρῇ (οἶτγο. Β.6. 246---221, 566 [οββρίι. “42:1. ΧΤ1Π. 4, ἀηά Νοίξε οῃ πεχί 
γε 56), οὐ Ἡετοά δηά ἢ15 5οῃὴ ΑἸοχαπάθσ. Νοπε οὗ [ἢ656 1θη[Ποδίοηβ 
α.α δ[οσείμου βαςἰϑίδοίοτν, δηά 1ἰ 5 χαϊθ ροβ510 16 {πα [Π6 Ὑυυ τε. ΤηΔΥ 
5ΠΏΡΙΥ πᾶνε αἰςεγεα ἃ σεπείαὶ βίαι θυηθηΐ Οὐ ΤΊΔΥ ἤᾶνε Πα 1Π νἱδνν 50ΠῚ6 
ανεηίβ οὗ ννῃ]οἢ γε Πᾶνε ΠΟ τεοοτά, [}ἢἡ 54. ἵν. 8, 9 γγὲε Πᾶν ἃ ΠΊΟΙΕ 
εἸοχψαθηΐ πἰίεγαποβ οὗ {Π6 βαῖηα ἱπουρῆΐϊ, ““Ηοπουγα]6 ἀρ ἰ5 ποί ἰπαὶ 
ὙΠΙΟἢ βίδηάδίῃ τη Ἰθηρίῃ οὗ ἰἰπ6 οὐ {Παΐ 15 πηθαβιιγεά ὈΥ παμθεσ οὗ 
γεαῦβ, αὶ νβάοηῃ 15 [Π6 ΘΥΊΘΥ Παῖγ ἀηΐο πηθη δηα πηβροίίεά [1{8 15 οἱά 
ασε." ὙΤμε ψογά [οσ “"ο"Ἱ] 4 15 υϑεά οὗ Τοβερῇ αἱ {Π6 ρὲ οὗ 17 (6 εη. 
ΧΧΧΥΙΙ. 30, Χ]Πν. 20) δηἀ ἄνϑη οἵ [ῃ86 σομηρδηϊοη5 οὐ ἈΈΠοΡοδμὶ ΜΉΘ η 
[Π6 Ἰαἰίου νγὰβ5 ονεὺ 40 (τ Κίηρϑ χί!. 8). 

14. 707, ομέ ο φγίδον δ εογιοέλ ἐο 7619] ΤῊΘ Ργοηοπηϑβ δῖα 8Π1- 
Ῥίστοῦβ ἴῃ [η6 ἩΘθτονν 85 ἴῃ ΕΠΡΊ 5, δπα [Π6 οαιιβ85 Πᾶνα σοηβθ ΘΠ} 
Ῥεθη ἴδκθῃ ἴῃ νεῦὺ ἀἰεγεηΐ νγαυ8, 85 ταίθυγησ ἴο οὴβ δηά (δ 5816 
Ῥειβόῃ, οὐ ἴο (ἢ ἔψο γγῆο ἢδα Ὀβθη πϑιηθα ἴῃ (Π6 ργθοθαϊηρσ νεῦβα (1) 
“ΕΟΥ ΟΤἹΒ Οοτλθίῃ οὐὖ Οὗ ὈΤΊΒΟΙ. ὕο Τοῖρ, ὑπουθι 6 (86 γουπηρ᾽ σιιοοθ5- 
ΒΟΙ) 7Ὑαβ ὈΟΥῚ ῬΟΟΥ͂ 1 15 Κὶ πρἄοχῃ" ((Πδΐ οὗ [ῃε οἱ Κίῃηρ, οὐ {παὶ ψῃίϊοῇ 
ννὰ5 αἰτευνναγάβ ἴο θ6 15 οὐ); ΟΥ̓(2) ““ἘΟΥ 016 ΘοΙ ἢ οὖ ΟΥὨ ὈΓΙΞΟΠ 
ἴο ΤΟΙΡΉ, 1116 ἃ Κἰπρ᾽ ὍΘΟΟΙΊ65 ἃ ῬΟΡ̓ῬΆΥ ἴῃ μἰ5 Κη σᾶομλ." Ηδφτα δἷβὸ 
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Κιηράοπι Ὀεσουηείῃ ροοῖ. 1 ςοῃϑβιεγεά 81} [Π6 ᾿Πἰνηρ ΒΙΟἢ 
να] κ ὉΠάΘῚ (ῃ6 σὰπη, ΜΙ] [εξ σθοοπα οἢΠ]ἃ [παι 5}4}} ςἰαπά 
2 ἴῃ Ὦ]5 ϑδίεδά. 771676 ὅς ΠῸ επᾶ οὗ 4]1] ἴῃ6. Ῥξορὶβ, δζεῖι 
οἵ 411 [Παὶ ἤανεὲ Ὀθβεὴ Ὀείοτε ἰῆθηι: [ΠΘΥ αἷδο (ῃδὲ σοῖηθ 
Δἔτου 514] ποί γϑ]οϊοα ἢ ἢϊπι. ΘΌΓΕΙΥ [Π15 απο ὦ νδῃηϊῦ δηά 
να χϑίιοη οὗἉ 5ρ:{1{. 

ἃ τείεσεξηοςα μᾶ5 Ὀθεθ (οτηά ἴο (ῃς Πἰβίοτυ οἵ Οηΐαβ αηάθυ Ῥίοϊειην Επιοτ- 
σεῖεϑ. Τοβερῆιβ ἀββοῦθα5 ΠΙπὶ (4722. ΧΙ. 4) 845 ““οἵ ἃ {π||{16 50] δηά ἃ 
στεδῖ ἰονεῦ οὗ ΤΠΟΏΘΥ "ἢ ν 116 Πἰδ ΠΕΡ αν [Ο5ΈρΡἢ ““γουηρ ἴῃ ἀσε᾽ νγαβ5 “οἵ 
στεαΐ ταραΐδίϊοη ἰοσ φυανιν, ννβάοτη δηα 1πϑίϊος,᾿ δηα οδίαϊπεα ἔτῸΠῈ 
[ῃς Κιπο' ῬΡευ ΠΊ:5510η ἴο [δ {ΠεῈ γονεηῖθβ οἵ (συ σῖα, ῬΠοσηϊοῖα, 58 πηα- 
τα Δα Τπᾶξτθρα. [1 σδῇ βοδίσοὶν θῈ 5814 ἤονγενεὺ ἰπαΐ (6 σαβε [τι 
παγγαϊθα 15. Ῥδτδ1}6] νι ἢ ννμδΐ να πα ἴῃ {Π6 γεῖβα Ὀδίοσε θ5. ὙΠοτα 15 
ΠΟ Κὶπρ οἱ] οὐ γοπηρσ, σομλΐηρ ουΐ οὗἉ ρτίβοῃ, οὐ τεάαςεά ἴο ρονεσίγ. Οἡ 
[η6. γγῇοϊθ, πη]655 {Π6 νόογάβ τείθυ ἴο 5οπὴθ ὉπητθοοΥ 64 ᾿ποϊάθηΐ, ΒΟΠῚ6 
νᾶσιια του] ηἰβοθησα οἵ Ογγιβ δηα Αβίγαρεϑ 5ε 6 5 ΤΟΥ ΠΠΚαὶγ ἴο Πᾶνα 
Ὀεβη Ὀείοσε [ῃς υυυοτ᾿β τηϊη. Ασοσοτάϊηρσ ἴο οη6 νούβίοῃ οὗ {πδΐ ἢἸβδίουυ 
Ογτβ μά Ῥεβεὴ Ῥτοιρηΐ ὉΡ ἴῃ ρονειῖν (Ηεχοά. 1. 112}, ἀΠα νγὰ5. 50 
ΒΕ ΠΟΌΥ σπατάςα {Παἰ Ηδύρασιβ δα τεοουγβε ἴο ϑἰγαΐα θη ἴο σΟΉΥΘΥ͂ ἃ 
Ιϑιίου ᾿πΐο δῖ5 παπάς (Η τοά. 1. 1232). 

15. τὐἱέλ ἐλέ δεζογα οἰτίαὶ ἐλαΐ σλαζέ τέαγια τ 171. Δὶς δίεαα] ἹΤ[ ννε ἰαϊκα 
(ῃς ννοτά “"βεοοῃά ᾽ ἴῃ 15 πδίισα! τηδαηϊηρσ, [6 οἰαιιβα τηδῪ ροϊηξ δἰ [που 
ίο (ἢ6 νῖβδα γοιηρ τΤᾺ]ΕΥ οὗ {π6 ῥργενίουβ νεῖβθ, 85 ϑιυσοθεάϊηρσ (2.6. 
ΠΟΙ] ηδ σέο ἰο0) {ΠΕ οἸα ἀηα [Οο 5} Κη, ΟΥ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἴο Ζ25 βιισοαβϑου, 
Δη4 ροϊηΐβ ἴῃ εἰμ εγ οαβε ἴο ψγῃδὲ ννε βανε ᾿βαγηΐ ἴο 64]] {Π6 “"τουβῃῖρ οὗ 
(ῃς τίβϑίησ ση." ΑἸ] σαίπει τοιηᾶ Πῖππι, δηα {ΠΕ} ΠΔΠῚ6 15 Ιεσίοη. Ποῖα 
ἰ5. “πο επά οἵ 8]1] ῃς ρεορῖε.᾽" 

16. 7147 ἐξ γ10 6711 οὐ αἰ ἐλ 2εοίε] ΤῊς ννοσάβ σοῃίϊηια {Π6 ρῥἱοίαγα 
οὗ (ῃς6 οτοννἀβ ψγῇῆο [ΟὉ]]ον [Π6 γοπηρ Κίηρ. 

ἐσεγι οἵ αἰ ἐλαΐ λαῦὺς ὀδεγε ὁφγογς ἐλε71) ΤῊς αϑὶ νγοσᾶβ αύα ποῖ οὗ {1π|6 
θαϊ ροβιίίοη. ὍΤῇῃα ρβορὶε αἴας Ὀεΐοσα {πεὶγ Κίηρ, ΟΥὁἩ γαῖ εσ, Π68 15 ὈΘΙΌΤΘ 
ὑμ6 1 811, σοϊῃρ πη αηὰ ουΐ Ὀεΐοσε {πϑῖὰ (1 ϑδτη. χυ πη]. τό ; 2 (ἤτοη. 1. 1ο);, 
τα] Ἰης δπα συϊάϊησ. Ὅδε τείεγεηςε οὗ (ἢς σογάβ ἴο [ῃ6 Μεββίδηϊο ομ1]ἃα 
οἵ 54]. ν1]. 1.45 ἰχ. 6, [4}15 ὉΠΑ͂ΘΥ {Π6 5816 σδίΘΌΥΥ 85 {ΠῸ ἰηἰογρσείδεϊοτγι 
ὙΠΙΟῊ ππα5 (ῃς ἀοοίτίης οὗ ἴῃς ΤΥϊηϊΥ ἴῃ {π6 ““ἸὨτβείο] οοτγα "ἢ οὗἉ νεῖβε 
12. [{|5 ἴππιε οὗ Ὀθοίἢ [Πδΐ {παν τᾶν Ὀ6 ἀδνοῦί Δρρ]σαίιοῃβ οὗ [Π6 ψοσάϑ, 
Ῥαΐ ἃ΄ῖξ 'ἰῃ ΠΟ 56η56 Ἔχρ  ῃδίοιυ οἵ {Πεὶτ τηθδηϊηρ. 

ἐλεν αἴδο ἐλαΐ εογι6 7267] ΤῊΪ5 15 δ ἀβ4 δβ5 {πε οσονγπίησ βίσοϊε οὗ {Π6 
ἸΓΟΩΥ οὗ Πϊβίοσυ. ΤΕ τεῖσῃ Ιοἢ ῬΕΡΊη5 50 ὈΠΡΉΕΠΥ 5Παγαβ {ΠῸ ᾿ηθυ 80] 
ἄοοτῃ, δηα επαβ ἰῃ ἀδυζηαβ5, πα τηυυτητ]ησ ΔΠ6 [αῖ]πγα. “720 γ᾽) α 2ας 
(Τ᾽ λο717716 716(ἐ55176,᾽ δια ἴῃς ρορυϊαγ Πεῖο οἵ [πε μοὺγ βπῆβ ΒἰπΊβε! 
ΒΠρῃϊεα ἐνεῃ ἴῃ 116, δηάᾶ 15 ἰοσροίίεξῃ ὈῪ {πῸ πεχί σεποδίίοη. Ὅ1Πα 
ΘΊ]οΥυ οὗ [Πς τηοβί ρΡοραϊδῦ δηα βασσεβϑία! Κιηρ 5ηδγ65 [Π6 σοτηπηοη ἀοοπ 
Δα 15 θαΐ δ5 ἃ ξἔβϑάϊηρ' ὌΡΟΣ τίμα. δῖα ἀσαΐη Π6 βἰδίθιηθηΐ 15 50 
146 1ἢ 15 σεπογα]ζαίίοη ἰπαΐ ᾿ξ 15 ποῖ βαϑὺ ἴο ἢχ οἱ 8ΔηΥ ἢίἰβίοσϊοδὶ 
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ΚεΟΡ τὰν ἔοοί ἤδη ἴπου ροθϑὲ ἴο (ῆ6 μοιιδε οἵ Οοά, 8 
Δα ὧδ τηοῦα ΓΘ αν ἰο ἤδαγ, [ἤδη ἴο ρῖνε {Π6 βδογιῆςε οὗ ἔοο]ϑ: 
[ὉΓ ΤΠῸΥ σοηβιάου ποῖ {πΐ ζἦεν ἄο εν]. Β6 ποῖ τὰϑῇ ψ] 2 

ἰἀθηςΠοδίίοη. αν, ϑοϊοπιοη ΠΙπΊ5ε]ῇ, Τεσοθοαπι, Ογσγιβ, ἈΠΕ ΟΟἤι5 
τῆς ατεαΐ, ΗἩεγοα μανα θεβη βιισσοβίεα ὈΥ [Π6 ᾿πσαμα Υ οὗ σομητηξδηϊΐδίουϑ. 

ΘΗΛΡΤΕΡΝΟ ν. 

1. Χεοῤ ἐὰν 7οο] Τῃ [με Ηδερ., 1,ΧΧ. δηᾶ Ψυ]ρ. [Π15 νϑῦβθ ἔουΠῚ5 
[η6 σοποϊιβίοη ἴο σμᾶρ. ἱἰν. Τὴ ΕΏΡΊΙΒΗ γεβίο 15 ΟὈν]ΟΌΒΙΥ τσ ΐ, 
Πονυγενεύ, ἴη 115 ἀἰν:βίοη οἵ {ΠῸ ομαρίεσ. Τρ του ϊδὲ σανυίεννθ ἃ ΠΟῪ 
τεσίοῃ οὗ ὄβεχρϑύϊθποθ. “ἊΝ δηϊυ ἢ Πα5 Ῥεεὴ ουηά ἴῃ 811 [μαΐ Ῥεϊοηρϑβ ἴο 
{π6 οαϊνγαγα βθοῦ]αγ [6 οἵ θη. [5 {πεὶν ΠΙρθοσ 116, {Ππαΐ ννμ]ο ἢ γα 68]} 
{ΠΕῚῚ τε] σίομ, ἔτεα ἴσου Ὁ Μαβί ποῖ [ῃη6 Θθρδύβσ, Ομ. 5 βία παροιηΐ, 
γα 8 [ῃ6 [0165 δῃα 51η5 ὄνβὴ οἵ [Π86 σοαϊγῬ Ηδῖθ, δ5 τηϊσῃΐ ὈῈ 
ἐχρεοίεα, ψγα μανα 8 ἱπίθυτηϊηρ]ησ οἵ ἔνγο οἰεπεηῖβ οἵ {πουρῃϊΐϊ, [Π6 
{δα τ] Π 8] ἰβασῃϊησ Μ ΙΟῊ {ΠῈ ΓΠΙ ΠΟΥ Π85 Ἰδατηΐ ΠῸΠῚ ρϑϑ]ηγῖϊδί 8π4 
ῬΙορμεί, δηά [Π8 τπηαχίτηβ ΨΏΪΟη Πᾶνα σοτηβ ἴο ἢ οτη ἢῖ5 ατεεῖ, 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἔτοτη ἢἰβ Ἐρίσυτεαῃ, ἰεαοηεγβ. Βοίῃ, 1 ΜῈ] ΡῈ βεεῆ, ἢπά 
ΘΟῃοα5 ἴῃ [8 ρῥτξοερίβ μαΐ [Ὁ]]ονν. Ὅηα ργεοερίβ δύβ βισσεβίνα ἃ5 
βῃθσίηρ {Π6 Κἰπα οἵ τε]σίοη νῖοἢ {πΠ6 ΘΘΡδῦθυ Ππδα βεεῃ 1π ΡῬαϊ]θβίϊηε, 
[Π6 σευῦπηβ οὗ [Π6 ἰουπηδ] 15ΠῚ Δ ηΠα σαϑαἸβίσυ ΜΧΏΙΟῊ δἰζεγνγαγαβ ἀενεϊορεα 
ἰἸηΐο Ῥματγιβαίθιη. ΤῸ “Κεὲρ {ῃξς ἰοοι᾽ ἡ νγὰβ ἴο νγδὶὶκ ἴὴ {πῸ Τρῃΐ νγᾶὺ, 
1ῃ68 ΨΥ οὗ τβνεύξηοθ δηά ορβάϊθεησοα (58. οχῖχ. 32, το), Ὅῆη6 ουὔϊναγά 
δοΐ οἵ ρυζεηρσ {Π6 5ῃη065 οἵ {ῃς ἔβεϊ οῃ επίεσϊηρ {πε ΤΕπιρία (Εχοά. 11. 5; 
7Τοβῇ. ν. 15). ἴτοτῃ {886 βαιπαβί {ἰτηε5 ἴο (Π6 ργεβεηΐ, {Π6 οαβίοτη οἵ [Π68 
Εαβί, νγὰβ ἴῃΠ8 ουϊνναγα ϑυτηθο] οὗ βοἢ ἃ τανεγεηίϊαὶ ἀνθ. Ὗ 8 ῃοίβ, 
α.3 σπαγδοζοσιβίῖο, [6 ϑυρϑιϊ πο οὗ [Π6 ““Ποιιβε οἵ (οα᾽᾿ ἴοσ {π6 πιοῖα 
ἔτη ]αὺ ““Ποσβ6 οὗ {Π6 Τιοτᾶ " (2 541. χὶϊ. 20; [5]. ΧΧΧΙΪ. 1, Δηα εΪ56- 
ΜΠ Εγ6). ῬΟΒΒΙΟΙΥ [Π6 ἰδ πὶ τηΔΥ θεὲ τι6(, 45 πη Ρ5. ᾿ἰχχῖν. 8, Ιχχχῇῆϊ. 12, ἴο 
πο] 468 ΞΥΠΑσΌσιΕ5 85 ν0Ὲ]] 85 Π6 Τ Πρ] 6. Τα ργεοθρί ἱπ1ρ1165 {Παΐ Π8 
ΨΏΟ οῖνεβ ἴἰ ῃδ4 βεεὴ (Π6 πεεά οὗ 1. Μϑεὴ ψεῃηίΐί ἰο ἴΠ6 ρίαοβ. ψγΠθτα 
ΠΕ ὙΟΥβΙρρεα ἢ Π{{|π ΓΠουρῃΐ πὶ 1 νγαβ ἱπἀεεά ἃ Βείῃ- 6], οὐ 
Βουβα οἵ (οα.᾽ἢ 
α»ιαὶ ὧδ »2076ὲ γέααγν ἱο 447] ὙΠ6 ψογάβ μανε Ῥεεη αἰ θυ ΕγΥ ᾿πίου- 

Ρτείεᾶ : (1) “"ἀβὰ ἴο ἄτϑνγ ποὺ ὅο ἨΘαΤ 15 Ὀδυῦου ὑπ8πιο 0 ΟΥ̓ΘΥ ὉΠ 6 
ΒΘΟΥΊΠΟΒ... ;᾽ δηα (2) “ΤῸ πδὺ' (ΞΞ ΟΌΘΥ) 15 ΠΘΑΙΘῚ (1.6. 15 [Π6 ἔΠΙΕΥ ΤΑΥ͂ 
ἴου [ὴγ ἴοοέ ἰο ἰ8|κ6) 881 ἐο οἶἶϑυ ὑμ68 βϑοσϊῆορα..." ΤὉὍ8ε σεηείαὶ βριτῖ οὗ 
[88 τηδχὶπὶ ΟΥ̓ΡΤεσερίὶ 15 1ἀθηί1081 τ ἢ ἰπαὶ οὗ 1 ϑδτη. χν. 22; 5. ΧἹ]. 
6---8, 1. 8---14, 11. τό, 17. ΤΕ ““5δουῆσα οὗἉ [οοἱβ᾽ δ5 ἴῃ Ῥίον. χχὶ. 27 
15 {παι οἤετγεα Ὀγ {με πηροάϊν, δηά {πεγείοσε δῃ ἃ θοπι! πα]! η. ᾿ 
70» ἐλδν εογεοἹαφγ γιοΐ ἐλαΐ ἐΐεν ἄο εὐ] ΤΠ ΑΝ. 15 ρΡεύμδρ5 βι ΠΟΘ ΉΕΠΥῪ 

εχρυθββῖνα οὗ [Π6 τηθαηίησ, Ραΐ {π6 [ο]ονησ νδυῖοι5 τε ἀθυηρθ Πᾶνα 
Ῥεβθὴ βυρρεβίβα : (1) “ὍΠΟΥ ΚΠΟῪ ποῦ, 50 ὑπδῦὺ Π6Υ ἀο 6011. 2.6. {ΠΕ Ὶ Ὁ 
Ἰσθούδηςσα 16845 {Πεπὶ ἴο 51π; (2) “ὉΠ 60 ([πΠοβεὲ ψῆο οὔδυ, μεδτ) ΚΠΟῪ ποῦ 
ἴο ἄο 6Υ]1,᾽ 2.6. {Ππεὶγ οὈβάϊθησα Κεαρϑ ἴπθπὰ ἔτοτα 11. Οἱ {Ππ658 (1) 566 15 
ΡΓαΐίθγα 18. Ῥγοίεβξίβ δσαϊηβί α βιιρογϑβίτἊοη {παΐ νγαβ ποῖ σοα]η655, [ΠῈ 

ἘΟΟΙΕΞΙΑΘΤΈΕΘ ΙΟ 
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[Υ τηουΐῃ, ἀπα ἰεῖ ποῖ [Π1η6 πεατὶ Ὀ6 Παβίυ ἴο υἱίασ αν 
τΠϊηρ Ῥείοτε (οά: ἔοσ ἀοᾶ ὦ; ἴῃ Πεᾶάνεῃ, δηάᾶ πο ΠΡΟῚ 
Θατίῃ : {πογεΐοτα ἰδὲ τγ ψοτᾶς Ὀ6 ἔδυ. ἘὸΙ 8, ἀγδαῖὴ σοϊῃβίῃ 
[Ὠτουρὴ {μ6 τη! πτπ4θ οἵ Ὀυβίηθ55; δῃηᾶ ἃ ἔ0ο0]᾽} 5 νοῖϊοβ Ζς 

δεισιδαιμονία οὗ {πε ατεεῖςα (Α εἰς χνἱϊ. 22), Ὑγ6Υ6, 1 Ὡδ6α ΞοδΥσ ΕἸ Ὺ 6 5]4, 
Ρατί οὗ {πῈ συττεηΐ ἰεδοπίηρ οἵ ἘΡίσατα5 δηα ἢ15 [Ο]]ονγεῦβ. 850 Τλιοσθίαβ ; 

“Νες ρῥἱείαβ υ]]αϑὲ νε]δίπτη 5θ8ρῈ υἱεῖ 
Μεγ θυ δα Ἰαριάθπὶ δἰαιια οἵηηεβ δοσεάεγα δά δῖδ8, 
Ν ες ῥυοσαπηθθια Πθ1Ὼ1 ριοϑβίγαϊαπι οἰ Ραμ άευα ῬΑ] Π185 
Απίς ἀφῦμῃ ἀεἸαρτα, ΠΕῸ ἀγδθ 5 ηρι ΠΕ ΠΊΜ]ῖῸ 
ΘΡΑΥσεΥα συϑαγαρ πη], Π6Ὸ νοἱ5. Πθοΐθυθ νοΐα, 
Θ64 τηᾶρα Ῥϑοαία βῬροββα οπηηΐα πηδηΐα ἰπε].᾿ 

“ςΤΊ6. ὙγΟΥΒἢΙΡ 15 ποίΐ ἰουπά ἴῃ νε]]εα Πεδᾶβ 
Τυγηξά ἴο ἃ 5ἰδίιιθ, ΠΟΥ ἴῃ ἀγανηρ ΠΕΔΥ 
ΤῸ ΤΔΗΥ͂ 8Δῃ Δ][δ., ΠΟΥ ἴῃ ἰογτη ἰαϊὰ ἰον 
ὕροῃ {μ6 ργυοιπηά, ΠΟΥ βρυηκΚιησ 1 ΜΈ Ὀ]οοά 
ΟΥ Ὀ0}15 ἀπᾶ σοαΐβ, ΠΟΥ’ ΡΠΠΠρ νον5. ΟἹ ὙΟΥ͂5 ; 
Βαϊ ταῖῃου ἰπ {Π6 ῬΟΥΤΕΥ ΜΠΪΟῃ 411 βν 5 
ΜῈ πὐϊηα αἵ γεϑὶ δηα σδ]τη.᾽ 

.2)2 Κεγ. Διαέ. ν. ττρ8---τ 203. 

2. 8 »οὲ γαεἦ τυέλ ἐὰν »ιοφ}] ὙῊΘ τὰ]β ξΌ]]ονν5 [Π6 ὑγοΥβΒΙΡΡΕΥ 
ἔγοτῃ {Π6 {Πγεβῃο]ά τηΐο [Π6 ΤἜΠρ]6-σουγί δηα {6115 τὴ Ποὺ ΠΕ 15 ἰο δοί 
{Πετθ. ὅε δέ γειηϊηάεα οὗ οὐσ ΤΟΥ ᾽5 ψγαγπίπρ ἀρϑίηβί “νη στερει- 
{ἰο0Π5,᾿ δἴζεσ [Π6 τηϑηπαὺ οὗ {π6 πεαίμεη (Μαίί. νἱ. 7). ὙΠ βεοοηά 
οἴδιβα, ἐΠπουρ ἢ ΡάγΆ}16] ἰο [Π6 ἢγβί, σαύσίθβ (πΠ6 ἐπουρσῃΐ Πισίμεσ. ὙΠε 
ΚΠ ραυί "ΟΥ παΐπα οὗ {πε ὙγΟΥΞΕΙΡΡει 4150 ἰ5 ἴο θὲ οδὶπι απᾶ ἀε!θετγαίθ. 
γε δἵξ ποῖ ἴο {ἢ ΘΝ ΕΙΥ͂ ΠαΞ(Υ 5} Ἰηΐο ἃ ῬΥΔΥΕΥ, Ὀαΐ ἴο δϑὶς ουσϑεϊνεβ 
ΠΕ ΠΟΥ 1{ 15 οη6 οὗ [Π6 [Πϊηρϑ ΤΟΥ ΠΟ ἢ γγχα οαρσῃΐ ἰο ρύᾶγ. Ηδῖα αἶβὸ 
τῆς ρτεοερί Πδ5 115 ἀπ] ορίαβ τη [Π6 σου 5615 οὗ [Π6 νῖϑε οἵ ἤεατί ουΐβιας 
1Π6 σονεηδηΐ οὗ [5786]. 866 Ἔβρεξοῖδ]ν [πνεη. (δα. Χ. 

ἐλόγεζογε ἰδέ 18.) τυογαῖς ὅς 750] ΤῊ ὅοη οὗἉ 5Ιγδοὴ σῖνεβ [Πε βδᾶῖὴβ γὰ]8 
ἴΟΥ οὐγ ΒΡΈΈοὴ θη 1 ἴῃς ρσέβεποα οὗ {ΠῸ ““ρυξαΐ πη ἢ οἵ βαυίῃ (Εοο]αβ. 
ΧΧΧΙΙ. 0), ἀπά ἃ 72ογέϊογξ [ῃ8 τενεύεηςε ἀπε ἰο οα 5ῃου]α 5ῃεν 1561} 1ῃ 
1Πη6 5818 ἴώυτὴ ἃ5 ΟἿ ΤΈνΈΥθη 6 ἴθ πο. [Ι͂ἢ ἃ Τα]πλιάϊς ργεσερί νγα 
Βηά [Π6 τὰ]8 ἴἢ ΠΕΔΙῪ {Π6 βατηβ νγογάβ, “16 νγογάς οὗ ἃ τηδῃ 5πομ]ά 
Αἰνναγβ Ὀ6 εν ἴῃ [Π86 ρίξβεποα οἵ αοα᾽ (δεγαελοίλ, ὅτ α, αποίεα ΌῪ 
αἰπβθυτρ). ΟΟμΊΡ. αἶδο Ηοοῖκεῖ 25. .}. 1. 2. 8 3 

ὃ. 21:07 ἃ ἀγέαηὲ εογιοίλ ἐλγομοῖ ἐδ γετ ξας 077 ὀτισῖ71255)] ὙΠ6Ὲ οα 
ῬΞΥΟΠΟΙορΊοα] ἴδοι 15 τηθαηΐ ἴο 1]πβίγαία [πΠ6 οἴμεσ. ὙΠῸ τηϊηα [Πδὲ 85 
Ἰοβὲ {Π6 Ῥονγεὺ ἴο σ-ο]]θοὶ 156], μδπηΐθα δηα Παγαββεα ὈΥῪ {Π6 σαύθβ οὗ 
ΤΊΔΗΥ [Πϊηρσϑ, σαηποΐ ΘΠ]ΟΥ͂ {Π6 σγεαεὶ δηα ο8]ΠΔ σεροβε οὗ ἃ ἀγδαυη]θβθ5 
5] ΌΤΏΡΕΥ, δηα ἰπΠαΐ ἐδνεγεα βίδία ἢ 115 Ποῖ ἐπουρῃςβ δηα νυ] ἔδηοὶαβ 
ἰ5 θαΐ ἴοο [βι:ἢ 1] ἃ Ρῥἱοίΐασα οἵ ἴῃς ῬΟΥΒΠΙΡΡΕΥ ῺΟ ρουτβ ουΐ ἃ τηυ}{- 
τε οὗ νυ ]5ῃ65 ἴῃ ἃ ““τηυ! πᾶς οὗ νγοσάβ." Η5 νΕΥΥ ΡΥ 5 ατο ἴΠο56 
οὗ ἃ ἀγξαιηθύ. [{ 566 ΠῚ5 ΟὈν]ουβ, οση {ῃ6 ρδγίϊοϊα (ηδὲ σοηπεοίβ (ἢ15 
ἢ (Π6 Ρῥτεοβάϊηρ νϑῦβθ, {Παΐ [86 τηδχίτη σείθευβ βρεοῖδ!]ν ἰο {Πεβεὲ 
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ἄποτοι Ὀγ ταυ! 6 οὗ ψοτάβ. ὙΏθη ἴποὰ νονγεϑὲ ἃ νοῦ κα 
πηΐίο αοά, ἀείεσ ποῖ ἴο ΡΔῪ ἴΐ; ἴογ ἦς λαΐζ πὸ ρ]θαβιγα ἴῃ 
ἴοο]β: ΡᾶῪ {παῖ ψὨΙΟ ποι ἢαϑδί νονεᾶ. Βείίεῦ ἐς 22 [ῃδί ς 
ποι 5πῃου!ἄδοὶ ποὶ νον, [πδη {παΐ ποι σου] θοὶ νὸν δηά 
ῃοΐ ρᾷαγ. ϑυῆδυ ποὶ [ΠΥ τηοστῇ ἴο οδιι56 ΠΥ 65) ἴο 51η ; 6 

αἰζείδησαβ οὗ {Π6 [00] δηα ποῖ ΠΊΘΥΕΙΥ ἰο {πΠ6 [ὉΠ]Υ οἵ ἢϊ5 βρεεοῇ 1ἢ 
ΘΈΠΘ.8]. ὙΠ ψγοσγαᾶβ “15 Κπονγη,᾽ 85 {Π6 1[4]1ὁ5 σῆδθνν, μᾶνε ποίῃίϊησ 
Δηβννοσίηρ ἰο {Ποῖ τὼ {πΠ6 Ἡεῦγανν. ὍΤὴΘ 58 ηη6 γε τγὰ5 πηθαηΐ ἴο β5θῦνα 
ἔογ θοίῃ {Π6 οἰδιι568. 

4. ἤάρρῃ ἐλοιε σοτυεεΐ ὦ ψοτὺ τι7119 οὐ] Τα ννογάθ δὺθ δἱπιοβί ἃ 
ταρτοάαποίίοῃ οὗ Τθεαί. χχ!. 22--τς24. ὙΠΕΥ ΡοΙηΐ ἰο ἃ πὴ ΜΉΘ νον8, 
ΒΟ ἃ5 86 Πεῖδ γείευγβα ἴο, εηἰθγαά ἸΔΥρΕὶυ 1ηΐο τη 6 Π᾽5 ΡΕΥ5Ο0η8] ΓΕ]]ΡΊΟΏ. 
Μεμλοσδ]6 ἰηϑίαποαβ οἵ 50 νον δῖ ἰουπα ἴῃ ἰΠ6 Ιἴνε5 οὗ 7δοὸῦ 
(βη. χχν]. 20), Τρ μδῃ (Τπάρ. χὶ. 30), 588] (τ ὅδιη. χίν. 24). [Ἷῖἢ 
Ἰαΐεσ Πα δῖβηλ {ΠῈῪ σαπηα ἰηΐο ἃ [65 ΡΥουηϊηθησθ, ἃ5 566 ἜΒΡΘΟΙΔ]Π]1Υ 1ἢ 
[πΠ6 (οΥραῃ οἵ Μαδῖκ νἱϊ. τι, Π6 τενῖναὶ οἵ ῃΠ6 Ναζαγίβ νον (Αςίβ 
ΧΥΠΙ. 18, ΧΧ. 22; [Ο5ῈΡ}. ἢ77275 11. τ8, Ρ. 1)» δῃὰ {Π6 οδίῃ οὐ δῃηδίμεμηα 
οἵ Αοἰβ χχῇ]. 21; δηᾶ οἣβ οἵ [ἢξ ἰγεαί1565 οἵ ἰῃ8 Μ:5ηπηδ (Δξαα7,12)1) νγ85 
ἀενοίεα ἴο δὴ Ἂχῃδιβίνα σαβα βίο ἰγεαίτηθηΐ οὐ ἴῃ 6 ψΠΟ]6 βαρ]εοῖ. [ἢ 
Μαίί. ν. 23 ψε Ηπα {6 τεοορῃϊβεα τὰ]8 οἵ {ΠεῸ Ῥηδγβεεβ, “ἼΠοι ΠΑ]: 
Ῥαεγίοστα πηΐο {πΠ6 Τιογά {Π1π6 οδίῃβ,᾽ δ5 ἴΠ6 σοποϊαβίοη οὗ {Π6 ψΠΟ]6Ὲ 
τηδίίθσ. Τη15 {ῃΠς6 Θδθδύσυ Α͵5ο δηγηχεα, θαί Πα, ἴῃ Π15 ἄδερεὺ ψιβάοτη, 
ψοηὶ βιγίοσ, δηα Ῥαάθ ἤθη ἴο σοῃβιάογ ψΜ6}} ψῃδὶ Κιπα οἵ νον {ΠῈῪ 
τη846. 
7ὺγ 1 λαΐξᾷ 710 ῥδαςτε76 ἐ71 70ο15] ὙὍὙΠΕ σοῃείγποιοη οὗ [Π6 βεηίΐεησα ἴῃ 

1πΠ6 Ηρσυονν 15 δι Ιρτιοιβ, Δα ΤΥ σῖνα εἰπεῖ (1) {Πᾶἰ βαρρεβίεα Ὀγ (Π6 
ἰηἰουροϊδίβα νγοσάβ ἴῃ {π6 Α. Ν'., οὐ (2) “616 15 πὸ ῬΙΘαΒῸΤΘ 1 ΤΟΟΙ5,᾽ 
ζ.6. ὉΆΘΥ ῬΙ6 8586 ποῖῦμου αοα ΠΟΥ 1181, οὐ (3) “6716 15 ΠΟ ἢχϑᾶ ῬΌΓΡΟΞΘ 
ἴῃ 0ΟΙ5,᾽ 2.6. [ΠΥ δύε ὑπβίδ]6 ἴῃ {ΠΕ]γ νονγβ 85 ἴῃ δνεσυτῃηρ 6156. Οὗ 
{π658 1πἰευργαίδιοῃβ (2) Πδ5 τηοϑί ἴο σοτηπηεηᾶ 11, [Ιῃ Ῥτον. χχ. 25, ““1ἰ 
ἴθ ἃ 5η876.. ΔΙΓΕΥ νον5 ἴο πηαῖτα πα τγ,᾽᾿ να Πᾶνα ἃ βίσικίησ ρΆγ8]16]. 

5. Δε267 ἐς ἐξ ἐλαΐ ἐλοτε ς ζοιεζαϊεεΐ γιοἱ σοτυ] 6 Ῥοϊηΐ νυν ἢ {Π6 ΤΙ δοῆ θυ 
566 κ5 ἴο ῬΥ655 15 ΟὈ] ΟΊ ΒΥ [Π6 ΟρίϊΟη8] σπαγαοίευ οὗ νοβ.0 ὙΠΘΥ ἰοσῶι 
ΠΟ Ρϑχί οἵ [Π6 ββϑεηίδ]5 οἵ γϑ]σίοη, {Π6Υ τα ἴο "6 ἀδβργεοαδίεά γαῖμεῦ [ἤδη 
οἰ ουνγβα ; θαΐ ἴο τηᾶκα ἴἤξη, δηα ἴδῃ 6] ΔΎ οὐ ὄἐνϑάβ {πεῖν {πΠΠ]τηθηΐ, 
15 ἴο [δι ΡΕΥ ΜΙ] νεγϑ οι Υ δηα Ρ]ΔΥ ἴαϑί πα Ἰοοβα ψ ἢ σΟΠΒΟΙΈ ΟΕ, δ Πα 
50. 15 [Δ[Δ}}Υ ἰπ]υσουβ. ΓΘ σαϑαβίΥΥ σοπάδιηηθα ὈΥ οὐἵ 1 οτά (Μϑῖι. 
ν. 33, ΧΧΙ. τ6---22) 5ῃενγβ Ποῦ ἔθυτ116 νγὰθ [ῃ6 ἱῃρΈ πα Υ οὗ ϑουθ65 ἴῃ 
ἀδνιβίηρ ἐχρεαϊθηίβ οἵ [Π15 παΐαγα. 

θ. ,520727 ηοΐ ἐΐγ τπορίζ ἐο σατο ἐᾷγ 265} ο οἵ] Τῆς ““ππουίῃ ἢ 
ΤΉΔΥῪ ΥΘίδυ ΕἸΠῸΥ ἴο {π6 {Ππουρη 1655 αἰίθγαποθ οὗ [Π6 γᾶ8ῇῃ νόον, 510 ἢ 535 
{παῖ οὗ Τερῃίπμδῃ (7πᾶρ. χὶ. 30) οΥἠΎΘ ΞΔ] (1 5811). ΧΙν. 24), ΟΥ̓ ἴο [Π6 
ΔΡΡεί8 ψΏΊΟἢ θα άβ [Π6 πλᾶῃ Ο Πδ5 τηδάε ἃ νοῦν, 58Υ οὗ {πε Ναζαγιίβ 
ἴγρε, ἴο ᾿πάπ]σα ἴῃ [ῃ6 ἀγηῖς οὐ ἰοοά νυ ῃὶοῃ 6 μα Ρομπηαᾶ Πϊπηβο]Γ ἴο 
ΤΕΠΟῦΠο6. ΤῊΒ [ΟΥΤΊΘΙ Τ᾿ ΔῃΪηρ᾽ ΘΕ α 5 ΤΟΤΕ ἴῃ ΠΑΙΤΊΟΠΥ ΜΙ [Π6 σοη- 
ἰεχί. ὍΤὨὴδ Ἰαϊίθυ οἰδιβα ἰ5 ἰγσγαῃϑίαίθα ὈΥ τηϑην Οοιηπιθηϊδίουβ Ζ0 67,171" 
2πεγιϊφληιοόγεξ ([Π6 εχρίδίϊομ [Ὁ 510) φτεῤοῦ ἐὰγ “εε, θπὶ τπ6 Α.ὔΥΓ. 15 
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ΠΘΙΓΠΘΙ 540 ἴμοι Ὀεΐίογα (86 δῆρεὶ, (δὶ 1 τας ΔῊ ΕἸΤΟΥΓ: 
ΜΠ Θγαίοσα 5ῃου]α Οοα 6 ΔηρτΥ δἱ [ΠΥ νοΐςβ, δπᾶ ἀεδϑβίγου 

η ἴῇ6 σοῖκ οὗ {πὴ δηάςΡ ΕῸΓ ἴῃ {6 τυ] ἰπ46 οὗὨ ἀτγδδιηβ 

ΡΙΟΡΔΡΙΥ οοχτεοί. δ ““ἤεβϑῃ᾽ βίαπαβ 85 ἴῃ ἀξηῃ. νἱ. 3; 5. Ιχχυηὶ]. 20, 
δῃα ἴὴ Νὰ Ταβίαπιθηΐ ἰαησιαρσα (ΟΙη. Υἱ]. 18, 25), ἴοσ ἴῃ6 σουταρί 
ΒΕηβαοιιβ 6] πιθηΐ 1 ΠΔ 5 Πδίασα. ὍΠ6 οοηΐοχί ἔου 45 {Π6 εχίεηβίοη οὗ 
[ῃ6 ργεοερί ἴο 51η5 οἵ βρξεοῇ [ἴῃ ρεῃεγαὶ, ἃ5 ἴῃ (ῃ6 ψΊΕσ εδομίηρ οὗ 
7δγὴεβ 1]. 1--Ἴ2. 

γ611}67 σαν Ἰάοιε ὀεζογε 6 αγιοο ὙὍΠῈ ννογᾶβ ἤαγα Ῥδθεη ἴβκεη ὈΥ 
τηοϑβί [Ἐν ]5} δηα 5οπλα (τι βίϊδη Ἰπ ευργείεβ ἃ5 γείευτηρ ἴο [ῃ6 “Δηρε]᾽ 
1η {Π6 βἰσιοΐῖ 5σθῆϑ6 οὗ [Π6 θύῃ, γγῇο νγὰβ Ὀδθ] νά 1ἢ ΒΔΌΡΙηΙς {Υδαι θοῆς 
ἴο ΡΓΕ5146 ονεῦ {ΠῈ ΤΕΠῚΡ]6 οὐ ἴΠ6 δ]ΐδυ, ἀπ ψῇ}ο, 1ἴ 15 αϑϑυτηθά, ψοῦ]Ἱᾶ 
ῬΆΠΙΒΞ [6 ἐνδϑίοη οὗ ἴῃ6 νον οἡ [{Π6 ἔτνοϊοιβ Ἔχοιβα [Πδὲ 1 Πδα Ῥβεη 
ΒΡοΟΚβη ἱποοῃϑιδγδίεὶυγ. 1 (ου. χὶ. 13 δπά 1: Τ|π). ν. 21 816 τείεσσγεα ἴο 
85 1ΠῸβ γϑίοη5 οὗ {Π6 βᾶῖηβ πουρῃῖ. ὍΠ15 ᾿πίεγργείδίοη, Πουνενεσ, 
ΒΘΘΠῚ5 ΒΟΔΤΟΕΙΥ ἢ ΠΔΙΤΠΟΩΥ ΙΓ [Π6 ΘΈΠΕΤΆ ΠΥ Ηε]]επἰβεά ἴοης οὗ 1ῃ6 
ῬοοΚ, πα ἴὴ Ηδρρ. 1. 13 ἀηὰ Μα]. 11. 7 γε ἢᾶνε ἀϊβίϊηος ὄνίάθησα (ῃδΐ 
{Π6 του δα σομηα ἴο Ὀ6 ΔρΡρ]]16ἀ ἴο ρυορῃεῖβ δηᾶ ρυεβίβ, 85 1 2 (ου. 
Ψ111. 23 δηα Νεν. 1. 20 1{ 15 υιϑεα οὗ τη] η]βίειβ ἴῃ {πΠ6 (γβίϊδη ΟΠυτοῇ, 
Δηα 115, 1 15 ΟὈνΊΟυ5, ρῖνεβ ἃ [6 Π80]6, δῃηά, οἡ {πΠ6 Ψ}Ο]6, ἃ ργείεσδο]α 
τηεδηΐησ. Τὴ Τ]ΔΠ ΟΟΠ]65 ἴο {Π6 ῥχϊεβδί ΙΓ 8δῃ οἴεσϊπηρ 1655 ἴῃ νϑ]ὰα 
[μη ΠεῈ Πδά νονγεά, οὐ ροβίροπεϑβ [ἢ6 []Π]πτεηΐ οὗ ἢΪ5 νον ᾽πε Ππηϊίε]υ, 
Δη4 ἀβῖηρ [Π6 θοῆη1ο8] ἰδησιασε οὗ Ν τη. χν. 25, Ἔχρ ϑίηβ [δΐ ἴῃ6 γον 
Πα Ῥεβὴ τηδάβ ἴῃ Ἰσῃούδηςσθ, δηα {πεγεΐουα {πδΐ μῈ νγὰβ ποΐ Ὀουπα ἴο 
{11Π}]Ἰ}᾿ 1 ἴο {6 Ἰείίεσ. ΟἿΠῈσ σοτηχηδηίΐαΐουβ ἀραῖῃ ((τϑ[2) ΙοοΟΚΚς οἡ {Π6 
νγοτά δἂ5 ἀββοθίησ ἃ Ξα ογαϊπαίε οἤοεσ οὗ [ῃ6 ΤῪειηρΙα. 

τυλογε)ο76 «λοια Οοά ὅδ α7297}) αὐ ἐγ τοῖς] ΤῊ ααπεβίϊοη 15 ἴῃ ἔουτα 
πκὸ {μοβα οὗ Εζγα ἵν. 22, ν]]. 23, Δη4 15 γῃείογι δ! ]Υ τοσα εηρηδίις [ἢδη 
8. ἀἰτεοῖ δϑϑευίίοῃ. πὲ ψγοσαβ 816 8 ΠΟΤῈ αἰ] β Ποῖ δϑβεουίοη οὗ ἃ ΠΊνΊη6 
(ονεγητηθηΐ 56 Ὲῃ ἴῃ Θαυίῃ ]Υ ταυγασαβ δηα ραηἸβῃτηθηῖβ ἴΠ8πη {Π6 ὈΟΟΚ 
Ἠα5 45 γεῖ ργεβεηίεά. Ὅῇῆε νον τηδάε, 85 νγᾶϑ σοϊωτηοῃ, ἴο 56 ΓΕ 58 ε ἐγ 
ΟΥ̓ ῬΓΟΞΡΕΥΥ, οΟυ]4 Πᾶνα ΠΟ ΟἴΠΕΓ τεβαὶς [Πδη 1055 8Ππά, ἴἴ ταῖρ τς ΒΕ, γαΐη, 
1 τὸ ψγεῖα νι δε ποτὰ (ῃ6 βγϑ ΌΥ ἃ σταϑῃπ685 ΜΈΙΟΗ τοοῖς τεῖιρα 1ἢ 
αἸβῃοηδβίυ. 

1. 20γ 17, ἐδὲ γετεξίξαϊ 977 ἀγέα715] ὍΤΕ ογάεσ οὗ [Πε νψοσγάβ ἴῃ {Π6 
Α. Ν. 15 ποῖ [μαΐ οἵ ἴῃς Ηξεργανν, νυν] ἢ σῖνεβ 207 272 ἐδ6 »ητεΖ1Ζεα12 οὗ 
ἀγεαη15 αγιαἱ σα711{165 αγια] γεα71γ τυογαῖς, Ὀπΐ 15 δΔἀορίεα ὈΥ͂ ΤηΔηΥ σοτητηθηΐδ- 
ἴοῖβ 85 γερυββεηίηρ ἃ ΤΟΓ6 οοττεοΐ ἰεχί. ΤῊδ τηἰσοάποίίοη οὗ (Πε6 ψογά 
ἐς ψΔῊ] 165 ((Π6 “ αἰνεῖβ᾽ οἵ (Π6 Α. Ν'. μδ5, 85 [Πε 1[41165 βϑῆενν, ποίησ 
Δηϑγοσησ ἰο 1 ἴῃ [ῃη6 Ηεῦτοανν,) Ἰηἀ]οαΐεβ [Π6 ρυγροβε οὗ {Π6 ψ ΠΟΥ ἴῃ 
πὰ ποίϊησ [ῃ6 νγεαὶς ροϊηΐβ οἵ ρορυ δῦ τε]ριοηίθη. ὙΉΘΥ 8]50, {Π6 
ἀγεδῃβ ΜΏΪΟΠ 5ΘΘΙη6α ἴο {Π6ΠῚ 85 πΊθβϑασεβ ΠῸΠῚ ἤδάύθῃ, [6 ““ΤΊΔΗΥ 
ψοτά5᾽ οὗ Ιοῃρ δηά γεβουηάϊηρσ ργαγεῖβ, ἴοοἹς {Πα Γ Ρ]δοα ἴῃ {πε πα ποῖίοη 
γνΠΙΟῊ ν85 ἴο ρήονε {πδΐ “9.811 15 νδηϊίγ.᾿ 80. Ὑβεορῃγαβίας (Ολαγαεί. 
ΧΥῚ.) ἀεβουθ65 [Π6 ΒΕ ΡΕΥβ ἰου5 τῆδη (δεισιδαίμων) ἃ5 δοτταϊεα ψΏεπ Π6 
5665 8 ν᾽Ξίοη 8Δηα 5ίγαι β νγαυ βοΐηρ' ΟΥ̓ ἴο σοηϑα]ξ ἃ βοοΐῃϑαγεγ. Τῃ οοη- 
ιταβὲ τῖτη [πὸ σαττυίοιιβ ταϑηπθ5 ἀπᾶ {πε ἱποοπβίεταία νονβ δηᾶ {Π6 
απννῖβα τε ϊίαποα ὁπ ἀγεᾶπβ ΜΗΪοἢ Τά αἴβπι νγαβ Ἰδαγηΐησ ἔτοτη Πθαί θη ΐἸβιὴ 
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ΔΠΔ τηΔὴΥ ϑγογάς 2.676 476 «150 70.67.5 νδηϊτ165: πὶ ἔδασ ἔποιι 
αοά. 
1 τῃοὰ βϑεϑδὲ {πΠ6 ορρΊεϑϑίοη οὗ [ῃς ροουῦ, δῃηᾶ νἱοϊθηΐ 

Ραοινοσηρ οὗ ᾿πάρστηθηΐς δηα Ἰμπβίϊσα ἴῃ ἃ ῥρίονιηςσθ, ΠΊΔΓν6] 
ποΐ δὲ {Π6 πηϑίζεγ: ἔογ 164 7}αὲ ς ἩΙρΉΘΓ Πδη [Π6 ΠΙρῃδϑί 
τεραγάδίῃ; δηᾶ Ζεγε δέ ὨΙσΉ ΘΓ [ἤδη {Παγ. 

(Μαΐε. νὶ. 7) ΙΚοποίείῃ [8115 Ῥαοῖς οἡ {ῃς ““[ξαῦ οἵ σοά,᾽᾽ ἴῃς ἰδιαρεσ οἵ 
Τανεσοπί8] δηα 5:16 πὶ αὐγα, ὙΠ] ἢ νγὰβ ““ἴΠ6 Ῥερσϊηηϊησ οἵ νυ ]βάοσῃ "ἢ 
(Ρτον. 1. γ; [900 χχυῇ. 28). Ιἰ 15 βιρηῃιῆοαπί (μα Πεῖα ασαΐϊη {ῃ6 
[βδομίησ οὗ Κομεείῃ ἢὰ5 ἃ ῥῬδῦδ]]εὶ ἴῃ ἰΠδΐ οὗ {Π6 Ἐρίουζεαπ ροεῖ νῆο 
{τᾶς 65 1ῃ6 “τε! σὶοηβ᾽ οὗ τηδηκΙιηα (1π Ὠ15 56 η56 οἵ [6 ὑγοσα) ἴῃ ΠΟ 5128]] 
τηθαβατα ἴο [Π6 ᾿πἤπρϑποε οὗ ἀγθδτηβ. 

ΟΌΡΡα εἰθηϊπὶ δ ηὶ ἰππὶ αἰναπΊ τηοτία!ϊα 5εθοὶα 
ἘρΥασίαβ Δ Ώ1ΠΠ0Ὸ ἴβοιεβ υἱρι]δηΐς νἀ αηΐ, 
ΕΠ πλαρὶβ 1Π 5ΟΠΠἼΠ15 ΤΑ ΠΟ0 σΟΙΡΟΥΙ5 δαςίιι. ἢ 

“Ἔνεπ {Π6ῇ [88 τσα οἵ πιοσίαϊ τηθῃ ὑνοι]α 5668 
ΔΊ νγακίηρσ 5οὰ] {Π6 τηϊρΉ Υ ἰογπι5 οὗ (ἀσοάβ, 
Απά [1η ἐπεὶγ ἀγθδηηβ Ὑ] σἤαροβ οὗ σοπάγοιιβ 51ΖῈ.ἢ 

ΤΓΎΌΠΚΕΥ. 26 ΨΚ εν. Μναΐ. ν. ττόρ--- 1. 

8. 727 ἐλοιε σεοεί ἐς οδ7εδοῖοε οὗ ἐδέ 2007] Ἐτοτη {Π6 [011165 οἵ {πΠ6 
το] σίουβ 116 τὸ Ρᾷ85 ἴο {πΠε6 ἀϊβοσάξιβ οἵ ἴῃ68 ρο]ϊοα!. ἈΑΔκιβ5 ἴῃ οἷ. 
ἰν. τό, [ῃ6 {π]}ηκοὺ Ἰοοῖτα οἡυ ἴμοβε ἀϊβογάειβ οἵ ἴῃς νουἹά, “188 Ροοσ 
ΓΔ} 5 ὑτοηρ, {Π6 Ργουα τηδη 5 σοη ΠΕ] Υ,᾽ Δη ἃ ἰεαοῆεβ5 οἴμεῖβ ἤονν Π6 Πδ5 
Ἰβαγηΐ ἴο {πη οἵ ἔπει. ΠΕ νγογάβ ““ννοηδυ ποῖ᾽ [6115 τι5 ὑψ ἢ ΘοδΥ εἰν 
[Π6 Ξῃαδάον οἵ ἃ ἀουιδί γῆο Παᾶᾷ Ὀξθῃ [15 ἰθδοπεοῖβ. [Ι͂ἢ [Πδΐ σομηβεὶ 
γγα Βᾶγε ἃ αἰβίποξ εοῆο ΠΌῸΠπι οπα οὗ {πῸ ἢοδίϊησ πιαχίτηβ οὗ ατεεκ 
ῬτΟΥΕΥΡΙΑ] νυϊβάοιη, πότῃ {Π6 Μηδὲν θαυμάζειν ("" νσοπάεΓ αἵ ποίῃιησ 7) οὗ 
Ῥυιμαρούαβ, αηὰ (ερε5 (Ζαῤιίά, Ὁ. 232), ΏΙΟΠ Πᾶ5 ὈεσομηῈ ΤΟΥ 
ΊΕ]γ Κπονῃ [πτοῦσῃ [ῃ6 Δ ααηιίγαγὶ οἵ Ἡοταος (22:52. 1. 6. τὴ. 
ὝΩΥ πιθη σγεῖα ποΐ ἴο ψΟΠάΕΥ δἱ ἴπῸ ρύδνδίθποθ οἱ ορρυύξϑβϑίοῃ 15 
Ἐχρ αϊηβα αἰζεσνγατάβ. ὙΠε νοτσά ἴου “" ρσγουϊησθ᾽ τηδὺ δ ποίεα 85 πε 
αἰ ]γ Ὀε]οησίησ ἰο ἰαίεσ Ἡ εῦτανν, ἰοπα σΠΙ εν ἴῃ ἰΠ6 ῬοΟΚ5 οὗ [Π8 
Ῥεγβίδῃ ρεῦῖοά, ΕΖιβ, Νεμθυηῖδῃ, ἘΠ θυ δηα [20 4η16]; οὔσδ ΟΠΪΥ ἴῃ [ἢοϑε 
οὗ Θαυ]εΥ ἀαίθ, τ Κὶηρϑ ΧΧχ. 14---17.Ψ 
70» 1 ἐλαέ ἐς ἀϊολεγ ἐλα7ε ἐε ἀϊελε] ὍΤΠα ἢτβί ᾿πηρτεββίοηῃ πιδάς ὈΥῪ 

{πὸ γεῦβα 15 1ῃδί τἴῃεῈ ΒΘ ΡΘίοσ [6115 πηθ ποῖ ἴο ννοῃευ οὐ ὈῈ αἰβηγαγϑά 
αἱ {Π6 ρτεναίΐθμοα οἵ ψγοηρ, οἡ [ῃ6 στοιπηά {παὶ (ἀοά 15 ΒΙσοΥ ἴῃ {πε 
ΠΙσῃεβί οἵ [με ἰγγδηῖβ οὗ [ῃ6 βατίῃ δῃὰ Μ11 ἴῃ {με ἐπα ραηϊβ {ΠΕῚΓ 
τοησ-ἀοίησ. 50. πηδεοΙβίοοά, (ῃ6 ἢγϑί δηά {με ἰαϑὲ ““ΠΙσβοσ ἡ οί 
ταίεσ ἴο “" (οά,᾽ οΥ, 85 50Π16 [88 1{, [ῃς Ἰαϑέ οῃἱύ, {Πε ἢτβέ σείθσσιηρ ἴο 
[ῃ8 Κιίησ 85 αἰβίποι ἤομὰ βϑαΐταρϑ οὐ οἵἴμεσ οἰῆοεῖβ, δηᾶ ἴῃς ἰγαὶη οὗ 
{Ππουρηϊξ 15 Βῃρροβεά ἰο Ὀε “" οπμάεσ ποὶ σι ἰΠ6 οηάοσ οὗ ἄδβραῖγ, δ 
[8ς βθϑυλίηρ {ΠΡ οὗ εν]. ὙΠ Θαρτεπια [πᾶσα (οἢ. 11. 17) νν}}} ομα 
(ΔΥ 5εΐ 411 [ῃϊπησβ τὶρῃῖ." ὙΤΒε Ιαβὶ “ ΠΙσῆοσ᾽" 15 μΒουγευεσ ρΙαγαὶ ἴῃ {Π6 
Ηέεῦτονν, δπᾶ 1 ἰἴὶ θεὲ υηδοιβίοοα οἵ (οά, ἴξ τιιβὶ θ6 ὈΓ ἃ βοπιοῆδί 
ἈΠΌ 5141 σοηβίσποίϊοη σοπηδοίηρ 1 ἢ [ῃς ΡΙαταὶ ἔοσ (ΖΦ ολίη:) οἵ ἴῃς 

οο 



το 

[50 ἘΠΟΙΕΒΙΑΘΤΕΒ, ν. [νν. 9, 1ο. 

Μοτεονεῦ {Π6 ρτγοῦῆϊΐ οἵ [Π6 βδγίῃ 25 [Ὁυ 4]} : {πε Κιηρ ἀΖ7:- 
σε 15 βεσνεὰ ὈΥ {πε ἢε]4. Ἠᾶΐξδ (Παΐ Ἰονείῃ 5|1ν8Γ 588]] ποῖ 

πδτης οὗ αοά. ἥγε Πᾶνε, 1 πΊαῦύ 6 ποίεά, ἀποίου Ἔχϑιηρ]6 οὗ 8 {κα 
σοπϑίσαοίίοη ἴῃ {Π6 86 οὗ [Π6 ρ]υ,αὶ ἔοστη ἔοσ Οσεδίοσ ᾿η οἢ. Χί]. 1, δηά 
ἴου “1ῃς ΗοΙγ᾽ ἴῃ Ῥτον. ἴχ. το, χχχ. 3. Ονεῖ δηὰ δῇῦονε {πε σσατητηδίϊοδὶ 
ἀπ που] ε5, πόνγενεσ (ἡ ]οἢ, 85 Π85 ὈΈΕη 5ἤθῃ, δῖα ποΐ ᾿ηϑαρ Γ8} 6), 11 
ΓΩΔΥ͂ θ6 5δἱα {μα [815 ἰπουρηϊΐ 15 Βαγά]γ ἴῃ Καϑερίηρ ] ἢ {πς ἴοπα οὗ {με 
ΘΘΌΘ ΘΙ 5 τλ]ηα αἱ (Π15 βίασε οἵ ἢϊβ ρύόοστεββ. Βε]εῖ 1 {πε τἱσμῃίθοιιβ 
σονογητηεηΐ οἱ (οά οδῃ Παγαϊγ γεσουε, ἔΠουρἢ 1 ΠΊΔΥ ῬΕΙ͂ ΔΡ5 51|16Π06, 
1ῃ68 ψοηοσ Ἐ]Οἢ τηξη ἔξε] δ {Π6 ργενδίεησε οὗ εν]. [1 ββεηὴβ Ῥδίζου 
ΔΟΟΘΟΓΙΑΙΏΡΙΥ ἴο [411] ὈΔοῖκ ὩΡΟῚ ἃποίμπευ ἱπίεγρσγείαίίοη. Τὴ ΟὈΞΕΥΨΕΥ 
Ἰοοκβ ἀροη {ΠῸ βίαίε οἵ ἴῃ8 Ῥείβίδῃ οὐ ϑυγίδη οὐ Εργρίίδη ΜοΟΠΔΥΟΗΥ 
Δα 5665 ἃ βυβίειη οἵ ϑαίΐγαρβ δη (σονεσποῦβ ὑγΠ]Οἢ τνουΐ5 Π|κα {Πδὲ οὗ 
[6 Ῥδοῆαβ ἴῃ τηοάξίῃ Αϑίαίῖς Τασκευ. ὙΠετα 15 ομβ ΒΙΡΉΘΥ ὑμ8ῃ 
ὑῃ86 ὨΙΡῚῊ ομ6, {Π6 Κίησ ΠΟ 15 ἀεβροίϊς ονεῦ ἴῃς βαίγαρϑβ:: {ῃεῖθ δῖὲ 
οἴμοῖβ ([Π6 οουτέ ἰανουμίθβ, Κιηρῖθ Πεηάβ, δαπθσἢ5, ΟΠ ΔΙΊ ΘΙ]41Π5) 
ὙῈῸ αἵξ Ιρῇου οὐ, δἱ Ἰεαβί, οἵ τῆοσα ρονγεῖ, ἴμαη Ὀοίῃ ἰοσείῃογ, βοὴ 
Ἰβδ]ουβὶν νναϊομίηρ {[Π6 οἴμεῦβ, ἀπά Ῥεπί οἡ 56] -ἀσσταπηαϊβειηθηῖ. ἌΠΟ 
σα ΜΟΠΔΕΥ (Πδΐ [Π6 ταβαϊὲ 5ῃου]α θα ἰπ]πβίϊοα ἀπα ορργεβϑίοη ὙΠπε 
βυβίεπι οὗ ρονεύῃτηεηΐ ψγβ τοϊΐζβῃ ΠῸΠῚ [ῃ6 Πισῃεβδὲ ἴο [ῃ6 ]Ἰονγαβί, 
Ββριοῖοη δπᾶ ἀϊβίγαβέ ρεγνδαϊησ 1(5 ψΠΟ]Ὲ δαπηϊηϊβίσαϊίϊοη. (ΟΙΏΡ. 
Αὐιβίοι!ε᾽5 ἀδβουρίίοη οἵ Αϑίδίίς ΠΏ ΎΟἢ]65 ἃ5 ΒυρρΎ ββίηρ 411 ΡΌΌ]1ς 
ΒΡΙΠ δηα πλπίπα] σοηβάσηςος (220. Ν. 11). [{ τᾶὺ Ὀα βυρσαβίεα, ΙΔ 50], 
{πηι [ῃ6 επϊρτηδίις [ουτὴ οὗ [Π6 ἸηδΧὶ ΠῚ ΤΊΔΥ ἤᾶνα Ὀδθη ἀ 6]: Ὀεσγδίεὶυ 
Οἤοβθη, 50 [Πδΐ τηθῃ τηϊσῃΐ γεδα εἰϊ ΠῚ ῃ6 ὨΙΡΊΘΥ ΟΥ [Π6 Ἰονγεῦ ᾿πίο- 
Ρτείδίίοη ἱπίο ἴΐ, δοσοσάϊησ ἴο {πε ῖῚ οαρδοϊίίεβ. [ νγὰβ ἃ ““ψοσὰ ἴο 
1ῃ6 σῖβε᾽" δίζευ. [ῃ6 τηδαβυσα οὐ {Π6 7 σβάοη. ὙΠ6 σάνε ἱστοῦ οἵ 
ΒΌΟΗ 84ῃ δι ίστοιβ αἰζούδησα τᾶ ααϊῖ6 δἰίεσ ἰῃ6 Τοδοῃοτ᾽β τηείῃοά. 
566 ῃοίρ65 Οἢ (ἢ. ΧΙ. 1, 2- 

9. 2 ηογεέουεῦ ἐΐε γοϊέ οΓ ἐς εαγέλ ἐς 707, αἴ] ΤΠ νεῖβε 15 ἀπο α] 
Δα μ85 Ὀθεῇ ΨΕΓΥ νδ οι β]ν ηἰερσείεα. Ὅῇῆε τηοβί βα(βϑίδοίοσυ σε οῦ- 
ἴῃρβ [Ὁ] ον : Βαῦ [π6 Ῥγοδὺ οὗ ἃ Ἰδπᾶ ΘυΥ̓θΥΥ ὙδΥ 15 ὃ Κῖπρ᾽ ΖῸΥ ὑπ 6 
ΒΘΙἃ Ὁπᾶρυ ὑ1118.06, ΟΥ̓́, 45 5ΒΟΠ16 ἴακε {πε νγοσάϑβ, 8, Κίπιρ' ἀθνούβᾶ ἴο 6 
Βο1ᾶ. Τη εἰ Ποὺ σαβε {Π6 τλδ]η 56η56 5 πε βαῖηθ. Ὅὕῇε υυῖευ σομίγαβίβ [Π6 
ΤΑΐβαυ οἱ {πε Οτϊεηΐδὶ σονεσητηεηΐ οὐ ἢἰ5 ἰτῆθ ἢ [ἢς σοπα!!οη οὗ 
7Τυαδῃ ἀπάεδγ [Π6 ποδὶ Κιηρβ ΠΟ σάνε {Πα πηβεῖνεβ Ομ εῆγν ἴο [ΠΕ ἀδνεῖορ- 
τηθπί οἱ [εξ τεϑουσοαβ οὗ ἴΠ6 σουηίτυ ὈΥ̓͂ Δρυὶοαϊίαγε, 50 ἢ 6.5. 85 
{224 νγῆο ““Ἰονεά Βυβραηάτγυ" (2 (ῆτοῃ. χχνὶ. 10). ΤῊ15 ρῖνεβ, 11 15 
ΟὈνΙοι5, ἃ τπποῖ Ὀείίοῦ βθῆβε ἰπδῃ [Π6 τϑηάογίησ ἰῃαΐ ““{Π6 Κίησ 15 
βοσνεᾶ ὈῪ {με 614) οὐ “15 βι]εοί ἰο ἐπ Πε14,᾿ 2. 4. ἀερεηάεηΐξ οἡ 1ΐ. 
Αϑϑυμηησ {[Π6 ΑἸοχδηάχίδη οτἱρίη οὗ ἴῃ ῬΟΟΙΚ, νγε ΤΥ ῬΕΥΠΔΡ5 566 1ῃ 
[Π6 πλαχὶπὶ ἃ σεηΐ]α Πἰηΐ ἴο {πΠ6 Ρίο]εηΥ οὗ {πε {ἰπη6 Ὀεϊηνσ ἴο ᾿πηρτονα 
Β15 ἀρυισα]αγα] δα] ηἰβίσα]οη δηά ἴο ἰοβίεσ ἴΠῈ στονίηρ ὄἜχροσί-ἰγαᾶβ 1Π 
ΠΟΥ. 

10. 176 ἐλαΐ ζουείζ “110 67] ὙὍὙΠὲ βεαιθηοα οὗ {πουρῃξ ἰεἄ {με 
Ὀορϑῦου ἤοτῃ {πε εν] οὗ {πε ἰονε οὗ ΠΊΟΠΘΥ 85 56Ὲῃ ἴῃ τη15- σον τη θηΐ 
ἴο ἴΠοβε γῆ] οἢ ἅῖα βεεη 1η {Π6 116 οὗ {πε ᾿πάϊνι άπ] δῆ. Ὅῃα σοη- 
βρίουοιβ οί ννὰβ [Π6 1η58|18 016 Π 655 οὔ [Παΐ Ῥαββίοῃ ἴου ΤΊΟΠΘΥ ; 



νν. 11, 12.] ἘΓΕΡΕΘΙΆΘΤΕΘΒ, ᾿ν. [51 

6 5αιἰ5ϑῆβα τυζζἤ 51] νῈῚ ; ΠΟΙ 6 {πδξ Ιονείῃ δριιπάδηος ζυζζβ 
ἸΠΏΟΥΘα58 : [15 25 450 νδηϊίγ. θη ροοάβ ᾿πούξαβθ, {ΠῸῪ 
ΔΙΘ ᾿πογθαβαα [δὲ εαΐ ἴΠ6πὶ: δηα ννῆηδί σοοά ἐς Ζζεζε ἴο {πε 
ΟΥ̓ΠΘΙ5 ἰπεγεοῦ, βϑανηρ Π6 ὈεΠοϊάϊηρ οΓΓ λοι τὶ ἢ [ΠΘΙΓ 
εγεβ Τῇδ 5166 0 οἵ ἃ ἰαθουγιὴρ 2147: 15 ϑυεεῖ, ῃθίθου ἢς 

“ἐ ΘΕΠΊΡΕΥ ἀνατ5 σαί; ἤπησ π.}1ὰ ρεοιηΐα τορ]εῖ.᾽" 

“ΕΤῊΘ τηϊβου 51] 15 ῬΟΟΥ͂, ΠΟ ΠΙΟΠΘΥ͂ Η115 Πῖς ραΐ56.᾽" 

ΤΌνΕΝ. «ὅαέ, ΧΙν. 139- 

ΤῊ Ξεοοπμα οἴδιιβαε τηαῦ Ὀ6 ἰαίζεη εἰς 85 'ἰπ {πὸ Α. Ν. δ5 ἃ ταχίστη 
Ηϑ 70 ΟἸΤηΡ5 ὕο θαι ([Π6 νγογά ᾿τΡ 1165 [6 ἸαχατΥ [Παΐ ἀσσοτηρΆ η 185 
ἘΠ αθ πη Ε5. Χχχνι. τό; τ ΟἼτοπ: ΧχΙχ. τὸ; [553]..ὄ ἴχ. δὴ, ὕΠ6Ὶ8 15 
πὸ ἔτυϊὺ ὑμοσυθοῖ, οὐ 85 ἃ φσπεβίίοῃ, ΠΟ ΟἹ ΠΡ5 ὕο νγϑϑιῦῃ 2 ἸΏΘΥΘ 15 ΠῸ 
ἔγαϊὺ ὑμϑυϑοῦ, ζ. 6. ΠΟ γ6 8] γεζ 726 ΟΥ̓ 6{24772 ἴοτ {Π6 ἰαθουτ οὗ δοαυϊγίησ 
1. Τη τΠϊβ [π6 Τεδοθοῦ ἐοὰ πη ἀποίμευ 1ΠΠπβίταϊίοη οἵ Πἰς ἰεχί {παΐ ““ 41} 
15 νδηϊίγ." 

11. "λει σοοιίς {727 6α56, ἐλέγν 476 17: γἐαςσεα ἐλαξ εαξ ἐλ471)] ὍΤΠΕ [δοὶ 
ἰς ὁη6 γῆ] ἢ μ45 τηεί {με σαζε οὗ {ΠεῸ τόσα] !βίβ οὗ 411] σοπηίτιεβ. Α ἰαῦρε 
ΠΟ ΞΕ ΠΟ], ππμηθγοιβ τεϊδίηθιβ, ἰΠθθ6 αὔθ Ῥαΐ Ξὸ ΠΊΔΗΥ δ]επηεηῖβ. οὗ 
{το 168. ΤΙ τῆς αἰαϊορσια οὗ (ὐοθϑαβ δηα ϑοίοῃ (Ηετοά. 1. 32), γεῖ πιούα 
οΟἸοβεὶν ἴῃ {παῖ οἵ ῬΠδγαι]αβ πα ϑδοίδῃ (χιοίεα ὈΥ ἰπΒΡαΓρ) ἴῃ Χεπο- 
Ῥῇοη (ψγοῤ. 111. 3, ΡΡ. 235-44), γγχὰα Πᾶνε ἀϊβίίηος ραγ811615, ΤΕ ]αἰίεσ 
ΡΙΓΕβεηΐβ 50 5ἰ{Πτίησ ἃ γεβευ ὈΪδησα ἃ5 ἴο Ὀ6 του ααοίϊησ, “100 γοιὰ 
(Ὠτη]ς, σδοῖδπ, Πα 1 ᾿νε τυ! {Π6 ποτα Ρ]θαβισα {Π6 τηοῦθ 1 ΡΟ556885.... 
ΒΥ Πανίησ [15 αθαπάδησε, 1 σαϊῃ πλθύο Υ [ἢϊ5, ἐπὶ 1 Πᾶνε ἴο σιγά ΤῆΟΥΕ, 
ἴο ἀϊξίσιθαῖα τηοῖβ ἴο οἴμοῖβ, δπᾶ ἴο πᾶνε {Π6 ἰγτουθ]ε οὗ ἰακίησ σάτα οὗ 
ΤΊΟΤΕ; ἴοσ ἃ σίδαΐ Δ ΠΥ ἀοιηθϑίϊοβ πον ἀεηηδηα οὗ της {πεῖν ἰοοά, {πεῖτ 
ἅπης, δηά {πεὶσ οἱοίμ 65... ΝΥ βοβοενεῦ, ἐπετεΐοσα, 15 σσθδῖν ρ᾽βαβεα ἢ 
1ῃΠ86. Ῥοββεβϑίοῃ οἵ τοῃθ5 Ὑ11, Ὀ6. αβϑυγεά, [δ] τηπιοῃ δππουεά αἱ [Π6 
ἐχρεηάίζατε οὗ {Ππειη.ἢ 

σαύίγιο ἐΐε δελοϊίϊζχσ ο77 ἐλδηε το ἐλε417 6γ65] 80 Ηοζδοβ ραϊηΐβ {πε 
ὨΠΒΕΙ: 

“ἐ οηρεβίῖβ ἀπ! 16. 58 0οῖ5 
ΤΠ ΔοΥ 5. πῃ ΪΔη5, οἱ ἰαπαπδτη ραΥΌΘΥΘ 58 0Γ15 
Οορετῖβ, δαὶ ῥὶς 5. ἰαμαπδπὶ σαιάογα ἴα} 6]115.᾽} 

ΚΕΘΊΘΈΡ] 655 που σαζεϑὲ οὐ {ΠΥ Ππεαρϑά-τρ Ῥᾶαρϑ, 
Απαᾶ γεῖ αὐ ἰοτοεξα ἰο ποϊά ῃγ παπᾶ ΠῸΠῚ {ΠΕ}, 
Α5 {βουρῇ πεν σγεῖε ἴοο βϑοῖεᾶ ἴο 6 ἴοιποῃβά, 
ΟΥ ψεῖε θὰ ραϊηίβα ρἱοίατεβ ἴοσ [Πἰπθ αγεβ.᾽} 

ἰοΖξ 1. τ. 60. 
12. 712 Ἑἱδοῤ οὕ α αφοτεγάγ' 771472 ἐς δτυθθ ΑἾὟΕ ΤΩΔΥ ῬΤΟΡΔΟΙΥ, 88 

βισσεβίθα ἴῃ [Π6 “14684] ΒΙοσυαρην οὗ {Πη6 2γεΖγοάιείο7ε ΟὮ. 111., 565 ἴπ 
{115 ταῆβοϊοη ἴΠ6 τειηϊηίβοθησθ οὗ ἃ βίαίε ψ 1 ΠΟ ἢ {πΠῸ νυτῖῖεσ Πδά 
ΟΠΟΘ. ὈΘΘΠ ἰατηηαῦ, πα δἴευ ΟΠ, ποὺ ἰπαΐ ἴἃ Πδά ραββϑεᾶ ανυ, 
8 γξβαγπηθα ταστείπι!ν. Ασαΐη τὰ σεῖ οἡ {π6 ἰταοῖκ οὗ {πΠ6 τηαχὶπΊ5 οὗ 
Ερισατθδηῃ ἰεδοῆθῖβ. 50 Ἠοΐδοα; 



[52 ΠΠἸΕΘΟΙΙΒΙΑΘΙ ΒΥ: [νν. 13--τξ. 

δαὶ 111 οὐ πηι ῇ : θαξ {πΠ6 δραπάδηος οὗ [6 τιοἢ ψΜ1]} ποί 
ΘΠ ΕΥ ὮΙ ἴο0 51660. 

13. {ΤΠΕΓΕ 15 ἃ 5016 6.1] τυλζεῦ 1 ἤανα σθεῆ ππάᾶθγ ἰἢ6 58η, 
γιαηιεῖν, τἱοῦθ5 Κερί ἔου [ῃς οὐγῆξιβ ἰῃογεοῦ ἴο ὑπ 6 1 ἢατί. 

τά Βαΐ πόα τ 65. ρετ5 ὈΥ δ᾽] ἔγανδ]]} : δηα ἢς Ὀερείίθιῃ ἃ 
15 580η, Δη64 Ζλε7γ6 15 ΠΟΙΠΙΩΡ ἢ ΠΙ5 Παηα. Α5 6 οδιηξ ἔοτῃ 

οὗ [15 τηοίῃ ει 5 ΤΟ, ΠΑΚΘΟΩ͂ 5141] Πα τείυση ἴο ρὸ δ5 Πα 

“ςΘΟΤΉΠῸ5. ΔΡΎΘΘ(Π 1} 
1,6 ηῖ5. ὙΙΓΟΥ ΠΏ ΠΟῚ ὨτΠ11165 ἀουηο5 

Ἐδϑίαϊ ππη ὈΥΟβα Πα τι8 Υ]ΡΔΙη, 
Νοῆ Ζαρηυτβ ἀριίαία Τεμρεα.᾽ 

“(ἀρη]8 ϑ] ΕΓ βοούηθίῃ ποί 
ΤΏς Ῥ]ουρ  ΠηΔ ἢ Ἶ 5 ΡΟΟΥ δηά ἸΟῪ οοί, 
ΝΟΥ γεῖ {Π6 Ῥδηὶς συ] 5Πο] ουῖηρ 5Πη4646, 
ΝΟΥ Τειῖρα ΜΙ 15 τε οΖΥ οἱδάςδ. 

ΟἿ, τιῖ. τ᾿ 21. 5992. 

566 [ῃε ραββᾶρε ἰγοπὶ ΝΊΓΡΙ], σέο. ΤΝ.,) αἰτοδαν χαποίεα ἴῃ {Π6 ποία οἡ 
ὉΠ τὶς 27. 5.πε 

“έ(σινο5 ποὶ (Π6 Πανίπουμ- 5 ἃ σϑυνεοίοσ βῃδάβ 
ΤΟ 5Περμεγάβ Ἰοοκίησ οἡ {ΠΕ}Γ 51} 5Π560ρ, 
ἼΠαΠη ἀοίῃ ἃ τσ απ] ΓΟ ἀου᾽ αὶ σΔΠΟΡΥ 
Το Κίηρβ (Πδΐ ἔβα {611 ϑι]εοῖβ᾽ ἰτεδοῃοΥν 
Ο, γεβ, 1 ἀοίἢ ; ἃ ἰποιβδηά-ο]4 1{ ἀοίῃ. 
Απά ἴο οομοϊπάςθ, {6 βῃθρ μεσ 5 ΠΟ ΕΙΥ οὐγάϑ, 
Η5 οοἱά {Π1ὴ ἀτηὶς οἱ οὗ 15 ἰθαίῃθυ Ὀοίε]6, 
ΗΙ5 νοηίεα 5166 0 ὉπΠάθγ ἃ 65} {γεεῖβ 5ῃηδάο, 
ΑἹΙ ψῃῖοῇ βθοῦτα δηᾶ ϑυγεθῖ]υ ἢ ΘΏ] ΟΥ̓Κ; 
15 ἴα Ῥεγοπά ἃ ρυϊπορ᾽5 46] σδίθϑβ, 
ΗΙΒ5 νίδπα5 βρδύκίησ ἴῃ ἃ σοϊάδῃ ορ, 
ΗΙ5 Ῥοάγν σουοῃαά [ἢ ἃ οὐγοιβ ὈΕά, 
ΔΝ ΉΘΏ σατα, τηϊβίγαϑβί, δηα ἰγεαβοη νγαῖϊξ οἡ ἢϊτη.᾽ἢ 

ΘΗΛΑΚΕΒΡΕΑΒΕ, 2 762275.} ΓΖΔ Α-οὶ 11. 56. 5. 

185. γίολες ἀεῤέ 2075 ἐλδε οτυγιεῦς ἐλεγέογ7} Ὑεῖ δηοίῃου ἀϑρεοΐ οἵ {πα 
Εν 115 αἰἰθηαπί οἡ τ]σοῆ 65 15 Ὀγουρηΐ Ὀείουα τι5, 5 ἴῃ οἢ. 11. 18, το. Νοῖί 
ΟἾΪΥ ἀο {ΠΕΥ [41] ἴο σίνε δΔηΥ βαίἰϑίγιησ οὐ, Ὀπί {Π6 τηδῃ ψηο τεοκοπϑά 
ΟἹ ἰουπάϊηρ ἃ [απ ν απ ᾿δανίησ 15 Πραραβα-ρ ἰγθαβαγεβθ ἴο ἢ15. 50ῃ 
σδῖη5 ποίμιηρ πὰ Δη ΧΙ οῖ165 Δ Πα οαῖθβ5, ἰοβαβ Π15 γε! ἢ ὈΥ 5οιηα πηΐοτε- 
566 ῃ οἴδηςθ, Δη4 ἰδανεβ ἢΐβ 50η ἃ ρῬᾶιρει. ΒΥ͂ 5οῖὴβ σοπηιηδηίαίοῦβ {Π6 
Ῥοββεβϑῖνε ρσόποιη ἴῃ “Δ Παπᾶ ᾿ (γεῖβε 14) 15. τείεσσεα ἴο {16 {ίΠεγ. 
ΤΠΘ ΟΥΟΥΤΏΙΩΡ 5ΟΥΤΟΥ [ΟΥ̓ Πἰπὶ 15 {παὶ ῃΠῈ θεσείβ ἃ βοὴ ὡπα [Πδη 6165 
ἈΙΠ1561{ 1 ρονεγίγ. Ὅῇῃα τρβηῃοΐ οὗ [η6 ἔντο σοηῃβίγαοίο}5 15, οὗ σουγ56, 
ῬΙϑοίΙ ΠΥ {Π6 5816. 

16. “ἧς δ καρ γογίλ οὗ ἀξ γιοΐλεγὴς τυοηεὉ] ΤῊδ νγοσάβ 50 οἱ οβεὶῦ 
ΓΕβει ὉΪ]8 (Πο56 οἵ 700 1. 21 {Παΐ 1{ 15 παίασαὶ ἴο 1ηΐϑσ [Πδὲ {π6 ψυτιίεσ Πδα 
{παΐ ΠἰβίοΥΥ 1π 5 τη 85 8η βχϑιηρία οἵ ἃ βιάάθῃ γανεῖβε οὗ ἔογίαπε. 



νν. τ6---20.} ἘΘΕΙΘΙΑΘΤΈ θεν. ΠΡ 

ΟΔΙη6, 84 5411 ἴα ποίῃιηρ οἵὗὁἨ [15 ἰαθουτ, γῇ] οἢ ΠῈ ΤηδΥ 
ΟΔΙΤΥ ΔΥΥΑΥ ἴῃ 15 παπᾶ. Απά [15 4150 2 ἃ 50Γ6 εν]], ζλαξ ἴῃ 
411 ροϊηΐίβ 85 ἢ6 Ἷδιῆθ, 50 54]] ἢ6 φρο: δῃᾶ ψῇῆδίΐ ρτοῆί 
ἢδίῃ ἢ {πδὲ Παίῃ Ἰαθοιγεά ἔοσ {π6Ὲ ψιπα ΑἹ] 15 ἄδγϑ 8150 
ἢς δαίΐβίῃ 1ἴὴ ἄδυκηθϑβ, απα δ λαΐδ τ ἢ 5ΟΥΓΟΝ δη νυ ἢ 
ὙΙ Ὠ15 5] ΚΏΘ655. 

ΒεΠοΙα ἐλαί ψΏϊΟ 1 ἤανα βεεῇ: 22 Ζ5 σοοά δηά σοτηεῖγ 
70» ογῖδ ἰο εδΐ δῃηᾷ ἴο ἀπηΚ, δηα ἴο βη]ου ἴΠῈ ροοῦ οἵ 81] ἢϊ5 
Ιου (Παξ ἢς ἰακείῃ ἀπήδϑγ [Π6 σὰ 411 [Π6 ἄδαγϑ οὗ ἢ15 Πέδ, 
ΉΏΙΟἢ Οοα ρσρίνείῃ Ὠΐτὴ : [Ὸὺγ 1 ΖΦ 15 ρογίίοῃ. ἘΨΕΙΥ Τη80 
Αἶ5ο ἴο ψῇοπὶ (ὐοά παῖ σίνεῃ τίοε5 δηα νγεα]ῃ, δηᾶ ἤδη 
σίνθη ΠΙΠῚ ῬΡΟΥΕΙ ἴο βαΐ {ῃϑύεοῦ, δηα ἴο ἴαϊκα 15. ροχίίοῃ, 
Δ Πα ἴο τα]οῖοα ἴῃ ἢ15 ἰαρουγ ; (815 Ζ5 {Π6 οι οὗ ἀοά. ἘῸΓ 

Ιῃ ῬοΟΙΠ, βδυίῃ, ἂ5 ἴῃ τηοίποσ οὗ 41] Πνίηρσ, 15 Γπουρηϊΐ οὗ δ5 [Π6 νου οαἱ 
οὗ ΠΟ 680 τηδηῃ σοῖη65 (Ρ5. Οχχχίχ, 15) δῃηά ἴο ψῃ]οἢ Πα τηπβί γϑίυση 
αἱ Ἰαϑῖ, σδισυϊησ ΠΟης οὗ 15 δδυίῃ]γγ Ῥοββθϑϑίοῃβ ἢ ἢϊπη. (ΟΡ. ἃ 
ΒΕ ΠΚΊτηρσ ΡΆ14116] ἴῃ Ἐ οΪα5. Χ]. 1. 

16. εὐλαΐ 2γο έ λαΐζ ἦς ἐλαέ λαΐᾷ Ἰαῤοτγεα 707, ἐδ τυϊππα 7) ΤῊ ενοῖ- 
Τοουστησ Παθβϑίίοη (οἢ. 1. 32, 11. 22, 11. 0) Τἱδὲβ οὔοα δραΐη, ““Ὗ Παί 
ΡῬτοῆιΡ᾽ Ιῃ ““Ἰαθουτίηρ ἴοσ {πῸ νη ἢ νγε ἢανε ἃ ρῆταβξε δἱπηοβί 146 πίϊ- 
04] ψ ἢ ἰῃς ““ζϑϑάϊηρ᾽ ὁ ὶπᾶ ἢ ΟΥ, 45 βοῖὴβ σεηάεγ 1ἰ, {πε ““βιπνίησ 
αἴτεσ [ῃ6 νιὶπα᾽)" ψΒΙΟἢ 15. [ῃ6 ἰκεγ-ποία οὗ [6 ψΠπο]Ὲ Ῥοοϊς. Α5 ἴπ 
Ῥτον. χὶ. 20: [58]. χχνϊ. 18; 70Ὁ χυΐ. 2 (ῃε ““ψ]ηα᾽ 15 [Π6. οὐ Ὁ]6 πὶ οὗ 
εἰ ρί1η655 ἀπ ΠΟΙ ΠΡΊ 685. 

17. 164 εαξείβ 171. ἀαγΨ71255] ὙΠῸ ψογάθ αἀὺα 50 παΐισαὶ ἃ ἤἥρυγα οὗ 8 
ΠΠΘουῖο55 Π|Ὸ πὸ “ϑινβείηθεβ δηᾶ ΠΡμ ἢ τη 1{ (ςοτηρ. Μ|ς. νἹἱ]. 8), 
[Παΐ {Ποῖα 15 βουηείπιησ δἰπηοβί πα ϊογοιβ τη [Π6 ρῥγοβαῖο {6 υα] στὴ νυ ΒΙΟἢ 
1ηἰεγρτείβ {Πϑτη, εἰ μεὺ (1) οἵ [ἢ τ ἸΒῸΥ 85 εαίηρσ ἴπ [Π6 ἄδιῖκ ἰο βανα 
σῇ] εΠΠσῃΐϊ, οὐ (2) γουκίησ 411 ἀδὺ δηῃά νγαϊίησ {11 ηἸσ [411] Ῥεΐοσε ᾿ς 
5115 ἀοντῃ ἴο ἃ Π168]. 

γετεζ σογγοτυ απα τυγαΐλ το δὲς σε 72655] Βρίίοσ, δια 5 οκθ 55 δηᾶ 
τυ. Τῆς ΗδΡταεν σῖνεβ ἃ σοη] ποίίοη 8δη4 ποΐ ἃ ργεροϑβιτίοη. ὍΤΠ6 
νοΥβ Πᾶνα Ὀθθη Δ ΟΌΒΙΥ ἰδίςθη, (τὴ “ὦ χερί αϊείτγόεα ἀγα] λαίά σγέοῦ 
ατια σεχαέϊο71,᾽ (2) ““ογιευοίξ ἀέχισοζζ γιτε, αηια οὐ } 207, 1ὲς σογγοτυ αγι|α 
λαέγεα," πὶ {Π6 σεπεσαὶ πηϑδηΐησ σευηδῖηβ [Π6 βατηθ. Κομο]είῃ ἰθαοῇεϑ, 
85 δὲ Ῥαὺ] ἄοοϑ, {Πδὲ “πεν {πδὶ νν1}] Ὅς (ὦ. 6. 5εῖ {πεῖν Ἠδαγίβ οἡ Ῥεϊηρὶ) 
ΤΙΟὮ, Ρίεγοα ἘΠπουβοῖνεβ ΤΟ ῸρΡἢ ΨἼΓ ΤΠΔΩΥ βούσγονγο᾽ (1 ΤΊη. νἱ. 6). 

18.(. Μελοία ἐλαΐξ τυλίεᾷ 7 ζαῦσε 9622] 6 {ΠΙΏΚΚΘΥ γρίασηβ ἰὼ (ῃς 
ΤΊΑ ΧΙ Οὗ ἃ ο8]Πη1 τεσ ]αίβα ΕἸΡΙ συ γαδηἾβη,, ἃ5 Ὀθθΐοσα πὶ οἢ15. 11. 24, 1]. 22. 
Τί ἃ τῆϑδῃ ἢα5 {π|{|6, Ἰδὲ τὰ Ὀ6 σοπίθηξς ψ] ἢ (Πδὲ 1{{|6.0{Ὀ ΤΕ Πα Παβ τπθ ἢ, 
1εῖ Ὠΐτη επ]οῦ ἴτ σι ποὰί εἐχορββ, ἀπά ψιπουὰί βεακίησ τόσο. [ἢ [Πε 
σοι ὈΪηδίίοη οἵ ““σοοά᾽" δηα ““φομΊοΙγ ἢ γα ἤᾶνα ρευπαρβ δῇ Ἔεπάδανοιγ 
ἴο τερτγοάποε {ΠῸ [δηλ 1]Π1ὰτ ατεεῖὶς σου] ηδίϊοη οὗ [πε ἀγαθὸν ἀπ [Πε καλόν. 

19. ἐλὲς ἐξ δε οἵἱζξ οΥΓ ΟσΟοα] ὍΤηα6 νοτάβ ἱπάϊοσαίϊα ἃ στείασῃ ἴο {π6 
56η586. οὗ ἀερεπάθῃοα οἡ ἰῃῈ Πινίηθ Ὀοιππίγυ, ψῃϊοῆ γα Πᾶνα βθεη ἴῃ 

τό 

17 
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[54 ἘΠΟΙΕΒΙΑΘΤΕΒ, ΜἹ. [ν. 1. 

Π6 5841] ποῖ τηποῇ ΓΕ ΕΓ ἴῃ6 ἄδγβ οὗ 15 ||; θβοδιβα 
(οά δηϑνεγείῃ ζ22: ἴῃ [Π6 Ἰου οἵ Π15 Πεατζί. 

θ. ἼΤπεῖθ 15 δῃ 6ν]1] ψΠΙΟἢ 1 ἢᾶνα 5εεη πηάογ {Π6 5πη, δηά 

οἢ5. 11. 24, 1ϊ.. 12. ΙΑ{6 1:56], ἀπά {πὸ οαϊναγά σοοάς οὗ 11|6, ἔενν οΥὁἁ 
ΤΩΔΗΥ͂, ΔΠ6 [Π6 ΡΟΥΤΕΥ ἴο 6Π]ΟΥ ἴΠ656, 411] δῖα 416 (σοά 5 σἹβ. 

20. 164 σλαϊέ γιοΐ γη1εεῖ γ47,22γ10 67 ἐλε ἀαγε οὗ ἀΐς 1175] ΤὮῊΪ5 ἔΌ]Π]ονν5 
[Πς6 ογάεσ οὗ ([Πε Ηεῦτεν δηὰ σῖνεβ ἃ βδιβίγιηρσ τηθδηϊησ: ΤΠ6 ΠΠΔὴ ῈΟ 
[45 ἰδαγηΐ {Π6 βεογεῖ οἵ επ͵]οντηεηΐ 15 ποΐ δηχίοιβ ρου [Πς ἄαγϑ οὗ 15 
11, ἄοεβ ποῖ Ὀγοοά βνεῃ ονυνεὺ 115 {γϑηβιτουηθβθ, θαΐ ἴαϊτεβ εδοῇ ἀδΥ 
{ΓΔ 6 1Π1υ, 85 1 σομηθ5, 85 σοάΐδβ σῇ το Πἰτη. ΒΥ 5οῃηῈ σοϊηπηθηΐβίουϑ, 
Βοννενεῦ, {Π6 βεπίεηῃοβ 15 οοπϑίγβα 50 85 ἴο σῖνε ᾿5ῖ [πε ὀρροβίίβ 56η56, 
“ "72 γεηεοηεγείλ (οΥ σλομία γεγεδηιὦεγ) ἐλαΐ ἐλε ἀαγς ὁ λὲς ἐϊ75 αγά γιοΐ 
γ1671},, 1.6. Ἄν ΕΓ Ἰἰοβαβ βῖσῃΐ οἵ [6 5βῃογίηεββ οἵ πυμπηδῃ 116. [Ιὲ 15 ἀϊἔ- 
οὐ] το 566 πον [Π6 ἰγδηβδίουβ οἵ (8 Α. Ν. οου]ά μανε Ὀξεη 164 ἴο ἔπ εγ 
ΤΊ ΔΥΡΊΠΔ] τεδάϊηρ “2 Ἴοροἦ ἦς σίσε τιοΐ φερε, γε δ γεγιενιεγεέλ ἐλ 
ἄαγ- ο7 ἀξ 1{75.᾿ 

δεεατςς σοα αγισευογεί 1172 172 ἐλ6 7ογ οὗ Ζϊς Ζεαγἢ ΤΕ νεγῸ Πᾶ5 θεβῇ νεῦῦ 
νατϊουϑὶν τεπάογεά, (1) ““Οοα φεζιῤίες λξηι τοϊέζ ἐλε 70γ...,᾽ οὐ (2) “Οοά 
γίαΐζες λΐηε δἕ7ις' τοῖίζ ἐλ6 707....,᾽) οὐ (3) ““Οοαά εατδοίδ ἀϊχε ἐο τοογὰ 797 
ἐλ 47:70 γη71671{....,᾽) οΥ (4) ““ Οοά ᾽παξες αἰ αγιδτῦδν (1.2. εογγοῥογιαῖ τοδί) 
λΐς τοΐςλδς,᾽)) οὐ (5) ““Οοα Ζέγεςοῖ κογ7,οῥογιαῖς ἐο 15 70», 1.6. 15. [Ε] ἴο 
ΔΡΡτονε ἴἴ 85 Παυπ ΟὨΪΖΙησ, ἴῃ 115 ο4]ΠῚ ενθῆηθβ5, ἢ Η]5 οὐ Ὀ]Εββεά- 
Π655. ΤΠεὲ ἰαϑβί 15, ρεύῃαρβ, (αϊ ὑὶοῃ Ὧδ5 τιοβί ἴο σομπηηθηά 11. 50 
ἰακεη, ἴῃς ψογάβ Βηά ἃ ρϑῖ8116] ἴῃ ἴῃε6 ἰβδοῆϊησ οἵ Ερίσασιβ, “ὙΒΕ 
ΒΙΘβϑθά δηά {ΠῸ ᾿τηπηοσίϑὶ ΠθῚ ΠΥ Κποννβ [ΓΟ Ὁ]6 οὗ 15 οὐ ΠΟΥ σδαβείῃ 11 
ἴο οἴμειβ. ὙΥ̓Ββεσείοσθ ἴξ 15. ποί ἰπῆπεησθα οἰ εσ ΌΥ ψυδίῃ οὐ ἔδνουτσ,᾽" 
(Πίοσ. [Δογί. Χ. 1. 130). ἼΠῈ τα} }Πγ οὐ {Π6 ννῖ5ε Δ} ΤΉΠΤΟΥ5, 
1Π6 Τδδοῃου ΠΏΡ]165, {πῸ γταη 1 ΠΥ οὗ αοᾶ. 80 1μιοτείϊιβ; 

“ΟΥΊΠΪ5 ΘΠΪΠΔ ῬΕΙ͂ 588 αἰναπι παΐπτα πϑοδββαβί, 
Ιττηοσία!ϊ ϑανῸ 5 ΠΊΠ]8 ΟᾺΠῚ Ρᾶᾷ66 ἔπΠπδία τ, 
ϑειηοία 80 ποβίγβ γεθι5 βεϊαποίδαιθ Ἰοηρα : 
Νὴ ρυγιναίΐα ἀοϊοσα οὔληΐ, ρυϊναία Ῥυ]Ο]15, 
1ρ58 5:15 ρο ]θηὴβ ορίθι5, Π11] ἱπαῖσα Ποβίτυϊ, 
Νεο Ὀδὴ6 ῬΎᾺΟΙΊΟ 15 σΑΡΙΥ δας ἰδησίίαγ ἴγὰ.ἢ 

ΤΉ πδίατε οὗ [πΠς (σά τηυβί πεεά βη]ΟΥ 
Τλ{6 ἐνευ]αβίηρσ 1 σΠΌΤΕΙΠ6. ΥΕΡΟΒ6, 
ΕΔΥ ΤῸ] ΟἿΪ ῬΟΟΙ σΟΠΟΘΙΓῚ5 8Δη4 5ϑρϑζαδίε : 
ΕῸΓ ἔγοπὶ 411 ραΐϊπ βχϑιῃιρί, εχεπιρί τομῇ ὙἹ5|{5, 
ΕΙΟῊ ἴπ 15 ον γε] ἢ, πεεάϊησ πουρῃΐ οὗ οἵΓ5, 
ΤΙΝ πειίῃευ βοοίμῃεά ὈΥ οὶ [5 ΠΟΥ βεϊσεα Ὀγ ψτδίῃ." 

2.26 Κεγ. Μνιαΐ. τι. 646---όξι. 

ΘσΟἸΆΑΡΤΕΕ ὟΙ. 

1. Ζ7ῆεγε ἧς αν ευἱ] τυλίελ 7 λατε φδογὲ τέγια167, 76 5121] ΤΕ Ρἱσίαγα 15 
βα ϑίδπ 8} [ΠῈ βαπηε 845 {παΐ οὗ Ἕἢ. ἵν. 7, 8. ὙΠα τερειοη 15 ομαγδο- 



νν. 2, 3.} ΕΠΟΙΕΘΙΑΒΤΕΘΒ, σἹ. [ξς 

ἦς ΠΟΙΠΠΊΟΠ ΔΙΠΟΏΡ ΠΊΘΠ : ἃ ΙΔ ἴο ὕἹΠΟΠΊ ΟΟα Παίῃ ρβίνεῃ 2 
ΤΙΊΟΠ 65, νεδίτη, ἀπ ΠΟΠΟΙΙ͵, 50 [Πα ἢ6 νδηΐείῃ ΠοΟΙΠΙΩΡ [ῸΓ 
ἢϊ5 500] οὗ 41} ἰμαὶ ἢς ἀεϑιγείῃ, γεῖ (οάᾶ ρσινεῖῃ ἢϊπὰ ποῖ 
ΡΟΥΕΥΙ ἴο εδὲ ἐπείθοῦ, θαΐ ἃ βίγδηρευ βαΐείῃ 1ἴ : [15 25 νδῃϊίν, 
Δα 11 ζ5 δῇ ΕὙ]]} ἀϊβθεαβθ. [1 ἃ πηδῇ Ῥερεῖ δὴ μυπάγαα εἰσ 3 
γε7ι, αὐλα ᾿ἰνα ΠΊΔΏΥ ὑΘδΓ5, 50 [Πδῖ [Π6 ἀδΥ5 οὗ ἢ15 γϑαῖβ ὈῈ 
ΠΔΥ, δηα Π15 508} θὲ ποΐ ΠΙΙςα σι σοοά, 4ΔΠη4 «50 ἐλαέ Ὧε 
ἢανε 0 ὈυΓΑ] ; 1 540, Ζλαΐ δι ὉΠΕΠΊΕΙΥ ὈΙΓΓ ἐς Ὀεῖίευ τῃδη 

(οτἸβίϊο, ΘΟ ΠΒΟΙΟΌΒΙΥ ΟΥ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ, οὗ [86 Ῥββϑιτηϊβτη ΠΠῸΠ. νυ ὨΙοἢ [ἴῃς 
ὙΥΪ ΕΓ Π85 ποί γεῖ βπλδηοιραίεα Ὠ]πη5ε], Ηδ Ῥγοοᾶβ ονεὺ ἴΠξ βϑῖὴβ 
τπουρῃΐ, ομεννβ, 85 1 σγεσθ, {Π6 ““οπὰά οἵ ὈΠΈΕΓ δποῖεβ᾽ ἡ ΟὨΪΥ, ““542:2 67 
ἐαγιαφ)ε κα7ι715. καγιέτἰργεαγι.) Ἤδτε [Πς Ρϊοΐατε 15 παΐ οὗ ἃ τπϑῃ 0 
[65 411 ουϊννατὰά σοοάϑβ ἴῃ δριηάδησθ, θαΐ Πα 15 ἰΔοκβ πα σαρδοιν [οΥ 
Ἑπ]ουτηθηΐ ὑΥ]οἢ 15 (45 ἴῃ οἢ. ν. 20) (πε “δι οὗ (οᾶ,᾽ Ὧπα ἢ ἀϊε5 
ΟΠ] 1655 δηα ἃ βίσδησευ ὈεοοηῈ5 ἰῃ6 Ποῖῦ, δε δῖ στειιηϊηαβά οὗ ἴΠε 
ἀρσϑά Ῥδίγδυο "5. Ἐχοϊδηηδίϊοη, “1 σὸ οἢ]] 1655, δηα {Π6 βίθνγασα οὗ ΤῊ 
Ποιβε 15 [Πη15 ΕἼΘ Ζού οὗ ᾿)απηαβουβ᾽ (Οεη. χν. 2). 

8. 2 ἃ γιατὲ ὀέρεξ α7ὲ ζεγαγεα οἀέαγ6) Ασαβα 15 ραΐ, [Π6 νεῖ 
οΡροβιίβ οὗ {μαΐ ἀββουθεά [ἢ [η6 ῥσυβοβαϊησ νεῖβαε. [ηβίεδα οἵ Ὀεΐηνσ 
οΟὨΠΉ1655 [Πς ΤΠΙΟῚ ΤΏ} ΤΔΥ ἤᾶγνα ΟΠ] το η, ἀηα ΟΠ] ἀγθη ἢ β ΟὨ]]άγθη ; ΠΊΔΥ͂ 
1ῖνα ουΐ 411 Πἰὶβ. ἄαυβ. ΑΥ̓μαἵ {Πεὴ }) [9}1η1655 15 ““5οὰ] ᾿ς ἢ]1εα σῇ ἢ 
σοοά, τη]1655 ἴμεσα 15 {Π6 σδρδοῖυ ΤΟΥ επ]οντηεηΐ, [16 15 ποῖ σοί 
᾿νῖὴσ. 5111, δ5 Ὀεΐοσβ, “1 ψεῖε σοοα πενεῦ ἴο πᾶνε Ὀθεη Ὀοτηῃ.᾽" 
Ἧ ε γΔῪ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἰτασα 8η δ᾽ πῖνε τείεγεποα ἴο Ατίαχευχοβ ΜΙ ΠΕ ΠΊΟῃ, 
ΜῈΟ 15 τεροτίβα ἴο ἢανε δά 115 οῃη]άγθη, δηα νγηο αἸεα οὗἉ στϊεΐ δ {Π8 
ασε οὗ 94, αἱ {μ6 ξαϊοιάς οὗ οπε οὗ ἢ15 50η8, δηᾶ {Π6 τηυσάοῦ οὗ δῃηοίΠευ, 
Ῥοίἢ σδυβεα ὈΥ ἃ {Π1τὰ 5οη, οΠα5, ῆο βαοσεεαεβα Πῖπ (Τπϑ[1η, Χ. 1). 
αι αδο ἐλαΐ ἦς ἄατδ 719 ὀργαὶ] ἼΠΕ βεααεηος οἵ {ῃπουρῆξ 5ΕΕῈΠη5 

αἱ ἢγϑβί βίζδηῃσρε. Υ̓ΩΥ 5που]α {815 θῈ, ἴτοιη [Π6 νυυϊετ 5 ϑίδηάροϊηΐ, ἃ5 
{ΠῸ οἸτηαχ οἵ βούζον δ ΟὟ Υ 5Που]α ἢθ6 ψῆο Πϑά ποίεα 50 Κεεηὶυ {πε 
νδηλ165 οἵ 16 ραΐ 5ΕΕ ΠΡ] 50 ΠΙΡῊ ἃ ναὶπε οἡ {Π8ὲ νυ] ἢ σοπλε5 ΠΕ 
118 15 ον εσ δπα ἄοῃα ἢ ΘΟΠῚΒ νυ] ε 5. Πᾶνε [Ε]{ [15 50 βίσοηρ]υ, ἰμαΐ 
[Π6Ὺ πᾶγε βυρσεβίεα (πὰ ᾿πἰεγρσγείδίοη, ““ ἐυδη2 1.0. ἐλέ7γ6 ὧέ 710 σγαῦέ 
τυαϊέτγιρ᾽ 707 Δ2771,᾽) 1.6. ἄνθη 1{ ἢθ σεῖα ἴο ᾿νε ἔου ενεῦ. ΤΠδ πϑίαγαὶ 
τηθδηϊηρ 15, πονγαυοσ, [ΘΠ 8 Ὁ]6 ἐπουρ, Δηα γγὙὰ Πανα ΟΠς6 Π]ΟΙΓΕ 80 ξο 0 
οἵ ατεεὶς ἰβδομίησ, δοίοη Πα ἰδυρῃΐ (Παΐ νγα ἀῖα ῃοΐ ἴο 6811 ΔΗΥ͂ πιδῃ 
ΒΔΡΡΥ Ὀεΐοσε 15 ἀβαΐῃ, δηά ὈῪ 1πηρ]]οϑίϊοη, 1Π ἢΪ5 βίοσυ οὗ {Π6 ξοῃβ οὗ 
ΤΕ]]5, Πα τηδάβ {Π6Ὸ φρτοβρεοΐί οἵ ροβίπυμηοιβ ΠΟηΟΓ δῃ εἰδιηθδηΐ οὗ 
Βαρρίηεβα (Ηεγοά. 1. 30). 80, 1ἢ {|κὸ τηδηηου, 1 νγὰ5 ἰῃς ἀϊγεβί οὗ 
ὙΟΘ5 ἴΟΥ ἃ Τ8η ἴο πον [Πδί ἢς ““βῇουϊα θὲ Ῥυχὶεα στ] {πΠῸ6 Ὀυτ114] οὗ 
ΔῊ 855) (Τε:. χχῖϊ 10), οὐ, ἴῃ Ἡουηοσῖς ρῆγαβθ, {παΐ ἢἰβ θΟαΥ 5Που]α 6 
“ἐραᾳβί ουΐξ ἰο ἄορϑ 8η4 νυ]ΐαγεβ.᾽" Εν σου] δὴν τηδῃ, ΠουἜΥ ΕΥ το δηά 
Ρονγασπι, θ6 βατα [αὶ {παΐ ἰαίβ τηϊσῃξ ποῖ ὈῈ ἴῃ βἴογε ἴοσῦ ῃϊπη Οἡ 
[86 ἀϑϑυτηρίίοι οὐ {πε ἰδία ἀαίε οὗ ἴΠ6 Ῥοοΐς, ῃθγα τηδῦ Ὀ6 ἃ σείθγεησα 
ἴο {88 ἀβαίῃ οἵ Ατίαχεγχεβ Οομαβ, γμῸ γγχᾶὰ5 τηυσάθγεα Ὀγ {μ6 δπμπ ἢ 
Βαροδβ, δῃη ἢϊ5 Ὀοᾶγν [ἤτον ἴο {Π6 οαίβ. Ῥοββίθ]γ, Κομεθίῃ Εἰτηβεὶῇ 
ΠΊΔΥ ΠαΥβ Πα ϑΞοῖὴβ τβαβοῦ ἴοσ 8ῃ δηχίοιβ ἀουδί, Ὑμείμεσ (Π6 ΠΟΠΟυ 5 
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156 ἘΓΠΟΙΓΈΘΤΑΘΤΕΘ, νἹ. [νν. 4----7. 

6. ἘῸΓ Πα σογλείῃ ἴῃ ψ] ἢ νδηϊΐγ, δηα ἀεραγίειἢ ἴῃ ἀατῖκ- 
655, Δη4 15 Π4ΠΊ6 5}4}} θ6Ὲ σογεγεά νι ἀἄδτκηθθς. Μοτζτο- 
ΟΥΕΓ Βε Παίῃ ποίΐ βεθῆ [ῃ6 51η, ΠΟΥ Κποόνῃ (λ» ἐλίγο: [15 
Δ τηοτα τοδὶ ἰῃδη [86 οἴμεσ. ὅεα, ᾿πουρῃ 86 ἴἴγὰ ἃ 
[πουϑαηα γεϑαῖβ νος ζοζα, γεῖ Ὠδίῃ ἢδ βεεὴ πο ροοά: ἅο 
ποῖ 8}} σο ἴο οὔβ ρδασβ ὃ 

ΑΙ! ἴῃς Ἰαρουτγ οὗ πηδῃ Ζ5 ἔὺσ 5 πόση, δηά γεΐ {ῃΠ6 ἀρρε- 

οἵ βερυϊίαγα νσουἹά θα ἢἰ5. Τῇ, δ5 βϑεϑιηβ {|κε]γ, μθ νγὰβ ἃ βίγδη σου ἴῃ ἃ 
βίσδηρσε ἰδ η4, δἰοπμε δηὰ ψἹἢ ΠῸ ΟΠ] ἴο βισσεοα Π]Π|, ρευαρ5 ἢ ἃ 
ΠΑΠ16 οαβί ουέξ 85 εν]] Οὐ Πογθίϊοα], [Π 66 νγ85 5124}} σῆδποα οἵ 15 Ρεϊησ 
Ἰαϊά ἰο γϑϑί ἴῃ [Π6 βερυϊοῆτα οὗ 5 ἰδίΠοῖβ. 5686 [Π6 ““1ά68] ΒΙορσαρῆνυ," 
Ζ7Ζηέγοαϊεεζίογι, ΘΟ. 111. 

γι τεγι{ϊγηεῖν ὀέγέλ ἐς ὀείΐεγ ἐλατε 16] Τα {πουρῃς οὗ οἢ. ἱν. 32 15 
τερτοάποβά, Ῥαΐ ἴῃ ἃ βοπιθμδί 1655 σεηθγα]Ζεα ἔοση. ὙΠΕΓα, ΠΕ ΕΥ ἴο 
Βανθ Ὀθϑθῃ Ῥοζῃ, 15 δϑβεχίβα, αδἰζεο. [ῃ6 τηδηηθι οὗ [Π6 (τρεῖς τλαχΊὴ5 
ααοίεά 1ῃ {πε ποίε5, ἰο 6 Ῥείζεσ τΠδῃ εχϊβίεποα οὗ δὴν Κη. Ἡδστα {πΠ6 
Δ5ΞΕΥΠΟῊ 5 ΠΠπἰ 64 ἰο {Π6 σομηρατγίβοη νυ {Π6 1Ου]655 ραγϑαϊ οὗἩ ἡγθδ ἢ. 
ΤῊ “ΕἸ 6] Ὀἰτίῃ "ἢ νναβ (Πε παίαγαὶ δ Ὁ] θ οὗ 411 ἀῬογξνε βηΐίου- 
Ρτῖδε (Τοῦ 11. τό; 5. ἵν}. 8). 

4. 1 εογιείμ 171 τυΐέλ σαγι11}}] ὍὙΠΕ ρτοηοῦῃ ἴῃ {πε ΕΠΠΡΊ5ἢ Ν εὐβίοῃ 
Γείειβ {Π6 οἰδιιβα ἴο [Π6 τῆδῃ ὅηο Πα5 Πεαρεά ἀρ τ]οῆεβ, δπα μά ἃ ἸΙοησ 
1π|8 ἢ Ὧο τεα] δπ]ογτηθηῖ. ῬσοθδΪγ, Πονγενθυ, [Π6 νγογαβ ἄθβοθα, ἴῃ 
ΒΔΥΠΊΟΠΥ ΙΠ ἐπ6 ἰπουρῃΐ οὗ ἴῃς ρῥτεοεξάϊησ νεῦβε, (Π6 ροχίίοῃ οὗ {ῃε 
511Π]-ὈοΥη ΟΠ]14. Ιῦ σοιηεβ πα ροαβ, δηα ἰ5 Τουροίθῃ, ΔΠ4 ΠΟΡΕΥ 5665 
[Π6 5, δηά ἰαβίεβ ποῖ [Π6 τηΐϊβοῦυ οὗ 116. ΤὍΤῆε ἰαβὲ οἴδιβε οἵ νεῖβε 5, 
ὕμ6γ 15 τοϑὺ ὕο ὑπ15 σδῦμου ὕμδη ὧο ὑμδῦ (““τεϑί 1ά68]1564, 45 ἴῃ 700 
111. 13, 85 ἴῃ 1561 411 Ῥπὶ {Π6 βιργθτηβ σοοά ἰῃαΐ τῆδῃ σδη βίγινε δἔζετ), 
566 Π15 ἴο τῇδϊτο {ῃ15 σοηβίπιοιίίοη σαγίαϊη. ῬΟΘΒΙΌΪΥ, Πονγανεσ, [Π6 46- 
ΒοΡοη οὗ νεῖβα 4 ἰ5 τηδᾶθ ἴο ΔΡΡΙῪ ἷπ ρατί ἴο θοΐἢ ἰεγπηβ οὗ {Π6 
ΠΟΙΊΡΔΙΪΒΟΙ, 50 {παΐ 1ἴἴ τὴν Ὀ6 566ῃ, οὐ ΜΠΙΟΙ 5ϊ4θ, Ῥοίἢ Πανίηρσ 50 
ΤῊῸΟὮ 1 σοΟΙηΙηΟη, ἰΠ6 Ὀδίαπος οἵ δἀναηΐασε 1165. Οη ““βεείησ {86 
5 δ5 δῇ εηυίναϊεπί [ῸΣ ᾿ἰνίησ, 566 οἤ5. νἱ1. 11, χὶ. 7; [00 1|. τό; 
"ΟΞ ὙχΤιχ 20: 

6. γα, ἐλοιέοῖῦ 16 ἤζυσ α ἐποιδαραῖ γέαγς ἱτυῖεε {ο] Τα νγεατγὶ- 
Π655 οὗ "ἴδ οδυγεβ {Π6 {ΠῚ ΚΟΥ γεί Πισίμεσ. Οαὐτύ 1 ἴο [ῃς6 Πιτίπεϑί 
Ροϊπί σοποαίναθ]α, δηα 5111] [Π6 σϑϑαϊ 15 [Π6 βαῖῆθ. Τῇ Ἰοηρεγ 1{ 15, 
1ῃς ΠΙΠΟΥ οὗ τηϊβοῖν δη4 νγοθ. ὍΠε {πουρῆΐ ΗΠ, α5 Ὀθΐοσα, ἃ ρᾷγ8116] ἴῃ 
[Π6 5ρβϑβϑοὴ οὗ ϑοίοῃ ἴο ΟὉσοθβϑιβ (Ηετοά. 1. 32). ὍΤὴδ τπδῃ σοαβ ἴο {Π6Ὸ 
581η6 ΡΪδος,---ἴο [Π6 ἀδηῖ, ἀγδαγυ ννουἹα οὗ 5η60], ρεύῆαρϑ βνβῆ ἴο 8 Τῇ σα 
ΘΠΓγ6. ΔΠηΙ 1] δἰϊοη πα η νγα5 τ ρ]16 4 ἴῃ [ηΠ6 Ἡ εΡτανν ἐμουρσῆΐξ οὗ ἰπδί 
πΠ56Θη ΜΟΥ], ---ϑ ἴῃς αρογίϊνε Ὀισίῃ, ] ἢ ποίδιησ Ὀαΐ δη δοσιηγα]αίθα 
ἜΧροθηοα οὗ σγείομεάμθβθβ. Ταργαββϑίοῃ σου] σῸ ΠῸ ΠισίΠθσ. 8566 {με 
Ροε οὗ Οπλαῦ ζ παγγϑτη ἴῃ [Π6 “122ε7εἶϊκ. 

1. Αἱ ἐδε ἰαδοιι» οἵ Ῥ:α72 ἐς 07 ἀξς ηεοτέ}] 1.6. ἴοΥ 56] ργεβεσνδίοη 
Δα δη]ουτηεηΐῖ. Τηδί 15 δϑϑιπιθά ἴο Ὀ6 [Π6 πηΐνευβαὶ δἴτη, δηά γεΐ Ἔνβῃ 
(μαὶ 15 ποΐ βαϊίίβϑῆεα,. Ὁπῃε ““δρρεί{ε,᾽᾽ ΠΙςΘγᾺ ΠΥ σορ (ποί [Π6 ΒΙΡΠΟΥ, 
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Εἴα ἴ5 ποὶ Β]1εἅ. ἘῸΓ ψημδΐ παῖ {ῃ6 ψ]86 τποῦα [Πδῃ [Π6 8 
ἴοο! "Ὁ ψνῆδί μαίῃ [ῃ6 Ροοῦσ, {παΐ Κπονγθίῃ ἴο ψαὶκ Ὀείοσα {6 
᾿ἰνίηρῦ Βείζευ ζς [ῃ6 δἰρῃξ οἵ [ῃ8 εγξβ ἴῃδῃ 1Π6 νγνδῃθ ΠΡ 9 
οὗ ἴῃ6 ἄδϑίγα : [ῃ15 ΖΦ αἰθδοὸ νδῃϊὺ δηα νεχαίίοη οἵ βριγιί. 
ΤΠαὶ ψνΏ]Οἢ Παΐῃ ὈΘΘη 15 ΠαΠΊΘα δἰγθδάγυ, ἀπά 22 5. ΚΏΟΨΜ τὸ 

Βαΐ {η6 βεηβαοιιβ, δ᾽θηθηΐ ἴῃ πδηἶβ ἡδίιγθ), 5111 οἴανεθ [ΟΥ̓ Τηογο. 
Τοβὶγθ 15 ργορυθϑϑῖνε, δηα 1πβαίϊ8 016. 

8. 207 τυλαΐ λαΐά ἐδ τυΐξε γιογέ λα ἐἦε 70οο13] ὍὙΤΠΕ παεβίϊοη 50 
αν 15 βαθὺ. [Ἃ}ἡη {Π15 τηδίίοσ, {Π6 σἱ5. οὐ 1πίβ]]θοῖ παῖε πὸ αἰἤεσεηςα, 
ΤἼὴΘ νν]56, ΠΟ 655 [ἤδη (ῃ6 ἴοο], 15 βρ]θος ἴο [6 ργξββϑατα οἵ Ῥοα ν 
ὨΘοδϑϑί165, ἀπά ἢδ5 ἴο ἰαῦουγ ἰοῦ ἴπβξ. Τὴθ ϑεοοῃα οἸδι8θε 15 βοηξ- 
δὶ 1655 οἱδεασ. Οὐ ἴΠ6 τδηῦ ᾿πίευρσδίδίοηβ [Παΐ ἤανε Ὀβθη φρίνεῃ, 
ἔνο βανα πιοϑδὲ ἴο σοιημηθηά {Π6π, (1) ΒΡ  γηρ {Π6 βαθ]εοΐ οἵ σουη- 
Ραβοη ΠΌΠ] {ἰῃ6 ἤγβδί οἰδιβεα, χαδῦ δάναηθαρθ μαῦ 8 ῬΟΟΙ ὑμδῦ 
ΚΉΟΥΒ ἴο Ὑ1 Ὀθΐοσθ ὑπ εἰνίπρ (1.5. ἐλαξ ας ἰεαγηξ ἐλ αγΖ 70 
ἤν 6) ΟΥ̓ΘΥῚ ὍΠ6 00] (τυλο ς ἐλε »1676 σίασε Γ᾽ αε{6) ἢ τὐλαΐ ἐἶρέ: 
τὐΐδαοῦε αγιαὶ σοίγε εογείγοί αι ἡγεσαρηι 7,071 {δε σραγές ογ τυεαϊίᾷ 
γεαΐν 2γοπέ Ζϊη: δρᾶ (2), ἰτεαϊϊηρσ [Π6 βεῃίθεποα ἃ5 εἱ]Π]ρίϊοδὶ, ὕγμδῦ 
δάνδηΐαρθ δύῃ ὕμ 8 ῬΟΟΥ ΟΥ̓ΘΥ εἶσ 7 ΚΠΟΥ͂Β ΠΟῪ ὕὅο 141 ὈΘΙΌΤΘ 
088 1 νίπρ; (7.6. [Π6 τηδῃ οὗ ΠΙρῃ ὈΙΓΓ ΟΥ̓ βίδίίομ, τυο ζΐϑες ἦγ1 2τιόζηε, 
«υἱέ 1.4 ἐγὲς 97 721:622 ο7 Ψ2ηι)ῦ0 ω ῳὍῊΘ Ἰαἰίευ Ἐχρ]δπδίίοη ἢὰ5 {Π6 πηϑσῖΐ 
οἵ σίνϊηρ ἃ τῆοσθ Ὀδ]δηοβα ϑυτη πε  γΥ ἰο {Π6 ἴνγο οἰααβεβ. ΤΠ σἀπαβίιοῃ, 
ὙΥ ἢ 115 ΠΠΡΙΙΕα ΔηβυαΥ, βεθὴβ δ ἢγϑί αἱ ναυίϑησα συ (ῃ6 ῥγαῖβε οἵ 
{ῃς Ιοί οὗ ἴῃς Ἰδαβθουγίηρ ροου ἴῃ Ἂοἢ. ν. 12, ““οη {τιβί," (6 ψηΐεοσ 
ΘΕΕΠ15 ἴο 54Υ ἴῃ Πἰβ5 Πα] ουηῖοα], ΠΑ] ΕΙΤΟΏΪΟΑ] τηοοά, ““ἐνεη ἴο ρονεσίυ, 
85 ὃι σοῃ 0 οἱ ΠαρρίηθβθΊ ηθε Ῥοοῦ ᾿Δ0 15 8ἃ5 Ορξῇ ἴἰο οδίεβ δῃά 
ΔΏΧΙ 65. ἃ5 {Π6 τηδῃ οὗ οσυϊΐαγα πα τοππεμηθηῖ, Αἰοσ 411, ΡΟοσ δηά 
τ ἢ βἰδηα οἡ ΠΘΔΙΥ [Π6 5816 ἰθνε].᾽" 

9, Δε7 ἐς ἐλέ εἱρλέ οΥ ἐς εγες ἐλαγι ἐδ τυαγια671710 ο77 ἐδ αἴ25176] 
Τλίεσγα!γ, ὕμδπ ὕη86 γα ἀοσἹηρ᾽ οὗ 18 5001. Τὴ ἰγαςῃ 15 ϑα ϑίδης1}}} ν 
{πα δπροαϊεα 1ὴ (ῃ6 [ϑὈ]Ὲ οἵ ““(π6 ἄορ πᾶ ἢἰ5 βϑῆδαον᾽᾽᾿ δῃὰ ἴῃ 
ΡΙΌν  ὴ5 {ἰ|κ6 “(ἃ ὈΪτά ἴῃ (ῃ6 Παπᾷ 15 ννουίῃ ἴνο ἴῃ {πῸὸ Ὀᾳ5ῃ. Τὸ 
ΘΠ]ΟΥ ὑγμαΐ τα δοίμδ!]ῦ 566, 7.6. ργθϑαηΐ ορρογίαητεβ, Πονγανευ ΠἸηγ166, 
15 Ῥείίεσ. [Πδῃ [{Π6 ογανΐηρβ οὗ ἃ ΠἸτ1{1655 ἀθϑῖγθ, “να ηἀουηρ ἢ δἱ ψ}1}]} 
τὨγουσἢ 411 [Π6 τερίοῃ οἱ ροβϑι 1 1165. [}ΙῺἢ ἰμαὶ ψαπάδγηρ, ἰμεγα 15 
ΟΠΟΘ τηΟΓ6 {Π6 ζϑϑάϊπρ' ἸΡῸᾺ τἱὶπμᾶ. Ῥευπαρβ, μονγευευ, ἰδὲ βεπίεηςε 15 
ΡῬαββεα ἢ δὴ ᾿πίθης1 081 δηλ ΙριΥ, ομδγδοίεσιϑίῖς οἵ [Π6 σΎΕΥ (568 
ποία οἡ νεῖβε 9), ΠΡΟ {Π6 δοίι8] ργεβδεηΐ επ]ουτηθηΐ, 85 νγῈ]} ἃ5 οἡ {Π6 
ὉΠ 5α 15Π64 ἄδβῖσα, οΟὐὁἠ ρου {Π6 Ῥατα ίαοϊ {Παΐ [ῃ6 ἰΟΥΠΊΘσ Ὑ ἢ 115 ἸΟννασ 
ΔΙΤῺ5 15 θείζεσ ἔπη {Π6 Ἰδίζευ ν ἢ 115 ΠΙΡΉΘΥ ΟΠ 65. 

10. Ζ)΄λαΐ τυλτεΐ λαΐξλ ὁέε71 ἦς παγισαί αἰγεαα} ὙΠ6 πλαχῖτη 15 δηὶρ- 
τηδίϊο. Α5 νἱενγεα ὈΥ ΠΊΔΗΥ͂ σοΙηπηδηΐδίουβ, 1ἰ ἀϑϑοσίβ (Πᾶΐ τηδῃ 15 [ῃ6 
ογδαίΐασα οἵ ἃ ἀεβίίηγ, ΒΟ ΠῈ σδηποίῖ γαϑὶδί. Τοηρ ἀρῸ, ἰπ (ἢε ἔαν 
εἴθ ϊγ, Π15. ἤδῖὴθ ἢδ5 Ὀθθὴ γι θη, ἀπ ναὶ ἢ6 11] θΡ6. Ηδ σδῃποί 
ΡΙΘδα ἀραϊηβὶ {π6 Ῥοόνευ {Πδὲ 15 τσ 16 [Π8ῃ Π]Π156 1, 2.6. ἀραϊηδὲ (οά. 
ἼΠΕΥΘ 15 ποίῃιηρσ Ἰεἴς θαϊ ϑατηϊββθίοη. 50. ἴδκβη, {1ῃΠ6 ψψοτάβ ἢανε ἃ 
ΡΆΓ4116] πὶ 411 υἱΐεγδηοαβ ἴῃ [ῃ6 ΒΙΌ]6, οὐ οαἱὐ οὗἉ 1ἴΐ, ἐπαΐ αβϑϑϑουίΐ, ΟὐΓἨ βθϑῖη 
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τ[ῃδὲ 1 75 τῆδῃ : ΠΕΙΓΠΕΥΓ ΤΔΥῪ ἢ6 σοηΐεηα ΜΠ Πϊπὶ ἰΠαΐ ἦς 
ΓΑΙ ΓΟΓ τΠ8Δη Π6. ϑθοίηρ {ΠΕ Ὀ6 ΤΏΔΩΥ {πῖηρα {Παΐ ἴη- 
ΟΥΘᾶ56 νδηϊυ, νγηδί Ζ5 τῆδῃ ἴῃ6 Ὀείίεσ ἢ ΕῸΓ ῆὴο Κπονϑίῃ 
νγδί ἦς ροοά ἴογ τηδῃ ἴῃ ζλῆς 118, 411 ἰῃῆς ἄδγϑ οἵ ἢϊ5 νδίῃ 

ἴο ϑϑεσί, δὴ δΌβο αἴθ] ν ργε βϑιϊηδίϊηρ ξα]Π 1510 (1541. χὶν, 9; Αοίϑ χν. 18; 
Βοχη. ἴχ. 20). [Ι͂Ὼἢ ϑι0ῇ ἃ ἰδίβ᾽5πι), ΓΈ ΟΟΠΟ1]..1 ἴῃ ΘΟΙΏΘ ὙΥΔΥ ΟΥ̓ ΟἾΠΕΥ 
ΜΊΓ τηδη 5 Πεαάοσῃ δης4 ΥΕβΡΟ Β: ΠΥ, θοίῃ (ῃ6 ϑίοϊοβ ἀπ Ῥῃδιῖβθαβ 
Ῥε]ανεά, δη4 580 ἔδυ ἔπεσα οι] 6 ποίῃϊηρ βίταησε ἴῃ Ππάϊηρ ἃ {κὰ 
Πα Χ ΠῚ ἴῃ ἃ ὈΟΟΙς ΜΜΏΙΟΠ σοηΐδ! 5 50. ΤΩΔΗΥ͂ ΤΠ]η9]6α Δη4 Πείοσοσθηθοιῦβ 
ΕἸετηβηΐβ, ρου Οτεεῖς δπαᾶ Τα Ί5ῃ, οἵ οβοι]]αίησ ἐπουρῃς. ὙΠΕΥΘ 816, 
Βονανεῖ, ννδί 5θβεῖὴ βα!ποϊθηΐ Ὑβαϑο 5 [ΟΥ σα]εοίηρ (Π15 Ἰηἰεσρσείδεοη. 
Τῆς ψοχζὰ ου ““δἰγθδάγυ,᾽" ψῇῃϊοῃ Οσουγβ. ΟΠΪΥ ἴῃ (Π15 ὈοΟἱΪς (οἢ5. 1. 10, 
1. 12, 111. 15}; 15 ΠΕνΕΥ πι5εα οὗ [Πε εἰεγηϊν οὗ {πΠ6 ΤΊνὶπα ἄδογεαβ, Ὀυΐ, 
45 ἴΠ6 ραβϑᾶρεθ τείεσσεα ἴο 5Π6ν, οἵ [Πδΐ νυν] ἢ ῬεΙοηρϑ Ἐϑβεη 8} ν ἴο 
Πατηδῃ ΠΙΒΙΟΥΥ ; {παᾶΐ [ΟΥ̓ “τηϊρ τ 1οΥ,᾽ Του πα ἴῃ {Πς Ο. 1. ΟΠ]Υ Πετα δηά 
ἴῃ ἘνΖε. ἴν. 20; 1)4Π. 11. 40, 42, ἵν. 3, Ὑ]1. 7, 15 Ὡοΐ υι866., 1. ΔΠῪ Οἵ 
[Π686 ρᾶββαρεβ, οἵ ἀοᾶά. Τὴ βεαιβηοβ οἵ {πουρῃί ᾿εααβ {Π6 ὙΠ ῈΥ 
ἴο ἄνγε}] ου {Π6 5ῃογίηεββ οἵ πιδῃ 5 [1{6, σαί που [Πδῃ Οἢ 1ἴ5 5 δ] εοίίοη ἴο 
ἃ ἀεϑηγ. ΠΕ [Ὁ] ον Ἔχρ]απδίοη σίνεβ [Πδΐ Βα πο 6 ΤΟΥ Ο]6Δ41]}Υ, 
δῦ Π6 15, Ἰοῃρ' ΔΡῸ 15 Ππ816 ὙγὙβ 081168, [Ι͂η {ῃς6 Ιαϑί ννοσά5 
να ἢμά ἃ τείεσεῃοα ἴο (βη. 11. 7, μετα [Π6 πᾶτε οἵ “4472 (Ξε τη δ) 
15. οοπῃροίεα ΜῈ «ἀγα (Ξε ἴῃ σγοιηά), 85 λογῖο νγᾶϑ, ὈΥ͂ οἱ θυ ρῃ1]1ο- 
Ἰοριβίβ, ἀνε ἐκ ἤμέηιο, ΠΕ ΝΕΥΥ Πᾶπλ6 οὗ τῆδῃ Ὀοτα ]Π655 ἴο Πἰ5 
ἔγα]γ. ὍΤὨ15 Ῥεϊηρ 50, ῃ6 οδῃποῖ ἴαϊκε ἢΪ5 βίδπα ἴῃ {πΠ6 σαιιβε, ΠΟ 
πα “ταὶ ρῃτ γ᾽ [ΠΔῃ ὨΠΠη561} ρ] θα β ἀσαϊηβί Πῖπη. 6 δῖ 15 [Πα τσ ΠΟΥ 
ΟΠ6, δηα ΜΙ] δββεσύί 15. ῬΡουγεῖ, 850 ἴδκεη, (ῃΠ6 {πουσῃΐ 15 σοῃί!πποιιβ 
Δ 4 Βαγῃιοηΐοιιβ [πτουρμῃοαῦί. 

11. 2147 ὧδ γιατιγ ἐλίγιρε ἐλαΐ ζγεγέαδο σαγιῖ1}] ΤῊ Ἡδῦτεν πουῃ, 
45 850 οἴἴζεῃη {ῃγχουρῃοαυί {Π6 ὈΟΟΪΚ, ΠΊΔΥῪ βίϑπα εἰ Πεὺ ἴοσ ζλίιρ οὐ τυογας. 
Ιῃ {με ἔουτηθυ οαβ6, [Π6 πηαχὶΠ] Ροϊηΐβ ἴο (Π6 ρῥγεϑβιισα οὗ δῇαιγβ, ννηδί 
νγ6 0411 ““Ῥαβιη 655," [ῃ6 σαγθβ δθοῦί την [Πϊησβ, ΥΠ]Οἢ πλάκα τηθβῃ δε] 
1ῃ6 ΠΟΙ]ΊΟ π655 οἱ 116. [Ιη [Π6 Ἰαίίεσ, 1 Ῥυο ΡΥ τείευβ ἴο {ΠῈ βρεοι- 
Ἰαίϊν αἀἸβοιββίοηβ οἡ {ΠπΠ6 οἤϊεῖ ροοά, ἀδβίίηγ, δα {Π6 1Πς6, ν]οἢ εσα 
γἰΐα ἴῃ [Π6 βοῆοοὶβ Ὀοίῃ οἵ [εν δῃηα σύξεῖκβ, δπα ἢηαβ ἃ ρ818116] 1 
Οἢ. χΙϊ. 12, δηα ἴῃ Μη τςΟΠ᾿ 5 ἀθβουρίϊοη οὗ 1 ἀεραΐεβ, ἃ5 ἴο 

““ΕἸχεά [δἴε, ἴτεε ψ}}}1, ἔογε- Κηον]εᾶρσε δΌϑοϊαίε ; 
ψαΐῃ νυ βάομι 411, δηα ἔα]βε ρῃ]Π]οβορηγ.᾽ 

ΤῊς Ἰαζίοσ Πίβ ἴῃ Ῥεβὶ νι [Π6 Ἐχρ᾽δηδίίοπ 1 ἢ ταίευβ [Π6 Ῥγανίοιβ 
γεῖβα ἴο {πΠ6 ΤΙνΊη6 ἄθοσβθβ, {Π68 ἰουτηθῦ σ] ἢ [Πα ἡ ]Οἢ ἢδ5 θθεη δἀορίεα 
ΒεΊαδ. 

«υλαΐέ ἐς ητα7ι ἐλε ὀεέϊ6γ 1] 1 ῖογα!ν, αδῦ Ῥτοῦῦ ([Π6 ψοχά 15 ἀποίπευ 
ἴοπη οὗ [Πδΐ ννῃϊοῇ οσσυῦβ 50 γεαπεηί]γ), ηδΐ Οὐΐσομηθ, 15 6 Υα ἔοσ 
ΤΏΔῊ ἢ 

12. τὖῖο ζηιοτυεέᾷ τυλαΐξ ἐς ροοραῖ 707 »1α72) ε πᾶνε οῇσβξ τῆοσα {Π6 
ἀἰβεϊηοῖνε ἔοσσηπϊα οἵ Ῥυυγμοηίβδη. “Ὁ ὟΟ Κπονν ὃ" νγ85 {Π6 βεερί!ς 
4αεβίίοῃ, ἴθ η 85 δ. 811 {{1η65. ὅ66 ποίβ οἡ Ἂἢ. 11]. 21. Αἰοσ 8}} 
ἀἰβουββϑίοηβ οἡ {ῃ6 ΒΈΡΥἝ Ια σοοά, βούηβ ροϊηίηρ ἴο ρ]βάβαγθ, δη4 5ομηδ 



ν, 1. ἘΘΘΕΕΒΕΛΑΘΤΕΘ, Ὑ1|: 159 

πἴ|δ ΠΏ ΠΕ βρεπηάδίῃ δ5 ἃ ϑῃδάον "ἢ ἔῸΥΓ ΠΟ σδη {6]] ἃ 
Τη8 Μηδί 541} 6 αἰζεύ ῃΪπΔ ὑπαογ {Π6 σὰ ἢ 

Α ροοαῖ Ὡᾶτὴβ Ζς δία ῃδη Ῥγεοϊουβ ΟἸππηθηΐ ; δηᾶ {πε 7 

ἴο νἱτίιθ, δηα βουὴβ ἴο δρδίῃῃυ, ψὴο οδῃ ρίνβ ἃ ἀβῆῃιε δηα ἀξεοίϊβῖνε 
ΔΏΒνΕΥ ἢ 116 τα πηαϊηβα δἰζεσ 411 να, δηα ποΐ ψουίῃ ᾿ἰνησ. 8566 ἀρϑὶῃ 
{πε ροεῖὰ οὗ Οτηδὺ ΚΠαυυϑδτίη ἴῃ {πὸ “226714111. 

τυλίελ ἦς σῤοπαφίβ ας α σλασοτυ)] Πα Τπουρῃΐ νγὰβ 50 παίασαὶ ἂ5 ἴο 
Ὀ6 411 θαΐ υπΐνετβαὶ. [1 Παᾶ Ῥξεῃ υἱΐεγεα ὈΥ [ο0Ὁ (ν111. 9), ἀπᾶ Ὀγ 
Ἰρανιὰ (1 (τοη. χχῖχ. 15). ΠῚ τγὰ5 υἰἱετβα 4150 ὈΥ ΘΟΡρΟΟΙ 65 : 

ὁρῷ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο, πλὴν 
εἴδωλ᾽, ὅσοιπερ ζῶμεν, ἢ κούφην σκιάν. 

“Τῇ [Π15 1 566 {Πδΐ ντϑ, 411} νὰ (δ ἰἰνθ, 
Ατὰ Ῥαΐ νδῖῃ ϑῃδάονβ, υῃϑυϑίδηςδὶ ἀγεδτηβ.᾽} 

“175, 12: 

72,0» τυῖο εα71 ἐδ] ὦ γ1421 Μδη᾽Β ἱσπούδηςβ οἵ {πε ἔπίατε, οἵ νηδί πηδᾶν 
Βεοοστηθ. Οἱ ὉΠΙΘΙΕΠ ΟΥ ἐϑίαίθ, 15, 85 βείοτθ 1π ὉΠ5: 1ι.- τ8. τὸ ; ἵν ἢΣ 
ΔΠΟΙΠΕΥ ο]εμηθηΐ ἴῃ {Π6 ““νδηϊν" οὗ Βυϊηδῃ 116. Οταηίεα πδὲ 1ἴἰ 15 
Ἰοηρ᾽ ΔΠ4 Ρῥτόβρεοιβ ἴο [Π6 6π6, 5.1} [6 πηϑῃ 15 νεχεα οὐ μδΊαββοά ψ 11} 
[Π6 ΤΠουρῃΐ [Πα 15 ΟΥΚ ΠΠΔΥ Ὀ6 811 ππἤοῃθ, 15 ἰγθαβαγεβ νγαβίεα, 15 
ῬΙδη5 {πιβίγαίεα, 

ΘῊΡ ΜΠ 

1. ΑΔ «ορά γ1α7716 ἐς ὀείζ27, ἐλα7ε 2γδείοτις οἵ7277)2721] ΤῊΘ βεαιθησα οἱ 
[μουρῃϊ 15 ᾿πιεσγαρίεα, δηα {πῸ συσιΐεσ, ᾿ηβίθδα οὗ σϑυυγίησ οἡ {πε ᾿πᾶπο- 
ΕΟ Ὑγ]Οἢ 15 ἴο ρτονε {Πδΐ 81] 15 νη], ΤΟΥ 11ΖῈ5 Οἡ {Π6 οἴ μευ σγεβαϊῖ5 οὐ 
815 ἐχρεξεησα, Ηδξ ἢδ5 ᾿ἰδαγηΐ ἴο ἴδε ἃ τεϊδίίνα βϑίϊτηδίβ οἵ δ τἤθη 
σοιπηΐ ροοά ΟΥ̓ ΕΝ], {ππῈῚ ἰΠδη {παῖ ὑΥ ΠΟ ΟΟΓΊΠΠΟΠΙΥ ΡΥΘΥ 8115 Διο σ 
{μεπΔ. [ἰ 1165 δἰπηοβί ἴῃ {Π6 παίπσε οἵ [Π6 οδβε, παΐ {Πε658 τῃουδ]ζίηρϑ 
5Που]4 ἰακα ἃ βοῃγενγῃαΐ αἀἰβοοῃτπποιβ ἰοστη, {πὸ (δὲ, δ... οὗ (ῃς Ζ γέρος 
οἵ Ῥαβοδὶ οὐ 1ὴ6 “727εαϊζαΐζογις οἵ Νίαγοιι Ασγοὶπιβ, [ῃ6 δηίσίθβ, [δἰ ας 
580, ὙΈΙΟΗ [Π6 {ΠῚ ΏΚΕΥ βηἰεγεά, ἀδῪ ὈΥ ἄδΥ, ἴῃ Πἰβ ἰ Ὀ]εῖβ ΟΥὁ Οἡ ἢΪ5 εράΐδχ. 
ὙἼΠΕΥ 816 τηαυκεά, Πονγανευ, ΟΥ̓ ἃ βυϊποιεηΐ πΠ1Υ οὗ ἴομθ. Τῆς 58πὶε 
Ῥεηβῖνα οαϑί οὗ (βουρῃϊ 15 ἰου πα [ἢ 811, δηα 1ἰ γαῖβεβ [86 {ΠῚ ΚΕ οαἱ οὗ 
ἃ. ΤΉΕΓΕ 561-βεεκίηρ, βεἸ ΕἸηἀυ]σεηὶ ΕΡΙΟυ Γαι βτη ᾿πἴο ἃ ΊΔΕΥ ΔΠα ΠΟΌΪΕΥ 
βυτηραίηγ. Ἐῖΐὲ τἱβεβ 85 οἡ [(Π8 “"βίερριπῃπρ-ϑίοπεβ᾽ ἡ οἵ ἢ15 “" ἀβδά 561 το 
ΠΙσμοΥ {Πηρβ. ΝΟΥ δῖα [86 τηδχίμηβ πα βεᾶ σιτῃοαὰΐ ἃ σαγίβη ἈΠ οὗ 
ἴοστη, δῃὰ [Π6 ἴῆγεε γοσγάβ “1 15 Ὀειου ἡ ἴῃ νΕΙΒ85. 1, 3) 8 5ΕῈ1Υ6 85 ἃ 
οοπηθοίησ ΠΠπἰς. ΤῊ ψοχάβ δηα {πε πᾶ χὶπὴ5 [Πδΐ [Ο]]ονν ἴῃ νεΥβ65 5--οῦ 
Βᾶνα παίασγα!ν Ὀθθη ἃ βίπη ὉΠ ΠΡΌΪΟΟΙ ἴο ἴΠοβεῈ ηο βᾶνγ ἴῃ Κοπεϊθίῃ 
ποίμίησ Ὀαΐ ἴῃς δαἀνοσδίε οὗ ἃ βεῆϑβιι8] νοϊιρίπουβηθββ, δηα ψ {Π6 
ἀεβρεζαίβ σουζασα οὗ τἤθῃ πη πίδϊηϊησ ἃ ἰΠθΟΥΎ, ΠΟΥ ἀὔρτα (1 ἰδκε 
τί 85 ἴῃ8 τερτγεβεηΐαίϊνε οὗ ἃ 59 ο.]) ἰῃδὲ {π656 ἂύὲ ποΐ ἴπΠ6 ἐποιρσῃῖβ 
οὗ [88 Ῥϑρδῦου Εϊτηβε!ῖ, Βαϊ οὗἩ βοπὴβ ᾿τηασίπδυυ ορροηδηΐ οὗ [Πς αβοοιίς 
Ἐββθῃὴ8 ἴγρ8, ἀραϊηβέ ΌΤΙ 6 αἰζουνγαγᾶβ βηΐθυβ Πἰβ ργοίεδί. ΤῊΗδ νἱθνν 
15, 1 15. ὈΕ]θνεβά, 1πϑΐ 85 ἀμίδα 45 {Παΐὶ οὗ {πΠ6Ὸ Ἰηϊεγρτγείειβ οὗ [68 



[ν) 

Ι6ο ἘςΓΟΙΕΘΙΑΘΤΈΡ, ΝΙ]. [ν- 2. 

