
οτοατασατα, 
ν 

Ἐ
ν
 

ο
ν
ο
μ
α
 
Ἡν 

σ
τ
ο
 

ο
τ
α
ν
 

ς
 ο
ν
 

π
ο
σ
ο
σ
τ
ο
 

λςα 
ν
α
 
σ
ο
ν
 

ο 

τ
ο
σ
α
 τετρ” 

στο σος π
α
σ
ο
τ
σ
ν
ω
ο
σ
α
σ
ν
 

ων ασοστσσ 
-
-
-
-
-
ᾱ
-
-
-
ᾱ
 

| 
| 



αὺ, ο οσο ροκ κο ες ρω τα 

ο 
.......” 

3” 



μν» 
: ... 

ο μη ο ας αν 



«9 

:ΡιϱΙΙΖ6α Ὀγ ἴπε Ιπὶθιποαῖ Αιοίνθ 

η 2009 ννίίῃ {απαϊπο {οπι | 
Ρ/ποείοηπ ΤΠθοιἱορίσαἰ Φθπιίπαιγ | Ιο/8Ιγ 



- 

. 
” ο - 

ᾳ . . 

ο 

. 

« 
στ . 

“΄ 

. ς 

. 

ἴ .. 

. ο. η 

. .. 

. ο ” 

. 

νι 
’ - τ , 

. -- Ὕ εξ 

Ξ .” - 

3 

Ἅ 

, ν 
-- 



΄ 

- - 

Ὁ 

- 

- 

΄ 

πι -” 

΄ 

΄ 

4 

αμ) 

- .- 



ΤΗΕ 

ΒΡΙ5ΤΙΙ Το ΤΗΕ ΠΕΡΒΕΥΑ. 

ΙΝ 

απΒΕΕΚ ΑΝΡ ἘΝΑάΠΙΡΗ, 

ἩπΙΤΗ 4Ν ΑΝ4ΙΥ5Ι5 ΑΝΟΡ ΕΧΕΦΕΤΙΟΑΙ ΟΟΜΙΕΥΤΑΝΥ. 

ΒΥ 

ΒΑΜΌΗΙ, Π. ΤΌΕΝΕΕ, Ρ.Ρ., 
ΤΏΟΕΕΒΒΟἨΒ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΛΙ, ΤΕΑΔΑΕΝΙΝά ΑΝΡ ΤΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ Ξ6ΟΒΙΡΤΓΗΕ ΙΝ ΤΗΕ 4ΕΝΕΒΑΙ, 

ΤΗΕΟΙΟΑΙΟΑΙ, ΒΕΜΓΝΑΕΒΣ, ΑΝΡ ΟΕ ΤΗΕ ἨΕΡΒΒΕΥ ΙΑΝΑΤΔάΕ ΑΝΏ 

ΤΙΤΕΒΑΤΠΙΕΕ ΤΝ ΟΟΙΤΜΕΙΑ ΟΟΙΤΕΕΕ, Ν. Υ. 

ΝΕ ὙΟοξΕκ: 

ΒΤΑΝΕΟΕΒΡ ΑΝΡ ΦΠΟΒΤΡΑΒ, 183Υ, ΒΠΟΑΏΥΑΥ. 

19569, 

νι 



Ἐπίορτθά βοοοτᾶ(πρ {ο Λο οἳ ΟοπρταβΒ, ἵπ {ης γθας 13950, 

Ῥν Ἀλδνσει, Ἡ. ΤΗΝΕΣ, 

Τη Πιο ΟἹοσ]ς Ο/ῆοο οἳ ἐμο Ὠϊδίτ]οί Οουτί οἳ ἔμο Ὁπϊιοᾶ Β{9ίθ8 ζοτ {16 Βοπέποτη ἱβίτ]οί οἱ Κουν Τοτ]. 

ον Ου 

ΒΙΙΙΙΝ ΑΝΡ ΗΠΟΤΗΕΠΗ, 

Ῥήπίθτβ ππά Βιοιεοίγρετα, 10 Νοτηι ΥΠ ρπη 8. Νενν Ὑοτίς, 
ννννυνονν νο νο νους 

- 



ΙΝΤΛΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΙΤ πιαγ 5οοτ 5αροτῃιοις5 {ο ο[εγ {ο ἴ]λο ΟΠήτοἩ απ εκροβίΒοπ οῇ 
Όλα Ἐρὶβί]ο {ο {ιο Ἠεβτοινα, ἵπ αἀάἰθοτ {ο λα πιαπΥ απἀ να]παβ]ο 
γοτ]ς5 Π]]αξίπα νο οἳ {λαί ροτβῖοη οἱ Ἠο]γ Βοτρίατο υπο] αἰτοαᾶγ 
εχει. Ῥτα6 οΥοπ {ιο Ῥορδῦ ππαΥ οοπίαΙη βοπιθ ορ]εσοβοπαρ]α ππα{ίατ, 
ΟΙ ππαΥ οπηῖό α 5αϊίαρ]ο ποίῖςος οἱ οετίαῖη Ροϊπίβ οἱ Ιπίοταςί απά Ἱπι- 
Ῥοτίαπσθ; ΟΥ, 8ΟΠ16 οἸτοιπιβίαποςδ ΠΠΑΥ πηα]κο 16 εχροᾷἰθηί {ο Ὀτίησ 
{οτατά Ῥτοπαιποπ{]γ ἀοοίτίπα]. οτ ρτασβίσα] οοηβιάσταίῖοης οἸθατ]γ 
πηα]η{αϊηθς 1η ιο Πρίδίέ]ο, γη]]ο οἴματς τπαΥ πια]κε {ο ρα ρΗΙσαίοη ος 
3η αἀάΙΠοπα]. οοπιπιοπίατΥ ποῦ οἨΙΥ Ρτορετ Ῥαΐ ορ]ισαίοτγ. Τ]ερα 
οοηβΙάοταοη5 οοπιρίἰπεά ανα Ἰαά {Ποῖγ ΠπΠπεπος ἵπ Ἱπάποῖησ τηθ 
{ο ἶβ5ιο {5 ϱπ]α]] γο]Άππθ οἩἳ {πο ἨΠεβτανε, απᾶ 6ΥαΏ {ο 6ΧΡΓΟΡΕ 4η 
ἹηθοπᾶοὮι {ο Το]]ου 1 ὮΥ οἴλοτ βΙπή]αν ῬαρΠοαοπβ οἩ {πο Ναι 
Ποείαπιεπί, 1Γ 0ποΥ 51α]1 αρρεατ {ο Ῥο γγαπ{αᾶ. 

πο ἄτοο]ς ἰοχί {ο11οΥ/Β {ιο εάϊΠοη οἱ Παμπ, ας Ῥτϊηίοα Ὦγ Ῥτο- 
{9850Υ Ἠοβίπδοῃ, {1ο Ραποίπαοπ Ῥεΐης ἵπ α {ον Ιηξίαποςς εΠσ]ί]γ 
Ἀἱίοτεᾶ. Τη {πο απα]γβίς απά ποίσ, Τ παγθ επάεαγοιτεᾶ {ο οχρ]αῖπ 
Όλο Ερίρί]ο ὮΥ ρῖνίηρ ἔ]ιο τοαάετ {ιο τοβιι]{5 οἱ βοπ1θ ΠΜ] οχαπηῖπα- 
ἄοη, ΤαἴΊοΣ {λα {ο Ῥταδεπ{ ἨΙπῃ γη] α]1οπσ ατγαγ οἱ Ἰντίίογς {ο Ίγ]ιοπα 
Ῥαΐ {ου Ἠαγο αοοθβς, απά πγ]ιοπη βΏ]] {ουγογ γγοι]ά {α]ςο ἐἶπο {οιΏ]ο {ο 

εαάγ. 1 Ἰανόέ, Ἰο]γενοτ, Ιαιά Ῥείοτο Ἠΐπα {ο ΤΘᾶΡΟΠ5 18ο {0Υ ἴ]ιο 
ταβυ]{β, οἵ {ο ρτοςςβΕ ὮΥ πΥΠπΙοἩ {Π6γ ατα {λοισΏί {ο Ῥε βαβίαϊπες, 
1 απ ποῦ ΑΥΓΟ οἳ Ῥοΐηπς Ππῃπεποεά ὮΥ απΥ οἴμοτ πιοίῖνο ἔἶατ α 
ἄεβεῖτο {ο Ῥτοδεπύ οοηβοΙεηΜοαδΙΥ πγ]αῦ Τ Ῥε]ίονο {ο Ῥο Ίνα ἔτιαο 
πιθαπηΊηρ ΟΓ {1ο Ἱπβρίτοά Ἰτιίοτ, Απά 5ο {17 45 {5 ππαγ Ἠανο Ῥεετ 
ἄοπο, 1 που]ά ἨπππῬΙγ Ίορε {ον {ο ἀϊνίπα Ῥ]οβεῖπς; απά γγ]αγοῖπ 
16 ας {α]εά, ποῦ 1655 Ἠαπαβ]γ {πας Ίπ Όιαί ἹπῃπΙίο ΤΠΘΤΟΥ ΥΥΠΙΟΠ 

ένηπ]κς αἲ Ι6ηοταποῬ,” απά 15 ποῦ “«οχίτεπιο {ο πιατ]ς γγ]αῦ 15 ἆοπο 
απιήςς,) 

18 16 πο] Έπονγη {]αί Ίο Ἡριεί]ο {ο {πο Ἠεῦτανβ Ία5 ρῖγεῃ 



1Υ ΙΝΤΕΟΡΤΟΟΤΙΟΝ. 

τὶδο {0 ΤΠΔΊΥ ΙπαπΙτίθς, Πίο]. Ἠαγνο σα]]οᾷ {οτί γοτγ πιαπγ ογ]εἶσα] 
απά Ἰοαγπας ἀἰδοιβείοης. Ἔ]ο Ιπᾳπϊβιῆγα τοαᾶθΥ Ίγ]ιο ίδιος {ο Ἱη- 
γεβί]σαίο ἴ]ιο γατίοἈς {ορῖος α]]αάεςά ο, πιαδῦ οοηδα]6 Τηἱτοάισβίοπε 
{ο ιο Νου Ποξίαππσηέ, 5αο] ας ἩΠογποα] ου Ἠπισ”», οἵ {μαί οἱ 7 οτι 
Ῥανιά ΜΠο]ασ]5; οἵἳ. ΟΟΠΙΠΙΘΠ{ΑἴΟΙ5 Ίν]οβο ῬΙΤΡΟΕΟ ΤΠΑΥ Ἠανο ]εᾷ 
{λοτη ΙΠίο Ρο Ἰγ]άο α Πα]ά, οϐ Ὕγποπα 16 1παΥ Ῥο βι/Ποιοπί {ο τπθπ{ῖοπ 
Ῥτοίοβεοτ ήπατί οἱ οισ ΟΥ οοαΠίτΥ, απᾶ Κάπου] απᾶ Τ]ο]ιο]ς οί 
ειπιπηγ,. Ἰοατησά, Ρίοις απιά οππάϊά πιοῃ, αἰΠοιισ]ι οἩ 8016 
Ρο]πίς {6γ Ἠανο οοπιο {ο ἀῑ[βετοπί τορι]{. «1{ 15 ποῦ τηγ ΙΠΙΘΠίΙΟΠ 
{ο 6Πί6 ΙΠ{ο ΕΙΟἨ ἀΙδᾳΠΙΒΙΠΟΠΒ, ΥΥἨΙο] πγου]ά οῬ]ίσα το {ο οχίεπἆ 
πηΥ ῬοοΚ {ο απ Ιποτά]παίο βἰσο. ΕΙ] 18 15 Ῥτοροτ {ο πιεπ{ίοη α {ευΓ 
οἱ {πο {ορίος. ΤΠΕΥ ατο 5ας]ι α5 {Ἴορο, 

15 ιο γγοτ]ς Ῥτορατ]γ απ ερὶβί]ο οἵ απ Ἰηείγισϊνο τε]σίοις 
ἀἱβοοιγεοῦ ΤΠ ροῖπίέ 15 τεα]Ιγ οἳ νετ Ηήο οοπΠεε(πεηοε, ας 15 
ἀοαίξίιοη 4965 ποί αζοοί 1Π αΠΥ ἄοστορ {ο εἰαθεπιοηίβ, ἀοοίτῖπας, 
απσιτηςη{5, ος ῥτασίσα] Ῥεατίηπς ο ιο πποτκ. ΑΙίλοασ] 16. ἆοθβ 
ποῦ ἴακο ἴιο δια] {οτπι οἳ α ]εμοτ Ίπ ιο οοπηππεποσπηθη{, ἴ]ιο 

σεπετα] ἸπίετηαΙ ονΙάσποο οοπΒΤΙΙΡ {Πο ῬτοβαβΙίγ οἱ 195 Ὀείηπσ 
πγηαῦ 15 Ίας5 αἱπγαγξδ Ῥεεῃ οα]]εᾶ, Ίὔμε Πριδίῖε {ο ιο Ἠεῦτενγβ. 

Το πν]οπα Ίγας ιο Ἱγοτκ αἀάτορτεα Ὁ Το α]] {πε Ἠεβρτονγ παοη, 
Ῥοῦ] 1π {]ιαεῖτ ο/η ]απά απᾶ ἀἱεροιδεᾶ 1π γατίοις οοππ{τ]6ς, Ὑπείμετ 
οοηγετίθᾷ {ο ἴμο 9οβΡο] οἳ που. ΟΥ 1ο 16υ5 ο{ Ῥαϊοξίπο οἱ βοπιθ 
οἴῃοτ ρατβσοπ]αν ]οσαμίγ τ Οστίαῖη {οχῇς 1ῃ δί. Ῥεΐοτ Ἠανε Ῥεεη επρ- 
ροδεᾷ {ο Ίπνοιχ {πο {ΠΘοσΥ {ιαί ὲ. Ρατ] υτοίο ιο Ἡριδί]ο {ο ἴ]να 
Οτιρίαπ Οµατο]ος, οοπιροδοᾷ οΙεΠΥ οἱ 1 οπ15δΗ οοπγετίς, γΠΙοΠ αἲ 
Ώιαῦ ππο οχ]ςίοᾷ 1π νατίοἈξ ρατίς ο{ Αεία Μίποτ,. Τῃπ Ἠ]5 βεοοπὰ 
Ἐρίρί]ο, 11. 16, ο 6αγ5 ἰπαί 15 Ῥτοί]ιεν Ῥατ] Ἠαά γυτιίοι {ο 1ηοβο 
πγοπα Ἰθ γας αἀάτορρίπο, απᾶ α. 6ΟΠΙΡάΤΙΒΟΠ οἳ {1ο Πτεί γουκο οἱ 

(ο βα1ΠθΘ οἹιαρίου ὙηΙ πο Πτεύ ΥοΓ5ο ο{ ἴῑιο {ογπποτ Ἠρίδί]ο, βπουνε 
Όλαί ἴ6Υ Ίγετο Οµτήαπβ οἱ {λοβε Ρτον!Ίπσςςδ, Ῥπό Ίο αγσαπιοπί 
α5βηπηος {]ιαῖ ἴῑιο Πτδί οἱ ἴΊνεςδο ἰοχίς τοίοτ5 {ο ἴ]]ς Ἠρίδί]ο, Ἡ’Ἠοτα- 
α5 19 1 πιογο ρτοῦαβ]θ {ιαῦ πο α]αβίοη 16 Το βοπιο ο ὸί, Ῥαπ])ς 
επηα]]ου Ιείίεις. Νοϊίμοτ ἆοος α οοππρατίξοἩ οῇ Ἠεῦ. Ἡ. 2 γηίἩ (αἱ. ΠΠ. 

19, Ῥοΐ]ι οἳ γ]ο]ι εροα]ς ο{ ιο ασεποΥ οἱ απσεἰς Τη σἰνίηο {ιο Ίαχή, 
Ρχογο, 45 5οπηο Ἠανο βαΡροβεί, 4ΠΥ ΒΙΟ οοππθοξίοη Ῥοΐίγγασι {ο νο 

Ἠρίκί]ας; {ον Θὲ. Ῥίερπεη βἰαΐες Ώια βαπηο {μῖηπσ 1Π Αοῖς γη. 6δ, απᾶ 

4 Α Οοπιπποπίατγ οἩ {πο Βρίβί]ο {ο {πα ἨεΡον/Β, Ὦγ ΜοβεΒ Βίπατί. Βεοοπά Βάίοπ, Απάοσγας, 

1813: Κοιηπισπίας Ζαπι Βτίε[ο απ ἀῑε Ἠεῦταεν, νου Ὦχ. Α. Τµο]ποξ. Ἠαπιρατᾳ, 1806. Α πεγν οά1ῖοπ 

αρρεατεά ἵπ 1840. ΤΗΙ8 ψγου]ς, (γαπβ]ηίθά ἱπίο ἘηρΗξ] ν ΗαπιΠίοη απά Ἠγ]απά, πιαΚες {με 38η απά 

39Ηῃ νο]ππησς οὗ ΟΙαγ]ς Βἰρ]ίσα] Οαὐΐπεί, Βάπυ. 1845: Ὦ. Ομτῖεί, ΤπεορΗ., Καἰπος] ΟοπιπιεηίαντΒ 

π Ερίκίο]πτη αἆ Ποργασβ. Τ1Ρ8. 18031. 



ΙΝΤΕΟΡὉΟΤΙΟΝ. ν 

16 16 {οαπάςεά οἩἨ οτί. κακχ]. 2, απᾶ πγοι]ά Υοτγ ῥΡτορετ]γ Ῥο αδοὰ 
1η αάτοβείτς ο ουηγ5 αΠΥ Ὑμθτο. Ἴμοδο ατσιπΙοΠί5 αγο αἱ]οσεά Ὦγ 
Καπσίπετ, απά Ππίποᾷισοᾶ {οπα Ἠϊπα ὮΥ Ῥε]]ο 1Π Ἠῖ5 ]αΐο γγοτ]ς οἨ {μα 
Ἠεῦταινε. Τπαγ ατο ονιάοπ{]γ Ιποοπο]αβίνα. ΤΠ 15 οποισ] {ο 
Ίεατη {ποπι {1ο οοπίεηίβ ο τα Ἡριείο, ναί 16 Ὕνας αἆάτοβεοά {ο 
Ἠεβταιβ νο Ἰαὰ Ῥεοη οοπνοτίοά {ο ΟΙπιβΙαπΙγ, Ῥαῦ Ἴπογο 1η 
ἀαπσεγ ο{ αροξίααζίησε γα {1ο οο]]αίετα] νίευ; αἱξο οἳ ΠΠιρΤΘΡΡΙΗσ 
Όλα ἱταίῃςβ οἱ {ο ἄοβρο] οἩ ]αῖτ ππρεµενίησ Ῥγδίμται Ίγ]ιο πη]σ]{ 

Ώαγνε απ ορροτίαπΙ(γ οΓ τεαάἴπσ 1ῇ, 
Τ]α σοΠἹΙπεηπθΒ απἀἆ οαποπῖσα] απι{]ιογίγ οἳ ιο Ῥοοκ Ἠανο 

Ῥθυυ. ἴῑμο ραρ]εοίς οἳ Ἰοαγπεά ἀἰκαπϊδιίοπ, απά Οτικίαπ απαίγ 
Ἠα5 Όσοι {ἸιογοισΗ]γ 5εατο]ιαᾶ, απά 15 {οςΒπΙοπΥ Ιατσε]γ αάποεά. 
ΤΈ]ο τοδι]{ 15 α βαξἰ5[αοίοτγ ἀεοῖδιοη ΤΠ 15 ΊἈνουχ, αΠοτάίηπσ ον]άσποςρ 
οἱ {λο οατο ος {πο ργπΙ νο ΟΠατοΙ πού {ο αάπξ αΠΥ νγοτ]ς Ιπίο {ῑια 
6ΔΠΟΠ, απ]ο55 ΟΠ ΙποοπίτονογΙβ]ο Ῥτοοί οἱ 115 Ἰασιητηαίο ο]αῖπῃ {ο 
βιιοἩ ἀἰδμποίοῃ. 

Τ]ο Ἰαησιασο 1π γγΠΙοΙ 10 γα Ἰντ]θίεη Ίμας αἶξο Ῥθετ α ροῖπί ος 
Ἰηγοξεσαίοηῃ. ἩΜαπγ οἳ Όιο {ματς αβξετί 15 {ο Ἠανο ου ἴ]ια 
Ἠερτου. Ἐπί ιο ορΙπΙοη ΤαίΊοθΥ 56ΟΠΙ5 {0ο Ἠαγο Ῥοεπ απεατηοᾶ ΟΠ. 
Ώιο βαρροδίήον αῦ {115 γγας ἴμο γεγπασπ]ατ ἴοησας οἱ ιο παίοη, 
απά «οπδοαποΠ{]γ αί ἴμο ἄτεοῖς πγου]ᾶ Ίαγε Ὄδευ απ απδπϊίαρ]α 
πηθΙπτη ο οοπιπηππΙσα{ίοἩ. Όπ ἴ]ο οίμον Παπά 1 Ἠαβ Ώου 5ΊοΥ/Π. 
Όιαῦ ἄτοε]κ α5 πει] α5 Ἠερταυγ νας εαβιοϊοπί]γ απἀογείοοᾷ {ο α]] 
Ῥγασίϊοα] ΡάΤΡΟΡΟΡ Υ {μο Ῥοάγ ο{ ιο Ἠερτονν».Τ ἈἙεβίάςς, ποίῖ α γος- 
Ώσο οἳ ιο Ηρὶεί]ο 1π ἴμο Ἠεῦτενγ Ιαῃσαασα Ίας Ὄσου {ταπβπηϊξίος 
ΤΟΠ αΠ ΘΑΤΙΥ ασο, απά ἴ]πο γγοτίς ἆοορ το εχ]ΙΡΙ{ αΏγ ΙπαΙσαΠοη ος 
Ῥοΐηπς α ΥΟΙΡΙΟΠ, Ῥι{ οἩ ο οοπίτατΥ 1οο]κ5 Ίπ αἰ] τοβροοίς Ἰ]κο απ 
οπΙσ]πα]. Τ]οβο νο νηδΏ {ο Κπουν πν]αἰ Ίιας Ῥοσῃ παϊᾳ Ίπ ἀαίοποςρ 
οἳ πο ορ]πῖοη τοίογτοά {ο, πἸαΥ εοπηβα]6 {μα Ιπἰτοάασίῖοη οἱ ο. Ὦ. 
Μ]ο]ασ]15, ἰταηβ]αίοά Ὁγ Ἠίδμορ ΜΙαΙΣΗ, «μαρ. χχὶν. εοοί. 8-19, νο. 

Π 

3. Απποίβμοης οἩ {με ΑΡροβίοΙῖσαΙ Ἠρίβίες, Ὁγ ΥΥΠΠΙαπιβοη Ῥοΐ]ο, Ὀ.Ὦ, Το]. ΙΤ, ΤΠποξεα]οηίαηθ--- 

ἩεΡιενβ. 1μοπά, 1851. ΤηΙΒ ἵ5α ψοικ ο{ οοπβἰάειαβ]θ Ίαροιν, Τί οοπίαἰπΒ πΙαηγ Ἱπιροτίαπί αποίη- 

{ἱοπ5, ραγ({οπ]ατ]γ ἴτοπι Οα]νίπ. Τμε ρατβ]]ε] ἰεχίβ, (ποασα ΓεαπεηίΙγ εχοσεάἰπσ]γ αρροβφίίθ, ατθ {οο 

ΠΠΠΙΕΤΟΠΒ, απά οοσββΙοΠΒΙ]γ Ἠαγο Η{]ο ος πο Ῥεαπτίης οπ ἴπ6 Ῥοῖπί {ο 6 ο]ιοϊάαίεᾶ, ΤΗθ εχροβίΜοπ8 

{ου 416 5οπιαίίππεΒ απἰίε οΏβουτα; απά ἴπθ ΒίΥ]ε ἵ8 5ο {πνο]γεά απά Ῥαγεπίλείίσα], ἐπαί, 6Υθῃ ΥΠ ιο 

αἷά οἱ 811 ίπε αρρ]ίαποεΒ οἳ 181168, οαρίίαὶ 1εί{εγβ, απά 445168, ν οΓί6π. ταιιγθΒ {μθ οἸοβεβί πἰ{οη{ΙοΠ. 

ἵπ οτάςΥ {ο ε]ῖοῖί ια πιεκηίης, 

Ἐ Τη τε[ετθπσθ {ο {9 βαρ]εοί 1 τα[ογ {λε τεαάοτ {ο ελα Ὑγοτ]κκ οΓ {πο Ἱεαγπεά Νοαρο]ίαη, Ώοπαηίς 

Ῥεος καί], οπΗ(]εά: ο Οληβίο Οτῶοθ Ἰοᾳπεηίο Ἐχετοϊίαίίο, ραδ]ε]εά αἱ ΝαρΙθς ἵπ 170Τ, απά οὐ [ίοά 

νι α Ῥνείασε Ὁγ Οπγ]απάο Ἠ. Ώοῦβίῃ, 11. Β. Τοπάση 1843. Ί9πιο: ΑΙβο.ίο {ο {τθαίϊεο ὮΥ ΡΓΟΡΟΒΡΟΓ 

Ρ/(ΑΠΠΚΙΕΊΕ οἨ {16 Ῥτονα]επος οἳ πο Ατάπιαη Ίαησπασο ἵπ Ρα]ερίίπο ἵῃπ {6 ασε οἱ ΟΠΗ απά 118 

ΑΡΟΡΙΙ6Β: ἅαπά {ο ἰπαί οἳ Πας ἵπ Πΐ5 Ππίγοάποίίοη, οἩ {116 Ῥτενα]οποθ ΟΕ ενα ἄτθοθὶκ ἵπ {πο ΒΗΠΠς 

οοππίνγ οπά Ρετίοά. Τμ6βο ἰτεαίίεος Ἠανθ Ῥθεπ (γαηβ]αίοά Ιπίο Ἠπσ]ίδα απά παν Όθ Γουπά ἵπ πε 

Ρ]υ]ίοα] ἨΠεροδίέουγ, Απάουνοτ 1891. νο], Τ. Νο. Π. ΑΓ. ἵν., απά Νο. ΠΙ. Αγὸν. 



γ] ΙΝΤΕΟΡΤΟΤΙΟΝ, 

Ἱν. ϱρ. 211-254, ΤοπάσἩ, 1803: αἱρο, '' Απ Ἐίβδαγ {ο ἀἴδοονετ ἴ]ιθ 
απ{ᾗογ οἱ έλα Ἠριδί]ο απά ιο Ἰαῃσιασο 1Π ν/μΙοἩ. 16 γγας οτίσιπα]]γ 
Ὑγτιίοη, Ὦγ /οδερ] Ἠα]]αίέ, Ίπητ., Τοπᾶ. 1198, 6ο, Π.Ἠ 

Πο Έπιο οἱ ντ] τισ {1ο Ἐρ]δί]ε Ίας αἱδο Ῥεεπ α 5αΏ]εοί οῇ εχατῃ- 
ΙΠαΙΟΠ, 16 15 Ρτείγ σεποτα]]γ αστοεᾶ, ΠΟ6ΥοΥ, απιοησ ογ]]ᾳ5, {]λαῦ 
Ἡ8 ἁαΐο πηαδί Ὄο Ῥ]ασοά απ{οτίοΥ {ο {1ο ἀεδίγασίῖοη ο /εγαβα]ετῃ. 

Πο πιοδύ Ἱηροτίαπί απᾶ Ιπίετοεῆησ ΙπαπΙτΥγ οῇ {ο εοτί 4Ώονο 
πιοηΏοπιεά το]αίος {ο ἴ]ιο απ{Ποτ5ΠΙρ οἱ {15 Εριδίαο, Ἠα]]είί ἵπ ο 
Ἠταί βοοίῖοηπ οἱ ἴῑιο Ἠβδαν ]αδί πιεπΏοπεᾶ, ΜΙοΠαςΙΙΕ, Ἠοτπο, Ἠιις, 
απά οί]ιατ αντιίοτς ος Πηοβισοῖοπς {ο ἴμο Ναν Γορδίαπιεηί, Ἱαγο αἱς- 

επβδοά {ια εαβρ]εοί αἲ Ἰοπσίῃ. Ῥίαατί απᾶ Τ]ο]ποῖς, 1ῃ ἔπο Τπίτοᾶπο- 
Ώοπς {ο {ΠαΙτ τοερεοίῖνο οοπΙΠΙΕΠ{ΑΤΙΘΡ, ἄτα Ῥατ{Ισπ]ατ]γ γγοτίαγ ος 
αἰεπᾶοη. Ἴ]αγ Ἠανο οχατη]πθς γΥαίεΥοετ απαα1{γ οοπ{αΙΠΒ ἸγλΙοἩ 
86οΊη5 {ο Ὄδαν προη {5 ΙΠ4ΠΙΥΥ, απᾶ αἱξο μα γγλοἷο βἰτασίατα, 
Αγγαηςοπηπθηί, ΒίΥ]ο απά ῬοσυΠατίήςος ο Ίο Ερίδίε: πα νοτᾶ, 

Ἰγλαίουοτ ΤηΒΥ βοτνο {ο οματασίοτίδο απά Ι4οπίΙ{γ ιο Ἱντιίου. πα 
οοπο]αδΙοἩ. {ο ΥΠΙΟΠ {16 {ΟΥΙΗΕΥ αΤΤΊΥΕ5 15 ἐλαί ἴμο απίλοτ 19 δέ, Ῥα]: 
ν/η]]α, αοοοτάΊπσ {ο {λα Ἰαΐΐοτ, ἴ]λα ῬτοβαβΙ]Πθς ατα ἵπ Ίαγοιτ ος 
ΑΡΟΙΊΟ5. Το {λοβο Ἰοαατπεά οοπιπαθηίαίοΥς Τ τηπδί τοίοτ {ιο τοβάςτ, 
εοπβηῖπς ΤΙΥΒΕΙ{ {ο 5αςο]ι α Ῥγιθί ποίῖος 48 566ΙΗ5 ἨΘΟΘΒΒΑΤΥ. 

πο ορίπΙοηςΒ ο{ {με Ἰοπάϊπσ πτίεγς οἳ ἔπο εατ]γ οἩατο νατιεὰ 
5 τηπιοΏ. τοβρεσᾶπρ {πο απίογδΗΙρ οἱ 115 Ἠρ]δί]ο, 45 Μπογ ἀῑά οἹ 
Ώιο Ιεπσίῃ οἳ ουσ Τοτά”5 πηΙπΙβίτΥ. Τη ἴἶα Ἰαΐΐοτ ρατί ο{ ἔιο βοοοπά 
εεπίατγ απά Ῥοσιππίης ο {πο {ητά, κό. Τικ γγαδ Ὦγ 8οπ1θ, απά 
ΟἸειποπί οἳ Ώοππε ὮΥ οἴμοτε, οοηδιἀσγεςᾷ ας {ο απο. 6ο ἨάβοβΊι15, 
Έσο]ο5. ΠἨ1εῦ. νι. 2ὔ. ΟἸεπιεπί ο{ ΑΙεχαπάπα τορατάςά ἴπο Ῥτοδεπύ 
ἨἩρ]εί]ο 45 α {αηδ]αΠοη ὮΥ 6. Τπικο οἱ δὲ. Ρα] οπ1σίιπα] Ἡερτον 
νγοτ]ς: ἘΒ. νΙ. 14: νο αἱδο τοππατ]5 {ας βοτπο ατιραίοά {ιο ΊαΠς- 

ἸαοἩ {ο ΟΙεπιεπί ος Ἠοιπα: 1. 9δ. Τατ] ΠαπΤ αποίος γΙ. 4--5 Ώνοπα 
ἴπο ΕρΙδί]ο, ν/Ἠ]ο]ι Ἡς α5οτ]ρθς {ο ῬΏατπαβας, ἔιο αροξί]θο. Τ{ 16 νγετο 
ογοάϊρ]α [λαῦ ἴο ῬτοισίβοἩ σεηετα]]γ΄ ΚΠΟΥΠ α5 ἴ]α ερὶεί]ε οί 
Ῥατπαβας, απά ραρηε]οά απποησ {ο αροδίο]σαΙ {πΐ16τΕ, Ίγοτο ἴ]ια 
πποτ]ς οἳ ιο Ππεπᾶ απά οοπιραπΊοη οἱ ού, Ρατ], 16 γγου]ά Ῥο απία 
ορτίαϊπ ἴλαί 5ο] α Ἱντίίον οοα]ά πο Ῥο ια απίποτ οἳ ἴ]ιε Ἠρίδί]ο {ο 
ἴλο Ἠεργενβ. Α οαπάιἁ απά Ιπ{ο]]Ισοπί πα Ίιαβδ οΠΙΥ {ο τοκᾶ {1ο 

κ Της Έββαν ἵ8 απ Ιπίτοάμοίῖοπ {ο ὅ Α Ραταρ]ιταβθ παπά Νοίοβ οη {πε ἴμτεε Ἰ45ί οἨαρίετ5 οἳ ἰπα 

Ἠρίβί]ε {ο {πε Πεῦγενς; Ὀείησ ἃ 5αρΡρ]επιοπί {ο {πε Ἰεαγποά Μγ, Ρεϊτορ] ΡαΥ4ΡΊΤΗΒ6 απά Νοίσες οἩ 

ἐπί ορ]5ί]θ.. Το απίποτ το[οιτοὰ {ο 18 ένο Τεν. ήαπιεβ Ρεΐτος ο{ Είοη, ἃ ἀἱββοπίϊπς πη]η]βίθς, ΥΠΟ 

ἀῑοὰ ὮΏθ[οχθ Ίθ Ἠαά οοππρ]είεά Πῖ8 νου] οἩ {πε Ηεβνεν/Β. Τί 18 α Ἰαμοτίοιβ Ρτοάμοίῖοῃ, απά ἵη 5οτης 

τθβροςίΒ Ἰοατπθάς {ποιπΏ, 38 Τ{ βοαπΙΣ {ο ππθ, οσοαβῖοπα]]γ εχίγανασαπί ἵπ 1 ΘΧΡΟΒΙΙΙΟΠΒ, απά γ/απί- 

Ίης ἵπ (αί Ρ]αΐπ, σοοά 86Π86, Ἠ]λοιί ν]ῖο] πο οοπππιθη{α{οΥ οαἩ ΙΠΟΤΟΙΡΗΙΥ εηίεγ Ιπίο ἴπθ οπατασίες 

απά πιοπηϊης οἳ ΠΙ8 οτ{ρϊηα]. 

1 Ρο ΡιαἹοϊία, Χχ. Ρ. 582. Όροτα, Εά1{. Βϊραϊί. Ῥατίβ, 1675. 



ΙΝΤΕΟΡΤΟΤΙΟΝ. να 

ένο, 1η. οΓά6Υ {ο βαΜΙ5(γ ἨΙπηβε]{ {]λαί ἴλο τηῖης ἨΥ]]σ]ι οοποσῖνας {1 
ὑιοασΗίς, απ αἁ]αδίοά ιο απσαπιθπῇ5 οῇ {1ο σαποπίσα] Πρίςέ]6, οου]ά 
ποί ανα 60Π19 ἀογΏ {ο πο γγε]]-ιπδαπίσ ραογ]]]έ]ος απιᾶ {ιν-(οἰσ]ιοᾶ 
απα]ορῖθ5 οἱ {ο 5ο οα]]οά αρορίο]οα] Ῥοοκ. Επί ας ο απἰμοπ{ίοΙγ 
απά σεπιΙηπεηθΒς ο{ 11ο Ἰοίίον αδογ]ρθᾶ {ο ῬΒαγπαβας απο νη]οις 
να]ιά βαρροτί αἰέ]ιοι οἳ οχίογπα| ο: Ιπίοτηα] ογΙάεπος, πο αγσαπιθη{ 
οαπ Ὄο ἆτανγῃ ΓΤΟΠΙ ἃ. 6ΟΙΠΡΑΤΙΕΟΠ ΟΓ 1ο νο, 

Τ]ο πιοδέ σοποτα]]γ τοδοϊνες ορίπίοη απάοιΡίος]γ οἱ ἴνε Ομτῖς- 
Παπ ελατο] 15, ἐπαί Ῥέ. Βατ] γναδ πο απί]οΥ οί ένο Ἡρ]βί]ο {ο ἴἶιο 
Ἠερτονς. . Οειποπί οἳ ΑΙοχαπάνια,Σ ΟπΙσεπ,Τ Βαδερίας,ῇ ἆατοπιο,ῷ 
απά {ο Ἰεαάίησ οοσ]οδιαδίίοα]. ἸντΙίοβ, οοποΥ 1π {ἱ5 βοητηθΏὔ, 
Το ἆμῄετοπος οἱ Βίγ]ο {τοπι {αί οἱ ιο οἴμου γγο]]-]κπονγη γΥτ]άπσβ 
οἳ Μῖ5 αρορί]ο, απά πο αΏδεπσο οἱ Πὶ5 αβια] ἹπίχοᾶισίίοἨ, Ίανο Ῥοσπ. 

αάάιοθά ἵπ ορροβΙδοι {ο 5 {Ἴοογ; απά Ελπίς ἀἰβογοραπογ Ἠαᾶ βο 
6τοαί αἨ 1Πῄπεηοο οἨ. ιο αοπίο απιά οτήσα] τη] οἱ ΟπΙσεΠ ας το 
Ἰοαά Ἠϊπα {ο αἀορί ἴἶιο ορίπίοπ. ἔλαί Όλο ἰΠοισ]ίς γγογο 6, Ῥαμ1”, 
Ῥαΐ ο ]αησιασο {μαί ο{βοιπθ οἴμεν ΥΥΙ{εγ. Ηίς νίενΓ ΠΠΥ Ὦ6 Β66η. 
Ἱπ Ἠπβοβίας, γΙ. 26. Πέ αρροατ8 {ο Ῥο αἲ ]εαδί αξ ῥτοβαβ]α αξ αΠΥ 
Ώναί Ώας Ῥουυ. αἀγαποσά, απ Ῥεδίέ αἀαρίεά {ο Πατηιοηίζθ ἔἶιο Ιοαάἴπις 
εχίεγπα] ογιάσποο ΙΙ ἠλαῦ 5ασσερίοὰ Ὦγ ἔἶιο εἴγ]α απᾶ ΠΙάΠΠΟΓ οἱ 
Όλο νοκ. "Ἔπο]ο]ς τεππαγ]κ5 (]λαί Τμαί]ου Πτεῦ αβοτ]ρος ἴ]νο απ{]ιοΥ- 
ΒΠ1Ρ {ο ΑΡΟΙΙΟΒ; απά 115, α5 Τ μαγο αἰτεαγ βαἰά, 15 Ἠ]5 οΥ/Π ορΙπΙοἩ. 

Μενεγί]ε]οβς, νο τοαάθτ γη] Επα ἵπ Ἠ]ς Ππποάιποβίοη α- Υ6Υγ {11 
απά οἶεατ οχΗΙΡΙΒίοη ο ἴο αγραπιοηῦς, Ῥοῦ] εχίθτηα] απιά {πέαγηα], 
Ίη ἀοίοηοο οἱ ο αποϊεπύ νΙθυ; οἱ ΟἸεπποπί ο ΑἹοχαπάτία. ο 
ἀοοβ ποῦ αΡΡοΒΥ {ο Ἠανο η λλο]ά απγ οοηβιάσγαοη οἱ Ιπιρογίαηοθ 
πο. παϊρύ Ὄο ἐποισΏί {ο (Ἀνοιχ ἴἶια οἸαῖπι οἱ οί, Ῥαπ], απᾶ 18 
οπΏΜ]οᾶ {ο στεαῦ τοδρεοί {οΥ {ο αὈπ]ίγ. απά οαπάσαγ πγΙἩ γΥ]σ]ι ιο 
ηα5 οοπάποίεά {πο γγλο]ο Ιηγοβσαίίοῃ. 

Οπο {μῖπσ 15 ορτίαῖπ, απά 1 15 α {πού οί Ίο γετγ σγοαίοςέ Ἱπιροτί- 
3ποο. ΤΠο Ἠρίςί]ο {ο ἴιο ἨΗοβτον/β γ/α5 τερατᾶεά ὮΥ ἔἶιο οατ]Υ οατοἩ. 
35 ἴλο Ἰγοτ]| ο{ απ΄ αροβδί]ο ΟΓ αροδίο]ο ππαΠ. ΑΒ 5ποἩ 16 γγας Τθ- 
οο]νεά ὮΥ ἴπο ΟἨτ]βίίαπ οοπΙπηαπΙύΥ 8 απ οπιροαππεη{ οἱ ΟἨτίςαπ 
ἀοσίπος, απά ῬαΏΠο]γ τουά 5 5πο] 1η ἴλα οοπστοσαοηΒ. Τὲ γγας. 
αρροα]οά {ο ἂ5 απ οχροπεπί οί (οβρε] ἐγαίμ. ἸΠαίονοςε ἁοαὈί, 
{λετοίοτο πιαΥ οχὶςδί τεδρεοβίπᾳ 15 απΟΥ, 16 5ίαηᾶς ου! ργοπήποπ{Ιγ 
85 α Ομτίβίαη Ἰνοτι οἱ απἰ]οτΙ(γ, α5 οατ]γ αἱ Ἰεαδί α5 {Μο γεαΓ 

. Ειν. γἱ, 14, 
1 14. νι, 55. 

4 Τὰ. 11, 8. 1 Ἀθγε οοπΏπθά ΠΙΥ τείΘΙΘΠΟΘ {ο ἘμβεβίµΒ, οΏΙΘΗΣ {ο αγοίά α πιπ]έρ]ἰαίίγ οί ααλιοτί- 

μεβ. 

ὁ Οαίπ]οσαε οί Ἐεο]εβίηκι]σα] γγτΙ{ετβ, απάεγ ῬΒπ]. Όροτα, Τοπι. ἵγ, οο]. 109. Ἐά1{. Ρατῖς. 1706, 



νι ΙΝΤΠΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

βογοπ{γ; απά «οηβοαποη{]γ ιο ἀοοίτίπα] Υ1εν/Β Ἰν]Ισ]ι 16 οοη{αΙηΒ 
8ο {95ο οἱ {ιο αροδί]ε5 απᾶ ]εαδῖπσ {οἩ]ουγας οἱ ΟἨτῖςί ο Ἠνεά 
1Π {λαΐασο. Το τορτοβδοπί {ο Ῥοο[ α5 ἔ]ιο ρτοᾶποίίοη οἱ α ΠΤΤΟΥΓ- 
πη]ηάοά Αοχαπάτίηο «επή5Η οοηγνογί, ἵ5 α5 πιο] 1Ππ οοπ{γαἁΙοίῖοτ 

{9 Ἠϊείοτίσα] τοσοτά, α5 16 ΡΙαΙΠΙΥ 15 {ο ἴπο γγπο]ο παίατο απἆ οἨατας- 
ἴοτ ο{ ἴ]ιο γγοτ]ς 1{5α]/. 

Τ]ιο ανιάοπί ἀθδίση οἱ {ο Ἠρίεί]ε 15 {ο οοπΠτπ απᾶ οβίαδ]]ς]ι 
Ώια ΓΗ ο νο Ἠομτον Ομτὶβαπς γγ]ιο Ἰαᾶ Ὄθυῃ εχροβεᾶ {ο Ῥ6υδο- 
οἩοἩ5, απᾶά νγετο 1π ἆαηπσετ οἳ αροδίαςγ. έν ἐλῖς νίενγ {ο 
απίῃοτ Ῥταδοπ{5 {ο ἐπεῖτ οοπβιἀεταξίοη ἴε εχοε]]επος οἱ ἴ]ο ἴοβρε], 
ραγσπ]ατ]γ 1Π οοπίταΚΙ5Ηποοπ {ο ἴ] Ίαν. ΑΝ ο Μοσαῖο 5γρίοπι 
Ίγαδ Ιπτοάισαά {Πποπρ]ι 11ο αΡ6ΠΟΥ οἱ 8πΠσε]ς, Ἡο ΠΠΟΥΥ5 {1ο 5αῤο- 
ΤΙΟΤΗΥ οἳ πο απί]λοτ οϐ ΟμτιεΠαπ]ὔγ {ο ἴηεδε οε]ορία] Ῥεϊησς, Ῥοί]ι 
1η ]5 οτΙρῖπα] ἀϊνιηπο παΐατο απἆ 1Π {Πο εἰεγαίῖοη οἱ Ἠϊς Ἠπππαη {ο 
ΤΠΙΝΟΤΕΑΙ ΒΗΡΤΘΙΠΔΟΥ. ο «ΟΠΊΡάΤΕΡ ἴο τοερεοίνο Ἠοαάς οἱ {μα 
Ίντο ἀ15ΡοΠΡαΠΟΠΒ, αο]ποπγγ]εάρίπσ ἴ]ια ΠάαΙίγ ος Μοβες, Ῥαῦ τερτο- 
ΒοπίΊηπςσ ἨΙΠΙ α5 α εογγαπ{ 1ΠΘΤΕΙΥ, Ὕ]]α ΟἨτὶδίῦ 15 {ο ἀἰδαπσπ]ε]αᾶ 
Φοη. Ἠο «οπιραγος αἲ Ίατσο Ίο Ῥγίοξ]γ απά εαστβοῖα] οἨατασίοτ 
απά αοΏοπς οἱ οἳσ Ποτά πηΜ ἴλοξο ππάοτ {ο Ίαν, ροϊηΏπο οι{ ἴ]ια 
ἩγΘαΚη6ς5 απᾶ Ιπαάεαπασογ οἱ ἴπο Ἰαΐον, απἆ βἰαάπσ Βα]]ν, σηθ]α 

ευπίαρ]α ενιάεποο απ ΠΠαδίταβίοἨς, ἴμο εαΠΠοίεπογ απά Ῥετ[εσίοη ος 
Όια {οτιηθτ. Ἠε Ιπίεγβρειςος ἔ]αςο ἀἰδοιδείους υηίἩ πιοςῦ Ἱπροτίαπό 
ΙΠΕίΤασβοης οἩἨ γατῖοις ΚΙπάτεά {ορίσ5, απᾶ νι δετίοις απἀ αΠοοί- 
Ίπσ οχ]λοτίαοπϐ απᾶ ἹΥαΠΊΠσ5, Ἡο εχΠΙρΙΐς {πο Ῥτασβσα] να]αο 
οἳ {αΗ1, απά ἀἴερ]αγς {πο βαρετίογ εχκοε]]επογ οἱ ιο 4οβΡε1 {ο {ιο 
Ίαν, αξ απ΄ Ιποθηίῖνο ἴο απ΄ απΠπγαγετίης αἆμοτοποο {ο α τε]ςῖοη 5ο 
σ]οτῖοις απᾶ ἀῑνίπο, απᾶ απάεν]αίίπς οροᾶίοποο {ο 15 ἀσπιαπάς. 16 
18 ΙΠπροββῖβ]θ {ο τεαᾶ ἴ]ο Ὑγοτ]ς νηίἩ αΜοποη απά οαπάσατ πλου 
α Βγπα οοπγ]Ιοον ἴλπαῦ ἴπο ααίῃοτ Ίαβ αοοοπαρΗβ]εά Ἠ1β5 {αδ]ς νη(]α 
οοπηρ]είθ 51160688. 



ΑΝΑΙΥΘΙΑ 

ΟΕ ΤΠΕ 

ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΝ ΠΕΡΕΣ, 

ΡΒΕΠΟΤΙΟΝ. Εν 

ΟΕΕ, Ἱ. Ἱ. 

ΙΝΤΗΟΡΠΟΤΙΟΝ: ΟΗΒΙΘΤ 5 ΒΠΡΕΒΙΟΗΙΤΣ το ΑΚΟΕΕΙΒ. 

ΤΈπε αὐί]λοτ Ῥοσίπς ὮΥ δἰαίῖησ (λαῦ ο, ν]ιο {οτποτΙγ οοπιππιπ]οαἰεᾶ 
τοµσῖοις ἰπαίῃ5 {ο ο αποοδίοτ5 οῇ πο Παοβγοννς, ἵπ νατῖοις {πιο απιἀ 

ΤΩΘΏΠΘΤΣ, ὮΥ ΊΠΘΒΗ5 οἳ ἴἶιο Ῥτορλ]οαίς, Παίᾖ, ἵπ Ῥτου]αϊπαῖησ ο (ποβρο] ἆἷς- 

Ῥοηβα(ίοη, 5Ρο]κοι {ο ἠιοῖν ἀοδοσπάαπί5 ὮΥ Πῖ5 Ἱποαγηαίο ο... ΟΡ 5 

Ῥογεοπασθ ἵπ Ἠῖ5 Ἠιππαπ οοπάΙζίοι, Ίο ἀοοί]ατος {Παί αοά αίμα αρροϊπθεᾶ 

Είπα απίνογδα] Γιοτς, απᾶ λαί Ὦγ Ἠΐ5 Ἰηδίγαπποπίαέγ ἵπ 5 οπἰσίπα] ἁϊνίπο 

οοπάϊάοη 1ο Ἰμίνοιδο γγά5 οτοαίοᾷ. Το αβϊτπας αἱδο, ἴμαί Ῥοῖπσ ας 

Ἱππηαίο]γ κο ιο Βάρτοιηο α5 ἴμο Ὀτίσμί ταγ 5 Ἰ]κο ἴἶιο σ]οτῖοις 5η0- 

βίαποο Ποπ ψῖο] 16 οπιαπαίο5, απά {ο δίατπρ ἶ5 κο ιο 5οαἱ οἳ ἀῑο 

νηὶοα ρτοάιοος 16, απᾶ βιςίαἴπίης, ΠΊΟΤΟΟΥΟΣΥ, αἰ] οτοαίίοη ὮΥ 15 οΠΙΠΙΡΟ- 

{οπέ οοηπιαπᾶ, γοῦ Πανίπσ πογογί]μο]ο»5» Ὦγ Πϊπηδο]{, ἵπ Πΐ5 Ἱποαγηαίο κίαΐο, 

τηαᾶθ ΑΠ α{οποετησπέ {οΥ ταΠ”5 5115, Ίο γγα5, α5 α το/ατά, οἰοναίοά {ο {1ο 

ΝΟΥ Πϊρ]οςί ἀῑσηΙίγ ἴη πδανοδῃ: Ἱ, 1-0. 

ΊΠιο οοπιπποποσπηοηί ος 0 Ερίδί]ο οοπαρτοβοπάς ἵπ Ῥτίοί ιο τηαίπ 
Ροϊπίς οΕ {πα «οΠΙΡΟΡΙ{ΙΟΠ, απἀ, Ἱπάσεά, οἳ ἴ]ιο Ἠ]ιοἰο (Ἰοβρε]. ΙΤ ἀἆανε]ορς 

Όιο ἀεῑίγ απά Ἠατηαπίίγ οϐ Οµτδές Ἠὶ5 ΒΟοΠΡΗΙρ α5 {ο Ῥοίῦμ παίανος 5 

νο]υπίατγ ἨαπαϊΠα{οῦ 1η ἨάπηΒΗ Πβίάτο οΥοπ ππίο ἀθαία» 15 αίοπίπσ απ 

βαογἰῃοῖα]. οἰιατασίαγ; απᾶ Πὶ5 σ]οτίοις5 εχα]ίαίίον π ιο βαπηο παίιτο {ο 

ἨηΙνοΓδα] ΦΗΡΤΕΙΠΚΟΥ. 

Το νέου {πεη Ῥτοσσθάς {ο ἀῑδοιιος ἴ]ιο Εγςῦ ας ορίο ος 15 νγοτ]ς, 

9η {ο 5πον; Ομτίςί”5 δαροτίοτῖίγ {ο ἴ]ο απσο]ς. 
Ἠο Ἰαβ Ώρον πηαάο α5 ΠΙΙΙΟἨ 5ιιρογίοΥ {ο ἴλλο αησο]ς, α5 Ίο Ίας οὐίαϊπος, 

ἵη Όιο οαραοϊΙίγ ο Ἱποπγπαίο Βοῦ, α Ίπογθ ἀἰφϊπσιϊςμοά παππο απά Ἠοποις 

ΈιαΠ {1οΥ. Έοτ πο απσο] Ίνα5 ουοτ αάγοςθοά ΙΠ 5ο Ποπουταβ]ο α ΠΙΠΠΟΣ, 
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απά πΙ( 5ο]. οἰτουπηδίαποςς οἱ ἀῑσηϊίγ, 45 πο Μοβδίαμ. Ίο ἵς εαἰᾶ, Ἰπ 
6οΠ5δΓοπσο οί 5 το5ιγγδσίῖοη, {ο Ῥο ἄοά”5 Φοη οαἰίμποι Ὦγ ο ἤσιατο α5 

ΙΓ Ῥονση Γοπα πο ἀσαᾶ, οἳ α5 ἀεο]ατοὰ {ο ο 5οἩ ὮΥ πας οοπιπιθπσθτηεηέ 

οἱ Πῖς σ]οτίβοαίίοη, 5 τοδιττοσίίοἩ, ΠΙΟΣ 15 ο τηίτασυ]οις Ῥτουί οἱ ὶ5 

ἀῑτίπο τηἱ55ΙΟἨ, απά νγη]ο] ραβ]οΙγ αΠΠΟΆΠΟΕΡ ΠΙΠΗ {ο {16 Ἰπϊνοιςο. νι Πίτω 

ἄοος (ιο ἀῑν]πο Ῥτοπιϊςο {ο Ἑαν]ιά οοπίγα, ΠΤΩΕΙΥ, (ιαῦ η Πΐς {απιῖ]γ ἀοά 

νου]ᾶ ταῖσε πρ α τογαΙ 5εοᾷ οἵ ῬτοσοηΥ, οἱ ν]ιοπα Ίο ποιά Ὦο ἵη πο 

Ἠϊσ]ιοςύ 5οη5ο ἴ]ιο βιίΠοΥ, απᾶ ν]οπα ο πγοι]ά τοοοσπῖδο α5 5 τηοδί ἆθατ]γ 

Ῥο]ονοά 5οη. Ἠῆπῃ αἶδο, πΠεη Ἰα ταῖδοᾶ Ἠίπη {ποπη {ο ἀθαᾶ, ο τοφιῖγεά 

αἱ] {ιο αηΏσε]5 {ο νγοτδηῖρ, οΥ6Π {116 τηοδέ οχα]ίοᾷ απά ποαγοςδύ {ο (τοπο οἱ 
Όιο Πίο απά Ἐίοετπα]: 4-3. Τε 15 απο, πάθος, ας 1π. πο Βοτϊρέατος 

αοά ἆοορ βρεα]κ ο{ απσα]ς ἵπ Ποποιταβ]ο {ογπιδ; Ῥαΐ »ἰἴ]] ἴΠογ ατο Τ6ΡΓΟ- 

5οηίεά α5 Πὶ5 ασοηίς, κο ἴο Ῥούοι5 οἱ παίιτο, ιο γ]πάς, {οΥ Ιηδίαηςς, ος 

ιο Πσηίηῖησς. Ἐμιέ, οη ο οοπίαΤΥ, ο Ίαησαασαο αἀάτοςεεά {ο {ο 9οπ 
ἱ οϐ α νοςγ ἀϊβογοπί Ἰάπᾶ. Ἠο 5 5Ροκοη οῇ α5 {Ίο πηοδύ ἀἰσηϊῃοά Ἰῑπς, 

πΊιο5ο αιθμοτῖ(γ ἶ5 ονεγ]αδίησ» 45 α ἀῑνίπο πο {ο ν]οτα Ῥε]οῃσ ἴ]ιο 

αἰίτ]ραίος απά παίατο οῇ ἄοά; α5 α τα]ογ ἀἰδπσαϊδ]οά {οΥ {ο οηΙίγ απά 

τσῃίθοιςποςς οί Πῖ5 σονοτητησπ6, αγὶςῖηςσ ΕΠΟΠΙ πο οδδοη{ία] οπατασίοτὶίῖο5 

οἳ Πῖ5 παίπτο, ἵη 6ΟΠ56ΓΠοπος οξ Ὑγμίοι ἀοά Ἠαία οχα]ίοᾶ Ἠϊπα {ο α 5ίαΐο οἳ 

ΒΙΡΤΟΙΠΔΟΥ απᾶά Παρρίηοδ 3Ώονο Όαί οἱ αἰΙ ἴιοδο ο εχετοῖδο τογα] 
απθποτίγ Ὑπείμες οἨ οατίΏ οΥ 1π Ἠδανθη: 8-9. Απά {ο οτρῖπα] αῑνΙπΙίγ 

οἳ (15 σ]ογ]οι5 Ῥογβοπαρο ἵ5 {Ηγί1ος ον ἵπ {1ο Ἰαησιασο οἱ ία Ῥεα]πηῖςέ, 

νο 5ρεακς οῇ Πίτη 5 ιο οτοπίοτ ο Ἠθαγεπ απᾶά εατίῃ, ἴπο Ῥεῖης πο 

5Ἠα]] τοπηβῖη {ο 6υΥοτ Ἱπππηπίαβ]ο, ούγονος {ταπεῖοπό απά «παησεαῦ]ο τΏΣΥ ο 

α]] οὔ]ιοτ ἀπσς: 10-12. Χο απσοὶ οἳ ατοΠαησε], Ἡο αἶοπο ἵπ Ἠῖ5 Ἠππηαπ 

παίιτο Ία5 Ῥοδεπ 5οαίοά ἵπ σ]οτγ αἱ ἄοά”ς5 τὶσΠύ Παπᾶ, Ὑ]οτο Πο αὐγαϊί {α 

5αρ]ασίίοι οῇ Ἠῖ5 οποτηῖο5. Τῃο γγο]ο Ῥοάγ ο{ πο απσο]ῖο Ἰοδί5 ατο θα 

αρίτήα] ασοπηίς, 5αΏβογνίησ {Πο Ῥ]απ οῇ ἀοᾶ, Ὦγ οοπίτ]ραίηπσ {ο {ο αἱά 

απά 5οτν]οο οΓ {ιοδο ν/]ο 5α]] ονοηίαα]]γ Ῥο βανεά: 19-14. 

ΜΙΟΠ α 5ίβίοτηθηΐ, 5ο 8ἴπιρ]ο, απά γοῦ 5ο 5αβ]τηο απᾶ οοπαρτε]µεηδῖνο, 

παίιτα]]γ Ῥγερατες 5 {ΟΥ {ιο αιλοτς 5οτῖοα5 απά 5οΙ6ΠΊΠ Ἰηίεγοπσο, 68 

ουσΗηέ, {Πογείοτο, {ο αἰίοπᾶ πιοδῦ ΟΦΤΘΓΙΊΙΥ {ο πο (οβρε] νο Ἡας Ώθοι 

Ργου]αϊπησά {ο 5, απᾶ ποί ςιοτ 165 Ἱπιροτίαπό ἰτιίῃς {ο ρ]]άο αἵγαγ {τοπ 

ους απάατείαπάίηπσς απά αΠοσίοις απἰππρτογθαά. Της ατσιτηεηύ ἀθτίνος 

αἀαΙήοπα] {οτορ {Τοπη {1ο οοπβΙᾶογαΔίοἩ, {λαέ ἴἶιθ οοπίΘΠΙΠΘΙ οἳ {πο Ἰοβαῖο 

Ίαν, νΥηΙοὮ Ίνας Ἱπίγοᾶποθα Ὦγ ο ασοπογ οἱ απΠσο]ς νη(] οἰτουπηδίαηοθς ος 
Ἱπροσίης απᾶ αγζα] βο]οτηπΙέγ, ραῖά ιο 5ευετο Ῥοπα]ίγ οἱ Πὶ5 (αηςσγθβδΙοη 

ψέουί Πιο ῬοββϊὈΙΠίγ οἱ {Ἀνουτ. Μπο 1655 οἳπ {Π6Υγ οχρεοί {ο ε5οαρο 

ῬιπϊςΗπησπό Πο ποσ]αοί {πο στοαί απᾶ ἀἰδάπσαϊκμίης ςα]γαίίοπ, υλίο]ι νγας 

Πγοί ργου]αϊπιοά Ὦ} Ομτῖςε Ἠἰπηδο]ί, απά {οι Ὦγ ὶ5 Ἱπιτασβϊαίο ἀῑδοῖρ[ος, 

νο Ἰας τοοοϊνεά (Πιαίτ Ἱηδίτισίίοης {οπι Ἠϊ5 οἵπι ΗΡ5, ἄοᾶ αἰοδίησ {ο 

ἐτα(] οἱ Εχεῖτ ἀοοίτῖπος Ὦγ νατίοις τητασ]ο5 απ ἀϊνίπο σε, οοτηπιιηϊοα{οᾶ 
Δοοοτάῖπς {ο 15 οι ΥΠ] Ὦ}γ ιο Ἠοιγ Βρίτίς: , ]--4. 
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Ἠανίπσ τοπιατ]κοᾷ (λαῦ ιο Μοβαίο ἀἰδροηδαίίοπ Ίγαςδ Ἱπίγοάιοσοὰ ὮΥ ιο 

ΏσΟΠΟΥ οἱ απΠσο15, ο απί]ου ποΥ Ῥτουθοςς γηΙ( 1ο σοποτα] {ορίο ὙγἨ]ο]ι Ίο 

Ἠαά «οπωππεποθᾶ 1η {ο {ΟΓΠΠΘΓ οἹαρίοτ; απιᾶ υ]ῖ]ο Ίο είαΐος ἴἶιο ἨαππαπΙϐγ 

οἱ ιο ΝΠερδίαΠ, αὔττης Πῖ5 5αροτίοΓΙϐγ, εγεπ ἵη 0μῖς Ἠππασπ παίατο, {ο {11 

ΝΟΣΓΥ 4Ώσο]5 ν/ο9ο ἸηδίταπαθπίαΠϐγ ἵπ Ρτοτου]σίησ {ο Ίαν εοπἰτὶριίεά {ο 

Π]αδίταίο 15 σ]ογ. Μοβδία[)5 Ιἰπσάοτα Ία5 πού ου. αρ]οσίοά {ο {ο 

οοπ/πο] οἱ απσεί5. 1έ ἵδ τααπ γ]οπι {πο Ῥβα]πηϊςί τορτοβοηί5 α5 Ἰκἰπά]γ 
τοσηγᾶεὰ Ὦγ «οά, απ ν/Ἰο, αἰποασ]ι ογοκίοᾷ οτἰρίπαΙΙγ βοπιογγ]αῦ Ίούγοτ 
Όλαη αησα]ς, 5 πογοτίλε]οςς ἵη Ἠΐ5 παίατο ποῦ ναδέ]γ Ἱπ[ετίογ {ο ο5ο βρϊτῖί- 

πα] Ῥεΐησς: ἵπ Πΐς ρϊπηϊάνο οοπαἰίίοη, ]ογά οἱ αἲ] οατίμ]γ Οήπσς; απἀ, ἵη ἴπο 

Ῥογβοι ος πο ΜοβίαΙι, ἐμῖ5 6ατηο παίατο ἶ5 ε]ογαίοᾶ {ο αὈδο]ιίο 5ΙΡΤΟΠΙΔΟΥ 

ΟΥοΥ (ο ηἱνειςα. Τ]μο πιοβηίησ ος {πε Ῥεα]πιϊσί, Ὕνποη Γ411Υ ἀανε]ορεά, 
ΤΙΔΥ Ῥο ΕΙΙΙΥ τερτεδοπίοᾶ Ένα: Τηο εαρ]εοίίοη Ὑ]]ο Ἠΐ5 Ἰαησιασο ΟΟΠΩΡΓΤΟ- 

Ἠθηᾶς, αἰίποισΏ 1π τοίοτοηοο {ο Αάαπι οαπά Ἠΐ5 ῬοβίοπΙίγ σεποτα!!ν Ἱν ἵ5 

τοδίτ]ο(εὰ {ο 5αΡΙΙπαΤΥ (πίησς, ἶ5 πουοτί]με]ο5», ἵη τοίδγοηοο {ο ΠΙΠΙΘΠ παίατο 

1686], αὈφο]ι(α]γ απ]παϊ(οά Ῥού] ἵπ οχίοπύ απά ἆθστοο. ῬΕιΐ, 58Υ5 πο ΑΡος- 

46, νο ἆο ποῦ γοαί 56ο αἱ! (Ἠίπσς ἴἶνας 5ρ]οοίεᾶ {ο τπαἩ. 1έ 15 οπ]Υ ἵπ Ἠυτηατ 

ηαίατα 5 οχἰδίίπσ 1η {ο Ῥου5οι Οἱ κ οδις (αῦ Ίνο ο. ἀἴδοσγῃ ἴλλο αρρ]ῖσα- 

ἄοπ οἱ ἔἶια {α]] τηοαηῖησ οῇ {1ο Ἐκαίτη, λαο 5οο Ἠϊπη, νο ῬΥ {αίης προπ 

Ἠίτα ἨπηΠ. παίιτο ἀῑά Ῥεοοπης ΙΠ{ΟΥΙΟΥ {ο αΠπο]ς, ταϊδοᾶᾷ {ο υπίνεγςδα] 5ι- 

ΡΤΟΙΩΔΟΥ 5 ἃ οοΠΏ5ο(εποθ ος Πὶ5 νο]απίατγ ἀαοσταβαίίοι {ο ἀθαίῃ, πνμίσμ, 

Οιγοιισῇ πο ΠΊΘΤΟΥ οἱ ᾳοᾶ, Ἡο Μαῇοτοᾶ {Ο0Υ οΥοτγ οπο: ὅ-θ. Απά 16 αοοοτάς 

πη(] Όιο οματασίοτ απά οοπᾶιοῦ οἳ (οά, οπ αοοοιπί ο{ ὝὝποπι απᾶ Ὦγ γνοτα 

αἲ] (ήπσς νγογο τηαᾶο απά 5αβαὶςί, (Παί, ἵπ σ]οτ](γῖης Πΐ5 πάπηστοις τοάεοτησἆ 

ομ]άγομ, ιο εΠοι]ά εἰοναίο {ο ἴπο ΥοετΥ Ἠϊσ]αςί 5ΙΡΤΟΠΙάΟΥ Οιαεῖτ στοαί ]εαάοτ 

απά Ἰοπᾶ α5 α τογγαγά {ος ηὶς φαΠοτῖησς. Απά (πας Ῥοί] ο (αί ππακος {ο 
αἴοποπιθηί, απά {ΊιοΥ ια ατο {ΠετεΡΥγ τεοοποῖ]εά {ο ἄοά, ἆτο 5οἩ5 οῇ {ο 

54Πῃο {ΑίΠοτ, απά {πεγοίοτο, α]λοισΏ Φανίοιτ απά Τιοτᾶ, πο οοπάοδεσμάς {ο 

τοσαγά ἴ]οπα α5 5 Ῥτοίμτοι, Ίσποο Ἱέ 15 (λαί πο Βοπρίατος τορτοςοπὺ 

πα ας Ποπουτίησ απά Ῥταϊδῖησ Ίο ρτοαύ Ῥρατοπί οϐ αἰ] απποης {πο {ε]]ουγ- 

ΤΊΘΙΗΡΟΥ5 οῇ ἄοά”5 Οµατοὰ; 5 οχργοδδίησ Πὶ5 (τιςύ {η 5 ΠδανοαΠ]γ, Γαί]λοτ; 

απᾶ ας τοοοσιἰκίησ Ἠὶς ἀῑοῖρ]ε α5 ἄθαν ομ(]άτοπι νΥποπα ἄοά μαά σίνοι Πίο. 
ΠπαδπηποἩ, οι, α5 {πο οἨι]άτοι Ῥβτίακο ο{ Ἠππιαη παίατο, ο αἱ5ο αβδαπηθᾶ 

θιο 5.π1ο, ἵπ οτάου ἐἶαί, ὮΥ 5 ρπαϊθθίης {ο ἀθαί]ι η ναί παίατο, ηο τηϊσ]ί 

ἀσπιο[ίδ] ἐμο απατροᾶ Ῥούοτ οξ ἔο ἀθνΙ], απά ἀε]ΐνοι {Ίιοδο νο Ἠαά αἰ- 

παγ5 Ῥ6ςῃ οπε]ανοά απᾶ ἀῑδιατροά γν]θι (οντίβο αρρτεΠοηςίοης. ἘΟΣ 5 Ίο 

ἀἱά πο ππάθτία]κο {ο αβδὶςέ αησε]ς, Ῥαό {ο ῬτοσεηΥ οῇ {αἰλέα] ΑΆταλατη, 1ν 

πγας Ῥτορον απά ἵπ οἸατασίου νη(Ἡ Ἠὶ5 ἀορίση (μαί Ίο βΠοι]ά Ῥο ἵπ σεποτα] 
Ίΐκο Πὶς Ῥτοίμγοη!, Απά 0ἱς, ἵπ οτᾶθς ἐῑαί Ίο παϊσηί Ώ6ςοπ]θ α οοπαραδδιοπαίο 
απά βιΙιβα]. Πἱσ]ιρτίοςί, 5ο α5 {ο Ῥτορίίαίο {ο 5η. Απᾶ, ΠΊΟΤΟΟΥΟΥ, 1Πας- 

ΤΩΙΟΠ α5 Ίο Ἠαίι οκρογίοηοθᾶ {ια ογῖ]5 οἱ (οππρίαίίοη, Ἡο 5 ἴο Ῥοίίου αθ]θ 

{ο 5πο6οΙΠ {οςο νο .γο οχροςοἆ ἴο {ο 5απιο ἀῑδίοβδος: 10-18, 
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οΕΟΤΙΟΝ 11. 

Οπας. ΤΠ.--ΥΠ. 

Ο6ΠΗΙ5τ Α6 ἨΗΕΑΡ ΟΕ αορ᾽5 ΟΗύΕΟΠ ΒΟΡΕΒΙΟΗ το ΜΟΒΕΒ: ἨΝΙΤΗ ΙΝΒΤΗΡὉΟ- 

ΤΙΟΝ5 ΑΝΡ ἘΧΗΟΗΒΤΑΤΙΟΝΒ, 

πε Αρορί]ο που; οπίου5 ΟΠ {ο 5οοοπᾶ Ῥατί οἱ Πΐς φαμ]οο Α{οτ 5Ἱιου- 

ἵπς Ὀτ]εβγ {ο εαροτιοΓίέγ οὗ Οηή5ί, α5 ἴἶιο {ουπᾶάοτ οῇ ιο Οτϊκίαπ ἀἴδροι- 
5α{ΐοη, {ο ἨΤορες α5 Ἠοαά οἱ {1ο ἨΠοῦτονγ, Ίιο αναῖ]β Ἠϊπιςο]ῇ οΕ ἔ]ιο οοσβδίΟΠ, 

{ο Ίπαργοςς έο ορ]ϊσαίίοη ος αθοπάϊπσ Ῥγορετ]γ {ο {ιο ἄοβρε]. Ἠῖς ατσι]- 

πηοηί Ἱππρ]ϊος (μαῦ {ιο Ἰαπᾶ οὗ Οαππαση, γγπίο] Ἠαά δουν Ῥτοπιϊδοᾶ {ο ελα 

ΡαΊανο]ς α5 {ο Ρ]οαδαπύ τοδίάσποο οῇ ἐαῖν Ροβίοτίέγ, να α ΑΥΙΠΙΡΟΙ ο 

Μοβεία]”5 Ἰάπσάοτη Ῥοσυη οπ οατίῃ απᾶ οοηβϊπιιοά ονοτ]αςΒπσ]γ ἵπ Ἠθανοῃ. 

11ο «ΟΠΙΙΠΘΠΟΘΕ ΥΠ] ιο πιοξί αβοοθϊοπαίο αἀάγοςς, {ουπᾶσά ΟΠ ἐ]ο το]α- 

Ώοι {ο ἄοά πν]ίοι Ἠὶ5 {ογοβιίποτς Ἠαά ειςίαἰπθᾶ, απά γν]μ]ο]ι Εμοῖτ ϱρἰτίθαα] 
ἀρδοσπάσηίς »6]] οπ]ογεᾶ. σα τεσαγᾶς Πῖς Ῥγοί]τοι α5 ῬογβοΠς5 «οη5οογαἑοᾷ 

{ο ια 5ογνίοο οῇ ἀοᾶ, απᾶ ρατίακονς οἳ Οµτ]είαπ Ρργϊνίοσος Ἠοανοπ]γ ἴπ 
Ολεῖτ οτἰρῖπ, παίατο, απ α]ήπηαίο Ῥογ[οσίίοη. Ίο πτσος {λοπι {ο οοηβὶάοτ 

αἰθοπήϊναΙγ ἆοδας, γιο βιιδίαῖπς {ιο ἀἰσηϊβοά ο[ῇσος οϐ αβοδία απά Ἠϊσ]- 

Ρτ]οςί, απ ν]ιο 15 {αἱ μ{Η] {ο ἀοά, ΒΥ νγποπα Ἱο Ἰαᾶ Όσοι αρροϊπίεά {πογοίο, 

45 Μοβος 5 αἶ5ο ραἱᾷ {ο Ἠαγο Ῥαου {αἰθμ] ἵπ αἱ ἄοά”5 Ἠομςο ου {ΑπιἹγ, 

Όιο ΟἨατο] οἳ οἱ. Το εἰτοησίποης 5 οχλοτίαίίοι Ὦγ Ῥοϊπίπςσ οί ο 

5ρογίοΥ ϱχοθΙΊοπογ οϐ (5 οχίγαοτάἴπατγ Ῥογβοπᾶσθ. ο ἴ5 {ο Ῥο τοσατᾶοᾶ 
5 Τηογο Ποποιταβ]ο οΥεπ λατ {αϊέα]. Μορος, ἵη {6 54ΤΏς Ῥτοροτίίοη ας {1 

Ῥιή]άου ἶ5 πιοτο 5ο {ΠαΠ {ιο Ίοιιδο γΥΠίο] Ίιο Ἠαί]ι Ῥι]άσα, οτ αΠΥ Ῥανί οῇ ἴε, 

οτ {ιο {ουπάος ος πο (ΑΠΙΙΙΥ τηοτο γγοτ1γ οἳ τοσατᾷ {πα {ο τΠσπηΏοτς, 

Τηϊς Π]δίταίοπ Ἱππρ]ῖος Πὶς ἀῑνΙπΙέγ, νγη]ο]ι Ἱαᾶ Ῥθυυ πιαἰπἑαίπαά ἵπ πο βγοῦ 
οµαρίος, απᾶ (λογοίογο {πο Ρρατοπίλείίσα] τοπιατ]κς ἵ5 Ἱπίποάιοσᾶ, αί, α5 

ονοτγ Ἠοι5ο ος {απΙΙ]γ Ἰας5 5οππο Ῥπϊ]άον οτ {οιηᾶστ, 5ο Ίο ἴῑαί οοηβἑαθοᾶ 

απά {ουηπάσᾷ α]] πας, ἶ τεα]]γ ἀϊνίπο. ἘΒιῦ ιο Μοαδβεία])ς εαροτίοτΙέγ ἆοαΒ 

πού ἀαροπά 8οἱεΙγ οἩ 5 οκβοπ(ἶα] αῑνΙΠΙίγ.  Α5 ἀοᾶ)ς ασαπίς, α οΟΠΙΡΑΤΙΒΟΠ 

Ῥούποσι Ἠο5ος α5 Ἠοαά οῇ ιο Πεῦταυν ἀδροηδαίίοι απά 1 ο5ας οἱ ἴπο Οτῖς- 

ὕπη, Ἠουνς {1ο στοσίο ἀἰσηΙέγ οξ ιο Ἰαίίου,. ΨΜοβο5 Ἱπᾷοσᾶ νγας Ρε] Ε]νβα] ἵῃ 

αἱ ἄοά”5 Οπατοι αφ μή φογναπέ, απά ἵπ Ομῖς σαρασίέγ Ἡο ἰ(οβήβοᾶ {ο έλοςθ 

ἑπί]ις νγΠ]οὮ πνογο ανοτνναγὰς {ο Ῥο ΠΙΤΙΥ τονεα]οᾶ» Ῥαέ Ομτῖςέ γγας Για] 

35 ΟΠ ονος ο” Οπιτο, οἳ ν/]ο] νο οοπίίπαο {ο Το τὶσ]ιβα] τησπῃ- 

Ῥου5, Ρτον]άοἆ νο Πο]ά {δέ ος ογἰσίπα] Ίορο Ῥο]ά]γ απᾶ οοπβάαπ{]γ {ο ἴῑπθ 

οπά: ΠΠ. 1-6. ) 
Ἠανίπσ μας ἄνανπ οι 5 οοππρατίδοη, απᾶ τοργοβοη{θᾶ ἐπ 5αρετίῖος 

5γοβίηο55 οῇ ΟἨγὶδέ {ο Μοβ65, πο {ακος οοσαβῖοπ Γοπι {ο θἰαίοπιοηίς ]1δύ 
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πηαᾶθ {ο οχΠοτύ {πο Ἡερτον Ολτὶςίῖαπς {ο σιιατά ασαϊπςί {πο αἆναποο οἳ 

5ιοἩ α ἀἱερορίέίοη οἱ τηϊπᾶ ας τηϊσ]ὲ {ομᾶ ἴπ ΑΠΥ ἆοστοο {ο αροδίαογ. ο 

{ουπᾶς 5 οχ]λοτίαί(ἶοῃ οἩ ί1α Ίαησιασο οῇ Ώανῖά ἵπ πο 9ο] Εκα]τα, Τί ϊς 

αποθτίαϊη ὙὙπαίποτ Πο πΊθαη5 {ο ο]οί]ο 5 ονη αἆάτοςς ΙΠ {χο γγογάς οἳ (ιο 
Ῥεα]πῃ, οἳ πΊΘΤΘΙΥ {ο Ιπίοάιιςο (οπα α5 οοπαϊπίησ α. ΤΟΠΙΠΙΟΠ {ο ἴ]ιο αποϊεηῦ 

Ἠερτον», εἴπλῖ]ατ {ο ναί νηιῖο]ι Ίο ἸπηπαθαϊαίαΙγ α[ιουνγατάς οοίΏΊησηΟςς {ο 

ἤιοςα οἱ Πῖ5δ οὗπ σα. Τανίά, 5ροακῖησ Ὦγ ιο Ἱπῃασποο ο ἴλο ρῖπε, 

οχῃοτί5 Πῖ5 παίῖοη ποῦ {ο ποσ]εοί Μποῖτ το]ὶσῖοιι5 Ῥ]εδείησς, απιᾶ {Ἠπι5 Πατάσπ. 

Ειοῖτ Ἰδατίς α5 ἀῑά ιοῖτ {οτείαίΠρτ5, γιο ἰτῖοὰ απά Ῥτογοϊκοά ἄοά 1π μα 

ν]άσγπαδς, ν]ιοτο Ίο παἰτασἱοιΙδΙΥ δαδίαἰποά (Ἠοτα {ΟΤ{Υ γεατ5, ἀππίπσ υγλ]ο]ι 

Ροτῖος, ἵπ οοηδοσποο οἱ (λαῖτ ΙΠΠάΘΠίΥ απά Παβίια] ἀἰδτοσατά οἱ (ιαῖτ 

Ῥεπε[αοίοἨ, {Πογ Ίγοτε πηαάθ {0 ὙγαάοΥ {λοτοαῖη, απ] χο «οἰοτωπ {μτοαῦ (ναί 

6ιογ 5ιοι]ά {1 ἵπ λαί ]άστοςς απά πεγοεν οπίος ση] ϱοδμια ΙΠίο {πο 

τοςδύ Ρτοτηϊδος 1η ΟΔΠ88Π Ίγας αοοοπαρ]δμοά. "ΤΗῖς οχμογία(ίοη οἱ {1ιο τογα] 

Ῥεα]πι]ςέ ἵς οχίοπάσά ἵπ ἔπο Ἡρίσίίο: Ταο Ἰοσᾷ, Ῥγοί]νοι, 1οδέ α γν]ο]κοᾶ, 

υπρο]ίανίησ ἀἱδροβίδίοη Ἰεπά γοι {ο αροδίαἤζο. Όπ ιο οοπίτατγ, πηή]ςέ 

ἄππο απά ορροτπΙέγ ατο 511 αβοτάσά γοιι, οχ]οτύ οπθ αποί]ιοτ οοππα]]γ, 

Ώιαί δἵη τηαγ πού Πατάοη γοι ΡΥ 15 ἀθοεϊ[α] Ιπδϊπιαίίοης; ({ου νο οοπίπθ 

{ο Ῥατίακο οῇ {ο Ῥ]οδεῖησς οἳ α απίοα να ΟἨτῖςσί οπ ο οοπα[θίοτ οἱ 

β{οπά{αςί απιά. ρογπιαποπέ αἆπΠοτοπορ {ο οι οπσίπα] οοπΠάσπσο :) υη]]ςέ ἔἶιο 
Ίαησιιασο ο 1ο Ὦβα]τα ἶδ αΡρΙοαΡΙο {ο γοιτ οοπαἰοπ, ἆο ποῖ, κο γοιτ 

υηρο]ονίπασ αποθδίοΓς, Ώασσοπιπο οράιταίο απά Ἱπρεπίξεηί, Τον, οοπθίᾶοτ 

πο {ου ντο (αί αβίοτ Πεατῖησ ο” οΏοις οἱ Ἱήπάπαςς Ρτονοκοά Πΐπη, 

ο} α5 1 πο (ο π]ο]ο Ῥοάγ οἱ έιοςο νγ]ιο οατπο {Τοτη Ἑσγρί τιπᾶσΥ ἔἶο ἀτου- 

Ώοηῃ οϐ Μοβο8 γι γ]οτα γγας Ίο Ιπάίσπαπε {ογύγ γοαι52 γας Ιέ ποῦ 

πη( εμας γ/]λο]α εἴπ[α] σοπεγα(ίοι γ/ηο5ο ο,γ0βςςος {6]] ἵῃ ο πγ]άστποςς 1 

Το ν]οπι ἀῑά Ίο 6νοαχ {αί (Ίλογ »Ποι]ά πού οπίοτ Ιπίο (μαί τοςῦ οἱ 15, Ῥιαῦ 

{ο ιο {πϊίμ]οςςτ ΈΤ]ο σεπετα] Ῥτεναίοποο οἱ {πο σι] ἀῑά πο αΏοοῦ (ια 

οετίαϊπίγ απά ππϊνετδαΠίγ οἳ ία ριπϊδαπιεπέ: Τ--18. 

Τ]ι5 γγο 5ο6 {]αῦ {1ογ οο]ά ποῦ οπίοτ Ιπίο ἴἶιο Ῥτοτηϊςοά τοςὲ οπ αοδουπῦ 

οἳ νετ οράπταίο ππῃο]ίο. Τ]μογοίοτο Ιαί ἐεῖτ εχαπαρ]ο Ῥο α γγαγπίησ {ο 
45, απά 1εί τ15 {οατ Ἰορί, ὮΥ αἩπγ ΡοβδΙΡΙΠ{γ, νο 5λου]ά {1 ἴπ αἰίαϊπίησ {ιαῦ 

τος ο{ ἀοἆ, ιο Ῥτοπιϊςο οἳ νο Ίας Ῥουη ]αβ {ο 5: 19, ἵν. 1. Τῖιο ντο 

ἀεποιπεσά ασαἰπεί {ιο ππρο[ονίησ ταςο ἴπ {16 νγ]άστποςς, αἰίποισ] τε]αῖπσ 

᾿οδίοηςΙΡ]γ {ο ιο 5οοπγο απᾶ ροασσαῦ]ο Ροββοςδίοπ οῇ ἴμο Ἰαπά οὗ Οαπααη, 

Ἱπρ]ϊος (ἶιαῦ {1οΥ γιο Ῥοἵδεγοτο ἵπ {Ποῖγ Ἱππροπίίοπσο απἆ ππβε]ίαβ 5Πα1] ο 

εχε]αᾶεά {γοπα {1ο οπ]ογπιοπί οί ἴαί Ποαγοπ]γ τοςὺ οἱ γγ]ιίο] 16 γγας αν 5ΥΤη- 

οἱ: απᾶ πο οχ]οτίαίίοι αἱδο οἱ Γαν]ά ἶ5 (οιπάσᾶ οπ ἴᾖο 5απιο ρηποῖρ]ο, 

Ἠαν]ίης ἵη γίουν ἐπίς τα ἡπιαίο αρρ]ἰοαζίοι οἱ {11ο ἔθτπι, {16 αιή]ου Ρτουθοάς: 

Έουγ νο Ἠανο σ]αά άΐπας ρτου]αϊτησα {ο 115 ας {1ου αἶςο αᾶ, Ῥαέ ἔἶιο ἀθσ]α- 

Τα{ΙΟἨ5 γΠΙο] {Πογ αυτά γατα ππρτοβίαῦ]α {ου γναπὺ ο {16 ἵπ ἴ]ιο Ἠσατοῦς, 

Έος, ἵη αἲ] ασᾳς, ἵέ ἶς Ῥε]ίουοις οπ]γ νο οπίου Ἱπίο {αῦ α]Ηπιαίο απᾶ ἀῑνίπο 

απᾶ Ἰο]γ τοςέ γηὶοι αοά ἀαδίσηαίες α5 2γογεγίη ἠὶ. πας, Ἠ]ιοιι Ἱο 5αὖς, 
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[νου «α]] τοῦ οπίοτ Ἱπίο πι γεδί, Ἱο ΤΊΘΑΠ5, τοςῦ {Τοπ ἸαΏοι1ς, 5οἩ τοςδῦ α5 

ο 15 τορτοβοπίοᾷ α5 οπ]ογίησ ΨΊιοη Ίο Παά Πηϊδ]οα ο νγοτ] οἱ ογοα{ίοἩ, 

απ (ογοίογο 16 ἵ5 φαΐ, ή γεδί: -Ὁ.---Κοορίπσ ἵπ νίευ; ΠΟΥ {1ο βίαΐίθ- 

πηθΏ{ Ῥοίοτο πηαςο, (λαῦ έπο τοδύ 1η πο ]απᾶ οἳ Οαππααπ γνας οπηρ]οτηαίίο οί 

Ἠθανοαπ]γ τοςί, απᾶ {λοτοίοτο, εἶαῦ ἵπ {1ο δα οῇ {πο γγοτᾶ α παηςίοτ {νοτη 

Όιο οπο Ἰάσα {ο ἴο οίπον ταϊσηέ παίιτα]]γ {α]κο Ῥ]ασο, Ὑ6 ΤΏΣΥ {Πο πηοτο 

τοπᾶΙ]γ {ο]]ουυ ιο απέ]οτ”5 (ταῖπ οἳ ΟλοιςΗί. Α5 ἀοά)5 τοςί ἶ5 ιπάοιρίαᾶΙγ 

{ο Ῥο αέίαϊποᾶ Ὦγ 5οππο---α]ίποιισΏ {πο ἱπιρεπ]ίοηί απᾶ ππρο]ονίης, ἔο γΥΠοπα 

Ι6 να {ΟγτηστΙγ οῄογοᾶ, {α]οά {ο 5αοιγο Ἱῖ---ἴε Ἠο]γ ΒρΙτῖό ασαῖη, ὮΥ ἴ]ιο 

τποπ{Ἡ οῇ Ώαν]ά, απᾶ {Ἠοτοίοτο Ίοης αἴἴος ἔιο Ἠερταινς Ἰαᾶ Ῥοσμ 5ομέ]οᾷ Ίπ 

(απαση, ἀοδίσπαίος α οογίαϊπ Ροτίοὰ {οι οχἰδέίπσ, απά οχ]οτίς {Ίοτη ἁπτῖηπσ 

Όιαί νοτγ Ῥοτῖοᾶ {ο τοβοπίαπος απ {αϊ(λ απά οῬοάίεποα, ἵπ οτάςΥ (αί {Ίπογ 

π]ϊσῃε 5οοιγο {πο τοςῦ γ/ΙοἩ Ίνα5 {ο οοπιθ Ιπ ιο ΚΙπσάοπα οἱ σΙοἩγ. Έος, 

ΒΙΤΕΙΥ, Πας ἴἼοτο Ῥδομ πο οίμοτ τοςδύ ἵπ οοπίοπηρ]αίίοπ Ῥας (μας αοφαϊτος 

ΏιτοιρΏ {ο α56ΠΟΥ οἱ /οδμπα, Γαν]ά νου] πούῦ Ἠανο 5Ῥοκοι οἱ αποί]οτ 

Ροτῖοᾶ (Παπ {ιαί απίοοοᾷοπί {ο {ο οπίγαποο Ἰπίο ίππο Ῥτοπηϊδοά Ἰαπᾶ, {ο Ῥα 

οππρ]ογοςᾷ Ἱπ Ῥτορατίησ {οΥ αἀπηϊςδίοη {Πογοίο. Ἴποτο παιδί, {οτείοτο, Ρο 

Ἠο]γ απιά Γαΐιτο βίαΐο οϐ τοδί απᾶ οπ]ογπιθηί, {ο Ῥ]οςῬς {Πο Ῥοορ]ε οῇ (αοᾶ, 

Απ Ίο γ]ιο αί] οπίογοά Ἱπίο ναί τορί οἳ (ἀοᾶ, λα] οοαςοᾷ {γοπα Ἠῖς ΟΠ 

{οϊ]ξοπαο ΊγοτΙ5, ας (αοα 15 5αἷἆ {ο Ίανα ἆοπο {γοτη {ο5ο ΥΠΙΟΠ Ίγογο ΡΤΟΡΕΣ 

{ο πα: ϐ--10.---Ἠο πο τοπα’ς Ἰὶς οχΠοτίαίίοη {ο δαγηοδύ οπάρανοιτ, 

αρροα]πσ ασαῖῃ {ο ἴἶιο οχαπιρ]ο Ῥο[ογο αἀάιοσᾶ, απᾶ αἱεο {ο α ἆπο τοσατά {ο 

ος” τονοα]εά ἀαο]αγαίίοης, νγπῖο]ι Ἡςα οἹατασίοτῖσος α5 οποτσείῖς, απἀ, ]κο 

ἃ Όγο-οάσαά βνγοτὰ, Κοσπ απᾶ Ῥονγογ{α], ροποίτα ης (Πτουσῃ {Πο νετγ Ιππιοςί 

5ου]. Τπμοη, Ὦ} η θ.5Υγ ἰταηδίοτ {ο ἀοά ιαῖτ απί]οΥ, ηο ταρτεδοηί5 6ΥοΤΥ 

ογθαίπτο α5 οπέ]τα]γ απά (οτοισΗ]γ πιαπ]{ος6 {ο Ἠϊπα, Ίππο Υ] οα11 ποπ {ο 

αοοουηό: 11--19. 

Τ]ιο απού ΠΟΥ’ ΤΟΠΕΥΥ5 Ἠὶς οχλογία Ίο {ο ῖς Πεῦτοαυν Ῥγοίμτοῃ, {οππᾶεἆ 

οἩ α οοηδιἀσταξίοη. νγῖο]ι Ὠο Ἰαςᾶ αἀναποσα αἲ ἴιο οοπο]αδίοη οἱ ία Πγδί ρατό 

ο ΐς νου. Ἡο ασαίη Ἱπίτοᾶιοος κ; οδ15, ο Φοη οϐ ἀοά, α5 α Ῥτίοδί ο/ πο 
οτάἵπαιγ οἸαγασίοχ, οΠ6 Ἠ1ο Ἠαίῃ Ῥαςδοά {τοις 1ο Ἠθανοῃς, απά νο, ἵπ 

Ώιο τηοξί οχα]ίοᾷ απά σ]οτῖοας οοπάΠίοῃ, ααἲ5 α5 οἳτ ορ]οςίῖα] Ἰήση-ρτῖεςέ, 

Οι (ποσο αοοοιηί5, Ἡο σος ἴΊοπι {ο αἄμοτο ΠΤΤΩΙΥ {ο λαί Ργοβοβίοπ οϐ 

Οπ]ε Παπ νγη]οἩ λογ Ἰαά {ογπποτ]γ τηαᾶο. ΤὈϊσηϊβοά ας 5 οι ήση- 

Ρτ]εςέ 15, πο ἵ5 αἶδο αΡ]ο {ο βγπιρα(λῖζο πι οἳΣ ΥΓΘΑΙΠΘΡΡΟ5, 5ἶποο Τα Ἰαά 

Ῥουπ {οπηρίαά ἵπ α]] γοδροςσί5 ]]κο οµγφε]νος, οχοορί 5ο {1τ α5 ουν εἴπ[α]ηοςς 

πγου]ά τηα]κο α ἀἱῄθτοποο. Όπ Ῥοῖ] ἔἴαςα στοππᾶς, {Ἠαπ, ἴμο ἀῑδιπσιϊσμοα 
απᾶᾷ 6ο]οκί]α] οχα]ίαίοη απά {1ο αγπιραμεθῖο ομαγασίοτ οἳ 1ὶς βασοτάοία1 
Ῥοτδοπασο, Ίπο Ἱην]έος {ο αρρτοαςἩ {1ο στασίοι5 πια]εδίγ ος ἄοα, ἵπ οτᾷευ {ο 

τοροῖνο 5 Ῥτοβετος ΤΠΟΤΟΥ, απ {ο οῬίαϊη βννοισ {ΟΥ 5οβ5οπαΡ]ο αβδἰδίαησθ : 

14 10. ο ἴἶλοιπ ρτουθαᾶς {ο ἀοφοτίρα ἵπ Ρρατί {ο παίιτο οῇ {πα Ῥτοςί]γ 

οᾖῃσοθ, ἨΝΤΙΥ 16 να οοπεΜθαίοᾶ, απά υ]ιαῦ ἀπίῖος απᾶ τὶρῃηί5 16 Ἰηπνο]νος. 

Ένοαιγ Πσ]-ρτϊοςδύ 15 α Ἱπππαπ οῄ]οου, αρροϊπίοα 1Π ιο Ῥ]αοο απά οἩ {16 
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Ῥο]ια]{ ος πηςΠ {ο αοέ ἴη το]αίίοη {ο ο, {ο ργοςοπί {οί σγα(αβι] ασἰκπονν]- 

εἄσπιοπί5, απά {ο οΠον Ργορϊμαίοτγ 5ασπίβοςς {0Υ 8ἵἩ5. Ῥεΐησ Ππιςο]ῇ 

Ῥγερδοά Ὦγ Ἠαππαπ Ἱπβγτηϊίῖο5, 6 ἵ5 αΡ]ο {ο οοπιραβεϊοπαίο Ισποταπί απιά 

Ἱποοηφίάσγαίο γ/απάσγου5; απά, {ΟΥ {ο 84Π1ο ΤΘΑΣΟΗ, 6 Ῥδσοπιος ΠοςςβΒΑΤΥ 

{ο ο(ον αίοποπιεπί {οΥ Ηϊτηςε]{-α5 υνα]] α5 {ου ο Ῥοορίθο. Το ποποιτ οἳ 

Ομίς οβ]οο οπηπού Ὦο αβδαπιεά Ὦ} αΠΥ οπο6. Ἠο αἶοπο οαἩ τ]σ]ί{Ι]]γ ππάοι- 

{κο 16 ο ἴς ἀνίπο]γ οα]]εά (Πογείο, 45 ΑαγοΠ Ὑγαδ. Απά αοοοτᾷἹησ]γ, 

Οιτὶςέ ἀῑά πού σ]οτί(γ Ἠἰπηβο]{ ἵπ Ῥοσοτηίηςσ α 5ο] οοηςθϊ(πίοά Πϊσ]ι-ρνῖοςί, Ῥαί 

ας Ἰηνορίθά σνι 015 οοπιπηϊβδῖοι ὮΥ Πΐπα γιο, ἵπ ταϊκίπσ Πτα ἔγοπα Ίο 

ἀσαά, ραΏ]1εΙγ απποιησθά Ἠίτη α5 Ἠὶ5 Ποπουταβ]ο απά σ]οηίβεά Φοπ; α5 ηο 

ἀοσ]αγοά αφδο ἵπ ο 1106] Ἑραίπι, Τμοι ατί α Ῥτϊαοςέ, πολπαπσοαῦ]ο απιά 

ονοτ]αδίίπς, αοοοτάῖης {ο {ιο ταπ]ς απᾶ ]ήκοηοςς οϐ Μο]ο]ίφοᾶο]κ.  Ιπ ἴῑιο 

Όπιο οἱ Ἠἱ5 Ἠαπο(α ον απά Ἱποαγπαίο οοπάϊίοι, α]ιοιισῆ Ίο ο[ογοᾶ πρ 

πηοδύ οαγποςί οπίγοαί(ἶος απά 5αρρ]οαίῖοης {ο ΐς ἀοά, γ]ιο γγας αθ]ο {ο 5ανθ 

Είπα {ΤΟΠ {1ο 5οτγουτς ΥΠΙΟΗ ο ἀαργαεσαίοᾶ, απᾶ γ/ας Ἠοατά απᾶά ἀο]νογοᾶ 

{οΙΏ {Ίο απσιϊςῃ οἱ κο] υνμίοἩ 5ο εχοοσάἰησΙγ ογογν]ε]ηιοά Ἠίπα: γο 

Ώιοις]ι Ίο νγετο Ῥοη, απά (Πογείοτο Ἠϊσίι ἵπ {Ἀνοιτ απά ομίοβ Ἱπ αβοσίίοι, Ίο 

Ἰοαγπαᾶ, {Τοτη {ο ςαΠοτίησς νγίοἩ Ίο βιςίαἰπαᾶ, {ο οχροτίοπος ναί 16 ννας 

{ο οΏςΥ ἴἶιο τοπϊκίήοπς οἱ 5 Ἠοιγ Εαί]λοι”ς αν].  Απά, α5 α τονατὰ {οτ 
Όιο οροάίοποο ἨΥΠΙΟΝ Ίο γἱε]άσᾶ, ἴο νγας εἰοναίοᾷ {ο ιο πιοδῦ οχα]έοᾷ απιά 

Ε]οτίοις ἀἰκποίϊοη, ἐμαί οῇ Ῥοΐπς ]ονά οἳ ιο πίναγςο, Ὦγ οοΠβοφιιοπςο ο 

ΙΕ Ίο Ῥοσσπιο {ο οα115ο απ απιί]λου οἱ ογοτ]αρίίπσ «α]ναίίοῃ {ο αἲ] πν]ιὸ 

ΟΡΟΥ Ἠίπι, Ἠανίης Ῥεοπ ραβ]ο]γ Ῥτοο]αϊπιοά Ὦγ ἄοά Πϊσ]-ρεῖοςί αοοοταΐηςσ 

{ο {ο ταπ]ς οϐ ΝΤε]οπίςεάεἷκ : ν. 1-10. 

Ἠορροσίῖπς 5 Ῥουςομ, Ῥτοσσθάς ἴ]ιο υη]ίου, 1 Ίανο πιιιο]ι {ο δαγ, Ἠν]ίοἷι 

Ἱ6 τηαγ ο ἀϊβιοπ]έ {ο οχρ]αίη {ο γοι 5ο ας {ο τπακο 16 ραγίοσί]γ Ἱπίο]]σίρ]ο 

αγά «ΊθαΥ; ον/πᾳ, ποῖ 5ο ΤΩΠΟΠ {ο {1ο οἈκοιπΙίγ οἱ ιο ει,]οοί, α5 {ο γοιτ 

ἆα]ηοςς απά Ἱπαίίοπῆοηι. Έοτ νηή]εί, 1 γγο οοηδίάον {ο Ἰεησίῃ οϐ πιο 

ΙΕ ας. οἸαρβοά εἴποο γοι οπιργασεά {ο (οδρα], γοι οιισμέ {ο Ὦο 5ο 

ΔιοτοισΗΙγ αοφιαϊηθεά υγ 1ΐ5 ἀοοίτίπος α5 {ο Ῥο οοπιροίοπίέ {ο {θασ]ι 
οίιοτς, γοι τοφιτο {ο Ῥο {αασμέ ασαϊπ γοιτςο]γος 15 Υευγ ο]επιοπίαγ 

ΡγΙΠοΙΡρ]α5, απά απο Ἰκο ο]άτοῃ νο τοφιιῖγο ταῖ]]ς, απιά οαππιοῦ ἀῑσοςί 5ίτοις 

[οοά. 1 ανα επιρ]ογοά (μίς βσιτο, Ῥεσαιςδο οΥοτΥ υγοα]ς απιά Πποχρονίοποσᾶ 

Οιτὶκῖαη, νο πιαΥ 1π (ή τοβροσί Ῥο οοτηρατθά γη] ἴἶιο {οοῦ]ο Ἱπβιπί ῑαῦ 

ΠηΡΙρος 195 τηοί]οτ”5 παῖ]]ς, οαπποῦ πάογείαπᾶ απά αρρτοσϊαίο ἴ]ιο ἀοοίτῖπο 

οἳ τὶσμίοοἈςησςς, ο ἴο {111 το]ἱσίοις θγδίοπα οϐ ΟἨπῖέ,. Ἠο οαηποί Ῥοατ 16 

εί. ΤΠ τηιςέ Ῥο τοφθινεά {ΟΥ {ο τηογο αἀγαποθά, Ἠν]ιο Ἠανο στον ἵπ 

Όιο 6ναοο ΟΓ {ιο οβρε], απά Ἡ]ο πΙΥ Ῥο ]κοποᾶ {ο Ῥοτδοης ος πιαέατο 

σα, Ἠ]ιο5ο Ῥογοερίϊνο {αου]ίος, Ὦγ Παβία] οχοτεῖσο, οπαῦ]ο {Ἰοπα {ο ἀῑδίίῃ- 

Ειςῃ Ῥοίνοοη σοοᾷ απἀ ον]: 11--14. 

ΑΙίοιισ] {ο Αρορί]ο Ίιας «Ροζοη ἵπ {ο πιοδέ σοποτα] ἔοττης οῇ ἴ]ιο Ἠ6- 
Ῥγενν5 νοπη Το ἶς αἀἀτορείπα, γοῦ 1έ ἵ5 ποῖ {ο ο ἀοιρίαᾶ ἰιαί Ἠΐ5 Ιαησαασθ 

πηιδύ Ῥο {αΚοι νη(] οοπβἰάοταΡ]ο Ππαϊέαδίοης, Ὀοί] α5 {ο ιο ἀοστοο οἱ 1Πεχ- 
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Ῥετίοπος Ἱπίοπᾶσά απά ιο οχίοπί οἱ ο οοηδιτο Ἱηρ]ίεά, «Α Ἰείίετ ἆθ- 

εἶσηοί {ου Ίαγσο οοπητηυη](ο5 οοα]ά Πατᾶ]γ Ῥο ολογνῖδο ππάρτρίουᾶ. Ίγαύ 

{ο]]ουνς, Πιοτοίοτο, 15 πού αἲ αἰ] Ἱποοηβίδίοπί υγ] ίο τορτοδοπίαἶοι ]αδί 

πηαάο. Τ]ο βγεί γγοτὰ οἱ χο οτἰσῖπα], νηίο]ι ἵ5 απ. Ἰαίῖνο ραγίίσ]α, ἶ5 ογ]- 

ἀαοπί]γ ἵπ Ἰοσίοα] ἀαροπάσποο νγῖθι ναί σοες Ῥείοτο. 19 τπαΥ Ῥο {5 οο- 

ηοοίοά υέ]ι {1ο τοπιατ]ς {ας Ίο Ἰαςά τησ]. ππαίίαοτ {ο ἀἴδοοατεο οἱ Ῥαΐ 16 15 

τηοςί οἱοδα]γ αἰ]ῖοά νγῖθι ναί Ππππιοᾶἱαίο]γ Ῥτοσσάος. Τμδ: Α5 ουοτγ ἆἱς- 

αἱρ]ε ἵ5 Ργοδαπιθἆ {ο ο ἀοδίτοις οῇ αἀναποῖπσ ἵπ Οµτϊδίαπ Κπον]οάσο απά 

ομανασίου, 1εῦ 15 Ίοανο {1ο οἰεπιοπί5 οἳ ου το]Ισῖοη, απά Ῥτουσθά {ο α Ώλοτθ 

Ῥετίοσί ἀονε]ορπιοπό οἱ έο (γιο παίατο οἱ ΟµτςαπΙ(ψ. ΄ Τιοῦ α5 πο ασαῖπ 

18Υ ιο {ουπάσίίοἨ, ταροπίαπσο παπηδΙγ {οτι ἷα γγμίο Ῥτίηρς ἀσαί απά 

ταῖπ, {η ἵη ἄοά α5 ἴλο στοα ορ]οσῦ ο{ Ἡορο απά {πας ἴμο ἀοοίτίπο οί 

Οµ]κίαπ. Ῥαρβίσπι, ἔπο οροπ ανούγα] απά οοπβγπλαθῖοη οἩ 16 ἵπ ο αροδίο]]ο 

τ(ο οἱ ἴ]ιο Ἱπιροβί(ίοι οἱ Παπᾶς, ἔῑιο τοδιχγοσξῖοἩ, απά {1ο βπα] Ιιάσπιεπί, ἴπο 

αγγατᾷ οἱ γγμίςἩ 15 {ο Ῥο Ῥογππαπαηί. Ίο Ῥτοροβ6ς, {ετοίοτο, {ο Ῥτουθοά Ιπ 

Ἠὶ5 «ογ5ο οἱ Ιηβίγασξίοηῦ, γη] ἆο Εῑῑῖς, 1 αοά Ρονπαῖς. ΤΠο τοβδοπ οὗ πί5 

ταοκο]γο Ιπππθβα{ε]γ {ο11ουν5, παππα]γ, {ο 5ίοησίµει {Ποπη 1π {1ο {ἱ61, 5ο α5 

{ο Ῥτονοπί έΊοπη {Τοπα αρορίαἰζίπσ. Το ἀορίοί5 ιο Πογτοι5 ο 5Ι6Ἡ αν 6Ο- 

ἀϊδίοι, Ὦ} αβηνπηῖησ ιο ἱππροββ]ρί]]έγ, οτ αἲ Ἰομδῦ (πο οχίτοπιο ἀῑμει]έγ, ος 

ΤΟΘΟΥΘΙΥΥ. ΠΟΥ Ὑ]οςο 5οι]5 Ίανο Ῥθεπ οπσο οπ]σΠίοποᾶ, Ὑ]ιο Ἠανο Ῥοσπ 

6 οα]]οᾷ οαξ οἱ ἀατίκποςς Ἱπίο ἄοά)5 τπαγνε]]οις Πσ]ίΣ απά « {αισί ὮΥ3 

Είπα} οἶί]μοι (τοιισΏ ο ονάἴπατγ ος οχίταοτάἴπατγ σας γ]ίο Ἠο ΤΠΑΥ 

ΘΠΙΡΙΟΥ: ψΊιο Ἠανα Ἱπιρίραα γι Ἱπγνανά 5αἰ5ίασοι {1ο Ἠοανοπ]γ οοπι- 

τημπἰζα{ἶοης οἱ {μο ΠΠοἱγ Βρίτίέ, απᾶ Ῥατίαοιι οἱ (Ἡοπα 1η 6ΟΠΊΠΠΟΠ νη]ι ἐμοῖτ 

Οµτςίίαπ Ῥτοί]τθις (ογ Ἠν]ιο ανα οπ]ογοᾶ {ο σοοά « γγοτά οἳ αοά νο] 

Ὦγ ιο ἄοξρο] αί]ι Όσοι ργοπσλεά τπίο”} Όνοπῃ, αιᾶ πο οποτσοί]ο ΙπΠποποος 

ΟΡ {ιο ΝΠοςείαἰς ἀἱδροηξαίίοι; απά Ὑ]ιο γεί Ἠανο αροδίαίχεά {γοιη έἶιο πα] 

απά γο]αρδοά Ιπίο {είν {ογΠ1οΥ οοπΘΙθίοπ ο 5ἵη απά ουγοιΓΣ ἴ]ογ οαηποῦ αὖ 

α]1. οἳ, 1 αἱ αἲ], ποῦ νηίμοιό οχίγοιηο ἀἱΠΠοιΠ(Υ, ο Ῥτοισ]ί ασαῖη {ο α δίαΐο 

οἱ τοροηίαποο απά στασο. Τμο ΤΟΒΡΟΠ 18 Ρἰαίῃ.  Ἔμογ 5πον/ αλ οράπταίο, 

πςοπδϊρ]ο οοπαἰίοι οἱ Ἠσατί, απᾶ, Ὦ} οχροβῖπσ ΟἨηςαπΙ(γ {ο 5Ίαταο απά 

Ἰσποηίηγ, ΙΠΑΥ ο βα]ᾷ {ο ογαοῖ{γ α 5οοοπά {πο ιο 3ου οἱ ἄοά, απά {ο οκ- 

Ῥο5ο Ἠίπα {ο ρα] ἀϊδσνασο: γ|. 1--6. 
ΤΠή5 {οαγβα]. τορνοξομίαίίοη οἱ ιο τοι] οἱ πάιογοποο, ποσ]οσί, απά 

ανιδο οῇ Ίομς ομ]ογοά Ῥιϊνί]οσος, ἵ5 Πηηδίταίεά Ὦγ α οοπιρατίδοη ἆταγνῃ 

{οιη αστἰοι]έαγο. Ἔ]μο ο] ναι ΚΙπάΙΥ ἀππ]κοία ἵπ ιο ᾖοφιιοπί 5Ἀογγος, 

αγά οοἩδοηιιοπ{1γ Ῥοαγοί]ι 165 Ῥνοάιισίίους 5α]έοά {ο {ο γγαπίς οἱ οδο {0Υ 

πλλοτη 1 15 οα]ἠναίος, ἵ5 πιαἆο αὈιπάαπ(]γ {οτίί]ο Ὦγ ἴἶιο Ῥ]ορρίης οἱ ἄοά. 

Ῥηή, ο {ιο οοπίτατΥ, πο σοι γΥλίο], ἵπ αοοοτάαποο μέ πο ρπλϊνθ 

εοπίσησο, Ῥοαγοί] ποίµίπς Ῥαέ Ῥγῖους απ {πογης, Ῥοΐης εαῇογοά {ο 1ἱο ν/αρίο 

α5 ΙΗΝΥΟΓΙΊΙΥ οἱ {]]ασο, ἵ5 οχρορος {ο ἴ]ο οπγ5ο, απά αἱ ]α5ί 165 Ῥγαπαῦ]ες απά 

4 1)ει, ἡ. 9, 1 40η γἱ. 45. Ίδα, 11γ. 19. { 1 Ρεί. 1, 25. 
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Όιοτης ατο αἲ] Ῥαγηος απά π{έοτ]γ οοπδπασᾶ. ΕΙ επιρ]οπη οἱ ἴἶιο οράπταίο 

ΙΠΠΟΥΣ, Ίγ1ο5θ 1ἱ{ο Ίια5 Ῥαει 5ροπί ἵπ πβδε]ο55ηθ55 οἵ π]σκεάποξς, απά ν]ιοβο 

οπᾷ 15 “ ἀοσίγιοίίοι ΕΟΠ1 {Πο Ῥτοδεποο οἳ ιο Τμοτά, απιά {γοπη ιο σ]οτγ οϐ 

Πἱβ Ῥοψετ.. μι ιο νίουν οῇ βοβοπίπς {πο 5οοπαῖησ Παγδ]ηοςς οἱ {ιο 

Ἱππρ]οὰ οοἩδ"γο, ία απίΠοτ πιοδύ αβοσ(ϊοπαίαΙγ Ῥτοσθος» ας {ο]ονν5. Ῥαΐ 

οἱ γοι, Ῥε]ονεά, 1 ομοτίδα α Ῥείΐίοι Ἀορο, ονεη ἴλαί οῇ γοιτ ονοτ]αξίίπσ ςα]- 

γαίοη, αἰίποισ], πα (ο αποςί τοσατὰ {οΥ γοιτ γγοµίατο, Γ αἀάτος» γοι ἴπ 

Ομ γετγ Ρ]αΐη απά ἀῑτοοῦ παἨποΥ. Του ἀοά, « ιο ση] τοπάοχ {ο 6ΥΕΤΥ 
ΤΠΑΠ αοοογάῖηο {ο Πὶ5 ἀοοᾷδ, 1 εαπποί {οτσοί (1ο5ο ΟἨπδίίαπ ]αβοιτς ο{Ίονο 

πηίσΠ, ἵπ οτάστ {ο Ῥτοπποίε Πὶ5 6ΙοΥΥ, γοι Ἠανο Ῥοτίογπησά, απά ατα β/ἴ]] 

Ροτίοτιπῖης, {ΟΥ {ιο Ῥοπεβί οῇ Πὶ5 εαἶπίς. Α5 γοι ανο ἆοπα σοοᾷ Πίο αΠΥ 

οἱ γους βανίοιτ5 Ῥγείμτοη, γοι « 5ο] 1π ΠΟ γδο 05ο γοιν τενατά.Ἰ 
ΟπΙΥ 1 απ εχορθἴπσ]γ ἀοδίτοις (λαέ ονετγ οπο οἱ γοι, υηλοιέ οχοορίίοη, 

5Ίια]] 5ου; {11ο 58Π16 δατΠοδίΠθ55 απά ἀ]]σοπί αἰίοπίίοι {ο Ομτὶςίίαπ. οπαγας- 

ἴ6τ απά οοπάποί, 5ο 45 {ο 8ος1Γο 51ο] α ΓΗ] οοπβάσπος ο6 πορο α5 51ια]] οο- 

Ώπιια {ο ἴἶο οι οὔ Ι[ο: αι γο Ῥο πο »Ιασσίδῃ απά ΙπάΙβοτοπέ, Ὀιας Ἱπαϊέη- 

{ου5 ο{ έλοδο αποϊοπίύ γγοτίλίος Πο, (Ἠτοισῃ {1ο οχογοῖδο ο{ {αἶθι απἀ ραζίεπί 

οπάιταησα, ΠΟΥ 6Π]ΟΥ {ο τοα]Ιίγ οἱ {ιο ἀῑνίπο Ῥτοτηϊςες. ΄ Έοιν ποπ ἄοά 

οοπβγπηθά Πὶ5 Ῥτοπηϊδο {ο ΑΡβταµαπα, πο 5ναγο ὮΥ Πήπιςα]{, έναν νο πο 

στοαίοχ Ῥαΐπςσ εοι]ἀ ΡοββίρΙγ Ῥο εοποοῖνεά οἱ, 5αγἴπς, 1 νη]] πιοςύ οσγίαἰηΙγ 

Ῥ]αο5 ἴ1οο, απᾶ οχοσαάΙηςΙγ παι]Ηρ]γ 1γ ῬτοσοἨΥ: απᾶ 5ο, α[ίου Ἠανίηπσ 

ραθϊοπί]γ οπάιτοᾶ {1ο {τίαἰ5 οἱ α Ίος 5ογῖο5 οΓ γεαΤ5, Πα ἵπ ίο επ ορίαϊπθᾶ 

Ώιο αοοοπαρΗκµπησπθ οἱ ἴο ἀῑνίπο ἀεο]αταίῖοη. Ίου α5 της ἆο Ιπάσοᾶ 

σοποετα]]γ πάτο Ὦγ 5οπθ ορ]εοί 5αροτῖος {ο {οπηδο]νος, απᾶ απ οα{ γΥλῖσ]ι 

18 Ἱπίοπά ες {ο «ΟΠΠΥΠΙ 80Π16 βἰα{οπιθηῦ Ἱ5ια]1Υ {ογππϊπαίας αἰ] ορροβίοι ; 

5ο (αοᾶ, ἀθδίτοις {1ο 1ΠΟΤΘ ΓΙΙ]Υ {ο 5ΠΟΥΥ {λοςο [αι] ομ]άτοιι οὗ ΑΏγαβατα 

πγποτη Ἠΐ5 Ργοτηϊδος5 γοτο Ἱπίοπάσὰ {ο οοπαρτο]οπά ο ἹπιπππίαΡΙ]ίγ οϐ 5 

τηοδύ Ὀοπαγο]οπό ΥΠ], Ππίογροςθά Ῥοίνγοση ]ής νγοτὰ απά ιο νγοαίκηοςς οἱ 

ἠιοῖτ Εν Ὁγ α οοπνπιαίοτΥγ οαίμ.  ἜΤας 1 {οουνς ναί, Ὦγ παονης οί 

αοάς5 Ρτοπιΐςο απ Πΐ5 οσα], ἔντο Ἱπηπππίαρ]ο (Πἱηρ5 α5 ποροβρατϊ]γ πο α5 

Όιο ἀῑνίπο παίέατο Ι{8ο]έ, γγο, ν]ιο Ίανο Ποᾶ {οια {ο τι (Ιτοαίεπεά α5 {ιο 

ϱοη5ε“πσησο οΓ 8ἱπΠ, Ιπ ογάσ {0 5οἶζο απᾶά Πο]ά {αδῦ Όιο Ίορο οὔοτοά ἵπ {ια 

(.οβρε], πιαΥγ Ἰανο α 5ο]ά απά νγο]]-5αρροτίοᾶ οοπη{οτ Απά νο Ἠανο Επίς 

Ἀορο, Ροί] απ{αἰ]πσ απά. 5ᾳτο, Υγπίσ], Ἰ]κο απ 4ΠΕΠΟΣΥ, Ἱκθορς {πο 5ο]. βοσπΤο 

4ΠΠΟΠς {1ο κίοτπης οῇ Πα, Ῥοϊπσ βτπα]γ βχοᾶ ἵπ Ἀδανοη, (ας ἀῑνίπο βαποίι- 

81Υ ν/οτο ἄοά εεροοῖα]]γ ἀἴδρ]αγς 5 Ῥγοδοπορ απιά ἀἴδρεηδος 5 Ῥ]ερείηςς, 

απά νο] ἔο Πο]γ οἱ πο]ῖο5 οϐ ιο (πὈογηασ]ε Ῥογοπά {πο 1ΠΠοΥ νεῖ] γ/α5 ἃ 

βγπηρο]. Τπιατο οι {ΟΥ6ΓΙΠΠΕΥ | οδας Ἰαίλ αἱγοπάγ Ργουσᾶςά αδς Ίο Παί]ι 
οπίογοᾶ ἴπίο ἴια Πϊσ]ιοςί Άθανοη, λογο Ίιο ρ]οαάς Ίῃ ος Ῥο]α]ῇ ιο πποπ5 

οἱ Πῖ5 αἰοηῖησ φαογίῄσα, απά Ιπίογοσᾶ ος {ον 15 (1 Πῖ5 {αίμοτ, Πανῖπςσ Ώεοοπιθ 

απ ονοτ]ακίησ Πἰσ]ι-ρτῖοδί, αοοογαἶπσ {ο ἐἶιο ταπ]ς απ Ἰ]κοποςς ο Μο]οβίδοςσ]κ: 

1--οθ. 

51 Τ1ς6βΒ, 1, 9, 1 Ῥοπη, 11, 6, 4 Μαΐί, κ. 45. 
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ΡΟ ΕΤΟΣ Πτι 

ΟπΠΑρ. ΥΠ. 

ΤΗΕ ΡΙΑΝΙΤΥ ΟΕ ΟΠΕΙΒΤ8 ΡΕΙΕΒΤΗΟΟΡ ΒΗΟΝΝ ΕΚΟΜ 118 ΑΝΑΙΟαΥ το ΤΗΑΛΤ 

ΟΕ ΜΕΙΟΗΙΡΒΕΡΕΚ ΑΝΡ ἘΠΚΟΜ ΟΤΗΕΕΒ ΟΙΒΟΓΡΜΒΤΑΝΟΒΡΒ. 

ΟπΑΡ. γΙῖ.---ἴπ 5 ομαρίατ ιο Αρορί]ο επίογ Ἡροη ο 5αῦ]οοῦ οἱ ἴἶιο 
εοπηρατίκοη οῇϐ ΟἨηῖςί 5 Ρτϊοδίποοά ον λαί οἳ Με]ομίδεᾶεϊς, ἵπ οτάοχ ἴο 

«Ἡον; {ΠετοῦὮγ 15 5ιρογιοτίϐγ {ο (αῦ οῇ ἴιο Μοφαῖο βγδίεπι. πι είς 

γιεν; Ίο 5ροηκ5 Πτεύ οΓ {ιο στοπίηος» οἱ Με]οπίδοᾶσ]ς, ἵπ Ἠὶ5 Ῥοῦδοτ, «Παγας- 

ἴστ, απᾶ {ποοης; τοργοδοηίησ Ἠίπη α5 5προτίογ {ο ΑΡταμαπη, {ο τηοςύ 

Ἱοπουτοᾶ απορδίογ απᾶ Ραίτίατοι οϐ ιο Ἠεβτονης, απᾶ {λοτοίογο Ἱπουπαρα- 
ταβ]γ στοαίοτ {αι αΠΥ οῇ Πὶ5 ἀοδοοπάαπί. ΤΠις Πο Ίαγ5 α {οππάαίῖοη {ο 

Ἠϊ5 οοπο]αδῖοῃ, (Πας ο Ῥγιοδίποοά οἳ ΟἨτῖδί, πΥμΙοἩ νας Ῥτορ]μοίϊσα]γ 

απποιποθᾶ {ο Ῥο Ἰ]κο Μοιοπίδοάε]ς, ἶ5 αἱ5ο Ιποοπιραταβ]γ 5προτίογ {ο ἴπα 

Ἰαον1βῃ. Απά ἴπίς τοδα]6 ηο οοπῄττης Ὦγ οί]ον οἴγοιπηδίαπίϊα] ονϊάσποο, 

Της Με]ο]μϊςοᾶσ]ς, Ψ]ιοδο ΠαΊπης Ιπαϊσαίος Πὶ5 οματασίετ α5 α τὶσμίεοι5 

τ]αν; Ἰκΐπσ οβ α Ῥ]αςο σα]]οά Βα]οτΏ, ὙνΠ]οῖ 6ΟΠΥΕΥ5 {ο Ἰάρα ο{ Ῥοποο απᾶ 
Παβρίποββ; ΠΟ Ίπα5 αἱ5ο α Ῥγίοδύ ο{ «/επογναα; νο παθῦ απά Ῥ]οδδεᾶ 

Αὔτα]απα, απᾶ τασθινοᾶ {ποπ Ἠϊπα {πο αοἰσπονι]οάσπιοπέ οἳ Ρτοοράσποο Ἰπ 

Ώιο Ῥαγτησηί ος ἀῑέλος; Ἱνποςο Ῥτίοςί]γ ο[ῆσο απᾶ Ρογ5οη ατο ποί τορςίοτοἆ 

ΑΊΠΟΠσ {ο ]ϊ5ίς οῇ ἨΠεῦτου Ρτϊοςί5, απᾶ ν]ο, ἵπ ιο Ἐσα]της, ἶ5 ἀαε]ατεᾶ {ο 

Ῥο Ίο {ο Ρο οἱ (οάς 1559, ἵπ ἰῖς τοδρεοῦ, ἰπαῦ Ἠὶ5 Ῥτϊοδίποοά οοηίτος 

επ{ϊτο]γ ἵπ Ἠϊς ον Ῥοίδοή, Ῥε]οπσς {ο Ἠϊπι οχο]αδίγαΙγ, {ποτο Ῥοΐπς ἵπ 5 

Ρτϊαεςέ]γ οβ]ο ποϊέλοτ ΡτοάθοθξςοΓ ΠΟΥ 8Ι100655ΟΣ {ο {ο οπο ομ]γ Ῥτὶοςέ ο{ 14, 

Με]ομὶςοᾶσ]ς, πο Π]]5 πρ 15 οηίίτο Ῥοτίοά ἵπ 5 οὖπι Ἱπαϊνϊάμα] Ῥογδοῃ: 

1.9. Όβεοτνο ιο ἀἰσπϊίγ οἳ Ολὶ5 5αοτοᾷ οπατασίατ, Ψ]ο5ο ἀῑδίϊποίίοη γγα5 

εαπηϊεεΙνο]γ τουοση]ςοά οὖοη ὮΥ {ιο ἀἰδιησιϊσ]οά ραίτίατοῃ. πο Τονίί- 

1σα] Ῥτ]οξί5 ατο ]οσα]]γ α{Ποτίσοᾷ {ο τοσαῖνο {ί]ιος ο ἐλοῖτ Ῥτοίμτεη. Εαΐ, 

ἵπ Οἱ οᾳ5ο, ος) Πὶσλ-ρτίοςέ Εἰί]λοᾶ απά Ῥ]εςθοάᾷ οὖοι {λαο {αγουτοά ΑΡτα- 

λαπῃ, {πας Ῥτονίης Ἠΐ5 ον αρετὶοτ(γ. Ἔμο {ογπησΓ οἶας οϐ Ῥτϊοςί]γ 

τοορίνοτς 15 α 5ετία5 ο ππεη ἀγ]πσ απᾶ ]οανῖησ {]οῖτ ο[ῇορ {ο {]ιαίτ 5169005- 

ο!5: Ὀπέ {ίς Ργϊαεςί Ἰνος απιᾶ οχογοῖδος ἴ]ο 5αοτοᾷ ΠΙΠΟΙΟΠ8 οῇ Ἠῖ5 Ῥτϊοςί- 

Ἠουά ἀπτίης 15 γγ]ο]ο Ῥοτῖίοᾶ. Απά ἵέ πιὶσμ ονοη Ῥο ϱαἱᾷ ιαί Τον], Πιο 
{νί]λου οῇ ἐῑναί τασο γγ]οίη ἔἶπο Ίαγ5 αἱ]ουγοᾶ {ο ἴαῑκο Είλες, ἀῑά Πήπιδο]{ ραγ 

ΈΊιοτα 1π {ο Ῥα6γξοη οἱ 5 απορδίος: 4-10. "Τίς ρτορμοίῖο τουοσηϊείοη οΕ 

αποίμο Ρτῖθεί, γη Ίνας {ο Ῥο ἵη α πποςύ ο5δοηέῖα] Ροϊηί Ἰκο Με]ο]μϊδοᾶεί, 

απά τιπ]ί]κο ἴλο Τιον]έσα] Ῥτϊοςί]γ τασθ, ἶ5 ονἰάσποο οῇ {6 ΙπαᾶσααοΥ οἱ Ολῖ5 

εαοοτάοία] βγδίεπη. Έογ 18 ιο ον] Ῥτϊοδίμοοᾶ οοι]ά Ἰανο εβοσίοᾶ ναί 

Όιο {α]]οπ οοπαἰθίοπ ο6 τπαη τοφι]τες, Ἴετο Ὑγοι]ά Ἰαγο Ῥθεη πο ποοθβδῖίγ 
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{ο Ῥιτροδο απά Ῥτοβίεί ιο οδίαρ]ςμπησπ6 ο αποίµον, ἜΤπο Ῥτοβϊοίοι 

Πηρ]]ο5 α «παησο οἱ {ο ρτϊοδίποος, απά α5 015 απά ἴο Ίαν νγογο Ἱπάϊδεο]ι- 

Ῥ]γ οοπποασίεά, 16 {ο11ονν5, (Ίλαῦ ιο οἨαησο οἱ ιο {ογπιοτ Ῥτίησς αἶοηπσ Υθα 

Ιέ α «Ἠθησο 3ἱ5ο ος {ο Ἰαΐθοτ. Απα 16 55ο: {ον ο Ῥουδοι ο ν/ηοια Οῑιῖς 
Ρτοςεδίοι Ὑγας τηαάο Ῥο]οησοά {ίο α ρα νγμίοι εχοτοδοἆ πο Ῥτίοςί]γ 

{ποίίοης. Έοτ 16 ἵδ ον]άοπί λαί ο 6Ρταησ {ποπι ο αάαα; (οἳ, Του ἱς ἷς 

ονἰάθηί, Ώδσσδο Ίο 6Ρταῦς Γοπα ο τιάαἩ,) νο. (ρο Ἰιαᾶ πο οσα] οἸαῖπα {ο 
ΔΗΥ καοογᾶοία] οματασίου. Απά πιοτο ογ]άοπέ 5611 ἶ5 Ἱέ ἴἶιο ονἰάσποορ ἵς 

οοιτοβοταίοά απά πηαάο ἱπάιρίίαβ]ο, Ἱπαδταποι α5 Ι6 ἶ5 Ῥγοᾶιοίοᾶ λα α 

Ρτῖοδί Πα]. αγῖσο Ίϊκο Μο]ομίξοάσις, ὪἨο5ο πΠαίατο απά ΕΓΙΠοίίοΠ5 αγο ποῦ 

η αοοοτάαπος ψηΠία α΄ 8Υ5ίεΠΠ οἱ ροετίδῃαΡίο οιένγατά οῬβογναπσσς, Ῥις Ίπ 

αοοοτάαποθ γι α ἀῑνίπο Πίο ννΠΙος 15 Ἱπάαξίισίβθ]ο, 5ἴπσοο Ίο 15 4Π 6Υο- 

]αδίϊπσ Ρτῖοςέ οἱ ο ταπ]ς οϐ Με]ομίδεᾶεἷς: 11-17. Ἔϊιο Ῥτοσθᾶϊπσ Ίαν 

εοπ]ά ποῦ οΏοχ ιο αἰοποπιοηί, ποτ Ῥτοσιτο {1ο ςαθἰςίασίίοπ, τουοποΙ]ΙαίίοἩ, 

Ῥεαεο οῇ οοπβοἵεπσθ, απά στασο {ο 5οτνο ἄοά αοοορίαΡ]γ, υπο] Ὕγογο 685οΙ1- 

Κα]. Τ6 να, ιοτοίοτο, αηπι]]οά οἳ αοοοππύ οϐ 195 Ἱπαάσοφιαογ {ο πηθοῦ {ιο 

οχίσοπογ οϐ ἴ]ιο ο.δο, απά ἴο ο5ρο] γας 5αρεθαίος, πνμίο Ιπίαοᾶισοά 

Ῥοίίος απά α 5οοιγο πορο, (μας επαβ]ῖπσ τς {ο αρρτοασι (οά νηέ]ι α ννο]]- 

{ουηᾶσά οοπΏάσπος: 18,19. Ἠπτίπεγππογο, ο ο]οπηπΙϐγ οἳ απ οσί]ι νΥλῖοἩ 

νγα5 Ῥοσυ]ίαν {ο πο Ῥτοδϊοίίοη οῇ Οµτϊκ5 ονοτ]αςίῖηπσ Ῥηϊοδίμοοϐ, ἵ5 α οἵχ- 

οππηδίαποο γγ]ο]ι Ἱ]αςίαίος ιο 5αροτίοτΙίγ οῇ πο ἀἱδρεηδαίίοη γη] γΥΠίσἩ 

ἵ6 16 οοηποοίοᾶ {ο (Παῦ ἨνΠίοΏ Ῥγοσσᾶθά. Απά 5ο αἶδο ἵ5 ιο πποτία]1ϐγ αιά 

(αΠΦΙ(ΟΣΥ εματασίοτ οἳ ο ππαΠΥ Παν]ήσαΙ Ῥτ]οδίς οοπίταδίοά γη ἴἶο 

ΡΕΓΠΙΩΠΕΠΟΥ οϐ ΟἨτ]ςέ, ἵπ οοΠβο“Ἱοποο οἱ ἹΥΠίοἩ Πὶς ργιοςίοοᾶ πογου ρας5ο5 

αγ. Τί οοπίπιαος ανναγς ἵπ Ππηδο]{, απά (Πογοίοτο ιο ἵ5 αΏ]α {ο οοπίἵπιιο 

φανῖηςσ αἰ] Ῥο]ίογοτς ἵπ ΠΙΠ1 {ο {πο οπιά οῇ πιο, φἵπου Πΐς σ]ογῖοις απά Ιπέοτ- 

6656ΟΣΥ Πο ἵπ Ἠοανεη εοπίίηιος {ου 6Υοτ: 0-25. Το ἵδ αἶδο ἵηπ πιογα] 

οπατασίοτ απᾶ ἵηπ ἀῑσπΙγ {ο πο Ἠο ἵ5 οἰοναίοᾷ, εχασοί]γ ςαἱθοᾷ {ο οι 

ΑΠί5, Πανῖπσ πο ποσά, ἸΐΚο {ο  ονήςῃ Πϊσῃ-ρτῖοκί5, {ο οβον Παβίθπα]]γ, {ου 

Ἠϊς οπο οΠοτῖησ ος ΠΙπηδεΙ{ ειῇ]οσά : ὦθ, ὦτ. Ἰπ οπο γονᾶ, ιο Ίαν; τηα]κο5 

Ὑγοαίς απᾶ εἴπ[α] Τηοή Πἰση-ρτίοςί5; Ῥαής ο οαί απποιποσᾶ ἵπ ιο Ῥοίδοπ 

ος Τανῖᾶ, οοηβαίες ἴ]ιο Πο]γ απᾷ οχα]ίοᾷ απᾶ αἴογπα]]γ σ]οτῖβοᾶ Βοη ἄοά5 
ενετ]αξίποσ Πϊσῃ-ρτῖο»έ. 
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ΡΕΟΕΙΟΝ ΠΥΟ: 

ΟΠΑΡ. ΥΤΠΙ.---Κ. 18. 

ΟΠΗΙΡΘΤ ΑΦ ΡΗΙΕΡΒΤ ΑΝΡ ΒΑΟΒΙΕΙΟΕ ΡΌΡΕΒΙΟΒ το ΤΗΟΡΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΤΑΥ. 

Τν Ομῖ5 5οοίίοη ο οοπιρατί5οἩ. ἸνΠίσΙ {1ο σοππδοίίοη οἱ πα ρτ]οςίμοοά οῇ 

Οπή] ςέ νι ελαί οἳ Μειομὶδοᾶε]ς 5ισσορίεά ἵ5 ἀταπνη οιό ἵπ ἀθία. ἜΤμο 

σοποτα] οοπ{οηί5 ο{ ἴ]ο οἰσαί] εΠαρίαν ατα 45 {ο1101Υ5. Άπηοπςσ {ιο 5αρ]οοί5 

ερο]κοπ οῇ οπ6 ππο»δύ Ἱπροτίαπί Ρροῖπί ἶδ 5, (ας οι Ἠϊσῃ-ρτὶοδί ἶ5 5ο ἁἀἱρη]- 

Ποὰ {]ιαί Ίο οχογοῖςος Ἠϊ5 Ππιοίίοις ἵπ Ἠδανοι: 1, ὁ. ΑΦ ἵς αρροτίαῖης {ο 

Όιο ο[]οο οὔ α Ἰήσ]ι-ρτῖοςί {ο ο[ετ {ο ἄοᾶ σἰ[5 απ εαοτίβσε», 5ο, {ο Ῥγθβετνο 

Όιο απα]οσγ, Επ οπο αἱ5ο Ἠχιδῦ Ἠανο 15 οποτίησ. ΠἨαά νο οχοτοῖσο οΓ 

Ἠϊ5 οῇ]εο Ῥοδσπ οοπβπθᾶ ΤΠΟΥΟΙΥ {ο οατ{Π, ο γγοπ]ά πού Ίατο Ῥουῃ α ρτ]ο»ύ, 

ΤΠΕΦΙΗΠΟἨὮ ας ἴ]ιο Τον]θῖσα] Ριϊοςίς οοι]ά ΙοσίαπιαίεΙγ ἨἸανο Ῥοετίοτπιοᾷ {ο 

ἀπίῖος τοφιγοᾶ Ὦ} ιο] α οοππσοΙοπ, Ἡο ἆο ἴο 5ογνῖοον οἳ έἶιο ἹΠπροτ- 

{οοῦ «Γον]δ]ι ἀἱδροηξαίίοι, ψ]οἩ Ὕγας α. Τποτο ΊΎρο οἱ πο Οµτϊδίαη. Ῥιῇ 

Οµνῖςέ Ἰιαί ορίαϊποᾶ α- τησ] Ῥοΐίου πηπϊςίταξίοπ αδεοσϊαίοά πα Ῥοΐίοτ 

Ῥτοιηϊκος. ον 1 ιο Πγδί ἀἱερεηπδαίοη Ἰαά Ῥθεῃ Ῥοτίοσί]γ αἀαρίοά {ο 

αἰίαῖπ ἴπο ποοοβ5ατΥγ οπᾷ, ἴμοτο οοιι]ά Ἠανο Ῥασπ πο οοθαΡΙΟΠ {0 α. 5οοομά. 

Ῥιέ Οχῖς ἵ5 ποί {ο ο.δο, {ου «ΓοτοπλίαἩ Ῥτοβ]οίς (1ο Ἱπίγοάποίοη οἳ α Ποπ 

αΠά πποτο αρὶτ]έια]. απιά Ῥογίεσί ἀερεπδαίίοη γγπίο. βΠοι]ά βαροτεεάο {ιο 

οίμου: 9-19. 

Τ]ιο απιἶιου πουν Ῥγοσσοᾶς {ο ἀαεοτίρο {ιο  οπΙδΗ {αΏογπασ]ο5, νε 5οπιθ 

οῇ Ειοῖν βασγοᾷ Γαγηϊέατο.. ο ρατοι]ατ]γ ποῖος ιο Ηἱση-ρπος5 οπέοτῖησ 

Ἰπ{ο (ο τηοξί Πο]γ Ῥ]ασο οἩ. (Ίο ἄαγ ο{ αἰοποπισπί, απά αἲ πο οίπον ππο, 

απᾶ τοσητᾶς 165 ἹπασσοβςΙΡ]Π{γ {ο α1] οἴμοις, απά {ο ΠίΠι οχεορῦ οἩ {5 οπο 

οορα5ίοἩ, α5 αἰσπϊβοαηί οῇ ο Ἱππρονίοοῦ αοφιαἰπίαπσο π ιο ναγ οἨ 

εα]γα(ίοπ Πίος. τωατ]κοά ἴλο γγ]ιο]ο Ῥοτίοᾶ οἱ Ὠιαῦ ἀἰδροπραίίοι: κ. 1-10. 

Ἠο {Ίοῃ ἴτασος ἴ]πο απα]οσγ ἵπ ἴἶιο {ο οἳ Ομτὶςς Πανίπσ οπίοτοᾷ Ιπίο Ίο 

νοῦγ Πήσ]ιοςί Ποανοη να ἴἶα τηοτ]έ5 οἱ απ οβοτίηςσ νη]ο] τηαάο απ. οίοτηα] 

βα{ἱ5[ιοίίοη. Τ]ο Ῥοπο[ίς Ίιοπσς αοογαίπσ Ίο οοπίταδί5 γη ο ΤΙΘΤΟΙΥ 

οινγατά α[Ποπογ οἱ ἐἶιο 1 ου]ςα παοτίῇσας, ἴἶιο ἀθαίι οὗ ΟἨτὶςς Ῥοΐης {ιο 

Ῥτοσιπίησ 81156 ΨΠΟΥΟΡΥ οι οἴογπα] Ἰππογίίαπσο 15 5οοιγοά: 11--15. Ἰπ 

πια]είησ α οογοπαηέ, ογάἴπατγ ἹἼδασο τοφπίτος μαί α νἱαβπα εἰου]ά Ῥο βἰαίῃ, 

νηορο ἀσαίμ ταϊβος 1έ, απᾶ ἵπ Ομίς ναγ οπ]γ γγας ο οονοπαπύ εοηβἰάογοά α5 

βνιη]γ ορίαρ]]κηοᾶα. πα] ιο ταἰϊγῖησ ναίτω γνας καί 16 τοηαϊηοᾶ 

Ἱπνα]ά. Ίοποο Ιέ 15 ἐἶναί {1ο ΝΠοξαίο οογοπαηί γα Ἱηδίπίοά Ὦγ ἔἶιο ἆοαί]ι 

ο βαογϊ[Ποῖα] γΙοβπας: ο Ῥγοςογ]ροᾶ οἴγοιπηδίαποος οοηποσίοά γη ν/]ο]ι 

8γο ραγοπ]ατ]γ »ἰαῖοά ἵπ ο Ίαν. Απᾶ, ἵπ 6οπογα], Ῥιήβοαίίοη γγας εῄοσίεᾷ 

Ὦ} ο άἶησ {]ιο Ῥ]ου. οἳ ιο γἱοπα: 16-29. ΠπαβπηποΠ, Όλοι, α5 16 νγας 
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ΏΘΟΘΕΣΑΣΥ Οιαῦ ἴἶιο (πβετηασ]ες5 β]ου]ά ο οοτοπποπΙα]1γ ρατίῃοα Ὦγ τησαης 

οἳ 5ο 5αογΙῇςσΒ, απιά ἴἶα5δ πιαάο αναϊ]αρ]ο {ον ἴπο Ῥριγροδος Ἰηίοπάσά, 

Ἠεανοῦ πηΠδύ αἶδο Ῥο τηαάο αοοοβείρἰο Ὦγ πηθαη5 ο 4 βαοτ]ῇβσο ΙΠΠΗΙίοΙΥ 

Ῥοίίοτ, (ιαῦ νο ΟἨτὶδς Πἰτηβει/ Παία Ῥτοισηύ {ον 5 Ἱπίο ιο Υοτγ 
Ῥτοδοπος οἳ ἄοά. Ἠῖ5 βαοτίῄσο, ππ]]κο ἴοδο οϐ ιο Ἰήση-ρτίοδέ, πεθᾶς πο 

παρα οη. Όπου οβετοά Ἱδν αναῖ] {οτ ονοτ; απἀ, (ιοτοίογο, ιο 5οοοπᾶ 

σ]ονῖοι5 4ρΏροαχαηςθ οἱ Οµτῖεύ ἵ5 πηθλοιῦ α. εἰπ-οβοτίπσ, απά Ἱπ ογᾷον {ο 

Ῥοδίον βα]να(ίοη οἩ αἰΙ Ὕγ]ιο τοἱσίοιιδΙΥ γγαϊς {ου Ἠῖπι: 5-28, 

Τ]ο 5.π1ο 5ιρ]αοί ἵ5 οοπθϊπιασὰ 1π ἴπο (οπί] οµαρίου, ΈΤ]ο Ίαν 15 Ῥιέ απ 

Ἱπιροτίοοῦ αἀαπιῦταίίοη οϐ .οβρο[ Ῥ]οδείησς. [5 οοηςίαπ{]γ τοουττῖης φαοτῖ- 

Ποο5 ατο Ιπεβοσοίίνο. Ύμοτο (5 ποῦ 5ο, {πογ γγου]ά τοῦ Ῥο τοροαίος, ἵπας- 

ΤΙΠΟἨ α5 {Πο το]ονοᾷ «οηβοῖοπςο νγου]ά {οο] Όιαῦ πο βιτίποτ βαστίῃσο οο]ά 

Ῥο Πδοθδδατγ; ὙἼογοας Ίο Ἰανο {1ο Πἱσ[ι-ρτίεςί5 αἰοηπῖησ 5ογνίος5 αΠΠΙΑΙΙΥ 

χοπη]πάϊπσ 5 (λαῦ δἵη, οἱ δἵη, ἶ5 ποῦ (ΠογοισΠ]γ αἴοποᾶ {οτ, μας 16 561] 

τοπηαίη5 Ἱπουπηροηδαίθς, απ{ογρίνοῃ. Άπα πο γοπᾶος, {οτ ΤΟΥ 68Π ΑΠΥ 

Οηπ]κϊης τηςΏ. 5ρρο5ο {μαῦ 5Ο α 1Π6Υο {]ῇο α5 {ιο 5]αασῃίου οἳ Ἱγγαίίοπα] 

απίτηα]ς οοι]ά τεπηονθ {ο Ῥεπα] οοηΏ5ο(σποςς οἱ 5ἵη5 ΡΥ 5αθἰς(γίησ (αος”5 

ηςίοοῖ Απ {πετείοτο, ὙὙπεη (Ἠτὶδέ οοτηςς πα Ἠῖ5 Ῥοτίοσῦ αἴοποπιθηξ, Ἡς 
οοπίγαδίς {πο Ὑγοβ]ιοςς ΟΥ (ιο ο ονγῖδα εαοτῖῇβοος Ὑη( ιο εΠἹοῖεΠποΥγ οῇ Πῖ5 

οΨΗ, ἀοΐπσ αν/ΓΑΥ {1ο {ΟΥΠΙΟΓ απά Ῥογπιαποπ/{]γ οδίαρΗςμίησ ία ἸΙαΐίοτ: χ. 

1-10. Ένετγ Ρτὶοδύ οοπίίπαος {ο ο/ογ Πὶ5 ἁαῑ]γ τοροαίοᾷ γοί Ἱποβιοποῖοιι5 

βαοτ]Ίεο; Ῥιαό ο, α[ἴοτ Πανίπσ οβοτοάᾷ Ἠῖδ οἵπι Ῥοτιπαπαπ{Ιγ ο[ιο]οηί 

οῬ]αίίοι, ἑαπαρμαπί]γ. δἷί5 ἄονπ οη. ἀοά”ς τὶσμέ Ἰαπᾶ, ππ6] αἲ] εἰα]] Ῥο 

ευ[]ασίοᾶ {ο Πάπα. Τή5 οπο ορ]αίίοη Πας ἄοπο {οΥ ουογ αἰ] (ια ντας ποςςξ- 

5αΥ. Απά ίς ἵ5 οοιγορογαίοά {ο π5 Ὦγ (ιο ΙαΠσιασο οἳ ιο Ῥτορῃοί. 

Ἐπβτο Τοη]Ι5δίοη ΙπΙρ]]ες Ῥογ{οεῦ αἴοπεππσπί απά ςαθϊκβισίίοι: 11-18. 

ΘΒΟΤΙΟΝ γΥ. 

ΟπΠαΡ. Χ. 19-99. 

ΤΗΕ ΟΒΙΙΑΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΝΕΟΕΡΒΒΙΤΥ ΟΕ ΒΤΕΑΡΕΑΡΘΤ΄ΑΡΗΕΒΕΝΟΕ ΤΟ τΗΠς ἀΟ0ΒΡΕΙ, 

ΙΝΕΕΕΒΒΕΡ ΑΝΡ ὉΠαΕΟ. 

Της Ἱηκίτισίῖοη. 15 {ο]]ονγοᾶ Ὦγ Ῥτασῖοα] οχ]οτίαίῖοης. ΑΝ ο αἱ]-κι[- 
οἶοπό αίοποιποπί οῇ ΟἨτὶςέ Ἰας ορεπθᾶ ψ]ᾶςα ἴ]ο οπίαποο Πίο Ἠδανοεῃ, απά 

ορίαὈ]]κποά (ἶιο που; απά Ῥογππαποπέ πιοί]λοά οῇ Ίπστοςς, απά α5 ους Πϊσ]ι- 
Ῥτϊοσύ Ῥγοδίάς5 ουος (οάς {απιϊ]γ, 1ος 1, να πο βι]]οςί οοπΠάσησο, 

αρρτοας] {πο ἀῑνίπο πηα]οδίγ, Ρατίβος Ίπ {ο ν/]ο]ο τηση, έοπά!]γ Ρτο[ορείησ 

Ώιο (.οβΡο], πππθαα]]γ Ιποϊᾶπς {ο οὈοᾶίσπος, απά απίθήησ ἴπ ΟἨτῖδίαη νγογςΠῖρ 

οπᾷ αχ]οτίαίοἨ, πιά ἴ]ιο ππογα οαγποςί]γ α5 ἴ1θ {πιο ο ία] ἆτανγς ηθαΓ, 
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Ῥοτ να] βἰππῖηπσ απά αροδία5δγ Ποπ {ο {παίΙ τεοεϊγεᾶ απ τοςδι]ό ἵπ 

ποίμίησ Ῥιΐς οοπάςπΙΠαοῦ.. Τ]μο οοπίοπΊΠοτ οἱ {1ο Ίαν να 5αρ]οσίοά {ο 

τηθγ]εά Ῥυπίθμπποπές ΤΩΠΟΙ 1955 63Η ο αροδίαίο Ποπ {ιο (ἀο5ρο] οχροεύῦ 

{ο 680αΡε: 19-51. Ἀοῦ ν]ῖηςσ {ο ἆννο]] ο 546, α ἱορίο, ο υτίίτ Το- 

πηϊηα5 Ἠΐς γοαᾶσι5 οἱ ιαῖγ {ογπηεν ἀογοίίοι {ο Οµπ]ςαπῖςν πο λδίαπᾶῖησ 

Οιοῖγ αχροδιγο {ο Ρογβοοιίίοη, ν/ΠΙοἩ {1πογ (οἨ Ῥοτο ΙΙΜΙΗ1Υ.  Ἠο πτσος 

Έποηα ποῦ {ο αβαπάοῃ. ιαῖγ εἰοαά{αδίπος», Ραῦ ραζἰοπί]γ {ο οοπίῖπαα ἀοΐπσ 

Όνο ΥΠ] οἳ ἀοά απ] πο οοπηῖησ οῇ Οι ἀο]ΐνογοτ, πο ἀτανίης Ῥαε]ς {ο 

Ρεγαϊίοπ, Ῥαέ αρίαῖης (αἱ (λ{α] 5ο ας {ο αὐίαίη βα]ναίζίοι: ὃν--ο9. 

ΡΜΟΡΙΟΝΟΨΤἜ, 

ΟµΑΡ, ΧΙ. 

ΈΑΙΤΗ ΡΕΕΙΝΕΡ ΑΝΡ ἘΧΕΜΕΙΙΕΙΕΕΟ. 

πε απί]λοτ Που; οχρ]αῖης (ο πηθαπίπσ ο{ ΓΠΗΙ(μ, απά Όιοῃ ΙΠαφίταίος (πῖς 

ἀῑνῖπο σταςο ὮΥ ἴιο «Πατασίου οῇ {ιο αποϊοπί Υγοτίμ]ος. 5 Π]αδίγαοης ατο 

ον]άοπ{]γ {α]κεη {οτη ἴᾖλο 5ασγοὰ Ῥοο]ς, ὑοσίηηίης γη] οποςῖς. Το Τε[εῖς 

{ο ἴιο αοσοοιη{, γοροϊνοᾶ Ὦγ Γαἰίι, οῇ ιο ογοαίίοπ οἱ πο ομαοίϊο τηα5ς 1Π{ο 8 

αγτηοπίοις. γνογ]ά Πίος {οτ ιο Ἱαβίίαίίοι οἱ 1ηα----ἴο {ο 5αστίβοο οἳ 

Αα], Ῥοΐέοι ἴλαη {ιαί οἳ Οαἶπ, Ώδσσιδο οὔσογοά ἵπ βη(]---ἴο ο (ταπβ]αξῖοη 

οϐ Ἐπος]--- {ο ἴἶιο οοπάιιοῦ απιά «ματασίου οἳ Νοα]ι---ἴο ἴἶπο {αἱ {1 οροάίοποθ 

οὗ ΑΡταµατη-- {ο ιο Γί οἱ Βαταῇ, Πο Ῥοσσπῃο {ο τποί]ετ ο {ιο «Ώοβατι 

τα0θ---{ο {ιο Ῥοποςϊοίίους σἶνοη, απάθγ ἀῑνίπο ἀἰγοοίίομ, Ὦ} Ίδααο, {ο ΐ5 ἔνγο 

κοη5 τοκροςίϊνο]γ---ίο ἔπο το]ίαπσο οη ἄοᾷ απᾶ ἴμο ἀενοίῖοη οῇ ἴλο ασαᾶ 

απιά Ἰπβτπι αοοῦ---ίο /οδορμ’5 οοπΠάσποο ἵπ ἴπο αοοοπηρ]ςητησπί ο{ ἄοά”ς 

Ρτοπιίσο {ο Ῥτῖης {ιο ]εγασ]ίίος Ῥασ]ς ασαΐη {ο Οαπαση, «ΠονἩ ΡΥ 5 ἁγίησ 

ἀἱγοσίίοης {ο {παηβροτίύ (Μπεν 5 Ῥομςς, γγμ]ο]ι Ίο νγε]] Κπον νγου]ά ο ἆα- 

Ροδίζοᾷ ἵπ οπο οῇ ο πποςύ πιασπ]ποοπί οἱ Ἡσγρίαπ τηβήδο]οιπης---απά έο 

Γη] αξ Ῥτοπιρίϊπσ απᾶ σογοτηῖης ἴ]ιο γγ]ο]ο 601156 οἱ αοίίοι οἱ ΝΤορο, ἴπο 

σιραί Ἠοῦγοιν Ἰαναίνου: 1-99. ἩἨο Ῥᾶ59ε5 οἩ {ο 5αρδεφιοπί {αοῖς απά 

ομαγασίοτ» εο]οργαίοά Ίπ ἴἶο ΟΙά Τορίαπιοπί, 5αοἩ ας ἴἶιο Γα11 οϐ 1οτῖ]ο, 

Όιο Εαν οῇ Ἠαμα», ἴἶο εοπᾶάπεῦ οἱ ἀἰάσοπ απά οἴ]ιοι ]ιάσος οἱ ἴπο Τε- 

Ῥτθυν Παίίοη. ο ἴἶιοη τοίετς, ἵπ σοπογα], {ο ἴἶιο οοιτ5ο ο το]ὶσίοιι5 ααἰῖοῃ 

Πίο] ἀςπσιίκ]οᾶ {πο ργορμεῖς απά οίλοις ο{ ἄ.οά”5 6Ίιοδεη Ῥοορ]ο, ΤΊΘΗ. 

νο βογοᾶ ΡογβοσιΜίοή, απᾶ Ἰϊνεά απιά ἀἱοᾶ ἵπ ΕΜΠ. Ὑαί αἲ], Ἱονύδνοτ 

Ἰοποιταβ]γ τοσαγάσᾶ, αῑᾷ ποῖ τοσσῖνο, ἀπτίπσ Οπαῖν οατίΠΙγ 5ο]οισῃ, ιο {11 

αοοοπαρ]ςΗπηοπέ οἱ ἀοᾷ)5 Ῥτοπηῖςο ΤΠ {ο οοπηῖπσ οῇ 0Ἠτὶδί απᾶ ιο Ῥ]οδείησς 

οῇ 15 Ἰάπσᾶοπῃ, ἔο5ο Ῥ]ο5ρῖησς Ῥεΐησ τοδογνεᾷ {ΟΥ οι {ἴπῃθ, 5ο ἐἶαί {6Υ, 

αρατί {οτι ας, ποι]ά ποῦ οπ]ογ (πίς ρον/οοίῦ οοπάΙοη οῇ φρἰγίια]. Ῥοποςίς- 

Ποπ: 90-40. 
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ΡΟ ΤΕΟΝ 11. 

Οπαρ. ΧΙ. ΧΙΙ. 

ΕΧΗΟΕΒΤΑΤΙΟΝΡΒ Το ΡΕΠΡΒΕΥΕΒΑΝΟΕΒ ΑΝΡ ΟΤΗΕΗ,  ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΥΙΒΤΓΕΡΒΘΙ: 

ΟΟΝΟΙΌΡΙΟΝ. 

ΤΠΕ Αροςί]ο ποῖγ οχ]ιοτί5 {ο α ΟἨτϊρίῖαπ «οµγ5ο Ἰη {1ο Ῥτοξοπος ο{ 5ο ναδί 
απά σ]οτῖοι5 4η αβδοπηβ]ασο, Το ιιγσο5 ἤιο Ἠεῦγον; οοηνοτί5 {ο ]οο]ς ανΓΑΥ 

{ποπ Ὑμαίονοτ πιὶσ]έ Ἠϊπάοτ ος ἀῑδίαοί, {ο «/οδας, ἴιο στοαί Ἰοαάςγ, ἴα 

Ραίϊεπύ απά σ]οτῖοΙδΙγ τουηνατάσά ευῇογον. ΤΠΟΥ Ἰιαά ποῦ γεῦ Ῥοεμ οα]]οά 

{ο β5ίαἰη {μο βονογοδύ ρεγδοςιίίοης, απιά {ιογ ατο τοπη]πάεὰ οϐ ιο ἀθίσιι 

απᾶ Ῥοποβί οἱ ἀῑνίπο, ἀἰδοῖρ]]πο, γΥἨίοΝ, απ]]κο Πάπαη, 15 αἱ γναγς Ἰηέοπᾶσά {ο 

ἵπιρτονο 5, απά Ίιας (5 ο[οςῦ γαι τίσβί]γ τοοοϊνοᾶ: χΙ. 1--1]. ο 

οχ]ιοτί5 ἴμοπα {ο κἰγοεησίμοπ {ιο νγοαί, {ο οι]ναίο Ῥεβσο απιᾶ Ἰιο]ίποςς, απιά 

{ο σιατά οατοβι1γ ασαϊηςέ ο Ἱπίτοδιοθῖοι οἱ γν]οκεάποεςς; οχΠΡ]έῖηςσ ἴ]ιο 

ϱᾳ56 ο{ Ῥτοίαπο Έδαι α5 ο παγπίησ. ο οοπίγαβίς ἴἶλο Ῥ]αβςοάποςς ο ἐ]οῖγ 

οοπάϊοη α5 (Ἠπὶδίίαπς5, οοπποσίοἁ Ὑ( 4πΏσο]ς απᾶ (ο πποδέ ρ]ογίοις οἳ 

Ἰοινοη]γ Ῥοΐπσς, ονοη 4οἆ απά {ο αἰοηίησ Μοβίαίου, υγῖέ]ι ἴ]ο (οντίβο οἶναχ- 

ταοίοτ οἱ {ο Ίαγν, α5 Ιπαϊσαίοά ὮΥ Όιο ανγ{α] οἴτουπηδίαποος νγπίοι. πιαγ]κοὰ 

165 Ιπίτοάποβίοη, Τη ἀοΐησ Ελὶς, Ίο τεργοδοηί5 {ο σγαπάθισ απιά οκεσ]]οπογ 

ος ιο (ἄοβρε], απᾶ 5 Πλδίταίος ο Ἱπ]ο]ο 8οορο οἱ {ιο Ἡρίψί]αο, απᾶον 

πηᾷσοςΥ υνΏίσἩ τηιιδύ Ἠωνα Ῥοσῃ ρατσπ]ατ]γ Ἱπίοτορίησ {ο Περτου; οοηνοτί5. 

Ἠο ῬοβοροΒος (Ίοπι Ὦγ α τηοίῖνο Ῥοΐοτο πιοηίῖοπεᾶ, ποί {ο ἀῑκγοσατα {ιο 

Ἠθβνοπ]Υ 5ΡοᾶΚοΣ; Ψ]ο Παὰ Ῥτοπαϊδος, α[νεγ ουογίτηῖπσ οαγίΠ]γ οἰνΙ] απιά 

το]σίοις οδίαρ]ηπιοπίς, {ο βοίί]ο ἵπ ονογ]αδίῖησ ςίαβΙ]έγ νο ἸΙπσάοπα οἳ 

Ώιο Μοκεῖαα. Ἠανίης Ῥεσοπ]ο Ῥατία]ους, {Ποτοίοτο, οὗ 5αοἩ α Κἰηπσάοπη, ]6ύ 
18, 5αὖ5 μο, πο]ά {15έ Πιο (ἄοβρο! νν]ι το]σῖοις τογογοΏσο, τοπποπηῃΏοαγίπς (λαῦ 

ενεπ ος (οᾶ ἶ5 {οττῖρ]ε ἵπ Πὶ5 Ἱιάσπισπίς: 19-99. 

Το νου] ἵ5 που; Ῥτοιςῃέ {ο α οἶοδο ὮΥ 8οπιο αΠοσίοπαίο ριαοξίσα]. 5ι1σ- 

5ορίϊοης. Τμο Ἠεβρτενγ οοηγογίς5 ατα τοφιιοςίοᾷ {ο ΤΟΠΙΘΠΙΡΟΥ απιά {ο Ἱτηϊίαίο 

Οιοῖτ ρίγα]. σι]άθς. ΤΠαογ ατα ἰο]ά ναί ΟἨιτῖς 15 Ἱπηπιίαρ]ο, απά 41ο 

υτσθᾷ πούῦ {ο 5ῇογ {Ποτηφε]νος {ο Ῥο ]Ἰεᾷ αἵγγαγ Ὦ} πονο]ῖος Ἱποοπβὶςέοπί 

ψθι Ες αμ, Ο)Ρεπαίο απᾶ Ῥὶσοίοά αἀ[ογοπίδ {ο «ονίδῃ τίίο5 α5 (ιο 

πιοᾷο οὗ αεοορίαηοο νήι ἄοά ἵπ οοπίγαΚΙσποίῖοη {ο {ιο (οβρε], ἆγο οκ- 

ο]αάεὰ ΓΓοπη {ο οπ]ογπποπῇ απιά Ῥεποβί οὗ Οµεϊςίίαη Ρτϊνί]οσος. Τη αοοογά- 

Άπος ΨηΙ(ῃ {ο Ἱδαρο Ρτοφογίρεά Ὦ} ιο Ίαν; {ου ἴἶιο σγοαί ἆαγ οἳ αἴοποπισηέ, 

1οδις 5αβοτοᾷ οπἰσίάο οἱ (ιο οἵίγ. Οπυτγίησ οιέ ιο ἱππρ]ίοὰ αυτη ρο]ίσα] 

ἱηδίγησίίοη, ἴ]ο επί]λος οχ]ονί5 {ο {ο]]ουν Ἠίπι Ὦγ αραπάοπίπσ ο αζαίσα αἲ 

ογοτγ Παζατᾶ, αιά Ὦγ βοοκίησ α Ῥογτηαποπί τοβίησ-ρ]ασο ποί Ἰθγο, Ῥι ἴπ 

Ἀθανεηῃ. Τγαΐ5α, σοοᾷ γ/ΟΓΊΚ5, απᾶ οαάϊοηοο {ο ρἰτ]έαα] τυ]ογς, γη] ΡταγοΥ, 
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απά ο5ροσία]]γ {ον {πο Αροςί]ο”5 τοςίοτα{Ίοη {ο {λος5ο Υιοπῃ Ίο ἶ5 αἀάτοξρίης, 

Το {11ο {1ο {ορῖςος οῇ εχ]ογία ον: ΧΕΙ. 1--19. Ἔπιο Ἡρϊδί]ο οοπο]ιάος υγ] 

ΑΠ αδοτ]ρίίοη οἳ Ῥταϊδο {ο ἀοά, (1ο απί]οτ οϐ Οτ]κίαη Ῥ]οδείησς, νο] ἶ5 

{γατησς ἴπ αοοοτάαπσο γη(Ἡ {ιο Ἰοαάΐπσ ἀοοίτῖπες ἠογοῖη οοπίαϊποᾶ ς γη] α 

οουτίροις οηίγοαίγ οῇ ιο πντίου {ο τοροῖνο ἸΚΙΠΙΥ υ]αῦ Ίο Παά αϊά; απιά 

Ἠ( α ποίξῖοο οἱ ΤϊπποίἩγ, απά α σεποτα] φα]πίαθῖοι: 20-24. 



ΙΟΟΜΜΗΝΧΤΛΕΥ 
ον ΤΗΕ 

ΒΡΙΦΤΙΕ το ΤΗΕ ΠΒΡΕΕΥΡ. 

πς ΡΟ Ντ. 

Ὅπας ΠΠ. 

ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ: ΟΠΕΙΡΊΤ5 ΒΙΡΕΕΙΟΕΒΙΤΥ το ΑΝάΕΙΕ, 

Ἱ. Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ ασά, πν]ο αἲ 5απάνγ ἔππος απ 1π 1. 

Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς ἀϊνειβ ΠΙΔΠΠΏΘΙΒ 5ραΚκο 1π {πιο ραρί 

ΟπΑ5. Ἱ, 1 9.---Τμο (τοοὶς νονά γι σ]ίοἩ ἴἴο απίμοτ Ῥεσίπς τηοἙῦ 

ῬτοβαΡ]γ οοπηρτομοπᾶς Ῥοί]ι ἴἶιο ἀῑνογεϊίγ οἳ ἄπιος απά οἱ Ρατί5 οὗ 4οσγοςς 

Ἱη ίσο ιο αποϊοπθ τονο]αίίοη5 Ὕογο οοπιπιαπἰσαέθᾶ, απά ια νηίο] 

ἱπιπιοβϊαίο]γ {ο]οννς οχρτοβθος ἴ]ο νατίοίγ οἱ πποῦιοᾶς ίσα ἄοά επῃ- 

Ρογοά {ο πιακο Ἠΐς νΠ]] Ἰαιονη. Τ]μο 5ο οῇ ἤιεδο αἀνενῦ», α5 πει] α5 

Ειοίν οοιηροβίξίοη, απέ]λογίζος Ἡ5 {ο οἶνο πιο, ἀἰκήποί παοαπίησς ἴο ας. 

Ἠιισο ἂο Βαποίο ΟμποἈ οπαπιοταίος Π[τοσπ΄ ἀϊῄογοπί παοί]οᾷς ο{ 6οπνογΊης 

ἀῑνίπο ἔτι {ο πιο: Ὀπθ ο ἀῑδεποβίοι ἶ5 πού α1νναγς ἀἰδοοτηίμ]θ, Τη ἄιο 

{ουνί] οϐ τΏΥ ἀἴδοοιγςος οι Ῥτορ]ουγ,{ πο πιοδῦ δια] απά Ἱπροτίαπε απο 

Ροϊπίοά οιέ απά ΠΠ]δίγαίεά, 

Ας {ιο απθ(]ιοςῖς ονἰάοπί]γ Ίἱο5 Ῥούνοση ρατῖα] απᾶ Ἱπιρενίοοῦ τουε]α- 

Ώοπς ὮΥ Τηθ8Ἠ5 ΟΡ ἴιο Ῥγορῃοίς, απιά ιο ΓΗ]1 απᾶ οοπαρ]είο οοπαπΏΠΙΟα{ΙΟΠ 

τηπάο (τουσ]ι ιο Φοιι, 1 τηιςέ τοίπίη ἴλο ΟΟΠΩΠΙΟΠ τηθαπίπς οἱ ἐν υἱῷ, ποί- 

πκίαπάίπσ (1ο αξοπιρθ οἱ Ῥοΐ]ο {ο βαρροτί αποίἈον,. Έ]μο αὔδεποο ος 

ιο αγίίσ]ο Ίογο, (μουρσ]ι οππρ]ογοά ἵπ οοπηοοίίοη γη] ἴἶιο γγοτᾶ ῥγορλείς, 

3 Της Οοπιπιθπίατγ ος Ροβ[ϊ]]α; οἱ Ηπσο ο {116 Ὑγ]ο]α Βϊυ]ο γνας ρα υ]ρ]ιοά ἵπ εἷΧ ΤΟ γο]ΙαπηθΒ αἲ 

Βαβ]], ἵπ. 1504, Το αἰχίῃ Ρατί Ἠειο το[εγγοά {ο οοπίαἰμβ {πθ Ερὶδί]68 οἳ 5ί. Ρα], ἐπο Αοίβ οἳ {πα 

ΑΡΟΒΙΙ68, έλα Οαἱ]ο]ίο Πρίβί]6Β, απιά {πε ΑΡΟΟΒΙΥΡ5Θ. 

{ Τποιρ)ίϐ οἩ 1ο Οσἰσίη, Οµανγασίου απ Τπἰογρτεία(ίοπ οἱ Βοτίρίατα] ΡΙΟΡΒΘΟΥ. Ίβπιο, Ῥρ. 219. 

ἨΠαγρεχ απά Βτοίπειβ, Νου Υογκ. 
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ἤὪἤπ------------------------------ 

ππίο {πε {αίλογς Ὦγ {ο Ῥγορ]οί, προφήταις, ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τού- 
2 Ηαί] ἵπ (χοβο Ἰαβέ ἆαγ5 βΡο](οΏ ππίο των ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκε 3 

ων ου - τν 

866Πῃ5 {ο Ἠϊπ {ο τοφπῖτο α ἀἰβεγοπί (ΤαΠβΙαΜΙΟΠ, ΠαΠΙΘΙΥ, 6 αἱ α Ι5οπ.  Ἠε 
τοίοτς {ο Τϊ6. ΠΠ. ὅ, ΕΡΗ. 1. ὃ απά Π. 99, 35 πα]οσους ἐοχίς, απᾶ {ο 1]ιο βτοῦ 

ἃ5 “-αη πᾳιοβίοΠαΡ]ο Ιηςίαπορ” ο ἴ]ο ἀαίΐνο οἱ (ο Ιπίεπίίοη, οκρ]αϊπίης 1έ 

ὤνας: νο] {λαέ ο]λοιζά ὐε Τογ οι» ΓΦΛ{θοιΝοδς, έ]ιαί «λοιιίά ]αδ(γ, οτ 

{ογτη οι στοιπά οῇ ποοορίαποο γη ἀοάᾶ.” Βαΐ ἴ]ο µιοτο Ρτοαβ]ο τηθα- 

πσ ἵ5: «ὙοτΚ5 ἄοπε ἵπ α διμγροδεά γἰφ]ίθοι οοπώίον» 5 5 54Π1Θ 

ἄταεῖς πνογά 15 αδοά Ἱη ΡΗΙΙ. 1. 9, « ποῦ Πανίησ ΤΩΥ ον τὶσμέοοιδησ»α” 

Όλα ἵς, ιο] α δίαίο ο 5ιῤροδεά αοεορίαδίεπες α5 αἰθεηίίοη {ο ἴ]ιο Ιαν; 

πηϊσμέ Ῥγοάιος.  Β1] Ίο {ο (ο Ῥοῖηέ ατα 116 οί]οΓ Ῥαᾶδδασος, Υίο. Ία 
που]ά οκρ]αίη {πας  α5 ο λλοιζᾶ δε Λεαυεπζψ οπες, Ἠϊ5 {ογοἰκπονπι απᾶ 

Ργοάαδπεά Ἰαίτς ἵπ (Ἠτὶςύ :’” απᾶ, “ αοἆ τενοσ]θά ας {λε οδρίγιέ ς ν]ογοας 

Ώλογ απο ῬτοροτΙγ ἐπαηρ]αίοᾶ, ὅ πι Λεανοπῖη ρίασες) απᾶ, « ἐλμγοιφ] {Λο 

ρύγιε «πο 86η56 ὙμίοἩ Ίιο ἀθεῖτος {ο ο] πνου]ά τοφιῖτο ἐις, 35 Ίπ 

Ίνοπι. ἵν. 9, απά 5. ον. 91, Βερί. ἘΤΠΐς ἶ5 ιο Ῥτορο Ἡοῦτονν Ιάἱοτη, 

πΏῖσ] οΏιοη οσοι ἵπ ἴπο Ο]ά Τοδίαπιοπί, Ῥαό 16 ἶ5 ααἱίο ἀἱβοτοπί ἔποπα {πο 

{οτΙΏ ΟΕ οχργοδδίοη Ἠθγθ, 

Τπο Αγροβί]ο Ἰαησιασο ἵς5 ὮΥ πο τηθαΠ5 οβροδεᾶ {ο {ο νίσνν͵, αί ιο 

Ῥοαΐϊπς Ὦγ ππεαης οῇ ν]οτη ἄοά οοπητηιπ]σοαίθά Ἠΐ5 νγΠ]] {ο ἴἶιο ραπ Ίατοῖις γγας 

Όιο ἀῑνίπο Ίοσος, 5 Βοή ἵη {1ο πηοςύ ἀῑςεησαϊδ]μοά 8εηςο, νο, ὮΥ αβθιπαῖπς 

ἨαπΙαἨ. παίαγο, Ῥοσαππο {Πο Βανίοιγ οἳ ο νγογ]ᾶ. Ἠϊς απ (]λοςῖς Ίος 

Ῥοΐγγεθη οοπητηιηϊοαΒοη5 τηαάο {μτοισ] ιο Ρτορ]είς, απά {ναί πιαᾶο ὮΥ} {ο 

90 αφ Πο Ἱποαγηαία ΜορείαἩ, Ὕ]ο αρροατεά ἵπ Ῥα]εςίίπο, ργος]αϊτηῖησ (ιο 

Κἰπράοτη οἱ ἄοά, απά απἰλοτῖσῖπς Πὶ5 Αγρορί]ε5 απά (]αῖγ ΒΙΟΟΘΕΡΟΥ5 {ο Ῥογ- 

Ροΐμαίο ἴ]ιο ρτου]απια/ίοη. 

η {Ἴχοςο Ἰα50 ἆαγς. Ἱπ ιο οτἰσίπα] (τθεῖς, ίιο ποτά {οι ᾖαδέ 15 ἵπ 

5ογογα] αποϊοηῦ αι]ογ]ῖος ἵη ία Ῥ]ιτα] Πππιρου, Της τοπάῖησ ἶς {ο]]ονγοά 
Ἱπ ου {ΥΑΠΡΙΑΙΙΟΠ ]δῦ σίνοηι. Επί χο δἱησι]αγ τοβαῖης, γη]]ο]ι ἶ5 {ουπά αἶ5ο 
Ἱη 9 Ρεΐ. ΠΠ, ὃ, 5 Ῥοδέ 5αρροτίοά Ὦγ οχίετιαΙ απίλοτΙγ. 16 Ἱπιρ]ος απ 

εἰ]]ρεῖς ο{ βοπηο πγοτά οχργθβδῖνο οῇ {π1θ, χρόνου ΟΥ καιροῦ. σο 1 Ῥεΐ. 1. ὅ, 

«1ᾷο 18. Τπεη ιο {ο]]ον/ίπς ννοτᾶς υγ] οἴί]οτ ὃο ἵπ αρροβίοη νη(]ι ἴέ, ος 

οχεροίῖσα] οῇ 16. Τα οἴίμον οα5ο (ο τοδα]έ υγ] ο ιο 6απιο, ἔἶας: ἴπ ιο 
]α5ί Ῥοτῖοά, (παπιο]γ;) ποδο ἆαγς;) οἳ, ΄Ἱη ἴἶο Ἰα8έ ρετίοᾶ, (ἱο]ι 15 (λα) 

Ο( {Ίιοςο ἆαγς.᾽ ἜΤ]ο Ῥηταςο ᾖαδί οι ἰαἱίογ ἄαγς ἀεποίος οἴί]αοι {αέμτο επηο 

ἵη σοπογα], οΥ θαΐ οἳ ο ΜοβδίαἩ Ὑ]ιο γγας {ο οοπηθ, 16 15 οπιρ]ογαᾶ {π έλα 

| Ώγπηογ 5οηςο ἵπ ση, χ]ὶκ, ο, Ντη. χχὶν. 14, Ὀοιί, ἵν. 90, Ώαπ. Π. 98: απᾶ 

ἵπ Όλο Ἰαέέοτ ἵη Ίδα, Ἡ. ὁ, ΜΙο, Ίν. 1, απᾶ ΓΓοφιοπ{]γ εἰδεν/στο, 5 Ἠογο. 16 

Ποι]ά Ῥο Ἱκορί ἵπ παϊπᾶ (αῦ ΝΠορία])5 ἶπιε οἵ ἆαγ οἳ αφε οἳ Λἰπφᾶοπα, 

Ώποις] ο{ζοι α5οᾶ ἵη τοίογοποο {ο 165 οοτητηθηοῖης Ροῖηῦ ο οπἱσίπα] ἀεγε]ορ- 

πΙΘΗ{, ἆοθς 5οπποίτηο5 οοπηργεµοπά α ΥοΥΥ οχίοηςῖνο Ροτίοᾶ, βοτηθίίπηθς {116 

σηηο]ο ἀπγαίίοη οἱ Πὴ5 Ἰπσᾶοπῃ, Ῥοί]ι ἵπ (ἱ5 γγοτ]ά απᾶ Ιπ ἐιαῦ νγλῖο] ἶ5 {ο 
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κληρονόμον πάντων, δν οὗ καὶ ἐποίησε 5 Ὦγ ᾖὶς Ῥοη, ΨΠοπι Ἡο Παί αρ- 
8. τοὺς αἰῶνας, ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης Ῥοϊπίεά Ἠοῖτ οἱ αἰ1 ἐπΐπρς, Ὁγ ννοπα 

85ο Ἡε πιαἆε {]ιε γγον]ά5; Ίο Ρείπς ὃ 

οοπηθ. Απά (Πὶ5 ππ]πλϊζοά πηθαπίησ ἶ5 {ο ογἰσῖπα] απᾶ Ῥτοροτ 5οΏ5ο ος {ιο 

Ρήναδο, “ία ΚΙπσάοτη οἳ ἄοά” ον “ οἱ Πεανοπ.” 

6 Ην Τηϊς 15 οφιἱνα]οπύ {ο Ἰουά. Τα ἨΠεμτονν ἠγδί-Ῥουπ Ἠαᾶ Ῥουι- 

Ίἱατ ρτϊν]]ασος, απᾶ απποησ (ποτ α ἁοπρ]ο ΡοτίοἩ οἱ {ιο Ῥαίετπα] οσίαίο, 

ῶουί, χχῖ. 17. Ἠο να5δ ἠιογείοτο ἴο πηοςύ ἀῑδπσιίδηεά οἱ ιο {απΏΙ]γ, 

απᾶ Ποπουγοᾷ ὮΥ (ο έ]ο οῇ ]οτᾶ, νηῖο]ι αοοβρ αἀάτοδδεά {ο Πς Ῥτοίμαν 

Έκαι. ἈῬ6Ῥ (θΠ. χαχΙ. 4, 18, χακχΙ. 19, 14. Ἐπδίροτη απά Ἰιοῖν απά ]οτά 

66οτΏ {ο Ῥο οξίοπ οαπἱνα]οηί. 6ο (ᾳα]. ἵν. 1, νποτο “' ιο αι) 15 ςαά {ο 

6Ῥο Ἰογά οῇ αἰ] : απά οοπηρατο Αοΐς χ. 96, Π. 96, απᾶ Ὦ5. Ιχχχὶκ. 97. 

«ΒὮΥ ὪΠοΠι αἱ5ο Πο πηαάο {Πο γγοτ]άς;᾿ οἩ, 'Ὦ} ν]οπα Ίο τηλἆθ αἱςο,) 

ΟΥ, ΄ ιο οΥοπ πηαάο : (ας ιο οορι]αίῖνο νη]] αιιαΠΙ(γ ἔἶιο νοτΏ, λίο]ι 15 (νο 

ΙΠΟΥΘ παίπτα] οοηδίγαοίίοη.  Α5 ίο ἄτοσὶς ἴογπι {ταηβ]αίοά « γνοτ]ά5,) απιά 

ἔιο Ἠεῦτοανγ {ο πγλῖο]ι 16 οΟΙΥΘΡΡΟΠ6Ρ, 48 5ΟΙΠΘΠΤΩΘΣ ταδε ἵπ {1ο 56η5ο οἱ 

αφες ΟΥ ἀἱκρεπδαίίοπδ, 5016 Ἠανο οχρ]αϊπεά {1ο οἶαιδο ἴἶνας: «οπ αοοοιηό 

οἱ Ν ΠΟΠ Ἠθ τηαᾶο οἳ οοηβθαίοά {ο νατῖοις ἀἱδρεηδαίίοης :) ναί 15, ἵῃ 

οδίαρ]ϊςΗίησ {Πεπι (αοᾶ Ἰαὰ (ιο ΝΠοδδία]ι οοπ(πια]1γ Ἱπ νίου. Ῥαΐέ Οἡς 15 α 

πετΥ παςδ8]. 56η5ο οί {Πε Ῥγεροβί(ίοη ψ ιο σοπ](νο, (ἰνοισ] ΟΟΠΊΠΠΟΠ 

η(Ἡ 1ο αοοαςα(ἶνο, απᾶ ἶ5 ν/οΙΙγ πΠΠοθοθξδαΥΥ, ΨΠαίουοτ Ῥο ιο τηεαηίησ αί- 

αραίος {ο ιο νογά (γαηβ]αίοά Υγοτ]ἀδ. Τ]ο αφεποεή οἱ νε Βοπ ἵπ ππακίπς, 

πού (ια οἴγοαπηξίαπσο ο{ Πῖ5 Ῥοΐπς {1ο ορ]οεί Πε]ά ἵπ νίενν ὮΥ χο τηαΚοτ, 18 

Όιο (ιοισας. Το οοπίοχέ τος πῖγο {ο ]οβιοδί απιά ΓΠα]]οςέ 56156, λαί πατηςΙγ 

γΠΙΟἩ 15 οχρτοςδεά Ίπ ους Γησ]]δι (γαηδ]αίοη. ΤΠ Ίδα. χὶ. ὃ, ἴμο 5.ΠΠθ 

νοτὰ 15 αςοᾶ {ο ἀαποίο ογεαίεᾷ οἈ]αοοί. Τε], πο αἀπη]ί5 {Πῖς πιξασο, ποῦ 

Ῥε]]ονίης ναί (ο νετρ Ἠογο επαρ]ογαά πγου]ά Ἰανο Ῥοεπ αδοᾶ ΙΓ πο γγ]έοτ 

Ἰαᾶ Ἱπέοπάαᾶ {ο «ΟΠΥ6Υ {με άεα οἱ οτεαίΊοἩ, (απδ]αίΐος (ηα5: ὅ ἵη πγλοπα Το 

αί]ι οοπδιιτηπησ{εά {1ο ασος.. ΤΙ τηαγ Ρο φιΠοϊεπί {ο τοπηατς, ελαί νγῖ]ο Τε 

15 ποί {ο Ῥο ἀεπῖοά (ἶαῦ πο νοτΏ πιαᾷε ἶ5 οὔἵει αδοὰ Ιπ {1ο 56ηΏ5ο ο{ αρροϊπί- 

ἴπσ, οοηδΜαήπα, οδίαρ]ςμίπσ, ο νΙςὮ Ίο Ἰανο απ Ἰηδίαπου 1η Π], 9, ο 16 

15 αρρ]ίεἆ αἱδο {ο ἀαποίο α ΡΤοΡεΙ ογεαίῖοηι. Τ]α5δ νο Ἠανο 16 ἵη Μα{έ, χὶκ, 

4, “Ίο ιαῦ παᾶο (ληοπα :” απιά ἵη ιο ἨλΙκάοπι οἩ Βο]οπποπ 1π. 1, « νπο Ἰιαςί 

πιαζε α]] Οήπσς (ΠτοιισΗ {ΠΥ νγονᾶ.. 0οπιρατο ἆοἨπ 1, 9, απᾶ (οἱ. 1. 16, 17, 

νιογο ογδεαίίοπ ἶ5 Ργοδϊσκίοᾶ οἱ Ομτῖςί, αἰήποισ]ι ἔο τοῖς γγονᾶς ατα ἀῑΠογ- 

οηύ. Ἔϊο οοπηθσίῖοη απά 5οορο ἀείατππίπο ία Τηθαπίηςσ; απά Ἠστο {16Υ ατο 

ἵπ {Ἀνοιγ οἱ αΏο]ιία ογοβίῖοη, α5 αρρθαΥ5 {Ποπη {1ο ποχέ Υουςο. 

9. “Υπο Ρεῖησ {1ο ταγ οἱ Πὶ5 σ]οτγ απἀ ἴ]ο 5ίαπιρ ος Πὶ5 5αρδίαποθ 
Απᾶ κπείαϊπίησ αἱ] (μησς Ὦγ Ἠΐ5 Ῥουγογέα] γγοτᾶ, αξίοι Ἡα Ἰπά ὮΥ Ιήπιδο 
ρυγίῇοά 5 ᾖοτη δἶης ὮΥ πιακῖησ απ οχρἰαΜῖοη, 5α6 ἀονη αἲ ἴο τὶσπέ απ 

ος ιο ἀῑνίπο ππα]αςίγ ἵπ ἴ]ιο Πἰσ]ιοςί Ἠδαγεης.᾽ 
Ῥουογα] ρατήσυ]ανς ἵη {ΐ5 Υευςο γοφιιίτο αίοποΠ. Αοοοτάίης {ο Ὦ, 
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Πε Ὀγϊρ]ίποςς ο Μἶν ΡΊουγ, απ ἴἹιο καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, 

εχρτθβς Ίπιασο οἱ Ἠ8 ῬοχβοΏ, απᾶ «φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυ- 
αρμο]άίης αἲ] Επσς Ὦγ ἴἶο ηγοτᾶ Ῥάμεως αὑὗτοῦ, δύ ἑαυτοῦ, καδαρισμὸν 

Ῥεῖ]ο, ἤιο ΑΡρορί]ο ργοσθθά5 ποΥ; {ο ἀεο]ατό «' γ]λαί αοά Όιο Βου ἵ5 ἵπ Ἠϊπι- 

5ο]{, ί]ιο Ιϊσηέ, παππο]γ, απᾶ ιο ο οἳ Ποπ; ἴ]ιο οηπς 6ΠΠΠΘ] (45 οἱ τοίατῃ. 

{ο 9ο) ος οπιαπαί]οι Ώοπ ο {πλου απά {ουπίαϊη οἱ αἲ] Ῥοϊηπσ: (οά Ίπ 

αοἴϊοη, «ἀοᾶ 1ηπ ροεπογαίοη, αοά Ἰη Ἰονο.. μπας Ἠο ππθαης Ὦγ λαο οπ6 
οἸαππο] οί επιαπαἼον 1 ἆο πούῦ εἸαατ]γ απᾶατείαπᾶ. «Α. οἹαηππο] ἶ5 α ΠΙΘΑΠΕ 

ΨΠΕΤΕΡΥ 5οπαείµίης ἶ5 οπνογαἆ, απιά ῬοβδίῬΙγ ἵ6 πιαγ Ἠοτο ἀαποίο ἴ]ιαί οηΙγ 

πιθάίαπα ΊΠοτεΡγ 5τασςο οπιαπαίες απᾶ Πονγ5 {ποτη {Πο {αΐμον. Απά γεί ία 
Ίησιασο, “ ΤοΙγ {ο” απᾶ 6 οππαπαξίοἩ {ποπη, Ῥοΐης ον]άεπί]γ απϊίπείῖο, 18 

Πατά]γ Ιπίε]]Ισῖρ]ο οἩ 51ο α δΙΡΡΟΦΙΠΟΠ,. Ῥαΐ νἩγ Ιπίτοᾶποο {ια «Ίαιςο οΓ 

Ἠπηϊίαίίοι {ο 1156 ΝΗΥ τοβδίτ]οῦ πγΠαί (ο {οχί τηα]κας σοποτα]{  Ῥουρίεςς, 

Όιο Ῥρ]γαςες οοπιργοβοπά γ]ιαῦ ιο Φοη ας Ῥασοπης {ο 15, Ῥα6 (Ίου ἀῑτεσί]γ 
αβεοτί γν]αί Ίο 15 ἵπ ΠΙπαβοΙ ΤΠοΥ ατο Ἱπέοπάσᾶ {ο ἀαξοτῖρο 5 απίο-Ίποατ- 

παΐίο οοπάΙίοις {ποιρῃ πούῦ πηέοιέ α τοίοτοπςο, 16 ΠΠΥ Ὑγ6]] Ὦο α]ογγεά, Το 

Πὶ5 Ἱποαγηδίο, ᾿Απαύγασμα ἵ5 επρ]ογαᾷ ἵπ {ο Ὑληδάοια οῇ ΒΟΙοΠΙοΠ ΥΠ. 26, 

{ο αχργοςβς ἀῑνίπο πηϊβάοτα. ὙδϊρΙέγ ἵ5 ποί, Οιογείογα, παορβδαγΙ]γ Ἱπιρ]οά 

ἵη 15 τηοαηίηπσ: απᾶ χαρακτὴρ, πΥΠΙοµ ἀαποίος ἴῑιο Ἱππρτοββίοη πηαᾶο ὮΥ ἴῑα 

56α], 6ΧΡΓΕΞΕΟ5 οοπηρ]είο αἰπηϊ]ατΙόγ. 44], ἴπετο σαι Ὦα πο οβ]εσίῖοη {ο 

οοπιὈίπο {1ο {πο Ἰάοας οῇ πιοδὲ ρεγ]εοί γεδεπιθίαπεε υἰφιθζψ γοργεδοπίεᾶ.  Α5 

Ώιο Ῥοαπα ἶς ΙπΒππαία]γ Ἠ]κο ἴἶο Παπαίποις Ῥοάγ ἤγοτη ν/Ἠίο]ι 16 επιαπαίςας, απά 
ιο 5ίαπιρ {ιο νεΥγ Ικοπαςς απᾶ τεργοδοπία(ἶοπ οῇ {ιο ἀῑα {μας ἵππργοβρος 16 

οἩ {ιο Ύγαχ οἵ οίμευ τηαίετῖα]: 5ο ἵ5 έα 8ο, ΡοίἩμ ον]σίπα]]γ ἵπ Ἠϊπηδο]{, απά 

4ἱ5ο ἴπ 15 Ἱποαγηαία οοΠάΙ{1οΠ, ἔο νοτΥ ἵπασο ο Όιο Ἐαίμον, νιοδο οχοε]- 

Ἰοποῖο5 Ἡο παοδῦ ροτ{οσί]γ Ῥοββο55ο5 απά οχΗΙδῖές, Τῆας, α5 Ιποατηαίο ΝΤοςδίαἩ 

Ἡο ἀἱςρ]αγς {ο πο απίνοτςο {λοςο ἀῑνίπο οΠατασίοτὶςίϊο5 Πίο] ατο ο55οπ{Ια]1Υ 

απά οίογηαΙΙγ Ἠῖδ ονη. Τπο Ιπίογοπος ν/ΒΙσἩ ενος θλίη]κς 15 « οἶοαν {οτι 

Οπής {οχί, (]ιαί Όιο Ῥοΐπσ οἵ διρείαπςς ο{ ιο Φομ παιδί Ῥο ἀῑδίποί {ποτη αι 

οἱ ο Ἐαίμοτ, οἶπερ {Πο οπο 15 (ο ἵπιασο οϐ {ο οί]ου, τοβι]{5 {οτι {ο 

οττοισ οἱ οατγ]ης {ο οοπαρατίκοη {οο (Αγ, Τό πχιςδίποί Ῥο οχίεπᾶεά Ῥογοπᾶ 

αοσιιτα{ο Ἰϊκοιοςς απά νὶίρ]ο οχ]Ιρ] ο. 

Τ]ο ποχέ οαιςο, υἨίο]ι γαρτοδοηί5 {ο Φοη α5 {πο 5α5ίαποτ οἱ αἲ] ἠήπσς, 

18 Ίπ Ῥοτίοςί αεοογάαηοο ψη(] ἴλο τηδαπ]ηςσ ΟΡ έμο Ἰαδί οἸαιςδο ο ἴο {ογππετ 

νθγςο, ίσοι αίῆγπας Πίτα {ο Ῥ6 (ο οτοαίον οἱ ένο νοτ]ἀ. 16 εογτοδροπά5 

ση ναί ἶ5 αῖά απ 691. 1, 11,  Ὦγ Ἠϊπα αἲ] Οήπσς εαρςίςί, 

1 ανα οπάεανοιτοά {ο 6ΧΡΤΟ5Ρ ἴἶο πιραπῖησ Ο6 καθαρισμὸν ποιησάµενος 

σῶν ἁμαρτιῶν, Ὦυ ἃ Ῥαγαρηταςο, Ἀἰτηΐ]ατ Ἰαησιασο οσους Ιπ 3οῦ γΠ. 21 

ἵπ Όιο Βερίπασίηέ: νἩγ Πας Όλοι ηοῦ πιαᾶο απ οχρἰαξίοπ (116. ριτῖβσα- 

ὕοι) οἱ ΠΙΥ 8ἵπ Ὦ ἐποιήόω καθαρισμὸν σης ἀνομίας µου Ί--- Μα]οςίγ” ἵδ α 

ΠΩΘ{ΟΠΟΠΙΗΥ, ΟΥ ιο αἈδίνασί {ογ ιο «οπογοίο, {ΟΥ (ιο τηοςύ τηα]οδίῖο οπ6, σα. 

Πο οχργοδδῖοη ὅ ΡΥ ΠΙΠΙΡΙΓ7 πηβέ ποῦ Ὄο ονετ]οοκεᾶ, 16 βοσπις {ο Ιπίῖ- 
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ποιησάµενος τῶν ἁμαρτιῶν ἐκάδισεν ἐν οἳ Ἠϊ8 Ῥονον, πλεη ιε Ἰαά Ὦγ Ἠάπι- 

δεξιᾷ τῆς µεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς 8εΗ Ῥατρεά οἩτ 8ἱΠ5, δαµ ἆονη οἱ 

ιο τὶφΒί Ἱαπά οἱ {λε Μα]αδίγ οἩ 

τηθίο (λαί ΟἨτὶς5 αἰοπῖπσ αοὔΙοη 15, ἵη 9ης πποςῦ Ππροτίαηί τοβροοί, Ῥοσπ]ίαγ, 
Το οῇοτς {]ιο αογ]βοθ ΥΥΠίοἩ Ίο 15 αἲ ιο 6απιο {πιο Ἠϊτηδο]{ Τπ]]κο ονατΥ 

οίμετ σ85ο, ἴἶιο νἱοβίτα απά {ο Ῥτίοδ ατο Ιάοπίῖσα].  Οοππρ. νι, οῇ, ἰπ. 19, 

14, οὅ, 26, κ. 10, χ, 19, νοτο {λῖ5 Ροου]ατΙϐγ ἵ5 5οῦ ἵπ οοπίταΚἰδιίπο- 

ΠοἨ {0 {πο οτάἴπατγ  ο/ὶδα πδασο, 

4. πο βαροτίοτῖέγ οἱ ΟἨτῖςί {ο αηςοἱ5 15 Ἠετο φίαΐος {ο οοηςςί, ἵῃ Ἠὶς Ῥοΐησ 

ἀϊσηϊβος ας τὶσαί{(ι] Παῖτ νη(Ἡ (ο οἰεγαίοά Εΐ]ο οῇ Βοη. ο Ίιας α οαίτη {ο 

Οἱ αρρε]]αίίοπ. 1η ἴο νοτΥ σος 8εῃ5ο, απᾶά Πὶ5 Μιροτίοϐγ 1ος ἵπ 5 

Ροϊπί, πού ἵπ {ο Ῥατο ἠῑέ]ο οϐ 8ο ΥΗΙΟ ἵ5 βοπποίίηος σίνοπ {ο απσοίς απᾶά 

6ΥΕΠ ΤΠΘΗ, Ρα 1Π θι1ο]ὶ 5οηςΠῖρ α5 Πῖς παίέατο, οματασίοτ απᾶ ίαζΐοη α]]ονγ Ἠΐπι 

{ο οἰαί. Ἰηπ οτάοι τὶσΏί]γ {ο αρρτεοϊαίο ἴλο ατσιπηθηέ (λαί {ο]]ονης, ἵ6 ἵ8 

ΏΘΟΘΒΣΑΣΥ {ο ία ἶ6 1 {Πὶ5 σαι. ΈΤ]μο αοτὶδέ γενόμενος, λαυῖπφ ὄεετι πιαᾶο 

οἳ ὀεεοπιε, ἵ5 απθϊλοίῖο {ο ἴιο ργοδοπί ὤν, δεῖπφ, ἵπ νου, ὃ.---Όοπαρ. ἵπ τοίοτ- 

εποε {ο οἰοναίίοη Ἠοτο Ἱπαρ]ίθά, ΕΡΗ. 1. 91, ΕΠΙ. Ἡ. 9. 