ἄγ οὗ ἄδαίῃ [ῃδῃ {πΠ6 ἄδυ οὗ ομεβ ὈιΠ. 72 ἐς Ὀείίεσ ἴὸ 

ορροϑβίίβ βοῖοοϊ, γγῆο 566 ἴῃ {Π6 οἵϊ-τερεαίεα ργεσερίβ σοιηβθ!]τηρ τηοάδ- 
γαῖα εη]ουτηθηΐ ποίῃϊησ θὰΐ [Π6 αἰΐεγαηοαβ οὗ δὴ 1464] Ἐρίουγεδῃ, βεὶ 
ὉΡ ἴοσ {Π6 ρίγροβα οἵ θεὶπρ Κποοϊκεα ἄν. 

Ιῃ [πε τηδχὶπὶ ΜΙ ΠΙΟΉ ΟΡΘΠ5 {πΠ6 5εῦῖεβ ἔῃεσα 15 δὴ δ᾽ ογαίϊνα 6πι- 
ΡΒαβίβ, ΏΙΟΠ 15 [ΑΙ ΠΥ ταργεβεπίβα ὈΥ 1η6 Οεισηδη ἰγδηβ᾽δίίοη (Κ ΠΟΡε]) 
“5,567 ομέ (εγησλέ αἱ οὐδ Οέεγηελςό. ὙΤῊῈ σοοά παῆηθα (5.472) 15 
Ῥεδίίεσ ἤδη φσοοᾶ οἰηίμηθηί (ςλ471672), δομοίησ 1ῃ [15 σεϑρεοῖ {ῃ6 
νοτᾶβ οἵ ϑοηρ 90]. 1. 3, “Α φσοοάᾶ πδῖὴηβ 15 Ὀεϊίεσ {Πδὴ σοοῦᾶ πατγά,᾽ 
15. ῬΕΙΠαρ5 {πΠ6Ὸ πεαγεϑδί ΠΡ] 5 ΔΡρσοχιπηδίϊοη [ἢ [15 τεϑρεοί. Ὑπῃε 
τηδχίτη 1[561{ ᾿παϊ]οαΐθβ ἃ οὐανὶηρ [ΟΥ̓ βοιηδίῃϊηρ ΠΙσηευ (ἤδη (Π6 Ρετ- 
ξαχτηθα ΟἹ], ψΙΟ ἢ ντὰβ [Π6 ογοννῃὶηρ ᾿χυτυ οὐ Εδβίεσγῃ [{{6 (Ῥ5. χὶν. 8; 
Αἴμοβ νἱ. 6; [λ|κῈ νἱῖ. 37; Μαίί. χχνὶ. 7), Ἔνεῃ {πΠ6 ργαῖβε δῃά δάἅ- 
ΤΙ γαῖ οη οὗ Οὐἵ [6] ον - θη. ΤῸ ἴἰἷνα ἴῃ [ΠΕ] Τ]ΘΠΊΟΙΘ5, ΟἿ ΠΆΠῚΘ 
845 ἃ βϑννεεῖ οἄουσ {Παΐ {115 (ῃ6. ἤουβΕ, 15 Ὀείίεσ (δὴ ἰῃ6 τηοβί γοῆπρά 
δη]ογιηθηί. Τῆδ βἰπάδηϊς οὗ (Π6 (αοβρεὶ ἢβίουυ ν}1}}} γε. }} {Π6 σοπίγαβί 
Ῥεύγεθη {Π6 το Τηδῃ ΠΟ ἰδγεα ϑυτηρίποιβ!" ἜΥΕΥῪ ἀδὺ (Τλικα χυὶ. 
10), ΠΟΒΕ ΨΕΙΥ͂ ΠΔΙΊ6 15 ἰοσροίίεῃ, 8Δη ΨῈῺΟ 15 Τα] ΘΙ ΒΕΥ αὶ ΟΠΙΥ 85 ἃ 
ἴγρε οἵ 6ν11, δπᾶὰ ἴῃ6 ψουῆδη ΨΏΟΘΘ ᾿ανίβῃ οἷς οὗ {Π6 οἷηίμηεπί οὗ 
ΒΡΙΚΘηΔΊά 15 [014 [τοιρῇ {Π6 νγ01]6 νγου]Ἱα 85. ἃ τ] ΠΊΟΥ]4] οὗ ΠεΥ (Δί ατς 
χῖν. 9), ΔπΠα ψ}0Ο 15 ἸΙἀδη πε ὈῪ ΤοΠ, ΧΙ]. 2, ψ] ἢ ΜδτΥ οὗ Βείηδηνυ. 

απα ἐλε (αν οΥ ἀδαέλ ἐλασι ἐς «αν 97) ογιεὶς ὀϊγέ] ὍΤΠε ἵνο ρατίβ οὗ 
(Ὡς {πουρῃΐ ἤδηρ οΟἸοβεὶυ ἰορείπεσ. [{ [Π6 ““σοοᾶ παιηβ᾽ 85 ὑεεξῃ 
ΘΑΥηΘα ἴῃ ΠΠ6, ἀδαίῃ γοηονε [Π6 σἤαπορ οὗ δι ]υτὸ δ ηα οὗ 5σῆατηθβ. [}ἢ 
[86 Ιαηριαρε οὗ ϑοίοη (Η το. 1. 32) ΟὨΪΚ 6 Ο ΟΥΟΥΤΏ5 ἃ ῬΙΟΒΡΕΙΟΙ5 
116 ὍΥ ἃ ρεδοείῃὶ! ἀξαίῃ οαη 6 οδ]]εὰ {γα]γ ἤΔρΡρΥ. Ὅμα ἱἰπουρῃΐ 
ῬΙεβεηίβ, πονανθυ, ἃ βίταηρα σοηίταβί ἴο {Π6 ογανίηρσ ἴου 16 σῃοἢ 
νγὰ5 50 ϑἰτοησ 8ὴ εἰεηδηΐ, 85 ἴπ ΗδζΖείς δ ῃ 5 εἰεσν ([5α]. Χχχυη]. 
9---20), οἵ Ηῦτεν [βεϊϊησ, πα 15, {|6 ϑί τη ῖ]δῦ ἱποπρῃϊβ ἴῃ ΟΠ. Υἱ. 3, 4; 
Θ5ΒΕ ΓΔ} εἰμηὶς ἴῃ 15 σμαγδοίεσ, 850 Ηεγοάοίιβ (ν. 4) τεϊδίεβ. [ῃδΐ 
[η6 Τ͵αιβὶ, α ΤἬτδοϊδη {{1|06, τηθὲ οἡ {πΠ6 Ὀἰσίῃ οὗ ἃ ΟἹ] δπα Ῥεννδι]εα 
[ῃἢςΞ ψοεβ 8η4 βούγονγβ ΨΏΙΟΏ νγεῦθ 15 ᾿πανϊα Ὁ] 6. ροσίίοη, 16 {ΠῈΥ 
Ρυτχεά {πεῖν ἀεξαα ψΊ ἸΟῪ δηα σἰδάμεββ, ἃ5 Ὀ6]ανὶηρ [Παΐ {πα ὺ ψεσα δεῖ 
ἴγεα οπὶ εν}]8 δηα Πα εδπίεγεα οὐ Πδρρίηθββ, Οὐὁἡ δἱ ᾿ἰεαβέ οἡ [Π68 
ὈΠΡΌΤΟΚΕΠ τεϑί οὗ {ῃ6 εδἴθγηδὶ 5ῖεερ. ὅ0 Ευπ]ριἄθβ, ΔΡΡαγ μ Υ στ 
τείεγεηοα ἴο {Π15 ργδοίίσθ, οὐ νη ]οἢ 6 τηδὺ ἡ γῈ}} Πᾶνα Πϑατά αἱ (ῃ6 οουτί 
οὐ Αὐοῃβίδιβ, νυυιῖθϑ ἴῃ ἢϊβ5 Ογερλογιΐδς, 

ἐδεῖὶ γὰρ ἡμᾶς σύλλογον ποιουμένους 
τὸν φύντα θρηνεῖν, εἰς ὅσ᾽ ἔρχεται κακά" 
τὸν δ᾽ αὖ θανόντα καὶ πόνων πεπαυμένον 
χαίροντας εὐφημοῦντας ἐκπέμπειν δόμων. 

“ΤΕ ὑγεία ΨΜΜ}Ὲ]1] ἄοπε, σομηραγίησ ἰΠϊηρθ υῖσηΐ, 
Το νγ811 ἰῃ6 πευ-Ὀοσ ΟὨΙ]4 ἰοῦ 811 {Π6 1115 
Οἡ ψηΪΟῃ Πα δπίριβ ; δηά ἴῸσ Πίτὴ ΠηΟ (165 
Απᾶ 80 Πδ5 τεϑὲ ἔτοιη ἰαθουσ, ἴο σε]οΐοα 
Απά σι ρο]αᾶά ννογάς ἴο Ῥβδὺ Βίτη ἤΌπὶ ἢΪ5 Ποηη6.᾽ 

ΘίσΑΡο, 0 χαοίεβ {ῃς 11η65 (χὶ. ὁ. 125) Ρ. 144), δἰ ραΐθς {Π6 ρῥυδοίςβ ἴο 



νν. 3, 4.} ΕΠΟΙΕΘΙΑΒΘΤΕΘ, ΜΠ]. τ6ι 

βο ἴο {Π6 Ποιιβα οὗ τηουτηΐηρ, (ἤδη ἴο σοὸ ἴο {πΠ6 Ποιιβ8 οὗ 
[ξαϑίϊηρ : ογ {Πδΐ Ζ5 [Π6 επα οὗ 8}} τηβῃ ; δπᾶ [ῃ6 ᾿ἰνιηρ 1] 
ΙΔῪ 12 ἴο 15 ἤδαγί. ΘΟΙΓΟΜΝ Ζ5 Ὀαίίογ [ἤδη Ἰδιρῃςευ : [ου ὈΥ 3 
[π6 βαάποϑος οὗ [ῃ6 οοπηΐίδηδησα (ῃ6 Πεαγί 15 πηδάθ Ὀείζογ. 
ΤἼΘ Πρδατί οὗ {π6 ψγ 56 Ζ5 ἴὴ [Π6 ποιιβα οὗ τηουσγηϊηρ ; Ὀπί {Π6 9 

Αϑίαίίο παι 5, ΡΟΒΒΙΙΥ ἴο ἰΠοβῈ ΏΟ Παα σοτὴβ ὑπάϑγ (Π6 ἱπῆμπεησα οὗ 
[Παὶ Βα ηϊβδὶ ἐεδοῃίηρ 45 ἰοὸ {πΠ6 νδηϊῦ δ ηα τηΐβοσυ οἵ 116 οὗ ΒΟ ἢ ἐνεῃ 
{Π6 Ραγίϊαὶ ρεϑϑί πηῖϑτη οἵ ΚΠ] δ τηδῪ Ὀ6 45 ἃ ἰαυ- οἱ βοῃο. 

2. 415 δεοίεγ 10 οῸ ἐο ἐδε ἀοιέδε ΟἹ γεοτεγ72171.0, ἐλα71 {0 ρὸ ἐο ἐδέ λολδε οὗ 
7ραεέϊ,.1 ὙΠῸ οὐβίομηβ οὗ 7 νυν ϑἢ τηουτηϊηρ᾽ τηιδὲ θ6. ὈΟΥΠ6 ἴῃ τηϊη4 ἰο 
ἀρρτεοϊδία {π6 ΠῚ] ἴοτοβ οἵ [Π86 πιαχίπη. ΤΠ6 ἰαπιθηίαίίοη Ἰαϑίϊηρ ΤῸ 
βϑύθῃ (Εοο]α5. ΧΧΙΪ. 10) ΟΥ̓́ΘΥΘΩ ἴου (Πἰτίγ, ἄδγϑ, 85 ἴῃ [ῃΠ6 σᾶβε οὗ Αδῖοῃ 
(Ναι. χχ. 29), ἀπά Μοβεβ (Πεαί. χχῖν. 8), {Ππ6 Ἰοπα νγα]ησ οὗ {πΠ6 Εἰτεά 
ΠῚΟΌΥΠΘΙ5 (767. ΧΧΙ. τὸ; Μαίί. ἴχ. 23; Ματῖ ν. 38), (Π68 ν] 51:15 οἵ σοῃϑβοϊα- 
[ἴοη (ΤοΠπη χὶ. 31), {π6 βδα πηβα]β οἵ πε Ὀτεδά δηά ψίπα οἵ αἰῆιοίίοη 
([ε:. χνὶ. 7; Ησοϑβ. 1χ. 4; [00 ἵν. 17),--τῖμε ἴρηξ οὗ {πε868 [ϊηρβ σῃεοκεά 
{πῸ ῥῬ4ς οὗ Π1{{ Δηα σ41}164 ουἱΐ ϑυῃιραίῃυ, δηα τειηϊπβα (ΠςῈ νἱ]βιίοσ οὗ 
{η6 πδαύηθβ5 οἱ ἢϊβ5 οῃ 66, 

ἐς ὅπηΐ ἸΔΟΎ ΠΊεΘ γα ΠΊ εἴ πιεηΐθη τηουία!α ἰδηρπηί. 

“ΕἾ Ε πδεάβ τηϊβί ψεεῈρ {π6 σῆδηοα ἀπά ομδηρε οὗ [1{6, 
Απαᾶ χηοσίαὶ βογΐονγβ ἰουοἢ 84 πιογία] 5 Ποαγί. 

ψΙΒΟ. “222. 1. 465. 

ΤΠῈ ψογάς τηδηϊθϑιὶν τεοοσὰ ἃ ΡΕΊβΟμαΪ] Ἔχραυίθησθ, δηα ἰεδα τ ίο 
(Πτηἰς οὗ {π6 νυ ου ἂ5 μανίησ ἰδαγηΐ ἴο ““ νἱβιί [Π6 [Δί ἢ υ1655 Δπα ψ]άονν5 
ἴῃ {πεῖν διοιοπ᾽᾿ (745. 1. 27), πα Πανίηρ ἰοαπα {πδὲ {Π6Υ8 νγὰβ 5016 
“ἐργοῇί᾽ δ ᾿εαϑβί 1ῃ {Π15. 

8. ,δογγοτῦ τς ὁείΐεγ ἐλαγ1: ἐαιιρἦ 17) ὙΠ Ἐπουρηΐ 15. Ἐβϑθηςα! γ {ΠῈ 
581η6 85 ἰῃδΐ οὗ [Π6 ργεοβαάϊησ γεῦββ, Ὀαΐ 15 βοιηθνν ῃαΐ ΠΟΤῈ σΘηΘΥΆ]]ΖΕά. 
Υε δἵϑ γσϑιηπηαθά οὗ {πΠ6 ατεξεῖ αχίοτῃ, παθεῖν, μαθεῖν (““ Ῥαΐῃ 15 ραϊη᾽)), 
οὔ [ῃ6 ἰεδοῃίηρ οἵ ΖΦ βοἢν ]5. 

τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώ- 
σαντα, τὸν πάθει μαθος 
θέντα κυρίως ἔχειν. 

ΠΥ ρα, Ζειβ, ψγηο ᾿εδάδί] τηθη ἴῃ υν]β οι 5 ὑΥΑΥ͂ 
Απα ἤχει ἰαϑί {π6 ἰανν 
ΤΠαὶ ρῥαΐῃ 15 σαϊη.᾽} 

“φαηι. το. 

ΤΏΉΘΓΘ 15 8 ποτ] πῃ ργονεηβηΐ τἰβίησ οὐ οὗ 5ΟΥΤΟΥ ΜΠΙΟΙ 15 ποί σαϊηθά 
τότ δη]ογιηθηΐ Πούγανεῦ Ὀ]ΑΠΊ61655. ΤῊΘ “ΡΘηβεσοβο" 15 δἰζεσ 811 ἃ 
ΟΠ δγδοίευ οὗ ΠΟΌΪ]εΥ βίδιρ {πδῃ {Π6 ““ ΑἸΙερστο. ἢ 

4. 7712 ζεαγέ ὁ ἐλε τοῖδε] ΤῊΪΚ5 ἔΟ]]ονν5 85 8 παίυσαὶ βεαπεὶ, ΤΆ]κα 
8065 ἴο πκ6. ὙὍΤὴδ πρα]56 οἵ {Ππ6 ἴ00] ἰδκεβ Πῖπι ἰο ἐπαΐ νυ ]ο ἢ Ργο 565 
Ἑη]ογπιαπΐ ; ἐμαί οὗ [ῃς τῖβα 1ϑδᾶς ῃΐτῃ ἰο [Ππαὲ ῃ] ἢ Παβ {Π6 ῥσομῖβε οὗ 
α ρθε ψίβάομῃ δῃα ἐποσγεΐογε οὗ ἃ τηοσα ἰαϑίϊηρ' σαΐῃ. 

ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΕῈΒ ΓΙ 
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162 ἘΟΓΙΓΕΘΙΆΑΘΨΕΣΞ. ἹΠ- [νν. 5--7. 

Πρατί οὗ ἴοοϊβ ἦς ἴῃ {πε Βοιι5ε οὗ τισί. 0212 ζς Ὀείίεσ ἴο ἤθδῚ 
[86 τερυκε οὗ [ΠςῈ ψῖβε, [Π8ῃ ΤΟΥ ἃ τῆδῃ ἴο ἤεξαῦ [η6 βοηρ οὗ 
ἴοοϊβ. ἘῸΓ 85 {πΠ6 οὐδοκ]ηρ οὗ [ΠΟΥ 5 πη ΕΓ ἃ ροΐ, 50 Ζ5 [8 
Ιαυρη τεσ οὗ [ῃς 00] : [Π15 4150 ζ5 νδῃϊίγ. 

ΘΌΓΕΙΥ ΟΡΡΓΘΘΘΙΟΩ ΠΟΘΙ ἃ 158 2177 τηδᾶ ; δηᾶ δ βι 

δ. 71: δεοί{67), ἐο ἀεαγ ἐδ γεύτεδο οΥ ἐδ τυΐ5 6] ΤῊς ννοτγά ἔοσ “"σερακε᾽ 
5. ομαγδοίοσιβίῖς οἱ [Π6 βαρ θη] Ῥοοκ5 οὗ {με ΟἹ Τεβίαιηθπί (Ρτον. 
ΧΙ. 1, ΧΥἹ. το). γα αἶθὸ {Π6 [ϑδοῆοσ βπαᾶβ {Π6 τηοσδὶ {παῖ “ Ραΐῃ 15 
σαϊη." ΤΒδ ““τερυκε᾽ 15 ποίΐ ρ]βαβαηΐ, Ραΐ 1ἴ δοΐβ ψἸ ἃ Ῥόνγαυ ἴο Π68]. 
ΤΗΣ ““βοῃρ' οὗ ἴοο]β᾽᾿ ροϊηΐίβ ἴο {πε ἴγρε οἵ ᾿γγῖς ροείτγυ οἵ ψῃϊοῃ γα 
Πᾶνε δχϑιΏρ εβ 'ῃ ΑΠΘΟΥΘΟΙ, ΡΕΥΠΔΡ5 ἴο {Π6 τότε νγαπίοῃ 8η4 ἱπΊΡΌΓΕ 
Ῥοεδὴβ ΜΏΪΟΝ επίεγεα 50 ἰΔΥΡ ]Ὺ ἰηΐο αγεακ 116, δηα δε ργεβεγνεά 1ῃ 
500 ἀρυπάδπος ἴῃ (Π6 ““ρμέλοίορία σγάαεα. ΤῊς σους ἀπηκίηρσ 5οηρβ 
οὗ ἃ ρβξορὶβε τεργεβεηΐ αἵ 811 {1{π165 [ῃ6 Ἰονγεβί ἔοσῃι οἵ 115 Δ} ]τη8] 16, δπ4 
σ ἢ (Πε5ε Α͵5ο, δἰ ΠῈῚ ἴῃ ΠΪ5 Οὐ ΘΟΠΠΙΓΥ͂ ΟΥ 1η τεεκ-ιβρεαϊίηρ ἰαπᾶϑ, 
[ῃ6 νυ θυ οὗ {πΠῈ ῬοοΙς μδά Ῥεοοπα δοφιδϊηΐεα. Απηοβ νἱ. 5. πα ]οδίαβ 
τς εχἰβίεηςβ οὗ ἃ {|κ6 ουτὴ οὗ τανε γΎ ἴῃ [ῃ6 οἹαεΥ 16 οὗ Ιϑύαε]. θοῇ 
50ηρϑ [οἷ ἃ ἰδϊηΐ Ὀεῃϊηα {Π6 πὶ πα {Π6 τηδη νγαὰβ5 Ῥευτ Δ ΠΘΉΓὮΥ {Π6 ΤΟΥ͂Θ Ε 
ἔοσ ἴτ. [1Ιῃ ἘΡΗ. ν. 4 γὙα ΠΊΔΥ ΡΙΟΡΔΌΙΪΥ ἴγαοα ἃ τγϑίεγεηοα ἴο {Π6 βδιὴξ 
ἔογτῃ οὗ Πἰογαΐασθ. 

θ6. 41: ἐλ εγαςσλίγρ ὁ ἐλογ7ις τεγια167. ἃ 207] Α5. ἴῃ νεῖβε 1 {86 ερὶ- 
ΘΥδτη δῖ. ῬΥΟνΕΓΌ 15 Ροϊηϊθα ὈΥ ἃ Ρ]ΑΥ οἵ δ]}}}1ϑγαϊνε ἀββοηδηςα (577,2772 
Ξε Ποση5, 5217-- ροῖ). “4.5. οὐδοκιηρ παϑίι]85. ὑηάᾶθυ Καί ]165,᾽ “ Α5 
οὐδ σ᾽ βία Ὁ]8 τηαῖεβ [η6 ροΐ Ῥ.ΌΌ]Ε᾽ 8ῖὲ {πΠ6 πϑαζεβί ΕΠΡΊ5ἢ εαα]- 
ναϊεηί5β. ὙΤΠῈ πᾶσα 5 ἄγαν ἴτοπ ἴΠῸ Ἐλαβίθσῃ τι56 οἵ ἤδΥ, βίπθ]6, 
διηἃ {Πογἢ5 ἴου ἔπε] (Μαίί. νἱ. 309; 5. σχν!. 12). Α. ἔτεα οὗ σι ἢ πηδίοθυϊαὶ, 
Ῥαγηΐ ῸΡ τοῦτα ΠυΟΚΙν πΠ8η ἴπ6 ομδίσοδὶ εἰ θεῖβ (ΤῈ. Χχχνὶ. 22; 
ΤοΒη χυ!]. 18), ἡ ΒΊΟΠ ὑγΈΎα 4150 1 σου ΠΠΟῊ τ156, Ὀαΐ {ΠΕη ἴξ 4150 ἀϊθα ουἱ 
ἀαϊοΚῚΥ δηὰ εἰ ποίμῖησ Ρθαΐ οο]α ἀθαα δ5η865. 80 1{ ψου]Ἱᾶ θῈ ψἹ {πε 
τηἰσῖ ἢ ΠΟ ννα85 ΠΊΘΓΕΙΥ ΠΠνοϊουβ ΟΥ̓́οὰ]. Ὅπαΐί αἷἰθο σου] ἰδκα (5 
Ῥίδςς ἰῃ {Π6 οδἰαίοστα οἵ νδῃϊ(165. 

1. «δργεῖν οῥῥγέδοϊογ τταϊξοέλ ἃ τυΐδό ἤζα7ι Ὁ24 41] 1 λίογα γ, ΒΟΥ ΟΡΌΥΘ8- 
βίοι... Τὴ βεάαθηοα οὗ ἐπουρῆξ 15 ορβουτε πα {η6 ἘΠΡ 5} στοηἀουϊηρ 15 
Δ} δἰίεπιρί ἴο ενδάβ [Π8 αἰ πσα]γ ὈΥ πιακίηρ γηδί [ΟΠ] ονγβ [ΠῈ Ῥεριπηΐϊησ 
οὗ ἃ πεν ββοίΐοῃ. Οπθ οοτϊητηθηΐδίου (1) 6] 1 ΖΒ }) οὐ5 {Π6 Κποΐ ὈΥῪ 
βιρροβίησ {Π6 ἢτῖβδί Πα]ξ οὗ {π6 νεῖβε ἴο ανεὲ Ὀξεὴ Ἰοβί, δηά βιρριοθς 
1: σοπ]θοίαγα ΠΥ ἤτοπὶ ῬΊον. ΧΧΧΥΙ. τό ΟΥ̓ ΧΥ]. 8, ““ Βεξίευ 15 ἃ {{{Π νι ἢ 
Τἱρῃίθουβηθββ ἰπδη στεαΐ σανεπαβ ψὶπουξ τὶρῃΐ,᾽ δίεσ σῃῖοῃ {πὲ 
σΟΠἸποίΐοη “ΓΟΥ οομηε5 ἴῃ πδίμγα! οτάθσ. Τακίησ [ῃ6 ἰοχί δ5 ἴΐ 
βίδῃαβ νγε ΠΊΔῪ γεί ἴγαοα ἃ ἰαίβηΐ οοππμεχίοη. ΤῊ6 “βοησ᾽ δηά “Ἰδυρῃίοτ᾽ 
οὗ ἔοο]β, Ζ. 6. οὗ εν: - ἄοοσβ, {πὸ ἴΠοβ6 οἵ Ῥῖου. 1. 10---τϑ ; 154. 11. 1-20, 
Ἰεαᾶς ἴο 56] Π5ῃ Ἰυχατσυ, δπα {μεγεΐοσα ἴο 81] [ουτὴβ οὗ πη]πβί σαῖη. ὍΤΠῈ 
τηϊτίῃ οὗ [00]5, ὦ. 6. οὗ [Π6 σοά]εβ5, 15 νϑηϊυ, 7207. 1 Ισβ 65 ἴῃ ὀρρσεββίοῃ πᾶ 
ἴῃ ὈΠΌΘΙΥ. [{ 5 ἃ σιεβίίοη βείμεῦ (6 “ἢ 56 τη ἢ ΨῈΏΟ 15 {Ππ5 πηδά- 
ἀεπεαᾶ ὈΥ Ορργξββίοῃ 15 ἴΠ6 ὌΡῬΥ͂ὄββου Οὐ ἴῃε ορρτεββεᾶ. ὍΤῇὴε Ὀδίδποα 
ΒΘΘΙῚ5 ἴο {Ὶ ἴῃ ίδνουσ οἵ [ῃ6 οτηθσ. μὲ ορρτεββίνγα δχεοῖβα οὗ 
ῬΟΥΤΕΙ 15 50 ἀδιηοσα βίης ἰΠαΐ ὄνθῃ {Π6 τνῖβα τηδη, 5Κ1Π64 ἴῃ βἰδίε- σαί, 



νν. 8--το. ΕΠΟΙΕΘΙΑΒΤΕΒ, ΝἼ]. τ63 

ἀεβίγουθιῃ [ῃ6 ἤβαγί, Βείζεγ Ζς ([η68 επά οὗ ἃ {πηρ [ἤδη [(Π68 8 
Ρεριηηϊηρ {πεγεοῦ: αηα ἴῃ 8 ῥῬαίθηΐς ἴῃ βρισῖὶ ζς Ὀείίεσ (ΠδΔῃ 
[Π6 Ῥτοια ἴῃ βριΠῖ, ΒΕ ποΐ Παβίυ ἴῃ ἴῃγΥ 5ριΠ| ἰο 6 δηρῖγ:ο 
ἴοΥ δΔΏρΕΥ ταϑίθίῃ ἴῃ ἴΠ6 Ῥοβοῖὴ οὗ ἴοοϊβι ϑ8Ὺ ποὶ [Ποι,, τὸ 
ὙΥμαὶ 15 206 καῆδ ἰμαὶ [Π6 [ΌΓΠΊΘΙ ἄδγβ γεῦα Ὀείίε [ἤδη 

Ιοβθβ [5 ψίβάοιη. ὙΠεΙΘ σομηῈ5 ΠΡΟ ἢΪΠΊ, 8ἃ5 {6 ΠΙΒίΟΥΥ οὗ οὐἹτη6 50 
οἴζδη 5ῃδννβ, βοῃηθίῃιησ {6 ἃ τηδηΐϊα οἱ ἰγγδηηοιβ οὐ] Υγ. Απᾶ {Π6 
βᾶτηθ εἴδξος [Ο]]ονγθ οὐ 1Π6 ρῥγδοίϊςε οἵ σογσγαρίίοη. [{ 15 για οὗ {Π6 
ΘΊΝΟΓ 85 γγ0Ὲ]} δ5 {πΠ6 γεοείνεσ οἵ ἃ ὈΠΡε, [Πδΐ 6 Ἰοβεβ ἢἰβ ““πεατί,᾽ 2. 6. 
ἢϊ5 ῬοεῚ οὗ ΠΊΟΥΔ] ἀἸβοθυη πη πΐ. 

8. Δείζη7γ ἐς ἐΐε οηια οὐ ὦ ἐλίγιο ἐλαγε ἐλέ ὀφοίγ7ι72ο ἐ227γ.07 1 Α5 ἴῃ 
ΟΠ. νὶ. τι, ἴΠ6 ποι {ταηϑίαἰθα ““ΓΠἸη σ᾽ ἸΘῪ πθδὴ ““γογά᾽)" 8η4 
[115 σίνεβ ἃ ρυείευβ Ὁ] 8 πιδαηῖησ, [1{ σαπηοί 6 5414 οὗ Ἔβνεγυιῃηρ, σοοά 
δηα Ὀδα 41π|κ6, [Πδὲ 115 ““εῃᾷ 15 Ῥείίεσγ ἴδῃ 115 θεσιπηϊη σ᾽ (οοΠρ. Ῥτον. 
Υ. 3. 4, ΧΥ]. 25, ΧΧΙΠ, 32), 8ΔΠα [ῃοβῈ ὑγηὴο 50 ᾿πίεγρτεϊ {Π6 πηαχίτη ἃτὰ 
ΟὈΠΙσοα ἰο Πἰπηϊἰ 115 τηθαηίηρ ἰο σοοά [Πΐηρϑ, οὐ ἴο αβϑασηα [δὲ {ΠῈ επά 
τηιϑί "6 ἃ φοοα οὔθ. ϑοιῆξε (85 ἸΠΒΡΟ͵ΡῚ) σῖνε ἴο [Π6 ““νοσα᾽) {Π6 56ηβ8 
οἵ “Ὑερτοοί," θαΐ [Π15 {πη} 8 .Έ 100 15 ΒΟΔΥΟΕΙΥ πεεάβα, Τί τηδῪ ἴ)6ὲ βαἱά οὗ 
γγ6Ὲ11-ΠΙΡῚ Ἔν Ὺ ἴουπη οὗ βρεεοῖι, [ου 5:]θηοβ ἰ5 θεία [ΠΔῃ 5ρεεο, δπά 
“ἔῃ {Π6 τα] {πᾶ8 οὗ νγοσγαᾶβ ἔπεσα νυδηίείῃ ποῖ 5ϊη." Τί 15 ουυϊουβ {παῖ 
(815 ΠΙΓΠΙΒΠη65. ἃ οἰοβευὺ ρϑύδ]]6] ἴο [ῃ6 βεοοπηά οἶδιιβθ. ὍΠα ““ ρβίϊεπΐ ἰῃ 
5ΡΙΓ ἢ 15 1Πη6 δὴ ΠΟ Κποννβ ΠΟΥ ἴο σἤβοὶς δηα σομίτο] [115 5ΡΈΈΌῃ, 
δηά ἰο Ἰἰβίβῃ ἰο τερζοοῖ, ὍΤῇῃε “" ρτουᾷ ἢ (Πογα!ν, Βς ἸΟῪ οὐ δχϑιθα) 
ἰβ Οὴ8 Ὑῖμο ἢδ5 ποί ἰδασῃηΐ ἴο συγ 815 ἰοηριιθ, δηᾶ ἰο νγαὶϊί ἔοσ {Π6 εῃπά 
{παἰ 15. Ὀεϊίεσ ἴπδῃ {Π6 Ῥεριπηησ. 850 ἱπίεγρσγείεα ἰῃ6 ψΠΟ]6 τηδχίτη 
ἢΠπα5 ἃ Ῥ818116] ἴῃ [τηεϑ8 111. 1---τϑ, 1ῃ {Π6 ῥτεοερίβ οὗ ἃ ἰπουβϑῃά βαρὲβ 
οὗ 411 {ἰπη65 δπα σοπηίτσίεβ. 

9. .56 γιοΐ λαείγ 1722 ἐγ 9521712 ἐο ὧδ α7107}}1] ἘΎΟΙῚ 5'ηβ5 οὗ βρεεοῃ 
ἴῃ σξησσαὶ, {Π6 ἰβδοῃαῦ ρϑβ88ὲ5 οὐ ἰο ἰπαΐ ΠΟ ἰ5 {πΠῸ βοῦτοβ ἔτο πὰ 
ὙΒΙΟῊ {ΠΕΥ͂ πιοϑὶ οἴξδῃ ἥονν. Απρεῦ, δἰτα τοι ἰῃς δίοϊς δπᾶ ἘΡὶ- 
σατεδῃ βίαπα-ροϊηξ (απ {π6 νεῖ, 85 γὰ μάνα βεβῆ, μά ροϊηϊβ. οὗ 
οοπίδοϊ ἢ σῇ οὗ {Πετη), νγαβ (ῃ8 ποίᾳ οἵ πνίβάοση. [1 1 6 τὶρῃς 
αἱ 411, 1 15 θη 1 5 οδὶτὴ δηα ἀε]]Ρογαΐθ, δὴ ἱπαϊσηδίϊοη δσαϊηβί 
ΤΊΟΥΔ] ΘΝ 1]. ὍΤῊΒ ΠαβίΥ δῆρεῦ οἵ ψουππάεα 56] Ἰ]ονα 15, 85 ἴῃ {πῸ ἰεδοῃϊησ 
οἵ {ῃς. ϑεύπίοη οἡ ἴῆ6 Μουπί (ΝΜίαϊς,. ν. 22), ἀεσβίγαςίινε οὗ {(ῃς ἰτδη- 
ααΠ] ΠΥ οὗ ἰτιθ τυ ]βάοηι, 8η4, ἰγδηβιεπὶ δ ηα ἱτηρα θῖνα 85 1 βθετὴβ δ ἢγϑβί, 
ΤΑΥ͂ Παγάθῃ “ἴῃ {π6 Ῥοβοῖὰ οἵ {π6 ἴοο] "" 1ηΐο ἃ βεί{]ε4 δηςρδίηΥ οσ 
τη] στ 5ΟΟΓΏ. 

10. Πλαέξ ἐς ἐλε εαμέδ ἐλαξ {4 7072167 (αγς τῦδγδ ὁεέζ67 ἐζαγε ἐ456] 
1 νου 6 ἃ τηϊβδίακα ἰο ἰγεαΐ. {15 δ5 ἀδβουιθ!ηρ ΤΏΘΓΟΙΥ {πα 
ἴΕΙΊΡΕΙ οὗ οὴβ ὕπο 5 ἃ ““Ζαμακίογ ἐδηιῤογίς αοίδ, 56 2τι67γ0.) ὝὍΠαδί 
15, 85 {πΠῈ ροεὶ ποίβα (Ηογ. 2 22:2. σά 25. τ73), θὰὲ (8 1πβυτηῖν οὗ 
ἃρθ. ΝΥ ἢαΐ 15 σοῃαεῃηηξα 85 ἸΏΎ156, ἃ5 γγ6 5ῃου]α 0411 1 ἴῃ τηοάσγη 
Ῥῆγαβθ, ὉΠΡΏΙ]ΟΘΟΡΙΪΟΔΙ, 5 [Π6 ἰειρευ 850 σοιημηοη ἴῃ {Π6 ἄδοδυ δηά 
ἀεδοδάθηοα οὗ πϑίϊοῃδὶ 116 (απ ρΡοϊηίίηρ {Πεγθίογε ἰο {πΠ6 ἀρὰ ἴῃ βοῇ 
[ῃ8 θοδῦοσ Ἰϊνεα) γῃ 1 ἢ Ἰοοῖκβ Ὀδοὶς ἀροη {πΠῸ ραβί 45 δΔῃ ρὲ οἵ βεῖοεβ 
ΟΥ̓ Δῃ 58 οὗἉ ἔδιἢ, 146] Ζίησ ἰῃς ἀἰδίδῃξ {ἰπ|6᾽ ὙΠ ἃ θδύγθη δαγηϊ γί] οι, 
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{Ππ656 Ὁ ἔογ ποὺ ἄοβὲ ποῖ ᾿παῖ γα ΊΒΕΙΥῪ σΟΠΟΟΓΠΙηρ [Π]15. 
γιβάοπε Ζ5 ροοά ΜΙ δὴ ᾿πῃοηΐδῃςσα: δηά ὁγ 22 2167 ἴς 
ΡῬτγοῆί ἴο πεπὰ {παΐ 566 ἴῃ6 ϑσθῃ. ἘῸΓ ψιβάοχῃ ζ5 ἃ ἀείδηοε, 
74] ΤΩΟΠΘΥ Ζς ἃ ἀείδησε : θαΐ [ῃ6 Ἔχοαι]θηου οὗ Κηον]εᾶρσα 

δραϊμείίς δηᾶ αϊβοοηίεπίεα σι [ῃ6 ργεβεηί, ἀεβρομάϊηρ ἃ5 ἴἰο {Π6 
Γαΐαγσα. ϑᾳ0 ἢ ΠΟΙ] ΑΙ ηΐ5 ἅτ6 ἴῃ ἕαοί (πα [Π15 15 [Π6 ΠΠηἰς ΒΏΙΟἢ σοηπεοίβ 
{Π15 πιαχῖηὶ ἢ (Π6 Ῥγθοοάϊησ) Ῥαΐ ΔηοίΠευ ἔογπὶ οὗ {Π6 βριἰ ΒΟ ἢ 
ῖ5 Παϑίυ ἴο θ6 Δῆρτυυ, δ85 νυ ἢ Πα ΙΝ] τι] τηθη [Πδί ἰπνναγί 1.5. τγ 565, 
50 ΜΙ {Π6 ΟΠ δηα ἰθπμάθμου οὗ [Π6 {ἰπ|65 ἴῃ ννῃ] ἢ 1 ᾿ἰνεβ. ὍΤΠε 
Ὑ156 ΠΊΔΠ Ὑ011] ταῖῃευ δοσαρί (δὲ ἰεπάθηοΥ δηα παῖε {πῸ Ῥεβί οὗ [ἰ. 
Βεῖονγ {Π6 βυτίαος {πεσα 1165 ρεύῆαρβ {Π6 ϑιιρσεβίίοη οὗ ἃ ῬΥ͂ΈνΊΟῖ5 
αακβίϊοη, δ εσε {Π6 {1π|6ὲ5 γε] ]γ Ὀείίετ Ηδα ποί εδοῇ ἂρ μά [1(5 
ΟὝΏ ΒΡΘΟΙΔ] δ }]5, 115 οὐ 5ρεοΐδὶ σαϊηβὺ [Π]π5ἰγαίίοηβ ογονγᾷ ΡΟ 
ΟΠ ΘἾ5 ΤΘΙΊΟΥΥ. Ἃτξεῖκβ Ἰοοκίηρ ὕδοῖς ἴἰο [Π6 ἀρὲ οἵ ἴἢοβε ψῇῆο οπσῃΐ 
αἱ Μαγαίμοῃ ; ἘοπΊδη5 ὉΠ66Υ ἴΠ6 ΕΤΡΙτγα τϑοδὶΠησ {Π6 νδη]βῃ θα στεαί- 
Π655 οἵ {Π6 ἈΘρΡΌΡΙΙο ; ΕὙΕΠΟΠ ΕΠ ΤΠΟυΓΠΙ ΠΡ ΟΥΕΥ [ἢ6 α77ω16722 γέρ17,16, 
ΟΥ ἘΡΊΒητηεη οὐεῦ {Π86 ροοά οἹΪά ἀδγϑ8 οὗ {με Τυάουβ, αὺα 411 ἜΧΔΠῚΡ]65 
οὗ {Π6 βϑθ πῃ ]βάοτῃ. 

11. εαρηε ἐς ροοαῖ τυΐϊζζ αγ7ὸ 171}671:α7126)] ὙΠ6 ννογά5. [41] οὴ οὐσ 
ΕδΥβ5. ΜΣΙΓ βομγθίῃιηρ' {|κὸ ἃ τίηρ οὗ οὐ] οΙβη,, 85 [ΠΟῸΡῚ [Ππ6 ἰεδοῆου 5α]ά 
ὙΠ ἃ 5Π ΘΕΟΥ͂, ὁ“ να τὴ 15 811] νΕΥΥ ΜνῈ]] 1 γοῦ ἤᾶνε ΡΥΟΡΕΥΥ ἴο 181] Ὀδοῖκ 
προη." [1 ἰ(μαΐ βεῆβε νγείε πουνενοῦ Δα Π}1551016 αἱ 411, 1 σου ΟὨΪΥ 
Ρε ὈΥ͂ ετηρμαβίζίησ {ἰῃ6 ψοτά ““ἸηΠουϊίδηςσεα,᾽ 85 Ἴσοηίγαβίεα σἹ [Π6 
ἰχεαϑασα Μ]Οἢ ἃ Πη8ῃ ἤδαρ5 ὉΡ ἴου Ὠϊτηβε, ὍΤηε ᾿πΠεπΠίεα εβίαΐα, θ6 
1 ργεαΐ Οὐ 5Π18]1, ἄοεβ ποί ἱπιίθγίεσα ἢ Ὑν]βάοτ 85 ΠΊΟΠΘΥ- ΤΊ] Δ κ᾽ 
ἄοε5. Τῇὴδε ἀρχαιόπλουτοι (““ τἱοἢ Ἡ] ἀποθβίγαὶ νυ δ] } ἀύα, δ5. Ατὶ5- 
[0116 ἰδυρῃΐ, οὗ ἃ ΠΟΡΙΕΥ βίδιηρ [πη ἴῃοβα νγῆο τῇδ κα {ΠΕῚῚ [ουίαηθβ 
(Δ λεί. τι. 9. 9). Οομρ. Αδβοῃ. ἤρα: το4ᾳ3. Ἐνξῃ 80 ἰδίζεῃ, Βονγενυου, 
1η6 ἴοπμα 15 δῃτ γεν οαἱὐ οὗ Βαυτηοην ἢ [ἢ6 ᾿πηπηεάϊαία οοηίεχί, δηά 
ἃ ΔΥ ποτα βϑ ἰβίδοίουΥ τη δηϊηρ 15 ορίαϊπθα ὈΥ ἰαἰκῖησ {Π6 ῥσεροβιίοῃ 
ἃ5 ἃ ῬΑΙΟ]Θ οἱ σοϊῃρδιίβοη ([ 15 οἴξῃ 50 ιι5ε4, 85 ἴῃ Ἂἢ. 11. 17; 
5, ΙΧΧΙΠ]. 5, ΟΧχ. 4 (ργορδὈ]υ); [οὉ ᾿'χ. 20); δῃᾷ 80 ψ ρεΐ 
“ὙΥ15Ξ4οΠ) 15 σοοα 85 δὴ ἱπῃεγιίδηοα." 

α7αἷ ὧν ἐξ λεγε ἴς 2γοξ ἐο ἐλεηξ ἐλαΐξ 566 ἐλε 5:22] Βείίεσ, πᾶ 10 
15 ὈΤΟΗύΔΌΙΒ ΤΟΥ ὑπθῖῃ ὑμαῦὺ 566 ὑῃ86 σι. Τί βίδηαϑ 1ηβϑἰθδα οἵ Ὀοίῃ 
1 Π εχ δηα δοαυϊγοά τνϑα! τ. [1 (Π6 568 οὗ [πΠ6 διττὴ ““{ποβε {Πα 
566 [Π6 5 85 δὴ Ἔααϊναὶ επί νγα ποίβ αρϑὶη 8 βοῇο οὗ ατεεκ ροβέϊο 
ἔξε!ησ. ὍΤὴε νΕΥῪ ρῆταβε ὁράν φάος ἠελίοιο (““ἴο 5ε6 {π6 Ἰίρῃξ οὗ [ῃε 
5.) 15 Θβϑθη 8} ΗΟ Ίοτο, Ηεγθ, 85 ἰῇ σμᾶρ. Χχὶϊ. 7, 1Ἢ 566 15 
σἤΟΘΘη 85 Πα]ῇ σοηνευίησ (Π6 πουρμΐί {παὲ ΤΠ ΈΥΘ 15 δίζεσ 411 ὁ Ὀχρῃΐ 
5146 οἵ Π|6. 

12. 2007 τυϊδαϊογλὲ 15 α ΟἸδγ)δη.6, “7141 »20716}7) ἴξ ὦ (δ76γ1.6] Βρείίθυ, 8.5 
δι ΒΘΑΟΥ,, οἵ, 8.5 8. 5ΠΟΙΘΥ, ἴῃ Ὀοΐῃ οἰαιβεβ. Ὑπὲ Ἡδῦγαν, δ5 [6 
1(41105 “Ξθνν, μα πὸ “ δηᾶ." ““Θηδάον " 85 ἴὴ Ῥ5. χυἹ. 8, χοῖ. 1, 
βίδῃη 5 [ῸΥ 5ΠΕ]ῖεσ δηα ρσγοίθοϊίΐοη. ΤῊϊ5, [Π6 Ιου βαγβ, ποὲ πὶ ποῦέ 
ἃ ἰοιοῃ οὗ Π15 ψοῃίθα ᾿ΤΟΠΥ ἴῃ σουρ]ησ [Π6 ἔνο {Πϊηρβ ἰορσείπου, 
ἴο ἰῃοβεὲ ψῃὴο ἸΙοοκεά ἴο νγβα! ἢ ἃ5. {ΠΕ ]Γ ΟἾΪΥ τηβδη5 οἱ βαΐείγ (τον. 
ΧΙ, 8), 15 Τουπηα ποί 1655 εδοίαδ νυ ἴῃ ]Β4 ΟΠ. 



νν. 13, 14. ἘΘΟΙΕΘΙΔΘΤ 5, ΥἿΙ. τὸς 

ἧς, ἐλαΐ νεϊϑάοπι ρσίνειῃ 6 ἴο ἴπδιὴ τπαΐ ἤᾶνα 11. (ΟΠ ΒΙΔΟΥ 
[6 ψοῖκ οἵ οά: ἴοσ ψὴο σδῇ τη Κα 2λαΐ 5ιταιρῃξ, τ] ἢ Πα 
Παίῃ πιαᾶάθ οσοοκεά 1Ὼη ῃ6 αδύὺ οἵ Ῥγόϑρουυ 6 Ἰογίῃι], 
Ραΐ ἴῃ ἰῃ6 ἄδγ οὗ δάνθιϑιυ σοηϑιάθγ : Οοα αἷθοὸ μαίῃ εῖΐ 
1ῃ6 οὔμβ σνϑὺ ἀραιηϑί [Π6 οἴμεσ, ἴο ἴῃΠ6 βηα [ῃδὲὶ τηδῃ 5ῃοιυ]ά 
Πηα ποίῃϊηρ δἴτεσ Π1Π1. 

ὁμέ ἐς ὀχερίίδηεν 97 Ζηιοτυζρασ] είίεσ, 886 Ῥχοϑῦ, ἐῃπ5 ἱκεερίησ 
ΠΡ γαῖ γγῊὲὰοΨέ ΤῊΔΥ͂ 04}1] {Π6 σαίοῃ-νγοσά οὗ [ῃ6 Ῥοοϊσ. δ βάομῃ, {Π6 
ΘΌΘΙΘΥ 5αγ8, ἄοεβ ποῖα [ἤδη σῖνε ϑῃε]ίεσ, ἃ5 ΤΠΟΠΟΥ͂, 1ῃ [115 ΥὙΑΥ, 
ἄοεβ. [1{ αυϊοῖκεηβ ἴποθα πο Πᾶνε 1 ἴο ἃ παν δηά ΠΙσηοΥῦ 116. Τῆδ 
56 οἵ [πΠ6 ψοτά ξωοποιήσει (“58.411 φαϊοϊςεη. ἢ), Ὀγ (ῃς 1,ΧΧ. σοππρϑοίϑ 
[6 πηαχίτη ἢ {π6 ΕΙΡΠΟΓ τεδοῃϊηρ οὗ ΤοΠΠ γ. 21, νἱ. 63; 2 (ου. 11. 6. 
Τῆς ϑριτς σ]οἢ δἰοηςα οῖνεβ [Π6 βάομπι [Πδὲ ““ σοτπείῃ ἤοση αρονς ἢ 
ἄοεβ {ῃε σους γΏΙΟ 15 Ποσα βου θα ἴο Ὑυ] 5011 ἃ5 δῇ αρϑβίγασί 484] 1{γ. 
1ἰ 15 οἸθασῖν ουἱ οἵ Πδιτηοην ἢ [6 ᾿ΠΟ]6 ἰταΐη οἵ ἐπουρῆΐ ἴο 566 1ἢ 
της “1Π|ε᾿ ν ΒΟ συϊβάουη σῖνεβ ΟὨΪΥ ἰΠαΐ οἵ (ηςΞ Ῥοάγν σνϊο ἢ 15 Ῥτε- 
βεγνεα Ὀγ (Π6 ρσπάθμηος ἰἢδί ανοϊἀβ ἄδησειβ. [{ 15 δ5 τήποῇ Ὀεβιάς (ῃς 
Ροϊηΐ ἴο 1ηΐογργεί 1 οὗ (ῃς ““1π|8 ̓ οὗ [6 τεβασσεοίίοη. 

18. τὐἦο εαΊ γιαξέ ἐλαΐ εἔγαῖρλέ, τυλίελ λὲ λαΐλ γιακς εγοοξε)] ΤῊς 
βόσ]ιθησα οὗ {ποιιρ]ι 15. 85 [Ὁ] ονγθ. ΤῸ ““σΟΠΒΙοΥ {πΠ6 ποῦς οἱ σοά᾽" 
Ἰηΐ6] Πσεηιν 15 οὴ6 Δρρ]Ἰοδέϊίοη οἵ ἴῃ6 σβάομι ]οἢ Πᾶ5 Ῥθθη ῥταϊσεά 
ἴῃ γΕΙΘΕ5 11, 12. [ἢ 80 οοῃπβί ογίησ, [Π6 τηϊπα οὗ [Π6 Ῥθρδῦθσ σοαβ 
Ῥαοῖκ ἰο ψνεῖβε τὸ, 8η4 ἢ6 Ὀϊ45 πθῃ δοσερί ἴῃ ουίναζα ἔδοίβ οὗ 116 
85 ἴεν σοπιθ. 1 (ΠῈῪ ἂἵβ ““ σγοοϊεά,᾽" 2.6. ογοββίησ δηᾷ {ππχατίϊησ 
ΟἿ [ΠΟ] ΠδίΙοη5, γγα οδηποΐῖ δ]ίεῦ με. 1 15 1416, ἴο ἰαΐζα ὉΡ ἃ 
ΟΠ βδη ρῆταβα ἰπδΐ ὄἼχργεϑβεβ ἰῃ6 βαπὶθ ἱποισῃΐ, ἴο ββεὶς ἰο ““οβδηρε 
ΟἿἿ ΟοΥο55.") δε οδῃηοί δου [πΠ6 βνεηΐβ οὗ 16, δῃάᾶ ΟἿἹΤ ]βάοση ἴ5 
ποΐ ΤΊΕΘΙΘΙΥ ἰο δοσθρί {ποῖ 85 ἱπευϊίαθ]θ, Ὀὰΐ ἴο δάαδρί ουσβεὶναθ ἴο 
ἴπθτη. Τί ἴβ5 ἃ βίκίησ Ἔχϑρ16 οὗ ἈδΌΡΙηϊο 116 γα]βτα Ππαΐ [Π6 ΟΠ δ] θα 
Ταύρυτη τείετβ ἴΠ6 νγογᾶθβ ἴο [ῃ6 ἱτηροββι ΠΥ οὗ τεμηονίησ ὈΟΘΠΥ 
ἀοἰου πη 165, ΘῈ Οἢ 45 {ῃοβα οὗ ἰῃς Ὀ]1η4, [ῃ6. Πα ΠοΉ δος, δηᾶ [ῃ6 ἰδτησ. 
ΤΠε ψοζά δηᾶ {Πς ἐπουρῆξ ἀγα οἰ θαυὶγ [ΠῈ βδῖηα 85 ἴῃ ἢ. 1. 15. 

14. 75 ἐλ (αν ο7 2752 6γ1ἐν ὧδ 7ογγε1)] ΤΑίετα!γ, Τὰ 88 ἀδγ οὗ σοοᾶ, 
6 ἴῃ φροοᾶ, 2.6. τπι56 1 851 βῃου]Ἱά ΡῈ υβεᾶά. Ττπδ ψ]βάοσῃ, [Π6 ἰθϑοῦεῦ 
ὌΤΡΘΒ, 15 ἰου πα 15 ἃ ΤΠ]8Π 5 δῃ]ουίηρ Ὑπαίανευ σοοα δοΐίπδ] ]ν σΟΠ.65 
ἴο ῃῖπι. Πα ψαγηϊηνσ 15 ἀσδϊηϑί [Π6 [αΊΡΟΥ  ΒΙΟἢ ““ (αἰτίης [Ποπρπὲ ἴῸΥ 
[Π6 ΠΟΙΟΥ͂, ἢ 15 

“ον οΥ Ἔχαπΐβιία 
Το οὐαί ἰῃ6 ἰαςῃϊοη οὗ πποογίϑιη δν]]5.᾽} 

Απά ου (πᾳ οἰμοσ παπᾶ μα δάάς ἵἴπ ὑπμ6 δύ οὗὨ 6Υ]1, ἸΟΟΙΞ Ὑ611, 2.6. 
σΟΠΒΙ ΑΘΓ ἩΩΥ 1ἰ σοτη65, δΔηα ταί τ8Ὺ ὈῈ σαϊηθδα ΠῸΌΠΙ 11. 

Οοά αἴδο ζαΐᾷ τοἱ ἐΐλε ογε οὐδ αρφαϊγοί ἐλ οἱλ47] ὙΤὴθ6 νοτσάβ 
αϑβϑοσί γαῖ να 5ῃου]ά 0411] [Π6 ἀοοίτης οὗ δνείασεβ ἴῃ {Π6 ἀἰβι Ραοα 
οὗ ουϊνγαγά σοοά δπᾶ εὐ]. αοᾶ Πδ85 πιϑᾶθ 016 11 (οὐ. ρᾷγ81}16] τῖ[}) 
886 ΟΥΠΘΙ, ῬΙαποα5 {Π15 ἀσαϊηβὶ {Παΐ απ {Π15 ἴπ ΟΥ̓͂ΘΣ ἐμδιῦ Τη81} Τ18Υ 
Βπὰ ποὐμπὶπρ δὖὺ 811 αἴΐοι ἴσα. ΤΠ Ἰαδί ψοσὰβ ΠΥ πηθδῃ ΕἸ Π6Γ 

" 

", 
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166 ΕΠΟΙΕΒΙΑΒΤΕΘΒ, ΊΙ. [ν. 15. 

:5 ΑΙ ζλζιος Πᾶνε 1 βεεη ἴῃ [πε ἄδγϑβ οὐἵἁἩ ΤΥ νη : ἴΠεγα 15 

(1) [ῃαΐ πδῇ ταῦ αν ποίῃϊησ ΠΊΟΥΕ ἴο ΙΘαΥ ΟΥ̓ ἀβοονοῦ ἴῃ 15 ον 
Βεγθαίϊευ; οὐ (2) Ππαΐ τλδῃ ΤΩΔῪ [81] ἴο ἐογβοδβέ νγῃδΐί 541} σουὴβ ἴο ρᾶ55 
ΟἹ φδυίῃ δἴεσ 6 ἢΠδβ5 ]εἴξ 1, δ5 ἴῃ οἢ. νὶ. 12, δῃᾶ τῇδυ ἰοοὶς ἰο {Π6 
αΐατα σδ] ]Υ, ἔτεα ἔσοσὴ [Π6 1416 ἀγεδτιηβ οὗ ρββϑι 151 ΟΥ̓ ΟΡ ΙΠλ15π. ΤῊ 
Ιαϑί τηθδηϊηρ 566 Π15 τηοϑί 1 ΠΑΥΠΊΟΠΥ ΜΙ (Πη6 ἀοιηϊπαηΐ ἴοης οἵ [ῃ8 
ῬοΟΚ, δηα ἢδ5 ρῥϑύδ]]6]5 ἴῃ Π6 ἰβδοῃίησ οἵ πηογϑ]δίβ ΠΟ ἤανα σίνθῃ 
σου η561 Ῥαβεά οὐ {κῈ ἀαζα. 

Ιη [ῃ6 ΠΟΌΪῈ γτῆη οὗ ΟἸθδηίῃεβ ἴο Ζειβ (18) γα ανε (πε ϑίοϊο νἱδνν 
ἴῃ Ιαησιιασε ργθϑεηίηρ ἃ 5 ἊἹκησ ΡΆγ8116] ἰο {Παΐ οὗ νεῖβεβ 13; 14- 

ἀλλὰ σὺ καὶ τὰ περισσὰ ἐπίστασαι ἄρτια θεῖναι, 
καὶ κοσμεῖν τὰ ἄκοσμα, καὶ οὐ φίλα, σοὶ φίλα ἐστιν" 
ὧδε γὰρ εἰς ἕν ἅπαντα συνήρμοσας ἐσθλὰ κακοῖσιν, 
ὥσθ᾽ ἕνα γίγνεσθαι πάντων λόγον αἰὲν ἐόντα. 

““ΤἼοι 8] Κηονγεδὲ ΠΟ ἴο σἤδησε {πε οὐά 
Τὸ ευξῃ, δΔηα ἴο τα [Π6 οτοοϊεά ϑἰγαϊσῃί, 
Απα᾿ Πΐπρα ἀἰβξοοτάδηϊς βηα δοοοσά ἴῃ ΤΠεα. 
ΤΠὰ5 ἴῃ οὴα μος Τῆοα Ὀ]επάεβέ 1] ὙΠ σοοᾶ, 
50 [δὲ ομβ ἰαὺὺ ΟΥΚ5 ΟἹ ἴῸΓ δνεμηοσα. 

ΤΠς ἘρΙουγεδη ροεί ὑΥ 685 : 

““ Ῥγπάδηβ πιζαῦ! ἰο ΡΟΥ5. Ἔχ! (ΠῚ 
(δ! ρσίημοβα ποοία ρυθηϊξ Τευ8, 

ΕΙαδίααθ, 5] τηοσίβ]15. αἰ {18 
Ἐδ5 ἰτεριἀδί, Ουοᾶ δαεβί, τηθηηβηΐο 

Οομηροηεῖα δεαῖαβ; σεΐετγα Πυτη]15 
Εϊία ἐδγαηΐασ, πππς τηθᾶϊο αἰνεοὸ 

Ουτϊὴ ρος ἀβ]ασεης5 ἘΣ Τβου τα 
Τῃ Τη876, ΠΟ ἰαρι65 δά6βο5, 

ΘΕγρεβαια ταρίαϑ εἴ ρεοὰβ εἴ ἀοΠΊοῸ5 
ψοϊνεη5 υηᾷ.᾿ἢἢ 

"(σοά ἴῃ ΗΙβ5 νβάοτῃ πἰάοβ ΠΌτη βρη, 
ψε]δα ἴῃ ἱπηρεηθίσα]α πϊρῃΐ, 

Τῆς διίατε σἤδησα δπηα οἤδηρα, 
Απά 5}1165 ἤδη πλοία β᾽ δηχίοιβ ἔβα β, 
Ἐοτγεοδβίϊησ 1115. οἵ σοϊηϊησ γ6815; 

Βεγοηᾶ {ΠΕῚΓ τη τϑηρα. 

“0586 ἴπεῃ 86 ργεβεηΐ νγε]], ἀπαᾶ ἄδξειῃ 
ΑἹΙ εἶθ ἀπῆβ οηνγαγά, |κ6 ἃ βίγεαγη 

ὙΥΠΟβα νγαΐθιβ βϑθανγαγα ἤονν, 
Νον ρ]άϊηρσ ἴῃ 15 ἰγαηα11}} σοῦγβ6, 
Νον τυβηϊησ οἡ ΜΙ Παδα]οησ οτος 

Ο ΕΓ τόοῖκβ παῖ 116 Ρε]ονν." 

Οὐ. 111. 29. 29---38. 
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ἃ 51 γιαγι' (μδὲ Ρεγϑμθίῃ ἴῃ ἢ15 τὶρῃςθοιιβη655, 8η4 πεῖς 
ἰ5. ἃ ψιοκεα γιᾶλ [δὲ Ῥγοϊοηρείῃ ζές Ζ175 ἴῃ 5. νι οκεάηεϑ5. 
Β6 ποῖ τὶρῃΐθοιιβ ονεῦ το ; ΠΘΙΓΠΟΥ πὰ Κα {Πγ56] ονοῦ 
γγ156 : ΜὴΥ 5ῃοι!άδϑὶ τποι ἀΘϑίτου {γε ρ Β6 ποΐ ονεὺ 
ΠῚ Ο ἢ ΙΟΚΕΑ, παι Ποῦ Ὀ6 ἴμποιι ἔοΟ 5} : ἡγ ΠΥ 5μου!θϑε μοι 

15. 2λ1εγ6 ἐξ ὦ 7μεδὲ γιαγε ἐλαΐ 2εγίςἠείλ 171: 1 γίρἠέσοι571455] ΤῊΘ 
ὙΥΙΘΓ ΙΟΟΪ 5 Ῥδοὶς οἡ ννῆδί 6 σ4115 “{Π6 ἄδαγϑβ οἵ ἢΪ5 νδῃϊυ,᾽" 815 Πδείησ 
84 Ργοβί!θββ ΠΠ|6, ἀπ ποίεβ, ἃ5. Ὀείογαε ἰῇ ἽἿἢ. 11. 14, τό, {6 ἀἰβογάθυβ 
ΔΠ4 ΔΠΟΙΏΔ]165 οἵ {Π6 ψοῦ. ὍΤῃα τὶρῃίεουβ αύα “οἵ 411 τζξῃ ηγοβί 
ΓΙΒΟΥΆ 16: (1 (οΥ, χν. τ90) {Π6 πηροά]ν “Ρτόβρου ἴῃ [ἢ6 νου] " δηά 
“ἐροΙὴ8 ἴῃ ΠΟ ΡΕΠ] οὗ ἀδαίῃ, ας αἵα ἰπϑγ δῃα βίγτοῃρ,᾽" Ῥ5. ἰχχ][ο 4 
(Ρ, Β. νεΐβίοῃ)Ὠ δῖα ᾿πάεεα ἴῆοβε αἰβογάειβ ρύδεϑθεηξ {Πϑιηβεῖνεβ 
ἴπ {ΠΕ ῚῚ ποδί ἀσσταναίεα ἴοση. [{ 15 ποΐ ΟὨΪΥ, 5 1ἢ οἢ. 111. 10, {παῖ 
{ΠΕ 15 οη6 Ἔνεηΐ ἴο {Π6 τἱσῃίθοιβ δηα [Π6 σψιοϊςεά, θα (Παΐ ἐπεῦα 15 δῃ 
ΔΡΡαζϑηΐ ᾿πνθίβίοι οἵ {Π6 τὶσηξ ρρουί οηπιεηΐ οὗ σοοα δηὰ εν}. ὍΤῃαε 
τπουσῆϊ 15 [Π6 58Π16 85 {Παΐ οἵ 5. Ἰχχ]]., δηά [Π6 Θδρδῦθυ Πα5 ποῖ 85 γεΐ 
εηΐεγϑά, 845 [ῃ6 Ῥϑβαϊτηϊβί αἰά, ᾿πΐο {πε βαποίιπδιυ οὗ αοα, δηά 50 ἰβαγηΐ ἴο 
“ἐπηἀεγβίδηα {Π6 επά οὗ {1656 τηθη᾽ (5. ἰχχῆ!. 17). ΤῊΘ βαηὴα ΡΥΟΌ] ΘΙ 
ἴῃ {Π6 τηοσα] οτάεγ οἵ ἴῃΠ6 [᾽ηΐνεγϑα Γαγπ5 65 ἃ {Πϑτηβ ἴου {Π6 αἰ βοι 55: ἢ 5 
οὔ τμ8 Βοοῖς οἵ 700. 

106. Δὲ γιοΐ γίρλέφοτις 9:67, ηιελ} Ἡ ες ἀσαΐϊη γα ἤᾶνα ἃ ἀϊἰβίϊποι 
τεργοάποίίοη οὗ οὴς οὗ ἴΠ6 οὐτγοηΐ τηαχὶη]5 οἵ ταὶς (πουρμῃί, Μηδὲν 
ἀγὰν (ΔῈ φερε γε1η115----ἸΝ ΟἸΠΙΩΡ Ἰἢ Ἔχο 655) οἵ ΤΠΕΟρ 5 402. ἀηα οὗ (ΒΊ]οπ 
(Ὀϊορ. 1,δοεί. 1. 1, ὃ 41). Ενβῃ ἴῃ {μὲ ψ ΒΟ 15 ἴῃ ᾿ἴβε! σοοά, νἱτία8 
1165, 85 Αυβίοι ας μδά ἰδιρῃὶ (ΖΦ 2λ. Δηεοϑε. τι. 6. 7), ἴῃ ἃ τηθδη Ὀείνγεεῃ 
ορροϑβίίβ Ἔβχίγζειηθββ. Ῥορυϊαῦ ἰδηρσιιαρα ἢα5 ἐπ] οα]6α {Π6 [ποπρῇΐ ἴῃ [Π6 
ΡΓΟΥΕΙΡ, ,52ι772),214772. 7145, Φ14772771ὦ 17174ι715. Ἐνεη ἴῃ [Π6 οἴεῦ 56η88 οἵ 
“ΠΡ ΕΟ 5η655,᾽) 85 ππεδηΐηρ᾽ ῬΕΥΒΟΠΔ] ᾿πίθρυΥ, ΡΕΙ͂ΒΟΙΔ] γε] σίοη, {ἢ 6 τα 
τσὶ Ῥε, δ5 ἴῃ [Π6 146α] οὗ ἴπε ῬΏαγίθθεβ δῃηά Ἐββϑεηθβ δηά ϑίοϊοβ, {πΠῈ 
“ἐγ ϑα] Πηρ Δι Γοἢ ὁ {πα ο᾽εα]θαρϑ (561. Απηά ““ψηαΐ νγὰβ {για οὗ 
τἱσμίθουβηθββ γγὙὰ5 {{π6 4150 οὗ βρβου]αίῖνα ῬΡῃΠ]οσορῆν. ὙΠ86 ἡ ]ΒάοπΣ 
[Πα 1} πο 6 οοπίεπε ἰο τεβί ἴῃ ἱρῃούϑηοα οὗ [Π6 ἀπ που Ὁ ]8 15 
ἰηἀθρα πηνὶβάοῃι, δηά ““ἴοο]5 γαϑἢ ἴῃ ΏΕΓΘ Δηρ615 ἴδαυ ἴο ἐγεδά. 

τοῖν σἠομζαερί ἐλοιέ αεεέζον ἐλγεεῖ7 3] ὍΤῊδ ΡΥ ΠΊΔΥΥ τηβαῃϊησ οὗ [Π6 νευΡ 
ἴῃ {ὸ ἴοσμι υϑεά Ποῖα ἰ5 (Παὶ οὗ ““Ῥείηρσ δπιαζεά, βίππηβά, αϑίοηβῃ θά, 
Δα τηαΥ̓ ἤᾶνα ῬΈδη οἤΠοβθῃ ἴο Ἔχρίθ85 {π6 Ὀεβοί(ε δῃα Ῥεάδζβά βρί τα] 
Ρυάς τ ῖοῃ δὲ Ῥδὰ] ραϊπίβ. ὈΥ {π6 ραγίοῖρὶα “ρυξεα πρ᾿ (τυφωθεὶς) ἴῃ 
τ ΤΠ. 11]. 5, δη4 ΜΏΙΟΗ γὰ5 ας ἴοο σΟΙΏΠΠΟΗΪΥ ἰῃ6 Δοσοπιρδηϊτηθηΐ οὗ 
[δ ποθ Ἔχοθ]]εηοα ἴῃ Κηον]εάσα οΥ ἴῃ σοπάαοί, 

11. 3286 τ:οΐ οὐ ε7, γετεΐ τυΐεξοα] ὙΤΉΘτα 5ε6π15 βοηηείίησ {Π|π ἃ ρατδᾶοχ 
ἴη ἴῃς οουηβεὶ. ΘΌΓΕΙΥ, νγα (Ὠῖη]ς, [Π6 ἰθδοθου 15 σαυτγίησ 15 ἀοοίγ]Π6 
οὗ ἰῃ6 τηθδῃ ἴοο [ασ θη Πα σίνεβ ἃ ρτεοαρί, ψῃΐοῃ, ὈΥ [ουθι ἀϊησ 
ΕΧΟΘ55, 566Π15 ἴο βαποίΐοῃ ἃ πιοάθγαίβ διηοπηΐ οἵ ψιοκεάηθθθ, Δ δῖοι β 
αἰζετηρίβ ἢαγα Ῥββῃ τηδᾶβ ἴο ἴοπα ἄονψῃ [Π6 ργεοθρί ὈΥ ἰακίησ “ψὶοκεα᾽ 
4.5 Ξε ποΐ 5 ]6οΐ ἴο τα]θ, οὐ Ξε εησαρεά ἴῃ ὑγου] ] Ὁ αἴαϊτϑ ([Π6 ““τηδτήτηοη οὗ 
τσὶ σοουβη 955) ἰπαΐ 50 οἰΐεη ἰεδὰ ἰο ψιοκεάπεοθβ. ὙΠ6 αἰπου ν 
γΔΏΪΒη65, Πουγευεῖ, ἢ γα Μ011 Ῥαΐ δάτηϊξ μὲ {(π6 τυῖίεσ τὰϊρῃς Πανθ 
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1τ8 αἴ6 Ῥείοτε [ἢν {περ 722 ΖΦ σοοάα [ῃαΐ που 5ῃου]άεδβί ἴακα 
ΠοΙΪά οἵ (Π15 ; γεα, αἴδὸ ἔγομῃ [ῃ15 ψιαγανν ποί [Ώ1η6 Παπά : 
Ιου Ὧδ ἰῃαΐ ἔβαγθίῃ (οα 5141] σοΐῆβ ἰοσγίἢῃ οἵ {μετὰ 8]]. 

19 Υ ̓Ιβάοιῃ βίγεηριμεηδίῃ Π6 υν]56 ποτα πη ἴδῃ ΠΊΙΡΏΓΥ 271621 

Ἰοατηΐ {Πς ατί οὗ ἃ ρίαυζαὶ ἰγοην ἔγοτη ἢἷ5 σοῖς ἔθδοῃοῖβ Ηδ 65 υἱἱεγεά 
1ῃς ρτεοερί, “Βε ποΐ τἱρῃίεουβ. ονευ- πῃ." ὙΠαΐ πηοϑὲ πε ψουἹά 
τεοεῖνε 85 ἃ {τπ6 ἀρρ]οαίίοη οὗ [με ἀοοίγιης οὗ “Νοίῃίηρ ἴῃ Ἔχοαββ,᾽ Οὐ, 
ἴῃ {με ρΡῆγαβε ψε ονε ἴο Τα]]ευσαηα, ““,ϑϑεχΖοιεζξ, 2071: 4 “ἔϊ6. Ἠδςε 
ἸηΘΠἰΔΠ1Υ 5665, 85 1 σγεῦα, {ΠῈ σομηρ] οθηΐ 5Π1116 οὗ ἴποβε γγο σχεσα 1 ΠῸ 
ἄδησεσ οἵ {πδΐ δα] δηα γῆο {Πϊηὶς [Πδἰ {Πε ῥγεοερί ρῖνεβ [θη 1π5ΐ {Π|6 
ἸΙσθηθα ἴμεν ψαμηΐ, ἀπ Πε πηδείβ {Π6 [βε]ϊησ τ Ἔχργεβθαθ ΟΥ̓ ἀποίῃο 
Πιαχιη. ““Ὑε5, ΤὴῦΚ ΠἸΟη5,᾽᾿ Π6 566 ΠῚ5 ἴο βᾶν, ““Ὀυΐ {Πεῖα 15 ποία ῦ 
“οΥοΊ- ἢ, ἀραϊηδί ΜΉΘ γοὰ πεεά ἃ ψαγηϊησ, δηΔ (5 τεβϑα 5. ΔΓα 
ΕΥ̓ ἢ ΠΊΟΥΕ [4.4] Πδη [Ποβ6 οὗ [Π6 οἱ μεσ." [Ι͂ἢ ἀνοϊάϊηρσ ΟΩ6 δχίγε πα ΤΏ 6 ἢ 
τηϊσηϊ [411 δα ϑη]γ ἰηΐο [Π6 οἴ Π6σ. 

εὐὧν τλορμίαεεί ἐζοῖ (14 ὁε70γὲ ἐᾷν Ζ27163] 1Ταΐεγα!ν, Νοῦ πὶ ὩΥ {1116. 
ΤΠΕ ἔοσπῖ οὗ [Π6 νναγῃϊηρ 15 ΠΡΌ ]ΔΥΪΥ ΔΡΡτορσιαΐθ. ὍΤῃα ν]σαβ5 ᾿πουρῃς 
οὗ δῃά {Π6 εηά ἴο ψῇϊοῃ {ΠῸῪ ἰοδα αἴξ οἰθαυν ἴῃοβα οὗ [ῃ6 βεηῆβιδὶ 
᾿ΠΙσθηβα ἀδβοσι θά 1η Ῥίον. νυν]. θαίῃ 15 {Π6 ἰβθ!θ ἤθῖθ, δ5 [ῃ6 1οββ οὗ 
ΒΡ: Πα] ἀἰβοοσηπηθηΐ νγὰβ5 οἱ ἴπ6 ῬΠδγίβαϊσ οὐ {Π6 ουεῖ- ΡΠ] ΟσορἸΖίηνσ 
[ερευ ἀεβοσιθεα ἴῃ [Π6 Ρτβοθάϊησ νεῖξβθ. [1}ἢ Ὀοΐίῃ ρτεοερίβ γε ΠΊΔΥ 
ίταος Κομεεί 5 Ῥείβοῃδὶ ἘἼχρείθσηοθ. (Ο. 1]. ἔγασθβ {ῃηε Πϊβίοτυ οὗ 
ΟΠ6 Μ)ΠΟ ἴῃ ΠΪ5 ΠΠ|ὸ ἐχρευηθηΐβ μα θθθη Ὀοΐἢ ““ονεῦ τη ἢ τγῖβ6,᾽ δηά, 
1 τηβδὲ θ6 [βατϑα, “"ονοῦ τ ἢ σ]οΚεα.᾽ 

18. 72 ἐς ξσορα] ΤῊ βεηΐθποα 15 βδοιηθνηδί βηϊσηηδίϊς, δηα 15 τηθδηϊησ 
ἀεδρεηάβ οἡ {Π6 τεΐίεγεησοα σίνεῃ ἴο {π6 ἔγχο Ῥτοποιηβ. (ΟΠ ΠΟΉΪΥ, ἴῃ 6 
ἢτβί ““1Π15᾽ 15 τείεγγθα ἴο {πΠ6 “τσ ςεοιιβηθββ δηα τυϊβάοιη᾽ οὗ νεῖβε τύ, 
(ῃ6 βεοοπάᾶ ““{Π15᾽ ἴἰο {πε ““ν]οκεάηθϑα αηα [Ὁ]]γΥ οὗ νεῖβε 17, απᾶ {ῃ6 
ΓΓΕΔΟΠΕΥ 15 ΒῈΡΡοβεά ἴο γεοομηηθηα ἃ 146 ἐχρουίεηςα οὗ 11{|, [Πς ἰα5ί- 
ἴησ οὗ ““1πε ἔγαϊ οὗ {πε ἴτεε οὗ Κπον]εάρε οἵ σοοᾶ δηά εν]]},᾿ σ Β] ἢ, 85 ἴῃ 
ἢ. 1. 17, 5181] ἐπιργαοα θοίῃ, δηά Ὀτηρσ νἹτἢ 1 ἃ σοτγεβροπάϊησ ἰαγρε- 
ῃεβϑοΐ μοασί. “ἢ σίνεϑβ, οἵ σοῦτβε, ἃ ρΡουίβοῦ]γυ 1η6]Πσ]] 6 τη δηΐηρσ, [που ΡῊ 
1 15 ποί {παῖ οὗ ἃ Πιρῃ-ἰοπεά τηοσα]γ, αηα Ὀε]οηρβ ἴο ἴῃ6 Θδυ] ο τίη 
[Πδῃ {ῃε Ἰαΐευ βίασε οἵ ἴῃς Θθραύθυ 5. ρτόστεββθ. ὍΤηδε οἷοβα ρϑγβ]] 8] 151 
οὗ οἢ. χὶ. 6 ϑιιρρεβίβ Πονευεῦ ἃ ποίῃευ δη4 ρῥτεδίεσα]α Ἰηςογργείδίϊοη. 
ΤΙς ἢτβίὶ δηᾶ (Πς βεοοπάᾶ “15 δηά “παι οἵ {πΠδΐ νεῖβε δὲ. θοίῃ ἰπ- 
ἀεπηϊία, ἀ56α Αἰκα οὗ βοῇ ἡγοῦΐς δηα Ορροσίπηϊεβ ἃὰ5 Οοά σῖγεβ. 80 
ἴαχε, [Π6 ρύδοερί ποὺ Ὀεΐοσα τ15 ΤΠ Π5 τ ἢ 1η [6 5816 11η6 οὗ {πουρῆΐ, 
ΤΥ ΠΟΙά οἡ (ἢϊ5---αο ποΐ ἰεΐ {Πδὲ 511ρ---ο ψῆδί ἢν μαηά βηάεξίῃ ἰο 
ἄο. Οη]γ 6 βυζγε [παῖ 10 15 ἄοπο ἴῃ {π6 σρῃΐϊ βρι Πΐ, ἰοσ “πε {Πδΐ ἔβαγείῃ 

᾿ (ο4,᾽ Π6, δπᾶ ἢε αἷοῃμβ, “"σοπλεβ ἔσσῃ οὗἉ 811] {Ππίηρϑ ννε]],᾽ 2. 5. ἄοεοϑ 
115 ἀπίγ δηα ἰθανεβ {πε σεβα] ἰο οά. ΤῊΪ5 [ἘΠΊΡΘυ, ἴῃ αχϑαοΐ ΠΔΙΤΠΟΠΥ͂ 
ἢ τς ρῥγϑοίσαὶ σοοά βεῆβε οἵ τηοάεδγαίίοῃ, 15 σοηϊσαβίθα τ] ἢ (Π6 
[Δ]Ξεῃοοά οὗ εχίγεμηβϑβ οοπἀειηηθα 1η {Π6 ἔνγο ρσενίοιβ νεῦβαεβ. 

19. Πιραάογέη οἐγεγοέλεγείλζ ἐδε το] ΉΕ [δοΐ {πΠαἰ πΠ6 ϑθαῦου Πδά 
ποί ἑοτσροίίθηῃ {Πδΐ “(πε ἔβασ οἵ {Πε6 1οτὰ 15 (ῃε Ὀεριπηϊησ οὗ νυ ]ϑάοπ᾽ἢ 
(Ρτον. 1. 7; 5. οχὶ. το; 100 χΧχυδ,. 21) 56ΥνῈ5 85 {Π6 σοηπεοίίησ ΠηΚ 
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ΠΟΙ 8416 ἴῃ {ῃ6 οἷίγ. ΕῸΓ ἐλεγε Ζς ποῖ ἃ 7ι5ῖ πδὴ ὉΡΟῊ 90 
Θατίῃ, ἰπαὶ ἀορίῃ ροοά, δηᾶ ϑδἰηπείῃ ἢοΐ. Αἶδὸο ἴακβε [0 σι 
Πδβα υὑπίο 411 ψογάβ ὑπαὶ δῖα βρόκβῃ ; ἰδεϑδί ποιὰ ἤθαῦ ἴῃ 

Ὀεΐνγεεη Πϊ5 δηά {πΠ6 ρτθοβάϊηρσ νεῖβθ. Τῆς ““ἴξῃ ΠΡ τηθη᾽ βίδηά 
α5 ἃ νασιιθ ΠΕΠΊΡΟΥ, καγζζες 270 171ε6710 (σοταρ. σεη. χχχὶ. 7; Ναμλ. χίν. 
22), δῃὰ ἴΐ 5. ἃ [δηίαβίϊος 11π6 οὗ ἱπηίεγργείδείοῃ ἴἰο σοηπηθοΐ πεῖ Ἰ ἢ 
ΔῺΥ ἀεβηϊία ΡΟ] 104] οὐραηϊζαίίοη, Αβϑυτίαη νἱσεύουβ, Ῥαυβίαῃ νἱοα- 
βαίγαρβϑ, Κοιηδῃ ἀδθουτοηβ, ΟΥ̓ Π6 6. Τί 15, Πονγευεῦ, 8ῃ ᾿πίθγαϑίϊησ 
οοἰποϊάδηςςρ, ροϊηἰεα οαὐ ΌΥ ΜῈ ΤΥ]εγ, {παὶ ἃ οἰϊγ νγὰβ ἀεπηβα Ὀγ [6 
Μίβηπα (7}7}4 ὀρ τα 1. 3) ἴο θεὲ ἃ ἴονγῃ ἴῃ 1 ἢ {Ποῖα γαῖα ἴεῃ Δ αΖ[α712772, ΟΥ̓ 
τήβῃ οὗἉ ᾿Ἰείβασθ, ἰο σοηδεϊπία ἃ Βυπμαρόσιθ. Α βιυκίηρ ραγ8116] 15 πη ἴῃ 
ἘοοΪα5. ΧΧΧΥἹ. 14, “ΓΑ τηδη 5 Τη1Π6 15 ψοηΐ ἴο [61] Ὠ]τ τηοτα [ἢ βενθῃ 
τήθη ἰμαΐ δῖ προὴ ἃ ἰονεῖ." Υ̓Βαΐ 15 τηθαπί 15 σεπαΊα!!ῦ {πμαΐ (ἢ6 
νβάοτῃ {παῖ ἴξαγ (σοά ἰ5. θείου ἔΠδῃ τηοῖα ἔοτοςθ, [πὲ ποτα] ϑίγεηρίῃ 15 
ἴῃ {Π6 Ἰοὴρσ τη τη] Γ6Υ {Π8 πιαΐευϊα]. δε βίδίθβθιημθη ΤηΔΥ ἀο ΠΊΟΥΘ 
[Π8ῃ σεποῖαΐβ. 

20. 207, ἐλε7 ἐξ γ1οΐ αὶ 7:5: 71472 τεῤοτὶ Φαγ.}}] ΤῊΘ βεαπεησε οὗ [Ππουρῇξ 
15. ἀσϑίῃ οὔβουτο να [41] δἱ ἢτβί ἴο 5δεα μον [Πε ἴβοϊ οἵ πηδη᾽ 5 510] 0655 
15 ἰη6 στοιηά οἵ {Π6 τηαχῖη {Πδΐ νυ: 5 4011 15 ἃ "είζεσ ἀείδησς [ἤδη τηδίθυα] 
βίσεησίῃ. ὍΤΠδ [Ὁ] ονηρ ἰταΐη οὐ δϑϑοοιδί] 5. ΠΊΔΥ ΡΕΥΠΔΡ5 5ΌΡΡΙΥ {Π6 
τη ἰβϑίησ ἰηἶς, ὙΠοΓῈ Π86 Ῥεθη ἃ {ἰπ|6 θη {πε ρύδβεησα οἱ ζ612 Το Θοι5 
τήθη Μοῦ] Πᾶνε ργοβεινεά ἃ σα ΠΥ οἱἐγ ἔγομῃ ἀδϑίγασοη (( εη. χν]]. 32). 
Βαΐ πο ϑ1:ι0ῃ τηξη σγεῖα Τοπηά, δηᾶ {Π6 οΟἸΥ {πογείοστε ρειϑῃθα, Απά 
ΕΧΡΟΥΊΘησ66 5ηαννβ ἰΠδΐ ΠΟ 500} τη6ῃ --- Δ] ορείμογ [Δ11Π{1655--ὐν!}]} θῈ ἰοπηά 
ΔΎ ΠΕΓγα. ΝὸῸ οὔδ ἰῃεογείοσα οδῇ οἱ ἰπαΐ στουηάᾶ οἱδίτη ἘχθρΡί 0 ἢ 
το οἢμδϑιϊβεηθηΐ. ὙΥ̓Παΐ τοηηαΐηβ ἴοσ ἴῃ6 ψῖδα τῆὰπ Ὀᾳαΐ ἴο [4]] 
Ῥαοὶς οἡ {πῸ τνιβάομη ὙγΠ10}} οοηβίϑίβ ἴῃ ἰΠη6 “ἔβα οἵ (οα (νεῖβα 
13), πε στανεσθηΐαὶ ανγα ὙΠΟ 001] αἱ Ἰθεαδὲ Κεαὲρ Εἰτη ΠῸΠῚ ῥτε- 
Βα ρίαοι5 σῖη5. ΘΕΡΒί ΠΕ 1411Υ (Π6 πουρῆς 15 [πα οὗ 8 Ἰδίεσ. ἰεδοῃίησ, 
{παὶ ““Ἶῃ τδὴν {πἰηρσθ γα οἴδηα 411 (74 165 111. 2), δῃηά {πεγείοταε ἐπα 
8. ΤΏ8 5 Ἰπ5ι1Πεὰ ῬΥ (ἢ ((Πς Νεν Τεβίδιηςηΐ βαυναϊθηΐ ἔστ “{Π6 
ἴξασ οὗ {Π6 Τιογᾶ "ἢ δβ5 ἰῃς ουηάδίοη οὗ ἃ τἱρῃίθουβ 116), δηα ποὲ ὉΥῪ 
ὑοΥΚ5, ἱποιρὴ ποῖ τυϊποὰί {Πε. Ηεῖα ἀρϑὶη νγ7ὲ ΤΊΔΥ σοΙήραῖα {Π6 
Θϑίοις ἰεδοῃίησ, “156 πΘη ἴα τὰτθ. σεῖς δηᾶ {πεῖα Ἰερεπαᾶς. ἰ6]] 
οἵ ομβ σοοά τη8ῃ, ΟΥ 1ΐ τη} Ὀὲ ἔγγο, 5 οὗ βίτδησε Ῥεείθι- παίασαὶ θείησ 
ΤΑΥΘΥ ἤδη ἰῃΠ6 ῬΠΟΘΗΪΧ.... 11] ἀγα ου1]} δηα οἡ « ἰθνεὶ νἹ ἢ δαοῇ οἴου, 50 
[Πδἰ 1Π15 ἀΠΠ τ ποί ἔγοτῃ παῖ, Ῥαΐ 411 αὐ δἰΠςα Ἰηβαηε᾽ἡ (Α1εχ. Αρητοά. 
δ Ζαίο 28). 

21. Αἴο ἕαζε 710 εφαῖ τεγείο αἰζ εὐογας ἐλαΐ 476 ςοδεη1) ὍΠ6 ἰταΐη οὗ 
1Ππουρσῆς Ἰεαᾶς οα ἴο δηποίμου τὰ]Ὲ οὗ οοπάπιοί. ὍΤΠηδ ἔδοϊ {πΠδξ 411 πϊθη 
510 15 5Βῆεψῃ ὈΥ {Π6 ψοτάβ ἢ ΠΟ πε (4}1 οὗ (ῃς ἔδαϊί5. δηά 
να ΚΉΘσβαβ οὐ {πεὶγ πεϊσῃροιγβ. ΤῸ 50} τνογάβ, (Π6 1416 σοββὶρ οὗ 
ΤὙΠΊΟΙΤ, [Π6 ΟΠ Θηΐ5 ΟἹ ὙΟΙΑ5 ΟΥ δοΐβ, ΠῸ νγ]56 ΤΏ8 11} σῖνε Ππερϑά. 
ΕῸΤ Βῖτη, ἴῃ 5.1 Ῥδι}}5 ἰδήρτασο, ἴΕ ν}1}} ὈῈ ““8 ὙΕΙῪ 5128}1] {Πτησ ἴο "ὲ 
Ἰπάρεά οἵ πιαη᾿β Ἰπᾶρτηθης " (1 (οτ. ἰν. 3). ἈΔῃ 1.416 ουυ]οϑιυ ἴο πον 
ναί οἰ ΠΕ  ΡΕΟΡΪΒΘ 56Υ͂ οὗ 15 01}} ΤῸΥ {Π|Ὸ πηοϑί ρατέ Ὀγίπσ στ 1Ὁ {ΠῈ 
τηουιΠοαίϊοη οἵ Βπαϊης {Ππαΐ {Ποὺ Ὀ]απι6 ταΐῖπεῦ τΠ8π ρταΐσθ. Νὼὸ πιδη 15 
ἃ Πεῖο ἴο ΠΙ5 ναὶεί, δῃᾷ 1 Πθ ἰ5 δηχίοιιϑ ἰο ΚΟΥ [15 βεύναῃι 5 ββπιαΐθ 
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Βεύνδηΐ Ο786 [η6 6: [ῸΓ οἰζεπίπηθ5 αἰθὸ [Π1π6 οὐ ἢρατέ 
Κηπονείῃ ἰῃΠδὲ που ἐΠγ5ε 1 ΠΚανσῖβα Παϑί οπγϑεά οἰμεῖϑ. 

ΑἹΙ [Π15 πανε 1 ργονεά ὈΥ σψιβάοιῃ: 1 5αἰά, 1 νν}}} θῈ ψίβα; 
θαΐ 1{ τας ἴατ ἴτοπι 86. ὙΤῆαΐ ΠΟ 15 τ οὔ δπά δχοροϑά- 
ἴηρ ἄξερ, ὑὴο οδὴ ἢηά ἴξ ουὔνϑ 1 Δρρ]εα πιῖπθ μδατὶ ἴο 
Κηονν, δΔηα ἴο ββδῖοῃ, δηά ἴο 566 κ ουὖζΐ σψιίβάοιῃ, δπᾶ {ῃ6 

οὗ Πῖπι, μΠ6 την ἀϊβοονθ, πουγανεὺ τγῖβα δηά σοοά Βε6 5ἰγῖνεβ ἴο Ῥ6, {παΐὲ 
1 τη  Βηά αἰΐεδγαποα ἴῃ ἃ οὐ8868 Δηα ποΐ ἃ Ὀ]εβϑίησ. 80, ἴῃ ροϊῖςαὶ 
16, τῆθῃ μανα θβθεη Κπονῃ (4... Ῥοιηρεῖαβ ἴῃ ἴΠ6 σαβ6 οὗ ϑεγίου 5) 
ἴο Ῥύυτη [Π6 Ῥδρεῖβ οὗ {πεὶγ [8]]16η ἴοεβ. 80 ἴῃ Πἰουϑιν [{{6 βοτηθ οὗ {Π6 
ννῖ56 οὗ Πβατί μανε ἰδϊα ἰἴ ἄονῃ δ5 ἃ τι]θ ποί ἴο γεδά γϑνυΐθνβ οὗ {ΠεὶΓ 
ΟΥ̓ ὙΠΠΠΏσΘ. ὙΠ6 βαπὴθ ἔβεϊίησ βπηάς δῇ δρὶσταπηπιαίῖς Ἐχρυθϑϑίοῃ 
ἴῃ {Π6 ρῥτοια τηοίίο οὗ ἃ ϑοοίοῃ ἔδιηῖνυ: 

“ΤΠΘΥ 580: ΝΥἣ μαΐ βδ {μευ εἰ {Πϑπὶ 580!) 

22. 207 ογερζ,1ε5 αἶδο ἐλῆγι6 οτῦν ἀεαγἢ ΤΠ6 ταῖς οὗ {ῃς ρσγενίοιιβ 
ΨΕΙΒ86 15 Ὀδοκεὰ ὈΥ 8ὴ ἄρρεδὶ ἴο ἃ πΊΔη᾽5 οὐ σοηβοίθησθ, “γεεζαΐο 
7107711)16 αδ ἐφ γαδιία τα γ7γαΐ:7." “ἼΠοα ἴοο δτί ποί ἔτεα του {π6 μϑὈϊ 
Οἵ σβηβουίοιβ σθηβατα, οὗ Πατὰ δηᾶ Ὀϊ Ιου βρεεομεβ; ενεβῃ, 1 Τ]ΔΥ͂ Ὀ6, 
οὗ “συγδίησ,᾽ νγῇετα Ὁ] ϑϑίηρσ νου] Πᾶνα Ὀθεη Ὀείζοσ." 

238. 7 φαἱά, 7. τοῦ δέ τυΐξε; ὁμέ τὲ τῦας γα7 25γὲ 726] ὙΠ6 ννογάβ 
ΕΧΡΙΘ55 δ οὔοβ [6 ΠΙρῃ δἰτὴ οὗ {μ8 βεεῖκεῦ δῃηά [15 βεῆβε οὗ [1ῃ- 
σομρ]θίθηθββ. ]βάοιῃ ἴῃ [5 ἔπ] η6 85 νγαϑ ΤΟΥ ἨΪΠΊ, 85 ἴοσ [00 (οδρ. 
ΧΧΥΠ]1.) ἴὰΥ ἀθονα ουΐ οὗ ἢἰβ τβδοῦ. Ηδβ πΠαά ἴο σῖίνε ὑἃρ [πε αἰζεπιρί 
ἴο 5οῖνα [Π6 ΡΥ Ὀ]επιβ οὗ {ῃ6 {Ππΐνϑτβθ, δηα ἴο οοπῆπε Πϊπη561} ἴο τὰ165 
οἵ οοπάτπιοίΐ, οοπίεηΐ 1 δ σου]ά πη συϊάκηςα {Πογα. 

24. 7)1αὲ τυλίελ ἐς 747 ΟἹ αγια] ἐχεεεά γι 4222] ΤΠ6 ἘΠΡΊ5ῃ οὗ [ἢ68 
ἰαίίαυ οἱδιιβα ΒΟ υ ΕἸ Ἔσρύθββεβ {πΠ6 Η ταν τηοσα εηρΠδίϊο 1ϑγδίίοη 8π 
ἄθθρ ἄβθθβρ. ΒΥ ϑοῃηβ ἱηίεγργείουβ δ {πΠ|κ6 1ςεγδίϊοη 15 βαρ δα ἴῃ [Π6 
Πτϑὶ οἴδυβα, 8 ΟΕ 15 ὑπαῦ σβΐοη 15 81, Ὀὰς μετα ἀοε5 ποί ϑεεῖη 
δἀεαιαίε στουπαᾶ [ΟΣ {Ππ5 δἰίεσίησ {πΠῸ ἰεχί, Βδίμο δα {Π6 βτβί ψοσάβ 
ἴο Ὀ6 ἴακβη οἵ ϑβιθβίδηςαὶ Ὀείησ, 8 1 ΟἿ ἔ͵ΟΙΩ π|5 15 ὑπμδῦ ὙΏ1ΟΒ 15 
(με τὰ ὄντα οὗ ατεεὶς ἐπουρῃΐ, [Π6 5απὶ τοί] οὗ [ῃἰησθ ραϑβὲ δῃηά ργβββηί). 
50 1 δηοίμεῦ δηά Ἰαΐεσ Το ν!5ἢ θΟΟΙΚ πηρτεσηδίεα, π|κ6 {Π15, ἢ ατεεῖκ 
{πουρῃϊ, νβάοπι 15 ἀθβου θεά 85 ἃ τῶν ὄντων γνῶσις ἀψευδῆς (“ἃ ἴτιε 
Κηον]εάσε οὗ [Π6 {πἰηρσϑ {Παΐ τα ̓ 154. νἱ. 17). Οοπρ. 700. χὶ. 7,8; 
Ἀομ,. Χὶ. 33. [ΟΥ̓ {6 Ιδησιιασα 45 ἴο {πΠ6 Τινίηα (ουηβε]5. 

25. 7) αῤῥ(ῥιοα ηεΐγι6 ἀξφαγέ ἐο ζγιοτυ)] ὍΤῆα ργεβεηί ἰθχί δηάᾶ ριπο- 
ἰπ8Οἢ οἶνα, 85 ἴῃ ἴῃ τηδιρίηδὶ τεδάϊησ οὗ ἴῃὲ ἃ. Ν., 1 δῃᾶ ᾿Υ͂ 
μοατῦ. Τῆς δἜχργεββδίοη ἢᾶ5 Ποὺ δχϑοῖ ρϑῖδ]16] ἰὴ Ο. Τ΄ ἰαῆσυαρσθ, Ὀαΐ 
ΒΑΥΠ ΟΠἾΖο5 ἢ [Π6 σοτηποη τηοάδθ οὗ 5ρβεοῇ, [8187 ἘπουΡἢ 1π [Π6 
ΡΟΘΙΓΥ οὗἉ 811] {ἰπλ65 δπᾶ σοππίτίθβ, Παγηἰβῃιησ ἃ {16 (“ἢ ΜῪ 50] δπά 1 
ἴο 84 ροϑηὶ οὗ ΒΕ ου 5, ἴῃ τ ΐϊοἢ ἃ τῆδῃ δήἠάγεββεβ μἰβ πεατί οὐ 508] 
(ςοτρ. [κικε χ, 19), 45 βοπιείΐησ αἰ στ ]5Π8 6 ἔτοπι Πϊπη56 1. 50 ἴῃ 
οἢ. 1. 15 ὅἕὲὰ μανβ “1 σαγε Τὺ παι. Ηδετα (ῃς τπουρῃΐ ἱπ]ρ]164 
βθθῖηὴβ ἰο Ὀ6 {μαΐ οἵ δὴ ἱπίβηβε τείγοβρεοίϊνε σοηβοϊοιιβηθθθ οἱ [ῃ68 
ἜΧΡΕΥΙΈΠΟ6, οὐὁἨΘ Έχρεηπιεηΐ, οὗ 116 ΒΟ [16 5εα κού 15 δρουΐ ἴο παγτϑΐε. 
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τΤοάβοη 97 Ζλύηρς, αἀθα ἴο Κῆον {Π6 ψ]ὶοκεάηδβϑϑ οὗ [Ὁ]]γΥ, Ἔνβῃ 
οἵ [ὈΟ]Π5Πη655 αηᾷα τηδη655: δηά 1 ἢπά τήοσε Ὀιἰου τἢδη 
ἄφαιῃ ἰῃ6 ψοπίδῃ, οβΘ ἤπδαῖΐ Ζ5 5ΠΆγ65 δηά ηξίβ, ἀγα ΠΟΥ 

Τα νος ἱπάϊοαία ἀποίπου τοΐαση ἴο {π6 ταϑι]5 οὗ πὲ δχρευῖθησα 
Δα [ῃ68 ᾿οββοηβ ἴἃ Πδά ἰδυιρῃΐς μ. δ ἰὰτηεάα ἴο αβὶς [ῃ6 ““7έαϑοῦέ,᾽" 
Ῥεδιίοσ ρεύπμαρβ, (Π6 217 οὐ γαΐξίογεαίδ, οἵ ἴῃ6 ρσγενδίεησε οὗ τηδάῃεββ 
αηα [Ὁ]]γ. δἧε ποίβ, 85 Ὀεΐοτε ἴῃ οἿἢ. 11. 12. {6 ϑίοϊσ τδῆπεῦ οὗ 
ἀεα!ησ Ἰ [Π6 [011165 οὗ τλβῃ 85 ἃ Κὶπά οἵ πιϑβηΐδὶ δεσγαίίοη. 

26. Αμπά 7 Μπά ηιογὲ ὀ{{147 ἐλατε αδαξλ: ΤῊ ταβα]ὶ 15. ἃ βίτδαησε 
ΟΠ6 ἴῃ 15 σοηίταβδί ἴο {π6 ἀοτγηϊηδηΐ ἰεηάεπου οὗ ἩΘΌτενν {πουρῆϊ; 
ἜΞΡΘΟΙΑ ΠΥ γα τᾶν δαα ἴο {πὶ πουρῃς 85 ταργεβεηίεα ὈΥ (Π6 ὅοη οὗ 
Τανια ἢ ποιὰ [ῃἢ6 Θθρδῦθι ἀθητ1ῆ 65. Ὠϊπηβε!, Αε {Π1ηκ οὗ {ΠῈ 
ῬΙΔΙ565 οἱ [πΠ6 Θ᾽ α]ατηϊΐα 1 ἴπΠ6 ϑοηρ οὗ δοϊομηοη; οὗ {πε ἰαῆσιασε οὗ 
Ῥτον. ν. 13; δηᾶ ({πουρῇ ἰπαΐ 15 Ργο Δ ὈΪΥ οἵ Ἰαΐεσ ἀδί86) οὗ [Π6 δογοβίϊς 
Ῥαμερσυσῖς οἡ {πΠ6 νἱγίποιβ γοιηδη ἴῃ ῬΙον. χΧχχὶ. 10---21; δῃὰά χὰ Πηά 
Βεγα ποίῃιησ {κ δῇ βομο οὗ ἴπεηλ, Ὀαΐ σαῖμεῦ ἃ ἴομε οἱ βοοσῃ, οαΪ- 
τηϊηδίϊησ ἴῃ ψεῖβα 28 ἴῃ ἰπαΐ ΜΏΪΟΝ Τοιϊη 5. τι5 οὗ {16 τἸβοσΎΥ οὗ 
[πΠ6 Ἰαίευ ταχίστη - πη κοῦ οἵ ατεεοθ, οὐ οὗ ἴῃ Ἐδβίοση Κίησ ῺΟ ΠΕΥΕΓ 
Βεαγά οὗ ΔΥ στζεαΐ οδ᾽δηΥ. ΟΥ̓ ΟΥη6 σι ποὰΐ δϑκίησ, ὙΠΟ 15 σεῦ 
ΘΌΟΘΙ ἃ σἤδησα τιϊσῃΐ, ἴἰ 15 ἴγπα, Ὀ6 ἘἽχρ αϊηδα δ5 (πΠ6 τεβαὶε οὗ {ΠῈ 
ΒΔ ΙΕἰΥ ἰηΐο νγῇ]οἢ {πΠ6 Ἠϊβίουϊσδὶ ϑοϊουηοη τηϊσῃΐ ἤᾶνα [δ] ]Θη 5 {πὲ 
ῬΘΠΔΠΥ οὗ Πῖ5 ΒΘ ηϑαδ ΠΥ; δηα ἢδ5 115 Ῥδγ8116] 1 {Π6 συηΐσαὶ βοοῦῃ οὗ 
Οδίμ]]υβ ἰοῦ [Π6 [1ϑῦϊα ΠοπΣ ἢθ6 δα οὔοβ Ἰἰονεά 580 ἰβῃηάθυΥ (566 
Ζημέγοαηεξζογ,, ΟἾ.. 111.) ἀΔηα ἴῃ {Παΐ οὗ ἃ ἱπουβαηά οἴμειβ. Του 1655 {Π8 
γοσ5. σρεαῖ οὗ 50 ἢ ἃ Ρείβοηδὶ Ἔχρειίεησα οἡ ἴπ6 ρατί οὗ ἴῃς Θϑρᾶῦθσ. 
Ης μά ἰουπα πο ψ]οκεάηβθα πκὸ {πΠαΐ οὗ [Π6 ““βίτδῃσε νγοσηδῃ, 500 ἢ 
5 586 15 ραϊπίβα ἴῃ Ῥίον. 11. 1τ6---τ0, νἱϊ. 1---Ξ27. Βαΐ νγγὲ σδῇ ϑ5ΟδτοΕ] 
[Δ1] ἴο ἔγαοβ {πε ᾿πῆἥπεπος οἵ [πε ατεεκ ἱπουρμξ ἢ ἡ ΏΙΟἢ, δἃ5 να Πᾶνα 
566η, (ἢ ΨΥ ΠΠῸῈΥ Παά σοτηβ ᾿πΐίο σοπίδοί. ΟἱἱὨἨ [15 {ῃ6 [Ὁ] ησ ΤΊΔΥ 
ΒΕΙΥΘ 85 5817} 65 οί οἵ ἃ βουηευηδί Ιασσα σΟ]]δοίΊοη, 

Μεστὸν κακῶν πέφυκε φορτίον γυνή. 

“ΧΑ νγουδῃ 5 8 Ὀυτάδῃ {1]] οὗἉ 1115.᾿" 

Ὅπου γυναῖκες εἰσι, πάντ᾽ ἐκεῖ κακά. 

“ς ὙΧΉΘΥΘ ὙγΟΙΊΘη 8416, 411 δυ1]5 ἱπεσα αήα ουπηά." 

Θηρῶν ἁπάντων ἀγριωτέρα γυνή. 

“ ὙΟΠΊΔΠ 5 ἤδύσεσ {Ππ8ῃ 811] Ὀεαϑβίβ οὗ ρσευ." 

Ζυροί. σγαξε. (σγιοηιῖεῖ, ἘΜ. ὙΔασηϊίΖ, Ρ. 182. 

1 τηϊρῃϊ, ρεύπαρβ, ὈῈ ρ᾽εδάβά ἴῃ τείεσεποβ ἴο (15 νεῖβα [ῃδὲ {πε 
ὙΥΓΙΙΘΙ ΒρΡΕΔ ΚΒ οὗ οῃβ οἱαβθβ οὐ ὑγουῆξῃ ΟΠ]Υ, ΡΓΟΌΔΌΙΥ {παὲ τεργεβεηϊθά 
ἴῃ {Π6 ΡΙοΐατεβ οἵ Ῥτον. 11. οἵὐὔ᾽νἱῖ. δπᾶ {παὶ [ῃ8 “" εσγγρεῤέτο οῤῥἑγηιΐ δε 
265 5ἴγια,᾽"" πὶ [6 πεχέ νϑεῦβε τηδῖκεβ ἔῃε οοηδοιηπαδίίοη γεῖ τηογα συγεερίηρ. 
ΤΠΘ βυρσεβίίοῃ Πδΐ {ΠῈ νυ εῦ ΔΙ] Θρουζθβ, απ τηθαπῃβ ὈΥ͂ “[Π6 γγοπΊδη ᾿" 
Βετα [Π6 αὐβίτδοί 1468] οὗ βεηβια νυ 15 ααϊξα ἀπέβη ]6. 

Τὰ (86 πδρεΥΥ οὗ ““5ηδγεβ ᾿ δῃηά “" πείβ" δηά “"Ῥαπάξ᾿ βοῃηβ οὐϊεϊοβ 
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Βαηάβ ας Ῥαηᾶξ: ψῇοβο ῥ᾽ βαϑεῖῃ (σα 5}411 Ἔεβοαρε [το] ΠΕΓ; 
Ῥαΐ {Π6 5: ΠΏΘΙΓ 5}8}} θ6 ἰδακβὴ ὈΥῪ πεῖ. Βεπο]ά, (15 βᾶγε 
Γουη4, δα: (ῃ6 Ῥ͵ΙΕδοΠΕΥ, φ242172710 ΟὯΘ6 ὈΥ ΟΠΘ, ἴο πᾶ οὐ 
[ῃ6 δοσοιηΐ: ψΠΙΟΝ γεῖ ΤῊΥ 508] ββεκείῃ, Ὀὰΐ 1 ἢπηά ποῖ: 
ΟἿΘ ΙΔ ΔΠΊΟΩΡ ἃ ἰῃποιδαηα ἢανα 1 ἰοππᾶ ; Ὀαΐ ἃ γοπδῃ 

(ΤΥ ]εγ) μαννα ἰταοεα 4 τειηϊηΐϊβοθησα οὗ ἴῃς Πἰβίουυ οἵ ϑαιῆβϑοῃ δηά 
ΤῈ] ΠΔἢ (Ταᾶσ. χνὶ.). ϑ0ς0ἢ ἃ τεΐίεγεησε ἰο ΗθΌγενν Πἰβίουυ 15 πουγενεῦ 
ποΐ αἱ 411 αἰζου {ῃε νυ οι 5 ΤΠΔΠΠΟΥ͂, δηα 1ἰ 15 ΤΥ ΤΟΤΕ πδίασγαὶϊ ἴο 566 
ἴῃ 1 {ῃ6 τεβα]ὲ οὗ Πΐ5 οὐ ῬεΊβοη8] Ἔχρευίθησα (566 2 γεζγοαεζίογε, ΟἾ.. 111.). 
ΤἼα ὅοη οὗ ΘΊγΘΟἢ [Ό]]ονγϑ5, 1 τηδγῪ Ὀ6 ποίᾳ, ἴῃ {Πε 5δπ16 ἔγϑοῖς οὗ [πουρῃΐ, 
1πΠοὰρ ΜΙ ἃ βϑοιηθνγῃδί 1655 ϑύεαρίησ σοπαεοιηηδίϊοῃ (ΠΕ οοΪα5. ΧΧυ. 
15---τ6, χχνυὶ. 6---Ἰ 2). 

τυλοσο 2ίεαφσείζ (οα] ὍΤἢδ τηδύρίηδ] τοδάϊησ, ΏΟΒΟ 15 ΡΌΟα ὈΘΙΌΥΘ 
αοἂ 5ῃο}]α Ὀα ποίβα 85 οἴοβξεσ ἴο (ες Ηεργεν. 

21. σαἱξδλ ἐδε Τγεαελεγ)] ΤῈ ραββασε 15 σϑυηδυαῦϊα ἃ5 Ὀεϊησ {Π6 
5ΟΙΠΑΤῪ Ἰηδίδησα ἴῃ (ἢς6 ὍοοΙκς ἴῃ ννῃϊοῃ [6 παῖς Αολείεξζ, εγαϊηϊηθ ἴῃ 
Ιογτα, γαῖ εἰβεννῆετα ἰγεαίβα ἃ5 τηϑβοῦ]]η6, 15 Ἰοϊηθα ἢ (Π6 ἔα ΠῖΠ6 
[ογ οὗ {Π6 νεῦρ. [{ 15 ροββί]θ, μοννενεσ, [μὲ [Π15 ΠΊΔΥ 6 ΟΠΙΪΥ͂ 8Δη 
ΟΥΤΟΥ οὗ {Γδηβουιρίίοη, [ῃ6 ἰγαηβίεσ οὗ ἃ βἰηρὶςε Ἰείίεσ ποτ ἴΠ6 ἐπα οὗ 
ΟΠ6 ψοτχά ἴο [ης6 Ὀεσϊηηΐησ οὗ δηοίδεσ, ταβίουϊησ ἴΠ6 γεῦβα ἴο [6 ΠΊΟΤΕ 
σΠΟΠΤΊΟΩ σΟΠΒίγποίοη, 845 ΓΟ Πα, Ζ4. σ. ἴῃ σμδρ. χὶϊ. 8, ὑΘΓΕ, 85 ΠεΊα, 
δαοριείησ [Π15 τεδάϊηρσ, [Π6 ἀυίιο]α 15 ργεῆχεα ἴο {πΠ6 τγοτά Κομαεϊείῃ, εἶβε- 
ΜΉ͵ ἰτγεαίβα 85 ἃ ῬΥΟΡΕΥ ΠΑΠΊΘ. 

φοἸε717171|0 Ο716 ὦγ οἼ6] ἼΤῊΘ ψογᾶβ σε! τ5, οη ἰῃ6 ομβ δαηά, οὗ 
Πίοσεηοβ (Π6 γηῖς, ἢ 15 ἰδηΐεσγη, Ἰοοκίησ ἴοΥ δὴ Ποηδβί τηδη δἵ 
Αἴθηβ, δῃηα δηβνγευηρσ, ἡ ΘΠ τε ὑγθοῦα βοῇ στήθη τσῃϊ ΡῈ ἰουπῶ, 
{μαι σοοά 7222 σγεσα ἴο Ὀ6 ἰουῃᾶά πονῆετθ, δηα σοοά ὄσψς ΟἿΪΥ 1ῃ 
ϑρατγία (Πτοσ. 1,Δογί. ΝῚ. 2. 27); δῃᾶ οἡ {πε οἴμεῖ, οὗ Γεγϑυηϊδ ῃ᾽ 5 βεασοῃ 
ἴο 566 “1 {πεῖ νγεῖθ ΔηΥ ἴῃ [επιβα]θιη {παΐξ βουρσῃΐ αἴεσ αοά᾽ (7ετῖ. 
νυν. 1---5). Τῃδθ ψοζάξς, δϑ 1 σεῦ, ἄτασ [Π6ῚΥ δονγ ἰεησίῃ δἱοῆσ, ἃ5 
1 ἐχρτγεβϑίησ [ΠῈ6 [01] δ ηα νγεδυῖηεββ οὗ {Π6 βεαῦοῃῇ. ἊἈμπά αδἰζεσ 4}} Π6 
Παά [4116δἀ ἴο Ηπά. 

28. 0716 77147: α71071. ὦ ἐλοτδαγα ζαῦε 77 οτ71:47 Νὴ ες βανε, ἴῃ (86 δῦβεπος 
οἔ δὴ δαϊβοίίνε, ἴο βῃρρὶν {Π6 πουρῃΐ “8 τῆϑῃ 5.10 85 6 οὐυσῃΐξ ἴο Ὀ6, 
{γα τη] δηά τἱσῃίεοιυβ. ἡ ΤῊς [ΟΥΠῚ ἴῃ νυ] ἢ {Π6 ταγα ἘΧΟΘΡΈΟΠΔΙ ἀἸβοον ἜΥΥ 
5. σίνβη 15 ἃ5 ἢ δοῇο ἔγοιη [0Ὁ ἰχ. 3, ΧΧΧΠΪ. 22. [{αργθβεηΐβ χα σβη- 
ποί ἀουθί [Π6 σαρδοῖίν οὗ [Π6 ψ ΕΥ ΤΟΥ ἃ ὑγαυτὴ δ η4 εδατγηδβί ΘΠ 45Π1Ρ. 
1 5ῃεννγβ (Παΐ ἢε ἢδά ἔουηᾶ ομα βοῇ ἔποπα. Βαΐ νγηδί {Π6 ββεῖκευ ἰοαπα 
ΔΙΉΟΩΡ τη6ῃ, ΠΕ βοιρσῇς ἴῃ νη δηοησ νοιῆθη. (ΟοΥγαρίϊοη ἔῃεσα νγ85, 
τοι ἢΪ5 ροϊπί οὗ νίενν, αρβοϊαΐεὶυ νι Ποὰὲ Ἔχοθρίίοθ. Ὅἢα ἱπίεγαβίίησ 
ῬδΙδ]]6] 15 οἵ Ἡ εἰπεἾβ ἰαηστιασε μᾶ5 Ὀθαη ποίϊοεα 1η {Π6 2727 (1072, 
Οἢ. 111. Τὴ ψοσάβ τΔῪ 6 τεοεϊνεα 85 σεοοσάϊηρ [Π6 νυ ε1᾽ 5 ΡΕΥΒΟΠ8] 
ἜΧρευίθηςβ οὗ {ΠΕ σοτγαρί βοοΐδὶ βίαϊα ἀπάοσ ἴῃ6 σονεγητηεηΐ οἵ Ῥεγβίδῃ 
ΟΥ Ἐργρίϊαῃ Κίησβ. Ομὲε σομητηεξηΐδίοῦ (Η:ἰΖὶσ) μὰ5 Ἔνεῃ νεηϊυγαα ἰο 
1ἀβ πε {Π6 “ νγοτηδῃ τόσα Ὀἱζίεσ ἔπη ἀδαίῃ ᾽ν] ἃ ΠἸδίοοα] σΠδσδοίοσ, 
Αραδίμοοϊθα, [με τηϊβίτεββ οἵ Ῥίοϊειηγ Ῥῃ)οραΐοσ. Ταβίίη (ΧΧΧ. 1ὴ 
ἄεβοσῖθεβ {πε Κιηρ᾿β 1 ““ 77εγεέγίεῖς ἐρεεῦγς κα ίξη7,.. γσοίδς 1721 σἔμῤγς, 
αἴζέΣ {)ε εογζοζῆς σογιδ1ε7,112.᾽" 



ν. 29. ἘΘΟΙΒΊΑΒΤΕΘ,; ΥἹΙ: 173 

ΔΙΊΟΠΡ 8411] {Ποϑὲ παν 1 ποί ἔοιιηα. 1,0, {Π15 ΟἸΪΥ Πᾶνα 1 29 
[ουηα, {πὶ (οα Παίῃ τηδάθ τη πριρῃῦ; θὰ {ΠΕΥ Πᾶνε 
ΒΟΌΡἑ Οἷἷέ ΠΊΔΗΥ͂ ᾿Πν ΘΠΓΙΟΠΒ. 

Ἡδετα αἶθοὸ γα πᾶνε δῇ εοῇο οὗ [6 ἀδυῖκευ 5ἰάς οἵ ατγεοῖς {Πουρῃΐ. 
ΤῊΘ ὈΘθδύου σαίομθ5 {ΠῸ ἴοηα οὗ [Π8 νγοτηδη- Παΐθυ ΕσΙ ρ᾽ 65. 

ἀλλ᾽ ὡς τὸ μῶρον ἀνδράσιν μὲν οὐκ ἔνι, 
γυναιξὶ δ᾽ ἐμπέφυκεν. 

“Βαϊ [ὉΠ] ἄοεβ πο βπᾶ ἰἰ5. Ποπῖα ἢ πΊθη, 
Βαΐ τοοίβ ἰῇ νομηθη 5 Ποαγίβ.ἢ 

ΕΕΙΡ. “Π122ο7. 920. 

50 4 ἰαίεν. ἈΑΌΡΙηΪς ρτοόνεγρ σῖνεϑ ἃ {πὸ Ππᾶστηεηΐ : “μος ἴο {Π6 ἀρὰ 
ψγΠο56 ᾿εδάθυ 15 4 ὑνοσηδῃ ἡ (ΠΏ κΚε5, Δ αδόῥί7η. δ μεγγχογιί. ΝΟ. 32). 

29. 7εν λατύε τοϊερλξ ομέ γ1α71}7 2710.671{1075] ἼΤΠη6 ΗοΡτανν ποσὰ 
᾿ΠΊΡ1165 Δ ΠΡΈΠΕΙ Υ ἘΧΘΥΟΙβ αὶ τ 81} }Ὺ ΤΟΥ 6ν}] αΐ ἰαἶκε5 νν ἢ 1 115 τηρο, 
85 ἴῃ 2 (ἤτοῃ. ΧΧνΐ. 15, {Π6 ναγεα δοίβ οὗ 11|6 γῇ] ἢ τα ἴῃ ἐπουάβεῖνοβ 
ΠΟΊΕΙ σοοα ΠΟΥ 6γ1]1. ΤῊ15 ᾿πνεηίϊνε [ου]γγ, ΠΟΏ-ΤΟΥᾺ] δὲ {Π6 Ὀεβί, 
οἴζεῃ ΔΌβοϊαί εν ᾿πη ποτα], νγαὰβ ὙΠαΐ βίσαοκ {Π6 ΠΙΠΪΚΕΥ 85 ομαγδοίε ϑῖησ 
τηδη ΚΙ δ ἰαῦρα. 

Τη {Π15 ἐπουρῃΐ ἀσαῖη τγα Πᾶνα δπ πητηϊβία Κα ]6 εοῆο οὗ {πε ἰδηριαρσα 
οὗ στεεὶς {πη κΚεῖβ. ΟΥ̓ {Π15 {πΠ6Ὲ τποϑί τη θη σα Ὁ]8 ἜΧΘΠΊΡΙ]6 15, ΡΕΓΠΔΡ5, 
{Π6 “6 11-πόυσῃ σἤοστβ ἴῃ {Π6 “1716{190716 332---ϑ 

πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινοτέρον πέλει. 
ἃ ἊἝ Ἂ Ξε Ἂκ Ἂς 

σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων, 
εΥ τς 3 δ. ψ νν Η “ 

ποτὲ μὲν κακόν, ἀλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἐσθλὸν ἕρπει. 

Μὴν {πΠ6 {πηρ5 {παΐ βίγαησα δῃηά νγοπάγοιβ ἅΓ6, 
ΝΟΠΘ βἰγδηρευ 84 ΤηοΥ86 ΟΠ θυ Πα] ΠΔῃ τηδῃ. 

Ων ξὰ μο κ κυ ε 

Απά 1ο, ΜΊΠ 411} {Π15. 51Κ1]], 
ὝΙδε δηά ᾿ηνεπίϊνε 511} 

Βεγομα Βορε᾽ 5 ἀγθδΠ1, 
δε ποὺ ἴο ροοά 1πΠ0]1Πη65 

Απα τον ἴο 1]. 

Τιοοϊίησ ἰο {πε τοϊαίίοη ἴῃ ὑνῃ ἢ {Π6 ροαπ οὗ Γπιογοίϊιβ βἰαπηάς ἰο ἐπ 6 
βυβίβῃι οἵ ΕἸΡίσυσῃϑβ 1 15 ΡΥ 8016 {Πδΐ [Π6 ϊβίοτυ οἵ σπηδη ᾿πνεη 105 
1ὴ ἴῃς 24 Αγ) Δαζεγα, Ν. 1τ281τ---1435 Πδά 15 [ὈΥΘ6-ΤΠΠΠΕΥ [ἢ βου οὗ 
1π6 ατξεὶς νυ ηρ5 ἢ ΠΊΟῊ {Π6 δαῖπου οὗ Ζεοίδοζαςίδς ἈΡΡΕαΥ5 ἴο Πᾶνα 
Ῥεδη δοαυαϊηίεα, ΤΕ βιπἀδθηΐ ν}11}}] πα Δ ποίῃου ράγ8116] ἴῃ [Π6 παυγαίϊναε 
οἵ [ῃ6 Ῥγορσεββ οἵ τηδηϊῖηα ἴῃ {πΠ6 Ζγογιείλοιις δομηπα οἵ “ΖΕ ΞΟΏγ]ὰ5 
(45ο---514). Βοίῃ {Πε58 ραββαρξδ 816 βοῃηθνηδῖ ἴοο Ἰοηνσ ἴο ηποίε, 



174 ἘΠΟΙΕΘΙΑΘΤΕΘΒ, ΝΠΠ]. [νν. 1, 2. 

8. Ὗῇο ζ: 85 ἴΠ6 ψ|56 2Ω271:2 δῃηᾶ ψγῆο Κηονγείῃ {Π6 ἱπίογρτα- Ὁ 
ἰδἰΊοη οἵ ἃ {πἰπρ ἢ ἃ Τηδῃ᾽ 5 ϑγ] 5001 πη ἢ 15 ἴδοβ ἴο 5}1Πη6, 

2 8η4 της Ὀο]άπε55 οἱ Π15 ἴδοβ 5Π41}}] θ6Ὲ οῃδηρβάᾶ, 1 Ὄηρϑεῖ 
{766 ἴο ΚΕαρ [Π6 Κιηρ᾽β σοϊητηδηαπιεπί, δηα Ζλαΐ Ίη τεραγά οὗ 

ΓΗΑΡΤΕᾺΝ ΝΠΠ. 

1. Ιἥλο ἐς ας ἐλ τυΐδ για719] ΤῊ φαδβίϊοη σοπλθβ 1η ΔΌΥΌΡΕΪΥ δ5 ἴο τὴ 
ἃ ἰεδοῆευ ὙΠῸ ο4115 [Π68 αἰζθηίίοῃ οἱ 15 βοῃοϊδαῖβ ἴἰο {μῖηρθ {παΐὶ δῖα 
φωνήεντα συνέτοισιν (΄ “Ξἰσηϊποδηΐ ἰο ἴπο58 γῆ ππἀογϑίδη }) δηᾶ σειηϊηά 
5 οὗ {πε “ΗὄἜ {παΐ δίῃ δα ἰο ἤδαγῦ Ἰἰεΐ Ὠῖτη Πδαυ᾽ ἡ 1 Οὔ Γοτά 5 
[εδοῃίησ (Μαῖίί. χὶ. 15, χΠ]. 9; Ματῖκ ἰν. 90). ϑοιηβίῃίηρ {πέτα νγὰ5 ἴῃ 
ΠηΠαΐ Π6 15 δρουΐ ίο δάάα, ίο 6 γεδᾶ Ὀείνψεαῃ [ες 1π65. [ἰ γεααϊτεᾶ ἃ 
ἃ Ττῆδῃ ἴο “Κπον ἰῃς ἱπίεγργείδιοη "ἡ ((Π6 ποὰῃ ἰ5 Ὁμαϊάδθδη δηᾶ 15 
ἰοπηά, 1 8 5116] νδυϊδίϊοη, 85 [π6 ὑῬυουηϊηθηΐ ϑγοσα ἴῃ ΤΠ) 8η. ἰν. Υ. ν11.} 
οὗ {Π6 “(Ὠἰηρ᾽ οἵ Ῥείίεσ, “οἵ (πε σψογᾶ. Με ἢπά {ῃς ρσόθδθὶβ ὃχ- 
ΡΙαπμαίίοη οἵ [Π15 βυρρεβίίνα σιδϑίίοη ἴῃ [πῃ ίδοϊ (μαΐ [ῃ6 νυ οθῦ 
νεῖ ]5 ἃ ῥγοίεδί δρϑίηβί ἀθβϑροίβπι ἴῃ ἰῃ6 σὺ οὗ (ῃ6 τηδχὶπιβ οὗ 561- 
γ]Πἰγ. 

α ηϊαγιὴς τυΐδαοηι ἡιαξοίζ 1ΐς γε ἐο 5 }1716] 1 λίεγα]]ν, 1ΠΠπτηϊπδῦθϑ 15 
ἴδλοθ. Τα ψογὰ ραϊηΐβ ψΊ ἢ ἃ ΟΠ θυ] νἱνι η685 {Π6 δ]πιοβσί {γ8η5- 
Πσυτίηρ εἴξοί οὗ [Π6 ““βϑινεείηεββ δηᾶ ᾿Ισῃς᾽ οὗ ἃ βεύεῃξβ νυ]βάομῃ, οὐ οὗ 
[Πς ἸοΥ ἰμαΐ ὈΠρηίθηβ ἃ πιδη 5 σουθηΐθηδησα ΠΘη Π6 αἰΐειβ Π15 ΖΦ φγεδα 
ον οΥ [πε βοϊαίοη οἵ ἃ Ἰοησ- ρΡοηεογεα ρυοΌ]Θ,. 

ἐλε ὀοίαγισες οΥ Ζϊ5 γασς σλαϊέ δε ελαγιρφα}) 1 ΔζΘγα]]γ, [Π6 βγη ρα οὗ 
ἔδοθ, 2.6. 115 βύθυμηθθθι Τὴ6 ψογαβ πᾶνα Ὀθθ ΨΕΙΥ ὙΔΙΙΟΌΒΙΥ ἰγ8}5- 
Ἰαίεά, (1) 85 ἴῃ [ἢ 1, ΧΧ. “ἢ15 5ῃδιηβὶθβα ίδοα 5841} θῈ μαίβά,᾽ (2) δ5 ΌῪ 
Ενγα]α ““1πΠ6 Πρ Π685 οἵ ἢ15 σοπηίθηδηςα 5}8]] [γα ἀου]εα.᾽" ὙὌὙΏΠετῖα 15 
ΠΟ ρτοιπηά, Πονγενυεῦ, ΤΟΥ γα]θοίϊηρ (ῃ6 Αὐἰῃουβεα Ν εβίοη. Τῆς ““Ῥο]ά- 
Π655 οὗ {ῃ6 δος" 15, 85 ἴῃ [6 ““ἤετοβ οοππίθηβδησα ,, οἵ θεαί. Χχυν]. 50; 
ΤΔη. γ111.. 23, {πε ““πηρπαδηίΐ δος" οὗ Ῥζον. νυἱ]. 13, {Π6 σοδῦβα [εἰ 
Οὗ ἸΡΏΟΥΔΠΟΘΘ, 8η4 [Π15 15 γα βουβά ὈΥ οα]ίαγα. ὍΤὴδ πηαχίτη 15 {Κα {παῖ 
οὗ {ῃ6 [τ 1Π|8Υ 11η65 οὗ Ονμά, 

“Αἀάδ αποά ᾿ἱπρεηπαβ αΙ ἀϊοῖθβα Βα θ 6  αγίαϑ, 
Ε],Ο]] τογαβ Π6Ὸ δἰηϊΐ 6556 ἔδεσοβ. ἢ 

“ΤῸ φαίη ἴῃ σας [ἢ6 ΠΟΡΪΘΥ αγίβ οἵ [1|6, 
Μαῖκεβ τηϑηπεῖβ σαηί]6, σγαβοθβ {Π6 πὶ ΠΤΟΠῚ 5 σία." 

“22. ἐκ Φογιέο 11. 9. 47. 

2. 7 εὐπη5εῖ ἐἦδέ ἐο εοῤ ἐἦε δέγιρ᾽ς 402)2171714191671] ΤΠ νγογαβ ἴῃ 
Τα] 5. ““εοτεγισοί ἐλεο,᾽" Πᾶνε ποιίῃϊηρ' Δηβνγεσίηρ ἴο ποῖ ἴῃ {πΠ6 ἩεΡγανν, 
Δηα [Π6 ρυϑιητηδι οὗ {ΠῸ βεηΐθεποα ἀοαβ ποίΐ δ]]ονν τπι5 ἴο ἰγδηβὶαΐθ ψΠ ἢ {ΠῈ 
Ψυϊραίε, “1 Κεερ ἰῃς Κιηρ᾽β σομπηπιαπατηθδηί." ΤῊὴΘ ῥρίόπουῃ οἡ ἴΠ6 
οἴϑὺ Παῃά 15 διῃρῃδίϊο δηᾶ ἰἰ ἰηἰσγοάιϊιοεϑ ἃ 56.165 οἵ ργεοερίβ. Υε πᾶνε 
1μεσθίοσε ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἃ νεῦρ, 7, 207 γῖγν ῥαγέ, σαγ, ὙΏΙΟῆ 15 ΡῥΥδοί 4 }}γ 
Ἔαυϊναϊθηΐ ἰο [Π6 ἘΠ ΡΊ5ῃ Μεγβίοη. ΤῊ ταΐίεγθποα ἴο {Π8 Κιηρ 15 ποῖ 
ψπουὶ 115 Ῥδαηρ οὐ {Π6 ΡΟ 168] ϑαγγοιηάϊηρθ οἵ [ῃ6 ὙΥΙΕΥ δηά 
τπεγείοσε οἡ {Π6 ἀδίε οἵ {π6 Ῥοοῖς. Τὶ 15 ἃ παίυγα] ᾿ἱπέεγεποα τότ ἴἴ (Πα 



ν. 3. ἘΘΟΙΓΈΒΙΑΘΤΕΒ, ὙΠῚ. τς 

(ῆ6 οαἷῃ οἵ αοά. Βε ποῖ ἢΠαβίυ ἴο ρὸ ουἽξ. οἵ ἢ15 ἱρῃΐξ: 3 
βἰαηα ποῖ ἴῃ 8ῃ 6ν]} {πῖηρ ; ἔοσ 6 ἀοείῃ ψηδίβοανε ρ]θαβθίῃ 

[η6 νυυϊζοσ, νι μϑίΠοΥ Πνίησ ἴῃ ῬΑ] ϑ Π6 ΟΥ̓ ΕΙβενΠΕΥα, νγαβ δοίμα! ]Υ ὉΠΑ͂ΕΥ 
δι ἸΏΡῚΥ σονεγητηθηΐ δηα ποῖ ἀπά 6Γ (Πδΐ οἵ ἃ ϑαίγαρ οὐ (ἀονθῦῃου ἘΠᾺΕΥ 
[ῃ6 Ῥευβίαῃ Κίηρ, δῃα ἰπαΐ [Π6 ὈΟοΟΚ τηπϑβί {πεγείοσα μανα Ὀθθη νυ ς6η 
αἰτοῦ {πΠ6 Ῥεγβίδη τὰ]8 μδα Ῥεοοπα ἃ {πὶηρ οὗ [Π6 ραϑί. Οἱ (ῃϊ5 σεν 
Ῥιοϊεμῖυ ῬΕΙοραίου μᾶ5 θα βιισσεβίεα ὈΥ ομα ψ τε (Ηρ); Ἡετοά 
1π6 αταϑαΐ ΡΥ δποίπεσ σᾶϊ2). 586 2 ηεἼγοαείζο7ι, σ᾿. 11. ΤΠ Ἰηἰεγργείαίοη 
ὙΠΟ Ἔχρ δῖη5 {Π6 νγοτά δ5 τείθυσιησ ἴο [Π6 ΤΠ ῖνιηα ἸΚτηρ τηπβί ὈῈ το]εοίβα 
5 Δ᾽] ρου βηρ᾽ ἀηα πηγθ8]. ΤῊὴΘ ψγΠΟ]6 ἴοπα οἵ (Π6 ραββᾶρε, 1 τηδὺ 8 
αἀάρά, 15 ἀραϊηβδί {πΠ6 Θοϊοπιοηϊο δας ΠοΥΒ ΠΡ οὗ ἴπΠῈ θοοΚ. ὍΤῇῃε ψ ΕΓ 
ΞΡΘδ ΚΒ 85 8Π Οὔβεύνευ βίπάγιηρ {Π6 1Π{8 οὗ οουγίβ οτη σἹΠοαΐ, ποΐ 85 ἃ 
Κιηρ᾽ ἀββθυίηρ' Π15 οὐγῃ ργεγοσαίϊνα Ἐνθη οἡ {Π6 ἀϑβαπιρίίοη ἰΠαἰ Ῥίον. 
χχυ. 2-- οδτὴςβ Πομ [Π6 1105 οἵ ϑοϊοπιοῃ, [ΠΕΥ ἀγα ΡΟ Πεα ἴῃ ἃ ΥΕΓΥ͂ 
ἀϊεγεπε Ἰσαυ ΠΌτη {παΐ 1 ἢ να Π πα Πεγα, 

αγιαὶ ἐλαΐ 471 γεραγα ο7 ἐλε οαὐλ οΥ (οα] Τὶ 15 ποί νιποῦί ϑιρσηῖποαποα 
85 Ὀδδυίησ οἡ {π6 σαεβίϊοῃ οὗ {Π6 ἀδίβ δηα δαίπουβῃρ οὗ [Π6 ὈοΟΚ, 
{παΐ Τόβερῆιβ τεϊαίεβ (4π||. χα, 1) {παι Ριοϊθιην ϑοίεν, {π6 ὅοη οἵ 
Ταριιβ, σαυυθα ᾿ηΐο Ερυρί ἃ ἰαῦρα Πα ῈΓΓ οἵ οδρίϊνεβ οτὴ {πάᾶάδε8 δῃηᾶ 
Θαμλδγία, Δη4 5εἰ{Ππ4 {Πεπὶ αἱ ΑἸθχαηάτα, δηα Κπονίηρσ {ΠΕῚῚ ΒΟΥ Ρα]Οι5 
ΓΘνΈΓΘΠΟΒ ἴου οδίβ, θοσηά {Πδτὴ ὈΥ͂ 8 5οϊεπῖη σονεηδηΐ ἴο ΟΌΘΥ͂ ΠΙΠῚ δ Πα 
Ηἷἰβ ϑιισοθββθοῦθ. ΘΌΟῆ δὴ οαδίῃ [6 Ῥθθαύοσ ὈϊΪάς τῆθῃ οὔβογνθ, ἂδ5 δὲ 
Ῥδὰ] Ραάβ (μυβιῖδηβ ΟΌαΥ {Π6 ἘΠΊ Ρετου, “ποῖ ΟὨ]Υ [ΟΥ̓ πνγδίῃ Ὀπΐ 50 ἴου 
σοηϑβοϊθηοθ᾽ βαϊκα ἢ (Ἀοτη. ΧΙ. 5). ΘΌΡΠΙβθίοη νγὰβ ἰΠ6 ρατίὶ οἵ ἃ ψγ158 
ΙΔ βθεκίηρ ΤΟΥ {τα 4117, Πονγενεῦ Ὀδα {Π6 σονογητηθδηΐ τηϊσῃΐ Ρε. 
Οἴ 50} σονεηδηΐίβ θεΐνγεεη ἃ ΡΕΟΡΙΘ δηά {πεῖσῦ Κίησ γα Πᾶνα δῇ Ἐχϑιηρ 8 
ἴῃ τ (τοη. ΧΧΙχ. 24. 

8. Δεριοΐ λαείγ ἰο ρὸ ομεΐ οΥ δίς οσἱρδ] ὙὍὌὙΠα Ρῆταβε ἰ5 Ἔεχρ]αἰπθα ὈΥ͂ 
(εη. ἰν. τό; Ηοβ. χὶ. 2 85 πρὶ γίηρ ΠΙσῃΐ οὐ ἀδβουίίοη. ὅθοῃ ἃ ἢϊσῃς 
1ῃ6 ΤεδοΠεΥ Ἰοοῖκβ οἡ 85 8ῃ δοὶ οἵ ἱπηρϑίθηΐ ππυγίβάοση. [Τί 15 Ρεζίεσ ἴο 
Ῥεδγ {Πμε γόῖκα, ἰπ8ῃ ἴἰο 5εεῖκ δῇ ππδίϑίμαθ]α ἱπάδρεπμάεηοθ 50. {ῃοβ8 
ΠΟ Πᾶνε ῬΤΟΜΠ ΦΥΊΘΥ ἴῃ ΡΟΪΙΠῸ5 ΔΙ ὙΟΙΠΠΡΕΥ ΔΠ4α τηοτα ἱπηραίμοιβ 
τΏΘη ρϑίηβί {Π6 [Ὸ]]Υ οἵ ἃ ργειηδίισα γεϑι σηδίίοῃ οὗ {Ποὶγ οἤῆοςρ. 

σἰαγιαὶ 220: 7722 αγὸ φοϊέ 2179] ὙΠῸ Ἡδρτγεν που (45 50 οἴζθη 6]56- 
ΜΏΘΓΘ) ΤΩΔΥ͂ τηθδῃ εἰΐπεῦ “ποσὰ ΟΥ̓ ““ΤΠϊηρ :᾿ [ῃ6 νεῚῸ ΤΠΔΥ ΠΊθΔΠ 
ἐἐβ(Δ Πα ησ᾽᾿ ΕἰΠΕῚ τὰ (ῃ6 δἰἰπάς (1) οὗ ρεγϑιβίθησθ, οὐ (2) ρσγοίεϑβί, ουὐὔ 
(3) οὗ πεϑιϊδίοη, οὐ (4) οἵ ορεάϊθηξς σοιῃρ]ίδηοθ. Ηδθποθ γα σεῖ 85 
ῬοΟΞβΊὉ]6 τεηογίηρθ, (1) ““Ῥεγβῖθί ποὶ ἴῃ δὴ δνἹ]] {πϊηρ; 2.2. ἴῃ σοη- 
βρίσδοϊθβ ἀσϑίηβί {Π6 Κιηρβ 1Π|6 ΟΥ̓ ΡΟνΕΥ, (2) Ῥγοίεϑβδί ηοΐ ἀραϊηβέ δὴ 
ΕΥΝ]] (2.6. ΔΏΡΤΥ) ψοτά, (3) δίδπα ποῖ, μεϑιίαίε ποΐ, δὲ 8ῃ 6δν]]} [Πϊηρ, 2.6. 
ΠΟΙΏΡΙΥ ΜΙ {πε Κιηρ᾽β σοτητηδηᾶβ Πονγενεῦ πητρῃίθουβ. (4) ΟΡΘῪ ποῖ 
ἴῃ 80. 6Υ1] (Πῖισ’, 2.6. ΟΌαγ, Ραπί εἰ [ῃ8 ΠΙρηογ ἰανν οὗὁἩ σοπβοίθησα τη [ΠΥ 
οΡεάϊθποα Οὗ {Π686 (1) ββειηβ τηοϑί ἴῃ ΠΔΙΤΊΟΩΥ ΜΙ [Π6 οοηίοχί, ἀπά 
ἢ Ο. Τ᾿ ἀϑᾶρα ἃ5 ἰῃ 5. 1. 1. Ῥεύθδρβ, πονενεσ, δἰζθυ {ῃ6 τΔΉ ΠΟΥ 
οὗ δῇ εηϊρυηδίῖς οὐὔϑοὶθ, ποΐ ψίιζποὰιέ ἃ ἰοιοῃ οὗ ἱγοῆυ, γϑααϊσίησ [Π6 
ἀἰβοθγητηβηΐ οὗ ἃ ννῖβε ἱπίεγργείεσ, ἐπθυα ἰδ 8η ἰη θη 08] δι ὈΙστ ΠΥ, 
Δ]Ποσηρ [Π6 τοδᾶθυ 1 ἢ6 165, ἰο δάορί (3) οὐ (4) δῃᾷ 80 δοίϊπηρ 85 ἃ 
ἰεβί οἵ σμαζϑοίεσ. 
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ἢπη. ὙΠ ετα [ῃ6 ψοχγα οὗ ἃ Κιίπρ Ζ5, 2676 ἔξ βῬονεῦ: δηά γῆὴ0 
ΤΊΔΥ͂ 580 τπιηΐο Ὠϊπ|, δὶ ἀοεϑὲ (ποῦ Ὁ ὕγποβθο Κεερείῃ {ΠῈ 
ΠΟΙ Δ Πα ΙΘης 5}.4}1 [86] πῸ 61} [Π]ηρ : δηα ἃ. Ὑ|56 2721: 5 
Πρατί ἀἰβοθγηείῃ δοζά τἰπτ6 δηα ἡπαρτηθηί. 

ἦέ ἀοοίζ τυλαΐξοουογ φἰεαφείλ 1172] ὙΠ6 τνογάϑ ραϊπὲ ἃ βϑονεγείῃΥ 5Ό ἢ 
85 ατβεῖ ροείβ ἰονεά ἴο Πο]α ἀρ ἴου τηθηβ ΔΌΠου πο, 

ἀλλ᾽ ἡ τυραννὶς πολλά τ᾽ ἀλλ᾽ ἐυδαιμονεῖ, 
κἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν δ᾽ ἃ βούλεται. 

“ΤΠ 6 ὑγγαης 5 τηϊρῃς 1 το Ὀαβιεϑ ἐχοεῖϑ, 
Απα ἴἰ πλὰγ ἀο δηά 58 ὺ ψηδίθ᾽ ἐσ ̓ ξ ψν1115.᾽ 

5ΟΡΗ. “17111ρ. 5ο7. 

Ηξετῖβ αἶβο νγε ὰᾶνε αὶ Ἔοἢο οὗ {πΠ6 ρυπἀθηίϊα] σοιη56] οὗ ΕΡΙογα5, γγῆῸ 
46] ΠΡ γί! ργείευγεα ἃ ἀδβροίίς ἰο ἃ ἀεπηοογαίίς σονθγημηθηΐ (ϑεη. 
422. ΧΧΙΧ. 10), πᾶ Ἰαϊά 1 ἀοννη 85 ἃ γαΪθ, [Παΐ {Π6 ννῖβα τηδῇ 5ῃου]α δἱ 
ΕΥΕΙΥ ΟΡροχίιηθ βθδαβϑοη σοὰχί {Π6 ίανοιγ οἵ (Π6 τηοπάᾶσοῇ (καὶ μόναρχον 
ἐν καιρῷ θεραπεύσει), Ἰ)ῖορ. 1ἀοτί. Χ. 1, 8 121. 

4. λεγε ἐδ τυογεῖ ογ α ζἴτγιο ἐς, 1147 ἐς 2οτυΉ7} ΒΒείίοσ, ἘΟΥ ιΟἢ 
8.5 Ὅμ6 ψοζγὰ οὗ 8. Κἰπρ' 15 ῬΟΥΘΥ, ΟΥ ῺΣἍΤαΐῃου ϑαῦμουιῦν. ἼΤὴδ [Ιαζίου 
γγοτά ἴῃ {π6 Ηερτεν ἰεχί 15 υϑϑὰ ἴῃ ΟΠ θα 85 τηθϑηϊηρ ἃ ΓΠ]ΘΥ, ΟΥ 
Ροίδηίαίθ. [Ι͂Ὲη {π6 ᾿ἰαβδί οἴαιβε, “ὟΟ πλᾶνὺ 540 υηίο ἢϊπ), ΝΥ μαΐ ἀοεϑὲ 
{ποῖ᾽ νὰ πᾶνε δῇ ξεοῇο οἵ [0 χχχὶν. 15, ὑΠεῖα {Π6 αιθϑίϊοη 15 αϑκθά 
ἴῃ τείεσεηςσε ἴο {πΠ6Ὸ βονεγεισηΐυ οἵ ἀοά. Τὴδ οονετί ργοίεβί οὗ [η6 υυυιίου 
5ῃδννβ 1561 1ὴ ἰἢπ|5 {γαηβίευσίηρ, 85 νυ ἹΓΠ ἃ στανα ἰγοπυ, γηδι Ὀεϊοηρεά 
ἴο {π6 1)ινίηα Κιίηρ ἴο {Π6 δαυίῃ!γ τα] 6 Υ γγῆο ο]αἰτη θα ἃ {|κ6 δυίποιιγ. 
ΤΠ ἀεβροὶ βἰδηάβ, οὐ {Π]η|ς5 Π6 βίδπαϑβ, ἃ5 τη πο ἄρον {Π6 ααδϑιϊοηϊηρθ 
Δα σομρ] αἰηΐβ οἱ ἢἰ5 β ]εοίβ, 5. {Π6 ΘΌΡτοηβ υ]ῈΓ οὗ ἴῃς Ὁ] πΐνεῖϑα 
ἄοεβ ἀρονυνβ ποβα οὗ πΊθῃ ἴῃ φἜΈηεΥδὶ. 