5. Ὠοο 18. Π, Ἱ, απά 3 9αΠι, ν, 14. ἜΤ]ο {οτοο οἳ ἴἶιο αγσαπιαηί {ποπ 
Όιοδο αποία(ῖοπ5 ἀορεπάς οι (Παῖτ Ἱππρ]γίπσ {πο 8εηςβο οἱ {ο νγοτά 5ο 35 

ας βἰαΐεά, απά οἩ (λοαῖτ αρρ]ιοαΡΙΠίγ {ο ἴο ΜοβρίαἩ α5 οχα](οᾶ ἵη Ἠΐς 

ἨππαΠ. παίατο {ο {ο Ἠϊσῃοςύ ογοκίοᾷ ἀἰδίποίίοη, 1 Ώδσοπιε ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ, 

Ώιοτοίοτο, {ο οχαπηῖπο {]ιοδο αιποίαθῖοι5 Ὑηί 5οππο ρατοι]ανΙγ. Α5 ἔοτο 

15 5ΟΠ16 ἀἡΠου]ίγ ατῖφίπσ οιῦ οἱ {ιο αρρ]οαίῖοπ οϐ οργίαϊη {οχίς οἳ {ιο Οἱά 

Τεδίατασπέ, ὙλίσὮ αγο οἰέοά ἵπ ἴπο ΤἩρίκί]ο {ο ιο ἨεβτοννΒ, απᾶ εβρεοία]]γ 

1η ιο β5ύ Όπο «Παρίοτ», 1 ἠπίπ]ς Ἡ Ῥοςί Ίιοτο, 1η ἔῑο οιέδοί, {ο Ῥτίπο Ίο 

σεπεταΙ 5α0]οσῦ οῇ αποίαίίοης Ῥοΐοτο {ιο τοαᾶον, Τέ 15 οπο ΟΓ Υετγ στοαύ 

Ἱπροτίαποο, απά ομσΏῦ {ο οοπωτηαπά ρατίϊοι]ατ αἰοπ{ίοἩ. 

Ἰη ιο Ἠεργοινς πο αιιοίαίίοης {γοτα {ο Ο]ά Τοδίατηοπύ αδια]]γ αστοο 

ΥΕΤΥ ΠΘΑΣΙΥ πα ιο ἄτοοκ οἱ ιο Βορίιασϊπέ, απά Επίς ἶ5 ο{ἵοη (ιο ο.5ο ἵπ 
οίπετ ῬουΚ5 ος ειο Νου Τοδίαπιοπί. Ῥαέ ἴπ βεγογα] Ῥ]αοο5 {ἴι6γ οογτεβροπᾶ 

εχαοί]γ γη] πο Ἠερτου, α5 ἵη Μαίΐ, ἵκ. 18, «1ηθγογ απἆ ποξ βαοτίβος, 

Ψηογο ἄιο Βορειασϊπί τουᾶς “γαίλεν ἐἶιαπ” απᾶ ἵς Βιογοίογο οχοσοῖοα]: απιᾶ 

ἵη 5ογοτα] {πογ ἀῑ[ετ 5Ισί]γ ἴτοπι Ῥοίμ. Ῥοππαίίπιθς {αγ αΡροατ {ο ανα 

Ῥοεπ πηαάο {ΓΟΤΩ ΤΠΘΙΠΟΤΥ, απά {πο Ναεν Τοδίαπιοπό Ἠτίίου Ίας Ἠῖς παπἆ 

ἀῑτοσίοὰ ταί]λοτ {ο {ο (λοιισΏί απ ιο νγοτάς. Οεσαδίοπα]]γ (πγο οἳ 1πΟΥΘ 
Ῥ]αοος οῇ ἴο ΟΙά4 Τορίαπποπί ατα οοπιρῖηθᾶ, Πηδίαποςς οἱ ἐῑλῖς5 Ἰα5έ οἶαςς 

ΠΙΑΥ Ῥο {ουπᾶ ἵπ Ίοτη. ΠΠ. 10-16, οοπιρατοᾶ ΙἩ Ῥς. χὶν. 1--, ν. 9, χ. Ἴ, 

]ρα. κ. 7, 8, Ῥτου. 1. 16, Ῥς. χκχν]. 1, απᾶ ἵπ Ἠοπῃ, χὶ, 26, 27 οοππρατεᾶ γι 

Ίβα. Ίἱχ. 90, 91, παν]. 9, απᾶ ἵη ιο Θερίιασίηί, Ῥ5, χΗΙ, 7. Όπ Ρροῖηί οἱ 

Ες Ἰαπά, πούγενοτ, ἴ 16 ποῦ τΏΥ ΙΠ{οπ{Ιοη {ο οπἱαχρο. 1 Ῥτοροβο {ο οχατηίπθ 

Ώιο νατίοιι5 ναγς ἵπ πΥλίοὰ. ραβρασος {ποπ {ο Οἱά Τοβίαιποπί ατα {ομπᾶ {ο 

Ῥο επιρ]ογεά 5 αποἰαδίους ἵπ {1ο Νουγ, | 



. 6ΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ΟΝ ΤΗΕ 
Επ μμ Ὕσμμμκωμνομ λεει ο κ να ο νανκώ ων” 

4 ἨΙΡΗ; ἨῬοαῖϊπς πιαᾶο 5ο πηπο]ι Ὀοίίος τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέ- 4 

ναι Ένα απφεἶς, α5 Ἡο Ἱιαίμ ὮΥ Ἱπ- λων, ὅσῳ διαφορώτερον παρ αὐτοὺς κεκ- 

Πετίίαποο οὈίαϊποά α πιογο οχοε]]επέ ἍἈληρονόµηκεν ὄνομα. Τίνι γὰρ εἰπέποτε ὅ 

Τέ]ιας Ῥοσπ τηκϊη(αἰποᾶ ἐ]αῖ ἴιο αρρΙοαίίοπ οἱ α αποίοᾷ θοχί 15 ποσθβκατ!]γ 
ἵη αοοοτάαποο πι 1{5 οτἰσῖπα] τησαπίπσ, Ῥτον]άσς 16 Ῥο Ιπίτοάισοά γη] ιο 

{οτταπ]α, ἐδαί οἳ ἵπ ογζΙεγ {λαέ ἴἶιο ἀοο]αταίῖοι Ἰποεπάεά Ὦγ ιο οτἱσῖπα] ρας- 

5ησο ππίφηέ ὖο ΤιζβΙΙοά ; Ότο Ὠιας 1 ιο (οτπχα]α ο, έλεπ ας Λι 1ες, ἃ 

π]άοχ ἸαΜ(αᾷο οἱ αρρ]ἰσα(ῖοη 15 αἱοναβρ]α. Ἐταό ες τα]ε ἶ5 πού γγε]] 51ρ- 

Ῥοτίοᾶ. Νο Ἰπίογοησο οππ Ῥο ἄναννα {οπη ἔἶιο {ογπη οἳ οχργοδδίοη Ὦγ πνίο]ι 

α αποίαῖοη ἶ5δ Ῥγοσοᾶσάα. πο πνονά {ο }ιζΠϊ τηαγ Ῥο οπιρ]ογοά νΊοτο 

αοοοπαρ]κΗπιαπί, ῬτοροτΙγ 5ροα]ίπσ, σαπποῦ Ῥο πιαἰηίαϊπεά ψηίλοπέ ἀοῖπς 

νίο]οποο {9 {πο οτἱσῖπα] οοππασίοπ οἨ τηθαπῖησ ο{ {ο ρα5εᾳσο αιιοίοᾶ. ἜΤ]ο 

Ῥ]γαφος ἐιαί, ἴπι ογάοΥ ἐ]ιαί, 4ο ποῦ α]ν/αγ5 ἀοποίο ἴἶιο οπᾶ απιᾶ «εδίφπι οἱ ἴῑιο 

ἀοο]αταίίοη αἀοίοᾷ, Ῥι6 {ΓοφιιοΠί]γ οχρτοβ5 ποίμίπσ πἹογο {Παη αἴἱ α)]ογγαβ]α 

αρρ]οαίίοη οἳ 16 {ο {ιο {ορῖς ἵπ σοπποσξίοη η νἨῖο] 16 15 τ1δοᾷ 1Π {πο Νου 

Τοξίαπαοπέ, Οπ Οίς Ροϊηί 1έ τηαγ ο φαβ]οῖοπί {ο τοίατ {ο Ἠνοβηνδον΄5 (τοοίς 

απά Ἐπσ]ϊει Τμοχίσοῃ οἳ πο Ναι Τοδίαπιοπέ ππάον ἵνα, Ιπίτοάιοίοτγ το- 

ΏΙΩΥΚ5 {ο ]. απά Π., απά οοπο]αάϊπσ ποίο {ο {16 ]αΐοτ:; απᾶ ππάθγ ὅπως Π. 

Ἔμο αρρισαΡΙ](γ οἱ πΙαΏΥ αποία(ίο5 {ο {ο ρατοπ]ατ ἑορῖο Ἱπίεπαθά 

Ὦγ ιο Άονυ Γοδίαπιοπέ ντῖίους Ίας Ώσου α Επϊ(ρα] θρ]εοί οἱ ἀῑδοιδείοη. 

ΒΟΠ1Θ ΤΙΑΥ 84Υ ἴῑαί Όιο Ἱπερίταίοι οἱ {ος5ο υπ]έοι οισᾗί {ο ἀοίετπιῖπο 

Όιο αποξδίίοη απά φοΐέ]ο 16 οἩ ο στοιπά οἱ Οιοῖγ ἀϊνίπο ααίλοτίγ; ἰλαί (ιο 

οοπηοσ(ίοἩ ἵπ γλίο] α (οχί τΏαΥ ίαπᾶ ἵπ ἴο Νου Τοδίαπιοηί πηαδέ οῇ 1656] 
ΠΟΥ Ἱΐ5 πιο απά οπΙγ πηδαπίησ. Ῥπό (5 α5διτης5 ΤΠΟΤΟ {Παπ οη ο 

αἁπι]θοᾶ; απᾶ, ΠΠΟΤΟΟΥΟΣ, Ίνα οιισ]ί {ο Ὦο Ῥτεραταά {ο τηοοί {ιο οΡ]οσίῖοπ 

ος ιο Ππ[άσ], α5 νγο]] α5 {ο αρροα] {ο ένο βΗ611 οῇ {πο Ῥε]ϊονεγ. ΒῬοβίάςς, α 

σα] τησ γη] {οο] Ολαῦ Όπονο ατο ἀ[μοι]έος νη]ίο]ι «αηπούῦ Ῥο 5ο]γοᾷ ὮΥ 

ΑΠΥ οχογοῖςο οἳ ἱπερ]]οῖς βΗ(1, Πούγουον βἴποστο απά {Ποτοισῃ. ἈΝΤαπΥ 61865 

οσο ν/]λογο ιο οοπποσ(ῖοῦ ἵΠ {πο Οἱά Τοδίαπιεηί 15 5ο Ρ]αϊπ α5 {ο ῃγογο 

Έιαί Όιο πησαπίπς ΤΠ ΠΙΟ ἴπο αποίοᾷ γγοτᾶςδ 5οσἵη {ο Ῥο {αΙκεη Ἱη ένο Χου 

σαηποῦ ῬοβδίΡΙγ Ῥο θμαί οτἰσίπα]]γ Ἱπίοπάεᾶα. 1π 5αοἩ οἰτουπηδίαπσς 4Π 

αρροα| {ο ἴἶο Ἱπδρίταίίοη οῇ {ο Ἱτίου5 ΤΠΦΥΟΙΥ οι{5 {ιο ἸΚποί---αΙ]οποῖησ 
πέμοπέ οοπν]ποῖης {1ο Ῥο]ίονοτ, 

Νεϊίμος, ο {πο οί]ιοτ Ἰαπά, ἶ5 16 δαξϊ5[ιοίοτγ {ο 5αγ οἳ α]] 5ο] οᾳςος, ἴ]λαί 

ἔιο ΟΙ Τοδίαππεπύ Ῥᾷξδασος ἆγο οἶίοᾶ ΑΙΤΠΡΙΥ Ὦ} αγ ο{ αοοοπηπηοζα{ἶοἩ, 
ΤΙΟΤΟΙΥ Ῥθσαιιδο ΟΡ ΦΟΠΊ9 ἆθστοο οῇ αΙπηϊ]ατίόγ ου αἀαρίαῖον Τη {α ροῖπί οἳ 

{ορῖο ουο]νοᾷ ἵη {ο ον Τοδίαπιοπέ Ἠ]] Ολα ἀοο]ατοᾶ ὮΥ (ἶιο {οχί οἴέοᾷ 

{νοτη {ιο Ο14. Έον τηαηγ αποίαίοπς οσοΙΓ 1Π 5ΗςἩ α ]οσίοα] ἀεροπάσπορ ΟΠ 

πο αιθ]οτ5 (γαῖπ οἱ τοπηρτκς οἵ τοβδοπίησ, ἐμαῦ {ο αἰίτίραίο ἴμο 15ο οῇ 

Ώιοηα {9 5ο] α Ῥτϊηοίρ]ο, ἶ5 {ο τηα]κο {]οτα πππιααπίης. 1έ 15 τοβ]1γ οφιῖνα- 

Ἱεπί {ο α ἀαπία] οἳ ο Ἀον Τεείαπιοπέ απίλοτ΄5 τὶσαί Κπογγ]εάσο οῇ {]ιο 
εἰσπίΠοαίίοη οἱ πυηίο Ἡο αιοίο5; απά θὶς ἵ5δ α τοδα]ό αἀπησίεά Ὦγ ια 



ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕΒ ΠΕΒΡΒΕΕΒΊΠΥΡΒ. 2ὸ -- 

πεο]οσίσα] ου παατα]ϊςίῖο οχρορίί(ον. Τπο Ομτϊκίαη ντους, 1 ἵ5 6ΟΟΙΙΥ καἴᾶ, 
πηϊδίοο]κ {πο πηθαπ]ησ οῇ {1ο Ἠοβτον, 1 Ειεῖγ ἀῑνίπο απίλοτῖίγ Ῥο αἀπηῖί- 

ἴοᾶ, (Πῖς «οπο]ιδίοπ της οϐ οοαγ5θ Ῥο το]οσίεά ας {α]5ο; απά Ποιά ναί 

απ{λοτῖέγ Ῥο ενοιπ ἀοπίσα, εί ομαγαοίοτ α5 οατοΓα] απίλοτ5 απά αοσπγαίο 

Οήπ]κους, οὔίοπ οοπάποίίης ἴπ ἀείαϊ] α Ἰεησίποπεά αγριπποπύ γη ]οσίσαι 

Ῥτασϊδίου, 5(Ποϊοπ{]γ οοπ{αίο5 5πςἩ α 5αροτβοῖα] (Πεοτγ. 
Τ]ο οονγασῦ Ἱπίοτρτοίατ, Ψηο5ο οχροβίῖοις τηιδύ αἱ γγαγ5 Ῥο Ῥαδεά οἨ τας 

ΡΙ]οδορβίσα] απά Ομτϊκίίαη Ῥηϊποῖρ]ος, πνΠῖοἩ. αγο 6Υοτ Ιάοπίϊσα], σα αἀπαῖύ 

πο αοοοπηπιοαίἶοη οἱ βοπθϊπιοπέ ἵηπ πηαί{οτς ἀἰτοςί]γ το]ὶσῖοιις οἳ πγμίο Πάνο 

α ἀϊτοςῦ Ῥοατίπσ οἩ το]σῖοη. 1Τέ ϊ5 έπο (Πμαί, ἵπ α νοτΥ {ου Ιηδίαησος, ἴἼοτα 

ἨνἩ]] Ῥο οΥαη αΠποΠςσ οοηςοϊοηίῖοιι5 οχροβίέους α ἀἰ[ετοπσς οῇ ορίπῖοι τοςροοί- 

ἵησ {Πο αρρῃοαίίοηπ οϐ ία Ῥτϊπαῖρ]α. Ῥπαί Οι Ὦγ πο τηθα5 α[εσί5 {1 

Ρτϊποῖρ]α 165ε]{Ε 1Τέ οπΙγ 5πουνς (μαί ἵπ 5οππο οᾳ5ο5 16 15 ἀἰ[Ποι]6 {ο αΡΡΙΥ ἴέ, 

απά Ίεανος 516] {ο {1ο νατγῖης Ππάσπιεπί5 ο{ Ἠοποδύ απά ἀανοιί ταϊηςς,Ἡ 

Τ]ο οπΙγ «οπτςο {ο Ὦο αἀορίεά ἵπ οτάστ {ο αττῖνο αἲ α βαΜβίασίοτΥ ταςα]ό 

ἵ6, {ο οχατηϊπο 6Υοτγ Ἱπιροτίαπί αποίαίῖοη, τεάποῖησ 16 {ο 5οιπο ἀοβηϊίο 

εἶαδς, απά Ἠοποο {ο οοηκίγισῦ οοτίαϊπ Ῥτίποῖριο5, οπο οἨ οί]ιοτ οἱ νο], 

π]θλοιέ αΠοσίίησ (ο Ἱπερίταξίοη ο απΥ Ρατί οϐ ἴιο Βίρ]ο, τπαΥ. αΡΡΙΥ {ο 

ἴπο νατίοι5 αποία(ῖοης (αίῦ ατο {ο Ῥο {οιπᾶ Ἰπ ίμο οπίτο Χαν Τοδίατησηί, 

ψηίλοις Ῥυέῖπς απΥ {οτοοά οοηίτιοζῖοη οἩ {Παῖτ ενϊἀεπί πἹθαπ]πσ, ΟΥ Τ6- 

εροοίῖνο οοπί{οπί5, ἵπ αἴίλοτ Ῥοτίίοπ οῇ πο 5αοτεᾶ γο]απῃο, 

ΙΓ φαρτηϊό {ο (ο αίοπίίνο τοπ ον’ οοηβΙάσγαβίοπ ἴπο {ο]]ογίπσ α5 Πο 

τοςι]{ οΓ 5ιιοἩ απ αἰίοτηρί. 19 18, Ῥετ]αβς, ΙΠΠΘΟΘΕΡΑΤΥ, απᾶ γεί 16 πΊαΥ ποῦ 

Ῥο Ἱποκρος]οπί {ο 5αγ, (λαῖ α Παδίγ σίαποο αἲ ἴο Ῥτπαίρ]ες ου τα]ες Ἰαἱά 

4οσπ πηαδέ Ῥο Ἰδοιοδς. Τη οτάον {ο {οττα α τὶσαί Ππάσιποηϐ, {αγ οιισ]ιῦ {ο 

Ῥο6 οαταβ1γ οοππραγοά πνΙι Ολο τοδροσίίνο {οχίς, απᾶ ἴἶιοσο α5 «αΓΕΓΗΙΙΥ 

οχαπιϊηας αἶοησ νη(]ῃ (Ποῖτ οοπίοχίς, 

(1.) Οποίαῖοης ατα {Γ6ΠΙοΠ{ΙΥ τηαᾶο ἵπ ογάογ {ο αχρτοςς α Πέογα] {α]- 

ΠΙπιοπί οἱ ναί ἵ5 απποπποοά {ΠετοὮγ ἵῃ Όιο Οἱά Τοξίαππσπέ, ἴπο 5αβ]οσί 

τοβρος(ῖπσ νῖοὮ {16Υγ ατα τἼδοά ἵπ Όιο Νου Ρεΐπσ Ιάοπίϊσα]]γ ια 54Π1θ 5 

Οιαί οἳ Όιο Ο14. 

Τ]ο Π]δίταίίοπ οἱ Ομὶς Ῥτϊποϊρ]ο ποοᾶ ποῦ Ῥο οχίεπἀεᾷ Ῥογοπᾶ α εἴπσ]α 

Ἰηδίαποο, α5 16 ἵ5 ἴοο Ίνα] Κπονπ πο {ο Ῥο6 ιΠίγοΓβα]Ιγ οοπορᾶεά. Ίπο 

αποίαΠοπ ἵπ Μα. Ἡ. 6, πνπίοἩ ἶ5 ο 5οσοοπᾶ Ιπ ο Νου Ῥοδίατησπέ, 15 

παπα εβ(ίοπαΡΙΥ οπο οἱ 05 φου6. ΈΤμο 5αῬ]οοῦ Ῥοΐ] οἩ ο Ῥτορ]μεί απά {πε 

Ἐναπσο]]9έ 15 {ο 5.πΠο, ΠάΠΙΘΙΥ, ο Ῥϊτί]η-ρ]ασο οἳ Όιο ΝΓοξίαΠ, υη]ῖοἩ νγα5 

Ῥτεκϊο(οᾶ {ο Ῥο Βοαίμ]εμετη, Ἡμογα, ὮΥ {ιο τεπιατκαρ]α Ιπῃαεποςο οἱ ἀῑνίπο 

Ῥνον]άσησα, ΟἨτῖςέ να» Ῥουῃ. Τμο εἰϊσμί νογρα] ἀῑδοταραποίας, Ἠ]ῖοι ατα 

εας!ῖ]γ τοπιονοά, ἀο ποί αἲ αἲ] αῇεοῦ ἴἶιο ἀῑτοσί αρρ]Ιοα{ίοῃ. 
(2) Τε οβαπ τηοοῦ γη] αποίαζῖοπς ν/ηοτο πο Γα]β]παοηέ, Ρτοροτ]γ 5Ροα]κ- 

ἵπς, 15 Ιηοπᾶσᾶ ὮΥ ιο Ἄουγ Τείαπποπύ Ἡτῖίον,. ο πιεγο]γ αοζοπαπιοᾷβί{6Β 
. 

. Ἔοτ α Γαγίπετ ἀεγε]ορπιεπί οἳ {πε βιιθ]εοί οἳ ποοοπιπιοα!ίοη, Ι το[ετ {16 τοπάοχ {ο Νοίθ ΣΙ, 

Τη πΙΥ ἰγαπβ]αίίοι ο) Ῥ]απο] 8 Ιπἰτοάιοίίοι {ο Ῥαογεά ΟπΙµΙοἴβπι απά Ππίεγρτείαίἶοη, ΡΡ. 2ή1-984, 
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Ώιο Ἰαηπσπασο οἱ ἴιο Ο]ά {ο ἴἶνο 5αβ]οσί ο ΙΥΙΟἩ Ίο 15 5ρεα]ῖπσ: εἴί]πετ οἩ 

αοοουπ{ οϐ 15 αρρτορτϊαίοιοςς {Ἰογοίο, ος Ώθοβιδο ἴιο Όνο {ποί5, α)ί]οισῃ 

οπίίγε]γ 5οραταίο απά ἀῑςίίποί, Πανο πονοεγίλε]ο5» 5οτηο Ροϊηίς οϐ ἰταϊ]ατίέγ. 

Τις ε, ΝΠαίίιουν αρρ]ίο5 {ο {πο εΙαισ]ίοτ ος ἴο Ἱηίαπί5 αἲ Βοίμ]ο]επα, {ο 

Ἱαπποπίαίίοη ίσο] κ) ογοτη]α Ῥοσίἱοδ]]γ α5οτῖραςδ {ο Ἰασ]μα] ον αοοοιπί ος 

Ώιο πιῖσουγ υ]ήο]ι 6ἶιο ἵ5 τεαρτοςοπ{οἆ α5 οπάατίηςσ αἲ {]ιο 5ἶσ]ί οἱ Πατ ΠΠΠΑΡΡΥ 

ομ]άτοι ποῦ Ίοπς Ὀείογο ἴ]ο ἀοδίγασίίοι ος κ ογδα]οπῃ ὮΥ πο Οµα]άθαη, 

Οοπιρ. Μαϊ. Π. 18, πι αγ. χχχὶ. 15. ΤΠ ιο 6άπῃο ΊαΥ πηὶσ]ῦ (ιο 

Ῥτορ]ιοί”5 ποίίοο ο αΠΥ αἰππί]ατ ονοπί Ῥο επιρ]ογοά. Το Ἰηίογ Γοπι ἴἶια 

αΡρΙοαίίοη οῇ ]ΐς νγογᾶς, ναί πο ἀαδίαταΙγ απά 8ανασο αοΐ οἱ Ἠετοά γ/α5 

ἵπ {λο νἶου; οἱ ἴ]ιο ἀῑνίπο 5οος απά Ἱπίοπᾶεά οχο]αδίνεΙγ οἳ ἀἰτοσί]γ οἱ Ἠΐτη, 

ἵ α σγαθα]ίοις απκιπαρΒίοη {ΟΥ νΙοἩ ἴοτο ἵ5 πού α ΡρατΏο]ο οἳ ονἰάεποο.---- 

Τπας αἱςο ἴἶιο Ἰαήσιασο ἵπ Ῥς. Ἱχχν]. 9, ἶ5 αοοοπηπηοᾶαίαά ἵπ Μαίθ. χΠΠ. 96. 

Το Ῥεα]τηϊδέ Ῥγοροβος {ο Ὀτίης Ῥοαίογο Πΐ5 τοπᾶστ5 8οπιο (Ἠίηςς γν]ΙςἩ {ο 

Ώποτη Ὕγοτο οΏβοιτο απά ἵπ α ΤΠΘΗΣΙΤΟ ΙΠΙΠΟΥΗ, απᾶ αγθ {ογείοτο 5ΡΟΚΕΠ 

οὗ α5 ραταλ]ος, (μίησς Πάάοπ ("οπα πιο Ἱππππσπποτία]. Απ οχαπηϊπα(ίοη οὗ 

Όιο Ἑκα]πι «ους οοπο]αςίνο]γ (ια ἴ]ιο απο οχρτγοβδος Ἠὶ5 Ιπίοπίῖοπ {ο 
πγσο προ Πΐς τοαάσυς σγαΜἰέιάο απἀ οὐεβίοιος {ο ἄοά ὮΥ Ὀτϊπσῖπς εἰεατ]γ 

Ῥοΐοτο {ἰλοῖτ πι]πάς 5ο1Π8 οἱ ἴ]ο ΠΙΔΠΥ πηογοῖο5 ὙμίοἩ Ίο Ἠαά {οττηοτ]γ 

σγαπίοᾷ {λοπι, απά γηίοἩ. που οἴί]οι Ίιαά {ουσοίίοι οἳ {α]οά τὶσΙίΙγ {ο 

οοηρἰάθν, 1 αν] οροπ πιγ ππουίἩ ἵπ α ραγαρ]ος  νη]] τίου ἁατίς βαγΊησ5 

ο οἷᾶ; π]ίο]ι Ίο Ἠανο Ἰιοαγά απά ΚΠΟΝΠ, απά οἱ {αΐπογ5 Ἠαγο {ο]ά 5.” 

Ῥιέ ένο ουαπσο]]δέ αρρ]ίος {ο {οτηστ Ροτίίοι οἱ ἴεςδο γγογάς {ο οἱ Τοτᾷ”5 

πφο οῇ ραταΡο]ίσα] Ιηδίγασίίοη, απᾶ οΥοπ οΠΙΡΙΟΥ5 πο {οπηπ]α πγλίοἩ, 16 ηα5 

Ῥοσπ 5αἰᾷ, ἶ5 πονοχ αδοᾷ οχοορί ΥΥΠΕΠ α ἀῑγοοῦ αοοοπαρ]5ηπηοηέ ἶ5 Ἱπίοπάες : 

ἐᾖλαί 1έ τηϊσ]έ ο βα]β]]οὰ νηηία]ι νγα5 5Ρροζκεῃ ὮΥ ἴμα Ῥτορ]οῦ, 5αγίπς, { νη] 

ΟΡΟΠ. ΤΩΥ ποπ ἵπ Ραταβ]ος”. ὧο. Απᾶ γεῦ Τ6 ἵ5 ον]άοπί ιαῦ ποἰπίπς 

«Ῥογοπᾶ α Πιογο αοθοπιποςαΜἴο οἱ {ο Ίαησπασο οςἩ ῬοβῖθΙγ Ῥα τηεαηί.--- 

Μορέ Ρτοραβ]γ, ἔοο, έιο 4811 νουςο οἱ ἴ]ο 19{11 Ῥλα]πι, α5 ᾳποεοᾷ ἵπ Ίοπη. ΣΧ. 
18, “ 'Τοῖτ 5ουπᾶ νγοπέ ἸΠίο αἲ] ιο οαγί], απά Επεῖτ γγοτάς ππίο {1ο οπᾶ5 οἳ 

ιο νο], 15 αοσοπηπηοᾷαίοά ὮΥ 98. Ῥα] {ο ἴἶιο γγ]ᾶο ἀἰδδοπηϊπα[ίου οἱ ἴἶιο 

(οβρο]. Το Ῥεαιηϊςή ἵς εροακίπσ οἳ ο” παίτο απά βΊοΥΥ 45 πιά 
Ίππον/Π {ο {ο ηϊνουςο ὮΥ {ιο γγοτ]κς οὗ οτοπίῖοἩ, αιά ο5ροσία]1γ ὮΥ ΤΠοαΠΒ 

οἱ ἴἶιο Ποανοπ]γ Ῥοᾶος, νηίσ] ο ῬοαιΙ{α]]γ τορτοδοηί5 α5 5ουπά(ης {οτί 

ιο Ῥγαῖςος οἱ {]οῖγ τηακοτ. Το α5οῖθο {ο ιο νονᾶς α Ἰηθαπίηςσ Ῥογοπᾶ 

πής Ρ]αΐπ απᾶ οβέοηΣίρ]ο οπο, ΥΠίο] αἱοπο 15 1π άΥΙΠΟΠΥ ΥΜΕ ιο Πηπιθάίαίο 

οοπίοχί, απᾶ (πας {ο τηα]κο {ποπ οοπηργολοπά (ια ἵπ νΥμίοἩ ἴπο Αρορί]ο δες 

ἄιοπι, ἵ5 γ]ιο]]γ απαιμοτῖζοά απᾶ ψ]θλοαέ αΠΥ 5ο]ᾶ 5αρροτί. ΟΩποίαίίοης 

οἱ ἰλὶς οἶαδ. αγο 8ἱ5ο ΥοΥΥ ΠΙΤΠΟΤΟΙ5. 
(5.) Βοπιοίίπιος ᾳποίαίῖοης αγ ππαᾶο ΥΥΠΟΠ {1ο Ιη{οΠ{ΙΟΠ 15 {ο εχργες» 8 

ΠβΙπιοπέ Ἱπ αἀά]ίοι {ο ἴἶο Ἰέογα] 5οηΏ5ο: οἱ ΝΊΠΟΠ (ο οπἱσίπα] ρ8558σο 

οοτηργομοπᾶς ἴ]ιο εαμ]οοῦ υηίο 1ο αποίαίίοπ 1π νο Ἀονν Ῥείαπιεηί Ῥτθ- 

εοηί5, αμᾷ ἶ5 ἐογοίοτο 5ι5εορίρ]ο οῇ Ιποτοαδίης αοθοπαρΗΙδαπεηί, 
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Τηϊς 15 α νατΥγ Ἱπιροτίαπί Ῥτϊποίρ]θ, απά «Ώ5ο5 τουῖγῖης 15 αρρ]οαίίοι 

8το οί {οαιθηῦ Ο00ΙΓΓΘΠΟΘ. Ἰηπ οτε αί 15 πιθαπίησ 1ΠΑΥ Ῥο ο]εατ]γ 

Ῥετοοῖνεᾶ απά 165 Ῥοατγίης ῬτοροτΙγ αρρτεοϊαίεἁ, 1εί ἴἶιο {ο]]ον/ίης Ῥ8βδασος 

Ῥο οατδ{α]]γ οοηφἰἀσγεά. 
ΤΈ]ο Εγεί ρατί ο ιο ρτϊποῖρ]ο αρρ[ῖεδ {ο {ο γγμο]ο 5αῦ]εοί οἳ ἐγρίοαι 

αοοοπαρ]δΗππθηί,. 1 Πανίὰ Ὕετο α ἴγρο οἱ ΟἨπὶςί, 45 πο οπ6 ἀοπίος πο 

αἀτΏ]ίς (ο ἐγρίοα] εἰεπιοπί αἲ αἰ1, Ἰαησιασο οτἰσίπαΙ]γ Ἱπίοπάοά οἱ πι απά 

Ἠὶ5 Ἱπηπησά]αίο οΠοπηῖθ5 ΤΠΔΥ ἄἶ5ο Ῥα Ἱπίοπάοά οἱ ΟἨτὶσέ απά Πΐ5 οποη]θΒ. 

Τ]ο Ἰαίίετ ροῖπέ 15 οοπιργοµοπᾶάσθα νη(λῖῃ ιο Ἰαησιασο αποίος, αἰήιοισίι 1έ 

ΤΙΔΥ πο ϱο 15 Πίογα] οἳ πιοδί οδίοηςῖρ]ο τηεαπίησ. ΤἨΗ5, ἵπ 5. οχν], 2, 

6 Ελα 5ίοπο ψ]ίο] ιο Ῥιϊ]άσνς τοβιδεά, ἀεποίος Γ)ανιά α5 αἲ βγδί τε]οεζεά 

απᾶά ορροβεά ὮΥ {ο Ιδγασάδῃ βιοῖοῦ, νγΠίο {οΥ ΤΠΟΥΘ {ΠαΠ δὶχ ΥθαΤ5 αἆ-, 

Ἠεταὰ {ο λα Ἱοιςο οὗ βα]: απά γεί Ἰ6 15 πο Ίε55 οαετίαϊΠΙγ Ἱπίοπάςά οἳ 

Ῥαν]ά)ς απ{ίγρο, απᾶ (ογείοτο ἶς πας αρρ]ιοᾶά Ὁγ οι Τ,οτά ΠΙπαδα]Ε απά 

5 ἀἰδησιϊκμεά Αροςί]ο. 6ο Μαίΐ, χχἰ. 49, Δοῖς ἵν. 11. ΌΟπ ιο 6ατπε 
Ρτϊποῖρ]ε ἶ5 {ο Ῥο οχρ]αϊπεά ἴο αρρ]οαίοη {ο ο. ιάας οῇ π]αί 15 ογ]σίπα]γ 

πιθαπί οἱ ΑΠΙίΠορμο]. Οοπιρ. Λος 1, 90 νι Ε5. Ιχὶκ. οθ, οἰχ. 8, 9 Β4Τη. 

γι, 99. ΑπΠά, 45 ιο Ῥραδε]α] ατα Ίναδ {ΥΡρίοα] οἳ ιο αἰοπίης΄ ΦανΙοιτ, 

Πιο ἀἰτοσίίοη ἵπ Ἐχοᾶις λα “α Ῥοπο {πατεοξ 5ποι]ά ποῦ Ῥο Ῥτοκοῃ,”. Ππᾶς 

1ΐ6 α]πηαίο απἀ οοπηρ]οίο αοοοτηρ]ἱδμτησπό ἵπ ο βιοῦ οῇ οι Εογς”5 παρ 

Ῥεΐηςσ απίπ]ατεά Ὦ} {ιο 5ο]άϊοι νΙοἩ ἵ5 τηεηθϊοπεᾶ ὮΥ ί. 9ομη. 5εθ 

Ἐχοά. χι. 46, απᾶ 1 οΏπ χὶκ. 96. Απά {ο Ἰαησιασο οἱ Ρ5. χοὶ, 11, “ ο 
»μια]] σίνο 5 αησε]5 οατσε ονοαΓ (ερ, απ {16γ 5μα]1 Ὅθατ ἴἶιοο αρ ἵπ {εί 

Ἠαπά», Ιεδέ ἴἶιοι ἆαδα {1γ {οοῦ αραϊηδέ α βίοπο,. ἵδ τἰσί]γ τοσατᾶεᾶ ας 

Ἰπέοπᾶοά οἱ Ομτῖδί, Ῥοσαιδο οῇ 185 οοπαργεμεηκίνα οματασίοτ. Το Ῥεα]πιϊςέ 

15 ἀεδοτῖρίης ἄοα5 ργον]άεπίία] απἀ, ΙΓ ΠΘΟΘΞΣΗΤΥ, 6ΥεΠ τηγασι]οι5 ο.το ος 
Ἠὶ5 έαθ 5ογναΠί5, ΦΗΟΝ ἵπ Ρτοίοσίῖπσ (επι {οπα ΙΠ]άΣΥ, απ Πὶ5 ]Ἰαησιασε 

ἶ5 οερεοία]]γ αρρτορτίαίο {ο ιο (ταοςδίύ απά πιοδύ Ῥε]ογεά οἱ αἰ1 Πὶς δετναπίς, 

Όιο {πνοιχοᾷ Μεβδίαι. Ἔϊε αποἰαίοη, {ποισί Ῥας ἵπ ο πποιί]λ οῇ {Πο 
ἱοπρίετ, ἵ5 ἵπ ΠΑΓΠΙΟΠΥ ἨΙί ΥΟΥΥ ΤΙΑΠΥ οίμοαις, απά ἶ5 πού {ο ο τοσατᾶθά 

85 ἃ ΤΠΟΓΘ α0ΟΟΤΩΠΙΟΚΦ{ΙΟΠ. 

Τμοτο ἵδ αἰδο αποίμαγ απᾶά ΥεΓΥ ΠΙΙΠετοΙς οἶασ» οί αιοίαίίοης, ἴῑιο 
αΡρ]οαΡΙΠΙίγΥ οἳ π]ίοι οαηποῦ Ὦο καθἰς[αοοτ]γ εχρ]αϊπεᾶ οἩἳ αΠΥ οίπος 
Ῥτϊποϊρ]ο. 

Οπο ο ιο πιοβδὲ Ῥτοπιϊποπό οῇ (Πὶ5 οἶαςς ἵ5 {ιο Ίαηπσιαρο ἵπ [δα. χ. 9, 
- Τμο νοῖοο οξ Ἠΐτα (μαί οτἰοί] ἵπ ο γγ]άστηοςς, Ῥτερατο 6 {1ο γγαΥ οἱ ο 

Τιοτὰ,” ὅτο,, π]ῖο]ι ἶ5 αρρ]ὶεᾷ Ὦγ εαο]Ἰι ο ἴἶα οναπρο]ἰςί5 {ο {ο Ῥιδ]ίο ρτου- 
Ἰαπιβίίοη οῇ 7 οἨπ {ο Βαρίίςί. Τμο Ῥτορμεον Ργεά]οίς {1ο ομ]] απά τοίατῃ 
ο {πε «/ οὖνς {τοπι {ο Βαδγ]οπίαη οαρἰνΙόγ, απά ἰοσοί]ου υγ] Οίς ἴ]ιο οα]] 
πά τοίπτη οἱ ππαπ]απᾶ {ο ἄοά Ὦ} τηθαη5 ΟΥ έ]ιο (.οβρε] οὗ Οµεῖςί, Νοαϊμιοτ 
οἱ ἴιεςο {ορῖος ο8η ο οχο]ιάοά {ποπι ιο {111 5εῃ5ο οἱ {ο εοπιρτοµεηβίνο 

ῬταςΙοίίοιι, γ]]]ε (ιο Ἰαέέου 15 ἐἶναί ἵη γν]]ο]ι 1ο Ῥτορ]ιοί5 Ίαησιασο ἶ5 αποεεὰ 

ὮΥ αἰ] λαο εναησε]]δίβ, απά αἶ5ο ὮΥ δὲ. Ῥεΐοι, 1. 9ὔ. Τα βατίπον Παίταίίοη 
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ο (15 αποίαίῖον, Τ νγου]ά τοίον {1ο τομάον {ο ἴἶιο ΠΕ οῇ πιγ 4ἴδοοιγςος ΟΠ 

Ῥτορ]ιοςγ, ϱΡ. 86 οἱ 5οᾳ., λογο Ίο ουν 1] Επά αἰδο ἴἶλο Ῥτϊποίριο απᾶστ οοἩ- 

εἰάοταίΐσι αρρ]ιοᾶ {ο Του. αν]. 18, απά 9 βατ, ΥΠ. 14, οοπαρατοᾶ γγε]ι 

Λοίς Π], 99, 95, απᾶ Ἠοῦ. 1. δ.---Τ]ια ἀῑνίπο ρτοπιίςο {ο Αρταλατη, ὅ Α {αί]ιοτ 

οΕ τΠΣΠΥ παξίοη5 Ἠαγο Τ τησ ο ος,” 1π (ἄοῃ. χγΙῖ, 6, Ῥτος]οῖς {1ο ΠΙΠοΤοι5 

Ῥγοσοπγ {αί 5που]ά ἀοδοσπά οτι Πίτα, απά οδίαΡ]ῖδΗ (Ποπηδο]γος α5 5οραταίθ 

ΠΕΠΙΟΗ5 ἴπ νατῖοις Ῥαγίς5 οἳ πε πνοτ]ά. Βαΐ είς ἆοος ποῦ ρτασ]αᾶο {λα γγ]άοτ 

Ἱπροτί οῇ ο πγοτάς (αισΠί 15 Ὦγ πο Αρορί]ο, νο αρρ]ίες Επί ΡγούΙοίΙοη. 

{ο πο [αοι οἳ Αρταμαπις Ῥοΐπσ ο ρίγα] {πλου οἱ αἲἱ Όιο Αμ], 

(οπίΐ]ος α5 ννε]] α5 ἆον5: Ἰοπι. ἵν. 16--18.--Απά νηεη Ἱκαίαμ Ῥγοςϊοί5 

Ὠναί, πονηιδίαπάἶπς {ιο νατίοις Ποβϊ]ο αἰίασ]ςς Ὦγ γνμ]οἩ {Πα Ῥοορ]ο 5ου] 

Ῥο ἀῑδίγοβδοά απά β]αισ]ίοτος, ιο οχοϊςῖοη 5οπ]ά ποί Ῥο {οΐα]----- α τοηπα{ 

ςἱια]] γοίιτη τ Ἠΐ5 Ἰάησαασο οοπηρΓῖ965 αἱ5ο ἴπο αρϊγιαα] τοίιτη {ο (ο οἳ 

1 ον/5 εοπγοτίοᾷ {ο ία (ἄοβρο], α5 Ῥ6. Ῥαι] αρρ]ίας Ἱ6. μι Ἠοπι. ἵπ. 97, 

«οπαρ. ἴδα. χ. ὦ0--99, Υἱ, 19.---Τ6 που] Ῥο οα5γ {ο τηπ]ῖρΙγ Π]αςίγα ους 

οἱ Οχῖς Ῥτϊποῖρ]α, Ῥαῦ ἴἼλοδο αἀάποεα ατα Ῥοτπαρς 5α[Πο]οηί {ο ο5ίαΡ]1δ]ι απά 

Ρ]ασο 16 ἵπ α οἶθατ ]σῃῦ, 

(4.) Ραΐ ἴποτο ἶ5 511 αποί]ον πποίλοά οῇ αποίῖης {Τοπι {ο Οἷά Τοδίαπιοπέ 
ΝΠΙΟ] 15 οππρ]ογοά Ὦ} υγγέογς οἳ ο αν της. οβίοπετ {Παπ ἵ5 σοΠοτα]]γ 

5ιρΏροδεᾶ.  ἘτδαΙοπ{Θ]γ {Ίου βΙπΙρΙΥ οχρτοςς λοῖ ον (λοισηίς ἵπ ιο 

Ίαησιασο αποίεά. ΒὮΥ οοΠβε(ποποο, {πο οτ]σίπα] τποαπῖπςσ ο{ έλα αιιοίαξῖοη 

Ία5 ΠΟ ΠΘΟΘΒΣΑΤΥ οοππθοίῖοη γη ας γγπῖοι {Πογ ΤΠαΥ Ἠαγο Ἱπεπάσᾶ, 

Ῥοείοτο Ῥτοουθοςίπσ {ο ἹΠ]αρίταίο οπά ἀοίοπά Ομὶ5 Ῥηϊπαῖρ]ε, 16 1ΠΑΥ Ὦα 

Ῥτοροτ {ο τετηατ]ς, {]ιαῦ ο αρορί]ο απά οναησε]ῖδί5 πηϊσᾗί παίιτα]1γ Ῥα 

εχροοίεά {ο αποία Ῥγοηιοπ!]γ οπᾶ Ἰαγσε]γ {ποπι {πο Ο]ά Τεδίατποπί, Τά 

οοπ]ά πού Ίνα] Ῥο οίμετν]δ. Πο (ἄοδρο[ βΥδίοτη, οοπίαϊηθᾶ Ιπ (ιεῖτ 

γης», 15 α το]σίοη ετπαπαἴπσ {Τοτη {1ο 54ΠΠθΘ ΠοΙγ Ῥοεΐησ Ὑο ρτοπηπ]σαοά 

Όιαί νπίοα. 15 βΡρτοιᾶ ΟΥοΥ {Πο ρασος οῇ {πο αποϊοπέ Ἱπβρίτεά Πϊδίοτίαῃς, 

᾿."Ῥοοίς, απά Ῥτορποίς. Α5 Ροίµ ογσίπαίοά Γ{γοπ {πο 5α1ηο ἀῑνίπο 5οιτος, {ο 

ἀοσιπαθηίς νΥΠ]ο] οπΙῬοάγ {ιο οἰάον γγου]ά πηοδύ παίτα]ΙΥ Ῥο αρροα]οά {ο 

Ὦγ λο5ο Ὑ]ιο Ίνογο {Πο «Ποδαπ Πηβίταπιοπίς {ο ριί οἨ τοσογᾶ {ο Ἰαΐΐίον. Τί 

ντο Ῥτοροβδίοτοις {ο Ἱπιασῖπο ια {Πεγ οοι]ά Ἠανο Ῥεεῃ ποσ]οσοίεά οΥ 

ονοτ]οοκοά. Απά 5 15 οοπβγπιοά ὮΥ (ιο οοηβιἀσταίίοη, {λαῦ ἴ]ια βγδίοτης 

ποῦ ΟΠΙΥ Ῥτοσθεά ΠΟΠΗ {1ο 8αΠΠο 5οιτοο, Ρα {λαῦ {1ο οπο 5 α {111 ἀϊδο]οδιτα 

οἱ ἄιο βρἰτῖ(ια] Ἰπίοπί απά π]θπηαίο ορ]οσί ο{ Όπα οίπον. (ΟπτϊςιαπΙίγ ἶς Ῥαέ 

Πιο ἀῑν]πο απά ]οτίοις {οπηρ]α, οῇ υ]λ]ο]ι ιο {ΟΤΠΙΟΥ ἀϊδρεπδαίίοη νγας ]θ᾽ 

ἀϊπα]γ Ἡρ]ιίεὰ Ἱπάσεα γεί τηοδίέ Ἱπιροδίηπσ νοδήρα]ο,. ΟἨτὶςί 15 ιο οπᾶ ος 

Ώιο Ίαν, Όιο στοα οῬ]οοί ο νηίο] 1ΐ5 οοτοπιοπίθς, ΙΠςΕΙΜΠ{ΙΟΠ5, απά οβ]οῖα] 

Ρογεοπασο5 αἰΙ Ἰαᾶ τείοτοποο. ΊΤπ οχρ]αϊηῖησ (οτοίοτο Ίο 8Υ5ίοπη οἨ 

το]ὶρ]οη γγΠΙοἩ ἀῑδο]οδος έιο σγαπά ἀθδίση οῇ (ιαί νηπῖο] Ῥτοσυεάεἆ απά Ιπίτο- 

ἀποεά Ιέ, απά (ετείοτο ΡτογΥε5 ἴ]ο ΠΑΤΙΙΟΠΥ ο6 ο8οἩ γι ο οἴμον, απά ἵπ 

 οοτίαῖπ 56Ἠ56 ἴ]ιο πΙίγ οῇ Ῥοί]ι, πο 5ασγοά ντῖίογς ο{ ιο Ναυν Τοβίαπιοπέ 

γγοι]ά οῇ οοιγςο τοίογ {ο, ἆτανγ {ΤΟΠΗ, αΡΡΙΥ, απά αχροιπᾶ ΠΤΠσΤΟΙ5 Ρ8ββασος 
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ἵπ ιο ΟΙ4. Ἔπο βΗ]πιοπί οἱ ῬτορΠοασγ, Ῥοίμ α5 τοβροοίς ἔῑο Ρου5οη απᾶ 

οματασίον οἳ ον Τ,οτᾶ, απά αἱςο ιο [αϊδι ννμὶσμ Ίιο οδίαΡ]δ]ισά, πιαδί ποςςς- 

5ατῖ]1γ τοφιῖτο {ο 5ατπο Ῥγουσάιτο, 

Τι αἀάῑίοη {ο αἲὶ (5 Τέ εμοι]ά Ῥο οοπφιἀοτες, (αί ο Αρορί]ος νετο 

ποῦ ἵπ σοποτα| τποπ οῇ Πίοταίιτο, ο αναοη οἩ πια] ο ποσίίοἩ, απά «0Π56- 

αποπί1γ ιαί Ειοῖ τοαάῖης ΡγονἱοιΙδ]Υ {ο ιοί 6ΟΠΥΘΙΡΙΟΠ ]ιαὰ Ώσοι ργ]ηςί- 

Ρα11γ οοπῄπες {ο ἴιο Βογϊρίιτος οἵ ἴιο ΟΙᾷ Τοδίαπιοπί, ἸΙπᾶάσες, ἵπ (]ιοῖγ ασο, 

ἔιοςο 5αοτοά Ῥουἷκ οοπεθαίεά (ιο στοφίοτ ρατί οἱ ιο Ἰπαϊ(οᾶ οἴτοιο οί 

Γουδί Πογαίατο, {ο γίσ]ι, οἳ «οπ15ο, ἴμο σεποτα] τοαᾶῖησ πηιιδέ Ἠωνο Ώθοῃ 

ομίοβγ ἀῑτοσίοα.  Απά 1έ εμοπ]ά Ῥο ρατίϊοα]ατ]γ ποίσᾶ, (ιαῦ ἴἶιο πηοτο Ρίοι5 

ΡοτίίοἨ οϐ ιο ἨΠοβγονν οοπιπιαΙΥ Ίνογο ἀοιρί]ο5ς ἵπ Πιο Παδίέ οῇ τοπάῖπς 

ιο ΒΙΡ]ο, απά ππογο οεροσία]]γ ἵπ Ῥτοροτίίοῃ ας ἐοῖς Ἱπέογοδέ ἵΠ ἴ]ο αρ- 

Ρτοασλίης Ἰἰπσάοπα ο{ αοά Ῥοσαππο ο ΤΠοΥΘ δθαγηθςί, κο ἀανοιί ΤΠσΙ ἴη 

81] ασος, (ιοῖγ το]ἱσίοις Ῥογοορίῖοης απά οπιοίῖοης {ουπά φοππο(ηίπσ ΟΟΥΓΟΔ- 

Ροπάσπί ἵπ βαογοά 5οτρίπτο, απά τορθαίοᾷ Ῥεγιδα] ο{ {πο Ἰιοἱγ νο]απιο β]]οᾶ 

Πιαίν πα]πάς ν]θ]ι 15 οπ(ϊπιοηί5 απά ἠοῖτ τπσποτίος Ὑηί] 15 Ἰαησιασο, 16 

Ίνα παίιτα]. Ώιογοίοτο παῦ {Ππογ 5λοι]ά Ἱπαβίαα!1γ οἵίο Ομὶς Ἰαήησιασο, απὰ 

ο]οί]ο Οιοῖν ου ἐοισ]ιίς νγῖέ 1{5 καογοά ἀταρετγ. ἜΤ]ο γαγγ γγοτάς οἳ {ιο 

Ο1ά Τοδίατηοπέ γγου]ά παίπτα]1γ απιά αγεη τππουηβοίοιδ]γ οσοι {ο {λοπῃ, 45 

Πιο Πίίοςί νοε]ίο]ο {ο εχρτοςς {ο 5οπέϊτπσπέ Ἱπίοπάεά. 

Γ Ρτοσοοᾷ πον; {ο εἶίο α {ου; {οχί5 ἵπ οοπβγτηαίῖοη οϐ {μὶ5 Ἰαςί ρϊποαίρ]ο. 

Ύμο ανο πο Υοσγ εἰτῖκίης Ἱηδίαποος οἱ (15 πηοίλοςά οἱ αιοίίπσ ἵπ {ο 

{οπί οπαρίον οἱ Ἠοτπαης, ο {ΟΤΠΙοΥ οί νο οοσατ5 αἶκο ἵπ αἱ. Π, 19, 

Τ]μο Αρορί]ο 15 ϱροἈκίπσ ο Ια5αβοαίίοι (τουσ Οµτῖκς Ὦγ Επῑθι, Ἱπ οοπίγ8- 

ἀϊδιποίῖοη {ο {1ο ναῖη εῇοτί οϐ {ιο ον {ο Ῥο Ἰδίβεα Ὦγ ἴἶιο Ίαν. Αίοι 

είαΐζΐπσ (μαί (πο Ίαν Ροϊπίαᾶ {ο Οτῖδέ ας 15 οπἆ απά οῬ]αοί, Ίο τοπηατ]κς ἴἶναῦ 

ποπ Ἄοδος 5αγ5, “ιο τηαη ια ἀοοίμ {Ἴιοςο {Ἠπσς κἰια]] Ίΐνα Ὦ} ποια” 

Μο “ ἀοεοτραίμ Όιο Παςβοαᾶοτ νο] ἶ5 οἱ ιο Ίαν: νου. δ. Όους {ιο 

ΑΡορί]ο ΊποαΠ {ο οχρ]αῖπ ἴοςο Ὑνοτάδ αοοοτάἶπσ {ο Οιοῖτ ἰσηϊβοαίίοη ἵπ 

ΠμονΙί. χνΠ]. ὅ, Ὕετο {ΊοΥγ ατο {ο Ῥο {ουπά τ ἜΤηϊς οπππού Ῥθ6. ΤΙ 19 ον]- 

ἀοπί (αί {πο Ἰανσίνοι ἵ5 αροπί {ο αγ ἆονπ Ρτοσθρί5 {οΥ {1ο σαἱάπποο ο{ 
6νοτγ Ἠεβτον;, οΟΠΙΠΙΑΠά5 ν/μίοᾷ οΥ6τΥ οπο ἶδ τοιι]τοᾶ {ο 0ΡΟΥ, απιά ν/ΠῖςοἩ 

εοπς((πίο α Υοτγ ἱππροτίαπί Ῥατί ο {πο «/ ογγῖδῃ οοἆθ. ῬΒιαΐέ δισ] α νίον; ο 

Ώιο πγοτάς αποίἰοᾷ ἆοαςδ ποῦ Πατπιοπῖζο γη ιο αρρ]οαίίοηπ ππαάθ οἱ ἴἶποπα 

ὮΥ δέ. Ῥαυἱ: απά Ἱν οαππού Ἠηι ΑΠΥ 51ΟΥ ΟΡ ΤοβδοΠ Ὄο αββιπηοᾷ {ας 
Μοβες Ίμα5 α 4αεαροτ πηθαπ]πσ μαι ο οδίοηκίρ]ο 916, απά (5 οπιρ]ογ5 

Ώιοπα 1η {ο 56Π56 ΟΡ ιο Αρορί]ο. ο ενἰάεπί]γ οχρτοβςες Πΐς οἵνΏ {Πποισ]ίς 

1η ιο νγονᾷ αιιοίθᾶ, επηρ]ογίης ἴἶποπα {ο πιατ]ς ἴο εΠατασξοτὶςίίο {οαίηγας 

οἳ Ίανς, γη] ατα αοἰ]νο ορεάίοησοθ, 16 ἶ5 α5 ΙΓ ]ιο Ἰιαᾶ εαἶά, ιο Ίαησιασο 

οϐ Μοβος βιἰίαβΙγ οχργοβςες ιο οπ]γ οοπἀἰίοπ οἱ Ῥοΐπς Παβήβεά Ὦ} Ίαχη, 

ΠΦΠΙΟΙΥ, Ῥετίεσί οῬοάίοηοο {ο 15 ἀαπηαπάς. Απά (χα 5απιο ῥτϊποίρ]ο αρρ]]ε5 

{ο ἔ]ιο «ἰαμςος ἵπ {ο ποχί γατςες αιιοίοά ᾖοπι Τομέ. χχχ. 13 οἱ 5οᾳ. ΤΗεϊγ 

ΠΙΟΣ α55υγο5 {ο Ιδτασ]]ίος (ἰλαῦ 4οἆ8 οοπωπηαπἆ 15 πού 5οπιθ(λίησ ΥΘΤΥ 
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ἀἰβίοι]έ {ο Ῥο αἰθαῖποά απά ἱππροβείρ]ο {ο Ώο ἄοπο; ΟἨ ἴ]ο οοπίτανΥ, 18 ἵ5 

απῑίο Ιπίε]]σίρ]ο, γή τοβο]ι οἱ 11ο τηοδύ οταἴπατγ απαοτείαηάίπςσ, απᾶ 

οοπαραταΜἶνε]γ οα5Υ οῇ Ῥεμοτπιαησο. Βιΐς ναί Μο5ος 5αΥ5 οἱ {ιο Ίανγ 

πγμίοἩ Ίο Ἰαά Ῥοοι ἴο ασεπί ἵπ Ῥτοπι]ρῖης, ού, Τα] 5αγ5 ο{ {αἴ]ι, γγμ]ο]ι 

Ώιτοισ]ιοιιέ ἴ]ιο ερὶςί]ο Ία τπα]ο5 Ρτοτηϊποηί α5 {1ο οπΙΥ ΤησαΠ5 οἱ Πιδήβοα{ΙοἩ. 

ΟεσαδίοπαΙ]γ ιο οἴξαίῖοι οη{Ιτο]γ 65οαΡες {πο Ἠπσ]Ι5Η τοαᾶοτ, Ῥδσαιιςο 1έ 
ἵ6 ποῦ {α]κοη {γοπα {πο ἨΠερτουν οἱ νῖοἩ ος Ο]4 Τοδίαταεπί ἶ5 α (αΠ5]αίΙοἩ, 

Ῥαέ {γοπα ἴἶιο Θερίιασ]ίηέ, γνΠίοἩ 15 ἀἰβογοπί, πας ιο Αρορί]ε5 οχ]οτία- 

Ποπ ἵπ ΈρΡΙι. ἵν. 96, “Ῥο γο απςστγ απά Βἴπ ποῖ,. 15 1η ιο Υοτγ Νοτάς ος 
Ώιαί αποϊοπ{ (τοε]ς νογδῖοη οῇ Ε5. ἵν. ὅ, πμοτο ΊποΤο αοζιταίἴαΙγ ος {Τ8Η5- 

]αέἶοι Ίνας, “ Βίαπᾶ ἵπ αὖγο απ οἶπ ποί.”. Απά ἵῃ Περ. χ. ὅ, “ Α Ῥοᾶγ Ἰαςί 

Όποια Ργορατοά της, 15 ΠΟΠ {1ο 541Π6 ΥοΥ5ίοη ΟΡ Ε5. χχχἰχ. (Χ|.) 6, νπετο ἴ]ο 

ἨΠεβρτον Ἰας,  Μίπο οατ5 Ἠαδί {οι ορεποᾷ.. Βιΐ ἵπ πεϊίπετ 0Ώ5ο 4968 

Ώια αποίαοἨ. 6ΟΠΙΡΟΙ ας {ο τεσατά {5 α5 ο ἴάο πηθαπίησ οἱ ιο οτῖρ- 

Ἰηα], α5 η ο ]αΐίου 15 {ογοο ]]ο5 ἴη ἴ]ιο νΥο]ο Ῥαδδασο απά πού ΤΙΟΤΕΙΥ ἵπ 

Ὠὶς ρατίίου]αν οἸα1δο, απά Τπ {ο {ΟΥΠΙοΥ ιο (τεοὶ γγοτά5 ατο ΠθτοΙΥ τδεά 

{ο επιροᾶγ ἔἶο ΑΡροςί]ε”5 οχμοτία{ίοῃ. 

1 5µα]] αἆάποα Ὀπέ οπο Ἱηπδίαηπος ΠΊΟγο {ο ης αίο (5 Ῥτίποῖριθ. Τί 15 

Ππηροβδϊρ]ο {ο τεαᾷ {1ο νο εἶαιιδε οἱ Ῥτου. χ. 19, νηθιοαύ ρεγοοῖνῖης (λαῦ 

Ώιο απ1{]ιορίς Ίος Ῥοΐνγοση {ναί ἀοίορίαρ]ο {ἔσπηροτ γη]ίοῖι, νι τηα]ἰσπαπέ 

Ρίοαριγο, Ῥηρῖος 1{5ο]{ 1η Ῥτοπιοίίης ἀῑδοοτά, απά {μαῦ σοά]κο ἀἱδροδίδίοη οἳ 

Ίονο φ]ίοἩ ἸάπάΙγ εοποθα]ς ἴἶιο {απ]ΐ5 ο αποίπεν.  Απά 1π (λὶ5 5οη5ο {πο 

Ἰαΐίοι οἱ ἴ]ο ἔνιο 15 αποίοά ἵπ 1 Ῥοΐοτ ἵν. 8. Ῥπή δὲ. απο εοπο]αάθΒ 

ἱ5 ορῖςί]ο πνΙ {ο 5αΤηο οἶαιςο, απᾶ {ο οοπιοσίίοη ἵη ίσα ἵδ οσσιτς 

τοφπίγος αΠΟίΊΙΟΥ 56Η56, ΠΑΠΙΘΙΥ, ἴμαῦ ο{ Ῥοσοπηίης ἴο οοθαδίοἩ οΓ α ρεπ(οηί 

Ῥγοί]οις Ρατάον. ο Πο (ναί οοπνοτίείἩ α 5ἴππου {οπη {μα αυτοι οἱ Π]5 γγαγ 

εἸια]] 5αγο α 5οιἱ ἄοπι ἀσαίι, απά 5]ια]] Λε α ποτ ζ{ιᾶο οὗ δἶπδ.. Ὠϊά ιο 

Αροβί]ο υπᾶοτδίαπά (5 {ο Ῥο ἴ]ο πιοαπίπα οῇ Βο]οπποι:  Τ]οτο ἶ5 πο ογ]- 

ἆσοπος (ας Ίο ἀῑά, ποϊον 15 16 1π πο Ἰοαςί ἆοσιος Ῥτοραβ]ο. Ίο Ἰανο 

οπ]γ {ο αἱ]ου; ια Ἡο οχργοδΡος Πίς ου {ποισΏύ {η ολο αρρτορτῖαίο γγογάς 

οϐ ιο πγ]δο Ἰΐπσ, απᾶ αἲ] ἀϊβμοι]Ώγ ἵ5 τοταονος. 

1 Ἰανο αἰγοαᾶγ 5αῖά αί αποίαοης 1π Πἱ5 απά οίπου γαγς τηϊσΠί Ῥο 

οχροσίαᾷ {οσα 5ι1ο]ι υντ]ίου5 α5 ἴο5ο οἱ πο Νουγ Τορίαιησμ{,  Απά 16 νγου]ά 

Ῥο 635Υ {ο Ῥτοᾶπος απΠα]οσοιις οἰίαίίοηις Γοτη απίΠου5 ο απ θατ]γ ασο, απᾶ 

οβροςία]]γ ουδ.  νν]] αἀά, Ἰούγονοτ, θέ οπο Π]αςίταβίοη, {ακοι Ποπι απ 

αποϊοπί οοο]οδίαςίῖοα] Ηἱδίοτγ, 5οπηθ Ῥοτίίοι5 ο{ ΥμὶοἩ Ἠανο Ῥθυ Ῥγοδογγοᾶ 

ὮΥγ Ἐπδοβία». Ἠο αποίο5 Ἡεσεδίρρας, π]οςο ουκ {5 ιπ{ογππαίεΙγ οί, 

3 Τ απι ΑΥΤ6 {μαί αποἰἈετ ππραπίησ Ἠπβ ΌδεἨ ρίνεπ {ο ἰΠῖ8 ἐεχί, Ῥπί Τ ἐπΙΠΚ 1 γεν απνγαιταηί- 

αΌθ. Τμ Ὦγ. Ἡαππππσπά οχρ]αίηΒ 16 οἳ «]ονε οονετῖησ οΥ6Γ πε 8ἱΠ8 οΓ Ἠΐπι ἩΠο ολοετίδμαβ απά 

ῬυποίήβεΒ 1. Τις 19 απ]ίο εχρ!{εα]ε, απά {πε βεπίίπχεηί πα] Ῥο ἀθ[επάεά; Ὀμ{ 1 15 ποί α παντα] 

εχΡροβΙ{οη ΠΟΣ ἵη βοοογάπησθ γί πβαρο, ΤΠε Νεπη Ταβδἰαπηθηί π6νθί ΔΡΘΩΚΒ οἳ βΊΠ8 Ὀείῖηρ οογθγθᾶν 

Εναί 19, Ρατάοπεᾶ, η (5 ν/αγ. Ῥοίί, οἩ ἆφπιθρ γ. 20, αποίεθ Ποπ ἆοπια, Γο]. 87, 1ν 6 ΥΨποεγεν Ὀνίπρς 

ΤΙΞΏΥ {ο Υ{ΡΏΙΘΟΝΒΠΘΒΒ, υγ Ηί5 ππθαΠΒ 5ἱΠ 18 ποί οοπιπα] (θά) 
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πο, ἵπ πατταξίης {ο θίοηίησ ο απο ο ο αδύ ὮΥ (1ο ον75, 5αὖγ5 ἴ]αί 

ὕιοτοὮγ “ἴιου Γή Ι1εά (ο Βοτϊρίατο γτ]ίοη ὮΥ [δαίαμ,” αποίίπς Π. 10, α5 
ἵέ 15 ἵπ ο Βορέιασίπέ νηθ Όλο αἱοταίίοη οξ οπο νο: “ Τμοῦ α5 ίακο αἵναγ 

(οὐ ἵπ ιο Βερί.) ἴιο Ἰπδ τηδΗ, {ογ Ίο ἶ5 οῄοηείῖνο {ο 5”. Ἐπδ. Η]εί, 
Ἐνοσ]ες. 110. Π. Οαρ. 95. Το γγοτά {ου Γή Ι[εᾷ ἵπ Πιο ΠἰδίοτΥ ἵ5 ιο 54Π1α 
5 ια οοηβίαπ{]γ ιιςοά ὮΥ μα Νου Τοδίαπιεπό νέοι. Ὑοῦ Ιέ ἶ5 ποῖ {ο 

Όο 5αρβροδοά (αί εἶί]ιογ Ποσορίρρας ο Βιδερῖας Ἱπιαρίπεὰ θλαῦ ]καία]ι Ῥτο- 

Ρλοδίοά οἱ ο τωιτᾶοχ οἱ απο. Τπογ ππἀοαρίοάΙγ αοεοπηπιοάαίαά (ο 

{οχί {ο ο {ποί. ἍΑπᾶ, ἵη αἲἱ ῬγοραβίΠ(γ, 5 αβοτᾶς ιο ίταο 5ο[αθίοη οἳ 

ΏΗΠΙσΤΟΝ5 5αρροβοᾶ Ἱπίογργοίαξῖοπς ἵπ {Πο Ὕποτκς οἳ {ο {πίμοι»; ας {οι 

οχαπιρ]ο, ἴἶο αρβρ]ἰοαίοη ὮΥ ΙΠΔΠΥ οἱ ιο Ἰαησιασο, “νο 5 μίς αγ ΄ 

ον ἁαῖ]γ Ῥτοαᾶ,” {ο ἔῑο οισματὶςί:Ἡ απιά Οιαί οἳ ο 4δ6ι Ῥκαίτη, “ΜΥ 

ποατί ἶ5 Ῥανβίίησ οιέ γη α σοοᾷ πιφίίος,” (1. 1οφο8.) ἐο ἄιο ἀοοίτίπο οΕ 

θα σοποτγαίῖοη οὗ ἴἶιο Βοη.{ 
Οπ Ένα {ογπια]α οπιρ]ογαά ὮΥ ιο Παβρβίος ἵπ οἶέπςσ (πο Ο]ά Τοδίατασηί, 

ΣΠΑΠΥ οἱ νηίο] οσσαΣ Ιπ Όιο Νους, απά οἨ. ιο αρρ]σαίῖοη οἱ αποίαίίοης, 1 

υγοι]ά τοίογ {1ο τοαάοστ {ο {1ο Βίβλος χαταλλαγῆς οἱ ΒατοηΠμβδία5; αἱδο {ο 

ΠΜιο]ας]κ ο ομπ ἩΠ. 16, 11, πιο «Ώουγς (ιαί έἶιο Πναρβ]πῖο απά Ὀγτίας Ἠτίίους, 

απιά αἱ5ο νο Ἰοταῃ, αὈουπά πν]θι αοοοπηπηοᾶσίαά αιιοίαἹοης. 

άν ιο νῖουυ οἱ αἰάϊπς (ο οατε[ι] τοπ οἱ ιο Ναν; Τοδίαπιοπέ Τπ 5 

οχαπηϊπαθίοπ οἱ 0Πΐ5 βαρ]θοί, ΙΤ εαρ]οῖπ 4, {αῬιο ΟΕ ἴποδο αποίαίοπς νπῖοΙ 

ΏΙΑΥ Ῥο Πιοιισηέ {ο ἵπνο]νο απγ ἀῑβΙου(γ, αδρὶσηίπς {ποπ τοδρος(ϊνε]γ {ο Όια 

οἶαυς Ίο γ]]οι πογ 56οΠα 1ηοςθῦ ΡΓοΡαΡΙΥ {ο Ῥο]οῃσ. Ίο ομαρίου απᾶ 

νουβο5 {ῃ Ώλο ΟΙά Τοδίαπιοπί ατα σῖνοιι αοοοτᾶἶπσ {ο {ο Ἡπσ]ίςῃ (αηβ]αίίοη, 

Μαιι. 1. 95. Τρα. νι. 14. 1. Ται]κο Ἱ. 17. ΜαΙ. ἵν. 6. Ἱρ 
Ἡ, 6. ΜΙο. ν. 9. τς ο ο ορ ος δρ 2ρ τψ. 
μμ, Ἡσηυκη Ἱ- 9. ΧΧΙΙ. 46. Ῥδ πια 6. 2. 
18. 76Υ. κχχ!. 15. 9. 1 ομπ 1. 17. Ιχιχ, 9. 8. 
11. ὃ, Ίρα. χΙ. 9. 9. ῬΒ. Ἱκστί. 
Ἱν. 6. Ελδικο, α1. 15. 9. ν]. 91. 94.: Ἐκοᾶ. Ἡ, 
«πο 18. 1 Τρ, κ 12, 1. Χν]. 4. 
πα. Ἱτ. μα, 4 8. χα. ϱ8. 1δα. 11, 1. Ἶς 
χι. 10. ια Ἱ- Ἱ, χΏ]. 18. ΡΕ. χι. 9. ὦ, 
Χ]]. 18--01. 5... ΧΠΠ. 1-4. ης Ξ Ρα. πχσν. 19 
αἱ, 14, 16. νἰ, 9, 10. 9, ἄν. 25. Ἱ ος οἶχ.ὃ. ἱ ο ὰ 
ο... Ῥα. Ἱκανί]. 9. 3). χΧὶχ. 96. Ἐκος. κι]. 46. 9. 

χν. 8, 9 ..... 18. 9. οὐ. ΖοοΠ. κ]. 10. 1. 
κκ. ὅ, 6οἩ. Ιχ. 9, Ἶν 4 Ες. Ἱκικ. 8 

«« 19 Ἱ δα. Ισ]. 7. 1 Άαίς 1. 30. οἷχ. 8. : ἱ τ 
Ἡ ζ6γ. να. 11. τ Π. 17-ο1. 1 οοἱ 11. 99-99. ΙΒ 

πα ΡΑΒ. οχν]]. 22, 29. δ. 25-06. | 8. κτι. 8-11. 1. 
κχΙΙ. 44 ος. 1. Ἶν ον τς Ῥουῦ. αν. 
καν. 81. Ὁ| Ζοο]. κ. 7. Ἱ, 11. 30 38, | 15. 18, 19. ' Ὕ 
κχνι. 9.10. ΧΙ. 19. Ἱ. ες ωθ. (.οη. χχΙ. 18. Ἶ. 
ση Ρα πι Ἰδι, τς Ἱψ. 25. 26. | ΡΕ, Π. 1.9. 1. 

: Μα]. ΠΠ. 1. γη, 99. 88. Ίρα. 1. 7, 8. π, 
Ματ. Ἡ, 5. [δα α]. , ο. χι θθ,. | Ῥα, Π, τ. 1 

χγ. 29. Ίδα. 1, 19. πι ἐ 94, ρα, ]ν. 9. 1. 

5 Βοε πιγ Έδεαν οἩ ΟΠ Τιογᾷ” ἀἱβοοιΓβθ αἱ Ο4ρογπαπα, Γρ. 118, 119. 
{ ΤμΙΒ ἶ5 ἆοπε Ὦν Τεπτυτιμαν. Βεθ Αάν. Ηθγπιος., ο5ρ. 18: Αάν. Μανο, 9. Π. οαρ. 4. Τν. 

14: Λάν. Ῥταχ., «αρ. ἤ, 1. Ρρ. 289, 383, 455, 503, 505. Ἐαάϊί. Ἠἰραϊί, Ῥαμΐ8. 16015. ΟΥΡΕΙΑΝ 88Ο 

8ΡΡΙΙεΒ {Πε γεγε ἵπ ἰμε βατηθ αγ: Αάγ. δαάσοβ., Π». Π. ο8Ρ. 3, Ῥ. 99. Εάῑί, ΟχοΠ. 1685, 
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Αοί5 χι], 96. ῬΑ. χν]. 10. 1. 2 ΟοΥ. 1ν. 19. Ῥα. οσν!. 10. 2. 
τν α1ς ἨαΡ. 1. δ. 2, γι. 9. 1δα. χΗχ. 8. 8. 
μα. 1864. χ]Ιχ. 6. πι.  υΗΗ1δ, Πα 15, 2. 

χν. 16. 17. | ΑΠΙΟΒ Ισ. 11, 12. 1. νι. 15. Ἐχοςα. χγ. 18. 2. 
Ῥοπη, 1. 1Τ. Πας. Π, 4. 8. αἱ. ΠΠ]. 10. Ῥουί. κχν ΙΙ. 26. 9. 

Π. 94. Τβα. Π1. δ. 2. πνοή. ρα. Ιν. 1. 1. 
ΡΕ. χῖν. 1-ὁς '' 80. ἄοθη. κχΙ. 10. δ. 
ν.ο: οχ]. 8; ΕΡΗ. 1ν. 8. ΒΑ. Ἱκν]. 16. 8. 

η Σ.τ» 15. Ἡς. .. ο6- Ἱν. δ. (Θερῦ. 4. 
11, 10-18. το ὃς Ῥτου. Ἱ. 1. π πα. τν. 19. Ῥου{. χχν. 2. 

16: ἙῬβα]ια ντ τή Π[ς, ος Χγ]. δ. 9. 
ΧΧΧΥΙ. Ἱ. Ξ α, Πε τος 2 

1ν. 17. αι χν]. 5. 8. Ηοῦ. 1. ὅ. Ἱ Βηπη. νι. 14. ' 16 5. 
νυν], 88, 94. Τβα. χὶχ. 8, 9. 2. ὮΡ. χονΗ, Τ, 

ον ὢλυ, Έρι κην. 2ο, 2. ο, | ου ὨΏοι{, . 8. 
ἨοΒ. Ἡ. 28, Χχχ. 49. (Β.) 

ΙΣ. 26. 26. ντα Π, 1 απιά 1 ὦ 8. ο. ΨΑ. οἵν. 4. πι 
1. 9, 6 ΕΡΕ ο ο ο αμ. 

ο ατ. 188, κ. 20 8. ές 10-19 οἳ]. 2ὅ--θ{. , 
20. ης η, 9. Ἡ, 6-8 νΠΠ. 4-6. 8. 
κ. ϱ9 | Ίρα. τη. 14: ' 1 19. αχΙΙ. 22. 8. 

ᾗ χχν. 16. " 1. δα. νυν]. 17, 18. 8. 
ας δ. ΤιονΙζ. χν 1. ὅ. 4. Ἱν. 9. Ὦλ. πον.Ἡ, 8. 
ἐς 6-6. Ῥομί. κας. 12-14. 4. ν. 6. ος. ᾱ, ᾗ. 
 πδ. Πρι. τ- 9. νι. 9-12 16. Χχχὶ. 91--94. π. 
ος ΤΑ. χἰχ. 4. 9. Χ. ὅ-τ. Ῥ8. χΙ. 6-8. 1 ογ 4 
ο: Ῥεπί. κχχΙ. 91. 8. «πο τσ. 161, καχ]. 98, 94. 1. 
20, οἱ. ή 1ρδα, Ιαν. 1, 2. π- 14Π165 ν. 90. Ῥτον. κ. 19. 4. 
ΧΙ. 8. χχὶχ. 10. ρ. Ἱ Ἔεε. 1. 23: αδ- | Τρ. α]. ᾖ, 8- 8. 

Ἱ ῥος.Ἱς. 9. Τομῦ, χχν. 4. 9: πα ος χχν]]. 16. ιη 
πισι οἱ. δα. σανΙή. 11. 19. 9. ο. Ἐχοά. χἰχ. 6. 2. 
ΧΝ. 95. Ἑδισςαα. τἷο Π1. 14, 15. | Τβα. υΠ]. 12, 19. 2. 
ο, ης ΡΕ. νΙΠ. 6. 8. Ἱν. 8. Ῥτου. κ. 12. π. 
ο 188. κχτ. 8. 8. 1β. Ῥτον. κὶ. 91. 9. 

9 007. 1. 9. 1χὶν. 4. 8. Ἐον. Π. 27. Ἑρ. η, 9: πα. 

Μαπγ οἴμον {οχί5 τπὶσΏί Ίανο Ῥουπ οἶίοᾶ, Ῥαί 1ὲ ἶ5 5ιρροδεᾷ ἴμαί {λοςο 

το 5ι[Ποῖοηέ {ο 5ιδίαϊη (ο Ῥτϊποῖρ]ος Ῥοΐογο 5ἰαζεᾶ, απιᾶ {ο Παδίαίο ἐιαῖτ 

αΡΡΙσαΙοη.  Τ Ῥτουσοᾷ ποΥγ {ο τοπλατ]ς ο {Πο δί1 Υογ»ο. 

Ἔ]ιο 5οθοά Ὦβα]ΠΏ τηοςδί εοτ{αῖπΙγ οε]ερταίο ο οχα]ίαοιυ οὗ (ο 

Μερείρ]ι, νο 15 Ῥτοραβ!γ 165 οπΙγ φιμ]οσί. 16 16 Άανο τοἰαίίοη {ο ανα αἲ 
αἲ], Οί5 τηιςέ Όο νουγ Υνασιθ απά Ἱππροτίοοῦ. 16 ἶ5 γγοτίμγ οἩ ποίο ειαῦ {Ππ]5 

ἵ5 ιο ο]άσςί « ονδΏ Ἱπιοτρτοίαίίοη, α5 ἶ5 αοκπογ]εάσοά ὮΥ «ατοβῖ, ο 

{Γαπ]Ιγ αγου;ς ἴπ 5 οοπιπποηίατγ α5 Πνδῦ Ῥαβ]δμος, (λαῦ νο Ἱπθογργοία{ίοῃ 

Ιον. οχρ]αίης 16 οἱ Γανίᾶ, οτἱσϊπαίοᾶ 1π α- ἨΙδΏ {ο τοπίο {ο οτοίῖος, 

πησαπίμσ {1ο ΟἨη]ςίαης. Τη Λος ἵν. 26-98, ιο Ὦρα]τω ἵ5 αρρ]οᾶ Ὦ} {πο 

Αρορί]ο5 {ο Ολῖέ; απά η κ, 98, Βὲ. Ῥαι] οἵίον Πιο νο ποτᾶς Ἠετο 

αποίοᾶ, απιά οκρ]αϊης (λοπι οἱ ΟἨηϊς 5 τοδιγγοσίίον. Τϊς ἵ5 ἀοπρί]οςς {ο 

{αοῦ νν]λίο]ι (ου α[ῆτπα, Όλο τοβιγγοσίίοι οἱ οἱ. Γμοτὰ Ῥοαῖπς πο οοπηπησπείπς 

Ροῖπί οἱ ]ής σ]οτίβοαίίοι. Τ]ο νοτῦ ΤΠαΥ Ῥο ἀθο]αταίίνο, (45 15 πεπαλαίωκε 

ἵη Ἠοῦ. υΠ, 19/) πιοπηῖησ, αι ἄοᾶ ὮΥ ταϊρῖις Πῖπα ΓΓοτη (πο ἆοιά Ῥαβ]]ο]γ 

Ργου]αϊτηθά ιο Μοδεία]ι {ο Ῥο Ἠὶς ὁ ΠοπουγαῬ]ο Ῥοη, ἵπ {ο Ίαησιασο οἱ ὲ. 

Ῥαυ], «ιο Θοη οἳ ἄοά ἵπ ροψοαγ:”. Ῥοπι. 1.4. Όν Τέ τηαγ Ῥο επιρ]ογοά 

Ὦγ α Πσιτο, ο τεδιγγοσίίοι Ῥεῖης τοσαγάσᾶ α5 α 5οεομά ΕΙγίµ. Τη Πιο Χαν 

Τοξίαπιοπέ τοσοπεγαξίοι ος παν; τί, απά τοδΙγΓοςβίοη Ῥοία ππονα]. απά 

πιβίοτία], ατο 5οτησίίπηος Ἱπίτοάισσς Ιπ οοΠΠΘΟΙΙΟΠ, 45 819 450 ΤΕΡΙΥΓΟΟΠΙΟΠ 

απά ϱοπβθΏρ.  Οοπιρ. Μαΐί, χὶκ. 28, Ἰω]κο χχ. ὀ6, Ίνοτη. ΥΠ, ο, υΙ. 4, 8. 
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τῶν ἀγγέλων' υἱός µου εἶ σύ, ἐγὼ σήµε- πᾶπιο ἴλαπ {Πεγ. Ἐον ππίο νἨῖοι ὅ 
ρον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν' ἐγὼ ἔσο- οἱ ιο απρε]5 βαῖᾶά Ίο αἲ απγ {ἶπῃο, 

µαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται Τ]λοα ατί πιγ Μοη, Ομ ἆαγ Ἠανο Ι 

µοι εἰς υἱόν; "Όταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ ἸἹοροϊίεπ {λααδ Απά ασαῖη, Ι νι] 
Ῥο {ο Επι α Εαίμεν, απἀ Ἶο 5λα]] ο 

σσ 

Τὶιο τοςιτγοσίοη οἳ Οτῖςσί ὙίοἩ ιο Ἑδα]παι οχργοδδο5 Ἱπηρ]ίο5, ο{ 

οο15ο, {μα τοδγγοοίῖοη απιά σ]οτ]βοαίίοη οἳ αἰ] Ἠὶ5 ἔγαο {011οΥ/6Υ5, απά Ἠθηοο 

Έιο ρτοργ]αίγ ο πο] Ιαήσυασο ας (αί ἵπ 19ΡΗ. Π, ὅ, 6, απά οἸδοινπογο. Ἐιΐ 

Οιὶς Ὦγ πο τησαής πγαγγαηῖς [ο οχίγαοταἴπατγ τορτεδοπίαί]οπ οἱ Ρε]]ο, ἐῑναί 

ἔέειο (Ἠτῖςέ νι τοίογεηοο {0 ΨοΠΗ ἔο Ῥγοπηϊδο απ ἆοογοο (1π ιο Ὦ5α]πα) 

πα5 5ρο]κομ”. οοπρτοµοιιά5 {ο ο]]οσοίναο Ῥοάγ οἳ ίταο Ομπϊδίαηςδ. ἨΙ5 

Ραταρηγαδίῖο (γαηδ]αί]οη ΟΡ σήμερον ΡΥ “ποπι Ες ἆαγ {ουνατά,” 15 νΥλοΙΙγ 

υηςαρρογίος,Ἡ 

Έ]ο ποχέ αποία{Ίοη 15 {ακοιι {ποτη ὁ Φαπη. γἩ. 14. ἘΤ]ο εἰς ἵς ἨΠευνταϊςίϊο, 

εαιἱνα]οπί {ο . Ἠβοτίδ Ἰανο Ῥοσῃ τηαἆο {ο οχρ]αίπ ῖς Ῥα55ασο οχο]αδίνε]γ 

ολοι ο ΡΟΙΟΠΙΟΠ οὗ οῇ Οδ; Ῥαέ Ἱη ναῖπ. ἜΤ]αο οοπίοχό ν]] ποῦ αἱ]ου 

5ιιοῖ ο Ππαϊίαίον. Το  5οσᾷ” Ργοβ]οίοὰ ἵ5 α τογαὶ Ῥτοσοηγ, πο ΙΩΘΤΕΙΥ 

απ Ἰπάϊν]άπα] 5οη, Ῥιαέ α 5ιοσθβδίοη ο{ Κίπσ5δ; απά α5 ἴπο Μοβείαἡ 15 (ια 

πηοδύ ἀἰδήπσιϊκηθᾶ απά σ]ογίοι5, ὙΠαθογογ οἱ ἀῑσπΙέγ απᾶἆ Ποποιτ 15 αβθογίοὰ 

οἳ Ἱππρ]ίθς Ἱπ {πα οοηίοχύ 15 Ῥτοροετ]γ ατ]ραίαβ]ο {ο Ἠίη. ἼΤμο οδίαρ]Ις]- 

πιεηύ οἳ Πὶ5 Ἰἰπσᾶοπῃ, 1ο Ῥι]άΐπσ οἱ Πὶ5 αριτέπα] {οπχρ]ο, ἴμο αὐφο]αίο 

αιθ]λοτίέγ απά Ρογροίιίγ οἱ Πὶ5 ἀοπχϊηῖοη, Ἠΐ5 ονοτ]αδίῖησ οπ]ογπιοπί ος {ια 

αῑνίπο {ανουτ, ἵπ α ποτά, πνΠαίονον σγοβίηο5» ῬτοροτΙγ αρροτίαϊης {ο {ο 

σ]οτῖ[ῃοςά ΝΤοδδία]ι, ἵ5 (Πογο[οτο οοπαρτομεπάσά νηίη 5 Ῥγοβϊσίοη, Ῥοῦ- 

Ποης οΕ 19 Ἱπᾶοσαά ατα αρρ]ίεαΡρ]ο {ο ΒΟΙΟΙΠΟΠ, απᾶ νγετο πο ἆοιρί Ἱπίοπᾶσά 

οἳ Πήπη α5 Γοτπαῖπςσ οπο ΠΠ]ς οἳ ιο σο]άοι οἶιαῖπ οῇ τοσα] ἀῑσπιίος; Ὀπέ {ιο 

απο τηοαπῖησ ος ἴ]ιο ΡΤΟΡΊΟΟΥ τοφἈῖτος α πποτο σοπογα] αρρ]σαίίοη, απά ἴπ 

155 Γα]]ο5έ 5οπ5ο 16 ἵ5 αοοοτηρ]δ]πεά οη]γ ἵπ Οµ5έ. Τὸ πηαδέ Ῥο Ῥογπο ἵπ 

πηϊπᾶ (α/, ἴο αμοία(ῖοι 15 Ἱπιρογίοσί, ο απίΜοΓ Ῥοίμ Ἠετο απἀ οἱδον]ογο 

Ρτοδιτηῖπισ 5 τοβάοΥ {ο Ῥο νο] αοφιαϊπίοἆ γη]έ] Ώιο οοπίοχί, Τ]ο ςαρ]οσί 

ἵπ 9 ΒαΠη. ἶ5 {ο ΑΠΟ ἃ5 (αΐῦ τορογάσά ἵπ {πο ρατα]]α] Ἠϊςίοτγ, 1 Οτο. 

Χν]ϊ,, απᾶ οἳ γἨῖοα Τλαν]ά 5ροα]5 {ο Ἠὶ5 5ο η 1 (Ἠποη, αχῖῖ, Τ 6 5οα. 

Αοιηρί5 Ίανο Ῥοσπ πιαάο {ο Ῥτονο (ια ἴ]ο Ἰαδί Ῥονίίοι το]αίος {ο α 

Ἀ Τη ογά6ν {ο 51ου ἐαί νο ορίπῖοη Ὀβ[ογς 6χργοβκος οἱ {5 ποτ] ἵ5 ποί πγ]μοιέ γοᾶδοµ. 1 Ἠθγα 

δη ρ]οίῃ απ εχίνποί. ο Τί ναβ., ἴπθη, υγ] Ῥτοβροσίῖνο τα/ετοπςθ (αἱ. 1, 11) ππίο την ΟΠΠΙΞΤ-- {Πα 

οπε Νευ; απά Βρίτίέιαϊ Μαπ γγπῖο οοΠεσ({νε]γ 1σε Ἅτ6, 38 {ΠτοισἩ οπο Βρϊτιίμαϊ οοηβεστα(ἶοη ο οΓ 

παἰατα] πιαπλοσἆ Ότοισί ὮΥ Βαρίίαπι Ἰπίο 0πο Ἠερτοξεπία(ῖνε Βοάγ, παπά 38 εο]]εοι{νε]γ Ῥιεδεπί Ῥε- 

{οτε ἄοά (1) Ίπ Ένα σταςε ο{ ος Ἐ]εοίίοπ ἔγοπι αἲ] ΕΜεγηϊ{γ {ο βίαπά απίο Ἠἶπι ἵπ {16 γε]αίίου οἳ Βονβ 

ἐπ «εδ Ογέδί, ΕΡΙ. Ἱ. 4, ος (9) ἵπ ενα επί οὗ Ειναι σ]οτίβαά Ηιπιαπ Νπίιγα πνμογείῃ (Πε ἄοά-Μαπ, 

ουχ Ἱερτεδεηία(τνα απ Αἀγοσαίε γη] χο Εαί]ετ, 18 ο πποβί πηϊσλίγ Βανίοιχ απά Ὠοίνονγος; εθεῖπςσ 

Ειαί Ηε ευεν ἐίυείᾗ {ο ἹπαΚκε Ἰηίογοθβδίοι {ος ΤΗΕ ΟΠΌΚΟΗ. γ/Πῖσ] 19 Ἠϊ5 Βοάγ (οἩ. νἰῖ. 8, 50, { ΤΗε8Β. 

1, 10, ομη χἰν. 19)---λαί 1ο Ῥίετπα] Ῥγοπιϊδα παπά Ώδογοο γ/α5 βΡροΚεπ; Τποῦυ ΑΠΤ ΜΥ 50Ν: ΕΕΟΝ 

ΤΗΙ5 ΡΑΥ ΕΟΕΥΥΑΒΡ, ΠΠΡΟΤΗ 8 {που γεί ατί ἵῃ {Πθ νοπηῦ οἱ Της, Τ ΑΤΑΝΡ Το ΤΗΕΕ ΙΝ ΤΗΕ ΕΕΙΑΤΙΟΝ: 

ΟΕ ΕΑΤΗΕΕ. ΑνΡ ΤΗΟῦ ΤΟ ΜΕ 1ν ΤΗΕ ΚΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ Ἑον. πάς ἐίς γίθν) δτο. Ἡ ἵ5 Ρτοῦαβ]θ (παί 

οηε ΒΙΟ 5Ρεείπ]θη γγ]] 5α{ἱ80Υ {18 τθαάςγ, 
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ϐ ἰο πιο α ῷοηδ Απά ασαῖπ, ΨΠοηΠ µτὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέ- 

Ἡο Ῥνϊπσοείἃ 1Π ἔο Βτεί-Ῥοσοίίοη γει' καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες 

ΡΤοβΙοςγ “ οπίϊίτο]γ ἀῑςαποί” ἔποπα (λαῦ παντατεᾶ ἵπ ο ἔννο {ογπιοΥ. Όθο 

Τεἴτος)5 ποῖο () οἩἨ. ἴ]ο {οχί Ἱη ἨἩερτενς. Άοπο ο Ἠΐς αγσιπησπίς γη] 
Ῥοαχ οχααἰπαἴοή, απᾶά Πῖς (ταπς]αίίοη οϐ {πο ἨΠοῦτονγ πγοτᾶς ἵπ 9 Ματη, νΠ]. 

14, ἵ5 5ο {ονσσοςᾷ (αῦ ιο πηογαςῦ ἔγτο Ιπ ἴο Ἰαηπσιπσο τηιςδί 966 αἱ οπσο {ια 

16 σπππο Ῥο ἀε[οπάσά. μας σίνοι Ὦγ Ὀν. Ηα]ος” 15 εγεπ τηογο οῬ]εσίῖοη- 

8Ρίο.. ΌΟυτ Ἐησ]ε] νογδίοη πασάς πο αἰίοταίίοηή. Το τεαᾶστ ΠΠΑΥ βὰ ο 

ν]εννς οϐ Ῥοίῃ {ποςδο αιίμους ἵπ Νοίο χν]Π., αρροπιάσά {ο {ο ΠΠ] ἀἴδοουγςο 

οἩ ἘγΟΡΠΟΟΥ, ας παπιε]γ οη Ῥτορ]ιοίίο ΨΙδίομ, Ὑπθτα ἐἩο 5αρ]οοί οἱ πί5 

Ῥτοςἱσίῖοπ ἵ5 πποτο ρατίϊσπ]ατ]γ δίαίεά. 

6. Ἔλιο βγςί γγογᾶς τιαΥ Ῥο τεπᾶργοᾶ, ΄ Ψ]ιοη Ίο ασαϊηπ Ῥηϊησοίμ 1π, 

το[ογης {ο ΟἨ]κί 5 βοσοπά οοπηίπσ Ππίο Ίο νγοτ]ά αὖ Πὶς τοιιγοίίο. 

ΤΗ]5 15 καπο(ϊοπαά Ὦγ {ιο Ὑπ]σαίο, ο ἴέοταπα Ππίτοάμοϊ,  ΟἨ ιο αἆγετρ 

ΤΗΥ Όο τοσατᾷσοἆ πποτε]γ α5 ἱπίποάιοῖησ αποίµοχ Ῥτοοῦ α5 ἵπ οι Εησ]ίδα 

Παηδ]αίίοη, ΟΥ 16 τηαγ τηθαη, ΟΠ {ο οίμοτ απ, Ἡλοη Ίο Ὀτίπσαίίι Τη 5) 

Όνας Ἱπρ]γίπς ας νγ]αῦ Ιπιπιοαα{6]γ {ο]]ουυς πουν ιο Ἱπβηίέο Ἱπ[εγίοτίέγ 

οῇ απσοῖ» {ο ιο ἁῑνῖπο Μοφεῖαμ. Πο γγοτᾷ πρωσότοκον, “' Πτεί-ρεσοίέει,” 18 

οφ ιἱνα]οηί {ο Ποῖτ οὐ ]οτᾷ, α5 γγας τοτηατ]κοᾷ οἩ Υος, 9. 

Τ]ιο αποίαίῖοπ εαῦ {ο]]ονυς ἵς {ουπᾶ ηλ γεγρα] αοοιταογ 1 ού. καχί]. 

40, ἵπ {ο Βορίπασίηί, Ῥαῦ Ίππο οίπεν αποϊοπέ νουδίοπ, που Ἰπ {πο οτ]σίηα]. 

Α {οχί νετγ ἰπηί]αν οεοατς η Ῥ5. χονϊϊ, ", ἵη ιο ἩἨοερτονγ απά αἲ] ἐἶῑο νο- 

5ἶοης. Πέ 5 φοιπδ]ιαῦ πποσγίαίη ν/ήοἩ οἱ ἔἶιο ἔγγο Ῥαδδασος ἵ5 {ο οπε Ίετο 

ααοίεά. 

Έμο]ασ]ς 15 οοπβάοπέ ἐλαῦ ο νγοτάς αγο {ακοή {ποτ ΤειίδτοποτΏγ, Ρα 

5βροβος {μαί ο απίμοτ Ίας Ἠϊς παϊπᾶ οἩ ο (Πποισῃύ βασσεςίεά ἵπ (ο 

Ῥραίπα. 1 ιο ααοία(ῖοι Ῥο τηαάο Ποπ ἔλο Ὀοπσ ο Μο0565, ἴο οοΠΠΕΟ(ΙΟΠ 

ἵπ ψΠΙέὮ. ΤΕ δίαπᾶς ιοτο γγοπ]ά αεοοτᾶ γη 15 αρριοαίίοι ἵπ {πε Ερίδίο, 

Τη Ίνοπα. κ. 19, χὶ. 11, 14, ιο αροξί]ο αρρ]ῖος ναί 15 φαϊᾷ ἵπ (Πὶς 5απιο 

Ῥοστη, νου. 91, {ο {1ο οοπνοιδίοι οἱ ἀθπίΙ]ο5 οχοϊέῖησ {]ιο οὖν {ο οιπ]αξίοη 

ος ιοί (4οβρε] Ῥ]αδεῖησς, «Ἠονίησ ἴ]ιαῦ ἴλο Ἰαησιασο οἱ ΆΊοβος Ἰαά απ 

π]π]αίο τοίογοηοο {ο πο έἴππος ΟΕ έμο ΝΠοβδίαμ, νο «οπδο(οπ{1γ παϊσί ὃα 

Ἰπένούιιέσς Ιπ {ο 6αππο οοηποσθίοη. Ῥπή νο ἀἰμοπ]ίγ οὗ 5αο ο νῖευτ ῖ5, 

Όιαί ιο ρτουῦ ἀεροπᾶς οπ/]γο]γ ο οπο απΠοϊοηί γογρῖοη. 6 τηιδί {πεγοίοτο 

οἰίμοτ βαν, (Παΐ ἴ]ιο πγογάς Ἰανο Ῥοαυπι Ἰοδέ {γοτ {1ο οτἰσίπα] ἨΗεῦτονν απᾶ 

Ῥτεδογνοά Ὦγ ναί νοτεῖοη α]οπο; ο εἶδο, ἐαῦ {ο αιαί]οτ, γης Ῥτϊπεϊ- 

Ρα11Υ {ον Όιοςα γγο αἀπα]ίοᾶ πας νογδίοη, αρροα]5 {ο ἴ6 α5 αιιλοτΙγ {ο 

Ώποπῃ, ἴα5 ειπρ]ογῖπσ ἴῃπο αγσιπησηΜΗτΏ α ἨοπαίποποΣ οἱ ΠΠΒΙΙΥ, Οιαί Ίο 

6ΠΙΡΙΟΥ5 {πο νγοτᾷς οϐ ἴἶιο ορίπασίπί 1η οτάθς {ο αχρτο5 Ἠΐς ΟΝΏ βίαίο- 
πηθηί. Τ]μο βγεί (εογγ α5δτηος Ὑλαῦ σαπποῦ Ῥο αἱ]ονίοᾶς ιο ]ᾳ5ἱ 5 Ἱπας- 

τηδβίρ]ο, {ου {ιο νγογᾶς ααοίοὰ ατο ογ]ἀεπί]γ Ιπίοπάεᾷ α5 Ῥτουί Τπε οίπετ 

3. Απα]γαίς οἱ ΟΠτοποΙοβγ, Υο]. Π. Ρ. 9601, Τιοπάση, 4ΐο, 3 ΥοΙβ. 1811. 
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Ἱ ἄγγελοι Ῥεοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέ- Ιπίο ἴῑε νοτ]ά, Ίο βαϊ, Απά Ἰοε 

α]] {με απρε]ς οἳ (οἆ Νορ μέρ Ἠίπη. 

ουσ]έ πονετ {ο Ῥο οπιρ]ογαᾷ, εχοορί ἵπ 9.565 ἴοο οἶεατ {ο αἁπαῖε οὗ ἆοιβί, 

35 {οΥ οχαπηρ]α, Μαίζ. χι. ο, απά αχὶχ. 17. Τμεῦ 15 (ἰιοτοίοτο αἰίοπά ἴο 

Ώιο Ιαησιασο ο ιο Έρα]ηι. 

Ἠοτο Όλο νγοτάς ἵπ (ο Βορίμασίηῦ αστοο νι {ιοδο αιοίσᾷ, εχοορί ἵπ 

Όιο {οτι οἳ ιο νοτρ. Βαΐό Όιο ἀῑβιου]έγ Ἰἱο 1Π Όλο τηδαπίης, γγηῖοα 5οθΠ15 

{ο Ῥο αἰίοσείπον ἀϊβετοπι ἔγοπι αι νΠΙοἩ πο αποίαίοι 5 Ιπίτοάμοσά {ο 

βυδίαϊῃ.  Όιτ Ἐπσ]ϊδι (ταηδ]αίίοη σῖνος {ο {γιο 56Η5ο ΟΕ {ιο «ἶδιιδο: 

« Ὑγοτεμὶρ Επι, α] γο σοᾷ».. Πο Ἠ]ιοἰε Έραίπι ονἰάσπί]γ ἀθθοτίρος ἴ]ο 

υηϊνογδαΠΙίγ οϐ {πο τεῖση ος ὁοονα]ι, Ῥείοτο γγποπα Ιάο]αίτγ ἵ5 {ο {411 απά 

ΨΊιο5ο 5οἱο ἀῑνΙπίίγ αἰΙ ῬΡτγοείοπάεᾶ ομ]εοί ος νγοφΠίρ ἃτο {ο τοοοσηϊ5θ. 

Τποτο ἶ5 πο ἀῑβοα]ίγ ἴπ αἰ]ονίης α ἀῑτοσί αρρ]ἰοαθῖοη {ο Μοκθία]/5 Κἰπσάοπι, 

ΨίοΙ 19 Ιάοπίϊσα] νι Οιαί οἳ οπογαμ. Έμο ἀἰβιοι]όγ Ίος ἵπ Ῥετοοϊνίης 

ον; ο νγοχάς,  νγογβμὶρ Πίτα, αἰ] γο σοᾷ», Πππιθδϊαία]γ 5αβοφιιοπέ {ο 

Όιορο, '' οοπ{ουιπάοἆ Ῥο αἰ] 1πογ (ιαῦ 8οτνο στανον ἴππασος, (μας Ῥοαςί (Ἰοπῃ- 

βο]νος οἱ 14915,” οπή Ὦο ιπάοιρίοοά ἴπ ΑΠΥ οί]οι 5656 απ ἐἶναί ]αδέ φίαίος. 

Ύλη μετοας {Ίου ατα ἵπ {ο ορἰςί]ο αρρ]ἰοᾷ {9 Ῥτονο, (οί {ο Ἠϊσίι αιιά Ίο]γ 

8Ώσεί5 (Ἠοιηδε]νος ατγο τοφπϊτοά {ο Ραγ ἀῑνίπο αἀοταίίοη {ο ἴἶλο Μοβδία]ι. 

Νο οἵ]ιον νίον; οπη 5αθϊσίγ ο οαπαϊά Ιπαπίτου αν ῑαί νΙοὮ αἁπαῖί5 ιο 
αποία(ἶοπ {ο Ὦο πιαἆο ἵπ {ιο γγαΥ οῇ αγσιπιθηξ, . 

Τϊο Ἠεῦτεν/ 5ο ἴΊιο ποτά σοά οἳ φοᾷς; ἴἶνο Βερίμασίπυ οππρ]ογς 
απρεῖε, 35 Ἱ6 4905 85ο ἵπ 5οπηο οίμοτ Ῥ]ασος, απά (ὶς ἵ5 αἀορίοά Ὦγ (ἶιο 

αμ{]λοτ. Το τηα]κο {πο φαβ]οοί α5 οἶθατ α5 ῬορβίῖΡ]ο 16 τηαγ Ῥο γγο]] {ο τοηιαής, 

Ολα ιο Ἡοῦτον ἔδττη Ὑν]λίο ἀθποίο ἀοά, ν/ιοίπον πιο οἳ {αἱςο, ἶ5 ιδοᾷ 

45ο Πσιτα(ϊνε]γ {ον ἄοά”5 τεργοςοπία(ἴνος ον ομγ{Ἡ, ππααϊἰκίγαίαο απᾶ τὶσ]- 

{α] απἰµον]ίο5.  Ειί 1έ 16 οδροσίαΙ]γ Ἱπιροτίαηί {ο Ῥο Ίθτο οοπθἰἀσγοᾶ, (αῦ 

ἵ6 ἱ6 οπιρ]ογεά αἱδο {ο ἀθποίο αησοίς. 16 τπαγ Ὦα ιβΠοῖοπέ {ο αἀάποο οηο 

βἰτ]]κίπσ Ῥαδρασο {ποια Ρς, νἨῖ, ὅ, “ Τλοι Ἠαςέ τηαᾶο Ἠΐπα α Ἰέέ]ο Ίούγος ελ 

{λε απφεῖς ;' Πίοτα]]γ, να ἆοά οἳ ος. ῬΒπαΐό δαο]ι α Πέοτα] ααπθ]αζίοη 5 

επίίτοΙγ οιί οῇ ιο αιαδίῖοη, απά ἴἶογο ο. Ὦο πο τοββοπαΡ]ο ἀοιδρέ {λαί 

απφεῖ ἵδ Όιο ἄτπο πιεβηίησ. Ἡεπσρίοπρονα” ἀθπίος 16 ἵπ ψοτᾶ, Ῥαέ ο 
υτίαα]]γ αἀπαῖές 16 ὮΥ αἰ]ογῖης εαῦ νή]ο « ΕΙοβῖπι οχρτοςβος {ο αὐδίτασί 
ἷάεα οἱ 6οάμοαᾶ, νΊιεγο 16 ἵ9 ποῦ τηαᾶθ οοπογείο ὮΥ {ο αγίίο]ο, 16 ἵ5 ποῦ 

ΤΑΤΕΙΥ θεά στο 5οπηοίβῖηπς ΠΙΟΤΕΙΥ 5αρογ-οαγίπ]γ ἶς ἀοείσποά {ο ο 

πιαγ]κοά ;” τεβεντῖπς {ο Ζοε]. χἩ. 8. Ἡ Τε Ῥο Ιπααίτος, ΨΥΥ ἵ5 ο ἴδγιη 

6ο ιιπεᾷ {οτ απφεῖ, ιο ἈἨβνγο τηΔγ Ῥο, (λαί {μὶς ἶ5 πιογα]γ αποίμοτ 

Ιπδίαποο ος έἶιο Ώσιτο γ]ηίον αρρ]ίος 16 {ο ἄοά)5 τορτοςοπίαίίνος ος ασοηίς, 
Τὲ πιαγ αἱκο Ῥο, (λαῦ α5 αησε]ίο Ἠοίησς αγο η τηοςέ ἱπεϊπηαίο αηίοι νηί] ἄοά, 
απ Τπ ία επ]ογπησπί οῇ Ἠί5 Ἱππιοάίαίο ῬγοβοποῬ ἴπ ἩΘαΥεη, {πο ΦΗΠΠΘ {ΓΗ 

5 Οοπιπιεπίατγ ΟἨ {θ Ῥβα[πῃς, Ἐπσ]ίθη Τγβηβ]αίῖοπ, Ὦν Ἐαίγυαίπη απά ΤΗΟΠΗΒΟΠ, ΒάΐΠ. 1846, νο]. Ἱ, 
Ρ. 194. 

9 
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7. Απᾶ οἳ ἔπο αηρο]5 Ίε βαϊέ, Πο ἍΆλους λέγει" ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αἎ- 

πηα]κείἩ 5 αηΏρο]ς αρίγ]{5, απά Ἠϊ5 

Ὦγ ννίσἩ Ίο 15 Πἱπηβο]{ ἀαποπι]παίοᾶ ΤΙΑΥ αἱ5ο Ῥο αρρ]ὶοά {ο (ποατη, {ποιισ]ι 

οἳ «οπγςο ἵπ απ ΠπΠΠΙέοΙγ ΙΠ{ογΙΟΥ 8οηΏ5ο, Τ]Πο Ῥ]ηταςο αἰνίπο οπιες νγου]ά 

οχργοςς ΡοίἩ έλα πιθαπίησ απᾶ {Πο ΤοβδοἩ. ΙΓ πουν (μἱ5 Ὃο αἀορίοᾶ ας ἴιο 

ααΠβ]α Ποπ ο πο νγοτάς ἵπ (Πο ΤΗ] Έκα]τη, Ύγο 5ΗΑ]] σοὺ α Ὀγους 8οη5ο, 

οοπηρτε]μοπαῖπςσ (μαί {ο δδίαἶπ νη]ῖοἩ {ογ ατο αιιοίοά, απά ναί αἷδο νο] 

Όιο οτἰσίπα] οοπίεχύ τοφπῖτος: !ἨοτεΏῖρ Πίπη αἰΙ γο ἀῑνίπο οἩςο5. λα 

Ἠανο οπΙγ {ο ππάρτδίαπᾶ ἴἶε Ῥ]ταδο οἱ {ἶιο5ο Ὑγ]Πο τοα]]γ ατο Ιπ 50Π16 5οΠ5ο 

ἀῑνίπο, απιά ιοςο ὪνΠο αγο ΓΠ1]5ε]γ 5αρροςαᾶ {ο Ῥο ο, ἵπ οτάςτ {ο το]ίονο 

Ῥο1ι ἴιο {οχί οῇ ἴἶιο Ἐ κατα απάἆ Τί αρριοαίοη 1π ο Πρίει]ε οἱ αἲ] οπι- 

Ῥατγαδδιησηί, Τμο ὙῃΠο]ο (οισ]ί οχρτοςδεά ἵπ {πα ϱΊααςο ν]] Όιοι Ῥο: 

«Ἰνεοοσπϊδο Πὶ5 (γι]γ ἀῑνίπο αιΠοτίΙϐγ, Υο ἨοΙγ απΏσοε]ς, απᾶ γο αἱδο ποπ 

Ἰσποταπί 1Π6ΕΠ Ἠαγο {8]5εΙΥ τορτοβδοηίθά α5 Ῥεῖησ γοιβεῖγες οπ(ί]οά {ο 

ἀϊνίπε Ἠοποιγ.᾽ 

Τ6 π]αγ Ῥο πνοτίγ οἱ ποίο {παί πο Βγτίαο απά Ὑπ]σαίο ἱταπρ]αθίοης οἱ 

Ώιο Έ5α]πα αστεο γη(] ἴιο Βορίιασῖηί 1η {1ο αδο οῇ σπφεῖς.Ἡ 

Ἱ. Ῥοτ αρὶγς ἵπ οι Εησ]ίς]ι (γαπδ]αίῖοῃ νο οισΠί {ο 5αυφήϊέαίο τοὐπᾶς, 

Ἠγ]ήο]ι ἵς α ΥΟΤΥ ϱΟΠΩΠΙΟΠ Τηθαπίησ οἱ {ο οτἰσίπαι, Ῥοία ἵπ ἨΠερτεν απᾶ 

ἄῑαοῖ. Τ]ο αποίαείοπ ἵ5 {οί Ῥς. οἵγ. 4. Το τηοηπίπς ἵπ ιο ορῖς]ο ἵς 

ονἰάοπε: (ἀοά”ς απσε]5 απά παπϊκέοτίηρ ρἰπίς, αἰιοισίι στοαί απά σ]οτῖοι5 

Ῥαΐησα, ατα οπρ]ογεά ὮΥ ΠΙπα ἵπ (ιο 64Τηο ΥΥΑΥ 45 {Πο ΠΟΤΟ ογάΙπατγ ασεηίς 

οὗ παίτο, γη]πᾶς απᾶἆ Πσηίηῖησς. Τ]ϊς τερτοβδεπ{α{ἶοη ἵ5 ἴΊοπ 5οῦ ἵπ οοπίτα- 
ἀϊθαποίίοη {ο ]λαῦ παΏ5οαποπ{ϐ]γ πηαᾶο οΓ ιο Θομ. ΤΗο νγογᾷς α5 ποτο αποϊοᾷ 

Το οχαο(Ιγ ἴ]ιο 5απιο 5 {Ἠοςο ἵπ {ιο Βερέιασίηί, οχοορίέ ἵπ ἴ]ο {οΥπΙ οῇ {ιο 
Ώπνο Ἰαδί. Τ]ιογ οογγοςροπάἆ αἶδο γηέ ο ραταρ]ταςο σίνον ἵπ ία Τατσιτη, 

πγμίο] Ἠούγθνογ 15 πποτο οχοσοίῖοα]: “ Πο τηα]κοί]ι 5 νη(ς ππεβδεησοτς ἄ5 

γήπᾶ, Πὶ5 Ῥονγοτ{α] τηηϊκίογς α5 Πατηϊηςσ βτο,”. Βιαΐέ Ἱέ Πας Ῥδευ εαἷά (ιαῦ 

αποί]οτ πιθαπῖησ ἴΊαη ἴλαί αδια]1γ σίνοη ἶ5 πού οηΙγ αονγοά ὮΥ πο {ογπα 

οἳ οχρτοσβῖοη, Ῥαέ τεφιίτεά Ὦ} (Ίο οοπίοχί οϐ {1ο Ερα]τη. 

Τ]ιο ἤτςέ τοπιατίς ΤΠΣΥ Ῥο οοποοᾶςᾶ. ΈΤ]ο (ἀτοεἷ ν]] Ῥοατ ιο (γαπδ]α- 

ἄοη, «νο ταακοίὮ γηπάς Πΐς αησο]ς, (οτ ΠΠεΡΦΕΠσΟΙ5,) απά α Πατηΐπσ Πτα 

Πὶς πηϊηἰςίους ) απάἁ ἐπῖς ἵ5 σῖνοι ὮΥ Γἱοᾶαίϊ, Π αιια] {α 1 γοπίῖ 5ιοῖ απησο]], 

οἱ Ία Παπητηα ἆα] {οσο βαοῖ πηηϊφέτῖ,. Έναν {1ο 15ο οῇ {ο ατίσ]ες ἵπ {ο 
τοθὶς γη απιφεῖς απᾶ ποηίκίογς, ΥΥπ]]ςί ἴλθγ ατο οπηϊέοᾷ ἵπ ο οᾳ5ο οί 

οίλοχ ποιης, ἆοθς ποῦ Ῥοβίἶνα]γ Ρτεσ]αᾶο 5ο] α νίου. Τ]ο ροεῖ τΏαΥ 6011- 

νοΥ {ιο οιισ]έ, εναί {ο οβσοί οετίαϊη Ῥαγροςος οῇ Πὶ5 Ργονίάσποο, (ἄοά οπη- 

ΡΙοΥ5 5οπηο γήπάς α5 α]] (ο ΠιθββΘΗςοτ5, απά 5οπιθ Ισηίηίηςς α5 αἲἱ πε 

3. ἨεπσαίθηΡογᾳ”ϐ τθτησιΚ5 οἨ {Π]8 οΊαιςο οῇ ἐ11ο Ῥεα]πῃ ατθ νευγ αχίταοτά(πατγ. “Το Βερίπαρίηί 

οου]ά ποί απἀργδίαπά {Πί8 τοργοβεπἰα/ἶομ, απά θα βἡαίεά ππσεἰβ Ἰηβίεαά οΓ ροάς, {ο γοπα Ὑγπαί ν/αθ 

βαἱά σου]ά ΑΡΡΙΣ οϱΙγ Ὦγ 5η ΙΠ{ΘΓΘΠΟΘ, 35 α πηα]ογί πα πιίπας: 1Γ ἴ1ο ρτοιά σος οἳ ἐπα Ἠεαίλθη ο8Η- 

αιοί ΠΙΘΑΒΙΤΘ ΙΠΕΠΙΞΘΙΥΘΡΒ γη (]ι ἴἶιθ 1,οτά, Που πιποὮ 1688 πιαΥ πθ 8ησεΙΒ, Ηεῦ. 1. 69) 
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-- 

τοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς ἸΠππϊδίοι5 α Βαπιο οἱ Πτο, ῬἙπί απίσ 8 
αὐτοῦ πυρὺς φλόγα" πρὸς δὲ τὸν υἱόν' Έλα Βοη ᾖε δα], ΤΗΥ ἴπτοπο, Ο 

8. ὁ δρόνος σου, ὁ δεύς, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ (οά, ἴδ {ος ενετ απἆ 6νοΓ; α 5οερίτα 

αἰώνος" ῥάῤδος εὐδύτητος ἡ ῥάβδος τῆς οἳ τἱσΏίΦοΙΦΠΘΒΑ ἑ5 {ο βοορίτο ο 
9 βασιλείας σου. ᾿Ἠγάπησας δικαιοσύνην ιν Κἰπράοπι. Τποι Παξι Ἰονεά 9 

πηϊηϊςέογῖπσ ασοπίς, ἴπαί ία οσσβδΊοπ τοφἈτος. Ἐιό 5ι16Ἡ α 15ο ΟΥ ἴ]ιο αγίσ]ς 

πηπςί Ῥο σγαπίθᾷ {ο Ὦο οχίγοπια]γ τατοα, απᾶ {ο πιοδῦ παίιγα] 5οηΏ5ο {ο Ὦο 

ια νηπίοι τοσατᾶς σηφεῖς απᾶ πηὐπἰδίετ» 35 ιο θα0]οοίς, απά τυἶπαε απᾶ Παπιο 

ο γε 45 Όιο ρτεαϊσαίος. Τ]ι5 πο πἼδασο υγ] οογγοδροπᾶ γη] έλαί ἵπ πο 

ηοχί Ώννο Υοῦ5ο5. Άπά 16 ἶ5 τεπιατκαβ]ο (λαί (ή ἐγαηφ]α[ίοπ οῇ ἴἶιο Βορίια- 

σἷηί, νγπίο]ι ειο απί]οῦ 5αποΏίοἩς, ἵ5 σίνοη αἶςο ἵπ {ο Ῥπα]πι Ὦ} ιο Οµα]άθο 

απά Ὀγτίας νοαεῖοις. Ἴμο ῬτοβαβίΠίγ ἤοτα ιο στατητηαέἶσα] αγσαπιεηῦ 15 
ἠιοτείοτο ἵπ {ανοιτ οἱ Ομ τηθαπῖπσ. 

ΤΈ]ο τοπηατ]ς ενας (ιο οίμογ ἐγαηδ]αζίοη 15 τοφῖτοᾶ Ὦγ {ἶιο οοπίοχέ οἳ {ο 

Ῥεα]πῃ, οπηπού ο Ῥτονοᾶά. ἜΤ]ο Ῥεα]πι οοπΊτηεποας γγῖθι οπο οἱ {πο ποβ]οςί 

απᾶ πηοξδύ τπασπ]βοεπέ ἀοδοτῖρίοη5 ο{ ἄοά”5 στοαίπος» {Παΐ οἳπ Ὦο οοποσϊνος, 

Ο8 ες ἀεδοτῖρίίοη ἄπεςο ποτά ατα α ρατί. ἜΤμεγ οσοισ ἵπ οοπηθοξίοη Ὑηέ]ι 

Ροοίΐο Ιπιασοτγ, Ὑίο ἆρδοτῖρον ο Απιϊσμίγ α5 Εχῖηπσ Πὶς Ἱπιπιπίαῦ]ο 

οτοαίίοη, τ]άἶης ἵῃ Πῖ5 οἰοιά-οματίοί, απά τηονίηςσ οἩη. ἴιο γ]ησες γηπάς. 16 

οαηπού ο ἀθπῖοά {αί ἔἶιο αογοά Ῥοού πηϊσ]έ Ἠανο Π]αδίγαίοά πο τηα]αδίγ οΕ 

μῇ5 αἱ]-σ]οπίοι5 φαρ]οοί, ΡΥ πιακίησ Ἠΐπι ϱτΏρ]οΥ υ]πάς α5 Ἠὶς πῃοββρησοτς απά 

βαπιῖης σ[ίηϊησς α5 Ἠΐς πϊηἰκίουδ; απά {Πὶς ἵπ Ῥεγίοσῦ ἨαΤΙΙΟΠΥ Ἠη]ι ἴἶιο 

οοπίοχί,. Ἐπέ πο αβδοτίοι ἵ5 ἴαίῦ Ίο της Ίανο ἆοπο 5ο, Ἡμογθας 1έ ἴ5 

απάοπῖαβρ]ο (ιαῦ Όλο οἴμογ νἰαυν σῖναοη Τη ἴο ερἰςί]ο ἶ5 αἲ Ἰοα5έ αξ πιαοὮ 1 

ποῦ ΠΙογο ἵπ Ἱκοορίης γη] ο σοπετα] τορτοφοπία(ίοη. ἄοά)ς Ἱηβηϊέο τηα]- 

ο5ίέγ ἶ5 πηοδί ΓΒΗ1Υ ἀοο]ατοᾶ ἴπ 5, ἐἶναί 1ο πηοςέ ἀῑσπίβοά ο Πῖς ογθαξητος, 

Όιοδο Ὑ]λο δαγτοιπᾶ, ας ἵέ Ὑογα, 5 Ποανοπ]γ (πτοπα, απο οπιρ]ογοᾶ ας Πὶ5 
ηλοςί ογάΙπατΥ ασοπίς. 

Ἠεπσρίεπβετς απσιος ἵπ {πνοιτ οῇ {11ο οίμεγ ἐγαηβ]αίίοι.  Τ]μο Ῥεα]πηϊςέ 

6ροαί5 οξ ἄοά” υἱβίδίε σΙοτΥγ. ἜΤμο δαππο τοπλατ]ς 15 τηπἆςα Ὦγ Κιίποα! Ίη ]οο, 

απᾶ αἱδο ὮΥ ὨΏαΐμο. Βαΐ, αἁπηϊθῖης (ῖς {ο Ῥοα ἵπ σοπογα] ἴγιιθ, γγο οπηπού 

Α55Ι1ηο ἵ6 {ο Ὦο 5ο πίνοΓβα]]γ. Τη 5ο Ῥτίοβα ἀοβοτῖρίίοη, απποῃσ α {ον 

Πηηκίταίῖοις ἄταννπ {Ποπ νυἰδίρ]ο απά πιαίοα] οῬ]θοί5, πο πΊαΥ Ίανο Ιπίτο- 

ἀασοά οπο {γοπα Ἰην]δίρ]ο απ ρϊπέαα].  4πφεῖς ατα πηθηθιοποᾶ ἵῃ 5Ηοἷι α 

οοηποοίῖοη ἵπ Ὦ5. οχ]ν]ῖ. ὦ, ΨΠςΥο {16Υ ατο τοφιήτοἆ {ο Ῥταϊσο (ἄοᾶ ἵπ οοἵη- 

ΡαπΥ υι «δι απ ΊποΟ, «ίαγβ, Ἰωαίεγβ; απᾶά οίμπον γνὶδῖρ]ο οῬ]οοί οἑ 

Ἠβίγο. Α]ονπςσ {πο ταίετοποο {ο Ὀο, 5 ἨἩεηρείοηβογο 54Υ5, {ο {ιο 5οσοπά 

ἆαγ”5 νγοτ]ς πιοπθίοποᾶ ἵπ θποδίς, 16 υγ] ποέ {ο]]ουυ ἐῑιαί ἴἶιο Ἑκα]πιῖςέ πααδέ 

Ἱπίτοάιοςρ ποἰπῖης Ῥτέ6 ναί 15 λογο ΘΧΡΤΕΡΒΔΙΥ δίαίοἀ. Ἠο τηαγ Ἠανα Οί5 

5 Τη Ἠΐ8 Τμβίτη νεγβῖοπ οἳ {πο Ῥεα]πι. ΤΠθ απίἸοΥ, ζομη Λισιβίμς Ῥαίμο, ραῬ]θηεά ἵπ Ιμαίΐπ α 

ἐταπε]αίῖοη ο {πε π]οῖε οἳ ίπε ΟΙά Τεβίαπιεηί ἵη αἰχ νο]απιθς 8νο, Βἱ Ηα[]ο, 1184-1194, γη Ῥτίθί Ῥαέ 

να]ααὈ]θ ΠηοίθΒ. Πέ 88 ο ρτεαί ππετ]έ οΓ ππαβα] ρογδρίοι{(γ. 
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τΙΡΊιΕΘΟἩΡΠΕΒΒ, απἆ Ἠαίοά ΙπίαπΙέγ; καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν" διὰ τοῦτο ἔχρισέ 
ἐπεγείοτε (οάᾶ, εσεπ {γ (οᾶ, Ἠαν σε, ὁ Θεός, ὁ δεύς σου ἔλαιον ἀγαλλιά- 

αποϊη{εὰ {θε νη(] {με οἵ] οἳ σ]αά- 

αοοοιηέ ἵη νῖενγ, απᾶ γοί Πεϊσπίεη (ο εῇοοί οῇ Πὶ5 τοργεςεηία{ίοπ ὮΥ ΙΠίτο- 

ἀποῖης απφεῖε 35 Ἡο ἆοο τυὐιάς απά {ἱᾳ]πίπφς, αἰΜλοισ]ι οσα ασεηί5 αγο 

πού πιοηοπεᾶ ἵπ («οποςῖ Τέ ἵ5 ποῦ ΠθοθδΒαΣΥ {ο οοπῇπθ {1ο ροοί {ο {ο 

ΥΟΣΥ οἴτοιπηδίαπος οϐ {ιο Ἰϊδίοτγ. ΊΤΠο τοίοτοπορ {ο 5. ον. 959, απᾶ 

οχ]νΙ. 8. ἵ5 οϐ πο γψαῖσ]ί, α5 ἴΠ6Υ ατο πού αἲ αἲ] 6 ρατα]]α]”” {ο πο ο.ςο ἵπ 
Ἠαπά. Τί ἵδ πΙοτεοΥοΥ ρατοι]ατ]γ ἹνοτίἩγ οἱ αἰθεπίίοπ, ἐῑαί ο υγοτᾶ 

απφοζα πθνον εἸφον]ογο 906115 1Π ἴλο Ῥοα]πις ἵῃ ΑΠΥ οἴ]ογ 8οη5ο αι {μαῖ 

οΓ {ο Ἠεανοπ]γ Ῥεῖπσς 5ο οα]]εᾶ, οχοορί Ίπ Ἰχχν]ῃ, 49, “ Το 5οπί ον!] απσο]5 

4πποΠσ {Ἠοτη.”. Το οἴπον Ρ]αςες ατε {1ε {ο]]ογίησ: ααχὶν. 7, χακαγ. 5. 6, 
χοὶ. 11, ο, 20, οἵν. 4, οχ]ν]. 2. απ νυν, ο, Ἱχνῖῃ, 11, Ἱπχνίῇ. 96, ὦ]ογθ 

Ώιο γγοτᾶ 15 οπηρ]ογαά ἴπ {πο Ἐπσ]δη (ταπδ]αίῖοπ, πο ἨΠεβτον οπργοδῖοηΒ 

αγο ἀἴπετοῃί, 

Ιέ τηαγ ποί Ῥο απιῖςς {ο τοπ]ατ]ς, αβίιος Βίοττ, α]Ποισ]ι Τ νγου]ά ποί αξίασἩ 
8Ώ πάπα Ἱπιροτίαπος {ο {ο οἴτοπτηδίαποο, {Παῦ αοοοτάϊἵπσ {ο ἴ]ιο Ἱπίοτρτεία- 

ὕοη αΏονο τηαϊη{αϊποᾶ, {ιο Ροδίέίοπ οῇ ιο Πέοτα] απᾶ βσιγαίῖνο νοτᾶς ἴπ 

ὑπ] νογςο οοτγοβροπά5 νψη(Ἡ ας Ιπ {11ο {ΟΥΠΙΟΤ Ῥ]γαςο----' Πο ππα]κεί] {ια 

ο]οιιᾶς Πὶ5 οματ]οί,Ἱ--Ὕν]οταο ο {ΟΓΠΙΟΥ, 1]κο απφεῖς απᾶ πηζηἰδίογς, τηαδί Ῥθ 

υπαοτδίοοᾶ Πέστα]]γ, απᾶ {ο Ἰαΐΐος, Ίο ουἰπαᾶς απὰ {ἱφλίπίπφς, Πσιταίϊνε]γ 

{οτ ασοηί5 οῇ 5 σν]]]. 

8. 9. Έμο τοπιατ]ς πιαάο οἱ απησο]ς ἵπ ια Ῥτεοθᾶῖπσ αποία(ῖοη 5 οοτ- 

ααδίοᾶ γη] ο τεργοδεπίαΒίοη Ίθγο σἶΥοπ ΟΡ ἴο Φοῃ. Ἠο 5 αἀάγεδδεᾶ 

α5 ἄοά: τογα] απᾶ εγοτ]αξίησ απθλοτΙίγ ἶ5 Ῥτοϊοαίοά οἱ ϊπα; ιο πιοςί 

Ῥοτίοοῦ απἀ οπῖτο αρτϊσμίιοςς ο{ Ἠϊ5 σονετηπηθηῦ απά οἸιατασίογ 15 »ἰαϊοᾷ α5 

Όιο στουπᾶ οἳ Ἠῖ5 Ίογοις τογατᾶ, νησι 15 4ρουο (ἶαί οῇ αἰ] οἴ]ετ τοσα] 
ἀἰσπίίατίος η οατίἩ ου Ἠδρνεῃ. Τμοςο τε Ῥατίίοι]ατβ ο{ γαρ Ἱπιροτίαπορ. 

πο τρός, ὙνἩΙοἩ Ἰπ ο {ΟΓΠΗΘΤ ΥΘ6Ι506 15 ΡΤΟΡΟΤΙΥ τοπᾶοτεά οοποεγπίποι ἵΒ 

ΊἸθγο ΤΠΟΤΘ ῬτΟΡοτΙΥ Ρεγμαρς οχργος5οᾶᾷ ὮΥ {ο, 48 ἴ]ιο οΊαιιδο Ῥγοοσᾶος απ αᾱ- 

ἀγοβς {ο {πα Φοη. ΤΠα ποπηπαίῖνο ὁ Ἀεός 15 ππἀουΡίθάΙγ ο Αίάο, {ο Ῥε 

απάεγ»ίοοᾶ ἵπ α νοσαίῖνο 56Π56. ΑΙ] αἰίοπιρί5 {ο βαδίαῖη απγΥ. οίπετ Ἠανε 

{]εᾶ. Το Ρηγαςο οπηποί Ῥο ἰγαπρ]αίος, /(ἄοα ἵ5 {1ιγ ἔηποπο,’ {ου 5ογοτα] 
τοβδοή5. 1. ΤΠπο ΡγοᾶἸοαίο {λγοπο νγοπ]ά ο ποαέ πο ατίῖο]ς, Ἰ]κο (1ο 

Πγςί «οερίγε ἵπ ἴο ποχί οἶαι5θ. ὁ. Τπο 115α οἱ 5αο] α Πσιτο ἶ5 νη]οιί αΠΥ 

ΔΠΦΙΟΕ6Υ {ο βιδίαῖπ 16. ἄοά 15 ομ]]οά α τουῖς, α 5αΠοίΠάΤΥ, α τε[ισο, α {οτί- 

1655, α ἴονγοτ, ὧο,; Ῥπέ ηονογ α {Ἠτοηθ. 9. 1 05 {ταηδ]αίϊοη Ὑγοτο 6ΥεΠ 

αἸ]ογαβ]θ, ία πιοαπῖησ αβείσηεᾶ {ο 16 Ὦγ ΠαδΡί βααᾶϊας {ο ἄαοπ ἵη ΑΡεΠ- 

Έστα, “ ἄοά ν] οδίαρ]]δῃ {γ ἔητοπο,”. νγου]ά πο Ῥο οοτγοο. Τήγοπε 

ποι]ά Ῥε Πσιγαίῖνο, απὰ Ίο Ῥτορογ πηεαπῖπσ Ῥο γε, αν ἵπ (οἱ. Ἱ. 16, 

κ {γοπθς απᾶ ΡτϊποϊραΠθος απᾶὰ Ῥουγοτς..  Βαΐ 5αο] α τηοαπῖηςσ γγου]ᾶ που 

οοπιροτέ Ὑ(]ι {ο Γιο, ἐλαί (ο 5αῦ]οοί οἳ ἴμο Ἐδαίπι ἶ5 Πἰπηδε]{ τεργεδεμίθεά 
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10 σεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. Καΐ' σὺ 1658 αῦΌονο {Πγ {ο]]ον. Απά, που, 10 

κατ’ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐδεμελίωσας, Ἰμοτά, ἵπ ιο Ῥεριπηϊης Ἠαρί Ἰαῖά (ο 
καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν οἱ οὐρα- [οιπάαίίοη οἳ ιο οατί]ᾗ, απἀ {πε 

11 νοί' αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαµένεις' Ἰθβνοηπβ απο ἴἶο πποικς οἱ {πῖπε 

καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωδήσονται, Ἰαπᾶς. ΊΤΠεγ 5ἱα]] ΡογῖδΗ, Όαέ ἔλοα 11 

ας (πα τι]ῖησ ΠΠΟΠΑΤΥΟΝ. ΤΠϊς ἶ5 οοΓΜίΠ, 45 (ιο νοΥΥ ποχί «ἶαιςο οΥΊΠςθΒ; 

πιά ἴἶιο ρατα]]α] Ῥ]ασας ἵπ ὁ ΒαΤῃ. γΗ. 19, απιά Ὦ5. Ιχχχὶχ. 99, ΠΟΥ’, (αΐ ιο 

πγογᾶς “«{ονονοτ απά ονοι” νηιίοἈ Ἱπππησαϊαίο]υ {οἱ]ον/ ιο «ἶβιδο “ 61γ 

έητοπο, Ο ἀοά,” ἁοποίο {ιο ρεγρούαϊόγ οἳ (ο Ἰπσάοπι, ποῦ {πο οογπίέγ οὗ 

Πάτη ὦνπο 15 α{ιογγνατάς Ιπίτοᾶιοθᾶ α5 “ 6ιγ αοᾶ.” Τηϊΐδ αοοοτάςδ αἱ5ο γη] 

Όλο οοπο]αά(ης οαιδο οῇ έ]ιο (ϊγά γουδο: “ ἄοά λα Ῥ]οβεοᾷ ιο /ογευετ.” 
Τ]ιο αἰίοπωρέ οὐ ἀῑοδεπίας ἵπ Πὶ5 Τ,οχίσοι {ο βαδίαϊπ αποί]οτ (ΤαηβΙαθῖοη οῇ ιο 

Ἠερτονν, ΄ (ιν ὤπνοπα οί «οά, αυ 5 ιν αἰνίπε ποπο, ἵ5 απ]γ β- 

Ρηϊδίης, α5 Ίο τηιιδύ Ἠανο ΚΠονη (λα, ἵη 51ο ἃ 35ο, ἴο 5οοοπά οῇ {ο ένο 

ΠΟΜΗ5, αΠᾶ ποί α5 Ἠοθγο {πο Πτβδί, γγου]ά Ἰανο ἸἨαά ἴο ιβ Ὦγ «ΟΠΙΠΙΟΠ 

πδασο ο{ (ο ]αησιασο. ΄ Ηϊ5 τοίογεησθ {ο Τ,ονίς. καν]. 43, 35 αἩ Ἱηδίαποο ος 

οοΠίΤΑΓΥ πδασο, 15 Ῥαγίοι]ατ]γ απ{ογαπαίο, ἂ5 ἴλο οᾳ5ο ἶ5 οδδοπἶα]]γ απ]ίκο, 

Ῥοίι οἩ αεοοιπέ ΟΡ {πο ῬΓοροΓ ἨςΠΠ65, απά Ῥοσα 5ο ἴ1ο στατηπ]αΜἶσα] σογετή- 

πιθηέ οἱ {πε νοτᾷς ΤΠΔΥ Ῥο ἀϊβογεπί, 
Τμο οπ]γ οογγοσί ἐγαηβ]αξίοη έπθι 15, ΤΗΥ εποπο, Ο ἀοά.” Ας 5 

Πε]ο ἵ5 πενογ αρρ]αεά {ο απγ ἨΠορτον πΙοΠαΤΟΗ, ἵ6 παδέ το]αίο {ο 860ΙΠ6 8ι]- 

ΡΟΓΗΙΠΙΑΠ Ῥογδοπᾶσο. Απά α5 γπαί 15 Ργοδϊσαίοά οἱ (5 ροι5οπᾶσο 15 πού 

αρρ]ίεαθ]ο 6ΥοΠ ἴο ΑΠ απσο], Ίνο αγο ποῦ οΠΙΥ Ἰαδβοά, Ῥαέ οοπιρο]]εά {ο 

γερανᾷ Πΐτα α5 α]γ ἀἴνίπο. Τ]μο Μοςειαμ 15 τοα]]γ (αοᾶ, Όαί 15 6ροΚκοι οἱ 

3ἳ ιο 5816 {ἴπηο ἵη 516Ἡ αν ΨΑΥ α5 ΡΓΟΡΙΠΙΟΣ α. ἨΠΠΙΠΠ Ἠαίμγο αἱδο.  ΤΗϊς ἶ5 

ἴ]ιο «356 ἵπ {1ο 451 Ερα]πι απά (τουσβοιί 05 βτδί οΠαρίοςς {οτ νλαίονοτ 

Ἱπιρ]ῖος ο]οναίίοι τηαςί Ὄο Ρτοϊοαίοά οῇ 8οπιο οίπογ παίιτο (παῃ έἶιο ἀῑνίπο. 

Το ποχί 5αίοπιοπέ το]αίος {ο ο σονοτηπηοπέ οῇ ΚΙπσ ΜοφδίαἩμ, ἴπ 

ἨαΓΠΙΟΠΥ γη νατῖους Ῥγορλαίϊο ταργοδοη{αίίοης, Ι6 ἵ5 ἀοθοτίροά αφ 6ατας- 

ἰοτ]ζοᾶ ὮΥ τἰσμίθοιφησςς. 6ο 5. Ιχχίϊ. 1-4, ]δα. χΧἰ. 4, ὅ, χακί. 1: ἴο 

νγπίοὮ ο τηπ]θζιάο οῇ οἴμοτ Ρ]ασο5 τηὶσ]ί Ῥο αἀάαά.---Το αποϊπό γγ]ι ἔλο οἵ] 

οἱ ἸοΥ, 15 βσιιγα(ῖνο ο τονγατά απά Παρρίπες». σο ἴρα. ΙΧ. ὃ. Της 5 Ἠογο 

Ρτοπηΐςοἁ {0 ο Μορεῖα] α5 ἴἶο τοςι]έ οἳ ἐμαῦ Ῥοτίουῦ τισιίαοοιξηοςς απἆ 
Πο]ῖηθςς Ἰνη]ο ο5θοη(ία]1Υ Ῥο]οις έο Πίπα, Πίο ργοπηρίθᾶ Πίτα {ο οοπιο Ιπέο 

ιο ννοτ]ά ἵη οτάεχ {ο νϊπαϊσαίο ἴἶιο Ίαν απᾶά {ο ἆο απᾶ 5αῇον (πο γη] οἱ 

οσα, απᾶ νγλίο]ι γν]] ονον ]εαᾷ πα {ο οοπᾶά ος Πΐ5 ἀῑνίπο τοῖσι οἨ ἴἶιο ρτίη- 

οἴρ]ες ο{ Ροτ/οοί ]αςέῖοο απά τἰσ]ί.-----' ΤΗΥ (ο]]1οννς” 15 οᾳαπϊνα]εηί {ο ΄ έο5ο γιο, 
ἵπ. ΟΟΠΊΠΩΟΠ. ΊΥΙΗ {ηοο, Ῥοβ5ο55 τογα] απθ]λονίέγ, Ἱνποίμου ἵπ οαγί] οἳ πεανοεῃ.᾽ 

10-19. Τ]μαοςο νουςε5 οοπίαϊπ α αποίαῖοι Ποπ Ρ8. ο, οὔ-οτ.---Α 

Όλο οτἱσῖπα] Ῥαββασο 866Π15 {ο 5ροθίς 5ΙΠΙΡΙΥ οϐ ο οπηπἰροίοπσο ατιά ἵτη- 
πιπίαΡΙΠίγ οἳ ἄοά ἵῃ οοπίγαΚἰςποίίοη {ο {ιο οἈαπσεαβ]ο απἀ {παΠΒΙΟΣΥ 

ηαίιτο οἱ α]] ογοαίοᾷ (πίησς, ἵ6 ἶ5 πού Θ6ΔΦΥ {ο 566 165 τε]ογαπογ {9 ἐἶο ριτ- 
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τοπηαϊηοςέ: απᾶ {1ογ αἲ] ϱ]ια]] ἵναπ καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ 19 

12 οἷάἁ αδ ἀοΐλι α ρατπιοπέ; Απά α8 α ἀλλαγήσονται" σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἰ, καὶ τὸ 

γορδίιτο Αα] ποια Τοιά ἔπεπι αρ, 

Ῥο5ο {ου νῖο]ι 16 ἵ5 αιιοίσά, νγπῖο]ι 15, {ο 5ου; ιο Ἠϊσι ἀῑσπῖίιγ ο ο Βοη. 
Το τοδοτί {ο αοοοπΙπποάα{ΙΟΠ, ΟΥ {0 ΦΠΡΡΟΡΕ ἴΠαί ἴ]ιο απί]οΥ αναἲ]5 ΠπηδαΙ{Γ 

ος ἴιο Εκα]τηϊςί5 Ίαησιασο {ο οτηροᾶγ Πῖς οὔἩ Ἰάρα, ἵ5 {ο αΡαπάοπ {Πε ο]αῖτα 

ος ατσιπηοηέ, απᾶ {ο σταπί ἵῃ οβοσί (Παί ἴο νο νογςος, ἵπ ἴ]ιο οοππεοΒῖοἩ 

ἵπ νγΏῖοἩ {ΠΕΥ απ Ἱπ {πο ορῖςί]ο, ατο πδοίοθς. Τηϊ5 15 ν]οΙ]γ Ἱπαρτοβαβ]ο, 

Το 1024 Ἑκαίπι ἶς οοπβιάστοά ὮΥ ΤΩΣΠΥ Υετγ αρ]ο οοπηπηεηίαίοτς αξ 

Πανίησ Ώου οοπηροδεά {οναγᾶς (πο {ογτηϊπαίίοη οΕ πο Βαβγ]οπῖατ οαρίϊν]ίγ, 

ου ντ]έίοη γι τοίετοποο {ο ἐἶιαῦ ουοπί απᾶ ἴ]ια τείιτη ος {πε «ουν {ο (]ιεῖτ 

ο/η ]απά. ο ΚΙποΠί, «ατοΏὶ απά ΑΡοεη-Εζτα, Μιηςίοτ, (Ἰατίας, Αππατηα, 

Ταίμα, Πιοδεηππαο]]ογ απιᾶ οίμου». ἨἩεησρίεηβοτσ Ιπάθεά πιαϊπίαίη5 ἴμαί ἐπἱ5 

Ῥβα]πα 15 Ἱππηαία]γ οοπποοίθᾶ υγ Όιο 1015έ απά 10.4, απιά Ελαί λο ἔνο 

Ἰαΐίου οἱ {ο ἴτεο ατα Ῥαό (ο ΓΙ] ἀενο]ορπιοπί οἳ γυῃαί νο τοἙᾷ ἵπ (1ο 

Πγδί γογςο5 οί {πο {0ΓΙΠΟΥ, ΠΙΠΘΙΥ, ἴπο ΟΥΥ, “ ν]θη υγ] οι «οπ1θ ππίο 

ης. απά ἴἶιο τοδο]αίίοη {ο ὁ αἶπσ ΟΕ ΤΠΕΤΟΥ απά Ἰαάσπιοπί,” Ίεποο Τε 

Ιπ{ος {λμαί {ο 1094, ας γγο]] ας Τίς αββοοϊαίος, γα5 Ὑτιίεη ὮΥ Τανῖίά. Τε 

οπάορανοισς {ο βαδίδίη. Ἠὶς νῖουν ΡΥ τοππαγ]ίπσ ἰμαῦ ιο Πίο οοπίαίης απα]- 

οσοι5 αχργοδδίοης {0 {ο5ο οἱδονηετο οπηρ]ογοὰ ΡΥ {1ο 8οΗ οὗ ᾖ955ο. Του 

Ρτοσατίοι5 510] α 601159 οΓ αγσαπηοπέ τηΠςί Ῥο ἵ5 5ε]{-ονἰάοπί. ο οὐ]εσί5 

{ο ἴἶιο αρρ]ἰεποη οῇ νου. 19 {ο «9 εγοπηϊαμ)ς 5ονοπίγ γοαυ5 οΕ {1ο οαρΜϊν{ίγ,” 

Όιαί ΙΓ Όιοςο ]αὰ Ὄσυυ τηθαηί, ο οχργοδδίοη γγου]ά ανα Ῥοοῦ ΤηΙΟΙ ποτε 

ἀαβηϊίο:; απά γοῖ {ο Ἰ]]ιδίταίο ἴ]ιο ποχύ νοτςο, Πο τοίοΥ5 {ο Νο]. 11, 94, ἵν. 4, 

(Πε»., 1ν. 9, 10, Ἐπς. Ἐν.) (ποιισῃ Ίιο εοπίοπάς « ἔαί ο 5ἴοπος απᾶ {πο ἀιδέ 

Ῥο]ομς Ίιογο (ἵη ιο Ῥεαἱπι) ΟΠΙΥ {ο ιο φιτε ΑΙ Ες 19 ονϊάσπί]γ α»- 

ειπηθά. Το 5αρροβίίοηι οϐ Πσιγα 15 ΙΙΠΠΘΟΘΕΡΑΣΥ, απᾶ {ιο οχρτγοββῖοη 15 

κιβΠοἰοπί]γ ἀαβηϊίο {οτ (ο Ῥιπροδο. ΈΤΠο οματασίου οὗ πο Ὦβα]πη 15 ἵη Ῥετ- 
{οοί Κοορῖπσ η] {ο λοοτΥ ὙΥϊοὮ οοππθοίς Τέ ( {ο οαρίϊνίίγ, απά 15, 

ανμοίμου νο τοσατᾶ ἴ]ο απί]οτ α5 ἀο]νοτίης Μῖ5 Ρογεοπα] {οο]ίησς απᾶ Ἰορες, 

οἳ λοςο οῇ Ἠϊ5 οἨιτοἈ απᾶ ῬΡεορ]ο Ῥογβοπίβοά. Ἴπο βτεί Ῥατί οἱ 1 15 

ἀοδοτίρᾶνο οἳ  ἆθερ ἀῑδίτορ» απᾶ αβ]οίῖοι. πο εοπαρ]αϊηξ, Ἰογγονοτ, ἵ5 

πηη]σαίεᾶ ὮΥ ἴἶιο οοηρϊάετα(ῖοη ἶιαί ἀἄοά”5 τηογοῖος το οοπίίπα] απά (λαί 

ΖΙοπ «απποῦ ΓΙ] {ο εχροτίοηοθ {Ἠθπη, ΥοΥ. 19, 19. “Τ]μο δεί ἤππο {ο {Ἀνους 

Ἀος” πιοβί Ρτοβαβ!Ιγ τοίογ {ο ο Ῥγοάϊοίίοη αἰτοιάγ πιοπίϊοπος. πο το- 

οδίαρ]κἨπηοηπέ οἱ 2ἱοη απᾶ «| εγαδα]ετῃ αΏροατ5 ΥοτΥ ΡγοπλΙποΠ{]γ Ιπ {ο Ῥοάγ 

οἳ ἴἶιο Ἑρβα]πι; απά ἴἶιο οοπποοβίοη οΡ θ1ἱ5 τοδίοταίῖον ΨίἨ ιο οοπστοσα(πσ 

οϐ {ιο Ἡσοαί]ιοη {ο Ρταίςο ἄοἆ αοοοτᾷς ΙΙ ιο τερτγοβοη{α{ἶοῃ τηαάο ἵη {ο 

]α5έ ἀῑν]δίοπ οἱ Ιδαϊα])5 Ῥτορ]οσίε5. Οοπηρ. 19-16, 91, 92, νι [κα. χ]. ο, ὅ, 

5 1οτ. ΧΧγ. 11, 19, χχῖκ. 10. Οοπιρ. Ώδη, ΙΧ. ὁ, Ἠο ΡτοβαΡΙΥ Τ6ΓΕΓΒ {0 {πε τοσοτάεά Ῥτεά]οίῖοη οί 

δετεπιαἩ. 
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13 ἔτῃ σου οὐκ ἐκλείψουσι. Πρὸς τίνα δὲ απᾶ ἴἶλαγ Πα] Ῥο εἸμαπσεά: Ῥαέ 

τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε" κάδου ἐκ δε Έλποι ατί (Ίο βαπιθ, απἀ {1γ γεατβ 
ξιῶν µου, ἕως ἂν δῶ τοὺς ἐχὑρούς σου β]α]] πο {α1.. Εαέ {ο πυΏῖο] οἱ {πο 19 

χ]ὶκ. 8, 11. 10. Ίο αβ]ῖοίιοά ἙῬεα]πιϊςέ Ἰαηχοπί5 ἴἶιο ἀῑππϊπαθίοι ο Πῖ5 

είγοηςί]ι απιά ἐἶο Ὑναδίίηπσ οϐ Ἠΐς Πΐο: απά ἴπ αδοτίηςσ α Ῥγαγοτ {οΥ βαρρουί, 

ο οοπίγαδές (ο Ῥτονίέν απά (αηφζοτίηος» οἱ Πΐς ον οατίπ]γ οχἰδίοηοο 

ή Όιο πηβιπς απιά ομαπσο]ο5» οοπίίπασποο οἳ Πῖ5 ἄοά. Τη 5 οομηθο- 

4ο ἶλο ρα5εᾶσο Ἠετοα οἶ(εά οοἑς5. 

Εγοδιπηῖπσ ΠΟΥ; Ομαῦ πο Ῥταγοτ οἳ ΨΠΙος ιο αποίαζίοη πλακα α ρατύ 

εχργθβρος {ο {οο]ίπσς οἱ (ο Ἠεβγον ΟΠΙΤΟΠ, οἨ ΟΕ 80Π16 Ρίοι5 ΤΠΦΠΙΡΟΓ 

Ρουτῖησ ους Ἱΐς φομ] {ο πας αοά νο Ἰαᾶ Ῥτοισ]λί πο παθίοπ Ἰπίο Ῥοΐπα, 

ῬΡγοίοσίθᾶ Τε {νοπι ΙΠίΙπΟγ ἵπ α1] 165 ἀϊνοτεϊ[εά οοπαΙίοη5, απά ταϊοἆ 19 Το 

1ο ἀϊξάποίοπ απιοηπσ ἴπο οε]ερταίεά Κπσάοπας οἳ ιο οτι; Ίο ατο 

Ρτεραγθᾶ {οτ αποί]ατ τοπιατίς, ὙνἨίο πΠαΥγ ἴοπά {ο Ἱ]αδίταίο (ιο Ροϊηέ ππάθγ 

οοπηβϊἀθταίίοπ. ΈΤ]α οὔ]ιου ος ἴλο Ερίεί]ε {ο ἴπο Ἠεβτον5 ἆοο5 πιοδύ ΡΓοΡ- 

αΡΙΥ ταργοβεπί {ο Ῥοῖης νο σανο (πο Ίαν {ο (ιο Ιβγαθ]ίο5 45 {πο Μος- 

5ἱἶαή, ἴ]ιο ἁῑνίπο Ἰοσο8. Τ]Πα τηοδί παίιτα] Ἱηίετργοίαίῖοη ο χ. οὗ, ἵ5 έλα 

ΠΙΟ Ῥ]ασςος Μοβος απά ΟἨεῖκύ ἵπ οοπίταδύ {ο ο8οἩ οίμου, ἃ5 βροακίησ 

τοδροσ(ινε]γ « οἨ οαγίμ” ος “Ποπ Ἠθανεη.” Ὑεί οϐ πο Ἰαΐέου Ίιο δαγ5 ἵπ 

θα ποχύ νουςο, “ ν]ιοςο νοῖοο μοι 5ποο] (πο οατί], Ῥαό πον; ο Ἰαί Ῥγοπῃ- 

ἱ5εά, δαγῖησ, γε οπος πποτο [ 5παΚκο πού ἔἶιο οατί οΠ]γ, Ῥαΐ αἱδο εινα.” 
Αοοοτᾶῖπς {ο ὶς παοςδύ Ῥτοδαβ]ο αχροβϊἑίοι, ένο Μεςεία] ἵ5 Ιπίοάιοθᾶ α5 
οοσαρϊοπίης {μαί πα]ίηςσ ο Μοιπό πα! Ὑγπίοι αοοοπιραπ]θά (χο σἰνίησ οἩ 

ὅιο ανν, απᾶ αἱ5ο α5 τηακῖηπσ {ιο ρτοπηῖςα ΠΙΟΣ 15 οοηίαϊπεᾶ ἵπ Πας. Ἱ, 6. 

λογο «απ ΠαταΙγ Ῥο α ἀοαβό ας, κο ΒίερμοΠ, (Λος νῇ. 90-08.) (ο 

{ΠΟΥ τοσαγἆς {ο αησο] πο  αρροατεᾶ {ο Μοβος ἵη ιο Ῥιςῃ,” νο “σανο 

Όια Πνίης οτασ]ος” απά Ῥοίνασι ΟΠ απά ο Ροορ]ο Μοβος γγας (ιο 

Μεά[αίος, α5 /εἸοναΝ, “ο (οά οἳ ΑΌταμαπι, οἳ Ίςααο, απᾶ οῇ αοοῦ.”. Τε 

Ὑγας Ίο πο Ῥτοισὴέ {1ο Ιςτασ]ίος οπέ οἳ Ἐσγρε, οοπἀιοίοᾶ ἔἶλοπι (πτοιισ]ι 

Όλο ἀοδοτί Ἱπίο {ια Ρτοπη]ςεά Ἰαπᾶ, απά ενας 5πουγοά Ἠϊπηκο]έ {ο Ὦς ἐλαῖν (.οά 

απά ανίοιν.. πο Ῥτενα]οπορ οῇ Ομ ορίηίοη ἵπ απ 6ατΊΥ Ῥοτίοά 98 (ιο 

Οπ]κείαπ. ΟἨαγοι αρροατς {ποπι 5ενετα] Ρίασος ἵπ (ο {αίμοις. 1Ιέ ἵς αἶσο 

Νοτίμγ οἳ ποίο πας ἵπ (ο Ἐρίρί]ο ο{ Βε. {πᾶς, νου. ὅ, Ἡ]ιοτο γγο τομ, « έλο 

{ογά, Νανῖης φανοὰ ιο Ῥεορ]ε οπέ οί ιο Ἰωπά οῇ Ἐσγρί,” ειο Α]οχαπᾶτίπο 
πά οἵ]ιος απαϊομέ ππαηαςοπρίς, υΙι 8ονογα] Ἱππρογίαπέ νογδίοης, Ἰαγο 5). 
φΜϊθιίθᾷ ἐἶνο γγογά εδ. ἜΤιο {ΟΓΠΊΟΣ ἶ5 πο ἆοιβί έἶιο έγιιο τοβάῖησ, Ῥαέ {ο 
{ποῦ Όας Όιο Ἰαΐέίος 15 {οιπά ἵπ 5αοἩ οἷά απιά Ἠππηετοις αιέμογίέῖος, ἶ 8 
ογκίπσ Ἱ]ηδίαίίοπ οὗ ιο ργονα]]πσ ορϊπίοι. Απα]οσγ (Πογοίογο νγου]ά 
βισμοςί {ο 15, (μαῦ {ο καπιο ἀῑνίπο Ίμοσος Ώθοστηο {ο ἀθ]ΐνοτογ οῇ {ιο Ροορ]ο 
{νοπι Ῥαῦγ]οη, απᾶ (]ιοῖ τοδίογοτ {0 1οίν ον Ἰμπᾶ, Τμο 1 εποναἡ- Άπσε] 
Νο αρρεαγεὰ {0 ἐἶο Ῥαίτίατομ,Ἡ νο “]οά 1 αοοῦ α1] Ἰῖς ]ἱ[ο Ίος, νο 

3”. ΒεΕ ΠηΥ Οοππραπίοη {ο ἐο ΏοοΚ οἳ Εεποβίς, Νοίο 81. ΡΡ. 200-2Τ]1. 
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πηςε]ς φαϊᾷ Το αί απγ πιο, 96 οπ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες 14 

πιΥ τῖσλί παπά, απ{Ι] 1 πια]κο ἐλάπο εἰσὶ λειτουργικὸ πνεύματα, εἰς διακο- 
14 οπεπαῖος {γ {οοίδίοο!δ Άτο εγ .νίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς µέλλοντας 

ποί αἱ πηπϊκίοτίησ αρὶγΐ5, βοπῦ κληρονομεῖν σωτηρίαν; ζ 

{οτί {ο παϊπϊςίου {ο ιοπι νο 

εα]] ο Ἠοῖνς οἱ βα]ναίίοη ὃ 

οοπηπηϊκείοποά Ἄ{ορος, τηΣΥ νγε]] Ώο 5αρροςεά {ο Ἠανο Ῥουπ τοσατᾶοᾶ Ὦγ {ιο 

ἨΠορτονν ΟἨατοι ος Ρίοις Ιπαϊνιάια]ς ἀπτίπσ ιο οαρίϊνΙίγ, 45 Ίο νηορδο αἰά 

Ώιογ ν/ογο {ο ΊπνοΚο, απά ν/οπα {πογ Ίνογο {0 τεοοσηϊ5ο α5 ία οπιπϊροίεπύ 

απά Ἱπαπηππίαρ]αε αοά. Οπ (5 (σου), ιο ἀϊβιου]όγ ἵπ αἀταϊῆπσ (πο ατσιι- 

τηρηί ἵπ ἴἶιο αιιοίαίῖοπ γαπς]ος, 

19 Ἱ6 αποιι]ά Ῥο τορ]]οᾷ (ναί, οἨ. 516 α Ῥηϊποῖρ]ο Ίνα τΠαΥ Ρτοἱοαίο ος 

Οιγῖδέ 5ονονα] αποϊρίίοης οϐ ταδε {ο ἄοά (ας αγο οοπίαἰηθά ἵπ {πε 

Οιά Τοδίαπιοπί, απιά οοπβοςποπ{]γ Ππά οοπβγπιαίοτ ο Πὶς βαροτίοτῖέγ {ο 

αΏσοῖς νΊοτονος ιό οσους; ἴπο Ῥο]ίενοι ἵπ Ἰῖ ἔγιο ἀεῖι ποοᾷ ποῦ 

Ἠοδίαίο {ο αἀπις ἴο οοπο]αβῖοη, 45 Ῥναῖδο {ο (οά Ἱππρ]ίος ργαῖσο {0 {ο 

ἀῑνίηπο Ίμοσο. Ἰμοί ἵέ ο οὈφογνος, ΠοΝΜΟΥΟΤ, ναί γγ]ας πηΝΥ οοΠβτΠΙ ΑΠ 

αἰτοαάγ οχϊριῖπσ {αἰ] τπαγ πογοετί]ο]ος» Ὦο ἴπαάοφιιαίο {ο Ῥτοάιοο ἵ. 1], 

ΙΡ ναί ας σοι 5αῖά τοβροσίῖπσ {ο οτ]σίη οί ἴμπο Ὦκα]πῃ, απᾶ {πο θαροτίη- 

{ομάσπέο ος ἴἶιο Τιοσος ἵπ οοπάποῖπσ ἴμο οπρίῖνος Ῥασ]ς {ο ιοί ον Ἰαπά, 

Ῥο αἱ]ονγοά, ιο ἀῑτοσί αρρ]σα(ῖοι {ο ἐῑλαί Βοΐπσ οἱ Ἰχησιασε γΠίοῖι οπουνγῖδο 

πϊσΠέ 5οθ!η παοδύ αρρτορηίαίο {ο ο Ποιν Τεπίίγ, ν]] αρροατ ο πποτο 

παθιγα]. ' 

19, 14. 9ο {αν {ποτα ταορτοδεηΜῖησ 4ΠΏΥ οπο ο{ {Ίο αΏσο]ς α5 εἰοναίεά {ο 

Όιο ἀἰςλποίίοπ οῇ α 5οαί αὖἲ {ο τσ]έ παπά οῇ ἀοά, {ο Ῥο Πο]ά απ ο απαι 

ευρ]οσίίοη οϐ αἲ] Ἰῖς {σος (Ίου ατα αἲ], νηθλοιδ εχοορίίοι, πηηϊςίοτίησ 

ασοηῖς ἀολραίο]ιοά Ὦ} (ἄοά {ο 8οινο {ᾖοξο πποιηΏου5 οἳ πο πάπια {πΙΙΙΥ 

Νο εΠα]] τοσοῖνο ἐἶαί οἴονηα]. Ἱπ]ογίίπος γ]ίο] ο Ἠοῖν απά Ἰοτᾶ οἳ αἰἱ 

η] Ῥορίουν. πο αοίαίον οι Ὦ5. οχ. 1, το]αίος οχο]ιδίνο]γ {ο {ο 

Μορρῖαμ, Ένο Οα]άςο Ταγσιπις ατα οχίαπέ οἩ θῖς Ῥκα]τα, οπο οῇ ψ]ίο]ι 

αἰζοπαρί5 {ο οχρ]αῖπ 1έ οἳ Ώανίά, Ῥαέ ἶἵδ ορ]ίσεά {ο Ιπίτοᾶπςο ππαίίον γΥΠο]]γ 

αἲ γατίαπςο ΥηἩ Όιο οτἰσίπαι οοιπροβίξίοη,. Το οί]ποτ ἰηξογρτοίς ἵέ οἳ ιο 

ΜοβδίαΠ, η ποοοτάαησο γη Μαΐς, χχῖῖ. 44. Βοίλ ππαγ Ῥο {ουπᾶ ἵπ Ἠγα]- 

τοπ”5 Ῥο]γσ[οί. 

ΟπΑΡ. Π, 1ο. Ὁ Τπονοίοτο : πο Ἱπίογοπος τοδι]ές {οτα {1ο 5αροτοτῖίγ 

ο {ιο ἀἱδροηδαίίοη ος {ο Μορδίαϊ, εΊπονπ Ὦ} νο τορτοδεπία{ἶοι ]ηδῖ τηβάο 

ος Πῖς παίατο απά οπατασίατ, ονου ἴο ἈΝΠοδαῖο, ΤΠο τοογά οἱ ἀοείγίπε οἳ 

γεζεφίοις δ/ΐεπι, 15 βαϊᾷ {ο Ἠανο Ῥοςῃ 5ΡοΚοη Ὁγ αησο]5, Ώοσβιδο {11ογ γγετο 

πιαᾶο Ἰηβίγαπιοπία] ἵπ Ἱπίγοβποῖης {ο Ίαν. Τίς 15 οίαίοᾷ εἰδον]ογα, απᾶ 

4. ναγς ἵῃ ποποιτ οῇ (ιο ἀἱδροηδαίίοη. θα Αοΐς ν. 55, (αα1. ΠΠ, 19. απά 

οοπηρ. ΏοιΜ. χχχϊϊι. ο. Τ ιο Ἰαδέ (οχί καΐπίς οἳ Λοῦψ οπος 15 εφιἱνα]εηῦ 

{ο απφεῖε; ἃ γγοτὰ νηιῖο] ἴἶιο Βορέιασίπέ Ἱπίγτοάισος ἵπ ἴἶο ποχί οἸαιδο.---- 

« Τμοςύ νο ποι]ά 1εί ἔἶποπα 511ρ.”. Ὑατίοις επαάος οῇ πιθαπῖπσ Ἠανο Ώθοη 
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Διὼ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσ- 

έχειν τοῖς ἀκουσδεῖσι, µήποτε παραβ- 

ῥυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ ὃν ἀγγέλων λαληδεὶς 

λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παρά- 

βασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον µισ- 

Ναποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεὺδα 

τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; τις 

ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσδαι διὰ τοῦ κυ- 

ῥρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβε- 

βαιώῦδη, συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ δεοῦ 

ΤἩοχοίοτο νο ουσΏέ {ο ρῖνο (ο Π. 
πιοχο οαιηΠθδέ Ἱθεά {ο ἴπε (πίησβ 
νο] νο Ἠανο Πεατᾶ, ]εδί αί αηΥ 
επιο νο ]ιοπ]ά ]οὲ έλονι 5Ἡρ. Έος 
16 ἐλο γγονά βΡροκοη Ὦγ απςε]5 ας 
βίοπά{αδέ, απά ενα {παπβογΟΒΡΙΟΠ 
απά ἀἰοθοάίοποο τεοεῖνεά α ]πδί 
τοςοππροποο οἱ τονανά; Ἠοιν 5α]1 
Ὕνο 68.6, 1 πο πορ]οοί 5ο ϱγοαῦ 
καἱναίίοα; ννμΙοὮ αἲ πο βγδί εσατ 
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{0 ὃο 5ΡοΚκεπ Ὦγ ἐν Τμοχά, απιά να 
οοπβιππεᾶᾷ υπίο 5 Ὦν ἴποπι ἴπαί 
πεατά Λὼπ; οὰ αἶκο εστία ἔλοηι 4 

-γ- 

αφοτῖροᾶ {ο ο ογἰσίπα] γγοτᾶ: εἶίίεν (οί Ἰπδί σἶνοις οἨ, ’]οδί νο σ]ἱάθ 

(ραςς) ανναγ (οπι ἔποπη :) οὐ, :]οδύ νο 5αίοτ (ποπ {ο ρᾶ55 αγγ: ἵη οὔμοτ 

πγοτᾶς, /{οτσοί (ῑοπι :) ου,  ]οδὲ γγο Που; εἶναι ἶ5, {11 αγαγ. Ὁ Το Πείεη 

πναγ :. ἨΝΙοΙΕς “ Ρογγρ]ο: Ἑγπάα]ο απά Όγαηπιογς 5μι]άο ποῖ Κερο 
νλοπα :” οπονα; ὁ πο ταηπο οι! :. Πμοίης. Τπο νοτὰ ἶ5 Πσιταίίνε, {ποπ 

ΡτοβαΡ!γ ἔποπι αν ἴΕΠΙΡΟΤΑΣΥ 5ίγθαπα 5ΝΟΙΙΟΠ ὮΥ ἴο ταίης, ΝίςΙ 8οοἩ. ΤΙΙΠ5 

ουέ απά «οπ1ο5 {ο ποίΠῃίπσ; οἨ θἶδο, {ποπ Ὑαίους πνίο σ]άο Ὦγ απά ατο 

1ο56. 
4. Τε ἶς ἀοαροα] νγοίλατ ἴο ῬτοπουιἨ ἠὲ ου βποι]ά απα]γ ἄοά οἳ 

ιο οδρίγι, πα ρατα]]ε] Ῥ]αοο ἵη 1 Οο5. χΙ, 11, ἵ5 ἵπ (Ἀνοιγ οἱ ἴἶιο Ἰαΐΐοτ, 

ἴπ οἴδιετ ᾳ56, πα αρίαΙέγ απά Ῥογεοπα] ασοποΥ οῇ {ιο δρϊτίς ἵπ οεβεοίπσ 

ἐς ορεγα(ῖοη5 παθπέ]οπθᾶ ατγο πεοθβεατί]γ ἱπιρ]εά. 

6-8. “ Το γοτ]ά (ος ασ) {ο οοΠΙ6”. ἵ ἃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ «/ογςι Ῥήταςο ἴο 
ἀαποίο ΝΤεςθία])ς Κἰπσάοπῃα, απᾶ ἶ5 5εῦ ἵπ οοπίγαἁἰδποίίοη {ο ΄ Επί νγοτ]ά οὗ 
ασο. Βαΐ 6 ἵδ ἨθΥοΓ οχργοβδοᾷ ὮΥ οἰὐκουμένη α5 Ἰετο, Ῥαΐς αναγς ὮΥ 
αἰών. 8εο Ἱρα. ἱκ. 6, Βερί., ΗοΡ. νἱ. 5. ΒΙ] ιο οοπηοσίίο 9Ἡοννς {λαί 

ιο ἴοτπα, Υπο Ῥτορετ]γ ἀθποίες ο Ἱπ]αρίίοά νγοτ]ά, «4η Ἠανα Ἠογο ηοΟ 

οίπος ππεαηῖησ (Παπ Μεδεϊα] Κησάοπη 45 εδίαρ]ηοά αἲ ἴ]ιο οοΠΩΤΩΕΠΟΘ- 

πιοηί οῇ Πὶς σ]οτὶβοαίίοι, {ο Ὦθ οχίοπᾶεᾷ ουου α]Ι ένο νγοτ]ά, οπά {ο οοπ(ίπαο 

{οτονοτ. Τ]ο απί]λοχ ἆοο πού Ιπρ]γ (ας αηΏσο]ς Ἠαά “Ῥεον τα]ονς” οῇ (λαο 

Ῥτεοεάϊηςσ ἀἱδροηββίίοη, α5 ἨἨ/ΠΙΡΥ απά Ῥϊοτορ 458ΙΠΊ6; ο οηΙγ αβδογίς 

ειαῦ (ο τα]ετ οἳ {ο ἀἱδροηεαίῖοη οἱ ἨΠίο Ίο ἶ5 βροακίησ ἵ5 α ΠΙΟ, απά 

ια απσε]ς ατο ο]οίποά γη πο 81ο αιίλοτίίγ. Ἠεπεο η Ρυγθιες Πἱ5 

α’ριπιοπί τοβροςί]πς (Ίο Ἱποπτηαίο Μοφεία]” 5αρογίογΙ{γ. 

ΤΠα αιοίαοἨ {ποτ ο Βί1 Ῥεα]πι ἶς ΡΙαίΠ]γ Ιπιοπάοᾶ α5 Ῥτουί, απᾶ 
εαηποῦ Ῥθ αοροτηπιοάαίθᾶ. Τί5 απί]ογ αΡΡΘΔΤ5 {ο Ἠανο ἵπ νίεν; {μα οπἱσίπα] 
ΒΗΡΓΕΙΙΗΔΟΥ ΟΕ ΠΙβΏ 45 ]οτὰ οἳ έλα Ίου νγοτ]ἀ, απά οοη5εφεπ!]γ α5 Μο]άϊης 

α)] Ἰπξετίος απῖτηα]ς ἵπ α0]εοίίοπ. ἜΤ]ο οχργοβείοη « α]] (λίησς” παϊσ]έ 5οεα 

(ο Ῥὰ πιοδὲ {αἰτ]γ Ἱπίοτρτείοά Ὦγ πιοαῃς οῇ έῑα «ροοϊβοαίῖοης ἱπππιοάαία]γ 
{οΠον]πς, “' αἲ] 9ποερ απά οχεη,” ὅσο, Απ υπαφδῖίοᾶ τοαᾶετ οἱ (ιο Ῥβα]τ 
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ππέηοςς, ῬοίἩ νι δἶσηςδ απά νοή- 

ἀ61β, απά γη] ἀἴνοις πιῖτασ]ος, απά 

σηµείοις τε καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις ' 

δυνάµεσι καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς 

ις 

δ ὴ βΙ{15 οἳ ιο Ἠο]γ (λοβί, «οοεοτάίης κατὰ τὴν αὑτοῦ δέλησιν. Θὐ γὰρ 
ὅ {ο Πῖ οππ ψ]]δ ἘΈοτ ιπίο ἴιε ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην τὴν 

αηρο] Ἰαίῖ Ἡε ποί ριῦ ἵπ 5πΏ]ες- µέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν. Διεμαρ- ϐ6 

{Ἴοη. {ιο πνοτ]ά {ο οοπιο, Ὑηογοοί Ἅτύρατο δέ πού τις λέγων: τί ἐστιν ἄν- 
ϐ νο ϱροακ. ΒῬταΐ οπο ἵπ α οογίαϊΠ Όρωπος, ὅτι µιμνήσκῃ αὐτοῦ; ἢ υἱὸς 

Ῥ]ασςο {ο5βοᾶ, εαγίῃπς, μαι ἶ ἀνδρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν: Ἠλάτ- Ἰ 

ΠΠΦΗ, Ὠιαί μοι αγ παπά δα] οἱ τωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ) ἀγγέλους" 

Ἠϊπι ὃ οὐ {1ο 8οη οἱ 1Η, ἐλαξ {μοι 

7. νυιθιθδί μπι Ίο πιαάσςέ Ἠΐπι α 
Ἠέί]ε Ίονγες ιαπ {ο αησε]ς; έἶλοι 
οτον/πεάςί Επι νι ϱ]ουγ απά Ἠοη- 

νγοι]ά ΡγοΡαΡΙγ Ῥο ππα)ῦ]ο {ο 566 αΠΥ {ΑΤίΠΟΓ πηθαπ]ησ. Ῥιή (ιο απἴΠοτ οί 

Ώιο Ερίεί]ο ἵ5 οαγο[α] {ο Ἰηδὶςί προ ἔο τηοδέ απ]παϊ(οά, αἰσπί[οαίίοπ οἱ Ες 

Ῥ]ιταδε α5 ο ΥοΥγ {ουπάσθίοπ οῇ Πς απσιπησπίέ, ο Τη λαέ Ἡο Ρις αἲ] ἵη 

βΏ]σοίοη πάσν Ἠϊπα, πο ]αβυ ποϊλίησ ἴαί ἶ5 ποῦ ριέ πάστ Ἠπαι Τη Πῖς 

ν]ανγ {Ίιοη (ιο οοπί{εχέ τηιιδέ πού Ῥο αἀάιιοσᾶ {ο τοδίτοῦ ἴο πῖνογδα]ίγ ος 

ιο 5ΙΡΓΟΙΠΒΟΥ αβητηιοά. Άτα Ίο {Πεπ {ο οοποµιάο ἰαῦ Ίο ἀῑξίοτί ἴἶιο 

πηθβη]ησ οΕ (ο Έκα]πι, ἵπ ογάστ {ο τησϊηίαίῃ Πὶ5 αγσιπιοπὀτ Οετίαϊη]γ πο, 

Ἠο οῇθγ5 πο γΙο]οποο {0 {ο Ἑδα]η. ο οπΙγ ἀενε]ορ α πιεαηῖπσ ποῦ 

ονϊάοπίέ 9Ἠ (ο {ας ΟΓ {6 Ρ8βδασο. λμαί 15 ςαἰά, ἵπ α ἄαστος Ππηϊίοᾷ Ὦ} 

ιο οοπίοχί, οϐ ιο Πγδύ τα ΨΠΕΠ Ἠα οππηθ Ροτ[οσῦ {νοτα Πὶς Μαἰκοτ”ς απᾶ, 

οπά Ίνας Ἱπίοπάθά αἱδο ἵπ α 56] ππογο Ππηϊιοά ἆοστεο οἱ Πὶ5 βἰπ[α] ρος- 

(οτΙ(γ, ιο υνγ]έος οἱ ιο Πρϊδί]ο αίῆνπις γη ιοιί απγ Ἠπηϊέαθῖοη ννλαίαονεν οί 

Ώιο σγοβίεςί ΤΠαΗ, ἴ]ο Ἰαδέ Αάσιη, ιο ἱπομγπαίο Μοκφίαμ, 1 γνο τοσατά 

Ώιο Ὦκα]πα ας 5ροακίησ οϐ Ἠωππαή. παέαγο, ἵέ5 Ίαησιασο υγ] Όο αρρ]ἰοαΌ]ο ἵτπ 

νατίοις ἄοστεος οοιγοδροπάσπί ψί ο νατὶοίγ οἳ Ἠαππαη οΠατασίεγ, απιά 

οοηβοςπεΠ{]γ ἵπ {πο Ἠϊσμοςί απιᾶ πηοδέ ππ]τηϊ(οᾶ ἆθστος {ο (Ἠτῖςέ, 

Τ]ιο ρΏταςο “«δοη οἱ πιαμ” Ἠσγο απὰ η ΠΙΑΠΥ οἴλμον Ῥ]ασας ἶ5 οραἱνα]απί 

{ο ὁ πια,” ἐποισ]ι Ἱπ ιο σοβρο]ς Ἱέ 15 αἱναγς αδεά Ὦγ απᾶ οῇ ιο Μοβείαῃη, 

πο οπἰσίπα] νγογάς {ον “α Π]ο”. Ῥοῦι π Ἠερτεν απ (τοαεῖς, παϊσΏί Ῥα 
τοπάστεᾶ, ΄ {ος α Πίο γν]]]ο 7 απά (5 15 βαποϊοποᾶ Ὦ}Υ Τγηάα]ο απά ἴἶα 

(Ἴοπονα γοτβίοη, γμῖοἩ Ἰανο “ {ου α φααοπ.. Ῥιαέ Ομ γγου]ά ποῦ Ὄο ἵπ 

ἨαΓΤΩΟΠΥ ΥΙ ιο οοπίοχί, Νο ΟΠΑΠΠΙΟΥ απᾶ πο ἸἨλοῖπις) γαγβίοη 

΄Άστοο νο ααποτῖσεά (αηδ]αῖοα: ο Α ΠΠ] ]ο8--ᾱ- Πε ]ονοΓ----πηΙηΙδῃ 

η (1ο Ίεβςο.”. Το Ἰα5έ οἶαιδο οξ ο αποίαίοη 16 οἵίοᾶ Ὦ} δὲ. Ῥαι1 ἵῃ 

1 ΟοΥ, Χν. οἳ, απᾶ ἨρΗ. 1, 99, απᾶ Ιπ Ροῦμ ρίασος γη(] ἀῑγεοῦ τοίεγειιοο {ο 

Οιεῖέ. Όοπηρ. αἱδο ΕΠΙ. ΠΠ, ο], νῖοα ονιάσπί]γ α]]αᾶος {ο {ο 6αΠ1ο {θχῦ, 

Πέ 19 τοιπαγκαὈ]ο έοο ἐμαέ ἵπ Οονἰπίλίαης ιο απήνογκα]έγ ο {ο φ]οσίίοι 15. 

8150 βίαίοᾶ, {Πο οΠΙΥ οχοερίῖοπ Ῥοΐπσ ίο 5αρ]εοίου Πἱπαςο]{. 

Ῥτοδυτηῖησ ΠΟΥ (λαί {πο 5αΏ]οοί οῇ ἐπί ρατί οῇ (πο Ῥδα]πι ἵ5 ἨάπΙαῃ 

ηηίηγα, ἴμο απσιπησπί οἱ ιο Ερίκί]ο τηδγ Ῥο φἰαί(οᾷ πας. ϱ Μοςείαμ]ς 
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οαν, απᾶ ἀῑάδε δεί Ἠϊπι ονου {πα 

8 

Φόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν, [καὶ 

κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν ΝΟΙΚ5 οἱ {Ἀγ Ἰαπάς: Ἴποι Ἰαδί ὃ 

χειρῶν σου] πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω Ῥαῖ αἲἰ (ποσο 1 δα0]οείοι ππάςγ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι Ἠϊδ θε. Έον ἵπ Ὠναί Ἠο ραί αἲἱ 

αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἄνυ- πι 5αρ]οοίοπ παπάς Ἠϊπ, Το Ίο 

πύτακτον' νῦν δὲ οὕπω ὀὁρώμεν αὐτῷ τὰ ποϊλμίπρ ἐλαί ἵδ πο ραῖ ππάςυ Ἠάπι, 

πάντα ὑποτεταγμένα" τὸν δὲ βραχύ τι Ἐαῖ ΠΟΥ νο 59ο πο γεί αἰἱ ῖπρ8 
παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ῥαὲ πάς Πίτα: ΕΒαΐ νε 56ε ὧοδις, Ὁ 
Ἰησοῦν διὰ τὸ πάδημα τοῦ Θανάτου ΥΝΊΟ Ίναδ παάο ο Π{ί]ο Ίονον λα 

δόξῃ καὶ, τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως χά- ἴἶε αΏςε]β, {ου Ίο »αβοτίπρ οἳ 

ριτι δεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται Ῥανά- ἆθαίι οτονπεᾶ γι ρ]ου απᾶ 

Ἠοποισ; {λαί Ἡε Ὦγ {με ρταοο ο 
6.οἆ βἰιοι]ά {αδίο ἀθαί]ι {ου εγεΥ 

σ]οτίοιις Κἰπσάοπα ἵ5 ποῦ ππᾶαγ {1ο οοπίτο] οἳ απσε]ς, Ῥιί οἱ α τση. ΤΗΐ5 

ἑπαίἩ 15 οοπνογεςά ἵπ ο οοπιρτομεηδῖνε Ἰαηπσιασο ος ιο δί Εραίτα, νγοτο 

16 15 καϊά ναί Ἠαπιαη παίατο, ογοαίεά οτἰσίπα]]γ δαν α- Πε Ίοψγοτ ναι 

δησε]ίο, 15 τακοᾷ {ο 8ΙΡΤΟΠΙΟ Ίοπους, 6ΥετΥ εατ{ΠΙΥ ίπς Ῥοῖης Ῥαῦ ππάος 

Ἱ6 Ίο 4ο ποί Ἰπάεεᾶ ονεπ γεί 5οο {μαί 5 φαρ]οσίῖοι Ἠα5 {ακον ε[οοῦ ας 

τοσατά5 ΤΙΠ ἵη σοΠογα], Ῥα{ ο οθιας Πο {οοκ προπ Πίτα ιαῦ παίητο γα ἆο 

5ο6 ογον πο γΙ(Ἡ σ]οτΥ απά Ποποις, απά ταῖδοᾷ {ο απίνεγκα] 5ΙΡΤΕΠΙΑΟΥ α5 

α τονανά οἱ ιο παΠαίῖοη ὙΠίο. 

απιᾶ ἀθαίμ, 

Τ]ιο οααςα, “' οη αοοουπί οἱ ἴο ει οτῖης οἳ ἀοαῖ]ι,. τααγ Ὦα οοππεσθοά 
εἴί]οι γη ιο ρτεσοεᾶϊῖπσ οἳ 5αΏβεαιιοΠέ ῴπθ, Τ]ο {ογπιοτ οοππθοβῖοιι σίνος 

85 ἃ Το8δΟΠ {οτ οἳτ Τον ἹποαγπαίίοἨ, λα Ἠο πιἰσης {Πεγεβργ Ὀεοσπιο 

εαραΡ]ο οἱ φυΠοτίησ απᾶά ἀθαίμ. ἜΤιο Ἰαΐζου πηα]κος Πὶς οἰοναίίοι ἴπο τονατὰ 

οἱ Πὶ5 5Ποτίησς; αιιά Ομὶς 15 πιοςέ ἵπ αοοογάαποθ γη] οἴ]ιοτ ραςδασος, απιᾶ 

οδροσία]]γ {ιο Ἰαίίοι οἶαιδο οϐ νογ. 10. Ίο ἴᾷσα σῖνει οἨ {ο {οσπηος 601- 

είγαοίῖοη 5 «οηνογαά ἵη ἴ]ο Ἰαδί οἶαιςο οἱ ἴια νους. ῥῬίπατί τοηάστς 1έ 

ἴλας:  Ἀβοτ Οιαῖ Ὦγ ιο σγασα οἱ οἆ Ίο Ἠὰ {αδιοά ἁθαί]ι {ος αἲἰ.. Πε 

αάάποος α οοηδἰάεγαὈ]ο αγγαγ οἱ απέλοτῖεῖος {ο Ῥγουεο ἴ]αῖ ὅπως ΤΏωθβΠ5 α[1εΥ 

ἐλαί. Ἐνί αἰθιοισῇι ο γγοτὰ οσεανς ὅθ Εἶτηες ἵπ 11ο Νουυ Τοξίαπιοπί, ἴλοτε 

5 πο οἶοαχ «.5ο οἳ ἐΠὶς οἰσπ]βεαίίοη. Το οπ]γ Ἱηδίαπου ν/ίοἩ Ἰιο τοίους {ο 

ἵ8 Αοῑς ΠΠ, 19, Ἠ]οτο {πο Ἠδια] 80ῃ5ο ΟΕ ἐλαί τηε 5 σοοᾷ α παραπίης. 

Ἔιο οοπποσίίοῃ οἱ (Πῖ5 οἸαμςο ἵ5 γη] ἴἶο Πτεί ρατί οϐ {ο νουςο. Φις] 8 

εο]]οσαίίοπ 15 ποί ν]οιί Ῥαγα]]ε] ο1δο5. Όσο Ματίς χνῖ. 4, πο ]α5έ γγονᾶς 

οῇ ίσο « {ος 16 γνα5 νοτγ στοαί,” Άγο οοηποσίθᾶ γι νου, ὃς ὅ νο ια] 
το] αγγαγ Όλο 5ίοπο { απά Ὦ5. κκ. 6, ν]ογο ἴ]ο ]η5ὲ οἶπαςο αιια]ίβο5 ἐἶλο 

πεί. Αποίιος Ἱηδίαησοο οσοιτς ἴπ Αοαῑς ν. 99, ἴ]ιο Ἰαίίου οἼπιφο ο νήσο], 

ἁἹαςί γο Πσιί ασαϊηςε ἀοᾶ,” 1 α- ΤθᾶςοΠ {ΟΥ ν]λαῦ νγης φαῖᾶ ἵπ έἶιο {οΥΥΏΘΥ 

ρατί οὗ πο οδί1, « τοβαῖη {Γοιη {ἶιοδο Πο. 

10. ο απέλος, Ἠανίης φΊιονηι (λαέ νο Ἠηπιαπίίγ οἱ Οπςε νγης ποῦ 

ενοπ ογἱαίπα]Ιγ γατγ νε Ῥο]ον; ἴἶλο αησο]ίο οοπᾶ]έίοι, απά ἐῑῑαί ές 5αῦςο- 

ππετγγοπς 1π θυδίαϊπῖης εαβοτίησς 
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10πιαῃ. ΈῬος Ιέε Ὀοσαππο Ἠϊπι, {0 του. Ἔπρεπε γὰρ αὐτῷ, δι ὃν τὰ πάντα 10 

πΊοπι αγε αἱ] (πας, απά Ὦγ Ὑν]οπι καὶ δι’ οὗ τὸ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς 

αγε ο) Ὠμπρς, ἵη Ὀτίηπσίης πιαΠΥ 

απσπό οἰοναίίοηῃ γα5 ρτοβί]γ αρογνο Ἱί, Ῥτοσσθᾶς {ο σἶνο α ΤΕΔΣΟΠ {οτ {16 

αἰνίπο ατταησοιπεπί ἵπ ππα]ίπς Ομῖς οἰοναίίοη α τονατὰ οἳ βυΠετίησς, 16 

π5 ἵῃ αηα]οσγ γα ἄοά”5 παίιτο απά ογαΙπατΥγ «ΟΙΥΦ9 οῇ Ῥτοσθᾶωτο, Τ]ο 

ἀἰδίίπείῖοι Ῥοίνθοι διά ΨΙί η αοοιβαίΊνο, ο αεοοιπἑ οἱ απά γι 8 

σοηϊέΐνε, ὀγ, ἵδ Ἠετο ΥοτΥ οεατΙγ πιατκεᾶ. Ἔ]μο τοπιαἰπάοτ οἱ ο νεο 

αἀπηῖίς οἳ ἔννο οοηδγοίίο"ς. Το ραγᾶσῖρ]ο τηαΥ το]αίε {ο οά, ιο 5α0]οοῦ 
οἱ Όιο ρτεορᾶΐπσ ρατύ ΟΕ (Ίο Υοιςδο, 1έ 15 ποῦ ΠΘοθβδασΥ ἰἴ]αῦ 16 εΠου]ά Ὃο ἵπ 

{]ο Φ4Π19 6356 γη] ιο ῬτοπουἨς 6 τηαΥ Ῥο ο αοοιδα(ῖνο Ῥοίοτο {πα 

Ἱηβηϊέίνο, ΒΗςἨ δασο ἵ5 πού αἲ αἱ] η οαιοηί, Ἔμο {οΠ]ονίπςσ Ἰηδίαπορ 

ο0οιτ5 Ιη Ἄοπορμοῃ. ὍὉ δὲ Κῦρος ἐπέστελλεν ᾿Αδονσίῳ, συμμίξαντα 
πρὸς 'Ὑστάσπαν,.... ἄγειν." Το (παηβ]αίίοι ν] ο Τα ε (6ο) 
Ἰεπάϊπς πΙαΠΥ 5οη8 {ο σ]ουγ εἰου]ἀ ροτίοοί; ὅσο. 

Οµ (ο ολοι Ἠαπᾶ, ἀγαγόντα, ΤΠΔΥ αςστος νι ἀρχηγὸν σονειπθά Ὦ} 
τελειῶσαι, απ ἴἶιο (αηβ]αίῖοη Ὄα ΄Τ6 Ώδομπιο πι Ἡ. Ἡ Ἡ. (οροίοοῦ 

ἑμγοιρίι αΠοτίησς ο οαρίαίη οί ἐῑαῖτ εα]ναίοη Ἰαπάίηςρ ΠΠΑΠΥ 50Π5 {ο 

πιουν. ἈΒίέπατί αἀορίς 05. Τὲ 15 παίανα] {ο τορτεδοηί ἴῑιο οαρίαίη οὗ Ῥτῖηςθ 

5 {με Ἰδαάςγ, απά {ο τοάσθπιοά ατα α[ιογγγαγᾶς πιοηθἰοποά α5 οπί]άτοι 1π 

νογρος 19, 14. ΘΠ Τέ τπαγ Ῥο τερ]ίεᾷ, λα (6γ αγο 4ἱδο πιθπθίοποὰ 5 

Ὀνδί]μχοι ἵῃ νογςδες 11. 19, 17, απά ἵπ Ἠοπῃ, υΠῖ, 995 απᾶ Ομῖς τεργεδεπία{οη. 

Βαγπιοπῖζος5 Ῥο56 νι ἴπαο νίον; νο] πλα]κος Ὀοί] ΟἨγ]δέ απιᾶ Πῖς τοᾶεειηθᾶ 

(ο Ὀο 8οἩ5 οῇ ιο Ἐαίμον,. Ον πα ν/]ο]ο, Οιογοίογα, ἴια {ΟΓΠΙΟΓ οοηβίγισξΙοη. 

«οοιης Ῥτοίεταβ]ο: απιᾶ 16 Ίιας ιο φαποίῖοπ ο{ {ο πηοβί απΠοϊθπό ΥοΤΡΙΟΠΒ, απ 

ιο οἱά Ἐπα]ίε]ι ἰταηβ]αίίοις οἱ Νίο Τγπᾶα]α, (ῶαπππος, ἄοπενα οπά 

Ἠλείτας, ᾿ 

Τϊιο Λοτὶςς ἀγαγόντα τΔΥ Ῥο (πει ἵπ α Ῥγοδεηί 86Ἠ56, ΟΥ ΟΟΠΥΘΥ 
ιο Ἰάοα οἱ Ιπίοπίίοη οἱ Παρί. Το οαηποῦ ῬοβδίὈΙγ Ῥο Ππηϊίοά {ο αοίΙοἩ 

οπ/τε]γ Ραςδοά. Τ]ο ιαπ 5οης οῇ ἀοά τηαγ θίαπιᾷ ἵπ οοπίγαἰδποθίοι {ο 

Ες οιε Βου ἵπ α ρεομ]ίαγ 5οηςαο. Δι) οὗ πΊαΥ Ἰανο Ώουι Ῥτγοίετγοᾶ {ο ἐξ, 

(νΙοὮ 5 αδοά ἵπ Ίοπι, χὶ. 96, απά 1 Οοτ, ν ΠΠ, ϐ,) οἨ αοοοιπί ΟΕ {6 Ῥτο- 

ορᾶ]πς δι) ὅν. 
Τ]ιο Ἰαςί οἶαίδο οΓμα νογςο Ίιας Ῥεομ Ἱηίετρτείας 1π Όνγο ΥάΥ5. Τελειῶσαι 

μα5 Ώδοι 5αρροβδοά {ο οχρτοςς (ο οοηβοογα(ίοη οἱ ΟἨτῖςέ {ο 5 Ῥηϊοςί]γ 

οῇβιοο: απιά Ἱέ Ίιας αἱξο Ὄοεμ {οισ]ᾖέ {ο ἀοποίε Πὶ5 εἰοναίϊοη {ο α Ρογίεογ 

οχα]ίοά οοπαϊοι ἵπ Ἠθανοη α5 Γιογᾶ οῇ ἴἶιο μμήνοτςθ, {ο ΥΥΊΟΤΩ α]] Ῥούγος ἵη 

Ἰδανοι απᾶ οαγ{] Ίας Ώου οομηπη] σος, 

Τ]ο {οτιηογ οΓ ἴιοςο (νο νίανις 15 τηαϊη(αϊπεᾶ Ὦγ ἨΝΠΙΡΥ, νο αγσιες 
ἵη 15 ἀοίοποο α5 {ο11ον”. 1. Έτοτη ν. 8, 9, νΊιοτο Ίο (γαηρ]αίος, “' Ρεῖηπς 

οοπδεετα(εὰ {ο Πὶ5 Ῥεϊοδί]γ ο[μος.”. ποια ΥΠ, 398, ντο ο (γαηδ]αΐες, “γιο 

3. Ογτορ. ΥΠ. 4, ἰοπι. ΠΠ, Ρ. 54, Όρετα Τά1{. Ῥεμπείάεχ απά Ζειπ. 
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δόξαν ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτη- 3ΒΟΠΒ ἹηΠ{ο ΡΊΟΙΥ, ἴο πιακο {ο οαρ- 

ρίας αὐτῶν διὰ παθηµάτων τελειῶσαι. {ἰαῖπ οἳ Ειοῖ βα]ναίοη Ῥετίεοῦ 

ἵδ οοηφοογαίθἀ.”. Βαό Εῖ ἵς ποίλίπσ Ί65ς απ Ῥοσσίης {πο αιορίίοη, α5 

Όιογο ἵ5 πο βιβΠοϊοΠί ΤΟΒΦΟΠ {ο 54ΡΡοςο {Πίς {ο Ῥο {ο πηοβηίπςσ ἵπ {Ποςο Ῥραδ- 

βασο, απά Ἡθ πιαΚος πο αὐοπηρί {ο Ῥτουοα Ἱν. 2. ο α’σιο5 Ποπῃ εοπιραγίης 

Ααγοπ5 Ργϊοβίλοοά γι ΟἨτὶςῦς, “Τι οοηβοστα(ῖοη οἳ ΛαΤΟΠ απά ίμο Ίοσα] 
Ρτϊοδί5 5 οοπ(πιΙα]]γ οχρτθβεοᾶ ὮΥ {ί5 ποτά. Έου ]αί ἵ5 ἵπ Όλο Ἠοῦτουγ, 

Όλοι 5α]έ Π]] ιο Ἰαπάς οἱ Αατοη απᾶ 5 5015, οπά ἵ5 ὮΥ 5 ἰγαηδ]αΐσά, ἴλοι 

5μα]έ οοηφασγαίο {μετη, 15 ὮΥ ἴἶιο Βερίιασίπ (πας τοηάργαά, σελειώσεις ᾿Λαρὼν 

σὰς χεῖρας αὐτοῦ ἁγιάσαι αὐτοὺς. 9ο Ναπι. ΠΠ, ὁ, ἐπελείωσαν τὰς χεῖρας αὐτῶν 

[του] Ἱερατένειν, ἴογ οοηβοσγαίθά (οιη {ο {ο Ῥτοδίλοοά. Αοοοτάἴης]γ, ἴπο 

Ργ]εςέ οοηβθογα{εά 15 1Π {πο «.τοασ]ς, ὁ σετελειωμένος, Πον]ζ. χχἰ. 10.3. Βιαΐ Εις ἶς 

ποί 3η αοοιταίε βία{οιποηύ ο{{1ο σ.5αο. ΤΠε ]οσα] ΡΗταςοο]οσγ 15 5οπηδγγ]αῦ ἁῑί- 

{οτοηί, Ί Πθη τελειώσαι ἵ5 αβοᾶ ἵη ἴμε Βορίιασ]πί {ο οχργο5ς {ιο 56Π59 οΓ60Ἠ56- 

ογα(ἶομ, 16 ἵ5 οοηποοίαἆ υγ] ιο γγοτά ᾖαπᾶς, απά ἴπο Πέοτα] (αΠδ]αζίοι 15 {ο 

11 έλε απᾶς, ΤΗ ΤΘΒΡΟΠ {ΟΥ 5Η6Ἡ α 15ο οἱ {6 Ῥμταδο ἶ5 ΡΤΟΡΗΡΙΥ {ο Ῥο 

{ουπά ἵπ Ἐκ. χχὶχ. 24, “ Απά Όλοι αμα] ριαῦ α1)” (ΠαπΩΘΙΥ Όλο αγίῖο]ο5 Ῥγον]- 

οι] πιοηθϊοπεά,) “ἴπ ἴπο Ἱαπάς οἳ Αατοπ απά ἵη ο Παπάς οἳ Πὶ5 5οης5.” 
Τ]ϊ5 νας α Ῥατί οῇ Όλο 5ετν]σο, απᾶ 16 σανο τῖδο {ο α ῬΗμγαδο οχρΓοββῖνο οϐ 

Όπο οοπβοσγαΒίοἩ Ιέ5α] Τ]οτο 15 οπΙγ οπο Ἰηδίαπος ἵπ γἨὶοἩ {πο νγοτά {ο 

λαπαᾶς ἵδ οπη]6οᾶ Ίπ ἴπο Ὑαίῖοαπ ππαπαςοτῖρί, Τιονῖζ. χχὶ. 10, απά ογεη Ἠθτο 

19 ἶ5 τους Ιπ ἴπο Α]οχαπάτίπα, απά Ρτϊηίοα 1π {πο οαϊδίοις οϐ Ῥτοϊθίησαι απά 

παρα. Απά αἰίποασί (ο γγογᾶ τελείωσις, Ῥοτ[οοίίοη, ἄοος ο0οΙΓ 8ἱοπο {ο 

οοπδεεγα{ίοπι, Υεῦ Όο οοηηθοίον α]νγαγ5 Ροῖπί5 οί {ια οηἱσίη απά τηοαπίηςσ 

οἱ ιο ἴθττι. 36ο {πο Ῥ]ασος τοίοττοᾶ {ο Ὦγ ΓΗΙΦΥ, Ειχοά. χχὶχ. 94, Πον]έ. 