δ. γλοτο δεοῤείλ ἐδ κολι)ια,αἶ,ιΎ7ηι} σ λα γε γ10 φυ]1 ἐλίη9}] ΤΠ 
ψογβ Δ’ῸῈ Οὔσ6 δραΐῃ διηρίρτοιβ. [{ (Π6 ““σομη δ ητηθης᾽ 15 {Ππαὲ οὗ 
[π6 Κιηρ, Πα ὺ δη]οϊῃ ἀπ 6ϑι δίϊηρ σουν]]8 ΟΡ αΙεησΕ ἃ5 ἴῃ {Π6 ᾿πἰογρσεία- 
το (3) οὗ νεύβε 3. Τῇ, δοσογαΐϊησ ἰο {Π6 4}1 θαΐ ᾿ναυδ]6 ἀ56 οὗ [Π6 ψχοτγά 
ἴῃ {πε Ο. Τ'΄, νγε ἴα 1 δϑ5 [ῃ6 “" σομητηδπατηθης᾽)" οὗ (οά, {Π6 τηθδηϊηρ' 15 
ἴῃ ΠΔΥΙΏΟΩΥ ΜΙ {πΠ6 ᾿ηἰεγργείδίϊοη (4) οἵ [με ργενίουβ ργεοερί, ἀπά 
ΡΑ͵ΙΆ116] συ [πΠ6 ἘΎΈΠΟῊ πηοίίο, “2 αΐς Ζο7ι αἰδυοῖγ, αὉ6272716 ση6 2οΨ77.4 
(““ο τὰν ἀπίγ, οοπηβ ψῃαΐ την). Ηδτε ἀραΐη, 1{ βεεηβ πδίασζαὶ ἰο 5- 
5.1η6 Δ ᾿π 6 ΠΕ] η8] ἀιλ Ἰσυγ. Α 16 ἀοαθι Πδησϑ ουϑῦ {Π6 νγογαβ “.5}81] 
ἔδ61 (1 υΑ ΠΥ ἘΠΟΥ) πὸ ον} {πϊηρσ ἢ ΜΠΙΟΉ ΠΊΔΥ τηδϑῃ οἰ ΠῈῚ ὁ. 5}4}1 68 
δηχίοιιβ δΡοι ΠΟ ΤΏΟΓᾺ] 6Υ1],᾽ ΟΥ̓́ΤΠΊΟΥΕ ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ “.5}8}] 5 ΠΥ ΠΟ ΡΠ γ516 81] 
Εν] 85 {Π6 ρεῆδ ιν οὗ πιουα]." (δ νγα ποί ᾿ἱπηδσίηα {πΠ6 νυ Υ ΠδΓα 
4150 ΨΠ ἃ ρσᾶνα ᾿σοηυ, αἰζετηρσ 15 ΠῈΙρῃΙο οὔϑοὶεθβ, απα ᾿θανίηρ ΤΊ Θ ἢ 
ἴο σἤοοβα {ΠΕ ῚὉ ̓ ηἰθγργθίβδίοη, δοοοζάϊηρ ἃ5 {ΠΕ ῚΓ ΟΠαύδοίθυ νγὰ5. 56 ΓΥν116 
ΟΥ̓ ΠΟΌΪΘ, τηονϑα ὈΥ ““[Πδ ἔδαυ οὗ {με 1 οτά,᾽ ΟΥ̓ ΟΠ]Υ ὈΥ {Π6 ἔβα οἵ πιβῃ ὃ 

α τυΐξτο »ιαγ:΄ς Ζεαγέ αγεεογγιοί ὀοΐζ ἔζγι αγιαἱ 7εαἰσηεεγ] ῊΘ ““Πεαγι 
45, ἴοσ {π6 τηοβί ρατγί, βἰβεσῃεσα ἴῃ ἰπ6 ΟἹα Ταβίαυηθηΐ, ᾿ποϊ 65. {Π6 
ἰπἰθ]]θοῖπα] 85. Ὑ7Ὲ11 δ5 {Π6 τηοτδὶ εἰεπηθεηΐ ἴῃ πηδη 5 πϑίισγα [Ι͂ἢ {ΠῸ 
ψογά ““{ἰπ16 ἢ μ͵Δ Πᾶνθ, δ5 ἴπ οἷ. 111. 1, {ΠῈ καιρός ΟΥ̓“ 5εββοῃ  οἡ 
ΜΠ ΙΟἢ ατξεὶς βαραβ αἰ 50 ργεαΐ ἃ βίγεββ ΟΥ̓Παΐ 15 τηθδηΐ 15 [Πδΐ {Π6 
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Βεοδιιβα ἴο ΘΨΕΥΥ ΡυΓΡοΟΘα ἱμεσα 15 {{π͵Ὲς δηα παρστηεηΐ, 
{πϑγϑίοτα [ῃ6 τ βεῖυ οὗ τηδη “5 ργεαῖ ΠΡΟῚ ἢϊηη. ΕῸΓ ΠΕ 
Κπονγθίῃ ποΐ ἰπαΐ ννῃ]ο ἢ 5141} 6: ἔοὺσγ ψῆο οδῇ [611 ἢ 
ΏΘη 1ἰ 514}} Ρα6Ρ Ζ771676 ὅς ὯῸ πῆδη ἰῃδίΐ δίῃ βῬοΟΥ ΟΥΘΥ 
{6 5ρι το τείαϊη {Π6 βριτῖ; πειῖμεσ λα 6 Ῥοννεῦ ἴῃ {πα 

υἷα τηδῃ, ὉΠ4ετβίδ Ἰησ ἴΠ6 ἐτια τηθαηΐϊησ οὗ {πὸ ργανίοιιβ πηαχίηη, τν}}} 
ποῖ θὲ ἱπηραίίθηΐ ἀπά ο  ορργοβϑίοη, Ὀιΐ νν7}}} ὈΪ4 6. ἢϊ5. {ἰπ|6, ἀπα νγαῖζ ἴῃ 
Ραίίθποθ ἴοσ [ῃ6 σγουκίησ οἵ {πθῸὸ Τοίνίηβ Τὰνν οὗ τεϊτθαίοη. Ὅἢ15 
τηθαηΐηρ 15, Πουνανεῦ, 85 Ὀθίοσθ, ραυἊ ΠΥ να ]]6 4, δηα {πε βεπίθηςε τηϊσῃς 
ΒΘ θῇ ἰο ᾿Π1ρΡῚγῪ [παι Π6 5ῃοι]α Ἰδὲ ἢΪ5 δοίίοῃ ἀερεπα οἢ ορροσίμησεβ5 δηὰ 
θὲ ἃ {{π|6- 56 υνεῦ ἴῃ [Π6 Ὀδά 5θ6ηῆββ. 

θ. Δ είατιδε ἐο σῳδγγ») 2ιέγφοσο ἐΐ6γ6 ἐς ἐΐγι6 για ἡμασητεγιέ, ἐλέ7 6,076] 
ΤῊ ἘΠΡΊΙ5η σομἸ αΠοίΟΠ5. τηϊβύθργεβεηΐς {ΠῸ6 βοαιεησα οὗ ἐπουρης, αηα 
νγῈ 5ῃοι]4 τε “"ἘΟΥ ἴο ἘΥΕΥΥ Ρυγροβα {Π 6.6 15 {πη6 ἀπά Ἰπαστηθηΐ, ἴοῦ 
[Π6 ΤΩΙΒΕΙΥ (οτ, Ὀδίίοσ, Ζῴς τυϊοξεαϊγι655) οἵ τηδῃ...᾽ ΤὉῃαε ψ|β6 πηδη νγα 5 
ἴου ἴῃς {ἰπ|6 οὗ Ἰπασηηδηΐ, ἴοσ 6 Κῆονβ ἰΠδΐ 5 ἢ ἃ {ΠΠ16 πγιδὲ σΟΠ]6, 
δηα {πμαΐ {πῸ εν] οὗ {Π6 σπδῃ (2.6. οὗ {πῸ ἰγγαηῖ) 15 στεαΐ ΡΠ ΠὨΪΠῚ, 
γγεῖσῃβ οα ἢΪπὶ δ5 ἃ Ῥυγάθῃη ὑπάεὺ ὙΠ ἢ Πα πγπδὲ αἱ ἰαϑί βίη. ὍΠ15 
566 Π15 {πΠ6 πιοδί πδίασγαὶ δηα Ἰεσττηαία ἱπίεγργείδίομ, Ὀπὶ {πε βεηΐεποθ 
ἰ8 Οὔβοιγα, δηα ἢδ5 Ὀδθθῃ ὙΕΥΥ αἰ θΠΕΠΥ ᾿πίεγργείς. (1) ΤῈ εν]] οὗ 
πγατὶ (οὗ [Π6 Ορρυ6β801) 15 ἤβᾶνυ ἀροη Πΐπ ([Π6 Ορργεββεα). (2) ΤΒουρῃ 
{Π6γ8 15 ἃ {{π)6 ἀπά ἃ Ἰπαστηεδηΐ, γεῖ {Π6 τ] ΒΕΥΥ οἱ μπηδῃ 15 σγεαΐῖ, θεοδιιβ6 
(45 ἴῃ {Π6 ποχί νεῖβ6) ἢ Ἰζῃονβ ποῖ σ Ἤδη ἴξ 15 ἴο σοῃῃβ. 

1. 207 δὲ ζηοτυοείλ γη9οὲ ἐλαΐξ τυλίεᾷ «λαξέ δὲ] ὙΠῸ ϑυρΊεοξ οὗ {Πα 
βδηΐθησα 5 Θρραξηΐν [ῃ6 νυ ]οϊςεα αηα ἰγγδηποῦβ ταϊεσ. Ἐπ σοὲβ οἡ 
ψ ἢ ᾿ηίδιπαίεα ὉΠ 4Π655 ἴο {πΠῸ ἄοοτῃ ἰπδΐ 1165 θείοτε πῖτη. ὍΤῃδ βδῖηθ 
{πουρῆΐ ἀρρεϑαῖβ ἴῃ [Π6 τηβάϊφοναὶ ργόνεῦθ, “ θέε ε Ζ)εις τε 247.4167 6 
2γέμς αἰδγιογεέαί,᾽) ΟΥ̓, ἴῃ ΟἿΤ τη θυ σοηάειηπδίίοη οὗ ἐπ στα] εβ οὐ {Π6 
Ρδγίεβ, ψγηο ““]εατη ποίῃίησ, δηα ἔοτρεὶ ποιῃϊηρ. ἡ ΤΠ (ερεῚ σοη- 
ἀδπηηθα 15 (Παΐ (1) οὗ ἰΠ6 οὐπῖοαὶ Ἔσοίβιη, ν Ἰοἢ βαγϑ8, “".42745 101, {4 
αἰείῃερε," (2) οὗ ἴῃοβε ψῇῆο δοΐ, θεσδιιβε ἡπᾶστηεηΐ 15 ἀε]αγεά, 45 1Ὁ 1 ἡγοῦ] 
ΠΕΥΕΥ͂ ΠΟΠΊ6. 

8. 71ε7γ6 ἐξ710 γεα7ι ἐλαΐ λα οτυογ ουε7 ἐς «ῥίγί] ΤῊ σγοσά ἴοσ “"βριτῖξ,᾽» 
ΤΊΔΥ τῆθδῃ δἰ ΠΥ “Πα τ] Πα ἢ οὐ [Π6 ““βριτῖ, τς ““Ὀτεδίῃ οἵ {81 τηδῃ, 
Δ Πα δϑοῇ βεῆβ8 85 Ὀξεῃ δάορίεα ΟΥ̓ ΤΠΔ ΠΥ σοτϊητηεπίαίοτβ. Τακίηρ {Π68 
ξουτη δῦ, ΠΟ ἢ 566 Π15 ρτείεσδ]α, {ῃ8 Ἰδίίευ ᾿πγοϊνίησ ἃ τερείϊτοη οὗ {π6 
Βατὴ6 {πουρσῃξ ἴῃ {Π6 ἔπτνο οἶδιιβθβ οὗ {Π6 νεῖβϑθ, χὰ ἢᾶύξ ἃ Ῥ874116] 1π 
γον. Χχχ. 4, Ρεῖῆδρβ δἷβο ἴῃ ΤΌῃῃ 11]. 8. Μδῃ 15 ρουγευϊεθβ ἴο σοηΐτγοὶ 
{πΠ6 σουτβα οἵ [ῃ8 νὶηα, 50. 4150 ἰβ ἢ8 ρουγευῖεββ ([ῃ6 ψγογάβ, ἐμουθἢ 
ΘΘΠΕΘΓΙΔ] ἴῃ ἴογπ, Ῥοϊηΐ Ἔβρθοΐδ! ΠΥ ἴο {π6 ἐγγϑηποῖιβ ΟΡρΥ͂Έβ50Γ,) ἴο οοπίγοὶϊ 
1ῃ68 αὐ οὗ [Πϊηρϑ, ἐπαξ 15 Ὀβαγίηρ Εἰτὴ ἢ ἰο ἢϊ5 ἱπευϊαὉ]6 ἄοοση. Τὴ6 
γοῖϑβί ἀεβροίϊβῃλ 15, 85 ΤΙ] ουσδηα βαϊά οὗ Ἀπιββία, “ἰεπιρετεα ΟΥ̓ 85585- 
βἰηδίοῃ." 

γιοῖξλθγ λαΐά 14 2οτυῖγ ὦ»: ἐΐδς ἄαγ οὗ φαΐ} Βείίεσ, οὐϑῖ ὕ88 ἀ8Υ͂ 
οὗ ἄθαΐῃ. ὍΤὴδ δπδίοσυ οἵ [Π6 ργενίοιιβ οἰδιιϑ8, 85 ἴο π|8}᾽5 ἱπῃηροΐβῃοβ 
ἴο ΘΟΠΙΤΟΙ ΟΥ̓ αἰτεοῖ {πΠ6 νἱπά, βυρσρεβίβ ἐμαὶ ν]οἢ 5. 115 οοπηΐεγρασί, 
ΒΕ η “με ἄδγ οὗ ἀβαίῃ " σοῃγθβ, πείθου ΒΥ {ῃς παπᾶ οὗ [Π6 αϑϑδββίῃ, 
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ἄδγ οἱ ἀεξαδίῃ : δηά 2.676 ἐξ το ἀἸβοῆασρα ἴῃ ζΖλαΐ ΨΑΥ; ΠΕΙΓΠΕΓ 
9 5681] ψιοκεάηῃρϑθς ἀδ να ἰἤοβα ἰμαΐ δῖε ρίνεῃ ἰο 1. ΑἹ] 
[Π15 ἢᾶνε 1 βϑεῆ, δηᾶ δρρ] 64 ΤΥ Ποασΐ πηΐο ανετὺ ΤΟΥ 
ἰῃαὶ 15 ἄοῃπθ ππαάου {η)6 ϑὰη: Ζλε7γ 75 8. ΤΠἸΠῚ6 νυ Οὐδ 

το ΠΔ ΤᾺ ΟΥ̓ΘΓ ΔηοΟΙΠ ΕΣ ἴο 15 ον Πυτί. ΑΠπάΩ͂ 50 1 584. 

ΟΥὙ ὈΥ ἄϊδεαβα δηᾶ ἄξοδυ, τῆδη (πῃ [Π15 οἂβα δραΐη 6 σϑεηθγα]Ζζοά 
{πουρῆΐ ΔΡΡΙΪ65. Ἐβρθοῖα!]ν ἰο [Π6 ΟΡρτΥ͂θββοῦ) ἢᾶ5 ΠῸ Ῥονγεῖ, ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ 
ΟΧΘΥ͂οῖβα οἵ Μ1], ἴο ἀνετί ἴῃες εμᾶ. Τὴε ψοσζά Ι͂ῸΥ ““Ῥονγεσ᾽" ἴῃ {Π6 
ΘΘοοΠἋ οἸδπβε 15, ἃ5 ἴῃ θδη. 111. 3.) ἴῃς σοποῖείε οὗ {6 αὐρβίταοί ἰουύτη 
1η ἰῃ6 ἢτϑί, ΤΏΘΥΘ 15 ΩῸ ΓΌ]ΘΥ ἴῃ 086 ἅδν οὗ ἄδαϊῃ. 

ἐλεγ ἐξ 210 αϊδελαγρε 1722 ἐλαΐ τυα7ῦ}] ΤῊς ννοτά ἔῸσ “" ἀἰβοθδγρε᾽ οσουγβ 
Εἰβαννῃεα ΟἸΪΥ ἴῃ 5. ᾿ΙΧχν]]. 40, ΠεΙα ἰΐ 15 τε εγαα “βεπαάϊηρ,᾽" 
Δ Πα 85 ἴῃς τηδύρίηδ] τεδάϊησ (“0 οαϑβίϊησ οὗ ὑγεαροῃβ᾽᾽ 5πενγβ5 Πᾶ5 Ὀ6βὴ 
ΨΑΙΙΟΊΒΙΥ ἰηίεγργείεα. ὙΠαΐ τεδάϊησ βιισσεβίβ (ῃΠ6 τηθδηϊησ {παΐ “ἴῃ 
{παὶ νγαῦ (ασαϊηβε ἄβθαίῃ), ἴῃθγα 15 πὸ εαροη παΐ Ψ011 δν]]}. Τα 
ν]Ἱοζογίοιιβ ἰδ θυ οὗ δυΠΊ165 τηϊβί δἰ 1δϑί βισσατη ἴο ἃ ΘΟΠ]ΠΘΓΟΥ ΠῚ] Ρ] 6 Γ 
1Π4π ΠΙπ561|[. ὍΤΠα ἰεχί οἵ ἴΠ6 ΕΏΡΊΒὮ νΕΥΒΙ ΘΟ. 15 ΡΓΟΌΔΌΪν, Πονγανεῦ, 
ςσοττοοῖ ἃ5 ἃ ΨΠΟΪο, δηά (ῃς ᾿πιεγροϊαιοα ““21αξ,᾽" [ΠουρῊ ποί νδηίεά, 15 
ΡΕΙΠΑΡ5 Ἔβχοιβαθ]ς. ὍΠα τείεγεηοθα ἰβ ἰο (ῃς ἰανν (Π εαΐ. χχ. 5--8) ΠΟ ἢ 
ΔΙ] οννοα ἃ Πα]ο ρἢ, ΟΥ ΤεΪβαβα ΠῸΠῚ ΤῊ] ΑΥῪ ἀπίγ, ἴῃ σεγίαϊη οαβεβ, δΔηά 
ὙΏΙΟΘῊ {Πς6 νΐεῦ σοηίγαβίβ νυ ἢ [Π6 ᾿ΠΘΧΟΥΔΌ]6 βίου 655 ν᾽ ΠΙΟἢ ΘΠ] ΟῊ5 
ΤΊ 6 ἰο {πε ῚΓ Ὀαίι]6 νν ἢ (ῃς Κίηρσ οὗ ἰδυτοῦβ, δηα {παΐ ἃ Ῥαί16 ν ἢ ἃ 
ἰογεσοης δηά ᾿πεν]8 016 σομοϊβίοη. Ηρτα {Πε6 βίτοί τῖσοῦγ οὗ Ῥευβίδῃ 
ΤᾺ]6 πΠάοΥ Τα 5 δηα ΧΕΥχθβ, ὑγῃ]οἢ ρεγηλ 64 πο Εχειηρίϊοη ΠῚ 
ΒΟΥ ]σ6 ἴῃ {ἰπὴη6 οὗἉἨ γγ8γ, νγὰϑ5 ἰῃς ἰγπὸ ρᾶσβ]]6] (Η εγοάᾶ. ν. 84, ν11. 38). 

γ1611}.62: «λα τυϊεβεαληιοος αἰοεἰΐοό) ἐλοσς ἐλαΐ αγὲ ρέσεηι 9 27 ΒΒείίζεσ, 
ΠΘΙΠΘΙ 5.811 τ] οκοᾶάμθϑϑ ἀΘΙΝΟΥ 105 Ἰοτᾶ, ὍΤΠε Ἰαβδί γογά 15 [Π6 5816 
45 Βδ8], ἴῃ (868 5εη86 οὗ ἃ ““Ἰογά᾽ οὐ “"Ῥοββεββοῖ," δηά ἴ5 οἰπθάᾶ ψ ἢ 
νγοσβ Ἴχρυεβϑίησ α4114}1{165 ἴο ἀδποία ἰῃδί. ἴΠῈΥ δ΄Ὲ Ῥοβϑεββεά ἴῃ [Π8 
ΠΙσῃεξὶ ἄσστεθ. Τῆμπ5 “(ἃ Ἰοτσά οὗ ἰοησιιε᾽ ἡ 15. ἃ “"α Ό]οσ᾽ (οἢ. Χ. τι), 
““Ἰογᾷ οὗ Παϊγ᾽ 15. ““Ἃ Παΐγν τηδῃ (2 Κίηρϑ 1. 8), δπᾷ 580. ου. Ηδεχζε, 
{πεγείοσθ, 1 πηθδὴθ ἴμοβα ηΟ δῖε ϑρβοῖδ!ν σοηβρίοσιοιβ ΓΟΥ {ΠΕῚΓ 
ψ]Οοάηθσ5. ὍὙΠ6 {Πουρῆϊ 15 85 Ὀεΐοσα, [Πδΐ ἃ {ἰπη6 σοιηθ5 δἱ ἰαϑδί, θη 
8.11 {π6 βοβθῃηθβ δηα Ῥ]δῃβ οὗ [ῃ6 ὀρρύξβϑβου [41] ἰο ἀνεχί ῃΪβ ρα ῃιβῃτηβηΐ, 
8.5 ΘΌΓΕΟΙΥ 85 8}1] εῇἴοσχίβ ἴο ρυοϊοηρ 11{6 [81] αἱ 1αβί ἴο ἀνεσί ἄἀβδίῃ. 

9. ΑΔ λίς λανς 7 5221] ΤῊΘ ἔογηγα]α ννΐϊο ἢ δα Ὀεδθη πϑεᾶ Ῥεΐοσα 
(οἢ)5. ν. 18, νἱῖ. 23) ἴο εηΐοτοα {Π6 γεϑυ]5 οὗ [ῃς Ῥϑοδῦθυ 5 Ἔχρευίθηοα 
οὗ 118 ἴῃ σεῆεγαὶ, 15 ΠΟῪ δἰ ρ] γε ἴο Ἐπ ρ851ΖῈ {Π6 ψὶάθ γαησα οὗ {6 
ῬΟΙ] σα] ᾿πάποίίΐοη οὐ ΨΏΪΟ, [Π6 σοπο]βίοηβ οὗ ἰῃ6 Ῥσευϊοιβ γε βῈ5 
τεϑίβά. 

ἐλέγ6 ἐς ἃ ἐζ7216 το ε7 1722 0726 71α71 γεεέζ οὐ 67 αγιοΐ 67 10 115 στοῦ ἀπ72) 
ΤΠςῈ Ἡδῦτενν 15, 5 ἴῃ 50 ΤΊΔῊΥ οἴμετ Ἰηβίδησεβ, διη σιιοθβ. ὍὙΠΕῈ ΕΡΊ5ῃ 
τεῆοχῖνα ρίόποῦῃ, ἰῇ ΠΙΟΙ ΟΟΥ Ν᾽ εὐβίοῃ [ΟΠ] ονγ5 {πΠ6 Ψαϊσαΐς, τ ϊβγαρσε- 
βεηΐβ {Π6 ρυγροσί οὗ ἴΠ6 βεηΐβῃοε. ΑΥ̓́μαΐ 15 ἀδββουι θεά 15, δ5 θεΐοσϑθ, (ῃ8 
τηΐϊβστα]α οὗ {πε ἰγγδηΐ- Κίηρ Μη τι165 ον εσ οἵ με 5 ((Πε ηἀοἤηϊΐε “Δηοῖ μου ἢ 
βίδπαϊησ ἴου (Π6 Ρ].γ41) ἴο ὑμϑῖν ματί. ὙΠῸ ψιᾶθ ᾿ηάποίίΐοη μα ποί 
ῬΕΘη ὉΠΙΙΟΓΠῚ [ἴῃ 115 γϑϑα]ῖ5. ΤῊ6 ἰὰνν οἵ Ναεηγεβὶβ νγὰβ ἰγανείβεα ὈΥ͂ 
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[6 νιοκεά Ὀυτεά, Πο Παά σοπηβ δηᾶ ροης ἤοτῃ {πε ρ]δοα 
οὗ {πΠ6 ΠοΙγ, δηᾶ {πε ὺ ψεσα ἰογροίίθη 1ἢ [Π6 οἰ ΠΕΙα {ΠΥ 
Πδά 50 ἄοπε : [15 Ζς 4150 νδῃϊίγ. 

[πΠ6 αν οὗ ἀρραΐεηί ἱπηριηϊίγ. γε παν (ῃ8 ““ἴνγο νοΐςεβ᾽᾿ οὔσε 
αραΐη, δῃηᾶ ἰῃ8  εΥ Ρᾶββθβ, πκὸ ΑΡε]ασγα ἴῃ [15 ,δής δέ “Δ 71, ἴγο τη 
αἰδπυγηδίϊοη ἰο ἄθηϊαὶ. ὙπῈ ἘΡΊ 5 νευβίοη 5θα 5 ἴο ἢανα οτἹσιηδίβα 
ἴπ 1ῃ6 ψ ΙΒ ἰο τηδῖκα {Π15 νεῖβα αἷἰϑδο τερεαΐ {πῸ δῇιγυηδίίοη οὗ [Π6 
Ῥτεοθαάϊησ. ΤΠ ᾿πηπιράϊαία οοηΐοχί {Παΐ [Ο]ονγ5 5ηθνγ5 Πούγανεσ {Παΐ 
{Π15 15 ποΐ πον {πΠ6 νυυειβ ἐπουρῃΐ, αηα {παΐὶ Πα 15 ἰσου ]εα Ὀγ [με 
ΔΡΡαζϑηΐ Ἔβχοβρί!οῃβ ἰο 1{. 

10. Α»πά “0 7 φατυ {264 τυϊοξεα ὀιεγί7Ὶ ὍὙΤΠΕῈ ἘΠΡΊΙΒ νευβίοη 15 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ [ηἰ6]Πσ]0 16, Δηα 85 ἴδ 85 1 15. 50, βροεβ δἱϊορείῃπεσ δβίγαυ. 
γε πλυβὶ {πογείοτε Ρεσὶη συ] ἃ Πα ἰγαηϑ᾽αίίοη, Απᾶ 5ΟῚ Ππαῦθ 5661 
886 πιοκεᾶ Ὀυτίθᾶ δᾶ ὕπμου σγοηῦ ὑπο ῖῦ Ἡ 8 (2. 6. ἀϊδα ἃ παίασγαὶ ἀβδίῃ 
Δ Πα σγεῖα σδιτιθα ἰο {ῃ6 στγανεὶ) ; Ὀὰὺὺ ΤΟΣ ὕη8 ΠΟΙΥ͂ ῬΙ806 ὕΠ6 Υ ἀθ- 
Ῥατίθα (2. Φ. ψγεῦε {τϑαϊθα σι 5Παῖηθ δηα σοπίμπηοΥ, ἴῃ 5ΟΠΊΘ. ΨΥ 
σουηίεα ὉΠΠΟΙΪΥ δημα ρὰΐ ἀπάϑσ ἃ Ὀ8η), 8 ὍΟΥΘ ζογρούνθῃ ἴῃ ὑπ8 
οἰἱῦγ, θυ 5ῬΟΙ 85 δοίθα τἱρ τ γ. 

ΤΗΘ νεῖβα ΜΠ] τεααῖγα, Ππονγενεῖ, 5οπ8 Ἐχρδηδίϊοη ἴῃ ἀδία]5. [Ι͂η 
[πΠ6 Ὀυ174] οἵ {πΠ6 νιοϊεα να μαννα ἃ Ῥδ͵8116] ἰο {πΠ6 ρτεσηδηΐ 5ῖρ- 
πΙποᾶποα οἵ (ῃΠ6 νοτὰ ἴῃ ἰῃ6 ραίδθϊε οἵ Τῦ΄ῖνεβ δῃα 1,Ζαγιβ, ΏΕΤΕα 
““[ἢ68 Τ]οῇ τηδῃ ἀϊεα δηά νγὰβ Ὀυσβα  (Τπ|κε χνὶ. 22). ΤῊΪ5, τοτη [ἢ 6 
7ενΊβῃ βἰαπάροϊηί, νγὰ5 (Π6 ἢί οἱοβε οὗ ἃ ρύόβρεζοιιβ δῃηαὰ δΒοποιγεά 
1π|Ὸ (σΘΥΡ: 2 ΟἾΟΝ: Χυῖ: 14: ΣΧΧΥ]- 232; ΧΧΥΠΙ 207: [εἰ ΧΧΙ- 18. 
10). [{ ᾿πρ]6α ἃ ῬΕΌΪΙς δηα βίδίε!υ σεγεπιοηΐαὶ. ὙΤΠῈ σγοτβ “ΠΕ Ὺ 
ΔΙΘ φΌΠΘ᾽ δῖε ποί, ἃ5 50η16 βᾶγε {πουρῃΐ, εααϊναϊθηὶ ἰο “ἸΠΕΥ Πᾶνε 
εηἰετεά ἰηΐο γεϑὶ ̓" (1581. 1ν}1. 2), Ῥαΐ, δἂ5. ἴῃ οἢ. 1. 4, ἃ ρίνβῃ ἃ5 
1ῃ6 αν ἴῃ ΨΏΪΟΝ τηθη 5ρεαὶς τεβρεοί Πγγ οἵ {ῃ8 ἀξδαᾷ δ5 “"ροῃἜβ᾽" 
ΟΥ Ά ““ραίπεῖθά ἴο {πεῖν δίμειβ." 80. {π6 1, δίϊη5 βαιά "δ]ὲ αὐ 2[Ψ765. 
50 γγὲ βρββδῖς, Πα] -ριγ]ρ]γ, οὗ [6 ἀεδά, “ΑΠ, Πε᾿β σοῃε "ἢ 

ΤῊΘ ““ΠΟΙΥ ῥΐδοβ᾿᾿ ΤηΔΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ τηθδῃ {6 σοηξβεοζαίεα στουηά 
(1 ἀο ποὶ τ8ὲ ἴῃΠ8 σψοζά ἴῃ [15 τηοάδγῃ ἰβομηϊοαὶ 56 η56) οὗ βερυϊίστε, 
Ῥαΐ {πδτα 15 πὸ ενὐϊάθησα {παἰ (Π6 ἰεὺπὶ νγᾶβ δυεσ 50 864 διποηρσ {Π6 
16νβ, δῃᾷᾶ ἴἰ 15 τοῦθ πδίμασαὶ ἴο ἴδκα 1ἴ, ἂ5 βχρ αἰηθδά ὈΥ {μ6 ἃ5ε οὗ 
[868 βαπῖβ ἴεύηι ἴη Μαίί. χχῖὶν. 15, 85 τείθυτησ ἴο {πΠ6 Τερῖθ. Ὑῃαε 
ΥΥΠΟΥ Π85 ἴῃ 5 τὐϊπα [ἢοϑα ΏΟΒΘ πϑηθβ Πα Ὀδεη οδϑβί ουὔΐ 85 60]]}, 
γΠο Παά Ὀεεη, 85 1 σεῦ, εχοοτϊητηπηϊοαίθα, ““Ραΐ οαΐ οὗ [Π6 5βυμαροριιε 
(45 ἴῃ Τοῇηῃ ἰχ. 22, Χὶϊ. 42), σοιηρε]]βα ἴο ἰθανε {πῸὸ ΤΟ ΠΡΙ6 μεν μδά 
Ἰονβαᾶ δῃηὰ νγουβῃϊρρεά ἴῃ, ἀεραγίησ 1 5ο δηᾶ βοιτονηρσ {τεϑά 
(οοιηρ. Ῥ5. ΧΧχυῇ. 6; ΤοὉ Χχχ. 28). Απᾶ βϑοοὴ {πΠεῈ}1 ρίδος Κηῆονγβ 
[Π8η πὸ τῆοῦθ. ἊΑ σεπεσϑίίοῃ σἕίβεβ Ρ ἐπαΐ ἱκηοννβ ἐΠ6πὶ τοί, δηα ἰΠ6Υ 
ΔΥΘ ἰογυροίίξῃ ἴῃ (ἢ ὙΕΙΥ ΟἿ ὙΏΕΙΘ {πον Παά ομοα Ὀθθῃ Βοπουτεά. 
ΤΠΘ τεῆθοϊίοῃ νγα5, ρεύῃδρϑβ, [ῃ6 στεϑαϊὲ οὗ ἃ ρεύβοῃδὶ εχρευίθηοθ. ΤῈδ 
ῬοΡαΥΘΣ ἈΪΠΊ561 τῆδὺ πᾶνε ῬΘεῃ 80 ἰτεαίβα, Τὴ Πυροογίεβ ποτὰ ἢῈ 
Πομἀθηηηβα (οἢ. ν. 1---7) ἴΏΔΥ βᾶνε Ῥαββθᾶ {πεῖσγ βεηΐθῃοθ ΠΡΟΠ ἢΐτ 85 
Ἠογθίϊοαὶ, αἃ5. βϑοῖὴβ ΑἸ δἰζουνγασάβ Ἰροπ 5 ττιίηρϑ (566 Ζηέγοαϊοζίοτε, 
οἢ. 11.)}. 1Γ Πε νὰβ βυβρεοίεα οἵ Ῥείη 'ἰπ ΔΗΥ͂ ΨΑΥ 8 ἴο!]Ποντεῦ οὗ 
ἘΡίοαχιβ, ἐμαὶ ὑοῦ] βεεῖὴ ἴο με ἃ βυϊίοϊεπέ στουπα ἴοσ {πεὶσ 

12---2 
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Βεϑοδιβα βεηΐίθηοα ἄραΐηοΐ Δ ΟΥἹ] ΟΥΚ 15 ποΐ δχεουίθά 
5Ρεςάγ, {πεγείοσα τῃ6 Πεατί οὗ [Π8 50η5 οἵ τῆβῃ 15 {ΠΥ δεῖ 
Ϊη ἴθι ἴο ἄο δν!]. ἹΠοΟΌΡῃ ἃ 5: ΠΠΕΥΓ 4ο 6ν]]} δὴ μυπατοα 

ΔΙΔΙΠθηα5. ΕΡΙουγ Δ ηΪ5ΠῚ Ῥγ5, 85 1 ὙνΈῦθ, ἴο {π6 Ἰαίεσ. ΒΔΌΡΙ5. {86 
ἀεδα]εϑί οὗ 411] ἤϑύεϑιεβ, δῃηα ὑγμθ Πα νηίεα ἴο Ῥίαπά {π6Ὸ Ὀὲε- 
Πα νεῖ τὼ Ομβί ἢ [Π6 ᾿αϑί βέσπημα οὗ ορρύοθγιιπ), ἔμπα ο4]]εα τΠεῖὰ 
πο (μη βίδηβ, ΟΥΓἨ ἐγεῃ ΝαζΖαγζθηθβ, θα Εριουγθαηβ. ϑοιηείμιηρσ οὗ 
[Π15. [βεὴρ τηᾶῪ Ὀ6 ἰϊδοεά, δ5 μᾶὰβ Ὀδδὴ ϑπενῃ ἴῃ (πε 7727 οαἶέε- 
ἔζογι, Ο᾿. Ν., ἄνθη 1η ἴῃς ἤἤἤεαοηγ οΥ .ϑοίογ1ο7ι. ΠΕ τηδίη {πουρηΐ, 50 ἔδυ ἂ5 
1 τείδιβ ΟΠΪΥ ἴο ἴΠ6 Ῥευϑ Δ Ὀ] ΕΘ η655 οὗ Πυσήηδηῃ ἴδτηθ, Πα5 Ὀβθη σΟΠΊ ΟΠ. 
ἴο [ῃ6 οὈβεσνεῖβ οἵ {Π6 τη πα ϑὈ1]1Υ οὗ Πυτηδη [ΒΪηρ5 ἰπ 811} ἀσεβ, δὰ {Π6 
ΘΘΌδύου Πδά Εἰτηβε] ἀνε] οι 1Ὁ (ΟΠᾶρ5. 1. 11, νἱ. 4). 1{ Ππά5, ρεσῃδρϑ, 
115 πηοβί βϑίσικιηρ εοῆο ἴῃ ἃ ὈΟΟΙΚ γΏΙΟῆ ἢδ5 το ἢ 1η σΟΠΊΠΊΟη ΜΠ 
ΟΠΘ ἀβρεοῖ οὗ Ἐσοϊεβιαβίεβ, [η6 224 Ζηιϊίαΐξίογιό Ολγίδίξ οἵ ἃ Καμ)ρὶ5 
(Β. τ. 3). [Ιῃ βυδβαζαίηρ “5.0 85 δοίεά στἱσῃν ̓ ΤΟΥ ““ψΠεγα {ΠεΥ 
Παά 50 ἄομε," 1 [Ὁ]]ον Π6 56 οὗ [Π6 νγοτά ψ Ὡ]οἢ {πῸ Α. Κ. ἐταπϑὶαΐεϑ 
85 “50 (ζ6,); ἴῃ 2 Κίηρϑ νἱῖ. 9 (με ἄο ηοΐ τυεῖ}; Ναιη. χχν!. 7 
(““5ρεαῖ. γζοξ᾽}; Ἐχοά, χ. 20 (΄“ἴὰοὰ Παβί βροϊκβη τυ}; Το βῇ. 11. 4; 
Ῥτον. χν. 7; 1581. χυ]. 6: Τ6ζ. ν1]1. 6, ΧΧΙΠ], [ο, Δηα ΟΠΕΙ Ρᾶ558ρΈ65. 

Ι Πᾶνα σίνεη ψγηδί βεεὴβ ἴο π16 ([Ὁ] νη ΠΟΙ]]Υ, ΟΥ̓ ἴῃ ραγί, οῃ {Π6 
11η65 οὗ αἰηβρυτῖρ, 16] 1}2Ζ5 0, ΚἼΠΟΡΕΙ, ἀπ ΒΆ]]ΟΟΚ), [ῃ6 ἔσππια πηθδηϊὴσ 
οὗ {Π15 βουηενηδί ἀπο] νεῖββ, 4ΔΠ4 1 ἄοαθβ ποίΐί 566ΠῚ Ἂχρεαϊεηΐ, 1ἢ ἃ 

ψΟΥΚ οὗ (15 πδίυσε, ἴο εἊηίευ δ ἰθησίῃ ἰηΐο ἃ αἰβουββίοη οὗ ἴῃς θη 
ΟΥ̓ ἔνγεϊνε σοῃῆιοῖησ δηα σοΟΠΊρΡ]Ἰσαΐεα ᾿πἰεγργείδι ηβ. νυ Ώ]Οἢ 5θθη ἴο 
716, Οἡ νϑιίουβ στοιπηᾶξ, ἀπίθηαθθ. Ὅπε οἤϊεΐ ροϊηΐβ αἵ ᾿ἰβββ δῖα 
(1) ψνμεῖμεσ [με ““ ἀερατγίίηρ ἴτοπὶ (Π6 ρδοβ οἵ π6 μου" Ὀεϊοηρβ ἴο 
“ἢς6 ψιοκεα οἵ (Πη6 ἢχτϑέ οἴδιβθ, οὐἠἨἠὨ ἴο {ποϑθ Ἴἴἢχοὸ δῖ6 τείεσσεα ἴο [ἢ 
{ΠῸ βεοομᾶ; (2) ψ ἜΘΙΠΟΥ 1 ἀδβοῦθεβ Πα ὙγΏΪο ἢ νγὰβ Ἰοοκεά οἢ 85 
Βομουγαῦ]8 οΥ ἀἰβῃοποῦγαῦ]θ, ἃ βίδα! ΓπΠ6ΥᾺ] Ῥγοσθββίοη ΠῸΠῚ (ἘΠ 0]6 
ΟΥ̓ ΞΥΠΑΡΌΡΕΘ, ΟΥ̓ ἃ ΡΕ6ΠΑ] δηά αἰϊβσυδοθία! Ἐχρυϊβίοη; δηα (3) ΨΠΕΙΠΕΥ 
(Π6 Ἰαϊζε αὔθ ἴποβε ψῆο ““δεΐ ς0,᾽ 2.2. ἃ5 {Π6 ψιοκεῆ, ΟΥ, δ5 ἂῦονε, 
[πΠοϑεὲ ΠΟ δοΐ τἱρμίγ; δηα ουΐξ οὗ [6 νδυγιησ σομρἰπαίϊοηβ οἵ {16 
ΔΗΒΘΙ5 (0 ἴΠε656 σπεβϑίίοηβ δηα οὗ ἴῃε νϑιΐϊοιιβ τηβδηϊηρθ δἰίδομεᾶ ἴο 
[ῃ6 ῬΏγαβαβ {πμεηῆβαῖνεβ, νγα σεΐ δὴ δ] ῃγοβί ᾿πΠ4 6 ῇηϊ8 ΠῚ ΕΥ οὗ ἔθου 65 
85 ἴο {πΠ6 νυυϊοΥἾ5 ΤΠ ΕΔΗΪΏΡ. 

ἐλῖς ἐς αἴδο σαγιῖϊγν}] ὙΠῸ στϑοῦσγεηοςα οὗ {πΠ6 γεγαΐ7ζε οἵ [ῃ6ς Ῥοοϊς αἱ 
[815 Ροϊηΐ 5 1ηἰετεβίϊησ, [1 15 ῬΥθο 5] Υ [Π6 ΒΌΓνΕΥ οὗ [Π6 τοΓΆ] 8δηο- 
ΤΉ8]165 οὗ [6 ψουἹα ἰμαΐ οτρίπαίεβ δηᾶ βυβίαίηβ {ΠῸ6 [βε]]ηρ 50 εχ- 
ΡῬΙΕββθά. 

11. Δ είαλιδε σερίθησα ἀραϊηεΐ α71 011 τῦο7}] ΤῊῈ ψογὰ ἴοσ ““βξεη- 
ἰεπος᾽ ἢ 15 ΟΠ ἰουπα ΒεΙῈ δῃὰ ἴπ βίῃ. 1. 20, ὑγπετα ἴἴ 15 ἰγϑῃβϑ]αίεά 
““ἄξογεα " δηᾶ 15 ΡΥ ΘΌΪΥ οἱ Ῥαεύβίδῃ οὐἱϑίη. [1015 ὈΥΠΙΏΔΙΥΥ τηθδηΐηρσ 
ΒΘθῖὴ5 ἴο ΡῈ “4 ἰπϊησ βεηΐ ᾽" δῃά 50 {Π86 Κιηρ᾽β Πηϊββῖνε οὐ εαϊοῖ. ὙΠΕῈ 
ΡῬοϊηΐ οὗ [868 σεῆβοξοη 15 [ῃδΐ [6 ΔῃΟσΊΔ]Υ ποίβα ἴῃ {Π6 Ῥσενίουβ νεῖβα 
γγὰ5 ποΐ ΟὨΪΥ͂ ΕὙἹ] ἴῃ 1(561{, Ῥὰϊ [Π86 οδιιβα οἵ [ιυυῖ Πα σ εν] Ὀγ Ἰεδάϊησ 
τάθη ἴο [Π1ηξ ΠΕΥῪ σου] σὸ ΟἹ {Υδηβρυ ββιησ Υ1Π ΠΩ ΡΌΠΙΥ. 

ἐς εἰν σοέ τι ἐλεηξ ἰο ὧο ευΐϊ1] Ταϊθυαιγ, ὕπο Ὠθαχὺ 15 7.11 ἰπ 
ὍΘ, 
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7Ζἰηιός, αὐ 5. ἄαγςε Ὀ6 Ῥγοϊοηρθί, γεῖ βιγοῖυ 1 Κπονν {παΐ 1 
56.411 θ6 γγὲῈ}1 σι ποτὰ παΐὶ ἔεξαγ (οά, σῇ ἢ ἔδαγ Ὀεΐογα 
Πϊπὶ: δυΐ 1 5141} ποῖ Ὀ6 γγ}} στη {π6 σι Καα, ΠΕ ΠΕΥ 5}4]]} 
δ ρτοϊοηρ ἀζξ ἄδσγϑβ, τυλίωμ α76 ἃ5 ἃ. ΒΏδου : Ὀβοᾶιιθα ΠῸ 
[βαγθίῃ ποῖ θεΐοτε (σά. 

12, 7λονοῖ αὐ ε7)17167, ἂὧθ δυϊζ α7ὸ δηιγιαγεα 2272] ὍὙΠῈ ἀεβηϊία 
ΠΕΠΊΘΡΟΥ ἰ5 564, οὗ σουγβ6, 5 ἴῃ Ῥτον. χυἹὶ. τὸ; οὐ {Π68 ““Πυπαγεά γεαυβ᾽" 
οὗ Ἰςαΐδῃ Ιχν. 20; οὐ {π6 “"βενεηίυ {1π|65 βανθῃ ̓̓  οὗ Μαῖίΐ. χυἹ. 22, 
ἔου {Π6 ᾿πάθῆηιίθ. ὙΠΕΥῈ 15 ηῸ δἀεξαπαίθ σθάβθοῃ [ῸΓ 1πϑουίησ “γεαῖβ ἢ 
ἰηϑίθδά οὗ “"{πη65.) ΒΥ 50 Π16 σταιητηδυίαῃ5 ἴἰ 15 τηδϊηίαϊηθα ἐμαί {Π6 
σοπἸαποίίοηβ 5ποα] ἃ θῈ τοδα ὁ“ δέσαμδε ὃ 51ΠΏ6Γ... ἢ δῃ4 ““ αἰέλοιολ 1 
Κηονν,᾿" Βαϊ [π6 Αὐἰποτυβεα ΚΝ εὐβίοῃ 15 βΒῃιρροτγίεα ὈΥ ΠΙΡῚ δαί που. 

γεΐ φγεῖν 7 ὥμοτυ ἐλαΐ ἐξ σλαΐξί ὧδ τυορίξ τυ ἐλεηε ἐλαΐξ 747, (οα] 
ΤΠΕ δἄνευρ ““ΞαγεΙν ᾿" Π45 ποίῃϊηρ Δηβυγε ηδσ ἰο 1 ἴῃ {πῸ Η ταν, πα 
ΒΘΘΙῚ5 8 αἰζειηρί ἴο τεργύθϑθηΐ [Π6 επιρῃαβὶβ οὗ ἴπ6 Ἡ Ργα ρτοόποῖη. 
Βειίοσ, Ῥειμδρβ, 1 ΤῸΥ ΤΩΥ Ῥατὺῦ. Δα ΠΊΔΥ σοτραῦα ἰΠ6 ΤΔΠΠΕΙ [Π 
ὙΏΙΟΉ Αὐβοῦγ ας αἰΐειβ ἃ Π|τ6 γαῖ οἡ {Π6 τόσα] σουεσητηθηΐ οὗ {πὰ 
ὍΣ]: 

δίχα δ᾽ ἄλλων μονόφρων εἰμί. τὸ γὰρ δυσσεβὲς ἔργον 
μετὰ μὲν πλείονα τίκτει, σφετέρᾳ δ᾽ εἰκότα γέννᾳ. 

Βαϊ 1, δρατί ΠΌΠῚ 8]], 
ἩοΪΑ {Π15 ΤΥ οτεβα δόμα: 

ΕῸΤ ἰπιρίοιβ δοΐῖ 1ὲ 15 {Πα οἤβρυιηρ Ὀτγεβᾶϑ, 
ΤΔκε ἰο {πε ῖὶτ ραγεηΐ βίοοϊς." 

“φραρε. 757, ὃ. 

ὙΠΕΙα 15 δῃ ΟὈΥΙΟΙ5ΙΥ ἐπίθηςομα] σοπίτασε Ρεῦνεθη ναὶ ἰῃς {ΠΙΉΪΚΟΥ 
Πμα5 ϑεζὲ (νεῖβε 9), δηα ψῇῆηδσί ἢ6 ΠΟΥ͂ βαὺβ 6 δηιοτὸς ἂ5 ὈΥ δὴ ᾿η αἰ να 
σοηνϊοίίοη. Ηἰ5 [δἸ[ἢ 15 σαϊηϊησ βἰσεηρίῃ, δηᾶ Πα Ῥεϊϊανεβ, ἐπουρῃ, 1 
τηΔΥ 6, ὙΠ ΠΟ ΒΠΑΓΡΙΥ ἀεἤηδα ποίϊοη 85 ἴο {ἰτὴη6 δηα τ ηΠΕΥ, {Πα {Π6 
ΤΙσῃἰθοιβηθθ5 οἵ (οά, ψΠΙΟΝ βθεηβ ἴο Ὀ6 ἰπνγατίεα ὈΥ {Π6 ἈΠΟΙη8]165 
οἵ (ῃς ννουἹᾶ, ψ11] τὰ [ῃ6 Ιοηρσ τη αβϑοτί 1561, ὙΠΕΙῈ 15 αἱ ᾿ἰθαβδί 8ῃ 
ἴηνγατα ρεᾶοα ]ἢ ἴῃο586 ἼΠὴῸ ἴεασ (σοά, ψΠΙΟῊ ΠΟ ἰγτϑηΐ ΟΥ̓ ΟΡ ΓΘΒΒΟΥ 
οδπ Ἰηίθτίεσα ἢ. ὍΤΠ6 βϑοηϊησ ἰδαίοϊοσυ οὐ {π6 Ἰαβί οἴδιιβα 15. Ὀεβί 
Ἐχρ αϊηθα ὈΥ βυρροβίησ ἰῃαΐ [Π6 ἰεγη “Ὑ“(οα-ἔξδατοιβ᾽᾽" Παᾶ Ὀδοοιηα 
(45 ἴπ Μ]. 11. 16) [πε ἀϊδποίινε παρα οὗ ἃ τεϊϊσίοιιβ οἷαβ5, βοῇ ἃ5 
16 Ολαςίάΐηε ([Π6 “᾿Αβϑιάθδηβ᾽ οἵ τ Μδος. 11]. 42, νἱ]. 12; 2 Μδος. χὶν. 6), 
ΟΥ̓ ““ἄδνοιξ ομδ5" σεῦ ἴῃ {π6 ἔπηδ οὗ {πε Μίδοοαθεεβ. ὙΤπὲ ὈΘΌΔΤΟΥ, 
ΜΙ (Π6 Καθ βοθηΐ [οὺσ [Π6 νγεδίτηεβϑαβ οἵ ἃ ΠΥΡοοΥ 108] [ΟΥΠΊΔ]15ΠῚ, 
ΜΏΙΟ μγὸ πᾶνε 566 ῃ ἴῃ οἢ. ν. 1--ὔ, βαγβ ΜΙ Ἐπ ρ δίς 1[εσϑίϊοῃ, ἃ5 
ἴ ἡετθ, “ΏΠΘΠ 1 580 “(σοὐ-Γδασησ᾿ 1 τηθαῃ ἴμοβε {παΐ ἀο ἔξασ (οά ἴῃ 
ΤΕΔΙΠΥ 85 Μ70Ὲ}1 85 ΠδΙη6.᾽" 950 1ὶἢ ΕἼΘΠΟΙ. τηθῃ ἰΑ1κ οὗ ζα ψέν6 ὑγαΐε, 
ΟΥΜῸ τηϊσῃΐ βρβακ οὗ “8 0678] ἱπᾶάεεα ΠΡ 61Ὰ],᾿" ““τε]σίοιιβ ΡΕΟρΙα 
ὙΠ0 474 Υο]σίοιιβ,᾽ δ Πα 50 οῃ. 

18. μοΐλ67 φλαΐ 12 2γοίογιρ' Ζῖς ἄαγ5, τυλίεδ αγὸ ας α ςλααοτο] ΤΗδ 
νγοταϑ βεοτὴ αἱ ἢγϑί τῇ αἰτθοῖ σοηίγαάτοίοη ἰο [Π6 δατηϊβϑίοη οὗ {Π6 ρτενὶοι5 
νεῖβθ Βαΐ 1{ 15 οὗ [Π6 παίιτε οὗ {ΠῸ τηειποά οὗ (Π6 Ῥοοῖς ἰο ἰβαοῇ ὈΥῪ 



182 ἘΟΟΙΘΙΑΘΤΙ ΘΒ, ΠῚ: [νν. 14---τό. 

τ΄ ὙΠΕΙΕ 15 ἃ νδηϊν ΜΏΙΟΝ 15 ἄοηα προ {Π6 φαγί ; παῖ 
{Παῖα Ὀ6 1.5 716721, αἀπίο ΠΟΙ 1 ΠΑΡΡΘηΘίἢ δοοοχάϊηρ ἴο 
[ῃὴ6. ψοκ οὗ [πΠ6 ψιοκΚεά ; δραϊη, {ποθ θ6 ψιοΚρα γῖόη, ἴο 
ΠΟΤῚ 1 ΠΑΡΡΘπδίῃ δοοογάϊηρ ἴο {Π6 οΥκ οὗ ἴΠ6 Πρῃίθοιϑ: 

το 1 5814 {δἰ [15 450 Ζ5 νδῃηϊίγ. ὙΠΘη 1 σομηπ 6664 τηϊτίῃ, 
Ὀεοδιιβα ἃ πηδῃ δίῃ ποὺ Ὀδίίευ ζλζ7ιρ ἀμ οσ (Π6 5, [Δ ἴο 
αδῖ, δῃηα ἴο ἀπ, Δηα ἴο Ὀ6 ΠΊΕΙΤΥ : [ΟΥ̓ [δὲ 54]] Δα ἢ 
ΠΙΠῚ οὗ 15 Ἰαθουσ [Π6 ἄδγβ οἵ ἢ15 16, ΠΟ (οἄ ρίνείῃ 
ΠΙΠΔ πη 6Γ [Π6 58ῃ. 

ιό6 ὙΠΕη 1 δρρ]ϊεά της μϑατΐ ἴο Κηον ψ]βομ,, 8Δηα ἴο 566 

Ῥαΐδάοχεβ, δηᾶ ἴο ἰεΐ [ῃς δοΐπα] σοηίγδαϊοίίομβ οἵ [Π6 νου] ταεῆβδοί 
1Πποιηβοῖνεβ ἴῃ ἢ ἰθδοῃϊηρ. ΟΥ̓́μδὶ 15 τηδαηΐ 15 {παΐ [ῃ6 νψ]οκεα ἀοε65 
ποΐ σραίῃ ὈΥ ἃ ριοϊοηρβά 11{6; {μαΐ, δβ5 ἰβϑαϊδῃ πα ἰδιρῃΐ οἵ οἱ, “18 
ΒΙΏΠΕΓ {ΠουΡἢ Πα 616 ἃ Ὠυπαζεα γϑαῦβ ΟἹ], 15. 85 Οοὴ6 δοουγβεα ᾿ (15αἱ. 
Ιχν. 2οὴ. Ηἰβ5 116 15. 5{1] ἃ ϑῆδάαον δῃὰ “πε αἰβααϊείει ἢ Πϊτηβοὶῇ 
ἴῃ ναΐϊη" (5. χχχῖχ. 6). 80 (86 νυ εν οὗ [Π6 γἥεαο,ε 977 «ϑο[ο7)1071 
(1ν. 8) νυυῖίεβ, ῬΡΥΟΔΌΙΪΥ ποῖ ψιπουΐ ἃ γείθγεποα ἴο {15 ΨΕΥΎ ῥάββᾶρε, 
{παὶ ““ποπουταῦ]α αρα 15 ποί {Παὶ ψῃ]οἢ βίαπαάθίῃ ἴῃ Ἰεησίῃ οἵ {1π|6, 
ΠΟΥ͂ [Παΐ 15 τηβαϑαγεα ὈΥ {Π6 πυτηεΥ οὗ {Π6 γεαῦβ." [Ι͂}ἢ {Π6 ““ἀαγϑβ 1 οἢ 
816 δ5 ἃ βϑῃδάαον, 50 ἴδ Υ δ5 {Π6 0 σείευ ἴο {Π6 βῃοχίηβϑβϑ οὐ υασηδη [186 ἴῃ 
σοηογαὶ, γα Πη4, 45 Ὀείοτε ἴῃ οἢ. νυ]. 12, εοῇοαδβ οἵ ασεεῖς [πουρῃϊ. 

Τί 15 ποία] {μδὲ ἴῃ 154. 11. 5, ἰὴ δοσοογάδηοα 1 γνηδί ΟΠ6 ΠΊΔΥ 
6411 {π6 ροϊθηλῖο ἰεμάθποΥ οὐ {Π6 νυ τεσ, (η6 [πουρῃς δηᾶ {Π6 ρἤῆγαβα δύ 
Ραΐ Ἰηΐο {πΠ6 τπιοὰῖῃ οὗ [ῃ6 ““πΠρΌαΪγ, γγηο τεαβοηθά ποῖ δύσῃ." ὙὍΠα 
ὈΠΙνΟΙ͂ΘΑ] ἰαοὶ, Ππονγανεῖ, μ85 ὈῬΕΟΟΠῚΒ ἃ πηΐϊνεῖβαὶ ἱπουρῃΐϊ δηᾶ ἢπαᾶς 
Θοἤοα5 δνευυνῇεσα (5. οἱΪ. 11, Οχ]ν. 4). 

14, 72147γὲ 15 α σαγ11}] ὙὝΠΕΓΕ 15 βοπιείῃϊησ δ]πηοϑδί ραϊηξα] ἴῃ {Π6 
τἰογαίίοη οὗ {ῃς δνει-τθουσγίηρ ἰπουρῃςΐ {Πδΐ δἰζει 411 {Π 6 ἂύα αἰβοσγάθυς 
ἴῃ {86 νοῦ. Α τηοάδτῃ νυ εΥ, γα ἴδεὶ, σου] ἤανα ρυαπεά, οοη- 
ἀεηββά, δῃᾶ δνοϊάθβα βοῇ ἃ τγϑρειοη οἵ ΠΙτηβεη,,  ε αἵ ἀβαδ]ηρ, 
Βοννανεσῦ, ἢ “ὙΠουρΉςβ "ἢ ΠΚΕ6 Ῥαβοδ] 5 2 εγϑέφς, ταῖμεῦ [Πδὴ ἢ ἃ 
{τϑαίῖβα, Ἰοίίςα ἄοννῃ, 1 Τὺ 6, ἄδὺ ὈΥ ἄδγ, δ8 παβ θββῃ βαϊ Ῥείΐοσε, 
ΟἹ Πὶ5 ἰΔ0]εἰβ. ΟΥΎ Ϊ5 Ῥαρυσαβ, δηα ἰῃεῖα 15, 8ἃ5 Πὰβ Ῥεδῆ βαϊά Ὀεΐοτσο, 
βουηθίῃτηρ βσηϊποδηΐ τη [πες [δοί {Παΐ, νογενοσ [Π6 {ΠΙΏ ΚΟΥ ἰαχη5, [Π6 
58 Π16 ΔΠΟΙΏΔΙ165 βίαγα Ὠϊτὴ ἴῃ [Π6 ἔδςα. 

156. 7607127η2. 77) «0772771671α]φαἴ 72171}81 ΑΑ5 Ῥείοτα ἴῃ οἢ5. 11. 14, 111. [2,9 22, 
ν. 18, [ῃς. Ερίσυτεδη εἸετηςηΐ οὗ (πουρηΐ πλ]ηρ]65 ν ἢ {Π6 ΠΙΡΊΕΥ ἔβα οὗ 
(οά, ἴο ψΏΙΟἢ [Π6 5θακαύ Πδα 15 γτῖβεη. ἼἽΠΕγο, δἱ ᾿δαβί, ἰὴ τεσυ]αίεα 
Εη]ουτηθηΐ, ἴθ ἔγοτὰ νίοθβ, δηα ποί σψιπουΐ [η6 ἴβαγ οἵ ἀοα νη ]Ο ἢ 
Ικεερϑ πῆθῃ ἤγοτῃ {Π6 πὰ, {Παγα νγὰβ βου ησ [Δ 10]6, δηα 1ἰ ννὰβ Ὀείίευ 
ἴο πλαῖτα {Π6 θεβί οὗ {παΐ {πῃ ἴο ρίπθ, ψ ἢ ἀηβδ5η 64 ἀΕβῖγεβ, δἴζεσ (Π68 
ἸΠΡΟΒ510168 1464] οἵ ἃ ρεγίεοιΥ τὶσῃΐθουβ σονουπηιθηΐ ἴῃ ὑγ]οἢ [ΠῈ͵6 δ’α 
ὯΟ ΔΠΟΠΊΔ]165. ΕῸΓΪ ““ οὗ ΠΪ5 ἰΙδουγ᾽᾿ τεδα 1π 815 ἸϑΌΟΌΤ. 

106. "λοι 72 αῤῥίϊῥα 7176 ἀφσαγὲ 0 ζγίοτν τυΐδα072) ΤΠ6 ορεηΐϊηρ 
[ουτσΐα Πα τηθί τ Ῥείογβ ἴῃ οἢ. 1. 13. Τὴ ρῬδυξῃηςπείοαὶ οἱαιβα 
ΕΧΡΙΈ5565, ΜΙ ἃ [ΑΤΏΙ]Π1ΔΥ ᾿τηᾶσοῦυ, [Π6 5166 ρ 1655 πιεαϊίαίίοη ἰπαΐ ῃδα 
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[Π6 Βιυιβίηθθ5 ἰῃδΐ 15 ἀοπα προη {Π6 βδασίῃ : ([οΥ α͵5ο ζζεζε ἐς 
ἐλαΐ ποι ΠΕ Υ ἄαΥ ΠΟΥ πἰρῃΐ βθαῖῃ 5166 0 νι 5 Ἔγ65 :) [Π6η 1) 
Ι θοΠοΙα 411 ἐπθ νοῦκ οἵ (οά, [Πδΐ ἃ πιαὴ οδηποί πᾶ ουἵ 
{Π6 ννοσκ ἰμαΐ ἴα ἄοπα ἀπά ογ [Π6 5ὰη : Ὀεοδιιβα [ΠουΡἢ ἃ τηδΔῃ 
ΙαῦοιΓ ἰο 566 Ζ22 ουΐ, γεί ἢ6 5}4]} ποῖ ἢηά 22, γεα δισγί ΠΥ, 
{που ἃ τνῖδα ηιαηι 1Π1ΠΚ ἴο ΚΠΟΥ͂ 272, γεῖ 5}.4}1] ἢ6 ποῖ 68 
4016 ἰο Ππά 224 

ΕῸΓ 411 {Π15 1 σοηϑιἀογαα ἴῃ ΠΥ ἤξδατέ ὄνϑη ἴο ἄθοϊατα 4]}} 9 
(15, {παξ {ῃ6 τιρῃίθοιιβ, απ (Π6 νῖβ6, ἀηα {ΠΕ ῚΓ ΟΥΚ5, 476 

Ξουρῇΐ ἴῃ ναΐῃ {π6 βοϊαίίοῃ οὗ [Π6 ρτυ 8 πὶ τυ ΠΙοἢ {Ππ ογθυ δηά ἀἰϊβογάευ 
οὗ {ῃ6 νου] ργεβδεηϊβ. ὅ0 (ἴσδϑῖο (σα Ζ7)1. 11. 30) βᾶγϑ “2 μῖέ γι1γ1- 
Μεᾶ οἱρταγιᾶ χη ἐοΐο σι10 φογιδτζαζηέ 507727214771 210722 ὉἹα 11. 

11. ἐλέη: 7) ὀε οία αἰῤ ἐς τυογὰ οὗ σοα] Τῆς σοπίεββίοῃ 15 ΠπΚὸ {παῖ 
γγἸοἢ γα πανα Πα Ὀβίογα 1 οἢδρ. υἱῖ. 23, 24: ρεΎΠαρ5, 8150, νγὲ ἸὩΔΥ͂ 
δαά, πὸ ταὶ οὗ ἃ νεῖν αἰξδγεης ψυεσ ἀβδ]ὶησ νυ] ἃ νΘΓΥῪ αἰ δγθπί 
αποϑίίοη, “ον ἀΠΒΕδτοἢ40]86 ατα Ηἰβ Ἰπαρσηηεηίβ, αηά ΗΠ5 νγαγ5 ραϑβί 
ππάϊησ οαἱ᾽ (Εοηι. χὶ. 33). Τὴ Ερ Ι5ῃ τϑαάθυ τὺ 6 τεμιϊπθά 
οἵ ΒΙ5ῃορ Βιυι ον 5 Θϑύσιοη (Χν.) οἡ {ΠπῸ ““Ἰρπογαηςα οὗ Νίδη,᾽" οἵ ψῆϊοῃ 
{π658. νεῖβεβ ΒΌΈΡΡΙΥ (Π6 ἰεχί. δὲ 15 ποίϊοςα "]8 ἤεῖβ ἰ5 [πΠαὲ (ἢ8 
ἸσΠΟΥΔΠΟ6 (νγ78 ΤΠΔΥ͂ ι1ι358 ἃ ΠΊΟάδΥη ἴθι δηα 580 [Π6 Αρῃοβίϊο βηη) ἰ5. ποῖ 
αἰμεϊβεῖς. ὙΠαΐ ψηϊο [ἢ6 5εθίτεῦ σοηίθηιρίαίεβ Π6 γθοορη βθθ5 85 {Π8 
τγοῦὶς οἵ οά. Βείοτϑβ {παὶ σοῦ, [ῃ6 νγῖϑθ δὴ ὈΟνν5 ἴῃ γονθύθησθ τ ἢ 
[ῃς8 οσοῃίδββίοη ἰπαΐ 1 1165. θευοηα ἢμππ. ὍΤΠε ΕἸΠΙΘ σαπηοΐῖ σταβρ [(Π68 
Ιπῆηϊῖ6. δῆ ε ΠΊΔΥ σομηρατα Ἡ ΟΟΪτοΥ 5 ΠΟΌΪ6 νγογάβ “ΔΉ ρθγοιιβ ἴξ ἡ ΕΓΘ 
ἴογῦ {πΠ6 [βε]8 Ὀτγαΐη οὗ πηδη ἴο ψαάβ ἴα ᾿πίο ῃ8 ἀοίϊῃρσϑ οὗ [ῃ8 Μίοβί 
ΗἸΡΗ; μοι Αἰ Πουρ ἰο Κῆονν θὲ 116, δηὰ ἸοΥ ἴο παῖς πιεπίϊοη οὗ 
ΗΙβ παπῖα; γεΐ οὔἵ βουηδοδί Κηον]θάσα [5 ἴο Κποὺῦ πα να Κποῖν ΗΠ 
ποΐ 85 ἱπάεεα Ηβδ 15, πειῖπεῦ σα Κπον Ηΐπι, ἀπά οὐ βαΐεβί δ] οαιιθηοα 
σομσοΥηϊησ ΗΠ 156. ΟὐἿΓ 5ι[θησθ, ΕΠ 8 σοηΐοβα ποῦς σοπίθβββιοη 
τΠαὲ ΗΙ5 σίουυ 15 ἱπεχρ]!οαῦϊο, Η15 σγθαίμθϑα ἀῦονα ΟἿ σαΡϑοΟΙΥ ἂἀπὰ 
τθδοῃ. Ηβδ ἰ5 δῦονθ, δῃηῃᾶὰ νψγὰὲὰ Προ εβδηῖῃ ; {πεγείοσα 1 Ῥεπουςξίῃ οὐ 
ψογάβ ἰο 6 ὙΑΙΥ ἀπά [εν (Ζεί, 2 οἷ, 1. 2, 8.3). 

ΓΟΠΑΡΤΕἝΝ ΙΧ, 

7 αὐ ἐς 7 εογιε5ήαεγεα 171. ὶγ ἄξαγ] Μὸοτα 1ἰἰογα!]]γ, ΕΟΥ͂ ὅο 811 ὑμ15 
Ι β'αΥΘ ΤΥ ᾿θᾶτὺ τὸ ἀϊρ' Του Ρ, Ζ.6. ἴἰο ἐχρίϑίη ἀπα ρεπείγαϊβ ἴο 1Π8 
βεοζεῖ οἵ {Πε στεαΐ βπϊστηδ οἵ {Π|8, 

ἐλαΐ ἐλὲ γιρλέεοιες, απαὶ {λ4 τοῖς, αι ἐλε6ῖγ, τυογᾷς, αγ ἦγ ἐλέ Δαγα οὗ 
αοα] Ἴδε ψογάβ πονογ, ἃ5 ἰ ψεῦθ, Ὀείνγεεη [Π6 πουσῃϊ οὗ 1) εϑείηυ ἀρὰ 
Ρτονιάβηςθ, [Π6 Ἰδοῦ, ρευθαρβ, 5 ΉἘΠΥ ργεάογηϊπαίΐησ. ὍΤΠ6 158 δῃὰ 
φορά πεβά ποῖ ἄδβραῖγ, [ποῦρῇ {ΠΕ ῪΥ̓ ταπηαΐὶη ἴῃ ᾿ἰρπόσαποβ οἵ [πΠ6 σψουκίησ 
οἵ τε ᾿ινίηα ὙΥ111. [ΙΕ 15 ἐπουρῇ ἴοσ {Πθηὶ ἴο Κπον [Παΐ [ΠΕΥ̓ ἀγα ἴῃ 
[15 Ροννεῦ, ὑπογ 115 φάτο, ἀπα (παΐϊ 1{ 15 ἴῃ ἰἴ5 Ἔϑϑεῆςβ ἃ5 γἰσῃίθοιιβ 85 [{ 
15 ΔΙ ]σ ἢ (γ. 
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πη {πΠ6 Παηᾶ οὗ σοᾶ: πο τῆδη Κπονίῃ δἰ ποῦ ’ονα οὐ Παϊτεᾶ 
ὧν 411] Ζλαί ἧς θείογε ἴμϑῖη. ΑἹ] άζγιρς φ0716 ΑἸ1κῈ ἴἰο 411}: 

710 7147: ζγιοτυείζ 61{127 ἰους 9», λαϊγ4Ὶ ΤῊ πογάς παν Ὀδεη ἀϊ- 
ξεσεη ΠΥ ̓ ηἰεγρτείεα δοσοσάϊησ 85 [Π6 ““Ἰονε᾽ δηᾶ ““μαίγεα᾽" δύξ τοίεσσεά 
ἴο ἀοά οΥὁ τῆδΔῃ. [Ι͂η (Π6 [ΌΙΤΏΕΥ οαδθ, {πῸ {πουρῃξ που 6, {πΠδὲ ἃς 
{Π]ηρϑ ΔΓΘ, ΠῸ τῇδ Κπονβ ὈΥ {Π6 ουϊνγατά δνεηΐβ οἵ ἢϊβ 1|6 τ ῃείΠευ μ6 
15. [ῃ6 ον]βοϊ οἵ (᾿σοᾶ᾽ 5 ἔδνουγ οὐ ἀϊἰβρίθαβιισα, ἴπ {ΠῸ Ἰαζίογ πὲ πο τδῃ 
Κηονῖβ ΠΟ, 85 ἢ6 ρᾷ5565 [Ὡτουρῇ 11{6, ν7}}} ὴὈῈ [Π6 οὈ]εοίβ οὗ ἢϊ5 Ιονξ οὐ 
μαΐῖθ. Βοίῃ ᾿πίθγργαίδεοηβ ἀγα ἴθ Πα ]6, τς [Π6 ΓΟΥΠΊΕΙ ΞΕ 6 ΠΊ5 ΤΊΟΓΘ ἴῃ 
ΒΑΙΤΠΟΩΥ ἢ νηί [Ο]]ονν5. ὍΠΕ Ἰαίίευ ἢὰς {Π6 ᾿πίεγεβε οἵ βηάϊπρ ἃ 
ῬΑΤΆ]]ΕῚ 1 {Π6 πουσηΐ οἵ Θορἤοοὶεβ ἂἃ5 ἴο {Π6 τυ} γ οὗ ΠαπΊδη 
πίε: 

φθίνει μὲν ἰσχὺς γῆς, φθίνει δὲ σώματος, 
θνήσκει δὲ πίστις, βλαστάνει δ᾽ ἀπιστία, 
καὶ πνεῦμα ταὐτὸν οὔ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσιν 
φίλοις βέβηκεν, οὔτε πρὸς πόλιν πόλει. 
τοῖς μὲν γὰρ ἤδη, τοῖς δ᾽ ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ 
τὰ τερπνὰ πικρὰ γίγνεται καῦθις φίλα. 

“Αγ Π᾽ 5 βίγεηρίῃ ἀοίῃ ὑ] ΠΥ, ν]ΠεΥβ. βίσεησίῃ οἵ ᾿πῺ}, 
Απμά ἰπαβί 4165 ουΐ, δηα πηϊβίσιιδε σγονῦβ ἈΡ86Ε, 
Απά ἰπΠδ6 βατὴβ βρι πὶ Ἰαϑίβ ποΐ διηοηρ {Π6 ΠῚ 
ἌΠΟ οὔςθ ψεῖς ΠΠἸοηα5, ΠΟΥΙΓ 7οἸπείῃ βίαία 1 ἢ ϑίἰαίθ. 
Το {Πεϑε αἱ οπςε, ἴο {ποβα ἴῃ αἰζευ γεαῦβ, 
ϑνεεῖ {πΐηρβ στον ὈϊἰοΓ, Π6η ἔπτη συνθεῖ ἀραϊη." 

(ξ«. (οἱ. 6ὁτο---ὅτα. 

ὧν αἵ ἐλαΐ ἧς δεζογ ὁ ἐλ} είίεσ, 811 15 ὈῬΘΙΟΥΘ ὑπ 6 1, Ζ. 6. Δ5 ἴῃ 
σ]Παἱ [Ο]]ΠΟνβ : 411 σμδησοβ δηα σἤδηροβ οὗ 1Π|{6 σομηϊηρσ' ἔγοῖὴ ἰἴονε οὐ 
τα ἢ, Δ΄Ὲ ῬΟΘΘΙ ]6 ἴῃ {πΠ6 Πιΐαγα. 

2. Αἱ ἐλήγιος εογις αἰΐζξε ἐο αἰῇ ΑΑΙ5 Ῥεΐοτα, [Π6 ββεῖζοὺῦ 5665 ΠῸ οὐ θΥ 
ΟΥ̓ ῬΌΓΡΟΞΕ ἴῃ {Π6 οἤδποςβ δηα σἤδηραβ οὗ 116. ἘΠ παΐζεβ, ρθϑί]θησεβ, 
[επηραβϑίβ τηαῖκα ΠῸ αἰβουι πη δίϊοη θείνγεεη σοοά δΔη4 εν1}. Α5 ψ ἢ [Π6 
ἩΘΙΔΠΟΠΟΙΥ εἰ ΡΠ 515 οὗ ᾿ἰθγαίίοη, [Π 6 ναγίοιιβ [οστὴβ οἵ σοπίτγαβίβα οΠα- 
ΥΤαοίουβ ἀγα στοιρεά τοσείμεσ, “Πα τὶσῃίεοιβ δπα [ΠῸ ψ]οκαά "ἢ Ροϊηΐ 
ἴἰο τηεη᾽5 σοπάποϊ τοϊαίϊνε ἴο {Πεῖγ πεϊσῃ ουτβ, [Π6 ““σοοά ἀδηάᾶ ρυτε᾽ 
([ῃ6 ἢγβὲ νγοσαᾷ 15 ῬΡτορδθϊν δα αβά ἴο 5ῃεν [Παΐ ἃ ποσὰ] δηα ποῖ πΊΘΓΕΪῪ 
ἃ σΕΥΘη Οἶ4] ῬΌΓΙΥ 15 πη68η{) ἴο γμαΐ χα 6811] ““βε! γεσαγάϊησ᾽᾿ δοί! 5, 
1η6 βε ἔύενεεηος οὗ Ῥυῦ νῦν ἴῃ δοί δηᾶ {ποιρῆΐς. ““ϑδοσιῆσε᾽ 15. {Π6Ὸ 
ουἰνγατα Ἐχριεββίοῃ οἱ τηδ 5 τεϊαίίοη ἰο ασοᾶ. ““Τῇς σοοά᾽" δηᾶ ““ἴΠς 
ΒΙΏΠΟΥ ἡ ΔτῸ τ] δου ἴῃ ἘΠΕΙΓ στᾶσα Δηα δχρύθϑο (Π6 ἰοίδ]ν οὗ σμαγδοίοσ. 
Τα Ἰαϑί στοὰρ 15 ποΐ ψιποιυΐ απ οα]γ. Α'5. ΘΟ ΠΊΟΠ]γΥ ᾿πεγργείεα, “6 
{Πδὲ βυνθασύθίῃ "15 [6 ΠΊΔ ἢ ὑ7Π0 5υνθδγ5 [8]56]Υ ΟΥ̓ ΤΆΞἢΪν, 5 1η Ζεςῆ. ν. 3, 
ἢ6 “αἰ [βαγείῃ δπ οδίῃ ᾿᾿ 15 εἰ Ποὺ {Π6 τῇδῃ 10 ἸΟοΪτ5 οἡ 15. ΟὈ]σα- 
[ΟΠ ὙΠ ἃ 5ΟΪΘ ἢ ανγθ, ΟΥ̓́ΟΠΘ ὙΏΟΞΘΘ σΟΙΏΠΠΙσαίΙοη 15 θα, γα68, 
ΝΥ, ΠαΥ, Δ Π4 γγῆο 5ΏΤΙ]ς5 ἴῃ ΓΟ συ (1841 ἀὐγα ἔγο πη ΔΠΥ͂ [ΟΥΠπλ18] π56 οὗ 
{πΠ6 Θίνηθ Ναθ. Οἡ {15 νίενν, (Π6 νγογάβ. ΡΥ Δ ΌΪΥ ροϊηξ ἰο {6 
ἰεπάεπου οἵ πουρῃξ σ]οἢ νγὰβ ἀενεϊορεα ἴῃ {πε ἰεδοπῖπς οὗ {Π6 
Ἰύββθῆθβ, ΨηΟ Ρ]δοβᾷ δνοΥΎ οὐ Οοἡ [Π6 58ΠΊ6 ἰβνῈὶ 85 ρει) τσ (75, 

-ὼΝ ἃ 
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Ζλεγ6 ἐς ὁπ6 δνεηΐ ἴο [6 τιρῃίθουβ, δηᾶ ἴο (ῃ6 σψιςκεᾶ ; ἴο 
{η6 σοοά «ηᾶ ἴο {Π6 οΙθδῃ, δηά ἴο {Π6 πποίθδῃ ; ἴο ἢϊτη (Παΐὶ 
5Δο σοί, δηα ἴο πὶ ἰΠδὲ βδογιποθίῃ ποῖ: 85 Ζ5 {πε σοοά, 
50 Ζ5 {Π6 5ΙΠΠ6Γ; αηα Ὧδ {Παΐ ϑυνθασοίῃ, δ 6 [Πδὲ ἔξβαγείῃ δὴ 
οαῃ. ΤΗϊβ ζς δῇ 6ΥὙ]]} δπιοηρ 8}1 ζλήγος τι δὲ ἄοῃα πο. 
[Π6 5ὰη, {Πδὲ 2.676 5 ὁΠ6 Ἔνεηΐ πηΐο 8]]: γξεᾶ, 4150 ἴῃ6 ἢβατγί 
οἵ [Π6 5οῃϑβ οὗ πθη 15 {Π]] οὗ εν], δηα τηϑάηθ55 Ζς 1ῇ {ΠΕῚΓ 
Πδατὲ 116 ἐπα ᾿νε, δηα δέζεγ {Πδΐ Ζάεν ρὸ ἴο ἴῃς ἀεδά. 
ΕῸΓ ἴο Πίη ἰῃαΐ 15 ἸοϊπΠ6 4 ἴο 4}} [Π6 Πνὶηρ [ΠΈ͵6 15 ΠΌΡΕ : ἴοὺσυ 

γαγς, τι. 8, ὃ 6), ἀπ νγαβ 'ἴπ ρατί βαποί[οηδά ἴῃ [Π6 ϑϑυηοη οἡ {π8 
Μουπὲὶ (Μαίί. ν. 33-ς37). 1ἰ τῇδὺ ὲ ποίεά, μονγενεσ, {Ππαΐ [ἢ 411 {ῃ6 
Οἴου στοιρβ, {πε σοοά 5146 15 ρἰδοεᾶ ἢγϑβί, δπᾷ 1 ἀο ποΐ ἔξεὶ χυϊΐε βιγα 
{Παὲ 1ἰ 15 ποί 80 ἴῃ {115 οαβα δἷὶθϑο Τηδ τηδῃ “(πα βυγεασγείῃ ἢ τηδν θ6 μ6 
ψγΠὸ ἄοεϑ νηδΐ τηοϑξί το]! σίοιις Γ αν Πα] ἴο Ὀ6 {Πεὶγ ἀπίγ, {γα τα} ἂπᾶ 
ψ16}} (οοτὰρ Πεαῖ. νἱ. 12; 58]. Ιχνυ. τό; Ῥ5. 1χ|Π. 11}, ῃ8 ψῇῆο ““ ἔδαιβ [Π6 
οί," τῇδὺ Ὀὲ {πε πδη ὑῆοββ ““σονγασα σοηβοῖθηςα ᾿᾿ ΠΊΔκ65 ΠΪΠῚ 5ἤτιη 
ἔτοῦλ {πα οδίῃ εἰ[ΠεῚ οἵ σοιηρυγραίίοη οὐ (Π6 ρατί οὗ δῇ δοοιιβεα ρεΐβοῃ 
(ςοτηρ. Ατὶβίοι. Δ λεί. 1. 27), οὐ οὗ [εβε πον. ΓΠΘ ΓΟΥΓΠΊΕΥ τνᾶϑ ἴῃ [γεσαεηΐ 
τι56 ἴῃ ΓΘ 5} 85 ἴῃ ταὶς {{1415. ΓΤοιρ. Εὐχοά. ΧΧΙ]. το, 11; Ἂ Κίηρϑ νη]. 
21;2 ΟΒτοη. νἱ. 22; Νατη, ν. 190-τ-22. [{ τηδῪ Ὀ6 δα αθ64 (Πδῖ (ἢ15 νἱενν 
ἀρτεαβ θείου ν] ἢ {Π6 Ἰδηρστασε δροῦὶ “πε οαἰῃ οὗ (οα᾿᾽ἢ ἴῃ ςἢ. ν. 2. 

8. 712: ἐς αγι δ αρχο7ῖο᾽ αἰζ ἐ}17105] ὍῊΘ Ῥεβϑιτηῖϊβηη οὗ {ΠῸ ἘΠΊ ΠΪΚΟΥ 
ΤΕΙΆΤΏ5 ΟἿΟΘ ΤΊΟΥΘ ὩΡΟῚ ὨΐπΠη, ἀπ ἢ6 [4115 ἰηΐο [ῃ6 βίγαϊη ψΏ]Οἢ να 
Πανα Πφασα Ὀείογε ἴῃ Ὁἢ5. 11. 14--τὖ, 111. 19, ν. 15, 1. 12. ὍΠα στοαδΐὲ 
Ἰενε!]εῦ σΟπΊ65 8Ππα σύ ΘῈ Ὸ5 ΔΥΓΑΥ 411] ἀἸβ ποι! οη5, Δ πα {Πεγα 15 ΠΟ αββιγεά 
Βορε οἵ ᾿πηπηοτία!γ. Τα 15 “΄ 6Ὑ]1]} ἢ Ἔνβεὴ ψΏ1Ε ἴἰ ]Ἰαϑίβ, ἀηα ἀβδίῃ 15 
[Π6 ϑδτὴβ [ου 411, με η {ΠῸ οὐτίαϊη ἄτορβ οἡ ἴΠ6 στεδί ἀγατηδ. 

224 6}71655 ἦς 172 4175, Ζδαγ2 τυλῖϊς ἐλεν 1195] ΤῊς “τά ποβϑ᾽ 15 {πα οὗ 
([.5. 1. 17, 1. 12. ΑἸ] τηδη᾿β "ἴδ, ἴῃ 15 νδῖῃ βίσινίησθβ, 115 ἱοηα Ποροϑ5, 
15 σ1ἃ ἀδβίγαβ, βεεπς ἴοὸ (ῃ6 ρεϑϑιηηῖδε Ῥαΐ δ5 {Π6 “" αἰρζζ7ι7121247)2 
φΟη71α." ὙὍὕΠεῸ ἘΠΡΊΞἢ γεΊβί ἢ β5Θοὴ5 ἰὼ ΠΏΡΙΥ ἰμαΐ 6 νυυιίεσ [δ] 
βίγεβϑ οἡ {πΠ6 ἰδοΐ {ῃδΐ {πῸ εν] άοει ἀἸα ποΐῖ σοπίϊηπα ἴῃ εχίβίεησα ἴῸ 
ῬΘδΥ {πε Ρεηδ υ {ΠεῪ ἀεβεσνεά, Ραΐ τεβίεα ἴῃ [Π6 στανα κα οἰ Πα 5 ; 

“Α ΠΟΥ Π{δ᾿5 ΠΕΠ|] ἔενευ {ΠΥ 5] θα ρ νγ6]],᾿ 

Ῥαξ 1 15 ταῖπευ [η6 Ἐφ σαγεδη ἐπουσῆς οὗ ἀδαίῃ α5 [Π6 σοτητηοη ἰοΐ, δηᾷ 
1Π6 51σ ἢ ὙΠ ΠΟ 1 15 αἰίεγεα 15, 85 1 σγεσα, [Π6 ἀποοηβοῖοιβ ρῥγοίθϑί 
οὗ [ῃ6 ΡΒΠΠοΟϑορ βίη ΗΕ ταν αραϊηϑδέ {Π6 οπΐσομης οὗ ἢϊ5 ρῃ]ΠΟσορἢγ. 
πῃ ψπαΐ μΠ6 Πεατά οὗ 85 ἃ “"ϑῃοσί {6 δηα τηθυυ ἡ Πα ἢπαᾶβ δὴ ᾿ῃβϑη ΠΥ 
1Πδὲ ἐπᾶϑ ἴπ ποι! ΠΡΊ 655. 

4. 2:07 1ο ἀΐηι ἐδαΐξ ἐς 7οϊγιεα] 10 αἱ ἐδ ἠζυζηι ἐλ676 ἐς Ζοξη] Α ἀϊ- 
[εγεηΐ δηά ρυδβίεσδθ!α ραποίπαδίίοη σῖγεβ (Π6 ταηάοηησ: ἘῸΥ ΜῈῺΟ 15 
ΞΌΘΟΙΔΙΙΥ ΟἼΟΒΘΙ, 2.5. ΤΏΟ 15 δχοθρύθα ἴγοτη {π6 σοτητήοη ἰοΐ οὗ ἄεαδίῃ. 
ΤῸ 811 188 1ἰν!πρ᾽ ὕπο 15 Πορθ. Τὴε ραββαᾶσα ἢδ5, Πονγευευ, τερεϊνεά 
ΤΊΔΉΥ οοπἢϊοιηρ' ᾿ηςεγρτγείδίοηβ, οὗ στο {Π15 βθθπηβ, οα 1Π6 ΨῃΟ]6, {Π6 
Ῥεβί. Τὰ τγᾶβ αυϊία αἴτεσ {πε ἰοπς οἔ ασεεὶς ἐμουρῆξ ἴο Ηπᾶ ἴῃ {με ἱποχίϊη- 
συ 5Π40]6 Πορα ΒΟ ἢ βαγνῖνεβ ἴῃ πιοβί τηθη δνεη ἴο {Π6 επά, Ἔενεη {που ρἢ 
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5 8. ᾿ἱνηρ ἄορ ζἦς Ὀείίοσ πῃ ἃ ἀδδά Ἰοη. ΕῸΓ {Π6 Πἰνὶηρ ΚΠΟΝ 
[μαΐ {ΠΕΡ 5141} αἴ6: θὰΐ [ῃ6. ἀοδά Κπον ποΐ δΔηγ ἰπϊηρ, πεὶ- 

τ[ῃ6 Πορε ἄοος ποΐ κἰγείοῃ Ῥεγοπα {Π6 Πογίζοῃ οὗ ἰῆε σίανθ, {Π6ῖΥ ομῈ 
ςοηϑοϊαίϊοπ, {παῖ ψϊο τηδάθ [16 δὲ ᾿δαϑὲ ΠΙγθαῦ]θ, ονεη ἰἔ ποῖ σόσίῃ 
᾿νησ. 80 Ηορδ νΜδ8 ἰοπηα δ ἴπ6 Ὀοίίζοτη οὗ Ῥαπηάογα᾽β ἰγεαβισε-οΠθϑί 
οὗ εν}β8. 80 5ορῇοοϊββ: 

ἃ γὰρ δὴ πολύπλαγκτος ἐλπὶς πολλοῖς μὲν ὄνασις ἀνδρῶν. 

“ ἘῸΣ ἀηΐο Τηθῃ ΟΟΠΊ65 ΤΊΔΗΥ - Δ] ἀουηρ ΠΌΡΕ, 
ΒΠΏρΊηρσ ναϊη ἸΟγ. ἢ 

“πέρ. 613. 

Ω ἠϊυΐγιρ' αοσ᾽ ἐς δοίί6γ, ἐλα7: ὦ ἀδαα 1207) ΤῊΣ ροϊπί οὗ [Π6 ρτόνεγ 1165, 
οὗ σουῖβ6, ἴῃ (Π6 Εδαβίθσγῃ Ἵβιϊπηδία οἵ [η6 ἄορ δ5 [Π6 ν]] εξ οὐ 8411] δῃϊηγ8]5 
(1: ϑδιὴ. χυἱ]. 42; 5. ᾿χῖχὶ 6; 2 Κίηρϑβ νἱῖ]. 12; Μαίὶ ν]]. 6, χν. 26; Βαν. 
ΧΧΙΪ. 15, 4} αἴ.}, ΜΜΏ116 (Π6 ἸἸοη, ἢ Ῥοίῃ [εν δηα Οτεεῖκ, νναβ, 85 {πε 
Κιηρ' οἵ Ῥεαβίβ (Ῥτον. χχχ. 30), (πΠ6 παίυγαϊ βυπ100] οὗ Πυπηδη βονεγεισηίυ. 
Α πα Ρργύόνεῖ 15 ἰουηᾶ ἴῃ Αὐδθϊο. 

ΤΠἼΘ Ραββί πηϊδί νίαν οὗ 16, οο-οχιβίϊησ ψ ]ἢ (ῃς βῃγηκΚίησ ἔγοτη ἀθαίῃ, 
Πη 45 ἃ ραῖδ116] ἴῃ Ἐπατρί ἀε5 (27 22οἱ. τρο---τ07): 

πᾶς δ᾽ ὀδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων, 
κοὐκ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις 
ἀλλ᾽ ὅ τι τοῦ ζῆν φίλτερον ἄλλο 
σκότος ἀμπίσχων κρύπτει νεφέλαις" 
δυσέρωτες δὴ φαινόμεθ᾽ ὄντες 
τοῦ δ᾽" ὅτι τοῦτο στίλβει κατὰ γᾶν. 
δι’ ἀπειροσύναν ἄλλου βιότου, 
κοὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας. 

“ρα, ΕΘΥΕΥΥ͂ Ππ|6 οὗ τηδη 15 {1]] οἱ στεῖ, 
ΝΟΥ 15 {πεῦθ ΔΠΥῪ Γαβρι ἔτομὰ ἢΪ5. (0115: 
Βυΐ ψῇηδίβοε᾽ ΕΥ̓ 15 ἀθαυθὺ [Π8Δη ΟὐἿἹ [1{6, 
ΤαΥκῆ655 σΟΠΊ65 ΟἾἾ ἰΐ, σονοσησ 411} νυ οἱοπάϑ ; 
Αμὰ γεῖ οὗ (815 γγα βδϑθηι 411 τηδαϊ]γ ἰοηάα, 
ΕῸΓ (ἢ15 δἱ ἰεαβί 15 Ὀτσῃς ἀροη [Π6 εδτίῃ, 
ΤΒτοΟΙΡ αἰίεγ παεβοίθηςα οὗ ἃ 116 εἰβενῃεγε, 
Απά (6 “πο-ρτοοῖ᾽ οὗ 411 θεηξαίῃ {πῸ βαγίῃ. 

5. 2» ἐἦὲ {ἰσήγι᾽ ξγιοτυ ἐλαΐ ἐλεν σλαδί «114] ΤῊΘ νυλέευ [ἢ οπ6 οὗ [Π6 
βίγσδησα ραζδάοχε οὗ [ῃ6 τηοοά οὐ ρεϑβ Πυῖϑπι ἢπη 45 {Ππαἰ {Ππουρἢ [Π|8 15 
ν ΔΙ, ἰἰ 15 γαῖ θείίοσ Πδῃ (ῃς ἀξίη ]οἢ μ6 Ἰοοκ5 ἸΡΟΠ 85 [1[5 ΟΠΙ]Υ͂ 
οαΐοομηθ. ἍΠΕΓα 5 ἃ σγεαίηθββ ἴῃ [Π6 νεΎΎ σΟΠβοϊΟιι5η655 οἱ {Πε σομΊην 
ἄοομι. Μάδῃ, Κπονίηρ Π6 τητιϑί ρευθῃ δηα Ἰαπγθπίίησ ΟΥ̓ΕΥ ἢΪ5 [αΐθ, 15 
ΠΟΌΪΘΓ ἴΠδῃ ἴμοβα ἐπαΐ αὐθ δΙγεδαυ πα εσεα ἢ (Π6 ἀθαα, ὙΠεγα 
5. ἃ Ρυ]46 ὄνεη ἴῃ {Π6 οσὐὺ ν] ἢ ΠΟ (Πο58Ὲ ὑγῆΟ Θῃῖου Οἡ ἴἢ6 δύβθηδ ἃ5 
ἀοοιηθα ἴο ἀεξδίῃ στεεὶ {Π6 βονεύεῖσῃ Ῥοννεῦ {Πδΐ ἀοοτηβ ἰΠθτη: 

ἐς Ανρ, Οξοϑαῦ: του [Ὸ7Ὶ (6 σα] αἰαπλι5.᾽" 3 ἢ} 

“.ἢ121] ἰο Πε6 Οξαεβαῦ, [41]! οῇ οὔσ Αγ ἴο οὔγ ἀξαίἢ-ἀοοτη κνῈ 
στεεῖ {Π66.ἢ 
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[ΠῈῚ πᾶν [Π6Υ ΔΗΥ ΠΊΟΓΕ ἃ ΓΕΑΓα ; [ΟΥ̓ {Π6 ΤΠ ΘΠΊΟΙΥ ΟἱἩ {Πετὴ 
5. Γοτροϊζβῃ. Αἶβο {πεὶΓ Ιονβ, δπᾶ {πεὶγ Παίγεα, δἀπα {ΠΕῚΓ 6 
ΕΏΥΥ, 5 ΠΟ ΡΕΙΒΠΕα ; ΠΘΙΠΟΓ Πᾶνα {ΠῸΥ ΔΠΥ͂ ΤΟΤΕ ἃ 
ΡοΓΓΪΟΏ [ῸΓ Ἔν ΕΥ ἴῃ ΔηΥ ζλζηι9 {Ππαΐ 15 ἀοηβ πηᾺ6Γ [Π6 58η. 

αο Τὰν τυαγ, εαἱ ἰῃγ Ὀτεδᾶ νι Ἰογ, δηα ἀσηκ [Ὦγ Ψ1Π6 7 

ΤΊΟΥ τνεῖα ΠΟΡΪ]ου ἔπθῃ [Πα ἤθη {Πεὶγ Ὀ]δεαϊηρ δηα τηδηρ] θα σατ- 
οα565 οὐ {Π6 δύϑθηδ ὑγ6 16 811 {Πδΐ νγὰβ 1ε[Ὁ οὗ {Πεπη. 

γιοξλεγ λαῦς ἐΐεν αὔὦῷν 1076 α γετυαγ) Τὴ6 ψογᾶς εχοϊαάς {ΠῸ 
{πουρμὶ (1π {πῸὸ πθη ρῃαβα οἵ {πΠ6 ῬθΌδῦθυ 5 [66]1Π6}) οὗ τανγατά ἴῃ ἃ 
1 δἴτεν ἀβαΐῃ, Ῥαΐ [πΠ6 ῬυϊτηματΥ τηδαηΐησ οἵ [Π6 ψογα 15 {Πα οὗ ““ ἴτε ἢ 
Δα ““ψαρε5᾽ ((εη. χχχ. 28 ; Εχοά. 11. 9), δηα {π6 ἰάβα σοηνευβα 15 
{πὶ [π6 ἀθαά πὸ Ἰοῆρεσ πα, δ5. οἡ βαγίῃ, {παΐ ψνΟἢ τεγαγαβ. {ΠΕῚΓ 
Ιαθουτ. ὙΠΟΓΙΘ 15 πο ἸΟησΟΥ ἄνθη ἀἄβθαίῃ ἴο ἰοοῖς ἰουυνατα ἴο ἂ5 ἴΠ6 γγαρῈβ 
οἵ δ15 Πίδ. 

50 νγχὰ πᾶνε ἴῃ ΘΠ Δίζεβρεατε: 

“ΕἼΤ Ποα (ἢγ ἡγοῦ] ]ν αϑὶς Παϑὲ ἄοπα, 
Ἡοπηα αὐτί σοπα δηά ἰδδῃ [ΠΥ ψαρε5.᾽" 

Ονγεδοΐζε, Αἴ τν,, Θ6ς 2: 

7» ἐλε ηιϑηιονν ο7 ἐ67)21 ἐς 70γροΐζε} ὙΠῸ Ἡ  τανν σῖνεϑ Δ ἢ ΘΟ Δ ΠΟ 
Ῥείννεαεη “τανγαγα ̓" (ςλεε7) ἀπα ““τηβηλοῦν ̓̓  (σεξ 67), ἡ ΠΙΟῇ 1 15 Βατά ἰο 
τερτοάπος ἴῃ ἘΠΡΊ5ῃ. “Βαναια ̓᾿ δηᾷ ““τεοογά ᾿ βιισσεβί {Ππεηηβεῖνεβ 
α5 1ἴῃ68 πϑαζϑϑί Δρρτοχιπηδίίοθ. ΒῸΣ [ῃ6 [πΠουρηξ 566 ποίβ οἡ ἊὉἢ. 1. 11. 
Ενϑῃ {Π6 ἱτητηοσίδ! ΠΥ οὗ ΤΠ νίησ ἴῃ [Π6 ΤΠΘΙΊΟΙΎ οὗ οἰ μεῖβ, νυ ὨΙΟἢ πλοάδυῃ 
{1 ῖβ μαννα ϑαρβειπίεα οΥ (ῃ6 ΟΠ γβιδη ΠΌΡΕ, 15 ἀδηϊεᾷ ἰο (Π6 ναϑβί 
ΤῊ Δ] ΟΥἹΥ Οὗ τηδη κι ηά. 

θ6. Αο ἐλεῖγ ἰουε, α»τα ἐλεῖγ ζαΐγεώ, αηα ἐλεῖ7, ὁγεωγ, ἐς ζιοτυ Ρεγ15}46] 
ΤῊΘ [ἢτ66 ρα βϑίοηβ 8΄Ὲ Πδη]6α 85 βίσοησεϑί δηα πηοϑί νεπειηεηΐ ἴῃ {πεῖν 
αοἰίοη. Ἐνεη [Π656 8Γ6 8411 ῃυ5ῃεά ἴῃ {Π6 σαἰτῃ οὗ [πΠ6 στανβ. ὙΠεῖα ἃγα 
ΠΟ Ρϑβϑίοῃβ ἔπεσα, δη4 [6 ἀβδα]εβὶ ἴοεβ, τῖναὶ βἰδίθθιηθη δηα ὈΪΙΟΥ 
σομἰτονθυβα δίβ, ταδὶ 5146 ὈΥ 5146 ἰοσοίμπεσ. ΤΠ πουρῃϊ οὗ {πε βίαίε 
οὗ ἰῃ6 ἀεδά βίδαπμαβ οὐ ΠΘαΥΪΥ (Π6 βαπιθ ΘῈ] 85 {Ππᾶΐ οἵ (Π6 εἱοσυ οἵ 
Ἡ εζεϊκίδῃ (153αἱ. χχχυπὶ. 9-- 20). 

1. Οὐ {ἦν τυαν, εαὲ ἐλγν ὀγεα τυΐΐζ 722.,7͵) ΤΠ Ῥθρϑῦθυ [4115 Ῥδοῖκ, 5 
Ῥείογβ, ου 1ῃ6 ἘφΡΙουγθδῃ τὰ]α οὗ ἴγαθα8}} τεσα]αίεα αη]ουτηεηΐ, 85 ἴῃ 
οἢ5. 11. 24, 111. 12, 22, ἡ. 18. [86 νγὰβ δῇϊεσ 8411 ᾿ἴνθαῦ]θ, 1ξ ἃ τηδῃ 
νου] Ῥαΐ 58εἰ ϊΠη561 ἴο ἰοοκ αἱ 115 ὈΠ ΡΠ οΥ 5146, ὙΤΠΕ βρεοιῆσ τηβηίίοη 
οὗ ““ψῖης ᾽ἢ ἴοσ [6 ἢτϑβί {πὴ6 ἴῃ {15 σοπηδχίοη ἄοεϑ ποῖ ΠΏΡΙΥ δηγτησ 
τήοτα πδη {Π6 τηοάεζαίθ τι56 οἵ 1 σομηπηεη 64 ἴῃ Ῥίον. Χχχὶ. 67; Ρ5. οἷν. 
15. ΝΥΙαΐ 15 αϑβϑεγίεά, 15. {παΐ δβοβίιοῖβηῃι 15 ποῖ (Π6 τὶσῃξ σγειηθαν [ου 
Ῥεββίτηΐβτη. ἘΧΡΟΥΙΘΠο6 Πα 6εα 5εοῖηβ ἴο 5πενν (Ππαΐ ἴοο οἴζεῃ ἴὶ ἀοε65 
Ῥαΐ ᾿πίθηϑιγ 11. ΝΥ αΐενευ εἶδα τηϊσῃς θῈ ἀουθίπι}, 1 βαοῇ ἃ 1Π|{6 ννοῖα 
δοσερίεα δ5 ἀοὐΐβ σι (65. 11. 24, ν1Π. 15}, ΗΘ δρρτουεά οὗ {πε 
ἀεβᾶβ οὗ [ῃ8 τῆδῃ Ψηῆο 50 ᾿νε, Τὴ ““οἰπεύ, δῃηᾷ πλοῦα σμθοσῆι, νοϊσθ᾽ἢ 
αἰΐεγβ ἃ ὑτοίθδί αραϊηβδί [6 τηετα σ]οοιὴ οἵ ἀδβραῖσ. ὅε πᾶνε οβοἹα- 
Ποπ5 οὗ ἐπουρῃϊ, Ὀπί ποῖ, 85 βϑοηῆβ πᾶνε ϑιρροβεά, {μ6 τηαχὶπὶβ οὗ ἃ 
5Θη5. 8151 ᾿πἰσοάποεα ΟὨΪΥ ἰο 6 σοπμάεπιπϑά. 
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ΜΙ ἃ ΤΠΕΙΠῪ Ποαῖΐ ; ἴοῦ οα πο δοσερίθιἢῃ ἰῃγ ψοΥΚ5. 
8 [,βὐ [ὩΥ ρσαιτηθηΐβ Ὀ6 αἰνγαγϑβ Ὠ16 ; δηά Ἰεΐῖ ῃγ μεδά ἰδοὸῖκ πὸ 
ο Οἰπἰπ]θηΐ. [να Ἰουία]]ν στ [μ6 τα σοῦ που Ἰοναϑβί 81] 

[ῃη6 ἄκγς οἵ {Πς [πἴ6 οὗ ἴῃγ νϑηϊγ, νγμῖοῃ 6 Παῖῃ ρῖνεπ (ἢ6αῈ 
ἘΠΑ͂ΘΓ {Π6 51, 411 1ῃΠ6 ἄαγς οὗ [ΠΥ ν ΠΥ : οΥ {Ππαΐ Ζς [ΠΥ 
ΡῬογίίοη ἴῃ ζλζς ἴδ, ἀπ ἴῃ ΤΥ ἸΔΌΟῸΣ ΠΟ ἴποιι ἰακαϑβί 

8. 1εἐ ἐᾷν ραγηιό,ίς ὧς αἰεσαγε τολ116] Τῆ {Π6 βυταθο στ οὗ οο]ουγδ, 
50 ὉΠΙνΕΙ͂ΘΑ] (Πα )}Ὸ6 ΤΑΥ͂ δἰπιοβδί 9411] 1Ὲ παίασαϊ, ννϊ6 σαγτηθηΐβ, οοο] 
Δ Πα τοί τεβῃϊηρσ ἴῃ {πΠ6 Πεαΐ οἵ δῇ Ἐλαβίεσῃ οἱϊτηαίθ, πᾶνε αἰνγαγβ Ὀθθη 
αϑϑοοϊαίβα ἢ (6 Ιάεδα οἵ Ῥυσῦ δηα ἸοΥ (2 (ἤτοη. ν. 12; βίῃ. ν][. 
15). [Ι͂ἡ {86 τε]σίουβ 5βγιη θο] βτὴ οὗ αν. Π1. 4, 55 δ, νἱ. τι, {πε Ἰάφβα οὗ 
ΡΟΣ Υ͂ 15, ρΡεύπαρβ, ργεάοσηϊπδηΐ ονεῦ ἰπαΐὶ οὗ 1ουῦ. 80 ἴῃ Κογηγδη [16 
{Π6 ἰοττὴ ““αἰδαΐμς ̓ (ο]ο ΠΕ 1ῃ νν 16 σαυτηθη 5) νγὰβ πἰι5εα οὗ οὔῃβ ψῆῸ 
ἰοοῖς ρατί ἴῃ ἃ ἰδϑέϊνε Ῥαπααεί (Ηου. «ϑαζ, 11. 2. ὅτ; (Ις. 271 Κ͵γαξῖ7:. α. 13). 
Α 5ἴησυϊαγ ᾿πβίδησα οἵ 11Π{6γ8 151 15 γεοοσάδα ἴῃ {πῸ 116 οὐ ΘΙ βίη Ϊπ5, 
[ῃἢ6. Νοναίϊδῃ ὈΙσθορ οὗ (οῃβίδηςορ]α, Ο, 5 ἴῃ ονεάϊδηοβ ἴο {815 
ῬΙεσερί, παν Υ ψΟΙΘ ΔηΥ Ὀὰαΐ νη ρσαγπηθηίβ. (ϑοοΥ. Ζ7. 25. νι. 21). 
ΟΠ τγυϑοβίοτϊη σθηβιταβ ΠΪβ οβίθηΐδίοη. 

εξ ἐᾷν ζεακ ἠαεῦ 710 οἱγι7)6221] ἘΤΘΥΘ, ασαῖῃ, 1Ππογδί]οηβ οτη Ἡ ΘΕ γανν, 
ατϑεῖς δηα Ἰλοπιδῃ 116 οσονγά οἡ ι5. ὅᾧνε {Π1η οἵ {ῃς ““ο1] οἔ ο]δά- 
Π655 οἵ Ρ5. χῖν. 7; [ῃς ““ ο1] οὗ Ἰου ̓ οὗ 154]. ἱχὶ. 2; οἵ “186 ϑυνυεεῖ 
5161} οὗ 1581. 1. 24; οὗ ““1ῃ6 σοβῦν πα πα οἰηἰτηςηΐβ᾽ οὗ 154. 
11. γ; οὗ ἴῃς ““26775:5 φεῖαὲς οαογτοις᾽" οἵ ΗοΥ. Ομ. 1. 5; οἵ {πε 
“ Δς:εγγίαχιο γ:6700 οΐαηλης τε71.12 (6 “1εῖ τ αὐ] δηοϊηίεα ΜΠ 
Αϑϑυτδη πατά ᾽) οἵ Ηου. Οὐ. 11. 11. 

9. δίγε γον είν τὐὐξδ ἐλ τοῖζξ τυλονε ἐλοιε Ἰοτθ5 1] ὙΤΠδα ΔΌβεπος 
οὗ {Π6 δυίίοϊς του [πΠῸ6 Ἡ οῦτγονν ποιῃ ἴῸΥ “ὁ τ ουηδη "ἢ ἢα5 εξ ΨΥΟΠΡΊΥ 
Ρτοσβαα ὈΥ͂ ᾿πίθυργείεβ ὴΟ 566 ἴῃ [ἴῃ68 Φϑοδύθυ {(Π6 δαἀνοοδία οἵ βεη- 
5.8 ΠΥ, 45 1πα]σδίῖησ ᾿Πα] ἤθγθηοα ἴο {Π6 τηδύτασα ππίοη (““Πἰνα Ἰου]]Υ 
ΜΙ α νγοσηδῃ ΠΟ πῖ ἴποιι ον εϑβί, νυνί ΠοΥ νυ οὐ ποῖ ᾽), δ 15 5σΏΡΙγΥ (Π6 
146 ῆπηιΐς ἔοσπη πδίασαὶ ἴο ἃ σἜΠοΥα] τηαχὶηι. 50 νγὲ 5Ποια 54Υ παίθγα 
“Ἴνα ΙΓ ἃ γι ΜΠ οπὴ γοιι Ιονε.ἢ ὍΤΠΘ σοΠο] βίο ἴῃ ΜΏΙΟῊ {Π6 νυ 6 Ὺ 
(ΟΥ {Π6 ῥργεβεπῖ σαϑίβ 15 {Ππαΐ νγἢ 116 βθῆϑβιιαὶ] ᾿πἀα]σεησα ἴῃ Ἔχοθββ ἰοδᾶς 
ἴο ΤὨΪΒΘΙῪ δΔηα 5ῆδιηβ, Δη4 ὈΥΠρΒ τηθη ἰηΐο οοηΐδος τ [Π6 τηοϑί 
Παίοπι] ἰογηὶ οἵ σου ῃῃοοα (05. 11. 11, Υἱῖ. 206), {Πεῦρ ἴ5 ἃ οδ] τὴ 
Ρεβοθδιηθ85 ἴῃ {πῸ ΠΠ|6 οὗ ἃ ΠΑΡΡΥ Ποπιβ, ψῃοἢ, ποὰρ 1 οδηποῖ 
τεῖηουα {Π6 βεῆβα οὗ (ῃ6 ““ νδῃϊγ" δηα {Υδηβι[ου 655 οἵ 11Π|6, δὲ 1ϑαβὶ 
τηαῖΐτοα 1 δπάθγαθ]6. Τῇ ἔΠεγα 15, ἂἃ5. βϑοπα Πᾶνα {πουρηϊΐ, ἀη πηάοτγίοπα 
ΟΥ̓ ἸΤΟΠΥ͂, ᾿ξ 15. ὁπΠ6 ΜΠΙΟΝ ϑρυϊηρθ ἰγοῖὴ ἃ ϑυῃραίῃυ ΜΙ [Π6 ἸΟῪ 45 
Ὑ0Ὲ}1} δ5 1ἴΠ6 βούγον οὗ 11{6, ἀπὰ ποῖ {Παΐ οὗ ἃ τῇοσοββ Οὐ Π]ΟἸ5Π1, βαυϊηρ, 
“ἐς ΘΗ]ΟΥ͂...1 γοῦ οδη.᾽ ὶ 
αἰ ἐΐε ἄαγς οὗ ἐᾷν σαγιῖζν] ὍΠα 1ἰογαϊΐοη οι ΡΠ δ51Ζεβ [ΠῸ υνβάομ οὗ 

τηδκίησ [Π6 τηοϑί οὗ ἴῃ6 ἔβνν ἄαγϑβ οὗ Π|6. Τὴ {πουρῆξ 15 Ἐββϑαη 1} 
[Π6 βαϊὴβ δ {παΐ Ἔχργεββεᾶ ἴῇ {Π6 (722 «ἴσχε οἵ Ἡοσ. Οὐ. 1. ττ. 

ἐλαΐ ἐς ἐᾷν ΞογΖζογε 171 ἐς 1175] ὍὙῊϊ5, [Π6 σα]τῃ τερυ]αϊβα δη]ουτηθηξΐ 
οὔ [ῃ6 ψίβευ ἘΡΙ συ ΘΔ η 5, 



νν. 10, 11. ΒΕΓ ΕΘΙΑ͂ΘΤΕ 5. ἸΣ. 189 

ὈΠΑ͂ΘΙ 6 σι η. ὙΥ̓Παΐβοενευ (ἢγ παπᾶ βπάσδίῃ ἴο ἀο, 40 22 1:ο 
ψΙ ἢ ἰῃγ τρηΐ ; [ου Ζ7676 ἴδ ΤῸ ΤΟΥ, ΠΟΥ ἄδνίοθ, ΠΟΙ Κηον- 
Ἰεᾶσρ, ΠΟΥ νυ ]54 01, 1 {Π6 στάνε, νυ] ΓΠ6Γ μοι ροαβϑί, 

Ι τοί χη 64, ΔΠ4 5407 ὉΠΩΘΓ [Π6 5πη, [Πδΐ [Π6 ταςα Ζ5 ποῖ ἴο τι 
[ῃς σιν, ΠΟΥ [Π6 Ῥδίι]6 ἴο {Π6 βίτοηρ, πίῃ εσ γεῖ Ὀγεδα ἴο 

10. Π λαίδοευεγ ἐᾷν λαρά ἡημάείλ το 40] Ἡδτα ἀραϊὶῃ τηθῃ Πᾶνα 
ἰηἰουργείεα {ῃ6 τηαχὶπὶ δοσουάϊησ ἴο {ΠΟΙΓ ΟΠΑΥδοίο 5 ; 50ΠῚ6 566 ῖηρ᾽ ἢ 
ἐς ὙγΠαίβοθνεὺ (ΠΥ παπᾶ ἢπάσδί "ἢ 5ΞΙΠΊΡΙΥ ΟΡΡοτγίπη165. ἔΟΥ δη]ογταεηΐ; 
Οἰμεῖβ ἰακίηρ [Π6 ργεοθρί 85 τηθαηΐϊηρ Ῥυδοί Αγ, “ἀο ψδίανεσ ἴποιι 
Παβί βίγεησίῃ ἴο ἅο, ᾿εΐ τηϊσμί θῈ τὶσῃΐ ψ]Π τΠεεα ;᾽᾿ οἰ ευβ, 45 1ἴ 566 }15, 
ΤΟΥ ἔγα]γ, πη ]ηρ ἴῃ 1 ἃ. 0811] ἴο νγουῇς 85 γγ}61] ἃ5 6 ῃ)]ουπηθηΐ ; ἰο ὑγοΥΚ 
85 ἰῃῆ6 οοπμάϊίοη οἵ επ]ογηηθεηΐ (οἢ5. 1. 24. ν- 12). [{ τηδῪ ὈὲῈ 
αιρβίϊοηβα νι μείμοσ (6 νγοσα ΟΣ “κου Κ᾿ 15 Ἐν ΟῚ πἰϑεα οὗ πιεῖα δον 
ἴῃ 56 5.8] ΡΙθαβατθ. ΕῸΣ (ῃ6 ρῆγαξε “" νῃαίβοανου ἰἢγ παπᾶ ἢπαάςίῃ ᾿ἢ 
566 {Π6 τηΔΥρῚΠ8] τεδάϊησ οὗ τ ϑδτη. χ. 7; [πᾶρ΄ ΙΧ. 323. 
)ο» ἐλεγε ἐς 710 τὐογίρ, 7107. ἰε].6] ΠΕ νγογάβ Ππα ἃ ρᾷῖα]16], ἐμοισ ἢ 

ἴῃ αὶ ἴΔτ ΠΙΡΏΕΥ τερΊίοη, 8ΠπΠ4 Ὑ] ἢ ἃ δ ΠΟΌΪΕΥ τηθδηίηνσ, ἴῃ ἴΠο56 ΒΟ ἢ 
ὙΕΙ͂ 5Ροΐίζθῃ ὈΥ ἴῃΠ6 ὅοῃ οἱ Μίδῃ, “1 πιυβδὲ ννοῦΐς ἴῃ6 ψοσκβ οὗ Η τη 
[Παΐ βεὴΐξ τὴ8 ΨΏΠΕ ἴἰ 15 ἄαγ: {π6 ῃῖσῃΐ σοπηείῃ ΏΘΏ ΠΟ Τη8ΔΠ οδῃ 
τνοῦκ "ἢ (Τοῆπ ἴχ. 4). Ετοπὶ {Π6 βἰαηάροιϊηϊ οἵ ἴπΠῈ Ῥϑρδΐθσ (Πς σεσίοη 
Ῥεῃιηα [Ππ νεῖ], 1 {Ππεγὲ θὲ ἃ γτερίοῃ ἴπογθ, 15 566 85 ἃ βῃδάον-νου ά 
1ῃ ΨΏΙΟΠ 811] [Π6 Ἐπευριαβ {Παΐ Ὀο]οηρ᾽ ἰο ἃ Τη8Δ} 85 ἃ “Ῥεϊηρ οἵ ἰαγρε 415- 
οουτδβε Ἰοοκίηῃρ Ὀείογα δηά δἰζεσ᾽᾿ ἀτὲὶ μυβῃεά 1 {ῃς ἄξερ 5]εερ οὗ ἀβαίῃ. 
ΤΠΕ σοΙηΠΟ βαυίησ, Οἰΐθῃ ἴῃ τηθη 5 του 5 85 1 1 σαπβ ἴοπὶ {Π8 
ΒΙΡΙς, “ὙΠ Ετα 15 ΠΟ ταρεηΐδησα ἴῃ {Π6 σύᾶγνα, ἢ 15 ΡΥΟΌΘΔΌΙΥ δῇ εοπο οὗ 
{Π15 Ραβθβασα. [1{ 15 ουνίοιιβ, πουγενϑσ, {παἰ {Π6 βίαίε οἵ ἰῃς ἀεαάᾷ ψἘ] ἢ 
15 1ὴ {Π6 νυιοτβ ἰΠουρη5. ΔΡΡιοχιμηαίεβ ἴο ἃ ἸΠΘΟΙΥ οὗ δηη] ]δ,οη 
ταῖπου ἰΠδῃ ἰο {παΐ οὗ ἃ βίαϊβ οὗ ἰουτηθηΐ ἴῃ ὑν ΐοἢ τερεηίβησα 15 ᾿ΠΠρΡο5- 
51016 ΟΥ̓ ΠΠΔν ΑΙ Πησ. ΠΕ ““ρτανθ᾽᾿ βίδῃαβ 85 εἰβεσῆεσα (ΤῸ νἱϊ. 9; 5. 
Υ]. 5. 42 αἰ.) ἰοῦ ἴῃΠ6 Ἡ εΡγτονν δλεδί, με Ἡδάες οἵ ἴῃς ατεεκ, [ῃ6 ἀπβεθῃ 
ὙγΟΥ]α οὗ ἰῃ6 ἀεβαά. Τί 15 ποίίσβαθ!β ἰπαΐ {115 15 [ῃ6 ΟὨΪΥ ρᾶββαᾶρα ἴῃ 
1Π6 ῬΟΟΚ ἴῃ ψὩ]1Οἢ [Π6 ννοσὰ οσσαΓ5. 

11. ἐλαΐέ ἐλὲ γαζὸ 15 τιοΐ ἰο {24 σ“τυΐ}] ὍὙΠαῈ βεααεποα οὗ {μπουρῃς 
15 [δὲ γγ}116 1{ 15 ἃ πα η 5 ψ]βάοιῃ ἴο ἄο {Π6 σγουῖς γῇ] ἢ με Ππαᾶϑ τεδαν 
ἰο 815 μαηά, με πσυϑί πο γεοῖζοι οἡ ᾿πηηγθάϊαίθ δηα συ] 5106 τεσ]. ὙΤΠΕ 
σουγβα οὗ ἴΠ6 νου 1 ΠΕ65565 ΤΠΔΠΥ ἈρΡραγεηΐ ἔΔ]] γε 5. ανε πῃ ΜΉΏΘΙΘ ΠΊ6Π 
ΠῚ {Π6 ἀρραζβηΐ οοῃαϊτομῃβ οἵ βισοεβθβ. ἼὙΠῈ ψη]56 8Δη4 51Κ11Π1] οἴῃ 
σαΐῃ ποιποσ “Ὀτεδα᾽᾿ ΠΟΥ ““[Ἀγουτ,᾽" δηά {86 1η]υβίϊοα οὗ ἰουίαπε 15 
ὍΟΥΒ6 ἰΠ8η [Πδἰ ραϊηϊεα ἴῃ [Π6 νγνοτάβ οὗ ἴῃς δας γιϑί, “Φ γοδέξας ζαμάαζεγ 
εἰ αζοοξ᾽ (Τνεῃ. 1. 74). 850 ἃ ροεῖ οὗ οἵζ οὑῃ {{πὴ6 [85 βιῃρ, 

“ΟΠ, 1 γα ἄτανν ἃ οἴτοῖθ ργεπηδίασα, 
Ἡ βά]αββ οἵ [αυ σαΐῃ, 

ΟΥΕΕαΥ͂ οἵ αυϊοῖὶς τεΐατῃ οὗ ργοῆΐβ, 5πτε 
Βαα 15 οὐγ Ὀδύρϑίῃ." 

ΒΕΟΥΝΙΝΕΟ. 4 Ογχαηιγιαγίαγι᾽» Ζ)εγογαζ. 

ΤἼῆς {βουσὶ οὗ ““1Π6 ταρθ ἢ βεεῃὴβ ἴο Ῥθ]οηρσ ἴὸ ἃ (τὸ θη οοπίοϑίξ 



190 ἘΘΟΠΕΒΙΑΒΘΤΕΒ, ΙΧ. [νν. 12, 13. 

[ῃ8 ψγῖ56, ΠΟΙ γεῖ τἱσμα5 ἴο πηθη οὗ πηάἀεγβίδηιηρ, ΠΟΥ γαῖ 
ἴανουῦ ἴο τηθῃ οὗ 5Κ11; αὶ {ππ|6 ἀπά σἤδηοα Παρρεηδίῃ ἴο 

12 [Π6Π1Ὶ 411. ἘῸΓ τήϑη 4150 πονεῖ ποῖ 15 {ΠΠ|6: 85 {6 
ἤβ5ηθ5 {Παΐ δὲ ἰδκθῃ ἴἢ δὴ 601] πϑί, δηά δ5 (ῃ6 Ὀιτᾶς {παῖ 
ΔΤ σδιρῃΐ ἴῃ [Π6 ΘΏΔΓ6; 50 476 ἴῃ6 50η5 οὗ ΠΊΘη 5ηδ͵θά [ἢ 
8 6.1] {π|6, δ η 1ἰ {4]]6 ἢ σα ἀθη]γ ἸΡΟη ΤΠ 611. 

ι3. 1η15 ψΙΒάοηΣ Πᾶνα 1 566 αἷἰθὸ ὑπά6γ (6 σιη, δηάᾶ ιὮ 

οὗ [Π1|5 παίαγτε μαᾷ Ὀδοοπλα [αΉ1]Π14Γ ἰο (ῃς ἄνα ]]εῖθ ἴῃ Ῥαϊθβίϊηθ, Ζ.6. 
αἰζεγ {πον Παά σομὴβ ἴῃ σοηίδοϊς νι ὐτεαὶς ΠαΌΙ5, δηᾶ 15 50 ἔδυ δῇ 
δὐραμιοηΐ ἔοσ {Π6 Ἰαΐευ ἄδίε οὗ [Π6 Ῥοοϊσ. 1η 1 Μδος. 1. 14; 2 Μδοο. 
ἷν. 9---14, φαπηθβ οἵ (15 Κιπα δἵε βαϊᾷ ἴο ἤανε Ὀξεῃ ἰπίγοάποθα 1ἢ 
Τευιβα θη ἀπά Απίϊοομπβ ΕΡΙΡΠαημθ5. Οἡ [ες δβϑαμηρίίοη οὗ ΑἸεχ- 
Δ αἀτδη δας ΠΟΥΘ ΠΡ γα ΤΑΥ͂ (Π1ηἰς οὗ {Π6 Ὠϊρροάτομμβ οὗ (μὲ οἱἵγ 85 
ῬΙΘβθηΐ ἴο {πε νυυϊοτ 5 τη], 

ζἤγι αγτα] «λα7ι.9] ΤΠδ ἢγϑί ογά 15 [δὲ ὑν]Οἢ 15 580 Ῥτομηϊποπὲ ἱπ 
οἢ. ἢ]. 1---τῦ ; [Πη6 βεοοηά 15 ἰουηα εἰβευνεγα ΟὨΪΥ ἴῃ 1 Κίηρϑβ ν, 4; 
ὙΉοτα 1ἰ 15 ἰγϑηβ]αἰβα “΄ Θσουττοηΐ,᾽ {Π6 Ἰατίευ ννοσα Ῥεϊηρ 564, 845 σουπη- 
ΤΉΠΟΏΪΥ ἴῃ ἴη6 ἘΏΡΊ5η οἵ [η6 τό δηᾶ 1γ|ἢ σοπίυτ!65, 85 ἃ βι  ϑίδηϊζνε. 
50 ἴῃ 5'Πα καβρθαῖα γα αν “(850 [611] Ὠϊπη, νυ [Π6 ὀεελ7 7471: 5 τηοΥῈ Δη4 
1655, ἴῃ 2 7]αηιεί, ν. 2. 

12. ἂς ἐΐλε βελες ἐλαΐ 76 ἐαδε2 172 αγὰὸ δυϊΐ 7161] ἼἽἼΠῸῈ νγογάβ ραϊηΐ 
ν ν αν [Π6 σα ἀβηη 655 οὐ σδ]δη 165 νη] οἢ ἀείεαϊς 411] τη η 5 ΡΌΓΡΟΒΕ5 
804 ΡΪδαηβ. ὍΤὴηδ ΠΟΘΙ νγἃ5 ἃ Παῖαγα] ΟἿΘ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΠΟΠΠΙΓΥ, Δ Π4 τηδαίβ 
[15 τὴ ΗΒ. ὙἹ].; ΕΖΕΙς. χὶ- 12, ΧΧΧΙ. 2: τον: νἱϊ- 22; ΠῚ ΤΠ 5) 1Π’ 
(ογαβίϊηρ ἐο ποΐβ ἃ Ρ8γ81}16] ἴῃ (Π6 ροείτυ οὗ ἀτεθοθ 80 “βου ]αβ: 

ἡτ᾽ ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες 
στεγανὸν δίκτυον, ὡς μήτε μέγαν 
μήτ᾽ οὖν νεαρῶν τιν᾽ ὑπερτελέσαι 

μέγα δουλείας 
γάγγαμον, ἄτης παναλώτου. 

“ΕΟ προη [Π6 ἰονγεῖβ οἵ Ἰτοΐα 
(δϑίβαβί 5παῦα οἱ οἱοβθϑί τ 651 695, 

50 [Πμαΐ ποῆθ, ἢΙ]]-σγοννη ΟΥ̓ γουΓΠΪα], 
Οου]ά ο᾽εα]δαρ {πε πξί οὗ θοπάᾶαδρε, 
Ὗοβ οὗ υηΐνεῖβ8] οδρίαγε." 

“ραηι. 347--350. 

γε ΠΊΔΥῪ σοΠΊΡαΥα {Π6 ΡδγΆ]16 15, ΟΣ (ῃς 1Ππβίγαίίΐοη ἄτανῃ ποτ {Πα 
ἐς παῖ Οὐ {πΠ6 ΤΟΎ ΠΕΣ, ΟἹ Β55. Χο: 2, οχχῖν. 7; τον. 1. 17.» νἱ. 5- 

185. 715 τυϊραηε ἄαὺς 7 σε αἴῷ} ἼἽΠ6 ὈΘΌΔΙΘΥ ρΡοϊηΐίβ {Π6 
ΤΟΥ] οὗ 15 ραν οι 5 τη χίτη ὈΥ ἃ 5ρ6οῖδὶ] 1Ππ|5ἰγϑίϊοῃ ἀηα 1 οδῃ 5ΟΔΥΟΕΙΥ͂ 
Ῥα ἀουδίεα ἰμαΐ ἴ νγὰβ οπβ ννῃοῇ [15 ἢτβί τεδάθυβ νου στεοορηΐβα, 
{Βουρ [π6 παΐατγα οἵ 815 τηείῃοά Ἰεα Ὠΐπὶ ἰο 5ρεδκ 85 ἰπ ϊηΐβ δηα ἀδὺκ 
Βαυηρ5, Ἔβομανίησ (Π6 ΠΙβίουι 4] οἰεπηθηΐ δἰζοσείμεσ, Ἐχοορί 850 ἔδυ 
85 Τῇ τηϊσῃΐ ΡῈ 80]6 ἰο γεδά Ῥείνγεεη {Πε 11η65. 
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σεθηηθ στεαῖ ἀπο τη6 : 2.476 τὐσᾶς ἃ. 11{{|6 οἱΐγ, Δη4 ἔδνν ἤθη 
νη 1Ὁ; δηᾶ {ῃογα οαιὴθ ἃ ρύθαΐ Κιίηρ δραϊηβί 1{, δηά Ὀὲε- 
βιεροά [{, ἀπά Ὀ.ΠῈ σύθαΐ Ὀα]νναυκ5 ἀραϊηβὲ 1: ΠΟ {ΠΕ6Γ6 
νγὰ5 Τουηα ἴῃ ἴ ἃ ῬΟΟΥΙΓ ΨΜ||56 πδη, δΔηα Π6 ὈΥ͂ ΠῚ5 νυ] οι 
ἀεο]νοτεα {Π6 οἷν; γεῖ πο πΊδΔῃ ΓΕΠΊΘΠΊ ΕΓΘα (ῃδΐ φα716 ῬΟΟΥ 
τη. ΓΠθη 584 1, γγβάοηι ζς θείίεῦ {Πδη ϑίγεηρστῃ: Πδνοῖ- 
{ΠΕ 1655 [18 ῬΟΟΥ 2)161715 ὙΥ]54 ΟΠ 25 ἀ65ρ1564, δη4 ἢϊ5. ψοτάϑβ 
αγὲ ποῖ πεβατά. ὍΠῈ ψοσάβ οὗ ννῖδε 2267 476 Ὠξατὰ 1ῃ αυϊοεῖ, 

14. λεγε τας α ζύ{ϊ εἴΖ}.] ὍὙΠ6 οἰἷἱγ Πᾶ5 Ῥθεὴ :Δθηςῇεοάᾶ ΌΥ οπα 
σομηπηιθηΐαίοσυ (ΗΠ Ζ15) ἢ Τοτα, ΜΏΙΟῆ ψγὰθ Ὀεβϑίοσθα πηβισσα βία ΠΥ 
ὈΥ Απεϊοομαβ [μ6 ατεαΐ ἴῃ Β.6. 218 (Ρο]Υγ}. ν. 66). 7οββρῆιβ ἀββου!θε5 
ἴϊ, ἴῃ 85. παγγαίίΐνε οὗ 15 βδίεσε ὈγῪ Δπίίοσομιβ 5: ἀεἴεβ (4222, Χ111. 7, ὃ 2)», 
5 “4 οἰἵγ Πατὰά ἴο Ὀδ ἰδίκεη,᾽" "αΐϊ νγα πον ποίῃϊηρ οὗ ΔὴΥ 5ρεοΐδὶ ἱποὶ- 
ἀεηΐβ σοτγθϑροπάϊησ ἰο {πε Δ᾽] δίοη ἴῃ {Π15 ρΡαᾶβϑϑασα. Τῃδ ἰεγηὶ ““ργεαΐέ 
κιησ᾽ Εἰ5 ἴῃ νῈ ἢ {Π6 ΒΥΡροίΠ 6βίβ, 85 α͵5δο 4οβϑβ {Π6 ίαοί [Πδἰ [Π6 δίεσε νγὰβ5 
ταϊβϑά, αὶ {Πα 15 411. ΤῊΒ βρ τ π8]15]ὴσ π᾿ ΘΥΡΥθί δ !Οἢ5 νυ] ἢ Πᾶνε ἰουπά 
ίανουσ ψἱἢ 7 5 ἀηα (τ βίη σου πλθηϊαίουβ, ἰΠ ὑγ ΠΟ [Π6 ΠΙΒΙΟΥΥ͂ 
τοργθβθηΐβ βομηθίησ Π|κ6 (Π6 αἰίδοῖκ οὗ ϑαίδῃ οῃ (πε ἴονγῃ οἵ Μίδηβου 
(45 'ῃ Βαηγδη 5 “τοῖν [77α7}, ταυβὶ θ6 τε]θοίεα ἃ5 δ] οσϑίηοσ δύ  γαγυ ἀπά 
[αηἰαϑβί!ς, 
αη μὴ ογεαΐξ οι τυαγᾷς ἀραϊτιοέ 1) ΤῊΘ “΄ ὈυΪνγα ῖ5,᾽ 85 1π (Π6 

ΟΙα Ταεβίαπηθηϊ ρΈ ΠΥ, ἀγα {πΠ6 οαΐτ-νγοΥκ5 οἵ {Π6 Ὀαβιίθσεῖβ, [Π6 ὈΔη].5 
ΟΥ πιοιηθβ ἔγοῦι ΠΙΟἢ ΠΊ1551165. ταῦθ ἤτον ἰηΐο ἴΠ6 ΟἸ(Υ (ςΟΠΊΡ. 
ΠΡ Ἀπ: 20: 2 951η: ΧΧῚ ἴδ. 2 (ΠπΘη: ΧΧΥΪ 1} 

156. ααἃ ἦξφ ὧν ἀξ τυΐραογιε αεἰζυεγοα ἐΐε ε11}] ΤῊ Πἰβίουυ οὗ {πε 
βίεσε οἵ Αθ6]- ει ἢ- ΜΙ Δα ηδἢ 1 2 5811. ΧΧ. 14--20 Ὀγεβεηίβ 8 βιισσεβίνα 
ῬδΙ81161, θαΐ {Πετα (Π6 νιβάομι (ῃδὲ ἀο] νου [16 ΟἿ νγὰ5 {μαΐ οἵ ἃ 
ὙΥΟΠΊΔΗ. 

106. εαάογι ἐς ὁφέίδ ἐλαηι εἰγε7ρ6}}] ΤῊΘ τηδχὶμπιὶ οὗ Ἷἢ. υἱῖ. τὸ 
ἰἴ5 ταργοάποβά, Ὀαὶ 1 15 ἰγανεῖβθα ΌὈΥ (Π6 ἔδοϊ {παὶ [ῃ6 ν]βάοπι τησβί 
οἴζεβῃ ΡῈ οοπίθηϊ ἴο γεηαῖη πητεοοσηϊδεα,. Τὴδ6 ρον Ὶ οἵ ἰῃ86 ρυΐβε 
ἴοο οἴἴδθῃ ρύξνδὶϊβ δραϊηβδί (ῃ6 νιβάοπὶ οἵ (Π6 ροοῖ. αἀΐ [πε Ρεβί, 
οἴΐβῃ, ἴῃ ννοσαβ Δἰγοϑαυ σπαοίεα (νεῖβα 11), 

“ΕῬχοθιίαβ ἰαπἀδίαν εἰ αἱσεί. 

“γα 5 ῥγαϊβεά, δηᾶ Ἰε οαὐ ἴῃ (Π6 οο]ά.᾽ 

ΤΌΨΕΝΑΙ,, δΖ. 1. 74. 

ΤΠ τηδιρίηδ] τείθγεησέ ἴῃ [Π6 Α. Ν. ἰο Μαῖκ νἱ. 2, 3 15 ποῖ ψιποῦί 
βρη βοαηοα 85 ἰηδἹοαίίησ (ῃΠς Ὠἰρηοϑε 1Ππβίγδέίοη οὗ [ῃ6 τηαχίπα, ἴῃ [ῃ 6 
ααδβίίοη ὙΏΙΟΙ ἀϑικεαά “615 ποῖ {ῃ15 (ῃ6 οαγρθηΐοσβ βοὴ [5 ἢδ ποί 
Βϊτη561} ἃ σαγρεηίεῦ ἢ ὍΤῊΘ οἤϊοῦ Ῥα ΠΟΥ 5. Τοσρεια]η 655 οὗ Τοβερῃ (αεη. 
Χ]. 23) ΒΈΡΡΙΙΕ5 δῃηοί μεσ οὈνίοιιβ ρ814116]. 

11. 1712 τυογας 076 τοΐξό 771071 αγὁ εαγαῖ {72 σιιῖφ} ΤῊΒ 1ῃουρΐ, 15 
Ε|κ6 {παΐ οὗ {Π8 ““φυεαΐ οὐὺ δηά {{{π ττοοἱ " οὗὁὨ [6 ἘπΠΡΊ5ἢ ῥγόνεῖρ. 
Τηδΐ ΟΠ [6115 οὴ πιβη, ἰπ [Πς Ιοησ τπη, 5 {πΠ6 σϊβάοιη μοβα ψογάς 
ΔΙΘ ΑΙ, Δη ἃ οΔ]ΠῚ, δη4 ἔδνγ, ποΐ {π6 ἀδβοϊαιηδίίοη οὗ [π6 ψἱηά-Ῥαρς 

", « 

- ὧι 

- 'ν] 
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1.8 ΠΊΟΓΕ ἴδῃ [Π6 ΟΥΥ οὗ Π1η} (ῃδΐ τυ] θεῖ δηηοηρ ἔοοΪβΒ. ὙΝΙβάοτ 
ζς Ὀείίεσ ἴδῃ ΕΑροΟ5 οὗ νγαῦ: Ὀᾳϊ ΟἿδ 5156 1 ἀδβίσογειῃ 
ΤΠ Οἢ σοοά. 

10 Τεδᾶ ἢϊδθϑ σδιβα {π6 οἷηξιηδηΐξ οὗ {Π6 δροίμεοδιυ ἴο βεπά 
ΟΙΟΠ ἃ βθηκίηρ βανοῦγ: 59. ἀοζζ δι Ἰ{{16 ΟΠ Ζήνι ἐαξ ἔς ἴῃ 
ΤαρΡυϊΔ ΠΟ ἔογ ]βάομῃ αλα ὨΟΠΟΊΓ. 

Οὗ Ρορυΐαῦ ογαΐοσυ. (οπρ. πε ἀεβοπρίϊοη οὗ Π6 Πῖσμεβὲ ἔγρε οἵ 
ὙΥ 54 ΟΠ ἴῃ [58]. ΧΠ]. 2; Μαίί. χ!. 19. Ηθ {Παΐ ““ συ] θεῖ διηοηρ' [0015 ᾽ἢ 
15 ποῖ (6 [Ὀο]]15} στα]εῦ, πὶ [Π6 τῆδῃ γγῆο ἴαϊτοϑ ἴῃς ΠΙρῃεβί ρος ἴῃ 
1Π6 σοΠΊΡΔΩΥ͂ οὗ ἔοοὶβ, απ σταάιαίεβ, 85 11 ννεσα, ἃ5 [ῃς. ϑεηΐου ΔΥΎΔηΡΙευ 
ἴῃ [Παΐ ο]455-115ῖ. θοῇ δῇ ΟΠ6 ἴ5 85 ἴῃ68 ““ρχαίίηρ ἴοο] " οὗ Ῥτον. 
ΧῚ ΤΟ: 

18. ᾿ὥαοηι ἐς δείζε7γ ἐλα7ε τυφαῤογις ο77 τυα7] ΤΠ τηδχίτη ρσθβθηΐβ 
Δηοίθεσ 1ΠΠπϑίγαίίοη οὗ [Π6 ᾿τοηυ οἵ Ὠἰβδίοτγ. Ὅὕηα δχοε]]επος οὗ τ ϊβάοιῃ 
15 Δοκηον])εασεά. (ομη5Ε] 15 ποτα πη [Π6 »χαΐεγ1ε οἵ ννᾶῦ; 1Π6 βἰδίεϑ- 
"Δ ΠΊΟΓΘ ἴΠδη [Π6 σεμείαὶ, ἀπ γεῖ ΟΠ6 ΠΊ8ῃ ὈΥ͂ 15 συ] ΟΥ̓ ΓΟ]]γ, ὈῪ 
[Π6 Ῥδύνεύβϑιυ συ ἢ ἱποϊι 465. Ὀοΐῃ ((μ6Ὲ Ἡδῦτανν νετὺ ἴου ““βϑἰπηεῖῃ ἢ 
ἢὰ5 [Π15 τηβδῃϊησ, 85 ἴῃ Ῥγον. ψ111. 36), ΠΙΔΥ τη ννμδΐ 1 Πδ5 [δ κβὴ Ὑεδῖ5 
ἴο Ὀτηρ ἴο ἃ σοοά ἴδβξ. ὙΤὴῈ ἀείδαϊ οὗ δῇ δ͵ΙΏΥ, ἴΠ6 τηοϑί (ευσ Ὁ] 
οδἰαβίσορηθ, τΔῪ οΟἴἴεῃ Ὀὲ ἰτασεα ἴο (ῃ6 ἰαοϊ {παΐ “βοῃπβ. οὔβ [85 
ῬΙαηάογεα,᾽ ἴῃ σΔΥΘ] 655} 655 ΟΥ̓ Ραβϑίοῃ. [{ 15. Ῥγορα]6 ἐπουρῇ {Παΐ, 45 
ἴῃ γεῖβα 14, {π6 νυ ΕΓ Πδα βοὴ ἀδἤηϊία Ὠϊβίοσγιοαὶ ἔαοϊ ργεβεηΐ ἴο ἢϊ5 
{μουρῆςβ νν]οἢ νγα δῖα ἀπ 0]6 ἰο ἀθητγ. Τῆς ἰδίου οἵ Α]μδῃ, ἴῃ 
75}. νἹἱῖ. 1---12, ργαβθηΐβ ἃ βιίποϊεηΐ 1Π]πϑἰσγαίίοη. 

ΘΗΛ ΡΝ χ- 

1. εαά Μῆες ξατίδ 116 οἵγιέγτογ 9, ἐδ αῤοέλεςα7γ7})},) ὙἸδα ἀϊνιβίοη οὗ 
{π6 οῃαρίθιβ ορβεῦγεβ ἴΠ6 σοηπμθχίοη. ΤΠ ΤηᾶΧ]Π) ΠΟΥ Ὀεΐοσα τ5 15 θαΐ 
1ῃ6 Πσυγαίϊνε Ἔχργεβϑίοη οἱ [Π6 ἔδοϊ βίαίεα, ψιμου ἃ ράγ 16, ἴη {Π6 
Ιαϑὲ νεῦβα οὗ οἢ. ἴχ. Τῇδ ““Δἀεδᾶ ἢϊεβ᾽ δῖε, ἴὴ [6 Ηεῦστενν, “ ἢϊθ5 οὗ 
ἀεαίῃ,᾽ ργόρδΌ]υ, 2.6. Ῥοϊβοῆοιιβ, Οὐ βρίησ ἢϊαβ οὗ ἴΠ6 ἀπηρ-ῆν, ΟΥὉ 
σΔ ΠΟ -ΗΥ ἴγρθ. ὅς ᾿Ἰηβεοίβ, Βπάϊησ [ΠΕῚΓ νγαῪ ἱπίο ἃ ναβε οὗ ρύξοϊοιβ 
οἰηἰπχεηΐ, ψου]Ἱα ὰχῃ 115 ΠΠαρΊδησα ᾿ηΐο ἃ [τα οἄουγ. Τῃδ σουκ οὗ 
Δ} ““ΔΡοΐΠΘΟΔΥΥ ἢ ΟΥ̓ ΤΠ δοίαΓοΥ οὗ ἀησιεηΐβ νγαθ ΟΠ6 ΠΕ] ἴῃ ΒοπουΓ 
ἴῃ Τεγιβα θη, δηα [ῃ6 σι]]5 ἴο ΏΙΟ ἢ {ΠεῪ Ὀεϊοηρεά Παᾶ ἃ βρεοῖαὶ 
βίγεεῖ οὐ Ῥαζααῦ.0 Εδνν βἰτπ4δ5. σου] ἀδβοῦθε τόσ υἱνια]ν {ΠῈ 
ἰαϊηίησ ᾿ἱπἤπεπος οὗ ἴο]]γ, τόσα] οὐ ᾿πἰθ]]εοΐαα]. [Ιί 15 ἴο {πΠ6 [0]] δ5 
ΕΧΡΎΈββῖνα 85 “ἃ Π|{|6 Ἰβανεη Ἰδανεπείῃ [Π6 γΠ0]68 1ππὴρ ᾿ οὗ τ (ογ. ν- 6. 
ΤῊ Ἵσχρεγθηςσα οὗ Ἐν ΕΥῪ ἀδΥ 5ῃ6ν5 τι1ι5 Πονν {Π{{16 51η5 ΤΏ [Π 6 ΠΟΌΪΘΠΕ55 
ΟΥὗ ἃ σύεαΐ ομαζδοίεγ; ρτοοσαβιηϑίϊομ, ἰδ] Καίξνεηεββ, πη βοϊβίοη, ονεῖ- 
ΒΘ ΠΒΙ ΓΙ ΘΠ655 ἴ0 ᾿ΎαΪβῈ ΟΥ̓ ὈΪΔη16, ἀπάτα ἰευ ΟΥ̓ ἀπάτα ἀεβρομάβδπμου, 
νγαηΐ οὗ 5ε] ΟΠ ἾΓΟΙ Ονεσ δρρείε5 Οὐ Ῥαββῖοῃβ, [Π 6586 ἔπτη [6 ἔγαΡΎΔἢΟ8 
οὗ ἃ σοοά παπια (ςἢ. νἱϊ. 1) ἰηΐο {μ6 “111 βανοῦγ ᾿᾿ ψἜΙΟΠ 5Ε1ΠΚ5 πὶ [8 
ΠΟΒ(Γ15 οὗἩ τηδη κἰ πα. 

σ0 ἀοἱᾷ α {2216 7γο11}] ΤῊΣ σοταρΙείεπεββ οὗ [Π6 ργονεσθ ἴῃ {Π6 ἘΠ ΡΊ5ῃ 
15 ορίδιηβα ὈΥ {Πε6 ᾿πβοτίϊοῃ οὗ [πΠ6 σγοσάβ “50 ἀοίῃ.᾽ ὙὩΤῊΙ5 15, Βούγαυεσ, 
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ἃ βοιμδυπαὶ ονοῖ- Ὀ0]4 τηδηϊρυ]αίίοη οὗ {Π6 ἰθχί, ἀπά 1 σϑιηδΐπῃς ἴο 566 
ὙΠ ΠΟΥ ννῈ οδῃ σεῖ δὴ δάδαϊμαία τηβαηΐηρ νυ πουὺΐ 11, ΤῊ ἔσθ τεμάθπηρσ 
βθϑιὴβ ἰο 6 δ5 [Ὁ] οννβ, ΝΙΌΟΥΘ Ῥσθυ δῖ] Ρ᾽ (115 [ἀκ 65 [Π6 Ρ]αςε οἵ “" ἢ]πὶ 
[Πα 15 ἴῃ σαραίδίοη, ἡ [Π6 ῬΥΪΤΉΔΥΥ͂ πηθδηϊηρ οὗἩ (ῃ6 τοοί Ρεΐηρ {πδΐ οὗ 
νγ Ιρ 1) ὑμ81 τγίβάοιῃ δ ηἃ ΠΟΠΟἿΙ 15 ἃ 110016 70117. ΤῊ15 σῖνεβ βυρβίδη- 
{14}}ν [ῃ8 βᾶτὴ8 πηθϑηηρ᾽ ἃ5 [Π6 ργαβεηΐ ΕΠΡΊ5ῃ ἰοχί, [Πουρ ἢ ἴῃ ἃ αἀἸῆετ- 
δηΐ ΠΠΔΠΠ6Υ. ΤμαῈ “ΠΕῚ6 [Ο]]Υ ᾿᾿ οαἰννεῖρηβ {Π6 νυ ]βάοτη, πα αἰ τα] 5865 
Ῥοίῃ 115 δοίυα] ναι δηα (Π6 δϑιϊπιαΐθ τηθη ἰογπι οὗ ἰ{. Τιοοκὶηρ ἴο 
[Π68 Ιαπρτιαρα οὗ οἢ. νἱ]. 1, (Πη6 εἴξεοί οὗ ἃ 1116 (ΟἸ]Υ οα {π6 τεραίζδίίοη οὗ 
{Π6 νγῖβα σου] βθεπὶ ἴο Ὀ6 [Π6 ῥγοϊηϊηθηΐ πουρης. ΒΥ 50Π16 ΘΟΙΩΠΊΘἢ- 
ἰαΐοτβ {ῃ6 ΕΠΡΊΙΒΗ τηθδηϊηρσ οὗ {πῸ ψνοσαὰ 15 γείδὶ θα ὄνεὴ ἢ {Π15 σοη- 
βίσαοίίοη “΄ 2770γ6 ἀϊολίν 2γσεαὶ (. 6. ἴὰ (Π6 ορίηΐοη οὐ [Π6 πηι! ΚΙ Ωρ) 
ἐδ α 6 γοίζν δα τυϊξαογε ἀγα Ζογιοτεγ,,᾽ πὶ {Π15 ἀδϑίγους {πΠ6 ρδγα]- 
16] θὰ ἢ [Πη6 ἢγϑί οἰαιβθ. ὙΠῈ ψ εν ἄοεβ ποί ἤξγα βρβεαὶς οἵ {Πε 
ὉΠάμῈ ΠΟΠΟῸ ρϑϊά ἴο [Ὁ]]γ, πὶ οὗὨ 115 τα Πν ἀδβίγασεινε ρονγεῦ ὄνεῇ 
ΜΉΘ η τηδίοῃεα ἀραϊηβί νν]ϑάοπ. ΠΕ βαγίηρ βου θεά ἴο [Π6 ΟΠδηςε ]οῦ 
ΟΧΘΠϑΕΘυη σΟΠ165 ἴο Ομ ̓5 τηϊηά, ““Οαγιἐμ σαῤὝεγιέϊα γοραξι7. γγε2ε7ταἼτες 1 
Οπδ [Ὀο] 5} ρυΐηοθ, οὐ ανουσίίθ, ΟΥ̓ ΟΥΑΙΟΥ ΡῥΎαν αὶ ]5 ἀραϊηϑί ἸΠΔΗΥ νν 156. 
Ομπε εἰετηεηΐ οὗ [ΟἹ] ἴῃ {Π6 σμαγδοίευ ρτανα1]5 ον ΕΓ ΤΠΔΩΥ ἘΧΟδ θη 65. 

2. Αὶ τοὖὔδο »ηαγς ζέαγέ ἐς αέ ἀίς γέρἀέ λαγ4] ΤῊΘ βυιθο ϑηι οὗ πα 
τῖσῃξ οὐ {Π6 Ἰεἴς μαηά, [Π6 ἰουπηεσ ροϊηϊηρ ἴο εἤεοίνα, [Π6 Ἰαἰίεγ ἴο 
᾿πεῆεοίίνα, δοίΐοη, 15 580 παίασαὶ {παΐ 1 15 ΒΟδΥ ΘΙ ΠΕΟΘΘΒΑΥΥ ἴο ἰοοῖκ ογ 
15 ΟΥΡΊΠ ἴῃ [Π6 5ρεοῖδὶ ἱπουρηςβ οὐ συβίοτηβ οὗ {15 οὐ 1παΐ παίίοῃ. [1 
5) Βονψενοῦ, ποι σθα 8, ΡΥΟΡΑΌΪΥ δ5 δποίμεσ ίγαοα οὗ ἰῃ6 ατδεεῖς ἰη- 
ἤπθποα ΏΙΟἢ ρεύνδάθβ [Π6 Ῥοοϊς, {πΠαΐ [15 βρεοῖδὶ βυυηθο] ϑῖὴ 15 ποΐ 
[οι πα εἰβανῆεγα ἴῃ {Π6 ΟἹ Τεβίατηθηΐ, ἴῃ ]οἢ ἴο “6 οἡ {Π6 τὶρῃί 
Βαηα᾽ οὗ ἃ τηδῃ 15 ἃ βΞΥἤοῃυτη [ΟΥ̓ ρῥγοίβοίϊηρ Πὶπ (5. χνὶ. 8, οχ. 5), 
ΜΉ16 ἴο ““5ἷ1 οἡ {π6 σίρῃξΐ Παηά,᾽" 15. ἴο ὁσσαρυ [ῃ6 ρῥΐαος οἵ ποῃουῦ 
(Ρ5. οχ. 1). Ἷἢ Οτεεοα, οα ἴπ6 οἰμεσ μδηά, (86 βρυγαίϊνε βἰσηὶἤσδηοα 
νγὰ5 ἉΙΔΘΙΥ γεσορηθεα4. ΤὍΤΠε Ἰἰεῖ γὰθ ΨΠΠ δυρυγθ δηα αν πο 5 (Π6 
ὉΠΙΠΟΚΥ ααδτίεσ οὗ [Π6 ἤξδανεηβ. 80 {πῈ ϑβυϊΐζοτβ οἵ Ῥεπεῖίορα 566 δὴ 
11-θοάϊηρσ ομηεῃ : 

αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυθεν ὄρνις 
αἰετὸς ὑψιπέτης, ἔχε δὲ τρήρωνα πέλειαν. 

Βυΐ ἰο ἴῃεηλ οϑὴβ 8 ΟΠΊΘη ΟἹ {Π6 Ἰἰεῇ, 
Α Ἰοίγ βαρὶβ, μοϊάϊησ ἴῃ 15. οἱαννδ 
Α Πμμα ἄονε.᾽ 

Οἵ. ΧΧ. 242. 

ΟΥ 511] πλοῦ οἱσβεὶν ρδγβ]]6], δ5. 1πα]σδίησ ἃ τη τνναγρεα δηά ρεί- 
. Μψεγίθα ὈΥ πηνίβάοιῃ, ἴῃ ΘΟΡΒΠΟΟΪ65 : 

οὔποτε γὰρ φρενόθεν γ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά, 
ποῖ Τελαμῶνος, ἔβας τόσσον. 

““ ἘῸΥ ΠαΟνΘΥ αἶθθ, Ο βοὴ οὗ Τεϊδιηοῃ, 
Ἡδάΐβε ἴοι ἔγοιη γθᾶβοῃ ΡΌΠΕ 50 ἔδυ. δϑίσαυ, 
Ττεδάϊηρ [Π6 1εξ-Παηα ραίῃ.᾽ 

ΑἽτας τ84. 
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- πϑατί δἱ ἢ15 [εῖ. ὕἵε8 αἷ5θο, θη ἢ6 [ῃδἴ 15 ἃ ἴοο] ψικείῃ 
Ὀγ [πε νυ, ἢ15 νυιβάουῃ ϑ] 6 ἀΖηι, ἀμ ἢδ 5δι ἴο ἘΥΕΥΥ 
οΠ6 ἐλαΐ ἢ Ζ5 ἃ ἴοο!. 

, [{{8 8ρ|᾽Π| οὗ {Π6 ΤΌ]ΟῚ τἶϑα ὉΡ δραϊηβί ἴπ66, ἰΙεανα ποῖ 
[ΠΥ ρ]δαςε ; ἔοσ γἱεϊάϊηρ ρδοϊβείῃ ργθαΐῖ οἤδβῃοςαβ. 

ς- ὙΤΠΕΙ͂Θ 15 δΔη 6ν]} τυλϊεΐ 1 ἤᾶνα βεθὴ ὉΠάΘΥ {Π6 σὰη, ἃ5 8Δῃ 
6 ΕἰτοΥ τυ ίοζ ρυοσβεάσδίῃ [τῸΠΔ [Π6 ΤΌ]ΘΥ : [ΟἸ]Ὺ 15 δεῖ ἴῃ ρτεαδΐῖ 

Οὐ ονῃ 86 οὗ [6 ψοτχζαᾷ “ὁ 5: βίου "15 οἵ σουγβθ, ἃ ϑυγνίναὶ οὗ {6 
βϑτὴ6 [δε] ]ησ. ὙὍΤπηε Πιρῃεβί δρρ]ϊοδίίοη οἱ {8 βϑυῃθο]βυη 15 ἰοπ πα ἴῃ 
ἴῃοβε [δὲ δῖα βεῖ “"Ἠὀῃ [86 στῖρῃξ Παηα᾿᾽ δηὰ ““οὴ {πῸ Ἰε ἴῃ {ῃ6 
ῬδΥΔ016 οὗ Μαίι. χχν. 21---46. 

8. γα αὖδο, τυλεγ: ἀδ ἐλαΐ ἐς α 709 τυαϊξείλ ὁγ ἐἦε τυανἹ ΤῊδ σεπθυαὶ 
αὐ οὗ {π6 Ῥγόνεγ 566 π5 ρ]αῖη ἐποιρῃ. “““)ε7ι τυλεε ἐλε 7ροἐ ἧς 172 
2λε τὐᾶν (εἰ ΠοΥ ΠΠΓΘΓΆ]]γ, “ΠΕ Παν Υ ἀπά ΠΈύθνευ ΠΕ ροαβ,᾽ οὐ ἔρσι- 
τανε, “ΘΕ Πα Πᾶ5 θβεη ραυΐ ἴῃ {Ππ6 τὶρῃΐ ραΐῃ οἵ σοοπάποιἾ, δής 
λεαγέ (ἴ. 6. Ἠ15 Ἰη(6 116 οι) γαῖ ἴηι, ἀγα ἀξ ἡιαγιγεείς ζ15 γολν." ΤὍὙΠΘ Ιαϑί 
οἴδιβθ, μονγανϑῦ, δἀηη5 οὗ ἔννγο σοῃϑίγποίοηβ, βοῇ οὗ ψ ηΟῆ Πᾶς {Π6 
βιρροχί οὗ ΒΙρῃ δυϊπου 65, (1) δ σαϊέζ ἐο φυθ7γ ογιδ ἐλαΐ λέ (ἴῃς ἴοοὶ 
ἈΠ 56]ὴ ὦς αὶ γοοΐ, 1. 6. Ὀεΐγαγβ ἢ15 ὉΠ 5401 1 ΕΥΕΙΎ ΜΟΥά ἢς πἰίεγϑ ; 
ΟΥ (2) 1δ σαγς ἐο δ067}) γιατ ἐλαξ 16 ([ῃ8 τβδῃ πα τηβεί5) 25 ὦ )οΐ, ζ. 6. 
ἴῃ 15 βε! οοησεῖ μα [Π]η]κ5 παι ἢ6 8]9 6 15 νγῖβε (ςουρ. Ἀοη,. χἱϊ. τό). 
Οη πε ψΠο]ς {Π6 Ἰαίίεσ σοηβίσχιοίοη 5θθιὴβ ργαίεγα Ὁ] 6. 80 1{ 15 πο- 
ἰοΥ]ΟΌ51Υ {Π6 τηοϑί βισηϊβοδηΐ βυπηρίοτση οὗ ᾿πβδαηῖῦ [ῃδί [Π6 ρΡαίεηΐ ἸοοΪκ5 
ΟἹ 81] οἴπιεοῖβ δ5 ἰἴπβᾶηθ6. [{ τηδὺ Ὀ6 ποίβα [Πδΐ (1) Ηπᾶ5 ἃ ρδγ8116] 1ῃ 
Ῥχον. χίϊ. τό, χν]]. 2; (2) ἰῃ Ῥγον. χχνΐϊ. τό. 

4, 74}ε ς2ιγξ οὗ ἐδ γε 7 γῖδε τ αραἼγι5: 126] Τὸ [Πς8 ρΡἱοΐαγα οὗ [Π68 
Ῥοαδϑβίξα] 56] Γαβϑοσίοη οἵ [Π6 ἴοο] 15 Δρρεμαβά 88 ἃ οοηίγαβί, [Πδΐ οὗ {ῃ8 
561 -εῇδοοιηεηΐ οὗ {Π6 γγῖ56. ὍΤηδ βοθὴβ Ὀσγουρηΐ Ὀαίοσγα τ 15 ἰμαΐ οὗ ἃ 
βἰδίθςεμηδη, ΟΥ̓ ΠΊ ἰβίθσ, νἤοβα δάνιοβ ΓὰΠ5 σοπηΐευ ἴἰο ἐμαὶ οὗ {π86 σχαΐου. 
ΤῊΣ ““βριστῖῖ,᾽ ναὶ να 5ῃου]α 681] [Π6 ““Τϑτηρεσ, ᾿ οὗ {πε Ἰδίίευ “"υῖβεβ ἀρ 
αραϊηβί (Π6 ἔουτηεσ. Υ̓ Παΐ 5}4]1] [Π6 δάνιβεσ ἀοῦ Ηϊ5 παίιγαὶ ᾿τηρα]βα 
15 ἴο “Ἰεανε Π15 ρ]δςε,᾽ 2. δ. δἰ ἴΠδὺ ἴο οσὰΐ βῃοσγί [15 ᾿πίεγν!ανν, Οὐ, γαϑῖρτ 
15 οἷῖοςαθ. Ηξς νοη 6 5] σηϊθα, ν}1}} ποῖ ραΐ ἀρ ἢ σοπίτδαϊοίίοη. 
ὙΤΠαΐ, Πονγενεῖ, 15 ΡΥ ΙβεὶῪ ἡ δὶ {Π6 ψῖβε οἵ πϑασγί 11] ποί 4ο. γε, 
2. 6. ἴῃ6 ἴθιηρευ οἵ σοποι]]αίίοη ((Π6 Ἡ ΘΌγανν ποὰη 15 ΠΠ ΘΠ {πε ζεαζζγιρ, 
οΥ ἴῃς ζεαζίλν, ἡεοοαΐ οἵ γ117141) τε: ἔο γε5, ΟΥ̓ 225 α σΙοΐ ο, ργεαξ 977 27265. 
ΤἼδ ΠΙβίουυ οἵ 411 παίίοῃβ, ουστ οσχῃ ᾿πο 464, ργαβθηΐβ Δ ]Ο]4 ᾿ηϑίδησοϑ 
οἵ Ροίἢ τηοάςβ5 οὔ δοίΐοῃ, βουηβίτηθϑ, 85 ἴῃ [Π6 οαβε οἴ (Ὁ ῃδίῃδῃ 5 ῬΡβ ῃανίουσ 
ἴο ἄἀξεοῖρε 11Π1., ἴῃ [Π6 βαπηα βίαίθβδιηδη αἱ αἰ ἤεγεηΐ {1η165, βουηθίϊηγ65 1 
1η6 δἰ(ττπά68 οὗ τῖνδ] βίαιββδπηθη ἰονναγάβ [Π6 5816 βονθγείρῃ. [Γηςαυρσείουϑ 
Δίζεσ {ΠΕΙΓ τη εὐ, βθείηρ εἰ ΠῈσ ἴΠ6 ρΟ]άθη ΟΥ̓Π6 511νῈῚ 5146 οὗ {Π8 
5Πη16145, Βανε τείεσσεα [ῃ6 ἰαβί νγογάβ εἰπε ἰο [ῃ68 ΔΗΡΥΥ δοίβ οὗ {Π68 
ΓᾺ]ΘΥ, ΟΥ̓́Ϊο (Π6 51η5 οἵ γβθε]]οη ἴῃ [Π6 πλϊηϊβίθσ, Τί σδῇ 5οδΎ Εν ΡῈ 
ααεβοηεά, ποννενοσ, [Πδὲ [6 ργονετῦ ᾿πο]4ε5 θοῖῃ. Τὴ τηδχίτη ἢδ85 
115 Ῥᾶγα 116] ἴῃ οὐσγ ΕΠΠΡΊΙ5ἢ ῥσόνευρ, ““1,εἀϑβί βαϊα 15 βοοηδϑβί τπθηα64.᾽ 

5. Δ4Σ αὔ 67707. τὐλίεολ 2γοεσοεαφέζ ἡγογὲ ἐδ γι267) ΤῊΘ Ἰαϑί νψοτγά 
ΒΕΓν65 ἃ5 ἃ ΠῚ σοηηθοίϊηρσ (15 νεῦβε ΜΠ [Π6 ργεοθάϊησ. Τί τηϊρῃΐ 



νν. 7, 8.} ΒΟΘΠΕΒΙΆΞΙΤΕΞ, Χ' τος 

αἸρηϊγ, δηα {Π6 τίοἢ 510 ἴῃ Ἰονν ρδοθβ. 1 Πᾶνβθ β6θὴ βενδῃηΐβ 7 
ΡΟ ΠΟΙ͂Β65, ΔΠ4 ΡὈΓΏΟ65 ϑγΑΙ ΚΙΩΡ ἃ5 βεσνδηΐβ ἸΡΟῊ [ῃ68 Θδτίῃ. 

Ηδς (παὶ ἀϊρρείῃ ἃ ΡΙζ 5Π4]} (8}}] Ἰηΐο 1ἴ ; ἀπα ννῆοβο Ὀτξακ- 8 

ΡῈ νγῖβθ αἱ {{π|ὲ5 ἰο Ῥον ἴο {ἰπ6 ἰβρεὺ οἵ ἃ ἀδβροίίς στα]θσ, θὰΐ {Π6 
ΤΌΪΟΥ νγὰθ ποῖ δἰνγαγβ τὶσῃί. μαΐ (ες Θϑρδῦθσ πα βεϑθὴ νγαβ ἴο 
Ηΐμλ ἃ ὈΪοῖ προη {ῃ6 σονεγηπηθηΐ οἵ Πἰπὶ ῆο 8] ονγεα 11. ὙΠοτα 1165 
Ῥεϊονν {86 βαυγίδοθ ἰῃ8 Πα] ϑαρρυβββεα {πουρῆς [παι {Π15 ἀποιηδ]υ, βἰαΐεα 
ἴῃ {Π6 ποχί νεῖβθ, ψὰ5 85 ἃ ὈΪοΐ 'ἴπ [ῃ6 σονθγζῃητηθηΐ οὐ [6 βϑιρυε πα 
Ε]ΕΥ οὗ {μ6 ΤΠ] ἰνεῖβθ. ΤΟ ηΙ αν [ῃ6 νγοσὰ να πϑεα ἴῃ {ῃ6 Μοβαὶς 
Τὺ οὗ {Π6 ᾿ἱπνοϊπηΐαυυ 51πη5 οὗ Ἰρῃμούδηοα (1μῈν. ἱν. 22, 27, ν. 18). Τὴ 
ἘΠΕ 181 αἰβί αςοη οὗὁἨ ΠΟΠΟυΥΒ 5θθιηβα ἴο ΠΊΘη δἃ5 ἃ ὈΪαμάογ οὗ Ῥτο- 
ν] άθηςΕ. 

θ. Ζ ον ἐς φεξ 171 σγεαξ αϊοητέν, αγια ἐδέ γίελ οἱξ 172. ἴοτυ 2[ας6] ἘῸΥ 
ἐσγραίὶ ἀΙρηΙΥ," Πίογα!Πν ρυθῦ Ὠϑῖρῦβ, ΤῊΘ “ἐσ ἢ ἢ παῖδ αὔε ἰῃοβα 
Ὑγὴ0 ΟΥ̓ Οἰγἢ ἃπα ϑίδίίοῃ αἵ ἰοοκβά οὴ δ5 ἴπΠ6 παίμχαὶ σὰ]εῖβ οὗ 
τηδηκίηᾶ. 00 πλθη, πκ8 {[ῃΠ6 ἀρχαιόπλουτοι ([ῃ8 ““τηξῃ οὗ δῃςρεβίσαὶ 
γΈΔ 11}. οἵ ατεεῖ ρο ἴσ4] νυιίευβ, (Ατιβίοί, δὐλδΖ. 11. 9; Αεβοῃ. ἄραι. 
1043) 84 ψγΊ58 ΤᾺ]ΕΙ ἀββοοϊαίεβ συ] ἢ ΠΙΠΉ561} 85 σου 56 ]]1οΥ5. ΤΠ ἰγτγδηΐ, 
Οὐ {Π6 οἴμεὺ παπᾶ, {κὸ Τουΐϊβ ΧΙ. εχαὶίβ [ῃ6 Ῥδϑεθοσῃ ἰο {Π6 Ρῥ]δςα 
οἵ Βοῃουζ, ΟΥὁὨ κα Ἐινγατά 11. οΥὐὁἨΘ  Ϊαπηε5 1. οὗ ἘΠΡΙδηά, οὐ Ηδητυ 1Π|. 
οὗ ΕἼδηοθ, Ἰανιβῃ85 αἰ στ 165 ΟἹ Π15 ΤΙ ΠΙΟΠ5. 850 [Π6 ΨΥ ΠΟΥ ΤΩΔΥ ΠαγΘ 
566 ῃ Αρσδίποοϊβα δπα Πα Ὀσοίῃϑυ, 811- Ῥουγευία], ἃ5 τηἸβίτεβϑϑ δηά ἔανοιυτγία, 
ἴῃ [Π6 οουτί οὗ ῬίοΙοαΥ ῬΕΙοραίοσ (1 βίη ΧΧΧ. 1). 

Ἴ. 1 λαῦΐε “6672 567 αγιέ5 {2022 ἦ07545)] ἽΠΘ σεπεύαὶ ἰδοὶ οὗ {π6 
ῬΙΕνΙΟΙ5 γΕ 58 15 Ταρτοαποθα ΜΠ] τπῆοσα αἀγδτηδίϊο νἱνάπεββ. ΤῸ τὶάβ 
ΠΡΟ ΠΟΙ͂ΒΕ5 ὅἷ)χὰ5 ΜΠ (Π6 ῬδυίῃῖΔη5 ἃ 5ρεοῖδὶ ἀἰδεποίίοη οὗ {Π6 ΠΟΌΪΥῪ 
Ῥογῃ (Τυϑπ ΧΙ]. 3). 5ο Μογάβοδὶ στἱάθβ οῇ Βούβερδοκ [Πγουρἢ ἰΠε 
ΟἸΥ 8δ5 οῃβ ὕῇομι {πΠ6 Κίησ ἀεΠσῃϊεα ἰο Ποποῦγ (βίῃ. ν. 8, 9). 80 
τὴ8 7 ῥείς ἴὰ ἴῃς Ρο]ν οὗ ϑοίοῃ, δηᾶ (μ6 ΦψμζΖζος ἴῃ {μαὶ οὗ ϑεγνὶας 
Τύ]1π|5, τοοῖκ ἐπΕῖΓ ρΙαοθ 845 σταργεβθηίησ {Π6 οἰειηοηΐ οὗ δυϊβίοοσγαίο 
σε. 80. Ατιβίοια ποίββ ἰπαΐ {ῃ6 Κεερίῃσ ἃ ἤοῖβε (ἱπποτροφία) 
νγα8 {Π6 βρεοΐδὶ αἰβιποίΐοῃ οὗ {Π6 τίοῃ, δηα {πδγείογα {παΐ 411 οἰξ165 
ΜΏΙΟΒ αἰτηεα αἱ μλ]Π]Π}8ΥῪ ϑίγεηρίῃ ὑγεῦα Θββ Π 18}}} ατγιβιοοσγαίίο (22. 
ΙΝ. 23, 1. 7). 80 [1ῖπ {Π6 δαυ! δῦ ἄδγβ οἵ Ευτορεδη ἰηίεσσουσβα ΜΠ 
Τύγκευ, ἘΠσοραθδη5 σΘΠΘΥΔΙΥ ὙΕΙΘ. ΟἿΪΥ Δ] οεά ἰο χτἱάθ Ομ 85565 
ΟΥ̓ ΤΉ.165, ἃ 5ρθοῖαὶ Ἔχοθρίϊοῃ Ῥείησ πιδάβ ἴοσ [ῃ6 σοηβα]5 οὗ {πε σγϑαΐ 
Ῥονγεῖβ (Μίδαπατγε!!, “ρει ,ηῦοηι Αοῤῥο, Ρ. 4902, Βοῃπη5 ΕΑ ΟΠ). 
Οὐν οὐ ῬΓΟνΕΓΌ ““5εῖ ἃ Ὀθσρδαὺ Οἡ ΠΟΙΒΘΌΔΟΚ, δηα ἢθ ΨΜ1] τἱάς ἴο 
τῆς ἀδν:}" 15. ἃ ϑυγνῖναὶ οἵ [ῃ8 βατηβ ἔβε!ησ. ΤΠ ταῖσι οὗ ΡίοΙ ΠΥ 
ῬΗΠοραΐου δμα ΕΡΙρἤδηαββ ΠΊΔΥ͂ Πᾶνα ρῥγαβθηϊθα τηϑηΥ 1Ππ|δίγαίοηβ. οὗ 
ψΠδί [Π6 νυυϊίεσ ποίβ8. 

8. 412 ἐλαί αϊρρείλ α 21} ὁ«λαϊζ γα ἐγείο 11] Τί 15 βοδγοεὶν ἃ ργοβέδθ]α 
ἴα κ ἴο ἐπάβανοιγ ἰο ἰτᾶσα ἃ νῈΕ͵Υ͂ οἰοβα σοηηθχίου Ῥείνγεθῃ (15 δπά 
[Πῃ6 ρτξοβαϊηρ νεῖβεβ. Τὴ ᾿ΥΓΕΥ 65 σοί ᾿Ἰηΐο ψῇῃδί γγα ΔΎ 68]] [Π6 
σῃοΙηΐο, ΟΥ̓ ΡΙΟγΕΥ -τηδ Κίηρ, βίαία οἵ τηϊηά, δηά, δ5 ἴῃ (ῃ6 Βοοῖς οὗ 
Ῥτονεχθ5, Π15 γεῆβοϊίοηβ σοπῖθ οὐδ ΜΙ ΠῸ ν ΙῪ ἀδῆηϊίϊ οὐ Ἰορίοαὶ 
βΒεαιθηςθ. ΑἹ] μαΐ νγε σϑῇ 580 15 (παῖ {π6 σοηίεχί βθειὴβ ἴο ἱπάϊοαΐθ 
ἴπαὶ [ῃ6 τηδχίτηβ ΜΏΙΟΙ ἔΌ]]ονγ, ΠΚ6 ἔποθα μΐοῃ μανε σοῆς Ὀεΐοσε, 
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δίῃ 4 πεβᾶάρβ, ἃ βερεηΐ 584}} ὈΠῸ πη. Ὑὕμοβο τεπηονείῃ 
οἴοῃθϑ 5Π4}} ῬΡ6 δυσί {πογοσιῇῃ : σπα ἢ {Παΐ οἰδανείῃ ψοοά 
5881} ΡῈ εῃμαδηρεσεά {ΠογθΌγ. 

᾿παϊοσαία α ψῖ46 ἐχρεγίθποα ἴῃ {Π6 116 οὗ σουγί5, δηά (Πδὲ {π6 Ἄχρευίεποα 
οὗ ἃ σουγίου ταίμευ ἰμδῃ οὗ ἃ Κίηρ, δη4 δοσοσάϊηρ]ν Πηα {Π6ῚΥ οΠϊεξ 
ΔΡΡΙΙοδίίοη ἴῃ (Π6 τερίοῃ οὗ πιδη᾽5 ρο] 4] 116, δηα {πδΐ {Ππεὶγ σθπεγαὶ 
ἀπ ἰ5 (ῃαὶ 811] στεαΐ δῃΐθυρυίβθθ, Ἐβρθοίδ ]γ ΡεΥμαρ5. 411 δῃίευρυῖβοσ 
ἰμαΐ ἴῆνοῖνα οἤδῆρα, ἀσβιίγιοίίοη, σενοϊας!οἢ, ἤν θοῦ οὗ {μη 15 
5ρθοῖδὶ ἄδηρεσ. ὍΤῇα ἢτγβί οὗ [Π6 Ῥγονειθβ 15 σευ 8 ΠΥ ἔτοπὶ Ῥσον. χχνΐ. 
27, διὰ βηάβ ρδύδ]]εὶς ἴῃ Ῥϑ. νἱῖ. 15, τό, ἰχ. 15, Χ. 2, ἵν]. 6. Τὴ 
1πουρῃὶ 15 (Πμαΐ οὗ [ῃ8 Ναεηγεβϑὶβ ψῃϊοἢ σοιηθβ οἡ [Π6 εν] ἄοεσ Ἢξε 
αἰρθ ἃ Ρῥιὲ [ῃΠαΐ 5 ΘΠΘΙΩΥ ΤΊΔῪ [4]] Ἰπΐο 1{, ἀπ ἢ [8115 ἰπίο 1{ Ηϊτηβε]ξ, 
ΡῬΙοίβ δῃηα σοῃβρίγδοῖαβ Δ16 85 οἴΐξβῃ ἔαίδὶ ἴο {Π6 σοπβρίσγαίουβ ἃ5 ἴο [8 
ἰηἰεπ 64 ν]οΐπη5. ὍΠα ΠΠογαίασα οὗ 411 πδίϊοηβ 15. Π1]] οὗ πκ6 βαυϊηρϑ, 
διηοηρ ΜΏΙΟΩ (Πα οὗ (Π6 δηρίπθαυ “Ποῖδί ψιτἢ ἢ5 ον ρείαγα ᾿ 15 
ΡΕΙΠΑΡ5 {Π6 πιοβί Δ ΠΊ1Π]Π1ΔΥ. 

τυλοσο ὀγεαξείδ ὦ εάρσε, α 5εγε71:: σα 16 ζ122)] Βείίοσ, Ο50 ὈΥΘΔΕ- 
οὔ ἄογσῃ ἃ ἔθ π606 ΟΥ̓ 8, 50:6 Ὑ7811, 85 ἴῃ ῬΥΟΥ. ΧΧΙν. 31; ΓΆΤη. 111, 9, δῃὰ 
δἴβαεννῆεσθ. Ηδεάρεβ, ἴῃ [ῃ6 ἘΠΡΊΙ5 βεηβα οὗ {Π6 ψοτά, δῖξ γᾶ 1η (ῃ8 
Ἰαημάβοαρεβ οἵ ϑυχῖα οὐ Ερυρί. Τὴδ οὐδηηῖεβ οὗ βιοἢ βἰγαποίασαβ ἡγΈ γα 
1Π6 παίαταὶ παπηΐβ οὗ βεγρεηΐβ (1581. χχχῖν. 15; Απῖοβ ν. 10), δηᾶ [Π68 
ΤΏΔη ΨΏΟ οἤοβα ἴο ἄο {Π86 ψοῦκ οἵ ἀεβίγαποϊίοη ᾿ηβίεδα οὗ Ῥείη ““ἃ 
γερδίσεγ οὗ {[Π6 Ὀγεδοῃ (15]. [ν111. 12}, ταϊσῃξ πα ἢϊ5 σγεισ ας οη ἴῃ 
Ῥείησ ἰδ ὈΥ ἴΠεπ]. Τηδ ρσόνειρ, 16 τη ηΥ {πὸ βαγίηρϑ, 15. ἀοαθ]6- 
εαἀσεά, δΔηα τηΔὺ Πᾶνε, 85 ψγὰ σοῃβιδσ {Π6 Ὀγεαϊκιησ ἄόνῃ οὗ {πΠ6 νψγ4]}] 
ἴο θ6 ἃ φοοά ΟΥ̓ 6.1] ψουΐ, ἃ ὑψοίοϊα τηβαπίησ : (1) 1 γοὰ ἰπ͵υγα 
ὙΟΌΣ ΠΟΙΡΉΡΟΙΙ 5 ΡΙΟΡΟΙΥ, ἀΠπα δοΐ 45 8ῃ ορρύεβϑβου, {ΠΕ6Ὶ6 ΠΔΥ ΘΟΠῚΘ 
δῇ ἰηβίσυτηθηΐ οὗ τε ας θη ουὐ οὗ [Π6 οἰγουτηβίδησαβ οὗ {Πη6 δοΐ 1561, 
(2) 1 γοὰ δἵε ἴοο ἄἀδγίηρ ἃ σὑϑίοσυτηδσ, γεπηονίηρ [Π6 ἰοίίευϊηρσ νγ4}1 οὗ 
ἃ ἀεοαυγεά δηῃᾶ Ἴοτταρί ᾿πηϑιϊ ας], γοῖι ΤΠΔΥῪ εχρεοΐ {παΐ (Π6 βεγρθηΐβ 
ἴῃ {η6 ογδηηΐθϑ, ἰηοβα ῆο Πᾶνα “Ὃ νεβίβα 1ηζογεϑίβ ̓̓  1ὴ [Π6 δῦτβθ, ψ1}} ὈΪ6 
1η6 Βαπά {πα ἀϊβίασθβ πε. οι πεεᾶ Ὀείοσεῃδηα ἴο “σοπηΐ [Π6 σοβὶ᾽ἢ 
οὗ {Π6 ψουκ οὗ γτεϊοιτηδίϊοη. 

9. ἤσλονο γεηιουείλ τἰογος λα ὧε ζμγέ ἐζεγετυϊ}}] Τῇ νογάᾶς 
816 ταίευσεα ὈΥ βοὴβ σοιητηθηίΐδίουβ ἴο 8ῃ δοί {πκ6 {Ππαΐ οὗ {πε ργενίοιβ 
νεῖβθ, ὈΥ οἴμεῖβ ἴο πϑυησ βίομθ ἴῃ [ἴΠ6 4υδῖτυ. [Ι͂}ἢ {Π6 [ΟΥ̓ΠΊΕΥ οδ56, 
Πονγενεῖ, γα σεΐ Ῥαΐ ἃ ἰδη186 γϑρϑίίοη, ἴῃ {Π6 Ἰαἰέευ Π6γα 15 ποιῃϊηρ 'π 
1η6 δοΐ ἰῃαΐ ἄβϑβεγνεβ τϑιρυίίοη. Υε σαί ἃ τοσα πδίμγαὶ τηεδηϊηρ, 
1 τὲ {Π1ηκ οὗ [ῃ86 οσυτ886 Ρτοπουπμοσα οἡ ἢϊπὶ ΨΠΠῸ “Τεπιονεθ ἢΪ5 
ΠΕΡ Ρουχ 5 ἰαηπτηδυκ᾽ (Πεαΐ. ΧΙΧ. 14, ΧΧΥ], 17). Θ΄Οἢ Ἰαπάτηδτκε 
οἴζεη σοῃββίβα οὗ οδίγῃβ Οὐἠ ἤθδρ5 οὗ βίοῃεϑβ, 85 'ἰῃ ἀξεηῃ. χχχὶ. 46--- 8, οὐ 
ἃ Ρ1Πατ, δηά [Π6 δοὶ οὗ γετηονῖηρ ἴἴ νγου]α θῈ πα οὗ νγσοηρ αι] ἀρσρταϑβίοῃ. 
ΕῸΓ {π6 ϑβἴοπβ ἴο [41] ἢ ἃ τϑῃ 80 δοίϊῃησ ψγουἹὰ ὍΘ. οποα ΠΟΘ 8ηῃ 
ἰηβίδηςα οὗ {πΠ6 Νεπλθβϑῖβ ΨΈΙΟΝ 15 ργαβεηϊαα 1ῃ {656 5ἰτη]]π 465. 

λε ἐλαΐ εἰεαυεέλ τυοοα τ«λαϊζ δε ρτααγι εγεαά ἐ}4γεὉ }] Βείίεσ, "ἢ ἐμαὶ 
οἸθανθίῃ ὕὑσϑθβ οὐ 1055, 245 ἰῇ (ξηῃ. ἱ. 11, 11. τό, χχ!. 16; [54]. Χ]. 20, 
δηα εἰβενῃεῦθ Ἡδτα ἀρϑῖη ἴΠ6 ῬΥΟΥΕΓΌ 5εθτὴβ ἴο ἢᾶνα ἃ ἀου}]6 εἄρα. 
(1) Οη [Π6 ομβ ἢαπά [1{ τηϊρῃϊ βεεῖὴ [Πδ[ δὴ δεῖ οὗ πη]ϑί ἀρργθϑϑίοη 15 
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1 τΠ6 ἴτοῦ 6 Ὀ]αηΐ, ἂἀημα ἢ6 ἄο ποί ψῇηεί {Π6 εἄρε, [6 τὸ 
ταβὲ ἢ ραξ ἴο ΠΊΟΓΘ βίγθηρίῃ: Ρυΐ ψιβάομῃ ἦς ρτοπίαδθ!α ἴο 
αἰτοοί, 

ΘΌΤΕΙν {Π6 βαρεῖ Μ11 ὈΙΐῈ πιΠποιὲ ΘΠ δηςπηθηΐ ; Δ Πα ἃ τι 

σοπίεμρ]αἰθ. ὍΤηα βρβοΐαὶ βδογεάπθϑβ οὗ ἴγθ85 85 βίδ πάϊηρ αὔονβ τηοϑβί 
ΟἾΠΕΓ [ΟΥΠῚ5 οὗ ῬΥΟΡΕΙΥ͂ 15 τεσορη]δεά ἴῃ Τ6αΐ. ΧΧ. 10, 20, 8Δη4 [Π6 ἔτε- 
ΠαΘΠΟΥ͂ οὗ ἀοοϊάεηΐβ ἴῃ {Π6 Ῥγόσαββ γὰ5 ὑγονἹ 66 ἔοσ ὈῪ {Π6 5ρεοῖα] Ἰ6ρ 518- 
οη (ΠὈεαΐ. χὶχ. 5), ν Ὡ] ἢ Ἔχεπιρίεα ΤΌ] ρε ΠΥ μα Μη ἴῃ [Π15 ννᾶὺ 
ννὰ5 {Π6 ἱπνοϊπηΐδυυ σϑιιβα οὗ Π15 πεϊσῃ ουγ᾿ 5 ἀβαίῃ. Τηδ ρυπλατυ ἱπουρπῃί 
1ῃ {πΠ6 βαυίηρ, 50 [βκθη, 15, 85 θεΐοσϑ, [μὲ γε θα 1 Οἢ σοτη65 οἡ {86 αν] - ἀΟοΥ 
ουξ οὗ {π6 νεῖὺ ἀβεά οἵ 6δν}]. Οἱ οὗ οὔγ ““ρ]βαβαηΐ νισθϑ᾽᾿ [ἴῃ σοάβ “"τγδκε 
ΨΠ1Ρ5 ἴο 5οοῦγρα τι5. ὙΠα δἰίδοῖκ οῃ. Ξδογεά δηά {ἰηγ6- ποπουγεά ἰηβίτι- 
τοηϑ 15 ποί ιτποιὲ ρ6γ11. (2) Οἡ {Π6 οἴπεσ Πδηά, βαβίθσῃ ἃ5 ννῈ]] ἃ5 νγεδίεγῃ 
{πουρϊ τεσορ 565 η ἀδοαγεά ἔγεεβ {Π6 ἰγρ65 οἵ σογτπρί 1πϑιϊατ1ο0η5 (Πα 
ΠΕΕ( ἴο θὲ τείουπηθά, δΔη4, 45 ἴῃ (ῃς ἰαϑί ργύόνερ, [πε νγουΐς οἵ [ΠῈ σθίου πη ο 
15. ποῖ Δ]νναυ5 ἃ βαΐβ ΟΥὐΓὁ βαϑὺ οὔθ. Ῥορα]αῦ ρο] σα] τ]είοτις Πᾶ5 πηδάς 
τι5 {Δ }}1118γ Ὀοΐα ἢ [Π6 ἀρρδαὶ ἴο ““βραΐε ἴπ6 ἰτδα ἢ ἀπάεγ ἴΠ6 5ῃηδάον 
οὗ ψῆοβε Ῥσδηοῆθθ οὐὐ {δίῃ οῖ5 Πἰνϑά, δηά σ ἢ {παι ν]οἢ ὈΠ45 τηθῃ ἷορ 
ὈΥΔΠΟἢ αἰζου Ὀγαπο ἢ ΠῸΠῚ ἐπε “ ἄρδα]ν {7065 οὗ Ορρυεϑβίοῃ δπά 1] 4], 
ΘΒΡΘΟΙΔΠγ οὗ σογγαρί Κιησάοτης (581. χὶν. ὃ; 60. 11. 15; ἘζΖεκ. 
Χχχῖν. 3; θη. ἴχ. 10, 14; Μαίί. 111. το; Ταῖκε χπὶ. 7, 9). 

10. 277. ἐλ τγοῦῖι ὧδ ὀίμῃ] ὙΠῸ Ρῥιόνοῦθ 5θοπ5 ΟὈΙΟΙΒΙΥ 5ὰρ- 
σεβίβα Ὀγ {παΐ οὗ {ΠῸ ργεοβάϊησ νεῦβθ, Ὀπί 15 Πηθδη]ηρ 15 [ΔΥ [πῸΠῚ ΟἾδΘ Αγ. 
ΤῊΣ ἀχα (Π θυ! γ, 8 1ΤῸΠ) 15 υϑεα ἴο ουὐδ ψοοά. Υ̓μαΐ 1 τ [41] 
ἰο οσαΐ (ὦ 4. 1ἴ, σοϊησ Ὀεῖονν {Π6 ᾿τηαροτν, [Π6 τηδη Πᾶ5 ποὶ ἴΠ6 βῇδυρηε 55 
ΟΥ ΒΙΓΘΠΘΊΗ ἰο ΟΔΙΤΥ 815 ΡΙΔη5. ῬΥΟΙΏΡΕΪΥ ἰηίο εῇδοι), 1ξ μ6 (([ῃ6 σαζίετ 
ἄονῃ οἵ ἰτ665) ἢ85 ποῦ Βμδυρομπθᾶ 15 δᾶρϑ, 1ἰςοΥᾺ}}Ὺ 105 ἔδοθ δ5 ἴῃ 
ἘΖεὶς. χχὶ. 21, Ζ.5. 1 ΠῈ ἢδ5 επίεγεα οὔ δ15 ρίδῃβ ψιῖῃουῦίὶ ἅπε ρῥτθρα- 
ταϊϊοῃ. [Ι͂ἢ {Πδΐ οαβε Π6 πιβδὲ ““ραΐ ἴο ποτα βίγεηρίῃ,᾽" πλυϑὲ ᾿ποσθαβα 
ἢ15 ἴοτοα (Ζ. 5. [68 ἱπηραοί οἵ [15 βίγσοϊζ ε). Ἠδ ψ1}} πανε ἰο ἄο ὈΥ {πε 
Ἰζοσγαϊίοη οὗ πγαΐη ἴογοβ ψηδί τηϊσῃξ μαννα Ῥεθη οβεοίεα ὈΥ͂ βαρϑοιυ δηά 
ἤπεββθ. ὅ0 ἱπίεγρσείθα, [ῃ6 σΠΟ]6 ἱπΊΑ ΡΟ ΥΥ 15 σοῃϑιβίαπί, Τηα τηδῃ 
ὙΠῸ επίειβ οα {Π6 ρευ]οιιβ δηίεγρυῖδα οἵ σείοιτη οὐ᾽ γενό αἰοη Πὰ5 ἴο 
ίδοβ ποῖ ΟἹΪὺ ἴῃ8 ἄδηρευ ἰπαΐ ἢ6 ΠΊΔΥ Ῥαυϑἢ ἴῃ {ΠῈ6 αἰζειηρί, θαΐ {Π8 
Τίβϑὶς οἵ [αι]ατε {Ππγουρῃ {Π6 ἀἰβργοροσγίίοη οὗ ἢϊ5 σαϑοῦγοαβ ἰο ἷ5 επᾶϑ. 
ΤΠΗΘ τηβδηϊηρ οὗ ἴῃ ῥιόνευρ ψου]Ἱᾶ ὈῈ οΟἸθασῦ ἴο ΔΥ οὔθ ψῆο πηϊίεά 
(Π6 σμαγδοίογ οἵ δὴ Ἄχρεῦί ἴῃ [6]Π1ηρ ἔπ ΡΕῈΓ ἢ ἴπΠ6 Ἐχρουίεποα οὗ 
ἃ ῬΟΙΠΟΔ] ταίουμηθσ. ΒΥΘΗ͂Υ ραυαρητγαβθά, [Π6 τραχίτη νου] τὰπ {Ππ5 
ἴπ ΟΟἸ]οα πα] ἘΠΡΊ5ἢ, “ἼΓ γοὰ τηυϑδί οσαΐ ἄονῃ ίγεαβ, ἴδε στα ἰμδΐ 
γοι 5ΠδΎΡθη ὑοῦ χε." 

ὁτεξ τυϊδαοηὶ ἐς φγομέαδίε ἐο αἰϊγεοῖ] Βείίογ, Βαῦ 1 15 ἃ δαῖτ ὕο τι58 
σϊβάομα ὙΣῸΠ βιιθοθϑβ, 2.46. Τἰ 15 Ῥείίοσ ἴο βῇδυρβῃ [Π6 χε ῃδῃ ἴο σὸ οῃ 
Πδτητηθυῖησ Ἱ ἢ ἃ ὈΪαπὶ οης, Ὀείζεσ ἰο βισοθεά ΡΥ 5.1] δπᾶ ἰδοῖ ἰῃδῃ 
ὈΥ τπιϑσα Ὀχπαΐα βἰσθηρίῃ. 

11, ωδρεγεῖν ἐλ σογῥεηιξ τοί δέΐε τυϊέλοιεξ 71: }.47117)216721] 1 Α[ΕΓΑΙΪΥ, 
1 Ὁπ6 βουρϑηῦὺ ΨΠΙ 6 τὶ ποιῦ δποπδηϊτηθηῦ, ἡ. δ. ἴῃ [ῃ6 ἀΌβεποα οἵ 
511 ἴο σμδύηι 11. Τί 15 ΒασάΪΎ πθσθββαγν ἴο ἄνγ6}] δὲ ᾿επσίῃ οἢ ἃ ἰορίο 50 
[ἈΥΉ]]Π1ΔΥ ἃ5 [Π8 5ευρβης-ομδιτηῖηρ οὗ [μ6 Εδϑί. 10 111 θῈ ἐμποιῇ ἰο αν ἐμαί 
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12 ὈΔΌΡΙΕΓ 15 πο Ὀείίεσ. ὙΠπε ψογάβ οἵ ἃ ψῖ586 77α7᾽ 5 τοι 
Ω76 σταοῖουϑ; Ὀυΐ {Π6 1105 οὗ ἃ ἴοοὶ ψ}1}} 5υγϑ!]ον, ΠΡ Πἰτηβεὶς 

1.3 ΤῈ Ὀεριηπιηρ οὗ (Π6 ψογάβ οἵ Π15. τηουτῃ 25 [ΟΟ]Ι5ΠΠ655 : 

ΜΝ 

ἔτοτὴ {ἰπης ἱπηΠ] ΊοΥΑ] ἴῃ Εσγρί, ϑγγῖα, Ῥεβία, [πη418, [ποτα ἤανα Ῥθθη 
ΟἸα5θ6Ὲ5 οὗ Ῥείβοῃβ 0 1ῃ 50Π16 ΨᾺΨ ΟΥ̓ ΟἴΠΕΓ Πᾶνε σαϊηδά ἃ ρον ΟνΕΥ 
ΤΩΔΗΥ ΚΙηα5 οὗ 5η8 85, ἀγανηρ [Π6ηῚ ἔγτοπὶ {Πεῖγ τείγεαίβ, Πδηά]ησ 
{Πεπὰ ννἹ ἢ τ ΡΌΠΙΥ͂, τηδἰςίησ {Π6 πὶ (Ο]ονν {Πεῖγ ἰοοίβίερϑ πκ6 ἃ ἰαπηα 
ἄορ. ὍΤηα ῬΟΥΤΕΥ νγὰβ5 ΤΘΔΠΠΥ ΟΥ Οβίθ 51:0} σοηπεοίεα } ἢ σεγίδίη τηπί- 
ἰετεα νγογαβ5 ΟὐΓὁ ῬΕΟΌ]ΑΥ Ἰηϊοηδίϊοηβ οὗ ἴΠ6 νοῖοαθ. ἥῇγε πᾶ {ῃ6 εαγ]δϑέ 
γαςε5 οὗ 1{ ἴῃ [Πε τηδριοϊδηβ οὗ ῬΏδγδο 5 οουτέ (Εχοΐ. ν]]. 11). 850 {Π6 
““46α «ἀἀογ [ῃδἰ σδηηοί 1)ὲ σμαυγηβα ̓᾿ Ῥεσομηθβ {Π6 {γρ6 οὗ ἔποβα ΠΟΤῚ 
ΠΟ ΔρΡΡΘδὶ ἴο τξαβοῇ Οὐ σΟηβΟΙΘη06 οδΔη χαϑβίγαϊη (5. 1511. 5; [61. νυ]. 
17; ΕοοΙα5. ΧΙ. 13). ΤΠ ΡΥονευ ΟὈΥ]ΟΙΒΙΥ βίδα ϑ 1ἢ [Π6 βατης σϑ δίῃ 
ἴο {πες ““Ὀτξακίησ ἄονῃ οἵὨ νγ8115᾽᾽ ἴῃ νεῖβε 8, δ5 [Παΐ οὗ ἴῃς ““Ὀ]υπέ ἀχε ἢ 
ἀἸά ἰο {ῃ6 ““οαἰησ ἄονῃ ἰγεαβ᾽ οἵ νεῖβε 9. “Ὑ“1ξ8 βεύρεπί πηθείβ γοῦ 
85 οί φῸ οἡ ψ ἢ γουγ σγουϊς, 1 (Π6 δά άουβ ροϊβοη ἰπδί 15. οἡ {Π6 1105 
οὗ {ῃ6 ἰγδϊίουῦ οὐ {Π6 ϑδηάδγευ (5. οχ]. 23; Κομ. 111. 13) 15 αρουί ἴο ἀο 
115 ἀδδα!]ν σου, αύα γοι σαγα {Πα γοὰ Πᾶνα 6 Ρονεῦ ἴο ομαιτηῦ [ 
ποί, γοὰ δἵα ποί 1Π|τε]γ ἴο δβοαρβα Ῥείηρσ Ὀϊίθη." ὍΤΠη6 δροάοβὶβ οὗ {Π6 
βεηΐεησς ᾿πηίευρτείβ [Π6 ρύόνεσρ. “18 βεγρεηΐ ψ}1}] ὈΪΐα ἴῃ ἴῃς δΌβεπος 
οὗ 1ῃ6 οΠδυτηθσ, ὑπ γ8 15 ΠῸ Ῥσγοδῦ ἴπ ἃ, ὈΔΌΡΙΘΥ (1Ἰἰ6γ8}1Υ, 8, Ἰοσὰ οὐ 
Τηϑιϑῦου οὗ οΠΡΊΙΘ, 5ε6 ποίβ οἡ οἢ. ν. 1ο)ὴ, ῆὴο αἀοε5 ποΐ Κποὺ {Π6 
βϑογεί οὗ {πΠ6 Ἰηϊοηδίίοῃ [πὲ ομδήτηβ 1ἰ.} Νὸο ἢοοάβ οὗ ψἱπά-Ῥαρ εἱο- 
4Παθησ6 Μ011 ἀν} ἴῃ {Π6 ϑβἰδίεβιηϑῃ οὐ [ῃ6 οτδίου 1 [ῃ6 5111 (Παΐ ρεῖ- 
βιιδάεδβ 15 ψνδηίηρ., 

12. 7714 τυογάς 97, α τοῖδέ γ1α71᾿΄ 5 ηΙοι.}}] Τῇ τηθηοη οὗ {Π6 
ῬΑΌΡΠηρσ εἰοαπεηος οὗ “16 τηδϑβίεσ οὗ ἰοηριιθ᾽ἢ 1 [Π6 ῥγενίοιβ γεῖβα 
15 Πδίυγα ΠΥ ΤΟ] ονγεά ὈΥ ρτεσερίβ ἰαϑῃϊοηθα αἰζεσ [Πς ἰγρε οἵ ἴποβε ἴῃ 
Ῥγον. Χ. 8, 14; 32, ΧΙ]. 13. ΧΥ. 2) ΧΥΙΪ. 7 85 ἴο [Πδΐ Μ ΏΊΟῊ 15 οὗ [ῃ6 ββϑϑεῆσα 
οἵ ἔτια βδ]οαιθηςοθ. [ἢ “δῖε στδοίοιιβ᾽ (11}16γᾺ}}γ 816 ΡΎΘΟΘ 10561}) νγε πὰ 
ἃ ῬΆ͵Γ4116] ἴο {πῸ ““στδοίοιιβ ψογάβ᾽ (ΠΕ ΠΥ γου 5. οὗ ΡΎδ06) οὗ Τλῖκα 
ἵν. 22. ὙΠΕΥ ἀεβοῆρε [ῃ6 σα] ᾿ῃ ΘΡΘΘ ΘΟ ννΠ]οἢ ψν η5 [ἀν οῦτ, γηδὲ 
1[πΠ6 Οτεοκϑ οδ]]εά τῆς ἠθικὴ πίστις (γπογαἰ φηα51071), νΓΪΟἢ σΟΠΟΙ Π1δἴ65 (Π6 
σοοά Ψ11} οὔτῃε μεαύεῖβ (Αυϊβίοι δ δζ. 1. 2, ὃ 3). 

ἐλ {25 οΓ α γροΐ τοῦ σευαίίοτυ τῤ }2γ152177} Τὴς ἘΡΊ5} νευβίοῃ 
ΤΊ ΠΥ ῥσαϑεῦνεβ [Π6 νἱνα ἔοσοα οὗ [Π6 οὐἱρίηαὶ, ἰηβίθδα οὐ νγεα ΚΙγ ραγὰ- 
ΡὨτγαβίησ 1 ὈΥ “᾿ἀεβίγου "οὐ ““σοῃβατηθ.᾽ ἌΥ̓ΒΟ Πα85 ποί μεαζὰ ογδίουβ 
ψηο, γ 116 {ΠΕΥ Τπουσῃΐ {ΠΕΥ σνεσα ἀειηο Ιϑῃϊηρσ {Π61Γ Ορροηδηΐβ, μεῖς 
ΒΙΤΏΡΙΥ ἀεμλο 5ῃϊησ {Παεηηβεῖναθβ, βυγϑ]]οννησ ἋΡ ΓΠΕΙΓ ον ταριίαίοη 
Ιου ΠΟΠΘΒΟΥ͂ ΟΥ σοηϑιβίθπου, στθείεα ὈΥ 1ῃ6 ἰγοηΐοαὶ οἤθοβ. οὗ {Πεὶγ 
ΟΡΡοῃεηίβ, ψ 116 [Ποβε οὗ {ΠΕῚΓ οὐ ΡῬδΙίῪ ᾿Ἰδίθῃ ἴῃ ΘΡεθο ἢ 655 ἀἰϑτηῆδυ ἢ 
ΟΥὐ οὐ δηλ 1]18Υ Ρἤγαβα, ΕΘ η γα 5ρΡΘδΚ οὗ δὴ ἱπιηργπάβηΐ ογζαίου ἢδνιὴσ 
“ἴο βδαΐ 15 οὐγῃ νγοσάβ,᾽) ὄχρύεβϑεβ δηοίῃεῦ ἀβρεοΐ οὗ (Π6 βδπια 146. 

18. 714 δερτγιγειγισ 977, ἐδ τυὐογαῖς ο77 Δ ἡιοτάλ ἧς 7οοἰῖς 7165] ὙΤΠΘ 
νοτάς ροϊηΐ, νυ ἃ ργοίουηά 1ηϑῖσῃξ ᾿ηΐο Πυτηδῃ πδίατε, ἴο {Π6 ῬΓΟΡΎΊΘ55 
ἴγτοσὴ Ὀδα ἴο ὑγοῦβ8 ἴῃ ομβ ΨΏῺΟ 85 {Π6 στ οὗ βρβεοῃ σψιποῦί ἀἸβογείοῃ. 
ΗΘ Ῥερίῃβ ἢ ΜγΠδΐ 15 5ΙΠΊΡΙΥ [ΟΠΪγ, πη νγῖδα θαΐ Βδγιη]655, Ραΐ ““ σ ες 
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δηα [6 βδηά οὗ 15 ἴδὶκ Ζὲ τ]βοῃίθνοιιβ πηδμθθθ. Α [00] τ 
4150 15 {]] οὗ πογάβ : ἃ τῆδῃ σδηηοί {6}1 νῆδί 5841} θὲ ; δηά 
νν παῖ 56.411] Β6 δου ἢ], γῆο σδῃ (611 πὴ ἢ ΤῊΘ ᾿Ιαθοιγ οὗ τ5 
[Π6 ΟΠ 5} τυδαυιθίῃ Ἔν εσΥ οἠς οὗ π6πλ, θεοδιβα 6 Κπονγεῖῃ 
ποΐ ΠΟΥ ἴο 9Ὸ ἴο {Π6 ον. 

αεφιῖγέ φτγα0᾽) Ἠδ ἰβ ῬοτηΘ δοηῃσ οἱ ἰῃθ βννε Πησ βοοάς οὗ ἢἰ5. οὐ 
ἀφοϊατηδίοιυ Πιθπου, δηα ἐπα ἴῃ ναί 15 “"Π]βοῃίθνοιιθ τηΔΠ655.᾿} 
Ηδ σοπιῖ5 ΠΙτ561{ ἰο βίδίθιηθηΐβ Πα σΟμΟ] 5105 ΪΟ, ἴῃ ΠΙ5 σΑΙ ΠΊΟΥ 
π]οιηθηΐβ, ῃ6 σγουἹα πᾶνε Ξἢσχπηϊς Ποση. ΑΑ5 ἢδ5 Ῥξβεη βαϊά οὗ βιοἢ δῇ 
ΟΥ̓ΔΙΟΥ ΟΥ̓ ὈΥΘδοῆεσ, ψιπουΐ Ρ]αη οΥ ἰοσείπουσῃϊ, ἢ ““σοεβ ἔουίῃ, ποί 
Κηονίησ νγνΠΙΠ6Υ Πα σοείῃ. 

14. ΑἹ Κοοί αἰδο τς γε 477 τοογα5] Τ ῖογαγ, πλ]1}01165 σχογᾶϑβ. 
ΤΠΕ ᾿πἰτοάποίίοῃ οὗ “ἃ πηδῃ ᾽ 15 ποΐ δῇ 1416 ρ]βοπαᾶβῆι. ὍΤῃδ “"πιδη ἢ 
15 ποῖ {πεῸ ““[00],᾽ πὲ {Π6 ἴοο] ἔογρσεῖβ {πΠῸ 1Ἰπη!δοη5. οὗ Παπηδη Κηον- 
Ἰεᾶσε, ἃ5 ἴο ψγαΐ 1165 ἴῃ (Π6 Πθδὺ Πιΐασα οἵ 15 οσγῃ [1Π{8, οὐ {Π6 τῆοσε 
ἀἰϊβίαπί Γαΐατα {Παΐ [Ὁ] Ονγ5 οη 15 ἀθδίῃ, απ 5ρεαῖκβ 85 1{1{ 411 Ιαγ Ὀεΐοτε 
ΠΪΠῚ ἃ5 Δ ΟΡβῇ 5010}1. Πα ροϊηΐ οὗ {πΠ6 τηδχῖτὴ 15 πκὸ παῖ νυ] ἡ ΒΙΟΗ 
να Πμᾶνα Ῥεοοῦηα [ἈΠΉΠΙΑΥ ἴῃ {ΠῈ6 τασίοῃ οὗ ρο] τοδὶ ργθαϊοίίοηῃ ἴῃ [ΠῈ 
νον. “ΤΟ Ὦ ΡΓΟΡΠΕΒΥ π1655 γοῦ Κπονν. Βοαβίϊησ οὗ (15 Κἰηά, 85 
Τορσαγάβ ἃ τηΔ 5 Οὐ ἐπίατε, Ππη45 115 τερτοοῦ, δ5 ἴῃ ἴῃ6 νυβάοχῃ οὗ 8]] 
αρσα5, 50 Θβρβοῖδ!νγ ἴῃ ἰπς ἰεδομίησ οὗ {λπ|κ6 χὶ]. τό---20 ; [απηε5. ἰν. 
13---τό. 

156. Ζ711ε ἰαδοιι» ὁ ἐἦε 7γοοἤΐεἦ τυεαγίείζ δ ε7})} ογδ ο ἐ}ε21}] ὍὩΠε 
“ΟΙΑ ῸΥ “ἸΔΡουΥ ἢ 85 ἴῃ οἤδρ. 1. 3; ξεηῃ. Χ]]. 52; [0Ὁ 11. 2, 85 ἢ 
Οὐἵ νγογά “ {ταν 1},᾽) σαυτθς τ ιτἢ 1 [Π6 σοπποίδίὶοη οὗ του ]ς α5 γγῈ 1] δ5 
1011. Ηδφ Ἰαροῦυτβ ἰο πο τεβαϊί, ἔογ ἢἣθ 15 ἀεβειαςα οὗ σου ηοη 5656. 
Νοῖ ἴἰο Κπον ““[Π86 νγὰῦ ἴο {Π6 ΟἿ Υ 15 ΟἸ ΘΑ Υ ἃ ῬΥΙΌν 141 ρῆταβα ἔὸσ 
{πῸ6ὶ εγασεδα 1ρηογ 14 οἵ ἴῃς τηοβὲ ραΐεηϊ βοῖβ οἵ δβχρεγίεσποα {παΐ 116 
ΜΙ Π1Π 411 πηθηἾ5 Ἔχρευίθηοθ Τα πιδῃ [8115 ἰο 566 ἰῃδί, ἤονγ 01} ἢδ 
ίατε ἴῃ {πΠ6 ἀΠΠΠοσ]ΠἘ165 ΠΟ ᾿θοδα Πῖπὶ 45 ἰηΐο {Π6 “Ὀγε-γαυ5᾽ οὗ 1Π|ὸ ἢ 
γε δε τειηϊηαεά οὗ {πῸ βανίηρ, δἰαίεά, {1 τευηθιΡεΥ τἱσῃί]ν, ἴο 
1ῃ6 Ἐτηρεῖοσ ΑΚΡΑΥ {μὲ “Νοπα Ραΐ ἃ [00] 15 ἰοβὲ οῃ ἃ βίγαϊσῃίς τοδά,᾽ 
ΟΥ οὗ 5ΠαἸκεβρεασεῖβ “ἼμῈ “ΤΥ 15 Ρ]αΐῃ 85 ὙΑΥ ἴο ρδυβῃ ΟΒυτοι ἢ 
(41. οι Ζήξο 74, τι. 17). 

ἦς Φροτυοίδ γιοὲ ἄστυ ἐο φῸ ἐο ἐδ εἶγ}] Ἰὴθ ντογᾶβ Ῥγο δ ὈΪν ΠΏΡΙΥ ἃ 
ΤΕΠΊΙΠΙΒΟΘΠσ6 οὗ ἃ ΟΠ] Ποοά ποί ἴδῃ τομὴ Γευιιβα] 6 πὶ 85 ἐλέ ΟἸ(Υ οὗ νυ ΠΊῸ ἢ 
[Π6 Ῥτόνεῖρ βροκθ. [βαΐδῃ 5 ἀδββουρίίοῃ οἵ {μ6 τοδᾶ ἴο {πΠ6 ταβίοτεά 
ΤΕ βα]επὶ 85 Ὀεϊησ᾽ 5ΒΌῈΟἢ {παΐ ““1Π6 τναυίδπηρ τηθη, που σῇ ἴοοΪ5, 5Π4]] 
ποῖ οὐ ἐποσοὶη ἡ (15α]. χχχν. 8) ΞΌΡΡΙΪε5 δῇ 1πἰεγεβίϊησ Ρ8γ81161. ὍΤὴε 
ἸΠσθηυ Υ οὗ ᾿ἰπἰευργείουβ Π85, Πονγευεσ, τοϑα οἰμεσ πιεδηΐϊηρθ ἱπίο {Π8 
5ΠΏΡΙΘ σγοτάβ απ ““1π6 οἰ Πα5 Ῥβεη ἴβίκθῃ (1) ἴου [Π6 οἰ γ᾽ 5 νγδὺϑ8 
Δα σαβίομηβ, 115 ΡΟΙ ΣΟΥ αηα ᾿πίτίστιθ τυ Βῖοἢ [ῃ 6 “ ἴ00] ἄοεβ ποΐ ὑπάε- 
βίαπά, (2) ἴου {πε εἰΐγ οὗ (οἄ, [π6 πϑνῦ [Θγι58 16 ΠΊ, ΟΥ̓ ΞοΙηθ 1468] οἱ Ὁ οὗ 
16 τῦῖβθ, ὑγΠ116 (3) βοπηθ, τῆοτα δοσθηίτίο ἴδῃ {Ποῖτ ἔθ ]]ονγ5, μανε βεεῃ ἴῃ 
1 ἃ ῃϊξ δὲ {π6Ὸ Εἔββεπθϑ σψγῆο, {|κ6 ἰπΠ6 ἈΘομα 65 (Του. χχχν. 7), 5Βππηπηθά 
186 116 οἵ οἰ1ε5 πα ἀννεὶξ ἴῃ [ΠῈ ἀδβεγί σοπηΐτυ ὈΥ {πΠ6 Τ)εδα 5688. 
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ι6 οε ίο {πεο, Ο ᾿Ἰαηά, ἤθη τῃγ Κιηρ ὧς ἃ οἢΠ]Ὰ, δηα (ΠΥ 
17 ῬΓΙΠΟΟ5. δὲ 1ὴ [Π6 π]ουηϊηρ. ΒΙΘϑϑεα αγΖ ἴμου, Ο ἰδηά, 

γε ἐο δες, Ο 7α»αῖ, τυλε71 ἐγ» Ζίγιρ' ἱξ αὶ ελὴ4] Τῇα σηοιηΐο ἰδ Ρ ΕΓ 
ὙΠΟ γα Πᾶνα βεθῃ ἴῃ νϑΥ56 7 511} σοῃἐ!ηπ|65, ἀπ Ῥᾶ5565 τοτη {Π6 ἡγε δ - 
Π65565 οὗ 50] οί ἀπ ροραϊατ Ἰεαάεγϑ ἴο [Ποβα οὗ γὰ]6γ5. Τί 15, οὗ σοῦγβα, 
ῬΙΟΡΔΌΙς ἐμαὶ {ῃ6 ψυεῦ Πδα ἃ βρεοῖῆο ᾿ηβίδησα ἴῃ ἢ ἐπουρσῃίβ, Ὀαΐ 85 
{ῃ6 Ηερτεν ψοσὰ ἴοσ “"οἢ1] 4" Πα5 ἃ ἄς τδῆρε ἱποϊ μαϊησ ΔΩΥ ἀσα ἔτοτὴ 
1ηΐΔ ΠΟΥ (Εχ. 11. 6; Τπᾶσ΄. ΧΙ. 5) ἴο τηπηῃοοά (Οεη. χχχῖν. 10; 1 Κίηρϑ 1]. 
7), 11 15 ποΐ δϑϑὺ ἴο ἢχ {Π6 σείεεησθ. 1η 154]. 111. 12 ἃ {π|6 νγογὰ ἈΡῬβδὺβ 
ἴο Ρε υβεά οἵ Αἴαζ. Ὅῆε οἱ βοῇῆοοὶ οὗ ἱπίεγργείθυβ βανγ ἴπ 1 ΘΟΪΟΠΊΟἢ 5 
Ῥτορμοίϊο ἰοσθϑῖσῃς οὗ [Π6 ἔο]]Υ οὗ ΒδῃοΡοδῖῃ (1 Κίπρϑ χἱϊ. 1--τ τὴ. Οπα 
οοτηπηδηίΐαίοτ (ΗΠ 21) σοπηςοίβ ἱΐ, συ βοσηθ Ρ] δ β᾽ ὉΠ, νν ἢ {Π6 τεῖσῃ 
οὗ Ῥιοϊειαν ΕΡΙρἤδηεβ ψῆο νγαβ τι: βἔζεεη γεαῦβ οἵ ἀρὰ οἱ [η15 [αἰ ΠΕ 5 
ΔΟσΘβϑίοη ἰο [Π6 ἰἤγοης (Τ βίη ΧΧΧ. 2) δῃά ψῆοβα φσονεγῃημηβηΐ, 85 
ἀεβουθεα Ὀγ πξη (“ ΖγεῤχἪλγαίτς, 27) εζῃγας οὐ ἀμεαΐμες 711ε{16765 ΟΥ̓ (ἸἸ7τα- 
δα»ιζ} τεβει Ὁ] εα ἐπαὶ ραϊηίεα Ὀγ 1ϑαϊδῃ (111. 1.2), [πΠ6 σΖιθθη τηοίῃεῦ 
Αρδίμοοϊθα (Ξες Νοίε οῇ ἊἿἢ. νἱ]. 26) απεὶ μεσ Ῥσοίμογ Ῥείησ {ῃ6 γ68] 
τι ]εῖ5. ΟτϑίζΖ, δἀαρίϊησ [πε νγογάβ ἴο ἢϊβ ἱΠθοσυὺ οὗ {ῃς ἄδίε οὗ [πε Ὀοοϊς 
ἰαἶζεβ [ῃε νοτά Ἷἢ]α δ5 Ξε βεσνδηΐ, δπα σείειβ ἰἴ ἰο {ῃ6 Ἰσῇῃοῦ]α οτἱσίη οὗ 
Ηετοά (Πς Οτααΐ. 

ἐὰν 2γηιεος εαξ 722 ἐλὲ 791072117]0] ΤΠ ννοσά ““θαΐ᾽" 15, οὗ σοῦβε, 
εαυϊναϊθηΐ ἴο “΄ [εαϑί ᾿ οὐ “" Ῥαησαεί,᾽ δηά {Π6 Κιπά οὗ 1Π{π σοπἀεπηη6ά 15 
1ΠπῸ ῥγοῆϊσαία ᾿υχυσυ νυ οἢ ῬΕΡΊΏ5 (ῃς6 δ  ψΙ ἢ γενε]ϑ, 1ηβίθδά οὗἉ σίνιησ 
1Π6 πιούπίηρ ΠΟιΥ5 ἴο “" 51{{|πσ΄ 1ῃ {πΠ6 σαίε ᾿ πᾶ ἀοϊηρσ ᾿πϑίϊοα δπά Ἰπασ- 
τηβθηΐ. Μογηΐηρ τανε] ]Ἕησ νγὰβ ἸΙοοΚαα προ πδίαγα!]ν δ5 {π6 εχίγειηα οὗ 
ΡῬτοῆϊσαου. 80. 81 Ῥείεσγ τεριάϊαίθϑ [ῃ6 σμαῖρα οὗ αὐ κοηηεβ5 οα {ΠῈ 
στουπηά {μαΐ 1 γὰβ Ῥαΐ “(Πα {Πἰγτά Πουγ οὗ πε ἄδυ ̓ ὦ 4. 9...Μ. (Δοίβ 
11. 15). 50 Οἴσεῖο (Ζλέζῥ. 11. 41) ΕἸ ρ βαβῖζεβ {με [οὶ ““αὁ λογά ἐεγί1ᾶ 
ὀϊδεῤαί:7.᾽. 8.0. (δία (ΧΙΝΤΙ. 5) 

“Μὸος σοηνίνια ἰαὰσία συπηίιοςα 
1ὴ6 ἄϊο ἔβοι5.᾽ 

“Ὑς [τῸπὶ ἀδΥ Υθαὶς οηνγαγα τηαῖκα 
Ὑουγ βαπιρίμποιβ ἔξαβίβ δῃηά σὑανεῖγυ. "ἢ 

50 ανθηδὶ (.αζ. 1. 40) ““Φχειμῖ αὖ οεἰαυᾶ Π7αγίτς ὀϊδῖέ" (“π᾿ εχης 
Μδυαβ ἔγοιῃ (Πς εἰσῃίῃ Πουγ ἄγη κ5᾽}). 80 1ϑ5δΐδῃ (ν. 11) αἰΐευβ Π15 μος 
αϑαϊηδί ἴΠο56 ἰῃαΐ “Υ]56. ΠΡ ΘΑ ἴῃ {Π6 τπογηΐηρσ [Παΐ [ΠΕΥ̓ τῆδῪ [Ο]]ονν 
βίσοηρ ἀση]ς,᾽ἢ 

117. Φιασεῖ αγέ ἔλοιε, Ο 7αγαῖ, τυλεγι ἐὰν ζίγιρ' ἐς ἐλε φο71 ΟΣ 7100 1.5] ΤῊΘ 
εριπεὶ μα5 Ῥβεῃ ἴακεη δ5 Ἰηβίδῃοθ οὗ ἴπΠ6 Ηεῦταν οἵ Ἔχργαβϑίηρ οἢ8- 
τοίου ὈγΥ (86 ρῆγαβε ““1Π6 β5οῃ οἵ...,᾽) δη4 Πεῆσβ δἃ5 Παυ]ηρ ἃ ΤΠ ΔΉ] 
ΠδΥα {πΚκ6 {παΐ οὗ {πε6 1,δί!η ρεγεγοσισ. ῬΙΟΡΔΌΪΥ, Πονγευεσ, [Π6 ΤηΑ ΧΙ Πν 
τεῇθοίβ {Π6 ἰπουρμί οὐ Οτεεὶς ΡΟ 168] νυ οῖβ ἐΠαΐ {Πα ““ἀγα {0 ΗΥ 
ΠΟΌ]6 ἼΟ σδη Ροϊπί ἰο δποδβίουβ ἀ] 5] στ] 564 ἴοΥ ὈοΙ Ἔχοθ!] πος δηά 
γε δ] ἢ (Ατβίοε. 2 οἹλ. ν. τ7} {παῖ 1 τΠπογα ὑγεῦα ΔΠῪ Οπ6 ἴδῃ π ἢ 
Δῃ ΠΕοΙΘαΙΐαΥν ΟΠμδγδοΐοι ΤΟΥ Ἐχοθ]]θησθ, 1 νγὰβ 1158 (Παΐ 1{ 5ῃου]α ὈῈ 
ΤΕσοΟρ τ Ϊ5εα 85 Κιηρ]ν, δηά {παξ (ῃς Κιπρ 5ῃοι] θὲ σπόβθη πότῃ 1ἐ (714. 
11. 16), ϑ'τοῃ, {π6 ὙΥΠΘΥΙ τὺ πᾶνε πιεαπΐ σΟΥΥΕΪΥ ἴο ΠΡ], οὐρῃΐ ἃ 
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ΜΉΘ ΤΥ Κιηρ ὧς ἴΠ6 βοὴ οὗ πΠΟΌΪ65, δηα [ΠΥ Ῥγησ 65 δαΐ ἴῃ 
ἅπ6 ββαβοῃ, ἴοσ βίγεηρίῃ, δη4 ποί [οσ αὐ ΚΕΠΠ655. 

ΒΥ πιο 5] 1] η 655 ἴΠ6 ὈυΠ]Πάϊηρ ἀξοαγείῃ ; δηαᾶ [Πτουρἢ 
14]|6η655 οὗ [Π6 ἢδηάᾶς ἰῆ6 ἤοιιβα ἀτορρείῃ [τγουρῃ. 

Α ἴβαβε 15 τηδάβθ ἴοσ ἰδπρηῃϊο, δηα ψὶηθ τ Καῖ ΤΕΥ: 
Ὀαΐ ΠΠΟΠΘΥ͂ Δ γαίῃ 411 ζάζηρς, 

{τπὸ ἀοςοθηδαδηΐ οὗ (ῃς Ῥίοϊθηθβ ἰο πανε Ῥβθη ἰηβίθδα οὗ βἰπἰκίηρ ἰηΐο ἃ 
ἀερσεποζαΐα ργοῆϊσδου. 

ἐὰν 2γἴγιεες ἐαξ 271 αἴτ6 564507)] ὙΠῸ ψνογά “" βθάβοῃ ᾽ γϑηλ 5 τι5 οὗ {ΠῈ 
56η856 ἴῃ ΨΏΪΟΙ 1 σΠαΡ. 11]. 1--8 1{ 15 βδί4 (ῃδὲΐ ὄἌνεῖν (μἰηρ, [βαβίϊησ 
᾿πο] 464, Πδᾶ5 15 ῬΥΌΡΟΓ “{ἰπ|6.᾿ [Ιπ {Π6 σα56 βῃρροβεά {Πς σπαύδοίευ 
οὗ {Πε Κίηρ 15 τεβεβοίεα ἴῃ [Π6 ῥυῖησαβ (δὲ τὰ]6 ἀπᾶοσ τη. ὙΠῈ ψοτάβ 
ΚΟΥ βίσθηρίῃ ἢ πᾶν, ΡεΥμαρ5,; πηθδη “11 βίγεησίῃ,᾽" 7.5. ἱ1ἢ {Π6 561 
σΟΠΕΓΟΙ οὗ ἐεπηροίδηοθ, {ΠῈ ἐγκρατεία οἵ ατεεὶς δίἢϊοβ, απα ποὶ ἴῃ {Π6 
ἀγα ΉΠ 655 ΠΟ ἢ ΔΟσοιη δ ηΪ65 {Π6 ποτ σ᾽ ΓΕ Ε]5. 

18. δὲν τρτελ οἹοέλγεζγεςς ἐδε ὀφῖιαζηρ ἀεεαγεῖ} ΤῊς τηαχίτη, ἱΠπουρἢ 
ΒΕΠΕ Δ 564 ἴῃ [ΟΥΠῚ, Δηα ΔΡΡΙΙΟΔΌΪῈ ἴο ΕΥΕΙΥ ἰοσπὶ οὗ {Π6 6ν]} ψΒΙ ἢ 1{ 
ΠοΟΠδιηη5, ΠΊΔΥ [αἰ ΥΥ 6 σοπίοεπιρ]αἰθά, ἴῃ ἐδ]αίίοη ἰο 15 σοπίοχί, ἃ5 
Βανίησ ἃ ΡΟ 1ς4] Ῥεαησ. ὙΠΕγο, ἠαΐξοες- αἴ76, [6 Ρο]οΥ οὗ 1ηΔο]θηί 
ῬΙΓΟΟΓΑΒΓΙΠΔΙΙΟΠ, ΤΥ Ὀ6 85 [αἰ4] ἴο {Π6 σοοα σονεύῃτηθηΐ Δ Πα ῬΥΟΒΡΕΓΙΥ͂ 
οἵ ἃ βίαίε 85 {π6 τηοβί σϑοὶς]οθβ ργοπίσαου. ὍΤη6 ἥσυχα 15 ΒΙ ΠΟΊΑ δρί. 
ΤἼΤΠς ἔδρτῖς οὗ ἃ ϑβἰαίθ, κ6 {πδὲ οἵ {[Π6 ποῖῖβε (Α πιοβ ἰχ. 11), πθεᾶβ ΠΌΤΩ 
Ἐπη6 ἴο {{π|6 ἴο ΡῈ βυτνεγεά δηά γεραϊτεά, “ΤΊ ηη6,᾽ δ5 Βδοοῃ [85 5814, 
“ἐ ΔἸ ίο 5 411 {ἘΠῚ πρ θ᾽ (Ποιι565 οὗ θοῇ Κιη 5 ̓πο] 464) ““ἴοΥ {ΠῸ6 ψουβα. “ὙΠΕῈ 
ὈΪΤΗΌΘΙ ἔΥΘΙΠΘΥΤΟΙῈ οὗ ἰΠ6 ἤοιβε ἄδθοαγβ." ὍΤΠδ ἄδοϑυ ΤΥ ΡῈ πί4ἄβῃ 
αἱ ξτδὶ ((Π15 βεεῖὴβ {Π6 ροϊηΐ ᾿τρ]16α 1η {ππ6 τοϊδίίοη οὗ (Π6 σγο ρατίβ οὗ 
[Π6 Ῥτονεσθ) Ὀαΐ 1Π6 Ἰαΐϊεπε σαῦβθα 5ΟῸῃ βῃενγϑβ 1(561} ἴῃ ἃ ὑΈΎῪ Ραϊίεηΐ 
εἴξεοί, “ὙΠε μοῖβε 1θὺβ πὶ 0Π68 Ταὶπ,᾽ {Ποῖα 15 ῃς6 ““σοπέπιαϊὶ ἀγορρίηρ,᾽" 
{6 ““4Πρ, ἀτρ, ἀτ1Ρ,᾽ ψἜ ΟΠ, ἴο [ῃ6 ΒουϑεΠο ἀου βθεϊκίησ' σογηζοσί, 15 [Π 8 
ἴγρε οὗ 411 εχίγτοιηθβδὶ ἀϊβοογηίοτε (Ῥσον. χίχ. 12). 106] 1250 ἢ παοίεβ 
8. ΟὙΤ]οῖ5. ΑΥΔῸ Ρῥτόνεῖ ἰΠαἰ “1Πογα ἀγα χες {Πϊηρβ [Παΐ παῖζε ἃ Πουβα 
πο] Ἔσα Ὁ ]6, ταϊη ᾿βακίησ [του ρ {Π6 τοοῦ, δῃ 11]-ἰετηρετεᾶ τυ]ΐε, δηα {ΠῈ 
εἴγε ἐεε με αγ25.᾽) 80 15 11 ψ Π ἢ {Π6 βίαίθ. ὙΤῊΘ ἘΠΊ ΕΥ5 τε {ΠῸ δπιηάα- 
τηθηΐ8] ἰαννβ ΟΥ ΡΥ ΠΟΙΡ]65 ὈΥ ΨΏΙΟΒ ἰΐ5 ἔα ας 15 σαρρογίε. (ογσγυρίίοῃ 
ΟΥ αἀϊξοοτά ([Π6 ““Ῥεριπηΐϊηρσ οὗἉ 5{{1{6 ΈΙΟΝ 15. “845 θη ομδ Ἰοἰίε ἢ 
ουΐ οἵ ναίοσ,᾽" Ῥσον. χυϊἹῖὶ. 14) 15 {Π6 ν]βῖ}]6 ἰοίζθῃ {παΐ {Π656 δύξ ὑγΟσΠῚ- 
βαίθῃ δηά ἀεοαγεά {ΠγουΡῊ Ἰοηρ περ]εβοί. 

19. γοῆεν αγιστυεγείζ αἱ ἐλἼη05) ΤῊς τηαχίτη ἂβ5 ἴΐ βίδαηαβ ἴῃ [ῃ8 
ἘΠ ΡΊ5} Ν εὐβίοῃ, πὰ5 ἃ βοιηδυγηδί οὐηΐοδὶ τίηρσ, ΤΟΙ] ηρ τι5 ΟὨΪΥ ἴοο 
ΟἸΟ5ΕΙΥ οὗ [ῃΠ8 σοιη56] σοπάδιηηθά ὈΥ {πΠ6 Ἀλοπδῃ βϑ ἰτὶβί, 

“Ὁ οἶνεβ, οἶνεβ, ΄Ζιφύεηᾶα ρεοσηΐα ῬΓτηστη αβί; 
ψιτίαβ. ροϑὲ πυτηπηοβ.᾽" 

““ΜΌΠΘΥ, ΤΑΥ͂ ἰουγηϑη6η, τηδὲ θῈ βουρῃς ἔοσ ἢτβί; 
ΜΙαΘ ΘΟΠΊ65 δου συίηφαβ,᾽" 

ΟΥ̓ 
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2 Ο(Ου[86 ποί (ῃ6 Κιίηρ, ἢ0 ποῖ ἴῃ (ἢγ {πουρῃξ; δηα οὐγ86 

“ΕἼση6 ΕΌῚ τηθῖπι5 σαδάδί, 4] στατὰ ἔδοϊδβ ; ΧΕΠΏ, 
ΘΙ Ροββίβ, τβοίθ; 51 πο, “ιοσθησ 6 ταοο το πὶ} 

ΚἼ)οε5 Π6 σῖίνε Ῥείξεσ σοῦηβεὶ ΠΟΙ νῆα 687, 
“Μαῖα ΠΊΟΠΕΥ, ἸΠΟΠΘΥ; Π50ΠὙ 1 γοῖ σδη, 
Βαυΐ 1 ποῖ, θη ἴῃ ΔΩΥ ὙὙΑΥ͂, τῇδε Το ΠΟΥ ἢ 

ἯῸῊ ΘΝ. ΖΦ 7: 1. 1..55; 65: 

50 Μεηδηάᾶοσ (φιοίςα Ὀγ 1) 6]1Ζ5 0} ““ΘΙΙνΕΥ δηά σο]ά---(Πθςα ἀγα (Π6 
(οάξ ψῇῆο ρῥτοῆϊ τηοβί. 1ΓΠ686 δῖθ ἴῃ [ΠΥ ποῦβε ῥΥαΥ ἴοσ ψῇῆδί ποιὰ 
Μ1Π δηᾷ 1{ 5η411 6 {Πΐπηο," δπᾷ Ηοζδςδ: 

“ΘΟΠΙσεῖ ἀΧχοΥοηῚ οαπ ἀοίς, Πάεδιησαθ, οἴ ἀπο 05, 
Ετ σεπαβ, εἰ ἰουτηδηλ, ταρίηα ρεοθηΐα ἀοηαῖ; 

. 3) Α΄ Ῥεηβθ πυμηπγαίπμη ἀδοοταί σι θ]α Νεπαβαῖα. 

“ἐΘο οἶδ ἴῆοὰ 4 ἀοντβα νυἱΐθ, οὐ [6 πᾶς, οὐ {ταϑί, 
Βοδυΐ ΟΥ̓ ΤΔηΪς, Οπθεη ΜΟΠΘΥ σῖνεβ [Πε6 8]]} :; 
Ῥαξ ΤΠΟΠΕΥ͂ ἴῃ ἿὮν Ῥαΐβ6, 8η4 [που 5}Π4]1 Ἰλοῖς 
ΝΟΥ͂ 5ιιαϑιγε ΡοΟΥΕΥ ΠΟΥ ΠΟΠΊΘΙΙΠ655 Οὗ [ουτη.᾽ἢ 

, 527. τ. 6. 36---38. 
ΤἼΗΘ {τπΕῈῚ τεπᾶαογίησ οὗ {ῃ6 ἩδεΡτεν, Ποννανεσ, σῖνεβ οὶ 50 τ ἢ ἃ 

ΤηΑΧΙΠῚ 85 {Π6 βίαϊετηθηΐ οὗ ἃ ἔδοϊ δῃη4 15 ἘΠΕ ΓΕ]Υ ἴῃ ΠΑΥΊΟΠΥ ΜΙ {Π6 Ρτο- 
σβαϊηρ γεῦβεβ. ΕΌΤ ΤΘΥΘΙΤΥ ὑπ 6Υ (2.6. ““τηδη.᾽ πε ῇη1{6]}} ΡΥΘΡΔΤΘΒ ἴοοά 
(ΠπΠ σα! ν, ὈΤΘδα) δηὰ νγῖμθ ὑπδαῦ τοήοΐϊοθϑ 1176, 8: ἃ ἸΠΟΠΘΥ Δηϑυγοοῦ 
811 ὑμῖπΡ᾽5, Ζ. 4. τηβείβ 411 ἔπεν ψαηπί. ὍὙΠ6 νγοσᾶβ ον] υβὶΥ ροϊηΐ ἴο {Π6 
οοπάαποί οἵὗἉ {π6 Ἰυχυτίοιιβ δηα 5] ΠῚ] Ρυησε5 σοπἀθιηπεα ἴῃ νεῖβ65 τύ, 
18. Ἀαραγαά]εββ οὗ ἐπεὶγ ἀπ Υ 85 σα] ε 5 δηά οὗ Πα βυβετγησβ οὗ {ΠΕῚΓ 
ῬΕΟΡΙθ, [Π6Υ δ1πὶ ΟΠΪΥ δἱ βε] ἰηυ]σθησς δηα [ΠΥ Ἰοοῖς ἴο ποηδυ, μον- 
ΕΥΕΙ σαϊηξα, ἃ5 [Π6 πηθδῃ5 οὗ ϑ5α βϑέγιηρ {Π61Γ ἀδβϑῖτεβ 850, ἴπ Οὐἵ ΟΠ 
{ἰπ65, ΑΥ̓ΤΊ ηΪΔη5 ΟΥὁ ἈΕᾺΙ]ΔἤΏΘΘη ΙΏΔΥ ἀ16 ΟΥ̓ [μοιβαηάβ οἵ ἔβϑπη1Πη6 ΟΥ̓ 
Ρεβίηεπος, Ὀαΐ [ῃ6 ραΐδοθβ οὗ ἰῃ6 ϑυϊίδῃ δηά [πε Κπβᾶϊνα ἃτα δ5 {1]] 
οὗ ἸυΧΟΣΥ͂ δηα πηαρηῆοδηςα 85 ανεῦ. ὍὙΠ6 Βίδίε τὺ ΡῈ Ὀδηκσγαρί ἀπά 
οΥθαϊοΥβ ὉΠραϊα, Ὀαΐ ΠΕΥ̓ πηαῆαρα βοιηθῃοΟΥ ἴο σεΐ ψγπδΐῖ {ΠΕΥ ψγδηΐ. 
ΤῊ ΠΙΟΠΕΥ͂ ΜΥΏΙΟΏ ΓΠΕΥ 5απεοζε ουὐ ΠΌΤ ἃ βίδυυιησ ῬΥΟΥΙΠΟΕ 15 ΤΟΥ 
{Πεπὶ 85 ἴῃς (σοά {Π6Υ ὑγοΥβρ 0 στδηΐβ 411 {Πεὺ νυ]5ἢ. 

20. ΟἼγ6 7107 ἐδε ζἴγιρ, γ10 γ1οὲ 1722 ἐγ ἐλοιιρλ] ΤῊὴδ νψοτάβ ραϊηΐ, 85 
τοι ἃ Ῥαϊηπι] ἐχρεσίεηςθ, {6 811-ρεγνδάϊηρσ ἐβρίομασα, Ώ]Οἢ, 85 ἴῃ {Π6 
αφίαίογες οὗ ἴῃς. Βομηδῃ ἘΜΊρΡΙΓΘ, δβϑοοϊδίεβ 1561} παίΐαγα!ν ἢ (Π6 
ῬΟΙΙςΘ οὗ ἃ ἀεβροίϊς ρονειῃτηθηί. Τῆς 156 τῇδ πγιβί σεσορηῖβα {παῖ 
ἐϑρίομδασα 85 ἃ ἰδοΐ δηά σῖνεϑβ 15 σοιηβ6ὶ δοσοσαϊηρ]υ, Ὀαΐ 1ἴ 15 ποΐ {68 
1655 οἰδασ {πὶ {π6 σοῦη56] 1561 σον ευϑ, ἴῃ 115 σταᾶνε ἸΤΟΠΥ͂, ἃ σοπ δ πη- 
Ἡϑίοη Οὗ [Π6 ῥσδοίῖοθ. [Τί τηὰῦ Ὀ6 ποίβά {μαΐ ἴῃς δ] Ποη οὗἉ “σαγβε ποῖ 
[86 τί οἢ ᾿᾿ τα] ο5 [ΠεῈ ̓ΤΟΠΥ͂ οἸθασευ, δηα ἰδ]τοβ [Π8 πιαχίπὶ οπΐ οἵ [Π6 Παπα 5 
οὗ ἴμοβα ψῆο ψου]α τϑαὰ ἴπ ἴὲ {πὲ ξετίοιις ςοηϑοιηπαίίοῃ οὗ 81] ᾿πάδθρεη- 
ἄεηςε οἵ ἱβουρῃῖ Δηα Βρεθοῦ ἴῃ δος οἵ [8 ““τἰρῃΐ ἀἰνὶπε οὗ Κίηρϑβ ἴο 
Θονοῖῃ ὕτοησ." ΕῸΓ [Π6 ρυτςροβαβ οἵ τῃε [οδοεν, ἴῃ [Π6 ΠΊΑΧΙΠῚ5 1ἢ 
ΜΠΙΘῃ [Π6 ᾿τοην οὗ ἱπαϊσπδίίοη νεῖ ]5 1561 ἴῃ [ῃ6 σαυρ οὗ ἃ 58εῖν18 
ΡΙμάδβηςΘ, {Π6 τ] ἢ τηδῃ αηα τῆς Ἰτῖησ βἰαῃα οἡ {Π6 βαπῆς ἰϑνεὶ. 
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ποῖ {π6 τίοἢ ἴῃ [γ ὈΕαοΠαμθ ΘΓ: ΓῸΥ ἃ ὈΙΓά οἵ [Π6 δ1Ὑ 5841] 
ΟΔΙΤΥ [Π6 γνοῖςθ, δηᾶ {πμαὶ ΠΟ ἢ Πα ΊΠΡ5. 5141] (611 {ΠῈ 
Τηδίζθυ. 

ἦγ ἐᾷν δεάελαηιῶεγ}] ΤῊΪ5 15, δ5 ἴὴ 2 Κίηρε νἱ. 12, π|κα (6 ““οἹοβει 
οἵ Μαίί. νὶ. 6, ργόνεγθιαὶ ἴοσ {Π6 Ἔχίγεμπχθϑί γϑιγαπηθηΐ. 

α ὀϊγα ο7 ἐλε αἵῦ' σλαϊέ εαγΚγν ἐλε σοῖσ] ΤῊδ ἤρσιγα 15 50 ηδίυγαὶ, 
Δηϑγουίηρ ἰο {πΠ6 “ἐν γ8115 πᾶνε εαὐϑ᾽ οὗ {ῃ6 ΚδΌΡΙηϊο, (ὐαυτηδη, ἘΠΡΊ5Η 
ῬΙονεΥθ5, ὑπαὶ ΔΠΥ ΠΟΤῈ βρεοΐαὶ σαίθυθησα βοδτο ον ΠΕ ἴο Ὀ6 βουρῆϊς 
ἴοσ, Ῥαξ 1 15 ᾿πἰεγεβίίησ ἴο ποίας [ῃ6 οἱοβα ρῬδῦβ}16] ρτγεβθηίβα ὈΥ 16 
ΓΔΥΑῚΠΔΥ Οτβεὶς ρχόνοῖρ οὐ ““ἴΠ6 οἴδηθβ οἵ [Ὀγοοβ." ἘΕῸΓ {πα τεϑάθυ 
ΠΟ ἀοε5 ποῖ πον {Π6 5.οΥΎ 1 ΤτῇδΥ Ὧφ νγῈ]] ἴο {611 1, ΙὈγοοβ νγ85 ἃ 
Ἰγῦῖς ροεῖ οἵ ἈΠοριμπΊ, οἶτο. Β.Ο. 540. Ηδ νὰβ τηυσζάεσοα Ὁ χΟΌΕΥ5 
ὭΘΑΥ (ΟΥ πἢ δη4, 845 ἢ6 ἀϊθά, ο8]]16α οἡ ἃ ἤοοϊς οὗ οσδπθβ {παΐ σμαηοβά 
ἴο ΠῪ ονεῖῦ πη, ἴο ἀνεῆρα ἢἰβ ἄθβαίῃ. Ηΐ5 πηυγάδσοβ σγεηΐ ΙΓ {ΠΕῚΓ 
ῬΙαΠάου ἴο (οί, δηά τηϊηρσ]θα Ἱ ἢ [Π6 οτονγά ἴῃ της {πεαΐγθ. Τί 
ΤΟΠδπορά (πα {πΠ6 οἴδηθβ Δρρθαῖεάᾶ δηά πονεζεα Ὀνεῦ {Π6 ἢεαάβ οἵ [Π8 
βρεοίαίοσβ, δηα ομδ οὗ {Ππ6 πηυγάδγειβ Ὀείγαγεα ὨΙΠ1561 ΌΥ [Π6 ἰδυγου- 
5. ΠΟΪΚΘΗ ΟΥ̓ “ΒΕΠΟ]ά {Π6 ἀνεηροῖβ οὗ ΤΡγοοβ ἢ (Θυ 1445 Ἴβυκος. ΑΡοΙ]Ιοη. 
ΘΙάοη ἰπ τῃ6 “μέλοί. Ογαες. ΒΒ. ντι. 745, 64. ΤδασμῃηϊΖ). ϑυρραβίῖνα 
ῬαΥ411615 αὐ αἶβο ἰουπα ἴῃ Οτεεὶς οοπιεάγ. 

οὐδεὶς οἶδεν τὸν θησαυρὸν τὸν ἐμὸν 
πλὴν εἴ τις ἄρ᾽ ὄρνις. 

“ΝΟ οὔβ Κηονγβ οὗ ΠΥ ἰτϑαβισα, σαν, 1 Τὺ Ῥε6, ἃ διτά." 

ΑΕΊΒΤΟΡΗ. “51γεῖς, 578. 

ἡ κορώνη μοὶ πάλαι 
ἄνω τι φράζει. 

ΠῚ ΟΡ βίησα {Π6 τανϑῃ (6115 πη ἔγοτη οὐ δΙσῇ." 

ἈΑΆΙΒΤΟΡΗ. 92727ἧς, 50. 

ῬοββιθΙν, πονγενοτῦ, ἰπΠ6 γογβ ΤΊΔΥ τοῖα ἰο {Π6 εἰ ρ] ουιηθηΐ οὗὁὨ σδυτίοτ 
ῬΙσβθοηβ 1 ἴΠ6 Ροΐϊοσβα Ἔβρίοπαρε οἵ ἀεθροίβυ ὙπΠεῖυ π56 σοαβ ὑδοῖκ ἴο ἃ 
ταηοΐβ δης]]1Υ δηα 15 αἱ ᾿εαβί 845 οἱά ἂ5 Αηδούεξοη β ““Οα6 ἴο ἃ ρίρεοῃ.᾽ 
ΤΠ Ρίσβοη βρϑαῖκβ: 

᾿Εγὼ δ᾽ Ανακρέοντι 
Διακονῶ τοσαῦτα, 
Καὶ νῦν ὁρᾶς ἐκείνου 
᾿Επιστολὰς κομίζω. 

“ΝΟΥ͂ 1 ΤΕΠ ΕΓ βουνίοα ἀπ 
Το Απδοΐρθου, Μαβίοσ {{πῸ, 
ΑΠΑ 1 Ὅεασ ἢϊ5 δΠΠ|6 ς5-ἄοιχ.᾽"ἢ 

ΕὙΘΟαΘΘΉΓΥ {ΠΕΥ σγεῖα ΘἸΡΙογθα ἴο ἴζεερ ὉΡ σοπιπηιηϊοαίίοῃ Ραίνεεῃ 
ΘΈΠΕΙΔΪ5, 85 1η {Π6 σᾶξα οὗ Βταίιβ απα Ἡ τ ὰ5. αἱ [Π6 Ῥαίι]α οἵ Μαυίίπα. 
“ΑΝ Βδΐ δνδι]βά 1{,᾽ βαγβ Ρ]ηγ, ἴῃ ποτᾶς {Ππαΐ σοϊποῖᾷς αἰπιοϑσὶ νεῦρα] 
ΜΙ [6 ἰοχί (27152, Λιαΐ. Χ. 57), “παῖ πεῖβ χεσα βἰγείο θα βοσγοβϑ [Π6 αν οῦ 
Μ 8116 [Π6 ΤὩΘΘΘΘΏΡΕΙ νγα5 οἱθανυίηρ {Π6 αἰἱτ᾽ (“267 κωίφεγι δεγι:6 γ12ε71{10}. 
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11 (αβί [γ Ῥτιεαά προη {Π6 νγδίειβ: [ῸΓ ἴοι 5Π]: ἢπά [ξ 

ΓΗΑΡΤῈΕᾺΚΝ ΧΙ. 

1. Οαοΐ τᾶν ὑγεαα τεῤοῦὲ ἐδε τυαΐεγ51] Τα Ῥοοῖς, ας ἰξ ἄγαννβ Πϑδτϑσ ἴο 
1(5 οἷοββ, θθοοπγθ5 ΠΟΤῈ Δη4 ΤΟΥ δηϊρστηδίϊο, δηα Ἂδοῇ 51η9]6 νΕ͵56 15 85 
ἃ ῬΑΥΔΌ]6 Δηα ἀδτῖκ βαγίησ. [ὲ 15 ποί ἴο ΡῈ νοπάοζεά αἵ, ἴῃ βιιο ἃ οαᾶβ6, 
{παΐ ᾿πίεγργείειβ 5ῃμου]ά, δἴζεγ {Πεῖγ παίασθ, τα {Πεὶγ οσῃ ἐπουρῃίβ 
θεύνγεθεῃ {ΠῈ 11η65 δηά 50 ““ἢπά νψῇῆαΐ {πεν Πᾶνε βοιρῃι." ὙΤΗΐβ ρσεσερέ 
ΔΟΟΟΓΑΙΏΡΙΥ Πᾶ5 θΕβη ἴδῖκεη ὈΥ 5οπΊ6 σομητηθηίαίουϑ (4... Οτϑ 2) ἂς γεοοτη- 
τη ΘΠ Ἰηρ᾽ Δῃ πηΤαβίγαϊ Π64 ΠΙσαπ οβηθθθ. ΒΥ οἰμεῖβ 1 885 θη ταϊβεά 
Αἰπιοβϑί ἴο ἴῃς ἰενεὶ οὗ [Π6 σοιηβεὶ πῃ] ἢ ὈΪ45 τι5 “ἀο σοοά, Πορίηρ ἴῸΓ 
ποίῃϊησ ἀραΐη, Ἔνβη ἴο {πε ἀπίῃδηϊκῆι] αηά {ἢπ ον] (Δατίι. ν. 44-6; 
Τλῖκα νἹ. 32--35). ΤΠ Ἰα(ίεγ 5, 1 πεβᾶ Παγά]ν θὲ βαϊζ, ᾿πη π᾿ εἰ γ τηοτα 
ἴῃ δοοογάδησα ψῈ [Π6 οοπίοχέ δηάα ψ] ἢ {Π6 σοποϊυβίοη ἰο ψ ῃΐ ἢ {Πς 
ὙΙΙΕΥ 15 ἀταυγίηρ ποαΥ. Ηδετα ἀσδίη χα Ππὰᾶ συΐάδηςε ἴῃ {πε Ρᾶγ8116115π| 
οἵ Οτεεὶς μβουσμί. Α5 Τσί ροϊηϊεά οαὐἱ (722 .5.ε. 2 ρ6ς. Ζεῦ. Χ.}) ἴῃ 8 
γγοσάϑ Το ίεσ ἴο {Π6 ταὶς ργόνοσθια] ρῆταςα σπείρειν ἐπὶ πόντῳ (““ἴο Ξονν 
ἴὮ [Π6 οσεδη ἢ 85 ἱπάϊσδίϊηρ ἃ {ῃδη 1655 Ιαθουσ. 80 ὙΠεορηίβ, ν. 105, 

Δειλοὺς δ᾽ εὖ ἔρδοντι ματαιοτάτη χάρις ἔστιν, 
Ἴσον γὰρ σπείρειν πόντον ἁλὸς πολιῆς. 
»" Α “᾿ ΄ ᾿ Ἢ ἤοο 4 τῶν 

Οὔτε γὰρ ἂν πόντον σπείρων. βαθὺ λήϊον ἀμώς, 
Οὔτε κακοὺς εὖ δρῶν εὖ πάλιν ἀντιλάβοις. 

ΚΜ δΙη 15 [ΠΥ Ῥουπίγ, σίνίησ ἰο {πε Ὀᾶβε, 
16 βοαίζοσησ βεαᾷ ἀροη {Π6 5411 5εα᾽5 ρἱαΐῃ; 

Βονίησ [Π6 568, ποι 5]: πὸ Παγνεβί σεδρ, 
ΝοΥ, σίνίησ ἴο {Π6 ν1]6, γτενγατὰ 518]{ σδιη.᾽ 

ΟΥΠοΓ Ραγα]1615 αῦα ἔοππά (1) ἢ [Ὡς Αταπηδὶς νογβίοῃ οὗ {Π6 ργόνεῦθβ οὗ 
Βίγδοῃ ““(αβί τῃγ Ὀγεδά ἀροῃ {Π6 ναίει δηᾷ {Πε ἰδη4, δηά αἱ ἰαϑί ῃοὰ 
5ῃ41: πᾶ 1 αραΐϊη " (θυκε5, Μαδόῥίη. δ ερχογῖ. Ὁ. 73). (2) Τῃ δὴ 
Ατδθὶς ρσονειῦ, [Π6 ποσὰ] οὗ ἃ Ἰοῃρ Ιεσεηα παιγδίϊησ ον Μοπμαδιημηδά 
ἴῃε βοὴ οὗ Ηδββαη Πα Ὀεεη ἴῃ [ΠῈ 81} ΠΑΡ οὗ [Πγονηρ ἰοανεϑ ᾿πΐο 
8. ΥΙνεσ, μον {Π6 1πΠ|6 οὗ δῇ δάορίεά β5οη οἵ πε (δ!ρῃ Μαυΐδνθκ]!, ῃῸ 
δά ΠΔΥΓΟΥΥ εβοαραά ἀγονγηίησ ὈΥ ΟἸΑτ ΡΟ ησ ἴο ἃ τοοϊς, νγὰ5 {Ππ5 ρσα- 
βεῖνεά, δηᾶ ἤονγ Μοβμδιητμηβα 58ν ἴῃ [ἢ15 8 ρτοοῦ οἵ [Πε ρσονεῖρ Πα δά 
Ἰβαγηΐ ἴῃ 15 γοιῦίῃ “1)0 ροοάᾶ;; οαϑδί ΠΥ Ὀγεδά ἀροη [Π6 νγαΐείβ, 8Δη4 ΟΠ 6 
ἄδαν ἴμου 5}41}1 ΡῈ τσϑναγα βα᾽ (162, Ζ)εγε τοῖα: φΊ2671 το72 44. 51621, 1. Τ. 
τού, φιοίςα ὈγΥ ΠυκΚο5, τ σϑΖγα). (3) Ιῃ 4 Τυγκίβῃ ρσόνευρ, αἷ5ο φποίθά 
Ῥγ Πυῖκεβ οπὶ Π]16Ζ, “0 φσοοά, οαϑί (γ Ὀτοδᾶ ὑἀροιὶ {Π6 νγαΐθσ. [{{{Π86 
ΒΞ} πον 1 ποί, γεῖ ἰῃς Οτεαίοσυ Κηονβ." 

ΤΠ6 νυυοσ ΠοΙΪάς Ηἰπη56 1] δ]ἱοοῦ ἔτοπλ {πθ΄ 5616 5} ῥτπάεησοε οὗ ἐπα 
τπαχηλ οὗ ΤΠεορηΐ5, δΔηα Ὀ45 τηθη ποί ἴο Ὀὲ αἰταϊά ““ἴο σαϑδί {πεῖν Ὀγεδά 
([ῃς σεηθγῖο ἴθύτῃ βἰαπᾶβ ΤΟΥ ““ΠΟΥΠ,᾽ 845 ἴῃ (δη. ΧΙ. 54; ἴ5αϊ. Χχχυ!. 
28) Ἔνθ προη {πε δος οὗ {Π6 {πη Κ| 655 νγαΐεβ.᾿" ΘΟΟΠΕΥ͂ ΟΥ̓ ἰαίεγ {ΠΟΥ͂ 
5}Π4}1 τϑὰρ δ5 ποὺ πᾶνε βοῇ. Οομρ. 2 (οτ. ἴχ. ὅ---το. [Τὸ 15 ποῖ 
σπους ᾿πέογοϑὶ ἴο ποία {Παΐ {Π15 ἱπίεγργείδίιοη 15 δἀορίεα ὈΥ Νοϊίαίτα 
ἴῃ Πἰ5 “γέεϊς ὁ ζ᾽᾿ ΞΖ είοείαςσέε, 
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ΔΙΓΕΥ ΤΏΔΗΥ͂ ἄαγΒ. (Εἷνε ἃ Ρογίίοῃ ἴο βθύξῃ, 8η4 ἃ]50 ἴο 
εἰβμξ; ἴοσ μοι Κπονεϑί ποῖ ψηδί 601} 51.4}} θ6. Ἰροη {Π6 

“«ἘέραπαεΖ νοβ Ὀἱθηΐαϊί5. ἄνες τηασηϊῇοαηοα, 
Μᾶμιθ δὰχ πιοίηβ ψουίιθιχ Π6 165 σείι562Ζ Ρααβ. 

ΟΙΠεγ ἱπίθεγργείδεϊοηβ τΥ ὈῈ6 ὈΥΘΗΥ ποίβα, Ῥὰξ ἤανε ποῖ το ἴο 
σομπ] 6 Πα {μετὰ : (1) {παῖ {πΠ6 ἤρττγα 15 ἄγαν [το πὶ ἀρτ]ου]ατα, δηα (Πδὲ 
16 σοῖῃ ἰ5 ἴο θ6 βοῇ ἴῃ ἃ ΜῈ]} ἰγγισαίεα 614, θπὲ {Π15 σίνεβ ἃ πιθδῃ- 
ἴησ ῬΥΘοΟΙβοῖυ {π6 ορροβίίβ οὗ {Π6 ἔγσὰβ οπμθ; (2) {παΐ 10 15 ἄγανγῃ ᾿ΠΌΤα 
ΠΟΠΊΙΠΘΙΟΘ 8η4 σοΙηπιθη δ ἃ νϑηΐμγοιι5 5ριτς οὗ δῃίευρυβα {π|ὸ ἐμαὶ οὗ 
δχροσξηρ σοΥπ, ΏΙΟἢ 15 οεγίαϊη ἴο Ὀτίηρ Ρῥγοῆί 1 {Π6 Ἰοηρ τπη; Ὀαπί [Π15 
ασαΐῃ, ὉΠ1655 376 τη Κα {Π6 νεηΐατα οη6 οἵ Ῥθηθνό]θηοθ, 15 [οσεῖσῃ ἴο [Π6 
βρ' ΠΕ οὔ {ΠῸ σοπίεχῇ ; (3) {παῖ 1 βρεαῖκϑβ οἵ [γον ηρ σα]τε5 οὗ Ὀγεδά προῃ 
{Π6 ννδίθυ, [Πδὲ Ποδί αυγᾶὺ δηά ββεεῖὴ ἴο Ὀ6 νναβίβα ; ὑπί {Π15, πΠουρἢ Ἰεδάϊηρσ 
ἴο {6 β8ὴηθ τγϑϑι]ξ δ5 {πῸ :ηἰεγρτγείδίίοη ἤεγα δάορίβα, ἀπα Πανίηρ {Π6 
βιρροτί οὗ {π6 Αὐτὴ Ἰεσεηά φαυοίεα ἀΡονε, ἰδοΚ5 (Π6 ροϊηΐ οὗ {πὸ τείεσ- 
6Πο8 ἴο (ῃ6 Οτεεὶς ρσγοόνετ ; (4) ἰαϑὲ δπα Ῥαβεβί, {Π6 ᾿πηα σι πδίϊοη οὗ οΠ6 
ἸΠθυρυθίεσ πιεπι]οηεα ἀρονα ἰπαΐ {π6 ρτεσαρί βαποίίοηβ ἃ Ὀομηα]655 
56 Πη5141 1ΠΔΠ]σΈ ποθ. 

2. Οἷἵοε α 2ογέϊογεξ ἐο φύει, αγιαΪ αἦδο ζο 61.}1.)] Τῇ ρτεςερὶ 15 
ΟἸθαυγΥ ἃ ρεπάδηΐί ἴο νεῦβθ 1 ἃπΠα [85 γεϑοεϊνθα {Π6 βϑιὴβ νδυϊείυ οὗ ἰηΐου- 
Ῥτείδίϊομβ. ΕΌ] ον ηρσ {Π6 βαιὴηθ 11η6 οὗ ἱπουρῃΐ ἃ5 Ὀείογε, νὰ βπά 1ὶῃ 
τι [Π6 σομη86] ἰο σῖνε ἔγεεῖν ἂ5 ὁρροχίπηϊθ5 ργθβοηΐ {πεῆβεϊνεθ. ΤΠῈ 
σομ  πδίοη οὗ ““ἴο βενξὴ δηά αἶβο ἰο εἰσι, 15, πκ {μὲ οἵ ““εἰχ δπά 
5Έυ θη ἴῃ ΤΟΌ ν. 19, οἵ ““ἰῃγτεβ δηά ἴουσ᾽" ἴῃ Απῖοβ 1. 11.,ὄ {κα τῃ8 
ἐς ΘΟ ΘΠ {ἰπη65 βεύθῃ ᾽᾽ οὗ Μαίί. χυἹ. 22, ἃ Ηεῦτεν ἔοστη οὗ {πε ἀθῆηϊία 
ἴοσ {π6 ᾿πἀεῆπιίαε. ὙΠΕΥΘ 15, ἴῃ οὐ δοίβ οὗ Κιηάπεββ, ἰο ΒΕ πὸ συπαριηρσ 
ΠΔΙΤΟΥΠ655, [ἢ 500 {Π]ηρ5 

““ ΚΙη4 Πδανεη ἀἰβάδϊπβ {Π 6 Ἰοτα 
ΟΥ̓ πίσεὶν οαἱου]αίεα 1655. ΟΥ̓ΠΊοτα." 

Απμά [Π6 τεαβοη ρίνεῃ ἢίβ ἴῃ ΜΠ (ῃ6 σοιη561, “ἼΠοι. Καονγεβὲ ποῖ 
να ἰ Εν] 5641} Ὀ6 ου βαυίῃ." ““Ἡδχζά {{Π|65 ΤΥ σομηθ, Π6η ποῖ 5Π δῖ 
Πᾶνα ΠΟ τη68}8 ΤΟΥ σίνίησ ; {πευθίοσβ νναϑία ποῖ [Π6 ργθβεηΐ ορροσίπη νυ. 
ΗΕΙΡ {Ποβα ἴο ψποπι ποι σίνεβί ἴο τηθαεΐ {η6 Παζαγάβ οἵ [Π6 πησογίδιη 
Γαΐατα. δῖα ἀρδῖη τηθη 1ηἰεσρσεί δοσοσαϊηρ ἴο {Πεὶγ ΟΠδυδοίευ, δηά 50, 
ψῈ Πᾶνε, 85 Ὀείογε, [ῃ6 1Ισθηίοιιβ τη ἰδὲ Ππαϊησ ἃ. Ρ]6α ἴοσ πη] Ππη164 
νοϊαρίπουβηθββ, 116 {Π6 ρθη 181 δά νυ βαὺ 5665 ἴῃ {Π6 ργεοαρί, ψ ῃ]Οἢ 
ΒεῈ τεπάδες “νι 46 {Π6 ροτίϊοη ἰπίο βενεῃ, γε εἰσῃΐ ρατίβ,᾽ ἃ σδιι!οη 
1|κ6 ὑπαὶ ψῃοῃ ᾿εα ἤδοοῦ ἰο αἰνι4β 5 σαύανδη ἰηΐο ἔνγο ρου οηβ ἴου 
1ῃ8 5818 οὗ ξαίείγ ((ξη. χχχίϊ. 7, 8). ΤΆ θη ἴῃ [15 Ἰαϑί βεῆβε {Π6 ργεοερὶ 
βίδη 8. οὴ. ἃ ἰενεὶ ψ ἢ {Π6 οσυττεηΐ βαυίησ οὗ {π6 ϑίοοκ Ἐχοῆδηρα {Πδὲ 1ἰ 
ἴῃ Ὦ 1568 ἴο ““Ραϊ 811 γουγ ἐρρϑ ἰηἴο ομα Ῥδϑβίςει,᾽" στ (Π6 ““εαρίηρ ᾽ οἵ 
1Πο58 ὕὕηιο Ὀεΐ οἡ τοῦθ ἔμδῃ Ομ Ποῖβα δὲ ἴπΠ6 ΤΣ ΕΓΡΥ δηᾶ οἰμοσ τδοαβ. 
1 τῇδ Ὑ706Ὲ2}} Ὀ6 ες ἴο {πΠ6 βίπαθδηΐ ἴο ἀξοϊάβ σῇ οῃ οὗ {π686 ᾿Ἰπίεγρτε- 
ἰδίϊοηβ Πδ5 τιοϑὲ ἴο σοχητη θη 1{. 

Τὰ πλὰΥ ῬῈ δατηϊίεα, μονγενεῦ, 5 ἰἰ 15 (πΠ6 δηϊστηδίϊο ἔοστη οὗ {ῃ6 
Ῥτεοθρί ΠΟ μας σίνεῃ τῖβε ἴο {π656 ἀϊβοογάδηϊς νίενγβ ἃ5 ἴο 15 πηθδηϊηρ, 

Ν 
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3 δαυἢ. [1 (Π6 οἱοιας 6 {1]] ὁ, ταῖῃ, [ΠῈῪ δπιρίν Ζἠεηισοῖψος 
ΠΡΟΩ [Π6 δαγίῃ : δηᾶ 1 1ῃ6 (τε6 [4}}] ἰονψαγά [ῃ6 βου, οὐ 
τονγαγὰ {π6 πουίῃ, 22: [Π6. ρίαοβ ψῆσγε {πΠ6 ἔγαα [16 ἢ, ΤΠ 6Γ6 

4 ἰῇ 5841] θῈ. Ηδ [μαι ορβεύνβῃ [ῃ6 νη 5}4}1] ποί 5ονν ; δηά 
5. 6 {δἰ τεραγάξίῃ της οἱοι ας 5Π4}} ποῖ στβαρ. ΑΔ(5 ἴῃοι Κηον- 

δϑὲ ποίῖ ψηῃδί ὧς [Π6 ψὰγ οἵ [Π6 βριγι, 2097. πον {Π6 θομδ5 ἋὉ 

μαὲ {πΠῸ6 σγύᾶνβ ἱγοῃῦ οὗ [ῃ6 νυυθυ, ΒΟ νγα ἤᾶνα Δἰγεδάυ ἰγαςσθά ἴῃ 
ΟΠ. Χ. 4, 20 ΠΠΔΥ Πᾶνα ἰεα Πϊπὶ ἴο δἀορί [Πδἰ ογπ θθοδιβε 1ἰ βεγνεά δ5 ἃ 
ἰεβϑί οὗ σμαγδοίθυ, βοὴ βοῆοϊαυ Πηάϊησ ννῆδλΐ ἢ βοιρῃί. Ἠξτα δ͵5ο ἴΐ 
μϊρηΐ ΡῈ δα άἀβα ““ὙἾΟ παῖ βαῦβ ἴο Πβασ, 1εἱ μὶπὶ Πβαγ᾽" (Μαῖί. χηἱ. 9). 

8. 27 ἐδ εἰριας ὅσ γέ ὁ γαϊ2) ΤΠη6 {πουρῃς 15 ΠΠηΚοα το {παΐ 
ψΜΏΙΟΙ ργθοθάδβ 1 ὈΥ {Π6 τηϑπίίοῃ οὗ [ῃ68 ““ 6ν}] σοτηϊηρσ ἀροη [Π6 βατίῃ. 
Τη χεραγὰ ἰο {παΐ δν]], [ῃ6 βνυθαρίηρ σ Δ Ὠλ 1165 (Πδΐ 116 Ῥαγοηά τηδηΐ᾽β 
ΠΟΠΙΓΟΙ, Π6 15 ἃ5 ΡΟ γ 1655 ἃ5 Π8 15 θη {Π6 Ὀ]ΔΟΙς οἱοι 5 σδίμευ δηά 
[Π6 ψιηας τα Ψ1]γ. Ηδ Ἰζηονβ ΟὨΪΥ {Παΐ {Π6 οἹοι 5 γν}}} ροῦσ ἄονγη 
(με ῖγ σαῖη, {παῖ {Π6 ἴτε ΜΠ] 116 ἂἃ5 [η6 ἰβηηρεβϑί πᾶ ὈΪονγῃ τ ἄονη. 
15 ἢδ {πεγοίοτα ἴο ρᾶιιβ8, δη4 μεβϑιίαίθ δηα ϑβίαῃηα 511], ᾿πἀ α]σίησ [ῃ68 
ἰεΏ ΡΟΣ 

“ον ἝΥ ΘΧα Ἰ51[6 
Τὸ οαϑὶ ἰῃς [αϑῃίοη οὗ ὑἀποϑιίαϊη εν 15 Ὁ 

ὙΠαΐ φαρϑίϊοη 15 δηϑυνεγεα ἴῃ {πΠ6 ποχί νεῖβαθ. [1 πῆδὺ θὲ ποίεά, 45 δῇ 
{Ππβιγαίίοη οὗ [ῃ6 νγαὺ ἴῃ ψΏΪΟ (Π6 αἰζει-Πουρῃῖβ. οὐ [Πβο]ορΎ Πᾶνα 
γοΥΚαα {πεὶγ ΜΨΜΑΥ ηΐο {π6 ἰηἰεγργείδίίοη οἵ ϑογιρίασθ, [Ππαΐ {Π6 Ἰαίίου 
οἴαιβα μὰ Ὀβεπ Ἐχρουπηᾶβα 85 τηϑαηΐϊησ (παΐ (Π6 βίαίθ ἴἢ ΏΙΟἢ τῆθη 
Οἤδποθ ἰο 6 ψεδη ἀἄθαίῃ σοηθθ οἡ [δῖ 15 ὉΠΑ] οΎα 16, ἐπαΐ {Πθτὰ ᾿ς 
ἐἐἢο χερεηίδηοα ἴῃ {Π6 ρτᾶνα. 850 ἔδυ 85 1ἴἴ βχρύβββεβ [Π6 σἜΈΠΕ͵Ά] ἰσαῖῃ 
{πᾶΐ οὐγ εἤδτγίβ ἴο 4ἰΐου [Π6 ομαγδοίευ οἵ οἴπεῖβ ἰου (6 Ῥείίευ τηυβί οθαβα 
ψΏ6η (ῃ6 πδη 4165, {παι ψΏβη {Π6 ἔγεα [4115 ἴο βου οΟΥ πουίῃ, ἐονγαγαᾶβ 
1Π6 τϑρίοη οὗ ΠΙσῃϊ οὐ {Παΐ οὗ ἀδυίκηεββ, νν8, Χο 8706 511] οῃ εαγίῃ, σδηποῖ 

, Ῥίμαηθ, ΟΥ̓ αἸρ ἀρουί, οὐ ἄπηρ τ (1 κα χϊ. 8), [ῃ6 Ιπΐδθγθηοβ τύ 6 
Ἰερτπχαῖα ἐποῦρῃ, Ὀαί ἴἰ 15. οἰθασ [Πδὲ 1{ 15 ποί {Παΐ ἰπουρηϊ νυ] ἢ νγὰβ5 
Ῥτοχηϊπθηΐ 1 {Π6 τηϊηα οὗ [Π68 ψυυευ. 

4. “12 ἐλαΐ οὐεεγυοίλ ἐΐε τυϊγα «λα 7101 δοτῦ] ΤῊΪ5 15, ᾶἃ5. Πὰς Ὀθθῇ 
ϑα] 4 ἀὔονβ, {Π6 δῆϑυευ ἴο (ῃ6 ΄παδβίίοη ϑυρσεβίθβα ἴῃ σεῖβα 3. Οὐχ 
Ἰσῃούδηοα οὗ {Π6 {πίυγα 15. ποῖ ἴο ραΐ ἃ βίορ ἴο δοίΐοη. ΤῈ νὰ δ] οννεά 
{Πδἰ ““ἰακίηρ ἐπουρῆϊ ἔοσ {πΠ6 πλοῦτον ᾿ (Μαζί. ν]. 25) ἴο δ᾿ Πάδου τ ποτα 
ἀοϊηρ σοοά, νγὰ 5Βῃοι 4 Ὀδ8 85 [Π68 Πα απ ατηδῃ ὙγὙΠ0 15. δ΄ νγαγβ ουβευνίηρσ 
[πΠ6 οἱοιις δῃηά ἰεῖβ {π6 {{π|6 οὗ βονίηρ ρᾷ85 ὈΥ ; ὕπο ψῇβη Παύναϑβι 
σοΙη65, νγαίομθα {ηΠ6 ψ|πηΠα 45 1 ὈΙονγβ τουπμα πΐτη, {11 “της Βαγνεβί ἰ5 
Ραβί, ἀπά [ῃ6 βυτηπηεῦ ἐπάβα ᾽ (7 εἴ. ν]. 20) πὰ ἢθ δ ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ ΓΕΔρ. 
ΤῊΒ νεΥῪ γαιοῃ]ηρ' [ΟΥ̓ ΟρΡΡοΥ πη} 165 ΠΊΔΥ ΘΠ4 1Π πιϊβϑίηρ πῃ. ὙΠΘΙα 
ας ἰἴτηθς ΏΘη ἴἰ 15 οὐγ ψιβάοτχῃ ἰο “6 ᾿πβίαῃηξ σέ οἵ βϑβββοῃ ᾿ (2 ΤΊτη. 
ἵν. “ἡ. 
τ Ἂς ἐλοιε ξροτυεεέ γιοΐ τυλαΐ ἐς ἐἦε τυαν ὁ ἐἦε ς21γ17 ὙὍὙΠῈ ἩρΡτενν 

ΜΟτ͵Α͂ ἴοΥ ““5ριτ Πα5 αἷβο {πε τηβδηϊηρσ οἱ ““ψιηα᾽᾽ δ5 ἴῃ {Π6 νϑῖβα 
᾿πιηη θα] αίο! Υ ργεσβάϊηρσ, δηα [Π15 Πὰ5 164 τη ηΥ σοτητηδηίαΐοιβ (45 ΙΗ 
[Π6 σογγεϑροπάϊησ αὐθεκ Μοσά ἴῃ ΤοΠη 111. 8) ἴο ῥσβίδεσ {παΐ πιθαηίησ, 
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γον ἴῃ [6 ΟΡ οὗ ΠΟΙ {Πᾶς 15 ΜΙ ΟΠ1ἃ ; ἄνθη 850 ἴῃοα 
Κπονγοϑί ποῖ [ῃ8 ννοῦκβ οἵ αοα ψῆο τηδκείῃ 411. [Ι͂η {π6 
ΠΊΟΓΠΙΏΡ 50. [ΠΥ 5664, δηᾶ ἴῃ [Π6 δνεπὶηρ ΠΟ] ποί 

πεῖ. Ὑννο ἀϊδγεηΐ Ἔχα ΠΡ 165 οὗ τηδη᾽ 5 Ἰσῃούδησα οὗ {Π6 ρύοσεββαβ οἵ [Π6 
ΟΠ ΠΟΙ ῬΠΕΠΟμΊΘηδ οἵ παίατα αα δἀάιοβα οἢ ἰῃϊ5 νίενν δἃ5 Δῃδ]οροιιβ 
ἰο Πῖ5 ἰσῃοζάηοα οὗ ῃ8 ““σνοὺῖκ οἵ ἀοά,᾽ οὗ ψῇῆαΐὶ να 94}1 [ῃς Ὠ νίης 
(ονεγηπιεηΐ οἵ {Π6 ΤΠ] ηἴνεῦθθ. [Τί τῇδ ΡῈ 4ιδϑίοηθα Πονγενεῦ νεῖ ΠΕυὺ, 
Ῥοίῃ ποῖα δπᾶ ἴῃ Το 111. 8, ἃ πιούα δαδαιδαία τηθδηϊησ 15 ποΐ σίνθῃ ὈΥ 
γείδϊπιηρ [Π6 1άεα οἵ ““5ρι:1᾽ δ5 ()6 “" Ὀγεαίῃ οὗ 16" οἵ ἄἀξεη. 11. 7. 
ΤἼΕ ρτονίῃ οὗ [Π6 Πυτηδῃ ἘΠ ΌΤΥΟ νγὰ5 ἰού [Π6 ΘΑ ]Ύ ΟΌΒΕΎνεβ οἵ ἡδίασα 
Δῃ. ἱπηρο Πα γα Ὁ]6 τηγϑίθυυ (700 Χ. 11; 5. Οχχχιχ. 1[3--17)}. [1{ Ῥεσδῖηα 
γεῖ τῇοτα τηγϑίθσϊοιβ 6 πδη {πουρῃΐ οὗ 116, ψνἹΓἢ 411 11[5 ῬΠΕπομηθηᾶ 
οὗ ββῃβδίϊοη 8η4 σοηῃβοϊοιιβη 655 δηζευηρ Ιηΐο [ῃ6 πηδίουϑὶ βἰγαοίασα ἢπ|5 
“ςἘδαυία]ν ἀπ σγοη θυ ιν πιαά 8. ὍΤΠ15 5εηβε οὗ [ῃ8 ψγοσὰ ἄρτξεβ 1ἰ 
ν}01}} θ6 5βεβῃ, ψ] ἢ 115 πι58 ἰὴ ΟΠαρ5. 111. 21, χι. 7. ὙΠ νγοσὰ “ΠΟΥ ἢ Πᾶ5 
ποίῃϊησ δηβνγεσίησ ἴο ἃ ἴῃ (Π6 ΗΕ ΌταΝ ἀπα {Π6 βεπίεποα 5ῃομ]α σὰη 
[Ππ|5, ἀββουιθῖηρ ποί ἔνγο αἰβίϊηοῖ ΡΠ θποιήθπηα Ῥαΐ οΠ6 σοιΡ εχ ἰδοΐ, “ἃ 5 
ὕμοι Κπονγοδὺ ποῦ 88 Δ οἵ 0186 β5ρ:τιῦ ((Π6 Ὀγθαίῃ οἵ 116) ΒΟ Π6 
ΤΥΔΙΏΘΤΟΥΚ ΟὗὁἨ [Π6 ὈΟΔΥ (ΓἸ[6γᾺ}}}ὺ ὕὉπ16 Ῥομθ5, Ῥαΐ {Π6 ψογζά 15 πϑρὰ 
ΘΟΙΠΙΏΟΗΙΪΙΥ ἴοΥ {(ῃΠ6 ψγ0]6 ὈΟΟῪ 85 ἴῃ 1,4η1. ἵν. 7; [0Ὁ νἱῖ. 15; Ῥῖον. 
χν. 20, ΧΥΪ, 24 δῃ εἰβεῃεγθ) 15 ἴῃ ὍΘ ΜΟΙ ΟὗὨ ΠΟΥ ὑπαὺ 15 τὶ 
ΟὨΙ]ὰ. 

ἐλε τοογᾷς οΓ Οοα τὐῆο ᾽παξείλ αἰῇ 80 1 οἢ. νἱϊ. 12, ψγα Πα 
“ἐ (ρῃβιάθν (ῃ8 ψοῦκ οἵ (οα." Πέτα {πε δααϊίίοη οὗ “"ψῆο τηδ]ςείῃ 
411" Ἰπαϊοαίεβ ἃ ΠΙρθεσ βίαρα οἵ δ. Τηδὲ “ πανο- [4 Ππρ Ῥγον! άθηοθ 
οΥ̓ἄο 5 811 {πῖησβ ὈΟΓῃ ἴῃ Πδανεῃ δηαᾶ δϑυίῃ.᾽ ΤὍΤΠς δρηοβίοίβιη οὗ {Π6 
Θορδΐθυ 15, πκὸ {παΐ οὗ Ηοοῖκκεν (Ζ εἦ. οἰ. 1. 2. ὃ 3), [Π6 αἰίογαποα οὗ ἃ 
ἄἀενουί ΤΠείβηῃ, οοπίθηϊ ἴο ἰθαῈρ ψΠ1η (Πς6 Πἰτηϊ5 οὗ {πΠ6 Κπονγϑ]6, θὰΐ 
ποΐ Ρἰδοίησ [Π6 οὈ]εοί οὗ 115 δάοτγδίίοῃ ἴῃ {Π6 σαίεσοιν οἵ [η6 ΠΣ Κηονῃ 
δῃα Ὁ] ΚηόνΔ016, 

06. 22 ἐλ6 η10γ721710᾽ σοτὺ ἐγ “667 Οποα ἀραίῃ {Π8 δηϊρτηδίϊο [ΟΥΠῚ, 
85 ἴῃ ψΕΙ586 2, ἰ5 {ῃΠ6 ἰοποῃβίομβ οἵ ᾿ηεγργείθιβ 10 μὰβ5 Ὀβεη Πε]ά ἴο 
τθδῃ (1) {Πμαΐ τηβη 8ῖβ ἴο 56 εἰς 56 ῃη5.1.81 ρίθαβασοβ ποὶ ἴῃ {Π6 τηοσῃίησ 
οὗ {πεῖ γουίῃ οηἱν, Ῥαί ἴῃ {π6 δνεηί4β οὗ αἀρε, ποί ἰο Ὀ6 αἰταιά οὗ 
Ῥεσείηρ οὨ]]άγθη, ἴῃ οὐ ουΐ οὗ ψΕα]ΟοοΙκ, ἴῃ ΔὴΥ Ῥετϊοά οὗ {πεὶγ 16; οΥ 
(2) {[Παΐ πιδῃ 15 ἴο ὑγΟΥΪΚ, 85 "6 580, βϑυΎῪ δηᾶ Ἰαίβ, ἀοϊπρ' ἢἰβ ἀρροϊηϊθά 
ἰαϑὶς, τεραγά]εββ οἵ 1ῃΠ6 σπδησαβ οὗ 11Π|6; οὐ (3) Ψ] ἃ ποῖα βρεοῖῆς 
ΔΡΡΙΙοδίοη οὗ [Π6 5816 σἜηΘΥΆ] ὈΥΪΠΟΙΡΙΘ, {μαΐ ῃς 15 ἴο σον {ῃ6 5664 
οἵ φοοά «ἀπά ΚΙηαΩ]Υ ἀξεβάβ, δηα νγαὶϊΐ ἴοσ {π6 Παγνεϑί, {πΠ6 ργοβρεοὶ οὗ 
ΜΥΠΙΟΉ 15 δι ἄθη ἔγοιη μὰ. Οὗ {Πε86 (3) 566 ῃη15 ἜὐεΥΥ ΨΜΑΥ {Π6 {τιιϑϑί 
Πα πιοβί βα(βίγιπο. ἱπίεγργείαίίοη. [Ι͂ἢ “ΜΙ Πάτα ποῖ ΠΥ Παηά,᾽ 
Δα ἴῃ [ῃ6 ἀ86 οὗ {Π6 ἔψο ἀειηοηβίγαί να ργοπουηβ (1 ἰπ6 Ηδρτεν, 
Ὠονγανθῦ, [ῃ8 βϑῖὴβ ριόποιη 15 τερεδίεα, 815 ΟἹ 0815), γα ἤᾶνε ἃ 
ΡΔΓΆ116] ἴο {Π6 ἰπουρῇϊ δηά Ἰδῆρσιαρε οὗ (ἢ. νἱϊ. 18. ΤὴΘ ψΟ]6 ρτεοθρί 
15 8 08]] ἴο δοί ν1γ ἴῃ σοοά, ποῖ πηΠ1κὸ {Πδὶ οἵ Ηρ ΠΟ 54 ““1 σησϑβί 
ψοΥΪ [Π6 σου οἵ Ηΐπι [Πδὲ βεηΐ τηθ, ϑγ}116 1{ 15 οδ]] θα ἰο ἄδυ : {Π6 πῖρῃς 
σογηθίη, θη ΠΟ τηδῃ οδῃ ψΟΥ ἡ (ΤοΠη ἰχ. 4); γὕ7ὴὼο ἰδυρῃξ τηθῃ ἴο 
ἸΑθΟυΣ ἴῃ {πΠ6 νἱπεγαγά, δυθὴ {ποιρῇ [ΠΕΥ ψγεῦα ποΐί ςἿδ]]δα ἴο Ῥεσίη 

[οἷ 
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[Π1η6 Βαπηᾶ: ἴογ ἴμοι Κηονγεϑέ ποῖ ψῃθΊΠ ΠΕ 58.4}} ῬΤΟΘΞρΡΕῚσ, 
ΘΙΓΠ ΘΓ [Π15 ΟΥ̓ {παΐ, οὐ Ὑ ΠεῖΠ6Υ {ΠΥ Ῥοίἢ σἤαΐὶ ὅδ 411ΚῈ σοοά. 
ΤΥ [Π6 ΠΡ 2» ϑσινϑεῖ, δΔηα ἃ ρ]εαβαηΐ ζάζηρ Ζέ ἐς ἴου ἴῃ 6 

Θγ65 ἴο 6 Πο] 4 {Π6 50: Ὀαΐ 1 ἃ τηδῃ |ἴνῈ ΤΔΗΥ γξδγϑβ, σα 

{ΠΕῚγ σου {1 [Π6 δἰθνθηίῃ Ποὺγ ΉΘη 1ξ νγὰβ “" ἑονγατά Ὄνυεπίησ, δηά (ΠῈ 
ΑΑΥ ἴαν βρεητ᾽ (Μαίί. χχ. 1---τό). 

ζήοιε ἐμοτυοσξ γ9οὲ τυλοίλογ σλαΐϊ 2γ05247] ὙΠ Ἰσποΐαπος οὗ τηδη δ5᾿ 
ἴο {6 τεβα]ς οὗἩ {με }Γ Ια ῬΟυσ, 5111 τόσα (ῃ6 δρραγεηΐ οὔ {Π6 δοίμδὶ] 
[αιϊυτα οὗ {Π61Γ δϑη]θγ εβοτγίβ, ἰεπηρίς [Πθτὰ ἴοο οἴΐθη ἕο ἀεβροπάδθπου 
Δα ἰηἄοϊεηοθ. Ὅηδ6 τηᾶχίτη, {κα (μαΐ οὗ νεϑῖβθ 6, Ὀϊ4ς {ἤθη ἰδκε 
οοπηίοτε ἔτοπιὶ (Πδΐ ΨΘΥΥ Ἰσῃογαησθ Ὅὴδ βεβα βοῇ ἴῃ ἐῆς πιογηΐησ 
οὗ ΠΠἰ8 τῆδυ θαυ 115 Παγνεβί δ οὔσβ, οὐ ποί {1Π] [Π6Ὸ ενεηίησ οὗ δρε. 
ΤΠΕ ΠΊΔη ΤΏΔΥῪ ΓΕΔΡ δ οη6 8π4 [Π6 βδαιὴθ {ἰτὴ6 {Π6 ἔγι5 οὗ Ὠΐθ. Θδυ]εῦ 
Δη4 ΠΪ5 Ιαΐεσ βονίησ, Δπα τηὰῦ πα {Πδΐ “ ῬοΙΉ τὲ δ1Κε σοοά.᾽ 

1. 7γμϊν ἐδέ ἐΐράξ ἐς στυδε] Βείίεσ, Απᾶ 88 Ἰἱρῃῦ 15 βιυχϑϑῦ. 
ΤἼΘ ΟΠ] ΠΟΘΙ 15 5Ι ΠΊΡΙΥ [Π6 π|518] σοριυ]δίϊνε ρϑυίϊο]θ. ὙΠ πογά ἔου 
“ἐβιγεει ἡ 15 {μαΐ υϑεὰ οἵ Βοπῃεδν ἴῃ πᾶσ, χίν. 14; οὗ [Π6 Ποπδυσοιηθ 
ἴῃ Ῥτονυ. χχὶν. 13. ὙΠ6 ρῥεββι πηϊβιη οὐ {Π6 {ΠΙΉΚΟΥ 15 Ραββί ηρ ΑΎΤΔΥ ὉΠΑ͂ΕΥ 
[Π6 σα ηβηϊηα οὗ {6 νῖβευ ρ]δη οὗ 1Π|Π 1ῃ σῇ] ἢ Πα αἱ 1ϑϑί βηάΞ συϊάδηςε. ΄" 
116 τηδῪ δἴζεσ 4]], τ σηγ ογάθγεά, θ6 ρ]βαβαηΐ πα οομλεῖν, ποῖ ὶΠουΐ 
1Π6 ““ϑυγβείπθϑβ δῃηᾶ ἰΙρῃΐ ᾿ οἢ ὙΒΙΟἢ {Π6 τηοάδγη ρυθαοῆεῖβ οὗ νβάοτῃ 
1ΔΥ βίγεββι Α στε ΚΑ Ὀ]6 Ραγ8116] ἴο {Π6 ἔοστῃ οὗ {Π6 τηᾶχῖτῃ (φιοίεα Ὀγ 
ΑἸἰΠβΡυτρῚ) 15 ουπά ἴῃ Ἐπ ΡΙ465: 

Μή μ᾽ ἀπολέσης ἀωρον᾽ ἡδὺ γὰρ τὸ φῶς 
λεύσσειν, τὰ δ᾽ ὑπὸ γῆν μὴ μ᾽ ἰδεῖν ἀναγκάσῃς. 

““ ΤΕΞΙΓΟΥ͂ τη6 ποΐ Ὀείογε ΤΥ γουίῃ ἰ5 τρα: 
ἘῸΓΙ Ρ]θαβδηΐ βτα 1ἴ 15 ἴο 5ε6 [ῃε βυη; 
ΟΟΙΏΡΕΙ πη6 ποῖ ἴο 56ὲ86 ψῇηδί 1165 Ρεϊον. 

12λῖρ. τη Απ|. τ2τ0.- 
50 ὙΠΕεορσπῖβ σοπίειηρ  δίϊησ ἀδδίῃ : 

κείσομαι ὥστε λίθος 
ἄφθογγος, λείψω δ᾽ ἐρατὸν φάος ἠελίοιο. 

“ςΤΉΘη 5881} 1 116, 85 νοΐςεϊθθς ἃς. ἃ ϑίοῃε, 
ΑΠα 566 πο πῖοῦα {πΠ6 Ἰονβά ἸΙσῃΐ οὗ της βυη.᾽ἢ 

ΤΗΣ ἀ6 οὗ ἰῃ6 Ρῆγαβε ““βεείησ (Π6 βιῃ ̓̓  ἴοΥ Πνίηρ, τῆ 6 ποίεά 
85 Θββθῃτ }} Υγ ΗΕ]]εηΐος ἴῃ 115 ἴοπθ. 50 Μὰ Πᾶνα δσαίῃ ““βεείησ {Π6 
Ἰρῃι οὗ {πε βυπ᾽ ἴοσ ““ἸἸνῖησ ̓ ἴῃ ΕπΠρΡ. ΖΦ 7 22οἠ. 4. 

8. Φηνέ 7 ἃ »ιαγὶ ζΐωδ ἡταγιγ γεαγς...1] Βειίθυ, ΕῸΣ 27 α ρ1α7:... ΤΗδ 
ΤαἸδίίο 15 ομβ οἵ σοππηεδχίοη σὑαίμευ (ῃδη σοηίΐγαδί. [1}ἢ [Π6 ο8]Π|, 
ΘΠ) 16 θεσδιβε Ὀεπεβοεηΐ, Πί8 υῖοῃ [6 {Π]ΏΚΕΥ ποὺ σοηίθμρ]αίες 
45 ΜΠ ΠΪη ΗΪ5 σεᾶοῃ, [Π6 τειμειγαποα οὗ [Π8 ἀδυκηεββ ἡ ΒΙΟἢ 1165 Ῥεγομα 
15 ἰο 6 ἃ τηοίϊνε, ποίΐ ἴοὺσ ἃ ἐγείι] ρεββι μηῖβπλ, Ραΐ (ῸΥ ἃ ἀδθ]θεγαΐα 
εἤἴοτε ἰο βη) οὐ στιρῃιγ. ὙὍΤὴῈ ἤρσυτε οὗ ἃ σοῦρϑβα ψῈΙΟἢ νγαβ σαυσιεα 
δΌοιπς ἴῃ [Π6 Ραηαμείβ οὗ {πε Ἐρυρίίδηβ νγαὰβ ᾿ηϊθηαβά ποῖ ἴο ἀεβίσου 
ΟΥ̓ ἄδιῃρ [ῃς 1Ογ, Ὀαΐ ἴο τηδκα 11 τῆοτα ᾿ἰδϑίϊησ ὈΥ τηδκίησ 1 ΠΟΤΕ 
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το]οῖοβ ἴῃ [ἤθη 81] ; γεῖ 1δΐ ΠΙπΠὶ σοι 6. ἴΠ6 ἄαγϑ οὗ ἀδτκ- 
Π655 ; ἔῸΓ Π6Υ 5141} θ6Ὲ πηδηγ. ΑἹ] [Πδΐ σοϊηβίῃ Ζ5 νδῃϊίυ. 

σοῃίτο!]εᾷ (Ηδετοά. 11. 78). Τα ἰοδοῃίησ ΠΟΥ 15 βοπιθίῃϊησ τηοτα 
{π8η {πΠ6 “1,εξ τ δαΐ δῃηᾷᾶ ἀπΠηΪς, ἴοσ ἴο- τούτον νγα α16 ̓ οὗ [Ππ6 ββηβαδ ϑί 
(ν1βα. ᾿. τ--τ-ό ; 1: (ου. χν. 32). “Δ ωίες Ἄγιθηε, 7 7ορεογέο γιογέ,᾽ 
{Π6 56 στα ]65 ἴθαοῇ τι5 ἴο τι56 1Π|{6 τ ΒΕ] ν δηα {πεγεΐοτα νχ6]]. 

εξ ἀΐηε γεγιοηεόεγ ἐΐὲ ἀαγ}5» οὔ ἀαγκγι255] ἼΠ6βθε ἀγα οἰθαυΥ ποῖ {πὸ 
ἄδνϑβ οὗ βοιτονν οὐ δάνείβιίυ ({Ππουρἢ [π6 Ρῆγαβα 85 Ξιοἢ τηϊρῃΐ δάση 
[Πδὲ πιθαηϊησ), θα ἴΠοβε οὗ [ῃς ἀδυίζπθθς νυ Β]οἢ 15 σοηίτγακίθα σ ἢ [Πς 
Ππσῃὲ οὗ [Π6 βὰπ, σι {Π6 Ἰρμὶ οὗἉ 116, [ῃς Ἰαπᾶ {παΐ 11ὲἐ5 Ῥεβιπα {Πα 
γ6}}, ἴῃ {πΠ6 ππβθθη του] οἵ Ηδάδθϑ οἵ οὗ 5160], ῃς. ἄδυκπδϑβ οὗ (ῃς 
γ Δ] ]ογ οὗ {πε βϑῃδάον οὗ ἄξαίῃ. Αβ [ῃ6 ατεεκβ βροῖκα οὔ {μΠ8 ἀθδά δ5 οἱ 
πλείονες ““[Π6 τη ηΥ,᾽ 50 ἄοεϑβ ἴῃς ὑυϊεῦ βρεακ οὗ {πε ἄδγϑβ αδἰζεσ ἀξαίῃ 
85 “Τηδην." Τα πὶρῃΐ Μ1}} θὲ Ἰοησ δηά ἄτεξατν, ἰπεγϑίοσα ἴῈ ἴ5. στὰ ]] ἴο 
τηαῖτα [η6 πηοβί οὗ [ῃε ἄαυ. ὍπΠε ἰεδοῃϊησ οὗ [Π6 ὑγο]6 νεύβθ ἢπάβ, 85 
τηϊσῃξ ΡῈ εχρεοίβα, δὴ εοῇο ἴπη {παΐ οὗ πε Ερίιοσυτθδηῃ ροεί, θη Πα 
ϑτεείβ 15 ΠἸ6 Πα οα {Π6 τείατῃ οὗ βρτίησ, αὶ {Π6 βοῇο 15 ἰῃ ἃ ἰονγεσ Κευ. 

Ναπο ἀεξοεῖ δαξ νι] πΙΠἀππὶ σαραξ ἱτηρεάϊγε τηντίο 
Αὐἴ ἤοτα, ἴεγτεβ αιθπ ἔεγιηΐ βοϊπίςα, 
τ τ Ἕ κι ἊἝ να Ἂς 

ῬΑΠΠ8Ὰ]α Μίοῖβ ἑειο ρεΪΐβαί ρεάθ ραιρεγιπη ἔα θουπα5 
Κερυτηααβ ἴαττεβ. Ο Ῥεαίε ϑεχί, 

τε βαπηπια ὈΓΘΥΪΒ ΡῈ Π0Ὸ5 γείδξ ᾿ποΠοδῦα ἰΟΠΡΑΠΊ, 
78πὶ ἰ6 ρῥτετηβδί ποχ, ἰδ υϊεαις Μίδηθϑβ 

ἘΠ ἀοτηιβ εχ]]5 Ρ]αϊοηΐδ. 