νιῃ, ο, 98, 9ὺ. ἈῬεϊτοο, ἵπ Πὶ5δ Ῥαταρμταξο, οοπηρίηος Ῥοίμ νίονς: “Το 

πηα|κο Ῥοαγίδοί]γ αιια]]ῃεά {οτ απά οοηδοοταίεά {ο Πὶ5 οΏῖοο Ὦγ 5αβετίισς 5 

τοπηα]κ]ης, ἵπ α ποία, ἐιαῦ ιο νονά “ πιαςί ἵπ 6οποτα] Ἱπιροτῦ πο 5αΠΏθ 45 

ογοιυπῖπιφ τοέ(]ι φογή απ ᾖοποιγ; απᾶ αυ “ Ῥοί] 5επ5ες οῇ Τέ6 ατο Ἰπδετίοά 

ἵη ο Ῥαταρῃγαςο.” 
Ὀν, Παπηπποπά Ῥαταρῄταςος {πο νγογᾶς, “' σοππο {ο ᾖιῖ γεωαγᾶ απ ογοιώ,)Ὀ 

το[οιτῖησ {ο Πῖς ποίο οπ ΕΠΙ]. Π. 19, Ψ]θτα, ἵπ ἸΠαδίταοηῃ οἳ ἴἶιο νγοτάβ 
ἄπποτο Ροτ/οοί; Πο 5αὖς: “ο, Πεῦ. 1, 10, αοᾶ να ῬΡ]εαδεὰ {ο εγουπ οἳ 

οοπδιπηιηθίο {ο οαρίαίπ οϐ οἳσ βα]γαθίοι ὮΥ φαβοτίησς, 9ο Ἠορ. χι, ο, 

Όλο Ἰπδί ἰλαί Ἠανο γοοεῖυεά {εί γειανχᾶ..  Απά γοῖ, πι δἱηπσι]ατ Ιπουή- 
ΒΙδίΘΠΟΥ, οἩ Ηο). γ. 9, Ίο Ῥ]ασος Ίπ ο πιαγσίη “ οοπ5ιτηπηαίθ ΟΥ σοδεςγα- 

τεᾷ, απᾶ 1η πο ραταρµταδο, “ εοπκεογαίοᾷ ὮΥ Πἱ5 5υΠογίησς, 45 ἴ]ο ρτῖοςύ Ὦγ 

Όιο οογεπιοπ]ο5 οῇ Ἠϊ5 οοπβεογα{ίοΠ, απᾶ Ῥεϊπσ΄5ο σοπφεεγαίεᾶ,' ὅσο, 

π αἀάῑῖοπ {ο γγ]αῦ Ίας Ῥουῃ ςαἱᾶ, 16 πιαΥγ ὃε γοπαγ]κοᾶ, (πα Τε ἴ5 ἀϊβιοι]έ 

{ο οοποσῖνο Ίουν κ ονίπς οοι]ά Ὃε {Πο πποδης οἱ οοηδεσγα(ἶπσ ΟἨτὶςέ {ο Πὶ5 

”. Τσΐνο Ονίς ας Τ{ οσσΙΓ8 ἵπ ΥΙΟΥ, αἰέποισἩ Ι οαπποί Ππά {68ο γγοτά ἵπ {πο Βερίαθαίηί, απά 

ἀοιὈί ἐπ ποσιταςγ οἳ (ης αποἰαίοῃ. 
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11 πτοισἩ εαῇογίπσς. Έογ ἸοίἩ Ἱιο "Ὁ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι 11 

Ενας βαποββοί]ι απᾶά ΏΊλογ Ὑν]λο απο ἐξ ἑνὸς πάντες" δύ ἣν αἰτίαν οὐκ ἔπαισ- 

ᾳαπο]βοᾶ αγο αἲ] οξ οπο: {ου ὪΠΙο λύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, λέ- 

οα.15δο Ίο 15 πο α5μαπιος {ο οα]] Ἴχοπι 

Ῥτϊεςί]γ οῇιοο, Το 5ιβοτίησς Ὕνογο {Ποπηβε]νες βαοτβοῖαΙ απά αἰοπίης” 

οοη5θαιιδπ{]γ, ἵπ Πΐ5 οαρασΙίγ α5 οἤετογ, Ἡο τηιςδί πανο Ὄθευ Ργῖεςί Ῥοίογο 

Όλα θιΠοτῖησ οοπηπηθηοσᾶ, Τ]ο {Πθογγ πάον οεοηρἰάσταθίοἩ οι] 4ο αΤΑΥ 

Όιο 5αοπ]βοῖα] οἸανασίος οῇ Ομη]ςῦ5 οβσγίπσ οἩ ἴλο 91055, απᾶ οοπβἰοί νι 

Όιο Ὑγ]ιο]ο 5οορο οΓ ἴῑιο πἰπί] οπαρίον, 

Οµ ιο οοΠίαΤΥ. ιο οἴπου νῖουν 5 παθατα]. 6 αοεοτᾷς ία ιο δια] 

ἀϊνίπο Ῥτοσθάιτο, ἐμαῦ ΟἨτῖς5 εἰοναίίοῃ {ο ΒΙΡΓΕΤΙΒΟΥ 9ΥοΥ {1ο απήνετςο, 

εμοι]ά Ῥα «οπ{ογγθᾶ οἩ. Ἠἶπι αφ {ιο τογγατά οἳ Ἠὶ5 απρατα]]ο]εά Πτα ϊλ]αίίοη, 

κι Ώτηϊνδίοη, απά οιΠοτίησς, απά Ομ ἶ5 οχρτοςδ]γ δίαίοά ἵη νατίους ρατίς ος 

Όιο Νον; Γοδίαπιθηί. Απά ΠΠΟΓΕΟΥΟΥ απ΄ οχαπηΙπαΘίον οῇ αἰΙ {πο Ῥ]ασας ἵπ 

Οἱ Ἐρίςί]ο ν]ογο {ο νγοτά οοσατ5 ϱΟΠΠΓΠΙΒ ἴ1ο οοτγοσίηθβς οἳ ΕΠῖς νίαυν. 

Τις 16 15 εαἷά οἱ Οηῖςέ Ἱη νουρο 9, “ Ῥοῖησ πιαάο Ρογ[οσί) ια 15, ταῖδοᾷ {ο 

Όιο Ἠϊσιοςί ροβδίρ]ο ἆεστοο ο{ Ῥούγογ απά σ]ουγ:; νΙὶ. 98, ία Βου εἰοναίεά 

{ο 1ο πιοδί οχα]έοά είαίο ο{ ρο.06, ἵη εοπίνααϊδποίῖοπ {ο Ἠϊσ]-ρτϊθδίς πιατ]κοἆ 

ὮΥ ΠάΤΩΣΠ θεα πεδβε. Απα ἵπ {1ο οίμοχ Ῥ]ασος ἵπ γ/λίο] ιο νοτῦ οἳ ΠΟΙΙΠ. 

οσογ5, 16 Υγ]] Ῥο {οιπά Όναῦ ρογ/εείίοπ ἵπ ταείοπεποο {ο ἴπο 5αβ]οοῦ 5ροκαπ ος 

ἵ αἱναγς Όιο ]οπάϊης Ολοασημί. μας ἵηπ να. 19, « ιο Ίαν; πάς ποϊβμίης 

Ῥοψ[οσί ς. 165 γγοκηοςς απιά ἱπαάσφιαογ αγ. σίνοη α5 ἴἶιο ΤΘΑΒΟΠ ΝΥΧΥ 16 οου]ά 

ποῦ αὀοοτωρ]]δ]ι {Πο τοφιῖτοὰ οπᾶά: οοπαρ. υἩ. 11: ἵη ἱκ. 9, ο ρεγεος πο 

ΨΓΟΥΦΗΙΡΡΟΣ;᾽ ιαί ἵς, {ο σῖνο Ἠίπη φο]ά σνοιπά5 ος αοοορίαποο γ( ἄοα. 
ΦΟ]Ἠχ. 1]. Απά (ο 641Π6 σοπογα] Ἰάοι οἱ αἀναποσπησηύ {ο ρογίεσί Ἰο]ίπεςς 

απά Παρρίπεςς Ῥογναάος {1ο τοιπαϊπίησ {πγοςρ Ῥ]αςο5, κ. 14, χὶ. 40, χῇ. 98. 

(οπιρ. σελειωβείς, Ἰιαᾶε Ῥογγεοί, ἵπ ἨΛΙδάοπα ος ο]. ἵν, 19, νοτο Ἱέ ϱχ- 

Ῥτοβςος Λφ], αάναποσπιεπ{ ἴπ δαπο(ζ{. 

11. Ἠο ιαί ΜαποΠεία απά πογ λα αγο φαποθϊβοᾶ ἵη οίμον ννοτᾷς, Ἱο 

Όιαί αἰοποί]ι απᾶ ἴπογ Οιαί ατο αίοπεά {ογ,. ΤΠο Ἠεῦτον, γγ]ο πθεάοἆ 8 

οΠετῖησ ος αἰοπεπιθηύ {ον ΑΠΥ οῄεποο ν]είλογ οογοπιοπ]α] ος ΠΠΟΓΕ], γ/α5 τθ- 

σατάςὰ α5 Ἱππριτο ΟΥ ΠΠΠΟΙΥ αΠ(Ι] ιο Ῥγοδοτίροά 5αοτίΠοο Ἰαά Ώσου τηαᾷο, 

μοι Ἠΐ5 Ἱπιριπίθγ Ίνα οοηδιάστοά α5 τεπιογεά απᾶ ο 45 Πο]γ. ΈἘμιας {ο 

τηβ]ο Πο]γ οἱ ΦαποΙ{γ απά {ο αἴοηθ {0Υ, αὖο οχρτοδεοἆ Ὦγ {ο βα1ηο γγοτᾷ, 

Θοο Ἠοῦ. ΙΧ. 19, Ὑ]ιογο 16 15 αδοᾷ οϐ Παρμὶγ ρινϊβοαίίοι. Ἔϊιο εαποἰἰβεᾶ οἳ 

λοἵψ Όπας Ῥοσσπιος 4η αρρο]]αίίοι οἱ Οµηϊκίαμς, τοσατᾶεᾶ ας αἴοιιοᾶ {ΟΥ αιᾶ 

Ῥεΐης νγμαί {πογ Ῥτγοίοςς {ο Ὦθ. 6ο 1 Όος, 1. 2. ϐΟοτρ. αἱ5ο νΙ, 14, πΥηοτο 
Όιο Οτϊκίαπ οματασίον οῇ οπθ ΟΓ Όλο τηαγτ]οᾷ Ῥαγίίος ἶ5 τοργοδεηίεά α5 ο0Ἡ- 

Γετίης α το]αίῖνο Ἰο]ίποςς οἨ. {ιο οίμαευ αἱίποισ ποῦ ΟἨτϊίαη, απιά α15ο οἩ 

Πιοῖτ ομ]άτο, νο νγου]ά οὔλογνῖςο Ὦε οοπβιἀσγοᾶ α5 πού ᾖοῦψ Ῥις ὐιεἴθατι 

ος ἵπ α ἨΠοπίμεη κίαίο. Οοπηρ. Δοίΐςχ. 98. 

ΟΕ οπο /αίλεν, 5ΑΥ 8οτηο; οἶίπον ΑΏγαβαπη (νου. 16,) ου Λάαπι, οἳ ἀοἆ. 
(ανάπα] Ἠισο εχρ]αῖη5 16 Ὦ} οχ ραΐτα, αιά Ἱππιοβία{ο]γ αποίες ΕΡΙ. Π1, 15, 
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13 γων᾽ ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς Ὀτοίμτοιῃ; Βαγίπα, 1 ΥΙΙ ἀεε]ατο 19 

ἀδελφοῖς µου, ἐν µέσῳ ἐκκλησίας ὑμ- ἴΊγ παπιο απίο πιγ Ῥγείλγε: ἵπ {ο 

18 νήσω σε. Καὶ πάλιν’ ἐγὼ ἔσομαι πε- πλὰςε οἳ ο ΟΠιτο]ι νι] 1 εῖπς 
ποιδὼς ἐπ᾽ αὐτῷ' καὶ πάλι" ἰδοὺ Ῥταίδ ππίο ἴλου. Απάᾶ ασαίΐη, Τ 19 

6 βοπα νο οΥότγ ῥαἰογζέγ Ἱι Ἡοανο απᾶ οπΗ1ι ἵς παπηςά,” {ο]]ονῖησ οΕ 

οουΓςο {ο Ὑπ]σαίο, οπηπί5 ραίεγπί(ας. Ύουςο 10 απάἀ ἐἶιο (στη ὀγείλγοι Ἰογο 

το ἵπ πνοιχ οΓ {Πο ]α5ί νίον. Η ειο σοπάοτ νγοι]ά α1]ονγ 1έ, ντο πα]σΗέ τ1η- 

ἀατρίαπά Όιο νγοτὰ παέµτε, πιθαπ]πςσ ᾖΛ1ήπαη, ΥγλΙει Τε 15 ιο ἀοδῖση οἱ Ώιο 

οοηίαχί {0 ΠΟΥ; αρροτίαῖης δαιια]1Υ {ο ΟἨμγῖδέ απᾶ Πῖ5 τοάσστησᾶ, 

ιν Όιο Ῥμταςο “Ἠο ἵ5 ποῦ α5παπηθᾶ,”. οοπαρατο χἰ. 160. Τε Ίαηπσιασο 

ἶδ ίπετο αδοὰ ο{ ἄοά ανογΊης ΠπΙδε]{ α5 {ο Ῥτοίοσίοτ απᾶ Παπά ο ἴιοβο 

ΝΤΟ οαΤΠΘΡΙΙΥ 5οοἷς Ἠϊπα, 1 8οσοπη5 ἀἡΠοι]έ {ο αοοοιπί {ου 15 αφα ἵπ Οχῖς 

6ΟΠΠΘΟ(ΙΟΗ, ΙΓ Ίο ια εαποί]ῇος ἵ5 ποί]λῖπσ Ῥαΐ α ΤΠοΓθ τηηπι Πα Ἠῖς Ῥγοίῃγοη 

π]οπι Ὦς Ίιας ςαποεἰῃαςᾶ, 
19, 19. ἜΤ]μο αποία(ῖοης 1 ποςο γεγςο5 Ἠαυο Ῥοσῃ οοηβιἀετοᾶ Ὦγ οοπι- 

τηθΠ{α{ΟΥ5 ἵπ σοπετα] α5 ΥοτΥ οπιρατγαρδίησ. Έμοτο ἵ5 Ῥιέ Πέί]ε ἀῑβιοι]έγ 

οοπποσίεά γη(Ὦ {ο Πτεί, γΥπίος 15 {οπι Ῥ6. χχΙ. 29. Νο οοηβῖςίοπί απᾶ 

γ6]] βυδίαϊπεά Ἱπίοτρτοίαίίοι 8η ο σῖνοι οῇ {Πὶς Ῥσα]πα, πγΠΙοΗ ἆοος ποῦ 

τοσητά {ο βαβ]οοῦ ο 16 45 οΠΙ6βΥ, ΤΕ ποί οχο]αβίνο]γ, ῑο ειΠοτίησ απ ἆθ- 

Ἠνετεά Μοβείαι. Τί 15 Ίιο, Πο νί]ι Ἰιοἱγ απᾶ στα{α(α] ἀονοίῖοι αΠΠΟΙΠςΘΡ 

Πῖς τοβο]αίίοη {ο Ῥταϊςο (ἄοά 1π {ο αβ5οτηΡΙγ οἱ πο Βαΐπίς, νοπα Ίο τοσος- 

πῖδος α5 Λἰ5 ο ὀγείλγεπ. ΤΗἱ5 ἵ5 ια ροῖπί {οτ νγμίο] ιο αποζαίίοπ {5 πιαᾶο, 

Το Ῥεα]τηϊδέ τεργοβοηί5 {ο Μοςδία] πάογ {ιο ἵπιασο ΟΡ α πιποἩ αβσίοᾷ 

απ ἀθερ!γ Ρίοις Ἠερτονν, νμο, νοη ἀῑνίπε]γ τοςοιιοά ἤοπα Πΐ5 Ρονκοσιίου5 

απά γερίογοὰ {ο α οοπά1ξίοη οϐ Ἠαρρίποςς, οῇοτς Πὶ5 (Παπ]κασϊνίησ {ο Πὶς στα- 

οἶοις Ἰρογαίογ. πο Ιάσα ο α τίσαίεοας Ρούδο, Πγςί ἵπ στοαί αβ]ϊοίοη απ 

Ώιοπ νγοπάστ(α11γ ἀε]ϊνεγοά, ἵ5 ίμο Ἰεααῖης ΟποισΏέ οἱ ἴπο Ῥεα]πα; απά ἵπ {1ο 

ἀενε]οριπεπί οἱ (5 ἐλοιισΏί βογοτα] ρατίοι]ατ5 οσοι λίσΠ, ἵπ αἲ] ρτοῦα- 

ΡΙΠίγ, Ἠανο πο Πἰίοτίσα] φαΏ]οοί ἵπ νῖουυ, απ οἴ]ατς γΥλῖοα οπη οπ]γ ο Ἱπη- 

ἀανδίοοᾶ Ὦ} α τοίεγεποἙ {ο οργίαίη ραγίίοπ]ατς ἵπ {ο εναησε]ίοα] αοοοιπέ οἳ 

ος Γιου) οτιοϊβχίοη. Τῃο ομίεῦ εχεσείίοα] ἀῑβιοπ]άος ατο οοπβπος {ο {πο 
αοία{ἴοῃς ἵπ {ιο ηοχέ νΥογςο. 

Ἠοτο Ἱε ἵ5 α τηαίίου ο ἀοιρέ γ/ποί]ετ ἴἶιο βγεί αοίαίοἩ, 5 Τ ν] ρα τΙΥ 
παςί ἵπ Ἠϊπη,” ἶ5 {αΚοι ἔτοτη Ὦ5. χνΠ. 2, (Θερί. αν. 8,) οἳ {ιο ρατα]]ο] ρ]ασο 
ἵη 9 Βατη. χχΗ, ὃ, οὗ {Γοπα δα, ΥΠ, 17. Μοςί εχροδίίοτς Ῥτγοίογ {1ο ]α5έ Το[οΥ- 
πσς, ΨΠογο ἵπ {ο Βορίπασϊίπό {ο γγογᾶς ατα ἴᾖιο Β4ΠΠΟ 35 ἴἶιοδο στο ιι5οᾷ, 

ΑΝ {ιο ποχί αποίθίῖοη ἵ9 /οπα ἴο Ιπηπιεκίαίε]γ {ο]]ογγίησ νογςο οῇ ]καία], ἵέ 

μα5 Ῥθεη οῬ]οοίεά (ναί 16 νγου]ά Πατά]γ ἵπ ναί οπδο Ἠανο Ὄθον Ιπίγοάισοᾶ 

ψη(Ἡ ἔλο {ογπηα]α, “απά ασαἰπ.”. Βαΐ είς 16 οἳ Ἰϊε]ο οἳ πο γγοῖσ]έ, α5 έλας 

ἀερεπᾶς ΥετΥ πιο οἩ. 66 αιί]ο)ς Ἱηέοπίίοι {ο πια]κο ἴνγο ἀῑδίποί φίαΐο- 

ΤΠΙΘΗί5, απά α βἰπηῖ]αν Ῥαββασο οσους 1Π χ. 90, γγηογο ἔνγο οἶδιςος {γοπα Τοἱ11, 

χχχϊ]. 96, 96, 4γο οἶθεάᾶ α5 ἀῑδίϊπεῦ απαοίαίίους, ἔἶο Ἰαέίοι Ῥοΐπς Ιπίγοδιοσά 
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νι] Ῥαέ τιν ἐαδί ἵπ Ἠϊπι. Απά ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ µοι ἔδωκεν ὁ 
ασαῖη, Βε]μο]ά 1 απά {ιο ολΙ]άγοπ 

νη(] (χο 5ατης {οττηπ]α. πο οΠ]γ ἀϊ[οτοποο 15, ναί ἵπ Του{ετοποτηγΥ {λα 

5οοοπᾶ οἼαιδα ἵ5 ποῖ:5ο 6]ο5δεΙγ εοππεσίοά νηίἩ ἴἶο Βτδί α5 ἵ5 ἴἶπο ο.5δ6 ἵπ 

15α1α]. 
Το νγοτάς ἵη Τκαία]ι ἆο αρροατ {ο πηθ {ο Ἰανο Ὄθεμ ογἰσίπα]]γ Ιπίεπᾶεᾶ 

οἳ ἴο Ῥτορποεί ΠΤηδο]{ απά Ἠϊς ον οἨί]άτοη. γα ατα, 5αὐ5 Ἰ6, “{οτ 

εἶσης αγά ννοπάους ἵπ Τεγας] {οπη ιο Τιοτᾶ οἱ Ηοςί5 :” νΙΠ, 186. Τε τησαη- 

Ίηπσ οἱ {5 5 πιαᾶο οἶσατ Ὦ} Όιο οοπίοχύ απᾶ οίποτ Ῥτορ]αίϊο Ῥα5ραΡε». 

πο Ἠϊτί]ι οΕ {ιο ῬτορΠπεί5 5οπ, Μαμενκαίαἰλαδλδας, ἳ6 πηεπ{]οπος Ιπ ἴἶια 

Ῥορίηπίης ο{ ἴ]ιο οἹαρίον. Τῖ5 παπ]ο κἰσπίῇος Λαδίοπς ἴλιε αροιῖ, ΜιγΥ168 0) 

{]ιε ὁοοίη, απᾶὰ γγας σῖνεη Πτα Ὦγ ἀϊνίπο ἀϊτοσίίοη {ο Ἰπάϊοαίο ἴ]αί 5ο 500 35 

Ἡα 5Που]ά Ῥο αΡ]ο {ο πίίου ἴιο ᾖγεί αγί]οι]αίο αεοοπί5 οῇ αβοςίῖοη, {ο ΝΙησ 

οἳ Αβδγτία εΠοι]ά Ῥ]ππάστ ἴο Ἰπσάοτης οῇ Ίδγαςὶ απᾶ Βγτία, ἴο αοσοτῃ- 

Ρ]ςηπιοπί οἱ νἨ]ο]ι ἶ5 τοίεττοά {ο ἴπ Ίδα. Χ. 6, απά ὁ Κίπρς αν. 99, ὀ0, χν]. 

9. δηοαγ]ακὴπιὸ, αποί]θΥ 5ΟΗ, Ἠα5 αἱ5ο α 5ΥτηΡο]ο ΠαΠΠΕ, τηθαπίπσ α γεπΙπαπ{ 

)αἰζ φγείάτπ, απᾶ Ῥοϊπίϊησ οαέ {ο [αοῖ, (παί Ἠογγονετ {ἤοφιοπί απᾶ στοαί 

πηϊσ]ί Ῥο ἐἶιο οχοϊςίοη5 ὮΥ ἨΠΙΟΗ αἱ νατῖοις {ἶπ]ος {πα παξῖοη 5ποι]ά Ὦο ἆἱδ- 

{γοββοᾷ απᾶ ἹὙδακοπεά, α ῬοτίίοἨ ϱποπ]ά 56] Ὦο Ῥτοδογναᾶ, απά αἷξο {πα 

οοιτεςροπαΐπσ Πιο Ὅλαί α- τοτηπαπί οῇ το] σίοις ἀαενοίοᾷ νοτβμίρρενς οἳ 

1οἈονα] 5]οι]ά Ὦο Ῥτοδεγνος, απᾶ, αἴτον αἲ] πε παζίομ”5 6ΓΓοΥ5 απᾶ 8ἱΠ5, 

ειοι]ά «τοίπγῃ {ο {ο Πνίης (ο, χ. 9]. Α5 Ι ος 566 πο ογἰάεπορ {ο 

Ῥτουε ναί [καί Ἰμαὰ α΄ 5ο παπιοᾷ Ἐπιπιαπαε!, ΓΕ επα]] πο αάά (5 Ῥεγ- 

βοπασθ, ο ἵ Πο]ά {ο Ὦο Ἰάεπίῖσα] γι ιο ΜΠοςδίαμ, α5 αποίµον Ί]]ας- 

{ταίΙοη. : 

Ῥιίς ιο παπι ο {1ο Ῥτορ]μοί ΠΙπαδο]; της πού Ὄο οπη]έεά ἴπ Οῖς 

οπίθσοτΥγ. ΄ Τ]ιε καἰυαίίοπ οἳ ἀείυεγαπεε οἵ «Ἰε]ουαλ 15 ἴοο ίτϊκίης α πηθαή- 

Ίησ ἴο ο αοζουπίοᾷ {οΥ α5 α Τογο οπςηδ] Ἰἠσίάσπί. ὙΠαί πον; ἆοες [βαία]ι 

ΠηθαΝ ΨΊσΠ ο 5αγ5, “ Γαιᾶ ἴο ομι]άτον ν;ποτη ο Ποτά Παί] σίνοη πηθ αγ 

{ου εἶσης απιά νοπάςτς 1’. Ἠο πιοαπς ππάοιρίοᾶΙγ (μας πο παπιος οἱ Πϊπη- 

βο]{ απά 5οΠ5 ατο Ῥτορποίίο, Τμογ ατα Ἰπάϊοαίῖϊνο οἳ εχἰγαοτἵπατγ {]ησς 

{ο οο1Π6, ο6 ἀῑνίπο Ἱπίοτροβίῖοης Ἰπ Ῥε]α]{ οῇ ιο {πιο Ίεγαο] οῇ ἀοά, απᾶ 

εἶσῃς οἱ {πνοιταβ]ο ἱπίργίογοποο, Ίο Ἠαγο {ιο βαπιο Ιαησιασο ἵπ α αἰπιῖ]αγ 

8οη5ο Τη Σχ. Ὁ, Ψηογο ]5αίαὮ ἶ5 τορτοβοηίοἆ α5 αοΏπς ἵπ 5ΙοὮ ο γγαΥ α5 {ο 

Ῥοοσπιο «α εἶση απᾶ α γοπάοτ {ο Ἠσγρί απᾶ {ο Ἠμιορία,” ἐμαῦ ἵς, {ο Ἱπά]- 

οαίο {]ιαῖν νγοπάοτθα] ονοτίμτου. Απά ἵπ Ζοολ. ΠΠ, 8, ναί ους Ἐησ]ίκ] 

{ΓαΠβΙΦ{ΙΟΠ. τοπᾶστ5, “«πΠοπ ψοπάσγοᾶ αἲ͵” 15 Πέοα]]γ, Ίπεπι οἱ 10οπᾶεΝ, πιθβη- 

Ίπσ, ΡοΓ5ΟἨ5 ΨΊο ἵπ 81ης οχίγαογάἵπατγ ΠΙΔΠΠΟΥ Ἱπάϊσαίο απᾶ αἀαπηῦγαίο {ιο 

{απίατο. Νο τοβδοπαΡ]ο ἀοπρί {Πογοίογο οπη οχἰδε {μαί Πεαϊα] 5Ροακς οϐ 

Ἠϊπηςε]{ απά Ἠΐ5 ονἩ ομἱ]άγοῃ, απά ΑΠΥ αἰίοταρί {ο ἀἴδδενεν {ο 1611, ΤΤ11ι 

οπᾶ 18/1 νουφο5 {ποτ {πο οοπίοχέ, απᾶ {ο ηλαίκο ἔοτη {1ο Ίάησιπσο ο {πα 
Μερδίαλ, Ὑπί]ο ναί Ῥτοεσθάς απά {ο]ον/ ἶ5 μαι οῇ ιο Ῥτορλεί, οΠ]γ 
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14 δεός, '᾿Ἐπεὶ οὖν τὸ παιδία κεκοινώ- Ὑ]ῖοι ἄοά Ἠαί] ρίνεη πιο. Έουαβ- 14 

νηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς τηιοἩ (οι α5 ἴ]ιο οΗ]άτοι αγο ρα- 

Ῥείταγ5 ιο γγουκηεβς οἱ α ἴ]οοτγ οἱ Ἱπίοτργείαίίοι νο 15 ομ]ὶσοά {ο 

ανα] Ι{δο]{ ο 5ο Ἱποβιοϊεπί αἩ αἰά.Ἡ 
Ῥιέ Που 15 πο αρρ]σαίίοη οῇ ]καϊαμ’5 Ἰαησιασο {ο {πο Ώιοί, {μαι ἴ]ιο 

Μεβδία]ι, ἵπ οΟΠΊΤΠΟΠ. ψε] ΠἨὶς Ῥτγοίμτο, ος οἰί]άταοη, (0λαί 15, ἀῑδοίρμ]ες,) 

Ρατίοοἰς οϐ έἶιο 6απ1ο Ἠιπηαη παίατα, {ο Ῥο οχρ]αίποά ξ 16 τπαγ ϱο εαἰς, ἰἶναῦ 

Όιο ντῖίοτ ἆοες ποῦ Ἰπίαπά {ο Ιπίοτρτεῦ {1ο γνογάς οἱ Γκαϊα α5 το]αίῖπσ {ο 

Όιο Μοςδίαι: ο τηετε]γ τοργεβοπί5 Ἠίπα α5 ἀθο]ατίης Πῖ5 οοπβάσπος ἵπ ἄοά 
υπάοτ ἀΠου]έῖε5, απ ας τεοοσηϊκίησ Πὶ5 ίτιο ἀῑδοίρίος α5 5 ἆοατ ελΙ]άτεῃ, 

ἵπ {πο Ίαησιασε οἳ {ιο Ῥτορβεί, απά α]αάος 6ο 5ιςἩ εχργοδδίοι5 45 νο τουἆ 

Ἰπ Μα, κχν!, 99, 49, ]α5ίύ οαιδος, απᾶ ΤΠ {ομπ χΠ, 98, χχἰ. ὅ. ΕΒιΐ 16 αρ- 

Ρεατς {ο πιο ῬτοείοταΡρ]ο απά Τποτθ ἵπ ΠΑΤΠΙΟΠΥ Ι(Ἡ οίποτ Ροτίίοης οἱ Βοπϊρ- 

έατε, {ο εχρ]αῖπ (5 αρρ]Ποαίίοη οἩ αποί]ετ ρτϊπαϊρ]θ. “ ]μεί Τ6 ϱο οοηδιάἀεγεᾶ 
Όιαί ο Ῥτίεςί]γ, ῬτορΠαίϊο απᾶ ΚΙπσΙΥ οΏ]οος οϐ ιο Ἠεβγανν5 Ίγετο Ιη5εϊέι- 

6οης οἳ ἀῑνίπο αρροϊπίτηοπέ απᾶά 5αΠοίΙοῃ. ΤΠΘΥ νγετο εδίαρ]ϊδμοά πού 

ΙΙΘΤΕΙΥ {οτ {ο σοποτα] Ῥατροβδε5 οῇ το]ϊσίοις Ιηδίγασίίοη, γο»Πῖρ απά 

βονοτηππεηί, Ῥις αἱδο α5 5γπιρο]σα] Ἰηδθιίοῦς, Ῥοατίης ογ]άσπος οἱ (αῖτ 

ΟΠ Ἱπιροεγίεσίῖοη απά α5ο Ρτοπηϊδο οἱ α Ῥοίίαοτ οδίαρ]ςηΏπιοπέ {ο «οπ1θ, απᾶ 

Οἱ α Ρ6γ5εοπᾶςο Ὑο 5που]ά {α]]γ οοποσηίταίο ἵπ ΠΙπΙδοΙΕ γμαίονοτ παὶσ]ί Όο 
ἨΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο {ιο Ῥοτ[εσοίίοη ο ιο οπατασῦετ απᾶ ο οῇ]σο. ας α ΥΙΘΥΓ 

Πατπηοηῖσας νγ(]λ ἴπο παίατα ο ιο ἀἱεροπδαίίου. Τ]πο Ἠεβταον Ρτορβοέ, 

Ρτῖοςί οἳ Ἰῑπα, ἵ5 {Πιογοίοτο πού {ο Ῥο τοσατάςᾶ 5 απ Ἰδο]αίοά ΙΠπαϊνίαπα]. 

Ἠο 15 ο[ΠοίαΙΙ1γ οοηποσοᾶ νηι πα ο Ὕνας ἴο ο0Π16, απᾶ ῬτορετΙγ 

{ο εχεοιίο ἴἼεςο Ἠϊσίι απά Ἱπροτίαπό Γιποῖους. Πο Ιπδρῖγεά Ἠερτενν, 

Διετείοτο, πγποη βΡοακίπσ Οἱ αΠΥ οπθ Οἱ ἴἼλοςο ἀἰσηϊίατίο, πγου]ά παζιτα]1γ 

πανο Πὶ5 ταϊπᾶ ἀϊτεοίοᾶ {ο {ιο οῇϊσο. Ίο νοι]ά πού Ῥαε Ππαϊθεά Ὦγ αΠΥ 

Ἰπαϊνίάπα] 5αῦ]αοῦ οϐ ἀϊδοοατδο, 6ΥΟΠ 1 Πὶ5 οτἰσίπαΙ Ῥιαγροδο 5μοι]ά ανα 

το]αίοᾷ {ο 9Πθ6 Ῥθγδοῃ. Ἰαίμετ Ἠο γγοι]ά Ἠανο ἵπ νίεν; ιο οβ]οίαΙ «Ἠαταο- 

ἴοτ, {1ο νγ]ο]ο οοπβοσι(ῖνο Ιπο οῇ Ιπαϊνϊά πα] οοπηροδίης Ἱ6, απά ο «οπγςο 

ΟἨιπ]εί, ας {1ο νουγ οβδοηέίαὶ Ῥογ[οσίῖοη οἱ εῖτ παίατα, ΥΥΠΟΠΙ {Πογ αἱ! 

αἀυπηρταίσᾶ, αηᾶ η ἹνΠοτη {Π6Υ αἲ] οοπίτοᾶ.”} Ότ 5 Ῥτϊπαῖρ]ε Γδαία απ 
Πΐ5 5οἩ5 πηιδύ ποῦ Ῥα ἀἰςοοπποσίοᾶ {οιι πο Ἰάοα οἱ ἴἶιο Ρτορ]είϊῖο Ῥοάγ ος 

νη]οα Ομτῖςέ νγας ἴ]ο Ἠοαά απᾶ 5ου]. ΤΠεΥ ατα, ἵπ 6ΟΠΙΙΠΠΟΠ ση οἴ]οτ 

ἀϊνίπειγ αρροϊπίεᾶ Ἠερτεν ΡτορΠεί5, ΦΥΠΙΡΟΙ5 απά αἀαπαρταοης οῇ {1ο 
Ρτοαί Ῥτορᾗεί, απᾶ (πετείοτο Ιαησιασο οτἰσίηα]]γ Ιπεπᾶεᾶ οἱ {επι γγας αἶ5ο 

Ἱηέοπάεά {ο οοπιρτοπεπά {ο ΜοβδίαἩ απᾶ {πο ππεηροτς οἱ Πῖ5 πηγδίῖοα] 

Ῥοάγ. 

14, 15. Τέ 15 ΠΠΘΟΘΒΡαΤΥ {ο Απε]] 5 ποίο νηίἡ αοοουπίς οἱ «) ουγ]δῃ 

” Το γεαάες ἨΠο ψ/ΙβΠθΒ {ο 860 α νετ Ρ]πιδίὈΙο ἀθίεπορῬ οἱ 19 Ιπίετρτείαίῖοι 18 τε[ετγεᾶ {ο 

Ρεϊτος)5 ποίθ Γ. 

1 ΤΠΟΙΡΗΙ8 οπ ῬΓοΡΠΘογ, ΡΡ. 90. 94, 

4 
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{α]κεις οἱ ΠοξῃΠ απᾶά Ῥ]ου, ἵα αἱξο 

Ἠήπηδε]ῇ Πκοννίβο {οο]ς Ῥαγέ οἱ ἴιο 

Βαπιο; {μας ἔμτοαςσ] ἆοαίμ Ίο πη]σ]έ 

ἀοξίτογ Ἠϊπαι λα λα ἔλο Ῥουγεν οἳ 

παραπλησίως µετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα 
- ΄ ο Ν μν διὼ τοῦ Φανάτου Καταργήσῃ τὸν τὸ 

κράτος ἔχοντα τοῦ νανάτου, τοῦτ' ἔστι 

τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, 156 

16 ἆσαίμ, ἴἶιαί 15, ἴο ἀον; Απά 

ἀο]ϊνου (χοπ νο (Ωτοιισ]ι [σαν οἱ 

ἀοαί Ίνενο αἲ] ιοῖν Π{ο-έπιο εαὈ- 

16 ]οο {ο Ῥοπάασο. Έον νοτ]γ Το 

ὅσοι φόβῳ δανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζην 

Οὐ γὰρ δήπου 16 ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 

{αρ]ο5 αροιέ βατητηαο] ος Αρπιοάσς, ἴπο απσο] οἱ ἀθαίμ, οὗ ἀδααἱείίοις οἱ 

οογίαϊη ΟἨτϊκβαπ οχρορί(οτς τοβροσίίπσ (ο ἀονί]5 οοπ/(γο]ὶ ουοτ ἆθαίμ, απᾶ 

Όιο Κπον]οάσο οῇ α {πίατο Πίο ἀενε]οροᾶ Ὦ} ΟἨπ]ςέ α5 τοτηογίπσ αρργο]ιοηςίοα 

ο ἀσαί]ι απιά γγλαί πηϊσΏύ {ο]]ουν 16 {ποτ πο παἰπᾶς οῇ λοςο γιο τοςοϊνοἆ {λα 

(άοβρο]. Ἔπιο οππίοις ατα το[οττοᾷ {ο (ἀτοῦίας, ἨλΓοἰδίοίη απᾶ οἴ]θι οΟΠΩΤΩΘΙ- 

{αΐίους απιᾷ οτ]έῖ65. 6ο αἱ5ο Πδεμπιοπσου”5 Ἠπίάοο]ίος ο πάσπθατη, (ὁ πααίσπι 

ἀἰδο]οδες,) Ῥατί 1. ομαρ χνΠ., ϱρ. 800-856, απᾶ Βίος Τα]ππιᾶ]ο Τ,οχίοοη. 
ἨΠάοΥ ΘΑΙΩΙΗΦΕΙ, ο]. 14950.. Ὑα]παὈ]ο τοτηατ](5 ΟΠ 50ΟΠ16 ΟΡ ἴαοςο Ρροϊπίς 

ΠΙΑΥ ο {ουπά ἵα Τμο]ασ]ς.---Τ]μο ἀεν]])5 ασεπογ ἵπ Ῥηϊησίησ βἱη Ιπίο ἨάΠΙαἨ 

ηαίαγο, ΝΠἱΟἨ ἶ5 (ααρΏῦ ἵπ πα Πἱ5ίοτΥ ο{ ιο ΓΗ], ΡγοβαΡ]γ αἷδο ἵπ 1 ομ γη]. 

44, απά Ίνας αἁπαϊέτος Ὦ} ο Σον Ίος Ῥείοτο ἴἶιο Οµτϊδίίατ ογα, (ΎΝ Ιδάοτα 

ος 8ο. 1, 940) {οσοίμου νγ]ί] νο οΠδο«1Θη665, ἀθαί]ι Ρ]ιγ5ίοα] απᾶ ρ]τῖδια!, 

απιά {ιο (οττῖῇο αβρτε[εηδίοης (μας Ῥτοᾶισθᾶ 1η ο τηϊπάς οῇ 1ΠΕΠ γ/λο 

Ίσπιευ ποίμίπσ οἱ α τοπιοάγ {ον ἴοςε ον!], Δ11γ Ἱαςάῇος ἴ]ιο αιί]οι”5 ταρτθ- 

βοηία(ἶοι οῇ Όιο ἀονῖ]”5 Ῥούοι ονος ἁσαίλ, πγΠὶοὮ Ίο Ὕγας Ῥογπιίίεᾷ ἶνας {ο 

οχογοῖςο, (οοτΏρατο Ί]ωα]κο ἵν. 6, “« ἵς ἀε[ίυεγεά ππίο παθ,”) απά ιο δ]ανῖς] 
{αττοιχ ο {Ίοδο νΥλοπα Ίο Ἠαά Ένας εαρ]ασαίσά, Απά απο Νου Τοδίατπεηό 

αρουπάς νι ενἰάσποο {ο 5ου ας ΟἨπ]ςέ, ὮΥ Πῖς νο]απίατγ αἰοπίπςσ ἀἆθαί]α 

Ἱπ Ἠΐ5 Ἱποατησαίο 5ίαίο οἳ ἨαπαϊΠαίοπ, απά ὮΥ Πῖς 5ο]-οααδεά τοδιγγοσθίοπ απά 

σ]οτίοι5 αβοθηςίοἩ {ο Ἠθανο, Παζ (παππρ]οά ουοτ ἰπῖς απ ονοτΥ {οο, απά 

τοάθοιποἁ ΤΠΘΏ ΠΟΠ 0]οῖν παζαγα] ΙπΠα] ςίαΐο οῇ υυτοίσ]ιοᾷ ἰινα]άοτη. 

10. Δήπου, Ὦγ πο τηςαΗ5, οργίαϊΠ]γ ποῦ.---Οαν Επσ]δη (γαηδ]αίοη {ο]]ον/5 

Ώιο ο]άοχ ΥοδίοΠΒ, αοοοτᾶἶπς {ο 1ο σοποτα]]γ ρτοναϊ]ίησ τηδαη]ησ {ΓΟΤΗ α ΥΟΤΥ 

αποϊοηί Ῥοτῖοᾶ. Τ]ο οἷᾶ Πα]ῖο 15, ἦνε αἰά γιοί αδδΙήπε απεῖδ; πθο οπίπα »ἰαθΐτα 

8Ώσο]ος αἀδιτηδί: πο Ὑπ]σαίο, δοπιαν/αύ ΤΠογο Ίπ αοοοτάαποθ ψηέ {πο 
τηθαπ]ησ οΓ {ο νοτΏ, ᾖο αἰᾷ πιο αρργε]οί αησο]5; ΠΠδ4ΠΑΠΙ 6ΠΙΠΙ αησο]οβ 

αρρτολμοπᾶ16. Ίλο]Ι{ ααηδ]αΐος: “ο {οο]ς πονου απιησο]5, Ῥιέ πο {οοΚ {ιο 5εεἆ 

οἳ Αὕταμαπη 5 Τγπάα]ο απά ΟπαππηθΥ :  ἑαιοίν οτι γη ἴλο απσα]5, Ῥαί ἴἶια 

5οοἆο οὗ ΑἈτα]απι ἰαζοίῖν Ίιε ο ή. Το ἴἶιο 84ΠΠΘ ῬΙχροςδθ {Πο (ἄσπενα 

ἑαηβ]αον:. ὁ Έου ο ἵπ πο 5ογ6 ἐοοῴο ἴ]λο απησο]ς, Ῥαῦ Λε {οοζε ιο 5οεᾷο οἩ 

ΑὈταµατη τὸ αἶ5ο ἰμαί οὗ Ἠλοίπας. ἜΤ]μο πνοτᾶς “ Πἶπα ιο παίατο ο)” ατα 

απ]ίο απνγαγγαπ{αΡ]γ Ἱπίτοᾶισοσά ἵπ Κῑῑσ ἆ{απιοςς Ἠϊρ]ο, απ ο 54Π19 

τοηατ]ς αΡρ]ο5 {ο οοτίαϊηῃ οίπογ γγονάς γνπίο αΡροαΓ οἱδονοτο, αέποιισ] 

Όιο (τοο]ς οοπίαἶης πούλίπσ οογτοδρομάίηᾳ, α5, {ου οχατηρ]α, Μαΐΐ, αν. 6, νκ. 

20, Ματς, νι. 11, χ. 40. Οαδία]ο Ἰα5 σῖνοι {ο τὶσ]ί πποαη]πσ: ΠΟΠ οηίπα 



ΕΡΙΕΑΤΙΕ το ΤΗΕ ἨΠΒΒΕΕΊΝΡ. δι 

ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρ- 

17 µατος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. "Οὔεν 

ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιω- 

δῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς 

ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Ψεόν, εἰς τὸ 

18 ἱλάσκεσῦδαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Ἐν 

ᾧ γὰρ πέπονδεν αὐτὸς πειρασὺείς, δύ- 

ναται τοῖς πειραζοµένοις βοηδῇῆσαι. 

{οοκ ποί οπ ᾖΛῦπι ο παέιγε ο 

απρο]5; Ὀπό Ἰο {οοκ οἩἳ Λι ἴ]οα 

φορά οἱ Αὐταμαπ. ἸΠπεγείοτο ἵηπ 1Τ 
α1] Έπος 16 Ῥομονοεά Ἠϊπι {ο Ὦο 
πηαάο Ίϊκο ππίο ᾖῖ Ὀτοίητοπ, ναί 

Ἡο πηϊσ]έ Ῥ6 α πιογοῖβα] απά [αἰ({α] 
Ἰ1σ]ι-ρτϊοδέ ἵῃπ (πΙηρς ροεγίαἰπίπι ἴο 

(οά, {ο πια] τοσοποΙΠα Ίο {0Υ ἴ]ια 

ΒΙΠ5 οῇ {ο Ῥεορ]ο: Το 1η {Παί πε 18 
Ἠήπιδο]{Ε Παίμ. 5αΠοτεά, Ῥεῖηρ {οπιρί- 
οᾱ, Ἡο 15 αΌ]ε {ο 5ποεοιτ {λοαπι {μας 

ατα {επιρίεά. 

αΏσο]]ς ορ]α]αίαν; {οΥ πο ἆοεν πού αςδῖςθ αΏσο]ς. Ἐπιλαμβάνομαι ΤΊΘΠ5 {ο 

ίαλε ᾖιοἰά οὗ ἵπ ογάεν {ο Περ, απᾶ ἵδ ΥοτΥ Ρτοροτ]γ τοπᾶοταεά ασείςέ. Τε ϊ5 

Ἄδος ἵπ Ομ 9οΠ5ο Ιπ {πο αροοτγρΠαΙ Ῥουῖἷκ οἳ Βίταςμ, ἵν. 11, ' κάοπα 

τοβ:α»]οίἩ Ίου οΠΙ]άτοη, απᾶ αἰάς (ἐπίιλαμιβάνεται) ἴἶοτη (λαί 5οε]κ Ἰογ. 

Απᾶ ιο 5ατηο άρα, αἱοησ γα ιαί οἳ Ῥατοπία] {οπάστποςς, ἵ5 Ιπιρ]ῖοά ΤΠ 

Όιο ρήναςο ἵπ ογοπηίαἩ χαχχν]]. (Βορί., χακί. ΠοΡ.,) 99, ὅ Πι ο ἆαγ ἐἶαί 1 
ἐοοᾗ; επι ὃγ {λε ἠαπᾶ.  Ῥεϊ]ε” (παηβ]αονι Ιπίοᾶιοος Ομῖς Ῥίταςο {οτι 

Όιο Ῥτορπεῦ: “ Έοτ Ῥογοπά αἰΙ ᾳπθδίίοη, 16 15 πού απσε]ς ἐἶαί Ἠο ἵ5 (α]ῖησ 

Ὦγ ιο παπά, Ῥαέ ΑΡταµαπη)ς 5οεά (Ίποτη. ἵν. 19, αἱ. ΠΠ. 16.) 1ὲ ἵ5 Ειαί Ίο 

15 {α]ίης Ὁγ ιο Παπά... Τμας ιο Ῥτοροβίίοη ἵπ {ο Ἐρίσί]ο σίνος α ΤΟΔΣΟΠ 

{ου ἴἶιο Ιπεατπα ο: 16 ἶ5 ποῦ αησοὶς (αῦ Ομτὶςύ Ἠα]ρς, Ῥπέ Ίο Ἠε]ρς «πα 
(δρΙγίπια]) Ῥτορο"γ οϐ ΑΡταβμαπη, 

17, 18. Τ]ιο ροϊπέ δίαίοᾷ η πο {οΤΊΠςΥ γουςο αῇοτάς α τοᾶς5οή Ῥοΐ]ι {οτ 

ιο Ιποαγπαίοη οἳ ΟἨτῖςύ Ῥοίοτο 6ΡοΚοαπ ο απᾶ αἰςο {ος Ἠϊς οχροβατο {ο ἴια 

84Π1Ἱο ]α]5 απά {οπιρίαίίοης {ο Πίο ῖς Ῥτοίπτεη ατο 5αρ]οοίθά. Οατ 

Τ,οτὰ Ὕγας ποί οπΙγ αῑοά Ὦ} νατῖοας αΏ]οίῖοης Ἰπο]άσπί {ο Ἠππιαν 16, Όπί 

ἐιηρίαἆ αἰδο {ο «Ἠοοδο ναί γγοι]ά ποῦ Ἰανο οοπιρογίοᾶ νε] {ιο υγ] οἱ 

Πὶ5 {αίµοχ, πογγενοτ ἴἵν πιϊσῃέ αοοοτᾶᾷ (1 Ελαί Ίασγ ο{ παίατο Ὑνλίο Ῥτοπιρί5 

ἴο ἀοξίτο {ο αγοῖά ραῖπ απά επΠοτίησ; α ἀθδίτο πο ἵπ 186]{ εἰπ[α]. ο 

81 πγαγς {66ΙΥ γΙε]άεά {ο ἴἶιο ἀῑνίπο τοφαἱκῖέίοἃ, απά ἔἶνας, ιοιση {ἑοπηρίεᾶ, 

εσον τοπιαἰπαᾶ αἶπ]ορ. « 4 ἠήπα», πχιςί, οῇ 6οππ5ο, Ῥο Ππηϊοά Ὦγ {πα 

οοπίοχέ απιά {ο παίιγο ος {ο 9ᾳδο, απᾶ {ο απί]ου Ἠας5 Πήπηδε]{ οχρτος]Υγ 

βίαίοᾷ (νο Ππαϊία οι ἴπ ἵν. 15. « νϊθιοιό επ. Το αρρα]]αίίοι, “ὁ Ἠϊσ]ι- 

Ῥηϊοςέ πηιςδί Ῥο απάσυείοοά ἵπ 15 Ῥτορογ, ἀαβηϊίο πηθαπίησ, α5 ἵ5 5ου 

Ῥγ Πιο πιοπίίοη ο Ρτορίθαῖπσ νυΠΙοἩ Ἱππιεαϊαίο]γ {οἱ]ους, απἀ ὮΥ πι- 

ἨΊογοΙ5 Ῥ]ασος 1Π {Πο Ἠρίρί]ο, απά ἴἶο σεποτα] (παῖπ οἱ {λοισμί ἵπ «παρ- 

{6Υ5 γ]],--χ. Ἔμο αρίίείς Γιο(ηῖ απᾶ πιεγογαζ, πΙαΥ Ῥοίμ αρρΙγ {ο Ολεῖκέ 
Ἱπ. Ἠὶ5 Ῥτῖοδί]γ «οπποσοίίοη πα πιοη, Ἱπρ]γίης ποῦ οπ]γ Πΐς Ἰονίπσ απᾶ 

πηοτοϊθα] ἀἱδροβί(ῖοη. (ονγανᾶς Ίιεπα, Ῥαέ αἶδο (ιο το]αρ]οηοςς οἱ ὶς ρτίοςέ]γ 
Ιηθοίογοπος οἩ. Ὠποῖ Ῥομα].  Βιΐς ἴἶιο ομίοβ τοίογοηποο οἳ ἴο {ΟΥΠΊΘΤ 

ταίῃοι 566115 {ο Ῥο {ο ο, α5 νο Ππᾶ 16 αβηγπιοᾶ ἵπ ΠΠ, 9. Τῃογο ΠΙΔΥ 

85ο Ῥο απ αἱ]ηδίοη {ο {ο Ῥτοπιίδο ἵπ 1 Θατη, Π, 96, Ι νυν] ταῖς τηθ 



πα 
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πρ α Γα]γαῖ Ῥτίοςί (λπαί 5μα]] ἆο αοεοτᾶῖησ {ο ἰλαῦ νΙοἩ 15 ἵπ πῖπθ 

Ἠθατί.” 
Τ]ο Ιάοα ἵπ πεδο Υογςος 5 ογἰάαπί]γ τοδιπιοά ἵπ ἵν. 14, 15. πγποτο ἴἶιο 

Ίαησιασο αἷςο ἶ5 ἵπ ρατί {ο 54ΠΠο, 

ΕΜΗΦΡΙΦΝ ΤΤ 

ΟΗΑΡ. ΤΠ.---ΨΙ. 

6ΠΗΙΑΘΤ Α8 ἨΕΑΡ ΟΕ α0Ρ’5 6ΗΌΕΟΗ ΘΕΟΡΕΒΙΟΕΒ το ΜΟΒΕΒΣ ἨΙΤΗ ΙΝΡΤΑΌὉΟ- 

ΤΙΟΝΒ ΑΝΡ ἘΧΗΟΗΒΤΑΤΙΟΝΒ. 

1Π. Ὑπετείοτε, Ἠο]γ Ὀνείμτοι, Ῥατ- Ὅδεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἔπου- μή 

ἴα]κοτς οἳ πο Ἡοανοπ]γ οα]Ηπς, «0ΟΠ- µρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὺν ἀπόσ- 

βἶάει {πο Αροβίιο απἆ Ἠίρη-Ρτιοβί τολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν, 

Τππ βγεί Όπνο ομαρίοτς τΏΔΥ Ῥο τοσατὰσά α5 α ἀῑςποίῦ 56οίῖοη, ἵπ υῖοἩ {πο 

ἀῑσπϊεγ οἳ ΟἨτὶςί, Ῥοία ἵπ Πῖς οπἱσπα]Ιγ ἀἴνίπο απά ο]ΙεβΥ ἵη Πὶς σ]οτῖβεά 
Ἱησοαγπαίο οοπαΙδίοπι, 15 τερτοδοπίοᾷ απά Ῥτογοά. Τε {αῦ Ιπίτοάπεθᾶ {16 

ἀἱδρεηδαίίοη οί {11ο (ἄἈοβρε], αἰίλοισῃ α τση, ἵ5, ΡΥ ο οἰεναίίοη {ο ἩΠίο Πο 

Ία5 Ὦεοη ταϊσοᾶ α5 α τονατᾶ οἱ Ηὶ5 φαΠοτίησς, ΤποΓ6 ἀῑδίησαϊκποά απά 

σ]οτίοι5 {Παπ {λε απΠσε], Ὑ]ιο γγογο (οᾷ”5 ασεπίς Ίπ οδίαΡ]ςµίης {ο Μοραῖο 
ἀἱεροηξαίίοη. Τ]μο απίμοτ ποΥ ρτοσσθᾶς {ο 6οπηραγο ΠίτΏ γη Ἠοςος, απά 

{ο Ῥοϊπό οιό Π5 αρογϊοτΙγ ας ἴπο {ουπάετ οϐ α ἀῑνίπο αγδίεπι ος το]σίοῃ. 

Οµπ Ες στουιπᾶ ας αγσος ο Ἠερταυν (Ἠπϊδίαπς {ο αἄπετε {9ο ιο «.οβρο], 

απά {ο ΠΗΠ ΑΠΥ αΡΡτοαςἩ {ο ΔΡο5ίαδΥ. 
ΠΠ, 1. παῦ ας Ῥθδει εαιᾶ ἵ5 αραπάαπ6 στοιπᾶ {ο ιο οχΠοτίαίίοη 

νλ]ο] (]ς νου5ο οοη/{αϊΠΒ, {ο σἶνο αἰίοηίῖνο οοπρἰἀσγα(ῖοι {ο «ᾖ/οδις α5 {πο 

ἀϊξωπσιικηοά αρορί]ο οὗ ἄοα, απᾶά α5 ο οοπιπηϊκειοποᾶ Πὶση-ρτεςί ο ιο 

Οµπ]κίαη ἀἱδροπδαίίοη. Τ]ῃο Ῥμταδο “ ο{ οιχ Ῥτο[εςδεῖομ” τηαΥ ϱο {αΚοπ ἵπ α 
5ιρ]οοίίνο 5οηΏ5ο απᾶ τοσατάσᾷ ας οφ πἱνα]επί {ο ὁγ]ιοπι νο Ῥτοίοςς:) ΟΥ 

ομ]εσίῖνο]γ {ον ἴἶιο (οεροα] Ι{δα] ΤΠο νοτᾶς “ αροδίο απᾶ Πὶσι-ρτ]εςί” 

Ῥοί] Ἱπαρ]γ ἀῑσπϊίψ, Ῥπί ἴΊεγ ατο ποῦ {ο Ῥο Ππαϊ(οά {ο Οίς Ιάεα. 

Τ]ογ ἹιθαΠ αἶδο οπο 5οηῦ ὮΥ ἄοά απᾶ οχογοϊεῖπσ Ῥτοροτ]Ιγ ἴπο Πὶσιι- 

Ῥτϊοδί]γ οἴῆσο. ΤΠπο]ιιοῖς τοπηατ]κς {ποπ πα Ταϊτηιά, (Παῦ οἩ Ίο 

{οαςδί οΕ οχρἰαίῖοη {ο Ἠϊσ]-ρτίοςσί αρρεατοᾶ Ῥείοτο ἀοᾶ α5 ἴο Ῥεορίες 
πηθᾶΙαἴοτ, απά 45 50 τοσεϊνοᾶ {ο αρρο]]αίοη οῇ {με δεπέ, Ὠιαυ ἵ5, ἴἶο 

τορτθβεηία(ῖΊνο οἱ ο βαπμοάτίτη, 1 ια απίποτ οἱ ο Ἐρίδίο ας {ἱ5 

Ἄφδασο Ιηπ πιϊπᾶ, 16 ΤΠΑΥ 8ογΥο {ο οχρ]αίῃ Ἠϊ5 τπ]]ησ {οσοίπογ {ο Ίάεας 

ος αροξδί]ο απά Πϊσῃ-ριεςί. 1, α5 Ομτῖδέ να ῬτοροτΙγ Ῥοΐ, 16 γγας 

απ έο παίιτα] 5ο {ο τορτεδεπύ Πίτα. “ Ποιγ Ῥτεί]τοη” 15 ΦΥΠΟΠΥΊΠΟΙΣ γηθ]ι 

» οτι 1, 5, Εάίί, Βατεπ]λαβῖ1, το]. Πῑ, Ῥ. 209, 



ΕΡΙΡ5ΤΙΕ το της ΠΕΕΒΒΒΕΥΡΒ. σο 

9 ᾿Ἰησοῦν, πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐ- οἳ ος Ῥγο[ββδίοΠ, ΟἨτίδέ ἆαεαδ; 

τόν, ὡς καὶ Μωῦσῆς ἐν ὕλῳ τῷ οἴκῳ ΊΝΠο πας {αἰ(λβα] {ο Ἠϊπι Ολα αρΡ- 2 

8 αὐτοῦ. ΠΗλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Ῥοϊπίεα Ἰπι, α5 αἱδο Μο5ες τα 

Μωῦσῆν ἠξίωται, καθ ὅσον πλείονα Ἰα]ιγωῖ ἵπ αἲ 5 Ἠοιδο. Έον {πῖ5 ὃ 
πια νγαΒ οομπίεά νγοτίμγ οξ πιογθ 

ά ιο φαποὔβες,” α5 αχρ]αϊποᾶ οἳ Ἡ. 11. ὍΤμο “ Ποανοη]γ οα[]1πσ” ἵ5 (1ο 

Οπ]ςΠαπ οοπᾶϊθῖοπ οξ ταροπαϊ]Ιαίοπ {ο (αοά, απά οονοπαπέ οἰαῖπῃ {ο αἰ] έλα 

Ῥ]ορείησς οϐ Μορρίαμς Ἰαησάοπι Ῥοῦ]μ Ίοτο απᾶ Ποτοαίτον, 16 ἵ5 σα]]εὰ 

Ἠθανοπ]γ, οη αοοοιπό οῇ 1{5 οπἱσίη, παίατο απά α]πηαίο τοδυ]0. Πο νγοτά 

6 σας”. 16 Εφ πεη/{Ιγ δεᾷ ἵπ ἴ]ιο 5οη5ο Ο{ δίαίο, οοπιάϊἰίοη. 366 1 0οἳ. Ἱ. 

26, νι. 20, ΏΡΗ. ἵν. 1, {ο Ὑνμίο οί]ον Ῥ]ασος παϊσης Ῥο αἀάεά, ΟιοισΏ ἠιαῖτ 

τηθΩΠΙης 5 ποῦ 5ο οἶθα". Ίο Πο οπ]]5 τηε οαῦ οἱ ἴο γγοτ]ά Ἱπίο Ολῖς 

οοπάϊίοη 15 (ο. 96ο Ίνοπη. ΠΠ, 90, ΙΧ. 4. 1 Οοτ. 1. 9, νι, 15, σα]. 1. 6, 

1 Τησςς, Π. 19, 1 Γο. ν. 10, 9 Ρεί, 1. ὃ. ἩἨο ἆοθς Ι6 σεποτα]Ιγ ὮΥ Ἠαπιαη 

ἸηδίταπιεηίαΠ{γ. 

2. ΤΠο ΠἀοΠίγ οἳ κό α5ι5 {ο ἀοᾶ νο Ἰαά οοηςϊθαίοά Ἠϊτα Ἠοιά οἳ Πὶ5 

οματοὮ 15 πηθπθϊοπεςᾶ ἴπ οοπποοίίοη η Ἡ θιας οῇ Νοβο5. Ἠοί]ι γγοτο {αἰθή]. 

Τμο απίος αἰλαάος {ο Νάπα, χ, Ἡν ὁ Μοςος ἶς ϱα(πβα] η αἱ] ΠιΥ Πουρο.” 

Έον ια πδο ΟΕ ποίεω 1π ἴο 866η5ο οἳ αρροϊηίίπς, 5οο Ματ] ΠΠ], 14, Λος Ἱ, 
96, απά 1 Βαπα. χ. 6. Τ]μο Ἠοιδο οἵ {απηῖ]γ 15 ἄοα”5 οματο]; 1π. τείογοηοθ 

{ο Μοβες ιο Ἠεῦτονγ, απά {ο ΟἨτῖςέ ἔιο Ομτ]ςαἩ. 

ὃ, 4. Τμο (νὰ νουδο Ἰα5 Ῥουῃ τπαᾶθ πο 5αρ]οεῦ ο{ 569ΟΠ16 Υ6ΓΥ ΠΠνΓαΙ- 

ταΠίαΡΙ6 ϱἱο5505. Τ]ο οοιηρατίδοη, οδροσϊα]Ιγ γιοι (αΚκοη ἵπ οοηποσβίοἩ 

ψηίὮ Όιο ποχύ νουςο, Ἰα5 δει {λοισ]ό οὔκοιτο, απᾶ (ατείογο 5οιπθ Ἠανο 

αἰίεπαρίοᾶ {ο πα]κο Τό οθατοτ,. βΒεἶτου ἴπ Πὶ5 Ῥαταρμταςο Ιπίτοάποος α οἶαάςα 

ση]ο]ι Πας ποίῃίπσ οογτοβροπάσπέ ἵπ πο οτἰσίπαΙ:  ΤΗϊ5 τησ ἵγα5 οπ(ἰ(]οἆ 

{ο Ίπογε ΒΟΠΟΙΤ απιᾶ σ]οΥγ θ1απ Ἰο5ος, Ιπαβπιπο]ι α5 ο 15 Πημο], Ίπογο πεαγζψ 

γεἰαίεά {ο ἴἶιο Ἠοσά απᾶ {οππᾶοτ οἱ ένο {απηΙ1γ..  ἜΤ]ο γγοτᾶς ἵπ Πα]ίος ατα 

πιαπ{οςί]γ απ αἀάῑθίοι {ο ιοςα οῇ ιο {οχύ. ἴπ 5 ποίο ο τοιηατ]κ5 (αῦ 

ιο “' αιίπογ 8αοοτης {ο Ἠανο οποϊύ(εἆ οπο ρατί οἱ Πῖ5 ατσαπιοηί, Ιοαν]πς 16 {ο 

Ῥε εαρρ]οά ὮΥ Πῖ5 τοβάστς, 16 Ἠοΐπσ πού νοτΥ οΏδοιτο 6η αἲ] ήησς ατα 
οοπφιἀσγοα. (1) Τ]μας που Τ υπάστδίαπᾶ Πὶ5 τοιδοπῖηςσ: Τμο παατοτ (ο 

το]αίίοη. ἵ5 ἵπ νίο] απ} οπθ βίαΠά5 {ο ιο Ἰεαά οἱ ιο ΕιηΙΙγ ν]ιο Ἠα5 

ιο στοαίοδύ ΠΟΠΟΠΤ (οτοῖη, πα σταεβίοτ Ποπους 1156 ἶαῦ Ῥοιδοπ Ἠανο ἵπ 

ιο {απΏῖ]γ ὮΥ νῖτίπο ος ὑαῦ τε]αίῖοῃ. Βαέ Οµτὶδί 85 α ΟΥ, ἶ5 ΠΟΤΟ ἨΘατΙΥ 
το]αίοᾷ {ο (οά, πο Πεαά οἳ πο οματο]ι νηῖο 15 Πῖ5 (απα1γ, Όλα ντα Νῆοβο5 

85 α φοτναπ6. Τμογοίογο Ολτὶςί ἵψ υγογί]ιγ οἱ πποτθ Ἠοποιγ ἔμαπ Μοςο». 
Τ]ιο ατσιπασηέ, Ἡο 5475, ἶ5 αἩ οπίΠγΠησΙΏο. ἨΜοτας, 45 5 οίαίοά ὮΥ Τνοδοή- 
πηπε]]οχ ΤΠ Ίος, σἶνοδ πδατΙγ ιο 54ο γίουν. “Ἠο πο ἵ5 στοαίοςί ἵπ {ο 

{απα!]γ Ῥα{ Όιο στοαίου Ἠοποιγ. Το ογᾶςυ (ογοίοτο 5οι]ᾶ Ῥο (ας: ἄοα, 

45 5ομάἰπᾳ, βνοαίος λαη ἆοδας; Ομ]ςί, 45 5οπίέ ὮΥ {ιο {ΐιος; ἸΜοβος,” 

κίοτι”5 ἐγαηβ]αβίοη. 5 45 {ο]ουνς: “ Ἐονγ Πὶς 5ιροτίοτΙγ ἵο Μοβες ἶ5 (6 



σ4 σοΜΜΕΝΤΑΕΥ ΟΝ ΤΗΕ 

ο 

Ρ1ουγ {ἶαπ ἨΜοβος, ΙπαδπΙπΕ]Ι 5 Ίο τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας 

ΥΠΟ Ἠαίπ Ῥιι]άοά {Πο Ίοιβδα Ἰαῖι αὐτόν. Ἠᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται 4 

4 πιογο Ἠοποιγ {απ ἔ]ο Ἠοιδο. ον ὑπό τινος, ὁ δὲ τὸ πάντα κατασκευά- 

6σετγ Ἠοιςδο 5 Ῥιϊ]άοα Ὦγ 8οπιθ σας, δεύ. Καὶ Μωῦσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅ 

2παν; Ὀαί Ίο (ας Ὀι]έ αἲἱ Επσς ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς δεράπων, εἰς 

ὃ ἵ (οά. Απάᾶ Μοβε τοτ]γ τδαδ 

στοαίου, ἵπ Ῥγορογίίοη α5 015 Ἠοιςο ἵ5 1ο πιογο Ἠίσβιγ ορπηαίεά ὮΥ 15 

{οππάοτ,.. Τ]οςο οοπΠΙΘΠ{Α{ΟΥ5 566Ι ΠΟΤΟ Ἱπίαπί οἩ ἀῑδοονοτίπς οἨ ταίλοτ 

ἱηνοπίίπσ γν]αί (1ου τωαΥ τοσαγᾶ α5 8 σουὰ απά οἶσα πποππίπα, ἴπω. ἵπ 

αφοογ{αἰηίης {ο ΙππρΙθ 5εΠ56 ΟΡ {ο αίοτ5 γογᾷς. 

Το πιθαπίπσ ΙδΙσΙ1Υ σίνοι ἶ5 πιοδῦ Ικε]γ Ώιο ἵππο οπο.. Τ]μο βσατο ἶ5 

ἔπ]κο ἔοπα α Ῥα]]άΐπς ου {πΠΗΙ]Υ, οἴέμον οῇ υμίο 15 οχργοβδος ΡΥ πο ἄτοσχ, 

αἰέ]οισί (ο Ἰαίΐτοι ἶ5 πο ππογο Ῥτοραβρ]α. 1η βινοις οῇ {ο {ος ἰέ ας 

Ῥοεπ δαἱἀ, {λαῦ {1ο ππαξίοτ οί α {απι!]γ ἶ5 ποῦ οἳ «οΠΥ56 {11 τηοδί Ποποιταῦ]ο, 

5 Ώ 5Ο0Π ΟΥ 6ΥΟΠ α 5ουναπί τηΥ Ῥεσσπιο Ἠὶ5 5αροτίου, Ραϐ 18 15 ςα/(Ποῖοηί 

{ος ιο απέμοτ5 Ριτροδο, {ιαί (ο δἰαίοπιοπέ 15 απο α5 τοσατά5 ιο σεποτα] 

γο]α{ἶοῃ γγπ]οἩ έλο ἀοπασδέίο Ἠσας βαδίαίης {0 {ο ΙΠοΙηΡαΥ5. ΟΗτῖδί 5 ΤερΓθ- 

εοπίοά α5 {]ιο {ουπιάσΥ οἱ {1ο {απΗΙΙΥ, (α τορτεξοπίαξίον αραπάαπ{Ιγ βαδίαϊηοᾶ 

Ὦ} ιο αγσιιπιοηέ ἵη ἴ]ο Πγδί ομαρίος,) απᾶ οοπδοφιοί]γ 1{5 Ιοσίεπηαία Ποπᾶ 

απᾶ Ἰονά, {ο νγποπα πο ν/]ο]ο {ωποῖ]γ πααδέ Ῥο Ἱη{ετίου, απά ΤηΙΟἨ. ΤΠΟΥΟ ΑΠΥ 

ῬΡονίίοι οἵ. Ἱπαϊνίάνα] οἱ 16, α5 γνας Μορο». Τίς νίονν 15 αἶνοι Ὁγ ιο απ 

Όλους ἵπ ἔἶιο ΟπΙασϊ Βασ. Τ]ο 4{] νουβο ἶ5 ρτοβαΡβ]γ ποῦ Ρατοπί]οίϊοα], Όαό 

οοπηοσἑοᾶ νι ἔἶιο Ῥγουσᾶϊπσ. ΤΠο {ογπαον Πα]{ ος 16 ἵ5 πηθτοΙγ Ιπ{γοᾶιοίοςγ 

{ο ιο Ἰαΐέου, ΥίοἩ αφξεγίξ Ἱπάσθά πο ππογθ {απ Ομἱ5, {μαῦ πο {ουμάςν απιά 

1ηα]κου οἱ α]] ἐήπισς ἶ5 ἀοά, Ὀπέ ἐπερίίος (15 τπαΥ Ῥο σαίλεγοά Ποπη {πο ο0Π- 

πθοβίοη απά {ποπ πο βτδῦ οπαρίου,) ἐμαξ Οµεῖςε ἸΦιαῦ (ουπᾶον απιά τηα]ογ. 

6, 6. Τ]ο οοπιρατίδο ἵπ ἔποφο νοιςος ἶ5 Ρἰαΐπ. Τµο ΠάσΠίγ οἱ Μο5ος 

Ἱη ος « Ποιςο]ιο]ᾶ ο οΠιτοὮ” Ίνας ἐἰλαί οἳ α- 5 δογναπέ 1 11ο 

ορίαρ]κμπασπέ: Ομτϊςς ἶ5 (λαί οῇ α Ῥοε]ογοά απά Ἱοπουτοά οι Ργεδίάῖης 

νο έ, ἀϊγοσίίπς αἰ] 1έ5 πιοπιΏους οπά οοπίτο]]Ίησ αἰ] 195 οοπὀθτη5. Τῃθ 

Ἱουςδο ος {απϊ]γ ἶ5 ἀοά”5, αστοθαΡ]γ {ο ο οτἱρίπα] πδασο η Ναπῃ. χ, ῇ. 

Έ]ο Ἐπσ]]ςὴ (παης]αίίοη ΤΠ ἴμο Ἐρίρο, νου. ϐ, “ Πἱ5 οιύι πουςοῦ 19 {ουπάεά ΟΠ 

έιο τοβαἶπσ αὑσοῦ, νηίο αΡΡοατς αἱ5ο ἵπ πο Ὑπ]σαίο, ἵ ἆοπιο θα. ΤΠ 

Τέα]ίο τοιᾶ αὐτοῦ 6/18, ὲς Ἠοιδο. ΤΠο Ἁγιίαο Ῥοαις οἶίοι πηθβηϊησ. Αο: 

οοτᾶῖπσ {ο {1ο Ἰαέίου, ἴπο Ίουιδο {μγοισμοιέ σ]] ο ἀοά, ΨΊονοας ιο 

{οΊποΥ πηα]κος α (παπκίοι {ο ΟἨεῖδί, νηοςο 5ΙΡΓΟΙΠΔΟΥ Υπ] Ῥο 5ΠΟΝΗ ῬοίἩ 

ὉΥ ιο ῥτοροβίΜίοη ὁ ουει” απά {πο Ῥγοποιη « Πίς ονπ.” 1 ής γγενε ἴ]λο 

ππτῖέοι”ς ΙΠ{ΘΠΙΙΟΠ, ταοδέ ΡτοΡαΡΙγ, α5 Τμο]ιο]ς 5ασσοςί5, Πο γγοι]ά Ίαυα οπι- 

Ῥ]ογοά 8οπ16 51ο {οτπι α5 ἴδιον. Ίο οἰάσ Ἐπσ]ϊδα {παηδ]αζίοης νατγ. 

Έγπάα]ο απά ΟΡάΠΠΠΟΓ Ἀαγο: “οΥοΥ Όλο Ίοιιδο ϱ) ἄποπενα: “ οὖοετ Πδ ο/πθ 

Ἠοικο ο Μοδ: ο ἵη Πΐ5 Ίος: Ἠλιοίης: «π μὶδ οπο Ἰουφο”  ΤΠο 

ποτά», « {ΟΥ α (ο5ΗἱΠΟΠΥ οἱ (]ιοςο (Ἠίπσς γΥ]ίοἩ γογο {ο Ῥο 5ροκοι αἴνον,) αὖθ 



ΒΡΙΡΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ ΠΕΒΕΕΥΡ. 

μαρτύριον τῶν λαληὕησομένων, Χριστὸς 
Ν ει εν κ. ος ν τὸ. αν να γ 

δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ: οὗ 

οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐάνπερ τὴν παῤῥη- 

ανα] η αἲ] Ἰής Ἠουιβε, 45 α 5εΙ- 

ναπί, 1ο α {εδάπιοπγ οἳ {ἶοςδο 
πης8 πγΠΙΟἩ. Ὕγατο {ο ὃο 5Ρο]οπ 
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σίαν καὶ τὸ καύχηµα τῆς ἐλπίδος µέχρι αίοι. ἙῬταό ΟἨτίδέ 45 α Βοη 0Υ6; 6 
τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν. Διό, Ἠϊ5δ ΟΠΠ Ποιδα; πῆοδο Ἠομςο απο 

καθὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, σή- Ίνα, ΙΕ Ὕναο Ἰιο]ά {αδέ {πο οοπβᾶεπος 

απά ἴἶο τε]οῖοῖπς οἱ Ίο Ίορε Βτπ 
ππίο ο οπᾱ. ἸλΠοιοίογα, α5 ἴπο Ἰ 

{γη ιοπ{]γ εχρ]αϊπεά οἳ Ῥορες α5 αἰίορίῖπς (ἶιο (γαί]ᾗ οἱ ν]ιαῦ Ώο ν/α5 οοπΠι- 

πηὶδλίοποᾷ {ο ἀθε]ατο. Ῥμαΐ πο Βαέαγο {6ηςο οἱ ο ραγιοῖρ]ο ταί]ου βιισσοςί5 

α ΤοίΡΥΟΠΟΘ {ο {πο5ο ἀοοίτίπος απά {αοῦ5 νΥπίο Ὕνογο {ο Ὀο απποιποσά ἵπ ἔἶιο 

«.οβρο!, απά οἱ γηίοἩ ιο ΝΠοβαίο »γδίοπα γγας ἐγρίσαὶ απά ρτοραταίουγ. 

ΤΗϊ5 15 ἴπ ΠαΤΤΩΟΠΥ γη οίμοτ ρατίς οἳ ιο Ἐρίρίιο: Θοο νΠ. ὅ, ἵκ. 8, 98, 

Χ. ]. 6 ποι]ά Όο ποίθά, Πναί ιο οοπάΠῖοι οἱ οοπέίπααπος ἵπ ἀοά”5 {αΠΙΙΙΥ 

6 α »ίοαάγ πιαἰηίοπαπςο ος Οπϊδίαη ομαγασίον απά Ρογ5ονογαποο ἵπ Ογῖς- 

Όαπ οοπβάἶπςσ Ἠορο {ο {πο οπά οὗ Πίο. ΤΠϊς ἵ οχργοςςοᾶ ὮΥ ἴιο ρίναςο έλα 

δοίάπο»δ απ ]ογοιβεδ οὗ ᾖοφε, Ἱπαρ]γίης ἴαί {ο Ῥοβς6ςς 5ο] α Ίορο, 15 

Όιο Οµτϊκᾶαπ”5 Ῥηνί]οσο απά οπατασίατίζος Πῖ5 το]σίοις παίητο, ἸΚαύχημα, 

Ῥοΐ]ι Ίοτο απά ἵπ 5οπηο οίμοΥ Ῥ]ασος, ἵ5 Ῥοίίου τοπάετοᾶ γε]οἰοίπφ οἳ φγοιιά 

ο γε]οϊοίπᾳ ναι δοαδὲ. 6ο Ίνοτη, ἵν. 9, απᾶ ϱοΙηρατο {ιο 9ο 9Ρ ιο νοτρ 
ππσν ο η: 

Ἱ-19. πο αποίαίῖοι ἶ5 ἤοπι Ὦ5. χον. Τ--11, (καν. 8-11, Βερί) Εαν 

Ώιο απίμοΥ ραί5 Πΐ5 οἵνπ οχλογίαίῖοη ἵπ ο νοτάς οἱ ἴπο Ρεα]παϊςί, οἳ Ὦ} 

απο {Ίος ν’ογά5 Ίιο βίαΐες α ἴππ]]αγ οα5ο {ο {ἶιαί οἱ Ἠῖδ οὗ απά {]ιο 

Ἡερτον5 πΠοπα Ἠο ἶ5 πἀάγοδεῖης, απιά Ῥορῖπς Πῖς οχ]οτίαίοπ νι  Ταϊκο 

Ἠθος” 1π νου, 19. Ἔμο Ἰαίίατ 5 της] ἴ]ο τποτο Ῥτοραβ]α αγγαπσοπιοηέ, α]- 

Ώιοισ] (ιο τοπιατ]ς οῇ Βοαΐγοο, ἴμαί « {ο οοππιθοῦ /εγε[ογο γγ]]ι 8οπ1ο ρανῇ οἱ 

Όιο οἰαίοι ἵ5 πιαπ]{οδί]γ αρδιτᾷ,” Ι5οχίτανασαπς, Ἔ]ανο ἶδ α οἶο5δο οοἩ- 

Ἠθοβίοη Ῥοαίνγαεη ιο οοπο]αάπσ τοιηατ]ς οἳ {1ο θί1 νογςδο απιά ἴἶιο οχ]ιοτία{ἶοῃ. 

η (πο 19/1, (ιο Ἠο]άϊης {α5έ {ο (1ο οπά, απᾶ {ο σιατάῖησ ασα]πςί 5ο] 8Ἡ. 
απρο]ονῖηςσ {6ΠΙΡΟΥ οἱ τηϊπᾶ α5 {οπά» {ο αροξίαφΥ. 

Τ]ιο πάάτοςς οῇ Τλανίά ἶ5 αδετίρεά {ο ἴλο Ἠο]γ Ποςί, ἵπαδηχασ] ας Ίο 5 

5 οτἰσίπα]. απί]λοτ, απά να ιο ἀῑσπιίγ οϐ ιο «Ρεακετ οἶνορ αάῑ[οπα] 

πνοϊσΠέ {ο ο εχρορίι]αίίοι. Τπο αποίαίονι ασγοςς γη] ἴἶο Βορίπασίηέ, 

εχεορί ἴαί Όλα Ἰαΐίον οοππαοίς « [οτίγ γοατν” νη(] ιο ποχί νουςα, οπη ης 

Ώιο Ἰπεογπιοάϊαίο Ῥαγίο]ο « γΥποτείονο,) {ου γν]πίοα (οτο ἵ5 ποίμίησ ἵπ πο 

Ἠορτον. 18 15 Ῥτοραβ]γ Έπτονπ ἵπ Ὦγ ιο Αρορίο, Τ]ο σοποταΙ πποπηίης 
ψη] Ῥα [ιο βατηο. ΤΠ {ο οπο οᾳ5ο 16 ΥΠ] ὑπιρῖη Οιαί Όιο Ἠσβτοννς, ν]ιο {οτ 

{ονίγ γοἈγς Ὕγογο νήβιορδες ος ος νγοτ]ς, ἀππίπς ας γγ]ο]ο Ροτίοᾶ ὮΥ 

ΠαδΙέπα]]γ τονο]άπα οοπδίαπ{]γ Ῥγονοκεά ἄο” Ιπάϊσπαίίοα: ἵπ ἴἶιο οί]ου, 16 

ΝΠ] αδεεγέ 1695 εοππιαποο ἀππῖηςσ {ο 84Π16 Ῥοτίοᾶ.-- Οὔ ἵῃ νου. 9 πηοαη8 

λέγε, απᾶ 16 τοπάρτοά ὮΥ ἴῑο Ὑπ]σαίο αὐί.---ἴπ νου, 10 « ΕΚπουνι” 15 αβοᾶ 
1η {ιο 86Ἠ50 ΟΕ γεφαγᾶες, 



ΟοΟΜΜΕΝΤΑΣΑ 

Ἠο]ψ (λορί καίμ, Το-άαγ 1 γε 
Ὑπα]] Ἰοαγ ΙΒ νοῖςσρ,. Πατάση ποί 

γοασ Ἰοαχί5, 45 ἵπ {ο Ῥτογοσα{ίοἩ, 

Ιπ ιο ἆαγ οἳ (οπιρίαίίοι Ἰῃπ Ώια 

ΟοΝ ΤΗΕ 

µερον, ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 

μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς 

ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὸ τὴν ἡμέραν 

τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὗ ἐπείρα- 

9 ν]άενποβ; ποπ γοις {44168 

ἐοπιρίεά πε, Ῥτουεά πιο, απᾶ βαν 

σών µε οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασάν 

11. Τ]ιο έοτα]. {παηβ]αζίου 15, «ἶξ ου ομα]] οπίου α τοαῦ οφἱνα]οπί 
{ο ὅ {ἶιογ β]ια]] ποῦ οπίετ.”.. Το εἰ οοττοβροπάς5 γη ιο Ῥαγίίοιο Ὃν ἵη 

(εμ. αχ]. 29. 
Τε 16 Ἱπαροτίαπί {ο αβοοτίαίη 1π γγπαί 56Ἡ56 {Ἠο {θυπι 2εσί ἵ5 Ίσγο οΠῃ- 

Ῥιογαά. ιο απ ἹπαΙγ. γη] αφεὶςέ ἴα {ογπιίης ϱ οἶοατ νίεν; ο{ 89ΙΠΟ Ῥοῦ- 

Ποπ5 οἳ ἴπο ποχί επαρίου. 
Τ]ιο (τοαί το[ονγοὰ {ο 5 εἰαίοά ἵπ Ναπῃ, χὶν. 99, 99, αἱ 5οα., απά 16 15, 

Οιαί νο απ ρο]ονίησ τασο «Ποι]ά Ρροτῖς] ἵη ἴο ἀθδοτί, απά ποῖ ο ρογηχἰέοᾶ 

{ο οπίου ἴιο Ῥγοπιϊςοά Ίαμά. Τιογ πα] πο 5οο 165” ιοί ὁ αγοαβδες 

οἶια]] {11 ἵπ. ἐς νν]άσνησςς ς ίπονο “ 0ιογ ια] Ὄο οοπδιπηθά απά {Ίοτο 

Ώιογ θλα]] ἀῑο. Τις ἵς ιο πηοαπίησ οϐ πο τοαί ν/μὶοἩ ιο Ἑκα]τηϊςί οχ- 

Ῥοξςος ἵῃ {]ιο {ογΠ15, “ {11ογ 5]ια]] πού οπίου ΙΠίο ΤΗΥ γεδί. Απά Ἱη {ὶς 6οη5θ 

Όλο πνοτὰ γεσέ ἶς ονἰάοπί]γ αφδεᾶ ἵπ Ἐκ. χκαχΗ]. 14, “ ΜΥ Ῥτοδεπορ 54] δο 
Ψ {1 πο, απιά 1 γν]] σῖνο ἴἶιοο γοοέ ; ἵπ Ὠουέ. ΠΠ. 90, “11 ιο Τιοτὰ ανα 

σἶνοι γεοέ ; κ. 9, 10, “Ύο ατα ποῦ α5 Υοί 6ΟΠΊο {ο ο γεδέ απά {0 ἴ]ιο π- 

]ιογἑίαπισο, Ῥι! γγλοπ γο σο ουοτ | ογάαη, απᾶ ἆνγο]] ἵη νο ]απά γ/ηηίο]ι νο Τοτᾶ 

σἰνοί]ι γοι {ο Ἰπ]οτίέ, απά Ίο σϊνοί] γοιι γεδέ {γοπα αἰἰ γοιτ 6ποπι]θς, 5ο {αῦ 

γο ἆννο]] ἵπ ϱα{οίγ 5) οξῇ. 1. 15,  Τμο Τιονὰ πανο σίνει γοιτ Ῥγοίῃτον γεςί, 

απά {Ίογ αἰκο Ἠαγο Ροβεεςςοᾷ ἴπο Ἰαμά.”. Οοπιρ. χχί. 4. Ἰη αἲΙ ἴἼλεςο 

Ῥ]αοο», πΠίςἩ Ρ]αϊπ]γ τοίον {ο φοί]οπιοπ η {πο Ἰπά οἱ Ο9ΠαΔΗ, {ο (ἄτοε]ς 

16 ἴ]λο 5αππο α5 Ἠσογο, οχεορέ {λαῦ βοπιοξίπιες {μο νοτῷ {5 τιδοᾷ. Ῥέπαγί 56επης 

{ο πᾷογκίαπιᾶ ἴἶιο τοςδί 5ρο]κοι οἱ ἵπ {ο Ἐκαΐη οχο]βίνα]γ οἱ {ατα τοδῦ η 
Ἠθανοὴ. {γε πιοαΠ5 5ΙΟἩ τοδῦ α5 1 οΠΙΟΥ, οΥ 5ο] τερῦ α5 1 Ἠαγο Ρτο- 

Ρατοᾶ οἳ ρτονίάσᾷ, νου. 11: απά οἨ νου. 18, μο ἀἰδήπσιίδῃος Ῥοίν/οοη « έπο 

Ἰαμᾶ, πο σοοᾷ Ἰαπά,” πποπέῖοποᾶ ἵπ Ναπι, Χίν. ὸ, Ώου. 1. 96, απᾶ {1ο τος, 

«Τη ποϊί]λου οπςο” (11ο Όγο {οχίς) “ἴψ ιο γνονὰ γεδέ επηρ]ογεά.  Ἐχο]ιδίοη 

{οι {ο φοοΙή ἰαιά ποοοβεατῖ]γ Ππηωρ]μεά οχο]ηδίοπ {οπι ο ἸοανοπΙγ 

ΟωπασΠ αἶδο, οἳ {τοπα {λε γεέ ο ἄοα. Ῥας νο ἰοχίς αρονο οἴίοὰ οἸοατ]γ 
Ῥνονο λαί {ιο 5οἑ]οπποηί 1 ἴ]λο Ἰηπά οἳ ιο Ῥτοτηϊπεά Ἰπλογίίαπος 15 15ο] Ε 

Ώιο τοδί 5Ρο]κοη οἵ. 
Ῥιις ή ἶ6 πο αἲ] ενας ο (πγοαί ἀεποιποσά ἵπ ο ἀοδοτῦ απά τε[ογγοᾷ 

{ο ὮΥ (ο Ῥεα]πι]ςέ Ἱπαρ]ίος. Α5 ιο ρτοτηῖςοα ]απά γ/ας η εππρ]επ ο (αατο 

τοδέ απᾶ Παρρίποςς ἵπ Ομηϊκς ονογ]ακίίπς Ἰάπσάοπα, 54ος α ἀοπιαποϊαοη, 

νἰουνος ἵη ἴιο ]ἰσ]ς αβοτᾶθά Ὦγ Ρτορ]ιοςγ απᾶ οίμετ βοπρίιτα]. αΠαΙοΡΥ. ἵτη- 

Ρ]ῖος αἱςο {ναί {ο Ἠεῦτουν», 1{ ἴιου οοππιιοᾶ απρο]ενίης απᾶ Ἱπιρεπίζαί, 

εἸιοι]ά ο οχο]ιάοά {ἔνοπι ἄοά)5 τοδ ἵπ Ἠσοαγοῦ. Ιπ ις νου ἆοες {1ο 
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10 µε, καὶ εἶδον τὰ ἔργα µου τεσσαράκοντα ΤΩΥ ΝΟΚ {οί Ύθαῦ. ἸμΠονείοτο, 10 

ἔτη. Διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ 1 α5 ρτίονοὰ υΙ( Ολα βεποτα{ίοῃ, 
καὶ εἶπον' ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδία, απά »αϊᾷ, ΤΗοΥ ἆο αἱ πναγς οἳὉ 1π {ιοί 

11 αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς µου" ὡς Ἠσατί, απᾶ Ώιογ Ἠανο πού Ἐπονη 

Πιν Ίναγς. 8ο 1 8παΤο 1Π ΠΙΥ Ὑταί(Ἡ, 11 

βίου οἳ ιο ορἰςί]ο οοπηπιεηί ΟΠ {1ο Ἐ5α]τη, αναϊ]ίησ ΠΙτηςο]{ οἩ ια (Ἰχγοαῦ 

ἀοποιπσθᾶ ἵπ {πο ἀοδετί απά (ο τ1δο οῇ 16 τηπάο Ὦγ Ώανίά, (ο ἴπιρτοςς ΟἨ. 

Όιο παπάς οἱ Περτον ΟἨτίςίίαπς (ιο ἀαπσογ οἱ προ]αεβ απᾶ ιο Γαία] 6ΟΠ5ο- 

4πθησθς ὙΥΠΙΟΗ πηιιδέ γοβι]{ (Πογο[οπη, ΠΑΠΙΘΙΥ (ο {οτ[οϊίατο οϐ ιο οπ]ογ- 

Ἠλθηί οῇ ἀῑνίπο τοςύ ἵῃ Ἠοανοῃ. 

1ο τοσατά {ιο Ἰαπά οἳ ΟππααΠ α5α ΑΥΠΙΡΟΙ οἳ {γρο οΓ Ποαναεπ, νο 5πα]1 

Ῥο {1ο Ῥοίίοτ αὖ]α {ο οχρ]αῖπ οοτίαῖη ρατίίσου]ανς ΠΙΟ τηδέ οίπογνγῖδο Ἱῃ- 

γο]νο 5οπιο ἀῑΠου]ίγ. Έονν τοπάστς οἱ χο 5ασγοᾷ παγγανο ΟΠ Ἠανο Ῥο- 

τηςοᾷ {α {οισβίηπσ Ιαησιασο οϐ Μοβος5 νΊιοη Ίο Ἰαπιοηί5 Πΐ5 οχο]αδίοι {οΤα 

Ώιο Ῥτοπαίδος ]απά, νηποιό ἆοερ οπιοίϊος, αοοοπαραπ]οά ὮΥ ΡΙίΥ απά τοστού 

αἲ ]οαδί, 1 ποῦ ὮΥ α {δοῖης Βοπιθν/μαῦ δίποησοτ, ὅ [ ππαςδί ἀῑο ἵπ (πἱ5 Ἰαπᾶ, 

ΓΣ τηαςί ποῦ σο ονοτ οτάαα; Ῥπό6 γο 5μα]] Ῥοβ5655 μαί σοοᾷ Ἰαμά.”. ῶοιῦ, 

Ίν. 92. Τμο ασε απᾶ νοπεταβ]ο τηαΠ Ἰαά ἵπ δοατΙΥ Π{ο Ππίοτοδίεά Πϊτηςα]{ 
η Ῥομα]{ ο Π5 οΠδ]ανοά ῬγοίμτοἨ, απά ρτοίετγοᾷ ρατία]πο οῇ Οιοῖτ αβ]ΙοΙοη 

{ο οπ]ογίης ο Ῥ]οαδιγος οῇ ο Ἠσγρίίαη οοατί. Ἀοπί Ργ ἄοά ας Ειοῖτ 

ἀε[ίνετετ, Ίο Ἰαά Ρ]οαάσά Όπεν οπᾳ5ο Ῥοΐοτο ΕΠαταοΠ, ἀἰδγεσατάϊπσ Π]5 Ἱῃ- 

ἀἰσηπαίίοι, Ῥεῖπς Ἱπῃασποθά ὮΥ (αἱ Τη μο Ἰπνϊδίρ]ο Ὀπο. Τε ας οοη- 

αποίοά παπα οαῦ οῇ ο οουΠίτγ: σῖνοι (επι α οοᾷο οἱ ἀῑνΙπα]γ Ἰπςααίοᾶ 

Ίαννς, νΥπίσΠ, 1 πού ἴπ αἰΙ τοδροοί5 αβεο]αίοΙγ {ο νετ Ῥοδέ, πα ιο Ῥορύ 

ν/ΠπΙοἩ Ώου οοι]ά Ῥααν; βρεηί (Πο νίσοιν οϐ Πῖς Πο Τη ἐπαῖτ βογνῖοο; Ῥοασῃ 

ευρ]οσίοά {ο αἰΙ ἐιοῖτ Ιπσταίαᾶο απά τοβο]]ίοἩ, απᾶ ἀῑσίοςθοᾶ ἀπτίπσ {οτίγ 

γοααῦ5 ΒΥ ἴἶπο ΠαγάνΠἰρ5 ποσθρβδατΙ]γ αἰίοπάαπί 9Ἠ 850 Ίοπσ α 6οπτδο ΟΕ Ἱαή- 

ἀοτῖης Τπ ιο Αγαβίαπ ἀθροτί. ΤΠ α ννοτᾶ, Ί]κο Οτῖςέ Ίιο Ἰαά Ῥουι « (αἱ να] 

{ο Πάπα νο αρροϊπίθά Πίπη  Απά γοί, Ῥοσαιδο « Πο 6ραϊο ππαά νἰςοά]γ 

νη(Ἡ 5 ρα” νοῃ ιο Ῥοορίο Ἰαὰ “ ργονοκεᾷ Ἠΐ5 ερίη, (Β5. ονΙ, 95) 

{αἴ]]πσ Ἰη οπθ Ιηδίππορ {0 Ποποιγ πο Τουά Ῥοείογο ἴ]ο ροορ]α {Πτοισ]ι α 

νγαηί οῇ (η{1 απιά οἳ οσαοί οβρεάἴσπος, (Χαπη. κκ. 8-19) Πο 15 ποῦ 5ιῇογοά {ο 

οπίοτ {Πο σοοᾷ Ἰαπά4. ο ίοο, α5 γε] α5 ἴἶιο γαβα]ς, πιαςέ ἀῑσ, απιᾷ αῑο ηποατ 

1696 Ῥογάστς, ἵπ {Ἠθ νοτΥ νίον; οἱ 15 Ιαχαγίαπέ Ῥ]οπίγ. 

ΤΤπουν να οοηβἰάςΥ ἴἶιο Ἰαπᾶ οἱ («απααπ 15 α ἴγρο ο/ Ίοανοπ, απᾶ Ἱκσερ ἵπ 

π]πᾶᾷ ο σοπογα] «γπηρο]ίοα] εἰατασίου οἱ νο Ἱγπο]ο Μοραίο βγδίοπη, Ὑθ 
εα]] ο Γαγηίσμοά γη αποί]ογ ΤΘᾶδΟΠ {ο {Πῖς ἀῑνίπο Ρτοεσάιγο ἵπ αάάΙΠοτ. 

{ο ἴἶιοδο οχρΓθΣΣΙΥ δίαίοᾶ ἵπ ένο φαογοά γο]αππο. Ὠουδί]οςς 16 πγας {ο ἴσασ]ι 

Οπής τηοςῦ βα]πίατγ απά Ἱπεροτίαπί Ί6βςοἩ, (μαῦ ἵπ ο Ῥνοβοπύ Βι]]οι δίαίο οῇ 

τηαπ ιο Ίαν οαηποί ]ακ(γ οἳ 5απο(Ιῇγ οἨ εανο. Ἠ/οφος 5ίαπᾶ» ας ἴ]ιο ΤορΤθ- 

βοηίαίἶνο ο{ {1ο βγδίοπι. Ίο πηιςίέ πο Ὀτίης Ίδγαο] Ἱπίο ΟππααΗ, Ῥοσαα5ο 

Πὶ5 βγ5ίοτη σαπποῦ Ῥτίης α φοι] {ο Ἠδανοῦ. «Α. Τοσμαα ἶς ποοᾶσά {ο σαδὺ ου6 
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Τ]ιεγ 5μα]] ποί οπίου Ιπίο ΤΩΥ Σο5δ. ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ µου, εἰ εἰσελεύσονται 
12 Ἔα]κο Ἠοσά, ὈτοίἨγο, Ἰοδὲ ἔΊονο Ῥο ἵπ εἰς τὴν κατάπαυσίν µου. ἈἙλέπετε, 19 

ΒΏΥ οἵ γοι απ ον] Ἠοανί οἱ απ)Ῥο]εί, ἀδελφοί, µήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν 

Ἰη ἀερατᾶπς {ποπι {πο Ἠνίπς (ο. καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῇ- 
19 Βαΐ οχ]οτί οπο αποίµεχ ἀαἴ]γ, νΥἨΙ]θ ναι ἀπὸ δεοῦ ζῶντος, ἀλλὰ παρακαλεῖτε 18 

1έ 15 οα]]εά Το-άαγ : Ἰεδί αηγ οἳ γοα ἑαυτοὺς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, ἄχρις οὗ 

απιᾶ ἀοδίτογ ἴἶο αΠΕΠΙΥ απᾶ {ο οδίαΡ]Ις] {ιο Ῥοορ]ο 1π {Πεῖη Ῥ]ασα, απᾶ Πο ἵ5 - 

Ώιο «γπαβο] οἱ ᾖ/ο5δας, (πο Δανίοιγ ο ἨΊ6Π απᾶ ἴο οΟΠΦΠΘΤΟΣ οἱ {Παῖτ πηοδύ 

ἀοαά!γ {οο. 1 ιο γοπᾶον γνἩ]] οαγοβα]]γ αἰίοιιά {ο ἶιο εἰπαί]αχ Ί15ο πηβᾶο ὮΥ 
οί, Ρα] Ἱπ (α]. ἵν. ο1--91, οἱ εοτίαίη {ποίς ἵπ ἴἶιο Ἠϊδίοτγ οἱ ΑΡταµαπι, Π 
νΠ]] Ῥο ία πποτο Ἱπο]ποά {ο αἀππῖδ ιο ῬτοβαβΙΠίγ οϐ πνπαῦ ας Ἰηςδί Ώου. 

5.14. Τη οοππασθῖοπ νι 15 αρ]οοῦ, { τοίον Ἠῖπα {ο ΤΑΥ Οοπιραπίομ {ο {ο 

Ῥοο]ς οῇ ἄεποβ!», ποίο 90, ϱΡ. 984, 850. 

ΑΝ 5οί]οπποπί ἵπ {ο ]απᾶ οἳ Οππαφη, θα. (προ απᾶ {απ]γ Ἱη 185 οὗ 

ἀῑνϊπο]γ αρροϊηἑοᾶ ὑπλογίίαποο, ἵ ἐγρίοα]. οῇ ἴῑιο Ῥογπησποπέ οπ]ογτωσπέ ο 

Ῥ]ερείηπσς ἵπ ΝΠοςρῖα]”ς ἸΙπσάοπῃ, πο ποσά ποῦ ϱο 5ατρτῖδος (]αῦ ἴ]ιο Ρῄταςος, 

ἔο Ῥο56εςς ΟΥ ἐπ]ογίέ {νε ζαμιᾶ, ἴο ἄιρεζ[ ἵπι 1έ 702 ευεν, απᾶ οίπετς οἱ ἴ]ιο 5αΠ1ο 

εοτῖ, ατα ο/η οτπηρ]ογοά Ὦ} ἴἶιο Ῥτορ]οί5 {ο ἀαποίο Ῥετρείιίγ οῇ τοςί απᾶ 

Παρρίηςςς ἵπ ΟἨ]δ5 ἸΠησάοτα, νοίμετ α5 Ῥοσιπ οἨ θατίῃ οἨ 45 οοηθηιοάἁ 

:ονεγ]ας5Βπσ]γ ἵπ Ἠοανοῃ. Οστίαῖη 16 15, Οιαῦ βαο] Ἰάησιασο ο{ίοηπ 90015 ΤΠ 

οοπηθοῖοις γηίο]ι ὙνἩ]. πο ]α5θγ α Ππηϊαίίοη οῇ {πο τησαπ]ης {ο α Ρογηᾶ- 

ποηί τοβιάσποο οῇ ιο ἨΠοβτοι παθίοηπ ἵπ {ο Ἰαπά οῇ Ῥαιοδίπο, ΤΠὶς ἵ5 

αοκπον]οᾶσοά Ὦ} 8οτηο ος ἴο τηοδύ Ἰοατποά απιά ά]οῖοις οῇ ο Ἠορτοιγ 

πητ]ζους {Ποτηφο]νος. , 1 Πάγο σῖνοη 5οἵπο ΙΠδίταθίοἩς οἱ 0ΐ5 ἵπ τηγ Ῥου]ς οἩ 

Ώιο «ονγ]ς] ἨαρΡίος, {ο νηίο] Τ τηιςέ τοίον. Ἀεο ϱρ. 49,45. Ναί ἵ5 καἱὰ 
εἴίλου Ίιογο οἨ {Πογα 15 ποῦ ποσσββαγΙ]γ αἲ νατίαπος πα (ο ορίηῖοι οἱ {πο 
ᾖήγο τοςίογαΊοη οῇ {1ο {αγ {ο ἠοῖν οὗ Ἰαπά, αἰίοισῃ νο τοσατᾶ {ο 

ΤΩΔΠΥ ῬγορΠοίίο ραβρασος γγμίοἩ αγο 5αρροδαᾷ {ο βαδίαίπ {Πὶς ορίπίο, ἴέ ΤΠΑΥ 

βογνο {ο 5αΠοίίοπ α ἀϊοτοπί Ἱπίογργείαίίοῃπ.  ΟστίαΙΠΙγ 5ΙΟΏ α τοςίογα(ῖοἩ 

οβηποί ΡοββίβΙγ εχ]μαιςύ {ο {π]] τηοβπίησ ο8 816 Ῥᾶβδασος. 

12. “ Απ ον!] Ἰοατέ οῇ ππρο]ΙοΓ:). Ἐλίλοτ α Ποατῦ πηθᾶο εν] Ὦγ πηρο]ίαξ 

απᾶ {1ο τοσκ]οβ5ηθςς ν/ΠΙοἩ 16 οοσβδΙοΠ5Σ οἳ απ ππρε]ενίηςσ, πηϊοκεά Ποατί, 

Τ]ο Ἱπβάο]ίγ 5Ίονγς 1{5ο]{ ἵπ {ο αροδίαδγ {οπι (αοά Ἰππιοβ]αίε]γ α{ἴογ- 

σ/ατᾶς τηοη/{]οηθᾶ. 

12. «Νίο 16 ἶ5 οα]]οᾷ {ο-ἄαγ :. Τηαί 5, ν]ῖ]ο ἴο Ἰαησιιασο οῇ {1ο 

Ῥεα]να ἵ5 αρρ]ίσοαθ]α, νο] ἵ5 οαπἱνα]οπό {ο δαγΊπσ, νηῖ]ο ορροτίιπΙίγ ος 

ταρεπίαπσο πιά Εεἰ( 15 αβονᾶσάς γν]ίοἩ 15 αἱνναγ5 τεργοβοπίεά ῃ Βοτϊρίιτο 

5 ία Ῥτοδοπί ππο, 
14. Τεγόναµεν οχργοβθαος {ο ραςέ αοῦ οῇ ανίπσ Ῥεοσοπαο Ῥαγίακοις ο 

Ομτῖςέ απά. 15 οοπππαησθ, απά τηαΥ Ὄο ραγαρμγαδοά {Ἠ15, ΄γγο οοπβίπαο {ο 

Ῥο.. “Το Ῥοσίηπίπσ οῇ οι’ οοπβάσπορ ς” Ομαί 15, ουσ οατ]γ οοπβάθπσοθ ΟἨ 

ΟΥ 6ΟΠΥΟΘΙΡΙΟΠ {0 {1ο (ἄοβΡε]. 
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τὸ σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνθῇ 

14 τις ἐξ ὑμῶν ἁπάτῃ τῆς ἁμαρτίας' μµέ- 

τοχοι γὼρ τοῦ Χριστοῦ γεγόναµεν, 

ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως 

1ὅ µέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωµεν' ἐν 

τῷ λέγεσδαι' σήμερον, ἐὰν τῇς φωνῆς 

αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς 

καρδίας ὑμῶν, ὡς ἔν τῷ παραπικρασμῷ. 

16 ἘΤίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν : 

ἀλλ) οὐ πάντες οἱ ἐξελδόντες ἐξ Αἰγύπ- 

17 του διὰ Μωῦσέως; Τίσι δὲ προσώχδισε 

τεσσαράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ἁμαρτή- 

59 

Ῥο Πανάσπεα (Ἠλτοιρ] έἶιο ἀεσοϊ([ι]- 
ηθ55 οἱ 8η; ({ου πε αγ πιαᾶο ραυ- 14 
ίακετς οἳἑ Ομτ]δέ, 1 νο Ἰο]ά {ο 

Ῥοσϊππίης οἱ οισ οοπβάεπορ δίοαᾱ- 
{πδέ ππίο ιο επά :) νγῖ]ο 1 15 εαἷά, 1ὅ 

Το-άαγ 1 γο πν]] Ίοαυ 5 νοῖςσς, 

Ἠαγάση πο γοιγ Ἰθαχί5, 45 ἵπ ἴἶια 
Ῥγουοσαίοῃ. Του 8οπ1ς, ΕΠ {ογ 16 
Ἠαά Ἰοατά, αἷά Ῥτογοκο; Πονροῖς 

ποί α]] ελαί «απηε οαίέ οἱ Βσγρί Ὦγ 

Μοβε. ἘΒπί νι νλοπι γγα5 Ἰε 1Τ 
βτιενεᾶ {οτίγ ΥοαΙ52 τωαδ ἴέ ποῦ 

σασιν, ὧν τὸ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ: νὰ Έιοπι ια παά εἴπηοά, πορθ 
σαγοα55ος {6]] 1Π {ιο πηΙ]ἀάσγπθδβ. Απά 18 

{ο νοπα βπγαχε Ἡε ἐἶλαί {Ίεγ »ποα]ά 
ποῦ οπίθυ Ιπίο Ἠ5 ταρί, Ὀαέ {ο ἔπεπαι 

Ένας Ῥε]μανεά ποςδ ᾖῥῬο γα ςεο {μαί 19 

Ειεγ οοα]ά ποῦ επίαγ ἵπ Ώεοβαδο οἵ 

πηῬο]1αί, 

15 Τίΐσι δὲ ὤμοσε μὴ εἰσελεύσεσὺαι εἰς τὴν 

κατάπαυσιν αὑτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἀπειδή- 

19 σασι; Καὶ βλέπομεν, ὅτι οὐκ ἠδυνήδη- 

σαν εἰσελὺθεῖν δὺ ἀπιστίαν. 

15. ὙΥατίοιις οοηβίγιο(ῖοης ΟΡ {Πί5 γουςε Ίαγο Ῥοεπ οῄοτεά, ΊΤ]ιο τορεί]- 

ἄοπ οἱ {μα αποϊαξῖοπ Ιπ νοτ. Ύ νΠῖοἩ 15 Ιπίτοάισεά 1Π Όιο {ΟΤΠΠΕΥ Ἠαἰ{, Πα5 

Ῥδεπ {Ποιισ]ᾖί {ο Το {ο]]ογγεά ἵπ {πα Ἰαέ{ου Ὦ} ἴἶο αι]οτ”5 ΟΥ οχλοτία{ἶοπ 

αχργοδςοᾶ ἵηπ {16 γγοτᾶς Ὀείοτο φιιοίθά ἵπ νετ, 8. Τ]μο Υ]ο]ο νου5ο Ία5 Ώοσῃ 

οχρ]αϊποά ἵπ οἼο5α οοπηθοίίοπ γη] πο 14011. ϱΊλο ατο ρατίακους οἱ Ομτῖςί, 

Ρτονίᾶοἆ γγε Ἰο]ᾶ {ας5έ ὅτο,, γ]ή]α 16 15 5αἱά, {ο-ἆαγ ὧο. Αποίμον νίου εοἩ- 

πουίς 16 ντα νου. 16. ἔπις: «Ποπ {ο Ῥεα]πιϊςύ τείοις {ο ἴἶο (μτεαῦ ο ἄοᾶ 

ἵη {ο ἀθδετί, Ὑ]ο Ύγοτο {6Υ ἰαῦ Ῥγουοκεά Επι «ϱΟοπηδίάον ιοῖτ οοπαῖ- 

ἄοπ, {πο {ανοιϊ5 {ογ ἸἨαά τεσοϊνθοᾶ απά ιο ριπἰδητασπίς {που Ἱποιγγος. 

Ὑοιγ οοπαΙ6ίοῃ ἵ5 ἵῃ 5οπιο τοβροοίς βἴπι]αχ, απᾶ τΏ8Υ Ῥεσσπιο 5ο ἵπ οίμογς. 

Πέ τιαγ Ὦο σγαηίοά ἴλαί απΥγ οπο οἱ ἴλοςο οοηδίταςίῖοης αβοτᾶς α 5αίαῬ]ο 

8οῃ5ο. Ῥιΐ 1 ίπ]ς ιο τποδί παίιγα] 15 Ολα νη]οα τηα]ος ο 14{Ἡ νοιδο 
Ρατοηί]ιοίίσα], οοπηεοίῖπσ ἴ]μο 191 απά 154 ενας: /Ἐχποτί οπο αποί]ος 

π]ί]ο ορροτιπῖγ οΏο», Ἰεδί ΑΠΥ οπο Ῥο Πανγᾶσπεᾶ Ὦγ ἴἶο ἀοσοϊμ]ποςς οἳ 

ϱἵη,) 1η ἷΐ5 Ῥοΐπσ εαϊά {ο-άαγ ὅσο,, Ὅμαί 15, νη]ο 51οἩ Ἰαησιασο ἶ5 αρρΙίσαΡΙο. 

16. Το Ἐπσ]ίείι (ταπς]αίῖοι, 6 5οπηο ὅτο, Πουγροῖέ ποῦ «1/2 ὅσο., ἶ5 {Γεερ]ο 

απᾶ ν]μοαέ ροίπί. Το 5αγ ἐλαί 5οιπο ἨΠερτοιν5 Ρτονοκοά «οά ἵ5 α πδε]οβς 

ταροίΐοι οῦ νγμαί Ἰαά Ῥεσπ φαἰᾷ Ῥοίοτα; απᾶ ἴ]λο ααίοι, « γοῦ πού αἰ],” γε 

Ώιογο νγοτο οΠ]γ ἴννο οὐ ἴγες οχοορίίοη», ἵ5 βησίά. ΈΤμο Ῥοδί εοπηπιεηίᾶ- 
{ους απο σοποτα]]γ αστοεςὰ ἐἰαῖ σίνες 5μου]ά Όο τοπάστος 10ῇο, απᾶ ἴ]ιο οἶαιιδα 
Ῥα απάαιρίοοᾶ Ἱπέογγοσαί(ιναε]γ. Αλλά πιαγ Ἠαγο ο πποαπίης οῇ {Γ]γ, Ἱη- 

ἀθεᾶ, α5 Ῥογμαρς ἵπ Τικ αν. 8. ἜΤ]ο ναςί πι] έαᾶο οῇ πο τεβε]5 Ἠαά πο 

ἵπβισπου ἵπ Ῥγοβπσίπσ Ἱπηπππηϊέγ {Γοπη {1ο (Ἠγθαί οὐ 1ΐ5 οχοσπίον; ποϊίμαν 

σι] (ιο οχίοηκίνοπο»» Ο6 αΏ αΡΟΣίΑΡΥ τηϊεἶσαίο [ο 5ουογίίγ οἱ ἴἶιο ραπίςῃ- 

τηοηίέ {μαί τηυκί {ο]]ουΥ. Οοππρ. 1 095. χ. ὅ. 
19, Τος ἀπειθήσασι ΤηΒΥ Ὦο6 ἰταηβ]αίοᾶ ! {ο Όπα ἀἱδορεάϊεηί, Ῥαΐ 165 4550- 
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ΤΥ. Τιοί ας έιογοίογο {ραν, Ἰοδέ α Ῥγοπι- 

1εο Ῥεῖπς Ἰα[ί 15 οϐ οπίοτῖης Ἱπίο Ἠϊ8 
χοβί, ΑἨΥ οἱ γοι Αλου]ά βοοπι {ο 
εοπιο αἸογί οξ 1. Του απίο 5 γα 
ἔο ρο5ροα] Ργοασλοᾶ, α5 νγε]] α5 πη{ο 

επι; Ὀτέ ἔλο ποτά Ῥτοπομοᾶ ἀῑά 
πο Ῥτοβί (παπα, πο Ῥοΐπς πη]χοᾶ 
να {αι 1π ΈΊλεπι ἐλλαί Ἠοανα {ἤ. 
Ἐοχ πα ὙΠῖοὰ Ἠανο Ῥο]ονοεά ἆο 
οηῖου Ιπίο τθρδί; α5 ο ρα, Α5 1 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΝΥ ΟΝ ΤΗΕ 

Φοβηδῶμεν οὖν, µήποτε, καταλειπο- 1Υ. 

µένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

κατάπαυσιν αὐτοῦ, δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν 

ὑστερηκέναι. Καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισ- 
, ΄ υ - ᾽ ΄ ᾿ 

µένοι, καδάπερ κἀκεῖνοι" ἀλλ οὐκ 
Ἅ ΄ ς ΄ - . - ΄ 

ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, 

μὴ συγκεκερασµένους τῇ πίστει τοῖς 

Ἑϊσερχόμεδα γὰρ εἰς τὴν 

πιστεύσαντες, καδὼς 

ἀκούσασιν. 

κατάπαυσιν οἱ 

εἴρηκεν' ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ µου, εἰ 

κο 

Ἠανο βποτπ η πιγ ντα, 1 {1ογ 

οἴαίίοη νγ]θ]ι ὅ πηῃο]Ιος”) ἵη ἔἶιο ποχέ νοτςο, απά νγῖθι {αἱ απᾶ « Ῥε]ενοις” 

ἵῃ Ἱν. 2, Ὦ, 8ὖο ἀοοϊδινο ἵπ ϐἈνοιτ οἱ οἳς Ἐησ]ίδα νετδίοη, {ο ἴπεπι {αυ 

Ῥε]ονεά ποί.” 
19. Καΐ, ἄνας, 

ἵν. Τμο οοηποσίίοι ο Επῖς ομαρίαν γι ναί Ῥτεσσᾶες ἵ5 5ο Ἱπῆπηαία, 
Όιαί οπο οαηποῦ Ῥιαΐ οχργοςς Ῥοί] τοστεῦ απά 5ατρτίδο {μαί α πονγ οπο 5οι]ά 

Ἠανο Ὄσοι οοπηπηθηοσἆ, Τ]ο απ{οτίαπαίο ἀῑνίδίοη ἆοος ποῦ Ποτο, α5 16 {8- 

ᾳποπ{]γ ἄοθς εἱδο]ιογα, 1ΏΔΣ ἴο 56Ἠ5ο, Ἠ]ίο 15 {οο Ῥοτερίοποις {ο Ῥθ 

εαςῖ]γ ο,βοιγεᾶ. 
1. ἨΙς τοδί, έλαί ἶ5 ἄοᾶ”5 τοςί ἵπ Ἠθανοη, οἱ π/πῖοα (ιαί ἵη {ο ργοπαϊδοᾶ 

Ἰαπά γνας α Ύρο. Δοχκῇ ἵ5 οπαρ]ογοᾶ {ο 5οβίοπ {1ο {πουρῃί οἱ β]το. Ἡ 

16 ἀβιου]έ 1 ποῦ ἱπιροββίῖρ]ο {ο (γαπβ]αίο Ἱ6. 19 οογίαΙπΙγ ἆοο ποί ἁοποίο 

βοεποῖπς {ο {1 απιά ποῦ ἴἶιο γεα[ίη. Εετηαρς 16 τιαγ ο οχρτοββεά ἴη 5οπΏθ 

ει; Ρήταςο α5 {μί5: «Ἱεςί ὮΥ 8οπιο ΡοδβϊΡΙίγ αΠΥ οῇ οι ΤΙΔΥ αἴἴοι αἲ 

{οτ{αῖς 5 Ρτοπιδοᾶ τορί. 
9, «Ἐου ντο ἴοο Ἠανο σ]αά (ἰάίπσς Ρτου]αϊπιθά {ο 115 α5 {αγ αἱςο Ἰαά.) 

Τ]ιο αππουποσπιοπ6 {ο ΟἨτϊκίαπς Ίστο 5ροκοπ οἳ 15, οἳ οοασ5ε, {μαί οῇ ία 

(.οβρο]; ἰῑλαί εαῖά {ο Ἠανο Ῥοθυι πηαᾶο {ο {πο απεϊοπί ἨοΡγανης ἶ5 {ο Ῥτογηἶςθ 

οἱ τοδύ ἵηπ ΟαπααΠ, {οσοί]ᾖογ γη ο {Ποτοῦγ αάπαρταίθοά εἴαγπα] τοδύ ἵπ 
Ἠσανοῃ. Απά ἐλῖς 5 ποίμίης Ἰα5ς (απ (ο «οβραΙ. ἜΤ]μο οπΙγ ἀἰῆετεπορ 

Ῥοίνγοσπ ἴ]ιο (πγο οπδος ἶ5, ἶιαῦ ἵπ {ιο οπο {ο ρτοπιῖςο ἶ5 Εα]]ετ απά τπογο ᾱἷς- 

Ὠποί, απά 1ο σγουιάς απά οπ 5ος αι τοδη]ύ5 οἱ 16 πλογε «]οατ]γ ἀονε]ορεᾶ 

Όναι. 1η 1ο οἴμον, Τ]αῦ ιο αποϊοπί ρα(τίατοἩς απ οἴμοι Ἠορτονγς Ἰοο]κεᾶ 
Ῥογοπά Οίς γνοτ]ά {ο α Ποανομ!ΙΥ ἶ5 Ρἱαϊπ]γ ἀθο]αγοά 1η Η ευ. χΙ. 10, 19--16.--- 

« Ἠλοτά οἱ Ποατίπς,” (αῦ 5, οῇ ἴἶιο τοροτί; αοσοιπέ ν/ηίομ {Ίου Ἰοατᾶ, 

Οοπαρ. Ώου], χ. 16, 11, υ]ι ]ρα. ΗΠ1, 1. 

3. Τ]ιο απί]ος Ἠαά ]μςέ 5ίαίοά νγαπὲ οἱ ΠεΙ(]ι α5 ο «π1156 ΥΥΊΥ {ιο Ργοτῃ- 

Ίςο πηΔάο {ο {ιο Ἰοῦτουνς ἵπ ίμο ἀοδοτί αῑά ποί Ῥοπεβί ἴοπι. Τηϊς ]οαάς 

μΐμα {ο Ίαγ ἆον α- ΡΓοροίίοη ο ναςί Ἱπιρογέαπος:  Εου ο Ῥε]ίονοις, 

(ΠίοταΙ]γ, Ψ]ο Ίανο Ῥο]ἱοναά,) ἆο οπίον ΙΠίο {ιο γοµί... Πο αβΠΙς ἴΠο 

σοπογα] Ρηποῖρ]ο, ναί {1181 ας αναγς Ῥθυῃ πο οοπά]έῖοη αἰίασμοὰ {ο {πα 

επ]ογπηεπύ ος ᾷοᾷ)5 τοδί, Τ]ο Ῥτοποιη τ0ε ἶ5 ποῦ Ππαϊθοὰ {ο Ῥ6Γ5ομς Οἱ ΑΠΥ 
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εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν µου" 

καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς Κόσ- 

µου γενηδέντων. ἈἘΐρηκε γάρ που περὶ 

τῆς ἑβόδόμης οὕτω" καὶ κατέπαυσεν ὁ 

δεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάν- 

β]α]] οπίεν ΙΠπίο ΤΗΥ τοδέ: αἰίλοιρ] 
πο γγοτ]ς Ὕνοτο Επῖδμοά {ποια ιο 
{οππάα{Ιοη οἳ λε υνοτ]ά. Έον Ἱιε 
6Ρρα]κο ἵπ α ορτίαῖη Ῥ]αςς οῇ ἴ]ο βου- 
οπίἩ ἄαν οἨ {18 νδο, Απᾶ (οά ἀῑᾶ 

ὅ των τῶν ἔργων αὑτοῦ' καὶ ἐν τούτῳ 

πάλιν’ εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατά- 

χοβῦ ἴ]ιο βογοπία ἆαγ {ποπ αἰ] Ἠῖ5 
ἨΟΙΚ5, Απά ἵῃπ {5 Ρίαοε αδαῖἩπ, ὅ 
1 Ώπεγ αλα] επίος Ιπίο πιγ τος. 

Ῥανοι]αν ρετῖος : 16 5ΊούἨ5 πο αβδοοϊα{ῖοι ο (Ἴο5δο 5ο ἀοδίσπαίοά γη] οαοἩ 
οὔμοι ἵπ οη6 οοπηπηιηΙϐγ. 16 πιαΥ τοίος {ο ασο5 Ῥραδί οἳ {πί1το, {π ΌΏοιῦ, 

γ. 24, “ ο Ἠανο οστά απᾶ ὅ 10ο Ὠανο 566Π’) ἶ5 βοᾷ οῇ {ιο {ΟΥΤΠΟΙ 5οΠοΤᾶ- 
6ο, οἱ νοπι Υ6τΥ {ου νγετο Πγίης αἲ {ο ἴππο οἱ {ιο αἀάτορ». Απά 1ο 

οοΠ/{οβ8ίοΠ Ιπ Χαν]. 6--, ἵ5 {ο Ῥο τπαᾶο ὮΥ αἲ] 5ιρ5οφιιοπό σοποταδίοΠ5, Ψ11ο 

ἵη τουοσηἱίησ {1ο σοοάποςς οῇ ἄοά {ο {είν αποθδίοτ», 5ροαίς α5 1{ 416Υ Ὕγοτο 

ἴπο Ἱπάϊνιάπα]5 (Πεπηδο]νος {ο νΏοτηα 16 Ἰαᾶ Ώουπ οχίοπάσα. {ΖοοματίαΙ, ἵπ 

αἀάτοβείησ Ἠὶ5 οοπίεπηροτατίος5 αἴἴαί {ο οαρίϊνΙόγ, δες {ἱ5 Ἰαησιασο: “’ α5 

Φε Βοᾶ ἵπ {1ο ἆαγ5 οἳ Ὀσσίαλμ Ἰάπςσ οῦ πάς], χῖν. 55 γγ]ο] νας 5ονοτα] ο6- 

υατῖος Ῥοίογο. Πο Ῥτοβροσίίνο πδο ο{ 5ιιοἩ Ἰαησιασο αΡροατς ἵπ Ἡρῃ. ἵν. 
19: “ απ] ε αἲ] «οπιθ {0 α Ῥετ[οσῦ ΠΠ” ὅτο., το[εττῖης {ο α »ίαΐο οἱ Ομτῖς- 

ἄαπ οματασίοτ απᾶ Ῥ]ορεῖης »ὐἴ]] {αίατο. Απά 05 1δασο ΠΊΑΥ ο αρρ]ῖεά {ο 
Πηδααίο 1 Τ]ε5ς. 1ν. 15, 17, π]σγο, “10ο πιο 81ο αϊνο” 15 οφυϊνα]οπί {ο 

Ώιοςα ος ἴο Οµηδίαπ Ώου νο ενα] Μιαραὶςύ προη οατί] αἲ ο 6ππο το[ετγεᾷ 

ιο. 366 βίου: ἆθ 5εη5α Πἰδίοτῖοο, Ὦ ΧχΙ, ποίο 1859. Τη εἰϊ]ίπς απΠαΙοΡΥ 

ψη(Ἡ {πο τηθαπῖηςσ οξ ἴπο οχρτοβδίοη 1η {1ο {οχί 15 ιο Ίαησιασο οἱ ΟἸεπιοπό 
οἳ Ἠοπιο ἵπ Πΐ5 αἀπιῖταρ]ο Ἠρίδί]ο {ο πο Οοτπήαης, 5οοῖοι 95, αἲ {πα 

οἶοδο: “Ίο ατα ποῦ Παιςαβοά Ὦ} ομ15ε]νας, ποϊίμεν ὮΥ οἳτ ο/η νηδάοπα, ΟΥ 

Κπον]οᾶσο, οἳ ΡΙ6ίγ, οἵ πα νγοτ]κ ΥΙΟ νο Ἠανο ἆοπο ἵπ Πο]ποςς ο{ μοατί; 

δωέ ὃν Γαὐ]ι, ὃν ολιτον «4ἴπείφ]ιίψ «οᾶ ναί] Γιδϊεᾶ αἲῑ πιει ου ἐλιε ὀεφπ- 

πρ. 

Τ]ο απί]οτ οογίαΙΠ]γ ϱΠΙΡΙΟΥ5 {πε νγοτά γεδέ Ἠετο {ο ἀαποίο {ιο ἨοαγοΠ]γ 

ἸηΠοτίίαηπσο. Το πον Ῥτοσθεάς {ο 5ΠΟΥΥ (λα ἐπί 15 ιο ταςδί νῖοῖ « ιο 

Ἠο]γ ος ας ἵπ νίαυν ἵπ {ιο Ἐρα]πι. Τ]ο τοπηατ]κς {ιαῦ {ο1ού’ Ἠανο 
Ῥθοι. 5αρροβοᾶ {ο Ῥο Ιπίεπάσά {ο Ῥτουο {πο Ροϊπίς, Πτδί, ελαί {1ο τοςί ἵπ- 

{οπάθά ὮΥ {ιο Ἑεα]πηϊςέ ἵ5 ποῦ ο καβΡραίῖσα] τοδί; Ποϊίιογ 8οοομά1γ, ἶ5 16 
Όιο τοδῦ ἵπ ἴο Ἰαπά οὗ ΟαπααΠ. Βαΐ {ο οπίοτ προῃ ΑΠ αγσαπιοπί {ο οδίαΡ]Ιδῃ 
Όιο {οΥπΠιαΥ Ροϊηέ, 8ο6ΠΠ5 α ΥΕΤΥ σταζαϊίοις απά ΠΠΘΟΘΡΣΑΤΥΥ Ίάροιτ. 16 ἶ5 

Ἱποοπορίναβ]ο ἴλαῦ απγ Πεῦτον οοπ]ᾶ ποοᾷ ανἰάσεπος {πα α ὙγασκΙΥ τοδῦ, 
ν/]οἩ Π5 απορςίου5 Ἠαά Ῥουῃ οπ]ογίπσ {ποπ παρ Ἱπαπαοπηοτία], πας πο ἐλαῦ 

νηιίοἩ πο Ῥκα]παϊςε οχ]οτί5 Πίτα {ο απάεανοιτ {ο οῬρίαϊπΣ ποϊίιοτ ἶ5 16 

εγοάΊρ]ο ιαῦ (ο 5αστεᾶ Ὑτίίοτ υγου]ά γγαδίο Ἰής πιο Τη 51ο αἩ αἰίοπαρί, 

Τ]ιο ν]θ]ο αγσατησπέ 56εΊη5 {ο ο ἀϊγοσίοά {ουγατάς (1ο Ιαΐέον ροῖπς. Τμαῦ 

Ες ἶ5 οογίαΙπ]γ {ο Ἰοαάΐπς {]οιισἡέ πιςδέ ο οργίοις {ο ΑΠΥ 916 ΝΟ ϱ316- 

{Η11γ τος ἴ]ο {οἱ]ογγίησ γευςος {ο ο 1011. ἜΤ]ο Ῥτοσΐο Ῥοστίης απᾶ ἵη- 
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Βοεῖπςσ {Πιογοίογο 1έ τοπιαϊποί]Ἡ {]αί παυσίν µου. Ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται 6 
ΒΟΠ1Ο πηιδί οπίοτ {]οτοῖπ, απᾶ {Πογ  τινὰς εἰσελὺεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότε- 

{ο ὝΠοπι 16 να Ενςέ Ῥγοασ]εά ϱΠ- µϱρον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλδον δι 
{οτεᾷ πο ἵηπ Ώεοαμςδο οἱ απΏε]οξ: ἀπείθειαν, πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, Ἰ 

σήμερον, ἐν Δαυῖδ λέγων μετὰ τοσοῦτον 

χρόνον (καδὼς προείρηται). σήμερον, 

Ἰ. Αραϊη, ας Ἠπηίεί α ορτίαϊίπ αγ, 
ϱαγίπρ ἵπ Τανιᾶ, Το-άαγ, αξίοτ 5ο 
Ίοπς α πιο; (α5 ἵέ ἶ6 εα1ἆ) Το-άαγ, 

{οηίῖοι οἱ (μα Ἰαΐέοτ Ἠα]{ οϐ ο θά 5 πο ΥοτΥ οἶσατ. {[Γ καίτοι Ῥο (1αἨ8- 

Ἰαΐεά, απά ὑιαεεα, ναί ἵ5 « παπιεῖη,”. αἱ Βπατί οοπ{ςμᾶς, ἴο Ῥαδδασο ΤΙΑΥ 

Ῥο ραταρμταδαᾶ {πας Ίος παππαΙγ Γοπι (οοπηΡ. Πο οἡῖρείς οἱ ιο Ῥγερο- 

βἰθίοπ ἵπ Αοίς 1, 4:) ιο γγοτ]κ ν/ΠΙομ.Ίνογο τηαάε αὖ {πα ογοαίίον :) ἐμαί 15, 

ειΙοἩ τοςέ α5 οά Πἱηδο]ῇ 15 τορτοροπ{οᾶ α5 οπ]ογίης ἵπ ο. ἤ, 9,9. Τις 

Ομῖ5 Ροτίϊοη ο6 {ιο νουςο απἀ ἴἶλο ποχί (ηνο Υ6Γ565 ΠΙΑΥ ἀοδοτῖρο (1ο παίατα 

οῇ Επί ἀῑνῖπο τοςέ, ἀοποίοά Ὦγ ἴπε Ῥεα]πιϊί ἵπ ιο ρηγαδο «τηΥ τοςδ,. 

Όλο Ίπογθ δια] τηοπηῖησ οῇ καΐτοι Ῥο {ο]]ονοαᾶ, “ απᾶ γοαί, πογετί]μο]οςς, 

αἰίποιςῇ,”” νο πιαγ αἀορί ἴ]λο νῖου οὗ ΤΠο]ιοῖς 5 οχργοςδοά ὮΥ Ὀτ, Πορίη- 

6ΟΠ ἸΠάθΥ {1ο γνονά: “Του 5Πα]] τοῦ οπίου Ιπίο ΤΩΥ τοδί, {ιο γγοτ]κ Πενοτ- 

(λε]οςς Πανῖπσ Ῥαυπι βπ]δ]οᾶ {γοπη ἴο {οππααίίοη οἱ ἴπο νγοτ]ά; ναί 15, ίππο 

ΤΘΑΞΟΠ ΊΥΠΥ {Πογ ἀἱά ποῦ επίεγ Ιπίο ἄοά”5 τοςύ ας ποί {μαί 5 τοδῦ άῑά πού 

πει οχἰςέ, {ο 16 Ἰαὰ οχϊῖςίοᾷ {γοπα ιο {οππάαίοπ οξ {πο νγοτ]ᾱ, νου. 4. Ας 

ἔδιεη ἀἷά ποῦ οπξου 1π, αοά γαι τοπονγ5 Πὶς Ιηνιθαθίοπ.” 

6, Ἱ. ᾽Απολείπεται, τοπηαϊπαίπ:  Ῥοΐγοο Υοετγ ]αδίγ τοτιατ]5 {παί 5 

ψγοτᾶ ἶ5 ποῦ {ο ο απᾶεγείοσᾶ ἵη α ]οσῖσα] 5οη5ο εᾳπἱνα]επέ {ο, {έ /οἱίοιος ») 

απᾶ 5 ἶ5 ονιάσηέ Ώοπι 165 αξο Ιπ νογ. 9. Τέ 15 {λε γεδέ Ὠναί τοπιαϊποί]ι, οὗ έλα 

γοπιίκε οἳ {πο αἀππϊςδίοπ οί Ῥο]ϊανοτς Ιπίο 16, πγπΙση 15 Ἱππρ]ες ΤΠ ιο (τοαί 

Όιαί ππρε]ίονετς «Που]ά ποῦ οηίοτ. 

Οοιηπιεπία{ους αῑ[ον τηπο] τοβροσίίπσ (ἶιο οοπδίπιοξίοη 06 {οδο νΥεγςος, 

Βοπ1ο Ρίαςο Ἰ--10 ἵπ α ραγοπί]αςῖς, απᾶ οοπποσί {πο θί1 απά 1141. Ῥαΐ ἴ1θ 
τηαπ]{ο»ύ ]οσϊσα] Ἰπίοτοποο ἀτα νι ἵπ Όιο 9ί1 15 ορροδεά {ο 50Π α νίευγ.--- 

ύπατί 5ΙΡΡΟΡΕς απ τρείς αἲ ο οπὰ οῇ {1ο γουςο, Πίο Ἆο 5αρρ]ίος5 {πις: 

«Ἡν (οον» ας Ῥε]ίονους οπΙγ οπη οπίθς 1Π, (6οτηΡ. ΥοΥ. 95) οἳ ταί1ος, 16 

{ο]]ουνς (λαί α τος τοηθίης {ον Ῥο]ίονοις. «(Οοπαρ. νοτ. 9... Ῥπΐ 1έ 15 ποί αὖ 

811 Ῥτοβαβ]ο (λαί Ὦ}γ οπη(θῖης 51ο. απ Ἰπίογοησο {πο τίς πγου]ά Ίοατο ῖ5 

βοηίεποο 5ο Ιπιροτίοοῦ, 1 οοηδἰάεΥ ιο {οονΊπσ οοη5αποίῖοη α5 Ῥτοίοταβ]α 

{ο οιλου, Ας {ιο γοςί ἶ5 τοςεγνοά {ο Ὃο οηίετοά Ἰπίο, απά Ίο ο]ά απΏο- 

Ἰανοις ἀῑά πού επίον ΙΠίο ἐῑιαῦ νιὶοι ἄοά Ἰιαᾶ ρτοπηῖκοὰ {Ἠοπα ὮΥ Μο5ο», 

{πο αΡρΙτῖό (μτοισ]ι Τλανιά, Ίοησ αῇίογ {ιο {οΥΠηοΥ {ητοαί Ἠαᾶ Ώσεῃ γοτίβεά 

ὮΥ εχο]αάἶησ ιο ππβο]ονῖης τασο 1π πο ἀοδοτί, ππατ]κ5 ού αραῖπ α ἀαβμηϊία 

Ροτῖοᾶ, ἀπτῖης γνπίο. ῬτοραχαίίοἩ. πασης Ῥο τηαᾶο {οΥ ἴἶιο οπ]ογπιοπέ οἳ 

6ος” τοδί, απᾶ η ν/πΙοἩ ἄππο οῇ ιο οΏοτ οϐ τπθτογ απᾶ {πνουχ {19 Ῥεορ]θ 

46 οχ]οτίοὰ ποῦ {ο Ῥεσοπιο οραγαία..  Τμο τοροβϊίοπ οϐ 5οπ1θ Ρηταδος ἵ6 

Ἱπίοπάσα {ο Ίπαργες {ιο 5αμ]οσί, απά τεροΒίοης πού ἀῑδεπιί]ατ τπαΥ 6 



ΕΕΙΡΤΙΕΡ το ΤΗΕ ΗΕΒΒΡΕΥΝΝΕ. 

ἐὰν τῆς φωῆνς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ ᾖ Ἴ 1 γο ν]] Ἠσαχ Ἰ]5 νοῖσα, Πατάσπ ποῦ 

θὸ 

8 σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν. Βἰ γὰρ γοιχ Ἰεαχί5. Του 1ξ πρι αά ρῖνει 8 

αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἴἶνοπι τοβί, ἴπεπ γγοπ]ά Ἠε ποί α[ἴοτ- 

ϱ ἄλλης ἐλάλει μετὼ ταῦτα ἡμέρας. ρα Ὑατὰ Ἠανο 8ροκοι ο αποίµογ ἆαγ. 

ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ Τμετο τεπιαϊπείἩ {]ιογοίογο α τοδί {ο 9 

10 Θεοῦ. ὍὉ γὰρ εἰσελδὼν εἰς τὴν κατά- Ίο Ρροορ]ε οἱ (οα. Του Ίο ἴῑαί ἵ5 10 
παυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν οπ{οτοἁ Ιπίο 115 τοδί, ης αἱδο Ίαξ]ι 

ἀπὸ τῶν ἔργων αὑτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν οραβεὰ {γοπι 5 ΟΠ ΥΟΓΚ5, α5 (οά 

11 ἰδίων ὁ Ῥεός. Ὑπουδάσωμεν οὖν εἶσελ- αἷαῖ ἔγοπι Ἠϊ5. 1Τμοί α5 Ἰαῦοις {Ἰογο- 11 

{ουπᾶ ἵη ιο Ἰαροῖος. Τμιας οπο οἱ Βπατύς οῬ]οσίίοης ἶ5 τοιπονοᾶ: “ Της 

π]ακος {1ο 5επίεηος ΥετΥ τηΠΟ] Ἱπνο]νεά, απά οὔδοιτος {1ο ἀοδῖση οἱ πα 

πήέοτ, Το δεπίοποο 15 δοπιθγγμαί Ἰηγο]γθά, Ραΐ6 ιο ἀοδῖσα ἵ5 ποί αἲ αἰ1 
οὔδοιγαά {ετεΡΥ. ἩΗ]5 οί]ετ οῬ]εσίίοη, (ιαῦ 16 οαηπού Ὄο “ Ῥτογος {ναί ιο 
τοδύ Ῥτοβοτεά 1π ἴπο Ὦραίπι 5] τοππαῖης Ὦν τηοτε]γ 5Πονίησ (παῦ Ώαν]ιᾶ 

5ρα]ο οἱ α ἀοβηϊίο 6ἴπιο 1π πγλῖοι {πο οἴοι οῇ τος Ίνας {λεπ τηαάο,” 15 ο 

ΥοτΥ Πίί]α νψεϊσ]αί. ἜΤ]ο [ιού Οιαῦ Ώαν]ά πτσος Πῖ5 παζίοη {ο οροάίσποο (αῦ 

(16γ πηαΥ οηίαγ Ἱπίο τοδί, ΡΤΟ5ΙΠΙΟ5 {Πο οχἰδίοπος οἳ α {πίητο τοςύ α[τοτ {Πἱ5 

ο: απά ΙΡ 5ο α τοδύ οχὶδίοᾷ ἵπ ΤΏανίά) Ώπιο, ἴλο ΑΡροδίιο πιαΥ γνο]] 

855ΙΠΠΘ 165 οχἰδίοηοο ονετ αἴίοτ, πο σεποταΙ Ἰάεα Ιη {1ο «πο Υεγςος Ἱς, 

Ειαί ιο Ἑεα]πα]ςῦ αρρ]ίος ἄοάᾶ” (πγοαῦ {ο ἴμο ἨΠεβτανς ἵπ πο ἀεεοτί α5 α 

τηοίῖνο {ο Ἴγσο 5 οοπζοπηροταγίο5 {ο Γεἰ( απᾶ οροάίσησο, απά νατης λοπα 

Ὦγ Οιαῦ οχατηρ]ο πού {ο [ση οῖν 4αγ οἳ στασο, 

8. 10 εοί(]οπιοηί ἵπ (ο ]απᾶ οϐ Οππααπ ππάογ ο οοπηπιαπᾶ οῇ 1 οδῃαα 
οοπιρτῖςεά {ἴἶιο πγπο]ο οἱ πγ]λαῦ Ίγνας τηθαπύ ὮΥ ἴἶο Ρτοπηϊδοᾶ τος, Ἠαν]ά γγοι]ά 

ποῦ Ἠανε πγσοά {1ο ποορδδῖίγ οϐ οτηρΡ]ογίησ {ιο ρτοδοηί ρετῖοᾶ α5 α πιο ος 

Ῥτεραταίίοη. {0Υ ἴ]ιο επ]ογηχοπί ΟΓ 5ΗΟἨ α το5έ. ΤΠο νγογᾶς “ αποίηοτ ἀαγ” 

απο Ιπίοπάεά {ο τοσα] {ο πο τοαᾶστ”5 τηϊπᾳ {πο η]ιο]ο Ῥαδδασο {οπ {1ο 

Ἑρα]πα, βοπηθγ/]ιαῦ ]]κο απ Ἱπιροτίροῦ αιοία{1οΠ. 50 Ο6ΟΠΊΙΠΟΝ ΥΠ ιο Παῦρίος, 

απᾶά οἱ ν/ῖοὮ Ίνα Ἠαυο 59Π1ο Ιηρίαποθς ἵπ {1ο Νου Τοδίαπιοηί, 6ο {1ο ποίο 

οη Ἠοῦ. χι. 21.----ἴπ ἨΠορτον απά (ἀτοσῖς, ο; αδας5 απά /οδμια αγο {ο 54Π1ο 

Ώ8ΙΊΠ6, πηθαπίπσ ἀθ]ίγοτοαγ, Φανίουτ, γγπῖο]ι ΤΠΑΥ 86176 {ο οχρ]αῖη {ο ΤΟΔΞΟΠ 

{ΟΥ ἴλο οοοΙτΤ6ΠΟΘ ΟΓ {1ο {ΟΓΠΙΕΥ ἵπ ΟΥ ΥοΙΒΙΟΗ. 
9. Το οοπο]δίοη Ίθγο {0119ύΥ5, ΠΒΙΩΕΙΥ, α 5αραίοαΙ τοδύ τοπηα!ῖη5 {ο 

ο Ροορίο. Ἔϊο γοτᾶ Ποτο ἵ5 σαββατισμὶς, νο πογο οἰδαγ]οτο 

οοσατς ἵπ {1ο Βίρ]ο, Τό 15 {ογπιοᾷ {Γοτη {ο νοτρ Υ]]ο]ι τποᾶης ΄ {ο Ἱεορ {Πο 

{οαςί ος {ιο ΡαῦραίἩ :). απᾶ 15 5αρεάαθεά {ΟΥ κατάπανσις, πΥΠΙΟὮ Παά Ῥοεοι αἲἰ 

8Ίοπσ δοά Ῥείοτο, απά 16 Ιπαϊοκίος ἴαῦ ἴπο τοδύ ἶ5 οπο οῇ ΠοΙγ απ]εί απά 

βα{ἱ5[αοίῖοη, 516Ἡ. α5 (ἄοά οπ]ογεά οἨ εοπηρ]αίίπς πο γγοτ]κ5 οἳ οτοα/ἶοη. 

10. Τμο απα]οσγ ἵ5 το οαιτ]οᾷ ους. ΤΠο Ῥο]ίογετ τοςί5 {οπ1 ΐ5 οὗ/ 
Ίαρουτς, (Ἠον. χἰν. 19.) α5 ἄοά αἱδο ἀῑά {ποπ ἴἶοςο γγΠίοἩ νγογο ΡΤΟΡΕΤΙΥ 

5. Ἠεποο ἴἵπ (ιο ποχί γογφο 16 ἶ5 ἀοβοτ] ρε οιηρ]ασα]]γ ας « ἐἶναί γοοί. 

12, 15. Μαπγ οἳ ο αποϊοπίς απά 5οπιο ἀῑςήπσιιϊσ]ιοά νίους αἶςο οί 

πΙοᾷςτη πε Ἠανο απάρτείοοᾶ ιο ρµταςο “ Ἠογὰ ο{ αοά” πετο 45 ταοβηίης 
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οτε {ο επίου Ἱπίο ἐλαί τοδέ, ]οδί απγ 
π]αἩ {α]] α{ἴον {Ἠο βαπ1ο οχαπηρ]ο οἨ 

12 ππῬο][οξ. Ἐοχ (ιο γνοτά οἳ οἆ ἵν ἀπεθεία. Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ δεοῦ 19΄ 
απἶς], απά Ῥοπογβα!, απἀ ΑἨαγρο; καὶ ἐνεργής, καὶ τοµώτερος ὑπὲρ πᾶσαν 
Ώναη αΠγ ἔννο-οάσεά 5γοτά, Ῥϊογεῖπς µμάχαιραν δίστοµον, καὶ διϊκνούμενος 
6σοη {ο {ο αῑν]άϊπς αβιπάοτ οἱ ο] ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, 
απά αρίέ, απἀ οἱ ἔλο ]οϊπί απἆ ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐν- 
ΏΙΑΥΤΟΥΥ, απά ἵδ α 4ἴδοογπον ΟΕ {ο Ῥυμήσεων καὶ ἐννοιῶν Μαρδίας" καὶ 18 

Ώιοισηῖς απἀ Ιπίοηί5 οϐ {λο Ἰοατί. 
19 Νοαϊ]ετ 15 ἔΊοτο αΠὖ ογεαέαταο {ια 

Ἱς πο πιαπ]{οςέ ἵπ 5 αἰσαέ; Όαί αἰ] 
Ώήπσς ἆγε παἷκκεἆ απἆ οροποᾷ απί{ο 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΗΥ ΟΠΕ ΡΗΕ 

9 - ᾿ ΄. Ν ΄ - εἲν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα 

μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῇς 

οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, 

πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα 

τοῖς ὀφδαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ 

λόγος. 

ιο 6γε5 οἳ Ἠϊπα γι Ἠγλοπι γγο 
Ἠαγο {ο ἀο. 

Όιο ἀῑνῖπο Τμοςο5, ιο απσε] ο{ {εμονα] νο ῬτοισΠί {1ο [ργαε]έος οιξ οϐ 

Ἠσγρί. (5εο α τοπιαγκαὈ]ο ραςᾶασο ἵπ ἸλΙδάοπα αν], 15.) ῬΒιί Οἱ π5ο 
οἩ {ιο {οττη Τιοσος ἶ5 Ροοι]ίαγ {ο 6, {οἨπ απιοΏςσ {1ο υτῖίου οῇ {ιο Νονγ 

Τοδίαπηση{, Ἔ]ο τείογοποο Ἠθτο ἶ5 {ο ἀοᾖ”5 τογοα]εά ἀεο]αταίίου, απᾶ, α8 

Όιο οοηίοχό ΑΠΟ15, οἩΙοβΥ {ο Πὶ5 (Ἠτοαίοπίπσς. «Αοοογάϊης {ο τηοδῦ Ο0Πη- 

πηοηίαί{ου5 {Ἴογο ἵ5 α ἰγαπβῖθίοη Ώοτη {ο γνοτά {ο ἄοά Ἠϊπιβο]ί, Ῥορίηπίησ 

νη(Ἡ {πο ]ᾳ5ΐύ οἼαμδο ο{ νου. 19 οἳ γη( νετ. 19: απά Ολὶς 15 ΡοτίοοίΙ!γ παίητα] 

οπά οἩδγ. Τμο]ιοῖς Ἰούψανον, τοίογ5 {ο ν]οἰο {ο ια « ἀῑνίπο νγοτᾷ, 

νη]εἩ ο τοσατά5 α5 Ρεγεοπ]βας απά  ἀοδιἰσηαίθοά α5 {1ο τεργοδοηίαίίνο ος 

ἀοά, α5 ΟἨτὶςί δαγς ἵη | οἨα χι. 48, Τπο γγονᾶ Οιαί Γ Ἠανο 5ΡΟΚΟΠ, ἴμο 5ατηθ 

(αν, ζᾳ οἳ ἐαθ) «μα]] ]αάσο Ἠΐπι ἵπ 11ο Ἰα5ύ ἀαγ.᾽ '---Τμο ἀθο]αταίίοι ο ἄοᾶ 

15 ἀοφοτῖρος ας Ηνίπσ απά Ῥουγοτ{α], 165 Ιπβιιεπόο ἶ5 Ῥογπιαποπύ απ εποτροίῖο. 

ΤΗἱ5 οπατασ(οτὶςίίο ἶ5 τερτοβοπίαἁ ππάοΥ {ο Πσατο οἱ α 5πατρ απᾶ Ρϊετοῖησ 

υγοτά, Ῥεποίγαίϊπσ Ιπίο {ο τησ, απᾶ 5ονοτῖης 5 νατίοιις απ Ἰππιοςύ Ῥατί, 

Ῥονπις οχρτοροῖνο οἱ Ργοΐσα] απά αρἰπαα] Ῥοΐπο αγο οπιρ]ογοᾶ ἵη τοίογοποθ 

Ῥοί] {ο πο ἤσιατο απᾶ {ο {πο 5αρ]οοῦ Ἰπίοπάεά. Τη οἴιει πγοτάς, ένο οοτη- 

Ρατίδοα απά πο (Πίπς οοπιρατοᾶ Ῥοίῦμ 5ισσοςύ {ο ἴοτπης επρ]ογαᾷ, απ 

ππααγ τη Ιπίο θα οίμετ. ἜΤμο σεποταΙ Ιάεαςδ α1θ {Ἴοςο οἳ αοπίο ἆδ- 

οπἱτηϊπα(ίοἩ, ἆοερ ῬεποίγαίοἨ, αοοπταίο Ἰηγοδίϊσαίίοη, απᾶ «οττίῇο τοιτῖρι- 

ἄοη.. Έοι ιο βσιτο, 5εο κα. χΗχ. 2, Ἠεν. Ἱ. 16, Ἡ. 19.---Τ]ο Ἰα5έ οἶαιδο 

ο{ Ομ] Υογβο Ία5 ου τοιιάστοά ΄ οοποσγηϊης Ὑοη1 Ίπθ 5ρεαἰς:᾽ Ρα 5 15 

{ἠσιά. Τπο οπ]γ πηθαηίπσ αῦ αστεες Υη ἴπο οοπίοχύ ἶ5, ’ νηθι,) ος ! {ο 
ψ/λοπα 15 ους αοσοπηΘ,. Τμο (γθε]ς πγονᾶ ἵ5 αδεᾷ Ιπ {ιο 6αΠ1ο 56Ώ5ο Τη {με 

Ῥαταῦ]ο οἱ ο απ]αδί »ίονγατᾶ, 11ο χνἰ. 9. 

14-16. Τ]μο οοπποσίοπ οϐ ἴποςδο νου5ες ἶ5 γη ἴμο οἶο5ο ο {ο βτοῦ 
εοοίῖοή, Π], 17, 18, απά οοπηπποηοθιηθηῦ οἱ {πο 5οεοπά, ΠΠ. 1, 2, 85 5 εν]άεηῦ 

6ύοπ ΠΟΠ {1ο πδο οῇ ἴο βαπ1ο ου ἰπιῖ]αγ ποτά. Απά Ἰεπορ αΓΐ565 αἩ 
αγριπηοπίέ η {Ἀνοις οἱ πεπειρασµένον ταίλοτ Ίπαη πεπειραμένον Ιπ νου. 15, 

385 πειρασθεὶς απᾶ πειραζοµένοις ατο ιο νιοτάς Ὀείοτο οπηρ]ογεά. 1π {θ΄ 
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14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα µέγαν, διελ- 

ηλυδότα τοὺς οὐρανούς, ᾿Ἠ]σοῦν τὸν 

υἱὸν τοῦ Φεοῦ, κρατῶμεν τῇς ὁμολογίας. 

16 Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάµενον 

συμπαῦδῆσαι ταῖς ἀσθδενείαις ἡμῶν, πε- 

πειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καῦ᾿ ὁμοιό- 

16 τητα χωρὶς ἁμαρτίας. Ἡροσερχώμεὺα 

οὖν μετὰ παῤῥησίας τῷ ὑρόνῳ τῇς 

χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν 

εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήδειαν. 

Ὑ. ' Πᾶς γὰρ ἀρχιεεὺς ἐξ ἀνθρώπων 

Μοοῖησ {1οἨ ναί νο Ἰανο α ογοαί 14 
Ἰ1ς11-ρτ]οδί, (ναί {5 Ῥαδδοά Ιπίο (ιο 

Ἀδανοις, {οδα5 ο ῷοι οἱ (οά, ]οί 

π8 λο]ά {αδέ οι Ῥτοίοβδίοη. Του Ίγε 1ὅ 

Ἰαγνο ποῦ απ Ἠ1σ]-ρτίεδύ νν Ισ σαΠ- 

ποῦ Ῥο {οιολμαεά υπ] 1ο {οο]ῖης οἳ 
οἳς Ἱπβνπιϊος; Ὀπς να ἵπ αἱ 

Ῥοϊπίς {οπιρίοᾶ Ἰϊ]κο αδ 15ο αγ6, εί 

νηποιῦ 8ΙΠ. 1μεῦ α5 (Ἰλογείοτο 6ΟπΊο 16 
Ῥο]ά]γ τπίο {ο {ηἨτοπο οἱ ογασς, 

Ειναῦ νο πιαγ οὐίαϊπ ΙΠΟΥΟΥ, απά πιά 

λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνδρώπων καδίστα- οναορ {ο 16ἱρ ἵπ πιο ο{ ποσά. 

Έου ενοτΥ Πάρ]-ρνϊοδί {ακεπ {τοπι Ύ. 
4ΠΠΟΠΦ ππεῃ. ἵ5 ογαϊηεά {ΟΥ πΠοη. Τη. 

{ογΊη6Υ ῬοτΏίοη {ο Αρορί]ο αά πιοπέίοπεά ΟἨτῖςέ α5 ιο Πἱσμ-ρτίοδύ {αἱ βα] 

πιά πιογοι]. Τ]μο 5απιο ο[Ποία] ἀἰσπίίγ απά οἰατασίοτϊδίϊο ἀἱδροδίίοι αγο 

Ἠοτο ῬτουσΠί Ῥοΐίογο 5, 5 α Τηοβῖνο {ο Ῥογβογοταησο απά Πάο[ίγ ἵπ οἱῦ 

Οµηϊςίίαπ. οα]1πς, απά {ο οοπβᾶαπ6 Ῥγαγει {ον Παπγοπ]γ αδβϊίαπσοο. Τμο 

οομίοηί5 οϐ 1, 4--14 απά ΠΠ, 1--8, γηηῖο]ι πουν Ομτῖς0ς εαροτῖοτΙγ Ῥούμ {ο ιο 

8ησο]5 απά {ο Μοβο, Ι]ιδίγαίο {ο αρίηοςς οἱ ἴ]ο οχρτοδδίοπ, -'σγεαί Πἱσ]- 

Ρι]οςί... Τὲ 15 Ιπιροβδίρ] πού {ο Ῥογοσίνο ἴαῦ ἴμο απίμοι”5 παϊπά παζατα]1γ 

τονογί5 {ο ἴλο Ῥγίοδί]γ Πιποῖοη οἱ Ομτῖςύ α5 οἱ ιο σπορ Ἱππροτίαποο, 

απά οπβοπίῖα] {ο ἴο τοδι]6 οἱ 5 τποἰαίονία] νοκ. ΑΠΥ τίσΠέ νίον; ἵ5 

ορβροβδοᾶ {ο ἴἶο 5αρροβίίοπ, ἐαί, ἵπ τοργοδοηέίπσ οἳσ ]οτά α5 ἃ Ρηϊοςδί οἨ 

αοτ]ῃσα, ο ΥΤΙ{ΟΥ ΠΠΘΥΕΙΥ αοσοιητποάα{ος {0 « οὔ]δ] {οε]ίησς απά Ἰήπσμασο, 

ἔ /πίο ἴἶιο Ἠδανοης. Τπο οτἰσίπα] τοβιῖτος {ο 86οΠ5ο οϐ ἐλγοιφή, πιά 

Ο1ἱ5 15 οοπβτιησοά ὮΥ οίμον Ῥαββ8σο5. ΟΌοπιρ. νι. 96, Ἱκ. 11, 19, Ὢοτο 56ο 

Όιο ποίο, απά ΕΡΗ. 1ν. 10. Τε ἵ5 τοπιαγκαβ]α (λαί απουσία Οί5 6οη5ο Ἠαά 

Ῥδεῃ βισσοδίο ὮΥ Ἠλ1οΙ18 ν]οδο νουδίοη ἶ5 « ρουδοά Παισπος ποπο οῇ πο 

οατ]γ Εποσ]ϊδ (παηρ]αίου5 Ἠανο {ο]]ονγοά 16. Ἔ]ο βσίτο οϐ ἄοά5 στασίοις5 

Όνγοπε ἶς (ουσ ὮΥ βύπατί {ο τοίοτ « {ο πο ΤΠ6Γογ-βοαύ ἴπ ἴο {οτηρίο ο 

γμ]οα ἀοά 15 ταορτοδοπίοᾷ ας βἰίήπο οπίμτοποᾶ. Τ]πετο Ἠο Ἠοατά πο 54)- 

ΡΙήοαίίοις οἱ Πΐ5 Ῥοορ]ο νο γογο Ῥτοδοπίοᾶ ὮΥ ιο Πἱσ]-ρεϊοδέ; ἴπογο Ίο 

αοοορίαἆ Οιοῖ; οβ]αίίοης,) το. Ῥπΐ, 45 πο τΠΥογΥ-Φοαῦ, ἐμαῦ ἵ5, {πο σο]άσῃ 

οουαγ οἳ ἴἶιο ατ]ς, οα]]οά αἱδο ἴιο Ργορίθαίουγ, ({λαστηριον) Ίνα5 ἵπ (ο ΠοΙΥ 
οἱ Ίο]ίος Ιπίο αν]ίο]ι {1ο Ἠϊσ]ργῖοςῦ οπίογοᾶ οηΊγ οπσο α γοατ, 16 που]ᾶ ο 

Ἱποοπστιοιι5 {ο ταρταδεπί 16 α5 {1ο Ῥ]ασς {ποια υπο Ῥταγοτ γγα5 ΠαὈΙααΙΙΥ 

Ἠοαγά, Το αἱ]ΗδίοΠ πποδέ Ῥτοραβ]γ 15 {ο πο Πσιγαίῖνο Ίάσα οῇ ἄοά α5 α 

υπίνογςα] πΙΟΠΑΤΟἨ 5οαίοᾶᾷ οἩ 5 {µΤοΠα, απά ποποο ἀἱδροηδίης 5 βινοι1ς. 
«6ο 1 Κϊπσς αχὶὶ, 19, Ῥς. χΙ. 4, χονΙι, 9, Ἴκα. Ἰχνι. 1. ἜΤ]μο Μαρρ]απί ἶ5 

οποοηγασεᾷ {ο τοςογύ (]{]ιου {ΟΥ ΤΠΘΤΟΥ απά ϱγα69 {ΟΥ 5οι5οπαΡ]ο αἷά. Τπο 

]α56 γγογάς ατα α ]ϊέογα] (γαπης]αδίοπ οἱ πο (ἄνοσις, 
ν. Ἱ--4. '1Ἠθ8ο απᾶ ἴ]λο {ο]]ογγίπα νογβο5 ατα α οοπίίπιοιι5 Ῥοτίίοη οἱ {ο 

Παΐπ ο{ (ιοασΏί Όοσιη ΤΠ ἵν, 14, π]ιογο {πο οπαρίου 5ἱοι]ά Άανο οοπαποηοςᾶ, 
ὅ 
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Ώήπσς γογίαῦι ἴο (ο, Πιαί Ἰιο 

ππαν ο[ος Ῥοίμ οἱ[ίς απιά 5αογίβοος 
{ον δἶπδ: πο οαπ Ἠαγο 6ΟΠΙΡΑΡΒΦΙΟΠ 

ου ἴ]χα Ισπογαπ{, απά οἩ. ἔποπι {λαί 

ται τὰ πρὸς τὸν δεόν, ἵνα προσφέρῃ 

δῶρά τε καὶ δυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, µετ- 

ριοπαὺεῖν δυνάµενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ 

πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται 

το 

αἲο οιέ οἳ ἴ]ο ναΥ; {ου Εαί Ἡο ἀσδθένειαν' καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, ὃ 

Ἠηςο]{ αἱδο 15 εοπιραςδεά Ι( 1Π- καδὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ 

ὃ ΕΠΙ. Απά Ὦγ τοπδοπ Ἠογοοί ο ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. λΝαὶ 4 

οαρ]{, ας {ον ἴ]ιο Ῥεορ]ε, 5ο αἱ5ο {ος οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, 

4 Ἰήπαδο]έ, {ο ο/ον {ον ΕΙΠ5. Απά πο 

ΊΠΑΠ {α]κοίλ 15 Ἡοποας απίο Ἠϊπι- 

5ο]1{, Ὀιιό ιο ἐ]αί 15 οα]]εά οἱ ο, αξ 

ὅ τσαδ ΑΑΤΟΠ. 8ο 85ο Ομτὶδί ]οτῖβεά 

ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ δεοῦ, καθά- 

περ καὶ ᾿Δαρών. Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς ὅ 

οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηδῆναι ἀρχιε- 

Α. Πσ]-ρτϊος 15 ἀοεοτ]ρεά ἂ5 α 1ΠαΠ, 5ο]οσοίεά {οπα 5 Ῥτοίλτοι απά αὐ- 

Ροϊηίσςά {ο ασί {ον {οπα ἵπ τε]αξίοπ {ο (ἀοά, {ο οἴζοι ἵπ ιαῖτ Ῥομαι{ βαεγίβοςς 

{οΥ 8ἱπ; οπο Πο 15 αρ]ο {ο οοπηραδβίοπαίο Ἰσποταπί απᾶά οΓίΠσ ῬοΓΡΟΠΒ, 

Ῥοσαιςο ο 5 Πἰπιςο] Ῥτοςςοά οἨ α]] εἶάςς Ὦγ »ἴπ[α] ΙπβΥπαΙ(γ.  Όπ αοοουηί 

οἱ Οιὶς Ἱπβγπηϊέγ, (διὰ σαύτην;) πο 15 Ῥουπά {ο οβον {ου Ἠϊτηδο]{ α5 νο] ας {ου 

οίοις. Τμϊς ἀῑσπϊ[ιοά ο[ῆοο πο ΤΠΔΠ ΤΠΔΥ 455ΗΠΠΟ οἳ Πὶ5 ού η αοοογά; Ίιο 

αἶοπο «απ. Ι4Υ οἰαίπα {ο 16 γοπη ἄοά σα]15, α5 Ίνα5 {ο ο.δο η Λατ, 

Πιο απί]ιου ἔποη π]α]κος Πΐ5 αρρ]οαίίοι οῇ ναί Ίο Ἰαὰ φαϊά {ο Οµτίςέ. Ο6υ- 

ἑαϊπ]γ λογο νγου]ά Ῥο ΠΜ]ο τοἰοναπογ οἳ ρτορτίεγ Ἱπ 5ο ἀοἶπᾳ, ἵ Οκ 

Ρε]οξ{]γ οἹατασίοτ απᾶ ο[]οο ογο α ΊΠΟΥΟ Πσιτο {ο οκρτε55 ἀἰσηϊόγ, απὰ 

οπιρ]ογοαᾷ εππρ]γ οιῦ οβ απ αοσοτητηοαίἶπσ οΟΙΙΓ{Ο5Υ {ο « ον]δΏ {ποισαί απά 

πβασο,--- αἲ[τ5 απᾷ 5αοτῖῃσος ναί ἵ5, ορ]αίίοης οῇ νατῖοις ἸΙπάς. Θυσία, 

ἔνοπι δύω, {ο 8Ι4Υ, αἱλοισ]ι Ῥτοροτ]γ απ απίπια]. 5αοτίβσο, ἵ5 πού ἔἶας το- 

εἰτ]οίοᾶ ας 16 ἶ5 τδοά {ο ἀακίσπαίο (αἱπς ορ]αίῖοι οἱ (αῖέ ἵπ (6Η. ἵν. 9, ὅ, 

απᾶ ἵπ α, αἰπηί]ηχ γνΑΥ οἰδουποτο.---᾿ Αγνοοῦσι Ρτοροτ]γ ἀοποίος ιο] ας 5ἵη 

Ώιγουσ] νγαπό οἱ Κπογ]οεάσο οἳ οοηδἰἀογαίίοι. Ῥαΐέ 16 οασμί ποῦ {ο Ῥο 
Ἠπηϊίοά {ο Οδ οἶαςς. οἱ οβοπάοις. ἵπ Ικ. Ὑ, ο ποπ ἶ5δ αδοᾶ {οΥ 85 ἵπ 

σοπογα], α5 15 Ῥτουοά Ὦ} ιο παίιτο οῇ {πο Πἰση-ρτϊοςί5 αοίῖοη {ποτο παγγαίαά, 

απά ὮΥ ν, 21, Ψ]ογο ἵπ ταίεγοποθ {9 {ιο 54ΤΏο αοίίοἩ {ιο νγογά επιρ]ογαά 

15 ο οἶπς γιοι απΥγ απαΙΠοαίίοἨ.----ΝΠετριοπαθεῖν, {ο Ῥο τηοσταίο οἳ παῖ]ά 

{ονγαγά», {ο Ῥο Ἰπάπ]σοηί, {ο οοπαραδδἰοπα{ο. 

σ, 6. ἨΜΓΠΙΡΥ οοπδἰᾶσις ἐπί ]αησιασο α5 ο οοπβγπηαίῖοπ οἱ Πΐ5 βίαίο- 
απθηί πηαάο οἩ Ἡ, 10, πας ΟΠτ]ς γγας οοηςοογαίοᾶ {ο ἴ]ιο Ῥτίο5ί]γ οἤῖοο ὮΥ 

5 »αΠογίπσς, « Ἰλμοποθ,”. 5αυ5 Ἰο, “16 πιαδέ {οἱ]ου ῑαῦ Ἆο οοι]ά ποῦ 

οχογοῖδο Ἠὶς βαοογάοία] Γαποβίον ΕΠΙ α[ου ἀθαίμ; απᾶ Επ Όιο Αρορί]ο 

εἸουγοί]ι Ίογο ὮΥ 5αγίπσ, Ίο γγα5 τηαάο α Πση-ρτ]οδύ ὮΥ Όιο Ἐαίμευ, βαγΊπς, 

«Ἔλοι ατΌ ΤΑΥ 80Η, ἐς ἆαγ Ἰανο 1 Ῥοσοίίοη 1ου... Το αποίαοι Ίο 
χ]σμί]γ οχρ]αίης οἳ Ο]τὶςί5 τοδινγοσβίοη, το[ογης {ΟΥ Ῥγοοῇ {ο Λος ΧΙ. 99, 

Ῥοΐτοο αἶ5ο αΡρ]θ5 ἴ]ο Ῥα5ρασο 1η 16 βαΊΠο ΨΔΥ, απά ονοη Ιπίγοάισος πα 

Ώιθοτ} ἵπ Ἠὶς ραγαριταςο οί νου. 7: “Πο, Ῥοίογο Ί19 να» οοπδμέαίθά 51ο ἃ 

Ἠϊσ].ρτίοςί, οὖοπ ημί]ο Ίιο ἀνγο]ῦ Ίλογο οἩ οαγί ἵῃ Ποδη,” ὅσο, Τα Πὶ5 ποίο τε 
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ῥέα, ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν: υἱός πο ἨΙπιδα]{ {ο Ῥο πιαᾶᾷο απ Πϊσ]ι- 

ϐ µου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. Ῥτιοδε; Ὀπί Ίο (ια βαῖᾷ απίο Ἠϊπι, 

καδὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει" σὺ ἱερεὺς εἰς μοι ατί πι Βοη, ἴο-άαγ Ἠανο Ι 

τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. ἸῬεσοίίαι ἴἼοο. ΑΦ Ίο ϱαϊ(] αἶδο ἵπ ϐ 

αποίΏεν γίασο, Τποι αγί α Ρτϊθδί {ον 
ογου α{ίογ {ιο ογάον ος ἈΤε]ο]ίδοάοο. 

τοπ]ατ](5 α5 {ο]]ουγς:---  Ὦγ ιοδο (νο γογςες {ιο Ῥτὶοδί]οοᾶ οϐ Ολτςέ 

αβροαι5 Ρ]αἶπΙγ {ο Ῥεαν ἀπία αἴτου Ἰή5 τοβιττοςίίοη Ψηίο ἶ Υοῦγ οοίΤΑΤΥ 

{ο ιο ορίηίοη πνλίσἩ Ία5 Ῥοσῃ 6ΟΠΊΠΙΟΠΙΥ τοροϊνος, ἐ]λαῦ Ίο γγας α Ῥτϊοςέ απ 

αοίοἆ α» 5ο ἵπ μή5 ἀοαίι.. Ἠο αοἰκπον]εᾶσος (αί Ειίς ορἰηίοι Ίνας « 6οπηο 

Ρ]αυδίρ]ο απσαπησπί {ο 5αρροτύ 6 ὮἩ γγοι]ά οοοΙΡΥ ἴοο ΠΠΙΟἨ 5ρα09 ἴο 

οχαπηίπο απᾶ τοβι{ο αἲ! Ἠΐς5 αἰ]οσοᾷ Ῥνουίς ἵπ ἀείοποο οῇ Πΐς Ρροβηἶοη. ΤΠΟΥ 

ΙΠΔΥ Ῥο 5οῦ αδῖἀο 1 πο οπΤΕΠΙΙΙΥ οοηδἰᾶον, αῦ ιο οπθ 5αοτῖβοο οἱ Ομτῖςέ 

πιαᾶο ὮΥ Πὶ5 νο]ηπίατγ οΏοτῖης οΕ Ἠπηδο]Γ προπ ἴ]ο ογο55 ἶ5 ταργοδομίοᾷ ἴπ 

Όιο ορὶςί]ο α5 πιαάο αγαἰ]αβ]α ὮΥ Πἱ5 ομίταπεο Ἱπίο Ἡραναῃ, απά λογο ααῖίτις 

α5 οι Ῥοτροίαα] ΙΠίογοσΞΡΟΕΥ Πἰση-ρτίεδ. ΈΤμο οΡ]αίοι ΤΠΥ Ὀο αἰᾷ {ο 

Ἰανα Ὀθεῃ Ῥοσιπ ΟΠ θατίΠ, απ {ο Ῥο οοπδαπητηαίος ἵπ Ἠσανοι, {1ο γγ]ο]ο 

αοζοη Ῥού] Ἰαγο απά {πογο, οοηβΜΜπθῖησ {πο οπο οβοσίια] απά Ἠονοτ {ο 0ο 

τοροσίοά οΏοτίης. Τ]αῦ ο τοαᾶος πΠαΥ ]αάσο {ου Ἠἱπηδο]/ οἱ πο οατασίον 

απᾶ γα]ιο οϐ Ῥοϊτορ5 τοαδοπίηᾳ, 1 ν] (αηδοτῖρο α Ἕμονγς Ρροτίοπ.". Το 

οοτηππθποσπηοηύ ο 5 Ῥγορίμοοά 5 ῬοτροίπαΙ]γ «νοισα (ίς ορίςί]ο 

τοσκοπεᾷ {ο Ῥο αἲ 5 τοδιτγοσίίοἩη, απᾶ σοῖησ Ιπίο Ἡδανοῃ. 5ο ομαρ. ἵν. 14, 

γἰ. 90, νι, 29, (Π1ἱ5 τοίογοποο ἵ5 Ῥτοβραβ!γ α τηϊδία]κο, ας Τί 5 ποίΒίηςσ {ο (ιο 

Ῥαγροςς;) 96, νΙῇ. 1, 1κ. 11, 19, κ. 10-19, 19-91. Νοέ οπο οἳ είς ΑΥΥΑΥ οἳ 
{οχί5 5αγ5 α Ψονά αροιό ὅ Όιο οοπηπποπορπηθπύ οἱ μῖς Ρτϊοδίμοοά.”. Τε 
αΊσαος ϐοπι σι], 4,  Οιαῦ Οδ να ποῦ α Ργϊοδύ ον οατί]μ.. Ῥιέ χο 

ηοαπίης 15 ονἰάοπί]γ 5, Όιαί α Ἱπογο οαγίΠΙΥ Ῥτϊοδύ γγας ΙΠΠΘΟΘΕΡΑΥΥ, α5 

Ώιο Μοραῖο βιοοοδδίοη 5αρρ]ίεά αριπάαπςο. Ῥαίέ Ομτῖςῦς Ργ]οξίμοος γγα5 

οἱ αποίἸον δοτί, απά γ/α5 οχοτοῖδοᾷ Ῥογιπαποπ{]γ η ποανοῃ. 1 οπιῖς οἴμαν 

εἰίοπαρί5 {ο θαβίαἵἩ Πΐ5 {Ποουῦ}, α5 ὕΊλογ αγο Ἱηπίογίου {ο {Ίος ΙΓ Ροδβίρ]ο, 

Τμο τηοαπ]ης οἱ {πο νουδος ἶ5 5ο-εν]άεπί. ΟἨμτῖκῦ ἀῑά πο οοπςΜ(πία 

Ἠήπιςο]ῇ Πἰσ]-ρτϊοδέ. Το ποϊήιο 68Π1Θ ΠΟΥ 8ρο]Κο που αοϊοᾷ οΕ Πήπιςο]ῇ 

ποϊ(μον ἀῑά Ίο 5οοἰς Ἠΐ5 ον σ]ουγ. «ον ν. 96, 97, νΠΙ, 49, νΙι, 16, νΗ, 

98, 40, ν. 19, 90, 90, ΥΠ. 50, 54. Το σ]οτῖβεᾷ Πήπι {ο Ῥοσοιπο Πἱσ]ι-ρτίοέ, 

νο, ὮΥ ταϊφίησ Πίτα {γοη1 ο ἆσαά (Ίνοπη. γἰ. 4/) « ἀοο]ατοά Πΐπα {ο Ῥο ἔ]ιο 
9οπ οϐ ἄοά ἵπ Ῥογγος,” (Ίνοτη. Ἱ. 4) απά Ὕγ]ιο Ἰιαὰ Ίοης Ῥοίοτο απποιησος, 

Πάπα α5 απ ονοτ]αδίίησ Ῥτϊοςέ Ἰ]κο Μοἱοβίδεᾶσαις, Τ]ο Ροῖηέ ο6 έιο ἔντο Υουςος 

ἵ6 ἴμαῦ ἄοά σ]οτίβοά Οκ Ὦγ Μοπουτῖπς Ἠίπι γη] Επῖς τηοςέ ἀῑκισαϊκμοά 

Πἱσ]ι-ρτιεςίιοοᾶ. ]ιο ροτῖοά οϐ 15 οοπαπιοπορπηοηί ας ποἰλίηα {ο 4ο νι 
Ώιο ειιρ]εοί. 

«Ονάον.”. Το ονἰσίπα] γγονᾶ πιαγ Ῥο εις (ααηφ]αίοᾶ, Ῥιιό 1β ῑς Ῥο 

απαοτείοοά {9 ΠΙΕΙ δεγίος α5 οἱ 3 6ΟΙΙΙ5, ἵ6 ἆοας ποῦ 5691 ΥοΓΥ αρροφίΐο, 
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Ὕπο ΤΠ {1ο ἆαγς οἱ Ἠὶ5 Βο5Ἡ, Ὕνμειπ Ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, Ἱ 

Ῥο Ἠαά οὔετεᾶ τρ Ῥίαγεις απά επρ- δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνά- 

Ῥ]ϊοαίίοηβ, ππΙ(Ἡ βίτοης οΥΥΙΠς απά  Ἅµενον σώζειν αὐτὸν ἐκ δανάτου μετὰ 

ἴραι5, ππίο Ἠϊπα {λπαί να αΌ]ο {ο κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγ- 
βανο Ἠϊπι {ποπ ἀθαί], απά γγας Ἡθατά κας καὶ εἰσακουσὺεὶς ἀπὸ τῇς εὐλαβείας, : 

ἵη {παί ο {οαγοᾶ; {Πποις] Το πει µκαίπερ ὢν υἱός, ἔμαδεν ἀφ' ὧν ἔπαδε 8 

ο ο, γεῦ Ἰοαγπεᾷ Ἡο οῬεΊεπος Ὦγ τὴν ὑπακοήν, καὶ τελειωδεὶς ἐγένετο 9 

Έιο (ήπςσς υυἩΙοἩ Ἡο βαβογθοᾶ: Απά πᾶσι τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος σω- 

Ῥεΐπς πηαᾶο Ῥογίοσέ, Το Ῥοσσππο {μα Ἅτηρίας αἰωνίου, προσαγορευδεὶς ὑπὸ τοῦ 10 
απίλοΥ οἱ οίεγπα] βα]ναίίοη απ{ο αἲἱ δεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελ- 

10 ΈΊχεπι ναί οΏεγ Ἠϊπι; οα]]εᾷ ο{ ἀοᾶᾷ Ἁισεδέκ. 
απ Ἠδ]-ρτίεςδέ α[ἴου {πο οτάει οἳ 
Με]οΠΙδεᾶεο. αν 

α5 ἴἶο ν/]οίο 5οτῖος 15 Ππιϊέοᾶ {ο νο, ἴ]ο ἴγρο απά {ιο απ{Ιίγρο. 16 Ρτο- 
ΑΡΙΥ αχργοςςο5 ταπ]ς, οµατασίατ, απαΠίγ. ΤΠο φεποτα] Ἰάρα οῇ Ἰ]κοποςς ἷ5 

οι) ευίοά Ὦγ ἴἶιο αιιί]ιος Ἰήπωβο]{ ἵπ υἱΠ, 15, απιᾶ ἴἶιο Ὀγτίας γοιδίοη ΟΕ {]ιο 

Ῥαα]πα 5ο {γαηβ]αίος {ιο οτ]σῖπα] Πεβτουν. 

7-10. Τμο απἰοοσᾶάοπί οἱ « νο” 15 {ο Ρρτοτηϊποπέ 5αβ]εοί οἳ ἀἴδεοιτ»ο, 

Οµ]ςί, απά πού πα Ιπιπιθαϊαίε]γ Ῥτεσθᾶϊησ ἈΝΠε]ομίδοάεις /"ἨἩοατά ἵπ Οιαῖ 

Ίο {οατοᾶ.”. Τμο «τοσο Ῥοαχς Ώπο ἰγαπβ]αίΙοης, οἴίῃον ος Υπο τηα]κος α 

σοος πηεαπίπσ. ᾿Ευλαβεία τΏςΥ εἱσηΙ(γ Ρἱείη, γεζἰφίοιιδπεβς οἱ εἰαγαείεν, απά 

πο 6 {αΙκθπ ἵη ἴῑο 56Π56 οἱ 707, οι αοοιιέ ο) α5 ἵπ Μαἴί, παν, 4. ἜΤ]μο 

1ά6α, 1] ἄιοι ο ελαί ΟἨτ]ςδί νγα5 Ποανά ἵπ 5 ἀῑδίτος» οἩ αεσοιη{ οἳ Πὶ5 Ρῖοίγ 

απι]. Πο]ίποςς: Ῥτο 5πα τονοτοηίία: Ὑπὶς. Ότ, 5 ἴλο γνοτὰ ἶ5 α5οά {ος Τζαν 

ἵῃ σεπογα], (5ου Ῥα55ου/5 ἄτεε]ς Τιοχίσοη,) 16 πΙαΥ Ίετο δίαπά {ου ἴἶιο οὐ/εοί 

οἱ εαν. μοι ἀε[ίυεγεα εποπ]ά ὂε 5αυ5ααέεά {οτ Λεαγᾶ, απᾶ ιο τηραπ]ησ 

η] Ῥο, ἀο]ίνογοά {ποια γγ]αῦ Ίο Γοαγοᾶ. Τις οοι]ά πο Ῥο οἴπηρ]γ ἀοαί, 

ΠΟΥ ΘΥΘΠ {1ο Ῥαϊη5 ο{ ογαοϊΠχῖον Ὑνλ]ο γοτο {ο Ῥτοσσςς 16, 1 ννας ταί]οΥ 

Όνας ονοεγγΠπε]τηΐησ Ἱουτουχ ΥΙΟ. Ῥουγοᾷ ἆοπη ο Ἠνοάασπαοι”5 5ου] απιά 

πηαάο 19  οχοοθᾶῖησ εοττου{α].”. Έτοτα ἐς ασοπΙσῖησ κἰαΐο οῇ παϊπά απᾶ 

{οο]ῖπο γγΙσἩ. Ἰαὰ 5ο Ῥουνοτ{α] απ Ἱπῄισποςο οἩ Πὶς Ῥ]γείσα] {ταπηθ, Ίο γ/α5 

ἀο]ίνοτος, αξ ἶ5 Ῥτονος ὮΥ 5 οπ]ηπο5ς απιά ἀἰσπίγ οΕ 1ΠΠΠΟΥ ἵπ 41] {ιο 

φη5οφποπέ 5οσπο5 οβ Πΐς ραβδίου απ{]. Ἠΐ5 ἀοκίμ. Τ]ο ρανβοπ]ατίίγ οϐ ἴἶιο 

εἰαίοπιθηί Ἠστο πας Ῥγουος ιαί ἴπο απί]ου Ὕγας νγο]] αοηιαϊηίοα γηί] ἴἶιο 

4ΦΟἨΥ ἵπ (οί Πδοιπαπο α5 τε]αέοᾷ 1Π ἴ]ιο «οβρο]ς.--- Α βοπ,”. ΤΗὶς ἆοος πο 

αοογα{6Ιγ αχρτοςς {ο (πο 5οης5ο οἱ {ο οτἰσϊπα].  Τῃο (τοῖς, ἵέ 15 ίππο, ἶ5 

νίλοιέ ἴἶιο ατίῖο]ο: Ὀπί χο πγοτᾶ Ῥοσσπιος ἀεβπ]έο.ΏΓοπη 15 οοπηοδαῖοῃ απά 

πγο]] πουν αρρ]σαοῦ, α5 ἵπ Μαέ, χἲϊ, 41, 49, “ παοη οἳ ΝΙπογομ” απά 6 α 

46ος οἱ {116 φοι{] ποσρρδατ]γ τους] {ο {1ο τη]ηά5 οἳ ιο Ἠοατοτς {116 σοπιθ- 

ταίῖοπ απιά τογα] Ρευ5οπᾶσο τοίογγοὰ {ο.. στο ος Επσ]ίδΗ Ιάϊοπι α]]ουγς {πο 

πηοδῦ Π{οτα] ἐγαηβ]αίίοι απᾶ {ΠεΤΕΡΥ οἶνος {ο Ῥτοσϊδο πηραηῖησ:  λοισῃ Ίο 

ποτο Φομ.. Το εἴησ]ο νγοτά οοπηρτομοπά5 Ἠὶ5 νο]ε ἀῑσπϊίγ. ἘΤ]ο ααπς- 

Ἰαΐΐομ5 οἱ 1ο] Τγπάα]ο, απά ιο (Ἓοπονα, οτα]{ ο αγθῖο]α, Ῥαέ Ιπίγοάπος 
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ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕ ΗΒΒΕΕΥΡ. 09 
ἁροωως ο μες. κοκ κκ ως ο το ον τα το 

1] Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσ- 

ερµήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωῦροὶ γεγό- 

12 νατε ταῖς ἀκοαῖς. Καὶ γὰρ ὀφείλοντες 

εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν 
χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τίνα 
τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ 
Φεοῦ; καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γά- 

19 λακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς. Πᾶς 

Ο6 ποια Ίνα ανα πΙαηγ Εήπσς {ο 11 
ϱαγ, απ Ἠαχᾶ {ο ο {ογσᾶ, βοοίπς γο 

ατα ἀπ] οἳ Ἠοατίης. Ἐον π]οη {ον 19 
Όιο πιο νο ουρ]έ {ο Ὦο ἔοαςμαις, γα 
Ἠανο ποοὰ {]αί οπε {οαο]Ἡ γοι αραῖπ 
γἩΙΟ] ὂε ο Πγδί ρυϊποῖρ]ος οἱ ἔἶα 
οχασ]ε5 οἳ (οά; απᾶ απο Ῥοδσοπ]ο 

ΕαΟἩ αν Ἠανο ποσά οἱ πιῖ]]ς, απἆ πος 
γὰρ ὁ µετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου οἳ βίοης πιεαί. Έος ετετγ οπε 19 

Ώναί αδοίλ παῖ]]ς ν απο]1]α] ἵπ ἔπο 
ποτά οἳ τίᾳμίοοιβπεςς; {ου ηο ἶ5 α 

6οὔε, ᾳπέο πηπεοοςεατ!]γ. “ Ἠο ]οαγποᾶ οβεάϊαπος,”. θλαί ἶ5, πο εχροτγ]οποθᾶ 
ο αξ Τμο κα ρπηϊςείοπ Ι65ο]{ τηαᾶο Ἠΐπα {ΠΗ1Υ οοπιρτοπεπά γν/]αί 16 Ίνας {ο οΡογ. 
Όη “Ρεῖης ππαἆο ρογ[οςί,” 5οο ἴ]ιο ποῖο οι Ἱ, 10. 

11. Ἔμοε Αροξίε ας 5ονονα] Μἶππος Ῥγοισ]έ Ῥοίοτο Πΐς τοπάος 1Π οἶοςα 
οηποσβῖοη πα Ρηἱεσί]οοᾶ οῇ Με]ολίκοᾶο]κ απᾶ Ενας ο Ομεῖκε. Τε {5 α Μαρ] σέ 
πλίς ον]άοπί]γ οοουρίος Ἠΐς πη]τιά, ϱἩ εηστοβεῖησ {μοπιο οπ ψΙςἩ Ίο ἶς Ργο- 
Ῥατίης {ο οοποεπίγαίο Πὶ5 (οισ]έ. Πίς5 {οησιο ἶ5 τοαάγ {ο Ῥτοα]ς {οτίἩ 
Ψη(] Ίνα ποΡ]ο {ορίο, Βιξ ἴμο Ρτοραχ πποπιοπέ Ἰας πο γοῦ ΠΙΙΥ «οππο, Τ]ο 
ποισβί5 απ {οσο]ίισς αμᾶ φρίτ]έααΙ οοποορίῖοης οἱ Πΐ5 τοπᾶσις πιαςέ Ῥο γοί 
{γιο (γαϊποᾷ απᾶ ἀἰκαρ]ίποα, Απά {ἰογοίοτο Ίο Ρτοέθαεάς α5 {ο]]ον/ς 
{γοπι {πίς νογςο {ο ἴ]ιο οπᾶ οϐ ομαρίον οἰκίῃ, 

Περὶ ὄν. Τε ῖς ο{ πο ϱοΠ5οιΙοηςο α5 τοραγάς {ιο σεπεγα] 5οη5ο, γ/οί]ου 
5 ΡΕ τοιιάογοᾶ «οοποσγηίησ γγηίο],) έμαξ ἶς ιο ΑΠαΙοσγ ο{ ιο Ῥτϊοσί]λοος 
οὗ Ομτῖςί {ο (ια οἳ Με]εμϊκοἆσῖς, ου ΄ οοποσγηῖπς ν/ποπῃ,) πησαπίπς εἴίλοι ος 
ἤιεσο Ρογδομασος. 1 οἸοι]ά ρτο[ον ιο Ἰαΐίου, υπάογείαπάίπσ 16 ο Ομηςί, ας 
ιο Ργοπηϊποπέ απά πηοςῦ Ἱππροτίαπέ εαθ]οσί οἱ ἀἰκοοιγπο, Ίμο Ραγί]οι]ατ 
Ἰατασίοτϊκίίϊο οὗ Ομε]κέ ἵς, οῇ οοπχρο, Πΐς Ρτϊοδιοοἆ α5 απα]οσοις {ο {μαί οῇ 
ἈΠε]ο]]ςοᾶσ]ς, 

Το 5ροαἰς ο{ ποπ γα Ἰανο ππιιο]ι ἀῑδοοιιγςο (ος πιαίοτ͵) απά αγά ἔο 
Ῥο οχρ]αϊπος. Τ]ο τοπδοη οἱ έ]ιο ἀἰβιου]έγ ]ος πο 5ο ΠΙΟ Τη ἴ]λο παίιτο 
οἱ ιο 5αβ]εεί α5 ἵη (1ο οοπᾶἹίοπ ΟΡ ἔ]α Ἡοαγους: « Υο Ἠανο Ῥασοππο ἆπ]] 1η 
Ἠοατίησ. “ΎΥο αγεὈ ἀοες πο οχρχοςς (ἶιο Β1]] πηραπίησ ο Όλο γοσις Τε ἶ5 
πδοά αςο ἵπ {Πο ποχ6 γουςα, απά ἵπ Ῥοίμ 16 ἱππρ]ίος (]λαί (ου Παᾶ ἀοσ]]ποά 
{γοπι α {ουππογ μείζον ΟἨη]κίαη οοπά(ίίοι, νγίο]ι ἵς αἰαάοᾶ ἐο η νἱ. 10. . 
ὃς-ὐῦ. ΤΡ ἀκοαῖς οχργοβςος ἴἶιο Ἱπςίγαπιοπίς οῇ Ποαχίπσ, α5 γγοιι]ά 9οοΠ {ο 
Ῥο {ανουτεά Ὦ} ιο ης οῇ {ο ρ]τα], ἱ6 πηςέ Ῥο ἐα]κοη ΡΥ α βσιγο {ος ία 
5οη5ο Ιΐςα]/. 

13-14. ΤΕ σίνα Ῥο οοηποσίοὰ γη(λ {ιο Ργουσᾶῖης οἶαιςο, πο πποπίης 
ΝΠ] Ῥο ἡ ἠ]ιαέ 8οηηε οπιε ἴθαοἩ γοι.) 16 γν]ει γν]αί {ο]]ουγ5, ἴἶο γγογάς τηαςδέ Ὦο 
(ταηκ]αίεὰ ΄ οεγίαῦπ οἸεπιοπέανγ Ῥηϊπαῖρ]ος, οἳ, Ψ]ιαί (ιογ αται) απά 5ΟΠ18 
ἵοττω {ο ἀεποίᾳ έἶιο ἔθασ]μοτ πως Ῥο απάσγςίοοά γη] διδάσκει. Το {οτ- 
ΤΩΕΣ 15 μα βἰπιρ]ε οοηφέγιοβίου. « Τμο ογασ]ος οῇ οά” απο Ιἀ6ηίίσα] γγ]ε]ι 
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14 Ῥαρο. ἘῬπί βίτοπσ πηθαί Ῥε]οπσοείῃ δικαιοσύνης" νήπιος γάρ ἐστι. Τελείων 14 

Ίο {]οπι {μαί αγο οἳ Π]] ασο, ουοπ δέ ἐστιν ᾗ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν 

ἴλοδο Ἱν]ο ὮΥ τοα5οπ ΟΓ 15ο Ἠαγο ῥἔξιν τὸ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόν- 

ἰλαῖν 8εηδο5 οχετοῖθεᾷ {ο ἀἴδοεγῃ των πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 
Ῥοί] ϱοοἆ απᾶ ον]]. Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Ἆρισ- ΥΠ. 