“ΝΟΥ 15 ἴξ τηβεῖ ἴο ούουσγῃ Ὀυσῃξ ὈΓΤΟΥ 
ἍΠΠ στεδίῃβ. οἵ [ᾺἘ5} στα ταυτίϊα ; ΠΟΥ͂), 
1 ἤονγειβ [Πδὲ οὐσα ΠΕΣ ἐἰπη ]Υ ὈΙΓΓΗ 
Το 5ριηρβ βοίϊ ᾿ηἤπεποα ΟἾΓ ἴῃς εδτίῃ, 
ἊἝ ΩΣ Ἕ ΒΕ ᾿Ξ 

ἍΥΠ εαπ4] ἔοοὶ [Π6 ρϑιαρετβ ς61]} 
1)εδίῃ νἱβιίβ, 8π4 ψΠεῖῈ εηρεσοῦβ ἄγε ]], 
ὙΥΠογθίοσα ΤῊΥ̓ ϑεχίιβ, σοοά δηά ἄδδσ, 
Ταῖς 5. Π|Ὲ1]6 βρη ἔοι 5 ὰ5. ποτα 
Το 5ίατί, 1 τε ἰπάβεα δύὲ ᾿ῖβε, 
ΟἿ βοιὴβ ἴβι-τεδοηϊησ Ἂπίερυίβε: 
Θοου ΝΙρῃξ δηᾶ ἰδ ]βα ἔοτστηβ οἵ ἀτεβδ, 
ὝΒετα ΡΙαίο Ἰοσάς ἴἃ οἷεσ ἰῃ6 ἀεδᾷ, 
5841] πηβεὶ {π86 1 ΤΥ Ὡδιτον θεά. 

ΗΟΘΕ- ΟἿ ἘΞ ἃ. 

ΑΙ ἐλαέ εοηιείλ ἐς ψαγ2}] ἸΠεῖα 15 ἃ βἰσηιῆσαποα ἴῃ ἰπ6 πεν ἰοτ πὶ 
οἔπΠ8 Ὀυτάδη οὗ ἴῃς θραῦθσ᾽ 5 βϑοῦσ. Ὅῃα βεηίεπμοε οἵ “"υδηϊίγ,᾽7 2.6. οὗ 
ΒΗΔΑΟΥ͂ΨΥ ἰΓϑηβἸ[ου! ΠῈ55, 15 Ραββα ποῖ ΟΠ] οα {πΠ6 γξαῖβ ἴῃ ΒΟ Πα 
15, ἴὴΏ ἃ ΤἼΘΔΞΊΓΘ, ΘΑΡΘΌ]6 οὗ εῃ]ουτηθηΐ, δηα οὐ 1η6 ἄδγϑ οὗ ἀδυκηςβββ, 
Ῥαΐ Ἔνθ οἡ πϑΐ ΒΊΟΝ 1165 Ῥεγοηά ἔπεα. ὙΠ ππῖπονῃ {πίαγε---ἰ 8 
πῃ ϊβοονεγθά σοπηίτυ ---ἰς τγαβ, ἔγοση ῃ6 ροϊπί οὗ νἱϑν ἔγοτη τυ ΒΘ, ἴῸΓ 
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ο Βε)οῖςε, Ο γοιηρ τηδη, ἴῃ (ΠΥ γοῦίῃ ; δηα ἰεΐ ἰἢγ μεατὶ 

(6 {ἰπ|6, Πα Ἰοοϊκβα δὲ 1{, “"νδηϊίν " ἰο Ῥα]ἃ ἰοο πιο ανεῃ οἡ ἐπαΐ. 
Μεη βρεουϊαίεα τηποῃ αἀπά Κῆανν Ὀαί {π|16, ἀπ ΤΠεγα νὰ δΠ ὈΠΓΘΔΙΠΥ͂ 
ἴῃ βδουϊβοίησ (ῃ6 ῥγεβεπί ἰο {παὶ υππάεβηθα {πίὰτθ. ΑΥ̓μαὶ ἢὰ5 Ὀεεῃ 
οα 1164 ““ οἰ που - σου! ] 1 655,᾽ ἰηνοϊνιησ [Π6 σοπίειηρί δὲ οὔσας οὗ {Π6 
ἀαι1ε5 δῃηᾶ βη]ουτηθηΐβ οἵ (Π15 νου]Ἱά, νγὰβ Ὀπὶ ἃ ἰού οἵ πη ]βάομη. 
Αϑοβεϊοίβηη, Ἰοοκίηρ ἴο {παὶ οἴου νγου]Ἱᾶ, περάβα ἰο ΡῈ Ὀαϊαποβαᾶ ὈΥῪ 
{π6 Ῥεί(εγ ἔογμι οὗ ΕΡΙ σα δ ἢ] 51. 

9. Μεγοῖςθό, Ο γοτιι γ1α7ι, 72. 1ᾧ.ν70 γομέλ] τ ΕΠν σρεακίησ, 85 
(Π6 Ῥερσίηπὶηρ οὗ (Πς εηά, [Πε ορεπίηρ οἵ {πΠῸ ̓ ζαίο οἵ (Πε6 Ῥοοϊς, {Πε58 
5ῃου] κε τοαά ἴῃ οἷοβα σοηηθχίοη ῬΊἢ οΠαρ. χὶϊ. Τῆς ῬΘΡΑΘΥ ὙΠ 5 
νὴ ἢ 5. οἱοβίησ σουη56] ἴο {πΠ6 γουηρ. ὙΠαΐ σουηβεὶ, [{κὰ {Π6 γαβί 
οὗ [Π6 ῬοΟΙΚ, μα Ὀβδβῆ νετΥ νυ ΟΊ 5}Υ ᾿πἰογργείεα. (1) Με Πᾶνε βεθη 
ἴῃ 1 [Π6 βίθιῃ ἸσΟΩΥ οὗ ἴπ6 δϑβοείίο, Κι]Πησ [Π6 ρόονναῦ οὗ ταο]οϊοίησ ἴῃ 
1Π6 νεῦῪ δοΐ οἵ Ὀϊάάϊηρσ τηθη σεγοῖοθ, Ποϊάϊησ Ὀείοτε (ἢ6 γοιηρ ΤηΔῃ 
1Πῃ68 ἰοττοῦβ οἵ ἴῃς 1ιογά, [πΠ6 ἤτεβ οἵ σεῆθηπα. ( ΟΔΥβΕΙΥ ρδυαρηγαβεά, 
1Π6 σοιηβ86] 50 σίνεη 15 ῬΥδοίϊ αν [Π15, “Ἢ ΕΟΙΙΟν γου ααβίγθβ, ἴδε 
γὙοΟυΥ ἤϊησ, 50 γουγ ν]1ἃ οαίβ, σὸ ουίἢ οἡ {πῸὶ νογασε οὗ [π|ἴ6, “γουίῃ 
αἱ {πε ρῖονγ δῃηὰ ρίβαβιιγα αἱ (ῃ8 Πε]πι, ας Κῆονν (Πδὲ 411 {Π15, {Π6 
“ΡΥΠΏΓΟΒΕ Ρδίἢ οὗἁ ἀ4]]}1Δηςε,᾿ επα5 ἴῃ Ηδ6]] δηᾶ 115 εἴευῃαὶ ἤγοβ." Ιὰ 15 
ποί ψιϊπουῦί σἰσηϊποδηοθ, ἔγομ {Π15 ροϊηΐ οἱ νίδθνν, {παΐ {Π6 σοιηβ6] σίνθῃ 
15 δἰτηοβί 1η ἀϊγεοῖ σοπίγααϊοίίοη ἴο [ῃ6 νγογάβ οἵ {πε Τὰνν, Ὀσουρῃΐ, τας 
ΤΉΔΥ Ρε]ϊανα, ᾿ηΐο ποίϊοθ ὈΥ {Π6 σγονηρ βίγε55 ἰδ] οἡ {Π6 πιδε οὗ ρῇγυ]δο- 
[οτ]65, οἡ 1 Οἢ {Πο586 νγοσάβ ὑγεῦα νυ! 6, νυ] Οἢ νναυπαα τηθη {Πδὲ ἐΠαΥ 
5Που]4 ποί ““ 56εεὶς δἰζευ {ΠῈῚΓ οὐνῆ ἢδατί δῃηά {Π6ῚΓ οὐ ἐγεβ᾽ (Ν πη. χν. 
20). (2) Με Πᾶνε 50 βἜβὴ 1ἢ 1{ {Π6 Ὀποπαβίθηθα σοπη56] οἵ Πς Ἰονγεβί 
ογτὴ οὗ ἘΡΙσαγθϑη 5η), ““1,εἰ αι5 εαΐ δηα σης, ΤΟΥ [ο-ΠοΥγονν γα α16. 
1βᾶνα πὸ ἄεβίτα ἀηρτδίπθά, 5θεὶς [Π6 τηαχὶτηὰπὶ οἵ ἰπίθηβα βη]ου- 
τηδηΐ, ογονγά [ῃς βεηβδίίοῃβ οἵ «ἃ 11{6-ἰἰτὴθ ἰηΐο ἃ ἴεν βῃοτί γβδίβ.᾽" 
(3) Ενγεη ἰῃς οἱοβίησ νγογάβ ἤᾶνθ, ὈΥῪ ἃ βίτδηρε ἱηρεπαϊν, Ὀεθη {υγηθᾷ 
ἰἴηΐο ἃ Ῥιοίεδί δραϊηβί δϑβοδίϊοϊβτη. ““αοά Μ1}] πᾶσα γοιι, 1 γοι 5]ρμὲ 
ΗΙ5 σιβ. ϑεάθηϊαὶ 15 ἴου ἩΪη πὸ δοσαρίδθ!β βεύνίοθ. δ τα]οϊοθβ 
ἴῃ ὙΟΌΓ 1ΟΥ, ΜΗ] Ραηθῃ (Π6 σ]οοτῦ ῬΠΑγβεα ΟΥΓὁ Εββϑεηθ ὙΠῸ τηποτίϊ- 
ἢε5. 1ῃς ἤξβῃ, ὈΥ ᾿ἰεανίηρ πὶ ἴο 15 βεἸ Ἰηβϊοβα ἰογίαγαβ." Οηςα 
ΔΡΑΙη ΤΠ6 Πᾶνα Ἰοοκεά δἱ {Π6 5}}16]14 οἡ 115 σο]ά οἵυὔ᾽ 1[5 βί νεῖ 546: δηά 
[86 Ττυίῇ 15 Τοππά ἴῃ βεβείηρ ἴἴ οαυ θοΐῃ. Οποα ἀρδίη γγὙ6 ΤΠΔΥ͂ ΤΕσοΟρΉἶ56 
[ῃς τηϑίῃοα οὗ ομὲ Ψηῆο βροῖκε φωνήεντα συνέτοισιν (““ [1]] οὗ τηεαπΐηρσ 
ἴο {Ποβε ψῃο Βᾶγε ευεβ ἴο 566, δπά αἰζεσεά ἢ15 ργεσαρίς ψ ἢ ἃ ἄοιθ]α 
5656 8ἃ5 ἃ ἰεβϑί οἵ [Π6 ομδιδοίεσ οὔ ἴμοβαε ψγῆο ἢδασζὰ οὔ στϑαᾶ {Π6πΠ]. 
Τὴ ἰτὰθ Ρυϊροῖὶ οὗ [6 νγούάβ βϑεηβ ἰὼ Ὀ6 85 [Ὁ]]ονβ. ΑἰΕΥ 
[ῃ86 ΔΉΠΟΥ οἱ Οἢ5. 11. 24», 111. 12, 22, ἡ. 18, ἰχ. 7, [ῆ6 ὨΘΌδΘΥ 
[4115 Ῥδοῖς οα {ῃε δος {μὲ 1π|8 15 δἰζεσ 411 νγοσίἢῃ ΠἸνίηρσ, (Πα 1ἰ 15 νσῖβα 
ἴο οὐ] ναΐθ [Π6 δου] οὗ βπ]ογτηθηΐ ἴῃ {πΠ6 βθᾶθοι ἤθη (Πδί δου] 
15, ἴπΠ τηοβί οδβ65, ἃ5 ὈΥ͂ ἃ αν οὗ παίυσθ, βίσοηρ δη4 σαρϑθὶε οἵ Ῥεΐησ 
ἰΑϑῃϊομεα ἱπίο ἃ Παθϊῖ. 80. πιούδ]βί ἴῃ ΟἿἹἿ ΟΥ̓ {ΠΠ|6, ῬΥΘΔΟΠΘΥ5 
οὗ ““βυυεείῃεββ δηᾷ Ἰἰσῃΐ," Πᾶνε σοπίγαβίβα [Π6 οἹοοτην ρὶοάάϊηρ ῬΗϊ- 
ΠΕ 115 ΟΥ ΪῬΡυχίδηϊδπι οὗ (Π6 ἘΠ Ρ]]51} 85. ἃ Ῥβορίβ, “" ψρὲ σ᾽ αρρχζσο,ξ 
τιοιἶξ (Ξ δ᾽) ἐγίδίφγεογε " (ἘὙΟΙσβασί), ἢ (ῃς Ὀτὶρῃίηθθβ δηα ρϑίείυ 
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Οὔ δου [ἢ66 ἴῃ {Π6 ἄαγϑβ οὗ {ῃγ γοῦίῃ, δηα νγα]ῖκ τη [ῃ6 νγαγϑβ οὗ 
τΠϊη6 ὨΠρατί, δηα 1π [ῃ6 5ιρῃΐ οὗ {ῃ1η6 εγεβ: θαΐ Κηον (δου, 

οὔ τη ΕΥ̓ μΟἢ; ἀπά Πᾶνα ὑτρεά τ5 ἴο Ιεαύη τυϊβάοση ἔγοση {Π6 σοΠΊ ΡΥ 501). 
Ιπ σοοά [αἰ μα [6115 ἰῃ6 γοιηρ πδῃ ἰο ““τα]οῖοσα 1π [15 γοσῦίῃ,᾽ ἴο 
βίπαν {π6Ὸὸ Ῥεηΐ οὗ ἢ15 σμαγδοίθυ, τ παΐ νγα βΒῃου]α 6 4]] ἢ15 ξβεδί Πβίϊο ἰαϑβίεϑβ, 
Ῥαὰξ 411 {Π1|5 15 ποῖ ἴο 6 {6 τβοῖ]θθβ ᾿πΠἀα]σεποα οὗ δδοἢ ΒΘ 50015 
πηΡαΪβα, θα ἰο Ὀς βυῦ]εοῖ ἰο {Π6 πουρῃξ ““οα ΜΠ] Ὀτπησ ἴΠ66 ἱπίο 
Ἰπάστηεπι." ὙΥ̓δι {πε Ἰπᾶστηθπὶ τηδὺ ΡῈ {πε Ῥθρϑύθυ ἄοεβ ποί ἀβῆπε. 
1 τπλᾶὺ σοπια ἴῃ {π6 Ῥἤγσϑι δὶ βυπεσίησ, ἴπ6 ἄϊβεαβθ, Οὐὁ [ῃ6 Ῥονευίυ, οὐυὔὈ 
{ῃ6 5ῃαῖηβ, {παΐ δῖε {πεῸ6ὶ ρογίίοῃ οὗ {π6 ἀγιηκαγά ἀπα (ῃ6 βεηβι 5. 
Τὰ ΤΑΥ͂ σοῖς ἴῃ [ῃς ρϑῆρϑ οἵ βεϊ υθρύοδοῦ, δηα {Π6 ΠἸΘΠΊΟΙΥ οἵ {Π6 
“ἐγηαία γγτογι:ξς οαταϊα." “ἼΠΕ σοάβ αἴα υ5ί, δῃᾷ οἵ οἱἵ ῥ᾽ βαβαηΐ νἱσεβ 
τ αἶτα ΨἘΙΡ5 ἴο Βοοῦγρα τι5.) ΤΕ 15 ΒΙΠρσΌΪΑΥΙΥ βισηϊῆσαπί ἰο ἢ πα δῃ ες ῃῸ 
οὗ με ρτξοθρί 80 ρίνβ τη ἐπα ἰεδομίησ οὗ {Π6 στεαΐ Ῥοεΐ οἵ {πε τηοσα 
αἰ πείβεϊς ἰγρε οἵ Ἐριρυτεδηβηι, ΟὈ]Πρεα, ἃ5. ἴῃ βριίε οὗ ὨϊπΊβ6], ἴο τα- 
σορηἶβα {Πα ἔδοϊ οὗ ἃ τηοταὶ οὐγάδσ ἴῃ [Π6 νγου]ά: 

“ Τηᾶς τηδίαβ τηδου]αΐ ΡΟ ΠΑ ΠῚ ῬΥΞΘμ,Ϊα υἱίξο, 
ΟἸΤΟυΤΊΓΘ ΙΕ ΘηΪΠὶ νἱβ δίχαθ 1] γα αΘΠΊ616, 
Αἴᾳαθ, ἀπᾶθ δχογία εβί, δά δὰπὶ Ρ]ογατηηας γανοσ ; 
Νες ἴδο1]6 εβί ρ᾽δοϊάδιη δο ραοαίδτῃη ἄδσεζα νἱίδηι, 
ΟἿἷἱ ν]οϊαΐ {δοίεῖβ σοτητηπηΐα ἰοεάετα Ρ8οΐ5. 
ἘΠ51 [41Ππ| εηΐϊτη ἀϊνοτη σϑπιιθ ὨυτηΔηΠΤ]686, 
Ῥεγρείιο ἰδίηθηῃ 1ἃ ἴογε οἷδπὶ αἰ οτε ἀερεί.᾽" 

“Ἤρποβ ἔβασ οὗ νεῆσϑαηος [1{6᾿5 θεβϑί ῬΥ1ΖῈ5. ΠΊ8Γ5 : 
ΕῸΥ νἱοίεηοα απ ψτοηρ ἰϑῖκα Πἰτη ΠΟ ὙΟΥΚ5. {Π 61], 
ΑΒ ἴῃ ἃ πεῖ, δῃηά ἴο {Π61Ὁ βοῦσζοθ τείχη. 
ΝΟΥ ἰ5 1 δαϑύ ἰουηᾶ ἔοσ πὶ γηο0 Ὀτεαῖκβ 
ΒΥ ἀεβάβ [Π6 σοπηπηοῃ σογεηδηΐβ οὗ ρεᾶοδ 
Τὸ ἰεδα ἃ ρδοιᾷ δῃηᾶ ἃ ρεδσεία] 11{6. 
ἘῸΥ σταηΐ ἢ οἤδαΐ ἰῃε σοάβ δηά 411] τηδηϊοιηα, 
Ης οδῃποίῖ μορε {Π6 εὐ] ἄοπε 1} ἈὲῈ 
ἘῸΣ Ἔυεὺ βεογεί.᾽" : 

Τῦσκ. 26 Κ᾽ 4ν. Λ᾽αί. Ν. ττ51. 

Ἀ14 τΠ6 Ἰπάστηεηϊΐ οἵ ψῇ]οἢ [μ6 ἘΠΊ ΏΪΚΟΥ 5ρθαῖκβ σο Ῥεγοηά [Π15} ὙΠαΐ 
Παδϑβίϊοη αἶβοὸ Π85 Ὀ6Θη νυ ΟΙ 5} Υ δηθυγεσεα. ὍηῈ ΘΘΌδΊΘσ, 1ἰ 15 οὈνίοι, 
ἄοεβ ποί ἄταν {Π6 ρϊοΐυτεβ οἵ {πε Τατγίατγαβ απα ΕἸγϑίδη ΕἼ61]45 οὗ {μῈ 
ατεεῖς, οὐ οἵ ἰηΠ6 εμεηηα δπᾶ (ῃ6 Ῥαγϑάϊβε οὗ ψγῃ]ο ἢ Π15 σου τη θη 
ΨΈΓ͵Θ ᾿βαυηϊησ ἴο 5ρβαῖς, ἴἴ τῆδὺ ὈΕ6, 811 ἰοο Πσμ ΠΥ. ἨπῸ Μ011] ποΐ τιᾶρ οαΐ 
αι ΠΟΙ ΠΙΤΥ Π6 65 ποΐ βεεῆ. Βαίΐί [Π6 ἔδοίβ οὴ ψῃ]οἢ Πα ἄννε]]5, (Π6 1πἴ6 οὗ 
ἸσΠΟΌ]8 ΡΙθαβαγα, ΟΥ ἐΥΓΑ ΠΥ, ΟΥ ΠΓδὰα σαττὶεα ΟἹ 5 σσοβϑία Πγ ἴο {Π6 ἰδϑί, [Π 8 
ὉΠΘΠ 41 αἰβίσι αϊοη οὗ ἴΠ6 ρ]βαβατθθ δηα {Π6 ραὶῃβ οὗ 16, [ῃς οὈνίοιιβ 
ταίοτίέ οἡ {Π6 ρατί οἵ {πε εὐ]]- ἄοοσ {παΐ 16 [Π15 1Π|Π6 εΥα 411, τηθπ οου]Ἱά 
ἴακα {πεῖῦ 611] οἵ ρδαβισε δηᾶ ενδᾶβ {π6Ὸὸ0 Ἰπᾶστηθης οὗ πιδῃ, οὐ {Π6 
ΤΩΪΒΕΙῪ Οὗ 56] ἔτηδάβ σερτόβϑοῃ δηά [αίϊατα, ὈΥ βαϊοίθ, 411 (ῃ15 ἰεδᾶβ ἴο 
1μ8 σοποϊαβίοη {πὲ τπ6 ““7πάρτηεηε " ΒΟ (6 γουηρ τηδῃ ἴ5 ἴοὸ 
ΓΕΙΘΠΌΘΥ 15 ““ ἀχοββάϊησ Ὀτγοδά,᾽ βἰγείοῃιηρ ἴὰσ ἱπίο (86 ἀηβεεη ἐαΐατα 
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τῃδΐ [ΟΓ 411 {Π656 Ζάζλος (σοά ψ1}} ὈΠηρ ἴΠ66 τηἴο Ἰπαρτηθηΐ. 
το ΤΠΟΓΕΙΟΓΕ ΤΕΠΊΟΥ 6 5ΟΥΓΟΥ͂ ἔγοτη ΠΥ Ποατί, δηα ραϊ ἀὐγᾶν 6ν1] 

ἔτουγῃ ἰγ ἤδϑἢ : ἔου σμΠ] ἀποοά δηά γουῃ α76 νδῃϊίγ. 
12 ἘΘΙΠΊΘΙΏΌΘΙ ΠΟΥ͂ ΠΥ ΟἸΙδδίου 1η [Π6 ἄδγβ οὗ [γ γοιίῃ, 

γ᾽ 116 [ῃς6 6ν1}} ἄδγϑ σοιὴθ ῃοΐ, ΠΟΥ [6 γϑδῖβ ἄγαν ΠΙρΡὮ, τ Π 6 Π 

οὗ {Π6 εοἴεγπαὶ γεαῖβ. Εδιζἢ δὲ ἰαϑί σοπηθβ 1π γἤθτα Ββαβοη {4115, δηά 
{Π6 τπηδῃ 15 Ὀιάθη ἴο γε] 960, 1ἢ 411 (ῃ6 Πα οὗ 16 δπᾶ 1ου, {παῖ 
““Ἰπαστηεηΐ ἢ σοΙη65 δἱ ἰαϑί, 1 τοί ἴῃ τηδη᾽5 ργεβεηΐ βίαρε οἵ ὈῬείηρ, γεί 
ἴῃ {Π6 σγεδί πουεαίζογ. 

10. 7}ε6γε70γ6 γεηίοῦς σογγοῖῦ ἡγοηε ἐᾷν ἀξεαγῇ Ὅς ἔνγο οἰδιιβεβ 
τοοοσηῖβα [η6 νγο σοπαϊοπ5 οὗ ΠΑΡΡΙΠ655 50 [84 85 Πᾶρρίηδββ 15 δἰίβιη- 
8016 ὈΥ͂ ΤἸῆδῃ οὐ βατίῃ. “Ὃϑούζον, Ὀείίεῦ ρεύμαρβ, αϊβοοῃύθμῃῦ Οὐ 
νοχϑίϊομ, 15 ὉΥ ἃ 4] οσαία εἴογε ἰο Ῥ6 ρᾷξ αὐγαὺ τοπ οὐγ ““ πεατί," 
Ζ.6. ἴτουη οὔσ τηϊηᾶ. δε δἵέὲ ποί ἴο Ιοοῖκ οἡ {ῃ6 ἀδῃῖκ 5146 οὗ {ῃΐηρϑ, 
Ῥαΐ ἰο σα! ναΐα ομθοσίι] 655, ἴο 6 ““σοηίοης " (αὐτάρκη) ν᾽ τυ μαΐθνευ 
1|8 Ῥτίηρϑ ἃ5 (ΡΗ1]. ἴν. 11). Απά {ΠῸ “" Ηθϑῃ " ἴοο [85 15 οἱαἰτηβ γῇ ἢ 
ΤΩΔΥ͂ ἰεσππηαίεϊν θ6 τεσορσηθδεά, γε πεεά ποῖ νεχ ἴἃ στ (ες 561- 
᾿πΠιοίεα ἰογίαγεβ οὗ {π6 αβοαίς, ὈῬαΐ, ἴῃ ἃ βεῆβε 85 [Δ 85 Ροββίθ]ε 
αἰετγεηΐ ἴσου “1Π6 το! ΠΠ] δίοη οὗ {Π6 ἤδθϑη ̓ ννοἢ ἢδ85 Ῥεθη τηδάθ 
ἴῃ6 ῥῬίεα ἴοσυ δὴ Ὁητνα]]εα βθηβαδ] τυ, ΘΟ 5 6ΥΓ δηα πηδεΐ 115 σα ρδοϊ165 
Ιου Ρᾷτο δηᾶ ἱπποσθηΐ δη]ουτηεπηΐ. 

ελτἰαλοοα αγια γοιείλ αγὲ ναγῖνγ}]ἢ ὙΠῸ Ἡδρταν ννοτά ἴοσ “ γοιί᾽" 15 
4 ἀπυϑιι] οη6 δηά 15 ποί Το πα εἰβενῃεζε ἰη {πε ΟἹα Τεξίαπιθηῖ. 1 Πᾶς 
Ῥεβη αἰ γε μ ]Υ Ἔχρ αἰ πα : (1) 85 (6 ἄδνγῃ οὐ τηοσηΐϊηρ οὗ [1{6, [Π6 ρετοά 
οἵ 115 Ὀσσμίηεββ ; ἀπά (2) 85 {π6 {{π|6 ἤδη (Π6 81 15 Ὀ]Δοῖς 85 σοη- 
{ταϑίβα νι ἢ [Π6 ΟΥΕΥ Π41Γ οὗ αἀσθ. Οὗ {Πεϑ6 (1) βεεῖὴβ ργείεσα 18. ὙὍΠα 
Ῥτοπλποηΐ ἰά6α οἵ “νην " Πεῖα 15 ἰΠδὲ οὗ {γδηβιζοσίηθβθ. ΤΠ ΤηοΥηησ 
11 ποί ἰαβί, [1{ 15 Ψ1]156 ἴο τι58 1 116 γε σδῃ. 

(σΗΠ ΆΑΡΤΕΝ ΧΙ: 

1. “ΔΜ ερηοηδ67, ζοτυ ἐν Ογεαΐίον ἐγ: ἐλε ἄαγς 977 ἐδν γομέ}] ὍΠΗ νοτχά 
ἴου ““Οτεαδίογ᾽᾿ 15. βίου] [ῃ6 ρασίοῖρ]α οἵ [Π6 νευρ ψ ἜΘΗ 15 ἰγαηϑ]αἰβά 
““ογραῖβ "ἴῃ σεη. 1. 1, 21, 27, 8Π4 85 ἃ Πῖνηα Νδηθ 15 ἘΧοθρΡ ΟΠ] 
ΤΑΥ͂Θ, ΟΣ ΟἸΪΥ ΠΕΙΕῈ δηα ἴῃ 158]. Χ]. 23, χὶῖν. 15. [{ 15 ΡΙυγαὶ ἴῃ 
15 ἔοττη, 85 ΕἸΟηη (1η6 ψοτχά ἴοσ (σοά) 15 Ρῥίυσγαὶ, δἃ5 [Π6 “ον Οπο᾽ 
15 ΡΙαταὶ ἴῃ Ῥίον. ἰχ. 1ο, Χχχ. 3; Ηοβ. χἱϊ. 1, 85 βχρσβϑβϑίησ {Π6 τη] βϑῖ Υ 
οἵ οἄά. Τῇηδε εχρδπδίϊοηβ ΠΟ Πᾶνα Ὀδεη σίνεπ οὗ {Π6 σγοσαβ 85 
ταθδηΐϊησ (1) ““1γ ουπηίαϊη ἢ ἴῃ Πα ββηβε οὗ Ῥίον. ν. 18, “"1Υ ψε]}- 
ΒΡ σ᾽ οὗ βεηβιοιιβ ογ,᾽ ΟΥ̓(2) “ΤΥ εχἰβίεησα,᾽" 816 5οδυσ ΕἸ Υ ἔθ ηδ Ὁ ]6 
ῬὨΙ]ΟΙ]ορΊ Αγ, δηα ἴα δ οσείμεσ αἱ νατίδποα ἢ (Π6 σοπίοχί. 

εὐλῆϊε ἐΐε φυϊΐ ἄαγε κοϑδ 501] ὍΤῊΘ ἀεβουρίϊοη ΠΟ ἢ ἔΌ]]ονγς ΤΟΥ Πη5 
ἴῃ 501ὴ6 τεβρεοίβ {Π6 τηοβί αἰβῆοα! οὗ 411 ἴη6 εηΐστηαβ οὗ {ῃΠ6 Βοοῖκ. 
ὙΠαΐ 1 στεργεβεηίβ (Π6 ἄδοδὺ οὗ οἱ σε, οἵ οἵ ἀΐβεαβε δης οἰ ραίίϊηρσ ἀσθ, 
ἐηάϊηρσ αἱ ἰαβδί ἴῃ ἀδβαίῃ, 1165 θεγοπά {Π6 βῃδάον οὗ 4 ἀουδί; Ῥεί {πε 
Βρυτγαίϊνε ἰαησιασε ἴῃ ΜΏΪΟΩ ἰῃαὶ ἄδοαν ἰ5 τερσεβεηίεα δρουηάβ ἴῃ 
ΔΙ] αϑῖγα σείδγεηςεβ ΏΙΟῚ σγεσα δ {Π6 ἔπηθ {1]1] οὗ τηδδηϊηρσ ἴοσ {μοβα 
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[που 5Πι4]} βᾶγ, 1 ἤᾶνξ ΠῸ ρ]θαβυγα ἴῃ {Π6Π; Ψ Ώ16 {Π6 51, 2 
ΟΥ̓ΤΠ6 Πρῃϊ, οὗ {πΠ6 πῆοο, ΟΥΓ [Π8 5ἴδιβ, θ6 ποΐ ἀδικβηβά, ΠΟΥ 

{πΠαὶ Παά βατς ἴο μδασ, θαΐ νῃοἢ ἢονν ργεβεπὶ τ Δα]6ς νΒΙΟἢ 1Ε ἰς ποί 
ΘΑΞΥ ἴο 5οῖνε, Βιιεῆγ, {Π6 ἔνψο ομι θῇ Π65 οἡ ΜΏΙΟἢ σομπηπηθηΐδίουβ Πᾶνα 
{γανθ]]εα μανα Ῥβεη (1) {παὶ Ἐς ἢ βίαγίβ 85 ἴῃ [Π6 σοιητηδηΐ οὗ ἙΤἸΕΡΌΓΙΥ 
ΤΠαπτηδίαγριιβ (566 7)γ2ἐγοαμεζο7ι, ΟΠ. Ν11.) ἔγοτα [Π6 1468 οὗ [Π8 ἀρρσόδοῆ 
οὗ ἀθαίῃ δ5 {π6 οῃ-οομγΐηρ οὗ ἃ βίουπι; (2) ἰΠαΐ νυ ἢ ἀβϑιπηθεβ {Παΐ 
ψ6 Πᾶνα δ5 ἴἴ ψεῦα ἃ ἀϊαρηῃοβίβ οἵ {Π6 ρἤγϑιοαὶ Ρῃεποιηεπᾶ οὗ οἱά ἂρε 
Δηα [5 ἱμῆγηλ 165, δ ηα Ἰοβαβ [561 1 ἀἰβουββίοηβ ἃ5 ἴο ψψηδί ὈΟΑῚΪΥ 
ΟΥ̓́ΡΔΗ, ᾿δατί, Ὀγαΐῃ, ᾿ἰνεῖ, ρα]]-ἀποί, οὐ 1Π6 {Πκ6, 15. βρεοῖδ!]γ ἴῃ (Πα 
Δα ΠΟΥ 5 τη. ΙΓ ΜΠ] θὲ βββῆ, δ5 ἴῃ8 ᾿ΠΠἸΔΡΈΓΤΥ σΟμ]Ὲ5 Ὀείοσε 5 ἴῃ 
ἀεί411, μονν ἔα εἰῖμου βοϊαίίοη 15 βαϊϑίδοίοσυ, μὸν ἴα {ΠῈῪὺ δατηϊ οὗ 
Ῥεϊηρσ σομη Ἰη6α, ΟΥ̓ Παΐ οἴμεσ, 1 ἀηγ, ρῥγεβθηΐβ 1561 ψ1Γ 5 χοροῦ 
ΟἸΔΙπΊ5 Οἡ Οὐζ αἰἰθηίίοη. 
ΤΕ “6ν}} ἀδγϑ᾽᾿ γα ἴῃοβε ψῃ] ἢ ἀγα ραϊηϊεαᾶ ἴῃ (Π6 νεῦβεβ {Πα [Ό]]ονν, 

ποί ΠΕΘΟΘΘΘΑΥΠῪ [Π6 5ρΡΘοΙαὶ [ΟΥΠῚ5 οὗ εν] Πα σοτηθ 85 {Π6 Ραηβῃτηθηΐς 
οὗ βθηϑβι] δἰηβ, θαΐ [Π6 πανὶ ]6 δοσοιηρδηϊμηδηΐ οὗ ἀβο]πἰηρ᾽ γε 815 ΟΥ̓ 
οἵ ἀΐξεαβθβ. ὙΠεῖθ 15 (ῃ6 Ππηρ]16 ναγπίηρ {Πα ὉΠ1655 ἃ Τη8η ἢδ5 
ΓΕΙ ΘΙ οσοα Ἦϊβ Ογεαίοσ ἴῃ ἢ15 γουίῃ, 1 Ψ1] ποῖ τΠ6η 6 δαϑὺ ἴο 
ΤΟΙ ΡΟΣ ΗΠ 85 ΤΟΥ (Π6 ἢγϑί {{π16 ἴῃ [Π6 ““6Υ1} ἀδγϑ᾽ οἵἩ δρα ΟΥ̓́ΙΠΠΥΓΑΙγΥ. 
Ιῃ {ῃοβα ἄδγϑ 1 Ψ1} 6 Ἐπ ρΠΔ ΕΟ ΠΥ ἐπιθ [Πα {Π6 γα νν111} θ6 ΠΟ Ρ]βαβασα 
ἴῃ {Πειῃ. 

2. τυλίϊε 416 5:72, ογ ἐδε {ρ21] ὍΤῊΘ ἱπηαΡΈΓΥ {4115 ἴῃ παίαγα ΠΥ 
1π6 ἐπουρῃΐ {Ππαΐ {Π6 ἀρρσόδοῇ οἵ ἄδβαίῃ 15 γεργεβδεηϊβα Ὀγ [Π6 σδίμεγὶηρσ 
οὗ ἃ ἰειηρεϑί. 1 ἄοεβ ποΐ ἰο]ονν, πονγανεῖ, ἐμαὶ {Π15 δχοϊα δ {ῃ8 
τπουρῃς οὗ ἃ Ἰαίεπεέ ϑυυθο] 5πὶ 1ῃ ἀδί81]} 85. γ7611 δ5 ἴῃ [Π6 σεῃεῦαὶ 1468. 
ΤΩ ΓΠπουρῆϊ {Παΐ τηδῃ νγα5 85 8 στῃϊοσοσοόβιη, δηα [μαΐ Ἔδοῇ εἰεμηθηΐ ἴῃ 
1πΠ6 απίνειβα Παᾷ 15 δηδίοσιιβ ἴῃ 15 παίιγε, νγαὰϑ ἃ [8 118 Οἠ6 ἴο {Π6 
ατεεῖς δηᾶ ΟὐἹδηίαὶ τηϊη4, δηα νγα5 5 5οαρί 1016 οὗ ΠΊΔΗΥ͂ ΔΡΡ]ἸΙσαίοη5. 30, 
ἴο ἴ4Κ6 δὴ ἰῃβίδησα Ὀβ]οηρίηρσ ἰο ἃ αἰ δγεηΐ ἀσὲ οὐὁἨ σουπίγΥ, γα πα 
δῃ Εκδβίθγῃ ροεί ἢπ5 ψυτηνσ, 427. Α.Ὁ). 1330, 

“ΟΥ̓ 811 {πα πᾶς 15 Ῥεϊηρ' ἴῃ {πΠ6 νου] 
Μδῃ ἴῃ μἰτηβεὶ {Π6 συ 0] γα τὺ ἢπά. 

ἧ κ εν Ξ -π 

ΗΙΚς Ῥοάγ ἰ5 85 δαγίῃ, δηάᾶ δβ5 ἴῃΠ6 Ἡδάνθη 
ΗΙ5 πεδά, νι ϑῖρτβ δηα ὑγομοὺβ τ Δ η10]4, 
Απα [6 ἔνα 5Ἔ6ῆϑεβ βῃϊηθ {Πϑύθὶῃ ἃ5 βίβδιβ. 
ΤΗε ριπῖ, πκὸ [ῃ6 ϑιη, ρουγβ ΠΣ οἡ 8]]. 
ΤΩΣ ᾿πρ5, {παὶ Ῥθασ [ῃ6 Ὀοάγ᾽β Ραυγάδηῃ τπρ, 
ΑΥ̓Θ 85 [Π6 8115 {δὲ γϑαῖβα {Π6Ὶ. Πεῖσῃξ ἰο Πεδαάνεη, 
Ηδῖγ σονεῦβ 411 ἢἰβ ΠπΡ5, 85 ούδϑβ [ῃ6 βαχίῃ, 
Απά τηοϊβίυγα ἤονγβ, ἃ5 ἤΠονγ [Π6 βίγειτηβ δῃηα Ὀσοοῖβ. 
50 Οἡ [Π68 ἋΔΥ̓ ΠΘΠη 508] δηα ῬοάΥ ρατί, 
Απᾶ ἴτοῃῃ [Π6 Ῥοάγ᾽β Ἰοδά ἰῃς 5011} 15 {τεεά, 
ἼΠΕεη οδηϑβὲ ποιὰ 566 [6 ῬΟΩῪ 8]] δ- ἴσθι} ]ς6, 
Α5. δαυίῃ 5811 ἰγχγεῦ]β δἱ {Π6 1αϑὲ ρσεαΐ ἄδἂν; 
ΤΠ6 ΡΠ ἹΠ 115. σθηθ65 0411] ανδυ, 
Α5 5ἴδυβ Ἂχ σι ϑηεα [41]1] οἡ βαγίῃ Ρεῖον ; 
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3 [86 οἰου5 ταΐαγῃ δἔζευ [16 Υ8]η : ἴῃ (Π6 ἄδγ ἤδη {Π6 ΚΘΈροΥβ 

ΤΠΕ Ιαϑὲ ἀδαίῃ-β'σἢ ἢ ΠΟ [ῃς6 Ῥοάγ ἀϊες 
ΤῊΠῚ τουρῃ (Π6 Ῥοηαβ, πὸ ἰεπηρεβί- Ὀ]αβὲ αηα βἴοσιη. 
ΑΞ οἡ ἰῃαΐϊ ἄδὺ {Π86 1115 5411] ρΡᾷ885 αυνᾶυ, 
50. ἄοοθβ ἀδδίῃ᾽ 5 βίουτη Ὀσεαῖκ ΠΡ ΟὐΥἿ τηοτίδὶ] ἔγατηβ. 
Α 56 οὗ ἀβαίῃ- ἀδιὴρβ ἥοννβ ἔτοιὴ ἜνεσΎ ΡΟΧΙῈ: 
ΤΠου ρΡ]αηρεβί ἴη, δπά δαί δ5 ἀγοννηθα {Πϑγεῖῃ : 
50 15 (ἢν αἀγίῃηρ. Κα {μ6 σγεαΐ νγουἹ 5 ἀδξαίῃ ; 
Τη 18 δῃᾶ ἀδξαίῃ ἴἰ 15. ΤΥ ρδγδ]]ε].᾽ 

Ετοτὴ ἰῃ6 Οπμέίδελες ας οἵ Μαβιηθά, ααοίεα ἴῃ ὙΒοΟΙμοκς ΖΦ 211671- 
.5.42)27712471. α1:5 (167 7107γ,ρεγι1ἀγ1ε]156 672 “7 γ 5145, Ῥ. 213. 

Τι Ψ1]1 6 δαιηϊθα {Πδΐ {πΠ6 Ῥδγα]} 6} 15ΠῚ 15 β' Πρ ΪΔΥΠΥ β σι Κίησ δηά 
βιισσεβίίνα, ὙΠ {Π15 οἷπα ἰο σαϊάθ τι5 γα ΤηΔῪ Δα τηϊΐ 411] {Πα μδ5 θθθῃ 
πτρεα ὈΥ ὕτηργεϊί, ἙἸηβατρ' ἀπ οἴμεΓβ ἴῃ ἔανουγ οὗ [6 ““βίοση᾽" ᾿πέϑυ- 
Ῥτγείδίοη δπᾶ γεΐ ποί τα]βθοΐ [ῃ8 τηογβ ἀείδι]βα βϑυυηθο]ο τηδδηϊηρ οὗ 
ΤενΊβ δηα οἰπαὺ σομπημηβηίδίουβΌ να ΠΊΔΥ Πᾶνα 1ῃ6 Ῥγοδα οὔἊ]η6 οὗ 
1Π8 ῬΡῃεποιηβηδ ἰΠδΐ ργθοβάβ ἃ [επηραβί, 5, ΤΏΟΟΠ 84 βίατγβ, βάθη ὈΥ 
{Π6 σαί μευϊηρ ὈΪΔΟΚηθθ5. Α {πΚῈ ᾿ππΡ ΥΥ πηδείβ τι5 85 σερυθβεηίηρ Βοίἢ 
ΡΕΙΒΟΠΔ] δΔη4 Πδί]0η4] σαἰατη Υ [ἸΏ 156]. ΧΙ]. τὸ ; 760. χν. 9; Δτηο5 ν]]]. 9. 
ΤΠ6 σὰη τηδὺ 6 {πΠ6 ϑριΠ|, {Π6 Τλινιηθ ΠΙσῃΐ οἵ [ῃς Ὀοάγ, {Πξ ποοη 85 
[η6 Ῥ δαβοη [Πδΐ τεῆεοίβ {Παΐ Ἰσῃΐ, [Π6 βίδαυβ δ5 {πε 56ηβ8ε5 {πδΐ σῖνε Ῥαξ 
α' ἅμπη ἸΙρμΐ ἴῃ {Π6 ἀῦβϑεποα οἵ ϑηῃ δπα τηοορ. ὍζΠε οἱοπάς {Παΐ τεΐαση 
ΑΙΓΕΥ ταὶ ἀὺα (ἢ6 πδίμσαὶ συ το] οὗ βούγζοννβ, σαῦεβ, ῃηϊδίογία δ, ἐπα 
ΟΌΞοῦγα {Π6 5ῃϊηΐησ οὗ [Π6 ᾿ηννατά ΠΙσῃΐ, ρευπδρ5 οὗ [ΠῈ βἤηονγεῖϑ οὐ ἰξβὺβ 
ΒΟ ΠΕΥ σοαπ56, Ραΐ δἰζεσ ὑν]οἢ ἴῃ {Π6 τηθ]δησ ον δηα σ]οοτῃ οὗ 
ΔΡῈ Δη4 γε Κῆθβ5 [ΠΕΥ ἴοο σΟΠΊΠΠΟΠΪΥ ““ Τεΐαση. ὁ ΤῈ πλεῖ δηδίο- 
ΤΏ1084] ᾿ηἰουργείδιοη ΠΟ ἰηίεγργείβ {Π6 ἢγβί ἰΟὰΥ ΞΥΠ 0015 85 τὰ- 
[ευτησ ἰο {πΠ6 ὄγεβ, ἴΠ6 Ῥγονν, {Π6 πἤοβθ, [εξ Ἵῃεεῖτβ, δηα ἢηαβ ἴῃ [ῃ68 
““]ου 5. δἰζευ σγαΐη "ἢ [Π6 βυπιρίοσηβ οἵ [Π6 σαΐδυγῃ οὗ οἱ ασε, τῇδ Ὀ8 
Ἰοοκεα ἸΡΟῚ 85 ἃ που] οπίστονίῃ οὗ ργοβαῖὶς [ΠΟΥ ἴῃ τηῈη ἴῃ ΨῈΟΠῚ 
[Πς 5εη86 οἵ ἔπι6 ροείϊο ἱπηαρΊ δίΟ νγὰβ Ἔχ ϊποί, 

8. ὦ) ἐλ αν τυλε7: ἐλε ξεεῤεγς οὗ Ζ.ὲ λοιεσο σλαϊΖ ἐγεηιδ] Ἡετθ, α5 
Ὀείοσε, {ΠῈγα 15. 8 νἱνα ρ᾽οΐανθ ΟΠ 15 4150 δὴ 8] εσοῦγ. Τηε ψογάς 
γεργεβεηΐ (1) (πε εἤξεοί οὗ [ευγου, 56 δ5 {παἰ ργοάποεα ὈΥ ἰεπηρεϑβί, οὐ 
ΤΥ δαγίμααδκα, πῃ {πΠ6 ρορυϊδίίοη οὗ {Π6 οἸΥ ; δηά (2) {Π6 δος ψῇΙ ἢ 
σΟΥΓΕϑροηαβ ἴο {μ6586 ἴῃ [ῃ6 Ὀγεακίηρ ἃρ οἵ 1Π|6Φ, Α'5 1ὴ [ΠῈ ρσενίουϑ 
γψεῖβα [Π6 Ῥῇῃεποιηθηα οὗ ἴῃς ττηδτηθηΐ δηϑυγεγεαᾶ ἰο ἴΠποβα οὗ {Π6 ΠΙσηεΓ 
ΤΕρΡΊΟη Οὗ Πη8η 5 πϑίισε, 50 {Π656 τερζεβεηΐ [Π6 σῆδηρεβ ἰΠαΐ ρᾶ85 ἭΥὃσ 
1η6 ρΡατίβ οἵ μ15 θοάΠγ βἰγαοίασθ. Ηδσα δοσοσάϊησ)ν [Π6 τηοάς οὗ 1ηΐετ- 
Ῥτείδίοη Ὑγ]οἢ τνὰβ τα]εοίεα θείοσα Ὀεοοῖηεβ 8 Π11551016, ΤῊΒ εὐγου οὗ 
[Π6 Δ]ΠΘΡΌΥΖΕΙβ τγὰβ ὑπαὶ {μεὺ Πα ποΐ {Π6 ἀἸβοεγητηθηΐ ἴο 566 {Παΐ {Π6 
ΠΕΟΔΥ͂ οὗ τηϑηΐδὶ ρονγεῦβ νοι] παίασα!]ν ἴα κα ργεοεάεηςα οὗ ἰΠαΐ οὗ {π6 
ῬΟΔΙΥ οὐρδηβ δηα {παΐ [ΠΕΥ̓ νγοι]α 85 παίασα! ]ῦ θ6 βυυη ]1Ζεα ὈΥ 51, 
ΤΏΟΟἢ ΔΠ4 5ίαιβ. Τηε ““Κεερεῖβ᾽ οὐ ““νγδίομειβ᾽" οὗ (ῃε6 ἤοιιϑεβ 8.6 ἴῃ 
1Π6 φιοΐίασα ἴμοβα ΠΟ βἰδηά αἵ {πε σαΐίε 85 βεῃς1η 615 ΟΥὐὁ σῸ τουπηα δρουῦΐ 
1[Π6 Βουβε ἴο 5ε6 {Παΐ {πε αύξ ΠΟ 6 Δρριόοδοῆϊησ ψΊ τ[ῃς ᾿πἰδηϊοη ἰο 
αἰίδοϊκ.- Τῃ [Π6 ΔΙΠΘΡΌΥΥ Π6Ὺ ταργαβεηΐ {ΠῸ Ἰερϑ Οἢ σαρροτί [Π6 ἤταπηα 
αἱ τεϑί οὐ σῖνε 1 [Π6 βρονταὶ οἵ τηονϑιηθηΐῖ, Τα γε} Ὀ]]ηρ 15 ἰΠαΐ οὗ [Π6 
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οὗ ἴπΠ6 Ποῖιβδα 51.4}} {Γ6 1016, αηα [ἢ6 βίσοηρ πΠ6 5Π4]} ον 
{ΠΕ6 ΠΊ56]νε5, δηα {Π6 ρου οΥ5 οθαθθ Ὀδοδιι56 {Π6Υ ΔΓ ἔδυ, 

ππϑίθδαν σαὶ οὗ ἀρθ, ρεύπαρβ δνεὴ οὗ ρδγαϊγϑῖβ. Νοῖ ἃ ἔδνν [βαΐυγεϑ 
ἴῃ {πΠ6 μιοίαγα βεεηὶ ἰο ᾿πα!σαΐα Ἔχρϑυίθηςοα γαῖῃοσ ΠΔῃ Οβεγναίϊοη, δπὰ 
{Π15 Πί5 ἴῃ μι {Π6 πουρπί, σαυρρεβίθα ἴῃ {Π6 Ζξαί δίοσγαλν (7ηέγο- 
ἕἰμεΐζογι, ΟἿ. 111.}, ΟΥ̓ « ἔογπ οὗ οὐβορίηρσ βαγα 515 ἀδρυι νη ΟΠ6. ΟΥ̓ΡΆ 
αἰζευ ἀῃμοίμεῦ οὗ 15. Γαποίίομαὶ δοι νι γεῖ Ἰδανίηρ {ῃ6 Ὀγδίη [γε ἴο ποία 
{π6 σταῖπια] ἄθοαν οἵ {πΠ6 σγνῆο]β οὐρϑῃίβῃ. 

αηιαἱ {26 οἼγο7ιο 7γ1671ὲ σλαίέ ὄοτυ ἐλεγιδοίυ65] Α8. [ῃ6 ργενίοιιβ οἰδιιβ8 
Ραϊηίθα (Π8 εἴδξοϊ οἵ [θυτου οἡ {Π6 5ανα βθης 615 οὗ {Π6 Ποιιβε, 50 (ἢ15 
ΤΕρΥ͂αβαηίβ 115 δοίίοη οα [Π6 16 οὗ πϊρξ, {Π6 νγθδ] ΠΥ ἀπα {Π6 ΠΟΡ]6. 
ΤἼΘΥ ἴοο σονγεῦ ἴῃ {πεῖ ραηὶς Ὀεΐίοσε (Π6 δανδῃοίηρ βίοσιῃ. Τηἰουργείϊησ 
[Π6 Ρδύδθϊθ, {Π6Ὺ γα {Π6 βυτθο] οὗ [Π6 δύϊη8 8ἃ5 τηδηΐβ σσεαί ἰηβίχυμηθηΐ 
οἵ δοίΐοῃ. ὙΠΘΥ ἴοο, ομοα βίτοησ ἴο ψ θ]α βϑυνοσά, οὐ ᾶχϑ, ἴο ἀχγίνε 
ΡΙουρη, οὐ ρεῃ, Ὀεοομῖα ἤδοοϊᾷ ἃμα [ε6016. Τὴ ““Ππδηάβ (ῃαΐ ἤδησ 
ἀονγη ἡ (100 ἱν. 3, 4; [58]. χχχν. 3; Ηςῦ. χὶϊ. 12) Ῥεοοηλα [Π6 ρΡτο- 
νΕΓΌΪΑ] ἰγρε οὗ νγθαίςμθθ5 ἃ5 ΨῈ}] δ5 (ῃ68. “"!}6 6016 Κηβεβ." Τ0 5ῃου]α ΡῈ 
Δ4464 {Παΐ (Π6 4]] ρου ζίηρ' σοτημηθηίδίουβ ἰοσ [Π6 πιοβδί ρατί ἱῃνεσί {πῸ 
οὐχ οὗ 1ηἰεγργθίδίοῃ νυ Πᾶ5 θθεῃ Ποῖα δαορίεα, πηάϊηρ [Π6 ΔΥΠῚ5 
ἴῃ [ῃ6 ““Κεερεῖβ᾽" δηᾷ [Π86 Ἰεσϑ ἴῃ [Π6 “"βίγσοῃσ τηδῃ.᾽ ϑΘομΊΕ ΠΩ ΤΏΔΥ, 
οἱ σουβε, θ6 5414 ἴου {ἢ15 νίϑνν, θαΐ {πΠ6 Ῥαίαποα οὗ ργοθα 1 1165 ἰὰγη5. ἴῃ 
ανουν οὗ [παΐ βεῖξ δἀορίεά. ᾿ 

αηοὦ ἐλὲ ογεγασῦς σφασό ὠδεατέδ ἐΐεν α76 25τὸ} Βοίῃ (Π15 που δηά 
“6 Υ {Παΐ Ιοοῖς ουὐ᾽ δἵἴβ ἴῃ {ῃ6 [δι] 16, δηα [Π15 ἀρδίθυμηϊηθϑ {πᾶ} 
Ροϑβιίίομ ἴῃ {Π6 ριοίατα, Αβ νγὰ ἰοπηα ἴανεβ Δηα ΠΟΌΪ65 ἴῃ {Π6 ἢτϑί ΠΑ] οὗἁ 
[Π68 νβῖβ8, 580 Πεύβ χε Πᾶνε νγοῃιθη δ [6 ὀρροβιῖία Ἔβχίγεπηεβ οἵ βοοίδὶ γβῃ 5. 
Το ““ρυπά δὲ {Π6 1Ὼ1]]  νγὰβ ἰῃ8 ἰγρε οἵ [πΠ6 Παπιθ]εβί ἔοσπὶ οἵ [εηιαὶθ 
51αν Ἰαθοιγῦ (Τπᾶρ΄, χνὶ. 21; 15]. χὶνι!. 2; Εχοά. χὶ. 5; [00 Χχχὶ. τὸ; 
Μαῖί. χχῖν. αἰ; ΗΠ οπιοι, Οώ. ΧΧ. το 5---8), Τὸ ““ἽἸοοῖς οαΐ οὗ {π6 ψιμάοννβ 
(1. ὁ. {π6 Ἰαἰ{ἰσε ορεηΐηρϑβ, ρ]αζεα ψπάοννβ θεϊηρ ἃ5 γεὶ ὉΠ πον) νγα5 
85 Πδίμγα ΠΥ (Π6 οσσαραίϊοη οὗ {Π6 γε την δηα Ἰπχυτγίοιιβ νγοσηβη οὗ [Π6 
ὌΡΡΕΥ ο455. 80 [Π6 ἰδάϊεβ οὗ ϑίβετα (Ἰπᾶρσ, ν. 28), δἀηαὰ Μίομδὶ, 548} 5 
ἀδυρηίεν (5 ὅ4πηι. ν]. 16), δηα [ῃς6 οὈβεσνίηρ βασθ, ΟΥ̓́ΡΓΟΡΔΌΪΥ, ΔΒ μα 
Ρευβοηϊῆεα (Ρτον. νἱ]. 6), ἃῃα [6ΖῈ 06] (2 ΚΊηρϑ ἰχ. 30), δῃᾷ {Π6 ΚΙησΙΥ 
Ἰονεῦ οὗ [πΠ6 Θῃυ]αμηϊα (ϑοηρ 50]. 11, 9) δ΄ῖθ 411 τεργββϑεηίθα ἴῃ ἰΠῚ5 
αἰπά8. 

ΤῊΘΒ ᾿πἰογργαίαίοη οὗ {πΠ6 ραύαθ ]8 15 Πεσα ποί [αυ ἴο βεεῖζ. ὍΤῆε συ πο 5 
(α5 [ῃ6 νευὺ ἰθύπὶ “Δ Ο]αΥ ἢ σασραβίθ) σαῃ 6 ΠΟΠ6 Οἴποσ ἴδῃ τῃς ἰξείῃ, 
ἀοίϊηρσ, 85 1 ψγεσθ, {ΠΕΣ ΠΊΘη14] νους οὗ τηδϑβιοαίίησ ἰοοά. ΤΏΠΘΥ {παῖ 
Ἰοοὶς οιΐ οἵ [ῃ8 ψίμάοννβ σῇ Ὀδ6 ποηθ οἴπεσ ἰπαη {Π6 αγεβ ΙΓ {Πεὶγ 
ΠΟΌΪΘΥ Παποίίοη ἃ5 οἵρδηβ οἵ ρεζοερίίοῃ. 80 (σεῖο ἀββοῦῖθε5 {Π6 δγεβ 
8.5 ““ΖΩ7ΙΦΊ 72 112 αγτ6 εοἰοεαέῖ.. ἐαγιφηα71 σῤεσηίαίογες αἰξ15.51771147)2. ἐσε1ε7)} 
οὐἼγι6711. ““ῬΙαοεα δ5 ἴῃ ἃ οἰΐδαθὶ, [Πθ νναίοτηβῃ, πεὺ πο (Π8 
ΠΙσμαβὲ ρΙδοεβ᾽ (44 Δίαζ. 2)407. 11. 140). ὙΤὍΤΠα ϑυῃθο 5πὶ ΜΒΙΟἢ ἔπιι5 
αγανν5, 8.5 1 σγεγα, ἀἰβεποιοηβ5. οὗ ἀἰση! τυ δΔηα Ποποῦγ Ὀεΐννεεη ἀϊογεηὶ 
Ρατίβ οὗ {Π86 ῬΟΑΥ͂ Ψ11}} γειηϊηα ἃ πουρμια] βἐθάθης οὗ {Π6 πα] οΡΎ οἡ 
ΜΉΙΟΠ 5ὲ Ῥδὰ] Ιαγ8 βίγεββ ἴπ 1 (οῖ χὶϊ. 12--τ-2ό. Ἐδοῖ τηρεῖ οἵ 
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Δα ἴῃοβα ἰΠδὲ Ιοοῖκ οὖ οὗ [ῃ6 σψιημάονϑβ 6 ἀδτκεηεά, δηά 
[(ἢὴ6 ἄοοῖα 5081} 6 δῃπί 1 1η6 5ἰτεείβ, θη (ῃ6 βουηά οὗ 

ἰΠαὶ ΔηΔΙΟΡΎ ΤΩΔΥ͂, οὗ σουγβθ, {ππ5 ὈῈ 5684 δ5 ἃ 5Ξυ}100] οὗ {Π6 οἴπεσ. 
Ἡδετα τῆς σταάαίϊοηβ οὗ βοοϊείΥ γεργθβϑεηΐ (η6 οἵρδηβ οὗ {Π6 Ροάγ, δπά 
1Π6 ΑΡοβί!ε ᾿πνεγίβ [Π6 σουῃρδ βοη. 

4, αμάα ἐλε ἀοογς σλαΐλί ὧὲ σἀτεξ 1722 ἐλε εἰγδε15)] ὙΠῸ ρῥἱοίασε οὗ {π6 
ΟἿ ὑηάεθγ {π6 ἰευγοσ οὗ {Π6 ϑβίουπ). 15 σοηςηπ64. Τὴ6 σαίεβ οὗ 8ἃ]} 
Ποῖι565 δῖε οἱοβθά. Νοὴβ ἰθανε {6 ]Υ Πουβθ5; (ῃῆ6 ποῖδθ ΟΥἩ 86 1111] 
οθᾶ565. ΤΠ6 ὈϊΓὰ (ργόθα]ν {[ΠῸ οἴδηθ ΟΥ ἴΠ6 5 8 ]}1ον) ΤΊΒ65 ἴῃ {Π6 
ΑἸΓ ΜΙ ΘΠΔΥΡ οὐθ5 (ΠςΈγ8]}}1γ, ΤΟΥ ὃ ΟΥΥ). Ενθηῃ [Π6 ““ἀδιυρῃίεις οὗ 
50ηρ " (με Ὀϊγάβ {παΐ βίησ πηοϑί βυγθείγυ, {Π6 στ ηρα]8. ΟΥ̓ΓὨΓ5ἢ, 
ΟΥ̓ ΡΟΒΒΙΌΙΥ {π6 ““ βϑἰπρίηρ νγοῃίθῃ "ἡ οὗ ἢ. 11. 8, ψοβε οσουρδίοῃ 
15 βΌΠΕ ἴῃ ἃ {ἰπη6 οὗἉ (θυσου δηα ἀϊβιηδυ) ΟΥΟΌΟΙ 5116} 1, ΟΥ ῬΕΙΠΔΡ5, 
ΟὨΙΥΡ 'π 8 Ἰο ἴομθ. Ἐὰν ΨΜ}1] αἰβραΐίβ [ῃ6 νἱνιπε85 οἱ (ῃς ρἱοίΐυτγε. 
ΤΠΕ ᾿ηἰεγργείδίίοη οἵ [Π6 βϑυγῖροὶβ Ὀβοομηθβ, Πουανϑῦ, τηογα αππου] 
Δ Ἔνεσ. 786 ΚΟΥ 15 ΡΟ Δ ΌΙΥ ἴο Ὀ6 [οππᾶ 1η {πε ΤΠπουρσῃΐ {Παΐ 85 νγε 
μδᾶ (ῃς ἄξοδυ οὗ ὈοάπΠν ογραγι5 ἴῃ [Π6 ργενίουβ νεῖβα, 50 Πεύα γα ἢδνε 
1Παἱ οὗ ῬοάΠΠΥ ,ερείζογις. ΤῊΘ “ἀοοτβ᾽ ([πΠε Ηεῦγεν 15 ἀπ] 85 τεργεβεηί- 
ἴῃσ Μνηδέ να 981}1 ““Το]ἀϊηρ ἀοοΥβ᾽᾽}) δῖα [Π6 δρεγίῃσεβ. ὈγῪ ΒΟ ἢ (ΠεῈ 18 
οὗ ΡῬτόοεββεβ οὗ βεηβδίίοῃ δη4 παυϊς}Ὲ]10 ἢ ἔΌτα 15 Ὀερὶηη]ηρ ἴο 15 ΕΠ 15 
ΟΔΥΠ]Εα οη, δηᾶ {Πε6 δι]αγα οἱ [ἢοβ56 ργόσαββαβ 'ἴἢ Ἐχίγε 6 896, ΟΥ̓ Ϊη (ῃ6 
Ρτοβίγδίίοη οὗ ρδύβ!γβ815, 15 ἱηαἀϊοαίεα ὈΥ {Π6 ““βῃυζ σ᾽ οἵ [ῃ6 ἀοοτϑ. 
ἍΝ Πδί νγε τῇδυ 681} {Π6 ἅ118] οὔρδηβ οἵ [Π6 Ῥοάγ, 1105, ευγεϑ, δαῦβ, 811|κ6 
Ἰοβε {Π6 17 οἱ βηεῦρίεβ. ὍΠεῈ 1211] (ἃ Ὀείίευ γεηαθγίησ [Πδῃ ““ στη ϊηρ᾽}) 
15 [Πδί ΠΟ σοηίαιηβ {Π6 ““φυιηάεΥβ ἢ οἱ νεῖβε 3, 2.46. 1Π6 τηουίῃ, ὈΥ 
ὙΒΙΟῊ (Πδΐ ργόσαβθβ ὈερΊηβ, δ ΠΟ ἸΟΠΡΕΓ ἄο 115 οΥΪς οὗ νοσὰ] αἰίεσδησα 
ΥσΉ]γ. Τὴ ψοσάβ “Π6 5}8]} σὶβα ῸΡ δ (πε νοῖςε οὗ (ῃ6 Ὀιγα ᾿᾿ ἤᾶνβ 
ἴου [ῃ6 τηοϑβῖ ρατί Ὀβεη ἴβίκεη 85 ἀββουθῖησ {Π6 5] ΘῈ Ρ]Έ55η 655 οἵ δρε, [Π6 
ο]4 πηδῃ να κιηρ δ ἃ βρδύσζονν᾽ 5 σῃῖσρ, Ὀπί (Π15 ἱπίεγρτγείδίοη 15 ορεῃ ἴο 
16 οΡ]εοίίοηβ (1) {παῖ 1{ ΔΌΡΥ ηἰγοάποςβ {Π6 οἱ τηδῃ 85 ἃ Ρειβοῃδὶ 
ΒΘ ]εοῖ ἴῃ {Π6 βεηΐθηςθ, ὑγΠ116 ὯΡ ἴο {Π15 ροϊῃηξ 811 ἢδ5 θεβϑὴ ἢσυτγαίϊνα; 
Δα (2) [Πδΐ 1{ πηα]κε5 [68 οἹαιιβα ὉΠπ δ ηηρ ἴῃ 15 το]ατίοη ἴο (6 ρἱοίασα 
οὗ [16 (εγγου- 5 ΓΚ οἰΐγ, ῬαΙον Ώ]Οἢ γα 5εα (Πδΐ οὗ ἴη6 ἄξοδυ οὗ 
ΤηΔ 5 ῬΠΥ 5104] ἔγατηθνγοῦκ. Αἀορίϊηρ [Π6 σοπδίγποίζοη σίνεη ἀΡρονα, γα 
σεί {πᾶ ΜΏΙΟΏ δηϑννεῖβ ἴο (ῃ6 ““ ΘΒ] 5} {γ6 016 ᾿ οὗ [Π6 οἱ] τηδη᾽5 νοΐϊςε, 
αῃηά πα ἃ ἀϊβίϊπος ρδγα]16] ἴο 1{ ἴῃ [6 εἰεσυ οἵ Ἠ βζεκίδῃ “ἼἼΚα ἃ οὐδηβ 
ΟΥ̓ ἃ 5.8 ]Π1ΟΥ,, 50 ἀ14 1 οπαίίεγ᾽" (15α]. ΧΧΧΥΠΙ. 14); {πΠ6 αδγαϊοιβ τποδηϊηρ 
ὙΏΙΟῊ ἴῃ Ὠἶβ σαϑε 5 {Π6 δοσοπιρδηϊπηεηΐ οὗ ἀϊβεαβα θεοοπλϊηρσ, ἹΓ {Π6 
οἰ οὐ [ῃ6 Ῥδύαὶ γββᾷά, πουύγηδ] δηα σοπίϊπποιβ. ὍΠε ““ἀδιρῃςεῖβ οὗ βοηρ ἢ 
416, δοοογάϊησ ἴο [Π6 σοϊησηοη ΗΘΌτεν ἰἀϊοτη, [Ποβε [Πδὲ βίησ, Ὀϊτάς 
ΟΥ ΜΟΙΠΊΕη, 85 {πΠ6 οᾶβῈ ΤΏΔΥ Ὀ6. Ηδετγε, {πεῖ Ὀείησ ““ Ῥτοιρῃς Ἰονν,᾿ 
ἦ. 6. ΤΠ Εἰγ νι Πάγανγαὶ Ποπὶ [ῃ6 βίασε οἱ 11{8, τῇδ 5υπΡ 1156 {Π6 (]] γα 
Εἰ [Πεσ οὗ [Π6 ρονγεῦ ἴο βίην, οὐ οἵ {πΠ6 βρονεῖ ἴο 6δῃη]οΥυ {ΠπῈ βοηρ' οὗ οἴμεῖϑβ. 
ΤΠΕ νογᾶβ οἵ ΒδυΖ}118] ἴῃ 2 5811. χῖχ. 35 Ραϊηΐ {Π6 ᾿πῆγτη165 οὗ ρὲ ἴῃ 
ὨΘΑΥΙΥ [6 βδῖὴθ ἰουπι, {πμουρἢ ἴῃ 1655 Πσυγαίϊνα ἰδησιασα. “Ἅδη (ῃγ 
βεύνδηΐ ἰαϑία ψῆδί 1 εδΐ οὐ ἀπηἰς (δὴ 1 ΠΕΘΔΥΓ ΔΠΥ ΠΊΟ͵α [86 νοΐςοθ οὗ 
ΒΙΠΡΊησ ΠΊΕ ΟΥ̓ ΒΙΠρΡΊηΡ ΜΟΙΊΘη ν᾿ ὙΠΟ Ἰηϊεγργείδοηβ ΣΟ βπά ἴῃ 
1868 ““ἀδιρηϊειβ οὗ βοηρ ᾽ εἰπεῖ (1) [Π6 1105 65 ετηρ]ογεά ἴῃ βἰπρίηρ, οἱ 



ν. 4. ἘΕΕΙΘΤΑΘ ΕΘ, ΧΎ. 217 

ἴῃ ρσυϊπαϊπρ' ἰ5 ἰονν, Δη4 ἢδ 5881] τίβα 1Ρ δὲ [πε νοΐος οὗ {πε 
ὈΙΓά, δηα 411} [πΠ6 ἀδιρῃζοιβ οὗ ΤΠ 510 Κ 5141} ΡῈ Ὀσγουρῃϊ ἰονν ; 

(2) [ῃ86 εβατϑ δ ἀτίηκίησ ἴῃ {Π6 βουπᾶβ οὗ βοηρ, που ρῇ δδοῖ Π45 ἰουὰηά 
ίανουῦ ΜΙ ΤΔΩΥ σοΙηπηδηίδίουβ, Πᾶνα 1655 ἴο σου 6 Πη4 {Πετὴ, δ Πα ἃγα 
ΟΡΕῃ ἰο [ῃ6 ομαῦρα οὗ ἱπίγοάδιοίησ ἃ πθβ 1655 δηά ἴδιηβ στερείϊτοη οὗ 
ΡῬΒδπομηθηδ Δ]γΈϑαΎ ἀββουθεά. 
ΜῈ ἐπς ρἱοΐαγα οὗ οἱ αρὲ (5 [3 νγὲ ΤΊΔΥῪ σοιήραζα {Παΐ, αἰπιοϑί 

ΟΥ̓́ΠΪΟΔ] ἰῃ 115 ἀΠβρδυίηρ᾽ τη πΐθηθβϑ, οὗ Τανθ 8] ϑαζ. Χ. 2οο---2329. ἃ 
ἴενν οὔ [ῃ6 πιοῦσα βί τ κίησ ΡΆγΆ116]5 τηὺ Ὀ6 βεἸθοίβα ἃ5 ἘΧα ΤΏΡ ]68 : 

“ ΕὙΥΔΏΘΘΗιι5 ΤΪ5ΕΥῸ οἸησίνα ΡΔΠΪβ ἰΠΘΓΠΊΪ. ἢ 

“ Βγρδά τησϑὲ θ6 Ὀγοίκβη ἴοσ [Π6 ἰοοίμ 855. σιυηη5.᾽ἢ 

“ΝΟ εδάδιῃ νἱηΐ, δἰχις οἱδὶ, ἰουρεπία ραϊαΐο, 
δαάϊα.᾽" 

“ἘῸΣ {ῃ6 ἀ]1ε4 ραϊαίθ ννῖηθ δηα [οοά Πᾶνα Ἰοϑὲ 
ΤΉΘΙΓ ΓΟΥΠΊΕΥ βαυου5.ἢ 

““ Αἀβρίοβ ραγίϊβ 
Ναης ἀδηηηυτη 8]06Υ1π5; Π8ΠῚ 4185 σαηίδηΐα νο]υρίαϑ, 
51. Ποδί δχίτηϊπϑ οἰ Ππαγοθάμπβ, διίνα ϑϑ]θασυϑβ, 
Ἐπ φαϊθὰβ δυγαία πιοὸβ εϑί Πισεγα Ἰδοεγηᾷ9 
Οὐἱα τείεσί, τηδρτὶ βεάδαϊ αι ρατίς {πεδίτὶ, 
Ουἱϊ νἱχ σογῃϊοϊηθβ Ἔχϑπάϊεί, αἴας ἔπ δ. 
( οπορηίΐα5.᾽ 

“ΝΟΥ τῃδῦῖς [Π6 ἰοβ5 οὗ γεῖ δποίμου β56ηβ6: 
ἍΝ Βαΐῖ ρ᾽βαβισαε ΠΟῪ 15 ἢ15 δ νοΐϊοβ οὗ βοῃρ. 
Ἡονν οἤοῖοα βόε ΕΥ̓ {Π6 τη ϊηϑβίσγαὶ, αγίϊδί ἰϑτηθά, 
ΟΥ ἰῃοβα πο ἰογα ἴο ψγ]κ ἴῃ ροϊάδῃ τοϑβ ὃ 
Βαϊ πηδίζειβ θσα Π6 5115 ἴῃ 411 [ῃ6 βραοβ 
ΟΥ [6 ψιίᾶβ {πϑαίσγθ, νγηοὺ 5οασοθ δῇ ἤθαῦ 
ΤΠ οἴαβῃ οὗ Πούῃβ δῃὰ {γαπηρείβ ἢ ἢ 

ΟΥ ἁσαΐῃ 

“4 1116 ἢυτηοτο, ἢὶς ᾿πτ 15, ἢἰς οοχᾷ 46 0115: αἰ θος 
Ῥεσγαϊαϊε 116 οου]οβ, εἴ ᾿πξοῖβ ᾿ηνιάβί ; Βα] ὰ5. 
Ῥ4ΠΠ1844 ἸαΌτα οἰθαμλ δοοϊρίαπί ἀἸσιεῖ5. 8116 15. 
ρβ8 δᾶ σοηβρβοίιπι σοβηβα ἀἸποαγα υἱοίπι 
δαρίαβ, Πῖαΐ ἰδηζαπη, σαὶ Ρα]]5. Εἰγι]η15, δα 6 η) 
ΟΥ̓ νοϊαΐ ρ]θπο πιαΐευ 16} π8.᾿ 

““ Θῃου]άετβ, Ἰοΐηβ, Πρ, βϑοὴ [Πρ ἴῃ 115 βίγεηρίῃ 
Νον [15 τῆϑδῃ ἢπάϑβ, πον ἰπδΐ, δηα οπθ 5}8]} 1οβθ 
Βοίῃ εγεβ, δηα δηΥΥ ἰῃοβε (μαι Ῥοᾶβὲ θα οπμβ.... 
Αῃά ἢθ8 Ψ8ο πϑεά, «αἱ 5ῖσῃξ οὗ βιρρεσ βργϑδά, 
Τὸ συΐη ψ] ἢ ψ]Δ6-ορεᾶ 1αν7, ΠΟΥ ἔἘΕὈ]Υ σαρεϑ5, 
ΤᾺΚε ἃ γοιησ 5υγα]] ον, Ώοτη 115 τηοίμευ Ὀἰϊτά 
Ἐεβάβ ἔτομὶ Πα τηουῖῃ Ε]1ε4, ἘΒουρἢ 516 ἔαϑδὲ πειβεῖξ" 
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150 τυλοη [ΕΥ̓ 5141} Ὀ6 αἰταιὰ οἵ ζΖλαΐξ τυλίεζ ἧς μιρῃ, δηά 
ἔβατϑ σλαζ δ ἴῃ [6 νγαγ, δῃᾷ [Π6 δἰπηοπά {γε 5141} Πουτ5ἢ, 

δ. αἴδο τυΐεόη; ἐλεν σλαΐ ὅς αγγαϊά ὁ ἐλαξ τυλίεῦ ἐς ἀϊρ1}] ὙΤΠΘ 
ἀεβου!ρίοη ῬΕΟΟΠΊ65 ἸΠΟΥΘ 8Π4 ΤΊΟΥΘ ΘηϊσπΊαίϊς, ΡΟΘΘΙΙΥ, 85 βοὴθ πᾶνε 
{πουρῃΐ, Ῥεσδιιβα [Π6 5ρβοῖδὶ [Οὐ Π5 οὐ ἱπῆΥΤΉΠΥ τείευσγεα ἴο σα ]]6α ἴου ἃ 
γε]. ὙΠε ἢγϑί οἴδιιβα, Πουγαν}υ, 15 ΓΙΤ]Ὺ οἰ Υ 1 νγα οὐ {Πα Ἰηἰεγροϊδίθα 
“ἐχυλε)." ὙΠΘΥ ((Π6 ᾿πἀεἤπηϊία ρ] γα], ἢ [Π6 ἔοτοβ οὗ [πΠ6 ΕὙΘΠΘἢ 622) 
51.811 Ὀ6 αἴτγοϊὰ οὗ ἃ, μοῖρ αὖ, οὐ 8111. ὍὕΠα πον ἴοτγιη οἵ {Π6 βεηΐθηςβ, [Π 6 
ΟΡΘηϊηρ ΜοΥ5 4150, ᾿ηἀ]οαία {Παΐ {Π6 ρΡοίαγα οὗ {ΠῸ βίοσιη μα5 θεεῆ σοπι- 
ΡΙεἰεά, απα [Πα 5υῃ ] 151} οὗ ἀποίῃευ ἰπἸη4 σοτη65 ἴῃ. ΚΝ 566, 85 1{ γγεσα, 
Δ ΠΟΙ ΟΥ 5146 ἴῃ [Π6 πιᾶρὶο Ἰαηΐεσγη οἵ {Π6 Ἔχ! ϊίεσ. Τὸ 6 ““δἴταϊ οὗ 
ἃ Ἀ1]᾽ Ἔχρύεϑϑεβ ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ͂ οὐἤὁἨ ὉΠΙΘΗ͂ν [Π6 (ΔΠΠπτὰ οὗ βίγεηρίῃ οὗ Ππὴ05 
ἴο ΟἸ᾿τ]} τηοιιπίαϊηβ, θα {Π6 [ρ Υ {Παΐ, 85 νγ6 580, παῖς ε5. “" πηοιηΐδ! 5 
ουέΐ οὗὨ πιο]6}1115,᾽ νν Β] ἢ, Π|κ6 {Π6 5] [ἃ] τηδῃ οὔ Ῥύονυ. χχὶϊ. 13, 5665 
“ἐᾳ Ἰοη ἴῃ {Π6 ρδίῃ." ὙὝΠεΥῖδ γα “"ἴδαυβ ἴῃ [8 νγᾶν.") ΙΠΠΔΡΊΏΔΓΥ ἰΘΥΓΟΥ5 
Παππηΐ [Π6 ἀρβά. Εἴεύβ ἀραΐῃ νγα ἤανα ἃ ρ8Γ816] ἴῃ Τιδί]η ΡοείΓΥ : 

“ΜΏΪ]α. βθηθπὶ Οἰτοστην ημιηΐ ᾿ησοτημηοάα ; να] ααδά 
Οὐ τ εἰ ἸΠνΘΠΓ5. ΠΙ5ΕΥ ΔΌβιηδθί, ἂς {ϊπιδὲ αἰ], 
ΨεῚ ᾳιδά γεὲβ. ουῆπεϑ {πηϊ4ὲ σε! άἀδαηπα τηϊηϊβίτγαϊ.᾽ 

“ΜΔΩΥ [Π6 ἰγζοιθ]ε5 {παΐ αἰίεπα {Πε οἱα; 
ἘῸΥ ΘἸΓΠΟΥ 511} 6 βείβ Π15 τη Οἢ σϑίῃβ 
ΑΠΑ ἀδῖαβ μοί ἴοιοῇ, δηα ἴδβαιβ ἴο 86 15. σϑίῃβ, 
ΟΥ̓ ἀδα]5 ψ ἢ 811 ἰΠϊηρθ. ἂ5. ἢ ΟΠ} οὗ ἔξαγ." 

ΗΌΟΚΑΟΕ, .52. αὐ  ῖδ. τ60---Ἴ1. 

50 Ατ᾽βίοι]β διηοηρσ [Π6 ομαγαοίογιβίϊοβ οὗ ἀρὰ ποίβϑβ {Παΐ [Π6 οἱ ἂζὲ 
δειλοὶ καὶ πάντα προφοβητικοὶ ((ἰτη14 ἀπ ἴῃ 411 {Πἰηρσ5 [ογεοδβίϊηρ [δ815) 
(Δ εοΐ. 11. 23). ΠΕ Ιου ρσαίθυϑ γῆ σΔΥΥΥ (ῃς 1468 οὗ ἃ βίογπη [ἢγουρῃ 
[Π6 ψγῇο]β ρᾷββϑασε ἜἼχρίαϊῃ {πΠ6 ραββᾶρσα: “ὙΠοΥ ([Π6 ρεορὶβ οὗ {Π6 οἰ(γ) 
58ῃ41}1 6 αἰγαϊα οἵ {Πδὲ ὑνΏ]Οἢ ἰ5. σομγϊησ ΠΓΟΠ] οἡ Πρ, ὦ. 6. οἔ [Π68 
σαιμεσῖηρ' βίουμα-οἱο 5, θαΐ ΤΟΥ [Π6 τϑαβοηβ ἄθρουν σίνεῃ, {Ππαΐ ἱπίερσε- 
ἰαἰῖοη 5ε 6 π5 ἀπίθηδ ]6. 

αγιὦἶ ἐλ αἰγιογιαὶ ἐγέε σλαδ “οτιγίς}} ὍὙΠΕ ἰγας τηϑδηϊηρσ ἰ5 ἰο "6 [ουπά, 
1: 15. θε!ὶθνεά, ἴῃ {Π6 βἰσηϊποδηοα οὗ [πὸ ΗΘ ταν Π8Π16 ἴῸΥ δἰ πη οηα ἐγθα 
(.λεοβεα Ξε [8 βαυ]ῦ νγακίηρσ Γεθ, σοιρ. [αγετῃ. 1. 11), ἀηα (Π6 εηϊρτημίὶα 
Ῥῆγαβα ἀββοσῖθεβ {Π6 222 502)27214 ΝΥ] ἢ οὔθ αἰίεη 5 οἱα αἀσθ. ΤΠα ἔστε {παῖ 
Πουτβη 65 {Π 6 γα 15 [Π6 ἔγχεα οὐ Κρζαγιέζα οΥἨ ΚΝ Αἰκε αι] πε55. Α5 τῖρῃΐ θ6 
εχρεοίαά, {Π6 ἀϊβοογάδηίϊ ᾿ηἰογργείαίϊοηβ οὗ σοτητηθηΐαίουβ τ] 1Ρ]Υ, Πα νγ8 
ΤΩΔΥ τεοοχά, Ὀπξ ΟΠΪΥ 1 οΥάοΓ ἴο το]θοΐ {Πδτη, {Π6 τόσα ποίΐδ]6 οὗ [Πεβϑ. 
(η) ΤΠα δἰμηοπα Ὀ]οββοιηβ σαργεβθηΐ {ῃ6 ΨΏϊ6 Παῖτβ οἵ ἀσθ. Ποβα 
Ῥ]ΟΞΒΟΠῚΒ5 416, Πού νου, ΡΙηἶς αηα ποί ψνὩϊΐ6, πα ἔενν ρεύβοηϑβ νγου]ά πῆ ἃ 
16 πη 6855 ἴῃ {Π6 ἔσο ΟὈ]εοίβ Ππ5 σοπηρατεά. (2) Τ δ νευῦ γεπδγεα ἐ“.5}4]]} 
βουτβῃ" Ππᾶβ Ὀξεξη ἀεγνεα ΠΟ ἃ τοοί νυ Ἱἢ {ΠῸ τηθαηίηρ ““ἴο Ἰοαίῃε--- 
Βοου---τα]θοί, δηά {Π6 βεπίθμοα ἢ85 Ῥξεῃ Ἂχρ πε εἰἴπεσ (2) Π6 
([ῃς οἹα τπηδη) ἰοδῖμεβ {Π6 δἰπηοηά, 2.6. ἢὰ5 πὸ ἰαβίε ἔουῦ αδιηΐίίθθ, ΟΥὐἤἁ 
(3) ἴυτη8 αὐαΥ ἴοτὰ [Π6 αἰπηοηα ἰγεθ, Ζ.6. μᾶ5 ΠῸ ὑγΈΙοοπΊΘ ἴοσ {ῃ8 
ΤΊΘΘΒΘΏΘΕΙ Οἱ 5ριίησ, ΟΥ̓ (4), Μιὰ (Π86 58πῚ8Β 56η58 85 (2), ““1π6 
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Δα [Π6 ρταβοΠΟΡΡΕΥ 51}4}} θ6 ἃ Ὀυγάβη, δηα ἀβϑίγα 5}4]] [41] : 

Δἰπιομα οδιιβθϑ Ἰοδίῃϊηρ." Απαίοσηϊοαὶ Ὄχροβίίουβ βἰγαΐῃ (ἢϑὶγ [ηςΐοε5 
ἴο Ππᾶ ἴῃ {π6 δἰπηοπα {παΐ νῃ]Οἢ δηϑνγεῖβ ἴο (3) {Π6 {ΠΡ ῬοηΘ, οΥ (6) 
{π6 νευίε ταὶ σο] μΠΊη, ΟΥ̓ ΒΟΠΊΘ ΟἰΠΕΥ ρατί οὗ [Π6 θοάγ νη] ἢ ἀρσὲ αῇεοίβ 
ΜΠ τγθαῖτμθθθ. [ηΐο 6 ἀἰϊβοιββδίοη ννπαΐ ραγί Ὀδβϑί δῆβυνεβ ἴο {Π6Ὸ 
ΔΙΠομα να πεϑά ποί [Ο]Π]ον {Πειη. 
αι ἐλε ργασελοῤῥεγ σλαδ δ ὦ ὀπγαΐθ) ὝΠΕ6 ννοσὰ ἰγαηϑὶαἰεα “ργαβς- 

ΠΟΡΡοστ 15 ὁπ6 οἵ [Π68 ΠΊΔΗΥ͂ [ΘΥΠ5 τι564, 45 πη. 2 (τοη. νἱϊ. 13, [ΟΥ̓ ᾿πβθοίϑ 
οὔ {η6 Ἰοςιϑβί οἰαβϑ, δ 1ῇ [,6ν. χὶ. 22; ΝΠ. ΧΙ]. 33; [54]. Χ]. 22, ΠοΥΘ {Π6 
ΑΟΝ. Πᾶ5 ““ρυδββῃορρεσ." 1 ψ}1} 6 ποίβα {Παΐ 1 βοιὴβ οὗ {ἢ 656 ραββϑαρδϑ 
(Νιμα. χἱῖ. 32; [5α]. Χ]. 22) 1 Ῥ]αγβ5 [η6 ραγί οὗ {πΠ86 ““τηπιβίαγα 5βεβα" οἵ 
{π8 (ῴφοβρεὶ ρᾶῦδθ]ς (Μαί(. χι. 31) Ἂ5 18 ἰγρ8 οὗ {παΐ ννῃ] ἢ ἰ5 {Π6 
δχίγειηβ οὗ ἀϊταϊπυς γε ηθ55. ΑΠπα {Π15 να οδῃ βοδύοεὶν «ουδὲ 15 15 τηθδη- 
πο Πεῦθ. ““ἼΠδΐ ψ ΠΟ 15 ἰθαβί ννειρη τυ 15. ἃ θαγάθῃ ἴο {Π6 {ἰπη] αἸν οὗ 
ασο." Αβϑαμηίηρ [ῃ6 νΥου ἴο αν σοτὴβ ἴῃ οοπίδος ψΊΠ {Π6 ἔογπιβ οὗ 
Εατεεῖς Πἴδ, [Π6 νογᾶβ τηΔῪ τεοεῖνα δὴ 1Ππβίγαίΐοη ἤοχη 115 Ῥεϊηρσ {86 
σΟΠΠΟΙ Ρτδοίίοα οὗ {πΠ6 ΑἸΠαπΐδηβ ἴο νγεδῦΥ ἃ σΌ] 6 σ  σσΠΟΡΡΕΥ ἴῃ [ΠΘῚΓ 
Πεδάϑ ἂ5 1πΠ6 συ] οὗ {Πεῖγ Ῥείησ αφρέρελέλοηιος, ““5ρυαηρ ἤοτη {Π6 501].᾿ 
ΘΟἢ δῇ οΟΥΠαιηθηΐ 5 ἴο {Π6 οἱ τηδῃ τηοτα [ἤδη Πα σαγθβ ἴο σδυΥυ, δηά 
Ῥεοομ 65: ἈΠΟ ΠΟΥ ΒΥΠΊΌΟΙ οἵ ΠΙ5 ἱποδρδοῖ ἴο βιρροσί (6 Ἰεαϑί ρῃγϑίςαὶ 
ΟΥ̓ πα πία] Ραγάθεῃ. ἊΑβ Ῥεΐοτε να ποίβ ἃ να νεῖν οἵ οἰπου, Ὀαπί, 1 15 
ΡοΙονεά, 1655 ἸΘηδΌ]6, Ἔχριαπδίϊοηβ. (1) Πα Ἰοοσυβί Πᾶς θθθη Ἰοοκεά οἡ 
45, {|ς6 {Π6 δἰτηοηά, δποίμευ ἀδιηΐγ ἀτίϊοϊα οἱ ἰοοα, ννῃϊσῇ [Π6 ἰθυγου οὗ (8 
ϑίουμη, ΟΥ̓ τῆς 1055 οἵ δρρεί{8 ἴῃ αρὸ, γβηάθιβ πηδίίγαοίνθ. (ΟΠΊΙΠΟΠΙΪΥ 
᾿πᾶ 664 {Π6Ὺ δ΄ 5814 ἴο πᾶνε θξβῆ δαΐβῃ ΟἩΪΥ ὈΥ {π6 ροοῦ, θὰὲ Ασίβίουα 
(ἰδ. πίη. ν. 30) ΠπδΠ165 {Π6Π| ἃ5 ἃ ἀβιῖσαου, δηα (Π6 ΑΥ̓δΌΚ δῖα βδίά. 
ἴο σοηϑι θυ {Π6 πὶ ἃ5 58 0 ἢ πον (αἸηθΡιγρ). Ἐπίθσησ' οπο6 πηοῦα οἡ [Π6 
τεσίοη οἵ δηδίοῃιϊοαὶ Ἐχροϑβιζίοη γα Πᾶνα {Π6 φυαββῃορροτ (αἴζει (2) ἴοὺυγ 
1η6 Ῥοπδ οὗ {ῃ6 2ελσἐς νυ ϊο ῬΕοο 65 5ΠδΥρ ἀπα Ῥσγοιηϊηθηΐ ἴῃ ἀρθ, (3) ἴου 
[Π8 βἰουηδοῃ ΠΟ 57 6115 ἢ ἀγόορβυ, (4) ἴῸΓ {ΠῈ δη]κ165 βυνε! ]ησ [τομὴ 
1Π6 βαπηα οϑι56, Πα 50 οἡ [τοι ρἢ νϑυίοιιβ Οἵ ΠΕ ΠΊΘΙΊΌΘΓ5. 
αν εἷρεῖγε σλαΐ γα] ὍΤΕ ψογὰ ἰγδηϑὶαίβα “' ἀθϑιγα᾽" 15. ποΐ Ἰοππά 

Εἰβεννῆθγβ ἴῃ [ῃ6 ΟἹα Τεβίαπηεηΐ, δηα {Π|15 τε ἀθυϊησ γοϑίβ Οἡ 4 50Π16- 
ννμαΐ ἀουθί[α] εἰγιηοίοσυ. Ὅπε 1,ΧΧ. νεγβίοῃ, ψ ΠΟ ἢ τᾶν 6 δατηἰεα 
α5 5ῃθνίηρ ἴῃ ννηδΐ βθηβε (ῃΠ6 ψοσα νγαὰβ ἰδίζθη δὲ ἃ ΨΕΥΥ ΘΔ Ὺ ἀαίε, 
Δα ψἱ ΜΒ ΙΟὴ (Π6 ἈΔΌΡΙΠἰσ πι88ὲ οὗ {Π6 ννοτὰ ἄρτεεβ, σίνεβ κάππαρις, 
ΜΠΙΟἢ {Π6 Ψυϊσαίβ στερτοάϊιοθς ἴῃ εαῥαγίδ, 2.6. (Π68. σαρεὺ οΥἩἨἁῺ(αῤῥα7ὶς 
«δίγοσα οἵ Ὀοϊδηϊδίβ. Τὰ 15 ἴῃ ἰανουγ οὗ [Π15 γεπάθγησ (Πδὲ 1 ργθβουνθϑ 
[η6 δηϊριηδίῖσ βυτηο] ϑὴ οὗ [Π6 ἔνγο ῥσνίοιιβ οἰδιιβαβ, νν ἢ 116 ““ἀδβῖγε ἢ 
ΘΙΤΊΡΙΥ φοῖγεθ δὴ δρϑβίγαοϊ πηῆσιτγαῖϊνα ἰθυπλ, ουὐ οὗ Παυηοην νἹ ἢ [Π6 
οσοπίαχί. ῬΟΒβιΙ]Υ ἱπἀθεβα [Π6 πᾶτε νγὰ8 σίνε ἴο {Π6 ρ᾽δηΐ δ5 ᾿ἱπα]σαίησ 
1158. 8 }1{165 ἃ5 ἃ Γεϑίοσαίινε δ η6 βιϊπαα]δηΐ (Ρ]αἴατοῃ, δγηῖξος.; ΑἸΠΘΠξειιβ, 
7 είῤηιος, ΤΧ. Ρ. 405). ὙΤΠα ῥοΚΙεα οαρεῖβ οἵ πιοάθυῃ σΟΟΚΕΙῪ ἃτα {Π6 
Ὀαάᾶβ οἵ [ῃ6 βϑῆσαν, Ὀπί [Π6 Ῥευσῖαϑ δη4 ἰβᾶνεβ αῇα τερυϊεα ἴο ροββεθβϑ {Π6 
5816 γἱγίθεβ. δησα οπὸ οἵ [πΠ6 Ερίουγεβ 'π Αἰ μϑηρεβ (2 4705. ΙΧ. Ρ. 
3270) ἰ6κε5 Νὴ τὸν κάππαριν (ΒΥ {π6 σαρετ!) δ5 ἃ ἰανουσίβ οδίῃ, 1π5ὲ δ ἃ 
τιοάθυηι ρΌ247,7716{ ταὶ ἢ συγεαῦ ὈΥ 5οῖὴθ ἰανουῦσιία σαοθ. 80 πηάεογβίοοα 
1τὴ6 τηοϑηΐησ οὗ [ῃΠ6 ραββαθα βθεῖὴβ [ΠΥ ΟἸθασ, ΤῈ ΟΘΌΘΥ-ὈΘΥΥΥ 5881] 
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Ὀβοδιι56 τηδῃ βροδίῃ ἴο ἢΪβ5 Ἰοηρ Ποιίηβ, δηα [ῃ6 ΤῃοΟυΓΠ ΕΓ 5 ΡῸ 
ΔΌουξ [Π6 5ἰγεοίβ : ΟΥ̓ δνεὺ (ἢ6 511ν6Γ οοτᾷ Ὀ6 Ἰοοββά, οἵ [Π6 

1α11, 1.6. 5η4}1] πο ἸοΠσεΥ τοῖα {Π6 ἤδσσίηρσ ἀρρείε οὗ αρθὲ. ὙΠεσα 5}4]] 
ΡῈ ἃ ὠργρα οὐζίοϊο οἵ ναὶ [Π6 τῆδῃ δα τηοβί ἀε]σηίεα ἴῃ. [10 ψου]Ἱά 
56εῖὴ ᾿ἱηἀθθα ἴτοπὶ {Π6 δοσοιηΐ οὗ {πΠ6 εαῤῥαγίς σίνεη ὈΥ Ῥ]ηγ (4712. 
ΜΜαΐ. ΧΧ. 50) [Πδὲ 15 τηβάϊοῖπαὶ νἰγίμθϑ σευα οὗ ἃ νεΥῪ νδυϊθα οπαγδοίου. 
1 ννὰβ ἃ ΥἜΕΠΊΘΑΥ [οΥ ρδίδ γϑὶβ δηᾶ ἀἴβθαβας οὗ {πε Κιάπευβ δηά {Π6 Ἰἰνου, 
ἴου ἰοοίῃ -δοῇβ δηά βδύ- 8 ῃ68, ἔου βογοΐι]α δη4 ρῃαρεάδεηϊο ὑ]οεῖβ. ὍΤΠῈ 
ὑγοτ5 ἀβϑοῦρθα ΔοσοΥ ἸΟῪ [Π6 ἸΠΗΥΤΏΙΪΥ ὙΠ] πὸ ἀχαρθ, ΠΟΥΤΕΥ ΕΓ 
Ῥοίβηΐ, οδὴ οαγθῚ [{ 5 δἃ5. θη ΘΠΆΚΈβρθαῖα βαὺ5 (πὲ “ῬΟΡΡΥ πᾶ 
τηΔΠἀγαρογα᾽᾿ 5}4]] [41] ἰο τηϊηϊβίοσ {πηΠ6 “"ϑιψεεὶ 5]εερ᾽ οὗ γεβίεσάδυ, ἃ5 
ὙΠ ΘΠ Μγ6 54Υ Οἵ ἃ τήδῃ ἴῃ [Π68 ἰδϑί βίασρε οἵ ἀξογεριίπᾶςβ {ῃδΐ “πὸ 4υ]η1π6 
ΟΥ̓ ῬΠΟΒΡΠΟΙΙ5 Μ011 ΠΕΡ ὨϊπῚ πον." 866 {6 7ώδα Ίοργαῤλγ ἴῃ (Π8 
“7ρι2γοαϊεε 2071, Ο}χ. 111. 80. πηἀεογβίοοα {Π6 ὩΘΌΔΙΘΥ ΞΡ θα ῖκ5 ψ Ἱ[ἢ ἃ ΒΟΟΓῊ 
π|κὸ (Παΐ οὗ ΕἘγρΙ 465 (. 5222. τοδο) οὗ [Π6 αδἰζειηρίβ οἵ {πε οἱὰ ἴο γενῖνα 
{πεῖν Πασσίηρ ἀἜβίγεβ δηα ἀνεσί [Π6 δρρίοδοῃ οὗ ἀβθαδίῃ. 

μισῶ δ᾽ ὅσοι χρήζουσιν ἐκτείνειν βίον 
λουτροῖσι, καὶ στρωμναῖσι καὶ μαγέυμασιν. 

“1 Παίβ {Πεπλ, [ῃοβα ΠΟ βεεὶς ἰο ἰεησίῃεη [16 
ἢ Ῥαίηβ, δῃα ρΊΠ]Πονβ, δηα ααυδοὶ.-ἀοοίοΥ5 ἄτιιρβ.» 

ΘΟ ϑ δ 14}}}7 τηοϑί σοτηπιηδηΐδίουβ ἀρσαα ἴῃ [Π15 τηδδηΐϊηρ. ΠΕ δπαίΐο- 
γηΪσ 8] βοῆοοὶ, ποννενεσ, 1 θη  Πν 1ἴ, ἃ5 Ὀείογα, ἢ [Π15 οὐ {παΐ Ὀοα Ϊν 
οΥρδῃ αἴεοίεα ὈΥ οἹ]ά ᾶἃρε, ἀπα ομα νυσιίεσ (  οβθητα 161) {Π]η}κ5 [Πδὲ (Π6 
Ῥοϊηΐ οὗ σοΙΏΡΑ ΒΟ 15 ἰοαπα 1ῃ (Π6 δος {παΐ {Π6 σαρει- ὈΘΥΥΥ 85 1ἰ 
ΤΡΕη5, με η45 {Πη6 5ἴ4 1 ψΊ ἢ 15 ν εἰρη, δηα {Π θη 5ρ11{5 ορεῃ δηά ἰεΐβ {Π6 
βεεᾶξ 14}] ουΐ. 

ὠεεατεδέ Ἴ1Ω72 ροεί ἴο Ζϊς ἰογρ' ζ0716] 1 ΘΓ Π]γ, ὕο ὅπ ποῖιθ8 οὗ [5 
οὐοσηύν, 2.6. ἴο ἷθ Θύθσμ8] Ποσηθ. ΤῊδ ἀδβου!ρίίοη οὗ [Π6 ἄξδοδυ οὗ αἀρὲ 
15. [0]ονεα Ὀγ {Παΐ οἵ ἀξαίῃ δ5 {π6 οἿἱοβε οἵ 81], δηὰ ἴοσ ἃ {1π|6, βεύῃαρϑβ 
ἴο Π1π|κ ἰορσεῖμεσ {Π6 ἔγχο βυΥμ ΡΟ] 104] ἀδβοσρίίοηβ, [Π6 ἰαησιιασε οἱ ἤσπτγα- 
Εἶνε ᾿ΠΩΔΡΈΓΤΥ 15 ἀτορρεά. ὉΤηα ““εἴεγηδὶ Ποιηε᾽" 15, οἵ σουτβθ, (Π6 ρύανε 
(1η6 Ρῇγαβε 15 βίαίεα Ὀγ ΕἸ πβρυτρ ἴο 6 ἴῃ σΟΠΊΠΊΟΠ 1586 ΔΙΠΟἢρ ΤΟ ΘΓ 
76 :»)8), ΟΥὁ ΤΏοΟΥΘ ΡΟ Δ ΪΥ, δλεοί, οὐ Ηδά65, [Π 6 ἀνε]! ηρ-Ῥ]αςσε οὗ {πε ἥδ, 
Ιῃ ΤΟΡΙ 11. 6, “16 ἐνεγδϑίίησ ῥ᾽ ασα ἢ βεεπβ 5εα οὗ {π6 ξε]]οἱγ οὗ 
Ῥδγδάϊβθ, δηὰ ἰἰ 15, αἱ 1βαβί, ουνίοιβ {παΐ {π6 {πουρῆϊ οὗ ἱτηπηοσίβ γ, 
{ΠοῸΡῊ ποῖ Ρσομηϊηεηΐ, 15 μοί Ἔχοϊμ θα μθσθ. ὍὙῃα ἰθύτη ζΖ)ογιτ5 (ἔ67 ὦ 
ΔΡΡΘδῖ5 οἴζεη οῃ {π6 ἴοπὴρ5 οἵ Ἀοιηδ ἴῃ (γι βίϊδη 85. γ7Χ6}1 δἃ5. ποῃ- ἢ γσί5- 
{180 ἸῃΒΟΥΙ ΡΊΙΟΠ 5, ΡΥΟΌΔΟΙΥ 85 εαυιναϊεηΐ ἴο {Π6 ““Θνευβησ Παρι αι οη5᾽ἢ 
οὗ [λ|κὲ χνὶ. 9, 8ηα ἴῃ [Πε6586 οδϑ8β 1 οἸθδυ! σοηηοίεβ ΤοΥ6 ἤδη δ 
“ἐΘἔ6ΓΠ8] 515 ρ.᾽ Απ ᾿ηςεγεβίηρ ΡΔ͵Ά116] 15 ἰοππά ἴῃ [η6 Αβϑυσυίδη Ἰερεπα 
οἵ 5 ῃΐασ, ἴῃ ννῃῖοῃ Ηδάεβ 15 ἀθβουι θεά δ5 ἴῃ “"σοιιβε οὗ Ἐτεγηγ,᾽ (Π6 
“Ἤροιιβ6 τηδῃ εηΐεσ, θαΐ σδηποίῖ ἀερατί τοτη ; (Π6 Ἀοδα χηθη βὸ ἴο, Ὀαΐ 
οδηποί τοίαση ̓" (  εοογαῖς ὁ ἐ.ε ας, τ. 143). 

ἐλ Τ202477167.5 ρῸ αὐδοςέ {δε 5174615] 1 ΈΕΓΑ]]ν, ἴῃ (6 ϑἰηρι]αῦ, [88 
βυχϑοῦ οἵ τηδυκοῦ-ῬΙ806. ὙΤὴΘ ψοτγάβ Ὀγηρ Ὀεΐοσα τ5 {πΠ6 τηοϑβέ ρχοτηϊπεθηΐ 
[εδίασα οὗ Ἐδβίθεσῃ ἔπηθσαὶθ, ὍΤὴ6 Ὀυ1141- Ρ]αοα νγαὰβ δἰνγαγ5 ουΐϑι 48 [ῃ6 



ν. 6.1} ΕΠΓΟΙΕΒΘΙΑΘΤΕΘ, ΧΙ]. 221 

ϑοϊάθῃ ῬοΝ] ῬῈ Ὀτόκεη, οὐΓὅ. {Π6 ΡιΐσΠεγ θ6 Ῥτόκϑη δ [Π8 

οἰΐγ, απᾷᾶ {π6 ῬοάΥ νγὰβ Ῥοσῆθ ου δὴ ορεῇ δίου ἰπσουρῇ {Πς βίγεεῖβ δηά 
ΟΡΕΠ ΡΪαοοθβ οὗ ἴπΠ6 οἱἵγ, δηᾶ [ῃ6 γε τηουσπεῖβ, ΤΘη ἀπ ὙΟΙΉΘη, 
[Ὁ] ονγεα ἢ ἘΠΕΙΓ ὑγϑ! ]]ησ οΥ165, ρταιβϑίηρσ {Π6 νἱτίι65, Οὐ ἰδπηεπίϊηρ (ἢ 6 
ἄξαίῃ, οὗ {π6 ἀεξοεαβεά (2 5811. 111. 21; [61. χχὶὶ. το, 18; Μαῖιῖ ν. 38). 
ΘΟΠΊΘΕΠη65 {ΠῈ586. εῖα 5ῃοτί δηα 5ηρ]θ, {πὸ {Π6 “ΔῈ Ὀτοίπμοσ! ΑἩ, 
βἰβίεασ ̓ Ξ ΑΠ, [15 φίουν "Ὁ" οὗἉὨ 76γ. χχὶϊ. 18. ϑοιηβίϊπηεβ ἔΠουῪ ἀενεϊορεά 
᾿Ἰηἴο εἷεσίας Ροδεὴβ {κ [ῃς ]Ἰαπχεηίδίίοηβ οἵ [αν ονεῦ 541] δηά 
Τοπαίμδῃ (2 54π|. 1. 17---2 7), αῃὰ ΑΌΠΕῚ (2 ὅϑδτη. 11]. 22---.34). 50 να 
Βανα ἱπ {πῈ Ταϊτηπα (φαοίεα Ὀγ ΤΠ υϊκεβ, Δ αδόζγι. δ μεγιόγείεσσ, ῬΡ. 256, 
257) ἜΧΔΙΏΡ]65 5Ό0 ἢ ἃ5 {Π6 Το] ονίηρσ, “ ΤῊΘ Ρα]τὴ5 γᾶνα {πε μοα 5. ἴῸΓ 
[π6 7ι5ὲ πιδὴ ΠΟ νγὰβ5 {Π|ὸ ἃ ρδ]πὶ"--- “1 (ῃς6 τα [4115 ἄροη {πε σβάδγ 
Μηδ 5141] {Π6 ἤγβθορ οὐ {πΠ6 ννὰ}] ἀοϑ᾽’ Τί 15 οὑνίοιιβ ἰπαΐ βοῇ 
ΕἸερῖθϑ νου] οἴζδηῃ ἰαἶζα {ΠῸ ἴοττη οἵ ἃ Πριγαίίνα ἀδβοσιρίίοη οἵ ἀβδίῃ, 
δηα {παῖ νυν] ἢ [Ό]]ονν5 ἴπ ἴΠ6 πεαχί νεῖβα ΠΊΔΥῪ γ70611 ἤανα Ὀθθη 8ῃ θοῃ0 
ἔγτοσῇ 5016 510ῃ εἱεσυ. 

θ. 0», ὅν ε7 ἐδέ εἰζοεῦ σογα δέ ζροσεαῖ, ο7 ἐλ σοζείογε δοτυΐ δέ ὄγολο21) ΤῊΒ 
Βριυγαίϊνε σμαγαοίεσ οὗ 6 ψῆο0]6 βεοϊΐοῃ τεβομαβ 15 Πἰσῃδδὶ ροϊπίὶ 
Πετθ. Ιΐ 15 οἱεαῦ μοσανεσ {παὶ ἴῃς ἤρσυγεβ, νη δίενεσ {ΠΕΥ͂ ΤΥ ἴ)6, 
ΔΥΘ ΒΥΠΊΟ]ΪΟ οἵ ποίῃϊηρ 1655 {Π8ὴ ἀθαίῃ. γε πᾶνε Πᾶ {16 ποίΐεβ οὗ 
ἀσοαΥ ἴῃ ΟΥ̓ΡΔΏ5 δηα ἴῃ Πιηοίΐοηβ Ὀτουσῃΐ Ὀείοσθ 5 ομα ὈΥ͂ ΟΠΕ. 
Νον γα σοπηα ἴἰο {πΠ6 δοίιι] ἀἰββοϊαίοη οὗ 500] δπα Ῥοᾶγ. [[{ ψ}}} 
ΒΕΙ͂Ρ α5 ἴο 8 τὶρῃξ υπαἀετβίδπαϊηρσ ἴο Ῥερὶη 1 της ροϊάθη θο]. ὙὍΤΠε 
ΠΟΌΠ ἰ5 (ῃ6 58Π16 85 ἰῃδὶΐ υϑεὰ ἴῃ Ζεοῆ. ἰἱν. 3, 49 ἴοσ {π6 ῬοΨ] οἵ 
1π6 σοϊάθῃ βενεη- γα ποῃβα σδη]θβίῖοῖ (Ὀείίεσ, 1811}0) οὗ (πε ΤεΏρΡΙ6. 
ΤΊ νγὰβ [πε νεβ5ε], Οὐ σθβεύνοῖσ, ἔγτοστῃ ἡ Π]Οἢ {Π6 Ο1] βονεά τηΐο {π6 δι ρ5. 
ΤΠ ᾿δτὴρ 1ἰ561} ννα5, ἴπ {πΠ6 Ἰμαστηδηΐ οὗ τηοβὲ βιπάεηΐβ οὗ ἰῃ8 Μοβϑβαὶς 
τί], (Π6 συῃλθ 0] οἔὗἉ 11{6---ρ σα ρ5, Ἔνεῃ 1ῃ 115 ΨΕΙῪ ἴοση, οὗ {πῸὸ Ττεα οὗ 
11{6---ἶἰη 115 ΠΙρῃ δὶ τηδηϊεβίδίίοηβ. Τδ βυτλθο στὶ οὗ ατεεὶς ἐπουρῃϊ 
ΠαττηομἰΖεα σῖῃ (πὲ οὗ Ἡθρτονγ, δηᾶᾷ ““ἴῃ6 ἰδτὴρ οἵ [π᾿ νγὰβ ἃ 
[ἈΥΆΊΠ1Υ ᾿πηασθ. 50 θη Ρε 0165 νἱϑιἰεα ΑΠπαχαρότγαβ, ἃ5 6 νγὰ5 ἀγίησ 
οἵ ψαπί δῃα ππηρετ, (Π6 βασα αἰ τερστόϑομίι}!]Υ “ΠΕ η γα ν]5} ἴο εαρ 
[ῃ8 Ιατρ Ῥυτηΐησ, νγα ἴδϊκα οδτα ἴο ΒΡΡΙΥ 1 ψ ἢ οἱ]. (ΡΙαίδτοι, 
2 εγείδ5.) 80. Ῥ]αῖο (ἐσ Ζ 409. Ρ. 776) ἀπᾶ Γπιογϑίϊιβ (11. 78) ἀδβοῦθα {πε 
ΒΟΟΘΒΒΙΟΙ ΟὗἩ ΤΏΘΔΗΥ ΈΠΟΓδ ΙΟη5. Οὗ τηϑη Κ᾽ Πα, νυ] ἢ δῃ ΔἸ] πϑῖνε σγείδγεποβ 
ἴο {Π6 ΔΙ ρδάθρῃοσϊα, οσ όσοι ταοεβ οἵ Αἰ ἢ 6Π5. 

“ἘΠ᾿ 4851 ουΐβοσοθ νἱίαὶ ἰαπηραάδα ἰσαάυηῖς.᾽" 

ἜΤΑΚΕ πηθη Ψ͵ΠῸ τὰπ ἃ τᾶοθ, Πδη4 οἡ {π6 Ιατὰρ οἵ 16. 

50 {π8 “ἸΠΙΡΗΙ οὗ 18" ἀρρεδῖβ ἰπ ατξεὶς δρίρη5, 

Νὺξ μὲν ἐμὸν κατέχει ζωῆς φάος ὑπνοδοτείρη 

“ ΘΙΘερ- σινησ ηἰρῃΐ Παίῃ “απο θα τὴν Πρ οἵ [{{6.᾽ 
“Ἵτιέλοί. σγαέε. ἘΔ. 7άοοῦ5, “4422. “65. 

1 σδῃ 5οδΊσο] Υ τασδὶ ἀοα ει] [Πθη παὶ {Π6 ““σοϊάθη Ῥον]᾽; 15 Π|6 
8.5 τηδηϊεϑίεα [ΓΟ Ρἢ [Π6 τηδίευ!α] ἔα Ρυῖς οὗ τηδηβ θοᾶγ. Απά [ζ 50, 
[8ε ““5|1νεν οογά ̓ ἴῃ [Π6 ᾿πη Ρ ΤΥ οὗ {πΠ6 ῥϑύαῦ]α οδπ ΟὨΪΥ 6 {π6 ομδίῃ 
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7 Τουπηΐδῖη, ΟΥ̓ΤΠ6 ἡ Π66] Ῥτόκρη δὲ {ῃς οἰβίεσσῃ. Τῆρη 5}4]] 

ὈΥ͂ ψΜΜΏΪΟΠ, 85 ἴῃ Ποῖβα5 ΟΥ̓ [ΕΠΡ165, {Π6 ἰδηὴρ Πδηῆρβ, 7.6. θη πγα 
᾿πίεσρταί [Π6 ραύδῦ]α, [Πδΐ οἡ ψΙΟἢ {Π6 σοπίπαδηςσα οὗ 16 ἀερεπάβ. 
1) εδίἢ, εἰβενῃοσε τεργεβεηίεα 85 [Π6 ουζτησ οὗ {πε {Πγεδα οἵ 1π|6 ὈΥ {Π6 
“ἐΔΌΠΟΙΤΕΑ 5ῃεαῦβ "ἡ οὗ ἴῃς Τοβίηῖεβ, 15 Πεύα Ὀτουρῃς Ὀείοσα τι5 85 (86 
ΒηΔΡΡΙηΡ οὗ (ῃ6 ομδίη, [Π6 εχίϊποίίοη οὗ [Π6 Ρῥυῖποῖρὶς οὗ 16. ὙΠε 
δθδίοσηϊβί σοτητηθηΐδίοῦβ ἤᾶνθ, 845 Ὀεΐοσα, 5ῆθννῃ {ΠΕῚΓ ἰδοῖς οὗ ροεῖς ἔξε!- 
ἴῃς ὈΥ σοϊηρ 272 ογίγῖα αἰζα ἃ5 ἴο {Π6 ᾿ηἰογργείδίίοη οἵ [Π6 βυυρο]β. ΤΠα 
““ σοϊάξῃ ον] Πᾶ5 Ῥεεὴ 1ἀδηῆεα ] ἢ [Π6 5ΚῈ]] οὐ {Π6 βἰοσυηθοῃ, δαπά 
τὴς ““ 5 νευ οοτά "Ὁ ΜΠ [Π6 ἰοηριια οΥἩ 1Π6 5018] τηδύγονν, δηᾶ 50 οἡ ἰηΐο 
αι ΤαΡΊΟΩ οὗ ἀεία:]5 ἱπίο ννῃϊοἢ 1ἰ 15 ποί δἰνγαγβ ρ᾽βαβαηΐ ἴο [Ὁ] {(Π6 
1ηἰει ρτείου. 

Ο7᾽ ἐδέ 211{ε127 ὧς ὁγοΐε, αἱ ἐἦέ γριγιαϊ7η, 07 ἐλε τυλέεῖ ὀγοζεγ: αὲ ἐδ 
εἴς 6711) ἘΒείίευ, ΟΥἩ ὕπ6 ὈΙΟΠΘΥ ὍὈ6 βῃαύοσθᾶ, Α5 σι {πῸ6 ΗΌτεννθ 
80 8ἰ5δοὸ ΙΓ [ῃ6 Οτδξεῖκβ, 116 νγὰβ σεργεβεηίθα ὈΥ γεΐῖ δηοίῃου 5υμΌ 0] 
Δἰηγοβί 85 ὉΠΊνΟΥβ4] δ5 (Πδί οἵ {πΠ6 Ὀυγηϊηρ ἰατὴρ. Τὴς ““Γουπίαϊη οὗ 
πίε νὰβ ἢ αοα (Ρ5. χχχυὶ. 9). [1{ νγ͵β ἰἀθηιβεα ἴῃ 15 ΠΙΡΠΟΥ 
ἀϑρεοίβ νι [πε Ἰὰν οἵ {Π6 ψῖβε " (Ῥγον. χἱϊ. 14), ἢ “[Π6 ἔδασ 
οὗ {με 1Τιογά ᾽" (γον. χὶν. 27). Ὑπὲ ““Τουηίϊαίη οὗ [Π6 νγαΐοσ οἵ 1π|6 
νγὰ5 {ΠῸ ραβδί συτῖροὶ οὗ εἴθγηδὶ ὈΪ]θβθεάηθθα (Ἀν. χχὶ. 6, χχίϊ. 17). 
Το ἀβρεοίβ οὗ [Π15 βυπηθο 150} ἀγα Ὀσουσῃΐ Ὀαεΐοτε 5. (1) ΤΠ οτα 5 Π6 
ΒΡ ΩΡ ΟΥ̓ ΤΟπηΐδιη (Πδἰ ἤονγϑ ουΐ οὗ [Π6 τόοϊκ, 85 ἴῃ [58]. χχχυ. 7, Χ χ. 
το. ΝΠ δἢ τπεη ρῸ ἴο [δ βρτΐηρ ἢ {ΠΕῚΓ ρῥΙ ΤΟ ΠΟΥ (Δ ἢ ““εαγίεθη νε 5561} 
ἃ5 1ἴηὴ ὅεῃ. Χχῖν. 17) {Πεῖα 15. δῇ οὈνίοιιβ {Υρ6 οὗ {Π6 δοΐίοῃ οὗ ἰῃ6 Ῥοάγν 
(ννε τῇδυ, βεύῃαρϑβ, Ὸ 50 [Ὁ ψ ἢ τ[η6 Απδίογηϊδίβ 45 ἴο {Π1ΠΚ ρον 
οἵ {88 δεΐϊίΐοῃ οὗ (πε ᾿πηρ5) ἴθ ἀτανίησ τη {πε Ὀγοδίῃ ἡ ]Οἢ ϑαβίδ!ηβ 
116. ὍΤΠα ““ οἰβίεσῃ ̓᾿ σεργεβδεηΐβ ΡΥΠΏΔΙΠΪΥ [Π6 ἄδερ γγ6 11 ΟΥ̓Δ ΠοΙη 
ὙΠΟ ΤΠ]Θη αταν τνϑίευ 11} ἃ ]Π 1855 δηα ἃ τορα δηᾶ Ῥποϊτεί (1 581). 
ΧΙχ, 22; ἴον. χὶ. 26; ει. νἱ. 11), ἃ τε] Π|κ6 ἐῃδὲ οὗ ϑγομδγ (7}0Ππ ἴν. 
6). Ηδτε οὈν ουιβ]υ νγα πᾶνε δ ΠοίΠοΥ ΡϑύδΌ]6 οὗ {Π6 τπϑοῃδηΐβιηῃ οἵ "ἴδ, 
Ῥοϊηίίησ ἴω δῇ δοίΐοῃ ᾿ἱγίησ τῆοτα σζειηοία [ἢ8η {Πδὲ οἵ {ΠεῸ ἰοπηΐαϊη δηὰ 
1{ῃ6 ρΙτοΠοσ, δπηᾶ, 1ξ να μανε Ῥβεη τὶρῃξΐ ἴῃ οοηπεοίίησ {Πᾶΐ ψ ἢ {Π6 δοί 
οὐ Ὀτεδίῃΐηρ, νγε ΠΊΔΥ 85 παίαγα ἱγ 566 1 [815 {πΠ6 δοίΐοῃ οἵ {πε ἢθατσί. 
Τεδίῃ 15 Δοσογαϊ ΠΡῚΥ τεργεβεηϊθα ἀηάεὺ Ῥοίἢ ἴΠ65ε ἤσυτεβ. ὙΠοτα Μ}1}} 
ΠΟΙΏΘ 8ἃ ἀΑΥ̓ ψΏΕη [Π6 ΡΙΓΟΠ ΕΥ̓ 5841} ὈῈ (δῖε ἴο {π6 ἰοπηίδϊῃ ἴοσ [Π6 
Ιαβί {{π|6 δῃᾷ 6 Ὀτοϊζεη ἃ5 ἴῃ [6 νεῖῪὺ δοΐ οἵ ἀγανγίηρ νγαΐεσ,  η (Π6 
ὙγΠ6Ε] ἰΠαΐ συϊᾶε65 {Πε οσυττεηΐ οὗ [Π6 Ὀ]οοα ““σΒ1Οἢ 15 {πε 1π|6᾽ 5}4]}] ὑσῃ 
ἴοσυ {Π6 1αϑί {Ππτὴθ ΟἹ 15 αχῖβι [πηἴο {ΠῸ τήοσε ἀείβι]θα δηδίουηϊοϑ] Ἔχρ δηδ- 
Ἐοη5  ΏΙΟἢ Πηά 1η {ΠῸ ΡΙΓΟΠοΥ δπᾶ {Π6 γῆ εεὶ, {ΠῸ Πνεσ δηά {πε σα]]- ἀποΐ, 
ΟΥ̓ {πε τὶσῃΐ δηά Ἰεἴξ νεηίτιο]α, χα τεΐγαϊη, 85 Ὀείοσθ, ΠΌῸΠῚ εηίθγιησ. 

7. 7621ε71 «λαϊ ἐλε ἀἄνδέ γείτεγ ἐο ἐΐς σαγέζ ας 1} τυαΣ ] Ὅἢδ ταΐεσεποθ 
ἴο {π6 Βἰβίοσυ οὗ πηδη᾽5 ογεαίίοῃ ἴῃ (σεῃ. 11. 7 15 ὑῃτη βία 80 ]6, δπά 
Πηά5 δὴ βξοῇο 1ὶῃ {6 ἔδῃ}1}}14Γ νγοτᾶβ οὗ οὐὔὐῷ'.. Βυτίαὶ ὅϑεγνίοθ, “ Ἐδυί ἰο 
βδτίῃ, 5165 ἴο 45}65, ἀπβί ἰο ἀπ5ι.᾽ 50 ἘΡΙΟΠδῖτηιβ, φαοίεα ὈΥ ΡΙαίδτο ἢ, 
Οογιοοί. αὐ Α2ο]. Ὁ. ττο, “118 νγὰβ σομῃηρουηά, δηᾶ ἰ5 Ὀσγόκθη Ὁρ, 
ηα ταίασγηβ {ΠΙΓΠΕΥ ΠΈΠΟΘ 1{ σαπΊ6, δαυίῃ ἴο βαυίἢ δηά ἢε βριίστις οἡ 
ΒΙσῃ." 80 ἴδε Ἐρϊουγζεδη ροεῖ βδησ, 
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106 ἀμί τείαγη ἰο [Π6 δαγίἢ δ5 1 νγὰβ : δηὰ [ῃ6 βριῖῖζ 5}4]} 
ταίατῃ πηΐο αοα ψγΠη0 βσαγνα 1. 

ἐς ῬαΪνς οἱ απλῦτα βαπηι5.᾽ 

“Ἰ)υκξὲ δηά βἤδλάονβ!π δἵϑ νὰ 4]].᾽ 

ΗΕ. Οἱ, τῦ.7. τό-- 
βοΠοίηρ {πὸ {κὸ αἰΐογαησο οὗ Απδοθοῃ, 

ὀλίγη κόνις κεισόμεθα. 

ΚΕ 6. 5411 116 ἄονγῃ, 4 [{{1Ὶ6 ἀπβί, πὸ πιοῖε᾽".--- 

ΘοΠορά [ἴῃ 15 ἰὰτῃ ὈΥ̓͂ ΘΠαίζοβροατο ((νγεφοίγι, τ. 2), 

“ἐ (ἀο]άρῃ 1δἀ5. δῃᾷᾶ ἰαϑϑ65. πγιβί, 
ΤᾺΚ6 ΟΠΙΠΘΥ͂ συνεαραίβ, ἔασῃ ἰο ἀπϑι.᾽ 

ἐλε «δίγΙΐ τλαϊ γΕ712 τριίο Οοα τοὴο σανε 17] δε ποῖος, ἴπ {πε 
οοηίταβί Ὀεΐνγθεη {Π15 δπά [ῃς6 “ὙΠΟ Ἰἰςηονγείῃ...ἢ ἢ οὗ οἢ. 111. 21, ψγ»ηδΐ 
1 15 ποΐ ἴοο πηποῇ ἴο (811, (ΠοῸρῚ {Π6 ἔδυ 118 νου 5 5ρθακ οὗ ἃ ΠΙΟΠΟΥ 
ΕΠΌΡἢ ἰπδη 15 ἰοαηα Ποτθ, (Π6 Ψιοίουυ οἵ ΕδΙη. [ΙΓ (Π6 ὉθΌδύθσ μά 
ταβίεα ἴῃ [15 βοθρεϊοΐβηι, 1 νου ]α ποὲ πᾶνε Ὀθεεη αἰ που] ἴο Ππα Ῥδια]]615 
ἴῃ {π6 ἰδῆρτιασε οἵ ατξεῖς ἀπά Ἀοπιδῃ νυϊοβ ῆο Παά ἀραηάομῃεά [ῃ8 
Πορα οὗ ᾿πητηογίβ]γ. 80. ἘΠ ΠΡΙ465 Πδα σὰηρ 

᾿Εασατ᾽ ἤδη γῇ καλυφθῆναι νεκρούς, 
Ὅθεν δ᾽ ἕκαστον ἐς τὸ φῶς ἀφίκετο, 
᾿Ἐνταῦθ᾽ ἀπελθεῖν, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰθέρα, 
Τὸ σῶμα δ᾽ ἐς γῆν. 

“Τ οἱ {Πφη [πΠ6 ἀεφαα 6 Ὀυτγὶθα 1 [π6 δαυίῃ, 
Αηὰ ψΏθηοα εδοῇ αἰθπιθηΐ ἤγϑί σαπα ἰο ᾿ἰσῃΐ 
ΤΠ ΠΟΥ τείασγῃ, {Π6 βριτΐ ἰο {Π6 8]1Γ, 
ΤΠς Ῥοάγ ἰο {πε φαγί. 

ΕΤΕΙΡ. «δγεῴΖϊ. 520--- 
ΟΥ̓ ἃ5 ᾿Λιογεί5 δ ἃ ἰδίου ἄαδίθ, 

““Ορβάϊὶ ἴδει τείτο, ἄς ἴογτα σαοά {π|ἰ δηίε, 
Ιῃ ἰογταβ, εἰ ασαοα τη]βθ1η1 ᾿δί 6χ βοί ΠΕΥῚ5. ΟΥΪ 5; 
ΙΔ τυγϑατη ΟΟ5}1 το]]δίατη θηρία τεοερίδηϊ. "ἢ 

“ΤΠαΐ αἶθο ΠΙΟἢ ἔτοτη δαυίῃ ἢγϑί οδπτθ, ἴο θαυίῃ 
Ἐείυτηβ, δηᾶ παΐξ τ ΏΙΟἢ ἴτοπὶ {Π6 εἰ ου 5. οοδξίβ 
85 βεηΐ, {Π6 ναϑὶ ψι4α σεσίοῃβ οὗ {Π6 5ΚΥ͂ 
Πδοεξῖνε ἀρϑῖη, τε αγηϊηρ ἴο 115 Ποπηα.ἢ 

2.4 Μεγ. Μιαί. τι. ο98. 
ΟΥ̓ ἀραϑΐῃ, 

“ΕἸΡῸ ἀϊββοῖνὶ σποσαια σοηνθηϊΐ ΟΠΊΠΘΙ ΔηΪΠπΊδῖ 
Ναίαταπη, οοὰ ἔπτηθβ, ᾿ἴπῃ δ]ίαϑ δϑγβ δι γαβ.᾽" 

80 τησβὲ 1 ΡῈ ἰῃδί, {6 {ῃ6 οἰτοϊησ 5ηλοῖϊκα, 
ΤΠΗς Ῥεΐηρ' οὗ ἴῃ 500] βῃουϊα Ὀξθ ἀϊββοϊνεά, 
Απᾶ τηΐϊηρ]ς δ] [ῃς Ὀτεοζεβ οὗ {Π6 αἷτ. 

ΤΎΌΟΘΒΕΤ. 224 Δ 67. Διαξζ. 111. 4.58. 
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8 ΜΔΗΙΠΥ οὗ νϑηϊ165, βϑιτἢ (Π6 ῬτθδοΠΕΥ ; 811 Ζ5 νδῃϊίγ. 

Οὐ ΠΕΡΊ], ἢ ἃ οἴοβεσ ἀρρτοχιτηδίϊοῃ ἰο της ἰεδομτηρ οὗ [ΠῈ ὨΘΌΔΊΟΥ, 

“ευτη ΠΑΠΊ]16 [ΤῈ ῬΕΙ͂ ΟΠΊΠΕ5 
Τογγάβαιο ἰγαοίαϑαια τηδγῖδ, ΠΟ ] 6 Ρχοξαηά τη ; 
Ηΐης ρεοιάςβ, διυπιθηΐα, ὙἹΓῸ5, σἜΈΠΠ5 ΟἸΠΠΘ [ἘΥΓΆΓΏΓΩ, 
Οὐετηπηιια 5101] ἴδηι ε5 παβοθηΐεη ΔΙΌΘββευα νἱΐαβ; 
ΘΟΙΠσοί πο τραάϊὶ ἀεϊηθ, δο σοϑοϊαία τείουτὶ 
Οἰηηΐα; ΠΕῸ ΠΟΥ Ϊ 6556 Ἰἰοοιπη; 564 νῖνα νοϊαῦα 
ΘΙΑΘΥ5. ἴῃ ΠΌΠΟΙ, δίπαβ αἰΐο βυσοβάσθγε οοθο." 

ΓΤΠΘΥ ἴθδοῦ] πα Οοά ρεγνδάεβ {με νγου]Ἱά, 
ΤΠ6 δαί δηα οοϑδη᾿β ἰγαςοίβ δηὰᾶ ᾿οΐεϑε ἤδάνθη, 
ὙΠαΐ ἤθηῆσα ἴῃς ἤοοϊζα δπᾶ πεοσάξ, δῃᾶ ογεαίασεβ ψ 1], 
Ἐδοῆ, αἱ {πεῖγ Ὀιγίη, ἄγαν ἴῃ {ΠΕΣ ἔγαρι!ς 16 ; 
ὙΠαΐ {ΠΙΠῈῚ 4150 411 [Πῖηρβ ἰθπᾶ δὲ 1αἊϑβί, 
Απά Ῥιοϊκεη-Ὸρ τεΐαγη, {πὶ ρίαςα ἴοσ ἀεί 
15 ποηθ, Ὀαΐ 811 {Πηρθ, γϑὶ 1ηβίϊποῖ ΜΙ 116, 
Θοδῦ ἴο (Πς βίαϊβ δηᾶ ἰαϊζα [πε ]Γ ρίασε οἡ ἢΙρἢ.᾽"ἢ 

ΨΊΕΟ. Οἰογιρ, ΤΆ. 220--- 227. 

ε οσαπποὶ ἴσποῖα πε ἰαοὶ {παὶ ἴο τηδηῦ ἱπἰεγρτείειβ (Ἰπο]πάϊησ 
Λναυθυτίομ) (ῃ6 νγοτάβ Ρεΐουε τ5 Παύβ βϑϑιηβαᾶ ἴο σοηΥοΥ ΠῸ ΠίρσῃοΥ 
τηβαπῖηνσ ἴδῃ {Πς6 εχίτγαςσίβ Ἰδὲ χαοίε. ΤΠΘΥ 5εα ἰῃ {Παΐ τείασῃ ἴο σά, 
ποίῃ]ηρσ τοτὲ (ἤδη {πΠῸ ρβογρίίοῃ οὗ [π6 Βυσηδη 5ριΠἰ ἱπῖο 16 “,γΖγια 
,μηαϊῖ, [6 στεαῖ ὙΝ οὐ]Ἱά- 5.9], 1 οἢ [86 Ῥαπίμεῖσὶ ἀπ 64 ἢ αοά. 
1 15 Ὀε]θνεά, μπονγενεσ, {πὶ [Π6 ἐπουρηςβ ἴῃ ΒΟ (ῃε ΘΘΡαῦθΥ αἱ Ἰαϑί 

ἰουπα δποῆοτασε ψεῖα οἴποῦ ἴμδη ἴμεβθ. Ὑπα οοπίταβδί Ὀεΐννγεεη {ΠπῸ 
5οαρίῖ 41 “ἯΤΟ Κηονείῃ [Π6 βρισῖξ οὗ πδη {παΐ 1 σορίῃ ἀρνγατα ν᾽ (οἢ. 
111. 21) δῃηά (Πἰ5 τείαστη ἰο αοά, ““νῇο σανε 1{,᾽ 5ῃεννβ [Παΐ {πΠ6 Ἰδί(εῦ 
Τηθδηΐ ΤΠΟΥ6 ἤδη ἐῃ6 [Οὐτηεσ. ὍΠεῈ [αἰ οὗ [ῃ6 15γδϑὶτῖθ, βτη οάιθα ἴῃ 
168 «λεηιὰ οΥ Οτεεα ψῃϊοῃ ἰῃ6 ὙΓΙΟΥ ταδί μανα ᾿εατηξ ἴῃ ΟΠ] Ποοά, 
νγὰ5 ποΐ εχ ηρσιϑηεά. ὍΠῃε ““ἔδασ οἵ (οα 15 στ τη ἃ τϑα] [ξεϊησ 
οὗ ανγε Ὀείοτε Οπε ΨψἘῆο ἴν85 δηᾶ 1115 (Οἢ. νἱ1]. 8, 12). Ὅ1Πε παπᾶ οἵ 
αοά 15 ἃ τηϊρῃΐ παΐ ογάειβ 411 {πἰησθ (οἢ. ἰχ. 1)ὴ. [1{ 15 οα {Παΐ 
Ἰπάρεβ ἴῃς πρῃίεουβ δηά {πΠῸ ψ]οϊτεα (ςἢ. 111. 17). ΒΊΡΠΕΥ, ποτα [815 
Ροϊηΐ οὗ νἱενν, μα5 (Π6 Ταγρατη ρδιαρηταβεά {πε ψοσάβ “ΤΠ ϑριτιῖ 1} 
τείστῃ ἴο βίδηα ἴῃ ἡπαάστηρηΐ Ὀείοσε οά, ῆο σανε 1ἰ {Πε6.᾿ ὍὙΠῸῈ ἸΙοησ 
απ οτῖηρ ἴο ἀπά το [ἢ ΤΠΔΗΥ͂ Ρϑίἢ5 οὗ ἐπουρῃς5 ἐπά5 ποῖ ἴῃ [Π6 46η14], 
Ῥαυΐ {Π6 αἰθττηδίϊομ, οὗ ἃ ρείβοῃμδὶ (οά δηά {πεγείοσα ἃ ΡβΎβοΠἃ] ἱτη ΠΟΥ - 
[411|γ- 
. Ῥαγιῖέν 97 σαγιζίες, σαϊίζ ἐἦε 2γεαελεῦ; αἴ ἐς σαγιῖν) ὙΤΠδ τβϑουτ- 

ΤΈΠς6 δἱ {6 οἷοβα οὗ ἰῃθ Ῥοοκ, δπὰ δἰζεσ νγοτάβ νυ ἢ, ἴα κε δ5 γα πανα 
[Δ Ἰκθη {Πετὴ, βαυσσεβί ἃ ΠΟΌΪΟΣ νἱεν οὗ 11{6, οὗ [Π6 βατὴβ σδα Ὀυγάθη ἢ 
ὙΒΙΟἢ 1ἴ ορεηεά, Πδ5 8 βίσδησε τη ΠΟ ΠΟΥ τἱηρ ἴῃ 11. ΤῸ ἴΠο586 ΠΟ 5668 
ἴῃ [86 ρῥτεοβάϊησ νεῖβα ποίῃιησ τηοσα ἴμ8η [Π6 τηδίθυα δι᾽ 5 ἐπουρη 5 
οἵ ἀξαίῃ δ5 εομποεὰ Ὀγ Ερίουγεδη ροεῖβ, ᾿ξ βεεῖηβ ἃ σοῃῇιτηδίίοῃ οὗ 
ναὶ [ΠΕ Ὺ Πᾶνα σζεδά ἰηΐο 1, οὐ ἱηίεσσεα ἤοτῃ 11. Τὴ Ὀθϑῦθυ Ξθθῖη5 ἴο 
1 6πι, Ἰοοκίηρ οἡ ᾿ϊξ6 τοτη {πε οἱοβίηρσ βοῆς οὗ ἀβδίῃ, ἴο [411 Ὀδεῖς ᾿πίο ἃ 
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Απᾶ τηογθονοῖ, θθοδιθα [Π6 ῬΥδδΟΠΟΥ ψγὰ5 Ψ156, ἢ6 511}}0 

ΠΟΡΟΙ655 ρεβϑι πλϊθπι. [{ τηαῦ Ὀ6 Τ]ΡΉΓΠΥ ἀηβννεγεα Πούγανεὺ [Παΐ {Π6 νον 
[αἱ 411 τμαὲ θεϊοηρϑ ἰο {πΠ6 βασίῃ]γ 11{8 15.“ νδη νυ οὐἩ νδη 165 15 ὁπ6 ποῖ 
ΟἾΪΥ σοιῃρδί 18 ψ] ἢ [Π6 γϑοορηϊοη οὗ [ῃ6 ΠΙσΠοΥ 11{6, ΜΙ 411 105 
᾿ηΠπη16 ΡΟΒ51 Ὀ1Π1165, ΒΟ ΟρΘ 5 Παίοσα πηδῃ δὲ ἀξαίῃ, θπὶ 15 (Π6 παίμαγαὶ 
ουΐσοοιηθ οὗ {μαΐ γεοοσῃιοη 85 δ {Π6 Ππουῖ οἱ ἀξαίῃ, οὐ ἀπιησ [Π6 
Ῥίοσαϑβ οἵ ἄβοδύ ὑν Ιοἢ ργθοθάθβ ἀπα δηςοῖραίθβ ἀθαίῃ. ὍΤὴῈ ““1Πϊηρϑ5 
{Πα δῖ 566 δηᾶ δῖ6 (βιηροῦα]᾽" δῇ αἀνγαγίβα, δ5 ἱπίο δὴ ἰηῆηϊίθ 
{|| 6 Π 655, ἰῃ (ῃ8 ργεβθηςα οἵ [ῃοβα ψῃ]Οἢ ἀγα ““ποΐ βεε 8Δη4 δῖ δίθγῃδ)᾽" 
(2. (ου. ἱν. 18). Απὰά {περ νου] θ6, νγα πΊαΥ δα], Ἔενεῆ ἃ 5: πσπ ΑΓ 1π|- 
ΡΙΓαβϑίνῃβϑϑ ἴῃ (Π6 αἰίεγαποα οὗ [Π86 βϑαιὴβ Ἰπαρτηςηίΐ, αἱ [Π6 οἱοβε οἵ [Π6 
στϑαὶ δύριπιθηΐ, δηα ἴγομῃ (ῃ8 ΠΙρῇαγ βίαπαάροϊπί οἵ [δ συ] ο ἢ {Πα 
ΘΘΌδῦοΣ Παά αἱ ᾿αϑί γεδοῃθά, δ5 {παὶ ἢ ΜΏΙΟΠ Πα Πδά κἰαγίεα [ἢ ἢϊ5 
ἀεβρομάεδηϊί βοαθρίϊοῖβηι. [{ 15, ἴῃ {Π15 ΠΠσῃΐ, ποί νυ Πποὰΐ σἰσηϊἤοαπος {Πα 
[Π6586 νϑυῪ νγοσαβ [ογπ {Π6 οροηΐηρ' σδεηΐθησεα οὗ (Π6 222 7ηἼαξίογιο (γί 
οὗ ἃ ΚαεμιρΙ5. 

ΎΒετε τγεπηδίη, Ππουγανευ, ἔνγο ργθνίοιβ Ππθβϑίϊοηβ ἰο Ὀ6 ἀϊβοιβοθά. (1) 
Ατὸ [πε νογάβ Ὀθίοσβ τι [Π6 σοποϊυβίοη οὗ {πε τηδῖη ὈΟΑΥ͂ οὗ {ΠῸ ἰγϑδίϊβα, 
ΟΥ ἴῃ6 Ῥερϊπηΐϊηρ οὗ ψγῆαΐ γγὙὰ ΠΊΔΥ 68]1 115 Ἔρ!]οριθῦ δηα (2) 15 {παῖ 
ἜρΡΙ]οστιβ {Π6 νου οὗ (ῃ8 δαίμου οὔ [Π6 ὈοοΪς οὐ δὴ δα! ]10ῃ ὈΥ 50Π16 ἰδίου 
Βαπᾶν ὍΤῇῆβ ρδύδρυδρῇῃ ρυϊπίϊησ οὗ (ἢ6 Αὐἰπουῖϑεα Νεγβίοη ροϊηΐβ ἰπ 
[68 οαβ86 οὗ (τ) ἰο [Π6 Ἰαζίοσ οἵ {Π6 ἔνγο σοπο  ϑοῃβ, δηα 1 τηΔῪ ΡῈ ποίβα 
85 σοηδηηϊηρ {15 νίονν Παὶ {Π6 νγογάβ οσςαγ ἴῃ {Π6 10 {111 ουτὰ δὲ {πε 
Ῥεσϊηπίησ οὗ ἴπ6 ΨΠΟΪ6 ῬοοΪς, δηα τηϊρῆϊΐ {Πεγείοσα γεαβοη ]Υ 6 ἐχρεοίεα 
αἱ {π6 Ῥεριπηϊηρ οὗ [Πδὲ νυ ΠΟ 15, ἃ5 1 Ψεγα, 115 βα  ]ησ-Ρ ἃ Πα σΟΙῚ- 
ΡΙείίοη. [Ἷ}ἢ στεραγά ἴο [Π6 βεοοπά σπααδβίίοη, {Π6 οοπίβηΐβ οὗ {Π6 βρ! όσα 
ἰεη4, 1{ 15 θε]ΙΘνεά, ἰο [ῃ6 σοποϊαβίοη ἰπαΐϊ [ΠΥ ΟΟΟΌΡΥ 8 Ροϑβιίοη δηδ- 
Ιορουβ ἴο {παὶ οὗ {Π6 οἱοβε οὗ 5. [οῃη᾽5. οβρεὶ (Τομῃ χχὶ. 24) δῃά τε, 
85 ἴ ψψεγα, οἵ [ῃ6 παίυαγα οὗ ἃ σοπιπηθηδίοσυ αἰἰεβίαίο. [ΙΓ σοῦ ]Ἱά 
ΒΟΔΥΘΕΙΥ Ὀ6 Παίμγαὶ ἴοσ ἃ ὙΥΠΕΥ ἰο επα ὑ][ἢ ννοσαβ οὐ βε! Ρσαῖβα {|κ6 
[Πο58 οἵ νείϑεϑ 9,ς, τιοό. Τὴ ἀἴγθοιν ἀϊάδοίο ἔοσπὶ οἵ (ῃ8 ΤἜδοΠεΥ δά- 
ἀγεβϑίησ Π15 τεα δῦ 85 “ἼΩΥ Θοη ἢ δἰζεσ (ῃΠ6 ἰδϑῃϊοη οἵ [ῃΠ6 Βοοῖ. οἵ 
Ῥγονετ5 (1. 8, 11. 1, 111. 1, 11, 21) 5 ΠΟ ΡδΥ8116] ἴὴ {Π6 γεϑί οἵ [πΠ6 Ῥοοῖκ. 
ΤῊ ἰοηθ οὗ νεῖβε 11 15 γδίμπεσ [Πδΐ οἵ ομδ γἵῆο ἰδ]ζεβ ἃ βύσνου οὗ (ῃ8 
ῬΟΟΙΚ 85 ομβα οὗ [ῃΠ8 τη ηΥ ἰουτηβ οἵ νυ ϑάοπι, βοῇ οἵ ψῃϊο Πδα 115 ΡΙδοα 
ἴῃ {Π6 εἀποδίίϊοη οὗ πηδηἰκὶπα, Π8η οὗ {Π6 {ΠῚ Υ ΜηὴΟῸ 5ρεαῖκβ οἵ ψνῇαί 
ἢ6 Βιπη561{ Πᾶ5 σοπίγιθαίοα ἴο {Παὲ βίοσθ. Οἡ {π6 ψῇῆο]ε, μδθη, {Πϑγα 
56 6115 βιΠοϊθηΐ γεᾶβοη ἴου τγαϑίϊησ ἴῃ {ῃ6 σοπο]βίοη δἀορίεα ΕΥ̓͂ τηΔῃΥ 
σοτητηξηίδίοτβ [Παΐ ἰῃ6 ὈοΟΙΚ 1561 δηα64 ψ ἢ νοῖβα 7, δηα {Πδΐ νγὰ πᾶνε 
ἴῃ μαι ἔο]]ονγβ, δῇ Ἔρορια δἀἀγοϑβεα ἴο {Π6 γεδάεγ; 1πβι{{γ1ησ΄᾽ 15 δα- 
τηἰββίοῃ ἰπίο {Π6 δηοη οὗ ϑογρίυσγα δηά ροϊπίϊπρ οαΐ ἴο Πἰπὶ ψνδΐ, ἴῃ {Ππ6 
τηϊάϑί οἵ ἀρραζεηΐ ρευρ᾽ εχ [165 ἀπα ᾿ποομῃβιβίθῃοιἝβ, νγ85 {Π6 {γ6 πΊοσδὶ οὗ 
115 ργεδοῃίηρ. Πα οἰτουμηβδίδποεβ βοὴ ψψεγα σοπηδοίβα ἢ {παῖ 
Δα, ββίοη (566 2 7227αἸεοἴ2072, ΟὮ 5. 11.») 111.) 1.) ΤΩΔΥ Μ0Ε11 Πᾶνε πηδάβ βιοῃ 
8ι .5{1Ποαίϊοῃ ἈΡΡΘΑΓ ἀθβιγα 6. 