γΙ. ἜἘ]ετείονε, Ἰεανῖπς ο Ῥτϊπαῖρ]ος τοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεδα, 
ΟΕ {ιο ἀοοίτίπο οί ΟΠτῖεί, ]εί τ5 5ο μὴ πάλιν δεμέλιον καταβαλλόμενοι 
οἩ πηπί{ο Ῥεγ[εοίῖοἩ ; ποί ]αγίησ ασαῖπ µετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων καὶ πίσ- 

Ώιο {οαπάαίίοπ οἱ πεαροπίαπος {γοπι ΄ 
ἀθαά Ἱποτχκς, απᾶ οἱ {αι {οπανᾶ 

. γι 
Γι) 

Όνο « ἀοοίτῖπο» οϐ γ. 1, απᾶ ἴἶιο Ίαησιασο ἵπ θαοἩ Ῥίασο ἀεποΐος ἴπο εἶς- 

ΤΠΘΗ{ΑΣΥ Ρχϊποῖρ]ες οἳ Όιο ΟἨτ]δίίαη το]σίοη. Τ]ῃο ἤσιτος οῇ ποῖ]]ς απά Ῥαβαβ 

{ον Ἱηδίτασίῖοη αἀαρίοᾶ {ο νγοα]ς απἆ Ἱπιρετίοσί ἀἴξαῖρ]ες, απᾶ οἳ 5αοπσ {οοᾶ 

οἳ. πηραξ απᾶ {11 σνογη ΊΠΕΠ {ος {μας κπϊίαρ]ο {ον τῖρο απᾶά αἀναποεά 

Ο]ςήαπ5, ἶ5 α5εά ϱγ δὲ. Ρα! ἵη 1 095, Π, ο. Τμο {ογπιον βσαγα, ἨΟΥΓΕΥΟΓ, 

ἀοος ποί αγαγ5 ΙΠΙΡΙΥ α 5ίαΐο οἱ {οεβ]οπο55 απᾶ Ισποταπσο, Ῥμΐ ἶ5 δοπιοίίηςς 

εχρτοδδῖνο οἱ αἰππρ]οϊέγ, Ππτηρ]οποςς απᾶ ἀοαϊλΠίγ. Ἄσε 1 Ῥοί. Ἱ. 1, 9. 

6 Ἠ]οτὰ ο τισμίεοιιδηοςς : αἴί]ον, ίππο ΟἨπὶδίαπ ἀοσίτίπο οἱ ]α5ϊΠοαίΙοη 

οἩ, Ππογο ΡγοβαΡῦΙγ, πο ἀοοίτῖπο οἳ 8Υ5ίεπι οἱ τισ]ίαοικησςς, Ἰο]ίπος», {6 

τε]ἱσίοη. πι οαοἩ οῇ ί6βδο {Ἠγος ΥοΥ565, α5 ἵπ ἵν. 19, ἴπο οοπαρατίδοη τιη8 

Ἱπίο {πο {Πίπσ οοππρατοᾶ οὐ Ἱπίοπάςά {ο ο Ἰ]αςίταίοᾶ. ἜΓο Ἰανο {ιο 6εΠ5ο5 

5ο οκογοῖδοᾷ α5 {ο επαὈ]ο οπο {ο ἀἴδορτη σοοά απᾶ οαγ]], ἵ5 εχρτοςρῖνο οΓ 

πιαζατΙ(γ οϐ τποπία]. στονγίμ, απᾶ ἵ5 Ίοτο αππρ]ογεά {ο ἀαποίο α Ρτασἲσα]]γ 

σοιπά, ἀῑδογιπαϊπαίίησ απᾶ αἀναποοᾷ το]σῖοις οοπάἹοη. 6ο επ. Π], ὃ, 

πγΊογο ἔἶιο {οππρίον Ρτγοπηίδος α οοπαΙ(]οπ οῇ Κπον]εᾶσο απά Ἰαρρίπος» τοτΥγ 

{απ Ῥεγοπά ἴἶιο απήπ{οτηιθᾷ δίαίο ο{ Ίηογο οΠΙ]άτοῃ. ὶ 

γΙ, 1-9. « ΝΠογείοτε :. Τμ τηαγ Ῥο οοππθοίεά νψη(ῃ ν. 11, (μας: {α5 

1 Ίανο τηιιοἩ {ο 54Υ, ]εί 15, ]οανῖπσ {πο Πτδί Ῥτϊηοῖρ]ος, Πονγενετ Ἱπαροτίαπί 

Ώιογ ΙΠΔΥ Ῥο, σο οἩ, ὅσ. Ό9, τηοδύ Ρτοβαβ]γ, ἴλο οοπποσξίοι ἶ5 Ἠθατα, 

η] ν5. 19. 14: α5 1 ο Ἰαά ραΐᾷ, ΄α5 6νετγ (Τάο ἀἰξοῖρ]ο τηιςὲ ν]δ] {ο 

στονγ Ἱπ σταζο απά Ιπιον]οάσε, απηά ποῦ {ο τοπιαίπ 1π Όπο οοπΦΠἶοι ο γεας 

απ ταπὶη{ζοττησά οπί]άτον,) ὅσο--- Εογ{οσίίου,”. Ενας ἶς, ἐποτοισ]ι ΟἨτὶδίαπ 

ομαγαοίοτ, Ροί]ι α5 {ο Κπον]εᾶσο απά σοά]]ποςς.----- Το {οαπάαίῖοπ ος τορεηί- 

ἆΏοο απά ΓΗ. Τῃπο σοπ]ήνος αγαο οχοσείἶοα|, τοροπίαποο απᾶ [1 Ῥοΐπς 

Ώιοιηδο]νος {ιο {οιπάσθίοη 6ροκεπ οξ---“ Ώεαά νγοτ]ςς :”. Ὠναί 15, 5ιοἩ α5 αΤο 

ἀδαᾶ]γ, ἀοδίτισίίνο ἵπ οί παίατο απά τοφι]έτ---ὁ Βαρίϊσιης,” βαπτισμῶν. 

Ας {πῖς νγοτά πονου οσοτς {ου ΟΙ ίαπ Ῥαρίίσπι, Ῥα6 {ο ο ονίδη αρῃίοπ5 

Ῥοί]ι Ίπ ιο Ο]ά απά Νου Τορδίατηεηί5, 5οἱηθ6 Ἠανο Ίογο οχρ]αϊπος 16 ο 51ο 

παθμίησ». Ῥαέ Ομίς ἶ5 αἱ ναπίαηοο νι Όλο οοηίεχί, Νίο τοῬιῖγος ας {ο 

υπάρισίαπα Τέ οἱ α Ολτὶδίαπ. Ῥιϊποῖρ]ο οἳ ἸηςΜπίῖοη, οΥ αἲ {πο νοτγ ]οαςί {ο ἳ 

οοπιργομοπά {Πὶ5 α5 155 Ρηποῖρα] τηθαπίησ,. Τῃοτο ἵδ {1ο βίτοησοςί ῬΡγοβᾶ- | 

ῬΙΠ1έγ ας Ολεϊκίαν Ῥαρίίσπι ἵ5 πηραπί, Τλμο γγογὰ οἱδονμετο ΕΠΙΡΙΟΥ ΕΚ 18 
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9. τεως ἐπὶ δεόν, βαπτισμῶν διδαχῇς, ἔπι-  οᾶ, οἳ {ο ἀοοίτῖπαο οἳ Ῥαρίϊσπι, 2 

Ῥέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν απα οἱ Ἰαγίπς οἩ οἱ Ἰαπά», απά ος 

8 καὶ κρίµατος αἰωνίου.. Καὶ τοῦτο ποιή- παβδαγγοσοη οἳ {ο ἀοπᾶ, απά οἳ 
ο 

ο τσα -- οεπαὶ Ἱαάσεπιοπί. Απά (15 νἩ] ὁ 

βάπτιόμα, Ῥαῦ βαπτισµός 15 ο Πα]]Υ Ῥτορον ἵπ 15ο] απᾶ ἵδ αδοά γη] 

βάπτισις {ον ο οι Ῥαρίϊίσπι Ὦγ «οδορμας.ς. ἩΥΤΥ Πιο Ῥ]ητα] 15 οπηρ]ογοά 

Ἱηείοαά οἳ ιο εἰπσι]αν 15 ποῦ 645Υ {ο αγ. ΕΥ 8οπ1ο, 1 ου]δι αὈμα οι 

απᾶ Ῥτοδο]γίο Ῥαρίϊδιις ατο (οισμύ {ο Ῥο οοπαιρτοµοπάσά ΤΠ ο τησαή- 

πα, α]ίλοισὰ ΟἨτίκίαπ Ῥαρίϊδτα 15 πποδ Ῥτοιηίηποπέ, 1 68 569 ΠΟ ΡΥοῦ- 

αΡΙΠ Όιαῦ ο απίΠος Ἱπίοπάεὰ αΠΥ ππίοηῃ οϐ 51ο 1ΠοΓ6ΙΥ οχίοτηα| 

παδμίησς αν] Γαπάαπποπία]. Ῥηποῖρ]ο5 οἱ ΟτιςαπΙ(γ.  Βοπιςθ Ἠανο Ἱπασ- 

Ἰηθά ιο ρ]αταὶ {ο Ῥο απιρ]ογεά Ἱπ τοίοτοποο {ο {1ο Ῥτασίίσο οῇϐ πα 

ΠΠΠΙΘΙΣΙΟΗ. Ῥαΐέ (5 Ἴδασο οπηποῦ Ῥο Ῥτονεά {ο Ίανο Ῥοοι 5ο αποϊθηί, 

οἳ ε/Πεϊοπί]1γ σοποτα] {ο ΠαςΙ(γ νο 5ιρροδί(ῖοη ο 5Ι6Π απ αἰ]αδίοἨ, απᾶ πο 

Ῥαρίίδηι 5ο ρετίογτησᾶ γγας 5ίἰ]] οπο. Ἀαϊίμετ «απ ιο Ῥ]ατα] Ῥο εχρ]αϊπεα 

ἵη τοίετεποθ {ο ἴο πππ]Ιιάος Ῥαρθϊδεά, α5 Τμοοάοτοί{, απά αἴτοτ Πίτα 

8ΟΠΊ6 Τποάσγη νΤΙ{ου5 Ἠανο 5ιρῥοβεά: {ο πο τῖίο Ι65α]ῇ ποί {ο πατηβοετς 

ει υιη](ἶπσ {ο 16, ἶ5 πο φαρ]οοῦ. 16 Πας Ῥοοῃ 5ισσορίοᾷ Ὦγ (τοις, ας ιο 

Ῥίατα] {ογπα 15 Ἱπίοπάσαά {ο Ἰππιαίο ο (ποίο]ᾶ παίατο οἳ Ῥαρίίδτη, οί] 
οχίοτηα| απά Ἱπίοτπα]. Επί νἩγ (πο ἶ5 5ο] 5ο οοπῄπος {ο 05 Ῥαδδασο { 

Ύλο τηϊσ]έ 5τε]Υ οχροοί 16 ν]ογο Φύ. Ῥοΐογ ἀοῄπο Ῥαρίσιι ἵπ Πὶς Πγδί 

ορἰσί]ο, Π. 21. Μοδί Ῥτοβαβ!γ 16 ἶ5 αδεά Ὦγ νγαγ οἱ ἀῑδπαίίον, {ο ἀθποίε 

Όιο ειρογίονγ οϐ ιο ΟἨτ]κίαπ τῖίο {ο αἲ] οαπατά ον οἸοαπδίπσ, α5 ἴπο 

οπο »αστίβεο οἱ ΟἨτὶςέ 15 οχρτος5οᾷ ὮΥ ιο ρ]ανα] ἵπ 1κ. 98 {ου α θἰπιῖ]ατ 

τοδοη-ό-« Το ]αγίης οἩ οἳ Παπᾶς” ἶ5 σοπβγπια{ίοπ, 5 ἵδ σοπογα]]γ αἰ]ουγεᾶ 

απά 5πονπ αἰδο ὮΥ {ιο οοπίοχί.---- Είοτπα] Ππάστασπί” Οιαί 15, Πιάστησπέ οξ 

Ππα] απά εγοτ]αρίϊῃσ ἆἀοοπη.--- Απά Οὶ5 Ὕνο γη] ἆο, σποιήσοµεν. ἜΤ]μο 

Γαίατο Ιπάϊσαίϊνα ἵ5 ῬτοραβΙγ νο Ώπιο τοαᾶῖπσ, απά ιο υ]ίοτ ἀοιρί]οςς 

οχργος5ε5 Πὶ5 ΙΠ{οπέίοπ {ο Ῥτοσοσά ὮΥ ἀῑνίπο {ανοιν, Ῥεγοπά ἴἶιο ο]οιποπίατγ 

Ρτϊποῖρ]ας αἰγοαάγ πηοπθἰοπθᾶ, ἴο α {α]]οτ απά Ίπογθ Ῥογίοοί ἀονο]ορπιοπί ος 

Οπ]κίαπ ἀοσίήπα. Τ]ιο φαρ]αποίίγο ποιήσωµεν, Ἰοὲ τ15 οἵ πΙΔΥ Ίο ἄο, {οιισἩ 

ειρρονίοά ὮΥ 8οιπο οκίοτηα] απ{λογΙέγ, ννου]ά Ῥο οι ο{ ρ]αςο ἵπ 5ο απ 

αβ5οσἰαΏΊοη. 

4-6. Τμο γάρ, Ιον, Ίαν α ]οσῖσα] οοπποοίῖοη ψη(Ἡ ἴλο {ογπηον Ῥοτίοῃ. 

ΤΠο απίπος οχργοςςος ὶς ἀαίογππϊπαίίοη {ο ἱηκίγισί ποια (ογοισΠ]γ ἵπ ἴᾖιο 

ηθίαγο οξ {Ίο (ἄοβρε], ἵπ οτάσΥ {ο σιατὰ {πο ασαϊπςέ αροδίαςγ, ΙΠαΣΠΙΙΟΠ α5 

Ἱ6 15 5ο ἆβπσοτοι5 α βίαΐο, θοογοΥγ (οπι ν/]]ο]ι ἵπ 5ιιο]ι οἴγοιπηδίαπους 5 ἵπῃη- 

Ῥοββῖ]ο, 

η οχαπηϊπίησ (ίς Ροτίίοη, 16 ἶ5 Ἱππροτίαπέ {ο οπάοπνοιν {ο ἀθίονπιίπε 

Ώιο πποαπίπςσ οἳ 15 βενεγα] οαιςδος. Τ]ιο ἀῑτοοί Ῥοσγίπς νμίο]ι 16 Ίνας ο 

" Βεα Απίία. ΤΙ). χνΏ, ο5Ρ. νἰ. 866ί. 9, Ρ. 805, αἱ, Πτα, - 

Ί Τη Ίοο, Όρετα, ίοπι, 1. Ρ. 419. 



πο Γ ΟΟΜΜΈΝΤΑἘΥ ΟΝ ΤΗΕ 

4 Ὑνο ἆο, 1 6οἆ Ῥρετπήέ. Τον ο ἴδ σοµεν, ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ Φεός. ᾿Αδύ- 4 

5οπιο ἀοοίτίπα]. Ροϊπίς οοτ]ά πο {α1] {ο οχοτί απ Ιπῃιοποο οἩ ἴ65 Ιπέοτργοία- 

Πο, ΤΗϊς νν] αΏροαν ἵπ ναί {ο]]ου». 

ὁ ἨπσΠίοπος «0 λογο οπος ]γσ]ίος :. Οπγαππποτ; απᾶ Τπ κ. 99, “ Παᾶ 

γοσοανοά ]γομί.Ὀ.. Ἀο 1ο οπονα {παπβ]αίίοπ, αδίησ ιο γγοτά ὁ Πσ]ίοπος :”’ 

Π4 {0 ιο β4ΠΠΟ ῬΗτροξδο (ιο οἴμον οἱά Ἐησ]ίκα αηβ]αίίοις. Το απο οϐ 

5 νγογᾷ οἰδονοτο α5 αρρ]ίοᾶ {ο Οµτῖκίαις εἴιογγς ιο παθαπίησ {ο Ρο, 

Ῥγοροτ]γ Πηδίτισίοά ἵπ ἴ]νο πο παίατο ο8 ἴἶο «.οβρο]; απᾶ 5 ποῖ 5ο1εΙγ 

Ἱπίο]]οσίπα]]γ απᾶ (Πποογοίϊοα]]γ Ὦ} ππεγοα]γ Ἠππιαπ ἰθασΠίης, Ῥιΐ απο θρίτίέ- 

πα]γ απά ῬτασβσαΙΙγ Ὦγ ιο ποοοπιραηγίησ ασοΠογ οἱ ἴἶο Ἠοίγ Βρίτί6, 

Τις ἵπ ο Ἱ, 9, Ομτὶκς 15 κα]ά {ο ὅ Ιϊσ]ιί ονοῦγ πμ, νηηογο πομίης Ίος 

ἴλαἨ α τοα]. τομσίοις Παπαήπαίοη α5 Ῥοσππίης Ποπα Ἠίπα « ο Ίταο σι) 

απά οΠογοά {ο αἲ], οπἩ ΡοββίΡΙγ Ῥο Ἰπίομάσᾶ, Το ἵ5 εαἰᾶ {ο οπ]σ]ιίοη αΥ6τΥ 

ΤΙΝ, Ώοσααςδο 6 15 (ο παίατο αιά {εΠάσΠογ οἱ Μὶς (ο8ρε] 5ο {ο ἄο, α ἵπ 

Ίνοτη. Πῑ, 4, ἄος)5 σοοᾶποςς ἵς παἰᾷ {ο « Ἰοαᾶ {ο τορεπίαποο.. ἴπ Ερ]ι. 1. 18 

απά. ΠΠ, 9, ιο ομ]οσῦ Ῥοίῖι οϐ ιο Αροξί]ος Ῥταγεν απᾶ οἱ ιο παϊπ]κέετῖα] 

σταςο σἴνοι {ο Ἠἶπα, οαπποῦ Ῥο ἰππϊίοᾶ {ο αἩγ Παπππαζίον 1955 (λογοισ]. 

Τμο ποιη 15 αἱ5ο 15ος ἵπ ἴἶιο ςατπο Ῥτουά 56ης οἱ το]ἱσίοις τσπία]. Παπηῖπᾶ- 

ἄοι ἵπ 9 001, ἵν. 4-6. Ἰπ ιο Βορίαασίπί αἶκο απιᾶ ἴῑο γετεῖοη ο{ Ααι]α, 

Όιο Ἠοῦγονν πνογὰ {ο {ραο]ι ἵ5 οβίοπ τοπάογοᾶᾷ Ὦγ ιο (ἀτοε]κς ἵοτια επαρ]ογεᾶ 

ἵπ (ο ορὶεί]α. οσο Βομ]ειρηο”5 ΤΠοραγις οί. Τος0. 540 Υοσα, απᾶ Τ)γιδῖις 

π]οο.. ΤΠϊ5 τπαγ {Πιοτοίογο Ῥο τοσατᾶοᾷ αξ ἴἶιο τηθαπῖησ οἱ {ιο Ἱνοτᾶ, 45 

εοίί]οά Ὦ}γ 5οπρίιτα] πξασο, Ροίμ πογο απά Ἱπ χ. 99, 

Αποίμοτ νου, ΠοΊ/6νοΟΥ, 5οοπλΙησ]γ Ίπογο Ππαϊίος, Ῥέ πο ἄοαρί οτ]σῖ- 

ΠΠγ. Ἱπίοπάσά {ο εοπαρτοµοπά οἳ ἹππρΙγ {πίς, οἰαῖπιδ νοτγ Πὶσίι απθἸφπ1(γ. 

Τ]μο νοποταβ]ο Ὀγτίας νογδῖοη (ταηδ]αίος Ίογο, “ σοπο 4οΥΥΠ {ο Ῥαρίϊρπη,” απᾶ 

η Χ. 9, “γο τοοοϊνεά Ῥαρίίρπη. Το ἀαίο οἱ Εις νοτδῖοη 15 5οπιονγηαῦ 

υπσοτίαϊη, Ῥτέ πηοςί Ἰαΐο ογ]σ5 αστου {λαί 16 15 α5 οἷά αν {1ο 5οσοπᾶ οοπίατΥ. 

Μιόιασ]15 ἵπ 5 Πποδσ(τοἩ Ίας αἀναποσά, 5οιηο οοηβιάοταῖοις {ο 5ΠονΓ 

Όιαί ιο Ὀγτίας Εοβτονγ5 τπαγ που Ῥο αιίο 5ο αποϊοπέ α5 ἴἶιο οίπον Ῥοο]κς 

οἩ ναί (παπδ]αξίοη.  ἴπ Πὶ5 οκροβίζοη ο Πιο αρίδί]ο, Ἡονγονον, Πο τοίναοί5 

ἠής ορίπ]ομ.Τ Το τοιπαγκαβ]ο {ποῦ ἰαί ιο νγοτά οι Το ἀΙΝΔΥ5 οσςΤ5 ἵπ 

Ἡερτονγ α5 ιο (ΓαΠβΙαίΙοΠ οἱ 2}1οδέ, παπά Ἠογοτ ϱἸδονγ]ογο Ἱπ πο Χου Τος- 

(ΔΙΠΟΠΕ 1π ΑΠΥ {ΟΥ οχζορί ἵῃ Ααῑς χῖν. 19 (1η Ἀγτ. 19.) απᾶ χὶκ. 95, γατα 

Ι6 19 αποᾷ ο απ. Ἰάο]αίτοις Ῥτῖοδί απᾶ 5ογνῖσο, Ὑγί]ο οοΛετι 15 ἴἶιο {ογιη ϱἱδθ- 

ἩἨογο απᾶ ΥοΥγ {Γοφποπ{]γ οππρ]ογος, 566Ίή5 {ο Ιπάϊσπίο πού οπ]γ α ἀἰπετοπίῦ 

ἑαηβ]αίογ, Ὀπέ αἶςο α ἀϊβοτοπί ρονίοᾷ νο {ο τοβροσίίνο νγογάς Ίνογο ἴπ 

πιοςδί σοπογαΙ πο. ΤΗΙ5 ἀἰῇογοπσο οαηπού ΡοβδίΡ]γ Ἠανο Ῥοσῃ ουίπσ ΤΠΘΥΕΙΥ 

{ο απ΄ Ἱπαάοπία] 5ο]εσίίοι οἳ οπο οἳ νο υνοτάς ο πα]1γ νε] Ἰκποννπ απᾶ 

ΟΟΠΙΙΠΟΠΙΥ δα, {οΥ 16 ο6σς ἵηπ ιο Ἠοῦγοννς ΟΗήτίγ πιο. 

3 Βίβμορ ΜαΥΞΗ”5 Τγαπε]αἰἴοῃ, νο], 1, Ῥανί 1, οπαρ. ν{]. 8θοί. 9, Ρ. 5 δὲ 86ᾳ. 

1 ΕνγκΙασναπς ἆθβ Βν1ε[οΒ απ ἀἆῑρ ΗΕΡΙΑΘ6Υ, 1π05, Ρ. 190. 
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νατον γάρ, τοὺς ἅπαξ φωτισδέντας, γευ- Ιπιροβδίβ]α {ον {λοβο Ἠγο γγογο οπς8 

Φοαγοτα] οὗ ιο {πίλους οἳ ἴπο 4ΐπ οοπίΙτγ απά αβετψατά5 {01ου 

Όιο Ὀγτῖας (αηβ]αίίοηι. Έμας ΤΗποροπετ: «Πο Ίαγο 90Π1ο {ο αἱ] Ἰιο]γ 

Ῥαρίΐκπι «Σ΄ απά ῬγοβαΡβ]γ ΟΠΕΥΡΟΡΤΟΝ, {Ποισ]ι Πο 15 πού Υοτγ οἶοαγ:ῇ αἱξο 

ΤΠΒΟΡΗΥΙΑΟΤ, ΥΠΟ 5ρθα]κ οἱ {ιο Πηροβδίρί]Πίγ οὗ τοσοϊνῖησ Ῥαρίίδηι ασαίη.] 

Τῃ ιο 6απιο γγαγ 16 ἶ5 αρρ]ίεά ὃν Ερίρμαπίαςις  Τ οππποί βΠπά Ολίς οχροεῖ- 

οι. ο {ιο ἰαχίς ἵπ ἨΠερτους ἵπ εστιν Ἠαητνπ, Ιπεναῦς, ΟΥ ΟΥΡΗΙΑΝ. 

Έππτυι]]Ακ αποίθς (ἶιο {Ο0ΥΠ10Υ (οχί αἲ Ἰοησία Ραῦ σῖνο πο οχροβί(ῖοπ.[ 

(ιΕνπΕντ οἱ Α]εχαπάτία οἴίος (ιο Ἰαΐέευ Ιπ οἶοδο οσπποοῖοι η νγηας Ίο 5 

εαγίπσ αροις Οµτ]κίαπ Κπον]εᾶσο, Ῥιύ νηέ]οιί απγ τείογοηοο {ο Ῥαρίίσιη.Ἡ 

ΟπίαΕνκ «πιοίο5 ιο Ῥᾶβεασο {οπι ιο αἰχίμ οἸαρίον, Ῥαέ 5αγ5 ποῦ α νγογᾷ 

αὐοιέ Ῥαρείδιι, ο αιοίος 16 4ἶδο ἵπ. τοίοτοµσο {ο τοοοϊνῖησ (ο ἨΠοἱγ 

ορ]ϊτί, Ῥα6 νγ]ιοαό 5ρεαἰκίπςσ ο{ Ῥαρβσιη.,, Απά ασαϊπ ιο αποίας Ιέ, νηέποιέ 

ΔΏΥ Πηθπίίοη οἱ Ῥαρίϊσιη, αἱίποισί ἹπππιοαϊαίεΙγ α[εγατάς Ίο αιοίος 

Ἰαγρο]γ ο {οχί5 ἐαῦ ἆο Ὄεατ οἩ (ῖδ βαογαπποπί: απά ἵπ α 5αΏσοφποπί 

σγοτ]κ, Ίο αποίος 16 ασαῖπ πΠοαό απγ αἰ]αδίοπ {ο Ῥαρεςπι. Το οοπο]ιςίοῃ. 

56οΠῃ5 {ο Ῥο, ἴ]ιαῦ {Ἰεδο οατ]γ που» οαἴίμεν ἀῑά πο Ίκπουν οἳ 695 {ο 

ςαποίοη Επίς ἐναηδ]αίϊοπ οῇ {πα υγοτᾶ. 

Ἔ]ο 9ο ΟΕ ιο ἴδια ἐζηιὐπαξίοη {ον Ῥαρείσια ἵς ορτίαϊπΙγ νοτγ αποϊεπί, 

ας Ματίγτ ἶ5 ἄιο βγςί ντίέοτ ἵη πνποπα 16 15 {ουπᾶ, Ῥα6 8 εππρ]ουγς [6 ἴπ 

5ιοἩ α γγαΥ α5 5ουνς, (μα αροιῦ ιο γοατ 140 ποπ Ίο 5 φαί {ο Ίιανο 

Ὑγίοη Ἠΐς Ηγςί ΑΡο]οσγ.{Τ ἵη ννΠίοΠ 16 οεσι5, 16 γγας ἵΠ ΟΟΠΙΠΠΟΗΠ 1δο.. ΤΗ6 

Ρ]αςο ἶ5 ρατέϊοπ]ατ]γ γγογίγ οἱ ποϊῖσς, Ῥθοαιςο Τέ «Πον/5 αἶ5ο ἴῑπο ΤοδΟΠ ΥΥΥ 

Οή5 νγοτὰ γγας αρρΠεά {ο Ῥαρίίσια. ο αδίῖη ἵς οἰνίης απ αοσουπό οἱ ΟἨτ]κἰαπΙίγ 

απά 5ροα]ίπς οϐ α οοηνογέ {ο 61ο ΓΙ. Ίο πποπίίοις Ηίτα α5 Ῥαρίζαεά απᾶ 

τοσοποταίαᾶ. “Τμ Ίανον ἶ5 οα]]εά Παπϊπαίίοη, ΙπαδιηιοἩ 58 ου νο 

ἴεαγπ Όποςο ]πσς, ἴιαί ἵ5, ιο {παίι οῇ πο «οβρα], «απο ἐζιιύπαίεα ἵτ, 

ππἰπᾶ.”.  Αοπιρίς Ἰανο Ῥοσῃ τηαᾶο {ο αἰίον {πο {οχί οἳ ὁτ5ίϊη, 5ο α5 {ο 

τηα]κο Πίτα «Ρρεα]ς α ἀἰβετοηί Ἰαησπασο. Ἠιιί ἴιο οοΠΊπΙοΠ τοαᾶ(ησ ἶς απ(]λοπί]ο, 

απᾶ ἴΊιοτο ἶ5 πο σοοά απί]λογΙέγ {ο ΑΠΥ οίπογ. Ῥοππο ΠΠαπαϊπαίοη Ργοσοοᾷοά 

Ῥαρίίςπι, ὙγΠΙοἩ ντα 165 5οαἱ απά οοΠδΙΤΩΠΙΚ{ΙΟΠ, απά Ῥγοδαπιος αἲ] γιο 

ΏιεγοΡΥγ ῬαΏ]ιοΙγ Ῥτοίοβςοά ΟἨπὶςαπΙ(γ {ο Ἠανο Ῥαοιμ αἰγεαᾶγ ἵπ 5οπηο 

ἄεστοο Ἱπείγιοίοά ἵπ 165 (ταίῇ]5, απά 1η 5οη1ο ἆθρτοςρ οπ]σηίοποᾷ Ὦ} ιο 

Ἠο]γ ρε, Τμο πδασο ἵ5 εοπιογ]λαί απα]οσοι5 {ο ἴαί οϐ εουεπαπέ {ου 

οἴγοιιπιοϊκίοη. «ΓαδΙπ Ῥτοσσθοςς μας: « Απά πιοθΘονοτ, ἵῃ ἴ]ο ΠαΠΠΘ οῇ 1 ο5ι5 

ΟἨιτῖςέ Ἠν]ιο Ὕγας ογιοίῇαά τπάοτ Ῥοπίῖας Ῥ]]αΐα, απᾶ ΤΠ ἴ]πο Πατηο ο{ ἴιο Ἠο]γ 

ρίπίέ νο Ὦ} ιο ΡτορΏεί5 απποιιπσεά Ῥοαίοτο αἰ] (πσς το]αίίπσ {ο Ολεῖςέ, 

3 ΟΡετα, ἴοπι, ΠΠ. Ρ. 419, . Όροτα, Ἐαί. Βεποεά. {οπι. ΧΙ]. ϱ. 95. } Όροτα, {οπι. Ἱ. Ρ. 089. 

ξ Αάν. Πατ. Τ48. Π, Ηῶγ, κχχὶχ. οἨ Πκ., ασαἶηδί {πο Οαἰμανί: ΕΙ. Ρείαν. Ρατῖς. 1699. Ῥ. 494. 

{ Ρε Ριἁἰοϊίῖα, κκ. Ρ. 585, Όροτα. Βά1{. Ἐϊσα]ί. Ῥα!β, 10150. 

3. Εἰτοπαία, ἵν. ρ. 514, Όρετα, ΕάΠ{. Βγ]ρινς. 

3” Ὄρεγα, ΕάΠ{. Βεπεά., ῬαγίΒ, 198, ίοπι, Ἱ. Ρ. 378. 388. 560, ΠΠ]. 907. 

Τ{ Ὄανε, Η]είοτία Τήέεταγία, Οχοπ. 1740, νοι. 1. Ρ. 61, 65. 



τά ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΗΥ ον ΤΗΕ 

επ]σ]ίοπεά, απᾶ Ίανο {αδίοᾷ οϐ {Με σαµένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου 

ἔλο ἐλιπιἰπαίε Ῥοίβοη ἵ5 Ἰναβμας.. Το 1 ονἰιᾶοπί Οιαῦ ο τοσαγάς (ια 

{οτιηςυ οοπᾶΙθίοηπ α5 ῥγουθβϊπσ ἴ]ο Ἰαΐον. Αογματᾶςν Ίο 5Ροα]κ5 οῇ ἴο 

Ῥαρίσοά ρατίγ αξ Ῥτοισ]ί πνπογο {ο ΟἨγίδίαπ οοπΙπΙΙΠΙΕΥ ἵδ αβδοπορ]οά 

{οσοί]οαγ, « ν]ο ο[ον {ογγοπί]γ «ΟΙΠΠΠΟΠ Ῥταγοτς οί] {οΥ (ετηβο]νος απά 

{ου ἐλιε ἐζζιπιϊπιαίεά Ρ6υ5ομ” απάἁ {ου α]ἱ ΤΠΟΠ 6Υ6ΥΥ 1ογο.1 

Τα ιο ΡΙΡΥ]Ιπο ΟΌνασ]ος, γγηίο]ι 15 σοπετα]]γ τοσατάοά α5 α Ρίοις βαιιᾷ οϐ 

Ώιο 5οοοπά οδΠ6ΙΥΥ, ἴο Ρῄταςο ὕδασι φωτίξεσδαι, ἰο δε επ{{φίεπεά ὂψ οαίεγ», 

οσον Ιπ τοίογοποο {0 ο) ομ)ς Ῥαρίϊςπι.!  ΟἸοπιοπέ οἳ ΑΙοχαπάτία τηθπθῖοης 

6ενογα] παπηθς ΥΥΠίοΙ Ὕετο αΡρ]εὰ {ο Ῥαρίϊια, απά απποης (παπα ϱ Πλαπαῖηα- 

οι Ὦγ ὙΠΙοἩ ιο Ποἱγ απἀ εανῖηςρ σης ἵ5 Ῥογοεῖναά.”.  Ἔμετο ἴ5 πο ἀοαρί 

ναί Π]αταϊπαθίοη γγας οοηβῖάοταά α5 ἵπ Ῥατί α Ῥτο-γοφιϊςίζο οἱ Ῥαρίϊδια, απά 

ἵπ ρατί ἃ5 σίνεη ο Ῥ]οάσοά Ίπ ιο βαοταπιοπῦ 15ο], απά ϱΟΠΒΙΠΙΒΙΙΥ οοτη- 

πημηϊοπίοᾶ {ο ο Οµτ]ίαη. Τμ τηαγ 5ογνο {ο εχρ]αῖῃ Πΐς Ἰαησιπσοα; 

6 Ῥοΐπσ Ῥαρίϊσοᾶ, ντο αγο Ἰ]απαϊπαίεά: Ροῖπς ΠΠαπϊπαίθς, νο αΤο αἀορίες; 

Ῥεΐπς αἀορίοᾶ, Ὑγο αΤο πηδά9 Ῥοτ[οσί; Ῥεΐϊπσ τηαάο Ῥοτ{αοῦ, νο αΓθ τοπάεγθᾶ 

Πηπηοτία]. δ Ἰπ ιο Αροξίο[σαΙ Οοπβϊθαᾶοις ιο « Παπαϊπα(εά” ατο ἀἱδ- 
Οπσαϊσμοά Ποπ ὅ ιο Αα] ν]ιο ατα οα]]οᾷ οἩ {ο Ῥταγ ατηοδί]γ {ο 

Ώιοια ἐλαί (πογ τπαΥ Ὄο Ἱπιμαίοά Ἱπίο {ο ἀααίι οὗ Οµεῖδέ απά πατηρεγθά 

ΑΊΠΟΠΙσ {ο βανοᾶ ἵπ Πὶ5 ΊποΙγ ομτοἩ, 16 5 Ῥ]αϊη (αί ιο νυτῖζου τοίοτς {ο 

οαπαϊάαίος {ον Ῥαρίίςπι. ΠΗ]ς απποίαίου τεπατ]κς, ενας ἵπ Ογτί] οὗ ογιιςα- 

Ίοπ1, ἴἶιο Π]απηϊπαίεά ατο ἀἰδηςιϊκημοά {Ποπ οδίΘΟΠΙΤΙΘΗΡ, {ποδο α]γεαάγ 

Ῥαρίϊζεά, απᾶ πο ΓΡ]: απά αί πο ΠαΠο 15 αρρ]ῖοᾷ {ο ἴιοδο Ίο ατα 

οοπιύπφ {ο Ῥαρίίκτα,. Το ιο Β4Π1ο Ῥιγροδο Ζοπατας, “ {Π1ογ νο αἲο 0γε- 

αγ {ον Ἱαπιϊπα(ίοη”” οἳ  Ῥαρβςιη,” απ ἵπ ιο ΓάςΠο]οςγ οἵ (ἀατοοις 

Ἰμέπα].| 
ΑπΠΟΠς οί]ου Ῥαβδασος ΠΟΤΑ {ιο (τοε]ς [πίμοι5 ιΐοςτ αποίος {1ο {ο]- 

Ἰοψ]πα, ννμίο αγο ο5ροσίαΙ1γ πνοτί]γ οΓ ποίῖσο.Ἡ  Μαχίπιας (ἵη Ἠὶ5 5ομο]ία) 

ΟΠ {ιο θὰ οἹαρίοι ο ιο Ώου] ο ία οε]οδίῖα] ΠΙοτατοἩγ, (αδετίρεά {ο) 

Ώοηπγβίας ιο Ατοεορασίίο, Ρ. 14, 5αγ5: Όμδογνο (μαί Παπαϊπαίῖοπ Ῥτοσσᾶςς 

Ἠ Τη να Οχ[οτά Τναςί, επ{1]εά Ἠασοτάβ οἳ πο ΟΠΗΤΟΗ, Νο. ΧΙ, πΠίο]Ὦ σοπίβῖη5 α Ῥογίίοη ο 
δπβ ης αοσοιΠ{, ο ἐαπβΙα(1οἨ 18, ή Ὑο 18 ποιο Παπϊπαίεά.. Το ἄγεεΚκ Ίαξ ποίμῖης οογγθβροπᾶ- 

ἵπα {ο ποιο; Τί 18 Αἰπιρ]γ τοῦ φωτισθέντος, απά {πο Ἱπίγοάπε[ῖοἨ οἳ 810ς α Ραγ[ῖο]ο τηἰᾳΗέ σἶνο {ο 
ΠΠΙΡΙΘΡΒΣΙΟΠ {]αί πδίίη πποση{ {ο οοπηθοί ἵπ Ροῖπί ο) {πιο ἰπα Ῥαρίίδπι απά πο ΠΠαπαϊπαίίοη. Α 

(Πβίης αἀαἰθίοπ Ἱπαά νογιεπ{]γ πια {ο απ ονἱσίπα] ἰοχέτηαγ σίνο ΒΙΕΠ α οο]ουχίης {ο {πο οχργεββίοπ α8 

ΒΠσ]] νου πιαίον]α]]γ αἰίετ χα νγ]ίθι)”Ἡ πιθηπίησ, ΤΗΙΒ. ΑγτοζιβΙΟΡ Ἰλακε, ἵη Ἠἱ8 ἰΓαηβ]αίῖοι οῇ {16 

βοσοοιπη{ οῇ (16 ππαγίψτάοπα οῇ Ῥο]γοαρ Ἠα8 ή οπθ οῇ γΥῖς],) Παπι6]γ οἳ {πα ε]εοί, « 118 συσαί τηατίγη, 

πιοδέ εὐγίαϊπζη ναβδ. (Αρορίο]ῖσα] Επίμεις. Νου ου], 1810, 8αοί. 16, Ρ. 947 3) απά Μπεν, ἵπ 19 ἨΗϊε- 

{ου}, (γαΠΡΙΗἱΘΒ {ο 8416 Ῥάξεαρο.  ναξ ἀοιθίζεδς ους 1 (Βοβίοη απά Ῥη]αάε]ρηία Ἐάῑίου, σοΠί. 1. 

ομαρ. ν. ϱ. 9150.) πο Ππ]οίδεά νογάβ ατθ ποί ΙΠ ια ἄγεοξ, απά πα]σ]ηί εαβ!]γ ]εαὰά {ο α πιίβαρρτεπεῃ- 

5ἱ0Ἠ ο) έ1ιο ον {σίπα] απἰ]λογ)ς Ἰάθα. 

ΤΈ αξδάπ, Ες. ΤΗΥ. Τοπ. 1195. Ρρ. 90, 91. 95. 

1 Βίνγ]]. Οταο, 0, 1, Ἱπ Β1ΟΠοίλ. Μακ. Ὑεί, Ραΐ, ίοπα. υΗῖ, Ρ. 19, Εά1ΐ. Ώε ἹΊᾳ Βΐσπο, Ῥαχ5. 1694. 

8 Ῥαάπᾳς. Π), 1. οπΡρ. νἰ. Ῥ. 95. ΟΟΠΠΡ. 3180 Ἠαί Ὦς 81Υ5 οἱ Πάπα ϊηκίῖοη 1π Ρ. 95, 

{ Οοηςί. Αροςί. Ηὺ. ντ. σαρ. νἰἰ. ἵπ Οοίε]εν. Ῥαΐ. ΑΡροβί, Εά1ε. με ΟἼονο, ΑπΠΙΜετΡ. 1700, γο]. 1. Ρ. 994. 

α΄ Τποβπάγας Εσσ]ορίαβιίσαδ, Απηξί6]. 1198, ίοπα, Π, οο]. 1495. 1493. 



ΕΡΕΙΡΤΙΕ το ΤΠΕ ἨΠΒΕΒΕΕΤΠΡΒ. τδ 

καὶ μετόχους γενηδέντας πνεύματος ἨθανοπΙγ 1, απά Ύνοιο ππαᾶο ρατ- 

Ὀαρίϊίβπι, σὸ φώτιόμα πρὸ τὂυ βαπτίόµατος. (ΟἨπγβοδίοπι βαγ5, “ Τμο Ίιου- 
οί Ἠανο Ῥαρίίσπι, Ῥαό ποί ΠΠαπαϊπαίίου, απιά ΠοΥ ατο Ῥαρίίσοά Ἱπάσοά 

ἵη Ῥοάγ, Ὀαΐ ατο πού οπ]ἱσ]ίοποά ἵπ 5ου]: {0Υ 5 αἰδο ΒΙΠΙοΠ γγας Ῥαρίσος, 

Ῥαΐέ πού οπ]σ]ίοισς, 5ο 49 {1ογ {οιιπά 1 ιο 5.Πηο οοπά Πο. Ἡ 
Τμο αἰίοπίῖοι οΕ {πο τουσ ἵ5 τοφιιαδίοά {ο 8οΠ16 τοτηστ]ς5 οῇ Οαταῖπα] 

Ἠπσο ΟΠ (Ίοδο γουρο5.  Τμο5ο ΥΊιο Ἠανο Ῥοεῃ οποθ απ]σμίοπος: ἵπ πηϊπᾶ, 

Ῥγ αἀἰδάπσιϊκαίησ Ῥοίνίθοη ροοᾷ απιά ον!], 5ο α5 ποῦ {ο οσα] σουά ονΙ] απᾶ 

άατ]αιοςς Ἰσμί. ἩΡρΙ. ν., γο νογο 5οπηθίίπηθ ἆα]αιος», Ῥιό που; αγο γο Πσ]ιό 

ἵῃ {ο Τον. Ίδα. ἸνΠ1,, πο γη] Π11 παγ 5ο] νι «ρ]οπάοιτς,{ ἐἰλαί ἶς, νεα 

.αα1ῆι απά νἰγίαος {ο οπ]σ]ίοι Τί, απά ποῦ ΟΠΙΥ {ο οπ]σ]μίοι ιο παπά, Ρα 

{ο τουγηῖῦ απά ἀο]ίσίί ο αβοοίίο5. ἜΤΠοτείοτο Ίο αάάς, Ἠανο ἰαδίοᾶ, ἆσο, 

Αΐοιτ Ἠτίεβγ τοπιατ]πσ (λαῦ ιο {αδίΐησ τοίογς {ο ἀἰ[βοτοπί Φἰαΐος ας οϐ 

λή]άλοσά, ργοβα(ῖοι, Ροτ{οσΜίοἩ, Πο οχρ]αίης, « {αδίοᾷ οῇ ἴἶιο Ἱοανοπ]γ. ϱἱ[ι,2 

Ὦγ, “ Ἀανο ορίαϊποά τοπηϊβεῖοη οἱ οἶπς ἵπ Ῥαρίίρια”  Αβονημανᾶς Ίο βαΥ5: 
ὁ Ἔϊιο ἤγδέ {αρίο ἶ5 ἵΠ (ιο ΤΟΙΠΙΒΕΙΟΠ 98 8ΊΗ5, ία 5οοοπᾶ ἴἵπ ο Ρογ/οπαπσο 

οῇ αοοᾷ ΥοΓΊΑ, ο ϊτά Ἰπ ο οοπίοπηρ]αίίοη οἱ οο]οδίίαὶ Οιίπσς. Απᾶ 

Ἱανο Όσοι τηαάο Ῥατίακους οῇ ιο Ἠοιγ ἀιοςί; θιαῦ ἵς, ἴ]ο αξεῖςίῖησ σταοθ 

οἳ ο Ἠοιγ Βρίϊί, οπαβ]]ης (Ποτη {ο Ροτίοτηα σοοᾷ γγοτ]κς.---Ασαϊπ {ο Ῥο 

τοπογ/ας, {λαί 15, {ο ο ασαἰη Ῥαρίίζος, {ο Ῥθδοοιηο ὮΥ Ῥαρίϊίσπι πουν Ροι5οΠς. 

Απά γοῦ α[τογνατά5 Ίο δαγ5: “Το Ῥο τεκίοτοᾷ ασαίπ {ο (ῑιοῖτ {ΟΥΠΠΟΥ 601- 
ἀἱΠοἨ, 5ο α5 {ο ὮΏθοσπιο ]κο νῖτσῖης α[τον α {α]1.. ο εχρ]αῖπς ἐπιροσκίόζε 

ὮΥ αιβίειέ.----Έπο Ππέογπα] ἀῑνίπο Πο 15 ονἰάοπί]γ ιο απί]ιοι’5 Ἰοπάΐπσ Ἰάθα, 

απά Ίο οοηποοίς ἵ6 γΙ(Ἡ έλο Φαοταπηοηί οἱ Ῥαρίίδιι, ο αδὲ 5ο ἵπ 5 οοπηπηση 6 

ΟἨ «1 ομη υἱ., Όλο βρϊήία]. τοοορίίοι οἱ Ολη ὮΥ. {αι 15 ιο ρτϊπαῖρα] 

ὑιουισηί, γνΠίο. ἵπ. Ἰ]κο ΠΠΑΠΠΕΥ Ίο αββοοϊαίος γγί] ἴ]ιο 5αοταπποπί οΕ ἴἶιο 
Τιοτά”5 Βρροτ.{ 

ἨλΙΡΥ οοπίοηίς Ἠἱπιδο{ γη απ 1ρ5ο ἀῑπί ἅ Οποο οπ]σ]ίοποἆ 

(π Ῥαρίϊςηι,) Το ἵδ νονγ Ῥτοραβ]α ας (ίς Ῥήναςο οὐίαϊποά {οπι (ο 

Ῥοσϊπηίηςσ οϐ ΟἨτεθαπΙθγ, απά 8ο (μίς 4ΠΦΊΟΤ5 {ο ιο ἀοοίτίπο οϐ Ῥαρέίσιης, 

νου. ο.  Απάοπ χ. ὃν: “ Ηαπηϊπαίσά, ἐῑιαῦ 15, Ῥαρίίζοᾶ Ἱπίο ιο Οµτὶςαπ 

{αἵοι.----Παπηπποπά 15 πο νοτγ οἶοαν απᾶ ἹἸαναΙγ οοπεἰκίοπί γι Πἱπηδο]Ε, 

Έου « οπ]σμίοπος,” Ίο κα μρεϊ(αίος5 « Ἰανο Ῥουπ τοσσῖνοἆ Ιπίο {ιο «Ἠτο ὮΥ 

Ῥαρίϊΐκιη 5”. απά 5αΥ5 ἴπ Ἠὶς ποίο, « οδο (αῦ Ίανο Όσοι οπ]σ]ίοπος, ας 

3 ΤΠΙΒ Ραββασο, αἰἰποιρΏ τδΙα]]γ Ῥγϊπίος ἵπ (ο θ41{1οπβ οἳ Οµγγβοδίοπι, 18 αβοτῖοθά {ο απ ΠΠΙΚΠΟΥΥΤΙ 

απίλοῦ, ΤΠ οσσ1ς ἵπ {1ο 116 Ἠοπη]γ, ΟΡ. ίοπι. ΧΙ. Ρ. 418 Ε. Τμο Βοποβίοίίπο οά[ίογ οοΠβΙάθΥΒ 

Ώιε ΠοΠΗΙΙΥ {ο Ἠπνα Ώθε ἀε]ϊνετεά αἱ Οὐπβίαπιπορ]ο ἵπ πα Ιαίίου ραγί οἱ ίπο 44 οθΠ{ΥΥ, παπά {ο- 

ψ/αγά5 λα απ οΓ πα ορίβοοραἰο ο{ ἄγεπουγ ΝαΖΙ4ΠΖΘΗ. ΤΗΕ βἰαίεπιοηί ννΠῖο 1 οοπἰαῖης 18 ἱππρογίαπέ 

Άπά ἵπαε, αλίποισ]ι {ο Ἰαησιασο 18 ποί σοπβἰδἰθη νν 1 γν]λαί ΟΠ γβοβίοπη 51Υ5 ο Βίπποη ΤΠ Ἠ18 ΠοπηΙ]γ 

β4ἀγεβδεά {ο {πα παν] ΠΠαπιϊπαίσά, έοια. Η1, Ρ. 68, 

Ί Το αποἰαί]οῃ αστεθΒ γα {1ο Ὑπ]σαία, εχοερί ἵη ἐς γνοτά σπή ππά {πο θμξο οἳ {ιο γογὮ: ἵπι- 

ΡΙεΡΙ{ βρ]επάοτθ8 απῖππαπα {παπα. ΤΗ Ἐπσ]]δῃ πΠΒΙΑΙΙΟΠ. πιοτθ ἵπ ποοογάαπος γη ἐς ΗερΥευν, 

18 5 Ολ]πο Ἠεσ]1 βἨα]] ρτῖης Γοί]ν εροθά1]γ.ὁ 

{ 3ε6 πιΥ Έβδαγ οἩ ο: Ποτά 5 ἀϊδοσιβο αἱ Οαροιπαππι, Αρροπάϊΐκ, ΡΡ. 154, 155. 
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΄ 
ὅ ἰακοι οἳ {πε ἨοΙ λοβί, απᾶ ἁγίου καὶ καλὸν γευσαµένους Φεοῦ δ 

οοτίαϊπ]γ αἰσηίῇος Ῥαρέίςπι, νηλὶοὮ απηοης {ο αποϊεηί5 γγα5 σοποτα]]γ οα]]οᾶ 
Π]παϊπα ου. Απά γοῦ ἴο 8αΠ1ο γοτά Τη Χ. 9 Πο ΡαταΡΗΤᾶΡΟ5 {μι5: 

6 Ύοι ἀῑά βγεί τεοεῖνο {πο {Η101, τε[οττῖης {ο Ἠοτη. ΧΙ, 11, ππογο Πο Ί5ες 

Ώιο 5α1πο Ῥήναςο {ου ὅ Ἠο]ἱογεά,) 
{ΟΕ ἠιοςε Ώπο Ιοπάϊπσ οχροςϊέίοη», 1 επ]ς ὤιοτο απ: Ῥο Πίο ἀοαδί ος 

/ Όλο {ογπποΥ Ῥοῖης ἴἶαῦ Ἱπίοπάσά Ὦγ ιο απί]λου οἱ Όιο Ἠορτονν. Ῥιέ εἶ]οτ 
ο (οπα τηςέ Ἱτπρ]γ {ιο {ιοῦ οχρτοςςεά ῬΥ ιο οί]μοτ, ΙΠ Πιο ΟἨτίδίαης Ποτο 

Γἀοξοτῖροα Ἠαά Ῥοεοι Ῥαρίίζεᾶ, ἀοαρί]εςς Ῥοΐι Ῥείοτο απιᾷ αξίον Ῥαρίίσπι Ολοῖτ 

πηΙπά5 Ἰαά Ῥουυ. οπ]ἱσίοπθά Ίῃπ ιο ςανίησ (παίμς οἱ Ολτ]ςαπΙγ; απᾶ 1 

Ώιαγ Ἰιαὰ {οτηιοτΙγ Ῥεσσοππο 5ο οη[ἱσμίοπαᾶ, 16 οπηποῦ ο ἀοιρίαοά ναί (19γ 

Ἠαά ανογγοᾷ (ῑιοῖτ {αἱ Ὦγ Ῥαρ]ίοΙγ Ῥτο[ορδεῖησ ΟἨγὶςέ 1η (λα αοΓαΤΠΟΠΕ. 

« Ἠανο ἰαδίεᾷ οἱ ιο ἸεανεπΙγ σἰβ απάἆ Ὕετο πιαᾶο Ῥατία]οτς οἱ νο 

: Ἠο]ιγ ἀμοςί”. ἜΤμο ῄσιτο ο {δίϊπς, ΥΙΟΣ. 86οπ15 {ο Που; παίιτα]]γ {οι 
: Ενα οπιρ]ογοά ἵη ν. 19, 14, οχρτοδδος βα{ἱ5[αοίίοη, οπ]ογπποπί, ορη]ηρῖησ 

{νοπα {9ο ρατοϊραίίοη. ΑΠΥ {εερ]ον 5εη5ο ἶ5 Ῥγος]αάεά Ὦγ ια οοηίοχέ, 

απά ἵη {Πῖ5 8οη5ο {ιο πνονά ἵ5 τερεαίαά]γ δεά, {6 15 ευ[ῃοϊοπῦ {ο οἷίο οηθ 

Ῥα5ρασο ἵη Βέ, Ῥοΐου νήσο] ἶ6 φποίθᾷ {νοτη έιο Ῥκαίτης: 4 1 γο Ἠαγο {αοίοᾶ, 

Όλαῦ Όιο Ποτά 15 ρταοῖοι»” 1 Ρείΐ. Ἡ, ὃ. 5. χκχἰν. 8, (Θερύ, ααχΗϊ. 9.) 

6 Τμο Ἠοανοπ]γ σἰθ απἀ « ἴἶιο ἨΗο]γ λος ατα Ῥτοραβ!γ οαιάνα]επί, πε 

Ἰαΐ{ογ «Ἰαιδο Ῥεΐηπσ οχοσοίῖσα] οί έἶιο {ογιησν. μις ιο φἰᾖί νι] Ῥο Ἰάεπίῖοα] 

η Ενας πποπξοποᾶ ὮΥ ος Ποτά ἵπ Πὶς ἀἴδοοατδα {ο ἔἶιο Βαππατίίαη ΥΥΟΠΙΗ, 

ψηιῖσα Ίο οκρ]αίης ὮΥ οα]πσ 16 « ίιο Πνίησ υναίον υλίο Ίο γγοι]ά φΐνοι 

Όιαῦ ἶδ, αοσοταῖηςσ {ο α νοτγ {οφιιεηί ας οῇ {ίπο βσιταίίνα {δυπῃ 10αίεγ, Όλο 

Ἠοἱγ Βρϊπέ. 96ο 1 οη ἵν. 10, 14, απά νἩ, 91-99. Το ραγαιραίοη οἳ 

Όιο Βρϊτίέ Ἠοτο ταηρπθοπαᾶ 15 οαεγίαϊη]γ Ἰπθεπάεά ος Πῖς οτάίπατγ Ιπῇπσπσςς, 

5 Ιέ ἵ5 {ιο ίαΐο ο α Ολγϊίαη γγΠίσΠ ἶ5 Ώείπς ἀοδοτίρεά; Ῥαΐ α5 ἵπ (λαί ασα 

5 τηγασπ]οι5 [5 ννετο {οαιοπί]γ ἀἴδρεηδες, ἴ]οςο 1ΠΔΥ αἱδο ἵπ Ῥατί Ῥθ 

Άοτο οοπηρτεμειάσά. Πο πποπίίοη οί τεσοϊν]ησ ο σὶ[ις απά σταοος οῇ {πο. 

Μρίπέ αἴτου Ῥαρίϊΐσπα 5 ἵπ ΠαΓΠΙΟΠΥ να ναί νο τομά Ίηῃ οἴμει Ῥ]αοος, 

Φοο Δος , 98, νΗ. 15-11, χἰκ. 6,6. ἨΤΠϊς τηαγ 8οοπι {ο {Ἀνοις (λαί 

Ἱπθογρτοίαίίοπ. γ/λῖοι οχρ]αίης ὅ οπ]σ]ίοπος”. οῇ Ῥαρίῖριη, απά Ο1ίς, 16 τπαγ 

αἶ5ο Ῥο βαἷά, 5 Ιη ΠΑΤΠΙΟΠΥ ψ(Π πο αγγαησοπηθηΐ η νου. ο. ο], γΥιοαῦ 

ΒΏΥ 5ο] Ππαίαίίοπ οἳ ΠηδαΠίΠς, ἴο Ἰαησιασα 15 Ροτίοοί]γ παίατα], α5 ἴ]ιο 

εΠ]ογΠΊαΠί5 οοπητηπ]οπίοά Ὦγ ἴαο Βρίτί ατο Ἱπιιπαία]γ αββοοϊαίθᾶ γη 

Οικία δίαΐο οΕ το]ἱσίοιις απ ερϊ]αια] Ἰπογ]εᾶσο, 

{ Ῥαδίεὰ πο σοοᾷ γγοτά οἱ ἄοά : πας 1δ, οπ]ογεά {ιο βα]β]πιοπί ἴπ 

ΒΟΠΊΟ 4οσγοο οῇ ἴπο σνασῖοι5 Ῥτοιηϊδο5 πηαᾶο ΒΥ ἄοα ἵπ ἴἶο «.οβρεί, νι 

Πιο απθιοϊραίίοι οἱ είν οπίῖτο αοοοιηρ]δπποπί Ποτοαίίου, η α. ἰπαί]ατ 

8οη5ο (πο Ἰνοτά οἵ ἴἶιο (]ής ιαί ο Παί Ρτοπιῖςος 15 ις5θᾶ ἵπ 1 οδῇ. χχΙ. 

45, χχΏῖ. 14, 15, ετ. χχῖχ. 10, χαχΗϊ, 14. Τη ἔμο Πχςέ Ώπο, ο Βερίπασίηί 

Ἀαδ ἀγαλόν, απᾶ ἵπ ιο οίμαγ5 καλόν.---Τμο νου] {ο οοπιθ’ 15 α ὁὶ οδ]α 



ΏΈΡΙΡΤΙΗ το τῇ ΠΒΕΒΒΕΕΊὙΠΡΘ. πα 

6 ῥῆμα, δυνάµεις τε μέλλοντος αἰῶνος, καὶ ἼἨαγο ἰαδίοᾶ {ια ροοὰ ποτά οἳ (οᾶ, 

Ρήταςο {ο Μοβδίαμ’5 ασο οἵ πνοτ]ά οΥ Ἰπσᾶοπα, ἵπ οοπίγαςἰποιῖοι {ο ναί 

πΠΙΟΗ Ῥτοσοᾶσᾶ 16. Τὲ ἵδ οᾳπἱνα]οπύ {ο ἴο (Ἀοβρο] ἀἱερεηδαίίοι α5 Ῥεσιῃ 
Ίετο απά οοπῖπαοά Ῥοτροίπα]]γ Πογοαβογ,. « Το ρογγεις οἱ ἵ6 απο Ιΐέ5 

οπογροίῖο Ἰπβισποςς απάἆ αρρΙαποθς. Τ]οςο τηαΥ Ὄο οτάἴπατγ οἳ οχίγαοῦ- 

ἀϊπαιγ; απά ἃ5 ο οοπίοχύ οοπηίαϊπς ποί]ῖης {ο Ιπηϊέ ἴλο αρρ]Ισαίίον, Ῥας 

τθίΠοΥ {1ο οοπίτατΥ, ἴε ἶ5 Ῥοςύ {ο οοπαιρτεµοπά Ῥοί1. 

ΠΡ Πιο εἶα]] {1 απναγ 1 Βο Τγηᾶα]α, ΟΤαΠΠΠΟΣ, απᾶ {ο (σοπονα 

Τταπδ]αίοη.  ΤὨϊοβαίά αἱδο, 5ο οασσίοπο. 16 ἶ5 ΠΠΘΟΘΕΞΑΥΥ {ο ἴγασθ ἴο 
οτῖσίηπ οἱ (5 τεηᾷοτίης. Τμο Πίοτα] τηεαπίπσ οϐ {πα ἄγοε]ς ἵ5, αιζ Λαυΐπφ 

/αἴζει αιὐαγ; Ἀπᾶ ἴο 0μῖδ Ῥήτρο5δο {ο Ὑπ]σαία, εὐ Ῥτο]αρφὶί 5αΠ6, απᾶ 8ο 

ΤΝΙΟΙΓ απά ο Ἠλμοϊπης) (παηφ]αζίοι: « απᾶ Ῥοπ 5Ιάσῃ {ου αγγοῖ---απά 419 

{α11οπ.. πο Ῥογ5οης Ῥοίογο ἀοεοτῖρεά ατα πποδῦ απάοιῬίθά]γ 5ροζκοπ οἱ α5 

{α]]πς ανΥΑΥ, αρορίαϊζῖπσ {Ποπ πο 6γαος απᾶ Ῥγοίοβεῖοπ οἱ ἴῑο (.οδρε]. 

Οοπρ. αχ, 15, “ {αἱ οἱ ({:οπα) πο στασο οἱ ἄοά : αἱεο (πα. ν. 4, “ γο ατα 
Γαἴῖει ἴΤοπι στασθ, Ὑογο {16 64πηο ΥοτΏ 15 αδεᾷ α5 Ίσα, οΠΊΥ οοπαροιπᾶοά 

ψῃ α ἀἰβογοπί ρτοροδϊου. ἸλΠοί]ιαν ἴἶα αροδίαδγ ἵπ νίαυγ Ῥο {ο ο πάαϊςπῃ, 

ου ἨἩεα(λοπίςπῃ, ΟΥ ΔΏΥ ΘΓΤΟΠΘΟΙ5 8ΥΦίεπι οί ΡΙΙ]οδορΙγ οοπίτατγ {ο ΟἨν]ςί- 

ΙαΠΙΘΥ, οὗ {ο απίνογδα] Ιπῃάα](γ, ἵ5 οῇ Ἠπθί]ο οοπβδαΠθποθ. Τμο ο[οοῦ ἵ5 ένο 

41ης. Τέ ἶς Ἱπιροβεϊρίο, αἲ Ἰθαδί ἵη {ιο ογάιπατγ οοπάΙίοι ΟΡ {ιο ἀῑνίπο 

αγταησοπηεηί ἵπ 1ο «ο5ρε] 56ΠΟΠΙΊΘ, {ο ΤΕΠΘΥ {ατα ασαϊη {ο α »ἰαίο ο 

τοροπίαποθο. ΤΠ6Υ οαηποῦ Ῥο Ῥγοισ]ό Ῥασ]ς {ο ἰιοῖτ {ογπιογ ΟἨτ]κίαη οοἩ- 

ἀἱήομ.  Απά ἴ]ο τοβδοη {ο]]ουγς, “ογ ογιοῖγ ασαϊη ιο Φοη οἱ οᾖ.; Τ]ιο 
ἀῑσηϊ οἳ ο Ῥ6Γβδοπ 5ο απηγοτίβ]γ τιδοά ἶ5 αχργοξβςοᾶ ὉΥ {ο αρρε]]αίίοῃ. 

᾿Ανασταυρόω Ἠθγετ εἰδεν]οτο οοοΙσς ΙΠ ἴἶαο αυ Τοβίαπιοπέ, ἔἶιο γγογά {ο 

ογηοΙ(γ Ῥοΐπς α]ναγς πο νγοιύ {Πο Ῥτεροβίίοη. 16 ἶ5 Ῥο5έ, ἴ]ιογο- 
{ογα, Ὑϊι ΟἨγγδοδίοπη απᾶ οπου αποϊοπί ααἰ]λοτίος, {ο {παης]αίο 16 πε] 

α[γεδῇ, οἳ αφαῖπ. Τμο Ὑπ]σαίο Ἰας γγδιπ. 1ο τηοαπίης ἶς, ἐ]ναί 51οἩ Ῥου- 

ΒΟἨ5 3ΤΘ ἸΠάοΥ {ο οοπίτο] οἳ ιο 5αΠ1ο Ὑἱοκοᾶ απᾶ ἀἴαρο]ίοα] ἔεππρον 

Πο ἀοπιαπάσα Ομτῖςύ5 οταο] απᾶ ἀῑστασεβα] ἀθαίμ. ΤΠοΥ ἆο ἵπ Ποατί απά 
5ου] πγλαῦ πο πωπτάετονς ἀῑά ἵπ αοί, 16 15 ἴο 6απηο 5ίαΐο οἱ πηϊπᾶ, απᾶ οοἩ- 

5οᾳιοπ{1γ η (ιο εἶσαί οἱ ἄοά ιο 6απιο΄ σι]. « Το {Πιαπιθε]νος :” εαί ἵς 

ΡΤοβαβ]γ {ο Ειοῖγ οὗ τιίη; {λοισ] ἴ]ο Ῥγοποιη ΤΠΔΥ ο τοάυπάαπί Ἰογο, 

ας 16 {οηποπί1γ ἵ5. ὁ Ῥιή Πίτα {ο απ ορεπ 5ΊΔΤΗΘ:) ἴο ἀϊδστασο αἰοπάαπό 
οη ο ριπίμπιοπέ ο{ οταοΙβχίοη 8οοΤης {ο Ίανο βισσοδίοᾷ {ιο γγοτά; ἴἶιο 

Ραλ]ίς εοπ{οπαρέ {Ἡτο η προῃ το]σίοι Ὦγ αρορίαίος ἶ5 {ο Ἰάθα. 

Ἔ]ιο {Ίγορ γαυςο5 ]ᾳδέ οοπιπιεηθεᾶ οη Ἀρροατ {ο πηθ {ο ἀοδοῖρο α έ1θ 
Θείίαη οοπἛ1Μῖοπ απᾶ οἸατασίοτ, απᾶ {ο τοοοσπϊςο {ο ἆαπσοτ απιᾶ οῇ οοι{59 

ιο Ροββϊρη]έγ ο {απο ἐλιεγοίγοπα Ἱτταρογοταβ!γ. Ἠοσατάἶπς ἔ]οτη ἵη οπη- 

: ἆοιγ απά οοη5οίθησο, 1 οππηοί ΟΟΠ19 {ο ΔΏΥ οίποτ οοπο]ιδίοι. Τῃο Ρηταςθ- 

οἱοσγ η 5. 4, ὅ, ἵ5 είνοησ απᾶ ἀοβηϊίο, απᾶ Ἱέ γγ]]] ποῦ Ῥο 685Υ ἴο 54Υ Υαῦ 

Ίαησιασο παΥ ἀεσοτίρο α ἰτα]γ το]ἱσῖοις ἑαΐο, 15 Επί ἄοος πο. Τ]ε 5ρρο- 
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απᾶ {1ο Ῥούγους οἱ έ1ε ννογ]ά {ο οοπ1θ, παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς 

6 ια ε]α]] {α]] ανναγ, {ο τεπθυ/ 

εἰέῖοι οἱ {α]]πς Ἱπ ιο Οἱ] νογςο ἵ5 ραῦ 45 α οΏ5ο πο π]]κοΙγ {ο Παρρεῃ, 

απ νιῖοὮ ιο Ὑντ]ίου πλοδῦ οαγποςί]γ βί]νος {ο σιιατὰ ασαϊηςδ. Το {Υ {ο 

οχρ]αῖπ 16 α5 Πγροίμοίϊσα] ἵ5 {ο αρα5ο ἴ]ο 5οἶοποο οἱ Ιπθογργεία{ίοΠ, απά {9 

ἀῑδίοτί ιο Ρ]αῖπ τηοαπῖησ ος Βοπρίατο, Τί 15 πο {ο ο ποπᾶστεά αἲ ἐλας 

Ώιο αἆνοσαίος οϐ α ἀοοίτῖπα] 5γΣίοπι νο. ἀθπῖος (ιαί α τοα] ΟἨτ]δίίαπ ος 

5ο {811 5ιοι]ά Πανο {οι α ἀϊβήοι]{γ 1η 5 Ῥάβρασο. ΊΤΠΙ5 τπαΥ 5εγνο {ο ας- 

εοιηί {07 οσγίαϊη πιοβΙ(γίησ Ρῃταδοο]οσγ {ο Ῥο {οιπᾶ ἴπ ΤΠΑΠΥ οχροβίέους ος 

Οπής οἶαδς. 1 5μα]] αποίο Ῥτίείυ Ποπ (νο οὐ του Ἰντίίοτς, γΥο ἀθπογναᾶ]γ 

ταπ]κς ΑΤΠΟΠς {1ο πηοδύ ἀῑδθησιίκμεά, 

Ἔμο Ἰοαγπος, ἀανοιέ, απᾶ οαπᾶαϊά ῶοάᾶτιάσο αχρτο5βες Πϊπιςε]{ αν {ο]- 

Ίον5: 51 5οο πο ποσρςεῖγ {οτ οχίοπάἶπσ Ἰπ ἠπῖς Ῥ]ασο ἔἶα οΠογσγ οῇ ἴἶα 

ρ]τῖό Ῥογοπά Πὶ5 οπἰγαογάἰπατγ σε. ΒϊδΙορ ΗορΚκίη5 αποίο5 Αος ΥΠ, 15, 
νηιῖσὮ Ίο (Ἰήπ]κς τηιςέ Ιπο]αᾶο Βίπποη ἈΜῄασι5, α5 α Ῥτουί, λαί πΥεΦεπεγαίθ 

ΠΊΘΗ τηϊσ]έ τοσοῖνο {ἴἶιο ἨοΙγ Ποςί.. Τ6 15 ποῦ 685Υγ {ο 5ο6 ιο Ῥοστίησ οἳ 

5 τοτηατ], ππ]οςς 16 Ἱπρ]ίος (μαΐ Όιο Ἡοβτονγς τοίοττοᾶ {ο Ίγογο 45ο γ6- 

σεπεγαίο. Το ῥραταρηταςες (πας:  Ἠανο {αείεά Ὦ} 6οπιε ΙΠΙΡΤΕΡΡΙΟΗ5 0ἩἨ 

Ώιαῖγ τηϊηάς {ιο ο[Ίοβογ οἱ Όινο σοοᾶ πγοτά οῇ ο, απά {6]6 κοπιεί]όγιφ οἳ Όιο 

Ῥογγοτ5 οῇ {πο πνοτ]ά {ο οοππο, αακαπῖησ Τη {Π6πα 6οπιο ἀθδῖτος α[ῦοΥ Ἠο]ίποςς, 

ὅτο, 1) 5ο Ῥούδοης {οία]]γ ΕΙ] ανγαγ βοπα Οτ]κ(ΙαπΙ(γ, 16 15 Ἱππροβδίρ]α 

ασαϊη {ο Τ6ΠΟΥ ἴο σου ἴπιμγεβδίοπς τιαᾶο οἩ ἴπαιη, ὅσο. Ίο τοδίτ]σίς 

Πιο οΠοτσγ οῇ πο ριϱ) {ο  οχἰταοτάίπατγ σἰβιδ,”ὰ τοπιατ]ίησ Ἠούγουοτ, 

Ειαί ΙΓ Όιο οἸαμςος----' Ποανοπ]γ σἶβι Ῥατίακοις οῇ ἴιο ἨΠοιγ ἀΠοδύ απο οχ- 

Ρ]αϊποά οἱ « τοπιβεῖοι ΟΓ 5ἱπ, απά εαποξ(γῖησ Ῥονγογ απά Ιπῄισπος,” 16 τηαδύ 

Ῥο οὔξοννας (ἶιαί έιο ΑΡροςί]ο, ἵπ ἔἶπις σἴνῖπς Παάσπιοπό ἩΡοΠ πο ο85ο, 1 16 

ϱ]οι]ά Ίιαρρεπ, ὧοος Ἰιοί ἀθείαγο ἐλιαί ἰέ αοἰµα]ῖψ ἄοεφ. {ο 841Πο {εο]ίησ 
απα]ίῇος Ἠὶ5 Ἰαησιιασο Ιπ {πο ὅ Ιπιρτογοτηδηί”. « Τιοί α5 πού τοςί ἵῃ ΑΠΥ 6Ἡ- 

Ἠσ]ηαπῖησ νγο ΙΠΥ Ἠαγο τοσοϊνεά, ἵπ ΑΠΥ {αδίο νο πιαΥ Ίαγνο Ἰιαᾷ, ὅσο., ποτ 

ἵῃ ΑΠΥ οροταΒίοπ οἱ ο Βρϊπί6 απροπ οἱ ΠΠΙΠ(Ρ, {ο Ί0γήο ἔ]ιεπι {ο {ια πιοδέ 

αρζεπαια ἰα[επί απᾶ φιια[έῇ 15 [ον ἐ]ιο πιοδί οπιροιιδ οπογηαί δογυΐοςδ. «Ἠεπι 

πιαή Ίαυε αἰᾗ ἔλεκο απιζ Γα1ἶ αποαγ,Ὀ ὅσο. 1ὲ ἵς 5ίχαπσο ἴῑιαῦ δαοἷι α ΤΠ α5 ῶοᾶ- 

ἁγίάσο αποι]ά πού Ίανο Ρραιιδεά {ο αδῖς Πἱπιδο] υ]οίοτ διο] {αἴεπίν απᾶ 

φιια[{ῇεα{ἰοηβ 68 ΡοδΙΡΙΥ Ἀαγνο οοπιο υηΠΙπ ιο ταησο οἳ οματασίαν Ἱπίοπάσᾶ 

Ῥγ ιο Αρορί]ο)5 ἀοφοπρίίοη 1 Απά οᾳπα]]γ 5παπσο 5 ἵέ θναί α ντ]ζαυ αδια]]γ 
5ο οαπά[ά, Που]ά Ἰανο τοίαϊπεά ἵπ Πῖς ραταριταςο απᾶ ποίθ, {ο οΓΓοπΘος 

ἄαπδ]αοη, ο ΙΓ Όπου {111 απναγ)) νοαύ απ Ἱπάτηαθίοι (λαί ιο οτὶσίπα] 

τοφι]τοᾷ α νοτγ ἀἰβετοπί 9Π9, 

Σ Το Ἱαπριαρο οἱ ΜοΤ,οσπ ἵβ βΙπιϊ]ηγ:  Ἠανο ἰαβίοά οἱ {πο Ἡθανοπίγ ΡΙΠ, 6οπιε ἐπᾖιμεποε οἱ ἴ]α 

δρίτεὲ αεεοπιραπγύρ {ιο τουτᾶ, ππᾶ Ἀανα Όσεπ πιπἆα Ρατίακοτβ οἳ {Πθ ΗοΙγ ἄλοςί ἔπ μὲ ειρετπαϊωταί 

σἰΓίς, κο] αἲ Ῥγορλσσ, ἀῑδεστπίπι οἱ δρίγεϊκ, εευεταῖ Ἰἰπάς οἱ ἰοπσισβ) 8εο. 3εθ Ῥ4ϊβρΏχαξδθ απά 

Οοπηπιθπίαςγ οπ {μα Ἠεῦιαυνθ Ὀγ Ατοζυσιά Μο],αοαπ, ἵπ «πο ΥοΙαπιθβ, 8νοι Ἰμοπά. 1820, νο], Ἱ. Ρ. 150, 
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µετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν ποια αραἶπ ππίο τοροηίαπος; 5οεῖης 

Τ]ο 5ατηο Ιπαργοβδίοη ἵ5 πηαάο προπ {πο ταϊπά, Ῥαΐ ἵπ α 501]. 5ίτοησοτ 

ἄοστος, ὮΥ τεαάῖηᾳ 5οπιο Τοπιατ]κ5 ΟΡ πο οο]οθταίεά Ὦν. ῬνήσΠέ οἳ Πιοςα 

γοιςο».". Το ἄοθς ποῖ 5ογαρ]ο {ο 5αΥ {αί “ ιο Αροδί]ο ΠΙΠΙςοΙ{ ας ἀοοϊάοά 

Όλα ιο Ῥουδοπ5 πηδαπέ αγ πού ΟΠεδίαπ5. Τμοίγ οµατασίοτ ἵ5 Ε1]1γ οχ- 

Ρτοδςοςἱ {π {1ο Βί1 Υογ»θ, πάθε (ο Ίππασο οἱ ίᾖο οατ{Ἡ ν/ΠίοΗ Ῥοδγοί] {πογης 

απᾶ Ῥτίους, ν]]]ο λα οὗ Ομτϊκίαης 15 οχρτγοδδοά Ιπ {ο Τί1, ππᾶος Όιο Ίπασα 

ο ἴἶιο οαγί]ι νο Ῥτϊπσοία {οτι Ποτρςδ τηοαί {ου ἴποτα ὮΥ Ὕποπα 16 18 

ἀπγοβκοά. Τ]οςδο ατο Ίιοτο βΜιΙοιδΙΥ οοπίταδίοᾶ. ἝΤμα οματασίοτ οῇ ιο 

{ΟΥΠΠΟΤ ἶς, {λοτοίοτο, οχΗηΙΡΙεεά α5 α ἀῑτοσί οοπίταςύ {ο ας οἳ Οµτϊδίίαπς, 

Ψ/λο ατα τορταςοηίοᾷ 6ΥοτΥ ὙΠετο α5 Ῥηησίης {ον σοοὰ βπῖθ τησ] 

Ίοανο {Πὶ5 νοτγ οχίγαοτάΙπατγ Ρα5βαςο απγ]ιοιέ τοπιατίς, α5 ἵ6 Ώοατς οἱ 15 

{αοο 5ο] απ αθίοτ ν/απί οἳ οχεσοαίῖσα] απα]γεῖς. πο βγεί ρατί ο ιο Ησιιτα- 

(νο Ἰαησιασο πηϊσλί υίὮ ναςδί]γ στοαίοτ Ρτορτϊείγ Ῥο δαῖά {ο τορτοδεπί {ιο 

βίαΐο οἳ ἴο5δο Ῥογδοῦς5 α{ἴου Πανίησ {π]]οη αΥΓΑΥ, απᾶ ἴἶο Ἰαΐέζοτ (ιεῖν Ῥτο-. 

νίοις ΟἨν]είίαη οματαοίογ. Το α5διτηο (λα (ο {οΓΠ16Υ Ρατ ἶ5 ρατα]]] σαι 

Ειοῖτ οἸαγασίοτ α5 ἀοδοτῖροᾶᾷ 1π {πο 4ΐ1 απᾶ δι νοτςες ἶ5 Ῥγδροδίοτος, απᾶ 

γοῦ Ολίς 15 ποοθβδατΥ ἵηπ ογάςτ {ο 5αρροτό {Πο Ρροδίζοη ο δείς οιέ νη(ῃ, ολαί 

ά ιο Αροβί]ο Ιήτηδε]{ Ἰα5 ἀοοϊάσἆ ιαί {Πεγ ατο ποῦ ΟἨτϊκίαης. 

««ΦΘΟΟΠΑΙΥ, 16 ἵ5 ποῦ αβοτίοᾷ Ὦ} ἴλο Αροςί]ο, ια ἴμοραο οὗ ν]οπι Ίο 

6ροα]κ» οσο αοθπα]]γ {α11 αἶναγ. ἜΤ]ο οπ5ο 15 5ίαίοᾷ οπ]γ 1Π ἴ]ιο {οντα οἳ α 

βιιρροβί(ΙοἩ, απά Ίιο ἀθο]ατος οπΙγ ναί, Ποι]ά {που {1 αἵγαγ, ἴπογο 15 πο 

ῬοβδΙΡΙ]Π(γ οἳ τοπον/Ίησ {Ποτη ππίο τοροηίαπσο, η Ποί]μοτ 5ΗοἩ Ῥογςοις ἆο 

Ἱηῃ {αοῦ {α]] ανταγ 15, (ογοίοτο, 16” πποστίαίη.”.  Μοςί αβθιγοᾶ1γ, 1 ἴιο Ῥος- 

605 5Ροκοπ οἳ στο πού ἴταο ΟἨτίδίαπς, Ῥαῦ 5αςἩ α5 αγο Πί]γ ἀοροτίραά 

ππᾶου {ο βσιτο ο στουιπά Ῥτοάποῖης Ῥτίοτς απά «ποτης, 16 Ίγοτο αὈξατά {ο 

5ροαίς οῇ (αῖτ ἀοίοσίίοι. Πο αποδίῖοη ἶ5 γα] Ῥαί Ὦ}γ Ῥτοίρδεον δίματέ, 

«Το[εοίῖοπ {οτη να 1. Απά Το σἶνο ο οπΙγ αΠΦΥ/Υ ἐἶιαί 5ιιοἩ α {πθουγ 

αἱ]ου5, “' Έτοτη α στασσ]ο55 οοπάΙοι απά {οπι α ίαΐο οἱ Ἠγροοχ!βγ.”. Οοἵ- 
απ] 16 πας απ]ίο ἩΠΠΘΟΟΒΡΑΤΥ {ου Ὀνγ. Ῥπὶσ]ί {ο τοδοτί {ο α βαρροβοᾶ 

6356 απᾶ {ο ιο Ἐησ]ϊ5Η ογγοποοςς {(ταΠδΙαξίο, ἵπ οτάςστ {ο νἰπάϊοαίο {ιο (οτί 

Ποπ αΠΥ (Πίης Ἰΐκο απ΄ αβδεγοη Ο6 αΡοδίαδΥ Ιπ {Πο ϱ.5ο οἱ 5Ιο] ῬοΓβΟΠΒ, 
ἨΠ15 αἰετηρί {ο ἆο 5ο Ῥτοπιρί5 6ο φη5ρίοῖοπι (μαύ Ίο οου]ά ποῦ οπΕῖγε]γ [του 

Ἠὴ5 παἰπᾶ {γοπι {ιο Ἱππργοξείοη {μαί, α[ΐἔου αἲ], ειο ΑΡορί]ο ἆοθς τησ γοα] 

Οπὶείαπς. Έγον Οαἱνίη, αἰλοισ] ο οπάσανοιτς {ο ορνίαίο ἴ]ιο οῬ]οσξῖοπς 

{ο 5 βΥ5ίοτη ν/πἰοἩ {ο γ/ιο]ο Ῥα5δασο 5ασσο»ί5, ἆοα5 πο Παβιίαίο {ο 5αΥ 

Όιαί {Ἴορο ππογάς ' πλατ]ς α (ποτοιρΏ ἀοίοσίῖοι /γοηι ἐλο ({οδρεῖ.. Αροδίο]αβ 
ποίαῦ ΠΙνογβαΙοτη αὖ Ἠναησο]ίο ἀε[οσθίοπατη,”{ 

5 ΤπεοΙοργ: ὮΥ Τιπιοίιγ Ὀννῖσμί, Β. Τ. Ὀ., 1/1,. Ὀ., Ιαΐᾳ Ῥγεβϊάθηί οἱ Ὑαϊο 0ο1ἱ6ρθ. ΜΙάά]είογη, 

1818, Βετπῃ. Ιχχχν]]. το]. Π1. Ρ. 209, 

{ Οοπιπιεηίαγ] ἵπ ΟΙ1ΠΘΒ δρἰβίο]αΒ Β. Ῥαυ]1, ὅτο., 1π]οο, Απιβίε]. 1068, 
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Ώ1ογ ογιιοῖ{γ {ο {Ἰεπηςο]νος ἴ]ο ῬοἩ ουἱὸν τοῦ δεοῦ καὶ παραδειγµατίζοντας. 

Όν, ἄταγ, ἵπ Πΐς ἀἰβεογίαίῖοι οἩ. {6 Ῥνίοδίπμοοά οϐ Μο]ομίθεάο]," αἱ5ο 

βἰίοπιρίς {ο ν/θακοῃ {1ο παίατα] ΙΠΗΡΤΕΡΡΙΟΠ 9Ε {ο Αγροεί]ο”5 τορτοβοπ/{α{ἶοῃ. 

« Τ]λοςο ΠΠαΡΡΥ Ρου5οῦ5 Πα Ῥοσῃ οπ]σμίοπος ἴπ {ιο ἀοσίτίπο οῇ βα]ναβίοι 

ῬΥ ᾗοδς; {ου Ἰαά {αρίοά (ο σοοά Ἰνογᾷ ο{ ἄοά, Λαυΐπφ θεε εοπυὐιοεά οἱ 

ἴ]ιο ἐεέ]ι οἵ ἔε 4 οχρεῖ, απιά ἱπάιοεα ἰο αζορί τί ϱ29/6β5ίοπ, απά ιο Ῥούγοτβ 

ο8 ιο νγοτ]ά {ο «οππο, ΟΥ ο πιζγασιζοιι Ῥοιυεγς οἱ Μεκεία)ς εατίλζγ ἠις- 

οι. ΤΠ α ποῖο Ίο τοτηατ]ς5 α5 {ο]1ον5: Τμ Ῥαβδασο οί Βοπρίανο απά 

Όαί οί]ος, οἶαρ. κ. 29, Ἰανο ποίπίης {ο 4ο ψέμα {ο αποβίῖον γ/Ποί]εχ α Τ6- 

σοιιογαίοᾷ Ῥογ5οπ 1ΠΑΥ {α1 ἄοπι α »ίαΐο οἱ ϱΊαςο.. ΤΙΗ6 απθβίίοἩ {ο ν/ίοἩ 

Ώιοςο Ῥαδδασος τε]αίο 15 ἐίδ: ὙΥΠοίΠοΥ α Ῥοῦ5οπ 10ο ᾖαδ Πεαγᾶ {ιο (Ποδρεῖ, 

οπά ας Ῥθδεπ οπ]σ]μίοποᾶ Ὦγ (ιο Βρὶτίο οῇ ἄοά {ο Ῥεγοεῖυο ἰήδ ἐπί] απιᾷ 

αορέ ἐέ οί] 701, ΤΠΑΥ αἴῖτον α]] τοποιπσο έλο Υ]ιο]ἰο 5γ5ίοπι ο{ ἁῑνίπο ἐγαί1, 

απ 6ραγη {ο Ιάρα οἱ εα]ναίίοη Ὦ} ιο Ῥ]ουά οἱ /οδας.”. Ῥπΐς ο οαγο[α] 
Ἱποπίνου {Πίο {παίμ, νο 15 ποῦ ππάοχ πο οοπίτο]]ἵπσ ἹπΠποπες οΡ α Ῥτεςοῇ- 

οοϊνοᾶ ΒΥ5ί6ΠΙ, γη] πού ἴακο απ 455ΟΥΙΙΟΠ {0Υ Ῥτουβ: ποΥ ἶ5 Ίο Ικε]γ {ο Ῥο 

εα{ϊσβοᾶ γη] 5ο Ππθαστο αἩ η{ογργοίαίίοη ΟΡ ἴμο Αρορί]ε” ἠλήσίωςς 5 ία 

ΠΜα]]οῖϊκοά ρήγαδος οχργοβ. 1] ιο ποτά “ αἀορί ἵ6 νι ]οΥ,” ο ομορ 

Μαι. κ, 90, {ο πΥμῖομ ιο ὙγγΙίου 5οοτη5 {ο αἱ]αάο. 
Τ]ιο Οα]ν]πὶρέίο ἀῑνίπος Ἠανο αἀορίαεᾶ {πο οπ]γ αἀνίδαρ]ο οοπΥ5ο οοηςῖςί- 

ομέ η] ἐῑιοίτ {ἸιοοτΥ. Η ἄιο ἀοσαίπο οἳ ἴἶο Ιπάσ[οσΙΡΙΠΥ οἳ φταοο Ῥα 

φορίανα], οοηβϊςίοπογ τοφιήγος 1ΐ5 αἀνοσαίος {ο ἆοιγ ἰιαῦ ἐλίς απιᾶ αἲ] οὔ]ιοτ 

εἴπιί]αγ Ρίασος οἱ εοπἱρίπτο σαπ. το]αίο {ο {Πο {ΤαΙγ το]σίοις. Τ]ο βγδίοπι 

ἀσιπαπά5 8οππο βιιο]ι οχροίίοη α5 ία αποίαίίοης αρογο σῖναι οοπίαϊπ. Ῥαΐό 

Ώιογο απο ἀῑνίπος νο πηαϊπίαϊη (5 ρατίοπ]ατ {οποί, απᾶ γεῦ οχρ]αῖπ 015 

Ῥα5ασο αοσογάϊης {ο ἴ]λο παντα] 8οΏ5ο οἱ {ο ν/οτάς, απά Ῥοίμ αἀπαῖς απ 

οοπ{οπά {λαί ἴλο Αροξί]ο τοίονς {ο 6 εἴποστο (Ππ]ρίίαη5, Ῥαύδοῦς {τιΙγ 90Π- 

τοτίοᾷ απά Ῥουη ασαϊη απά έπαο ομί]άτοι οἳ ἀοᾶ, απᾶ Όαί Πὶ5 ' Ἰαπσιασο 

ἀοροτῖρος {πο 5ποοςβρῖνο ςίερς ὮΥ ίσα α απο ΟἨγὶδίαπ αάναποος {ο (ο 

Ἰφ]ιεξὲ δίαφε οἱ Ολγιδίίαπ επρεγίεπεε. 1 αποίο {οι ἴ]ο γγοτίς οἳ ἴἶα 

Τεν. Α]ρονῦ Ῥανπος,{ ο Ἰα5 σῖνοι α ΥοτΥ οαπάϊά απά βα{Ις[αοίοτυ οχροβῖ- 

«οι οῇ ιο 5ονοτα] οἸαμδοβ. Πο αἱἱουνς, ίοο, (αῦ ί1ο νγοτάς (παπβ]αίσᾶ, «1 

Ώιογ. 5Πα]]. {1 ανγαγ, Πίογαγ τπδα”, Ἠανίης {α]]οη ανπαγ.---ΒοἩ ἶ5 ο 

6οΏ5ο ν/ίοὮ Ὑνοι]ά είτκο {ο στοαῦ πιαςς οῇ τοβάεῖ».  Όπ]ος {ογο Ίο 

βΟΙΠο {ΊοΟΣΥ {ο ἀο[οπᾶ, (1ογ πγου]ᾶ οοηδίᾶοτ ἴ]ο οχργορεῖους α5 ἀοεοτῖρίης 

απο Οµτϊκίαμςδ. ο οοππεσίοη ἀσπιαπᾶς 5ΗςἩ απ Ἱπίογργοίαίοῃ, Τμο 

ο,]οσῦ Ίνα5 ποῦ {ο Ἱκοορ {1οβο ψ]ιο Ίνογο απ/ακοπεᾷ απά οπ]σῃίοποᾶ {οπι 

ΔΡΟΡίΑΦΥ, Ῥι6 {ο Ῥγοδογνο {Ἴιοδο ΥΠΟ Ὕπετο αἰτοπάγ ἵπ {ο ομαγοι οἱ ΟἨτῖςέ 

κ Α Τϊβεοτίαίῖοπ οἩ. π6 οοἰποίάοπορ Ῥείνγεθη {ο Ργϊοβίλοοάβ οἳ ᾖεβια Ομτῖδί απά Με]ομϊβεάεχ. 

ΒΥ ὕανες ἄχκλν, Ὀ.Β. ΡΙΙ. 1810.---Α παν οάοτ ο) 115 Τγεαίἶβο 118 1αβί Ῥοει Ρυδ]βπεά ὮΥ Οασίες 

ὃς Ώτοί]δγβ, Νενγ ὙΥου]ς. 

} Νοίθε, εχρ]απαίοιγ απά Ρρνασίἶσα], οἩ {ο Ἠρίβί]ο {0 ιο ΗΠεΡΤΕΥΥΒ, 
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π Τῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς πολλά- ο ἄοά αἴτεδ], απἆ Ῥαέ Λίηι ἴο απ 

{ποτ σοῖης Ῥασ]ς {ο ῬετάΙθίοπ.  Ἔπο ΚΙπὰ οἱ οχοτίαθῖοῃ αρρτορτίαίο {ο 

Όιοδο νο Ίγεγο αγγακοποά απά οοπν]οίοᾶ Ῥταέ ποῦ (τα]γ οοηγοτίσς, νγοι]ά Ὄο 

{ο ὀεσοππο οοπυεγίεᾷ ποῦ ἴο ὙαγΠ ΌΊλοπα οἳ πο ἆαπσον οἱ Γὐζίπη αρα.” 

611 Ίο ἆοο5 ποῦ τοσατά ἴἶιο ρᾷβρᾶσο α5 ορροβοά {ο ιο {οπεῦ 1π απιοδίῖοῃ, 

Τι ἶς πού απ α/ΠτιπαίἹοι (αί αΠΥ Λαᾶ αοἰασ]]γ {π]]εἨ ανναγ, οἳ ια ἴπ {οι 

Ώιαυ 1ωοιίά 4ο 16: Ὀπας {πο βίαίεπποπί 15, Ολαί οτι {ιο ιρροδι{ζοπι ἐ]ιαί {λε 

Λαᾶ Γαζΐει αιθαγ, Τε νγοι]ά Ῥο Ἱππροβδίρ]ο {ο τοπουγ {οτη ασαίπ... ΤΗϊ5 Ίο 

ταροαίς, αἀάϊπσ, ' Α εἰαίοπιοπί ΤΠΑΥ Ῥο πιαᾶάο οῇ υ]ιαί ωοιζά οσοας ΟΠ. ἴ]ο 
εαβροβί(οπ (μαῦ α οστίαϊη Οχῖησ οΠοιι]ά {ακο Ῥ]ασο, απά γεῦ Τέ Ῥο τποτα]]γ 

οοτίαϊη {μαί {ιο ονοηί Ἠθνοχ ποι]ά Ἰαρρεῃ. Τ]μο Ῥαδδασο γουες πας 1 

σας ΟἨτϊκίαπς 5λοι]ά αροκίαίῖο, 6 ννου]ά Ῥο Ιπιροςβίρ]ο {ο τοπού/ απά 5αγο 

Ώιοτη. Π {ποπ 16 Ῥο αδ]κοὰ νΠαί γγας {1ο 5ο ο α γγατπίησ Ἰ]κο (15, [ αΏδνγος 

16 νγοι]ά 5Ίουγ ο στοαῦ οὖπ οΡ αροδία»γ {οπι ἀοά 18 16 γγοτο {ο οσοςς, Τό 

πηϊσΏί Ὄο οπο Οἱ 1ο πιοςί οΠεσίια] τπσοαης5 ος ΡγοδοτνΊησ {οτι αΡοδίαδγ. Το 

5ίαίο {]αῦ α {811 βνοτη α Ρτοαῖιρῖσο υγοι]ά οα5α ορτίαΙπ ἀθαίμ, νγοι]ά Ὦο οπο 

ο{ έιο τηοδύ οοτίαϊη ΤΩΘΗΠ5 οΓ ΡγεςουνΊῖησ οπο [οτη [α]]1ησ : ὅτο, 

ΒοἩ α τηοάα οΓ τοβδοπίπσ αρροατς {ο ππο ν/ο]]γ τιπβαϊδίασίοτΥγ. Τ]ο 

οῬ]θεί οῇ ία Αγρορί]ε ἵ5 {ο Ῥτενεπέ (χο αοίαα] [α]]]ησ αγγαΥ οἳ ιο Ῥοῦδοπ5 

ΨΊΙΟΠΩ ο ἀοδαῖρος ας του] ΟἨτ]ςίίαΠς, απά γη Ες νῖευν Το 5οΐς Ῥοίοτο 

Ώνοπα {1ο Ποττοιι5 οῇ α 5ίαίο οῇ αροδίαδγ. 16 ἵ5 Ἱπογοάϊρ]ο ἔπαί Πο 5ποι]ά 

{6ε] απά 5ΊονΓ 5ο «ΟΠΟΘΤΗ {ο Ῥτονεπί υ]αί Ίο παν οοπ]ά ποί οσο. 

ΦιοἩ έ α «ἰαἰοηηει{”) α5 ιο απίΠΟΥ 5ρρο5ος τηϊσ]έ Ἰπάσθᾶ Ῥο ππαςο, Ρα6 5οἩ 

α ππογαί πιοίῖνο οοι]ά ποῦ Ὦε Ρτεδεπίεά Ὦ} απ Ἱπερίτος ο ]πά]οίοι5 τησ. {ο 

Που τπογα] ασοηί5. 16 Υνεγο Ῥτοροδίοετοις {ο οῇοτ πποίῖνος ἵπ οτζσγ {ο αἲξ- 

πυαᾶο ογοαίτος ΒΙΟΙ βι]]ήπς ουοτ α Ῥγοοϊρίσο Ὑγο Ίγογο Ῥγίσα]]γ. ἵπ 

οοπα1ξῖοπ νγπίσἩ τωαᾶο 5ιιοἩ α ΓΑΙ] ἱπιροφείρ]ο, Α. οἰπαί]αγ γοπαατ]ς αρΡ]ίος {ο 

8)! Ὀτ. Βαγποβ”5 απα]οσῖοδ. Απᾶ α5 {ο ἴο 15ο ο 5ποἩ α νανπίπσ, 16 ΤΙΑΥ 

ν/α]] Ὦα αδκοᾶ, πα ῬγασοίίοαΙ σοοᾷ οῇοςί οππ τοδι]έ {τοπ 5Πονπσ (πο 

στοπίπθς5 οῇ α ΤΠΟΤΕΙΥ Πγροίλιο(ῖσα] Βἶπ, νίο] «4Π ἨΘΥο6Γ Ρο55ῖβ]γ οσοςτ 

Απά 5πτεΙγ {πετο 4γο τος] 5ἶπ5 οποιισ] {ο Ἱνατη ΤΠΕΠ ασαϊηθί, Ὑηλοπθ ἆ6- 

ποπποῖης {ηγεαί5 ασαἰηςέ 5ιιο]ι α5 416 ΙΠΘΤΕΙΥ 5αρροβαβ]ο, ΈΤμο απίμου 5αγ5 

Όιαί πο οπο6 Ἰνου]ά Ἰανο (Ποισᾖί οἱ εχρ]αϊηῖης {Πο οαιδο οϐ απΥγ Ῥπέ πο 

Ο]κίανς Ῥαέ {ου (ιο Ιπβισποο οβα {ς6οτΥ. Τμ 5απιο τοτηατ]ς ἶ5 εια]]γ έαο 
ο ιο τοεββοη5 αβείσπεςά {ου {1ο ὁ 5ία(επησηί,.  Ἔπογ οὖγο ιαῖγ εχϊδίοποο {0 

Ώιο 5απ1ο {πθοτγ. ΙΙ οαια] οοηβίδίεπογ ἴμο Ὀπινογςα]]δί πιϊσ]έ α]]ουγ ιο 

ἀοοίήπο ος Ππίτο απᾶ οίοτηα] ριπϊσμπιεηί {ο ὃο τευοα]θᾶ, απά γεῦ τοσατᾶᾷ 

ιο τοργοδεη{αζἹοη 45 τηαᾶο 5Ιπιρ]Υ ἵπ ογἀςτ {ο ἀοίοτ τπσπ Ποπα θἰπηίησ, 

Νοϊίμον οαπ 1 Ῥο φαἱά ἐἶλαί ιο Αρορί]ο ἶ5 οπΊγ αγσιίπς γη] Όλο Ἠεμγονν5 

ΟΠ (οί ΟΥ/Ω αἀπηϊςδίοη, ἔ]αί Ώο οΠΙΡΊΟΥΣ πΙθτε]γ (Ίο αγφιεηεειέέην α )ιοηιύποη, 

Έου 1β ῆιο ἀοσίτίπα] {εοτ} ἵπ νίουν Ῥο {μα απο ΟἨγῖςίῖαπ οΠο, ἴπο ΡοΓ5οΠ5 α- 

ἀγοςδεά οαηποί Ῥο Ρτοδιιπηεά {ο Ίανο Πε]ᾶ απγ οί]οτ, απᾶ ἐοτοίοτο σοι]ά ποῦ 

6 
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-ἲ οΡοἩ. «Παπιο. ΄ Ἠου {1ο οαγί] ΠΙΕΙΣ Ἅκις ἐρχόμενον ὑετὸν καὶ τίκτουσα βοτά- 

ἀτιπ]κοίἩ ἵπ πο γαῖη {λαί οοππείἩ ο νην εὔθετον ἐκείνοις, δὺ οὓς καὶ γεωρ- 

προῃ. 1ΐ, απᾶ Ῥτίησοίμ {οτί Ἠοτῦς γεῖται, µεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ 
πηθοί {ΟΥ {Ίο Ὦγ ννλοπη 1ΐ 19 ἀγοβδεά, Ἅδεοῦ: ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβό- ϐ8 

δ. τοοθϊνοί] Ῥ]οςεῖπσ Εγοπι ἄοά: Ἐτπί ἍΆλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ 

Εναί ννἨ]ο]ι Ὀσαγοί] ἔπογης απ Ῥγίεγβ 
ἵδ το]οσξεᾶ, απά ἴδ πῖσ] απίο οπχρίης: 

Ῥο τοαδοποᾷ γη] ο 5Η6Ἡ α Ῥτοδιπηρίίοῦ. Το Ρ]αῖπ (γαίῃ 5οοπῃ5 {ο Ῥα, ἐἶναῦ 

ἴιο απί]ιου οῇ {ιο αρὶςί]ο οοηρ]άοτος {ιο Ῥεγδοης ΥΊΠΟΠΙ ο γγας αἀάτοςίης, αἷ- 

(πουσΏ ἴγαο ΟἨγ]δίαης, α5 ἵπ Ππηπηϊπεπό ἆαησοτ ο{ {α]11πσ ανγαγ, απιᾶ ἐιογοίοτο 

ΕΠΗΡΙΟΥ5 ονοτγ οβονίῦ υπ. Πὶ5 Ῥουγοτ {ο Ρτονοπί 51ο] α Ἰαππσπίαβ]ο ἱςνιιθ, 

Τηϊ5 γνλο]ο Ῥαδβασο οί (ιο ερὶςέ]ο ἶ5 5ίτἸπσΙγ ρατα]]αὶ να Εἶναί ἵῃ χ. 

90--ο1. Ἔπιο εχργοδεῖοη {πετο, “' α[ίοτ Ἱανίησ τοοσὶνεᾷ {πο Κπον]οᾶσα ος 

Όιο γαίμ, 15 οφἱνα]οπό {ο “ οπσο οπ]σ]ίεπος,” απά οοΠΠΓΠΙΡ {16 νίουγ ο 

Ώιαί ἴογτη αφογο ρῖνεῃ. Τ]ῃο « (οπάϊπσ ποτ {οοῦ Ίο Βου οῇ ἄοᾶ” οῇ ἐ]ιο 

οπο, 15 ΒΙπλΙ]αγ {ο {πο « οτιαοϊ(γῖης α{οδ]” οἱ ο οἴμου; απά ἴιο « οἰπηίπσ 

ΥΣ ἵπ ιο Ἰαδΐίου ραςβασο οογγθβροΠά5 ψ(Ἡ ο αροδίαςΥ ο{ {16 {0ΥΠΙΟΓ. 

τ, 8. Της ΠσιταΏνο Ἰαησιασο σταρµἰοα]]γ ἀορῖοίς Ίο οοπαΙῖον οὗ ππθ 

Ο]δίῖαπς ννο Ίππρτονο {λαο Ῥ]ορδίηπσς σίναοη {Ποπι 5ο 45 {ο αἄναπος Ολεῖτ 

ΟΠ πλοτα] απά το]ὶσῖοις ολατασίετ απά ναί ο{ οίμοτΒ; απᾶ αἱδο {Πε 5ίαίε ο{ 

αρορίαίος, Ιποτοαδῖης (λοῖτ οὗ ον!] {οπάσποῖος απά Ρα55ΙΟΠ5, Ἱπ]ατίης οί]οτς 

Ὦν ιο Ἱπῄποπος ος (εῖτ ρογη]οῖοας οχατηρ]ο, απᾶ οχροβῖησ {Ἰοπηδο]νες {ο 

ἄοα”ς τὶσΠίοοιι5 Ἱπά]σπαίίοη. Δί οὕς, ο. αοσοιπέ οί ιο Ρτορτίείο5 οἳ ἴιε 

5οἵ!, αοοοτάϊης {ο ιο ΟΠΗΠΠΟΠ Ἴδασο ο{ {1ο Ῥτεροβϊ(ῖοη γη] απ αοοαδα{1νο, 

Ῥ]οβείησ απ οαγεῖησ α5 αρρ]ῖεά {ο ιο στοιπᾶ 15 Ι]ηδίταίοά Ὦγ (ἄομ. χχν]. 

οἳ, ΠΠ. 1. ο Νισή πίο οπγ5ῖησ: Ἠο πιϊσμί Ἠανο εαϊά ᾖ5 οιγδεᾷ, Ὀαέ α5 

ο γ]σμοά ο Ἠεῦτονν {ο τηα]κα {ο αρρ]οαίοη {ο {Πετηδε]νες 5ο {τ α5 

γγας 5ηἱίαρ]ο, ηο ἀα]ιοαίαΙγ Ἱπίτοᾶιοςς ἐῑί5 {ογπα ο{ οχρΓοςδίοη {0 5οΓΙ6Π {πα 

αρρατεπύ ἨΠαγδηησςς.---- Το Ῥο Ῥαππες : Πέρτα]]γ, 1ο Ῥατηίης, ΒΥ α δια] 

Ἠερταῖκηα, (ο Ὦ Ῥεΐϊησ τορτοδοπίαᾶ ὮΥ εἰς. 

9-19. Τπο]αο]ς γουγ πα]γ τοπιαχ|5 Ἠογο (Πμαῦ ἔο σοπί]οποςς απᾶ ΚΙπά- 

ηθςς Πίο τηατ]ς {Πῖ5δ Ῥαςδασο απᾶ Χ. ὦ εί 5οᾷ., 4ο κἰπηί]αν {ο Ὑγμαί νο 

οοηδίαπ{]γ πηθού γη ἵπ δὲ, Ρα], οβροσοία]1γ Ἰπ Πὶ5 5οοοπά Ἠρϊδί]ο {ο {ιο 

Οοτιπµαης, απά Ἱπ (αι. ἵν. 19, 19.---Τπο Ῥεςί αποϊοπέ απἰποτιάθς οπηϊῦ 

τοῦ κόπου, Ἰαροιτ. Τ]μο απίποτ οαγπεςί]γ νγῖδῃος (ιαί ενατγ οπο γγηοπι Ἡθ 

αἀάτοςςος 5Ἱοι]ά οχΠΙΡΙ6 {6 5αΠπο 764], 5ο α5 {0 αοα το απᾶ τηαϊηίαϊη α ΓΗ] 

855ΗΤαΠςο οἱ Ολτϊκῖαπ Ἠορο οΥεη αιπίο {ο οπά οἱ Π{ε, πας Ἱπηαίπς ιο 

οχαπηρ]ο οἱ έλο5ο Υνοτίμίος ἵπ α]] ασο5, Ὢπο, ΒΥ 5ίεαάγ ἀαρεπάσπος οἩ «ἀοᾶ, 

απά Ὦ} ραΐϊοπος ἴπ {πία]5 απά Ῥογβδενογαπορ Ίπ ἀπίγ, ορίαϊπεά αἲ ]α5ί {ο 

Ῥγοπαϊκαά ΙπΠοτϊίαησθ. “ Τμο Ρτοπιϊςος ατο ογ]άαπί]γ Ῥαΐ {ο {πο Ῥ]οφεῖησς 

Ῥτοπηϊκοᾶ,  Α5 {1ο Αροδί]ο οππρΙογς ἴλο ρτεδεηί {εηρο, ἴποτο ἵ5 ποί »υ{ῇ- 

αἸθηί ΤΘΔΦΟΠ {ο Ἠταϊέ {ο ΑΠΥ Ῥτουθᾶϊπσ ασε {Πο οἶαςς οἳ Ῥοτδοπβ γΊοπη Ἠθ 

το[θγγοᾷ {ο {ου Ἱππϊίαίῖοῃ. 
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9 τέλος εἰς καῦσιν. Ἠεπείσμεθα δὲ 

περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείττονα καὶ 

ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτω λαλοῦ- 

10 µεν. Οὐ γὰρ ἄδικος ὁ δεός, ἐπιλαδέσ- 

ὃαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης, ἧς 

ἐνεδείξασῦε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, δια- 

κονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. 

Ψ/Ποβ6 οπἆ 1 ἴο Ὦο Ῥπανποί. Βαέ, 9 

Ῥε]ονεά, Ίνα ἆὖο Ῥεγδιαάσά Ὀοίίος 
Εησς οἱ γοι, απἀ {ΠΙπρς ναί ας- 
οοπιραΏγ 5α]ναίίοΠ, ἐποιςΗ νε να 
βροα]ς. Ἐον (οά ἰδ πο αππὶσΠίεοις 10 
{ο {οτρεί γοιν νοχ]ς απά Ίαροις ος 

Ίονε, ννμῖο] γο Ἠανε επανγεά {ούπνανά : 
1 μ-- Ἐπιδυμοῦμεν δέ, ἕκαστον ὑμῶν τὴν Πῖ8παπιο, ἵη (λαί γο Ἠανε πηϊπἰθίεγεά 

{ο {πο βαἶπίς, απἆ ἆο πιϊπϊδίεν, Απά 11 

νγο ἀεδίτο (λαῦ οΥοιγ οπο οἳ γοα ἆο 
βιον; {ο βαπιο ἀἱ]σοποο {ο έἶιο {11 
ΠΒΞΙΥΑΠΟΘ ο Ἰορο Ἱπίο {ο οπά: 

Ειαῦ ο ο πο αἰομα] Ῥαί {οἰ- 12 
Ιούν ο ἔΊχοπι νο {πτοασ]ι Γαϊε]ι 
απά Ῥαΐϊοπορ Ιπ]οτί6 {ηο Ῥγοπ1βθβ. 
Ἐος π Ίο (οάᾷ πιαάο Ῥτοπηϊςδα {ο 19 

Αβγαµαπι, Ὀδσαιδο Ἰο οοι]ά 5οαΥ 

Ὦγ πο Ρτοαίεσ, ης βγ/αγο ὮΥ Ἠϊπιδε]{, 
βαγΊἩς, ΒΗΤΟΙΥ Ῥ]ορείπς 1 νν]] Ῥ]οςς 14 
ιοα, απά πα] ρ]γίης Τ ν] παα]{ῖ- 
ΡΙΣ που, Απά 5ο, α[ίο; Ἡο Ἰαά 16 
Ῥαϊεπ{Ιγ επἀιτεά, Ἡο οδίαϊπεά {λε 
Ῥτοπιϊδο. Του πιεη γοχῖ]γ 6ν/εαΣ ὮΥ 16 

αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν 

πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους, 

12 ἵνα μὴ νωῦροὶ γένησδε, μιμηταὶ δὲ τῶν 

διὰ πίστεως καὶ µακροδυμίας Κληρο- 

189 νοµούντων τὰς ἐπαγγελίας. : Τῷ γὰρ 

᾽Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ δεός, ἐπεὶ 

κατ’ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε 

14 καθ’ ἑαυτοῦ, λέγων: ἡ μὴν εὐλογῶν εὖ- 

λογήσω σε καὶ πληδύνων πληδυνῶ σε" 

156 κἀὶ οὕτω µακροδυμµήσας ἐπέτυχε τῆς 

16 ἐπαγγελίας. "Ανθρωποι μὲν γὰρ κατὰ 

19-18. ““ Ῥ]ορεῖπς 1 ουν] Ῥ]οςς,” ὧο. Τα ταροίϊῖοιπ ἀαποίος Ιπίεπδίέγ 

απά ἵ5 οᾳαἱνα]οπέ (ο, 1 1 οοτίαϊπΙγ ου αὈαπάαπ{ϐ]γ Ῥ]οψς.--- ΟΡριαϊπαά (ιο 
Ργοπηϊφο :’”. ἰλαί ἵ5, γΥπαί Παά Ῥδεη ταροαίεᾶΙγ ρτοπιϊδοᾶ, α 5ο. ἴπ μὶ5 οἱά 

Άδο, ν/ιο5ο ΡΙΓίΗ γ/α5 α Ρ]οᾷσο ο (αέαγο Ῥ]αβεῖησς {ο Ρο Ῥοδίον/οᾶ ον ΑΡγαµαπα 

απά Πὶ5 Ῥορίοτίέγ Ῥοί]ι ἵπ (5 νοτ]ά απά ἵπ ο παεχί. Λι ιο επ]οσγ 

Ἀογο σίνοι {ο ΑΡβταμαηι”ς ροιδογοτίησ {αἱ1, οοππρ8το Ίνοπι, ἵν. 18--91.---- 

6 Απ οαῦμ,” ὅσο. 16 ϊ5 ἴἶιο ΥοΣΥ παθαγο απά Ιπίοπβίον οἳ απ οα{] {ο ϱοπῄσπι, 

απά (ιις 16 ἐοπᾶς {ο (ογπαϊπαίο αἱ ορροδίῖοι ὮΥ σἰνίπσ Ῥετίοςῦ αβ5ιταποο {ο 

Όιο παῖπά.-----' ΝΠογοῖη,” ἐν ᾧ, ἵη Πίο ταδρθοῦ; ΟΥ, ΟΠ νγῖοα αοοοιηέ: 

γης α νίονν {ο ίσοι « ν]ιογείοτο :’) {ο οοΠΒΓΙΗ {ιο Ει(]ι οῇ ιο Ποῖτς οϐ πα 

Ργοπηϊΐο. 66 ἸΠνορίηβοπ5 Π,οχίοοπ απάετ ἐν, 9. ο, β.---ὁ Οοπβτπισά {έ ο) 
τ8ί]16Υ, Ιπέοτροδεά. Ππίοτροβιέ: Ὑπ]σαία: ΙΠίογνεηπο: Τϊοάαίί: « ρι(θῖά 

Ῥϊένίχο ος « Ιπίατροδεά : Ἠμείπηβ.--ὅ Ένο Ἱπππιπίαῦ]α (ίησς :”) 
Ἠλμαί Ίιοςο ατα ἵ5 ὮΥ πο πιοαΠς οἶθαν, Μοςί οοπηπηοπίαίους 5ΑΥ, ἄοά5 

ογάΙπατγ Ῥτοπηϊδο βονοτα] ππος τηβάθ {ο ΑΡταµαπα, απά Ἠΐς Ργοπηϊδο α5 

οοπβτιηθά Ὦγ οαίμ. ἜΤ]ο αιοδίοη υγ] οσοι, αγ {μεσα τοθα]]γ ἔνγο ἀῑδίϊποί 

Πλπσς, ΟΥ ἴ]ο 8α1πο οπς ἰπίπσ τορθαίθά γψί α οοπβγπιαίοτγ αά]αποί ὃ 
ΜΦπατί βΙσσεςίς (ια {ιο Ῥτοπιίςο (μας οοπβγπιθά Ὦγ οαίἩ {ο ΑΡγαµαπη 15 

Όιο οπο (πίπᾳ, απᾶ {ιο οσα οῇ ἱπαισιταίίοι οϐ Μοςεία] Ιπίο 15 ῬγίοςίΙγ 

οῄ]οο τοίογταά {ο 1π ν. 6, 10, απιά γ. 90 οπα Ῥ5. οχ. 4, 5 ιο οίμετ. 1έ ]νας 

8ἱ5ο Ῥοει 5αᾳσεςίοᾷ, (λαί (οά Πϊπιβδο]Γτηαγ Ὄο οπο οἱ ιο Ἱπηταίαβ]ο (πίηρς, 

35 Ίο ἵ5 5ο ἵπ Πὶ παίατο απά ομαγασίογ; απᾶά 5 Ρτοπιΐςθ, τοροαίεά απά 

-- 



δ4 

ιο ρτοαίου; απά απ οα{Ἡ {οΥ οοἩ- 
ΒΥΠΙΩ{ΙΟΠ {δ ἐο ἔἶλοπι 4η οπᾶ οἱ αἲὶ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ον ΤτΕ 

τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς 
᾿ ΄ ΄ ᾿ ΄ Φ Ψ 

ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὄρκος. 

17 βίτ]ο. Ὑποτοῖη (οᾶ, πνϊ]]ῖης ΙΠΟΥΘ Ἂν ᾧ περισσύτερον βουλόμενος ὁ δεὸς 1 
αῬαπάσπ{]γ {ο ϱΊλουν ππΠίο {με Ἰαίγδ” ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγε- 

οἳ Ῥτοπιίθο {1ο ἹπιπεπίαὈΙ]ίγ ο Ἰ]5 Λλίας τὸ ἀμετάδετον τῆς βουλῆς αὑτοῦ 

οοπηςο], οοπβγπιοᾷ {έ Ὦγ απ οα{Ἡ; ἐμεσίτευσεν ὄρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγµά- 18 

18 ναί Ὦγ νο Ἱππππίαδ]ο (μΐπας, ἵπ των ἀμεταδέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύ- 

ννἩ]ο] {έ 10α5 ΠπΠροββΙῦ]ο {ον οά {ο σασδαι δεόν, ἰσχυρὸν παράκλησιν ἔχω- 

16, νο παρ Ώέ Ἀανο α 5ίοης οοΏδο]α- µεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς 

Ώοση, Ὕγο Ἠανο Πας {οΥ τοίαᾳο {ο Ίαγ µπροκειμένης ἐλπίδος" ἣν ὡς ἄγκυραν 19 
Πο]ά Ἡροπ. ἔο Ίιορο 5οέ Ῥείοτο 118. ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῇ τε καὶ βε- 

19 ΠΙΟ] Λορο Ὑνο Ἠανο 35 απ ΠΟΠΟΣ Ἅµβαίΐαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον 

οῇ ἔἶιο οπ1, Ὀοί] 5αγο απᾶ δίοπά{αθί, τοῦ καταπετάσµατος, ὅπου "πρόδρομος 20 

απά ν]λῖο] οπ{ογοί] 1πίο ἐἶινας γΥιέΙΠ 

90 {πο νοῖ]; πλαίμους {ιο ΓΟΤΘΓΙΠΠΕΥ 

15 {ον π5 οπίογοᾶ, εὐοπ ἆθδας, πιαᾷθ 

ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλίδεν Ἰησοῦς, κατὼ τὴν 

τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος 

εἰς τὸν αἰῶνα. 

α Ἠϊσ]-ρτϊεδί {οτ ουεν αοτ Ίο 

οτᾷεν οἱ ἈΠε]ομϊδεάεο. 

αἴίοςίεᾶ Ὦγ οα{Ἡ, ο οἴπον. Τμε Πτςί ἶ5 Ρογ]αρς {1ο πιοδί ΡτοβαΡΙο τηθδη- 

ππσ.----ό Οοπβο]αίίοι τῇ Βθπατί Ρτοίους 6 οχλογία[Ίοη, Ῥογδααδίοη,”” απά οοηηοοί5 

16 υπ ιο νοτρ « {ο Ἰιο]ά {9 οἱ ὅ Ίαγ Ἰο]ά προν.. Πο ἄτοοις γγοτά 

Ῥοαυς οἶί]οι ἐγαπδ]αίίοπ, Ὀιιδ ἴα οοηβἰγιοίῖοπ «νο Ἠαγο Ποά {ο αγ Ἰο]ά 

οϐ”) 16 ἵπ {πνουγ οἱ ιο {οΥΙΩΕΓ. 

19, 90. Τ]ιο Ομτϊκϊαπ)5 Ίορε 15 Ίστο ῬοασιΒΙ(Ι]]γ ταργοβοπέεά απᾷςυ {λαο 

Ίπηασο οῇ α δίοις απά 5α{6 4πολον βππη]ν βχοᾶ ἵπ Άδανα, ἔπας 5εουγίης {ο 

αρὶγίαα] νοςφο] {ο ίσο 16 15 αἰίασμοᾶ, Ἰούγονθυ 516 ΤΠαΥ Ῥο {οβςεά αὐοιιό 

Ὦγ νο βίογτης οἱ έἶο Ῥτοβεπί Πίο, «, Τις οπἰοτοίι Ιπίο (μαί ν/Ιομ 15 

αν ία. πο νοῖ : Ενας ἶ5, ἨοανοἨ, οοτγεςροπάἶπς νη ἴ]ο Ἠο]γ οῇ Ἠο]ίθΒ, 

αν]ήο]ι ἵ5 οχρτοςςοά ὮΥ ιο 6απιο (ἄγοείς Ῥμγαςο ἵη {1ο Βερίπασίηί οἳ 1,ον]ς. 

αγἰ. 2, 19, 15. Τίς απα]οσγ ἵ5 ΠΗΙγ ἄτανη οι ὉΥ πο απίμοτ Ἠογοαί[τογ. 
Θοο Ἱχ. 12, 94, απᾶ χ. 19, 20.---Ῥεϊτεο οοπδίάσι5 ἴἶιο Βανίοιν Ἠϊτηδο]{ {ο Ῥο 

ἀοποίοά Ὦ} ιο γγονὰ Λορο, ν]ο]ι ο Ἰπίεγργείς “ ο οὐ]οοί οῇ Ἠορο,” ιαῦ 

15, Ομεῖδέ νμο, Ἰο Φ4Υ5, ἶ5 5ο οα]]εά ἵπ 1 Ττη. Ἱ. 1, απά ἵπ Αοἲς χχνΏ. 90. 

Τ]ιο αρρ]επΡΙΠίγ οἳ ιο Ἰαΐίου {οχί 15 ἀοπρίβα], Τα 15 Ῥ]ασο 1 1 τοίοΥ (ο 

τοβᾶος {ο 8 Ρᾶ5βᾳσο ἵπ ιο Ερίκί]ο οἱ Ισηαίίας {ο ο Μασποδίανς, οµαρ. 11, 

πλογο, πι αἰ]ηδίοι. ῬγοΡαΡΙγ {ο ἴἶο {οχί ἵη ΤΠποίἉγ, Πο 8Ροα5 οἱ “ ἆᾗοδυς 

Οτῖδέ, οι Ἰορο.. Ρεϊτος εχροδΙίοπ, Πονγονοτ, 5 ααῑέο Ιπιρτοραβ]ο, θἴπος 

Οδ ἶς Ἱπιπιθά]αίο]γ αβογγνατάς εαὶά το Ἰανο αἰτοπάγ οπίογοά α5 ουσ 

{ΟΥΤΙἨΠΟΥ. Πο 15ο οἱ {ο Ργοδοηί {θηςο ἵπ ΤΟἴΘΤΕΠΟΟ {ο {Ώο Ίορο 866ΠΙ8 

(ο Ἱπαρ]γ Παβία] οπίγαπσο, γηΙ]ο ἴο αοχὶςε Ιπαϊσαίος (παί Οτῖςί Παί] Ῥου- 
ΠΩΦΠΟΠ{ΊΥ ομίονθά. Ίο οἸανασίεν ἵπ ν/ΠίοἩ Ἰο επίογοᾶ Ιπίο ιο ἴταο ΠοΙγ 

οἱ Ἰο]ίο5, 45 οχα]ίοά Πϊση-ρτίοςέ αοοοταἶπσ {ο ιο ταπκ οἳ Με]ομϊδοᾶσ]ς, 18 

ΠΟΥ’ τοροαίοᾷ ασαϊη, αμά Ιπίγοάπσος ιο {ορίο {ο ίσο ιο αίμου Ἠδ8 

βουοτα] {πιο αἀνοτίοά. 
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ΝΟΕΙΤΟΝΙ ΤΕΙ. 

ΟπΑΡ. ΥΠ. 

ΤΗΕ ΡΙάΝΙΤΥ ΟΕ 6ΗΕΙΒΤ5 ΡΕΙΕΡΤΗΟΟΡ ΞΗΟΝΝ ΕΒΟΝ ΤΤ5 ΑΝΑΙΟΕἄΥ το ΤΗΑΤ 

ΟΕ ΜΕΙΟΗΙΘΕΡΕΕ, ΑΝΡ ἘΒΟΜ ΟΤΗΕΗΕΒ ΟΙΕΟΡΜΡΒΤΑΝΟΕΡΒ. 

Τηε Ἀροςί]ο οοπιο5 που; αἲ Ἰαδέ αξογ ππο]Ὦ. ργοραγαξίοη {ο 9Π6 06 {ο πιοδὲ 

Ἱπρογίαπέ {ορῖος ἐγεαίεὰ οἳ Ἱπ ο ορίςί]ο, απιά νυπ]οὮ Ίο ἀϊδοιδεες αἱ στοαίοτ 

Ἰοπσίμ (Παπ αΠΥ οίποτ. Τ πΊθαη, ἴπο Ῥτίοδε]γ απἁ 5αοτὶβοίαὶ οματασίοτ ος 

Οπςς. πο ρατου]ατίίγ απά οοπαρτοΠμεπείνοηεςς ΟΕ {Πῖς οχαπαΙπα(ίοι πχατ]ς 

Πΐ5 5εηςο οἳ {ο ναςί Ἰπίοτοςσί αἰ(ιοῃοά {ο ἔπαο «αρ]θοῦ. Τὲ οαπποέ Ὦο 5αϊᾶ 

Όιαί ο ΠΙογε]γ αοδοπιπιοᾷα{θς ἴπ Εῃῖς τοβρεοί {ο 1ου] νίουγ5 ος Ργο]ααῖσος, 

απά ανα]]ς Ἠϊπιςε] οἳ Ιαησιασο {αποῖϊ]αν {ο Ἠΐ5 παξίου, ηοιέ πιδαπίης {ο 

νο α 5αΠείΙοἩ {ο 5οπτασηέ5 γγΠΙςἩ 56θτΏ {ο ο {λογεβγ ἀοβηϊεο]ν οχρτοςςοᾶ. 

Έτοτη {ιο οοπ{οη!5 ο ιο {του {ο]]ονίησ οἰαρίογς 16 ἵς ονἰάοπέ ἐἶναί 1έ ἶς 

Όλο απ(Ποχ”5 ΟΥ ορἰπῖοη, Εμαῦ ο οἱᾶ Ταν]εῖσα] Ργοςίοος, Φαογίβσος απιά 

5οτνίοο» Ργοβσιτοὰ απά τεργεδοπίαά {ο ΕαποίίοἩ, οἈαταοίου απᾶ οβιοῖα] αοἲς 

οἳ Οπτῖσέ, απ ἐἰλαί Ἠὶ5 ΙπέοπίΙοπ γγα5 {ο τορτοςοΏύ {ο οουγοδροπάσησο ο {]ιο 

οπο {ο {ο οίἹον. 16 ο {ογπησυ απο οἳ ἀῑνίπο οτἱσῖπ, απᾶ νγογο ἱπςίιέοᾶ 

Ρατί]γ ἵπ ογάοτ {ο αάαπηργαίο απἀ Ῥγορατο {ΟΥ {1ο Ἰαΐίος, 45 ἴ]ιοςο ομαρίους 

πιαη]{οςί]γ {οαςῇ, (οι 16 15 Ρα]ο {ο δαγ (λαῦ (ο γγγίίος Πιογο]γ 4ΟΟΟΙΗΤΠΟ- 

ἁαίο» {ο ἐἶιο ρτοναἴ]ϊησ Ἰαησιασο απά Ἰάθα. ΤΏουῦί]αςς 18 ἶ5 ὧιο, ας Βίπαγί 

ΣΘΙΠΔΓΚΑ, {παί Ἡο “ τοβογί5 {ο οοπιραγίσους οἱ Εῑί παέιχο”. ἔσοπι ὅ α τοσατὰ 

{ο Όιο οοπάΠῖοη απιᾶ [εο]ῖπσς ο ἴἶιοςο γ/οπα ο αἀάγοαδςοα :ὸ απά οογίαϊη]γ 

απο ἵς αΠοναῦ]ο (λαί Το 5ου] Τοβδοι ἵη α ΤΠΔΏΠΟΣ Ῥοφί αἀδρίος (ο”. εῑνίς 

οοπαϊᾶρη. ΕΒιΐ 45 {6 84π1ο Ιπίοτρτοίου ππαϊηίαίης, ἔποτο ἶ5 πο « αοοοτῃ- 

πηοᾷαβῖοη {ο {Ποίγ πιργθ ργο]άἶοος.. νο ντίέοτ ἀνγε]]ς προ ιο ἑορίο ἵπ 

Ἡς νατίοι5 ἀεία]ς, “ πο Ώεεαυςδο {Πο {ον οκα]ίοά ἴἶο Πἰσ]-ρεῖεςε 4ῦογο 
Μοςο», {ον {λῖ5 5ατε]γ (Πεγ ἀῑᾷ πού: Ὀιαέ Ῥθδοσιςα Οληῖδέ ἵπ ιο οῇῖοο ο8 

Πϊσ]-ρτϊθ5έ, ρετ/{ογπιθᾶ ας Ῥοου]ίας ἀαίγ γνλίο οἱ αἲὶ ολους τπαἆο Ἠίπη 

υ'ηαῦ ο γνας, {ο ΒΑντούσα ο) 5ἴππεγα, ἔλε ΗΕΡΕΕΜΕΝ οὗ ἰοδέ Ίο; Ὦθοπιιδο 

45 Ρτϊοςί Ίο οΠεγοά απ δτρἰαζονγ δαογζᾖος, νγηὶο]ι ἴα]κος ανγαΥ ἴἶο δίης οβ ιο 

πγοτ]ά απά τηβ]κος Ἠίτα {ο Ρτορίθἰαίίοη {ΟΥ ἐἰκοῖγ οβρησος.. Τε οοηβίάσγς 

ιο Ἰποαγπαίίοη α5 Πἱσοτίσοα]]γ απά αοίπα]]γ (α]ίησ Ῥ]ασο, ποῖ {ο Ἰπίαςο 
Ώου ε]επλοπί Ἰπίο Ἠαπλαή παίιτο, Ῥηέ {ο οπαῦ]ο {ο Ἡοάσοπηον ἵπ λαέ πατάτα 

(9 αίοηο ΤΟΥ δἵη απιά ΟογεὮΥ {ο Ῥχοσιγε σγαρο; απά ΘΟΠΒΘΩΙΟΠΕΙΥ Ίιο τορτο- 

θοπίς Πίτα ἴπ Πῖς Ἱποατησ{α οοπάΙάοπ. Ῥοί] α5 τοα] 5αοτίῇσοο απά Ῥτϊοςέ, 

. 1-9. Τμα Ρε]οκλοοᾶ οϐ Με]ο]μίδεάο]ς απά ἴἶο ρατίίοι]ατ Ῥοϊηέ 0η 

5 Βμπητ/ς Οοπιπηεηίατγ; οοπἰοηίβ οἳ ν.---χ. 18, ϱΡ. 359, 390. 
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ΥΠ. Έοτ ες Με]ε]ικεάες, Κίπσ οἳ Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς ΥΠ. 

Ῥα]οπι, Ῥτ]οδέ οἳ ἔ]ιο πιοδέ Ἠϊσ] ἀοἀ, Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ δεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ 
ΨἨο πηοί ΑΌγαλμαπι τείατηῖης ΓΓΟΠΙ συναντήσας ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ 

ἴλο »ΙαασΏίοτ οἳ {λε Ἰϊπσςδ, απᾶ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας 

2 Ὀ]εβοά Ἠϊπι; {ο Ὑ ποπ αἶδο ΑΌτβ- αὐτόν, ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέ- 9 

Ἠ8πῃ σαγο α {οπίλ ρατί οἱ αἲ]; Πτδί µῥρισεν ᾿Αβραὰμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμε- 

Ῥοΐπσ Ὁγ Ἱπίετρτείαίίοη ἸἘϊπσ ος νφος βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ 

νἨίο] {ο απα]οσγ ἔατης νι Οιαί οἱ ουν Ποτὰ, Πάγο ρῖνοι τῖδο {ο πηιο]ι 

ἀἱδουβδίοη. Ίο απᾶ Ὑγ]λαῦ Ίο νγας Ίας Ῥουυ α Γπαα]. 5ας]οοῦ ο{ οοηίγο- 

ΝΕΙΦΥ. Τ]ο νατῖοις ορίπΙοης γνἨίοΝ, αἲ ἀἰβοτοπί Ώτηος απᾶ πποησ γατίοις 

6Ἴα55ο65, Ἠανα τηθί ὙΙ( 1ΠΟΤΓΟ ΟΥ Ἰε5ς {Ἀνοις, αΤο πιοηίοπεά Ἠτίεβγ ὮΥ 

Απατ απά οχατηϊηοᾶ ὮΥ Ῥαάάσας,Τ απ ἴλο εατ]]οΥ νἰον5 ΠΠαΥ Ὦ6 866 

815ο 1π Φηϊςςγι!  Τμο Ῥτεναῖησ ον] ορίηῖονι αί ΝΤοἰομίδεᾶεις γγας 

Φμοτη, ΙΙ ο οἰάον ααθ]λογ]θῖος ναί τηαϊηίαϊη 18 απᾶά απ πηΏπουρδδατΙ γ ΠΗ11 

γοβαίαξῖοη ος Ιέ, τααΥγ ϱο {ουπᾶ Ίπ Ῥοοματί5 Ῥμα]εσ. Πέ ]ιαὰ 15 οτὶσῖη πιοδῦ 

ῬτοβαβΡ]γ, Ἰ]κε τΠαηΥ οἴ]μον «9 ονγϊδα Πσπασηίς, 1 παθοπαὶ Ῥηάο. 1 5μα]] 

ποῖο Ῥιέ νο {μοοτῖο». 

Μ0ΠΠ6 Ἰάοπίϊιν τη νηίλ Όιο Ῥοῖησ γιο 15 εἰδογ]οτο τερτεδοηίεά α5 

αρρεατῖης {ο {πο ραίτίατο]5 απᾶ οἰαϊπιῖησ ἀῑνίπο τὶσἰέ5 απἆ Ῥογοτ». Τμας 

Ώιο ΠήδίοτΥ ἵπ (ἄεῃ, χῖν. 18-90 6 απ αοοοαπί οἱ οπα ος (ο (Ἱοορμαπίος, 

Ῥιΐ 5 αοοοιπέ 15 5ο επ{ῖγε]γ ἀϊβοτοπί {οτη {λοςα σίνεη 1η {ο Εοπίαίαιιο] 

ο αἲ] ιο οἴμετ ἀῑνίπο τηαηΙ{οδίαἰῖοµς, 5 ἴο Ῥτουο ἴ]ιο Ἰποοπσγιϊέγ ο{ 81ο 

ἃ 5αρροβϊίοη. 16 15 ΒΙΤΠΡΙΥ οἩπ ο {8οο ο Τν α πατταίῖνε ο{ Οπ6 Ρ6Ι5ΟΠ 

σοῖης {ο πηθοί αποίποτ 1η ογάοτ {ο Ῥεποβί Ἠϊτη. Αποίμοτ ορ]οσθῖοι {ο {ῖς 
ΏλθοτΥ 15, ἴαί α5 Όιο ἀῑνῖπο Ῥογδοπᾶσο Υηο5ο πηϊγασα]οας αρρεαταηοο 15 

το[ογγοᾶ {ο Ίνα ἴ]ο Τιοσοδ Το ν]] οοππρε] ας {ο αἀπαῖν Όμαῦ ἴλο ααίλογ 

οοπηρατες (Ἠτῖςό ση Ι Ἠήτηδο]{, Ἠὶς Ἱποαγπαία γη] Πὶ5 απίο-ἰποβτηαίο οοπᾶ]- 

ἄοπ, νπΙοὮ ἵ5 γΥιοΙ]γ απγοβδοπαβρ]θ. Απ ΤΙΟΤΘΟΥΟΣ, 16 Ῥτοδυπαςς Είπα {ο 

πανε Ὠας α Ρτιοδίλοοςᾶ ννμ]]ο αρροατῖησ {ο ΑΡταµαπο, η νμίο] 5 Ρτοςί- 

Ἰουά ἵη Ἠῖς Ἠππιαη οοπαΙίοπ ας ἴἩο 5οη οἱ ΜατΥ ἵ οοπηρανοᾶ. ιο 8 

ποίῖοη Ἠας5 ποῦ α Ῥατίίοιο οἩ εαρροσί 1η Μοτρίιτο, απά 15 1ηπ Π5ε]{ Ῥγερος- 

ἴγοι». Το οπΙγ ταβοπα] {Π6οἙΥ, απά 1π αοροτάαποο γη πο φοτρίατα] 
γοργοδοΠίαΒοΠς, 5 (λαῦ ν]ι]οἩ τοσαγᾶς Με]ομϊκοᾶο]κ 5 ο ΤΙΦΗ.. 

Τη τεβοσίῖης οἩ. ἴο 5αρ]οοῦ οῇ Με]ομϊδεᾶε]ς, πο τοαᾶοχ οὗ Βοπρίατο οπΏ 

1] {ο Ῥο ἀεερ]γ Ιπιρτεβεεᾶ ὮΥ νο [ιοῦ ἰαί 8ο ΥαςΥ Η]ο 15 βαϊά αΌοιί 

Πήπη. Ίπ ιο ἨϊίοτΥ 16 ἶ5 1 οοπαρτεµοαιάςά νηῖη έπος Υ61565, απᾶ ϱ56- 

ν/ογθ 1Π ο {ουγίῃ Υουςα οί {πα 11061 Ἑκα]π. ΠΕ ἴἼεδο εχοορίῖοης {πε 

Ο]ά Τοδίαπιοπἰέ τπαϊηίαῖης ο Ῥγοίοιπά ἴ]επος τοδρεοίῖης {5 Ῥογδοπασο,. ΤΠ 

Όια Ἰπησαασο ος ΤΠο]αο]ς: Ῥίάαπσο απᾶ Ἰπεχρ]ιοαΡ]ο (5 τηδΏ 5ἰαπάς Ῥοΐοτα 

μ5---ᾱ Ῥγϊθςέ οΓ ια πο ἀοά νγποπι ΑΡταβατη αἱοπο οἱ αἲ1 Ἠΐ5 {αποῖ]γ (2951. 

Χχὶν. 9) νουβμ]ρροᾶ, πποι ἨΠεαί]οπίδηω τεϊσηοά οἨ ΘΥΟΥΥ 5ἰάο---α Ῥτϊεςί, 

 ἘχοΙΓΒΙΒ ΧΙ]. 1 ΗΠιεί. Ἐσε]ες. ν. Τ. Ῥετ. Ι. Ἀεοί. ΠΠ. ΡΡρ. 909-308, 

4 ΤΗ6Β. Ἐσο]εβ. απάεχ {16 ποτά. ὁ ΤΡ. Π. σαρ. 1. Ρ. 69. | Ὀεο ποίθ οἩ 1. 10-15, Ρ. 35. 
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βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ ἐστι βασιλεὺς εἰρή- τΙβΠίΘΟΙΡΠΟΡΕ6, απά αἲῖοι ἴλαί αἶδο 

Κίπρ οἳ Βα]εια, νλΙοὮ 15, Κῑπο οί 

ΦΊπο γας αἲ {Πο 54Π16 6ἶππο α. Κίπς, νο γοἰσποᾶ ονον 5αβ]οοί5 ος ιο 8ατηθ 

Ειἰ(ν πο ἀοιδί α5 Ἠϊτπηδει{---α Ῥγϊοςδί ν/ηοςο Ῥ]οβδίησ ΑΡνααπα τοσσῖνος γι 

5ο σνοαί α {εο]ίπσ οἳ 5αρονάιπαΒίοπ α5 {0 ΙάΥ, α5 α 5αρ]οοί, ἴο {οπί]ι οἱ ιο 

εροϊ!1 αἲ 5 {οί Ἠοιν οπ1πο Ελ Ίπαη {ο 0πααή τ [να Οἱ5 Π5 παίῖνο 
Ρ]ασςο 3 ννογο 5 Ροοβ]ε, νΥΠο ππάοΥ 5 σαἱάαποο πιά απίΠοτΙ(γ νγου»μιρροά 

Ώιο Μος Ηίσί οα, οἱ Ομααπίδα εχίτασοη 1] « Έτοια ν]αξ τασο Ύγα5 

Ἡο 6ργιπστ Ἠλ]ο Ἱηβίτασίοά Ἠἶτη 1π Όλο ἵταο Γαῑι Τ νο σανο τω Ῥγϊοδί]Υ 

οομβοσγα{ἶοι, απ ἵπ Ὑγμαῦ άῑᾷ ναί οοηςὶςύτ  ἜΤο έπαδο απᾶ οίποτ ᾳποδοης5 

οἱ Όιο δαπηθ ΚΙπά {ο Ἱπδρίγοα Ἠϊδέοςγ Γαγηΐδμος πο ΤαΡΙΥ, απά ναί ἐταδιᾶοη 

οοητηπ]σα{ες 15 ππαπΙ{οδέ]γ αΠγγοτίγ οἱ οοπῃάεποθ. Πο ςίαίοπιοηίς ο{ ]ο- 

5ορῄ5, Ἡ]ογο Ίο σου5 Ῥογοπά ἴο τουοτά ΤΠ (ἀοπΠοδί5, αγ δέοτ]γ πη[ουπάφά. 

Ἡο {ε]]5 5 ενα ΄ Με]ςμϊςεάεἷς Ίνας α ΟαπααηΙΙδΙ. ΤΠΟΠάΤΟΙ νο Ῥαἱ]6 ο ογι- 

βαἱοπα, (μαί Ίο βγςί οβιοϊαίοά (ίετο Τ) α5 α Ρτ]εδί, βγδύ Ῥηϊ]6 ο (επηρ]α, απά 

οπ]]οά (ιο οἵγ ΗΙογοδο]γηπα (. ογιδα]εη1,) οι Ῥοίοτο Ἰαά ο παΊηο οΕ 

ο]γτηα.. Όη ν/μίοἩ Ῥαδδασο Βουματί νεἙΥ ἰτα]γ τοΙπατ]ς5, ἐαί ἵέ οοπ{αΙη5 α5 

ΤΙΒΗΥ οιγοῖης 5 νοτά»,{ Υαί, αἰίλοισῃ ιο Ῥοπρίαγος οοπίαΙη ΒΟΑΤΟΘΙΥ ΑΠΥ 

ἰη{ογιπα οι τοβροσίίπσ Με]οΠίεᾶσκ, ία Ῥτιεί αηπουποσπιεπί οϐ Πίτα ΙΠ {1ο 

Ῥβα]πῃ ω5 Ρτῖοςδίύ ο{ α ἀἰῆογοπί ταπ]ς {ποια μαῦ οἱ Αατοη, απθ]οσοι5 {ο έλα 

οἳ ὶπςσ Μαοββῖα]ι, απά «οηδεςιδηί]γ πηοδί ἀῑσηϊβσά, 5οοίη5 αἰτηοδύ πθορβρατΙ]γ 

{ο Ἱππρ]γ Επαί, ἵη ιο ππε οἱ Ταν]ά, Ἱιο τηιδύ Ἠανο Ῥθεῃ Ίνα] Κπονη απᾶ 

Ἠε]ά ἵπ Ἀοποιχ ΠΊΟΠς {ο το]ἰσίοις Περγενν5. ο απο οοιηρε]]εά εἶπεν {ο 

αάπιῖς {Πἱ5, ος {ο σταπί λαῦ Όλο απηοπποεπηθηί ἵη {1ο Έδα]ή πηδέ πανε Ῥθθῃ 

8Η Ιπαχρ]ίσαῦ]ο οεπίστηα, 

Φα]οίΏ 15 ὮΥ πηοδύ οοπιπιοηίαίου5 Ιάεπίίβοᾶ σι «ογδα]σπα, νῖο” Τἡ 
Ὦβ. Ἰκχνῖ. , ἵ5 5ο οα]]εά. Τίς γνας ἴο ορίπίοπ οῇ 6γοπο, {οισα Ἶς 

ΤΘΙΠΒΥΙΚ5 {λαί 50110 «ον» Ιάοηίϊβοα 16 γγῖθι α Ῥ]ασο οῇ ἴἶιο ΒΗΠΙΟ ΠΙΟ ἨΘΗΤ 

ΦΟγ{ΠοΡροΙῖ».Τ ἜἼπιο Ἠϊίοτίσα] οἴτοαπηδίαηοος παοηθϊοπαά ἵπ (ἄοΠ, χὶν., γγου]ά 
8ο61Ώ {ο τοπάσγ 16 ρτοβαβ]ο Όλαί ἵ6 ΊαΥ οοπδἰάεταΡΙγ ποτί]ῃ οἱ πο Ἰο]γ οἱςγ. 

Τμο ποτά» ἵπ 2 Βαπ1. αν. 18, « ΑΡταµαπη Παά τοαγοᾶ πρ α ρῆ]ατ γγπίο]ι ἶ5 
ἵη {πο Ἰῑπρ᾽ς ἆα]α,” οαηποί ἀείοτπιίπο {1ο σεοσταρηίσα] αΙθπαίίοι οἱ ἴ]ο ρ]ασο, 

Ῥεσαιςο ἴέ ἶ5 Ἱπηροββίῖρ]ο {ο βοίΐ]ο ἴ]ο ]οσδ]έγ ο{ έλα Κίπσ᾽ς ἆα]ο. Το α5δΙπιο 

Οιαῦ 16 Ίαγ πεατ ὁ ογιδα]οτ ἵ5 (ο ῶ6ς ιο αιορίίοη. Οσγίαϊπίγ οἨ 56Ἡ 
Ροίπέ ἶ5 απααἰπα)]ο.---[6 πιαΥ Ῥο υγονίιγ ο τοτηατ]ς έπαξ ένο αί]λου Γουπάς 
πο αγσιπιεηῦ οἨ Όλο πηθαπῖηςσ οΓ {ο πγογάς Φαΐοηι απᾶ /εἰο]ίκεάες ; Ίο 
αἀάποςς (οι Αἰπιρ]γ οη. αοσοιηῦ ο ἴ]ιο ΔΠ8ΙΟΦΥ. Απάα 5ο ἵπ (αα|. ἵν. ῦ, 

ἵνα πιεγε]γ τοτηασ]ες ας {1ο ωογᾶ ἤαφαγ (τὸ "Αγαρ,) ἵπ 65 τποπηίης Ροϊηίς. 

 Ἠπάβοη”8 1οββρ]νς, σονγία Ταχ, 118. γἱ. Ρ. 1905, 

Ἰ Όμαπαση, 0, Ἡ, σαρ. ἵν. Ρ. Τἱ5, 

4 Ἀεε ΩΠΕΒΙΟΠΘ ΟΠ επΠεΒίβ απά Τιοίίοτ {ο ἘναπρεΙίαβ, Όρετα, Ἐάῑί. Μαγαπ, Τοπ. Ἡ, ΡΡ. 590, 

απᾶ οτὸ. 
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ὃ Ῥεαποο; Ὑ]ίλοπέ ᾖ{ΓαίμοΥ, Ὑπέλοπέ νης, ἁπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, ὃ 

πιοί]λαν, νηε]λοπέ ἀθβεσπί, Ἠανίπσ µήτε ἀρχὴν ἡμερῶν µήτε ζωῆς τέλος 

{ο ]παϊ ἵπ Αταδία, πας οοπβτπηῖης ὮΥ απ αδεοοϊαίοη ἴἩο απα]οσγ Ὦο Ίγ8 

ἀογο]ορίης. 

« ἡλπθιοιί {που ὅτο. Ἔμοςδο οχρτοδδίοη5 Ἰαγο ο/ίοπ Ῥοοῃ αἆάποσα 1 
οοπΠγτηκ{Ίοι ο{ ιο ἴἸιοοτγ ἴῑιαί Με]οπίςοᾶο]ς Ία5 α οε]οδίία] Ῥοεΐησ. Ῥπί 16 

16 ΠΠΤΘΗΣΟΠάΡΙ6 {ο 5ἹΏβο5ο {μαί δισ Ιάησιασο πγου]ά Ῥο οπηρ]ογεά Ὦγ α 

εοηςῖρ]ο Ὑγτίίον ἵΠ Τοίοτοποο {ο 516] α Ῥοῖης. Το ερεα]ς οἴίμετ οἱ έιο ἀῑνίπα 

οσο», οἳ ο6 απ απΠσε], 45 Πανῖπσ ποϊίλοχ ΡατοΠί5 ΠΟΓ οοπηπΙΘποσιηεηί οἱ Π1{6 

ΠΟΥ σοποα]οσγ νγοι]ά Ῥο Ῥτοροδίοτοι5; απά οοίαϊπ]γ 5πο]ι α ταργοδθη{α{1ΟἨ 

νο] ο ναιγ δίταπσο ἵη (5 ορἰδί]ο, απᾶά ἹΥΠοΙΙγ Ἱποοπσταους νι 158 

σοποτα] αοσπγασγ. Τ]ιο ἀΠοα]άος Οιογείοτο γγλῖο]ι ΠΠᾶΥ 86οπ1 {ο Ῥο Ιπνο]νοᾷ 

ἵπ 05 Ῥμταδεο]οσγ, 5ο {4 ΠΟΠ Ῥαΐπσ τοππογοά ὮΥ 5Ο α {ΠεοτΥ, ατα 

στοαί]γ Ἰπογοπδοά. Ῥις ἵη (παἩ {Πογ ατο ταί]ον αρρατοπί {Παπ τοα]. Τμο 

α]ηοςέ οπ{]το 4Ώδοπσο οἱ Ἱπέοτηπαίίοη τοδροσίησ ΝΤε]ομίκοᾶε]ς νμ]οα πα γ]ς5 

Ώιο 5αστοά τοσοτὰ 15 α. οἸονγ {ο {ο (πο τηθαπίηςσ οἱ ἴ]ιο Ῥαβκδασο, ΠΙ5 

Ῥατοπίασα Ῥοί] ΟΠ {ο 5ἱάο οϐ {πίμος απά πποίμεν 5 πο τηρηθϊοπεά, απᾶ 18 

οοΠδΘαΙΙΟΠ{ΕΙΥ ΠΠΙΚΠΟΝΗΣ πο σοποα]οσίσα] 15ί οῇ Κῑπσς απά Ῥτίεςί5 οοηίαης 

οἴίμοτ 5 παππο ΟΥ ιο ἀαίε οἳ 5 Ἠϊτία ου ἀθαίᾗπ; ο ΑΡΡΕΗΤΕ 45 α Ρ6Γ5ΟΠ 

επ σοποτῖς, ἵπ α Ροου]ατ οαρασἵέγ, ῬτοισΠέ Ιπίο ν]ουγ {οΥ αν βρεοῖα] Ρριγροςο, 

αοίῖησ ΑΙΠΙΡΙΥ Ἰπ τοίογοποο {ο Ἱέ, απά ἴποι ναπὶκηῖησ {ΤΟΠ {ο τοαᾶςΓ8 

ποίίσρ. Τμ Αἰχί]ι νοτεο οοΠ{ΔΙΠ5 απ Ιππλαάοα {ποπ πο απίπου Ἰήπιδθ]ῇ 

Οιαί 5αο]ι ἵς Πῖς τηδαπίησ. Τέῖ5 α σοοᾶ τα]ο ο{ Ἱπίενργοίαθίοη {οππᾶσα 1η {1ο 

νοτγ ππίητο οἱ Ιαπσιασο, ἴαῦ απ. οΏδουτο βίαίοιπεπό ΤΠΔΥ τοσοίνο ΠΠ]δίταίίοι 

Ὦγ 5οππα οίμαγ 5ίαίοιποπί ππαᾶο Ὦ} ἴἶιο υγγ]ίογ ἵη το]αίΊοπ {ο ἔἶλο 6απΠο 50- 

19οί, 1 16 ο αοοοπαιραπῖοα Ὦγ 5οππς οχρ]απαίοχγ αἀ]πποί. Ἠσοτο ια τα]ο 

αΡρ]ίο5. Το Ἰάοα Ἱπίοπάσά {ο Ὦο οοπνογοά ὮΥ (ο ενα ὅ γιοι ἀαδοσπί” 

οἳ ’ σοπεα]οσγ’ 5 πιοτο «ἰοαί]γ ρίνοη Ὦγ πο οχοσοίῖσα] Ρνῃ5ο, “ νηηοῬο 

σοµοα]οσγ ἶ5 ποῦ οουπίοά {γοπα {ποπα,”. Ολας ἵς, Πιο Τον]]εα] Ῥτ]οςί5, α5 (λε 

Ῥγοσσαϊπσ νογβο 5ΠΟΥ5. Τ]ο τοίοτοπος {πεγείοτο ἵ5 {ο πο σεπεα]οσίοα] 155 

οῇ ῥε]οςίς Ργοβετνος ἵπ ο Ο]ά Τοδίαπισπέ, απὰ Ῥετμαρς ἵπ οἴ]μοτ ααἰ]οπ{άσα- 

ἰοᾷ ἨΠοῦτονν τοσοτά5. Τῆπ5 ίοο ένο τπεαπίησ οῇ (1ο οίμετ οοηποσίεᾷ εχργοξ- 

εἶοης 1π {ο (τά νους ἶ5 ἀαίογπαϊπες, {ΟΥ οΥετγ 96 πηιιδί αἀπωῖέ {αί ἴΠογ 

81] οχρτοςς {]ιο 54116 Ρεπετα]| (ποισ]ί. ῬαςἩ 5 ιο Ἱπίογργοίλί]οη νΥΙοΗ ας 

Ῥοοπ. σἶναοι οῇ {λο5ο οἼαιδος ὮΥ (ο Ῥοδέ οχροβίίου5 Ποπα {ο εαχ]εςί ασας 

υπ] ιο ργοδεηζ,. Τ]ο {ο]]ονγῖης αποία(ἶοης νη]] 5ου; ἴ]ο απΙ{ΟττΏ {65ΙΠΙΟΠΥ 

οἳ ἴἶιο αποϊεπί ομτο]. | 

κ Ἠλ/ῃλοςο. {πί]ιο απιά πποίµοτ ατα που Ἠτίέοι Ἰ 1ο σεπεα]οσίος.” 

Ῥος]ίίο Ἁγτίας Ψογβίοη.----ε α5ία. 6οπηραγος Με]ολμίσεάσι”5 Ῥτϊεδίμοοά νι 

Οντὶςς, Όαέ ἶ5 νεγ σεποτα].Ἑ---Γετί]ίαη, ΟΥρτίαπ απά ΟἸοπιοπί οἳ Α]6χ- 

κ Ῥϊα]οσαθ γη ΤΤΥΡΠΟ. ΤΗΙΓΙΡΥ 5 Ῥάϊἶοῃ, Τοπάσπ, 1133, ΡΡ. 903) 905. 
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ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ ποϊίλαι Ὀορϊππϊίπς οἳ 4.5, που οπὰ 
Θεοῦ, µένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκέ. οἱ Ηΐε; Όαί πιαᾶςε Ἰκο απίο ἴλο Ῥοπ 

απατία, πηση{ίοπ Με]ομὶδοᾶσῖς, Ῥαέ νο αΠΥ Ῥατου]ατ οχρ]απα(1ο.Ἑ---- 

Ἐρίρμαπίας οοπηπηθηίς μας:  Νοῦ ια Ἱο Ἠας ποϊίπον {αίπον που πιοίλοτ, 

Ῥιέ Ῥοσσι5ο {Πογ αγο ποί πποη{ίοποᾷ ἵπ Βοπίρίιτο,”]--Ἑμεοάοτες: «Βοπιρίατο 

σῖνος πο Ιπ{ογηβ{ΙοἩ τοδρθοίίσ Πὶ5 {α1Π6χ οἳ πποίΠογ οὗ Πα{ΙΟΠ, ποαϊπαν ἆοθς 16 

{α]] 15 ππογο ο Ινοᾶ ου νῃογο ο ἀἶσα; απιά (Ππογοίοτο Ίο ἵ5 γγέποιιέ {αἱου, 

ὅο. Απά αραῖἩ, Ίο ΦΗΠ5 πρ γ]αῦ ο Ἰαᾷ Ῥθσῃ δαγίησ Ῥείονο:  Πογείοτο, 

αοσοτάἶπς {0 ο Πἱδίογ, Ίο (ΜαΙομίδεάε]ς) ας ποϊίμον Ῥοσϊηπίπς ο ἆαγ5 
ΠΟΥ οπᾷ οἳ Πίο: Ῥαΐ αοοογαῖης {ο πο (παίμ, Όιο οπ]γ Ῥοσοίίοι Θομ οῇ ἄαοά, 

Ἰαά πο Ῥοσϊππίης απ νι] πο Πάνο απ οπ :” απ {ο ιο βαΠ1ο ΡρΙΤρο5ο ο 

βαΥ5 ο]δον/μογο.]---ΟἨνγδοδίοπι: ὁ ον οί {πίλον, ὧσο, Ὦγ (οί ποῦ 

αρροατίησ ἵπ Βοπρίατο. Απά ΝἩγ Οι Ῥοοαμιδο, α5 Ἰδ γνας ν]]οις 

{αίΠευ α5 τοδροςί5 α (τουουπίοᾷ) σοποαἱοσγ, 5ο γα5 ΟἨη]ςί Τη τθα[έγ, νο 15 

νη(]οιῦ Ῥοσϊηπῖησ απά π]ιοις οπά. Ο68 ιο οπο Ὑγα Ί91ου/ ποϊίμον Πῖς Ὀϊνίῃ 

ηΟΥ ἆθαίμ, Ῥοασαιιδο {11ου αἲθ πού γι; οἱ ἴπο οίπου Ίνα ΚΠΟΥΥ Ποϊίλον, πού 

Ῥοσαι1ο {οΥ απο πού ν/τίίοη, Ῥιές Ῥοέαιιδο {Παγ ατα ποί,Ἔ--ΤΠποορ]ιγ]ασῦ : 

“ Νοί Όλαί Πο Ἠαςά πο ρατοηίβ, {ου Πο Πας, Ικο αΠΥ οί]ου παπα Ῥα6 Ῥασαιδα 

Πὶ5 σεµοα]οσγ ἵ5 πούῦ τοοουπίαᾶ ἵπ οτϊρίατο, ΠΟΥ 4ο έἶπο παπηςς οἱ Πὶ5 ραγθιίς 

αρροαν, μις αἱδο ΟἨη]ςί ἵ5 νη(λοιέ {ίµου, α5 τοβροσίς 5 οανίμ]γ Ὀγίι, 

Ψ/ΠΙΟΠ Ίνα5 οἱ {ο νὶταῖπ; απά νίλοιέ τηοίπαν α5 {ο 5 Ποβνοπ]γ, νο] 

γης ΟΕ ιο βνίΠον αἱοποα,”. ὁσο.[---Αιισιιδίίπο πποηίίοης ΝΓο]ο]ίδοᾶσ]ς 5ονογα] 
Ώπιος, Ραύ αναγς α5 ΙΓ ο 5αρροδεά Ἠϊπι {ο Ῥο α ΊΠΟΥΘ ΤΙΔΗ.----ε οΓΟΠΠΘ 

τοἸηατκς, “ ὑμαῦ (ο ορϊπίοι οἱ ΗΙρροβέας, Ποµαας, Εαδορίας οῇ 0ᾳκατοἙ, 

Ἐπιῖκεοπας, Αροιματίς απά Ἐδίαϊμίας, ἵ5 η ο[[εου εῑῑῖς, ειας Μο]ο]ίςοάοἷς 

γ85 α ΤΙΔΗ, α Οππασπίίο, απ Ἰῑπσ οἱ ο ογαδα]οιη.. Πο οχρ]αῖης νηίμοιῦ 

ϱμέιου, ὅσο,, (μας: “Ῥοσαιιδο Ίο ἵς 5ιάάοι]γ, (ος Ἱποχροσίοα!γ, θαδίέο,) Ιπίπο- 

ἀπσσᾶ ἵπ (ἀοποςῖς, απά ποαϊίπον πιοηίϊοποά Ῥείοτο πον α{ίον. Έμο Αροςί]ος 

ἀἰδοιιδδίοπ ἶ5 {ο ἐπί5 ο[οοί, ναί Ῥοίοταο Γιονί απᾶ Αατοη, ΝΤο]ομίςοάοἷς ἵνα5 α 

Ῥτϊοςί ο {1ο (ἀεπί]ᾳ5.”' όσο. ---ἴπ α ἀῑδεοτίαίίοη οἱ Ετοάοτῖο ΚοετρονἙ Ιὲ ἶς 

βαἱά ἴιαῦ Απιρτοςο 566ΠΏ5 {ο {πνοιγ ο ορίπίοπ (μας Μο]ομίδεάσ]ς νας ἴ1ο 

5οη ος (οά, απά τοίογοηος 5 πηαᾶο {ο Πὶς {γοαίῖξο ον ΑΡταµατῃ. Βαΐ ίμο 

οτ]σίηα] Ῥα5δασο ἆἄοα5 πού ]αδά( 15 εντος φαδρίοίοπ. Ἀροακίπσ οἱ ιο 

Κίπσ οὗ βα]οπη, ΑΠΙΡΤΟΡΟ ΦαΥ5: “ Πο να α Ρτϊοδίύ οῇ {ιο πιοδῦ Πἱσ «.οά 

οπά (οι Ῥιουοθᾶ5 α5 {ο]ἱον5: “Μπο ἶδ Κίπσ ο τὶσΙίεοιδηοςς, Ρτ]οςέ οἳ 

ΟΥΡ. Ερϊ8ί. ΙΧΗϊ, Όρενα, Όχοη, 1085, Ρ. 149.---Οἶεπι. ΑΙεχ. Βίτοπι, Πδ. Π. ρ. 901, απά ἵν. Ρ. 509, ΕΙ. 

Ἁγ]οιτᾳ. 

Ί ΗωγτεἙ. Ἰν. 19. Π. Ῥεοί, 1. Όρεγα, Εάῑί. Ῥείαν. Ῥανίΐς. 160599. {οτη. 1. Ρ. 408. 

{ Οοππεηί. οἨη Πευ. νΗ. ὃς Όρενα, Εά1ί. Ρατίς. 1649. ίοπι. ΠΠ, Ρ. 454, {οπα, ἵν. ϱΡ. 61 απά 691. 
δ Ποπῃ. κ]. οη Ηδβγενα, Όρενα, Εάῑί. Βεπεά. Ψεηεί, 1741, (οπι. χίϊ. Ρρ. 191. 195. 

1 Οοπιππεπί, οη Ηεῦ. νΗ. ὃ, Όρεια, Εά1. Ὑθπεί, 1155. {οιη. Π. Ρ. 699, 

Ἱ Ερὶεί. αἆ Ἐναημ. Όρετα, Ρά1ἱ. Ματίαπαγ, Ραςἶς. 1649, έοπα. Π. ϱρ. οτ1, 79. 

Δ.Δ Τη Πιο ΤΠεβαΙγΙ5 πρρεπάοά {οίμο Οµ1οἱ Βαοπῖ, Ῥαγί Βασοπά, Απιρίε]. 1105, Ῥ. 191. 



ὃν. 

90 οοΝΜΕΝΤΑΕΗΥ ΟϱΝ ΤΗΕ 

ο{ ἀοά, αθίἀεί]ι α Ῥγϊοδί οοπΗΠἹα]]γ. θΘεωρεῖτε δέ, πηλίκος οὗτος, ᾧ καὶ δεκά- 4 

4 ΧΝον οοπδίἆετ Ἠουν ϱτοαί (5 πΊαἩ 

αοά, Ῥαΐέ πο {ο Ὕγποτα 16 ἵ5 καϊἀ, Έχοι ατί α Ρτῖεςί {οτουον {αγ {ο οτᾶοτ οΕ 

Με]ομίδοᾶσ]ς, λαέ 15, ιο Ῥοπ οϐ άᾷ, ιο Ρτϊοςθί οἱ ἐἶνο Είπε, νο ὮΥ ῑθ 

5αοτ]ῇοο οἳ 15 οὖν Ῥοᾶγ Ρτορϊξίαίοᾷ (ιο {αίμον ο αοσοουπέ οϐ οι εἶης 133 

Με]ομίδοᾶσ]ς απά ΟἨτῖςί, 5ο {απ {οτι Ῥεΐπς Ιάσοπίϊβεᾶ, ατα Ίοτο ουΙάεπ{]γ 

ἀϊδήησιιϊκιιοά {γοπα ο8ο] οίμον. ΟΗ ιο {ΟΥΠΙΟΥ 1 15 βαϊᾷ ᾖε ας», (εταῖ 5) ος 

Όλο οί]ατ, ᾖιε ζ5, (εί) ἜΤ]ο οπηο ἶ5 ΠΙΟΥΕΙΥ αἱ {ο Ἠανο Ώθεῃ α ρτϊοςί οἱ ἔἶιο 

απο ἀοάς ιο οίμεν ἶ5 τοργεδοπίοᾶ α5 Πῖ5 5οµ, τεσοποῖ]πςσ ἴἶο {αίμον {ο 

βἵπία] της. 

Το Όιο οοπουγγαοπέ {65{ΙΠΠΟΠΥ οῇ ιο [αίοτς, 1 γγ]] αὖά Οναί οὗ Οατάῖπα] 

Ἠπσο, α5 5 νγοτ]5 ατα εχοραάἰπσ]γ ταγο. Τὲ πΥ]] Ῥο 5οεπ ἐαῦ Ίο {ο]]ουνς 
Όιοςο αγ] ντῖίους. “Ἠλ1θιοιί {αίμον, πλου ῦ τποίµοΓ: πο Ῥεσααδε Πε Παά 
Ώοπο, Ῥα6 Ῥοσααςο ιο Βοτίρίιγο ἆοες ποῦ βροα]ς οἳ (πετ. ἩἨανίης ποαϊίμον 

Ῥοσϊηπίης οῇ ἆαγ5 που οπά οῇ-ΐο: ιαῦ 15, 16 ἵ5 ποῦ τει λαῦ Ίο Ὠπᾶ 

Όποια. Ἠεαπηαϊποίῃ α Ῥτῖεδί {οΥ 6ΥοΓ: Ῥθο8ι5ο ἴμο Βοπϊρίατο 5αΥ5 ποθηίης 

ΟΓ αΠΥ ΒΗΟΟΘΞΡΟΓ; ΟΥ, Ῥθσςα5ο Πὶ5 Ῥτϊοδίποοά ]α5ί5 ἵπ ΟἨτῖδί απᾶά ἵπ 5 

ομιτο] {ογονον.----Απά γεί Ἡο οχρ]αῖης ορτίαῖη ΟΡ ἴπεςο οἶαιδες οὗ Οµτ]ςέ: 
«Ὑψτθιοις {έλος α5 {ο Ἠὶ5 Πο5Η. Ν1ιοιό πηοίμοτς α5 {ο Ἠΐ5 ἀῑνΙπΙ(γ. 
Ἠ1Οοιέ σοποβΙοσΥγ; Ῥδοθίδο Πο Παᾶ πο ομί]άταιν,” β]ος οατηϊς.{ 

« Μαᾶο Ί]κο πίο :. Βίπατί ορ]οοί {ο (Πῖ5, απά νγου]ά ἰταπβ]αίο {Πο 

«τοαο]ς, {με οἳ {ἱειες {ο, ἐαί ἵ5, Ὀεῖπς οοππρατεὰ {οι Βαΐ Οῖς ἵς ἁοιλί- 

Ίε5ς {ο πηοαπίηςσ οἱ ογ (ΤαΠ5Ι4ίΙΟΗ, ὁ πιαάο,; οἳ γοργεδεπέεᾷ ἵπ πε Πθίοτίσα] 
αοοοιπό οἳ Ἠϊπα, «κο ππίο ο Φοπ οἱ ἀοά.”---ΥΝ ΠΙ(Υ”5 εχίταοτάΙπατγ 

ΠΟΙΙΟΠ, ἐλαῦ « α 5ο, 45 πα ἰταηβ]αίος τῷ διῷ, ποννείαπαϊπσ (μα ατί]ο]α, 

ΤΊΘΕΗ5 Αη αηροα], απιᾶ 5 θᾳπδΙ1Υ οχγαογάἴπαςγ Τ6ΔΡΟΠ, ἴμαῦ “ ο Αροςί]ο 15 

πού βρεαἰκῖπσ ο6 Με]ομίδοάεἷ”5 κοποςς {ο ΟἨπ]ςί, Ῥαΐ οἳ Ομτὶςί5 Πκεποςς {ο 
Ἠϊπι, ποσεά πο τοα{αίΙοη. 

 Ἠνοπιαϊπεία α. Ῥτ]οςύ {ογονοτγ :). Πέ ῖ5 ορτίκίη (λα ἴοςδαο γγογᾶς το]αίθ {ο 

Με]εμίκεάεἷκ. ΑΠΥ αθεπιρί {ο οχρ]αῖη ἔπετη οϐ ΟἨτῖςί 15 Ἱποοπβίδίεπί γι 

Όιο οοππθοίοη, απᾶ τημδί Ῥο α {αμγο, Τὲ ῖ5 πδο]οςς (λογοίοτο {ο οχαπηῖπθ 

πλοίου 0ο οἱ ἠε ο8η Ῥο ππάσγείοοἆ Ῥοείογο γοπιαἰπεί], 85 πο σοοά ΤΕΔΒΟΠ 

ο Ὄο ρῖναν {ου 5αρροδίηςσ 5ΗΟΠ αη ο]1ραῖς. Πο Ρηγαδο ΙπΙΡΙΥ τπθαης (ιαῦ 

Μειο]ίςαάσ]ς οοπίίπιιος {ο Ῥο α Ῥτοςδύ οοπδίαπ{ζψ., {ο ἴ]ε επ, Ἡο ΠΙΙΡΕΙΕ 

ὀεαγς ἐγοιιφ]ιοιέ 5 Ῥγϊοδίλοοά, 45 πο ἄτοε]ς γγοτᾶ Ἱπιρ]ϊας.Τ Πέ αἰ] οεηίτος 

ἵη Ἠπηδο]ί, απᾶά πο οἰίαν Ῥογδοπ Ραγθοιραίος ἵηπ 6, Απα ἴἶας {ο 58ΠηθΘ 

ΡΙά5ο “΄ εοπέύπια[[γ. 15. ιιδοὰ οἱ ιο βαοτίβοος οβοτοά πάς {1ο Ίαν. Ἆεο 

χ.]. Τις οοηβϊθαίος {ο αηα]οσγ Ῥείγασι {ο Ῥτϊοδί]ιοοὰ οἳ Με]ομίθεᾶεἰς 

ι] 

κ ΑΠΙΏΤΥΟΡΟ, ἆθ Αὔταμαπῃ Ῥα{]ατο]α, 15. Όρετα, ῬατῖΒ. 15039. Ρ. 912, 

1 ΤΗΙΒ πιἉγ τοσα] {ο πιὶπά οΠ8 ο) ΑΡεη-Ε2γ89 οβ]εοίΙοῦβ8 {ο {6 αρρ]ἱοδίίοι οἳ 158, 11. 10, {ο 

ἆοβα5. Ῥεσιμ5θ θ Ἰ6[ί πο οββρτίησ!. Ῥε6 Ζεγ]δι Παυῦ168, Ρ. 194, 105. ΄ 

{ Διηνεκής ἤγοπα διαφέρω, διήνεγκα. 
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την ᾿Αβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροδινίων, τδᾶδ, ππ{ο Ὑλοπι εΥεη {πο Ῥαπίατοῖ]ι 

απᾶ (ναῦ οἱ Ομτὶς. Εαΐ ἵπ ἀοίογπαϊπίης {ο Ῥατίίου]αχ Ροῖπέ οἳ Ηλ απα]οσγ 

ντους ἀἴῆον, ΄ Τε ἵδ τιαϊπίαϊποᾶ Ὦ} 5οπ1θ, ἴμαί Ῥοίι Με]ομίθοάε]ς απιᾶ 

Ο]ςέ ατα τορτοδοπίοἆ α5 Πο]άϊπςσ οῖτ ργϊεδί]Υ οῇϊοο ἀπτίησ Π1{6, απιά ἴἶνας 

Ἰῃ οοπίγαςΙδΙΠοοΠ {ο {πο Πον]έῖοα] Ῥτϊοδί5, Υηο5ο οἸαγασίαν απιᾶ ϱπποβίοπ5 

4το φαϊά {ο Ἠανο οχρἰτοἆ αἱ ιο ασο οἱ 60. ΈΠο {γρο απᾶ {πο απίέγρο 
Ώιοτείογο ατα 1π 5 τοδροςῦ α]ίκο, οαοΏ Ῥεῖης Ῥτίοςέ /0γουοΥ ο οοπέίπια[ζη 

οἳ αἳ ο αἱ ᾖο ἴζωο, (νλὶο Ῥμχαδες ατο τεσαγᾶεᾶ α5 οφ μἱνο]οπί,) (ο 

πησζἱα(οτία]. Η{α οἱ ΟἨτὶςί Ἰαδΐπς ἀπτίης {1ο γΥλο]ε ροτῖ]οᾶ οἱ Πὶ5 ἰπ{θγορβδίοη 

απά παθα]α(ίου, {μαί 5, αηΕ]. ο 6εποταΙ τοβιτγοούῖοι οπά ]αάσπιεπί, υγ] 

ὑιαῦ οἳ Με]ομίδεᾶοἰκ θογπιπαίεά αἱ Πῖ5 παίιτα]ὶ ἀθαίῃ, ν/ηίοα τεβ]]γ ἴοοῖς 

Ῥιασο, {πουισ] πού τεοοτάεἆ. 

τς Οµ Ελί5 οοΥ} ἔετο ατα ἀῑβ]οι]έίος πού οβς!]γ τοπιονοᾶ. 15 νοτγ {οιη- 

ἀαίΐοη. ποοά5 δαρρογί. 1έ οαηποί Ῥο Ῥτουες θλαί ιο Ἠεῦτονν Ρι]οςίς γγοπέ 
οαῦ ο{ οβ]οο αἲ 5θ. Τ]α ἰοχίς δια]]γ τοίογγεά {ο ἀοίοιταίπο ποϊλίπσ οἳ 

Όιο Ἰπά. ΟΕ ιο πὶσ]-ρεῖεςί5 {Π6Υ το βἰ]οπί; απᾶ {ο Ίανν ν/ίοῖι τοφιι]τοᾶ 

ΙΩΦΗ-ΘΙΥΟΥ5 {ο τοη]αίη. 1η ἐοίγ οΙίγ ο γοβισο ὁ ππθί] ιο ἆθαί]ι οἱ ἴἶνο Ἠϊσ]ι- 

Ρτϊοί,'Ἔ ονάεπί]γ ΡΓΕΣΙΠΙΘ5 Ἠίπα {ο οοπ{/πιιο 1Π {πο ο/]σο αἲ (οπᾳ αξ λε {ἱυες, 

απά 5 6 εοπβτπιεά ῬΥ {μα οχίτοπιο ο]ά ασο οἱ {ο Λέφλ-ργίεκέ ΕΠ. Ἱπ 

ἀοίοποο οἱ ο (που Νππι, ἵν. 9ὔ, 99, 45, 47, ατα αρροθ]οᾷ {ο.  Ῥιέ 1έ το- 

τος πο οχίγαοτάἴπαςγ αἰίοπίίοι {ο 566 {αῦ ο Πἰκίοτίαη ἶς ποῖ βρεακῖπσ 

οΓ Ῥεϊοςίς οἳ Τονῖίος 45 σοΐης οαί οἱ οῇ]οο αἱ 6θ, Ῥα6 οη]γ ο{ ἐμεῖτ Ῥεΐπσ το- 

Ἠονεά {οτη Ἰαροτίοις φετνίςο αἱ ὑΠαῦ ασο, Το ανν {οο]ς Ἱπίο οοπβϊἁογαξΙοΠ 

ιο αἀναποίπς Ιπῃγπηϊ(ϊος οἳ 195 ο{Πςοτβ, απ ΚΙπάΙΥ ἀἰπηϊπϊκ]ος {ο ργογΙοιιδ]Υ 

ππροδεά ἀπίγ.! Ἔπϊς ἵ5 ονϊἀσηί, απιά ρατιοι]ατ]γ ποπ Νατα, νΗ, 9, 96: 

6,β]ια]]. 6εγυε πο ποτε, Ῥαΐ β]ια!] πιζπϊδίον, ἆτο,: ἴἶιαί 15, 5Ίια]] ποῦ Ὦα ο0Πι- 

Ρο]]εὰ {ο Ροτίοτπι {ιο 8οΥοτοτ ἀπίῖο, Τῆή5 ἵς εαῖά οἱ Τιονίέος, Ῥιέ ἵπ α1ἱ 

ΡτοραΡΙΙ(γ, 5 εχρ]απαίοτγ οἱ ομαρ. ἵν., γηίοἩ τε]αίος {ο {ιο ρτῖοςίς, 

Οπ 15 {ΊιοογΥ, ΗεΡ. νι. 8, απά 98, 94, ἆο ποῦ αἁπιῖί ο α βα{ἱςίαοίοτγ 

οχροβϊ(ῖοη.  1π ο {ΟΓΠ1ΘΓ Ρ8β5ασο πιογίαΙ ΊπΕΙν 89 Ρ]ασοὰ ἵπ οοπίπαἁἰφίίπο- 

Πομ {ο οπ6 γιο ἵ5 τεργεςεπίοά ας ἠζυΐπ, ἵπ ἴἶο Ἰαΐίου {Πογ απο 5ροκεη ο 

5 ΠΙΒΗΥ, απά α5 ποῦ αΠετεά {ο οοπέῖηιιο ἴπ «ΟΠΦΘΦΘΠΟο οἳ ἀθαί], ἵπ ΟΡΡΟ- 
β{1οι. {9 οηε Ψ]ιο Τοπηθίης {0Υ6ΥοΥ. 16 ἶ5 βαῖᾷ Ἱπάσοᾶ. Ὦγ α ἀἰκήπσιϊςμοά 
οοπαπιθηία{οΥ {Παύλο {ἱίογαΙ 9959 οϐ ἴἶιο γνογᾶς νγοι]ά τηα]κο ποίλῖησ 
{ου ιο νγχ](ετ”5 ΡΙγροβο,” (μα « οἱ (ιο παἰηγαῖ Ίο οἳ τηοπ Ίο ἶς πιοῦ βροκ]κ- 
της, Όιέ οἳ ἴλο ἀπγαίίοη οῇ {ο ρποςί]γ οβ]οϱ.”. Απ « ειογοίογο” Ἡο «ιή- 
ἀοιδίσπάς” (1ο γογάβ) “ έἶναί αἰε 35 Ῥείης ταδεᾷ Πσιταννο]γ στο, ἵπ ογᾶθτ 

{ο ἀοποίο {ἶιο ὀγές απά πεηίαδίε οοπάΠΙο οῇ ἴ]λο Τον]ϊσα] Ῥτϊοδί]λοσά, Τα 

Πλίς αγ, απᾶ ἵη Οπίς ομ]γ, 68Η Ίο “πιακο οιέ ΩΥ {ο]ογαῦ]ο 5οµ5ο οἱ (ιο 

5” Νιπι, ΧΧΧΥ. 250, 98. 1 1 Βαπι, ἵν. 15. 18, 
ὅ Απά Ἠετεῖη 1 8εἱ5 ΒΠ οχατηΡ]ο νγλίοὮ Ομτίβείαπ οοπαπιιπ]{ἱθ8 γγοι]ά ἆο πγθῖΙ Φοπιθίίπιθ {ο 6οΡργ. 
5 Βιαστί ἵη Ίος, 
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ΑἈταμαπη ανα (α {οπίμ οἳ {ο ὁ πατριάρχης. Καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν ὅ 

ὅ αροῖ5. Απᾶ νογ]γ {Πεγ (πας αἴε Λευϊ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἔντο- 
οἳ ἴἶιο 8οη5 οἱ Ἰμονὶ, Ὑν]ο τοοσῖνε Λλὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν Λλαὸν 

ῬΡαᾶδδασο οοηβἰςίοπ{1γ γη] ἴἶιο οοπθοχί.”. Βαΐ ενεῃ αἰ]ονίης 5ος α βσιτα- 

νο πδο οἱ Ίάησιασο ας ἰΠῖς οχροδΙῖοπ 4881Π165, (ΜοισΏ ιο Ῥτο[οςεογ5 

γοί6γοπςθ {ο Φομ]δαςηςΓ 45 5αρροτίίης 51ο α ἀ5ο τοπα 1 τη, ν. 6, 15 αηγ- 

θήπσ Ῥιέ Μαξϊδίοίοτγ;) ἵέ οπηποῦ ο αρρ]εά Ἠατο ποιό ιο στοαίοςί ϱχ- 

(σανασαποο, 45 1ο Πίοτα] 5εη5ο ἵ5 ἀεππαπασά Ὦγ {ο εἰτοηβί] οῇ έο χργε»- 

βἶοη5 απ έ]ιο παίαγα Οἱ {ο σ.5α. “Μεπ αι ἀῑς,) νο ο « ποί οοπέῖηιιθ 

Ὦγ τοᾶδοη οῇ ἀοαί]μ,” Ρ]αϊπΙγ ΊηθαἨ, τηοτία]5, Νο ἆγαο οοπηρε]]αοά {ο γίε]ιά 

{ο {ιο οτὶσίπα] θοπίεποο: “ ἀπδέ οι ατί απά απίο ἀμδί »Πα]ς οι τοίαγη, 

Πέ 15 ίγας, α5 Ῥτοίοφκογ Βίπατί 5αγ5,  (λαί ιο ομ]εοί οῇ πε ντῖίεν ἶ5 {ο 

5ἴιον; έἶιο ροτρείιΠίγ οὗ Με]ομϊδεᾶε]”5 Ργϊοδίποοᾶ.».  Βιΐέ Επί ν]] ποῖ ρτονα 

Έιαί ἀποθνήσκοντες (ΠΠΕΠ νο ἀἱ6) παιδί οἱ 6ΟΥ9ο Ἠανο ἴ]ο 5εης5θ ΟΓ 5ογί- 

[έυεᾷ ο. ἀθεεαίπφ, νΙπ. 45 ἴο οῇ]οο οἳ έο ρτὶοςί]οοᾶ.”. Ἡ ιο ἀπταοη οΕ 

Ώιο ρηϊοδίμοοᾶ απᾶ πο ἀπταίοη οἱ ο Ἱπάϊν]άνια]”ς {ο Ῥο Ιάεπίῖσα], ἄπεη (ιο 

ποτά ππαΥ ταίαῖῃ ἴές ιδια] απ Πέογα] πηοαπ]ης. Απά (μὶς 19 οοπβτιηεᾶ ὮΥ 

Ώιο τοππατ]ς τεβρος(ῖησ ΟἨγὶςέ Ίη νογ. 2ῦ, “ο 6νογ {ζυείμ.”. Ἔμο ρτϊεδιοοᾶ 

οὗ ΟµϊκάαπΙέγ, ου νηίο] 15 ο 5απηθ {πίπς, ΟἨγὶςί5 ρτϊορίμοος, ἵ5 6ΟΠΊΠΙΘΗ- 

ευγαίο υἩ Πΐς ῥγίοκέζ οἵ πιεαἰαίογίαϊ {ἶχε; Τέ αἰ] οεηίτος ἴπ ἐλῖς Πε οἳ Πῖ5, 

του Τη Ἠίπα ἔλις οοηβἰάἀθτθᾶ. Απάᾶ 5ο Με]οπίδεάε]-5 Ργὶορί]οος, 5ο {1γ α5 νε 

πουν απγ(λίησ αὈοιιέ Τε, Ολαί 15, 5ο {8Υ α5 {ιο Βοπϊρίατο οχ]δῖές ές 1] οοηίγος 

ἵῃ {1ο Ιπάϊν]άπα] α5 οπο Ἠνίπσ πἹαη, Πανίηςσ πο οχἰδίοηοο Ῥοίογο ΟΥ α[ί6Υ Πίπα 5 

πο ΚΠΟΝΨ οϐ πο Ῥγαάθοσδεος; 6 ΚΠΟΥ Ο8 ΠΟ 8ΙΙΟΟΘΒΦΟΥ. Ἠῖ5 Ἡο]ο ἀἱς- 

Ροηβδαίίοη, 1Γ νο ΤΏΔΥ 455ΗΠ1Θ 86Π ΡΗΓΑΦΕΟΙΟΡΥ, ἵς Π]]οά αρ ὮΥ Ἠίπη 45. εΐε 

οπίή Ῥηίεδέ. Ίπ Οἱ Ίναγ, “ηο τοπιαϊπεί] ο Ρτὶθςέ {0γ6ν0Γ.” 
4-10. Το απσιπποπί ος πο Αρορί]ο τοφιϊῖτος Ἰήπα {ο οχΗΙΡΙέ ἴπο οπατ- 

αοἴοτ, οβ]οο απιά {Πποίοης οῇ Με]ομϊσεᾶσ]ς ἵπ (ο πηοδύ αἀναπίασοους Πσ]ιέ, 
ἵη αμονῖπς Ες πππον Κῑπς απά Ρπεςῦ5 βαρετίοπίίγ «ναι {ο ΑΡνγαμαπι, 

ν/πο αοκπον]οᾶσοά Πὶ5 οπαϊποπί ἀἰσηίίγ ὮΥ Ῥαγίης {ο Πίτα {ο έλος υν]ίοἩ 

Ἡογθ ηὶς τίσμ{α] ἄπο απά ὮΥ τοσεϊνίπς  φαἴίαρ]ο Παπ 5 Ῥοπεάίο- 
ἄοπ; {ο Αβταµαπι, 1ο οα]]οᾶ, γοα, “ιο Ε]οπά οἳ ἀοᾶ,” νο γενγ ἀῑδίη- 

σιϊσ]ιοᾶ “ ρί]αν οἳ ἔἶιο γοτ]ά,” α5 Μαϊπιοπίάος οα]15 Ἠἰπα,Ἐ « έιε ρα(τίατο]ι,” 5 
ἔἶιο αιί]ογ Ἠογο ἵπ ο οοπο]αδίοη οῇ 5 δοηίοησο πιοςί εἰτκίησΙγ απά οτ8- 

{οτῖσα]]γ ίγ]ος πα: ο Ἱπρ]ίον α Γογίϊογί Πὶ5 ναςί 5αροτίοπέγ {ο έλα πδια] 

Ργϊεςί]γ απά Πεν]έοα] κιοορβείοη. Απά ας, γι α Ἰοσίσα] αβῖΠίγ, Ἰπάϊσα- 

ὤνο οἳ πο ΟΟΠΙΙΠΟΠ πηϊπά, Ἰδ Ῥτορατος ἴΠο ὙαΥ {ος ἀονε]ορίης {ἶιο Ἱπῃ- 

πιθασταΡ]α 5αρογογΙγ οἱ Οµεῖςέ α5 {πα Ργϊοδί οῇ ἄοά, κο Ἠῖ5 Ἠάππαπ γού 

νουγ Ἱ]ηδίίοις Υρο. ὮΤΗΐ5 πιαγ 5ογνο {ο Π]ακίταίο ἴἶιο απί]μοτ7 Ρεποτα] 

«οιγςο ος {οισ]ιθ. 

Φ ο! Παρ0ί68, Ρ. 211. 



ΕΡΙΣΡΤΙΕ το της ΠΕΒΒΝΕΥΕ, 

κατὰ τὸν νόµον, τοῦτ’ ἔστι τοὺς ἀδελ- 

φοὺς αὑτῶν, καΐίπερ ἐξεληλυδότας ἐκ 

τῆς ὀσφύος ᾿Αβραὰμ" ὁ δὲ μὴ γενεαλο- 

γούµενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκε τὸν 

᾿᾽Αβραὰμ καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἔπαγγε- 

λίας εὐλόγηκε. «ἉΧωρὶς δὲ πάσης ἀν- 

τιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείτ- 

τονος εὐλογεῖται. Καὶ ὧδε μὲν δεκά- 

τας ἀποὺνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβά- 

ἴλο οβῖοο οἱ ἔπε Ρτιοδίμοοά, Ἠανο α 
οοπηππαπάπιοπέ {ο {αχε {Πίος οἳ (1ο 

Ῥεορ]ε αοοοτάἶπς {ο {ιο Ίανν, (λαί 15, 
οἳ ἐλεῖχ Ῥτοίλτεῃ, {ποιςη {Πεγ οοπιθ 

οπίέ οἱ ιο Ἰοΐπ5 οἱ ΑΏταπαπι: Βαΐ 

Ἡα, ποδο ἀοδοσοπό ἵ5 πού οουπ{εά 

{τοπι {ηἨοπῃ, τοςοῖνοᾷ Πίμος οἳ Αγα- 

Ἰαπι, απἀ Ῥ]οδθοά Ἠϊπῃ {μα Ἰιαά ἴ]ιο 

Ῥτοπαϊδθ. Απά νηίποιί αἲ] εοπίτα- 
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ἀἰοίοτ {Πο Ίοδ 15 Ῥ]οβδοά οἳ {πα 

Ὀοΐίίον, Απά Ίσθγο πἹοΠ {λαί ἀῑο 1ο- 8 

Ύγο τεοσῖνο {πο οῇ]ος οἱ ία ρτϊεδίλοοά :’έῑαί ἶ5, ἴἶιοςδο α1ΠοΠσ {]ιο Ρος- 
{οτίγ οί ]μογὶ ν]ιο γγοτο ο{ έἶιο ΕιπΠΙ]Υ οϐ Ααγοη, απᾶ Ὕγετο Ῥγορετ]γ Ρτϊοδί5., 

[0 15 ποῦ ΠθοεΡ5ΑΥΥ {ο πηα|ο {1ο νογᾶ “ ρϊοδίμοος” 5ο σοποτα| 45 {ο 6ΟΠΠΡΥΘ- 

Ἠοπᾶ αἱ] (ιο Τ,ον]ίο5, α]λοιισ] ΕΠί]ος Ὕγοτο ραῖᾷ {ο ἴ]οπι. ἜΤμο αιίπος τησ] 

Ἠανο πιαᾶο {5 τοπιατ] 6Υοη ο{ έλα Ππ{ετίοτ Ῥοάγ, Πο Ίγεγο α{Ποτίζοᾶ {ο 

Πέλλα ο Ῥεορ[ο,Σ Ῥιαῦ Ἠο Ῥτείετς Ππηϊπς 16 {ο ἴἶιο βαροτίοῦ, {πο Ῥτοδί5 

ΡΤοΡΕΤΙΥ 5ο οα]]οᾶ, α5 16 δίτοπσίπεης Πὶ5 τορτεδοηίαίίοη. Τ]ο Πἰσ]ον 

οὔ]οία] εἸατασίοτς ππᾶθτ {ο Ίαν; ἐ1ιοᾷ Οιοῖτ Ῥτοίμτοη, ἴπο ἀεξοσπάαηίς ος 

ΑΡταµαπα, Ῥα6 Ίετο Ὑο Ἠανο ἃ Ρογ5οηᾶσο Ὑ]ιο έλος ΑΡτα]ατη, απά 60Π56- 

ᾳποπ{]γ 15 πποτο ἀἰσπ]βοά (ιαη εΥεΠ {ιορο. “ ΤΠο Ίο5ς ἵ5 Ῥ]οβςοᾷ ῬΥ (ο 

Στοαίοτ.. Τπο ἄερτεε οἱ Ἱπ[οτιοτΙγ ποτο Ἱππρ]]οά τητδί, οῇ οο5ε, 6 Ἱ- 
ἀοιδίοοά νη(]ι 5ο] Ππαϊζαίοη5 α5 ἴ]ο τοδροςσίῖνο Ροβϊθῖοη οῇ ία Ρατίῖο5 ηο- 

οεδδατΙ]γ Ἱπρ]ες, Όπο νο ἵη ΤΙΑΠΥ τοδροοίς5 ἶ5 ναςί]Υ 5αροζίοΥ {ο αΠοίΠαΓ 

ΠΠΔΥ ηεγοτί]με]εδ5 τεοεῖνο α Ῥ]ο5είπσ {γοτη Πἶπῃ, απᾶ ἵπ 15 Ρρατίσα]ατ Ῥο απά 

αοκπογγ]οάσε ΠἰπηδεΙῇ {ο Ῥο Πὶ5 Ἱπίοτίου, Απά ἴπας Ε]ματαο] γγα5 Ῥ]οςθεά ὮΥ 

1 ασοῦ.---Τμο Ἰα5ύ οἶαιςο οἱ ο δί1 Υνοιςο τηΣΥ Ῥο τοσαγάσά α5 αἰτοαάγ οκ- 

Ρ]αϊπεά, ΝΤεΙοπίδοάσ]ς ἵ5 ἰοδίΠεά οἱ 5ο1εΙγ α5 οπο Πνίης. ΠἨῖς ἀοαίι 18 
πού βίαΐοᾷ. (οΠ5δδ(ΙοΠ/]Υ Ίιο αρροατς ἵπ τεπιατκαβρ]ο οοπηίταςί {ο ἴπο Τιονῖίῖ- 

οα] Ῥτϊθςί5, νο Ίθγο α 5Ιοοθδδίοη οἱ πηοτία| ΊΠθη.---ΑΠΥ οβ]οσίίοα γ/ίο]ι 

πιϊσηί Ῥο πτσεά ασα]ηςί {ο τοπδοπίπσ ο{ {ο θέ] απᾶ 1041 νογςοΒ ἵ5 τοπιονεἆ 

ῬΥ {ιο ρα]ραΡ]ο {8οί, ἴμαῦ ιο απί]ον ΠΙΤηΡεΙ{ τηοβῖῃος {1ο ἄἆθσταορ ἵπ υνλίο]ι 

1 16 {ο Ῥο αρρ]σᾶ. Ἠο ἵ5 βνατο Πήπικο]ξ (ας 16 πηαςέ ποῦ Ῥο σγοαί]γ 

Ργεβδες, απιά ἰογοίοτο Ιπίτοάιοος 16 γα ιο αια](γίπς τοπηατ]ς, “α5 Τ ΠηαΥ 

βαΥ; 1 Τ πιαΥγ γεηίατο {ο οοττοῦοταίο ΤΙΥ απγσιτηθηί ὮΥ 5ο α 5αίοιπεη, 

Τη]5 ἵ5 {1ο πιεαπίησ οἱ {ιο (γοαεῖς, 45 αΡροατ5 {ΤΟΠ ΑΠΥ σοοᾷ Ἰοχίσοη, Άθο 

Φοοίέ απᾶ 1άάε]] οι Ῥαβ5ου ηάον ἔπος. Τὲ ας Ἱπάσεεά αποίπατ πηθαπίπς 

ἔέο βρεακ ὮτίεβΥ, {ο 58Υ αἱ ἵπ οπο ον. Βαΐ ιο {ογπιες ἶ5 Ῥτείεταρ]α. 

Τ]ιαί εία]οῦ ]ορῖσα] ρτοσϊδίοι 5 πού πίοπᾶςᾶ, ἶ5 πο οπ]γ Ρ]αίη οἩ {Ἡο βιοο οΓ 

Ώιο Ῥᾳ55.66, Ῥιό οἶσατ ἴοο Γοπι ἴἶιο οοηβἰἀσγαθίοπ (μαί οἴπετνήκο {6 γγοι]ά 

Ῥτουο {οο πάς], 45 οἳσ Τιοτὰ Πἰπιδα]{ τη]σ]{ {Ἠεῃ Ὦο 5αἰᾶ {ο Ἰαγο ραῖᾶ Πλιος 

Ἡν ΑΡταµατη, ΓΓοιη νποπα Ἡς α5 νγο]] αν Τμονὶ ἀοδεοπάσά. Μασικπὶσμί ἀοπίος 

α Ῥοε ΝΗΙΗ, χυΠ], 94, παπά Ο{οΓ ρ]αςσθβ. { 6εη. χ]ν, 10. 
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οοῖνο έλος: ΤῬιιέ ἔἶπογο Ίο γοορἰνοίι νουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῃ. 
ἔλεηι οἳ Ὑοτη 1 15 νηιοφςοά ἐῑλαί Καί, ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ ᾿Αβραὰμ καὶ 9 

» Ίο ΠἨναίπ. Απά αφ 1 πιαγ 80 ΡΑΥ, Λευὶ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτω- 
Τον αἶδο, Πο τοσσῖνοίῃ αΐπας, ται: ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύὶ τοῦ πατρὸς 10 

10 Ραγοᾷ Ελορ ἵπ Αὐχαλαπι. Έον Ἰο ἦν, ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισε- 11 
Ίνας γεί ἵπ {ο Ἰοΐπς ο Ἠϊ5 [αίμον, δέκ. Ἐϊ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς 

11 ν]οπ Με]ομϊκοᾶρο ππε Ἰάπα.κ Τ Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν, (ὁ λαὸς γὰρ 

Πιαί Ες ἶ5 α Ἰοσϊθπηαίο οοπο]ηκίοη, Ώθοσαςο “Ίο Ἰιαά πο Ἠάπιαῃ {αἱ]ου, 

Βιέ 15 γνου]ά τηα]κο πο ἀἱῄογοποο, ας ὶς Ἠππηαπίγ γγας ἀθτῖνοά Γεοτη « ιο 

βιὐρίαποθ ΟΓ {16 Ῥ]αςςοᾶ νἰηρῖπ, Πῖς πιοί]οτ, ας ἶ5 (γι]γ εἰαέοἀ ἵπ ιο 5οοοπά 

ΟΡ ιο ΤΠπϊγίγ-πῖπο Αγίσ]ος. Το 5Ροαἰ οῇ α ΡΕΙΦΟΠ Ῥοΐης 1η Ἠῖς αποθδίο ἵ5 

ποῦ γ]ίλοαέ εχατηρ]ο οὗ ραγα]]ο] Ἰαησιασο 4ΠοΠσ ἴο Ἠθρτοννς, Τη Τοιί, 
κ. 99, ἵε ἵς βαἱά, “ ΤΠγ {αί]ογς γνοπέ ἀον/π Ἰπίο Ἐσγρέ ἐπ (οί τοζέ] α5 ἵπ Ο1ΙΓ 

ΠαἨ5]α{1οἨ,) (ηγοο 6οοΓο απιά {ο ρογςοῦς.. ο5ορ]”5 5οἩ5 αΓο {Ἠιι5 6ΟΙΠΡΥΘ- 

Ποπάοὰ α5 Μανίης ποπο ἄοννη ὑπ ἐλοῖν /αΐλον, ΌιοιισΏ Ῥουη ἵπ Ἐσγρέ. Οοπηρ. 

1ου. χχν!. ὅ: ὁ 11 (πού «γη 1ι) α {ου Απάᾶ ιο εαπηο Ἰάρα ἵ5 Ἱπρ]ίοᾶ 

1η πο Ῥγοπηϊδο τηαᾶο {ο «/ασοῦ, ὁ Τ υγ] εατα]γ Ῥτίπς έλεε πρ ασαϊπ,. νἨίοἩ 

ο 6οµγ56 γης Ἱπίοπάσα οϐ Πΐ5 ροβίοτῖίγ. «ση, χ]νῖ. 4. Ίπ βιί]ου Π]αξίτα- 

Ποι οἱ Επΐς Ῥηπαῖρ]ο, {]ιο τοαᾶοχ ἶ το[ογγοᾶ {ο πιγ Οοπιραπίοη {ο ιο Ῥοο]ς 

οῇ (αποςῖς, ποίο 1456, Ρρ. 951, 958. Τὲ ἶ5 λογο αρρ]ίοᾶ γη] α νῖουν {ο ἴἶιο 

ομγοπο]οσίσα]. ἀἰβιοι]άος οοπηθοίοά νη] ἔλο ποοοιπέ οϐ ο ΠπτηΡον οἱ 

1 αςοβ’5 {απΗ]Υ φαϊᾷ {ο Ἠανο ἀοβοσμᾶσά {ο Ἐσγρί, 

11. Ἔ]ο απί]λογ πον; Ῥγοσσαᾷς {ο αΡΡΙΥ ας Ἡο Ίιαά ]15ῦ Ῥουῃ βαγίης, 
απά αἱ5ο γ/μαί Ίο ηαά Ῥο[ογο εαἷά οἱ Μοςριαμ/ς ργ]οδί]ιοοά Ῥοαΐπσ ]ΐ]Κκο ἐἶαί ος 

ΝΠο]εμίφοάσ]ς, {ο ιο βρ]οοῦ οἳ {ιο οἹαρίογ.----'Ῥοτ[εσίῖοι :Α. οοπιραΓΙΒΟΠ 
Ο{ 5οπ1ο οίμοσ Ῥρ]αςο5 1η θὶς ορὶςί]ο απιά εἰδαιγμετο υγ] οπαῦ]ο 15 {ο ἀοίοτ- 

πηῖηο {1ο τηθαπίης: - Τπο Ίαν τηπάο ποϊλµίησ Ρογ/[οοί, νου. 19: « Βαστίβοςς 

οου]ά πού Ῥοτίαεσί α5 ροτίαἰπῖησ {ο ιο οοηβοίαποθ, Ικ. 9: ο“ {]ιο Ίαν; ο πουογ 
ὮΥ. (1418) βαοτίβοος τηα]κο ἔ]ο 6ΟΠΊΕΥς Ῥογ[εοί) κ. 1]. Αάά αἶεο Ῥοπι. υΠ, 8, 

απά (α]. 11. 1. Ἔμο Ῥοτ[οσίίοη πού αὐηϊπαῦ]ε Ὦγ ια Τιον]εῖσα] Ργῖοκ]ιοοᾶ 

ΟΥ ἴιο βΥ5ίοπ1 οῇ τα]ὶσῖοι οοππεσίοᾶ υηέ] 1έ, ἶ5 ππάοιῬίοά]γ ναί ένο {ι]]οπ. 
οοπά[ίοι ο πιαΠ τηαζο ΠΘΟΟΒΕΒΣΥ : (μαί ἶ5. φαἑἱ5[αοίοτγ αἰοποπιοπέ, Ῥομᾳο οἳ 

οοηφοίεποο, αοοορίαβ]εηο»ς νηίμ ἄοά, ἀῑνίπο αἰᾶ Ὦγ νήσο] γα Ἰΐνο α Πο]γ 

Πο, απᾶ νγε]] {ουπᾶσά οχροσίαίίοη οῇ Γαίγο Ῥ]οφβοᾶπθςς. ΑΙΙ ἴοςο {οσοίμον 

ΤηαΚο πρ ἴαί Ῥογ[οσίοη νμΙοἩ ο Ίαν απιά ἴέ5 Ρνοσίμοοᾶ οοι]ά οπ]γ Ῥτο- 

Ρατο {0Υ, {ο σἶνο νγΠπίο] ἶ5 Ροου]ίασ {ο (ας ρτϊοςύ γιο αἶοπο ἶ5 ο ιο ταπ]ς ος 
Με]ομϊδεάε]ς. 

 Ἐου ππᾷοχ 16 ἴο Ῥοορ]ο τοοοἰνος {ιο Ίαν... Το πιοτο αοοπταίο ἔγαης- 

]α{1οἨ 15 Ῥτοραβ]ν ου] οἱ πι οοππεοίίον οί]. Ταϊ ἵς κικίαϊποά Ὦγ (ιο 
ηθαπΙης ΟΡ {ιο Ῥτγοροβίίίοη, απᾶ αἶκο ὮΥ ἴἶο 5οορο ο ἴἶιο Ὑτίίου. Τέ 6 

Ἱαγά]γ «ογγοςί {ο βαΥ {]ιαί ἴἶλο Ίαν; ν/ας τοσεϊνοᾶ απάςν ιο ρεϊοδίποοᾶ, ν/]οπ 

ὕιο οδία]ςμπηθηύ οῇ έ1ο Ῥγίοςί]οοςά γγαβ α Ῥατί οἱ ία Ίαν.  Ῥιί, ἵπαδΠΙΙΟἩ 
85 {]ο αιί]ος Ῥτοσθεᾶς {ο 5ου; {αί {ιο Ῥτοβϊσίοά αὐτοσαίίοπ οϐ έἶιο Ργ]οςί- 
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ἐπ᾽ αὐτῇ νενομοδέτητο,) τίς ἔτι χρεία, 

κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίσ- 

τασῦδαι ἱερέα καὶ οὐ κατὸ τὴν τάξιν 

19 ᾿Ααρὼν λέγεσδαι: Μετατιδεμένης γὰρ 

τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόµου 

18 µετάδεσις γίνεται. Εφ’ ὃν γὰρ λέγεται 

ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας µετέσχηκεν, ἀφ' 

ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ ὑδυσιαστηρίῳ" 

14 πρόόδηλον γὰρ, ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλ- 

κεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν οὐδὲν 

Καὶ 
, » ΄ ΄ ῃ ῃ 

περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ 

16 περὶ ἱερωσύνης Μωῦσῆς ἐλάλησε. 

κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσ- 

Επογοίογο Ῥογ[οσίῖοη Ὑετο ὮΥ (ο 
1,ονϊᾶοα] Ῥτιεδίποοᾶ, ({ος ππάον 16 
Ώια Ῥεορίθ τοσσοῖνεὰ {1ο Ίαν) ν]ιας 

{ατέ]ογ πεεά 1048 έλεγο Ενας αποί]ιου 
Ῥτϊοςέ ε]ιοι]ά τίδο α[ἴου {]ιο ογάου οἳ 

Με]ολίδεάςο, απά ηποξ Ῥο οα]]εά α[ἴον 

ιο ογάοι ο{ Αατοπ ὃ Ἐον πε ρτῖοςί- 12 

Ἠουά Ὀεῖηρ οπαπσεά, Έογο ἶ5δ πιαᾷο 
οἳ ποασοβεῖέγ α οαπσο αἶδο οἱ ία 
Ἰαπν. ἘΈοτ Ἶε οἳ ποπ {έπεςο {πίηςς 19 
Ώγο 5ΡοΚκεπ ῬογίαϊπείἩ {ο αποί]ος 
ἐπρο, οἱ γΥἩΙοἩ πο ππαπ Ρανο αί(επά- 
4πος αἲ {πο αἰίαν. ΈῬοσ {ξ ἐς ον]ἀεηί 14 
Ενας ον Τιονά 6ρταπς οπέ οἳ δια; 
οἳ νυλΙο]ι {τῖρε Ἄΐοδος βραχκο ποίλμῖπςσ 
οοπεοτηῖης Ῥτιεδί]οοά. Απά 16 ἵ5 16 

Ἠοος ἵπ πο απποιπσστησπύ οΡ αποί]Ἰου ]]κα ΝΓε]εμίςεάε]ς”5 Ἱπιρ]]οᾶ αἶξο απ Ἰπ- 

ἴοπάεά αὈτοσαίίοι οῇ ἴπο Ίανγ, 16 γγας ἀἰτεσί]γ {ο Ἠΐ5 Ριγρο5ο {ο Ἱπϊππαίο (ο 

οἼο5δο οοΠΠθΟΙΙΟΠ ο{ {Πο ἔννο. Ἐτοίοβον Βέιατί {α]κος ία 54Π1θ γίθυγ οἱ ἴῑο 
Ρατεπίμοςί5: “Το τηοαπίησ ἶ5, ναί ἴἶιο Ρτϊ]οβίλοοᾶ απά ἴἶπο Ίαν αγο ἵπβερα- 

ταΡΙΥ πκοά {οσοί]ον, 5ο {αί 1 οπο Ῥο «μαπσος, {1ο οί]οτ τημςί οῇ ποσρβεῖίγ 

Ῥο.” 
12, 19. Ἔπο Ι]]αίῖνο {οτοο οἳ γάρ, /0Υ, ΤΠΔΥ οαβῖ]γ Ῥο 5αρρ]εᾶ Ὦγ ιο 

τραᾶοτ Ποπι ιο οοπηθοίίοι ο8 ἐἶλο τοιηατ]κς. ΤΠ νογ. 19 1ὲ το]αίος {ο ἴῑο οοπ- 

ΠΘΟ(ΙΟἨ ]ηδί τηοη{οπεά οἱ {πε Ρτϊεδί]οος απᾶ {ο Ίαν. ιο Ἱπιρ]εά αΠθυγου 

{ο ιο ᾳπαξίῖοη ριί ἶ5, παί ἵπ «οΠδο“Ἱθησς ΟΕ 5ΙΙΟἨ οοπΠθοίΙοἩ, {ο «Ἠαησθ ος 

Όιο οπο ποοθβκαγῖ]γ Ρτοάιιορᾶ α «μαπσο οἱ ιο οίπον. Ύογςο 19: ΄ ΤΗϊς «Ίιαηπσο 

οἳ Πιο ρηϊεδίμοοά ααίαδ]]γ {οο] Ρίαοο, {ο Οιτῖςί ιο φαῦ]οοῦ «Ροκεπ οῇ ἀῑά 

ποί Ῥε]οπς {ο {πο Ρτίο5ί]γ ἄ1ρο; {ον (νου. 14:) Τό ἵδ νγε]] ον ναί οιτ 

Τιοτᾶ ἀεξοσπᾶσεά {ᾖοπι «{ιάφμ. 
14-17. Τπολιο]ς Επ]κ5 Ολα ἀνατέταλκεν 15 οπιρ]ογαά ἵπ α]]ηδίοῃ {ο {ιο 

ἵογπη Ῥγαπο], ἀνατολή, νηπίοἩ 15 α5εά οΓἴ]ο Μεκθία]ι, απιά Ῥεΐ]ο 86οπις {ο 5ρ- 

Ρο5ο ἃ τε(ετεποθ {ο Ἠὶ5 Ῥείπσ δαίᾷ ἀνατέλλειν, {ο αγίδο, 85 Όλο 5Ἠ, ἴ]ις σἶν- 

ἵης Ισμί. Ῥαέ Ῥτοραβ]γ ἄιο ποτά τηθτεΙγ οχργοθος πια οπἰσίη {οπα 

5οπιο Ραγίϊου]αν 8οµτοο. ΤΗΐ5 πηθαπίησ ἶ5 σίνοπ {ο ἵέ Ὦγ Ῥαδεον.- -Τ]ο 
αΡρ]Ιοα{ίοη ο{ πρόδηλον ἵ5 πού οοτίαϊπ. 16 τηαγ Ῥο οοπποοίθἆ γγῖέα έἶο ροῖπί, 

)γοπάγ Ρίαίοά, ιο οἈαηπσο ΠαπησΙγ οἱ ιο Ρτϊοδίμοοᾶ, απά {]ιοι ὅτι υγ] 
πἹεαΠ /0Υ, απὰ ἴο Ἰάρα ο {Ππῖδ: ΦαοἩ α «παπσα Ίγα5 πο ἀοιρί Ἱπίοπαςεᾶ, 
7οΥ ἵε ἵ5 που οἸατ]γ ὮΥ ἴἶιο {ιοῦ λα «ος ]ιοτᾶ 6Ρταησ {Γοπι ο πάση. 
ΤΊιθη ἴ]ιο ποχί εγςο γγ]] οοπίίπαο {ο Ῥτοο: ΄ Απᾶ (ια (ή «Παησο νγη5 

Ἱπίοπάεά 15 Υεί πιοτο αὈιπάσπί]γ ονἰᾶοηέ, 16 (οι 5ίποο, εἰ) αποίΐ]ον Ῥτϊοςε 

Ίκο Με]οΠϊςεᾶσ]κ τίδος πρ. Βιῦ ἴλο οοπποοίῖοη ππαγ Ῥο γη] έλο ίαΐθ- 
πιεηέ Ιππιθία{ο]γ Ρτουθᾶίπα, απᾶ {οη ὅτι πημδέ Ῥο τοπάστοᾶ έλαέ, απὰ ια 

πραπίης γη] ο α5 ἵπ ους Επρ]ίσ]ι (ταηρ]αίίοι.  Τηΐς γίαυν ἶ5 πιοβί 6αΠοΓ- 
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εί Ταχ πποχο ον]άσπέ; {ον ἐ]ιαί α[ῖου ταται ἱερεὺς ἕτερος, ὃς οὐ κατὰ νόµον 16 

Ένα εἰπηΠέαᾶςο οἩ Με]ομίβεάος {ου ἐντολῆς σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ 

16 απὶδοί]ι αποίλον Ῥτϊεδί, νγ]ιο 15 ππαᾶο, 
ποί αἴἴον ἴ]ο Ίαν οἳ α οαγπα] οοπη- γάρ' ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὼ ΤΠ 

πιαπάπιοπέ, Ῥαέ αξίον Ίο Ῥουγου οἱ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. ᾿Αδέτησις μὲν 18 

1Τ απ επά]εβρ Ἰ{ο: {ου Ἡο {αδίβοί], γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ 

Ίου αγέ α Ῥτίοδί {ον ονεν α{ἴοι ἴ]ο αὐτῆς ἀσδενὲς καὶ ἀνωφελές, οὐδὲν 19 

18 οτάεν οϐ Με]ομϊφεάσο. Έον ἴΊογο 

15. νοτ]γ α ἀἰδαπππ]ῆπσ οἳ έο 
οοπηππαπάππεπίέ μᾳοῖπσ Ῥοΐογο, {9 
Ώιο Ὑνοα]κποςς απά απργοβίαρ]οποςς 

δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου. Μαρτυρεῖ 

811Υ {ο]]ονγεᾷ ὮΥγ Ἱπίοτρτοίοις. Ἰπ (ῖς οηςο {1ο Ῥ]γαςο “ γοί {αν ππογο ογ]- 

ἀοπί” 1 πο Ῥο α οοπιρατίδον νι πα Ὑας ]ηδί βαἰᾷ {ο Ῥο ὅ ον]άοηί,” 

Ῥαέ πχαςέ ο οομποσ(εά ΥγΙ(] ἔ]ο «αησο οἱ ἴᾖιο Ίανν απιά ρτϊοςί]οος Ἱππρ]]ος ἴπ 

ιο ΠοθοβδΑΤΥ ΠΙΟΗ οῇ πο ἔνο, απᾶ υγ] ἴ]ο {ποῦ 5ἰαΐοᾶ ἵπ νου, 19, ΠΑΠΙΟΙΥ 

Όιαῦ Οµ]ςί Ῥε]οπσες {ο α ἀῄογοπέ ρα {νοπα μας οἱ Τμονῖ. Β411, ἴἶιο αδο 

ΟΡ πρόδηλον, Ιππιθβία{6]γ {ο]]ουγεᾷ Ὦγ. περισσότερον ἔτι κατάδηλον, 866ΊΗ5 {ο 

{ανοιχ ἔ]ο οἴ]ογ νίον. 1 Ἰανο (ογείοτο Ἱπίγοάιιοσά Ῥοί] ἵη ιο απα]γςῖς. 

Τπ νογ. 15 εἰ μου] Ῥο τοπάεγοᾶ ὔγ οἳ σἶποε, νηλίσ]ι ἵ5 ΡγοραὈ]γ ἴἶιο τηοππίπσ 

ος [ορ ἐ]ιαί” ἵπ οἳν ἐταηδ]αίοη. Ῥεϊτοο, {ο]ονίης ΥΓΗΙΡΥ, εχρ]αίης 16 ὮΥ 

ἔδιαί οἳ δεεαιισε  Ῥαί ιο ρατίῖο]ο οχρΓοβδος ἴ]ο οοπᾶῖοι ο Νίο ιο 

ομαησο ππάοτ οοηδἰἀσγα{ἶο ἶ5 Μαϊἆ {ο Ῥο ἴμο ππογο αιπάαητ]γ ον]άοπί.---Τ]ο 

ο/Ποιογ απά ροτρείπΙίγ οἳ Οπ]κ5 Ῥτϊοςί]οος απο τεργοδοπίοᾶ 1π οοπίταςἰδ- 

Ώποίίοπ {ο {πο Ιπιροτ[οσίίοη οἱ ἴ]ο {οτἹποτ, Τ]α οπθ γγας ἵπ αοοοτάσησς νἩ 

α ΦΥΡίΟΠΙ ος Ίαν/5 ο απ οπθννατά, νγοσ]ς απά {γαΠΦΙΟΤΥ παίατος ἴλο οπου γ/α8 

ἵη οματασίου ψίῃ α {ο Ππάσδίγασοίρ]ο, 

18. 19. Το 10 15 Ἱ]αίῖνο οἳ ναί Ῥγοσσᾶθς.---ΤΗϊς 5οπίεπος 5 5Ἡ5οςγ- 

ΠΡ]α οἳ ἀϊ[βοτοπί Ἱπίοτρτοίαίίοις5. Το νγοτᾶ οοπιπιαιάπιεπέ Ἠα5 Ῥεει οϱχ- 

Ρ]αϊπος Ἱπ Τοίοτοποο {ο (ο Ία1’ τεδροσίίπς 1ο Ῥγ]εςί]οοᾶ, α5 ἵπ Ἠοπῃ, νι. 8, 

16 ηας Ώου Ἠππϊίοα {ο (πο ρατίοι]αν οοπηππαπάτησηέ, ὅ ἴποι 5μα]{ τοῦ οονοί.; 

Ῥαΐ Ἰεγο, ίο Τ6ΝΡΟΠ ίνα {οΥ (ο ὅ αππι]]πσ,” παπιο]γ, ιο « γνοαίκοςς απιά 

πβο]ο55ηοςς”) ο/ Ίο οοπππαπάπησπί, αρρ]ίος {ο {ο Ίαν α5 α ν]ο]ο: απά 5ο 

η ΤΟΠΙΑΗΡ, “ία οοτηπιαπάπιοπ6 οοπαῖησ, 1ο οοπηπιαπᾶάπιοηξ {ου 119,3 

απά οίπογ Ρ]αοε5 ο ἴἶο 6αΠ1ο 5οτί, αοοοτᾷ Ῥοπί γι ια Ἰάθα οἱ ἴπο πιογα] 

Ίαγν α5 α νο]ο. 1Τέ]5 οΙβοογο τιδος ἴῃ (5 σοπογα] 56Ἠ8ο: ας, {ο Ιπβίαποο 

Ἱη ο Ῥοί, Π, ο], ὁ (απ βοπα ιο Πο]γ οοτηπιαπάπιοηέ,” απά ἵη Πῖ, ο, 6 ιο 

οοτηπηαπάπιοπί οῇ Ἡ5, ο Αρορί]ο5” ὧο. ἜΤμο σεπετα] Οιοισηέ, ίοο, Ίας 

Ῥοσῦ. νατίοιβΙγ ϱῖνοη. ΈΤμαί οἳ ιο 18δί1 γοτδο 15 Ρ]αΐπ: «ιο Ἱοτοίοίοτο 

οχἰδῖης Ίαν 15 αππια]]εά οἩ αοοοιπέ οἱ 155 Ἱππρεγίοσίίοι απᾶ οοηςε(ιιεπό 

ΙΠο[ΠοΙοπογ.. Ῥαΐ πο ποχέ νουδο ἶ5 διδοορίΡ]ο οῇ ἀϊβοτοπί εἶιαᾶςς οϐ αἶσ- 

πὶβοαίίου. Το πιοαπίπσ τηαΥ Ῥο (πας: Του ἔἶνο Ίαν τηαάο ποίµίπσ Ρει- 

{οοί, Ῥαί ιο Ῥγησϊης Τη οβα Ῥοίίον ορο (Μἶαί 15, ιο (4 ο5ρε1;) ὮΥ γν]ίοἩ νο 

ἆτανγ πὶσα {ο ἄοά αῑά.  Τμϊδ τησγο]γ τουιῖγος {πο Υουγ αφαα] ολιρεῖς ο{ 
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γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισα) ωγὴ 

δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι ἧς ἐγγίζομεν 

τῷ ὑΦεῷ. Καὶ καθ’ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρ- 

κωµοσίας, (οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας 

εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, ὁ δὲ μετὸ ὅρκω- 
µοσίας διὼ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν" 

ὤμοσε κύριος, καὶ οὐ µεταμεληδήσεται΄ 

σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν 

Μελχισεδέκ,) κατὰ τοσοῦτον κρείττονος 

διαδήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς. Καὶ 

οἱ μὲν πλείονές εἶἰσι γεγονότες ἱερεῖς 

Ειογοοί: {ος {ιο Ίαν πιαάε ποίλῖπς 

Ῥον{εεί, Ὀα{ (χε Ῥηϊπσίηρ 1η οἳ α Ὀεί- 
ἔον Άορο οἷα ; Ὦ} να ν]ῖε]ι νγο ἆγανν 
πῖσ] ππίο ἄοά. Απά Ἱπαβπ]ας] α5 
ποί νηλοπέ απ οαίἩ /6 1δαδ ηια(ε 
Ῥγἱοδέ; (1ου ἴιοβο Ργ]θΡί5 γγεγο π]αάο 
νη(ποιί απ οσα; Ὀας ἐς νι απ 

οαε]ι Ὁγ Ἠΐπι (μα δαῖά ππ{ο Ἠΐπα, Τ]ο 
Τιογὰ βννατο απἆ γγ]] ποί τοροπέ, ἔλοι 
αγί α Ῥτίοςέ {ου ενεν α[ἴοι ἴ]ιο ογάοι' 
ο Με]ο]ϊξοάος :) Ὦγ 5ο πΠἹποἩ να 

19 

ᾗοδις πιαάς α 5ατοίγ οξ α Ῥοέίοι {ο8- 

{απιοπ{. Απά {Πογ (γα]γ Ίπετε πιαπΥ 26 
Ῥτϊεβί5, Ὀοσβιδο {ευ Ίγεγο πού 5{- 

Ώιο νετο υίο ἶ5 οχργοβδεᾶ αἲ {ο Ῥεσϊηπίπσ οί {πο 5οπίεποθ. Ο9, " ῆιο 

απηπ]Πησ” ο8 γεν. 18 ΊπαΥγ Ῥο απθϊμείῖο {ο ὅ χο Ῥτϊησίης Τμ” οἳ ἴπο ποχέ, ία 
Πγδί «]αι5ο οῇ υΠΙοΠ ν] Ῥο ρατοπίΠοαίϊίο: απά {1ο πιεαπῖησ τηαΥ Ὀο οχρτγοσ5οἆ 

ἄνας: Τποτο 15 Ιπάεοεά απ απηι]]πσ οῇ {ο ρτενΙοιδ]γ οχἰδίησ οοπηπηαης- 

πηεηί θπ αοσοππέ ΟΕ 185 ν/οακηοςς απ Ἱαδο]οδκποςς, ({οῦ {1ο Ίαν Ῥτουσ]ί 
ποίλίηα {ο Ῥετ[εσίῖοῦ,) απά (ποτο ἵ5 πο Ῥτίησίης Ἰπ, ὅσο. λα ορροβίξίοη 

Ῥοΐνγασπ {Πο μέν απᾶ ἴμο δέ ἵπ ο πο Υουδος ἵ5δ πΙΙοἩ 1π {ανοιν ο (ίΒ 

νίαν;, απά Ῥειῃμαρς 16 Ο6ΟΠΥΕΥ5 {ο απο πεαπίπσ. ἸἈογοατίῃε]ο5, αποί]ου 

ΠΊΑΥ 6 φασσοςίοά, Ισ], α5 Τ6 ασγοος γι Όλο ]εαβῖησ Ἰάσα οἳ α Ίαγσο Ῥρατί 

οῦ {ο ορίςί]ο, 5 οοτίαϊπ]γ οπ/]έ]εά {ο οοηρϊἀεταίῖοη.  { 5ποι]ά ποῦ Ποβίίαίο 

{ο τεσατᾶ 16 α5 έο πηοδί Ῥτοβαβρ]ο, ΙΡ Ώποτο Ίγετο πο ἀοπρέ αἲ αἰ] οξ ιο γγονά 

ἐπεισαγωγὴ Ὀοατίης {ο 56η5ο τοφιίτοά. 16 α5 ιο φαποίῖοη οϐ Τγπάα]ο 

Απά ΟΥ4ΠΙΠΟΣ, απά ἵ8 πῖς: Τμο Ίαν Ῥογίεσίοά ποίµίπα, Ῥιῦ νγα5 (ΠΠΟΤΕΙΥ) 

Ώιο Ἱπίγοάποβοι οἳ α Ῥείίοτ Ἰορο, ὅσο. Ἴ]οη ιο Μοβαῖο βγδίοτα ν] Ῥο 

τορτεςοηίεά α5 Ιπγοάποίοτγ {ο πο Οµτ]καῃ. Τε 15 ποῦ ἴπο Ῥετίοσί Ῥαϊ]ά- 

ἵπσ, θέ {1ο γεςίϊρα]ο ΠΠοΤΕΙΥ, ὕπο Ῥοτο]ι οἱ Ολαῦ σναπά απά ρ]οτίοιι5 ἔοππρ]ε 

πγϊοἩ Όπο ΙπΠΠΙ{ΘΙΥ Ἰνίδο πη]πά Ἠαά Ῥίαπποᾶς, {16 γγας ἴἶιο αἀιπηρταίοη οί 

{αίατο σοος (Πίπς5, (ο ππογο εἸαάον” οΥ 5ΚκείςοΠ, απά πούῦ 6Υ6Π {1ο ἵπιασο ΟΥ 

Ῥοτίταϊέ, πιο] 1655 {ο Πνίπσ τοαΗίγ. Τα νοι]άἀ Ὦε α {αὶτ 5εη5ο οῇ 
εἰσαγωγὴ, απά ΠΙΔΥ Ῥο οϐ {ιο 5αΠ16 γγοτᾷ γγ]έ]ι ἴλο Ρργεροβ!(ῖοη ἐπί α5 ἵη {ο 

(οχί. ΈῬτορετ]γ (πῖ5 γγοτᾶ τηεαης ἐλο ἐπέγοαιοίίοπι βοπ, αἀάίξίοπαζ ΟΥ οο2ιδε- 

φιιεπέ {ο, ἴλιαε 15, ἐο αἀαίπῳᾳ (ο, βοτηοί]ῖησ 6ἰδο; αλοισ] Έα5ςον; ἄοος σἶνο 

85 9Π6 τησοβηϊηςσ “ία Ῥτϊησίπς ἵπ, Επ[αομταησ.”. Τ]ο Ἰαδέ νίονγ οἳ ἐπῖς (οχί 

ἱ5 σίνοη Ὦγ Έγαδπηας απᾶ Ζαἱησ]ο: οταῦ (εκ) Ιπίτοᾶιοίῖο εί ραἆασοσιι αἆ 

ΠΙΘΙΙΟΥΕΠΗ ΡΕ. Ειαέ Τπο]ιο]ς ἐπΙπ]κς λαί Ολὶς ἵ6 Ιππρτορου απᾶ ορροδθά 

Ὦγ ιο Ρτεροβί(ῖοη, 

ο0--90. Ταο απίπος Ἠανίης «Ἱον/η ο 5αρογίοτΙίγ οϐ Ολτὶςί”5 Ρτεδίποοά 

{ο ναί ο ἴ]ο Τιον]ήσα] Φιοσρβδίοη, ἱΠαΦΙΩΙΟ] α5 1ξ Ίνας οἱ (ιο ταπ]ς οϐ Με]- 

ομ]δεάεῖς, ναί ἀῑσπ]βοᾶ Ἰάπσ απά Ῥτϊοςί, γγηοδο οιπίποηος γγα5 τοεοσηϊςοά 

Τ 
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{ογεᾷ {ο οοπίίπιιο Ὦγ Υοάδοπ οἱ ἀθαίἩ; διὰ τὸ δανάτῳ κωλύεσδαι παραμένειν’ 
24 Ῥαί (ή πια, Ὀεσπιδο ιο οοπΙπείἩ ῥὁ δέ, διὰ τὸ µένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα, 94 

6υογ, Παί] απ ππελαπσεαΌ]α Ῥτὶορί- ἁἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην' ὅθεν 96 
20 Ἰιου. μ΄ Πιογοίοτο Ἰς 15 αΡ]ε αἱ56Ο {ο καὶ σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται 

βανο ἴποπι {ο {1ο αέ{εγπιοδέ {λα τοὺς προσερχοµένους δὺ αὐτοῦ τῷ 
εοιπο ππίο (ο Ὦν Ἠίπα, βοοῖπσ ο δεῷ, πάντοτε ζῶν, εἰς τὸ ἐντυγχάνειν 

ονεν Πνείμ {ο πια]ο ΙΠίογοθβΒΙοηΏ {ΟΥ 

ονοΠ Ὦγ ΑΡταµαπα, ἴἶιο ρα(ίανο], απιά νο οοΠδεαοΠ{Ιγ γγας ναςί]γ σγοαίοτ 

Ώλαη. πο Λατοπίσα] Ῥτϊοδί5, ΠΟΥ ρτοσθοᾶς {ο Ρροῖπέ οιί οργίαίη ρατίϊσι]αν5 

Π]αρίγαίῖνο οἱ Ομὶ5 «αρογ]οτῖίγ. ΈΤ]μο βγεί 15 εἰίαίοᾷ ἵπ ν. 20, 92. Ολν]εί 

ναςδ Ἱπαισιταίοά Ἰήσ]-ρτίοςέ νηί] ιο 5ο]οτωπίίγ οἱ απ οα{], ΘΥΥΟΥΏ ὮΥ ἆ;6- 

ΓποναἩ Πἰτηδε]{, νο αρροϊπίοά Ἱΐπι {ο Επί ἀἰσηΙίγ. Της γνας απ οχίγαοΓ- 

(4 ΙπαΥΥ οἴγουπηδίαπος, γγ]λῖο] πας ο πο ρατί οῇ έἶια Τιον]ῖοα] ογάϊπαίίοἃ,  ΐσι 

γΕγονότες Ῥοί]ὰ Ἠογα απᾶ ἵπ νου. 98, 5 οφ ιἱνα]επί {ο γεγονάσι. (ωοπιρ. ᾗ 

πεποιηκὠς {ΟΥ πεποιήκῃ ἵπ απο ν. 15, απά ἦν ἔχων {οτ ἔσχε ἵηπ Μαϊ. χἰχ. 

ὀο---"Ἐγγνος ΙΠΘΔἨ5 ἃ ΡΟΗΡΟΣ, 5ΙΥΕίΥ; απᾶ ιο Ῥτονϊοιςδ πδο οἳ ἐγγίζομεν 

ΤΠΑΥ Ἠανο βασσοςίοᾶ 6. Τ]ιαο οονοπαπί οἳ ἀἱδροηδαίίοη οὗ ψῖοἩ ΟἨτὶςς 5 

5ιγοίγ {Ο0Υ ἴΊοδο ἴἶαί Ῥε]οπς {ο 16, 15 ναί]γ Ῥοίίοι ναι ιο Μοραίο,---Τ]ο 

5οοοπά. ῬρατίΙοπ]ατ 15 οοπιρτϊδεά ἵπ γγπαῦ {ο]]οννς, ν5. 99. 4. Τ]μο Τεν]ῖ- 

οα]. Ῥτϊοςί5 Ψ/οΓο ΠΙΠΠΘΤΟΙ5, Ῥοσαιιδ {Πογ Ἀοτο Ῥτενοπίοά {ποτ οοπἠπαίπσ 

Ὦγ ἀοαί]ι; ἴΊιεγ Ίγοτο α τας οΕ τηοτία] Πποη. οοηΙπαα]]γ ἁγίηπσ οϐ, απᾶ πας 

ελονῖπςσ {Ποῖν ἹηδίαρΙίγ απά Ἱπιρογίοσίου., . Βαΐς Οµτ]ςέ, Ἱπαδπωπο] α5 ο 

ΤοΠΙΒΙη5 ΡογΠΙαΠΟΠ{ΙΥ ἵπ Πῖ5 οβ]σοο, Ῥοββοβ5ο5 {Ίο Ργὶοδίμοοἆ γ]ίο ἆοος πού 

Ρᾷ55 ΊναΥ, Ῥιΐ ἶ5 ΡοτροίιαΙ. 

Τμο νοτὰ ἀπαράβατον 1ΠΔΥ 6χρτοςς ἴ]ιο Ἰάοα ναί Οτῖςς Ῥτϊοδί]ουοά 

άοες ποῦ ρᾳ55 ουογ {ποπ Πἱπιδο]Ε {ο αΠΥ οίμοτ Ἱπαϊνίάα].. Τηας Ώιοάαί : 

ΠΟΠ {Ταραδδα αἆ πΠ) αἰαο; απά Βάιατέ: ὅα Ῥτϊοβίμοοᾶ υνΙλοιέ 5ιιουρδδίοη 

απά Ιιοβίήδον: Πουοτ ραδδῖησ Γοπα ΠΙΠΙ {ο αποί]ογ:”. απᾶ Ῥεῖϊ]ο: ϱν ννΠίο 

Ραβδοί] ποί {ποπ Πϊπη {ο αΠΥ οίμον, Πίοτα]]γ, ΠαίἩ Πῖς Ρτϊοςίοοά ποῦ {γαης- 

{οταβ]α, ἀδιάδοχον, ἀτέλευτο. ΤΠμαοριμ. δοιπι”. Τμ 15 απάοιδίοάΙγ 

απο. Ἔμο ΟἨτϊκίαπ Ῥτϊοδίλοος, Ῥτοροτ]γ 5ρεαἰῖης, ἶ5 οοπῃπθᾶ {ο Ολτῖκί 

ἨΙπηδοΙ{; Οἱ5 ἵ5 α ρατί οἱ ναί σ]οτγ Πίο] Ἡο ἄοες ποῦ σῖνα {ο ΑΠΥ ο{16Γ, 

Τμο οβ]εο οῇ ἴἶιο ΟἨτ]κῖαη. πηϊηϊςίτγ. γη] Ι5 νατῖοις σἶθς ο ἀἴκροηδοᾶ {ο 

Πῖ5 οῬπιγο] οἩ Πὶ5 αβοθηδίοπ Ῥιέ {πο «αοσγᾶοία] 15 ΐς οἵνη Ῥεσπ]ίαν Πποβίοῃ., 

1ὲ ἆοεν ποῦ ρᾶ5» Ῥογοπά Ἠϊπιδο]6 απᾶ απ αβδιπηρίίοη οἱ 16 Ὦγ ΑΠΥ Πάπιση 

ασοπῦ {5 γιοί ςοπρίατα] νανταπθ. Φύ]] Τ απι Ιπο]πεςᾷ {ο (]πὶς (μαῦ ιο 

Ἀρορί]ο πιοβη5 {ο 6ΟΠΝΟ6Υ {ο Ἰάσα λα Ομτὶκς Ρηϊοςιοοά ἄοας ποῖ ρα5ς οῇ, 
Ίάκο ή {ο πιοπϊοποά ἵπ νον. 16, 16 ἶ5 οοπίπιαἱ απά Ἱπάαςίτισβρ]ο, 

ΤΠϊ5 8οη5ο οἳ {ο γνογᾷ αστοςς Ὀοςύ γε] ιο οοπἑοχί. Ί]ις ἵπ νου. 28 

ππ]]ο ἵ6 ἵ6 Ἱππρ]]ος, οῇ οογςο, {ἶναί, α5 ἔἶο 1 ουηῖσ]ι Ῥηϊθδί5 απο ΤΙΔΗΥ, {Ποῖτ 

οβ]οο Ῥᾳ5508 {ο {ΠιαΙγ ΒΙΙΟΟΘΣΡΟΥ5, Υοί {ο οχργοβδίοπ 5, {11ογ ἆο πού γεπιαίη. 

Ῥυέ ΟἨτὶς ἄοεν γεηιαΐπ Ιογευογ ; ιο ευεν Πἰυείμ. Ἠῖς ἵ5 ἴιο απ{αϊ]πσ Ῥγϊοςί- 

Ἠοο. Ί1εποο Ιὲ {ο]]ουν5 ἵη ιο ποχῦ νουδα: ΄Βεομιδο ο 6ευετ Ιγεί] {ο Ἱπ- 
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Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρε- 

πεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, 

κεχωρισµένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὺ 

ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν πο ὃς 

οὐκ ἔχει καθ’ ἡμέραν ἀνάγκην, ὠσπερ 

οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων 

ποπ. ου 

Ῥοσαπις 5, τ0]ο ἱδ Ἠο]γ, Παττη]οςς, 

απάεβ]οᾶ, 5οραταίο [οπι ΔΙΠΠΟΥΒ, 

πο α Ἠϊσημ-ρτίοςσί 26 

απά πιαᾷο Ἠϊσ]αυν (αΠ (χο Ἡθανεης - 
πο ποοάσεί] πο ἀαἲ]γ, α5 ἴἶιοδε 

Ἠϊσ]-ρτϊοςίς, {ο οΏεν πρ 5αοβοε, 
Ητεί {οι Ἠϊ5 οὗ 8ΙΠ5, απᾶ απ {0Υ ' Ξ . ης κ ἁμαρτιῶν Ὠὑυσίας, ἀναφέρειν, ἔπειτα 

(θτεσᾶο, Ίο 15 αΏ]ο {ο 5ανο οοπ(πια]1γ απἀ Ῥοτ[εσί]γ ἴΊιοδο Νο Ῥοε]ίονο ἴῃ 

Ἠπη, Το «οπια {ο ΟἨν]ςί ἳ5 {ο Ῥο]ίονο ἵπ Πϊπα, Ἱπιρ]γίπςσ, οϐ οοατςο, ὙΠαί- 

ανα ἵς5 ορςοη/ῖα] {ο α τὶσηέ Γα(μ. 96ο }ομή νΙ. 96, 91, Μα, χὶ. 8. ἜΤ]ο 

{ο οϐ Ομτὶςέ Ίογο 5Ροκοῃ οἱ 15 Πὶ5 Ῥγοξοπί σ]οτίβεά Πίο α5 ος αἀνοσαία 

γη ἄοαά ἵπ Ἠοανεῃ. Πα ἶδ Ἠοτο αϊᾷ αοοοτᾷς5 νηίπ απά ΡτοβαβΙγ 15 

{ουπᾶσά οἩ οι Τοτᾷ”5 Ἰαήσιασο {ο Πὶς Αρορέ]ο5: “ Ῥοσαυςσο [ ]νο γο 5]α]] 

Ίϊνο αἱξο,” ο χῖν. 19. Οοτήρατο αἱκο δὲ. Γαα]”ς τοτπατ]ς ἵπ οτηαπς ν. 10, 

«ο «Πα]] ο εανοά ὮΥγ Πὶς Π{ο,  Τιο ρ]ιταδο «{ο ιο αἰέογπιοςί,. Ἱπρ]ίος 

ποῦ οπ]γ 5 αΏΙΠίγ {ο 5ανο “!αἲ] δοτί5 απά οοπάΙᾶομς οἩ παθη, πούγονοτ ᾱἷ- 

νογρίᾳοᾶ, 6 αἶδο {ο οοπ πιο κανίησ ΠΕΙ] {πο επᾶ οἳ πιο. Απά (Πὶς Ἰα5έ 

Ἰάσα ἵ5 οοπαργοποπάσά ἵπ πο Ῥοϊπί οϐ ο Ῥοτροιιίγ οἳ ιο Ῥεϊοδίμοοᾶ α5 

γοδίος γγποΙ]γ ἵπ 5 ον Ἱπάϊνϊάπα] ῬουδοΠ.. Α5 Πὶς {ο ἵ5 πποπάϊπς, 5ο 

αἱδο ἵ5 Ις5 5αοοτᾶοία] οἸαταςίοτ. 

26, 97. Αποζιον ρατου]ατ πνποτοῖη ΟἨτῖς5 φαροτίογῖ(γ 15 ΒΠΟΝΥΏ 60Ι- 

εἶςίς ἵπ Ἠῖς Ῥογίοσῦ πποτα]. οπατασίατ, Ὑ]ο]ι νγα5 ποῦ οπΙΥ ἤεο {ΓΓΟΠΙ 6ΥΕΤΥ 

αἵη[ι] ἀοβιοπισπέ, ὈΗέ αἰδο οματασίοτίσεά Ὦγ Ροβῖέίνο οχοσ]]οποο απά (Ποτοιισῃ 

αοοοτάαπες νι ος παίιτο απά Ία1ν, απά ἵη 6ΟΠ5ΕΦΙΟΠ6Ο ΟΡ ΥΠίο ο 15 

ἱπῃη]έο]γ εἰεναίεά. Ίοπεο Ίο Ἠα5 πο οοδαδῖοπ {ο τοροαί 5 φαοτῖβσο Παδίί- 

πα11γ οἳ ἀἆα]γ, α5 γα (ιο «15ο ἵπ {ο {αβρογπασ]ο οἨ ἑοπηρ]α δοτνίοςς Ὀαέ Πὶ5 

οπ6 Ροτίοςέ βαστῖῃοο αναϊ]εα ἵπ Ῥομα]{ οἳ αἲ] απᾶ {ογονογ. Βασ] α Πἰση-ρτῖοςί 

ας αἀαρίαοᾶ {ο Ἠήτηδ νγαπί5, απά αἶοπο αΌ]ο {ο Ἰηθοῦ (Ποπ. πο γάρ, 109, 

15 Ἰ]αίνο, οά Πα ῬΡτοπιϊδεά 51ο α Πἱση-ρτίοδί, ὀοσαιδο ντο ποσά 51ο]ι 

αοΠο. ΙΙ «πιαᾶο Ἠΐσ]ιον ἔπαπ ο Ἀοανοης οππραγο ΡΗΙΙ. Π, 9, 6 ἀοά 

μαΐ]ι Ἠϊσ]]ν οχα]ίοᾷ Πίτα 5 ΠΡΙ. ἵν. 10, {απ αὔΌονο αἲὶ Πεανος;” Που. ἵν. 

14. ““ραβθοά {Πτοισ]ι ιο Ἠοανοις:” απά 59ο ο Π, 10. ἴπ αἀαϊῖοι {ο πα 
Ρτοιηϊποπό (μοισΠέ οἳ νοτ. 2τ, ΠΑΠΙΟΙΥ, ο οπο αναΠ]ίπς καστῖῇβοο οῇ Οηῖςί 

η οοπίταΚΙςϊποίίοπ {ο πο τερεαίεά 5αοτῖβοςς ο{ έ]ο Ίαν, α 5 κίπσ Ρροϊπέ οἱ 

οοπίταςέ ἶ5, (μπαῦ ἴἶιο Ἰήσ]-ργϊοξί5 οβοτίησς Ίγογο {ΟΥ 5 ΟΝΥΗ 5ἱη5 αφ νγε]] α5 

{ον ἴιοβο οἳ {ιο Ῥοορ]α, Ὀας ΟἨτῖδέ να νοις βἶπ, απᾶ οοηβδοοπ{]γ 

ποοᾶσςά πο αἰοπειπσηέ.----ΓΚαθ᾽ ἡμέραν, ἀαϊ[ψ, ΤΠΔΥ Ῥο τιδοᾷ {ου οοπκίαπ{ζψ, 

γεφιζαγΙψ., γερεαίεΙζη. ἴἶιο Ἰάσα οἱ ιο ρατίϊει]αχγ 5Ραςο ο{ {ἶπιο ἀοποίοά Ὦγ 

Ώιο οησίπα] τηθαπίησ οΕ ἴἶο γνοτά Ῥεῖης Ἰο5έ αἰσ]ί οἱ Ον οἶκο, (ποις]ι 

ροα]κῖηςσ οἱ ιο Πϊσ]-ργίοεί, ἴἶο απ{λοΥ ΤΠΑΥ 6ΠΙΡΙΟΥ {εγιας αρρ]ίσαΡ]ο {9 ἴια 

αιαἰζη Ῥτϊεδί]γ ἁπιῖος. ν 

98. Όπ ιδ γουςο Οαγάῖπα] Ἠασο τοπιατ]|κ αι. ἁῬιί ἴλο νγοτά οἳ (πε 

οαέ ΥΝΠΙΟΗ ἶ5 αἴτον ἴἶιο Ίαν: (ια γοτᾷ) 6ροκεπ ὮΥ ΤΠλανίά. Οοπβέυέεὰ ια 
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Ώιο Ῥεορ]ε΄: {ος {ῖ Ἡε ἀἱά οΏςο6, τῶν τοῦ λαοῦ' τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφά- 
28 πΠεΠ Ίο οβετοᾶ τρ Ἰπιδε]. Του παξ, ἑαυτὸν ἀνενέγκας. “Ὁ νόμος γὰρ 98 

Έιαο Ίανν ππαοίᾗ πιο Ἠϊρ]-ρεϊοδί5 ἀνδρώπους καδίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχον- 
/ΒΙοἩ Ἠανο Ἱπβνπηϊίγ; Ὀαέ ια νονά τας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὀρκωμο- 

οἳ ο οαίἩ, ὙγἨΙο] γα 8ίποο {ο σίας τῆς μετὼ τὸν νόµον υἱὸν εἰς τὸν 

Ίαν, πιαζοίζι λα Βοηῦ, Ίο 15 6ΟΠ56- αἰῶνα τετελειωμένον. 

εταίεὰ {ογ ΕΥΕΥΠΙΟΓΟ. 

Ρηϊεςέ: ας 15, ἄοσ]αγος ἵπ οοπςἑαήπσ ἴπο ΦοΠ Το ἶδ {ο οοπ{ἴπιθ {0Υ6ΥΟΥ. 

Ῥονίοοί, ναί 15, Γα1] οἳ σνασο απᾶ αί: α5 ΙΓ ο Παᾷ δα, 1ο Ίανγ οοηί]- 

σπίεά α 5οτναπῦ νγθα]ς απ πποτία]: Ῥαέ ο πγογᾶ οῇ {πο οαίἩ, οοηβϊα(οᾶ 

Όλο ΟΠ Υπο 15 Ῥοτίοοί απά οἰογπα]..  Τμο νερο Ἱπρ]ίο5 {1ο ασσγοσαίο οἱ 

α1] ιαί Ἰα5 Ῥεεη Ῥοίοτο 5αἷά Ἱπ ἴο οἸαρίο. ΈΤμο Ίαν οοπςαέοᾶ γγοα]ς 

ΙΠΘΠ Ἠἱσ]-ρτ]θδί5: γγοσ], Ιπαςπππο] α5 {Πογ αγο ἵπ[α] απᾶ τοφαῖτο Ῥγορί{18- 

Ποπ (διηδο]νοςδ; Ιπαςηπο] α5 {Πογ ατα ἀοσταάεά {ο α οοπαΙθοη οἱ ἵπιρου- 

{εοίῖοηι απά ντοίομεά ε]ρ]ο55πο55: ΙΠαΣΠΙΙΟΙ 45 {Π6Υ αγο πποτία], απά ἐιοῖγ 

οβ]οο τοαιτος α 5ιοορδδίοη οἳ ερπεπιετα] οΓοίΙΓΟ5. ΒΗοἨ ἶδ ἴιο Ίοσαί 

Ρτϊοδίποοά, απᾶ 5ιιοἩ πηδέ ο 6Υ6ΓΥ ΤΙΟΤΘΙΥ Ἠπππαπ Ῥτϊοδίμοοά. Ῥναΐ {ια 

ἀεο]αταίίοπ οϐ πο οα{{, Ὦ}Υ νπῖοὮ 5αὈδεφιιεπ{]γ {ο ἴἶιο Ίαν αοά αηπουποθᾶ 

Οπ]ςίέ ας Ἠϊση-ρτὶοςί αοοογᾶϊπσ {ο {1ο ταπ]ς οῇ Με]οβίδεάε]ς, οοπ5οσταίος {ο 

ΕΠιῖς ο[]οο ἴἶιο Βοπ γιο ἵ5 Ἱπβπίέο]γ απιά οἴογησ]]γ εἰεναίαά {ο Ρογίοσίίοι ος 

ομαγασίοσ, απᾶ {ο {ο Ἠϊσ]οςί ἀἰσηΙιγ απά Ἠαρρίηθςς. “ὝὙϊον 15 Ρ]αϊπΙγ σον- 

εγηθά Ὦγ καθίστησιν πποτδίοοᾷ. 6ο ἴπο ποίο οπ Ἡ. 10. 

Τμϊ5 6ενεηίἩ οπαρίου 15 οπο οοπηρ]οίο 5οοίῖοπ οΓ 15ο]. Τί οοπίαῖης, Ῥγίοῇγ 

οχρτοδδες, 5ογοτα] Ἱππροτίαπί {ποισηίς νηπῖο ἵπ ο Όπο {ο]]ογίπσ οπς5 αγο 

ΠΟΤΟ ΠΙΙΙΥ ἀογε]ορεά. 165 5ἰαίοπηθηί5 ατα πηαάο γη] σγοαί ἀῑδίϊποίηοςς απᾶ 

ἵπ 6οποτα] γη οαιια] ῬογδριουΙίγ. 165 Υ]ο]ο «οἩτ5ο ο{ αγσιπησπέ ἵ5 αοοιταίο 

απά Ἰοσίσα|, απᾶ Ἱπά]σαίες α ΠἰσΗΙγ οπ]άναίοά απᾶ δρίτῖθααἰ ταἶπά, ὙΠεί]ος 

ού, Ῥα] γγετο {1ο απίλου οὐ πο, 1ὲ ἶ5 ογίαϊπ {μας ΙΠ πο ταβροοῦ 19 05 Ῥου- 

Πομ, απά Τ τηϊσπε αάᾶ αΠΥ οἴμετ Ῥοτίίοη, ο{ ο αρίδί]ο υπνγοτίᾗγ ο{ ουον 

μ5 οχίταοτάἴπατγ Ἰη{ε]]οοῦ απιά αρϊτιααΠΙ(γ. 
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ΙΟ ΕΣΕΟΟΓΥ. 

Οπα». ΥΙΠΙ.---ᾱ. 18. 

ΟΗΗΕΒΙΡΘΤ Α5 ΡΗΙΕΦΡΤ ΑΝΌ ΒΘΑΟΒΙΕΙΟΕ ΒΓΡΕΕΗΙΟΒΕΒ το τΗΟΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΙΤ ΑΥ;, 

Τηϊς 5οοίίοη οχίοπἆς {ποπ ιο Ῥοσίηπίης οἱ ιο δί1 οπαρίοτ {ο κ. 18 Ἱη- 

οἰαεῖνο. Ἔμο απια]γαῖ γη] σῖνο {ιο τοπάατ ἴο σοηοτα] (ταῖπ οἳ ἐποιςῇή. 

Τῃο εχοτοῖσο οϐ Ομτὶςύ5 Ρτϊοδί]γ οί]σο ἵῃ Ποανεῃ ἶ5 τερτοδοηίεᾶ α5 απα]οσοιις 

{ο ἴιαί οἳ ια Πἱσ]ι-ρτῖοςί ἴπ έλα Πο]γ οῇ πο]ῖο5 οἩ ἴαο ἆαγ οἱ αἰοποπησηί, απά 

196 ο/Ποαογ ἵπ 5εουτίησ πιαπ’5 ρατάοηῃ (ἨΠοτεβγ οἰθατ]γ ΠΠαδίσαίοᾶ απιά τηαᾶο 

Ῥτοπιποπί, Πο πΠοἰο τορτοδοπία(ῖοπ ἵδ ποπάσοά {ο βα5εγ (ο απχίοις 

απά Ἱπαπϊτίης ο) ουδ παπά οι ἐς σταπά Ροϊπέ, ια βαΜΙς[αοίοςγ οατασίοι ος 

ιο 5οπεπιο οῇ ία (ἄοβρε], νο ιο {αρογπασ]ο ΟΥ (οπαρ]ο 5ογνίσο οοι]ά 

οἩ]γ Ἱπιρετίασί]γ αἀαπιῦταίο, 

Τ]ο τοαᾶστ ν]ιο απ Ροποίταίο (ο οχίετῖοτ οονδτίησ απἆ Ἰοοίκ Ἱπίο {ια 

Ἱηψνατά τοα]έγ νη]] ποῦ 5αρροςο ας πα ααίμοι”5 οουτςο οἱ (οισ]έ Ἱπρ]ίος 

Ώιο οχἰδίεποο οἳ ατταησεπποηίΒ ἵπ Ἠθανοῃ, τοσατᾶσά ἵπ τοίοτοπορ {ο Ιοοθ]1έγ, 

Ἰ]κο ἔ]οςα οἱ ἴῑιο νο Μοραίςᾳ {αῬογπασ]ος γν]έ]ι ἐῑιοῖς νατίοιφ αρριγίοηαηςο». 

ο νν]]] τοκάΙ1γ Ῥοτοσῖνο (λαΐ Ἰαησιασο υνμίοἩ Αγ απά αοουτα(θΙγ ἀοδοτῖρος 

Ώιο Ἰαΐίον ἶς αοοοπιπιοάαίοά {ο ιο τοα]έίος οἱ ίο {ΟΓΠΊΟΥ, ἵπ αοοοτάαησο 

πη(Ἡ ιο Ῥτϊποῖρ]ο Ὑγπῖο 9πονν5 Ι5δο]ῇ (Πτοισ]οαί έἶλο Ἱνμοίἰο Ῥ]ριο, απά 

π/λΙοἩ ρἶνος ειαρο απᾶά Ῥεαιίγ {ο α]! 1έ5 Πσαταίῖνο ἀοο]αταίίοης. Παῦ ἴἶο 

Ἠερτον; 5οτνίοος Ἱπάϊσαίθς {ο Ῥο οτἰσίπα]]γ Πδοθδδαγγ, Ὑ]ιαῦ ιοί οοπζπσοὰ 

τορο(ἰίοι. Ἱππιαίοά 56111 {ο σοπίίπιο {ο Ὦο οφ ΠαΙ1Υ Ποσθδρατγ, Ὀδοφιςο {Π6Υ 

Ίγ6Γθ ΠΘΥΟΣ οπ/ἴγο]γ εβοσίῖνο απἀ (Ποτείοτο οοΠβίαΠ(1Υγ τοαοίεά, ἵ5 ΡΗΙΙΥ απά 

εΠοσοίϊνοιγ ἆοπα {ογονοτ Ὦ}Υ Οτῖς, Ἠανίησ νο]απίατ]γ οβεγοά οἩ ἔῑιο 

ετο55 α ρίαοπ]ατ υἱαῖτα ἵη ἐἶῑο οπθ φαοτίῃοο οῇ Ππηδεἰ{, υίος ἵ5 αριπάαπ(]γ 
βι/Ποίοηέ, απά αΠΥ αίίοπχρύ {ο ταροαῦ ΥΙΟ οἩ 1ο ρατό ο 1ΠΚΠ 5 60Π56- 

απεπί]γ αἲ ιο Ῥε5έ ποίµῖης Ῥαΐ α Ῥτείοποο απᾶά 1ΠΔΥ Ῥο α 5αογ]οσίοιι5 9Ἠ6, 

α α5οεπάς ἵπ 8 οοπάΙοπ οἳ σΙοτγ απᾶ τονατά (ο Ες Ἐαίιεν. Πῖς ενας 

Ῥοαΐπς ἵπ (ἡῖ5 Ποανοαη]γ αίαΐο 15 οφιἱνα]οπί {ο α οοππαα] απά οΠεσίῖνο Ιπέου- 

Ο885ἱΟΠ. {ΟΥ {ιοδο οπ αοοοιπό οῇ ποπ Ἡο ειαΠογοά, απά αναϊ]αβ]ο {ο ἐῑιοῖτ 

ονετ]αδίίης εα]ναί]οῃ. 

Τε 15 ενἰἀεπέ Ειαῦ ειο Μοραῖο (αῦογπασ]αος απᾶ εογνίσος γη] (ἰιοῖγ νατῖοις 

αΡρ]ί8ποθ», φῖνο 5Ίαρο απιά οοἰουτίπς {ο ια απί]ονς Ἰαησπασο, πο] οῇ 

ίσο] πχαςί Ῥο τοσατάσά ας βσιτανο. Βμέ Ιέ ἄοον ποῦ ὮΥ αΠΥ ΠΊοβη5 Γο]- 

Ίον Οιαί ιο τορτοβεπίαοής νγμίοµ, ππάος Ολίς σατΏ, ο ἆοαοδ Ίηᾶκο ο 

Οτίκίαη αί15 αγο πηθγο πηπιοθηίπσ Πσπιθηίς ἵΠ αοοοτηπποΚα{ίοπ {ο ο ονγίδ]ι 

Ῥτο]ηάϊος απιά αυτου. Εϊσιταίίνα Ἰαησιασο 16 α5 τοα]]γ (τα(μβυ] α5 αγ ο1οΓ, 
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ΥΠ. Νοι οἳ {πο ἐππησς υνΠΙοἩ νγε Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, Υ ΠΠ. 

Ἠανο βΡροζοη ἐλῖν ἵ {πε Βαπι: Ύο Ἅµτοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάδισεν 

ΑΠᾷ «ΟΠΥ6Υ5 5 ἀο[ηϊίο α λοισ]αί, αἰίποασ] 1 τΠαγ ποῦ α1νγαγ5 Ῥο εαἹΙα]]Υ 

αρρατεηί,. Ου απίμοι”5 τερτοδοπ{αΒΙοη ΤΠάΥ πο Ἰπάοεά οῬ]ῖσο τ15 {ο οοἩ- 

οοἶνο οἱ Ἠοανοπ α5 οοηβῖςῖπσ οϐ νο ἀῑδποί ἀῑνίδίοπ5 οοτγοβροπάΐπς νη(]α 

Όλο ΠοΙΥ απά {πο τηοςί οΙγ Ῥ]ασος οῇ ιο {πὈογπασ]α: οἳ {αί (πε Ποάσοπιοτ 

Ία5 (ακοή Ἰπίο ἔλο Ιηπογπποδί Πἱ5 πηφίοτία] Ῥ]ουά. ἵπ οτάετ {ο Ῥτεκδεπί Τζ ἃ5 

ιο οἸοπιοπί ο αἰοποιπεπί Τῃ ἴ]ιο νεΥγ Ῥγαδοισο οῇ οα. ΒάοἩ ΠΟΙΙΟΗ5 ατο 

οχίγανασαπ{ απᾶ σγο55, Ιποοπηρα1ρ]ο γη ἔο σοπενα] τοργοδεπίαίοις ο{ 

Ἀοπῖρίατο, απά υγ] ιο οἸοναίῖοι οῇ Οιοισ]ς απά {οο]πς ος τασν]ς 5 

ΝΠο]ο ορςί]ο. Α5 νγε]] ταϊσ]έ νο {ΠΟΥ α τηαθετία| {οιπρ]α, α]ίατ, ΙΠΟΘΠΡΘ 7 

οἵ Βσιτο {ο οι5ο]νος {1ο Ἰϊπσ οἱ Ἠοανεη α5 5οαίοᾷ οἩ α πηπαίοτία] {Ἠτοπο, 

( α- 5εορίτο π Πὶ5 τὶσλί Παπά απᾶ Πῖ5 απσε]-οοαγίῖους 5ίαπάϊπσ τουπά 

αροπέ Ἠϊπα, Ένοιν (ήπσ οἱ Ομ] εοτί ἵς Πσιταϊνο,. ΕΒιΐ Τὸ πας τποαπ]πς. 

Έ]ε οπο οἶα55 οῇ βσιγες {δασμες. {μαί, ὮΥ ιο αοίῖοπ οῇ Οπ]ςί, ο Ἱπβπ]ίο 

5αΠο(Ι{γ ος ἴπο Ἠοἱγ Οπο ἵ5 Ῥτουσ]ιέ Ιπίο ΠαΤΠΙΟΠΥ Ἠγὶ τπαΏ ππαάο Ρροπ]έοπύ 

απᾶ Ῥο]ϊονίπσ; (ιο οἴματ, {αυ αοα ἵ5 Όιο οπθ. Ποτά οἱ αἰ] ογοαξίοι ηγπῖο 

Ἡο σονοτης Ἡγ τι Πταϊίαρ]ο Ῥουγοτ απά ππρουπάσά Ῥοπονοίοποο. 

Νοϊθιοτ οἩ {ο οἴμοτ Ἰαπά σα 16 Ῥο εαἴᾶ, ελαίῦ (πο απίΠοτ οϐ ιο ορῖςί]ο 

π τονῖης Πὶ5 Ἰαησιασο Ἰπίο ἴπα πποι]ά οῇ Ἠορτον Οιοισᾗί απά αχρτοδ- 

5ἱ0Η, ἆοθρ {ΠεγεΙγ Ἱπθτηπίε οἳ ἴθαολ (μαῦ (πο Ἡερτονν (ιοιισί 5ο οχρτοδ5οἆ 

6 {ογοίοτο οἱ ΤΠοτΘΙΥ ΠΙπΙαΠ οτἱθῖῃ. 1 ἀοος ποῦ {πετεαροι {ο]]ονγ, ἴπαῖ 

{πο νῖανγ5 οἳ Ργϊοδί]οοά, 5αοτῖῄοο, αἰοποαππσηί, ῥτορϊθαξίοη, απά οίμοτς ο α 

ςἵπηῖ]αγ βοτῖ, γγλῖςὮ ατο Ίεγο οοηδίαπ{1γ Ῥτοισπέ ῬγοταϊπαοπΏ]γ {ογνγατά, ποσο 

ΦΊΠΙΡΙΥ πο σταᾶιαΙ ἀαγο]ορπιεπί οϐ Ἠπππαῃ {εο]πσ απᾶ τεβοσίίοη, ἁιά 

Ώιογοίοτε οαπποῦ Ῥο αἀάπσθα ας ἀἴτεσί]γ ἰ{οποβῖπσ ΟἨτ]κίίαπ ἀοοίτίπο. Τηϊς 

πγου]ά Ῥο {ο α85ατηο ία Πάπηαπ οπἰσίη ο (ο γπο]ο Μοραῖο 5γδίεπα, ΥΥΠἱοἨ 

δγ»δίοτη ἵ5 ίμο σγοιπάνγοτ]ς οῇ ἴο οοπηρατΙ5οΠ5 Ἠστο ἀΤανγη οιῦ απᾶά {ο ἆοο- 

αῖπος {ποτοπροη ἀοάιπιαϊριο. 1 15 ον]άσπί ναί {πο απίποτ σου (Πτοισ]οιί 

ΟΠ {πο αἀπη]βδίοη, οἳ ταί1οΥ {ο ανονγα], εμαίῦ ιο Μοραῖο 5γδίοπαι γγας οἱ 
ἀϊνίπα οτὶσῖη, απᾶ Ίο τοοοσηϊδος 165 Ἰη5αδίοης α5 Ἱπίοπάσα Ὦ} (πεῖγ απίποτ 

{ο Ἠανο α Ροατίπσ ΟΠ ἴο αοίῖοη οἱ ἴἶο ἈΤοβεῖα]ι απ Τΐ5 τος]. Όπ {ποδαο 

Ρτοδηπηρί]οη5 Ίο ἀἆταννς οί Πῖς ἀείαῖ]ς. Απά ΙΓ Ες Ῥο ο, ιο οοπο]ἠδίοη ἴ5 

ἹπονΙίαρ]ο, πο {μαί ιο ορῖξί]ο αοοοππποᾷαίος {ο γγοα]ς «} ονῖση Ρτα]αά[σας, 

Ῥπί (λαί ιο ἀῑν]πε]γ οπἱσίηαἰοᾶ Μοραῖο 5γδίεπα νγας Ιηςαίος σγῖθι {πο οχ- 

Ρτο55 νίονγ ο{ Ρτοβσιιτῖης {ο5δο Ῥατίοι]ατς ἵπ ος Τογᾷ5 οοαχςο οῇ ΝΠοβδίαπ]ο 

αο{ΙοἩ. Ῥοί]ᾗ οἩ οαγί απά ἴη Ἠθανον γ]ήο] απο επιροβϊος Ἰπ Όιο ργοπηϊποπό 

Ροϊπί5 οἳ ΟἨτὶδίαη ἀοοίτίπθ. Τϊς πι] Ίος αἲ ἴἶο Ῥοίίοτα ος ιο γ]ο]α 

βποοθθάΊπσ ταργοδοη{α {Ίο 

γη, 1. Κεφάλαιον βιοι]ᾶ πο Ὦο {ταπθ]αίεᾶ ια, {ου Ὑ]αί {ο]]οννς ἵ5 

οργίαΙπ]γ ποῦ {ο ασατεσαίο οΥ 5αδίηπορ οῇ γ;παί Ἱαά Όσοι Ὀοίοτο βαἷᾶ. 16 

ΤηΘΩἨ5 Ἠθτο α Ώγοπιύιεπέ ροϊπί. ᾿Ἐπί ΠΙΔΥ τπθᾶΙ αΠπΟΝΦ οἳ ἐπ αἀάίίοι ἐο. 

., 
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ἐν δεξιᾷ τοῦ Ὀρόνου τῆς µεγαλωσύνης Ἠανο 56] α Πἱρ]-ρτ]οςί, νΠο ἵδ δεί 

ϱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν ἁγίων λειτουργὸς ΟΠ ἴλο τἰφΏί Παπά οἱ {λαο {ητοπε ος 

Τ]α ροῖηί {ο Ῥο κίαίοᾶ ἶ5 (λαί (Ἠτὶδί οχογοίδος Πὶς Ῥηϊοδί]γ οῇιοο ἵπ Ἰθανο. 
Ας 05 Ἰα5 ουν αἰγοπάγ ἱπρ]ίες, (56ο Ἱ. 9, ἵν. 14, 10, νΙ. 19, 90, να. 96) 

Ἱέ τπαγ Ῥο Ἰα55οά απποης {πο {ορίος οἱ ία {ΟΥΠ16Υ Ροτίοη οἱ ἴἶο αρίςί]ο, 

απά (ο οἰαμςο ϱο οχρ]αϊπος έἔμαςδ: ΄ Απιοπς (ο ππαίίους οἱ ἀἱςοοιγδο α ΡΥΙη- 

αἴρα] ομςο ἶ5, ο. Βιί, 35 Ίμο απίοΥ ἵδ πον αροιέ {ο ἀοσ]ατο 16 ΕΧΡΤΟΒΙΥ, 

{ο ἀανε]ορ Ιέ ΡΗ1γ απά ἵηπ ἀοίαϊ], Πο τπαγ ναΥγ ννα]] Ιπίτοάισοο 16 α5 α ΠΘΝ/ 

«ιι]οσί, οναη γίὰ αρρατοπί]γ Ίπογο Ῥτορτίαίγ ἴπαῃ οί, ἆοἶι ἆοος ἔἶιο οοπΙ- 

πηαπάηοηό {ο “Ίογο οπθ αποίλογ.”. 1 9 οἶη Π, δ. Βείογο Ἠα Ἰαά Ῥαγα]γ 

α]ιάοᾶᾷ {ο ἵ6ς πον Ίο επίο5 Ιπίο (ιο ρανομ]αν. Ῥἱοάαα5 (ταπβδ]αΜΙοΠ 

αστοος νι ἠπίς.νίον: “ΟΥ, ο]α) α]ο ο05ο πιά ἀοίίο, ] ρηϊπεῖρα] «αρο ἃὰ, 

ιο, ὅο. Τπο Ὑπ]σαίο αἰδο Ίπας διέφε). ῬΒιέ 1 19 [ο]ονγοά Ὦγ ἴἶο Ργοδοπέ 

ίοηςα, ος 4 ἀἰοιπέων.  Άπά 5 αστεες ασοιγα{ε]γ γη ένο (άγοοῖς, νγἨίο] 

Ρτορετ]γ ΠπεαΠ5 πού Λαυο Όεεπ Ῥιαῦ αγε δεῖπςφ 6ροχεπ. Μονέ ΡτοβαῦΙγ ὕ]με 

θίμου τοσατά5 Ῥοί] ιο α]ηδίοης αἰτοπάγ τηαάο {ο θμἱς Ρροῖπό απά ἴἶο α]]ου 

: ἀἴδε]οδατος ἸνΠΙΟἨ ο Ἰπίομάς {ο Ἰηαἰα. Της νο Ππά ἵπ Τμικο Ἱ, 99 ἴἶιο 

Ῥγεδοπί ραγήιοῖρ]ο επιρ]ογοά Ῥού] ἵη γείογοποο {ο γα Βίπποοη νὰ ]η5ί φαΐς, 

απά Ῥτοβαβ!γ {ο ναί ο παγγαῖνο Ππηπησάίαίθ]γ αἴἴου ίαΐος (ιαί Ίο οοη- 

Ώπιεά {ο δαγ. Όηπ {ο νηο]ο, {ηθῃ, απιοπι/ Ὑγοι]ά 5οοπη {ο Ῥο ἴἶιο πιοδς 

βυἱίαρ]α (αηβ]α{ἱοη οἱ ἐπί, απά Ώιο πια (ποισμέ ἵπ ἴἶιο οἹαρίετ πιαγ Ὦα 

Όχι οχρτοδδοά : ́ Απιοπς (ιο νατίοις (παί]5 Ιπ οοµγςο οἱ Ὀείπσ «ΡοΚκοῃ, 8 

πιοδῦ Ππροτίαπί πιαίίογ ἶ5 (μί5, ἐμαί ος Ἠἰσα-ρτῖοςε 15 9ο ἀἰση]βθοά ας ἴο 

οχογοῖσο 5 οβ]οο ἵπ Ἠαανοῃ. Ἴμοανο ο οβ]οίαίος α5 οἱ Ῥηϊοςί, απιά (ο 

βαογοά Ῥ]ασο5 οΓ βογνίσο ππάος πο ΜΠοδαίο βΥδίοΠΙ Ίγετα οπΙγ Ριοβσιγαίῖνο 

οῇ ιο Ποανοπ]γ.  Οοηδοᾳποπί]γ (ο ἀἱδρεηκαίίοι οἱ νγμίοἩ. Ίο ἶς ιο ργϊοςέ 

15 Ῥοίίογ {αι έμαί, απά {πας ο. ογοπηῖα]ι ἀοδοτίρος ἴ{, 

ΑΙήπουσῇ Ἱη Επί βεοίοι. ἴο απίμος τοργοδοπί5 Ομη]ςέ α5 οχογοϊκίης Πΐ5 

Ρτ]εςί]γ (αποίῖοης ἵπ οανομ, γαί (μῖς ἆοος πο ἀἱδργονα Πὶς5 ρη]οςί]ν επανασίο 

ψηηί]ο οι οατίῃ. Τμο” εοπιραγίδοπ Ἠογο ]ΐ6ς Ῥοίνγοση 5 5ασογάσία] αοθῖοῃ 

απά Ειαί οἳ Όιο Πἱσ]-ρτίοδί οἩ ἴἶο ἆαγ οί αἰοποπιοπέ: απᾶ αν Ελῖ5 νγας 

ομίοβγ ἵπ (ἶιο πιοδί ο]γ Ρ]ασο, ἵέ γγα5 ποσρβδατΥ {ο ἀνγε]] οπίοβγ ον Ομηῖς5 

Ργεποπία{]ου οἱ Ἠἱπιδε]{ ἵη Ἠρανοῃ. Τ]ο ίναο φοπἱρίαγα] {Ίιοοςγ ἶ5, Εῑῑαί ἴ]ιο 

ο εγίης οἳ (Ἠμε]δέ π]αᾷο οποο {ού α]] οι ἴλο 6Υ055, Ῥοσοίπος Ρογ/οσς]γ οβοσέα] 

Ὦγ 5 εοηδίαπί]γ Ργοδοπίίης Ἠήπηςο]Ε {ο ἄοά {πμ Ἰθανοῃ, [η ρουμ Ιή5 ομτ(]γ 

απά Ἀοανοπ]γ οοπάΠάους, 5 ασγ]βοῖα] αιιά ργϊοςί]γ οἸανασίους τηα5έ Ῥο 60Ἡ- 

οοεᾶ. Ἔϊιαο ορροδίέο νου; 15 ναἱά Ὦγ Τ]ιο]ιο]ς ἵπ Ἴοα. {ο Ἀανο ογἱσπαίοᾶ: 
ψη(]ι πο Βοσ]πίαης. 

5. Τμο Ῥ]ητα] ἁγίων πλοςί Ρτοβαβ]γ τοίοις {ο ἴλο Ἰο]γ ο Πο]ίος οἳ τηοδέ 

ἨΠο]γ Ῥίασο. ἴπ 1κ. 8, ἴἶο ΕΙ] ρῄταςο οσσα15, Ῥαέ ἵπ ἰχ, 8, 19. 94, 95, κ. 19, 

Νε Ἰανο {]ε 5ἱησ]ο νγονά. Τε 15 οἴοῃ οκρ]αίποά οἱ ἴιο (οπιρ]ε οἳ 5αποίπατγ 

ἵη Ρεποτα]. Ῥηΐ α5 Ομεὶςέ 15 ηογο 5ΡοΚεη οἱ α5 ἴλο “ τηϊὶκίος” {ογθοξ, απά 
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οίκο 

Έιο Μα]οδίγ ἵπ {ο ἨοανοΠς; α ΠΙΙΠ- 

Ιδίου οϐ ἔἶιο βαποίαατγ, απᾶ οἳ {1ο 
πο {αρογπασία, ἹνμΙο {πε Τιοτά 

Ρϊέομοά, απά πο ππαῃ. Ἐος οΥοΥΥ 
Ἠϊσ]η-ρτ]οςε 15 ογάαϊποςᾶ {ο οβεν σ]εΐ5 

απά καοτῖβοσ5: Ψ]λογοίοτο τέὲ ἰδ οἳ 

ΟΟΝΜΝΜΕΝΤΑΙΥ οΟΝ ΤτΕ 

καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληδινῆς, ἣν ἔπηξεν 

ὁ κύριος καὶ οὐκ ἄνθρωπος. Πᾶς γὰρ 

ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε 

καὶ δυσίας καδίσταται' ὄδεν ἀναγ- 

καῖον, ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. 

Εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ' ἂν ἦν ἱερεύς, 

πεςεβεῖίγ (ας {Ἠῖ5 πιαπ Ἠανε ΒΟΠΠΟ- 

ἵ6 Τπ (ιο 5ιιηβοφασπὲ εΠαρίος τοργοφεπίεᾶ α5 οχοτοϊςίησ Ἠΐς παϊπίςίηγ Π]κο {ιο 

Πήσ]-ρτῖοςε Ἠ]ιοἨ ΟΠ {πο ἄαγ οὗ εχρἰαίῖοι ο γγοηί Ιπίο (ο πιοδέ ᾖιοῦγ γίαος, 

Ἱ6 5 τηογο ἵπ απα]οσγ ΙΕ είς γαργοςοπίαξίοι 5ο {ο απάονδίαπά 16 Ἠογο, 

Το ρ]αταὶ ΠΊαΥ οχρτοςς ἀἰςίποίίοι, προτίοπΙέγ, 45 ο γγοτά ὁ βαστίβοςς” 

τηοδί ΡτοραῬἰγ ἄοος ἵῃ ἵκ. 29.---5 Το γιο {αβογηασ]ο ς” μαῦ 15, Ἠοανεη, 

οἳ νμίοα {πο Τοῦτον {αῦογπασ]ο5 Ίνοτο οπιρ]αοιηαίίο, 16 ἵ5 οα]]εά ἔγιε, {ο 

ἀαποίο 165 οχοοΙΊοπέο απᾶ Ρογίοσίῖοι.. ΤΗϊ5 15 α Υ6ΥΥ ασια] παραηῖησ οἱ {ο 

Ἠγογᾶ, ἔἶιο {ουσο οϐ νηίοἩ πηαςὲ πού Ὀο Ἠπηϊέοα πποτε]γ {ο ὙγΠαῦ ἵ5 ορροδαᾶ {ο 

{α]κο]οσᾶ. πας Ολμτῖςς 5ραα]κς οἳ ΙΗπηςο]{ α5 ὅ ιο ἐγιο Ώτεβά «.οπι δανοη,” 

Ἡ οοπ{γααἰδΙΠοΠΟΠ {ο πο Ἱπαηπα πού ας {α]ςο οἳ ππτοα] {οοὰ Ῥαΐ α5 Ίπιροτ- 

{οσί, ἴΕΠΙΡΟΤΑΣΥ ἵπ 165 οβοσίς, νΥΙοἩ Ὕνογο Πηϊίος {ο ἴἨο βΗδίοπαπιςο οἱ απίτηα| 

Πέο, απ αἶςο ας {γρίσα] οῇ {οοὰ ἹηβηΙίο]γ Ῥοΐίοτ. «ο νἰ. ὃν. Απά ἄοβ5 

γγαγς” ατα ςαἰᾷ {ο Ῥο έγο, Ῥοσσιδο ἴπ ποοοτάαπι6ο γηῖθι Πὶ5 ἱηβπϊ(ο ροτ{ος{ἶοης. 

Ίον. χν. ὃ. Απά {λοτοίοτο 1έ 15 Μαϊ οἱ ἐς έγμο (αβογηασ]ο, {ο ππατ]κ 56011 

{αγιος 1έ5 ἀἰξμπσιϊκμοά, οχοθ]]οπσο: Πίο πο Τοτά Ρίεοπεά αιιᾷ ποῦ 

ΠΠ: πηπδαπίησ, Τε ἵ5 ἄοᾶ”ς Ἱπιπιοδϊαίο απ παοδὲ Ἱπροτίαπί νγουκ. Όοπι- 

Ρατο « ποῦ πηπάο νι Ἰαάς” Τα Ἱκ. 11, απιά 56ο 091. . 11, νποτο Ίο βαπιο 

αρρο]]αίίοι ἶ5 αρρ]ῖοᾷ {ο (ιαῦ Ἱπίεγπα] οἰατασίοτ ος νησι οαένατά οἴτοιτη- 

ἴ5ΙΟΠ Ύγας πο ΦΥΤΙΡΟΙ. 
"ιο αροογνρ]α] Βου] οἱ ἨΝΙδάοπι οοπίαίης 5οΊΠ6 ΥΟΡΥ τοτπατκαβ]ο ρας- 

κ«ασος ]ίκο {]οςο οῇ ἴἶο Αρονί]ο Ῥοῦ] Ἠσγο απά ἵπ {πο ποχί ομαρίοτ, αι ἔ]ο 

ΡΙγαςοσ]οσγ. ἵ5 οσσαδΙΟΠΑΙΙΥ ἔἶιο ν6νγ 5αΠΠπο. 6 πιοθί γη] ναὺν---υσιασ- 

τήρων, µήμηµια σκηνής ἁγίας ἦν προητοίµασας ἀπ᾿ ἀρχῆς. ΙΧ. 8. 

ππθα η χ. 10, ἵηπ ιο 54ΠΠ6 ΨΑΥ α5 Ίοτο, 

Ἐπσ]ίδη (Γαηδ]α{Ιοη. 

Αγίων αἱδο ἵ8 

1 σῖνο ἴπο οχίταοί5 {ποπ ος 

« Ἔμοι Ἰαδί οοπηπιαπᾶσά πο {ο Ὀαϊ]ά α {επερίε προ 

Ώιγ Ιο]γ πιουπέ, απᾶ απ αἰίαρ ἵπ ἴο οἵιγ υογοῖπ ἴποι ἀν/ε]]οςί, α εδεπι- 

ζἰαμιεο ο ἐλε Ἰιοῦ {αδεγπαοῖε το]ηίσ] ἐ]ιοι ]ιανί ϱγεραγοά Γοηη ἴ]ιε εφ ἱππιῖιφ.” 

Τής Ἰαήσπασο ἶ5 ριῦ Ἱπίο ἴπο πποιί οΓ ΒοΙοΙποἩ.. Απά Τη ιο οί]ος Ρᾶ5βασο 

ἴς 15 καϊά οἱ αεοῦ: ο ἨΠοη ἴἶιο τισµίσοοις Πο {νοπα 5 Ὀτοίμοι”5 νυταί, 

νήκάοπα σ]ά ος Ἠίπα ἵπ τσι ῬαίἩ5, «λοιυεᾷ ᾖῖπι {ο Αἰπφάοπι οί (ο, απά 

σανο ΠΠ Κπον]εᾶσο ἁγίων, οἱ Λοῖγ {λίπφν, οἱ Ῥίαςεν, παοαπίπς Ἠδανεη. 

Το αιί]ου τοίον» ιπάοιρίοᾶ]γ {ο αοοῦ7 ἀῑνίπαίγ οοπαπιαπ]οπίοᾶ ἀγσαπῃ. 

9. Τε ἵ5 εογίαϊα οτι Ολῖς τοιπατ]ς, ἐιαῦ (πο αροδί]ο τοσατάς ΟἨγῖδί 5 

το] Ἰσ]-ρτίοςί.  Π) νο νγονᾶ Ὕπεγο αρρ]ίοά {ο πα ΠΙογο]γ, ΒΥ α βσιτο {ο 

Π]ακίγαίο Πς ρογεοµα] ἀἰσπίίγ, Όιο παοσοδνῖγ οἱ μὶ5 Μανίης 5οπαο 5αστίῃοε {ο 

οὔου Ἱπ οτάος {ο βαξίαίπ Πὶ5 οπατασίον, πγοιι]ά τοῦ αἲ α11 {ο11ου. 
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ὄντων τῶν ἱερέων τῶν προσφερόντων  ἨΝΊθέ αἶδο {ο οΏον. Έοχ Ἡ Ίο Ὕνοτο 4 

κατὰ τὸν νόµον τὰ δῶρα, οἵτινες ὑπο- οἩἹ οατίἩ, Ἡο θΠοι]ά ποέ Ῥο α Ρτ]οδί, 

δείγµατι καὶ σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἔπου- βοεῖπσ {λαί ἴπογο ατο Ῥτὶοςί5 (λαί 

ῥρανίων, καθὼς κεχρηµάτισται Μωῦσῆς οἩον ϱΙῇ5 αοοογάϊπᾳ {ο {πο Ίαν: 

μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν' (ὅρα {ηνμο Βετνο Ἱπίο λαο οχαπιρ]ο απᾶ ὅ 
γάρ, φησί, ποιήσῃς πάντα κατὸ τὸν 

τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει') 

νυνὲὶ δὲ διαφορωτέρας τέτευχε λειτουρ- 

γίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστι διαθήκης 

εΠαάον οξ Ἰοαανοπ]γ Ώπῃηςσα, α8 
Μο5βο5 πας αἀπιοπιδμοά οἱ (οᾶ 

πΠεπ ο ἵνα αὐοις {ο πιαίκο {ια 

{αρεγπασ]ο :{{0Υ, θο, δα Ἰο, ἐλαέ 

ποια πια]ο αἲ] (πϊπσς αοοοτάϊπς {ο 
ἔπο ραίίογπ 5ονγοά {ο ιο ἵπ ιο 

4. Τ]ο πιοαπίης ἶ5 ομνίοις]γ 15, (λαέ α ππογο]γ ομτί]]γ Ρνῖοδέ, γιο οοι]ά 

οχεγοεῖςο Πἱ5 βαεογάοία] Ππποίίοης βἵπαρΙγ ἴπ ἐλῖς ννογ]ά, ἵ5 πο τοβιἰγος, ας ἔοδο 

ΟΡ ὕο Μοφαῖο ἀἱδροηδαίίοπ βιιῇ]οο {ο Ῥογίοτπα 516Ἡ βογν]σο5. θα ποίο ΟΠ 

να. ὅ, 6, ρ. 67. 

5. “ ὪΠο βογνο πίο ἐο οχαπιρ]ο:.Τ]ιο 6απιο γγοτὰ ἵπ 1. 99. ἶ5 τ6ι- 

ἀετεά « ραίίετης.”. ΙΤ πιεαΠς, 4 6ΟΡΥ, τεργοβοπία{ίοη, 5οιπο(μίπσ αί οοτ- 

τοδροπᾶς γη, α5 1ο γγοτᾶ 5αραθϊιοά {ον 16 ἵπ Ἱκ. 94, ῬτοροτΙΥ βἰσηίῇος. 

ΤΈ]ο αἀαϊίον οἱ 6 απίοῦ. ἵπ οι. Ἐποσ]ϊς (γαης]αίίοη ἶ5 οί] τπδο]οςς αι πππ- 

ψαγγαηίοά. Τ]μο οτἱσίπα] νετὺ Ἠογο 6χργαςδος (ο 5ογνίσος οῇ ἀῑνίπο νγογδΗΙρ, 

αΠά οσο 5ογν]σσς ατα ἀἰγοοίοά {ο ἄοάᾶ, απᾶ ἵπ αοοοτάαησο ΥΙ(] ἴἶιο Ίαννς οἱ 

Ώιο ἨἩορτονν βαποίιατγ υπο] γνας απ. ἱππροτίοσ τορτοροπία(ἶοι οῇ {ο Ἠοαν- 

επΙγ Ἠο]γ οἳ Ἠο]ίο. ΈΤ]ο ρτῖοςί5 αγο {αογοίογο 5αϊά {ο 8ογυο ἐν γοργεσετιία- 

{ἴοπ, 5 νο ΤΠΑΥ βρεα]ς οἱ α οΙογσγπιαμ)ς5 βογνίπσ ο οματοἩ οἳ α ρατϊδι, 

Οοπιρ. ΧΙΙ, 10, « ν]ιο δογυε ἴ]ιε ἰαὐεγπαεῖε., 

Ἔ]ιο Ποανοπ]γ Πο]γ οἱ Πο]ῖες πας τοργοφοπίοά ἶ5 ἀοπρί]οςς ἔἶιο ερἰτίθια] 

τοβ]]ίγ αΏονο; α 5δαποίιατγ ΙΠ ἴο α]]οςί ροββῖρ]α 56η5ο, απά ἵπ α ἀεστοο 

Βι6Ἡ α5 πο πηαίοτία] φίτασίατο σαπ αἀοαιαίε]γ ἵπιργοδ προ χο παπά. Ῥαΐ 

βΜ11 αΏγ Ιοσα]1έΐο5 οογγοδροπαΐπσ νη(] ιο ἨΠοῦτγονν ]ιο]γ απᾶ πιοςῦ Πο]γ Ρ]αοος 

ατα πού {ο Ῥο (λοισ]ί οί ας ἰπῖς πνου]ά {οπά {ο πιαξογία]ίζο οἱΥ οοΠποθΡ{ΙΟΠΒ, 

απᾶά Ῥο Ἱποοπβίδίοπί νι ιο ρίγα ο Ειοισ]ς απά {οα]ῖησ γλίο]ι 

Οιτ]καπΙέγ οΥατγ νιογο {θασ]ιος, απά Ὑνλῖο ρογναάς Οίς αἀππίταρ]ο ερίςί]ο, 

---Ἡονν ἴἶιο Ἰηδίγασίίοη οἳ Ρραίίοτη γγας οοιηπηιπἰσαίοᾶ {ο ΆΤοβος, γγοίμον ΡΥ 
8Η Ἱπδρίτίης απά ἀἰτοσίϊπς ἴπβασποο οπ Ἠὶς παῖπᾶ, ος {μτοισ]ι ο πιαάίατη ος 

α τοργοβοπ{α{ίοἩ τηαάο {ο Πίτα Ὑγποπ πάς ἀῑνίπο Ἱπβασπος ιο νϊνῖα ἵπῃ- 

ΡΓοβδίοΠ5 οἳ ψ/λΙέἩ Ίο νγα5 επαβ]αά {ο τοίαϊη, 1έ ἵ5 Ῥοτ]αρς Ἱπιροββίρ]ο {ο 58Υ. 

ΤΈ]ο πιοδί παίατα] 5εη5ο οί έλα νογᾷς οππρ]ογεά {ο οχργοςς Ε]ιίς οοτηπηαπ{ζᾶ- 
ἄοπ ῬοίἩ ἵπ πο Ο]ά απά Νου Τοδίαπιοπί5, απά {ιο αδαα] πποᾶς οἱ 6ΟΠΝΟΥ- 

Ίπσ ἀῑνίπο Ἱπίογπαίίοη ὮΥ Ῥτορ]μοίίο γἰδῖοη, 56οπΙ {ο Ῥο ἴπ {ανοιγ οῇ έλα 

Ἰαέίοτ 5αρροδίίοπ.Ἡ 

6. «Το ταϊηϊίαγ ίσα ᾗοδς ροββθβςος ἶ5 5αροτίου {ο ἐῑαί ο ἴιο Ίανν, π 

3 Βεε Εχ. χχν. 9, 40: Αοίς γ, 44: 1 ΟἨτοή. καν, 11. 19, 18, 19: αἶβο Ὠίβοοιτεεβ ΟΠ ῬΤΟΡΠΕΕΣ, 

401. Ρ. Τ0, 
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6 ποια.) Ῥαέ πουν λαί] Το οῬίαϊποεά µεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις 

ἃ. ΠΟΥΘ οχορ]]επί ππΙδίαγ, Ὦγ Ἠού νενοµοδέτηται.” Εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη Ἱ 

ΠΙΟ] αἱ5δο Ἰθ 15 {11ο πιεϊαίον οἱ α 

Ῥοαΐίέογ οονγοπαπΏέ, ΥυΠμΙο] σγας ορίαῦ- 

ΡΤΟΡΟΤΕΙΟἨ α5 {Ίο ἀδροηδαίίοη οἱ ν/ΙοἩ Ίο ἵ5 ία τηθάϊαίοτ 15 Ῥείίετ, υ]ῖο]ι 

Ἠαίῃ Ῥουι. οδίαρ]κ]οά Ἰπ οοπποδοίοι γη Ῥαΐίον Ῥτοπηϊςος. πο νου 

αΡοιμάς ση Ἱπιροτίαπό (Ἠοιρ]μί, Νυνί πονς, ἵδ ποῦ Ἠθτο 50ο ΠΠΙΙΟΗ 8 

τηατ|κ οἳ πιο, α5 α {οτπιπ]α {ο Ιπίγοᾶποο γα οαγποδίηθ5» φοπποίῃίηπσ 

«νΠΙοἩ. Ἠα5 6Ἰο5ο απᾶ ΤΠΑΥ Ἠανο 6νοπ Ἰοσίοαὶ| οοππαοοη ὙΥΙὮ ν]αί Ῥτε- 

οθᾷς5. Τ]ο οοππασίοη 15 οαβΙ]γ 5οοπ απιᾶ {ο]έ, αἱθιοισ] 16 τηαγ Ῥο ἁἱ[]- 

οπ]έ {ο οχρτοςς 16 οἸοατ]γ. 1 η] οπάσοανοιγ {ο Π]αδίταίο τΏΥ τηθεαπῖης ὮΥ α 

{ον εΧαΠηΡΙο5, 1ο Πγδέ οἳ νγλῖο]ι 15 {α]κοη ἤ.οπα Ομὶς αρὶδί]θ. “Βιΐέ που, νῦν, 

ΟΥ νυνί, ΏΊογ οατηοδί]γ ἀοδίτο α Ῥοαΐέον,” χὶ, 16: “ Ρας πουν Οµτὶδί ΠαίἩ 

ΥΊΒΕΠ ΓΥΟΠΗ {ἔἶιο ἆθαα,” 1 0ου. αχν. 2905 « Ῥαΐ που (αοά ἸαίἩ 5οί {1ο ΠΙΘΠΙΡΟΤΡ; 

ὅτο., χι. 18, 90. Τέ 15 ονιάσπί ναί ἵπ ποπο ο {ποδε 6.565 ἆοες ἵ6 ἀορίσηαίο 

πιο, Ῥα6 ταίλον οογίαΙπίγ οὐ βίτοησ οοηνΙοίίοπ ατϊίησ οτί οΓ 5οπηθείµίης Ῥο- 

{ογο ϱαἱᾱ, Απ 5ο αἱδο, πποδύ ΡτοβαΡ]γ, ἵπ 1 Οος. ν. 11, (ιοισΠ {ΓοΓΠοΠ{6ΙΥ 

οί]ογγγ]ςο πάθγρίοοά. ΤΠ γεν. 9 πο ΑΡρορί]ο ραγ5, “Τ Ἰανο υτ](ίοπ {ο γοι 

η {λο ορὶαί]ο,”. τῇ ἐπίστολῇ, πιοαηϊησ ναί Ἰη νο ἴλο Ῥ85β8σθ 96015, 

ποί {ο (Κερ) οοπιραπγ ΥΕ {οτηϊομίους.”.. Ἠο τείονς ππάοιΡίεάΙγ {ο Όπο 

ἀἰτοσίῖοι ὙγπΙοἩ ο Ἠας Ἰαδί σίνοπ {ο οχοοπητημπϊσαίο ἴ]ο Ιπορβίποι5 Ῥογδοῃ. 

Ἡο {οι Ῥτοσαθᾶς {ο απα]1{γ νγ]ιαί Ίο Ἰας δαἱᾶ, δπουήπσ (αί ]ιο ἀῑά ποῦ τηςΒΗ 

(ο Ἰπίογάϊοί αἲ] Ιπίεγοοιγςα ΥΠ Ῥογσοης οἱ θηῖς ον οἴμον νἰοῖοα5 «Παταςίογ 

8ΙΠΟΗσ {]ιο Ἠοαίμοη; ΥίοἩ γγου]ά ο οαἱνα]εηί {ο α ἀϊτεσίίοη {ο 6ο οί οἳ 

Όιο νγοτ]ά. Το Ίο 1οδιπιο5 γλαῦ ο Ἰαὰ Ῥείοτο φαἱά: “«Ῥαέ που 1 Ἠανο 

Ὑγτ]ίθη {ο γοι-”. ας 15, ἵπ ο ἀἰτοσίίους τε]αίίπς {ο ελο Ἱποθβίαοι5 ΡΕΙΡΟΠ. 

Τ]ιο εαππο 5 ο {οτοο οἱ {1ο ρατίῖο]ο Ἠεγο. 
Γ λανο τοπάστεά λειτουργία ποἰπίκέγ ταίπον λατ ποπ κίγα[ίοτ, Ώθσβι5θ 

Ώιαο νοτῦ οὐίαὐιεά ἵ5 Ὀοίίοι αἀαρίοά {ο ἴῑνα {ογπιογ {Παπ {ο Ιαΐ6ΐ6χ, απ (ο 

βιποίίο ἵ5 ππογο ἀῑςησικ]ιοά ἔλαη πο αοί5 (λαῦ δρτίπσ {γοτη ἵ, ΤΗΗ5 αἱδο 

διακονία Ἱπ 9 Όον. ΠΠ. Ἱ, 9, θιοισὶ ἵ6 πιαΥ Ῥο οκρ]αϊποᾷ οἱ πο πηπϊξίοτ- 

ἵηπσ πογνίοο, ἶ5 ΤΠΠΟΊ Ῥοΐίου ππἀριδίοοά ο{ {ο οβ]οο Ιέδε]ῇ, α5 ἶ5 Ργονοά {ποπι 

Ἱέ5 Ῥοίησ οοπίταρίθἁ αγ] (ναί οἱ ιο ΟἨτϊκίαπ. δγδίοτα ἵπ 8, 9, απά 1ν. ].--- 

(«Μοςϊαίος :. Α5 πο οτἱσίπα] πιοβϊαίου Ῥθίνγοση ἀοᾶ απᾶ πο Ηεῦνον/ς γγα5 

Μορο», Ἡο ὮΥ ἀῑνίπο ἀἰτοσίίοι αρροϊπίοᾶ {ον ἰμὶ5 Ῥιγροςο α Ργὶοςί]ν 5160Ε5- 

6ΙΟΠ, 50 ΠΟΝ ἹΠάοΥ {ιο (1ο5ρο] ΟἨπ]ςέ ἶ5 ιο οπιαο απᾶ οΠ]γ Ῥτορο πιθά]αίογ 

Ῥοαύννοση (ἄοά απιά ιο Ἠπππαη [απη!]γ. Θοο 1. Τίπη. Π. ὅ,----' Τοδέαπηοπέ: ΤΠή5 
Ἰ6 έο δια]. οαςεῖοα] πηθαηίηςσ οἱ διαθήκη, Όπε νγοτά {ον οογοπαπ{ Ῥεῖπσ 

συνβήκη. Βαέ ἵπ ἨἩο]]ομίσῖο «γοσις ἴλο {ΟΥΠ16Υ ἵ5 οοηδίΑΠ{ΙΥ επιρ]ογεά, 

απᾶ ἴἶαί ἶ5 165 πιοαπίησ Ίθγο, Ο6 οοιγ5α, 45 αρρ]ιεᾷ {ο {πο ἀϊδρεηδαί[ίοις 

πηαάο Ὦ}γ ἀοά ν 1ΠΘΠ, Ίο αγο ποῦ {ο Ἰππβσίπθ α ΤΏ6Γο αγγαησοπηθηί 

οβοσίοᾷ Ὦγ οπἰσϊπα]]γ ἱπάερομάεπί Ρανς». Α. τεµσίοις ἀἱδροιδαίίοπ Ισ 
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ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο ΙΗδπεά προπ Ὀοίίεν Ρτοπιϊβο5. ον Ἰ 

8 τόπος. Μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει". 1 ναί Ετδί οουεπαπέ Ἱαᾶ Όσοι {α]{- 
ἰδού, ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ 1655, ἴλεπ 5Ποι]ά πο Ῥ]ασο Ἠανο ὈΏθοι 
συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ, καὶ ΒοιδΗί Του (χε βεοοπά. Έον Απάϊπρ 8 
ἐπὶ τὸν οἶκον Ιούδα διαδήκην καινήν, [αα]έ ναι Έιοπι, Ὦο βα1{μ, Ῥο]μο]ά, 

9 οὐ κατὰ τὴν διαδήκην, ἣν ἐποίησα τοῖς ιο ἆαγ5 οοπηθ, 5α1ξ]ι ἐλο Τιογᾶ, νε 

1 ν]] πιαίκο α ΠοΥ/ οογοπαπ6 γης] 

ἄοά πιαγ οαρ]ϊςῃ η αΠΥ οἳ 5 ογοαίαγος τηιιςέ οτἱσίπαίο γν] Ἰήγηςο]β, 

πά ιο ΙΠΙΡΟΡΟΡ 1{5 ορ]ἰσαΜῖοη5 οἩ έἶλο τοοϊρίοπέ; α]έλοιισ]ι, ἵῃ αοσοτηπποςα{ἴοη 

{ο ἨάπΙΗ Ὑ/οαΚΠΟ55, Ἡς ΤΠΣΥ σταοϊοιΒΙΥ σίνο α ρ]εᾶσο (ἰαί Ίο υγ] βΙΙΠΙ εἶιο 

Ρτοιηϊςρς5 ν/μίοἩ ηο Ἠα5 Ῥεοπ Ῥ]εαδος {ο αίασ] {ο ἴέ, ο οοπαΙίοι οἱ καἱίηρ]ο 

ορεάίσποο {ο {πε Ίαν ψἨΙ Ίο πιαγ Πανο Ἰηςθιίος, Ἔμις 5ο] 4Ἠ 4ΓΓαησθ- 

ΤΙΘΗ{ Ἰα5.5οΠη9 οἱ ο οβδομ/ἶαἱ εἸοπποπίς οἱ α πππίαα]. οονοπαΠζ. Το νγογᾶ 

αΡρεατ5 Πγδί 1η (Πίς ορἰςί]ο ἵπ νἩ, 93, απᾶ ἵη ἱ απᾶ {1ο {ο]]ονγίης οαρίους 

ἵ5 οί /ε(ιιθηί οοσµ1γοηςο. Πο Ῥοίίον εονοπαπί οἳ ἀδρεηδαίίοη Ἠογο βΡοΚοΏ 

οἱ, 15 βαἱᾷ {ο ο οδίαῬ]ἰεμοςᾷ α5 α ανν ἵπ οοπΠΘΟ(Ιοή γη] οίίου Ργοτηῖδο5 (η 

έλοςο ο ιο {οΥπ1οΥ. πο τοεὶς γνογάς 5εθΠη {ο Ἠανο Ῥθοῦ «Ἠοδοι ἴπ ΤοίοΥ- 

εποο {ο ἴοβο ἵη νἩ, 11. Ἔμο Ῥείίου Ρτοπηϊδος αγο ἀοι]ρί]οςς έιο5ο οἱ “« ]1{ς 

8Π4 ΙπιπιογίαΠ(γ νγΠπίεἩ Ίανο Ῥουι Ῥτουισηί {ο σέ (γοισ] ἴἶιο 6οερο],” 

(ὁ Τΐπι, 1. 10) ἄιο Ῥτοπηϊδος οἱ ογετ]αρίῖης »α]ναίίοη (Ἠποιιση Οµηςί. Το 

Μοβαῖο ἀἱδρεηραίίοπ οῇ 1ΐδε]{ Ἰαά ποπο 5ο. 5 5αποίῖοις γ/ογο {οΠΙΡΟΤΑ]. 

Τ]ιο οχρεσίαίῖοπ. ο {αΐέατο {ο]ἱοΙόγ, οχἰρίης ἵπ νατίοις 4οσγοςς 4ΠΠΟΠς {ο 

ΠΊΘΙΗΡΘΥ5 ΟΡ {ο οἱά Ίεσα] οονοπαΠί, οτἱσἰπαίοά απίογίου {ο 16, οχἰδίεᾷ Ἱπάς- 

Ρομάοπ(]γ οἱ 16, απά γν/ας ἵη ἃ πποᾶδΙτο Ιάοπέϊσοα] γη] Ὅλαί οἳ ιο (.οβρο]. 

Ἱ--19. Ἰπ αοοοτάαησο ψ{] ιο Ἰα56 τοπιατ]ς 15 {ο ]άησιασο (λαί {ο]]ονγς. 

Τπο (λοαρΏί ἵη πο Τι νουςο ἶ5 {πο βαΠπο α5 ἶ5 οἸβεγν]ογο δίαΐοά, (5οο ο νΙ], 

11) πατπε]γ, {ο Ἱπαάσφιιαογ οἱ πο Ίαν. « Εἰπάϊπσ (]) το]αίος {ο ἴἶια 

Ίαν. Της ἶ5 ον]άοπέ Ποπ 15 ορπηοοίίοη. νηι [αα](]εςς Ππππιθάἰα{ο]γ 
Ρτεσεβπς, απά αἶδο {Ποπα ἴο Γποῦ (λαί ο ρογίῖοι οἱ «}ετοπιίαΙ Ίονα αιιοίοά 

οοπ{αἵπ5 πο 6ΦΠΡΗΥ6 εχεορί πγλαί ἵ5 Ἱπιρ]εά η α 5ποτί οἰαιςο 1π ἴλο Θί1 νογ»ο. 

Όπ ιο οοπίτανγ, 16 15 οματασίοτίζεὰ (τοισ]οιί ὮΥ ιο Ῥτοπαίςο οἱ α ηΊοτθ 

βρὶηια] ἀἱδροηδαίίοη, ἴο Ἱπβμσπςο οἳ νγπίο 5ποι]ά ο Ἱπίοτηα] απᾶ σοπονα]. 

ου «ου. χακί. 91--94, απά «οπιρᾶτο Ἐοῖς, χὶ. 19, χκχν]. 26, 97. ΈΤ]ο ρνορ]-- 

66Υ Ἠογο αιιοίοᾷ το[οΥ5 {ο {1ο (ο5ρο] α5 οσίαρ]]δ]ιοά ὮΥ ιο Μοαβρίαα, Τί Ίας 

Ῥοεῃ 5αϊά {ο το]αίο {ο ἱπιρτονοεπιοπί 1η Όπα τε]ὶσίοιις οοπᾶἰέῖοπ οἱ | ουγ5 απᾶ 

Τεγασ]]έος αβίιον 1ο Βαβγ]οπίαπ οαρϊνΙ(γ. Ῥπί απΥ 5αοἩ αἰίοπηρί {ο οχρ]αϊπ 

Ώιο ΡΡΟΡΠΕΟΥ ἵ5 1416, 5 ΠἨϊ5ίοτγ εκ] δ]ῖ5 πο οοπᾶΙ(ίοη ΟΡ ἴο Ροορ]ο αἱ αἲ] οοἵ- 

ταδροπά]ης νι πο ἀοδοτρίίοη σἵνοι. ΤΗϊ5 Ἰον/ονον νοι]ά Ῥο οἱ Π]ο 

νγοϊσηό ν(Ἡ ιο οἶα»ς οἳ Ἱπίοτρτοίενς α]]αᾶεἆ ἔο, νο ννοι]ά ποί Ποδιίκίο {ο 

αὐτίριίο ιο Ῥτορ]μοί” τορτοδομία{ἶοι {ο ονοτ]οαίοά ἹπιασίπαίίοἩ, απᾶ {ο 

τοφατά ἴἶο τοβι]έ α5 Ῥγονίησ Πΐς τοι. Το Ἰαησιασο Ι5ε], Ἰονγδνοτ, 

ΡΙαἶπΙγ 5πον;5 ἐμαί 16 5 πού απ Ιπιργονοπηοπέ οἱ απ ο] δίαίο οἱ πρ», Ῥας 
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ιο Ἡοιβο οἱ Ίβγαεὶ απᾶ σέ] {πο 

Ἠοιςαο οἳ {πάαλμ: πο αοοοτᾶϊπςσ {ο 
Έα εονεπαπί {λαί 1 πιαᾶο ννῖθ]ι ἐ]ιοῖγ 

{αίλοτς ἵπ {λε ἆαγ νετ 1 (οοῖς ἔΊποπι 

Ὦγ (ινε Ἰαπά {ο Ἰοαά ἔἶποπι οι{ οῇ έλα 

Ἰαπά οἳ Ἠργρί; Ώοσπαςο {1ογ οοπ- 
πασά ποί ἵπ πΙΥ ϱονοπαπέ, απᾶ 1 

τορατάσᾶ {Ίεπι πο, εαϊ(Ἡ ιο Τ,οτά. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΕἘΥ ον ΤΗΕ 

πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου 

µου τῆς χειρὸς αὐτῶν, ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς 

ἐκ γῆς Αἰγύπτου": ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέ- 

µειναν ἐκ τῇ διαδήκῃ µου, κἀγὼ ἢμέ- 

λησα αὐτῶν, λέγει κύριο. "Ότι αὕτη 

ᾗ διαθήκη, ἣν διαθήσοµαι τῷ οἴκῳ Ἴσ- 

ραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει 

κύριος, διδοὺς νόμους µου εἰς τὴν διά- 

10 

10 Του ΕΙ5 ἐς ἔλο οονοπαπί (ιαί 1 ν]] 

πια] ΥγΙ(Ἡ {1ο Ποιςο οἱ ]ςτας] α[ίαον 

ἔποβε ἆαγβ, ρα] 1ο Τιοτά: 1 νι] 

ριΐ πιγ Ίαν Ιπίο ἐπαῖς παπά, απά 
Ὑνγ]έο {ποπι Ἱηπ {αῖν Ἠεατί; απἆ Ι 

νοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν 

ἐπιγράψω αὐτούς' καὶ ἔσομαι αὐτοῖς 

Ώια Ἰπίγοβιοβίοη οἱ α που; απᾶ Ῥοΐίετ το]]σῖοις 5γείοπι, ψ]ο] ἶ5 {1ο (ορίο οϐ 

Απά Ιπᾶεαά {(ίς Ίιας Ώσοι {εί Ὦγ 5οπιο οί {πα γ]ςοδί οἳ {ιο 

«Γ.ουγ]δῃ ντῖίους, ποννΠ]θίαπά]πσ {ιο απνν]ήησηοςς οῇ οοτίαϊη απποης {ατα 

{ο αἀπαῖέ ιο ἐγα( οἩ {1ἱ5 5α]οοῦ, 

Τη οοπΠγπιαξίοη οῇ έλα γαπιατ]ς ]αδέ τηαᾶο, [ αιοίο {ΓοΠ1 (νο ἀῑδήπσιήθ]ιοά 

Ἠεβρτοαν; Ἡτ]ίους. Τ]ο βγεί αἀπη]ςείοη 15 σῖνοι ὮΥ Το]αο]ς ἵη Ἠΐς ΟΟΠΙΠΙΕΗ- 

{αγγ οἨ ο Ἠορτοενς ἵπ Ἴοο,, ᾖοπα α γγοτ]ς Οἱ ἨΑΛΒΗΙ ῇΟ8ΕΡΗ Α1βο οῇ {ια 

1541 οοηίἩτΥ, οπε]οᾶ Ἠουπάαίίοης ο8 {ιο ονήςα Ταν. ἘΤϊς Ιπίε]]]σοπέ 

απί]ογ τοπηαγ]κ5 ας {ο]]ουνς :----- οη (ἀἄοᾷ σατο {1ο Ίαν, Ἡο Κουν λαί Ομῑς 

{οτπα ο ο πομίῖο Ίνας »βΠοϊοηί {οΥ α οργίαϊη Ῥοτίοςᾶ υ]]οµ Ἠῖς γνδάοπα νά 

Πχοᾶ, {ο ρτεραγο {Ἴοςο γιο τοσαϊνοαά Ι6, απά Ιπο]ίπο ἐΠοῖτ παϊηᾶς {ο αἀπιῖί ιο 

εοσοπά {ουπ, α]ίποισ] αοά Ἠας τογνοα]εᾷ {ὶς {ο πο ΤηΒΗ. 1 κο α ῬΡ]γβίοίαη, 

Νο ργοδοτῖρος α ἀῑσί {ο Ἠῖς ραϊοπί απ(Ι] α οοτίαϊπ Ῥοτῖοᾶ, ὙΥΠΙ6Ἠ ο Κπιονγς 

Ῥαϐ νΠΙοἩ Ίο ἆοος πού {ο]] ἄιο ραϊοπίς νλαοπ Ἰούγονον {ο έἴπηο ἵ5 αἱ Παπά 

ἵη ὙνλΙοἩ Όλο εἶο]ς ΠΠ ἶ5 {ο ΤΟΟΟΝΟΣ, {πο ΡΗγΡΙοῖαη «ΠΏαπσες Ἠϊς ἀῑαί, Ρρογπχ]ί5 

να Ὡο Ἰαᾶ Γοτριάάσπ απᾶ Γογρίάς ναί Ἡο Ἰαᾶ Ῥογπηϊεᾶ. Ἔπο ραίϊοπέ 

πθοά ποῦ Όποη νοπᾶον αἲ ΟΠ. Τέ τοβοπιβ]ο5 {Πο ΤΠΑΠΠΟΥ ΤΠ ψγηῖοὮ πο 

{οασμος οοπάποί5 Ἠϊπηδο]{ (ουνατάς Πὶς Ραρ]], {ο Ὑ]οπα αἲ ιο Ῥοσίηπίπσ ο 

σῖνος 4Π 645Υ απά οοπηρτε]οηςίρ]ο Ί656οΠ, ΠΠ{1] ο Ίας σγαάια]]γ αοοιδίοπιθᾶ 

Ἠϊτα {ο Ιπδίγισίίοη, ΨΥΕΠ ο Ἰομάς Πῖπα αρ {ο α Ἠϊσμοτ απά πιοτο ἀῑπποι]έ 

Ρίασο... Το ΟΠτὶδίίαπ τοβάσυ γΥΙ]] τοσατὰ (μὶ α5 ο οοΙΩΠΙΘΗύ ΟΠ {Πο ΑΡος- 
1675 Ἰαησυασο: “πο Ίαν ας ος 5ομοο]πηαδίου {ο Ῥτίης τ15 απίο ϱἨπίεί, 

αα]. ΠΠ. 4. Ἔἶα οὔ]ον ραδ5ασο ἵ5 α αιοίαθίοη {οπΏ {16 πο Ίεδε οο]εργαίοᾶ 
ΑΡατβραποα], οοπηπιοηίπσ ΟἨ {πο Ἱνοτὰς οἱ ο ογοτηῖαα: ὁ Της ἀοο]αταίίοι 

εἶιονν5 ἴῑιαί, ἴπ ο έἴτηο οἳ ιο βιίαγο τοδσταρίίοη, (οά ν]] σἶνο {ο Πὶς ροο- 

Ρίο α Ίισιυ Ίαιυ, οἴ]εγ απιά αἱ[[ογεπί Γγοηι ἐλαί τω]ιίοῖν 10ο (ποιο) λανο.. Τε 18 

Ππροφβίρ]α πού {ο Ῥογοσῖνο Ἠον) Ρρογβοοί]γ Ομῖς αἀπλὶρίοι εοϊηοῖᾶςς γνϊίἩ (]ια 

νίον; Ργοβοπίαᾶ Ιπ (Ίο ορίδίο. Ἠον Ἰαπιοπίαβ]ο {ιαί (ο ΒραπΙδΗ Παρί 

Ίοι]ά αάά πο τοππατ]κ« ναί Ἱππησαϊαίε]ν {οΠοννς: “Βιας (5 15 τερισπαπό 

{ο ιο βαπάαπποπία]. Ῥτϊπαῖρ]ο ὙνΠίοἩ Ίνα Ῥομενο, (αί ιο Ίαγν 15 ρετρείια] 

ἀἱδοοιΙΙς6. 
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εἰς Θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µοι εἰς ἨΙΙ Ὦο {ο ἔἼοπ α ἀοἆ, απἆ (λεν 

11 λαόν. Καὶ οὗ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος ΠΒΙΙ Ὦο {ο πηο ἃ ῬοοΡ]α; απά {ου 11 

τὸν πολίτην αὑτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν λλα]] ποέ {οαο]ι 6ΥΕΥΥ πιαΠ Ἠΐ5 πεϊσ]- 

ἀδελφὸν αὑτοῦ, λέγων: γνῶδι τὸν κύ- Ῥοιχ, απᾶ 6Υ6ΥΥ πιαη 5 Τγοί]λογ, 
ριον" «ὅτι πάντες εἰδήσουσί µε ἀπὸ δΑΥΙΠΡ, Ἐπονυ ο Τοτᾶ; Ίος αἱ 

19 μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν. Ὅτι λα] πουν πο, {οπι {Ἡο Ἰεαδέ {ο 
ἴλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ ια στουίοδί: Του 1 ν]] Ῥο ππετοῖ- 12 

τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν Τα] {ο Εχεῖτ απτὶσΗ{εοαδηςΒ», απᾶά 

Ειεῖγ βἶπ5 απἆ (]ιοῖγ ΙπΙα ια 1ες 1 1 

απᾶ Ππηπωπίαρ]ο.. Οπο ποι]ά (]π]ς ἐἶναξ α 5εηβῖθ]ο απά οαηᾶῖᾶ τοῖπά γγου]ά 
ἠιοτείοτα {οο] οοπηρο]]εά {ο ἀοαρέ, παίματ 8ο α 5αρροδοᾶ ΓιπάαπποηίαΙ 

Ρτϊπαῖρ]ε Ία5δ αΏΥ Ῥείίέοτ 5αρροτύ ίμαπ Ίοπσ οἸοτίς]οά Ῥργε]αᾶϊος." 

6Τ (οοἰς πετω ὮΥ ιο Ἰωπαά |. Της ἶς α Ὀοαπθϊ{α] Πσατο οχριθβείνο οϐ 

Όιο ἰεπάοτεςδί αΠεοίίοη. 1Τὲ 5 ἄτανπι Γοπι πο ϱατο οϐ α Ῥατοπί οτ Κἰπά 

πυχςο ἀθνοίίπς αἰέοπίῖοπ {ο α γα] ομί]ά, γΥπο τοφπῖτος {ο Ῥο {ακεπ ὮΥ ιο 

Ἠαπά, απά αββῖσίοά ἵη 1695 {εερ]ο οπάσανοιτ5 {ο Ὑγα]κ. Ίο Ἰανο {ιο 5απ1ο 

1άθα ἵη 1 Τ]μαῬς. Π. Ἴ, “Ίο Ὕετο σοπί]ο 4πποησ γοι, 6Υεη ἂ5 α ἨΙΥ5Ο 
ολοτίθ]οίἩ οι ομἱ]άτοπ..  Α]5ο ἵπ ία Ιπίτοάιοίῖοη οἳ δέ. Ῥε])9 ἀἴδοοιγ5ο 
η {πο Ὀγπασοσιο οἱ ΡΙδίάϊα, αἰίλποιισ]ι 16 ἄοες ποῦ 4ρροατ 1π {1ο τοοοῖϊνοᾶ 

Ετεοὶς {οχί, Αοΐς χΙΠ. 186. Α «Ἠαπσο οἳ α εἴησ]ο Ιείοτ, απά οπο ΟΕ 1ο 

54Τη6 ΟΓΡ4Π α5 {Παί οΠαησεά, αἰίετς πο πιθαπίπσ {γοπα ϱ εαβοτοᾶ (λοίγ τηαη- 

ΠΘΥ5; α5 6 αρρεατς ἵπ ος Εηρ]ϊει {παπφ]αίΙοΠ, {ο ΄ΜεπάοτΙγ οπετῖσμοᾶ 

Ώπετη. Τηϊΐ5 «μαπσο ἶ5 5ηδίαἰηθᾶ ὮΥ {ο 5ίτοησεςί οχίοτπα] αἰποτῖίγ, απᾶ 

Όιο Ἰαησαασο ἵπ Ώειἱ, Ἱ, 91 1η πο Βερίπασίπ 5εησίμοης ιο εν]άσηος ἵπ 

φαρρογίύ ο6 16. πο τοαάοετ ουν] ποῦ ΓΗ] {ο τοιπατ]ς {1ο ἀἴῄετοπος Ῥαίνγεοι 

Όιο πηοαπῖπσ ΟΕ {ιο οχρΓΘΒΡΙΟΠ Ίοτο οπιρ]ογοαᾶ απᾶ ἐμαί ἵπ Ἐσοκῖε], « Τ Ηιοά 
αρ ΠΙΥ Παπᾶ {ο {πεπι,) κκ. ὅ, ϐ, 150, 955 νηῖο]ι ἵς εφιϊνα]επί {ο 5οατῖπς, 

Όλο ταϊςίησ οῇ ίπο Ἠαπᾶ Ῥοαῖηπσ δια] ἴη {αίίπσ απ οαί]μ.-----' Απά Τ τοσαγάεά 

Ώιεπα ποῦ:”. Τμο Αρορί]ο Ἠετο α5 σεπογα]]ν οἰδονπετο Γο]]ου5 πο Βορίιιᾶ- 
αἶπί, Τπο Πέετα] (ταπς]αθῖοη οἱ ία Ἠερτονν 15:  ποισ]ι Τ γγας α παδραπά 

{ο Όπετη.. Τε Ἰας Ῥοεῃ οοπ]οσίατοά {αῦ 1ο (ταε]ς αηδ]αίοτς τοβᾶ {πο {οχό 

5οπιογ]ιαί ἀῑΠετοπί]γ, Πανῖπσ Ἰπ ἐ]οίγ οορίο5 ἴπο σαὐέατα] οἶεί Ἰηδίοαά ος 

αγἰπ. ΙΤ Ἰας αἶδο Ῥαεπ 5αἱά Ῥοῦι Ὦγ «/οὐγῖδα απᾶ ΟἨτὶσίαπ οαχροδί{οτ», (παί 

8ΟΠ106 51ΟΠ Ἰάθα α5 {ΠεΥ Ἠανο σίνεη 1ΠαΥ ο ἀετῖνθοᾶ 6Υαπ Βοτη {ο Ῥγοςεηῦ 

Ἠερτοανγ ἰοχέ; απά 1 Ομ Ὦε 5ο, 16 5ποι]ά 5ιασσος5ύ α οαΜοη {ο οτῖέῖος πού 

{ο αἰίοι (ια Μαφοτοίῖο τοπᾶϊπσ οχοερίέ π οχίτοπιθ 61565. ἈῬιέ μαι ιο 

οπἰσίπα] γγογᾶ τεπάσγεά, “ΟΙ νγα5 α Ἱαςραπά” ομπ Ρ68Υ 510Ἠ α 56η59, ἵ5 ἀεπῖεά 
Ὦγ Ἡοπσδίοηρετς, απᾶ αρρατοπ{]γ οπ σοοά στοιπᾶς. 6ο Πὶ5 ΟΠΠϊδίο]οςσγ, 

Κεῖ(]ι (γαπβ]αίίοη, γο]. ΠΠ, Ρ. 976-980. Ας ἴπο τε]εναπογ ο ἴλο αποία{ῖοῃ 

{ο ἴ]ιο απί]ιοι”5 Ρυγροςο ἆοοα ποῦ αἱ α]] ἀοροπά οἩ ἴἶιο αοοιταογ οῇ έπο (ἄτοε]κ 

νοιξίοἩ Ἠθγο οπιρ]ογαά ἵπ {Πί5 ρατίῖοι]ατ ἐοχέ, 18 ἵς πΠΠΕΟΘΕΡΗΣΥ {ο ἀθίεπά 

”. 59ο Ζεν ἘαῦΡί6Β, Ρ. 196. 
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19 ΤΕεΠΙΕΠΙΡΟΣ ΠΟ ποιο. 1π (αί Ίο αὐτῶν οὐ μὴ μνησδῶ ἔτι. Ἐν τῶ λέ- 18 

βα1{(Ἡ, Α που οουσλώιέ, Ἱιο Ἱιαίπ Ἅγειν, καινήν' πεπαλαίωκε τὴν πρώτην΄ 

πιαᾶο {ο Πγεί οἷά. ἨΝοι (ἶαί τὸ δὲ παλαιούµενον καὶ γηράσκον ἐγ- 
νῖο] ἀοοαγεί]λ απἆ γγαχείμ οἰά ἱδ γὺς ἀφανισμοῦ. 

τθαάγ {ο γαπῖδῃ αἵπαγ. Ἐἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη δικαιώ- ΙΧ. 

ΙΧ. ΊΤΠεῃ νοτῖ]γ (ἶιο Βγδί οουοπαπέ Ἠαᾶ µατα λατρείας, τό τε ἅγιον κοσµικόν. 
αἱ5ο οτάίπαποθ οἱ ἀϊνιπο 5οὐν166, απά 

Πέ ΑΙ] ϱΠα]] Ίσιον; πηο, ὧο, Τμῖν τηαγ οἶί]οτ Ῥε α Ῥτοδϊοίϊοπ οὗ α ΦεΙ- 

εγαζ εχίοηθῖοη οἱ Οµτείαπ Κπον]εάσο, ἵπ ΥΠΙΟΠ ο.5ο αἰζ ππαδί Ῥο απάςτ- 

είοοᾶ ψῖθ εαἴίαδ]ο Ἡπηϊίαίίοις, ας ἵ5 πδια]: οἳ Ι6 τιαγ αχρτοθς τπζυογδαζιέγ. 

Η/ κο, ἴιο ΡγορΙθογ γν] Ῥο ουπηπ]αίῖνο, ἵπ ρατί αἰγοαᾶγ υοτ]βοά Ῥιΐ Ἠογο- 

αῇίου {ο Ῥε Επ]]γ αοοοπαρ]ῃςῃοά.---Τμο επίῖτο ορ]ϊνίοπ οὗ αἶης ἵ5 {ο ογονπηῖησ 

Ροϊπί οϐ ιο Ῥτοβϊοίίοη, απᾶ 15 α{ιογνγανάς τείοττοά {ο Ὦ} οι απίΠοΥ 5 α 

Ῥ]ορρῖης αἰίαίπαρ]α οπ]γ {πτοισι Οµγ]ςέ, 
19. πο αρρ]οαίίομ οῇ {ο ἴογπι πεω {ο ἴπο Ῥείίετ ἀἱερεηδαίίοη 5ις- 

σοςί5 {ιο τοτηατ]ς ἵπ {Πὶ5 νογεο, Τ]μο Ῥτορπεί {οτοβργ Ἱπιρ]ας (λαί (ο 

{ΟΓΠΗΘΥ Παᾶ στον οἷά; απᾶ, κο απ΄ απἰϊαιαίεά απά πογη-οις (Π]πα, ν.5 

αρρτοαςβίης 165 βπαΙ ἀἰδ5ο]αίϊοῃ. 

Ικ. 1. Ὃνν, “ιο” οἱ {ᾖογε[ογο, ΤΠΑΥ Ῥε οοππθοίθά ψΙίἩ {πο Ῥτεοεάῖησ 

νεο. ἩἨανίησ 5Ροκοη ο{ ίμο οἱά ἀἱδροπδαίίοη 5 ἆοπε αΔΥ, ἴο απί]ιος 

1ΙΏ8Υ ΠΟΥ ΠΠΘΠ{ΙΟΠ 1{5 τε]ϊσίοις αρρ]ίαποος α5 (λίπσς νῖοἩ 16 οηςθ Ῥοβδοςσοἆ, 

Ῥιέ Ισ] ατα πο Ίποτο ΙΠ οχἰδίοποο. Επί πηοδύ Ῥτοβαβ]γ Ιί5δ Ἰοσϊσα] οοἩ- 

πθοίἶοἩ 15 ψΙ(1 {ο 1άεα οχριοδδοᾶ ἵπ υΠ], ὅ, ΠαΤΩΘΙΥ, (πα πο ἀἱδρεπδαίίοι 

γγα5 α τεργοδοπία{]οπ οἱ ία {πέατα, α5 ἵη 0Π5 ολαρίος 16 15 πιοτο ΓΙΗ1Υ ἆθνε]- 

ορεά. 1Ιὲ να ἱγρίοαί ἵπ 15 οματασίατ, απά {μεγείοτε Ἠα5 εοιτεδρομάἶπα 

αΥΤαἨσ6ΠθΠί5 απᾶ 5ογνίσος. Τη ἴ]ο ΕπσΙίδῃ {πο ννογά οουεπαπέ ἶ5 οχοσοίἶσα], 

απᾶ Ία5 Ῥουι αᾶάεᾶ Ὦ} ἴἶπα (αηβιαίους. Τ]ο τοπάϊπσ σκηνή ἶ5 ποῖ σοπα]πο, 

απά {ο αἀ]θοίίνο “ης το]αίος {ο ιο ἀἱδρεηδαίίοπ Ῥείοτο πηοηίϊοπαᾶ. 

6 Α νοτ]ά]γ βαποατΥ :). Πίοτα]γ, ! ιο βαποίΙατΥ, α νοτ]άΙγ οπο. 
Ῥϊδμορ Μιά ά]είοη, ἵπ Πὶ5 γγοτ]ς οἩ {ο (ἄτοσίς Ατίϊοιο, τηαϊη{αϊης (λαί χοσµικόν 

ἵ Έιο που απά ἅγιον {ο αἀ]εσίῖνο, απά Οπαῦ ιο πησαηίπς ἶδ “ ΠοΙγ 5Ρ]ε- 
ἄοιν.. Ῥαΐ 5 ἶ5 απ]έο Ιπιρτοβαβ]ο, 45 πο σοοᾷ ΤΟΒΣΟΠ ΟΠ Ῥο σίνει νΊγ 

Ώιο απίμος εΠοι]ά 5ο α Ἰναδοἰπίοα] ποιη πηαάο πρ {Γοπα α (ἄγθε]ς αἀ]εοίῖνο, 

ν/θη πο (ἀτοσὶς ]αησιασο πγου]ᾶ 5ο τοβάΙ]γ Ίανο 5αρρ]ϊεά Πῖτα νι α 51 τα- 

Ῥ]ο νγογά {ο οχρτοςς {1ο ΙἹπίοπάσθά Ἰάθα. Βεοδίάες, ιο αἀ]εσίϊνο “' ποτ]ά]γ” 8 

ον]άσπί]γ ἵπ οοπίγαΚΙδήποίίοπ {ο “ Ποανοπ]γ”) απά «πού τπαᾶο γα Παπάς” Ἱπ 

ν5. 29, 4. - Τμο βαποίπατγ”. ἵδ, πιοδύ Ρτοραβ]γ, α σοποτα] {6ΥΠα ΟΟΠΠΡΤΘ- 

Ἠοπά]πσ {πα ΠοΙγ Ῥ]αςο απά ιο πιοδύ Ἰο]γ, (πο ἵετηρ]ο, ο ταίμον ἵπ (Πί5 

οοπΠαο(ΙοΠ, ἴπο {αῬεγπασ]ο Ῥγοροτ]γ 5ο οα]]εά, οχο]αβῖνο οἳ 165 οπίου οοιγί5, 

Ῥιΐ ν/ιγ 15 16 φαῖᾷ {ο ο « ννοτ]ά]γ 2 ΤΕ Όιο απί]ου οϐ {15 ορὶεί]ο Ἰιαὰά Ώδσπ 
Ώιο παγγονη-ηΙηᾶοᾷ ον, Ὠαηέίης αρ {αγ-[οίομοᾶ απά αηδαρροτίοά απα]οσῖας, 
βι6Ἡ ας {οβο ἸΥΠίοἩ αρουπᾶ ἵπ έλα 5ο-σα]]οᾶά ορῖςί]ο ο{ Βατπαβας, πο γγοπ]ά 

οασοτ]γ Ἰανο επωρταςθᾶ 5ο {ανοιταβ]ο απ ορροτίπΙ(γ α5 ἵ6 Ίοτο Ῥγοδοηίοάἁ 
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9 Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσδη ἡ πρώτη, ἐν α νπον]ᾶ]γ βαποίπαχγ. ΈοΥ ἔἶιογο να 2 

{ο Ιπάπ]σο ΐς Ἱπιασίπαίίοη. Τη ἐαῦ οᾳδο, νο 5οι]ά πάσι Ρ{οά]γ Ίανο Παά 
ΒΟΠ16 ΙΓ πού α]] οἳ πο οχίγανασαποος ΟΡ 1 οδερβα5 απά Ἐμΐο, απά Ῥογ]μαρς, 

οἱ ἴιο οατ]ῖοτ Παβθϊος. « οδορ]ι5δ οπΙρΙογς Πΐ5 ον βΥπαῦο]ίσα] οχροδΙῖοπ5 

85 Όιο στοιπά οἱ α οιἱοσγ οἩ ΆΊοβος. Ἔ]ιο πο] {πβοτηασ]ο Ίο ἀῑνίάος Ἱπίο 

Όιτος Ῥατίς, νο ο γίο] Ύπατο {ΟΥ ιο Ῥτϊοςί5 ἴπ σοποτα] απά ϱΟΠΙΠΙΟΠ {9 

1]. Τ]ιοςδαο τορτοδεηί ἴιο οαγί] απἆ ἴπο 5οα. Ίο τοίοι5 {ο ἴἶο Ἰοἱγ Ρ]αςο, 

ΝΠΙΟΠ, οἶί]λοι ΡΥ απ Ιπαᾶνοτίοπος ο ἵη ογάδγ {ο οπαΡ]ο Πίπα {ο οαΥΤΥ οι! 5 

4ἨΒΙΟΡΥ, Πο 5οραταίος Ιπίο (νο Ρρατίς, (ποισῃ 16 γτας αἰ] οπο τουπα {νήσο 88 

Ίαγσο α5 {1ο πηοδέ Ἠο]γ. Τ]ιο (νγο]νο Ίοανος ο ιο 5Ί1ού; ρτοας ἀαποίο (ἶα 

Όπε]να αποπί]ς οἳ ο ουν. [6 νοι]ά Ὄο ἀῑβιοι]έ {ο ἴπαςο ΑΠΥ αΠθ]οσγ 

οχοερί ἵπ ἴπο πππρου. Τ]Πο 86Υ6Π Ι4Π1ῤ5 οἱ πο οαπά]αςίϊο]ς ἀοποίο (ο 

8οΥοη Ρ]αποίς. Πο νοῖ] πνουοπ γγῖέι {ους ἀῑβετοπί]γ οοἱοτεά πηφίοτῖα]5 τερτο- 

8οηί5 {ιο {οιν ο]οτηθηί5: ἴλο πο ἶ5 ο οατί]ι ΥνΥΠΙοἩ Ῥτοάισος βαχ; {ο 

Ῥυτρίο {ο .οα, {Τοπ ἴο οοἼοιτ οἱ ἴιο Ῥ]οοᾶ ος πο οοσ1ς-Π5α: {1ο νἷο]οῦ 

8ηά 5οατ]εί πο αἲγ απά ᾖγοι Ἔμο τεαάετ ὙΠο 5 Ἱπο]ποά {ο οχαιηῖπο 

ΠΙΑΥ 5ο6 ΤΩΙΟΙ Τποτο πηθίίου ος α]]γ οαϊ(γίησ. ΟἸοπιοπί οἳ Α]οχαπαάτία 

85ο 8ΡοαΚ5 {ο {ο 81ο Ῥιγροδο ἵπ Πὶ5 Βίτοπηαία, ΠΑΡ. ν. ρ. 565, ας 

Ὀγ]ρυνς. Τμο]ιοῖς ἵπ Ἠΐ5 ποίο οἩ. ἴἶο οἰσιίῃ ναι οἱ ἐπὶ οἸμαρίου, 

σῖνος α Ὀτίο[ κίαίοπιοπύ οῇ ο αἱ]οσοτῖσα] Ἱποτρτοίαίίοι οἱ Ῥ]ί]ο απ 

ολοι». (Οατάϊπα] Ἠπσο Ἱπάι]σος ἵη {πο 5ατηο 5ίταίπ. Το τοαᾶον υγ] 

εοτίαϊπ]γ ο ατηιιδοᾷ ὮΥ τοβάίπα, απά τπαΥγ Ῥο Ἱηδίτισίοά Ὦγ τοβοσίῖπσ οἩἨ, 

Όλο αποίαΊοη (μαί {οοννθ, Το Πο]γ Ῥ]ασο φἰσηῖῃος (ο «Ἠατο]. τα ίαπε, 

ου ιο 5ο] ἵπ 195 ργοςοηῦ πηῄκογαΡ]ο 5ίαίο ο οχί]ο. Τ]ο Ἰο]γ οϐ Πο]ίος εἶσ- 

πἶῃος {πο «Ἠιτο]ι αἰαπιρμαπῦ ΟΥ ἴμο εοα] τοϊσηῖης γι ΟἨπὶςί Ἠο ἴποι 

Ῥγουθροάς {ο ἀτανγ οαύ απα]οσῖο5 οἱ α (πὈογπασ]ο οἨ {οπῦ γι ἴιο οππιγοῇ, 

«Τε ο. Ῥο οαγτ]οᾷ {Τοπ Ῥ]ασο {ο Ῥίασο; απά ἴλο οματοι αἄναποον βοτα 

νἱιτίμο {ο νἱτίμο. Τη Οίς έοηί, γΥΠΙοΏ 15 πο οἨαγο]ι, Βίδοτα ἶ5 Ῥιί {ο ἆθαί], 

Όιαί ἵ5 ιο Τον]], ΡΥ ιο πα] οἱ ἀῑνίπο Ῥονγετ απᾶ ο Ἠαπητηου οῇ ἀῑνίπο 

Παρε]]αίοηῃ. ΤΠο (πβοτηασ]ο Ία5 Υατίοις 5Κίη5; ἴμο τος βἰσηίβος {1ο τηατ- 

ΥΤ5, ιο Ἠγασϊπία {1ο οΟΠ{ΕΡΦΟΤ5, ἴιο οπτίαϊης {1ο νϊτσίης, απιά ἴἶιο «ΟΒΥΡΟΓ 

εονοτίηρς {ο ροηϊίοηίς.”. Τα νο Ἠαγο ἴἶιο οππά]οβίῖοῖς, ἴ]ιο {πθ]ο οἳ 5ου; 
Ῥτοσϐ, απά {ιο α]ίατ οἱ ἵπσσηβα, Ι]κεπες {ο πο Ῥοσίηπους, ἔλο ππογο αἀναποσᾶ, ) 

απά ια τηοτο Ῥεγίοσί ἴη πο οματοῃ. Τ]οςο ασαίη ατα αἀπιρταίοά Ὦγ Τμιζα- 

τας, Ματίμα απά Μανγ (1) «Ἱμασατας, γιο τίδος {ποιη ἀἆατ]κηοςς {ο σέ, 

ἀοποίος {ιο Ῥοπίέοπί5 ΟΥ {ιοβθο ἵπ απ Ἱπαρίοπε φίαΐο, νο Ἰοσᾷ ἔῑιο οαηά]ο- 

5{1οκ οἱ ἀῑνίπο Παπιπαίοης Ματί]μα οἰσηίβος έλα πιοτο αἀναηποσᾷ απά ασἱΐνο, 

Νο 5εῦ ουί α (πρι {ου {ιο Τιονά απά τοίοςα Ἠΐπα ἵπ Ἠΐ Ῥοου πποπα ους; 

οπᾷ Ματγ 5ΥΠΙΡΟΙΙΖο5 ἴ]ο Ῥον[εσί απά οοπέοπηρ]αίῖνο Ομεϊκίίανς, νο οῇοτ 

Πεπηδε]νος {ο ἄοά ἵπ βυγεείμος» οῇ οἆοιχ, απᾶ (λογοίοτο ατο «οπιραγος {ο έἶθ 

α]ίαν οἨ ΨΙΟὮ ατοπηβίῖο Ρογίαπιος γγογο Ῥαγησᾶ, Ον οἶξο ἴἶο οππά]οφίίο]ς 

3. Απιηηιιυ, ΤΠ). 1, 6αρ. Υ, ΕάΙί. Πα, ΡΡ. 115, 116. , 
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ἃ, ἴαρογηασ]ε τηαςς, ἴ]ο Βγςέ, γνλογεῖπ ᾖ ἤ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ 

βίας {ου ἀοσίους οῇ {πο ομτο]μ,” ὧο., ὅτο, ὧο, Ἔ]ο γεαᾶσον νο νν]] έακο 

ὕιο (πουῦ]α τπαγ Ππά α ναςί ἆοα] ππογο οῇ {ο 5α1Πο φον οἳ α]οσοτίσα] απᾶ 

Ἱησοπίοις (πβίησ. 1 Ἱο υγ] οππαΙάΙγ απά 5οτ]ουςΙγ απᾶ το]ἱσῖοις]γ οοτη- 

Ρατε 16 η ος Ιπδρίτοά απί]οι’ς τποςί νο απᾶ ΊιοΙγ απᾶ ἀῑσηϊβοα 5σπος, 

Ίο ΊπαΥ Ίοαγη α ρταοῖοα] Ίοβςοι οἱ ἄεορ ἱπιροτί. Τ]ιο απα]οσῖος Βαγηϊκ]ος ἴπ 

Όιίς ορίςί]ο ατα παίπτα] απᾶ Ροϊηί {ο 5οπιθ Ἱπιρονίαπέ (παίΠ, 16 ἶδ ναῖπ {ο 

58Υ (]αί ο απί]λον ἀοος Ππαδε]{ σίνο α ΤΘΠΡΟΠ {ο οπιῆπσ ν/λαῦ Ίο τηϊσ]ι6 

οίμεγν]δο Ἀανο Ῥθυι Ιπο]ῖπεά {ο εκρα(ἰαίο οἨ, ΠΑΙΩΦΙΥ, (μαί Ίο οου]ά τοῦ αἲ 

Ργεβεηί “βροα]ς ραγοπ]ατ]γ” ος ἵη ἀοία]. Ἠαά ο Ῥεοι οπιδισά γη ιο 

θ)]εσοτῖχῖπς ἀἱδροδίίίοη, Ίο γγοι]ά ποῦ Ἠανο Γαῑ]οᾷ {ο Ππᾶ πια, απά. Πὶς 5αῦ- 

Ἱοοῦ νου] ανα σῖνοι Ἠίπα οοσβδίοπ {ο βροα]ς “οί οἱ έλα αῬαπάαποο οἱ ΐ5 

Ἠοαγί,”. Έα τοπηατ]κ5 οῇ Μαιου οἩ ἰλὶς Ρροῖπέ ατο 5ο ]παϊσίοις ἐμαί ονοτΥ 

ἱπίε]]]σοπί Ῥουδοπ ΥΥΙ]] Ῥο σγα(ἰβοά {ο Ῥογιιδο «οπῃ. 

με ιο τοβᾶον οπ]πη]γ οοππραγο (μίς ορςί]ο γη] απγ οἳ ιο Ῥοοίςς, 

:) ον]δ ο Οµηκία, γγηίο] γα οοπ{οςςοά]γ α]]οσοτίσα], απᾶ Τ εἰα] Ῥο νοτγ 

ΙΙΠΕΤ 5ατρτϊδοᾷ 19 Ἠο ἶ5 ποῦ θίτιο]ς γι δοπηείμίησ Ἰπογο {Παπ α ἀἱῄογοποο, 

γι α ἀἰτοσί ορροβίΜίοη Ῥοΐνοση {ποιη. 1 ου] σἶνο ἴνγο Ιηδίπησθς ΤΩΘΥΟΊΥ 

5 Πἰπί5; 0ογ ταϊσμέ Ῥο τοηπ]ρ]]οᾶ Ἱπάσβπϊία]γ. Τμο νυπίετ οἱ ἴιο ερίςί]ο, 

ἵπ α]]ιάἶηςσ {9 (ο {οπΏρΙο ΥΥΟΥΣΗΗΡ, ΤΠΟΠΠΙΟΗΦ ο ομογαὈίτη απιά ἴ]ιο ΠΊΘΤΟΥ 

οαΐ. ΟΡ ἤιοςο ο 5αγ5, Ίο οαηποῦ ΠΟΥ θροα]ς Ῥατίοπ]ατ]γ. Οου]ά αΠΥ 

β]οσοτῖδέ Ἠανο τοδὶσίοὰ ἴ1ο {οππρία{ίοη {ο βρεα]ς τποςδύ ρατί]ου]ατ]γ οἩ έποςθ 

οιρ]οοίς Ἰλοι]ά ποῦ 6ΥοΥγ οἰγοππηξίαηοο ο6 ἐιοί Γουντ απᾶ Ῥοβίῖου Ἠαγο 
{ιτη]κμος ιο {οχί {ου οπά]οβς απα]οσῖας απᾶ βρἰτίια] αρρ]σαίίοηις  ΈΤμο 

πέογ ΟΕ ο ορίφ]ο 5ρεπᾶς α γ]ιο]ο οἹαρίον ππροηπ ἴπο {αἱ οῇ ιο ε]άοτς 

οἳ ιο ο ουδ Ἠπδίοη. Τα {αι ἵς Π]αδίταίοά Ὦγ. Οιοῖν. οοΙΗΤΠΟΠ αοἴς, 

Ώιεῖν οτάἴπατγ ἀαἲ]γ Πἱδίουγ.  ΑῬταματη Ίΐνος ἵπ {θπίδ, απά γναῖί5 {ου 

ἃ 50Η: ἶδ τοιάγ {ο οβεν Ἠϊπι πρ. ὝΤοβος ἵ5 Πὶᾷ ἔΊτεο πποπίης Ὦγ Πὶ5 

Ραγοηί5; Τοῇιςο5 {ο Ῥο οα]]αά {ιο 5οη οἱ ῬΠαταο[”5 ἀθισ]μίογ. ϱοπ]ά απ 

ἱ]εσοτῖδί Ἠανο οπάπτεὰ 5ο] νη]σαν ογοπί5 45 {οσο 1”. Το απί]ος 18815, 
που]ά ιο ποί Ἰανο ατηρ]βεά ο 5αρροβεᾶ ερίτ]ζαα] Ὀοσνίησ οϐ 5ιιοἩ οτα]- 

ΠΑΥΥ οοοΙΙΓ6πϱςς: ϱ Ὑγοι]ά Ἰιο ποῦ Ἰαγο ἀνγε]ί οἨ {ο αἰσπίβοᾶποο ο {11α 

Ἴηαπηος ΟΕ ιο ραἰπίατοης: Ὑγοιι]ά ποῦ οσο αοί οῇ (λαῖν Ίϊνες Ἠανο Ῥεοπ 

αοαίοά α5 τοπιατ]καβ]ο, Ῥούαιςο ἵδ 5 {ο ἴγρο οῇ 5οπηοίΠίησ ἀῑνίπο οἙ 

φοπησίπἰπα Εαέιτοῖ Απά σαεποεγα]]γ Ι6 πΑΥ Ῥο αττησά ἐἶιαῦ Οι] ντο, 

Ἰηδίοιά οῇ 5οοκἰπσ {ον 5μαάονν», ἶ5 Ἱπιρα(ἰοπί οἱ έποπα; Ίο 15 αἱνγαγς ἀοδίτοις 

{ο (απηβ]αίο {Ποπη Ιπίο 5οπποίµίπςσ Ργασθίσα] απιᾶ οὐ ὑρνήία: ο 
Το ταίἩτη {ο {ιο {οχί. Ἔ]ιο ἔουπι ϱ ννου]ά]γ”) 15 ππάοαὈίαᾶ]γ Μαν {ο 

Ώιο ἨΠεῦτενν (αῬογπασ]α ἵπ οτάον {ο ἀσποίο 165 π{ογοτΙγ οοπαρατοᾶ νηθι 

Ὅλαῦ οῇ ΟµμπκαπΙίψ, νπίοµ, Ῥγοροτ]γ 5ροακίπς, ἵδ Ἰάεπίϊοα] η Ἠδανεν 

5 Τμο Ἐρίδί]ο {ο {πο Ἠοβίογνβ; ἰμα Βιιρείαπσο οἱ Τιγσο Τθοίαχθβ. ΒΥγ Ε. Ῥ. Μαυτίσε, Μ. Α, 

1οπάρη, 147, Ρρ. 7, 98. 

ἄ 
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πρόδεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ἅγια. τοδαδ ἴπο οαπᾶἱοβίῖο], απᾶ ἴο {αῦ]ο, 
8 Μετᾶ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασµα σκηνὴ απᾶ {πο βπον- Όγοαςά; νγ]]ο]ι ἶ5 «α]]οά 

4 ἡ λεγομένη ἅγια ἁγίων, χρυσοῦν ἔχουσα ἴλο βαΠοίιαχγ. Απά α[ἴεν ίλο 5ο0- 9 
Βυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς δια- οπᾶ ναι], ἴηο {αῦογπασ]α, νο] 18 

ὑήκης περικεκαλυμμµένην πάντοῦεν χρυ- οα]]εὰ ἴ]ιο Ἱο]αδί οἱ αἰἰ; υν]ῖο]ι Ἰαά 4 

σίῳ, ἐν ᾖ στάµνος χρυσῇ ἔχουσα τὸ {λε ρο]άεπ «6ΠΔΟΙ, απά (ο αγ] οἱ 

. {ο οονοπαπέ ονετ]αῖά τουπά αροιαέ 

1Μ8ο]ί. ΈΠο γοίογοποο5 Ῥοδίογο τηαάο {ο ΥΠ. 6, απά ἴχ. 11, 90, 94, «που (]ῖς 

(ο Ῥο ιο ππεκηίης. Έμο Αρορί]ο οα]]ς 16 υογζαζη, Ῥοσα15ο έἶιο ἠεαυοπιζγ (παί]ι 

γγας Ῥιι6 ἱπιρογ{ίοοί]γ ἸΚποΥΥΠ {ο {ἶιο5ο γ/]λο γγουο αβποσἰαίοἆ γγ]έ]ι 16. Ἐ]κον]ογο 

η ϐ6. Ῥαυ]5 πθησς νο Ίαναο Π]αδίγαίίοπς οἱ ἐς πηθαηϊησ. ἜΤ]μας (ο 

Ρήταςο ἵη (α]αίίαης, “νο οΙεπιοηίς5 ο {λε τοογ{,” Ιάοπεῖσα] νυν] « χο νγοα]ς 

αμᾶ Ὀοσσατ]γ εἰοπποπί5,” ἵν. Ὁ, 9, ἵ οχργοφδῖνο οἱ απ Ἱπιρογίοοί γο]ΙσῖοἩ, 
ομἱεῇΥ οἱ απ οχίογηα] οἰανασίετ, αάαρίοά {ο.:ἱ]ο στοξςοτ, ]ο5ς ρίτέιι] οοπιᾶ- 
ἄομ, απιά (ογοίοιο π α ἆοσγεο Ψοτ]ά!]γ, νγαα]ς, ἐγίβίης, τηογο γιά ἰπιοπές ας 1έ 
Ἡγοτο οἱ το]ίσίοις οἀμοαίίοη. Απά 5ο ἵῃπ Οο]οβείαης, ὅ έλα τιάἹπιοηίς” οἳ 
εἸοπποπίς “ ο ἴἶιο ν'ογ]ά”” ανα ππεγε]γ τίαα] 0ΡΏ86ΓναάΠ665, οχίογπα] θογνίοος 
οἱ τε]ἰσίοι, . 90. 16 15 ποῦ {Ἰογοργ Ἱπιρ]ῖοα (ναί ἴο Ἰοκαῖς γσίαπῃ, 
αἰίποισίι 1π. 15 οββοπί]α] οματασίοτίκίῖος οχίογηκ], ν/α5 {]ογοίογο Ροδίϊνε]γ 
υηνοτίλγς ας οπ]γ ἐλαί 16 ννας Ἱππιρογίοσ, Απά είς Τξ τηαγ Ίηνο Ῥοαφ], 
ψη]]ο αἱ {ιο 5ατηο {ἴπιο 16 γγας {ιο Ῥοςί {ου {λαέ Ἀσο απᾶ {ΟΥ {πο οοπᾶΙίοπ 
Ο/ έἶνο Ῥοορ]ε {ο Ψ/Ποπα 6 γγας σίνοηῃ. π απα]οσγ η] ἐλῖς τ15ο ο Ίαησιασο, 
ουν Βανίοιν ἀοποπηϊηα{ος {πο 1655 πιγςέοτίοις {γιέ]ις ος Π]ς βγδίεπη « οατίΠ]γ,” 
ἵπ οοπίταςἁἰδίποίῖοπ {ο (ο που ργοΓοιπά, εν μίοΙ Ἡο ομ]]5 « Ποανοῃ] Υ απᾶ 
1ομπ ιο Βαρίϊδί ἵπ ον]άοπῦ α]]αδίοη {ο {ιο ἱη(ογ]ογῖέγ ο Ἠ5 ΟΥΥΏ πηϊςςῖοη 
ίο Οναῦ οἳ ΟἨπῖοῦ, τ1βες {ο ἔθυτης ὁ οαγ(]) απά  θαγ]γ.. ἀοΐι 1, 19, δ]. 
Οοπιρ. αἶσο, ἴπ ἰπῖς ορίρί]ο, χΗ. 95, οι ομγί], ιιδοά οἳ Ἄ[οβος ἵπ οοπίγαςέ 
ψί Οµτ]ςς  ῆοπα Ἠδανοή.” 

ο. "Το «που Ῥγομα : Πέοτα]]γ, «ἴ]ιο ρ]ασίησ Ῥοίοτο οῇ ἴΊιο Ὀγοπς” ος 
(Ίοανες,) εᾳιἰνα]οπῦ {ο ΄ ιο Ίοανος Ρ]ασοά Ἰοβογο :) Ίΐκο ««έἶιο Ἰπά ο Πιγ 
ἀοδίπισίίοη,” {ου 6 1 ἀοκίτογεᾶ Ἰαπά, Ἱη Ίκα. χ]ὶκ. 19. Τ]ο (νγο]νο Ίοανος 
8γο 50 οπ]]οᾷ Ῥοσαιςα, αοθογάἶπσ {ο {]ο τεφιἱςηῖοη οῇ ο Ίαχν, 1ου ννογο 
Ρἰασεά οἩ {16 Πο]γ (αὐ]ο ἵπ ιο Φαποίααγγ, αι {ογοίοτο Ῥοδίοτο ἔ]ο ἀῑνίπο 
Ρήοβθησο, ΤΠο Ἠεβγονν ρῄταςο ἴψ, « {ο Ὀγοαά ο έ]ιο βιοσς) ος {6 Ῥτεακεπος, 
ἴπο Ῥ]ητα]. Ῥοΐπς ιδοᾷ Ὦγ ναγ οἱ οπηίποποο, ΊΤ]α βιρροδίῖοη {λαί ἴα 
Ίοβνος Ψ/ογε 5ο οα]]οά οη αοοοιῇ ο8 ἐποῖν ροκ Μῖοι, αἶχ οἩ οηο Πχέιγο [αοῖπς 
ἴπο οί]ου εἷκ οἩ αποίλου, ἵς ἐηβίπς, απᾶ γγ]έ]λοιε ΔΏΥ Απα]οσγ γα έλα ΑΥΠῃ- 
Ῥο]ίσα] οἰαγασίου οῇ {χο γγ]ο]ο Ἠοῦγονυ θγφίοπι, 

8. ο 5οοοπᾶ νο, έλα γνλίο]ι ἀῑνίᾶοά Εἶλο οιέος γοοα {γοπι ἔλο ΙΠΠΟΡ, 
4. Τ]πο νγοτᾶ δυμιατήριον ἵς οογγθεί]γ τεπᾶοτοᾶ « «οηςοι”) ἵπ ΟΥ {Ταης- 

18410, 45 αἰδο ἵπ α)] ἴιο ο]άον Ἐησ]ίς]ι νογείοης. Τέ οοσιιης ἵπ ἐῑίς πηραηῖησ 
ἵπ 9 ΟἨτοῃ, Χαν], 19, απά Ἐτοῖς, νΙῖῖ, 11. Ῥερίμασϊης, Τε (οᾳιομ!]γ εἰσηίβος 

δ 
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ψη( σο]ἀ, ννΠεγοῖη 10α8 {ο ρο]άοπ µάννα καὶ ἡ ῥάβδος ᾿Ααρὼν ἡ βλασ- 

Ῥοέξ Οιαί Ἰαά ππαηπα, απά Αατοη τήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, 

ἑα]ίατ οῇ Ἱποσηςδ, απἀ ἶ5 5ο (γαηβ]αίοᾷ στο ὮΥ πού α {ον Ἱπίογρτοίοις, 

Τ]ας απ, ἵπ Πῖς Ατοζασ]οσγ, 9θοβῖοι 9599, ποίθος Ὢπο, πηαἰηίαϊπίησ ἰλαί 

Όιο ορῖδί]ο γνας νυηίίοι ἵπ Πεύτουν, Ρτοςήος Ἀς ίο Ῥο απ 6ΓΥοιΙΓ οΓ {1ο 

(μαηβ]αίον. Βιΐ α5 (ο {Που} οῇ {1ο Ποερτονν οτἰσίπ 15 πού βηδία]ησά, {πογο 

5 οῇ οοπγ5ο πο στοιπᾶ {ον Ἠ5 Ἱπίοτοπσο. Τ]μαί βαο]ι α ἰταηβ]αίοτ 5λοιι]ά 

Ἠανο οοπαπηϊθοά 5ο στοαί α Ῥ]απάεν α5 {ο Ριί {ο αἰίατ οἱ ἵποςηδ ΤΠ (ἶιο 

πηοδέ Μο]γ Ῥίασο, νου 16 αρρογίαϊηοᾶ {ο {πο οἱ}, ἵ5 αἰπιοςί α5 Ἱπιρτοραβ]ο 

α5 {ο 8ΡΡο5ο {μαί (ο απο Ππηδε]{ οοι]ά Ἠανο Ὄουι σι]έγ οἱ 51ο] αἲι 

ονεικῖσας. Όνεῃ οοπίοπᾶς ὑαί {πο α]έΥ 15 πηθαηῦ. ο τοπ]αν], (παί Όλα 

θίΠος καγς πο Οιαί 16 νας ἵπ (ο 5δοοοπᾶ (πβοτηασ]ο, Ῥιέ (παῦ οί ᾖαά ἐδ. 

ΆΑπά 6 τηαγ Ὑε]] Ὦο 5αῖᾶ {ο Ἠαγο (16 αἰίωτ, Ῥεσααςο (μα Πήσ]-ρτὶοςέ οοιι]ά 
ηθΘνοΥ οπίου Ιπίο ἴἶιαί ρ]ασο ΠΟΥ Ῥογίοτπι ΑΠΥ φοτνῖος Ίπ Ἱ Ρις Ίο γας {ο 

Ῥγίης Ίπαρηςο γα Πήπα, (άκεη πα. οοΏ8ογ {οπα 0μἱ5 αἰίατ”  Βαΐ ος 18 

αβιησ. Ἔμο (ήπσ ἀοποίεά Ὦγ {πο νγοτὰ ἵ5 οοηποοίαά γη ιο ατίς απά το 

απά ΤΠπαΏΠα, απά {1ο 5οοοπά {αΏογηασ]ο “Πας” ος οοηίαἰπεὰ αἰ], απᾶ ἀοιρίς- 

Ίο5ς ΙΠ {ιο 54ΤΠ6 56Π56. ᾖ1έ ας Ώδυῃ δα], ἐαί α. Ὑτῖίοτ 5ο πηϊηπέθ απᾶ 6916- 

{α]]γ αοοαταίο α5 ἴπο απίποτ οἱ ἐπὶ ορῖείο πνου]ά πού Ἠανα οπιϊξεά (Πα 

α]ίαχ ος Ίπορηςδο, Ἐιί Ἰο ἀἷά ποῦ Ἰπίοπά {ο ππεηίίοη 6Υ6ΥΥ 0μῖπσ αρρετίαΙῃ- 

ἵης {ο {]οςο ἀῑνίπο Ῥ]αςς5, απά Ίιο 5αὖ5 Ἠο οοι]ά πού δροα]ς ος ἶοπι ρατίϊοι- 

ἸατΙγ. Ὁπάον ἴἼοςα οἰτομπηδίαποθς, νο οαηπούῦ αἀπαῖέ ἴπο αγσιπαοπό ΕΓΟΤΩ 4Π 

ΟΠΙΙβ6ΙΟΠ. «1 οβδερ]ς, ἵπ τουοιηίπσ {Πο νατίοις (ήησς 8ο6η ὮΥ ΤΟΠΙΡΟΥ 1π 

Όιο Ἰο]γ Ρ]ασο, 1ηαΚο5 {1ο 5α1Πο ΟΠΙΙΡΡΙΟΠ. ΤΠο]ιο]ς, νο Ιη Πῖ5 ποίο ΟΠ 

Ες {οχό τησηίΙοη5 (ο {πο Ῥιί5 ιο νοτγ Ῥοτπεηί αιθβίίοη, Ἠ45 Ίιο 

ππασηπα]ηίσοά νέα ιο Ροβῖθίοη ο{ ἴ]ο α]ίαχ οἱ Ίποεηςα 2 ΤΠϊς 15 ποί {ο Ῥο 

εαρροςοᾶ. δὲ. {οἨπ”5 (οβρο] οοπίαϊη5 πο αοοοιπέ ος {πο Ἰηδαί]οη οῇ {πο 

Τογά5 Ψαῤρον. ΤΠε Ίαχν, ἵέ 5 (ας, ἆοος πού δίαΐο (λαέ ἴἼιο ο6ΠΒΟΓ Ίγα5 Ἱκορύ 

Τη {ιο τηοδέ ΠΟΙΥ Ῥ]ασθ, Ῥιέ α5 16 γα τιδοᾷ ὮΥ Ίο Πϊσ]ι-ρτίοδί οἨ ἴ]ο ἆαγ ο{ 

εχρἰαί]οΏ αΠπᾶ ΟἨ ηΟ Ο(Ί16Υ ο0088ΙΟΠ, πο Ρ]8σςς 8η Ῥο Ἱππαρῖηθᾶ πποτο βιίαρ]α 

{ον ἀαροβίᾶς (6 Ἠο]γ Ἱπδίταππεηί οἳ φαογοᾷ 5εγν]οθ.  εο Πον]ζ. Χνἰ. 12. 

Λοοοτάῖης {0 ἴ]ιο Ἱναρρ]η]σα]. αοοοιηί5, α Ῥαγίίου]ατ οδΏ5θς γ/α5 υδεά ΟΠ (λαο 

4αγ οἱ οχρἰα(ἹοἩ, απά οἩ {1ο τηογηίπςσ οῇ (παῦ ἆαγ 16 γνας {ακοη Ιπίο {1 

πποδί ἨοΙγ Ῥ]αοο απιά ]εβ βιηῖπσ υγ 165 Ἰποσπςο ππη{ί] {πο ενοπῖησ. ΤΠοτε- 

Ίοτο, αἲ ]οαδί α5 Ίοηςσ α5 ο Ίπορῃδο 5 Ῥοῖπς οοΠπδαπιεᾷ ἵπ {Πο οοπτ5ο ος 

Ώιο εογνῖσο οῇ {ιο ἆαγ, ἴἶιο «6Π5ΟΥ Πημςδέ Ἠανο τοπηθῖπθᾶ ἵπ {πο πηοςί Ἰπο]Υ 

Ρίαςα. Ένοει (ῑχῖ5 Ππχϊέοά οοππααηοο ἵ5 φα(Ποἰεπό {ο επαρ]ε 8 {ο εχρ]αῖπ 

ᾶμο Άροςί]ο)5 ]αησιασο. Ατοπάσποοα ἸλΠρογίοτοο αἰίετωρί5 {ο τεπηουο 

π"ηϊς Ἱππασίπανν ἀϊβιου]όγ Ὦ} α Ῥνουσςς ψ]]ο]ι [ Ῥε]ῖονε ἶ5 Ρρογίεοί]γ οτἱσῖπα]. 

3 Ἀεο α ἀϊβεοτίαίίοη ὮΥ ὙγΠΚίηΠΕ οἩ {1ο Ἠϊσ]-ρτϊθβίς βαοθγάοἰπὶ ποἰίοη ἵπ {Ἡε πηοδί Ἰο]γ Ρ]ασθ, 

Ἐυποίίο Ῥοπίβοίς Μαχίἰπαϊ ἵπ Αάγίο, ἵπ {πε ΤΠΕΒαΙΙΓΙΡ Τποδο]οσῖσο-ΡΠΙ]ο]οσίοιδ, Απιδί, 1709, Ρ. 700. 
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ὅ ὑπεράνω δὲ αὐτῆς χερουβὶμ δόξης κα- τοὰ ναί Ῥαάἁεα, απᾶ {πο {αῦιες οἱ 

ἔλο εονοπαπί; απᾶά ΟΥεΥ 16 έλα οποι- ὄ 

ας Τ,οί 16 Ὦο οοηφἰάετος, ἴἶαί ἴἶο νυτῖζου Ίνας οοπίοπιρ]αίἶης {1ο | ον/ῖδῃ 5οτνῖσο 

(ιτοισ] λαοί τουΠίγ νπίο 16 γνας Ἱπίοπάσά {ο ταργοδοηέ, απά (Πογοίοτο (λαί 

Ἶα ν]ονγοᾷ ἴιο οβοτῖησς νν]λ]ο]ι νγογο ]αϊᾷ προη ἄοά”5 αἰίατ α5 {ογ πηϊσ]Πί Ῥο 

ν]οννοά α{ίοτ (ια νοῖ] νας (ακοι αν/αγ ἵπ ΟἨτῖδί, απά ια αἰίαν οἱ ἵποσηδο 

που], ἵπ απα(α, Ῥογίαίπ {ο ἴἶιο Ίπογον 5οαύ Ῥοΐογο νγηῖο 16 γα Ῥ]ασσθᾶ, απά 

{ο ιο οπίου δαποίαατγ ἵπ νμίόι 16 ννας ἰααίο, Της 15 αἰοσοί]ου α τηῖς- 

ίακο. Τὲ τηιςέ Ὦο Ῥ]αϊπ {ο ΑΠΥ απρίηδος τοπάογ ἴ]αῦ ο αιίογ ος ἴμα ερἰςέ]α 

ἶ5 ἀοδοτ]ρίπσ ιο {νο ΤΟΟΙΙ5 αξ {λε ιυογο ἴπι (λε οἷοιοίκ] ἰαὐεγχιαοῖο Ἱ{χιᾶεγ 

ἔλε Ἰ{οφαίο ἀἰκρετιδαίίοπι Φε]ογο {λε υειζ τυας {αφει απωαγ; απᾶ 1ἱ5, ἵπ ονάστ 

{ο ἆτανν ου {ιο απα]οσγ Ῥούνγασι ιο (γρίον] αοίῖοῃ οξ ἴἶιο Ἠϊσ]-ρτίοςδί ο 

Ώιο ἆαγ οἱ αἰοποπιοπύ Ιπ {πο τος ἨοΙγ Ῥ]ασο, απά Ομτ]ςίς αοἴῖοη α{ἴθν 

Ἠαν]ησ 5σοπο Ιπίο Ἠδανοπ 15ο. Τηϊησς α5 {ου ἰλεγι ΊΌεγε απο 9οῦ ἵπ ϱ0Ἠ- 

έταδί νηθι Ολΐσς {]ιαέ Ί0εγε α[ίογιωραγᾶς {0 ὂε ἀευείορες. 

Τα νπίοῃ : οος ιο αιιί]λος ππθαΠ ἵπ {16 ατί ος ἵη ἴο πιοδύ ΠοΙΥ 

Ριαςο. Οετίαϊπ ἀϊοι]ήες απὶίησ οί οἱ ιο {ογππογ αἱίογηαίνο, Ἰανο Ἱη- 

ἀποσὰ 5οπ1θ Ὑτ]ίογς {ο ππαϊηίαίπ {1ο Ἰαδίον. ΤΗ ΠιΥ Ἠανο Όθεῃ έῑιο ν]αου; 

οἱ Όιο Ὀγτίας (ΠαΠδ]αίοΥ, Νο τοπάθτΒ {ιο ἹΥΠοΙο γουςε {δ: ΄ Απά έλογε 1δαΒ 

πι ἴέ ιο σο]άση «6ΠΏ56Υ απά πο ατίς οῇ πο οονοπαπί ΥΠΙοἩ Ίνας αἲ] ονοτ]αῖά 

ση] σο]ά: απιᾶ {Πεγε τυαξ ἴπι 1 ιο σο]άοι ροῖ, ὧτο. ῬἙπίέ ιο ποχῦ νουςο 15 

ασαἴπςί (5 {6ου}, {ο ο οποταρίπη οΓ σ]οῦγ ατα φαἱά {ο Ἰανο Ώαση ονοΥ 

Ἡ, πιοαπίπσ ονἰάση{]γ ιο ατίς απά ποῦ ιο ποςί ο]γ Ῥ]ασο. Ιέ ῖ5 ροβδῖρ]α 

Ἱπάσοά Ομαί “ᾖ τπαγ το]αίο {ο ιο οονοηαηέ, διαθήκη, ]αδῦ παοηέίοπος, 

Όιαί 15, πο ἔννο έαρ]ας, ν]ίο αγθ 5ο οα]]οά ἵπ 1 Κίπσς νΠ], 91, αΏογνο ν]ῖοἩ 

Ώιο ἤσιτος ίτοίολίσ ουος ο αγ]! τηαγ γνο]] Ῥο φαῖᾶ {ο Ῥο: Ῥαέ (ῑιῖς ἵς 

νοτγ Ππρτοραβ]α. 1Τέ νου]ά 5οοπα (Πεγοίοτο λαῦ 16 ἵδ ἔἶιο ατίς νῖοι Ἱς 

πηθαηί. ΕΒαΐ 15 Τ6 έΓαο ια ιο ρού οὔ πἹαηπα απά ἴἶιο το ας Ῥιάἆ ος γγογο 

ἀορορίέσά ἵη ιο απ Ἴπετο 15 α  ονῖς] ἱταδϊῖοπ {ο Ομὶς ο[οσί τηοηέϊοποςᾶ 

Ὦ} ΑΡατβαπο] ἵπ Ἠΐ5 οοιηπΙοΠ{ΑΥΥ ΟἩ 1 Κίπσς ν, 9. Ἐιί ιο σοπίτασ(οᾷ 

ἀϊπιοηίους οῇ ιο ατίς, (ννο απᾶ α Ἠα]{ ουὈΙ(5 Ίοης Ὦγ οπο απά α Ἠα]{ οτουά 

απά Ἠϊσι, (Ἐχοά. καν. 10;) γνου]ά 56αοπι {ο Ὃς ἴοο βπηΒΙΙ {ο οοπίαίη ἴιοδα 

αγ]ο]ο5 {οσοίμογ νγα {ιο {α]οίς {ποπιφο]νος. Τπο Ῥοο]ς οῇ ἐἶιο ανν αἷςο 5 

ἀϊγοσίοᾶ {ο ο ἀαρορίίοά (Πιογοῖπ, (Τ)οιι6. χχχ!. 96.) απά (ο Ῥ]ί]ίπος ατο 

βείἆ {ο Ῥ]ασο οογαϊη σο]άοι οβονίησς ἵΠ α οΟΠΟΥ Ὦγ 1έ5 οἶάο, (1 Βαπη. ν. 8, 
11.) Ῥιέ νο ππαπηα απά ἴμο τοὰ νγογο {ο Ὦο Ῥ]ασσά «ἵπ ἴἶο ἑαρογασ]α 
Ῥοΐογο ἴ]ιο {οβάπιοηγ, Ῥείογα ένο Τμονᾶ :. Ἐχοᾶ. χν. 88, 84, Ντη. χνή, 4, 
Τ, 9, 10. Ῥτοίοβεον Βέπατί τοσατάς (ή αφ οᾳἱνα]οηί {ο 4 οοιηπιαιᾶ {ο ριαέ 

Ώπεπα « ἵπ έλο ατ]κ.”. ου ηὶς 1781 Έχοιτεις, Ῥιί μὶς Ὦγ πο ππσας {ο]]ουγς, 

Σ Της ἀοείτῖπο οἳ {Πε Ππομγηκίίοη οἱ ος 1μογά 1θ8ι8 ΟἨτῖαί ἵπ Τί τοἰαίίοπ {ο πιπηκἰπά απά {ο (θ 
ΟΤΕ. γ Ἐοῦετί ἴδαπο ΥΝΠμογίοτοθ, ἄτο., ὅτο. Ῥμί]α, Η. Ηοοκεγ, 1849. Ρ. 304, ποίθ. 

1 Εχοά. κχγ. 18 οἱ 8οᾳ. 
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πίτα οἳ ϱ]ου}γ Παάοννῖπς ἴο ΠΙΟΥΟΥ- 
βοαΐ: οἳ ΠΙΟ να οπηποῖ ΠΟΥ 
βΡοα]ς Ῥατοπ]αχ]γ. ἨΝον πλεῃ 
ἴλεδο {Ἰήπρς πνογο ἔἶαδ οτάαίπος, 

τασκιάζοντα τὸ ἑλαστήριον, περὶ ὧν 

Τού- 
ο... ΄ ος των δὲ οὕτω κατεσκευασµένων, εἰς μὲν 

” . - ΄ να ΄ 

οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ µέρος. 

τὴν πρώτην σκηνὴν διαπαντὸς εἰσίασιν 

Έιο Ῥτίοδες πνεπέ αἱνναγβ Ιπίο {]ο 

4πᾶ {ιο τηοδέ παζατα] οχροβΜοη οἳ {πο Ἰαήσιασο ἵ5 (αΐ {Πογ γγογο ἀοροβί(οά 

ἵη {πο πηοδί ΠοΙγ Ῥ]αοο ἵπ {Γοηί ο{ απᾶ ῬτοβαΡΙγ οἶοδο {ο ο ατίς πΠίο οοἩ- 

{αϊπος (ο Όνγο {αρ]ο5. ἸαῦὈρί Τιονῖ Ῥομ (6Υ5οη οΡρ]οοί5 (παί, ἵπ Οχ5 οᾳδο, 

Όιο Ἰαησιασο Ἱπ Ντα, Χνιὶ, 10, 5ποι]ά Ῥο πο - Ῥοίογο ἴἶιο {ο5ίταοἩγ,” Ῥαέ 

ἑῬείοτο {ο ατ].. ῬΒαΐ Οἱς ἵς οἳ Πέ{]ο γγοϊσηί, α5 ἴ]ιο {οδίΠοΠΥ, οἳ {αρ]ος οΕ 

Όιο Ίαν ἀοροδίίοᾶ 1π {ο ατ]ς, αγο ἴπο Ῥτοπαϊποηί Ροϊηίς ἵη νο ααέ]οιῦ5 τηῖηᾶ 

απᾶ {λοτοίογο οπιρµαξῖο. Το νίονν αῦονο σίνομ αρτοςς ψ( 1 Νίπο» νΗ, 9, 

{νοτη ἨγΠΙΟἨ 16 αρροανς (λαί 1 Βο]οππομ’5 εἴππο ἴμο αγίς οοηίαἶπεά ποίµίπσ Ῥα6 

Όιοςο {αῦ]ο5. Ι α5 5οπηο Ἰαγο (Ποιισ]ί, ιο Ῥροί οῇ ππαηπα απά {1ο το λα 

οπ]σίπα]1γ Ῥεεῃ αἰίασμοᾶ Ὦγ ςίαΡ]ο τοοορίασ]ο5 {ο ἴο ατίς, 16 15 πο ἵπι- 

Ῥτοβαβ]ο (αί 1ου 1παγ Ἰανο Ῥουι Ιοδύ ἀπτῖπς {ο Ροτ]οὰ απίοσοάοπί {ο ἴ1ο 

Ῥιϊ]άϊπο οἱ {1ο {επιρίο, οδροσία]1γ αξ ἴο ατίς Ἰαά Ῥουυ βαρ]οοίοά ὮΥ 15 

{γεηιιεπέ τοπιογνα]ς {ο νατίοι5 οχροδιγο5. [π 015 ο.5ο {Π6γ τΠαΥ Ῥο δα]ἆ {ο 

Άανο Ώδοῃ ἵῃ 1ΐ, 45 ατίο]ος ἀεροδίίοά ἵπ {Πο {ορ οἱ α ἔτι], ατο Τη 16. Ίο 

τηιιδύ οἴίμοτ αᾶορί 5οΠ16 516] {Π1οοΥγ α5 {Πῖ5, ΟΥ σἶνο {ο ἴλο Ῥτοροβίθοη ἐν 

αποί]ον τησαπίπςσ {παν ἴπ; οἴίπον πεαν, ποοοτάἶπς {ο ΒουμανύἩ απ οίΠεῦ», ος 
ἁοοοτάῖπσ {ο ΥΝΠΙΠΡ,Τ δἡ.  Ἰπ 5 Ἰαίΐον 8656 16 ἶ5 τοροαίοά]γ αδοά 

εδεμ΄]ογα, ἵηπ Ῥτους οἳ νηίο]ι Ιέ ΠἸαΥ Ῥο 5ιβοίοπί {ο τοίοτ {ο νου. φῦ, ἐν 

αἵματι, ορ{]ι Ῥ]οοά. "Τϊς ]αδί 5ο]αίίοι ση] αρρεασ {ο Ῥο {πο 1655 Ἱπαρτορβαβ]α, 

ΙΓ νο αἀ ταῖς Οιαῦ ιο Ρο απά {1ο τοὰ γογο Ρ]ασεᾷ ΥοΓΥ πθαχ {ο {ο ατίς. 

5. Τ]ιο ΤΠοΓΟΥ 5οαΐ οἨ Ργορ]Παίουγ, λαέ 15, ία σο]άει οονοατ ο{ {ιο ατ]ς. 

ῴρο Ἐχος, καν. 17, 91, ἵπ ο Βορέιασῖηί, ΈΤ]ο ί(αβ]ο5 Υλη οοπίαϊπεά 

ος” πιονα] Ίαν {ο ταπ Ππάϊσοσίες 5 ἀπίγ. Τ]ο Ίαν Πανῖησ Ῥαυῃ Ῥγο]οι 

Ὀγ τπομ”5 απίνογςα]. ἀσ]ΙπαΠΕΠΟΥ, ἴαο ρτϊπ]κπσ ο{ Όιο Ῥ]ουά ος αἰοποπιοπέ 

Ἡροπ {πο ΤΠΟΤΟΥ 5οαί Ἱπάϊοαίοά Ρτορϊθαίοι απά οοπδοςιοπί {οτσίνεηοςς {ο 

Όιο Ροπ]{οπῦ. 

ϐ. “Τμοςο ΟΠπσς :”. Ον ταί]οχ, ἴΊοςο, πησοβηῖπσ {1ο {ννο {αβογπασ]ος, 

γη] Επεῖν νατίοι5 αΡριτίσπαησσ5, Πανίηςσ Ῥοσι {μις οοπςιοίοᾶ. 

νου. ὸ, νηογο {ο (ατοσ]ς νου) 15 {Πο 5απ1ο, 

ἤ 

Οοπιρ. 

 Οποοτ ιας ἵδ οἩπ οπο ἆαγ; {ο οἩἨ ας ΟΟΡΠΒ:ΟΠ, ἴο 5ουγίοθ 

τουι]τος πο Πσ]-ρτῖίοδί {ο οπίογ Πίο {ο πποδί Ἰο]γ Ρίασο 5ονοτα] Ππῃθ5. 

6 Έγνγοινς : Πέονα]]γ Ισιογαπόο», Πιοαηῖης δἵης ἵῃ σοηογα]. Όσο οἨ γ. 9, 

8, “Ποιος,” ἠναί 15 Ποανο:. Γον ιο πδο οῇ (ο Ρ]ηγα] 5οο οἩἨ ΥΠ. ο.---- 

α Ἰμνες {αῬογπας]ο Ίνας γοί φίαπαἴηστ. οππο ανα ππάονςίοος ἔἶιο γνοτὰ - {8- 

Ῥαγηας]ο” Πογο βσιγα(1νο]γ [ων νο Ἀοδαϊο ἀἱδροηδαίίοι,  Επ6 ἴπο νγογᾶ 15 

πονοΥ 50 ιδοᾷ Ἱπ.ίμο ον Τοδίαπησπί, [0 ἀοποίος νο νν]ιο]ο Ὀι1]άῑπα, οΟΠ]- 

3. Ἠετοῖ, Ρατ. Τ. Π10. . οαρ. 50, οο]. 590, 1 Ὀρι εαρ. Ρ. Το9. 
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οἱ ἱερες τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 

εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ 

μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ 

προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ 

λαοῦ ἀγνοημάτων: τοῦτο δηλοῦντος τοῦ 

πνεύματος τοῦ ἁγίου, µήπω πεφανε- 

ρῶσῦαι τὴν τῶν  ἁγίων ὁδόν, ἔτι τῆς 

πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν: ἥτις 

παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστη- 

Βγρέ (αῦογπασ]ε, αεοοπρ]ρηίης {πο 
βογνῖςε ο ἀοα. ἘΒνπί Ιπίο {ο 86ο0- 
οπά τοολέ νο ἨϊςσΗ-ρτίο5έ αἶοπο οπςς 
ενειγ Υεας, ποί νηέλοιί Ἠ]οοά, υπο] 

Ἡο οβονοά {ου ἨήπιδεΙ, απά ο λε 

αυτους οἱ έλα Ῥοορ]ε: {πο Ἠοίγ 
οδέ Ες αἰρπηγίηπα, Τπαίς ια 

πναγ Ιπίο ια Ἰο]ῖοςί οξ αἰὶ ἵνας πος 
γαξ πιαάο πιαπἰοδέ, νΠῖ]ο α5 ἴ]ια 

11 
ἵσά 

{ 

-ἳ 

Βτεί (πὈεγηασ]ο Ίνα5 γεί βίαπάἶπρ. 
ἡϊο] 1οαδ α Άριτο {ου ιο πιο 9 

Ρτο]ιοπᾶϊπσ {ἶιο Ἰιο]γ Ρ]ασα απά ιο πηοδύ Πο}, 5 ἴπ Αοΐς νι, 44, Που. νΠ. 

ὅ, Ἱκ. 91, ΧΙ]. 10, (οοπαρ. Ἐχοςά. χκν. ακχν]. Χχν]ὶ.) οἨ 9Π6 ΟΕ έλοδο {νο 

Ρ]αςος, ας Ίῃ Ιχ. 2, 5, 6. “Το βγδέ {αῬογπασ]ο” ἵη {ῃῖ5 νουςο ἶς ονἰάσπί]γ 

Ἰάοηέίοα] γη] Ειας τηοποποᾶ Ιπ ν5. 6 απά 3, απά Ώιεγοίοτο ο πιεαπῖης 

τημςέ Ῥο, ΄ ἁπτῖησ ἴἶα, οοπίίπααπσο οἱ ο Ἠοίγ ρίαςαο.  Τπο απί]οΥ ΠΊΑΥ 

α]]ιάς {ο {ιο τεπᾶϊηπσ οἱ (ο νεϊ] οἱ ιο (οππρ]α, ὮΥ πΠ]οα ιο πιοδέ Ἰοιυ 

Ῥ]ασθ νγας πηαάο αοοοδῖρ]ο, Ένας Ιπάϊσκίης ιο αἀπϊφδίοι ἠογοῖα οἳ αἰἱ πε 

άτογα] ρτϊοςίιοος” οϐ νιοπα 96. Ῥοέοτ 5Ροαίς ἵη 5 Ηγοί ορίςί]ο, Ἱ. 9. ΤΠ 

χῖ5 «.δο, έλλο βιςί {αὈεγπασ]ε νγου]ά πο Ίοησευ δα0δίςί ιό Ἠανο Ῥεοοπηο 96 

πη(] ιο 5οοοπᾶ. ΠΗίς φίαίοπιοπί ΥΠ] Ῥο οφπϊνα]επέ {ο δαγίπς, ΄ ν/πί]ο {ια 

Πιςε ἀἱεροηδαίίοι Ἰαδίοᾶ, Ῥιῦ ιο νοτά (αρογπασίο γη] τοίαίπ 195 δεύέ]αά 

πηοαπίησ; απᾶ 16 ἱ5 ἱπαροτίαπέ {ο ποίς (μί5 ἵπ τοίοτοηοο {ο ἴιο έταο 5εΏ5ο ο 

τον. 11. 

Τ]του Ῥοϊηίς ἆτο Ἠαιο ρατϊοπἰατΙγ νοτίἩγ οἱ ποσο Ἐϊτε, Όνο 

βτγαπσοπιοπί5 {ος Όιο Ἠεῦτεν βοτνίεο τοίογτοὰά {ο ατα αδοτῖροά {ο ίἶιο 

Βοσομά1γ, Όιογ 

ατα ποἱὰ {ο Ἰανο Ὄδοι ἱπίοπάσεά {ο Ιπαϊσαίο α. πιοδύ Ἱπιρογίαπί ταῖς 

Οιαῖς ογταθο]ίσα] αιά {γρῖσα] οματασίοτ (Πετοίοτο ἵ5 α[ῆτπιοά, ὍΤπϊτα]γ, ελα 

ἐπαθἩ νίοἩ πο Ίοσα]. Ἱηςέπέίοῃ Ίστο πποπἰϊοποᾶ γγα5 ἀοδῖσποά {ο {οαςῇ ἶς, 

ποῦ (μαί ἀπτίης ιο ΝΠοραῖο ἀἱδροπβα[ίοἨ (οτο Ίνα πο Κπον]οάσο οἱ α Γαέαγο 

είπίο ο Παρρίποςς οΥ οἱ πο πιοί]οά οἳ αὐαϊπίης Ἱέ Ὀαέ οη]γ Ολα ιο νναγ 

{ο Ιτ ντα ποῦ γε ππαάο ππαη]{οδ. Απά μις ἵπ  Ῥϊπι, 1, 10, δὲ. Ρα 

6ροαἰκ5 οῇ {ο ο5ρο] αν Ὀτίησίης “Πίο απά Ἱπαπιογία]έγ {ο Πσ]ιί,” πιακ]ησ.. 

Οιαί οἶεαν αιιά ρογδρίσαοις νηίο] Ῥείοτο γγας οΏσοιτο οὗ ΙπάΙςάπος, 

9, 10. Ἔϊια 5οσοπιά Ῥοΐπί ]αδέ ποίθὰ ἵ5 Ίογο οχργοςδΙγ αΠ]γπιοά ς {ο ΓΟΥ- 

ΠΟΥ ἀἱδροηδαέίοι γγας ἐγρίσα]. Οοπιπιοπέαίου Ἀανο ἀῑῆογοά οἩ {πο Ροίηέ, 

ψ/Ποί]ογ {1ο πιο τοίογγοά {ο ντο ἴἶαί οἳ ιο «αν]ςαι ος Ομγϊίίαη ἀἴκρει- 

ςαΐοι.  ἴη ιο Ἰαίοτ οᾳ5ο, ιο (αηρ]αίίοπ γνοι]ά Ῥο, απ] ιο Ῥγοβοπί 

πιο, α 5οΏ5ο Νίο ιο Ργοροβϊθίοη ἶ5 γγε]] ΚΠονΠ {ο Ῥθαγ, απά Ιπςίοαά οἳ 

ὅν, ἵπι λε], πο πηδέ τονὰ ἦν, ν]]ο Ίας νοτγ τοβροσίαβ]ο οχίοτηα] 5αρ- 

Ροτίς ἴέ5 απίεσοᾷεπί Ῥοΐηπσ παραβολή, ᾖφιιγε, ιαί ἶδ, ἴμο ἀἱπροηδαίῖοπ 89 

τερταβεπίέοά. ΈΤ]ο Ῥγοβοπί ίθηδο, “ ατο οΠογαά, πνοι]ά Όα ππογο]γ μἰβεοτῖσα] 

Ἠο]ψ Αρίπες οοπ5εαιιοπί]γ (λοῖν ἀἰνίπο οπἱσίη 5 Ἱπιρ]ίεά. 
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ΈΊεη Ῥγοδεπί, ἵπ πν]ο] Ὕγετο οβογεά µκύτα, κα’ ὃν δῶρά τε καὶ Ὀυσίαι προσ- 

ῬοίἩμ 165 απά φαογίῇσο», (ιαί ουα]ά φέρονται μὴ δυνάµεναι κατὼ συνείδη- 
ποί ππακο Ἰήπι (λαί ἀῑά ἴ]ιο βοχνῖεο σιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, µόνον 10 
Ῥετίεοί, α8 Ῥοτίαϊηῖηπς {ο {1ε ϱοη- ἐπὶ βρώμασι καὶ πόµασι καὶ διαφόροις 

10 εοῖεπος; τὐλίο] δίοοᾶᾷ ΟΠΙΥ ἵπ Πλεβί5 απτισμοῖς, δικαιώµατα σαρκὸς µέχρι 

απά ἀπΙπΚΕ, απά ἀϊνοιβ ν/αδηΙησς, µκαιροῦ διορδώσεως ἐπικείμενα. Ἆρισ- 11 

απᾶ οατηα] ΟοΥΙΠΩΠΟΘΒ, ΙπΙροβεά Οἱ τὸς δὲ παραγενόµενος, ἀρχιερεὺς τῶν 

ἔλονι απ] ἔλο πιο οἩ το[ογππα{ίοῃ. 

απᾶ ἵπνο]νο πο ἀἰβιοα]ίψ. ΕΒιί πιοδ ρτοβαβ]γ {ο ἔγο πποαπ]ης 15 σἴνοη ἵπ 

οι Ἐπσ]ίςα (ταηδ]αθίοἨ, « ἴλο εἴπηο {πεη Ῥτοδοηί,) ιο Ῥον]οᾶ οἳ {11ο ο ονν]δ]ι 

ἀἹδροπδαίίοη. Τε Ἰάεα τηᾶΥ (ποη ο ερτοδδοά α5 {011ον/5: 59 Ίοις 85 ἶ6 

οοππασᾶ 1έ νας βσιτὰ νο απά (γρίσα]. Της ἐἶππε νΥἩ] νο Όο ἴπ οοΠέΓ3- 

ἀϊκεϊποίίοη {ο « {ιο {πο ο γο[ογπιαίϊίοπ, οἳ ο ἴο (4ο5Ρ6εΙ πποπβοπαά αβίιου- 

ψατάς. Έου ἴ]ο τοπιαϊπᾶοτ οἱ {πο νου5ο 56ο οἩ ν. 1, απά νι. 11.---Ιπβδιοαᾶ 

οἳ ὁ  ωλίε] κἰοοᾷ”. Ἱπιτοᾶαεθᾶα ἵπ οἱ. ΕΠΡΙΦΗ νοτδίοη, 1 νγου]ά ςαρεϊἑαία, 

δεἵπᾳ, ἂ «ΟΙΩΠΙΟΠ ε]]1ρ5ῖ5, απά {ον « ἴπ) αἴοπφ τοἰέᾗ οΥ ἴπι αἀάι{ίοηι {ο, ἃ ΥΟΤΥ 

πθια]. τησωπίησ οἱ ἐπί. αν πιοαίς απά ἀγίη]κα” οοππρατο Οο1. Π, 16. 

Τμ6 τοίετοηοο ἶ5 {ο {οοὰ α5 Ῥτοδορῖροᾶ ὮΥ ιο Ίαν, απά ποί {ο οβετῖηρς, {ον 

ψἨίοἩ. ο οπἰσίπαί γνονάς απο πευοτ δε, Ἔμο ποτά "απά,” καί, αἴτον 

Ἰωαδ]ιύιῤδ, 15 σοπετα]]γ τοσατᾶεᾷ Ὦγ οτἰέο5 α5 πού σομιῖπο, Ῥοΐης νγαπῖηςς 1π 

50ΠΊ6 Οἱ {ιο Ῥοςί αποϊοπὲ αἰποτῖάος. ἡΠοίιον δικαιώµασέ οἵ δικαιώµατα 
Ῥο {ο ἴγαο τοαᾶίησ 5 ἀσαρία]. ποιο σῖνος ΤοβδοἩ5 {ο ρτο[οττῖης ιο 

Ἰαΐίον. ΙΓ νο {οτιπογ Ῥο τοίαϊπσά, 16 πωαςεί Ὄο σταπητηασα]]γ οοπποεοᾶ 

γ. {λα Ῥγεσσάϊησ νοτᾶς: ἹΓ νο οίποατ, 16 γη] Ῥο ἵῃπ αρροβίῖοη νγ]έ] 

ὁ σὶῇς͵” δῶρα, ἵπ Υοτ. 9. Ἀμου]ά 19 Ῥο οὐ]οσίεά, εαῦ {πο {οπηϊηϊπο σεμάογ 

πηϊσΗέ Ῥα οχροοίοά 1π οτάθι {ο οοττοβροπά ψι δυνάµεναι, νλῖο αστοες 

ΨΙίἩ δυσίαι, 16 γνετο ΘΗ5Υ ἴο απάογδίαπά πραγµάτα {Λῖπφδ. Ἔμο τει] Ίπ 

οἶί]ου οᾳ5ο σῖνας {ο 5416 σεπετα] Ἰάσα. Αεοοτάϊης {ο {1ο ἀαίϊνο τοεπάῖπα, 

ἴιο (παηφ]αίίοη απᾶ. Ῥιποπα(ίοι ο έλο ν]οῖο νοςο νγἩ] ταπ ενας: ὁ Λοΐπρ 

οπ]γ---α]ους υγ] τηθαί5, απά ἀτίπ]κ5, απ νατίοις γγαδμίησς, Πο5ΗΙΥ ογάἵπαποςς 

---(ἱ145 ἱπροδεά απ] ο παρ οἱ το[ογπηα(]οη.”. ἨΠν ἴιο ποπηἰπαίῖνο 16 

γη] Ῥο νι: « Λεῖι οπ]γ---]οπς ία πιεαῖς απά ἀπίπ]κ απά νατῖοιβ 

γγαφηίησς---ῄο5]γ ογάϊπαποος ἵππροδοά 1] ἴιο ἐἴπιο οῇ το[ογιπαΜῖομ.) 