9. Α4Ἵπὦώ ριογέουε7,, δεεατίδε ἐλε }γδας 67, τυας τυΐξ6] ΤΘ ορεηΐηρ ψοτάϑ, 
ΟἸΟΚΕΙΥ ᾿ἸηΚεά Ομ, 5 ἴΠ6Ὺ δἵβ, ἰο {πε ρτγεοβάϊηρ, σοπῆγηι [Π6 σοπο] 510 
7αβὲ βἰαίβα {παΐ νεῖβαε 8 Ῥεϊοηρϑ ἴο [ἢ15 ροβίβοσιρί οὗ αἰζεβϑίαϊίίοῃ. ὍΤ8 
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ἰδαρις [Π6 Ρεορ ΘῈ Κπον]εάρα ; γεα, ἢ6 ρᾷνε ροοά Πεεά, δηά 
5οΌΡ ἢ οὐ, αηα] 561 1 ΟΥ̓ΘΓ ΤΔΩΥ ῬΙΌν ΕΥΌ5. ὙΠῸ ῬΥΘΔΟΠΕΓ 
Βοιρης ἴο Ππά οἷ δοσερίδθ!α νογάβ : δῃὰ Ζλαέ τυλίεδ τᾶς 

ὉΠΚποη ΥΙοΥ οὗ {ΠῸ δἰεϑίαίοη (ρον [Π6 Ῥγεϑιάθηξ οὗ Π6 ϑδηῃθ- 
χη, οὐ βοῖὴβ οἴμεσ Μαβίεσ οὗ {πΠ6 ἍΝ 156, βίο ἢ δ σεῦ ΗΠ1116] δηὰ (απηα- 

.. 1161) θεσίηβ. ὈΥ τερϑαίϊηρ [ῃ6 Ικαγ- ποίβ οἵ {π6Ὸ ορβηΐηρ οὗ [πΠ6 Ῥοοῖ. 80 
αϊκθπ, [ῃ8 νγογᾶβ γα Ἐν ΟΥΥ͂ ὙΑΥ βρη ποδηΐ. ὙΤΠΕΥ ἄο ποί ΠαΠ]6 ΘΟΪΟΊΟΙ 
α5 (6 δυίπου, αὶ σοηΐεπί {ΠΕ βεῖγεβ νἢ γεοορηϑηρσ [ῃ6 εηϊρτηδίϊα 
παῖὴβ ΜΠ ὙΏΙΟΏ [ῃΠ6 ἀπ κηονῃ ὙΎΕΥ Πδα νε]]εα Πϊπη561, Ἠ6, {ΠεΥ 
φᾶν, Ῥε]οηρσαά ἴοὸ {ῃ6 σομηρδην οὗ {Π6 βασεβ. Ηδ “ρανε ροοᾶ μεεα᾽ 
(ΠΠ σα! γ, ὯΘ ὨΘΔΙΥΚΘΠΘΑ͂ ΟΥὙ Κ'αγΘ 6810), ἢ6 ““βοιρῃξς οἱ (γε ποίβ 
Πον Ἔχδοῦν [Π6 ννοσὰ ἀββουθεβ (Πς ἰεπίδίννε, ᾿ηνεϑίϊ σαίησ σΠαγδοίου οὗ 
[ῃ6 ῬοοΟΪκ, 85 ἴῃ παρ΄. ΧΥ]1]. 2; 2 551). Χ. 3; Β͵ον. ΧΧΥΙ]]. 11; 7οὉ ν. 27, 
ΧΧΥΙ. 27), Π6 ““5εῖ ἴῃ ογάοσ᾽" (ὦ,.6. Θουῃ θο56) “ΤΥ ρτόνετῦ5." ὙὍὙΠῈ 
ψοτά ἴοΥ ““ρτόνευθβ᾽, 15 (Πα ννῃ]οἢ βίδηαβ δ5. {Π6 {Π|6 οὗ {π6 Βοοκ οὗ 
Ῥγονευρβ, πὶ 1 ἜΧχΡταββθβ, τηοσα ἴΠδῃ {Π6 ἘΠΠΡΊ5} ἰδυτὴ ἄοεαβ, [Π6 ραταὰ- 
Ῥο]]ο, 14] {ςοηϊρτηδίϊο σΠδγδοίθυ νυν ΠΙΟἢ 15 ομαγδοίουιϑίῖς οὗ τηοϑβί βαγιησϑ οὗ 
{Π15 παίαγα ἴῃ [η6 Β'αβί, πα 85 5 ἢ 15 ἰγα δα θα ὈΥ ““Ραγα Ὁ] 65 ἴῃ {Π6 
ΤΙΣ Ν, ποτα, πὰ 1π 6 ἈῸ Δ. τη ΠἰΖεῖὶς. χχ, 40; Β5. χίχ, 4.: Νηπι. χση 
7, τ8, 24. Δῃ εἰβεννῆεσθ Ὅῃς6 νογάβ ἢᾶνα θθθη ργεϑβεα ὈΥ βοῖὴξβ ᾿ἰπίοϑυ- 
ῬΙείειβ ἃ5. ἃ ἰξβϑί τη ΠΥ  ἴο [Π6 ϑδ)ουηοηΐς δας Πουβῃϊρ, πὲ 1 15 οΌνίοιιβ 
{μὲ {πΠουρῇ {παν Πί ἴῃ νι {Παἰ Πγροίαϑβίβ, [ΠΕΥ̓ ἀὺα δα π4}1} ΔΡΡΙ ΘΔ] 
ἴο ΔΗΥ͂ ΟΩ6 ψγῆο [Ο]]ονγεα 1 {Π6 5816 ἔγαοῖς ἀπ δἀορίεα {Π6 βαιὴθ τηθίῃοα 
οἵ ἰβδοῃίηρ. ᾿ 

10. 7146 2 γέαςλεῦ σοιιοἠξ ἴο γαῖ ομἑ αεεεῤέαῤί[ε τυογοἶ5] Τ ΊΘΥΑΠ]ν, 
οΥὰβ οὗ ἀρ, ΟΥ ῬΙΘΑΞΌΥΘ, 8ἃ5 ἴῃ σἢ5. ν. 4, ΧΙ. 1. ὙΠ Ρἤγαβα τὸ- 
τηϊη 5 5 οὗ ““1ῃ)6 ψογάβ οἵ ρυδσθ᾽ ({|ἰκα ἱν. 22) νη οατηδ ἔτοπλ {ΠπῸ 
Πρ5 οἵ Ηΐπι, ψῆο, δ5 [Π6 ᾿ποαγηδία ὙΥβάομη οἵ (οά, ννᾶβ, ἴῃ νεῖ 
ἀεεά, σγοδίοσ ἤδη ϑοϊοηοη. ἼΤῇῃδε δοί 15 βίαἰεα δ5. ὈὉῪ μὰν οἵ σῤοϊορία 
ἴου [ῃς8 ομαγδοίεσ οἵ {ῃ86 Ῥοοῖς. ὙηῈ οὈ]εθοὶ οὗ ἰῃς ἰθαοῆεῦ νγὰ5 ἴο 
αἰίγαος τηθη ὈΥ πιδείϊησ, ΟΥ̓ βεειηΐησ ἴο πηθεῖ, {Πεῖγ ᾿πο]]ηδἰοη5, ὈΥ 
[ΑἸΠἸὴρσ ᾿ὰ ἢ [δ γαϑα]5. οὗ {Π6 1Γ οὐ Ἔχρϑυίεποθ. δε δία γε πη εα 
50 [αγ οἵ (Π8 ψογάβ οὔ Τπιογείϊαβ : 

“ΝΑ ΠῚ νϑ]ας1 Ρα 6.15 βίη Πα ἰείγα πηεάδηΐοϑ, 
Οὐ ἄαγα σοηδηςαγ, ΡὈΥ 15. ΟΥαβ. ΡΟσ 8. ΟἸΓΟΙΙΠῚ 
Οοπίϊησαηΐξ Π161115 ἀπ]οὶ, ἤανοσας ΠΙ]ποῦσε, 
1501 Ραθγοσιπὶ εοίαϑ πη ρτονιἄα 14] ΠσείαΓ 
ΤΑΌτογατη ἰθπτ5, ἰπίεγεα ρεγροίείς ΔΠΊΔΤΙΙΠΙ 
ΑΒΓ] Ἰδί!σεη, ἀδοορίδαιιθ ποη σαρίαίαγ, 
564 ροίϊι5 [411 ραοΐο τεογεαία νδ]εβοαί." 

“Α5 [Ποϑὲ ψηο ἢδα] {π6 Ῥοάγ, θη {ΠεΥ βεεῖς 
Τὸ ρῖνα ἴο οι] άγεη ὑγουπηνγοο 5. πδιιβθοῖβ 1πῖςο, 
ΕἸγϑὶ ϑιῆθαυ (6 οἰρ᾽5 σἰπὶ ΜΠ συσεεὶ σοϊάθδη ΠΟΠΘΥ, 
ὙΤΠαΐ της 5 ἐπουρἢ 1655 ἀραὶ ΤΊΔΥ Ὀ6 Ὀδρι θά 
Πιιδὲ ἴἰο (Π6 πηαυρὶη5 εὔσα, δηα 50 τῇδυ αἰ] η]ς 
ἼΠ6 νουτηνγοοα 5 ὈϊεΥ ἀγαυσηΐϊ, Ὀαρα θα, ποῖ ἐγ] Καί, 
Βαϊ ταί ῃμου σαῖῃ ἐπου ΌΥ ἴῃ βίτεηρίῃ δηά Πεδῃ. 

2 6 Κὲγ. ΜΜναΐί. τν. τι---τ7. 
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νυ τθη τας ΠΡΓΙΡΠΐ, φύόγι νγογβ οὗ ἰτατ ἢ. ῊΘ νοι 5 οἵ [Π6 τι 
156. 476 δἃ5 βοδάϑβ, Δηα ἃ5. Π8115 [αβίβηβα ὅν [Π6 τηδϑίθιβ οἵ 
Δ55ΘΠΊΡ]165, τυλίοθδ τα βρίνεη ΟΠ] Οἠ6. ϑ5ῃερῃετα, Απά 1: 

α»αἱ ἐλαΐ τυλίελ τας τοῦτ: τυὰς τ2710}. ὍὙΠα 1ἴα]165 5ῃδνγ {Παΐ 
{π6 βεηίθποβ 15 ϑουηθννηαΐ αἱ] ρίϊοα], δηα 1 15 θείου ἴο ἴαϊςα {πε ἔνο 
είς οἵ ρῆγαβεβ ἰῇ ἀρροϑβιτίοη ψ [ἢ [Π 6 “΄ ἀοσερία]8 ννογᾶϑ ᾿᾿ [Παΐ ργβοβάβ 
{Π6η, ουύθη ἃ ὙΥΠΙΠΡ ΟΥἨἁ ὉΡΥΙΡΉ 655 (2.4. οἵ βι ]οίνε ϑἰ ΠΟΘΥΥ), 
ὍΟΓάΒ οὗ ὑσαῦῃ (1π 115 ΟὈ]οίνα 5εη56). ΤΠη6 νγοσαβ αύθ, {ππ5 ὑἀπηάεου- 
οἱοοί, α [11] εϑι τον ἴο {Π6 σΠπαγασίεσ οὗ ἴη6 Ῥοοῖκς ἰπτι5 σομηπιθπ δα 
ἴο 1[η68 τεδάθε᾽β αἰ[βηίὶοη. 

11. 7114 τυογας ο7 ἐλδ τοῖΐδο αγὰ ας ροαγὶϑ) ὙΠ σαηοταὶ [οὶ 15, οἵ 
σου56, βίαἰβα ἴῃ 5ρθοῖα] σοηπδχίοη ἢ [Π6 ῬοοΪς νυν] ἢ {πγη]5η65 [Π6 
νυ του πεῖ. ὙΠΕΥ αβϑοσί [Πδὲ 15 νγογάβ α͵5ϑο, βσυσεεῖ δ5. [6 Ὺ 566 1Π1, 
ατα ποῖ νι ποῦί {ΠΕ ῚΓ βίίησ, πουρῇ, {κα [Π6 ρῥυιοὶς οὗ [Π6 ροδά, ἰΐ 15 
[ου ροοά δηά ποί ἴου δυ]], Ὁὐρίηρ τηθη Οἡ ἴο βίγζοηρσ δηά νἱροόσοιϑβ ἰαθΟΌΓ 
ἴῃ 1ῃ68 ες οἵ ἐποισηΐ δπα δοϊΐοη. ὍΤὴ6 σοιηραυίβθοη Ῥγ)Ἅαϑ ἃ πδίαγαϊ 
ΟΠΒ ἴῃ ΔΠΥ σοπηίτυ, πὶ ψγὰ Δ΄6 τε η θα οὐ ναὶ νγὰβ βαιά οἵ {ῃ8 
νου. οἵ Ῥδϑύίοϊεβ ἰῃαὲΐ ἢ15 εἱοχίίεηοα ““1εἴς ἃ βἰίησ (κέντρον) ἴῃ {Π6 
τη οὗ Πῖ5. πεαύεῖβ (ΕἸ ρο]5, χαοίεα ὈΥ 1,11.4461}1] ἀδηᾶ ϑοοίί, ς. Ψ. 
κέντρον), ΔΠ4 ἴῃ Ρατί αἶβο οἵ ἴῃ6 αστεεὶς ρύόνεῦθ, σοηβθοζαίεα ἴον τι 
ὉΥ « γεὶ πίρῃευ δρρ]ϊοδίίοη (οἵβ 1χ. 5, Χχυϊ. 14) ἰΠαὶ “1 15 Βατὰ ἴο 
ΚΙΟΚ αραϊηβί {Π6 ρυοῖκβ,᾽ 85 ΔΡρ]ΙοΔΌ]Ὲ ἴο ταϑιβίϊηρ συ]βάομι ἃ5. ΜῈ]] 
45 ἴἰο ἀβίγιησ ρον (Ζβοῃ. ἄραι. τ633, ῬΙπάδτ, Φνέλ. 11. 173). 

ας γιαἱΐς γασέογιοα ὁγ ἐλ4 πιασίθ75 ο7 ἀςϑεγε 25) ΤΠ6 νγογὰ ἴου ““Π8115᾽} 
ἰ5. Γουπα ἴῃ {Π15, ΟΥ̓ ἃ σοσῃαῖΐα ἴοσμῃ, νι [Πδΐ τηβαηὶησ ἴῃ [54]. Χ]]. 7; 
76... χ. 4; 1 Οἤτοῃ. χχίϊ. 3; 2. Οἤτοη. 111. 9; ἀηα {ΠΕ616 15 πο δἀεαιδία 
ΥΘΆΘΟη ἴογ (ακίηρ 1 ΠΕΙΘ, 85 50οῃ186 ἢᾶγνβα ἄοῃα ((ἸΠΒΡυΓ͵Ρ), ἰῃ {Π6 βθῆβα 
οὗ 16 ““βίακεθ᾽ οἵ ἃ ἰεηί. ὙΠὲ ψοτὰ ““Ὀγ" Πονενεῦ 15 8η ἰπίεγρο- 
Ἰαΐοη, δηα {Π6 νγοσ5 ἰαἴκθη 45 [Π6ΥῪ βίδῃα νγου]α στη 8.5 Π8115 ζαβύθηθα 
ΘΙΘ Ὅμ86 τηϑβύθυβ οὗ ΘΘΒΘΙ 1165. Τὴ6 ψΟ]6 Δηδίοου οἵ {πΠ6 Ἡεῦτον 
ἰ5. ἀραϊηβί οὐστ'᾽ ταίθυσίησ [Π6 Ἰαϑδί ὑγογαᾶβ ἴο Δ ΠΥ Ὀαΐ Ῥείβοῃϑ, δπηα νῈ 
πλαβὲ {πογείοτα το]εοῖ {μ6 ᾿ηἰεγργείδίίοη [Πδΐ {Π6 ““νοσᾶβ οὗ {Π6 νῖβα 
Α͵Θ δ8 ροδάξ, ἂἃ5 δϑίθπεα Π8115 ν]οἢ ἀγα ραΐ ἐοροίμεσ ἴῃ σοΟ]]δοίο ἢ 5᾽ἢ 
(Π 6] 1256}. ΤῊΣ ““τηδβίευϑ οὗ ἀβϑειη }]165 ᾽ (ποί, 85 1 ἢα5 θεθὴ γεπάεγεά 
(Τυ]ευ) ““εαἀϊίοῦϑβ οὗ σο]]Θο ΠΟ 5᾽,} σα θ6. ΠΟΩΘ εἶδε ἰπδῃ {Π6 Πεδάβ οὐ 
Ἰβδάειϑβ οἵ ἃ ῬΟαΥ οὗ Ἰξαγηθα τξη, {κὸ {Π6 ατεαΐ ϑυπηαρόρσια οὗ {Π6 ἰγδα!- 
τοηβ οὔ ἰῃς τὴ6 οὗ ΕΖία δπα ΝΝΕΠΘΠΊΪΔῃ, οὐ {Π6 Θαηῃδαση οὗ ἃ ἰαΐου ἀδίθ. 
Ιῃ “πε [ἀβίεηεα 411 νγα ἢᾶγνβε ἃ βϑυγθο 151 {πὸ [Πδὲ οὗ 154]. ΧΧχῖϊ. 23; 
ΕΖήα ἰχ. 8, δηᾶα βεβὴ αἷβο ἴὴ {ῃΠ6 ἈΔΌΡΙηΪο Ῥτόνεσρ, “ὟΝ ΕῚ] (ΟῚ [6 
τῆλ ΨΠῸ Πᾶ5 ἃ Π81] ἰο μαηρ' {Πϊηρθ οἡ ἢ (ΠΏ κε5, Δαόῤείγ, Δ μεηγεφ7176 56, 
Ῥ- 121). Ιῃ Ῥοίῃ {μεθε οαβεβ, ἴ Μ}} 6 ποίβα, {ῃ6 ψοτζά τσείειϑβ 
ἴο Ρείβοῃβ. [{ 15 {πΠ6 δίϊίηρ δ ]ε πὶ οἵ ΗΧΙΥ δηα ροϑυτήδηθξηςσε, δηά 
ουτὴβ [ῃ6 παΐασγαὶ σομπηρ μηεπί ἰο ἰῃαΐ οὗ ἴΠ6 σοδᾶβ. Αιβ 1 μα5 Ῥεεῆ 
γγ6}1 ραΐ ((Ἰ 5 υτρῚ), {πΠ6 ἔνγο νγογβ Ἔἐχρύθββ {Π6 βενεῖα] αβρεοίβ οἵ Τυπίῃ 
85 Ῥτορτδββῖνα 8Πη4 σοῃβευνδίϊνα. 

τυλοῖ α͵ὸ ρου 672 77.072 ο716 σἤεῤλεγ] ΤΗδ ποῦπῃ 15 πιϑϑᾶ οἴϊεῃ ἴῃ {Π6 
Ο. Τ. Ῥοίῇ 1π 115 ΠΠῈγα] βεηβα, δηα οὗ Κίηρϑ αηα τι]εῖβ 85 {Π6 5ῃθρῃθταβ5 
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ξατίμοσ, ΌῪ {Π656, ΠΥ 50η, Ὀ6 Δ πο η]5Π64 : οὗ ΤηδΚΊηρ' ΠΊΔΗΥ 
ῬοΟΚΚ5 2λ674 ἦξΣ πο επη4; δηά πιο βίπαγ 5 ἃ ΕΔΠΏ655 οὗ 
τη6 Π65}. 

οὗ {μεσ Ῥϑορὶα (1εγεμλ. 11. 8, 111. 15, ΧΙΧ. το, 1. 44; ἘΖεϊκ. χχχῖν. 
2αςεη1), αῃὰ οἵ ἀοά Ὧ5 (Πε6 στβαΐ ΘΠδρμεσά οἵ ἴϑγδεὶ (5. ΧΧ 1, 
ΙΧχχ. 1, δΔη4 ὈΥ ἱπηρ]ϊσαίίοη, ἘΖΕΙΚ. χχχῖν. 23). δε μαᾶνα ἴο Ἵσῇοοβα 
Δοσογα ησ]Υ θείη [Π6 ἴννο Ἰαἰίεσ τηβαηΐησθ. ὍΠαῈ ννογάβ εἰ(Ποὺ αββοσί 
{πα 411 {Π6 νδυϊβα [οσπὴ5 οἵ ἴπΠ6 ψιβάουῃ οἵ [Π6 ψ 156 σους ἤτοι (οά, 
ΟΥ ἰπδΐ 411 [πΠ6 ορίπίοῃβ, μονανεσ αἰνειβιπθα, ψϊοῇ ἀγα υἱίεγεα ὈΥ 
“6 τηδβίθυβ οἵ δ5ϑῈΠΊΌ]165,᾽ δῖα βϑυθ)]εοὶ ἴο {Π6 δυΐμουν οὗ {Π6 
Ῥγεβιάθηΐ οἵ 1Π6 δϑϑεῦγ. Τῇ ἢϊβί ρῖνεβ, ἴἴ 15 Ὀε]ϊενεά, {Π6 τηοβίέ 
βδιβίδοίουυ πιεδηϊηρ, δηα 50 ἴβδκεῆ, [ῃ86 νγογάβ ὄἼχρῦεβθβ {πΠ6 {γαῖ ἢ 46- 
οἰατεά, νυιτποὰΐ συ ΟΠ 1511, ἴΠ 1 ΟΟΥ. ΧΙΪ. 1-ττοῚ1. [1{ νγὰβ ποῖ, ρεύπδρϑ, 
ψὶμουΐ βοιῆα τοίεγεηοα ἴο [Π15 ἐπουρῃϊ, [ΠΟῸΡῊ βοδυοεὶν ἴο [Π15 Ῥᾶββαρε, 
{πὶ ουν Τιοτὰ ο]αϊτηθα οὸσ Ἡ]πη5ε]ξ δ5 [Π6 οἣβ για απϊάδ δηα ΤἝδοθεΥ 
οἵ τηδηκιηά [Π6 {π|6 οὗ ἴῃς ““αοοὐ 5Περδμεσά,᾽ δηα Ἴοοπαεμηηεά 4]] 
{μαὶ μαᾶᾷ οοὴῆβ Ὀεξίοτε Ἡΐϊμ, δϑϑυμηϊηρ (Πδὶ σΠαγαοίθυ, 85 ΠΙθνα5 δηά 
τΟΌΡε5 (Το χ. 8, 11), δηα [Πδἰ 51 Ῥείεσ βρεακβ οἵ Ηἰπὶ 85 πε ““οῃτθῖ 
ΘΒΕΡΒογα "ἢ (1 Ῥεῖ. ν- 4) Ἤν εὺ 811 γῆ Εχϑύοὶβα ἃ ραβίογαι οἱῆςε ἴῃ (ῃ6 
ΟΒυχΟἢ οὗ (τί. 

12. Αμά μερίλογ, ὧν ἐλέϑο, 71» 5072, ὧξ ααηιογιῖς 41] ἉΒείίεοσ, ἀπ 
ΤΟΥ ΥΔΟΥΘ ὕπ81 ὕμ656 (2.4. ἔΟΥ 411 [Πα 1165 Ῥεγομα), Ὀ6 γαύπϑᾶ. ΤῊ6 δά- 
ἄγεθ “"ΤΩΥ̓ 500 ᾽ 15, 8ἃ5 ἴῃ Ρ͵Όνυ. 1. 1, 11. 1.) Χ. 15, ἰῃδΐ οὗ [Π6 1464] βδοῆεῦ 
ἴο [15 ἀἴβοῖρὶθ. Τι 15 βἱσῃηϊβοδηΐ, ἃ5 ποίβα δῦονβ, [Πδὲ {15 ἀρρϑαῦβ Πεϑῖα 
ἴογ [16 ἢγβί {1π|8 ἴῃ {15 ῬοΟΚ. 

ΟΓ »ιαίγι γιαγεν ὀοοῖς ἐ}676 ἐς 720 6714] ΤῊ νγογάβ, νυν] οἢ νου] ἤανα 
Ῥεθὴ 5 ΠΡΌ ΪΑΥΪΥ ἹΠρΡρσορυίαίθ 85 Δρρ 1εα ἴο [6 βοδπίυ [ἰἰογαΐαγα οὗ 
{6 τεῖστι οὗ [Π6 ΒΙβίουιοδὶ ϑο]ουήοη, τηϑη1Ἐ5Έ]Ὺ ροϊηΐ ἴο ἃ {1π|6 δ {Π6 
ἰεδοῆθιβ οἱ [5786] ῃδ4 σοπὶβ ἴῃ οοηίδοϊ ψἢ {πε ΠἸεγαΐαγε οὗ οἴ ποὺ 
σοπηίγιθβ, ΠΟ ονευ ΠΕ] πηεα {Πδτὴ νυ] 15 νυ! ο Υ ἃ Πα σορ᾿οι5η655, ἀη4 
[Π6 Β0ἤοΙΔΥ 15 ναυηθα ἀραϊηϑβί {γαβίησ ἴο {πα ᾿ΙΠταγαΐασα 85. ἃ συϊάς ἴο 
τυϊβάοτῃ. Οἱ {Πδΐ σορίουβπαββ, [Π6 ΓΑ ΌΥΑΥΥ αἱ ΑἸ θχδπάσια νυ] (ἢ 115 σοι 1655 
νο]αΠ165 σου] ᾿ς {Π6 στεαΐ Ἐχϑταρ]68, δηα [Π6 1Π5ΟΥΙΡΓΊΟη ΟνΕΣ [ΠΕ Ροσίδ]5 
οἵ [Πδἱ δἱ Τεθεβ {πδξ 1ἴ ννγὰβ {πΠ6 Ἡ οβριίαὶ οἵ {πΠ6 50] (ἐατρεῖον ψυχῆς, 
ΤΙοάοΥ. 516. 1. 49) ᾿ἰπνιεα τηθῃ ἴο βίυπαν Πθτὴ 85 ἴΠ6 ὑϑιηθαν ἴοσ {ΠΕ ῚΓ 
ΒΡ ̓ γῖμ8] αἰβεαθεβ. (οηβρίσποιιβ διηοηρ 656, ἃ5. [Π6 τηοϑί νο]αμλΐηουβ 
οὗ 811, νγεσε {Π86 συ ησϑβ οὗ ΤΠ) εμηδίσι5 ῬΏΔΙεσεαβ (Πϊορ. 1 δοσί. ν. 5. 9), 
δῃᾶ ἰποβὲ οἵ Ἐρίσαχα, πυμ ατίησ ἴἢτεα Ὠπηατεα νο]απηεβ (Π)1ορ. 
1,Δετῖ. χ, 1. 17), δῃᾶ οὗ ἢἰβ ἀἴβοῖρὶα Αρο]Ἱοάογιβ, παμεηρ ἔουΓ 
Βυηματοα (Πῖορ. Γδοτί. ΧΟ 1. 15}, δηα ἴμεβε δῃηά οἴπεὺ {κ6 σνυυίηρϑ, 
ΠΚΕΙΥ ἴο ἀπηβείι]6 (Πμ6 ἴδ οὗ ἃ γουηρ [5Ύβ 6] 16, σσαῦα ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἴῃ [Π6 
ΤεδομεΥβ τπουρῃς, ὙΠα ἰεδοῃϊησ οἵ {πΠ6 7 υν 8 ΚἈΔΌΡΙ5 αἱ {Π6 {{π|6 
ΠΕ ΚομοΙείῃ νγὰβ υυςςεἢ ὰ5 ΟΠ ΘΠΥ οὐαὶ], επὶροάγιηρ 1561 ἴῃ 
ΤηΔΧχιὴ5 8η4 {Υδαϊτ!οηβ, δηᾶ [ῃ6 βοδηςηθθβ οὗ 115 γτεοοσαᾶβ τησδὶ Πᾶνα 
Ῥτεβεηΐεα ἃ βίη κίησ σοηίταβί ἴο {πΠ6 δρουπμάϊησ Πα] η655 οἱ ἐμαὶ οἵ (6 
ῬΒΠΟΞΟΡΗΥ οἵ αἀτεεοθ. Τί νγὰβ ποῖ {111 ἃ πυποῇ ἰδία ρετιοᾶ {παΐ {Πε56 
ἰγδα!οη5 οὗ {ΠῈ 6] ἀθῖβ σγεσα οο]]εοίεα ᾿πίο ἴπΠ6 ΜΊβηπα δπα 1Π6 (σειηδγα 
[Παὶ πιὰκα ἃρ ἰῃ6 Ταϊηθά,. πο αῖβ βαΐ αἵ {Π6 ἔξεί οἵ {Πεὶγ ἰβαοῃευ, 
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Τ,6δἱ 5 ἤϑδαῦ {πΠ6 σοπο]αβίοη οὗ {πΠ6 ψΠΟ]6 τηδίίου : ΕΦΔΓ 13 
(οά, δηὰ Κεαρ 15 σοιῃτηδησπηθηΐβ : [ΟΥ̓ [Π15 25 [ῆ6. ψΠΟ]α 
ἀμίν 97 τλαὰθ. ἘῸΣ (οά 5}8}1 Ὀτηρ ΕΥ̓ΘῪ πουκΚ πο Ἰπαρ- [«] ̓  

Δης ἄγαηϊς ἰπ ἢἰς νοτάς, δπᾶ Ππαπαρα {Πδτὴ οἡ ἴο {πε ῚΓ ϑισοθϑθοῖθ. ὙΤΠ6 
νος οὗ [ῃ6 ψῖβα {Ππ5 οὐδ! ῦ Παηᾶρα ἄονγῃ τα οοηίγζαβδίεα σἹἢ (Π6 
ΚΕ ΤΏΔΗΥ ὈΟΟΪΚ5.᾽ 
γε οἐμαῖν ἐς αὶ τυραγίηιεες ο7 ἐς 3251] ὙΠῸ που ἴου ““βίπάγ "ἢ 

ποῖ ἰουπα εἰβεννῆεσα ἴῃ {Π6 Ο. Τ᾿, αὶ ἔπετθ 15 πο ἀοιυδνί δ5 ἴο [5 
τηθδηΐησ. ΝΥ αΐ πθῃ σαΐῃ ὈΥ {πῈ ϑίπαν οὗ πιδηῦ ῬοΟΪτ5 15, [Π6 νου 
Β66Π15 ἴο 580, ποίῃιησ Ὀαΐ ἃ πεδάδοῃε, Ὡ0 σιυϊάδησε ἰοῦ σοηάποί, πὸ 
ΒοΙπίοη οὗ {πΠῸ ῬγΟΌ]ειηβ οὗ ἰῃς πηϊνεῖβθ. ὙΠΕΥῪ ρσεΐ, ἴο 586 ἴΠ6 ρΡῇγταβα 
ψῃ ἢ ΡΙηΥ (222. ντΙ1. 9) μα5 πηδάθ ργόυεσθα], ““ γι ξα, 72072 77:1εἐ22ε771.᾽} 
γε αἵὰ τειηϊη δα οὗ {πεῸ βαγίηρ οὗ ἃ ξίσμεσ ΤΈδοΠεΥ {πὲ “ὁπ {Πτησ 
15 πεεαμι ̓ ({λικα χ. 42). ΤΠῈῈ ψογάβς οἵ Μαΐοιιβ Δσγεϊαβ, [Π6 τΈρτα- 
βϑηίαίινα οἵ ϑιἰοϊοίβτη, γῆηθη ἢ6 Ὠϊάθ πηξη ἴο “ΕΘ {Πρηηβεῖνεβ ΠῸΠῚ 
(με {δ1τϑὲ ἴοσ Ῥοοῖκβ᾽᾿ (774α11. 11. 3), Ῥτεβϑεηΐ ἃ βίη ΡΆγᾺ1161. 50 
ασαΐη, ““Ατὶ που 50. πη]είίεσεα ἰπαΐξ ποι σαπϑὲ ποΐῖ τεδα, γεί οδηβί 
μοι αὐϑίαϊη ἴτομπ νγδηίοπηδββ, δηα Ὀ6 τηδβίεσ οἵ ραϊη δηα ρ᾽βαβασα 
(2 7ε6112. ντι. 8). 

18. Δεΐ τἰ5 ἤεα7 ἐλὲ «ογιεζμῖοῦε ὁ ἐδ τυλοῖο »1α 1127] ὙΤΠΘ νγοτά ἴὺσ 
“Ἰδὲ ἃ ἤΠεδγ ̓" Πᾶ5 Ῥεϑθη ἰδίζεῃ ὈΥ͂ Βοπ16 βοῇ δίβ 85 ἃ Ῥδυίοῖρ]8 ϑ ἢ ἃ 
ΘΕΓΙΠαΪΔΙ ἴοτοα, ““ 776 βὺτι οὔ ἐλ6 ΜΟ]Ε τηδίίεῦ τασδὶ θ6 Προατγά, τ 
Ῥαξ 1{ Δάπη5 οἵ Ῥεΐησ ἰαίζεη δ5 ἴῃ {Π6 ἘΣ ΠΡ]5}. νευβίοη, δηα [15 σῖνεβ 
ἃ ΤηΟΥΘ βαἰἰβίγιησ πηθδηΐησ. ὙΠ6 τεηάεηησ ““Θνεσυίΐησ 15 Πααγά,᾽" 
Ζ.6. ὈΥ αοά, Πᾶ5 {||{6 ἴο τεοοιηπηθηα 1, απα ὈΥ δηϊιοϊραίίησ (Π6 
[βδοῃῖησ οὗ {Π6 ποχί νεῖβα ἰηἰτοάμοαβ 8 ἱπρΡΙΌΡ8Ὁ]6 ἰδυίοϊοσγ. ὍΤῆδ 
γγογα5. δατηϊ οὗ [Π6 τεπάθηίησ [86 511 ΟὗἨ [88 7018 ἀϊβοοῦγθθ, ΠΟ ἢ 
15, Ῥεύῆδρϑβ, ρυείεσδθϊο. 

4 α7 (Οοά, ἀγα] ξεοῤ ἦϊξ 407727)1471177167115] ΤῊΪ5 15 σψηαίὶ [Π6 ΤδδοΠεΓ 
ηΟ, 85 1 μετα, εαϊίβ [Π6 ὍΟΟΙΚ, ργεβεηΐβ ἴο ἢ15 ἀἰβοῖρ]65. 85. 1[[5. 511} 
8.4 δα θβίαησθ, 8η4 ἢῈ νγὰβ ποῖ ψσοησ ἴῃ ἀοΐησ 50. [Ι͂ἢ [15 (ῃ6 θθρϑῦου 
Βιμη561 μα ταβίβα δἰζεσ ἢ15. την πυδηάουϊησθ οὗ ἱβουρῃς (Οἷ πὲ, 
απ, ὈΥ ἱπηΡ]Π] δ ίοη, χὶ. 9). ὙΥ̓Βαΐενεσ εἶβα τηϊσῃὶ θῈ. “νϑηἱν δηά 
ξοϑάϊπῃρ' ὁ ψΙΠᾶ,᾽ [Πεγὰ νγὰβ βαΐίείν δηᾶ ρεᾶςα ἴῃ Κοορίπσ {ῃς ΠοτητηδΠ6- 
τηδηΐβ οἵ {6 ΕτοΓηαὶ, [ῃ6 Ἰαννβ ““ ΠΟ ἢ αύα ποΐ οὗ ἰο- δύ οὐἩ γεβίοσαδυ.; 

,ρ»γ ἐλῖς ἐς 11}ε τυλοῖο ἄπμέν οΥ για) ὍΤῊς ψογά ““ἀπίγ 15 ποῖ ἴῃ {Π6 
ΗερΡτενν, Δηἃ να τηϊσῃϊ ΘΌΡΡΙΥ “16 σο]6Ὲ ομᾶ,᾽ οὐ ““1πΠ6 ψΠο]68 
ὝΟΙΚ,᾽" οὐ σ] ἢ Ὁποίμαῖ ἀπά Ῥείίεσ σοπβίγαοςοη, ΤῊΪΒ 15 ΤῸΣ ΘΥΘΥΥ Τη811: 
ἦ.6. ἃ ἴανν οἵ απίνουβαὶ ΟὈ]σαίίοη. ὙΥ̓́Πδΐ 15 τηεδηΐ 15 {πὲ [Π15 15 [ῃ 6 Οἢ]Υ 
{γπ16 ΔΏΒΥΕΓ ἴο {παΐ απεβί οἵ {Π6 οῃϊεῖ σοοᾶ ἴῃ ΒΟ ἢ (Π6 {ΠΙη]τεσ Πα 
Ῥεβη εησασεᾷ. Τῃϊβ νψαβ, ἴὴ ατξεὶς ρῆταβθ, ἴῃς ἔργον οΥ ““σγους ἡ οὗ 
τήδη, ἰπαΐ ἴο ΠΟ 6 νγὰβ Ἷδ θα ΕΥ̓͂ (Π6 νΕΙΥ ἰδοΐ οὗ 15 εχίβίεποθ. 
ΑἹ] εἶδε νγὰβ Ὀᾳξΐ ἃ πάρεργον, ΟΥ̓ ΔΟΟΕ55ΟΙΎ. 

14. 207 Οοα «ἡαϊ 4 ὀγγιο' δυεῦγ»ν τυογρ {7:0 7(1977162] Οποθ ἀραὶη 
1ῃ6ς ΤΘδο ΠΟΥ γπρβ ᾿πίο Ῥτοτηϊηθηοα Πδὶ νγαβ ᾿πάθεα (ῃς οπΐοσοτης οὗ 
ῃ6 Ῥοοϊκ ; που ρ, ἃ5 Ὠἰβίουυ 5ῃθνγβ, [πΠ6 σατύθ]θβ5 τϑδάϑυ, 511] τηοσα {ΠῸ 
τεδάθυ ὈΠηθα ὈΥ Πὶ5 ραββίοῃβ, ΟΓὐὁ ργε)μάϊοθ, οὐ ἔτ νον, ταϊσης 851} 
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τηθηΐ, ΙΓ Ἔν ΥΎ βθοζοῖ ζζζηρ, νεῖ ΠΕσ ΖΖ ὅδ σοοά, οΥ ὙΠ ΕΙΠΕΓ 
12 ὅδ εν]]. ν 

ονϑυίοοῖκς 1. Τῆς οὐ]εςοΐ οὗ {π6ὸ ψηῖεσ Παά ηοΐ Ῥθθη ἴο ρύεαοῃ ἃ 5ε]1- 
ἱπάα]σθηοα οὗ (ῃς Ἰἰογγεθὶ Ἐρίοσυτεδῃ ἰγρε, οὐ ἴο ἄδην ἴῃς βου] 5 
᾿ητηογία! νυ, πουρ ἢ [ῸΥ ἃ {{π|6 ἢ6 ἢδά μαϑβιίαίεα ἰο αἰῆγην 1{, θαΐ μπῇ 
γαῖμεσ ἰο εηΐογοα {Π6 γαῖ, νν]οἢ ἰηνοϊνεά {Πδΐ Ῥο]ϊοῖ, οὗ ἃ τἱρῃίθουβ 
Ἰυᾶάρτηθηΐς (ςἢ. χὶ. 9), β5εεὲὴπ ᾿πΐ ΠΡ ΟΥΓΘοῦ]ν ἴῃ (Π15 ἰδ, ἢ 115 
ΔΠΟΒΊΔΙΟοιι5. αἰ] σ Γ]ςο ἢ οὗ ῬαηΙΒηπθηΐ ἀηα τανγαγάβ, Ὀὰΐ σεγίαϊη ἴο 
αϑϑοσί 1156]{| 1 ποί Ὀείοσα, θη ““1Π6 βριυτ 5141] τείασῃ ἰο αοα ψῃο 
σανα ἴἰ (νεῖβε 7). Ετυοιὴ [Π6 βίδῃάροιϊηΐ οὗ (Π6 νυ τίοσ οὗ {Πς ἐριορτια 
ἴι ψγὰϑ βϑῆενῃ [ῃδΐ (ῃ6 ἰθδοῃίηρ οἵ Εοο]οοϊαβδίαβ νγὰθ μοί ᾿ηοοῃδβιβίθηϊΐ 
ὙΠ {π6 (1 οὗ ἴβύδβὶ, {παΐ 1 Πδᾶ « τίρ]ξ ἴο ἴαϊκα 115 Ῥ]δοβ δῃϊοηνσ 
[ῃς ϑεαογεά Βοοῖκβ οἵ ἴϑγδε]. ἘΎΟΙΩ ΟὐἿἹΓ βίδηαροϊηΐ νγε Τὺ 540 [Πδΐ 1ἴἰ 
νγὰ5 5Πθ  ποί 1655 σοην] ΠΟΙΠΡῚΥ (πὲ (ῃ6 Ῥοοΐς, {Πκ6 411 ἴσια σβεοοσάϑβ 
οὗ [86 βεδσοῇ αἰΐεγ Τ σαί, δα τηθη ΤὨγουρῇ τΠ6 ἸαὈυτ πη! Πη6 νη ϊηρβ οὗ 
ἀουδί ἰο {πΠῸ σοαὰὶ οἵ ἀπίγ, [ῃγουρῃ [ῃ6 νγαᾶνεβ δηα ν]πηα5 οἵ σοῃΠιοίίησ 
ΟΡΙμἰοη5 ἴο [Π6 πη5Παίςθη τοοῖς οὗ {Π6 Ετθσηδ] (ὐομημδη πη θη ΐ, 
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᾿ 

ΙΑΝΕ αἰγοαᾶν ἴῃ {πε “1ά6α] Βιοσταρῃν "ἢ οὗἩ {π6 Απίῇοῦ οἵ Ἐςο]ε6- 
βἰαβίθβ (0. 111.}, βισσαεβίβα ἃ Ῥϑτβ]] 6] 15πὶ Ὀαίνγαθη {ΠῸ ἰΠοιρἢ 5. ϑνΠΙΟ ἢ 
Πᾶνα ἰουπα δχρυθϑβίοῃ ἢ {Π6 συ ησβ οὗ ΘΠ αἸκοβρθασα ἀπα ΤΕΠΏΥ5ΟΏ, 
Δα ἰμοβ6 {παΐ πιεεῖ τ ἴῃ {πΠ6 Βοοῖὶς νι το [15 Νοϊατηθ ἀ64]5. 
ὙΤΠαὶ ρδιδ]]ε] θὰ 15, 1 ὈεΙῖανε, ἀββεγνίησ οὗ τοῦ ἴπὰη ἃ ραβϑίηρ 
βεηΐθποθ, απα 1 δοσογάϊ ΡΟ] Ῥαγροβα ἴο {τεαΐ οὗ 1ΐ, 5 ἴασ' 85 ΤΥ [ἰπηϊῖ5 
Ραιμηϊί, ἴῃ {6 ἔννο ΓΟ] ον σ Εββαυϑ. 

Ι. ΘΗ ΑΚ ΕΒΡΕΒΑΞΚΕ ΑΝῸ ΚΟΗΕΙΤΗ. 

1 1165 δἰπηοδὲ ἴῃ ἴῃς παίυτα οἵ (ῃ6 οαβα {πμπαΐ (ες βἰαηάροϊηϊ οὗ ἃ 
ΒΌΡΓΘΙΩς ἀγαιηδίῖς ἀτίϊδὶ ᾿ηγοῖνθϑ {Π6 σοηίθιηρ]αίίοη οὗ [πΠ6 οἤαποθβ δηᾶ 
Ομδηραβ οὗ μυμηδῃ [1{6, οἵ [ῃ6 5ῃ1Π1ηρ τηοοάβ οὗ Πα πηαη οΠδτιδοΐθυ, ἴῃ 
βοιηθιῃΐησ {πὸ {πΠ6 ἰβῃροῦ οὗ ἃ ΠΑ] -ππθ] ησ ον, Πα] σθηϊαὶ ἰγοηγ. 
Ῥοερίβ, ψο, πκ Ζβοηγαβ οὐ (δ]άθγοῃ, στα ἴῃ δαγπεϑδὲ ἰο δπίοσοθ 
ναὶ {Π6Υ Ἰοοῖκ ΠΡοη 85 ἃ ΒΙρἢ δῃᾶ βοϊειηῃ σαί, δηά ἴο ργεβεηΐ ἴο πιθῃ 
[ῃς σοῃβεαιθηςσαβ οἵ ΟὈθυϊηρ ΟΥ̓ Ταϑιβίηρ ἴἴ, γνῆο 5βεὶς ἰο ρτεβεηὶ (ῃς 
γουϊκίησ οὗ ἃ ΠΙΘΉΕΥ ογάθυ, δηα οπατγδοίειβ οὗ ἃ ἰο Ιου ΠΟΌΪἜη 655, ἴῃ 8Π 
[ῃ8 ψουἹα δοίπα!!ν ργαϑθηΐβ, παᾶνθ, ἴῃ [Π6 παίαπτε οὗ {Π6 σαβθ, Π|{16 οὗ 
τΠαΐ εἰθηθηί. ΤΠοβα ῆΟ ὙΥΤΙ6, 45 ΘΟΡΠΟΟΪ]65 614, ᾿πηρτεϑβθα ἢ (5 
βίσδηρσθ σοηίγαβίβ γῇ ]οἢ Ὠππηδη 11{6 Ῥγεβθηΐβ ἴῃ 15 1464] δηά 115 γθβ]γ, 
115 ΡΙδη5 δηᾶ {πεῖν {πΠιβίσγαίίου, 115. αἰπη5 πα 1(5 σαϑι]ῖ5, πὸ σαηποί 
Ὀτΐῃρ {πο μηβεῖνεβ ἴο (Πἰηἰς {παΐ 1{ 15 (Π6 ἀπίγ οὗ {Π6 ατγίϊδὶ ἴο ρύεϑβεηΐ ἃ 
ἔα156, βνεῃ {ποιρῇ 1ἰ Ὀ6 ἃ αἰτοῦ, ριοίασαε {πα ψνηδὲ {Π6 σγουἹα δοΐπα!]ν 
Ἔχ Π  15, πχϑηϊίεϑί [ἢ 8 ἸΤΟΠΥ͂ οὗ γΠ]ο ἢ νγῈ βρβαΐς, δἃ5. ΒΙσῃορ ΤὨΪ]νγ 41] Πὰ5 
5ΠΘ ΝῺ ἴῃ [15 πιαβίευν Εβϑαν ᾿, ἰὴ 115 σΊΆΘΥ [ΟΥΠ15, γαϑίγαι 64, ἴῃ ρατί, 1 
ΤΔΥ Ὀ6, ὈΥ {πΠπῸ αἰσηιν οἵ {Π61]Γ ον οΠπαγδοίοσ, ἴὼ ραγί ὈΥ {Π6 σοῃα "05 
ὉΠΑΘΥ ὙΠ] οἢ {ΠῸῪ νγουΐὶς 45 δι ἰδίβ, ΟῚ ἀθα]]ηρ ἢ 1[5 ΔΡΡΙΠοαἰϊοη5 ἰο 
[88 Ἰιρμιίου (Ὁ]1165. οὗ πηδηϊκιπα. Οἠθ ψο, {|κ6 ΘΠαἰζεβρθαγθ, ννουϊκοά 
ΙΓ στεαΐου [τε οη), αηα, 1ἰ τᾶν 6, οἱ οὗ {πΠ6 τεβοῦγοοβ οἵ ἃ ψΊ 6 
ἜΧΡοίθησθ, νὰ ἴτε ἰο ῥγεβεηΐ [ῃαΐ ᾿τῸΠΥ ἴῃ ὈΟΐΠ [5 ΔρΡΡΙΙσδ ΙΟΉ5. 
ΤΠδί βεῆξα οὔ [ΠῸ ποιῃϊηρτιε85 οἱ ΠΠ|{6, νυ ΠΊΟἢ τηδηϊζοϑίβ ᾿ἰ(βϑ! ΓῚη {Π6 ποθ δη- 
ΟΒΟΙΥ τείταϊη οὐ “ΔΉ Υ οἵ νδηϊ]ε5᾽᾽᾿ ἴῃ ΚΟ ΘΙ θῖἢ, νου 6 βαγα ἴο 
586 1[{561{ ἢ σι ἢ ἃ ρΡοεῖ, 1 ρτορογίίοῃ, ρεύῆαρβ, ἃ5 ἢς ἢδα σβαβεά ἴο 
βίσιγα αἰζευ ἃ Πρ 1468], αηα ἰεαγηΐ ἴο ἰοοὶς ἢ δῇ ΕΡΙσυτγθδῃ ἰτγαη- 

1 Ὁρ. Τμισῖννα!], “ἼῊς τον οὗ ϑοόορῇοο εβ," Δάἀϊξζῥρῥος ρα Π͵πδετεσε, τι. 483. 
ἐεη ζω, τῖῖ, τ᾿ 
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4.117 οα 1Π6 ραβϑίοηβ οἵ ἴῃοβα ψῆο, {πουρῇ Ραρρείβ 1π 15 τη] ηγῖς 
ἄτατηα, μαά γοΐ ἔουπά {πεὶγ διὸ μείυρεβ ἴῃ (Π6 σμαγδοίεγβ οὗ {Π6 τῆβῃ δηά 
ὙγοπΊθη ἢ Ώοτη πα δά ᾿ϊνεά, δηᾶ οβα γϑαηθϑθος Π6 ἢδά ποίβα. 
ΤΓ [6 5(οσυ οἵ Πῖβ οὐῃ [ἰ{6 Πδα Ῥεεὴ {μαΐ οὗ οπε ψῇῆὴο Παά 5ουρῃί ἴο 
Ππά καἰἰδίδοϊίίοη ἴῃ [Π6 ᾿τηρυ]ςε5 οὗ βεῆβε, οὐ ἴῃ δῇεοίίοηβ χε οἡ δῇ 
ἘΠΥΡΟΥΓΠΥ ΟὈ]εθοΐ, να πηϊρῃΐ ἐχρεοῖ ἰο πᾶ {Πε ἰεπάδπου ἴο ἄννῈ}]} οα 
[Π6 νδγίοιιβ ἔουπιβ οὗ {Π6 ᾿γοῃΐσδ], οὐ [πΠ6 Ῥεβϑι δῖ, νἱονν οὗ 18, πνοῇ 15 
[Π6 παΐπγαὶ οαΐσοτης οὗ [Π6 αἰβαρροϊπίπιεηΐ ἴο ψΏΙΟἢ 411 βοῇ αἰζεπιρίβ 
816 ἀοοπιθά. Απά {Π15, 1{ 15 θε]ενεά, 15 αὶ γε πη ἴῃ ΘΠ ΔἴκΈβρΘαΓα, 
85 (ῃ6 τεϑαϊί οὗ 15 Ῥεύβοῃδ] ἜἘχρευῖθηςσε, ΓΤερτοά ποβα πον ἴῃ [15 αϑβρϑεοΐ, 
ΠΟΥ ἴῃ {Παΐ, δοσογαάϊησ 85 εδοῖβ Πιίεα ἴῃ Ὀεβδί νυ ἢ ΠΙ5 ΡυῦΡΟΒα 85 8} 
αὐιἰδί, 

Ι Πανβα δἰγεδάυ 5ῆενῃ ἴῃ {π6 “1ἄεα] ΒΙοσυαρηγ᾽" οἵ οἷ. Π|. {παἰ {ΠῈ 
Θοηηρίβ οὗ ΘΠ καβρεαῖα ργεβεηΐ ἃ βί σι κίησ ΡΥ] ] 6] 151. ἴο [Π6 ῬεΕΥβΟΠΔ] 
Ἔχρουίθηςα ἰῃδΐ ἰὰν αἱ {πΠ6 τοοί οὗ {πε ρεϑϑίπηϊδί ἴοπα οὗ ποισῃί νυ] ἢ 
(ῃς οοηΐεβθίοηβ οἵ Ἱζομοίθίῃ ρῥγεβεηΐ ἰο 15. ὙΠεῖα Παά Ῥεεὴ (ῃ8 
εἸεπιεηΐ οἵ ἃ θη ϑῃιρ ψῃϊοῃ μ6 ΓΠπουρῃΐ ἴο 06 βηποῦ]ησ, οὗ 84 ἴον 
ΜΒΏΙΟ Π6 [6] ἴο Ὀκ ἀβθαβίησ. Βαΐ νὰ δΔῪ ρὸ ἔισίμεσ (ἤδη (ἢϊ5, δπᾶ 
580 {Πα {ΠΕΥ τηδηϊίαβί 4150, δηά ποῖ ἴῃ {Ππᾶΐ ραββϑᾶσα οἡΐυ, [πε ἴοπε δηά 
[ΠΡΟΥ ἴο ψνῃϊοη (παῖ ἐχρευίθησα πδίαγα!!Υ ἰεαάβ. ΔΝ ΙΠοαΐ ἀϊδουββίησ 
{Π6 ΤΊ ΠΥ ὈΓΟΌΪΘ 5 ΠΟ [Πο56 πηγϑίευιοιθ. ροθιὴβ Ὀσίησ Ὀείογα τ15, [ἢ15 
αἴ Ἰεαβί 15 οἰθαῦ, [Πδί {ΠΕ Ὺ βρβαῖς οἵ « Π|6 ῇΙ ἢ Πα ποῖ θδδβὴ ἔτεα ΠΌΙα 
{Π6 ἰαἰπί οἵ βεηβαδ!Υ, οὗ ἃ {ΠῚ 510 νης, Ῥερὶπηΐϊησ 1Π 8η δἰπιοβί 
ἸΔο]αίγοιιβ δα πηϊγαίίοη, ἐπε ἴπ ἃ [ΕΠ ]6 ἀἰβαρροϊηἰπηθηΐ, δηά {Παΐ [Π6 
ΕοΠοα5 οἵ {παΐ αἀἰβαρροϊηίμηθηΐ αἵ Ππεασά αἀρϑαῖη δηᾶ αραΐϊη ἴῃ {ΠΕῚΓ 
ῬΙαϊηῖνα δηα τηδύνα]]οιιβ ϑυγεείηθεθθ. ὙΠῸ ταβειη απο Ὀεΐνγεεη {ΠΕ6}Γ 
τἰίεγαποαβ δηα {μοβε οἵ Ἐοϊεϑιαβδίεβ 15. 411 [ῃ6 τηοσα βίγικίησ, Ὀεσδι58 
{Π6γα 15 ποΐ ἃ βίπρ]β ἴγαοβ [ῃδΐ Θἤδαβρθασα ἢδά κἰαάϊθα [πΠε θοοκ (παΐ 
Ὀεαῖβ {Ππαΐ {π1|6, Ηδε ἄοεβ ποῖ τ56 15 ρου δῦ νγαιονγογάβ, οὐ αποίε 15 
τη χῖη5. 1)εβριία οἵ 811] ἰπΠδΐ μαβ θβεὴ νυίθη οὗ Πα κεβρθαγεβ Κπον- 
Ἰεᾶσε οὗ [Π6 ΒΙ016 ὈΥ Αὐομθῖβηορ Ττεποῆ, ΒΙΒηοΡρ ΟΠ δι]65 ΝΥ ογάβυνοσίῃ, 
Δ η4 οἴ 6.5, 1 4οεβ ποΐ βεεπὴ ἴο πᾶνε Ὀβεῃ τήοτε [Πδη ἃ τῇδῃ τηϊσῃΐ σαΐη, 
ΜΙ Πουΐ δίπαν, ὈΥ Πεαυῖησ 6550 η5 8 Πα βεΥΠΊΟἢ5 θη Πα νγεηΐ ἴο ΟΠυτο 
ΟἹ ϑιπηάαγϑδ, δηα 85 Εοϊεβίαβδίες ννὰ5 ποΐ Ῥτομηηδηΐ ἴῃ ἴῃς σα] ηδγ οὗ 
ΘΌΠαΑΥ ΙΕῈΘβοη5, δηά ποΐ ἃ ἰανουσζιίε Ὀοοὶς ἢ (Π6 ῬΥθδοῃεῖβ οἵ {ΠῈ 
βιχίθεηί σεηΐασν, μΠῈ ΡΥ ΌΪγ Κηαν Ὀας {116 οὗ 11. Αε Πᾶνε ἴο 468], δο- 
σοτάϊησ)ν, ἢ [Π6 ΡῃΘποιήθηδ οὗ ρδύδ]] 6] 15πῚ δηα ποί οὗ ἀθγιναίίοη. Βαί 
[Π6 Ῥδγδ]] δ] Ἰβιὴ 15, 1 011 ΡῈ δαπηεα, 50 ΠΟΙ ΘΠ ΕΥ συσσοβίϊνθ Τοο5 
ἹΚοΠ ΘΙ βίἢ ἰθαςοῃ [Παὶ ““ΤΠατα 15 ποίῃϊησ παν ἀπάθυ (Π6 βαη,᾽ {π4| ““1 
{Πεγα 15 δηγίῃησ γῃογθοῦ 1 πᾶν Ὀ6 βαϊά, 8566 [15 15 πον; 1{ ΠΒαίῃ Ῥεδθη 
ΔΙγοδαν οὗ οἱά {1π16, ὙΠΟ νγὰ5 Ὀείοσε τ᾽ (Εςο]. 1. 10), Θ'Πακεβρθασα 
γτΙΐ65 

“Νο, Τίπιθ, ποιὰ 5ῃδ]ξ ποῖ Ῥοαβὲ ἰῃπαΐ 1 ἀο οπδηρθο. 
ΤῊΥ ΡυΥαμ 45 Ὀ.1]Ὲ ἀρ ΊΓ Πανγοσ τηϊσῃΐ, 
ΤΠΘΥ τα αὶ ἀγαββίηρβ οὗ ἃ [ὉΥΤηῸΥ βρσῇῃΐ. 
Οὐτ ἀἄαδίοϑ αὐα Ὀτγϊοῖ, δηα, ἐπεγείοστα τγα δ πηῖτο 
Βαϊ ποι ἀοβί ἰοϊδὲ ροπ τι5 {Παΐξ ἰς οἱά : 
Απά ταῖποῦ τηα]κα {ΠῈπ ῬοΥη ἴο ΟἿΓ ἄδϑίτο, 
ΤΠδη {Π]ὴΚ (ΠμΠαὲ γε Ῥείοστε πᾶνε πεαγζὰᾷ ἰῃεπὶ ἰο]ά. 



ἈΡΡΕΝΙΘΥΙΧΣ. 2375 

ΤῊΥ τεριβίειβ αηα {Πεθ 1 Ῥοίἢ ἀεί, 
Νοῖ ψοπάοσγϊηρ δὲ {(ῃ6 ρύεβθεηΐ δηά (ῃς ραβϑβί.᾽ 

.507272. 123- 

Τοο5 Κοπο θη αἰίογ Πἰς Ῥ6]οΓ {πᾶς “(πε (αν οὗὁὨ ἀδαί 15 Ῥεί(οῦ 
{παῃ {Π6 ἄδΥ οὗ οπε᾽β ἱστίη "ἢ (Ε6]. νἱῖ. 1), ““1Παΐ δὴ ἀπε! πλ θῖν ΙΓ 15 
Ῥεϊίεσυ ἴπαπ {πΠ6 Ἰοηρσοβὲ 16: (Εςο]. νἱ. 3), δ5 στονίησ ουΐ οἵ {Πε 
ΔΠΟΙΊΔ]165 οὗ ἃ ννουἹᾶ ἴῃ νοἢ “1Π6 γαοθ 15 ποΐ ἴο {πῸὶ βυντ, ΠΟΥ (Π6 
Ῥαίι]ε ἴο {πΠ6 βίγοησ, πϑιίῃοσ νεῖ Ὀτεδά ἴο [Π6 νῖβα.. Ῥαΐ πηα πα σμαποα 
ΠαΡΡεπθίη ΑἸ1κα ἴο 411 (Εςο]. ἴχ. 11); ΘΠ καβρθαῦα βοῆοαβ [68 ΟἿΥ οἵ 
[παι ψνεαυῖη655 οὗ 118 : 

“ΤΙγαα ΜΙ] 411 (Π656, ἴοσ γεϑία] ἄθαίῃ 1 οΥγ, 
Α5, ἴἰο Ῥεπμο]α ἀεβετί ἃ Ῥερσαὺ ὈΟΓΠ, 
Απά περᾶν ποίῃϊηρ {γτητη θα 1η 70], 
Απά ρυτϊαβί ἴδ! ὈΠΠΔΡΡΙΥ ἰογθϑύγουῃ, 
Απά ρῃ]άεα Ποπουγ ϑῃδηηθι ΠΥ τ]βρ] ασαά, 
Απάᾶ τηδϊάθῃ νἱτίπα τα] Υ βἰγαπηρείβα, 
Απά τῖρῃς ρεγεοίίοη ψτοηρία!Πν ἀἰβσταςεά, 
Απά βίγεηρίῃ ὈΥ͂ ᾿ΠπΠρΡΙ σ᾽ συνΑΥ ἀἸβδ Ὀ]6ά, 
Απηά ατί τηδάβ ἰοηρσιιθ- 6 ΌΥ δας Πουίυ, 
ΑΠπα [Ό]]γ, ἀοοίοτ-Πκ6, σοπίχο! Πρ 51{1]], 
Απά βηρ]6 γαῖ τϊβοδ] ] θα βἰ τ ρ]Ἰοἱ{Ὁ : 
ΤΙτεά ΜΠ 411 {Ππ656, ἔγοσῃ Πε56 1 ψουἹά Ὅς σοῃο, 
ὅγε {Παἰ ἴο ἄἰθ, 1 Ιεανβε τ ἰονε δἱοῃα." 

«δο7171. 66. 

ΤΠς ἰεπάςηου συ ῃῖο {Πππι5. αἰίεγθ 1561 δ5 ἴῃ ἃ ῬεΥβομα] ϑαὈ]θοίνα 
τη οΠοΐορτα ἴοοὶς πδίατα! ]γ Δηοῖ ΠΥ ἰοστη, σε η, τἰβίησ ουΐ οὗ [Π6 [ξν 6 1.15} 
τἀηταϑί νῃ]οἢ {πΠ6 Βοηηείβ πα ]σαίθ, [Π6 νυ ἹΕΥ ραββεα ἰηΐο {π6 ἰγαα νου 
οὗ {Π6 ρΡοεί-ογεαίου, σοῃίθρ δίῃ Π]8Δη᾽5 Πδίατα δἃ5 ΠοΠ] ψ]Πουΐ, δηά 
εὐ οάγίησ {π6 τεβα]β οὗ 15 Ῥοιηά]655 οὈβεγνδίίοη ἴῃ {ΠῈ6 σπαγδοίευβ οὗ 
[15 ἄγδυηδβ, δἃ5 1 Πθ δά Ἰϊνβᾷ ἰπ ββοῇ οὗ {Πδθπηῃ, Ἰ4ἀο πε Ηεα δὲ οπςα ἢ 
(οὐἱοΐδηιβ δηα ἢ ΕΔ] Ξε, ἢ Μδοῦείῃ δηα ἢ Μαΐνοϊο. Βαῖΐ 
1Π6 [Ἐπ δ που, ἴπ 5ΈΟΉ ἃ οα56, Γεπγαΐη5. ΤΠΘ τηδη᾽5 Ἄσχρεθηοε ἀεδίουτη 65 
[Π6 στϑδίευ οὐ 1655 ΓΕ] ΉΟΥ οὗ Π15 σοῖς οὗ ομαγδοίουβ ἴῃ νυ ΠΟ ἢ ΠΕ σδη 
εὐ θοᾶν 11. Απᾶ νησί 1 βοεῖὶς ἴο 5ῃενν 15 [Παΐ σι ἢ ἃ οοῖοα 15 {γα θα Ὁ] 8 
ἴῃ {πΠ6 ἀγαπιαβ οἵ 5Πῃδίζεβρεαιο, δῃηᾶ [ῃδξ πὸ {γ0ρε οὗ οπδύδοίευ ἀρρεδῖβ 
50 [ΓΘαΠΘΗΓΥ, ΟΥ̓Ἶ5 50 σΟΠΒΡΙΟΟΒΙΥ (ῃς6 τεΠροίίοη οὗ ψῇηδί {Π6 ροεῖ 
ΒΙτΉ561 Πα οὔοβα Ῥβεῃ, δ5 {παὶ οὗ {π6 σοηϊεηιρίαἰϊνε Πα] -βαά, Πα] - 
ΟΥ̓ΠΙΟΔΙ (ΕΠΊΡΕΥ ΜΏΪΟ γα βηά 1ῃ Ἐποο]οβἰαδίεβ Ηδ [ὰ5 σίβεη οἡ {πε 
“ἐβ[βρρΙηρ-ϑἴοηα5 οὗ ἢ15 ἀβδδά 561{᾽ ἴο Πῖσῃοσγ πϊηρσϑ, θὲ μ6 βασνευβ [Παΐ 
ἀθδα 561} ἢ ἃ σεγίδϊη Ἰονυηρ σΟΙΊΡΙΔΟΘ ΠΟΥ, δηα ἰ5 ποῖ πην]]]1ησ [Πα 
ίου ἃ {{π|6 1ἰ 5ῃου]ά ᾿ἷνε ασαῖπ. Ἠᾶδςδ ψ}}} 5ῃενν {παὶ ἢθ ππάεγβίαπαβ {Π6 
ἸΏΠΘΙ ἀερίη 5 οὗ {π6 σμαγδοίθυ {πδξ 566 Π15 ἴο ΤΠ ΔΗΥ͂ 50 ᾿ἱΠΟΧρ] ] 4 0]6, ἀπά 
ποΐ ββ]άοτη 1] Π5 ἔἴγοτη {Π6πὶ {ῃ6 σενεύθησθ ψΏΪΟἢ οἵ τὶσῃξ 15 ἄπ ΟΠ]Υ͂ 
ἰο {Πα ψῃ σῇ 15 [ΔΓ σουίῃϊοσ. Ταΐκα, ΤῸΓ ΘΧαρΡΙ6, ἰῃ6 ἔνο {Υρ68 
Οἵ ΤσΠαγδοίευ τερτεβεηίεα Ὀγ {πΠ6 θακε δπᾶ ὈΥ 714 64π65, ἴῃ ““Α5 δου 
Ταῖς 1ἰ. ὙὍΠε [ὈΠΏΕΥ βρθαῖζα ἰπ [Π6 ΠΟΌΪΟΓ ἰοηεβ οἵ Κομείεῃ, {π6 
Ἰαϊίεσ ἴῃ {ῃΠ6 Ῥαβεσ. ΤῈ ομβα Παᾶ5 ἰϑαύηξ (πα “"βούσου 15 Ὀείίοσ ἰῃδῃ 
Ἰαπσηίετ," (παὲ ““1ῃ6 πεατὶ οἵ {π6 νῖβε ἰ5 ἴῃ {(πΠ6 ποιβα οἵ τηουγηΐηρ "ἢ 
{ΠςοἹ- γι]. 2): 
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““ϑυγεεῖ δῖε {Π6 ιι565 οὗ δάνεγβυ, 
ΝΒ ομ, πκὸ (πε ἰοδα, υρὶνγ δηά νεποιηουϑ, 
Ὑγεδαῖβ γεῖ ἃ ρύξοϊουβ 16 ν76] ἴῃ ἢἰβ5 Πεδά. 
Απά (815 ουἵ 116, Ἔχειηρί ἴοΠ ΡΌΡ]1ς Παυηΐ, 
ἘῚΠα5 ἰοηριιαβ ἴῃ ἰγεθ5, ὈΟΟΚβ ἴῃ {Π6 τυ πηΐϊησ ὈΤΟΟΪΚ5, 
ΘΕΙΙΊΟΏ5 ἴῃ βἴοπθϑ, Πα ροοά 1ῃ δνευυἐῃϊηρ. ἢ 

“'ς Ὑοῦς Ζκδ, 7 ΕΠ τὸ 

Τααιεβ, οὐ [Π6 οἴπεῖ Παηά, ἰ5 δι ρῃδίϊσα Ὁ “ΘΙ η ΠΟΪγ,᾽ Ῥαΐ [Π6 
[ΘΠΊΡΕΥ ἰ5 ὁΠ6 ΠΟΙ Πη45 ποί “ σοοά᾽ Βαΐ εν] ἢ Ἔνευγἐῃϊησ. ΕῸΓΪ ΠΪη}, 
[πΠ6 505 οἵ πηθῇ δ΄ “δ5 ἤβῃεβ ἰβίζθβῃ ἴῃ δὴ δν]] πει᾽ (Εςε]. ἰχ. 12). 
Η!5 πηεαϊίϑίοηβ οα {Π6 συ βεγιηρθ οὗ ἰῃ6 ννοπηᾶεά κίαρ γενϑαὶ ὑπαὶ {116 
οἵ γε] Βυτηδηϊίγ, Ὀαΐ “(δ πηούδ]1Ζε5᾽ (Π6 ϑρεοίδοϊς ἱπίο ““ἃ ἰπουβδηά 
51Π11165.) ΑἹ] ἰοτυηηβ οἵ ΠΠ|6 ργεϑεηΐ ἰο ῃΐμη ἴῃς βαπλα ρἱοίασε οὗ 1η]ϑέϊος 
Δ Πα οἵ ϑτοηρ. 

“ΕΓ πι5 τηοϑί ᾿ηνθοίίνεῖυ Π6 ραββθίῃ {Πγοπρἢ 
ΤῊΘ ῬοαγΥ οὗ {Πς σοιηίγν, οἰἰγ, σουτί, 
Υεα, δηά οἵ [15 οὐἵ 116. 

Ἂς γον Ζῖκζ 70 11 1 

Α5 τὴς 5ισῃΐ οἵ Ῥιπία βυβογίησ, 50 {μαΐ οἵ πηθη, 5{115 Πἰὶπὶ ἴο ΠῸ 
Πα ΠΥ βυμηραίηγ. Ὅπε Τυϊκα βροαϊκίηρ 5 Ὀείογθ, ἴῃ {πε Ἰο Ποὺ τηοοα5 
οἱ Κομείείη, ἰςαγηβ {Π6 ἰθββοη (Πδΐ 

““ΓΠ15 ψΙ46 δΔη6 πηΐϊνεῦβαὶ {πεδίγα 
Ῥγεβθηΐβ ΤΠοΥῈ ΟΘΠΙ] ρασεαηίβ πᾶ [Π6 506 η6 
ὙΥ̓Ββεγείῃ νὰ ρΙαὺ ἴῃ, 

αι [Π15 15. ργεοεαβα ὈΥ [15 ΚΙηαΙΥ τηϊηϊβδίγαιλοηθ ἴο {Π6 οἷα δηά ὑΥΘΑΥΥ͂ 
Αάδιη, [Π6 νεῖῦ ἰγρε οἵ {Π68 ““Ἰαθουχίηρ πὰ ὑγοβῈ 5|6εερ ἰ5. 5σϑϑεαί ἴο 
Πιτη᾿ οὗ Εςο]. ν. 12. 7645 Ἰοΐηβ ἴῃ 0 50 τη]ηἸβίγαίοηβ, Ὀαΐ ἴῃ {Π6 
τη ΘΙ ΟΥ̓Δ Ὁ]8 ϑρεθοῦ οἵ ἴῃς ϑδενεη ἄσεϑ, πΊΟΥΆ]1ΖῈ5 ΟὔΟ6. ΠΊΟΙῈ ΟἹ [{Π6 
ΠΟΙ]οΟνγμεθ5 οἵ Πυιηδηῃ [ἰΐθ, ἀπά ραϊηΐβ, δἰπηοβὲ ἴῃ ἰῃ6 νεΥΥ οο]ου5 οὗ 
ἘοΟ165. Χὶ]ν 3, 4) ἴμ6 ἀδοαῦ δηᾶ ἀθαίῃ ἴῃ γῇ 1ἰ επ 65, 

“ἢ 5βἰχίῃ ἂρὲ β]. 65 
Ιηΐο [Π6 ἰβαῃ δπα 5]! ρρεγεὰ ραηῃίδίοοῃ, 
ἍΝ ϑρεοΐδοϊεβ οἢ ποβα, δηα ροιοῇ οπ 5146, 
ΗΙ5 γοιίῃι] ἤοβθ, ννῈ}}] βανεά, ἃ νου ἴοο ννἱάς 
ἘῸΥ [15 βῃγαηϊς 5μαηῖκ ; δηα ἢ15. ὈΓΡ ΠΊΔΏΪΥ νοΐοα 
Τυχηίησ ἀσαΐη ἰονναγᾶβ οΠ 115}. {γε Ὁ]6, ΡΙρΡ65 
Απά 5165 ἴῃ Π15 βοιηά. [1,45{ 5ςθηβ οὗ 4]], 
ἼΠαι ἐπα 5 {Π15 βίσαησα Ἔδνϑῃία] ἢ βίουυ, 
15 βϑοοπα οἢ]]Ἰθῆπθθ5, δηα πλοῖθ ΟὈ]νΊ ΟΠ, 
,δα715. θείῃ, σα715 Ἔγεβ, δαγς ἰαϑίβ, σαχις Ἔνευγί ηρ.᾽ 

“5 γος δίξε 7, 11. ἢ. 

Απά [δε 5εογεῖ οὗ {ῃἷ5 εν] ογπίοῖβμι ἴα ἰοαπά ἴῃ {π6 ργενίουβ 11{{6 οὗ [Π15 
ΡΙΘΔΟΠΕΙ οὗ ἐπ ]655 ΒΟυη1]165 οἡ {π6 “νδη ΠΥ οἱἩ νδηϊίεβ." ΟἹ 580} 
ΠΟΠ1]165, ἰῃ6 Θυκα (6115 μΪπι, πο σοοά σδῃ σοπῖθ. Ηδ Ψ1]}} νους 

ἐς Μοβὲ τβοβίθνοιιβ. ἔθ] δίῃ ἴῃ ὉΠ ἴηρσ 5ἴη. 
ΕῸΥΣ [ποὺ {Πγ561{ μαϑὶ θξθῃ ἃ ΠΡευί]ηο, 
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Α5 56ῃη5118] δ5 {πΠ6 Ὀσγαίϑῃ βίϊηρσ 1[56]}, 
Απά 811 ἰῃς εἰ θροβϑὲα βούθβ δῃὰά πεδάεά δν]]5, 
ἼΠαϊ ποὺ ψ]Π ΠΙσεπος οὗ ἔτεα ἰοοΐ πμαϑβί σαυρῃΐ, 
Υουϊάβε ἰποὰ ἀϊδομαῖσα ἰηΐο [Π6 σεποσαὶ νου." 

τς ὙΟΣΎΡΎΚ ΘΖ 11. 

Ιη ““Τίμιοη οὗ Αἰμβηβ" ψε ἢαᾶνε ἃ νδυϊδίϊοῃ οἡ ἴΠ6 58ῃη6 ἴπειηβ. ΗῈ 
Πα5 βουσῃὶ Παρρίῃβϑββ, 85 ζομείεῖῃ ἀϊά, ἴῃ [6 116 οὗ νγεδ!η, τηαρητῆ- 
σθηςθ, δηᾶ ου]ἱίατθ. ΡῬοείβ δῃηά ραϊηΐειβ πᾶνε τηϊηἸβίεγαα ἴο ἢἷβ ἰαϑίεϑ 
Δα σαρτῖσεβ. Βαΐ διποὴρσ [με ἱπουβαπᾶ ἤθη 45 οἵ 85 ῬΥΟΒΡΥ Πα 
Βπμᾶβ Ῥαΐ ομας [δι] ἴῃ δάνευϑιυ, δηα ἢθ Ἰοδῖμεβ ἴΠ86 νοῦ 5δρῃΐ οὗ 
1[Πε σοὶ, ψἢ τπῸ6 ἀΌβεποα οὐΓὁ ρύξβεποα οἵ ψῃΊΟἢ (η6 ἔπ 5 Β!ρ. οὗ [Πε 
ΜΟΙ γᾶ μῈ5 ΟὐΓἨ ναχεβ. Ηδβ [85 υϑεᾶ ἢ15 γε ἢ ““ΠΊ5Ε]Υ, ποΐ ἰσ- 
ΠΟΡΙΥ,᾽ {πη κίηρ ἰμαὲ ἐππ5 μ6 Μ01}1 σαίῃμεσ τουηᾶ ἢΐπὶ ἵστα δηα Ἰονίησ 
Ἠραγίς, δῃᾶ ἢπαᾶξ ἰμαΐ {15 αἶϑο, δ5 [15 ὙΊΒΕΥ σου 56 ]1ῸΥ ἰογείο]α, 15 
ἐς ΔΏΪΥ οὗ νϑη [165.᾿} 

ΑΗ! ΜΏΕη [6 τε η5 δ΄6 σοῃα ἰμαΐ ῬῸΥ [15 ῥγαΐβθ, 
ΤΠ6 Ὀχεδίῃ 15 σοῦβα ὙΒεσεοί (15 Ῥγαῖβα 15 τη866, 
Ἑαβξί νγοῃ, ἰαϑσί ἰοβί; οπμθ οἱουα οἵ νυ ηΐευ 5Πονγεῖϑ; 
ΎΠΕεβα ἢϊε5 ἀγα σουοΠεά, ἢ 

ΖγηιοῦΣ 97, ἐλέη, 11. 2. 

Απᾶ 50 θη ἢς ἤπάβ ἰπαΐ (Π6 ρῥγεαϊοί!οη 15 {1161164, Π15 Ιονε ἰυσῃβ ἴο 
541} δῃα Ὀ:τεγμθβ5. ὍΤΠ6 ΡΠ] δητοριβί Ὀεσοπη65 {Π6 πιϊϑδηΐῆσορθ. (5 
ΜΙ ΚΟΒΟΙθίῃ, τηθη σεῖς Παίθίι] ἴο Πϊτη, δηα ΤΟ Τ]ΌΓΘ, ὑγΟΙΉ 6 ἢ 
(Εςο]. νἱϊ. 26----28). 

ΠΤ 6 ὯΟ ΔΘΒΕΙΏΡΙΥ οὗ ἔγγεηῖγ θ6 συ ποὰΐ ἃ βοΐ οὗ υ]]α]η5 ; 1 [Πετα 
51 νεῖνε οπιθη δὲ ἴΠ6 [840]6, Ιοΐ ἃ ἄοΖεῃ οὗ πεῖ 6 85 {Π6Υ δτϑ.᾿" 

Ζφιο7: οΥ ΑΙ ἐλέει, τι. 6. 

Ηδεποείοσνασα {μετα 15 ποίῃίησ ΤΟΥ ἰπὶ θαΐϊ [Π6 ΙἸΠΟΟΑῪ οὐἴ86 οὗ ἃ 
ΒΟΙΙΔΙῪ ὈΙίογη 655, 8ηα Π15 [ΑἸ] ΠΘ Πα5. το ]1Ζα οα {ΠῈ6 ἰσχαηβίοστηδ- 
τἴοη. 

“Ὁ, τῃ6 ἤεζοα ψτχεϊομεάηθεβ {Παὶ σ]οῦυ Ὀτίηρβ 5! 
ΒΟ ψου]Ἱα ποΐ ψ βῆ ἰο 6 ΠΌῸΠῚ γε! ἢ ἐχθηιρί, 
ΘΙΏΟ8 ΓΟΠ 65 ροϊηΐ ἰοὸ τ ]βεσυ δηα Τσοηίοιῃρί, 
ὟὟΒο νου θα 80 πιοοκεα ψ ἢ ΘΊΟΙΥ ὁ ΟΥ̓ ἴο [ἴνε 
Βαΐ ἴῃ ἃ ἀτεδιῃ οἱ {ΠἸῈΠ5}1Ρ ὃ 
ΤῸ Πᾶνα ἢ15 ΡΟΠῚΡ 8η4 811] ννηδὶ βίαϊβ σοτῃρομπηάβ, 
Βαϊ ΟΠΪΥ ραϊηΐεα, {|{Ὸ6 ἢΪ5. ναυπὶϑμθα π]θπάβ9Ὁ 
ῬΟΟΥ͂ Ποπαβί Ἰοτά, ὑγουσῃΐ ἰονγ ὈΥ ἢ οὐ Πεατγῖ, 
ὕμαομςε ὈΥ σοοαῃε55.᾽ 

Ζ,ηιογε οὗ Αἀἐλόη, τιν. 2. 

ΤΠηοη Ὠἰτη56], πονγενεσ, σδηηοί 50 ΠΊΟΓαἾ ΖΘ. ΤῊ εἰθπχεηΐ οἱ 56165}- 
ΠΕ655 {παἰ δᾶ τηϊηρ] θα ἡ] ἢ15 ΒΕετ Ι ΠΟἹΥ 11Π}1{1655 θα πθνό θηςε, βθεκίησ 
115 τευνατά 1ῃ {Π6 ὑγαΐβα δηᾷᾶ σγαϊϊ[πάς οὗ τηθη, ἔπγΓ5 ἴο πη] σηδηΐξ 5ΟΟΓΠ. 
ΗΦ6 τα 115, 85 ΘΠ ίθβρθαῦα ἴῃ ἢ15 οὐῃ Ρρείβοῃ ἢδα χα]]δά, δ5 ἴῃ πε ϑοηπεῖ 
ΔΙτεδαγυ ααοίεα, αἱ [Π8 ἀἸβογάειβ οὗ βοοϊθῖυ, 1ἢ [θυτὴ5 ἡ ΒΟ ἢ ἀσαΐη σϑιηϊηά 
15 οἵ ἘροΙοβιαβίβϑ. 
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“ΤΠ η64 Ῥτγοίμουθ οὗ οῇβ γγομ, 
ἌΝ οβα ρτοογεαίίοῃ, γεϑίάθηςσθ, δηᾶ Ὀϊσίῃ, 
ΘΟΔΙῸΘ 15 ἀϊνιἀδηΐ : ἰουοῇ {Πθπ ΙΓ βανοσαὶ ἐογίιπεϑ, 
ΤΠΕ ρυεξαίευ βοοση5 [Π6 1Έββαῦ : ποί παίῃγζα, 
ΤῸ ὙΠΟ τη 41] 5οῦεβ ἰαυὙ δίεσε, οδῇ Ὀεδὺ ρυϑαΐ ἰουίιηθ 
Βυΐ ὈΥν σοπίοτηρί οὗ παίυτγε. 
ὙἼΠ6 βεηδίου 5411] Ῥεδὺ σοηίεμηρί Πευεά αν ; 
ΤῈ Ῥεσσαὺ πδίϊνε ΠΟΠΟΙΓ. 
1 15. [Πε ραβίυσε ἰαγάβ [Π6 σοί ποσβ] 51.465, 
ΤΠ6 νγαηΐ {παΐ τη καθ ἢϊτὴ ἰθαη. ΑἾΠΟ ἄδγεβ, ψῆο ἄδιεϑ, 
ΤΏ Ρυχ οὗ τηδηποοά 5ἰαπα πρηρῃς 
ΑΠα 540, “ 71:5 7:1αγ΄5 α Μαΐξέ2γε73᾽ Τῇ οπε Ῥε, 
50 8416 ἴΠδνὺ 8]]:; [ὉΥ δνευὺ ρυϊϑε 2 οὗ ἰουίππο 
15 βϑιῃηοοίπμεά ὈΥ ἴΠαΐ Ὀεῖον : [Π6 ᾿εαυπεά ραίε 
Τυςῖ5 ἰο {πε σοϊάβδη ἴοο] : 81] 15. ΟὈ]]πε, 
ΤΠΕεΙο᾽5 ποίησ ἰαν 6] ἴῃ ΟὐἿ Οοὐγδοά πδίπγο 
Βαΐ ἀϊγεοί νυ] αῖηγ. ὙΠεγείοσαε ΡῈ δΌΠποιγεάᾶ 
ΑἹ] [βαϑίβ, βοοϊθίϊεβ, δῃά [ἤτγοηρϑ οὗ τηθῃ ! 
ΗΙ5 56} 140 16, γεα, Ὠϊτηβε, ΤΊσηοη ἀἸβἀδίη5.᾽ 

Ζ7γ1ο71 οΥ Αἰδεηις, τν. 3. 

[5 ποί {15 δἰπηοβὲ 85 [16 νεῖὺ εοῆο οὗ {πΠ6Ὸ ψψογάβ νυνὶ ἢ (611 5. ΠΟΥ 
Ῥερραῖβ παᾶ Ὀξεῃ 566ῃ υἱάϊηρ οἡ ΠοΥβθΌδοϊς, ΠΟ [Π6 ““ΡΟΟΥΓ τηδῃ γῆ ο 
δά βανεά (ῃς οἰγ᾽ νὰβ ““Ὧο τήοσβ σεηθ γε," ἤον ““{π|6 δηά 
σἤδησα ΒάρΡρβθη διἰϊκε ἴο 411 (Εςε]. 1χ. 11--15}, “ΠΟΥ ΒΟΥ ΟΪ Ὁ διηοηρ ἃ 
{Πουβαηα τηθ νγαὰ5 οὔβ ἔουπηα (αἰ (ἢ Πι1᾽ (Ἐςο]. νἱϊ. 28), ὙὍὙΠ6 οπϑ ἔδοί 
{Παἰ Κερί Πῖπὶ ποτ αἰΐεῦ ἀθβραῖγ νγὰ5 [Πδὶ ἢ6 δα βοῇ ἃ ΠΠἸςηά. 

“1 4ο ρῥτοοϊδίτη 
Ομ Ποποβὲ τηδη---τηϊδίαϊκο τη6 ποί---πὲ οπο.᾽" 

Ζῆηιογε οὗ ΑΙ ἐλέη, τν. 3. 

Ιη {πε δοσοουηΐ ψνοἢ ΤΊΠΟΙ σίνεβ ἢ] Π1561{ οἱ [Π15 ἴθυυ 06 {γα βίου πηα- 
ΠΟ νγα ἰταοα {Π6 σοηΐεϑϑίοη οὗ δὴ βχρεγίθησα |{κ6 [δὲ νυ] Κ ΟΠ ΘΙ οί ἢ 
ΠδΙγαΐαβ ἴῃ Εδςο]Ε65. 11. Αρεπιαηίαβ, ἴΠ6 ογηΐο, ηο 85 ποΐ ραββεά 
(Ὠγουρἢ {Ππαΐ Ἔχρεγίθησθ, ἡ οβα Π]ΟΙΌΒΘΠ 655 15 (Πδΐ οὗ {Π6 πηδῃ βοιγεά ὈΥ 
1η6 νγου 4 ̓ 5 Ορρυβδβϑίοῃ 8Πη4 ἢ15 οὐγῆ ῬΟΥΕΥΙΥ γαίῃ ευ {Πδη οὗ οὴβ ϑβαίαίεα 
] ἢ σε! ιηάυ]σθηςα, ἰδπηΐβ μῖπ ν] ἢ [Π15 αχίγειηβ βεηβιζνεηθθθ Ηδ 
[45 ἃ ῬϑϑϑιἾβηὴ οὗ 15 οὐγῃ, υΐ 1{ 15 [πΠαἰ οὗ ἀραΐῃγ δῃᾷ ϑοοση, απᾶ ποῖ 
οἵ Πμαίγεά. 

ἐς ΤῊΙ5 ἴῃ ἴῃ66 5 ἃ παίυσε πὶ 1πἰβοίθά, 
Α ΡῬΟΟΥΙΓ πῃ ΠΊΔΉΪΥ ΤΠ 6] ΠΟΠΟΙΥ͂ Βρταησ 
ἙἘτοπὶ οἤδηρε οἵ ἰογίαηα." 

ΤΙπΊοΙ ΔΙ]ονγβ (Πδὲ 1 15 50, δηα πλαΐζοβ (Παἰ Π15 “2οἰοσία. ΑΡειηδηίαβ 
ἀο65 Ὀαΐ 

“(ριηρουηᾷ ἴου βἰηβ Πα 15 1πο]]η64 ἴο, 
ΤΥ ἀαπιηΐϊησ ἴποβα μῈ Πᾶ5 ΠῸ τηϊηά ἴο,᾽ 

1 Αρρδύβῃιν 4 γαγνοκϑηϊγε παπια ἴου οχ. 
5 Οτβεξεξίῃα ““βίερ᾽᾽ οἵ ογέυιπε᾽ 5 [δά άβσ. 
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“ΤΠοι αὐτί ἃ ϑἷανθ, ποτὶ ΕὈΥίΠοἾ5. [ΘΠ 6. ΔΎΩ 
ὙΥῈ ἴἄνουσ πενεῦ οἰαβρ᾽ ἃ; πὶ Ὀγβά ἃ ἀορ. 
Ηαάκι (που, Κ ὰ5 τοι Οὐγ ἢτϑδί ϑυναίῃ, ργοσεβάβα 
ΤΕ ϑνεεὶ ἄδθουθοβ {μαΐ [15 Ὀσεῖ νγουἹα αἤογας 
Το 5110 845 ΠΙΑΥῪ {ῃ6 ραβϑῖνβ ἀταὰρβ οὗ 1ἰ 
ἘΎΘΕΙΥ σοτϊητηδηά, που νγου] δὲ Πανα Ρ]απηρεα {Πυ5ε] 
Ιῃ σϑηεῖαὶ τοί ; τηε]εα ἄονῃ ΤΥ γοῦίῃ 
Τῃ αἰδεγεηὶ θεάς οὗ ᾿υ5ΐ, ἀηα Ππϑυϑὰ ᾿θατηδά 
ΤῊς ἸΟΥ̓ ρῥτεοερίβ οὗ τεβρβοί, θὰΐ [Ὁ] οννβα 
ΤΗΘ βυραγθα σατὴς Ὀείοσα ἴπΠε6. Βαῖΐ τηγϑε], 
ὝΥοΟ ΠΒαά {ῃ6 νου] δ5 ΤΥ σοηΐδοΙ]Ο ΔΎ, 
ΤῊΣ πιοὰίῃ5, {Π6 ἰοηριιθβ, [Π6 ἄγε, (Π6 Πεαγίβ οἵ τηξῃ, 
Αἱ ἀπίγ, τοῦτα ἴδῃ 1 οου]Ἱά ἔγαμπηβ εηρ]ογυτηβηῖ; 
ΤΠαΐ υτη 6 1655 ΡΟῚ τὴθ βίποκ 85 ἰθανεβ 
ο οἡ {πΠ6 οἷ, ανα ψΠ ομθ Ια 5. ὈΓΟΞἢ 
ἘΞΦ]11 τότ {πεὶγ Ῥουρῆβ, δηα Ἰεΐξ τὴ8 ὀρβῃ, Ῥατθ 
ΕῸΓ ΕΥ̓ΘΙΥ βίοστῃ {πὶ Ὀ]οννβ,---ῖ, ἴο ὈθαΥ (Π15, 
ὙἼΠαΐ πονοσ Κπανν Ὀαΐ Ὀοίίθσ, 15 ϑούηβ Ὀυτγάδῃ:; 
ΤῊΥ παίατε ἀἸά σοϊημηθηοα ἴῃ ϑαἤεγαησεα : {ΠῚ 6 
Ἡδίῃ τηδᾶς {πεὰ Βαγά 1ηἸ.᾽ 

Ζἤηιογι ο7 «Αἐλέγι5, τν. 3. 

Το οπθ ἴῃ 5 ἢ ἃ πιοοά, Ναίαγα ἀϊᾷ Ῥαΐ τη] Ἰβίου, ἂς ἴὑ ἀ14 ἰο Κομο- 
1ε(ἢ, [οοα [οσ ἢϊβ5 δβουθιησ ραββϑίοῃ. Ὑ1ῃ8 ΕΌΡ δπᾶ ἥον οἵ π8 οσδδη 
νγὰβ Π6 ἴγρε οὗ {Π6 σῃδηρθαθ]α πποποίοηυ οὗ 1]5ΕΓΥ. 

“ΤΠΏΟΏ δίῃ τηδάς ἢἰ5 δνευ]αβίϊησ τηϑηβίοη 
ὕρομ [με Ῥεδοπμεα νεῖρε οἵ {Π6 5] Ποοά; 
ὙΥΒΙΟΝ οἤοε ἃ ἀδύὺ σι 15 ἐπ} οσβϑεα ἔγοίῃ 
ΤΠ6 ἰὰπγραϊθηΐ σασσα 5Π4]1] σόνεῦ; {ΠῚ ΠΘΥ ΘΟΠΊ6; 
ΑΠπα ἰδὲ ΤΥ ρτανε-ϑίοηβ ὈῈ ὑοῦ ΟΥΔΟΪ6. 
1.105, Ἰεΐ βοὺγ νγογᾶβ ρὸ ὈΥ͂ δῃηᾶ ἰδησιδᾶρε επᾶ, 
ὙΥαΐ 15 διηγῖϑ5, ρίασιια δηα ἰηΐεοίίοη τηθηά! 
Οτᾶνεβ ΟὨ]Υ Ὀ6 τηθη5 ψοῦκβ: δηᾶ ἀδαίῃ {πεὶγ σαίῃ 
50, ὨΙάς {ΠΥ Ὀεδιη5--- Το Πδίῃ ἄοπῃα Εἰ5 τεῖσῃ.᾽ 

ΖἼιογε οὔ «Αἰλε;5, Ν. 1. 

Απᾶ 80, [Π6 εῃᾶ σϑπΊε, 85 1 Πᾶ5 ἰο ἃ ἐπουβαηᾶ οἰεῖβ δ᾽ πησεᾶ ἴῃ {πε 
ΒΔΤη6 ὙΊΘίΟΠΘαΠΕβ5, ΜἹΓΠ ΠΟ Ουἰνγαγα βρη οὗ ἢορε. [1κ8Ὸ ΚΚααίβ. ἢε 
ὙΙΒΠ65 Π15 ΠαΠ]6 ἴο 6 ““νυἱῖ ἴῃ νγαΐοσ." ΤῈ ΚΟΠΟΙΘ ἢ μς 5εεκς ἰοὸ 
Π1468 11 ἔγοτῃ {Π6 τη θΠ]ΟσῈ5 οὗ θη. δ ϑυτϊίε5 15 οὐ ἜρΙΆΡἢ, δηά 1{ 
15 {15 : 

“ΉΕΓΙΕ [1165 ἃ νυγδιοῃθα οοῖβθ, οὗ γε θα σοὺ] Ῥεγεΐ; 
Θ6ΕἸς ποῖ ΠΛΥ͂ ΠΆΠΠΕ: ἃ Ρίαστα σοηβαμη6 γοι τε μεα οδπ 5 1εἴ "ἢ 

1 νγγαβ, Ῥεύμαρβ, σι ἃ βι]ς τοῦς οὗ ἱστοῦ ἰπαΐ ΘΠΆΚοβρθασα, 
νου Κίηρ, 85 Ἔχρεσίβ (ΠΏ, οἡ {[Π6 τοὺρἢ τηδίθυϊαὶθ ΒΌΡΡ θα ὈΥ δη ἴπ- 
ἔδυ ΟΥ [6 Υ, τηϑβ {Π6 1αϑὲ σουρ]εῖ οὗ {πΠ6 Ἔρ!Ἀρἢ ἱποοπβίβέθπε ἢ [Π6 
ἢγβί, [ἢ 5ρῖ168 οἵ μ15 Πμαίγεά οὗ τηδηκίηα [Π6 ρεϑϑίμαϊϑί σου] ποῖ θθαγ ἴο 

1 γε δἵὸ σειηϊηἀεά οὗ [π6 ““Ἰοῃρ Ποιηςβ,᾽ [ῃς ““ εἰογτηε5 «φέθγηα᾽" οὗ Ἐςο]ε5, χιϊ, ς. 
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ΡῈ ἰογροίίεη. ὙἼὴθ οπμα τθ8] τηουβοδίϊοη ἴπΠ ΘΟΠορεπἤ δου 5 Π| 6 τγὰβ 
{Παἰ πηϑη ἀἸ4 ποί τεδά ἢ15 Ῥοοῖβ. ὍΠδ ἄεδϑῖτε ἰο θ6 σε θεγϑά ἰς [Π6 
1ΠΕΥΔαΙΟΔΌ]6 Τ]]ηρ ῬΑΒΒΙΟ ὙνΏΙΟἢ γαῖ τοπιαΐηβ ἴῃ τη ΠΟβ6 ἴδαϊε νας 
τμαΐ Π6 ἢδά ᾿ϊνεὰ ἴοο βπίϊγεὶυ ἴῃ {ΠῈ ργαῖβα οὗ πθῃ: 

“ει 116 1, Τπηοη; ψ,ηΟ, αν, 411 Πἰνίησ τηθη αϊά Βαίβ, 
Ῥαβ5 ὈΥ͂ Δη4 ουγβε (ἢγΥ Η]]; Ῥὰϊ ρ855, ἀπά βίδυ ποί πεσε (ΠΥ σαϊϊ.᾽" 

Ζ Ἴγ10722 οΥΓ ΑΙ ἐλε»ις, ν. 4. 

ΤῊΘ {|| οἱοβθα ἀρρδύεηε]ν ἴῃ ἄατίκηθββ, δας [Π6 ΡΠ ἀηα ϑυπιραίηγ οἵ 
1Π6 ροεῖ [ου ἃ πιοοά [ῃτοιρῇ τυ ]οἢ Π6 δα Πϊτη561 ραββθά, δηᾷ ουέ οὗ νυν] ἢ 
ἢς Πδά ετηεσρεά, σδηποί ἰθανε 11 Δοσθίῃ ον ]Ποὰΐ πΠορα. Ηδ οδη τεοορ- 
Πῖ56 δΔηα τανεύθηοα [Π8 ΠΟΌΪΘΠ685 οἵ βριγιῖ, ννῃϊοἢ βοιγεά δηᾶ ἐπυνανίβα, 
γγᾺ5 ἰαίεηξ πηΉ6Υ [Π15 ΕΘ] ηρ ὈΪΑΘΡΉΘΙΩΥ ἀραϊηβί Παμπηαηϊγ. Απᾶ 50 
6 Ραΐβ ἰηΐο {Π6 τηουτῃ οἵ ΑἸοΙ Ια 65 {Πς Ἰπάσετηθπί γῇ] ἢ τα 5μου]α 
Ῥᾶ85 Οἡ β5ποῇ πηοοῦϑβ οἵ ρεγνεγίβα παΐμπγα γΠθγανοῦ {ΠΟΥ ΤΑΥ͂ πιαεΐ 115. 

“ΤΠ 656. νγ)ὲῈ62]1} ἜἼχργεβϑβ ἴῃ {Π66 (ΠΥ Ἰαἰίευ βρί τί : 
ὙΠοΟΙΡΗ ποὺ ἀρΠουτ ἀϑὲ ἴῃ τι οὔ Πυτήδη στ]ϑίβ, 
ΘΟΟΥΉ αι οὐ Ὀγαϊη-ἢἔονν, ἀπα ἴποβα οὐἵσ ἀτορὶθῖίς ψ ΒΊοἢ 
ΕΊΟΠῚ ηἰσσαγά παίπγα [8]1, γοῖ το οοποεὶξ 
Ταυρης {Π66 ἴο τῆδῖα ναϑί Νερίιπθ γερ [Ὁ δὺ8 
Οπ την ἴον σύαᾶνθ, οἡ ἴδυϊίβ [οσρίνεη. εδά 
15. ΠΟΌΪ6 ΤΊΙπιοη, οὗ ὑΠΟβῈ ΠΠἸΕΙΠΟΥΥ͂ 
Ἡγεδαίζεσ τηοσα. ἢ 

7Ζ1η1071 οΥ ΑΙ ἐλόηις5, ν. 4. 

ΤΠ ψοτάβ τὰ δἰπηοβί ἴῃ {Π6 νοῦν ποίας οὗ Τραν α᾽5 Ἰαπηαπέ ονεσ ὅδ] 
{πΠ6 οαΐοαβί δηα {Π6 βαϊοῖάθ, “ΤῊΘ θεδαίν οὗ [5γ86] 15. 5]αἰη ἴῃ (ΠΥ Πρ 
ῬΙαςα5 "ἢ (2 ὅϑδτη. 1. 10), οἵ {6 “16 ἐεξ ρεγείζεξ ("5386 15 βανεα ̓ ψῃῖ ἢ {Π6 
ΔΏΡΕΙ5. αἰίεΥ ονεῦ ἴΠ6 Μαρατοὶ οἵ ““Ἐδιιβί,᾽" οἵ {π6 11π65 ἰὴ Ηοοάΐξβ 
““ Βγιάσε οὗ Βιρῃβ᾽᾽ ψ πιο ἀδβοῦθα (6 ἀτονηθα ουίοαβδέ ἴῃ {ΠῸὸ 
ὙΠαμπιΕ5 : 

“ΑἸΙ {πΠαὲ τεπιαΐης οἵ Πεὺ 
Νοῦν 15 Ῥαγα ὑοσδηΪυ.ἢ 

Απᾶ 50 {πῸὶ ρυεδοῆευ οὗ μαίγεα Ὀθοουηαβ ἴῃ ἢἶβ ἀεαίῃ [Π6 Ῥεπείδοίζου 
οὔ 5 σΟα ΠΕ ΥΥ νν ΠΙ ἢ ΠῈ Πδα Ἰονεα ραβϑιοηδίοὶυ, στ ἃ Ιονα (δὲ ὰτηδα 
ἴο 5οοῦῃ, δηᾶά ΑἸἹοϊθίδ ας ““ρυγβεα" ὈΥ [Π6 “ΡΥ δηα ἰευτγοσ ἡ οὗ 
ΜΠΙΟῊ Αὐήβίοι!α βροκα (2 οεζ. ο. χ1}1.) ἂ5. οὗ {Π6 νϑῦὺ ὄβϑϑεῆςα οὗ [ΠῈ νγου]ς 
οὗ {πε ἱγαρὶς ἀγδατηδίβί, οἴϊδτβ ρεᾶςα ἴο {π6 ΑἰΠθηαη5 οα Πότ Π6 Πδά 
ΠΟΙΊ6 ἴο ὑγτεαῖκ 15 νεηρϑαηςσα. 

1 Πᾶνε ἄπνεὶξ δ βοῖὴβ Ἰθησίῃ οἡ ΚΘ. Πδἰζεβρθαγε᾽β ἰγεαϊμηθηΐ οἵ {ῃ15 
ΟΠ Ατδοίθυ, ΡΥ Υ Ὀδσδιιβ6, 1 1 τηϊβίαϊκα ποῖ, [Π6 ρδιβ]] 6] 151 ὙνἹΓἢ 5ΟΠ16 
ἀϑρθοίβ οἵ ΚΚομε]εῖῃ 15 ἃ νεΥῪ βίτ Κιηρσ Οη6, Ρασ ]Υ θθοδιιβα [Π6ΥΘ 86 ἔδιν 
οὗ 15 ΡΙαυϑ 1655 σεῆθσα!ν τοδα ἴμδη {Ππαΐ ννῃ] ἢ ΒΌΡΡΙ 165 [Π6 Ραγδ]] 6] 15τη. 
Ι τὰτη τοπι (Π15, [Π6 ριοΐασα οὗ μα ὙΠῸ [85 8 ]]Ἐπ ἴῃ ἢϊ5 οοπῆϊοί Στ 
1ῃ6 Ῥεβϑιτηϊβηὶ [Πα στονγβ οαξ οὗ 58. Εἰ πα αἰβαρροϊπίτηδηΐ, δηα {Π8 
56η56 ἰπαΐ “.411 15 νδηϊγ,᾽" ἴο {πμαΐ οὗ οπα γῃο, ραββϑίῃσ [σοι] ἃ ΚΘ 
Κηον]εᾶρα οἵ σοοά δηα 6ν]} σραϊηθα ὈΥ ἃ {6 ὄχρεγιεποα, 85 ἰουσῃέ 
Δηα Πᾶ5 ρύδνδιιεα, ΗΘ Ν.. 15 ΟἹ ΟΌ ΒΥ ΘΠ Κοβρθαγε 5 ραϊίεσῃ Κίησ, 
510} ἃ ΤΠΟΠΆΤΟΙ 85 Π6 σου] ρῥἱοΐασε ΠΙπηβ6]Γ ἴο ΡῈ, μα ἂη ἱπῃδγίθα 
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ΟΥΟ τοδί οἱ 15 πεαδά. Ώεη ἢα ἤϊβδί ἄρρθαῖβ οὐ {Π6 βοθῆβ Πα 
566 Π15 ΓΑΡΙΑΙΥ οἡ [Π6 τοδᾶ ἴο ταῖῃ, [Π6 στοῦ οἵ ἢϊβ [δ Πετ᾿ς μϑατί, {Π6 
οοτηραπίοῃ οἵ γτουϑίθγειβ πα ἀεθαποῆθθθ. Βαΐ {Π6 ροεῖ 15 οδαγεῖᾳῃ] ο 1εΐ 
τιι5 566 [Παἰ Πα Πδ5 βίγεησίῃ δπουρσῇ ἴο ρᾷ55 ἰΠτοιρῇ [Π6 ογάθαὶ. Ηδξ 15 
Ῥαΐ ““βϑοϊκίησ πὰ 15 Πεασί,᾽ δ Κομείεῖῃ μδά ἄοηβ, ““ἴο σῖνε ΗΪπΊβε]Γ ππίο 
ΜΊΠ6,...ἸΑγίησ ΠΟΙά οἡ [ΟἸ]γ...γεῖ συϊάϊησ 5 Πδατὶ ψΠ τυϊβάομι ἢ 
(Εςο!]. 1, 3), δηα ἢ 15 οοηβάεηξ {παΐ μῈ 5141} ποῖ [81] ἴῃ {Π6 ρευί]οιις 
Ἐχρουπηβηΐ : 

“1 πο γοι 411, δηα νν1}} ἀυνῃ 6 ὩρΠοΙά 
ΤΏΘ ἀπγοϊο᾿ ἃ Ππυαμηουγ οὗ γουτ 14]6η 655, 
γε ποεῖ 11 1 ᾿τηϊΐαίθ {Π6 σα, 
Ἅ,Πο ἀοίῃ ῥεῖ {πῸ Ῥαβθ, σοπίασιίοιις οἱοιῆς 
Τὸ 5πηοίποῦ ΠΡ 15 Ῥαδυῖ ΠΌΤ [Π6 νου]Ἱᾶ ; 
ἼΠαὶ ψεη ες ρἴεαβε ἀραϊη ἴο 6 ΠΙπΊβε]Γ, 
Βεῖησ ναηίεα, 6 ΠΊΑΥ ποῦ θῈ ψοΟΠάεγεα αἱ; 
ΒῪ Ὀγεαϊτίηρ Πτοιρῇ {Π6 ἴΟὰ] δηα ὉΡΙΥ πγϊβίβ 
ΟΥἁ νᾶροιτβ ἰπαΐ 14 βεεπὶ ἴο ϑίγαηρ]α ἢϊη1.᾽ 

1 ὙΠ τ 2 

ΤῊ Ετϑὶ βίερ ἰονγατάς ΠΙΡΉΘΥ {Π]ησ5. 15 Του πα ἴῃ [Πς6 64]] οὗ ἀπίγ. ΠΕ 
5 ἰδυρῃΐ ἰο 566 ἴῃ εν] οἵ ἃ σοπηίτυ ἴῃ νΠ] ἢ “Πα Κιηρ 5 ἃ οὨΠα δηά 
{ΠῈ ρυΐπορβ ἔδαβὲ ἴῃ {Π6 τπουηῖησ "ἢ (Εο]. χ. 17). ϑ''ᾳσῃ, 85 μῈ ΒΙΠΊβεΙ 
{Πθὴ νγαϑς, ΒΙΟματγά 11. μα Ῥεβθη. 

“ΤῊ ς οἰρριηρ Κίηρσ, ἢ6 Δι] 6 ἀρ ἀηα ἄοννῃ 
ἍΝ Ί 5Π811ονν 1εϑίειβ δηα ταβϑ] αν 1 υνῖῖ5 
Φροη Κιπαϊ]θα δηα βϑοοὴ Ὀυγηθδαᾶ: οαγάδα ἢ15 σἰαίΐθ, 
ΜΙηρΙεα ἢἰβ τόγα! ν τ σατρίπρ ἴοοϊβ; 
Ηδα δῖ5 στεαΐῖ πδηὶα ὑτοίαπμεα ὑνἹ ἢ {ΠΕῚῚ βοογη5.᾽ 

ι Δ 2227) 77) ττι. 2. 

Ης [ἰ5 τουβεᾶ ἴο [ῃ6 σοῃϑβοϊοιιβηεβα οἵ [ἢ ΠΟΌΪΟΘΥ ΡΟΒ51 Ὀ1Π||165 οὗ ΠΠ|6 ΌῪ 
[παΐ πλῖστοΥ ἰπ ΠΟ ἢ Πα 5685. ἢΪ5 οὐ [κα η655, Α5, ἴο ιι568 ἃ ρῇγαβε οἵ 
ΚΙΠρΡΙαἸκεῖβ {πΠαΐ Ποαΐβ [ἢ ΤῊΥ Τ]ΘΠΊοΥΥ, (Π6 ““Οαγ]6 4 ἀδυ]ηρθ οὗ {Π6 
(πατάς᾽ ννούδ ἰγαηϑίοστηθα τηΐο {Π6 “ Πεύοσβ οἵ (η6 (υηθα,, 50 ἤούα {Π6 
Ῥοοη οοπιρϑηΐοῃ οἵ Ῥιβίοὶ, Ῥοϊῃβ δπα 1 αἰβίαί θεοουηθβ [6 ΟΠ ΠΕΤΟΥ͂, 
Βτϑὶ οὗ ΘῃγΘ ΒΟΥ δηᾶ ἰπεη οἵ Αρσιησοιιχί. [Ι͂ῃ {Π6 σατο δηα ἰγοιθ]8 
{παὶ μβαιπηΐ [Π6 510 Κ- θεά οὗ 15. ἐδ Πεῦ “" βαϊϊησ ἴῃ δυῖζηεθ5 ἀπά Πανίησ 
ΤΟΝ ΒΟΙΤΟΥ δΔηα ψΎδίῃ ἴῃ ἢἰἷσ β᾽οίςηθβ5 ἢ (Εο]. ν. 17) 8 ϑαύηϑβ ον ἔδυ 
τῆοΥ8 5υγθαῖ 15 (Π6 5166 Ρ οὗ [Π6 Ἰαθουσγίησ τῆδῃ [ἤδη {παὶ οὗ ““{πε τί ἢ 
τῆδη Πο58 ΔΡα πάδηςσα γ}1}] ποῖ σα ου Ὠϊη ἴο 5]θαρ ᾽᾽ (Εςε]. ν. 12). 

“ΟΝ ΤΊΔΗΥ͂ ἰΠουιβαηα οὗ ΠΥ ροοτγεβί βιὈ] οῖ5 
Ατὰ δἱ {Π15 Ποὺσ δϑίθδερ ! Ο 51εβρ, Ο σεηῆῖί]8 5166}, 
Ναίυγε᾽β βοῖῖ ππῖβθ, πον πᾶνε 1 {ρῃςεα {Π66, 
ΤΠαὶ που 1] ΠΟ τόσα νγεῖρῇ ΤΥ ογε]]4ς5 ἄονῃ 
ΑΠά βἴδερ ΓῊΥ͂ βεῆβοβ ἴῃ ἐογρείι]ηθ55Ὁ 
ἍΝῺΥ ταῖμοῦ, 5]θερ, ᾿1εϑὲ ἰμοὰ ἴῃ 5ΠΔΟΪΚΥ οὐἱθ5, 
Ὅρομ ἀπεαβϑυ ρϑ]]είς βἰγείομίησ {Πεε, 

ι Βανίη Ξῷ Ὀστιιβηννοοά. 
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Απά Βυβῃεά νὩἢ ὈαζΖζίηρσ πἰσης-ἢϊεβ ἰο (ΠΥ 5] ΠΡ Υ, 
ΤΠΒδη ἴῃ [Π6 ρεγβιμηβα σμδηθεῖβ οὗ {ΠςῸ στεαί, 
ὕμπαάεγ ἴΠῈ ραπορίεβ οὗ οοβίυ βίδίε, 
Απά [101164 ΜΙ βουπηάβ οὗ βυνεείεβι τηϑὶοᾶνῦ 
Ο του 411] σοά! ψῈΥ 116ϑὲ ποι τ] (πε νὴ]α 
Ιῃ Ἰοαίῃβοπμηβ Ῥεάϑ, δῃηᾶ ᾿Ἰδαν᾽βε {Π6 ΚΙΠΡΊΥ σουοῇ 
Α νναΐϊοῃτ-οαβα οὐ ἃ σοι 0 Ἰδαίαπλ ὈΕ]] Ὁ 
ἍΝ τποὰ ἀροη {π6 Πρ δηά οι αν τηδβί 
5641 σρΡ {Π6 βεα-Ῥου 5 εγεϑ, δ πα τόοῖκ ἢἰβ ὈΓΔΙΠ5 
Ιῃ οτδα]8 οὗ {Π6 στιιάς ἰεπηρδβίποιιβ. 5ΌΓΡα, 
Απά ἴῃ [Π6 νἱβιἰαἰοη οὗ {πῸ νη 5 Ὁ 

2 Ὁ Ἕ κ Ἕ 

Οαπηἶβὲ που, Ο ραγίϊαὶ 5]βερ! σῖνε [ΠΥ σεροβα 
Τὸ {Π6 νγεΐ ββα- Ὁ Οὐ ἴῃ δῃ Πουΐ 50 τπάθ, 
Απᾶ [1η {Π6 οαἰπηεβδί δηα πηοϑί 5{1Π6ϑὲ πἰσῃΐ 
ΠΕΩΥ ἰΐ ἰο ἃ Κιησὴὺ Ἴδη ΠΔΡΡΥ ἴον, 1ἰὲ ἄοψῃ! 
[ὕπεαϑυ 1165 {Π6 μεδᾶ ἰῃδί νγξαῖβ ἃ οσόννῃ.» 

2 7 27.) 7 τατ- τ: 

ΤΠαὶ ἰδίου 5665 οὐ {Ππ1|ηΚ5 ἢ6 5665 [6 {τιυβίγδοη οὗ 841] ἢϊβ βοθπγχες 
οὗ δι] ΟΠ. Δ Πα ΤΠΟΌΓΏ5 ΟΥ̓ΕΥ {Πεῖὴ δἰπγοβί ἴῃ [Π6 ὙΕΥῪ ἰεστὴβ οὗ ΚοΒμε- 
Ιεῃ, ““ἼΠΕΊα 15 ἃ 5οΥῈ εν]] νυ ]Οἢ 1 Πᾶνα 56εη ὉΠ 66Υ {Π6 5ὰη, τίοῃε5 Κερέ 
ἴοσ {Π6 οὐγηεῖβ {Ππεγεοῦ ἰο {ΠεῚῚ Παυχί.. ΤΕΥ ΡΕΥ5} ὈΥῪ εν]]} ἰγανδ1} δῃηᾶ Πα 
Ὀεσείίείῃ ἃ 50ῃ ἀπά ἴΠεγα 15 ποίῃϊηρσ ἴῃ 15 μαηά.. ΟΥ̓́Πας ρτοῆς παῖ ες 
{μαι παῖ Ἰασουγεα ἴοσ {π6 ψιηα ν᾽ (Εδςο]εβ. ν. 13---τ6). 

“ἐ566, 50η5, ψὙηῃαΐ [Πϊησϑ γοῖ δῖα! 
ΗΟ Πυϊοκῖγ πδίασε [4115 Ἰηΐο σανοὶί 
ἌΝΏεη σο]ὰ Ῥεοοιηδβ 15 οὈ]εοΐ ! 
ἘῸΥ {815 [ῃ6 ἰοο 5}, ονϑιτ-δηχίοι5 (αἰ 5 
Ηανε Ὀτοκα {ΠΕ 5θαρ ψι {πουρηΐβ, {Ππεὶγ Ῥγαΐηβ ἢ σδΓΕ, 
ἼΠΕΙΓ ῬοπμαῈ5 ΜΠ ἸΠαΒΙΓΥ : 
ἘῸΣ (Π15 {ΠΕΥ Πᾶνα δηρτοββεά δῃηᾶ ρ]]εα ὑρ 
ΤΗΘ σδηκεγεα Πεαρ5 οὗ βίγαῃρθ- δοῃϊενεαᾶ σο]ά ; 
ἘῸΓ {Π15 {ΠῈΥ πᾶνα Ῥεεη {πουρῃςι] ἴο ᾿ηνεβί 
ΓΠΘΙΓ 5οηὴ5 ὙΠ αὐίβ Δηα Τηδγ[184] ΘΧΘΥΟΪΒ65 ; 
Ἄ Ώοτα, {πκὸ τς Ῥεβ, ἰοἹ]τησ ἔγομι ἐν εΥΎ ἤοννοῦ 
Τῆς νιτίαοιυβ ϑυνεεΐϑ, 
Οὐτ {Π|ΡῚ5 ῥϑοῖζεα ὑΠ νναχ, Οὐσ τηοπῃ5. ἢ ΠΟΠΕΥ, 
γε Ῥπηρ 1ἴἰ ἴο {πΠ6 πῖνε, δηά, {κὲ 1ῃ6 Ῥέεεβ, 
ΑΥτΕ τηυχαοΊξα [ΟΥ̓ Οὐἵ Ραΐϊη5. ΤΠ ὈΙΓΕΥ ἰαβία 
ὙἹΕΙα 15 βηρτοββπιθηΐβ ἴο {Π6 ἐπάϊηρσ [αίΠοτ, ἢ 

2 Πέμ7} 7, τν. ἢ: 

ΤῊΣ Ἰεβϑοη οὗ {πμαἰ ἀξδιῃ- εα 15 ποί Ἰοβὲ ἀροῃ {Π6 ΠΟΌΪΕσ ε]επηθηΐβ ἴῃ 
1Π6 παίατε οὗ [Π6 βοῃ, δηᾶ {Π6 σῆδησα 15 ρεσίξοίεα, 

“Τῆς σουγβεβ οὗ 15 γουῖῃ Ρῥτοχηϊβεά 1{ ποῖ: 
ΤΠ Ῥτεαίῃ πῸ βοοῃξὺ εἴς 15 [αἰ Ποὺ 5. ῬΟΟΥ, 
Βαϊ Παὶ Ὠϊβ ψ]άπηεββ, τηουί πη θα 1 ΠὨ]Π1, 
Θοεμηδα ἴο αἴε ἴοο: γεξα, δἱ ἰῃδΐ ψευΎ τηοιηθηΐ, 



ΑΡΡΕΝΘΙΧ. 241 

(οηϑβιἀθγαΐίίοη, {τ δῃ δῆρεὶ, σδιηδ 
Απά ψῃρρεά (Π6 οἤεπαϊηρ Αἀδπὶ ουἱ οἵ ἢ]Π1, 
Ιβανίησ ἰδ ῬΟΩΥῪΥ 85 ἃ ραῖδάϊβε, 
Τὸ βηνεῖορε δῃα οοπίδίῃ σα] θϑίϊαὶ βρισιί5.᾽ 

7 1 51..1. 

6 ἰοο ἢαΞ ἰϑαγηΐ {ΠῸ ᾿θϑβοη οὗ ““ναη! οὗ νδηϊ65,᾽ ας 1{ ες Πἰτη 
ποΐ ἰο 1416 πιουδ]βίησβ, πκ Πόσα οἱ Τα π65 ΟΥ̓ 16 τηδ]σηδηΐ πλϊβδη- 
[ΠτΟΡΥ οὗ Τηοη, Ραΐ ἴο ““ξαγ αοά δπηᾶ Κεερ ἢΪ5 σοῃπηπηα πη θηῖ5,᾽᾽ ἴο 
Ἰιθσοῖος ἀβεάβ απὰ ΠΙσῇ ρῦτροβε, ἴο ἃ ἰαύρϑηδβββ οἵ πεαγί {κε {Παΐ οὗ [Πς 
1464] ϑοϊοπίοη. Ηδ Πεδῖβ Π15 5ο  ἀἸεῖβ ἤγουν [Π6 Ραγάξῃ οὗ {Π61γ Βα Πατὴρ 
Διά ἀδαίῃ ἀροη {με Κίηρ δηά ἔξε]β {Παΐ, 16 [Π6 πια]εβίν οὗ (ῃς Κίησ τεϑίβ 
ΟὨΪΥ ΡΟΠ ΡΟΠῚΡ δηά 5ίδίβ, {ΠΕῪΥ̓ αῖξ ποτα Πδη Πα] αϊσῃϊ: 

“ὍἼροη (ἢ Κίηρ! δῖ τι ΟἿἿ ᾿ἴνεβ, ΟἿἿ 500]5, 
Οὐ ἀερίβ, οὐσὐ σαύοί] υνῖνεβ, οὐσ ΟΠ] ἄγθη, ἂπά 
ΟἿΓἿ 51η5 ἰὰὺ οἱ {πε Κίηρ. 
γε πλιβί Ῥβδσ 8]]. 
Ο ΠΒατά σοπαάπίοῃ ! ἰννη- θοτη συ σγεαίηαβ5, 
ΘΌθ]Θοῖ ἰο ἰΠ6 Ὀτδαῖῃ οὗ βνευΎ ἴοοὶ, νγῆοβα 56 η58 
ΝΟ πιοῦα σδη ἴδε], θα Πἰ5 οὐνῆ ΠΏΡΊΩΡ, 
ὙΥΠαὲ ᾿πδηϊα Ππεατί 5 θαβε πιαβί Κίησϑ πεσ]θοΐ 
ὙΤΠαΐ ργαία πΊ6 εη]ου ἡ 
ΑΠπα ννῆδαί μανε Κίηρβ (ῃαΐ ρυϊναίθβ ῃανε ποί ἴοο, 
ΘΑΥ͂Θ ΘΕΓΕΙΠΟΠΥ͂, 58 016 σϑησγαὶ ΠΟΥ ΠΟΥ ἢ 
Αμα νῇπαΐ δὐὲ ἴποὰ, που 1416 σεγεπΠΟΩΥ ὃ 
ἍΥΠαι Κιπά οὗ (οά αχτἱ μου, ὑπαΐ βαἤεγβὲ πλοσα 
ΟΥ̓ πιοτίαὶ στιείβ [πῃ ἄο (ἢν νγουβῃὶρρεῖβὺ 
ΑΥ̓ΒΑΐ αἴθ (ΠΥ τεηίβῦ ὙΠπαΐ δὺς [ΠΥ σομηϊηρσδ ἴῃ Ὁ 
Ο σεΥθΠΠΟΠΥ, 5πδνν π16 Ραΐ [ἢγΥ ψοτίῃ, 
ΔΥΒαἱ ἰβ5 [ΠΥ 508] οἱ δάἀοχζαίίοῃ ἢ 
Ατί που δυρῃΐί εἶδα Ῥαΐ ρίαςθ, ἄεστεε δηά [Ὁ 0, 
Οτγεαίίησ ἀνα δηα ἴδαῦ ἴῃ οἰ πεὺ τηθη Ὁ 
ἌΝ Πθύθῖη ποι αὐτί ἰε585 ΠᾶΡΡΥ, Ὀεΐηρ ἔξαγε, 
ὙΠΔη {ΠΕ6Ὺ ἴῃ [βαιησ. 
αὶ ἀπηϊοβί που οἵ, ᾿ηβίεδα οὗ ποιηαρε 5νυεεί 
Βαΐ ροϊδοηεα ἤαδίίεσγνρ Ο, Ὀδ 5101κ, στεαΐ ριθαίῃεβϑβ, 
Απα ὈΙΑ [ΠΥ ΠΕΥΘΠΊΟΩΥ σῖγα π66 οὐτε! 
ὙΤΠΙηΚ δὲ τῆοὰ {π6 ΠΘΙΥ ἴενεῦ 11 σὸ οαΐ, 
ὙΠ {Π|168 Ὀ]ονγῃ ἔσουη δαἀπ]αίίοῃ Ὁ 
ἍΝ] 1 σἰνγε ρίδοα ἴο ἤδρχυσα δῃηά ἰονν ὈῬεπάϊησϑ 
Ο(δηΐβὲ που, σδη ἰποῖι σομηΠ]Δ η4᾽5ὲ {Π6 Ῥορσραῦβ ἱτπθα 
Ο(οτηπηδηα (Π6 Βεα!ἢ οὗ 19 Νο, μοι ργουα ἀζγεδπι, 
ὙΤΠαΐὶ Ρῥ]αγεα 50 δ ΕΠΥ τ ἃ Κιηρ᾽5 τε ροβα, 
1 δὴ ἃ Κίησ {παὶ ἢπά {ῃξθ, δπᾷ 1 Κπονν 
ΤΙ5 πο {π6 Ῥαϊπη, {Π6 βοβρίτε, δηά {πε Ἐ4]], 
ΤῊΘ βϑγοσά, [Π6 τηδοθ, {Π6 οὐοῃ ἱπΊρΕ Δ], 
ΓΗΒ [ηἰογ-ἐἰββυεα τορε οὗ σροϊὰ δηᾶ ρεατῇ, 
ΤῊΘ [αγοξά [16 ταπηΐϊησ ἴοτα {μ6 Κίηρ, 
ΤῊ [τομβ ΠΕ 5115 οὔ, ποὺ ἰῃς {146 οὗ ροτῃρ 
ὙΠαΐ θεαΐβ ἀροὴ {πῸ Πρ 5ποτα οὗ {Π15 σγου]ά, 

ἘΠΟΙΙΕΘΙΑΘΤΕῈΒ τό 
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Νο, ποί 41} (ἢ656, {Πγ1σα- σούσθουβ. σΘΓΘΠΊΟΠΥ, 
Νοί 411 {πεβε, [δά ἴῃ Ῥεα πτηδ]βϑβίϊοδὶ, 
(δῇ 5]6Ὲὲρ 50 βουπαϊν δ5 {16 ψυσείο θα 5]ανα 
ὝΝΙο, νι] ἃ Ῥοᾶγν ἢ] ἃ δπᾶ νδοδηΐ τηϊηά, Ἕ 
(εἰ5 ἰπὶ ἴο τεϑί, ογαυητηθα ἢ ἀἰβίγεβϑα! Ὀγοδά, 
ΝΕνΟΥ 5665 Πούπα πἰρῃΐ, [Π6 Ομ] οὗὨ Βε]], 
Ῥαΐ, πα ἃ ᾿δοίζου, οπὶ [Π6 τῖδα ἴο εί, 
νγοαΐβ ἴῃ {πΠ6 εγε οἵ Ῥῇοῦυβ, ἀπά 411] πῖσῃί 
ΘΙΘῈΡρ5 ἴῃ ΕἸγβίαμῃ ; ποχί ἀδύ, δἰζεσγ. ἄδννῃ, 
Το τῖςθ, δπα μεὶρ Ηγυρεγίοη ἴο ἢ15 Ποῖβδ; 
Απα [Ο]]ον5 50 {Π6 βνουγ πη Υ6ΔΓ 
ἍΝ Ι ργοδίδο!ε Ἰάθουτ ἰο 15 σῖᾶνε: 
Απά, Ῥεΐ [ῸΥ σΕΥΕΙΠΟΩΥ͂, ϑιοἢ ἃ ψτ]τείςῃ, 
Λνιηάϊησ ἀρ ἄαγϑ ΙΓ (011, πα πἰσῃς5 ἢ 5166, 
Ηδα (Πη6 ἰογε- μαῃα δπα ναπίαρε οἱ ἃ κΚίηρ; 
ΤΑ 5[ανε, ἃ ΤΟΙ οὗ {Π6 σους ΓΥ᾽5 ΡΕ8ςΕ, 
Ἐμ]οΥ5 1; Ῥαΐ ἴῃ ρύοβθ Ὀγαΐῃ 1π{16 ννοΐβ 
ὙΥΠαΐ νταίοῃ {πε κίησ Κεαερβ ἴο τηδϊηΐδϊη 1ῃς ΡεδςΕ, 
ἌΥΠοβῈ Πουῖβ ἰῃ8 ρεαβαηΐ ὑεϑί δανδηίαρεβ. 

ὙΠ. Το τ᾿ 

Απᾶ ἴῃ ἰἰπ6 βίγεησίῃ οὗ βοῇ ἐποιρη β ΠῈ 15 δ] ἰο ρσξαοῃ ἴο {π6 
ΓΌΓΓΠΠΓΘΙΒ (ἢ ]Ε5500 ὙΥΠΙΟΝ (Π6Υ ποεά ἴῃ [ἢ πδαιαϑῖ Ἀρρσόδοῇ ἴο ἃ 
ἩΟΤΏΙΪΥ ὙΠΟ {Π6 ἀγαπηαβ οἱ ΘΒδκεβρθασα ργδεβϑεηΐ ἴο τι5 δηαᾶ ἰο {ε]} 
{Π6η}, 85 Κομδίθείῃ (6115 ἢἰ5. γτϑαάδιβ, οὗ ἃ τἱσῃίθουβ πᾶσ νγηο ““ 5114}]} 
ὈΓΙΩΡ ΕΝ ΕΥΥ βεοζεῖ [Πϊησ ἰο ᾿ρῃΐ ψμθίμοσ 1 ὈῈ σοοά οὔ ναί μοσ 1 Ὀ6 
ΕΥ1]-" 

“Ε νΘΙῪ 5. ] οἰ 5 ἀπίν 15 {πεῸ Κἰπρβ, Ῥαᾷΐϊ ανευν σα] οἰ 5. 5011 15. ἢ15 
ΟΥ̓. ἸὙΠεογαείοσα 5ῃου]α ἜΥΕΙΥ 50] 16. ἴῃ [ῃ8 νγαῖβ (0 δ5 Ἐν ΕΥΎ 510 ]ς πΊδῃ 
ἴῃ 15 Ὀεα---ὐνα 5} ΕΥΘΥΥ τηοία ουΐ οὗ ΠΪ5 σοηῆβοίθηςθ, δη ἀγίηρ 50, ἀβξαίῃ 
ῖ5 ἰο ἴηι δἀναηΐασε ; οὐ μοί ἀσνίησ, [πε [1π|6 νγὰβ Ὀ]6βββά]νυ Ἰοβί νυ θύθῖη 
5.Οἢ ΡΙΘρΡαγαίιοη ννὰβ σαϊηθά : δηᾶ ἴῃ Ὠϊπὶ [Παΐ Ἔβοαραβ, ἴ ψψεῖα ποΐ 51η 
ἰο {πτηκ, {πᾶς πιαϊκίηρ αοά 50 ἴτεβε δῇ οἤξσ, Πα εξ πῖπὰ ουςΠνε ἰμαΐ ἀΔΥ 
ἰο 586 ΗΙ5 στϑαίῃθββ, δῃᾶ ἴο ἔββοῇ οἴμεῖβ Βον [Π6Υ 5που]ά ρσεραζα. ἢ 

7652} ΤΕΥ Με τ 

1 ἰαἶκα 1 {Ππαΐ, [ποιρἢ ἴΠ6γα τηΔὺ Ὀ6 ΤΠΔΠΥ͂ ΟἾΠΕΙ Ραββα Ὲ5 1π ΠΟΙ νγα 
ἴγασα 1ῃ6 παπᾶ οἵ {με Μαβίεσγ Ασεβὲ νγουκίησ ψ] ἃ τῆοσα Βα Ε]6 ΡΟνΕΥ, 
ΘΠΔΚΟΒΡΘΔΊΘ ΓΈβ 65 μετα, δηα ἴῃ [Π6 ρσδυεῦ {Πδΐ [Ο]]οννβ, δἰπηοϑί που 
ἃ ῬΑ.4116] ἴῃ 5 οἴ μευ ἀγδαιηδβ, ἢ15 ῃσῃμεβί εἴ ιοαὶ εἸεναίϊοι. Τὴ6 Πασοῖς 
501] 1η ΨΠοΙη Πα δ οαϊεα νυν ]δΐ ἴοσ {Π6 {1π|6 αἱ Ἰεαϑί νγὰβ δὴ 1464] {|Κ6- 
Π6855 οὗ ΒΙμη56][, Πα5 σοπαπεγαα {πε ἰετηρίδίϊοηβ οὗ 56εη568 ἰΠαΐ ἄβδερεῃ ἱπίο 
ἸΏ8]1166, ΔπΠα 85 ἢΪ5 [Δ Ηχϑά 1η {Πε πρῃίεουβ Ἰπαστηεπί οἵ αοά. Απα 
νὰ (Π15 {ΠΕῚα 15, 85 1 ἃ ἰδίεσ βεεηδ οἵ (Π6 ρ]αῦ, ἃ ἤβδ! ΠΥ σαρδο υ ἴοῦ 
1Π6 ῬΌΓΕΓ [ΟΥπὶ οὗ εη]ουπηθηΐ 5. 0ἢ δ5 Κοπα]είῃ 50 οἴζεῃ οοιηβεῖ5Β. ὙΠῈ 
Τα ΟΥ]64 ργοαϊραὶ μᾶ5 Τουηά [Πδΐ αἰζευ 411 [Πεσα ἀγα βοιὴβ [πῖηρθ {παΐ δῖα 
ποί δἰἐορείμε νδηϊίγ. 

“Α φσοοά Ιερ Μη} [8]] : ἃ βίσαισῃξε Ῥδοὶς ψν1}] βίοορ ; ἃ Ὀ]δοὶς θεασά νν11} 
ἴαχσῃ νὨϊΐα ; ἃ ἴαϊσ ἴδοβ Ψ1} τ] ΠΟΥ ; ἃ [1]] εγα νν1}} γγὰχ ΠΟ] ]ον ; Ὀυΐ ἃ 
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σοοά Ποατί, Καίο, 15 {πΠ6 βϑᾷῃ δηά {Π6 τηοοῃ, ΟΥ̓ ΤΑΙ ΠΟΥ (ῃς 5ιη απηά ποῖ 
[Π6 τηοοῃ ; ἴου 11 5ῃϊη65 ὈΠΡΠΗΐ, Πα ΠΕΥΕΥ σἤδηρσαβ, θαΐ ααρϑ5 15. σοῦγϑβα 
{γὰ]γ.᾽ἢ 

ΨΚ, Κ'-ν δὲ 2: 

ΟἹ ποῖα [Ἀ]1||6Υ 1Ππδίγαιίίοηβ οὗ {πΠ6 ἰδῆ ρου (Παΐ {Ππ|5 που] σοβ Οἢ 
[ῃ6 ΠοΟΙ]ον 655 οἵ [Π]ησ5 φαγί ]Υ 1 4ο ποί ἄννε]]. οΙβεν 5 Ἰαηγθηϊδίϊοηβ 
ΟΥΟΥ Πἰ5 [4]16ῃ στεαίῃςεββ : 

“ΤῊΝ 15 (ῃ6 5ἰαίβ οἵ παη: ἰο ἄδαν δ ρείβ ἰουίῃ 
ΤΠς ἰεηᾶεγ ἰθανοβ οὗ Πορα: [ο- ΠΊΟΥΤΟΥ Ὀ]ΟΞΞΟΙΉ5, 
Απᾶ Ῥϑαῖβ ἢ15. ὉΠ ησ ΠΟΠΟιτβ. [Π1ΟΚς ΡΟΠ Πΐμ), 
ἼΠα {πἰγὰ δ σοιηθβ 8 [πτοβί, ἃ ΚιΠησ [τοβί ; 
Αμπα σμεη ΠῈ {πη Κ5, σοοα ΘαϑΥ τῆδῃ, {111 βαγεὶν 
Η15 στγϑαίπεββ 15 Δ-ΤΙΡοπησ, ΠῚΡ5 ἢἰβ τοοῖ, 
Απά {ῃθη Πα ἔβ]15, 85 1 ἀο, 

ὙΖΟΖ. ΤΕΓΕΖΕΣ τπύτ τ: 

Ὑ011] σου ἴο τηοβὶ τα ἄθυβ. ΤΠ ἐπουρὮί {Παὲ “΄ α5 {Π6 σσδοκ]ηρ οὗ [ΠΟΥ Ὶ5 
ὈΠΩ͂ΘΥ ἃ Ῥοΐ, 50 15 {π6 ἰδιισῃίεγ οὗ οοϊβ,᾿ ἢπάϑ 115 αρὲ 1] πϑίγδίϊοη Αἰ1Κα 
ἴῃ [ῃ6 Πρ Ἐ ΟΣ ΠΥ οὗ 5ΠΔΙ]ον ψηο ἰοαπα Π15. “ ἀε]Πσηςβ οὗ [πε βοῃβ οὗ 
τ6 ἢ 1ῖἢ [Π6 ΤΠΘΙΤΥ ΠΙσἢΪ5 οὗ 5ῖη (Πδὲ Π6 γευηειη τε ἴῃ 5... Οεοῦρε 
ΕἸ614ς5 (2 2727), 7 Κ7. 111. 3), δηα γεῖ πῖοσα ἴῃ {πΠῸ ἀξαίῃ στποῦί Ποπουΐ οὗ 
[Π6 βαρσετηβ 7εϑίευ, “ Π5 ΠΟΒ6 85 5027 85 ἃ ΡῈη δηᾷα ὈδΌΡΙ]Ιησ οἵ σύξεῃ 
Π6145᾽" (Ζ7εγ17}»ν9 ΤΌ 111. 3), 815. ΟὨΪΥ͂ Πυγβ8 5] 6 ποίησ {πΠ6 τπουρῃξ οὗ αοά 
Δηα οὗ τερεπίδμοθ, ἴῃ [ἢ 6 τ] 5ΟΥΥ ἰΠδι ἰαπισῃΐ (Ἰοιοαβίευ 411} ἴοο ἰδία {πὲ 

““ΤῊς (οὐβ αἵα Ἰιβί, δῃᾷ οἵ οὔὐσ ρ᾽βαβαπί υἱσεβ 
Μαῖα :πϑίγαπηθηΐβ ἴο βοοῦγσα τ15.᾽ 

Ατηρ Ζέα7, Ν. 3. 

ὙἼΠΕῈ [οπρεσ {Παΐ τϑυηδὶηβ ππηηονεα “ΠΥ σε ἰο ἀο εὐ]], θεσαιιβα 56Π- 
ἴεποβ σαϊηβί 8Π ΕΥ̓] σοΟΥΚ 15 ποΐ Ἔχεουίβα βρεβα!]ν᾽" (Εςο]. ν11]. 11) 15 
Ῥτγοιρῆηϊ Ὀεΐοτα τι5 ἴῃ (ἸἹοποεβίεσ 5 σοη εββίοῃ 

“ Ἡρανθηβ, ἄθαὶ 50 5{1|} 
1,εἰ {Π6 βυρετγῆποιις πὰ 1πϑί-αἸείε τηδῃ 
ΤΠαΐ 5ἰανεβ γου ΟΥΙΠΔηςΘ, παῖ Ὅ0}}} ποῖ 566 
Ββοδιιβα μ6 (οἵ ποῖ ἔξεὶ, ἔδεὶ γοῦῦ ρονεσ 486 Κ]γ.᾽ 

Αγ Ζεῦ, Ἐν: τ- 

ΤῊΘ ΞΌΡτεμηα τη] σηϊν οὗ {ππ τηοοά {παΐ μαΐθϑ Π|6 Ῥθοδῦβα 1 Πὰς 
τηδάβ 1πΠ|6 Παίεξι] 15 βεεη ἴῃ ἈΙΟΒατά 171. 

“Ὁ σονγασαὰ σοηϑβοίθπμοθ, μον ἀοβὲ που Αἥῇιοί ! 
υ Ἂ ΒΕ 5 3ε εν 

ΜΥ οοπβοΐεποβ μαίῃ ἃ ἱποιυβαηα ξανθαὶ ἰοησιιοϑ 
ΑΠα ΘνΕΥΥ ἰοησιια Ὀησδθ ἴῃ ἃ 56 εγα] (416. 

εν κυ 3 τ τι Ξ- 

ὙΠΕΙΘ 15 ΠῸ ογϑαΐατα ἰονθβ π16: 
Απᾶ 11 αἷς, πὸ 500] 11} ΡΥ τι: 
ΝΑΥ, σδγεΐίοτα 5ῃου]Ἱά πεν ϑίποβ ἐπδξ 1 τηγϑβεῖῇ 
ΕἸΠα ἴῃ τ γϑε1 πὸ ΡΥ ἴο τηγϑεϊ.᾽" 

Δῆἰλαγά 777. Ν. 3. 

16---.2 
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1 νου] ββοῖὴ Πονγανεῖ, 85 1{ [Π6 τηγγδα-τϊη 464 ρΡοεὶ ἔα] {Πδὲ 6 
84 ποί Ἔχῃαιβίβα [Π6 ΤΔΗΥ δϑρεοίβ οἵ ψνῆηδί νγε ἤᾶνε οδἹ]εᾶ {ῃε Κ ομεί βίῃ 
τηοοά οὗ τηϊη4, ἐΠδἰ Πετα γεῖ σα πηαϊηθα ἴο Ἔχ 1Ό1, ἴῃ ἐπεῖσ Πρ οϑί τηδηϊ- 
[δϑίδίίοηβ, {ΠῈ6 σεϑα]β ἴο ὑγ]Οἢ 1{ Ιεδ 5 ΘΠ τδΔῃ 15 ονεῖ-τηβίεχεα Ὀγ 1, 
ΟΥ̓ ἴῃ 15 ἔχῃ, πηδϑίευβ 1{, ἀπά [Π6 ψουκβ οὗ [Π6 ροεί᾽8 τὶρεβί δηά Ὀεβί 
γεξαῖβ, δηἀ οὗ [Π6 βιρσειηε οὐ] πηϊηδίϊοη οὗ ἢΪ5 ατί, Ὀσησ Ὀαίοσα τι5 δοσογά- 
ἸΏΡῚΥ {Π6 οπατγδοίειβ οἵ Ηδηϊεί δηᾶ οἵ Ῥζόοβρεγο. 1 δοοβρί, 85 ἴῃ ρατί 
αἀδαπαίθ, [ῃ6 δηΑ] γ515 οὗ {Π6 [Όυτηεὺ ομδγδοίεσ γῇ] σοείπε Πδ5 ρίνθῃ 
45 ἰμαΐ οὗ ἃ τϑη ὉΡροὴ ΨΠοῖὴ 15 αἰ ἃ Ὀυγάξῃ ν᾽ ]Οἢ ΠΕ 15 ποΐ βίγοησ 
ΘΠΟΙΡη ἰο ὈεδΥ, δπα νυ ΐο {Πεγθίοσα αἰβίασοβ {π6 Ὀαΐδηος οὗ ἱπουρῃῖ 
804 011. ΕὙΟΠῚ [Π6 βίδηα-ροὶηΐ οἵ οὐσ ρσεβϑεηΐ ἘΠ] ΙΓ 50Π16 [ΓΈ5ἢ εἰ6- 
τηθηΐβ πᾶνε ἴο Ρ6 δά δά ἴο {Πδΐ δηδ]γ51ῖ5. [ἢ Ἡδη]εῖ {Π 6, ῬΥΪΟΥ ἴο {Π6 
ἀἸβοίοβισα {Ππαὶ Πδπηΐβ Ὠϊπὶ αἰζεγνναγαβ πἰσῃξ δΔηα ἄαγ, νγα πᾶνε {Π6 ΠΙρῃαβί 
ἴγρε οἵ {πΠ6 Κοπβιβίῃ βεδύοῇ δἰζεσ Παρρίηβββ ἴῃ [Π6 ραίῃ οἵ ουἱίασθ. ΑἹ] 
Ρετβοίοη5 πᾶνε ταί ἴῃ πη. Εἰ6 15 ποίῃϊηρ 1655 [Π8ῃ 

“ΤῊΣ σου 615, ΒΟ] 165, βομοΪαυ᾿β, εγς, ἰοηρας, ϑνοσζά, 
ΤΠῊΘ ἐχρεοίδμου 8Πη6α τοβα οἵ {πε ἰδἰγ βίαίβ, 
ἼΤΠΕ ο]αβθ5 οἵ [δϑῃΐοῃ, δηα {π6 τηου]Ἱὰ οὐ [ὈΥΠῚ, 
ΤΠῊς οΡϑβεγνεᾶ οἵ 411 οὔβεύνεϑβ. "ἢ 

Τα γεῖοί, 111. 1. 