11, 19. Τμο απίοῦ, Πανίπσ βἰαίοᾷ διιοἩ ἰγρίσαΙ Ῥατσι]ανς οἱ ἴἶο 

Μοφαίςο ἀἱβρεηδαῦίοπ 45 ΊΥογο ἨΘΟΘΒΡΑΤΥ {ο Πὶ5 Ἱπηπηρδϊαίο ῬαγροῬο, ΠΟΥ 

Ῥγοσθοᾶς {ο Ῥοϊπέ οι Οπαίγ Ροτίοεῦ κρἰτίίαα] ἀαγο]ορπποπί απά ἐτιαπβα] 

τοα]{γ 1π {πο βαστ]βοῖα] αοθῖοι οὗ Οµπῖςί.--- ἄοοά (Πίπσς {ο οοπης 5”. ππθαΠ- 

ἵησ (ο8ρο] Ῥ]οβδῖηρ {ο Ῥο επ]ογοᾶ Ῥοίμ Ἠοτο απά Ποτοαίῖο, αἲ] οἱ νῖο] 

οομς]έπίο οπθ σοι γηο]ο. Όοπαρ. χ. Ἱ.---' ἀτοαίος απά πΠποτε ροτ{οςς 

(πβογμας]ο,”. Τπεςο γγοτᾷς Ἠανο Ῥοεῃ γατίοιΒΙγ Ἱπίοτρτείεά, ΜαΠΥ ϱοΠη- 

Πποπίαίο5 Ἠανο απάθιδίουά ἴποτα οϐ Οµγ]ςς παίπτα] Ῥοάγ. Τῆπο νγοτά 

ἑαῦογγιαεῖο ΟΥ {οί να5 αρρ]εὰ Ῥοί Ὦ} Πενῖσι απά Ρη]οδορμίσα] υγτῖτετς {ο 

Όιο Ἱάππαη Ῥοάγ, ον αοοοιπί οἱ 195 Ῥοΐπσ ίπο {Γα]] απιά ἔοπιρογατγ τοδίάσηοα 
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µελλόντων ἀγαδῶν, διὰ τῆς μείζονος ἨΒαί Οµη]κί ὈῬεῖης οοππς, α Ἠϊρῃ- 11 

καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιή- Ῥτιεδε οἳ ροοᾷ {λῖησα {ο εοπιε, Ὦγ α 
του, τοῦτ’ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, Ετεαίεν απᾶ ππογο Ῥοτ{οςί {αὈεγπασ]ε, 

οἱ χο 5ου].  Ὁο6 2 Οου. ν. 1, 5, απά ὙΝΙκάοτη οἱ Ρο]. Ικ. 10. ὍΤ]μο νονᾶς 

Οιαί {οἸ]ουγ----ό πο ππαάο υγ] λαπάς, ναί ἶ5, πού οῦ ἰπῖς ογοαίῖοη”----Ἱπάϊσαία 

φιροτίοτίέγ {ο οτάίπατγ οαγίπΙγ απά πιαίοτία] Ρτοάισίους. Τα, ἵπ Ο91. 

Π, 11, « εἶιο οἰτομπισίθίοη οἱ ΟἨτ]κέ, ιοί πιαάῖο οωζ(ᾗν ᾖιαπᾶς,» ἵ5 ἵπ οοπίταςἵδ- 

Εποίίοι {ο ονῖδα οἰγομπιοϊδίοη, ΥΥΠΙΕΙ νγας Ἱππροτίοοῦ απᾶ ΤΠΕΤΕΙΥ οχίογμα]; 

απά ἵπ 9 Ο05. ν. 1, ἴἶο βαπιο γγογᾶ ἶδ επιρ]ογοᾶ {ο ἀασοιθο (πο 5αρογίοΏϐγ 

οἱ ἴἶιο Ολη ίαπ”5 τοδιτγοσ(ίοη-ροᾶγ {ο Ἠϊ Ῥγοδοπί οπο. Αοοοτάϊης {ο 0πἱ5 

νίονν, Οµ]δέ ν]] Ὃο ταργαβοηίεἁ α5 οπίοτίησ Ιπίο ἨἈθεαναι γης 5 ΟΥ 

Ῥοάγ, 1. νλῖο] Ἡο Ἰαᾶ πηαᾶο αἴοποπποηί. 366 κ. 10. Βαΐ ασαϊηςί ἰπὶς 

οχροβϊέίοη, 16 ΠΠαΥ Ὀο αβιοῖϊοπέ {ο τοπλατ], ἴλαῦ ἴο Υοτγ 54ΠΠο Ιάθα 15. 

οοη(αἰπθά ἵπ ἔἶιο Ῥηταςα ΟΡ {ιο ποχῦ νουρο, “ ΡΥ 5 ον Ῥ]ουά τ”. απά 16 ἶ5. 

ποῦ Ῥργοβαβ]ο Οιαῦ 5ο ναρίᾶ α τεροίϊίοι υοι]ά Ὦο ππαάο ὮΥ 51ο α νέου: 

45 ἴο απέ]ος οἱ είς αρὶςί]θ. Ιέ ]ια5 αἰδο Ώσοῃ βαϊά (ναί “ιο σγοαίοτ ας, 

Ίποτο Ῥογίοοῦ {αῦογηασ]α”. ἵ Ἡαανοη 1656] οοπίταδίοἁ γι ιο Μωραίς 

(αῦεγπασ]6, απ ὅ (Πγοισ]”) 16 Ίιας Ώεε εχρ]αϊπεά αλρίϊίοα]1γ {ου  Ὦγ ππεα5 

οἱ ν]ιαί ἶ5 ἆοπο ἵη 1. ιας ἶς, ἴπε Ῥγεξοπίαίίοη οἳ Ολτὶς5 οὔονίησ απά 5 

ἱπίογορβδίοη. Βυαΐϐ (ής 15 ορεῃ {ο {ο 5.πιο οῬ]οοίίοπ 5 ἴἶιο οίπου, ’ Ὦγ 5 

οἵννπ Ῥ]ους” Ἱππρ]γίης ο νετγ ἐίπςσ Πογο δίαίες.---Αραΐη, ἴ]ο γγοτάς “ σοοά 

Ολίησς {ο 6οΠῃΘ’) Ἰανο Ὄδοι. οοπ]οϊποά γη] {Ἠορδο (ας Γο]]ονυ ποιό ΑΠΥ 

φεραγα(ῖπσ Ῥιποξιαίίοι, απᾶ ιο δαρροδοά (λοισ]ί οῇ ο αροδί]ο οχργοδδοἆ 

ενας: «ΠίσΗ-ρτίοςύ οἱ ἴμο Επέατο σοοᾷ Ελίπσς ολο] αγε (πτοιρῃ πο ρτοβίοΓ 

οπά πιοτο Ροτίοσῦ {αρετπασιο..  Έμις ιο γγοτὰ {αὐεγπαεῖε η] Ῥο Πσατα- 

ἄνο {ου ια Ομτϊκίίαι ἀἱδρεπδαίίομ, α5 5οτηθ Ἠανο (οισ]Πέ 1 {ο Ῥο ἵπ νογ, 8 

{ου Πιο Περτανν, Τῆο 5επβο (ας εἰ]οῖίοᾶ 15 σογίαΙπ]γ α σουᾶ οπο, Ρα6 516Π 

α πιοβπίησ οῇ ιο γγοτᾶ ἶ5 αηδαρροτίοά Ὦγ πδασο απά ασαἰηςί {πο Ἱπιπησαἶαίο 

οοηίοχέ, υλίον «πο ἐαί “ ιο (αὔεγπας]α, 5 απ απα]οσΥγ {ο ἔἶιο τηβ{οτῖη] 

1 εννϊςα οπα Ὀείογα ΒΡοΚεπ οί. 6ο ποίο οἨ νοΥ. 8. 

Έμο απα]οσγ ν]ο (ο απί]οτ ας ἵπ πΙῖπς, απιά ν]οι ο ἆγανης οι ἵτι 

ν5, 4: 20, Ῥείψεοπ ε κ αγία Πὶσίι-ρτϊοδί5 αοίίοη οἱ (ο ἆῑγ οἱ π{οπειηθϐ 

απά ἴμαί οἱ Οµπίδί, 5ασσο»ί5 αποίπετ νίον ν]ίοι 8αθειης Ῥγείεταρ]ο. ἴπ 

ογάογ {ο Ῥογίογτη {πο ἀπίίες οῇ έλα ἆαγ οἱ εχρἰαίίοη, ἴπο ο ον]ςῃ Πϊσ- 

Ρτϊεδί ραφεεά ἐλγοιφ] πε οπέες 5αποίιατγ Ἱπίο {ο ἴππεν οἨ πποδί 1ποΙγ 

Ρ]ασα, λα οοπιΐηςσ οἶο5θ {ο {1ο νετγ 5Υπιρο] οϐ ο ἀῑνίπο Ῥγεδεποο, ἴπα 

οοπφεοταίθοᾷ αι ονοι»μαάονεά ὮΥ ία ομεταρίπι, Τ]μο αροδί]ο {ιογοίοτο 

ταργοδεηί5 Οµιῄςὺ α5 Πανίπσ Ῥαβδοά (μτοισῃ ναί ΠΠαΥ Ῥο οα]]οά ιο ομίατ 

οε]ο»ίῖα] τορῖοη Ιπίο ἔἶιο Ἰππιοςί Ἰοανθη, ννηθγο πο Ιπβπίίο απά Ἐτογπα] 

οοπ{ΠΙΙΙΙΥ Ῥουτ5 οί οἩ α]] δἷάες (ο αριπάσπσο οἱ 5 Ῥοπεβιοίίους. Χου 

Όιαί {ο παῖπά ο α ΤηΒΠ 5ο {ΠοτοισΒ]γ αρίγίζαα] ἐπίπ]κς οἵ α- - ο ]ατη ἄθγίατη, 

εἰ αλεγίαπα,” Ἱπ ο γγογᾶς οἳ Ἠοβοπιπιε]]εν, (μτοισί υνηίοι Ομγὶςῦ ἵς. 



120 σΟΜΜΕΝΤΑΕΠΥ ΟΝ τΗξ 

πος ππαᾷο γι Παπά», ναί ἵ5 {ο αγ, οὐδὲ δ αἵματος τράγων καὶ µόσχων, 18 
12 πο οἳ ῖς Ῥα]άίπα, ποϊέευ Ὁγ έλα 

5αΏροδοά {ο ρα»», οἨ Ιπάᾷεοᾷ οἱ απγ ονεαίοᾷ Ἰοσα][ίγ. Βυί, αάαρίίῃσ Πῖ8 

΄πποᾷο οἱ οχργοβδίοή {ο (ο απταησεπησηό απά ορηβίτισθῖοη οϐ ο εγρίοαὶ 

{αῬογησο]ος κ ἠ]οὰ 5ασσοςί 5 ΠΦΙΟΡΥ, ο αροβί]ο εροαίκς α5 1 Ομτῖςε Ἠαά 

Ρα55ο (Πτουσ] απ οιίου Ἡοανοη ΙΠίο 4η Ίππογ οπο: ψί]ο (ο γοἰο 146α 

Ἱπίοπάοά {ο Ῥο οοπνογεά 5, ἐλοί Ἡο ας σοπο ἀἰτοσί]γ Ἱπίο χο πιοβί 

η]πηαίο Ῥγοδοπος οἱ {Πο ονεν Ῥ]οφθεᾷ ἄοά. {Τε 15 ποτ οἱ ποίο λαῇ 

Όλο νοπεγαΡ]ο Ὀγτίας (γαηβ]αζίοη. οοηἰοηέ5 Ιδο]ί νι οσἰνίης ἐς πιαϊη 

(πουσηί, Ἰάρηα(γίηςσ ιο ἔββογπασ]ο πο πωπάς γη Παπᾶς νι (ο 

Ῥίαςο Ἱπίο γηλιίο]ι Ονεὶςέ οηίετοά. Τί ποαηίησ 18 μις οοιτθοΙγ οχργορδεἆ 

Ῥγ Ὃν, Μιντάοαςκ,  « Ῥι ιο Μοςείαι ν]ο ϱαππο να α Ἠϊσ]-ργ]οε 

οϐ ὕιο σοοά (ίησς γίος Ίο νγοιρ]έ; απᾶ ο οπίογοὰ Ἱπίο ἴο στοβί 

απά Ῥογίοσί 1Ώοηασ]ο, Πίο να πο πηαᾶθ να Παπάς οπᾶ ννα5 πού 

οῇ νερο ογοπίοᾶ (ηρς. Απά ο ἀλά πού οπίου γι νο Ῥ]ουά οἳ σοαί5 

απ οα]νος. Ὀμί πα ιο Ῥ]ουὰᾷ οἱ Πἱπιδο]{ Ἱο οηίονοᾷ οπος 1πέο ἔπο 5αποίι]- 

ΒΤΥ «απά ορίαϊησα. οοτηα] τοάεπωρον. Η α Ίηοχο ρατισπ]ατ αΠα]οσγ 

»]ιοι]ά ο (Πουσ]ί πθοθδδα!γ, Τέ ΤΠΑΥ ο 5αϊὰ Ε]ναί {πο Ίο5ς σ]οτίοις Ἱεανοπ]γ 

οοΠΟΠΕ1οἨ. ΊΠΑΥ 6ογγοςροπά ΥνΙἩ (ιο Ἰοἱγ Ῥ]ασε, απά ἴο Ἠϊσῃοςί απά πηοῬῦ 

ϱ]ογ]οις να ο ἸοΙΥ ο Ἰο]ο. Ἔμε τοβοσίης απᾶ ρίγα] τοβᾶστ, 

Ἠονίονου, ν]]. ρη55 οπ {Τοπ {ης πιοίμοᾶ οἱ τορνεδοπία(ἶοπ {ο {πε (Ππίησ 

τορτοδοηίοά. Πο κ] ομ]π]ς Πίο ο ποίϊμίπς οἱ ἴἶο σατὈὮ ἵπ οοΠραΓΙδΟΠ 

ία ο σ]οτίοιβ Ἱάοα {Πογοῖπ Ἱπνοδίοά. ΑΝΟΥ Ὑ]] Ἠο {οἱ ΑΠΥ ΤΙοτο 

ἀϊβιοι]έγ ἵπ αἱ]ονῖπσ ιο τ15ο οἱ 56] Ἰαησιασο {ο αχρτεδς ίΠο Ἰπίοπάθά 

Ειουσηί, {λλαῦ ἵπ ἀπάογδίαπάῖησ νατῖοις οίμοτ ]αησιασο οἱ ΠοΙγ Ῥοηρίατο, 

ιοί οπς Ιηβδίαποο «ἶοβε αἲ Παπά 5ΙΡΡΙΥ {ο Ρ]ασο οἱ πηπ]Εαάςς νπῖοἩ παὶσΏέ 

ομ5!]γ ο αἀάποσά. ΤΠ γου. 19 Ο]ςί 15 βαϊά {ο οπίου ΙΠίο Ἠθανα ο ᾖῖ8 

οτι θίουᾶ, απᾶ ῖ5 ἵπ οοπίταάΙφκποθίοι {ο ἴῑιαί ΟΕ “φοαί απ οαζυεδ, 

πβοί -α5 οχρἰαίοτγ παπάς ἴ]ιο ἈΓοραίο ἀἰδροηφαίίοπ.. Νον πε ἆγα {ο]ά (αι 

6 Πεκ], αιιά ὀζοοα οπού Ἱπλετίθ ιο ΚΙπσάοπα οϐ ἀοά,” 1 0ου. χν. 60. Εις 

πιαῖ τοπᾶον οἱ αΠΥ δρἰτιπαογ οἳ πηϊπά ἆοες ποί Ίοδο αἶσ]ί οἳ πο Πίοεταὶ 

ΠΙΘΑΠΙησ απά σταρ (ιαῦ νο] 5 ονἰάοπί]γ Ἰπίοπάσά, ἨαΠΙΕΙΥ, ἰαί Τα 

επίογθἆ Ίπομνεη (1 έἶιο αἀναπίασο οῇ (αί αίοποπησηέ, ο (Πο «Ποάαἶπσ 

οἳ Π5 Ῥ]ουά οἳ. ἔπο ογο5ς Ἠπά αἱγουᾶγ ορίαϊποᾶ {ον σιϊ]ίγ τηαη.  Απά γεί 

ένο Ιάσα ἶ9 οχργοςδοά Τη {ογπ]5 {αἰ(οη {ΟΠ {ο Ρνϊοδί]γ αοἰῖοη οἳ ομηνίησ 

Ῥ]ουά Ιέογα]1γ Ἱπίο (ο πηοβύ Πο] Ρ]αοθ, 

Τιο]ιο]ς γοσανᾶ5 ἴἶιο ΡΙγηδο α5 οφ αἱνα]εηί {ο Ἠθανοῃ ἵη 15 111 5οη5ο, 

απά {ο Ρ]ασθ αἱᾷ {ο Ῥο οπίοτοᾷ ποί α5 « Ἱθανοη Ιί8ο]{ α5 αἲ νου. 94, Όαΐ 

εοπιοίμίπσ Ἰγίησ Ῥογοπά Ἠοανοπ.. Τηϊς νίον ννου]ά αεοοτὰᾷ γη] νΠ. 9, 

ν]ογο ὅ ο αποίπδ!γ., τὸ ἅγια, αιὰ «ιο ἔταο {αὈογηαο]αε, σκηνὴ ἡ ἆλη- 
δινή, 5οοπι {ο Ὦα6 Ιάεηίίοα], απ 16 τηϊσλί Ὄο Ἠο]ά. ποἰννλδίαπάἶπσ εμας ἶ5 

αξιογνγατὰς δἰαίσἀ, ἐἶναί ΟἨεὶδέ αρροεανς {ου 5 «πα θανει Ι{δοΙ.”.. Έου Το ἶ5 
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διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλδεν ὮὈ]οοᾶ οἳ ᾳοαΐ5 απἆ οα]νος, Ὀαί Ὦγ Π]ς 

ονπ Ὀ]οοά, Ἡς οπέετοά ἵπ οπςο Ἱπίο 

αἱ5ο 5αἷᾶ {ο Ἠανο “ ραςφθοᾶ {ᾖγοιφ]ι ἴἶιο Ἰιοανεης. {ο Ἰανο κ; ἐς {Φιν 

ἴιαπ {Πο ἨοανοΠς, {ο Ἠανο “ αδεοπᾶσἆ {αγ αὖὀουε αἲῖ Ἀθανοῃς,) Τν. 14, νυν]. 

26, ΕΡρΗ. ἵν. 10. Ἔμο ροββρβείοπ οἱ Ἱπβηϊέο ἀῑσπΙεν, σΙοτγ ὧν ην 15 

ἴιο Ἰάεα «οπνογοά Ὦγ αἱ] ἔῑοδο οχρτοςδίοη5, ποῦ τηοτε]γ εἰοναίίοπ {ο 5οτης 

ἀοβηϊίο Ιοσα]16γ. Β611, α5 ενα γγονὰ « (αροτπας]α” 15 Ἰᾳδέ Ῥείογο 5ος {ο 

Ώιο Μοκαῖο Ἠο]γ Ῥ]ασο, ἴα οιί{αος Τοοπι αἸοπο, ν5. ο, 6, 8, ΨΙί Πίο 

ἅ ιο πποτθ Ῥεν[οςί οπο Ἠσγο τηοπέίοπθᾷ ἵ5 οοπίταςίοᾶ, απά 5ἶπσο ἵπ οοἩ- 

πθοί]οπ ψΙ(α (πο (πναῖπ οῇ (ποισιι Οµτὶς ἵδ εοοπ αβοννατάς εαϊά {ο 

άαρροατ {ου Ἡ5 π Ἰθανεν, ία απα]οσυ αξ Ῥοίοτο γοργοδοµίος ἶ5δ Ῥτοί 

εταβ]ο. 

πο Α Εἰεπά, ἀἰςεπσιϊςμος {οτ Ἠὶ5 ο]αρεῖοα] αἰαϊπτησπ!ς, πας οὐ]οσίοά 1ἶπαί, 

ἵῃ 5ιΙ6Ἠ 6.565 πο ππσάΙτη γι ο Ῥτοροβϊίοη ἶ5 οοπΙπΙιοΠΙγ Ρ]αοεά αἴτον 

Όιο νοτῦ εχρτοςθῖνο οἱ οπίταποα, οἳ 1 Ῥοΐογο Τέ, γην α νῖουν {ο επαρµα»ὶς. 

οοά τῖίους, Ῥοί]ι ο]αθείσα] απά ἨΗε]]επῖςεῖο, 4ο αΠΡΙοΥ οἴέμπον οο]]οσα{οι. 

1 ιο Ἰαίίετ 15 αἰναγς αἀορίεὰ ἵπ οταν {ο ο οτπρ]αίῖο, ἴπο ρπαῖρ]ο ΤΠΣΥ 

Ῥο εαϊά {ο Ὄο ΡατΠοπ]ατ]γ αρρ[ίσαῦ]ε Ἠετο, Ποανοη Ὀοῖης οπηρ]μα(ἴσα]]γ σγοαί 

απᾶ Ῥοτίασί, απά ιο ἀοδίση ος ἴἶιο Ὑγτίέος Ῥοΐης {ο 5οΐ {ογίἩ πιοδέ οπαρ]µαί]- 

οα]1γ ιο ἀῑσπϊίγ οἱ Ομεὶςύ5 Ρηοδί]γ αοίῖοη. Πο Ἰα5 ον]άσπέ]γ οοπίγασίοᾶ 
Ἠὶ5 δοµίοπος ογα{ογίσα]]γ, απά 5ο 45 {ο πηαΚο {Πο πιοδί βινοιταῦ]ο ΠΠρΓο5δίοη, 

Τ6 νίας αἱδο οΏ]οσίεά Ὦγ ιο 6απιο Ιεατποά απ]λοβίέν ναί, αεσοτάἶησ {0 ΤΗΥ 

νίον; οἳ ἐλιαί οἳ ΤΠπο]ιο]ς, διά παιδί Ὦο {ακοι ἵπ ἀϊβογοπί 56ηβος ἵη {πο 5απ1ο 

οοπίαχί. Βυαΐ Τ Οκ 16 ἶδ α- βαεἰδ[αοίοτγ 4ἨΒΝΓΟΥ, ας 155 οοηποοίῖοι ψἩ 
Όιο ποιης Πίο 16 σοΥοτης, 5αΠΠοΙοΠ{]γ εχρ]αῖης {με τποαπίης, απά ἔ]αί Όιο 

Β4ΠΊ6 Ἱγοτά ἶ5 ο{ἵοι ναγΙΟΙΙΙΥ αδοά ἵπ {ο 5α1πο 5οηίοησο. λογο οπ6 {ο 

5”. ΄ἵπ σοῖηςσ {ο τΙΥ Ῥ]αοο ος ἀοδίϊπαίῖοη, { {πανε]]εᾷ Ὦγ ἴμο 5ίθαπποτ ὮΥ 

οετίαη {ΟΠ απᾶ ν]]ασος, αἰίποισῃ ἴἶο 5οπίοποο ψοι]ά ποῦ Ἱπάσοά Ὄο 

ΥΕΤΥ εἰοσαπί, γαί πο οπθ οοι]ά πηϊία]κο ίιο ἴνγο τησαπίπσ5 ΟΕ ἴ]λο οπο Ῥγορ- 

οβϊίοη. Βεοδίάος, ἴπαο 5οραγα(ἴοπ ο8 ιο βγεί διά {νοπα ἔλο βοσοπᾶ απά (γα 

Ὦγ ιο Ἱπίοτνοπίης αιδο5, οασΠέ {ο Ῥο οοηδἰάετοᾶα α5 ἀῑπιϊπίκμίης ἴἶιο 

νγοϊσηί ο 5πο]ι απ οΏ]οσίίοη. 

Αποζμογ Ἰεαγποά (Ποιά Ἰας φασσοσίεά α νίεν’ οἱ πο {οχί ν]]ο]ι Τ Ίογο 

Ρτοξεπί {ο (μα τοαᾷον’5 οοηβΙἀογαδίοη, αἰίλοιισίι Τ σαπποί ασφπἶοδοο Πέ, ο 

οοηρίάοτ5 {Ἠ6 ν]ο]ο οἱ ον Τιογᾷ5 οαγίΠ]γ 5ο]οιγῃ, εοπιρτοµοπάΐπσ αἱ5ο Πὶ5 

Ῥογ ἵπ γηίοῇ 16 νγας Ρα55οᾶ, απά γγ]ταί Ίο ἀῑά ἵη {ἶιο Ῥοάυγ οδροοϊα]]γ ἁπτίης 

5 παϊηϊκίοτῖα] Π{6, α ἴ]ιο στοαίογ απά πηοτα Ῥοτίοςς {αΏογηασ]θ. Ἡο α1σ1ο5, 

Ειναι “ΙΕ Τέ Ῥο οπος αἀπαϊίοά ας (μα (ογπηϊπαίίοπ οἱ οἱ Γιοτᾷ”ς οατ(]ν Πΐς, 

ιαί 15, ιο α5οθηςίοΠ, γγα5 {πο Ροτῖοᾶ οΓ Πῖς επίταποο Ιπέο {1ο οἱγ ο Πο]ῖος, 

16 {οἱ]ουνς ἐλαί ́  ἴἶιο σγοαίογ απά ποτ Ῥογίοοῦ {αῦογπας]ε) τηε Ῥα [ουπά 

Ῥοένγεση ΐ5 οπίγαποο Ἱπίο οι; ογ]ά απά Ἠίς ἀερανίατο {ποτη 1 Ἠο «οη- 

εἰάσις {Πιεγείογο “ἴ]ο ν]οὶο οἳ (ή πιο οἨ 9Ρᾶ60ο α5 ἴο Ῥοίίου {αβοι- 
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ιο Ἰοἱγ Ῥ]ασο, Ἠανῖπς οὐίαϊπεᾶ ἐφάπαξ εἰς τὸ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν 

19 είογηα] τοάσπιρίῖοη ΤΟΥ 19. Έοτ Ι Ἁεὑράμενος. ὮἘὶ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων 18 

ηλο]ο,. γη α «πιοτο ρατοι]αν τείοτοποο {ο Οτῖςί5 ραρ]ίο παηΙδίτγ, 88 

Πιαί Ῥατί οἱ 5 Πο νο] πποτο ἸππηθάἰαίοΙγ οΟΠΟΘΤΗΡ 15... Εις Ες νίονγ 

αΡροασ5 {ο πιο πουοποϊ]αβ]ς Ὑ] ιο ΑΡροςί]ε5 απα]οσγ Ῥοαέννοοη (ια 

γοτ]ά]γ απά ιο Ἠδανεπ]γ 5αποίιατῖθ5, ία Μοξαίο απιά {ιο οε]ορίία] {9ρον- 

Ἠβο]θΒ. ΤΠο Ἰαΐίου αγαο πηΘΠΙ{οδί]Υ- Ποα ναι ΟΥ ΤΠ Ἠθανοπ, 45 {πο {ΟΥΠΙΕΥ αγθ 

υπ σπίαΡ]γ οατ{Π]Υ απᾶ οἨ. οαίἩ. Α δίπίο ος οοπᾶΙΙοπ ο 6οµΙ5ο οϐ 

αοίίοπ οἱ Οµη]ςί ν/]ή]ο Ἠνίησ ἵπ Ῥα]ερίίπο, ἆοε ποί Ἱκοερ πρ {ο Ιάεα οἳ 5αο]ι 

ΑΠΩΙΟΦΥ. Ἡο ἵ5 οα]]εὰ ἵπ {πο Ἱπίτοδποίουν ρατί οἳ 5 βοοίῖοη, νυἩ, 

έέα τημ]ςίοτ οἱ ιο βαΠοίπΕΤΥ απιᾶ ο ιο ἴτας {αροεγπασ]ο, νΠ]ο ἴἶιαο Τ,οτά 

Ρϊίοπεά απιά ποῦ τησ,” απά (μῖς νγου]ά 8οοπῃ {ο Ῥο Ιάοπίῖσα] νν ος αἲ Ἰοαςύ 

οοπηργεμοπθῖνο ο “ πο σγραίον απά πποτα Ρογ{εοῦ (πῦεγπασ]ε πρύ πιπᾶο ντ 

Ἠαπάς, μαί ἶ5 {ο 8αΥ, ποῦ οἱ ἱς Ῥαϊ]άϊπς,” οϐ ιο (οχί. Βιί οργίαΙη]γ ἴἶιο 

ΑΡρορί]ο ἆοος ποῦ ΠΊθαΠ {ο {6]] 15, {πα Οµτῖδέ Ίνα ἃ Πϊπ]δίεγ οἱ Πῖς ο 

Ῥοά4γ οἳ οοιγ5ο οἱ δαγίΠΙΥ 5ο]ουτῃ. Πο απσιπλεπί οϐ ΤΗΥ Υα]ιθᾷ. Ε]οπιά 

Ῥτοδιπιος {οί νο το Ῥουπά {ο βπά 5οπ16 ]οσα]{γ οἳ. οοπάΙίοη. (τουρ] 

Ὑηπίο] Ολγ]ςς Ῥαςφοά ΙΠίο {ο ἨεαναηΠΙγ Ἠο]γ οἱ Ἀο]ῖες, νγηὶο]ι οογγοβροπάβ 

ΨΠΠ {ο Μοφαίο ομίον {αῬογηβσ]θ. Ῥμέ {ῖς 5οθΠΏη5 {0 Της ΙΙΠΠΘΟΘΒΒΑΥΥ, (ια 
π]ο]ο ιοισ]ᾗέ Ῥεΐησ, α5 1 Ἠανο Ῥείοτο αἱ, 5ΙΠΙΡΙΥ 15, (ναί (Ἠτίςί Ίιας 

σοπ6 ΙΠίο ια τηοδέ Ιπέϊπιαίο Ῥγθβοποο οἱ ἄοά; οἩ, θογοπᾶ Ώιο Ίο5 Ιπίο {πο 

πιοδύ σ]οτίοις οε]εςί]α] οοπάΙοη. 

«Οποο:. Τμο πιοαπῖησ αιᾶ Ῥοαστίης οἱ 5 ἴτπι νη! Ῥο οοηδιἀογοᾶ οἩ 

νου. 20.--- Εέοτπα] Της 18 ἵπ ονἰἀεπέ οοπίγαθύ {ο πα Ἱπρετίεοῦ απᾶ 

{αππροτατγ ε[]σαογ οἳ {1ε ο ον/ίδΏ αἰοπεπαθηίς. 

Τ]ο Ἰάθα οἱ ἴἶιο ἔννο ναυβος ΤΠΔΥ Ῥο σίνοι {π5: “Ῥαέν]οι Ομτῖςύ οατη9, 
θιο Πϊσ]ι-ργίοςί ο ἴἶο Βπίατο σοοᾷ {ΠἱΠᾳ5, ο οπίοτοά Ῥογοπά ΑΠΥ 601- 

οοϊναΡ]ο οο]οδίία] τπαΠδΙοη ΙΠίο {1ο νοςΥ Ιππιοδύ ΠΘαΥΘΠ, ποῦ γη δοἩ Ιπεβ]- 

οποίος Ῥγορίθία{ῖοη α5 ἴἶιο ΝΠοραϊο ἀἰδροηδαίίον οοιι]ά ΒαγηϊδΙ, Ῥα6 να ἐλαί 

Ἱπβη]{α]γ αοοορίαῦ]α οπο ν/πίοὮ Ἠΐ5 ονα κυβετίησς απά ἀθαί] παά πιαάς, απά 
πήοὮ Ἰιο: Ῥτοποιποσά {ο Ῥα οπςς {ΟΥ αἲ] οοπιρ]είεά, γεν Ίο αθετοά ιο 

ΠΠΘΠΙΟΤΩΡΙ6 Ἱνογάς: “Ιτ1β ΕΙΝΙΡΗΕΡ 1 

15, 14. ““Β]οοά οἱ Ῥα]]5 απἀ. σοαί5 Τίς τείοτς {9 ια Ἠϊσ]-ρτῖοςί5 

οβογπσς {οΥ Ἠτηςο]{ απά Ποιδε]ιο]ά, πιά αἱξο {ΟΥ ἴἶιο Ῥεορίθ οἩ {πο ἆαγ ος 

Β{ΟΠΘΙΙΘΗ{. 6ο ]μονίίέ, χν], 6, 14, 10.--“Λδμος οἱ α Παϊ[ου : Τη: α]ηδίοη {ο 

Όιο ῥγορατα(Ίοη ΟΡ γγαίοχ {ο Ῥο ρτῖη]κ]εὰ οἨ {ο ππΠο]θαΗ, ΝΗΙΕΠ να5 πιαάο ΡΥ 

Ιπ{αθίης ἐλο α5ος οἳ α τοὰ Ποιον, α5 ἀῑτεσίεά ἵπ Ναπι. χἰχ. 2, εἴ 5ες.---- 

ας Ἔ]ιτοισ]ι Όχο οἴογπα] φρῖπϊέ ο). Τη ρ]ασο ο εἰεγπαῖ, αἰωνίου, 8οπα6 οα{]ογ](ῖοΒ 

γοβᾶ ᾖούψ, ἁγίου, Ἐιί ελα {ογπιος 15 ἀοιρί]οβς ο πιο τεβαίπσ, α5 {1ο 

ψοϊσμὲ οἳ οχίεγπα] ον]άσποο ἵ5 ἀοοϊάσά]γ ἵπ 165 Άπνουν, απά ἴἶνο πηθαπῖης οἙ 

ιο ν]ο]ο Ῥ]ιταςο οαηποί ΡοββῖῬΙγ ἀθιπαπιά απγ οπου. Πέ 15 ποῦ Θ48Υ {ο ἄθ- 

{ογππο ν]αξ 5 πηεαπίης ἵδ.. Τμο]ιοίς, γη σνοαί Ρτορτθίγ απᾶ {οτςο, 
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καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαµάλεως ῥαν- {λε Ὀ]οοὰ οἱ Ῥα]]5 απά οξ σοαἱ5, απά 
τίζουσα τοὺς κεκοινωµένους ἁγιάζει πρὸς πε 45Πε5 οἳ α Ἠεϊτει ϱρτϊπκπς Ώιο 

14 τὴν τῆς σαρκὺς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλ- Ἱπο]θαῃΏ, βαποβεί {ο ἔπο ρυτί{γ- 

Ἰης οἳ έλα Βεβ]ι; Ἠου πιαοἩ πιοτο 14 

Βαγετε]γ οοη5ιγος οατίαϊπ οοποθῖθοἆ Ῥθ6ΓΦοΠ5, Ίο 5Ἴρρο5ο {πο Αροδί]ε {ο 

Ἰανο επηρ]ογαᾷ Ιαησιασο υοιέ ΑΠΥ οἶοατ οοπορρίίοη ος Πῖς ονήι παθαπίης. 

Φοτηο Ἱπίετρτοίους, πηϊδίακῖησ (εῖτ οἵνη Ιππροίθπογ ο υπάοτείαπάῖης {ου 

Όναί οἱ Ειοῖν απίλος, πανο οοπηρ]αίπεᾶ οἳ ο Αρορί]ο Ρα], λαί Ίο ἀῑά ποῦ 

τοἙ]]γ απ ετδίαπά Ἠ5 ΟΝΏ πηθαπῖησ. 96ο Ἠποσκοτί οη Ἠοπῃ. νή. 14. Α 

Ρ6ΙΦΟΠ παπηθά Ἰ//οἰο]κο Ίιας {9]]εη Ἰπίο α. ἀθ]ηδίοη 5οπιθν/μαίῦ βἰτηί]αν, νσῃ 

αοαίΐησ ο{ {Πο οχρτεβδίοη ἵποιγ ερίί]ο. 1 15 α στίενοις ον!] νο (ο ΑΥΤΟ: 

σαπος οἱ απ Ιπίετρτείετ ος Ηο]γ Ῥοπρίιτο σῖνες οαέ Εμ ον Ῥαπ]κγαρίογ 5 

Όιαί οἱ Πὶς αιίΠογ.”.  Τμουκο 59Π16 νετ Τηακος α τοπιατκ {ο 05 εῇεοί : 
ΙΕ αΠγ οπο Ελπίς. Βέ, Ῥαμ] {ο. Ῥο α Ίοορθ νυτ]{αυ, 16 ἶδ οΠΙΥ α ΡτοοΓ (αῖ Ίο 

ἶ5 α Ἰοο5ετοεαογ.  Βιαΐ {ο οἶα5ς οἱ πἹοη ΥΊΟΠΑ {1ο ΤἨησ]ίθ]ι ΡΠΙ]οδορῃοτ απᾶ 

ἐοο]οσίαη απά ο ρτοίουπά (ἄετπιαΠ 5οἹο]αγ απ ἀϊνίπε πανε ἵπ νίαυν, Πάνα 

πο τῖσΠέ Ῥετορρίῖοη οἱ ἴπα Ππαϊιεά ἆαστεο οἳ εῖν οὗ αδ[]1195, 

ΤΈ]οτο ἆτο Όνο Ἰεβάϊπσ νίοιν5 οἱ Οι Ῥηταςο, οἶίπετ οἱ αΥΠΙεΏ πιαγ ο 

ἀθίεπάςεά, ἜΤ]αο Πτεδί τοίαῖπς {πο αδια] εἰση]ῃοαίίοη ος βΡρΙτΙί, ΠΑΤΠΘΙΥ, ὧλθ 

Ἠοῖν ἀποςί. Τπαβ πο πθαπίης γη] Ῥο, ἐιαῦ ΟἨτὶδί οὔοτεὰ Ἠϊπαβει{ {ο οά 

Ὦγ ἴἶιο ρνοπιρᾶπσς απά Ίπβιεποο οἱ {ο Βρίπέ, Α]λοισίι έιο Χαν Τεεία- 

ΙΠΘΠ{ ἆοθ5 ποί 6ΧΡΤΕΡΜΙΥ α[πνπα (5 1π τε]αίῖοη {ο 5 5αοτίῄσο, γοῦ 5ο] 8 

τερτοδεπία/{ἶοη 15 οΠΠΤΕΙΥ Ίπ ΠΑΓΙΠΟΗΥ γη Ογ]δ5 ν/]οἰο Πζο απά οἨατασίοτ. 

Τ{ Ἰιαὰ Όσδεῃ ρτοᾶϊοθεά (λαέ Πο 5]ιοι]ά Ὄο τῖοβ]γ επἀονγοά νη(] πο Βρϊτῖς, Ίδα. 

ΧΙ. 2, χι. 1: Ἠῖ5 νουγ Εἰτίῃ νγας ιο τοδυ]ί ο ιο Βρίπ 5 ταϊτασπ]οι5 ΕΠΟΥ, 

Μαιέ. Ἱ. 18. 20, Ίμακε Ἱ. 96: ιο Βρϊτίς ἀεδοεπάεά οἩἳ. Είπα αἲ Πῖξ Ῥαρίίδπα 

απ γοπηαηος, Μαΐΐ, ΠΠ, 16, ο; ο Ἱ. 92, 99: ΒΥ ἴλο Ίπβαεπορ οῇ ία δρὶτῖς 

Ίο ν;οπί {ο Ῥε {επιρίος, Μαϊ. ἵν. 1: ὮΥ ιο Βριτίῦ ο γτοισηύ. πη]τασ]θ5, 

Μαι, χι, 18. 98, Λος χ. 98, απά. ρεγίογπηεά οργίαϊπ πηϊηϊβίταίοης, Λοῖς Ἱ. 

25 απᾶ ἴἶαο Βρὶτιέ νγας σῖνοπ {ο Ἠϊπα νγποιῦ 1θ8ΦΙΤΕ, ἆομη ΠΠ, 94. Ίππο 

απ ἀοιβί {ΊιαἨ, ἰαί (5 οβοτίησ να τηαᾶθ ὮΥ οἵ ἵπ αοοοτάαπορ γα (ο 

Ἱπβιοπος οἳ {1ο 8ατπο Βρϊπίετ Απά αἰίποισΏ {πε αδια] ορῖ(ιοί αρρ]εά {ο 

Ώιο Βρϊτϊέ ἶ5 /οίψ, γεῦ {ο Αροδί]ε τηαγ Ἠογο Ἠανα ρτο[ογτεά {πο δις (μέ 

εἰειαί, Ἱπ οτᾷςτ {ο πηα]κο Τε Παγπηοπίζο γη] {πε ]εαᾶῖης (λουσΏί οῇ έλο νο] 

οοπίεχέ, ρατ(]επ]ατ]γ α5 οχργοβδες ἵπ {ο Ῥτοσθάϊπσ νου»ε, ἴε ρεγρείιαῖ εβῖ- 

οπΥ οἱ Οτὶς5 οπο βαοτίῃσοθ, Τ]ο ϱΟΠΙΠΙΟΠ {παπδ]α(ίοη, {Πογείοτο, αστθος 

ψη(Ἡ {πο πιεβηῖηςσ ο6 {ο νγοτᾷ», απ η] δοπἱρίυτα] αΠθ]οςγ. 
Φ0Π1. Όιο οτἰρῖπα] Ῥηγαδο ἆἄοες οετίαΙη]γ Ῥοδυχ αποί]οτ πηθαηῖης νο] 

αστεος Ὑγο]] νηέ νο οοπέοχέ απά Πππηθᾶ]αίθ 9οορο. Τ]ο νονᾷς αρἰγέ απᾶ 

ερϊγέέμαῖ 4το οΓἵεη οιηρ]ογοᾶ {ο ἀοποίο γ]αί ἵς φαροτίου, οχοε]]οηί, Ρογίοοί, 

ἀϊνίπο. Έοτ οχαπρ]ο: « ρἰτίια]. πιοαξ απᾶ ἀτίηϊς---Ῥουπ αοοογάἶπᾳ {ο {ο 

αρἰτίί----ρίτίέια] Ῥοάγ---απϊοκοπίης θρίηί---ἴε ἵς ο βρίτίς ναί απἰοκοπθί]ι.” 
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ΑἸια]] {1ο Ῥ]οοά οἳ ΟἸπῖδ, ΨΠο Ἅλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύ- 

ἐμτοιςΏ ιο οείετπα] Βρὶτις οβοτεᾶ µατος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἅμω- 

Θρο 1 0ο. χ. 9, 4, (α]. ἵν. 99, 1 ΟοἨ, χν. 44, 45, ΊοἨπ γΙ. 69. πο ἰοχί 

νγἨίοἩ Ῥσαγς πηοςέ ἀῑγοσί]γ οἩ. ἴἶο νίούγ’ ππᾶογ οοηδἰἀρτα(ίον ἵ5 Ἠοπῃ. Ἱ. 4. 

Ἠετο « Εἶιο κρ]τίέ ο πο]Ίποβς” «απ Ἠατά]γ πΊσα {ιο Ηο]γ Μρίπϊς, πο Ργα5ο 

πνοι]ά Ἱπάροᾶ αοοογᾶ οχαοί]γ γη] ιο Ἠεῦτονν οπο {ου Ηο]γ Βρίπέ, γεί {πε 

Χαν; Τοδίαπησηί Πδνεγ 15ος Τ6 {ο οχργοςς (ίς ἀῑνίπο ασεπί, απά 15 ον]άοπέ 

θπέ(]οςίς νη(]ι « αοοογᾶῖπσ {ο ἴἶιο Πορ] τοιμίγος αποί]οτ πιοβηϊπᾳ, παΙΠο]γ, 

Οµγὶκύς ἀῑνίπο παίαγο Ίη οοηηΘΟΙοη γν Ἠὶ5 σ]οτποᾷ ΠαππαπΙέγ 1π ἐ]αί ο0Ἡ- 
ἀῑίοι οἳ οποιχ απά Παρρίπος» γελίοἩ. Ἠο τοςαπιοᾷ οἩ Πὶ5 ΔδοοηΦίοα απᾶ 

Βο55ἱΟΠ αἱ (ἀοά”5 τὶσέ Ἰαπά, Της, ηὶς Ῥοεϊπσ πιατ]κοᾷ οί οοηβρίοΙοιΣΙγ α5 

οα)ς Βοη ἵπ Ρον/οΥ ἵς 5οὲ ἵῃ οοπίγαἀἰκποίίοι {ο Ἠὶ5 Ἱανίης Ώδεῃ {]ιο 5ο οί 

Τανὶά αοοοτᾶϊπσ {ο ο βο]ι, ἐἶναί ἶ5, ἵΠ ]ΐς Ἱποαγπαία 5ίαΐο οῇ Παπαϊα{ίοη. 

Απᾶ 5ο η {16 {οχί, ἴιο αροβί]ο ΡγοβαΡ]γ δες αρίγέ ἵη ιο Φ8ΠΠΘ 56Η50 οῇ 
Ον] σ]οτίπεά οοπάΙοἩ, {ο Φίαΐο οϐ Πὶς αἆναποφπηεηί ἵπ ΠΗΠΙαΠ ἨδίΙΓ6 

έο ιπῖνογδα] ΒΙΡΥΘΠΙΔΟΥ, πη]ο]ι οοπάΙάοη οῇ Πῖς ἵ5 είεγηα]. Τ/γοιφῇ, διά, ιαῦ 

15, ὮΥ πιθαης οἱ ὮΥ {ο εῄΊοπογ οί α5 ἵη νογ. 12, ὮΥ ἴἶιο οβῖεαογ οὗ Πὶ5 οὖν 

Ῥ]οοά. Αοροτάϊπς {ο Οίς νίουν, ἴλο οποαογ οἳ Ομτ]ς5 αἰοπίπα, τουοποί]]πς, 

απά ΙΠ{ΟΓΟΘΘΒΟΣΥ οοισςο οἱ αοἴῖοἩ, ΥΠ] Ῥο τοργοδοηίεά 1η οοΠΠοΘοίΙοἩ ΝΙΓΠ 

Πὶ5 αἰ]-σ]ογίοι5 απά ονοτ]αδίῖης Π{ο ἵπ Ἠθανοῃ. ϐΟοπρ. ο ΥΠ. 9ῦ. 

ἔ οαςᾶ γνοτ]ςς ) ΤΗϊ5 τπαγ Ῥο ἵπ α]]δίοἩ, 45 ΤΙΦΗΥ Ἠανο 5αρροφεᾶ, {ο {πα 
οἴτοιπηδίαποο, (λα ἴο α5Πος Ῥοίοτο πιοπίοπεᾶ ν;ογα εβροσϊαΙ1γ Ἱπίοπάεὰ {ο 

οἸεαηςδο {λοςο Ὢο Ἠαά Ῥεοι ἀεβ]οᾶ Ὦγ α ἄεαά Ῥοάγ. Ἔπας ιο γγοτά γη] 

Ῥο βσιγα(ῖνε απάἀ αχργεθς {πο Ἰάοα οἳ Ροµαάοπ, εἴηία]πας. ΟΥ 16 πιαγ 

ΙΩΘΤΕΙΥ ἀοποίο {ιο ἄεαάίη εβεοίς οἱ 5Ιπ{α] πγοτκς. ἘῬτοῦαβ]γ Ρο] πιεαπίησς 

ΤΩΔΥ Ῥο οοπαῬίπθά. 
Αοοογάῖπσ {ο οἰίποτ ο {ο αΏογο νίον5, ία αιίπον)ς αγσιπησπί 5ίαπᾶς 

Όνας. ΟΗΕ ιο εαογίῇοο οϐ Ὀταίο απ]πηκ]5 ν/ας 5ιήΠοϊοπ{]γ εαἰς/ΙΟίΟΓΥ {ο Ῥτο- 

ἀποο οχίογηα] ριγϊβοαίϊοη, Ἠον ΠΙΙΙΟΗ ταίμον «Πα]] ιαί οἱ Οµγῖςέ, νιο, ὮΥ 

ειο Ῥτοπιρίίησς οἳ Όο δρϊτίς ου, ἵπ  Ῥεγροίια]]γ σ]οτῖοι5 απά ε]οναίοά 

οοπάΙοἨ, Ῥτοβοηίοά {ο «ἄοά {ιο πηερέ5 ο Πὶ5 5αστίβσα, 5α{ϊςεγ ια ο0Ἡ- 

βοἴοπος, απά ριγῖέγ ο νΊο]ο ἵππογ πλαή {ποπ δἵη, μας Ῥγορατίης {ο Ἠθατό 

ο 5ογνο (αοά αοοορίαβ]γ.. Οπ ιο (ποοτγ οϐ ἴἶιο ππογο ἨππαπΙγ οὗ Ολτῖςε, 

1 της Ῥτοίοςς (ναί Τ οππ 566 πο {ογοο αἱ αἲ] ἴπ ο αγσαπιοηί, ὙΥοί 1έ ἵ8 

φίαίοᾷ α5 οπθ α 7ογέογί, απιά ΥΙοὮ ϱνετγ τοπάςΥ ἶς Ῥγοδαπιθᾶ {ο {9ο απά 

θἁπαῖί. Το ρἶνο ἵέ αγ ναῖϊσηέ, 1έ ἵ5 ποςςβδατΥ {ο τοσατὰ Ο]γὶςέ α5 α Ῥοΐπσ 

Ροββοβεῖησ α ηδίμγο ναδί]γ 5ιρογίο; {ο ἨΠπΙαΠ. ΟΠ ιο οπΙγ απο απᾶ 

βοτρέιτα] {σου}, ἴπαί ο. Ἠὶς ἀῑνΙπίςγ απά ἨαππαπΙγ οοπιῬίπσᾶ, ἴῑιο /ογοθ 

οῇ {ιο τοαδοπίης 15 Ιγγοδὶςί1ρ]ο, 

15. « Απά {ου Ες οααςο,” {ογεογο, 15 ιο (ἄτοο]ς ἵς αβα]]γ τοπᾶστοά : 

ἨῬοσμιιδο οῇ {1ο ΙπῃπΙέεΙγ 5αρετίογ οβΊοΛογ οἳ Οµηε(5 βαογίβος {ο ἴοςο οἳ 

Ώιο Ῥγεσσάϊηςσ ἀἱδρεηβαίοη. “ Νεν: ἴπ αἀά]ίοπ {ο ἴο Ἰάρα ηθοἙδ- 
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μον τῷ δεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν Ἰάπιδε]ξ ν]θλοιί βροί {ο ἀοά, Ῥαγρο 

ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν γουχ οοπβοίοποο {Τοπι ἀεπά γγοΓ]χ {ο 

1ὔ Φεῷ ζῶντι. Καὶ διὼ τοῦτο διαθήκης 8ο1νε {λε Ἠνίπρ ἄοάδ Απά [ου (5 15 
καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως, Ἀανάτου οια5ε Ἶε 18 (πε Μεαϊαίου οἳ {ο παν’ 

γενοµένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ εδίαπιεηί, ἶιαί Ὦγ ππεαη5 οἱ ἆραί]ι, 

αγγ εχρτοδ5οά ὮΥ (ί5 ἴοτπι, 16 ΡτοβαβΙγ οΟΠΥΟΥΦ αἶδο αι οῇ 5αροτίου 

οχοθ]οιοο, α5 “' οἰά ἵπ ΥΠ, 19, βασσοςί5 ἰαί οῇ {δεβ]επο5» απά ἆεοαγ. 

Τις ιο γγοτά 566πης {ο Ῥο τιδεά 1Π Ίο {οογΊησ Ῥίασος: “ο Πδν/ 50ης. 

Ῥς. χχχΗ], ο, Ἠον. ν. 9, χῖν. ὃ: ὅ πον/ τηθη,) Ἠευν. Π. 115 “ ἀτηὶς 16 πουν, 

Μαι{. χκνῖ. 99. Ὑἱαί] αἱ5ο ΕΠΙΡΙΟΥ5 πουιό ππᾶ πουιγι ἵη 1ο 51ο ΜΥ. 

Φρο ᾖλποῖάα, ἵν. 10, απά Τε]. 1. 86, απά ν. ΤΙ.--Ομτιςύς ἀθαίι ἵ5 φαϊά {ο 

ἀο]ΐνει {Τοπ 5ἶπ5 οοπητηϊέζοά πάςγ {πο {ογηθτ, ναί 19, ιο ο) ου]δι ἀἱδρει- 

βα{ἱοΠ, ἵπ ογᾷοτ {ο Ιπήτηαίο {ο {ιο Ἠερτοευ τοαάοτ, (ιαί Ῥοτίεςί αοαιἰέέα] ἔτοπα 

Ώιο ριπἰκμππεπό απά πποτα] εβεοί5 οϐ αἵη, Ίγα5 ποῦ {ο τοδη]έ οῇ {ιο ο ογ/]δῃ 

φαοτίβσοος ἵη {απιβο]νο, Ῥαέ οἱ αί οπο στεαί απᾶ οπΙγ εβεοίια] 5αοτίβος 

οὗ Ολτῖςέ γ]ίοἩ {11ογ ΥΡρίβεά. Το 5απιο {Ποιισῃύ 5 σίνει ἵηῃ Ίνοπη. Π]. ὦδ, 

ἁ{οτ χο τοπιἱςδίοη οἱ 8ἱπ5 (λαί απο ραδῦ .”. απά (μὶς Ῥτονος, πού ιο Ιάοπ{έγ 

οῇ απ]ογςΒῖρ οἱ {ο Ώννο ορίςί]ο5, Ῥιιέ οετίαϊπ]γ α ἰτκῖπσ ΠαΓΠΙΟΠΥ ἵπ Ῥοίῃ, 

--Τ]ιο ἄεαί]ι παοη{ιοποᾶ 15, οἱ οοαγ5ο, ἐἶλαῦ οὗ ΟἨτῖςίς ιο γεζεπιρίίοπι ἱ5 9ΟΠΙ- 

ΡΙοίο ἀο]ίνοταπορ {ΓοΠ1: απιά {ο οα[[εά αΤο Ώιοςο Ν1ο Ἰανο αοοορίαά ἴἶιο Ἱην]-- 

ἰπίίοη οὔ 1ο οβροἱ νο] Ἠαά Ῥδεῃ τηαᾶο {ο {Ἀεπι. «Όοπιρ. Ἠοπῃ, Ἱ. 6, νἡ], 

28, 1 Οο5, 1. 94 να. 17, 18, 20- 2ο.---Τμο αρὶ(εί εἰεγπαῖ τερεβί5 ἴλο Ἰάθα 

Ῥοΐογο οχρτοςβοᾶ οὔ {ο ρεγρείιί οϐ ιο εβεοί5 οὗ ΟἨτίκ5 αἴοποτησηί, ἴπ 

οοπίταΚἰςΗποίίοπ {ο ἔο {επιρογαχη Ἱππροτίεος τοδι]ί5 οὗ Ἠεργοαυ βαογίβος», 

16, 17. Τμο οοππεοίοη απά τηοαπῖπσ ος {λος Ύουςο5 41ο ποί΄ 6Ἴθαγ. 

Οοπιπποπία{ους το ἀῑνίάοά οπ ἔἶπα ροῖπέ Ἠ]ιαί]οτ {ιο οπἱσῖπα] πνοτὰ διαδήκη, 

πνηίο]ι Ίας Ώοεπ τεροφίοᾶ1γ αδεά Ῥοίογο, πιθαΏ5 Ἠετο οούοπαπί, (μαί ἶ5, ἀῑδ- 

Ροηβαίίοη, οἵ θεδίαπιοπί, μαι ἵ5, ν]. Τ 51 οπάρανοιν {ο 14Υ Ρείοτο ιο 

τοβάοΥ {ιο νίεν5 ο Ροΐ] ρατί]οΒ. 

Τ]οτο ἶ5 πο ἀοιλδέ ναί {οβίατποπί οἳ ΥΠ] 15 α νο]] βιρροτίοά οαδδίοα| 5ἱσ- 

πὶβοαίίοι οῇ έἶιο {οτπι, απά λαί πο ο] οἶαιδο ἶ5 βΗΙΜΠΠΗΙΙΥ τεπάστοά αοοοτᾶ- 

ἵησ {ο σοοᾷ ἄπτοε]κ πἼδασο ἵπ οι; Επσ]δίι (αηβΙάΙΟΗ,  Απά ιο ραγίίου]ατς 

Ἀογα 5ροοϊβεᾶ ατα οοτίαϊπ]γ αἱ] ἴπ αοοοτάαποο γη ἔλοβο πα(γα]]γ αβεοσἰα(οᾷ 

σέ] α Ἰαδέ ν]] απά {αδίαηεπί, πο α ἀοουπηεηί, ἵπ οτάοτ {ο ο Ίεσα] απά 

οβοσίια], παορςκατί]γ Ἱππρ]]ος (αί (ο {εδίαίος Ἰας ἀῑεά. 115 οπΙγ οϐ Ρ6/5οΠ5 

ἀαοσαςοά {ναί 16 Ίας αγ {οτοο, ας ἴ]ιο {οδίαίοτ, ΝΠί]ο Πνίης, τοίαῖης Ἠϊ5 Ρτορ- 

ογίγ απιά πιαΥ α]ίογ Ἠἱ5 γη] α5 Ἰο Ρ]οαδες: διαθήκη---δάνατον ἀνάγκη---νεκ- 

ροῖς---ὁ διαθέµενος---Ώτο αἲ] ἴπ ΠατπιοπΥ γα (ο ορίπίοπ λαέ Ώιο αίου 

μας ἵῃ πηῖπά α γη], ὙπογοὮγ ἴἶο οὐΠεχ οἱ Ῥτορετίγ ἀἴδροςος αῇίου Πῖ5 ἀθαίῃ 

οὗ ναί Ῥε]οπσς {ο Ἠΐπι, Απά ἔἶο ἤσιτο 5 ἵπ οχαοί αοοογάσησο γη πο 

{ι1οί5. Τ]οτο 15 α ]] ου ἐοδίαιηοπί, Ομτῖςς Ῥαθ]Ιο]γ οχργοδδοά ἀοίογιηίηα- 

Πο, Γα1γ απθλοπθϊοαίοά Ὦγ οοπιροίοπύ Ἠ]ίποςςος, {ο Ῥεφιιθαί]ι οογίαἰἩ αἀνα]ι- 
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{ος ιο τοάοπιρίίοη οἱ {πο απδ- πρώτῃ διαδήκῃ παραβάσεων, τὴν ἔπαγ- 
Ετοββίοπ5 ἔλαέ τσογο ππάσε ο Πγεί γελίαν λάβωσιν οἱ κεκληµένοι τῆς αἰω- 

ἐοδίαπιοπέ, ἶλογ πυ]]ο] αγ οπ]]εά µνίου κληρονομίας. "Όπου γὰρ διαδήκη, 16 

πιὶ]σ]Ώέ τοσσῖνο {λα Ῥτοπιίφο οί οίεγπα] ὑΦάνατον ἀνάγκη φέρεσῦαι τοῦ διαδεµέ- 
16 Ἱπ]ογ]έαπος. Ἔον π]στο α ἑοδίαπιοπί νου" διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, 1Τ 

ἵδ, ἔπεγο πηαςέ αἶδο ος ποορβκίίγ Ὃο 
17 {να ἀεαί]ι οἱ ἔπο {ρρίαίοι. Έον ἃ 

ίασοοις ]οσαοῖος {ο {ἔἶιο «’ Παῖν ο{ εα]ναίίοῃ 5. ἴἶιο {οδίαίοτ, ΝΟ ἵ5δ ΟΥ/ΠοΥ 
οπά Ἰοτᾷ οἱ αἰ1, αἷά ἀῑο; ἁγίης, Ίο ]αβῦ 5ο]ι Ίοσαογ, παί ἵ5, απ΄ ενετ]ακίίηπς 

Ἱηλαγίίαπος {ο ἴποδο ν]οπι Ὦ) οΠατασίοτ Πα ΡΙαἴΠΙΥ ρεοῖβοᾶ ας Ἰῖς Παῖτς, 

Ένοτγ νγοτᾷ Ιπ (οσο (πο Ύογςο5 πού οΠΙΥ Παγπιοηϊσες γη] Επί νῖουν, Ῥιῦ 

αρβοατ5 Τποδί Ρ]αϊΠΙΥ {ο αχρτοςς Ι6. ΄ Απά 16 νγου]ά 8θεπα Ἱππροββῖρ]α (]ιαῦ 

ΔΠΥ οπηθ]ά τοπᾶογ Ποι]ά Ἰιοςίαίο α πιοπησηύ {ο οππῦγασο Ἱέ, ργον]άσᾶ πο 

ἔννο νεγςος 5ἰοοά α]οπα ας Ιδο]αίεά Ῥτοροβίίοης.  Βιΐ (Πιεῖτ 61ο5ο οοππεοίΊοπ 

νηέ]ι να Ῥγοσθάες απᾶ {0119/58 οοπηρε!5 (Πο ]οσίσα] τοαάοτ {ο αἰθοπᾶ {ο {]ι6 

εοιγ5ε οἱ αγσιπηεπί; απᾶ, 1 Οπής τοαῖνες α ἀἰ[οετοπί νῖον; {γοπι Οιαί ]α5ῦ 

βίαΐοᾶ, {ο οχατηϊῖηθ ὙΠοίλογ ἴ]ο πνογάςδ τηΣΥ ποῦ Ῥθαυγ απ αχροβῖ(ἶοι 1π Ἠαυ- 

ΙΟΥ νη(Ἡ 1έ. 

ΙΕ 16 ππάσπίαΌ]ο (λαί ονετγ νηοτα ἵπ μὶς ορἰδί]ο Ῥοΐ]ι Ῥείοτο απᾶ αἴτοτ 

Όιοςο νου»ο5, {ο γγονᾷ διαθήκη Ἠας ιο 8οη5ο οἳ οογεπαηί οἳ ἀἱδρεπδαίίομ, 

οὐά πού οῇ ν]. Το τοαὰστ νοτγ βτοῦ Ἱπιρτοβείοι (Ἠετοίοτα 15, Ολαῖ, 16 

Ῥοββῖρ]ε, {πο 54Π1ο Τηµςέ Ῥο 165 56Π5ο Ἰογθ. Απά 5ατα]γ ΟΠ] 15 5οησίπεπεᾶ 

Ὦγ Όια {πο ναί αἰίποισῃ 16 Πεφπεπ{]γ οεσατς οἸδον]οτο ἵῃπ {ιο Νον Τες- 

{ατηοηέ, 16 15 πονετ {ουπᾶ Ιπ ια 5οη5ο οἱ ν]] ο ἐοδίαπιοπύ: απᾶ ΤΠΟΤΘΟΝΟΣ, 

Οιαί ἵπ ιο Βερίιασίπέ 16 ἵ οππρ]ογεά ἵη α ναςδύ πΙπηῬετ ο Ῥ]αος5 α5 έλο 

{ταηβ]αίίοπ ο ἄιο Πεῦτενν δεγέέή, πα αδιια] γγοτᾶ {ο οογοπαπί οΥ ἀἰδροηβαίίοἨ, 

Ῥιέ πνΠίο πονογ 5 ο τηοαπῖης οἳ ΥΠ. μα] νο ἴποἨ ΤΠ {Ἴιοδο ἔννο 
γοχςος σῖνο ιο (ἀγοθ]ς γγοτᾶ ο ἀϊῆοτοπί παεαπίησ ΎΝο παὶσ]έ τοαδοπαΡΙγ 

Ἰρβίίαίο {ο ἆο 5ο, οναη Ἰῇ 45 {ιο οπΙγ αἱίεγπαίίνο, να «ποι]ά Ῥο οοπιρε]]οᾶ 

{ο πἀπαῖθ (αῦ νο 4ο πο απἀαγείαπά (ποπ. ΤΠο Ππνατίαθ]ο Ναυν Τοδίαπιαη 6 

Απ σοπογα] Βερίπασίηῦ πδασο ΟΡ α ποτά νΠΙοῃ ἵδ νοτΥ οὔίεπ τεροαίεᾶ, ἵ8 

πο Πς]ί]γ {ο Ὦο αραπᾶοπεά {οΥ α ο]αβδῖοα] οπς πού οἰδονπογο {ο Ῥο {οαπᾶ 

Ἱπ Βοπρίιτο. πο ρτοαίογ Ῥατί ο{ ιοδο οοπηππσοηία{οΓ πο ἀείοπά ἴἶιθ 

πιοαηϊης οῇ τοὐζ{, {εβίαηιεπ{, οΟπΠΏπο 16 {ο ἴ]ιοσο νο νουςος, α]]ογίπς ἴἶιαῦ 
Ῥοίμ {1ο Ργονίοις απά θιρδοαπεηί οοπίοχί5 ταφιίγο {1ο πδια] 56Ώ5ο οΓ 

οουεπαπέ, ἀἰερεπφαίίου,. Απᾶ ἵξ Ἱ6 νογο Ῥοβδίρ]ο {ο σῖνο α βαἲϊίασίοτΥγ 

οκΡοβἰ(ῖοι ο {ιο Ὑν]ιο]ο Ῥογίίοη ο. ἰλῖ5 {11οοΥΥ, 16 νγου]ά Ῥτοβαβ]γ Ῥο Ῥοςί 

(ο αἀορί Τε Τπας Όιο απί]λου ν]] Ὃο 5αρροθαά {ο Ἠανο Ἠΐς παπα {αγπθά 

{Γοπι {Πο ΠΟΓΠΙΘΥ απΙ(ΟΓΠΙΙΥ οπιρ]ογεά ἨΗε]]επῖςέῖο 5οηΏδο οῇ {1ο νγοτὰ {ο 165 

ο]αρρίοα] πησβηίης, Ῥοσαδο {5 πηοαπίης 15 οχαοί]γ αρρτορεῖαίο {0 ἴ1ο οὖδα 

ο{ ο ο5ι15 α5 {πο {δβίαίογ οϐ Πῖς τοεάσοτησἆ απά Ἠαίγς, {ο γ/οΠι ΟΠ {ο οοθαδΙΟΠ. 

οὗ Ἠὶς ἆοαί]ι Ίο Ῥοφιοδίῃς ἴἶιο Ποανοπ]γ ἹηΠοτιίαησο. Τηϊς ΤηαΥ τεα]]γ Ῥο 
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ἐπεὶ µήποτε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέµενος. [δβίαπιεηπί ἴδ οΓ {ογοο αξία πιοη ατα 

ἀσαά; οἰπεγνγῖδε 1έ ἶ5 ος πο δίγοπρ(]ι 

ιο 6356, απᾶ {Πο «νο Υ6Γς65 ΊΠαΥ εχργος {ιο νατγ (οισέ ν]ίοι οιτ 

Ἐπσ]ϊε]ι (απβ]α(ῖου σἶνο». Ῥιΐ 1 4ο πο ἐΙπ]ς ναί ιο οοπποοξῖοη ΟΡ το 
νοΓβ65 απά ἴιο ἀπσιπησῦ Ιηνο]γοά γν] αἰ]ον 9 {ο αραπάοπ ἴἶο οὔ]ον 

πιοβπίησ. 1 πο αἀπηῖθ ἴἶιας οἱ ἰοκίαπιοπί, Ὑγο «απποῦ οχο]ιάο (μαί οἳ 

οουεπαχιέ, ανά 5]ια]] Ὦο οοπαρε]]εὰ {ο σοπιβίπθ Ῥοί]ι, ἴἶια {0ΥΠΠοΥ βίαπάϊπσ αβ 

8η ἱπο]αίοᾷ βἰαίοπιοηί, απᾶ ἴἶιο Ἰαΐίο ἴπ Ἰοσίσα] οοππασίίο να ιο ατσι- 

πηθηί, μας ἔἶο απίλοτ πηὶσΏῦ 6ΠΙΡΙΟοΥ Ἠΐ5 γγουᾶς ἵπ {ἨΠοβο {νγΟ 861565, ἶ5 

ογίαἰπ]γ νοτγ ροβεῖρ]ο οἱ ἴο στοιπά ]αδέ τησπθϊοπαᾶ, α]έλοιισίι ἴἶνο 5ΠΡρο- 

8Ι{ἱΟΗ, 5ο {νγ {οπα αοοογάἶπσ γγ]θ]ι Πὶ5 σεποτα] πρασο, ἶ5 νηίλοιί απγ πι]. 

Ἰηδίαπος {ο φαδίαία ἵ6. Τ]αί ο οοα]ά Ἠανο οεοπ{ουπάσά ἴπ Ἠΐ5 παϊπά (1ο ἴνγο 

πηθαΠΙΠσ5, απιά Ἠθγο ἹαποΟΠΦΟΙΟΙΙΒΙΥ Ἰανο επαρ]ογεὰ (ιο ποτά Τη αποίματ΄5εηςθ 

Όλαη οἸουγ]ογα, ἶ5 ποῦ οπΙγ Ἱπογοάϊρ]αο Ῥας Ῥρα]ραΡΙγ τἰάϊοπ]οις. ΒαοἩ α 

υγιηίςο 5 πΠΥγΟΤΙΗΥ οἱ 8ο ]ουγπεά απά αοοιταίο απά ρο]δησά α Ὑντίου, {ο 

5Υ ποϊ]λίησ οὗ 5 ἀῑνίπο αι(]οτίίγ, απά γγου]ά οΠΙγ Ῥτουο ο γ/οακοΒς 

οπά Ἱπαάσαιιαςγ οϐ 15 αιίΠος. 
Ι Ἰανο τοπιατκοά (αί πο ]οσίοπ]. οοππθοθίοπ 4Ώβοατς {ο ἀαπιαπά {1ο 

πηθαπίης οἳ οογθπαηέ οἨ ἀἱδροηδαίίομ, Τ]ο σεποτα] ἐταῖη οἳ {οισ]έ {τοπα νου, 

16 {ο 18 Ἱπο]αδίνο γ] τη ἔας: Το αἰοπίπσ ἀοαί]ι οὗ ὸ 9515 Πανίηςσ {λ]κοπ 

Ρ]αοο, Ίιο ἶς (ογοίοτο ἵπ. ἔἶο ΟἨη]κίίαη οονοπαπί (ο ππθάϊαίος Ῥείνγεοι ἄοά 

απά ΤηΣΗ, απά πας αἲ] 5ίης ατο Ῥατάοπαβίο, απά ρτοπαῖςα 15 βῖνει οἱ 6ΥοΓ- 

]αείίποσ Παρρίπες,. Έον ιο οίαρ]δαπποπί οἱ α οογοπαηέ τοφπίτος {πο ἆθαί]ι 

οἱ ἐῑας νλίο]. ταιίῃος 16, ἵπαβπαιοῇ αν 16 15 οποτγνῖδο ἱπιροτίεσί απά Ἱπνα]ίά, 

Ἠοπεο 1έ ἶ5 ναί ἴἶιο {οτπιογ οονοπαηί, ἴο Μοβαίς, ποτο οοπαρατοᾶ γη] Όλο 
Οµ]κίίαπ, Ίγας ποῦ ορίαρ]ηοά υπο Ῥ]οοά.. ἸΤμοῦ νο τοιάςτ οοηβΙἆοτ 

πλαῦ ἶς ιο Ῥοστίησ απιά Ἰοσίσαὶ οοπηοοθίοπ ος ἴμο Πνδί νγοτᾶ ἵπ ίππο 1δί1ι 

Υουβο, “Ἰοπος,; ὅθεν. ΟετίαϊπΙγ 6 ἵς ση ας ἹπιππεδϊαίεΙγ Ῥτοσσάος: 
έΑ. διαδήκη ας πο {οτο Ἠ]]ο {ο διαδέµενος 1ΐνεβ, απιά {λογείογο (ι6πιοο ἵθ 

Ἱς (λα) ἴο {Όγπ1σΥ, ο Μοβαίο, Ίγὰ5 που ταίβοά νήῆιοιέ Ῥ]οοά... ον 

αᾶορέ {ιο οἴ]ετ νίαυ; οἱ διαθήκη, απᾶ Ἰουυ βίωπάς πο τοαδοπίησ τ / Α ἴος- 

Ὡπιοπί Ἰας πο {ορ γη]ή]ο ἴἶιο ἰοδίαίου Ἰνοδ, απᾶ {ιογοίοτο ιο ΝΓοφαῖο 

ἀἱεροπκαίῖοπ γγα5 ποῦ ταθβοᾶ νη]θιοιέ Ῥ]οοᾶ. 15 ἴποτο 51ο α 5οπηβ]αηοο ο{ 

3Ώ ατσυπηοπό {ο ο {οαπά ἵπ ΩΠΥ οἴμεν Ῥατύ οΓ ή ορὶκί]ε τ Ἠοτο Ίνο Ἰανο 
Όπο αδδοτίῖοη5 ΠΟΙΙΥ Ἱπάερεπάσπί οἱ οαο] οίμοι, ιο Ἰαΐίοτ Ῥεΐπσ πο 

5οα!ιοπορ αἲ αἱ] {οπι {1ο {οτιποη, α]έλοισ]ι τορτοδοηίοἆ α5 5ποἩ. 1 παϊσηῦ 

πού Ῥο ἀῑΠοι]6 {ο οι1] βαοἩ Πονγοτς οἱ Ιοσίο οιέ οἱ ους πποάρτη {γαηςορηάση- 

9] (οο]οσγ, Ὀπέ ένο οἼοαγ-μοπάεά νυτῖέετ οἱ είς ερῖςί]ο οαηποῦ Ῥο φα5ροσίοᾷ 

ὮΥ α Ιπάϊοίοις τοπᾶοτ {ο Ῥο ση]]γ οἳ αΠΥ 5αο]ι αἳ]]γ ἰπβίπσ, Το πιακο ού 
5ιοἩ απ απα]οαγ, Ἀο 5Ἡοι]ά Ἠανο 5ροΚκεπ οἱ ἴῑα ἀθαί]ι οἳ ἈΤο5ος α5 ἴἶιο ταί]- 

ΠοαίίοἩ, νιοτοᾶς Ἡς Ἱπηπιοάίαίε]γ παθηΜίοης λα οἱ Ῥα]]5 απ σοαΐ5. 16 16 

Ῥο φαἷά (αί ἴμο Ἰοσίσα] εοηπεοίίοι οἱ ὅθεν, Άεπεε, ἶ5 υγ] Υοτ5ο 15, ο πεχί 
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αξ αἲ] ν]Ἠῖ]ο {ο ἰορδίαίου Ἰνείμ. "Όδεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐγ- 18 
18 ἨΠογοαροπ πεϊί]εν (Ίο Βγδί {εδέα- 

Ώνο Ῥοΐπσ ραγοπ{Ποίϊσδ], οι (ο (γαίη οῇ ἠλοιισῦ γν]] Ῥε α5 {ο]ουνς: ’ Το 

αίοποπιθηί οῇ κ; οδις Πανῖησ Ῥοθοι τηαάο ὮΥ Πὶ5 ἆσαίμ, απᾶ Ένας ιο πον/ 

Οἀιεϊδίία οονοπαπί οδίαμ]]δ]ος, ιο {ογππογ νγας {ογοίοτο ταββεὰ Ὦγ Ῥ]οος.) 

Κιαϊποσ] Ῥτοροςες ὶ5 Ἱπίετρτοίαίίοῦ.  Τμο εοππαοθῖοη ἵ5 α5 {οονγ5: ἵπ 

οτάον {ο βαποίίοη {πο που οογοηαηέ, ο ἀοαίαμ οὗ ΟΠτὶςέ ἵδ ΠΘΟΘΒΡΗΤΥ/ 

γ]ογοίογο {ο οἰά. νἨῖο]ι ννας απ αάαπῬταζίοπ οῇ πο που, Ίνας οδίαρ]]5ῃηοᾶ 

Ὦγ εἰιοάἁίπς ἴἶιο Ῥ]ουὰ οῇ νἰοὔτης.”.  Απά Βατ αθᾳπἶοφοος, ἵη ποατ]γ ἴπο 

8116 Ἰγοτά». ο Το «οαγ5α ο {ποισΗί, ας ἵ6 δίαπά5 οοππεσίθά Ι{Π νοετ. 15, 

8ο6Π15 {ο Ῥα6 {Πί5: ἴλο Ἠθιν «ονοπαπέ οϐ τοάσπιρίϊοπ {ΟΠΗ 8ἵπ να 84Π0- 

Ποπος Ὦγ {ιο ἀσαί]ι οὗ 9 οδα5ς᾽ οοΠδοαποΠ{]γ, ος ψηαγοίοτο, {ο οἰά εονεπαηί, 

ανηίο]ι Ίνας {ο Ὃο α ἴγρο οἱ πα που, γγα5 5αποζϊοποᾶ ὮΥ (ο Ῥ]ουά οἱ νῖς- 

πως. Απά Ἠο αἀάάς: “Τη 5 ναγ οἳ Ιπίενρτείαίίοη, νς. 16. 17, ατα {ο 

Ῥο. οοπβἰάογοά α5 α ρατοπ{λοςίς, ἴμο ππαίίον ο{ νΥλῖοἩ πΙθτδΙΥ απηρ]ίΠος απά 

Π]αδίταίος {ο ἀθε]αταίίοπ οοη{α]ποᾶ 1Π νου. 10... Τὴ5 νῖον ἆοος οετίαϊπ]γ 

βισσοςί α {ποιισ]έ ο{ πηιιοἩ. Ιπίογοςί απά ἱταίμ, ΠαΠΙΕΙΥ, (αί Όλο Μοραῖο 580- 

τ]βοῖα] βγβίοτη νας ἀἰνιπε]γ ἱηδιίοὰ γη ἀϊγοοῦ τοίογοπςς {ο {πο Γαέατο 

εαογ]ῇσο οἱ ΟἨηςέ. Τὲ νας Πὶς ἆθαίμ, τοσατᾶάσοά Ῥτοδρεσίϊνε]γ, υ]ο]ι 1εᾷ {ο 

Όιο ορια Ρ]ἱπποπί οἱ ιο ΝΠοβαῖο οογοπαηί. Εις Ἠονγενοτ Ἱπιροτίαπί απά 

ἄπιο (ῖς ἶς, πο αρο»ί]α”5 απα]οσίος ἵπ Ομ ορὶςί]ο-ατο α]νναγς ἆναννη οαίέ ἴλο 

οἵ]ιου ΊΝαγ, ΠαΠΕΙΥ, {Γοτη. ἐῑιο οἷά ἀἱδροηδαίίοι {ο νο Πονν, ΒΟΠΙ {ο Ῥ]ουά 

οἱ ἴἶιο {ΟΥΠΙΟΥ οονοπαπέ {ο ἴῑιο ἀθαί]ι οἱ ΟἨγ]ςές Ὕνποτθας Εῖ5 δαρρο5οᾶ Ἰ]οσῖ- 

αἱ «οπΠδοΙοη πνου]ά Ὦο ἴ]ιο νοτγ τουσνςο οἱ {16 υ]ίοι”ς Ἱπνατίαρ]ε οτάο). 

Τ]ιο οοπηαοίίοη οἱ « Ἠοπςος, ιεγοίογο, ἵ5 νηῖι Ὑνπας Ἱτηπηοδίαίε]Υ Ῥτο- 

οσᾶ ος 6, 

[η νίουγ ο ιοδο ἀἰβμοι]εῖος νο πιαγ οεγίαϊπ]γ αἀορί ἴἶο βοπ]πησπέ οὗ 

ΤΠπο]ιιοῖς, ια! ο Τε ν]] αἲ Ἰοαδί Ὄο (λποισᾗέ ιδβαΡ]ε ἵη ιο οχροβίίου {ο 

αἰίοιαρέ ἰπκίησ διαθήκη, ν». 16. 11, ἵη {ο πδια] 5οηβο.”.1Ι 5μα]] αιποίο έἶο 

τοιηατ]κ5 οῇ {Πῖ5 αΏ]ο οοπωπησοηίαίου:  Έννο οἴτοιτηδίαποθς αρροατ ο Γε]Υ 

ορβοβοᾶ {ο {ιο εἰσπϊβοαίίοη εουεπαπἰ; ὁ διαδέµενος πιαδέ ἀοποίο (ο νἱοίπη, 

απ ἐπὶ νεκροῖς Ὃο τοπάθγοᾶ ου6ν, ἔτι ἐ]ι οαφε οὗ 5]αἰπι υἱείζπιδ. ΒοῦἩ εοτίαΙηΙγ 

Ῥτοδοπέ ἀἰβιοι]έίος; 511] ἴοδο απο πού σγοαίοΥ {αν μας ν/ηῖο]ι αγίβο5, ΟΠ. 

Όιο οί]ον Ἰαπάᾶ, ἔγοπα ἴἶα Ἱπίογγαρίίοη 66 ιο οοπίθχί. 39 {αχ α5 ἃ ν]οβῖπι 

γαγ[ίεν ιο οονοπαηέ, Ύγο 5αγ, ἵέ οσίαὐ[ἱκ]ες 1. πο πιαδο]ίπο σοπάετ ἆοοας 

Ἱπᾷοσᾷ αΡροαα {ο ο ασαϊηεί 56 ο ν]ούν.  Ῥις 5ΙΡΡο»ο {ο αίΠοΓ {ο Ῥο- 

φομἱ{γ {ο νἱοίίπα, απᾶ {ο τοσαγά 16 45 α τηθβἰαίου.. ΜΙσ]έ Ίο ποί ἆο ἐλὶς ἴ]λο 

110Υ6 Υοπά1]γ, ΙΠαδιηιο] ας ἴπ πο πουν οουοπαπίς 16 να5 α Ίπαπ ΝΟ {οο]ς ἴἶιο 

Ρ]αοο ο {ο νἱοτω. Τε ἀεαα, ὁ νεκρός, ἵπ ἄτοε]κ 35 ἵπ (ἄογππαν ἆοθ5 6οἵ- 

(ἱπ]γ ἀοποίο, Νο α5οά ας α δαὐρίαπίίνα, οΠΊΥ Ἠππ]αΠ ἆθαᾶ, «οτρ5ος οἵ 

ΠΠΘΗ.  Ἆθο ΒΙοπηβο]ά, 5ονοη ασαἰηςε Έ]ομας, νοτ. 1015.  Ριαί ν/Ἡγ εμου]ά 

Ίνο πού {α]κο ένο νογὰ α5 ποιίο, ἴμας ππα]κίησ 1{ αἰσπῖ( σαγσαδδές Ίπ 66ΠΟΥΔ], 



ΕΡΙΡΤΙΕ το της ΕΕΡΒΒΕΤΠΡΒ. 199 

19 κεκαίνισται. Λαληδείσης γὰρ πάσης -ιοπέ Ίνα ἀεάισοαίεᾶ πνΙθιοαί Ὀ]οσά. 

ἐντολῆς κατὰ νόµον ὑπὸ Μωῦσέως παντὶὲ Έον Ἠ]οπ ἈΤοδος Ἰαά 5Ρο]οπ ενονΥγ 19 
τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν µόσχων Ῥτεοορύ {ο αἱ] πο Ῥεορ]ο αοοοτᾷῖπς 
καὶ τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκ- {ο ἴλπο Ίαν, Ἡα {οο]ς {ιο Ὀ]οοά οἳ 

κίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον «π]ναο απᾶ οἳ ροαΐ5, νΙἩ νναίου, 

καὶ πάντα τὸν λαὺν ἐῤῥάντισε, λέγων" απᾶ βοατ]εί νου], απᾶά ΊΥ55οΡ, απᾶ 

90 τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης, ἧς ἔνε- βρτϊπκ]οᾷ Ῥοί] (Ίο Ῥοο]ς, απᾶ α]] έλο 

Ῥοορ]ο, δαγῖης, ΤΗἱ5 {δ ο Ὀ]οοά 20 

πγποίμον οΕ ΤΠΕΠ οΥ Ῥοαςίςτ πο Ἰαΐου (πτθε]ς τὸ νεκρόν ννας αδοά ἵπ έ1ο 

8οη5ο οΓ τὸ πτῶμα, 35, {ον οχαπηρ]ο, τὸ νεκρόν τοῦ φιλίστου, Ρ]πίανο, Ἡ Τέα 
Τομ», «αρ. 95, τὸ νεκρὰ τῶν δυγατέρων, Νανν, Απιαί, 9, 79.7. Ἐπὺὶ ππαγ 

Ώποη ΊΠοαΠ ΟΠ ο στοιπᾶ, οοπαϊξίοι οἱ) α5 ἵπ ΡΜ]. 1, 9, ν]ιογο Βίου τοή- 

ἀους 16 « 5π8 οοπάἹοπο.---Φέρεσδαι 1ΠαΥ Ῥο (παπβ]αίος, {ο ἐπίγούνος, ὐγἶτιύ 

Ἰογωαγᾶ. Τ]ο ποςοδδίίγ τοίογγος {ο 15 (μα Ὑνμίοα τοδι]{5 {ΟΙ «ΟΠΊΠΠΟΠ. απά 

Ίοης οδίαρ]δμεά Ίδασο, 

Οπ ιο νπο]ο, {]οι, 16 αρβροατς {ο τηο {λλαί Ίνο οαηποῦ αραπάοπ ιῖ5 νῖουν 

ο Όλο ραρασο. 19 15 οοτίαϊπ]γ πάς Εῑαί 16 15 ἄοά νν]ο πΊακος οἳ ταϊβος οἳ 

ορίαρ]ίδ]ιο5 α΄ οονοπαπίέ; απά ἴο νοτγ (ἀτοείς γγονά Ἰεγο ἐνίσεο τοπάστοἆ 

« (οδίαπιοπ{ ἵπ οί ἐγαπδ]αίίοη, νο Ίανο ΙΠ ο {ΟΥ οῇ α νοτΏ ἵπ νΙ, 10 

τομάσγος «' Γ ωοὐ{1 πια” ἵπ τοίοτοποο {ο ο” οσίαδ{ἰἱεἡίπο ιο (.ο5ρο] «ογο- 

παπί. ή ιο Φ4Π1ο ἵ5 οηΙποηϐ]γ έπιο οὗ ππαμ΄ς βα]ναίίοη,  18ῖς ἀοά αἶοπο 

πο ἶ5 « {ο Φαυϊοιη ; απᾶ γοῦ ἴἶιο τηπϊςίτγ απᾶ Ῥαρίίσπι αγο φαϊᾶ {ο βα0ο, 

Φου Τοτη. ΧΙ. 14, 1 (ου. ΙΧ. ὦ5, ο, 95, 1 Ῥοΐ. Π, 21. Όπ ο 8απιο 

Ρτϊποαίρ]ο, {ιο νἱοβῖπι Ὦγ ἩΠο5ο ἀθαίι α οογοπαπῦ να ταί]βοά απά οδίαὮ- 

Πβ]οά ΠπαΥ Ῥο παργοφοπίοᾷ Ὦγ (ο νουγ ἔογπη, νγΠπίσἩ, ἴα που Ῥγοργίαίγ οἱ 

Ίαησπαρο, ἶ5 οπΙγ αρριίσαρ]α {ο ἄοά Πιπηβε]{, 

18. Έμο ἤγδέ οἳ {ογίηθΥ ονΙάοΠ{]γ το]αίος {ο {1ο διαθήκη, ]ςί πιοπέίοποᾶ 

45 αἱδο ἵπ νου. 1. 

19-95. Ἔ]μο απί]οτ τοίο Ἠετο {ο νατίοις οογεπιοπίος (]αῦ γαγο Ῥο- 

{ουπαεᾷ οἩ νατίοις5 οἑδαδΙοΠ5 Ἱπάςγ {μα Ία1ν, απά Ῥοτ]αρς {οο αἲ 1ο «0Π56- 

εγαίίοη. οἱ ἴο {αρογπασ]ο απά οἳ Αατοι απά 5 8οΗ5. Άθο Ἐχος, χχὶν. 

Χχ]κ. 1-91, ΧΙ., απά οὔ]λου βἴπηί]αχ ρ]αοο5, α ρατίσπ]αν ἀοίαί| ο/ νηίο]ι ἶς σῖνοι ὮΥ 

Μπατί,  Ὥοππο οῇϐ {πο οἰτοιπηδίαηοςς Ἠογο βροοϊΠες αγο ποῦ πποπξίοποά Ἱπ ἴ]ιο 

Ίαν. 1Τέ εοπίαῖη5 πο »ίαζοιποπύ οΡ ἴἶιο αρτϊη]κ]]πισ οῇ « έπο Ῥοο]κ” απιά {Ίιογο- 
{ογο οοτίαϊα Ἱπέοτρτοίου5 Ίανο αίοπηρίος {ο οοπποοῦ {λῖς γγογᾶ σΥαπηπια (ἶσα]]γ 

ψΙθι ὅ ιο Ῥ]ουά” Ῥοίογο βΡοΚαπ οβ απᾶ {ο σογοτη 16 Ὦγ ἔπο ρανεΙαῖρ]ο νγ]ιῖσ]ι 

ἵ5 σαπκ]αΐοᾶ “ο {οοκ.”. Βαΐ Ομίς ἵ5 αππέο ΠΠΠΘΟΘΕΡΑΥΥ, απά νγοι]ά τοβπῖτο 

οἴπον α το]οσίῖοπ οἳ {ο οορι]αίῖνο (αί {ο]]ουγς ιο ννονᾶ, ενπίοι νγοι]ά ο 

αἰοσοίμου πνλοιέ αιλοτῖ(γ, οἳ {ο σῖνο 16 ἔἶιο πππαθαγα]. τπσοαπίης οἱ 6υθη. 

Ὀμο] «ρτϊπ]κ]]πσ οῇ ἴπο Ῥοο]ς οἱ ιο Ίαν; απᾶ ιο οί]ον οἰγοιπηδίαποος α]]ιάσςά 

{ο απο παζινα], απά {ου απο Ιπίτοαιιοσά α5 ππαίίου» ογἰάεπ{]γ νγο]] Κπονη. 

Τ]ιο ΨΤΙίοΥ ΤΩΔΥ ΤΟΒΡΟΠΔΡΙΥ Ἠανο Ῥγοδιπησᾶ {]οιη {ο Ἠαγο {ακοπ Ῥ]ασο, ο) 

9 
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οἳ έἶνο {οδίαπιοπΏ νυλ]ο] (οά Ἰαί τείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ δεός' καὶ τὴν 91 

21 οπ]οίποά απίο Ὑοι. ἈΙΟΓΟΟΥΟΣ Ίο σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς 

ερτϊπ]κ]οά Ἰ]κουνῖδο ν{ Ῥ]οοά ῬοίἩ λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως ἐῤῥάν- 
ιο {αθοιπασ]ο, απᾶ α]] ἴμο νοββο] ῄτισε. Καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα 935 

25 ο ἴ]ο παπϊδίαγ.  Απά αἰπποδέ αἲ καθαρίζεται κατὸ τὸν νόµον, καὶ χωρὶς 
πσς αγο Ὦγ (1ο ασ ραγσοᾶ πηΙί αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. ᾿Ανάγ- 3258 

Ῥ]οοά: απά πνλοαί βΠοεάάϊπς οἵ 
90 Ὀ]οοά 15 πο ΤοΠΙΙΡΡΙΟΠ. «{έτῦαΒ πογο- 

μῇ5 αοφιιαϊηίαπσθ γη] Όποπα 1ΠΗΥ Ίιανο Ῥσομ {γαδΙοπατγ.--- Πα γεν. 93, σχεδόν 

(πα ῇος πάντα: “' Α]πηοςί αἲ] (]πσς : Ῥοσστςδο 50116 Ίγοτο ριτ]ᾗῃος ὮΥ γγαίοτ, 

απά 5οπηθ {ον ὮΥ ᾖτο. ορ Τιονῖζ. χνἰ. 96, 28, απά Ναπι. χχχὶ. 90, 94. 

90. “ Ῥαΐίογης: Τμο (τοσο ἵ5 νο Ρ]αγα] οῇ έἶιο 5απ1ο πγογὰ γν]ίοἩ ἵπ 

νΠ], ὃ, ἵ9 τοπάσγοᾶ « οχαπηρ]α... Θοο ἴο ποίο {πογο. 16 τπσοαης τορτοδοηία- 

Ώου, απ 15 αδοά {ο οχρτοςς ιο «| ογγίδῃ (πὈογπασ]ο5 νΠίΠ Οιοῖτ αρρτορτίαία 

αρῃΙαπόος {ον 5αοτοά 5ογνῖσο, 16 γγα5 ΠΘΟΟΡΣΑΤΥ ὮΥ ἀἰνίπο αρροϊπίπιοπί 

ναί ἴλοςο ε]οι]ά Ὦο οογοπιοπία]]γ Ῥαπ]ῇσς, απ ἴνας πιαᾶο Πἱ {0Υ {ιο αςος 

{ου νο] 1ογ γγογο ἀορῖσπεᾶ, Ὦγ 5Ἡ. εασοτίῃοςς απ τῖίο5 α5 Παὰ Ί]αδί Ώθει 

ποίοά.  ἴπ Τιονῖς. χγΙ., ΤΙΗ{ΙΟΠ ἵ5 οΓἴοπ Ἱηαάο οῇ αἰοπίπσ {οΥ οἳ ρυτί(γ]ησ 

Όλο Πο]γ Ῥ]ασο απά {με αἰίαν. Ῥεο ν». 16, 18, 90, 2ῦ. Τη ἴἶιο βγεί οϐ ἴἼεςδο 

ΥΘΥΦ05 {ο Τ6ΔΣΟΠ σίνει ἵ5 ο5ροοϊα]Ιγ Ὑοτίιγ οἳ ποίο: “Ῥοεαιδο οϐ ιο 

ππσ]θαήηοςς ΟΠ ἔιο ο)ιτάγει οἱ «[αγαεί, αι Φεεατιδε ο) {αγ {γατδφγΕδΦΙΟΊΦ ἴγι 

αἲῖ ἐ]εῖγ κἰπς.. Τα Πατηχοπίζος γη ιο {1ο, ἶιαῦ ἵπ {1ο Ἰαδέ “ ἴο αἴοπό- 

ΤΠΘΗ{ Ἱπαάο {ου « έ1ο 5αΠοίΙαΥΥ, (πο {αροαγπασ]α, απά {ιο αἰίατ,Ὀ 15 ΙΠΊΠΠΟ- 

ἀϊαίο]γ {ο]]ουγοᾶ Ὦ} “απ αἰοποπποπί 707 ἐιε ῥγἱεξίε, απ 70Υ αἲῑ έ]ιε φεορῖε οὗ 

ἐ]ιο οοτι/ γε α{ἱοπ. Τε 8οοἵΗ5 {ο Ἱπϊπηκέο (ναί ονοΥγ (Ἠλήπσ οοπιοσίοᾶ γη] 

εἴη[α] απ Ίππραγο ἨαππαπΙϐγ 5 οοηβιάστοά α5 ἵπ 5οτηο ΤΠΘᾶΞΙΤΟ Ῥρατίαίπσ ος 

15 Ιπ{οσίῖοῃ. 

6 Ῥμί Όιο Ποανοπ]γ :.Νοῦ ης». νο] ιο (ἀτοοὶκ ἆοος ποί τοφιῇτο, 

Ῥιέ Λοὔἡ ασε», ἅγια. ΤΠῖς τηαςέ Ῥο ππάετείοοά {οπα {11ο ποχί ΥοΓ5ο, ΥΙΟ 

εΊιοινς αἱδο {ἰιαί « έπο Ποανοπ]γ” ρ]ασο5 απ « Ἠοανεῃ 15ο] ατα Ἰάοπέίσα], 

Ἴλο Ἰαγνο ἴἶο 8αΠΠο Ίδασο ἵπ ἨΡΗ. Ἱ, ο, ὦθ, Π, 6, ΠΠ, 10, νΙ. 19, ππεγο ιο 

αἀ]οσίίνο Ῥ]ατα] ἵ5δ επιρ]ογοά {0Υ πο ποιΠ, απά ἵ5 5ο {παηβ]αίοᾶ Ἱπ πο 

Ῥοδλίίο Ῥγτίας, ΠΑΤΠΕΙΥ, “ Ποάνον.. Ου Ἐπσ[ς (γαπδ]αίοη ας ΠοαΥαΠ]γ 

Φίασες,; οχοορί ἵἹπ Όλο Ἰα5ῦ Ἰηδίαησο, Ψογο οί φαβΠοῖοπέ Τοαδοή 16 510- 

φἰϊπίος “σι.” Το “ Ῥοίίου εαοίῃοος” Ὀυσίαις, απο οατίαἰπ]γ ἴ]ο οποθ 

φαοτίΠοο οἱ Ομτῖςέ, νΥΠΙοἩ 15 οἰκδον/μοτο ἹπνατίαβΙγ οχρτοβςας Ιπ ίΠο ἱπση]αγ. 

Όρο νου. 26, χ. 19, 14. Ῥοϊο (ααηβ]αίος, “5οπιο Ῥοΐίου 5αοτίβος.’ απᾶ τ6- 

απατ]κς ἵπ α. ποῖο, 5Ι6Π, αστοσαΡΙγ {ο ο]αδδίσοα] πδασο, ἵ5 ἴπο οχαοί {ογος ος 

ιο Ἱπάσβηϊίο Ρ]αγα] δυσίαις, Απησι. 8οπιο δαογ{]ίοο ογ οἱμεγ.”. Βπί Ίο σἶνος πο 
οἴθίίοις οἵ ΤοίΘΥΟΠΟΟς {ο ςιδίαϊπ πο βἰπίοπιοπί. Τ]ο Ῥ]αταὶ τηαΥ Ὄο Ἠογθ 

αςθα ἵπ νῖουν οἱ έπο τη] μάς οῇ κ ο] εαοτΊῃσος, απά ἵπ ογᾶθΥ {ο Ἱπήππαίο 

Ί]ιο Ἰμβηϊέο 5αροτίοτίέγ {ο αἰ] οἳ ἴνοπι οῇ Ομη]κ0ς οπο οβοίπςσ. Απά εις 
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κη οὖν, τὼ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν Ίοταο πεεββδατγ (αί ιο ραίίετης οί 

τοῖς οὐρανοῖς, τούτοις καὺαρίεσδαι:. Έππρς ἵπ {πο Ίοθανεπς Ποιά ὃε 

αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσι Ὀυσίαις Ῥατίβεᾶ πλ {ηοςα; Όαέ χα Ίοαν- 

24 παρὰ ταῦτας. Οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα οπ]γ (πρβ {λοπηβο]νος ση Ῥείίου 

αποτ]ῇοςς ἔπαπ {1ιοβο. Έοτ Ομτὶςί 18 24 

Ἠπσο 4ο Βαποίο «ατο: ὁ γι Ῥοίίου φαστίῄοσς: ἴἶαῦ ἵς, ιο βαοτίῄσο οἱ 

Οπ]ς.  Ῥιΐς Ίο οπΙΡΙοΥ» ία ρ]ητα]. πάπαβοτ, Ῥοσααςο ΟἨτῖςί 15 εἰση]βοά ὮΥ 

81] (λοδο Ίοσα] φαοτίῄσοο» νπίο ριγίβες.  ΟΌοπιρατο (ιο 11ο οἱ “' Ῥαρεαπις” 

ἵη γΙ. ο. πο] α 5ο οἱ {ο ρίατα] ποη απ΄ Ἱπάϊνιάπα] ἶ5 Ἱπίοπάσά ππαγ Ῥο 

{ουπά ἵπ οἰαςδίοα] νϊίοι». Τμις Ντι Ἰας, επογο οχίογηϊ5 αἲ οτἱς, φιῖ 

ΠΟΡίΤΗΠΑ ΝΟΠΠΟΠ ἵπ αδίτα 7εγαπί, αἰλοισα ὔποας οΠΙΥ ἶ5 τησαπί, . 910, 

Ωτο. ΑΙδο Ιπ χῇ. 658, «ιο φοπεχγοδ νοοσί. Απά ἵπ χὶ. 496, Εηοπαῖς οεγυἱοίδιις 

15 τι5οᾷ οἳ {ἱ06γ εγι1. Ἰπδίαποςς οξ ἔἶιο 5ατηο πδασο οσο ἵπ τοσο ντίίοτς, 

{τοσα Ὑνοίη ἴε 15 ςΠοῖοπί {ο οἷίο οΠ6 ΟΥ {πο Ῥᾶρρασο5,. Ἰπ ἨΠοππετ νο Πανο 

τόξα απἀ ὀχέων τδοᾶ {ον α βἶπσ]ο Ῥον απά οἶατίοί, Πϊαά, ΠΠ, 11, 99: απά 
ΑΠΑΟΤΟΟΠ 6ΧΡΓΟ5565 (ια Ῥαοἷς οἱ οπο Ῥι]] Ὦγ νώτοις, Ο4ο 95ΐ1, Βανπος) Εα- 

εἶοα, Τιοπᾶ. 1784, Ρ. 108, ορ. | 
Τμο «Ἠίεβ ροῖϊπέ οἱ ἀῑοι]έγ ἵπ Εῑῖς νοτςο ἵ5, (λαί Ἰοπνοη 56615 {ο Ῥο 

τερτεςοηίθἆ α5 ποοάϊπσ Ῥρατϊῄσαθίοα ΡΥ Ομηςς βαοτίᾳσο,. Ἰοάάτιάσο το- 

τηθτ]κς ειαί “Ποανοπ πγοιι]ά Πάγο Ῥοσπ, α5 16 Ὑγογς, Ρο]αίοᾷ Ὦ} ιο οπίταπσθ 

οἱ 5ο] 5ΙΠποτς α5 Ὑγοπί Ἱπίο Ἱές, Παᾶ πο {μα Ῥ]ουά οὗ Οτ]ςέ Ἰπίεγνοπαα.” 

Ῥιΐ ἐς γγαγ οϐ ερεαἰίησ 5 Υετγ Ίοοδο απά Ἱπασουταίο. μας ὁ βίππογς 

γοπί” (οτ ταίεν οου]ά Ἰανο σοπο,) ὁ Ιπίο Ἠθανομ,” νθιοιέ νο. Ιπίογνοα- 

Ποπ οἱ ιο Ῥ]ουά οἳ Ομ] ἍἜπιο Ιάοα οἱ ρο]]αέῖοη ἵπ 51ΟἩ  οοηΠοσίίοη 

Ῥταβιπηςς 5οπιοίμίπσ ΥγΠίσµ, ἵπ 4ο νοτΥ παίατο οϐ {Πίπσς, 15 Ἱπροβδίρ]ο. 

Τμο 5ἱππρ]α ςοἰαέίοη οἱ πο ἀἰβιου]έγ ἵ5, (πας ιο νενρ “ρατί(ν,ὸ νο] τε- 

Ἰαΐος ἀϊγοσί]γ {ο ιο (προγηας]ος, {ο γεργεδεπία{ἴοπδ, ἵδ αρρ]οᾶ Ἱπάϊτοσέ]γ, 

οπᾶά ὮΥ α ἤσιγαο οἳ 6ροοςἩ οα]]οά Ζοσπια,Ἅ {ο πο /εαυεπζψ τοα]ίες, απά 

ΟΟΠΝΟΥ5 Ιπ οπΟ] 6.59 ιο Ἱάσα ο ππαβῖπη αοοεδεἰδίε οἳ αυαϊζαθίε {ο ια 

ἨΘΟΘΑΦΑΥΥ Ῥήπροβθ. Τ]μο Βοτϊρίατος αβουπᾶ νι Ἱηδίαποος οἱ 015 Πριτο, 

Ώιοιισ]ι Ποπ νατίοι5 οα11565 {που ατα οβίθη πποβδογνοά. Τις γγο Πάγο ἵπ 

Ἠποραα Π. 19, « Τ ν]] τοσα] ιο Ῥονν απά ιο 5 ιγογᾶ απά ιο Ῥαΐο, ν]οτο 

Ώιο Ἱᾷσοα οἱ ὀγεαζἴπᾳ ἵδ {ο ο οοηβποᾶ {ο « ἴπα Ῥουυ απά ιο βνγοτᾶ, απᾶ ἴπο 

νοτῷ αξ αρρ]ῖοᾶ {ο ὅ Ῥαίί]ο” ποαΠς ἀεβίγοη, ὀγίπα {ο απ οπᾶ. 8ο ἵπ ]κα. Ιχῖῖ. 

4. ἴο ννονὰ « πιατγ” 15 αρρ]ιεά Πσιατα(ϊνοα]γ {ο ιο οοιπίτγ, οχρτοδδίησ {ιο 

Ἱάρα οἱ Ρεΐπσ ἐπ]αδίίεα, ἴιο οοπποσοαησ {οισΠέ Ῥεΐπσ ας οἱ ΠΙΠΙΘΤΟΙΙΒ 

Ρτοσσηγ, α5 ἵξ 16 Παά Ώου φαἱἀ, {1γ οοιπίγ 5Πα]] Ῥο ἵηπ α Ἱηαγγίε δίαΐο; 

απ ἵπ {ο ποχί ναγ5ο {ο 5α1Πο γογά ἀαποίες ᾖαδίίαίίοπ, ροββεξδίοι, 6η] οι/- 

πιοή. ἴπ ]ίκο Ἱ. 64, ντο Ἰανο, “' απά Πῖ τποι{Ἡ Ίγας ορεπεᾷ απιὰ 5 ἔοησιιο 5” 

π λογο οι. (ταηβ]αίου5 Ἰανο τοππονοᾷ {ιο 5οεπίησ Ἱπαρρ]σαβίΠίγ οῇ ια 

νοτο Ὦγ αἀάίῃς « Ἰοοδοᾷ, νο] 15 ποῦ ἵπ έἶιο «Τοσὶκ. ϱο]. Π. 90 αβοτάς α 

κ Ἐποπα ζεύγνυμι, ἴο ]οἶπ, Ώθοπι5θ {11ο οπθ νεχΏ {5 σταπητηα/{ἰσα]]γ οίπθά {ο {ψγΟ ΠΟΙΠΑ. 
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ποί οπίορεᾶ Ιπίο {λε Ἰοίγ Ῥ]αςςϱ για εἰσῆλδεν ὁ Χριστύς, ἀντίτυπα τῶν 

πιαάο γη] Ἠαπᾶς, τολῖο]ι αγ ἴπο ἀληδινῶν, ἀλλ' εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, 

πηο»ί ςἰτ]ίηςσ Π]αδίτα(ίοπ οῇ Ες Ῥηϊπαῖρ]ο, Ἠετο αησε]ς α5 ν/ο]] α5 ΤΠΟΠ αΓ8 

Βαἱά {ο Ῥο τοσοπο]]οά Ὦγ ΟἨγ]δίς νῖ]α πο πησαπίπσ ἶδ, παῦ οί απο (ἶνιδ 

Ῥγοισ]ί {οσοί]ογ Ἱπίο Ο9Π6 1ιο]γ ΟΠΙΡΑΠΥ, {πο Ῥτορετ τεοοποἰΠα(ίοπ. Ῥοΐπς 

Ἱηίοπάσά ΟΠΙΥ οἱ ΊΠ6Η, Οοππρατο ἴμο Ἱπιροτίαπί ρατα]]ο] Ῥίασο ἵπ ΠΡΙ. 1. 

10: αἱδο ΠΠ, 15, απά Περ. χ. 22. Ἔμο βσιτο ἶ5 ο[ἵοι οππρ]ογοά 1π (ια 

ΤΠ απιᾶ (τοε] οἱαβεῖο5, απᾶ ἴἶιο Ῥορί «οπαπ γτ]ίοτς αναἲ] Όοπιδο]νος ος 

16 {ο α ἆοστθο γγῖοα ου 5αἹοίου Ἐισ]ϊδ]ι πδασο γνου]ά Πατα]γ αἱ]ονν. Ένας 

Φ0Π1]]ου, 1π Πἱς οἰονοπί] Ἰαίίου οἩ. Ἠὶς Ώοη (4105, 15ος πο νοτῦ ᾖογιηιίεγ- 

ὀ[ἱελεπ, {ο ἰοολ. ἄοιση, Ῥοῖ] ἵπ τοίογθιοθ {ο α {ο/η Ἰάεα] οἱ υἱτίπο απά {ο α 

Ἠτεπά Ἱπίοπάσά {ο Ῥο Ῥοποβίίοά Ὦγ ἴἶνο οχοτοῖδο οΓ 1. Α 5α]]ησ Ιηδίαπος 

ἵ5 {ο Ῥο {ουιπᾶ οϐ ία οοπηΡϊπαξίοπ οἳ {πμ ἤσιατο ία απ Ιᾷἱοπηαίίο οχρτος- 

5ἱοη Τη Βιογσοι’5 Ῥοοπι ΟΠ ἴἶο Βραττου: 1α νηῖνα πὶοπε Ἠιπά απά ἨΠα]π 

ΠΟΠ ΚΤάΕΠΗ 5 πηδαπῖης, πο α 5ο] γη] οατο αοιί 16, Ῥα{ Πίοτα]1γ τοπάστεᾶ, 

έίιετο ποϊίμετ ἄοσ που οοσ]ς τωτ1 ογοι.----Τἶο τηθαπῖησ {πογείοτο οῇ ία 

οΊαυςο ἵπ {Πο αρίςί]ο 15 ἵππρ]γ Οπῖ5: (αί Ποαγεη Ἰα5 Ώθοη 1παάο αοοοΣδῖρ]ο 

Ὦγ ιο φαοτῖῃοο οἳ Ομτῖςί, Ἑγ 1 αἲ Ἱππρεάτποπίς {ο {ο ᾖοο οπίταπσο οἱ 

Ροπϊίαπύ ΙΠΠΟΘΙ5 Πάνο Ώου τοπηογες.. 

Ίη οτγάστ {ο Π]αείταίο 5] {ον λα ηας Ἰαδί Ὄουν. εαϊά, Τ υνου]ά 

τοηἈοςί αὐ{οηίΙοη {ο ους Φανιοιτ”5 Ἰγογᾷς, “1 σο {ο ργεραγε ἃ Ῥ]αοο {οΥ γοι,” 

«1. ομη χὶν. ὁ, απᾶ {ο ο 8απ1θ αχρτγοββίοη ἵπ Πο). χὶ. 16, “(ο Ἰαίμ ϱγε- 

Όαγεᾶ {0Υ ἴΊιοπα α οἵγ...  Α5 Πεαγοι οµη πεθᾷ πο Ῥτοραταίίομ, {Π]5 ]αησιιασο 

ηηδύ Ῥο Ἰπίοπάσά {ο αχρΓΟ55 τ0λαί τα ΠΙΕΟΕΑΣάΥ4 ἴο Ὦο ἄοπο Ἱπ οτάον {ο 

6Πςιιτο τοσθρ{ίοῃ Ιπίο α 5ίαίο οῇ {αέατο απά Ἠοανοπ]γ Παρρίηος5ς. Απά, τηοςύ 

Ρτοβαβ!γ, χο 6α1Πο (Ποιισ]έ 15 Ἱπίοπάεά ὮΥ ιο νογᾶς ἵπ Ταη. κ. 4, « {ο 

αποὐπέ πο πηοδίύ Πο]γ.. ἜΠπαγ απο σεπεΓα]]γ 5ιρρο5δοᾶ {ο το]αίο {ο {1ο 

ἀἴνίπο οοΠΗΤΠΙΡΦΙΟΠ ΟΡ «/οδα5 α5 ἴπο Μοςδία]: απά Ἰπ {5 τηοππίησ {πο 

νγογά « αποϊπί 15 αδαεᾶ ἵη Ίκα. Ἰπὶ. 1. μας ιο Ὑπ]σαίο ππάογδίαπάς {Ποπῃ, 

πό ππσαίατ δατιοίιδ δαΠΟίοτάΤη, απᾶά ἴπο Ὀγτίας νοιδίοη οχρίαϊη5 {Ίεπι 

ος {ιο Μοδεῖαμ. Ῥπί Όιο Ῥήναδο «τηοδί Πο]γ,. Οποισί οἱ νετ β'δηποπέ 

ο6οΙΓΥ6ΠΟΟ π ιο Ο]ά Τοδίαιποπ{, 15 πενοτ 5ο οϐ α Ῥογκοπ. Τν το]αίος {ο 

ΝΟΥ ΠοΙγ {ίπσΦ5, απᾶ ρατίιοπ]ατ]γ {ο ἴἶιο πποδί ἸοΙγ Ρας. ἜΤΠϊς ἵδ Ῥτοῦ- 

οΡ]γ 1{5 ποαπίησ Ἰογο, απά ιο νγοτά απιοἰπί ἵδ Πσιταίῖνο {ον οοηδοσταίο, 

ἀονοία, ρτορατο. Τ]ης απ Ἐχος. ΧΙ. 9, 11: Το ςΠα]έ {α]κο ἴἼιο αποὐπέἶτιφ 

οἱ] απἆ αλιοἰπέ (Πο {αβοεγπασ]ο απά αἱ] Πιαί ἵ5 Πιοτοῖη, απά λα] Λαΐου Ἱε 

απ Τέ βμα]] ῶο λοἰψ..  Απα ἴιοα 5Πα]{ αποϊπέ {ο αἰίαν οἱ πο Ῥανπί-οβοτίης, 

απά ἴέ εα]] Ὄο απ Α]ίαν πιοδί Λοῦη.. Απά οι αλα] αποἰπέ ἴἶλο Ίανοτ απᾶ 

Ἱίς {οο, απά «αποίᾖ ει. Το ιο 5απις Ριρο5ο μονίέ, υΏ. 11, απά Ναπι. 

γΠ, ἒι Ἠο αποϊπ{οί ιο αἰίατ απά αἱ] 15 νοδδε]ς {ο απο Όνοπα: Μο5ο5 

3 ΒΠΘΠΙΙΩΙΙσἨο Ἰή κε, νο], χὶ, Ρ. 980, 19ππο, 1898, 1 ἀεάἰολία, Ρ. 00. 
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νῦν ἐμφανισῦῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ Έβατε» οἱ (ο ἴχαο, Ῥαΐ Ἰπίο Ἠοανεῃ 

9ὔ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν, οὐδ' ἵνα πολλάκις δε], τον {ο αρροαχ 1π Όλο ῬγεβεποἙ 

προσφέρῃ ἐἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς οἱ ἄοά {ου 5: ΠΟΥ Υοί ειαί Πε ε]λου]ά 26 
εἰσέρχεται εἰς τὸ ἅγια κατ’ ἐνιαυτὸν ἐν ο ει ἨΙπΙδε] ο[ἴση, α5 έλα Ἠϊσ-ρτῖεςέ 

296 αἶματι ἀλλοτρίῳ: (ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολ- οπῖετείλ Ιπίο {ο Πο]γ Ρίαςο ονενγ 

γοαν Ὁ( Ῥ]οοά οἱ οίμοτς; {ος ἔεη 26 

Ἰαᾶ 5ού αρ {1ο {αβειπασ]α, απά αποὐπίεα Ἱε, απά φαποίζβεά Τε. Τ]μο πια 

στοαί]γ Ῥο]ονος,” ἐιογοίοτο, Ἠαᾶ α Ῥτορπείίο νίον οἱ νο στοαίύ (τιίῃ, ας 

ἤιο Μοφρία]ι ὮΥ Ιής ««οπο βαοτίβσο οἱ Πἰπιςό]ῇ οποο {οΥ αἱ!” γνας {ο πια]κα 

αεορβείρ]ο {ιο Ἠο]]οδί, ονοπ “΄δανοῃ 1{ςε][) 

ο4. “ Μαάο νε] Παπᾶ» : Ενα 15, ὁ νγοτ]ά]γ”) απᾶ Ἱπεροτίεοί, α5 Ῥείοτρ 

ἵἩ νογ. 11.---- Εϊσιιτος : ιο ννοτᾶ 1ΠοβΗ5 ωλαί «ογγεδροιιᾶ {ο. 16 οεοατ5 Ρα 

ΟπΙος ἵπ ιο Χαν Τοδίαππθηέ, Ἠοτο απ Ιπ 1 Ῥοϊ. ΠΠ. 91. ἴαπ ος Ιαίίεν 

Ρίαςα, ἵέ ας ιο 5οη5ο οἵ οἱ {6ΥΠ απ{ζ(γρο; Ἰστα, ον {ο οοπίταΥγ, 16 

ΤΙΘΩΠΣ {γρε, ἰ]ιαί ἶ5, Πσαγο, οπαΏ]απῃ, ταρτεδοπ{α{ίοῃ. 

25. Τμο Ἰοἱγ Ῥ]ασο :” βἰσηϊθγίης {ο πιοςδύ Πο]γ, α5 {ιο 5.Π1ο Ῥ]αναὶ 

πγοτᾷ ἵ5 επιρ]ογοᾷ Ῥοίοτο. Ἀ6ο οἩ νῖ. ὃ.--- Ῥ]ουά οἱ οί]οις : ταίΊον, 
Ῥ]οοά ποῦ Πῖ5δ ον, ΠΙθαΠΙης, οἱ οοἱ156, ἴλαῦ οϐ ιο νἰοτης. ϱ Ένο 
Ροῖηί5 οῇ 4 ῄογοπσο αγο Ἠογο 5ασσορίοά Ῥοίνοση (ο «ουδ οβετίησς απά 

Όιαί οἱ Οµεὶςέ: ιο οπο (αί 1ογ Ὕνογο ο/ίεπ τοροαίοά νη]ο Πῖς Ίγα5 πιαᾶς 

Ῥαΐ οπςς; (1ο οίμον λαί ιο Πἱσ]ι-ρτ]οδέ Ρτεδοπίοᾶ {ιο Ῥ]οοά οί σοαΐ5 απᾶ 

Ῥα]]οσ]κς, Ῥαέ ο} οδας Πὶς οὖν Ῥ]ουά.”. Βαατί 

26. “Βου νο: ἐπεί, 9Ίποο, οι λα φιρροδίίου. Τ]ο Πικέ Ρατ οί 

ὑμ]ς νογςο ἵ5 ΡΥ 5οπ1ο οά[ίοι» οπε]οδεά ἵπ α Ρατοηί]οςίς. Τίς ἵς πο οπ]γ 

ΗΠΠΘΟΘΞΣΑΥΥ, Όμέ 16 νγεακοις έπο ἱπργοδδίοι νῖοἩ. ιο ἰαιςο ἵ5 ενἰάσοπί]γ 

Ἱπίομᾶεά {ο Ῥτοάισθ. Τ]μο αροδί]ο πιοδε «οατ]γ Ῥτεδαπήες μα 1 Ομτ]κζς 

οβετίπσ νγετα {ΓεΦΙΕΠΕΙΥ τοροαίοᾶ, Πὶ5 εαΠοτίπσς πας αἶδο Ῥ6 ταροαίοᾶ. 

Ἔμο ἴάεα οἳ α βαοτίῄσο οἱ Οεῖδέ οβεταά ἵπ Όιο ειο]λατὶσί, οἳ Πιάεοᾶ οἱ αΠΥ 

ταρο(ἴ]οι οΕ {16 οπο φαστίβςο ος ΟἨη]ςέ γνΏῖο] Ίνας πηαάθ ο {1ο 61055, πουν 6Υ 

866115 {ο Ἠανο οοσυγτοά {ο Πϊππ.  Ἠο οοηπθοί5 εαβογίησς νι οβοτίης ας α 

Ὠρέρςδατγ οοπσοιηϊ(αμί. 

Οστίαϊπ. Ίνοιπαπ. Οα{1ιο]ίο ντος 5Ρρεαἰς οἱ (ιο ομιτοι α5 τορεαίίησ 

Οινὶςή ασί5. 1 αιιοίο {νοιι α Ἰαΐο απί]ου, γλοβο γου]ς Ἰα5 πιαάο α νουγ 

ΡονοβΙ] ΙπηρΓαΡΡΙΟΠ ΟἨ 50Π16 φς5εδρέῖρ]ο παπάς, Όαῦ πγἨῖοἩ ἵ5 μαγασίονίζοά 

οπίεβν ὮΥ Ρ]αιβΙρΙ(γ, αοαἴοιοςς, απά α- τοιπαγκαθ]ο {α]οπί ἵπ ργοφοπίίης 

Ώιο πιοδί {πνοιταβ]ο νίον οἳ Πὶ ΟΥ βγδίαπα, απά α Ρ]οβςαπέ ομγἰοαίαγο οῇ 

ἠιαί ν]]ο]ι Πο ορροδο». - Τμο οματοἩ, οοηφίάστος ἵπ οπο ροϊπί οϐ νίου;, ἵ5 

ἴιο Ἠνίπσ ἤσιτο οἱ Ομεῖεί, πιαπ]{οβίίης Ἰήπιδο]{ απά ννογκίπςσ (Πγοισ]. αἲἱ 

δες, πιοδο αἰοπίπς αιιά τεάοσπιησ αοίς 16 ἵπ «οΠβο(Ιοπος οίογηκ]1γ τεροαίς 

απά απἰπ(ογγαρίοάΙγ οοπίπασς. Τμο Ποάσφαπιον ἵς οἴογια]]γ Πνίπσ ἵπ Πΐς 

ομανομ.”. Ὅμο αιί]λου ρανΗοι]ατίσος Ὦ} τοίογοιοο {ο ἴ]ο οοματίςέ, αΠΠΟΙΙΠΟΘ- 

ΠΕΠ οῇ Ἠιο νγογὰ, Ῥαρίΐσπι, απά οἴμον Ιηβήϊεαξίοῦ5, απά ἴλοη Ῥτοσθθᾶς (ας : 
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πηηδέ Ίο ο/ίοῃπ Ἠανο 5αβογοᾷ Απο Λλάκις παθδεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου") 

Ώιο {οιπάαβονπ οξ μα νγοτ]ᾶ: Ῥαί νῦν δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων 

41 Οµπ]δί, οοποσα]οᾷ ππάοτ απ οαγ{Π]γ νοῖ], ι{ο]ᾷς {ο ιο οπά οἳ (ἶπιο Πῖς 

νγ]ο]ο «οιΥ5ο οἱ αοίοη5 Ῥοσιπ ον οατίΠ, ηο οἱ ποσθδδῖγ οίοτπα]]γ οῇονς 

Ππηδο]{ {ο {ο Ἐαί]ου α5 α υΙοίπι {ΟΥ ΤΠΠΘΠ. Πιο πηοαπίπς γγθγο ΦΙΠΡΙΥ 

Ο]5, Οιας ο οΠατο] ἴπ ου τε]σίοις 5ογνίος5 τοσα]5 {ο ἴπο τηϊπἁ ο{ 16 

ΤΩΘΙΗΡΟΥ5, απά {πογοβγ ππα]κο5 α νϊν]ὰ Ἱπιργοαρβδίοη οἱ ντα Ομτῖςς ννί]ο οτι 

οατί Ῥογβοπα]]γ ἀῑά, ντο πα]σΗί ρ]αςο αἱ] Επὶ5 ἵη ο 5απιο οαίοσοτγ νι οὔ, 

Ῥαι])5 Ἰαησιασο {ο ἴμο (αἱαῦαης,  Ῥείογο ν]οδο ογε5 ΟἨγ]δέ Ἰαί Ῥουπ 

ον]άοπ{]γ 5εὺ {ουίἩ, ογαοϊβοᾶ απιοπσ γοι,. ΠΠ, 1.  Απά 5οπιο οϐ 16 ΤΠΑΥ 

Ῥοατ (5 πηραπίησ,  Βτή ποῖ αἲἰ; απ Ὦγ 5 Ιπίοτπηϊησ]ῖησ οἱ ο Πίψιγα- 

{ένο ννλ]ο]ι οοηίαίπς α. ὑαθ]ι ντα ιο {έεγαζ νΥπῖο ἵδ απ{ουπασᾷ, ο ἵπσαιι- 

Ώοις τοαάςυ 15 αἀτοῖι]γ Ῥοσι]εᾶ. “Το ομΙτο 15 ιο Πνίπσ ῄσαγο ος 

Ο]ςέ, απά “ο Ἱ5 οἴογπα]]γ Ἠνίησ” {λετοῖῃ. ἘῬπαί ὮΥ ν]ιαῦ Ῥγουοςς οἳ 

τοαδοηῖπσ ἆοος 16 {ο]]ουγ, ἐαῦ “ἴπ «οΠδοαἹἹεηοο ἴ6 τοροαί5 απ οοπέίπιιος Πῖ5 

αἰοηῖησ απᾶ τοάσοιηῖησ αοίς 1”. Ας νε]] πηϊσ]έ 16 Ὄο καϊᾶ, (μα 16 τοροαί5 

5 ογουΏγο αοἲ5. Πο σαγο {ῖς “Πνῖπσ βσιγο” ἴο τὶσ]έ οἳ Ῥονγοτ 5ο {ο 

4ο Οπ ν]ιαί απί]οΓέγ ἆοες ἴο Πφτιγαίνε (ΟἨτῖδί ἆο ονογ ασαϊπ νΠαῦ ἴπο 

γεαί Ρεγδοπαί (Ἠη]δὲ οπσο ἀῑά, απά πΠαῖ ουν αροδί]ο ἀεο]ατος Πτα {ο Ίανα 

ἆοπο οποο {οΥ αἰ] 1 , 

Ἔον ιο Ῥοπο[ί οἱ Ῥτοίοδίαπίϐ, ἐο οί «1δ ἵ α πηαξίον ο8 τηιο]ι 

ἀϊβ]οι]{γ {ο {ονπι ἃ οἶομ. οοποθρίον οἱ 5 ἆοσπια,”. ιο απἴ]λοτ τηοδύ 

Ἰπά]γ αᾶάς ιο {ο]]ου/ίπς ἵπ ογάςτ {ο « οχρ]αϊπ” (1) {ο ἔποπα « Όιο Οαἱ]ιο]ῖο 

γίουν, Ομτῖδί οη ἴ]ο ογο55 ας οῄετοεά ιο βαοτίβοο {ου οαγ 815. ΕΒαΐ 

Όιο οἨατοὮ Ἠαίι, αἲ Ἠὶ5 οοιηππαπᾶ, (1ωάκο αχ. 90) διὐςἱέηίεά ιο ΟἨτϊςὺ 

πιγς(ετΙοιςΙγ Ργοδοπί απά ν]δίρ]ο οηΙγ {ο πο δρίγϊα| ογο οἱ ΕΗίΠ, {ου πο 

Πϊθίοτῖσα] Οµτ]δὲ πουν Ιπασσθβδίρ]ο {ο {ο οοτρογθα] 56Η5065. Τ]ο {ογηιου 18 

ἑάζνοι 70’ ιο Ιαΐΐατ, Ῥοσαςδο έῑο Ἰαέίοι ὃς ἠειυίκο Ίο {οΤΠπος--- οί] ατο 

οοπδἰάεγει] 35 οΏς απᾶ ἴ]ο 54ΠΠο; απά ἴο οιολαγὶσῖο Βανίοις, {λεγείογε (/) 

5 {ο νΙοΙπη αἱ5ο {ου {ο εἶης οῇ έλα γγοτ]ά.}. Ἴπις 15 ιο ςαρδίαπεο οΕ 

Όιο οπρἰαπαίίοµ. 15 ]οσΐσοα] Ῥονοτ γη] Όο ονἰάοπί ϱΥ α 5]ἰσηί αἰτοπίῖοι {ο 

Πιο Π{α]ιοῖδοᾶ νγοτᾶς. Τ]ο ίοχέ ἵῃ 6, Τμικο οοπ{αΙΠ5 1ο 5Ι6Π. οοππππαπᾶ 5 

5 Ἠσοτο αβδοτίοά. Τ]α ντος 5ἰαίεπποπί5 αγο, {0Υ ἴ]ιε τηοδύ ρατῖ, α ἰἴδειιο 

οἱ αβδιπαρΙοης; απά {ογ σαπ ΟΠΙΥ αρροατ Ρ]αυδίρ]ο {ο οπο ΊνΠο ἶ5 5ο ἀπ] 

α5 ποῖ {ο Ροτοεῖνε, (λαί ο αἰζοπαρί5 {ο οοπ/οιηά. ιο μεκοπαί Ομτὶςί ο οδιι5 

««γνΠΟ να οι οἳ ιο Ὑϊπσίη Ματγ απά Ἠλο 5αῄοτοά πάετ Εοπίϊἁ5 

Ῥηαίο,) να ἴμο Πφιγαίίυε Οιτὶδί, πο ομαγοὮς ννπΙοἩ. ἵ5 σα]]οά 5 Ῥοάγ ἵπ 

οοΏδοποΏϱθ ΟΕ 15 Ἱηδϊπηδίο απ Ἠνίης απίοῃ γη Ἠήπα 1έ5 Ἠσας.  Τϊς βαπια 

γΙίοΥ Φ4Υ5 αἱδο Ολαῦ “ ἵη (Ίο «μΤΟΠ οἩ. οαγ{], ιο νους πτοισΠί ΡΥ ΟἨ]ςύ 

ἀπτίπσ Ἠΐ5 οα{μ]γ 1{α, {ου {ο τοὐοπιρίίον απ αποβοαίίοι οῇ ππαπ]κ]ηὰ 

5 Μοομ]οι”9 Ἀγπορο]ίδπη, Χαν Χου, 1844, Ρ. 915. 1 Τρια. ΡΡ. 912, 919. 

/ 



ΕΡΙΡΤΤΕΕ πο τς ΠΒΕΒΒΕἸΠΡ, 1956 

εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας διὰ τῆς Ψυσίας ΠΟΥ ΟΠ06 ἵπ πο επᾷ ο {1ο νγοτ]ᾶ 

ἨαίὮ Ἱιο αρρεατεᾷ, {ο ραΐ αἵγαγ δἷπ 

απο, ππάον {ο σιἰάαποο οϐ Πὶς Βρίτϊέ, οοπἐἰπιιεά {ο {πε οπᾷ οἱ έ]ιε Ἰοογίάι) 

Απά, α[ίου 5ροα]ίησ οἳ ἔμο «Ἠμγο]μ α5 Ρονροίπαίίπσ ΟτςαπΙέγ 1Π πο γγοτ]ά, 

Ἡο βίαίο5 {μαῦ «ιο ν]κῖρ]ο «ΠΟ, «οι πο Ροϊπέ ο γίον Ἠογο {αΚοῃ, 

ὃς έλα Ιδοπ οὗ 6ο πιεί ουεγακἰποῖγ πιαπἰ]ονίίπς ᾖιήπιδε{ απο ππεπι ἴπι 

α ἠπωπαπ Ίονπι, βεγρεξιαΙη γοπουαίεά απιά εἰεγπα[η γοιφ, {με ρε’ ππαπεπί 

ὑποαγπαξίοιι οἳ {ιο δα716, α5 ἵπ Ἠο]γ τίς, οναπ (ιο {αἱ θα] απο οα]]οά ΄ ιο 

Ῥοάγ οἱ Οι ὍΤακοι ἵῃ Τέ5 Ρ]αϊπ ππεαηίησ, μί5 ]αΐΐου ρα5δ8σο Ππρ]]ος5 

αη ανοννα] οϐ α βροσῖος οῇ ραπίμεϊςηι. 

Τ]ιο ῥγείοπεο οϐ τοροαίῖπσ ἴμο Ἠοάσοπιαι”5 οης απά οπ]γ οβοτίης 1η 11ο 

εαοτῖῃσο οἳ {ο τηαςς, ἶ5 ἵπ πηοδῦ ἀἰτοοί οβροβΙίοΠ {ο ο ἀοσίίπο ο{ 05 

ερῖςσίο. Ιπάεοά (πο νγιοἰο βγ5ίοπι οῇ Ῥτορογ »αοτίῄσο, Ῥγϊοδί, απᾶ αἰίατ, 

αρατί {οια Ολγίκ8 ου Ῥεγδοπαί Φεῖπφ απά αοίίοπ, 15 αἲ νατίαποο Ὑηλ ἴ]λο 

(αασομῖησς οϐ ο Ἱηπρϊγοά απίμοῦ, απᾶ ας πο 5αρροτό ἵπ αΠΥ Ῥατὸ οἱ Ίο 

Νου Γοδέαπιοπέ, 1 ΟΠτῖδε 5 οβοτοά τηογο {λαπ οπσ6, ηο πηαδέ 5ου ποτα 

ἴπαα οπσο.  Τμο αροςί]ο α5εαιηος 16 α5 α οοποσᾶ ο Ροϊηί, {λαέ πο βαστίβοο 

{α]κος Ῥ]ασς ποιό ἀθαίμ. [6 15 απ αχῖοπα οῇ Όιο ρὶγίξ, παί ιο ο[αδίοπ 

οἱ Ῥ]ουὰ 15 οβςοη/ίαἱ {ο οχρία(ίομ.. Τμας Οα]νίπ, πα απάσπίαθ]ο ἐγαίμ.Τ 

Απά παιδί ΡτοβαΡ]γ 16 15 γγ]θι α νῖουν {ο {Π]5, (μαῦ ιο αροδί]ο Ἱπητησκ{αίεΙγ 

α{τογνγαγὰς 6ΡροαΚκ5 οῇ πποπ)5 ἀγίπςσ οπΊγ “«οπος”. α5 απαϊοσοι5 {ο Ομηδ5 

Ἠανίπσ Ῥαοι Ῥα6 «οπσοο οΠεγοά. Έμαετο 5 οΠΙγ οπο ἀθαί]ι {ου Ίηςπ ΟΠ 

οατίἩ, απά ἔογο 5 οη]γ οπς οβοτίπσ Ὦγ ΟἨηῖσέ, απᾶ (πας ππρ]ίες Πὶς ἀθατῃ. 

Το (ο]]ονίης Ῥτίοί ταιπατ]κ5 οῇ Οαναίπα] Ἠπσο ατα ΙΥΟΤίΠΥ οἳ οοηςίς- 

εταίΊοἩ, ρατ(ἱοπ]ατ]γ Ὦγ ιοθο Ὑνο αἀνοοαίο α τοροθίοη οἱ ΟἨπῖδ5 οπ6 

φαογ]Πσο οἱ Ἠϊπηφα] ΤΠ τοιηαῖης {Ἰογοίογο {λαί, οπσοο οῇῄστος, πο 5αβ]οεά 

{ου (ο Ῥαγσα{ἶοι 6Υοπ ο ἴἶοςο 5ἵης ἹνΠΙΟΠ Ἰιαά Ὄδυι. οοτηπαϊθίοᾶ Ποπω {ο 

Ῥοσϊππίησ οί ελα πνοτ]ά. Απά στο {οι (Ἠήησς απο {ο Ῥ6 ποίεᾷ. Ενεί, 

Ώιο 5ιιβιοΙεΠογ οἳ {1ο φαογίῃοθς ΙΠΑΦΠΙΙΟἨ α5 Ἠο 5.Υ5, οποο, Ἠοτη. νΙ., (τῖςί, 

Ῥοΐπσ τ]8οη ΠΟΠ {1ο ἆθαά, ἀῑαίῃ πο ππογο. Τ]ο 5οοοπᾶ τε]αίος {ο {16 {ἶππο, 

-Ἡπ Ώιο οπᾶ οϐ {ο νγοτ]ά (ου ασο5 :) Εναί Ἱς, Ἱπ ο οπᾷ οἳ ἴ]ο πιο. Τη 

Ογὰ, ἵ5 ο οβῖσαογ οἱ Ομτὶς05 Ῥαςδίοη οΥ οΠοτῖπσ; {0Υ πα ρα(ζἶπς αγναΥ οϐ 

εἵη. Ίο {ουγί]ῃ 15 πο ἀἰσπΙέγ οῇ {1ο 5ασγίῄσο; ὮΥ ἴἶιο 5αοτίβοο ος Ἠτηδο]{; 

πο Ροῖησ Ῥοί] 5αοτῖ]οο απᾶ Ργ]οδέ, απᾶ 51ο] α 5ασγῖᾗος Ῥοΐησ νγοτίΠγ οἳ Ῥεΐησ 

Ῥτοδοπίαά Τπ {ιο ἀῑνίπο Ῥγοδεποθ. 16 ππαδύ Ῥο ογίάσαπί, μας Οαγάἴπα] 

Ἠπιισο Ίογο 5αγ5 ποίμίησ οῇ ἴἶιο τπαηΥ οβετίπσς, ου (νγμίοι ἶ5 οφ πἱνα]οπί,) 

Όιο οπο τοροαίοὰ ο[οτίπσ, ννμίοὰ ἐἶλο οἨανομ οἳ Ἠοπιο απά οἴ]οτς, γιο ἵπ 

Ομΐ5 Ῥοῖπέ »γπηρα(μίζο γη] Ἠαυ, τηαΙη{αίη {ο Ὦο Ῥγοβοπίοά {ο (αοά ἵπ πο 

Ἠο]γ οισματῖςύ ἵπ Ῥεμα]{ οῇ ιο Ἰϊνίησ αππά ο ἀσαά. Ῥαέ Το 15 Ἱποοποείν-. 

3. ΜοεμΜΙει’Β Ἀγπιρο]ϊαπι, Ναυν Ὑου]ς, 1844. Ρ}. 935, 903. 

ὰ Οοπιπιεπέατῖϊ ἵπ ΟπηΠΕΒ Ερϊβίο]α Β, Ραυ]!, ὅτο,, Απιδίε], 1068, [ο]. Ρ. ο00. 
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27 Ὦγ (ιο βαοτίβος οἳ Πήπακα]{,. Απά ἄ8 αὐτοῦ πεφανέρωται. Καὶ καθ’ ὅσον 9Ί 
1έ {5 αρροϊηίοςᾷ πιπ{ο ΊηςΠ οπος {οςἱεθ, ἀπύόκειται τοῖς ἀνδρώποις ἅπαξ ἀπο- 

αὐ]ο (ναί απγ αππέ]ου γγλοςδα πιιγο]-γςίαια Ἰπνο]ναᾶ 5αο] α ἀοοίτῖπς, οοι]ά 

Ἠοτο Πάνο οοηβὶδίοπ{1γ ἹΚορί Ιέ οι οὗ νίαυν. 

«Μπο οπά οἳ {πο πγοτ] ϱ)  Βοηπχο οτ]ο5 τοσαγτᾶ Ώιο οτἰσίπα] Ῥ]ταςο, 

συντέλεια τῶν αἰώνων, α5 ἀεποίῖησ ἴαο οοπῇῄπες οἱ {Ίο ασες ου ἀἴδροηῃςα- 

Πσημς, ππδαπ]ησ {ο | ουδ απᾶ ο ΟἨτ]κίαπ. 6ο ντ. Ώγο Θιπϊι οἩἨ. ο 

Μοςρῖα], νο]. Π, Ῥρ. 919, 920: αἱςο ομ]σιςσπον οἩ. το Ἰγοτᾶ, απᾶ Ροἱ]θ'ς 

ποίο. «| οβ χχν]. 10 ἵπ πο Βορίπασίηί Ίας Ώοεῃ αρροα]θᾶ {ο ἵπ 5αρροτί ος 

Ώῖς 5οηςο ο{ συντέλεια, Ὀιῖ ἴἶιο τοίογοπςσο ἶ5 ποῦ ἀοοΐδίνο. {Τε ἶ5 Ῥοίίοι {ο 

τοίαϊη οτ Γπσ]ίς] νογδίοη, -’ ἴο οπς,”Ὀ νγλίσ 15 απ ππάουρίοᾶ. εἰσπ]βοα{ίοη 

ΟΕ έιο νγοτᾶ. Ἔϊο Ρ]γαςο τηαγ οἴί]μον Ῥο (αηδ]αίοᾶ “ Όιο οιά οῇ {ο ασος, 

τηθαΠίησ {ιο ]α5ῦ ασο οΥ 4ἴδροπδαίίοῃ, (αῦ 15, ιο ΟἨκίαπ; οἳ ιο ρ]αταὶ 

1ΠαΥ ο τιδεᾷ ας ἔο εἴπσι]αν, ο{ ὙΝΠΙοἩ Ύγο Ἰανο οχαπηρ]ας Ιπ οὐρανός απᾶ 

οὐρανοί, σάββατον απᾶ σάββατα: Όνας ἴἶα πιεαπίησ γν] Ῥο, αἲ ἴἶιο οχρἰ- 

ταἼο ΟΓ ο «Γον]δῃι ασο, Τ]μο {ΟΓΠΙΟΥ νῖθυν 15, [ ἐπ]π]ς, {ο Ῥαο Ῥτείεττεά, 

Οοπαρ. τέλη τῶν αἰώνων. η 1 ου. κ. Τ1.---Τμο νγοτᾶς, “Ὦγ {ια βαοτίῃοο ος 

ήπιο] ϱ” τπαΥγ Ῥο οοηποοίθᾶ γγῖι ἔἶιο οἸαιδο {ο Ῥρις αναγ πἶπ, απά ἴπαβ 

Ώου ννἩ]] οχρτοςς {Πο πποᾶης ο τοππονῖπσ 16. Βπαί πποδύ ΡτοβαΡΙγ απᾶ ἵπ 

αοσοτγάαησς αἶδο νη(Ἡ ἴἶιο (τοσ]ς, ἐλοῖν «Ἰοδοτ οοΠποσίΙοή 15 γη ἴἶνο νουῬ 

ἁ Ἰαία αρροατος τ) απᾶ {5 αρροαταησθ ΤΠΑΥ ο τοσατάεά α5 οοπ(ϊπιθᾶ 

ἀπτίης πιο γγπο]ο ροτίοᾶ οῇ Ο]ςύς ἀΠδροηδαίίοῦ. Τμο ταοαπῖης γγῖ]] που 

Ῥε α5 {ο]]ουνς: «Βιέ πον; οπος, 1Π ἴο ]α5έ οΓ {ιο ἀἱδρεηβαίίοης, ἵπ ονάες {ο 

Ῥαέ ανγαγ οἵη Ἰο Ἠαίμ αρρεατεά (ου Ῥθσπ ππαᾶο τηαηϊ[οςί, πεφανέρωται;) 

ῥατί]γ οἩ. οατί], Ῥπς οπῖοβγ ἵπ Ἠδανοῃ, ΡΥ οἳ αἶοησ γη πε οβετῖησ οΕ 

ΠΙπηςοΗ. Το τπαπϊ[οδία οι οἳ ΟἨτῖςὲ 15 ῬτίποῖραΙΙγ ἵπ ιαί ενετ]αδίίησ 

Ἠ{ο οῇ Ἰς η ννμίο] ηο ονεγ πηακοί] Ἱπίογορβδίοη {ος 15. Τηϊς νίονν ο ίπο 

γογςο ἶς οοπΠγπιοᾷ Ὦγ {ιο νοτΏ, « {ο αρροαν, ἐμφανισθῇναι, ἵπ ο 2441 

Υο6Γµ6, Τ]αί ο γνοτά οππρ]ογοεά ἵη πο {ΟΥΤΠΟΥ Υογςο ἵ5 οἱ5αυ/ηετο τιδεά οί 

Οµιῖς 5 αρροαταπος ΟἨ οοπηΊησ ΟΠ ΘΗΤΙΠ, α5 Ιπϊπος] 54Υ5 (8εο 1 Ροεῦ. 1. 90, 

1 ο; ολα ΠΠ, ο, 8,) 15 πο να] οῬ]οσίίοι {ο Οπί5 πποτο οοπαρτομεηβίνο γίουγ, 

ΤΠο τηοαπ]ησ Ἰογο ἶ5 {ο Ὄο 5οἑί]οᾷ Ὦγ (ο οοπί{οχί, 

οἳ, 8. Το απαΙοσγ τοπῖγο5 πο Ἱ]μδίαίίοη. Το απᾶειγσο ἀθαία 

οποο ἵ5 {πο ππανοϊάαΡ]ο Ἰοί οῇ τποτία]5, απά οπσο αἱ Οµτὶκς νο]απίατγ 

ο[ογ Ἰήπιδο]{ {ο ἴαλκο αναγ 5ης. Τ]μο 5ιΏδοφιοπί « ]πάσπηοπ{” αΡρεατς {ο 

Ῥο Ιπίτοάισοᾶ ταίποτ {ογ α Ῥτασίοα] οβεοί, παν α5 Πανίησ αΠΥ ἀῑτεσί 

Ῥοατῖησ ΟΠ ο σοπογα] ἰταῖη οῇ Οιοισαςς απά Τε ατίσος παίτα]1γ {οτη 18 

οοπποσίίοπ. γία ἀθαίμ. Ομτὶςί5 εοσοπᾶ αρροαΓαπσο, Ἱ ἵ5 καΐὰ, μα] Ῥο 

νο δη. ΤΕ 5 (αηδ]αίἶοη γγογο αἀπηϊίσς, Όιο αροδί]ο οἳπ Πατά]γ 

Ῥοα 5αρροδοᾷ ΠΙΘΥΕΙΥ {ο αχρτοςς {ο {ΠοισΗί, {παί Ίο νη]] Ῥο 5ἴπ]ο5. Τίς 

πγοι]ά Ῥο [Ισίά, Ῥατσυ]ατ]γ αξ Ίο γγα5 5ο αἱ 5 Ενςί οοπιίπσ απά ἁιτίης 
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28 Φανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, οὕτω καὺ 

ὁ Χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ 

πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέ- 

ρου λχωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς 

αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 

Ῥκιὼν γὰρ ἔχων ὁ νόµος τῶν µειλ- 

1οτ 

Ῥαές α[ίος {Πῖ5 ία Ἱαάσπιοηί, 5ο 
Οτ]δέ νναδ οπος οβογοᾶ {ο Ῥοαν ἴ]ιο 

5ίη5 οἱ πΙαΠΥ; απά ππίο ἔποπη (ας 
]ου]ς {ον Ἠϊπα 5Πα]] Ἰιο αρροατ ἴ]α 
βοσοπά Έππο, π(Ποιζ βἶπ, απίο βα]- 

ναΙοῃ. 

28 

λόντων ἀγαθδῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα Έου (1ε Ἰαχν, Πανίπσ α αάοιν ος Χ. 

ᾳοοά (Πίπσ {ο οοπιο απά πο ἴἶλο 
ΥΟΧΥΥ ἵπιαρο ο{ {πο μησς, οαΏ πονοθυ 
ψΏι Ώλοδο βαογίβοςς ΥΥΠΙΟἩ {Πογ 

τῶν πραγμάτων, κατ’ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐ- 

ταῖς Ὀυσίαις, ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ 

Πὶ5 οατίπ]γ ο]οιτῃ. ΈΤμο Ἰάεα νγοι]ά Ῥνοραῦ!γ Ῥο, λαῦ Πῖ5 5οοοπά οοπαῖπσ 

γη] Ὄο ἀἰδοοπποσίοά Ποπ κἵπ απά υπο αΠγ τοίογοσς {ο Τε 16 γη] Ῥο 

{οΥ ιο »αἱναίῖοη οϐ {]λοδο ἨΠο ἵπ ΓΙ απά ραίίοπσς αγ. γγαϊίπς [ον Πίτα, 

Ῥαΐέ ιο οτἱσίπαΙ νγοτᾷ Ῥομγς {ο 86Π5ο οἱ 5ἱη-οβοτίηςσ, Ἀσο Ῥομ]οιςπογς 

ΤΠοδαπγις Ὑαί. Τοδέ. ππάο; ἁμαρτία. Αιά 5 ασγοο5 Ὠοίζου γη ἴἶιο 

οοπίοχί απά σεποτα] 5οπέϊπηοπί ο ία ορί5ί]ο. Αί Πὶς βηδε οοτηίπσ Ίο οβογθά 

Ἠίτηδο]{ οποο {ου αἰ1; Πὶ5 βοσοπᾶ Υγ]] Ῥο νη]ιοέ αγ τορείϊίοι οἱ Πὶ5 οῇσγ- 

ἵης, 45 (ο οπο Ῥαίογο πηαάο γα» ἵη α] τορροοίς εαΠ]οῖοπέ απά φαἱ5[αοίοΥΥ. 

Τη Όπο αεοοιηί οἳ ο 5ογν]οος ος ἴἶο ἆαγ οῇ οχρίαίίοη, ἔἶιο Ίαν ἀϊγοσίς 

Όλαί, αἴτογ ιο Πἱση-ρτίοδέ ας Ῥογ/ογτηθᾶ α]] ἔιο οογοπιοηίς ἵπ Ίο Τηοδέ 1οἱγ 

ῬΡ]ασς, “Ίο εΊια]] οοπηο {οτίἩ, απά οὔον Ἠὶ5 Ῥανπί-οβοτίησ απιᾶ ιο Ῥιγπί-οβου- 

ἵπο ο {ο ῬοοΡίο, απά πηα]κο απ α{οποπιοπί {οΥ ΠἱΠιςο]{ απιᾶ {ου Πιο ροορ]θ. 
Τμονῖέ. ανὶ. 4. Τή5 5εοπα5 {ο ἹπιρΙγ (ας μας Ἠαά Ῥοίοτο Ῥουμ ἆοπο 1π 

ο τηοδῦ ΠοΙγ Ῥ]αςθ γ/α5 Ἱππροτίθοί, απ (αῦ αἰοποπποπέ Ῥοί] {ου ιο Ἠϊσ]ι- 

Ῥγϊοςδί απιά {οΥ {ιο Ῥοορ]ο γγας 561] ποσθβδατγ. Ῥογ]μαρς ἴἶπο απί]ου οἱ {πο 

ορἰδί]ο πιαγ Ίανο (πίς {πο ἵπ νῖαυγ, απά Ἱπίοπά {ο 5ισσοςί ἴ]ο οοπίγαδέ Ῥο- 

Ώνασῃ ιο Ἱπαάσαιαογ ο πο ο ουνῖδΗ αἰοποπιοπί πηπάθ ΊΠ ἴἶο πιοδί Ίοἱγ 

Ῥ]ασο, απά Πιο »{Ποίεπογ οἳ ΟἨη]κίς Ῥγοδοπίαίίοη οί Πΐς οβοτῖησ 1π Ἠοανθῃ, 

Τ]ο Πὶσ]-ρτίοςέ «οπ1ο5 ΠΟΠΗ ἴο Ἰο]ῖοδί, απά οΏοις αἨ αἰοπίησ βασγ]ῇῃος 

Οιῖςέ «οτηθς {ΤΟΠ Ἠοανοαῃ, 6 τηα]κος πο ΠΙΥίΠοΥ α{οποιποΠέ. Τ]αί ιο ας 

αἰτοαᾶγ ἆοπο πηοδύ οΠοσίΙνεΙγ. Το 60Π165 ΠΟΥ {ο 5αΥ6 {πο ρατάοποά. Απᾶ 

16 15 πού π]κε]γ, ἐλαί ἵη αποίηοτ Ῥοΐπέ α οοπηρατίον Ἱπαρ]γίης αἰπη]αγίίγ 

ΤΙΔΥ Ῥο πίεμάσᾶ, Τοπβί]οςς {ιο το]ἱσίοις ἨΠοβγονγ γγαϊέοά ρίοιις]γ ποιό 

Όιο Πο]γ Ῥ]ασος {ΟΥ {Ίο αρροαταπος ο{ ἴἶο Ἰήσ]ι-ργίαςξ, α5 ἴἶιο ροορ]ο υναϊθοᾶ 

{ο ιο Ῥτϊοςί Ζοσματίαι, Τακ Ἱ. 91. Απᾶ Όπις ιο πο ΟΠεϊκίαπ νν]] ἆο- 

νοιι]γ Ἰναὶς {ου ἴπο 5οροπά 4Ρρεαταποο οἱ Ἠΐς στοαί Ἠϊσ]-ρτίος απά. ΙΠπέοτ- 

6655ΟΥ {ΠΟΠΗ {πο τηο»ύ Πο]γ Ῥ]ασο ΙΠ Ἰδαγοῃ. 

χ. 1. “Ῥμαδον” ἶδ ἵπ οοπίγαἰδϊποίίοι {ο ὁ ἵππασο.. Τ]μο γνοτᾶς5 αγ 
Πσιτες, ἴαοι εἴῆιοτ {γοπα ραϊηθίης οὐ φοπἹρίανο, ΟΥ ἐγαηδ]αίους αβροατ {ο 

ηανο Ἰιαά ἵπ νίθυ; (ο Ἰαίίου 9356. Αοοογάίησ {ο ἴἶιο {ΟΥΠΊΟΙ, ἴλο ΤοίΟγΟΠΟΘ 

ππ]] ο {ο ιο αγςί5 τοιισ] 5ΚείοἩ απᾶ {ο ἔἶο οοπιρ]οίοᾷ Ροτίναίς,  Ίπ 

πηοϊίιον Ἠανο νο ἴ]ο τοβ]γ Ιέ5οΙ{, {]ο Πνίπς πα. Τής Ίας 5ιισσοςέοᾷ {ιο 
ορ]εσίίοι ἴῑαῦ {ας {ιο απίλογ τησ]κος ιο Ίαν {ο Ὦο α ἤσιτο οἳ α Πσιτο, ἴ]ο 
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οβογοά Ύοαν Ὦγ γοαν οοππαα]]γ 

πια]ο {ο οοπιοΥ5 (Ἰογοιπ{ίο Ῥογ[οοί. 
Ῥου. Ίο νγοπ]άἀ {αγ πο Ίανο 
εοαδοᾷ {ο Ὦο οβογος δ Ώοσαιδο {λαί 
Όπνο νγογβηῖρρενς οποςο ριγσοᾶ 5Ποα]ά 
Ἰανο Ἰαά πο ππογθ οοηβοῖοπςρ ΟΕ βἶης. 

Ῥτί ἵπ {λοδο θᾳσ}ῇοςς έ]ιογο {5 α 10- 

διηνεκές, οὐδέποτε δύναται τοὺς προσ- 

ερχοµένους τελειῶσαι: ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύ- 

σαντο προσφερόμεναι, διὼ τὸ µηδεµίαν 

ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λα- 

τρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρµένους; ᾿Αλλ’ 

ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ 

ἐνιαυτόν: ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων 

ΩΘΙ1ΡΥΑΠΟ0 ασαἴη παᾶο οἱ 8ΙΠ5 6Υ6ΙΥ 

4 γοαι. Έον τἵ πο ροββῖρ]ο {ῑαί 

β]αάονγ οί α βίαΐιο οΥἨ πο ομέ]]πος οἳ α Ρἰοίαγο. Ῥαΐ Οἱ ῬΡγοδι]ηθς {1ο 

βμαάου;, σκία, {ο Ῥο Ιπαοάμοσᾶ ας ἴἶιο τοργοβοπία{ίοι οἱ ια Ίππασο, εἰκών, 

ΥΠΙΟΗ {πο απί]ου ἆοο» ποῦ αγ. γ΄ ]ιαίῦ Ίο ἆοοθς δαΥ ἵ5 αἴπιρ]γ 5, ναί, α]- 

Ώιοιβῇ (ο Ίαν γα απ αζαπιργαίίοι οῇ βιίατο σοοά {λΐησς, 16 γνας Ῥαί απ 

Ἱπιρογίοσί αἀππηβγαοἨ. Β611. 16 σπηποῦ Ῥο ἀαπίοά Όιαί πο Γαίατο σοοᾷ 

Οήπσς οἱ γγπίο]ι 16 19 εαἰᾷ {ο Ἰανο δει. {ί5 Ἱππρενίεοῦ αἀαπαρταίοή, 8Τ6 1η 

Ρατί ἴ]οδο πνΙσ Ἠανο ασἰια]]γ Ῥθεῃ αἰτοπάγ τοα]ζοᾷ. Τμο πιο 5ο]αίοη 

οἱ απγ ἀἰβποα]ίγ ἵπ Ες «οηπθοίίοη ἵ5 Επίς, Οιαί απο σοοά {πίησς Ῥτοιηϊδοά ἵπ 

ἴλλο {ΟΥΠΙΟΣ ἀἱδροηδαίίοἩ αγο {Ίοςο ἴπαῦ αρροτίαίη {ο Μοβδίαμ απά Πῖς Ἰάπς- 

ἄοπια, απά (αί {Πογ Ῥοσίπ Ἠσγο οἩ ει απά οοπίίπιο οἴετπα]]γ ἵπ Ἰδανοηῃ. 

Τμϊς 5 α πηοδέ Ἱππροτίαπί πα, απά τΏαΥ 5οιγο {ο εχρ]αϊη ΤΙΠΟΙ ν/πΙοῃ 

οίλεγνγῖδο 5οοπη5 οΏβοιτο. ΊἨσοπσο 16 15 βαϊᾷ (λαῦ ιο Ῥε]ίενετ “ Παί]ι οΥοτ- 

]αθίπς Π{ο” αἰγοπάγ, Ειαξ Ίο 5 αἰτοπάγ “ σ]οτίβοά.”. {ο ΠΠ, 96, Ἰοτη. νἰΠ. 

50. Ἠεποο 1 15 Οιαί δὲ. Ῥαπ], αποθῖπσ Ἰαησιασο {οπι [δαῖα υίσα τε]αίος 

ἵπ Ἰΐδ 1] απά αἰππαίο ἰσπϊῃσαίίοι {ο πο Ἠ]55 οϐ Ίδανεη, αρρ]ες 16 {ο 

ἀϊνίπα]γ τονοα]οᾷ Ἰπον]οεάσο οοπηπιαπ]οπίοᾶ {ο Ἠϊπαι απᾶ Πὶ5 οοαἁ]ιίους. 

κα. Ἰχὶν. 4, 1 ου, Π, 9, 10. Απᾶ Ἠαπσς ἵπ Οο]. 1, 11, πο ὅ εμαᾶον” 18 

οοη{χαδίοᾷ να « ιο Ῥοάγ,” ιο τοα]ϐγ, ἴπο Ῥοβδοβδίοη απά απ]ογιησπί οἙ 

ο] ἵ5 ποῖΨ οπίογοᾶ Ἡροη.----- ῶμο5ο 1” Ῥοίίον, {ε δαπιε ο βαοτίβοςς,. ΤηΘαΠ- 

ἵης ἵπ Κὶπά απᾶ παίητο. « σαν ὮΥ γοατ: το[οτῖης, 45 ἵπ ΥοΥ. ὁ αἱςο, {ο 

Όιο ἆαγ οἳ αἰοποτησπέ Ῥοίογο πποπέϊοποᾶ. ο Οοππαα]]γ ) ἀπτίπς {ο γ/]ο]α 

ἀϊδροπδαίίοη. 36ο οἨ ΥΠ. ὃ. « Ῥετίοοί: α5 οχρ]αϊπεᾶ οἩ νΠ, 11. ΈΤ]μο 

τογςο 5 Ἱπίγοάποσα νι {ον νο ἵ5 ΙΠαίῖνο ο ννπαί Ία5 ]αςδί Ώσεῃ ςαἰά, 

μα ον] ἀἱδροπβαίίοη Ὑγα5 ΙΠΘΤΕΙΥ Ῥτοβσυταίίνο, απᾶ Ιέ5δ 5οτνῖοος απἆ 

οῄοτίησ» Ὕψοτο οοηδίαπ{ΙΥ τοροαίοά, απά {Λεγείογο ἵ6 Ὕναδ Ιποοπαροείαπί {ο 

Ῥτῖης 15 πγοβμίρροτς Ιπίο α. οοπαϊοπ οἱ Ρογ[οσίΙοη. Τ]α ἴεηδο γγπίοα ἶ5 
Ἰθγο αδος ΤΠΔΥ Ῥο τοσατάοᾷ α5 {ο Πἱδίοτῖοα] Ῥτοδεπί, 

ο. Όταν (γαπδ]αίου» Ἠαγο ΥογΥ Ῥτοροτ]γ του οὐκ α[τον ἐπεί, υλῖοἩ Ίνας 

ΥΟΤΥ 5ος οχίογπα| α(λοπ(γ. 0οπδοϊεπος” 15 πδος Ἱπ 1ο 56ηΏ5ο ο{ ϱοἩ- 

5ΟΙΟΙ5ΠΟΣ5, ΤηθαΠίΠσ αβρΓοΠεηδίοη οῇ υταῦ]ι απά ριπΙδΗπηθηί, 

4. ΝΠΙΡΥ Ἰα5 απ Ἱππροτίαπί ποίο οἨ Υ6γ. 14, {ο 51ΟΥ ΝΗΥ ιο Ίεσα] 

βαοτ]ῃσος οοι]ά ποῦ ἴα]κο αΊνΑΥ 5ἵἩ. Ἔμο Ἱπαάεφιαογ οἳ 546] βαοτίῄσος {ο 

βιδίαἰη (4ο Ἱοπουχ απά {ο νἰπαάϊοδίο Ἠϊ5 τποτα] σονδτηπηθηέ, 15 {με Ῥγϊπαϊ- 

Ρ81 ΤΘΔΡΟΗ. 
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ὅ καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας. Διὸ {ἴα Ῥ]ουά οἱ Ῥα]5 απἆ οἳ σοαί5 

εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει" Ὅν- βΠοα]ά ἐα]κο αἵγαγ βἱης. Πογείογε, ὅ 

6--τ.  ὙΝ]ιοτοίοτο : οι αοοοιιηό οἱ 05 ἹππροδβίρίΠίγ. Το αιιοίαῖοι 

ππὶο]ι ἹππποάίαίαΙγ {οΠ]ονή5 ἵδ (οπι 5, χ]. 6-8. Τί αστους νη(] (ιο Βερίι- 

αθῖηέ, (χχχὶχ.) οχοορί ἴπ ἴο Μαρς θα{ῖοι οἱ ἴἶιο Ἰαςί νγογᾷ οἱ νου. 6, ἐυδόκη- 

σας, [οι αποί]λοτ οϐ η]]ας τησαπίπσ, ἤτησας, Οἵ 35 80Π16 οορίο5 τοαᾷ 

ἐδήτησας, ἴλει ἀῑᾶξέ ακῷ οἳ δεεᾷ. ἹἸπ ιο Ἠορτου νγο Ἰανο, α5 ἵπ ουσ 

Ἐπρ]ίδ] (γαηδ]αζίοι, ὅ παῖπο οαγ5 Παςί ἔοι οροπος, {ου νγ]λίο]ι νο (ἀτοοίς 15, 

ὅα Ῥοάγ Ἰαδύ οι Ῥγορατοά 1ης,” ΟπΙο5 Ἰανο τοφοτίοά {ο ναγίοι5 

πηείλος» ο αοοοιη(ίπς {ον Εμίς τοπάοτῖπσ οῇ ο Βοαρίαασίηί, Φοίιπο Ίαγο 

εοπ]οσίαγος ιαῦ Όλο ἨἩοβτον {οχῦ πιδοᾷ ἵπ ρτορατίηςσ Ολίς (μαηδ]αζίοι νατιοᾶ 

5οππον/μαί {ποπι ους Ῥτοδοπί οορίο5, απᾶ Ιπάσεά 16 νγου]ά οπἱγ τοιιῖτο α 

βΙἱσΗί αΙογαίίοη {ο αἱ]ονγ 5πο] α νοτίου. Π, Ἱηδίοαᾶ οί ἴιο Ῥτοδεηί τοαάίπσ 

Ὠ”31Ν, 1ο 6ΟΡΥ 1αᾶ τουά Πα Ἰὰ οἳ ΠἹ1 τὰ, ἵέ5 (γαηδ]αθίοη τπϊσηί Ἠανο Ὀθει. 

ο]ἰοϊέοὰ Ώνονη ἴἶιοδο Ἰνοτάς. Ολοι», βιρροδίησ {πο Ερα]πηῖςθ {ο α]]ιᾶο {ο 

Ώιο Ίαν ἵπ Ἐχοά. κχὶ. 6, Ώου. αν. 17, νηιῖοι τοφι]τοᾶ ἴπο βογναπέ νο 

Ῥουπά. Ππηςδο]{ {ο Ῥοσοπιο 15 πηαδίοτ”5 (ο; Π{ο, {ο Ίανο Πῖς ο. Ῥ]ογοεά 
ψ(Ἡ αἩ αγ], οοηδΙάςγ ἴἶιο νγοτά σῶμα α5 οφινα]επί {ο Ρετπηαποπέ βογγαπί 

ΟΥ β]ανο, α5 16 ν/α5 δοπησίίπηθς 5ος ὮΥ ἴῑα «τοσίς, απά τοσατά {ιο οἰαιςο α5 

ἀοποίίπς πο 5ροακοτ”5 οπ/ίτο ἀονοίίοι οἱ Ππηδο]{ {ο άοά ας 5 οροςῖοπί 

φογναπί. Ἔμις ιο σοποτα| Ἱάσα υγοι]ά Ῥο ἴ]ιο 6απ1ο ας ἰ]ιαῦ οἳ ού οογγοςῦ 

{γαηδ]α{ἶοἨ,  ππο 6815 Ἰαδύ ἴοι οροποᾷ,”. ναί ἵ6, «οι Ἠαςδέ πηαάο τηθ 

ἀοσῖ]ο απιά 5αρπηϊβείνο,) απιά Εῑί5 νγου]ά Ῥο εχργος5αᾷ ἴπ {ιο Βορίιασ]ηί ὮΥ α Το- 

{ογοµοο {ο 6 Ίαν. Ἐιί ιο Ἠορτον νου Ίιοτε δε 5 πού {ο 5αΠπο α5 {μαί 

οἳ πο εοπιπηαπά το[ογγος ο. 16 πιθαης {ο ἄἱφ οι{, απᾶ (Ἠι5 {ο ΤΘΙΠΟΥΘ ΑΠΥ 

οὐρίτιιοῖο ὙνΠίοα παϊσηύ Ἰππροᾶο α. Γοαᾶγ Ῥοτοερίίοπ οϐ απᾶά ομοάίοπος {ο 

Ῥτοσσρί; Ἠ]ιογθας {ο οί]ογ ἶ5, {ο ὀογο {λἡγοιφή. Απ {ατίλον ιο Ίαν; 

Ἠπη]ίος ιο οροτα{ΊοἩ {ο 9Πο6 θαΣ, Ῥΐ ιο Ὦβα]παῖσύ 6ραα]κς οἱ Ῥοίμ, 1 

Ώιογοίογο {πο ἄτοεις {γαηβΙΑίΟΥ5 Ίγθγο σοΥογποᾷ ὮΥ ής νῖανγ ο {ο ΠΊθαΠ- 

Ἰης, (που ππαοαῬίοά]γ τηϊδίοο]κ« ἵ6. Ῥπέ 5 οἳη Παγᾶ]γ Ἠανο Ώου. (λοῖτ 

γ]ογν, {ΟΥ {ο (ἄτοο]ς ἆοες πού οχργος» Ἱε. Ένοι αβθιηίησ {Πἱ5 5οη5ο οἳ ῥοᾷψ, 

Όνο πησοαπίπς που]ά ταίλετ Ῥα, οι Ἰαδί ῥτορατεά /0Υ πιει ἀονοῖοᾷ απιά 

Ρογιπαποπέ 5οτναηί,) ποῦ «οι Ἰαςί Ῥγεραγεςᾶ πο {ο Φεεοπηε, 9Υ, « {ο ὂε 56] 8 

φογναπί.. ΟἱµοΥ5 ασαῖη Ἀανο οοπ]οσίιγος ἐἶιαῦ Όιο ογ]σίπα] (ἀγοσὶς νγοτὰ γγας 

ὠτια, «αγ», απά Οιαί ῬτονίοιδΙγ {ο ο νπσ ο ιο ερίςί]ο, σῶμα, δοαγ, 

Ἰαά αοοϊάοπ{κΙΙγ Ῥεοι φαρδϊἑαίοά {ος ἵ6, Ἔμας ν]αῦ νιας αἲ βηςί ἵπ Όιο 

Φορίπασ]πέ, ' 6415 Παςδέ Όιοι Ῥτοραγος {ο πῃο, Ολαῦ 15, «πηίπο θα Ἰπαδῦ ἔ]οι 

Ῥτεραγος,) Ῥθσαπῃο αἱίογοά Ἱπίο ὅ α Ῥοάγ αδί ἴοι Ῥγορατος {ον πιο, 

ἨλΠαίονοχ πΊαΥ Πάνο σίνοι τ5ο {ο {πῖς γοβᾶϊῖησ ἵπ ἔἶο Βορίπασίηξ, έλα 

θιίμοτ οἳ Όιο ερὶςί]ο αἱποίος {ιο (αγοοὶς {εχί α5 Ίο πάς Ἱί, Βαΐ ἵν Ὦγ πο 

ΠΊΘΗΠ5 {01109/5 (λαΐ Ίο {ΠογοΡΥ 5ίαπαρς Επῖς (γαπδ]αίίοι οἳ ἴἶιο οἶαιςο υγ] 

Όιο 5οα] οἱ Πῖ5 ααθλοτΙίγ. Ἔμο Ῥοατίης οϐ ιο αποίαίῖοι οἩ 5 αγσιτηεπί 
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πλοη ο οοπιοίἩ Ιπέο {ο ποτ], ο  Ἅσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠφέλησας, σῶμα 

βαϊί], Βαοτίβεο απά οβετίησ ἴλοι 

ΟΥ 5ίαίεπιοπί ἆοος πο ἀαροπά προῃ {Πί5 οἸαιαδο, Ὀπέ προῃ {ο γγ]ο]ο ραςςασο, 

Τ6 15 απο Ἠο ἆοος αβοτινατάς, Υοτ. 10, 5Ροα]κ ο{ ιο οβονίπσ οἱ Ομεῖςς ῥοάψ, 

αἀορίίησ πο πνοτά Ίιετο επηρἰογοά. Εις Επ να ῬοτίοσίΙγ παίατα]. 16 

ευ]ίοά Ἠΐ5 Ῥιχροδο οχεροΙπσ]γ νγα]], αἰίοισί πιοδῦ οοτίκίΠΙγ 16 να ποῦ 

οβδοη/]α] {ο ἵδ. πο Νον ΤΓοδίαιποπί οοΠίΒΙΠ5 ΤΠΑΠΥ 516] ο.ςος οἳ αἆμο- 

Τ6Π6Θ {0 ἴ]ο Ιείίετ ο ιο Βορίιασῖηί, οἴίπαοτ {ο οχρτοςς {1ο νγ]ζε”5 ΟΥ 

Πιοισ]ί, οἨ ὝγΠοτο {ιο {οτεο οἱ ἴο αποία(ῖοπ Ίος ἵπ 1695 φοπεγαῖ βἰπίοπηθηθ 

απᾶ πο ἵπ 6ΥοΤΥ ῥαγέειίαν. ΟΕ νο {ογΙΠΕΥ Έἶα55 Ίνα Ἠανο 4Ἡ ἸηδίαποῬ Τη 

ΈΡΙ. ἵν. 96,3 απᾶ ο{ ιο Ἰαΐίοι ἵπ (5 ραςξασο απά ἵπ νι, 9. 

Ῥις Όιο αρρΙσαΡΙΙίγ οἳ ο αποίαθῖοη 5 ἴπο πποδύ Ἱπροτίαπί Ροϊη, 

Ίου ἴ]ιο αρορί]ο αοοοπηπποάαίο { ο ἆοος Πο ραῦ Πῖς ον τορτοδοπία6Ίοη ος 

ἸΜεορρία]ς τηϊπα απά ΙΙ ἴπ ιο Ἑδα]ηχὶς5 Ἰαησιασο ο ἆοος έ1πο Ερδα]πη]ςύ 

Ἠϊπηδαι{ βροαίς π πο Ῥετδοη οῇ ία Μορδῖαλ, απά ιο αροδί]ο αΡΡΙγ Πὶ5 

Ίαησιασο αοοοτάἶπς {ο Όλα τηοαπῖησ Ἱπίεπάσά Ὦγ ἴιο Βρϊπ νο ῬΡτοπαρίθάἁ 

Ώιο Ῥκα]πι μα οοπιροβίΜίοῃ 1{56]{ απιᾶ ἴιο οοΠΠθο(Ιοπ απᾶ ριτροτί οἱ ἴο 

αποία{ἴοη τηιςί Ῥο οαγοβΙΙ1γ οοηβἰἀστοᾶ, ἵπ ογάςγ {ο οπαΡρίο 5 {ο {οτηι ἃ 

τ]σαί ]αάστησηί ἵμ {πα ο8ςο. 

Το νίανις αἱγοιάγ οχρτρβεοεά οἩ {πο ειιρ]εσί οῇ αοοοιαπποαομ,Τ η] 

οῇ οοιγ5ο Ῥτοραγο {Πο τοαάετ {ο εχρεοῦ (ἶιαί, ἵπ ιο Ῥτοδοπύ Ἰηρίαπος, εδ 

αρρ]οαίίοπ οπηπού Ῥο αἀνοσαίοά. «ΑοοοπιπιοάαίίοΠ ἵδ ποῦ ἨΘΟΘΒΡΑΥΥ, απᾶ 

Ώιογοίοτο ποῦ απιὶςείριο. Πίο οἳ ιο οἴμετ αἱἐοτηαίῖνος 5]ου]ά Ῥο 

αἀορίεά 15 ποῦ Ῥοβίθνε]γ οετίαϊη. Τμο νο]ο Ἐδαϊτη τπαγ Ῥο αχρ]αϊπεά 

πηίλοαέ ΑΠΥ νιο]οποο {ο πο πηθαπίης οἱ {1ο γνογά», οὗ {ο {ο απΙίγ οἱ 15 

σοπογα] οοπίθηί5, οὐ {ο ἴο απΠπα]οςσγ ο Βοπρίατο, 5ο1ε]γ ἵπ τοίογοηςθ {ο 

Ῥανίᾶ, οἳ 5οππο ἨἩερταν οἩ Ῥτορος (ΠποισΠύ απά {εε[πα, Ἡοςο το]σίοις 

απᾶ βρἰγ]αα] οπατασίου ᾖας ταῖδαά Ἠΐπη αΌονο ἃ ΠΙΟΥΘΙΥ οχίογηα] ΒΥ5ίοΠα οΓ 

τῖ(ος απἀ οογοπηοπίος {ο 1ο δρίτίια]. αα{ απά {α]ποςς Πίο {ου αἀαπῃ- 

Ῥταίοά. Απά {ας Όιογο Ίνθγα 81Ο ππάθυ ιο Μοβαῖο αγδίαιη 15 οοτίκίη 

{ἔγοτα ΠΠΚΠΥ ΠπππαΓΙΟΠΡ Τα πο ΟΙά Τοδίαπαοηί, οὗ ν/Ιε] 16 παγ Ῥο 5αβιοῖοηί 

{ο τοίοΥ {ο {ιο σέ] απά 1190ι Ὦκαἱπιςς νο αγο ποίΠμίπσ Τηπογο {Παη α 

ἀανο]ορπιοπί οἱ ιο γγογᾶς οῇ Ποροα, “[ ἀοθίτοᾗ πΊεγοΥ απιά πο 5ασπίβος, 

οἳ οῇ «1 ογοπιίαἩ, “Τ 5ραϊο που απίο γοιτ {αέλογς οοποσγπῖης Ῥαγηί-οβε- 
ἵπσ ο βαοτίᾗος», Ῥαέ 5 Οπσ εοπηπιαπᾶσά 1 {]οπι, 5αγίης, ΟΡοΥ ΤΙΥ 

οί; α δοπ(ϊπησπέ νγη]ο] Ῥαπηιο]. Ἰαά Ίοης Ῥοίοτο οπάθανοιγοά {ο Ίπη- 

Ῥγο55 οἩ ἔ]ιο ταίπᾷ οί Βω] η ιο νγονᾷ», «ἴο ΟΡΟΥ ἶ5 Ῥοίίου (μαπ 5αστίῇβοο.”] 

Πο κα] {ογοίογο ΊἹΠαΥ ἀοδοτῖρο οἴλοι Τανιά οἨ 8οπ1ο οίποτ Ῥίοιβ 

Ἠοῦτονν ἵπ ἆοορ ἀῑδίτος, γγαϊθησ οἨ ἄοα ἵπ Γαἰδι απά ραίίοποο απά {παπκ- 

3 Βρο {Π6 ΤΘΠΙΛΤΙ οη ΩΠΟΙΔΙΙΟΠΒ, αΏογο, Ρ. -θ, 1 νι. 0. | 1 Βαπη. χν. 95. 

Σ Το. Ρ. 20, 99. 6 νι. 20, 93. 
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ϐ δὲ κατηρτίσω μοι" ὁλοκαυτώματα καὶ Ἱποπ]άεδί ποί, Ὀαί α Ῥοάγ Ἠαδέ Έιοια 
Ῥτορατεά πηο. Τπ Ῥατηί-οβοτίπςς ϐ 

ἵπσ πα {ου ἀειίγοταποο. Ὀπάον ἴἶιο Ιπῄιισποο οἱ 5 οταίαβα] {οο]ίπσς, Ίο 

τείοι» {ο ἄοα”5 πηπ]Ηρ]ιοᾶ Ῥοποβίς5 υ]]ο]ι ατο Ῥεγοπά ἨΠπππαπ οοπηρι{α{ίοῃ. 

Α5 α επἰίαδ]ο τοίατη αἲ] οχίοτπα] βουνῖοος οἱ βαογίΠόο απά οβοτίησ ατα Ἱῃ- 

οοπιροίοπέ; απά {Πεγ ατα πού ἀοβῖτεὰ ὮΥ Όιο αρἰτῖια] απίΠοτ οἳ αἰΙ σοοᾷ 

μπσς, ἜΤΠατγοίοτο ἀοοαϊλόγ, αἰίοπίῖοι {ο ἴο ἀῑνίπο ανν], 5αρηὶδδῖοη απά 

Ῥονίοοί ορεᾶίσπος, Ἠο]γ Εππὶί5 οῇ α ἨοαγεπΙγ ΙΠῄιεπςθ, αγο {οοΙγ οβετοά α5 

αοοορίαρ]ο απιά « τουδοπαΡ]ο δογνίους.. Ππαργοβδεά ὮΥ (5 σγοαί ἰτιί, ί1ο 
βροακον ανουνς ῖ5 ἀαίογπιϊπαίίοη. ϱΤ οοπια! 1 οἥεγ πιγδαοµ, Ο ἄἀοά, ὅα 

Ἠνίπς εαστίβοο” Πίο σοο. ἩΝΥ ἀπίγ ἵ5 Ργοδοτῖθοᾶ {ο το 1π {Υ Ῥοο], απά 

ΤΩΥ Ἠοατί αρρτοσϊαίος {ο οχοο]]οπσοο οἱ 15 Ίαν. Ἰπ αοοοτάαπσα {Ποτον]ε]ι 

Ἠαπνο Ι αοϊεᾷ υηποι [σαν οἱ Ποβίαίοη. 1 Ἰανο Ῥτοσ]αϊπιθᾶ Ἱπέονιαὶ 

το]σῖοη, απά απποιπησσςᾶ {Ἠ1γ απμία]ηοςς. Πο (οι Ῥιαγς {οτ α οοηΕίπιι- 

4Ώοο ος ἀῑνίπο ΠΊΘΥΟΥ; ἀοποτῖρος {πο ἀῑδίγορθεά οοπά]δίοπ. ΥΠΙΟΠ Ῥονγ5 Ἠΐπα 

ἄονπ; απά εοπο]ιάοςδ ὮΥ α Ῥταγοατ οἱ ΠατηϊΠίγ απά {αἶθ]ι, 
Ι οαη 59ο ποίΠίπσ ἵπ ἴπο Εδα]τα Ἱποοπβῖςίοπό (ιο νυν ]μδῦ »ίαΐεά. 

Τη ἵ6 ὅ ρναῖσο, {τιδί, τἱσμίσοιιδηοςς, ορεάίεπόο {ο ο” 1, ατο ρατίῖσιι- 

Ίατ]1γ οοπητασπά θά, γγη]]ο « βαστῖῃσο απά οΠετίπσ” ατα τορτοδεηί{εᾷ α5 ΙΠ{ΟΓΙΟΥ. 

1 «απποῦ (πεγείοτο αοφπ]εςος ἵπ 1ο τοιπατ]ς οϐ ΤΠο]ποῖς, ας ὁ ν]αί Ὠανιά 

Ἠογο 5αγ5 σοος {αγ Ῥογοπά ἴο Ο]ά Τεξίαπιοπί ἄοστοο οἱ αἀναποσπιαπέ,” 

πη]οςς γη( 5ι1οἩ Ππαϊα(ῖοπ5 α5 ἴιο Ῥ]ασο5 Ῥοίοτο τε[ογγοᾷ {ο οοπηρο] 5 {ο 

ααπηῖθ, πο 5ρεαΚοτ΄ ΠΊΑΥ Ῥο Ῥεγοπά {1ο σοπεγα] “ἀοστοεο οῇ αἀναπςς- 

ποπ: Ῥαΐ ο ἵ5 ποῦ Ῥογοπά {αί οἳ πιαηγ Ἱπαϊνίά πα] «3565. ΟΡ]εοίίοηβ 

{ο {ιο οχεσοίἶσα] ου(]]πο Ἰαςέ σἴνεη αγα τοπάΙ]γ απθυγογοᾶ. ΤΗο ποτά», “1 

ϱοΠηθ, 4ο οργίαΙπ]γ οχρ]ῖσαῬ]α οἱ ἐπιέεπίίο, οἱ ἄείογπιϊπαίίοι θοίαζη απιἀἆ 

Λγοπιὐπιεπίἴψ αυοιεᾶ. Τ οαπποί Ῥα ἀοπῖθᾶ {μαί {μα οτἱσίπα] νγοτᾶ τοπάστοᾶ 

έέϱΕ πο,” οροοἰα]]γ ἵηπ οοπΠθοΒίοη νι γἱπς. 1ΏαΥ Ῥὸ9 (αης]αξοᾶ {ο πο, 

απά (ας ἴλα οἶαιδο ΙΠΑΥ οχρτοβς {ο (ἸοισΠί ]αςύ σίνεη: «πιγ ἀπίγ ἶδ 

Ῥτεκοτρεά {ο πῃο  ΑιΙίποιδΗ 16 15 ποῦ ἴ]ο «ΟΠΊΠΠΟΠ Ἰηθαπῖισ οΕ ἴο 

Ἠεῦτενν Ρτοροδίοη, γεῦ νο πα 16 αδεά ἵπ 0ΐς 5οη5ο ἵπ 1 Είπος χΙ. 11, 

ἁπνπίοι [ πανα εοπιππαπάεά {εο,”) Πέοτα]1γ, ΄ {ο ἴπεο,' απά ὁ Κἷπος ΧΙ. 19, 

6 οιχ Ε{ΠοΥ5 Ἰανο πού Ἠοαγκοποᾶ {ο 4ο αοοογᾶίησ απίο αἲ] ναί γνμίο]ι ἶ5 

γαι οοποεγπίπᾳ ας, Ῥοίίου,  νΙοἩ Ἠα5 Ῥοδεη Ῥγοδογίραά {ο Ἡδ α5 ἴἶιο 

5ι0]θεί 5 ἴο ἀῑνίπο Ίαν. ύπατο Ιπάσοᾷ ἀαπιατς αροιέ αἀπηϊθήησ Οῖς 

ΠηθαΠίησ. ο 5αγ5 (μαί ἴπο Ἠεῦγουγ «ππαγ Ὀο τοπᾶάστοᾶ γη αθοιί οφιιαἱ 

βἰσηΙβοαπογ, το]ιίο]ν Ίρας ιογ{ οτι ἐπ γεδρεεί {ο 1ἱ5 ΟΥ εοποεγπίπᾳ 8, Ὅλαί ἵ5, {ο 

οἱ} βα]ο ΟΥ {ο γε ιζαίο ΟΥ ἀμιίος.. Ναί 4ο ἴιοδο Ἰα5έ ννοτᾶς ΊποαΠ, Ρα6 

ἴο Ῥγεβδεγίδε {ο 18 α ἴαωξ ΗΙ οχρ]απαίίοη {Ποπ ἵ5 {ο νοτγ πηθαπίηςσ οἳ 

ν/]ίομ Ίο Ἰηδέ Ῥείοτο ραγς, ““ Τ παδέ 5ε]] ἄοιαρε!. Το 6αππο ΡγοροδίθίοἩ 

5 θμα5 αδοἆ αἱσο ἴπ (ο. Ἱἶ, 16, απά Έστα Ἱ. 9, ἔποισ] πού γη Όλο νε {ο 

ωγίίο. Ἔμο ἸοταἩ {οο ΕΠΙΡΙΟΥΒ 1έ ἵπ {ἱ5 8οηςο, απᾶ, Ὑ]αί ἵ5 ρατιοι]ατ]γ 
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απά 5αογζῇζοος {ον βἶπ ἴλοι Ἰαξί Ἰιαᾶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας. Τότε Ἱ 
7. πο Ῥ]εαδιτο: {ο βαἷά 1, Το, 1 οοπ1θ 

πνοτίμγ οἱ ποῄορ, ἵπ οοηποσίῖοη ψη(ι Ες νοτρ: “Ίαν (ο 5Ιαπσ]ίοτ) ἵ5 
Ῥγοδοτῖροά (οοπηπηαπᾶ ας) {ο γοιι :”----- 1 πναν Ῥο υτ]θοι (ργοβοτίυας, οοπῃ- 

τηθηάοᾷ) {ο γοι.”Ἡ 
Οπ πο 5αρροβῖθοη ΠΟΥ’ (αί ιο Ὦκα]τα το]αίος νοΙΙγ {ο Γανίᾶ ος 

5οπηθ οίμογ Ῥίοις Ἠεβρτοανν, ιο αροδί]ο πΙαΥ Ίογο αιιοίο 16 {ο αχρτοδς Πΐ5 

ΟΠ {ταῖπ οῇ (ποµσΗί. Ἠ]5 πιοππίησ ΤΠΔΥ Ῥο α5 {ο]]ονς: «ΟΠ αοοοαπί οἱ 

Όιο Ιπαάθαπαςγ ο οχίεγπα] οῄοτίησς, {ο Μοβδίαῃ, ο 15 οπίγαηςς Ιπίο ἴα 

πγογ]ά, οχρταδςος Ἱγ]αῦ ἴπο Ο]4 Τοδίαπιεπί ἴπ ἴ1ο 40611 Ἑρα]πω απ εἱδανπετα 

ἀοσ]ατο», ΠαΙΠΘΙΥ, (μαί 5ο] αστίβσος απά οβοτῖησς α5 Ῥοτίαϊπθᾶ {ο {πα .οἱά 

ἀἱδροηδαίίοι Ίντο πού {ιο 5ετνῖοες ραγίϊοπ]ατΙγ ρ]εαβῖπσ {ο (οα, νΥλΙςἩ οἩ 

Ώιο οοπίγατγ αΓο δα βτηϊ5δίοπ απά οροάϊεπσο. Απά {Παετο[οτθ Ίο ανον/ς 15 

ἀαίοττηϊπαίίοπ {ο ἆο ἄ.ος)5 η] ἴπ αοοοτάαπσο να νγλαί παά Ῥεοι ργοςογίροά 

{ο Πήπα.. Το υν] οἳ οσα, ἨηΙοΠ ἵπ ἐμῖ5 νῖαυυ {ιο ΝΤοδδία]ι νγ]] ἀασ]ατο 15 

τοαςἴποςς {ο 5αῇογ απᾶ {ο ο, Ἱππρ]ίες οϐ «οιγ5ο Πὶς ἀαγοίοῃ {ο ἀθαίμ ας ἃ 

5αογ]ῇοο {ΟΥ 5ΙἩ5 απᾶ (πας {ο Ἱάοα ἵπ {πο αιοίαῖοῃ οοττοδροπᾶ5 νι {πα 

Ῥτοιπ]ποπί οπο ΟΕ {πο ορὶ5ί]ο, ΠαΠΠΕΙΥ, ια Ἱπαάσφπαογ οἱ ο ουῖςῃ «αογ]ῇοος 

απᾶ (ιο ποσθβδϊίγ ο 59ΟΠ1ο Ῥοέίοί οΏογίησ: απά (πῖδ ποῦ ΤΠΟΤΕΙΥ {ο 5αθϊδίγ 

Παδᾶσο απᾶ ΠοποιΓ {πο ἀῑνίπο Ίαν, Ρα6 αἱ5ο {ο 5οοιΓαο αΡΙΠίΥ {ο οπαῦ]α Ίο 

Ῥο]ϊονου {ο Ιοαά α Πο οἳ Μο]γ Ἱπογα| οροάΙεποο, 

Ἔμο το]ατηο το[ογγοᾷ {ο 15, πηοδύ Ῥτοβαβίγ, πο ἘῬοπίαίειοαπ. ΤΏανιά 

οου]ά Πατά]γ Ἱανο αΠΥ οίμοτ ἵπ νῖοιυν. Ῥεατοε]γ ΑΠΥ οίμοτ Ροτίῖοπ ο χα 

Ῥ]ρ]ο Ἰας ἵπ Ἠῖς Ώππο Ῥοση τηαάο Ῥραβ]ο, απᾶ Ποπο {ο ΥΠΙΟἨ 5ο α]αδίοπι 

οοι]ᾶ ροβαῖμ]γ Ὄο πιαᾶο, Τμο νγονᾷ τοπᾶογοᾶ γο]απιο ἵ ΡΤΟΡΟΤΙΥ ἴἶιο εαᾶ 

οἵ {ορ ρατί οἱ ἴιο τοὰ οη ίομ ιο Ῥοο], (μαῦ 15, ἴπο πιαπιδοτῖρί, ναβ 

το]]οᾷ, απά 15 τιδοᾷ ὮΥ α βσιτο {ΟΥ (ιο το]] Ιΐ5ε. πο Ἠεῦτεν ἵ5 γοἱῖ απά 

ἐίς ἰς Ρτοροτ]γ οχργοςφοᾷ ἵπ οπθ Οἱ {1ο ο]ᾷ (γοαο]ς γογδίοη», ἐμαί ο Ααπΐ]α, 

Τα Ἐλαὶς, ΠΠ. 1, « οαί ιῖς γοί(” ντο Ἰανο Τμ πο Βερίιαρϊπύ ἴμο τοεις γγονᾶᾷ 

πγλίο 15 Ίογο 15ος, απᾶ 5ο Ιπ έπο πεχέ νογρο. 

κ61]] 16 πχαςδέ Ῥο σταπίοᾷ (αί, οἨ. Οδ {Παοτγ οἱ πο Ἱπίοτρτοίαίίοη απά 

αρρ]σαίοπ οἳ ἴπο Ῥεαίη, ἴ]ο απί]ον ιπάατποπία] απᾶ Ἱαααΐπς Ίάεα 15 

ο]γ Ἱπιρ]θά, πο ἀἰτοσί]γ αδθετίοά ἴπ ο αποίαίίοη. 1αῦ 15 {πεη οοηβΙᾶοτ 

πποί]ον ιο Έρα]πα ἶ5 ποῦ φαδεορίῖρ]αο ο 5ο α ἀῑτοοῦ αρρΠοαίίοη α5 {1ο 

πςα τηαάο οῇ (ιο αιποία(ῖοἨ ΤΠαΥ 86οτη {ο τοφιήγο, 

[π {ουπηῖησ α ]αάστησπί τοδρεσίῖησ (ο αρρ]ϊσαθῖοη ος οοτίαῖη Ῥκα]της {ο 

Πιο Μοβδία]ι, νο ογΓοΥ5 αγο {ο Ῥο αγοϊἀάσᾶ. {Πέ 15 ποῦ {ο Ῥο αβειπιοςά (παί α 

Ῥρα]πι ἶς Ρρτορμείῖο οῇ ἴιο ΜΠορδία]ι Ὦοσφιιδο ιο Ἰαπσιασο υγοι]ά φις ϊπη, 

που ἀθπ]οά {ο Ῥο 5ο Ῥοασαιδο 16 νγοι]ά εαῖό οίμεις. Τ]ο Ἰαδέ τετπατ]κ ΤΩΔΥ 

Ῥοαυ ἩΡΟΠ ἴο 4061 Ἑρα]τη. Τη τπαγ ο αρρ]οαΡβ]ο {ο Ὠανίά οἳ 5οπιθ 

Ρίοι5 Ἠορτονν Τη ἀῑδίαος; Ῥιέ 16 γγου]ά Ῥο ν/]ο1γ απννατγαπίαρ]ο {ο Τηίεγ 

3 Βητα ΠΠ. νεν. 916, 947, Μαιταος!)ξ ΕάΙίΙοη. Γο]. Ῥαίΐαγ. 1698. ΡΡ. 734, 90. 
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εἶπον' ἰδοὺ ἥκω (ἐν κεφαλίδι βιβλίου {π ἴπο νο]απιο οἱ ἴπο Ώου 1έ ἵ5 

νέγραπται περὶ ἐμοῦ) τοῦ ποιῆσαι, ὁ ὙἨπτιίει οἱ πια) {ο ἆο {πγ σΙ], Ο 

Όιαῦ (ποτοίοτο Ἱέ οοι]ά πο Ἰανο Ὄσοι Ἰπίοπάοα οἱ Ομτῖδί. Το γναδ ιο 

πιοδέ Ρίοιις οἱ αἰ]΄Ἡεβτοννς απιά {1ο πιοδύ ἀῑπίγοβςοά; απά (ογοίογο Ίαη- 

σιασο »ι]ίοἆ {ο Όιο οἨατασίοτ απά οοπάϊθίοι οί ο {οΥΙΠοΥ ΤΠΗΥ Ῥο πιοςύ 

αρρτοργίαίο {ο {ιο Ἰαΐζον, Ίπ ἐς Ἑκαίπι, (ογοίοτο, ἴμο Ν]οςδίαἩ ΤΙΑΥ 

οχριςδς 5 ΏΠηΙδδίοη, Ῥαΐΐοπσο, {αἰ( ἵπ ἱτῖα], απά ΙΟΥ αἱδο ἵπ ἀα]ίνοταποο. 

Τη ιο Ἰαΐίαι ρατί Ίο τηαΥ τοίπτη {ο {1ο {οο]ησ απἀ 5ίαίο οἳ τη]πά Πίο 

ο]ιοϊίοᾷ {ιο {οτήιον. Πο ίΠεοτγ ο{ Ύσποιπα, Φεῖ]ος, Γαΐῑο απἀ οίμοτ, 

Όιαῦ 1π {ο {ΟΥΠΠΟΣ απἀ Ἰαΐζον ρατίς Γαν]ά 15 ἴἶιο 5Ραακοτ, απά ἴλαί ΝΤοδδίαἩ 

15 Ιηίτοάπσοεά ἵπ πο Ἱπίογηιαάϊαίο ῬογβίοἨ, οπηποῦ Ῥο βιςίαϊποά. Ἔο οπιῖό 

οίμαχ τ6βδοἩ5, ἵ6 ἵδ πού οτοᾶίρ]ο {ἴῑιαί ιο γογάς ἵηπ νου. 9, “1 Ἰανο πού 

ου Λείά ΤΙΥ 1ρ5., απιά ὁ τοὐ(ἡ]ιοίᾶ ποῖ ἴποι 611γ πιογοῖος {Τοπ τηο,” ΤΠ Υογ, 11, 

ἵ Ῥοίμ οἳ νΠΙοῃ ιο ΤΠ ερτονγ ΥουΡ 16 {πο 5αιπο, απά οπσ]έ {ο Ῥο 5ο {γαης- 

Ἰαΐθᾶ, ση Ῥο Ἰπίοπᾶςεά οἱ ἀῑβογοπό Ροἵδοή5. Η ιο Ώεα]πι ἵ5 Μοδρίαπϊς, ἴ]ιο 

Μοβδία] ΠΠαΥ ϱο {ο 8ΡααΚκετ (Πτοισμοιθ. Τ]μο « Ππιααϊ(ήος”” νο], αοοογά- 

ἵηπσ {ο ος Γησ]ίδα (ταηδίαίίοπ, Ἡο ]απιοπί5, 4Το Τηοδύ ῬτοβαβΙγ α[Πιοίίοτς. 

Τμή5 πηοαπῖησ Ῥο56 αστοςς ΙΙ ἴἶο οοπίοχέ, απ Όιαῦ (πο ἨΠερτανν ποτά 

15 80 δε ἵ5 ππάεπῖαρ]α, απά ἵ5 Ἱπάσαά α[πγπιεά ΡΥ ΕΙπποΠί απᾶά ιο Ῥορύ 

Ἠευτον οοτηπιεΠία{οῦ5. Όπο Ἱηδίαπσοο οῇ 015 πποαπίησ οσσῦ5 Ἱπ ὁ ΒΗΤΗ, 

Χγ]. 19. Ἰπάεεά, ΙΕ 16 Ίνετο οστίαΙπ (Παί ἴλο 40111 Ώβα]πα Ἰαᾶ πο το[εγοποθ 

{ο ιο ἈΝΤορδίαΠ, 5 νγοι]ά Ῥο ο Ῥορδυ {γαπβ]αίίοη οἱ ιο νοτά. Τηο 

Ῥοσυ]ίαν αρρ]οαΡΙΙέγ οί ιο οχρτοδδίοη, “Ίο, [ οοιπα,) {ο ιο Μοςδίαα ἴἵ5 
5ο]/-εν]άοπί; απά αἰίποισ] ο ποχέ οἰβιιδο ἆοες Ώθαγ {Ίο οχροςίίοι αΏογο 

σῖνοι, ΄Ρργοδογραᾶ {ο πο γεῦ ο πιοτο δια] 5οΠ5ο οῇ {ο ΡτοροδίΜῖοι ἵ5 

Όιαί Πίο] ιο Βαρίιασίπε σῖνος απᾶ πνΠίοα ιο αροδί]ο Πας {ομ]ουγες, - οῇ”” 

οἳ “ οοποσγηῖης.”. ἴπ Όιο ῬοπίαίαιοΠ, νγπῖσ], α5 1 Ἠανο τεππατκος, ἶ5 ἀοαρί- 

]ο55 {1ο Ῥοο]ς γαίογγαά {ο, “' Μορες 5ραίο οί” Ομτῖςί, α5 ο Ἠϊπαδο]{ ἀοσ]ατος.{ 

ἨΠΠ5 “ ἀε]ϊσιί {ο ἆο ἄοά”5 η] 1 Π]δίταίεᾷ ὮΥ ιο {ποῦ (αί Ἠο ὅ οπτηο 

ἄονπι {νοπι Ἱοπνοπ” {ορ (λα γαΥΥ Ριτροςο.ί Ἠῖς ρα)]ίο Ῥτοσ]απιαίίοι ο6 

το]]σίοη Ίνα5 οχοπηρ]βῃεᾶ ἵπ {ο Ὑ]οιο οοιἹ5ο οῇ Ἠΐς παϊηϊςίγ. Ἔπο 

Ῥεα]πη]ςύ {Ἠογοίοτο ΤΠΑΥ Ῥογποπαίο {ο ἸΜορδία], απά {ο Ῥοστῃ οοπίαίη5 

ποίμίπο Ἠνηίο]ι 15 Ἱποοηδίδύοπό γνΙ( ἴο {1οοἙ} ναί 16 15 οη/Ιγο]γ Μοβδαπίο, 

1) πουν; (5 (ποοτγ Ὄο αἀιη]θέος, (1ο οοπο]αδίοπ αττῖνοά αἲ ΥΠ] Ῥο (Πίς, 

Οιαί ιο αροςί]α”5 αρρ]οαίῖοι απά Ιπίογρτοίαίίοπ ἨἸαγο ἀοίογπηϊηας ἴἶιο 5οδο, 

ο ν]ῖοἩ απίοσςάαΠ(Ιγ νγο παϊσῃί ποῦ Ἠανο Ῥοασι Γ11Υ οστίαϊη. μέ, ονοι ἵῇ 

Όιο Ῥβα]τη γγοτο οτἰσίπαΙΙγ ἹἸπίοπάοά οἱ Τανίά οἱ οἱ 5οπιο οί]ον ρίοιι5 

Ἠερτουν, 51] 16 τΏᾶΥ αἱ5ο Ίανο Ῥουι Ιπίοπάσά τα]έϊπικίοιγ οἱ Οµτῖςέ. Έ]ο 

ομίεβ οῬ]εοίίοι {ο 5αο]ι α ὑγγοίο]ά αρρ]σαίίοπ ν]] Ῥο, Οναί, ἵπ Ολῖ5 σπδο, 916 

ποτά αἲ Ἰομδί ο {ιο οτἰσίπαΙ Ἡορτον τας οοπηρτομοπά {νο πποπηίης», 

ΠΟΙΠΟΙΥ, {ο απά οοπισεγηζτιφ παθ.---Όπ ἴἶιο ν]οίο, ιογοίοτο, ἴ]ο τοδι]{έ πιοδί 

« 5ορ 6εΨΙ5Π Ἠπρυίθβ, Ρ. 190, ποίθπ. 1 ύοἳπ Υ. 460. { ἆομπ γΥἱ. 98, 
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(οά. Άλθονο, π]οα Ίο εαῖᾶ, ῥαστ]- 

Ώου απά οβονῖπςσ απᾶ Ῥανπί-οβονίηρς 

απά ο[/ογῦιφ [ον βἶπ οι ννου]άοςε 

πο, ποϊίλοεν Ἰαάδέ Ῥ]οαδιγο {λογαῖη 

Ν’ΠΙοἩ αγα οβοετοὰ Ὦγ (Ίο Ίαν; ἔἶοπ 

βαἷὰ Ίο, Το, 1 οοπ1ο {ο ἆο {γ υπ], 

Ο ἄοά. ο {ακείι αὖγναν να Εγαί, 

δεός, τὸ δέλημά σου. ᾽Ανώτερον λέγων. 8 

ὅτι Ῥυσίαν καὶ προσφορὰν καὶ ὁλοκαυ- 

τώµατα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠδέλη- 

σας οὐδὲ εὐδόκησας" (αἴἵτινες κατὼ τὸν 

νόμον προσφέρονται") τύτε εἴρηκεν ' 
η ΄ ια -- -- ΄ ΄ 

ἰδού, ζκω τοῦ ποιῆσαι τὸ Ῥέλημά σου. 

ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον, ἵνα τὸ δεύτερον 

η αοοοτάσπσο υγ απα]οσγ 5οοπΏς {ο Ῥο 415: {ο οοηβῖᾶος Ταγίά α5 5Ροα]κ- 

Ίπσ οϐ ΠΙηςΕΙΓ απἀ ἴ]ο αρορί]ο ας Ιπίτοάποῖπσ {1ο ΜοςδδίαΙ εχρτορδίησ Ἠῖ5 

ἀοίοτιπΙπαΜίο5 απά {οε]ῖησς 1π {ο τογα| Ἰαησπασο; ΟΥ 65ο, {ο τοσατά Ίο 

ἩλοΙο Έξα]πα α5 5ΙΙΟΠ απ οΧΡΟΦΙΠΟΠ ὮΥ ιο Μοδδία]ι Ιήπηδε, Όπ (πί5 Ἰα5ύ 

Ώιαοτ}, ἴιο οοπίταςέ Ῥοείνγοση {1ο εν ονῖδῃ 5αοτίῇσος απἆ λαῦ ο{ Οτῖςί ν]] Ῥο 

Ῥούι Ῥούνοσν ο ΙπαΡΙΠίγ οἳ έἶιο {ουπιοτ {ο αΠοτά εαβ]οῖοπέ βαξϊς[ασίῖοη {ο 

.οά”5 ππονα] σονογηπηπσΠ{, απᾶ ο ρογ{οσίῖοἩ 1Π {Πὶς ταβρεσί οἱ ιο Ἰαΐΐον, 

απᾶ αἱ5ο {ο {1ο 5οουτΙ(γ ΥΠΙο Οι αΠογάς οῇ ἀῑνίπο αδδϊδίαπορ {ο Ίΐνο α 

ΊοΙγ 1ΐο, οϐ κνΠίοΙ ιο οίπετ5 οοι]ά αΠογά πο Ρ]οᾷσο ο Ρτοπιῖδο, ΟΟπΠΡαΤθ 

Ίοπη, νΠ], 4: νηετο ἴ]ο τοδι]ίέ οἱ ἴἶπο αἰοπεπιοπί οἳ ΟἨτῖςί, {πο νοτγ πσ 

νγΠίοἩ {πο ργοσσά]πο νουςο Ἰπά ἀεσ]ατεά Εἶιαῦ “ιο Ία1ν οου]ά πο ἆο, 15 δαϊά 

{ο ὧο Ελ, « ενας ιο τἱσΠίεοαςηοςς οῇ {πο Ίαν) ῑιαί ἶ5, 45 ο οοπίοχί 

5πον/5, 1ποτα] ομοαάίεπος, « τηϊσαί Ὦο Γα]β]]οά ἵπ 15 Πο πγα]]ς πο αβίαοτ {πο 

Ποδ]ι ές α[ίοτ πο Βρίτ 

8. “ Ἠποη Ἰο εαϊ τ οἳ ταίµον, «ο εαἴμ. Το οπ]σίπα] ἵ5 ἵπ ἴῑα 

ραγαρία]. {οττη, ΠΙΟΣ 15 ἨἈετο επιρ]ογεά, α5 ἵπ ΠοΏτθυν, {ο οχρτοςς {πο 

Ρτοδοηί {6ηςο. 

9, 10. « Το Ηνεί : ειαί 15, ιο οχίοτπαΙ 5αοτίῃοος απᾶά οβοτίπσς οῇ {ο 

Ίαν. ΤΠο 5εσοπᾶ :) ναί 15, Πὶ5 οἵνη α]]-κα[Ποϊοπί 5αοτ]ῇσο, Ὀτίπσίησ Τοοο- 

οἵΠαί]οη {ο αοά, απά Ῥτοσυτίησς αῬιπάαπό «στασο {ο Παἱρ οἱ Ἱπβτπαῖος. 

Το ἆο νγ]αξ οί] οου]ᾶ απιᾶ γγου]ᾶ ρτοάισα ἐῖς ταδι]6 Ὕνας {ο υγ] οἱ ἀοᾶ; 

απά (Ππογοίονο ἵπ αοοοτάαπσο σι (πῖδ γνῖ], απά ὮΥ ο οπο οΠενῖηπς ος 

Οἀιτὶδές νο αγο αποϊῄος, (αῦ ἵ5, αἴοπος {ου απἀ ρ]ασοᾷ ἵπ α τε]αίίον {Πγοισῃ 

γλῖο]. Ίνα ΤΠαΑΥ Ῥο αριπάαπί]γ 5αρρ]οά γι ἀῑνίπο αἴά. «οπιρατο ποία 

οη Π. 11. 

11. 19. Ῥενοταὶ οχρτοβδῖοης ΙηΠ {λοςο Υογ5ο5 4γο απθ(Πείίο, “ Ἐνοτγ 

Ρηϊοςί) απιά « Ο1ἱ5 οπο τ  βίαπᾶ ο)” απά « καέ ἆουντι : « έῑο 6α1πο 5αογὶῃςθς” 
απά « οπο 5αστίῃοο τ ὅ ἁαΙ]γ, οσον,” απά « {ογονογ,”. Το Ἱπίοπέίοη οῇ {ιο 

απίλου 15 εο]{ονίάσπέ,-----' Τμϊς τα : Ῥοΐίου, « μῖς οπο,) α5 ἴμο ννογά ιαπ 18 

ποῦ Τη (ιο {οχί, απά (1ο ο[ίσαογ οῇ Όιο οβοτῖησ τηιιδέ ποῖ ο Ππηϊζος {ο ια 

παπι παίγο ΙΠΘΥΘΙΥ. ΈΤ]ο νγοτὰ, ν]οί]ον ιο απο τοαβῖησ Ὦο ντος οἳ 

ὀντος ἵ5 απθϊ]λοίίο {ο « ονοτγ Ργϊοςί.”----Οίος ἀῑῆον α5 {ο ο Ῥοδέ Ῥιπο- 

(παί1οη οί Ομ] ναγβο, ΜαΠΥ οαἱέους οοπηοοῦ « {ογονρι” νι ὅ καί ἀουη. 

Τμϊς αοοονάς γγ]θι οι οοΠΠΟΝ Εησ]]δ] οα1ίοης, αιά ἵ5 Ῥγοίογγοᾶ Ὁ} Βέπατό 

{ο αποί]ον ριπσἑπα(ῖοη νο. οοηπθοίς 16 υηα ϱ καστίῇῃος,”.  Τμοιασίς, νι 
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10 στήσῃ. Ἐν ᾧ δελήµατι ἡγιασμένοι ἐσ- 
μὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος 

11 Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. Καὶ πᾶς μὲν 

ἱερεὺς ἕστηκε καὺθ᾿ ἡμέραν λειτουργών 

καὶ τὼς αὐτὸς πολλάκις προσφέρων 
Ὀυσίας, αἴτινες οὐδέποτε δύνανται πε- 

19 ριελεῖν ἁμαρτίας' οὗτος δέ, µίαν ὑπὲρ 

ἁμαρτιῶν προσενέγκας δυσίαν εἰς τὸ 

διηνεκὲς, ἐκάδισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ δεοῦ, 

19 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεδῶσιν οἱ 

ἐχθροὺὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 

14 αὐτοῦ. Μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείω- 

κεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους. 

1ὅ Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ 

16 ἅγιον' μετὰ γὼρ τὸ προειρηκέναι" αὕτη 

ᾗ διαθήκη, ἣν διαδήσοµαι πρὸς αὐτοὺς 

μετὼ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος" 

διδοὺς νόµους µου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, 

καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν αὐτῶν ἐπιγράψω 

Ειαί Ίδ πιαγ οδίαΡΙΙ5δΗ ο 5οσοπἀ. 
Ἑγ (ια γΥΠΙοὮ γνη] Ίο απο 5αποΠβοά, 10 

Ώιτουσ]ι ο οβενίπς οἱ ο Ῥοάγ οἳ 
Ίσδις5 ΟἨπῖδί οπεο 0» αἲ. Απά 11 

εναιγ Ρτεδί πίαπάσίμ ἀαῑ]γ τηῖ- 
Ἰίοησ, απᾶά οβονίῃπς οἴοπίΙπιος 
ἴλο 5ατπο 5αο11Π665, ΥΥΠΙο. «απ ἨΘΥΟΥ 

ἴαχκο αίαγ οἶηπς. Βαΐ6 Οή5 πιαη, αἴἴου 12 
Ἱο πας οβογοά οπο βαογ]Πσο {ον 815 

{οΥ ονογ, 5αΐ ἀον/Π οἩ {1ο τὶσ]ιέ Ἱαπά 

οἳ ἀοά: ἔγοπι Ποποσίογ]ι εχρεοίης 19 
ΕΙ]. 5. οποπαῖο5 Ὀ6 πησάο 115 [οοί- 

κίοοΙ:. Έοτ Ὦ}γ οπε οΗοτίπς Ίο αι 14 

Ῥογ{οσξαά {ον εναν {ἶεπι ναί αγε 
φαποβεά.  Ἠ/λεγου ιο Ἠοιγ 16 

(λοςί αἱδο 15 α ψ]ίποςς {ο 5: ΤΟΥ 
α[ίον ἐἶιναί Ίο Ἰαά 5αιά Ῥοείογο, ΤΗἱ5 16 

ἵδ Έιο οονοπαπί ἔαί Ι ουν] ππα]κο 

ση ἔποπα αξἴον ἴἶοδο ἆαγ», βαϊ(π 
11 αὐτούς--καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ ιο Τιοτά 1 νι] ραέ ταγ Ίανν5 Ιπίο 

ιοῖν Ἱοατί5, απᾶ 1π νοῖν παπάς υγ] 

Ῥοΐίεν Τα6ᾶδοἩ, Ι (ίπ]ς, αἀνοσαίες Ίο Ἰαίζοι:; Ῥοσαι5ο /0γευεγ, οοπζπα[{η, 

ἐγοιιφ ήν έ]ιο ω]ιοίε αἀἰκρεπδαίίοπ, ἵπ οπς Ὑοτά, 5ο (οπφ αἱ {με ππεζἰαίογίαί 

ᾖἐπιφάοηι οἱ Οληγίδέ «λαῖ1 ἴαδΐέ, ν]ίοι 15 Ἱπίοπάσα Ὁγ ἴἶιο οπἱσίηα]. Ῥήναςο εἷς 

τὸ διηνεκές.Ἅ “τοίον {ο ιο να]άϊίγ οἱ ο βαστίῃσο, απ α]5ο Ῥοσσιιδο 16 

αρροαατς {ο δίαπᾶ Ἱπ εοπίτα»ύ {ο οβίεπ.. πας ίλο αροςί]ο η]. τοσα (λαί 

Οι]κέ, Πανῖησ οβογοὰ Πΐ5 ον Ἱπῃπϊίοιγ να]παβ]ο εαοτίῄσο, ιο εΠΙέαογ ο{ 

ηίσι 15 {ο Ἰα56 (ωτοισίι αἱ] ἶτπο, ἵη οοπίαἰδποίοπ {ο πο οοπΙπια]Ιγ 

τορθαίεά 5αοτίῄσοος5 οϐ πο ον, νο νγενο Ἰπιροτίοσοί απά ἴοτπροτατγ 

6γοπ ἵπ Όιο ΙπῃΠπεποο Πίο {πε Ἰαςά, 5δαΐῦ ἆονπ ἵπ τοδῦ απά Ἠοποιτ αὖ 

ἀοἆ” τὶσ]έ Παπά. ἜΤ]πο Ρηγαδο ἵπ νγογ. 14,  Ροτίοσίοᾶ {ογεγοι”) ἵ5 ἵπ βπνοιτ 

οἳ πί5 οοππαοίοΠ. Τ]μο τποαπίπσ ο{ “ ροτ[οσίος” πα5 Ῥοεπ Ῥοίογο οχρ]αϊπαᾶ. 

15. “ὙΝμεγοοῦ Ἱποάισοᾶ ΡΥ οι (παπδ]αίους, ἶ5 Ἱπερ]ος ἵπ ο {οχί, 
ἜΤμο αοοπταίο τοπάστῖης Ἰνοπ]ά Ῥα:  Απά πποτεονοτ {ο Ἠοιγ Βρϊτίί αἶδο 

αἰίοςί5 (11195) {ο απ. ἜΤ]α ρατίίο]ες δὲ απᾶ καὶ, Υθ Ένας αδβοοϊαίεά, σοµο- 

τα]1γ Ἱπῆπηαίο 5οτηο αἀάῑθίοπα] Πας οῇ τησαπ]ησ, απά {Ποτείοτο ΤΠΑΥ ΡΓο- 

οτ]γ ο (ταπρ]αίεά Ὦ} ατιά ΠΙΟΝΕΟΥΕΥ. 

16, 17. Ἔμο αποίαᾶοι 15 ία 8απ1ο ας ἰμαί Ῥοείογα ἵπ υΙΠ, 10, νηῖθι α {ον 

νογρα] α]οταίῖοης ο ή] ο πο Ἱπιροτίαησο, ο παϊπ]πηϊς ποπ. οπταῦ τὸ 

πνευμα. Ἀιατί τοσαγάς ο σἶαιδο, « καϊ {1ο Τιοτὰ,” α5 ιο Ιπίτοάιιο- 

3 368 ποίο οἩ γΙ. 3, ΡΡ. 90, 91, 

Τ ΑΠίευ νι Οχ]ς, 1 8α1ν ἰπαί Ῥτοῦ, Βέπατί Ἠπά βαἷά {πα βΒαπιθ {μίηπσ ἵπ ΤΘΓΟΥΘΠΟΘ {0 {λε βαπιθ 

Γαοί: Χο τε[ετί γειῦαπα, 8εά Γ68 ἵρβα.---2ε πιϊἰπέπιές ποπ εταί ἴετ, 88Υ οἶνί]]αι5 ἵπ οοπείταῖησ Ἠιι- 

ΤΙΒΗ Ἰάνγβς απά {λε πιαχίπῃ αρΡ]ίεΒ 35 ν/ε]Ι {ο ἴο πΙπηΠογ οἳ ἀῑσίίοι ἵπ {6 ΒογΙρίΙΓΘΒ 18 ῃ αΠΥ οίπεχ 

Ῥοοκ.. Τε οππάϊά γεαάεγ γν] αβοΊθα ία οοἰποίάεποσς {ο έ]6 παίαγα] πῃπεησς οἳ ἐπί οἳ ἀϊπογθηί 

ΠΙΙΠς8. , 

10 
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17 1 «υτῖίο έλοπα; απά (οί δἶηπ5 απᾶἀ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. 

Ιπ]η {1ος νγ]] Ι τοπιοπηΏοχ ΠΟ ΠΙΟΥΟ. "Όπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσ- 18 

18 Νου πν]ογο 1οΠΙΙΡΦΙΟΠ Οἱ {Πθβο 15, Φορὰὸ περὶ ἁμαρτίας. 
ἔιογε ἴδ πο Ίπογε οβετίπς {οΥ βἵη. 

«οι {ο ἔἶιο Ἰαέέεν ρατί οΕ {ιο 5οηίσηοθ; {0 5ρεαἰς {δοπΙοδ]]γ, α5 (1ο αροᾶ οκ», 

Όιο {οτήιος. Ῥοΐπσ πνπαῦ ο τπείοτίοῖα5 Ὑγοι]ά οα1] ιο ῥγοίακίς. Ἑιΐ ιο 

αἰτοιπηξίαπος, (αῦ {παςδο Ἰνογᾷς ατα α ρατί οῇ {ο αιιοίαθίοῃ απά οἨ (ιο Ργο- 

Ρἰιοίο ραβρασο, ἶ5 ασαϊηςί {Πὶς νίον’. Ὀοο «16η. Χκχὶ. 99. Τ]μοτο 15 Ῥτορα- 

Ὀ]γ απ΄ οἡῖρεῖς οῦ 8οππο Ὀτίοί απά βἴπιρ]ο οχργοβείοη Ἱπίτοάποίοτγ {ο ο 

τοπηατ]ς Ιπ {ο ποχῦ ΥοΥ5ο: 5οπιοίµίηπσ οφ ἱνα]οπί {ο ζε αν, οΥ {έ /οΐζοιυς. 

18. Τιϊς νοι5ο οχργο5ςο5 1η {6Υ/ γγοτᾷς ἴο πηοδύ Ἱππρογίωπί οοπΠο]αδίοη, 

νΠ]οἹ ἶ65 εαποῦιοπεᾷ Ὦ} ἴἶιο Ῥτοσσάϊπςσ βἰαίοη]οπί5 απᾶ τεαδοπίπσ: ΄ΊλΠει 

Ροτίοσί {ογσῖνοποςς ἵ5 αἰίαίπαᾶ, ΑΠΥ οἴλμος βαοηίβοο ἴαη (ναί νηὶο] ας 

«οοιγος 1 οαπποῦ οχὶσ ΤΠο απί]ογ απᾶ έλα Ἱοπηαηϊδί ατα Ἠετο ἀῑγεσί]γ 

ἲ ἰδειο. 

ΑΗ ΡΑΜΙΠΑΣ ΦΠΑ ) 

ΟπΑΡ. Χ. 19-99. 

ΤΗΕ ΟΒΙΙ4ΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΝΕΟΕΒΒΙΤΥ ΟΕ ΒΤΕΑΡΕΑΡΤ ΑΡΗΕΕΒΕΝΟΕ το ΤΗΕ 4Ο0βΒΡΒΕΙ, 

ΙΝΕΕΒΕΕΡ ΑΝΡ ὉὈΒαΕξΕΡ. 

19  Ἠανίηᾳ {ποτείοτε, Ὀτείμτον, Ὀο]ά- Ἔλχοντες οὖν, ἀδελφοί, παῤῥησίαν εἰς 19 

η6βς {ο οπ{εχ Ιπίο ἴ]ο Ἰο]οδί Ὦγ (ο τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι 

20 Ῥ]ουά οἱ άαδᾳ5, ὮΥ α που’ απ Πνίπσ Ἰησοῦ, ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσ- 90 

ναγ ΝΥΠΙΟΣ Ἠο Ἠαίλ οοπβοοταίοἆ {ο φατον καὶ ζῶσαν, διὼ τοῦ καταπετάσ- 

τς5 {ητουρῃ ἴ]ιο γεῖ], ναί 15 {ο 847, µατος, τοῦτ' ἔστι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 

91 Ἠϊς Παδη; απἆ Λαυῦιφ α Ἠϊρ]-ρτϊεδέ καὶ ἱερέα µέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ 91 
93 ονοχ λα Ἠοιδο οἱ ἄοά; Ιεί τις ἆγανν Ἅδεοῦ, προσερχώμεῦα μετὰ ἀληδινῆς 25 

πε αγσιπιοηία(ἶνο ρατῦ οΓ {1ο ορίςί]ο, 5ο βιΓ 45 τοσαγᾶς πο Ἰοαάΐϊης {ορῖςς, 

ΤΠΑΥ ΠΟΥ 6 οοηριἀετεᾶ α5 Ππκηοά, Ἀαος απ δπίλος, οἱ οοἱ156, πηνςί 

υπίίο Ἰοσϊσκ]]γ, 1{ Ίο υτ]ίο αἲ αἲ1. Βυΐ ιο Ἰοαάϊπς Ῥοϊπί ατο ΠΟΥ ἀἱδροδεά 

οἱ απιά γ]ιαῦ τοτηδίης ἶ5 ομίοΠγ Ππίοτοπθία] απά Ρτασξίσα]. 

19. 256. “ Τπο Ἰο]ῖοςί τ”. ναί 15, Ἰδανοη, 45 Ῥείοτο οχρ]αϊπεά. Το 

ἁ Ῥο]άποςς” αγίςος {ΤΟΠ {1ο Ῥογ[οσίίοπ οἱ Ολες οπο οῄθτίης, α5 αἰτοβάγ 

εἰαίοᾶ.---Τιο « ναγ᾿) 15 βαϊά {ο Ῥο “ που, Ῥοσμαδο πού Ῥοίογο «ἰοατ]γ τηαάο 
πο απᾶ Ῥοϊπίοά οι6» απᾶ - ἠυΐπφι” Ῥεσθιιδο οοπιέὑπ πι πιά Ρο πιαπεπί. 

Της 15 (1ο Ἱπνατίαβ]ο Ἰάσα οἱ Πνῖησ Ὑν]λοῃ ιδοᾷ βσιταϊνα]γ, ειοιςῇι 16 8ΟΠ16- 

Ώπηος τΠΥ οοπαΡίπο 8ἱ5ο αποί]οτ Ειοιισαέ: παΙΠΕΙΥ, (αῦ οἱ εοπιπιαπἰσαίπς 
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καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ἐῤῥαν- ποαχ ΨΙ α έαο Ἠδατί, ἵπ {411 αςδιι- 

τισµένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως ταπςο οἱ Γ1, Ἠανίπς ος Ἠοατίς 
πονηρᾶς καὶ λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι αρτϊηκ]εά Έοπι απ ενΙ] οοηδοῖοποο, 

95 καδαρῷ, κατέχωµεν τὴν ὁμολογίαν τῆς απά οαχ Ὀοβῖος ναδηαά υί Ῥαγο 

ἐλπίδος ἀκλινῆ, (πιστὸς γὰρ ὁ ἔπαγγει- Ἱναΐοτ. Ἰ1μεί τι5 Πο]ά {αδί ἴΊιο Ῥτοίος- 2ὐ 

94 λάμενος) καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους ΑἱοπΠ οἱ οι {αι νο νγανοτῖης; 

εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔρ- Τον Ἡα ἵδ {αμβα] ναί Ῥτοπιῖδος; 

96 Ύγων, μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἔπισυ- απᾶ ]εὲ π5 οοηβἰἆσι οΏθ αποίΠον, {ο 24 

ναγωγὴν ἑαυτῶν, καδὼς ἔδος τισίν, ἨῬτονγοκο Ἱπίο Ίονο απᾶά {ο ροοᾷ 

ἀλλὸ παοακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλ- Νοκ: πο [ογβακίπσ {ιο αββοπι- 26 

Ῥμήπς οἳ οπσ5ε]νεΒ {οπεί]ος, α5ξ {ια 
ΠΙΠΠΟΥ ΟΕ 8οπιο ἔ5; Ῥαό οεχποτάπς 

{6. οο «ᾖ1ολπ 1ν. 10, 14, νι. δ1.--Ἑμτουσα ιο νοῖ], ἀιαί ἵ5 {ο 5αγ, Πίς 

Πο». Ἔ]μο γνονᾶ εδ] ππαΥ Ῥο οοπποοίοά υγ] {ο αγ, απᾶ ἴῑπο πιεαπίης 
Ῥο, ΄ ιτοισ]ι ιο ἵγαγ νΠΙοῃ Πῖς Πας Πιαία οδίαῦ]ῖς]αος,” ενας 15, Ἠῖς αἴοπο 

Τηθηί, α5 {Πο Ῥ]γαδο  πιγ εδ νπῖοα Τ γη] σῖνο {οτ ἴἶιο Πο οῇ πο νγοτ]ά” 

15 5οᾷ ἵῃ ομη νΙ. ο]. ΟΌ5, ιο ναῖ] πιαΥ Ῥο Ιάεπθίσα] ππίι Πὶς Πεν, Πὶς 
ζοᾶψ οτι ταίπετ ᾖήπιαπι πιαίιγε, ἃ5 ιο νγοτᾷ Πεεή, ἵδ αδοᾷ ἵῃ ο 1. 14. 

ΤἨας πο (οιςσ]ό γνΙ] Ῥο, ὑιαί ιο Ἠππαπ παίατο οἱ Ομτῖςέ, απά {ἶιο νο] 

πγΠίομ. δοραταίοά {ιο ἨοΙγ ΓΓοΠ έἶο πιοδύ Ἠο]γ Ῥ]ασ6, ατα ἵπ 801Πς τοβρθοί5 

απα] οσοι. Ὑεί νγο πωμδέ ϱο οαη(ἶοις πού {ο 6ΥΤΥ οί 1ο απα]οσγ ἴοο Ειτ, 
Α5 ἴἶιο Πϊση-ρτίοςέ επέογοά Ιπίο ο πιοβύ Πο]γ Ρίαςς ἐλγοιιφ] ἴἶιο νοῖ], 5ο, 

οπΙγ {λγοιφ]ι οἳ ὂψ ππεαπς οἱ Οµτὶδς5 αἰοποπιοπῦ 63Π Ύγο οηίογ ΙΠίο Ἠθανοθῃ. 

Τμϊ5 15 ιο Ῥτποῖρα] Ῥοΐπί. 16 πΙαΥ αἶδο Ῥο Ἱπρ]ϊεά, ἴαί, αξ ἴἶιο νο 

οοποθα]οᾷ {ιο πιγβίοτίοι5 ΦΥΠΙΡΟΙ5 ϐΤοπι οΓᾷἴΠαΤΥ 6α7α9 6Υοῃ οἱ ἴἶα ρτϊθείς, 

Νη]]ο γοῦ 16 γγας πο πιοάίατα τουσ υλίο] αἰοπο {Πογ οουα]ά Ῥο οοπίαπη- 
Ρ]αίοά: 5ο ἴῑο Ἠπππαπ Παίιτο οῇ {ο Ἠδάθεπιοσ, γγμῖ]ο 16 Ῥτονοηίεά αἰπβι] 

πΊςΗ {ποτη ]οο]κῖπς ἀἴγοσί]γ αἲ ιο Ἱπβη]έοιγ σ]οτῖοις οά, 5ὐ]] σανο Ἠΐτη 

4οσοςς Ὁγ ΊηθαἨ5 οῇ {πο α]]-δαβιοϊοπό αἴοποιποπ(.-----' Ἠοιςδο οἳ ἄοά.”. Ὀοο 
Π], 9, Ὁ, θ.--- ΕΠ α9δαταπςο οἱ {4101 :) Ειαί ἶ5, 5οἩ ΓΕ]. οοπνἰοίίοι οῇ ἴἶιο 

υπάογείαπά(ηςσ απιά αϐἰ5ίασίῖοη ο πο παϊπἁ αφ τοδυ]6 Βοτη α του απά Ἠγίης 

{α1 (1. Ῥρείιηκ]οά ἶ5 α ποτά {ακοι Ποπ Ίοσα] πδασο, ποαπίησ οἳ οοιγςο 

εἴεαπκεά; απᾶ ἴἶπο ποχύ νγογάς 51ου ο οἰοαπδίησ {ο ϱο Ιπίογπα[.----' Ὑλας]ιοᾶ 

5 τοδροςί5 έλο Ῥοάγ :᾿. λί5 πιαγ το[ογ {ο Ῥαρίίδπας οὐ 16 τπαγ Όο βσιιγαίῖνο, 
απᾶ Όιο Ὑγπο]ο νεγδο οχρτο5» οοιηρ]οίο Ῥατϊῃοαξίοη οΒΕ ιο οπ/ῖγο ΠΊΒΗ : 

Οσταρ. 1 Τε65ς. ν. 2. Βοιπο Ἀανο 6,οδοπ {ο οοπποοί ἐῑλῖς οἶαιιδο νπ]έ νΥαῦ 
{ο]]οννς ές: «νγαδμοαά ὥσ,, Ιοῦ 15 Ἰο]ά {αδι.  Βαΐ 16 15 πιασοἩ τποτο παίιιτα] 

{ο Ιοῖπ 16 {ο ἴἶνο ργουθᾶϊἵπς οαιδο, ΄5ργη]]οἆ,) ὅτο.-- Το « αδθοπιὈ]]πσ” οἱ 

νογ. 9ῦ, ἵ5, πο ἀοιαβέ, ια {ον Ολμτϊκίαπ νγοτκΠῖρ, Πίο 5οπιο Π]κούγαγπι 

ἀϊδοῖρ]ος Ἰαά πορ]οσίεά.----'' Τμο ἆαγ :”.Ταϊς αχργοβδίοη ἵ5 Πίο Ὦγ 5οπιθ 

οοπηπιεη{α{οτς {0 {ιο Ῥοτίοᾶ οἳ πα ἀοδίγιοίίοη οῇ /ογαδα]οτη, ἴπο αρρτοβο]ι 

οἱ νίοι οΥατγ (πιο ἀῑδαίριο παϊσιέ τοααΙ]γ ἀϊκοετη ἴοπι ογ]άοπί εἶσης, 

Οὔιενς τείεγ 16 {ο ο ρτοαῦ ἆαγ οἱ Ολτίκύς Επίατο οοπαῖηςσ απᾶ οἳ πιεηϐ 
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06 αποί]ον: απᾶ 5ο ΠΠΠΟΙ {πο ηιογθ 

26 α5 γε 5ε6 ένο αγ αΡρτοδσβΙης. Έον ραν. Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων 96 

ΤΕ ννε οἵη να]1γ αξῖον {λαῖ πο Ἠανο ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς 

γοοεῖνεά {Ίο Κπον]εᾶρο οἳ ο {γα(Ἡ, ἀληδείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἆπο- 

{πανε τοπηαϊηδίἩ ΠΟ ΠΙΟΥΘ βαοΓβΟοΟ Λλείπεται ὑυσία' φοβερὸ δέ τις ἐκδοχὴ 9 
27 [ο 85, Ὀαί α οεγίαϊη {οατ{α] Ἰοο]κ- κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλ- 

Ἱησ {ον οἱ Ἱαάσπιεπι απά ΑΕΙΥ ἍΆοντος τοὺς ὑπεναντίους., ᾿Αδετήσας 38 

ΙπάΙΡπαίΙοἩ, ΥΥΠΙΟἨ 5Πα]] ἄενοατ {ο τις νόμον Μωῦσέως λχωρὶς οἰκτιρμῶν 

28 αἀνογκαγίθοδ. Ἠε (λαί ἀορρῖςεά ἈΤοδος᾽ ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ µάρτυσιν ἀποθνήσκει" 

Ίανν Οἷἶοὰ πλ(λοιι6 ΤΙΘΥΟΥ ἹπάθΥ {νο πύόσῳ, δοκεῖτε, χείρονος ἀξιωθήσεται 99 

29 οτ {ητορ ὙΥΙΠΘΡΡΕΘ5: ΟΕ Ἰου ΠΙΟ 

8ογε; Ῥυαπ5Ηπηση{, 5αρΡρο5ε γε, 5Ώα]] 
Ἡο Ῥο {]οιρ]ᾗί γνογίγ, Ὢ πο Ἰαί]ι 

λον, ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέ- 

τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ ὑΨεοῦ κατα- 
΄ Ν κ 7 - ΄ 

πατήσας, Καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης 

κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσδη, καὶ 

{οάἆσπ τιπάεΥ {οοῦ ο ῷοπ οἱ (ποα, 

απᾶ Ἰαί] εοαπ{θᾷ (ο Ὀ]οοά οἳ {μα 

οογεπαΏ{, πυμογουν{ Ἡο τας 5απΠο{]- 

Πεά, απ πηΠο]γ (πα, απά Ἰαί] ἆοποα 
ἀερρῖίο απίο {πε Βρϊπς οἱ σγαςε δ 

Ππα] αοσοιΠί.  Απά οίμοις ασαϊη οχρ]αῖη 16 ο{ ιο πιο οϐ 6αςἩ Ιπάϊνιάα[5 

ἀθαίμ, γγίο, ἵπ α ρτασίσα] νίαυν, ἶ5 {ο Πίτα οαιἱνα]επέ {ο (λαί στοαῦ ἀαΥ. 

1 5οο πο βιΠοΙοπέ τοαδοι ΨΊΥ αἱ] ἴιεδο νίεν5 ΤΠΑΥ ποῦ Ῥο οοτιρ]παά, 

Απά Ἱπ 1 Οοτ, ΠΠ. 19, ιο 4αγ”) τηθᾶΠ5 τηοδέ ΡΤΟΡΑΡΙΥ, αΠΥ Ώππο ΟΡ ρατ- 

Πσυ]αν (τία]. ΠΙΟ 1ηΔΥ Ῥο α {οδύ ο{ οματαοίογ απά οοπᾶπσί, Ῥαῦ τηοδύ 

εδροσΙα]1γ {ιο σιοαί ἆαγ οἱ {αΐατο Ἰαάσπασηί. 91ος α 56η5ο 5 ποῦ ἆουῦ]α 

ος ἱπερ]α οἱ πμ] θ{ο]ά, Ῥαί οπο, αἰίποισ] ο ρατοι]ανς Ἱπίεπάσᾶ τ1ηαΥ 

Ῥα βεγογα]. ἜΤ]ο Ρῄναδος, “ία 4αγ” απά « ἤιο ἆαγ οἳ ιο Τοτᾶ,” απο ἀδοᾷ 

Τη ΥΘΙΟΥΘΠΟΘ {ο ΑΠΥ οοσαδίοη5 οἳ τοπιατ]αρ]ο ἀῑνίπο Ἱπίοτίογοποο, ο5ΡθοΙδ]]Υ 

ο{ α Ῥυπήναο ΚῑπάΣ απᾶ 5οπιοξίπηος Νο {πογο ἶ5 πο α]]ηδίοη αἱ αἰ] {ο αΠΥ 

οοπιῖπσ ο{ ΟἨπὶςέ. Τ]ο τοαᾶογ ΙΠᾶΥ δαἲϊς(γ ΠἱπΙδοΙ Ὦγ οχατη]η]ης ἴμπο Ρ]ασο5 

{ο ὙΥΠΙΟΗ α οοποογάσποθ υγ] τοίογ ἨίΠῃ, 
96-91. Τ]αο σεποτα] ἰταῖπ οἱ Οιοισ]ί ἵη (οδο νογ5ος 5 ίο 84Ο α5 {Παί 

ἵπ νἰ. 4-6. ἜΤμο ριπϊςμπποπέ (ναί πηιι5έ {ο]]ου/ α δἰαίο οἱ αροδία5γ αἴτοτ πανίησ 

γορρῖνοᾶ α Κπον]εᾶσο οῇ ιο απί] ἵ5 Ρτοδοπίος {ο {1ο Εοβτονν ΟἨπ]κίαηδα5 α 

νατηῖησ.--ἕ ΥΠ {α]]γ τ Ἔλιο οοπίοχέ ΡΙ1Υ ]αδῖῇος {Πῖ5 οκργοςδίοἩ, α]έλοιισῃ 

Ώιο ογἱσῖπα] γγογᾶ ἆοοδ ποῦ ποσρςδατ]γ ἀοποίο 1πογο {αι το ζπφίη. Ἔπο 

προδίαίο γιο 61ΥΏ5 ΑνΑΥ ΓΓΟΤΑ ο οηΙγ αοοορίαρ]ο εαοτ]βοο, Ἠα5 οῇ οοι15ο 

ΠΟΠ6 οίμογ {ο ἀεροπά οἩ, απιά παιδί οχροτίοπος (ναί ἀῑνίπο Ἱπάἰσπαίίοη γγ]ιίο]ι 

Ἰ5 (ο παίγα] 6ΟΠ5ΟΦΊΙΟΠΟΟ ΟΕ 51Π Ἠπαίοπος ον. Ἔμο οοΠ{ΘΠΗΠΟΥ οῇ νο Ίαν 

ἀἷὰ πο ο5οαρο πηοτ]ζοὰ ριπήςμιηση6ς 1ΙΟΣ. Ίος ε]ια]] ἴπο αροδίαίο {:οΠ1 {πο 

«Δοερο].---"Ἠπί, οἩ (ιο {ο5ίίπιοἨγ οἱ)---- νο ον (ηνου: πποαπῖης διι{ῇῖ- 

οἱσηί.----ὁ Ττοδᾶσι απᾶθν {οοί οχργοςδος {ιο μἰσ]οςί άοσγοο οῇ οοπίεπαρίέ απά 

οδήλέγ. Της απᾶ οἴ]ον ῥβγαδο» ἵπ 5 οοπποσίῖοτ αγο ΓΗ1Υ Πληκίταίεά ὮΥγ 

τηοδέ »υἱέαῦ]ο οποία{ίοη5 Ὦγ Γοΐνοο 1η Ἴου,--- Τα Ῥ]ουά οἱ ἴἶο οονοπαέ :) 

Οιαί ἶ5, Οµεὶςς νίο ταίίῃος Πέ, οοπαπιοή  οἳ πο πποτο οΠιοαογ (ναι 
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τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας; 

80 Οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα" ἐμοὶ ἐκδίκη- 

σις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος" καὶ 

πάλιν: κύριος κρινεῖ τὸν λαὺν αὑτοῦ. 

8] Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας δεοῦ 

ζῶντος. κ-- 

8» Ἅ᾿Αναμιμνήσκεσδε δὲ τὰς πρότερον 

ἡμέρας, ἐν αἷς Φωτισθέντες πολλὴν 

Έοιτ νο Ίκπον Ἠϊπι Ενας Παί φαϊᾷ, 90 

γεπσοαπσο Φεζοπιοίᾖν απίο πιο, Τ συν] 
ΥΟΟΟΠΙΡΕΠΦΕ, 561 (Ίο Ἰμονά. Απά 
ασαῖη, Τμο [ιονά α]α]] Ἱπάσο Ἠῖ5 
Ῥεορίθ. {έν α {οατβα] Οήπρ {ο {α]] 91 
ΙΠ{ο {ο Ἠαπάς οἱ {πο Ηνίπς ἀοά. 

Ῥπαέ οσα] {ο ταπιοπιΏγαησο {1ο 92 
{ογπιον ἆἄαγς, ἵηπ ΨΠΙΟΣ, α[ἴοι γα 

98 ἄδλησιν ὑπεμείνατε παδηµάτων, τοῦτο 

μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ δλίψεσι δεατρι- 

ζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως 

ππετα Ιαππαίος, γε οπάπτοά α 
στεαί Πσ]έ οἳ αβείίους; Ῥατίγ, δὺ 
πλ]ςί Ὑο Ἴνογο ππαάο α Ρα2Πβ- 
είοε]ς, Ὀοί]ι Ὦγ τερτοαςῃος ατιἀ αβίς- 
ἄοπς; απ ρατί]γ, νυν] γο Ῥοσσπια 
οοπιραπΙοης οἱ {επι (ας νπεγο 50 

ναί οἳ αΠΥ οίἶπον Ἱπαϊνϊάπα] οἱ 5ασγϊῃσο.---- Ύλας ςαποθβαᾶ :. αἴοπαά {οΥ, 

α5 ἵπ Π. 11, πηογο 56ο ποίο.--- Βρϊτίέ οῇ στασο :”) ἴο ἨΠοἱγ Βρϊσϊε νο οοπη- 

τηπηϊσαίος ἀῑνῖπο {ανοιγ.-----' Ύλο Κπουν, ὅσο, Τε 15 α5 1 Ίο ια καἷἀ, ΄ αοᾶ 

Μαί (μγοαέοπεά νεηροαΏ6ο ΟΠ 50Η ἀρδρίδους ο μὶ στασς. 96ο Τ)οι{. χχχί]. 

9ὔ.---Τμαο «ἰαιδο, “' ίιο Γοτᾷ 5Πα]] Ἰιάσο Ἰής Ῥοορίο,” οπηπηποῦ ΡΓΟΡΟΤΙΥ Ρα 
οχρ]αϊποά οἱ Ιπβίοίπς ριπϊδαπασηίέ, αἰθλοασί (5 ἶ5 ο (οισΏί ια ροτ- 

ναᾷσς Όιο Ἱπππιοαβϊαίο οοηέοχέ, απ μα νγοτὰ /ιάφο, κρίνω, ἶ5 οἴζοπ 5θᾶ {ου 

οοπάεῖηπ, κατακρίνω. 66, 4ΠΠοΠςσ οίμος Ἰπδίαησος, ον ΠΠ. 11, 18. Τα 

οοηηθο(ἶοπ ἵῃ ΠΙΟ έἶνο γγοτάς 5ίαπιά ἵπ ὮοέογοπΠοΠηγ, νετ. 96, ἶ5 αἲ νατῖαησθ 

η 610 α τηθαπίης, - Τμο Τονᾶ 5Πα]] ]αάσο ή Ῥοορ]θ απ τορσηέ Πϊτη- 

56Ι{ {ου 5 βεγναπίς:. Ἔ]μα (πο οἶαιιξδος αγε ονἰἀεπί]γ Ρρανα]]α], απᾶ Ῥο]ι 

ΠΠΠΡΙΥ {Ἀνοιγ απά Ἰπάποςς, απᾶ Ες αοσογᾶς αν]έι Ειο ἀῑνίπο ἀἱδροβίίάοη απά 

Ρτοέθάιτα {ονατάς 5 ονη. Ῥοΐτεο οπάεανοιτς, Ρας ππςδιοςος5βα]1γ, {ο 

Ῥτουο Όιε οοπίτατγ. Τπο νγοτά )άσε οχΧΡΓοςΞΕ5 αἱ5ο 6ο Ἰάσα οἱ οαιίαβ]ο, 

Κῑπά απά πηοτοϊα] ταἰο απιά Ῥγοίοσίίοη, ἨΠσοποο 16 ἶς εαϊά οἱ πο ΝΠοςδίαΙ, 

«Πο φμα]] Ἰπάσο {ο ροος,. 5. κκ, 4, Ἱκα. χὶ. 4, ναι ἵδ, Ῥνοίοοί ἐῑιαῖν 

ἱπίοτοςί5, απ ἀοίοπά ἔἴποτη ἔΓοπι ορρτοβδίοη απά τοις Ἠθποο ιο οοπηπηαπς, 

Ἰιάσο ιο {αέμογ]ος»,” [κα. Ἱ. 11, Ειαί ἶς, ο5ροιςο {ιοί οα5α: απιά Ἠθπορ 

85ο ἴἴιο Ρῃγαδοο]οςσγ, “ ἄοά ιο ]πάσο οἱ αἰἰ Που. χι. 98, ννηοτο ἴἶιο οοή- 

έοχί τοφιίγος έπο Ἰάεα οἱ α ραΐογπα] απ {α]ἱοίίοις τα]ς, έλο αΠΙΓΟΓΠΙ οΡογα- 

Ώοι οἱ 5ΗέἩ α Ίαν α5 παίιτα]]γ Ὀτίπσς αἱοπσ γα 16 ιο πιοδέ Ῥογίοσί απιά 

ἨαΡΡΥ Πθεσίγ. Τη νο πα]άςέ οἱ 5ογίοις απιά ανα]. γνατπίης, νι ναί Ῥοαιι- 

8] (οεπάσγηοςς ἆοθς νο απέ]ιου Ίτουυ ἵπ {0Υ ιο απο Οµγ]ςάαπ)ς οοπηζοτί, 

θς Ἠί]ο οἰαιςο, “Το Τιονὰ ν] Ἱαάσο Πΐ5 Ρροορ]α!”. ο οππποέ ποσ]εοί 

ἔλοπα..  Ἠο νψ]] ο5ροιῖ5ο απ ἀθίοπὰ {ιοί οπ118ο. Ἶτ ῖ5 Ἱπάσοά Πΐ οἵἩ. 

9-20. Τῃο νυτίίου, νη]έ] 5 οματασίοτῖσο ΟΠτϊρίίαπ απαἰαβΙέγ οϐ ἆϊς- 

ΡΟΡΙ{1ΟΠ, «αΠποῦ 5αγ ν]ας πιῖσ]έ 5οσπι {ο Ῥο Παγσ]ι, νγἰθποιέ 5αοἱ α- απα]Ιβ- 

οβ{ἶοΠ α5 ἴιο εματασίον απά οοπᾶποξ οϐ πο Ρογ5οη5 αἀάτοςδαά ΤΙΑΥ αξ ΒΠΥ 

Όπλα Ἠανο πηρηἑοᾶ. Ἠο {οτείοτο τοπιπᾶς ἴπεςε ἨΗεβτενβ γιο Ὑθτο ἵπ 
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94 πδεί. Του γε Ἰαάἆ οοπιραβδῖοη οἳ τηθ 
ἵη τηΥ Ῥοπά5, απά {οο]ς 1ογβ1]1Υ να 
ϱροϊΠπς οἱ γοιχ ροοᾷ», Κπονῖπς 1π 
γουγβε]νες {λαί γο Ἠαγε ἵπ Ἠθανοη α 
Ῥοΐίεν απά απ οπάυτίης βαρδίαποο. 

9ὔ Οᾳ5δί πο αἵγαγ {λογοίοτο Υοιτ εοηῇ- 
ἀεησο, Ὑγῖο ἸαίὮ ϱγοαί τοςοπΙΡαῦ5α 

36 οϐ τοναχά. Έον γε Ἠαγα ποεά οἳ 
Ῥαΐεπος, {λαί, αξίε; Ὑε Ἠανο ἆοπα 
Πιο νν] οἳ ἀοά, γε πηὶρ]έ τεοεῖνα 

ὃτ ιο Ῥγοπιϊβο. Τον γεί α Ηέί]ε ννη]]ο, 

οΟΜΜΕΝΤΑΕΤΥ ΟοΝ ΤΠΕ 

ἀναστρεφομένων γενηδέντες" καὶ γὰρ 94 

τοῖς δεσµίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν 

ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ 

χαρᾶς προσεδέξασδε, γινώσκοντες ἔχειν 

ἑαυτοῖς κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς 

Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν 96 

παῤῥησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει µισδαποδο- 

καὶ µένουσαν. 

σίαν μεγάλην. Ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε 96 

χρείαν, ἵνα τὸ Ῥέλημα τοῦ ὑΨεοῦ ποιή- 

σαντες κοµίσησὺδε τὴν ἐπαγγελίαν. Ἔτι δἵ 

γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἦξει 

απᾶ ο {λαί β]ια]1 «οπιο Ὑγ]] ορππο, 

4απσοτ οἳ Ῥασκδ]ιάίπσ, οῇ ναί Παὰά Ῥθεπ. (ιοί {ΟΓΠ1ΟΥ βρϊτίέια] οοπάΙοἩ, 

ποῖ ΟΠΙΥ νι ιο ν]ον οἱ οοπδο[πς, Ραύ αἱδο οῇ απἰπιαίης λοπη {ο 5ίθας- 

{αδίπεςς οἱ {αῑί]ι απά {ο τοπουγεᾶᾷ εΠοτί5. 
α Ἐπ]ισμίοπες :”΄ Ὀ6ο ποίο οἩ γ], 4.---Τοῦτο μὲν---τοῦτο δὲ “'α5 {ο ἐίς---- 

9 {ο ἰλαί, ο β.Ππο 5 Ρατί]γ-- ρανί]γ.. Ἰορίπδοπ ἵπ οὗτος, 8.-- ΜΥ 

Ῥομάς :’). ΤΠϊς Ῥαςδασο οαπποί Ῥο αγσοᾷ 1η Ῥχους οῇ οί. Ραι]5 Ῥοΐης {ο 

απί]ου οἱ ή αρίςίίο, αἱέλοισ]ι ἵπ ο Τΐπι. Ἱ. 16, γγο Ἰανο Όλο εἰπαί]αν Ῥηγαςο, 

Τ1Υ οαίη:. {ου ἵπ Ρρ]ασο οἱ δεσμοῖς µου, η ὀοπάς, λα οΟΠΊΠΙΟΝ (ατοε]ς 

τοβαἶπσ, νγμίο]ι 45ο ἶ5 Ρτοίοντοά Ὦγ πΙΣΗΥ οπ{ἱ65, {λογο ἵ5 ΥγοϊρΠίγ απἰλοτίγ 

{ου κα υ5ή αίίησ δεσµίοις, ἐἶιε 2ΥίδΟΠΕΥΡ, Υηὶο 59Π19 οἳ {λαο Ῥοδί Ἰαΐο εἀ[έους 

πανο Ιπίγοάποσά, απᾶ Υπίοα. οοτγοδροπᾶ5 γη ιο 54Π1ο ποτά ἵπ ΧΙ. ο, 

Τμα τοπάον γη] βπιά Ιέ αὔονα, α5 ἵπ Ἠαλη,--- Νπονήης Ἰπ γουχςο]νες. 

Ὠιαί ο Ἰανο:”. Το (ταπε]αίίοι οἱ ἴμο οτἰσίμα], αοθογάἶπσ {ο ο τιδιαὶ 

τομᾶίπσ, νου]ά ταίλοτ Ῥο, ΄ Κπονπς {αυ γοι Ἠανο ἵη γοιβο]νο. Βιΐ 

τηοδί ΡΤΟΡΑΡΙΥ {ο ρτοροδίο ἶ5 ποῦ σοπιἶπο, απιά ἔἶο ἴταο (παη5ΙαΠον 18. 

ἐΕλαί γο Ἠαγο {ο (ος {οτ) γουιβεῖνος Της ἵ5 α Ρ]οοπαδίίο πιοᾷο οἳ 

οχΡτοβνίοη ποῖ αἱ αἱ] ΙΠΟΟΙΩΠΙΟΗ.. Οοπυρ. ἆοᾖη ν. 26, 49, ΥΙ. 58, 61, ΧΙ. 98. 

96-39. “ ιο ργοπηΐςα :. ναι 15, 155 αοοοπορ]ἱδΗπηθηέ.---- Ἠο παῦ οοτη- 

οίμ, 4ο. Όοπιρ. ΟΠ Υογ. 26.---Μικρὸν ὅσον ὅσον ἵδ οφπἱνα]επί {ο Όεγή 

λογέ ἐπᾶερα, 1Τέ οοοινς 1Π ἶδα. Χχνἰ. 90, ἴο ἨΙοΣ πλοδύ ΙΚοὶΥ {ογο ἵ5 απ 

α]αδίοη.. Τ]μο οχργοδδίοη Ίθγο απᾶ ἵπ {ο ποχύ Υουςο 5 ίακοη Ποπι Ηαρ. Π. 

8, 4, {οισ] έἶιο αγγασεπιθηῦ ο {λε ]αησπασο ἰ5 αἱίογοά. Τπε Ρυορλεί α8δαγα5 

Ώιοςο ν/Ποπη Ί1ο ἆάγοβρο», ἐμαί ἔἶλο Ργοςἱοίίοη υγ] οογκΙπ]γ Ὦο ποοοπιρ]δμεά 

απᾶ ια 5οοἩ: πά, ΠΙΟΓΘΟΥΟΣ, ἐαῦ γγή]ο ένο Ῥτοιᾶ, 5ο1-οοπΠάεπέ γγαηῖς 

οἰποσγίςγ απᾶ τιρτϊσηίιεςς, ἴ]ο Ἰησί, ἔἶιο (πα]γ το]ἱσίοις τηση. Υ νο Ῥγ 

φίοαάγ [αἱ απά οοπβάσποο ἵη ἀοά. ΤΗἱ5 8απιο {οχέ ἶ5 αποίεά ἵπ οι. 1, 

11, απά (α]. ΠΠ, 11. Το Βεριιασίη Ίνα 74, μοῦ, αἴιε Γαἰθι, πιοσηίης 

αἱ, ὑπ πιο, ποοογᾶϊης {ο ἴλλο δια] Χαν Τοδίαπιοπί ΡΗΥΗΦΕΟΙΟΥ, πίστις 

Ἰησοῦ χριστοῦ, Πεοτα]]γ, ΄{αίθι ο) {ου «ΙΙ ἐπ ἆοδας Ομ Τις 

νο Ἠανο, ““Ὦγ η Κπον]οᾶσο,” {ων, ΄ὮΥ οι: Ἰπιον]οάσο οἱ Πἰπι,) ἵπ Ίκα. 

ΙΗ, 115 απά ἵπ εἶο Οο]]οσί {ου Ῥοθαος ἵπ ους ππογπίης 5οτνίσο, -'ἴπ. ππονη]- 
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88 καὶ οὐ χρονιεῖ. “Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίσ- 

τεως ζήσεται' καὶ ἐὼν ὑποστείληται, 
” ) .. ιν ος ε) - 

οὐκ εὐδοκε ἡ ψυχή µου ἐν αὐτῷ. 

89 'Ημεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώ- 

λειαν, ἀλλὼ πίστεως εἰς περιποίησιν 

ψυχῆς. 

απά ν]] ποί {αγ. Νου ἴἶαο πεί 8 
βΠα]] νο Ὦγ {αν 1 Ῥας 1 αἲ Ίάι 
ἀναν Ὀαυ]ς, πιΥ 5ο]. αα]] Ἠανο πο 
Ῥ]εαδυτο ἵπ Ἠπη. Βπί νε απο ποί 99 
οξ {επι πν]ο ταν Ῥαε]ς Πίο Ῥει- 
ἀϊάοηῃ., Ὀαέ οἱ (παπι Ελα Ῥομονο {ο 

Ώιο ραν]πς οἳ {ο Μου]. 

οᾷσο ο{ ποτ δίαπάσοίῃ οι οίογπα] 11ο : ν/ιῖοἩ πηθαη5 ἐ]λαί ἐΠἱ5 Π{ο οοηβὶςίς 
ἵπ ον τση Κπον]εάσο οἳ ἀοά. Οοπιρ. ἆοἴη χΧν. ὃ. ἍΑ5 ο Ῥτορμούῦ 

ἵδ δΡοαίπσ οἱ ιο (τα]γ τε]ἰσίοις ππαπ)ς βίοαάγ [6 ἵη αοά Ιπάου αΡΡΥΟ- 

ποπαάσἆ οπ]απηΙόγ, ἴο Αροςί]ο”5 αρρ]οα6ίοη οῇ 5 γγογᾶς ἵη νίουν ο{ (ο αρ- 

Ῥτοαομίπς αἱα] 15 εχεθεάϊπσΙγ αρροβῖίο.---'«4πγ ιαπ ἄταν Ῥαοσις.. ΟΥ 

ἀαηδ]αίου» απάρτρίαπά τὶς, νησι ἶ5 οεγίαίΠ]γ απ αἱ]ογγαβ]α αλ ρεῖ. Ῥοη- 

Ίαρς αἱδο {Ι6γ τηΔΥ Ἠανο (λοισΠέ λαί ο ποχί νεγςο {ινοιγοά ο Ιπίτο- 

ἀποίίοη οἱ 816] απ. οχργΘΞΙΟΠ, απιά Όπαί 1β “ ἆτανγ Ῥασί,” υποστέιληται, νοτο 

Ρτοβἱσοκίοᾶ ο « Όλο Ἰμςί,”Ὀ ὁ δίκαιος, 16 5ποι]ά ο Ιπγοᾶιοσᾶ ὮΥ ΄ Ῥιέ 1” ἐὰν 
δέ, απᾶ ποῦ καὶ άν.. 1 οαηποῦ ας Οπ]ς Πούγονον, λαῦ ἴπο πιοδύ παντα] 

ἐπαηδ]α(ϊοπ οἳ ιο γγπο]ο 15 {ο Οχῖς ο[οοί: ! ιο ]αςύ 5µα]1 1νο ΡΥ {ΦΙδι, απά 1 

πο ἀταιν Ρας, ὧο. Ὠιοᾶαίϊ Ἠα5 5ο ἐγαηδ]αίοὰ 16, οχοορί αῦ {ον απά Ἰο ηας 
δέ: ὅτηα 56 οσ]ῖ 5ἱ δοίίτα.”. Πο οἰάετ ΕΠσ]Ι5ΙΙ ΥεγδίοηΏς αστοο. Τμις5 Ἠγ1ο- 

ΗΕ Πας: «πιγ ]αδέτπαη ]γνεί] οβ {αἶίι, αί 1 ο πι ἀτανιθι Έντι 91. 

Ῥγιιᾶα]ο απά Ογαµπωο: « ἴ]λο ᾖαδὲ «μα]] νο Ὦγ βΗδι. Απά ἵβ]ιο γη] ἄγαγγο 

Ἠΐτη 5ο]{ο :” Πμοαίπαδ: «παΥ Ἰαδί ναί οἱ Γαἴ(μ, Όαῦ 1 Πο γη πάνανν Ἠήηςο]/Ἱ--- 

'Ὑποστολῇς απὰ πίστεως ατα αὈδίτασίβ {ον οοποτείας, απᾶ αΤο οοΥΓΘΟΙΙΥ 5ο 

τοπάσγοά ἵπ οι (γαπρ]αίίοπ. Όοππρατο  εἴεείίοπ, ἐκλογή, ἵπ Ἰνοπ. χὶ. , 

{ου εἶεοί---- Βα]ναίοι :) ΤΠε τοις ΡΤΟΡΟΤΙΥ ΠΊΘΕΠΡ ΄ αοφιἱςίίοι,) αηά {Πθη 
Ῥτοπογγα{ίοπ.) 
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ΡΕΦΕΤΟΝ“ ΓΡ 

Ο0ΗΑ5, ΧΙ. 

ἘΑΙΤΗ ΡΕΕΙΝΕΡ ΑΝΡ ἘΧΕΗΜΡΙΤΕΙΕΡ. 

ΧΙ. ἍἈον {αμ 15 {ο απΏβίαποο οί 

Έπος Ἰιοροά {οΥ, ιο ον]άσπεο οἱ 

Ώμπος ποῖβεοη. Έον Ὁγ 1έ ἔἶιο ο] άονς 

ορίαϊποἆ α ροοᾷ τεροτί. Τηποισ] 

{α16] νγο ταπάοτείαπά Εἶιαί χο ννοτ]ὰς 
νγογο Γ’αΠποςᾷ Ὦ} (1 νγογά οἱ αοά, 5ο 

Ενας Ύήπας ὙΥἩΙοἩ αγθ 860Π 6 

ἛἜστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπύστα- ΧΙ. 

σις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 

Ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήδησαν οἱ πρεσ- 

βύτεροι. ἨΠίστει νοοῦμεν κατηρτίσδαι 

τοὺς αἰώνας ῥήματι ὑὈεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ 

φαινομένων τὰ βλεπόμενα γεγονέναι. 

Ἠΐστει πλείονα δυσίαν "Αβελ. παρὰ 

2 
ο 
ο 

ποί πιαςε οἱ {Πῖπρς γγΠΙοἩ 4ο αρρεαγ. 

ΟπΑν. χὶ, Το Δροξί]ο Ῥοσίης Επί τιοςύ ἀαφοτῖρίϊνο ομαρίοι Ὦ} α ἀθ[ηιξίοι 

οἱ θμέι. Το 15 ταίποτ {ο ἴο ορδοπί]α] οματασίον ο 0ἱ5 σταςο (λαῖ ἴο ας 

τοβροςί, {Παπ {ο Ίο οὔ]ασί5δ οἩ ΠΙΟ 16 ΤΠΔΥ Ἰάγο {ο αοἲ. 

1. Το εαρρίαποο : ταίματ, οοηβάσποο, οἨ 5116 οχροαοίαἴΙοη, ναί νο] 

σἶνος Ρεῖπσ απά 5αρείαπίῖα] τοα]θγ ἵπ έλο τηϊπά οἱ ο Ῥο]ίενοτ {ο ναί ατα 

Όλο ορ]οσί5 ο 5 {αΙ{μ. Ἔ]ο (ἀταείς νγονᾶ 15 ταδε ἵπ πο Βερίπασίηί α5 μα 

{αηβ]αί]οι οῇ ιο Ἡοβτον/ {ος “ Λογο..  Ἀεο Ρ5. κχχνΗ]. δ: 1η ιο Πεῦταυγ 

χχχὶχ. 8 (Επσ. 7.) 15 ἀετίναοι Πππιαίος 1ΐ5 οἨατασίοτ α5 θιδίαἰηίης, 

ειρρογήησ: ὑπόστασις, λαέ κίαᾶς ιωιάον. (Οπαππηθι”5 Βἱρ]ο Ίπας “ 5ιτθ 

οοπ{γἆσποο : ία ἄοπονα (παηδ]αζίοι, « στοιπᾶ.. η ΠΠ, 14, 2 Οοἵ. Ἱκ. 4, 

απά χι. 17, 16 ἵδ επΡΙογεὰ ἵπ {ο 5οΏ5ο οῇ οοπβάσποο.--- Το ογίἆεπος :΄ ος, 

τίποτ /αίτοδι](5 Ποπα ονἰάσπσο, ἴ]ο οοπν]οίῖοη, ΡουδΙαδίοη ΟΕ {ο αππίἩ οί 

Τμο ἀοβπήοπ {οι ἵ5 {ο (5 εβεοῦ: ΄ Παϊθι ἵδ ιο οοπῃᾶοπί εχροσία{οπ 

ο{ οὐ]οοί5 πορας {οτ, ιο Βγπα οοηνἰσιίοι ος ιο τοαλίγ απά (πα οἱ (πησς 

γΠΙο]ι αγο ποῦ ΠΟΥΥ {ο Ῥο 86ο. 

9. Μαρτυρέω, {ο ὄεαν ιὐέπεδο, {ο {εδί(ᾖη, 15 πδοᾶ (Ίῖ]κο ια νουὮ, {ο υἱδίί,) 

οἴί]ον ἵπ α σοοᾷ οἳ θαᾶ 5εη5ο, {ο {αδίῖ(γ /02, ἵπ (Ἀνοιτ ο οἵ αφαἰπδί. Ἠετο, 

85 ἵπ Όλο ]α50 Υουςο οἱ {1ο οαρίου, 16 1ησθαη5 {μα {ΟΥΤΠΟΥ.--- Τμο ε]άοις ατα 

ονἰάοπϐ]γ ιο Ῥαΐτίατο5, απά οίμον ἀῑδίπσιικ]ιοά το]σίοι5 αποοδίους οΓ 

Όιο Ἠερτοννς. Τμο απί]ος ἆταννς Ἰῖς Πηδίαίίοης {οπα ΟΙά Τοδίαπιεπ 

Πἱδίουγ, Ῥοσϊηπίηςσ ΥΙἩ ιο Ῥου]κς οἱ (ἀθΠοβί5, απ (Ἠογοίοτο σου Ῥαο] {ο ἴπε 

νοτγ Ενςύ {αοῦ (οτο τοροιη{ος. 

9. Πε 15 η] Ἰπ ἄοά νίε]ι Ἰοαά5 ας {ο τοσοῖνο ιο οπϊρίατα]. αοοοιπύ οἱ 

Όιο οτοαίίοη.---- Ν/ ογ]άς :) ἴἶιο (ἀνοοὶς νονά 15 α Πίαντα] ἰταηβ]αίίοι οἱ 8 

πια]. Περγον {υπη, Ὦ ωλφ.----  ἡΝοτο τηαᾶο :)Τίογα]]γ, Ὕνογο /απιεᾶ οἵ 

Φγεραγεά, Ἔμιι5 ἄιο οτἰσίηα] 5 αςοᾷ ἴπ Ὦ5. ΙχχΙ], Ῥορί, (αχίν. Επςο.) 16: 
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4 Κάῑν προσήνεγκε τῷ δεῷ, δ ἦς ἔμαρ- Υ {αι ΑΌοὶ οβετοά απίο ἀοά α 4 
τυρήδη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ ποτε εκορ]]επίέ βαογ]ῃοο (Παπ Οα1Π, 

τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ Φεοῦ" καὶ δύ Ὦ} νἉῖοἩ Ίο ουέαϊπαα υίποςς (αί 

Ἡο ννας τισηίσοις, αοά {ορ γίης ος 
115 ο1{ΐ5: απά Ὦγ 16 πο, Ῥείπς ἀεαᾶ, 

ἁ ἤιοι Ἠαςῦ Ρτορατοά, οδίαὈ]δμοᾶ, τηαᾶο, Κατηρτίσω, “ἴἴνο δα απᾶ ο 

ΤΩΟΟΜ; (ου, « ιο Ιἱσ]ιέ απ ελο 5αη.). Πέ 15 αἰδο 5ος {οΥ Ρεραϊγίπφ, γεδίογίπη, 

ὅσο., Νίο], α5 ντ. ΠοὔὈίπδοη 8αΥ5, “ἶ5 ἴἶια Ίπογο 6ΟΙΗΙΠΟΝ ο]αβδῖο πδασο.---- 

«Το νγονά οἳ (οᾶ :. ναί ἵς, ἴἶιο ἀῑνίπο οοπηπιαπά οἱ. Ὑγ]].---Το πεσα- 

ὤνο ρατίίο]ο παΥ Ὄο οοπποσίεᾷ υγ] ἴἶιο Ἱπππαοκίαίε]γ {ο ονίησς ρατίαῖρ]ο, 

οἳ ὙηΙ ιο νοτῦ αἲ ιο οπά ΟΡ ιο ναι. Τ]ο πποαπίηςσ ν]] Ῥο ποατΙγ 

Όιο κατηο, ΈΤ]ο Ἰαίίον οοηδίτασίίοη 15 πο Ίποτο πδια]: αἰθλοιισὴ ο οίῃεν 

ΤΠΑΥ Ῥο Ῥτοίογαβ]ο, ΙΓ ἴἶιο ἀεδοτιρίῖοη ἶ5 ἀτανπ ΒΟΠΙ ἴμο Βοριιασϊπο ος 

εποξδῖς. Τ]ο απίπονγ ἆοος ποί α5δοτέ ἴιαί ἔἶο νἰδιρ]ο οΡ]οσί5 οἱ οτθα{]οπ 

Ὕγογο 1ηαάθ οιέ ο ποίλῖπφ ; ({ο πδο α Ῥοριίαν Ῥ]ταςο, νγπίοἩ 56οἵΏ5. {ο 

Ἱπθπηαίο (παί ποίἰλΏῖπί ΊΠΘΔἨΠ5 κοπεί νησι ἵδ πο) Ἀεοοπά λαος, 

νι. 98, νο Ίας οβοπ Όσοι οἶίοά ἵπ ἀοίεπος οἱ {πί5 νίονν, ἶ5 ποί οχασίΙγ 

Ρατα]]ε|. μονο Ίο γγογᾷς ατο, “οἱ Οήπσς πνλίσα αγε πο; οὐκ ἐξ ὄντων 

(οι ἐξ οὐκ ὄντων.) 41] 1055 τοβδον 15 λογο {ο οοηδίάον ἴο Αροβί]ε5 

γγογά5 α5 οφιἱνα]οπό {ο ἐκ νοητῶν, πιθαπϊπς, πο Ε]αϊοπίο Ἰάρα». Το ας 

ἵπ Πἱ5 παπά, πηοδύ Ῥτοβαῦ]γ, ιο οπαοίίο ίαίο οἱ ἴἶο φιιὈδίαποο οί ο γΠπΙσὮ 

ιο ογοββίοη ἀθθοτίρεά ἵπ (ομοςίς γνας ἠμαπηθά, α5 16 5 τοργοδοπίος ἵπ ια 

Βορίιασὶηῦ γοτδίοα; αέμοισῆ, της Ῥειπαρς {Τοπ ΤΠΠΘΙΠΟΣΥ, ο ἆοοςδ πού 

αποίο (ο οχασί Ίος», 5611] ιο (Ποισί παΥ Ῥο ἴῃο 58Π1ο, Έ]μαξ νογδίοι 

6ΟΠΥΟΥ5 {ιο Ἰάσα οῇ ΄ πο οἰθατ]γ υἰκιρ]α,) οἩ, ΄ πού {ο Ῥο ]οοκας αἲ, ἀατίς, πἩ- 

εἰσ]ί]γ πιαίοτῖα]ς, ἀόρατος, ρατα]]ε] γη] μὴ φαινομένων. Ἔϊο Βοτίρίατα 

ἄοος5 ποῦ 56ΕΠΗ {0 54Υ απγ{Πίπς τοδροσίῖης {ιο οτἱσῖη ο {ο τπαίοτ]α] οΓ (Π]πσς, 

Τ6 6ροα]κς υΠϊ{ογπα]γ οἱ ιο οτοαίίοι ος ρτονῖοι5Ιγ οχἰδεϊησ φαδίαπος ΙΠπίο ἃ 

Παγπιοπίους οτι. Απά Πας Επί Ῥεοι ἆππὶγ οοηβἰἀστος, ταοδί ΡτοβαΡ]γ 16 

νγοι]ά Ίανο Ῥθει Ρρετοοϊνας, ἐπαί (ο πδια] σοο]οσίοα] ομ]οσίϊοις {ο {ο ας- 

οουπίύ ἵπ {1ε Ῥεπίαίαιο] ατα απ{ουπᾶσα, Τῃο οἷά «ονγίδα Ἱποτρτοίαβοι οί 

Ώιο Πτεῦ νειςο ος (ἀοποςί5, ΥίοΙι 1 Πανο σίνοι {ΟΠ ο ατοβί ἵπ παγ Οοππρα- 

Ι0Ἠ {ο {ο Ῥοοῖς, Ρ. 190, ἆοος ορτίαϊπΙγ ἀαδοτνο {ο ο οαπάϊά]γ οοηβιάσγος. 

[9 15 βἵπαρ]ο, ἵη ΠΑΥΠΙΟΠΥ Υη{] {ιο π1δασα οἱ ἴμπο ΠοΡγοΥΥ Ιαήσιασο, απᾶ ΥΠ] ιο 

αοσοοιπί οξ πο ογεαίῖοη ν]ογονον ιποηθίοποςᾶ 1π ἴμαο ΒἱΡιο, Αοοοναῖπς {ο 1έ, 

ειο (παπκ]αοη απά Ῥυποξιπαίίον οῇ ιο ἠγοῦ γνονᾶς ἵη οποςίς νν] Ὄο ας {ο]- 

1ο/5: Τη ιο Ῥορσϊπηίησ οῇ ἄος”5 οτεα(ῖπσ πα Ίδανεης απ ἴἶιο οαγ{Π, ιο 

εατί νγα5 νηθιοιέ {οττα απά νοῖᾶ, (λος ἵ5, ἵη α. ομαοῖῖο 5ίαΐο͵) απά ἀατίαιεςς 

νὰ5 προη {1ο {ος ο {μα 4εορ. Απά (οὗ 6) ἴἶιο Βρίνίέ οϐ ἀοά πιονοά (ος 

Ῥτοσςσά) προη ἴ]ο {ασο ο{ (ιο γγαίου5, (ἐἶιο αρρατοπί]γ ναίοτγ πας) απά 

οά »αἱἀ, 1εί ἶποτα ο ]ϊσ]ιέ |’ 

4. ““Ῥοιίου »αογίβοο:. Τ]ιο τοβςοη απίοσπα]γ σίνοι ἵπ ἴἶιο Βοπίρίατος 
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γεί ερεακείμ. ΕΥ {αϊι Ἰὐπος] γνας 
(παπηβ]αίεᾶ {λπαί ο εΠοπ]ά πο 5εε 

ἁσαίῃ;: απαά νγαδ ποί {οαπᾶ, Ώοσαιαδθ 

(οᾶ Ἰαά (απβ]αίοᾷ Ἠάπα: {ου Ῥείουο 

5 (γαπβ]αίῖοη Ίο ]ας Ε119 {οβίΙπΙοηγ, 
Εναί Ἆο Ρ]οαδεᾷ Ὠοά. Βταί πέλοιέ 
{α1Μ]ι οέ τς Ιπιροβδῖρ]ο {ο Ῥ]εαδο χι ; 
{οΥ Ίο (Ἰαί οοπιεί] {ο ἄοά παπδ 

Ὄομιενο (ἶιαῦ Ἰο 15, απἆ ἐλαέ Ἡο 15 α 

τογναγάεχ οἱ ἴοπα (λα ἀΠισεπί]γ 
βοοῖς Ἠἶπα. ὮΥ {αι ἈΝοαμ, Ῥεῖης 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥΣ ΟΝ ΤΗΕ 

Πίστει 

᾿Ἐνὼχ µετετέδη, τοῦ μὴ ἰδεῖν δάνατον" 

αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ. 

καὶ οὐχ εὑρίσκετο, διότι µετέδηκεν 

αὐτὸν ὁ δεός" πρὸ γὰρ τῆς µεταὺδέσεως 

αὐτοῦ μεμαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ 

δεῷ. 

ρεστῆσαι' πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσ- 

Χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὖα- 

ερχόµενον τῷ δεῷ, ὅτι ἐστὶ καὶ τοῖς 

ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισὺαποδότης γίνεται. 

Ἠίστει χρηματισδεὶς Νῶε περὶ τῶν µη- 

δέπω βλεποµένων, εὐλαβηδεὶς Κκατεσ- 

ν/αγηθᾶ οἱ ἄοά οἳ πρβ ποί 8εθη. 

ΝΏΥ ΑΡε]’5 5αοτ]ῇοο Ὕα5 πηοτο αοοορίαρ]θ {αν (απ, 15 {ο {αἱ λ{α]. απιᾶ 
το]ἰσίοις οματασίοτ οί {1ο οπο Ὀτοί]μοτ, απά πο νγαπί οἳ 16 ἵπ {πο οὔμογ. 96ο 
1 «οι ΠΠ. 19. 6 ας Όσοι οοπβάσΠΜ]γ αἱᾷ λαί Α Ρος {101 ἵπ απ αἰοηίπσ 

Μορδίαλ Ρτοπιρίοά Ἠϊπα {ο {ιο ομοῖςο οῇ απ απίπια] ςαοτίῃσο, ὮΥ οπη(εππς {ο 

οΏου γν]ίο. Οαἵπ ϱλουγοά Πῖ5 ΙΠῃάσΠίγ. Τε οποῖοο ο{ πο νἰοῖτη ΤΠΣΥ Ἰαγο 

Ῥοεοπ {πο τοβι]έ οῇ 5αο]ι Γαἰμ, Ὀαέ (Ἴστο 15 πο Ῥοβϊίνο Ῥτοοί, Ἔοι 5οπΏθ 

αἀάϊμοπα] τοπαατ]5 {ο (ίς θαμ]οοί, 1 τοίον ο τεαᾶοτ {ο ΤΙΥ Τίδοοιτςος 

ον Ῥνορ]μθογ, ΓΡ. 99, 94, απά Οοπιραπίοπ {ο επεθῖς, Ρρ. 905, 904. Ίπ 

αἰοπαρίϊησ {ο 51ου; {πο φπροτίογΙγ οἱ Ἀ Ρο] βαοτῖῇοο {ο (απ), Όνγδη 6ΥεἩ 

σο05 5ο {αν α5 {ο Ἱπήτηαίο (μαί Πὶ5 Οπαῖέ5 Ὕουο “"σαϊμετοὰ γαρέΐπε, νειοιῦ 

ολοίοο οἳ ]αάσπιοπέ οἱ γγπαί Ίγα5 τηοβί πηθοί {ο ο οῄετες,” απά Ίσποο Ίιο Ἱη- 

ου]οπίος Ίο Ῥηπαῖρίο (λαῦ "γνο απο {ο 8ο οά γι {ιο Ῥορέ (λα νο 

Ἠανο.”. Τιιο Ἱπάπιαίίοι ἵ5 ποῦ οπΙγ υαπηνατταπίαρ]ε, Ρα ορηβοτίου». “ Ο/:” 
Ειαί 15, γεκρεοίίπᾳ ; οἱ, α5 αποϊοπέ ο] ονγ]δΗ (ΓαάΙΠοπ τεροτί5 απά 1η αεοοτάαπςο 

Μῃ απΠα]οσγ, ον, (ἐπί) ὮΥ οοπδιπηῖης ἴμο οΏετίηρ, α5 ἵπ ἴ]ο οᾳ5ο οἱ Ε]]δ]. 

Φος 1 Κίπσς αν], 98.--ΒΥ ες) ῖς ΑΗ, ΙΤ ἵ οἱ Υοχγ ΠΠ]ο τποππεηί 

ψλποί]ου νο τουᾷ λαλεῖ, α5 ἵπ 1ο {οχί, οΥ, γΙ 5οππο α{λοτ](ο», λαλεῖται, 

ερεαΚεί]ν οἨ ἐ5 6Ροᾷεπ οἱ: (ιοισΏ ιο {ΟΥΠΙΟΥ ἵ5 οοτίδἰΠ]γ ο πιογο Ῥτοβαβ]α, 

5. Τε 5 ποῦ οχΡΓΟΒΡΙΥ »ίαίεά Ιπ ιο ΟΙά Τοδίαπισπέ μας Έπουμ ἀῑά πού 
ἀϊα ; Ῥιό ἐἶνο ΠΙαΠΠΟΥ πι γΥΠΙοΕ Ίο ἶ5 λογο 5Ρο]κοῃ οΓ 15 5ο Ῥοσυ]ίατ, ἐλαί 16 ο8η- 

ποί Άανο Ῥσσπ Ἱπίοπάσᾶ {ο ἀοποίο {1ο τιδια] (ογπηϊπαίἶοη οΓ ΠάπηαΠ. Ι{δ. ΤΠ 

6Υετγ οπου Ιηδίαποο 5ροοϊῃας ἵπ ιο οοηἑοχέ, 16 ἶ5 δαΐἀ, “' απά Ἠθ ἀῑοά :’”. Ῥαΐέ 

ἵη Πΐ5, (ο Ἰαπσιασο ἵ5, “ Πο ν/α]κεά νι αοά,” ναί 15, α5 Όια απίᾗου αά 

Ώιο Βορίιασίηί νγε]] οχρ]αῖπ 1έ, «Ῥ]οαδος” Εἴπα, ((εη. ν. 22/) Ῥεῖης “ αστοες” 

η Ἠΐς ἀῑνίπο οοπραπίοἩ, (Αππος ΠΠ, ϐ,) απά Ίνας πο, {ος (οά ἴοοκ 

Πϊπι, Πε τεπιονεά Ἠϊπι, απᾶ αί απ ασο {Αγ Ῥε]ον; (πμαῦ οἱ Πῖ5 Ἱπππιεάϊαίθ 

Ῥγοάθοσςεους ΟΥ {ο11ονγους. Τὲ ἵ5 ποί {ο ο υοπᾶετοᾶ αἲ, οτοίοτο, ἴ]ιαί 

Ρίοις απᾶ οαπά]ά ον 5Ἱοι]ά Ίανο οοπΊο {0 {ο Φ4ΠΠΘ ϱΟΠΟ]ΙδΙΟΠ α5 {ο 

Αροβί]ο, απᾶ Ίος Ῥείοτο Πὶ5 πιο. 6ο Έσο]ας. χ]ν. 16, {ο νηῖομ, πο 

ἀοιδί, ο αί]ου α]]αάος. 

Ἡ, 6 Μοναᾶ ψ]ι {αγ :. Τα οτἱσῖπα] Ῥατίοῖριο Ἠσγο δα, Ἠίο]ι 15 οἳ 



ΕΡΙΣΡΤΙΣ το της ΠΗΕΒΒΕΕΒΊΠΥΡΒ. 

κεύασε κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἶκου 

αὐτοῦ, δὲ ᾖς κατέκρινε τὸν κόσμον 

καὶ τῆς κατὼ πίστιν δικαιοσύνης ἐγέ- 

νετο κληρονόμος. Ἠίστει καλούμενος 

85 γαί, πιογεᾷ ψΙί] εαν, Ῥγοραγεᾶ 

4Π αχ] {ο {πο βανίηρ οἱ 5 Ἰουδο; 

Ὦγ {πα νλῖοὰ Ἰο οοπἀεπιπεᾶ {πα 
ψογ]ά, απά Ῥεσαπιο Πιεῖτ ος ἴπε τίσηί- 

8 ᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν ΘΟΙΒΠ6Β6 υνηῖοι ἶ Ὦν {Μ. ὮΒΥ 
τόπον, ὃν ἤμελλε λαμβάνειν εἰς κλη- Ταν Αὔταμαπι, νηεπ Ἶε γγας οα]]εά 

ρονοµίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ἵο βο οαί Ἱπίο α Ῥ]ασο υηΠίο ο 
9 ποῦ ἔρχεται. Ἠίστει παρῴκησεν εἰς Αβλοι]ά αῇἴοι τοσαίνο {ος απ΄ Ιπ]ιοτ]ί- 

τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, Άποςθ, οΏεγεά; απά Ίο πνεπί οί, πο 

ἐν σκηναῖς κατοικήσας, μετὰ Ἰσαὸκ Ἰπονίπρ ΥυΠϊίμεγ Ἡο υνοηί. ΕΥ {πι 9 

καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόµων τῆς Ἀε βο]οπγπεά 1π {ο Ἰαπά οἳ Ῥτοπηίδο, 
10 ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς" ἐξεδέχετο γὰρ 8 ἵπ α 5ίΤαηΡε οοιπίΥ, ἀγγο]]ῖης ἵπ 
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{αθεγηασ]ες ν{] Τδαας απἆ ᾖαοοῦ, ἔπθ 

Ἠεῖγβ αυ] Ἠϊπι οἳ {ο βαπιθ Ῥτοπι- 

166: Το ο Ἰοοκαοά {οτ α ον ΥΥμΙοἩ 10 
Μαί]ι {οαπάαοης, π]οβο Ὀυϊ]άοι απά 

τὴν τοὺς δεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς 

Όιο 581η9 οτἰσίη α5 πο πουπ γψἨῖοι ἐογπηϊηθίος ν. Τ, ΤΗΥ ΠΤΠΠΡΙΥ {πο τε]]σίοιι5 

παίιγο οἱ Νοαμ)ς {δαγ.--- ΒΥ ίσο μι, 5 5ΠονΏ ἵη {ο σοποτα] οοάγ5ο 

ο Πῖ5 Ιΐο,-----ὁ Ἠο οοπάστηπεά «Ὁ Τηἱ5 15 οἴίλοτ ῥγορ]ιαοίίο, τηδαπίπς, Ρτοᾶϊείοᾶ 

ἵ6δ εοπάθπιπαίίοπ, 45 ἵπ (οη. χ]κ. 7, “1 ν] ἁῑνιᾶο ἴἼχοπι ἵπ /αοοῦ απᾶ 

βοαίίου ἔΊλοπα ἴπ Ίβγαο],” {οτ, Ι ρτεβϊοί ιοῖτ ἀἱδρογδίοι; ο ἀοο]αγαίῖνο, εφ αἱν- 

ἱεπί {ο, Ργοπουποθά 15 οοπάστηπαίίοη.--- Απά Ῥοσβτπς (ος γα») Παῖγ : 

Τ]αί 5, Ίο οοπέίηαθἁ {ο Ῥο νμαί Πο αἰτοαάγ να5; Πὶ5 {αΙ(1ι, (μτγουρ]ι 1ο οχ- 
ογοῖσο ος ΥΠΙΟἨ Ίο Ἰαά Ῥδοσπιο αοοορίαΡ]ο {ο οσα, οοπίπιαᾶ {ο Ρτεδοτγε 

ΕΠ] ο. Τη α βἰπηί]αγ 86η9ο 96, ἆαππος δαγ5 ελαί “«ΑΡταβαπα γνας ]αδίΠεᾶ ὮΥ 

Ν.ΟΓΙ5, ΥΥΠεΠ Ίο Παὰἆ οῄογος Ίδααο Πὶ5 5οη προῃ ο αἰίατ, Ἡ, 91: πιοαπίηα, 

πο ἀοιαρέ, ἴαί ὮΥ Οἱ αοεορίαβ]ο αοἲ ο6 αΙ({α] οὐαᾶῖαπος, Ίο οοπἑπιοᾶ {ο Ὦθ 

ἵη ἄοα”5 (Ἀνοιν. Ταπσιασο νηίο], Ίνηοι πιοδῦ αοοιταζε]γ αι8θά, οχρΓοβ5ος 

ύλο οτἱσῖη οῇ αΠΥ (ἨίΠς, ἶ5 οβίοη επαρ]ογοας ἵπ Βοπίρίατο {ο ἀοποίο ἴΐ5 οοπ{Ιη- 

πφησο, Ἠεποο ίο Ῥῃγαςες {ο ΄παζε ΟΥ ϱπ{εγ ἴπίο  οουοπαΠί {ΟΥ {ο σοπἑίπιιθ 

απᾶ αν Τέ, ἴο διά ο οἵγ [ου {ο γεδωτ[ᾶ, ὀεαιϊῇ απιὰ αάογη ἵε; {ο δε δαρ- 

Μἰᾳεᾷ Ἱπίο Ἠος5ο5 {ΟΥ {ο δαποίίοπ απᾶ οοπι]γπο οοπποοίοη γγῖθι Ἠϊπα γγηῖο]ι 

αά (πΙκοη Ῥ]αοο Ῥείουο, Οοπιρ. Ρ5. Ἱ. 5, 2 ΟἨτοή. Χγ. 19, 1 Οου. κ. 9. 

9, 10. « ἨγΙΗι Ίδααο απᾶ «ᾖ/αοοῦ :” ιοί ἶς, α5 υγα]] ας {16Υ. 6οπιραγο ιο 

μ56 οῇ ἴιο ῥγοροβίέίον ἵη Ται]κο χἰ. 7,  γίει ππο” α5 1γο]] ας ΠΩΥΡΟΙΕ; ΡΗΙΙ. ἵν, 

5,  ψ 0Ἰεπιοηί αἱδο, ναί 15, α5 νγε]] α5 Ἠο.---- γο]]ἵπς ἵπ ἐοηίς 1. ΤΗϊς 

ΤΙΘΑἨ5, Παγίηςσ ΟΠ ομγίἩ πο βαίί]εά απᾶ ΡεγπιαπεμΏ τοδίπσ-ρ]ασο, α5 {ο 

απ λοςίς ἵη {1ο ποχύ νογςο ΦΗοΊ5. Τις 16 15 φαἷά οἳ ἆαοοῦ ἵπ (θη. Χαν. 

7, ἴπαί Πα ὁ γνας” (ποὺ έα Ρ]αῖπ τηαπ,. αοοοτᾷἶπσ {ο ους νασιο Ἐπσ]ς 

ἑαηδ]αΐΐοη, ν/λίοα ]οο56Ιγ οχΡγε5565 {ο 5εηςα οἱ {ο Βορίέιασίπέ απά 8οΠΠΘ 

οίπογ αποϊσπέ αι λοτ]{1ο5, Ῥ16) α Ῥεν[οοί) οὐ «τε]ἰσίοις ππαη, ο ἀνγε]]ίης ἵπ 

{οηίς.. Ὢεο ἴο ποίο ἴπ {ο ΟοπωραΠίοη {ο ἄθποςίς, Ρρ. 206--8305.---Τ]ιο « οἵίγ 

ΝπίοὮ Πα(ῃ ουπάσοης, ΙοὮ 5 νε] {οιπᾶσά απά 5ατο, ἶ5 ιο Ἠθανοπ]γ 
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11 πηα]κογ {5 ἄοά. Τητοιρ] {α1{Ἡ αἱδο τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Ὀεός. ἸΠίσ- 11 
ΡαγαἩ Ἠουκε]{ τοσοϊνεὰ κίγοπρί] {ο τει καὶ αὐτὴ Σάῤῥα δύναμιν εἰς κατα- 
εοποοῖνα 5οος, παπά Ὕνας ἀο]ίνονοά ο{ βολὴν σπέρματος ἔλαβε καὶ παρὰ καιρὸν 
α ε]]ά νν]εη 8ο να Ῥαδί αρο, Ὀο- ἡλικίας ἔτεκεν, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο 
6156 51ο ]πάσεά Ἠάπι Γαἶ 1] ν]ιο τὸν ἐπαγγειλάμενον. Διὸ καὶ ἀφ ἑνὸς 19 

12 αά Ῥτοπηϊφοά. ΊΤΠοχείογο 8ΡΙΑΠΡ ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωµένου, 
Ώιογε ονοι οἱ οΠ6, απᾷ ἸἨΐπι 45 ροοᾷ καδὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλή- 
α5 ἀεαᾶ, 8ο ια 35 Έλα βίας ΟΕ ιο ει καὶ ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος 
βἰν ἵῃ πππ]Ε(άς, απά α5 {ο βαπᾶ τῆς Ναλάσσης ἡ ἀναρίδμητος. Κατὰ 18 
Ψ]ΗοἩ ἵ5 Ὦγ (ιο β6α 5Ίογς ΙΠΠΊΠΙΘΙ- πίστιν ἀπέδανον οὗτοι πάντες, μὴ λα- 

19 αΏ]ο. Τ]αβο αἰΙ ἀῑοά ἵπ {αῆι, πο βόντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόῤῥω- 

Πανῖπρ τοοοϊνεᾶ έλο Ργοπιίςος, Ῥηέ εν αὐτὸς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, 

Πανίπς 5οεη {λοπι αἴατ ο, απᾶ Ίνοιο Καὶ ὁμολογήσαντες, ὅτι ξένοι καὶ παρε- 

Ρεγειαάσά οἱ ἐλενι, απᾶ επηῦχασθά πίδηµοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. Οἱ γὰρ 14 

ἔμεηι, απ οοη{οβδεά Ί]αί {1ο} Ὕνειθ ᾖτοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν, ὅτι 

βίγαηρεις απἆ Ρ]στίπα οἩ {1ο εατί]. 
14 Ἐοτ (εν (ναί δαγ κας (ἐλίπσς 

ἀεε]ατο Ῥ]αϊπ]γ (ας {Πεγ βοε]ὶς α 

τοβἰάσησο, γνΠίο ἵ5 Ἠετο Ῥιαέ ἵπ οοπίγαΚἰςποίίο {ο ἐἶιο ἵπδασπτο απά ΤΠΟΥΘ- 

αΌ]ο ΠαδΙέα(ῖοι οϐ ιο Ῥαίτίατοῃ. Όοπιραταο ἴο Ἰαησιασο οπιρ]ογεά {ο 

ἀοποίθ {ιο Ροάγ ἵη ὁ Ο0οἨ, ν. 1, 9. 

11. Ἔ]ιο αοτηρί οῇ ΜΙοΠασ]ῖς απᾶ εοπιο οίΠ6υς {ο οχρ]αϊπ ἐλίς οὗ ΑΌτα- 

Ἰαπι)ς ΩΙ Ὦγ ππα]πςσ « αγά Ἠουβο] α ἀαΐῑνο, οαηποῦ Ῥο εαφέαἰησς, 

βαταμ”5 ονη {αῑ( ἵ5 γναῦ ἶ5 οοπηπησπᾶσᾶ, ποῦνν ΠΠςίαμάἶπσ Ίου οεζαδίοπα1 

ἀοαρί, ἵπ νἩΙοἩ ιο ραίτίαγο]ι ἨΠΩδΕΙΓ ραταἹραίοᾶ, Ἀεο (επ. χνΠ. 19-15, 

απά χνιι, 11, 15. εν Ἰαπιρ]ο Ῥίαίγ ἵ5 αἶδο Ῥγοροδεά α5 απ οχαπιρ]ο 

ἵπ 1 Ρε, ΠΠ. 5,6. Ἠεοτ τεοεϊνίπσ βίτοησί]ᾗ {ο Ὀδοσιπο α τποίµοτ το]αίος ἴο 

ιο παίατα] νγθαηοςς ο{ ον οἷά ασο.---''Το οοποοῖνο 5οθᾶ,” εἰς καταβολὴν 

σπέρματος: Ρτοβαβ!γ, {ον ιο {οαπᾶἶπσ οἱ οβδρτίησ. ΈΤ]ο νγοτᾷ ἶ5 οὔίοῃ 

πδθά 1π Τοίετεποθ {ο {πο ογοαίῖοη οἱ Γοππάϊησ οϐ {πο νγοτ]ᾶ, α5 Τη ἵν. ὃ. ἵπ. 

26, απᾶ οἰδεν]ετο, απά ΤΏΠΑΥ αχρτο5ς {1ο Ἰάεα οἱ Ἰαγίησ ιο {οππάα{Ίοη οΕ 

ο [απηϊ]γ.  Ἑ]οοπιβο]ά δαγ5 (λαί ὁ Ομ 6οηςα ἶ5 βησίά απἆ ἆοος ποί εξ έιο 

Ὑογάς {οΠοπ]ηςσ.”. Τατ αἲ α ]055 {ο 50ο ΝΗΥ. Ἠο απα]γΖος (ο Ργαδο 5ο 

α5 {ο σῖνο 16 ένο 5οης5ο οί οἱ Εησ]ϊδα (ταηβ]αίίοη: απᾶ 5ο αἱξκο Ἠοβίηβδοη ἵπ 

Πῖ5 Τιοχίοοη πάςν καταβολή, ὁ. Ἔμο 5ο οἱ ἴλο νγονά Ὦγ (τοῖς ααέμοτς 

ἂσγοος νη(Ἡ Εῑίς νίοννς Ῥαέ, α5 ἴ]μο Πο]]οπίσίο π5ησο οῇ καταβολή νΊιθη 

αρρ]οᾶά {ο ἴἶιο νγοτ]ά απά οἱ σπέρµα α5 α ΟΟΠΩΠΙΟΠ ἴθτπη {ον οβδρτίης, 8 

{ανουταβ]ε {ο {πα οίμοτ, απᾶ α5 Ίνα αἲθ {πας τοίονοά {Γοπ1 {ο ποσρβδίγ ος 

αἀορίίησ α ἀἱξασγοσαΏ]ο οχροβϊ(ἹοἩ, Γ Ργοίος {ο Ἱπίοτρτοίαίίοι Πνςέ σίνεῃ, 

Κιϊποσ] οοηβϊάους {5 α5 “Ῥογοπά αἰ] ἀοαδί πο {τας ππθαη]ησ.----[ Ίιανο τθ- 

ὑαἶπος {1ο πνοτὰ ἔτεκεν ἵπ ιο {οχέ, αἰίλουσ]ι Ἠαμη οί 16. Το Ἁγτίαο 

ΥΟΥΡΙΟΠ σῖνες Ἱέ, απά πο Ιπίαπ(Ιοη οἱ έο ἀῑνίπα Ῥγοπηϊςο ἶ5 {Πογαεβγ έ]ια πποτθ 

οἸρατ]γ οχργοβεαᾷ. 

19-16. Ταῦτα" ΡτοβαΡΙΥ {οχ κατὰ ταῦτα.----ῆ6 πΙαΥ αἀπαῖθ οἱ ἀοιδβί νγπεί]μος 
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16 

16 

11 

πατρίδα ἐπιζητοῦσι. Καὶ εἰ μὲν ἐκεί- 

νης ἐμνημόνενον, ἀφ᾽ ἦς ἐξηλδὃον, εἶχον 

ὢν καιρὸν ἀνακάμψαι" νῦν δὲ κρείττονος 

ὀρέγονται, τοῦτ ἔστιν ἐπουρανίου" διὸ 

οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Ψεός, δεὸς 

ἐπικαλεῖσῦδαι γὰρ 

αὐτοῖς πόλιν. ἨΠίστει προσενήνοχεν 

᾽Αβραὼὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόµενος, καὶ 

αὐτῶν: ἠτοίμασε 

εοιΠπαγ. Απά (γαΙγ 1 ιο Ἰαά 
Ῥεοπ. παϊπάβα] οἱ ἐιαί οοιιέγ. ἔνοπι 
ν/ηοπος (116Υ οαππε οτί, {1ου πιρ]ι{ 
Ἰανο Ἰαά ορροταπΙίγ {ο Ἠανο τ6- 
ἑαγπεά.: Ῥαΐέ πουν; ἔπογ ἀρδίτο α Ῥεί- 
{ον οοιώιέγή, ναί 15, α ἨεαΥοΠΙγ; 

ψογοίογο (οά 15 ποί αδΠαπιεᾷ ἴο Ῥο 
οα]]εᾷ ιαῖν ἀοά, {ον Ίιο ἨαίΠ Ῥγο- 

16 

16 

τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγ- Ῥατοεᾷ {ον ἴλεπι α οί. ὮΥ αι 1Τ 
ΑἈΡτα]απα, ὙΠοη Ἰο πας 1ος, οἵ- 

{ογεὰ αρ Ίδαας; απἆ ο {λαί λαά το- 
οεῖνεά {1ο Ῥγοπηϊδο», οὔεγεά πρ 15 

α α]] Όιοςο” ἶ5 {ο Ὦο εχρ]αϊπόᾶ ο{ Όχο πω] αᾶες, οἳ ο{ ιο βω(μέα] οπος ]σί 

Ῥεΐοτα πιεπέίοπθᾶ. ἼΤ]ο5ο γιο αἹιοδίίοη {1ο σεποτα] αρρ]οαίίοπ ο,]εοί (λα 
Ειο ἀοδοττρίίοη ἵ5 ποί 5α](θᾷ {ο {6 τηα55, ἃ5 α ΥΕΤΥ Ίατσο Ῥτοροτίίοῃ 96 ΌἼιοπα 

Ὠαά πο 5ΙΙΟΠ {αἱ(μβΙ] Ἰοησίησς α[ίογ Ώθανοαπ, απά ὝΨετο οεηδιτες απά ριπ]δμοᾶ 

Ῥν ἄοα ἵπ νατίοας ναγ5. Τίς 5 οογίαϊπΙΥ {πιο, απά (Ἰετείογο Ὕνο ατο 

οοπηρε]]εά {ο Ἰϊπαϊέ ιο αρρ]ϊσαίίοη ΟΕ ἴἶιο γγογᾷς {ο (ο ἨἩερτον Ροορ]ε α5 ἃ 

Ῥοάγ ο {αἴΕΙν{α] τηθη, οχο]ιςίνο οῇ ἴιο ΥΕΥΥ ΠΙΑΠΥ οχοαρίῖοη5. Τ]ο ]αησιασα 

15 ΟΓ {οο σοπετα] α παίιτο {ο Ῥο τοδίγὶοεᾶ {ο Ίο {ον Ἱπάϊνιάπα]ς Ῥοίοταο 
πιοηίοποά. 19 ἵ6 ἨΠατά]γ Ῥορδίρ]ο {ο τοαᾷ {ιο (νο γουφος υηίποιί {οε]ίησ 

Οιαί ιο οχρτοδδίοη “' αἰ] (ιεςο” τε]αία5 {0 ἴἶιο ΡγοσαΠΥ Ὑοςο γαδί ΠΙΠΙΌΕΥ 

Ἰαὰ Ώθεῃ οοπαρατας {ο {ο 5ίαΥ5 απά {Πο δαπά. Τ]ο ἀαεοτίρίίοη οἱ οἴτοιπῃ- 

βίαποο5 απά οἰατασίοτ νησι {ο]ον/5 ἶ5, πο ἀοαβί, ρατσπ]ατ]γ αἀαρίοᾶ {ο 

Οιαί οἳ Πιο Ἰοαάϊης ραΐπίατοµ5. Βιαΐ 1 ιο τοαᾶον νγ]] {αδιάΙοιις]Υ οἶἷπα 

{ο {α πιοδύ αοοιγαίο πποβηῖης, απά {ογείοτο Ἠπαϊς 115 αρρΙσα{ίοΠ {ο ία 

{αϊθν{] {ον Ῥείοτο τποπέίοπος, 1εῦ Ἠίτα οοπδίάθτ (πα οοηΠβΙςίοΠΟΥ οοπιρο]ς 

Πίτα {ο αΡΡΙΥ ἴ1ο Ππαϊίαίίοη {ο 5ΙΟΠ α ἄεστοο α5 {ο οχο]ιᾶο αἲὶ Ῥαί Α,τα- 

Ἠατη, ΒαΓ4Π, απᾶ :αοοΡ!. ον, ίπΙο(]γ εροακίπα, Ιέ ἶ5 φαϊά ἵπ νου, 16 οἳ 

6 α]] ιοςο,) εμαῦ {1ο παϊσαί Ἰανα τοαγηοᾷ {ο ἴο οοιπίΥ Έοπι γγημίσ]ι 

που Ἰαά «οπαο οτί, ]αῦ 15, Μοδοροίαπαῖα, οἱ νπίοι Αρταµαπα απά ΦαΤΑΠ 

πγογο πα[ΐνος απά αοοῦ Ἠαά {ον α Ίοπς πια Ῥθει α τεκἰάθηί. Οοπιραγο 

85ο γεν. 29. ΈΤΠο Ίαησιασο ἶ5 Ῥορα]αν, Ῥαό 5ο] α5 νο 5Που]ά ποῦ 5ογαρ]ο 

{ο πο. Χο ΟἨτὶκίαη υγου]ά Ἰοβίίαίο {ο 5αγ, ἴἶαί ἴἶο ππσπιρους οἱ Πή5 

ομΤΟἩ ἤγοπα 15 τοτηοίοδύ ροτίοᾷ Ἠαᾶ αἲ] ἀῑοά ἵπ. ἴἶιο ΕΜ], ν]]ο Ίιο νγου]ά 

ποί ησαΠ {ο οοπαρτοµοπά 15 Ιγτο]ἱσῖοιι5 Ῥογίίοπ.---Ἔοτ ὅπου, 56ο {1ο ποίθ 

οἩ υΠ]. 6.----' Αμαπιος :. Οοπιρανο Π. 11. 
11-19. ἡ ΟΠετοά πρ: Εαδᾶϊοις οπ]ῖο τααγ οὐ]οσί ἐιαί Ίκαπο νγα5 

ποῦ τεα]]γ οΠογοᾶ, 45 ἴ]ο 5αογίβοο Ίνα Ργονοπίοά Ὦ} ἀῑνίπο Ἱπίογίογοποο, 
Ῥυαέ ιο οΠοτίης, Ῥοί]μ αφ τοσαγάς (ο Εαἰιβα] απιά ἀονοίοά {αί]ιο: απᾶ αἶδο 

Όιο Ρίου απά καρπηϊδεῖνο 5οἩ, πού οογίαἰΠ]γ αἱά οδοη/ίαΙΙγ ίαΚο Ρ]αοσο, 

Τιο παίατα] {εο]]ησς απά. Ιπο]]παίίοης οῇ Ῥοί] ννογο παογ]βοσᾶ {ο ιο γν]]] οἱ 
6οἆ. Απά ἴῑο «ον ἆο ποί ΠοςΙίαίο {ο Τορτοδοπί {ιο (γαηδασίίοι ας ἰ{ Ίδαμο 
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18 οηΙγ Ὀοροίίοη 5ο, οἱ ποσα 1 Ὕνας γελίας ἀναδεξάμενος, πρὸς ὃν ἐλαλήδη" 18 

ραἷς, Τ]ιαέ ἵπ Ίκααο 5]α]] {Ππγ 5οεά Ὃο ὅτι ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα" 

19 οα]]εᾶ, αεοοππ(ίηρ {]ιαί αοἆ 1οαδ αΏ]ε λογισάμενος, ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν 19 

{ο ταῖδο Λι αρ, εΥεπ {γοπη {πο ἀεαά: δυνατὸς ὁ θεός" ὄδεν αὐτὸν καὶ ἐν 

{ποπα Ὑν σπορ αἱ5Ο ο τοοεϊνοά Ἠϊπι παραβολῇ ἐκομίσατο. ἨΠίστει περὶ µελ- 90 
90 ἵη α βσιτο. ΕΥ {αλ Ίξααο Ῥ]εβεεᾶ Ἅλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ 

/αοοῦ απᾶ Έραι οοποεγπῖης {Ἠ]ηπσ5 καὶ τὸν Ἠσαῦ. ἨΠίστει Ἰακὼβ ἀἄπο- 91 
21 {ο οοπ1ο. ΕΥ {Μπ ᾖαςοῦ, νετ Ίο 

Ἠαά τοα]]1γ Ώσοση Ῥαγηοά {ο α5λος. Ύ]γσι] αἶ5ο τ1δος ίΠο 54Π1ο 5ογύ οἱ Ία- 

συασο γη τοδροσύ {ο [ρηἰσοπία, αἰίποιισῃ 5ἶιο νγα5 πού αοίια]]γ οῄογεί : 

Μαησιίηο Ῥ]ασαςίῖ5 νοπίος, οἱ νἰτσῖπο οω5α. ποῖϊᾶ, 15. Π. νοτ. 116.---'ΟπΙΥ 

Ῥοσοίίεη 5οη:).πιθαπίησ Πῖ ΟΠΙΥ 8οπ ὮΥ Π5 οπΙγ απά Ίοηπσ-]οναά να, 

ΦαγαἩ. Ἠ]ς οἴμος 50Ἠ ν/15 Ὦ} α 5Ίανο απᾶ οοποιΡίπος απᾶά {Ἰογοίοτο, ἴπ 

οΟΠΙΠΠΟΠ νηέ]ι Ἠἱ5 ομἱ]άτοπ ὮΥ Κοίτα, (νο 15 Ππίγοᾶμοσά «Ἱπ (ἀθηορίς α{τοτ 

βατα])ς ἀσαί1,) Ίναδ ἵπ α Υ6ΤΥ τηατ]κοᾷ ΤΠαΠΠοΣ ἀῑδί]ησιϊσποα {ποτη Ίδαας, 

ΨΠΟΠΑ ο τηαάο Ἠῖς Ἠοῖτ ἵπ {πο Γι]]εδί 5οη5α οῇ {1ο νγογτᾷ. θα (α6Π. ΧΧΥ. 

5, 6.----ὁ Αοοοιπίίησ:. οἱ τοβδοπ]ησ.---- ΑΡ]ο 1. να]ήσησςς 5 οϐ 60ΙΤ8ϱ6 

Ππρ]]οά. «Α. οατο[α] οχαπαϊπαίῖοπ ος Όιο παττα(ῖνο Ίπ (ἀοΠ. αχῖϊ, ΥΠ] 9ου; 

Ειαί ιο απί]ου”5 οοπο]αδίοη Ἠθγο οχρτοβξοᾶ, ΟΥ (]αί οϐ α ἀῑνίπα Ιηίοτίεγοποθ 

{ο Ῥνενεηί ία αογ]ῇος, 4Το ἴιο οΠΙΥ οπο5 αί οπή Ῥο ἄτανπ οοηβὶσοπ{]γ 

ψθ ἴλο οἴγουηδίαησος. --- ἴπ α στο: ΑΦ {ο γοτᾷ παραβολή 15 αδεὰ 

ἵπ ΙΧ. 9, ο{ ιο οἷά οογοπαπέ α5 5γπηΡο]ῖοα] οἳ πα ἨΠθΥ/, 50Π16 οΟΠηΠΙΘΠ{α{οΥ5 

Ἠανα (γαηδ]αίοᾷ 16 Ἠετο 1η {ο 84Π1ο Ίαγ, ΄{οΥ α ΦΥΠΙΡΟΙ/ πηθαπῖησ (παῦ 

Γςαας”5 βαοπίΠοο να {γρίοιὶ οἳ Ομ. ἜΤηις ἶ5 πποδύ ῬτοβαΡ!Ιγ ἴταο, 

Νλοί]ιογ αβθοτἰοᾶ Ἠστο οἵ πο. ΤΠο]αοἰς ππάεγείαπάς ἐν παραβόλῇ {ο πΊθ8η, 

έπη (ου νι) ἀϊβιου]έγ, απά οχρ]αίης (ιο οἶσιδο (ας: ὁ γηοποο ({γοπι ἀθαί1ι,) 
Ἡς γη] ἀϊβιοι]Ιγ Ῥτουσλί Ἠϊπι οῇ.. 1 5πο]ὰ ρτοίοτ τοσατᾶῖησ Ι6 α5 ε)Πρί- 

σα] {ον, !εροακίησ Πσιταθϊνο]γ. Τ]ο βσιιτο ΤΙΔΥ Ῥο ἁτανη οἶλον ἤγοπα (ο 

οἰτοιπηδίαποςς οῦ Τ5αας5 Ρίγίμ, ἴπο παίιτα] οοπάΙῖοπ οἳ Πῖ5 ρατοηῖ5, α5 οκ- 

Ρτοβςοά α4ρουνο ἵπ ν5. 11, 19, απά ἵη Ίοπι, ἵν. 19: οἩ, ποτο ΡτοβαΡ!γ, Ἠῖ5 

εχροβιτο {ο Ἱππηρβϊαίο ἆαπρου ο ἀθαί] αὖἲ {1ο έἶππο ος ἴ]ιο βαογῖῇῃσο. 

21. “Ὀγίης : Οιαί ἶδ, πποη αβοπέ {ο ἀῑο; ἵ6 τηαΥ Ῥο, ἀπτίησ Ἠϊ5 ]α5ΐ 
Π]ποςς, Ῥις ἐῖς 15 αποργίαϊη,  ΤΗο παγταῖνο ἵπ (οποςῖς, ταῃς (μας: ὅ Απά 

Ώιο ἄππο ἄγουν πῖσῃ (αί Ίκααο πχιδί ἀῑθ; ὧσο. Το τοφιῖτος Πῖς 5οη | οδερ]ι 
{ο α58το Πίπα ὮΥ απ οαίἩ, ὑλαί Ίνα 5Ίια]] Ῥο Ἱπίοττος « ἵπ (ιο Ὀατγίπς ρ]αος ος 

Πἱς « (α0μογς, Τη {ο1ονς, ἵπ ιο Βορίπασϊηί, ἴο Ίαησιασο οῇ ἴ]ιο Ἰαΐτοτ 

μα] οὔ ἐς νοιφο. Άεο (οη. α]νί. 99-91. ιο 6οοπο Οἱ ιο ραίγίατο])β 

5 Εοο Τ,ογ!”8 ῬΓ4ΥΕΥ ΓΟΥ {ια Ναι Ύοεαγ ἵπ Μεσα] ΟΙά ῬαΐμΒ, Νο. χαχχν. Ρ. 375. ΤΗϊ8 18 α Υ6τΥγ 

ουγίοας απά να]ασρ]α οο]]θοίίοπ ο {γαοίβ, ντ] ί6ι Ὦ}Υ οπθ οΓ {19 Ὀσθβί Παεῦναυ 86Πο]αΥ ἵηῃ Εησ]απά, (ο 

Τον. ΑΙοχαπάεν Μοθα], Ὀ.Β., Ρ1οΓ. οὗ Ὀ{νΙΠΙ(γ, Κἰπρ8 0οεσο, Ἰ,οπά. Τε ριρ]ἰοβίίοη γ/α8δ ἀρβίσπεά 

{ο ΕΊΟΥΥ {πο Ζ6υγγα {πο {ει ἱποοηβίδίοπογ ο{ Παδρ]πῖσα] ἑταά 1 ήοηΒ γη ίἩ ἐπεῖν ο/Ώ Ἱπβρίτεά ΒοτϊρίατεἙ. 

Ἐνοτγ οπ6 ΝΗΟ 6πΠραΡ6Β ἵπ ΠΙΙΡΒΙΟΠΗΙΥ εΠΟΓΙΒ. απΙΟΠς {πο 6618, οβΗί {ο Ῥε Ρρετ[δοί]γ [απο ίατ νι τι 

Μοθαα]ς Ο]ά ΡαίΠβ, απά οοπνεΓβδαηί γα ίμο ἆεγίβα Παῦυίθβθ. Α νετγ Ἠαπάβδοπιε οἀ]ίίοη ἵπ 8υο, 

ΡΡ. 660, να» ρα ]θηοά ἵπ Γιοπάσπ ἵπ 1846. 

1 Ώο6 Οοπιραπίοη {0 επεβί5, ποίε 94, ΡΡ. 387, 288, 
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Ὀνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλό- ας α ἀγίηρ, Ῥ]εςεοᾷ Ὀοί] ιο 5οη5 

γησε, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον οἱ Φο5δορΏ; απᾶ πγοτβμάρρεά, ζεαπῦτᾳ 

ἀθαί] οσσιτς ἵῃ «παρ. χ]ἱχ.---- λΓοτομίρροἁ οἩ ἴ]πο {ορ οἳ 5 5ίαβ:. Τηϊς ἴς 
οΠρίῖοα] {οΥ, Ἰεαπίπσ οἩ. 16 15 νοτγ Ρτοραβ]ε (αί αςοῦ τοσατᾶσὰ Ἠΐ5 οἱά 

βία γη](]ι ἄοορ {οο]ῖησ α5 απ αστοσαθ]ο πιοπιοπίο ο{ ἄος5 σοοάηο»» {ο Ἠίηι, 
Πέ 16 οογίαίπ ναί ἐἶιο 5έα[! γη(]ι νηίο]ι Ίο ηαἆ γγαπάστεᾶ αγγαΥ ἔτοπι 5 {αἱπογ)ς 
Ἠομςο {ο 65ο.Ρο {ιο γοησοαποο οἱ Πίς Ὀτοίμος, Ίο Ἰαά οπτο[α]]γ Ἱκορε ἀπτίης 

Ἠῖς 5ο]οιτη ἵπ Ἀοφοροίαπιία, απά {]αί Ίο Ἠαᾶ πιαᾶο 16 ἴἶο οοπαραπίοἩ οῇ Πἱ5 

τοίπτη. Ἀ9θο (ἄθῃ. Χκχί. 10. Α πια οἱ ηΥ {εο]ίησ οου]ά ποί Ῥαέ να]αο 16 
ος αοσοιπί οἱ ἴᾖο αβεοσϊαίίοης {ᾖογουν](] οοπποσίαά, απιά ιο το]ἱσίοι5 «παγας- 

{ου οἱ ᾗαςοῦ πνοι]ά Ρτοπιρέ οχργοβδίοης οἳ σγαθϊιάςο απά {αἰ(λ, 15 παίατα] 

{λογοίογο ἐῑναί Ἠὶς5 ἐγαςίγ ςίαβ ποι]ά Ῥο αδεὰ {ο 5αρροτέ Πὶ5 ασοά ᾖαπιθ ἴπ 

185 ἀονοίϊοπα] Ροδίητο. Τ]ιο Ἠλοῖπις απά Ώοιιαγ Βἱρ]ο 5αρρο»ες {πο είαῦ οτ 

το {ο ανα Όθοῃ 1 οδαρ])5 Ιγαπά ος Ῥαάσο οί οῇῇσο, ΐ5 φοερίτο. 16 {οον/5 

Ώιο Ὑα]σαίο γηίο]ι Ίας, αἀοτανίέ {αδεϊσίαπι γίτσα ο]μδ; Ἱο αἀοτοά ἴἶαο {ορ 

οἱ Λ γναπᾶ, θλαί 15, { οβερ]’», ποῖ /ασοῦ”5, νγπἰο] νγου]ά Ἠανο τομ]γοὰ δα. 

Τε 15 τοπιαγκαὈ]ο ἐἶαί ἴἶπο 5.π1θ Ὑ]σαίο ἰγαηρ]αίες (ο Ῥ]ασο ἵπ απομῖς, 

αἀογανῖέ Ι5γαο] Ώοδιπα οοηΥοΓδΗ5 αᾱ ]εσία]ί οαραί, Ιδτας] αἀοτοά (ἀοά, Πανίησ 

ἑατποᾷ {ο {ο Ώος)ς Ἰοαᾶ. Τ]ο ποίο ἵπ {πο ΒΙρ]α ]α5έ ταοποποᾷ 5Ροακς ο 

5 Ἴαοορ5 αοκπον]οᾶσίπσ απά τογοτοηοῖης ο Ῥούγοτ οἱ ᾖο5δορῇ, Υ/ΠΟΠΙ 

Ῥματαοῇ οα]]οά ἴἶιο ςανίοις οἱ ιο νου]. 16 5αγ5 αἰδο “ Οιαί Ῥγοραβ]γ 
7ασοΡ, ὮΥ (ο 5ρἰτ]6 οἳ Ῥτορμαογ, ΚΠαΥΥ «| οδερ] απά Πὶ5 Ρού/ογ {ο ο ἤσιιγες 

οῇ Οµτὶςέ απιᾶ Πὶς ερἰτίέια] Ῥου/ογ απά ἐιαῦ /αοοῦ “ ραῖά α το]σίους ποποις 

απιᾶ γοποχα(ίοπ {ο {ο {ορ οβί]ιο τοὰ οἵ 5οθρίτε ο. οδερΏ α5 α βριγο οὗ ΟἨεῖς5 

βορρίτο απά Ἰηπσάοπι.”. Βιαΐς πίδ 15 νΥποΙ]γ πηζουηᾶσᾶ, Νοϊίμοτ ἴλο ο- 

Ὁτουγ πος {1ο γοοὶς ἀοίογταίπος {ο 5ίαβ {ο Ῥε οἶέ]οτ ὦ ο5ορ])5 οὐ ἔ]ο 5οορίτα 

ος τοά οἱ οῇϊοα, ἸΚααίίπον, 5 αιοίεά Ὦγ Εεῖ]ο, Ρ. 979, γοπίιτες ἴο 5αΥ 
Ενας “ο5ορ]ι Ἠαᾶ οοππο {6 Πὶς {αίμετς Ῥοστίησ α 5εορίτο 1. πο γοπᾶεγ 

ΤΩΑΥ πγοπάσν ψιοτο Ίο σοῦ ἐπί Ἱππρογίαπό Ῥίεσο οῇ Ππζογπηαίῖοι {γοπη, απᾶ 

Ἠΐς πγοπᾶςτ απ] πού Ῥο ἀῑπι]πίσμοά Ὦ} Ῥεΐπς {ο]ά έλα Πο ἀοτίνος 16 {ποπι 
Όιο ἸΙάοπι ο ΒΟΙΟΤΩΟΠΙ, Χ. 14, γ]ίο]ι 5αΥ5 ποίλίησ οἱ ο δοτί. Απά γεῦ 

ο π]α]κος {λίς Ιά]ο 5αρροδίέίοη ἔο σγουπᾶ οἱ Ἠὶ5 οχροβϊ(ῖοη, Ψηίσ]ι 15 οἶοά 

ὮΥγ Ῥεϊ]ο ἵη οοπιραπΥ γη] ιας οἱ Οα]νίπ απά Αἰπαπαρίας.  Ῥοῖ]ο Ἠίπι- 

(5ε1{ (αης]αΐος:. « απ ῥουεᾶ Ἰπιφεῖ/ ἑουαγά (τηαᾶο οῬεΐδαπςο Πίο) ἔνε οπί- 
εἰγοίομεᾶ (1) ἐἱρ οἱ Μὲε (1ο5ορ]ϐ) εοερίγε.. Ἔγπᾶα]ε αἰςο απᾶ ΟΥΑΠΠΙΟΣ Ῥού] 
Ἠανο ἔἶλο Ρηγαςο “' Ώουγοά Ίχγπα 5ο]έο {οναχάο. Βιέ νο Ρρτοροβίίου ἐπί ἵ5 
ΏΘνο η5αά ἴπ {1ο ΒΙΡ]ο οἱ γγογςβἰρρίησ οἳ πια]κίπσ οὐείςαπος {οιυαγά λα ορ]οοῦ 

Ἱπέεπᾶςά {ο Ῥο Ποποιτοᾶ,  ΊΤ]ο ποτά προσκυνέω, ο πγοιδΗίρ, ὅσο., ο0ΟΙΓΒ 

Υατγ ο[ίθη; γε αγγαγ», αοοογᾶΐπς {ο Ττοπηπαίας) Οοποοτάσησο, οἰίογ ννθλοιιό 

ΑΠΥ Ῥγοροβίείοη αξ α]] οϐ (ο οδ]οσί, ος ψῇ(Ἡ εἰς, ἐναντι, ἐναντίον, ἐνώπιον 

κατά, κατέναντιαπᾶ προς. οι ἐπί ἵ6 οπιρ]ογεά, 1ὲ ἵ5 οἶέ]μοτ οοηπεσίεὰ 

νι τὴν γῆν, ἴἶιο στουπᾶ, οχρτοξδίης {ιο ἄοστες οἱ ουέγατά ορείκαπςο, ΟΥ 
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22 ἹροΠ {1ο {ορ οῇ 5 είαΒ. ὮΥ {απ τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. Ἠίστει Ἰωσήφ τελ- 95 

7 0β6Ρ1, Ίνμοη. Ίο ἀῑεά, π]αάο ΠΙοΠ{ΙΟΠ ευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἴσ- 

Ἰα5 τοίογοηςο {ο ἴἶιο Ρίαοο οἱ ἴἶιο νγουςΒϊρ, ἵπ ὙγΠΙςῃ΄5εηςο κατά απιᾶ πρός ατο 

αἶδο τι. μας ἵπ ες, χ]ν]. ὂ: ὃς νοτδΠὶρ αἲ ιο ἀοοτ, ἐπί απιᾶ αἴτοτ- 

ν/ατάς κατά; απᾶ Ζερῇ. Ἱ. ὅ: ὅ νγογδΗῖρ οπι ιο Ποῦδος {1ο Ἰοςδύ οὗ πδανεη, 

ἐπὶ τά δώματα τῇ στρατιᾷ τοῦ ὀυρανοῦ. Τ]ο Ιαΐΐἴογ Ραβ5ασο ἵ5 α δι] ῖπσ 

Π]αδίταίίοι οἳ ἔἶιο ἹἼδασο; {0Υ ιο ἀαίάνο πηατ]κ {Πο οῬ]οσί απᾶ ιο ργεροξῖ- 

Ποπ ἴἶιο ρ]ασς οἱ ἴιο γγουδΠρ.. Ἰπ 1 ΒΙπος Ἱ. 47, 1ο Ἠανο α οοπβγτηκίΊοη 

οϐ πο οογγοείποςς οῇ {πο δια] Ετοίοδίαπί (ταηδιαίοπ οἱ ο {οχί ἵπ Το- 

Ῥγουνς « απιά ἴἶιο Κΐπσ γγουβπἰρροᾶ 1ροπ (το5ίΐπσ ο) Πὶ5 Όεᾷ, προσεκύνησεν 

ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτοῦ. Ἱπ ἴιο Ῥγαγον οἱ ΒΟΙΟΙΠΟΠ Ίγετεαᾷ οἳ Ῥταγίησ 
ἑουαγά ιο Ἰιοἱγ ρίασοο οἳ ]απᾶ, απᾶ Γαπίο! Ῥταυς να Πὶ5 γΥπάουν5 ορ6Ώ 

ἑοιραγά « ογαδα]οπαΣ Ῥπό πι ευ 8Ο] εα5θ ο Ῥτοροδίῆοι οππρ]ογοά 15 

οἶίμον εἰς οἳ κατέναντι. Ἀ6ο Ιῃ ἴιο Βορίπασίπέ 1 Κίπσ» νι. 99, 90, ὁ5. 98, 

40, Ὀαῃ. νι. 10. 

Α]θιοισ] ιο ααπδ]αίίοη {ο]οννοά Ιπ {1ο ερῖδί]ο ἵ5 απο αἀπηϊδεῖρ]α, απιά 

ΤΩΔΥ Ῥο ια πθ6 9οη6, Υοῦ ος Επσ]ήδ]ι Υοτδίοη σῖνοςδ ίἹιο οχαοῦ 5εΏ5ο οΡ {ο 

Ἠοεῦνον. ΈΤ]ο νγονᾶ {ου θεά ἀῑβοτο {γοπι (αΐ {οΥ σία[ ου ωαπιά ΟΠΙΥ ΒΥ πα 

«Παπσο οῇ (ιο νονο] ροϊπί5, απ α5 {λοδο Ίοτο ποῦ Ψτ]έίοη ναι {1ο δερίι- 

ασῖηό Ὕγας ππαᾶο, {1ο ἰταηδ]αίίοι. 5 οαβῖ]γ ααοοιηίοᾷ {ο Ῥτοβραβίγ {ο 

εἴπιρ]ο τησαπίπσ ΤΠ (οπορὶς ἶ5, (λαῦ ο ἀονοαῦ ρα(τίατοα (πγπεά Πὶ5 {πορ {ο 

ιο Ἰιοπά οἳ Ἠὶ5 οοπσἩ Ιπ οτάστ {ο ανοῖά οΏβοτναίζίοη απἀ Ίο Ῥοΐίου {ο οοἩ- 

οοπίταίο Πΐς (Ποιισ]ί5. Τέ Ἰα5 Ώου οῬ]εσίοά ιαῦ οαδίογη θεάς. Ῥτοροτ]γ 

ερεαίπσ, Πα πο Ἠοπάδς {ο νηιῖοἩ 16 τηαΥ 8οοτη 5ι/ήΠοῖοπέ {ο ταρΙγ ἴἶαῦ ἴἶιο 

επά οϐ ιο 6οἱΙΟἩ ΟΠ ἸνΠΙΟΏ {ιο Ἠουά νγας Ῥ]αεεᾶ, Ῥοσαππο Ρτασ(ἴσα]]γ « Όιο 
Ῥοᾷ”5 Ἰοας.. Ῥοῖι Ῥγταππασλας απά Ααπίια τοίαϊη ο γγονᾷ ὅ νο :” απά 

Οχἶς πιοαπίπς 15 ἵπ ΠαΤΙΠΟΠΥ νι 1 Κιπσς 1, 41, “ απᾶ Όιο Ἰΐπσ Ῥουγος Πϊπι- 

5ο]/ προπ ιο Ῥοαὰ {ον αἰίλοισί ιο Ἡορταον νιοτά λογο οππρ]ογεᾷ ἴ5 

ἀἰ[ογοπέ {ο ἴλαί Ἱπ (.οποςί5, γεί (ο ννμο]ο {τη ο ίο οχρτοδδῖοη 15 ία 

84116. ({Ὁ1πρατο αἱ5ο {ΟΥ πο σοηοτα] δοπησηζ, ὁ Κίπσς αχ. 9, {επ ο 

{αγιος Ἰΐς5 {ασο {ο ἴ]ο νγα]] απά Ρταγες. 

ον, Φ6ο (ἄομ. Ἱ. 4, οὗ. Τμο ἀἰτεσίοι οὗ /οδερῃ {ο Ίανο Ἠς Ῥοπες 

τοπιονοᾷ {οι Ἠσγρί αἲ ἴἶιο ροτῖοᾷ οἳ ἴἶιο οχοᾶο, ἵ5 α Υοτγ τοπιαγκαθ]θ 

Ἠ]αδίτα(ίοη οἱ Ἠὶς ΓαίἩ 1η ο ἀϊῑνίπο νγοτὰ, απᾶ οϐ 5 ἀοδῖτο {ας Πῖ5 

τοπ]αῖη5 5μοιι]ά τοςύ ἵη {πο Ῥγοπηϊδοα Ἰαμᾶ.. Πο 5εοοπά ἀἰξιπσιίξ]μοςα Ῥευ- 

5οπασο Ιπ {ιο πνοτ]ά-γεπονιοά Ἠσγρί, απ 15 πιοξί Ἰ]αξίτίοις Ῥοποί[ασίου, 

οου]ά οογίαϊπ]γ Ἠανο οοπηππαπάοἆ {πο τποδί δρ]επαῖά απποησ {πο τηπδο]δατης 

οἱ α οοιπίΎ, πο {οτηρς οἳ ν]οδο Κίπσς αγο αΠΠΟΠΦ {ο Ὑνοπᾶσις οἱ Όιε 

νγοτ]ᾶ. . Ὑεί ἵπ ιο γετγ Παϊσμί οῇ Πὶς σ]οτγ, Ίο ἀϊτοσίος {ναί Πὶς ἀοδοοπάαπίς, 

γἨο Ἠο 1οΥΥ ΊΥοΓθ {ο ο τοιιοσᾶ {ο 5Ί4νοτγ, 5Ποπ]ά Τοπιονθ Πῖ5 Ῥοπος Ποπι 

Οιαῖγ ππασπ]βεοπ{έ ρ]αςο οἳ ἀοροδίέ, αγά «ΔΤΤΥ ἴποτη {ο {1ο τοδίάεησο υ]]ο]ι 
ο Ἰμαὰ α]οίίοὰ {ο 5 πα(ἴοῃ, 
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ραὴλ ἐμνημόνευσε καὶ περὶ τῶν ὀστέων 

98 αὐτοῦ ἐνετείλατο. Πίστει Μωῦσης γεν- 

νηδεὶς ἐκρύβη τρίµηνον ὑπὸ τῶν πατέ- 

ρων αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ 

παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήδησαν τὸ διά- 

94 ταγµα τοῦ βασιλέως. ἩΠίστει Μωῦσῆς 

μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσῦαι υἱὸς 

9ὔ δυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγ- 

κακουχεῖσδαι τῷ λαῷ τοῦ δεοῦ, ἢ πρόσ- 

96 καιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, µεί- 

ζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπ- 

του δησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Ἆρισ- 

τοῦ: ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν µισδαποδο- 

97 σίαν. 
φοβηὺ εἲς τὸνς δυμὸν τοῦ βασιλέως" τὸν 

Ἠίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ 

οἱ ἴε ἀθρατίπς οξ {πε οελΙ]άτειπ οἱ 
Ίγας] ; απἀ σανε εοπππαπάπιοη{ οο- 
εετηῖης Ἠὶ5 ῬοποῬ. Ὦ5 {αλ ἡΤο5ο», οὐ 

πνἨσθη Ἡς να ῬουἨ, Ίναδ ιά {νου 

ΠΙΟΗ{18 οῇ λΐ5 Ῥαγοπῦί5, Ῥοσαιδο {Πογ 
βαν ᾖο Ίοαδ α Ῥγορεν ομΙ]ά; απά {Πεγ 
ν/ογς ποί α[ναῖά οἱ {ο Κῑπρ᾽5 οοπι- 
πιαπάπησηί. Ὦγ [αλ ἈΊοβ865, πεη 24 

Ἡρ νγα5 οΟπ1ο {ο Ύ6α15, τοαδεά {ο ο 
εα]]οά ἴἶιο 5οπ οὗ Ῥματαομ)ς ἆαιισ]- 
ου: ολοοβίπσ ταίμον {ο 5αῇοτ αί- 2ὔ 

ΒΙοίῖοη ΥΙ(Ἡ ἔλλο Ῥεορ]ο ο (οά, ἴἶναπ 

ο εΠ]ΟΥ {ο Ρ]εαδγο5 οἱ 5η {ου α 
βθαβοη; οδίοοπαίπς {με περγοαο. οἱ 26 

Οµτῖδέ στοαίος τίςΠθΒ {Ίπαπ {ο ἴγοα- 

5αγε5 ἵπ Ἠσγρί: {ου Ἠο Ἰαά τεδρεοί 
ππ{ο ἴλο τεζοπιροποο οῇ {Ίο τενγανά. 

ΒΥ {πι Ίο Γοχεοο]ς Ἠσγρί, πο {οαν- 27 
Ίησ {1ο πνταίὮ οἳ έλα Κῑπα; {ος ο 
επάατεά, αξ 5οεῖηςσ Ἠϊπι ὙΜο 15 ἵπ- 

28. Πατέρες, {ιοισΏ Ργορετ]γ Γαέλογς, ἵ5 οπιεβίπιος αδοᾷ {οΥ ῥαγεπίς.---- 

᾿Αστεῖον', Ῥεαυάα], οἵἳ Ἀπο, Ῥοτμαρς ΠἹοτο κἰτίκῖπσ ἴπ αρροαταπεο {Πα 

ομί]άτοπ ἵπ σοποτα]. ΟΌοππρ. Λος νι. 90, ππθτα ἴο ἴθγπι οσσσ5 Ι( {ο 

ποτά {ου ἀοά, πιακίης 16 α δίοησ 5αροτ]αίῖνο, Τ]ο Κϊπσ)5 οᾷϊοῦ Ἱπάπσσα {λα 

Ρατοπί5 {ο οοποσα] {ιο ο], Ῥαέ ποῦ {ο ριαΐ Ἠϊπα {ο ἀθαίῃ α5 ἵέ τοφπ]γες, 

96. “' Ἡνερτοαςὴ οὗ Οηςί. Τμαί ἵς, 8ΑΥ 5οπΠο, τ6ργοβο]. 5ιδίαϊπας ἵπ 

᾿ οοηΏ56(θποἙ ος Πὶ5 {Ι{ῃ ἵπ απ οχρεοίαᾷ Μαβεῖαα; Ὀπέ ταίμοτ, αοοοτάϊῖησ {ο 

οί65, 516] Τεργο8ο] α5 (Ἠὶςί απ Πῖς {ο]ογγους οπάαγεά. Τ]ας Βίου, γιο 

Οπἱπ]κ5 λαί Όλο αρορί]ο Ἱπίοπάς {ο σιατά ιο Ἠεῦταινς ασαἰηςί Ῥοΐησ 5οαΠ- 

ἀα]ίζαὰ αἲ Οτ]κς Μπα ΙΠαίίοη, απᾶ ἰπογοίοτο {ο]]5 (ποπ (μας ΝΤοβος Πἰπαδο]{, 

Ῥοΐοτο Ἠὶς αἀναποσπιοπί {ο Ῥο ἐμεῖν Ἰαγσίνει απιά θα, νας 5αρ]οσίοά {ο 

οῬ]οφ1γ απά φιῇστίπσ. 6ο χι, 19, νγ]ογο « Πὶς ταργοβο]”” πΊΘαΠς, 5οὮ ας 

Ώιαῦ νγλίοι Ίο οπάατεὰ; 9 005. ἵν. 10, “ Πιο ἁγίης οϐ {ο Τιοτά α1ο5ις ναί 

5, ἃ οοπα 1ο Ἰκο (λαί οἱ Πῖς οἱ οοπβίαΠ6 αχροβιτο {ο ἀθαί]ι; Ἐον. χν. 9, 

ὄ ῆιο Ῥοις οὗ Μοςες,” ιο α ἩγΠΙΠ ο Ργαῖςο 5 Ἡο 5.Πσ οἨ ἴμο ἀε]ίνογαησθ 

Ποπα ιο Ἠσγρίίαης αἲ Όιο Ἰιοἆ Ὀοα. 

οἳ, 98. Το αίλος ππάοιδίθᾶ]γ ταίογς Ίογο {ο πο οχοᾶς, απᾶ πού {ο 

ιο ΒἰσΗί οἳ Μοδος ππεπέίοποθὰ ἵπ Ἐχοά. Π, 10. Ἔ]ο σοποτα] [ιοί ο Ιοανίης 

Ἐαγρί ἵς βγςέ φίαίοᾷ, απά ἴλοη 5οπιο ο ἴ]ιο ρατισι]ασ5 οοππεοξεά γη 16, 

 ῶλο ντα(Ἡ οἳ Πιο Ἰκίπσ” πιοδ ΡτοβαβΙγ α]ιιάος {ο (ο Ἰηδ Ἱπίογνίθυν Ῥο- 

Ώπεοει ΕΠαταοἩ απά Μοβο5 α5 τοοουπίέοά ἴπ Ἐχοά. χ. 28, χὶ. 8, Ἠιογο (ιο 

Κπα 15 ει ἡ ἵπ στοαί αησογ.Ὀ---Ἠε Καρί:” ορ]ουταίοᾶ, 45 ποιέω ἵ6 αδοᾷ 
Ίπ Το χχῇ. 19, απά 1 Οοἵ. χὶ, 94. 

91. Οαγίαϊι οκροδίίοῦ, Ῥοῦ]ι «ανν απά Ολνἰκίαν, Ἠαγα ππαἰη(αἰποᾶ 
1 
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36 νΙκίριο, ἘἩτοιρ] βαέἩ Ίο Ἱορί ἔο γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησε. Πίσ- 98 

Ῥα5ρονογ,απᾶ {ο βρτ]π]κ]ης οί Ῥ]οσά, τει πεποίηκε τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσ- 
Ἰεδέ ο ἐἶναί ἀορίτογοά (Ίο βγβί-Ῥοχη Άλυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ ὀλοδρεύων 

29 οι]ά {οπο] {ποπ. Ὦγ ΓαΠἴἩ {16 τὸ πρωτότοκα δίγῃ αὐτῶν. Πίστει διέ- 99 
Ῥα55οᾷ (τοις έλα Ἠοά σα αξ Ὦγ βησαν τὴν ἐρυθρὸν δάλασσαν ὡς διὰ 

ἀνγ ζαπά ; ννλΙοἩ {ο Ἐσγρίαης αδ- ἐπρᾶς, ἦς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπ- 

90 καγῖπς {ο 4ο, Ίπονο ἀπογγηοά. Ὦγ Ἅτιοι κατεπόθησαν. Ἠίστει τὸ τείχη 90 

{αι Ὠνο γνα]]ς οἱ Σοτῖο]ο {α]] ἄοννη, Ἱεριχὼ ἔπεσε, κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ 

αἴογ {Πεγ ππενο οοπιραβεοᾶ αἈοιέ Ἅἡμέρας ἨΠίστει 'Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ 8] 
9] 8ενεη ἆαγδ. ἩὮΥ {αι ἔἶλο Ἰατ]οί συναπώλετο τοῖς ἀπειδήσασι, δεξαµένη 

Ἠαμαῦ Ῥοτϊκηοά ποί φ(Ἡ {οπι {λαέ τοὺς κατασκόπους μετ’ εἰρήνης. Καὶ 85 

Ῥο]ονος ποῖ, ὪνπσἨ εἶο Ἰιαᾶ γουσῖνεᾶ 

92 ο Ρίο Ψέ] Ῥοασο. Απά ν]αῖ 

βΠαΙ] Τ ππους 6αγ ὃ {ου {1ο Εἴππο γνου]ά 
{αἱ πιο {ο {ε]] οἱ ἀἴάεοῃ, απά οὗ 
Ῥαγα]κ, απά ο) ΒΑΠΙΡΟΠ, απᾶ οὗ Σοαρ]ι- 
Όπαας ο Ώανιά αἶκο, απᾶά Ῥαπιις], 

τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ µε διηγού- 

µενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε 

καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφδάε, Δαυίὸ τε καὶ 

Όιαί Πα]λαὮ ννας 4η οητοτίαϊποτ ο {πανο]]οτς, α ᾖοδίεςς, απᾶ αι Ῥοί] ἴἶιο 

ἨΠεῦγοενν απᾶ (ἄτοσ]κ αἰ]ουν ἐ1ί5 (Γαηδ]α{ΊοἨ, ἔῑιο Ἰαίέου πόρνη Ῥοαΐης ἀοτῖνοςα {οι 

περνάω, {ο 8ο]], απᾶ ο {ογηχος Πο] {1οΠ1 Ἴπή, {ο {οοᾶ. Βιῦ (ιουσ]ι {λε ἄ.τοσ]ς 

γγογά ΤΠΑΥ Ἠανο Ομ ἀετίναίίοη, ἴπο Ἠερτανν τηαςύ Ὦο ἆγαννη {ποια αποίπατ 

τους, πτ, οἱ νίοἩ 16 15 {πο τοσι]αγ Ῥρατίϊαιριο. Της νγοτᾶ ἵπ 15 νατίοις 

{ουτης απά γηῃ αηχαος οοσατς αὈοαέ 190 ἄτπος ἵη {πο ΟΙά Τοδίαπιοηί, απά 

ΑΓ ναγ5 Πας {1ο 5οηςο Ἠογο αδδῖσηοας {ο 16: πὝΠογθας ία οί]ιαυ ἵ5 {ουπά οηΙγ {οιτ 

οἳ Άνο {ἴπ]ος, απᾶ Ἱπ (ια ]αΐοτ Ποβτονυ Ῥοο]κς. Ιπάσεά Ἱέ 15 Πχοτο ΡΤΟΡΕΤΙΥ 

ΟἸια]άθο. ἴπ Ῥοῦμ Ἡομτουν απά (τοσ] πξασο ἀθοῖᾶος ἵπ {ανοιιΓ οΓ {1ο σοπογα]]γ 

γοσθίναά πηδαπίπσ, Πατ]ού. ο ουγῖδ]ι α(]λοπέῖος {ο]]ουγεά ἴ]ιο ΟΠα]άσο Τατσιπη. 

Ῥιΐ ἵπ αἰ] ῬτοραβϊΠέγ, ἴἶιο (γαπβ]αίῖοη ἴΊογο σίνοπ αγο5ο {ΟΠ α ΨΙ5Η {ο 

τηα]κο {1ο αποοδίώγ οῇ Γανῖά φοπιεν]λαί ππογο τοδροεσίαβΡ]ο, απά {ῑίς ννας ἴπ 

ἁοοογάαπος γη παβοπα] Ῥτίάο. Ἴπο ΟἨτ]ρίίαη οοπηπηεηίαίοτ5 Πο Ίανο 

σίνοπ ἴ]ο 541Π6 νΙοΥΥ, 56Η {ο Ἰανο Ῥαεῃ Ἱπῃιοποσά ὮΥ α ἀοδίτο {ο νἰηάϊσαίο 

{γοπι ταρτοᾶοἩ {ο τποτα]. οματασίοτ ος ἴἶιο ὙγΟΠΙάΠ γηοδο ΕΗΙ{Π 15 Ἠοτο οἱ1]ο- 

σῖγοά. ἈῬαΐέ 6 5Ἰιοι]ά Ὦο οοηριάοτοᾶ ἶαί αἰίποισ] Ἱαμαρ τηαγ Ἠανο Όσεῃ 

ποξοά {ου Ίαν νἰοῖοις Πΐο, Ιέ ἆοοδ ποῦ {ο]ον λα 5ο ν΄α5 οοπ(ϊπαῖης {πα 

ΒΤΠ6 οοΥςο αἲ {Πο {ἶπιο οῇ ον τοσαϊνῖησ {πο δρῖο5: απά ΠΙΟΤΘΟΥΟΣ, (μαέ {1πθ 

ῥναῖδο οί Ίου {αίμα Ἱπ ἀος”5 Ρτοπηϊδος {ο 5οίί]ο 1ο Ἠούτοενυς ἴπ εν παίῖνα 

Ἰαμᾶ, ἆοαδ πο αΡΡΙΥ {ο Ἠον νο]ο Πίο οἳ οἸατασίογ, λαο 8Το ΙΙΠᾷΕΥ Ἡο 

οΡ]Ισα{1οπ {ο νϊπάϊοπίο Που οναοη βοπῃ ἀοσοῖς απιᾶ {α]κε]οσᾶ Ἱπ Ἠοτ οοπηνηΠῖ- 

ομ{1οπ. {ο νο Ίηθββοησους οῇ ο Ἰάπσ οἱ οτῖοιο δίαίοά Ἱπ 1 οδΗ. Ἱ, 4, 5. 

Ἔνιιο {αῑέ] ἵπ ἴπο ἀῑνίπο Ργοπιϊςο απἀ Ῥούγοτ 1ΠΥ Ῥο οοπιραάΡ]ο να τηο]ι 

Οιαί 15 οοηφταβ]ο. ΤΠο τοπηατ]ς 15 πιοδί ο5ροοϊα]]γ αρρ]ίοαΏ]ο ΤΠ έο ο856 

οϐ ΒΑΤΗΡΟΗ. Πῖς (πι 15 οπαϊποπ{]γ Ῥγαϊκονγογίγ απἆ {ο Ῥο Ἱπη]αίος : 5 

εαΏ]οσίῖοπ {ο ον]] Ῥα5δίοης {ο Ῥο Ρίάοά, ἀορ]ογοά απἀά οοπἀειηπαά. 

90-98. Το Ἱπείαποο οἱ Γι Ἠογο οπαπηεταίοά 4γο {ακεη {Ποπ {1 
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88 Σαμουὴλ, καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ 

πίστεως κατηγωγίσαντο βασιλείας, εἰρ- 

γάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγ- 

γελιῶν, ἕἔφραξαν στόµατα 

84 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόµατα 

λεόντων, 

µαχαίρας, ἐνεδυναμώδησαν ἀπὸ ἀσὺενέζ- 

ας, ἐγενήδησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, 

86 παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων' ἔλα- 

Όον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκ- 

ροὺς αὐτῶν" ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, 

οὐ προσδεξάµενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα 

86 κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν' ἕτεροι 

απά ο) πο Ῥγορλοί5: ὙΠο (πτουρ]ι ὁδ 

{α( εαράπεά Ἰάπράοπη», ντουρηί 
πἰρ]ίοοαςποςς, οῬρίαϊποἆ Ῥγοπ1ϊος, 

βίορρεᾶ {ια πιοαί]5 ο ΠοΠ5, 4ποποἩ- 4 
οἆ ἔλο νίο]εποςο ος τα, ε6οαρεά (ιο 
εσε οί {]ιο 5νγοτᾷ, οί οἳ ννεακηοςς 
νους πιαάο ΔίΤΟΠΡ, Ἰγαχες να]απέ ἵπ 

Βσλί, (αγποᾷ {ο ΒϊΡΕέ ιο αγπι]ος οξ 
θιο αεπς. λοπιοπ τοοεῖναά {(λαῖγ ὁδ 
ἀεαά ταῖδοᾷ {ο {ο ασαἴπ: απά οί]οις 
νγεγο {ογίαγσά, ποί αοοερίίπᾳ ἀε]ῖνει- 
απος; {Παί (Που παὶρ]ί ορίαϊΠ α Ῥοαέζος 
γοβυχγοσίίοἩπ:  Απαά οίπογβ Πας (τία] 96 

οἱ ογιμεύ πιος]ῖηρσς απᾶά 50οιΥΡΙΗΡΡΒ, 

Ύθα, ΠΙΟΥΘΟΥΟΥ, οἱ Ὀοπάς απἁ Ίπῃ- 

Ρτϊδοηπηεπί. ἜΠοαγ Ὕνετε βίοπεᾶ, ὁτ 

δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ µαστίγων πεῖραν ἔλα- 

97 βον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς' ἐλι- 

Ῥοο]κς ο{ {αάρσος απά Βαπιε], απά α]αδίοης ατα τηαᾶο {ο {αοί5 πατταίοᾶά ὮΥ 

πια Ιαΐοι Πϊδίοτίαπ5δ απᾶά Ῥτορβεί5, εχίεπάϊπςσ πιοδύ ῬτοβαβΙγ {ο πο Μασσα- 

Ῥθαη Ῥοτίοᾶ.---- Ὑτουσμί τἰσΠίαοιδηοςς :” 5 οαπ. Πατά]γ Όα τοδίτγὶοίεᾶ {ο 

Ἠνίης το]σίοιδΙγ» πηοδύ ῬτοβαΡΙγ 16 ΤησαΗ5, ΄ οῄοοίοά ἄοα” τὶσμίοοιι5 ριτ- 

Ῥο5ε5 ΡΥ ἀοινετίπς Πὶ5 ορργοβδοά Ῥοορίο απιᾷ ΙπβΙσίῖπς ριπ]κμπιοπό οἩ {εῖτ 

οποπηίος.------' Ῥίορροά ιο ππουίῃ5 οἱ Πομφ” ὅσο,, 566πη5 {ο Ἠαγο α εροσῖα] 

τοίοτεησθ {ο ΤΏαΠ. γΙ. 95, απά Π]. οἳ.---Τμο 961 νουςο Ῥτοβαβ]γ αἰ]αάος {ο 

Όιο τοςίοτα(ῖοι οῇ ἴο οΠϊ]άτοι πηοπϊοποᾶ ἵπ 1 Κίπσς χνῖῖι, 11-95 απᾶ 

ϱ ΚΙπες ἵν. ὃ0-ὢἹ 5 απά αἱ5ο {ο ἴο {πΙ{α] οοΠδίαπογ οἳ ἴο Ρρίοις /6ὖν5 

ἀπτίησ {ιο Ῥοτῖοᾶ οῇ ἴο Ῥεγ5οοιίίοηπ οῇ Απῑοσμιις: 56ο ὁ Μας, γἱ. νΙ. Ἱπ 

γἰ. 19, 98, τύµπανον, τοπάετοά Ίη {πο Ἐπσ]ίς]  (ουπηθηί,” ἶ5 πιοπέίοπεά α5 

4 Ἰηδίγατπσπύ οἱ ριπίκηπηθηί, {ο ὙΥΠΙΟΗ (πετο 8Θ6ΠΠ5 {ο Ῥο αηπ α]αδῖοη Ἠσγο 

Ίπ ἴμο νοτᾷ ἐτυμπανίσθησαν, νοτα ἰοτιατοᾷ οἵ Ὀθαίαοι {ο ἁσαίμ. ου 

Ἠορίηδοπ απά Ῥαδρονν. λθι ιο Ἰαΐίετ αι οἳ ἔο γουδο ϱΟΠΙραγο ραΓ- 

Ποι]ατ]γ ΥΠ. 9, «θμα]] ταῖο 5 πρ, ἀναστήσει, απίο ογογ]αςίίης Π{ο:. νου. 

14, “τοδυγτοςβίοη {ο Π{6 :” νου. 8, “ ρῖνο γοιι Π{ο ασα!π;” νου. 99, “Τ 1ηαγ 

γοροίνθ ἔἶιοο ασαϊη.---ᾱ Ῥοίίου τοςυτγοςῖοη :” (μα 15, ΒΑΥ 50116, αι ΤΘΡΙΥΥΟΟ- 

ΠοἨ {ο ογοτ]αδίῖπσ Παρρίποςς, απᾶ (Παγείοτο Ῥείίον (ιαπ (μαί τοβίοταθῖοη {ο 

{επηρογα] 1ο νο] 1ο ο,πδος5 το]αίοά Ἰηπ ιο Κἰπσς τοίον {ίο,. Βιέ πιοςί 

Ρτοῦαβ]γ ο Αροδί]ο τποαης {αί ιο Γαίατο σ]ογίοις τοδαγγοσβίοι Ὑγ]]ο]ι 

Ώιοςο Μαοσαβοαπ απά οί]ου πηατίγγ5 εχροοίεᾶ, ἵ5 ναςί]γ Ῥοίΐον ἴαῃ αἰΙ {ο 

Ῥτεροπέ Ἱπηπηπηϊέῖο5 απά οπ]ογπχοπί5 νλῖοα τηϊσλύ Ἠανο Ῥουι φοοατοά ὮΥ 

ἀἰξοροάίεπορ {ο {ιο ἀῑνίπο Ίανγ.--- Ππιρτϊκοητηθης: 5 ἵπ ἴο οπδο οΓ 

Μ]οαϊαλι, 1 Κίπσς αχῖϊ. 2Τ, απᾶ «)οτοπηίαἩ, χχχν!ϊ, 15-91, χχχν!Π, ϐ οὐ 5οα.---- 

αίοπαᾶ :.ᾱ ΟΟΠΗΠΠΟΠ πποᾷο ος οχοοιᾶίοη ο αποϊοπέ Ἠεβρτοινς. ον 

απ. Ιηδίαποϱ 56ο {Πο αοοοιπί οϐ ἴπο ἀθαίμ' οἱ ΖοοματίαὮ ἵπ 9 ΟἨτοῃ. χχὶν. 

1, ο9.--- βαν αδαπάον Τη τοβποπιοπέ ο{ ογασ]ίγ Ίναδ οΓίοη Ῥγας- 

επεα Ὦγ οαδίοτη ἀεδροί5, απά ἴογο ἵ5 4η οἷά ἰταδϊθίοπτ ναί Ιδαίαα ειβογοᾶ 

Ι 
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ΠΟΥ Ὕναγε ΒΑΝ αδΗπάσΥ, Ὑονο ὑδάσδησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν 

{επιρίος, ννογο 5]αἴη νέο βννογά: ἐν φόνῳ µαχαίρας ἀπέδανον: περιῆλδον. 

Ώου γγαπάεγεά αὐοιέ ἵπ βΠουρβκίηπ5 ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρµασιν, 

απά ροαἱδἰίης, Ῥοαΐπρ ἀοδίίαίο, αἴ- ὑστερούμενοι, αὈλιβόμενοι κακουχού- 
38 ΠΙοίεά, (ογππεπίοεά; (οἱ νΊοπι {]θ µενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ Κόσμος, ἐν 88 

ποτ] ναθ πού ψοσί]ιγ :) ἔογ νγαπ- ῥἐρημίαι πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ 

ἀογεά ἵη ἀοδοτίς, απἀ π πιοιηίαΙΠΒ, σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ 89 

απᾶ ἴἵπ ἄοηβδ απᾶ οανες οἱ {πο οαγ{]Ἡ. οὗτοι πάντες, µαρτυρηδέντες διὰ τῆς 

ὃ9 Απᾶ ἴπεςαο αἲΙ, Πανίης οὐίαϊπεά α 
6οοᾶ τοροτί {πτοαρ] Γαλ, γοοσῖνεά 

ἠπ5 Ῥατρατοις ἀθαίμ, Ιπβϊοίεά Ὦ} {ο οταν οὗ Μαπαφκεομ. Άοο ο βίῖπ 

Ματίγτ’ς Τα]οσιο νι Τγγρ]ιο, ΤΗΙτΙΡΥ”5 οἀἱδίοι, Ρ. 995, νι ποίος 17, 18. 

Τη ΟΟΠΙΤΩΟΠ ΨΠ(Η 8οπιο οἵ]εν {αίμους, Ἡο 5ροαΚκ5 οἱ α γοοᾶσοη 849’ Ῥοΐησ 

ἀφοά, νγΠΙοἩ, ἵπ Ἠΐ5 δια] ΤΠάΠΠΟΡ, 1ο γοσαγά5 α5 ἐγρίοα] ο ἐἶιο 60055. «) ογοΠ]θ 

85Ο ΠΠΘΗ{ΙΘΗΡ ἴ]πο 6αϊπο {γαςϊίοι.. Οοπηπησπί οἨ Ίκα, Ἱνῆ, 9, ἵπ Όροτα, Τοπι, 

Π. Οο]. 414, Ῥαι. Ματάσπαγ, Ῥατῖς 1104. γατα {οπιρίαά :.επῖεᾶ Ἱπ 

νατίος Ίναὖγ5. Ἠγρεταθίςς, Ῥοΐ] αποϊοπέ απά πποᾶρτπ, 5αρροδίησ ἐπί {ο Ῥο 

{οο η]]ά α {6ΥΠ {ο αοοοτά γι πο 5εγοτῖ(]ο5 τορτοβεπίεά ἵπ ιο οοη{οχί, 

πανο εοπ]οσίιτος γατῖοις τοπβῖπσς οχρτερεῖνο οἱ ὑογτίῇο ἀοαίμς, ρανοι]ατ]γ 

Ῥηγηῖης, ο τοοῖς {ον Πίο 15 γουγ Ίο (λαῦ {ον ἑοπιρίεά: ιο Ἰαέΐίοι 

Ροαΐης ἐπειράσθησαν απά {ιο {ΟΥΠ16Υ ἐπυράσθησαν. Ῥιέ ἴἶα γγεῖσ]ί οἱ 

δι{ΠοτΙίγ ἵπ {ανοιν οἳ ο τεοαϊνοᾶ τοπᾶϊης 15 ἀεοβίνο. Τ]ο εχίεγηα] ον]- 

ἆσιιοο ἶ5 ονοτ κ ο]ηλίης, απά πο ορ]οσίῖοι οἩ πιο υγεϊσηέ οὐη. Ὃο πησος ΟΠ 

Ἱηίοτηα] στουπάς, 1 οοπιρτεµεμάς ο νατῖους Ἰπᾶς απά ἆαστεος ο{ ααί 

απά {οιηρίαίοῦ, ὙγΠίο]ι παϊσ]έ ο Ῥνοδοπίες {ο Ίαγο ο 5οιἱ {οπα ἴο γασσεςὰ 

απά Ῥαϊπβα] Ῥαίμ οῇ ἀπγ.--- Τι ἀεδοτί απἀ πιοπηίαίης, απ. ἵπ ἆοπς5 απά 

ϱ.νος οἱ {ιο οατίι : Τμο ο.δες α]]ιάσᾶ {ο απο ἀοιρί]εςδς {Ίοςδο οὗ Ώανίά, 

Όιο ρτορ]εί5 παοη]οποά Ὦ} Οὐαα1αΠ, Ε]]αἨ απά οίμονς, 6ο 1 βαπι, χχΙ]. 1, 

χαχϊ]. 14 εἰ 5ο6ᾳ., αχῖν. ὃ, 1 Κϊπσς χνΠ, 4, 19, χὶχ. 9,  Μαο. νι. 11. 

99, 40. “ Ἔπο ρτοπιῖςε :”. ταδαπῖησ 1{5 {α]] αοοοπαρΙςΗΠθη 6. ΟΟΠΠΡρ. νου. 

19.--- Ῥτονϊιάεά : Ῥτοροτ]γ /]οοκεά οιί {ου Ῥείογο, ἵπ αληδίοηῦ, Τπο]ασ]ς 

(ππ]κς, {ο ἴο (.οβρο] Ῥίαπ οἱ τοδετηρίίοα Ἠανίης Ῥοση Ῥοίογο ἀαίογιπ]πθᾶ 

Ἱπ {πο ἀῑνίπο τηῖπα.---- Τπαί νου νηιοιέ ας Που]ᾶ ποῦ Ῥο ππαᾶα Ρογ/οοί : 

Χωρὶς ἡμῶν' αρατί βοτη, ου Ἱπάερεπάσπ!Ιγ οἱ 5. Πα]]αί Ἰηπΐου5 ΕΡοπι Ειῖς 

(οχί, πας ὅ ἴἶλο αποϊοπέ ϱαἶηί5 ἀἷᾷ Ῥα55 ΙἹπίο α δίαίο ο 5ἱαορ π] ιο οοτηίπς 

οῇ ΟἨτ]ςέ, απ επαί ΟἨ]ίαη5 γΥΆο {Πογ ἀῑο ἄο Ιπιπιοβιαίο]γ ρα»5 Ιπῖο Ἱαρ- 

Ρΐπε55 απᾶ 5]οτγ. Τ]ο (ίπσ (πογοίονο,”. Θ4Υ5 Ίο, «ἐξ νο Ίανο γγηίο]ι 15 

Ῥοΐέον να νηαί ου Ἰαά, οπηποῦ ΡοββίὈ]γ ο αΠΥ οἴμαοι ἴπαπ οι Ῥοΐηπς 

γοσεϊνεά Ἱπίο Ίεανεη απά Ιπίο πο οπ]ογπηοπί οἱ ἀοά Ὀππιεκίαίεή προη οι 

Ἰοανίης Ομ νγοτ]ά.”.  Ἴοδο ποίοι5 απο {ουμᾶσα οἩἨ. ἃ. ΠΙΙΞΑΡΡΓΟΠΘΗΦΙΟΠ 

οῇ οεγίαῖη {οχίς ἵπ έμο Ο]ά Τορίαιηοπί, απ οἳ ἴο παίατο απά ἄαστοο οῇ {ια 

Ῥογ[οσοίοή Ίοιο 5ΡοΚοἩ οἱ. Ῥονοτα] οἳ ο [αίπου5 οεχρουιπᾶ {1ο {οχί οἱ Ῥού- 

{οοί Παρρίηοςς Ἠογοαίιογ. μας ΤΠεοάογοί ἵη Ἰοο, 6οππραγο5 {πο Αροςε)5 
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πίστεως, οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐἔπαγ- πο ἴια Ῥτοπιςαο; (οά Ἠανίης Ῥχο- 40 
40 γελίαν, τοῦ Ψεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν νὶ]ὰσεᾷ 5οπιο Ὠοίέος έἶίπς {ος 5, έἶιαί 

τι προβλεφαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν Ί1εγ νζλοαέ α5 «Ποι]ά ποξ Ὦε πιαάα 

τελειωθῶσι. Ῥοτ{εοί. 

τορτοβοΠ{α4ΙΟΠ {9 ἃ οοπ{οί, ἴο οαγ]ίο νἱοίου ποῦ Ῥοΐπο ογονηοᾷ Ὦδίοτο (ια 

Ἰαΐογ, απά ποπο ΠΟΠ] ἴο σατηος αγο επίτε]γ οπάσᾶ, ν]οη αἰ] ατο ἑοσεί]ος 

Ρτοσ]αίπιοά «οπᾳιιετους.”. Το ιο 5απιο Ρµτρο5ο Τμοορ]γ]ασί,Ε Οµηγβοδίοπα 

8ἱ50 βΡοααΚ5 οῇ ἴ]ο οἷά ἀερατίοά γγοτηιίος πο οπ]ογίης Ῥογίεοῦ Παρρίποςς 

υπ] Οµηἱςίαης ἆο, απά τορτοδοηί5 ΑΡταβατη απᾶ Ῥα] α5 γγαϊεπσ {ου (οίν 

Ροτέεσθῖοη απά α]ϊπηαίο γοννατᾶ.[ Βιέ Ελὶ οπηποῦ Ῥο (1ο αι]ιο”5 τηραπῖπς, 

Ἠε ἆοος ποί τείο {ο α]ίτηαίο Παρρίπεςς αἴἴογ {ιο ταδιγγδσῖοη, {ος (οι α]] 

818 ΙΠ {Πο 50πΠ16 σεΠογα| οἴγοιπηδίαποος, απ νο ἴπ πο Ῥοΐΐατ (Ίλαπ {Π6Υ; ποτ 

{ο Ιπππααϊαίο Παρρίπος» α[ίον ἆθαίμ, {ο οεἴίπαοι {Παίγβ γγας Ῥοΐοτο ογ5 ΟΥ 

Ῥοῦι αγο {οσείμογ, απά ἵπ ποΠ]οΓ ϱ.5ο ας αγ (λίπσ Ῥοίίοτ Ῥθοι ργονῖᾶσα 

{ος ας. Ἔμο Ῥογ[εοίίοι 8ΡΟΚΕΠ οΓ τε]αίος {ο ιο ναςί φιροτίοτίίγ οϐ ια 

(.οβρε] ἀἱδρεησαίϊοι οΥΟΥ έἶοβο Ῥγοσεάϊηςσ. ΤΠ ἶ5 (ιο οπ]γ πηραπῖησ ἴ]λαί 

Ματπποπίζε5 (ιο 15ο οἳ Ρρεγίεοῦ απά Ῥογ[εσθίοη (πγοισ]οιέ {ο ορῖςί]ο, 

Οοπυρ. κ. 1, Ιχ. 9, νΕ]. 6. Ἡαπηπιοπά σἶναοῬ π σεηογα] {ἔἶο 5αΠ1ο γίθη : 

ἅ ᾳοά Μανίης τοογναᾶ {ου Όιο ΟἨγὶκίαπ «τοῇ 6ΟΠ16 ΡοΓ{ΟΓΠΙΔΠΟΘ ΟΡ Ρτοτη- 

6ο, Ψλίο Ίο Πας πο αΠοτάεά ἴἶοφο {οΥπ1οΥ.. ΕΥ (ῖς 16 ἶ5 αρρατοπέ (ιαί 

οἴοτπα] Ὀ]ϊςς Ἱπ αποίµοτ νψοτ]ά να ποῦ ἴἶιο πιαίίοτ οἱ ]ς Ρτοπςο, ΙΓ τς 

ν/οτο 5αρροδοά {ο Ῥο πιο, 45 5ΟΠΠ6 ναϊπ]γ οοποοΐνο, μαέ ἔἶιοςο ἐλλαί ἀῑοᾶ 

Ῥοΐοτο (Ἠπὶςέ ἀῑά ποῦ ουίαΙη ἐλεῖν Ῥ]]5ς 611] αἴνον Οτὶςί 5 τοφιγγοοίίοι, γο ἵέ 

η] Ὦο αοκπον]εάσεά Ὦγ αἰΙ ναί που νοι τεσεἰνοἆ ἵε, απᾶ πο Τε νγ]] 

{ο]]ονν Εῑαί {ιο ΟἨτ]ρίῖαη5 Παά πο αΠγ αἀναπίασο οϐ (ἶποπα (ας ]ϊνος Ῥοίοτς, 

ἵη ἴμαί τεδροσί, ἴΠο5ο ορίαἰπίης {1ο Ἠ]ΐ56 α5 500Η. ΟΥ 8ΟΟΠΟΥ {Πα {1ογ. Τε 

{ο]]ονγς ναί ιο Ῥοίίος Οπσ να 5οτηθιγμαξ Υγίο] {ο ΟἨτ]κίαπς αἰοι]ά 

οΠ]ΟΥ ἵπ θ1ἱ5 {ο νας αἱξο 6αρα1 ἵπ ]ου Ἔμορο γιο γοίον ιο ρον/οςξῖοη 

5Ροεπ οἩ {ο ἴιο σ]οἩγ ο 5ου] απά Ῥοάγ πο {1ογ 5]α]] ο Ἰογοαβίου 

υπ](οᾷ πηϊκέακο ἴἶιο Αροςέ]ο”5 πιοαηίης: {ου Τη Ελίς τοβροοῦ Ὑγο Ἠανο 1ο 51ρθ- 

τἱογ]έγ ονος ἴἶο ρα(γίατοἩ5. Ἠ[δ οοπαρασίδοη το]αίες ποῦ {ο έἶιο οοπά {οι ος 

ιο ἀοαὰ Ῥιέ οἳ ἴῑιο Πνίης, (ο ἴιο κίαίο οῇ ἴιο οἈατο] γγ]ίοὮ γγας ναςί]γ 

Ῥοΐίοτ απά πποτο Ῥοτίοςῦ ππάοτ {πο ΟἨγίδίαη ἀεροηξαίίοη απ Ῥοίοτο, 

Μιοβ οἳ ἄιο 5αρροςεᾷ οὐφοιπίέγ οϐ Εῑ {οχί ἶ5 τοπιογοά Ὦγ Κεορίησ ἵη 

πηϊπᾶ {ιο φοτιρίηταἰ τοργοςοηία/{ἶοη, ιαί 1ο αποϊθηί δα]ηές ς{1]] ]ῖνο απἆ {ουπι 

9Π6 6ΟπΙρΠΥ ΙΙ α5 οἨ δατίΠ, α5 ἶ5 οχργος»]γ εἰαίοά ἵῃ ιο ποχί οἸμαρίοτ, 

απά λαί Ῥοίμ ρατῖθς ΠΟΥ/ 6ΠΙΟΥ {πο βίαΐο ο{ Ρογίοσίίοη τοίογτος {ο, αἰέοιισ]ι 

οἱ οοιγ5ο Ἱπ ἀϊβοτοπί ἆαστοςς απά Ὦγ ἀϊβεγοπέ ΙΠΠΊσΥς απά πηθίλοᾶς οἳ 
οοτηταπ]σα{1οη. 

” Τοπι. ΠΠ. Ρ. 453. Ἐ Ἠοπι, ἵῃ Ἠοῦ. αχν!Π, Όρετα, Τοπ. ΧΙ. Ρ. 905, 

4 Τοπι. Π. Ρ. 744. 8 Οπ/1αί Βαοτῖ, Τοπι. γ]]. . Π, Ρ. 1180, 
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ΧΙΙ. 

ΟοΟοΜΜΕΝΤΑΕΥΣ ΟΝ ΤΗΕ 

οὈμδι Τνον Ὅττ 

ΟΗΑΡ. ΧΠ. ΧΙΙ. 

ἘΧΗΟΕΒΤΑΤΙΟΝΒ ΤΟ ΡΕΒΒΒΥΕΒΑΝΟΕ ΑΝΡ ΟΤΗΕΗΒ ΟΗΠΗΒΙΡΤΙΑΝ ΥΙΕΤΤΟΕΡΒ: 

ΟΟΝΟΙΞΤΒΙΟΝ. 

Ἰιογείουε, 5αείπρ Ὑγα 45ο αΓθ 
εοπιραβδεά αΌοιπί πίἩ 5ο βρτεαί α 
ε]οιά οἱ νΙίηοβ»οΒ, Ιοί τι5 Ίαγ αδῖάε 

ενειγ πεϊσηί, απἆ ἴ]α εἶπ νο] 
ἀοί] 5ο εαβῖ]γ Ὀεδεί 15, απά Ἰεί τις 
τάΏ γι Ῥαΐίεποο {ο ταςο {λαί 15 
βεί Ῥείογε 5, Ιοοκίπς απίο ᾖεδαβ 
Ώιο ααί]λοχ απά ΒπΠΙδηου οἱ οι {1 

νο, {ΟΥ {ια 197 (ναί ννας δεί Ῥοΐογα 

Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ΧΙ. 

ἔχοντες περικείµενον ἡμῖν νέφος µαρ- 

τύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν 

εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, ὃν ὑπομονῆς 

τρέχωµεν τὸν προκείµενον ἡμῖν ἀγῶνα, 

ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν 

καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς πρυο- 

κειµένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρύόν, 

αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ 

9 

Ἠϊπι, οπάιγοἆ {ο 61055, ἀορρίδίης 

ἴλο 5Ἡαπιο, απᾶ 15 δοὲ ἀοππ αἲ ἴλα 

ΟµΑ5. χι. 1, 2. ἵη ἴῑο βγοῦ νουςος οἱ είς ομαρίοτ ο Ιαησπασο ἶ5 ασοπἰ»ίῖς, 

--«ε]οιιά :” α οΟΠΊΠΠΟΠ Πσιτο {ου τη](πάο. εο Ἴξα. Ἰχ. 8, απᾶ πο (πτοοκ 

απά 1,4 Ῥαδδασος΄ αιοίοᾷ Ὦγ. βέπανί,--- ΥΝ οἶραί ϱ νλαῦ παϊσ]έ Ἱπιροάο 

Ώιο τασσι”5 Ῥτοσγθβς.----' ΕαδΙΙΥ Ῥεδοί :”Πέογα]]γ, τοεζῖ οἳ βιγουταῦ]γ οὔγοιμι- 

φἰίαπσεᾶ,. πο τοαᾶοτ Ίπαγ βπά γατίοις5 απά ααπάαπί Ἰοατηίπσ το]αίίης {ο 

Εής νγοτᾶ ἵπ Τ]ο]αο]κι---' Πουζῖπσ ιπίο :” ΡτοροτΙγ, {οοὕπιρ 5ίεαά/αδίζψ {ον οἳ 

Ἰοολίιφ σπα Γγοηη αἰ] ορροδίης οὐ]εσίς απ ΙΠ{ογο»ί5 {ο οδι5.---'' Το απίμου 

[π Π, 10, 6ο 6απ1ο Ἰνοτά ἵ5 τοπάστος “' οαρίαίη,” απᾶ ἵπ Αοἲς ΠΠ], 15, « ρτίηορ,”” 

Ίσψιις ἵς φαῖᾶ {ο ο ' ἴ1ο αιίοτ απᾶ Ππίκμου οῇ ἴἶιο Γι Ῥεσσαδο 16 οτ]σ]- 

παίοᾶ υγ] απιᾶ ἵ5 Ῥτοισ]ί {ο Ροτ[εοίίοι Ὦ} ήτα. Επί Ἠοτο τηαΥ 6ΟΙΠΡΥΘ- 

Ἰοπά Ῥοί]λ (ιο βγβίοτη απᾶά ο Ρτποῖρ]ο ἵπ πο παπά οἳ {ο Ῥο]ίενοτ.--- 

Κεκάδικεν 15 Ργο[οναῦ]ο {ο ιο οοΙΠΙΠΟΠ τοβάίπσ ἐκάδισεν: 16 ΤπθαΏ5 Ἠαίλ 

φοῦ ἀονΠ, απά Ἱππρ]θς οοπθΙπήαηοθ. 

9-11. “«Οοπίταᾶϊοίίοη :” μα ἶ9, ορροβϊθίοη.-----' ΝΤΥ 5οπ,” ὅσο.  εε Βτου. 

Π, 11, 19, « Οµαφήκοπιεπί:. Ῥοίίου, ἀἰδοίρ[ήπα, 16 ἵδ οοπποσίοά γι 5οη- 

οΠ{Ρ, απᾶ ἵ5 α Ῥτουί ο/αΠεοίίοη. Τμο Αρορί]ο ἆοος πο π]οσΠ, γ/αί βοτί οἳ 

α 50Η ἶ5 Πο ν/οτη ἴἶιο {αίμον ἆοες πο ἀἰςαῖρ]πο  Ῥαΐ (Ίογο 5 1ο {γιο 8ΟΠ 

πο 15 πο, ὮΥ α- νο απά Ἰπάίσίους {αΐμου, φαβ]οσίοά {ο ἀῑδαῖρμπο: {πο 

Π]οσ]θϊτηαίο, ἴπα δαρρορϊιίους, απᾶ φραγίοις, ἴπο οοπιραταΜἴνε]γ αποαγεὰ {οΥ, 

ἴ6 ιηάϊκο]ρ]ηοςᾶ,----εἶτα μέν, ἴποι Ἱπᾶοσά: πιοπηϊης, {Πο αἱδο.--- Εαΐμοι ο 

οἳγ Πορ]: Το τοίοτοποο 15 {ο Νάπα, χνὶ, 22, ἴμο αοᾶ ος ἴμα ϱρὶτῖῖς οΕ 

α]] βοςμ.”. Τε 15 πού Ἱπιοπᾶοᾶ {ο ἱπέπηαίο οἴίπον ἵπ πο Ῥοπίαίεπςὴ οἳ ἵπ (ο 

ορῖςί]ο {αί ἄοά ἵ5 ποί ιο {λί]οΥ αἱ5ο οἱ οι Ποςι οἳ Ῥοάϊος; Τό {ο ἆο- 
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σασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκύτα Έοχ οοπρίἆος Ἠϊπι ας οπάιτοᾶά 5αο] ὃ 

ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς αὑτὸν ἀντι οοπίτααϊοξῖοη οξ ΙΠΠΟΥΣ αφαἴηδί Ε1πι- 

λογίαν, ἵνα μὴ κάµητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν 8618, Ἰεδέ Υε Ὁε πγοατ]οᾶ απά {αῑπί 1π 

ἐκλυόμενοι. γοαχ πι]ηᾖς. 
Οὕπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε Ύε Πανεποί γείτγεκὶσίοᾷ ππίοῬ]οοά, 4 

πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι" καὶ αϊνῖης αφαἰποί εἶπ. Απά Ὑε Ἠανο ὅ 

ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν 1οτβοίζεη ἔπο οχ]οτίαίίοἩπ νο] 

ὡς υἱοῖς διαλέγεται" υἱέ µου, μὴ ὀλιγώ- βροακοί] ππίο γοι α5 ππίο οή]άτεπ, 

ρει παιδείας κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ ΜΥ κο, ἀοβρῖςο ποί ἴ]οι {λα οἶναδ- 

αὐτοῦ ἐλεγχόμενος" ὃν γὰρ ἀγαπᾷ (οπίηςσ οἱ ἴιο Τιονᾶ, που {από γνμοι 

κύριος, παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα Έιοι. ατί τεὈυκοά οἱ Πα: {ου ϐ 

νἱόν, ὃν παραδέχεται. ἩΒϊ παιδείαν νοπι {ο Ποτά Ἰουεί] Ίιο ο]αδίοι- 

ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ 8], απᾶ 5οοιχᾳοίλ ου6τγ 8οΠ Ἠνοπη 
Θεός: τίς γάρ ἐστιν υἱός, ὃν οὐ παι- Τε τοσοϊνείμ. γε οπάατε ολαδίοι- 
δεύει πατήρ; Εὲ δὲ χωρίς ἐστε παι- Ιπα, ἄοά ἀεα]οίλ νΙθι γοα ας νι 

δείας, ἦς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα 8ΟΠ5; {ου Ὑμαί 5οη 15 ο ΨΠΟΠΙ ιο 

νόδοι ἐστὲ Καὶ οὐχ υἱοί. Εΐτα τοὺς μὲν {πίιοτ οἸαδίοπείἩ ποε» Βυίέ 1 το 8 
τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παι- Ὦο πιέποαέ οπαδάδεπιοπί, πὝΠεγθοΓ 

αἲ] ατα ῬατίαΚκοτς, ἴοπ αγο Ὑο Ῥα85- 
ἑατᾶς, απἆ πο 8οΠ5. Ἐπγί]σγπιογο, 9 

ποίθ ἴλα γαςί 5αροτίογΙγ οἳ {πο αρίτιαα] Ῥατό {ο ἴἶιο οογροτεα!, απά ἐἶαί 

Όιο {οτπιοτ ἶ5 ο5ρεοΙα]]γ ἴἶιο ορ]οοί οἳ ἀῑνίπο σ.πο. Τῃαί Ίο Ἠα5 απΥ τοσαγά 

έο ΡΗγκιο]οσίσα] ο Ρδγοπο]οσίοα] ιοοτῖος Ῥοσίης ον (γαάποϊαπίδπη 9Υ 668- 

Εοπΐστα, 15 ΥΠΟΙΙΥ Ἱπιρτοραβ]ο.---Δοκεῖ, « δεοπηείῃ :” 56ο ο ἵν. 1. 

19. 'Ῥαοπσί]μοπ (ο τε]αχοά αγΠάς απᾶ ιο οπ{οερ]οεᾷ Κοος.---ἷέ ἵ5 οἱ 

Πέέ]ο οοΏ5εασποθ Ὑπείμεν {ο Πσιτο ἵ5 ἔα]κοῃ, α5 50ΟΠ16 οοιηπηθπία{οῦ5 {ΠίΠΙ, 

{γοπα ρισι]]δί5: ος α5 οίμου», Πόπη τασςῦ5. ο ΤΠ αρ, ἀνορθώσατε, ἵ5 αγ- 

Ῥτορνίαίο 1η εἴί]οι 5ο. Έτοροτ]γ Τ6 ΤΠΘΑΠ5, ρἶαοε εγεεί αφαῖπ; Ὀπή ποτε 1έ 

ἶδ πδος ΤΠ {1ο 56η5ο ο{ δέποπφί]οπ.---- Φταϊσηί ϱ Τηϊς ἵς ιο ππδαπῖησ ΟΓ {]ιο 

οτ]σῖπα], υηίοῖ Ἱονγανεν οοπιργε]μαιᾶς {πο Ἱάθα οἳ Ἰονε]. η α 5ααἰσιέ απᾶ 

Ιευα] ραίἩι (ιο Ίαπιο οΥ γγοαἷς ἵπ Ἠπηῦ γγοι]ά Ῥο ιο Ίο5ς Π]κο]γ {ο 511 οἳ {111 ου 

Ῥο (πγηοᾷ αδίἀο. Ῥοιπο Ἠανο Παη5]αίοᾷ ἐκτραπῇ, Ῥο ἀῑδιοσαίσά, (Βέπατέ, 

« ργαίπας, Ψτοηο]ιος,”) ἵπ ογάσγ {ο Ῥγοδογνο ἔἶιο βσανο. ΕΒιαΐ 5ο] τ]οίοτ]- 

οαἱ πὶοσίγ ἵ5 ΠΠΠΘΟΘΑΦΑΥΥ. [π 6ΟΠΙΠΊΟΠ Ι( πηοδέ ο έπο Ῥρ]οα] ντο», 

Ώια απ{Ποχ της {Πο βσιατο απά Όλο Ἠίπσ εἰση]βοά Ιπίο θαο]ι οἴ]ογ. 

16. “ Ἠοοί οἱ ΡΙάοτγπο»ς, ου Ῥϊέίαν τοού. Τη ιο Βἱρ]ο, του, 5αζ]κου, Ρ]αηέ, 

αρτοιί, Ώγαπο, ἐν]ς, αγο νγογᾷς ο {Πο 8αππο σοπογα] Ἱππροτί, απά (Π6γ ΊἸπθαη, 

Ῥτοάισίίοη. πα Ίάεα ἴἶιαί γοοί πηθέ Ιπά]οαίο δοιγεε ἵ5 α παϊφίακα. 1 ἶ5 

ο{ἵοπ τιδοά α5 α ρατί {ΟΥ Πιο πηο]ο. 1π Ἠον. κκ, 16, ἴἶιο ένο νγονᾶς « τουῦ 

απά οββρεῖηρ,) οχρτο5» Ργοοῖδο]γ (ο 8απηο {λίης, ΠΑΙΙΘΙΥ, ἀρεοσπάαπέ; αἰ- 

θιοισΏ εἰοᾳποπί ῬγοαοΠευ5 απά Ῥορα]αγ ουπηπηθηία{ου5 Ἰανο Ιπίογτος {Πογθ- 

{τοπα ους Τιοτά”5 αυτί απιᾶ ἠηιαπέη. Ἱπ Ὠοιί. χχὶκ. 18, ο Ἠανο έα 

γοοί ελαί Ῥεαγοίῃ σα]] απιά πνοττηνγοος,” {ος α ν/]ο]κοὰ απά Ιάοἱαίτοις ῬΕΓδο: 
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πνο Ἰανο Ἰιαά {αΐ]ους οἱ οἳσ ΒοβἩ, 

πν]λΙοἩ οογγοείοά 15; απά Νε ϱανο 

οΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ον ΤΗΕ 

δευτάς, καὶ ἐνετρεπόμεθα" οὐ πολλῷ 

μᾶλλον ὑποταγησόμεῦα τῷ πατρὶ τῶν 

ἔλοπι Υονογοποο: ια] πνο ποῖ ΠΠΠΟὮ πνευμάτων, Καὶ ζήσομεν; Οἱ μὲν γὼρ 10 

χαΐ]ιος Ὄο ἵπ »π]οοίΙο {ο {ιο Ἐαίλος πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ ὁοκοῦν 

10 οἱ Βριγί{5, απά ]1νεξ Έὺος Ίλεγ νογ- αὐτοῖς ἐπαίδευον: ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον, 

Ἡγ {ος α {ουν ἆαγ5 ο]αδίοπεςἆ 15 αἲἴος εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 
Όνεῖν ονπ Ῥ]οαβιτο; Ὀπί Ὦε {ο οµγ ἸἨΠᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ 11 
Ῥτοβί {ια 1σο παρηίέ ο Ῥρατίακοι5 ὀοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλὰ λύπης" ὕστερον 

11 οἱ Ἠῖ5 Πο]ποβς. ἈΝον πο οΠαδίοηῖπςσ δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δὲ αὐτῆς γεγ- 

{ον {]ιαο Ῥτεδοηί 5οοπιοίἩ {ο Ὦο Ίοψοιδ, υμνασμµένοις ἀποδίδωσι δικαιοσύνης. Διὸ 13 
Ῥαΐ ϱτίονοι5: πενοτίλο]ο5», α[ἴεγ- τὰς παρειµένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελν- 

νατὰ 1 γιο]άσί] ο ΡεαοεαΡ]ο Επί µένα γόνατα ἀνορθώσατε, καὶ τροχιὰς 18 

οετιρ]ίοοιθηοςς απίο ἔποτη νυἨίολ απο ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ 

12 εχοτοῖρεὰ {ιογοῦγ. ἸΠεχείοτο Πί τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαὺῇ δὲ μᾶλλον. 

πρ {ο Ἠαπάς νο] Ἰαπς ἆονη, απά ἍΕἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ τὸν 14 

19 ιο {ερ]ο Ίκποσ»: απά πια] »ίταϊσηί ἁγιασμόν, οὖ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν 

ραΐἩς {ον γοιχ {οεῖ, ]οδ ναί ν.ἩΙο 
15 Ίαπιο ο {πγποᾶ οαξ ο {πο 'ναγ; ι. 

14 Ῥαΐέ ]οί 1ὲ ταί]ον ο Ἰαεα]εά. Εο]]ον 

Ῥοσςς γη] αἱ] ιο, απᾶ ἨΠο]ποςς, 

υπ]λοας νἨῖε]ι πο παπα. θ]ια]] 5εε πε 

απᾶ ἵπ 1 λίασο, 1. 10, Αποσμας ἵ5 οα]]οᾶ « α νη]οκαά γοοί. Τ]οδο Ρρᾶβ5ασο8 

αγο απα]οσοις {ο Όλο ἴοχί. Τ]ο 5απιο {ογη, 35 α Πσιγα, ἵη ἴμο 8εηςο οἱ οῇ- 

αρτίησ, Ργοδιοίίοπ, ἶ5 α5οᾷ οϐ ΟἨπίςζ. Ἀοο Ίδα. 1. 2, - ἃ γουί ουῦ ος ο ἆτγ 

σνοιπᾶ ;”.Ἐσσ]ας. χ]νίῖ. 99, “α γουί ππίο Ὠαν]ά.” 

16. “ Οπο ππουβδοὶ οῇ πιθαξ:. Ἠαίμεν οπθ τησα], ος {ροᾷΐπσ. ΜαπΥ 

οοιηπιοπέα{ου» Ίανο αβϊγιηθᾶ, Ενας Έδαια ἵς Άογο οα]]οᾶ « Ργοίαπο, Ῥευαυςο 1η 

φο]]ίπο ὶς Ῥγ]εϊσαέ, Ίο Ῥατίοᾷ νη(] ἔ]ο 5αογεὰ Ρηϊνῖ]εσος ο (ἶιο Ῥτεδί]γ 

οβῖσο: αβδαπηίησ Οιαί {οςο Ίγουο  ραγῦ οἱ ἴλο τὶσΗίς οἳ έ]λο εἰάεσί σοι, Ῥαΐ 

Ες οππιιοῦ Ὦο Ῥτονος.  Ῥτουσάσοπορ οΥ6Υ ἴἶιο γοιησοτ Ῥγοί]ετ5, απᾶ 

4οιῬ]ο Ρογίίοι οῇ ἔπο ρα(πιοπ]αὶ οδίαΐο, αρροτίαἰπος {ο Όπα Πγοί-ρογη. 9ρο 

σι. χὶὶκ. 8. 4, οι. καὶ. 11, απά 1 Οπτοι. ν. 1,9. ἜΤ]ο Οµα]άοο ΤαγσιΠη οἨ 

Ειο βγςῦ {οχί ἀοος Ἱπάσσά, οοππργομοπά ο ρτϊοδί]γ αιθλοτΙίγ 35 ἃ ρατί ος 

Ποιοι)» τίσηίς οἳ ρηπιοσοπίέαγο.. Απά ἵπ Ἐχος, χχὶν. ὅ, ὲ οχρ]αῖῃς “γουπς 

ΤΩΘΗ”. ὮΥ Π/9.ΡΟΥΛ, απ 5ο 40 «{ατοβὶ απά ΑΡοπ Ένας απά ἨΒ]5]ιορ Εοαῦδο 

«.γ5 {1ου νους 5ο ὁ ψέοιέ αποδίοπ.”δ. Βαῦ ιο Ῥορίπασίηί, Ψα]σαίο, Ἀγτ- 

ἴπο, απᾶ Βαπιατίίαη Ῥοπίαίοιο], τοίαῖη {ο Ῥτορογ τπθαπίης οὗ Πιο ἨΠευτεν, 

“4ο πιο; Ἀπά Όιοτο 15 πο ονἰάσποο γηίοι οπαῦ]ο5 19 {ο ἀείογπιῖπο 

Ἠν]οί]ογ {1ογ Ίνογο ο]άοδίδοης ος ποί. 116 οοα]4 Ῥο 5πονηα Ειαῖ ία Ῥτϊε5γ 

οβιοο οοπςεϊέαίοά α Ρατ οἱ ιο Ῥϊννίσαί, Ἐραυῦς Ῥεΐπς οα]]οᾷ α Ρτο/αηο 

Ροΐδοπ. {ου (μας Ρατίης ν 16, γγου]ά ο οοπγ5ο Ῥα οεατ]γ εχρ[οαβ]ο. 

Βιί ή 15 ἴἶιο νουγ Ροϊπί {ο Ῥο Ῥγονοά. Τμο ορίθιοί γγου]ά Ὄε εαπα]1γ 

Ρνορον, ἵ{, ἵπ ο]]ίπσ Πς Ὀἱνμτίσ]έ, Ἠὔδαι απ απάοποᾶ ιο ποποιγ οὗ Ῥεσοπαίπςσ 

3 Οπ {6 Οτεθά, Απίι Πῑ., Απά ἵη δάδαβ ΟµΕίδί, Ῥ. 90, σι ἘάΙΙ, Ώοπά. 1685, Γοἱ. 



ΕΡΙΡΘΤΙΕ το ΤΗΕ ΠΕΡΕΕΥΝΡ. 