Ης Παϑ5 βἰπαϊεα τηδηβ 116 δηα πδίασε 1655 ὈΥ {Π6 ῬΡείβομδὶ Ἔβχρεήδηοα οἱ 
{ΠῸ6Ὶ0 [011165 δηα {ΠΕ ]γ 51η5 (ἤδη ἴῃ {π6 ἀγαηηα ΏΪΟΠ ““Πο]45, 85. ἔψεσα, 
[Π6 ΤΩΪΤΟΥ ὉΡ ἰο παίιτο. δ βῃγμικβ ποτὰ ἰΠ6 σοαῖβα τανε Ὁ οὗ {πε 
Ῥχΐηοα5. ΨΠΩΟ ““ ἀὐ]ηἸς ἴῃ {Π6 πηουηϊηρ," Κααρίηρ ῸΡ ἃ ουβίομῃ ΨΏΪοῆ 15 
ἐἐτηοΥ6 ΠΟΠΟΠΓ͵ΓΘα [ἢ {Π6 ὈΥΈΔΟἢ [Π8ῃ 1 {Π6 ΟὈβούνϑηοθ. ἡ Ηδ 5668 [Ὁ Υ 
νν]βάουῃ, δηα 1{ [οὐ [Ο]]Ὺ 4150, ΟὨἹΥῪ {παΐ ἢδ τηΔΥ 566 “"νγηδί 15 (ῃδί σοοά 
ἴου ἴῃ6 50ῃ85 οἵ πχξὴ ΨΏΙΟΩ [ΠΕῪΥ 5Ποι 14 ἀο ἀπαᾶςετ Πεανεη᾽ (Εδο]. 11. 3). 
Ης 15 Ῥεσιπηϊηρσ ἴο [66] (ῃ6 πῆραΐβα οὗ ἃ πεν αἰξεοίίοη, ἴῃ 1(56]{ 8 Ρατε 
δΔηα ΠΟΌΪ]6 ΟΠ6, ἴοῦ ΟρΡἢ 6114. ῬΟββιθ]Υ {ΠῈΓῸ αὺα τηθιηουϊαβ ᾿γίησ ὈΘΠΪπα 
οὗ δῇεοιίοῃβ 1655 ρᾳσγα ΜΏΙΟΏ Ἰυβιπεα (Π6 νγαγηίηρδ ἰΠδΐ 1,δογίεϑ σῖνεβ 
Ὧ15 βἰβίεσ: 

“61 δὴ ΠΊΥ561{ 1ηἀϊδγεηί μοησβί ; Ραΐ γεῖ 1 σου]α δοοιῖβα της οὗ 580 ἢ 
(Πϊησθ παῖ 1{ σγεῖβ Ὀθίζευ ΠΥ ποῖ ΠοῚ Πα ποΐ ὈῬΟΥηΘ 116: 1 8Π1 νΕΙΥ͂ 
ΡΙοσα, τανθηρσοῇα!, ΔΕ] ἸΟῈ 5; ὙΠ Τηογα οἤδμηοεβ δἱ ΤΥ Ὀδοὶς ἰμδη 1 
Βανε {μουρῃϊςβ5 ἴο Ραΐ {Π 61 ἴῃ, ἱππαριπδίϊοη ἴο σῖγα ἔπ θῚὴ 5886, ΟΥ̓́[1Π16 ἴο 
ποὺ ἘΠΕΤΗ 11:0: 

Ταηιρί, 111. 1- 

ΗΙ5 ἀϊξβοονεγυ οἵ {π6 [δύ] ]6 ἀἰβοσάθσ ἴῃ {πῸ νου] {Παΐ βαυγοιη 5. ΗΪΠῚ 
ἢδ5 νγδκθηθα σοηβοίθηοα ἴο 8 ἀἰβοουηηηεπηΐ, ρε Πα ρ5 ἃ τη] Ἔχασσεγα- 
(ἴοη, οὗ ἃ 16 ἀἸβοσαάθγ ἴῃ ὨϊΠ1561{, δηα {15 Ὀθοομη65, 1η 115 ἴα Γἢ, Δ 6ἢ- 
[β6Ὀ]Π]ηρ Ε]απηεηΐ Πἰηἀθυηρσ Ὠϊπὶ ΠομΣ Ὀδατίησ [πΠ6 Ὀυγάξηῃ (παΐ 15. ἰδϊά 
ὌΡΟΠ ΠΪπ ὈΥΑνΘΙΥ {6 ἃ τη. Ηἔδ τεργεβεηΐίβ {Παΐ δβρεοΐ οὗ ἴΠ6 ΚΚοῃε- 
Ἰθῖἢ ἰθιῦρθυ οι Πδά 1(5 ΙΓ ἴῃ {Πς 5σῃί οὗ ᾿πἰαυϊγ γΠετα 1 Ἰοοκεά 
[ΟΥ τἱσῃίθοιβη 655 (Ε00]. 111. 16), οὗὁἨ ρονγεὺ οῇἡ {Π6 5146 οἵ [ῃ6 ὀρρυξβϑουβ 
Ὑ 1116 ““[ῃς Ροοῦ μά πο σομηξοσγίοσ ᾿᾿ (Επςε]. 'ν. 1). ὙΠΕΓα 15 βοιηθίῃϊησ 
βισῃϊποαηΐ ἴῃ [Π6 οοπίγαβι θεΐνγεεη ἴΠῸ ἡ] Δ6Υ γεῖ 1655 Ῥαϊαποεᾶ ἐπουρῃῖ5 
οὗ Ο6 οῃ ΠΟΙ γαβίβ {Πῃ6 Ὀυγάξῃ οὗ {πε ““ ψουἹά ἴῃ {πΠ6 πεατί᾽ (Εςο!. 111. 
τὴν, (Π8 ππίδι Ποιηδ}]6 Ἰηγϑίευυ οὗ [Π6 τ οσγα] ΔΠΟΠΊ41165 οὗ {Π6 ἀΠΙνΈΥβ6 
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ΔηΩ [Π6 σα] ΠΊοΥ, πλοῦ ὑγΟΥ]]Υ ργαοαρίβ οἵ ργπμάθηοθ νυ ἢ οοιηδ [ΓΟΠῚ 
Ῥοϊοηΐπβ ἃ5 οὴ6. ΨΠΟ 11ὰ5 ΘΊΟΥΩ ΡΊΥΘΥ ἴῃ οουγία Δη6 βἰδίθογαίι. 500 ἢ 
ΡῬΙεσοθρίβ, 1 15. ΒΕ] {Π6 ἰθβθθοη ΨΏ10 ΘΠ ΔΙςθβρθαγα τηθαηΐ ἴο δας, ἀγα 
οὗ {|| ναϊαθ ἴῃ τη] ηἸβίθυίησ ἴο ἃ τη]η4 ἀἰδθαθε. ὙΠΕΘΥ ΤηΔΥ 4ο ἰοῦ 
1Δοτίος Ρὰΐ ποῖ ἴοσ ΗἩδιη]εῖ. ὍΠΕΓΘ 15 ἃ 5 σα]αν γα Ὁ] πο 6 Ὀαίννεθη 
ἴ[μοβε ρτεοαρίβ δπά Βαοοη᾿β Εββαυ (Χχν11.) οἡ “Τ͵ανο]᾿ ΠΏ ]οἢ ΠΑ] Γ 5πρ- 
σεϑίβ ἰῃ6 πουσῃΐ {παΐ {Π6 ροβί, ποίϊηρ' {πΠ6 ψψεαῖὶς ροϊηΐβ νυν] ο ἢ. 5. οἢ ἀπ 
ΕΥ̓́Θ 85 15 σοι] ποί [41] ἴο ἀἴβοθγη ἴῃ ἴΠ6 οπαγαοίοσ οἵ Πϊτὴ ὙΠῸ νγαβ {Π6 
ες σγραίοϑβί, νυ ιβαϑί, πηθαηδβί οἵ τηδη]οη4,᾽ δηά ᾿πηραίϊθηὶ οὗ {π6 ρβάδηίς 
τη γα] ]Ἰβίηρϑ ἰΠπδἰ Πδα ποίῃϊηρ ηβυνευϊηρ' ἰο {Π6 πὶ ἴῃ {Π6 ΤΔη 5 ΠΟΥ [1{6, 
μαᾶ ἰπδὲ ἴγρε οἵ ομαγζαοίθυ 1 ἢ πη ἤθη ἢ6 ἄταν (Π6 ροτγίτγαϊξ οὗ 
{Π6 ““Ὑὰϑἢ ᾿ηἰτιἀϊηρ' [001 ΠΟ 506 Π165 δ η4 Ρ]Δη5, δη4 τἰ{6γ5 ἢ15 ὑνου ]γῪ 
ΤΩΔΧΙΙ5 ἃ5 1 ΠΕῪ γεγα [Π6 οτδο]θ5 οἵ ἀοά!, 

Αμᾶ νμαΐ τηαῖκας (Π6 Ὀυτάδθη τόσα ᾿ηἰο]ογα Ὁ] 6 15 {παὶ μ6 ἰ5. ποῖ 
Δ]ΠΠοννεα ἴο Ῥθαγ ἴἴ Ῥϑ ΕΘ ΠΕ]Υ δηα ἴἰο γεΐίεσ 1 ἰο {π6 Ἰπάστηεξηϊ οὗ [ῃς ΒΌ]ΟΥ 
ὙΠῸ 0011 Ὀσησ “1Πς6 δεοτεῖ (Πΐηρβ ἴο Πρἢΐ, ννμείμεσ παν 6 σοοά οὗ 
6Υ11. ΤΠ ““ ψου]Ἱά 15 οαἱ οὗ Ἰοϊπι " δπα 6, δηα ποῆς οἰπεύ, “15. ὈΟσῃ 
ἴο 56εἰ 1 τῖρῃι." Ηδ τὰυβί 6 {Π6 τη] η!βίεσ οὗ νεηρσθδηςθ, δηα ἴῃ ἰαἰκίηρ 
{παξ οὔἶοα προη Πἰπηβε]Γ μα ἀοεβ θαΐ πηᾶκα 81] {πηρϑ υγουῦβα θοῇ [ῸΥ ΠΪΠ1- 
561 δῃᾷ οἴμεοῖβ. Απά 50 {π6 ννδαγηθϑϑ οὗ 11|6, {π6 ““ταζΐας τἱαφ7ιε72" [41]ς - 
ΟἹ Πἰπὶ ἃ5 1 ἀϊἸ4 οὐ ΚΚομείειῃ, Βεῖον ἢΪ5 βιπηα]αίεα τηδαη685 {Π 6 γα 15 
[Π6 ΓΕ 8] 158} 1 οἱ ρβϑϑ: τ στὴ : 

“ΤΕ ροε5 50 ΠΘΑΥΠΥ͂ ΜΙ ΤῊΥ ἀἰσροϑιίιοη {παὶ [Π15 σον [τὰπ|6, {Π6 
Θαυί ἢ, βθθ 5 ἴο 116 8 βίβυἹ]θ Ῥχου] ΟΠ ΟΥΥ͂ ; [Π15 τηοϑί Ἔχοθ]]θηΐ σΠΟΡΥ (6 
αἰτ, ἸοΟΙς γοιι,---ἰ 15. Ὀτάνεα ο᾽υ πδηρίηρ Πυιηδπηεηΐ, [Π15 τηδ] ϑίισαὶ τοοῦ 
{γεἰε4 ψν 1 σοϊάθῃ ἤγθ, ΨΥ ἰ ἈΡΡΕΔΙ5. πὸ οἰπεῖ {πῖηρσ ἴο πα (ῃδῃ ἃ 
ἴοι] δηα ρεβίι!]εηΐ σοηρτερσϑίίοῃ οἵ νὰροῦϊβ8. αὶ ἃ Ῥίβοβ οἵ ψουΐ ἰ5 
ἃ τῆδη Σ Ηον ΠΟΡΪΩ 1 γεαβοη ἐ πον ἱπῆπι6 1η [ποᾺ]{γ ξ ἴῃ ἰΌΥΠ), 1 
τιονίηρ, πον {Κ δῇ δηῆρε]! ἴῃ ΔΡΡΙΘΠΘηβίοη ΠΟΥ [πῶ ἃ ἀοά! (ῃε 
Ῥεδυίν οὗ {Π6 νου], {Π6 ραγαροῃ οἵ 8δῃ1π1α}5 ἢ δπά γεῖ ἰο πὶ νγῇηαΐ 15 

1 ΤῊΘ βιιρσεϑείοη πᾶν 56 απὶ ὈοΪ]ά, αἰπιοϑὲ ἕο {π6 νεῦρα οὗ ραγαάοχ, διιξ 15. ποῖ 
τηδάβ νἱτῃοῖ ἃ [Αἰ τὶν οἷοβα βειάν οὗ {π6 οὐἱὶρῖπαὶ απα 1πΠ6 σοπηΐεγρασί. ὙΠα6 σοϊποὶ- 
ἄξδησθβ νη ἢ 1 Πᾶνα Ροϊηίβα οαἵ Ρεΐννεεη τῃ6 σοιη56] οἵ Ῥοϊοηῖτ5 ἀπά [6 Εββαν οα 
Ἴτανοϑὶ ἀγα. 1 ΜΠ 6 δάἀμηεαὰ ὉΥ δὴν οπα πο ΜΠ ἴαϊκα {π6 ἰγοι]8 ἴο σομηραγα 
16 πὶ, βίσικίηρ ἐποιρῃ. [τ πᾶν 6 5αἱά ἔιυγίμοσ ἴπαξ {πΠ6 ΨΠΟ]Ὲ Ρῃγαβθοοσυ οἵ 
Ῥοϊ]οπίμϑ, βῃγενν ἃ γεῖ 5] σηΕν ρεάδητὶο, 

“Π}] οὗ νγῖβε βανγϑ δῃά πηοάδσῃ ἰπϑίδαποαϑ᾽" 

σοΥγεβροπάβ ἴο {πδὲ οὗ Βδοοη 85 {Π6 ςο]]βοίου οὗ ἀρορῃίμερπηβ δηα τηαχὶ 15 δηά σιΐεβ 
οὗ ργυιάξηοβ. Μααν ψμ ποῖ {ῃΐηῖκ ἔπαξ Πα Καθρεαγα, {πγουρῃ Ηδπ]εῖ, υἰίεγεα Π15 
βθῆβα οὗ [π8 ἱπηροΐβποβ οὗ βοῇ σοση5615 45 ΔΡρ] α ἴο {πΠ6 ἀβερεῖ δν}β οὗ {Π6 οι], 
Μ ΠΕη Πα πλαῖκεβ {πὸ Πδ] Ἐ ἀϊβίγαοϊεα ρυῖποα ἄξοϊασα 

ΕΥ̓ 68, ἔγοιῃ [6 ἴδ 0]6 οὗ ΠΊΥῪ ΠΊΕΠΊΟΥΥ͂ 
11] ψὶρα αὐγαῦ 411 {γῖνιαὶ οπά τεοογάς, 
ΑἹΙ βανγ)ἷὸ οἵ Ῥοοῖκβ, 411 ἔογπηβ, 411 ργβββιιγες ραϑί, 
Πα νου πα ορβεγναίίζοῃ σοριθα {πεγα." 

Βαςοη᾿β τἶῖβα προὴ Βαεὶρ μ᾽5 [41], ἀθοιιξ {π86 τἰπθ θη Ηδπ]εῖ γεσεϊνβα Ἐπ ροεῖ 5 
1αϑὶ γανίβίοῃ, απ {π6 ρατί {παῖ ἢβ μϑά ἴβδκεῃ ἴῃ [ῃ6 ργοσβεάϊηρϑ αραϊηβί Εββαχ ἡγε ποῖ 
1Π|κεὶν ἴο νη {π6 δἀπιϊγαίίοη οὗ ἃ πιδῃ οἵ ἰεϊζετ ῆο μαά Κπονῃ βοπιθιῃϊησ οἵ Ὀοῖἢ 
Πἷ5. νἱοιῖπη5. ΤῸ διοῃ ἃ τηδη 6 πιᾶαῦ ψΜγ)ὲ2}} πανβε βεειηθεα ἴο εἰπθοαν {πὸ ᾿πἰτχισιίηρ 
δἰαϊθογαῖς δ5 ΜῈΠ δ5 ἴῃς ρεάδπίγυ οὗ Ῥοϊοῃϊι5. 
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{πὶ5 αυϊηΐεβθεμοα οὗ ἀιιδὶ  Μδῃ ἀε]σηΐς ποῖ τη6 : ΠΟ, ΠΟΥ͂ ΟΠΊΔΗ 
πο (ΠΕγ.᾽ 

αηιῖοί, 11. 2. 

Ηδβ {πΠῸ πεῖηα οὗ ““Ν δηῖϊυ οἵ Ν᾽ δηλ ῖθ5᾽) Ἔνεὺ Ῥθθῃ αἰίετεαᾶ ἴῃ ἴοη65 
οὗ ρῥτοίοιηαου βϑάπεθο δ (Π6 ἸΤΟΠΥ οἵ {Π6 οσοπίταβδί Ὀείνεεη {ΠῈ 
1468] δῃά {ῃ6 δοίμαὶ ἴῃ 11{6 Ἔνεῦ Ὀθεη Ἐχρυθββϑθα τήοσα ἰοσοι]γν Ὁ 
Απά ψ ἢ (Π15 Πθγα σοτηθ5 {Π6 ἐπουρηξ οἢ ΏΪΟῆ ΚΟΠΕΙθίἢ τηρς {ΠῈ 

Οἤδηραβ ἰΠαΐ ἀξαίῃ 15 Ῥδίίευ {πδη 116 (Ε0ο]. νἱ. 3, νἱϊ. 1), ἰτανειβεα ἴῃ 
115 τὰστ Ὀγ {Π6 Τπουρῆϊ {δι 11|{8 15 θείου [Πδη ἀδδίῃ (ἘΠ ο]. ἰχ. 4, 9, 10), 
[πη6 πονῇ [ἤδη [Π6 πηϊκηοννῃ, [Π6 σεγίδι 65. οὐ {π6 ργθβεηΐ Πδη {Π6 
πησαγίαϊη σἤαποθ5 οὗ {Π6 διίαγα. 

“ΤῸ Ῥ6, οὐ ποῖ ἴίο Ρε, ἰπαὲ ἰ5 {ῃ8. φαρϑβίϊοῃ :-- 
ὙΥΠΕΙΠΟΥ 15 ΠΟΌΙΟΘΥ ἴῃ {ῃη6 τηϊηά, ἰο 5 ευ 
Τῆς 5]11ησ5 Δη4 διΐονδ οὗ ουπίγασξοιβ ἰοτίπηδ; 
ΟΥ ἴο ἴακε διτὴβ αραϊηϑδί ἃ 56ὲ οἵ γον 165, 
Απα ὈΥ ορροβίηρ, 6πα {πεπὶῦ ΤῸ ἀϊε,---ἰο 5166 ρ,--- 
ΝΟ τηοτθ; 8ΔΠη4, ὈΥ͂ ἃ 5ἴξεερ, ἴο β58Υ ψε επά 
Τῆς Πεαγί- οῃθ, δηᾶ ἰπ6 {πουβαπα παίαγαὶ 5 οο 5 
ὝΤΠαι Ποοῆ 15 ΠΕΙΓ ἴο, --- ἘΞ. ἃ σοῃϑυτη τ Δί ἢ 
Τανοῦιν ἰο Ὀ6 νυ 5 4. Τὸ α16,---ἰο 51660,--- 
Το 5166}! ρείοῆδηος ἴο ἄγβδτη ;- ταῦ, {Πεγεο 5 {π6 στα, 
ὙὝΠαϊ τηδῖκο5. οδ] ΔΙ ΠΥ οἵ 50 ἰοηρ {Π|ὸ: 
ἘῸΥ ψΠῃῸ νου] ῬεαΥ [ῃ86 ὑ]ρ5 δηα βοούῃβ οὗ {{Π|6, 
ΤῊ ΟΡΡΙΘβϑου 5 ψσοηρ, (Π6 ῥγοια τηδη᾽5. σΟΠΕΠΙΠΊΕΪΥ, 
ΤΠΗς ῥδηρβ οὗ ἀ6βϑρ 5 ἃ ἰονε, (Π6 Ἰαννβ ἀεἰδυ, 
ΤΠΘ ἰηβοίθηοα οὗ οἴδοθ, δηα [ῃη8 βρυγτηβ 
ὙΠαΐ ρϑίϊεηΐ τηϑηΐ οἵ [ἢ6 ππνγουίῃΥ ἰαῖκα5 
ὙΝΠΏΘη ἢδ ΠΙμη561{ τηϊρῃΐ 15 σαϊθίιβ πγα]ς6 
Ἄγ ἃ Ῥατῖα θοάϊιη ΒΟ νοι] ἴαγαςε]5 Ῥεαῦ, 
Το σγιηΐ δηα ϑυγθαΐ ὉΠάΘυ ἃ νγθαυυ [6 ; 
Ῥαΐ τῃδὲ [Π6 ἀγεδα οἵ βοπγείῃῖηρ αἰζευ ἀβαίῇῃ, --- 
ΤῊςΘ τηάὶβοονεγ᾽ ἃ σοπηίγυ, οτη ἡ ηοβα ῬΟ 
ΝΟ {γάνε]οσ σείαγη5,--- ῬΖ2165 {Π6 Μ1]], 
Απα χηδῖκα5 τι5 σαί πευ Ὀεαῦ ἰῆοβα 1115 νγα Πᾶνα 
ΤΠδη ἢν ἰο οἰποῖβ [Πα να Κῆον ποί οἵὉ 
ΤΠι5 σοηβοίθποθ ἄοαβ τηαῖτα οονγαγάς οὗ ὰ5 8]}; 
Απμά ἰπτ|5 [ῃ6 παίϊνε πτ οἵ γεβοϊ ας οη 
15 510 1.1164 οἾΕΓ ΜΙ [ῃ6 ραῖα οαβίὶ οὗ ἐποιρῃΐ ; 
Αμα δηΐου βεβ οἵ σγεαΐ ρι(ἢ δηα τηοτηεηΐ, 
“ὙΝἢ [(Π15 τεσαγά {ΠΕῚΓ σαγγθηΐβ [ΓΠ ΔΌΥΥΥ, 
Απά ἰοβα πε παπηα οἵ δοίοῃ." 

ΤΠ ἤαριζοί, 111. 1- 

ΝΥ 8 [δε] {πΠαὶ ἤϑύθ, δ5 ἴπ {η6 οαβθ οὗ Κομορίβιῃ, [ῃ6 νγβαγίηθϑϑ οὗ Πί8 
01} ποΐ εηά ἴῃ βιϊοῖάθ, Ηδ (4115 ἴοο πιποῇ οὗ 1ἰ [οΥ {Πδΐ, σοπίβιηρ]αίεβ 
ἰἴξ δ5 ἃ βρβοίαίου ἤἴοπὶ ψἱ ποι, ΠΟΥ ]1565. ἡ 1ἴ, Πκὸ [΄ητ|65, ἢ ἃ 
1Ππουβαηα 51Π11}165.. Ῥεύῆαρβ, νγα πγιβί δα 4, δ5 [πΠ6 πουρῃΐξ οὗ {πΠ6 ἀη615- 
ΠΟΥΘΙΘα σΟΠΠΙΥΥ Πᾶ5 ΠῸ ρυτχίγιησ ΟΥ̓ σΟΠΙΓΟΙΠ σ᾽ ΡΟΥΕΥ, 85. σΟη ΒΟ ΠΟ 6 
Ιεαβ. ΟἾΪΥ ἴο οογγαγάϊοβ δηα ποῖ ἴο οοῦζαρσθ, 510 1486. νου] πανα ὈΈθῃ 
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[Π6 Ιβϑβϑὺ δυὺ]] οἵ [πΠς ἔνγο. Αβ 1 15, [Π6 σᾶποοὺ οὗ ῥῬθββι τ 5ΠῚ 5. ἀτίνοα 
ἱπυγατά απα δαί ἱπίο {π6 ἰητηοβί ρασίβ. γε οαηποί ἀοαθί Παὶ ΘΠ αἸκο- 
ΞΡϑασθ Πδά ββξεη {κ6 Ῥῃεηουηθηα 1Π δοίτι8] ᾿ηβα 1, Παα [ε]ὲ {ΠῸ ροβϑὶ- 
ΠῚ οὗ πεῖὴ ἴῃ Π15 οὐ θϑίησ, Τὴ πηοσδ] ]β᾽ηρ᾽ τ᾿ 6] ΠΟ ΠΟΥ ὈΘΟΟΠΊΕ5 
ἃ ΟΥ̓ΠΐσΑ] δηα Ὀιπιία] Ὀϊ Θυπ 655. Τί 15 7ι5ῖ δε {Π6 βο! ]οσαῦ {παὶ Πα 
ἰτβαΐβ. Ορμεὶα ἢ δῇ αἰπιοδὲ βανασα ἰδγοοϊίγ. [Ι͂ἢ (ῃ6 σμυγοῃνατά 
506 η6 ἢδ β5ρθαῖϊκβ ἃ5 οὴ6 ἴῃ γῃοπι {Π6 Τανεσθπος ἴου ΠαΤΉΔΉΙΥ 15 δχίϊη- 
συ βηθα, τηογα] 1565 οἡ {Π6 51.π}15. οὗ 1Π6 ἰαννγεῖβ, αηά οὗ ΑἸθχαπάου, δπά 
οἵ Ὑουοῖς, ἐπ6 νγε]]-Ἰονβα ΠΠε πα οἵ ῃἰβ θουῃοοά, ἰπ ἴοποϑ {Παΐ γϑυλϊ πα τι5 
αἱ οποβ οὗ [δαῖιθ5 δηά οὗ ΤΊ πηοη. ὙΠΕΙα ἀγα πο “ ἐπελγγηιας γ671|771,᾽} 
ἴῃ ἰΠαΐ βύγνου οὗ τηογία! ν, ΠαγαΪγ πλοῦ ἔπαη (6 γί «ϑαγαο,ίξτις 
ΠΟ ΤἜΠΉΥ ΒΟ ἢδᾶ5 ρΡαϊηἰθα 50 νἱνι αν, 85 νγὲ 5Π8]] 5εθ, ἴῃ Πὶς Ν᾽βίοη οὗ 
5η. Τὴα τὰ]ῃ 15 σομπηρ οθίθ, Οὐ 566 ΠῚ5 580... Βαΐ {Π6 ρδίδ]] 6] 15 ψ 
ΚοΠοΙθίἢ δπᾶ σι ἢ ΘΠ αἰκοορθαῦα Πἰμη56 1] σοσἹα ποῖ μαγα Ῥθεη οοι- 
ΡΙεία 1, ἴῃ {Π1|5 σαβ8 αἷβο, ῃθγε δά ποί θβθη ἴῃ Ηογαδίϊο, [68 ργεβϑεηοα 
οὗ 16 (δ: Π{ὰ] Ππεηά, [Π6 ““τηδῃ ψγῆο ρ]βαβείῃ (οά᾽᾿ (Εςο]. νἱῖ. 26), ἴο 
ὙΠΟΤῚ, 85 ἔτεα ἴτοιὴ (Π6 ραββίοηβ ἰΠδί ἤδανε ρπηρεά Πΐπ ἴῃ [Π6 αΌγϑϑ, μ8 
οἰἴησϑ, δ5 [ῃ6 ἀγονγῃΐησ τη ἰο [Π6 παπᾶ {μαΐ νγου]ά ἰαῖη Πᾶνε βανθα 
Πῖ. ἨἮΠ1Π5 Ιαϑὶ νογαάβ δῖα δά ἀγεββεά ἴἰο Πίτη: 

“(Ἡογδίϊο, ψῇῆδί ἃ ουπαθρα Πδτηθ, 
ΤΗΐϊηρς βἰαηάϊησ ἐππ ππκπόνγῃ, 5841} ᾿νε Ῥεῃϊηα με! 
1 που ἀϊάβε Ἔνεὺ μοϊα πὲ ἴῃ (ΠΥ Πεατί, 
ΑΡβοπὶ {π66 Πομ [δ] ]οΙγ ἀν 1]6, 
Απᾶ ἴῃ [Π15 Παυβὴ σου ἄταν [ΠΥ Ὀτεαίῃ ἴῃ ραΐη 
Τὸ [611 ΠΥ 5ίογυ. ἢ 

Τἤανγεζοί, ν. 2. 

Απᾶ Πεῖδ, 85 ἴῃ {πῸ σαβε οὗ Τίτηοη, {πα (ΑἸ ἘΠ ΠῚ] ἔΘ Πα 5665 ἃ σ᾽ ΠΟΥ 
οὗ Πορβε Ἔνεὴ ἴῃ [(Π6 {Πϊοὶς ἀδυκηθθβ. δ ψ1}] ποὶ ἀδβραὶγ ἐνεη Ππουρἢ 
[Π6 συ ῇεσεσ ἀ1ε5. Δηα τηδῖτα ΠΟ βῖσῃς Ηᾷδ ἴονεβ Πίπι, ψ}}}} ποὶ αοα 
[ογσῖνε ἢ 

“ΝΟΥ, ΟΥδοῖζα ἃ ΠΟΌΪς Ὠδασί. Αοοάᾶ πίρῃξ, συγεεῖ ρτίηςο, 
Απά ΠΙρμί5 οὗ δῆρεὶβ βίηρ' ἴπΠ6ε ἴο (ἢγ τεϑί. 

ΔαηγηἼρέ, Ν. 2. 

ΤῊς αϑβὲ ᾿Ἰηβίδπος ἰο ΒΟ ἢ 1 68]] δἰϊεπίϊοη, ἐπαὶ οὗ Ῥγοόβρεγο, μαϑ5 (ἢ 8 
5ΡΘοίδὶ ἰπίθγεϑί οὗ σἰνιηρ τι [Π6 ᾿αβί, οὐ 811 πὲ {πὸ 1αϑβί, αἰΐεγαησαβ οἵ {Π8 
στεαΐ Μϑβίεσ οἡ {με στεαΐ πηγϑίειυ. δὰβ 'ῃ 2 7α γιέ νγα αν [Π6 ὨΙβίουυ 
οὗ ἃ βῃιρνγεοκεα 500], 50 ἴῃ {Π6 Ζεηηδοςέ, δἰτηοβὲ ἃ5 1{ 1[[5. {Π||6 δῃηᾶ 1[5 
ΟΡΕηΐηρ 506 η6Ὲ5 νγεγῈ πιαδηΐ ἴο 6 ἃ Ρϑῖ8 }]6 οὗ [Π6 σίϑβίὲ δῃηά ἀτ οὗ {πΠ6 
ὑγΠ016 ὈοοΪς, νγε ᾶνα {πὶ οἵ οὔθ νγῆο ἢδ5 Ἔβοδρβά [τῸΠῚ βῃιρυνγθοῖς απά 
Τα δα [Π6 ἀεβιγεα πάνεη οὗ ἃ βαργεμια ἰγαπαα}}}1γ. Ῥτοόβρεῖο ἢαά 
βουσῃΐ νγιβάοπι δἱ ἢγϑι ἴῃ ἰΠ 6 “τὴν ὈοοΪς5᾽᾽ οἱ (ῃς τηδϊκίησ οὗ σῇ ἢ 
{μετα ἴα “πὸ επᾶ᾽ (Εςο]. χὶϊ. 12). Ηἰ5 “ΠΡ τγαγυ ἢ νὰ ““ἀπκεάομι 
Ἰαῦσα ἐποιρῃ." ὙὉπηαὶ 5ἰθπαᾶν μα Ἰοΐς τ Ἐχροβθα ἴο ἰγθδοθεσυ δηά 
Ῥαβθθῆθθβ. Ηβδ νγχὰβ σϑῃαί ουἂὝόξέ͵ ποτὰ [Π6 νου, ἀπα πον [5 ΠΟ] οννηθβς 
Ῥαΐϊ δ αϊἸα ποί ἢαίθ 1 οὐ ταὶ} αἱ 1ἴ, ἂς. ΤΙ ποη δηα Ηδιηϊοὶ 414. Ηδ 
δά ἰουπηά [ῃ6 νγε]]-βρτηρ οὗ ἃ πεν [Π{6 δηά μορε ἴῃ ἰπ6 ρυτγαβί οὗ 81] 
εαἰεοϊίοηβΒ. Ηδ οὐηϑ ἴο ΜΙταηάα 411 παὶ 5η6 μβαὰ δε ἴω ῃἷπὶ ἴῃὰ ἴπ6 
ὉΠΟΟΠϑοΐοι5 ΠΕΡ] ββηθββ οἵ ΠῈὺ ἰδ μου, 
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“0 ! ἃ σμουαθϊ τη 
ΤΠου νγαβὲ (μπὲ α14 ρύδθοῦνε τη! ΤΠοιὰ ἀϊ 5 5}2116, 
ΤηΓαβοα νυ ἃ ἰογπᾶ4ς6 ἴτοσ ἤδανθη, 
ἌΏΕη 1 πᾶνε ἀδοκεά {6 5εὰ ἢ ατορβ {1]] 56]; 
Ὁ παεγ τὴν Ὀυτάξη οτοδη᾽ ἃ; ὑῃ]Οἢ ταϊβεα ἴῃ ΠΕ 
Απ υπάεγροϊησ βίοιηδοῃ, ἴο ῬΘΔΥΓ ὉΡ 
Αραϊηβε ψμαΐ 5ῃοι]α δηβαα." 

7εηεεεζ, 1. 2. 

ΗΔ [5 ᾿βαγηί, ---- 9 Πα ς βρθαγα Πϊτηβα]Γ, σρεαϊκίησ [Πγοιρ Ῥγοβρεῖο, Πᾶς 
Ἰβαυηΐ,---ίπαΐ (6 βθηβαδ!ν (Παΐὶ ἀεῆ]εβ [ηεῸ ἢγβὲ βεγγίησς οὐ γουίῃῇι] 
Ιονβ 15 {Π8 τοοί οὗ 311 ὉΠ ίθγηθββ, [Παΐ [ΠῈ πη ΟΠ]Υ σδῃ (6 πηδη “Ἰἶνα Ἰογ- 
ΓΠΥ ψἱ ἢ [Π6 ψιία Ποπὶ μῈ Ἰονεβ᾽ (Επςο]. ᾿χ. 9), ἤθη ραϑβϑίοῃ Πᾶς 
Ῥεβη σοπίγο]]βα δηα ΡΥ Ὀγεβοσνεά [τῸΠ βίδίη, αηά 

“ἘΔΟΉ ἰο οἰΠεῦ σίνεβ (Π6 νἱγρίη Πεατί.᾽" 

Απᾶ ἢε ἴοο τηοσα]1565 οἡ ἴΠ6 σἤδησοβ δηα σἤδηροβ οὗ Π|ὸ τ] ἢ πς Ῥδίίευ 
[οὐτὴ οὗ ΕΡΙ συ γθεη σα] 655. ΕῸΓ ΠΙΠῚ 4150 

“.Α11 [ῃ6 ννου]α᾽ς. ἃ βίαρε, 
Ἀπά 411 [Π6 τἤβδῃ δῃηᾷα ὑγοθ ΤΊΈΥΕΪΥ ΡΪαγο 5," 

Ῥαΐ ἐπα ἐπουρῆς Ἰεδᾶς ἔο ΠΟ οὐηῖοαὶ σαν]]ηρθ, [Ι{ 15 ποΐ ἃ (τίβιϊδη 
νίον οὗ 18 δῃὰ ἄβαείῃ. ὍΤῇδ εἴῃϊοβ οὗ ΘΠ δ ζεβρθαῦα αῦὰ πὸ τόσα ( ἢτ]5- 
τ14ῃ, 1 ΔΗΥ Τ68] 56η56 οὗ {Π6 πχγογά, ἴδῃ [Ποβε οἵ ϑορῆοοϊεβ οὐ Θοείπα. 
Βαΐ 1 ἰ5. ἃ νἱεν (δἰ σοτημηθηάεα 1561 ποῖ πηπηαίαγα ΠΥ ἰο οὴ6 ΨῆΟ 
Ῥεΐϊηρ ΒΙΠγ561Γ [ῃ6 ογβαίου οὗ [Π6 τηΐτηϊο ἄγατηα (Πα πλϊττοσθα 116, Ρἱο- 
ἰυγαα ἴο ΠΙπΊ561Ε {ΠῸ στοαί Ὑου Κυηδβίευ ἃ5 Ῥεϊηρσ δ] οσϑίμου σι οἢ 8ῃ ΟΠ6 
45. ὨΙπη56], (Πη6 δαίμοῦ οἵ ἰη6 στεαΐ νγουἹα- ἀγαηλα ἴῃ τν ΠΙΟἢ ΠΊθη δηα νγο- 
Τ6 ἢ γε Π6 Ραρρείϑ. 

“ΓΤ ΉΕς6. ΟἿἿ δοίους, 
ΑΞ51 (οτοίοϊά γοῖι, σγεῦβ 411 βριτίβ, δηᾶ 
Ατὸ πηοὶ θα Ἰηΐο αἷτ, ἱπίο {πη δἱγ:; 
Απᾶ πκ [6 Ῥαβϑείθθς [τὶς οὗ [15 νἱβίοῃη, 
ΠΕ οἹοπά-σαρρεα ἴονγευβ, [Π6 ρούσεοιιβ ραΐαςοθϑ, 
ΤῊδ 50]6 ΠΠη [δι ρ]ε5 ἢ [Π6 στεαΐ σίονε 1536], 
ρα, 411 ἜΘ 1{ πῃ θυ, 5041] αἴβθοῖνο, 
Απᾶ, κα {Π15. ππϑαθϑίδ τα] ρασεαηΐ [δἀεῇ, 
1,θανα ποῖ ἃ τοῖς θεηϊηα. Ἄγε αἵ βοῇ βἰυβ 
ΑΞ ἀἄγϑαμπηβ δὺρ τηδάθβ οὗ, δπᾶ οὐὐἵ {|{16 18 
15 τοπηάοα 1 ἃ 516 6ρ.᾿ 

Ζεηιῤεδέ, ΤΨ, 1. 

ΤῊΘ Ῥδϑϑί θη ὑνΏ]Οἢ Παπηϊοα ἸΚοΠοΙθίἢ 15 αρβθηΐ ἔγοπὶ {5 σα πὴ 
σοηἰεβηιρ]αίϊνε δοααϊεβοθησα 1η ἴΠ6 ᾿που] δ ]6 γα ηβ᾽ οὐ 655. οὐ ᾿ππΊΔ ἢ 
1|6 απὰ οὗ {πε νγου]ά 1{561{. Τί τῇδ  Ὀ6 4ιεβιοηθα ρευμαρβ ΠΕ μου (Π6 
ῬΘΒΘΙΠ15ΠῚ ννὰβ ποί Ὀείίεσ πη {Π6 σα] ΠΊη 655, (ει γτηρ, Ἔνθ δραϊηβί 
115. Ὑ711}1, οὗ ΠΙΡΉΘΥ ρῬοβϑ  ὈΣΠ1165, πη 8 0186 ἴο βαίϑίν 156] ἢ ΔηΥ Ρε]ϊεῦ 
1Πδὲ τναβ, ἴῃ 15 βϑβθῆσθ, {Ππουρῇ πο ΓΟΥΠ14}}Υ, Ῥδης είς, δηα σγανὶηρ' 
ἴοτ {Π6 πιδηϊδβϑίδεοη οὗ ἃ ρεύβοηδὶ ΝΠ] σα ]]ησ' [Π6 νγου]ά ἴῃ τσ Θουι5Π 655, 
απ {πετείοτε “" Ἐχεουπίϊησ Ἰπασεπιθηΐ ἀσαϊηϑί ΕΥΕΥΥ ΕΥ]] σνουϊς.᾽ 
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Ομδ ποῖα ἰπβίαησα ἴῃ Μΐοῃ {Π6 ἢΠ4] ταβίπρ-ρΙαος οὗ ΘΑ] οβρθαγε᾿β 
{πουρης ἀηϑννοῖβ ἴο {Παΐ ἢ ΜΏΙΟΙ ΚοΠο᾽θίἢ γοβίθα ΤῸΥ ἃ {{π|6, δπα 1 
μανθ ἄομθ. Ποῖα 15 δ ποίῃου ἀγαπηα, Οὐγηιδοίγιθ (ΛΑ... 1605), ΠΟ 
αἶϑο Ῥείοηρϑς ἴο [Πη6 Ἰαίεδί σγτοιρ οἵ ΘΠαϊκοβρθασεβ νυ ηρσθ. [Ι͂ΙῈἢ {Παΐ 
ἄταπηα γγ παν ἃ Πιηοῖαὶ αἰγρα βιηρ ΟΥΘΥ [6 Βρροβεα οούρβα οὗ [ῃ6 
αἰβρι θά Ἰμηορεη. [Ι{ ἄοεβ ποί ἢεὶρ ἴο {ῆ8 ἀδβνείορηηθηΐ οὔ ΔηΥ 
σΠαγδοίθυ ἴῃ [Π6 ΡΙαν, Ὀκὲ σοηθ5 11, 85 1 σγεῖθ, ὈΥ̓͂ Ψὰὺ οἱ Ῥδυβῃίἢεβ515, 
Δ ηα {πογείοσα τὺ Ὀ6 Ἰδρὶπηδίοὶν σοηϑι ἀογθα ἂ5 απ θοαγιηρ (Π6 ροεῖ 5 
οὐ ἱπουρηςβ οὗ νηΐ, 1 πιθῃ σου]α σεῖ τἱά οἵ (Π6 Βυσ14] ϑούνίοα δηά 
ΟἴΠΕΥ σοηνθηίοηδ] ἀδοογιμηβ, νου α Ὧ6 {Ππ6 τὶρῆξ αἰίεγαποα [ὺσ βοῇ ἃ 
{πη6 ἀη4 ρἷαοσβ. ΑἈπα [Π8 αἶτρα γὰη5 {Πὰ5 : 

ΕΘΔΥ ΠῸ Τῇοϊ6 {Πη6 Ποαΐ ο᾽ {Π6 πη, 
ΝΟΥ {πες {πτῖοιιβ υἹ ευ 5 ταροβ; 
ΤΠου ἢν ψου]α]ν ἰαϑὶς Παϑί ἄοηθ, 
Ἡοπῖα ἂιΐ ΡΌΠΘ, δηα ἰδθη (ἢ νγαρεϑ. 
(ο]άδη α45 δηᾶ ρίγ]β 411 πγαβί, 
ΤΙ 1Κα ΟΠ ΠΠΠΕΥ͂ συνε ρεῦβ, σοιηθ ἴο ἀιι5ί. 

ἘδΑΥ ΠΟ πιοῦα ἴΠ6 Ποσγῃ οἱ {[Π6 στεαΐ, 
ΤΠοα αὐτί ραϑὲ {πΠ6 ἔγγδηςβ βίγοϊζ; 
Οδῇδ ΠΟ τΊΟΥῈ ἴο οΪοίῃς δηᾶ εβδί ; 
Το {ῃξδ6 {πᾳ τϑρᾶ 15 δας (ῃ6 οδῖ; 
ΤῊδ βοθρίγθ, ᾿Ἰδαυηΐησ, ρῃγϑις τηιϑί 
ΑΙ [ΌΠ]ονγ {Π15 δηα σομβ ἴο ἀπϑβί. 

ἘδαΥ ΠΟ τήοτα ἰΠ6 ἸΙσῃίηΐϊηρ-Π 45}, 
ΝΟΥ {π᾿ 411-αἀγθραάβα {ππη 66 γ-5[ΟὙΠη1, 
ἘδδΥ ποί ϑἰδηάθυ, σθηθαγα γα 5ῃ, 
ΤΠου Παβὶ ΠηΙ5Π6α ἸΟΥ δηα τηοδῃ ; 
ΑἹ]! Ἰονεῖβ γουησ, 411 Ἰονεὺβ πητιβί 
Οοηβίσῃ ἴο {πες δηά σομῖα ἰο ἀμί." 

Ογηιδεοζίγισ, Τν. 2. 

50. ΚομεΙθίῃ μαά βαϊά οἵ οἱά “Οπβ ρσεηδγαίίοη ραββεί ἢ αὐγαυ, δηά 
Δηοίπε  σοηθζαίίοῃ οουηθίῃ ᾿᾽ (Εςο]. 1. 4. “Απά μον ἀϊδθίῃ {π6 ψὶβα 
πΊΔη ὃ ἃ5 (6 ἴοο] " (Εςο]. 11. 16). ““Α1] σὸ πηΐο οπμβ ὈΪδοα; 811] αἵὲ οὗ 
1η68 ἀπδί, Δη4 41] ἔπτη ἰο ἀπδὲ ἀρϑῖη᾽" (Εςο]. 111. 20). ““ἼΠοΓΙΕ 15. ὯῸ ὙΟΥΪ,, 
ΠΟΙ͂ ἀεβῖγθ, ποὺ Κηον]εᾶσθ, ΠΟΥ υγιβάομι, ἴῃ {Π6 σύανα ΜΒ ΠΥ ἴποι 
ροαβί᾽ (Εςο]. ἰχ. το). 
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Π- ΤΝΝΥΘΟΝ ΑΝ ΟΕ ΓΕ 

ΤῊΘ σοηα!]0Π5 ἀπο νυ ΠΟ ἢ [Π15 ΡΑΡΕΓΥ 15 νυ θη [ΟΥΡΙα δῃ πα γϑὶς 
οἵ Πίβ βοῃ 85 1 πανα νεπίμπγεα ἴο ΔΡΡΙΥ ἰο {πΠ6 ϑοηπείβ δῃηά Ὀγδτιῆδϑ 
οὗ ΘΠ κεβρεαῦα ἴῃ (86 Ἐββαὺ σῇ ργεοθάες 11. ΟἿΘ ΠΊΔΥ ποῖ, ἴῃ [86 
ο856 οὗ ἃ ᾿ἰνίησ ψυοσ, ταπιονα (ῃ6 νε}] ΜΏΪΟἢ ϑῃτγοιβ (ῃ6 ρυνδου οὗ 
ἢϊ5. Ποπηα 118, ΟΥ̓ αγανν σοπ]θοίαγα! 1! ΘΥθησα5. 85 ἴο Παξ 16, μΒονανοῦ 
Ιεσι τη {ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ 566, ῸΠῚ ἢ15 ψυΠησθ. δα τησδί ΡῈ σοπίεδηϊξ 
ΜΙ ναὶ ΠῈ ἢα5 δοίμδ!!ν ἰο]4 ἃ5. Απά 58ο, ἴῃ {πΠ6 ργέβεηΐ ἰηβίδηςθ, 
6 τῇδέ τοδί ἴῃ (ῃ6 ρἱοίασεβ ΠΟ ἢ6 ΠΙΠΊ561] Πὰς ἄγανη οὗ {Π6 
ΓΛΠΟΟΙΏ5ΠΙγ6 ΠΟΙη6, δηα {Π6 ΠΑΡΡΥ͂ σαί πεγίηρϑ θη 

“ΤῊς (Πηϑίτηας 6115 ἴγοστη 1] ἴο ἢ1]] 
ΑἸΒΥΥΟΥ ΕΔοἢ ΟἴΠΕΥ ἴῃ [ἢ τηϊϑβί,᾽ 

.2,;) 7727107. ΧΧΨΝΊΙΙ. 

ἴῃ ῆαϊ γα πον οὗ {πΠ6 Ὀτοΐποτς, [ἥγθθ οὗ ῇοτῃ βῃαγεά 1ἢ αἰ εγοπέ 
τηθαϑαγαβ, [Π6 ρἹ5 δηὰ ἰαβίεβ οἵ {πΠ6 ροεί᾽5 νοσδίϊοῃ; οἵ {πΠ6 νοϊμηλς οὗ 
ΘΔΥΪΥ ΡΟΘΠῚ5 ΡῈΡ]5Πη6 4 ΌΥ ἴνο οὗ ῃοβε Ὀσγοίμεϑ ἴῃ {ΠΕ ῚΥ βομοοϊάαγϑ ; οὗ 
[8 Οαηηθτάσα ρυῖΖα ροθῖ οἡ ΤΙτηΡποίοο; οὗ [Π8 πεν [ΠΕ Π5η1ρ5 δηά 
ΠΟΙΠΡΑΠΙΟΠ5Π1ρΡ5 ΜΨΏΪΟῆ τῃς Π|6 οἵ (δι τάσε Ὀγουρῆς ψΊ 1. 

Οἵ οἣς οὗ ἴΠοβε ΠΙθη5ῃ1ρ5, Πονγενεσ, {Π6 ροεῖ ἢα5 Πϊπηβεὶ ἰδαρῃς 
τ ἴο {Π]Πηἰκς τόσα ἔγεεϊυ, δηα ἰο βρεαὶς ποθ ἔπ}|γ. ΝῸ οπβα οδῃ τϑδά 
1η6 27χ2 77εγνιογίαηε νυ ποὰὲ ἔδειησ [Πδὲ [Π6 νγου]Ἱα οὐγαβ τόσο ἔμδη 1ἰ 
Κηονβ ἴο [Π6 τῆδῃ ΨΠὴΟ 1001} ΡΥ ΌΪΥ 6 5οδυο οι  Υ τοιηειη ογοα ἴῃ (ῃ 6 
ΠΙβίουυ οὐ 1 εγαΐασε, εἼχοαρί 85 Ππανίησ [ουτηθα 115 βιθ]εοῖ. Τὸ (ῃαΐ 
βδοσεα ἰηἤπεησα, ρῥυτ γησ 8ΔΠ4 ΘΠ ΠΟΌΙΙησ ἀπτηρ 16, γεῖ τόσα ρυτὶ- 
ἔγίηρ δῃα βηποΌ]ηρ δἴεσ ἀθαίῃ, νγα οδῃ ἴταοβ ἴῃ ραγί δἱ ἰβαϑβί, δ5 νγῈ}]} 
85 ἴο [86 ΘΑΥῪ ἱπηρτθβϑίοηβ οὗ ἃ ΠΔΡΡΥ Ποπλθ, {Ππᾶὶ γ ΠΟ ἰούσης. Οἢ6 
σοπϑρίοπουβ αἰθιηεπί ἴῃ [η6 σγεαίπεββ οὗ {ΠῈ ροεί᾽β Π]ρεηθά σϑῆῖιβ, ἀπά 
ΡΙδοεβ {Π6 παῖῆβ οὗ ΤἜΠηΎ50η, 8Δ]οηρ ΜῈ Ποθ6 οἵ Ἡοιηεῦ δηά οὗ 
ΨΙΡΊΙ, οὗ αηῖθ, απ Μηΐοη, απ Ὑογάϑνοσί, ἴῃ [πε ᾿ι5ὲ ἴγοσὴ ψΏΙΟἢ 
Βγίοῃ δῃᾶ Βυγηβ, δῃη Ἔνθ ΘΠ ἰζαβρθαῦα ἀῇα βχοϊπάβά, οἵ ἴποβα ψη0 
Ῥείησ ἴῃ (ες ἢϊβί οὐάου οἵ ροείβ ἴῃ {ΠΕῚΓ σγεαίῃθββ ἃγΘῈ 150 ἢγϑβί ἴῃ {ΠῸ6ῚΓ 
Ρυπίγ. ὙΤΠ6 ϑοππηείβ οὗ ΘΠ ζεβρεαῖα δη {Π6 772 77δγεογ 7,2 νΥ1}1] ΘΟ ΡΥ 
ἃ Ῥτουηϊηθηΐ ρἷδοα ἰπ {Π6 Ὠϊβίοιυ οἵ ἘπρΊ5η [ΓΑϊογαίασα αἴ οπσα ἃ5 
ΡΔΓΆ11615 πα 85 δηςΠ6565. [Ι͂ῃ οί ψγὰ Πᾶνα {Π6 ουἱρουτίηρ οὗ ἃ 
ἰδεγνθηΐ δηᾶ ἄδβερ αβεοίίοη, 50 ργοίοιιπα δηά ἰαβίϊησ, {παὶ μα τηϊρῆϊ 

᾿ Δἰτηοβί ΔΡΡΙΥ ἴο 1 [Πε6 ἰδῆσιασα ἴῃ ἡ ΐοἢ Τλαν! 5ρεαῖς5 οὗ {Π6 ἔτ] η5ῃ1ρ 
[πΠαὲ Ῥομπῃά ἴο Βῖπι {Π6 501] οἵ Τοπαίηδῃ, “" ΤΥ ἰονε ἴο τη8δ8 νγαὰβ ψοη- 
ἄευι!, ραβϑίησ {Π6 ἰονε οὗ νοιηδη." ὍὉὍΠπὲῈ {πουρῃΐϊ οὗ {Π6 ρϑγβ]] 6 15Πὶ 
5Θ6ιὴ5 ἴο πᾶνε σοπῃα Ὀεΐοσα {Π6 μηϊηα οὗ {Π6 Ἰαίεσ ροεῖ ψεη μα ψτοίε : 

“1 Ἰονεά {πθρ, ϑ'ρι πὶ, δῃάᾶ ἰονθ, Πού σδῃ 
ΤΠΕ 508] οὗ ΘΠακεβρεασα ἰονα {πΠε66 πιοσα. 

72: 272η40714771, 1(Χι 
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Βα ψῆηδὶ ἃ σοηίταβί Ῥείννεθη {ΠπΠ6 Ἰπϑοΐουιβ Πα] βϑπβίιοιιβ ϑυνθεείηθϑς οὗ 
ναὶ 15 σοῃίειη ροσασῖ65. σα ]δα (ποϑε ““βυραγεα βοηῃηοίβ οὗ (Π6 οὔβ 
Ροεῖ, δπὰ {πῸ0 ουϊ-ρουτεα πιβαϊδίοηβ, δνϑι-τιϑίησ ἴο ἃ Οἰδαύοῦ δά 
ΟΔΙΤΊΘΥ 5ΕΓΘΏΪΥ, οὗ [Π6 οἴμεσ. [Ἃἡ (ἢ15 τεβρβοΐ αἱ ᾿βαβί, δῃᾶ ἴΐ 15 ἔτοτη 
{815 ρΡοϊηΐ οὗ νἱενν αἴοπμα {παΐξ 1 δῇ πον σοηπίθιηρ αίίησ (Π6 νγουκϑ οὗ 
[Π6 ἴνγο ροείβ, {π6Ὸ ἔπ ἀβῃϊρ ΠΟ ΤΕΠΉγΞΟη ἢα5 τηδάδβ ᾿τηπηοτγίαὶ, 
ΠΟΠΊΘ5 ΠΘΆΓΟΓ ἴο {Π6 ἰγρε οὗ ἰπαΐ ἴο νυ ῇϊ ἢ νγα μᾶνε Ὀεεη ἰδ ἴο ἰοοὶς 
45 Οὴ6 εἰεπηθηΐ ἴῃ Κομεθί 5 τεσονεῖγ. Ηδεῖα α]50 {παῖε νγὰϑ οΠ6 70 
ΑΙ ἴῃ νεῖ ἀεεα “ἴξαῦ (οᾶ᾽ δῃηά ““ ρ᾽εαξεά Ἠΐτ ᾽" (Εςο]. ν"]. 26). 
Απά 1ἴ τῇδ ΡῈ βαϊά ἤξεϊγ, σιπουί σοϊηρ θεγοηα {Π6 τεοογά, {Πμαΐ {Π6 
7242 77 »ΙοΟ)Ἱα)1 15. 561 αδἰϑὸ {Π6 Ὠϊβίουυ οἵ ἃ τὲ γεοουεῖν ἴῃ {Π6 ροεῖ 5 
1πΠῸῚ ἴθ, Ηδε ἴοο Παά ᾿βαγηΐ ἴο τῖβε ουέ οὗ “Ἢ (Π6 σοῃἤΠιβίοηβ οὗ ἃ νγαβίεα 
γοῦίῃ,᾽ μα ““ Πε]ά 1ξ ἱγαἢ ἢ 

“ΓΔΕ ΤηΘ ΤΗΔΥ Τἶδα οἡ βίερρίπρ βίομεϑβ 
ΟΥὨ {πεῖγ ἀξδα βεῖνεβ ἴο Πῖρῆεῦ {Πϊησ5.᾽ 

17,1 2 7οηιογία72, 1. 

ΤῊΒ Θδυ]Π 1 ῈΥ ΡΟΘΙῚ5 ἀ16 ἴῃ {(Π6 ἰοπα οὗ {π6 772αζξαϊοίες ἤ7αΐαϊοίξ{07:2 : 
“Ξ ἙὙΟΠῚ οὐἱὐν νγαβδίθ ρίασθβ σοσηῈ5 ἃ ΟΥἿΥ; 

ΑΠΑ τηυγπλυτα ποτ {Π6 ἀυίησ 58η, 

Απα 811 [ῃ8 ρῃαπίοτιη, Ναίισε, βίαπάϑσ, 
ὙΠ 411 [Π6 πλιιϑῖο ἴῃ ΠΟΥ [οη6, 
Α ΒοΙ]ονγ εομο οὗ [ΠΥ ΟΠ, 

Α ΒοΙ]ον ἰοιπτη ὙΠ ΕΡΙΥ Παης5.᾽} 

1,2) 17 710 7͵]Ω7171, 111. 

ΗΙ5 δϑϑαγεά (81 ἴῃ ἰΠῸ σοπεπιρα Ῥεϊηρ ἀπά στονίῃ οὗ [ΠῸ βουὶ {Παΐ 
ἢδ5 Ραββϑεᾶ ἴτοπι βατίῃ 15, 85. ἢ ΚΟΠΕΙοΙῃ (Εςο]. χη. 7), ἴῃς ΠΡ 
ΟΥ̓ΕΥ ἃ Ῥτασνίοιβ ἀοαθί: 

ἜΜΥ οὐ αἴπὶ [16 5Βῃου]α (εδοὴ τὴς {Πϊ5, 
ὙΠαΐ [1186 5}411] ᾿ἴγε ἴοσ Ἔνετηοσα, 
ἘΠ56 δαυίῃ 15 ἀδυκηθθα δὲ (6 οοτο, 

Απα ἀπὲ δη4 ἀ5}65 411 {Παΐ 15. 

72,21. 77οηιογίαηι, ΧΧΧΙν, 

Ηδς Πα5 οοτητηπηθά ΜῈ Ναίατο, ἀπ ΠΟΥ υυὶῖπαθϑ5 ἴο ἢ 15. ἃ5 ἀὙΘαΤΥ 
ΔΠΔ ἀδργεββίηρ 45 1 νγὰβ ἴο Κομῃείθιῃ (Εςο]. 1. 2, 3, 1Π. 109, 20), ΟΥ̓ 
Ηαμ]εῖ: 

“ΕἼ Που τηδίκεδὲ ἰμἰηθ ἄρρεαὶ ἴο τηθ; 
Ι Ῥυίηρ ἴο [πΠ|, 1 ὑγίησ ἰο ἄβαίῃ:; 
ΤΒ6 5ριτ ἄοεβ Ὀαί τηεδῃ [Π8 Ὀγεδίῃ ; 

[πον ΠΟ ποῖα." 
7,2 7 72»ρ10714771, 1,Κ. 

Ῥαΐ 8 ἢᾶ5 ἰδαγηΐ ἴο ἰοοῖς “" θεῃίηα [π6 ναὶ] δῃᾷ ἰο ““ἰσαϑί,᾿ Πον- 
ΕΥΕΓ “141 Π{Πγ [Π6 “ὁ ἸΑγροσ Ππορε.᾽" 

1 1165. ἴῃ [Π8 παίυτε οὗ [Π6 σαβθ, μουγενεσ, ἰπαὶ {πε ρεϑϑβίπηϊβὲ ἐεΠΊρευ, 
80 ἴαγ δ5 'ἴἃ ἢδα βδνεὺ δηξεσθά ἱπίο {π6Ὸ6 ροεῖ᾽5 σοπϑβοϊοιιβηεββ δὲ 811, ἃ5 
τιοτΘ ἴδῃ ψγηδΐ ἢ [6] νγὰβ ἃ ροββί ΒΠΠΥ τονγαγας ΐοἢ Πα τηϊρῃὶ ἀπ 
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85 Οἴμεῖβ δᾶ αγε4, ΔΙτεδαν ἰΔῪ ὈεὨΙηα Ὠϊπὶ Ῥείοσε μῈ επίεχεα οἡ {ῃ6 
752 ἤ7εηιογζαϑ του βῖτρβ, κ5 ρατί οἵ {Π8 “" ἀβδα 56] νΒΙ ἢ Πδα Ῥεδη πλδάς 
8 “᾿ϑίερρίπρ-ϑίοηβ. ''ῆε πιβί ἰὰσγ ἴο {Π6 βδυ]ΕΥ ΡΟαΠῚ5 1 να νγαηΐ ἴο 
Πη4 Ρδ.8116]5 ἴο Πδΐ αβϑρεοΐ οἵ ἴΠ8 ΚΚομεθίῃ ἐχρεγίθπσα. Ἀπ {Π6Υ αῇὰὲ 
ποΐ Ὠα͵ῖά ἴο 566}. [1Ι͂π {ῃ6 βίο οὗ 51η, ἴῃ ῃ6 Ῥαΐδοα οὗ Ατί, 1 ΣῈ 
Ἴνο Δοΐςεβ, ψα τᾶν ἢπά, 161 τηϊϑίακα ποῖ, {Πς πιοϑβί βιισσεβίϊνα οἵ 8]} 
οοΤ ΤΠ] Θηΐα 165 οἡ ἘΠ Ο] ϑϊαϑβίαϑβ. 

ΤΩς ἢχβί οὗ {π656 ροβῃὶβ 468]5 στ [Πε ῬΑβΟΥ, ΠπΊΟΓΘ ΒΘ ΟΙ5. [ΟῚ 
οὗ {η6 ἸΚοΠα]θ ἐχρεγῖεποβ οὗ 1Π|{6 (Εςο]. 11. 8). 

“Ὶ δᾶ ἃ νἱβίοῃ νγῇεη {π6 πἰσῃξ νγὰβ ἰαΐε; 
Α γουίῃ οαπια τἱϊησ ἰοννασὰβ ἃ ρα]αςα σϑίβ, 
Ηε τοάβ ἃ ἤοῖβα ψ 1 τνίηρβ (Πμαΐ σου πᾶνε ἤοννῃ, 
Βαϊ {παΐ ἢϊ5 Πεανυ τἱάεσ κερί πτὴ ἀονη.᾽ 

Ιη [ἢ Ξυῃο] βτὴ οὗ ἔΠοβα ἔνγο 1αϑὲ Π1Π65 να τη  ἰγᾶσα βουηδίῃϊηρσ πὰ 
ἃ ΥΘΙΏΪΠΙΒΟΘΠΟΘ, {Πουρῃ ποῖ ἃ αἀϊγεοῖ στεργοάποίίοη, οὐ ἴΠ6 τηδύνβ]]οιι5 
ηιγίλος οἵ {πε λωαγς οἵ Ῥ]αίο (ρΡΌ. 246, 254). Ὑπε ποῖβε σι Μ]ηρ5 
{π4ΐ ““ νου] μανε ἤοννη᾽" 15 [Π6 παίπτε οὗ τηδῃ ΜΠ 15 σα ρδο (165 ἀπά 
ΔΒΡΙΓΔΙΙΟΏΒ ἷ, 

ΤΠΗΘ “ΠδανΥ τἹεΥ ᾽ 15 [Π6 βεηβίοιβ ν}1}} {Πδΐ τ ρΎΈββαβ [Π6 δϑρί γαίῃ 
Δα γ]6]415 δα β}}Υ ἴο ἰετηρίδιοη. Ἀἀπά 90: 

“ἙΥοπΊ ουΐ [Π6 Ραΐδοθ σοδπὶθ ἃ οἢ"]α οὗ 5ἴπ, 
Απά ἴοοϊκ Πῖπὶ ΡΥ [Π6 οὐ1]15 δπα δα ἢΐτὰ ἴπ, 
ΉεΥα βαΐ ἃ σοῃρϑΥ ΨΥ] Ὠραίεα εὐα5, 
Ἐχρεοίϊησ ΏΘη ἃ ἰοπηίαϊη 5ῃου]α δτῖ56.᾽ 

Απᾶ {Πδη [Ο]]ονγβ ἃ Ρἱοίασε οὗ γενεαὶ ἀπά τἱοῖ, |π {πα νη Κο- 
ΠεΙεῖ μαά Κῆονῃ (Εςο]. 11. 12). ὍΠα ἰοπηίαϊη οὐ βϑῆβιαὶ ρ]θαβιγα 
ἤονν5 αἱ ἰαϑί. ὙὍῇδε οὐρίδϑβίς δοβίαϑυ γοδο δα 115 ΠΙσῃθβί ροϊηΐ : 

“ἐ Τυγιβίοα Παγά ἴῃ ἤθδτοθ δ τας 68, 
ΤΑ Κ6 ἴἰο ΕἼτ1165, {|κὸ ἰο Οτδοθϑ, 
Τλαβηβα ἰορείμεσ ἴῃ ὈΠΙπαϊησ ἅενν, 
ΤΠ], ΚΙΠ]εα ἢ 5οπα ἸΠΧΌΣΙΟΙ5. ὩΘΌΗΥ, 
ΤῊΣ πεῖγε- ἀἸββοϊνὶπηρσ ΠΊΕ] ΟαΎ 
ΕἸυτςίεγεα Πεδα]οησ ἔτοπὶ {Π6 5γ.᾽ 

Απά {Ππεη {πε νἱβίοη σῆδηρεβ, {πῸ ταϊτί ἢ [Παΐ Παβ ὈΪ]αΖεά 50 Ὀυσ Εν, 
{|κ6 {16 οὐδοκίησ οὗ [πΠ6 {πούῃβ (Εςο]. νἱ]. 6) ἅ165 ουΐ, δῃα [Πς 5ονν σγείυ- 
ῬυςΟΠ ΘΟΠΊ65 : 

“1 βὰν {Ππαΐ ὄνου τηοσηϊηρσ, ἴασ ΙΓ Πάτγανγῃ 
Ῥεγοπα {ῃ6 ἀδυζηεββ δηα [Π6 οαἰαγδοί, 
(οα πηδᾶς Ὠϊπη561ξ δῇ αὐγῇ] τοβα οἵ ἄανῃ 
Ὁμμεεάςα: ἀηᾶ ἀείδομίησ [014 Ὀγ [ο]4 
ΕΤΟΙ {Ποβα 511} Πεϊσῃΐβ, δηα ϑ]ουνν ἀγαννῖηρ ΠΘΔΓ, 

1 ἡ ψυχὴ πᾶσα παντὸς ἐπιμελεῖται τοῦ ἀψύχου... πάντα δὲ οὐρανὸν περιπολεῖ...τελέα 
μὲν οὖν οὖσα καὶ ἐπτερωμένη μετεωροπολεῖ τε καὶ ἅπαντα τὸν κόσμον διοικεῖ. 

“ΤῊ. ΨΠΟΪῈ 5οὰ] σοπίεπιρίαίεβ {Π6 Ψ ΠΟΪα παῖ 5 νΠουτ 508]... 1 σατγνενϑβ [Π8 
Πεβανθηβ.. ἀθνεϊορεὰ πὰ νὰ υνῖηρα [111 σύονῃ ἴξ βοδῦβ δἱοῖτ ἀπά ρεῃείγαϊεβ. 5 
τὐπίνεγβα. 
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Α νδροῦγ ἤδανυ, ἢ161655, [ΟΥΠ11655, οο]4, 
δπιε Ποδίϊηρ Οἡ ἴου ΠΊΔΏΥ ἃ ΠΟ ἢ Δ η4 Υ6 ΑΓ 
τημεςεάςά,᾽ 

ΤΠαΐ ναρουγ 15, 45 {Π6 56686] 5ῃενγβ, {Π6 συηΐσαὶ ρα ββι Π115ΠῚ νν Π]Οἢ ἀ65- 
ΓΟΥ̓5. 411 1ΟΥ, ἀῃηα Πγα]τ65 ἃ πῃ Παίβε ἢΪ5 [|| (Ε 0]. 11. 17) ἀπά ἢπά πο 
Ῥϑαιῖίν ἴῃ παΐπγθ, ΟΥ̓ ΘΟ] 1655 ἴῃ τ ΟΥ̓ ϑγοΙη8Δη. ΤΠ6 γοῦί ἢ 1] ταν ]] 
ὈΕΟΟΠΊ65 

“Α ροΥύαν δηᾶ ραρ-ἰοοϊῃεα πηδη ἃ5 ἰθαη 85 ἄδεαίῃ, 
ὝἾΟ 5] ον τούς δοίοβϑ ἃ ψΊΠοΥοα Ποϑδίῃ 
Απάᾶ ἸΙρῃίεα αἵ ἃ τυϊηβα 1ηη.᾽ 

Απᾶ (Πς τηοποΐοσιια [Παΐ [Ο]]ον5. δῇ βοαύοοὶν [41] ἴο γϑιηϊηα τι5. οἵ 
τῇ ἢ {ΠπΠαΐ να Πᾶνα πλεΐ 85 νγε ἤανα ἰγτασεα [Π6 ΤΠ] ΔΠΥ͂ νη ἀουηρβ οὗ (Πς 
5οι] οἵ Κομοίθίῃ. ὙΠΕῖΘ 15 {Π6 584Π16 56η56 οὗ (ἢς {Υαηβιςοσ 655 οὗ [1ἴ6, 
ἰεπρίϊησ πιθη ἴο ἄτοννῃ 1 ἴῃ ΟὈΠνΊοη (Ἐπ ο]. 11. 22, ν]. 12). 

“6 Ἐ1] [Π6 σὰρ δῃα ἢ]} {πε΄ ΔῈ: 
Ηδνα ἃ τοῦβα Ῥϑίοτε {π6 τηοτῃ ; 

ἘΕΙΥ͂ πλϊππΐα 4165 8 ΠΊΔη, 
ἘνΕΥΥ ταϊπαΐθ ομθ 15 Ροση. ἢ 

ΤΠοΙα 15 {Π6 βϑαπῖα σοηΐοπιρί [οσ [Π6 ρἹουυ οἵ Πντηρ ἴῃ [ἢ ΠΙΘΠΊΟΥΪ65 
οὗ 16 η, δἰίευ νΒΙΟΠ 50 ΠΊΔΗΥ 5βίσνα ΊΠοὰΐ ρῥγοῆί (Εςο]. 1. 11). 

ΝΆΠ]6 δηά ίδτηε! ἴο ΗὟ 50}]1π|6 
ΤΗτο᾽ {Π6 σουτίβ5, [Π6 σδηηρ5, {Π6 βοῇοοΐϑ, 

15 ἴο 6 {πες 411] οὗ ΤΊπηο, 
Βαπάϊοα ἴῃ {πς Παηάβ οἵ ἴοοϊϑβ." 

ΤῊΘ ΔΠΟΠΊ81165 οἵ ἃ ψου]Ἱά ου οὗ Ἰοϊηί βοοῖα!]ν πα ΡΟ] 8} ἄο Ραὶ 
51 ἴῃ ΠΙη} [Π6 ΟΥ̓ ΠΙ 8] ““γοηαοτ ποι (Εσςο6]. ν. 8) απᾶ 6 ἢπηπάξ ἴῃ [Π656 
4150, ἃ5 ΚΚομβίβίἢ [οπη 4, ““νδη!Υ δηά γ)ιφα 171" τεῤολὲ τοϊγια1" (Εςο]. ν111. το, 
Ϊ. τῇ): 

“Ἡδς {Παϊ νναῖβ ἴοσ Π|οσίν 
Βαβίεσ Ὀϊηᾶ5 {πΠ6 ἰγγδη 5. ῬΡοντθΥ, 

Απά (ἢς ἰγγβϑηί 5 οὐπ16] οβα 
ΕΌΥΟΘ5 οα (6 ΠΈοΥ ΠουΓ. 

ἘΠῚ 1η6 οδῃ δπᾶ ἢ]] {πε αὰρ ; 
ΑἹΙ [86 ψΊΠΑῪ νγαγ5 οὗ τηθῃ 

Ατῷ πὶ ἀπβί (Πδΐ τῖβεβ Ὁ, 
Απά [15 ΠΙΡΠΕΥ 1αϊα ἀραΐη.᾽ 

Ηδτα αἶξο {{π|6 ἀπ σμαηοβ Παρραπείῃ δἰῖκα ἰο 411 (Εσεϊ. ἴχ. 11) ἀπά 
16 ἀδγ5 οὗ ἀδυηεθβ55 ἀγα τηδὴῦ (ΕσοΪ. χὶ. 8 

της ἴο Ἐοτγίαπο, ἀτηῖς ἴο ομαποο, 
γ81Πς γγ8 ἀεερ ἃ Π|116 Ῥγθδίῃ. 

ἊἝ Ἕ 

ἼΠου ατί τηδζϑά : {πΠῸ ηἰρῃξ 5 ἰοησ, 
Απά {Π|π ἸΟΠΡΕΥΙ ηἰρῃϊ 15 πεατ ἢ 

κω ε τ 



ΣΕ ἢ. ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

Δηα 4}1 (Παΐ Γοῃγδ]η5 15 θαΐ 

Ὅγαρβ οὗ [π|6 δηᾶ 1665 οὗ πηδηῃ.᾽ 

ΤΠ6 νἱ᾽βίοη τϑοεῖνοϑ 115 ᾿ηςουργείαίιοη ΟΠ] (ῃ6 νοϊσοϑβ {Παΐ σΟΠΊ6 [τ] 
{Π6 τηγϑίϊς πιοπηΐδϊη γαησα ΠΕΓΕ (Π6 Ἰπαρστηρσηίβ οἵ (οὐ Πῖ46 {Πϑιηβοῖνεβ 
ἴῃ οἱου 5 δηα ἀδυῖκη 655, 

“ΓΉΘη 50ΠΊ16 ΟΠ6 5αϊά, “ΒεΠο]ά ! 11 νγαὰβ ἃ Οὐ ΠΊ6 
ΟΥ 5εῆϑε ανεηρεά ὈΥ β56ῆ86 {παὶ ψγοῦα ΨΊ {1π|6.᾿ 
Αποίμοι βαϊά, “ΤῊς οχὐἴτὴης οἱ 5β6ῆ56 Ὀθοδπηα 
ΤΠς οὐ οἱ πΊα]ῖοα Δ ηα 15 6418] Ὀ]ατηο. 
Απά οὴβ “Ηδ Παᾶ ποῖ ΠΟ] “απο 5. ΡΟΥ͂ΟΥΙ, 
Α Π||1|6 σταίη οἵ σοῃβοίεπος τηδας ἢΪΠῚ βουτ. ἢ 

ΤῊ ἰγαηβϑίουμηδίϊοη ρυθβθηΐβ ἃ ΡΆΓΆ]16], οὈν] 5] γ, οὴα ὑγοι]Ἱα σαν, δῇ 
ἘὈΠΟΟΠΒΟΙΟΙ5 ρα γ41]6], ἰο ν Πδΐ νγα Πᾶνε 566 ῃ 1η ΘΠ] οβρθαῦθ᾽β 7 οι. Απά 
ἢ6γα ἴοο ἴῃς νΙάθσ [Πουρηΐ5 οἵ [Π68 5660 ἰδδά Πΐτη ἴο Ἰοοὶς οῃ {πὲ ρθϑβϑι τη 15ΠῚ 
οὔ {π6 ἀδβργανεᾶ δηα νγοσῃ-ουμ 5θηβι1815ἰ γαῖ ΠΟΥ νυ Ἱ[ ΡΙΓγ δηα ἰθυτου Πδῃ 
ψΥ1 ΔΌβοϊαία ἀεβθραῖσ. ἨΦδ ἄαγοβ ποῖ αῦϑβοϊνθ, ἢβ ἄαγθβ ποΐ σοπάβιηῃ ; 

“(Αἱ Ἰαβὲ 1 Πεαιά ἃ νοῖσβ Ὡροὴ {πε 5]ὁορβα 
ΟΥΥ ἴο [Π6 5 πΊΠ “15 ἴΠεγῈ ΔΗΥ͂ Βορεϑ᾽ 
Τὸ ὙΏΙΟΝ δὴ ΔηΒΕΥ Ρθα]βα ἴγομι (Πδΐ Πρ Ἰαπᾶ, 
Ῥαΐ Ιῃ ἃ ἰοηριιθ ΠΟ τῆδῃ σοι] πηδεγβίδηςα, 
Απά οἡ [6 ρ]ίογιησ συμ [ᾺΥ ὙΠ άγαννῃ 
Οοα πιαής Ἡ!]πη561[ δῇ αὐγὰ] τοβα οὗ ἄδνη.» 

ΤῊς “Ῥαϊΐδαος οἵ Ατὶ ργεδβεβηίβ {Π6 Πα] γ515 οἵ ἃ ἴδΥ ΠΟΌΪΟΥ Ἔχ ρουϊπγεηί 
ἴῃ Π|8, δηϑύεηρ ἴο (Παΐ οἱ Κ Οομβ] οι θη Πα βουρῃί ἴο “σις ἢ15 πεατγί 
ν ἢ βου ἡ δηά βυσσουηάθδα Ὠἰπη561} ἢ ἰΠ6 “Ρεου] Αγ ἰγϑαβασα οἵ 
Κίηρϑ δηά οὗ [ῃς ργονίποεβ᾽ δπᾶ “νη δίβοανευ ἢἰβ εγε ἀββίγεά, ῃ6 ἱκερί 
ποῖ ΠῸπι {Πεῖη, αηα ὑν ἢ Π 614 ποῖ ἢ15 Πεασί ἔτοσὴ ΔΠΥ ΟΥ̓ 8ηα ἢ15 Πβασγί 
τε]οϊςςα ἴῃ ἢϊ5 Ιαθουγ ᾿" (Εςο]. 11, 8---το). 

Τη [Π15 οαβ6 [ῃ6 Ὑ ΓΙΟΥ͂ το] οσιΖεβ Δ Π4 βίαίεϑ ἴῃ δάνδησε [Π6 τόσα] οὗ 
ἢ Ροεῖα. [1{ Ψ}1}] Βοδυσ ῦ 6 4ιβϑιοπηϑα [Παΐ 1 15 ΙΔἀοπίϊοαὶ ἢ {Πα 
ὙΏΙΟΙ νγε πᾶνε βεεῃ ἴο ΡῈ {Π6 πιο Ὰ] οἵ Ἐξ οο] εβϊαβίαβ. 

“1 βεῃά γοῖ ἤεδΙα ἃ ϑοτί οἵ Δ᾽] ΕΡΌΥΥ 
(ΕῸΣ γοὰ ν}}} απάεογβίαπα 11), οἵ ἃ 5ου], 
Α 5δἴηδι] 508] ροββεββεά οὗ τῆδην οβ, 
Α ϑρδοίοιιβ σατάβῃ {1]1] οἵ βονγευίηὴρ ννεβάς, 
Α σ᾽ογίουβ. ἀ6ν}} Ιαῦρα ἴῃ δαί δηα Ὀτγδίη, 
ὙΤΠαὶ ἀϊά Ἰονε Βεδιίυ ΟΥ̓ (ΒααυίΥ βαρ 
Ιῃ 411 νδυϊθίϊεβ οἵ πιου]α ἀπά τηϊη4) 
Απάᾶ Κηον]εάᾶρσε ἴου 115 θεδαίυ ; οἵ 1ἴ σοοά 
(Οοοά ΟΠΗΪΥ ἴογ 15 Ῥεδαίΐυ, βεεῖηρ ποί 
ἼΠαΐ Βεαμίν, ἀοοά «πᾶ Κπον]εᾶρε, δύα [ἢγες 5ἰβίθυβ 
Πα ἀοαξ προὴ βδοῦ οἴπεσ, ἔτθ πα ἴο πΊδῃ, 
Τανιησ ἰορείμεῦ ἀπά οσ (πε βαπηα τοοῦ, 
Απᾶ πονεῦ οδῃ Ὀ6 βυηάογεα σοῖς ἴθ γ5. 
Απᾶ ἢς {πδΐ βῃπίβ ἴονε ϑαΐ ἴῃ τ 5}4]} ΡῈ 
Θμαΐ οὖ ἴγοιη Τονϑ, δηα οἡ Ποῖ {ΠΎε5ηο]4 116 
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ΠΠον]ἰηρσ ἴῃ οαἴοῦ ἀαυςπθβθ5. Νοῖ [οΥ (Π15 
Ἄγ αθ σομη ΠΟ ΟἸΑΥ͂ ἰα᾽Π [τῸΠῚ [Π6 σοτη ΠΟ ΘδΙίἢ, 
Μοιυϊάρα Ὀγ αοα «πᾶ ἰεπηρετεα ψ] ἴῃς ἴξαΓ5 
ΟΥ δηρεὶβ ἰο {86 ρεγίβοϊ βδῆαρβε οὗ τηδη. 

Απᾶ {πδῃ {Π6 Δ]ΠΠ σοΥΎ Ῥαρῖη5. ὙΠῈ τῇδ ΠΟΙ η05. ὙὙῚΠ 5. 5018] 
αἴζογ {πΠ6 τηδηηοῖ οὗ ΚοΠα] ἢ (Ἐς ο]. 11. 1--2): 

“1 ΡΠ ΤΥ 508] α Ἰογάϊν ῥ]βαβιιγο- Ποὶϊδα 
ΝΥ Πούοῖη αἱ δαβθα ἴοσῦ ἀγα ἴο ἄννεὶ], 

1 5414, Ο 80], παῖε ΠΊΘΙΤΥ Δ Πα οδίοιιβα, 
1.οα, 5οα], ἴοὼυ 411] 15. ννγ6]}.᾽ 

ΤΠαὶ “ ΡΙΘαβατο-Ποιιβο ᾽ἢ 15 ΠΠΘα ἢ 411] {Ππαὶ αὐτί σαῃ τοργεβεπί οὗ {1 
να ΥΙησ ἀϑρεοίβ 

“ΟΕ Ἰνίησ Ναίατε, πε ΤῸ δυευῦ πηοοά 
Απᾶ ομδηρε οὗ ᾿Υ 5.11] 50]. 

Τι 15 16 αἰϑο ψ ἢ 411 ἰγρεϑ δῃᾷ 5υῃ0015 οἵ (Πς γε]! ρίοης οὐἨ Παμηδηϊίν, 
γορατάθα 5ΠΏΡΙΥ ΠῸΠῚ {Π6 τί ϊδι᾽5 βίδῃα-ροϊηΐϊ «5 Ρτγδςοηιίηρ, ἴῃ συθδίευ 
ΟΥ̓Ϊε55 πιδαβαζθ, {π6 ο]ειηθηί οὗ Ὀεδαίυ, τοι δὲ Ο ο1]1α, ἀπα (Π6 ΠΟυΙ15 
οὗ 5141, ἄονγῃ ἰο πγορα δηα (ὐδηυπμιβάδ. 

ΝΟΥ {με586 αἴοπο, θαΐ ανεῦῦ ἰοσοηά [αἰτ 
ἌΝ ΒΙΟΙ {Π6 σαργοπια (δποαβίαη μι πά 

(αῖνοα οἂἱ οἵ Ναίιτε [ῸΥ 1{561{, νγὰβ (ἢθτα 
Νοῖ 1655 {πδῃ 116 ἀδβὶσῃθά. 

Αμᾷ Ῥοείσυ αἷβο ἴῃ 1.5. ῃἰρῇῃ δι ἔουτὴ5 τηϊη]βίεγθα ἴο (ἢ 501}}᾽5 ἀθΠσῃι; 

“ΕῸΥ ἰμεγα νὰ ΜΙΠςοη [{κ ἃ βεύδρῇῃ βίτοηρ, 
Βεβιάβ ἢϊπὶ 5Παἰκεβρεατα ὈΪα μα πα τη1]4; 

Απὰα {μεῖὲ {Π6 ννου]ά-νγοσῃ Ταηία σταβρεα ἢ15. βοῆρ, 
ΑΠπα βοιῃηθνηδί ΘΥΏΪΥ 5Π11164.᾿ 

Απά ψ|} τΠοπὰ γαῖα {Π6 ἰγρίοαὶ ταργεβεηΐαίϊνοϑ οὗ ἀϊνίηθ ῬΙΒΠ]ΟΞΟΡἢΥ, 

“ῬΙαίο [π6 ννῖβε, δῃηά ἰαγρε- γον ἃ ψεσγαίδτη, 
Μαβίειβ οἵ ἴῃοβα ψῆο ἱτπον,." 

Τῆς ΠΙρμεβὶ 1468] οἵ Ἐρίσαγεαη οα]ίαγα ἴῃ 115. ΒρΓΘΠ16. ἐγαπα 1 
νγὰ5 αἱ Ἰϑαβί [ῸὉΥ ἃ {1π|6 αἰίαιηβά, δηα {Πθγα νγαὰ8. πο σοηίδιηϊηδίϊηρσ 6]6- 
τηδηΐ οὗ [Π6 Ιου εῦ [ΟΓΠῚ5 οὗ θαβθηθθβ. ὙΠ6 501] σδῃ 58γ: 

“Α11] [π656 δύϑ Π11Π6, 
Απά, ἰεὲ τς ὙγοΥ]ά Πᾶνε ρεᾶςβ οἵ νγ8Γ, 
ΤΙ ομ6 ἰο τηρ.᾽ 

516 Τουηᾷ ἀεΙρῃς ἴῃ ἰγδοίησ {π6 ανοϊαιίοη οὗ οὐὔρδηΐο, (πε ἀδνεϊορηγεπὶ 
οὗ 1π[β]]βοίπαὶ, 116, πα μα ρ]ασβ Ῥεηῃεαίῃ Ποῖ δεῖ, ἃ5 ΕΡίσασιβ Πϊππ- 
561{ μΠαᾶὰ ἄοπθ, {πΠ6 βρθυβεοηβ οὗ [Π6 ογονγά, δηά, 85 Κομαίθίῃ μδά 
δὲ οπμα [πὸ ἄομῃθ, Παά οαϑί δϑιάθ [ῃ6 πιθιηουεβ οὗ ἃ παίϊομαὶ δηά 
ΠἸβίοσϊοαὶ γα]! σίοῃ, 
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“61 ἰαἴκα ροββεβϑίοῃ οἵ τηθ6η᾽5 τηϊηἀ δηά ἀεεά, 
ΙΙνε ἴῃ 811 [ϊησθ σγθαΐ δηαᾶ 5218]}; 

Ι 511 δραγί, ποϊάϊησ πὸ ἴοιτη οἵ ογεεά, 
Απᾶ οοπίειηρ δίϊησ 81]. 

Βαξ [ῃς σε οὗ τεσ! θα ς1οἢ. ννὰ5 δἰ γεδαν ρ]δηἰεά. Α5 στῇ ΚΟΠοΙεΈτ 
{περ νγαὰβ ““1ῃ6 ψουἹά 5εῖ ἴῃ [Π6 πεαγί "Ὁ (Εςο]. Π|. 11ἢ, [ῃ6 Ρσο]ς 5 
οὗ [Π6 ἁἀπίδιπουηαῦ]α πηΐνεῦϑε : 

“Ἐ8Ὶ οὗ [ῃ6 τ 4]ς6 οὗ {π6 ραΐϊηζι] βαυίῃ 
Ἐ]ΑΞ δα [το ΠΕΥΙ δ5 516 βαΐίε δοπο, 

ει πο {Π6 1655 πο 59ῃη6 Ποὺ βοϊοιηπ ταϊτί ἢ 
Απά 1πι|ο]]θοΐααὶ [τοηδ 

ΟΥὨ {111-5Ρ ῃεγεά σοπίειηρίδίϊοη." 

Απά [ἢξῃ, 85 ψἹ ἢ ἃ βίσοϊε {πὸ [Παΐ νοι [61] οἡ Ἡ ετοά, {Π6 ῬΡεηδ 
οὗ ΠΕΙ 561Π5} βϑδύοῃ [οΥὐΓΥ̓ Παρρίηεϑβ, πεῖ ᾿ἰβοϊαίεα δ ἀξοιη ῃ 5Π1, ἴῃ 6ΥΘ 
611 οἡ Πεὺ 85 ἴῃ ἃ πιοπιεηΐ, [Π6 ἄοομὶ οὗὨ ““νδῃηϊῦ οὗ νηὶ 165 νυυςεπ 
ΟΠ 811 ΠΕΙ Ἰογβ, δῃᾶ [Π6 πιοοᾶ οὗ ρεββι ῃ15ΠῚ νυ Β]Οἢ νγὰ5 115 Πυϑί δηά 
ὈΙεγαϑὲ πππΐ: 

“Ὑ ΏΘη 5Πη6 ψνουἹά (Πἰηἶς, τ Πουθ οσ 5Π6 ἰπγπεα ΠοΥ 5ἰσῃΐ, 
ΤῊΘ ΔΓ Παπᾶβ σοηπίαβίοη ννγοισῃ, 

Ὑτοίβ “" πΊ6η6, ᾿ηθηθ᾽ δηά ἀϊνι4εα ας 
ΤΠΕ Κίηρσάοιῃ οὗ Ποῖ {πουρῃί. 

10.660 ἀτεδά δπᾶ Ἰοαίῃϊησ οἵ Ποῖ βοὰάς 
ἘῈ]1] οὐ Πεῖ, ἴτοπ ὙΠΟ τηοοά νγαὰβ ὈΟΓη 

Θοούη οὗ Πεύβεὶί: ἀσαΐη το ουΐ (Πα τηοοα 
ΤΑΌΡΉΕΥ αἱ ΠΕῚ 56] ϑοοση.᾽ 

Ηδ5 πε ρἱοίατε οὗ οὔθ ψἘῃῆο 15 ““72255τε:5 σαζξίαίε υἱαίφη1α11." ῬΘΘΠ ονοΥ 
ἄτανῃ ὈΥ͂ ἃ ΠΊΟΥΕ 5110 116 πηδϑίε- πη ΤῸ 500 ἃ πιοοά, ἃ5 566 [ἢ 
ΚΟΠΕΙ βίῃ, αχίβδίαποα 15 ἃ Ὀυζάθη, «πα ποη-οχίβίαποα ἃ ἰευσοσ (Εο]. 
11. 17, Υ]. 3, 1Χ. 5). (Π6 5166Ρ οὗ {Π6 ρύανβ, οὐ {μ6 ἀγεαπὶβ μαΐ ΤΏΔΥῪ 
Βαπηΐ {παΐ 5166 0 αἵ βαθδ]ν Δρρα]]ηρ ; 

““Απᾷ ἄδαίἢ δηά [π|6 5ῆς6 Παϊβα βαπα]]γ, 
ΑΠά ποίῃϊηρ 5807, [ῸΥ ΠΟΥ ἀδβραὶγ, 

Βευΐ ἀτεδάπι! {π|6, ἀγεδάι] εἰθυηῖν, 
Νὸο σοπιίοτε δηγνμετβ." 

Ιι τταβ ἃ πΊοΥΘ ἰθ γι], {4 1655 Ἰοαίἤβοτηθ, [οσπι οὗ τε αςίοη, {Πδῃ 
[86 οΥηῖοδ] βοούη οὗ {πε ““ ΝἼβίοη οὗ 51η,᾽ ποΐ ψιποαῦί ἃ οεγίδϊη εἸ]επηθηΐ 
οἵ στεαΐηβββ, απ {πεγείοσα ἰπδὶ οὐὺ οἱ οἵ {πε ἀερίῃβ νγαὰβ ποῖ υἱἱεγεά 
ἴῃ γψϑη : 

ΚΕ δι 15 1 {πδὲ ΜΠ] [αἶα αὐγαῦ ΤῊΥ 511, 
ΑΠά 58ᾶγε πη6 ᾿εβί 1 ἀϊ6}᾽ 

ὙἼΠΕῖα 15 ΠΟ οἴπεῦ τοδᾶ ἰο σεβίογδίίοῃ ἴμδη {πε οἱ “Κίηρ᾽β Πίρῆνναν" 
οὗ ρΡεηϊζΐεῃοα δηα ΡῬΥΆΥυΕσ δηά 5Ξε] τεπαποϊαίίοη. ΤῊ ἀδερεβί [θββοη οὗ 
1ῃ6 Ῥοβῃὰ 15 Ῥϑῦῖμαρβ Κερί ἴο {πε ἰαϑί. ὍΤῇε Ἰογϑ οἵ Ῥεδαίΐυ, δπά ου]ίυγα, 
αηᾶ ατί, δπα νυἱβάοιη, δῖε ποί ἰοβί αἰίου]ν δηα ἴῸσ ὄυεσ. Π6 Ῥαϊδοβ 



ἈΡΡΕΈΨΘΙΚΧ: συ 

οἵ Ατί σϑιηδὶηβ οσ [Π6 50] ἴο ἄννεὶ] ἴῃ, ὑγπεη ἴἰ 15. ρυτΠεα ΠῸΠῚ εν]], 
ΠΟ ΙΟΠΡΕΙ ἴῃ 5615} 1ϑοϊαίίοη, Ὀὰΐ ἴῃ [Π6 Ὀ]Θββαηεββ οἵ σοπηρδηϊ ο 5ἢ]ρΡ. 
““ ὙΥΒαίβοενεσ ἰῃϊηρβθ ἀγα ΠΟΌΪ6, νυ δίβοευθ [ΠΙηρβ Δ1Ὸ ΡυγΕ, νν μαίβοανευ 
[Ὠΐηρβ αὐταὶ Ἰονεὶυ,᾽ ἂῇε ποί ἔοτγίειϊεα ὈΥ [Π6 ἀϊἸβοῖρ!πε οὗ τερεπίδηςο, 
Βαϊ γαίμεσ βθουτθα δ5 ἴου δὴ δνευϊαβίϊησ Πα δίοη, νυν] Πἄγαννῃ ΤΟΥ ἃ 
56Άβοῃ, Ραΐ ΟὨ]Υ {παῖ [ΠΕῪΥ ΠΥ Δ 0146 νυ] {Π6 508] ἴου ἐνεὺ: 

80 ΜΏΘΩ ἰουγ γϑδῖβ5 ὑγΕΥῈ ὑΥΠΟΠΥ ΠηΪΞΠςα, 
586 ἴῆγενν ΠΕΙ͂ τουγαὶ ΤΟ Ὲ5 δυνδΥ. 

“Μακε τὴς ἃ οοἰίασε ἴῃ {Π6 να]β, 5ῆς δ], 
ΦὝΝΒΕΙΘ 1 τῇδ ἰαβδί δηα ρῖϑδυ. 

Υεὶ ΡῈ] ποὶ ἀἄονῃ ᾿ΩΥ ραΐαοε ἴονγεῖβ ὑπαὶ δῖα 
50. ἸΙσῃεΠγ, Ῥαδαςι]ν ὈαΠΕ : 

Ῥεύσῆδησε 1 ΠΊΔΥ ταίασῃ ἢ οἴμοῖβ ἰμεῖα, 
ὝΒεη 1 μᾶγε ρυζρεα στὴῦ σῃ!]ι.᾽ ἢ 

Ιῃ ἴῃ6 “Ὑνο Δοίςες" σὰ Βᾶνε ἃ ΠΙΠΕΥ ἀπνε]Πηρ οἵ πῆηδὲ ἴπ 6 ροεὶ 
Ρἰοίατεα ἰο Πἰτηβ6 1] 45 [6 νουκίησ οἵ [Π6 Ῥεββιπηῖϊϑὶ [εηροσ, ἰο ΒΟ ἢ 
1π|ὲ μα5 θεοοῖηβ παίει], νυ} 116 γαῖ 1ἴ βγη Κ5 ΠΌμ ἄἀθαῖῃ. Ηετα 4]50 {ΠῈ 
ὉΠΟοΟηβοΐοιιβ βοῆοαβ οὗ {πΠ6 ἱπουρῃῖβ οἵ Κομείβι (Εςο]. νἱ. 3) τα ἀ15- 
ἘΪΠΟΕΥ Πεατγά : 

“Α 511] 51.181} νοΐοβς. βραᾷαῖζα απίο της, 
“ἼΠΟΣ αὐΐ 50 ΠῚ] οἱ τηΐβεῦν, 
Ὕνεῖα 1 ποὶ Ῥείξεσ ποὶ ἴο ἢὲ ᾽ ᾿" 

ΤΠΕ 5011] τηδῖκεβ ΔΏΒΤΕΥ ἴο {86 [ετηρίευ ψ ΤΠ [66 0]6 δηᾷ []ἰετῖηρ' νοϊςα. 
115 1 ναΐῃ ἴο ὑτρθ ἴΠῈ αἸσΉΥ οἵ τηδη᾽5 πδίασε 8ηα 15 ργεσοσαίϊνε οὗ 
1πουσῃῖ. Ναίυτε στε ἔου {Π6 ταορ, ποί ἴοσ {πε πα ϊνι ἄτι] πα. “πε 
σεπεσδίίοῃ σοείῃ δ πα δηοίμπευ σεπμεγαίϊοη οοσυηείῃ ᾿ (ΕσςοΙ. 1. 4). 

ΚΤ βρᾶῖκε του εσ ἰπ ΤῊΥ̓ τηϊπα 
“ΤΠο᾽ μου ψεχὶ βοδίζεσ ἃ ἰο της συ] πῶ, 
Υεῖὶ 15 ἔθεσε ρἰθηίυ οὗ {με Κιηά.᾽᾽ 

[ἢ τΠ6 ἰδῆσπασε οὗ {ῃ6 ΕὙΘΠΟἢ ογῃηῖς, “4.71 72} ἃ 2ας 41 107717716 71επ655 4174. 

““(σοοᾶ 508] ΒΈρΡΡοΒβΕ 1 σταπί 1 τῃεε 
ὙΥΠΟἾΙ ψεεὲρ οσῦ [Ὡγ ἀεβοϊθηου» 

Οτήὐἦ Μ} ομε Ὀξδαῖὰ Ὀδ6 655 ᾿πίβῃβ6, 
ΒΕ [ὩΥ ρεου]ατ αἀϊεγεηςσα 
15 σδηςε]]εα ἴῃ ἴμεῈ ψουἹα οὗ βεηβε 9 

Ηορϑε ἰπαὶ ἐπε διΐασα τηδὺ ΡῈ Ῥεϊίεσ [δὴ ἰπθ ραϑβὲ 15 τερτεββεά σ ἢ 
ἃ {|κθ 5πεεὺ: 

““Φ ϑοότὴβ ἰὰσῃ [ἢ15 5]οἴζηθββ γαῖ τηϊσῃϊ ἴαϊτα, 
Ἐν γεῖ.᾿ Βυΐ Βε “ψῇῆαὶ ἄπιρ σῇ τηδκθ 
Α ν]βετεᾶ ραῖϑυ οεαβα ἰο 5μακεϑ᾽᾽ 

1 15 ἴῃ ναΐῃ ἴο αἷπὶ δἱ {πε Ερίσυγεδῃ ἰγαηα ΠΥ οὗ οσα]ΐατα οὐ τεβηεά 
Επῃ]ογηγδηΐ (Εοο]. 11. 24, ν. 18). 

“ΜοΥρθουοσ Ὀαΐ ἰο βθεῖὴ ἴο ἢπᾶ, 
Α5Κ5 ψῇηαὶ μου ἰδοκεβί, μουρῃὶ τεβὶσμῃεα, 
Α Βεδιῃυ ἔτατηθ, ἃ χαϊεῖ μλ]π4.᾽ 

ἘΟΟΙ,ΕΘΙΑΒΤῈΒ 1 
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ΑΒ ἢ Ηδηλ]εί, [Π15 βῃσϊηκίηρ ἔγοιῃ [Π6 Ἰορὶςα] οαΐσομηα οὗ Ρεϑϑι 1511, 
1εϑὲ 1 ϑῃου]α ἰδυηϊβῃ 15 ἔδ1Ὑ Δ π6 διήοησ 15 [Έ]οννβ, μαννα γε Κη 655 
Δα ῃοίΐ βίγσεῃσίῃ. Τῆδί ἀδβῖγα ἴο ὈῈ γεπηει εγϑα 15 4150 “ νδῃϊΐυ, 

“ς ΘΟἢ αὐτί που, ἃ ἀϊνι θα ψ1]], 
5111 Πεαρίηρ οἡ {Π6 ἔδβαγ οἵ 1] 
ΤΠ ἔβασ οὗ θη, ἃ οονζά 511]. 

1)0 τήϑβῃ ἴονε ἴπεβὴ Ατί που 50 Ῥουπά 
Το τηβδῃ, ἴπαΐ ἤον {ΠΥ Παιη6 5Π4]}] βοιπά 
5141] νεχ {μεε, ᾿γίπησ ὑπᾶειρτουηα}᾽» 

ΤῊΘ δϑρίγαίοηβ ἴτε {Π6 ἤδγοῖὶς [16 δῖα βῆθνῃ ἰο 6 85 Πο]ον 85 
[6 5εδύοῇ [ΟΥ Παρρίπεβθβ.Ό ΤῊ15 8150 15 νϑῃ]γ. 

“ἼΓΏΘη σογηεβ {Π6 σἤεοῖ, [Π6 σἤδησα, [Π6 [2]}; 
Ῥαϊΐῃ συἱβεθ Πρ, οἱ ρ]βαβϑυγεβ ρ8]} : 
ὙΤΠΕΥΘ 15 ΟΠ6 ΓΕΠΊΘΑΥ ἰοχ 8]].᾿ 

ΤῊς οἹά φπαεσβίίομ, γῃο Κῆονγβ ΨΒΕΙΠΕΥ πηδῃ 15 Ὀείίεσ [Π8ῃ {πε Ὀσπΐθ 
οἴθαίαγοϑ τουπαᾶ πὶ (Ε 0]. 111. 21) 15 Δϑκεά δηᾶ ψιῇ ἴἢς οἹα δῆβνευ: 

“41 βἰγαισῃξς (Ὡγ ἰγϑοῖς, οὐ 1ξ ΟὈ]Ι486, 
ΤΠου Καον δὲ ποί, 5ῃδάήονσμ ποι ἀοβί βίσικο, 
ΕτΩΡτδοϊηρσ οἱουθά, Γχίοη-κε; 

Απᾶ ονπῖηρσ Ὀπί ἃ {1{{|6 τηοτα 
ἼΠδη Ὀεδβίβ, δϊἀθϑί ἰδπὴα δ η4 ΡΟΟΙ͂, 
ΟΔ]]Π1ηρ ΤΠγ5ε}Γ ἃ {116 Ἰοννεσ 

ΤΏΔη δηρε]5. (εαβα ἴο νγὰ1}} δῃά ὑγδν]; 
ΝΥ ἱποὴ ὈΥ͂ ᾿ποῇ ἴο ἀδυκηεβθβ ΟΥ̓Δ] ὃ 
ΤΠΕεΙα 15 ΟΠ6 ΓΕΠΊΕαῪ ἔοσυ 8]]." 

Α5 ψ ἢ Ηδη]εῖ, {με νοῖσα {μαΐ ῥγοϊηρίβ ἰο 561{-ἀθϑίγασίοη 15 πιθέ ἴῃ 
Ρατζῖ ὈΥ [πε ἔβασ οἵ [πΠ6 ἀπβκηοόνῃ. ὃε ἢᾶνε πο {1]] δϑϑύγαηοε {Πδΐ ἀξδίῃ 
15 [ῃ6 επᾶ οἵ σοῃβοϊοιιβηςε85: 

“ΕῸΓ 1 σο, νγεαῖκ ΠῸΠῚ βαἤογηρ Ποῖα; 
Ναῖκεά 1 ρο, δῃηᾶ νοϊὰ οἵ Ἵοἤεεγ; 
ΥΒδΐ 15 1Ἢ (Πδὲ 1 τῇδυ ποὶ ἔβασ ᾽" 

ΤῊΘ νΕΙῪ Ὑνεδυη655 οὗ Π|δ, ΒΟ ἢ ἰ5 {πΠ6 ουΐσοπῃα οὗ ρβϑϑι 15Π, [Ε5[1Π65 
ἴο {Π6 ΕΙρηε σαρϑοιίῖθβ, δηα {πεγεΐοσα (ῃ6 ΒΙρθΕΥ ροβϑι 1165, οἵ 1Π8 
Βυτηδη 5ρὶτῖ. ΤῈ ἢ εληεεγα, ἴῃ 6 “ νου] εῖ ἴῃ {πε πϑαγί,᾽ [Π6 
{Ππουρῃΐ οὗ Ιπῆπιῖγ (Ε Ο]. 111. 11), ὈΘδΥ5 115 ἀποοηβοίουβ 1 ΈΏ 658, 

“Ή γα ἰῖ5 6 βϑβαρίησ σψἱηρβ ἴο Η͂Υ, 
ΗΙ5 πεαγί [σε θοαδβ ἃ τηγυϑίεσυ, 
Ηδ πϑηηθβ {ῃΠ6 πᾶῖηθ Εἰεσχηϊυ." 

(οπβοίοιβ 85 6 15 οὗ [ῃ6 σοῃίγδαϊοϊοηβ 1Π 815 [ΠΟΥ [1{6, οὗ [ῃ6 “ ἀεδά 
Η165 (αἰ ἰαἰπί {Π6 [δἰσ ἔαπιβ Ἔνεῃ οἵ [Π6 Ῥεϑβί δῃὰ νι ὶβαεβὶ (Εςοὶ]. ν]]. 1). 

“δ Κηονϑβ 4 Ῥδβϑθῆθββ ἴῃ ἢϊ5 Ὀΐοοα, 
Αἴ βοῇ κβίχαῃρε ψ8ῖ νι βοιμείῃησ σοοά, 
Ηξς τὺ ποῖ ἄο {8ε {πηρ 6 ψου]Ἱά.᾽ 
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Υει ψ ἢ ΗΠ, 5 ἢ ΟΠ Ι βίῃ, (δ αἱ ἰαϑί ρύενδιὶβ, πα (ῃς6 ροαὰὶ οὗ 
ἢΪ5 την ἸαὈυγ Π1πΠ 6 νναηθυϊησβ οἵ πουρῆϊΐ 15 ἢορῈ δπὰ ποῖ ἀ6βρδίγ. 
Απᾶ {Π6 δ! σοπλεβ ἴο Ὠἴτη, ποῖ [τοῦρῃ {πΠ6 σατο]! Ὀα]αποίησ οὗ {ΠῈ 
ΠοΠἢϊοίηρσ' ἀὐρτιπηθηΐβ οἵ ἴη6 Ψοῖςα (ῃαΐ ψ Π]βρεσεα ἀθβραὶῦ δηα οἵ ἢϊ5 
ΟΥ̓ 5018] 1ῃ ΥΕΡ]γ, Ὀὰΐ ΡΥ ΓΥ Πγουσ ἢ Π15 ἸΠΠΕΥ ΟΠ ΒΟΙΟΙΙ5η655 οὗ Ἀβριγα- 
ΠἸΟΠ5 Δ΄ΕΥ ἃ ΠΙΡΠΕΥ Ὁ] ββεάηδββ, ρασίγ Πγουρῇ {Π6 σοπίεπηρ]δίϊοη οἵ ἃ 
[οσηι οὗ 1π|6 παίασγαὶ δηα 51Π10]6 ποι ρ, 1Π ν]οἢ {Πδΐ Ὀ]Ε5βθΠ655 15, 1 
Ρασί αἱ Ἰβαβί, γβ] 1564, ἴῃ ἃ [[65}} βυσηρϑίῃνυ νι ΠυτηλδηΙΥ, ἴῃ δοΐβ, Οὐ δ 
Ἰεαβδί ποιρῃίβ, οἵ Κιπάηθβ (Εσςο]. ΧΙ. 1, 2). 

“ΕΝ δίανου ΟΥ̓ΔΖΥ 5ΟΥΥΟΥ 5811ῃ, 
Νο [116 {Πα Ὀγεαῖμεβ. ψ ἢ Βυτήδη Ὀγβδίῃ, 
Ηδίῃ ἐνεῦ {γῸ]ἠῚ Ἰοησεα [οΥυ ἀεδίῃ. 

ΤΙ5 ἰδὲ τ ῃογεοῦ οὐστ ἤδῖνος δῖα βοδηΐ; 
ΟὨ, ἴδ, ποΐ ἀβαίῃ, ἴου ψΏοἢ ψψε ρδηΐ, 
Μοτβ 116, δηα ἔμ]1οῦ, {Παὲ 1 ψαηί.᾽ 

Απά ψΠηαΐ ἢθ 5685 15. ἃ ϑΠΠᾶσὲ ΟΠυτομγατζά, οὐ “16 ϑαθΡαὶῃ τόση," 
δηα “με σνεεὶ Ομαγοῇ θ6115 θοσίη ἴο ρε8],᾽ δηᾶ δηγλοησ ἴῃοβα ῆο 
ΔΥΘ 50 ““ραδββίησ ἴΠ6 ραοε ψγἤεγε βοῇ τηϊμβί τγαϑί ἡ δὺα (ἢγεθ-- -Πυβ δά, 
να δηά ΟΠ], Ὀομππηά ἰορείμει δ5 ΟΥ̓ “ἃ ἰἢτεε-[Ὁ]4 οοτὰ ἰπαΐ 15. ποξ 
ΘΔ51]Υ Ὀγοκεη᾽ (Εςο]. ἱν. 12). 

“ΤΏΠΏδβα [ἢτεα τηδάθ ὉΠ 50 ϑνγεεί, 
ΜΥ ἔϊοζεῃ ἢεαῖί Ῥερδὴ ἴο Ῥεδϑΐ, 
Ἀει μετα υῖησ 115 ἀποϊεηΐ Πεαί.᾽ 

Απάᾶ 50 “1ἢε 4111 δπα ὈΠΙΟΥ νοῖϊοα νγαθ σοηθ᾽" δηᾶ ἃ βεοοπά νοϊοβ νγᾶβ5 
Ὠεβαγὰ στ 1(5 ν ΠΊ ΒΡ Υ, 

“Α τυῦγαγ ἦ Βα οὗ Ῥείίοσ ομθοσ. 

Ης Ἰοοϊκεά Ῥδοῖκ, ἂδδ Κομείείῃ Ἰοοϊκεα Ῥδοῖκ, οὐ ἢϊβ ργενίοιβ πιοοά οὗ 
ῬΕΒΒΙΠ15ΠῚ 85 ἃ {Π]ῃσ Ὀε]οηρσίησ ἴο {Π6 ρῥαϑβί, δηά 7ι5ῖ 85 ἴπΠῈ6 ἰαϑί γοσαβ 
οἵ [ῃ6 ομεὲ νγεῦε ἴποβε ἰῃδὲ βϑαϊὰ ἴῃ ἴοῃμθβ, ϑγΏ] ἢ {ΠΟΌΡῊ 8 584 ἰθηάεῦ 
ἸΤΌΠΥ Τσηΐ τηϊηρ]6 Ἱ {Π6Π|, σγεῦα ἔα Υ τοπ Ὀεϊηρ ΠΊΕΥΘΙΥ ἸΓΟΏΪΟΔ]Ι, 
“Ἐε]οῖϊσεα, Ο γουηρ τηδη, ἴῃ (ὩΥ γουίῃ᾽ (Εςο]. χὶ. 9), 50, ἴπ [Π8 ΠΕῪ 
56η58 οἵὁἉ [|| (Πα ἀδινπεα προη ἰπδ {ΠΊΉΪΚοΥ, (15 νὰ {π6 Ψοῖοα ἰΠαΐ αἱ 
Ιαβί ργονδιϊβα, 85. 6 Ἰοοϊζεα οῃ [Π6 Ὀ]ΔΠ161655 Ἰογ5 οἵ {ῃς 11Π|{6 οὗ ΠΟΠΊ6, 
Ῥαυτχπεά Ὀγ {86 ἔξαγ οἵ (οά, δῃηά ἔεϊξ [Π6 οαϊτηησ ἰπῆἤποησς οὗ 5ΚΥῪ απ 
βίγεαῃ δηα τηδαάον-δηα δηα ἤονγουϑ, 

“50. ΨΔΙΙΟΙΒΙΥ βεαηλ ἃ 811 {πῖηρϑ σψτουρηΐ, 
1 τηδτνε] δα πον {Π6 τηϊη νψὰ5 Ὀτουρῃς 
ΤῸ ΔΠΟΠΟΥ ὈΥ͂ ΟΠ6 σ]Ἱοοιῃῦ ἐπουρῃΐ, 

Απάα ψηογοίοσα τγαίῃου 1 τηδάθρ Ἵἤοϊοθ 
Το σομηθ ΜΊΓ (Πδὶ ὈΔΥΥΘη νοῖϊοθ 
ὙΠΔη Ὠΐτη {παᾶΐ 5α]α Ἐεοϊςθ, σα]οῖςα."ἢ 

Α Ἰαΐευ ροεπὶ οἵ ΤΠ βΟη 5, ΠΪ5 “ ιογθίϊι5,᾽ σῖνεβ ἃ ΠΕ 5ση ῆ- 
σΔησ6 ἴο {Π6586 ἴῆγεβ δύ] ΨΟΥΚ5, 85 βῃθνίησ πον ἄθερὶ!γ μῈ ἢδά 
εηίεγθα ᾿πίο {παὶ ΕΡΙσυγθδῃ ἰθεδοηΐηρσ Ὀοί᾿ ἴῃ ἰΐ5. ΠΙΡΉΟΓ ἀπά 15 ἸοντοΥ 
ἀβρβοΐβ, οἵ ψΏΙΟΠ γε Πᾶνα 5Ἔθῇ 50 ΤΏΔΩΥ ἴτζαοαβ ἴῃ (Π6 ψογάβ οὗ Κοβε- 

1--2 
- 
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Ἰεῖ ἢ. ὙΜ1 [6 φρτοίουηα ᾿ηϑῖσῃΐξ ψΒΙΟἢ [Πδΐ βίθαν Πδα σίνεη μῖπη Βα 
Ραϊηΐβ, ου ἴπΠ6 οὔβ ἢδηά, [Π6 ἴπϑδπα ᾿τηραγι65. ἡ ΏΟἢ ἀγα ἴἢς οαΐσοϊηα 
οὗ [6 βου] 5 ἀἴβεαβθ, δηά ἤδυηΐ {Π6 τη {Πδἰ 85 τεβίεα 1ῃ ΘΕ ΒΟΙ5 
ΡΙεαβασα 85 15 φοδὶ]ὶ, δῃᾶ οἵ ψῃοἢ {με Ῥοεῖ 5 Γουτίῃ ΒοοΙς ργεβεηΐβ 
Ῥαΐ ἴοο ΠῚ] δηά τουτὶ ]8 ἃ Ρῥιοΐαγε: δη4, οἡ {Π6 οἴμεῦ, σεσορπῖβεβ {Π6 
ΒΙΡΉΘΥ δἰτὴ νἘΙΟἢ πλακαβ {με 2.22 Δ εγεηι Δαΐπγα οὴς οὗ ἴῃς Ἰοξίεβσε δηά 
ΠΟ] οϑί ροεῖηβ οὗ 1, ἴῃ, οὐ ᾿πάξεα οὗ 8ΠΥ, ᾿Ιτεγαΐασα. ΤῈ μα ῃοὲ Ῥβεβῃ 
ἨΙ5. Δ'1ἢ, ΔΩΥ͂ Τηοῦα ἴδῃ 11 νγὰβ (μαΐ οἵ Κομεβίβίῃ, ἴο τεβί ἴῃ μετα 
ΠΕΡΔΙΟΙΠ5. 

“ΦΜΥ Μαβίεσ μεῖϊά 
Ὑμδαὶ (οάς {πετα δῖθ, ἴου 811 τξῃ 50 Ὀε]ϊενε, 
1 ῥγεϑί ΤῊΥ̓ ἰοοίβίερβ ἱπΐο ἢϊβ, δῃηᾶ πηδδηΐ 
ΘΌΓΕΙΥ ἴο ἰεδᾶα τὰν Μαειημλῖιι5 [ἢ ἃ ἰγδ: ἢ 
ΟΥὁὨ ἤονγοσυ οἰδιυβθεβ οηνγασγά ἴο {πΠεῸ πουρῆϊ 
Τμαὶ (οὐκ μθῖρ δῖθ, δῃᾶ ἀθδίῃ]εββ.᾽" 

Ηε ἴοο μαβ Κπονῃ “πε ἔνγο Ψοϊσεϑ᾽ {πδΐ ἰετηρί ἴο 56} 9] δι σῃίευ δπά 
γεβῖβδί {Πε τετηρίδίοη, 85 ἃ τῇδῃ ἰοοῖκβ ουξ δἷ “"811] [Π6 εν] [Πδὲ 15 ἄοπθ 
πηάοχ [Π6 σαη᾽ (Εςε]. 'ν. 1), οὗ νυ ῃίοῇῃ ΠΕ 58 γΥ5: 

““Απά Πεῖα 6 ρίδῃοεβ. οὔ 8η εὐ πᾶὺγ ὈΟΓΙΉ, 
Απά ρεῖβ ἔοσ στεείίησ Ὀαΐ ἃ νγ81] οὗ ραϊῃ; 
Απα Πεῖα ΠῈ βίδαυϑ ΠΡΟΠ 8 {τεεΖησ ΟΥΌ 
ἼΠαϊ ἰδϊη σου] σαΖὲ ΡΟῚ Ὠϊτὴ ἴο {πε ἰαϑί; 
Απά Πεῖξ ὑροη ἃ υειΐον ἐγε]α {411}, 
ΑΠΑ οἸοβεα ὈΥ ἴῃοβα ἼΠο τηουτῇ ἃ ἔπε ηα 1ῃ νδίῃ, 
Νοῖ ἐῃδηκῆι! [Πδὶ 15. ἰγοιΌ]εβ. ἀτα ΠΟ ΤΊΟΤΘ. 
Απά τὴρ, δ[ῃο᾽ 15 ἤγε 15 ΟἹ ΤΩΥ ἴβοε, 
ΒΙΙηἀϊησ, 6 5665 ποῖ, ΠΟΥΓ δἷ 411 σδῃ 161} 
ὙΥΒΕΙΠΕΥ 1 τπηέϑὴ [15 ἄδὺ ἴο ἐπα τηνϑξεῖ, 
ΟΥ Ἰεπά δὴ εαῦ ἴο Ρ]αΐο, πεσε Πε 5αγύ5, 
ΤΠηδί τηθῃ, {8 50] 16ῈΥ5, τη ποῖ ααϊ [Π6 ροβὲ 
ΑἸΙ]οιεα Ὀγ [ῃ6 Οοαβ: Ῥυΐ ΠΕ [μαΐ Πο]ά5 
ἼΠ6 οὐκ δῇ οδύεξίεββ, ψῃμβεσγείοσα πδεᾶ ἢ Ἷϑῖδ 
Οτεδίν ἴοὼσ {Π6πῈ, ΠΟΥ ταί μευ ρίπησα δἴ ΟπσΕ, 
Βεῖησ (του ]εά, ἡ» ΠΟΥ ουΐ οὗ 5ῖσῃῖϊ, δῃηᾶ 51ηΚ 
Ῥαβί βαυῖπαιακε--ταν, δηα σουΐ απ βίοπε, [ηδὲ Ὀγεαῖκ 
ΒοαΥ τονγασάβ ἀβδαΐῃ, δῃηα ραῖϑυ, ἀβξβαδίῃ-1η- 18 
Απά ντεζοπεα δρσα.. Ὁ 

ΤΠΕ βἰαάεηξ νν11}] μαναὰ ποίϊσεα Ποὺν βἰ σι] δΥ]ν 411 (Π15 σοϊποῖάας τ ἢ 
ΚοΠε ει 5 νῖεν οὗ {πΠ6 “νδηϊγ᾽ οὗ Πυτήηδη 116, ὁπε σεπεσγδαίΐοη σοΐησ 
Δα δηοίμεσ οοπηϊησ (Εςο]. 1. 4), δῃᾷ σι “Πς Ρῥἱοΐαγε οὗ ἄϊβεαβε δπά 
ἄεοδγ ἴῃ Εςο]. ΧΙ]. 3---πμό. Τιπογείϊαβ, 16 ΚοΟΠε θείῃ, Πδα αἰπηβᾶ δὲ {πε 
ΒΙΡΉ ΘΙ 1468] οὗ τῆς [16 οὗ {μ6 δζάβξηῃ οἵ Ἐρίσυσιβ. Ηδξ ἔυτηβ ἴο {πῸ 
(οάξ δῃὰ ξΞαυϑ8: 

“41 ἘΠπουρσῃξΐ 1 Ἰνεᾶ βεουσεὶν 85 γουσβεὶνεϑς--- 
Νὸο ]Ἰεννάμεββ, ΠΔΙΥΟΥΊΠΟ ΕΠΥΥ, ΤΠΟΠΚΕΥ 5ρίΐο; 
ΝΟ τηδάηξδϑϑ οὗ δι θιοη, δνδῦῖοθ, ΠΟΩΘ: 
ΝΟ Ιαγρϑὺ ἔβαβί [δὴ ὑπάδυ ρ᾽δηθ ΟΥὁἨ ΡΙη6 



ἌΝ ΗΘ Ος. 261 

ΥῈ περ θουτβ ἰαϊα δἱοὴρσ ἴῃ6 σγαβ5, ἴο ἴακα 
ΟἾ]Υ 500 ἢ οὰρ5 δ5 ἰείξ τ5. ΠΊΘ Πα] νυ δ 1, 
ΑΠΠγμηρ ἐδοῇ ἢἰ5. οὐ ΡῬΠΙ]Οβορν--- 
ΝοΙΠΙπρ ἴο ΠΊΔΥΓ {Π6 ΞΟΌΘΓ πη] β[165 
ΟΥ̓ 5Ξειε4, βυνεεῖ Ερουσγεδῃ 116. 

Τὴδ ἀροῦν ΜΠ ΐοῃ ἄτονε Ὠΐϊτη ἴο 56][-ϑ]υρ Υ τγὰβ {παὶ ἢς Πδᾶ ἔ8]]επ 
ἔγοτὴ ἰπαΐ 1464] ἱπίο ἴΠ6 βεηϑιοιβ Ὀββθπεββ ΜΙ ὙΥΠΙΟἢ ΠΕ Πα τηδάβ 
Πἰτηβε]Γ θαΐ ἴοο δία !Πν [ατ1]Π1ὰγ. Ηε ἴοο Παα ἢ15 ““ Ν᾽ 5ίοη οἵ 51πη,᾽ (Πε 
ἐεοΥη6 οὗ 56η86 ἀνεησεά Ὀγν 56ῆ86,᾽ δηά ἰουπά [ῃ6 Παππίϊηρσ Ὀαγάδξῃ οὗ 
1 ἀπαηατϑΌ]ς, δηα ἴῃ ννοσὰβ ΠΟΙ αρϑίη τα Π4 ἃ5 οὗ Κομεαϊεὴ (Εσςο]. 
ἷ. 9, 11) 11. 20), αἰΐειβ Π15 σΈβοῖνα, 

““ Απά {πεγείοσε ΠΟΥ 
Τιεἱ Βεσ ἰῃδΐ 1ἰ5 [ῇ8. ΟῚ δηα το οὗ 8]], 
Οτεαὶ Ναίυγθ, ακθ, δῃηᾶ ἰοσοϊηρ [δ δραγί 
ΤΠοβα ὈΠΠπ4 Ῥεριπηϊησα Παΐ ἤανε πη 8 τὴ6 ΠΊΔη, 
ΤΑ5} {μετ ἅπαν ἰοσείμευ δ Πεὺ ΜΠ]], 
ΤΗτο᾽ 411 ΠΕΥΙΓ σγο]θ5---ἰηΐο Δ ΟΠΟΒ ΤΊΟΥΘ, 
ΟΥ Ῥεαβί, οὔ Ὀἰσά, οὐ 5, οὐ ὀρυϊεηΐ ἤονεσ :ἢἢ 

Απᾶ ἀοϊηρ {Π15, με Ἰοοῖκβ ἐοσ ψατζά ἴο {Π6 {πὴ8 

“ΕΝΏ Θη Το] ΠίαΥΥ Τη8ῃ 
5841] βεετ ΠῸ ΠΊΟΤΕ 8 5οπηείῃϊῃρ ἴο ΠΙΠΊ5Ε] , 
Βαϊ Πα, 815 Πορεβ δῃηά ἢαίεβ, [15 Βουηξδβ δηα [δῃξδϑ, 
Απα εὄνξ ῖβ Ῥομδβ Ἰοῃσ ἰαϊά νι ῖη {Πς6 ογᾶνςε, 
ἼΤΠῈ νεΥῪ 5:4ε5 οἵ (ῃ6 σταᾶνε [1561 5}.41} ρ855 
Μ ΔΗΙβῃϊησ, δἴομ 8Πη64 νοἹά, δίομι δηα νοἹᾶ, 
Ιηΐο {π6 ὑπβεθῃ ἰοῦ ἐνεσ. "ἢ 

ὙΠ Ταηηγβοη, 85 ἢ ΘΠ ΔΙΚΈβρθασθ, ἔΠοτα ἀτα ἔδνν, 1 ΔΎ, ἰγᾶσεβ, 
ἐπα 1Π15 βίκίησ ῬδΥδ 16] στα ἢ {Π6 (οπίδββιοῃβ οἵ {π6 ΤΠ) ρδίευ, 15 
1Π6 γεβϑι]ς οὗ δὴν ἀε]θεγαία βίπαν οἵ, οὐ αἰίεμηρί ἴο γτερτοάμποθ, {Πεπῃ. 
ΤΠδ Ρῆγαβαβ οὗ Ἐπο]βιαβίεβ τα ποί θοσσονγεα, Δα ΓΔΌΪΥ 85 {παν ταϊσῃΐ 
Ὠανε βεγνεα ἴο ὄχρύεββ ἢϊ5 {πουρηΐθ; {πεῖ 15 ΠΟ γεΐίδγεποα, Πουγενεῦ 
ἀϊβίαῃηϊ, ἴο Π15 εχρεύϊθησθ ὅνε ἤᾶνε ἴο ὁ ὁποβ τόσα ΨΊ ῬΔΓΔ]16]151Ὶ 
Ῥυχα δηά 51Π1ρ]6. δπα ποῖ σι ἀεγιναίίοη. Νμδὶ 1 πᾶνε αἰϊειηρίβα ἴο 
5ηθν 15 ῃδΐ ὉΠΩ͂ΘΥΓ ἜΛΕΥΎ εχίζεμηεβί ναγϊδίϊοη 1ἢ Οἰγουτηβίδησεβ. 8Π4 
οὐ]ῖατα {ΠῸ οαΐοοπια οὗ {Π6 ραγϑαϊ οὐ Παρρίηεββ, ννμδΐ νγα ἢδνε Ἰβαγηΐ ἴὸ 
641] Θιἀφαπηοηΐβιη, αἰτεσ {π6 ΕΡΙσυγθδη 1668], 15 ΒΟΟΠΘΥ Οὐ ἰδίοσ, {Πδΐ, 1 
1ῃ6 δῦϑβϑθηῃηςα οὗ ἃ οἰθδαύεύ ἰδ: δηά Ἰοίου αἴτῃ, {Π6 1464] Ὀσχθαῖα ἄονγῃ 
84 Ιεανεβ {Π6 πΊ8η βίσγισοησ νγἹ ἢ {Π6 αασδϑίϊοῃ ἡ [5 116 σοσίῃ Πἰνιησ ϑ᾽ 
Ῥεύμαρβ Ππαάϊηρσ [Π6 δῆβννευ ἴο {Πδὲ αδβίϊοη ἴῃ 5ΟΠ]6 ἰούσῃ οὗ ἃ ρεϑϑίτηϊβέ 
νίαν οὗ Πίθ δηα οὗ {πΠ6 {Ππϊνεῖβθ. [1{ 11] θῈ δαγη64, 1 [Ὠ]1ηΚ, {Παΐξ, 50 
ἴδυ 85 1 ἢανε ργονεᾶ ἰῃϊ5, 1 πανε δάαδά ἰο {πες δισιτηθηῖβ ἡ ΪΟἢ 1 ἤανα 
ἀγσεᾶ ἴῃ ἔανουσ οἵ [Π6 νἱθνν [μαΐ 1 πᾶνε τηδϊηἰδιηθά, Βοίἢ ἴῃ [ῃ6 Ν᾽ οῖεβ 
Δα ἴῃ (ἢ6 “[468] ΒΙορυαρῆγ," δβ ἴο {μ6 ρεηδυοῖς δῃ Ρ]δῃ οὗ Εδςοϊθ- 
β᾽αβίεϑβ. 
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ΠΙ. Α ΡΕΒΆΒΙΑΝ ΚΟΗΕΙΜΞΕΤΗ ΟΕ ΤῊΒ ΤΥΕΙΕΤΗ 

ΓΕ ΝΤΌΚκΥ. 

Ι μαννα γεῖ δῃοίμευ ἰηβίδηςθ οἵ ἀποοηβοΐουιβ ραγα]] 6] 1βτὴ Ἱ ἢ [Π6 εἐχρο- 
ΠΘησ6 δά {Π6 μουρῆϊΐ οὗ ΚΚομεϊείῃ ἴο Ὀτηρ Ρεΐοσε [Π6 βέυθης᾽ 5 ηοίῖςα. 
1 σοπλεβ το 8 [αγ οὔ Ἰαπα δῃηᾷ ἔγοπὶ ἃ τόσα αἰβίδῃης ἀρ {Πδῃ {πΠ6 ὕνο 
ΜΉΘ 1 Πᾶνε δἰγεδαν αἰβοιβθεᾶ. Οὐηλδσ Κῆδυγαμῃ (ΞΞ Οτηδγ, {πὸ Τεπὶ 
πη] 61) νγὰ5. Ὀοση ἴῃ {Π6 Ἰαἰίεσ Π4] οὗ [Π6 εἸθνεπίῃ σεπίυτσυ αἱ Ν βμαρατῦ 
ΙΪΙῃ ΚὭοτγαθαη. δ νψὰϑβ ἴῃ [15 γοιίῃ {πΠ6 Πεπα δηα ξε]]ον-ϑιπάθηὶ οὗ 
ΝΊΖαμι ἃ] Μύϊκ, (ῃ6 ΨΊΖΙεσ οἵ ΑἹΡ Αὐβίδη, [πΠεῈ βοὴ οὗ Τορὶγα] Βεγ. 
ΤΠΕΥ τεδα της ΚΚούδῃ ϑἰἰπρ αἱ [Π6 ἔξεϊ οὗ ἴῃς Ττηϑτὴ Μονδίεικ, τΠ6 
σγεαίεδί ἰθεδομεσ οἱ ἢ15 ρὲ δῃηά οἱΐγ.0 Ἀποίμεσ ξ]]ον- σα ἀθηΐ Ῥεοδβ 
αἰτουνγαγᾶθ ἃ ΠΔΙῺΘ οὗ ἰθυσοῦ δ5 Ηδϑδῃ, 6 ΟἹ ΜΑΝ ΟΕ ΤΗΕ Μουκπ- 
ΤΑΙΝ5, [ῃ6 Πρδᾶ οὗ [ῃ6 “4:5..455272215 ῇοϑα Πδ16 δηα ίδλτηθβ ὈῬδθοδηθ ἃ ψοτχά 
οὗ [ουσοῦ ἴο ἴηΠ6 Οτυβαάθγβ. ΟἾηδ, 85 δοίϊπσ οῃ {πΠ6 ΕΡΙσυσεαῃ σου 56], 
λάθε βίωσας (ΞΞ]ϊνε 45 ἰάθη τότ νἱε ν), δϑἰςεα 15 ΝΊΖΙΕΥ ἔπ] 6 πα ἰο ““1εὶ 
ΠΪπῚ ᾿ἰνα ἴῃ ἃ σΟΥΠΕΥ ὉΠΑΘΥ [Πη6 5ηδάον οἵ ἢ15 [οσίππε,᾽ σίνιηρ ἢ15 16 ἴο 
[πΠ6 ρΡυϊβαι οἵ ψίβάοη. [4Κ6 ἴπΠ6 Οτεεῖκ δπα Ἀοιηδη ἘΡΙουτθδηβ, Π6 
ἀενοίβα Ὠϊπηβ6] ΟΠΙΘΗ͂Υ ἴο ΔΒίΓΟΠΟΙΩΥ ΔΠ4 Ρηγϑισαὶ βοίεσποθ δ νψὰ5 
εἰ ρ] ογεά ἴῃ σείουμηίησ {πΠ6 Ῥεζβίδη (δ᾽ εημάδυ, ἀπά ἀἸεα, ἃ5 {πΠ6 ραύαροῃ 
οὗ Π15 ᾶρε, ἴῃ Α.Ὁ. 1123. [Ιἰ ν85 σῃπαγδοίδσιβϑίϊς οὗ ([Πε τηοοά οὗ {μουρῆζ, 
[Π6 νουκίηρβ οὗ ΜΏ]Οἢ γγ7α τα ἀρουΐ ἴο ίτασβ, Παΐ ἢ15 5} 85 ἴο ἢ15 
σίανε νὰ5 (Παΐ 1 τηϊσῃξ ὈῈ ““ψῇετα [ῃ6 ΝΝοσυίῃ ψ]πηα τηϊρῃΐ βοδίίου σΌβαβ 
οΥοΥ τη.᾿" Ι|κεὲ τῆς Κοπεϊείῃ οὗ [ῃς “1464] ΒΙΉρυαρηγ,᾽" ἴῃ ἢΪ5 τεϊδ- 
(ἰοη ἰο {ῃ6 75 ΒΔΌΡΙ5 οἵ 15 {{π|6, ἢ6Ὲ ϑίαγι θα 4Π1κὸ {π6Ὸ6 ογμοάᾶοχ 
ΠΠ8}15 οὗἩἉ 5]ατη δηά [Π6 τηγϑίοβ οὗ [η6 δῇ β5εοί, Ὀγ (Π6 Πα]! νοϊαρίαποιιβ, 
Β4]ογηῖοΑ] βίσαϊῃ ΜΒ Ι ἢ Τουπά πἰίεγαποα ἴπ Π15 ΡΟα 5 πα Π15 σοηνεῖβαᾶ- 
οη. Τηδ νυίευ οὗ δῇ αἁγίϊοϊα ἴῃ ἴἢ6 Οαἰεμέία Μουίοτυ, ΝΟ. 50, ἄγανϑ 
Δ εἰαθογαΐβ ραγ8}16] Ῥείνγεεῃ ἢΪ5 ΡΟΘΥ δηα ἰπαΐ οὗ 1 πογείϊπβ, θα 1 
ἄοεβ ποΐ βεεῆὶ ἴο βανε οσουϊγεα ἴο ἢΠῖπὶ ἴο ΟΔΙΥΥ {ἴΠ6 11η6 οὗ {πουρῃϊ 
Γαυ ΠΥ δηᾶ ἴο ποίβ {Π6 ἸΏ ΠΥ σΟΙΠΟΙ ΘΟ 65 νγῃ]οἢ (ῃς Δ᾽ μόαϊγαΐ (ΞΞ 7:- 
ἐγαςίϊε 5) ργεβεπίβ ἴο {ῃ6 ἱπουρῆϊςβ ἀπά Ἰδαησιαρε οἵ Ἐδο]εβιαβίεβ, 85 Μ)1Ὲ]] 
45 ἴο {ῃοβε οὗ {Π6 Ἰαΐεσ Ερισυγεαη ροεί. Τὸ {πε56 {πΠ6 αἰϊεηίίοη οὗ 1ῃ6 
βίπασδηΐξ 15 ΠΟΥ ἰηντεά. 

ΤῊΘ Ροϑθῖ ορεῃβ 1 {Π6 ἄαννῃ οὗ ἃ Νεν Ὑεαυβ ΔΎ, ἀπᾶ ἃ νοΐςβ 
8115 δ5 ἔἴγοτῃ ἃ ἰδνεῖῃ ΏΘΓΘ ΧΈνῈ]]ΕΥ5. α΄α σαγοιβίηρ, 8Π4 ΒΤ ΠΟΙ 5 ἴο 
ΘΠ]ουπιθηΐ 

““(οτηθ ΕἸ] {μ6 σὰρ, «δπᾶ ἴῃ {π6 ἔτε οἵ ϑρτίπσ 
Υουσ ψἱηίεσ σαυηθδηΐὶ οἱ Ἀερεπίδησα ἤϊηρ, 

ΤΗΣ Βιτά οὗ Τίμα μαβ Ῥαΐ ἃ {1{{{|16 νναῦ 
Το δαίίει---ηᾶ ἴΠ6 ΒΙχά 15 οὰ 1ῃ6 ψίηρ. 

1Ὶ ον τὴν Κπον]εάσε οὗ τῃ6 ροεξ ἴο τῃς “"Ἀπραῖναΐῖ οὔ Οπιασ Κῆδυγδτα,᾽ ΡὰὉ- 
15: ἃ ὃν Ουδτίτοῃ, τ879ς. ὙΤΠΕ πᾶτηβ οὗ [Π6 ἔγϑηβίδῖοσ 15 ποῖ βίνεῃ. 
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ὙΥΠΕΙΠΕΥ αἱ ΝΝΑΙΒΠΑρΡασ οὐ Βαρυίοη, 
ὙΥΠείμοσ {ἴπΠ6 Οὰρ 1 ϑννεεῖ οὐ ὈΙΙΘΥ τη, 

Τῆς Νίῖῃε οἵ [106 Κεθρϑ οοζίῃρ αἀσὸρ ὈΥ ΟΡ, 
ΤΗς [(βανες οὗ 11{6 Κεεὲρ [8]]ΠἸὴρ ομ6 ὈΥ͂ οῃβ. 

Εδοῆ πλοσπ ἃ ἰμπουβαπμα Ἀοβαβ ὈΥΪηρβ, γοῖι 56Υ͂, 
ες, θὰϊ ψμεῦα Ἰεανεθ [Π6 Ιοββ οἱ γεβίεσαδυ ἡ 

Απά τῃϊ5 βτϑί βαμηπηθ - τη ἢ {παῖ Ὀγησβ {Π6 ΒΟβα, 
51.411 ἰακε Τ7διλβηγα δηα Καϊκορδα δνγαυ. 

ΕΙ], 16 1 ἴακα {πϑηλ.᾽ 

Τῆς Ιϑϑϑοη ἄγανη ποπ {Παΐ πουρῃϊ οὗ {ΠῸ ἰγδηβιτουῖη 655 οὗ επ]ουτηθηΐ 
ἰ5 [Π6 οἱά ΙἜββοη οὗ ἃ σαϊτη δηᾶ ἰγσαηαα}} ἘΡΙσυγθαηῖθηι σα ἢ 85 (παΐ οὗ 
ΒΙΟΟΙ τ 21. ὃ: 8; ἱχι:ἢ- 

“Α Βοοῖκ οὗ δ εῖβεβ. ὑπάογπθαίῃ [Π6 ΒουρΉ, 
Α Τὰὺρ οὗ ΝΥΙπε, ἃ Ἰοαΐ οἵ Βτεδά---πᾶ ἴμποὰ 

Βεβιάθ τὴρ βἰηρίησ ἴῃ {πΠ6 ΠΑ ΘΎ 658, 
ΟΙ, ΝΥΠάθγμθθς γεγε Ῥαίδάϊθα ἘΠΟΥ,. 

ΘοΙη6 ἴοσ {ῃΠ6 (Ἰοσθ5 οὗ [15 Δ ουϊά, δῃηά βοπὴθ 
ΘΙΡῊ [ΟΥ̓ {Π6 Ῥτορηείβ Ῥαγϑαᾶϊβα ἴο σοτῆβ; 

ΑἸ, ἴακε [ῃ6 (δβῃ, δπᾶ Ἰεΐ {π6 Οσεαϊ ρο, 
ΝοΥ Περάᾶ [6 τυ ]α οὗ ἃ ἀϊβίαπι Τυαηλ! 

Τοῖς ἰο {πε ὈΪονίησ Ἀοβα δρουΐ τ5;--ἰἴνο ! 
Ἰ Δυρηϊηρσ᾽ 51η6 σαν “ἰπηΐο {πΠ6 ψουἹα 1 ὈΙον, 

“Αἴ οὔσβ {Π6 5} 1Π|Κεη ἴαββ6] οἵ Τὴῦ Ρυγβε 
Τεαῖ, δηᾶ 1ἰ5 Ττδαβασα οἡ {Π6 δγάθηῃ [ἤτον ;᾿ 

Ἕ Ἕ Ἕ ι ἐ 

ΤῊς ον Ηρα πιεη βεὶ {πεῖς Ἡδβατίβ προ 
Τυγηβ Ἀ5Π65, ΟΥ 1 Ῥ͵ΥΌΒΡΕΙ͂Β; 8 η4 8ΠῸΠ 

ΤᾺ1Κ6 ΘΠοΝ ἀρΡο᾿ ἴῃ6 [εβετ 5 ἀπιβίυ ἴβοα, 
ΤΑσμηρσ ἃ Π{{| ΠΟῸΤ ΟΥ̓ ἔνγο--τνγαβ ΡΌΠΘ. 

ΤΠΙΏΚ--ἰη [Π15 Ὀαϊογεά Οδγανδηβεσαὶ 
ὝΒοβα ρογίαὶβ δῖα δἰίοσῃμαίς Νιρῃΐ δῃά Αγ, 
Ηον δϑυϊίδηῃ αἰζεσ ϑυ]δη 1 15 ῬοΟΙΡ 

ΑΡοάᾶς ἢϊ5 ἀεβιη ἃ Ηουτ, δπα νγεηί 15 ψναγ." 

Απᾶ [Πϊ5 5εῆ86 οἵ [Π6 ἰγδῃβιτουϊη 655 οὗ 811 [πΐησϑ πασηδη (Ἐσςο!. 1. 4-..-7, 
1, 16) Ιεα45, 8ἃ5 ἢ [Π6 ἘΡΙοαγεδηβ. οὗ 81] {{π|65 ἀπ σουπηίτσθβ, ἴο {ῃε 
(4722 εἶϊόηε οἵ Ἡοτδςα, [Π6 ““1εἴ τι5 εδΐ δῃηά ἀτίηῖκ, ἔοσ ἴο-πηοσγονν να 416 "ἢ 
οι (οὐ. χν. 34, ἴο {Πε6 Ὀε]1εξ [Πδὲ {Πογα 15 ““ ποίῃίηρ Ὀείίου ΤῸ ἃ τῆδῃ 
1Πδη {πᾶΐ μ6 5ῃοι]α {ῃπ|5 εδΐ, ἀὐτη]ς δηα Ὲ τευ. "ἢ 

“ΓΑ, Τὴῦ Βεϊονεά, 11 της. (ὰρ (ῃδξ ο]θαυβ 
ΤΟ-ΑΥῪ οὗ ραβδί Ἀσρτεῖ δηα {πΐαγε ἘδδΥ5. 

ΕῚ ἐξ Ἕ εν Ἕ Ἕ 

ΑἸ, πλακα {Π6 τηοβί οὗ ψῇῆδΐ νγε γεῖ τΏΔΥ Ξρεπά, 
Βείογε ψχε ἴοο ἱπίο {π6 Πθιιβὲ ἀεβοεπά; 

Τυβί ἱπίο 1)ιβῖ, δπᾶ πηάξσ Πβὶ ἴο ἴδ, 
͵ϑαγι5 ΔΝ ΊΏ6, φαγις Θοηνσ, φα7ι5 ΘΙΏΡΕΥ δΔηα σαγς Επά.᾽ 
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Μδηΐβ δϑριγδίϊοηβ δῆεσ ἱπητηουία! ν ἀγα τε ΜῈ [Π6 βοαρεοίβτη οὗ 
[6 ““ῆο Κπόνγϑίῃ ν᾽ οὗ Ῥγυγῆο δηα οὗ Κοβε ει (Εςο]. "1. 21), ΟΥ ἐνεῃ 
ΜῈ ἃ τόσα ἀεἤηϊία ἀ6η18]. 

ΑΙΚΕ ΤΟΥ ἴΠοβα ἸΟ ἔογ ΤΟ-ΑΥ ΡΥΈρδΓῸ, 
Απάᾶ ἰῆοβε ἰῃδί δἰϊει. 50Π16 ἰο- ΠΠΟΥΤΟΥ βίδγα, 
Α ΜαυεξΖίῃ ἔἤοτῃ ἴῃς ἰονεῖβ οἱ ἀδυκηδβθ οὐἱδ5 

“ἘῸΟΙ5, γουγ τενγατα 15 παι μεσ τα ποὺ ΤΒεσα.᾽ "ἢ 

ΤΠ6 ἀϊἸβουββίοηβ οὗ [Π6 ϑασεβ οὗ ἢἰβ απ, [Π6 τηδκίησ οὗ τϑην ὈΟΟΪ5 
Ιου 6η4, σγεγα [ῸΥ Ὠϊπὶ θὰΐ 85 {πΠ6 ““ ἐβεάϊησ Ὁροῃ ψ]ηα ᾽ (Εσςο]. 
ΧΙ, 2) δηα Ὀγουρηΐ ΠΟ βδίβίνπρ ΔΉΞΎΕΓ. 

ΜΎΚ5Ε1 δε η γουηρ αἸα δασεῦν ἰτεσαεηΐ 
Ἰοοΐοῦ δηα ϑαϊηΐ, δη4 ἢεαζᾷ σγεαΐῖ διρυμηεηΐ, 

ΑΡουΐ 1 δπᾶ δρουΐ: Ῥὰΐ Ἐνευποῦα 
Οδιηθ ουξδ ὈΥ ἴΠ6 βϑηη6 ἀοοῦ ΏΕΓΕ ἴῃ 1 ψ εηΐ. 

ἍΜ Ὲ {ἢδπὶ {Π6 Ξεεά οὗ δυι:βάοιῃ ἀϊά 1 βοῦν, 
Απά ΜΊΠ τλΐηθ οὐ Παηα ψτουρσῃΐϊ ἴο τηᾶῖτα 1 στον; 

Απά [Π15 νναβ 411 (ΠεῈ Ἡαγνεβί [54{1 τεαρεά: 
 οαπηθ πκὸ δίδει. δπᾶ {πὸ Υ]πΠά 1 ρο.ὄ 

ΤῊΕ ΡσόΡ θη οὗ Γ1{6, [πε εηϊρτηβ οὗ {Πε τΠηΐνεγβα, ἔοα πα πο βοϊαοη. 
(οα μα ““βεῖί {6 νου ἴῃ (6 Πεαγί ἡ οὗ τηδῃ ἴο {ῃ6 ἱπίθηΐ {παΐ 
{πεν τηϊρῃΐ ποῖ “πὰ ουξ 815. οσκ ἴοι {μῈ6 Ῥεριηηίησ ἴο [ῃ6 ἐπα ἢ 
{ΕΟ}. τῇ ετὴς 

“ὉΡ ἴτοτη Ἐδυίῃ 5 (επίσε τουρῃ {πε ϑενεηίῃ (δία 
Ι γοβθ, δῃᾶ οἡ {ἴπΠ6 ΤὭσοπθ οὗ ϑαίΐσση βδίθ, 
ΑἸ ΤΔηΥ ἃ Κποῖ ὑητᾶνε]] ἃ Ὀγ {πε ἘἈοαᾶ, 

Βαυΐ ποί {ῃες Μαβίε-Κηοί οὗ Ηυπηδη Εδίβ. 

ἼΠΕΥα νγὰβ (ῃΠ6 θοοΥ ἴο ὮΙ 1 ἰουηα πο ΚΟΥ, 
ὙΠεΥα νγὰ5 {Π6 ΔῈ] (Πτουρὴ ΏΙΟῊ 1 τηϊρῃΐ ποΐ 566: 

ΘΟΙη6 {π{{16 [411 ἀνῇ] Ὲ οὗ ΜῈ δηά ΤῊΕΕ, 
ἸἼΠεῖα νγ85,---δηα {Π6 ἢ ΠΟ τηοῖα οὗ ΤῊΕΕ δηά ΜΕ. 

Ἑδτίῃ σου] ποῖ δῆβεῦ : ΠΟΥ͂ (6 ὅεδ5 [ῃδΐ τηουσῃ 
Ιῃ ἥονίηρ ῬυΓΡΙΕ, οὗ {πεῖν 1ογά ἔου]οσῃ ; 

ΝοΥ τοὶ τὴς Ηδανεη, Ὑ] 411 ἢ15 ϑίστιβ τενεαὶθά, 
Απᾶ Βιάάξῃ Ὀγ (6 ὅ5ϊεενε οἵ Νίρῃς δῃηᾷ Μοσγῃ3." 

ἈΡποβί!οῖϑπιὶ ἢδ5, ρεσῆαρβ, πεν ε  ΒΡΟΚΘη ἴῃ {Π6 ἴοῃαβ οὗ ἃ τῆοτα [ευτῖ Ὁ] 8 
ἀαβροπμάθπου {πὴ ἴῃ (ῃ6 νοσάβ ἰῃδξ [0] ονγ, ἱπουρῇ (ῃς ἰδησπαᾶσε οὗ 
ΚοΠαΙβίἢ ἴῃ Ἐςο]. 111. 13, 1Χ. 3, [4115 ποΐ ἔδγ 5ῃοτίέ οἱ 11. 

“ΤΉδη οὗ [Π6 ΤΗΕΕΒΕ ΙΝ ΜῈ ψγ2Ὸπ0Ὸ ψόοῦκβ Ῥεμϊπά 
ΤῊ6 ΝΕ], 1 δ ὰΡρ τὴν Παπᾶς ἴο ἢπά 

Α ΤΑῺΡ δια {μηε Ταγκηεβϑ; δηά 1 μεαχά 
ΑΞ ποτῃ ὙυΙΠουί, “6 ΜῈ ψ]η ΤΗΕΕ ὈΠπη4.᾽ ἢ" 

1 Ὑε αἵβ ταπιϊπᾶβα οἱ {Π6 σταπὰ ἰδησιιασε οἵ ἴον χχν],. 13, 14, θὰῖ μετα τῆς 
αι Θβτὶοπασ, {Κα ΚΌΒΕΙ ει, νγαβ Ἰεὰ ἕο γεϑί ἴῃ ἃ νεῖν αἰβεγεπε οοποϊπξίοη. 

νὼ φὰ δὰ λον ΚΝ 

λ 

θυ δυο αι, νι. Δ. λιν. 
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ΤΗΘ βθῆβα οἵ {Π6 ᾿ηβηϊία Π{{Π᾿πη 655 οὐ {ΠῸ ᾿παινιᾶπαὶ ΠΠ{ (Ἐπ ο]. 1. 45.111], 
5 Ἔχργθϑβεᾶ ἴῇ ψοσαβ ψῃΪοἢ ὙΘΗ]ηα 5 (ΟΠ66 ΤΟΥΘ ἃ 0456 οὗ ὑποοη- 
ΒΟΙΟι 5. ΡΑΓ4116115Π1) οὗ ΤΠ ΟΠ 5 σ]Οου,εΥ ΔΝ οΐοα, 

“ἌΧΏρη γοὰ δηα 1 Ῥεῃϊπα {Π6 ΝΕ] αὐτὰ ρϑϑβί, 
ΟἿ, Ῥαΐ [Π6 Ἰἰοησ, Ιοησ 116 (ῃς Νουα 5181] 1δϑβί, 

ὙΥΒΙΟἢ οὗ οὐὐγ (ομλϊησ δηᾶ Τ)ερατίασε ἢεεάβ, 
Α5 ἰῃ6 ϑ6εδ᾽5 56ε1{ 5ῃοι]α πεβά ἃ ρεῦ}]ε- οδβῖ. 

Α Μοῃιθηΐϊβ Ηαἱί--- τποπη ΠίαυΥ ἰδϑία 
ΟΥ Βεϊηρ ἔἴγοπι {πΠ6 11] διηϊα [ῃ6 δ αβίε-- 
Απά 1.9! [Π6 ῥῇῃαπίοῃμι (δίανδῃ ἢδ5 γεδοῆῃὶ 

ΤΏ6 ΝΟΤΗΙΝΟ [Ιἰ δεῖ ουἱὐ ο. ΟἿ, τδκε Παβίβ. 