16 κύριον’ ἐπισκοποῦντες, µή τις ὑστερῶν 

ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ δεοῦ, µή τις ῥίζα 

πικρίας ὄἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ διὼ 

16 ταύτης μιανθῶσι πολλοὶ, µή τις πόρνος 

ἢ βέβηλος ὡς ᾿Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως 

17 μιᾶς ἀπέδοτο τὰ πρωτοτόκια αὑτοῦ. Ἴσ- 

τε γάρ, ὅτι καὶ μετέπειτα δέλων Κληρο- 

νομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσδη: 

µετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρε, καϊπερ 

169 

Τιοτά : Ἰοοκίπσ ἀῃσεπί]γ Ἱεδί απγ 16 
παἩ {α1] οἱ ιο στασε οἱ ἄοά; Ἰεςί 
αΠΥ τοοῦ ο Ἠέρτηοςς ρηϊησίης αρ 

ἄουδ]ε γοι, απἀ (ΊχενοὮγ ΙΠΔΠΥ Ῥο 

ἀοβ]οᾶ:; Ιεδὲ ἴλογε δε απγ {ογηϊσαίος, 16 

οτ ΡγοίαΠθ Ῥούδο!, α5 Τδαα, 1ο ΟΥ 
οπ6. ΠΠΟΥΞΟ] οἱ ππθαί φο]ά Ἠ5. Εἱνί]ι- 
τίσΕέ. Έον γο Ἰκπονύ Ἠουυ ναί αίου- 17 
ννατᾶ, πἨθ Ίο πγοι]ά Ἱανο ΙπΠον1{οά 

ιο ὈῬ]ορβπσ, Ία Ίνας τοε]οσίοᾶ: {ο 

ὕιο Ργοσοπίίου οἱ {ο Ῥτοπιϊκοἆ αἶνοι οἱ ερἰγίια]. Πίο, 5αρροςοᾶ, Νοί]λοτ 

τισΏί]γ οἵ πο, {ο Ῥο]οπς {ο ἴἶο ΒηςίῬογη. ΤΗϊς υνοι]ά Ῥο φ(βοῖοπέ ον]- 

ἄοπες οἱ ρτοβιΙ(γ.---Τ]α 1άθα {ας Ώρα οοι]ά ο ἵπ ἆαπσοτ οϐ ἀοαί[ίι {ου 

πναπί οῇ {οοά ἵπ Ἠΐ5 [πίον’ς Ίοιςα 15 Ῥτοροδίογοις. ἨΗ]5 Ἰβησιασο ἶ5 οῇ ἠιαί 

οχίτανασαπί Ἠγρετρο]ίο Ἰπά, Ὕνπίο οοι]ά ο οσζαδἰοποᾷ ὮΥ ποίμίης 1988 

Έναν α νολοπιεηί ἀαδῖτο {ου έἶιο {οοὰ Ῥοίοτο Ἠϊπη, απιᾶ ἃ ΥοτΥ 1ουγ ο πηαίο ος 

Όιο να]αο οἳ ν]αῦ νγα5 ο. {οτ 1, 

105. ϱρ. 905, 908, 
17. “ Ῥ]ασο ο{ τοροπίαποο:. Το «πσπονα (παπβ]αίίοη πιοδῦ ππνγαγταπί- 

αΡΙΥ Ιπίγοάποσος ο Ῥγοποιῃ, « ἠὲ τεροπίαποο,”. ο Τηοβπίης ἶ5 πού (λαί 

Έραι {ουπά πο ορροτιπΙγ οἱ τοροηίίπσ, Πούθυοτ θαΓΠθΡίΙΥ Ίο 5οιισΗί ἴΕ, 

απᾶ {Ππεγοίοτο τοπιαϊπεά απ ἱποοττῖσῖρ]ο 5ἴπποτ. 1 ιο απί]οτ Ἠαά ΓλοισΏυ 
Ένας, ο γοι]ά Πατα]γ Πάνο Ἰοϊποᾶ Πῖπι να 5 Ῥγοίμον ϱ/αοορ α5 α τουῖρ- 

Ἰοηέ ο μὶ5 {αί]ιοι”5 Ῥ]οδείπα, χ. 90.3. Ἔπο νγοτὰ “ ταρεπίαποθ” Ἠοτο εἰση]ῇος 

ἃ «παησο ἵπ Ἠὶς (ίΠοτς παϊπᾶ, ο Υπεη Ἠο γγο]άο Ίιανο Ἱπ]ογ]έος {ιο Ῥ]οςς- 

ἴησο, ο Ίνα Ῥριί ῬΥ, απ Ἰο {οιπᾶ Ἡο ΠΙΘΔΠ6 {ο 6ΟΠ1Ο {Ίοτῦγ ασαγπο :) 

Τγηάα]αο, Ίδααο Ἰιαά Ιπίοπάρα απά ν]κηεᾶ {ο Ἱπιρατί ἴπο στοαέ ῬοποςΙσβίοη 

{ο Πὶ5 ε]άοτ 5οη: Ῥαέ, α5 ππάοτ {ο Ἱπῄασπες ο ἀῑνίπο Ῥτονϊάσποο Ἰα Ἰιαά 

Ῥοεη. ]αά {ο Ῥορίου ἵέ οη {ο γοιπςοτ, πο {οοίς (Παί Τέ 15 πού νι Ἠπη {ο 

«Παησο 5 τηϊπά οἨ {ο οπάοανοιτ {ο α]ίογ (ἀοά”5 ρ]αὮ; απᾶ {Πετείοτο Ίιε ἆοες 

ποῦ αἰζεπιρί {ο Τοςα] {ιο Ῥ]ερείησ οἱ ᾖασοῦ, Ῥαΐ ο {Πο οοηίταγ οοηβττης 16, 

Ἐκαι”5 οχροςπ]αίίοιι απᾶ Πὶ5 “ οχοοοάἶπςσ Ῥἱέέογ οῦγ, αοοοπιραπῖεά Ὦγ γνοορ- 
Ίη6, οαπ οβθοῦ πο α]ίοταίίοη οἱ Πὶς ῥιλογ)ς Ῥιγροςο, . 6ο (ἴοῃ. χχνή. 99-58. 

ΤΠής 6οηςο οξ Πιο γγοχᾶ ἵ5 ΒΥ πο πιοαης ππαδαθ].. Τμας ἄοά βαγς ἵη Ἠοσαα, 

Χη], 14, “τεροηπίαπος 5Ώα]1.Ὀο Πἱά ἤγοπι ταίηο 6γ05, α οπαηπσο ο πιγ πα]πά 18 

επ{Ιτε]γ ους ος νῖον; απᾶ ἵπ Ῥοπῃ. ΧΙ. 29, Ίγθ τοπ (ἶαί “ ιο σίς απά 

οα]]ΐης οἳ ἀοά ατα ψίλοιέ τορεπίαποθ, ἴ16Υ ατο ππαίίους νηέα,τοσατὰ ἴο 

νο] Ίο ἆοες πο αἱίογ Ἠῖ5 Ῥιγροςδο, Τῃο Ίαησιασο ἴπ γν]ίο]ι ΥΙγσί] πλλ]κος 

Άπῃα αἀάτοςς Ἀου αἰδίου Τ4ο, ἵ5 απ αρί ἸΠακααίίοπ οῇ μαῦ ἵη πο {οχί: 

ἰίατα Ότο, οἱ απ αάἆμιο Ῥγοσῖρι5 Ίοοιβ, χα πηθηίοτη. «ποίά, ἵν. 919. 

ὧο6ο Οοπιραπίοη {ο (οποβίῖ», Νοῖο 

3 Όπ {πε τεβρεσίῖνθ οἸαγαοίθι οὗ Έδαι ππά 1ασοβ, Ι Ὀθρ {ο τοίετ {6 τοπάθί {ο ίππο Οοπιρβπίοη 

Ὀείοτθ πιεπήοπεά, Νοίθ 104, ΡΡ. 2960-3905. 
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Ἡο {οαπᾶ πο Ῥ]ασο οἳ τερεπίαποο, μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. Οὐ γὰρ 18 

Ώποιβ]ι Ίο κοαρ]έ 16 οαγοβα]]γ νὰ προσεληλύθατε ψηλαφώμενῳ ὄρει καὶ 
18 ἴ6ατβ. Ἐογ Ὑο απο ποί ΟΟΠΙ6 ΙΠίΟ µκεκαυμµένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ σκότῳ 

Ώιο πιοιπέ ἔἶλαί πιςσΗὲ Ὦο {οισμοά, καὶ δυέλλῃ καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ 19 

απά {ιαί Ῥαγηοά ψ(Ἡ Άγο, ΠΟΥ Πίο φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρη- 
Ῥ]ασ]κποβς, απά ἀαπ]κπο»ς, απά ἴοπι- τήσαντο, μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον" 

19 Ῥο5ΐ, απά ο δοαπά οἱ α {πιπιροί, οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον: 90 
απᾶ {λα νοῖσς οἳ νγονᾶςδ; ὙΥἨΙο] υοῖο κἂν ὑδηρίον δίγῃ τοῦ ὄρους, λιδοβολη- 

(αγ ῑαί Ἰοαγά, επἰγοαίεά (]αί (Ίο 

πνογᾶ ε]οπ]ά πο Ὦο 5ρο]οπ {ο {Ίοπι 

20 απγ πιογε: {ον Πε οοπ]ά πο οπ- 
ἆπτο ναί πνλῖο] γναδ οοπιπιαπαᾶ, 

Ρεϊ]α οα]]5 έ1ο νῖον νγπῖοἩ τοίογς έἶιο οαησο οῇ τηϊπᾶ πο {ο Ἠδαι Ῥαέ Πῖς 

{αί]ιοί Ἰςάαο, “ α ἀοδρεταίο οχρεαϊοηί,”. 16 νου]ά Ῥο ἀἱββοιπ]έ {ο σῖνο 8 σοοἆ 

ΤΘΑΦΟΠ {0Υ 5ο ἀοφοπ]ρίπςσ 16. μα εχροβί(ῖοι ἶ5 5ππρ]ο, παίατα|, απά η Ἰαγ- 

ΤΙΟΠΥ ΥΙ{Ω Όλο {αοίς. 

16-24. Τ]ιο σοπετα] {λλοισΠέ 5οαπη5 {ο Ῥο ἐπὶ: γοι ατο πο εοππεοίοά 

πηϊ(η αν ἀἱκροπξαίίοι οἱ ἴοτγοιχ Ἰκο Ειαί οἳ ᾖιο Ίανν γη]ίο]ι γ/ας σἴνοι γη]ί Όλα 

πηοδίέ αγ] τοξίγ]οίίοη5 απᾶ δΗΠΟΙΟΠ5, Ῥιαΐ0 νι οπο οἳ {ανοιτ απά τηϊ]ά 

Ῥοποανο]θπσο, Π8ΊΠΘΙΥ, ἴἨα «.οβρε].--- ον” 15 Ἱ]αίνο, Πιο Ῥ]οβθρά οοπά 11ο 

ο{ Οµηκίαπς Ῥοΐπς πο παοίῖνο ὙεγεΡΥ οροάϊσιοο ἵ5 οπ]οίποά.----' Υοι ανα 

οοπιθ Τίς ἵ ποῦ {ο 6 τοσαγᾶσά α5 Γαία; 16 οχρτοςδος ναί Ία5 αἰγεαᾶγ 

Ῥοσαπ {ο οχἰθ. Ἔμο ἨοαΥοπ]γ οοπαΙῖοη οῇ έγαο ΟἈπίςίαης ἶ5 α Ργαπεηί {86ί, 

Πιο Ῥ]οκεῖπσ» απᾶ σ]οτίο5 οἳ ηπίοῇ αγο {ο Ῥε είογπα]]γ ἀανε]ορίης απιά Ἰπογθαθ- 

ἵησ. Ομηκίκης αγο αἰτοπᾶγ εοηποσίοά γγῖθι ΊαΡΡΥ βριτῖ5 απά γι αησε]ς. 

Φου ΏΡΗ. 1. 10, Π1. 16, 091. 1. 20. ιο αἰ]πδίον ἵπ προσεληλύδατε ἵ5 ἀοιδί- 

Ίο55 {ο {1ο Ἠοῦτουν5 Πανίησ εοπιο {ο ΝΤοιηί Θ]πα], ΠΙΟ] 15 οχργοξδες ἵπ Τοι1Μ, 

ἵν. 11. ἵπ ιο Θοριιιασίηέ, ὮΥ 5 ΥοτΥ Υοτρ.---" Το πιοιηέ ναί πηὶσΠί Ῥα 

(οπο]οά τ  Τμπο ρολ Ρίο τησποποᾶ ἵη Ἐχοά. χὶἰχ. 19, ποί {ο {οιοἩ ἴ]λο 

ΤΠΟΙΠΙΜΙΗ, Ίας σἶνοη τίθο {ο ἴἩο οοπ]εοίιτο οἱ α πεσαίῖνο τεααϊπσ Ίογο, 

Ῥιί ἵέ ἵς οπτο]γ ἀοδίαίο οϐ αα(Ποτῖίγ. Ἴπο ρτοβΙρ]ῖοι {Ἀγοαίεης {ιο Ἱηῃ- 

ομιίίοιις απά να] οβοπᾶστ, Πουγίησ αἲ ἴλο 5αΠΠ6 {πο Ὠιαῦ ιο πηουη(αἴη 

πας α {αηρίρ]ο οπ6, απά (Ἠεγοίοτο πιαἰεγία,. Τις Ιέ 15 5εέ ἵπ οοπίταςε νι 

ιο «ρἰγέιαί Μουπί Ζἱοπ ΟΡ νογ. 92.--- Τπας Ῥανποά νι βτοι. Το 

απίᾗου πο ἀοιλέ Ἰμαά Πΐς τηϊπά ο ἴ]ο Ἰαησιασο ἵπ Ὠου{. ν. 9ῦ, "λα πηοΙΠ- 

απ Ῥτηοςά ψ Πτοι. Τι 1 Όιογοίοτο Ῥείίου {ο {παπηβ]αίο ενας απ, υνῖε]ι 

Φίπανί απά οίλμοτς, {ο τοπᾶςν 1έ, ' Ῥαγηῖης οἳ Παπαῖης βτοι---- Βοππᾶ οῇ 

ἐταπαρεῦ 45 οἳ α απηροί, ἴλο ραγίίο]ο οῇ οοπαραχίδοη Ῥεΐπο οπη/(έοᾶ, ας ἵ5 

πδισ].---λΙ νου. 90 οοπαρατο Ἐχοά. χἰκ. 19.---Τμαί ίε νοτΥ Ἰγοτάς ο{ νετ. 

ΩΙ νογο ἀδοά Ὦγ Μοβος ἶ5 ποί κίαί(οᾷ ἵπ πα δίοτΥ, Ῥαΐ6 πο ἀοιλδέ Ίο {ε]ό 

απιᾶ ϱγοῦαΡΙΥ ο εχργοςδοᾷ {πο 5οΠ(ΙπΠΘΠΙ5 (6γ οοπίαί:. Το Πγδί {ννο οσους 

ἵπ {ο Βορήιασίπέ οὗ Ώοιιέ. Ικ. 19, α]θιοιιρΏ Όλο οοθαδίοη οἩ νγΠίσἩ 0λεγ γγετε 

μθέογοᾶ γνας ἀἱβογοπί. ἨΜορί Ἰκα]γ ἴ]ιο απί]ου Ἰπίεπάς {ο αχργο5 ἵπ Ἠΐ5 ού’ 



ΕΡΙΡΒΤΙΕΣ το τας ΠΕΒΡΒΕΕΡΤΥΡ. 1τ1 

91 ὑήσεται"' καί, οὕτω φοβερὸν ἦν τὸ φαν- Απά 1 85ο πας α5 α Ὀουςέ {οιο]ι {πο 

ταζόµενον, Μωῦσῆς εἶπεν ἔκφοβός εἰμι πιοπηπίαϊἩ, 15 5λα]] ο βίοποᾱ, ος 
95 καὶ ἔντρομος' ἀλλὰ προσεληλύδατε Ενγαβε (τουσ συ α αντε; απά 91 

Σιὼν ὄρει" καὶ πύλει Ψεοῦ ζῶντος 9ο οηπῖθ]ο Ίνας {1ο βἰσ]ιέ, έλιαέ ἈΠοβος 
βαἷά, 1 εχοεεάἰπρ]Υ {εαν απά ᾳπαε: 

Ίβησιασο {ο ανγο οΓ {1ο Ἰασϊρ]αίογ.-----' Νουπί 2ἱοη, ἆο. Τ]εςδο ατα Πσιιτος 

{ο ἀοποίο Ομτῖςῦ5 οἨιτομ.. « Ἠοτο, α5 ἵπ (αα]. ἵν. 94, Βπαῖ 5 ἴμο γΕΡΥΘ- 

βοπία(ἶνο οῇ {1ο οσα] ϱοΟΠΟΙΗΥ, Ἠδγεας ἴἶιο Ῥγοάϊοίίοης οἱ ἐἶιο ΜΠερδία]ι αγε 

οοπποσίθᾷ γα ΖΙοπ, ιο 111] οὗ Ώανία. Ἐοπι. χὶ. 26, Ἠον. χῖν. 1, ΒΑ, 

χακί. 19, μα Ι. ο. Ἓλμο]ασκ, ΗΝ «λαο Ποανοπ]γ «εγιδα]οτη,”. οοπ- 

Ρατο Ίδα. Ιχῖῖ. 1, Ίαν. 90, (αα]. ἵν. 96, Ἠεν. χχἰ. 2. Τῆμο ““αὔονο ἆεγιςᾶ- 

Ίοπη” ἶ5 α «ΟΠΙΠΙΟΠ ῬῆΓαςο νη(Ἡ έο Παῦρίος {ο οχρτος» ἴ]ο Παρρίποςς οΓ 

Μοςςιαμ)5 ΚΙησάοτη. θα αποία(ἶοῃς ἵη Ἠοἰδίεῖη ο (αα]. ἵν. 26. 

6 Απ ΙΠππΙΠΙΘΤαΡΙο 6ΟΠΙΡΗΠΥ :. Πίετα]]γ, τηγτίαᾶς. ΈΤ]ιο οἶαιςος (λαί {ο]- 

Ίου αἁπαῖθ οἱ ἀϊβετοπί πιοᾶο5 ος ραποίπαίίοηῃ. οππο οπ]σς ραί α οΟΠΙΠΙΒ 

ο{ἵου πηγτ]αςδ, υ]ίο]ι ατα οοηδἰἀοτεά α5 οοπηρτεµεπάϊηςσ {λα Ῥοᾶῖος ἀεποίθά 

ἵῃ Όιο πο {οΠονΊης οαιφος, ἴπις: ΄απά {ο τηγτῖαςς, ἴο σοπογα] αβδοιηΏ]γ 

ο{ απσα]5 απά {ιο οπατο]ι οἳ ἴπο ΒΥ5ί-Ροτη γγμο ατθ ντ]ζίεή ἵπ Ἠεανοη. Οίμους, 

Ρι(ϊπς ο 84ΠΏθ 5ίορ αβἴογ ΠηΥΤΙά5, Ῥ]αοο α οοἰοἩ ος δοιηίοο]οπ α{ἴατ ἴ]ιο 

ποχί οἰαμ5ο, απᾶ {ας ο]ἰοῖέ ἐλίς 5οη5ο: ΄ {ο πηγτίαςς, ἴιο σοιιογα] αβεοιπῬΙγ ος 

8Πσο]5; απιά {ο ο οπατο!,) ὁσο. θέπατί οχργεςδο5 ΠΙΠΙΡΕΙΓ νουγ 5ίνοπσ]γ ἵπ {ὰ- 

νοιγ ο6 ιο Ἰα5έ ρυποααίῖοη.. 5 9ο, Ρογοπᾶ αἰΙ τοαδοπαβ]α ἀοαθε, ἵέ ἶ5 {ο Ὦο 

Ῥοϊπίοα ; {οτ σφεπεγαζ αβεεπιδῖγ ἵ5 πο {ο Ὦε ]οϊποα υπ] οὐ γε]. Ἔμο 5αο- 

ίατο οΡ {ο πνπο]ο Ρρατασταρ]ι. ἀοποίος Ομῖ5; {οτ εαομ 5ορανγαίο οἶαιςο οἱ Ιέ, 

(14 ν». 18, 19, 99-94) ἶδ οοπηπποποθᾶ Ὦγ απᾶ, απᾶ οοπεϊπιθᾶ Ὑ]ογο αΠΥ α- 

ἀῑδοπ ἵ5 πιαάο {ο Ἡ, Ὦ} ποιης ἴπ αΡρο»ΙΙοΠ, γηλοιξ απγ οοπ]αποίίνο ρατίῖο]ο 

Ῥείνγοση (λοπι.. Τπο]αε]ς αἶκο Ρτοίοις ἠῖ5 ατγαπσοπιοηΘ. ο {9ο αἴσιιθς 

{γοτα ἔἶο 5ο οἳ αιά; ϐοἱη (ο {αυτης Φοπεγαί αβδεπιδίγ απᾶ ολγεὶ Ῥοΐπς 

(πίο]οσίσα]: απά {οπι ἴο γγονά πανηγύρις, (ἴ]ιο ἄτοο]ς {ΟΥ ἴἶιο {ΟΥΠΊΟΥ ϱχ- 

ΡΤΟΡΡΙΟΗ,) ΠΙΕΙ ΡΤΟΡΟΤΙΥ ἀοποίε α ]ογοι5 α5βεΠΙΡΙΥ, απά ἵς {ιογοίογο ποῦ 

οχασί]γ αρρ]ίοαβ]ο {ο ἴα ομαγοῖ ταλίαπί. Τ]μο ἴνγο ]αΐζοτ τοβδοή5 αγα πού 

ο ππΙΕἩ γνοϊσῃέ. Ἔμο ικα οἱ ἴνο οἳ ΠΠΟΓΘ νγογάς ΠΘΑΤΊΥ ΦΥΠΟΗΥΠΛΟΙς {ο 

οχργος» {1ο 541Π6 ροποτα] (οισ]ί, ἶ5 ποί αἲ α]] ΠΟοΠΙΠΠΟΠ: απά 5ΙΓα]Υ., ἵπ 

οοπίγαρίίης {]ε Ῥ]εδ5εά αβεοσϊα[ῖοη οἱ Ομης5 ομαγο] νι ιο Ίοσα] ἔογτοι», 

Ώπο ΑΡροβί]ο τηὶσηί γνο]] οπηΡΙογ εγοῃ {ο κίτοησοςέ οχργοδδίοι {ΟΥ α [οδία] α5- 

οπιδ]ν.  Α]θιοισίι Μμὶ Ραποιαίῖο ἶς Ρο]αρς ΡγοίογαΡ]ο ἔο ΑΠΥ οί]ου, γοῦ 

16 οπηποί Ὀο αποδίίοπεᾷ (ας (ο οπις σοπεγα]]γ τοσοῖνος ἶ5 φπϊέο αἀπαϊκςίρ]ο. 

24γγίαάςν ἵ5 ιδαᾷ ἵη Ώοιέ. αχχή. 9, ἵηπ {ο Βορέαασϊηί, η οοπποσίοιι γγ1ε]ι 
8Ώσο]ς, απά Κάδης 5οοπΏ5 {ο Όο ριέ {ογο {ου έἶλο Ἠοβγουν ὉὉἼρ, ΠοΙΥ 0165, 
φαΐμΐς.  Ἠανηγύρις, εκρτοςδῖνο οβα Ίογοις {οφίίνα], ἶ5 5ος ἵη ἔ]ο Φα1Π6 ΥοΥ- 
5ΙΟΠ α5 α {γαηβΙαίίοι οῇ Σ13, απᾶ ἐκκλησία οἱ Ἀπρ. Ἀοο, [05 οΠ6 οχαιηρ]ο 
ος 6αςἩ, Ἠος. ΙΧ. ὅ, απᾶ Τομέ. κνΠῖ, 16. 



ιο : ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ΟΝ ΤΗΕ 

25 Ὀαῦ Ὑο αγο 6ΟΠ16 ππ{ίο πιοιπί 2ἱοἨΠ, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ µυρίάσιν, 

απά ππίο {1ο οἵίγ οῇ (Ίο Ἠνίης ἄοά, Ἅἀγγέλων πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρω- 98 
Όιο Ἠοανοπ]γ ἆ{ογιδα]σιη, απά {ο ΑΠ τοτύκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, 

25 ἹπππιογαὈ]ο «ΟΠΙΡΑΠΥ οἱ απο], {ο καὶ κριτῇ δεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι 

ἔλο 6επετα] αβδεπΙΡΙΥ απἀ εἩατο] ος 

«Ες ροτη” οἳ Ῥοσοίίοι: ΤΗο ἔδττη ἶ5 βονοτα] έἶπιος αρρ]ιοἁ {ο ΟἨτῖςί, 

96ο Ίοπη. νΠ]. 99, ΟΙ. 1. 15. Ἠοῦ. 1. 6. ῬΒιΐ 16 ἆοοςδ ποί τοίοτ {ο Ἠϊπα Ἠθτο, 

5 ἶς Ῥγονεᾶ ΡΥ {ο ρ]ιτα] {ογπη οῇ (ο οτἱσίπα], απά 46ο ὮΥ ἴἶα οοπηθοίεά 

οἸααδο, « ντο) ου. επτο]]αά ἵπ Ἠδανοῃ. 16 ππθαης ο οπατο τηγςίῖσαι, 

ΥΗΙΟἩ. οοηβἰςί5 ος ἴἼοδο Πο τοα]]γ ατα λαί {Που Ῥτοίοβς {ο ο, αί ἴ5, 

ΒἱΠ{5, απά 45 5οἩ ατα οπ{]]εά {ο α ρατί οῇ ιο 5αογεά Ργϊν]]ερος οῇ εἰάστ 

8ΟΗ5 1ο απο πού 5ο] ἀποῖν Ρἰτμτϊσμίς. Ἔμποτο πηαΥ ο 4η αἱ]δίοη {ο {1ο 

1661 νογςε. Τῃο Ἰαησιασο ἶ5 Π]ηδίγαίοᾶ Ὦγ ος Ποτά” οὔ Ὑοτᾶς, “ το]οῖορ 

ἐλαί γοις Ὠαπιθς ἆγο Ἠτίσίομ ἵη Ποαγοι.. Ίμικο Χ. 90. Οοπιρατο αἱκο ΕΠΙ]. 

ἵν. Ὁ,  πῆΠοδο Π8ΤΩΘ5 αγθ Ίπ ἴπο Ῥουῖς ο 16: απά Ίου. κχὶ. 1, “ ντα 

ἵη Όλο ]απηρ”5 Ῥοοἷκ οἱ Π{ο.. Ἠα]]εί 5ασσοςί5 (ια (Ίιοτο ἶ5 απ αἱ]αδίοι {ο 
Ναπη, 1, 40, ὅ Ναπιρογ α]] ἐλο Πγδί-θογπ οἱ ἴιαο πηα]θ5, απά {α]κο ἴπο πάΠΙΡο. 

ος Ειεῖγ παπιος,. νο Ὡο τεβδοπαΡΙγ 5ΙΡΡρο5ε5 νγοτα {ο Ῥο Ἰηδετίεά ἵη α 

Ῥοο]κ. Το Ῥο ντο {ον Πο απά ντο {ου ἀθαίμ, το «ενα Ῥήγαςος 

ἀαπομπς α ἀθοῖδίοη ος ἀε]ίνεταπος απά βα]ναίίοη οἩ {ο οπα Παπά, απά οἱ 

οοπάσπηπαίἹοπ απᾶ ριπ]δΗπηθηί ΟΠ {1ο οίμογ. 6ο «ια, 4, “ Ῥείοτο ογάαίποᾶ 

{ο Ειῖ5 οοπάστηπα{ῖοη 5”. Πέοτα!]γ, ' Ῥείοτο τουγ{{{εν {ος θ1ἱ5 5οπίοπος, προγεγ- 

ῥαμμένοι εἰς τοῦτο τὸ Κκρίµα. 36ο ἨΝ ο] ς ποίο οἨ. «άθ.---'ἄοά, ἴἶιο 

Ἱπάσο οἱ α]1 :Ὁ Οιαί ἵ5 ίμο τα]ος, νἰπαϊσσίου απά Ρτοίθσίοτ οἱ α]] Ενας ἀεροπά 

ον Ἠϊπῃ. 366 ο χ. 90. Τ6 ἱπρ]ίος λαί αἰ] 5ο ατο απᾶος (οά, ἐιοῖτ 

ΒΙΡΓΟΠ1Ο Τι]6Γ απά ἀοίοπάογ. Της ενα Μεσα] ἵς ο{ίοι τορτοφεηίαεᾶ ὮΥ ἴο 

Ρτορᾖείς, α5 {ιο τἰσλίοοις ]αάσο ου Ργοίθοθῖπς τα]ετ οΓ Πὶ5 Ῥεορίθ, Αοοοτᾶ- 

ης {ο Όιο ογάοεν οἱ πο «γοσ]ς Ιγοτάς, {ο (παπδ]α(ίοη νγοι]ά ο, ΄ απᾶ {ο ἴια 

Ιαάσο, (χ1]6ς,) Όιο ἄοά οἱ αἱ. . Ῥαέ δαςοἩ ᾱ απβροβδίάοης 8το απῖέο «ΟΠΙΠΙΟΠ, 

α5 ἵδ ον ὮΥ Ιαϊποε], απά ἴιο Ἠπσ]Ι5Η ἐγαπδ]αίῖοη. ἶ5 ΡτοΡαΡΙγ {ιο Ῥορί: 

απᾶ Ῥ]οοπι[ε]ά τειηατ]ς, (μαί {ο οίμεν νγοι]ά τοφιῖτο έιο ατί]ο]θ.---- Τα 

ϱρὶτῖί5 ο Ἰ15δέ6 τοπ πηαάο Ῥογ[οσί.. Η ἆοεδ πο αἀπιῖο οϐ ἀοαδί ας {πο 

ΑΡροβέ]ο α]]ιάος {ο χι. 99, 40. Ίο τοίευ5 {ο (ιο ἀἰδεπιροβῖοα 5οπ]5 ο{ έλοβθ 

ο]Υ Ρός5οΗ5 {ιοτο πηοηίϊοπθά απιά {ο οίπετς οἳ α αἰτηί]αγ οἨατας[ογ, ΥΥηοβθ 

είαίο οἳ τε]ἰσῖοις Κπον]οάσο απά Παρρίποςς ἵ5 οοπηρ]οίο. Πο Ῥετίεοθίοπ 

αἰτ]ραίεᾶ {ο ἄιεςδο ἀερατίοᾶ νοτίίε5, νι πνποτα τας (Ἠτῖκίίαης αγο Ἠθγο 

εα]ά {ο Ῥο αδεοοίαέεά, ἶδ ποῦ ία α]Ηπιαίο απά βπα] Ρρετίοοί]οἩ ἵη Ἠθδανοη ΟΥ 

έ]λο ΠΠΙΟΠ οἳ έο 5ο] να 15 σ]οτίβοά Ῥοάν: Ὀαέ (λαέ δίαίο οῇ οοπηρ]είθ 

ΕΠΙΟΥΠΩΟΠΕ ἱπππιθάΙαίο]γ α[ίον ἀθαίλ, νλῖοα Ῥὲ. Ῥααἱ οχργοβδος Ὀ} {με ρηγαςο, 

ιο ο νι Ομ] ΡΜ. 1. ὺ. ο Ἱπίο]]σοπί γοπάον πεοάς Ἰατᾶ]γ 

ρε {ο]ά ἐλαί ρεγ]εείίον ἵδ α το]αίῖνο ἴοτπῃ, απᾶ αρρ]ιοπβίο α5 υγο]] {ο ἴἶλο 

οἩΙ]ά α5 {ο εἶο στοΝ/Ώ Ώ]ΔΠΣ 35 ΕΙ] {ο Επ] τον Οµτίδίαης Ἠογα οη θατί] 



ΈΡΙΡΒΤΙΕ το ΤΗΕ ΠΗΕΒΒΒΕΥΡ, πο 

94 δικαίων τετελειωμένων, καὶ διαθήκης πο Βτεί-Όουτ, πΥἨΙΟὮ απο ντ ίοη 1η 

γέας µεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισ- Ἠθανεπ, απᾶ {ο οά {μα δ αάσο οἳ αἱ!, 

οὔ μοῦ, κρεῖττον λαλοῖντι παρὰ τὸν ᾿Αβελ. απᾶ ἴο ιο ϱρίγ{ οἱ αδί τηεΠ πηαάο 

Ῥλέπετε, μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλ- Ῥετίαεοί, απἀ {ο ἆοδα5 ἴ]ιο πιοιαίοςν 24 

οὔντα" εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον, τὸν οἱ ἴλεθ πο’ οονοπαπί, απᾶ {ο ἴια 

ἐπὶ γῆς παραιτησάµενοι χρηµατίζοντα, Ὀ]οοά οἳ ρτπΚ ης, ναί βροακοί] 

πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν Ῥείίετ λίπος ἴἶαι έ]αί ο Α0ε|. 

96 ἀποστρεφόμενοι' οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἈῬ6ο ἴλαί γο χοίαβο ποί Ἠϊπι (λαί 2ὔ 

ἐσάλευσε τύτε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέ- αροακαία: {ον 18 (Ίου ο5δοαρεὰ πού 

ν/πο τοίαβοᾷ Ἰάπι {ἶαί βραίο οἩἨ 
οαγ{11, πο] ποιο δα πιοί Ὑπο οδ- 

οαρε, 1 νο ἴπτΏ ανγαγ {οπή Εἱτη ἔναί 
δρεαλκείλ]ι Ίτοπι Άθανεν: Υ/Ί1ο8ο γοῖςο 26 

85 {ο αἶπίς ἵη Παρρίπεςς; 5 υγε]] {ο ἴοδο ΊαρρΥ ςΡἰτίί5 α5 {ο ο β8Πιο 

ρἰτῖί5 οἩ τουπίοη νη (λοῖτ σ]οτ]ῃοᾶ Ῥοᾶϊοςρ; απᾶ α5 1να]] {ο ιοδο 45 

{ο νο πιοδέ οχα]ίεά απσεῖς. Ὑεί 6ΥὖοΠ {ο ἔῑλο Ἠϊσποςύ ατομθηρο] Ιν πιαςύ 

Ῥο αρρ]ίεά νι θαἱίαρ]ο Ππιϊαίοης. Ίου α5 ἵπ 1ο Ῥουπά]ο5ς απίνουδο 

«λογο 15 ποπε” Ροβϊένε]γ “ σοοᾷ, 5ο {λετο ἶς ποπο αὈεο]αία]γ “ Ροτίοςί, Ῥαί 

οπ6, ἔἶπαί ἶ9, ἄορ.---- Βρηϊπ]κ[ίπς :” βσιναίῖνο [ου, αἰοπίπα, ας Ῥο[οτο, ΟοπΏρ. 

ἵκ. 19, κ. 99, απᾶ 1 Ῥεῦ. 1. ο.---- ΥΝ Πίο βροακοεί]ι Ῥοΐίοτ (λίπισς,” (οἱ 50Π16- 
Ώίπσ Ῥοίέοτ,) ὁ λα ιοί οἳ ΑΡοι.”. Έ]μο βιησα]ατ τοβᾶίης ἵπ (ο «τοσὶκ ηα5 

είγοπσογ 5ρροτί {απ {ο ρ]ιτα], απά (Πογοίοτο 1 Ίαγο Ιπίγοᾶσσά 16 ἵι Όιο 

Ρατοπίμοςϊς. Τ]ο 5οη5ο ἵ5 πο αἱίοτοά. Βοιπθ οορῖος αἶσο τουά {ο πειίας 

αγίϊοΙο, παρὰ τὸ ᾿Αβελ, ιπαετείαπάϊπσ αἷμα, απά πησ]ήπσ ”"Αβελ σεπ]ῆνο, 

Όνας,  ἴμα ιο Ῥ]οοά οἱ Αγο]. Τῖιο τηαδοι[ίπο ατίἶο]ο ἵς ΡγοραΡ!γ ἴῑο Ῥορί 

τοαᾶϊησ. Τ]θ 56η5ο ο]ἱοῖίοᾶ 5 {πο 5αππο, /ἴπαη Α Ρα] Ῥεῖης πποτε]γ ο)Ηρί]- 

σα] {ογ Όιο γγοτᾶς Ἰαδί σίνοηπ. Θας] οἸ]ρ5ες ατα ὮΥ πο ΠΊΘΑΠ5 ΠΠΕΟΙΠΗΠΙΟΠ. 

Το σἶνο οπο Ἰηδίαπος οαύ οἱ ΠΠΣΗΥ. Ἰπ Μαΐΐ, ν. 20, νο Ἠανο “ ετερεᾶ””. {ου 
ἑ ρσρεά {ῑιε γἰφ]έεοιατιεδ «οἱ ιο 5ο1θος απά Εματίοος.” πο ποιίο 

γοαάίησ 41059 Ποδέ ῬγοβαΡ]γ {οπα απ οῇ αἰοπίίοη {ο Οπί5 Πιο. Έα 

οοπαρατίδοπ ἵ5 Ῥούνεοσπ ἴπο Ῥ]ουά οἱ ΑγΡοαὶ ΒσιταίϊναΙγ τορτοβοπίεά αἃ5 

ογίπσ {ο; νεησεαποθ, οπά Ομτῖςύ5 α5 Ῥ]οαᾶϊπσ {οτ Ῥανάοι. Ἀοτπο Ἠανο 

Ἱπασίηθά, (πας {ο Ἱπιρετίοσίίοη οἱ ο αἰοποπιεηύ τηπᾶο Ὦγ ΑΡο]5 οβοτίησ 

15 Ίογο οοπίταςίοά υγ 1ο θαροτίοτΙίγ οἱ Οµτίς5, υμίοµ Ῥτοσιγος απά 

Ῥτοσ]αίπης. {α]1] Ῥατάοπ. Ῥιί 5 15 νΥΠοΙΙγ Ἱπρτοραβίο. Έμο απί]λοῦ Ία5 
αἰτοαάγ οχΗδῖεοά Πὶ5 οοπίγαςί Ῥοαίνεσπ {ο ΙπαάεαΙαογ οί αἲ] ο εδ. βαοτ]- 

Που απᾶ ο Ῥογ[εσίῖοπ οϐ Ομτῖκ. ΑπΠΥ [ατίπεν τοίεγοπος {ο {Πἵ5 Ρροϊμέ, 

ψ/ἩίοἩ Παᾶ Ῥοεη Ῥοίοτο φοίέ]οά, ννοι]ἀ ε οαέ ο{Ῥ]ασο. 16 5εστης ἱπιροβδίρ]θ 

{ο πηϊδίακο 5 πποαηῖπς, ΙΓ νο Ἱκοερ ἵπ τηϊπα ο γοτᾶς οἱ νο παντα(ίνε 

ἵπ «9Η, Ίν. 10, « Όιο γοῖσο οἱ ϐ0νγ Ῥτοίμοτς Ὀ]οοᾶ οτῖεί] απίο της {οπα {ε 

στους. 

0-1. Ἔπαο τοππαϊπάστ οῇ ἴἶνο οπαρίεν απά ο οοπο]αάίησ οπθ οοηκἰςί 

ομίεβν οἳ ρτασίἶοαὶ εχμοτίαίῖοη», {ουπᾶεά οἩ γίουγ5 αἰτονάγ Ργοδοπίοἆ. Ίετε 
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Έιοι β]ιοο]ς ἔἶιο οατίἩ, Ὀπέ πο Ἡο ἍΎων" ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ µόνον τὴν 

Ἠαίλ. Ῥτοπηϊδεά. βαγίπᾳ, Χα οποθ 

ἴιο αἁ πποπΙ(ῖοπ ἵ5 οη{οτοσά ὮΥ ἴἶιο οοπειάσγαίοΠ, {Παί Ἰξ Πο νο ἀϊτοσατᾶ οἆ 

ἴιο Ίων οἱ Μο5ο5 ἀἷά πο ο56αρο Ῥιπίδαπησηξ, ΠΟ 1699 ια] νο 1 πο 

αραπάοπ ΟἨτὶςί. πο απἰ]ιοίσα] ταργαδοπία(ίοι οἳ {ιο τοδροσῖνο Ἠοαᾶς 

οβ ἴιο ἴννο ἀἱδρεηραίίοης ἶ5 γεν εἰτκηπσ]γ τηαν]κοᾶ. Τ]ο οπο βροα]κς γη 

ἀῑνίπο απ(λον(γ, Ῥα6 οἩ. οαγί]; ιο οί]ογ 15 {γοτα Ἠοανοῃ, αππά 8ΡΟΔΙΚ5 5 οπιθ 

οοιηίπςσ {οπα 5ΗἩ α ρ]ασο, Το σεπετα] Ἰάθα ἶ5 ναί οἳ ναςί 5αρογ]ογΙϐγ ἵπ 

Ώιο Ἰαΐον. Της εαγέἠ απά οαγ{]λζψ ατο εἱδον/μοτο οπωρ]ογεά {ο ἀαποίο, ποῦ 

ο Ν]ιαί ἶ5 ΠΠσΥΟΙΥ οατίμ]γ ου γγοτ]ά]γ ἵπ ογἱσῖπ, παίαγο, απᾶ οἸατασίου, Ὀα{ ναί, 

α)έλοιισ]ι γοβ]]1γ σοοᾷ απᾶ οχοσ]]οπί απά οΥοη ἀῑνίπο, ἵς Υοί ΙΠ{ΕΙΙΟΥ {ο 80Π16- 

Όλη ο]δο, ιΥ]λίςἩ, Ῥοΐπς Ἰοανοπ]γ οἳ {νοπι Ἠοανομ, ἵ5 ἹπβηΙίο]γ Ῥείίου. Τπις 

οι. Γιογά ἵπ ιο «οπνογβαίίοη νι ΝΙοοάσπαας, οοπίέταδί5 Ίο ρ]αΐπον απᾶ 

Ίο5ς οἸοναίοά ἐγαί] οἳ Ἠΐς βγδίοτη γη] λοδο (αῦ ατο ΤΠΟΤΟ τηγΣίοτίοι5 

απά 5α0]ππο, ὮΥ ἀοθίσηαίίπσ ἴιο οπο οἶαςς  οατίμ]γ”) απᾶά πο οἴ]ον “Ἠοαν- 

οπ]γ.. Απᾶ 5ο ΐο Βαρεϊςί, νι οπανασθονῖκεῖο Πα] Πϐγ, 6ροα]κ5 οἳ Πἰπιςε]{, 

Πΐ5 ονυπ οοο]οδίακίίσα] απιά το]σίοιις οπατασίου απᾶ 5ίαθῖοη απά Ῥογίοσίίομ, Ἠ]5 

οοπαραγανο]γ Ἱππροτ[οσί βγβίοπη, α5 “ οἳ ιο οαγί] απιᾶ οαγ{]γ.”. 1 6οπαραῦ- 

ἴδοι ΝΕ] ιο Ῥούδοή, οἰαγασίου, οπἱσῖη, αποΙγ, απά αἰπηαίο οχα]{αίοη οΕ 

Ἠίπη νγηοςο Ἱππησάίαίο οοπηῖποσ Ίο απποιηοσά. 6ο οῦπ Π, 19, 91. Τ]ο 

Ρήχαδο τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν, ἆοο5 ποῦ ΠΙΟΥΘΙΥ ΊηθαΠ, 35 οχρτοςεοά ἵπ οι 

Ἐηρ]ϊςη νουδίοη, ὁ Λη ἐλιαί ερεαζεί] γοπι Ίεαυεπ,. Ῥαε, ἵη αἀάἴΠοι {ο 115, 

ἑλύπι του ἰδ οι Λεαυεπ, Ἱανίηςσ οΟΠ1ο {οπΠΙ {Ἴοπος. 366 ο] ΠΠ, 10, 

ν]. 98, ο], 68.--Τ]μο ποξίοη οϐ Ἠα]]οί, Ολαί πο 5ρόακοτ οἩ οατῖ] ἶ ΆγΡα 

ἑποργοςοηίοά α5 561 εροπ]ίπσ απά αἀπιοπϊκαίης πηαπ]κίπς,” 1η οοπίγαςἶς- 

Πποίίοη {ο (ος 5ροακίπσ, ποσά» πο τοβαί(α{ἴοῃ, 

Ῥαΐ, αἱίλοισ]ι ἴο οοπίγας Ῥοίνοσι ἈΤοδος απᾶ ΟἨτῖδύ ἆοαδ ον]άσπί]γ 

5οθΠῃ {ο ο Ἱπίθπαᾶσά ἵπ ἐῖς νουρο, απᾶ 1 5ο, ΟἨν]δέ πν]] Ῥο ο Ῥογ5οη Υπο 

ἵῃ ἴἶιο ποχί ἶ5 5αἱά {ο Ἰανο 5Πακοη ιο οατίῃ αἲ {Πο (πιο ος {ο σἰνίησ οἩ ία 

Ίαν: γοῦ 16 οπηποί Ῥο ἀοπίοά πας « Πῖπι Ειας βροαἰείμ” απά « πι Ώοπι 

οανομ” ΠΙΒΥ πηθαή. (οά αἱ 5ροα]κίης {ο τ5 1Π Όλο (ἄοβρο] (πτοιρ]ι Ομτῖςέ απᾶ 

μῖ5 ασοπί. 1 οαππού Ρα Ῥο]ίονα, Ιού7ονον, ναί 1ο οἴμοι νῖουυ ἶ5 ΠΙΟΓΟ 1ῃ 

ἸπαγΠΙΟΏΥ γα ἴ]ιο οοπίταςί, απά ἵῃπ απα]οσγ ψι οίμοτ ταρταδεηί{α{ΙοἩΒ, 

Φοπ1ο ΟΕ’ ἔΠπαπῃ αγο το[ογγοὰ {ο ἵπ {1ο ποίο οἩ Ἱ. 10--12. 1 Ες νο αἱ]οννας, 

νο πο ααέ]λου ν/Ἡ]] αβίτηι Ῥοίμ (ο απακίπςσ αἲ Μοιπέ Βἰπαί απιά ο Ῥγοπῃ- 

166 ἵπ Ηασσαϊ {ο Ἰανο οπιαπαίεά ΕΟΠΙ {ο ἀῑνίπο Τιοσο, “ο απσο|” νο 

αρρεατοά {ο 10505 αἲ (ο Ῥδῃ α5 “ ιο (ος οἳ Πὶ5 {αΐ1ου5, απά 5εηό Είπα 

ιο Ἠσγρί {ο ἀθ]νου Πὶ5 ορργοβδεά Ῥτοίπτεη. 1 5 ἵ πού ιο τηραηϊπς, 

Ώιοι Όιοςο βιοίς πν] Ῥο αῄτησά οἳ ἀοά. ΤΠπο τοπιατκ οἳ Τπο]ασ]ς, Ἠουγ- 

ονοΥ, ἵ5 Ῥογ[οοί]γ απο, απά αἱδο Ἱπιροτίαπί, ὁ ἐαί, ἵπ ολο πηῖπά οἱ πο απί[οτ, 

Όιο γοίδγοποο {ο (ἄοά απά {ο ΟἨτὶςῦ πχαδίπηθού {οσοίμογ.’. Ἠσεπεο ο τίρΗ/]γ 

Ἱηίογς {ο Ἱπαρτοργίείγ οί “ ργοβεῖησ α 5οραγαίῖοη ος {ο {νο τοίεΓεΠΟΘ ἵπ 
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9] γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. Τὸ δέ, ἔτι πιονο 1 β]ια]κο πο {1ο οαγ]ι οη]γ, Ὀιιέ 

ἅπαξ, δηλοῖ τῶν σαλευοιένων τὴν µετα- 3169 Ἰθαγεῃπ. Απά 15 1ωοτᾶ, Ὑεῖ 27 

γν]αῦ {οἱ1ουνς, Ὑνλογο ἴἶιο αιιαδέίοι γγοί]ου ἴἶιο 5ροαίκος {οτι Παανοη Ὀο (4ο 

ος Ομεῖςέ ηας σίνοῃ τῖδο {ο 5ο ΠΙΦΠΥ Ιπαπ]γίος.” 
Τ]ιο αιιοίαζίοι {γοπα Ἠασσαί 15 Ἱπρογίοςί. ἸΙπάοεά, Ιέ ἵ5 πηοτο Ργοροτ]γ ἃ 

τοίογοποο {ο ν]αῦ ἴἶο Ῥγορμείῦ 54Υ5, οχρτοβδοά ἵπ α {ον γγοτᾷ5 Ῥογγονγοά 

{τοι Ἠϊπα, ἔπαπ απ. αοοιταίο αιοίαοῦ. ΤΠο Ἰαησιιασο οϐ {ο Ρτορῃοί ἶ5 α5 

{ο]]ονυς: “Τμιις δα] ο Τ,οτά ο{ Ἰοδί5: Υοί οποο, 16 195 α Πθέ]ο νγ]]ο, απᾶ 1 

ΥΠ] «Ίια]κο ἴ1ο Ἡδανομς, απ {ο οαγί], απιά ιο 5οα, απιά {11ο ἀτγ Ἰαπά απά 1 

αγ] 5Ἠα]κο αἰ] παίίοης, απά {Πο ἀθδίτο οί αἱ] παίίοπς α]ια]] οοἵπα; απα [ νν]] 

ΠΙ] Ελίς Ἰοιδο γι σ]οΥγ, 5αἱϐμ {πο Ποτά οἱ Μορίς, Π, 6, Τ. λογο ατο ἀῑ- 

Ποι]έῖος ἵπ {ο ρᾶδδασο. οπιο ο{ ίπεπι Ἠαγνο πο ἀϊτοσῦ οοπηθοίίοη γη ιο 

5αῦ]οοί Ίογο Ἱπίγοάισσᾶ, απ 5ια]] (οτοίοτο ραςς ιηποίῖοσά,  Οστίαίπ οίμθΒ 

πηιδίέ Ῥο οοηβἰἀστοά. Τ]μο Ἀρορί]ο ονἰἀεπί]γ οοπίταδί5 ιο εἰια]ῖησ οἱ {ιο 

οαγί]ι αἱ Μουπί θίπαί να α θμακίησ ο χο Ποανανς: “Τ εμα]κο πο οΠ]γ ἴἶιο 

οατί] Ῥιέ αἱδο Ἡοανοαη.”. Τ]ιο {ΟΥΙΠΟΣ 5 πιαη{οδ/{]Υ ἴἶιο Π{οτα] οαγί]-αιιακίησ 

πηθηθϊοπεά ἵπ Ἐχοάις χἰχ. 18, απᾶ οἸδεν]οτα; Ὀιι6 πο οπα, 1 Ῥνθβιιπο, ΥΠ] 

(ιεγοίοτο Ἱπίου (αί (ο Ἰα{ίοτ 5 αἱδο α Πίογα] 5µα]ῖησ οἳ ια Ἰοανοις. Το 

το(ι{ο 5ΙΙ6Ἡ απ΄ Ιπίογοπςο γγοι]ά 5οοπι {ο Ῥθ6 α ποτ] ο[ 5αρογογοσαίίοη. η 

Ἠπσσαί ἴ]ο ναγίοις βσιγαβῖνο οἶμισο αγο οχρ]αϊπεά ὮΥ {1ο Πέοταὶ οἶαιιδο 

Πίο Ιπιπηθαἰαίο]γ {ο]ουνς {ποτη, - [ νν]] 5Πα]ο αἰ] παίίοης.. Τμο ορ]οσίβ 

ϱροοίβεά, Ῥοίῃ οο]οδί]α] απιά (ογγοςίτ]α], ατο τηαηϊ[οδί]γ οπιρ]ογοἆ α5 Πσιγος {ο 

οχρτος» αἰ] ΠάΠΠΑΠ Ῥούγοχ, Πἰσῃ απά Ίου, το]ἰσίοιι5 απά 5οου]αν. ἜΤ]αί οαν- 

ϱΠΙΥ (ήπσς, α5 ν/α]] α5 οαγ{Ώ1γ, ατο αδοά ἵπ Π]αδίταίῖον οῇ γνογ]ά]γ αιἰ]ιοτίεος, 

16 ΚΠΟΝΏ ὮΥ 6ΥοΣΥ τοβᾶογ ο {μο Ῥτορλείῖο Βοτ]ρέατο». 6ο, {ΟΥ α {ΟΥ οχ- 

8ΤΏΡΙος, [δα. χΙΠ. 10. 10, χὶν. 19, Εσεὶς. αχ]. Ἴ, 8, {οο] 1. 10. Τέ ]ιας Ώου 

5αρροδοᾶᾷ ὮΥ 5οπ1θ λαέ, ἵη ιο Ῥτορλοί,  έμο Ἰοανοπς” θίαπᾶ {ΟΥ ἴ]ιο ὁ ονγῖςἩ 
ΡοΙ(έγ, ἵπαδπηιο]ι ας ἵέ Ίνας ος ἀῑνίπο οτὶσίπ; απά Ίοποο Ι6 Ίας Ώσοι Ἱπ[ογγοᾶ 

Όλαί ἴἶιο ργορποῦ Ρτοβίοί5 ἴο ουοτίἩτον; ο ἴιαῦ Ῥο]όγ, απ {1ο Ροιπηαποη6 

οδίαῬ]ἱεμπηοπί οἱ οπο Ῥείίοτ απά πιοτο οπἀμτίπσ. Νο ἁοιβέ ο ἀοος ππα]κο 

Οχὶς ρτοάϊοίίοα; Ῥαέ 5 οαηπού ο Ἱηίεγγες οἩἨ 5α6Ἡ στοιηᾶς. ἈΑοαγογα] τοᾷ- 

5οη5 τηϊσηί Ῥο α]]οσεά ασαϊηςέ 5Ι16Η α 5πρροδί6ίο, Ῥαΐ6 οπθ τωμ5ύ Ἠσγο 5ιῇ]σο, 

Η ες ρατίῖου]αγ οἶιςο η (1ο Ῥτορβεί” ἀοο]αταίίον 15 ἀἴτοσί]γ τοίοταβ]ο {ο 
Όλο ἨθαγοπΙγ οδίαΡ]ςῃοά «/ ονῖδι Ῥο]έγ, οοηβἰδίοπογ τοφιίτος {]αί ἴ]ιο οί]οτ 

οἶαιδος αἱ5ο 5]οι]ά Ἰανεα (Πεῖγ ροοίῃο πιοαηίησς» απά ἴἶοι 16 γη] πο Ῥο 

ϱ6886Υ {0 54Υ Ὑαῦ “’ Όλο οατίῃ, {ο 86α, απᾶ {ιο ἆτγ Ιαπά”” ίαπά {ον. Τε 5 πηιιο]ι 

ΤΩΟΓΘ ΤΘΒΡΟΠΑΡΙο απιά ἵπ αοοοτάαηςο γηΙ(Ἡ (1ο απα]οσγ ο φοπἱρέινα] Ἰαησιασο, 

{ο 5ΗΡΡΟΡΟ {]αί {ο Ῥτορ]οί”5 ἀῑδίϊποί βρεοϊβοκίίοης αΤ6 ππογο]γ Ιπαϊοκ{ῖνο οϐ 
Όιο ναδίποςς οί ία ργοάϊοίοά 5μακίπᾳ, Ιπο]ιάίπα, ἴ6 ππαγ Ῥο, ἴπο οχίγαογᾶ]- 

Π8ΣΥ εἰεναίίοπ ο αρἰτῖιιαΙ {ΥΤαΠΠΥ απᾶ οοπ/γο] οχοιοῖσοᾷ Ὦγ 5οππο οῇ {ο 

Ῥοψοις τοίογτοᾷ {ο. Όοπιρ. « πσιμ, ἘΡρΙ. νἰ. 19, ἵπ ιο ἀγοθὶς. ΈΤ]ις Ἱα 

γη] οχρτοςς ἵη Οί]ογ {9ΓΠ15, {Πο Υ6ΥΥ 5απιο (μίησ (λαί ΕΖο]κία] (οτοίο]ᾶ ἵπ (ἶιο 
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οΏ66 πηονς, βἱσπ]ΠοίἩ {ιο τοπιονῖης Όεσιν, ὡς πεποιηµένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ 
ΟΕ {ιοβο (Ἠήπσς {λαέ απο ΒἨΙΟΠ, 85 σαλευόμενα. Διὸ βασιλείαν ἀσάλευ- 98 

γγοτάς, « Τ νν]] ονοτγίατΏ, απᾶ ονογίάτη, ονοτίιτῃ 6, πη(1] Ἡο οοΊΠς γ/]οδθ 

τὶσΏί 16 19,2 πχὶ. ο, (Περ. 92.) Τπαί 15, 1 νυν] εαθνοατί νατίοις ἨΙΠΙΑΠ 

ΚΙπσάοτης απά απθλοτῖ(ῖθς, ἵπ. ογᾶογ {ο Ῥγεραγο ο γ/αΥ {ον ἴ]ο οοπιίησ ΟΓ 

Είπα, Ὑοςο Κἰπσάοπι, Ιἶκο Πὶ5 τίσιάα] απὐλογέγ, 5Ἠα]] Ὃο εγοτ]αθίίης, ἴπ 

Ες νίανν, ἴο ΑΡροδί]ο 86οπῃ5, ἵη έλα αγάοιι; ο Πΐ5 πα]πᾶ, {ο 5οἶζο 1ο έλα 

Ῥγορ]οί5 ἠιοισμί, Ίο ἄοες πο ἀνγε]] οἩ ἴ]ιο Ίαησιασα, Ἡο ο.γο5 ποῦ {ΟΥ 

Όιο νογάς.; 16 ἵδ Όιο πιασπἰθιάο οἱ ἴ]ιο ἐλῖπςσ (ας οΠσγοβδος 15 αἰίοηίίο. 
Ἐοτιποτ]γ ἄοά, οἱ. ἵπ Ἠίπι ές ἀῑνίπο Ίμοσο, 5]ιοο]ς ἴἶο οατίἩ αἲ ἴ]ο ΑἩ- 

ποιιποσπιοηί οῇ Όλο Ία1ν, (15 σἶνίπς α (ογηῖβο Ιπάϊσαίίοη οἱ 165 παίατα: Ῥαΐ, 

Ἱπ τοίοτοηοο {9 δοτηθδίπίπς ΠοοπαραταΡΙγ στεαίατ, ο Ἠπίμ Ρργοπιϊκοα ὮΥ Πΐ5 

Ῥτορ]ιοί {ο 5ἨαΚο, απά {ο πα] {οίίον απᾶ ΓΗ], εΥετγ Ῥονγου, οἶνί] απά το]ῖ- 

ίοι5, Ροί] απίασοπϊςίίο αιιᾷ βπιρ]γ Ππίεγίου απά Ιπίτοᾶποίοτγ, ἵπ ονάςτ {ο 

Ῥτερατο ἴο Ίναγ {ου μα πα]. οδαρ]ηπιεπί οί Πῖ5 ον Κἰησάοτα, νο 

5]α]] ποί οΠΊΥ παυος Ῥα ονετίΠτον/η, Ῥιέ6 παυοτ 5Ία]κεη {οηι 165 5ο]ά απιά 

ΠΠπΙονοαΡ]ο {ομπάσίίοη. 

“ Ῥαί πον/,. 16 τορατάεᾷ Ὁγ Κιποε] απά οίποτς 45 ἀοδίσηαίίισ {ἶπῃο, 

απά οχρ]αϊποά ἔμαδ: “ Ῥαῦ α5 τοδροοίδ ἴπο πιος οἱ ία ουν Ταβίατηεηί, 
Τμί5 5οεΠ15 νοτγ Ῥτοραβ]α, Γνοπα ἴἶιο ογἰάσπέ απθϊε]ιοςίς πε ϱ (]ιο νγ]ῖο] 

"πητησάἰαίοΙγ Ῥγοσθάος. Οἱεγνήςο ιο Ῥατίο]ο παἰσαί Ῥο οοπωρτγο]επᾶσά 

8ΠΊΟΠς {ο5ο αιιοίοᾷ οἩ νυἩ, 6. Ππάοεά, Ιέ 15 πο ππη]κα]γ, λα {ης 54Π1θ 

λαο οϐ (ουσ]έ νγη]ο]ι Γ Ἰανο (λογο θίαίοᾷ ΠΠΑΥ 49ο ὃο Ἱπίοπᾶάσα Ἰογο, 

πο Ῥτορ]αί «ΟΠΙΠΙΟΠΟΣΦ Ἠΐ5 Ῥγεςοξῖοη 1π ἔῑο ἴαγπης “γοῦ οποθ... Τηο 

ΑΡορί1ο, ἵπ οχρ]αϊπίης (ο πηεαπησ, ϱΠΙΡΙΟΥ5 ἐλὶς οοτηπησηοῖπσ ψονὰ οϐ ιο 

Ῥτορμοί: «Νου 15, γού οποϱ.”. Ον Ἐπσ]ίςῃ (παπβ]αίίοη πας ἱηίτοάιιεσά 

Όλο ἴογπη οογά, {ου ὙγλίοὮ Ώλοτο ἵ5 ποίβ]ησ ο ιἱνα]εηί ἵπ ο ποοὶς ου Ἠσ- 

Ῥτουν. Πέ 5 ποῦ οΠΙΥ ΠΏθΟΘΒΡαςΥ, Ὀα6 Πη]ατίοιις, α5 16 ΤΠΞΥ5 (ο 59ῃ5ο, Τῃο 

Όλιγαδε “γοῦ οπορ” οπππού Ῥο 5ΠΟΝΠ {ο αἰσηΙ(γ νγ]αῦ ἴλο Αροβί]ο Ιπιππσά]- 

βίο Ῥτοῦοσάς {ο δίαΐο. Τί ἵ5 Ἱπάσεα, α5 Ποιος τοπιατ]κ5, ο“ θογνίοραΡ]α 

(ο ιο νη(οτ”5 Ραγρο5ο, Ώασαιιδο 16 Ιπθ]πιαίας (ας ος σγθαξ οοΠοιβδίοη οί 

{ππΡοταῦΥ Ρονγοτς Ἱπίγοάιποίοςγ {ο πο οδίαρ]κμιησπί οῇ {ιο (.οβρο] ε]ιου]ά 
ἴα]κο Ῥ]ασ6, ἵπ οοπίταἁΙςεϊποῖον {ο μαί Πέογα] οοποιβοίοη οἱ οατίΠΙγ οἶο- 

ΤηΘΠί5 ΨΙΟΗ αοοοπραπϊος (ο σἰνίπσ οἱ ἴἶο Ίαν. ΒΠ] 1 νο α]]ου ἐαί, 

ἵπ Οἱ νίονν, ο εχργοδδίοη γεέ οποε ἵδ οπαρλαίίο, ἴο οχργοςδίοη ΠΙΔΥ 

βίαπὰ Ἱπ Ῥ]ασο ο{ (χο ν/ηο]ο Ῥαβασο, αοοογᾶ[ῃσ {ο α α5ια] ἨαδΡΙπίσα] πηοηοᾶ 

οῇ αποθπςσ.. Έπο]ασ]ς οὐ]αοίς, Εναί ιο [πο οἳ ιο Ῥγορ]ιοίίο ἁθο]αταίῖοπ 

5ο Ἱπππποβιαία]γ Ργοροδῖης σοο5 ασα]ηςί ἐῑίς νίου. 1 απι αἲ α ]ο55 {ο 566 

ο {ογοο ος Οἱ τοππατ]ς. γα Ἠανα {ο 54Π16 ΚΙπά οἳ τοργοςοη{αέῖοη 1Π 

Ἡρῃ. ἵν. ος «Ρις 5, Ίο αδοοπᾶσᾶ, τὸ δὲ, ἀνέδη, υ]ιαῦ ἶ5 Ἡ, ὧο. Τμο 

Ἰποίλοά οἳ αποία{οπ ος ταίλον οἳ γείογοποθ {ο Ῥοτίοις οἩ Βοτίρίατο Ρτ6- 

επηος {ο Ῥο Ἱπ ο τηϊηᾶ ο {ο τοαᾶον, ἶς οἱ Ποηιιοπέ Οο6ΟΙΥΤΕΠΟΘ ἵη {1ο 
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τον παραλαμβάκοντες ἔχωμεν χάριν, ὃν οἳ Ώμπσς έ]ιαξ ατο πιαάο, {λα {]οβο 

ἧς λατρεύωµεν εὐαρέστως τῷ δεῷ, μετὰ Εῑπρς νε] σαπποέ Ῥο βἨακοτ πιαν 
χεπηαῖη. ΥΠεγείοτο Ίγε τεοεϊνῖης α 28 

ποτ] οἱ πο Ταρβῖος; απᾶ Ι6 ἰτοησ]γ Π]αβίταίος λιοῖτ (Πποτοιισ]ι νετραΙ 
βοαιαἰπίαπος αἱ ]οαδύ Υη]( πο Ἠοεῦτον οτιρίατο5. 1 γη] σῖνο οπθ τοπηαΓκ- 

8Ρ]6 Ιηβδίαποο {γοτη ἔο (οππποηίατΥγ ο{ Άβοῃ Εστα ον 76ο. Π]. ὦ, «ἶδ πο 
υἱς α Ὀταπά Ῥ]αο]κοά Ποια ιο Ῥυτηίης.” Τμο Ἠεῦγενγ {ου {8 πο 15 Λαΐο, 

απᾶ 16 βίαπά5 αἲ {ἴλο Ῥεσϊππϊης οΓ {1ο οἰα1δο. Ίο υνοτᾶς οῇ ιο οοπηπιθπ{ᾶ- 

{0Υ αγο {Ἴος5ο: /' Απά {Πο 5εη5ο οῇ Πα]ο 15 αἱ]εσοτίσα] :” τποαπίπσ, ο Ὑπο]α 

οἶαυςο ἵ5 5ο, ΝΠΙΟΠ {πο τοαᾶοτ ν]] Ῥοτοεῖνε {ο Ῥο πο ο.δθ. Οµιον αἰππί]ατ 

Ἰηδίαποςς τη8Υ Ὀο 56εΠ ἴπ {Ἠο { ογῖδη Παρβῖς», Ρ. 140, ποίθ, Τη {ο 54Π16 ΟΥ 

Ώιο απί]λοτ οῇ ἴο ορῖςί]ο οἵίες ἴιο Πγςί γγοτάς ος {πο Ρτορ]αί α5 5ασσεςίῖνο 

οἱ Πὶ5 νηο]ο πηθπίης. Τί 15 α5 1 Ίο αά αΐᾶ, ία Ῥτγοκιοίοη Ἱπιρ]ας ἴμο 

πηδίθαάγ απά πηπίαΡ]ο οΠατασίεγ ο οατίΠΙγ οδίαῬ]κηπηθηί{5, ΥΙΟΣ ατα {ο 

Ῥο Ἰακεη απᾶ Πα]], ἵπ ογᾷθγ (]αί 5οπιείµίηπσ Ῥείίου, νγηίο 15 {ο Ῥο 5α0- 

ςὐιίοά ἵπ {]ιοίτ Ρ]ασο, 5α]] Ὄο απππονεά.--- Ας Εήπσς τηαᾶο : ππεαηῖησ α5 

ογάίπατγ ορ]θοί5 οἳ ογθαίίοη, αἀαρίεά {ο {ο Ῥγοδεπύ απᾶ (γαηβίίοτγ 5ίαΐο. 

Τῆιο οχρτοδΡΙΟΠ 566Π15 Ἠοτο {ο Ῥο οᾳπἴνα]οπό {ο « ήπσ8 πηαᾶς υγ] Ἰαπάς, 

νπίοι. ἀθποίες Ἱπιρετίροίίοη. Ό6α Ἄσοίς γΙ. 48, ἘΡΗ. 1, 11, απᾶ «οπιραγο 

Όιο ποίο ον “ Νοί πιαάθ γι Ἠαπάς,Ὀ 1η Ἠερ. ἱκ. 11.---- Μισμί τοπιαῖη :) 
Ῥτοςϊδε]γ ἵπ ῖς γγαγ απιά νηθ] έ]ιο 5ο ΟΕ {1ο 5απηθ Ὑογᾶ ἄοες {πο ΑΡοςί]ο 

οοπίσαςέ (ιο ἀἱδροηπδαίίοις οἳ ιο Ίαν απᾶ πο (πο5ρε[ Ἱπ 9 0ος, ΠΠ, 11: ΙΕ 

Ειαί υγπῖο]ι νγας ἆοπο ΑΑΥ Ἴν85 σ]οτῖοι5, ΠΠΙΙΟΊ ΊΠοτθ έλαί τω]ηον γεπιαϊπεί 

15 σ]οτίοιις.” 

28, 99. “ Ἠεοεϊνίησ α ΚΙπσᾷοπι.. Οοπιρ. ΏαΠ. νΠ, 18, ὅ {ιο βαϊπίς οί 

Ώιο Μοςί Ἠ]σ] ]α]] {αᾖε με ΚΙπσάοτη 5 νηοτο, ἵπ {πο (ἄτοεκ (ταπδ]αίῖο, ἐπ 

ποτά 15 {1ο 6αΠΠο α5 εμαΐί Ἠετο επιρἰογοά. Ὁ Τπε εχρτερῖοη Ἱπερ]]θς α ρατ- 

Ποαἱραίῖοι 1π πο τογαἱ ἀἰσπίέγ, Όλο τοϊσπῖπς νι Οητίςί, 1 Ῥοϊ. Π, 9, Ὦον. Ἱ. 

6, ν. 10.” Τποιασκ.---- 0πηποί Ῥο πιονοᾶ :” Πο (ἄτθε] γνοτᾶ 15 οϐ {ο 64π1ο 

τοοί α5 {οςο Ὀοείοτε 5ος, ατα ἵέ 15 πη{οτίαπαίε {λαΐ οιτ ἐταης]αίους 5Ποιι]ά πατο 

6Ἠο5οή αποίμοε ἔοτπα.  Οπηποί Ῥο 5μα]κεη,”” νηίο] ἶ5 πο ἄοπενα τοπάετίης, 

πιου]ά τηοδύ ἀϊτοσί]γ Ἠανο Κερί ἴπο τοπάετ5 τηϊπᾶ {ο ἴπο α]]-Ἱπιροτίαηί οοη- 

ασ. ΒαςἩ ἱπαάεαιαίο ἰταηδ]αίίοη5 οσοισ εἰδενποτο ἵπ ου Επσ]ίςα ΕΒρ]ο, 

Ι6 πιαγ Ῥο ν]] {ο οἵίο α {ον ΠΠ5αα{ῖοης. ἴπ ο ομη νΙ. 27, ΄ ζαδοιγ) ἵ5 {ο]- 

Ἰοψεὰ ἵπ {Ίο ποχί Υοτςο5 ὮΥ ωογή, αἰέποιρ] Ῥοίμ ιο τεοὶκ απᾶ {ε 5αρ]θο 

Άτα {ο 541ηο α5 Ῥοίοτο. Απά ἵπ χγ. 9, 10, γγο Ίαγε οοπέπιε γο ἵη ΤΗΥ ἸΊονο, 

{ο]]ογγοᾶ Ὦγ αδίῖε (ν]ος, ἴ]ιο οτἰσίπα] Ῥεῖησ {ο 5απΠθ Ιη θα6Ἡ 0356. Το έΊεςα 

ΙΒΥ Ὄο αἀάεα 1 ο 1. 3, Ὁ, ὙΨοη 1ο β4Π16 ἄτοε]ς γγοτὰ ἶς (γαηδ]αίοᾶ ὮΥ 

8Άοιυ απά ἄεείαγο; ΠΠ. 94, Ὕγοτο {ια οπς νετ) ἵ5 τεπάοτγοᾶ αδίαᾳο, γοπιαίπ, απᾶ 

εοπέἶπιες ν. 6--11, νο Ὕγο Ίιάνο ωἱέποβδ, γεεογᾶ, {εσίζ]εα, τεροαίεᾶ]γ Ἱῃ- 

{οτοπαησοά α5 (Γαη5]α{ἶοή5 οῇ {ο οπο Ἰγογᾶ, απᾶά {πο 84Π16 νετρ τεπάρτεά 

σαυο. Απά ἵπ ν5. 14, 15, αἴτετ αν ἰνῖορ γα Ἠανο {ο 54ΠΠθ οτἰσίηα]| γγοτᾶ 

19 
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Κἰπράοπι υνἨῖοα οπππος ὃς πιονοᾷ, αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας" καὶ γὰρ ὁ δεὸς 99 

Ἰεί απ5 ανα ῥγασο, ὙνΠοτεῦγ νο πια ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον. 
βογγο (αοᾷ αοοερίαΡ]γ ν(]ι τογετεπος Ἡ Φιλαδελφία µενέτω. ἸΤῆς ϕιλο- ΧΤΠ. 

29 απ ροᾶ]γ {εατ: ἴοτς ους (οά ἴδ ἃ 
οοπβιπαῖπς Πτο. 

ΧΤΠ. Ἰμεί ῬτοίιοτΙγ Ίοψο οοππιθ. 

εχργοβςοά Ὦγ αἀεοίγεα. Ἱπ 2 Ρεί. Ἡ. 1, 9, ἴιο ἄγοο]ς ἀπωλεία ἶ5 ἄγςί (Γ4Π8- 
Ἰαίοᾷ ἀαπωιαδζε, χοπ ἀοθίγιο[ίοπ, απιᾶ Ἰαδί]γ Ρεγπἰσίοις. Ἔ]ο 5οοοπά ἴθτπα 

οτ 15 αἀ]οσίῖνο γγοι]ά Ἠανε Π{ΙΥ οχργοςςαἆ (ιο πιοαπίης ἵπ θ645Ἡ ϱ85ο. ΤΠ ο 

841η9 ορίδί]ο, 1. 10, ντο Ίιανο Ίπ ο αἀ]οσίίνο οἳ ρατειοῖρία] {ογπα ἐἶπο (ἀτθε]ς 

ποτά {οχ ὀίαφρλεπιε, δφεαᾗ ευ οἳ, γαιί αἲ, υλΙο ἵ5 (απε]αίεά Ὦγ ἴἶο νο 

]αίίου Ῥμγαςο», γ]οτοας πο ππγατγ]ησ 15ο οῇ {πο Ἰα5ί γγου]ά Ἠαγο σίνοπ {ο 

Ἐπσ]ὶςἩ τοαᾶοχ α ΠΠογθ αοουταίο τεργοβοπ{α{ίοπ ΟΡ {ιο οπἰσῖηα]. Το ἔἶεςα 

Ἱηδίαποςς 1 η] αάά αποί]εν {ποια ιο 40111 Ἑκα]τα, γγΙσΠ ἵς ρατίϊοι]ατ]γ Ἱπῃ- 

Ροτίαπῦ α5 16 Ῥθατ5 οἨ Ιΐ5 (τας Ἱπίετρτείαίίοη. ἶπ νοτ. Ὁ, πε Ἠανο {ο νγοτᾶ 

76/αἰπεῖ απᾶ ἵπ νετ. 11 ωέλ]οίά. πο Ηεῦτον νγοτᾶ ἵ5 ο 5ατΏο ἵπ ας] 

ϱ.5ο, απᾶ 5 αβοτάς απ αἰπποςύ Ἱγγοβίςίρ]ο Ργοδυπηρίίοη (Παῦ ιο 5ρεαΚκοτ ἵ5 

Ἱῃ Ῥοί]ι Ῥ]ασος {ιο 54116. 36ο Ἀβογο, Ρ. 142.--- Τμοῦ 15 Ἠανο ρταοο :).'Πής 

ΤΠΑΥ 1ΠΘΕΠ, ποοοτᾶίησ {ο α Ἡδιια] 56η5ο οῇ {ιο (ἄτοοις Ῥήταςο, /]εῦ τ15 (]ναπ]ς, 

Οσπιρ. 1 Τΐπα, 1. 19, 2 Τη, 1. ὃ. Ῥιέ Επῖδ πιοαπίπς ἶ5 ποῦ ῬτοβαΡ]ο; {ο {ο 

οὐ]ασῦ {ο Ψ]οπα {]ιαπ]κ5 ατα {ο Ῥο οῄογοά ἵ5 που φἰαίσοᾶ, απά {πο {ο]]ονήπσ 

πονάς ὅ Ὦγ υλίομ,” νο]ά Ἠανο πο Ἱπία]]σῖρ]ο απἰοεσάσπί. ἸἨΝεϊετ ἵ5 1 ἵπ 

ἨΑΥΠΙΟΠΥ ΥΙ]ϊ νο οοππεσίθᾷ οἰαπδο, “΄ νο 1ΠΑΥ 5οτνο (ἀοἆ αοοερίαΡΙγ.”. Τμα 

ΤΟΥ Ργοβαδ]α πποσπίης 15, ]αῦ τι5 Πο]ά, Κεορ, τοίαϊπ σγαοο ;΄ εἴίποι {ο (.ο05- 

Ρε], α5 ιο γγογά ἶ5 ιιδοά ἵη Τέ. Π, 11, απά «Ἰδου/μοτο, οἨ ἴλο βρίτίέαα] Ιπῄπεποθ 

ΏιογοὮγ αἰίαϊπεά, ΠαΠΙΕΙΥ, ἀῑνίπο Άπνουγ, Έχω ἶ5 α5εᾷ ἵπ Επί 56η5ο ἵη 2 

Έτη, 1. 19, απιά ῬτοδαΡ]γ 1 Ἐἶπα, ΠΠ, 9. ΤΠ Όιο ΓΟΓΠΙΘΥ 6359 ο ΠοιΠ 90Π- 

ποσίαά γν](]ι 1έ, α5 χάριν Ίιογο, ἶ5 γ]οιί {ο αγέϊσ]ο, πο “ ἀοαρί” Πιογείοτα, 

πη]λίο] ἵ5 οχργοςςοᾷ Ὦγ Ῥγοίρςθογ Βίπατί οἱ 185 Ῥοῖπς “ πθορδδαςΥ {ο 5αρροτή” 

5ιο]ι απ « ἱπογργείαίίοη,”” 15 αη{ουπάεἆ. 
99, Ἔ]ιο {οτοο οξ έἶιο καζ, γΥηΙοἩ ἆοο ποῦ αΡροατ 1η ος {ΥαΠΡΙΑ{ἴΟΠ, 56ΘΙΩΒ 

{ο Ῥο λίς: {ου ενοη οἱγ ἄοά, ὅο, Τ]μο οοπηθοῖοη ΤΠΑΥ Ῥ6 ΥΠ {ιο “τευ- 

αιθηοο απά σοᾷ1γ Ερατ” Ἰηδῦ οχργοβδοά; οἳἨ η] πο οχ]οτία{ίοἩ {ο αἀλετο 

{ο ἴ]ο στασο οἱ {ο (1οβΡε1, ]ο5ί 15 Ῥοποβοσπέ νου 5μοι]ά ἴα]κο Ποτγ νΥοή- 

6εᾶηςο ΟΠ αροδίαῦο». . 

χἰ. 9, « ἵπανατος :) Τμο ἄπτοοὶς ἔλαθον 15 αδεᾷ Ἠετο αἀγοτρία]]γ, α5 

αΡροαν» ἵη ος ἐγαηδ]αίίοη. ΤΠἱ5 15 απ Ιάΐοπη οἱ ἐο Ίησπασο, απά 16 οὐσιτβ 

αἶδο ἵῃ ο οἶη υἰ. 91, ογο ἤθελον εΧΡΓΟ5Φ65 {]ιο Ίάοα οἱ “ ν]Ιηρ]γ.'----Τιο 

{ιοίς α]]ιᾶοά {ο ατο πο ἀοιλδύ θιιο]ι α5 4ο πιαηθϊοπθᾷ 1Π ποπ. χνΠ], απιά χῖσ. 

Τις απί]ιου ἆοσς ποῦ Ἰπϊπιαίο ἐῑιαί Ἠὶ5 τοπάσνς πηϊσ]ιό οχρεοί {ο οπίογίαϊη 5ο]ι 

οοἱοςίία] Ῥοΐπσ»: Ῥπέ Ἴγσες ιο ἁπίγ οϐ ΠοβρϊίαΠέγ, ἵη οοηφἰάεγα(ίοη οἱ ο 

Ἱοποιγ είοϊ Ἰιαά Ῥσυπ. οοπ{ογγθἁ ΟΠ 15 οχοτοῖσο ἵπ {Πο οα5ο οἳ οογίαίη ἀἷβ- 
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ξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε' διὰ ταύτης Ῥε πο {οτφοί{α] {ο επ{ετίαῖη αίταη- 2 

γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 6615; {οΥ ΏιθγεὮγ Βοπηο Ἠαγε οπ{εΓ- 

Μιμνήσκεσδε τῶν δεσµίων, ὡς συνδε- ἴαϊπεά αΏβε]5 πΠαΥ/8ΥΟ5. Ἐοπιοπηρος ὃ 

δεμένοι" τῶν κακουχουµένων, ὡς καὶ ἴλεπι ἴιαί αἲο ἵπ Ῥοπά, 45 Ῥουπά 

αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι. Τέμιος ὁ γάμος ΝΕΑ Ώνοπα; αγιᾷ ἔλεπι νΥμῖον. βαῇες 
ἐν πᾶσι, καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος" πύρνους Δάνοιβίίγ, α5 Ὀοΐης γοιγεεῖνθΒ αἶδο 
δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός. ᾿Αϕιλάρ- Ἱπ ἴπο Ῥοάγ. Ματτίασο ἵ5 Ἠοποιι- 4 
γυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦ- αΌἱαε 1π αἰ, απᾶά {πα Ῥεά ππάςβ]εά;: 

σιν" αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, οὐ µή σε ἀνῶ, Ὀπί Υ/ΠΟΓΕΠΙΟΠΡΕΙ5 απά αἀπ]ίογειβ 
οὐδ οὐ µή σε ἐγκαταλίπω" ὥστε δαῤ- ἄοά Ν] Ἰ]πάσο. οί γοιγ οοπνεΓ- ὅ 
ῥοῦντας ἡμᾶς λέγειν, κύριος ἐμοὶ βοηδός, 58119Ἠ ὂε ν]μοαί οογείοιδηςςΒ, αᾷ 

καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει µοι ὖε οοπίαοπ6 ση 5αο] εμησς 85 Υο 

Ἱ ἄνδρωπος. Μνημονεύετε τῶν ἠἡγουμέ- Ἰ8νε; {ος 11ο Ἱαί]ι φαἱἀ, ΤΙ νν]] πενες 

γων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ἡμῖν τὸν Ίθανε θε, ΠΟΥ {Ο0ΥβάΚο {Πεθ. Βδο ϐ 

λόγον τοῦ Ψεοῦ, ὦν ἀναθεωροῦντες τὴν ἴλαί νο πιαγ Ῥο]ά]γ βαγ, Τμο Τιογά 

ἵδ πιγ Ἰο]ρετ, απά Τ να] ποῦ {εαν 
Ὅγ]αί πιαη Ώα]] ἆο απίο πιο. Ἐος- ᾖἼ 
ΠΠΘΠΙΡ6Σ {Ἠεπι ννΠΙο] Ἰανο (ο τα]ο 
ούες γοι, ΨΙ1ο Ἠανε βΡροκεπ Πίο οι 

Ώησιιῖσμεά ΡοΓΒΟΠ5, ὙΠο Ἰαᾶ Ῥτασϊσεά 1, Έτοπι Μαΐέ, χχν. 44, 46, Ιέ αρ- 

Ροα15 {]αί ιο ]ογά Πτηδε]{ 15 οπίετίαἰηος ἵπ ἴἶιο Ῥογδοπ οἱ {1ο πεεάγ σιεςῦ 

πο Ῥε]οηπσς {ο Εΐπη. 
8. «Ας Ῥουπά : τοβογείησ {ο ἴ]ιο ΦΥΠΙΡΕΙΙΙΥ οῇ ἴπιιο Ομη]κείδης γγῖέ οποἷι 

οίμετ.----' Α5 Ρεῖηρ η {1ο Ῥοςγ : απά (λετείοτο 5αρ]θοί {ο βΙπηϊ]αγ ον]]ς, 

4. Τμϊ5 τηαΥ εἶπεν ο ἀθο]αταίῖνο, 45 ἵπ ος (γαηβ]αίίοπ, ος ΠογίαίοτΥ, 

λείτωαττίασο,) ὁσο.--- "1 ιάσο : έἶναί ἵς οοπάδίηἩ, ραπῖ5η, κρίνω {οτ κατακρίνω, 

5 ἶ5 [Γοφιεηῦ, 

5. Οοπιρ. Ώειί, χχχὶ. 6, 1 (τοι. καν. 90. 

6. Οοπιρ. 5. οχν], 6. 3οπ1θ οοπηπηθηία{ους γοσητά {1ε Ἰαδέ νγογᾶ» α5 

Ἰπίεγτοσραίίνο, ἔπας: ν]] πού ίραν. Ἠλπαί ν]] πιαη ἆο {ο πιο ἲ”. Τμο 
πδιια]. οοπηοοίΙοη 5 αιῖίθ 45 σοοᾶ; απᾶ {(Ἰογείοτε 1 Ἰανο αἀαρίοά ἨΠαμης 
Ρυπεμα(ίοη {ο 16, 

Τ. Τ6 5οεπη5 Ῥτοβαβ]α, αἰλοισῃ 16 5 ὮΥ πο ΤπηοβΠς οαγίαίη, {λαέ ἴποςθ 

Νηοτη {ο Αρορίιο εχ]οτί5 ἴ]ο ἨΗοεΡρτονν5 {ο τεπιεπηῦθτ, Ὑθγο ἀθαᾶ, γαύ 

5οπηο οἳ Ίλοτη, αἲ Ιθᾳ5ί, ΠΙΑΥ Ίανο Ῥουν. 511] Πνίησ οδεν]οτθ, “Τμο ο 

οῇ (ἰλεῖτ οοπυοιβδ{ἶοπ” ος οοπάιοῦ τΠπαΥ Ῥα ἐλεῖν ἀεαίμ, ποτο ΡτοῦαΡΙγ Ῥοετ- 

Ἰαρς, ἴπο ΠαΡΡΥ τοδι]έ οὗ Ομεῖν ΟἨγϊκίίαη «οἱ156, 

8, Τηϊ5 15 α ἀἰπίίπεῦ 5οπίοπος, 1π νΠἰοὮ {πο δα Ώδίαπέίνο γοτὸο ἶ5 πάστ- 

είοοά. 1εῖ5 οεν τεβὰ ας ἴξ ἵπ σγαπηπηα(ἶσα] οοηβίγαοβίοι νι ἴπο ργεοθάίησ 

Υογςο, απά ο; οδιις (Ἠτῖςυ νεγα « (νο ο”) λογο πηοπεϊοποά. Ῥιαΐ ἴἶο ἀῑ[οτ- 

επί 9,565 ΟΕ {ιο (νο Ὑγογάς ἴπ ιο (ἀτοοὶς «Ίου; ἐιαῦ (λῖς ἵ5 α τηϊκίακο, ἜΤῃο 
Αρορί]ο αδ5οτίς Ομτὶςί {ο Ῥο είεγπα] απά Ἱπππππίαρ]ο, ἱπρ]γίης αἶ5ο {Πο Ῥετ- 

Ρείυῖίγ απἀ αποΠαπσοαβ]επος5ς οί Πὶ5 αγδίεπι. Όοπιρ. ἴηο ]αησιασο ἵπ Ε5, 

ο]. οἩ. 
9, Τηο οοΏΊποπ τοβαἰπς 5 περιφέρεσθε, ὃε οαττῖεᾶ (ος γητ]εά) αΌουέ; 
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ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσὺε τὴν πί- 

1ου, οοπβιάστῖπσ {1ο οπάἆ οἱ ἐλεί στιν. Ἰησοῦς Χριστὸς χδὲς καὶ σήµερον 8 

οοπΠπγογβα{Ιοη. ἆεδας ΟἨγ]ςί {1ο βαπ1θ ῥὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Διδαχαῖς 9 

γερίοετάαγ, απά {ο-άαγ, απᾶ {οχ 6Υ6Γ. ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσδε" 

Ῥο ποέ οαιτῖοᾷ αὈοιί πι ἀἆϊνοις καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσδαι τὴν καρ- 

απά οίταπσο ἀοοίτίπος; {ος  ἵ α δίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήδη- 

βοοᾷ (Ἠῖπς επαί (ο Ἠοατί ὃς εδίαῦ- σαν οἱ περιπατήσαντες. Ἔχομεν Όνυσι- 10 
Ἰβμοά γηίἩ ρταςθ, ποί πλ πισαίς, αστήριον, ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξ- 

ψ]οἩ Ἠαγνε ποῦ Ῥτοβίεά ἔἶοπα Ελα 
10 Ἱανο Ῥθδεη οεουρἰεά {Ππεγεῖῃ. Ίψα 

Ἠανο απ αἰίατ, Ὑγπετεοί ΤἨεγ Ίανα 
πο τἰρῃί {ο εαῦ ν/π]οἩ 5εγγε ἴἶε (αΏ- 

Ρα{ ιο Ῥεςύ ογ](ῖο5 Ῥγοίογ παραφέρεσθε, ο οαττῖοᾶ αἶοπᾳ, οἵ αδἰἀς. Ἐάίπετ 
5οης5ο ἶ5 ἵπ Ιέ5ε]{ νοτγ σοοᾶ, απιᾶ ἀῑτασί]γ οοπποσίοᾶ γ]Μ] {πο Ῥτουθᾶϊησ γεγςο, 

10. Τμο Αροβίο Ἠετο εχο]αάᾳς {οτι αΠΥ τὶσῃέ {ο Οληϊθῖαη ργίνί]εσες 
Ώιοδο νο ἀερεπᾶ προι {πο αρτοσαίοά «ουίδη τ]μα].---ἕ Ῥαυνο (ιο {αθοτ- 

ηβε]α:. Οοππρατο ΥΠ]. ὅ, “«5εγγε ἴἶο ραίίενη απᾶ θαάονγ,” γΙοἩ «ΟΠΥΘΥ5 {1ιθ 

84ΤΠ9 1ηΘαΠΙΠς. ΦΙΟΠ ἀθίογτηϊποά αάμοετοπορ {ο {ιο Μαοτῖβοες απά τίθια] 
οὔβογναποθς γγηΙοἩ ιο ΝΠοςδίαμ)5 “οπο οΡ]αίοη οἱ Ἠήπιδε]{ οπσος οῄεγεά” 

Ἱας “ εαιςοᾷ {ο οο85ο, (5ου Τ)αη. ΙΧ. 27/) νιαδ πο 165 απ α γη] {α]. τε]οο- 

Πἴοι ο ο (παζἩ,  Βπο] Ῥογδοης 8η “Ἰανο πο τὶσ]ἡί {ο οι οῇ οι αἱίατ.” 

Απᾶ, α]ίμοισ]ι (1ο Ίαησιιασο το]αίος ΠηπηθᾶἱαίαΙγ {ο {1ο νοίητῖος οἱ απ ϱχ- 

Ρ]οᾶσᾶ «ο επγῖδι θΥδίοπα ο ουυνατά οΏξογναπσθς, γοῦ {Πο ρηπαῖρ]ε Ἱπρ]]εά 15 

6οπογα!], απᾶ ιο ἱταίῃ Ἀοτο ἰβιισ]έ 15, ἴαί Ἴνογο 6αἩ Ῥο πο τὶσηῦ {ο {ε Ῥ]οςς- 

ἵπσς οΕ ἴἶιο (οβΡρα] ἵπ {Ίος Υπο τοδί ΟΠ ΑΠΥ 5ουγῖοος οῇ (λαῖτ ΟΝΠ, 5Ρ6- 

εἶα]]γ εχίετηα], α5 ἴο στοιπά οἱ Οεῖτ οἰαϊπι. 16 πημδί Ῥα οργίοις {ο ΑΠΥ 

Ἱπίε]Ησοπί τοκάςτ, ἐἶλαί ἴἶιο Ῥήταδεο]οσγ 15 ἆτανπ ποπ «ονδῃ 1δασο, 

6 Αα”) 15 Πσιταίῖνο {ου α]] ἔἶιο Ῥοποε[ίς5 οοππεσίοά γι απιά ἀεροπάςπέ οἩ 

Ἱ6. . Τ0 ποσοβεατῖ]γ 5ασσοςίς απά οοπαρτγεῃεηάς {ο Ἰάθας ος 5αοτίῄοο, Ρτίος, 

ἵετηρ]ο, αἐοποπιθηέ, Ῥτορίδαθίοη, 5θ{ἱ5[ας(ἴοη, Ἱπίοτοθδδίοη, αοεθρίαπςο, ΊἈνοις, 

ῬοποάΙοίίοἨ, Παρρίηοςς απά ϱ]οτγ. Το Ηπαῖε 16 {ο ΑΠΥ οπο Ιηδαίοη οῇ 61 

6.οξ5Ρε] εγδίοπι ἶς Πησίά, απιά πο ἵπ ΠάΥΤΙΟΠΥ Ὑ ο οοπίαοχκ6. 16 Ἱπρ]ίεβ 

8, ρατία]πησ οὗ ους ον ΟΠτδίαπ. δαστ]βσα, Εἶναί 15, Ομτῖδές απά Ες Ὀτίησς 

αἶοπο γη Τέ 11 ερίγαα] Ῥ]οβείησς. ἩΜαπγ οχρ]αῖπ 16 45 α ὨΙΘΙΟΠΟΠΙΥ, απᾶ 

οοπβίάθγ πα α]ίωτ α5 Ρα {ο ιο εαστίῇοε, τείοιτῖηρ {ο 1 Οογ. κ. 18. ΕΒιΐ 
οΥοπ ἴΊοτο {1ο ἐπ]ησ οαίοη ἶ5 ἴο δαογζᾖῖσο, Απᾶ λοδο ἩΠο οαῦ Ῥατίακα οῇ 6 

ἵπ ϱΟΠΩΠΙΟΠ ΨΙ {πο αἰίατ, γγλὶοὰ. οοΠδαπιθά {1ο Ῥατί (λαί να5 Ρ]αοεᾷ 

Ώπογοο, γή] {Πο οὔσγαν οοηδυπησά αποί]ον ρατί. μα Αροςί]ο οπηποί (πετο 

ΕΠΙΡΙΟΥ ἴἶιο γγονά αἰίατ {οΥ βαοτίβοο» {οχ 16 νγοι]ά Ῥο α πηογο {ἱδΠ {ο 58Υ, 

«6ο ας οπὲ οἱ ἴ]ιο ασγίβοος ρατίακο ο{ (λε αἰίαν, μας Ἱς, πο 5αοπίῇοθ. 
Το Ροτεοπίῇος (ο αἰίατ, απᾶ τηα]ος Ῥοί] 1έ απά ιο νογβμάρροτς ]οϊπέ ρατ- 

Ιἱ σίνες α {α]]ος 5εΠ5ο ΟΓ ἴ]ο Ῥαβασο Ῥείοτο Ἡ5 {ο τερατά 1Ιέ α5 

εγποσάοσ]α, τοργοδοηίίπσ Ίο ν]ο]ο οὗ ερἰπίέαα] Ῥ]εφδίηςς. (Οετίαίη]γ (μα 
ίβκοτς, 



ΕΡΙΡΘΤΙΗΕΕ το της ΠΗΕΒΡΒΒΕΕΥἩΝΡΒ. 1δΙ 

11 ουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. δὲν 

γὰρ εἰσφέρεται ζώων τὸ αἷμα περὶ ἅμαρ- 

τίας εἰς τὸ ἅγια διὼ τοῦ ἀρχιερέως, τού- 

των τὸ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς 

19 παρεμβολῆς, 

άσῃ διὼ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω 
Διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἅγι- 

οτηασῖ]ο. Έοτ ἔπο Ῥοᾶῖες οἳ ἴΊοςο 11 
Ῥθαξές, Ίν]οδο Ῥ]ουά 15 Ῥτουισῆί Ιπίο 
Ώια βαποίιατγ Ὦγ νε Πϊρ]ι-ρτῖεςέ {ο 
ΒίΠ, απο Ῥαγπεά νοαί ἔλο οαπιρ. 
ὙΠιογοίονε {εσας α]ξο, έ]αί Ίο πα]σηέ 12 
βαποΏΙ[γ ἔλο Ῥοορίε γψ Ἠϊ5δ οὗ 
Ὀ]οοά, »αβογοά Ὑ]λοαῦ ιο ραίο. 

Οτίςίαπ. Ρρτϊνί]οσος οχργοςφοά ὮΥ {ο ῄσιτος Πον; {οιΏ {ο 5αοτίβοο οί 

(ἀῑτῖσέ, νο ἵ5 στο ο5ροοία]1γ τοίοττεᾶ {ο. 
Τ]ιο ννογά α]ίαν 1π Εῑῑῖς νοτςο Ίας οίτοι Όσοι Ιπέοτργείοᾶ οἱ ἴπο Τονά”5 {αβΙο, 

οπά {ο Αγροςί]ο ας Ῥουῃ ΕιοισΏί {ο τείον ρατοι]ατ]γ {ο ο ΠοΙγ 5ΡΡοΓ. 

Ῥυΐ Όνο οοηβάοταί(ίο5 αγ ορροσεά {ο Πί5 νίουν. Τὸ ἵ5 ἴοο Ππαϊίθά. Νο 
οπο Ομτῖρίῖαπ ἹηβαίοἨ, Ἠογγογοτ 5αοτεά απᾶ Ἱπιροτίαπί, οαπ. τηθεῦ (λα 

6επεγα] τεαἰδΙίο ος ἴἶο οοπίοχί. ἸΝεϊί]εν ἶς (μα γγονᾷ α]ίατ ενοτ 5ο τιδοἆ 

Ἱπ ιο Χαν Τοδίαπιοπί. δέ. Ρατ] οΙΠΡΙΟΥΕ ο ρ]γαςο “ἴῑο {αρ]ο οἱ ἴἶια 

Τ,οτὰ,” Ἱπ 1 (οἳ. κ. οἱ, απά Υτο Ἰανο πο φοτιρίατα] ονἰάσεπος (ιαί απγ οίλευ 

πγης ἵηπ κο, 16 νετο Ἰά]ιο {ο ἆγγα]] α πποπιοπύ οἩ Ναίΐ. ν. 95, 24, α5 ἴο 

πνοτὰ “ αἰίτ” Όιοτο γοίους, Ῥεγοπά αἱ] ἀοιβί, {ο ιο ο ον]ςῃ. Ῥατκανςί ἵπ 
ὶς Γιοχῖσοη, Φαΐοςτ ἵπ Ες ΤἩοραιτας, απιά Τπο]αοῖς οἩ {ο {οχό ἵπ Ποῦτονν, 

5ΙΏΡο5ο α ΤΟΓΟΥΟΠ6Θ {ο {ο Τοτά”5 {αῦί6, απά αἱ5ο ἴαί ο οτἰσίπα] ἵοττη ἵς 

εππρ]ογοαά Ὦ} Ισπαίῖας ἵπ ο 6αΠΠο 90Ἠ5ο. ΤΠο {οι Ῥ]αοεςς οί Ισπαίις ἵῃ 

ν;Π]ο (ο γγοτά ο6σγ5 ατο αἀάπσος απιά οχαιη]ποά Ῥτίοϐγ ἵη ΠΙΥ ΕβδαΥγ οπ 

ους Ἰογᾷ”5 Τϊδοραυο αἲ Οαρουπαιτη, {ο Ὑγμῖο]ι 1 τααδέ τοίον ο τοαάοτ.Ἡ 

ΟπΙΥ οπς «απ ψί αηγ Ρἱα5ΙρΙΠ(γ Ῥο 5αϊᾷ {ο Ῥεαν 5αο] α 96Π56, απᾶ 6ΥεΠ 

Όιαί ααπιί νε παίιαἰζή ιο 8αππο ἹπίοτργαίαίίοἨ, ἨΠΒΙΠΘΙΥ, ιο οἹατο], 

πγπίο] ο οἴ]ειν του ἀρπιαμα, απ Τονα]Παπ απ Ίγοπαωας, αἴίαγ ἵς οοςα- 

5ΊΟΠΩΙΙΥ οπηρ]ογοᾷ ἵπ Ελῖς 86Ώ5ο, απά ὮΥ εαφοφιιοπό Ὑυτίέογς {ΓειοΠ{]γ: 

ιοιισ]ι {αδίε απιᾶ ᾖοζή ἰαδῖο απά ιψκ1ἰσα[ {αῦζο γγετο 418 ΙΠ 15ο. 

ΙΤ πιαγ Ῥο ννο]] {ο βἰαίο {ιο νῖενς οἳ ιο νγοτά αἰίατ η {Πίς νειςο, α5 
σῖγεη ὮΥ 59ΠΠ6 οἳ {ιο Ἰοαάϊπσ οοπηπηθηέαίοτ5 Ῥοί]ᾗ ο{ αποϊοπέ απᾶ πιοάθγπ 

πα. Ἴπο Ῥαδέ ο {ο (ἀτεεκ {αίπου5 αχρ]αῖπ Ιό βσιταναε]γ. Τις 

ΤΠεοάοτοί, ἵπ Πὶ5 ποίο ΟΠ ο ρ]ασαο: - ΤΗϊ5 15 πππο] τηοτο Ργεοίοις {απ έἶιο 

ο]ᾱ, {οτ λαί γγαδ α Παᾶουυ οἱ 05. ἜΤμαί τοσοῖνος ία Ἱγγαίοπα]. 5αοτίῇοςς, 

Ῥας 019 μας ννλῖςἩ 5 ταζῖοπα] απά ἀῑνίπα,{ Αιπά Οµηγδοβδίοια: ὅ Ἐοτ εεο, 
πο Ἠαγο αρογνο {ιο υΙαῖπη, αΏογνο ἴἶιο Ῥτῖθδί, αΏονε ἴ]ι 5αοτίΠοο, 1μεί τ15, 

ἔπογείοτο, οβς: 51Ο βαοτίβοςς 5 ο8π Ῥο οβοτοά οἨ 5οἩ απ α]ίατ. Χο 

ΤΟΣΟ «Ίθορ αιιᾶ οχΧοἩ; Πο πποχο Ῥ]οοά απᾶ οὔοιν οὗ Ῥγποά 6. ΑΙ ἴΊιοσα 

αγο αρο]κμεᾶ, απιά ἵπ Οοῖν Ῥ]ασο ἶ5 ηδθϊθαίοᾶ α ταζῖοηα] πογρΠρ.{ Πο 

λοη Ῥτοσυθεᾶς {ο ἀεδοτῖρο Επί νγοτεβῖρ αξ ορἰγῖέια], οοπβϊςθῖπσ Ιπ τηοᾶθςίγ, 

{οπωροεταπος, αἱπηδσίνίης, απά ολοι νἰγίιας, ΆΑ]πο, Ογτ] οἱ Α]οχαπάτία: 

« Ἠε, ἀιεγείοτο, 5 ο αἰίατ, απά Ἰα ιο τοοθίνον απά Πἰσ]-ρτίοδέ, ο αἷδο 

3 ῬΡ. 110-119. 1 Όρετα, Τοπι. Π1. Ρ. 460, 4 Όρετα, Βεπεά. Εάῑν. Τοια. κ, Ρ. 114. 
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19 Τιοί π5 σο [οτί] {λογείοτε Πίο Ἠϊπα τῆς πύλης ἔπαθε. Τοίνυν ἐξερχώμεῦα 18 

ψίλοιέ ο οαπιρ, Ῥεατίπς Ἠϊ5 ο- πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν 

14 Ῥτοσο]λ: {ογ Ίστο Ἠανο Ψγο ΠΟ 60Π- ῥὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες' οὐ γὰρ ἔχο- 14 

Ἐπιϊπς οἵίγ, Ὀτπί Ὕγο βοεὶς ΟΠ6 {ο µεν ὧδε µένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν µέλ- 

16 οοπ1α. Ὦγ Ἰῖπα {λεγοίοτε ]εῖ 15 οβετ ἍΆλουσαν ἐπιζητοῦμεν. Δύ αὐτοῦ οὖν 1δ 
[πο βαοτίβοε οἱ Ῥγαῖσε {ο (οὰ ϱ0Π- ἀναφέρωμεν δυσίαν αἰνέσεως διαπαντὸς 

Πππα]1γ, Ελαί 15, Έιε Γαε οἳ οι 

Πιο Ῥ]οοά οἳ ριτίῃοαίίοι {οπι αἶπς.'. Τμοορβγ]αοῦ ρτοραΡ]γ απάσγσίοοᾶ 

ἔλο γνοτά οἱ ιο Τμοτᾶ” {αρ]ο: ΤΠιο απί]ιοτ ο ἴλο ορίςί]ο, “ αβοτ τοιηατκ- 

ἵηπς {μαί τηθαί5 το ποῦ {ο Ῥο τοσατάσᾶ, 5αγ5, ἴλαῖ νγο αἶςο Ἠανο γν]αξ «ποι]ά 

Ῥο τοσατάεἆ, που Ἱπᾶφοᾶ Ίπ 5αοἩ Ἰηθαί5, Ῥαόὸ ἵπ ιο αἰίατ ο) ἴἶιο ππῃ- 

Ῥ]οοᾶγ βασπίβοο οϐ ιο απἰοκεπίησ Ὀοάγ.Ἠ Το Ίαπσιπσο οϐ Ογτ] 

ΔΡΡΟΒΤ5 {ο οοπἰαϊπ {πο Πι]]εςί πηοαπῖησ. Ας ΙΓ {ο Αροςίο Ἰαᾶ εαῖᾶ, αἲὶ 

Όνο Ῥ]εςδῖησς οῇ ἴλο (ἄοβρε] τηοθέ ἵπ ΟΠτῖς. Το 5ρεακ οἱ ἴἶιο αἰίατ ἵ5 {ο 

βρεαϊκ ο {ο βαοτίβοο, ος ιο ἴεπιρ]α, απᾶ οἳ ενετγ Ῥοπο[ί οοππεσίοά γη] 

Απά Πον]πσ {ποτ (οτι.  Οαταϊπαὶι Ἠπσο Ἱπ Ίου: Ὕγαο Ἠανο απ αἰίατ, 

Οµπῖδί ον Εν ἵπ Οµτῖςε ον Ὑνποτα (ἵπ πο) ος ΡΤαΥΕΤ5 απά γγοτ]κ5 .γθ 

οβετοᾶ {ο «οά {οτ αοοορίαποθ..  Ὑεί ο ενἰάεπ{]γ ας ἴο οπο]λαγίςῦ 

ἵπ νίθυτ, {οΥ 500 αβεγ Πο 5αγ5 ο{ {οδα νο Ἠανο ποί {α π]σΠί ου Ῥογγογ 

(Ροίεςία8) οἱ οαίίης, “ (Ίογ αγο πο ἸΥΟΤΙΙΥ οἱ {πο οοπΙΠΙΠΙΟΠ ΟΕ {ο Ῥοᾶγ 

απᾶ Ῥ]οουά σε ΟἨτῖς ΑΗ] 16 ἶδ οαιια]1γ ονιάσπέ {τοπ γγ]αῦ {ο]]ονγς (αῦ 

Ἡθ ἆοε5 πού ΤΠΘΑΠ {ο οχρ]αῖπ ἴπο υνοτᾶ αἰίαγ Ἠετο οἳ οοπΙτηΙΠΙΟΠ {αῦ] : 

6 Ὕλο Ἠανο αἩπ αἰίατ, μαῦ 15, ἴο ογοβ5 ο {ιο Τιοτᾶ οἵ {6 ΤΠΕΤΩΟΤΥ οἱ Πὶς 

Ραδρῖοι, (ογασσα Τ)οπαϊπὶ ναι τηεπιογίθπα 58 Ῥηςδιοπῖς:) ο γγηῖοἩ α]ίατ 

νο 5μοπ]ά οβον πο παέιτα] τηοβῖοπς οἱ ἔἶιο Πες] Ὦγ ἀϊςοῖριϊπα, (απῖππα]ο5 

πηοία5 οαγηῖς Ῥε6γ ΤΠΑΟΘΤΑΠΙΟΠΕΙΗ.) Το {θ ΦάΠ1θ ῬΙτροδο Ἀίοο]ας ἄε Ίωγτα,Τ 

α]έλουσ] Ίο ἵ5 Υοτγ Ότο: “Ίο Ἠαγο 8η αίατ, λαῦ 15, ο οτο5ς οἩ ν/ηῖοῖι 
(6ιτὶςθ) ννας οῄεγος.” 

Οοπαῖηπσ ἀονγπ {ο ιο ΤΠΟΤΓΟ Ἠοᾶθτη οχροβίξογ ΟΡ ΑΠΥ ποῖο, Ὑο βπᾶ 

ἵηἩ σοηογα] ιο 6απιο Ἱπίοτρτοίαβοη. Ίπ ιο ΟπΙ1οί Βαστῖ, ο γγογά αἰίαγ 

ἵδ Ῥαβςεά ουος ποπ ποίῖοο ὮΥυ Ὑπα]]α, Ἠενίας, Ένακηις, Ὑαίαβ]ας, 

Οᾳρία]ίο, Ζεσος, Τμασα5 Βγιισοηβὶ5, Ἡ. ΔίοΡΗεης, Γτηδ]15, Οᾳ5411ΏοἨ, ΟΑΤΠΟΤΟΗ, 

απά Τιουῖς Οαρε]: νε]νο ἀἰδπσιϊσ]ιοᾷ οοτΏΠΙΘΠ{Α{ΟΥ5, γ/]1ο 4ΏΡθαΥ {ο Ἠανο 
Οιουσ]έ ιο α1δο 5ο Ρ]αΐη 5 ἴο πορᾷ πο ο]ποϊάαίῖοη. Απα 5ο 16 νοι]ά 

τοβ]]γ 566Π1 {ο Ῥθ, Ἠαᾶ ποῦ πηθπ”5 πηϊηᾶς Ῥθεη ]οά αδίταγ ὮΥ α νοτά, {ο 

πγηπίος Οιοῖν οη Ἰπο]παίοη ος οἀμοκίίοη Ἰαὰ αἰίαολπεᾶ α ππθαπῖησ γ/]ιῖοἩ 

Ἱη Ἰο]γ Βοπϊρίατο ἵέ πονογ Ῥ6α8υ. Ο6Ρ ἴλο οἴ]λοτ-ίητοο οοτητηθη{βί{ογς 6ΟΠΙ- 

Ρτ]ςοᾶ ἵη {1ο 84ΤΏΘ Ὑοτίς, ηοῦ 9Π6 ΤΘΙΟΥ5 {1ο {6ΓΠΙ {0 έλα οιοματὶςί]ο {αῦ]ο. 

ΟἸατῖας οχρ]αῖης 16 οἱ ἴ]ο οτο55 οη Ν Πίο] (Ἠτῖςί, 5 οἨ αΠ α]ίατ, γγας οῄοτοά : 

απᾶ 5ο αἶδο {4πηο5 Οπρο]; ατοίῖας οἱ Ομπὶκίαη ριν]]οσος. 

3 ο Αάοταβοπο, 118. ἱχ. ΟΡΕεΓΒ, ]ωπίεί. 1638. Τοπι. Ἱ. Ρ. 910. 1 ΟΡΕΓΑ, νο]. Π. Ρ. 758, 

4 Ῥοβίΐ]]ᾳ, ἵπ {ος Γο]ο ΥΟΙΙΠΠΘΒ, Ρτϊπίεά αἱ Νατεπιρετρ ἵπ 1495. 
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τῷ δεῷ, τοῦτ΄ ἔστι καρπὸν χειλέων ὁμο- 58, ῖνῖης ιαπ] {ο Ἠῖδ Ώσπῃο, 
16 λογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Της δὲ εὐ- τί ἔο ἆο ροοἆ απᾶ {ο οοπιπιαπ]σαίε, 16 

ποιίας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανδάνεσδε' {οτρεί πο; {ον νηέ] 5αςἩ. 5αογ]ῇοςς 

17 τοιαύταις γὰρ Ὀδυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Οοά 15 νε] Ῥ]εασεά. Ό)ογ ἔχοπα 17 
δεός. Πείδεσδε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ἴαί Ἠανο ο τα]ο οὖες γοι, απά 

Ῥοο]ο οχρ]αῖης Ιέ οἱ Οµεῖςε; ΠΟΥ οἳ Ομτῖς05 “ Ῥοᾶγ οβοτοά απιά Ὀγο]κοι 

ΟΝ {ο «1055, ὮΥ ρατίαίπσ οΕ ἴἶιο πιομπογία]ς οἱ γΥλίοἩ γα (οδεῖ(γ ους 6ΟΠῃ- 

πημπίοη νι Οµεῖςέ αμ. Εὶς ομιιγο]ι :) Ἠαιωπιοπά οἱ “ Οµτςς ιο οπ]γ 

Ο]κίαπ. αἰίαν.. Ονοι απά (μἱςο οἳ Οµεκε; 1Ασ]οου οἱ Οη]ςέ, υγ] 

πηαγκοά ἀἰδαρργοραίίοι οῇ οοπαππυπίοι ἴαρ]ας Βιτκείς οἳ ὅ Οτ]ςς αἶοπα 

θπά Πἱ5 φαογίῄοο ;”. Ὠοάάτίάσο οἳ ΟΙ απά Πῖς βαοτίβοο ΟΠ. ἔἶιο 0Γ085: 

ῶΏοᾶᾶ ο ιο « φαοτῖῇσο οἱ Οκ: Αάαπι Οἶατῖς ο ἐἶνο “ βαογίῇσο, ανπίο]ι 15 

5; οδ5 Ομὶςί:”. Βοοίέ οϐ « αἰοπεπποπί Ὦγ ΟΠ]: Ὑαἱργ αιιά ῬΒ]οοπι[ε]ά 

οἱ “ βαοτίβοο.”. ἨΠα]]εῦ βαγ5, “απ αἰίατ, ΠαΙΙΕΙΥ ἴἶο ο0ο5ς οῇ Ο]τςε; 5ο 
8ἰδο Βατπος; Μασκηὶρηί, “ ἴἶιο αἰίαν 15 ραῦ {ΟΥ ἴἶο «αοτῖῇοο οῇ ΠήΠαςα]{’ γΥμῖο 

Οωτὶςς ο στοά {ο (ἀοά, απά πο οαίΐπσ 1ηοαΠ5 {1ο Ρρατίακίησ ο (ο ρατᾶοπ 

Ρτοσιγοά Ὦ} ναί βασγίῇσος”. Μομαοαπ, “ αἰίαν ἵ5 Ἠονο Ῥαῦ {ο ένο καοτίῇος 

οὔεγοᾶ αροπ 16. Ῥοζα αἷξο οχρ]αῖης 6 οἱ ὅ ΟἨτῖσέ, ουν οβ]αοπ ς οιξ 

οἳ ΟἨγὶςς απᾶ Πὶς 5αοτίπσο ΟΠ ἴἶο 69055: (π.ἱον οἱ “ιο ν]οίῖπι πμίο]ι ἶ5 

Οκ Εκ», αοοοτάῖπσ {ο Όψεπ, νο]. γΠ., Ῥ. 4602, ἆοος Πἱπιςα]{ οχρ]αῖη 

ον οἳ Ομτῖεί, Ῥαΐ, Ἱπαδπηπο] α5΄ 5οπηο {πίμοτς τοσαγάες 16 45 το[εταβ]ο {ο {πα 

Τιοτά” {αρ]α, Πο (ίπ]κ ἵέ τηαγ Ῥο εππρ]ογαά ἴπ αγσιπηθηί {Πεγείο. π]]κο 

εχρ]αῖης 16 οἳ Ογῖδί, ἵπ ορροβίθίοπ {9 1ο Π]οπιϊδΗ ποίο. Τ]μο Τνοίπης απιά 

Ώοιαγ απηποίαίος βροαἰκ ΥΕΤΥ νασισ]γ, α5 1 Οµτὶςε νγοτο οῄογοά,  ᾖνδί οἩἨ 

Όιο οΓ055, 5οοοπάΙ1γ, ἵπ ἴο οασλμανὶςί, απά ΟταΙγ, ἵπ Ἠδανοι :’ απά 5αΥ5 ἐἶιαῦ 

ἑέα]ίαν 15 πο αφοὰ {ου πο οΡ]αίίοἩ 15ο. Ἔἶιο ποίο Ἱππργοβςος {6 6ΟἩ- 

νἱοῦῖοῃ, ἴμπαί πο ντῖίον εἰίποτ Ἰιαά πο οἶοατ (ποαςΗί, οἳ να5 τε]ιοίαπί {ο 

οχρτοςς 16 οἰεατ]γ. «ολα Γανιά ΜΙομασ]ἰς5Σ εΠίπ]ς5 ἐμαῦ νο αίΠος οῇ ἴἶια 

ορἰςί]ο ἆοο5 πού Πηθα ΡΥ ο νγογά αἰίαν, οἴ]λοι ΟΗτῖδέ, οὗ {11ο 61055, οἳ (ο]- 

σοΐ]α, οἳ ιο (.οβρο], οΥ ιο ΟοπηπηΠΙοη {9ῦ]ο, 1ο τοσαγάς 16 α5 α βσιιγα- 

νο αεχρτοβδίοπ οἳ ιο (Ποισ]έ, μας 5ιιοἩ Ῥοτδοπ5 Πάγο πο τὶσ]έ {ο εαί οί 

ους Ομτ]ρίαπ οποτίησς, α5 ἴἶιο Τον]ίοα] Ῥτϊοςδί5 Ἠαά πο τὶσ]έ {ο ρατίακο οῇ 

Όιοςο 5αοτίβῄοε» οϐ {ιο Ησ]ιοςύ σγαᾶο, γ]ιοςδο Ὀ]ουά νγα5 Ῥτοισ]έ Ὦγ ἴἶνο Πϊσ]ι- 

Ῥτϊοςί Ιπίο ἴο τηοδί ἨοΙΥ Ῥ]αοο. “ Το οαί οϐ έιο Οτὶδῖαν αἰίαν ἶ5 οᾳἱνα- 

Ἰεηέ {ο Ρεΐπσ ΓΗ1γ 5αρρ]ιοά νηί στασο (5ἱ6Ἡ πας ἀπαάς 5α{ἱσει,) α5 οΧ- 

Ροβδοά ἵπ νου. 9. Κπίπος] αστοσς γι ιο Ἰοπάΐης οοπηπιοπίαίο5: “ο 

αγο αΡίο {ο οΠΙΟΥ ιοςδο Ῥοποβί5 νῖοὮ ιο 5α]πίατγ ἆθαίι οὗ Ομτῖςέ αῇοτάς, 

Τ]ις αἶδο Ῥοΐ]ο. Ίο γοπιατ]5 ἵπ ο (οχί: “ Α]ίαν ἵ6 ριί Ὦγ α ΤΙΕίΟΠΥΠΙΥ 

(ου ἴἶια νΙοθῖπα προπ ἴέ, α5 {ποιισΗ ο Αροδί]ο Ἰιαἆ ςαἱᾱ, ννο Οωγϊκί]απς Ἠανο οτ 

ααοτίβσο, ἴ]ο Ῥοάγ απᾶά Ῥ]ους, παιησ]γ οϐ ΟἨπὶςί, Ῥτοβσιτοά 1π ο ραδοµα] 

απά βγτορο]ζοᾷ ἵπ {ο Τον” εαρροτ. Απά ἵπ α ποίο Ίο 545, “ ί]ο 

Χα Εγκαογιης, Ρ. 9098. 
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βαη{ σουγρε]νος; ΓοΥ {1οΥ ὙγαίοἩ ὠπείκετε' αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν 
1ος γους βου]ς, 45 {που (μαί ππιδί ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες: 

Εἶνο αεεοπηέ; (αί Ε1εγ ππαγ ἆσ Τί ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι, καὶ μὴ 
ψη(] 1ος, απᾶ πού γίλ ρτίεί: {ο στενάζοντες" ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦ- 

Οµτῖκίίαη αἰίατ, νη]οῖ ἵς ΟἨηῖδς ΠΙπηδει{”. Νο οπο ος έπος υτίίου5 ναι- 

έατος {ο Ἱπίθτρτεί αἰίαν Ἠετο αἵππρ]γ απά οἸθατΙγ οῇ {ο Τογ”5 {αρ]α, απά 

ΥΟΣΥ {ον ογαπ αἱ]αᾶο {ο 51οἩ ἃ 56Η59. 

11-19. Απ απα]οσγ 15 Ἠετο (γασσά Ῥοίνγοση Ίο αοἴ]οη ΟἨ ιο ἆαγ οϐ 

θ{οπθπηθηέ απά (μαί οἱ Οµπ5δέ. Τ]με Ῥοάγ ο {ια νϊοβτη, πνμοςα Ῥ]ουά {λα 

Πἱσ]-ρτῖοςέ Ἰιαά αρτϊπ]]οςά ἵπ ἴο τηοδύ Ποὶγ Ῥίασο, Ίγας Ῥατησά νποιέ {ο 

ορ. 966 ον]. χνἰ. 27. Αιιά 50 /οδι5 πιαάο {λαο ῬγορίΠαίοτγ οβοτίηςσ οϐ 

Ἰήπιδο]{ νηλοιέ ιο ῥργοσϊποί5 ο{ πο οἵίγ. Τίς απα]οσγ 15 ιο Ῥγαςϊοα]]γ 

αρρ]ίεᾶ ἵπ απ. οχ]ογίαὔίοη {ο αραπάοη ο πάαϊδπι απᾶ ΘΥΕΡΥ 5ιοἩ Ιπιρογίοςς 

γσίεπι, Ὦγ Ῥο]ονίησ ον απᾶ αἀ]λοτῖης {ο ΟἨτῖσί, ποἰνη(ηδίωμάἶησ {ιο το- 

Ῥγοβο] απᾶ Ῥεγςοσπίίοη νλῖοἩ ΊΠαΥ {ο]]ουγ.---Το νγοτᾶ  οππαρ, υΙοἩ αἲ 

Πτεί ἵς Ἠίονα], Ία5 αβογνγατά» α Πσιταί]νο ἰσηϊῃοαίίοη. Α. αἰπηῖ]ατ «Ἠπησο 

οϐ ο πηοαπῖης ο{ α γγογᾶά ο6σή5 ἵη 1 Τ]οςς. ν. ὅ--τ, μενα ὁ 5Ἱεορ᾽ 15 α5οᾷ 

η ἀἰ[βογοηί 8οηΏδος.--- Ηϊς τορτοασ] : μας ἶ6, 5οἩ αξ ο οπάπτοᾶ. οσο 
οἩ χὶ. 90. 

15. “Τμο Πις οἳ {ιο Πρς :. Οιαῦ ἶς, οτα] απά οραπ αχργοβδίοης οϐ 
ἠλαη]εσῖνίησ, ας ἵη Ῥτου. χν]. 90, ὁ Όνο βπα]ς ο Όλο τηοι(Ἡ,”τησαπ5 νγηαί ἵΒ 

αέίογοᾶ {εγεΡΥ. Τ]ο Ἰαησιασα 15 {ακεη {γοπα (πο Βερίπασϊπί οῦ Ίκα. Ἰνῃ. 

19, οἳ Ἠο». χὶν. 2, Ῥτοβαδ!γ ἴλο Ἰαέίον. Ἠοτο Όιο ἨΠεῦτευν ας « οα]νες” 

πηθαπ]ης ῬογΠαρς 5ο 5ασ]ῇοος αδ πο 1ρ5 Ἰιαά Ρτοπηϊδεᾶ, ΟΥ οχΡΓΘΡΣΙΟΠ5 οΓ 

Οιαπ]κασῖνῖησ Ίπογο αοοορίαῦ]ο {ο ἄοά αηπ βαογῄοο. Τμο Βορίπασ]ηε 

Ώναπδ]αξίοη ἵπ Ἠοσοα ΤΏαΥ Ῥο ορέαϊπαᾶ {ποτα πο Ἠοεργονν ΡΥ ιο 5αβς(Ιἑαθῖοῃ 

οΓοπο Ιείίζοτ {0Υ αποί]ον νοτγ 5Ιπλῖ]ατ, α ρε {0τ αν δείἠ. 

17. Ῥτορει αἰθοπίῖον απᾶ οραᾶῖεποο {ο δρ]τίια| συ]άος ἵ5 Ἠοτο Ἰποι]σα 

ἴοᾷ. Ο8 αἰνῖ] τα]ονς 16 γγοι]ά ποῦ ο δαῖὰ, « Ἴπογ νγαίο] {ον γοιγ 5ο]. 

ὧο. 0 15 ἀοιρίία] νπείπον {πο «Ἰα1δο,  (λαῦ {Ἠογ τπαΥ ἆο 16 η] Ίου απᾶ 

ποῦ στῖον]ησ,” τοίογς ἴο ἴἶα ναίσλῖπσ οἨ ο σῖνῖησ απ αοοοππέ. Εναν 

αρρ]σα(ῖοπ τηακος α σοοᾷ 56Ἠ56, Τ]ο Ἰαΐίογ 56ος απίέο ἵπ αοοογάασποα 

θὰ Όλο γνοτάς ἵη Αοΐς κκ. 4, “ναί Τ παν ΠΠΙδΙ ΠΙΥ οοµγ56 η 1οΥ, 

ΙΓ Πιο ]α5ΐὲ (πνο νγοτάς (πετο αγο σοημίπθ; 85ο να ΕΡΜΗ. ἵν. 1, νπῖοἩ οιισ]ί 

{ο Ῥα απαογδίοοά ἵπ οοπποοῖο ψί ἴ]ιο νουδος ΙπηππθάϊαίεΙγ ῥτοσεάίησ: 

απᾶ αἷξο νι 1 Τος». Π, 19, 90. δΠ, ΤΕ οαπποί Ῥο πες οποᾶ ἴἶαί {ο 

ραίοΏίπο 18, 45 Κπϊποο] τοιπατ]ςς, {Πο Ἰοαάϊπς (Πποισαί, απά {ο (Πὶ5 Ίο 5ρ- 

Ῥο5ο5 ἴιαί (ιο οαίδο το]αίο5. Έογ]ιαρς Ῥοίμ αρρ]ουίῖοης ΤΠΣΥ Ῥο οοπηβῖπθς, 

18. “Α σοοᾷ οοηδοῖοποο :”. Τηϊς Ἰαησιασο τοιηϊπᾶς οπο οῇ 6, Ρας 

Ώ5 εἸδανποτο ιδοᾷ. 1έ ἵ5 οογίαϊπ]ν ἵπ οχαοί Ἠαττποιγ πα ναί ΠαὈίθια]]γ 

οππρ]ογαά Ὦγ ἐπ Αροδίο. Όοπιρατο Αοΐς αχ. 1, αχὶν. 16, Ἠοπι, 1Χ. 1, 

ο οτι. 1ο πια 
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18 το. ἩἹροσεύχεσθε περὶ ἡμῶν" πεποί- ια {8 ππργοβίαῦ]ο {ο γοι. Έταγ 18 

Όαμεν γάρ, ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχο- {ογ 8: {ος πο Ὠαδί πο Ἠανο α 

µεν, ἐν πᾶσι καλῶς δέλοντες ἀναστρέ- ροοά οοηβοῖοπσο, ἵπ αἲ] {πῖησς νη]]- 

19 φεσθαι" περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ ΠΒ ἴο Ἠγε Ἀοπαβί]γ. Επί Τ Ῥεσεεομ 19 
τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἄποκατα- Ίο ἴλο ταίπας {ο ἆο {15, Οιαί 1 

σταθῶ ἡμῖν. πιαγ ο τορίοτεά {ο τοι {1ο 8ΒΟΟΠΟΓ. 
90) Ὁ δὲ δεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν Νου ιο (οἆ οἳ Ῥεαοσς, ἴπαί 20 

ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων Ὀτοαρβί αραῖηῃ Ώοπι {ο ἀοαά ουσ 

τὸν µέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, Ἰμοτᾶ 16815, εναί ᾳτοαῦ Ῥπερμοτά οἳ 
ϱ1 τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, καταρτίσαι ἴλο 5,θορ, {τοιςῃ {πο Ὀ]οοά οἳ έλα 

ἡμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ, εἰς τὸ ποι ονετ]αδῖηρ οονυοπαπέ, ππακο γοι Ρετ- 21 
σαι τὸ Ῥέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν }εοί ἵπ εναν βοοᾷ ποτκ {ο 4ο Ἠἱ5 
τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὑτοῦ, διὼ Ἰησοῦ 1, γουκίπς ἵπ Του Ειαί πγἨῖο 5 

90, 91. ““Ῥεαος: Οιαῦ ἵς, Ῥ]οδεῖησ, αοοοτᾶϊῖησ {ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ἰδασο.--- 
κ Τηγοιισ]) οἱ γη “ ίμο Ῥ]ουά.. Οοπιπιεπίαίους ἀῑπετ τοςροοίϊπσ {1ο 60η- 
πθοίίοπ οἱ ἴμεςο Ἰγοτάς. 9οππθ ]οίη {Ἠπαειη γη {ποςο ἹπππηθᾶϊαίαΙγ Ῥγοςο- 

ἀϊπα, 5αρροδίης ἔἶιο πιθαπίπσ {ο Ῥο, (λαί 1ηῃ «ΟΠΒΘΦΙΙΟΠ6Ο ΟΕ ἴ]ο 5[ιοᾷαἴπσ οῇ Πὶ5 

Ῥ]ουά ο ἶ5 ἴιο σγοαῦ 5Ἱιοριοτά, ὧσο. Οἵλοι5 οοπποοῦ {επι η {ο Πτεί 

πγοτᾷς Οἱ ἴπο ποχύ νογςο, απά ἀαάιος Οπῖς νίαυν: ΄ (γοις]ι {ιο Ῥ]οος οἱ (ιο 

ονοτ]αςίῖησ οογεπαπέ τηαΚκο γοι ρογ{οοῦ. Τέ 15 Ῥτοβαβ]γ Ῥο5έ {ο οοπποσί {Ποτη 

ση « Ῥτουσβό αρ {Τοπῃ {πο ἀθαά :’”. ας πού ψη(ι πο πποαπῖησ γΠίοἩ Ῥτοί, 

πθτί ἐήη]κ5 Ῥτοροτ {0 δίαΐο απ τοβαίο.ὰ  ἨΠῆι Πιο Ῥ]οοά,) ἐν αἵματι” 

(Οοππρατο κ. 2.) πο Ἰάρα 866Π15 {ο Ῥο ιο 84Π16 α5 {ας οἱ Ἱχ. 19, 

ἐοιισ]ι {ιο ΡτοροβϊΜῖοη {ετο 5οᾶ ἶ5 διά. Ῥιή εἴέ]ετ ἶ5 αἱ]ογγαθ]α. Τ]ιο ίσιο 
βἰσηϊῃοαίίοη ἵ5 ΡτοβαΡ]γ α5 {ο]ουγς: ’ Πο (αοά οῇ Ρ]εβείπσ, γγ]ιο ταῖδες | οδι5 

έγοπη {1ο ἀθαᾶ ση] ναί αἴοπίησ Ῥ]οοά ο{ 15, (πηοαηῖπς {1ο ςαΜἱς[ιοίοη απά 
πηοτῖο οἱ Πὶ5 ΟΥ 5αστίβος,) ἸγΠίοἩ Ῥτοσιγος απά ταῇος α οονοµαπί (ιο 

ΠαΡΡΥ ο[θοίς οἱ ν/πΙοὮ απο ογοτ]αςίίης; ὅτο,---ΊἩο ἀοχοίοσγ υηίο]ι (θγπηῖ- 

Ἠπθίος {16 ποχί Υογςο ἶ5 Ιπίοπάεά οἱ ΟἨπὶςί. Όοπιρατεο Ἠοπῃ, ΙΧ. ὅ. . 

95. - Ἠκποτίαίου :”. Βοΐου Ῥτοραβ!γ, 5 νο οτἰσῖπα] γγοτά αἶδο 

ΠΊΘΑΠ5, αἀάτοδ». Της 16 ἶ5 αδεά ἵπ Αος χΠΙ. 150, απᾶ ιο νγογάς Ίιογο {ο]- 

Ἰουίπς 5ου; ἐἶναῦ 1ο α{ΠΟΥ Το{οΥ5 {ο {ιο αρὶςί]ο ἵηπ σαπογα]. Το 5ροαίκς ο 

ἵ6 α5 5Πογέ, ἵπ οοπθἰἀσοταίοη ο ιο τηασπ{ίιιάς απά ἱππρογίαποο οῇ {ο {ορίο5 

ἀἰδοιβδοᾶ. Όπ ἴμο οἴ]ον Ἰαπᾶ, Ῥ6,. Ῥαπ] οἸατασίοτίσος 5 Ιοίίοι {ο (ἶιο (ᾳ- 

Ιαΐ9ης, ψίοΙ 15 πού α]Γ {ο οἰσο ο 15, α5 Ίοχισ, (νΙ. 11) ἵπ το[ογοποθ {ο 

165 Πανῖπσ Ῥθυι υτί(ας Ὦγ Ππηςε]{ απά ποῦ Ὦ}γ απ απηβηιοηςίδ, ΤῃΠο {ογιης 

αγο ο οοιγ5ο το]αίίνοα, απ τωιςέ ο 5ο οχρ]αϊπος, 

99, ᾿Απολελυμένον: Τ]ιο ποτᾷ Ῥομχς {λα 96η59 οἳ ουσ Ἐηο]ίςῃ ἔγαηβ- 

]αΐ1οη, - 5οῦ αἲ Ηροτίγ;Ὀ ος, '5οπί αναΥ.. Βατ απά Ῥοΐ]ο απἀογδίαπᾶ 16 
ἴπ (ιο Ἰα[ίου πποαπίπα, απᾶ Ίοπου ἀθγίνο 8 αγσυτηθηέ ἵπ {ανουιχ οἱ οί, αι] 

5 « Ἠλαί οππ Ῥθ {η 86Π89 οΓ ταἰαίπα ΟἨτίβί {γοπα {πο ἆθαά Ὦγ ἰπο Ὀ]οοά οἱ {119 ετετ]αξίίησ ο0γθ- 

παπι Αἱπιίσηίγ Ρονεγ ταίθεά Ἠϊπι ΓΓοπα {19 ἀθαά, ποί {16 Ῥ]ουά οἱ {ιο οογεηαπ{.”. ΤΗΙΒ ἱΒ αγά] 

ΝΟτΙἩΥ οἱ 8ΗΟἨ ἃ 6ΟΠΙΠΠΕΠΙΔΒίΟΥ. 



196 ΟΟΜΝΜΕΝΤΑΕΣ ΟΝ ΤΗΕ 
ον ο υμνοιμωμωωμμμι  ουμμμμοσο  οὉ  υος ο ο 

ε]]-ρ]οαείηπς ἵπ Ἠ5 ἰσ]έ, (ΠτοιβἩ Χριστοῦ" ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

Ίοδας ΟἸιεῖδε; {ο ν]οπι ὂε Ρο αἰώνων" ἁμήν. 
{ον οτον απἆ 6νοΥ. ΑΠΙΟΗ. Παρακαλῶ δὲ ἡμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσ- 93 

99 Απᾶ 1 Ἰοβοοοι τοι, Ῥτείμτοι, δε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως' καὶ 

ειιβογ {ο ποτά οἳ οχλοτίαίίοπ: γὰρ διὼ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. Τινώ- 25 

{ου 1 Ἠανο υγ{έέοη α Ἰοέίον ππίο οι σκετε τὸν ἀδελφὸν Τιμόθεον ἀπολελυ- 

98 ἵη ἔονν ννονᾷς. ἆπον το ἴἶαί οµγ µένον, με οὗ, ἐὰν τάχιον ἔρχηται, 

Ἠγοίμον ΤπποίἩγ ἶ5 5ο αὲ Ιηογίγ: ὄψομαι ἡμᾶς. ᾿Ασπάσασδε πάντας 34 

πνϊέι πλοπα, 1 Ἰο οοπ16 ον], Ἰ τοὺς ἠγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς 

94 πν]]] κοο γοι. Ἀα]πίο α]] ἔἶλοπα ἔἶλαί ἁγίους ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς 
Ἰανο ἴμο γα]ο οΥοΥ Υοα, απᾶ α]] ιο ᾖἸταλίας. "Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 3ὔ 

καἰηίς,. ΤΠοΥ οἳ ΤίαΙγ βα]αίο τοι. ἁμήν. 
2ὔ (ασε ο ΨΙι γοι α]]. ΑπΙΕΗ. Πρὸς "Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ τῆς 

Ἠ]γιείοη {ο ιο ἨΠευτοινς οπι ἸΙταλίας διὸ Τιμοδέου. 

Πα]ν Ὦγ Τπιοίμγ. 

Ῥαΐπσ {ο απίμον, ΤΠο]ασῖς, οη ο οοπίτατγ, ἀε[επᾶς ἴλο {9ΤΠΠοΥ, απά 

Ώιογοίογο ἄοος ποῖ τοσαγᾶ 16 α5 αΠογά]πσ ονἰᾶσποο {ος λα αα(]οτρΠ!ρ. πο 

του συ τηιςέ {ΟΥΠ1 Ἠΐς ΟΝΏ ]ιᾶσιησπί ΟΠ ἔ]ο τερρεοίῖνο νοαϊσιί οί {1ο ατσι]- 

τησηΐς, ὃν οχαπη]πίησ {πο τίς {ποπηφο]νος. πανί, Ππτοᾶπσίίοῃ, κα 19, 

Ρ. 190--197, Οοπιπιοηίατγ, 5εζοπά οΙίοη, Ἀπάοσνος, 1865: Τποιασ], Τη- 

(οποίο, επαρ. 1, ξ 9, Α. ρ. 20-95, Οοτηππεηίατγ, Ἡατη]]ίοη)ς Τγαηβ]α- 

ἄοη, ἵπ ιο Β10]ἱοα] (6αδίπαί, Εάϊπρατσῇ, νο]. χχανΠ., 1849. Τί αρροατς {ο 
τηο {μαί {1ογ 4ο ποί αβοτὰ 5ιβιοϊοπ{ στοιηάς {οΥ α Ῥοβϊϊνο ἀεσῖδίοη οἩ οἱίποτ 

εάο. 
94. Οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας": Ἐίίιαεν «{ἶιαγ π]ιο 4ο Ἠοτο Ποπι Τ{41Υ 2 οὐ, 

έΠιογ ὝἩο α1ο οἳ Πα], εἶναι 15, / ιο Πέα]αν ΟἨτ]κίίλης. Το ἄγτοοκ ον 

οἴίμοι τησιηίησ, Τμο ]αΐίοτ ἶ5 ππάοαΡίεάΙγ πο ποτο Ῥτοραβ]α. Τπο]αοίς, 

νπο αἁπαῖίς μας ιο (ἀγαοῖς [αἰτ]γ Όεανς (Πὶ5 ἰσηϊβοαίϊοη, Ρτείογς ία οἴπατ 

οἩ {ο στουπᾶ, μας 1 Όλο ερὶσί]ο ντα Ὑτϊέθεη {οτα Ἠοππο, “νο 5μοι]ά 

οχροόξ ἔἶιο οχργοβδίοη {ο Ίανο Ῥαθ, ἴΠογ οῇ Ἠοιηο.”. ΤΗϊς ἵ5 ποῦ αἲ αἰ] οοἩ- 
οἸμδῖνο, ΟσγίαΙΠ]γ 16 παῖσαί Ῥο 5ο, Ῥαΐῦ 5ΤοΙΥ {Πο απίλογ οἳ {ο Ἰαΐίετ ΤηΥ 

Ίανο Ἠπᾶ οοπιπιαπϊσαθίοπ γγῖθα Πίααν ΟΜηἱκίαπ5 ους οἳ Ίοιπε, απά Πανο 

ᾖοΐποα ἔτι ην Εμείς Ἱοιπαη Ὀγοίμγοι 1η ἔμο δα[μίαίοι. 

ΤΗΕ ἘΝΌΟΌ., 



Φδίαπ/ογᾶ απ 5ωογάθα ΡιὐΠἰοαίίοπ8. 

Νο Ν ὃ 

5Σ 

νΑαΜυ νι Π. ΤΟΡΝΕἩΣἾ, 9.0. 

4 (Ὀπιραπίοπ Το {ο Ώου οἳ 6εποςῖς, 
« Τποις] ποί ἀεβίσπεά {ο Ὦθ 8 οοπιπιεηίατγ. {Πῖ5 να]ααβ]θ, Ὁτέ ἵη {18 οοππίτγ Πέ]α Κποπῃ 

ΨΙΟΤΕ. ΓΙΤΠΙΡΊΕΒ {16 Β {μ]ΐσα] εἰαάεπί ση αὈαπάσηί αἷά {ΟΥ ἐ1θ οχΒοί παπά Πίεγα] Ιπιετρτείαοτ 

οΓ {Πε ὈουοΚ οἳ ἀθπεβῖβ.---Ἠοτπεξ Ιπιτοάμοϊίοπ. 

2ἱουγαρ)ἰσα[ «Δοΐίσες 
ΟΕ 5ΟΜΗΕ ΟΕ ΤΗΡΒ ΜΟΡΤ ΡΙΡΤΙΝαΡΙΡΗΕΏΌ οόΕΥΝΙΡΗ ΕΒΑΡΒΙΡΒΡ, ΑΝΌ 

Τταηξ]αξῖοπς ο Ῥοχίοπς οἱ Πιαῖν Οοπηχηεηίαίθβ, απά οὔ]ιαι πνοι]Β, πιο Πείνα να 

Τη{οἁποίοηβ απά οίθΒ, 

«Ίο Ἠανε Ἠετο αποί]εχ ΙἹπίθταδίίπςρ απά Ἰπείγασίῖνο νγοτ]ς {Τοπα {πε αὓ]α απά Ἰθαγποά αΠίΠΟΥ. 

ΤΗΕ αρρεαταησε οΕ {πε νο]απῃθ αἱ {5 πιο πιαξί αἶνε {Γε5ῃ Ιπίετοδί {ο ἰπθ οΠοτίβ πού πιακίηςσ 

{ηλ Ῥε]α]{ οἳ χε ἆ6νυδ. Ένετγ ΟΠεϊδίῖαπ γγίδ]ηεβ {ο 5εθ {παπι 6πηῦτασθ Ζ6β5 ΟἨΓ]εί αξ (Πιεῖε Ἱοης- 

Ῥτοπαῖβεά Ἀ{οββίαμ, παπά {πε ρίοις ]αῦοιτ8 οἳ ἴπα ΟΠΙΤΟΣ {ο ἰπαί οΏ]θοί σαι Όο ἀἰγεσίεά σέ 

πότε Ἰπίει]ῖσεποῬ απά εΠθοί, ΝΘΠ πα αγθ Ὀτοισῆί Ιπίο α Ῥοίίοτ ασαπαἰπίαπος ]ι ἐπο νΊθυγ8 

επίοτίαϊπεάἀ ὮΥ (πείς Ῥαδ)ίθς, τθβρεοίῖπς ίΊιο Ῥτορπθοῖθς Πίο Γογείθ!! ἴ]ια Βανίοιγς αάνεπί, 

Τμεϊτ ορἰπίοηΏβ αγθ Ἠετε ρτεβεπίεά {ο Ἡβ Ὁγ Ὃν. Τάτπαυ ἵπ Ἠϊς ον/π οἶεαγ απά ομαδίθ βίγ]ε οἱ 

π]πς, απιὰ η] Ὃς τεπᾶ νη(Ἡ Ἱπδίτασίίοη ὮΥ {1οβθ Ἡοβθ 6 ἨθατίἩ ἀθείγο απ ῥταγετίο αρἆ 

{ΓοΥ [5γαε] 18 {]ιαί {ΕΥ ΠιαΥ Ὦθ βαγε(.) }---Άειο Υοτ Έτγτεςξ». 

Αρ έια) Ἰνίπιφς οοπηραγεΙΙ ον ορέγεμαῖ, 
ΑΝΡ ΕΣΧΡΙΙΑΙΝΕΡ Το ΒΡΙΒΙΤΟΑΙ, ΜΕΝ; ΟΒ, ΑΝ ΑΤΤΕΜΡΤ το ῃΠ.- 

Ἰυρίταίε Ὠια εν Τοξίαπιαπέ Ὦγ Ῥατα]]ε] Ἠείεγοπιοθβ, 

ΜΤΗΙ5 σομεσίίοη ΟΓ τε[ΘγεποθΒ σγας ογἱριπα]]γ οοπαρῖ]θά Γοχ {16 πβο οῇ (Ποο]οσίσα] 5ιάεπίβ. 

Ἡ πλαν ε πλαάθ πποχε εχἰεπαϊνε]γ πβο[α] Ὦγ αἰάίπς {θασ]ογς ἵπ Ἀαπάαγ ΒομοοΙ5 απά ΒίΡΙ8 

ΟἸαβεςς. απά ὮΥ Ὀεῖπῃ οπτθ[α]]γ βμιά]θά Ὦγ γεβάθτ5 οἱ νε Βοτ]ρίαεβ σεηοτα]]γ.---«Μἰεεείίαπγ. 

/2ἱποοιγςες. | 
ΤΗΟΤαΗΤΞ ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ, ΟΠΒΑΕΑΟΤΕΗΒ, ΑΝΡ ΤΙΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ 

οἳ Βο"ρίαγα ΏΥορΠοςγ, ἵπ Ῥεσει Τϊσοσιεος, ἀαϊνετεα ἵπ ο ΟΠαρε] οἳ ἔἶιο ἄοπογα] 

Τ]εο]οσῖσα] Βεπηίπαγ οἱ πο Ῥποίρείαπί Ἐρίεεορα] ΟµνοἩ, Ην Νοίοα Ῥιὴ]εμεᾶ 

Β{ Όνε τεθεί οἳ ἔλο δέάθηίβ, 



Φιαη/ογἆ απᾶά Φωογάφ Ῥιδίἱσαίίοπδ. 

Επ 0Ν 8. 

1Ηε[υι]ῇ, Ποπ]. 
ΘΕΕΜΟΝ5 ΒΣ ΗΕΝΒΥ ΜΕΙΙ ΥΠ, ΟΟΜΡΗΙΡΙΝα ΑΙ, ΤΗΕ ΡΙΞΟΟΓΗΣΕΣ 
ΡαρΙςμεά Ὦγ οοπδοπί οἳ ἔπο Ααΐμοτ. Ἐκίίοά Ὦγ ἴ]ε Ἠή. Ίου. Οµα1]ε» Ῥ. ΜἨναῖπα, 

Ρ. Ὀ., Ῥϊβ]ορ οἳ ο Ῥτοῦ. ΒρίΒ. ΟΠατοῖι ἵπ {ο Ὠΐοσθξο οἳ Οµίο. Ίπνο Ίαισα οσίανο 
ποἰππηθα. ΝΙΠί Τπουβαπά. ὁ5.δ0. 

«6 λΠο]νΊ]] {8 πο οτάίπαςγ ΤΣΗ, απά Ρτοάισθ8 πο ογάἵπατγ Ἰπῄαθησθ. Ῥοββεβεῖης α Ῥτ[]απἰ 
Ἱπιαρϊπαίίοπ. Πανίπσ ρτθαί οοπιπιαπά οἳ ν/Γοιάβ, απά Ῥεΐπσ ΓΗ] οἳ ἴε ἤτε οῇ ϱεΠ]1β, Πε ΒΥ/ΥΒ 
{6 Ἠθατίβ οἳ οτογπἀθά οοησγεσαἵοηβ νο Ἠβίεῃ {ο {πο Πνίηπςσ νοῖςθ, απά οὗ πια] πάς ὙΠο 
Ῥετιβθ {μ6 ΡγοδιοίίοΏ8 οὗ Πἱ8 σ]ονίηςσ Ῥεῃπ. Ι{ 19 Ἱππροβδίρ]ε {ο τοπά Με]νΙ]”5 Ῥθγπιοπς ππά 
ποί ϱο6 σναἰἰῆθα, απά ναί 19 Ῥείίαυ, ππρτονεά. Τηθγθ 18 8ο ΠΙΙΟΝ οἳ {ηθ εαΓΠΘΒΙΠΕΒΣ παπά αἴεο- 
ὠοπαίοΠθΒΒ ΟΓ {6 « ΠιαΠ οἱ σοπ.) 80 πιΙσἩ Ζεμ] {ου ίππο (γα ἃ5 1918 1ῃ φεδῦς, 8ο στθοαί ασοπίθ- 
ΏΘ88. 8Πά 80 ἨΑΡΡΥ α Γαοι]ίγ οὗ ἠΠαδίναἶπς παπά οηβογοίπας Ῥοπίρίιανα! (παίμ, (μαί Ἰπνο]απίατψ 
οηΠ6 ΡαΥ5 ἴ]α μἱσ]οςί η ρ{θ γνΠίοἩ αΏ πίΠΟς οαπ τοσδίνο, ἵπ Γουσείίίηπς Ἠΐπι απά [αβίεπῖης {πο 
πηῖπά προῃ ἴμα εηποῦ]ίης βαβ]θοίδ ο Ἠ5 Ἰ4βοΓ8. ΤΗ6 ρτεβεηί εὀΠΊοῃ 18 εβρεοΙα1]γ να]παβ]ε, 
βἰήσθ Ὠθγα νο πανε {θ 4ἱβοοΙΓ5ΕΒ οΓ {Πθ σίθά απίπου α5 Ἠθ Ἱυτοίθ ἰπθπα απά σοπαπηέοά ἔ]λοπα 
1ο ἐθ ΡΥ65Β, θά {μα ριΡΙςΏεΙ5 Ἰανο (αΚεν Ραἴη8 {ο ἱπο]αάθ Ίη πο Ῥτεβεπί ἴπβαε, Ὀοίῃ πε 
Ρατοσβία] ΕΓΠΙΟΠΒ, απά {110586 ἀθ]νεγεά οἩ Ραῦ]ο οοσαβίοη8 απά Ῥεβοτε {πε Ὀπ]νετδῖίγ οὗ Ο.πι- 
Ῥτίάσε: Ὦγ ν]]αἰ Ίο Ἀανε Ἠθγε {μθ οοηἰεπίβ5 οῇ 8ο1πε Βνθ ος αἰχ νο]απιεΒ οὗ ἴπε ΕπσΙ5Η 
εἀϊίοπ. αἴ α ρτίοθ πγλίσ] Ὀγίπςς ἴμεπι νηπίη {πθ ταποῖι οἳ αἲ]. Τ1θ πιθοπαπίσα] εχθοιίῖοη ἵΒ Ίπ 
Όνα Ραυδεις) δια] 8ίγΙθ οἳ εκοε]επος.]---«Ἠἱδοείζαπη. 

Μαππιίπη, Ποπ” Βάωατᾶ, 1. 4. 
ΘΕΒΜΟΝΡΕ ΕΥ ΠΕΝΗΥ ἘΡΙΥΑΒΡ ΜΑΝΝΙΝΑ, Μ.Α. ΑΒΟΗΡΕΑΟΟΝ ΟΕ 
ΟἨΙο]ιοβίοτ. ΊἨγου Ίαγσθ οοίαγο γο]Ιπηθ». Φ9.Τ5. 

« Αρα ἴπτοπι ἃ Γ6γ/ ΕχΡΥΕΒΒΙΟΠΒ, ὙγΠπίοἩ Ἠανθ {ο ἆο πηϊει Ἠΐβ ον οΏγοἩ ογσαπΙΖβ1ίοη, ἱΠαγ 
816 8Η6Η 38 αἲΙ ΟΜΥΙΒ(Ι4Η5, ο ν/ηαίενεγ ροτβιαξίοῦς οι] Όδ νο] βαΗἱβῆοά {ο τοαά; απά ποὺ 
οπ]γ βα{ἱββεά Ρι{ οά {θεά .---Ππιεἰέσεπεετ. 

« ΜαΠΠΙΏς ΡΟΒΒΘΞΒΘΒ α πηῖπά ο) Ρεοι](αγ τίοἈπθβς απ νῖσοπτη, ο]οί]ιεά προτ σν(Ἡ α1] πο ᾳ]οτῖοιβ 
ἐπ{Ἡ15. οὗ ος ΙοΙγ τε]σῖοη.. Η9 ἀε]ίποσίες πιοδί ὈεπιΙ11γ {πο Ίαν οἱ ἰπο βρἰηἰ οἳ 1ο ἵτπ 
Οµγ]βί ὀ6δβ: απά 9 αἱνναγς πποδί εἰσφιθμί ΝΠΘΗ πδαρεΒί {ο {πε 0Γ088. Ηἶ5 βίγἰαε, Ρεοι]1ατ]γ 
Πῖ5 ΟΠ. οπΏηΠοί ο οοππεμάεά {ο απν ἀῑνίπος Γον, αρατί (τοῖα 15 πιαην οὐ]δοίοπαβ]ε Γβα{Ητο65, 
19 οοιι]ά αοἱ Ὃ6 βιοσθβε{α]]γ Ἱππίαίοά: Ὀπί {πο οχροδίίοτν ομαΓγαοί6ί ΟΓ Ηἱ5 ΒΟΓΠΙΟΗΡ 18 οἳ {πε ἤγβὶ 
οτάσθνς απά πεγο Μαπηίηςσ Ίηαγ ο βπά]οα ΥΠ ίππο συολἰθο»ί αἀναπίασε. ἨΗί5δ ΒεγΙΠΟΠΒ 8γθ ΓΠΟΠι 
5 ἰοχί, πας πρ ΟΕ 118 εἰθηχεηί5. πο Ππίγοποίης 5 βαο]θοί, Όυαί βασσρκίίηςσ παπά οοπμιαϊπῖης 
Ἡ, ΤΠογθίοτο {που α19 α1ν/αγβ α ζα(ΠΡα] εχροβἰἶοη οἳ {πε οχι, Τμο ριοδδμί δἁ[ίοι οῇ Πἱ8 
ΒΘΥΙΠΟΗ5 οαηποί [αἱ] {0 Ἠανο α γ]ἀθ απά }Ι8δἱΙΥ ἀέβογνοά οἰτοι]αοῦ.Ὀ'---δρεεξαίογ. 

«ωίεπιαπ, ου. Ἰ. 7. 
ΡΤΙΑΙΝ ΘΒΒΜΟΝ5 ΕΟΒ ΘΕΒΥΝΑΝΤΕ. ΡΥ ΕΕΥ. τ. τ. ΟΑΡΤΤΕΜΑΝ, 

Ἠοοίος οἵἳ Τηπῖίγ ΟΠΙΝΟΗ, Ῥίαππίοηῦ, α., παπά οἴμει ΜΠηϊσίου» ο να Ἐρίεοορα] 

Ονος. του απά ρυρ]δ]ιοά ὮΥ τουιθδέ ο) {νε Β{. Ἐεν. Ἰ]απι Μοαάςο. Ὦ. Ὀ. 

απά ἴλο Οοπνοσαβίοπ οἳ Οοπίτα] Ὑππσῖηϊία, 1 νο 19119. 91.00. 

21ογαἶ6ι, αποιεῖ, -Γ.11. 19. -ὔ. ν.δ. ὔ. 4. 9. 
ΦΏΕΜΟΝ5 ΒΥ ΡΑΜΌΕΙ, ΠΟΒΡΙΕΣ, 11. Ὀ., Ε. Β.5., Ε.Α.Β., ΠΑΤΕ ΤΟΒΡ 
Ἠ!5Ίιορ οἳ Βί. ΑΡβαρΗ. 1 τοι. δυο. 91.00. 

Ἴοᾳ, “ευ. (εογζο Τοινπδλεπᾶ, 1. 1. 
ΤΕΝ ΘΕΗΝΜΟΝΕ, ΝΙΤΗ Α ΡΒΕΕΑΤΟΒΥ ΤΕΤΤΕΒ, ΑΡΡΕΕΡΡΕΡ ΤΟ ΤΗΕ 
Ἐὶ. Ἐεν. Βίκορ ΜἸΠναϊπα, ὮΥ Ἐογ. ἄθουσο Τοψβμεπά ἘΈος, Μ. ΑΔ., οἳ Ώισαπα, 

1 το]. 8νο. δ1.00. 



Φἰαπγογᾶά απ Φδωογάφς Ριῤ[ίσαἑἐίολς. 

ΠΒΥ, ΟΗΛΙΗ Ες Ῥ. ΤΑΥΤΙΕΝΡ Ἠθ], 

{αγ Ἡ Μίοπι, {λε Πογολαπίς Ο1εγ., 
ΜΤ. Ταγ]ει Ἠαβ Ἱγγιίεη ΠπΠΥ πἀτηίταῦ]ε ΥγοτΚΒ. Ῥαί ποπο Ῥοίίογ οα]οι]αίεά {ο ἆο ροοἆ ἱπαπ 

{πε οπθ Ῥείογε 18. ΤΠ {1ο οπατασίεγ οί Μαν] ὙΝΠΠίοτ νε Ῥαομοιά {πα γοιπρ ΠΙ8Π οἳ νεα ΠΟΤΑ] 
Ῥτίποῖρ]ε, εββίΙΥ βοάποθά Ἱπίο ἱεπιρίαίῖοη απά βἶπ; Ἠϊ5 ὙὝπο]ο 1ο ργοδεηίίης ναυγίηςσ «ἨαησθβΒ 
{τοπ ον] {ο σοος. [γοπι 8ΙΠ {ο Ῥεπίίεηπσθς απά η ἰπε οματασίεγ οἳ Ἠ8 {61ου οἸετκ. οπε ΒΙΠη ἴη 
Οµηείίαη Ῥτ]ποίῖρ]6, απά ΡγοοΓ απαϊη»ί {πα Γαβοίηαίῖπῃ αΠάγεπθπ{8 απά ὙΠοἱεδα]ε ἱεπαρίαίίοιβ ος 
1ο γοτ]άἀ. Τί βποι]ά ὢο τεαὰ ὉΥ 6Υ6ΤΥ οἶετκ ἵπ οισ στοαί οἴμεβ. 

6επες ἵπ α 61ο 1/πιαπ)ς ο. 
Τηο τεριία{]οη ο{ {Πῖ8 ποτΚ Ἠπ8β Όθ6εῦ 50 βγπι]ν οβἰαρ]δΏεά, ἰπαί 1έ Ὠαδ ταη {πτοισΏ ΠΙΔΗΥ 

εἁ11ου8 Ροίὴ ἵπ Επσ]απά απά Απιογίσα. 

{αάη αγγ; οἨ, οί οἳ {ιο Ἡ ο). 
Τη9 ἀθείση οἳ (ί8 ἹγοτΚ {8 {ο ἀα]ίπεαίθ τε]σίοιβ ομαγασίογ 8 Ῥτοβεπίθά 1Π (6 Ἄρρογ πγα]]κς ος 

[ο ἵηπ Εησ]απά. 

/{αγφαγαί, ο, 7ο [ειν]. 
«Τὴθ παπῃθ οῇ Ματραγεί Ίι858 ἔνγο πιεβηίησ: ἵπ στοε]ς. Τί 8 α Ῥδαγ]: ἵπ Ἐταοποῇ. 1 8 ἰΠα πιοδί 

πιο εβεί απά {πο πιοδί οοΠΙπΙπΟη οἳ ΠΟΨΜΕΥΕ. {11ο ἀαἶδγ, βρτϊηρϊίης αρ νπογενεν α Πίο ραίσο] ο 
πτθθηΞνν αγά γΕΓΓΕΒΙΘΒ ία ριΖε ση 15 8ο απά Ῥοεσι1Γ]. σοἱοτ. Τπ πΥ εἴπιρ]θ βίοΥγ οὗ: ΜαΓ- 
ρατεί, {νε γθπάετ παν Ππά πο επηρ]ογίης πΙΥ 1εἴβάγΕ νι (118 ΠΟΥΥΕΥ. επάεανουίης αἱ χα 84Π18Θ 
8ἱπιε {ο Κεερ Ῥείωτε ἴπεπι παπά πιΥβο]ῇ (ο Οπθ Ῥεατὶ οἳ ρτεαί Ρι]ος, α{ίετ ν/ποπα Τ Παν Ῥ/ΡΟΒΕΙΥ 
παπιθά ΠΙΥ Μανρατεί,Ἱ--- Επίγαοϊ Γγοπι Ῥγε[αεο. 

ΤαπΤιήπεδς : 
Α ΝΑΒΕΒΑΤΙΥΕ ΟΟΜΡΗΒΙΡΙΝΑ ΡΑΡΡΑΑΕΡΘ ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΡΙΑΠΣ ΟΕ ΤΗΕ 
Ἠετ. Α]απ Τοπηρ]ο. 

ΤΗΙΕ ἵα απ εχορεάἶησ]γ Ἱπίργεβίίηπσ νοτ]. ἵπ ἰπο ΓΟΤΠΙ ΟΓ Πείῖοη οοπνογῖης τε]ρῖοιβ Ί6βξοΠΒ, 
ΤΠΕ ΡαβδαΡ6Ρ ΙΠ {ο 1ἱΓο οἳ {με γοιιπς οΙεγσγπιαπ ρτεβεηί Ῥοσι1[α]. Ρἰοίαιτο8 οἳ {Πο {]α]5 απά Τθ- 
τας οῇ παϊηἰκίοτία] 14ο 1Γ8. π/Πί]ο (ηεγε 18 ββ]οἰεπί οῇ α ία]ο ἵπ {πε πανγα(ΐνε {0 αἰίταςί {πα 
αἰίοπίῖοη οῇ ΑΠΥ τεαάοθν. Τη6 αΙίλοΓ Ἰαβ αἰγτεαάγ Ίου ἃ Ἠϊσ]ι τεριίαἰίοτ ΓοΥ 18 ν/γησς οἳ {ΙΒ 
Κἰπά, απά {πε Ρτεβεηί Ὑγοτ]ς γη] αάά {ο Πέ, 

Παγπεκίπεςς, 
ΟΕ, ΠΧΟΙΡΕΝΤΕ ΠΧ ΤΗΕ ΙΙΕΕ ΟΕ ΑΝ ἘΧΑΙΙ5Η ΒΙΦΠΟΡ. 

ΤΗΙ8 πνον]. αἰίποισῃ Ιπίοπάεά αξ ἃ Βεαε] {ο « ΤπαπΚΓΙΙπεξΒ. Ἠα8 1ἱ9 ἀῑβίποίϊνο οΏαγβσοίογ. 
Τί 18 α ῬεσπυΓα] εχΗΙ Ρο οΕ ιπθ Ἐρίδοορα] οἰιαταοίθυ, ἨΥΙΏ 8οΠ10 οἱ 1ἱ18 αἰἰεπάίης ἀἰβ]οι]ῖες ἴπ 
ο Επσ]ξη ΟΠΙΤΟΠ. 

Απιιεῖς Φοπι. 
ΤΗΙΑ 18 (ο οἰσῃίῃπ οῇ έποςδθ οχαιἱβ]ίε]γ οοποεἰνεά απά Ἱπιρτοβείγε]ν υγῖίεη σγοτκς πμίο, 

επιαπαί(ῖηπσ [τοπ ἴπο ρεῃ οΓ τίς Ράτθ παπά οπατπιίησ υτ]ίευ, απά Πανίηπσ Ὠπά α γίάςθ παπά τβαβΙΙ 
εἰτοπ]αίίοη ἵπ Ἐπρ]απά. ἰμο οπίεγρηϊβίης Ῥιρ]δευς αἱ 19 Βγοβάν/αγ Ἠανο Ῥιοάιισεά ἵπ ΜΒ 
οοΙΠίΤΥΣ 8η αοί ΓοΥ ννΠῖοἩ ίΠεγ Ἠανε γοσεῖνεά {116 γγαγΠ]θΡί {ΠΔΠΚΒ οὗ 8οπ16 οΓ {πο Ὠθεί απά πηο»ί 
ἱαά]είοι5 οἳ {116 Ἰαπά. Ἐκοε]]επί απά αἀπηίγαβ]ε 38 ἃτε {16 Ῥνενίοιβ νοΙΙπ1θ8 οἳ ΜΥ, Ταγ]6γ. 118 
Ὦν πιαΙΥ νυ]] Ὃο ρτο[εγγεά. Ιί Ὀεῖηπς πιογθ ἀοππεεί]ο ἵπ 15 ἰεαεπίηπσ παπά ἵπ ἴπε Ιποϊάεπίς ουν ΠΙΟ 
Γοτπα Τ{8 αμα Υπ απά αἰίτασίίου. 1 15 πποδί ῬεαιΙΓα]1γ νΥτίθη. απά {πε παγταἰἶνο οἨ ΓαπηΙ]γ Π]8- 
{οτγ οπε {μαΐ οδηηΟί Γη] {ο ππαΚε α ἆεερ ΙπιργεββίοἨ ἩροΠ {πο γοπάθτ, «ΤΠ Αηρο!ς’ Βοπρ) 18 
Ρδο]τΙγ Πίίεά {ο οΏθογ απά απἰπιαἰε {πε ΟἨ]δίίβης ἄπά ἨΡΡΥ, ἐμτίος ΏΡΡΥ. ἐ1θ τησΏ ο οςΏ 
δαν, “ΙΤ πάγο αἱ Ια8ΐ Ἱεατηί Τμο Απσειβ) βοηςσ. 

{εεζογᾶς ο α σοοῦ Ἰζαπς Πε 
60Ρ Μτ. Ταγ]ετ)β που. Ἐοσογάβ οὗ α ἄοοά Μαπ5 ΤΗΓ6. πο τοίαίη, αΓί6Γ  Ίαρξο ΟΓ ΠΙαΗΥ 

ΥΕαΓ5, α 65Η απά ἀθιὶσμί[α] τεοολεο({οῃ.Ἱ--- Ευεγστεεπ. 

6 ἠέπιαςς αἱ ΟΦ οι: α Γἱγο-φίζο [}οοῇ.. 
4Τη9 Ῥεγιβα] οΓ {118 ποτ] Ἠπ5 πΠοτάεά Ὁ8 σγθαί Ρ]εαδιτθ. Τἰ οαηποί ϱ9 τοσά Ὦν αΏΥ οπο π(- 

οι πιακίης (πεπη Ὀοί] γνίδογ απ Ὀειίεν.---Βδρεείαίοτ. 

{αη Ὑου Γάμο Π. - 
ΜΤΗΙΑ ομαυπιῖης Ῥουίς Ἠπβ Ρηβδεά {Ἡτονση εἷἰπ οά [οι ἵπ Ἐπσ]απά, απά νε οοπΠάθη!γ Ρτοάἶςί 

18 πγεϊεοιηθ τθοερίίοἩῦ Ὦγ ἰμο Απιετίσαν ρα)]1ο,)---ουιγπα. 



Φίαπ]ογτᾶ απ διυογᾷςφα Ρι0ῦἱεαἐίοᾖδ. 

Ἠθ]ιβρ ΒΡΕ, 

ἱοβεγκίεί]. 
ΤΕΡΑΤΙΡΕ ΟΝ ΤΗΕ ΤΟΒΡΒΡ ΡΤΡΡΕΒ, ΡΕΡΘΙάΝΕΡ ΑΡ Α αὔΙΡΕ ΑΝΏΌ 

ΟοπιραΠΙοἩ {ο {ιο Ἠο]γ ΟοπηπηἩμίοὴ. ΈΒΥ ιο Ἠεν. Βάνανὰ Ῥιϊοκογείοίμ, Ἐαιίοὰ αιιά 
αααρίας {ο Ώια Ῥεχν]εες ο {λε Ῥνοίεείαπό Ἐρίεοορα] ΟΜχοῖι ἴπ Όλο Ὀπίεα Βίπίος Ὦγ 

Ώιο Ἠεν. Τωουνίς Ῥ. ἨΓ, Βα]ομ, Ἐθείου οἳ 6. ῬΒατίμο]οπαθ”5 ΟΜιτοἩ, Ναι Ὑουῖς, 1911ο, 

Τ ορηίΒ. 

Τ{ 15 Ιπᾶεεᾷ α ομ5ο οἳ ἀετοιί (παπ]ςΓα]ποςς {]λαί Ῥουἷς Ίο “ Ῥϊοκοτείαί]ι)ς Γτοαςο οπ {πο Τ,οτᾷ 5 
Βπργροτ" Άγο ἵηπ 5ο ἀσοιπαπᾶ, Απά α Γετνοπί Ῥταγοτ ἶ5 οΏοτεᾶ {ο αρα, ἐλδί ενοτγ οβοτί ἴο εἩπ- 
Παηίαη {πα Ἠθατί5 οῇ ΠΕΠ ΟΠ {ο 5αΏ]οοῦ οὗ ιο Ἠο]γ ΟοπαππΠΙοἩ, ΙΠΒΥ τοσοῖνα Ἠ]5 στασῖοις Ῥ]εςς- 
πα, απ] έλα ἴππο οππθ πποῃ αἲ] -' βια]] Όο ἀανοιί]ν απᾶ τε]σίοιξ]γ ἀϊδροξεᾶ {ο τοσεῖνε ἔ]ο τιοδε 
οοπη[οτίαΡ]ε Βαοταπιθηί οἱ {ο Ῥοᾶγ απᾶ Ῥ]ουά οἳ ΟἨτῖξές ἵπ τεπεπιῦταπος οἳ Η15 ππετί{οτῖοας ἀθβίῃ 
παπά Ῥηδδίοη, ν;ΠΘτεΡγ 81οπθ νο ουίαΙπ ΤΘΠΙΙ58ΙΟΠ οἱ οἳχ 8ἱΠ5, Επᾶ 8τθ πιαᾶο ρατίλΚκοτ5 οἱ {πο ΚΙπς- 
οσα ΟΕ ΠεΒΥεΗ. 

ΤΗΕ ΡΗΥΟὉῦΤ ΟΟΜΜΌΝΙΟΑΝΤ. ῬμΙνα ΤΗΟΞΕ ΡΑΒΤ5 ΟΕ Α ΤΕΒΑΤΙΡΕ 

οη {μα Τιογάς Βάρρος, πε]ήσ]ι αγο βηϊ(ος {ο αδεὶδί ο ὨοεγοίίοἨ5 οἳ Όια Οοπιπιππίσαηξ, 

Ὦγ Ένα Ἠοεν. Εάννανὰ Ῥϊοκονίοίμ, ΜΠπϊςίου οἱ Ἠ]]ε]εν ΟΠαΡε]. 91ο. 98 ερηίΒ, 

Ομτίςβαπς Ἠανο Ίοπς {οππᾶ ἴἶο αἀναηίασαο οῇ βπια]] Ῥτασ(ἶοαὶ πγοτκς {ο αδαὶ5ε Οιοῖτ ἀετοίῖοπς ἵπ 
Ῥτερατίης ΤΟΥ (ο Τουᾷ5 Ῥπρρος, πγπΙ]ο ατεπαΐπς αἲ Η]5 {αβ]6, απά οπ ταζιτηΐπς Γτοπα Π. Το πιεαί 
{116 ννῖσ]ος οῇ βενετα] {ΤΙ6Π45, πο απίΠος ας {αΚεπ {Τοπ Πή5 Ίατσεγ Τγοαίϊδο {1ο5θ Ρατίς νγΠίοὮ ἆτθ 
φι{εοᾷ {οτ μῖδ Ῥατροξο. ο Ἰα8 8ἰ5ο Ῥαβ]ςμσᾶ, αἲ α 5πια]] Ρτίος, 8η αὐτίάσπποπί οῇ ἴποδο Ρατίθ 
νυΠ]σ] το]αίο {ο ἴποα ἀοοίτίπες απά ἀπίΙεδ ο) ία Ἠο]ν ΟοπἹΠΙΠΙΟΠ, πΠάεΓ {λα Πο οἳ “Απ Την]Ίτλ- 
ο {ο {6 Τιοτά5 ΒΙΡΡΟΣ,᾽ 1Π 11ο Ἰορο οἱ εχοϊῖπς πἹοτθ ΒἴοΠΙΙΟΠ {ο {μ5 πηοδί εά Ηγῖπς απιᾶ «οτι 
{ογάπρ οτάΙπβηςθ. 

1/οδαγί. 
ΟΟΜΜΠΝΙΟΑΝΤΣ ΜΑΝΟΑΙ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝα ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ ΕΟΒ ΤΗΕ 
Αάπηπήρίτα[ίοπ ο Ώιο Ηο]γ Οοπιππππίοῦ. ὮΥ ια Ἰαΐο ἆομα Ἠοπιγ Ἠορατί, Ρ.Ρ. 

ἨϊδΠορ οἱ ιο Ῥτοίοβίαπέ Ερίεεορα] ΟμΥΟἩ 1η ιο Ώϊοσθβο οἳ Ἀανν Ὑουκ. Το πνΠΙςἩ 

419 αἀάσά, αρρτορτίαία Βε]εσίοΏς {ΤΟΠΙ πο ουκ οἳ ἨῬ]β]ορς Ταγ1οι, Βενογίάσε, ἄο., 

ὧο, 99πιο. 3256 οθηίβ. 

Τ]]ς Π{]ο ννοτ]ς ἶ5 {ακοαπ (γοπι ἔμο Ίαγσοτ ννοτ]κ οἱ {ῆι Ἰαΐο Ἰαπιεπίεᾶ Ῥϊς]Ἱορ ἨΠοῦατί, οἩ {16 5αππθ 
απΏ/οοξ. Τε οοπίΒίη5 {ο οτάετ {ος {πο αἀπαπ]κίταίῖοη οῇ {11ο Ἠοῖν Ἐποματίδί, νηέῃ πιοβ((αίῖοης απά 
ΤΑΥΘΤΑ, ἵπ 3 6ΟΠΙΡΗ55 οοπνοπ]θηί ΤΟΥ τ1δε αἲ 6 {1π1θ οἳ {Π9 οθ]οὈτα Ίο ο{ ο οοπΙΠΙΗΠΙΟΠ, πά γη] 
ο {οιπά α πποδί ἀοδίχαῦ]α οοτΠραΠΊΟΠ {ο {μα Ρίοι5 απά ἀαενοιῦ Οοπιπαιπ]σαηΐ, 

Α ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ ΑΙΤΑΒΗ, 0Η, ΥΕΡΚΕΣ ΡΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΒ, 
νο Ἠοῖγ Οοπωππππίοη: οοηβίείπσ ο α μποτ Εχρ]απαβίοπ οἳ Πιο Τογὰ Βάβρογ, απ 
Μεαα{ίοης απά ΡΥαγογ5 ΡΙΟΡΕΣ {ο ο τιβεᾷ Ῥε[ογο απιά ἀππίπς {ια γουσϊνίησ οἳ ἴἶιο Ἠο]γ 

Οοπιπηπίος αοθογάἶησ {ο ἔο Έογα ργοςοήρεά Ὦγ πε Ῥτοίεδίπηί Ἐρίδοορα] ΟατοὮ 

ἵη ἔμο Γπίέοὰ Βίαίος οἱ Απιοτῖσα, ΒΥ δοἶπ ΗοπΥγ Ἠοβρατί, Ὁ. ., Βϊδμορ οἳ μα Ῥτοί- 

οδίαπ/, Ἠρίδοορα] ΟΜγο 1η λαο Βίαίο οἳ Νεν ὙουΚκ. 19πιο. ὅθ οεηίβ. 

π]ής νοτ]ς ἶ5 ἴοο ννα]] Κποτνη ἔο {πα ππαπηῦατ5 οΓ {1ο ΟΤΕ] {ο τοπ πἶτο ΑπΥ ποίῖῖσς οῇ 1{5 στοα{ τηθτ!{5, 
τ]ῃο «Ὀ]οϊποςᾶ οκίτασί ἔτοπα ἴπο Ῥτοίασς γν]]] σἶνε α πιοδί οοττεοί Ἰά6ιμ οὗ ἴμο Ῥίαπ οὔ πο απίπου, 
«Το ν{οτ ας επάσανοπυτεςὰ Το Κεερ ἵπ ν{ειν ἴννο Ρτϊποίρ]θς, πγμίσ) Ἡς ἀθθπῃς πποδί Ἱπαροτίαπί απᾶ 
ῥαπάκιποπία]. Τ]εδο ργίπα Ρρ]ος ατο---Τμαί να ατα δαν {τοπα {Πο σι]]έ απά ἀοπιϊπίοῃ οὗ εἶπ Ὃν ια 
ἀῑνίπο ππ{εγ απᾶ στο οἳ α ογπαβοά Ἐεάσοπιθτ: απά ἐῑαί 11θ πηοτ]{5 απά στασο οἳ ἐπὶ Ποάσστπορ 
Άτο αβρ]ίοᾷ Το ἴἶλε 5οπ] οἳ ἴμο Ῥε]ίονοτ ἴπ {πο ἀενοιέ απᾶ Ἠππηῦ]α ρατΠοἱραίῖοη οἳ ἴλλο ογάΊπαησος οῇ 
νο ΟΠΗΤΟΙ. αἀπαπ]δίογοά Ὁν α Ρτὶορί]οσςά νο ἀθτῖνο επαῖτ απ λιοτῖον ὃν τοσα]αγ (γαΠςΠΙΙΞ5Ί0Π ἔγοτη 
Ολτίείς ιο Ὠ(νίηο Ἠομά οἱ ἴλο ΟΠΤΟΝ, απᾶ Όχο 5οΏχσο οῇ 811 Ρον/ες {η 11, 



Φίαπγογᾶ απ δωογᾶφς Ῥιὀἱεαίίοπδ. 

ΕΑΜΠΗ ΑΝΡ ΡΙΗΥΑΤΕ ΡΕΥΡΤΙΟ0ΧΝ, 

Απινσειυο», 
ΤΗΕ ΡΕΝΟΤΙΟΝΘ ΟΕ ΒΙΞΗΟΡ ΑΝΡΕΕΝΥΕΡ, ΤΕΑΝΘΙΙΑΤΕΡ ΕΠΟΜ ΤΗΕ 
6αα]ς, απά αιταησαᾶ Ἀπονν. 18π1ο. δ0 ορηίβ, 
Το {ΟΓΠ18 οἳ Ώονοίίοπς ΙπΠ Ε5 Ἱνοτ]κ ποί Ῥοΐτπς ΓΗ11γ ἄταννπ οτί, Ῥαἳ σῖνοη, 45 Ἠοπᾶς οἳ {Ποισ]ιξ, 

απά α5 Τέ Ίνοτο,α ΒγέεΓ ο Γ)αγ ΕΥ, ατα βΙΠΡΙΙαΤΙΥ διμροδίϊνο ἵηπ ἰΠείτ ΠβίΠΤε, απά {Ποτοβγ Ὀοδε 
πάαρίοᾶ [οτ σοποτα] Ἰδο, απά {ο πποδέ νατὶοίψ ο} 68565. Τὴοῖτ Ίαπσιασο Ὠοῖπς Ῥτϊποῖρα]]ν ἀταννῃ 
{τοπ Μοτϊρίπτο, 18 ΟΟΠΊΙΠΟΠ Απά ποεθρίαβ]ο {ο αἲ1, απά αἲ ἴ]ο 8416 πα, ἆεερ, τἱοἩ, απά απ γετρα], 
απά 5η ἱ(αβ]ο {ο αἰ] ἀερτοο» οἳ βρἰτϊζαα] αἰἰαίππιεηζ, 

«Φε)7ζα1α, 
ΕΑΜΠΙΥ ΑΝΡ ΡΕΙΥΑΤΕ ΡΒΕΒΑΥΕΒΡ. ΡΥ ΤΗΕ ΒΕΥ. ἨΓΜ. ΒΕΒΕΒΙΑΝ, 9.Ρ., 
Ῥοοίος οἱ ΤεπΙίγ Οµτοµ, Ναι Ὑου. 19πιο. Ίμαιρο {Ψρο. 91.00. 

Τη {Π15 Ίαγσο απἆ νγε]]-εχοσπίαᾶ νο]ππιο, Ὠτ. Ῥοττίαπ Ἰας Γατηϊδ]εᾶ αἲ] νο Ίουο ἴπο Τέπτογ απᾶ 
{ο ερὶτξ οὗ ἴπο Ῥταγοτ ἨῬουχ. νϊἩ α πποδί να]παβ]ο παπα] να]παρ]ο α]ΐ]κο ΤΟΥ 115 (γοοᾶοπα {γοπι 
ΒΙ] Ἱττονοτοη{ αι ἩΠςΘΘΙΗΙΥ {απηϊΠατΙγ οἳ αΏρτοασ]. {ο νο {Ἠτοπο ο στασο, απᾶ Τοτ 15 ἄεερ απᾶ 
Ἰοννίης {ογνοιτ ο{ ἀρνοίῖοπ {ο ἀἄοᾶ. ΤΠο οὐ 11ο Ἰα5 Όδοῃ ΠΘΝΥΊΥ αταησοᾶ απά πηβίοτία]]ν επ]αγσος, 
ατί οἳ ἴἶιο αἀάῑξίοπς ν’ΠΙοὮ Πάνο ῬΏθσπ πηκάο {ο 16 οοηβὶδέ οἳ αποϊεπί Ηίαπῖος, Ῥατίβες ἔγοτη αἲὶ ταϊπε 

ος δαρογδ{]έ1οῃ απά 6ΙΓΟΥ, απᾶ Ῥτοδοπ/6ίπς α Ῥοτ[οοῦ επιροάππεπί οἵ Οµτὶδήαη ἰταὴ οκρτοβδεά ἵπ {Πο9 
πηο»ί {εγγοηί 5ίταῖπ ο{ ἀογοίίοῃ. 

ΡΕΥΟΤΙΟΝΡ ἘΟΒ ΤΗΕ ΡΙΟΝ ἨἩΟΟΜ, ΑΝΡ ΡΟΗ ΤΙΜΕΣ ΟΕ ΤΠΟὉΡΙΙΑΗ, 
οοπηρί]οὰ ἔποπα Αποζοηώ Τ{πησίοΒ απᾶά ἴἶπο Ἰτίθίησα οἳ Ηο!γ Μεπ. Έτοπα ια Τιοπάση 

Ἐάϊίοη, ανν αθοταβίους απιά αάάῑίοις. ὮΥ ιο Ἐεν. ἨΠίαια Ῥειπίαι, Ὦ. Ὀ., Βοοίοι 

οἳ Τηπϊςγ ΟΠατο], Ναι Ὑοιχ. 19ο. 60 οοηίΒ. 
Τ]ο γναπί οὗ α Γα]] απᾶ αρρτορτίαίο ππαπ ια] οὗ ἀενοί]οπ, αἀαρίαᾶ {ο ἴπο Ῥοσπ]]ατ πουρδβϊ{1θ68. ἴπα 

ομαπσίης οἵτοπτηδίβηος, απά ἀΙνοτδίβθά αίαίο απᾶ οἱατασίοτ οἱ αἰ] σγ]ο ατο ἵπ {τουρ]ο οἱ ἀῑδίταδα, 
Ἠα5 Ῥουπ οὔίεπ Γο]έ Ὦγ (ιο οἸοταγ, ἵπ ἐλείτ Υἱ5Ι(βίΊοη οἳ ἴ]πο 5ῖο]ς απά αΠ]]σίαᾶ, απά 56111 πποτο Ὦγ {ιο 
ΒΙΤΕΤΟΤ5 {Ποπηδε]νθ5. ΤΗΙ5 νναπέ Ἰα5δ πονν Ῥδεν Ε1]]γ βαρρ]εά ὃν Ὀτ. Ῥοντίαῃ. ἵπ 1ο Ρτοξεπί νο]- 
ππαθ, Νο, 1π οτᾷςτ {ο σἶνο {πο ππαπτΙα!, οὗ ννμΙο 115 ἶ5 α τορτίη{, Α Γπ]]οτ πααρία{ἶοπ {ο [11ο νγβΠ{8 
ΟΓ {Πο5ο ΓΟΓ ΥΝΊΟΠΙ 15 15 Πποτο οβδροοἴβ]]γ ἀθδίσποά, ας Ρταπας 1έ οῇ {5 τού απ βποἱθς, απά αἆάθά {ο Τε 
81] Όιο Ώχαγοτς Πο ἔμο 5ἱοκ απά π/Π{οίαᾶ νλ]ο], ἵη {μθ 6ΟΙΥΑΟ οὗ Ἠ]5 Ίοης πα ϊη]κίαγ, απά οοπδο ποπ 
ρτοβί οχροτίεπςο, Ἡθ Ἠαά Ῥοεπ Ἰοά {ο Ρτορατε, ΟἨ ΥΑΓΙΟΙΒ Ο00Β5ΙΟΠΒ, ΓΟΣ 68565 οῇ 8οττονγ απ ίτοιῦ]ο 
85 {Πεγ 5ιοσθββδἰγα]γ οσσυττθᾶ, 

ἘΝΤΕΗ ΙΝΤΟ ΤΗΥ 061 ΟΡΕΤ; ΟΒ,ΤΗΕ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ 5 ΡΑΙΠΙΥ ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ. 
Οοπβίβηρ οἳ Ῥναγοαις απᾶ ΟΗ]σοβ οἳ ὨεγοίίοἨ, αἀαρίαά {ο ογαγ Φίαΐίο απᾶά ΟοπάΙοπ 

οἳ 1Η[ο, ὧο Ὦγ πι, Βεττίαη, Ὦ. Ὀ., ἨῬοείος οἵ Ἐπηπί ΟΜαχοῖ, Νου Ὑουῖς, 19Π1ο, 

50 οεηίβ. 
ΤΗϊς Μαπιια] οὗ Ῥτϊναίο Ἐταγοτς Ἡᾳς Ὁθοπ Ῥτορητοά Ὦγ {ο οχῃοτὶοποσᾶ α{]γοτ, νο αἲᾶ οἳ 

ιο Τά{ήταγ, Αποϊοηι 1 ή{απΠί65, Επά οἴμοτ 5αοτοᾷ οῇΏ]σοβ, απά {ιο ἀονοίῖοπα] πντῖπσς οὗ {πο οἶάετ 
ἀνίπος ο έλα ΟἨπτοὮ. οὗ Ἐπσ]απάς απά 15 ννο]] οπ]οπ]αίος α5 α 5οβ5οπαῦ]ο Πο]ρ {ο αἲ] νν]ιο πιαγ τ18δο 
Ἡς απᾶ οδροοἰα]]γ {ο {Ποδο Ὕπο Ππά Πέ ἀϊβοπ]έε {ο σἶνο π{ίοταπςθ {ο Οιεῖτ ἀεγοιί {οε]ίηρς ἵπ (λεἷτ 
ον/Ἡ Ἰαηριᾶσθ, ΘΥ6Π ΙΠ {1θ Β6ΟΓΘΕΥ ο{ {9 ο]οβοί, 

1οῤατί. 
ΤΗΕ ΟΠΕΒΑΥΜΑΝ 5 ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ. ΕΡΥ «ΟΗΝ ΗΕΝΗΕΥ ἨΟΡΑΗΤ, Ῥ.Ὀ. 

Ἰαΐο ἨῬϊμορ οἳ ο Ῥτοίορίαπό Ἐρίβεορα] Ομυχο] ἵπ (πο Ώϊουσςο οὗ Νου Ὑουῖς. 19πιο, 

Μιβ]ίη, Τ6 οοΠίβ; ΠΟΥ, Παχίβ]ο, ἵπ Ῥοσκοί-ροο]ς {οτπι, 91.50. 
Τηϊς Ἠέί]ο νο]ππιο οοπ{αίη5 {πο νατίοις Οῇ]σρβ οί {πο ΟΠἉτο]ι, {Γοπη {1ο Ώου] οὗ ΟοπΙΠΠΟΠ Ῥτανοτ, 

ἵπ α 5ἶζο οοπγοπ]επ{ Το ἴ]νο ῬουΚκεί. Τ{ οοπ{βίης {1ο “ ΟΗ]οο {ου Ῥαῦ]ίο Ῥαρίίσηα οἳ Ππ/απές ο Ρτί- 
ναίο Βαρίίΐκπη οὗ ΟΙΗ]άτου 0  Βαρίίσπι οἳ {Ίχοβο οῇ Ἠΐροτ Ὑοατς..  Ἐοσπι {ο {πο Βο]επηπῖσα ο οϐ 
Μπαίτίιπονν ο)  Οτᾷοτ Τοτ (1ο ὙΙδΙ{αίΊοπ οὗ {πα Βίος «ο ο Οοτηπππῖοη ο) {11ο Βίος «  Ῥιτ]α] οὗ πο 
Τομ)  Εοτπι οὗ Ῥταγοτ {οτ {πα ὙΠείαίήοη οὗ Ῥτίδοποτα:, '' Ἐοτῃι ο Ῥταγοτ {ο Ῥο πδος ἵπ Ἑαπαϊ- 
θα. Το Οο]]αοίςδ ἐΠτοιρσ]οιί ιο Ὑοατ ο) Α Ῥοτπι οῇ Ώταγου [οτ ἴ]ιο Εουγίῃ οἱ 1 α]ν ο  Ῥταγ- 
6γ5 5ι/{αΡ]ο {ο ο ααξαά ἵπ 1,οσιδ]α(ῖνο Ῥοά1αδ.. Ἐοτπι οὗ Ῥταγοτ αἲ ἴ]νε Ταν ἵπς οἳ α ΟΟΤΠΕΓ-Ε{οπ8 
οἳ α ΟΠΗΤτο οτ ΟΠαρο]:) Ἐογπι οἳ Ῥτανοτ {οτ Τμαπκεαϊνίησ-ααγς) ή 0ο]]εοίς {ο ὂε τιδοά ἁπτῖησς 
{ης Ρτονα]οεπος οῇἳ Αδαίϊο ΟΠο]έοτας) Ῥοδίάος, Ῥταγετς {ο Ῥο τιδεᾷ οἨ ΠΠΠΙΕΓΟΝ5 οίἩθχ οοςβ5Ί0Η5. 16 
{5 8η {ΠάΙΕΡΟΠΡΕΡΙΕ οΟΠΙΡΒΠΙΟΠ ΓΟΥ ΘΥΕΣΥ ϱΙοΤΕΥΙΗΒΗ, 



Φέαπ]ογᾶ απ 5ωογᾶφ Ῥιμύὐϊεαίϊοπδ. 

εαοβκον, τ6υ. Ἡ ἐ[ίαπα, . 
ΘΕΠΜΟΝ5 ΑΝΟ ΤΙΕΕ ΟΕ ΕΒΕΥ. ΤΥΠΙΙΑΜ ΙΑΟΚΡΘΟΝ, ΤΙΑΤΕ ἘΒΟΤΟΒ 

οἱ ί. Ῥαυ]ς Ουγοµ, Τιουκυί]]ο, ΣΥ. 1 γο].θγο. Φ1.2δ. 

/οὐαγί, [εἱ. Πἱ6υ. «οι ΓΠε7, «1. 1). 
ΘΕΕΒΜΟΝ5 ΟΣΕ ΤΗΕ ΗΤ. ΒΒΥ. ΙΟΗΝ ἨΕΝΒΥ ἨΗΟΒΑΗΤ, 9.Ὀ., ΒΙΡΒΗΟΡ 
οἱ ἔιο Ῥτοίεείπηί Ἐρίδοορα]. ΟΜΙτοὮ ἵπ {ιο Βίαΐε οἳ Νενν Ὑου], πνΙ(Ε αν ἈΤοπηοϊτ οἱ Ἠ]8 

Ἰμ[ο Ὦγ ιο εν. ἨΗΠαπι ἙεπίαἨ, Ὦ.Ὀ., Ἑεσίοτ οἳ Τηπί Οτο], Χον Ὑοτ. 
8 το]. 8το. Φ4.50. 

, Οωππύίπηλαπι, [ἴευ. ο]. Τγ., 4. 311. 
ΘΕΕΜΟΝΡ, ΟΗΙΕΕΊΙΥ ΡΕΑΟΤΙΟΑΤ;, ΒΥΧ ΤΗΕ ΒΕΥ. ὖ. Ἡ. ΟσΝΝΙΚαάΗΑΝ, 

Α. Μ., σα οἱ Ἡαπον. 1 το]. 8το, Φ1.956. 

{Ιαν ΦΕΥΊΙΟΤΙ5, 
ΒΥ ΟΟΝΤΗΙΡΌΤΟΗΣ το ΤΗΕ «ΤΕΑΟΤΕ ΕΟΒ ΤΗΕΒ ΤΙΜΕΡ” 9 το 19πιο, 

51.50. 

ιῇο, Πιευ. (ογπεϊζις ᾖύ., 4. 1Η. 
5ΡΗΜΟΝΡ ΕΥ ΤΗΕ ΤΙΑΤΕ ΕΕΒΥ. ΟΟΒΝΕΙΙΠΕ Ἡ. ΡΤΕΕΙΒ, Α.Μ. ΕΕΟΤΟΒ, 

οἱ Βέ 1Ποπιαβς ΟΠιΥοµ, Νενν Υουζ, νΙ(Ἡ α Ἠεπιοῖγ οἱ ἔπο ΑπίΠογ. 9 το]β δυο. ᾧδ.οῦ. 

υ 

410076, επ]απιύτι, 1). 1). 
ΘΕΊΠΜΟΝΡ ΒΥ ΒΕΝΕΨΑΜΙΝ ΜΟΟΒΕ, Ὁ.Ὀ. ΤΙΑΤΕ ΒΙΡΗΟΡ ΟΕ ΤΗΕ ΡΒΟΤ- 
ερίαπἰ Ἐρίεεορα] Οµανο] 1η ἐο Βίαίο οἱ Χου Ὑους. 9 τος. δυο. 95.00, 

1Γαφεῦς δΕΓΤΙΟΤ. 
ΟΝ ΤΗΕ ΡΌΤΙΕΡ ΟΕ ΤΑΤΙΣ ΤΕΕ. 19πιο 91.00. 

1υες, }ω. Ίεευ. 1. Οι ζύπιαπι, 1). 1). 
«ΤΠΕ ΟΒΕΡΙΒΝΟΕ ΟΕ ΕΑΙΤΗΣ ΘΕΥΕΝ ΒΘΕΕΜΟΝ5 ΡΗΕΙΙΥΕΒΕΡ ΟΝ 

Βἱ5 ἨΠεϊθνίοπς {ο ἐο ΟµγοἨςς ἵπ Ἠϊς Πϊοσοε, ἁππίης 1848--9, Ὁγ Ἠί. εν. 1,. ΘήΠπιαη 

Ίνες, Ὦ. Ὀ., Βί5μορ οἳ Νο Οαγο]ίπα. 

Φεγεπς, [τευ. Πάιυαγά, 1. 4. 
ΥΠΙΙΛαΕ ΘΕΕΜΟΝ5 ΟΝ ΤΗΕ ΟΠΙΕΕ ΑΕΒΤΙΟΙΤΕΣ ΟΕ ΕΑΙΤΗ, ἆα, ΟΝ 

{πο ΟΠηβίαπ ΟΠαγασίογ, Απά οἨ ΒΟΠΊΘ Οἱ ἴἶιο Ἠε]αίῖνο {1ος {ο σ/Πῖσ]ι 19 πάάθᾶα, Ῥαβ- 

έογα] Δάνίςς {ο Ὑουπσ ἈΊοπ, ρανου]αγ]γ {οβο ἵπ οοππίσγ γί]ασςθς, ΤΠ Ῥεγεῃ ΒΕΓΠΙΟΠΒ. 

ἙΥ ἴιο Ῥον. Εάπνανὰ Ῥοχοῦ», Μ.Α. 19π1ο, Τὅ οοηίβ. ' 

Λωήεν, Ίου. ο Ἠ. 9). 0. 
ΟΙ τα ΤτΗΘΡ ΑΝΡ ΝΕΠΥ ἘΕΒΠΒΟΒΣ. ΕΟΣΗ ΘΕΒΜΟΝ5 ΕΥ ΤΗΕ ἘΕΥ. 

ο. Μ. Β0ΤΤΙΕΒ, Ὁ. Ὀ., Ώεοίου οἳ ΤγιπΙίψ ΟἨτοἩ, ἨαδΗΙηςίοη, Ὦ. Ο. 16πιο, δ0 οί8. 
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