Ηδς ἰαἷςε5 τεΐισε, τὸ ΚοΠο] ει (Εςο]. 11. 3, 1χ. 7), οτὰ [15 ἀββρδίσ, ἴῃ 
{86 1πῖςε οἵ [πΠ6 ““πτ{ὰ] αταρε,᾽ 

““ΤῊς ϑονεγεισῃ ΑἸΟΠοτ δὲ (Πδὲ ἴῃ ἃ {π|οα 
Τι{ε᾿5 ἸΙθρδάδξηῃ τηρίδὶ ᾿ἱπίο (οϊά ἰγδηβυηαίθβ.᾽" 

Ηςε 15 ποΐ ἀείειγεαᾶ ΠΌΤ, {πΠδὲ συνεαῖ Ῥδίτη ὈΥ {π6 Ῥτορῃεί 5 ρσοβι Ιοη, 
ΟΥ ἔξατβ οἵ ΗῈ]], οὐ Βορεβ οὗ Ῥαγδαΐβε, 

“Οηῃς ἰμίηρσ 15 σεγίδιη, δηάᾶ [Π6 τεϑὲ 15. 1165, 
ΤῊΘ ΕἸἼΟνγΟΥ μαΐ οὔοθ π85 ὈΪονῃ, ἴοσ Ἔν α165.᾽" 

᾽ ΝΟΠΘ ἢανα σοτὴβ Ὀδοὶς Πομ] {Π6 Ῥουτη6 οὗ ἴπδι “" ἀμαϊβοονεσεα σου Υ ἢ 
ται 1165 Ὀβῃϊηα [ἢς νεὶ], 

“ἐ Θίγδησα, 5 1 ποίἢ (δἰ οὗ [Π6 τυντδάς ψῃοῸ 
Βείοτβ ἃ8 ραϑϑ᾽ ἃ {πΠ6 ἀοοῖβ οἵ Πασκηεββ ἐΠΥΟῸΡΉ, 

Νοῖ οὔβ σϑίασῃβ ἰο [61] τ5 οὗ {π6 Ἐοδᾷ, 
ΙΗ ἰο ἀϊβοονεῦ νγχα πιυβί ἰγαναὶ ἴοο." 

ΤᾺ Κε6 ΜΠ οηἾ 5 ϑαΐδη ἢ6 μα5 σοπτα ἴο {π6 σοηνοίίοη Πδί, 

“ΤῊ 501] 15 115 οὐγῃ ρἷδοε δηάᾶ οὗ [1156] 
(δῃ τηᾶκθ ἃ Ηβξανεη οἵ Ηδ]], ἃ Ηδ6]] οἵ Ηξφανξεη," 

Δα σῖνεβ αἰίεγϑδησα ἰο {πΠῈῸ σοην: ΟΠ] οη : 

“ΕἼ βϑηΐ ΤΥ 501] (τοιρῃ (ῃ6 ΤΏν 5106 
Βοιηθ ]εξίεσ οἵ {παΐ Αἴτεσ 116 ἴο 5Ρ6ε]], 

Απάᾶ ὉΥ πᾶ ὈΥ ΠΥ 50] τείαγη ἃ ἴο π6 
Απα δηβυνεγεά, “1 γτηγβεὶῖ δῇ Ηδξανεη δη4 ΗΕ]].᾿ 

Ηδξάνεη Ῥαΐ 6 ΜΝ ίβιίοη οὗ δ|16Π164 Τρ ϑῖσο, 
Απα ΗΕ] ἴη6 σῃδάον οὗ α ὅοι] οἡ ἔτζε, 

(αϑὲ οἡ {πΠῸ6ὶ ἄδυκηθθβ ἰηΐο ΜΉ ΪΟἢ ΟὐΎβοῖνεβ 
50. ἰαΐβ επλεῦσ ἃ τομὴ, 5}.8}1] 580 βοὺῇ ὄἜχρῖτα." 

Τῃ νγοσβ Ώ]ΟῊ σεηϊη4 τ οὗ Ῥτοβρεσο᾿β 

“8 δύϑ βοῇ σῇ 
ΑΞ ἄγθδγηβ δῖ τηδᾶβ οὗ," 



266 ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

ΟΥ̓ οὗ Τα 4πεϑ᾽ 
“411 τ1ῃ6 νουἹά᾽β ἃ κίασε 

Απά 411 [Π6 πδῃ δηα σου θῃ ΤΏΘΓΕΙΥ ΡΙΑΥΕΥβ,᾽" 

Βε νυῖίεβ Πἰβ5 νον οὗ [Π6 νου] 5 στεαΐ ἄγδαιηδ 85 βεεῃ ἴγοιῃ {πε Πια]ῖ- 
Ραββί πγῖϑί, μα] ΡΠ είς, βίαπα- ροιπΐ, 

“γε δῖξ πο οἴμεῦ [ἤδη δ᾽ τῇουὶηρ ΤΟΥ 
Οὗ Μαρὶς ϑηδάον-βῃαρεβ [πδΐ σοπηε δηάᾶ βο, 

Ἀουπα ἢ [Π6 ϑ0η-]υτηϊηθα Τιαηΐθσῃ Πε]4 
Τῃ ΜΙάηϊρῃΐ ὈΥ {με Μαβίεσ. οὗ ἔῃ. 5Πον; 

Βαϊ ΠΕΡΙ εθ5 Ῥίεςεβ οὗ {π6ὸ δὴης Ηδ ρ]αγϑβ 
ὕροῃ {η15 Ὁμεαιοῖ-οατα οὗ Νιρσῃίβ δπᾶ [δγ5, 

ΗἩΠΠΕΥ δηα {Π]ΠῈῚ τηονεβ, 8η4 οἤθοκβ δηα ϑίδυϑ, 
Απα ομβ ὈΥ͂ ομβ ὕδοῖὶς ἴῃ {πε6 (Ιοβεΐῖ 1δγ5.᾽ 

ΚοΠΕΙε ἢ 5. σοτηρ αίηξς ἰμδὲ {Ποτὲ 15 “πὸ πεν ἰπΐησ ὑπάευ {πῸ6 β0η ἢ 
(Εςο!. 1. 9), [μαΐ {πΠ6 σουγβε οἵ Ναίυτε δπα οἵ πυτήδη [1{6 ργεβεπίβ Ὀαΐ ἃ 
ἀΥΕΑΥΎ τηοποίοηυ οἱ ἰζεγαίίοη (Επςο]. 1. 5, 6, 14)», ΟΡΡΥ͂ὅΈββϑεβ ξϊτὴ ομσα 
ΤΟΥ ὙΠ ἃ ἀαβραῖτ ΤΟΥ ΜΜΏΙΟΗ [Π6 ]ΠῈ6- ΟΡ 5εεπὴ5 ἴΠ6 ΟὨΪΥ ΤΕΙΊΘΑΥ : 
με Κπονβ ποί εἰ μευ τῃ6 “εμοαρ᾽ [ῃ6 “ΙΓ ΠΕΙ Ῥ᾽ ΟΥὙ (ῃἢ6 “ΜὮΥ 
οὗ 115, 

“ΕΥ̓ εβίεγάδυ, Ζλϊς Το αν Μδάπεββ αϊά ρσερατζε; 
Το-ΤΟΥΤΟΥ 5 ΘΙΙθποθ, ΤΥΪΌΙΏΡΗ, ΟΥ 1) ΕΒΡδΙΓ: 
ΥΩ ! ΤΟΥ γοὰ ΚΠΟΝ ποί ΠΕΠΟΘ γοῖ! ΟΔΙΠη6, ΠΟΥ ΜΨΏΥ: 

ΤὌΓΙΠΚ! ἴοσ γοι Κπονν ποΐ ΨΥ γοὰ σο, ΠΟΥ Πέτα. 

Ιπ ψοτάβ ἡ ἘΙΟ τουηϊπα ἃ5 οὗ Η εἶπε, αἱ οησε ἴῃ {ΠεὶῚ [αἰπί ΠΟρε, δηά ἴῃ 
[Πε6 Ῥο]ά ἀδβρδὶσγ ψἘΙΟἢ δα1415 δἰπιοβὶ [Πς6 “ Ζ αγΖᾶ εἰαέ 2γοφαϊέα σπἰῤᾶ᾽" 
οὗ Τκιογείίαβ, μ6 αἰΐεῖβ ἢἰβ 1αϑὲ τνγοσάβ ἴο {ῆ6 Εἴοσηδὶ, σῇοσι ἢ6 σδῃ ἢεϊ- 
{ΠΕΥ ΒΟΙΥ ἄθηΥ ποῦ γεῖί {τί ἴῃ δ Πα δάοτχα, 

“8 6ι! ουἱ οὗ βϑῆβεϊεβ Νοίῃϊησ ἴο ρζονοκε 
Α οσοηβοΐοι5 ϑοιηδίῃϊησ ἴο τεβεπί {πεῈ ὑοκε 

ΟΥ̓ υπρεγηλ τε Ρ]εαβαγα, ὑπάθευ ραΐῃ 
Οἱ Ἐνεγαβίίηρ Ῥεπδ 165 1ἔ Ὀτοκα! 

ὝΒαι ! ἴτοτῃ 5. ΠεΙρ] 655 Οσεαίασε ΡῈ τεραϊά 
Ῥυτε Οο]4, ἴογυ ψῃαΐ Ηδ Ἰεπί ῃἰπὶ ἀγοββ- Δ ]]αγ᾽ ἃ--- 

5.6 ἴου ἃ ἀερί με πενεῖ 414 σοπίταοί 
Απὰ σδηποῖ δηβνγεῖ--- ΟΠ [Π6 5ΟΙΤΥ ἰταάβ! 

ΟἿ ΤΠου, ψγηο ἀϊάξε ψ] ἢ ΡΙ41] ἀπά στ σίη 
Βεβεῖ 1η6 Βοδᾶ 1 ννὰβ ἴο γδῃάθυ 1η, 

ΤΠου {1 ποῖ ἢ Ργεάεβίη ἃ Ἐπ] τουπά 
ἘΔ ΙΉ65η, δηα {μεπ ᾿πηραΐε ΤΥ ἘΔ]] ἴο 51η! 

ΟἿ ΤΠου, σῆο Μϑδῃ οὗ Ῥαϑεσῖ δίῃ ἀϊάϑξί τηδῖκα 
Απᾶ εν ΜΙ] Ραγδάᾶϊβα ἄδνιβα ἴη6 ὅΠᾶΚα: 

ΕῸΙ 411 {Π6 πη ψῃεσθ τ[ῃ6 ἕδος οὗ Μδῃ 
15 ὈΙΔοκεη᾽ ἃ, --- Μδη 5 ἰουρίνεηθϑϑ ρῖνε---ηᾶ (αῖκα." 

.«» « 
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Ιπ {815 ἰπβίδῃοθ αἶβο, δ5 ἰῇ ἴποβα οὗ ἴζομεϊείῃ, 7άηπε5, Ηδηηϊεΐ, 
Ηδεῖπθ, ϑομορεημδιεῖ, ἀπά ἃ ἰπουβαπα οἴπεῖβ, (Π6 Ῥεβϑιτη]5Π), 561- 
σοηϑβοΐοιι5 8πΠα βε]-σοπῃίειηρ]αίίνα, Βπάϊησ ἔγαβ αἰΐθγαπος ἴῃ [ῃς ΡὈ]δΥ οὗ 
ἱπγασΙ ΠΔΙ]Οη ΟΥ̓ Οὗ Βυχηουγ, 414 ποίὶ Ἰεδα ἴο βυϊοϊάβ, θαΐ ἴο {πε εῇοτί, 
Δἴζευ [Π6 τη ηΠΕΥ οὗ ΕΡΙΟυ ΤΕ Δ 5 1655 ΠΟΌΪῈ ἤδη Τπογείϊαβ, ἴο πατοοίϊβα 
[ῃς6 56η86 οἵ ψζείομεαμεββ ὈΥ {Π6 β[Ππλυ]δίοη οἵ ἴΠ6 ψὶπατοσαρ. [ἢ 
νγογᾶβ ΨΏΙΟΗ Πα] σετηϊηα τι5 οὗ βοπηε οὗ Ηεἰπε᾽ 5 τηοβί οὐ η]οδ] αἰευ πο αῈ5 
Δα ΠΑ] οὗ {ῃ6 εριαρῃ βαιά ἴο ἤανε Ῥξεὴ ρ]δοεά οὔ {πΠ6 ἰοΡ οὗ 
ΘΌΡΠΟΟΙΕ5, μῈ σῖνεβ ἔτεα νεπί ἴο ἢΠἰ5 πουρῃςβ 85 ἴο [6 Βαζὰά {ΠεοΥῪ οὗ 
ἀεβίηυ μὲ Πα Ῥξβη ργεββεαᾶ ὉΡΟ᾿ Ὠϊτη ὉπάεΥ {Π6 ἴουτη οἵ [πε οἷά 
ΡᾶτΔ0]6 οὗ [Π6 Ῥοίζεσ. δπὰ {Π6 οἶδ, δπᾶ ἢ15 τεΐασε ἔγοτῃ {μοβε ἱπουρῇῖ5 
1ῃ {ῃ6 τα ΕἸ ΓΥ νΥΠΊ ἢ νγὰ8 του πη ε4 ὈΥ [Π6 5166} οἱ ἀεβαδίῃ, 

“ς ΕὙΧΉΥ,᾽ βαϊά δηοίμεσ, “ϑοῖηβ {πεῖα τὲ ψῆο ἰ6]}] 
Οὗ Οπε ψῆο ἰῃτεαίΐθῃβ Ηδβ ψ}}] βεπᾶ το Ηδ]] 

ΤΠἼΘ ἸπῸΚ]655 Ῥοίβ Ηδ τηϑιγθα 1} τη κῖησ;---ΡΙ5ῃ ! 
ΗεἾ3 ἃ ἀοοά ἘῈ]]ονν, απ ἜΜ11 411 θὲ με ]1᾽}, 

“ὙἾΕ]1,᾽ τιυττηυγεα οπμθ. “1,εὲ ΏΟΒΟ πηδῖτα ΟΥ̓ ῬΌΥ, 
ΜΥ ΟΙΑΥ 1 Ἰοηρσ ΟὈΙ]νΙοη 15 σοπθ ΟΤΥ: 

Βαϊ Π]] τὴς ἢ [ῃ6 οἱ [ἈΠΉ]1ΑΥ Ἰαϊςα; 
ΜεΒΙΏΚ5 1 τηϊσῃΐ τεσονεῦ ὈΥ δηά ὈΥ. 

τ τ τις το το 

ΚΑΒ, ψι (μῃ6 Οταρε τὴῦ ἰδάϊησ [16 ρῥτγονὶάδ, 
Αἢ, νγαϑῇ [6 Βοᾶαγὺ ψἤεηςε {Πῃς6 116 Πδ5 ἀϊεα, 

Απμᾶ ἸΑΥ̓ τηβ, βῃτοιαεα 1ῃ [Π6 ᾿ἰνὶπρ 1,εαΐ, 
ΒΥ βοηῖα ποἰ- πη γεασπεηίεα Οδγάβῃ-βϑ] 6. 

ἼΠαὶ εν ΤῊΥ Ὀυχϊεα Α5065 σι οἢ ἃ 5Πη816 
ΟΥ ΝΙπίαρσα 5}411] ἤϊηρ ὑΡ ἱπίο [ῃ68. ΑἹΓ 

Α5 ποῖ ἃ πιῈ Ὀβ]Ι νυ ραβϑίηρ ὈΥ͂ 
Βαϊ 5411] 6 ονεγΐδκεη ἀπανγαγα." 

Βευοπμᾷ {Π15 γγχὰ πεβᾶ ποΐ σο. ὍΤΠε 116 οὗ Ομηδῦ ΚΠαυύδτη, 50 [8 Υ 85 
νγῈ Κπονν, αΙἸα ποί επη4, δ5 νγα πᾶνε 566 ῃ Υγϑδβοὴ ἴο ὈδΙενε {Παΐ Πα οὗ 
Κοπεϊείῃ, απ ὄνεη οἵ Ἡείπθ, ἀϊά, ἴῃ ἃ τείασῃ ἴο ἱπιεσ ἰπΠουρης5 οὗ [ῃς 
στϑαΐὶ βηΐστηβ. 1 ν}}}} θὰ δατηϊτἰεα, Ὠονγανευ, ἰπδὲ ἃ 15 ποί σιποῦῖί 
ἰπίεγεβί ἴο ἴσαοθ, ὉΠΑ͂ΘΥ 50 ΤὩΔΠΥ͂ γδυϊείῖθ5 οὗ ἔοιτη δηά ου]ίατα, {Πε 1θη- 
Εν οὗ πουρῃξ δπα ἔδεϊϊησ ἴο ΏΙΟΏ 8ῃ ἀπά ]5ο ΡΠ] η64 ἱππασι Πδίϊοη, 
Ῥτοοάϊησ ονεσ {παΐ επίρτηδ δηᾶ βεεκίηρ τεῆιρα, 1 βεῆϑαδὶ ἱπαπίσεηςα, 
᾿τοτῃ {Π6 {πουρης {παΐ 1ἰ 15 ᾿Ώ5Ο] 016, ΘοΟΠοΥ οὐ ἰδίου Ἰεδά5. ΤΠ ροείβ 
διηα {Π]ΏΚΕΙΒ οὗ [Π6 σγουἹᾶ τϊρηΐ, ᾿Ἰηἀ θεά, δ]πγοβὲ ΡῈ οἱδϑϑιβεα δοοοσάϊησ 
ἴο [Π6 γτεϊαίίοη ἴῃ ΜΏΙΟΩ ἰπεΥ βίδηά, ἴο {παὶξ νγουἹᾶ- ΡΥ ] πὶ ΒΙΟῊ 
Ἀδβαβοηῦ πηας ᾿ἴβε! ἴῃ ἱπιροίεης ἴο βοῖνθβ.1 ϑουηβ ἴπεῖα ἃύθ, {{κῈ 
ἩοτηοΥ, δηᾶὰ [ῃ6 ἀπκπονῃ δαΐμοσῦ οὗ [ῃ8 Διόεοίχγιοογε 7144, ἼΟ ἴῃ 
{Πεῖτ Π ΑΙ ΓΠΥ ΟὈ] οἰἸν 1 βθαῖὴ Πα νεσ ἴο Πᾶνε Κπόνῃ 115 αγάθη. ϑΠη6, 
16 ΖΕ βοῦν α5, ᾿ϑδηΐθ, ΜΙ Ομ, Κι Ό]6, μανα Ῥβεη ῥτγοίεοϊεα δσϑϊηβί 1[8 
ῬΕΠΙΟΙ5 αἰίδοκβ ΌΥ (πΠ6 1 ΏΙΟΗ {ποὺ Πα ᾿πμῃοηί θα δηᾶ ἴο σῇ] ἢ 
1Π6Υ οἴπησ τ Ποὰὶ [Π6 5βηδάου οὗ ἃ ἀοιθέ. ὅϑοιηθ, {πκὸ Ἐρίοατσιθ Ὠππη- 

1 (οπρ. Η δἰ πε ννοτάβ ποῖ ἴοῃσς Ῥείοσε ἢἰβ ἄξαιῃ “θα ττα ραγάοππετα; οἾἐβῖ 
50 Τ]ΘΊΘΓ." 
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561, δῃᾶ Μοπίαδϊρῃε, μανε τεβίεα 1ἢ ἃ ΞΌΈρΡσεσηα γα ηαα}]}}γ. ὅϑόυηθ, Π|κ6 
ΘΌΡΒΟΟΙε5, ΨΊΓΡΊΙ, ΘΠΆΚΈβρθασθ, οείμθβ, πᾶνε ραββϑα [Ὠτοῦρἢ 1, ποῖ 
το [ἴῃς ΒΕΥΘΏΙΥ οὗ ἃ οἰθασεσ ἔδιτἢ, Ὀαΐ ἴο {Π6 ἰγαπα 1 οὗ {πε ΘΌργτεμηα 
Ασεϊϑί, ἀεα!τησ 1} 1{ δ5 8η εἸεμηεηΐ 1η {ΠΕῚΓ εη]αυσεα Ἔχρευῖθηοθ. ὅϑοσαθ, 
Κα Ἱλιογείϊαβ, Οὐδ ΚἬδυγυδμηι, Γδορδτγαάϊ, δηαὰ ἴῃ ρατί Ηεῖηθ, πᾶνα 
γἹΕΙ θα ἰο 15 [84] 5Ρ 611, δῃα ἤανε ““αϊεα δηά τηδάβ πο 5ισῃ"" δίζευ 
ΠΟΌΙΕΥ ΟΥ ἸΡΏΟΌΪΕΙ δϑῃΐοη. Οἰμεῖβ, ἴο ποῖ [Π6 νου] ονγαβ ΤΊΟΥΘ, 
Βανε ἔοιρῃΐϊ δηα ονεγοομῖθ, Πα Πᾶνα γαβίεα ἴῃ {Π6 (81 οὗ ἃ ινηα 
Οτάθυ Ὲ]Οἢ Μ}011] δἱ αϑί δϑϑοσί 1{56]1{, οὗ ἃ Ὀινῖπα Εδαυοδίίοη, οὗ νν Ὡ1 ἢ 
της εχἰβίεηος οὗ {πε επηῖρσπια, 85 ἰοπηϊησ ρασί οὗ τηδη᾽5 ρτορδίίοῃ δηΐή 
ἀΙβοΙΡΙη6, 15 101561{ ἃ τηδίευϊαὶ εἰεηθηί. ΟΥ̓ [Π15 νἱείογυ, {πΠῈῸὶ νυυεσ οὗ 
{πε6ὸ ΒοοΟΚ οὗ 7οῦ, δῃᾶ Ταπηγβοι, ργαβεηΐ [Π6 εδυ]1εϑὲ απᾶ (ῃς Ἰδίεβί 
Ῥῇδξεβ. Ἀἂῃ ᾿ηἰεγτηεάϊδία ροβιίοη ταῦ Ὀα οἸαϊπιεά, ποί (Π6 1655 ροείϊςδὶ 
1 Εββεῆοα Ὀξοδιιβα ἰἴ5 ουϊνναγα [ὈΥΠῚ νγὰβ ποί (ῃδί οἵ ροείγυ, ἴοσ {8ε 
ὙΠΙΕῚ οὗ ΕΟ] 6βιαβϑίεβ 85 ἴῃ ἰδίαι {1Π265 ἴου {μ6 2 7:5έδς οἵ Ῥαβοβὶ. 
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ἘΞο νὰ αυοϊεά, τότ, 181, τοῦ 
ΑἸεχϑηάσγια, πηβειτη οὗ, 49, 114 
411 15 νδῃῖν, 110, 224 
Δἰτηοηα ἴγεε, 218 
αἰννανϑ ψῃϊΐο, 188 
ΑπΙπια πη Παϊ, 224 
Δ ΠΟΙΠΕΥ σεπεσδίϊοη σοιηείῃ, τοά 
Ἀπεοσῆιβ ΕΡΙΡΏΔΠΕΞ, 120 
Ἀπεοοῆαβ ϑιάεξίεβ, τοὲ 
ΔΡΟΙΠΕΟΔΓΙΨ, 195 
Αὐὶβεόορῆβηςβ, σαοίεά, τοῦ, 203 
Ααβίοιϊα, αυοΐϊεά, 17 
ἀρχαιόπλοντοι, τοϑ 
Ατίαχεγχεβ ΜΙ πεσοῃ, 155 
ΔΒΞΕΙΊΌΠ1Ε5, Πηαϑίευβ οὗ, 227 
Ατμδηββῖμβ, 65 

Ῥεἀο ΑΙ Ε., 203 
ΒΙ46511|8, 95 
Ῥγεακεῖῃ α μεάρε, τοῦ 
Βτγονπίησ, αυοῖεά, 189 
ῬΪνγΑγΚΒ, τοι 

ΟΔΡΘΥ-ὈΕΙΓΥ, 219 
οαϑί τῆν Ὀτγεδά, 2οά 
Οδίυ]5, αποϊεά, 43, 200 
σΠδσηληρ οὗ Ξεσγρεηΐβ, τοϑ 
Ολαςζαΐζ7),2, τι 
οἢ114, 2οοὸ 
“(Ββεῖδη Ὑεδσ,᾽ αἀυοίεά, τ28 
Οἴςετο, αποϊεά, 132, 183, 2οο, 215 
Οἰβίεσῃ, 222 
οἰεανεῖῃ νοοά, τοῦ 
σομηΐξοτίεσ, 138 
σΟΠΞΌΓηΕ5 ΠῚ5 ΟΥ ἤσϑῃ, σ40 
οΥδοκΠησ οὗ ἐΠοσγηβ, τό2 
ΟΥοθβι5, 151 
ΟΥ̓Δ Π65 οὗ [ὈγοΟΒ, 203 
σοτητη δ η δα πστῖῃ, 182 
οοπβιάσσγεά ἴῃ τὴν Ὠεατσγί, 183 
Οτεδίοσ, 212 

ΓΝ ΟΣ 

ἡαδα’, το7 
ἄδν οὗ Ὀιτίῃ, τόο 
ἄαν οὗ ργοβρεσιν, τόϑ 
ἅἄδν οἵ ἀεβδίῃ, 177, 178 
“72 {2γ4722224772 δογγχηιζα, τ83 
ἀεδα Ἰίοη, 186 
ἀεβα ἢϊεϑ, 192, 258 
ἀεαδῖ δα ήδσ, τοϑ 
ἅανϑ3 οὗ ἀδύκηεϑβ, 209 
ἀαδυρῆξετξ οὗ βοηρ, 2ιό 
ἄοοτγϑβ, 2τό 
ἄεβίσε, 219 
ἀιξῖ, 222 
ἄπτν οὗ τη8η, 229 

εβίειῃ ἴῃ ἀδυκπεξϑ, 153 
εαὲ ἴῃ {ῃς τηουπίησ, 200 
Ἐ οοἸεβίαϑέεβ, πηεαηϊπσ οὗ νγογά, το; ἄδίβ 

Δηα ΔυςΠΟΥΒΠΙΡ οὗ, το--32; σοπηραταά 
ΜΙ ΕἰσοΙεβιαϑίσιβ, σ6--τό3; νιτῆ [6 
γγιβάοπι οὗ ϑοϊοιηοη, ὅ7---75: [65 ἢ 
ἱπίεγργείετ οὗ, 75: Ῥβϑύβθ!θβ ἴῃ, 77, 
δ; τηεδηΐηρσϑε οὗ ρῆγαβεϑ ἴῃ, 78; ςοπη- 
Ρατεὰ νι Ταγσιπι, 79  ; ρΡαΐγιβεις 
ΙΠτεΥργεῖεῦβ οὗ, 88; δηδ νϑῖβ οὗ, 97 ἢ.: 
ῬαΥ41161] Ῥεΐνγεεηῃ ϑῃακαεβρεατα δπά, 
231 ΞΞ ; Ῥδγβᾳ}] 681] Ῥεΐνεεη Ταηηυ 50 ῃ 
ΔηᾺ, 250 ἢ. ; Ῥδγβ]161 θεΐνγεεῃ ροςπὶ οὗ 
Οτἴηδγ Κἤδνυναπι δπη64, 262 Ε΄. 

ἠθικὴ πίστις, τοϑ 
Εϑβίβδζξε, 135 

Ἑπτιριάεβ, αποίεα, τοά, 134, 137, τόο, 
173, 186, 2οϑ, 220, 223 

Ἐτεσμ8] (οτητηδηιηδηΐ, 230 
Εν] ἄαΥϑ, 213 

ἴδεε ἴο Ξ5ῃϊπηε, 1:74 
ἔβεάθιῃ οα ψ]πΠά, στο, 229, 253, 264 
ξο!άϊησ ἄοοτϑ, )τό 
ἐοπητϊβίη οὗ [Πἴ8, 222 
{α]] οὗ νγοσάϑβ, 1:99 

( ΟΑπη8116], 226 
Ξαγάξῃβ δηα οὔομαγάξ, τις 
ξανβ βσοοά Πεβεά, 226 
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Βανε τὴν Πεασγῖ, τος, 170 
ΟΟερῖηὶ θεη ΟΒδίξοη, 77 
ΟΘεμεππηβ, ἤγεϑβ οἵ, Ζτὸ 
Οεμπαγα, ἴΠε, 75, 228 
Οἰπβθυτγρ, αποίθα, 90, οἱ 
Βοϊάεῃ Ὀον], 221 
Βοοά ΠΑΠΊΕ, 159, τόο 
δτύδοίουβ γοσγάβ, το 
ΞΥΔΒΒΠΟΡΡΕΙ͂, 219 
5τεδΐῖ ἀισηϊν, τος 
Οτεέροῦν οἵ Ν, κυββθ, οἱ, 94 
Οτέροσν Τδυτηδίυγριϑ, 80, 92, 94 
Οτεροῦν ἴῃς Οτεϑῖ, 99 

. Οὐΐξοπεη Εδ5, ΌνῪ Μδῃπιυά, αποΐεά, 214 
ΒΥ ΕἾ, 215 

Ηδάες, 136 
Ἡδρρσαάδῃ, {Ππ, 75 
Ἡ ΔΙ ΟΉΔῃ, {Ππ, 75 
Ἦδνε 811 οπε Ὀγεδίῃ, 136 
Βᾶνε πο Ὀυγίαὶ, 155 
Ἡεγοάοέξιιβ, φιοιϊβά, 135 
ΒΙΘΉΕΥ, 149, 150 
ἩΠΠ1Ε], 226 
ΠΟΠΊΘ, 220 
Ηοτπεσ, φυοΐεά, 1ο5, 118, 141, 193 
Ἡοοά, υοίεά, 238 
Ηρογϑδοε, αυοίεά, 112, 119, 124, 151, 152, 

166.,20Ο, 201, 209, 218, 223 
Βοῦβεβ, Κεερίηρ οὗ, τσ 
Βοιιβέ, Κεερεῖϑ οὗ, 214 
Βοιιξε, οἵ σοά, 145 
Ἡοβριῖαὶ οὗ πε 5Ξοι], 228 

ΤΡ νοο5, οσαπ65 οὗ, 203 
Ιῃ Μειηοσῖαπι, αποΐεα, 250, 2531 
Ισεῆδειβ, 68 

λυάρστηεηῖ, ρ]δοςα οὗ, 134, 212 
7]ἄνεπαὶ, φυοίεά, 129, 151, 189, ΙΟῚ, 20ο, 

217 

ΚΟΡΙε᾽Κ “Ομ τβείδη Ὑεαγ,᾽ χυοτεά, τ98 
ΚΕεερ τὴν ἔξεϊ, τ45 
Κεαρεῖβ οὗ {πε Βοῖιβα, 214 
Κιησ ονεσ [5γβϑεὶ, τοῦ 
ΚΟΠΕΙεΊΉ, τό; ὈΙΟρταρῆν οὗ, 36: Ῥδγβ]]εὶ 

Ῥαίνγεεαῃ ϑῃδκεβρεασγε δπά, 231: Ε: 
ῬΆΓΔ]16] Ῥεΐνγεεη Τεπηνβοη δης, 250 
ΞΌ ; ῬδΥΆ}16] Ῥεΐνγεεη ροαπὶ οὗ ΟΠΊΩΓ 
ΚΒΑν νη 8πά4, 262 εἶ 

Ιδτὴρ οὗ [πΠἴ8, 221 
Τ δίῃ Εδίμεσϑ, [Π6, 92 
Ιες τὴν ψογάβ θὲ ἔενν, 146 
18, ἐοιιηΐβϑὶη οὗ, 222 
ΠΡ 15 ϑινεεῖ, 2ο8 
1ππ116 οἱέν, τοὲ 
{ππ||6 ἔρον, τ93 
Ἰοηξ ΠοπΊθ, 220 
ἴονε οσἵ μδίσεά, 184 

ΙΝΌΕΧ., 

Τμιογεῖιιβ, ασποΐεά, τοῦ, το7, 117, 123, 132, 
136, 137, 146, 149, 154) 211, 223, 226 

τηδίηδϑϑ, ὃς 
Μδῆηπά, συ ]Ξομεη 85 οὗ, φυοΐεά, 2τώ 
Τηλπάγαρσοσα, 220 
ΜΜδτγεῖαὶ φιυοίϊεά, 42 
ΤηΔΞῖε 5 οὗ Ἀ5ϑε ΠῚ Ὁ]165, 227 
77αέξαϊοξες ἤΖαξαϊοξξέογε, 251 
Τηδῖζεσ, 229 
Μηδὲν ἀγὰν, τό7 
Μειδρῆγαβίβ, της, 89, 94 
Μιάγαβῃϊμ, ἴΠε, 75 
Μηζοη, αποΐεα, 158, 265 
ΜΊΒΗΠ8, {ΠΕ6, 75, τόρ, 228 
ΤΊΟΥΔΪ Βα 510, 198 
ΙΠΟΙΓΠΕΙ͂Θ, 221 
Μαυτγβίογίδη ΕὙαστηςεηΐβ, 67 
τη ἸΒοἤϊνουβ πΠβά η 655, 199 
ΤΙΩΥ 3501, 228 

4115, 227 
Πδ͵Ιά, 188 
726 φτεζεῖ γ1177225, ττο, τ67 
ΜΝ τὀοζηγιρό, 2, :δα,, 257 
Νίγνδηδ, 139 
ΠΟΌΪ65, 2οῸὸ 
ΠΟ παν τΠϊηνσ, τοϑ 

οδίῃ οἵ σοά, 175 
ΟἰἸπιτηεηΐ, τὃ8 
Οἴμδῦ Κπανναπὶ, Ὀϊοσσαρῆν οὗ, 262: 

ῬΆΓΆ]1ΕἸ Ρεΐννεεη Εἰ σοἰεϑιαϑῖθϑ δηά, 262 
ΤΕ ; ροεπὶ οὗ, φποιεά, 262 ΕἾ 

Ονεῦ τ Πἢ ΜιΟΚεα, τό7, τό8 
ΟΥΕΓΙ͂ [Π6 5ριΓῖ, 177 
Ον!ά, ᾳιυοίεά, 131, 174 

Ῥαγδάϊξε Τ οβέ, φιοίςά, 158, 2ός 
Ῥεϊ]αριδηίβιη, 93 
ῬΠδγδυΐαβ, 151 
ῬΙΓΟΠΕΓ, 222 
Ρίδος οἔ)ιάριηεξηῖ, 134, 212 
ΡΙ]αῖο, αποτεά, 17, 221, 252 
ῬΙ]ην, αποϊεά, 203 
Ῥιοϊειαν, 64 
Ῥν.γΠΟΙΪ5ΠΊ, 137 

τεδάν ἴο ἢθδῦ, 145 
γε ῦυκε οὗ [8 ννῖ56, τό 
γε]οῖςε ἴῃ τῆν νοῦ, 210, 211 
ΤΕΙΠΕΙΏΡΓΔΠΟΕ οὗ [Π6 νγῖ56, 120 
γΤενναγά, τό3 
ΤΙΠὮ, 195 
τσῆς Βδηά, 193 
Τρῃς ννουΚ, 139 
τ σῃΐεοιβ ονεὺ τθ ἢ, 167, τ68 
Ἐπῆπα5, ὅς 

ΘΔΟΙΪΔΏ, 151 
ΘΑΠΠΘαπΠη, τ 26 
δσαέζας υιεγιαϊ, 245 
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ΒΕΆΒΟΏ, 201 
566 [ἴῃς 50η, τό4, 2ο8 
ϑ6ηθοβ, αιοΐϊεα, 141 
βαηΐεῃηςβ, τ8ο 
βευρεηΐβ, σμαγπιηρ οὗ, το8 
βεῖ ἴῃ ογάεγ, 226 
ΘΠΆΚαθρεαῖα, αποϊθά, 40, 43, 122, 124, 

131, 187, 199, 223, 232, 233, 234, 235; 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 265, 266 

ΘΗ ΘΟ ηΔἢ, 86 
,λεζεά, 2τ8 
560], 136, 189, 209 
ΘΠΘΡΠΒετ.ά, {πε Οοοά, 228 
ΘΙΙνΕΥ ΟΟΥᾺ, 221 
ΒΙΠΙΞΊΕΥ, 194 
βίανεϑ, 115 
Φ]οΙΠι]η6 55, 2οῖ 
Βοϊοπηοη, Υβάοπι οὗ, 67; σοπιραγεά ψἱτἢ 

ἘοοΙ]εβίαβίεβ, 68, 69 
ΘΟΙΪΟΙ, 151 
Ξοηνσ, ἀδιρῃίζεῖς οὗ, 2τό 
ΞΟΩΡ οὗ ἔοο!β, τό 
ΘΟΡΠΟΟΙΕβ, αποίεά, τ28, 130, 139, 159, 

173, 176, 184, 187, 193 
᾿ ΘΟΥΓΟΥ͂,, 212 

Ξοῦν τῆν βεεά, 207 
βρίγις οὗ [πὸ συ]εζ, τος 
ΞΡΙΓ 58Π4}} γείαση, 223 
ΚΒρΥΌη σ᾽ ἔγοτη [Πς6 501],᾽ 219 
ΒΊΟΥΤΗ, 214 

βῖπαν, 229 

δυϊοϊάς, 120 
ΒΑ ΠΟ ὉΡ, το8 

Ταζραπι, ἴῃς, 75 
Τεπηνϑοη, ράγα ]εὶ ἄγαννη Ῥεΐνγεεη Κο- 

Βεϊεῖῆ δηα, 25ο εἶ ; αμοΐεά, 2Ξο, 2531, 
252, 253, 254, 255; 256, 257, 258, 259, 
26ο, 261. 265 

τῆγεείο!α οοτά, 143, 144 
τὴν μαπᾶ ἤπάβδιῃ, 189 
τπη6 δηα σἤβδηςσε, τθ9οῸ 
ἴο ἄἀο φοοά, 133 
“ὙΤὙνο Μοϊῖςεξ,7ὔ 1:26, 179, 252, 257, 26ο 

Ὁπίο οπς Ρἷδςεθ, 136 

νΔΏΪΥ, 212, 220, 253 
νΔΠΙΥ Οὗ νΔΏΪΠ65, 102, 224, 225, 231, 234 
ΝΕΧΑΊΟΙ Οὗ ΒΡΙΓΙΐ, 112, 122, Τ25 
ΨΙΓΡῚ], αυοΐϊεά, 48, τοΚ, τοϑ, 123, 124, 

152. ΤΟΣ, 224 
Μοϊίαῖσε, αφιοίεά, 205 

εἰ έ-ςοληογς, ἴῃ 6, 258 
ὙνΏΕΕ], 222 
ΙΒ ΟΠ 15 σοοά, τόςᾳ 
156, ΓΕ] γησς οὗ, 12ο: τε ρυκε οὗ, 

τό 
γγοπογ ποῖ, τ49 
ψΟΥΚ οἱ Οοά, 183, 207 

γΟΌ, 212 
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ἈΈ ΤῊΕΞ ὈὑΝΙΝΕΚΘΙΤΥ ῬΕΈΘΞ. 

(᾽ απιθδτίσας: τ᾿ 

ῬΕΙΝΤΕΡ ΠΥ}. ὁ Ὁ ἘΊΤΟΙΓΑΥ, 



ΕΡΕ ΤΕ ΒΕ ῬΕΈΒ ΘΘ ΘΕΈΤΗΣΞ 

ΑΝῸ ΤῊΝ 

Ο: Β  ΘΕΑΧΕ ΠΟΝ ΘΟΒΘΘΕ 

ἌΤΑΝ ΟΣΕΟΘΕΘ 

ἤοίεριος οΓ ἐλε ἰα 67 567165 αγὲ γηαγζφα ὧν ὦ ἀἄαρρεγ ἴ. 

ΟΟΕΕΖ ΞΖ ΝΖ; 

ΑΒΕΕΚ. 

«ἀπέλον ἤσογξ Εαὔέον Ῥγεος 

ΑΘΒΟΒΨΙΙΒ5 Ῥγογηείμεαβ Ψιηοίας Ἀδοκηδηι 2[6 
Αὐἱβύορῃμαδθπθβ- ἀἄνεβ--- ΕἸ αἰι5---δηδε ατεεῃ 3[6 ἐαελ 

τῇ γεβραε ατανεβ 3[6 
πὰ ΑΟΠΑΥ Δ 5 3|- 

32 ΝΌΡε5 23 36 
Θϑιποβῦμβθηθθ ΟἸγπΐδοσ ΟἸονεγ 2[6 
ΕυΣΊΡ1 685 Ἡ εγδοϊεἰάδα Βεοκ ἃ Ηξεδάϊαθ 3|6 

τ Ηετσαϊες Επτεης ταῦ ἃ Ηυςομίηθοη. 2|- 
ἐπ᾿ Η]ρΡροϊγίαξ ΗΔ εν 2|- 
μὰ ΙρΒΙσεπεῖα ἴῃ Α]15 Ἡδδαϊδπηὶ “[6 
τ Μεάεα - [6 
ἢ Ἡδοαθ8 Ηδα]εν “[6 
τ ᾿Ξ ΠΌΤ Ῥεδύβοῃ 36 
ς ΑἸ δβιῖς Ἡδάϊευ 2[6 
55 Οτεϑίθβ νγεαα 46 

Ηδοχοάοῦτιβ ΒοοΚ ιν ΘΒΘΟΚΡυΤρῊ 2722 “δε ὅτ 
32 32) ν 7 213 

δ ἘΝ ὙΠ ἘΣ ΕἾ 4|- εαελ 
29 »» ΥΠΙΙ-τοο, ΙΧ 1--8ὃ0 Ὁ 2[6 εαελ 

ΗΟΙΊΘΥ ΟαΥββεὺ ᾿χ, Χ Εάνγαγαβ 2[6 ἐαεἦ 
77 7) ΧΧῚΙ 7} 2|- 

ἐν ᾿ς ΧΙ ΝΑΙΓΏ 2 
3: 1ΠΔά ΝΙ, ΧΧΙΙ, ΧΧΙΠ, ΧΧΙΝ Εαναταβ 2[- ἐαεζ 
" 11Π1δα ΙΧ, Χ Τιανγβοη 2[6 

Τρλοῖϑἢ ϑοτηηΐϊστη, ΟΒδτοῃ, εἴς. δ Πδπά 3[6 
ε Μεηῖρραβ δηᾶ Τίμηοη Μδοκιβ 3[6 

ΡΙαΐο ΑΡοϊορῖαᾳ ϑοοσϑιβ Αἀδπηὶ 3[6 
τ σπΐο Ἂ 2[6 
ΡῈ ἘΠΙΒΥΡῆτο Ἂ 2[6 
᾿ Ῥγοΐβσογαβ ]. ἃ Α. Μ. Αἄδῃιῆ 4.46 

1 

τόοόοοοο 



ΖΗ ΕΖ ΑΕΒ Ξ ΖΟΥΟΝ, Ἑ ΖΕ. 

“«ἀπέλογ 

ῬΙυΐΣΟΙ 

ΒΟΡΒΏΟΟΙΘΒ5 
ἸΒυοΥ αἰᾶ68 

᾽} 

᾽} 

ΧΘΙΟΡΒΟΙ 

᾽7 

ΟΑΒΕΕΚ εορεϊγιτεεα. 

Ἡζογξ 

Τοιοϑί θη 65 
ατδοοῆὶ 
ΝΊοΙαΚ5 
Θ.11 
Τιμηοΐθοη 
Οεαϊρα5 
ΒΟΟΚ ΠΠ 
Βοοϊκς ΨῚ 

ΓΥΥΔηΠ.8 

ΒοΟΚ ΝΙΙ 
Αρεβιδυβ 
Απμπδραϑὶς Νο]. 1. 

Μοὶ]. 11. Νοίδϑϑβ 
1 
ἘΣ ΤΠ ΊΨν 
ΠῚ ΨΙ; ΜΠ 

Τοχί 

ἹΣ ΤΠ ΤΙ ἸΜΟΝ ΝῚ ἘΠῚ: ες 
(ὐνγειὰ ΧΩ Ῥρεαδιείαγίδ:) 

Η ΕΙΙΘΏΪΟΞΙ, 1 
Ογτορδεάεϊα α 

1 

1π|νν 
ΜΙ, ΥἹΙ, 1 

ΤῊΣ Ι 

33 [Π 

[ΑΤΙΝ. 
Εςο]. ΗΠΒΓΟΥΥ 111, 1 
Ὡς ΒΕΙ1ο δ] οο 

ζομ. 

θὲ ΒεΙΪο Οἴνι, (Ομ. 1 
Οοτ. 1 

Ἄξισ πε οτς ἴῃ (. ψεσθτῃ 

1. ΠΡΌῚ; ΥΠΙ 
1{-111, Δηα ΨΙΙ 
1-1Π| 

Ιν-ν 

ΤΙ ΤΙ Εν ΝΕ ΝΙΙ ΘΒυΟΙ ΒΟΓΡῊ 
Οὔμᾷ ΝΣ Ῥρεαδιιία» δε) 

6 Αὐοῖα 
6. ϑεπεοίΐαΐα 
ὲε ΟΠ ο 5. ΒΙΚΞ ΠῚ 
ΡῬγο Ιερα Μδῃῖια 
9) 1ν. ἴῃ Ο. (δες. εἰ Αοίϊο 

Ῥχγίγηβδ ἴῃ Ὁ. Ψεγγεηι 
ἘΡ. δὰ Αἰζίουσηα. 1.10. 11 
Οτἴδίοηβ δραϊηξίὶ (δ ]ης 
Ιη (δι δ} 1 

(Ἢ Ἰγοεαῤιεἰα7}) 
ῬΒΣΠΙΡρΡΙοα ϑεουμάα 

2 

Εαξίον Ῥγ1εδ 

Ἡο]άεη 4[6 
᾽} 6, Ξ 

᾽) 5| Ξ' 

᾽} 6, τ 

7) 6, Ἢ 

ΤΕῸΡ 4|- 
ργαίΐ 5|- 

ὧν 741 ἐς }γεες 
Ηοϊάεη 5|- 
Ἡδι]ξίοηβ 2[6 
Ῥγδίου 3|- 

ἴον 46 
ἐξ 4|- 
ἐκ 4|- ἐαεζ 

42[6 εαεᾷ 
1[6 εαελ 

᾿ 36 
ΒΒΘΟΚΡΟΤΡΗ 2[6 

ε; 2|- 
ΗἩο]άφῃ 5|- 

7} 5|- 

ἙΕἘδνναγάβ 2[6 
Ὁ 2[6 

ΓΌΤΔΡΥ 76 

Ῥεβκείὶ [6 ἐαεὰ 
Ἂς 2|- εαε 
᾽) 3| Ξ 

1[6 
1[6 εαελ 

Ῥεϑκοίξ 3|- 
5 2[6 

Οονῖα τ[6 
Βεϊά 36 

" 36 
ἩΗοϊ]άρῃ 2|- 
ΝΙοΟΙ [6 

Ηεἰ απ ἃ σονίὶα. 43|- 
Ῥγυϑίοσ 3|- 

ΝΙςΟΙ 2[6 
ΕἸΔΙΠΟΣ τ[6 

ΡῬεβκοίς 3[6 



ΤῊΣ δΙΤΊ ΡΚΕ55 5 }7|85, ΕΤῸ 

ΙΑΤΙΝ ωρτἰγιτεσα.. 

“πέλον ἩΤογὰ Εαϊέον Ῥγίοε 

ΟἸσθσο Ῥτο Ατοῃῖα Ροεΐα Κεϊὰ 2|- 
τ ""» Βαῖρο » [6 
᾿ ., ΜΙὸοπα ΕΣ [6 
᾿᾿ »" Μυζεπα Ἡδεμδηά 3|- 
δι " ΕΪΔποῖΟ ΗἩο]άεῃ ᾿ 
᾿ ν 531118 Κειὰ 3[6 

ϑοιηηϊατη Θοὶρ᾽ οπἕβ Ῥεδυπηδῃ “|- 
ΟΟΥ̓ ΠΟΙ ΝΘΡΟΒ ΕΟυΓ ρατίβ ΘΒΘΟΚΡυΤΡῊ 1[6 ἐαεζ 
ΗοΥδΟΘ ΕΡΊβι1ε5. ΒΚῚ » 2[6 

ΜΗ Οαδ5 δπᾶ Βροάεβ σον 5|- 
τὶ Οαεβ. ΒΟΟΚΞΙῚ, ΠῚ 5» 2|- ἐαελ 
τ ᾿ς ΒΟΟΙΞΙ ΤΙ ἵν." ΒΟ 69...» 1[6 εαελ 

Θδίτεθ. ΒΟΟΚῚ 2|- 
σανομ8] ΘΔΕΓΘΒ ῬιΗ͂ ἘΞ 
τὐνγ ΒΟΟΚῚ Η. 7. Εαννατάς 272111}6 γεδς 

Ἔ ΝῊ ΟΟΉΑΥ 26 
ἣν ἜΝ ΙΧ ΧΧΨΙ ΘίθΡΒεηβοη 4[6 ἐαελ 
τ ΠΝ ΜδυΙ5Π811 26 
" ὯΝ ὙΥΒΙΌΙεΥ 2[6 

ΧΧΊΕΧΈΤΙ Πιτηβ44]68 4[6 ἐαελ 
τὸ ᾿ Αἀαριοά ἔγοτη) Θίου οὔ Πα Κίηρβ οὕ Κοτῆς 6. Μ. Ἑάνατάς 16 

Ταοδα ῬΏΑῖβαίία, ΒΙΚῚ ΗἩεΙΠδηά ἃ Η δ βκίηβ τ|6 
τς 1)6 ΒΕΙ]ο Οἴν1}1. ΒΚ νι Ῥοξίραϊίε 2|- 

ταοτϑῦϊτιβ ΒΟΟΙ ΠῚ θυῈ 2|- 
32) ἍΝ, 22) 2|- 

ουἱὰ Εαβίὶ, Βοοϊς ΟῚ ΒΙάσν]οῖκ 1[6 
᾿ Μείδιλούρμοβεβ, ΒΙΕῚ Τονγά4}} 1[6 
» ΒΚ ΥἼΠ ΘΟΙΩΓΊΘΥΒ τ[6 

Τ. ΘεἸβοιίοτς ἔτοτα {με Ττίσιία ΒΠΏΡΒΟΠ τ[6 
(ζά Κγρεαδιεα7.}) 

ἘΡΒδθᾶστιβ ΕΔΡΙε5Β. ΒΚΘῚ 8δΠ4 ΠΠ ΕἸΔΙΠοΥ τ[6 
(ῖλ Κγοεαδιἠα}7}) 

ΡΙιδυῦΐαβ Ἑρίάϊου5 ΟΥ̓ΔΥ 3|- 
" ΘΈΟΠα5 ἘΈΏΠΕ]] 2[6 
᾿Ξ ΤᾺΠυτηΓ 5 ΟτδΥ 26 

Ουϊπῦπ5 σατῦϊαβ ΑἸεχαηάευ ἴῃ Τπάϊὰ ΗΕ απ ἃ αν 2|6 
Βϑ]αδῦ Οδα] πα ΘΌΓΩΓΤΩΘΥΒ 2|- 

3. Τυρυσίμα ": 2[6 
Ἰαοὶδα8Β Αρτίοοϊα δηὰ (εχιηδηΐα ΘΙΈΡἤθηβοη 2|- 

Ἔ Ηἰβι. ΒΚΙῚ ΤΑν65 26 
τὰ ᾿ς ΒΙΚ ΠῚ ΘΌΤΩΤΗΘΥΞ 2[6 

ΤΘΥΘΙΟΘ Ἡδυςοη τ ΟΥ τ ΠΊΈΠῸ5 Οτὰν 3|- 
ΝΎΞ Αδβμπειά 1 ἴο ΧΙ διάρσνιοῖ τ1[6 ἐαελ 

ΜΝ τ ν ὙΙΓΧΕΧ ΧΙ ΧΙ» 1[6 ἐαε 
(Υ  εοηεῤίεές Ῥοεαὀιεία 7165) 

- ΒαςΟΪΙο5 " τ[6 
Ἢ (ἀξοΥρΡΊίο5 1, 11, ΔΠα ΠῚ, αν Ἢ 2[- εαελ 
Ἔ Οοχηρ εἰ οσκβ, οὶ]. 1, Τεχὶ,, 36 
ἘΞ εὖ ὡς; οὶ. 11, Νοίδβ. ,» 46 
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ΤΙ ΟΥΖΙΟΡΚ ΕΒ ΒΈΣΡΤΈΣ, ΣΎΝΟΣ 

ΕΒΕΝΟΗ. 

Ζ7.ε Ἰγοζεν1δ: »ιαγζεα ἢ εογζαῖγ: ἵοεαῤιίαγ». 

Απέλον σονξα Εαάϊέον 

Ανουῦ 16 οὶ ἀε5 Μοπίαρμεβ Βοραβ5 
ἘΒιατύ Οὐδηᾶ Ἰ’ ἔϊαϊβ ρει, Ρίβ 1,11 Βοΐβ]α 
Βοΐθδὰ ΓΤ Ατὶ Ροέμααε ΝΊΟΒΟΙ 51 
ΟΟΥΤ61118 1,4 δυῖῖα ἀὰ Μεηίευσ Μδββθοι 

Ἶ Ροϊγεποίε ΒτδιηῃοῖΐΖ 
6 Βουπθοῆοθθ [4Ζζατα Ηοοἢα (οΙΡεοκ 

: Βεοείγδηα ἀὰ υεβο τη Τιβδῖηε5 

᾿ 3} ᾽} Ῥατΐ Π 9 

ῬοΙανὶ θη 8 Τοὰ5 ΧΙ Ενε 
Ρ 1,65 Επίδπίβ 4 Ἑἀουαδτστά ΝΥ 

6 Γδιηδυῦηθ 76Έᾶπηπε ἀ᾽Ατο ΟΙαρίη ὅς ορϑβ5 
96 ΨΊΡῊΥ 4 (δππε ἄς [ους Ἐνε 
θυ 8.5 14 Ἑοτγίαπε ἀε Π᾽Αὐίΐασθδῃ Εορεβ 
ἜΠπδαῦ 1.6 ΟΠΐεη ἀὰ (αρίίαϊπα ψεῖτ8}} 
ἘτΟΚ Δ πη- Ομδῦτίδη [4 υεζα ΟἸΙαρίῃ 

Ἔ γνγαίεγιοο ΚΟΡΕε5 
» 1.6 ΒΙοοὺβ ΞΕ 
τ Μδάδτιηβ Τ᾿ βέγεβα ᾿ 
δὲ Η!ϑίοιτα ἀ ἀπ (οηβοῦί ᾿Σ 

αδαΐοτ γογαρε εἢ [14]16 (5ε] οί οἢ5) Ῥάγεῃ ῬΑΥΩΘ 
᾿αὐϊζοῖ Τιβοουτῖβ σαῦ ΠΗ! βίοῖτε ἀα 18 

Κένοϊυθοη ἀ᾽ Απρ]εΐεστε Ενε 
ΗυΡῸ 1,.ε5 Βυγρτανεβ ᾿" 
Ἐνϊδϊοῦ Ἐ τηὶ εἴ 565 Ατηὶβ ψεῖτ4}} 
ἜΡΠΙ ἈΕῚ δη Απρ]δίουσγα 5: 
ΜΙ ΥΊπέθ Οο]οταρα (“4 ὀγίαρεα)οΡ ΚΟΡΕ5 
Μ|ΙομϑΙοῦ Τουἱϊς ΧΙ ἃ ΟΠ δη]ες {π6 ΒοΪά ,, 
ΜΟΙ 6 1,6 Βουτρεοῖὶβ επε Πποσῆτης ΟἸαρίη 

-: Τ᾿ ςοϊε 4ες Ἐδτησηθς Θδἰ ΒΟΟΣ 
Ν 1,65 Ρτέοϊδιβες ταῖσδ Βτιδύηῇῃο]Ζ 
" » (ἌΑὐγτιασεα ΖΞ αϊέ1021) ᾿ 
ΓΞ 1,6 Μιβαηΐῆσορε Ἢ 
.» ΤΡ Ανατγε μ 

ἜΡουσϑδυῖῦ Ἑαίγυ Τα]6ς ΕΙΡΡτηΔ ΠΏ 
Ρίτοι 1,4 Μέϊτοτηδηϊς Μδββθοη 
Ροπβατὰ ΟΠατγ]οῖτίες (ογααῦ Κοραβ 
Βϑοῖὶπθ 1,65 ΡΙαἰάδυγβ ΒΥδαΠΠΟΙΖ 

᾿ ,»,{, (Ἄὐὀγίάρεώ Ξαϊ71071) Ε 
"Ἢ ΑἸ Α116 Ἐνε 

βοληῦλτθ ΡῬιςοῖοΐα Εορεβ5 
βδιιάθϑι Μά]1ε ἀε ἴὰ ϑεϊρ|ὸτε Ἢ 
ΒΟΙΪΌΘ ὃς οσουνέ Βαίδι δα ἀθ ΤΠ) απλ65 Β.]} 
ΒΟΣΙΌΘ 1,  εῖσε α δα ΟΟΙΡεοκ 
ϑέδϑδτθ 1,6 ῬΒΙ]ΟΞΟΡἢΕ 54η5 16 βᾶνοῖγ Βὰ]]} 
ϑοινδβσθ ὕπ ῬΒΠΟΞΟΡΠἢΕ 505 165 Τοῖίβ ἔνε 

Ἔ 6 5εγί ἃ 1.6 μεν πεσ ας 1 οσγαῖπα Εοραβ 
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ΤΕ ΣΙ ΚΕ ΙΕ, 5.70. 

ΕΠΕΝΟΗ ωρ»έξγεα. 

«ἡ πέλον Ἡγογξ Ε αϊέον 

ἐΒουν οβῦσθ 6 ϑετῇ Κοραβ 
ΘΌΘΠΟΘΣ Α ῬυηχοΥ οὗ ΕὙΘΟἢ Δ οῖβα 
ϑίδδι, ἴτηθ ἂἃἂθ [1,6 Πἰγβοίοϊτα Μάαϑθοη ἃ Ρτοΐμεγο 

᾿ Ὀϊχ Αππέεβ 4 Εχὶ] (ΒΟΟΙ 1 
Ἑσμαρίεδυβ 1--8) " 

ΤΈΘΥΥΥ εἴτε δὰγ [1 ἰβίοῖτε ἀδ 
ΕΥδηςα (ΧΠῚΙ---ΧΧΙν) ᾿ 

᾿" ἘἈέοι5 465 Τείὴρβ Μέγον!η- 
ΘΊθη5, 1---Π| Μαββου ἃ Κορεβ 

Δ᾽ 4} } ΠΥ ΡΝ. 1,Αϑοδυὶβ οἵ [65 ατθος ἀὰ Χχνϑ 5ἰδο]α Μαββθοι 
ΜοΙύδὶτο Ἡϊ!βΞίοῖτε ἀπ 5᾽1  ο 16 ἀθ Τιοῦῖβ 

ΧΙΝ, τῷ ἴἢγεε ρασγίξ 
ΧΑΥΘΣ ἀθ ἃ Τεαπε δϑὶρέγιθημε. 

Ιέρτευχ 4ε 14 ΟἸτέ α᾽ Δοβίςε ΝΙαιβῦσθ 

ΘΕΕΜΑΝ. 

ἰ Μαβθοη 

714 Κοζιερεός τιαγζεα "' εοπέαέτε Ψοεαόιία;. 

"Απάρυδϑα Ειρηὶ Ἑδίτυ Ταὶθβ 
Βομθαϊχ Ὅτ γεβρε 
Ἐτογύδρ; 1)6υ ϑίδααι Εὐεατιοἢβ 465 

αστόββεῃ 
" 16 Τουσπα]ϑίθῃ 

αοϑῦῃθ ΚαδθεηἼδῆτε (1749---1 761) 
» Ἡδετηδηῃ ἀπ ᾿ϑ)οτοίῃεα 
᾿ ΤΡΗΐσεηῖβ 

Ἐατίμητι Θεϊςξοϊβα Τα]θ5 
αυὐζικονν Ζορέ υπὰ ϑομνετί 
ἩδΟΚΊΒΑΘΣ Τ)ὲγ σεδείπηβ ἀρεηΐ 
ΗδῸ 1)65 ΒΙ1α 4865 Κα αἰβεῖβ 

" 1)45 ΝΠ πδιβ 'τὰ Θ᾽ ρεββασί 

᾿ 16 Κατιανδῃθ 
ἜΨῃ ΤΟΥ ΘΟΠΕΙς νου Αἰδϑοδαηάσγα 
ΓΙΔΥΛΘΥΎΊΘΊτι εν ΟΡεσῆοῦ 
ἜΚΙ6Θ 16 ἀδυΐθομεη εἰ ἀθηβασεῃ 
ΚΟΒΙΤΑΌΒΟΝ 1)65 [8ἢν 1813 
16 55ῖπ δ; Μίηπα νοῦ Βαγηῆ θη τ 
1 ββίτιρ᾽ ὃς ΘΙ] δϑεϊθοιϊεᾷ ἘδΌ]65 
ΜΘ ἀθιεβοῦθ ὀδεϊεοίεα Τ,εἰΐετβ 
ἈΔΌΤΩΘΕ 1)εῃ εὐβίε ΚυαδυζΖὰρ' 
ΒΙΘὨῚ Οὐ] υγρεβοβιο Π 9 Πε 

Νονς δα 
ἘΠ 16 δπεύρεη ἃ Ὁϊ6 αε- 

τοο τρίτοις (οίϊίεβ 
ΒΟΒΊ116Υ μετ ΤΕ6]] 

(4 γἠάρεά ΚΞ 4122021) 

᾿ 

ΕΙΡΡπιᾶπῃ 
Βτεὰὶ] 

γαρτεσ ἃ (δγίμμς}] 

Βτδαὶ ᾿ 
ΕΙΡΡΙΔΏΝ 
ὙΝοἸβίθη πο] γα 
Ε. 1,. ΜΙΠπεσ Βαυτν 
Βσϑαϊ 
ΘΟΒΙοἐ τ8ηη 

ἃ (γίτμεβ]]} 
ΘΟΒΙο Δ πηπ 
ΕἸΡΡΙΉΔΠη 
Δ αρῃει 
ΝΥ οἰβίϑπῆοϊτης 
Ταγέτηθὶ! 
ὙΝ οἰβίθηοϊγης 
Βτεαϊ 
Στ εν: 
γγαρτοσ 

ΨΥοΙςι θη ΠοΪ πα 

᾽ 

Βτοϑυ ᾿ 

4[6 

3|- 
“|- 

Μαςβοι ἃ Ῥτοίβετο. 2[6 δσαε 
ΤῈ τ([6 



ΤΗ͂Σ ΣΥΖΙ ΚΕΝ τ, ον 

“Απέλον 

ΘΟΏΙΠΙΘΙ 

16 ὅ8.56 ὃ 1518 

αδΙαόβ 

ΒΘΟΟΙ 

3} 

.᾿) 

ΟΟΥΊΘΥ 

Ὠθῖοθ 

ἘΔΙ1ῚΘ 

αΥΔΥ 

39 

ΚΙ ΉΡΞΙΘΥ͂ 
ΤΥ Ὁ 
ΜΙ ΔΟΘΌΪΔΥ 

ΘΕΗΜΑΝ ωρέιγεεα, 

Ἡζογξ Ξαάξέον Ῥγζοδ 

(εβομιοηίς ἀε5 ἀγα ββισ)βῃ- 
τίρεη Κυϊερβ' ΒΟοὺῖ Π|. Βτεὰ] 3|- 

Ματγία ϑίαατί ᾽9 36 
ν δ) επβίεϊη 1. (Πασεῦ ἂμ 

ῬΙοσοΪοτηΐη) ,, 3[6 
Δ δ]!επηϑίςξιη 11. (Τοῦ) Ἂ 36 
ῬηηΖ Ευπρσεη νοη ϑαάνουεη θΟυϊρσίη 26 
Ετηβί, ΗΠ ευζοσνοη 5ομνγαθεη ΝΥ ΟἸβιεπ ΠΟΙ 16 3[6 
Β4]1445 οὐ διτῆδη Η] βίου ὙΑΡΠΕΥ 2|- 
Θεπηδῃ ΤΠ δοίγ]1ς ΡΟΕΙΓΥ͂ "Ἢ 2|- 

ΘΡΑΝΙΒΘΗ. 
Ι,ο5 Τιδάτομαβ ἀε Αβίασια Κιγκρδίσγοϊς 3|- 
Ὑταίαισαυ ἿΝ 4|- 

ΕΝΟΑΙΙΘΗ. 
Ηϊ βίοι οἵ ἴῃς Ἀεῖρσῃ οὗ 

Κιηρσ Ηξησυ ΝἼ ΓΛΙΤΩ ΡΥ 3- 
ΕβϑδΥϑ8 γγεβι 3[6 ἃς 5|- 
Νενν Αἰδηεἰβ α. Ὁ. Μ. σι τ|6 
Ἐββαυ5 ΓΤ ΡΥ 4|- 
ἘοΡιπβοη Οταβοα, Ρατὶ 1 Μαβίεσιηδῃ 2|- 
ΜΠΟΓΟΟΟΚΙΠΟΡΤΔΡΗΥ͂ γγεβὶ 3|- ὅς 4|- 
ῬΟΘΠῚ5 ΤοΟΥΘΥ͂ 4|- ἅ 5|- 
Οάε οἡ {ῃε ϑργίηρ δηᾶ ΤΠε Βατά,, ᾿ΟΒα: 
Οἀε οἡ {Π6 ϑργίηρ δῃᾶ Τὴς Ἐ]εσυ,, 82. 
ΤῈ Ηξετγοαϑβ Ε. Α. διάπεσ 2|- 
ΤΑ]65 ἴτοτὴ 5 μδἸζεβρθαῦβ ΕἸΔΙΠ ΕΣ τ[6 
Ιοτὰ (Ινα [ΠΠ65 1[6 
γνεδίτεη Ηαβίϊηρε Ἂ 16 
ὙΥΠΠδπ ῬΕ δηα Ἐδ1] οἵ μα μαπη ,., 26 
Τοῆη Βυηγδῃ "» 1|- 
Τοβη Μηΐίοη ΕἸΔΙΠ ΕΣ 1[6 
ΓΤ ΑΥ5 δηα οἴπεου Ῥοβιηβ Ξε τ[6 
Α ΘΚείοῃμοί Αποϊεηΐ ΡΕΠΟΞΟΡὮΥ͂ 

ἔγοτη ΤΔ]65 ἴο (Ἰσθσο 36 
Ἡδηάροοῖς οὗ ἘΠ ρΊ]5ῃ Μείγε 2|- 
Ηἱξίοτυ οὗ Κίῃηρ Αἰοματγὰ 1Π1 ΓΆΤΡΥ͂ 36 
σἱορῖα ᾽» 316 
Ατοδάεβ δᾶ (ουὴὰβ ΜΕΤ Υ͂ 3|- 
Οάε οἡ (ῃς Ναιινιίγυ, 1,.4116- ς 

στο, 1] Ρεῆξβεσοϑβο ἄς ἜΣ ᾿ 2 
(ομιυβ ὅς ἃ γοϊάαβ Ἢ 2|- 
Θαμβοη Αροῃίβίαβ - 2[6 
Θοηησδίβ - τ[6 
Ῥατγδάϊξε [νοβί, βὶχ ραγίβ τι: 2[- εαεἦ 
ἘββδῪ οὐ ΟΥ̓ ο5πὴ γγεβί 2|- 
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ΤῸ ΥΩ ΚΕ ΘΓ). Ἄ ΖΤῸ, 

ΕΝΟΙΓΙΘΗ εωρ»έγσα, 

“Απέλογ Ἡζονξ Εαϊέο» Ῥγίοε 

Βοοιῦ Μαγτηΐοῃ Μαβίευπιδῃ 2[6 
Ἢ Ιδαγ οὗ [Π6 Τάκε τ “2[6 
"- 1,4Υ οὗ (Π6 αϑὲ Μιηβίχεὶ ΕἸΔΊΠεσ 2|- 
κ Ιερεηᾶ οἱ Μοηῃίτοβε ΘΤΏΡΒΟΩ 2[6 
" Ι,οτὰ οὗ {Πε 15165 ΕἸΔΙΠΕΥ Δ2|- 
9 ΟΙα Μοτγτίαδιγ ΝΊΟΚΙΙΗ 2[6 
ΝΝ ἐκ. 00) 45: ΕἸαίμοσ 2[6 

ΒΒΘΔΚΘΒΡΘΑΥΙΘ Α Μιαάβυτηιηεῖ- ΝΊΡΗς 5 θγεαὴ ΜΕΥ ι[6 
᾿Ξ ΤΠ ΝΊρΡΕΙ 7: [6 
Ξῇ Τα]15 Οδεβδυ " τ[6 
ν ΤΗε Τεμρεβί 5 τ[6 
ΕΣ Κιηρ 1068 Γ ν- 1[6 
" Μετχτοπαπί οὗ Ν ηΐςβ Ξῇ 1[6 
- Κιίῃρ ΕΙομαγὰ 11 .» 1[6 
Ν ΑΞ Υου {κε Τὶ Ξβ 1[6 
ὰ Κιησ ΗεδηΥ Ν ἼΝ ι[6 
᾿Ξ Μδορθείῃ ᾿ 1[6 

ΒΏΔΚΘΒΡΘΑΥΘ ὅς ΕἸΘΌΟΒΟΣΙ Το ΝΟΌΪΕ ΚΊηβτηθῃ ΘΚεδί 3[6 
ΞΙΔΠΘΥ Απ Αροϊορῖε ἔοσυ Ροείσιε ΘΒ ΘΟ ΡυΥΡἢ 3|- 
8 1184.09 Οὐ ΠἸη65 οὗ τὴ6 ῬΒΠΟΞοΟρΡΙΥ οὗ Ατίβίοι]α 46 

0} ΕἸετηεηΐβ οὗ ΕΠΡΊ]5ἢ τδιημηδγ 2[6 
Σ ἘΡΊΙΒΏ Οτδτιαμηδι ἴοσ ΒΕΡΊ ΕΓΒ τ- 
᾿: ΚεΥ ἰο ΕἸ ΡΊ5ἢ ΟΥ̓ΔΤΏΓΊΔΥ5 36 "εξ 

ΟδΥ]ΟῸΒ ΘΒοτί Ἡϊβίοσυ οἱ ΒΠΕΞΗ [πάϊ8 ι{- 
1111] ΕΠετβηΐδυΥ (τη πλεσο 8] (ἀεΟΡΥΔΡΗΥ͂ [6 
ΒΑΙ ΒΟΙΟΙΘ ΑἸ]45 οἵ (όογησηεσοῖαὶ δοσταρῆν 3|- 

ἘοὈΐηβοΣ ΟΒυσοῇ Οαίεομίβιη Εἰχρ αϊηεξά 2|- 
σδοκβοι ΤΒΕ Ῥγδαγεσ Βοοκ Εχρίδιηεά. Ῥαῖί 1 2[6 

᾿ ᾿Ξ Ῥατὶ 1 7252 2γέῤαγαΐζίἼο7ε 

ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΞϑ. 
Β811 Ε]ετηδηΐδσυ ΑἸσεῦγα 46 
ἘΒΙγύαθ (εοτηδίσοδὶ ᾿γανίησ 

ῬΑΤΕῚΙ 26 
Ῥατί 1 2|- 

Επο]]ὰ ΒΟοΟΚΒ1---Ι, ΧΙ, ΧΙ ΤΑυὶοῦ 5|- 
Ἔ ΒΟΟΚΞ 1- ᾿Ν 4|- 
" ΒΟΟΚΒ 1--ἰν " 3|- 

ΑἸ530 βερδζδίε! υ 
᾿ς ΒΟΟΚΒῚ, ἃ 11; 1Π, ὅς ν᾿; ν, δ ΝΙ; ΧΙ, ὅξ ΧΙΙ 16 ἐαεᾷ 
": ΒΟΙαΓΙΟἢ 5 ἴο ΕἸΧΕΥΟΙ565 ἴῃ ΤΑΥ]ΟΥ 5 

Επο14 ΥΥ. γν. Ταγίογσ το ό 
Απα βΞερδυβδίεὶΥ 

-- ΒοΙαςοη5 ἴο ΒΙΚ5 1--τὶν ᾿ 6|- 
Ἢ ΘΟ] οη5 ἴο ΒΟΟΙΚΞ ΥἹ. ΧΙ ῬΑ 6|- 

7 



ΠΕ 7Ζ7' ῬΈΕΙ Θ᾽ ΔΕ ΤΕ ΕΖ. 

ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΘ ωρξεγιτεε. 

“«πέλον ἤζογξ Εαϊέον Ῥγζεε 

ἨΟΌΒΟΙ δῦ 6550} ΕἸδιθμίδγυ Ρ]ΔηαῈ ΓΓΙΘΟΠΟΙΊΘΙΥΥ 46 
ΤΠΟΙΠΘΥ͂ Ἐ]επηεηΐβ οἱ ϑίδίιοβ μα ΤΥ ΠΔΙΏ1Ο5 "6 

Ῥαγί 1. ΕἸδηιεηίβ οὗ ϑίδίϊος 46 
» Π. ἘΕἸεπιεηΐβ οὗ ΠΥ ΠΔΠΊ165 36 

Ἔ ἘἸεμγεηΐβ οὗ Ηγάτγοβίδίοβ 46 
τ ΘοΙαΓοη5 ἴο ΕΧΑΙΊΡΙ]65, Η γαγοβίδίοβ 5|- 
" ΘΟ ΠΟἢ5 οὗ ΕἸΧΑΠΊΡΙ65, ϑίδίοβ δηᾶ ΤΥ Δηγΐο5 [6 
ὡς Μεομδηῖϊοβ δηα Ηγάτγοβίδίιοβ 46 

ἸϑδηοΥβοι. (ἀεομηείσυ ἴοσ ὑουηρ ΒερΊ ΠΕ 5 14 
ϑυαῖτῃ, Ο. ΑἸ τηδίῖο ἔου ϑομοο]5, ψ ἢ οΥἩ ΙΓ Ποὰΐ δῆθννεῖ 3|6 

ἐς Ῥατιί 1. Ὁμαρίειβ 1--ν1. ΕἸεμηδηΐδγυ, σι ἢ 
ΟΥ ΜΙΒΟυΐ Δηϑυνο 5 2|- 

᾿ Ῥατί 11. Ομαρίειβ 1Χ---χχ, ψ] οὐ ψιπουΐ 
ΔΗΒΥΨΕΥΒ 2|- 

Η816, α. Κ αν ἴο 5:}1Π᾿5 ΑἸ βίϊς "[6 

ΕΟυΟΘΑΤΙΟΝΑΙ. ΘΟΙΕΝΟΕ. 

ἸΒιάδοΥ ὃ ΒεΔάθιοΥ Τουηεβίϊς ἘΟΠΟΙΩΥ 46 
{6 Εαποδίϊοη οὗ (ἢ6 ὕουη 

ἸΒοβδπαιθῦ ῖ ἔἄοαι (Πα “εῤο«όΖἼές οἔ ΡΟΝ } 26 
ἘΒατπηοῦ Αὐϊβίου!α οη Εἀποδίοι 2[6 
Οοτμθηῖαϑ Τ1{6 πὰ ΕἘδποδίϊοῃδὶ Ὑ  ου Κ5 5.5. ΓαὐπῸ 53|6 

Τῆτεα 1, βοΐαγεβ οῇ (ῃ6 Ῥγδοίϊσα οὗ 
ἘΔασδίιοη : 

ἘΥΘ Ι. Οηἡ Μαδϊίηρ 
5Ιάρ ΙΟΚ 11. Οη ϑ5ιπη0] 85 ἢ 
Αὐρουὺ 1Π|. Οἱ [με Τεδομίηρ οὔτ [ ἡ" 21: 

ψεῖβε (οιῃροβιίίοη 
ἘΔΥΥΘΥ (αεμεσαὶ ΑἸμ5 οὗ [ΠεῈ ΤΈδοθοΥ ἢ 6 
ῬΟΟΙΘ Εοτ Μαηδσεμηγεηΐ ὌῸΣ ε 
ἼΒΟΡΒ ὃ Βύοσθ Α Μδημδὶ οὗ ϑ.ῆοοὶ Ηγρίεμε 3[6 
ΤΟΟΚΘ ΤΠουρηΐβ οἡ Ἑδιποδίϊοη Ν. Ἡ: Οὐτοι Ὁ 
ἘΜ δοσυμα. ΤΗε Μαϊίηρ οἵ (βαγδοΐεσ 2[6 
Τα οι Τταοίαία οἡ Εδαοδίϊοη Ο. Βιονῃίηρ 2|- 
Βιάρ ΣΊΟΙΚ Οἡ ΘΕ μα] α5 "ς 
ΤΕΥΠΡ' ὙΠΕΘΟΙΥΥ δηά Ρχδοίϊσε οὗ Τεδομίησ 4[6 

ἸΒΒΟΚΌΌΣΡΙ Α 5Ποιῖί Ηϊβίουν οὗ [με ατεεκβ 46 
ΤΠ οοάνατα Α 58οῦί Ηϊβίουυ οὗ [ῃε Ἐχρδαῃβίοη οὗ 

186 Βι 5} Ετηρῖτε (τ5οο--- 1002) 4|- 
ΤΑΣ Απ Οὐ πε Ηϊβίοσυ οὗ ῃε6 ΒΥ} 5ἢ 

Ετηρίτε (τ 5οο--- 902) 1{6 7:6 

ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ ὉΝΙΝΕΕΒΙΤΥ ῬΒΕΟΡ ΨΔΕΒΗΘΊΘΗΣ 

ς. Ε΄ ΟΙΑΑΥ, ΜΑΝΑΟΘΕΕ. 

Φοπῦοη : ΕΕΤΤΕΝ ΤΑΝΕ, Ἐ.Ο. 

ΦΘιίαρασω: 50, ΕΙΠΙΝΟΊΤΟΝ 5ΤΒΕΕΤ. 



τ ΠΟ ΑΝ ΘΟΕ ΘΙ ΒΕ πο ῖς 

ΠΟΘ. ΔΝ ΘΟΕ ΒΒ, 

Οοηθα! Εαϊΐο068: 

7.1. 5. Ῥεποννε, ).})., ,μογηιογάν δίελοῤ 9. Τογεθς 67, 

Ἐ. Ἡ. σβαβε, Π.Ὁ., ϑύλοῤ ὁ ἘΜ. 

ἌΞ3 0 Π: ΠΥ ΚΡΑΤΕΤΟΙ: 10:1)... ραν ἤΖαΣΡΩΣΕΣ ΕΚ ΟΣΣΕΘΖΣ 

(ΘΘμίπίοιισ οἵ {ρὲ 3.56, 

(πδγάϊ 8}. --““ 72 ἐς αἰ έοιεξ ἐο σογιηιοηιαῖ ἔοο έσλῖν ἐλὴς ἐχοοἸο712 567125.᾽ 

Ασδάθν.--- Διίξαγίψ ἐὐεγγ ὦοοξ οὔ ἐλε Δδίδέίο, τυϊίλ ἐΐς ὀχερῤέϊονε οὐ 
Ζλοδο ἐγιείμαεαϊ {72 ἐλέ Ζογζαζφελ, ας τιοτυ ὦδε7ι ἐγιοζμαξαΐ 172 ἐδ: ἐχερίογεί 
567165, ἐχοοίζογιξ αἰΐξς 707. τς οἰδαγ' αγιω3 φογεο717671} Ω77 α72ρ 7,167ι{, 707. δε 
ἀϊρά σελοίαγελτῤ ο7 ἡιοσέ ογ ἐΐς δαἸ1107.5, α7ιαῖ 707) 114 ζίῤεγαξ αἰζίξιεας τολτεζ 
7622} 97 ἐλέη ααοῤέ ἐοτναγ7αἶς γιαΐζεζς ο7 “71 {2615712.᾽" 

ΟΠατοῇ Ἐενῖεν.-- “7216 “ Οαριγίαοε δΖόϊε," σἰαγίσξα σο ἡια7ι1}) γέα 75 
αρΌ, ατωἶ 50 Μγηιγ ἐδέαῤἑζε ει ὧγ ἐλὴς Ζ27716 772 125 τε711φ1ι6 2051 71072, ἐξ 716 67.271 
Ζίς εογῤέρί]ο12.᾽ 

Βαρ(ἰϊδὲ Μαραζίῃες. --" ζὔειυαγαις ο7, 7χογέν σοζρεγιθς ἤατς αἰγεασῖν εξ 
εογγτὀτζοα ἐο ἐλέ Ζγευαζμαδῥε “ (αγιόγέαρε τί 707 διελοοῖς για Οοδίορες," 
αγιε ἐλε ἔπυο ἰαίδεέ ((λγογιείσς ἀγα ΖΟγουεγός) τοῦδέ τυοίζ φεερέαῖ7ι ἐΐε Ζζρχ 
ελαγαεζθ7 οΥ ἐδ .5ιγ165.᾽ 

Ομυτοῃ απηᾶδν ΘοΠο0] Μαρδζίηθ.--- ὁ 2 σαγιγηιοΐ Ζ7)1Ω 1716 4717} 577 
97. η10γ6 ᾿εοζῤγιεί εογγιηγιο7ιζαγ1έ5 707. ἐλε σἼμαφγι ο7 ον δον Ζῤέϊι7.᾽" 

ΘΌΠΟΔΥ ΘΟΠΟΟ] (ὨΓΟΙΙΟ]Ε.----“ς Ζ 1472 αγ6 710 ὀεξί472 δοοΐς 172 ἐλ, οΣ222071 
οΥ ἐλε αἤξεγεγχιέ Ξαγίς ο7 δεγίῤῥτ7 ἐλατι ἐλονα εογιίαζγεαϊ {71 ἐλε (ἰαηιὠγασε 
δύῤίς 707 ϑελοοίς για (Οοδίορες. 7116 ς671ὲ5 ἦας ζογιρ᾽ δἔγιες ὁεέαφἠελεαΐ Τίς 
εἰαΐγ, ἐο α7ὲ ἀογιοτγαῥο φἠαςό 172 ἐλὲ 7γο716 γαγι8 ο7, 275 -7αἦδ {0771771671147165 
αηα ἐἦέ ἐεαςλε7 ογ φγεαελε τὐῖο γι1ασίε7),5 1:5 τοἰηέγηες τῇδ ὧδ, ζζζε “1 2οἰίος, 
“γεῖρλ1} 171 ἐλ2 δογήῤῥιγε5." 4121 εογιδοϊογιίζοτές αγ1α] εαγγ165ἐ οἼϊαϊε7εΐς οὗ 124 
71 14765 οτὺξ Ω72 177177167156 οἷεδέ ἰο {14 Οαηιόγιαιοο ζ7είσεγοῖέν 20) 855 707. ΖίΣ 
Βίδίε 707. ϑελοοῖς ἀγα Ορἰίοοοσ. 7ὲ τέ 707 αἰ {γι αἰ, ἐ2 ἐς 2γοαῤέν 1.6 
γγοδέ τδεγμε ςο1)17γιο71{47.}) αἰΐδε ο71 ἐλε Οἱ 7 εἰαηεσ)έ ἀγα ογι ἐλε δύίεου ἐλαΐέ 
ἦας δέ672 οἼω672 τε5 172 γέσογιξ γ6Ω7..᾽" 

Ε ἔο19}99) 

τα το ος 



 ΟΑΜΒΑΠΡΟΣ 8182 ΣῸΚ ΞΘΟΞΟΟΣΖ5 ὦ: ΟΟΖΖΕΟΣ5. 

ΟἈτομπΐοῖοβ. Ολγέρζίανε Το» 1σ.---- Ατπιὶ δάταϊγα]α δάδιθίοη ἴο {88 
γγ6}1- Κηονσῃ (διατί άσε ΒΙΌ]6Ὲ ϑεγῖεβ. Ὅτ Βδῖμεβ π85 ἄοῃε [ἴβ σοῦ 
[ΒβοσουΡΉΪΥ Μ᾿ ΜῈ]1, ἀπ ἢδ5 ρίνεῃ 5 ἃ σογητη ΠΑ ΤΥ ΟἹ ΟἸΤΌΠΙΟΙΘΒ, νΒΊΟΒ 
15. ἀεοϊεαγ με Ῥεβί ἴο θὲ ἑουπᾷ ἰπ ἘΠ ΡΠ 5ἢ, ἴῃ βριία οὗ [86 1ἰτη!δίϊο5 
᾿τηροβεά ΒΥ [δε 56:65 ἴῃ ΜΒ ]Οἢ 11 ἀρρβαδῖϑβ. 

2 εἑδεγαΐμ72.----" Αἡ εἀϊίοη πο ἢ ἄδβασνοβ τη ἢ ῥγαῖβα.ἢἬ 

Ἐσζτϑ, δπιἃ Νϑμθτηΐδηῃ. Οπμαγαΐα»,.--- 6 Ῥτοΐεββου ἘΎ}6᾽ 5 (ΟΠΙ ΘΠ ΔΤΥ͂ 
ἰ5 φαϊΐα {πε Ὀδβί ὑοῦ οῃ ἴμεβε ὈΟΟΚΚ5 δοοεββιῦϊε το [Π6 ΕΠρ] 5} τεδάεδυ. "ἢ 

ΤῺ6 ΒΟΟΙΚ οὗ 500. .52εεζαίον.---- ““ΑὉ]Ε δηα Ξοῃο δ ν 45 ἴῃ Τηϊτοάπο- 
Πἴοῃ 15, 1 15 ἔασ βϑυτραϑβεά Ὀγ ἴῃε ἀείδι]εα ἐχερσεβὶβ οὗ [με Ὀοοῖ. [πη ἰ(δϊ5 
ὮΓ ΘΑΥΙΡΒΟΝ᾿ 5 βίσεηρίῃ 15 δὶ 115 στεδαίεδεῖ, Ηἰβ5 ᾿ἰπσυϊβίῖς Κπον]εάρε, 
ἢϊ5 δυίἰϑεϊῖς μδ ἱΐ, ἢ15 βοϊεηίῆς ᾿πϑῖσῃΐ, απμα ἢῖ5 ΠΙΘυΑσΥ ΡΟ σ μαναὰ {1]}} 
50Ορ6Ὲ ἤδη Π6 σογηεβ ἴο Ἔχερεβίβ. 

“Μείλοάεί ΤΟ εεογᾶε.--“ ΑἸτεδᾶγ σε ἤδνε ἔγεαπθηῖν σ411ε4 δἰξεπίίοι 
ἴο {815 Ἐχοθθάι ΡΊΥ να] α Ὁ] 6 ΤΟΥ Κ 85 [5 νοϊασηαβ ἤᾶνε βσΟαββίν Ιυ δΡ- 
Ρεατεά. Βυΐ ψχὲ ἢδανε πενεῖ ἄοῃε 50 ΙΓ σταδίου Ρ]θαϑυσθ, νΕΥΥ 5ε] ἄοτη 
ὙΠ 50 στεαΐ ρ]θαβισε, 835 ψγὙὰ ΠΟῪ τείεσ ἴο {6 1δϑὲ ρα Π5Π6 4 νοϊατπε, 
τμδΐ ου [πε ΒΟΟΙΚ οὗ 00, ὈγῪ Γ᾿ ΘΑΥΤΌΞΟΝ, οὗ ΑΙ ὈΌΥΡΉ... ὟΝ 6 σογα]4}}γ 
σοτητη ΘΠ {Π6 νοϊυτηδ ἴο 41] οὐσ τεδήεγβ. ΤῈε ἰεαβί ᾿πϑίσαςίεα 111} ὑπάετ- 
βίδηα δηά εἊπ]οῦ ἰΐ ; δηά τηδίυσα βοῃο]δυβ 11} Ιεασῃ ἔχουσα ἰἰ. "ἢ 

“ ῬΒδηΒ. ΒΟΟΚῚ. Οληγεῖ 7Ἴρεες.--- Τὶ βεετηβ ἴῃ ἜΝΕΓΥ ὙΥΑΥ͂ ἃ τηοβί 
νδ]υ Δ Ὁ]6 Π|116 ὈοοΪς, σοηΐδιΠηρ ἃ ΠπΊ855 οὗ ᾿πίουτηδί!οη, νγε]]-δϑβοσγίεά, 
Δηα νγε]]-αἸσεβίεα, δηαᾶ νν1}}} θῈ ει] ποῖ ΟΠ]Υ ἴο βίμαεπίβ ρσγερατγίηρ ἴοτ 
ἐχδταϊηδίίοηβ, Ὀτΐ ἴο Τα ΠΥ Ο νγδηΐ ἃ ἤαπαν νοϊθτης οὗ ἐχρ]δπδίίοη ἴο 
ΤῊΌΟἢ (δὲ 15 ἀπ ου] ἴῃ [με Ῥϑδῖζευ....... Ὗε ονε ἃ στεαΐ ἀεί οὗ σταῖ!- 
ταάς ἴο Ῥτοΐεββου Κἰσκρδίσιοκ ἔοσ ΠΪ5 ΒΟ ΒΟ] ΑΥ Υ δηᾶ ᾿ητεγεβέίησ γοϊυτηβ. ἢ 

Ἐ5ΔΙΤη5. ΒΟΟΙΚΒΊΙΙ. Δ ΠΙ. Ογίζιεα! Καευΐεου. ---- “ΤῊ βεσοπα νοϊατηα 
οὗ Ῥτιοΐεββου ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ᾿Β Οοσημηθηίασυ οὐ {Π6 ΒοοΙ οὗ Ῥϑδίτηβξ [85 
411 [Πε ἐχοε]]θηΐ 4υδ]τες νυ ῃ]ο ἢ σΠαγαοίεσιβεα (Πς6 ἢγχϑβί.... 1ἴ σίνος δὶ 
5 θεβί ἴπ {π6ὸ ῥΒΠ]ΟΙΟΡΥ οὗ (με βαθ]εοῖ. [15 οΐεϑ ξασηβῃ νηΐ 15 τηοβέ 
πῃδααβα δηά τηοβί ὑεῖ]. Τί5 ΠΠΙΘΓΆΤῪ βίγ]ε 15 αἰἰγαοῦνα. [Τί διγη 5 ῃ65 41} 
(δὲ 15 οὗ τϑβ] νδῖυὰδ ἴη {πε ἔογγῃ οἵ ἱπίτοάποίίοη, δηᾶ τ ἢδϑ ἃ βίυατουβ 
τερατά ἔου {8ε ἀενουΐ δ5 νψῈ]] δ5 ἱπί6 Πσεηΐ υπἀετϑίδηαίηρσ οὗ [6 Ῥϑβδὶ πηβ.᾽" 

ἘΒΔΔΥΩΒ. ΒΟΟΚΒ ΙΡ. δπὰ ἡ. δ εογά. ---“ἍΥῈ ατὲ οἱδᾶ το σψεϊοοτηα 
[86 {ϊγά δπᾶ σοποϊυπάϊησ νοϊατης οἵ Ὀζσ Κιτγκραδίγο κ᾽ δἀπυίγαθ]α νου 
οὐ [ῃ8 Ῥβαίσηβ. [{ 15 ποῖ, ἰηδθεά, ἄγανσι ἃρ ἢ ἃ νίεην ἴο {πε πεεάς 
οὗ Ηεῦτεν βία ἀεηίς; Ὀαΐ ἔοσ εὐποαδίεα τεδάθιβ ἱσηοταηΐ οὗ Η θΌσεν ἰΐ 15, 
ἴῃ ΟἿΤ Ορἰπίομ, ὈΥ ἔδυ {με τηοβί ἀ5εῖι] αδἱά ἴο {Π6 βίυάν οὗ [6 Ῥϑβαϊτηβ -- 
Ἰβαστηβά, σἽδυίίοιιβ, γανεσγθηΐ." 

Οἀγῆείζα».--- "ΤῊ ᾿πιτοάποίίοη δηά ποΐες ἀσὸ ἰθαγηδά δηά ᾿υτηΐϊπουϑβ, 
δηᾶ βίυαθηΐβ ν711} σοπβα] [μῈ ῬΟΟΚ τ] ἀε!σμς. ΟἿ οττῖςδὶ 4αδβίοϑβ, 
[86 εβὐϊίου 15 ποῖ εχίσετηβ, Ὀαΐ 6 ἔγεαπ επί σοεβ πιστίμεσ ἴμδπ πχε {{Κ6. 
Α τενεγεηΐ βρι σι ρεγνδᾶεβ ἴῃς ρᾶσεβ, ννβεῖ μεσ Ἔχροβίζουυ οὗ οὐ τἰσδὶ. ἢ 

ῬΤΟΨΘΙΌΒ. Ζοραο» Οπμαγέεγίν Δ ευΐξευ.--- ΘΌΘΗ ἃ νοϊατηθ πᾶ5 Ὀεεῃ 
ΒτΕΔΌΥ πεεάεά, δηά βιπάεπίβ νν1}] θὲ ψεΥΎ Πδη ΚΗ ἔου ἃ {π||6 θοοῖκ 
ῬγΠΟΒ6 τηοΙΙ5 ἘΠΕΥ͂ Ὁ711] ΤΏΟΤΕ δηα τῆοσε ἀρρσβοίδίε δ5 {ΠῈῪ 56 ἰΐ. [{ ἰδ 
Ὀεδα 1} υυτιτεπὶ πᾶ δ11] οὗ βυρσεβίϊνε σοτητηθηΐς." 
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σ00--οβθα. Ομαγαϊαι.---- 1 ἰ5 ας] ἴο σοτηπηοπα ἴοο ΠίρηΪΥ 
(015 Ἔχοε]εηΐ βοσῖεβ, {π6 νο πη 65 οὗ ἡγῇ 806 ΠΟΥ Ὀεοοτηϊηρ᾽ ΠΤΊΕΥΟΙΒ. 
ΤΏε ἴνγο Ὀοοΐζα Ὀεδίοστε 15, 51Π14}} 85 1ΠΕΥ ΔῈ 1Π 5'Ζβ, σουάρυ!βε δ]τηοϑβί 
δνεγυίΐηρ {(μαΐ {πε γουηρ βίμάδηϊ σδῃ ΤΟΑΘΟΠΔΌΪΥ αχρεϑοΐ ἴο πᾶ ἴῃ ἴῃς 
γγΑΥ οὗ ΠΕΙρΡ5 ἰονγαγάβ 5 ἢ σεποῦαὶ Κηον]εάσε οἔὗἉ {πεῖν σα Ὀ] εοΐβ ἃ5 τ ΔΎ 
Ὀε σαϊπβᾶ σίζμουΐ δῃ αἰϊεπιρὶ ἴο σσάρρὶβε ψίῃ (Π6 ἩδΌτεν ; δπᾶ ὄνεῃ 
{πε Ἰδασηθᾶ βοῆοϊασ σδῃ ΠδγαΪγ τεδα πψιΐπουΐ Ἰηεγοϑὶ δηα θεπεῆί ἴῃ 6 γε 
ΔὉ]6 ἱπίχγοάποίοιυ τηδίζευ Ῥνῃ]Οἢ Ῥοΐδ ἴΠπ656 οομητηθηίδίοσβ πᾶνε ρτθῆχρα 
ἴο {ΠΕῚ᾿ νο]απηαβ.᾽ἢ 

1βαῖδῃ. ΟἸδρίοιβ 1- -σΧΧΊΧ, Ῥγχοΐδβθοσ ὟΝ. Η. Βεηπεί ἴῃ τῆς 
Βγήτα Ἡζεοξέν.---- Ὅτ Θ᾽ ποτ πᾶτὴθ οὐ {π6 {{{Π6-ρᾶρα οὗ [15 ῬΟΟΚ 
ἰΞ ἃ συιδτιδηΐεε ἴοσ. εχίεηβῖνε δπα δχϑοὶ βοῇ δύβῃρ Δηα ἔοσ οαγεΐα] πὰ 
δοσυταίε ἰσεαίτηθηΐ οὗ {ΠπΠ6 βαρ)]εοῖ. ΤΠ15 {|| γοϊσσηε ψ}1}} τόσα [Πμδῃ 
βαβίδίη {Π6 Βίρῃ στεραϊδίίοη οὗ [Π6 5εσῖεβ ἴῃ ὩΙΟἢ [ἃ ΔΡΡΘΔΓ5.. τε θυξ 
Ὑ7111 Ἰοοῖκ ἔουννατά 1 τηποῦ ἰπέεγεβδί ἴο ΤΥ 5 ΚιηΠασ5 βεοοηα νοϊπτηβ οἡ 
σμαρίειβ Χ]---ῖχν!.ἢ; 

δελοοί σπαγάζαι.----" " ΤῊ15 ἰαϑὶ δἀδηίοη το ΤΕ Οδτα τ ἄσε ΒΙΌ]6 ἴου 
ΘΟΠΟΟΙ5 ἂἀπα (ο]]ερεβ, 15 ἃ τιοβί νϑίπδῦϊα οπμα, πα τγ}}} σὸ ίασ ἴο 
ἰμούεαβα ἴΠῸὸ βεπιῖμεββ οἵ ημαί γα πᾶνε ΠῸ Ὠεϑβιϊδίϊοῃ ἱπ οδΠ]Ππσ (Πα 
τηοβὶ βεῖι] σοϊητηθηΐατυ ΤΟΥ βοῆοοὶ ραγροβδεβ. ὙΠοῖς οὐρῆϊ ἴο Ὀ6 ἔνχο 
οορίδβ, δ ἰεδϑί, οὗ τ πἰξ 1 ἜνεγΥ Ῥϑυ 5} --τοῦς ἴῃ ἴπ οἸευσυτηβδη β ἀπά ἐμε 
οἱεσ 1ἢ [Π6 τεϑοῃετ᾿β ΠΌταγΥ.᾽ἢ 

Του, Ολωγεῖ Ομαγέεγίν Τφυΐστυ.--- ““ἼῊ 6 αὐταπρετηεηί οὗ {86 
Βοοΐκς 15. ψε}} ἰτεαίεᾷ οὴ ΡῬρ. χχχ., 2306, πᾶ {πε χαδβίίοη οὐ Βδτποἢ 5 
ταδί οηβ ἢ 15 σοταροβίτοσ Ομ ῬΡ. ΧΧΥΙΪ., ΧΧΧΙν., 217. ΤῈΕ {π5ίτα- 
ἰἰοὴβ οτη ἘΠΏΡΊΞΉ Πίεγαίασα, ἰδίου, πιοπυτηθηΐβ, σγουκβ ΟἹ ὈΟΐΔΩΥ, 
ἐΡΟΡΥΔΡΒΥ, εἴς., ᾶἃῖεὲ σοοᾶ δηᾷ ρ᾽βηιπ], ἂξ ἰμάθεά [ΠΕῈΥ τα ἴῃ οἰ δῦ 
νοΪαπλε5 οὗ ἰπἰ5 βετίθβ.ἢ ᾿ 

ἘΖοιοῖ. Οπαγαϊΐϊαν.---Ν ο ῬΟΟΚ οὗ ἰ8Ὲ ΟΙά Τεβίδιηεπί κἰαπᾶβ 
τοῦτα ἴῃ πεεᾶ οὗ ἃ σοτηπηεηίαϊοΥ ἰμδῇ [Π15, αηἃ πὸ βοποΐαν ἢ Ἐπρ]απά 
ΟΥ ϑοοι[Δηᾶ 15 Ῥεϊζεσ ψυδιπεᾶ ἴο σοτητηθηΐ ΡΟΙ ἃ μη ὮσΣ ἃ. Β. 
αν άβοη. ὙΜΈ βουπᾷ βοβο διβῆϊρ ἀπ ἐχοαι]θηΐ Ἰὰάρεγαθηΐ Ὧδ σοτη- 
ὈΙΠ65 δ ἰηβίσῃί ἱπίο Οὐξηΐαὶ τηοάεβ οὗ ἱπουρμὶ ἡ Ϊοἢ τεηάθιβ Ὠϊτο ἃ 
ΒΡΕΟΙΔΙ ὑγαβινγοσυίηυ ραϊᾶς ἴο ἃ ῬΟΟΙΪΚ 5Όοἢ 85 ἐπ ῖ5..., ἘΠ15. σοσγητη ἰδ ΙΥ͂ 
τᾶν Ὀ6 Ξε] Υ τεοοτησηθη θά 85 {ΠεῈ Ῥεβὶ ὑπαὶ πᾶ5 γεῖ ἀρρεαε. ΝΟΊσ 15 
ἐξ ἈΠΉΪΚΕΙΥ (μὲ 1 11 τετηδίη ἴῃς Ῥεϑὶ ἔοσ βοίῃξβ {πη ἴο σοτη8.᾽" 

ὅοΨσ] διἃ ἀτηοβ. Οληγεδ δ εῖί.-τιὶ Ῥτοίεββδου τίνει ἰδίθδὶ οοῃ- 
{Ἰθαίϊίοι ἰο [Π6 (δε τ ᾶρσε Β10]6 σδηηοί Ῥαὶ 5μεά ἰαϑίτε ἀπά ναῖαθ οἱ 
[ὰϊς αἰτεδάν ρσδβθυγοσίῃν αδἰἰθεταρί ἰο αἱὰ ουζ βίμάεηίβ οὗ ΒΙ6]6 Εἰ βίουΥ 
ἀπά ἀοοίτσπθ. ὍΤὴςε ᾿ἰηἰτοάποξοῃ πα ποίεβ ῬΙδοα {Π15 ῬΟΟΚ διποπρ {88 
Ῥεβί Ββαπάροοῖκϑ ἰο [πε Ῥσορῃμεῖς᾽ ᾿ἴγεβ, σοσυκ, δπά τηϊσβίοῃ, "ἢ 

Νδθατα, ἘΔΌΔΕΙΤΙΚ απ ΖΡ ϑπΐθ, ΟγἸίεαί ᾿ υΐεευ.--- ἽΝ ο Ὀφίζοσ 
συϊάε ἴο [Π656 ἴῆτεα ρσορμεῖβ σου] 6 ψιβῃεά μη τ Παν!βομ᾽β Π{{|ῚῸ 
ὈοΟΚ. Ηἰ65 σοτητηθηΐβσιεβ οἱ [00 δηᾶ ἘΖεκΙδὶ ἀτα ρεσθδρς {πε Ρεβὶ ἱπ 
1815 Ἐἐχοα]]θηΐ βευῖεβ, ἀπὰ (6 ῥγεβθηΐ ΤΟΥΚ 15 4841] ἰὸ 115 ρτεάβοεββουβ. 

“ σπμαγαάξατ.---- Ῥτοῖ, Ῥανιάβοπ ἢδ5 Ἰαϊά 811] βἰπάθηϊβ οὗ {86 ΟἹά 
Τεβίϑδιμεπί ὑπάθυ ἃ ἔτεβῃ ἀδρὶ οὗ σταίταᾶς ὈΥ {π6 ῥα Ἰοδίϊοῃ οὗ {ἢ 15 
ΒΟΠΟΪΔΙΥ {{{{|6 γο]ατηθ. Τὶ 15 χαῖτα ἴμ6 Ὀεϑβὶ σομη πη ΔΙΥ οα ἐμεβε θΟΟΚβ 
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[παι ἢδ5 γεῖ ἀρρβαζβά.... 5118}} δ5 11 15, ἴπ6 νοϊαπια 15. ψῈΠ σουίην ἰο 
ἴαΚε 115 ρίαοε Ὀγ [ῃ68 546 οἵ [ῃ8 β8η16 δι ΠΟΥ 5 ᾿πν δ] 8 Ὁ]6 σοτασηθηΐδυιθϑ 
οἢ 700 δῃὰ ΕΖεκιεὶ.᾽" 

«ὁ 24εζαίοτ. ---- “ὟΝ ΕΣ ΤΩΔΥ͂ 540 σψιπουΐ μεϑιζαϊίοη ἐπαὶ Ῥτγοΐεσθοσ δαν!ά- 
505 ρυιάδηος 15. ΔΙΏΡΙΥ ϑαἰιβίδοϊοσγ. ὍΤὴης {ΠεΕο]ΟρΊο8] δια ἀθηΐ οὐ ἰῃς 
ΡΤΈΔΟΠΕΙ ΥγὙΠῸ τηΔῪ ἢδγνα ἴο ἄθα] στ [86 βαθ)]εοὶ σδηποί ἀο Ὀείίεσ [Π8 ἢ 
σοηβα]ξ Ὠϊτη.᾽ἢ ΄ 

Εἰτθὺῦ ΒΟΟΙ οὗ Μίδοοδ 898. “δοοξηηα72.---" ὕὕβεξι δὲ οὔποθ ἰο {πε 
{Πεοϊορῖοδὶ δια ἀθηΐ δηα [ῃ6 βευῖοι5 σεδάογ οὗ ἢ Β10186. Τμβα ποίθϑ δῖα 
ἐΧΟΘΘΟΙΏΡῚΥ ᾿ηἰογαβίϊησ δηα ἀγα σαγθία! ΞΟ ΤΩ Δγ165 οὗ (ῃ6 Ὀεβὲ γεβεδυο.᾿" 

Εαὐπμεαΐϊογαί 7 Ἴηιέ5.-ττ ΑἸ ἐχοε]]θηξ 5οΠ00] Δηα οΟ]]ερα βαἀϊοη.᾽ 

δὺ Μούνμο. Ζηρίδλ Ολεγεληεαρ!.---- ΤῊς ᾿ηἰτοάποοι ἰ5 80 ]6, 
ΒΟΠΟΙΑΥΎ, δηα ΕἸ ΠΘΗΠΠΥ Ῥγδοίϊςαὶ, δ5 ἰ{ Ῥεατβ οἡ {πΠ6 δῖ ποσβῃῖρ δηὰ 
ςοπίεηϊβ οὗ [Π6 ἀοβρεϊ, δῃὰ [ῃες οὔρίπαὶ ἔογτα ἰῇ ἡ Β]Οἢ ἰΐ 15 σαρροβξϑβά 
ίο μανε Ὀξεῃ σψυίίεη. Τί 15 νψγῈ 1} ΠΠπβίγαϊεα ὈῪ ἴσχο Ἔχοβ! επί τα ρ5 οὗ 
(Ὡ6 Ηοὶγ 1,.4η4 πὰ οὗ ἰῃς 864 οὗ ( 811166.᾿ 

5ὺ Ματῖς. 25: .χ2ο»ἹΖ07.---" Τυΐο 1Π15 στὴ 8}} νοϊατης ΠῚ Μδοϊθαυ, θεϑι 65 
ἃ. Οἰεαῦ δπὰ δῦϊβ [πἰγοάποίίοη ἴο [μΠ6 (οβρεῖ, δῃὰ {με ἰεχί οὗ 81 Μαζκ, 
85 ΟΟΙΏΡΓΙΕΒΒΕα ΤῊΔῊΥ Παυηάτααάς οἱ νϑίπαῦ]α δηά πεῖρα] ποΐθς.Ό [Ι[π 
5ῃοτί, ῃς ἢδ5 σίνβῃ υ5 ἃ σαρῖΐ8] πχδπτα] οὗ {πε Κἰπα τεαυτεᾶ---σοπίαϊ πίῃς 
411 [μαὲ ἰβ πεεαεξά ἴο {Ππϑίγαϊα (ῃ6 ἰεχί, 1. 6. 411 (παΐ οδὴ Ὀ6 ἄγανσι ἔγοση 
[μ6 Πιβίοτυ, βεορυδρῆν, ουβίομιβ, ἃπὰ τδπΠεῖβ οὗ πε ττη6. Βαΐ 45 8 
ὩΔΠάΡΟΟΚ, σινίηρ [ἢ ἃ οἰεασ δηά ϑαυσοϊηοί ἔοττῃ [86 ἰηϊοτσγηδίΐοῃ 1 Ο ἢ 
ἃ ἰδ τεαυῖγεβ ἴῃ οὐάξυ ἴο βίαπα δὴ βχδιηϊηδίίοη ἴῃ ἴῃς (σοβρεὶ, ἰΐ 15 
δαἀτγλϊγϑῦ]6...... 1 σδὴ ΥΕΥΙΥ͂ ὨΘΑΥΓΠΥ σοτητηθηα ἰΐ, ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ἴῃ6 5θῃΐου 
ῬΟΥ͂Ξ διᾶ ριγὶβ ἴῃ οὐτ᾽ ΗΠΙΡ 5οΠΟο]5, Ὀαΐ αἶδο ἴο ϑαημἄδυ-θ Π 00] τξᾶΟ 675, 
ὙΟ ΣΩΔΥ͂ σεῖ ἔγοτα ἴἴ ἴῃ 6 ὙΕΥΥ Κίπα οὗ Κηον]θάρσε (ΠΕΥ̓ οἴζϊεη ἢπά 1! 
Βασζάεβί ἴο ρεί,᾽ 

ϑῦ 11. «52εςΐαΐο7. ---- “ Τάποῦ ἘΆΒΒΑΞΒ [Π45 βυρρ!εα 5ἰπάθηΐϊβ οὗ 
188. ἀοβρεὶ ψἱἢ δῇ δάμλγ6 Ὁ]6 τηδηθαὶ ἴῃ (πὶ νοϊστηθ. [1{ Βα5 41} (ἢαἱ 
σορίουβ ναίει οὗ 1]υ5ἰγαϊίοη, ἱπρεπαν οὗ Ξυρρεβίϊομ, δηα σεπεῖαὶ 
Ξουπάηαβθβ. οὗ ᾿πεχργείδίοη νηΐ οἢ τεδάξιβ ἀγα ασουβίοιαβα ἴο ἜἊχρεοΐ 
ίγοτα (ες Ἰδαγηθδά δηᾶ εἱοαπεηΐ εαἀϊΐοσ. Αὔγομα 0 ἢδ85 Ὀδδη δοοι5- 
ἰοσηβα ἴο αββϑοοίδίϊε {πῸὸ 14ϑα οὗ "ἀσυπαββ᾽ τ ἢ ἃ σοτητηξηΐασγυ, 5ῃου] σὸ 
ἴο ὕδῃου Εδυσαιβ δῦ ΕΌΚΘ ἴου ἃ τπούα Ἴοιζεοΐ ἱπιρτέβϑίοθ. Ηε Μ}} 
Ππά {παῖ ἃ σοτητηῃῖδγΥ τηδὺ Ὀδ τηδάδ ᾿πἰογεβίησ ἴῃ {π6 Πρῃεβὶ ἄσστεθ, 
δηᾶ παι σπου Ἰοβίηρ δηγτῃϊηρσ οὗ [15 5011 νδὶια.... Βαΐ, 50 ἴο βρεῖς, 
ἰξ 15 Ζοο ροορά ἴοτ Ξοτὰβ οὗ [με τεδάδυβ ἔοσ ψβοση ἰΐ 15 ἱπίεπαςά,᾽" 

Βῦὺ ὅομη. ὥηρίελ Ολτεγοληηα2. τ ΤῊ ποίεϑ αὺὸ Ἔχίγεγι εἰ Υ βοῆο- 
Ἰαυῖν δηαὰ ψδυδΌϊα, ἀπ ἴῃ τηοβί οᾶβὲβ δχῃαιβίίνα, Ὀσϊηρίησ ἴο [Π8 
ΘΙ αοϊάαίίοη οὗ ἰῃ8 ἰοχὶ 411} [Πδΐ 15 Ὀδϑῖ ἴῃ σοχημηθηίασίθθ, δποιθηΐ δηά 
τηοάετῃ.᾽" 

Αοἴβ. «ωδελοοί Οπ αγαα72.----" ΝΥ ες ἀο ποῖ Κπονν οὗ Δ}Ὁ οἴμεσ νοϊυτηβ 
ὙΠΕΓΘ 50 τ πΟἢ ΒΕΙΡρ ἰ5 σίνεη ἴο τῆς σοτηρίεῖα ἀπάεδιβίδηαιπρ οὗ οπε οὗ 
[ἢε πιοβί ἱτπιροτίαηξ απ, ἰῃ σὴν τεβρεοῖβ, αἰῆοα]ς ὈοΟΪκ5 οὗ [π6 Νδὺ 
Τεβίδηχεηί.᾽ 

Βουλθηβ, ΚΖ χροοίίογ.--- ΤῊς “Νοίεβ᾽ αἴ νεῖυ σοοά, απ ἰθδῃ, 85 
πε ποίεββ οὗ ἃ ὅοβοοὶ ΒΙ0]6 βῃουἹά, ο [Π6 τχοβὲ σοσητηοηὶν δοοαρίβα 
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δια οὐ μβοάοχ νἱεν οὗ 16 ᾿ηβριγεα δυςῃου᾿ 5 τηθδηΐϊησ ; Ὑ 8116 (Πς6 Τηίτο- 
ἀποίίοη, δἀπὰ δβρεοῖδ!ν [Π6 5 Κεῖοῃ οὗ (Π6 11{6 οὗ δ8ὲ Ῥαὰ], 15. ἃ πηοάεὶ 
οἵ σοπάδηβαίίζοη. [ἰ 15 45 ᾿ἴνεὶγ δηᾶ ρ᾽εαβδηΐ ἴο γϑδα δβ 1 ἴντο οἵ ἰῆσες 
[αοϊ5 μαά ποῖ θβθη οτονγχάβα ᾿πΐο νγε}]- ΠΙρΡῊ Ἐν ΓΥ βεηΐεηςε. 

ἘΡΒδβϑίδηβ. δαῤίζεξ “αρας171.----" Τῷ βεθτὴβ ἴο τ5 [Πε τηοάεὶ οὗ ἃ 
ΘΟΠΟΟΙ δηᾶ (ο]]εσε (οιηγηβηΐαδτν -- -οοιαρτῃθηβῖνα, θαΐϊ ποῖ συ ὈΕβοόσηβ; 
Βομο ατῖγ, θαΐ ποί ρεάφπιϊο. 

Οπαγ 4}21672.---- ἢ ΤῈ ΘΌΡΡΙ65 τηδίζου νυ] ἢ 15 ουϊ θην [86 οαΐσοτης οὗ 
ἄξερ Ξίμαυ ρυτϊβιςα τ ἢ ἃ ἀενοίίοηδὶ τη, 

ῬΕΣΗΡΡίδηβ. Δ ξεογά.----  ὙΠΕτΘ ἀὺα ἔδυ βευῖεβ τῆοτς νδ πε ὉΥ 
τΠεξοϊορίοαὶ βιαάθηῖϊβ ἤδη ἼὩς Ο(αταρτίάσε ΒΙΌ]Ὲ ἴοσυ ϑ.ῃοοὶβ δπά 
Ο(ΟΙ]ερσεβ,᾽ δῃᾶ πεσε 1111 θ6 πὸ πυτθεῦ οὗ τ τότε εβίβξειηβα [δ {πὲ 
Ὁγ Με Η, Ὁ, 6. Μουτε οα [δε 2,21: 26 ἐο Ὧδε ῥλεῥία»ς.᾽" 

Οοϊοββίϑηιβ. ἡ ξεογά.--- ἼΠοβα 0 ἢανε ΔΙ γΘδαΥ υϑεᾶ πὶ" ῥ᾽ εαβασς 
απ ρῥγοῖὶ Μσ Μοῦ]ς᾽β νοϊυτηεβ οὗ ἴῃς βαπὶς βεῦῖεβ οὐ ἘΡἢεβίδηβ δηά 
ῬΕΙΠΠρρίαηβ. γγ71}}} οραη {815 {|||| Ῥοοῖς σῖμ ([μ6 Εἰσμεβί ἐχρθοϊδιοηβ. 
ὙΠΕΥ Μ}}}} ποῖ Ὀς ἀϊδαρροϊηίεά.,... ἾΝῸ τότε οοιαρίθίβ οἱ {ταί οσίυ 
νοϊστης μα5 θθβῃ Το θυϊεα ἴο [815 5ευίεβ.᾽" 

ἘχῤοΞίίονν 71772165.-----" Τ Ἐ15 15 που [Π6 (οτητη βπδΥΥ οἡ ΓΟ] οββίδηβ δηά 
ῬΒΙεπιο ἴο πᾶνε δἱ γουσ Παμά, Ἡπεΐῖμεσ γοὰ ἀ΄6 ΞΟΒΟΟΙΌΟΥ οἵ 5 ΠΟ ΪΔσ, 
Ἰαγτήδῃ οὐ οἰθυσυυαδη." 

ΤΒΟΒεβΙ Ομ ἶϑ5, «4 εαα1679}..--- Νἶν ΕἸΝΘΌΙΑΥ͂ τοδὶ ηἰδίηβ [πε Βὶρἢ ἰενεὶῖ 
οἵ [ῃε βεῖῖεβ ἴο βῖο ἢ ΒΕ Πα5 Ὀβοοσὴα σοη ΠΡΟ, ὅϑόσὴξ ρατίβ οὗ ἢ15 
ἰπἰτοάποιίίου ἴο [86 ἘΡίΊβίεβ ἴο ἴῃς ΤΠ δββαϊοματβ σου] βοϑτοεῖν ὈεῈ 
Ῥεϊίεσεα, Τῇ δοσουηΐ οὗ 1 Πεββαϊοηΐοα, ἐς ἀεβοτρίίοι οὗ [Π6 5ίγ7 18 δι 
οδαταςίεσ οὗ {πεὸ Ἐξ βίΐεβ, δηᾷ {πε δηῃαῖγϑὶβ οὗ [Πθτὴ τα ἐχοεϊϊεπὶ ἴῃ βίγ]ς 
Δ) ΒΟΠΟΪΑΥΙΥ σάτα, ὙΠ ποίεβ τὲ ΡΟββιΪΥ ἴοο γοϊατηϊποῦβ; Ὀαΐ ἴπετε 
15 50 ΤΩΠΟΒ τηδίζευ ἴῃ ἴἤδτη, απ ἴῃδ τηβδίζευ 15 διστδησεα δηα Παπαϊεα 50 
ΔΌΙΥ, μαὶ γχα δῖα Τεδαῦ ἴο ἔοτσίῖνα {πεῖν ἔμ] 6535... ΜΙ ΕἸΝΌΙΑΥ̓Β. ΠΟΙῚ- 
ΤΩΘΩΪΑΓΙΥ͂ 15 8 νδίπδὉ]Ὲ δα διτοη ἴο τγμαΐῖ μὰ5 Ῥεεη τ ίθῃ οὐ [86 Ἰεἰίευβ 
ἴο ἴῃς ῬΠεββαϊοπίδη Ομυτσοῆ."} 

“Βαξίτοξ ἤαρασῖηε.---" Νῖν ΕἸΝΌΙΑΥ μα5 Δ] ΒΠ1εα ἴῃ (815 νοϊστης ἃ 
[αξϑὶς σσῃῖοῃ τ Μου]ΐοη τῦαβ σοτηρε!]θα ἴο ἀςο]η6, [πουσῇ Πα Π85 τεπάθγες 
γα Δ Ὁ]6 δἱα πῃ 115 ρσεραζαίίοῃ. Τὴδ σογητηθηΐαυυ 15 1Π ἰἰβ ΟὟ ὙΔΥ͂ ἃ 
τη046]---ΟἸ θαυ, ἔοτοαῖι], Βομ οΙΑυ]ν.----βα ἢ 845 γουσπσ βιμἀδηΐβ τγ01}] νγεϊσοτηα 
85 8. τεδ}ὶν ἀϑείαὶ συᾶδ, ἀπ οἱ οπὲβ 1} δοκπονπίεαάρσε δ5 σινιηρσ ἰπ 
Ὀτγιεῖ 5σραοβ ἴῃ ξαθβίδηςε οὗ 411 [Παΐ τπῈῪ Κπενν,᾽ 

ΣΕΔοίΕν δηᾶ τιῦαθ, 7124 Ολγίξία71. -τ  ΤῊςΘ ξετίες ᾿ποϊἀεδβ τη ΠΥ 
νοΪαταεβ οὗ ξίει!ησ ψοτίμ, δπα [815 ἰαϑ ὑπ ταὶς ἀτηοησ [πΠ6 πιοβῖ 
νυ ]8. ΤἘῈ ρᾶρεβ εὐΐποςα σασεδι] ΞΟ ΒΟ υβηὶρ δπᾶ ἃ ἱπΠοτουρῃ δοσυαϊηΐ- 
ΠΟΘ ὙΠ ἘΧΡΟΒΊΤΟΙΥΥ Πίεσαΐατε ; δᾶ {π6 σγοτῖς 5ῃουα]α Ῥτοιηοΐβ ἃ τῆοτε 
ΘΘΏΘ͵ΙΑΙ 8Πα ῥτϑοίῖςα] βίαν οὗ [ῃς Ῥαβίοσαὶ Ἐρι:β1165.᾽ 

Ηθῦσοσβ. δαῤῥκ(έ αραεί7ι.---- Ὑ ΛῈΦ 15 ((ποπ Ἑδττατ᾿ 8) σοτη- 
ΓΘΏΔΙΥ ΟἹ [Μπ|ΚῈ 1 ρόβϑβεββεβ 41}1 (πΠ6 Ὀεβὶ σμδτγαοίεσιβιίος οὗ Πῖ5 νυυϊτησ. 
1 15. ἃ οῚΚ ποῖ ΟΠΙ]Υ οὗ Δῃ δοσοιωρ ἰϑῃθα βοῆοϊατ, θαΐ οὗ ἃ 5Κη|64. 
(Θδομετ. 



6 ΟΑΔΑΚΖΟΟΣΕ 2272528 ΖῸΚΧ ΟΧΟΟΣΖ δ᾽ δ' ΟΟΣΣ ΟΞ. 

Φαταθβ. Ζ χροςῖο7.---- ““ἸΙ 15, 50 8. ἂς 1 Κπονν, ὈΥ̓͂ ἔαγ ἴδε Ὀεαϑὶ 
εχροβίτοη οὗ τς Ἐρίβεῖε οὗ 5. 78π|εὲ5 ἴπ δε ἘΠΡΙ5ἢ ἰαησιαρο, Νοὶ 
ΞΟΠΟΟΙΌΟΥΞΚ ΟΥ̓ βίυδεπί5 σοϊηρ 1Π ἔογ 8 Ἐχϑιλιηδίϊοῃ 8] 06, Ὀὰ τη βέθυβ 
Δα ΡῬυεδοῆεῖβ οὗ {πΠ6 ΝΥ ογά, τῇδῦ ρεῖΐ στῆοσε γεδὶ μεὶρ ἔτοτα 1 ἰδῃ ἔγοσα 
[86 τῆοβ: σου δηα εἰδθοταΐθ σοσζησηθηΐαυεβ.᾽ 

ΤῊὁ Ἐρ βὺ165 οὗ δύ οι. Ολεγεληηαι.----"" ΤῊΙ5 ἰοστὴβ δπὶ δατηϊγδ οὶ 
σοτηρδηΐοη ἴο {886 “(ογητηθηΐασυ οπ (Πἢ6 (οβραὶ δοοοσζάϊησ ἰο δὲ 7 ῃη,᾽ 
ΜΏΙΟΩ τγὰβ τενϊενεὰ ἰῃ 714 Ολτγεληηαῦε Δἃ5 ΒΟΟῚ 45 ἴἴ δρρεατεά. ὮὌτσ 
ῬΙΌΓΤΏΤΩΘΙ [45 βουὴξ οὗ {πῸὶ Πίρμβεβί χυδὶβοδίίοηβ ἔοσ βυοἢ 4 ἰδϑᾷ ; δπὰ 
[πεϑε ἔνγο νοϊσσηλθβ, {Πεἰτ 5ῖΖα θεΐησ σοηβίογθά, Μ11 ΘΔ σομι ρα 508 
σι με Ῥεβὲ Οοτητηθπίδγες οὗ [6 {ππε.᾿"} 

Ἐενοιαύίοα, Οπαγαάζατ.---" “ΤῊΪ5 νοϊστης οοηίαϊηβ ενϊἄεποα οὗ ταῦθ 
σατοία] ἰἸαρουσ, 1115 8 βοβοϊαῦῖν ργοάποίοῃ, 45 τηϊὶρῃί με ἐχρεοίθά ἔγοση 
[ῃς ρεὰ οὗ ἴδε ἰαΐϊα Με ΝΥ. Η. ΒΙΜΟΟΧ... ὙΠ6 ποΐες ἴσον ΠἸρῃΐ ἀροῦ 
ΤΊΔΉΥ Ραοβαρεβ οὗ [ἢ15 ἀΙΒΊσα] ῬΟΟΙΚ, απὰ δγὲ Ἐχίγεγηεὶυ βαρρεβίίνε. Τί 
ἷα 8ὴ δἀνδηίασε ἰπαΐ {ΠΕ βογιδίίτηεβ βεῖ Ῥείοσε {πΠ6 βἰαάεηΐ νδυῖουβ 
ἱπίεγρτείδίϊοηβ ἱπουξ ἘχδοῦΥ σι!άϊηρ ᾿ἴτη ἴο ἃ σμοῖςε. 

Ῥἤγεείεγαγε ἤείλοάζε ϑδωπαάαγ-δελσοί εεογά.---““Ὑ͵ε σαπποΐ βρεαΐς 
ἴοο ΒΙΡΉΪΥ οὗἁ [15 Ἔχοβι!απί {π{π νοϊατηθ, ΤῊ ἱπίσοάποϊοι 15 οὗ [ῃ 8 
στραϊοθὲ ροββῖῦϊα ναΐθθ ἴο [Π6 5βιυδεπί, δηά δοοιγαία βοῃο]δυβηΐρ 15 
οοΙα πο τ ἢ ἔγὰε ἸουΑ Υ ἴο [Πε ἱποριγεά γοσγά, ὙΠεΊα ἰξ τ ἢ ποτα 
τηδίξεσ οὗ ρτγδοίοαὶ ὉΠ σοι ΡΥ ββαα τηΐο [15 νοϊυστης οὗ ρρ. 174 {μδῃ 
ἰς οοηίαϊηφά ἱΏ ΤΊΔΗΥ͂ ἃ ροτϊοπίουβ ἰοσης.᾿᾽ἢ 

Φῦε ξοιπδι! εν. Οὐ δπιθτίσαςε ἀϑί0}ε ἴον Ξοεθοοίς. 

ϑυπάδυ- ΘΟ Ποοὶ ΟΒ͵ΟΏΙΟΪΒ. --- ἡ γε καρ ομῖν γεῤεαίξ τυλαΐ τὲ κατέ 
αἰγεαάν ταϊά οὗ ἐλίς ααργιϊγαόίς ςεγίες, εογιέαϊγεγρ, ας τί ἀἄοες, ἐλε τεζοία᾽- 
“δῇ οΥ ἐΐε ζαγρεγ τυογζ. 207 σελοίαγε 1721 ο147. οἰα127 εἰασεές, ἀγα 707. ἐζοτέ 
2γεῤαγηρ 707, δεγζῤέηγε ἐχαηεγαζίογιξ, γ10. δέέζε7, «07;177:671: 27.165 φαγ: ὅξ 2 
ἐηίο ἐλε2γ λαπά:.᾽" 

Ἐεοοτά.---ἰ 2) ες» 216 ἐλεῖγ τρια εἶχε, ἐζεσε υοργιες ρἦνε ἐδέ τεδεζαγιες 
ο7 ἐλε αἀριϊγαδίε 2ίσεσς ο7 τυογξ ογ7ι τυλίελ ἕλεν αγέ ρωμαφά. Ῥῖέ σαγε ογεῖν 
λἀοῤέ ἐλαΐ γι γεᾶτεν σελοοίς ἐδε εἰα5:-ἐεαολτγ τοῦδ! ξγοςσόφα οἽ2 ἐξέ {27:65 ἐζεεέ 
εο7727716γ:ἐαΖο7.5 σἱερρεεζ.᾽" 

Ἑδυοσδίομδὶ Βδνίεν.---“ 714 «5γηαλίο Οαγηδγίαρε δίς 707 ϑελοοῖς 
ς τορεῖφτέ {τὲ 1:5 σοηεὀιγιαζζογε οὗ σηταΐί εοηιῤασς τοῖξᾷ ργεαξ τεοίαγελέῤ.... 
27 τ|5έ 171 ἰσευέγ 7077215, 1722. διῳωργααγ-σελοοίς απαὶ 1: 144 γαγεζίν, τῦὲ εαγμοΐ 
σερρεσί ὀφίζεγ {216 ἡπαγιμαῖς ἔλα ἐλέ5ε.᾽" 

Γἀΐεγατν ΟΝ οὐ]ά..---“ 41 ἐλαΐ ἐξ τδοσσοα7}) ἐσ ὧέ ζρεοτυ7: αγια ἰσαγηεα ὧν 
Ζεῤτις 71 7272107 για οἰεηεδηείαγ» σελοοίς ὃς ἰο ὧέ γοιγιαῖ 15 ἐδὲς ϑεγὲξ'. 
Τραάεραῖ, γεελ πῖογέ ἐς ῥγουϊαφα ἐλατε τλομία δέ γεφιεεγεα ὅγ ἐδ ἐχα»Ἐ 7675. 
Ἦσε ἦο ποῖ ζριστυ τὐλαΐξ »074 «οτεἰα ὅς ἀογ16 ἐρ φγοῦταέ ςογιοτδίξ, ἐγεξογεΣζζζαρ, 
ἀραὶ τοἶϊα δεγῥέμγαί ἐγιείγιεεξίογι γο»γ ὅογε ἀγα ρίγίς. 1774 .5γηάϊες οὔ ἐδέε 



ΟΣΤΔΖΟΣΝΘ ΟΥ ΤΗ͂Σ Α.Χ.5.5, Ἴ 

Οαριδγίαϊσε ζγγεΐυεγεῖέν 1 γ 5: αγὲ γ 1127 171 σγεαΐ σεγυΐεοες δοίλ 19 ἐξαελεγε 
αμα ἰο σελοίαγε ὧν ἐλε ῥημὀἑΖεαίζογε οὕ σελ α σαϊμαῤίε τεγίες ο7 δοοξς, γε 
τυλίελ εἰῤελοά τυογᾷ εοτεἰα »οἱ ἄατυέ α 2[αεε.᾽" 

ΟΠ βίίδη 1,βαᾶεοζ.--- “2.07 ἐλε εἰμαϊεγιί οΥ ἐλε Ξαεγεα ογακζες τυλο τ Ζ1]7σες 
λοπγς 07 ἐγανεῖ 07, τιογεηεές ΟΥ̓ τυατζ71ι0 ἐγ ἐδε εγμσραϊ οὐ ἐλε δ1δ7᾽ε ἑζεγέ 
ἧς γπιοίλίγηιρ σο λαγαν, απα, αὐ ἐλὲ τα {2716, 50 φαΐ γί) ας ἐλέτε “1 {216 
δοοΐ..... ΔῸΣ [εξ αγιγογι6 σοῦ ἐλαΐί, δεσατσε ἐλέτέ αγε τεἰοοί-δοοξς, 
ἐλεγεζογε ἐλεν αγέ δεγισαξλ ἐδε ααμἰξ γεαάεγ. 711εν εογιέαῖγι ἐἦε τεὴν γίξεε 
γερμς ΟἹ δε δεσέ Δεῤίηεα! τελοίαγελι, αμαά Ἰλαΐ ἐγε 1ἠε τεῦγν εἰηερίοο 
,»νηρη"." 

ὔοβυθϑ. «δελοοί (πη αγ42α72.---- “ΤῊ. ΠΙΠ6. Ῥοοΐκ ἰ5 ἃ τηοᾶεὶ οὗ νῆδι 
δὐϊϊοιϊαὶ οσκ, ᾿πἰεηἀεά ἔοσ (ῃε ἀ56 οὗ γουηρ βίπάεπῖξβ, Βμου]ὰ ΡῈ; δηὰ 
γγε οου]Ἱὰ ΞΟ ΕΙΥ Ὀγαῖβα 1 τότε ΠΙΡΉΪΥ [πη ΌΥ βαγίηρ ἴῃδΐ ἴἴ 15 ἴῃ 
ΘΥΕΓΥ ὙὙΑΥ͂ τυοΥΓΠΥ Οὗ ΓΠ6 νοϊυτηεβ {παΐ μᾶνε σοπα Ὀεΐοτε 11.᾿" 

,δελοοί»εςέγέ55. το Α τοοβδὲ ἀϑεῖι] {{{|Π| τηᾶησδὶ ἔογ βἰμάθηϊβ ΟΥ 
[ϑδομεῖβ.᾽" 

δυᾶροβ, Φυμεαίίοα! Λίσευς (ἘΔΙΠΟυτΙρΉ). --- “ὙΠ. ὍΟΟΙΚ τηαῖκαβ 
ΔΥΔΙΪΔΕΪ6 ΤΟΥ ἰεδοηϊπσ Ῥαγροβεβ [ῃ6 τεβαϊ5 οἱ ΠΡρΕ βοβο δυβῃῖρ, νατγϑα 
Καον]εάσο, δπᾶ γα] σιοὺβ Ἰηβίρῃς. "ἢ 

,δελοοζ,»εαΖ67).-τ- ΤῺ σσουκ 5ηονβ ἀγβί-σαῖε γου ΚΥ Δ ΠΡ, 8 Πα ΤΩΔΥ͂ 
Ὁ δἀορίςξ ψιποιῦῖ πεβιϊδίϊοη." 

ΘΆΙΩΤΙΘΙ 1, δηἃ Π17, «δαζρεγααν ἤευΐφε. --"ῬΥοΐεβθου ΚΙΒΚΡΑΤΕΙΟΚ᾽Β 
ἴγγο ΕΠΠΥ͂ σοΟ]ατη65 οἡ {πῸ ΕἸχβὶ δηα ϑεοοημάᾶ ΒοΟΚΚβ οἱ ϑαιιμεὶ ἀγε χαϊία 
ἜὭΟΔΕΙ 5οῃοΟ]-ῬΟΟΚΒ; {Π6 ποίεβ εἰποιάαίε Ἐν εΥΎ Ῥόββῖθ]ς ἀπ σαΠ Υ ἢ 
ΞΟ ΠΟΙΑΥΪΥ͂ ὈΓΕΥΙΥ͂ Δηα ΟΙεδύπε55 δηά 8 ρεγίεοί Κπον]εάσε οἵ {Π6 5βυ ]εοῖ. 

Είῃρβ 1. ἤἤειίνγαη “είλοαξεί διεηαάαγ- ϑελοοί ἐεογά,.----" ἘΠ] ΔΠΥ 
πεῖ] [ΟΥ [Ἐβομεβ οὗ γοὰηρ τηθη᾿ 5 ΒΙΌΪ6 οΙ45565 δῃᾶ ἴου βασπεδί ΒΙΌ]6 
βία ἀεηΐβ {πειήβεϊγεβ. ὙΠ15 5Ε 65 ΒΌΡΡΙΙΕ5 8 στίεαΐ παρᾶ, [1{ σοπίδίηβ 
τ ἢ να 8 6 ̓πβίσιοί!οη ἴῃ 512 4}] σοτηρδβ5.᾽ἢ 

5 ΜΑΤΕ. ϑὺ ΓῸΚΘ. Ομ αγαζα71.-τ ει ε πᾶνε τεοεϊνεα {ΠῈῸ νου τηε5 
οὗ 81 Μδιῖκ δπᾶ 51 [λ|ΚκὲῈ ἴῃ {15 56Π65... «16 ἔνχο γοϊατηεβ βεέτη, οἱ {Π6 
σΏ0]6, ψ1ὲ}} δάαρίεα ἔοσ. β6ῇοοὶ 156, ἂύα χε }] δπᾶ σδύεδη]}γ ρῥυϊηϊεά, δηὰ 
ἢδανε τῆδρβ δηᾶ ρσοοά, [ΠουΡῊ ΠΕσΕεββδ ΠΥ Ὀτίεΐ, ᾿πἰτοάποίίοηβ. ὙΠετα 15 
π||186 ἀουδί παῖ {Π15 βευῖεβ νν}}} θὲ ἰουπα 85 ρορυϊαυ δηά ὑβεῖι] 85 [Π8 
γγῈ11- ΚΠ ΟυΤΏ ἸΑΥΡΕΙ 56 165, οὗ ἡ ΒΊΟΒ [ΠΥ ἀτὰ δΟρσευϊδίεα εἀϊοηβ.᾽ 

δῦ ΤΚ6. ἤἤείεγαγ ἤ7εξλοαε δηράαγ- δελοοί Κα ξεοτα. -ττο " ἽΝ ε σαπιηοῖ 
ἴοο ΔΙΡΉΪΥ σοτητηθηά [Π15 ΒΑΠΑΥ͂ {116 ῬΟΟΚ ἴο 411 [ϑδοῃεῖβ.᾽" 

Βὺ σοθτπ. “είλοαϊες 77 7γι25.-ττ ἃ τποάεὶ οὗ οσοπάεηβαϊίοη, Ἰοβὶησ 
ποίμίησ οὗἉ 15 οἰδαῖηεθθ δηα ἔοσοβ ἔγοτη [5 σοῃἀθηβδίίοη ἰηΐο 8 518}} 
ΠΟΠΊΡα55. ΜΙΑ ΠΥ ΠΟ Πᾶνε ἰοησ βίποα οοτηρ[εἰθαᾷ {πεὶτ οο]]ερα σαχτσαϊα τη 
ν71}} ππὰ 11 δὴ ἰπνδίθδο]α Βαπάροοκ.᾽ 

Αοβ. Ζ22γα7}) ΤονΙΩ.---- ΤῊ 6 ποῖξϑ δ΄δ γε Υ Ὀσιεΐ, θαΐ Ἔχε ΠΡΊΥ 
ΠΟΙ ρσθῃδηβίνθ, σοσηρυιβίησ ἃ5 το ἢ ἀεί811 ἴῃ [6 ΑΥ οὗ ἐχρ δπδίίοῃ 85 
ψοι]ά ῬῈ πεεάεᾶ ὈΥ γουηρ 5ἰπάθηίβ οὗ ἰῃ6 ϑογίρίασεβ. ρσεραιηρ [ῸΥ 
δχδτηϊηδίίοη, ἯὟε δρϑὶπ σῖγα {πεῸ ορίπίοη ἰμδὲ {Π15 βεῦῖεβ ἔατ 5865 45 
ΤΑ ἢ ΤΕ8] ΠΕΙ͂Ρ 45. σου] ἀβυδ! ϑδισίν βιπάθηΐβ. ἔοσ {πΠ6 (τίς δ 
ΓΑΙ ΠΙΞΊΤΥ, ΟΥἩ Ἔυ ἢ τα] ηἰβίευβ ἐμοτηβοὶν 65.᾽ 



ΤΉ ΟΑΝΒΕΙΡΘῈ ΘΒΕΕΚ ΤΕΞΤΑΜΈΝΤ 
ΕῸΝ Β5ΘΓΗΟΟΙ ΑΝῸ ΓΟΟΙΠΈΘΕΒ 

τὶ ἃ βουϊβθὰ Ἰοχύ, Ῥαβθᾶ οπ 86 τηοβϑῦ γϑοθπὺ οὐἹυϊοϑὶ δα που (165, 
δΔηα ἘΠΡΊΞἢ Νοίεβ. 

ΟΡΙΝΊΟΝΘ ΟΣ ΤῊ ΡΕΈΘΘ, 

ἘΣΧΡΟΞ,ἴΟΥ. ----  ΦΙα:ς αεολίφυφαί α7ὸ ἐχεοζίδγεος τυλέελ τές ἐξ αὖος εγΖ{:- 
ἐΖ57,2.᾽" 

Ἐχροϑβιίζοσυ ΤΊμη65. ----ς ἢ7ε ερμἰα γιοΐ ῥοῖγεί στεξ ὀεοίέεγ ἀαπαῤοοξς 20 ̓ 
ἐλε σἐμάεγιέ οὐ {ἦε Ογέεξ.᾽" 

ΤῈ ἘΡ᾿βύῦ]α ἴο 086 ῬΕΙΠΙ ΡΡΙδπΒ. Ζοηπάομ Οπαγέεγιν Τουΐεευ.----“. ΤῊΪΚ5 
ἰ5 ἃ ἢχϑί γταίε ρίεςε οἵ σου, ἔαγηβῃεα ψ ἢ 41} [ης Ου σαὶ ποίθϑ ἐπαΐ ἃ 
βίυἀεπί οὗ [Π6 ἰεχί πϑβεᾶβ, ἀπ εηυοῃθα ὈΥ͂ τηΔ ΠΥ Εχοα!]εῆέ παοίδίϊοῃςβ 
ἔἴτοσῃ αἰνίποβ δηα σοπηπηθηζαίουϑβ... . 1ἴ 1011] τ1Ὲ}}] σεραὺ δυεῖν βίυάεηΐς ἴο 
σεῖ (815 Π|1|16 νοϊαπηθ δηᾶ τηδβίεσ 11.᾽"} 

Ῥαβύογδι ΕΡρ᾿βῦ165. ΖαάρμεαξΊἼογια 7127,265.-ττ )Υ Βεσηδτά᾽ς ἰηἰσοάδαοσίίοης 
Δηα ἰαχίμ8] ποΐεβ ἰϑβανα ποϊῃίηρ ἴο Ὀς ἀββῖγεά. ὙΠΕῪ ἀγα ἰεατηθᾶ, ΠΣ ΓΘΥΑΥΥ 
ἴῃ ἴοῃθ, δῃά νεσυ ΠπεΙρία! ἴο {πε γομηρ βίπάεηϊ," 

Ομ αγΩ2671.---- ΤῊΝ παν, νομὴ οὗ (ῃς (δια θυίᾶσα ατεεῖς Τ᾽ εβίασηθηΐ 
011 6 ψεϊσοοσηα ἴο τ δῦ βία ἀεηΐβ, θοΐῃ Ὀδοδῦβε ᾿ἴ ΒΌΡΡΙΙΕ5 4 ἀϊβεϊποί 
νγαπΐ πα Ῥεσδῦβε 1 ΞΌΡΡΙ165 1 6}. ΓΣ Βείηδγα᾽᾿ 5 ὕγουκ 15 ἰὩσουῦρβουΐ 
οἶδαγ, 5εηβ10 16, βου τα, ἀπά οτμοάοχ." 

1οραογ: Οπαγέεγζν Κεύζετυ.---- Ὧν Βεγηδγά᾽ 5 ἔπε Ῥοοῖκ ἰβ ἃ σγεϊσοσης 
δἀάϊίοῃ το (Π6 (δια τιάρε ατσεεὶς Τβίδιηεηῖ. ὙΤΠα ποίθβ δῖα ποῖ ΟἹΪΥ 
νδ] 8016 ἕο {πε βία επί, Ὀαΐ οἴἴξη βΌρρΡΙΥ πεν ΠΡ ἔου [μ6 ργεδομοσ." 

Ζαδίεί.---- ὍΥ Βεγηδγα 5 εὐϊίοη ἄδβεῦνεβ ὨΙΡῊ ργαῖβθ. [ηϊοπάβά 
ῬΥΙΠΊΔΥΠΥ “ΓΟΥ 5ΟΠΟΟ]5 δηά οο]]αραβ,᾽ 1 111] θῈ ἰοαπα ἀδείᾳ] ὈΥ τηϑην 
ΏΟ5Ε 50Π00] ΟΥ̓ ΘΟΙΙεσε ἀδΥ5 δῖα ἰοπρ βίηοε ρδϑβί.᾽ 

Οληγεληηα72.---- “ ΤῊϊ-: δαγηϊγα Ὁ] ὈΟΟΚ 5Που]α ΞΌΡΡΙΥ ἃ ἀϊξίϊηοϊ τσαπίὶ 
--ἰμαΐ οὗ 4 τπδῆσδὶ εἀϊτοη οὗ {πῸ Ῥαβίοταὶ Ερίβίϊεβ ἴὴ σσβακ, ψ ἢ δὴ 
1ηἰγτοάποίίοη δπα ποίΐξβ, ΠΟ δ΄6 οἡ ἃ ἰϑενεὶ ψ ἢ (6 Ὀεβὶ δηῃά τηοβὶ 
τεοδηΐ βοῃο αυβῃϊρ---ἰη ἰδοί, {Π6 νοϊυμηθ βίσιϊκαβ ἃ5 8ἃ5 50 ῃουουρη]Υ 
{γυβίνγοσίῦ, δηα 50 δι ΠΕ ΠΕΠΥ ἀδεΐαϊ, [μαΐ γε ῬΕΙογα ἰ 111] γριά ]ν 
Ῥεοοσὴβ ἃ τεοορηζεα ἰαχίρθοοκ ἰῃ 411] εχδηλϊ πίθος ΡΥδρδίδίουυ ἴο 
ογαϊπδίοῃ...... γε ποδί ΠοδΥ ΠΥ σομηηθπα [Πἰ5 ὈοΟΙ---ῆοβε 5126 
15. σαί: Υ ὯῸ τηδᾶβασα οὗ 115 νϑῖίὰε οὐ υϑεία!]ηεββ---ἰο 4} ψῆο ψου]Ἱά 
βίααν [Πε Ῥαβίοσαὶ ΕΡ:51165 ἴο {ΠΕ οὐ ρείβομδὶ δανδηΐασε ἀπα ἢ ἃ 
γεν ἴο {Πε ᾿τρτγονεπηεηΐ οὗ {ΠΕἰγ τ! ἰδίαι] σγουκ. ἢ 

Βὺ ὕβϑιθ5. “4 ἐλ ε)2ε14772. ----ἰ" ΤῊ. 15 δἱτορσείμευ δῃ δάἀπηγα θα ἰεχί- 
Ῥοοϊκ. Ὧδε ποίβϑβ δῖα Ἔχδοί!υ ψῆδί 15 νγαπίβα. ΠΟΥ 5ῃθν 5ΟΠΟΪΔΥβΠΙΡ, 
Ὑ146 τοδάϊηρ, οἰεξαγ {πΙηκΚίησ. ὍὙΠΘΥ ἀγα οδἱου]αίεα 1ῃ ἃ Πῖρῃ ἄερσταα ἴο 
ΒΕ πα α]αία ΡῸΡ115 ἴο ἱπαυϊγυ Ὀοία ἱπΐο {86 ἰάῆσαασε απὰ {πε (εδοβιηρ οἱ 
τὰς ΕρΊ5ΞΕ 6. 

Βονϑιδύΐϊοα. “οργφαΐ 77 Ξαπεαξζογ2.--- ΑἸ Ῥβοϊαίς σαπηάουτ, ἃ ἰβαπρ 
ἴου (βυσοι ἰτγδάϊζιου, δηα [ῃς6 σοταἰηδίϊοσ οὗ ἃ ἔτεα δπα στγδςεῖαὶ βίγ]α οἱ 
Ἠἰϊβίουιοδὶ 1Ππϑίσαοη ἹΠ ταϊπαΐθ βομ υβἢρ ομαγαοίεβε {815 ΤΟΥ. 
Ὗγε ψ 5 να μδά τῆοσε ὑοῦ οὗ {μ6 βαϊὴς Κἰηά ἴῃ {Π6 ργεβεηΐ ἄδυ, δηᾶ 
νϑηΐασα ἴο {πῖπκ {μαΐ ἃ τηδβίεσυ οὗ {πὶ5 πηρτείθηςουβ εἀϊίίοῃ σου] 
ῬΙΌΥΘ ἴο ΤΩΔΩΥ͂ ἃ Τηθ8ῃ5 οὗ ΡῬδυτη Π ΠΕ ΪΥ δηϊδτρὶησ (Π6 βοορε οὗ (Π6]Γ 
βίμα165 ἴῃ βδογεά {Πογαίαγα. 

ΓσΑΜΒΕΙΏΘΕ: ΡΕΙΝΤΕΡ ΒΥ ΟΗΝ ΓΚΑΥ, Μ.Α. ΑΤ ΤΗΒ ὈΝΙΝΕΚΒΙΤῪΥ ΡΕΕΘ55. 
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